
  سر سخن
  

اما در باطن بـين     .      کتابی که در دست داريد،ُ جنگی از مقاله هاست که اگر چه ممکن است از منظر بيرونی ناهمگون بنمايد                  
 ها و مفهوم های اجتماعی و سياسـی معاصـر از   هدر اينُ جنگُ زبده ترين مقول. آن ها يگانگی و پيوندی ديالک تيکی وجود دارد     

هر چند برخی از اين مقوله ها و مفهوم ها بـه درازی تـاريخ               . کنونی اجتماعی شان به بررسی درآمده است      ديد تاريخی و کاُربرد     
تمدن بشری پيشينه دارند، اما نياز به تعريف و بازتعريف آن ها بنا بر برخورد منافع و انديشه های متضـاد و ضـرورت بـاز بينـی            

  .ها از خاستگاه نقد اجتماعی هميشه وجود دارد آن
ای انديشـة فلسـفی و سياسـی و    قوله هايي هستند که در تاريخ ديرپـ        مقوله هايی چون دولت، دموکراسی، آزادی و عدالت م          

در اينُ جنگ تالش به عمل آمده است که مقاله ها بـه  . اجتماعی بشريت همواره موضوع بحث و گفتگو و نظريه پردازی بوده اند      
. يت مقصود امروزی هر يک از اين مقوله ها بنا بر نقد اجتماعی به روشنی بيان شود                ترتيبی گزيده و بخش بندی شود که در نها        

مثالً مقولة دولت حقوقی که در صدر بخش بندی مقاله ها قرار دارد، مسـئله گرهـی همـة کشـورهای جهـان در زمينـة فهـم و            
  .دريافت از مفهوم اين دولت در دنيای معاصر است

اگـر از ويژگـی هـای معـين آن هـا در            . ريت در شکل ها و ويژگی های متفاوت رخ نموده است          ند کلی تاريخ بش   رو     دولت در   
ها و کشورهای مختلف جهان صرفنظر کنيم به خط های کُلی ای دست مـی يـابيم کـه مـی تـوان آن را از حيـث سلسـله                 قاّره

ت ليبرالی حقوقی، دولت های تام گرای        دولت مطلق گراي حقوقی، دول     ، اربابی �های تحول دولت در قالب دولت موروثی         مرتبه
با اين همه بايد از آسان نگری پرهيز کرد و شکل های ويژه     . سوسياليسم واقعاً موجود و دولت اجتماعی حقوقی طبقه بندی کرد         
  .دولت در قاره ها و منطقه ها و کشورهای مشخص را در نظر داشت

.  اجتماعی حقوقی کامل ترين آن تا عصر حاضر شـناخته شـده اسـت        اربابی کهن ترين شکل دولت و دولت       -     دولت موروثی   
اگر صفت اربابی را در مفهومی وسيع تر در نظر گيريم و آن را منحصر به شکل بندی فئودالی ندانيم، آنگاه مـی تـوان زيـر ايـن             

ق گرای حقوقی، عصر بهُ کلـی  با طلوع دولت مطل. نامواره دولت های باستانی را با همه شکل ها و ويژگی های متنوع آن گنجاند     
در اين دولت تبعه ها ديگر شخص هايی نيستند که مثل شئ های متعلق بـه حـاکم بـه                    . جديدی در تحول دولت آغاز می شود      

علی رغـم چنـين تفـاوت       . تبعه ها آزادی نسبی می يابند و از طريق رابطة سياسی با قدرت حاکم متحد می شوند                . حساب آيند 
زيرا همان  .  اربابی تنها تبعيت دولت از حقوق حرف را تمام نمی کند           �لق گرای حقوقی با دولت موروثی       بنيادی ميان دولت مط   

طور که از نام دولت مطلق گرای حقوقی پيداست، تام گرايي و انحصار قدرت در اين دولت کماکان باقی است و در اساس حاکم                        
 با پايداری دولت ليبرالی حقوقی که جامعه و مسئله های مربوط بـه            حتی. خود را به منزلة قانون برتر بر جامعه تحميل می کند          

آن سياسی می شود و شهروند و شهروندی قوام می يابد، فضای باز سياسی، آزادی حزب ها و جمعيت ها و مشـارکت مـردم در                 
ـ  مسئله سياسی شدن حداکثر فضای تولي   قالب دموکراسی نمايندگی تأمين می گردد،        ود زحمتکشـان  ه سـ د و توزيع ثروت هـا ب

نخستين شـکل   (شکل گيری دولت رفاه     . از اين رو گام ديگری نياز بود که اين مهم را به انجام رساند             . همچنان الينحل می ماند   
به ويژه پس از جنگ دوم جهانی در بخش هايي از شمال اروپا به ويژه آلمان زيـر تـٍأثير جنـبش هـای                        ) دولت اجتماعی حقوقی  
رگری و توانمندی جنبش سوسيال دموکراسی نوع جديدی از دولت حقوقی را در تـاريخ بشـريت مطـرح                   نيرومند اجتماعی و کا   

م مناسبی برای ژرفش هر چه بيشتر توزيع قدرت به سود توده های زحمـتکش جامعـه در بطـن جامعـه مـدنی                        يکرد که پارادگ  
  .دموکراتيزه شده به شمار می رود

، انحصار  )سياسی(دولت های سوسياليسم واقعاً موجود که با انحصار ِاعمال قهر قانونی                 با فروپاشی دولت تام گرای شوروی و        
آزادی انديشه و گردهم آيـی هـا و مشـارکت           : رهبری فعاليت های اقتصادی و انحصار فعاليت فکری به محو آزادی های اساسی            

شد و به اثبـات رسـيد کـه نمـی تـوان نهـاد               مردم در قدرت پرداختند، پروندة سامان گيری چنين دولت هايی در آزمون بسته              
 پيشنهاد شـده بـود، بايـد پـاراديگم     ۱۹دموکراسی را با شعار رهايي اجتماعی پی ريزی کرد و بر اين اساس آن طور که در قرن                  

  می آموزد که دموکراسی اجتماعی لزومـاً بـدون دولـت حقـوقی             ۲۰دهة پايانی قرن    . اجتماعی دموکراسی را مبنای کار قرار داد      
از اين رو، مسـئله دولـت اجتمـاعی         . برقرار نمی گردد و در نفس خود قادر به تضمين حقوق بشر و شهروند و دموکراسی نيست                



بـدون آن تفـاوت ميـان دولـت هـای حقـوقیس             . حقوقی را تنها بايد در قلب مجموع مسئله های دموکراتيک پی کـاوی کـرد              
  .دموکراتيک و غير دموکراتيک متمايز نمی گردد

نابراين، جدولی که برای تميز درجة تحول دولت ها ارائه شد جايگاه هر يک از آن هـا را در سلسـله مرتبـه هـای تـاريخی                             ب    
هر اندازه تطبيق دولت های اروپا، آمريکا و کانادا، استراليا، هند و ژاپن و برخی ديگـر بـا جـدول موصـوف                . دولت نشان می دهد   

. ايی، آفريقـايي و در محـدوده هـايي در آمريکـای التـين بـا دشـواری روبروسـت            آسان است، وضعيت تطبيق در کشورهای آسي      
 اجتمـاعی بـا عنصـرهای         عنصرهای دولت مدرن ليبرالی و     مخصوصاً در اکثريت قاطع کشورهای آسيايی و آفريقايی آميزه ای از          

در جدول پيش گفتـه دقـت بسـيار          اربابی و دولت مطلق گرای حقوقی وجود دارد که تميز جايگاه واقعی آن ها                -دولت موروثی 
  .زيادی می طلبد

و شناسـايي برخـی حقـوق فـردی و شـهروندی و نظيـر آن در                  تنها وجود قانون اساسی مبتنی بر تفکيک قوه ها           ،     از اين رو  
ی بـين  يشمار مهمی از اين دولت ها با چنين مميزه ها. ساختار سياسی اين يا آن دولت نبايد داوری دربارة آن را مغشوش سازد 

دولـت اجتمـاعی حقـوقی    » نخستين فاز« اربابی و دولت مطلق گرای حقوقی در نوسان اند و هنوز تا رسيدن به    - موروثی   دولت
اين عقب ماندگی فاحش از حيث ساخت دولت يکی از دليل هـای اساسـی وابسـتگی هـای نهـان  و آشـکار              . بسيار فاصله دارند  

  .اقتصادی و سياسی جنوب به شمال است
زيـرا دولـت در ايـن کشـورها چونـان           .   بدين مناسب تحول دولت در جنوب بدون برانگيختن جامعـه مـدنی ممکـن نيسـت                  

بديهی است که تنها با پويايي جامعه مدنی و استقالل آن در برابر دولت می توان . دستگاهی است که جامعه را استعمار می کند      
 مـدنی بـه مفهـوم پـرچم آزادی، دموکراسـی، آزادی مطبوعـات، گـردهم آيـی،                   از سوی ديگر، جامعه   . به اين استعمار پايان داد    

مشارکت در قدرت و پلوراليسم سياسی و دولت دموکراتيک حقوقی بدون جوشش و برآمد جنبش های آگاهانه توده ای تحقـق                     
هايي اين گونه جلوه کند، سبب ها       اگر در مورد  . از اين رو، نمی توان آن را به عنوان امری ديکته شده از باال تلقی کرد               . نمی يابد 

و انگيزه های آن از پايين ديکته می شود و اين درست رابطة ظرف مسدود و مظروف مايع در غليان را در ذهن تداعی می کنـد                         
در اينُ جنگ به سبب اين که به . که اگر به موقع چاره انديشی نشود، مظروف جوشان ظرف را می شکافد و از آن بيرون می زند

 ويژه به اين مطلب خاص اختصاص ندارد، دربارة آن بحث گسترده به عمل نمی آيد و تنها مؤلفـه هـای اساسـی دو مقولـه                           طور
  .موصوف بررسی می گردد

     آزادی و دموکراسی که پرچم جامعه مدنی برای شکوفايي و باليدن آن به معنی خاص واژگان است، مانند دولت شکل هـا و                       
آن چه بشريت در زمينة تکون و تحول آزادی و دموکراسی تاکنون بدست آورده              . پشت سر گذاشته است   مرتبه های گوناگون را     

تنها در غرب بر اثر پيش افتادگی های ذهنی و عينی اين جامعه ها به فهم و آزمون و عمل درآمده و بدين مناسبت در قياس با                           
معنوی بشريت در گسستن بندهای تاريـک انديشـی و واپـس        جامعه های عقب مانده دستاورد بی بديل و بزرگی برای پيشرفت            

متأسفانه شرق و به طور کُلی جنوب با وجود برخورداری از يک فرهنگ غنـی و باسـتانی از ايـن قافلـه                       . گرايي به شمار می رود    
مـی کنـد، در     عقب مانده است و اگر از برخی نهادها و مؤلفه های خاص دموکراسی چون مجلس، قانون اساسی و غيره استفاده                     

  . ها بی بهره استساختار سياسی متناسب با اين مًولفهعمل از داشتن 
چنان که در غرب که ديری است       .      در حال حاضر مبارزه پيرامون آزادی و دموکراسی در دو عرصة کامالً متفاوت جريان دارد              

را رفت از آن به برتری دادن اصول دموکراتيک بـر           زيستن در فضای آزاد و دموکراسی ليبرالی را از سر گذرانيده برای ژرفش و ف              
 آن آزادی دموکراتيک به برابـری قـدرت و           که   زيرا آزادی ليبرالی مبتنی بر برابری حقوق است، حال        . اصول ليبرالی درنگ دارد   

تـوده مـردم و   به طور کلی در اين بخش از جهـان کـه پرشـمارترين         .  است اما در جنوب وضع به گونه ديگر      . داختيارها تکيه دار  
مهـم  . گسترده ترين وسعت سياره ما را در بر می گيرد، بشريت از نعمت آزادی و دموکراسی به معنی خاص آن بی بهـره اسـت                        

ترين مانع برای دست يابی به دموکراسی و آزادی در جنوب عامل های ترمز کننده داخلی است که به وسيله عامل های سـلطه                        
عيت کنونی کـه ليبراليسـم نـو خطـری جـدی بـرای تمـدن و فرهنـگ و اصـول آزادی و              در وض . جوی خارجی تقويت می شود    

بديهی اسـت  . دموکراسی در سراسر جهان است، مبارزه در راه تأمين حقوق بشر به مبارزة عمومی مردم جهان تبديل شده است                
يـنُ جنـگ تنهـا نمونـه هـايي از ايـن             البته در ا  . که اين وظيفه خطير را جنبش های اجتماعی ملی و بين المللی بر عهده دارند              

  .جنبش ها در جنوب مورد بررسی قرار گرفته است



     يکی ديگر از بحث های ويژه که در اينُ جنگ مطرح شده، مسئله مفهوم عمومی انسان و موضوع برابری و نابرابری از منظـر                  
ا بازتاب يافته و در نتيجـة آن ديـد روشـنی            اين بحث به ندرت در فرهنگ سياسی کشور م        . ليبراليسم و نقد سوسياليستی است    

از اين رو، سزاست که عالقمندان با دقت علمی و فلسـفی بـه        . نسبت به عدالت اجتماعی که همه مدعی آن هستند، وجود ندارد          
  .اين مهم بپردازند تا وجه افتراق و اتفاق ديدگاه ها پيرامون اين مقوله مشخص گردد

 .ُجنگ با همة کاستی ها سهم ناچيزش را در اين زمينه ادا کند     به هر رو اميد است که اين 


