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 مراتب: شرّ لازم؟سلسله

 سعید رهنما
چپ و »های میزگرد بحث یخود در ادامه اخیر ینوشتهخسرو پارسا در  آقای

راتب مضرورت سلسله یبارهکه من دراشاره دارند ای ، ازجمله به نکته«های ناتمامانقلاب

 اند که توضیح بیشترنکاتی نوشته و از من خواستهایشان در این زمینه طرح کردم، 

مراتب در یک تشکیلات یعنی رعایت دستورات مافوق، سلسله»نویسد، میدهم. ایشان 

اس ها با استر و اینهای برتر یا بافضیلتها یا جایگاهیعنی قائل شدن به وجود انسان

 «شود منافات داردآنچه از طرف چپ آزادگی تلقی می

ریف تع :مراتب روشن کندنظرم را در مورد سلسله حاضرامیدوارم توضیحات مختصر 

مراتب در علم سازمان، نوعی تقسیم کار است. یک تشکل مادام که از یک سلسله یعلم

دریج که تهگروه کوچک تشکیل شده باشد، نیازی به تقسیم کاِر ساختارمند ندارد. اما ب

کند، و یک شود، از دو جهتِ افقی و عمودی شروع به رشد مییک سازمان بزرگ می

سازد. تقسیم کار افقی، تقسیم تخصصی کار را ضروری میتقسیم کار افقی و عمودی 

یاز های بیشتری نتر باشد و به تخصصاست، و هر چه که یک نهاد از نظر فنی پیچیده

داشته باشد، تقسیم کارِ افقِی بیشتری خواهد داشت. هر اندازه که این واحدهای 

د خواهند بود. از تخصصی وسعت گیرند، خود نیازمند تقسیم کار عمودی در درونِ خو

ه تر شود، نیاز بهم است و هر چقدر که بزرگسوی دیگر سازمان یک کلیت مرتبط به

شود. این دو فرایندِ گسترش عمودی و مراتب( بیشتر میتقسیم کارِ عمودی )سلسله

تر شوند، نیاز به متضادی نیز با یکدیگر دارند، و هر چه گسترده یافقی رابطه

ها ها و درون هریک از آن( افقی و عمودی بین آنationcoordin« )هماهنگی»

های کلیدی در این جا هماهنگی، تمرکز و عدم تمرکز، مسئولیت و شود. واژهبیشتر می

های بوروکراتیک که مبتنی بر تمرکزِ شدید جوابگویی است. شک نیست که در ساخت

هستند. در این  ها«مافوق»تر تحت سلطه و کنترل های سازمانی پاییناست، رده

 گیرد، و به اصطلاح ساختاریساختارها، این تقسیم کارِعمودی به شکل افراطی انجام می

طیِ، اارتب فناوریویژه با کاربرد های مدرن، بهدهیکند. اما در سازمانرا ایجاد می« بلند»

های رساختا اصطلاحمراتب کاسته شده و بهو با درک بهتر از روابط سازمانی، از سلسله

https://pecritique.com/2021/11/13/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88/
https://youtu.be/7kj03930gWA
https://youtu.be/7kj03930gWA
https://youtu.be/7kj03930gWA
https://youtu.be/7kj03930gWA
https://youtu.be/7kj03930gWA
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سازمانی که های دموکراتیک با دموکراسیِ دروناند. در سازمانبه وجود آمده« مسطح»

مورد نظر ماست، ساختارها تا بیشترین حدِ امکان غیرمتمرکزند و واحدهای سازمانی 

ن وجه بدوهیچگیری را دارند. اما این ساختار غیرمتمرکز و مسطح بهاختیارات تصمیم

سازمان بزرگی در هیچ جای جهان نیست که عاری از  هیچمراتب نیست. سلسله

چندهزار نفره، یک  یخانهند: آیا یک وزارتاها فراوانمراتب باشد. مثالسلسله

شهری، شهری یا بیرونونقل درونبیمارستان بزرگ، یک بانک، یک سیستم حمل

 اشد؟مراتب بتواند بدون سلسلهشرکت نفت، یا فولاد، و یا یک دانشگاه می

طور است. ی هم همینیای یا شوراهای اتحادیههای سیاسی و تشکلدر مورد سازمان

یست مراتب نفکر نیازی به سلسلهدر یک گروه سیاسی کوچک متشکل از چند نفر هم

توان باهم مشورت کرد و به تصمیم جمعی رسید. اما در یک سازمان امور می یو در همه

صدها و هزاران نفر پراکنده در واحدها و شهرهای  سیاسی یا یک تشکل صنفی که از

سازمانی  یمختلف تشکیل شده، بدون تقسیم کار افقی و عمودی و نوعی تمرکز، شیرازه

 پاشد. از هم می

 ضروری است مراتب یک شرِِّبه عبارتی، سلسله

مراتب وجود دارد. در میزگرد هم ها هم نوعی سلسلهعلاوه بر آن در داخل تخصص

و ضدیت با آن مطرح شد، و من اشاره کردم که اتوریته بر دو نوع « اتوریته»اشاراتی به 

نش، عقلانی که مبتنی بر دا یعقلانی و اتوریته غیرعقلانی. با اتوریته یاست اتوریته

آلِ چپ، قرار بر خودگردانی توان مخالف بود. در ساختار ایدهتخصص و مهارت است، نمی

انه توهم سفأاسیِ مستقیم و غیرنمایندگی است. در این زمینه نیز متاصطلاح دموکرو به

ای نهادها های بسیار کوچک، تنها در مورد پارهجز در کارگاههفراوان است. خودگردانی، ب

داری است. ها و گذار از سرمایهشدنتواند مطرح باشد، و آن هم مستلزم اجتماعیمی

پرسی عملی است. یا در موارد خاص به شکل همهها و دموکراسی مستقیم تنها در محله

های مفصلی ها همه بحثدر هر نوع دموکراسی هم نوعی نمایندگی وجود دارد. این

 ام. هستند که در جاهای دیگر با تفصیل بیشتر به آن پرداخته

 .گشودن این بحث مهمبرای باز مممنون
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__________________________________________________________
 مراتبسلسله سوسیالیستی در برابر آگاهی

 خسرو پارسا

تر و شود بحث را دقیقمراتب گفته میرسد که نکاتی که در مورد سلسلهنظر میبه

یی امراتب در مؤسسات و نهادهاند که سلسلهکند. سعید رهنما اشاره کردهتر میشفاف

شهری یا ونقل درونمانند یک بیمارستان بزرگ، یک بانک، یک سیستم حمل

شهری، شرکت نفت یا فولاد... ضروری است. در این موارد من کاملاً با ایشان موافقم. برون

 دانم.ها و ادیان... را در همین عداد میها، آیینمن حتی ارتش، کیش

ست که ر آورده است. توضیح من اینها را هم در همین شماسعید رهنما دانشگاه

ه یابندشود سخن او درست است ولی یک آموزشتا آنجا که به دانش و فن مرتبط می

 ی ما کهگوید موافق نباشد. برای همههایی که استاد میتواند با نظرات و تئوریمی

حت ت ایم این مسئله صادق بوده است. اگر جز این بود و نوآموز صرفاًاستادانی داشته

ید شد. مطمئن هستم که سعبود هیچگونه پیشرفتی در علوم واقع نمیتأثیر استاد می

رهنما خود این تجارب را داشته است و پیرامون خود را دیده و در تاریخ علم خوانده 

داند. این تفاوت ظریف است ولی ی برتر را میاست، تفاوت میان دانش برتر و نظریه

شد. تر شود در این زمینه نیز اختلافی نباکنم اگر بحث دقیقکننده است. فکر میتعیین

 ویژه مسائل سیاسی است. آنچه اما نیاز به بحث بیشتر دارد مسائل اجتماعی به

ی ی اصلی و فعلی همهرسد که در این نکته توافق نظر باشد که وظیفهنظر میبه

ی آگاهی تأکید است. روی واژه گسترش آگاهی سوسیالیستیما در این مرحله 

رهنما و هم من معتقدیم که بدون این آگاهی هر نوع انقلابی  سعیدکنم چون هم می

 تیسوسیالیسوجود نخواهد آورد. بدون آن قطعاً انقلاب در این عصر دگرگونیِ لازم را به

لوب طتواند مهای دموکراتیک است که گرچه در شرایطی مینخواهد بود. حداکثر انقلاب

 داری را نابود نخواهد کرد. باشد ولی سرمایه

توان مراتب میکننده است، که آیا آگاهی را با سلسلهجاست، و این تعیینسؤال این

اید دستی بدهد منِ پاییناشاعه داد یا آموخت؟ آیا چون بالادستی چنین نظر داده یا می
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ی بپذیرم و به آن عمل کنم حتبپذیرم، باید بپذیرم حتی اگر مخالف نظرم باشد؟ باید 

 را نادرست بدانم؟اگر آن

گوییم گسترش آگاهی سیاسی و ی ما باشد. مینوع تشکیلات باید مطابق وظیفه

مال گر باشد؟ اِعوجود آوریم که مانعِ آن و احیاناً کُندکننده یا سرکوبگاه روابطی را بهآن

 اندیشد.نمی اتوریته کند؟ من مطمئن هستم سعید رهنمای عزیز چنین

د وجوای که هنگام انقلاب بههای بلافاصلهکنم برای برخی از ما ضرورتتصور می

ن ست که در چنیمراتب یک معضل باشد. جواب من اینعنوان نیاز به سلسلهآید بهمی

هایی که آگاهی سوسیالیستی داشته باشند خواهند توانست در صورت لزوم شرایطی آن

ی هی بلافاصلوجود آورند. ولی این وظیفهساختارهای دیگری را بهکنند،  تجدیدسازمان

ی ما همانطور که موافقیم گسترش آگاهی سوسیالیستی است و ما نیست. وظیفه

 تشکیلات منطبق با این وظیفه.

 

__________________________________________________________ 
 

 ی عقلانی و غیرعقلانیاتوریته
 رهنماسعید 

تب مراتر کردن بحث مهم سلسلهپارسای عزیز برای روشن خسروبا تشکر مجدد از 

مراتبِ کنم. منظور من از تأکید بر شرِِّ ضروریِ سلسلهو اتوریته، به چند نکته اشاره می

ها است نه در ایده و تفکر. ضمن ها و تشکلی عقلانی، در سازمانسازمانی و اتوریته

ی مراتب غیرسازمانی مبتنی بر اتوریتهکر هم نوعی سلسلهی ایده و تفکه درعرصهآن

پارسا در مورد تحول فکری در تاریخ موافقم.  خسروعقلانی مطرح است. من کاملاً با نظر 

د هایی است که شاگراز زمانِ افلاطون/ ارسطو تا امروز، تاریخ تفکر و علم سرشار از نمونه

قول ایشان، پیشرفتی در علوم صورت بهاز استاد جلوتر رفته، و اگر جز این بود، 

ی عقلانی است. در روابطِ اتوریته غیرعقلانی، این استاد گرفت. بحث برسر اتوریتهنمی

پارسا در مورد گسترش آگاهی  روخساست که در هر شرایطی بر حق است . نکات 

 سوسیالیستی هم کاملًا درست است، و من عمیقاً به آن باور دارم. از قضا یکی از
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ای ی غیرعقلانی است که پارهی اتوریتههای چپ ما همین مسئلههای سازمانگرفتاری

ی شان ی مبارزاتخاطر سابقهها و توان تفکرِ برتر، بلکه صرفاً بهخاطر نظریهرهبران نه به

)که البته من برای آن احترام زیادی قائلم( در موقعیت برتر قرار دارند. پاسخ به این 

منفی است. اما واضح است « توان اشاعه داد؟مراتب میآگاهی را با سلسله آیا»سؤال که 

که این بدان معنی نیست که همه در یک سطح آگاهی قرار دارند، و در این جا نوعی 

ی امروز هریک از ما از کسی مراتب غیر سازمانی در کار است، و در دنیای پیچیدهسلسله

 آموزیم. مرتبا میکه سطح آگاهی و دانش بالاتری دارد، 

ها مراتب در دانشگاه، تقسیم کارِ عمودیِ الزامی بین دانشکدهاما منظور من از سلسله

دانیم، طور که میو مراکز تحقیقاتی مختلف با سطوح بالاتر و پایین تراز خود است. همان

ها ضمن آن که دارای استقلال نسبی در های مختلف آنهای غرب و بخشدانشکده

های تدریس، مقررات داخلی، و استخدامِ هیئت علمی خود های خود و برنامهشتهمورد ر

کنند، و های مقرراتی و مالی دانشگاه عمل میزمان در قالب محدودیتهستند، اما هم

ه دانم کآورد. گفتن این را نیز لازم میمراتب سازمانی را به وجود میاین خود سلسله

های بزرگ، مراتب سازمانی در تمام سازمانجود سلسلهی من در تأکید بر ودلیل عمده

پارسا، بلکه در پاسخ به گرایش نسبتًا جدیدی  خسرونه در رابطه با نظر دوست عزیز 

ها اقعیتاعتنا به واست که در بخشی از چپ آنارشیست و اتونومیست شکل گرفته که بی

دهیِ ک نیست که سازمانکنند. شمراتبی تأکید میهای افقی و غیر سلسلهبر سازمان

دهی غیرمتمرکز، دموکراتیک و آلِ موردنظر چپ سوسیالیست، یک سازمانایده

ی عاری از کلتواند بهترین سازمانِ سوسیالیستی هم نمیمشارکتی است. اما دموکراتیک

شتر به طور جداگانه بیای است که باید بهی پیچیدهمراتب باشد. این خود مسئلهسلسله

ی عقلانی همراه است، چرا که مراتب واقعاً دموکراتیک با اتوریتهخت. سلسلهآن پردا

های با معیار --طور مستقیم و غیر مستقیم به –سطح بالاتر باید از سوی سطح پایین تر 

عقلانی از جمله تجربه و تخصص، انتخاب شوند. از همین رو در پاسخ به دیگر دوست 

قلانی نباید همیشه در هر صورت دموکراتیک باشد؟ ی ععزیزی که پرسید آیا اتوریته

جواب من منفی بود، و مثالی را طرح کردم که اگر من برای مغز و اعصاب به دکتر نیاز 

داشته باشم )که بسیار هم دارم!( و دکتر پارسا مرا بپذیرد، من تنها نظر ایشان را طلب 
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شان را. همین د بیمارستانیکنم، نه نظر دستیاران، همکاران اداری و خدماتیِ واحمی

ها؛ از تعیین سیاست مالی کشور گرفته تا حل طور است در مورد بسیاری از دیگر عرصه

ی ی محیط زیست، و بسیاری دیگر. کم توجهی به تخصص یادآورِ دوگانهمسئله

 ایم.تخصصی/مکتبی است که ثمر آن را در کشورمان دیده

 

 

 


