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I 
باقي  يي ناممكنياؤپردازاني ر شهر فقط براي نظريه ، آرماني بيستم كند كه در اواسط سده ماركوزه استدالل مي

] هر ١كنند.[ مياستفاده » براي مردودشمردن برخي امكانات اجتماعي ـ تاريخي "شهر آرمان"مفهوم «ماند كه از  مي
هاي تحقق  مكن، و شيوهنه فقط مرزهاي امر واقعي بلكه مرزهاي امر م گير در ثروت، فناوري و علم پيشرفت چشم

هاي مالزم آن،  كاالها و دانش، همراه با مهارت يامروزتوليد  دهد. دست آمده را گسترش مي تازه به گيِ اين بالقوه
ا و ي ما دگرگون كرده است. بازشناسي اين رونده اي عملي زندگي هر روزهه قديم را به بديل  شهرهاي زمان آرمان
  ي كمونيستي انجاميده است. تصور ماركس از جامعه شان به احياي عالقه به معناي

ي كمونيسم از امكانات انساني و  تصور خود را دربارهي سوسياليستي جديد،  هاي جامعه با توجه به اولويتماركس 
براي پرداختن به معضالت هايي  برنامهكارگري ظفرمند   كرد. طبقهبنا ، اش مشهود بود در زمانهقبالً اي كه  فناورانه

 پيشاپيشماركس  زعم به اجتماعي به راه انداخت كه يپويش انقالبو  ارائه كردي قديم  جاي مانده از جامعه به
، جزيي يكپارچه از ي موجوداز الگوها و روندهاي كمونيستي  بيني آينده پيش را ترسيم كرد.اش  توان نتايج عمومي مي

مرتبط   عيني يي كه معضالت اجتماعي و اقتصادي را با منافعا داري است، واكاوي واكاوي ماركس از سرمايه
شود،  بپردازد؛ آنچه آشكار مي آن معضالتي متمايز به يها به شيوه ددار ميكه هر طبقه را وا ، يعني منافعيكند مي

كه  اين معنا به .آيد شمار مي بهداري  ي توليد سرمايه سوسياليستي شيوه دگرگونيِ واقعي كه ذاتيِ امكاناتي است
اي را از طريق نقد  خواهيم جهان تازه بلكه مي ،كنيم بيني نمي نحو جزمي پيش ما جهان را به«كند:  ماركس اعالم مي

ي  ي آينده درباره يشها بيني نظير پيشكرد،  بيني ي كمونيسم پيش آنچه ماركس دربارهاما  ]٢»[جهان قديم بيابيم.
اشتباه بيني مفرطش را اغلب با جبرباوري خام  احتمال باال است. ماركس كه خوش، فقط يك داري خود سرمايه

سوسياليستي ــ يا از طريق بربريت هم بديل ديگري است، اما پيروزي هايي از  شكلكرد كه  گيرند، انكار نمي مي
  ]٣شود.[ تر شمرده مي هاي راي ــ محتمل انقالب يا از طريق صندوق

است و ميان  شهر ترين آرمان هنگام معروف هم ،اي وضعيت خالف قاعدهكمونيستي ماركس در ي  جامعه
يسم را براي ماركسيسم كس اهميت تصور ماركس از كمون كه هيچ و در حالي گيرد؛ ميترين آنها جاي   شده شناخته كم

ي نخست بر دوش خود  مسئوليت چنين وضعيتي در وهلهآلود و ناروشن است.  كند، خود اين تصور مه انكار نمي
از آن دسته براين، او غالباً  ي كمونيستي ارائه دهد. عالوه مند از جامعه ماركس است كه هرگز نكوشيد تبييني دستگاه

انتقاد افرادي احمق، ناكارآمد و حتي ارتجاعي  عنوان به كردند، ميسوسياليستي كه چنين تبييني ارائه نويسندگان از 
 توانيم كمونيسم را توصيف كنيم چرا كه كند ما نمي كه داللت بر آن مي اظهاراتي كرده ماركسچنين  هم. كرد مي

تي نيست كه واقعيت بايد خود را با آن تنظيم سم به نظر ما حالت ثابكموني«شدن است:  هميشه در فرايند كمونيسم
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نبشي كند. شرايط چنين ج لغو ميتوانيم جنبشي واقعي را كمونيسم بناميم كه وضعيت كنوني امور را  كند. ما مي
  ]٤»[د.ندارهايي است كه اكنون وجود  فرض ناشي از پيش

ي آينده در سراسر  ها از جامعه دانند، توصيف ، همانطور كه حتي خوانندگان سرسري ماركس مي با اين همه

 سرمايهكه قرار بود به كتاب  ١٨٥١، اگر بر مبناي يك طرح كلي در  براين اند. عالوه هاي ماركس پراكنده نوشته

مند در جلد  ي كمونيسم به شكلي دستگاه ههاي خود را دربار د داشت ديدگاهص، ماركس ق بدل شود قضاوت كنيم
نهايي ارائه كند. طرح تغيير كرد تا حدودي به اين دليل كه ماركس هرگز كارش را با خود اقتصاد سياسي به پايان 

 "واقع به"، آنچه  معروف "امر ايجابي"آن «عنوان  اي خطاب به ماركس به نرساند، و آنچه انگلس در نامه
ي  درباره كردن دهد كه ايراد ماركس به بحث ] اما اين ماجرا نشان مي٥[ هرگز نوشته نشد. ،ندك مياشاره » خواهي مي

ويژه در  طور مشخص، و به تر ايرادي است استراتژيك تا ايرادي اصولي. ماركس به ي كمونيستي بيش جامعه
جزء  براي آينده پيچي كه نسخه داشتهايي  از ساير سوسياليستي تمايز خود را  ، دغدغه شكارهايترين  قديمي

،  دهند ميهاي خود را تغيير  ها و ديدگاه راهكه هنگامي  ها آدمچنين كامالً آگاه بود كه  او هم بود. الينفك كارشان
ي زندگي بهتر در  و فقط به درجات اندكي متأثر از جاذبه ،است در اكنونناپذير  عموماً در واكنش به وضعيت تحمل

 يعني ي مؤثري براي ارتقاء آگاهي طبقاتي پرولتري وسيله ستتوان ابراين، تأكيد بر كمونيسم نمي. بنهستندآينده 
،  باشد. سرانجام، با فقط طرحي كلي از آينده كه از منظر حال مشهود است ماركسي  واسطه هدف سياسي بي

بدون تضعيف سرشت كه  سنگين كند مواد و مصالحيبا  را داري از سرمايه اش واكاوي ماركس ترديد داشت كه
  مورد توجه قرار گيرد.بسياري افراد،  در ذهناش  علمي كل پروژه

ام تصور ماركس را از  ي مطلب كوشيده ، در ادامهاش رغم پراتيك خود ماركس و خالف هشدار تلويحي به
ان عمرش اش را به روي كاغذ آورد، تا پاي سالي كه خطوط كلي واكاوي ، يعني١٨٤٤هاي  كمونيسم از نوشته

كند.  معني پيدا ميمانند تصوير يك معما  ،آوردن نظرات گوناگون گردهمدر اين  يي كمونيست جامعهبازسازي كنم. 
 فهم نيستند. قابلاند كه عمالً  اند و قطعات ديگر به قدري مبهم تصويري است كه قطعات بسياري از آن مفقود شده

برخي اند. با وجود  كرده تر از آنچه اغلب افراد گمان مي تر و منسجم كلي است كاملجا مانده،  با اين همه، آنچه به
ها و  ام. شكاف ي كمونيستي فراتر نرفته بازسازي اجزاي جامعههاي جدي، من از سخنان بالفعل ماركس در  وسوسه

گيري خاصي  اهد به نتيجهبه اقتضاي اوضاع و احوال هر جا كه شواند. اما  نخورده باقي مانده ها دست قطعيت عدم
  ام. اشاره دارد، از بيان آن اكراه نداشته

ي  ارائه ازرا كه ماركس  مواجه نيستآيا چنين تالشي براي بازسازي تصور ماركس از آينده با همان انتقادي 
احتمال زياد امروزه به . كنم طور فكر نمي اينتر باز داشت؟ من  يافته ي اين موضوع به سياقي نظام نظراتش درباره
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 يادآوري خود سوسياليستي كه بهكس ماركسيسم را، حتي با افزودن برداشتي صريح از كمونيسم، با ساير مكاتب  هيچ
 باعث ارتقاي آگاهي طبقاتي پرولتريتواند  ميكه توصيف كمونيسم  گيرد. اين شان دشوار است، اشتباه نمي نام
واقعيت  عنوان بهاستثمار كارگران  فهمبراي  ي آثاري ارائهترديد  بي به نظرم،پرسش دشوارتري است. شود يا خير،  مي

{براي » ترين شيوه قطعي« ، هاي ماركس نوشته ي اغلب شده هدف اعالمهمان داري،  بنيادي و ضروري نظام سرمايه
، از زندگي تري ي انساني تصور شيوه  ناتواني در سان برايم روشن است كه  به همين. اتي استآگاهي طبق ارتقاي}
چوب الي چرخ چنين اي نقش دارد كه  اعتنايي و بدبيني اي كه همين استثمار آن را قوام بخشيده، در بي ناتواني

و در واقع به كارگران  ي بهتري از زندگي در كمونيسم ارهي انگ ، ارائهدر پرتو چنين ديدگاهي گذارد. آگاهي مي
 امري اساسي در ،هاي زندگي در روسيه و چين امروز) ته از شرحنه برگرفچيزي (شده  طبقات سركوب ي همهاعضاي 

  است. ي سوسياليستي موفقيت پروژه
زمان در قدر صادق است كه  همانامروزه كمونيسم باشد، كلي   فقط براي شناخت خطوط اگر حتي، اين موضوع

ماركسيسم كل توانست تاثير منفي بر  خطوط كلي فقط مياين  ي كه در زمان ماركس ارائه ماركس. اما در حالي
روي به قطعاتي از افق ديد ماركس را  ،ي مابين ما و ماركس سده چرا كه ،گذارد، اكنون چنين چيزي صادق نيست

اي كه  راز آيندهشوند.  تر ديده و فهميده مي ام ــ ساده كه من نشان داده زمين آورده و اغلب قطعات باقيمانده ــ چنان
داري فاش شد ــ رازي كه هنوز كلي و ناقص است ــ رازي است  ي سرمايه جامعهماركس از ي  در واكاوي استادانه

كامروايي انساني كه اين  تحقق ديگري است براي ي وسيلهبه عموم و شناساندن آن اش سر آمده است  كه زمانه
  كشد. واكاوي به تصوير مي

II 
» ديكتاتوري پرولتاريا«ي  به منزله ي اول عموماً مرحلهبه كند،  ونيستي را به دو نيمه تقسيم ميي كم ماركس آينده

ي اول با اين ادعا  مرزهاي تاريخي مرحلهنامند.  مي» كمونيسم كامل«و دومين مرحله را معموالً  كنند مياشاره 
ري قرار از دگرگوني انقالبي يكي به ديگاي  داري و سوسياليستي، دوره سرمايهي  جامعهميان «شود كه  تعيين مي

ي دگرگوني انقالبي متناظر است كه در آن دولت چيزي ديكتاتوري  ي گذار سياسي با اين دوره دارد. يك دوره
  ]٦»[تواند باشد. انقالبي پرولتاريا نمي

اي  م جامعهآنچه در اينجا بايد به آن بپردازي«كه  شود ميمشخص  سكل سرشت اين دوره با اين عبارت مارك
ي  از جامعه  كه تازه گونه آن ،يافته باشد، بلكه برعكس تكاملگونه كه بر بنيادهاي خويش  است كمونيستي، نه آن

ي جديد  جامعهكه از رحم آن   ي كهنه جامعه زادنشانِهنوز داري ظهور كرده است: به اين ترتيب، از هر لحاظ  سرمايه
باليدن ضروري براي كمونيسم كامل ي  دوره همانا ي اول ] اين مرحله٧[بر آن نقش بسته است. ،آورد مي بر سر

ين دوره ي بازسازي كامل هستند. ا اند درگير وظيفه داري را نابود كرده هايي كه سرمايه است: زماني است كه انسان
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ك است و ماركس داري و هم با كمونيسم كامل شري هايي را هم با سرمايه و سازمان زندگي ويژگي  شيوه  مثابه به
كشد ــ نخستين مرحله به نحو نامحسوسي تدريجاً جاي خود  اين دوره چقدر به درازا مي كند كه هرگز مشخص نمي

  دهد. ي دوم مي را به مرحله
، نقد مانيفست كمونيستي ديكتاتوري پرولتاريا عبارتست از  ماركس دربارهي نظرات  منبع اصلي ما درباره

پردازد. در  ي اصالحات كمون پاريس مي كه در آن ماركس به بحث درباره داخلي فرانسه جنگو  تاوگي  برنامه
شود بالفاصله پس از پيروزي بر  وجود دارد كه از احزاب كارگري خواسته مي ، ده اقداممانيفست كمونيست

 عنوان بهتوانيم اين فهرست را  مي شود، مياين اقدامات قبال انجام  اين ديد كهبا ذاشته شود. داران به اجرا گ سرمايه
  ي اول داريم استفاده كنيم. براي تصويري كه از مرحلهاي  پايه

 زمين براي هاي اجاره ي همه و استفاده از ارضي) الغاي مالكيت ١«كند عبارتست از:  آنچه ماركس مطالبه مي
مصادره ). ٤. وراثتحق  هرگونهغاي ) ال٣. بر درآمدتصاعدي يا تدريجي سنگين ) ماليات ٢مقاصد عمومي.  تأمين
ي دولتي و  در دست دولت از طريق يك بانك ملي با سرمايه ات) تمركز اعتبار٥مهاجران و شورشيان.  ي همه اموال

ها و  گسترش كارخانه) ٧ونقل در دست دولت.  و حمل يارتباطوسايل ) تمركز ٦. مطلق انحصاربرخورداري از 
) ٨. اي عمومي براساس برنامه اراضيهاي باير و بهسازي  زمين كشت و آبادانيتملك دولت،   ابزارهاي توليد تحت

صنايع كشاورزي با  تلفيق) ٩ويژه براي كشاورزي.  هاي صنعتي به ارتش تشكيلهمگان به كاركردن.  يكساناجبار 
براي ) آموزش رايگان ١٠كشور. سراسر جمعيت در  تر يكنواختا با توزيع الغاي تدريجي تمايز شهر و روستتوليدي؛ 

آموزش با توليد  تلفيق. اش در شكل كنوني ها كار كودكان در كارخانه ممنوعيتكودكان در مدارس دولتي.  تمام
   ].٨صنعتي و غيره و غيره.[

ترين  ، اما در پيشرفته»گمان در كشورهاي مختلف متفاوت خواهد بود اين اقدامات بي« شود كه  تصديق مي
رسد كه اين تنوعات در  نظر مي از تنوع وسايل، و بهنظر  صرف» قابل كاربست است. عموماًطور عام  هب«كشورها 

به زور گرفتن ... تمام سرمايه از بورژوازي، تمركز تمامي «حداقل خود خواهند بود، اهداف يكسان باقي خواهند ماند: 
  »ت هر چه ممكن.ا سرعوسايل توليد در دست دولت... و افزايش كل نيروهاي مولد ب

  :كنيمآورند روشن  تغييراتي را كه هريك به بار مي تا ميزان كامل كنيم بررسي مياين مطالبات را تك به تك 
به جاي .» يمقاصد عموم نيتأم يبرا نيزم يها اجارهي  همهو استفاده از  يارض تيمالك يالغا) «١
ي دهقانان ــ زمين  كنند ــ روياي ارتجاعي همه كردن امالك و دادن زمين به افرادي كه روي آن كار مي تكه تكه

ي  برد. اگر از نحوه كند براي مقاصد عمومي به كار مي اي را كه دريافت مي اجارهشود كه  به دارايي دولت تبديل مي
اي كه به  قضاوت كنيم، زارعان در مقايسه با اجاره اخلي در فرانسهجنگ دي زمين توسط ماركس در  رسي مسئلهبر

] ماركس بعدها كه با نقد باكونين ٩ي كمتري به دولت خواهند پرداخت.[ پرداختند، اجاره اربابان پيشين خود مي
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اقداماتي بزند كه از مثابه حكومت دست به  پرولتاريا بايد به«گويد:  مواجه شد، اين مطالبه را محدود كرد. اكنون مي
سان او را طرفدار انقالب كند؛ اما اقداماتي  هبود يافته است و بديندهقان پي ببرد كه جايگاهش مستقيماً ب  طريق آن

ي مركزي خود گذار از مالكيت خصوصي بر خاك را به مالكيت اشتراكي تسهيل كند، به نحوي كه  كه در هسته
سد. اما اين اقدامات نبايد مخالفت دهقان را با مثالً الغاي حق گيري بر نتيجه هقان شخصاً از لحاظ اقتصادي به ايند

دار جايگزين دهقان  دار سرمايه اجارهبري يا الغاي مالكيتش برانگيزاند: اين امر فقط در جايي ممكن است كه  ارث
و نه  رو مستقيماً باشد و از اين، پرولتر، كارگر مزدبگيرهمانند كارگر شهري، شده باشد و كشتكار واقعي خاك به واقع 

ما حتي حق كمتري داريم كه مالكيت دهقاني خرد را اساساً با  فقط غيرمستقيم، منافعي همانند منافع او داشته باشد.
كه در كارزار انقالبي باكونين  كردن قطعات از طريق انتقال امالك بزرگ به دهقانان تقويت كنيم، چنان بزرگ

  ]١٠شاهديم.[
ها و آن  ه تاكتيكتوان با اين واقعيت توضيح داد كه ماركس در اينجا اساساً معطوف ب ص ظاهري را مياين تناق

ي  عمدتاً دربارهمانيفست كمونيست كه در  كنند، در حالي زمين خودشان كار مي دسته از دهقاناني است كه روي قطعه
خاللِ، و بالفاصله پس  ، درسازگار كرد: قبالتوان  گويد. اين دو موضع را به شرح زير مي زمين سخن مي دهقانان بي

هاي  زمين بايد فوراً روي زمين كه دهقانان بي در حالي مالك را نترساند، دهقانان خردهاز انقالب بايد مراقب بود كه 
خود به صورت اشتراكي كار كنند. ماركس در اين اعتقاد خود تزلزلي نشان نداد كه اگر  اربابان و كارفرمايان پيشين

دهقانان انجام  ايكم قادر باشد بالفاصله كاري بر بايد دستبخت و اقبالي براي پيروزي داشته باشد، «سوسياليسم 
  ]١١»[اد.با در نظرگرفتن كليه جوانب، بورژوازي فرانسه در انقالبش انجام دكه  دهد، چنان

تواند  او نمي] ١٢».[حسابگربيش از هر چيز، انساني است «شمارش،  توهمات بيرغم  دهقان به نظر ماركس، به
هاي اشتراكي نشود. به نظر  در دسترس مجتمع فرهنگيِ مادي، شرايط كار و زندگيِ يِبال فراغجذب منافع مالياتي، 

هايي هستند كه او  دارد محروم كند، استدالل مالك را از هر آنچه خردهدهقان كه  ها بدون آن ي اين كه همهرسد  مي
بيند و نه زمان  مينه مشكل بزرگي اش را به اشتراك بگذارد. ماركس در انجام اين گذار  كنند كه دارايي را قانع مي

  شود. درازي را براي آن متصور مي
هاي مهمي از لحاظ درآمد در اين مرحله، يا  ظاهراً تفاوت »بر درآمد. نيسنگ يجيتدر اي يتصاعد اتيمال«) ٢
شان احتماالً بيش از زماني  اند و مالكان تحت تملك خصوصي ها وجود دارند. بسياري از بنگاه كم در آغاز آن دست

اي ه براين، در يك اقتصاد با اشتغال كامل و كمبود بسياري مهارت كه در كارخانه كار كنند درآمد دارند. عالوه
نابرابري در بنابراين، اساسي، هنوز مشاغلي وجود دارد كه بايد مزدهاي بااليي بپردازند تا كارگران را جذب كنند. 

، از طريق ماليات بر درآمد  لحاظ اقتصادي ضروري است اما چون از لحاظ اجتماعي نيز نامطلوب است درآمدها به
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تدريجي بر درآمد به  د. با افزايش برابري درآمدها، مالياتپر شو انالمكا حتي شود تا اين شكاف واقعي تالش مي
  شود. فوريت منسوخ مي

امري ضروري  عنوان بهشود اما  هاي بين درآمدهاي شخصي تقبيح مي تفاوت» الغاي هرگونه حق وراثت.) « ٣
در حال مرگ كساني كه  بايست با ميشود. اما اختالف در مكنت و دارايي خانوادگي پذيرفتني نيست و  پذيرفته مي

به  دتوان نمي است،هاي درآمدي  رود. حتي ناچيزترين دارايي كه ناشي از تفاوتباز آن برخوردارند از بين حاضر 
كه به دهقانان  كه چگونه اين خواست با قصدي كه قبالً بيان شد، يعني اين فرزندان كسي به ارث برسد. اين

هاي اشتراكي  را حفظ كنند تا زماني كه خودشان تصميم بگيرند به مجتمع شود زمين خود مالك اجازه داده مي خرده
داند  دانيم ماركس چه چيزهايي را در زمره مواردي مي چنين يقيناً نمي ملحق شوند، در جايي روشن نشده است. هم

  تواند به ارث برسد. كه نمي
ه مالكيت افراد درآيد مگر وسايل فردي تواند ب چيزي نمي« كند كه اعالم ميي مزد  ماركس هنگام بحث درباره

شود.  تواند، به كار برده مي تواند به ارث برسد يا نمي شك معياري مشابه براي تمايز ميان آنچه مي بي ]١٣[  »مصرف.
اند. از اين  شدن به برابري در ثروت پس از مرگ كساني است كه اكنون زنده هدف از اصل الغاي حق وراثت، نائل

داري ــ  ها ــ روياي ناممكن در سرمايه زندگي افراد با امتيازهاي مادي يكسان و برابري فرصت زمان به بعد،
كسب خواهند كرد، چيزي است كه با فعاليت  از آنو فراتر  سرانجام تحقق خواهد يافت. آنچه افراد عالوه بر اين

  اند. خود به دست آورده
دولت حركت عملي كه هدفش بيش از آنكه كمك به است  ياين گام». مصادره اموال مهاجران و شورشيان) «٤

، هشداري است به بورژوازي كه درگير فعاليت ضدانقالبي نشود. پيروزي پرولتاريا با  مالكيت عمومي باشد به سوي
شان مانع فرايند بازسازي  ي پيشين كه خصومت شود بلكه بايد پيكار با تمامي بازماندگان جامعه انقالب كامل نمي

ي انسانيتي است كه بر اساس آن ماركس با ضدانقالبيون مقابله  دهنده شود ادامه يابد. اين بند نشان اعي مياجتم
  شود.  كند و مصادره شديدترين مجازاتي است كه ذكر مي مي

». ي دولتي و برخورداري از انحصار مطلق تمركز اعتبارات در دست دولت از طريق يك بانك ملي با سرمايه) «٥
كند. دولت با  شان براي هدايت اقتصاد محروم مي ين بند كارگزاران مالي را هم از ثروت خود و هم از قدرتتحقق ا

تواند تصميم بگيرد كه كدام بخش از اقتصاد بايد گسترش يابد و اين  كنترل انحصاري تسهيالت اعتباري مي
را كه ماركس در جاي » هاي ملي كارگاه«سازد كه  چنين دولت را قادر مي اين اقدام همگسترش تا چه حد باشد. 
فايده يا از لحاظ اجتماعي  هايي كه بي ] از لحاظ مالي تأمين كند. در اين فاصله، شركت١٤[ ديگري خواستار شده بود

ويژه مهم در اين خواست ماركس اين است  ي به ]  نكته١٥[ شوند. تخصيص بودجه حذف مي بار هستند، با عدم زيان
اگر تمامي  داند. مي، چه خصوصي چه عمومي، جايز  هاي منفرد دهد كه براي بنگاه لي را نشان ميي استقال كه درجه
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ي كنترل نخواهد  وسيله عنوان بهتصميمات اصلي را قدرت مركزي معيني بگيرد، دولت نيازي به استفاده از اعتبار 
  داشت.
كردن تعدادي  بلي، هدف از اين اقدام محروممانند بند ق» ونقل در دست دولت. تمركز وسايل ارتباطي و حمل) «٦

ي  دهد تا نظام ارتباطات داخلي خود را برپايه شان در كنترل اقتصاد كشور است و به دولت اجازه مي دار از قدرت سرمايه
ونقل براي تهيدستان رايگان خواهد  ي ديگر اين است كه كل حمل واسطه ي بي نياز اجتماعي گسترش دهد. نتيجه

توسط دولت، حاكي از اين ونقل  ارتباطات و حمل ي ي اداره وظيفه كهنكته نيست  نياز به تصريح اينبارديگر  ]١٦بود.[
  دولت نخواهد بود. تحت كنترلِ ،هاي فعاليت دايره كه اغلبِ است
هاي باير و بهسازي اراضي  تملك دولت، كشت و آباداني زمين  ها و ابزارهاي توليد تحت گسترش كارخانه) «٧

هاي ديگر را از  گيرد و كنترل بنگاه ها را به دست مي ي بنگاه هنگامي كه دولت اداره» اي عمومي. براساس برنامه
تواند  يابد. دولت نمي دخالت دولت در اقتصاد خاتمه نمي آورد، ميدراختيار خود طريق انحصار تسهيالت اعتباري به 

اكتفا كند. به كمك يك شود  داري كه مقدم بر آن است و بر آن تحميل مي به دستاوردهاي توليدي اقتصاد سرمايه
   شود افزايش يابد. كردن وسايلي كه با آن توليد مي شود تا موهبات طبيعت از طريق افزايش و كامل برنامه تالش مي

به نظم جديد » ويژه براي كشاورزي. هاي صنعتي به اجبار يكسان همگان به كاركردن. تشكيل ارتش) «٨
كنند توسط اكثريتي  دهد، وضعيتي كه در آن عده قليلي كه كار نمي داري خاتمه مي وضعيت انگلي موجود در سرمايه

نظر  صرف«كنند نخواهند خورد:  كه كار نميكنند. كساني  شوند. همه در كمونيسم كار مي كنند تأمين مي كه كار مي
شان قادر به شركت در توليد نيستند، كاري كه براي تأمين  از كار مازاد براي كساني كه به دليل سن خود يا ناتوانايي

در ، آزادي  اند كه برخي منتقدان ادعا كرده ] چنان١٧[كنند متوقف خواهد شد. شود كه كار نمي كساني انجام مي
كار متاثر از اين امر نخواهد بود بلكه فقط انتخاب براي كار نكردن ملغي خواهد شد. زماني كه همه كار وع نانتخاب 

هيچ «دهد ادعا كند كه كمونيسم  و اين به ماركس اجازه مي» كار بارآور ديگر يك صفت طبقاتي نخواهد بود«كنند، 
  »كارگر هستند. شناسد زيرا همه مانند يكديگر تفاوت طبقاتي را به رسميت نمي

هاي افراد  قدر به تغيير شخصيت در خواست ايجاد ارتش هاي صنعتي، به ويژه براي كشاورزي، همانماركس 
  دهد كه به ارتقا كارآمدي بيشتر اقتصادي. درگير توجه نشان مي

ت در سراسر تر جمعي تلفيق كشاورزي با صنايع توليدي؛ الغاي تدريجي تمايز شهر و روستا با توزيع يكنواخت) «٩
ي  تقسيم انسان به منزله  ،بيند نژاد انساني ميترين تقسيمات زيانباري كه ماركس در  شده شناخته  يكي از كم »كشور.

] بايد به ياد داشته باشيم كه به ١٩[ است.» روستا حيوان محدود به«ي  و انسان به منزله»  حيوان محدود به شهر«
شان  ي زندگي را بر شيوه» بالهت زندگي روستايي«برچسب و او هستند » اي از بربرها طبقه«، دهقانان  نظر ماركس

 نعنوا بهكه شهر بازنمود آن نياز دارند  يي] بنابراين، افرادي كه در روستا هستند به شهر و تمامي چيزها٢٠زند.[ مي
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، به هواي  كنند به روستا كه مردمي كه در شهر زندگي مي طور فناوري و فرهنگ پيچيده است، همان شكلي از
عنوان انسان  ها نياز دارند تا به جايگاه كامل خود به زمين رويكشيدن  بخش آن و زحمت انداز الهام اش، چشم تازه

هاي جديد اقتصادي كه به افراد اجازه  وترتيب نظمي كمونيسم تالشي است براي خلق  دست يابند. نخستين مرحله
تواند از اين  مي ،دهد خواهد داد تا اوقات خود را در شهرها و روستا سپري كنند. اهميتي كه ماركس به اين توسعه مي

  ]٢١الغاي تضاد بين شهر و روستا يكي از نخستين شروط زندگي اشتراكي است.[«ادعا استنباط شود كه 
براي رفع شكاف شهر و روستا فراهم از قبل  را وسايل ضروريي توليد پيشين  شيوهماركس اعتقاد دارد كه 

تر در آينده يعني وحدت كشاورزي و صنعت را  شرايط مادي سنتزي عالي«داري  گويد سرمايه ه است: ماركس ميوردآ
] ما آزاديم حدس ٢٢»[آفريند. اند مي آوردهشان به دست  تري كه در خالل جدايي موقت هاي كامل ي شكل بر پايه

رسد كه اين سنتز متضمن حركت برخي  اما به نظر مي ،عمالً چه چيزي خواهد بود» تر سنتز عالي«بزنيم كه اين 
هاي بازي است.  زارها و زمين ها، بيشه پاركاحداث صنايع به روستا و نيز گسترش اراضي آزاد درون شهرها براي 

كنند كاسته شود و  زنم كه ماركس مايل بود از تعداد افرادي كه در هر شهري زندگي مي مي براين، حدس عالوه
توزيع برابر جمعيت در سراسر «ي ميانگين در سراسر مناطق روستايي برپا شود و به  تر و با اندازه شهرهاي كوچك

  »پذير سازد. هاي صنعتي براي كشاورزي را امكان كشور بيانجامد و ايجاد ارتش
ها در شكل  آموزش رايگان براي تمام كودكان در مدارس دولتي. ممنوعيت كار كودكان در كارخانه) «١٠
در اغلب كشورها حتي آموزش ابتدايي رايگان  ١٨٤٨در ». اش. تلفيق آموزش با توليد صنعتي و غيره و غيره كنوني

  آمد. شمار نمي سي بهفهميم كه چرا آموزش عمومي يك اصالح اسا نبود و بنابراين به سادگي مي
نبود. در » مدارس دولتي«شود،  كه عموماً از اين اصطالح استنباط مي ، چنان »مدارس عمومي«مقصود ماركس از 

مخالفت » آموزش ابتدايي توسط دولت«ماركس با درخواست حزب سوسياليست براي كنترل » نقد برنامه گوتا«
هاى  ى، تعيين كيفيت كادر آموزشى، تعيين رشتهيارس ابتداهاى مد هزينهتعريف «گويد كه  كند. ماركس مي مي

كه در اياالت  هاى قانونى توسط بازرسان دولتى، چنان و نظارت بر اجراى اين ويژگىتوسط قانون، درسى و غيره 
از  حكومت و كليسا بايد .منصوب شود افرادمربى  عنوان بهكه دولت  با اينبسيار متفاوت است ، شود انجام ميمتحد 

يا از طريق نهادهاي اجتماعي كه  مستقيماً خودشان ] افراد٢٣.»[طرد شونديكسره  ارساعمال هرگونه نفوذى بر مد
  شان را فراهم خواهند كرد. ، خطوط راهنماي نظام آموزشي اند هنوز نامتخصص

آشكارا گذراندند.  ها مي زمان زيادي از هر روز را به كار بردگي در كارخانه  در زمان ماركسكودكان طبقه كارگر 
تمام اين زمان را به بهتر است شد. اما ماركس باور نداشت كه  به اين وضعيت بالفاصله خاتمه داده ميبايست  مي

 آن به جايماركس ] ٢٤فراگيري در كالس درس اختصاص داد. كالس درس هم مانع رشد كودك خواهد شد.[
 تمرينات ورزشيبا آموزش و  ،معين ياز سن باالتردر خصوص هر كودك كار مولد را «طرفدار آموزشي است كه 
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كارآيي توليد است بلكه يگانه روش براي ايجاد به هاي افزودن  تركيب كند؛ آموزشي كه نه فقط يكي از روش
  ]٢٥»[يافته. هايي است كامالً پرورش انسان

III 
، دقيقاً با فهرست مطالباتي كه در  آورد ي كمونيسم فراهم مي ي نخستين مرحله ماركس دربارهي اطالعاتي كه  همه

ريزي براي توليد و توزيع آنچه  ، شرايط و ساعات كار، برنامه شود منطبق نيست: دولت يافت مي مانيفست كمونيست
ديكتاتوري «ابزار حكومت طبقه كارگر، در اين دوره،  عنوان بهبايد توليد شود، هنوز بايد بررسي و بحث شود. دولت 

نظر  به» ديكتاتوري«پر نشان داده است كه ي، اصطالحي كه ناميمون از كار در آمد. هال در شود ناميده مي» پرولتاريا
را ] ماركس اين مفهوم ٢٦كنيم.[ كامالً متفاوت با چيزي بوده است كه اغلب ما برداشت مي شماركس و معاصران

برد. قبل از هيتلر و  فراقانوني يا عموماً خشن يك فرد يا گروه كوچكي از افراد به كار نمي به حكومت براي اشاره
كاربرد آن در روم باستان بود كه در آن قانون اساسي انتخاب بشدت متاثر از » ديكتاتوري«، معناي  موسوليني

ي محدود، عموماً در اوقات بحراني،  صي را براي يك دورهديكتاتوري را در نظر گرفته بود تا وظايف معين و مشخ
ي سازمان حكومت كارگري آينده بود كه  گراي بالنكي درباره هاي نخبه انجام بدهد. ماركس در مخالفت با ديدگاه

را معرفي كرد و منظورش از آن حكومت دمكراتيك كل طبقه » ديكتاتوري پرولتاريا«براي نخستين بار اصطالح 
  دادند. شامل كارگران كشاورزي) بود كه اكثريت بزرگ جمعيت را در تمامي كشورهاي پيشرفته تشكيل ميكارگر (

ظاهري رغم  دارهاست) و، به سرمايهرت سياسي در دست وجود دارد (قد» ديكتاتوري بورژوازي«داري  در سرمايه
 يابند. در شركت در حكومت و تاثيرگذاري بر آن به تغييري واقعي دست نمي باهاي كارگر  حكومت مردمي، توده از

داران و  ديكتاتوري پرولتاريا از سوي ديگر قدرت سياسي را اكثريت عظيم در دست دارند و هنگامي كه سرمايه
يه مردم شركت شوند و در فرايند سياسي همراه بق داران پيشين مشاغلي را در توليد به دست آورند كارگر مي  زمين

ديكتاتوري پرولتاريا عمالً ، »دمكراسي«داري از  جوامع سرمايه بنابراين حتي بنا به تعريفخواهند جست. 
  آن جوامع است.هاي دمكراتيك در  تر از حكومت دمكراتيك

كلي، طور  ماند. به رسد و تا شروع كمونيسم كامل برقرار باقي مي يكتاتوري پرولتاريا در پي انقالب فرا ميد
ي كامل كمونيستي  هايش، مادي و انساني، به جامعه ي جنبه به جا مانده در همه داريِ ي آن دگرگوني سرمايه وظيفه

اين ديكتاتوري  ]٢٧كند.[ عمل مي» انقالبي مداوم«چون  ديكتاتوري پرولتاريا هماست كه پيش رو قرار دارد. 
شوند و هم در رابطه با  پيوسته از نو پديدار مي دشمنان پيشين ،هم در رابطه با گذشته كه از آنحكومت  عنوان به

مادامي كه طبقات «گويد  كند، هدفي يكتا دارد. ماركس مي مندي عمل مي آينده كه براي آن به شكل كامالً نظام
احب قدرت تص با كند (زيرا دار وجود دارد، مادامي كه پرولتاريا هنوز با آن مبارزه مي ويژه طبقه سرمايه ديگر، به

اند)، بايد از وسايل قهرآميز و بنابراين از وسايل دولتي  دولتي، دشمنان پرولتاريا و سازمان پيشين جامعه ناپديد نشده
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ي طبقاتي و وجود طبقات بر آن  كه مبارزه اي پرولتاريا هنوز طبقه است و شرايط اقتصادي{چون} استفاده كند: 
شان بايد با زور  ، فرايند دگرگونييا دگرگون شودمتكي هستند هنوز ناپديد نشده است و بايد با زور از ميان برداشته 

  ]٢٨»[تسريع شود.
كند.  ياياي نظم كهن بايد از ميان بروند، دولت از تمام قدرت الزم براي اين مقصود استفاده مدر جايي كه بق

ي اموال و دارايي شورشيان شاخصي است از نوع  ي الغاي حق وراثت، مصادره در جاي ديگري دربارهنظرات ماركس 
چنانچه اعضاي منفرد اين طبقه . كند تأييد ميطبقه يك  عنوان بهدارها  نابودكردن سرمايه براياقداماتي كه ماركس 

ي نقش ديكتاتوري پرولتاريا داللت بر استفاده از  باره او در عبارات رسد كه به نظر ميناپذيرند،  نشان دهند كه اصالح
. اما ماركس ظاهراً اعتقاد داشت كه اقدامات اقتصادي و اجتماعي توسط رژيم جديد براي كند تري مي وسايل افراطي

خشونت  شود كه خود دست به داري كافيست و خشونت فيزيكي فقط عليه كساني اعمال مي دگرگوني اغلب سرمايه
  اند. زده

ي كمون  آميز ماركس درباره ستايش ي حكومت كارگري در اختيار داريم، از شرح بخش اعظم جزيياتي كه درباره
اي به آن نزديك شده بود كه به ما اجازه  است. كمون يك ديكتاتوري حقيقي پرولتاريا نبود اما به اندازهپاريس 

راز «گويد كه  . ماركس ميهاي دقيق دولت كارگري نباشد بنديعامي را منتزع كنيم، گيرم پيكردهد خطوط  مي
صرف؛ مت ي ي توليدكننده عليه طبقه اساساً حكومت طبقه كارگر بود، محصول طبقه«كمون اين است كه » حقيقي

  ]٢٩شود.[ كه رهايي اقتصادي كار تحت آن ساخته و بافته مي اي سرانجام مكشوف شكل سياسي
برگزيده گوناگون شهر  نواحيدر  عمومي  كه با رايمشاوران شهري  ازكمون «فت؟ اما كمون چگونه سازمان يا

بايست نه يك  مي ... كمونگرفتني بود. شان پس اين افراد در هر لحظه پاسخگو بودند و مقام شد. تشكيل  شدند مي
پليس به جاي اينكه  .باشد گذار هنگام اجرايي و قانون همكننده يعني  اندام پارلماني بلكه يك هيئت اجرايي و عمل

 كمون بدل در دست ابزارياش محروم شد و به  سياسي عناوينباره از  ، به يك مركزي باشد حكومت ابزارچنان  هم
هاي  ساير شاخه كاركناناين امر در خصوص  گرفتني بود. شد كه هم پاسخگو بود و هم در لحظه مقامش پس

بازوي بلند حكومت مردمي به مجالس قانونگذاري بسط يافت و به ] ٣٠[ صادق بود. هم اداري و اجرايي خدمات
در  همكاران خودمانند بقيه نيز قضات  هيئت دادرسان و«نامد پايان داد:  مي» نمايشياستقالل «آنچه ماركس 
ط آموزيم كه خ ] عالوه بر اين مي٣١.»[بدل شدند گرفتني پسو  پاسخگو،  انتخابي به مقاماتيعمومي دستگاه اداري 

  ]٣٢گيرند.[ شود و جايش را مردم مسلح مي شود و ارتش مانند پليس منحل مي روشني بين كليسا و دولت كشيده مي

فقط براي ساير شهرهاي فرانسه بلكه براي شهرهاي كوچك و  سازمان كمون پاريس قرار بود در حكم الگويي نه
ه را ب خود مشترك امور بايست مي استانيهاي روستايي هر  كمون«گويد:  ماركس ميمناطق روستايي نيز باشد. 

 شد، اداره كنند، و همين مجامعِ ها كه در مركز استان تشكيل مي ي كمون همهاز نمايندگان كمك مجمعي متشكل 
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مقام ،  بفرستندپاريس براي تشكيل مجمعي عمومي در سطح ملي به  نمايندگاني ي خود بايست به نوبه استاني مي
هاي رسمي و مشخصي) بود كه  (يا دستورالعمل ي قاطع اعتبارنامهبود و او تابع  گرفتني هر نماينده در هر لحظه پس

، اگر هنوز تعداد محدودي نقش مهم براي يك  نظر از اين موارد دهندگان بر آن صحه گذاشته بودند. صرف راي
بايست حذف كرد؛  الف آنچه گاه به غلط عنوان شده است، نميها را، برخ ، آن ماند حكومت مركزي باقي مي

، گذاشته شوند... به  ي كاركنان كمون، يعني كاركناني دقيقاً پاسخگو عهده بايست به ها مي گونه نقش برعكس، اين
ي حكومت سابق اهميت خود را داشت، به  هاي اساساً سركوبگرانه همان نسبت كه برچيدن و كنارگذاشتن اندام

ها را كه نقشي مشروع بود، از دست مراجع اقتداري كه مدعي داشتن حق  بايست نقش آن ارگان ان نسبت ميهم
خواستند اين برتري را براي خود نگاه دارند گرفت و در اختيار خدمتگزاران  برتري بر فراز سر جامعه بودند و مي

ردم جمع شوند و يكي از اعضا طبقه حاكم را كه هر سه يا شش سال يك بار م مسئول جامعه قرار داد. به جاي اين
درنگ در همان پارلمان حقوق مردم را زير پا بگذارد، مراجعه  ند تا بعداً بيي خود در پارلمان برگزين نماينده عنوان به

چون ابزاري در خدمت مردم درآيد، آن هم مردمي كه در  بايست به صورتي در آورد كه هم به آراء عمومي را مي
كند تا در موقع  اند، درست مثل راي فردي، موقعي كه هر كارفرمايي از آن استفاده مي ها سازمان يافته ونقالب كم

ها مانند افراد  دانند كه شركت ي كارگاه خويش را برگزيند. و همه هم مي ي الزم براي اداره لزوم، كارگران و خدمه
قرار دهند و  د كه چگونه هر كسي را سر جاي خودبلدن در مسائل مربوط به كسب و كار در معناي واقعي آن معموالً

  ]٣٣»[دانند كه آن خطا را چگونه بايد فوراً جبران كرد. اگر هم كسي خطايي كرد، خوب مي
دفاع ماركس از نگرش كمون نسبت به انتخابات مكرر براي كارگزاران حكومت، دستورات تحت فرمان  
توان كاري كرد  دهند يا مي اين باور است كه افراد همه طبقات تشخيص مي، بازتاب  ها دهندگان، و فراخواني آن راي

شان كجا قرار دارد و بر مبناي آن عمل كنند. اما آيا واقعاً بديهي است كه مردم معموالً  كه تشخيص بدهند منافع
كند  ت؟ ماركس فكر ميها در پارلمان اس ي منافع عالي آن توان كاري كرد كه بدانند چه كسي نماينده دانند يا مي مي

، كافيست تا اطمينان  داري بديهي است و گشودن مجراهايي براي كنترل مردمي، در نبود فنون مغزشويي سرمايه
  شود. اي نمايندگي مي يابيم كه اين منافع به نحو شايسته

اب كنند اما ماركس اعتقاد دارد كه شهروندان دولت پرولتري قادر خواهند بود رهبران خود را عاقالنه انتخ
 دولت و آنارشيسماي از كتاب  اش به نسخه اي هاي حاشيه رهبران چه انتخابي خواهند كرد؟ ماركس در يادداشت

ميلوان  طبقه جديد، به نوع نقدي از ماركسيسم و كمونيسم روسي كه اكنون با كتاب  باكونين كه در اختيار داشت
هنگامي كه حاكمان يا «دهد كه كارگران  اش هشدار مي زمانه دهد. باكونين جلوتر از جيالس مرتبط است پاسخ مي

به همان اندازه كه هنگامي «نويسد:  ماركس در كنار اين نظر مي» ، ديگر كارگر نخواهند بود. نمايندگان مردم بشوند
و از « دهد: باكونين ادامه مي» دار نخواهد بود. ، ديگر سرمايه شود دار امروزي عضو شوراي شهر مي كه كارخانه
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كنند. از آن لحظه به بعد آنها نه مردم بلكه خود و ادعاهاي خود را در  به مردم زحمتكش نگاه مي ارتفاعات دولت
، چيز باارزشي  كنند ي ترديد نگاه مي  كنند. آنان كه به اين موضوع با ديده كردن بر مردم نمايندگي مي حكومت

، آن هم  بود اگر آقاي باكونين در جريان مي« نويسد: ار اين نظر ميماركس در كن» دانند. ي طبيعت انسان نمي درباره
   ]٣٤[ »فرستاد. ي اقتدار به جهنم مي هايش را درباره كارگران، تمامي كابوسفقط در موضع مدير يك تعاوني 

در حكومت منافع  ها آدمماركس اعتقاد داشت كه اوالً، شود:  ي مهم از اين تبادل افكار حاصل مي دو نتيجه
ديكتاتوري  منتخب. متعاقباً رهبران اند اي قرار گيرد كه از آن برآمده د كه در تعارض با منافع طبقهنمهمي ندار

كنند كه در اين » خطايي«كنندگان  كارگران را نمايندگي كنند. اگر انتخاب پرولتاريا خواهند خواست به نحو درستي
آن را تصحيح د از طريق ابزار الغاي اين مقام نتوان ، مي ناصب اشاره داردبستر فقط به سرشت نادرست صاحبان م

برد اهداف شخصي خود  خويش براي پيش شده به حكومت از قدرت انتخاب كه كارگرانِ باور به اين  د. دومكنن
 يناممكن ياي احمقانه وؤكنم در اين بستر ر است كه من فكر مي» كابوس«به معناي داشتن يك  ،كنند استفاده مي

كارگران هنگامي كه به «تر  يا دقيق» كنند گونه رفتار نمي كارگران اين«كند كه  است. ماركس در واقع تصريح مي
شواهد مبتني بر اين كه همين امر در كشورهاي كمونيستي امروزي رخ داده » كنند. گونه رفتار نمي قدرت برسند اين

، اقتصادي و سياسي  هاي اجتماعي شرط زيرا پيش ،ازعه استفاده شودتواند به واقع براي حل و فصل اين من است نمي
  ، هرگز در اين كشورها وجود نداشته است. كرد ضروري است كه ماركس فكر مي

ايم كه گويي حكومت يك كشور است. اين موضوع  تاكنون ما از ديكتاتوري پرولتاريا به نحوي سخن گفته
اما بديهي است كه ماركس انتظار دارد كه اين حكومت در ظرف  ،استبالفاصله پس از نخستين انقالب صادق 

، طبقاتي يكسان  كند بين افراد برقرار مي» تبادلي جهاني«داري  مدت كوتاهي در سراسر جهان گسترش يابد. سرمايه
چه  ، كند كه هيچ گروه حاكمي آفريند و آنها را به نحوي به هم مرتبط مي با منافعي مشابه در هر كشور مي

لحاظ تجربي،  به«گويد:  ماركس مي اي جهاني موفق شود. نتواند در كمتر از پايهدار چه سوسياليست،  سرمايه
بنابراين، نيازي نيست كه به  ]٣٥[  »زمان. هم يكباره يا ،   كنش مردمي مسلط ممكن است عنوان بهكمونيسم فقط 

كه نيازي نيست ارتشي  داري باقيمانده برخورد كند، چنان هاي سرمايه حكومت كارگران توصيه شود چگونه با قدرت
هاي  ثابت فراچنگ آورده شود. ماركس اعتقاد داشت كه تمامي افراد و وسايل توليد كه در حال حاضر در ماجراجويي

انقالب «هاي سودمند در دسترس خواهند بود. احتماالً هيچ چيز بيش از پيروزي رود براي كار نظامي هدر مي
ي كمونيسم در روسيه نبوده  مسبب تحريف ديدگاه ماركس درباره بخش كوچكي از جهان، در فقط  ١٩١٧» جهاني
  است.

IV 
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طور كلي  به جامعه   سياسيهاي  شكلي  همانند بحثش دربارهي جديد  توصيف ماركس از زندگي اقتصادي در جامعه
،  ي بالواسطه انقالب در اين توصيف و بحث وجود دارد. نتيجه انتظار  قابلاي  ناقص است. با اين همه، خطوط پايه

نبود تمامي شرايطي كه فرايند توليد را «داري براي  بهبود شرايط كار در داخل كارخانه است. ماركس به نظام سرمايه
كرد و بديهي است كه ديكتاتوري پرولتاريا باالترين اولويت  حمله مي» تحمل كند بلكم قا انساني، خوشايند يا دست

ي مفاسد  ] توصيف شرايط كار در سرمايه كه كيفرخواستي است درباره٣٦[ را براي تصحيح اين وضعيت قائل است.
ها در اين  ين كنشي ا فهرستي از اصالحات ضروري تلقي شود. هدف از همه عنوان بهتواند  چنين مي ، هم موجود

  كردن آن است. كردن و سرانجام انساني ، سپس خوشايند كردن كار تحمل قلمرو ابتدا قابل
] اين روند بدون هيچ كاهشي در كل ٣٧[ شود. شرايط كار، كاهش ساعات كار روزانه انجام مي» بهبود«در كنار 

رسد كه ساعات كار روزانه نصف  نظر مي ود، بهش شود. در يگانه موردي كه ارقام داده مي محصول اجتماعي انجام مي
، اگر تضاد ميان آنها كه اگر همه بايد كار كنند«دهد كه چگونه اين امر ممكن است:  خواهد شد. ماركس توضيح مي

رود... و عالوه بر اين رشد نيروهاي بارآوري كه سرمايه ايجاد كرده در بكنند، از ميان  كنند و آنها كه كار نمي كار مي
ساعت مازاد الزم را توليد  ٦جامعه در  ،؛كند كه سرمايه ايجاد كرده ظر گرفته شود، جامعه نيروهايي را توليد مين

در ”زمان ساعت  ٦همه  حال: در همان شود ساعت توليد مي ١٢كند كه بيش از آن چيزي است كه اكنون در  مي
ت فراغت جوهر اوقاهاي مادي بلكه  كمونيسم نه ابژه] در ٣٨[ »د كه ثروتي است حقيقي...ندار را خود “دسترس

تر به  كارهاي كوتاه شود كه روزانه بيني ماركس در اين ادعاي او ديده مي ي ديگر خوش شود. پايه ثروت شمرده مي
  ]٣٩شود.[ رف كاركردن ميتر كار در زماني است كه عمالً ص معناي شدت بيش

دهد كه به باور او تا چه حد شمار افرادي  كند، نشان مي مي همين عظمت كاهش ساعات كار كه ماركس مطرح
كار در فرايند گردش  دهم از نهشود كه  مثالً گفته مي، ( فايده هستند بزرگ است كنند يا درگير فعاليت بي كه كار نمي

استفاده هايش براي پيشرفت فني  داري از فرصت اي كه سرمايه و گستره  داري الزم است) فقط در شرايط سرمايه
تواند روزانه كار كارگر را به نصف  ] در غير اين صورت چگونه انقالب مي٤٠[ نبرده است تا چه اندازه عظيم است.

برساند و در همان حال جامعه را قادر سازد بيش از گذشته توليد كند؟ به هر حال، روشن است كه پرولتارياي 
داري را قبل از مبادرت به ساختن كمونيسم  صنعتي سرمايهبايست پايه  ، برخالف پرولتارياي لنين، نمي ماركس

  اند. ي قبلي فراهم شده ها و غيره به وفور در دوره ها، مهارت ها، ماشين بسازد. كارخانه
ي توليد جايگاهي كليدي دارند. ماركس مدعي است  چنين در حوزه ريزي هم ي برنامه هاي ماركس درباره ديدگاه

ريزان در  ] برنامه٤١است.[» نيازهاي اجتماعي«كردن  ريزي كمونيستي برآورده برنامهي كل  واسطه كه هدف بي
ي معين توليد شود، بايد تعادلي را ميان نياز اجتماعي، زمان كار در كه چه مقدار كاال گيري براي تعيين اين تصميم

شناسد اما  قاضا را به رسميت ميپذيربودن ت ] اگرچه ماركس انعطاف٤٢دسترس و وسايل توليد موجود برقرار سازند.[
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شود ــ  شان بحث نمي ريزي سازوكار واقعي برنامهي  هرگز دربارهريزان پرولتر او ــ كه  كند كه برنامه هرگز شك نمي
  كنند. ي درستي را ايجاد مي موازنه

جتماعي گويد كه پيش از آنكه هر فرد سهم خود را از محصول ا توزيع در اين دوره مي ي زمينهماركس در 
هاي ديگري را  شده كسر كند. ثانياً بخش بخشي را براي جايگزيني وسايل توليد مصرف«، جامعه بايد  دريافت كند

هايي كه فجايع طبيعي  و اختالل  هاي ذخيره يا بيمه را براي حوادث براي گسترش توليد كنار گذارد. ثالثاً، صندوق
هاي  تر از معادل ها از محصول اجتماعي احتماالً بسيار بيش سري] اين ك٤٣»[شان هستند و غيره تأمين كند. باعث

اوالً، «هاي زير را انجام دهد:  ، بايد دوباره كسري  پس از كنارگذاشتن اين موارد هداري است. جامع آنها در سرمايه
ي كنوني به  جامعه د. اين بخش از همان ابتدا در مقايسه باني اموري كه به توليد تعلق ندار هاي عمومي اداره هزينه

ي جديد كاهش خواهد يافت. ثانياً، آنچه براي  ي جامعه نحو چشمگيري محدود خواهد بود و متناسب با توسعه
شود. اين بخش از همان  كردن نيازهاي عمومي نظير مدارس، خدمات بهداشتي و غيره در نظر گرفته مي برآورده

ي جديد افزايش  ي جامعه ي رشد خواهد كرد و متناسب با توسعهي كنوني به نحو چشمگير آغاز در مقايسه با جامعه
طور خالصه، براي آنچه اكنون تحت  وجوهي براي افرادي كه قادر به كاركردن نيستند و غيره، بهخواهد يافت. ثالثاً، 

  ]٤٤»[شود. اصطالح كمك رسمي به مستمندان گنجانده مي عنوان به
كند كه در  ره و مديريت كاهش خواهد يافت، لزوماً داللت بر آن نميهاي ادا كه هزينه اعتقاد ماركس به اين

ي  ي جامعه متناسب با توسعه«ها  تر خواهد بود، گرچه ادعاي او كه اين هزينه رنگ مدت نقش حكومت كم كوتاه
اي به ارتش  كاهش خواهد يافت، حاكيست كه اين امر فقط براي درازمدت است. دگرگوني ارتش حرفه» جديد
ي اين امر را كمون در اختيار قرار داد) دليلي  شود (نمونه و مزد پاييني كه به كارگزاران حكومت داده مي يمردم

  ]٤٥حكومت است.[ ي ادارهها براي  ي هزينه كافي براي كاهش بالفاصله
 تر از بخشي است رسد، هنوز بزرگ ها از محصول اجتماعي، بخشي كه به هر فرد مي ي اين كسري رغم همه به

توان با اين  ] عالوه بر رشد سريع اقتصادي، رونق جديد را مي٤٦[ كنند. داري كارگران دريافت مي كه در سرمايه
داران، اربابان، افسران ارتش،  ل كه به سرمايهوالعاده بزرگي از محص هاي فوق واقعيت تبيين كرد كه سهم

شود.  ي افراد تقسيم مي شود، ميان همه انه تلقي ميكار رسيد و بسياري از صنايعي كه اكنون اسراف ها مي بوروكرات
ي خدمات تأمين اجتماعي و  عالوه كند به سهم خويش مستقيماً از كل محصول دريافت مي عنوان بهآنچه هر فرد 

  ]٤٧دهد كه هم ايمن است و هم آسوده.[ شود، به او وجودي مادي مي شهروند از آن برخوردار مي عنوان بهغيره كه 
كنند، سهم  ي كمونيسم زندگي مي ايم كه گويي افرادي كه در نخستين مرحله اي سخن گفته به گونهتا كنون 

كنند. اما اين فقط تا جايي درست است كه مقدار زمان برابري را كار كنند،  برابري از محصول اجتماعي دريافت مي
ان كار است كه به محض آنكه عملي كند، زم زيرا مقياسي كه توزيع را در خالل بخش اعظم اين دوره هدايت مي
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ها ــ دقيقاً آنچه را كه به آن  كسري انجاماز جامعه ــ پس از «كند كه هر فرد  يابد. ماركس ادعا مي باشد رواج مي
گيرد كه  اي از جامعه مي گيرد. آنچه او به جامعه داده است كميت فردي كارش بوده است ... او گواهي داده پس مي

فالن مقدار كار كرده است (پس از كسر مخارج عمومي از كارش) و با اين گواهي از انبار اجتماعي وسايل مصرف به 
دهد. همان مقدار كار كه او به جامعه در يك شكل  كند كه همان مقدار كار را تشكيل مي خارج مي ميزاني اقالم را

پراتيك كمون در پرداخت حقوق معادل مزد ] ٤٨[ »ستاند. معين داده است، همان مقدار را در شكل ديگر بازمي
شود:  اين اصل شمرده مي، بيان عملي است كارگران به هر كس كه در خدمت دولت از اعضاي كمون به پايين

  ]٤٩»[پرداخت برابر به ازاي زمان كار برابر.«
سخن بگويد. » بن«و » گواهي«دهد از  استفاده از پول در اين دوره به قدري محدود است كه ماركس ترجيح مي

ق كنند افراد چه مقدار زمان كار در صندو به جاي پول، آنچه كه در دست داريم، قطعاتي كاغذند كه بيان مي
ارزي را از اين صندوق در شكل  دهد تا هم اجتماعي در اختيار دارند. اين كاغذها به سادگي به فرد اين اجازه را مي

كاالهاي مصرفي بيرون بياورد؛ وسايل توليد و وسايل اجتماعي مصرف ــ نظير مناظر طبيعي و قطارها ــ براي 
] ٥٠»[كنند. ها گردش نمي ها پول نيستند. آن اين بن«گويد:  كه ماركس در جاي ديگري مي فروش نيستند. چنان

ي يها ي معرف اصلي پول بوده است. چنين محدوديت ها در اقتصاد هميشه خصيصه ي بخش ها بين همه گردش آن
  گذارد. شناسيم مي نقطه پاياني بر نظام پولي به نحوي كه مي ،هاي مزدي بر قدرت و كاركرد پرداخت

اي حاكم بر ه به ايده گير ي چشم حمله  مثابه به» رابر به ازاي زمان كار برابراخت بپرد«ماركس پس از دفاع از 
حق توليدكنندگان «ي نخست كمونيسم  نامد. در مرحله مي» محدوديت بورژوايي«، آن را يك  داري توزيع در سرمايه

اي برابر يعني  گيري با سنجه كنند؛ برابري عبارت است از اين واقعيت كه اندازه متناسب است با كاري كه عرضه مي
يك نفر از لحاظ جسماني يا ذهني برتر از نفر ديگر است و بنابراين كار «كند:  او خاطرنشان مي» شود. كار انجام مي

سنجه عمل  عنوان به؛ و كار كه  تواند براي مدت بيشتري كار كند كند يا مي بيشتري را در زماني واحد عرضه مي
گيري نيست. اين حق برابر  ي اندازه صورت ديگر سنجه ت يا شدتش تعريف شود در غيراينكند بايد براساس مد مي

شناسد زيرا هركس مانند ديگري كارگر  را به رسميت نمي يبه ازاي كار نابرابر، حقي است نابرابر. هيچ تفاوت طبقات
به امتيازهاي طبيعي  عنوان به؛ اما اين اصل تلويحاً استعداد فردي نابرابر و به اين ترتيب ظرفيت مولد را  است

آل توزيع كه  ] نظام ايده٥١»[شناسد. بنابراين در محتواي خود، مانند هر حق ديگر، حق نابرابري است. رسميت مي
  دهد. كند نه پاداش مي شان نه تنبيه مي شخصي ياتخصوصافراد را به دليل  ،كند اين اظهارات داللت بر آن مي

ي  ي كمونيسم بسيار ناقص است. هيچ بحثي درباره تصوير ماركس از زندگي و سازمان در نخستين مرحله
توانيم حدس بزنيم كه كارگران از چه مقدار قدرت  تحوالت آشكارا مهمي مانند كنترل كارگري نكرده است. فقط مي

ي فرايندهاي دمكراتيكي كه ماركس  مندند و از طريق چه سازوكارهايي اين قدرت را بر پايه رههاي خود به در بنگاه
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چنين نكات  شود. هم هاي فرهنگي نمي اي به نهادها و رويه ] اشاره٥٢كنند.[ كند اعمال مي براي سياست تاييد مي
،  شود شان حل مي ها و رهبران منتخب هها يا بين تود كه چگونه تعارضات بين افراد، بين گروه ي اين زيادي درباره

  گفته نشده است.
شود. سياست تا حد  ها براي اقداماتي است كه مطلوب شمرده مي لويتوتر از همه فقدان فهرستي از ا شايد مهم

كه اين نظم  هاست اما براساس چه نظمي بايد سراغ اصالحات ماركس رفت؟ بيان اين زيادي هنر تنظيم اولويت
بنابراين دهد.  كند؛ به آن پاسخ نمي تاثير شرايط در هر كشور است فقط اين پرسش را محدود مي تحتطور جدي  به

، طرحي كلي در نظر گرفت كه چه بايد كرد و چگونه جا پهلوي هم چيده شده را كه در اينتوان به اشتباه آنچه  مي
شود ــ در غير  آن طرح كلي ساخته مي، يكي از اجزايي كه از  بينش استيك بايد آن را انجام داد. اما اين 

  خواست. صورت ماركس اين طرح كلي را نمي اين
V 

تدريج پديدار  هي دوم كمونيسم ب هاي گوناگون زندگي و سازمان مرتبط با مرحله اول، مرحله با تشديد و تكميل جنبه
واسطه خود  اش را كنار بگذاريم، با سلف بي توان تمامي پيشوندهاي محدودكننده شود. كمونيسم كه اكنون مي مي

داري متفاوت بود؛ با اين همه، ميراث نخستين مرحله همه جا  طور كه آن جامعه با سرمايه همان ،متفاوت است
از تحقق ب ساختاردهنده به تمامي شرايط كمونيستي ديگر است. ، چارچو وسايل توليدحضور دارد. مالكيت اجتماعي 

داري نه در  گذرد. بقاياي سرمايه گذرد اما مدت درازي از پذيرش كامل آن نمي مالكيت اجتماعي توليد دير زماني مي
  ت.اش محروم شده اس ذهنيت افراد نه در رفتارشان ديگر وجود ندارد و ديكتاتوري سياسي از دليل وجودي اصلي

، كمونيسم را با   ي كمونيسم آن را چند برابر كرده است جا گذاشته و نخستين مرحله داري به ثروتي كه سرمايه 
است.  ريزي در مقياسي گسترده به غايت موفق بوده كند. برنامه ي تمامي كاالهاي مادي آغاز مي اندازه وفور بي

؛ كثرتي از  اند هاي باير زير كشت رفته مكن است. زمينفناوري تا ترازي توسعه يافته است كه عمالً هر چيزي م
ونقل به  هاي ارتباطي و حمل ؛ نظام اند ؛ شهرهاي بزرگ نوسازي شده است  شهرهاي مدرن در روستا پديد آمده

ن اند (بدون آنكه عمالً به تصويرپردازي ابداعات مدرن در اي اكنون در اختيار داريم پيشرفتهاندازه چيزهايي كه  همان
هاي مطبوعي  ها مكان باالي توسعه است كه ماركس مدنظر داشت)؛ كارخانه  ، تقريباً اين درجه قلمروها بپردازيم

اند  كرده  بار ديگر كوتاه شده است، افراد عادت ششك ساعات كار كه بي هنگامكنند.  در آن كار ميافراد اند كه  شده
  اي رسيده جا در جامعه، آموزش جوانان به نقطه به يك ميزان كار تحويل دهند و پرداخت برابري داشته باشند. همه

  اند. ر كارخانه و كالس درس آموزش ديدهاست كه همه د
شود. بنابراين كمونيسم چيست؟  كمونيسم تلقي ميي بنيادهاي  مثابه عوامل سازنده ي اين تحوالت كامالً به همه

، اگرچه در مقايسه با نظراتش  آيد ي اين بنيادها به وجود مي ي زندگي و سازماني كه بر پايه نظرات ماركس درباره
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دهد كه  يابي كمتري برخوردار است، توصيفي را از كمونيسم ارائه مي تر و از سامان ي نخستين مرحله عام درباره
با آن  كرد، و همراه طور كه ماركس درك مي ، آن  ) تقسيم كار١كرد:  ي اصلي خالصه ان آن را در شش نكتهتو مي

كنند و اين  به پايان رسيده است. اكنون افراد اين نياز را احساس مي در سراسر زندگي  تبعيت افراد از يك وظيفه
، در مصرف، و در خالل  كار هنگام،  ديگران و براي ديگران ) فعاليت با٢توانايي را دارند كه چند نوع كار انجام دهند. 

ي طبيعت را از زمين و دريا تا  مالكيت گسترش يافته تا همه )٣. ي اصلي بدل شده است ، به خواسته اوقات فراغت
ي  ، مالكيت خصوصي در همه گيرد. مالكيت فردي پوشد در برمي خورد و لباسي كه مي خوراكي كه هر شخص مي

گيرد، كه در اين زمان به معناي كل جهان  ) هر چيزي كه شخص با آنها تماس مي٤ايش، ملغي شده است. ه شكل
شود تا چيزها در برابر مقاصدش سر تسليم فرود آورند. افراد به  ميبدل اش  هاي آگاهانه است، به محصول تالش

ريق دانش و كنترل خود بر نيروهاي شدن به بخت و اقبال مانند گذشته، بخت و اقبال خود را از ط جاي تسليم
دهند، به جز كار توليدي كه چنين  هاي افراد را سازمان نمي فعاليتديگر نيروهاي بيروني ) ٥كنند.  طبيعي ايجاد مي

كند (اين مثال از  هنوز وجود دارد اما به سياق رهبر اركستري كه يك اركستر مشتاق را هدايت ميدر آن سازماني 
ناشناخته است و اجبار و مجازاتي در كار نيست.   بخشي از اين رويه قواعد محدودكننده نوانع بهماركس است). 

ها در راستاي ملت، نژاد، دين، بخش جغرافيايي  ) تقسيماتي كه ما عادت داريم در انسان٦پژمرد.  دولت نيز مي
نام  را تقسيماتي جدي و هنوز بيها  (ساكن شهر و ساكن روستا)، شغل، طبقه و خانواده ديگر وجود ندارد. جاي آن

  گيرد كه بيشتر با سرشت مردم و زندگي اين دوره هماهنگ است. مي
طور كه درك آن براي فردي  ي كمونيستي است، همان شك ويژگي اصلي جامعه يروزي فرد بر تقسيم كار، بيپ

مناسبات اجتماعي توليد فقط يك  هاي فرايند توليد و نيز هاي پيشين، ضرورت ناوارد از همه دشوارتر است. در دوره
، يا كشاورز، يا اهل دادوستد، روشنفكر و غيره. اين  كرد. او يا كارگر بود شغل را براي زندگي به هر فرد ارائه مي

قبل آغاز شده است.  ي كمونيسم نيز صادق است كه بهبود اين شرايط از موضوع حتي در نخستين مرحله
كه به ها ناممكن ساخته بود  ها و يافته مر را هم از لحاظ مادي و هم از منظر فرصتهاي جايگاه طبقاتي اين ا واقعيت

ي ديگري قرار داشت. استثناي چشمگير در مقابل اين قاعده در دنياي باستان  كاري پرداخته شود كه در قلمرو طبقه
زده  شگفت: «كند مي نقلآميز چنين  آشكارا تاييد يشود و ماركس از لمونتي [مورخ فرانسوي] با نظر يافت مي

فيلسوف، شاعر، خطيب، مورخ، روحاني، مدير و  در مقام را بينيم كه خود ها فردي را مي شويم كه ميان باستاني مي
شود.  مي زده هيجانشناسانده است. روح ما از ديدن قلمرويي چنين گسترده با اين درجه از كفايت ي نظامي  فرمانده

دانم آيا جهان با اين  كنيم. من نمي درون اين حصار حبس ميخود را  كشيم و هر يك از ما حصاري مي
  ]٥٣.»[شود حقير ميدانم كه انسان  يا نه، اما مي شود ميبزرگ  ها شدن قطعه قطعه
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داري هر  ي كوچك ممتازي در جهان باستان ممكن بود، در زمان سرمايه اگر چنين فعاليت متنوعي براي طبقه
 فشاروقفه ادامه داشته است.  شدن بي قطعه بوس شده است؛ و درون هر حصار قطعهطبقه در حصارهاي خويش مح

اند غصب  هاي انساني را كه باقي مانده ها معدود مهارت كند كه در آن ماشين اعمال مي» صنعت مدرن«را نهايي 
گذارند. در اين  ميباقي ها  ها را براي اغلب انسان شدت تكراري در مراقبت از ماشين هكنند و عملياتي جزيي و ب مي

ها نه  چرا كه انسان ،شود تواند از نوعي باشد كه به صورت طبيعي انجام مي باالنه فقط مي هاي فراغ وضعيت، فعاليت
  هاي خاصي را فرا بگيرند. ها و قريحه وقت دارند و نه فرصت كه توانايي

ي جديد انواع  ود دارد. افراد در جامعهداري وج زندگي در كمونيسم در حد متضاد آن چيزي است كه در سرمايه
را انجام دهند. هم فعاليت يدي و  شان عادت داشتند فقط يك نوع كار دهند كه نياكان گوناگون كارهايي را انجام مي

تضاد بين كار ذهني و «شود چرا كه بنا به نظر ماركس  كار انجام مي هم فعاليت فكري براي بخشي از هر روزانه
شود كه وظايف كاري متعاقباً به آنها داده  ] نوع انسان ديگر به گوسفند و بز تقسيم نمي٥٤»[رود. ميجسماني از بين 

] و او تا حد ٥٥نياز دارد.[» هاي زندگي انسان تمامي فعاليت«شود زيرا او به  فرد غني اعالم ميدر كمونيسم، شود. 
  ند.ا بسيار متنوع كهبرد  زيادي فقط به اين دليل از آنها لذت مي

ي جديد ديگر بافنده، فلزكار،  تر باشد. زيرا در جامعه جانبه بايد همهشدن گذشته هنوز  قطعه اما گسست از قطعه
بندي افرادي استفاده  ، كشاورز، مدير كارخانه، مهندس يا استاد وجود ندارد. اين عناوين براي طبقه كش معدنكار، لوله

اند. در كمونيسم اين بند گره نخورده است و هر فرد اين يا آن  خوردهشود كه به شغل خاصي در تمام زندگي گره  مي
ترين عبارت ماركس  ها مشاركت خواهد داشت، گيرم نه اغلب آنها. شايد معروف زمان در بسياري از اين فعاليت

د كس داراي يك سپهر منحصربفر ي كمونيستي كه هيچ در جامعه«ي اين موضوع، اين ادعاي او باشد كه  درباره
اي كه مايل باشد كامياب شود، جامعه توليد عمومي را تنظيم  تواند در هر شاخه فعاليت نيست بلكه هر فرد مي

آورد كه امروز يك كار را انجام دهم و فردا كار ديگر، صبح  كند و به اين ترتيب براي من اين امكان را فراهم مي مي
،  م، و بعد از شام به انتقاد بپردازم چرا كه من ذهني دارمشكار كنم، بعدازظهر ماهيگيري كنم، عصرها رمه بچران

هاي ناميموني هستند تا نشان  ] اينها نمونه٥٦»[كه براي هميشه شكارچي، ماهيگير، چوپان يا منتقد شوم. بدون اين
ي در اي را به اين باور رسانده كه زندگ ها عده شود زيرا اين نمونه دهند كه چگونه جهدوتالش افراد متنوع مي

اي، در  . اما كار كارخانهوجود ندارداي ــ  كمونيسم صرفاً بازي و تفريح است و كار ــ يا به هر حال كار كارخانه
اجتماعي خود در اين دوره فعاليتي است كه تمامي افراد بخشي از زمان خود را به آن اختصاص خواهند شكل جديد 

  ]٥٧[ هند انجام دهند.خوا داد. اين چيزي است كه همگان بدون استثنا مي
 عنوان بهچنين در حيات فرهنگي و علمي مشاركت دارد، آن هم نه فقط  بودن در توليد هم هر فرد عالوه بر سهيم

ايم كه  ها. ما زنان و مردان كمونيستي را ديده ي آن عنوان آفريننده هاي افراد ديگر بلكه به فراورده ي كننده مصرف
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كند:  اند آشنا مي اند و ماركس اكنون ما را با افرادي مشابه كه هنرمند بوده منتقد بوده، كشاورز، شكارچي و  كارگر
 ، هاي عظيم مردم كه ناشي از آن تمركز است تمركز انحصاري استعداد هنري در برخي افراد و سركوب آن در توده«

هستند كه عالوه بر كارهاي ديگر هايي  اي كمونيستي نقاش نداريم بلكه انسان پيامد تقسيم كار است... در جامعه
. هركسي در كند ميقدر تابع تقسيم كار است كه كسي فقط بافندگي  ] نقاش بودن همان٥٨»[كنند. نقاشي هم مي

ه آورده ، را به ستو  ده و نقاش به يكسان، بافن  شود كه نياكانش محدوديتي خالص ميي كمونيستي از آن بار  جامعه
  هاي ممكن بيان كند. يابد كه خود را به تمام طريق ميبود و اكنون اين فرصت را 

ي  كه تمام دورهآنچه در خصوص نقاشي صادق است در خصوص علم نيز صادق است. دانشمند كه كسي است 
سپارد كه اغلب اوقات  ، جاي خود را در اين دوره به كل شهرونداني مي دهد به علم اختصاص مي اش را فعاليت كاري

 ،ي ديگرها فعاليت در كمونيسم به همين شيوه  ها آدمكنند.  عملي مي/نظري و نيز كار علمي/علميخود را صرف كار 
   .كنند خواسته تلقي ميخود هايي چون فعاليت همرا ورزي  انديشهاز ورزشكاري گرفته تا دلبري و 

دهد بلكه اعتقاد دارد كه آنان در عملكرد  كمونيست نسبت مي هاي آدمها را به  ماركس نه فقط جهاني از فعاليت
زمان ماركس تشخيص   ] هم٥٩[ يافتن به اين كارايي، هدف آموزش كمونيستي است. خود بسيار كارآمدند. دست

كنند خوب نيستند. مثالً در ارتباط با همان نقاشي تصديق  هايي كه مي به يكسان در تالش ها آدمي   دهد كه همه مي
نهايت  ديگر بي هاي آدم، كيفيت كار  رسند. اما از سوي ديگر ي اندكي به سطح رافائل مي كند كه فقط عده مي

كنم كه  چنين برداشت مي» اصيل«ي  ] من از واژه٦٠ها اصيل خواهند بود.[ ي نقاشي  باالست؛ و معتقد است كه همه
اوست. ماركس احتماالً مايل است تمايز مشابهي ي  هاي يگانه ي هر كس بيان راستين كيفيت هاي خالقانه تالش

، اما هميشه با اين شرط كه آنان كه  بين توانايي ميانگين و استثنايي در علم، زراعت، توليد مادي و غيره بگذارد
  هستند.  نهايت خوب اند هنوز بي عقب مانده

ت بيابند. كارهاي زيادي بايد انجام ي كارها مهار  وقت ندارند به يكسان در همه ها نيز انسانحتي در كمونيسم 
گذارند، در هر نوع نظام اجتماعي جراحان بهتري  رو، آنان كه وقت بيشتري را صرف يادگيري جراحي مي شود. از اين

] ماركس وراثت را ٦١هاي فكري و فيزيكي متفاوتي برخوردارند.[ ، افراد هميشه از توانايي براين خواهند بود. عالوه
شود. با اين همه، به  آشكار نمي يكليات بيشتر و بهتر فراتر ازهرگز بر ما  آن، با اينكه ماهيت اثرات كند انكار نمي

شود كه گويي آنان  ين قريحه را در كمونيسم دارند به نحوي سخن گفته ميها، از مردمي كه كمتر رغم اين تصديق
  دهند. ي بااليي از مهارت انجام مي درجهاز قهرمانان لمونتي سرتر هستند و هر يك از كارهاي خود را با 

كنند مهارت به نحو تغييرناپذيري تابعي از تخصص است، احتماالً  ماركس در پاسخ به كساني كه استدالل مي
كمونيست در  هاي آدمها و تكنيك است،  اي از داده داد كه تا جايي كه تخصص مستلزم يادگيري مجموعه پاسخ مي

چون تاثير جانبي  سازيم، هم د. كيفيت منحصربفردي كه ما به تخصص مرتبط ميبسياري كارها متخصص هستن
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» نوابغ«اغلب كار  ،تمدن افراد در برجسته سهمشود كه مقدر است ناپديد شود. در گذشته،  اجتماعي تلقي مي
را  شان يكم بخشي از توانمند سويه نبودند، دست با معاصران خود كه تك  كه در مقايسه شد شمرده ميسويه  تك

كنند قادرند انواع زياد  ي كه در كمونيسم زندگي ميا بخشيدند. تفاوت در اين است كه افراد چندسويه تحقق مي
ي  ها را گسترش بدهند. هر چيزي در جامعه ي وسيعي از توانمندي سرعت فرابگيرند و از اين رو دامنه هها را ب مهارت

ر فرد ــ كه خود محصول شرايط كمونيستي است ــ تضمين هاست و سرشت ه آنها در خدمت تسهيل اين تالش
  هاي خويش نهايت بهره را ببرد. كند كه او قادر است از اغلب فرصت مي

VI  
ي متقابل كه در اغلب  ي باالي همكاري و دغدغه ي كمونيستي عبارتست از درجه نماي اصلي ديگر جامعه سرشت
كارهايي است كه افراد مشتركاً ي اين توسعه صرفاً افزايش تعداد  تشخيص است. يك نشانه هاي انساني قابل فعاليت

پرداختند كه قبالً دهقانان در قطعات زمين  اشاره شد كه به كاري مي» هاي صنعتي ارتش«دهند. قبالً به  انجام مي
اليت و فعاليت مشترك و مصرف مشترك ــ يعني فع«كند كه  دادند. عالوه بر اين، ماركس ادعا مي خود انجام مي

دهد  شود ــ در هر جايي رخ مي هاي ديگر تأييد مي بستگي واقعي با انسان يابد و مستقيماً در هم مصرفي كه نمود مي
شود و با ماهيت مصرف  از سرشت راستين مضمون فعاليت ناشي مي ،كه چنين تجلي مستقيمي از اجتماعيت

  ]٦٣»[متناسب است.
چنين ما  هم »سرشتي است كه نياز دارد مشتركاً انجام شود.«ها، داراي  فعاليتبه ما گفته نشده است كه كدام 

دانيم كه  بنابراين، ما به واقع نمي »سرشتي است كه نياز به مصرف مشترك دارد.«دانيم چه نوع مصرفي داراي  نمي
ست كه همكاري دهد. آنچه ما از آن يقين داريم اين ا ماركس تا چه حد اين اصل خود را در عمل گسترش مي

جديدي سخن » جتماعيهاي ا ارگان«دهد انجام خواهد داد. ماركس مثالً از  كاري بيش از آنچه امروز انجام مي
شده براي  اسهاي جديد اقتب هاي جديد و نيز شكل هاي نهادي فعاليت و شكلوجود خواهند آمد  گويد كه به مي

    ]٦٤.[هاي قديمي هستند فعاليت
از آنچه تحت همين عنوان در در اين دوران  همكارياين واقعيت است كه  همكاري سترشِتر از گي مهمنكته

زيرا  ،اي اجتماعي استهر جامعههاي گذشته جريان داشت كيفيتاً برتر است. ماركس اعتقاد داشت كه توليد در دوره
اهميت، ناآگاهانه و اجباري به كمموجود از نوع شود. اما تعاوني هميشه درون روابط معيني با افراد ديگر انجام مي

 يدگرگونبراي  شده شناختهي ا ، وابستگي متقابل به وسيلهدر كمونيسم كند.جانبه، آگاه و آزادانه تغيير ميهمهنوع 
  .اند وضع شدهناشناخته قابل وابستگي متتوسط كه تاكنون  شود بدل ميهاي محدوديت

وابستگي ، »گيرندپيوند عملي با توليد مادي و فكري كل جهان قرار ميدر « ها انسان، از آنجا كه در اين زمان
ي ها به منزلهشدن از انسان] اين مناسبات هر فرد را به آگاه٦٥شود.[گير است و در اين معنا درك ميمتقابل عالم
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نظر گرفتن موضوع فقط در ] ٦٦[».هستي اجتماعي«عنوان  يعني جزيي از خود به ،دهدسوق مي جزيي از خود
وجهي از خود وجود انسان نيست بلكه انديشيدن (و بنابراين پرداختن) به نيازهاي عنوان وابستگي متقابل اجتماعي به

ه ديگران و هنگامي ك هنگامي كه ديگران شادند تجربه كنيماست، يعني شادي را چون نيازهاي خويش  هم يديگر
چيزي است همان د به يكسان ندهند يا انجام مينككنترل ميديگران آنچه  كنيم، و باور را اند اندوه و غمغمگين

اي را العادهي كمونيستي همكاري خارقچيز در جامعهشايد هيچ و برعكس. يمدهيا انجام مي كنيمكنترل مي ماكه 
خود فقط  ي نوبه برداشت جديد فرد از خود توضيح ندهد، برداشتي كه بهي ي اين دوره است، به اندازهكه خصيصه

  ]٦٧[چنين همكاري سربرآورد. حاصلمثابه بهتواند به صورت كامالً باليده مي
ي شدهما در بحث از نخستين مرحله از كمونيسم، ديديم كه ارضاي نيازهاي اجتماعي بدل به هدف پذيرفته

 ي نگاه او به كننده تعيينيابد و  هر فرد ژرفا مي  آگاهياين هدف در . در كمونيسم كامل، شودتوليد مادي مي
ي كه ناشي از اين احساس است كه هر فرد خود را جزيي از اخالص. عالوه بر احساس ستا محصوالت كارش

زيرا از نيازهاي كند ترين تالش خود را مي)، هر فرد بيشجزيي از خودش را (و واحد مولد داندميواحدي مولد 
كند). چون نيازهاي خويش درك مي اين نيازها را همد (و زيرا او نكنميآگاه است كه محصوالتش را استفاده افرادي 

 هاي آدمي دغدغه ]٦٨دهد.[مي رضايت خاطر بيشتري نشاندهد كه هر چه بيشتر تالش كند و تشخيص ميا
- كنندهمصرف عنوان بهشان نسبت به خود با دغدغه عنوان توليدكنندگان همكار كمونيست نسبت به همتايان خود به

  كند.اند برابري ميش ياري رساندهي آنچه به توليد
اي كه فرد در اين زمان از خرسندياي مرتبط نيست بلكه با دغدغه نسبت به ارضاي نيازها با هيچ حس وظيفه

در شادي شما يا «كند: كند مرتبط است. ماركس با پذيرش نقش كمونيست اعالم ميكمك به ديگران دريافت مي
كنم كه كارم باعث شادي مستقيم را از وجدان راحتي كسب ميكنيد، من اي كه از محصول من مياستفادهدر 

را توليد  براي نياز انسان ديگر شيء متناسب با نيازشكه  ايناز  كردن نياز انساني شده است... و متعاقباًبرآورده
دهد اگر هر فرد را انساني در نظر بگيريم كه بزنيم كه چه چيزي در اينجا رخ مي حدستوانيم ما مي ]٦٩»[ام. كرده

آورند كسب ي كه ديگران از تالش او به دست ميتواند لذتش را از لذتورزد به نحوي كه او ميبه ديگران عشق مي
زديك اغلب لذت خويشان نانديشيم كه چگونه دوستان يا اين ميكند. فهم اين موضوع خيلي سخت نيست وقتي به 

ساختن بيشترش تا اين عاطفه را با غني گيرند. ماركسدارند ميميكه به يكديگر ارزاني  اي را از خوشي و شادي
گذارد هايش بر او تاثير مينسبت به هر كس كه كنشاين عاطفه را دهد كه هر فرد قادر است اي عموميت مينقطه

» طبيعت» «مكمل« عنوان بهرا  ديگرانمه جا هفرد  كل جامعه است. ،ستيي كمونيكه در جامعه ؛داشته باشد
نظر از صرف ]٧٠كند.[تجربه ميشناسد و اش به رسميت مي»هستي«» جزء ضروري«ي خويش و به منزله
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درگير براي كسب لذت محض از بودن با ديگران چنين  نجام كارها، افراد در اين زمان هممالحظات مرتبط با ا
   ]٧١خويش است.[ يكنندهخود توجيه ،با هم بودن انساني شوند.عي ميهاي جمفعاليت

با تاثيرات ي كمونيستي جايگزيني مالكيت خصوصي با مالكيت اجتماعي ي متمايز جامعهسومين خصيصه
 سخن» فراروي ايجابي از مالكيت خصوصي«عنوان  بهماركس در جايي از كمونيسم ] ٧٢شخصي و عمومي است. [

نخست كمونيسم اين است  ي تر ديديم كه نقش مالكيت اجتماعي بر وسايل توليد در مرحلهما پيش] ٧٣گويد.[مي
بخشد و شرايط كاري بهتري را تضمين ارتقا ميبرابري را سازد، مقياس را ممكن ميريزي در سطح بزرگكه برنامه

اجناسي كه مصرف مستقيم ي نخست وجود دارند و مرحلهكم در آغاز وكارهاي كوچك هنوز دستكند. اما كسبمي
كه  ايهاي ويژهبراي ابژهاند. اغلب افراد ارزش زيادي را تحت تملكعنوان دارايي خصوصي  شوند هنوز بهمي

شود پولي (كوپن كار) صرف آن ميهرحال  ها كار آساني نيست و بهجايگزين كردن آنزيرا  ،كنند قائلنداستفاده مي
ي يابد كه همهتا آن حد گسترش نمي همكارييطي تواند براي چيز ديگري صرف شود. تحت چنين شراكه مي

بايد آن را به حساب چنان حاكم است كه  هنوزكننده چيزهايي كه فرد دارد با ديگران شريك شود، و نگرش تصاحب
مالك و بقاياي مقايسه با دهقانان خرده هاي مادي كمتري درپرولتاريايي كه مايملكاحتماالً در ميان آورد، گرچه 

  دارد، اين نگرش كمتر چيره است.بورژوازي 
دهد. مالكيت خصوصي بنا به ماهيت خويش حقوق خاصي را به مالك در برابر غيرمالكان ميمالكيت خصوصي 

بنا به آن نيروي قهرآميز كامل جامعه كه يك فرد  يپشتوانه است بهطلب حق اي است منفي، يك اساساً انگاره
ــ و نه امكان  ،يادشده يبردن از هر آنچه او در تملك دارد منع كند. انگارهبهره ديگران را از استفاده ياتواند مي

انجام  خواهند با آنهاخواهد با اشيايش انجام دهد و آنچه ديگران ميناپذيري ــ برخورد ميان آنچه فردي مياجتناب
پوشد، كند، ميكس هرگز حقي را نسبت به چيزي كه مصرف مياي كه هيچدر جامعه پذيرد. آنگاهدهند، مي

تواند كه مي كه از شراكت با ديگران اجتناب كند، از اين و به جاي اينكند كند ادعا نميدر آن زندگي مي و خورد مي
ي ادعاها براي اي كه همهيا به بيان ديگر در جامعهبدهد خوشحال است، به آنها خواهند هر آنچه را كه ديگران مي

تضاد است؛  چنين در كمونيسم ؟ وضعآيدميي مالكيت خصوصي انگارهاستفاده به يكسان مشروع است، چه بر سر 
  .شود ناپديد مي منافع حسابگرانه و همراه با آن نياز به حقوق ادعايي از هر نوع

ي آن را دارد كه هايش بر ديگران آگاه است و چگونه دغدغهفرد كمونيست از تاثير كنشديديم كه چگونه هر 
طلبد و هم به اين دليل اش آن را ميها را كسب كند، هم به اين دليل كه نيازهاي شخصيرضايت و خشنودي آن

هستند. اين همان چيزي است آنها جزيي يكپارچه از آن شود كه هستي اجتماعي متصور مي عنوان بهكه او خود را 
] بنابراين، اگر ٧٤.»[دنآيبه تصرف من در مي هاي ديگروق و سرخوشي انسانذ«دهد تا بگويد: كه به او اجازه مي

ي فردي چيزي داشته باشد كه ديگري بخواهد، نخستين واكنش او اين است كه آن را به او بدهد. ماركس درباره
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لكيت خصوصي چند فرد بر جهان از منظر شكل اقتصادي باالتر جامعه، ما«گويد: مالكيت خصوصي بر زمين مي
مل با آن در كمونيسم كا ]٧٥»[معنا و ياوه است كه مالكيت خصوصي يك فرد توسط فرد ديگر.قدر بيهمان

رسد. بايد روشن ام، مالكيت خصوصي بر هر چيزي به يكسان احمقانه به نظر ميمناسبات انساني كه ترسيم كرده
ي شهروندان چيزي براي همه نيست كه افراد خود را براي ديگران محروم سازند. مصرفمقصود هرگز اين باشد كه 
ي است كه يك فرد كمونيست هاياز چيز آكندههاي جامعه ] فروشگاه٧٦»[طلبد.رشد كامل هر فرد مي«است كه 

ي اعضايش ي كمونيستي به همهي است كه جامعهاوعده »به هر كس بنا به نيازش«ممكن است بخواهد. 
  ]٧٧دهد.[ مي

امر در خصوص ديكتاتوري  مالكيت خصوصي هميشه در معنايي بنيادي متكي بر وجود كمبود مادي است. اين
تواند توسط بسياري به تر صادق است. آنچه يك فرد يا تعدادي در اختيار دارند، نميهاي قبلپرولتاريا و نيز دوره

؛ آنان كه دارند، از رود. تقاضا از عرضه فراتر ميتوزيع شودقدر از آن چيز وجود ندارد كه آندست آورده شود، زيرا 
با تمام كنند؛ آنان كه ندارند، ي مالكيت خصوصي و قدرت قهرآميز دولت براي تقويت جايگاه خود استفاده ميايده

هنگامي كه عرضه اما دازند. پردارند از گدايي تا انقالب براي محصول اجتماعي به رقابت ميوسايلي كه در اختيار 
چيزهاي بخواهد فقط با درخواست آن در اختيار داشته باشد (و كه هر كس بتواند به هر مقدار كه  باشدچنان فراوان 

شود)، هستند ديگر خواسته نمي شانبه دليل قدرت و جايگاهي كه معرفشده در جوامع طبقاتي پيشين خواسته
از دادن سي چه كامروزه شوند. ود هستند، از باال به پايين وارونه ميجكه مبتني بر كميابي موتماعي جمناسبات ا

اني كه كند؟ اما اگر آب كمياب باشد، كسميخواهد مضايقه مي كس ديگري هر مقدار آبي كهدر واقع، ليواني آب، يا 
كند. آب بدل به يك قلم وضع ميي ديگران از آن كنند يا قيمتي براي استفادهدارند انبارش ميآن را در اختيار 

تنها بر  شود. در كمونيسم تمامي اجناس مادي همانند وفور امروزي آب فراوان خواهند بود.مالكيت خصوصي مي
 عنوان بهكنند، استفاده مي اجتماعيهاي عنوان ابژه به لحظهدر  توانند هر آنچه را كهاين مبناست كه افراد مي

وجود ندارد » مال او«، »مال تو«، »مال من«محصوالتي درك كنند كه هر كس براي ديگري ساخته است. ديگر 
  وجود دارد.» ل ماما«بلكه فقط 

VII 
 هايابژهنيروها و ها بر تمامي ناي است كه انسااستادانه، كنترل ونيستيي كمويژگي ديگر منحصربفرد جامعه

و  شان به قدرتزندگي غالباًبودند، و سعادت و هاي طبيعت عمدتاً ابژه ها انسانتر، پيش كنند. طبيعت اعمال مي
شان به و فرايندهاي ديگري كه تاثيرها شان و بسياري رخداد، تقاضا براي كار يا محصوالتشانمكانيكي مهارت

ي شرايط و جاي سلطه به«كه اين است  كه در كمونيسم، وظيفهماركس اعالم كرد  .متكي بود يكسان نامعين بود
 عنوان بهچنين به آن  هم ]٧٨[»داد.قرار ي افراد بر اقبال و شرايط بيروني را بايد ي بر افراد، سلطهاقبال بيرون
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اند كه مجموع هاييها محدوديتاين ]٧٩[شود.ارجاع داده مي» هاي طبيعيشدن از تمامي محدوديتصخال«
  خورد.مي »قانون طبيعي«بر آن برچسب كنند، و سابقاً به دليل ناداني بر افراد تحميل مي نسانيواحوال غيرااوضاع
دانش كساني كه  كمبودي بر پايه«شود بر ما حاكم هستند، كه گفته مي» بيعتقوانين ط«نظر ماركس، به
. وجود نداردطبيعت  يدرباره يدانش كمبودي جديد ] در جامعه٨٠»[شود.آن است، بنيان نهاده ميشان تابع كنش

در ديدگاه ماركس اين باور كند، و امكاناتش چيست. چگونه عمل ميدانند  ميكنند، شان را درك ميافراد كل محيط
به چيزي كه بيرون از دسترسي طبيعت را درك كنند، كمونيست كامالً  هاي آدمنهفته است كه هنگامي كه 

و در كمونيسم  ها انساند. اين باور نيز متكي است بر برداشت او از اين كه دسترسي نتمايلي ندارموثرشان باشد 
يابد. ماركس در واقع ميهاي مالزم با آن در ارتباط با توانمندي خالقانه اين همكاري تا چه حد گسترش فرض

آل كمونيسم توانند، تحت شرايط ايدهاما نمي خواهند انجام دهندكه بخش اعظم آنچه امروزه افراد مي دگوي مي
خواهند انجام دهند و العاده اين زمان نميخارقماند، چيزهايي هستند كه افراد انجام خواهد شد، و آنچه باقي مي

هاي فرضي پيشدر ارائهخواهيم انجام دهيم (ما خواهند انجام دهند كه ما نميترين چيز آن است كه آنچه ميمهم
  به سادگي انجام خواهند داد.داريم)  آنمادي كمونيسم تصور مبهمي از 

سازند چنان كامل است كه ماركس  كه واقعيت كمونيستي را مياي  بسته ها از اجزاي هم ، درك آن با اين همه
گويد  يكه ماركس بعدها م ست] در اين معنا٨١كند كه علم طبيعي و علم انساني يكي خواهند شد.[ بيني مي پيش

آن  بر كه انسان درگير كنترل عملي(را يك فرايند درك كند و طبيعت  عنوان بهشود تاريخ خود را  قادر مي«انسان 
شدن از مناسبات دروني بين آنچه  آگاه ،دخالت دارد ] آنچه در اينجا٨٢.[»پيكر واقعي خويش عنوان بهنيز هست) 

مثابه يك  هاي تاكنون جدا مانده به به نيمه نشود و پرداخت ناميده مي» اجتماعي«و » طبيعي«هاي   امروزه جهان
  آموزد. ي هر دو مي تشخيص خواهد داد كه درباره  ي جامعه يا طبيعت تماميت است. فرد با آموختن درباره

توانند تمام اثرات آن را در نظر بگيرند  توانند؟) اما مي وهوا را تغيير دهند (يا مي   وانند آبت كمونيست نمي هاي انسان
رسد كه ماركس اعتقاد  ، به نظر مي ي مسائل ريزي كنند. در ارتباط با بقيه تر طرح هاي خود را گسترده و متعاقباً برنامه

برداشت او از رسد كه  به نظر ميطبيعت مسلط شوند و  توانند مستقيماً بر يار مي هاي متحد و هم داشت كه انسان
تر است تا واقعيتي كه اكنون داريم. ماركس  كشيم نزديك توانمندي بارآور صنعت به واقعيتي كه ما براي فردا انتظار مي

مستقل از كردن هر چيزي است كه  ي واقعي براي ناممكن آفريند دقيقاً پايه واقعيتي كه كمونيسم مي«گويد:  به ما مي
  ]٨٣[ » چرا كه اشياء فقط محصول تبادل پيشين خود افراد است. ،  افراد وجود دارد

كند كه  تر بخشي از تبادل انساني نبودند اعالم مي ماركس در خصوص آن دسته از اشياء و فرايندهايي كه پيش
با ها را  ، آن   پردازد ها مي ت انسانمثابه مخلوقا هاي طبيعي به فرض ي پيش ه به همهبراي نخستين بار آگاهان«انسان 

كل جهان از چشمان آفريننده   ] به اين ترتيب٨٤»[كند. شان تابع قدرت افراد متحد مي از سرشت طبيعيجداكردن 
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دارشان منطبق  اهداف دامنه شود كه با د به نحوي تغيير داده مينگير تماس مي  كه افراد با آن شود؛ هر چيزي ميديده 
 آنچهيابد سد راه كاميابي آنها شود و  ه نمياجاز هيچ  مانعي ؛ دشون هاي باز دگرگون مي ع پيشين به راه؛ موان باشد
مناسبات   مثابه وندهاي افراد با طبيعت بهماند. ماركس با اين تلقي كه پي ميداشته باشد خنثي باقي  يتواند نقش نمي

تواند ادعا كند در  اي آگاهانه يافته است مي ، اكنون سلطه منطقاً دروني كه هر فرد در پيوند با همگنان خود دارد
  ]٨٥[ »شود. طبيعت انسان مي«  كمونيسم

ايم كه  اي از توپوگرافي كمونيستي در اختيارمان قرار نداده است، در نتيجه ما با اين انگاره مانده ماركس نقشه
تر  ها پيش اين تغييرات چيستند. ما به برخي از آن كه در جزييات بدانيم آن تغييرات مادي عظيم هستند بدون

ي انسان بر طبيعت را بهتر از  ي سلطه مانند بازسازماندهي مكاني شهر و روستا. احتماالً هيچ چيز گستره ،پرداختيم
] من معناي اين عبارت ٨٦»[كامل افراد تسليم خواهد شد.به كنترل «دهد كه زبان  نشان نمي بيني ماركس پيشاين 

هاي  كنم كه يك زبان جايگزين هزاران زباني خواهد شد كه اكنون وجود دارد (هر قدر هم زبان را چنين تفسير مي
ي ي روشن كه بتواند جلوه چنان ايفا كنند) و اين زبان به ويژه براي اين بسياري بتوانند نقش فرهنگي محدودي را هم

  يابد. ي مردم اين زمانه باشد جرح و تعديل مي العاده ها، فهم و احساسات خارق از تجربه
ي جديد افراد بر طبيعت در كيفيت خاص همكاري كمونيستي نهفته است. ماركس همكاري را در  كليد سلطه

كنش اجتماعي  ل برهمكه شك بيان ايناي است براي  نامد كه نحوه مي» نيروي بارآور«هاي تاريخي يك  تمام دوره
ت اين است كه در كمونيسم كه كار ] تفاو٨٧از اين دست، تاحدودي عامل كميت و كيفيت محصوالتش است.[

كند، همكاري يك نيروي بارآور و عمالً  ي اين وظايف مي مشترك قاعده است و هركس خود را به تمامي وقف همه
ي نيروهاي  ترين مرحله اين تركيب افراد (البته با فرض عالي فقط«نامحدود است. بنا به نظر ماركس،  گي بالقوهبا 

  ]٨٨.»[آورد ميي افراد را تحت كنترل خود  بارآور مدرن) است كه شرايط رشد و تغييرات آزادنه
VIII 

هاي قهر و انضباط است.  و همراه با آن تمامي شكل بيرونيگير كمونيسم فقدان قواعد  پنجمين ويژگي چشم
درگير هستند توسط با آن  هايي كه افراد در اين زمان  از فعاليت كدام ها و مزارع، هيچ در كارخانه نظر از كار صرف

ي از پيش  ؛ به بيان ديگر، چيزي نيست كه بايد انجام دهند و هيچ شيوه شود ديگران از بيرون سازمان داده نمي
، هماهنگي  بايد رعايت كنند. از سوي ديگرهاي زماني وجود ندارد كه هنگام انجام آنها  شده يا محدوديت تعيين

رو، سازمان  طلبد. از اين كنندگان در آن مي ي مشاركت از همه ،نفسه كه توليد اجتماعي، في است حداقل خواستي
شود. بنا به  ي خواسته مي ، از هر جامعه معيني به رهبري فردي كه كارش ايجاد هماهنگي ميان وظايف توليدي است

وحدت  و متقابل پيوند كنند، مي همكاري يكديگر بادر انجام آن  بسياري افراد كه كارهايي تمامي در«نظر ماركس، 
بلكه به فعاليت  جزيي، هاي تالش به فقط نه كه شود مي بيان كاركردهايي در و حاكم  ي اراده در ضرورتاً فرآيند
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 اجرا بايد توليدي تركيبي ي شيوه هر كه در مولد است كاري اركستر. اين يك رهبر مانند است، مربوط جمعي

  ]  ٨٩نامد.[ مي» كار نظارت و مديريت«ماركس اين را » شود.
كند، بسيار با آنچه امروز وجود دارد متفاوت  بيني مي اما حتي در توليد، سازماني كه ماركس در كمونيسم پيش

هاي افرادي است كه زير  هماهنگي تالششان صرفاً  ها و مزارع هنوز مديراني دارند، مسئوليت است. گرچه كارخانه
كنند. چون افراد در كمونيسم غالباً مشاغل خود را تغيير  كنند؛ آنان شبيه رهبران اركستر عمل مي نظر آنان كار مي

ي افراد در نقش مدير خدمت كنند. اركستري كه هدايت  هاي معيني همه توانيم فرض كنيم كه در زمان دهند، مي مي
پرشور است، زيرا اهداف اين اركستر و اهداف رهبر آن يكسان است، يعني توليد اجناسي و شتاق مشود هميشه  مي

ترين زمان ممكن و با  الزمست، در بهترين كيفيت و در كوتاهرا كه كه نيازهاي اجتماعي به توليد هر چه آنچه 
دهند  شده انجام مي بندي و سرهم كمرا  داري تا حد امكان كارها در سرمايه كند. كارگران برآورده مي ،كمترين اتالف

تر كار  توانند بيشتر و سخت ها بيش از آنچه كه مي شان هستند تا آن روسايشان پيوسته دنبال بتوانند دربروند وتا 
ي  يك پديده آن را واقعاً تالش كنند. در كمونيسم، تنبلي كه ماركس كارگران كافيست اعتقاد دارند كنند چرا كه

اي است كه در اين  ، وعده »اش از هر كس بنا به توانايي] «٩٠داند، به مرگي طبيعي خواهد مرد.[ مشروط ميتاريخاً 
  ]٩١كس به فكر زيرپا گذاشتنش نخواهد بود.[ زمان هيچ

اي با تمامي اسباب و لوازم جريمه و اخراج  كند، انضباط كارخانه كار مي اش در توليدي كه هر فرد با تمام توانايي
ها و تهديدها منسوخ شده است. او  ها، اخراج ديد و غيره منسوخ خواهد شد. ماركس مدعي است كه جريمهو ته

كنند زايد خواهد شد،  در نظامي اجتماعي كه كارگران در آن به نفع خود كار مي«مدعي است كه چنين انضباطي 
ن تشخيص بدهند كه با اعمال فشار به ] هرگاه كارگرا٩٢كاري زايد شده است.[ قطعهاكنون عمالً در  كه هم چنان

توانند سهم خويش را از محصول افزايش دهند، نيازي ندارند كه با اجبار كار كنند. در كمونيسم، هر كارگرـ  خود مي
  كند تا با بقيه اعضاي اركستر هماهنگ باقي بماند. دان بيشترين تالش خود را مي موسيقي

بخش و  اي متقابل، در محيطي لذت ؟ بدون اجبار و سرشار از دغدغهايم چه چيزي از كار در كمونيسم آموخته
، افراد وسايل توليد اجتماعاً مشترك را براي كنترل و دگرگوني طبيعت  هاي نسبتاً كوتاه روزانه (هفتگي؟) براي دوره

هم شادي و هم  ،ندك . آنان با وظايفي كه پيوسته تغيير ميسازند  كنند تا نيازهاي انساني را برآورده استفاده مي
برخالف فوريه كه كار در كمونيسم ماركس شان خواهند يافت. اما  كاميابي را در همكاري خود و دستاوردهاي سترگ

ترين تالشي است كه درخور هر فعاليت به واقع  ترين و شديد گويد كه كار جدي كند، مي را با بازي مقايسه مي
قلمرو « عنوان بهشود، به توليد در كمونيسم  ماركس در عبارتي كه اغلب نقل مي ،با اين همه] ٩٣خالقانه است.[

رشد توانايي «دهد، فعاليتي كه  مي يا فعاليت غير كار قرار» آزاديقلمرو «كند و آن را مقابل  اشاره مي» ضرورت
خواهند بايد مقداري كمونيست چه بخواهند چه ن هاي انسان] واقعيت اين است كه ٩٤»[هدفي در خود است. ،انسان
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كار را  ،اگر اين محدوديتاما خواهند، ربطي به موضوع ندارد.  كه آنها هميشه مي زنده بمانند: اينكار انجام دهند تا 
ترين عبارت خود  در صريح شود كه كار يك فعاليت غيرآزاد است. ماركس دهد، نتيجه نمي ضرورت قرار مي قلمرودر 

] با توجه به ٩٥نامد.[ مي» اش قدرت ايجابي براي تصريح فرديت حقيقي«نسان را ي اين موضوع، آزادي ا درباره
شود، كار با هر نوع فعاليت ديگري  ي كنترلي كه بر طبيعت در كار اعمال مي سرشت كار در كمونيسم، از جمله درجه

تواند از  رو، ماركس مي ايندهد. از  كند و گسترش مي در هر موجود انساني را شكوفا مي  است كه توانمندي يكهبرابر 
  ]٩٦بگويد.[ سخن» فعاليت آزادي واقعي« عنوان بهكار در اين دوره 

حداقل چيزي است كه براي  ،كنند كه سازمان بارآور با هم همكاري مي گونه اين در كمونيسم ها انساناگر 
 يهاي غيركار توانيم انتظار داشته باشيم كه حتي همين حداقل در حوزه آنگاه مي كارآيي اقتصادي الزم است،

، قانونگذاران و قضات به  ها، مامور اعدام كه سربازان، پليس يابيم درمي بندي، زندگي ناپديد شود. در يك فهرست
اي كه  شده يل نهادينه] بدون هيچ احتياجي به قهر، وسا٩٧اند.[ غيرضروري» تحت شرايط خاصي در جامعه«يكسان 

] پيروزي بر اقتدار بيروني همانا پيروزي مدعيان و نيز ٩٨تواند از بين برده شد.[ شود مي به مدد آن قهر اعمال مي
  ]٩٩.»[كيفر و اجبار خالف رفتار انساني است«گويد:  ماركس مي كه طور زيرا همان ،شدگان است متهم

شده در ديكتاتوري پرولتاريا نقش نردبان ويتگنشتاين را  ماني اقتباسهاي ساز توليد، تمامي شكلفقط به استثناي 
براي كمونيسم صعود كنند، فقط به سازد تا  آنان را قادر ميها  اين شكلكنند:  كمونيست ايفا مي هاي انسانبراي 

اي  نوع، در جامعه. قواعد محدودكننده، اجبار و قهر از هر شوندكنار گذاشته  هنگامي كه به كمونيسم رسيدندكه  آن
  دهند. ، اسباب زحمت است و موانع عملي را تشكيل مي داند اي نمي كه چيزي از تصادم منافع پايه

، بيش مراقبت كندبرادرش  ازتا  دهد مي وقتي كه ماركس به هر فرد كمونيستي شغل تمام ازموفقيت كامل  طلب
ماند يا به دليل  ه براي خود تعيين كرده ناكام باقي مي. بنابراين، هرگاه فردي در يكي از وظايفي كاز اندازه است

كند ــ هنجاري را زيرپا گذارد  اي را متصور باشيم كه در او عمل مي ي شرورانه توانيم هيچ انگيزه دقتي ــ ما نمي بي
ي، در شرايط انسان«كند كه  كند. ماركس اعالم مي مديريت ميمجازاتش را  يا موجب آسيب به ديگران شود، خود

كند. هيچ تالشي نخواهد شد كه او را قانع  مجازات به واقع چيزي جز حكمي نيست كه گناهكار براي خود تعيين مي
. كند مياعمال  خودبر  خشونتي است كه اوهمان ، بر اواز بيرون توسط ديگران اعمال شده خشونت كه د نكن

عبارت ديگر اين  دهد؛ به ي خود مي كه درباره بيند ميرا اش از حكمي  هاي ديگر ناجيان طبيعي برعكس، او در انسان
گير در رفتار  ] با توجه به ذهنيت اجتماعي معطوف به گذشته، هر جهش چشم١٠٠»[شود. رابطه معكوس مي

بردارند.  اش توانند از روي شانه انگيزد. گناه باري است كه فقط ديگران مي احساس گناه را برمي ،فرد ي هميارانه
 دادن دوباره و دلگرم ساختن آنها در تسكين اضطراب در كمونيسم از تنبيه خطاكاران به اطميناننقش جامعه 

  شود. شان دگرگون مي خودكرده
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پژمرد  شويم كه بدانيم در چنين شرايطي جايي براي دولت وجود ندارد. به بيان ساده، دولت مي  زده نبايد شگفت
بقاياي  يكه انجام بدهد. كار اصلي ديكتاتوري پرولتاريا نابودكردن تمامكار بيشتري براي آن باقي نمانده   چون هيچ

داري و ساختن بنيادهايي براي كمونيسم كامل بود. قوانين، سازمان، انضباط، قهر و غيره همگي براي  سرمايه
گويد:  ماركس ميتاريخ.   داري، يافتن به اين اهداف الزم بودند. اما اكنون كمونيسم، يك واقعيت است و سرمايه دست

بسته متمركز شد، قدرت  اند و كل توليد در دستان افراد هم ، تمايزات طبقاتي ناپديد شده كه در مسير تكامل هنگامي«
شود، صرفاً  كه به معناي دقيق كلمه چنين ناميده مي  دهد. قدرت سياسي عمومي سرشت سياسي خود را از دست مي

» سرشت سياسي«] يك دولت بدون ١٠١»[ي ديگر است. ا كوب طبقهي يك طبقه براي سر دهنده قدرت سازمان
چه كاركردهاي اجتماعي باقي خواهند ماند «كند:  ماركس اين سوال را به بياني ديگر مطرح مي ؟چگونه خواهد بود
دهد، روشن است كه  كه او هرگز پاسخ كاملي نمي ] با اين١٠٢»[ي كاركردهاي دولت است؟ كه مشابه با ارائه

  ش چيست.پاسخ
گويد كه  گذاري مي ي قانون و كشورداري. ماركس درباره قضاوتگذاري،  سه كاركرد اصلي دولت عبارتند از قانون

] ١٠٣»[د.نگير قرار مي ي مزاحمت و آزاررساني ي مقوله در جرگه«در كمونيسم هاي پارلمانتاريسم  تمامي شكل
ي خود متكي است بر اين فرض كه عقايد  كه به نوبه هاي سياسي اصل حكومت اكثريت هستند گذارها جلوه قانون

ي طبقاتي هستند،  هاي نبرد مبارزه ميدان ها ي موضوعات مهم ناگزير از برخورد با هم هستند. آن مردم درباره
هاي مكرر را براي  ، شكست ي اقتصادي حاكم با به دست آوردن اكثريت از هر طريق ممكن مياديني كه طبقه
د توافق نزند. اما افراد در كمونيسم بر سر تمامي موضوعاتي كه ممكن است به پارلمان آورده شو مخالفان رقم مي

الزم نيست كه تشريفات شمردن القول است،  د و تصميمات متفقنشو دارند. جايي كه منافع در هم ادغام مي
، آن تصميماتي كه بر ساختار خود  براين، تمامي تصميمات به واقع اساسي هاي باال رفته را اجرا كرد. عالوه دست

دارند  ،خواهند يعني كمونيسم را كه مي در اين زمين گرفته شده است. مردم آنچه راديگر گذارند،  كمونيسم تاثير مي
عمال تغييرات است. هر اش ا  گذاري كه كاركرد اصلي ماند كه تغيير دهد، قانون گذار باقي نمي و چيزي براي قانون

  شود. نوع تنظيمات كوچكي كه الزم باشد، به بهترين وجه توسط خود مردم مستقيماً در محل انجام مي
  مقدس ي حاكم از جايگاه شبه شكل حقوقي حكومت نيز متكي است بر فرض تعارض ناگزير بين افراد. طبقه

 .دهد ارائه ميجانبه  اي از قوانين يك ، تفسيرهاي مغرضانه تر خود سكوي دادگاه، در وجود برخي از نمايندگان متفرعن
هاي ضرب و  دهد پرونده ها رخ مي اما اگر اين تعارض وجود نداشته باشد...؟ نمونه نوعي آن كه هر روزه در دادگاه

شود  دچار هيچ زيان اقتصادي نميي كمونيستي، فردي كه توسط ديگري مضروب شده است،  جرح است. در جامعه
داند كه فردي كه مشت زده  دارد)، عالوه بر اين، او مي چنان از انبار اجتماعي هر آنچه را كه نياز دارد برمي هم (او

يا حتي  ،ي درد ناشي از جراحت بزرگ است است و درد يك وجدان گناهكار به همان اندازه، به عمد نكرده  است
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پيوندد تا احساس  ، احتماالً به همكاران و همسايگان مي غرامتجاي تأكيد بر انتقام يا دريافت  تر. قرباني ما به بزرگ
ند به اين طريق از تمامي ادر اين ماجرا مستقيماً درگير گناه شخصي كه او را مضروب كرده فروبنشانند. افرادي كه

 ، شوند هاي ما مطرح مي هاي ديگري كه اكنون در دادگاه كنند. پرونده پوشي مي چشم» دعاوي براي خسارت«
اند زيرا هر  ، اساساً وجود ندارد. يا غيرممكن شده ، جعل و غيره است دزدي ي كه شامل قتل و سرقت و بچهيها پرونده

كند وجود ندارد،  هاي خاصي را تضمين مي خواهند وجود دارد و اوراق حقوقي كه حقوق و قدرت چيزي كه افراد مي
ستلزم چنين اقدامات غيراجتماعي باشد. آنگاه چه نيازي به يا ناالزم است زيرا چيزي نيست كه مردم بخواهند و م

  ها هست؟ دادگاه
كردن قوانين است. در  ي اجرايي حكومت عملي تر است. يك كاركرد اصلي شاخه مورد كشورداري كمي پيچيده

پذيرند و به آن توجه نشان  ي كمونيستي كه هيچ قانوني وجود ندارد و همگان هنجارهاي اجتماعي را مي جامعه
شده  مقايسه با هماهنگي فراهم ه قابلي ديگري باقي است ك دهند، اين كاركرد ديگر وجود ندارد. اما وظيفه مي

، مستلزم نظارت  هاي منفرد آن ، مانند بنگاه ي كمونيستي ي توليد، كل جامعه توسط مديران كارخانه است. در حوزه
هاي  كاري و شكاف در توليد و خدمات بايد جلوگيري شود. بنابراين، تالش دوبارهاز عمومي مديران است. 

يك متصدي عبورومرور وجود به واقع  ومسيرهاي متقاطع زندگي اجتماعي الزم است  كننده براي تمامي هماهنگ
  خواهند بروند سودمند است. در كمك به رساندن مردم به جايي كه مي

قضاوت را پنهان گذاري و  هاي قانون كنشكننده،  هنگهما برخي ممكن است استدالل كنند كه اين كاركرد
از اين حيث يگانه است كه  اران و قضات جديد اين دوره هستند، اما كمونيسمگذ كند و مديران همان قانون مي

ي مشترك نسبت به  كوشند به اهداف يكساني برسند. اين اعتماد و دغدغه شدگاني دارد كه مي مديران و مديريت
اي مشترك پذيرفته  تجلي اراده عنوان بههاي الزم  بنابراين، تغييرات و داوريمكمل هستند.  سان به همينيكديگر 

چون امتداد  ، هم همگنان خود را جزيي از خودش در اينجاخاطر داشته باشيد كه هر فرد  چنين به همشوند.  مي
مديريت درگير نيست خود را  بنابراين حتي وقتي كه مستقيماً در ؛شود متصور مي ،هستي اجتماعي عنوان بهطبيعتش 
چون فعاليت زندگي اجتماعي عالوه،  بيند. به كنند درگير مي ايي كه مديريت ميي مناسباتش با آنه به واسطه
اي از  ي ويژه كند، اليه كننده درسطوح گوناگونش چيزي است كه هركس در زماني در آن مشاركت مي هماهنگ

العاده  وقو غيره ف» ها دادگاه«، »قوانين«،  »گذار قانون«در چارچوب مديران وجود ندارد. توصيف اين وضعيت 
به هماهنگي بيشتري نياز دارد، يگانه كاركردي است در كمونيسم كه مشابه كه كننده است. كار مديريت  گمراه

  مدرن است.وظايف دولت 
» وكار كسب«چون يك  شود كه ماركس آن را هم تقسيم اين وظايف مديريتي از طريق انتخاباتي انجام مي

ي  احتماالَ فاقد جنبه مشي توافق دارند، انتخابات موضوعات مربوط به خطخصوص كند. چون همه در  توصيف مي
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انتخابات در كمونيسم واجد  ما اطمينان داريم كه» انجامد. نمي اي سلطههيچ «رقابتي است. به هر حال، پيروزي به 
ي مديريتي ها اي تحويل شغلنيست. انتخابات صرفاً راهي است بر» اش هاي سياسي كنوني يك از خصوصيت هيچ«

كل «تواند ادعا كند:  ي انجام آنها هستند. در اين شرايط ماركس مي طور يكساني آماده به افرادي كه كمابيش به
دهد كه نقش قدرت  ] اما ماركس ترجيح مي١٠٤[»حكومت خواهند كرد؛ كسي نخواهد بود كه حكومت شود. ،افراد

كند كه مستقيماً حاصل همكاري  وض بر قدرتي تأكيد ميرنگ كند و در ع ي جديد كم كننده را در جامعه هماهنگ
  .مستقيم است

اي  ت كه چنين جامعهتواند به اين سياق اداره شود؟ ماركس اعتقاد داش ي صنعتي پيچيده مي آيا يك جامعه
پيامد  ،اجراييهاي  هر حال، بسياري از بدترين پيچيدگي نحو كارآمدي اداره شود. به طريق ديگري به  هيچ تواند به نمي

شمار  تأمين حقوقفقط براي  سوابقاغلب مثالً، هاي مالزم با آن هستند.  جنبي سازمان اجتماعي كنوني و نگرش
شوند، حقوقي كه در كمونيسم  حفظ ميها و غيره ــ  كسوت ــ جوانان، سالخوردگان، بيماران، پيشمحدودي از افراد 

، حقوقي كه براي همگان ناپديد شده است زيرا ديگر براي كسي داد كه ماركس ترجيح مي عمومي است (يا چنان
دوران جديد » سوسياليستي«ي آن كشورهاي  ي تشريفات اداري كه به واسطه هاي گسترده روكراسيوب. )الزم نيست

كه ماركس براي رخ دهد رود در صورت تحقق شرايط خاصي  انتظار مي از آنچهاند، هيچ شاخصي را  د شدهزبانز
ين منوال، بخش بزرگي از محاسبات اجرايي و اداري در حكومت به هم كنند. ارائه نمي ،كند كمونيسم مطرح مي

يابد و تصميم  قوانيني كه دوست ندارند تخصيص مي براي به اطاعت كشاندن مردم از ،چون هر جاي ديگري هم
مرتبط با  هاي كاري ا مجازات كنند؛ دستر  هاي تنبل هايي بايد ارائه شود و چگونه آدم وقچه مش شود گرفته مي

كردن عالئق اجتماعي رقيب، اجزاي ديگر  ي حاكم يا تالش براي هماهنگ هاي ممتاز طبقه بخش  بهبود جايگاه
كمونيست جديد، اغلب آنچه باعث  هاي انسانويژه با  با اهداف و معيارهاي جديد، و بهپيچيدگي موجود هستند. 

شود. همكاري ساده درون هر واحد اجتماعي  كالفي سردرگم بدل شود، ناپديد ميشود تا مديريت اجتماعي به  مي
ي صنعتي  ك جامعهمثابه ي را كه كمونيسم به» ديريتيم«، كل كار هدفي ميان آنها هماهنگي تككاركردي با 

  ذارد.گ پيشرفته الزم دارد، در اختيار مي
IX  

هاي انساني كه دارد يا ندارد، يگانه است. نوع انساني  ي كمونيستي از لحاظ نوع گروه جامعه :ششمين و آخرين جنبه
هاي جغرافيايي (ساكن شهر/ساكن روستا)، طبقات، مشاغل و  ها، نژادها، اديان، بخش شناسيم به ملت كه ما مي

شك، براي بسياري افراد جهاني كه در آن چنين تمايزاتي وجود نداشته باشد  بي ها تقسيم شده است. خانواده
كند. بيش از هر  اپذير است. با اين همه، اين دقيقاً وضعيتي است كه ماركس به ما در كمونيسم معرفي ميتصورن
جهان را  است كهآنچه رخ داده اين درك  براي رويكرديك ] ١٠٥شود.[ جهان ما ديگر به كشورها تقسيم نميچيز، 
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مان ديگري وارد شده است. جهان اما بايد تشخيص داد كه اصطالح ملت از واژگان ز نظاره كند. ملتمثابه يك  به
هاي پيشين است انجام نخواهد داد. ما تازه ديديم كه  يك از كاركردهايي را كه مرتبط با ملت مثابه يك ملت هيچ به

نظر از برخي مديران  دادگاه جهاني، ارتش جهاني در كار نيست و ــ صرفپژمرد، پارلمان جهاني،  چگونه دولت مي
  جهاني ــ مديريت جهاني در كار نيست. در اين مقياس كالن جهاني براي هماهنگي توليد

گويد  گيرد. ماركس به ما مي تاثير ناپديدشدن دولت قرار مي كننده عميقاً تحت توليدكننده و مصرف عنوان بهفرد 
است ــ ديگر  هنرورزيي خود ــ و هر كس در اين زمان درگير نوعي  هاي هنرمندانه كمونيست در تالش هاي آدم

ها و ابزارهاي كوي و ديار خود نيستند، هر فرد  يد به تجربه، ذوق] ديگر مق١٠٦[ هاي ملي نيستند. تابع محدوديت
مليت و ناسيوناليسم از هاي  گامي كه قيدوبندهنهاي خود را به سياقي عمومي بيان كند.  قادر است عواطف و انديشه

ي عادات و رسوم نجات دهد، توليد مادي و در واقع  تواند خود را از اثرات محدودكننده مي هنر ،شود ميان برداشته مي
ره تر به اين باور ماركس اشا . پيشخود را از اين قيدها رها سازد تواند نيز مي دهند هر چيز ديگري كه مردم انجام مي

وجود چنين زباني به اين معنا نخواهد بود كه  ]١٠٧كردم كه سرانجام همه به يك زبان سخن خواهند گفت.[
هاي متمايز كه مالزم آن هستند ناپديد خواهند شد. زبان التين و فرهنگ التين  هاي كمتر محلي و فرهنگ زبان

ها و  نتظار دارم كه همين سرنوشت در انتظار زبانت و اخها نفر را پس از زوال امپراتوري روم غني سا زندگي ميليون
  اند. هاي ديگري باشد كه اكنون گسترده سنت

مطابقت دارد. افراد قادرند كننده  مصرف عنوان بهجديدشان   وطني توليدكننده با جهان عنوان بهوطني افراد  جهان
فقط در اين «نويسد:  مي ي اين دوره ماركس دربارهارج گذارند. را استفاده كنند و به تمامي  ها فراوردهتمامي اقسام 

يابند و با توليد مادي و معنوي كل جهان پيوند  هنگام است كه افراد مجزا از موانع ملي و محلي گوناگون رهايي مي
ل ي جانبه ك آورند كه از توليد همه گيرند كه اين توانايي را به دست مي و در جايگاهي قرار ميكنند  عملي برقرارمي

  ]١٠٨»[مند شوند. هاي انسان) بهره زمين (آفريده
افات اي نيز در كمونيسم وجود ندارد. خر مذهبي ميان افراد و همراه با آن بقاياي تمامي باورهاي اسطوره  انشقاق

نامد  مي» سحر و جادوي دين«جاي خود را به علم داده است، و ترس و ضعف فردي به قدرت جامعه. آنچه ماركس 
ي داللت آن  ماركس به واسطهكه  ] افراد كمونيست خداناباور نيستند؛ اين اصطالحي است١٠٩نيست.[ود موجديگر 

انگيز كاركرد خود را از  موضوعي دغدغه عنوان بهحقيقت اين است كه دين كند.  بر ضددين بودن از آن پرهيز مي
اند. هنگامي كه كاركردهاي دين، به  تفاوت ان نسبت به دين بيافراد نه له آن هستند نه عليه آن؛ آندست داده است. 

  .پژمرد همانند دولت مينيز دين شوند،  مي تاوان، ناپديدويژه تبيين و 
ها ماالمال از چرا كه سراسر روستا ،رود يافته در شهر و روستا در كمونيسم به كناري مي تمايز بين افراد پرورش

  اشغال روستاهاست. سان در به همين شهرهاست و شهرها
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شود چرا كه همه كارگر  ي نخستين كمونيسم ناپديد مي تقسيمات بين افراد براساس طبقه عمالً در مرحله
شوند  ميكند هنگامي كه همگان درگير كار توليدي  رود كه ادعا مي اند. در يك جا ماركس تا آنجا پيش مي بوده

ي ديكتاتوري پرولتاريا كنترل و  ي عمده دانيم كه وظيفه چنين مي ] با اين همه، هم١١١روند.[ طبقات از بين مي
ي گذار عضو برابري از پرولتاريا  ِ در اين دوره» كارگري«دار است، بنابراين هر  ل بقاياي طبقه سرمايهيبدت

فقط اين موضوع و  كند استفاده ميهاي گوناگوني براي ارزيابي عضويت در طبقه  مالكاز ] ماركس ١١٢[نيست.
]. در كمونيسم كامل، كل ١١٣[طبقه است و از جهات ديگر نه. است كه ديكتاتوري پرولتاريا از برخي جهات بي

  طبقه برآورده شده است. اي بي معيارهاي ماركس براي جامعه
رود. هر فرد در كمونيسم در  همراه با مشاغل دائمي از بين ميشان،  جداكردن افراد از يكديگر به دليل مشاغل

  شود. وظايف مولد درگير مي انواع
ژادي مرتبط يافتن تقسيمات ن به پايان ،هاي ماركس براي كمونيسم ترين طرح شده شناخته احتماالً يكي از كم

ي اين  هآمد؛ با اين همه، يگانه بيان نظرش دربار افتادن در امور ناشناخته خوشش نمي از مخمصهاست. ماركس 
رشد و پرورش توانايي براي «گويد:  ماركس ضمن بررسي اثر محيط زيست مي .موضوع صريح و بي پرده است

محصول تاريخي شرايط  ،خوددارد كه وابستگي هاي افراد  معلوليت ي همهكودكان به رشد و پرورش والدين و 
انواع، قادر است از لحاظ تاريخي از آن اجتناب كند. حتي تنوع تاريخي ب همين ترتي اجتماعي باستاني است و به

] ماركس فقط به چند ١١٤.»[خواهند رفتروند و از بين  از بين مينژادي و غيره، از لحاظ تاريخي  هاي مثالً تفاوت
ها  ديد كه برخي تفاوت ميماركس شك  است. بي» هاي نژادي تفاوت«كند: عبارت او  نژادي اشاره نميي  خصيصه

دسترسي ي مردم در كمونيسم و  كاري بين همه كه كيفيت همكنند. هنگامي  هاي ديگر تغيير مي تر از تفاوت ساده
ور نيست كه ماركس زماني را متصور شد ــ شايد هزاران آ گيريم، تعجب ر را در نظر ميمشتاقانه همگان به يكديگ

  سال ديگر ــ كه همه نژادهاي جهان در يك نژاد آميخته شوند.
ترين آنها  شده هاي ماركس براي كمونيسم پايان تقسيمات نژادي باشد، احتماالً شناخته  ترين طرح شناخته اگر كم

هم در «كه » اي زميني خانواده«از ها ــ الغاي خانواده باشد. ماركس  ترين آن ــ و شايد به همين دليل كژديسه
] برخي اين را به معناي پايان مناسبات ١١٥ه بود.[رود سخن گفت در كمونيسم از بين مي» تئوري و هم در عمل

تر از  اند، يكي زمخت ديگر تلقي كرده» هاي اخالقي بي«عشق آزاد، جدايي اجباري از كودكان و بسياري از   نزديك،
شود،  كند ناپديد مي اي كه او ادعا مي نقش ندارد. اوالً، شكل خانواده يك از اين گناهان هيچ درماركس  ديگري.

تصادي بنا به نظر او، اين شكلي است متكي بر سرمايه و نفع خصوصي كه در آن امتياز اقي بورژوايي است.  ه نوادخا
است و مرد در آن عمالً از همه حقوق برخوردار است و والدين تقريباً به تمامي بر فرزندان  دليل اصلي براي ازدواج

ترين روابط با افراد ديگر  گيري صميمانه ده مانع از شكلكننده بين اعضاي خانوا وند خفهپيخود قدرت دارند و 
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كه شرايطي را براي زندگي كارگران خود ود ب] الغاي اين شكل از خانواده با خود بورژوازي آغاز شده ١١٦شود.[ مي
كنار در ممكن بود و تمامي خلوتي را كه  غيربراي آنان شان  فراهم كردند كه گذران وقت زياد با همسران و كودكان

يكديگر داشتند نابود كرده بود. ماركس از اين لحاظ است كه معتقد است خانواده عمالً در ميان پرولتاريا ديگر وجود 
  ]١١٧[ندارد.

ي ماركس   توان آن را از اظهارات پراكنده بديل كمونيستي خانواده هرگز به وضوح بيان نشده است اما مي
همسري و پرورش  تك رسد زندگي گروهي، ميهاي اصلي آن به نظر  يبازسازي كرد. ويژگي اين موضوع   درباره

اقتصاد خانوادگي «س خانواده را با آنچه او از آنجا معلوم است كه ماركي زندگي جمعي  جمعي كودكان است. سويه
شود تا زندگي با همديگر تا  هاي علم استفاده مي تمامي پيشرفتاز ] ١١٨دهد.[ در تقابل قرار مي نامد مي »اشتراكي

رك غذا بخورند، در يك ري مشتافراد با هم در اتاق غذاخو كه اينشود. جايي كه ممكن است راحت و هماهنگ 
، گرچه من شك دارم  روشن نيستداري را مشتركاً انجام دهند و از اين قبيل  خانه كارهاي  ساختمان زندگي كنند و

  كه اين چيزي است كه ماركس در نظر داشت.
شبحي از تخيل بورژوايي شود، در واقع معطوف به  بخش بزرگي از سوءرفتارهايي كه به كمونيسم نسبت داده مي

وبرهم توسط هر دو جنس، تقريباً هميشه در ذهن  درهماست. الغاي خانواده و عشق آزاد، يعني فعاليت جنسي 
كم براي  تعدد روابط جنسي (دستخورد. اما ماركس با  كنند با هم گره مي كه از كمونيسم انتقاد مي كساني

رفتار كرد و هم براي كمونيسم مخالف بود. مخالفت او با  اي كه در آن زندگي مي بزرگساالن) هم براي جامعه
مونيسم شواهدي مؤيد اين به كسخنان نيشدارش عليه اتهامات بورژوازي بورژوازي و عجيب و غريب جنسي 

نامد چرا كه يكي از اهداف آن  مي» كمونيسم خام«كند كه  چنين به مكتبي حمله مي ] او هم١١٩موضوع است.[
بسته است و اگر گاهي روابط  ي آرماني او هميشه با عشق هم جامعه] سكس در ١٢٠بود.[» اشتراك زنان« ،تبمك

مان  عشق عمومي كه در بحث رسد. ي از اين نوع استثنايي به نظر مي، عشق زودگذر بين يك مرد و يك زن پديد آيد
وبرهم نيست زيرا  هاي جنسي درهم عبارت از كنشي همكاري در كمونيسم تلويحاً به آن اشاره كرديم،  درباره

  ]١٢١. [داند ميادامه خواهد داشت و آن را عين بدبختي كند چيزي مشابه با عشق نافرجام  ماركس تصديق مي
طرفدار عشق و عشاق است ، الزمست دريابيم كه ماركس كامالً  ي اين موضوع براي درك نظرات ماركس درباره

، و عشق جنسي را در كمونيسم باالترين حد نوع جديدي رابطه خواهد و شريك ميبراي هر د غني و كاملو كيفيتي 
رمان ي  گستردهبررسي آن ، ي مقدس نوادهخادر ماركس ي افراد در اين دوره برقرار است.  داند كه بين همه مي

توانند  كند كه مي دفاع ميگيرد و از افرادي  ها را مي ترين شخصيت دفعات طرف شهواني به ،اوژن سو رازهاي پاريس
آموزيم كه زنان در عشق و هر  مي ١٨٤٤فلسفي  وهاي اقتصادي  نوشته دست] در ١٢٢خواهند عشق بورزند.[ و مي
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عشق جنسي در كمونيسم است به معيار كمال ي  ي متقابل كه خصيصه برابرند و نوع مالحظهچيز ديگر با مردان 
  ]١٢٣هاي ديگر بدل شده است.[ ي پيوندها با انسان همه

هاي زندگي كمونيستي  توان آن را از ساير جنبه شود اما مي هرگز به پرورش مشترك فرزندان صراحتاً اشاره نمي
هاي خرد كه ناشي از توارث  نظر از تفاوت ف رسد متضمن آن است. به نظر ماركس، صر استنتاج كرد كه به نظر مي

در  ي والدين است. مي از آن خانهي رشد كودك است، و جزء مه كننده محيط زيست كودك تعييناست، 
... فرزندان خود دارند، اما با توجه به ، آموزش، كار، ازدواج و  گيري بر سالمت داري، والدين كنترل چشم سرمايه

در كمونيسم،  شود. اي استفاده مي هاي خود والدين، از اين قدرت به ندرت به طرز خردمندانه معضالت و محدوديت
دارند تاثيري مخرب بر فرزندان خود داشته باشند؛ نه به اين معنا كه به اجبار از فرزندان خود جدا والدين ديگر اجازه ن

ي  اطمينان عاطفي كه مشخصه آنكه خودخواهي و عدم گرايي كمونيستي، يعني بي به اجتماعشوند. با توجه  مي
اي كه براي خود  اند كه نظير جامعه اي حاكم شود، والدين كمونيست خواستار جامعه استكنوني والدـ فرزند مناسبات 

  كامل باشد. شان فرزندانسازند براي  مي
شان نياز دارند.  اي براي تحقق توانمندي كامل انساني ساالن نيز به شرايط ويژه بلكه بزرگ البته نه فقط كودكان

خود به فشاري كه فرزندان بر والدين كه ماركس هرگز  با اين تر اهميت اوقات فراغت را نزد ماركس ديديم. ما پيش
، »اقتصاد خانوادگي اشتراكي«با زندگي در پردازد، اما يقيناً از آن آگاه بود.  د نمينكن به ويژه به مادران وارد مي

، عبارت از نوعي يابي جوانان و سالخوردگان مناسب است وجهي براي خودتحقق نبهتري بههايي كه  وترتيب نظم
شرايط رشدشان اقتضا كند وقت زيادي را كه  سادگي هنگامي بهوالدين و فرزندان ن است. پرورش جمعي كودكا

بودن ديگر ريشه در كار الزم و  امروز، زمان كنارهم كنند. اما برخالف خواهند بود و همديگر را ترك ميكنار هم 
ي پيوندهاي  ي همه خصيصه ، بلكه در همان تمايل به ارضاي نيازهاي مشتركي ريشه دارد كهوظايف مرسوم ندارد

  ]١٢٤[ ي كمونيستي است. اجتماعي در جامعه
م ناپديد هاي اجتماعي و تمايزات ديگري كه در كمونيس ي تقسيم ركس دربارهاكنون بايد روشن باشد كه ما

، هاي جغرافيايي ها، اديان، بخش ي آنچه جايگزين آنها خواهد شد. ملت تر است تا درباره خواهد شد بسيار دقيق
كه  هاي اجتماعي جديدي پديدار خواهند شد؟ پيش از آن ناپديد خواهند شد اما چه گروه ها مشاغل، نژادها و خانواده

ي چنين تقسيماتي را موانعي در مقابل تماس  تالش كنيم پاسخ دهيم، مهم است كه مشخص كنيم كه ماركس همه
دانست چرا كه توانمندي انسان مستلزم اين تماس است.  مستقيم بين افراد و بنابراين تحقق توانمندي انسان مي

دهند، و نه  نهند و واكنش نشان مي ارج ميبينند،  افراد مي عنوان بهبدون چيرگي بر اين موانع، افراد يكديگر را 
هايي از  هايي كه اين افراد نمونه اند. وقتي سنخ اند يا آموزش ديده ها يا زاده شده هايي كه در آن اعضاي گروه عنوان به

نابراين ب. هايي از يك سنخ نگريست نمونه عنوان بهتوان  ديگر به افراد نمي ،شوند آنها هستند خودشان ناپديد مي
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هاي جداگانه و متمايز يكي از  اصلي ديكتاتوري پرولتارياست و آميختگي گروهي  زدودن خود خطوط اجتماعي وظيفه
   هايي است كه كمونيسم فرا رسيده است. ترين نشانه قطعي

ايجاد شود. از آنچه دهد تمايزاتي بين افراد  كمونيسم نيز شامل خطوط مرزي از نوعي است كه اجازه مياما حتي 
 عنوان بهگيرند، آگاهانه  ي اجتماعي كه در برمييها هاي فرعي، نظير ارگان تقسيمشود كه اين  گفته شد معلوم مي

كنند.  هاي انجام كار را بيان مي ترين شيوه كه صرفاَ كارآمدترين و انساني شوند ريزي مي واحدهاي كاركردي طرح
هايي از واحدهاي كاركردي هستند كه  ي و ارتش صنعتي براي كشاورزي نمونهكارخانه، اقتصاد خانوادگي اشتراك

دهند، بعيد  هاي خود را تغيير مي كه افراد پيوسته شغل با توجه به اينشود. اما  ها تقسيم مي ي كمونيستي به آن جامعه
متكي بر عضويت در  داشته باشد. من ترديد دارم كه تمايزهاي درازمدت دراست كه يك فرد يك عنوان كاري را 

هاي كاري  تر از گروه دائميهاي خانوادگي احتماالً  اقتصادهاي محلي اشتراكي ماهيتي پايدار داشته باشند زيرا گروه
  هستند.

مستقيم انساني نيستند. زيرا اگرچه  هايي كمونيستي هرگز مانعي در مقابل پيوند اين خطوط مرزي در جامعه
نيستند،  افراد عنوان به ي براي فهم مانرسانند، به واقع جايگزي گذرا بين افراد ياري ميآنها به ما در ايجاد تمايزات 

كردند. تفاوت اين است كه هر فرد در اين زمان  هاي پيشين عمل مي هاي متناظر در دوره خصيصهگونه كه  آن
تواند آن را به سادگي به دست آورد. به اين  صالحيت الزم را براي عضويت در هر گروهي در اختيار دارد يا مي

ي  گيرد و همه هاي خاص آن را ناديده مي بستگي همكند  ي كمونيسم بحث مي ترتيب، هنگامي كه ماركس درباره
انساني تقسيم و بازتقسيم  يرا در تعقيب اهدافكند كه هميشه جامعه  ها، معطوف مي نظراتش را به نوع، به انسان

  كنند. مي
X  

دهد كامل  كه نظرات گوناگون ماركس اجازه مي ازسازي كمونيسم كامل شده است، يا تا جايياكنون شرح ما در ب
دهد كه خودشان  را پرورش مي اي سابقه هاي بي ها كيفيت اي زندگي در انسان شيوه عنوان بهشده است. كمونيسم 

توانيم  ي شرحي كه مطرح شد، مي ها كدام است؟ بر پايه اند. اين كيفيت ي زندگي ضروري شدن اين شيوه براي عملي
اندازه  بيمند است و در تحقق آنها مهارت دارد، كسي كه   بگوييم شهروند آينده كسي است كه به انواع وظايف عالقه

، كسي كه با كند درك مي» مامال «اري دارد، كسي كه همه موضوعات را بر حسب ي همك و پيگيرانه روحيه
قواعد تحميلي   هايش را بدون ياري دستانه بر نيروهاي طبيعت سهيم است، كسي كه فعاليت كنترل چيرهديگران در 

تميز  از فردي ديگر قابل ،كند و هنگامي كه از دورنماي تقسيم اجتماعي موجود به امور بنگريم بيروني تنظيم مي
گري است موفق. بنا به  پذير و آفرينش عقالني و اجتماع بسيارانساني است درخشان، ، طور خالصه نيست. او به

پديد  اش را از خود هاي نوعي قدرت«كه  داد، اين شخصيتي است كامياب اصطالحاتي كه ماركس جوان ترجيح مي
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خود  مثابه كل يك انسان از آنِ كل ذاتش را ... به«، كسي كه »كند ميماهيت انساني نياز را درك «و » آورد مي
  ]١٢٦»[كند. مي

د توان ميشان با كل تشخيص داده شود،  هنگامي روابطها در كمونيسم  هر بخشي از اين توصيف از انسان
يزي شركت كند كه با آم موفقيتهمه فعاليت به نحو  تواند در اين زماني ميشرح كاملي به كار آيد. فرد فقط  عنوان به

بر طبيعت  الزمي اشياء مادي را متعلق به گروه بداند و از قدرت  همگنان خود در تمام موارد همكاري كند، همه
مال «مند باشد و غيره. به اين طريق، اگر بتواند انواع وظايف را به سهولت يك متخصص انجام دهد، اشياء را  بهره

اي از  طور كه هيچ جنبه درست همان پذيري كمونيستي را اعمال كند. تواند جامعه ديگر، مي تمام چيزهايبداند و » ما
داده شد   هاي كمونيست نسبت هايي كه به انسان تيك از كيفي تواند مستقالً پديد آيد، هيچ زندگي كمونيستي نمي

يك كل ارگانيك هستند، حضور  مِه رتبط بهها كه اجزاي م تواند به تنهايي پديد آيد. هر يك از اين كيفيت نمي
اي  ترين توصيف ماركس از كمونيسم ــ كه جامعه معروف گيرد و متكي بر آن است. ها را مفروض مي ي كيفيت همه

و مالكيت خصوصي ملغي شده است ــ همگي را بايد در پرتو اين نور اي كه تقسيم كار ناپديد  طبقه، زمانه ياست ب
شرايط الزم  عنوان بهديگر را  هاي كمونيسم (كه يك ي، اين توصيفسويه و جزي تكهاي  ] به جاي بديل١٢٧ديد.[

  امل هستند، تنها تفاوت در كانون و تأكيد درون اين تماميت است.گيرند) به يكسان ك و/يا نتيجه در بر مي
بر بيگانگي ي پيروزي كامل  دهنده نشاندهد،  ها در كمونيسم نسبت مي هاي زندگي كه ماركس به انسان كيفيت

آيد، و در مناسبات بين كارگران و  ي طبقاتي به شمار مي سراسر جامعهها در  ي وجود انسان است كه مشخصه
وجود انسان، د از شرايط افراي بيگانگي، جدايي  رسد. در هسته داري مدرن به اوج خود مي داران در سرمايه سرمايه

 ي ها نهفته است. در نتيجه ساير انسان شان، و اقعي و بالقوه، محصوالت وويژه توليد) هايش (به عمدتاً فعاليت
هاي اجتماعي انسانيت خود را از دست  ي جلوه ها كنترل بر همه هاي طبقاتي و تضادهاي مالزم با آن، انسان تقسيم

آيند.  هاي خويش در مي آفريده» نيازهاي«كنند و سرانجام به خدمت  ها مي غلطي از آنبرداشت در نتيجه دهند و  مي
 عنوان بههاي خويش را  كنند و قدرت دهند و براي رفع نيازهاي خود استفاده مي ها انجام مي با توجه به آنچه انسان

شدن و كژديسگي  فلجگي) با بخشند، گسست تدريجي از طبيعت انساني (بيگان از طبيعت انساني تحقق مي عناصري
ي باالتر  ي عناصر طبيعت انساني در تراز فناورانه تلفيق يا وحدت دوبارهشود.  مندي هر فرد واقعي يكي گرفته مينتوا

گيرد و فقط در  شتاب ميشود، در ديكتاتوري پرولتاريا  از هم جدا ساخته بود، با انقالب آغاز مي را كه جوامع پيشين
ماند (با موانع شغل، دين، خانواده  گسيخته باقي مي كه زندگي اجتماعي از هم تا جاييشود.  كامل تكميل مي كمونيسمِ

هاي  توان از انسان شوند، هنوز مي به نادرستي تعبير ميي كمونيسم  شوند) و در نخستين مرحله و غيره از هم جدا مي
ي بيگانگي كه ماركس براي فهم  ه به اين معني كه نظريهاما نشده سخن گفت ( هاي بيگانه چون انسان اين دوره هم

  ي بازاري به كار برد هنوز براي تبيين تغيير اجتماعي سودمند است). هاي جامعه پويش
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 كنند. بنابراين، توصيف مثابه نقاط ارجاع ضروري براي يكديگر عمل مي اضداد، به عنوان بهي و كمونيسم، بيگانگ
يافته از بيگانگي را در بر بگيرد. من در جاي ديگري چنين شرحي را  ايد شرحي بسطتئوريك بسنده از كمونيسم ب

تر، تا  تر و منسجم مقتضيات ناشي از روايتي سادهبه دليل ام كه  رضايت داده] در جستار كنوني، ١٢٨ام.[ كردهارائه 
  پوشي كنم. حدي از كفايت تئوريك چشم

ماند اين است كه چگونه تصور ماركس از كمونيسم را ارزيابي كنيم. تجربه معيار مناسبي  پرسشي كه باقي مي
. كرده باشدحساس   هاي انسان پذيري عظيم نيازها و قدرت نيست، هر چند تاريخ نوع انسان بايد ما را به انعطاف

اي هرگز وجود نداشته است و  كه چنين جامعهگويند)  هنوز چنين مي ياي ندارد بگوييم (هر چند بسيار فايده
اي بلند از  رشتهيستي دستاورد نهايي ي كمون اند. جامعه نكرده  كند هرگز زندگي هايي كه ماركس توصيف مي انسان

تدريج  هاي متمايزش به شود. خصيصه داري آغاز مي ي توليد سرمايه كه با تصاحب سوسياليستي شيوه است تحوالتي
يابند.  اند، تحول مي كه برقرار شده و روابط و امكانات جديديپرولتاريا اقتباس شده ي كه در ديكتاتوري هاي از برنامه

به وجود  ،اين بستر به طرقي كه جهان هنوز تجربه نكرده شكل بگيرند كه خود توانند پيش از آن نميها  اين خصيصه
ها در  همتايي كه ماركس به انسان هاي بي به همين منوال، كيفيت را داشته باشيم. ها آن يافتنِ انتظارِد و نبايد يآ

وجود آيند، و با  بهشود  اي كه باعث ايجادشان مي توانند بيرون از شرايط يگانه دهد هرگز نمي كمونيسم نسبت مي
هاي  وانيم فرضت ، اساساً معنايي ندارد. فقط مي هاي متضاد ها، يقيناً كيفيت توجه به اين شرايط، پرورش ساير كيفيت

ها متكي  فرض اينانتظار طبيعت انساني استوار است.  كنيم كه بر مبناي آن اين شكوفايي قابلاي را بيان  نشده اثبات
تحقق كل اين  رايدروني ب يرانش ازها  كه انسان گون و سترگ است؛ اين بر آن است كه توانمندي انسان بسيار گونه

طور كامل  تواند همراه با يكديگر به ها در هر فرد مي ي كاملي از قدرت گسترهكه  هستند؛ اينبرخوردار توانمندي 
كه  ي افراد ديگر سازگار است. با توجه به اين كامروايي سراسري هر فرد با كامروايي همهكه  تحقق يابد؛ و اين

ستي انسان را شده از چي ديدگاه پذيرفته ،گيري نحو چشم بارها و بههاي جديد اجتماعي  تكامل و كشف شكل
هاي ماركس  فرض را رد كنيم كهامكان  ر اينه در زمان حاضكنم كه عاقالنه نيست ك گسترش داده است، فكر مي

  درست هستند.
به واقع فقط يك راه براي ارزيابي تصور ماركس از كمونيسم وجود دارد و آن راه عبارتست از بررسي واكاويش از 

نيافته وجود دارد يا نه.  تحقق  امر بالقوه يك عنوان بهدرون آن كمونيستي به واقع ي  تا ببينيم آيا جامعه ،داري سرمايه
، آنگاه هر نوع »كهنه بيابدجهان جديدي را از طريق نقد جهان «گويد كوشيد تا  كه به ما مي اگر ماركس چنان

داري. در اينجا  متكي است بر اعتبار نقدش از سرمايهي كمونيسم در تحليل نهايي  ي نظرات او درباره داوري درباره
خواهند به  ، اما مايلم سه خط راهنما به كساني پيشنهاد كنم كه مياي دست زد الزم و گسترده توان به بررسي نمي

ي ماركس در گنجاندن  داري را بايد براساس مناسبات اجتماعي، شيوه سرمايه) ١اي بپردازند:  چنين بررسي گسترده
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ي منطقي  اين پايهسازي كرد ( كنوني مفهومهاي  از شكل  ش در مطالعها ي سوژه ي بالفعل و امكانات آينده شتهگذ
داري  ) واكاوي ماركسيستي سرمايه٢است)؛ يك فرايند   مثابه تاريخ، از جمله تاريخ آينده، به ي تحقيق ماركس درباره

ي نوزدهم ادغام شود (مناسبات اجتماعي كه از آن  ر سدهداري در اواخ امروز بايد در واكاوي ماركس از سرمايه
ناپذير است،  كنيم كه نشان دهيم كمونيسم اجتنابنبايد تالش ) ٢)؛ و بايد بهنگام شوندهايي ايجاد شده بودند  طرح
هر  هب مان است. ي بيشتر شرايط كنوني فقط ممكن است و متكي است بر شرايطي كه ذاتي توسعه كمونيسم بلكه
 تر از بيشبلكه  ، تر مخالفت شده است، كم ديگر از نوعي ييها ارزش دارِ جانب دليل كهبه اين  با كمونيسم حال،
  ممكن يكه كمونيسم جانشين بيان اينناپذير. در چنين اوضاع و احوالي،  شود آرماني است تحقق كه گفته ميرو  اين

  ]١٢٩سازد كه بايد براي تحقق آن ياري رسانند.[ داري است، عموماً كافي است تا مردم را قانع سرمايهبراي 
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 هيچ در كه داد را نفس اعتمادبه اين من تجربه، به ناي .داشت ربط كارم به همه از

 اكنون باشم. تبحري نداشته آن در كه باشد اي حرفه اگر حتي شد، نخواهم پريشان واحوالي اوضاع

. در شرايط آرماني ٤٨٧جلد اول، ص.  سرمايه .»دانم مي انسان يك بيشتر و تن نرم كمتر را خود
 تر خواهد بود و همه خواهند داشت. كمونيسم، اين حس كاميابي بسيار بزرگ
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 فقط«و » ، اش جامعه... خود انسان است در مناسبات اجتماعي« كند در اين معناست كه ماركس اعالم مي ]٦٦[
ست هاي اجتماعي به رسميت بشناسد... رهايي انسان به د مثابه ظرفيت خود را بهي ها زماني كه انسان ظرفيت
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[٧٠] Gesamtausgabe I, ٣, p. ٥٤٧. 
و را اش  كند كه در آن كارگران سوسياليست زمانه ارائه ميهايي از چيستي آن در فرازي  ماركس به ما نشانه ]٧١[

شود، به  عنوان وسيله ظاهر مي چه به آن«كند:  به دست آوردند توصيف مي» جامعه«كه براي  را نياز جديدي
هاي كارگران  توان در گردهمايي عملي را به چشمگيرترين شكل مي فرايندشده است. اين  هدفي تبديل 

وند ميان افراد پي ايجاد تماس يا سوسياليست فرانسه مشاهده كرد. سيگاركشيدن، نوشيدن و خوردن ديگر وسايل
ها كافي  دهد، براي آن قرار ميخود نيستند. تشكيل گروه، انجمن و جلسات مباحثه كه در نهايت جامعه را هدف 

داري قاطعانه و به  ي كارگران در سرمايه هاي بخش پيشرفته . گرايش١٢٤، ص. ١٨٤٤هاي  نوشته دست» است.
 شود. طور كامل ميان همه در كمونيسم تثبيت مي

[٧٢] Communist Manifesto, p. ٣٦. 

[٧٣] ١٨٨٤ Manuscripts, p. ١٠٢. 

[٧٤] Ibid., p. ١٠٧. 

[٧٥] Capital III, p. ٧٥٧. 

[٧٦] Ibid., p. ٨٥٤. 
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ه حد دهد اغلب مفسران تا چ وار اين اصل كه نشان مي . نقد نمونه٢٣جلد دوم، ص.  منتخب آثار، »نقد گوتا« ]٧٧[
شود كه ميل فرد محدود  ور هستند، در اين ادعاي اُ. دي. اسكلتون ديده مياز درك مردم و شرايط كمونيسم د

با » ي سوسياليستي در يك هفته به ته خواهد رسيد. خزانه«است و اگر او خودش براي نيازهايش تصميم بگيرد، 
عظيم اختالس ها براي خودكامي و  كند، اگر تخميني رسمي وجود داشته باشد، فرصت اين همه، او ادعا مي

 .٢٠٣)، ص. ١٩١١(بوستون،  سوسياليسمتون، خواهد بود. اُ. دي. اسكل

[٧٨] Deutsche Ideologie in Werke III, p. ٤٢٤. 

[٧٩] German Ideology, p. ٦٨. 

[٨٠] Capital I, p. ٧٥.  
  كند. نقل مي» اقتصاد سياسيخطوط كلي نقد «ي قديمي انگلس،  ماركس در اينجا از مقاله

[٨١] ١٨٤٤ Manuscripts. 

[٨٢] Grundrisse, p. ٤٤٠. 

[٨٣] German Ideology, p. ٧٠. 

[٨٤] Ibid. 
  مثابه كمونيسم به«اعالم كند كه تواند  . به اين ترتيب نيز ماركس مي١٠٤، ص. ١٨٤٤هاي  نوشته دست ]٨٥[

تعارض ميان انسان و طبيعت حل راستين  راه«و اينكه » باوري برابر است يافته با انسان باوري كامالً توسعه طبيعت
 .١٠٢همان منبع. ص. » است.

[٨٦] Deutsche Ideologie in Werke III, p. ٤١١. 

[٨٧] German Ideology, p. ٧٥. 

[٨٨] Ibid., p. ٧٥. 

[٨٩] Capital III, p. ٧٦. 

[٩٠] Communist Manifesto, p. ٣٦. 

[٩١] "Gotha Critique," Selected Writings II, p. ٢٣. 

[٩٢] Capital III, p. ٨٣. 

[٩٣] Grundrisse, p. ٥٠٥. 

[٩٤] Capital III, pp. ٨٠٠-٧٩٩. 
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[٩٥] Marx and Engels, The Holy Family, trans. R. Dixon (Moscow, ١٩٥٦), p. 

١٧٦. 
اش را  هاي بدوي كامالً طبيعي كار به واقع آزاد... جنبه«گويد:  چنين مي . ماركس هم٥٠٥، ص. گروندريسه ] ٩٦[

 كند. را در فرايند توليدي كنترل ميي نيروهاي طبيعت  شود كه همه اي مي نهد و بدل به فعاليت سوژه وامي

[٩٧] Capital III, p. ٧٩٩. 

[٩٨] Holy Family, p. ٢٨٨. 

[٩٩] Ibid. 

[١٠٠] Ibid., p. ٢٣٩. 
) به طور جدي در اغلب Associerten Individuen» (افراد همبسته. «٤٣، ص. مانيفست كمونيست ]١٠١[

ترجمه ») بسته افراد هم«(در مقابل » اي از كل ملت انجمن گسترده« عنوان به مانيفستانگليسي  هاي ويراست
براي تر برگمن  دهد كه فاقد آن است. من از پي حني ايستا ميلقول معروف  به اين نقلاين ترجمه شود و  مي

  سپاسگزارم. اشاره به اين نكته
[١٠٢] "Gotha Critique," Selected Writings II, p. ٣٠. 

[١٠٣] Colonialism, p. ١٢٦. 

[١٠٤] Meyer, Etudes de Marxologie, p. ١١٢. 

[١٠٥] Communist Manifesto, p. ٣٩. 

[١٠٦] Deutsche Ideologie in Werke II, p. ٣٠. 

[١٠٧] Ibid., p. ٤١١. 

[١٠٨] German Ideology, p. ٤٤. 

[١٠٩] "Gotha Critique," Selected Writings II, p. ٢٢. 

[١١٠] German Ideology, p. ٤٤. 

[١١١] "Gotha Critique," Selected Writings II, p. ٢٢. 

[١١٢] Meyer, Etudes de Marxologie, p. ١٠٨. 

[١١٣] For a fuller treatment of class, see my article, "Marx's Use of 'Class'", 

chapter two of this book. 
[١١٤] Deutsche Ideologie in Werke III, p. ١٩٨. 

[١١٥] "Theses on Feurbach," German Ideology, p. ١٩٨. 
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[١١٦] Communist Manifesto, pp. ٣٩-٣٧. 

[١١٧] Ibid., p. ٣٧. 
آالت و استفاده از نيروهاي طبيعي و  ي ماشين ايجاد يك اقتصاد خانوادگي اشتراكي توسعه«گويد:  مي ماركس ]١١٨[

كننده و غيره، از ميان بردن تضاد شهر و روستا  ، بخار گرمروشنايي ،گاز ، آببسياري از نيروهاي بارآور ديگر مثالً 
دهد:  نفسه نيروي بارآور جديدي را تشكيل نمي دهد. بدون اين شرايط، اقتصاد اشتراكي في فرض قرار مي را پيش

ي كامالً تئوريك، چنين اقتصادي فقط يك اتفاق غريب خواهد بود و به چيز ي مادي و اتكا به بنيادي با نبود پايه
هاي  پذير است در ايجاد شهرها و احداث ساختمان چيزي كه امكانرهباني نخواهد انجاميد. بيش از يك اقتصاد 

كه الغاي اقتصاد فردي از الغاي  ها و غيره). اين پادگانها،  است (زندان نهفته اشتراكي براي انواع مقاصد معين
  .١٨ـ١٧، صص. ي آلمانيايدئولوژ» ناپذير است، عيان و بديهي است ييخانواده جدا

[١١٩] Communist Manifesto, pp. ٣٩-٣٨. 

[١٢٠] ١٨٤٤ Manuscripts, pp. ١٠٠-٩٩. 

[١٢١] Ibid., p. ١٤١. 

[١٢٢] See Holy Family, pp. ١٠٢ ,٩٣ ,٩١ ,٨٩-٨٨.  
  مثبت اين رمان هستند هاي سسيلي، ريگولت و فلور دو ماري شخصيتبه نظر ماركس 

Cecily, Rigollette, and Fleur de Marie are the positive characters in the novel 
for Marx. 

[١٢٣] ١٨٤٤ Manuscripts, pp. ١٠١-١٠٠. 
به ذهن برخي ي هر چند خطرناك مقايسه ميان روايت كمونيستي و كيبوتص اسراييلي  ممكن است وسوسه ]١٢٤[

ي  كنند دمكراسي اوليه بوتصي زندگي ميكي ي مردمي كه در شيوه كه خوانندگان خطور كرده باشد. با اين
خورند، در كارهاي خانه سهيم هستند و  هاي غذاخوري اشتراكي غذا مي كنند، در سالن چشمگيري را اعمال مي

دانم:  كننده مي كنند، من اين مقايسه را به داليل زير به نحو خطرناكي گمراه كودكان خود را مشتركاً بزرگ مي
ها در سالن غذاخوري اشتراكي  كار كنند، آدمكند زنان  كند كه ايجاب مي ) كيبوتص در اقتصاد كمبود عمل مي١

دهد كه  ها مي ها مشتركاً بزرگ شوند و غيره. اين امر سرشتي اسپارتي به تمامي اين فعاليت غذا بخورند و بچه
ي وجودي  شود كه اوضاع و احوال آن و شيوه ) كيبوتص در روستا برپا مي٢وضوح غيركمونيستي است.  به

شود؛ در نتيجه، ساكنانش تماس بسيار  باشكوه جلوه داده ميآميز دهقاني تولستويي در نوعي حالت راز شمالزم
) كيبوتص در ٣شوند.  ي آنها معطوف به مناسبات خانوادگي مي همهكمي با كار، فناوري و فرهنگ شهري دارند و

دواج، طالق، دولت خاصي، اسراييل، وجود دارد و بايد به قوانين آن دولت در تمامي موضوعات مرتبط با از
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) ٤هاي كمونيست به آن تن نخواهند داد.  اي است كه انسان مانع مهاركنندهكودكان و غيره گردن نهد. اين 
چيز دارد، به ويژه هنگامي كه با   براي زندگي خانوادگي و همهي بسيار زيادي  كيبوتص قواعد محدودكننده

كنند، مانند تمامي  افرادي كه در كيبوتص زندگي مي ،ام) سرانج٥اي ندارد.  شود كه هيچ قاعده  اي مقايسه جامعه
ها در كمونيسم دارند. همين فعاليت يا شكل سازماندهي،  هاي ديگر در جهان امروز، ژانري متفاوت با انسان گروه

هاي ديگري براي  راههاي بسيار متغيري برخوردارند،  شوند كه از انگيزه هايي مي  كه افراد درگير كنشهنگامي 
ديگري بدل  به چيزفهمند،  هاي خود را به نحو متفاوتي مي كنند و كنش كسب مينيازهاي خود شدن  برآورده

  .شود مي
گويد كه در كمونيسم تحول انواع ممكن است سرانجام با تحول هر فرد مقارن شود. ماركس،  ماركس مي ]١٢٥[

 .٣٠٩)، ص. ١٩٢١اتوتسكي (اشتوتگارت، ، جلد دوم، ويراست كهاي ارزش اضافي نظريه

[١٢٦] ١٨٨٤ Manuscripts, pp. ١٠٥ ,١٠١ ,١٥١. 
كند، ر. ك. به كتابم:  ي اجزايش تأكيد مي داري كه بر مناسبات دروني بين همه براي شرحي از سرمايه ]١٢٧[

 ).١٩٧٦(كمبريج،  داري ي سرمايه انسان در جامعهبيگانگي، برداشت ماركس از 

[١٢٨] Ibid., Parts II and III. 

ي حاضر، تصور ماركس از كمونيسم: چون هدف اصلي من بازسازي اين  مقالهي منابع  و كالم آخر درباره ]١٢٩[
داري مرتبط است، عامدانه از هر نوع  صور از درون با واكاوي ماركس از سرمايهتصور است و اعتقاد دارم كه اين ت

سيمون و اوئن  سن خودداري كردم. با اين همه ترديدي نيست كه فوريه،شهري  هاي آرمان اشاره به سوسياليست
هايي كه ماركس  اند چون من ميان آن ايده ها در اين مقاله حذف شده ويژه تاثير مهمي بر ماركس گذاشتند. آن به

تاً مشابهي كه هاي نسب ناميم و ديدگاه مي» ماركسيسم«تاريخي كه  ووارد كرد ها  به آن را داري واكاوي از سرمايه
 عنوان بهشهرباورها از آينده، كه  ديدگاه آرمان شود تمايز قائل هستم. بخشي از آن واكاوي شمرده مي عنوان به

شد، در موضع  كرد چرا كه بيرون از آن چيزي بود كه از انسان و جامعه درك مي مينوعي آرمان اخالقي عمل 
اما هنگامي كه واكاوي گيري مطالعاتش تاثير گذاشت.  وضوح بر جهت ي ماركس نقش داشت و به سياسي اوليه

برآورد كند، داري را  ي سرمايه توانست امكانات واقعي ذاتي در جامعه اي رسيد كه از آنجا مي ماركس به نقطه
آل در يك نظام اخالقي به بخشي يكپارچه (هر چند  هايي از اصلي مستقل يا ايده جايگاه منطقي چنين ديدگاه

ي  اي كه ماركس درباره تغيير كرد. همين واكاوي باعث شد تا هر انگاره نيافته) از جهان واقعي هنوز تحقق
 ، غربال و كانون آن از نو تنظيم شود.ده بودي جديد به ارث بر شده كمونيسم در راستاي امكانات كشف

اي از روياها، شهودها و اميدهاي واهي ارائه  ميزهتوانستند آ كه فاقد چنين واكاويي بودند، فقط مي هاشهرباور آرمان
 تصورشهرباورها الزم است تا بفهميم ماركس چگونه به ماركسيسم و از جمله  ي آرمان بنابراين اگر مطالعهدهند. 
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جاي كمك به  ها را تحريف كند و به ي اين ايدهچيستآن از آينده رسيد، همان مطالعه ممكن است عمالً 
توان در  ي تصور ماركس از كمونيسم را مي  هاي مفيد ديگر درباره بحثموجب آشفتگي شود.  شان داوري
  هاي زير يافت: كتاب

Ralf Dahrendorf, Marx in Perspective (Hanover, ١٩٥٢), particularly pp. ١١٧-٧٢; 

Thilo, Ramm, "Die Kunstige Gesellschaftsordnung nach der Theorie von 
Marx und Engels," Marxismusstudien, ed. Irving Fetscher (Tubingen, ١٩٥٧), 

pp. ١١٩-٧٧; J.Y. Calvex, La Pensée de Karl Marx (Paris, ١٩٥٦), pp. ٥٥٤-٥٠٤; K. 

Axelos, Marx, penseur de la technique (Paris, ١٩٧٠), Part V; and the various 

articles in Etudes de Marxologie (November, ١٩٧٠). For the fullest selection 

of Marx's comments on communism, see M. Rubel, ed., Pages choisies pour 
une Éthique socialiste (Paris, ١٩٤٨). The extent to which Russian Marxists and 

their Western followers have pared down Marx's vision can be seen from the 
articles in Recherches internationales a la lumière du Marxisme, vol. ١٨ 

(Paris, ١٩٦٠).  


