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ر بـودن   ير ناپـذ  ييـ شـه تغ  يق آن بـر اند    يـ  و از طر   ياسـ ي و س  يشـه اجتمـاع   ي بـر اند   ي اجتمـاع  -يبرالي ل يها   مقوله ي همرائ يت کنون يدر وضع    

. زه کردن نام گرفته، فرمانرواسـت     ي انباشت که مدرن   ي اقتصاد ي سازوکارها يرير ناپذ ييشه تغ ي آن و اند   يها   و اسلوب  يستي پلورال يدمکراس
  .ت شده استي تقوي شوروي با فروپاشين همرائيا

 يهـا   مطـابق بـا ضـرورت   يف دوباره دولت حقوقيد کرده، مسئله تنها عبارت از تعرييک تأيسم بروکراتيالي سوس يا همانطور که ناکام   ي   آ
 دولـت رفـاه را      يل دولت حداقل پرداخـت و خودکـام       يد به تشک  ياند، با   د کرده يک تأک يک و نور  يا آنگونه که ها   يست؟ آ  ا يبرالياقتصاد ل 

ا بـرعکس، بـا محـدود کـردن انحـراف           يـ ) ۱(سـاالرانه گشـود؟       زه کردن فـن   ي مدرن يها   وعده يابي کام يب راه را برو   ين ترت يکنار زد و بد   
گانـه عنصـر    ي را بـه     يد برتـر  يـ ن حالـت با   يدفاع کرد؟ در ا   » شيدستاوردها« آن، از    يذار آن و حفظ سازوکار ارزش گ      ي صنف � ياجتماع

 يم ثـروت موجـود اجتمـاع      ير نظارت آنها حقوق و حق مطالبه حقوق را که به تقس           ير داد و ز   يل ناپذ ي تقل يها  ي آزاد - حقوق   يعنيسازنده  
سـم  ياليا سوس يسم  يالي سوس -براليسم؟ ل يالي سوس -براليا ل يسم نو   يبراليل: گردد  ين پرسش مطرح م   ياکنون ا ) ۲. (ن کرد يگردد، تأم   يمربوط م 

ج بـا صـرف     يـ سـم را  ي کـه مارکس   يپرانتـز .  دشوارش محدود مانده است    يها  خ در پاسخ  ي هستند که تار   ينشي گز يها  ها امکان   ني؟ ا يبراليل
بع روسو، هگل و مارکس دور شده و بـه سـنت الک،             ظاهرا زمانه اکنون از من    . ن برهه بسته شده است    يرو گشوده بود، در ا    يم وقت و ن   يعظ

  .ک شده استيل نزديها کنستان، گنرو و توکو و ادامه دهندگان آن) يمنبع حقوق خصوص(ث، کانت يو، اسميمونتسک
 يهـا  هن مسـئل ي و همچني دولت حقوقيها ها و چهره ز کردن مفهومي متماي الزم برايها لهي آن بعلت نبودن وس    ين بحث در شکل کنون    ي   ا

 يانـد، بررسـ    هـم آمـده  ي در پـ يخيث تـار يـ  کـه از ح   يت دولـت حقـوق    يـ  سه روا  ي روشنگر ينجا برا يدر ا . خاص آن متوقف مانده است    
  :گردد يم
  
  ي ارباب-ي و مبارزه با دولت موروثي حقوقيگرا  دولت مطلق-۱   
   يان بندگيپا       
  

 ي ارباب� يقطب مخالف آن، دولت موروثن مفهوم با توجه به    يا.  است يق حقو يگرا  ، دولت مطلق  ي دولت حقوق  يخين شکل  تار   ي   نخست
ر يـ  کـار را ز    يرويـ م جسـم و تـن ن      ي مستق ي و بستگ  ين دولت، بندگ  يا.  تعلق دارد  يستم فئودال ي به س  ي ارباب -يدولت موروث . شود  يروشن م 
 هـا     )سـرف (بسـته     نيل قـدرت خودکامانـه بـر زمـ        که اعمـا  » ومينيدوم«. دهد  ين سازمان م  ي ارباب  و مالک زم     (Dominium) ييفرمانروا

ل يـ بسـته سـرکش تکم   نيا زمـ يـ  و مرگ دشـمن      ي و داشتن حق زندگ    ي قدرت نظام  ي به معن  (Imperium)» وميامپر«شود، با     يف م يتعر
بنـا  ) هـا   واسال(اران  د  وليله پادشاهان در مبارزه با ت     ي که بوس  ياستادانه نشان داد، دولت حقوق    ) ۳(گل  يباررت کر . همانطور که ب  . گردد  يم

را گـوهر   يـ ان برداشـت؛ ز   يـ را از م  » وميـ امپر«و  » وميـ نيدوم«قرار گرفت، اجبار دوگانـه      » استمدارانيس«ت حقوقدانان و    يد و مورد حما   يگرد
 جسم آنها    که بر  يها را از اجبار     بسته  ني زم ي حقوق يگرا  دولت مطلق . ديد  ين اجبار م  ي را در ا   ياسي ضد س  ي و حت  ياسيرسيان غ ينما استبداد
 ي کسانيها تيت فعالين امني و تأميجاد آرامش داخليش دست برداشت و به اعتبار ايها  و مرگ تبعه  يد و از حق زندگ    يشد رهان   ياعمال م 
ان يـ داد پايـ ن رويـ  ايدر پـ .  داديل شدند، بخود جنبه مشروع  و قـانون ي تبد(Francs Sujets) آزاد يها ا به تبعهين پس آزاد يکه از ا



 ٢

ک يـ  را در    يم اقتصـاد  ي و سـلطه مسـتق     ياسـ ي سـلطه س   ،جـه يگردد کـه در نت      يانه آغاز م  ي م يها   قرن يان ارباب يز پا ي و ن  Despote و   يارباب
 Sui) ي حقـوق يهـا  د و بنـد رهـا و بـه تبعـه    يـ  کـه از ق يت شناختن کسانيت خود را با به رسميدولت حاکمن يا. سازد يسازوکار متحد م

juris)     ا يـ ت  يـ  آمر ِيا   مقولـه   زوجِ ن دولـت،  يـ ش از ا  يپـ .  کرد يزير  ند، شالوده شد   ليش تبد ي خو يسم و استعدادها   و مالکان استفاده از ج
  .ابندي يان ميد و بندها پاين زوج است که قي ايداريتنها با پد.  صاحب حقوق وجود نداشتيها قدرت حاکم و تبعه

 اسـت کـه     يا   رابطـه  ياسين زمان رابطه س   يدر ا . نديب به حساب آ    مخصوص اربا  يها  ءيستند که مثل ش   ي ن ييها  ها شخص   ن پس تبعه  ي   از ا 
تـر خـود را       قيـ ان دق يـ کنـد و بـه ب       يهر چند قدرت حاکم خود را بمنزله قانون برتر مطرح م          . کند  ي آزاد و قدرت حاکم را متحد م       يها  تبعه

 اعمـال  يمشخصه قدرت حاکم همانا تملک انحصار     . ابدي يت م يها مشروع   ه اراده آزاد تبعه   يت بر پا  ياند، اما در نها   ينما  يخدمتگزار قانون م  
ک يـ  يريـ گ  دهـد و شـکل      يان مـ  يـ  پا ي مذهب يها  ن اربابان در قالب جنگ    ي خون يها   است که به جنگ    ياسيس و انحصار خاص     يقهر قانون 
ه اطاعـت   يـ ، بلکـه بـر پا     شـود   يه نم يها توج    سالح يا برتر يله زور   يگر بوس ي د ياسيقدرت س . سازد  يق را ممکن م   ي دق ي به معنا  ياسيگروه س 

در . ابـد ي يت مـ يسازد، مشـروع  يت را ممکن مي در صلح و امني است و زندگ  يعي طب يها   که تابع قانون   ي شاه يها  ها از قانون    داوطلبانه تبعه 
  .درو يد، طفره مي بوجود آيعي طبيها ت قانونيه رعايتواند بر پا ي که مي مدنيها  از قانونيعنين مفهوم قدرت مطلق است، يا

 ي حقـوق اساسـ  يعنـ ي يانگر آزادي بين کردند، حوزه حقوقي و تئودور هابس آن را تدوj. Bodinن  که ژان بودي دولت حقوقي   تئور
ها رابطه مستبدانه اربـاب و        يمي قد يکه آزاد ين، در حال  يبنابرا. ملحوظ شده بود  » ي آزاد يحقوق اساس «البته  . کند  يتبعه آزاد را مشخص نم    

هماهنـگ  ) انـد   ف شده يان خودشان توص  يتنها م » برابرها«شان بعنوان اربابان و       شيدايکه از بدو پ   ( آزاد   يها   انسان ياسيابطه س بردگان را با ر   
 کـه قـدرت   ي برابـر را بنـابر قـانون   ي»انسـانها  «ياسـ ي فقط رابطـه س ين آزاديا. ان برداشتي را از مين هماهنگيها ا   يدي جد يکرد، آزاد   يم

ت، ين وضـع  يـ در ا .  هر کس گشود   ي را برو  ي و معنو  ي آزاد ماد  يها  تيب، راه فعال  ين ترت يشناخت و بد    يت م يسمکرد، بر   يحاکم اعالم م  
 اربابان ممکن   يها برا   بسته  نيم که بنابر آن تملک جسم زم      ي مستق يت و وابستگ  ين باعث شد که رابطه مالک     يو ا . ها از نهاد است     تبعهاطاعت  
 را آزاد و فراهم ساخت کـه تـا          ييها  ش حوزه يدايق امکان پ  ي دق ين سان شکل گرفت به معن     ي که بد  ياسي از نظم س   يرويپ. ن برود يبود، از ب  

، بـاال   ي، توسـعه قـدرت مؤسسـه اقتصـاد        ياسيرسي غ يها  تي فعال يها  آنها عبارتند از حوزه   .  قابل تصور نبود   ي ارباب -يآن زمان در نظم ملک    
  )۴. (ي مذهبيها نيي آزاد آي و اجراي علميها ييرفتن توانا
 اسـت،   ي علم -ي و معنو  ي اقتصاد -ي را که عبارت از ماد     ياسي س ي قلمرو ي مرزبند ي توسط دولت حقوق   ياسي شدن قدرت س   ي   انحصار

 يد بجا يکوش  يرا دولت خودکامه م   يز. ان داد يکرد، پا   ين قلمرو اعمال م   ي که دولت خودکامه در ا     يممکن ساخت و مخصوصا به انحصار     
ز يـ ش کشمکش آم  يز هنگام سازش کم و ب     يد و ن  يم تول ين حال در تنظ   يو در ع  .  است يت درست اقتصاد  يز فعال ي چ ن کند که چه   ييها تع   تبعه
 ياسـ ي شدن قدرت س يتنها انحصار . کرد  يدانست، دخالت م    ي خاص خود را مجاز م     يها  رفته و جزم  ي پذ ي حاکم که تنها باورها    يسايبا کل 
 جسـم و روح     ي خاص آزاد  يها در فضا    ن حوزه يا. ک فراهم ساخت  يدئولوژيقدرت ا  و   ي شدن قدرت اقتصاد   يرانحصاري غ ينه را برا  يزم

ت هـر کـس را پـاس        ي و خصوصـ   يژگـ يت است کـه و    ي از حاکم  يست، بلکه نظم  يت ن ي در نفس خود مالک    ياسيقدرت س . افتندينشو و نما    
  .کند ين شده را در برابر اطاعت مبادله ميت تضميدارد و حما يم

گر يکـد يبـا   » افـراد  «ييارويـ  را کـه باعـث رو      ييهـا   ست تعارض يبا  ياو م :  کرد ي تجل ي دولت نخست بصورت منف    ني ا ي دگرگون يياي   پو
 کـه مؤمنـان را در   ييهـا  شـان و تعـارض   ي  توسـعه قلمـرو  يان اربابان برايها م ها عبارت بودند از تعارض  ن تعارض يا.  کند يد، خنث يگرد  يم

 ي از فاجعـه جنـگ داخلـ       ي ناشـ  ينظمـ   ي در برابـر بـ     ي ثمره نظم مصنوع   ي دولت حقوق  .داد ي هم قرار م   ياروي رو ير درست باور مذهب   يتفس
 ينظم ي بياسيقدرت س. ابدي يه قرارداد تحقق مي اختالف بر پا-اتفاق» يعيطب«ت يبازگشت از وضع  يخروج ب .  بود يا جنگ مذهب  ي يفئودال

 را ممکـن    ي قـدرت اجتمـاع    يعنـ ير خـود    يـ ش قـدرت غ   يدايـ  پ ،ل از استقال  ي با برخوردار  ياسيقدرت س . ل کرد ي تبد ي اجتماع يرا به فضا  
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 ي بـا قـدرت دولتـ    ياسـ يقـدرت س  . شـود   يل م يتبد) له علم يبوس( و مبارزه با ترس      )در اقتصاد (ن قدرت به حوزه مبارزه با کمبود        يا. ساخت
 را کـه  يافـراد آزاد شـده از بنـدگ     ک  يدئولوژيـ  و ا  ي هم سطح چندگانـه اقتصـاد      يها  اش، مجموع رابطه    يمي دا يشود و بنابر برتر     ي م يکي

 کـردن جامعـه   ي تنها با خنثي حقوقيگرا دولت مطلق. دارد ي واگذاشته شود، محفوظ نگاه ميبيشان بخود تخر    يشد چندگانگ   يکوشش م 
 افـراد را    يح و رو  يدي تول يروي قرار داده بود، توانست ن     يزيآم  ت تعارض ياش  که او را در وضع         ازبندرسته ي از آزاد  ي و بهره بردار   ييجو

ست ساکت بماند و سخن گفتن را بـه قـانون و            يبا  يجامعه م . از داشت ي ن ي دولت � ياسيجاد نظم س  ي گسترش خود به ا    يجامعه برا . آزاد کند 
ن  آزاد ثبات خود را تنها با سر سپرد        يها، فضا   تبعه. انجامديگانه شدن در دولت ب    يست به   يبا  ي افراد آزاد شده م    يچندگانگ. دولت واگذارد 

 فرمـانروا  يت معقوالنـه و قـانون  يـ ، آمر"Summa potestas"ان داد و بـه  ي پايرا دولت به نظام اربابيبه قانون دولت کسب کردند؛ ز
  .ل شديتبد

  
  ش جامعهيداي و پي حقوقيبرالي دولت ل-۲   

    ي اجتماعيها  شدن مسئلهياسي       س
  

گـل اعتقـاد    يکر. بـاررت . برخالف آنچـه ب   . دي گرد ي حقوق يبرالي به دولت ل   ل آن ي موجب تبد  ی حقوق يگرا   مثبت دولت مطلق   ييايپو   
ن دولـت  يـ ا. نـدازد ي را از اعتبار بياسيست که مفهوم دولت و قدرت سي ني کارشناس حقوق مدني تراوش ذهن ي حقوق يبراليدارد، دولت ل  

 يگرا   برنامه دولت مطلق   � ياسيه س ي بر پا   است که  يا   و محصول سخن گفتن جامعه     ي حقوق يگرا   دولت مطلق  يک درون يالکتيمحصول د 
نـه اسـتفاده از جسـم خـاص خـود و            يکـه در زم   »  آزاد يهـا   تبعـه «. زديـ توانـد از انتقـاد از خـود بپره          يز نمـ  ين دولت ن  يا.  دهي بنا گرد  يحقوق

ب مالحظـه  يـ ن ترتي بـد  . خود را بر اساس اراده خود حل و فصل کنند          يدند کارها يافتند، کوش ي يش آزاد ي خو ي و فکر  ي بدن ياستعدادها
 حقـوق،  يهـا  ، سـوژه ي، افـراد خصوصـ  ي، در افکـار عمـوم  ي و روحـ ي مثبـت اقتصـاد  ي در فضـا ياسـ ير سيـ  غيک فضايشود که تفک   يم

 هـر  .گردد ي مي است، عملي حقوقيگرا  که الزمه آن رابطه با دولت مطلق     ي مدن � زحمتکش و متمدن     يها  »انسان« و   ي اخالق يها  شخص
  )۵. (شود يل ميتبد» انتقاد«به موضوع » خاص «يها تي نشده فعالي در حوزه انحصارياگر دخالت دولت مطلق

دولـت  . ن کند يک را تأم  يدئولوژي و قدرت ا   ي شدن قدرت اقتصاد   يرانحصاري موجه است که واقعا غ     ي در صورت  ياسي   انحصار قدرت س  
 ي افـراد اسـت، نـه افـراد بـرا     يدولـت بـرا  «را يـ ز: با اصول عقل مدرن وفق دهدست خود را يبا يم،  "Summa potestas"، يحقوق
 ياسـت دولتـ  ي و سي حقـوق يگـرا  له دولت مطلقيکه بوس) ت در برابر اطاعت يبنابر مبادله رضامندانه حما   (جامعه قانونمند شده    ) ۶. (»دولت
 ي حقوق يگرا  ون شدن دولت مطلق   ن پس شاهد همگ   ي مرگبار بود، از ا    يها  به تعارض » يعيطب «يها  ل تعارض يافته بود و مانع از تبد     يتحقق  

جامعـه در برابـر     . ابدي يش م يانمند شده بود، گرا   ي که سمتگرانه و ز    يتيموميدن خود از ق   ينرو به رهان  ي است و از   يي قلمرو  خودکامهِ با دولتِ 
خواستار استقالل خـود     ،ي حقوق يبرالي دولت ل  ارش، يعنی يها و مع    ف دوباره دولت مطابق با امکان     يشود و با تعر     ي م ياسي س ، دولت -حاکم
  .است

 ي مـدن  يهـا   ين آزاد يازمنـد تـأم   يجامعـه ن  : ث معتقدند ي چون فرگوسن و آدام اسم     ينگاران و اقتصاددانان اسکاتلند     خي   همراه با الک، تار   
شـه  يد، بـا اند گرد ين ميت تدوي قصد و نيکه از رو  » يمصنوع«است بمثابه برنامه    يس. دند دار يت تأک يت و امن  ي مهم مالک  ياست که بر آزاد   

 انباشت که به    مبارزه با کمبود و   . گردد  يب م ي ترک ياسيد، اقتصاد س  ي علم جد  ي، موضوع نظر  ي مدن يها  شه جامعه يقا اند ي و دق  يعيخ طب يتار
اد ت از اسـتبد   يـ  خود و تبع   ياقتصاد به جنبه خانگ   . ت منافع است  يش عقالن يداي مستلزم پ  شود،  يل م يازها تبد ي ن ي ارضا ي برا يسازوکار مؤثر 
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جـاب  يجامعـه ا  » دوبـاره « شـدن    ياسـ ين س يـ ا. آورد  ي آزاد شده را به جنبش درمـ       يها   و جسم  شود  ي م ياسيدهد و س    يان م ين پا يشياربابان پ 
 واقعـا   يهـا   ح تبعـه  ين پس بـر وفـاق صـر       ي پرداخته شود که از ا     يا  ي خودکامانه انتقاد و به توسعه دولت حقوق       ياست دولت يکرد که از س     يم

Sui jures  ، انسـان  «ي مـدن يهـا  يآزاد.  شـود يزير  شالودهيد بر اساس شهرونديقدرت حاکم با. کند يه ميشان تک يها لکان جسمما «
رند، وجود داشـته    يگ  يشکل م » ياراده عموم «ل داده و در     يرا تشک » ملت«کر  ي شهروندان که پ   ي مدن يها  يستم آزاد يه س ي بر پا  تواند  يتنها م 
 يبرالـ يرا دولـت ل يـ د اسـت؛ ز يـ  جدي است، سرشار از تضادهاي اجتماعيها  شدن مسئلهياسيجه سي نتاست کهيف دوباره س  ين تعر يا. باشد
ن يـ شـته ا يو ف» يجمهـور «روسـو، کانـت در   . دارد يتواند به انتقاد از آن پردازد، پنهـان نگـاه مـ    ي آن را که م ياسي س � ي بعد اخالق  يحقوق

ان يـ  اسـت، در ب    ي عمـوم  ي کـه موضـوع    ، را »موضـوع بالذاتـه    «يهـا   و ضـرورت   جامعـه    يازهـا يان ن ي م ي حقوق يبرالي دولت ل  يچالش درون 
  )۷. (آورند يم

  

  استي شدن سي؛ اجتماعي حقوقيبرالي دولت لي   تضادها

  ياسي سي   و کاهش فضا

سـت بمثابـه    اي نظـر دارد و س     ياديـ ار ز ي تعـداد بسـ    يش سـودمند  ي که به افزا   ي هدف يله برا ياست بعنوان وس  يان س ي چالش م  ،انقالب فرانسه    
افت، امـا  ي غلبه ي حقوقيبراليدولت ل)  سرسخت يها  يدوره انقالب  (يبعد از بحران ژاکوبن   . ديت بخش يجاد نظم مستقل را فعل    يهدف بالذاته ا  

ن انتقـاد از خـود،      يـ  محصـول ا   ي حقـوق  يبراليش روبرو بود، دولت ل    ي که با انتقاد از خود خاص خو       ي حقوق يگرا  درست مثل دولت مطلق   
نخسـت هگـل بعـد سـن        . د افشـاء گـردد    يزم جد يش روبرو شود و بنوبه خود بعنوان حامل دسپوت        ي خاص خو  ي با آزمون تضادها   ستيبا  يم
 آن بخـش از جامعـه   ي انتقادهايث نظري را آشکار کردند و از حي حقوقيبرالي دولت ليها تي محدوديشتريمون و مارکس با حدت ب يس
  . نباشديدار هي انباشت سرماين تالش بود که عامل جبري تعلق داشت و در ايرگر را به فرمول درآوردند که به جنبش کايمدن

 و بطـور    هشـود، همبسـته نشـان داد        يده مـ  يـ نام» يجامعه مدن «ن پس   ي آنچه از ا   ي خود را با سازوکار اساس     ،ياسي شدن قدرت س   ي   انحصار
 يامـا بـرا  . کند يم کار کمبود را برطرف م  ي تقس (Atomistique)واره کردن     اتم. کند  ي م ي را انحصار  ي اقتصاد -ي اجتماع ي فضا ينيع

 رانده شـده و  يدست که به خارج از جامعه مدني توده تهيريگ ، شکلي کم مصرف  يها  مثل بحران (شود    ي پرداخته م  ينيار سنگ ي بس يآن بها 
بـر  ).  بـوده باشـد  ي ويط بـه کـاهل  ن طرد مربـو   يآنکه ا   يدهد، ب   ي زحمتکش بودن خود را از دست م       يژگي و و  يا  عهت تب يفيب ک ين ترت يبد

د ي جدي آزاد شده جسم زحمتکش است، خود را قدرت تابع فضايروهاي بر استفاده آزاد از ن    يت که مبتن  يد مالک يخالف انتظار، اصل جد   
 نظـر قـرار    را مـد ي خود مسئله اجتمـاع يم سازوکار اقتصادي انتظار داشت که در تنظي حقوقيبرالي هگل از دولت ل    .دهد  ي نشان م  ياجتماع
 يبرالـ ياز نظر او دولـت ل     .  خود بازگردند  ي بشر يستگياند، به شا     محروم شده  ي انسان يت اساس يجامعه که ناعادالنه از فعال    » فرزندان«دهد تا   
  )۸. ( شوديد اجتماعي بايحقوق

 او از .محدود نماندشود،  ي محسوب م(Welfare State) کوشش هگل که سلف دولت رفاه  به، دولتي   مارکس در توسعه اجتماع
 کرد و جامعه اساسا آزاد از سازوکار انباشت يادي را بنيبراليل يها ن راستا سازوارهي گام نهاد و در اياسياست به انتقاد از اقتصاد س     يقاد س انت

 همچـون   ييو جامعه بورژوا   ي حقوق يبراليدولت ل .  را در برابر هر دولت قرار داد       يي بورژوا -ين متفاوت با جامعه مدن    ي و بنابرا  يدار  هيسرما
:  استبداد کوشش کردند   ي در افشا  ي حقوق يبرالي و دولت ل   ي حقوق يگرا  دولت مطلق . رسند  يبنظر م ) زميدسپوت (ي از خودکامگ  ييها  چهره
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 از شـد   ان کـردن آنچـه کـه فـرض مـی          يـ  در عر  يگـر ي و د  Seigneurial ي و ارباب  Dominal يي استبداد دولت قلمرو   ي در افشا  يکي
فـه  يدولـت وظ  : ن صورت مورد بحث قرار گرفـت      ين پس، دولت به ا    ياز ا .  مانده تالش نمود   ي باق ي حقوق يگرا  رون دولت مطلق  استبداد د 

ن از  ي نـو  ييرها.  است، ممکن سازد   يدار  هيد سرما ي تول يد، رابطه اجتماع  يک طبقه را که حامل استبداد جد      ي (Dominium)دارد سلطه   
 آزاد اسـت    يهـا   ت تبعـه  يد، مالک يت جد يمنظور از مالک  . (ديد در کسب قدرت نگرد    يت جد ي مالک  مانع از  ،تيان قدرت و مالک   ي م يآشفتگ

 را کـه از     ييها  د فرمول يبا). شوند  يل م يشان ندارند، تبد    ت جسم ي جز مالک  يگريت د ي که مالک  ي کار کسان  يرويکه به صاحبان استفاده از ن     
 -يمـان اقتصـاد   ي در پ  يقـرارداد اجتمـاع     -یاسيمان س يقت پ يحق) ۹. (رفت گ يکنند، جد   ي مزدبر صحبت م   يا بردگ ي،   هي سرما يخودکامگ

 کـارش را  يرويـ ت جسم خود برخوردار است و استفاده از ن     يمزدبر کامال از مالک   . شه دارد ي است، ر  يشتنيخو  ي که رابطه ب   يقرارداد مزدبر 
ت و  يـ ه تبع ي ناچـار اسـت از سـرما       يدار  هي سرما ييافزا  ار ارزش اما در واقع مزدبر آزاد بنابر سازوک      . سپارد  ي م يدار  هي به سرما  ينيدر مدت مع  
. نـد يآفر  ي اسـت، مـ    يدار  هي را که همانا رابطه سرما     يرشخصيت غ ي مالک ي فضا ،ي اجتماع ي از فضا   کار ي واقع يتابع ساز .  کند يفرمانبردار

د ي توليت و سازماندهيي در غايچ نظارتيبر همزد. کند ي مير کار را امروزيماند و چهره مد ي مين رابطه باقي شکل و شرط ا   يدولت حقوق 
کنـد، بلکـه بـرعکس آن را بطـور            ي مـ  يرانحصـار ي را غ  ي اجتماع ياو ابزار انباشت است که نه تنها فضا       .  ندارد يع محصول اجتماع  يو توز 

د و يـ  کـه در تول ي اصـل سته است نسبت به مرکـز ين جهت شايدهد و در ا ياست استقاللش را از دست م     يس. کند  ير استعمار م  ياجتناب ناپذ 
ت يـ  اهمي اجتمـاع يهـا  ان طبقـه يـ  مير تابع تعادل نسـب   ين همه بعنوان متغ   ياما با ا  . ف شود ي توص ي صور يشه دارد، امر  ي ر ي طبقات يها  مبارزه
بنـابر  . هاسـت، در دسـتور روز قـرار دارد          ع ثـروت  يـ د و توز  يـ  تول ي شدن حـداکثر فضـا     ياسي دولت، که همانا س    -استيپس هدف س  . دارد
سـازد،    يد م ي زا ي امر ياست را بعنوان اجبار دولت    يد که س  ي تول � ي اجتماع ي فضا يد سازمانده ي شکل جد  ،ي اجتماع يها   و انقالب  ها  بحران
 يي آزاد در شناسـا    يهـا   تيـ د بـروز فر   يکه فضـا   يا  ي سازمانده است و ي الزم است که به س     ياسيک گذار باز هم س    ي. گردد  ير م يپذ  امکان

  .انجامديمتقابل است، ب

  دي؛ سرنوشت جديت شورول و دوي حقوقي دولت اجتماع-۳   
  ي اجتماعيها  شدن مسئلهياسياست و سي شدن سي اجتماع       

ن يـ در ا. ديـ  گردسم الهام گرفته بـود، دگرگـون     يش از مارکس و مارکس    ي که کم و ب    ير جنبش کارگر  ير تأث يز ز ي ن ي حقوق يبرالي   دولت ل 
 يبرالـ يرا دولـت ل   يـ ز. ده بـود، روشـن گـردد      ي به ارث رسـ    ي حقوق يبرالي و دولت ل   ي حقوق يگرا  ست آنچه از دولت مطلق    يبا  ي م يدگرگون
در غـرب دولـت رفـاه       . ابـد ي گسـترش    ي و مـدن   ي عرفـ  يهـا   يالزم بـود آزاد   . ها را حـل نکـرد        خاص تبعه  يت حاکم و آزاد   ي آمر يحقوق

(welfare State)  ،اما آشـکار ور متناقض بط،است و مبارزه با خودمختار شدن آني سانتقاد از.  شکل گرفتي حقوقيدولت اجتماع ، 
 ي در شـرق همـانطور کـه گرامشـ          .است کـرد  ي را وارد س   يشتري ب ي اجتماع يها   را بوجود آورد و همزمان مسئله      ياسي س يم فضا يتوسعه عظ 

شـود کـه    ياگر مالحظه مـ  . خ را بوجود آورد   ي تار (Leviathan)ن غول   يزتريانگن شگفت   ي، ا ي دولت شورو  ۱۹۱۷اشاره کرد، انقالب    
 فـراوان  يهـا  ي قربـان يخ بـه بهـا  يرسد که امـروز تـار   يم کرده بودند، بنظر م ين خود تقس  يت و فکر را تا دهه پنجاه ب       ياد شده واقع  يدو قطب   
 را بـه زحمتکشـان      ياسـ يد، حـق مشـارکت س     يـ  ناچـار گرد   يرگرر فشار جنبش کا   يسم که ز  يبراليل. پردازد  يتر به نقد گذشته خود م       روشن

دولـت  .  داشـته اسـت    يتـر   ت بالنسـبه مناسـب    ي گـام نهـد، وضـع      ي حقـوق اجتمـاع    يريـ گ   کارشان واگذارد و در روند شـکل       يرويمالک ن 
و نکـرده بـود و      را لغـ  ) سـرواژ  (يبسـتگ   ني، زمـ  ي حقـوق  يگـرا    بوجود آمد که دولـت مطلـق       ييها  ني واقعا موجود که در سرزم     يستياليسوس
روند ارزش (دار  هي محو مالک سرما   يادعا. ديها را آفر    ين خودکامگ يتر   از دهشتناک  يکيت قانون هرگز در آنها برقرار نشده بود،         يحاکم
 ،)ياسـ يس (يد و انحصار اعمال قهر قـانون      ي تام و واحد انجام    يک سازوکار دولت  يل  يبه تشک ) ي حقوق يبراليدولت ل (ت آن   يريو مد ) ييافزا
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سم بعنوان يني لن-سميمارکس (يت فکريو انحصار فعال) ي مرکزيزير د و برنامه يل تول ي کردن وسا  يمل (ي اقتصاد يها  تي فعال يانحصار رهبر 
 بـه محـو     ي حقـوق اجتمـاع    يز برخـ  ين نـاچ  ي دولـت در برابـر تـأم       -حـزب . متمرکز ساخت ) يستياليسوس(را در دولت    ) رين خدشه ناپذ  ييآ

  . مردود دانستي صوريها يپرداخت و آنها را بعنوان آزاد) ل اجتماع، مشارکت در قدرتيدن، تشکيشياند (ي اساسيها يآزاد

گـر انتقـاد   ي دي و از سويبراليکسو، انتقاد نولياز .  همواره از دو سو مورد انتقاد بوده است     ي حقوق يا دولت اجتماع  ي، دولت رفاه    ي   وانگه
 که امـروز  ي حقوقي دولت اجتماعيژگي درست ويابينرو، ارزشياز. کند يه افشاء م ي سرما ين دولت را با خودکامگ    ي که رابطه ا   يستيکمون

 از آن   ي سـاختار  يعـت و کـارکردش کـه سازشـ        ين دولت موضوع آن است، بنـابر طب       ي که ا  يا  انتقاد دوگانه . ت دارد يدر بحران است، اهم   
 يدار  هي سـرما  يـي کنـد تـا از ارزش افزا        ي دخالت م  ي جامعه مدن  ي اقتصاد يها  تينکه دولت در فعال   ينخست ا . ديآ  يان م يبوجود آورد، در ب   

 يـي گرا ن اقـدام بعنـوان بازگشـت بـه صـنف     يـ سـم نـو از ا  يبراليل.  کنـد يريشـود، جلـوگ   ي سـاقط کـردن زحمتکشـان تمـام مـ       يکه بـه بهـا    
(Corporatisme)  ن يرغم تـأم  يـ ن دولـت عل   ينکه ا يدوم ا . کند  ي انتقاد م  ي و مدرن ساز   ي فن ي در برابر نوساز   يم و بعنوان سد   ي نظام قد

  .ر نداده استيي است، تغيستي را که مورد انتقاد کمونيدار هيک انباشت سرماينامي، دي و توسعه شهروندي از حقوق اجتماعييدرجه باال

 آشـکارا  يبرالينـول سم واقعا موجود خود را ناتوان نشان داده اسـت، انتقـاد   يالي سوسي به سبب سازنده نبودن دمکراس     يستي   اگر انتقاد کمون  
 شـدن  ي است کـه بواسـطه اجتمـاع    ي حقوق يبراليبلکه دنباله دولت ل   . ستي ن ي دنباله دولت ارباب   ي حقوق يدولت اجتماع . ز است يسفسطه آم 

ن بهداشت و آموزش يت از شهروندان، تأميم عادالنه محصول خالص، اصل حما     يرد و با تقس   ي را بپذ  ي همگان ياست ناچار بوده است رأ    يس
 يدولـت اجتمـاع   .  بوجـود آمـد    ي حقـوق  يبرالـ ي دولت ل  ي از تضادها  ي حقوق يدولت اجتماع .  بپردازد يت حقوق اجتماع  يرش به تقو  و پرو 
اورد و بـه    يم فرود ن  يسا سر تسل  ي نکرد و در برابر کل     ي را انحصار  ي فکر يها  تير سؤال قرار نداد و فعال     ي را ز  ي مدن يها  ي هرگز آزاد  يحقوق

د يـ  گرد ي شدن کشمکش طبقات   يادي دولت رفاه مانع از بن     ي و اجتماع  يدخالت اقتصاد .  خود بکوشد  ي رستگار يهر فرد امکان داد که برا     
 يسـتگ ي حـداقل شا   يايـ  بـا اح   ي حقـوق  يدولـت اجتمـاع   . د شـود  يـ  بازتول ،ي تخاصـم اجتمـاع    يه بالقوه ساز  يستم امکان داد که بر پا     يو به س  

 را يدار هي سـرما ،ت آنـان يت شناختن فردين برسمير انباشت طرد شده بودند و تضم سازوکايها جه بحرانيکه در نت » يفرزندان جامعه مدن  «
  . نجات دادي کردن دمکراسيبدون قربان

 يهـا   زهيـ  انگ ي حقـوق  ي دولـت اجتمـاع    يـي گرا  آرمان. خ است؟ البته نه   يان تار ي پا ي حقوق يجه گرفت که دولت اجتماع    يد نت ين با يا از ا  ي   آ
 يـي افزا   بـر سـاختار ارزش     ي مبتنـ  یبراليلنـو تعـرض   . دهد  ي دفاع بدست نم   ي برا يانداز روشن   گذارد و چشم    ي را ناشناخته م   برالیيلنوتعرض  
 ياسي س -ياخالق» سميبراليل«سم نو حاضر است     يبرالياگر امروز ل  : د گفت يکروش با . با الهام از گفتمان بجا و مناسب ب       .  است يدار  هيسرما

 کند، بخاطر اجبـار     يقربان) يالملل  نيانباشت و منطق بازار ب     (ي اقتصاد (Libérisme)» سميربيل«  يرا در پا  ) کي و دمکرات  يحقوق اساس (
  . کار استي واقعي فرمانبردارسميناميو د» سميبراليل« از بحران يناش

  کي دمکراتي دگرگونياندازها  و چشمي حقوقي   بحران دولت اجتماع

ن نقطـه حرکـت هـر ابتکـار بشـمار         يـ ا.  اسـت  ي حقوق ي دولت اجتماع  ياندازها  چشمها و     تيل تضادها، محدود  ي، مسئله تحل  ي   مسئله واقع 
ن يـ سـم ضـرورت دارد کـه ا       يبرالي شناسانه ل  ي و هست  يخيدروغ تار  کردن   ي خنث ين جهت برا  ي از ا  ي حقوق يدفاع از دولت اجتماع   . رود  يم

 را يـي  بازگشـت بـه اسـتبداد قلمرو   ،ي حقـوق ياجتمـاع  از بحران ي ناشيساز ي صنفيها دهين موضوع را بقبوالند که پد    يکوشد ا   يان م يجر
 ين دفـاع بـرا    ياما ا .  است ياند، سر برافرازند، ضرور      که جرأت کرده   ي کسان ي و اجتماع  ينرو، دفاع از حفظ حقوق مدن     ياز. کنند  يد م ييتأ

نـه  ي تأمـل در زم  ،يتـه اساسـ   نک. سـت ي ن يکند، کاف   يد م ي بخش را تهد   يي و هر اقدام رها    ي که جنبش کارگر   ياجتناب از شکست دهشتناک   
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 ي که مارکس بـه آن کـم بهـا داد و جـز گرامشـ     يزيد است؛ چي جديدار هي نظام سرمايکپارچگي بعنوان رکن   ياسين ارزش قدرت س   ييتع
 ،ي حقـوق  ي دولـت اجتمـاع    يتضـاد اساسـ   : کنـد   يح م يورگن هابرماس تصر  يهمانطور که   . اند  دهيشيها به آن اند     ستي از مارکس  يتعداد کم 
 کسـب اعتمـاد     ي بـرا  يي بـورژوا  ييو دنبـال کـردن جنـبش رهـا         ي همگـان  يه رأ يـ  بر پا  ياسي ساخت اراده س   ي از توسعه سازوکارها   عبارت

سـم  ينامي آن بـه د    يسـتم يب کـارکرد س   يـ  سـازوکار ترک   ي و واگذاشتن استقالل قطع    ي کردن تضاد طبقات   ي به منظور خنث   ،ديجد» يها  توده«
 يد و فضـا  يـ  شـدن تول   ياسـ ياز بـه س   يـ  ن ، آن يسـتم حقـوق اجتمـاع     يک و س  يـ ت دمکرات يو، مشروع کسياز  ) ۱۰. ( است يدار  هيانباشت سرما 

را ) يا  تـوده يهـا  کاها، حـزب يسـند  (ي جمعيان افراد و قدرت چندگانه نهادهاي ميکند که بنوبه خود ساختار ساز   يجاب م ي را ا  ياجتماع
: است مجادله کننـد ياند با دولت بر سر انحصار س دهيدارند و کوشش ياست گراي شدن سيد به اجتماعي جد يها   سوژه نيا. اند  ممکن ساخته 

 دولت را   ،ي را شتاب دهند و از راه قانون       ياسي به برنامه برتر نظام س     يابيکوشند دست   ياست و استثمار شونده م    ي طرد شده از س    يها   طبقه يعني
 بشـدت  ،ستم بنابر انباشـت ي سيد سازوکار هماهنگيبازتولگر، ضرورت ي دياز سو .  بنفع طردشدگان وادارند   ي اقتصاد يها  به انجام دخالت  

  .کند ي را محدود مي شدن مسئله اجتماعياسيضرورت س

 ،يف کشمکش طبقات  ي و تخف  ينه بالقوه ساز  يال دمکرات در زم   ياست سوس يها بر خالف س      مبادله -م  ي بازتقس يها   که درخواست  ي   هنگام
ک يـ  بعنـوان  ،ط مفروض رشدي در شراياعاست اجتميگردد، س يوارد تقابل م» يوان وحشيح«د و به گفته هگل با      يبا طرز کار محرک تول    

 رو ،ن صـورت تنهـا راه حـل   يـ در ا. شـود  ي واپس زده مي حقوقيد در قالب دولت اجتماع   ي جد ير و چهره استبداد صنف    يز دست و پا گ    يچ
ش ي نابهنجـار آن از پـ  يهـا  جـه يکنـد کـه نت   يه مـ  جلـو ي شـدن مسـئله اجتمـاع   ياسـ ي و محدود کردن سياست اجتماعيآوردن به کاهش س   

ان يـ سـت در برابـر طغ  ي بـدل شـده، قـادر ن   ي اجتمـاع ياش بـه سـازوکار همـاهنگ      وه خـاص  يال دمکرات به ش   يچون سازش سوس  . داستيهو
 عـدالت و    ي اخالقـ  ياهـ   توانـد بـه ارزش      ينـرو، تنهـا مـ     ياز. سم نو براه انداخته مقاومت کند     يبرالي که ل  ياد واقع ي روند انق  يواني ح يها  هيروح

 زمان در سـطح جابجـا و   ي است که طي سازوکار اقتصاديياما در هر صورت تابع کارآ. دي توسل جو، شدهيزير   خوب شالوده  ِيهمبستگ
د در انجـام  يـ د کنندگان و طرد شوندگان از توليده گرفتن توليشود که عمال ند ي اکتفا ميف سازشينرو، تنها به توص ياز.  شده است  يجهان
  .د استيرتوليد و غيشان در تول يفه شهرونديوظ

 مصرف کننده ين شهرونديرا ايز. ده استي سر و دم بريک شهرونديپردازد،   ي به گسترش آن م    ي حقوق ي که دولت اجتماع   ي   شهروند
 شـود،   يابيره ارزشـ  د دوبـا  يـ ها و کاربرد آن که با       م، هدف ي مستق يدمکراسد از راه    ي تول يدرخواست کنترل اجتماع  .  است يدرآمد اجتماع 

 ي دمکراسـ  يهـا   ن درخواست با روش   يا. کند  يل م ي آن را تحم   يه جهان ي سرما ي است که خودکامگ   ياديسته در برابر انق   يگانه مقاومت شا  ي
 تحـرک دوبـاره     ، شـده  ي از مفهـوم تهـ     ِياسـ ي س يتواند به زندگ    ين درخواست م  يتنها ا . ستي الجمع ن  نعة گرا و حقوق کسب شده ما       کثرت
  .بخشد

ه ي توص ي شوراها و حت   ي، دمکراس يد به ابتکار برجسته جنبش کارگر     يدن جد يشنهاد در خصوص تحرک بخش    يدرواقع مسئله عبارت از پ       
ن ابتکـار بـر اسـاس    يـ شـتر عبـارت از آزمـون ا   يمسئله بست، بلکه يم ني مستقي و دمکراس ي نهاد يختن دمکراس ينه درآم يد در زم  يفرمول جد 

 هـر نـوع کـارکرد متمدنانـه را وانهـاده و همـه       ي جهـان يدار هيکسـو، سـرما   ياز  .  اسـت  يد جهـان  يـ نـد تول   رو يط واقعـ  يسنجش آن در شـرا    
 يها نرو مسئلهيبندد و از ي بکار مي حقوقي اجتماعيها ب دولتي کردن جنوب و تخري پرولترياش را به بها  شگرف نوآورانهياستعدادها

د بـه  يـ ن پرسش مطرح است کـه چگونـه با  ين اساس ايبر ا. رديجهان مورد بحث قرار گانداز اروپا، بلکه  د نه فقط در چشم يمربوط به آن با   
 يگـر، در مادرشـهرها  ي ديک کـرد؟ از سـو  يـ  مبادله را تفکيو نهادها) ياد واقعيانق (ييافزا  مسئله بازار پرداخت و سازوکار ارزش    يبررس
ش شـرط  يزمان کار و زمـان آزاد شـده را کـه بـه قـول مـارکس پـ       ان يم مينه تقس ي در زم  يشي بازاند ، حوزه کار  يها  ي دگرگون يدار  هيسرما
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 مسـتقل آزاد  يهـا  تيـ  فعاليافتـه و زمـان بـرا   يد در واحد کاال کاهش    ي تول يت کار الزم برا   ينکه کم ي با ا  .سازد  ير م ي است، ناگز  سميکمون
 يهـا   هيـ پا.  کـرد  يز را قربـان   يـ  همـه چ    آن يد در پـا   يـ  شـود کـه با     ي تلقـ  يتواند همچون خداوندگار    يگر نم ي د ،متيشده، اما رشد به هر ق     

سـت کـه   ي نگريدار هي شـدن سـرما  يد بـه جهـان  يـ ن صـورت چگونـه با  يدر ا.  استي بازنگر در دستي حقوقي دولت اجتماع ييدگرايتول
  )۱۱. ( مانده استيباق»  کاريتراژد«همچنان 

چ رو  يشناسـد و بـه هـ        ي را مـ   يي است که فقط قانون ارزش افزا      ي پاسخ او پاسخ ارباب    :ها پاسخ خود را دارد      ن سؤال يسم نو در برابر ا    يبرالي   ل
 -ک بـار در برابـر اقتصـاد   يـ : شـود  يم مينرو دوبار تسلياست ناب است و ازي سيايسم در رؤ يبرالي ل -اليسوس. تابد  يان بردگانش را برنم   يطغ

ران يـ ا فقيـ ران يـ را به کمـک بگ ) د کنندهير توليد کننده و غيتول( که شهروندان ي کردنيک بار در برابر عقالن ي آن و    يجهان و خودکامگ  
ن مبـارزه،   يـ شکل و عامـل ا    بمثابه   ي حقوق يدولت اجتماع . افته است يان ن ي پا ي بندگ  يعنی  و عارضه آن   ييجو  مبارزه با سلطه  . کند  يل م يتبد

 شدن  يده است و به قرارداد    يبست نرس    به بن  ي اجتماع يها   شدن مسئله  ياسياست و س  ي شدن س  يک اجتماع يالکتيد. ستي آن ن  ييمرحله نها 
اما . سازند  يقت وانمود م  ين رفتار آن را بعنوان حق     ي ا يها بدون توجه به کهنگ      ي برخ .گردد  يه انباشت محدود نم   ي بر پا  ي منافع صنف  موضعی

  . گوناگون بکار روديها تواند در شکل يم) سميپلورال (ييگرا از نظر ارسطو کثرت
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جامعه «:  شرح داده شده استياني بوجه نما"Common Sence 1776"له توماس پن در يسم بوسيبرالي ليستي اصل شبه آنارش-۶   
 دولت بطـور  يکند، ول ي ما کمک مي ما به خوشبختيها وند دادن عاطفهيبا پ جامعه بطور مثبت    . جه فساد ماست  ياز ما و دولت نت    يمحصول ن 
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ت يکار جامعه حما  . زند  يها را دامن م      اختالف يگريکند و د    يق م يها را تشو    ن انسان ي داد و ستد ب    يکي. رديگ  ي ما را دربر م    يها  بي ع يمنف
 ,Aubier) .ار ناپسـند اسـت  ير بسـ يناپـذ  الزم و شـر تحمـل  ر است، اما دولت شـر  يجامعه در هر شکل آن خ. و کار دولت مجازات است

Paris, 1983, p. 59) 

7. J. Locke, Second traité sur le gouvernement civil, 1689. A. Fergusson, An Essay on 
the History of Civil Society, 1767. A. Smith, Enquête sur la Nature et les Causes de la 
Richesse des Nations, 1766 (on sous-estime l'importance de la pensée écossaise des 
Lumières). J.-J. Rousseau, Du Contrat Social, 1762. Fichte, Fondements du Droit 
Naturel selon la Théorie de la Science, 1769. Kant, Métaphysique des Moerus. Doctrine 
du Droit, 1797. 

واره   آن را با اتميکند، ول يت مدرن را رها مي که ذهنيل سازوکار مستبدانه جامعه مدني، بخاطر تحم۱۸۲۱هگل با اصول فلسفه حق،    -۸   
رسـاند،    يت را بـه اوج مـ      ين وضـع  يـ  ا ، مردم فرودسـت   ِيبند   و شکل  ي کم مصرف  کشد و هنگام بحرانِ     يکش به بند م   يالکتيازها و د  يکردن ن 
  .خته استيرانگها را ب براليبغض ل

اربـاب  . کنـد   يد را برقرار م   ي جد يد و بردگ  يسلطه جد ) سمينيبا ماش ( يد اضافه ارزش نسب   يدهد که چگونه روند تول      ي مارکس نشان م   -۹   
 و ي کـار اجبـار  يرگي آنجا که خود را با تيين روشناياما ا. رديگ يها را به خدمت م   چون علم .  دانا و مجرب است    يا   خودکامه يد حت يجد

شـود، اضـافه ارزش       يد نم يد تول ي مف يزهاي فقط چ  يدار  هيد سرما يدر تول «. شود  يره و تار م   يد، سخت ت  يآال  يت از زحمتکشان م   يسلب مالک 
ن يـ سـم اسـت کـه بـه ا    ينيدر وهلـه نخسـت ماش  . کنـد  ين نمييط را تعين شرايرا او اي ز.ط کار حاکم بر کارگر استيشرا. شود يد م يهم تول 
 زنـده   يرويو ن است   که مسلط    يا  ه، کار مرده  يشود، در روند کار به شکل سرما        يله کار که خودکار م    يوس. دهد  ي م يت فن ي واقع ،يوارونگ

د را کـه    ي تول ي فکر يها  يي و توانا  ي کار عاد  يي جدا ،يکيسرانجام صنعت بزرگ مکان   . کند  يمکد، در برابر کارگر قد علم م        يکارگر را م  
، مقـدار   يعيم طب ي عظ يروهايمهارت کارگر در برابر علم شگرف، ن      . رساند  يشود، به کمال م     يل م يتبده نسبت به کار     ي سرما يها  ييبه توانا 

 ين کارفرما، انحصـار و    يدر مغز ا  . کند  يف جلوه م  يدهند، ضع   يل م يرا تشک » کارفرما« که قدرت    یکيستم مکان ي متبلور در س   يکار اجتماع 
  .»زديآم يدر م» ها نيماش«ها با وجود  نيبر ماش

(Trad. Franç. De J. Roy, Editions Sociales, Paris, 1948, p. 105) 

10. J. Habermas, Théorie de l'Agir Communicationnel, 1981, Trad. Franç. Rayrad, Paris, 
1987. Voir Tome 2, "Considération finale", p. 365-410. 

 جهان را در نظر      - اقتصاد ينيآفر  شد، اما مسئله  ياند  ي م يستم انحصار يم کننده س  يظ بمثابه تن  ياسيستم س ي س يکپارچگي   هر چند هابرماس به     
  .رديگ ينم

 زمـان  يد همزمـان بـه آزاد  يـ  کـرد؟ چگونـه با  ي کار را تلقيها ي و دگرگونيخي تاريدار هي سرمايد مجموع سطح جهان ي چگونه با  -۱۱   
د، مخصوصـا   يشـ يکنـد، اند    ي آن جـدا مـ     يهـا   يراموني که مرکز را از پ     يا  اصلهع ف يد وس ي مرکز و بازتول   يدار  هيالزم در حال تحقق در سرما     

  .کند ي را آشکار مي اختالف اجتماع استثماريها ياستراتژرامون ي که در مرکز چون پيهنگام

  : د بهي   بنگر
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I. Wallerstein, Le Capitalisme hitorique, La Découverte Paris, 1985, et A. Gorz, 
Métamorphoses du Travail, Quête du Sens, Galilée, Paris, 1988. 

 
 


