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دربارهی نویسنده
محمدرضا نیکفر متولد سال  ۵۳۳۱در شهر اراک (استان مرکزی) است و اکنون ساکن
آلمان است .پس از اتمام دبیرستان در دانشگاه پلیتکنیک تهران (امیرکبیر کنونی) در
رشتهی مهندسی شیمی پذیرفته شد .پس از خروج از ایران و مهاجرت به آلمان در
رشتههای فلسفه ،علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه تحصیل کرد و دکترای خود را
از دانشگاه کلن در رشتهی فلسفه با رسالهای در مورد مارتین هایدگر گرفت.
از نیکفر کتابها و مقالات متعددی به فارسی و آلمانی منتشر شده است .بحث دربارهی
مدنی (تهران ،)۵۳11 ،ایدئولوژی ایرانی :در نقد آرامش دوستدار ( )۵۳99ازجمله
کتابهای اوست.

مقالهی «تعلق داشتتتن  /تعلق نداشتتتن» در دو قستت ب به مستت لهی کیفیب جامعیبِ جامعه که با
عنوان «انتگراستتتیون» مشتتتمی م شتتتود ،م پردازد .جامعیبِ جامعه نه امری مکانیک  ،نه ج ع بودنِ
افرادی در جای  ،نه برخورداری از هر نوع نظم و ستتاختاری و نه کلاً یک وضتتعیب متققق ،بلکه یک
امکان استب که باید دید تا هه دد دستبیاب به آن موفقیبآمیز بوده استب .مقاله شاخیهای برای
این موفقیب به دسب م دهد.
در بمش نمسب مقاله گامبهگام با بار معنای مفهوم انتگراسیون آشنا م شویم ،سپس به تاریخ
مس ت له م پردازیم و درم نگریم افق فکری هر مردله از عصتتر جدید برای امکانیاب انتگراستتیون هه
بوده اسب.
بمش دوم ،به ایران اختصتتاد دارد ،آن هم به مناستترب قرار گرفتن در آستتتانهی ستتدهی پانزدهم در
تقویم رستت

ایران  .مقاله ،دگرگون های ع دهی عصتتر جدید در ایران را گرد مقور انتگراستتیون

توضیح م دهد.
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اصل دلیل در اندیشهی مارتین هایدگر (به آلمانی ،)۵991 ،خشونت حقوق بشر ،جامعهی
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جامعه ،جمعکنندهی چیست؟
جامعه پرمست له اسب .جامعهی ب مس له وجود ندارد .مس لهها مج وعهای را تشکیل م دهند با
ستتتاختاری شتتترکهای .رابطه ها در این مج وعه به شتتتکل ه اهنگ و ترعیب هستتتتند .برخ مستتت لهها
بنیتادی تر ،پایدارتر و پرتأثیرترَند ،برخ بُرد و دیرند مقدودتری دارند .مستتت لههای بنیادی را ن

توان

ب میانج دل کرد و بهندرت مستتت لهای را م توان یافب که با دل آن ،بقیهی مشتتتکلها خودکارانه
برطرف شوند .به خاطر ه ین پیچیدگ از تقلیل ب واسطه به راهدل ع ل ن

رسیم.
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دتا در جای که مت رکز م شتتتویم بر یک مستتت لهی خاد ،لازم استتتب بررستتت مان کُلنگر
) (holisticباشتتد .کُلّ که در مورد مستت لههای اجت اع  ،بهگفتهی کارل مارکس ه واره باید برابر
هشتممان باشد ،اجت اع اسب 1.جامعه شکل تاریم مشمی اجت اع اسب .وقت م خواهیم به درک
مشمص از یک مس له برسیم نه به اجت اع کلّ  ،بلکه به شکل مشمی آن نظر م دوزیم.
نکتهی توجه به کلیب و ت امیب ) (Totalityشتتتاید آنقدر کل گویانه بن اید که ما ضتتت ن
تأییدش ،یا از آن استتتتفاده ای نکنیم یا آن را فروکاهیم به تذکر در این باره که موضتتتوع بررستتت ما با
دستتهای از موضتوعهای دیگر در ارتراط اسب .اشارهی جدی به موضوعهای مرترطِ هم هنوز بهمعنای
«هم−موضوع» بودن و دیدنِ جامعه در هنگام بررس نیسب .پدیدارشناس بازن وده اسب که در ه هی
نگرشها ،بررست ها و تقلیلها مع ولاً هیزی یا هیزهای برنهستته م شود («ت اتیزه» م شود ،موضوع
م شتود اما افق پدیداری یا بستتر وجودی آن نابرنهسته م ماند («ت اتیزه» ن

شود  .آن هیزی که در

بررست موضتوعهای اجت اع هه بستا نابرنهسته م ماند ،خودِ جامعه اسب .شاید به آن اشارهای شود،
ه چون اشاره به یک ظرف ،اما فوراً به مظروف پرداخته م شود ،به طرقهها ،به گروههای اجت اع  ،به
درگیریها و روندها و نهادها.
یک مشکلِ برنهستن جامعه در این اسب که «موضوع نام کن» 2اسب :هسب و نیسب .جامعه
در تقابل با انکار آن رخ م ن اید ،مثلاً در تقابل با سمن مشهور مارگارت تاهر ،از شمصیبهای م تاز

1 Cf. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Europäische
Verlagsanstalt / Europas Verlag, Frankfurt / Wien 1968, S. 22.
 2عنوان این کتاب اسب:
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ن ولیررالیستتتم ،در این باره که« :جامعه وجود ندارد 1».در این تقابل بر امر اجت اع انگشتتتب گذاشتتتته
م شود که مقور آن مس لهی اجت اع در ن ودهای ترعیض و مقرومیب اسب.
جامعه انران از تضتادهاستب .ااتلاً هرا وجود داردر پرستش جامعهشتناسانه این اسب که :هرا
وجود دارد هنین هیزی که به خاطر مج وعهای از ستتیزهای درون اش به نظر م رسد که ن

بایسب

وجود داشتته باشتدر 2ژانژاک روستو معتقد بود که انسان به دلیل مج وعهای از مشکلات از وضعیب
طریع ِ ه راه با آزادی و آرامش خارج شد و جامعه را به وجود آورد .اما مشکلات را که او برش رد –
مشکلات که پس از تشکیل جامعه پدید م آیند ،مشکلات هون رقابب ،جنگ ،فساد ،بردگ  ،استرداد،
ابتذال و انقطاط فرهنگ – آنهنان زیاد هستند که است رار وجود جامعه شگفت م آفریند .پرسش از
پ وجود جامعه شریه به پرسش هست شناخت ای اسب که تقریر مشهور آن به لایرنیتس برم گردد :هرا
که دریابیم آنچه مطلقاً ضتروری و پایدارش م پنداریم ،م توانستب نراشد یا به گونهای دیگر باشد .با
این دیدْ اتفاق و ناپایداری را وارد پهنهی نظر م کنیم ،هیزی را که ت وری جویای قانونها و هویبهای
پایدار بهطور سنت از آن بیزار اسب.
جامعه در گفتار رایج در دو نقش ظاهر م شتتود :یا باشتتندهای مشتتمی استتب و با یک شتتأن
هست شناخت تام برای ما مطرح اسب ،یا به خودی خود برای ما مطرح نیسب و شأن هست شناخت آن
در دد انران جدایشها و اختلافهاستب .در دالب نمسب یا باشندهای اسب دارای استواری درون یا
مطرح در اختلتافش بتا بتاشتتتنتده یا باشتتتندههای دیگر .جامعه به عنوان «ملب» در معنای جدید کل ه،
باشتتتنده ای از نوع اول استتتب ،آنگاه که استتتتواری آن را به تاریخ مشتتتترک طولان  ،زبان ،دین و کلاً
فرهنگ مشترک و یا نژاد و قومیب یکسان برم گردانند .جامعه در معنای دوم مطرح اسب در جدایش
Oliver Marchart, Das unmögliche Objekt. Eine postfundamentalistische Theorie
der Gesellschaft, Berlin: Suhrkamp 2013.
1 Margaret Thatcher, Interview for Woman's Own ("no such thing as society"), 1987 Sep
23
 2در یک کتاب درس مشهور جامعهشناس هنین م خوانیم:
«یک انستان مع ول که شتاهد دادثهای هون د لات به مرکز تجارت جهان و پنتاگون در  11سپتامرر  2۰۰1یا تیراندازی
در مدرستهی هوک استب ببنگرید به اینجا] م کن استب بپرستد« :هطور هنین هیزی م کن اسبر» جامعهشناس پرسش را
برم گرداند و به جای آن م پرسد« :هرا از این گونه گسسبها در نظم اجت اع بیشتر پیش ن

آیدر»»

Giddens, Anthony et al, Introduction to sociology, Eleventh edition, New York:
W.W. Norton & Company 2018, p. 9.
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هسب هر آنچه هسب به جای اینکه نراشدر این گونه طرح رادیکال مسائل دسبکم این فایده را دارد
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دولب و جامعه .این معناگیری از طریق ت ایز از دولب یا تقابل با آن را م توان برگرداند به هویبیاب
آن در مقتام کنشتتتگر ،آنگتاه که م گوییم جامعه هنین یا هنان م کند ،این یا آن واکنش را نشتتتان
م دهد و ه انندهای اینها .در این معنای اخیر از هویب پویای جامعه سمن م گوییم.
دیتدگتاههتای ژِنبتاور  −هته از نوع بتاور به ژن نژادی هه از نوع باور به ژن فرهنگ که گویا
تم های استتب که بازتولید م شتتود و ه واره ااتتالب خود را دف م کند  −در زمرهی دیدگاههای
ذاتباور هستند .تصور رابطهی مستقی

میان یک ذات اایل با رفتار فردی و ج ع ما و سامان جامعه

به اندازهی کاف نقد شتتده و اکنون به آن استتاستتاً بهعنوان یک دیدگاه باطل در تاریخ ایدهها اشتتاره
م شود .با وجود این م بینیم که این گ ان در گونههای ممتلف ملبباوری و سیاسبهای هویبمقور
) (Identity Politicsبازتولید شده و اثرگذار اسب 1.این توان بازتولید را م توان به آن برگرداند
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کته اشتتتاره بته پتدیتدههای واقع م کند اما بر آنها نامهای غلط م گذارد و از آنها تفستتتیرهای
نادرستت عرضته م کند .آنچه واقع اسب مج وعه ای از ن ادها اسب که در جای به شکل متراکم و
مت ایز برشتناختن اسب ،بازتولید م شود و شمصیت روای دارد .هست آن تاریخ آن اسب ،نه اینکه
تاریخ آن تاریخ باشتندگ ثابب آن باشتد .این ستامانهی ن ادین مرز هندان مشتمص ندارد ،ب مرکز،
هنتد مرکز یا دارای مرکزهای متییر استتتب ،نوع دوزهی میناطیستتت متقول استتتب که دوزههای
ممتلف را دربرم گیرد و بتا دوزههای ه ستتتایه تداخل دارد .عرور از یک دوزهی تاریم ن ادین به
دوزههای مجاور نیاز به هیچ «گذرنامه» و «روادیدی» ندارد .مرزهای مل جدید مرزهای آن نیستتتتند.
وجود و پویششتتان نه کشتتوری بلکه منطقهای استتب و هر منطقه بر زمینهی تاریخ جهان هویب دارد.
ایرانِ تاریم هنین سامانهی ن ادین اسب .دضور مشمی آن به اورت یک شمصیب روای اسب.
ستیز بر سر آن ،ستیز بر سر روایبهاسب ،اینکه ادای هه کسان شنیده شود.
آنچه از آن به عنوان هویب پویای جامعه نام بردیم نیاز به تدقیق دارد .پرستتتش این استتتب که:
جامعه یعن هه ،وقت انرانِ جدایشها و تضتتادهاستتبر جامعه هه هیزی را ج ع م کند :تضتتادها رار
نراید هیزی وجود داشتتتته باشتتتد که بتواند در دل خود تفاوتها و درگیریها را گرد آوردر وقت به
جامعه در مقام عامل اشتاره م کنیم ،منظورمان دقیقاً هیسبر آیا دوگانهی دولب-جامعه اعترار دقیق ِ
عین داردر

 1از ج له در بیان منف از هویب به اورت باور به ذات معیوب آن .در این باره بنگرید به :مق درضا نیکفر :ایدئولوژی
ایران .
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جامعه ،ج عکننده استب .به نظر م رستد که تصتور از جامعیب آن فراتر از ج عکنندهی ساده
در شتکل هون گون ستی زمین یا قفستهی طرقه بندی شتده باشد .نمستین هیزی که به نظر م رسد
قایل شدن به شأن هست شناخت را برای جامعه موجه کند ،فرهنگ باشد .اما فرهنگ خود ه ان مشکل
جامعه را دارد :از یک طرف گویا به هیزی مت ایز و هویبمند اشتتتاره دارد ،اما از طرف دیگر درون
نایکدستتب دارد .فرهنگ هم ،نه به عنوان ابژهی ثابت با مرزها و خصتتواتتیبهای به شتتکل روشتتن
ثربشدن  ،بلکه در سوژگ اش تعریف م شود که جلوههای گوناگون و بعضاً متضادی دارد.
م توان کل مستت لهی مفهوم جامعه را کنار گذاشتتب ،آنهم به این شتتکل که به آن نامباورانه
) (nominalisticنگریستتتب :یعن گفب این تنها گونهای استتتم استتتب .به جای اینکه بقث کنیم
درباره آن که هیستتتب ،نگاه کنیم که جامعه هه هیزی را در خود ج ع م کند و به این اعترار کاربرد
یافته برای اشتاره به اجت اع گروههای ممتلف انستان در یک منطقهی معین و در عصر دولب-ملبها
تواتیفشتدن استب با برشت ردن خصتواتیبهای آن گروههای اجت اع  −خصوایبهای هون
ج عیب ،توزیع جیرافیای  ،ستتاختار ستتن  ،اشتتتیال و درآمد .بر این قرار ،جامعهنگاری ،نگاشتتتنِ این
خصوایبهاسب .آمارهای فراهم م شود وبررس م شود متییرها کداماند و هه رابطهای میان آنها
برقرار استتتب .آنچه با این رویکرد از نظر دور م ماند ،ستتتاختارها ،ستتتوژههای عامل و بستتتتر معنادار
کنشگری آنها در یک سامانه ن ادین اسب.
یک بدیل دیدگاه نام باور ت رکز بر ستاختارهاستب .بر این قرار پرسش از پ جامعه برگردانده
م شود به پرسش از پ ت ایزها و تفاوتها .مدل لایه بندی اجت اع  ،معرف اال این دیدگاه اسب1.
درکتب جتامعه تواتتتیف م شتتتود از طریق تقول اجت اع که خود پدید م آید با دگرگون ها در
لتایتهبندی ) (stratificationاجت اع  .دیدگاه که وجه ستتتتیزآمیز این دگرگون ها را بررستتت
م کند در ردیف ت وریهای ستیز ) (conflict theoriesقرار م گیرد .ت وریهای ستیز نظریههای
ممتلف هستتتند که از ابتدای شتتکلگیری دانش اجت اع جدید پا گرفتهاند و وجود مستتت ری دارند2.
 1توضیح درباره دیدگاه نامباور و مدل لایهبندی در اینجا:
Bernhard Peters, Die Integration moderner Gesellschaften, Frankfurt/M:
Suhrkamp 1993, S. 144-148.
 2درباره ت وریهای ستیز بنگرید به:
Harland Prechel and Linzi Berkowitz, "Conflict Theories in Political Sociology.
Class, Power, Inequality, and the Historical Transition to Financialization", in:
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در یک م لکب مقروستته .در این دالب ،جامعیب جامعه تنها کیفیت استتب که جنرههای ممتلف آن
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کتارل مارکس و ه چنین ماکس وبر و گ ور

زی ل در این زمینه نظریهپردازی کردهاند .در دورهی

متأخر ،دیدگاه های گوناگون  ،از مارکستتیستتت گرفته تا لیررال ،زیر این عنوان دستتتهبندی م شتتوند.
رالف دارندورف ،از لیررالهای استتب که ت وری ستتتیزش را در واکنش به کارکردگرایان طرح کرده
اسب ،گروه از جامعهشناسان که معتقدند جامعه با جامعیت معرف شدن اسب که ناش از هنجارهای
مشترک و تقسیم نقشهاسب .آنان معتقدند که کارکردها بر یک زمینهی مشترک تققق م یابند.
امتا دارنتدورف تنها با مفهوم اختلاف جامعه را معرف ن

کند .به نظر او جامعه دو ههره دارد:

ههرهی ستتتیز و ههرهی ستتازش .پیشتر از او نزد آنتونیو گرامشتت در دوگانهی جامعهی ستتیاستت –
جتامعتهی متدن به رویاروی و ترکی

ستتتتیز و ستتتازش برم خوریم .این گونه ن ونهها برهمزنندهی

دستهبندی ت وریهای جامعهشناس سیاس به ت وریهای ستیز و ت وریهای سازش 1هستند .اما نکتهی
| نقد اقتصاد سیاسی |

ااتتل این استتب که نفس وجود ستتازش مستت لهی ما را که پرستتش از پ جامعیب جامعه استتب دل
ن

کند .ستتازش مفهوم مره

استتب که معلوم نیستتب مرنای جامعیب استتب یا نتیجهی جامعیب ،یعن

معلوم نیسب که آن را باید در هارهوب یک ت وری کنش تعریر کرد و سازش را به اراده و ع ل برای
ستازش برگرداند ،یا آن را دااتل یک زمینهی فرهنگ دانستب یا گفب که خود سیستم اجت اع در
میانکنش زیرستتتیستتتتمهایش ستتتازش ایجاد م کند و ستتتازش یعن ه ین کنشهای متقابل و به تعریر
نیکلاس لومن رستانش ) (communicationمیان آنها .در ستوی خود ستتازش عنصر ستیز وجود
دارد ،آنگاه که مثلاً آن را در رابطه با فرهنگ یا هژمون بررس م کنیم.
به مست له به شتیوهای پدیدارشناسانه بنگریم :م خواهیم با جامعیب جامعه در پدیداریش مواجه
شتتتویم تتا بتوانیم تواتتتیفش کنیم .برای این منظور از در مقتابل وارد م شتتتویم .مقابل ج عن ای و
جامعیب ،کنارنه و کنارباشتتت قرار دارد .کجا دس م کنیم کنار گذاشتتتتهایمر کجا دس م کنیم
تعلق نداریمر در موقعیب ترعیض.
در موقعیتب ترعیض جتامعته یتا پهنهای در آن پایان م یابد ،مرزی کشتتتیده م شتتتود و جامعه
فراگیری خود را از دستب م دهد .دالا یک درون و یک بیرون وجود دارد و ما در بیرون ایستادهایم،
Thomas Janoski et als (eds.), The New Handbook of Political Sociology,
Cambridge University Press 2020, pp. 53-78.
اطلاعات مفصلتری را این کتاب عرضه م کند:
Thorsten Bonacker (Hrsg.), Sozialwissenschaftliehe Konflikttheorien. Eine
Einführung, VS verlag für Sozialwissenschaften 2005.
1 Consensus versus Conflict Theories.
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به بیرون رانده شتتدهایم .آن درون که بیرونش ایستتتادهایم ،لزوماً یکدستتب نیستتب .م کن استتب پُر از
درگیری و ستتتیز باشتتد .م کن استتب براثر آن درگیریها کستتان به بیرون پرت شتتوند و م کن استتب
نشتتوند .و م کن استتب کستتان که به بیرون پرت م شتتوند به ه ان دلیل اخراج نشتتده باشتتند که ما
شدهایم .فرض کنیم که برای درگیری های آن درون ،یک ت وری داشته باشیم .نکته اینجاسب که آن
ت وری شتاید موقعیب ما را توضتیح ندهد ،هر هند که شتاید توضتیحدهندهی سرنوشب کسان دیگری
باشتد که کنار گذاشتته م شوند .وضعیب معلق هم وجود دارد؛ گاه یک پایمان این ور خط اسب،
یک پایمان آن ور خط ،یا اینکه در نوسان هستیم .و نیز م کن اسب از یک پهنه یا زیرسیستم اخراج
شویم ،اما هنوز امکان دضور در جاهای دیگر را داشته باشیم.
خلااته کنیم :ت وریهای ستیز و کلاً ت وریهای جدایش )(differentiation theories
تا جای که ناظر به یک درون هستتتند ،ه هی ابعاد مستت لهی ترعیض را راتتد ن

کنند .ب گ ان برای

یک ت وری ترعیض ب نیاز ن

کند .نیاز ما به یک ت وری ترعیض اسب که باید انتظار داشب توضیحگر

اال مس لهی ج ع کردن و کنار گذاشتن باشد.
این موضوع را با نظر به مارکسیسم باز م کنیم.

حاشیهروی دربارهی مارکس
پرستش این استب که برداشتب مارکست از جامعه هیسب :جامعه از دیدگاه مارکس تنها یک
عنوان اسب یعن مارکس به آن نگاه نامباورانه دارد یا شأن دیگری برای آن در نظر م گیردر و این
شتتتأن هر هته بتاشتتتد ،آیتا از دیتد او تنها با ت وریای درباب تقستتتیمبندی طرقات و مرارزهی طرقات
توضیحپذیر اسبر
موضتوع هندان روشتن نیستب .مارکس و انگلس را با مرارزهی طرقات م شناسیم .در سرآغاز
مانیفستتب دزب ک ونیستتب آمده استتب« :تاریخِ جامعههای تاکنون تاریخ مرارزهی طرقات استتب ».از
ه ین ج لهی برنامهایِ اتریحِ مکت ساز برم آید که جامعه فه یدن اسب با مرارزهی طرقات  .اما آیا
ه هی بُعدهای آن از این راه فه یده م شتتوندر پاستتخِ رایج این استتب که وقت گفته م شتتود تاریخِ
جامعه تاریخِ مرارزهی طرقات استب ،یعن این که اساس آن ،بُعد اال آن ،بُعد مست ر و تاریخساز آن
مرارزهی طرقات استتتب .در توضتتتیح جانداری که پس از ج لهی بالا در مانیفستتتب م خوانیم جامعه

| نقد اقتصاد سیاسی |

درک جتامعته و نقوهی بودِش جامعیب آن به یک ت وری اختلاف و ستتتتیز نیاز داریم ،اما این ما را از
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بهعنوان عراتتهی نررد معرف م شتتود« :آزاد و برده ،نجی

زاده و عام  ،ارباب و رعیب ،استتتادکار و

شتاگرد ،و خلااه ست گر و ست کش ،در رودرروی دائ

با یکدیگر قرار گرفته و دسب به مرارزات

ب وقفه گاه پوشتتتیده و گاه آشتتتکار زدهاند که هر بار یا به دگرگون انقلاب کل جامعه ،یا به نابودی
مشترک طرقاتِ در ستیز منته شده اسب1».
به جامعهی ستترمایهداری نظر دوزیم :در اینجا میانج گر در مرارزهی طرقات  ،مکانیستتم تولید
کالای استب .این ستتازوکار عیناً ه ان مرارزهی طرقات نیستتب .تولید یک هیز استتب ،مرارزه یک هیز
دیگر .قتاعتدتاً ستتترمایهدار برای مرارزهی طرقات کارخانهای را باز ن
طرقات هر روز به سرِ کار ن

کند و کارگران برای مرارزهی

روند .پس در سرمایهداری تولید کالای م شود زمینهی مرارزهی طرقات

و اگر ظرف و زمینه را به تعریری دیگر جامعه در نظر گیریم ،آنگاه این پرستتتش مطرح م شتتتود که
| نقد اقتصاد سیاسی |

رابطهی این دو زمینه هیستب :این سو جامعه ،آن سو تولید کالای  .در سرآغاز کاپیتال ثروت جامعهی
ستترمایهداری بهعنوان انران عظی

از کالاها معرف م شتتود و از این رو آغاز بررستت جامعه بررستت

«کالا» بهعنوان عنصر مرنای آن ثروت اسب.
در آغاز مانیفستتتب جامعه بهعنوان رزمگاه طرقات معرف م شتتتود ،در آغاز کاپیتال با ثروت
انراشتتتهی آن که انروه از کالاهاستتب .بقث ثابب در مارکستتیستتم – بقث هستتت اجت اع و آگاه
اجت اع  ،واقعیب مادی و کنش انستان  ،اقتصتاد و ستیاستب ،جرر و آزادی ،برساختگ و برسازندگ
تاریم – به دو گونه رهیافب به جهان اجت اع برم گردد که جلوهی آن را در این دو ستتترآغاز هم
م بینیم.
به نظر م رستد که ما در آثار مارکس و انگلس با مفهوم روشتن از جامعه مواجه نیستیم .آنچه
مع ولاً در آثار آنان و اکثر مارکسیسب ها مورد بقث اسب روابط اجت اع اسب ،نه خود جامعه ،یعن
توجه بر ستتاختار و لایهبندی مت رکز استتب 2.اما شتتاید خوانش دیگری لازم باشتتد که آن را م توان از

 1کارل مارکس و فریدریش انگلس ،مانیفستب دزب ک ونیسب ،ترج هی شهاب برهان ،13۳3 ،در دسترس در اینترنب از
ج له از راه این پیوند.
 2این هنین استتب که در فرهنگ انتقادی مارکستیستتم تألیف ژرژ لابیکا و ژرار بنستتوستتان درآیهی «روابط اجت اع » وجود
دارد ،اما «جامعه» یا «اجت اع» نه.
در این اثر ،زیرِ درآی تهی ( Communautié / Community / Gemeinschaftج تتاعتتب ،ه رود هنین
م خوانیم:
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خود کاپیتال آغاز کرد که ن اد تقلیل ستتیستتت

و ت رکز بر ستتازوکارهای بازتولید روابط اجت اع با

نظر بر ستتازوکار تولید کالای استتب .این کتاب دارای بمشهای تقلیل و تواتتیف -تاریم استتب.
بمشهای تقلیل نظری و مع ولاً خشتک هستتند ،اما بمشهای تواتیف جاندارند و تصتویر عرضته
م کنند 1.در دیگر کارهای اقتصتتادی مارکس بمشهای تواتتیف که داوی اشتتارههای مشتتمی به
رختدادهای مشتتتمی هستتتتند – بهویژه دربارهی نقوهی زندگ کارگران و مرارزات آنها – دجم
بیشتتری دارند .آثار ستیاست و گزارش مارکس مواد فراوان در اختیار م گذارند تا دریابیم مارکس
جهان را هگونه م دیده ،آن هم در مشتاهدهی مستتقیم ،در برخورد با زیسب-جهان .جهان و هست با
هم مترادفانتد .متارکس بتا یتک مقولهی انتزاع از هستتتت  ،آنستتتان که در بمش یکم منطق هگل
م بینیم ،کار ن

کند .خود جهان هم در وهلهی نمسب جهان اجت اع اسب ،جامعه اسب2.

ه ه در آن به ستر م بریم .رویکرد ما به جهان ورای جامعه ،از دل آن اسب .انسان با جهان طریع به
اتورت مجرد مواجه ن

شود .انسان موجودی اسب اجت اع و تاریم  .در برداشب دوم جامعه یک

«هنین به نظر م رسد که در سنب هیرهی مارکسیست و ه انا در آثار خود مارکس و انگلس توجه ترجیق ًا معطوف اسب
به طرقات ،مرارزهی طرقات و تقلیل روابط سرمایه .این موضوع باعث شده که دسب کم در مارکسیسم-لنینیسم زندگ
اجت اع و امور ج ع واقعیت غریره شوند».
Georges Labica, Gérard Bensussan (Hg.), Kritisches Wörterbuch des
Marxismus - 8 Bände, Berlin: Argument-Verlag 1985, Bd 3, S. 411.
 1در ه هی جلدها ،تقلیل و گزارش از جهان باهم ترکی

شتتتدهاند ،اما وزن گزارش از اول به آخر افزایش م یابد .توجه

ویژهای باید کرد به گزارشهای مارکس یا مورد استتتناد او در زیرنویسها .بهرادت م توان کتاب نوشتتب با عنوان کاپیتال
هه دنیای مشتتمصتت را دربرابر خود داشتتتته .گزارشهای مارکس را م توان در آن ج ع کرد .آنها را با هم م خوانیم و
م پرستیم کست که این مثالها و تصتویرها را در ذهن دارد ،جهان را هگونه م بیند .این یک تفستیر پدیدارشناسانه اسب،
هون پدیداری جهان را در ذهن متن بازستتتازی م کند .این جهان مرترهی یکم استتتب که یک جهان مرترهی دوم ،بهعنوان
نقد اقتصاد سیاس  ،بر آن سوار م شود.
از میان نوشتتههای توایف باید اه یب ویژهای بدهیم به دو اثر فریدریش انگلس جوان :وضع طرقهی کارگر در انگلستان و
مس لهی مسکن .اینها مظاهر برجستهی رویاروی با جهان مرترهی یکم هستند.
 2در این باره:
Marek J. Simek, "Die Gesellschaft als philosophisches Problem bei Marx", in: B.
Waldenfels et al (Hg.), Phänomenologie und Marxismis, Bd. 3: Sozialphilosophie,
Frankfurt/M 1978, S. 145 ff.
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با این رویکرد به سه برداشب از جامعه م رسیم :یک کلیب اسب ،ه ه هیز در آن ریمته شده؛
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کلیب ستاختارمند استب .این جامعه طرقات اسب .با نظر به لایهبندی جامعه و پیامدهای تقسیم طرقات ،
آن کلیب نمستین ،اینک مشمی م شود ،به قول هگل به اورت ع وم انض ام

(konkretes

) Allgemeineدرم آید .این جهان دربرگیرنده نیسب ،خانهی ه گان نیسب ،جهان ستیز و ترعیض
اسب ،جهان اسب سرد ،ب روح و ب ردم .مارکس توایفهای تکاندهندهای از این جهان به دسب
داده استب .جامعیب جامعه در اینجا به اتورت دروخ خود را نشان م دهد .نقد این دروخ نقد آگاه
دروغین استتب که ما را به تستتلیم به ه ین وضتتعیب فرام خواند ،مناستترات موجود را جاودان نش تان
م دهد و در نهایب برای ما م َُستتکِنهای فراهم م بیند .این نقد ،درون ان ) (immanentاستتب اما
ه زمان بهعنوان نقد هنجارگذار از وضتتعیب فراتر م رود :درک دیگری از جامعیب را در برابر درک
موجود م گذارد .این فرارَوی از یک افق استتتب ،افق که در «نقد برنامهی گوتا» بهعنوان «افق دقوق
| نقد اقتصاد سیاسی |

بورژوای » مشتمی م شتود .با این فراروی به جامعهای جامع م رسیم .جامعهای که شاخی جامعیب
آن این اسب :از هرکس به اندازهی توانای هایش ،به هر کس به اندازهی نیازش1.
پس بته نظر م رستتتد متا بتا دو مفهوم در برخورد بتا اجت اع مواجه هستتتتیم :تفاوتگذاری و
باهمبین  ،جداستازی و برهم نه  .بر ه ین اساس شاید بتوانیم از دو ت وری یا رویکرد مک ل هم سمن
گوییم :رویکرد تفریق ) (differentiationو رویکرد تج یع ) .(Integrationنکتتتهی مهم این
استتتب که آنچه با رویکرد تفریق دیده م شتتتود ،لزوماً با رویکرد تج یع دیده ن

شتتتود .در رویکرد

مارکسیست بر اساس لایهبندی (هست  ،ت رکز بر بهرهکش و مرارزهی طرقات (رخداد و روند اسب.
اما موضتوع بهرهکشت موضوع ترعیض یا دقیقتر بگوییم کلیب موضوع ترعیض را ن

پوشاند .تصریح

کنیم :میان موضتوع بهرهکشت و موضوع ترعیض ه پوشان کامل برقرار نیسب .مشمص ًا نق ِد ف ینیست ِ
نقدِ اقتصتتتادِ ستتتیاستتت این نکته را برن ایانده استتتب .کلیب موضتتتوع ترعیض نژادی را هم ن

توان با

مقولههای توضتتیحگر بهرهکشتت توضتتیح داد .ه چنین با ت وریای درباب استتتث ار ،کلیب موضتتوع
استتع ار توضتیحپذیر نیستب .نفس موضتوع دموکراس هم به رویکرد تج یع نیاز دارد و تنها برپایهی
تفریق به سامان ن

رسد.

اندیشتهی مارکس منقصر ن

شود به تفریق در دد جدایش طرقات  .هنجار راهن ای مارکس،

استاس آرمان او و پایهی نقد او تج یع استب .این ایده را دستبکم نگیریم :ایدهی سوسیالیسم ،ایدهی
انترناسیونالیسم ،و کلاً ایدهی جهان دیگر که جهان بهتر اسب ،به ایدهی تج یع برم گردد.

1 Karl Marx: Kritik des Gothaer Programms, MEW 19, S. 21.
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نکتتهی مهم این استتتب که ما برای توضتتتیح روندهای اجت اع به این مفهوم نیاز داریم ،و به
متضتاد آن یعن مابهازای جدایش در هر موقعیب مشتمی که به بهرهکشت در یک سامانهی مشمی
منقصر م شود.
گفتیم از دید مارکس ،هم-موضتتوع دیدن جامعه با هر موضتتوع ،از ج له موضتتوع کانون و
پایهای بهرهکشت  ،یک اال روش اسب .هم-موضوعیب جامعه با موضوع بهرهکش  ،جایگاه استث ار
را که در بررس کاپیتال مقدمتاً «کارخانه» اسب ،بر زمینهی جهان اجت اع و تاریخ آن قرار م دهد .از
این منظر دوگانگ موقعیبها در جایگاه استتتث ار  −بورژوازی و پرولتاریا  −زمینهای دارد که لزوماً با
رابطهی استتتث اری تریینشتتدن نیستتب ،اما با رابطهی ترعیض ت هرا .یعن دوگانگ موقعیبها در یک
جهان ترعیضتتت استتتب که به دوگانگ موقعیبها در جایگاه استتتتث ار راه م برد .ترعیض هم به لقاظ
تقلیل و منطق و هم به لقاظ تاریم بر استث ار پیش دارد1.

این نکته بدانیم .ر.ک .کاپیتال ،ج ،1.فصل .24
در مورد رابطهی بهرهکشت و ترعیض این نکتهها مهم هستند :آنها ه پوشان ندارند .ه هی هیزهای را که م توان از منظر
بهرهکشت دید ،لزوماً تنها از منظر ترعیض تریینشتتدن نیستتتند و برعکس .به این خاطر نقد استتتث ار شتتامل کلیب نقد ترعیض
ن

شود .عکس قضیه نیز درسب اسب.

ه ین بقث را م توان دربارهی موضتوع خشونب کرد .کلیب موضوع خشونب تنها با مفهوم بهرهکش  ،یا ترعیض یا ترکی
این دو توضیحپذیر نیسب.
موضتوع خشتونب از نظر بقث انتگراستیون جای بررست ویژهای دارد .نکتهی مهم این استب که خشونب ،هم م کن اسب
نتیجهی گستتستتب و تکهپارگ ) (Disintegrationباشتتد ،هم عامل و تشتتدیدکنندهی آن .افق تازهای که مهرداد وهاب
در کتاب زیر گشتتوده ،از نظر قایل شتتدن به شتتأن ویژه برای نیروی ممرب – با اِع ال قهر آشتتکار یا پنهان – از ج له در
اقتصاد ،اه یب ویژهای برای بقث انتگراسیون و خشونب دارد.
Mehrdad Vahabi, The Political Economy of Destructive Power, Cheltenham, UK
& Northampton, MA, USA: Edward Elgar 2004.
ه چنین بنگرید به این مقاله از او:
Mehrdad Vahabi, "Political Economy of Conflict. Foreword", in: Revue
)d'économie politique, 2012/2 Vol. 122, p. 153-169. (Link
به مقولهی اساس ترعیض ،بهره کش و خشونب ،تمری مقیط زیسب را هم باید اضافه کرد .این هم برای خودش مقولهای
جداسب ،هر هند م توان منطقاً انتظار داشب که منتقد خشونب ،ترعیض و بهرهکش منتقد تمری

مقیط زیسب هم باشد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

 1کل بقث ترارشتناستانهی «انراشتب اولیهی سترمایه» را م توانیم بهعنوان ارائهی مج وعهای از شاهدهای تاریم در اثرات

مق درضا نیکفر 12 /

آغازگاه هپ مقابله با ترعیض اسب .هپ ،آن جریان اسب که شعارهای انقلاب کریر فرانسه –
یعن آزادی ،برابری ،برادری (ه رستتتگ

– را جدی گرفب و به آن متعهد ماند 1.این آرمانِ تج یع

بهینه استب ،انتگراسیون برپایهی برابری و ه رستگ و دف آزادی .هم-موضوعیب جامعه با موضوع
بهرهکش  ،هم از نظر تقلیل و روش مهم اسب ،هم از نظر تریین آرمان2.

مفهوم انتگراسیون
با داشتیهروی دربارهی اندیشتهی مارکست به مفهوم رستیدیم که آن را اینک با انتگراسیون
مشمی م کنیم .این لف خارج در فارس هندان ناآشنا ن

ن اید .رواج دارد ،گاه ترج ه شده و

| نقد اقتصاد سیاسی |

گتاه بته ه ین اتتتورت بته کتار رفتته .نکتهی مهم ،آشتتتنابودن با مقتوای آن استتتب .با عزی ب از
زیسبجهان خودمان هم م توانیم آن را به زبان درآوریم :جامعیب ،تعلقداشتنِ ب ترعیض ،با هم بودن،

 1توضیح موضوع در اینجا:
Axel Honneth, Die Idee des Sozialismus. Versuch einer Aktualisierung, Berlin:
Suhrkamp 2017.
 2این نکتهها استنتاجهای از این با-هم-دیدن اسب:


ترعیض زمینهساز بهرهکش اسب.



مرارزهی ریشهای با بهرهکش مرارزه با ترعیض اسب.



فرهنگ تسلیم به ترعیض و درون کردن پذیرش آن اسب که باعث تداوم بهرهکش م شود.



مرارزهی طرقهی بهرهکش و بهرهده ه واره مرارزهای برای تثریب ترعیض یا علیه آن اسب ،به سمن دیگر مرارزه

علیه بهرهکش مرارزه علیه موقعیبها و فرابهای نابرابر اسب.


درگیری دو طرقه ،هیزی که هر روز و ساعب به ساعب جریان دارد ،وقت به اقدام اجت اع تردیل م شود که

به مردلهی درگیری برسر ترعیض بکشد.


مرارزه علیه نابرخورداری و کم برخوداری ،و مرارزه علیه مشارکب نداشتن ،مق ل اجت اع شدن مرارزه علیه

بهرهکش اسب.


مرارزهی دای

برای کس

موقعیبهای بهتر در مرارزه علیه نابرابری در موقعیبها و فرابها.



دولب ،ابزار ترعیض و تفریق اسب .دولبِ تج یع ،دولب بهراست انتگراتیو ،دولب یک شده با جامعه ،نادولب

طرقه های استث ار شده باید برای دموکراس باشد ،به طور مشمی آزادی تشکل و آزادی بیان،

اسب .نادولب شد ِن دولب ،هدف پایدار مرارزه برای انتگراسیون اسب .مرارزه با دولب و برای نادولب  −یعن خودگردان
 −باید ه ین-جا و هم-اکنون شروع شود ،هون مرارزه با ترعیض مرنای مرارزه جاری اسب.
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ه رستتتگ  ،پیوستتتگ  .رویکرد پدیدارشتتناستتانه ،ه ین تجربهی مستتتقیم زیستتبجهان اس تب که هیز
عجیت

و غریر نیستتتب :تجربته م کنیم هنین هیزی را آنگتاه که ما را از یک گروه درم آورند و

م گویند جای ش ا اینجا نیسب ،وقت هیزی از ما دریغ م شود تنها به خاطر اینکه ما ما هستیم ،مای
که دق را ضایع نکردهایم اما نظم امور ضایع کردن دق ما را ایجاب م کند .م کن اسب با ما دش ن
خاات هم نداشتته باشند ،م کن اسب دتّا زمان به ما نیاز داشته باشند ،اما اینک م گویند که زیادی
هستتید ،جای برای شت ا نداریم« ،باید بیرون بایستتید» .م کن اسب در درون باشیم اما بهعنوان موجود
درجهدو .هر کاری هم کنیم پیشتاپیش در یک رابطهی قدرت ،فرودسب هستیم .تعلق نداشتن و بیرون
ماندن ،بیان این تجربهها هستتتند .عکس آن م شتتود تعلق داشتتتن ،گنجیدن در ج ع که وقت استتم آن
ج ع جامعه باشتد ،از فنواژهی انتگراستیون برای بیان آن استفاده م کنیم .در ادامه از این لف استفاده
م کنیم تا مشمی شود داریم از یک ااطلاح نظری استفاده م کنیم1.
میان ااطلاحهای دانش اجت اع دارد ،اما ه ه آن را به یکسان استفاده نکردهاند .مهم این اسب که از
قرن  1۳جای برای مض ون آن در بقثها باز شده ،اما توافق نروده اسب که آن مض ون با هه برهسر
مشتتمی شتتود .اما ااتتل پرستتش درباره مرنای جامعیب جامعه ،یعن آنهه جامعه را دف م کند و
آدمیان را به شتتتکل ه رستتتته نگه م دارد ،کهن استتتب .پاستتتخها هنجارگذار هستتتتند ،یا تقلیل و
تواتتیف اند ،و یا ترکیر هستتتند از این دو 2.در متنهای دین ستتفارشهای روشتتن در این باره شتتده
اسب .بمش از این متنها سرراستانه سیاس هستند و بمش دیگر که سویهی الاهیات قویتری دارند،

1گاه مترادفهای فارس آن را هم به کار خواهیم گرفب .من در نوشتههایم افزون بر انتگراسیون از واژههای پیوستگ
و ه پیوندی هم استفاده کردهام.

 2مدینهی فاضلهی افلاطون طرح یک انتگراسیون آرمان اسب .ارسطوی واقعگرا انتگراسیون را در تعادل دیده اسب .سیاسب
ارسطو ،بهویژه فصلهای  3تا  5آن شامل نکتههای اسب ،ازج له دربارهی وضع طرقهی متوسط ،که از دیدگاه امروز کهنه
و فاقد موضوعیب نشدهاند .از گذشتگان توجه ویژهای باید داشب به ابن خلدون .پیوستگ (عصریب اجت اع انسان موضوع
فکر اوسب .او در مقدمه برآمد و تقویب پیوستگ و زوال آن را بررسیده و بر این پایه نظریهی هرخش خود دربارهی
پیدایش و انقطاط سلسلههای دک ران را پیش گذاشته اسب.

| نقد اقتصاد سیاسی |

رواج این ااتطلاح در دورههای اخیر بیشتر شده اسب .از دههی  1۳5۰جای تثریبشدهای در
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فضتتتای قدرت را ترستتتیم م کنند که دکم م شتتتود رابطههای اجت اع بایستتتت در ه موان با آن
باشند1.
اندیشهی اجت اع عصر جدید با درگیری با این پرسش آغاز شد که ههگونه م توان پیوستگ
اجت اع را دف و تقویب یا در موقعیب بقران و گستتتیمتگ آن را از نو برقرار کرد .توماس هابز به
اندیشته دربارهی موقعیب گستیمتگ به اتورت جنگ داخل و راه رسیدن از گسستگ به پیوستگ
پرداخب .اندیشتته به این موضتتوع که اجت اع را م توان برقرار کرد ،از موقعیب مشتتمی اکنون فراتر
رفب و نظم اجت اع به عنوان امر داده و مقدر را به مست له تردیل کرد .گفتند به گونهای دیگر زیستهاند،
پس م توان به گونهای دیگر زیستتب .پس از یک دور اندیشتتههای تجویزی در قرنهای  17و  ،18در
قرن  1۳تقلیل و تشتتتریح دادههای اجت اع استتتاس کار قرار گرفب و تجویز خود را به تقلیل متک
| نقد اقتصاد سیاسی |

کرد .تقستیم کار ،انعت شدن ،تقسیم جامعه به طرقات ،مرارزهی طرقات  ،انقلاب ،ملب ،دقوق اقوام و
دقّ جتدای  ،فرهنگ مل  ،جایگاه دین در جامعه و دولب ،ستتتنب و تجدد ...ه هی اینها موضتتتعها و
موضوعهای بقث دربارهی انتگراسیون بودند .پس از جنگ جهان اول ،این که هرا در روسیه انقلاب
درگرفب اما در اروپای غرب نه ،پرسش اسب که آن را اینک م توانیم یک از ریشهایترین پرسشها
دربارهی انتگراسیون در دورهی میانِ دو جنگ بدانیم .متأسفانه این پرسش پس از جنگ جهان دوم به
بقث مقوری تردیل نشتد .اکثر مارکستیسبها تیییر وضعیب را درنیافتند یا اینکه دریافتند اما خود را
بیشتتتر درگیر «اتتنعب فرهنگ» کردند ،بهعنوان کانون تولید هستت

تق یق برای انتگره نگاه داشتتتن

جامعهای در اساس ناانتگره .انتگره ماندن به دستگاه ایدئولوژیک و سرکوب برگردانده شد.
اقتصتادشناس و جامعه شناس بورژوای پس از جنگ دوم اندیشه بر انتگراسیون را با دو فرض
پایهای آغازید :جامعههای غرب مجت ع مانده اند ،این موضوع به بسامان و کارآی نظم داکم بر آنها
برم گردد .بر این پایه آنها به بررس ت راز موفقیب پرداختند و این باور را داشتتتند که با پ بردن به آن
م توانند در ه ان راستا نسمههای تجویزی برای آن جامعهها و جامعههای دیگر بنویسند.

 1ادبیات دورهی کهن هه در خطّهی فرهنگ ما هه در جاهای دیگر آغشته به دین هستند .با وجود این م توان در آنها
دک ت مردم را یافب که دین هم به آن ت کین م کند و دکم خود را با اتکا به آن یا دگردیسه کردن آن پیش م برد.
دک ب مردم در منطقهی ما مرنای سامان بهینهی ج اعبهای انسان را عدالب م داند .عدالب مفهوم انتقادی اسب .ستایش
آن و طل

آن مقابله با ظلم مستقر اسب.

نوشتهی ممتصری درباره عدالب:
مق درضا نیکفر :تأمل بر عدالب
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در اقتصادشناس  ،نظام را بهسامان دیدند به خاطر کارکرد خوب دسب نامرئ راهن ای کنندهی
بازار ،ه راه با این تأکید که الرته نراید در کارش دخالب شود .ه رسته با دسب نامرئ انتماب «عقلان »
افراد را در پ جوی منافعشان م دیدند ،و م گفتند داال سودجوی فردی ،سود ج ع خواهد بود
و سود ج ع یعن جامعهی بسامان و خوشرمب.
در جتتامعتتهشتتتنتتاستتت نیز در آغتتاز ،بتتهویژه در ایتتالتتات متقتتده آمریکتتا ،فتتایتتدهبتتاوری
) (utilitarianismدیدگاه هیره بود .فکر م کردند نتیجهی کنش افراد با انگیزهی افزایش رامش و
کاهش نارامش ،اجت اع بستتامان م شتتود .تالکوت پارستتونز ،از مهمترین جامعهشتتناستتان آمریکای
سدهی  2۰و ه چنان تأثیرگذار ،تقلیل سامان جامعهی مدرن را با نقد قوی فایدهباوری آغاز کرد 1.او
پس از اینکه با این فکر درگیر شد که گویا کنش فایدهجو توضیحدهندهی نظام اجت اع مدرن اسب،
گامبهگام به تقریر نظر خود دربارهی نظام جامعههای پیشتترفته پرداخب .پارستتونز در نهایب دو هیز را
فرهنگ ،و از ستتوی دیگر مج وعه ارزشهای مشتتترک اخلاق و فرهنگ  .پس از پارستتونز ،نیکلاس
لومن ،جامعه شتناس آل ان که مدت نزد او تقصیل و تققیق کرده بود ،سیستم را بر یک پایه گذاشب
و انتگراستتتیون را نتیجهی ه ستتتازی زیرستتتیستتتتمهای اجت اع معرف کرد ،ه ستتتازیای که خود
سیست اتیک اسب و به اورت مراودهای خودپو پیش م رود.
هر دو نگرش ستیست

پارسونز و لومن توضیح و توجیه وضع موجود در کشورهای پیشرفتهی

غرب بودنتد .هر دو ،متدل یتک جامعهی مجت ع را پیش رو م نهادند و از پ دلیل انتگراتیو بودن آن
م پرستیدند .جواب در خود مس له نهفته بود :هیزی را م یافتند که پیشتر در موضوع گذاشته بودند.
در جهان که آنان به تشریح و توضیقش آغاز کردند ،ترعیض ،کنارنه و طرد ) ،(exclusionخفه
کردن ادا ،اخراج ،بیکاری و انواع و اقسام دومه و داشیه و انسانهای درجهدو و سه و پایینتر وجود
نتتداشتتتتنتتد یتتا در معرض مستتتتقیم دیتتد قرار ن

گرفتنتتد .فرض مرنتتای آنتتان گنجیتتدگ و شتتت ول

) (inclusionبود ،یعن انتگره بودن .آنان دستتتاوردهای مه

در تقلیل ستتیستتتم داشتتتند ،ستتیستتتم

ه چون ستامانِ بسامان نهادینه .از اندیشههای آنان م توان بهره گرفب دربارهی سامان اجت اع ای که
در برم گیرد شتتاملشتتده های م تاز ،کارآمدها و کستتان را که کاملاً یا تا ددی برخوردار هستتتند .و
1 Talcott Parsons, The Structure of Social Action. A Study in Social Theory with
Special Reference to a Group of Recent European Writers. 2 Bände. New
York/London: Free Press 1968 [1937].
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مرنای انتگراستیون پنداشتب :کارکرد مناست

و ه ستازانهی زیرستیستمهای اقتصاد ،سیاسب ،دقوق و
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اتفاقاً از ه ین جا م توان دریافب مقرومان و داخ لعنب خوردگان هه مشتکلات برای انتگره شدن در
نظام مدرن دارند.
ت وری ستتیستتتم در شتتکل ااتتیل خود 1قرای بود که برای پوشتتاندن بر تن دورهی دولب رفاه
دوخته شتده بود .در آن دوره این وعده پررنگ بود که م توان به اشتتیال کامل رسید .ت وری سیستم،
ت وری جامعهی اشتتیال در دورهی امید به دل مست لهی ب شیل بود .الرته نیکلاس لومن معتقد بود که
درگیری و تضاد را هم در سیستم انتگره کرده اسب ،هونان که در مراوده میان زیرسیستمها اال را بر
فه

دیگر یا دتّا سوءتفاهم گذاشته اسب نه تفاهم .در برخ ت وریهای رقی

و منتقد ت وری سیستم

هم که تضتتاد و درگیری را برجستتته م کردند ،دستتبکم تا دههی  1۳8۰جامعهی پیشتترفتهی مدرن را
دارای معدهی فراخ برای جذب و هضم ه هی درگیریها م دانستند .مثال مشهور ،تردیل اپوزیسیون
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خارج از پارل انِ شتتکلگرفته با جنرش دانشتتجوی دههی  1۳6۰به اپوزیستتیون پارل ان در آل ان ،در
فاالهای کمتر از بیسب سال بود.
بقران ب شتتتیل  ،گستتتترش فقر ازج لته با ههرههای جدید ،جنرشهای جدید اجت اع  ،رو
آمدن مداوم مست لهی نژادپرستت و خارج ستتیزی ،شکل های جدید زایدبودگ و کنارگذاری بر اثر
انقلاب دیجیتال  ،کاهش ه رستتتتگ اجت اع و بقران دمافزون اعت اد ،و عیان شتتتدن خطرخیز بودن
ه هی ستتیستتتمهای کنترل و اعت ادده و کاهش ریستتک ،تصتتورهای پیشتتین دربارهی انتگراستتیون
ستتتیستتتت

را بته هم ریمتتهانتد .جنرشهتای جتدید اجت اع  ،بهویژه موج نوین جنرش زنان از زمان

برآمدشتتان نشتتان دادند که جامعهی پیشتترفتهی غرب ِ آرمان شتتده هم قادر به دل مس ت لههای استتاس ت
برانگیزاننتدهی این درکتبهتا نیستتتب .بمشتتت از مستتت له پاستتتخ م یابد و جزئ از جریان ااتتتل
) (Mainstreamم شتود ،اما بمش بزرگ از آن در داشیه م ماند .وخیم شدن بقران زیست هم
نشتتان داد که ستتیستتتم برپایهی غلط تنظیم و در پهنهی نظری تعریف شتتده ،و آن گ ان وجود مقیط
زیستت ب اعتنا نسرب به تمری هاسب .سیستم ،هم ب توجه به مقیط زیسب تعریف شده ،هم ب توجه
به مقیط های انستان دیگر .انتگراستیون ،بنابر پنداشتتب ایدئولوژی مل  ،براستاس مرزکشت استتب ،در
کشورهای ثروت ند در درجهی اول مرزکش با کشورهای فقیر .نظم جهان ترعیض اسب ،نه انتگراتیو.
مرز جدید ه ان مرز قدیم نیستتب .دصتتارکشتت جدید به داخل-خارج و داخل -خارج بار
تازهای داده استتب« .بیگانه» ه واره وجود داشتتته ،اما اینک این مفهوم معناهای اضتتاف تازهای یافته که
 1مت ایز کردن با افب «اایل» به خاطر آن اسب که از دههی  1۳۳۰تلاش در جریان اسب برای عرضهی یک ت وری
سیست

انتقادی ،گونهای ترکی

ت وری سیست

با مارکس و مکت

فرانکفورت.
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ه رستته با انتگراستیون استب .انتگره م شودر انتگره ن

شودر «خارج » مدام با این پرسش رو در رو

م شود ،دتا اگر تا پایان زندگ در آن کشور بزید.
مس لهی انتگراسیون« ،خارج » را تعریف کرد ،اما اینک قضیه دارد برعکس م شود ،آن هم با
بستتط معنای ِ خارج  .ااتتطلاح «انتگراستتیون» در رستتانهها هه بستتا به معنای جذب و ادغام مهاجران و
پناهجویان و کلاً خارجیان به کار رفته ،اما مدت اسب در بقث بر سر مس لههای از این دسب کاربسب
یافته که آیا امکان وجود دارد که کستتان که مدتها فراتتب شتتیل نیافتهاند ،در بازار کار «انتگره»
شتوند .ب شیلان ،فقیران ،ب سرپناهان ،پناهجویان و مهاجران ته دسب – ه ه با هم «خارج » شدهاند،
یعن خارج از سیستم قرار گرفتهاند 1.سیاسب نولیررال مدام به این توده م افزایدDeregulation .
(تنظیمزدای

در درجه اول ( Disintegrationبیرونگذاری ،ادغامزدای

در تت توری ستتتیستتتت

معنا م دهد.

) 2.(Beobachtung / Observationهر زیرستیست

مشاهدهگر زیرسیستمهای مرترط دیگر

استب .مشتاهده را هم م توانیم مشتاهده کنیم ،به ه ین ستان مشاهدهی مشاهده را .دربارهی ه هگونه
مشتاهده بقث شتده استب ،جز مشتاهده از زاویهی دید طرد شتدگان ،کنار گذاشتهشدگان ،خارجیان.
پاسخ مقت ل از دیدگاه ت وری سیستم به این ایراد این اسب که خارج هم به یک اعترار داخل اسب،
هنتانکه یک آدم ته دستتتب هم وقت به نانوای م رود تا قراتتت نان بمرد ،به اعترار خریدار بودن
عنصری از زیرسیستم اقتصاد اسب ،و به خاطر بار دقوق رابطهی خریدار-فروشنده جزئ از زیرسیستم
دقوق هم مقستتوب م شتتود .ما م توانیم در نهایب مقرومیب هم بگوییم که هه خوشبمتیم :ع ری
 1ویلهلم هایت ایر ،جامعهشناس آل ان متمصی بقث انتگراسیون در مقدمهی کتاب با عنوان هه هیزی جامعه را مجت ع
نگه م داردر م نویسد « :پرسش که در عنوان بکتاب] آمده ،بر آن اسب که روشن کند موضوع انتگراسیون بسیار دگرگون
شده اسب ،موضوع که تا کنون ه انا به لقاظ سیاس با اما و اگر و به اورت دورهای برای خطابههای در مورد "خارجیان"
و مهاجران ذخیره شده اسب .بهتازگ یک پرسش دوگانه دربارهی انتگراسیون در دستورکار سیاسب و دانش قرار گرفته
اسب :انتگراسیون خودِ اکثریب جامعه و انتگراسیون اقلیبهای آن .هرهه مس لهی گسستگ در مورد بمشهای از اکثریب
جامعه دادتر شود ،مانعهای انتگراسیون برای اقلیبهای بیگانه ،و دتا برای "داخل ها با گذرنامههای خارج " مرتفعتر
م شوند».
Wilhelm Heitmeyer (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt/M:
Suhrkamp, 4. Auflage 2015, S. 9f.
 2دربارهی آن بنگرید از ج له به:
Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 2 Bände, Frankfurt/M:
Shrkamp 2001, S. 766ff.
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وجود دارد بتته استتتم «مشتتتتاهتتده»
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جزئ از ستتیستتتم بودیم و ن

دانستتتیمآ آن لقظهای که پلیس به ما شتتلیک م کند ،جزئ از س تیستتتم

م شتتویمآ اما ه ین نکتهی جزء آمار شتتدن به هر شتتکل و اینکه هر کاری کن به دستتاب م آی ،
آشتکارکنندهی لایهی ژرفتری از ستوژه شتدن به دستب دستگاه های ایدئولوژیک و سرکوب اسب.
سیستم ،ض ن طرد و کنارنه  ،گشوده و ج عکننده م ن اید :تو تنها باید خودت را انطراق ده و اگر
نده  ،مقصتتر تو هستتت  .به این ترتی

ش ت ولْ طرد را از منطق خود طرد م کند و بار مستت ولیب را بر

دوش فرد طردشتتتده م گتتذارد .مشتتتاهتتدهی شتتت ول از زاویتتهی دیتتد طرد متتا را در یتتک موضتتتع
پدیدارشتتناستتانهی م تاز م گذارد که اجازه م دهد ستتویههای از ستتیستتتم را برینیم که با مشتتاهدهی
درونسیست

پوشیده م مانند.

اما طرد مطلق داریم و طرد نستتر  .بدبمت /خوشتترمت در ه ین جاستتب :تعلیق مداوم .م توان
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درون ستتتیستتتتم بود و بهاعتراری طردشتتتده .یک زیرستتتیستتتتم ،خواه -نمواه  ،ما را م پذیرد ،یک
زیرستیستتم نه .و هه بستا پیش م آید که به اعترارِ بودن در درون یک زیرستیستتم در موضع سازش و
پذیرش و به سر

طرد از یک زیرسیستم دیگر در موضع ممالفب قرار م گیریم .هندسویگ

ه واره

به وجود اجت اع ِ انسان تعلق داشته اسب .اما هیچ گاه هنین بُعدها و پیامدهای نداشته اسب .در دوران
اتنعت شتدن و گسترش سرمایهداری سویهی اال وجود ،به لقاظ سیاس و اجت اع با تعلق طرقات
مشمی م شد .اما تعلق طرقات بهتنهای و منتزع از جنرههای دیگر هست اجت اع  ،آگاه اجت اع
را متعین ن

کند .آنچه در سطح کلان و در بُعد تاریم یک جنرهی اساس واقعیب را م ن اید ،لزوم ًا

در هر مقطع زمتان و در ستتتطوح خُرد ن ایانکننده نیستتتب .جامعهی مدرن نیاز به ت وری مدرن دارد.
ت وری درخور ن

توانتد منقصتتتر بته تقلیتل طرقات باشتتتد و باید از شتتتیوههای بررستتت در دوران

اتنعت شدن و گسترش سرمایه داری فراتر رود .جدایش طرقات  ،جدایش سیست

 ،ترعیض ،خشونب،

جدایش پهنههای زندگ  ،تنوع سرک های زندگ  ،رسانش ،انتگراسیون اجت اع در کنار انتگراسیون
ستتیستتت

 ،مقیط زیستتب و مناستترات جهان از بمشها و مرقثهای ع دهی هنین ت وریای هستتتند.

ت وری امروزین ،ضت ن انستجام منطق  ،متناس

با موضوع که در برابر دارد ،یعن زندگ اجت اع ،

التقاط اسب؛ به قول ژیل دلوز ه چون «هلتکه» اسب .این ت وری خصلب گفت ان دارد ،یعن تجسم
آن در گفبوگو جاری اسب ،نه در کتاب خاد یا یک یا هند اندیش ند مشمی.
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موضوع ت وری انتقادی مدرن فلاکب جهان در دورهی مدرن آن اسب 1.اگر فرض بر این باشد،
باشتد ،موضتوع مقدم آن انتگراستیون استب از دیدگاه گسستگ  ،تعلق داشتن اسب بر پایهی تجربهی
طرد شتدن .انتگراسیون مفهومی نیست برای تبیین یک وضعیت ،بهکار میآید برای بیان
شکککسککت یا موفقیت .انتگراستتتیون به معنای ستتتاختارمندی ،نف مقض ب نظ

(انتروپ منف :

 ، negentropyپیوستتگ و یکدستت نیستب ،یک کیفیب از ستاختارمندی اسب 2.کیفیب مدرن
مطلوب ،پذیرای تفاوت استب ،تفاوت در آن انتگره استب .آنچه شاخی شکسب کل یا موضع آن
استب ،نظم مرتن بر ترعیض یا ترعیضهای موضع بر زمینهی یک نظام دموکراتیک اسب .انتگراسیون
ربط درون به رواداری دارد .رواداری روا داشتتتن آن هیزهای هم استتب که م کن استتب نپستتندیم.
انتگراستتتیون مطلوب هم م کن استتتب در خود گروههتا یتا گرایشهای را ج ع کند ،که مطلوب ما
انتگراستتیون ،یکدستتت و یکدستتبستتازی ) (assimilationنیستتب .اما یکدستتبستتازی
وستوسهی دای

ممرب در دل آن اسب .رفع تنوع از ابتدای تاریخ اجت اع انسان با رویههای مجت ع

کردن ه راه بوده استب .به این خاطر ادراک انتقادی گرد مفهوم انتگراسیون ه واره باید به خود نیز با
دید انتقادی بنگرد .دید انتقادی با نگرش از زاویهی دید دیگری به موضتوع متققق م شتتود ،به سمن
دیگر تضتتت ینکننتدهی آن یک جریان گفت ان ) (discursiveمداوم استتتب :بقث ،درنظرگیری
نکتتههتا و ملتادظات انتقادی ،رستتتیدن به طرد دیگر ،توافق قابلاجرا و متعهدکننده ،و ه راه با آن،
توافق برای تداوم بقث.

دورهبندی انتگراسیون در عصر جدید
نیکلاس لومن جامعه های انستتان در طول تاریخ را به ستته نوع تقستتیم کرده استتب :جامعههای
هندتکه ) ،(segmentedلایهای ،کارکردی .جامعههای هندتکه بمش-بمش هستند ،از طوایف و

 1گزارش از فلاکب جهان در اینجا:
Pierre Bourdieu et al., The Weight of the World. Social Suffering in
Contemporary Society, Stanford University Press 2000.
2 Cf. Bernhard Peters, Die Integration moderner Gesellschaften, Frankfurt/M:
Suhrkamp 1993, S. 92.
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نراشند.
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عشتایر و گروههای اجت اع ِ در خود بستتهی کمارتراط با یکدیگر و در درو ْن قشتتربندیشتتده تشکیل
شتدهاند .جامعهی لایه بندی شتده ،ملب تقستیم شتده به طرقات اسب ،جامعهی دورهی رشد و گسترش
سترمایهداری استب .جامعهی کارکردی ،جامعهی سترمایهداری متأخر استب که با جدایش سیست

بر

مرنای کارکردهای ممتلف مشتتمی م شتتود 1.این تقستتیمبندی ک ک خوب به دورهبندی مستت لهی
انتگراسیون در عصر جدید م کند .هر مردله یک افق فکری دارد ،الرته نه بهعنوان تقدیری ناشکستن ؛
و طرعاً م توان انتقاد کرد به انستانها در هر مردله که هرا نتوانستهاند از آن افق فکری فراتر روند .این
تذکر مرترط استب به شانس موفقیب در انتگراسیون در هر دوره ،با نظر به اینکه گفتیم انتگراسیون نه
یک وضع موجود بلکه شاخی شکسب و موفقیب در جامعیب اسب.
مردلتهی یک

کته م توان بنتابر دورهبندی لومن آن را گذار از جامعهی هندتکه به جامعهی
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«مل » ستترمایهداری نامید ،با گرایش به یکدستتبستتازی و لایهبندی در درون آن مشتتمی م شتتود .از
شتتتاخی های ااتتتل موفقیب انتگراستتتیون در این مردله ،طرح دقوق زنان و تثریب برخ از آنها،
آموزش ه گان و منع کار کودکان ،برخورداری طرقههای مقروم از امکانهای تشتتکلیاب و آزادی
در بیان نظر ،بهرهمند شتدنِ ب ترعیض ه هی نادیهها و قومها از امکانهای توسعه ،و برخورداری آنها
از امکان آگاه به ارج خود و آگاهانیدن دیگران در این باره استتب .مرکز قدرت در این دوره مع ولاً
انتگراستیون را به معنای یکدسبسازی م فه د .مقاومب دربرابر یکدسبسازی با تقریر دق جدای و
در ع ل هه بستتا با شتتورش و مقاومب مستتلقانه در برابر دولب مرکزی اتتورت م گیرد .دستتتهای از
شتورشها به انگیزهی دفاع از نظم کهن و تداوم سلطهی امیران و خانهای مقل و فرقههای دین برپا
م شود .اما باید توجه داشب که تاریخ شورشها را ع دتاً در مرکزها نوشتهاند و آنها اکثر مقاومبها
را «ارتجاع » دانستهاند .هم پیشررد یکدسبسازی و هم مقابله با آن در این دوره با خشونب ه راه بوده
استب .استتع ار هم در این دوره گستترش م یابد و این امر انتگراسیون و استقلال را در کشورهای زیر
سلطه در یک افق معنای قرار م دهد.
در دورهی لتایتهبنتدی جتدیتد ،تث ریتب دولتب مل و نظتام تولیتد کتالتای  ،شتتتاخی موفقیب
انتگراستیون ،برشتناس دقوق اساس کارگران ،منع کامل کار کودکان ،اثرگذاری تشکلهای طرقهی
کارگر و دیگر طرقات فرودستتب در تصتت یمهای مرکز ،برشتتناستت دقوق اقلیبهای قوم و زبان و

1 Cf. Niklas Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur
Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 1, Frankfurt/M 1980, S.
9ff.
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دین  ،پیشتترفبهای استتاستت در برابردقوق زنان ،آموزش ه گان  ،تثریب دق تأمین اجت اع  ،دق
مستکن مناست  ،شتروع به برشتناست دق بر شهر و ادراک مقیط زیسب و لیو آپارتایدهای طرقات و
نژادی و قوم و جنسیت اسب.
شاخیهای موفقیب در دورهی مدرن را م توانیم ابتدا با نظر به زیرسیستمهای جامعهی مدرن
تعیین کنیم از ج له با نظر به طرد که تالکوت پارسونز به دسب داده اسب1.
زیرستیستمهای اقتصاد ،سیاس  ،دقوق و فرهنگ را در نظر م گیریم و با نظر به آنها از شانس
انتگره شدن م پرسیم:
 اقتصاد :برخورداری
 سیاسب :مشارکب

 دقوق :مصونیب و برابری

عدالب ،آزادی ،برابری و برشتتناستت ) (Anerkennung/recognitionخواستتتههای
برای گستتترش شتتانس های انتگراستتیون هستتتند .اکستتل هونب ه ه را در زیر مفهوم «آزادی اجت اع »
ج ع م کند که آزادی و ه رستتتتگ استتتب و در خود عدالب و ارجشتتتناستتت متقابل را دارد 2.اگر
بمواهیم از این مفهوم پرمایه استتتفاده کنیم م توانیم انتگراستتیون را بهعنوان شککانس تحقق آزادی
اجتمکاعی تعریف کنیم .این تعریف دو هیز کم دارد :توجته بته دو مقیط ،مقیط بینال لل و مقیط
زیسب .سرنوشب انسانها تابع الح و عدالب در جهان اسب ،بهویژه در منطقهای که ما در آن زندگ
م کنیم .یک ستویه برآورده شتدن دقوق اقلیبهای قوم و زبان در کشوری هون ایران آرامش در
منطقه ،رفع ستوءظنها ،الح پایدار و دوست  ،و در نهایب مرزهای باز اسب 3.انتگراسیون کشوری ،با
 1به شکل  AGIL paradigmدر:
Talcott Parsons, The Social System. London: Routledge & Kegan Paul Ltd
1970.
2 Cf. Axel Honneth, Das Recht der Freiheit - Grundriß einer demokratischen
Sittlichkeit, Berlin: Shrkamp 2011
 3دربارهی ایدهی الح پایدار و اه یب داشتن هنین آرمان بنگرید به این مقاله:
مق درضا نیکفر« :مفهوم الح» ،نشریهی نگاه نو (تهران  ،ش ارههای  63تا 1384−1383 ،65
و نیز این یادداشب:
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 فرهنگ :بیان آزاد خود و ارجشناس
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فدراستتیون منطقهای و مستتال ب و ه کاری جهان استتتوار م گردد .از طرف دیگر ستترنوشتتب ما تابع
سلامب مقیط زیسب اسب .تمری مقیط زیسب ،به شکل ممرب در سامان اجت اع منعکس م شود
و شتتانس انتگراستتیون را پایین م آورد .خواستتب مقیط زیستتب ستتالم تفاوت مه

با خواستتت هون

آزادی دارد .خواستب آزادی و دیگر خواسبهای طرح شده در بالا را م توانیم در قال

دکم قطع

کانب بریزیم که اتتورت کل آن هنین استتب :هنان ع ل کن که گوی هنجار ع لب قرار استتب به
یک قانون کل تردیل شتتود .در مورد آزادی دکم قطع مثلا هنین م شتتود :هنجار ع ل آزاد تو باید
ع ل آزاد دیگری را برشتتناستتد .یا در مورد عدالب م توانیم به جان رالز رجوع کنیم تا برینم قاعدهی
تع یمپتذیری دربتارهی عتدالتب هته دااتتتل دارد .دکمها درباره آزادی و عدالب و برابردقوق و
ارجشتناست مع ولاً معطوف به اکنونیان هستتند 1.اما در مورد مقیط زیستب بایست افزون بر نسلهای
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کنون نسل های آینده را هم در نظر گرفب .از این روسب که هانس یوناس به شیوهی کانب این دکم
قطع را پیش گذاشتتته استتب« :هنان ع ل کن که تأثیرهای ع ل تو ستتازگار باشتتد با پایداری زندگ
راستتتین انستتان بر روی زمین 2».این «ااتتل مس ت ولیب» ،آیندگان را هم منظور م کند ،آنان را هم در
دیطهی مس ولیب امروزیان قرار م دهد ،آنان را هم در ع ل مس ولانه انتگره م کند.
گفتیم که جامعه در هر مردله از رشتد خود افق فکری برای انتگراسیون دارد .افقها باز مطلق
نیستتند ،و انستانها برنامههای را دستورکار ع ل خود م گذارند که مصالح انجام آنها فراهم باشد3.
اگر فهرستتب خواستتتههای استتاست مردلهی کنون انتگراستتیون را با مردلههای پیشتتین مقایستته کنیم،
آشتتتکارا آن را پرستتتویهتر م بینیم .نکتهی دیگر این استتتب که این خواستتتتهها جهان اند ،یعن دیگر
توان گفب که کشتورهای فقیر باید در افق مردلهی یکم یا دوم فکر کنند .و نکتهی ستتوم شکاف

ن

بین واقعیب موجود و خواستتههای استاست ِ برآوردهشتدن استب .در موقعیب نیاز مررم به ه رستگ و
خاورمیانه و درد غیاب آرمان الح.
 1دکمهای را م توان معطوف به گذشتگان نیز کرد .در بازخوان دقمدارانهی تاریخ بایست در تلاش بود تا ادای کسان
را بشنویم که دق ابراز وجودشان پای ال شده اسب .عدالب نسرب به نسلهای آینده هم مهم اسب ،از ج له در مصرف منابع
.
2 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die
technologische Zivilisation, Frankfurt/M 1979, S. 36.
 3مارکس بهدرست گفته اسب« :انسانها تاریخ خود را م سازند ،اما نه از قطعات دلمواه ،نه در وضعیت به انتماب خود،
بلکه در شرایط ب میانج ازپیش موجود ،داده و به ارث رسیدهMEW 8, S. 115) ».
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همهنگتامِ وجود امکتانهتای تققق کیفیتتبهتای والتتا ،گرایش بتته گستتتستتتتگ و تکتهپتتاره شتتتدن
) (disintegrationقوی استتب .برگشتتت م بینیم به مردلهی نمستتتین و پیش از آن به اتتورت
نژادپرستتتت  ،فرقتهگرای و طتایفتهگرای جدید  −ستتتیاستتتب هویبمقور ).(identity politcs
ه رستتگ اجت اع تضعیف شده اسب .م گویند :بیرونشان نکنیم ،جایمان را م گیرند و بیرونمان
م کنند .مقرومان را هم با برانگیزاندن این ترس ،با ستیاستب بیرون کردن ه دسب م کنند .سیاسب،
معطوف به دف ستیستتم نهادینه استب نه انتگراسیون .انتگراسیون مطرح م شود ،اما تنها از نظر برخ
خطرهای که تکهپارگ  ،ستتیستتتم را تهدید م کند 1.به عرارت دیگر از ترس عارضتتههای ستتستتت و
درماندگ اش به آن م اندیشند ،و کمتر به خاطر بایستگ خودش.
ستتیاستتب جامعهمقور ،مرنا گرفتن جامعه در هرگونه بررستت و تصتت یم و اقدام استتب .نظر به
مس لهی انتگراسیون مفهوم مرنا گرفتن را روشن م کند .با نظر به این مس له اسب که بهتر سمت کار را
مطلوب استب .در مردلهی پیشتر ،مرنای نقشهی کس

هژمون برای تیییر بنیادی ،اتقاد گرد طرقهی

کتارگر و دزب او بود .در آن دوره هیزی بته استتتم مردم یا طرقهی ع وم پرمایهدارتر بود ،اما امروز
وجه اس

مردم قویتر شده اسب و مع ولاً بمش از آن به عنوان عامل به اقنه م آید ،در دال که

در بیشترِ موردها انتظار م رود اکثریب وارد کارزار شتتود .مشتتکل به پیامدهای جدایش ستتیستتت

و

دیگر تکهپارگ ها برم گردد .نسترب به دورههای پیشین افراد نقشهای اجت اع بیشتری ایفا م کنند
و در دوزههای اجت اع گوناگونتری شتتترکب دارند .امکانهای اطلاعگیری و اطلاعرستتتان بستتت
گستردهتر شده ،اما شکلگیری ارادهی ج ع هم مشکلتر شده اسب.

تکرار برای تأکید
در مقام ج عبندی ،به قصد تأکید برخ نکتهها تکرار م شوند:

 1در آل ان ،به عنوان ن ونه ،کارشناسان «انستیتوی میانرشتهای ستیز -و خشونبپژوه »
Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung
(مستقر در دانشگاه بیلِفد مدام هشدار م دهند که عدم پیشررد انتگراسیون به معنای خشونب اسب .این مؤسسهی معترر با
تلاش ویلهم هایت ایر ) (Wilhel Heitmeyerشکل گرفته اسب .آثار این استاد جامعهشناس از بهترینها دربارهی
مس لهی انتگراسیون به زبان آل ان اسب.

| نقد اقتصاد سیاسی |

درم یابیم .یک از ویژگ های مردلهی کنون  ،مشتتکلتر شتتدن اتقاد برای تیییر برای انتگراستتیون
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 در هنگام بررستت هر مستت لهی اجت اع باید کلیب جامعه در برابر دید ما باشتتد ،جامعه در
سامانِ نابسامانش.
 بستتامان در ج ع کردن برابر و آزادیمقور و ارجشتتناستتانه استتب ،نابستتامان در ترعیض و
سرکوب اسب.

 بررست ستامانِ نابسامان جامعهها ،که اینک در بههم ریمتهترین و عق ماندهترین شکلشان

هم «مدرن» هستتتند ،نیاز به ت وری مدرن دارد .این ت وری ن

تواند تنها با اتکا به دستتتاوردهای دانش

اجت اع انتقادی دوران انعت شدن و گسترش سرمایهداری ،پیچیدگ های کنون را توضیح دهد.
 موضتتتوع ت وری انتقادی مدرن فلاکب جهان در دورهی مدرن آن استتتب .اگر فرض بر این
باشتد ،موضتوع مقدم آن انتگراستیون استب از دیدگاه گسستگ  ،تعلق داشتن اسب بر پایهی تجربهی
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طرد شتدن .انتگراستیون مفهوم نیستب برای تریین یک وضتعیب؛ به کار م آید برای بیان شکسب یا
موفقیب در یک عراهی زندگ اجت اع یا بهطور کل .
 انتگراستیون به معنای ستاختارمندی ،نف مقض ب نظ

 ،پیوستگ و یکدست نیسب ،یک

کیفیب از ساختارمندی اسب.
 انتگراستتیون ،یکدستتت و یکدستتبستتازی ) (assimilationنیستتب .اما یکدستتبستتازی
وستوستهی دای

ممرب در دل آن استب و از ابتدای تاریخ اجت اع انسان با رویههای مجت ع کردن

ه راه بوده اسب.

 انتگراسیون ،مفهوم انتقادی و گفت ان ) (discursiveاسب.

 انتگراستیون ،پویا استب .هر مردله از عصر جدید در افق فکری خود طرد از آن به دسب
داده اسب.

 در مردلهی کنون  ،شتاخیهای انتگراستیون با نظر به دوزههای اقتصاد ،سیاسب ،دقوق و

فرهنگ عرارتاند از :برخورداری ،مشتارکب ،مصونیب و برابری ،بیان آزاد خود و ارجشناس  .در هر
طرد دربارهی انتگراستیون بایست انتگراسیون منطقهای و جهان یعن الح و دوست و ه کاری ،و
مقیط زیسب سالم به اورت تعهد نسرب به نسلهای آینده را هم در خود انتگره کند.

 ستیاستب جامعه مقور ،مرنا گرفتن جامعه در هر گونه بررست و تص یم و اقدام اسب .نظر به

مس لهی انتگراسیون مفهوم مرنا گرفتن را روشن م کند.

