
 

 

  

 
 

 

 

 1آنارشیسم و سازماندهی

 
  

 
 کالین وارد

 

نظر برسد و طبق تعریف آمیز بهشاید طرح آنارشیسم درحکم نوعی تئوری برای سازماندهی تناقض
توان اما آیا می. است اقتدارفقدان دولت و فقدان  معادل« آنارشی»در واقع . تصور کنیم متضاداین دو را 

شود و ضمناً تحقق ها باور دارند که میسازمانی اجتماعی داشت بدون اقتدار و فارغ از دولت؟ آنارشیست
دولت است . کنندجستجو می 2آنها بنیاد مشکالت اجتماعی را در اصل دولت. دانندآن را مطلوب هم می

شویم برای آن بجنگیم و شود و من و شما هم موظف میبیند و وارد جنگ میها را میکه تدارک جنگ
طرزی شوند بابت آنهایی نیست که بههایی که منفجر مینگرانی از بمب. های آن را متقبل شویمهزینه

کار سازند و بهمن و شما می ةها به هزیندولت اند کههاییدهند، بمبها نسبت میغلوآمیز به آنارشیست
های سازد کنترل داراییرا قادر می« دارندگان»کند که است که قوانینی را وضع و اجرا می دولت. بردندمی

کند حاصل تضمین میاصل اقتدار است که . در اختیار بگیرند ،«ندارها»با  هابه جای تقسیم آن ،اجتماعی را
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یا  رضایت دارند ، نه چونص یابدان تخصیشان به دیگرای از زندگیکار و زحمت مردمان در بخش عمده
 .کنترلی بر کار و زحمت خود دارند، بلکه چون تنها راه امرار معاششان است

تنها  در این امر هاشوند، اما بدیهی است که دولتبینند و واردش میها تدارک جنگ میگفتم دولت
شوندگان بستگی حکومت ها، به رضایت ضمنیِترین دیکتاتوریقدرت هر دولتی، حتی مطلق -نیستند

ها نفر مردم از شود میلیونمگر می. دهند؟ فقط از سرِ ترس نیستچرا مردم تن به اداره شدن می. دارد
 شوندگان به همانحکومت گروه کوچکی از سیاستمداران بترسند؟ دلیلش در واقع این است که

، 3اصل سیاستقدرت، همان  و مراتبسلسله و در باور به اصل اقتدار و قائلند حاکمان هایارزش
پابیندند که در  4اصل اجتماعاند، به ها که قائل به تمایز بین دولت و جامعهآنارشیست. نظر دارنداشتراک

به تعبیر . دهد وجود داردها را بر اساس نیازهای مشترک یا منافع مشترک پیوند میهر انجمنی که انسان
دولت چیزی نیست که با انقالب نابود شود، بلکه نوعی شرایط، »: ، آنارشیست آلمانی5گوستاو الندور

با تعهد به روابطی دیگرگون و رفتار . ای از رفتار انسانی استها، و شیوهن بین انسانمعیّ ةنوعی رابط
 .«شودای دیگر است که دولت منهدم میشیوهبه

ی تحمیلگری که از باال اداره هاسازمان. توان تشخیص دادکم دو نوع سازمان میروشن است که دست
د، و هر کس نکنبه انجام کاری نمی وادارد، کسی را نافتشوند و نوعی دیگر که از پایین به جریان میمی

 به را انسانی سازمان هایشکل ةها در پی آنند که همآنارشیست. کند شانبپیوندد یا ترک هاآزاد است به آن
 و شوند خارج آن از بتوانند نیستند همدل آن با که کسانی که کنند تبدیل داوطلبانه کامالً انجمن نوعی
 6قانون پارکینسونمفید و زمانی در مروری که بر کتاب کوچک . خودشان راه بیاندازند برای دیگر یکی

داوطلبانه بودن، ( ۱: )طور بیان کردمداشتم، چهار اصل موجود در پسِ تئوری آنارشیستیِ سازمان را این
 .کوچک بودن( 4)موقتی بودن، و ( 3)ردی بودن، کارک( 2)

 مغایر است های با عضویت اجباریدفاع از سازمان. ها باید داوطلبانه باشندواضح است که این سازمان
های آنارشیستی کامالً باید کارکردی و موقت باشند چون ماندگاری از سازمان .با آزادی و مسئولیت فردی

جای توجه به کند که بهکند و کاری میها را مسدود میهای حیاتیِ سازمانآن عواملی است که شریان
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باشند هم باید کوچک و البته  .دنباش انمنصبانشمنافع صاحب صرفاً در فکر بقای خود و انکارکردهایش
مراتبی که سازی و روابط سلسلهبه بورروکراسی چهره گرایشبههای کوچک با روابط چهرهن در گروهچو

 .گیرندهای نوع اول است مجال و میدان کمتری میذاتیِ سازمان

وار یاگر فرض کنیم عملکرد آنارش. هم هست برانگیزپرسشآخر است که  اما درست همین ویژگیِ
ر را که مستلزم اقدام د ایشود کارکردهای اجتماعیاست چطور می مستلزم داشتن گروهی کوچک

 یاز بهناگر ! خب»: اندطور دادهها اینمقیاسی بزرگ است سازماندهی کرد؟ پاسخ را برخی آنارشیست
ارها قبولی از پسِ کتوانیم بدون آنها تا حد قابلما می. های بزرگ هست، روی ما حساب کنیدسازمان
 و نرویم رهطف است الزم اجتماعی ةاما برای ترویج آنارشیسم در حکم نوعی فلسف! ر خببسیا. «برآییم

ی نیم براکهایی پیدا بیایید راه»: طور بگوییمبهتر است این. مستقر را در نظر گیریم اجتماعیِ هایواقعیت
 وی کنند ماندهسازهای کارکردیِ کوچک بتوانند خُرد کردن اقدامات در مقیاس بزرگ به اقداماتی که گروه

 . «پیمان کنیمهمها را این گروه

 سخن اجتماعی نهاد نوع دو از اندکرده فکر جامعه ةکه به سازمان آیند یکالسیک هایآنارشیست
در  8«شورا»و  در انگلیسی 7«بخش» فرانسوی، همان ةعنوان واحد سرزمینی با ریشبه« کمون»یکی . اندگفته

 ةشیوزراعت به دراست که در عین حال مضامینی از نهادهای روستایی در دوران باستان را هم که  روسی،
 ةدر حکم واحد سازمان صنعتی است با ریش «سندیکا»و دیگری . در خود دارد رفتندکار میمشترک به
هر دو نهاد واحدهای محلیِ . شودمی خوانده هم کارگران شورای و کارگری ةاتحادی که فرانسوی
دهد و دیگری در قلمرو سرزمینی فدراسیون تشکیل می در یکی ،ضمن حفظ استقاللشان و،اند کوچکی

 یابند.با یکدیگر نیز اتحاد فدراتیو میامور بزرگترِ زندگی  قلمرو صنایع و ضمناً جهت رسیدگی به

 9اصل فدراتیو سیاسی بیش از همه با این لمعمو ةدر تجرب، پرودون و کروپوتکین، در نظر ای کهنمونه
سوئیس داشته  سیاسیِ نظام ةآنکه قصد اغراق درباربی. نه آمریکا ، وفدرال سوئیس است تطابق دارد نظام

های واحدهای مشابه و سلول شاملایالت مستقل سوئیس فدراسیونی مستقل را  22توانیم ببینیم باشم، می
گذرند و، برخالف مرزهای ایالتی از میان مرزهای زبانی و قومی می در آن که اندتشکیل داده کوچک

توجه داشته باشیم که . سلطه یک یا چند واحد قدرتمند نیستندناموفق، تحت های فدراتیونظامبسیاری از 
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. گوید، مشکل تقسیم است نه اتحادمی ۱۱شکست مللدر  ۱0مشکل فدراسیون، همانطور که لئوپولد کوهر
 :نویسددر مورد نظام سیاسی کشورش، سوئیس، می ۱2هربرت لوتی

 های رأیصندوق پای ها برای انتخاب کارمندان دولتی بههر یکشنبه، ساکنان بسیاری از کمون
تصمیم ای برای ساخت مدرسه یا جاده، یا دهندنظر می هاهزینه از بند فالن ةروند، دربارمی
 مسائل ةکنند و دربارانتخابات ایالتی شرکت میکار کمون، در رسیدگی به  پس از. گیرندمی

اکنان سدر برخی ایاالت، . رسدنوبت به مسائل فدرال می …در آخر هم. دهندمی رأی ایالتی
صور تشاید . پردازندمی مشترکشان موضوعات ةدربار بحث به روسو از ملهم ةشیوهمچنان به

هایی خاص است و مبتنی بر ارزش و دینی یسنت برآمده ازشود این شکل قدیمیِ اجتماعات 
 راسیِای از دموکعنوان نمونهطور باشد، ارزش دارد بهاگر هم این. گردشگری دارد ةصرفاً جاذب

 .محلی به آن بپردازیم

 انترین شبکه در نوع خود در جهآهن سوئیس است که متراکمترین مثال، سیستم راهساده
 یازهاین به پاسخگویی برای بسیار هایدشواری و افگز ةاین سیستم با هزین. آیدشمار میبه

خواست مردم که به بر،هزینه امری درحکم نه ها،دره تریندورافتاده و محلی مناطق ترینکوچک
م، در قرن نوزده. دست آمدامان بهبی این سیستم طی مبارزات سیاسیِ. ساخته شده است

را با شهرهای بزرگی که درصدد  های کوچک سوئیسکمون« آهنجنبش دموکراتیک راه»
 .تمرکزگرایی بودند درگیر کرد

یِ م هندسسوئیسی را با سیستم فرانسوی مقایسه کنیم که مبتنی بر نظ آهنراه و اگر سیستم
ا ونق یرآهن فرانسه کامالً بر پاریس متمرکز است و بینیم سیستم راهتحسینی است، میقابل

، ین نمونهدر ا. با پایتخت بستگی دارد شانپیوند کیفیتِ به مناطق ةزوال، زندگی یا مرگ هم
 است هانقشه ترینساده آهنراه ةنقش. ای فدرال روشن استتفاوت بین دولتی متمرکز و اتحادیه

جایی های اقتصادی و جابهفعالیت ةخواند. اگر آن را در کنار نقش را آن نگاه یک در توانمی و
وزیع ت شویم که ناشی ازبگذاریم، متوجه قدرت و ثبات ساختار سیاسی این کشور می جمعیت
د کز شدیو مانع از تمر استهای صنعتی در سراسر سوئیس، حتی در نواحی دورافتاده، فعالیت

 .ستادر این کشور شده  ریشهها و پرولتاریای بیزاغه گیریِنوزدهم و شکل قرن صنعت در
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ن دادن ی نشاشد هدف از نقل این موارد نه تمجید از دموکراسی در سوئیس، که براهمانطور که گفته 
د تری دارار بیشآنارشیستی جاگرفته ارزش بسی اجتماعیِ ةکه در قلب نظری اتیواین نکته است که اصل فدر

 سیِ ای سیاحتی در چارچوب نهاده. های درسیِ علوم سیاسی از آن گفته شوداز این که صرفاً در کتاب
توانیم میرا  های آنارشیستیِ سازمانیکی دیگر از تئوری. دارد معمول، پذیرش این اصل تأثیری گسترده

ا خطا، ب زمون وآای از مردم، با این که بر اساس نیازی مشترک، مجموعه: تئوریِ نظم خودانگیخته بنامیم
ر نوع ش از هپایدارتر است و بی یاین نظم .ومرج بیرون آورندپردازی و آزمایش، نظم را از هرجبداهه

 .نظم تحمیلی از خارج با نیازهای مردم مرتبط است

 یاریشناسی اجتماعی در کتاب تاریخ جوامع بشری و زیست کروپوتکین این تئوری را با بررسیِ
ه ای کالساعههای خلقهای انقالبی، سازمانموقعیت ای است که در بیشترِاین پدیده. پیش نهاد ۱3متقابل

مراتبی آیند، و در هر فعالیتی که فاقد هرگونه شکل سازمانی یا اقتدار سلسلهپس از فجایع طبیعی پدید می
با بررسی چند  کنترل اجتماعی در کتاب ۱4ادوارد آلزورث راس در این خصوص،.شوداست دیده می

یافته یا غیررسمی طرزی مؤثر از طریق اقدامات غیرسازماننظم به نشان داده چطور از جوامع مرزی نمونه
 یدر شرایطوقتی و رنجش  ،احساس عدالت ،معاشرتهمدلی، »: شودو بدون تکیه به اقتدار برقرار می

کنند، یعنی نظمی بدون طراحی پیشینی نظمی واقعی و طبیعی برقرار می گیرندقرار می مساعد در کنار هم
 .«گرییا حیله

 دیدلندن  ۱6در پکام ۱5مرکز سالمت پیشروتوان در اقدامات را می ای جالب از تحقق این تئورینمونه
شناسان یک دهه پیش از جنگ جهانی دوم برپا کردند و قصد کردند که گروهی از پزشکان و زیست

لم را پردازند، ماهیت سالمت و رفتار ساسالمت می-بیماری ةدیگر که به مطالع برخالف متخصصانِ
استخر، سالن تئاتر،  نوع ازجملهمت یامکاناتبا  برای انجام این کار باشگاهی اجتماعی. مطالعه کنند

با شرکت در  اعضا در ازای عضویت خانوادگی و موافقتراه انداختند و آنها را مهدکودک، و کافه 
شد، اما مشاوره داده می در این باشگاه. کنندگان گذاشتنددر اختیار شرکت ایدوره های پزشکیِمعاینه

را مستلزم زیرنظر گرفتن  یابی به نتایج معتبردست این مرکز شناسانِزیست. گرفتدرمان صورت نمی
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بنابراین . های خود را ابراز کنندخواهند رفتار کنند و خواستهبهرطور  افراد در شرایط آزادی دانستند که
: نویسد، بنیانگذار این مرکز، می۱7دکتر اسکات ویلیامسون. هیچ قانون و رهبری در این فضا وجود نداشت

هشت . «من تنها فردی بودم که اقتدار داشت و از آن برای جلوگیری از اِعمال هر اقتداری استفاده کردم»
انضباط ها که رسیدند سیلی از کودکان بیاولین خانواده»: گویدیکی از ناظران می. ومرج بوداول هرج ماهِ

رفتند، انگار که در خیابانی عریض و طویل در اه شدند که در کلِ فضای ساختمان رژه میوارد باشگ
انداختند، وسایل و اثاثیه را تخته میکردند و شلنگوداد میها جیغاتاق ةمثل اراذل، در هم. اندلندن
اصرار داشت که »با این حال، ویلیامسون . شکستند، و زندگی را برای همه غیرقابل تحمل کرده بودندمی

در »و « گرفت برقرار شودهایی که سر راهشان قرار میآرامش فقط باید با واکنش کودکان به انواع محرک
سواری، ومرج به نظمی رسید که در آن کودکان مشغول شنا کردن، اسکیتسال هرجکمتر از یک

تخته انداختن و شلنگ دیگر خبری از... خوانی بودندسواری، ورزش و بازی، و گاهی کتابدوچرخه
 .«وداد نبودجیغ

اند که شجاعت یا اعتماد به نفس ها را افرادی گزارش کردهتر از همین نوع پدیدههای شگفتنمونه
متشکل از کودکان بزهکار یا ناسازگار را  ۱9و غیرمجازاتی ۱8کافی برای برپاییِ اجتماعات خودگردان

 در را مشهوری ةآیچهورن مؤسس. هایی از همین افرادندونهنم 2۱و هومر لین 20آگوست آیچهورن. اندداشته
پس از  هومر لین هم. داده است شرح آن ةدربار 22ان سرکشجوان کتاب در که انداخت راه وین

متشکل از نوجوانان بزهکار پسر  را 23المنافع کوچکمشترک اجتماعهایی که در آمریکا انجام داد آزمایش
آن را کودکان کشف و اختراع . شودنمی اهداآزادی به کسی »لین باور داشت که . برپا کردو دختر 

لین از تحمیل سیستمی دولتی بر کودکان که از »: گویدمی 24بر اساس همین اصل، هاوارد جونز. «کنندمی
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  این اجتماعساختار خودگردانِ. برداری شده خودداری کردنهادهای متعلق به دنیای بزرگساالن رونوشت
 .«نیازهای خودشان شکل دادند برآوردنزحمت برای آرامی و بهکودکان به را خودِ

در  آمیز طی جنگ جهانی دومنحوی تناقضای که به، ایدهباور دارند رهبرهای بیگروهها به آنارشیست
 25.کار رفتهای بریتانیا و آمریکا بهدر ارتش ی به همین نام برای انتخاب افراد با قابلیت رهبریشگرد

توان در افراد تابعیت را فقط در شرایطی میخصوصیات رهبر یا وجود روانپزشکان نظامی متوجه شدند 
وابسته است به »این خصوصیات  ،یکی از آنهابه تعبیر . تشخیص داد که در ارتباط با دیگران قرار گیرند

ری از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت رهب و خاص موقعیت اجتماعیِ هر
 -دهمگیرم و میمن می»: یا همانطور که مخائیل باکونینِ آنارشیست صد سال پیش بیان کرد. «است

بنابراین هیچ اقتدار ثابت . شودمی هدایت و کندمی هدایت خود ةنوبهرکس به. زندگی انسان چنین است
تر مستمرِ اقتدار و تبعیت متقابل و موقت و، مهم ةمبادل آنچه جریان دارد وجود ندارد، بلکهای شدهو تثبیت

 .«از همه، اختیاری است

 ة، درخصوص تجرب27سالمت ناشناخته، 26خوبی در کتاب جان کامرفوردبه رهبری ةاین نکته دربار
 :آمده است که ذکرش رفت مرکز سالمت پیشرو

توانیم این حقیقت را باور دشوار می... ایمتصنعی عادت کرده رهبریِبه که در این دوره و زمانه 
کنیم که رهبران نیازی به آموزش دیدن یا انتصاب ندارند و زمانی که شرایط ایجاب کند 

، که شرکت در آن برای همه مرکز سالمت پیشروناظر در  محققانِ. شوندخود ظاهر میخودبه
طور غریزی رهبر کردند که چطور عضوی از باشگاه به رایگان بود، بارها و بارها مشاهده

شود تا نیازهای موجود در رسمی، به این امر شناخته میطور به، و نه بر همین اساسشود و می
امور در این مرکز ایجاب  که جریانِ آنطورچنین رهبرانی . ای مشخص را برآورده کندلحظه

شدند و قبلی نبود که منصوب می ةونقشکه با طرحشدند، چراشدند و ناپدید میکرد ظاهر میمی
قدردانی خاصی هم از سوی اعضا از رهبر در . رفتندکنار می رسیدندوقتی به هدف موردنظر می

اعضا صرفاً تا وقتی . گرفتزمان خدمتش یا پس از آن بابت خدماتی که ارائه کرده صورت نمی
از هدایتش پیروی  ت داشتستند مطابقخواهای این رهبر مفید بود و با آنچه میهدایت
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ای های تازهترشان آنها را به سمت ماجراجوییهای گستردهوقتی برخی از تجربه. کردندمی
 برایشان رسید که هر شکلی از رهبرییا وقتی اعتماد به نفسشان به حدی می دادمیسوق 

. زدندرا کنار می خودجوشِ قبلی تأسف رهبرآمد، بیشمار مینوعی محدودیت به و مقیدکننده
 ،ای در شرایط مناسب به حال خود رها شود تا خودجوش خود را ابراز کندبنابراین، اگر جامعه

 .رسدنمی گَردش به تحمیلی رهبریِ به مبتنی ةیابد که جامععملی دست می به نوعی همنواییِ

هبری ریستی از نارشجه کنید که این تعبیرِ آ، توآیندیا مقبول می نظرتان بامزهاگر این موارد صرفاً به
ئمی، دا، یمراتبلسلهسرهبری، یعنی رهبریِ  وجاری ازبا تعبیر مسلط و ساری والزاماتی کامالً انقالبی دارد 

 . در تضاد است انحصاری وقحق و اقتدارو مبتنی بر 

-. است گرفته صورت کار سازماندهیِ در متضاد رویکرد دو این تأثیرات ةمطالعات تطبیقیِ کمی دربار
 معماران ةمؤسسدر  ۱962یکی از این مطالعات مربوط است به سازماندهیِ دفاتر معماران که در 

گروهی که این گزارش را تهیه کرد دو . صورت گرفت 29«معمار و دفتر کارش»با عنوان  28بریتانیایی
در کار و شیوه دو  گیریِبه شکلهای معماری تشخیص داد که رویکرد متفاوت در فرآیند طراحیِ پروژه

 کنترل آن ةبندی کرد که مشخصطبقه 30متمرکز ةیکی را با عنوان شیو. های سازماندهی انجامیدروش
هایی که فضای غیررسمی از ایده»بر نوعی  است نامید که مبتنی 3۱افتراقی ةو دیگری را شیو است مستبدانه

برد پیش در بریتانیا را معماران جهانی دوم که پس از جنگ اتی، از مقام32پایل.د.و. «یابندآزادانه جریان می
را این ی سازاعضای تیم مدرسهالزم برای  ، ازجمله خصوصیاتکردکمک می سازیمدرسه شاخص ةبرنام
نه بر  ،کار باید. نامم معتقد باشندمراتبیِ کار میبه چیزی که من سازماندهی غیرسلسله»: دانست کهمی

رهبر تیم . سازماندهی شود 33هامهارت ها، بلکه طبق سیستم مخزنستارهمتکی به اساس سیستم 
این سیستم فقط در صورتی . اوقات ممکن است نسبت به عضوی دیگر در موقعیت جزءتری باشدخیلی

 .«دارد نه ارشد بودن افراد اولویتبهترین ایده است که افتد که عموم اعضا بپذیرند مقبول می
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« همکاری میان افراد»شگرد  ةبار، در34، والتر گروپیوسآمریکایی ترین معمارانو یکی از بزرگ
چنین شگردی باید به جای هدایت . افراد آنها را آزاد کرد باید به جای خفه کردن غرایز خالقِ» نویسدمی

مستمرِ فردی با داد و دهش  هایتالش سازیِهمگام[ و... ]بر آزادی ابتکار فردی ،رئیس ةاقتدارگرایان
 .«...تأکید کند اعضا

 ،عصنای بر کارگران کنترل ةیعنی اید ،بناهای تئوری آنارشیستیما را به یکی دیگر از سنگ نکته این
ای جذاب است، به کنند گرچه کنترل کارگران بر صنعت ایدهبسیاری از مردم تصور می. کندهدایت می

مند هم ارزشرا و در نتیجه مبارزه در این راه )دلیل مقیاس و پیچیدگیِ صنعت مدرن امکان تحقق ندارد 
 ن پرداخت کهتوان به ایالبته میتوانیم این افراد را متقاعد کنیم؟ در این شرایط، چگونه می(. دانندنمی

و  اندازداز موضوعیت میآنها را  جغرافیاییِ تمرکز صنایع ةالزم برای نیروی محرک چگونه تغییر منابعِ
شاید بهترین  . اماشودمی ها ناالزم کارگران در کارخانههای تولید تمرکزِروشدر اینکه چطور با تغییر 

پیشنهادی عملی در صنایع  ایعارگران بر صنروش برای متقاعد کردن این افراد مبنی بر اینکه کنترل ک
آن را  35های صنفیهای موفقی از آنچه سوسیالیستمقیاس است عبارت باشد از پرداختن به نمونهبزرگ

کنند اثری ها در ساختار صنعتیِ متعارف عمل میگرچه چون این نمونه. نامیدندمی« کنترل تخطی از»
گران از نوعی ظرفیت سازماندهی در فضای کارخانه برخوردارند دهند کارجزئی و محدود دارند، نشان می

 .افراد منکر آنند که بیشترِ

اولین . مشاهده کردمدرن و مقیاس دو مورد اخیر در صنعت بزرگ توان درازجمله می این نکته را
دسی استاد آمریکایی مهن ،38است که سیمور ملمنانگلستان  37رایج در کاونتری 36ایِ مورد، سیستم دسته

دقیق تولید یک  ةاو با مقایس. شرح داده است 39وریگیری و بهرهتصمیمصنایع و مدیریت، در کتاب 
 هایی واقعی برای قواعد رایجِ دهد بدیلنشان می»محصول، تراکتور فرگوسن، در دیترویت و کاونتری 
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، از مهندسان 40رایت رگ را ایدسته سیستم عملکرد ةگزارش او دربار. «مدیریتی در تولید وجود دارد
 .تأیید کرده است آنارشی ةنشری در ةشاغل در کاونتری، در دو مقال

 ...»: نویسدکه فروخته شد می ۱956تا سال  4۱استانداردتراکتورسازی آف ةکارخانعملکرد  ةملمن دربار
باال  وریِطبق روال معمول و با بهره ،معنای واقعی بدون نظارت و سرپرستیبه ،در آن دوره هزاران کارگر

با کیفیت باال و با  ی؛ محصوالتگرفتندمیکردند؛ باالترین دستمزدها را در صنعت بریتانیا کار می
که  یهایرف هزینهبا صَ  آنکردند؛ مدیریتِمکانیزه تولید می کامالًهایی هایی مقبول در کارخانهقیمت

یافته نقشی اساسی در سازمان کرد؛ و درضمن کارگرانِر رسیدگی میطرزی غیرمعمول اندک بود به اموبه
 .«گیری در تولید داشتندتصمیم

به رصد کاالهای تولیدی  ،جای رصد افرادبه ،ایسیستم دسته»از دیدگاه کارگران خط تولید، 
 با است مدیریتی گیریتصمیم بر مبتنی سیستم ةرا که مشخص 42«رقابت غارتگرانه»ملمن . «پردازدمی

گیری ترین ویژگی در فرایند تصمیممشخص» آن در که کندمی مقایسه کارگری گیریتصمیم سیستم
سیستم . «شدهبندیگیریِ متقابل با اعطای اختیار نهایی به خود کارگرانِ گروهعبارت است از تصمیم

در حمایت از آن  43ه کول.د.ای به تعبیر ملمن بسیار شبیه است به سیستم قرارداد جمعی که جدسته
ای مشترک تحت نظارت و کنترل اثرش این است که اعضای گروهی کاری را در پروژه» نویسد:می

هایی که برای دهد و آنها را از نظم و انضباطی تحمیلی از بیرون در رابطه با روشمشترکشان پیوند می
 .«سازدانجام کار دارند رها می

کار که  دهیِسازمان در متفاوت هایروش درخصوص تطبیقی ایمطالعه به است مربوط هم دوم ةنمون
و پ.  46انتخاب سازمانیدر کتاب  45ال تریستانجام داد و  44تاویستوک ةمؤسس ۱950 ةاواخر ده

توان از کلمات آغازین اهمیت آن را می. اندآن را گزارش کرده 48عملکرد گروه خودساماندر  47هربرت
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کارها است که گرد هم آمدند تا روش مطالعه مربوط به گروهی از معدناین »: دریافت ال تریست گزارش
نوع جدیدی . آزمایشش کنند در عملو  ابداع کنند، برای تغییرات الزم برنامه بریزند، جدیدی را برای کار

طور خودجوش در برخی ها بهنامند در این سالمی 49بکار که در صنعت آن را کار مرکّ از سازماندهیِ
گردد این اقدامات به قرن گذشته برمی ةریش. غرب دورهام شکل گرفته استدر شمالسنگ ذغالمعادن 

کنترل  مراتبِ، و سلسلهشانو دستمزد جایگاه کارگرانکار، تفاوت در  بر تقسیمکه شگردهای کاری مبتنی
 . «شد ی را کنار زد و جایگزین آنهاهای قبلاز بیرون تقریباً به طور کامل شکل

اولیه و بزرگی متشکل  های کاریِتوانایی گروه» ةدهنددهد که این مطالعه نشانتوضیح می دومرش گزا
و  50های اجتماعیِ خودتنظیمعضو است و اینکه چطور توانستند در مقام ارگانیسم 50تا  40از 

ای گونهم را بهاین سیست هنویسند. «وری باال را حفظ کنندعمل کنند تا وضعیتی ثابت با بهره 5۱خودسازنده
 :دهدهای آنارشیستی نشان میکند که ارتباط آن را با ایدهتوصیف می

 لک ةرخچتوان سازمانی دانست که در آن یک گروه مسئولیت کامل ب را میسازمان کارِی مرکّ
ش ثابتی یک از اعضای گروه نقهیچ. گیردسنگ را بر عهده میغالذ استخراج به مربوط عملیات
تقر مس در عوض، مردان بسته به نیازهای کار گروهیِ جاری در جایگاهی. دننداردر کار 

 انجام و هیسازماند برای را خود روش آزادند آنها ایمنی، و فنی الزامات ةدر محدود. دنشومی
 گروه هم نیستند و در خودِ  ایدر این خصوص تابع هیچ اقتدار بیرونی. برند پیش خود وظایف

معادن  در حالی که در کار در. ندارد برعهده را رسمی و دستوری رهبریِ  ةهیچ عضوی وظیف
های سنگ معمول کارِ استخراج مواد بین چهار تا هشت نقش کاریِ جداگانه در گروهعالذ
ساس ابر  دستمزدِ مستقیمب شود، در گروه مرکّ با دستمزدهای متفاوت تقسیم می و اوتفمت

 است مبتنی کلیبه پرداختی دستمزدِ ةعوض، توافق درباردر . شودپرداخت نمی کاری وظایف
طور به سنگ استخراجی از جانب تیم و درآمد حاصلغالذن ره برای هر تُمذاک مورد مبلغ بر

 .شودمساوی بین اعضای تیم تقسیم می

فایده است، دهی صنعتی مفیدوری و سازمانآثاری که نقل کردم گرچه برای متخصصان بهره
توان نشان گویند حتی با اینکه میبرخی می. دارد هم کارگری کنترل ةبرای عالقمندان به اید هاییدرس
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توانند خود را در مقیاس بزرگ و برای کارهای پیچیده سازماندهی کنند، باز می 52های خودسامانداد گروه
متوسل  تیول فدرا، بار دیگر به اصعمل کنند. در پاسخ موفق هم و توانند هماهنگتأیید نشده که می

های خود را توانند فعالیتکامالً واضح است که تعداد زیادی از واحدهای صنعتیِ خودسامان می. شویممی
متعلق  -آهنها سیستم راهبینید خطوط دهدر سراسر اروپا که سفر کنید می. نحوی فدرال هماهنگ کنندبه

های مختلف، بدون هیچ توافق آزادانه بین شرکت با نوعی -داری باشند یا کمونیستیهای سرمایهبه نظام
به هر جای دنیا ارسال را ای توان نامهمیهمچنین، مگر نه اینکه . کنندمرجعی مرکزی، هماهنگ عمل می

نمایندگان مقامات مختلف  -امور پُستی وجود ندارد ةرد با اینکه مرجعی جهانی برای هماهنگی در زمینک
 .بار کنگره دارندسال یکهر پنج صرفاً پستی

های صنعتی صورت گرفته، در رویکردهای جدید به هایی که اینجا و آنجا در سازماندر این تجربه
ها، از بیمارستان« نهادزدایی»دهی اجتماعی، و در مشکالت مربوط به بزهکاری و اعتیاد، آموزش و سازمان

 های مقبولِ با ایده شود که در ضمنمشترک بسیاری دیده می ها و غیره، روندهایها، مهدکودکآسایشگاه
های خودسامان و تئوری سایبرنتیک با تأکید بر سیستم. مغایرند دولت و اقتدار، سازمان، ةعموم دربار

-. تواند به راهبردهای انقالبیِ مشابهی منجر شوداتوماسیون می یِنهای اجتماعیِ تأثیرات ةزنی دربارگمانه
انقالب  ةویژ ةکمیت گزارش ة، در اظهارنظرشان دربار53ل، جورج و لوئیز کراولیبرای مثا

قدر مقبول لحاظ منطقی همانای کارآمد و فاقد اقتدار بهاز نظر ما جامعه»کنند که خاطرنشان می54گانهسه
ومرج، یا نظمی، هرجرا معادل بی آنارشیکه  برچسبیبنابراین . خدااست که جهانی در نظم و بی

رنج و زندگی در شرایط غیررقابتی و بی و برای دوستانبرای انسان. چسبدداند به ما نمیسردرگمی می
معتقد  55در بریتانیا، پروفسور ریچارد تیتموس. «برخوردار، آنارشی وضعیتی مناسب برای جامعه است

های مربوط به که ایده یابندای اهمیت میهای اجتماعی به همان اندازهایده قرن آیندهدر نیم است
های خودسامان، نظم ، ازجمله گروهتیهای اجتماعیِ آنارشیسمن معتقدم ایده. های فناورانهنوآوری

به هم درخصوص سازمان اجتماعی  یمنسجم ئوریت در، کنترل کارگری، و اصل فدراتیو 56خودجوش
 و مراتبسلسله بر مبتنی اجتماعی ةفلسفو  گرایانه برای اقتدارورزیپیوندند و به بدیلی معتبر و واقعمی

                                                           
52 Autonomous groups 

53 George and Louise Crowley 

54 Ad Hoc Committee on the Triple Revolution, (Monthly Review, Nov. 1964) 
55 Richard Titmuss 

56 spontaneous order 
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 وادارکروپوتکین زمانی اعالم کرد که انسان . شوندمی بدل شوند،می گرفته کاربه آنجا و اینجا که نهاد،
برای کارکردهای اجتماعی بیابد که دولت از طریق را از سازماندهی  شکال جدیدیاَ»خواهد شد 

پیش نخواهد تا وقتی این کار انجام نشود هیچ کاری »که و اصرار داشت « دهدبوروکراسی انجام می
ارگیریِ کهایی را برای بهایم و حاال باید فرصتهای جدید سازمان را یافتهبه نظر من ما این شکل. «رفت

 م.آنها در عمل تدارک ببینی

  ، دریافت از:09/08/۱40۱ ،دموکراسی رادیکال، «یو سازمانده سمیآنارش». وارد، کالین
.net/nf0vhttps://radicald 
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