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 پیشگفتار - ۱
 

تعاریف نیستیم چه رسد به صحیح صرفاً  پی تعاریف در فلسفه سراسر ما در»

 «پسند تخیلات عامیانه باشد.مورد واسطهبی صحت آنهاتعاریفی که ؛ سلیس

 ۹۹بند ی ه، افزودمنطق کوچکهگل، 

 

 مختصری با ادبیات مارکسیستی آشنایی دارند چه بسیار شنیده و هنوزکسانی که 

« طبقات»زیر عنوان  ۳ کاپیتالی فرجامین فصل هانوشتهدستشنوند که چون می

ی برجای ئطبقاتی خلای هکارگر و از آنجا مبارزی ه، مارکس در فهم طبقتاسناتمام 

 خودی همارکس وظیف-ی پساهاکسیتمارطبعاً با چنین توصیفی، گذاشته است. 

اما پرسش این است: آیا ی تلاش کنند. ئپر کردن چنین خلا در جهتدانند که می

 یاسیسصرفاً  است؟ آیا معضلی انهشناسجامعه و یا آمپریک در گرو روشیشناخت طبقه 

تیم و کارگر هسی هبه دنبال شناخت سرشت طبقراستی بهآیا  است؟و یا اکونومیستی 

تمامیت کاویدن تا از چالش  –یعنی جزمی  –انضمامی درپی یک تعریف شبهیا 

 فکری مارکس روی برتابیم؟ی همنظوم

نظرات رایج نیست بلکه کوششی است  برخی از نقدصرفاً کنونی ی هنوشتی هدغدغ

 ویژهبهبازگشت به آثار مارکس، و  مسألههرچند مقدماتی برای طرح متفاوت صورت 

در عین حال برای زدودن ی طبقاتی. درک مفهوم و سرشت طبقه و مبارزه، برای کاپیتال

، نگاهی اجمالی به در منظر مارکس ی نظری نسبت به نفی طبقاتهابرخی ناخالصی

ی ضروری دارسرمایه-کارگر و هم در اجتماع پسای هدرون طبقاهمیت فردیت هم 

 است.

با  (۴۶۵۱-۵۶ی هانوشتهدست) ۳ کاپیتال« طبقاتِ»ناتمام فصل بندهای پایانی 

این »دهد که می ، ادامه«طبقه از چه چیز تشکیل شده است؟»طرح این پرسش که: 

چه چیزی مزدگیران، 'شود: می خودکار از پاسخ به پرسش دیگری ناشی طوربهپاسخ 

 بزرگ اجتماعی تبدیلی هان و مالکان زمین را به عناصر سازای سه طبقدارسرمایه

است که ای هنظری ظاهرا ردّ کندمی نچه مارکس در پی این پرسش ابرازآ« 'کند؟می
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ای، از پزشکان گرفته تا کارمندان است. با چنین گزینه« منبع درآمد»صرفاً معیارش 

کس ماری نوشتهدستدهند. در اینجا، می دولتی نیز طبقات معین دیگری را تشکیل

  شود.می بقه، قطعشده از ط بندیبسته« تعریف»یک ی هئبدون ارا

آوریل  ۳۳است که در جای مانده هبای هاختتام این اثر از مارکس نامی هنقط درمورد

 ،کاپیتالکل ساختمان ی هچکید شرح پس از. این نامه نویسدمی به انگلس ۴۶۵۶

هوم مف ی آغازنقطهرسیم که می های نمادینشکلبالاخره به : »گیرد کهمی نتیجه

 و سرمایه، از که( بهره) سود زمین، از که –عامیانه است: اجاره در اقتصاد سیاسی 

 دستمزدها، - عامل سه این که جاآن از نهایتًا،... شودمی ناشی کار از که دستمزدها

 کارگران و دارانسرمایه داران،زمین یطبقه سه درآمد منابع -( بهره) سود اجاره،

کت حرراه حل شویم که روبرو می اتیی طبقمبارزه با دهند،می تشکیل را دستمزدی

 .«است کثافاتو اضمحلال کل این 

ی هسال از عمر خود را صرف پرورش مفهوم طبق ۱۳مارکس که قدر مسلم این

 یهادر جنبشعملی و نظری طبقاتی و نیز شرکت ی همبارز ،–پرولتاریا  –کارگر 

ارکس به وجود طبقات ی توجه مهااولین نشانهکرد. پی درپیی هاکارگری و انقلاب

 هگل حقی هفلسفبر  ۴۶۱۳ال سدر مدنی، نقدی است که ی همتخاصم در جامع

 اند.رسمی بدیع به کمالکاملاً فشرده و ی هنویسد که بلافاصله آن را در یک مقدممی

ر عزیمت گفتای هنقطدرعین حال « حق هگل یسهمی بر نقد فلسفهی همقدم» روازاین

 کنونی است.

 

 ستجوی پرولتاریادر ج - ۲
 

رهایی  سیاسیبندگی، در شکل  رهایی جامعه از مالکیت خصوصی و غیره، از»

در میان است، بلکه از آن  آنهایابد، نه بدین خاطر که فقط رهایی می تجلی کارگران

 «رهایی جامع انسانی استی هرو که رهایی کارگران دربر دارند

 (۳:۲۶۳)آثار،  ۴۶۱۱فلسفی -ی اقتصادیهانوشتهدستمارکس، 
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شروع جستجوی مارکس برای آغازی نوین بود ی هدکترای مارکس نقطی نامهپایان

خیص جا تشآن در اوکرده بود.  بینیپیشمسیر حرکتی بعدی او را  ،نطفهدر آغازی که  –

ه باید علیمی که در خود کمال یافته است، اکنونای هداده بود که پس از هگل، فلسف

یابد، می ذهن نظری به محضی که در خود به آزادی دست»ش کند. جهان بیرونی چرخ

« گردد.می ... معارض واقعیتی که بیرون از خود آن استبه انرژی عملی مبدل شده و

وقتی »کند که می اعلام سبا توسل به تمیستوکل نامهپایان( مارکس در آن ۴:۴۱۹)آثار، 

عد کند که شهر را ترک کرده و آتن را متقا هاآتن در معرض انهدام بود کوشید آتنی

 (۱۹۲، ص جاهمان« )را در دریا بر مبنای عنصری جدید بنا سازند. جدیدی

او در ی هزودی در اندیشی که مارکس در جستجویش بود به«عنصر جدید»آن 

کاملًا شرایط  رغمعلی یابد.می و بالفعلجهانی -، تجسمی این«پرولتاریا»وجود 

به کند، تشبیه می ۴۸۶۹ی هکه مارکس آن را به فرانس ۴۶۱۳ال آلمانِ سی هماندعقب

با  ایهطبق گیریشکل»دهد: می پاسخ گونهاین ،«امکان مثبت رهایی آلمان»پرسشِ 

 ایهعرص ...،نداردبه آن تعلق که مدنی ی هدر درون جامعای هزنجیرهایی رادیکال، طبق

خود را آزاد  دتواننمی کهای ه. عرصاز جامعه با سرشتی جامع چراکه رنج او جامع است..

ز را نی های دیگر آزاد کند و از این راه آن عرصههاعرصهی هکند مگر آنکه خود را از کلی

گشتگی کامل بشریت است و فقط با معادل گمکه ای هخلاصه، عرص طوربهآزاد کند؛ 

 ایهبقطر این اضمحلال جامعه که د است. یشخو قادر به احیایاحیای کامل بشریت 

  (۴۱۴-۲صص« )، پرولتاریاست.موجودیت داردخاص 

که در را یی «پرولتاریا»، ۴۶۱۳در اکتبر  پاریسبلافاصله پس از ورود به مارکس 

ی هکند. از آن لحظه به بعد، اندیشمی پیدا اش نقش بسته و در جستجویش بوداندیشه

اعمال و ی کنندهتعیینوحدتی که برای همیشه آمیزد؛ می همدربا پراتیک مارکس 

 به محض شرکت در مجامع کارگری، چنان شور و شعفی به او دستشود. می افکار او

تر جدایی حتی از فویرباخ که پیش، ۴۶۱۱اوت  ۴۴به تاریخ ای هدر نامدهد که می

 باید در یکی از»کند: می فلسفه و سیاست را نزد او نقد کرده بود، دعوت به همکاری

که در این را ن فرانسوی شرکت کنی تا بتوانی خلوص و اصالتی جلسات کارگرا

ی هجامع 'بربرهای'درک کنی...در میان این  دیده شکوفا شده استی رنجهاانسان

 (۳:۳۶۶)آثار، « بیند.می متمدن ماست که تاریخ عنصر عملی رهایی بشریت را تدارک
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را پاریس ، ۴۶۱۳پتامبر در س به آرنولد روگهای هدر نام مارکس که پیش از ورود

« داندیشمن محل گردهم آیی مغزهایی مستقل و واقعاً»و « ینمرکز جدید یک دنیای نو»

در آنجا دستخوش  خود کوتاه اقامتنسبتاً ، در مدت ارزیابی کرده بود( ۴:۴۱۲)آثار، 

خود را در ی هتحول عظیم گشت. در پاریس بود که مبانی سپهر اندیشیک 

مارکس در حین نگارش این  ی کرد.گذارپایه ۴۶۱۱فلسفی -ادیی اقتصهانوشتهدست

، هنگامی که با یک حرکت جدید کارگری، با طغیان بافندگان سلزی، هانوشتهدست

 طبقاتی به قلمی هاین مبارزنوین شود، چنان تحلیل جامعی از سرشت می مواجه

تی ای امروز نیز اهمیکشد که برای روشنفکران رادیکال نه فقط در زمان خود بلکه برمی

 راهبردی دارد.

 تأکید، سوسیالیستی هایکه مارکس با تفکیک نظرات خود با سایر گرایشاین ؛یکم

ابتدا باید به « آموزگار مدرسه»جای ایفای نقش کند که یک اندیشمند بهمی

دقت گوش فرا دهد و خصلت جنبش آنها را درک کند. به ی کارگران بههادرخواست

ی کارگری فرانسه هاشود که طغیانمی آغازاز آنجا دقیقاً طغیان سلزی » باور مارکس،

( چرا؟ چون ۳:۲۳۴)آثار، « یعنی با آگاهی از سرشت پرولتاریا. –یافتند پایان و انگلیس 

، این رقیب کارگران را تخریب کردند بلکه تمام هافقط ماشیننهبافندگان سلزی 

ز منهدم کردند. بنابراین، این جنبش کارگری ی بانکی و دفاتر و اسناد را نیهاحساب

، صنعتی دارسرمایهی کارگری، نه فقط دشمن مشهود، یعنی هابرخلاف سایر جنبش

 هدف گرفت.نیز ان را داربانکبلکه دشمن پنهان، یعنی 

 دیدگاه پیشین خود نسبت به اوضاع خفقانی آلمان، مارکس با تقدیر رغمعلی ؛دوم

د رسمی جنبش کارگران سلزی به این نتیجهجاعت و پایداری درایت و ش از و تحلیل

باید پذیرفت که  سپ« معکوس داردای هشعور فقرای آلمان با آلمان فقیر، رابط»که 

 ( ۲۳۲، ص جاهمان« )پرولتاریای آلمان، تئوریسین پرولتاریای اروپاست.»

نه و یا یک سرشت خود، حتی اگر در یک کارخاپرولتاریا، بنا بهی همبارز ؛سوم

خوردار است چراکه بر« استگاهی جامعاز خ»اق بیفتد، کارگری اتفمعین ی هناحی

 لفرد بالفعانسانی است، چرا که از موضع یک اعتراض انسان علیه یک هستی غیر»

دهد، می که نسبت به جدایی خود از آن واکنش نشانای هکند، چراکه جامعمی شروع
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( بنابراین، ۲۳۶، ص جاهمان) «است. ،انسانیت انسان، موجودی حقیقیی هجامع

ی وابلکه انز ،سیاسی، دولت، نیستی هجامعاجتماعی که کارگر از آن منزوی شده است، 

 ( جاهمان) «زندگی جسمی و روحی.از  ؛خود زندگی است»از  او

اب تفاوت یک انقلی هنوینی دربارکاملاً چهارم؛ با چنین ادراک ژرفی، مارکس دیدگاه 

 است و شهروندانسان فراتر از یک »کند. می ی با یک انقلاب اجتماعی ارایهسیاس

درپی رفاً صاما یک انقلاب سیاسی، « است. سیاسی زندگیزندگی انسانی فراتر از یک 

خاستگاه چنین انقلابی دولت یعنی یک  انزوا از دولت و قدرت است. بخشیدن به پایان

خاطر جدایی دولت از هستی بالفعل است. به  اشاست که علت وجودی« کل انتزاعی»

معناست. برعکس، یک انقلاب اجتماعی که روحی سیاسی داشته باشد یک چیز بی

کل،  طوربه»فهم است. قابلکاملاً انقلابی سیاسی که از روحی اجتماعی برخوردار باشد 

دنی آمدستهب انقلاب، سوسیالیسماست. بدون  یک کنش سیاسی .هر انقلابی..

قعی است. اما مو سیاسی یکنشنیازمند چنین  اضمحلال،و  سرنگونیای نیست. بر

 هدف و روح خودششود، زمانی که می خودش آغازی هنددهسازمان کنشکه 

 «افکند.می دورهرا ب سیاسیی ه، سوسیالیسم این پوستوقتآنکند، می ظهور

 (۲۳۵، ص جاهمان)

 

 پرولتاریا یابیتعین-خود – ۳
 

خودـارتباطی است به معنی ، است گرمیانجی-با نفی خود، خود، وجودی که ذات»

که نسبت به وجود جای آنهاین منفیت ب ولی درعین حال ارتباط با یک غیر است...

 «خودِ آن است.درونی خارجی باشد، دیالکتیک 

 ۴۴۲هگل، منطق کوچک، بند 

 

ست، خواند، نفِی یک موجودیت منفی امی الغاگری پرولتاریا-چه مارکس خودآن

است. هر  ماندگاردرونکارگر، ی هی طبقگرمیانجیحرکتی که در فرآیند خود

مایه داند که کار و سرمی مارکسیستی که تا حدی با دیالکتیک آشنایی داشته باشد،
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کنند. نمی تز، یک کل واحد هستند و جدا و مستقل از یکدیگر زیستدوسوی یک آنتی

ند، و درچنین وضعی، یک کل واحد حکم اضداد پرولتاریا و ثروت در»به بیان مارکس، 

( یک سوی این ضدین، مثبت، یا ۱:۳۶آثار، ، مقدس یخانواده« )دهند.را تشکیل می

 هستی خویش است.  موجودیت خود و سوی دیگر آن، منفی، یا نافیحافظ 

که در آن ذات ای هشکل این تنازع طبقاتی انقلاب اجتماعی است، وهل ترینعالی

گردد، از پیش، در بودگی او حضوری می چه پدیدارشود. اما آنمی پدیدارپرولتاریا 

-خودی منزلهبهطبقاتی، ی هداشته است که اکنون فوران یافته است. مبارز ماندگاردرون

« هدف»جا فقط یک در این« سرنوشت»یا تعیین سرنوشت است. اما  یابیتعین

بقاتی نهفته است. هدف، انهدام، انحلال طی همبارزودِ فرآیند خدست نیست بلکه در دور

فهمد. این می «تکاپویی برای جامعیت»است که مارکس آن را همچون « خود» یو الغا

هدف، فراروی از هستی مشروط طبقاتی، هم سوبژکتیو است و هم ابژکتیو، بدین معنا 

نیت، یگیرد، برخاسته از عمی طبقاتی شکلی هچه در ذهنیت طبقه در روند مبارزکه آن

 از واقعیت وجودی طبقه است. 

 و« خود در» یرسند که طبقهمی اما عینیت و ذهنیت زمانی به وحدتی نوبنیاد

دف ه طبقاتی را پشت سر گذاشته باشد.ی هبه تعامل رسیده باشد و مبارز« برای خود»

واقع در حکم آن وحدت نوین است که از ابتدا در درون طبقه همچون  متحقق شده در

تی، کنش طبقای هو اکنون به واسط ن، یا پتانسیل، حضوری تلویحی داشتهیک امکا

فعلیت یافته است. پس گزافه نیست چنانچه بگوییم کل این فرآیند از سرشتی 

کند؛ فرآیندی که به می دیالکتیکی برخوردار است و از مراحل گوناگون نفی عبور

 ژکتیو است.یک هستیِ ابی هبژکتیویتی پرولتاریا وابسته نیست بلکه ناشی از سو«اراده»

لتاریا، پروعنوان بهپرولتاریا »زند، می روست که مارکس با صدای بلند فریاداز همین

فقر روحی و جسمی خود آگاه است، ناانسانیتی که نسبت به  فقری است که از

اما  (۳۵، ص جاهمان« )گر است.الغا-، خودروازاینخود آگاه است و  زداییانسان

لکه کند بنمی تبدیل «جامعه مطلقی هجنب»وجه خود را به هیچبه« پرولتاریای پیروز»

که در منظر مارکس بنابراین، با ایند. شونمی ، هردو ناپدید«ضِد خود»با نفی خود و 

 گیرد، نه طبقه ومی یک مجتمع، شکلعنوان بهکارگر علیه سرمایه ی هطبقی همبارز
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شود بلکه از تفهیم نمی تعریف« دگر»ضدیت با یک ی هسطبه واصرفاً نه اهداف آن 

گوید، پرسش این نیست که در می ، مارکسروازاینگردد. می سرشت خود طبقه منتج

 مسأله»پرورانند. می کل پرولتاریا یا افرادی از آن چه هدفی در سر معینی هیک وهل

ه ضرورت تاریخی، چ بنا به موجودیت، و براساس این پرولتاریا چیستاین است که 

 (۳۸، صجاهمان« )کار خواهد کرد.

ی هاپس از تشریح گرایشی تاریخی که توده فقر فلسفهبرای همین، مارکس در 

اکنون به یک طبقه علیه این توده از هم»گوید می کند،می شهرهای هدست را روانتهی

برای »( ۵:۲۴۴، )آثار« برای خود نیست.ای هسرمایه تبدیل شده است، ولی هنوز طبق

 ییابتعین-شود و از این طریق، خودمی شدن، از مفهوم سوژگی و کنش آن منتج« خود

دیالکتیک، بازتابی بیرونی در ذهن شود. می آگاهی طبقه-یا خود« فهمی-خود»قرین 

کند و می عنصر تعین را از درون خود سوژه استخراج»نیست چراکه به قول هگل 

( آن منفیتی که در ۴۸۶۹ ، بندعلم منطق« )آن است. ماندگاردرونخودش روح و اصل 

زی همان چیدقیقًا تشخیص دادیم  ، در نفِی یک هستی منفی،تاریاگری پرولالغا-خود

 (۴۸۹۹، بند جاهمان) نامد.می «عطف حرکت مفهومی هنقط»است که هگل 

ر دبه معنی نفی غیر نیست بلکه صرفاً « منفیت»طور که ملاحظه شد، پس همان

ت؛ ی زنده اسهافعالیتی ه؛ منبع و منشاء درونی کلیمنفی با خود استی هاساس رابط

دیالکتیکیِ وجودی است که با میانجی آن حقیقت ی همایجنبی سوژه است؛ جان-خود

مارکس هم درست در این است که تنش بین ی هکند. اهمیت سپهر اندیشمی پیدا

دو را بر مبنای حرکت خودِ کند و وحدت آنمی پرولتاریا را برطرف« مفهوم»و « وجود»

ه ب»نشاند. رفعِ تضاد، همان فرآیند نفی در نفی است که به قول هگل، سوژه برمی

 کاپیتال( جاهمان« )کند.می آن یک سوژه یا یک شخص، هستی آزاد پیدای هواسط

ت که جاساست. در آن این فرآیند نفیی هیافتانضمامی و کمالبیان  ترینعالیمارکس، 

یافتگی کار انتزاعی با کار مشخص، بین تنش درونی خود سوژه در تعارض بین عمومیت

 شود.می چگونگی مصرف نیروی کار و شخص کارگر نمادین
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 طبقاتیی هی آموزش مبارزسرادانش، کاپیتال – ۴
 

در  'ارزش'ی هبارفصلی درهیچ دهد که حتی اگرنمی این آدم مفلوک تشخیص»

ازنمایی ام، اثبات و بدست دادههبم وجود نداشت، تحلیلی که از روابط بالفعل بسراسر کتا

 .«را دربر داردواقعی ارزشی ی هرابط

 (۱۳:۵۶)آثار،  ۴۶۵۶ژوئیه  ۴۴نامه به کوگلمان، 

 

منفی با خود و نقد ای هطور که در بخش پیش ابراز شد، کارگر از طریق رابطهمان

کند و نه می شناسی را هموار-ید است که راه خودنمامی عملی روزمرگیِ آنچه ازلی

 با نفی غیر. گسست از مارکسیسم سنتی، از تضاد بین کار اجتماعی و مالکیتصرفاً 

در خودِ کار، بین کار مشخص و کار عمیق تر خصوصی، و ارجاع تعارض به شکافی 

و هم در  ۴ کاپیتالنوینی است که مارکس هم در فصل نخست کاملاً انتزاعی، دستاورد 

کند. برای نمونه نگاه می بر آن پافشاری ،ی مختلفهاکتاب در نامهی هاشاعتشریح و 

 یههم»کند که می تأکیدبه انگلس. مارکس در این نامه  ۴۶۵۶ژانویه  ۶ی هکنید به نام

ی هاند که اگر کالا دارای خصلت دوگاناین امر ساده را درنیافته ،اقتصاددانان، بدون استثنا

 نمادین شدهاین کالا در صورت کاری که و ارزش مبادله است، در آن یش مصرفارز

حاوی کل رمز  در واقع این موضوع ..است نیز باید از خصلتی دوگانه برخوردار باشد.

  (۱۲:۶۴۱)آثار،  «ادراک انتقادی است.

اری و خود کارگر، کاین دو نوع کار، تفاوت بین ظرفیت درست است که فرانمود 

کار، معرف وجود یک ی هآمد اصلی تجزیاندازد. اما پیمی طبقاتی را به جریانی همبارز

ر بین کارگی هشکاف در درون فردیت کارگر است. فرآروی از این تعارض درونی در رابط

س نزد مارکو فرآیند تولیدی، به معنی فائق آمدن بر سرشت کار بیگانه شده است. 

با  ویژههبکار را با سرمایه بلکه ی هت که نه فقط رابطاسای هگونار بهکتبیین سرشت 

بزار طه با مواد و ابکند. نه فقط رامی سوژه و با فعالیت سوژه نمایانعنوان بهخود کارگر 

خودِ  در واقع»نشان داده بود  گروندریسهطور که در بیگانه است بلکه همانای هکار رابط

شود... از همین روست که می بیگانه ظاهرای هونگکار زنده در برابر ظرفیت کار زنده به
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ترکیبی از مواد و ابزاری بیگانه، و عنوان بهنین حالتی، محصول نیز در منظر او چدر 

 (۱۵۲)ص « نماید.می کاری بیگانه رخ

مقولات نقد اقتصاد سیاسی، ی هآموزد این است که کلیمی آنچه مارکس به ما

ا به م کاپیتالمارکس در سراسر « ند.اختصات وجودی هستی و مهابندیصورتمعرف »

ی یافتگشوند، در حکم شخصیتمی کند پرسوناژهایی که بر صحنه ظاهرمی آورییاد

نقش دیگری ندارند. « ان کالاپاسدار»عنوان بهمگر  اندارسرمایهاند. روابط اقتصادی

وانین طبیعی کالا خود را ( ق۴:۴۸۶« )، در کالا مسکن دارد.هاها در آن ابژهآنی هاراد»

طور که در ( البته همان۴:۴۶۳. )«سازدمی طبیعی صاحبان کالاها منعکسی هدر غریز»

 دارسرمایهاز  درخشاناین نیست که تصویری  کند، قصد او ابداًمی تأکیدپیشگفتار کتاب 

انکشاف اقتصادی جامعه را  گیریشکلاما خاستگاه من که »دار ترسیم کند. و زمین

دیدگاه دیگری فرد را هر تر از گیرد کممی نظر مچون یک فرآیند تاریخ طبیعی دره

 (۴:۹۲« )داند که خود او از لحاظ اجتماعی مخلوق آن است.می مسئول روابطی

چه بر محتوای اعمال او ( آن۴:۳۱۲« )، روح سرمایه است.دارسرمایهروح »بنابراین، 

است؛ حرکتی ابژکتیو که هدف سوبژکتیو او را افزایی سرمایه نظارت دارد، فرآیند ارزش

تجسم مقولات را روشی که افراد  البته مارکس اذعان دارد که چنین کند.می عینم

( اما عملکرد ۴:۲۵۶« )یی شده باشد.هاشاید موجب سردرگمی»کند می اقتصادی تصویر

وانین ق»است  کنندهتعیینخوب یا بد او بستگی ندارد. آنچه ی هبه اراد ابداً دارسرمایه

همانند نیرویی جبری که  دارسرمایهی است که با فرد دارسرمایهتولید  ماندگاردرون

صدای »، مارکس با گوش فرادادن به روازاین (۴:۳۶۴« )کند.می خارج از اوست مقابله

 کند:می منعکس کاپیتال اعتراض او را از زبان خود کارگر در سراسر« کارگر

کنی در حالی که معادل سه روز آن می کار یک روز را پرداختتو به من نیروی »

کالایی است. بنابراین من یک ی هکنی. این خلاف قرارداد ما و قانون مبادلمی را مصرف

کنم و این را بدون مراجعه به قلب تو می با یک مدت عادی را مطالبه کاری هروزان

اشی، شاید عضو انجمن حمایت ت یک شهروند نمونه بسکنم. تو ممکن امی درخواست

شود هیچ می که با من رودرروآنی هدر سینمسلک باشی، اما از حیوانات و نیز مقدس

 (۴:۳۱۳« )تپد، ضربان قلب خود من است.می آنچهتپد. نمی قلبی
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« ارکی هنزارو»کند در فصل می گفتاورد بالا که مارکس از زبان خود کارگر بازگو

 صفحه است. ۸۶منعکس شده است. این فصل در قلب کتاب گنجانده شده و بالغ بر 

جانبه فریاد هیچ اندیشمندی پیش یا پس از مارکس این چنین ظریف، دقیق و همه

یک شاهکار عظیم و  کاپیتالدر بطن اثری تئوریک منعکس نکرده است. را کارگر 

سم آمیزش ارگانیک تئوری و پراتیک نظیر ادبی است که بافت و ساختمان آن تجبی

کتاب نبود، از اهمیت زیادی ی هخصوص که در طرح اولیهاست. برای مارکس این فصل ب

 یژهوبهرا  «آلات و صنعت بزرگماشین»و نیز فصل  برخوردار بود. او خوانش این فصل

مارکس  یهبرای نمونه نگاه کنید به نامکرد. می کارگری به رفقای خود توصیه مجامعدر 

 (۱۶۹-۱۲. )آثار، ۴۶۵۸نوامبر  ۳۳به کوگلمان، 

داشت.  سزابهنظری نیز اهمیتی ی هاز جنب« کاری هروزان»برای مارکس، فصل 

 الکاپیتاش، در بررسی ی نظریهاتمام کاستی رغمعلیقول مارکس، آقای دورینگ به

ی که تعین ارزش تا زمان:»گوید می است. او تأملموضوعی را برجسته کرده که قابل

 متزلزلکسی را  –طور که نزد ریکاردو است آن –مانده باشد  'نامتعین'زمان کار 

کار و نوسانات آن مرتبط شود، ناگهان یک ی هبا روزاندقیقًا کند. اما به محضی که نمی

، آثار، ۴۶۵۶ژانویه  ۶)نامه به انگلس، « تابد.می ناخوشایندی بر آنهابسیار نور جدید 

کار مازاد  یکار به حداقل ممکن تا مرز الغای هاز دید مارکس کاهش روزان (۱۲-۶۴۳

کارگر است. نه فقط در روابط ی هاصلی رهایی طبقی هبه نسبت کار ضروری شاکل

هرچه  دنشی نیز کوتاه دارسرمایه-در مناسبات پسا ویژهبهی بلکه دارسرمایهاجتماعی 

 آزاد است.ی هیک جامعار سنجش روزانه کار برای تولید مادی، معیبیشتر 

کارگر برای ی هطبقی هگردد، مبارزمی جا که به جهان معاصر مربوطاما تا آن

محصول یک جنگ داخلی دراز مدت و کمابیش »کار متعارف و قانونی، ی هبرقراری روزان

کل این تاریخ  کاپیتال (۴:۱۴۲« )کارگر است.ی هو طبق داری سرمایههپنهان بین طبق

ی مختلف تولیدی در اروپا و آمریکا با دقت هابارزاتی را با تمام جزییات آن در رشتهم

کلیتی  نیست.« روایت»یک صرفاً کند می کند. تصویری که مارکس مجسممی موشکافی

 .ندکمی مشروح بازنمایی طوربهرا  انضمامی است که کنش کارگران و نظرات خود آنها

تئوری  یهعرف یک انقلاب در تئوری است: یعنی استحالمارکس مکاپیتال با این وصف، 



 ی طبقاتی چیست؟چیست؟ مبارزهطبقه  02 

یوند کارگر پی هبین روشنفکران به مفهومی که با مبارزات بالفعل طبقای هاز مناقش

 خورده و از آن منتج شده است.

ها در برابر کارگران ان، مقاومت آندارسرمایهدرعین حال از تمامی فجایع  کاپیتال

را  خوانندهکاپیتال کند. می برداریداران، پردهگرای بردهی واکنشی و واپسهاو طغیان

برد و شناعت سرمایه در بهره کشی می به درون کارخانه و مناطق مختلف تولیدی

ده تاریخ چند س کاپیتالکند. می روشنی ترسیمو زنان را بهکار رحمانه از کودکان بی

دهد که یکایک حقوق مدنی می بی امان طبقاتی است. خوانش این تاریخ نشانی همبارز

ی هااز حق رأی تا حق اعتصاب، از حق تشکیل اتحادیه –دست آمده هب و اجتماعیِ

  است. ی کارگری طبقهههمگی ماحصل مبارز –کارگری تا قوانین کار 

عناصر  تماماً هالحظه»– ساعت است ۲۱ تمام کار شاملی هاز دید سرمایه، روزان

ی مرگ و زندگی مسألهکار ی هکارگر، کار کوتاه کردن روزان اما برای« سودآوری هستند.

است. او برای رشد، تکامل و سلامتی و استفاده از هوای آزاد و نور خورشید که ولع 

زمان برای آموزش، »از او دزدیده است، نیازمند زمان آزاد است. کارگر به  دارسرمایه

 نیروهای حیاتیی هعالیت آزادانبرای رشد فکری، رسیدگی به کارکردهای اجتماعی، ف

  (۴:۳۸۶) .احتیاج دارد« روزهای یکشنبه جسمی و روحی و حتی زمان استراحت

ملل الشورای عمومی بینی هقطعناممارکس پس از بازگو کردن در پایان این فصل، 

کار شرطی مقدماتی است که  یکنیم که محدود کردن روزانهمی ما اعلام»کارگری: 

 (، نتیجه۴:۱۴۶« )برای بهبود و رهایی، محکوم به شکست است هاتلاشبدون آن تمام 

 ، منشور بزرگِ 'ناپذیر بشرحقوق تجزیه'مند فهرست شکوهجای به»گیرد که می

ه نهد کمی گام پیشاست به  محدود شده یکاری که از لحاظ قانونی هروزانی هفروتنان

، و بدیامی رساند پایانمی فروشکی زمانی که کارگر به 'کند که می سرانجام مشخص

 «'شود.می کی زمانی که به او تعلق دارد آغاز

از ابتدا تا انتها آغشته به پراتیک ۴کاپیتال اجمالی ملاحظه شد،  طوربهطور که همان

از درون چنین پراتیکی است. او ی هشدکارگر و خودآگاهیِ کسبی همبارزاتی طبق

در مارکس ، در عوض ماندناتمام  -« طبقات» -۳اپیتال کفصل نهایی که با اینبنابراین 

 یهاثری کامل و جاودانی برجای گذاشت که بیش از هر اثر دیگری خوانند یک مجلد

در این مبارزه، طبقه علیه طبقه، حق کند. می طبقاتی آشنای هخود را با طبقه و مبارز
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دو حق مساوی،  بین»کنند. می ناپذیر صف آراییعلیه حق، همچون اضدادی آشتی

 را که مارکس مبارزات کارگران انگلیس، با اینروازاین (۴:۳۱۱« )تصمیم با قهر است.

ران برتری روش انقلابی کارگ»کند، می ستایش ی متعدد بودهام با قیامأکه کمابیش تو

طور روش جنگ داخلی در آمریکا را که ( همین۴:۱۴۱دهد. )می را ترجیح« فرانسوی

 ساعت کار شد. هشتداری و شروع مبارزه برای برده یمنجر به الغا

که علیه کارگران و « متعصب»ان دارسرمایهگوید، در مقابله با می مارکس

د کارگرانِ متح»کنند، ضروری است که می کارشکنی اخلال و دستاوردهای قانونی آنها

ه کنند ک افکار خود را روی هم بگذارند تا قوانینی را تحمیل»طبقه، عنوان به« شده

شان به بردگی و مرگ از طریق مانع از فروش خود و خانوادهقدرتمند،  سدّهمانند یک 

به محضی که کارگران دریابند که  (۴:۱۴۵« )یک قرارداد داوطلبانه با سرمایه شود.

است، به محضی که « جمعیت نسبی مازاد»رقابت بین خود آنها ناشی از فشار 

 ، در مقابله با«کنندهمکاری  ند و با کارگران بیکارسیس کنأی خود را تهااتحادیه»

کند و از آن طریق، همچنین می طبقاتی نیز رشدی همبارز»سرمایه،  فرآیند انباشت

 ( ۴:۶۳۶« )آگاهی طبقاتی کارگران.

ناصر ع»ی، دارسرمایهتولید ی هو آنتاگونیسمِ شیو هابنابراین، به همراه رشد تضاد

 کهن حرکتی هو نیروهایی که در مسیر سرنگونی جامع نوینی هسازای یک جامع

 (۴:۵۳۶« )یابند.می کنند نیز قواممی

عناصر انهدام خود  ،معینی از رشدی هی در مرحلدارسرمایهروابط اجتماعی تولید 

 ی جدیدی در بطن جامعه ظهورهااز آن لحظه، نیروها و انگیزه»کند. می را نیز تولید

اند... به همراه رشد فلاکت، ستم، جامعه به انقیاد کشیده شدهیابند که توسط آن می

کند... تولید می کارگر نیز رشدی هکشی، طغیان طبقبردگی، انحطاط و بهره

رساند. این است نفی در نفی که مالکیت می ، نافی خود را نیز به ظهوریدارسرمایه

 (۹۲۹: ۴« ) سازد.می قرتمسکند ولی در واقع مالکیت فردی را نمی خصوصی را بازتولید

کند می صریحت مانیفست کمونیست، مارکس با بازگشت به کاپیتالاوج ی هدر نقط نهایتاً 

 (۴:۹۳۳« )کند.می بنابراین، پیش از هر چیز، بورژوازی گورکنان خود را تولید»که 
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 و طبقه یتفردکلام آخر:  – ۵
 

اش، تعاونی مات طبقاتیبورژوایی با طبقات و تخاصی هکهنی هبه جای جامع»

 «هر فرد، شرط تکامل همگان باشد.ی هخواهیم داشت که در آن تکامل آزادان

 (۵:۶۳۵)آثار،  مانیفست کمونیست

 

 توان نسبت به ابعاد و افقنمی وجههیچتردیدی نیست که در یک جستار اجمالی به

درون و چه  ههیچ ساحتی از زندگی کارگر چادای سهم کرد.  کاپیتالدید مارکس در 

اشین بر کار یکنواخت با م تأثیر –بیرون از فرآیند تولیدی نیست که از قلم افتاده باشد 

وزن، چربی خون، قد و قواره، اعتیاد، میانگین عمر، تغذیه، کار شبانه، عضلات و اعصاب، 

کاربرد محیط کار،  یها، سوخت و آلودگیحرارتی هدرج، رکاایمنی و سوانح بهداشت، 

میر ومسکن، فضا برای تنفس و نور کافی، میزان خواب و استراحت، مرگاد شیمیایی، مو

ری ی کارگمدارانسانپرتو  درصرفاً مارکس ی هانتولوژی نقادانمورد دیگر.  هاو دهاطفال، 

 شود.می کارگر معناداری هرهاگر طبق-اش با کنشِ خوداو در آمیختگی

رآیند فلیت از اجزای متعددی تشکیل شده است. یک کی مثابهبهکارگر ی هاما طبق

ای هشآمیزش آن با اندیی طبقه و گرکنش بسته به شرایط هستی وتکوین این کلیت 

ها را در کلیتی انضمامی ترکیب کند. است که پس از تجزیه و تحلیل آن اجزاء، آن

اه گاز چنین منظری بررسی شود، آن« قانون عام انباشت سرمایه»بخش  هنگامی که

ی هقطب ی مختلفهایابد که مارکس با چه دقت و درایتی لایهدرمیکاپیتال ی هخوانند

 –در انگلستان را در تمامی ابعادش برجسته و نقادانه تحلیل کرده است  ویژهبهکارگر، 

تا پرولتاریای  ها«خانمانبی»یی با دستمزدهای اندک، از هااز جمعیت مازاد تا بخش

 ر،: بدفوردشایر، برکشایکارگری، از جنوب تا اسکاتلندی هحله و منطقم هاکشاورزی و ده

کنت،  ن شایر،لینگل نتینگدن شایر،ها هرفوردشایر، باکینگام شایر،کمبریج شایر، اسکس،

 نکردنی است!باور واقعاً نورثمپتون سایر، ویلت شایر، وُرسترشایر...

 کند.نمی پوشیچشم ی کارگرانگرکنشاز ای هاین موارد، مارکس لحظی هدر هم

ین ا – هاکند؛ حال این چه شکستن ماشیننمی عبور سادگیبهاو از روی هیچ حرکتی 
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ه کاتلند ککارگران کشاورزی در اسی هی اتحادیدهسازمانباشد و چه  –رقیبان کارگر 

همه جا مقاومت، مبارزه و ( ۴:۳۵۳نامد. )می «یک رخداد تاریخی»مارکس آن را 

ی دهسازماند، حال این چه سرمی کارگران و فریادهای آنها به گوش صدای خودوسر

نانوایان لندن کارگران ساختمانی و باشد، چه اعتراض  هاجلسات و جنبش چارتیست

 و ی بازرسان کارخانههاگزارشو بازگو کردن فرسا و چه بررسی دقیق علیه کار طاقت

 ساله.  ۴۳تا  ۹سالان از شرایط اسفناک و ساعات طولانی کار خردپزشکان 

نوین  ی نه پایان بلکه خاستگاهماما تجزیه و سپس ترکیب طبقه در یک کلیت انضما

پذیر است که همانطور که ملاحظه شد، این هنگامی امکانعزیمت است. ی هیک نقط

ی هترکیب کارگران چه در یک کارخانسان یک کل تجریدی ادراک نشده باشد. طبقه به

تحمیل شده به « روح حیوانی»، یک کشور سراسردرمنطقه و چه  واحد، چه در یک

« قدرتی جدید»رقابت میان کارگران را برطرف کرده، همکاری بین آنها ی هواسط

نکته در  (۴:۱۱۸« )بخشد.می قیود فردیت را زدوده، و به توانمندی نوعی قوام»آفریده، 

کاملاً کند. نمی ا منهدمدر منظر مارکس فردیت ر« نوع انسان»جاست که مفهوم این

و  عام، درونیی هیک خصیص»ی مثابهبهبرخلاف ادراک فویرباخ از نوع انسان برعکس. 

و از فرآیند  (۶:۶)آثار، « کندمی متحد طبیعیای هبه شیوکه افراد منفرد را  گُنگ

گیرد و می یابی در درون اجتماع صورتنزد مارکس فردیتشود، می تاریخی منتزع

 ل تاریخ است.ماحص

ترای دکی نامهپایاندر واقع انتگراسیون فرد و جمع معضلی است که از زمان نگارش 

نه جبر و ضرورت کور دموکریتوس و نه  مارکس، توجه او را به خود جلب کرده بود.

 خکدام به پرسش مارکس پاساپیکور، هیچ« اتمی»ی هفردیتِ خودکفا و خودبنیاد فلسف

معاصر که خود محصول انسان است، ی هابتدا فهمیده بود که جامعدهد. مارکس از نمی

شود که افراد اتمی چنین اجتماعی را می در سیمای یک کلیت بیرونی و انتزاعی ظاهر

کشد که مارکس نمی کشد. طولیمی مدنی، به انقیادی هدر جامع «نزاع همه با همه»در 

یابد و هم انقلابی در می خود راهم پاسخ  ۴۶۱۱فلسفی -ی اقتصادیهانوشتهدستدر 

 کند.می یگذارپایهاندیشه اجتماعی را 
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در سیر تکامل انسان، نزول بخش اعظمی از بشریت »اند: ی مارکس چنینهاپرسش

ای همرده بر انسان سلطای هماد»( چرا ۳:۲۱۴)آثار،  «به کاری انتزاعی چه معنایی دارد؟

انسانی با رشد ارزش شدن جهان چرا بی» (۲۵۸، ص جاهمان« )کامل پیدا کرده است؟

( چرا انسان هر چه ۲۸۲ارتباطی مستقیم پیدا کرده است؟ )ص  ارزش در جهان اشیا

ر شده آفریند توانمندتمی کهای هجهان مصنوعات بیگانی هکند، سیطرمی بیشتر تلاش

 ییهاشپرس هاکنید، اینمی طور که ملاحظههمان شود؟می تراش تهیو دنیای درونی

کار  یهرابط شروع اقتصاد سیاسی، راه خود را بای هاند. مارکس، برخلاف نقطبنیادین

و  بدیعکاملًا کند و سپس دیدی می کار بازی هجا فرآوردز آناانسان با فرآیند کار و 

 دهد.می دستهکاری بی هجامع از رابط

ی گریمیانجروری او با در فرآیند با شابه باور او، فردیت یافتگی انسان با خلاقیت

شناسایی است. کنش آزاد، آگاه، داوطلبانه و هدفمند، ذاتی انسان ی طبیعت، قابلهاداده

ریات بر اساس ضرو کند. انسان فقطمی است. از این طریق است که انسان شمولیت پیدا

 زحتی هنگامی که از نیاز جسمانی مبرا باشد نی»کند بلکه نمی و ملازمات زندگی تولید

 «نین نیازی رهایی یافته باشد.از چمولد است که  کند، و هنگامی حقیقتاًمی تولید

فرد با خودش از طریق ارتباط ی هین حال، انسان موجودی نوعی است. رابطعدر  (۲۸۵)

اش، وردهفرد با فرآی هگردد. فعالیت بارآور نه فقط رابطمی با افراد دیگر عینی و بالفعل

 کند.می دیگر را نیز با فعالیت و محصول خویش برقرار افرادی هبلکه رابط

در فعالیتی مادی در شکلی که صرفاً وجه هیچی اجتماعی بهمندبهرهاما فعالیت و 

تر این است که ما باید با از هرچیز مهم»شود. نمی اشتراکی است نمادین واسطهبی

م. فرد، هستی ، پرهیز کنییک انتزاع در مقابل فردی مثابهبه 'جامعه'استقرار مجدد 

اش، حتی اگر در شکل مستقیم نمادی اشتراکی این، بیان زندگیاجتماعی است. بنابر

 هستی اجتماعی پدیدار نشود، و در همکاری با دیگران نیز انجام نگیرد، مبین و مؤید

 درست»برخوردار است بلکه « فردیتی خاص»( پس انسان نه فقط از ۲۹۹)ص « است.

 که« بخشد؛ فردیتِ واقعِی موجودی انسانیمی است که به او فردیت همین مشخصه

 است.« آل جامعایده»همزمان یک کلیت، یک  طوربه

بر اساس چنین دیدگاه نوینی است که مارکس خاستگاه نظری خود را هم از اقتصاد 

ند. بدین کمی سوسیالیستی و کمونیستی زمانش تفکیک هایسیاسی و هم از گرایش
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 سره نافی شخصیتمغزی که یکمبتذل و تهیکاملاً کمونیسم »مارکس با آن منظور، 

ی هولمق»کند که این نوع کمونیسم انتزاعی می تأکیدمرزبندی کرده و « انسان است

چنین  در (۲۹۱« )دهد.می گسترش هاانسانی هکند بلکه به کلینمی کارگر را رفع

ا اجتماع بی هست و خصلت بیگانکل تجریدی ا دارسرمایهمنظری، جامعه درحکم یک 

جامعه، اجتماع کار و برابری »گذارد. می نخورده باقیو طبیعت را دست جهان اشیا

 دارسرمایهمثابه هاشتراکی، از سوی جامعه ب یدستمزدهاست که از سوی سرمایه

بدیل اجتماع عنوان بهچه مارکس در عوض، آن (جاهمان« )شود.می عمومی، پرداخت

و  هاکیفیتی هرهایی کامل کلی»کند، می آزاد ترسیمی هیک جامعی ثابهمبهموجود، 

پذیری با رفع کامل ازخود بیگانگی جا شکل تعاون و ارتباطاست. در این« حواس انسانی

 .کندمی پیداتعاون همخوانی ی هو سرشت آزادان

با مارکس گردد، می فرد و طبقه مربوطی همشخص به رابط طوربهجا که تا آن

طور که در بخش کند، همانمی شمول ادراکیا جهان« عامی هطبق»که پرولتاریا را این

حاضر تبیین شد، سرشت شمولیت او، در نفی مثبت خود است؛ یعنی نفی ی هدوم مقال

ایدئولوژی چه مارکس در این خصوص در یک طبقه. آنعنوان بهواقعیتِ وجودی خود 
  بسیار دارد. تأملجای  پروراند،می در نقد نظرات ماکس اشتینر آلمانی

وعی ناو هر چیز که بهی هی جوان بود. به دیدهاهگلی تریناز رادیکال یاشتینر یک

کشد. می او را به انقیاد –کلیت، کشور، طبقه و غیره  –فرد را به یک کل متصل کند 

ودی است. بنای هچه بیرون از یگانگی فرد و فردانیتی ناب باشد، شایستآن بنابراین، هر

  (۱۴، ص من منیت و خودِ« )هیچ چیز بیش از خودم برای من واجد ارزش نیست.»

ی هقطندقیقاً به نقد نظرات اشتینر اختصاص دارد که  ایدئولوژی آلمانیبخش اعظم 

ی مارکس است. مارکس پس از یک تحلیل مختصر «شدهفردیت اجتماعی»مقابل 

معاصر  یهقابل اشرافیت فئودالی، به جامعم ربوژوازی د گیریشکلتاریخی از چگونگی 

دهند که درگیر می جا یک طبقه را تشکیلرسد. افراد جداگانه تا آنمی و پرولتاریا

از  راد،در برابر اف خودی هطبقه به نوب»متخاصم باشند. از سوی دیگر، ی هنبردی با طبق

ی خود را از پیش ی که افراد شرایط زندگطوربه گرددمی موجودیتی مستقل برخوردار
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یابند، و جایگاه خود در زندگی و از آنجا رشد شخصی خود را توسط می شدهتعیین

 (۶:۸۸)آثار، « گیرند.می آن قراری هشده یافته، تحت سلطخود مقرری هطبق

همانند انقیاد افراد در تقسیم کار اجتماعی است که تنها دقیقاً ای هاما چنین سلط

دنی شطبقات رفعی هشدنی است. اما انقیاد فردی زیر سلططرفبر« نفی خودِ کار»با 

م مدعی حاکی هعلیه یک طبق باشد که دیگرشکل گرفته ای هطبق»که نیست مگر آن

یی های شخصی را به قدرتهاتوانمندی ،ارک( تقسیم جاهمان« )هیچ نفع خاصی نباشد.

 ده و خود آنها را کنترلکه از کنترل آنها خارج ش ییهامادی تبدیل کرده است؛ قدرت

 باا تنه»توان تقسیم کار را مرتفع کرد. نمی کند. اما بدون مشارکت، بدون تعاون،می

 استعدادهای خود را پیدای هجانبپرورش همه رد مصالحفر هچنین مشارکتی است که 

 ( ۸۶)ص« شود.می پذیرکند. لذا در تعاون است که آزادی فردی امکانمی

از جایگاه شخصی خود وارد عمل شده اند اما تحت شرایط و روابط افراد همواره 

 تقسیم کار، آن شرایط و روابطی هواسطبهدقیقاً تاریخی. اما در فرآیند تاریخ، و  یمعین

در زندگی هر فرد »اند. بدین سان ناگزیر از حیاتی مستقل برخوردار شدهاجتماعی به

ی از کار و شرایطای هعین او توسط شاخشود؛ شکافی بین فرد و تمی یک شکاف ایجاد

این شکاف بین شخص خصوصی و فردیت طبقاتی فقط با اما  «که به آن بستگی دارد.

گردد که محصول چنین روابطی است. بین فردیت هر پرولتر می پدیدارای هظهور طبق

 . داردتضاد وجود یک واحد و کار، و شرایطی که بر او تحمیل شده است، 

فرد تثبیت کنند، باید شرایط هستی عنوان بهپرولترها بخواهند خود را اگر »اما 

با شکلی که افراد تاکنون به  هاکنند. سپس درخواهند یافت که آن را الغا –کار  –خود 

 اند. پس جهت تثبیتدر تعارض مستقیماً –یعنی دولت  –اند خود بیانی مشترک داده

آنچه تاکنون در جوامع  (۶۳)ص« سرنگون کنند.افراد، مجبورند دولت را عنوان بهخود 

ز یک عضوی اعنوان بهکمونته بلکه طبقاتی برقرار بوده است نه مشارکت فرد در یک 

ن در آ. آنها استبرعکس کاملاً پرولتاریای انقلابی، ی هاما کمونت»طبقه بوده است. 

 (جاهمان« )کنند.می افراد شرکتعنوان به

مارکس، اجتماع ی هتوان دریافت که در سپهر اندیشمی تأملبا کمی از آنچه رفت 

معاصر ی هی با ظهور فردیت آزاد مترادف است. حضور طبقات در جامعدارسرمایه-پسا

« تاریخی»و هم هستی کارگر فاقد ارزشی  دارسرمایهمشروط و گذراست. هم وجود 



 

 
 

 علی رها 09

یک حق حیات »ز یک ای، هیچدارسرمایهاست، بدان معنا که در ورای روابط اجتماعی 

مبانی بالفعل یک »برخوردار نیست. اما در بطن روابط اجتماعی موجود  «تاریخی

ی هگیرد؛ اجتماعی که در آن رشد کامل و آزادانمی تر اجتماعی شکلعالی بندیصورت

 (۴:۸۳۹، کاپیتال« )هر فرد، اصل حاکم بر آن باشد.
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