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 این از دفاع د نسست. برایآسانی ما وظسفه یی مارکسیسسی د در زمانهاز نظریه دفاع

روپاشد ف: با کاادخودنماید مدسساسد و عملد  دبا سرش  شیااآ انعدوم ،اب دااز  نظریه

ای نظریه طور قطعدبه مارکسسس  را بسیساری ،شپس ینسسی  شیوروی در دو د هکمو

. د نداردارتباطبا شرایط کاوند  که اید، یا در به رین حالت نظریهااداش پمد« مردود»

آکادمسک و  دکه مفسییران اسییت واقعست ناز ایناشیید   ای دیگرامیا دشییواری

اگر ؛ اندرا ماحرف و بد جلوه دادهمارکس نظرات مارکسییسسیی  و ضییدرآکادمسک غس

 اپذیرنی باسادی و تخطدارو، وظسفه. از اینانددرآورده نگویس  بیه شییکا کاریکاتور

است از نساز به بازبساد و  بارتع با مارکسیسسی  مدل  ، روشیافکران و فعالاننمحققا

و در  ند،ارکس که به شییکا نادرسیی د معرفد شییدهما  ا، تز ا و نظراتمفهوماحسای 

 . ااز آنصورت امکان دفاع 

 عاوان دلسلدو به -رکسا ای مگا د علسه اندیشییهچاد ریکد از ان قاد اید که 

حاوی باوری الزامًا ی مارکس ظریهنشود این است که طرح مد -برای ترک کاما آن

دان  مدکه  یدجاتا  (1)نامد.مد« زیک کارسم اف» باور به که سد. رایت مسلز آن را است

« ار افسزیک کم»بادی دقسقد از صورتگاه (  سچ652, 1121 ;161, 161, 1126) مسلز

داوم به ت ،م حجر رسید به یک باور بسسارعبارتد که به نظر مد-به دسیت نداده اسیت

 یبقهط فردماناد و ماحصییربهبد لابدقنسییساسیید ا ظرفست به یا ،بخشآرزو ای ر اید

از حسث نظری و تجربد و  گوناگون اتظربار ا نکه  رایج اتهامد -کارگر اشاره دارد
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مارکس  درک عبارتاد از: ،. این دعاویاستبه مارکس نسیبت داده  راقابا دفاع غسر

 اگر نه یگانه، ی کارگرطبقه کهاین ،«ی عامطبقه»چون یک پرول یاریا    یرهبیادر

ی هوظسف»پافشاری مارکس و انگلس بر  ،است عاما انقلاب سوسسالسس د نخس سن بلکه

شاید  ح د و ،انقلابد آرمانآگا د و به پرول اریا  د مح ومدسی ساب پرول اریا،« دتاریخ

 یر جامعهد ترین تضادباسادی یا نخس سن تضاد سرمایه و کار بسن «تضیاد» که تز این

  (6).رودشمار مدبهداری سرمایه

 صاقبرای ال تاهایدنظر ا به  ر یک از اینمارکسسس   ما قداناز  برای بسیساری

ه سخن ب   . ا بابه برخد یا تمامد آن رسدکافد است، چه  «ار افسزیک کم»برچسب 

 یاساساامه»موضی  مارکس در تدوین از   اتزیک از این رسید  ر دیگر، به نظر مد

 ی صییادی طبقهر اید اق» :آوردبه دسییت مد توجسه کافد ان رناسییسونال اول« موقت

 ای در خدمتچون وسسله   باید کارگر... دف سی رگد اسیت که  ر جابش سساسد

 از سییوی دیگر، اگر تمامد نظراتد که (.Marx, 1195a, 11) «دباشییآن  به نسا

نظر پایه بهبد« م افسزیک»ماناد بسساری از موارد نظسر  ،ا دفاع باشیاداببرشیمردم غسرق

تر که برای پرول اریا جایگا د ویژه قایا شود، ک در این گرایش مارکسسس  ،رسدمد

 .قابا توجسه خوا د بود

عاد پردازم. یمد «م افسزیک کار»ناظر بر  ینخس سن ادعا من به ،در این نوشی ار

مفهومد که در ادبسات  ی عام.چون طبقهاز پرول یارییا    (1)درک میارکس و انگلس

ه کبه مسزاند شییود، و گلس نسییبت داده مدطور خلاصییه به مارکس و انآکادمسک به

ه بر ون علامی مقاله (1).است شده تعریفبه نادرس د غالباً کااد مفسران آن را طرح مد

ازی بازس مفهوماین  یدرباره را ماطق مارکس و انگلس قصد دارد ،ی عامتوضسح طبقه

. تاسه لطز اسی ممار و سی   و پایان سر اید  مگان ا  مانا که ر اید پرول اریاکاد، 

شاری کارگر پاف یسساسد برای ر اید طبقه یمبارزه اگر مارکس و انگلس بر اولویت

 ند این ر اید، م ضمن ر اید  مگانرادباور  ا به این علت است که آندقسقاً کااد مد
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ه ک چراند. دار این نظر مشکارو، باید درنظر داشت که مفسران در درک است. از این

چه که نوش ه شده و بسساری از آن ، ای اندکد وجود دارددر مورد این موضیوع نوش ه

تفسییسر ای محققان در باره مارکس در این زمساه  ،. در واق اندکاادهناروشیین و گمراه

ای نهرود که به شکا م حجرااز ک اب را امای فلسفه شوروی سابق فراتر مد دشواریبه

پایان  ناز انسا نقلاب پرول ری... برای  مسشیه به اسی ممار انسانا»ور بود که بر این با

 (Rosenthal and Yudin, 1111, 61)«.بخشدمد

ل اریا پرو مفهوم از مارکس و انگلس کاربرد با عام و یطبقه بحث من با توضسح

 «عام بودن»ا بغالباً که « عامست»معاند سایر از مروری کوتاه از  پسشیود. آغاز مد

 مارکس و انگلس کوشش خوا   کرد دلایاکاد عام اغ شاش مفهومد پسدا مد یبقهط

انجامد. ادعای اصلد مد « مگاند»به ر اید  ر اید پرول اریا چرا را بازسازی کا  که

ه ب ر اید پرول اریاکه این به در باور اسییت که مارکس و انگلس این بارهاینمن در 

. نخسیی سن روش اداکتکسه مدی اسیی دلال انجامد، به دو شییسوهمد «دانگ م»ر اید 

. ردآوبه ارمغان مدداری برای  مگان دارد که حذف سرمایه تأکسدبر ماافعد اسی دلال 

ریق آن از ط ،طبقاتد فکسکبادی و تلایهد که کااشاره مد د ایروش اسی دلال دوم به

پذیرش غ  ربهاد. اکاِعمال و اس ممار غسرطبقاتد را اشیکال دیگر سلطه، س    توانادمد

ماسج  از  دمفهومتوان من امسدوارم نشییان د   که مد ، اپذیرش این اسی دلالو عدم

قه این طب ر اید قایا شییدن برایو ام ساز  ارائه کرد ی عامچون یک طبقهپرول اریا   

وشن ر طور خلاصه،د. بهلس نسبت دابه مارکس و انگدفاع  شیکا قابابه ک دسیت را

ان نوعد توسییخ د مدبهنظرات مارکس و انگلس را از این لحاظ ه خوا ید شیید کی

نش مورد سرز معمولاً مارکسیسسی  ما قدان کهای قلمداد کرد، نک ه «م افسزیک کار»

 د اد.قرار مد
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 «ی عامطبقه»مفهوم 
ی اج ماعد که یک طبقهاسییت، و مارکس با بسان این چه معاابه دقسقاً  ی عیامطبقیه

 که ای استطبقه اساسعام در  یدارد؟ یک طبقه د دفص یک طبقه عام است چه خا

سییساسیید  -ات اج ماعد ای از مااسییبمجموعهمعاای تقریبد  بیه - اشمایاف  ویژه

ر دارد ر مااف  را دربحداکم طبقه در مقام عضوه ن طبقکه برای اعضای ای ،یاف اددست

 (2)ملت(-طور تقریبد ماافعد در راسیی ای خطود دولتمومد جامعه )بهبا مااف  عکه 

 از مااف  جامعه ،گسری از مااف  خودسان این طبقه در دفاع و پدبدین .اسیت سیانیک

 زمان   طوربهی عام بقهکیه مااف  خاص ط دعای کاید.ر کیا پیاسییداری مدوطبیه

و بدین شییکا معادل مااف  ) اف  مشیی رک تمام اعضییای جامعه اسییتما یدهدربرگسرن

گام  مگان   ل مااف  خود در واق  در جهت ماافاعمعمومد جامعه است(، و طبقه در اِ

 م اگیام موجیب ر اید عاید خود   ا یم در ری عیاتر از این، طبقیه. مه داردبرمد

با ر اید جامعه انطباق  کا طوربه خودر اند طبقه ، ماعد خوا د شد. به سخن دیگرجا

 دارد.

گسرد. او در عااصییر مدسییرچشییمه ی عام از  گا طبقه از این مفهومدر واق ، 

 أمسنت اشکاد که حرفهی عامد اشاره مدرس ه»ی حق( به )یا فلسیفه ی قانونفلسیفه

ااف  عام برآورده مر برای از طریق کا آن رس ه مااف  خاص»و « است مااف  عام جامعه

حفظ کاد. برای را  ه این رس به شیرطد که دولت ،(Hegel, 1111, 611) «شیودمد

یرد که پذمدرا  د. مارکس این مفهوم  گلبودی عام  مان بوروکراسیید  گا رسیی ه

اما او این خواند دارد،    امبخش از جامعه با مااف  ع مایاف  خاص یک قشییر یا یک

ی عام در درون چون طبقهپرول اریا   با  ییک طبقیه و  مسییان عاوانبیهش را خب

در اواسط قرن  که به نظر مارکس داریسرمایه)د کاداری پسشیرف ه درک مدسیرمایه

و  شدمحسوب مدای رسسده بود که مانعد در برابر پسشرفت اج ماعد نوزد   به مرحله

س مارک ید(. مشهورترین اشارهدامد کمونسس ه سوسسالسس /ی خود را ببایسیت جامد
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مشا ده  1911 ای نوش هویژه در دستو به ،ی اوجابه از پرول اریا در آثار اولسهبه این 

ی ر اید عام ربرگسرندهدر اید کارگران »کاد مد اعلامصراحت بهشود که در آن مد

اسییت که باور  رایج بدفهمد . اما این یک(Marx, 1115b, 692) «بشییری اسییت

اولسه محدود کاس . مارکس در  ی عام را به آثارانگلس( بیه مفهوم طبقه میارکس )و

 یچون یک طبقهپرول اریا    جایگاهموقت ان رناسسونال اول به  یاسیاسیاامهواق  در 

کارگر  ی(، و انگلس بر این جابه از طبقهMarx, 1195a, 11) د دعیام ارجیاع مد

 یسانسهببر چاپ انگلسسد  کاد. او در مقدمهاز مرگ مارکس نسز پافشاری مدح د پس 

ی طبقه طد آن که ترسیسده اس ای فرامرحله» نویسیدمد 1992سیال  در کمونسسیت

 یمان و یکبار برای  مسشهز  بدون ر اید  - پرول اریا – س   اسی ممار شده و تحت

واند ر اید تنمد ،تمایز و مبارزه طبقاتد ،ممار، س  کلد از تمام اشکال اس  طوربهجامعه 

 (1)«.به دسییت آورد - رژوازیوب – ی حاک  و اسیی ممارگری طبقهد را از سییلطهوخ

(1112b, 511) 

نظر  مارکس باید دربه روایت ی عام طبقه بازبساد مفهوم ای که درخسیی سن نک هن

تاها هنپرول اریا  ندباوربر این  که اسییت از سییوی کسییاند تحقسر این مفهوم گرفت

گونه ال دریپر نظر واقعد مارکس را ایننبوده است.   گاه سچ بلکه ،ی عام نسستطبقه

 کاد:مطرح مد

بلکه  کاد،مد نفدی عام عاوان یک طبقهبه را تاها بوروکراسیید دول دمارکس نه»

 ف  عمومد جامعهای برای  مسشیه تجس  مااطبقه که اصیولا ًپذیرد نمد را نسز این نظر

با  در کلطوبه شاای است که مااف طبقه ،معسن ی عام در یک بس ر تاریخد. طبقهباشد

 (11, 1119) .«خواند دارد.تحول ضروری جامعه   

 ت، کهاس جامعه «بالاتر»رف ه یا گذار به شیکا پسش معاایبه «تحول»م ن در این 

ای کاد، نسرو در حال ظهور را برقرار مد یا نسرو ای مولدهااسب ب تولسدی م مااسبات

ای که در ای که دیگر با روابط تولسد جاری و مسییلط سییازگاری ندارد.  ر طبقهمولده
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را  ز حسث عساد مورد نسازاو تر پسشییبرد مااف  خاص خود مااسییبات تولسدی پسشییرف ه

 ,Marx, 1119) نمایادگد کاد را« جامعهمااف  انقلابد »ای که طبقه برقرار کاد،  ر

52; cf. 51چون مااف  و ا داف خاص آن طبقه، با مااف  رودشمار مدبهعام  ی( طبقه ،

، بورژوازی در خلال زوال عیام مطابقت دارد. بدین ماوال طوربیهو ا یداف جیامعیه 

ان یفرانسه در جر گونه که انقلاب مان ی عام عما کرد،چون یک طبقهفئودالسسی    

 .Marx, 1115a, 195; cf) ا انجام دادرتاریخ این وظسفه  از ترییک مرحلیه کوتاه

Engels, 1191, 11; 1112c, 111ا ی عام ب(. توجه داش ه باشسد که جایگاه یک طبقه

 ،مااف  عام جامعه نمایادگد با عدمپوشییاند کاما ندارد: بورژوازی تاریخ آن طبقه   

 آغازینشیید، درسییت به  مان شییکا که در مراحا ی عام محسییوب نمددیگر طبقه

چاسن توجه داش ه باشسد که .   بودعام ن یطبقه  اوز پرول اریای نوظهور داریسرمایه

ا کشور )یا یک ماطقه( را تشکس عست یکماکمریت ج ،ی عاملازم نسست اعضای طبقه

 آن بس گدی نسیبد اعضیای ی عام به کارکرد اندازهطبقه «عامست» سیانبدین. داد 

ی عام ظهور کرد که در چون طبقهبورژوازی در کشییور اید    ،عاوان نمونهندارد. به

د توان اریا نسز مدلگرفت، و پرومداز کا جمعست را دربر دآن زمیان درصیید کوچک

را  جمعست مطلق یانسبد  که اکمریتبدون آن، ی عام را به دسیت آوردجایگاه طبقه

 تشکسا داده باشد.

به  ست.ا داری پسشرف هدر سیرمایه ی عامطبقه پرول اریا ونه که اشیاره شیدگ مان

به  .(22, 1116) دسنام« قرن بسس   گامشیی پسطبقه» را ی کارگرطبقه مسن دلسا لاسن 

رنگوند سبه پسش از  ر چسز این طبقه ی عام دیگر است، یک معاا پرول اریا یک طبقه

در این مقط  تاریخد با نساز ای عمومد جامعه »به زبان دریپر  د.نساز دارداری سییرمایه

ی عام بود وازی  اگامد که طبقه(. پرول یاریا نظسر بورژ112, 1111) «خواند دارد  

ا به کاد. اماز نظر تاریخد قابا دس رس را نمایادگد مد ر اید اج ماعدِ یاکاون وعده

ی عام نفسه یک طبقهفد رول اریاپ اسیت که برای مارکس دیگر این درسیت روایت
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 که پرول اریا مظهر شکلد از عامست کادمارکس ادعا مد در واق  شود، امامحسوب مد

کاما  به معاای ی عامپرول اریا تجس  طبقه ،او. به باور استسایر طبقات عام  از م مایز

سه با بورژوازی  اریا در مقایلطور خلاصیه، عام بودن پروبه .(51, 1129) کلمه اسیت

عاوان به دسیت آمده از سوی بورژوازی به که ر اید در حالدد اسیت، فتصیاد ترک 

تر تاها یک یابد به نظ  اج ماعد پسشرف هی عام در سیرنگوند فئودالسسی  و دستطبقه

ی سلطهه ب]یعاد پرول ری[...  انقلاب کمونسس د» ی طبقاتد را ملغا کرد،شکا از سلطه

گونه که در ایدئولوژی آلماند  مان ،«د دز جمله خود طبقه پایان مداتمیامد طبقات 

ام ع طوربه به الغای... سلطه» طبقاتد یامحای جامعه باشیده پسروزی پرول اریا  اشیاره

ی عام عاوان طبقهبورژوازی به (.Marx and Engels, 1112, 56, 11) «انجامدمد

 آزاد کرد و ئودالسس از یوغ ف را شید، چون جامعهتواند مدعد عامست نسیبد باا مدهتا

و برای  ،ضروری برای پسشیرفت اج ماعد  ر چادکه  ، امریوردر اید را به ارمغان آ

 ،بود (مگان  ی مااف دربردارنده ا از برخد جهت) حداکمر عامست دارای خود یزمانه

(cf. Marx and Engels, 1112, 612 ولد در عسن حال ناکاما )رفتمار مدشبه .

تواند ادعا کاد که عما خودر اند او به ر اید کاما و پرول اریا مد ،از سییوی دیگر

طور هی طبقاتد. بپایاند اسیت بر تمام اشکال سلطه یشیود، چون نقطهقطعد ماجر مد

ه، کا از سلط طوربهجامعه  ر اید خلاصه، خودر اند پرول اریا شرد لازم و کافد برای

 .خوا د بودد تو س   طبقااس ممار 

از تمامد اشییکال سییلطه، به ر اید  ی کارگرطبقهخودر اند  گونهچهدقسقاً امیا 

 توان چاسن پاسخ داد: در حالد کهانجامد؟ به این پرسش مداسی ممار و س   طبقاتد مد

شود( مدد حداکمر آنان ش)یعاد ر اید از موانعد که مان  ر ر اید تمام طبقات پسشسن

دیگر بود، خودر اند پرول اریا شییاما تابعست  سچ بخش  دگرو  از تابعست مسیی لزم

تابعست و  -اب ساخ اری پسوند -م ضمن  اریا لپرو دیگری از جامعه نسست. مااف  طبقاتد

ور سازد تا امقادر مد ، و این واقعست او رانسستی اج ماعد دیگری سی   بر  سچ طبقه
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  ای حاصا از آن سازماند دزیان وی طبقه تولسد اس ممار بر پایهاق صادی را بدون باز

 ؛رسدبدون بازتولسد تابعست و اس ممار به پسروزی مد ،تربه شکا باسادیپرول اریا کاد. 

 هقچون طب  به این دلسا سییاده که پرول اریا برخلاف سییایر طبقات بدون الغای خود 

چون ایان دادن به جایگاه کارگران   توانید خود را ر یا سییازد، یعاد بیدون پینمد

داری را از بسن ببرد، اما وجود پرول یارییا. پرول یاریا برای ر اید خود باید سییرمایه

 ابمزدی وابسی ه اسیت. پس پرول اریا  ویژه به نظام کارو به داریایهمپرول اریا به سیر

اگر طبقات ازد که شرد وجودی خود اوست: دناداری نظمد را برمدسیرنگوند سرمایه

وا د خود وجود نخخودیبهی تحت س   نسز طبقه ،ی کارگروجود نداشی ه باشاد، طبقه

به  - تواند خود را ر ا سازدرو، پرول اریا نمد( ازاینcf. Marx, 1112, 616) داشیت

 . ورا از بسن ببرد شییرایط وجودی خود کهاین بدون - داریسییرنگوند سییرمایه معاای

اریا پرول  مورد. ر اید طبقاتد در تواند خود را ر ا سازدنمدی خود، بدون الغا نباابرای

 انادمو بد پرول اریا در بسن طبقات عام یگانه ،در واق  (9)ست.وشاما از بسن رف ن خود ا

وظسفه را بدون این رو، . و از ایند د دف قرار مد را نابودی خودجا که اسییت تا آن

س، اند انجام د د. برعکتونمد -  اریالخود پرو  مااف –به مااف  خود  نسبت وریداپسش

 د. باری اگر پرول اریا در سییرنگونخود اوسییت او در امحای مافعیت عساد طبقاتد

ری گی دیطبقه پس از پسروزی تواندکاد، پس نمدزمان خود را ملغا مدداری   سرمایه

. اما عما ا د داشییتوجود نخوعاوان طبقه به دیگر بیه انقساد خود در آورد. چونرا 

ک  طبق دسییتیعاد د د، عام نشییان مد طوربها رطبقاتد  یخودالغیاید پایان جامعه

سن نسز از ب با ا مست دیگر اق صادی از نظر یمارکس  ر طبقه ی ای نظریهشیردپسش

ین شود. پس بدعاوان طبقه محو مدهنسز ببورژوازی  ،داریرود: با سیرنگوند سرمایهمد

ی طبقاتد است. ، خودر اند پرول اریا ضیمانت ر اید عمومد از تمام اشکال سلطهنحو

د ی تاریخ«رفهح» و« وظسفه»، «رسالت»این  دف طبق نظر مارکس و انگلس تحقق 
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 Marx, 1112, 12; 1111, 111; Engels, 1191, 612; Marx ) پرول اریا اسییت.

and Engels, 1115, 11) 
 

 «عامیت»مفهوم ابهام در 
ی قهطبر اید که این بابو انگلس در بازگشییت به بازسییازی دلایا مارکس  پسش از

و  ططور خلاصه به مفهوم مرتببه ا مست دارد که، ر اید عمومد است م ضمن کارگر

 برخد  ای مارکس اشاره کاس ، درکد کهدر نوش ه «عامست»ی حال جداگانه ندر عس

 هچاسن جا دارد بشود.   مد سیان انگاش هیک و ی عام مغشیوشطبقه مفهوم با اوقات

با مفهوم  ژموند غالباً که  «عامست»عام و مفهوم  یطبقه در« عیامست»ی بسن رابطیه

 روشاد بخشسد. ، مراه است

 یرد و در آثار اولسهی نزدیکد دانخسییت به معااید بپردازی  که با عامست رابطه 

 ,see, e.g., Avineri)اند کرده تأکسد بر آنبرخد مفسران  وشود مدمارکس دیده 

1129, 51–26; Löwy, 6221, 52, 92; Thomas, 1111, 12–11 این معاای .)

 «ایدئولوژی آلماند»تر در فراز ای مشهوری از به شکلد مشخص شیاید دیگر عامست

آمده اسییت. در این  «ی حقوق  گارک د بر نقد فلسییفهمشییا»ی مارکس بر مقدمه و

ادی ماج ماعد را بدون بهرهب یمصاکه تمام  اسیتای طبقه»عاوان  ا پرول اریا بهم ن

ر ای که دیگکشید و از جامعه بسرون گذاش ه شده است. طبقهدوش مد از مااف  آن به

 گربسان شود وخ ه نمداطبقه شا عاوانبه ،دآیجامعه به حسیاب نمد ازای چون طبقه  

 Marx and) «کاوند است ی ا و غسره در درون جامعهملست انحلال تمامد طبقات،

Engels, 1112, 56 .) کاوند... از تمام اشییکال  یزمانه در پرول اریا»، ادامیهدر و

 ( وMarx and Engels, 1112, 91) «شیده اسیت ممحرو طور کامابه خودفعالس د

محسییوب  ی مدندجامعهای از کیه طبقیه ی میدندجیامعیهای از هطبقی» شییامیا

ای را دارد.  سچ حق ویژه اش خصل د عامای که به علت رنج  مگاند...حوزهشیودنمد
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 لاِعماعلسه او  ام برع عدال دبدویژه، بلکه  عیدال دبد، چون نیه ییک کایدطرح نمد

 ;Marx, 1115a, 192) «ای...که...فقدان کاما انسییانست اسییتشییود...حوزهمد

emphasis in the original; cf. Marx and Engels, 1115, 11 مارکس و .)

تبا د  (1عامست است چون  یدارند که پرول اریا نمایاده تأکسداین فراز ا  انگلس در

«  استطبقات و ملستانحلال تمامد » او)  ا است«ویژگد»ماعد او عاری از تمام اج 

رسمست شااخ ه به ندارد وا د گجای مدند یدر جامعه ]یعاد «ستاز جامعه طرد شده ا»

و  جانبه مه( رنج و قرباند شییدن آن 2و غسره(؛  «فقدان کاما انسییانست» شییود[،نمد

 دوش جامعه را بهمصایب تمام »است ربو)مج درا دربر دار مام اشکال آسسب اج ماعدت

ه تواند بعدال د مطلق که مدبد»] «بردنج مدخطا به شییکا عمومد ر»و از  «کشییدب

 [(.«مه شودجتر نفسهفدعدال د بد

 نوشیی ار در این مورد نظر ی عامهبا مفهوم طبق طور قط به این مفهوم از عیامست

 هک این ادعا ی است برتأیسدمفهوم  این ،نمونه از باب. وابسی ه اسیتمربود و گا د 

چاسن (. و   Marx, 1115a, 191) ودرومد جامعه به شمار مدی عمنمایاده پرول اریا

ماد اید بهرهوی بورژ اریا از  سچ یک از مزایای جامعهلد ید که چرا پروح مدستوضیی

محروم است و غسره( و آماده است  انساند تهد شده و از  ر ویژگد)از خصلت  نسست

ح د این معاا  ،این ترتسببه (1).عمال کاداِ «ی عامطبقه»چون را   کیه عاملست خود 

 ،است ی عامهطبق ی ازاز حسث سساسد محدودتر و محک  ممفهو م مایز از« عامست»از 

، اوهعل. بهانددادهشان مورد بحث و دفاع قرار  اینوش ه سراسر مارکس و انگلس در که

 «مستعا»از لحاظ مفهومد م مایز از  یتواند مسیی قا از این معاای عام مدمفهوم طبقه

مارکس و انگلس نشان   ایهنوش  که بسساری از فراز ا درچاانبادی شود، آنمفصیا

 ماظورکااد. بدین ماوال، بهدی خود به این معاا اشاره نمدع ای بدر م ن  اد د، آنمد

 اینرابطه با که من در   اید راقولنقا توانس مد ،ی عامطبقه از  ادرک آن بازسییازی

 .نادیده بگسری  ،امردهآومعاای اخسر 
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مد نسسییت که ورو تاها مفه سچبهشیید  اشییاره بالا به آنکه در  «عامس د»مفهوم 

. شودمددر دیدگاه مارکس و انگلس  ی عامطبقه بحث موجب اغ شاش و عدم دقت در

 طور تقریبد تواناید یکمراد من به - ند ا در ارتباد با مفهوم  ژموفرضبرخد پسش

 است، به شکلد طور کلدبه جامعه ر ای خود بهوای ارزش و باسیلط برای القی مطبقه

ا )و بدین شکا ب پذیردی مسلط را مدکه تمام جامعه دیدگاه اج ماعد، سیساسید طبقه

امد. ی عام بسانجمفهوم طبقه تواند به بدفهمدچاسن مد   -کاد(نواید مدی او   سییلطه

س دارند. مارک تأکسدهوم عامست ی  ژموند در مفویژه  اگامد که مفسیران بر جابهبه

ی جدیدی که خود را برای  ر طبقه» کااد:و انگلس در ایدئولوژی آلماند اشییاره مد

د د، بسش از آن که مجبور باشیید... مااف  خود را مدی حاک  قرار جیایگیاه طبقهدر 

شییکلد عام  نظرات خودبه د...باید کامام اعضییای جامعه معرفد مدچون مااف  عام ت  

ت طبسعد اس ،قولنقای این (. بر پایهMarx and Engels, 1112, 22 )« ...ببخشید

 ای اسییت کهی عام، طبقهیک طبقه» :گسری یکد از مفسییران ن سجه ب آوا با  کیه 

(. Callinicos, 6222, 15)« چون مااف  عمومد معرفد کادتواند مااف  خود را   مد

ق دقس طوربه ،نظراست که نمایادگد مورد  درسیتزماند صیرفاً بادی ن خصیلتاما ای

وشاد ک ای مخ لف مدگروه د. به سخن دیگر،  اگامد کهبازنماید کا را مااف  عمومد

عام راسیی سن را  یچه که یک طبقهمااف  عمومد جلوه د اد، آنچون   ود را مااف  خ

 مااف  عام در یک مقط  تاریخد یر ارائهاو د کاید حقسقت عساد ادعا ایم میایز مد

نمایادگد مااف  عام یک عقلانست  یا برایادعای پرول ار ،طور خلاصییهویژه اسییت. به

 ،یابد به  ژموندخوا ان دست  ای اج ماعدِکه سایر گروهطور  مان (12).محض نسست

شان شود، ادعا ایب مدمحسوی عام راس سن الواق  تاها طبقهرول اریا فدای که پدر دوره

 .رودفاقد حقسقت عساد است و از عقلانست محض فراتر نمد
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 چون عامل رهایی عمومی بشریتپرولتاریا هم
 ا ی عام و نگاه آنچون طبقهپرول اریا    ارزیابد مارکس و انگلس در اکاون به دفاع

ای مااف  بر ربرخلاف طبقات دیگ ای کهیعاد طبقه-طبقه باز گردی  مفهوم عامست بیه

گونه که مشییا ده کردی  پرول اریا طبق نظر کاد.  مانطور کا عما مدجیامعیه به

ی ای اسیت که جامعه را از تمام اشیکال س  ، اس ممار و سلطهطبقه»مارکس و انگلس 

که  اداشیی دمارکس و انگلس باور ن چاسکاد. اما   طور عام و قطعد ر ا مدطبقاتد به

طور کا از تمام جامعه را به» شییودابد به ر اید خود موفق مدیپرول اریا در دسییت

ه . ب«عمومد را به ارمغان آورد طوربهسلطه »و الغای «. اشکال س   و اس ممار ر ا سازد

ری بش پسشرفتِ حداکمرِ را  دف خود رسید این دو تز با    برای کسیاند کهنظر مد

 دف  ...ی کارگرطبقهید اق صییادی ر ااند حاوی این مضییمون اسییت که قرار داده

رار قآن  به ای در خدمت نساچون وسسلهسی رگد اسیت که  ر جابش سساسد باید   

اند عامل زمانسو، اگر از یک رسدنظر مدکمد غسرمعقول بهدشواری حاین امر به. دگسر

شرد  ی کارگرطبقهو از سیوی دیگر، ر اید  ،به ر اید انسیان باور دارند محدودکه 

ایر کلد باشد، )برخلاف س طوربه ، اس ممار و سلطهلازم و کافد برای محو  رگونه س  

  ند که مطابق ماافمدعد اداران آن به شکا قابا قبولد بخش که  وا ای ر ایدابشج

در  ، دف خود در  اباور ندارند که پسروزی آن کااد، اماکا عما مد طوربهجیامعه 

  (11).عسن حال پایاند است بر تمام اشکال س  ، اس ممار و سلطه(

باور دارند که مارکس و انگلس بیه چه دلسا پس پرسییش مرکزی این اسییت: 

 ایرا شرد لازم و کافد بر ی کارگرطبقه ا ر اید دوم حقسقت دارد. چرا آن یگزاره

ل اریا وتر چرا ر اید پررند؟ به بسان سادهپاداحو تمام اشکال س  ، اس ممار و سلطه مدم

 طور کامابه ای که  ر کس رابر دارد، یعاد وعدهی ر اید کاما بشیریت را دروعده

)این ادعا که پرول اریا در تعقسب حذف سیی   طبقاتد به معااید به مااف   کاد؟ر ا مد

  طبقاتد به س  که پایان بخشسدنو باور به این ،کاد یک نک ه است مگاند خدمت مد
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 - حای سیی   طبقاتدم فاوت.( چرا امکاملاً ای نک ه اسییت معیادل با ر اید  مگاند

 و، شییودمحسیوب مدم ضیمن ر اید عمومد از سیی   دقسقاً  - طبقهبرقراری جامعه بد

گونه ) مان وجود خوا د داشت «فردی تموصخ» از ناشد س   بعد از آن تاها اح مالاً

؛ در یک (621، 1191کادس در مقدمه در باب نقد اق صیاد سیساسد طرح مدکه مارک

 (16)دارد؟دربرای کاادهکلام چرا ر اید از بادگد چاسن پسام تعسسن

مارکس و انگلس   ایگسری از نوشیی هن سجهبرای  مشییا ده شییدگونه که  مان

اس وار  ت بر این ادعااس دلال نخس .کاس  ارائهجداگانه  دفاعتوانس  دو نوع اس دلال یا مد

ک د است بر یپایان ینقطه – ن سجه ر اید پرول اریا در - داریحای سرمایهماست که ا

داران. نگاه کاسد به )از جمله خودِ سییرمایهسیی   که تمام اعضییای جامعه  شییکا از

داری در زمان رند، که در آن تداوم وجود سرمایهآن قرار دا تأثسرتحت  (15زیرنویس 

سازد. اج ماعد را عقس  مدتکاما تر عالداشکال د فردی و آمایخود از تراشکال غاد ما

به  (11).برداج ماعد را به شکا دایمد از بسن مد عدم اماستدلایا زمان در حالد که   

از قسد  ی نسرو ای مولدهاول بر مایاف  حیاصییا از آزاد سییخن دیگر، اسیی یدلیال

تحول  ،و در ن سجه از بسن رف ن بحران اق صادی گذش ه  ای مااسبات تولسدیمحدودیت

 سییاخ اری و  ای غسرمعقولاز بسن بردن روش کااده،یک تقسییس  کار ماسییوف و فلج

 ،دطبقات یای تمایز و سلطهکه الغدوم حاکد از این اسیت  . اسی دلالدارد تأکسد غسره

اتد نظسر جاسیید، سییلطه و اسیی ممار غسرطبق عملد اتشییرایط و امکان یعمدهبخش 

برداش ن موان  از پسش پای نسرو ای  و. کادمد را ریشیه کنجاسیس د، نژادی و غسره 

ا روند. این روند شمار مددو جابه از یک تحول بهصرفاً مولده و امحای تمایز طبقاتد 

ر اید پرول اریا م ضمن  کااد کهجزا را برای این ادعا مطرح مدمدر واق ، دو اس دلال 

ا اسییت، و باابراین پرول اری «طور کابهسیلطه »بردن سی   و اسیی ممار و الغای ز بسن ا

  مگاند عما کاد.چون عاما ر اید تواند   مد
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باد رناشد از دعمومد  بر س     یا خط اس دلالد کهنخسیت شروع کاس با اسی دلال

افد ک یاندازهبهاسیی دلالد که فرایاد عمومد آن  ،کادمد تأکسدبودن نسرو ای مولده 

 د در برابر رشدمانعاکاون به  ،محرک رشد اج ماعد بود دزمانداری . سرمایهآشااست

سد کاد: اکاون روابط تولتر را سد مدد بسشاج ماع یتوسعهمولده بدل شده و نسرو ای 

ی نسرو یای مولده. از این رو، الغای چون زنجسری اسییت بر پیاداری   سییرمیاییه

 قاتدپایاند است بر تقسس  طب یوسایا تولسد نقطه د شدنعشکا اج ماداری به سرمایه

ه سطح یابد بتر اج ماعد. یعاد دسترفت بسشاساسد برای ادامه پسش مطلقاً دشیرطو 

. ر اید ((11) صییادی، فاد، فر اگد و ح د اخلاقدبیالیاتری از تکیاما اج ماعد )اق

داری پرول اریا بدون الغای سرمایه -داری استم ضمن الغای سرمایه پرول اریا ضرورتاً

 تواندنمد رو،از اینو  - تواند به وجود خود پایان د دطبقاتد نمد یسلطه مراه آن و 

ا ر ا کاد. این جهش به معااید بیدون ییک جهش قطعد در تکیاما اج ماعد خود ر

ه جهت کاز این  (15)سازد.داران را ر ا مداز جمله خودِ سیرمایه تمامد اعضیای جامعه

 رایب» و – داریروابط تولسد سرمایهیعاد  - داردبر مد مان  ساخ اری اساسد را از مسان

 ادهبسمادی  حسثاز  نه تاها که کادتضمسن مد را نوعد از زندگد ی جامعهتمام اعضا

رشیید آزاد و تحقق  زندگد که ؛ بلکه نوعد ازشییودتر مدروز کامابهروز وسییت، ا

 ,Engels, 1191) «.کادمد تأمسنبرای  مگان  نسز و فکری را  ای فسزیکدتواناید

بر  داری پایانداز س   و الغای سرمایه ی کارگرطبقهبه بسان خلاصه، ر اید  (612–621

محو یک یا صرفاً  نه و - شودماد مدکا از آن بهره طوربه هجامع - س   عمومد است

ه فراگسر جامع ساخ اریساز در چارچوب رفت دورانپسش بهن ر اید چاد س   ویژه. ای

عداد اون تاک - گرانهبرخد کارکرد ای س   رف ن از بسن با قابا، در تبخشدشی اب مد

در  ای کهدر چارچوب جامعه - شییوندماد مدهبهر قانوند ا از حمایت انیدکد از آن

 .داردنه اگرس   سطح کلان کارکردی
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ه باین ادعا کافد نسسییت که ر اید پرول اریا  تأیسدتاهاید برای به این اسیی دلال

. اما  ددپایان مد« سلطه بر طور عام»و « د اشکال اس ممارتمام»، «س   د اشکالتمام»

حایز  کادایفا مد پرول اریا یمبارزه و ویژگد مم از بودندر دفاع از  نقشید کهدرک 

ا برحق باشاد که پرول اریا در عدنگلس در این افرض کاس  مارکس و اا مست اسیت. 

ه ک بردرا از بسن مد - دارییعاد سرمایه - اج ماعد-جریان ر اید یک نظام اق صادی

تداوم وجود آن ما را از شیرایط لازم برای دس رسد به اشکال بالاتر از شکوفاید انسان 

تاها تکاما عمومد جامعه را داری نهدن سرمایهکاد، به بسان دیگر، طولاند شمحروم مد

ار شییمبرای تمام اعضییای جامعه نسز به سیی   ازای بلکه ماب  عمده اندازد،مدتأخسر به 

نظام به ین داری موجود به علت کارکرد ای سییرمایه رکس در جامعه تقریباًرود. مد

 امعهجصییادی دایمد که این ثباتد اق علت بدطور نمونه، بهبه نوعد تحت سیی   اسییت،

اگر این حقسقت داش ه باشد، پس پرول اریا در تلاش برای ر اید خود  (12.)کادایجاد مد

 أمسنتمااف  دیگران را نسز  طور قط خواند دارد، بهچون یک طبقه   که با مااف  او   

 دون اینب -شیرد رشید بالاتر انساند سهس  اندچون  مگان در حفظ پسش-دخوا د کر

 قس  طور مس. ر اید پرول اریا بهدر آورد خود تابعست به را گرو د دیگر در آیادهکه 

ری دا ا از س   سرمایه ای تحت س   دیگر را با ر ا کردن آنو مادی مااف  تمام گروه

طور ان نمونه زنان( بهعاو)به  ای تحت سیی  ر اید سییایر گروهاما کاد، مد تیأمسن

 یکاد. کلمهرده نمدوبرآرا  ی کارگرطبقهمادی مااف  مادی تمام اعضای مسی قس  و 

 یداری و برقرارکاایده اسییت: سییرنگوند سییرمیایهجیا تعسسندر این «مسیی قس »

 ،کاددم تأمسنای کمابسش بلاواسطه سیوسیسالسسی /کمونسسی  مااف   مگان را به شسوه

برخد از  ، به جز)شییاید یابادن مااف  را درمدمادشییدگان خود ایکه بهره ایگونهبه

کن یشهر برای شکوفاید. اج ماعد-اق صادی بسسار مساعدتر ان(، یعاد شرایطدارسرمایه

و زنان را ر ا  - مردان کارگر طور مسن - کردن پدرسییالاری سییرانجام    مردان

 د را آزادله مرسو بدین وسیی برداز بسن مدای جاسییس د سییا د را  چون نقش ،کادمد
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خود را برگزیاد، اما این مافعت را بسساری از  تحقق و بسان سازد تا اشکال نویاد ازمد

از  با برای برخد آن یاباد. چون در آغاز معاایمایدان در مرحله نخسییت درنمدبهره

علت ماافعد که مرد ا به : مراه است مشخص «مادی»ام سازات از  ایپارهن دست رف 

به  ر حال، الزامات (. Hartmann, 1191ند)شوماد مدهاز آن بهرالاری سیوجود مرد

 کاشمؤثرترین برای ر اید اج ماعد به کوشس  دلال این است که اگر ما مداین اسی 

 و اشدب ترین افراد ممکنبه نف  بسش مس قسماً که مشارک د داشی ه باشیس ،مشیارکت 

ی طبقهر اید  راه مبارز در رایباید ب ،دکا  حولمباسادی طور بیه  یا رازنیدگد آن

سبت به ن و ،باشد بساانهغسرواق کاملاً که این  دف اولویت قایا شوی . مگر آن کارگر

 طلب تری راتلاش بسش ،ی سیی   قرار دارندهویژ  اید که تحت اشییکالگروه ر اید

شییت و مسزان و سیرشیوند ماد مدبهره ی کارگرطبقهکه از ر اید  تعداد افرادی. کاد

ی برای مبارزهدن قایا شییام ساز  برای شییود دلسلد اسییت ا مدنصییسب آن کهمافع د 

 (11).ی کارگرطبقه

تواند نمد ، امااست قابا قبولتر اشاره شد این اس دلال  ر چاد که پسش گونه مان

باشد.  هکاادمجابکاملاً اس دلالد  پرول اریا برای ر اید یمبارزهبرای ارجحست دادن به 

تمام اشییکال سیی  ، اس ممار و سلطه  به ی کارگرطبقه د که ر اید دنشیان نمد چون

ر ا قرابه دشواری دلسلد در اخ سار م جادر این شده اس دلال طرح .خاتمه د دعام  طوربه

کال ن بخشسدن به تمام اشپایاکارکر م ضمن  یپسروزی طبقه تصیور کاس د د که مد

لطه س ،مارکه بپذیری  اس ممگر آن است،لطه، س   و اس ممار اج ماعد س)سسس ماتسک( 

که تمام انواع دیگر سلطه، اسیت، یا این اج ماعدمصیایب و سی   طبقاتد تاها شیکا 

تر شسگونه که پ. اما  مانشودناشد مدادی طبقاتد بهلای از اسی ممار و سی   ماحصیراً

اشیاره شید، این تاها خط اسی دلالد نسست که مارکس و انگلس در ادعای خود به آن 

که ر اید پرول اریا تمامد اشیکال سی  ، اس ممار و سلطه را اد بر اینکااد، مبتکسه مد
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 یباید برای مبارزه ،ماد اند اید انسییان علاقهرکاید و تمیام کسییاند که به محو مد

 ند.کارگران اولویت قابا شو

کس و مار اگر نخس سن خط اس دلال اشاره شد،خلاصه طوربه ترپسشگونه که  مان

از  که باای سوسسالسس  یا کمونسس  س   عمومد ناشد اشیتداین نک ه تکسه انگلس بر 

که الغای  اس وار است این ا بر آن . اسی دلال دومبردداری را از بسن مدتداوم سیرمایه

سییایر اشییکال سیی  ، سییلطه و اسیی ممار    و گسیی رشستحک تمایزات طبقاتد شییرایط

   س دیگر وجود طبقات برای اشیکال و در واق ،. کادکن مدریشیهرا  «غسرطبقاتد»

کاد، بسییساری از نژادی شییرایط مسییاعدی فرا   مد ینظسر پدرسییالاری و سییلطه

 د بر روابطد اس وارنشوکرد اید که موجب تحکس  پدرسیالاری و س   نژادی مدعما

اسییاسییاً ن پدرسییالاری و سیی   نژادی ند، چوگسرکه از تمایزات طبقاتد ریشییه مد ندا

ی جاسییست و نژاد ی توزی  نیابرابر مزایا و مشییکلات اج ماعد بر پایهدربرگسرنیده

رسد م فاوت به کالا ا و سیتبه علت دصیرفاً  ا . اما این نابرابریشیودمحسیوب مد

  ا خودین دلسا که کالا ا و فرصتد، بلکه به ااآیه وجود نمداگون ب ای گونتفرص

ماب  نهاید این دشییواری  این و، ندرابرخوردنابرابر  ی اج ماعدو جاذبه  یارزشا از

 د )محدودیغسرقابا قبول است با درآمد بالا  د ایزنان به شغا رسد محدوددست. است

 اغامش یاق صادنظام  اگر اماد(، د افزایش مد ا را به مرد وابسی گد اق صادی آن که

 برابر کار برای تمامد کارگران تقسییس  نکاد و «درآمد ک »یا  «ر درآمدپُ» را به

 )با در آیدوجود نمد، این دشییواری بهدرییافت کااد بربرا و تقریبیاً درآمید مکفد

  (19)برای نساز ای مخ لف(، نظرگرف ن پرداخت

خود موجب خودبهطبقاتد  توجه داشیی ه باشییسد ادعا این نسسییت که امحای تمایز

 برینابرا ،. نژادپرسیی دشییودمدآمسز تبعسضرویکرد ای ناپدید شییدن تمام رف ار ا و 

 یجامعه درقط   طوربهآمسز گراید و سییایر رف ار ای تبعسضجاسجاسیید، ضیید  

م مرد ا رف ار داوریگونه که این پسش،  ماند ادنسز به حسات خود ادامه مدطبقیه بد
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 یزهوح ی، این نوش ار دربارهعلاوهد د. بهشکا مد طبقاتد یرا با سایر اعضای جامعه

 سخاد ،است در جامعه پدرسالار سی   بر زنان اشیکالخانگد که ماشیا  بسیساری از 

داری در سرمایهکه   ا و مااسباتدشیواریبسیساری از  این اسیت که ادعاگوید. نمد

   .وجود نخوا د داشت دیگر سازدرا ممکن مد ر و سلطهس  ، اس مماطور معمول به

بازگو  ار تز ای آشااصرفاً اسیت که این نوش ار  لازمبه این نک ه  تأکسدجا در این

دید جاسست، نژاد، قومست را تش یر اشکال س   بر پایهکه سی   طبقاتد سیایکاد مدن

 یدر جامعهم ضیمن این ادعا نسست که  ،علاوه بر این . ا ارتباد داردآن با یا ،کادمد

در این  ه، کنداطبقاتدخاص  تبه  تقلساقابا نهاار ای نژادی و پدرسالس  داری سیرمایه

بقاتد مایز طکه ت دارد تأکسد امر بر اینتر بسش . این نوش هد داردی اسیاسجابه جامعه

اشکال غسرطبقاتد اس ممار، س   و سلطه که  سازدممکن مد د رابسیساری از عملکرد ای

گسری وقوع و شدت غسرطبقاتد به شیکا چش  یمعهاکه ج، و اینآورندوجود مدرا به

 د د.را کا ش مد س   اشکال غسرطبقاتد

ن کباری، راه دیگری وجود دارد که در آن امحای سیلطه و تمایز طبقاتد به ریشه

این با  سازد. وس   غسرطبقاتد را ممکن مد د که سایر اشکالوشدن شرایطد ماجر مدش

د، یعاد از رتباد دای اردارسییرمایه یطبقاتد در جامعه یسییلطه یکد از اشییکال اِعمال

 توجه ما را بهخود م أخر ثار اولسه و ارکس در آنسروی کیار. م برمؤثر طریق کا رل 

 ای نوشیی هدر دسییت در یکد از فراز ای جالبد کهاو کاد. جلب مداین پرسییش 

ا کارگر ب یتمام بادگد انساند به رابطه» گویدمد ،وجود دارد 1911د فلسف -اق صادی

شییمار این رابطه به  ایمدآتولسد بسیی گد دارد، و تمام روابط بادگد تغسسرات و پد

اشاره  ان رناسیسونال موقت یاسیاسیاامهو در نخسی سن  (692b, 1115) (11)«. روندمد

کارگر به کساند که ابزار ای کار، یعاد مااب  حسات  انسانِ اق صادیِ بعستتا» کادمد

ی اشکال فلاکت اج ماعد، دگد و  مهی صیور با مه یریشیه ،را در انحصیار دارند

 ی اقولدر  ر دوی این نقا (1195a, 11).«است انحطاد ذ اد و وابسی گد سیساسد
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ار کا رل بر نسروی ک داریسرمایه  ای رابطه کارگر و تولسد درمارکس یکد از جابه

 -اشیکال سلطه مش رک است د د که به نظر او در تماممورد توجه قرار مد را دیگران

، کا رل بر اسییتعمال سییلطه اِ یاین شییسوه اوباور  به. کادآن را تحکس  مد در واق 

اشیکال طبقاتد و غسرطبقاتد سیلطه،  یوسیسله نسروی کار دیگران ماشیا  و نخسی سن

   .ای که بر نژاد و س   اس وار است()نظسر اشکال سلطه شودمحسوب مدس ممار و س   ا

در اق صاد  غسرمسی قا و وابسی همحو کار  که نسسیت معاد این بهادعای مارکس 

داری جا که سرنگوند سرمایهمحو پدرسیالاری را در پد دارد. در واق ، تا آن ،رسیمد

س    «طبقاتد»یر اید از جابه موجببرد، ن مدکا رل بر کار زن را در اق صیاد از بس

از س   پدرسالاری. در  زنان و نه ر اید - عاوان کارگرر اید زنان به -  اسیتآنبر 

ی مارکس توافق دارند، اما پردازان پدرسییالاری با گزارهحالد که بسییساری از نظریه

اری دی که پدرسالی ماپایه» کادیادآوری مد ی فمساسستهدگونه که یک نویسا مان

 (62)«گد داردبس  کار زن نسروی کا رل مرد بر بهتر ادیساب بر آن اس وار است به شکا

(Hartmann, 1191, 15آن ،)دارند که بخش تیأکسدت این واقعسی رب چاسن    یا 

مال عروی کار خانگد و در پسوند با تقسس  کار خانگد اِدر قل « کا رل»زیادی از این 

 شود.مد

ف در اق صاد رسمد به تضعس /وابس هگونه ممکن است محو کار غسرمس قاهپس چ

الغای نظ   ،اجامد؟ نخستیا از بسن رف ن اشیکال غسرطبقاتد سی  ، اسی ممار و سلطه بس

اج ماعد در چارچوب اق صییاد رسییمد که در آن برخد مجاز و قادر به کا رل کار 

وی خانه ررا در قلم /وابس هار غسرمس قاکااد که کزنان را تشویق مد قطعاًاند دیگران

ه در رابطه با ان ظار ای مربود بممکن است نفد کااد. به سیخن دیگر، چاسن تغسسری 

که به کار  دکااده داش ه باشد: کسانی تعسسنشااسانهاثرات روان اس فاده از کار خویش

ون بسر» خارجد ست به کا رلممکن نس ،اندهعادت کرد« محا کار» در مسی قاکاملاً 

 از بسن رف ن کارخود( تن در د اید.  یخیانیه درعاوان نمونیه )بیه« از محیا کیار
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از  ؛جدا از این ام ساز رواند برای کارگران مافرددر اق صاد رسمد  /وابسی هغسرمسی قا

در عسن حال موجب عدم مشروعست کار  بسن رف ن کار غسرمسی قا در اق صیاد رسمد

د. در شخوا د  ای اج ماعد و زندگد خصیوصد در سیایر حوزه  ه/وابسیغسرمسی قا

ل به اشکا در محا کار ضرورتاً  /وابسی هداری اجبار به کار غسرمسی قاجوام  سیرمایه

که ندرست نظسر آ ؛بخشدمشروعست مد کار کار خارج از محا ی/وابسی هغسرمسی قا

 بطصوصد رشد و تمبست رواروی خمراتبد و نابرابر خارج از قل روابط اج ماعد سلسله

از بسن  ،هطور خلاصکاد. بهشخصد را در این حوزه تشویق مدابسا مراتب و نابرابرسلسله

ر دو الگو ای اج ماعد را  فردی ان ظارات ،در محا کار /وابس هبردن کار غسرمسی قا

ایر سیی به از بسن بردن پدرسییالاری و حد د د، و تا اینبا خصییلت کار تغسسر مدرابطه 

جدا از این کاملًا الب ه  (61)رساند.اشیکال غسرطبقاتد سی  ، اسی ممار و سیلطه یاری مد

، مسییکن مااسییب و کار خوب یتضییمسن شییده و از حسث اج ماعد تأمسنلاحظات م

کت مرد در صورت عدم شر د د کهبه زنان این فرصت را مد ،مسیایلد از این دسیت

افزایش زند خود را به شیکا اسیاسد انهچقدرت  ،«جخرو»دید هت بادر کار ای خانه 

  کاد.مدخانه جلوگسری  کار در دمراتباز توزی  نابرابر و سلسلهو این امر  ،د اد

دارد که موجب مراتب طبقاتد سازوکار ای بسساری تمایز و سیلسیله اجزایپس 

ز ی اد. بسییسارشییومد غسرطبقاتد ی  ، اسیی ممار و سییلطه ای عمده سییشییکا تحکس 

به توزی  بسییسار نابرابر مزایا و  ،اندبادگد  ایشییکای این د که سییازندهکارکرد ای

د مزایا و مشکلاتد که از شکا تمایز طبقاتو ، دارد مشکلات ناشد از تمایز طبقاتد نساز

 یهجامعدلسا ایجاد  مسن کاد. بهرا تحکس  مد آن وابس هرواج کار شیوند و ناشید مد

کاد. رانه کمک مدا ای س   نژادی و پدرسالحذف بسساری از عااصر و پایه طبقه بهبد

پدرسییالارانه و نژادی سییاخ ار طبقاتد را به جای خود   اینابرابریدر حالد که الغای 

 طور نسبدهب ت اندرکار س   طبقاتدبر سازوکار ای دس ،ترتسبگذارد. و بدینباقد مد

 محو طبقاتبر  لسا اسییت که مارکس و انگلسبه  مسن د .ددار پوشییسدندچشیی  اثری
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الغای طبقات خواسییت باسادی »نویسییدمد 1911انگلس در و  ،کاادپیافشییاری مد

 (d, 665; cf. Marx, 1195b, 1611112 «.)ماست

 

 نظری الزامیبرخی نتایج 
مفهوم مارکس و انگلس از  ،شده در این مقاله مورد توجه قرار گسردارائهاگر بازسازی 

 ،دانسییت آمسزاغراق فکری توانرا به دشییواری مد« ی عامطبقه»چون پرول اریا   

ر اید پرول اریا به  ، این ادعا کهرود. از اینگویامد سسیی ن مارکسییاه مخالفکچاانآن

تر از انحرافات رایجد اسییت که به این نظریه شییود، قابا دفاعر اید عمومد ماجر مد

خود  برای این باور قابا قبولند مباند نظری  ا قادرتیعاد مارکسسس د اد.نسیبت مد

ا و ببرای ر اید از اولویت برخوردار اسییت.  ی کارگرطبقهی مبارزه اد، کهارائه کا

ی طبقه»د که بر این باور بو پاسخ د اد، باندنظسر مسلد اس فاده از مااف  به ان قاد افرادی

ت گف واحد سخن ایباشییادهعاوان توان از آن بهجا که مدتا آنیاف ه نسیازما کارگر

محسوب  "مم از"ی ارو سوژه سچبه، و اندیگر اسیت در کاار نف یک گروه ذیتاها 

اثبات کرد که ر اید  توانمد طور خلاصه، به شکا موجهد( به11, 1191)«. شودنمد

 ی سساسد دیگر که  دف آنه ر پروژبرد ر اید بشیری نسبت به پرول اریا در پسش

تری برخوردار است. و نظر مارکس و انگلس را کاادهالغای سی   اسیت از نقش تعسسن

 .ذاشتگنکاار «  «تحجر طبقاتد»عاوان برخد مفسیران به مغرورانه و به قول یکد از

(Hoffman, 1115, 116) 

معاای بهالزاماً ز این نظر بر این نک ه شییاید حایز ا مست باشیید که حمایت ا تأکسد

،  رچاد شودپذیرش این نک ه نسسیت که سی   طبقاتد بدترین شکا س   محسوب مد

 داشت باور  مالاً شااسد فلسفد خود احمارکس با توجه به نقش مرکزی کار در انسیان

 ای خود را به )کار فعالس د اسییاسیید اسییت که از ر گذر آن ما اسیی عداد ا و تواناید

ن که س   بر کارگران در واق  بدترییابس (، رسانس  و به خودتحققد دست مدل مدکما
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  ایاتا زماند که ما خود را به شییک رود.ترین نوع سیی   بیه شییمیار مدو مخرب

  دارای . اما س این تز ممکن اسیت حقسقت داش ه باشد ،غسرترکسبد سی   محدود کاس 

سرد. گاز سیی   را در بر مد ایجداگانهاشییکال ترکسبد نسز  سییت که مااب  مخ لف و 

   س در کاار انواع دیگر،  مراه استسی   طبقاتد  باغالباً ادی عاوان نمونه، سی   نژبه

ر معاای د شیود. اشکال ترکسبد س  که از بدرف اری، حذف، تبعسض و غسره ناشید مد

ا در طبقاتد ر ض که س  اد، با این فر س آورترین شیکا آن مطمئاا زیان مطلق آن،

موضیوع بازسیازی شیده در این مقاله ضیرورتا به این معاا نسست که  د.نگسربرمدنسز 

تر سشطبقه به تعویق بساف د. من بعه بد ای غسرطبقاتد تا برقراری جاممبارزه علسه سیی  

 ای سییایر پروژه نسییبت بهبر این بیاورم که ر اید پرول اریا برای ر اید انسییان 

این نظر به  . اگرچه پذیرششییودتر محسییوب مدک د باسیادیمشییار بخشر یاید

ن معاای نادیده گرف به لزوماً اسییت، اماپرول اریا  یبه مبارزه« ام ساز بخشییسدن»معاای

ارزات مب برای  ااولویت برای این نظر م ضمن برخد )ح د اگر سیایر مبارزات نسست

د بروز اخ لافسیایر اب کار ای سساسد ویژه در مواردی که با ، بهباشید ی کارگرطبقه

 (.کاد

ا  که در ک تأکسد در سییطور پسشییسن   دف بر گسرین سجه بگذارید برای ، رحالبه

لکه ، بنبودی عام و ر اید عام مارکس و انگلس از طبقه مفهومو اع بار  صدد حقانست

اع دفقابا اقبول و حداققابا  ،این مفا س  ماسییج کهخواسییت نشییان د د مد تربسش

 برای ادعای مارکس و انگلس در کاار چسز ای دیگر به م . یک اسیی دلال جا سیی اد

 از تربسان کاما یک :نساز دارد« مااف  طبقاتد»و « ی اج ماعدطبقه»مفهوم  توضییسح

 دنباشید و کشس کا طوربهجامعه « مااف  ینمایاده» تواندمد «طبقه»این تز که یک 

افزون براین، این امر به «. اراس مم»و « سیلطه»، «سی  »س   افبسن م مرز ای روشین

ابس ه و مارکس و انگلس به روایتدفاع از مفهوم سوسسالسس /کمونسس   و وارسد دقسق

 ای باسادی در مورد فرض ا به برخد پسشادعای آن قبول بودنقیابیا، چون اسییت
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ودن، طبقه ب)بد د،نساز دار سیوسیسالسسی د/کمونسس د ی ای جامعهسیاخ ار و ویژگد

سازد رادیکال، نظ  ساخ اری که شکوفاید حداکمر  مگان را ممکن مدد خوا یبرابر

 ملاًم  ای مارکس و انگلسفرضو غسره(. در عسن حال باید مشخص کرد پذیرش پسش

 بها دادن به جان سییخ د ک  ، به معاای«عام طوربهسییلطه »کن کردن ریشییه یبارهدر

ت که سرانجام لازم اس .نسستنظسر س   پدرسالارانه یا نژادی   سی اشیکال غسرطبقاتد 

 ی کارگرطبقهبر جایگاه  مارکس تیأکسدکیه  این ادعیا را مورد بررسیید قرار د س 

س  بدل مارکسس  ایجابهترین یکد از غسردموکراتسک  سرماشا به ی عامهعاوان طبقبه

 ( ,1111Cunningham ,61) (66).شده است

ری تواناد بازنگ ا مدمارکسسست ،داه باشدرخور گرف  دپاسخ ا اگر این پرسیش

این مفهوم  گسیست ازرا امری مااسیب تلقد کااد. اما برای « ی عامطبقه»در مفهوم 

ونه که مشییا ده کردی  درک گدکد وجود دارد، چون  ماننطور کلد دلیاییا ابیه

  .دارد زیادی فاصله« م افسزیک کار» بهشائ از عقلاند وکاملاً مارکس و انگلس 
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 ها:یادداشت
 ی ادر واق  مرکز تمام نحله-ز اندیشییه مارکسمرکدر » طبق نظر سیید.رایت مسلز-1

بگسر در مسان تمامد عااصییر و ای وجود دارد: کارگران مزدگزاره -مارکسییسسیی د

گران پویای سساسد در بلوغ و عاوان کاشداری ضیرورتا بهسیرمایه ی ای جامعهنسرو

با »ر نویسد  واداران این نظمسلز مد. (161, 1126) «کاادداری عما مدزوال سیرمایه

چون عاما تاریخد یا ح د داری   ی سرمایهجوام  پسشیرف ه ی کارگرطبقهقدرت از 

عاً واقدر برابر دلایا  کاادیاد مد ترین عاما در تحول رادیکال اج ماعدبیه عاوان مه 

 (.1121 ;652).«د ادموثر تاریخد که اکاون برخلاف این ان ظار گوا د مد

 کم افسزی»تاه به تمامد این موضییوعات در پسوند با مفهومعاوان یک اشییاره کوبه -6

 باند مراجعه کاسدبه مسلد« کار

.Miliband, 1191, 15, 11; 1111, 11 

ای رسد که اخ لاف سسس ماتسک یا قابا ملاحظهی عام به نظر مددر مورد مفهوم طبقه-1

باشد، به  مسن دلسا من در بحث از این مفهوم و داشی ه نبسن مارکس و انگلس وجود 

کسه بر مارکس تغالباً ی من کا . اما اگر مقالهاشاره مد به آثار  ر دو م فکر ن ایج آن

کار هوم را بهاین مف تریبه شکا وسس  انگلس نسبت بهت که او سکاد به این دلسا امد

 ,bبر مانسفست کمونسست ) 1999ی سیال علاوه انگلس خود در مقدمهبرده اسیت. به

وده ب« ی عامطبقه»شکا دادن به مفهوم  باندمارکس  اب داکاد در ( اشاره مد5111112

 است.

 برای اشاره و بحث صریح در باب این مفهوم مراجعه کاسد به:-1

Avineri, 1129, 51–26; Draper, 1111, 111–1; 1119, 12–16; Miliband, 

1191, 11; Cunningham, 1111, 61; Townshend, 1112, 5; Ahmad, 

1111, 11–11; Eagleton, 6226; and Callinicos, 6222, 11–15, 611–656. 
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م را دق د این مفهو، احمد و ایگل ون( با بدعاوان نمونه آویاریچاد تن از مفسییران )به

  مسن کار را در اشییاره به کانساگهام فرسییونگونه که مککااید،  مانتعریف مد

 کاد.مد

 اید نظسر س   پدرسالاری و نژادی کا  تا پدیدهاسی فاده مد ی بساننحوهمن از این -5

 «غسرطبقه» یاید کیه باسیاد طبقاتد دارند م مایز کا . مطمئاا اصییطلاح را از سیی  

 را    «طبقاتد»سییلطه غالباً ن سیی   پدرسییالارانه و نژادی کااده اسییت، چوگمراه

 رسد.ای ماظور کاوند ما امکاند معقول به نظر مد، و برگسرددربرمد

 ر: ی مارکس ب«مقدمه»مقایسه کاسد با -2
 Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Law   

زمان،    طوربه ،ی مدندجامعهی ویژه از چون انقلیاب یک ملت و ر اید یک طبقه»

جامعه کا  ای ازچون رس هاج ماعد    ییک رس ه رسیمست شیااخ ه شدنبه موجب

 جا ترجمه کلمه آلمانددر این« ملت» ی(. کلمهMarx, 1115a, 195)...« شییودمد

(Volk( )“die Revolution eines Volkes”) د اروشاسیت. از م ن این فراز به

عاوان یک مفهوم به، نه فهمسدنهادی -باید از حسث سییساسییدرا « ملت»آید که بر مد

 تاریخد.-قومد

 1991 سال مانسفست کمونسستی انگلس بر چاپ آلماند «مقدمه»مقایسیه کاسد با -1

(a, 1191112اشییاره به این نک ه با ارزش اسییت که انگلس مفهوم طبقه .)را ی عام - 

ر فک»یا « ی اصلدگزاره»عاوان عاصری از به - گرچه بدون اسی فاده از این اصیطلاح

 (.b, 511; 1112a, 1191112کاد)سفست قلمداد مدمان« اصلد

]یعاد  «رسییدپرول یارییا...تاها با الغای خود و نسروی مقابا خود به پسروزی مد»-9

توان اس دلال ارائه شده (. مدMarx and Engels, 1115, 12) ) مالکست خصوصد[

تواند دنم شدن اسی ممار بادی کرد. پرول اریا بدونجا را به شیکا زیر صیورتدر این

ی سرشت پرول اریاست، پرول اریا تا وجود داشی ه باشید. چون اسی ممار عاصر سازنده

. باابراین، تاها راه برای د دبه وجود خود ادامه مد چاان   شییودکه اسیی ممار مددزمان
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اد، ک ی خود اوستلغاا - یابدیعاد به ر اید دست مد -خود اس ممار  در محو پرول اریا

 ید دیگر پرول اریا نباشاد.یعاد کارگران با

1- bender, 1199, 19 and Simon, 1111, 61. 

 گونهچهه ک کاداین نک ه را فراموش مدکاد، اما توضییسح بایدر بر این نک ه تکسه مد

 انجامد.ر اید پرول اریا به ر اید عمومد مد

 طبقه در حال»و « طبقه در حال عروج»به تفاوت بسن  سودمادیشیکا آویاری به-12

تحلسا اج ماعد مارکس و انگلس  با در پسوندغالباً کاد)این اصطلاحات اشاره مد« زوال

رابطه دارد و این که این « تادعای عامس» ا لاف بسن این دو بکه اخ رود(کار مدبیه

(. cf. Sacristán, 1191, 629 ;59, 1129)  س اد یا نه« مع بر و واقعد»اصطلاحات 

 است.« عام یطبقه»م رادف اساساً « در حال عروجی بقهط»در این تفسسر 

برم کار نمدبه کاما را با دقت« سلطه»و « اس ممار»، «س  »در این مقاله اصطلاح -11

کااد( و تلاشد برای تعریف این اصطلاحات سن مدکه مارکس و انگلس چاگونه ) مان

گا د تاها به دی د  . افزون بر این، در صییفحات بعو مرز ای کاربرد آن انجام نمد

 یبرم که دربرگسرندهعاوان اصییطلاحد به کار مدکا  و آن را بهاشییاره مد« سیی  »

 از تکرار بسش از حد پر سز کا . کهاین برای    ست. « سلطه»و « ماراس م»

اد کدرس د اشاره مدبه «چرا مارکس حق داشت»تری ایگل ون در ک اب اخسرش -16

 پاداردمد« عاملان ر اید عمومد»چون ا   رارگر ی کاعضییای طبقه میارکسکیه 

که سیی   طبقاتد به حفظ نژادپرسیی د و پدرسییالاری  پذیرد( و ح د مد125 ,6211)

دید این دلسلد اسییت برای موجه  خوا س  گونه که(.  مان122 ,6211) کادکمک مد

ضییمن د د که چرا ر اید پرول اریا م اما ایگل ون توضییسح نمد«. ر اید عام»ن بود

این امر  به خود را یهلاحظ)از ماظر میارکس و انگلس(، و م ر یاید عمومد اسییت

ادر ق»، «ی اج ماعد آزاد شییونداز قسدوباد طبقه»کاد که افراد  اگامد که محدود مد

 .(121«)به شکوفاید خود خوا اد بود
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توان به  اید  سیی اد که مد ا تاها مفاسیید یا زیانماظور من این نسسییت که این-11

زیان  هاین اس دلال ویژ در رابطه بااست که  این تربسش ینک ه داری نسبت داد،سرمایه

 .شوندمحسوب مد

چاسن گوید الغای طبقات   شود که انگلس در آن د دوریاگ مدفراموش مدغالباً -11

ن را ممک انسییاندواقعاً یک اخلاقسات »بار  برای نخسیی سن وانجامد ید اخلاقد مدبه ر ا

 (99, 1191) «برتر استآن  ذ اد یاز تخاص  طبقاتد و خاطرهسازد که دم

شان کاد. الب ه نه در نقشداران نسز کمک مدسیسالسسی  و کمونسس  به سرمایهسیو-15

تکاما  ی ای مارکس و انگلس دربارهفرضاگر پسش دار. دلسا آنچون سییرمایه  

 دارانین نسست که بسساری از سرمایها یا ح د مقدم اًصرفاً  داری درسیت باشدسیرمایه

 بر یاباد و کا رل دولت ا ثبات مد، شرکتشوندسرانجام در اثر رقابت ورشکست مد

داری تر این اسییت که سرمایهدلسا اصییلد بسش یابد بلکهبرخد از صیاای  افزایش مد

 ,see) داران استسرمایه دای از بسگانگد برای خوی قابا ملاحظهی درجهدربرگسرنده

e.g., Marx and Engels, 1115, 12.) قول در این مورد مراجعه کاسد به برای نقا

 داران نسز  سییت.)کاد که کمونسسیی  به نف  سییرمایهکه یادآوری مدخر أم انگلس 

Engels, 1112c, 111.) 

به دلسلد  عموماً  ،رساندآسیسب مد اندارداری به خود سیرمایهجا که سیرمایهتا آن-12

 )به زیرنویس پسشسن مراجعه کاسد(. م فاوت استلاً کام

رای اس راتژیک باساساً این اس دلال با یک مورد  گونهچهتوجه داشی ه باشیسد که  -11

تحول رادیکال اج ماعد تفاوت  در جهت اییاف ه برای  ر برنامهسییازمان ا مست کار

 ای بشجا یابدازمانس بدون»به این معااست که  ، اس دلال اخسرباندمسلد به قولدارد. 

 ینظ  اج ماعد مسیلط را از حسث باساد تواننمد ،عاوان نسرو ای سیساسیدبه کارگری

یاف ه نسییبت به نسرو ای اج ماعد سییازمان ی کارگرطبقه، چون دادمورد چالش قرار 

برای تحول اج ماعد برخوردار  یترو ظرفست بسش مدیگر از نسروی بیالقوه، انسییجیا
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 ,Miliband, 1191, 112; cf. Anderson, 1191, 12–11; Wood) «.اسییت

 یطبقهدرسیی د بر ا مست بسییسج ( در حالد که این اسیی دلال به12–199 ,15 ,1192

س  به نف  /کمونسهد انگاشی ن این امر که سیوسسالسس با بدیاما  ،کادمد تأکسد کارگر

 ند.ماتمامد جامعه خوا د بود، ناقص باقد مد

که اسیی ممار جاسیید در  این دلسلد اسییت در کاار فقدان بسکاری و عواما دیگر -19

 طبقه نادر خوا د بود.جوام  بد

انقساد  الکبردگد پرول اریا الگوید برای تمام اشیی»گوید درسیی د مدآویاری به-11

توان نسب ا مشهور تز مارکس را مد ییکد از موارد اس فاده«. شودانسیاند محسوب مد

فحشای  نای از آشکا ویژهصیرفاً فحشیا » فحشیا مشیا ده کرد یبارهنظر او در در

 «.ن گرف ار اندعمومد است که کارگران در آ

 ادیصاق  مولد با حذف زنان از دسیی رسیید به مااب »این کا رل طبق نظر  ارتمن -62

 «.شود ا حفظ مدنو محدود کردن جاسست آ لازم

 ونسسیی د برایمر داشییت که جوام  سییوسییسالسسیی د و کباید به خاط زمساهدر این -61

 دکشییبهرهتر تمامد انواع کار از نسرو ای مولده ی بسشبخش کردن و جاذبهرضییایت

 کااد.مد

و  انجامد،گرایانه مدتقلسا-این دیدگاه به عملکردی طبقاتد»هام طبق نظر کیانساگ-66

از  موجب انحراف د وکانسرو یای دموکراتسک را تجزیه مدکاید. آن را تقوییت مد

ای  داوریگراید افراطد، پسش، ملد ای مشییکلاتد نظسر نژادپرسیی دریشییه کشییف

ا این انحرافات را حفظ و و عل ،شودمد نگرایانه و نظایر آجاسگرایانه و غسر  جاس

طبقات  و ی کارگرطبقهکاد، و ح د موجب پسدایش چاسن رویکرد اید در تحکس  مد

 «.شوددیگر مد
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