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 ( 2017) دومی چاپ نوشتهپیش

بازنگری شود.    نوشتهشده در پیشطرح ای از تأمالت  شش سال پس از چاپ اول این کتاب پاره  که  بجاست

ای  تازه، شک و تردیدهای  2011»بحران مالی« به بحران اقتصادی جهانی در سال    ناپذیربینیتعمیق پیش

ه  هی و انحطاط« کشاندنئولیبرالیسم »جامعه را به تبا که    تشویشهمانا این    ؛داری برانگیختسرمایه  یدرباره

طبقات و    موجب توجه بهبیکاران و کارگران مزدبگیر    بینگرا  پوپولیسم راستاخیر  های  و موفقیت  است

از چند صباحی پیششدمبارزات طبقاتی   رسیدند، دوباره به  تر سد و مانعی به نظر می. هر دو مقوله که 

ی  در علم تاریخ مقاالت و آثار جدیدی پیرامون تاریخچه  ،چنینهای اجتماعی بدل شدند. همجنبشگفتمان  

از ایناست  کار و جنبش کارگری منتشر شده دیگر دچار    این تاریخچه   ه شود درست نیست که گفترو  . 

ـ   »چالش« نیست کرد که مباحث    باید تأکیدگرنه چه الزامی به چاپ دوّم این کتاب بود. با این وجود  و  ـ

بنابراین   ــ  ی علوم اجتماعی یا ژورنالیستیی نظری، در محدودهلب در عرصه»طبقات« اغی  دربارهجدید 

های جدید«  یابی و »اعتصابگیرد. سازمانانجام می  ــ  ی زمانی متأخرصورت انتزاعی و صرفاً در دورهبه  

این واکاوی در    زمانی  یبازه  د و نشومی  واکاوی ی تاریخی  ها بدون مقایسهها و بیمارستاندر مهدکودک

 .  است  1970های سال ی فوردیسمِبهترین حالت تا دوره

ی گونتر بنسر منتقد را  توصیه  این  ای جدیدنوشتهجای نگارش پیشست تا بها   م فرصت مناسبیوچاپ د

ی  ی تاریخچهدربرگیرنده  بایدی نوزدهم  جنبش کارگری سدهی  درباره: کتابی به زبان آلمانی  ببندم کار  هب

به    یاین نقصان با اختصاص فصل  در چاپ دوّم   باشد. در واقع نیز    1848جنبش کارگری اتریش قبل از  

  محدودیت دلیل  شود. اما پرداختن به جنبش کارگری اتریش متأسفانه بهمیرفع  جنبش کارگری اتریش  

های کلیدی مربوط به این  تمام داده  چنینپذیر است. هماش امکانفقط در خطوط کلی  حاضر   اثر  سطور

معطوف    کانون توجهرو،  . از ایناست   به روزرسانی نشده  مجارستان - ی زمانیِ دولت هابسبورگ اتریشدوره

ی جنبشی با آغازگاهی همگن است که در راه دیگری قدم گذاشت تا اساساً بتواند در دولتی چند  به گستره

گی جهانی جنبش گر گستردگی و چندسویهی قوت و بیانوع نقطهکرد داشته باشد. این موضخلقی عمل 

 سوسیالیستی نیز هست.  

 درآمد: چرا سوسیالیسم؟ پیش

ست زائد و غیرضروری. اگرچه  ی سوسیالیسم و جنبش کارگری کاریپرداختن به تاریخچه  بسیاری به زعم  

  ها مباحث جدی پیرامون این تاریخچه وجود داشت اماهای عمومی و دانشگاهدر رسانه  1980های  تا سال

 . شودکاسته می اهمیت این مباحث در علم و جامعه  روز از بهروز متأسفانه
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به بعد است.    1989ی زمانی سال  ها از برههیابیتغییر جهت  آن  نه تنها دلیلگرچه    ر این ام  یکی از دالیل

سرد جنگ  اثنای  گفتمانی  در  کانون  آلمان  مقولهی  دربارهگسترده  ،  جنبش  مشروعیت  و  سوسیالیسم  ی 

این   بود.  بینگفتمان  کارگری  منازعات  از  آلمان  فراتر  سوسیالیستی  اتحاد  حزب    و  ( SED) حزب 

دولت  ی  دربارهبر سر منازعات بنیادین  مسأله  پیرامون گذشته و سنت بود:    ( SPD) دموکرات آلمان سوسیال

 اجتماعی و سوسیالیسم دولتی بود.  

های چپ مبانی نظری متنوعی  کراتودمها و سوسیالهای مستقل، سوسیالیستدر آلمان غربی طیفی از چپ

ارزشمند مطرح کردن و  آثار مهم  در  رایجاستدالل  ورای د که  را  و موضوعات  بود کهها  بین    در   ی  جدل 

وجود    در جمهوری دمکراتیک آلمان  یلنینیست  - آلمان غربی و علم تاریخ مارکسیست  دمکراسی  سوسیال

ها تالش کردند که مرکز  نگر بود. آنجانبهیکمشروعیت تاریخی  از  گسست    . وجه مشترک این طیفْداشت

ـ توجه را به کنش خود کارگران   ها و  ، اعتصابخیزش و آشوبهای  سنتهای مشترک از پائین،  فعالیت  ـ

)قیام تاریخچهRoth/Behrens 1974, Meyer 1999ها  و  شورایی  جنبش  از  (،  شماری  ی 

 کنند.  جلب  ــ( Müller 1975, Müller 1985های منشعب و دگراندیشان ) گروه

نتیجه این مبانی    بگیریم  شاید  بازگشایی  گفتمان    غیرجزمیْکه  پایان جنگ سرد است، و  از  مسلط پس 

جدید    ی شناسانهشان، از جمله علم فرهنگ را با مبانی روشآرشیوهای اروپای شرقی با آن منابع گسترده

سیاسی و هم  فعاالن که مباحث سوسیالیسم و جنبش کارگری، هم نزد  یمغنی کرده است، برعکس شاهد

   . است علم آکادمیک تاریخ کنار گذاشته شده در

برنامهکرات  ودمسوسیالنهایتاً زمانی که حزب   از  را    موضوعات مهمِ  اش کنار گذاشت،آلمان دولت رفاه 

عنوان ماترکی در  توانست بهمی  ،آلماناقتصاد اجتماعی بازار در جمهوری قدیمی فدرال  ی  دربارهشده  طرح 

وحدت دو آلمان صرفاً محصول خط بطالن    یرسم  یخچهِیتار   تی موفقخدمت جنبش کارگری قرار بگیرد.  

 ی شناستیرسمو به  تی کردن گفتمان مشروع  نیگزیآلمان، جا  کیکراتو دم  یجمهور  ی خچهی بر تار  دنیکش

توان  آزادی نمیدر باب  قطعاً از مباحث انتزاعی    بود.  یدر باب آزاد   یبا گفتمان انتزاع  ستیچه اجتماعآن

آور است که جنبش طرح چنین مباحثی آگاهانه بود. بدین جهت تعجب  ؛مطالبات مادی معیّنی استنتاج کرد

ی این  تاریخچهرا بایستی در خودِ  ؛ علت  ن چپ نیستفعاال  گفتمانموضوع    دیگر  سوسیالیستی کارگری 

و فرهنگ متضاد با آن، بازسازی غرب    1933 شکستن جنبش کارگری در سالجنبش جستجو کرد. درهم

آدناو رهبری  دولتیئتحت  و  که  ر  بود  معنا  بدین  شرق  در  سوسیالیسم  آلمان  سازی  گسست  در 

یالیست در دوران  تر بود تا در ایتالیا یا فرانسه که احزاب کمونیست و سوسسیاسی بسیار عمیق - فرهنگی

های  ها در آلمان غربی در اواخر سالپس از جنگ مشارکت فعالی در زندگی اجتماعی داشتند. رنسانس چپ

اگرچه ماترکی سوسیالیستی بود اما به جنبش دانشجویی و خیزش جوانان محدود ماند. این رنسانس    1960
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آلمان بر آن مسلط  کرات  ودمسوسیالبه موازات یا در تنش علنی با جنبش کارگری صورت گرفت که حزب  

بیگانگی و تنش   در آلمان  اما  ــدر فرانسه و ایتالیا نیز وجود داشت    1968 هایی در سالبود. چنین تنش 

دنبال  های انقالبی در این کشور  با سنتپیوند  ها بسیار شدیدتر از جاهای دیگر بود. در آلمان نیز  بین نسل

آلمان به تاریخ اغلب    68 عطف توجه جنبش سال  ، حالرفت. با اینشد و مباحث جدید تاریخی انجام گ

ویژه  دیگر بهها با یکتاریخی سوسیالیسم و مبارزات آنهای  جریانتمام    و  باقی ماندوار  طرح تردیدبرانگیز و  

به صورت نمایشی    کمونیستیهای  های احزاب کوچک و گروهها و ژستورزیترین سخندر پرطمطراق

آمدند.   به صحنه  بازدارنده  1970 هایگرایی سالپرستی و فرقهقدرتاز همین رو،  روحوضی  ی  ا تأثیرات 

 داشت و ارجاع به جنبش کارگری را بار دیگر تردیدبرانگیز جلوه داد.  ن سیاسی روی نسل جدید فعاال

 Die]  چپحزب    مگرهای فعال سیاسی،  ها و گروهبخش اعظم جنبش  هامر است که امروزهمین  تبعات  از  

Linkspartei]  واقعیتی    ــ  کنندنمیرجوع  ی سوسیالیسم  شان به تاریخچهدر فعالیت سیاسی  ،هاو اتحادیه

 تر است.  ها برجستهضعف سیاسی اتحادیه ویژه به دلیلکه به

از پارلمان هستند.  بیرون  های فعالِ  های سیاسی چپریشه  1970و    1960های  های اجتماعی سالجنبش 

بعدی   و  جنبش  فعاالننسل  مبانی  اجتماعی،  سالطرح های  جنبش    1980 هایهای  مبانی  با  را 

ی عطف این جنبش در آلمان اعتراضات علیه کنفرانس سران هشت  سازی ادغام کردند. نقطهضدجهانی

ها نسل  ها هزار نفر در آن شرکت کردند و بسیاری از آنبود که ده  2007 کشور صنعتی در تابستان سال

های  نقل زبالهوحملعلیه  ای  هستهانرژی  تراضات جنبش ضدی جامعه بودند. اعبعدی فعال در زندگی سیاس

ها موفق  داشت. هر دو این جنبش  2007 با جنبش سالمشابه    ینیز نقش و اهمیت  1997 از سال  یا هسته

گیری  ها برحسب معمول بانی شکلهای متعددی را در اعتراضات متحد کنند. البته این جنبششدند که نسل

سازمان و به  بی  های اجتماعی در آلمان،فعال بودن جنبشرغمِ  به  ها آن  جدیدی نشدند.سازمان یا احزاب  

در رویارویی با یک  ائتالفی    یعنوان نیرویها بهو مرکزگرا بدگمان هستند. این جنبشنامنعطف ساختارهای  

ندرت در  و بهای  هستهی اعتراض علیه انرژی  در عرصه: صرفاً  اندترین موفقیت برخوردار بودهاز بیش  مسأله

اجتماعی.  حیطه مبارزات  اعتراضی  جنبش ی  زمان  های  دوشنبهشدن  برچیدهدر  در سالتظاهرات    هایها 

ی نیروهای  در بسیج گسترده  در شرق آلمان برگزار شدبیشتر  علیه رفرم هارتس چهار که    2004ـ 200۵

تاریخی    ، آن فرصتفرجام ماندن اعتراضات علیه اجرای هارتس چهارم مختلف جامعه موفق نبودند. با نا

اجتماعی و »چپهای جدید جنبش گرایی چپبرای هم اتحادیههای  قدیمی«  اعتراضات  های  این  در  ها 

 خودانگیخته از دست رفت.  

ها و  مشخص به وجود سازمان  است   ی واکنش  همانا  از پارلمان بیرون  های  کنونی چپموضع  که  رغم اینبه

ی  بندرت از جنبهاین واقعیت  ،  استجنبش کارگری    تحرکیبیحاصل کارشان  شماری که  های بیتشکل
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و ارجاع به تاریخ    ءای اتکاامروزه نیز در جنبش اتحادیهبا این حال،  است.    شدهسیاسی یا تاریخی بازبینی  

اتحادیه آموزشی  در سمینارهای  و کمتر میه جنبش کارگری حتی  مندی،  ضرورت  رغمبه  و  شود.ا کمتر 

 .  شودنمی های گذشتهاشتباهات و موفقیت پرسشی متوجه گونههیچ

احزاب،    ها در جریانتمامی    مندانِ سیاسی و عالقه  فعاالن این کتاب در خدمت خودیاری مخاطبانش است:  

افراد  اتحادیه و  این  بیرون  ها  در    چنینهم  ها وجریاناز  کارگری  تاریخ جنبش  به  ندادن  بها  به  توجه  با 

با همان مسائل اجتماعی که جنبش کالسیک  رویارویی  دانشجویان منتقد،. در شرایط کنونی    ها،دانشگاه

یعنی کاهش دستمیبدان  کارگری   کارپرداخت،  زمان  افزایش  زندگی،  واقعی و سطح  از    چنان هم  مزد 

ها با استراتژی جنبش کارگری در  این سیاست  رویارویی با  استراتژی  ،زه. امرو استای برخوردار  اهمیت ویژه

 ی نوزدهم و بیستم متفاوت است.  سده 

مباحث    اشنمونههستیم؛  با مباحث کنونی    توجهیقابلهای  سوییهمشاهد  نگاهی به تاریخ    ، با حالبا این

مسأله به  گسترهمندی  قانونیابی،  سازمانی  مربوط  عمومو  اعتصاب  مباحث  است   ی ی  یا  و  به  .  مربوط 

  ارتباط این مسائل با جنبش کارگری  ،های اجتماعی. به عبارت دیگرثباتی مناسبات کاری، عدم تضمینبی

جای  . در آن دوره بهشده استبه مناسبت قوانین اجتماعی بیسمارک به بحث گذاشته    1880های  در سال

شرایط زندگی اجتماعی    یثباتبیدر اصل    بار. معنای هر دو واژهشد وضعیت فالکتثبات گفته میوضعیت بی

 دانند چگونه باید وسائل امرار معاش خود را تأمین کنند. کارگران مزدبگیر است که نمی

،  یبیش از هر زمان  کنونی  ل اجتماعیمبرم بودن مسائ  های جنبش کارگری با توجه بهتوجهی به تجربهبی

نیست زیانمعقول  اجتماعی گذشته بسیار  مبارزات  یادآوردهای  با  آگاهی  . هرگونه گسست  زیرا  بار است، 

از   برگرفته  فقط  دوره  های تجربهطبقاتی  و  بلکه   ایخودی  است.    یک  نیست،  تاریخی  درازمدت  فرآیند 

های جدید طبقات حاکم از اهمیت  مالکیتسلبمبارزه علیه  از پائین برای بسیج مقاومت و    ی تاریخیِحافظه

  ز ین  یعموم  استِیس  بردشینشاندن و پ  یکرسبه    نیچنفقط دستگاه سرکوب که همنه  ای برخوردارندویژه

نمونه با شکست    یبرا  شود،یداده م  تی به آن مشروع  یخیدارد که همواره از لحاظ تار  یطوالن  یانهیشیپ

  سمیالیسوسلونایاقتصاد آزاد و ظاهراً همسان دانستن ناس  ی سازلیبدیآلمان، شاهد ب  کیکراتودم  ی جمهور

اتکامیهست  سمی با کمون یادآوری و  و بسط    ء .  بدیل نظری  آغازگاه  برای  اجتماعی  های  شکلبه مبارزات 

 .  استو مهمی برخوردار   ویژهمقاومت و مبارزه از اهمیت 

وجه  های اساسی جنبش کارگری بودند اما به هیچمبارزات برای مسائل اجتماعی و مبارزات طبقاتی مؤلفه

شود در همان  چه اغلب پنداشته مینبودند. این جنبش بر خالف آن  این جنبش  اعتراضی  های مؤلفهتنها  

نخستین جنبش    وه  پرداختیهودستیزی  یض نژادی و  علیه تبعه  مبارزها،  ی نوزدهم به مناسبات جنسیتسده 

گرایی مخالفت کرد. یکی از مسائل مهم دیگر بازبررسی  که با مجرم شناختن همجنس  ه استسیاسی بود
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نوزدهمدر سده   ای است که مباحث گسترده اکثر    مطرح شده  ی  در  دربارهنوشتهاست،  ی  تاریخچه  یها 

ی طبقاتی و دیگر اشکال روابط سلطه توجه چندانی ی بین مبارزهرابطهی  مسألهجنبش کارگری به واکاوی  

جا بایستی  در ایناز این رو  ع بحث و بررسی بوده است.  وگاهی نیز جنبش کارگری زنان موضنشده است. گه

شوندنمونه ارائه  جامعی  تاریخی  شود  های  مشخص  گذش  تا  در  رهایی  چگونه  برای  مختلف  مبارزات  ته 

 که چرا نتوانستند و شکست خوردند. دیگر متحد شوند و یا اینتوانستند با یک

بازنمایی جنبش کارگری، آنتاریخچه  چنینهم  در  به  بازترسیم مباحث سیاسی مربوط    نیز   ی سیاسی و 

  جا که از آن،  شده استهای متفاوت مطرح  . تاریخ مسائل اجتماعی و روزمره در بخشاست   برجسته شده

ها  برای واکاوی مناسبات جنسیت  ،نمونهبرای  .  هستندی مسائل »سیاسی«  ی بستر واقعی کلیهدهندهشکل 

این با  است.  ضروری  مسائل  این  به  پاره  ،حالپرداختن  پیشکنارگذاشتن  در  موضوعات  از  نوشته  ای 

برای تعدیل تبعات این معضل تصمیم گرفتم   شده است.  تأکیدها ناپذیر بود و در جای دیگری بر آناجتناب

توان ارتباط تاریخ جنبش کارگری را با  ها به بهترین وجهی میبه مباحث سیاسی بپردازم، زیرا از طریق آن

 مسائل روزمره نشان داد.  

  ی شدهبر آن است که روی فعلیت و ارتباط مسائل طرح   ،گسست سازمانی و فرهنگی  رغم بهنوشته،  این پیش

نظریه با  کارگری  سوسیالیستی  جنبش  سوسیالیسم  تأکیدی  و  کارگری  جنبش  وهله  کند.  نخست در    ی 

سانی  ی نوزدهم از لحاظ تاریخی واحد یککه در سده  است   هایی مجزا توضیح داده شدهی پدیدهمنزلهبه

گیری، سیاسی شدن و راستای منازعات  رو به دوران پیدایی، شکلیش. مجلد نخست پدادندمیرا تشکیل  

  ی پردازد. مجلد بعدی دورهی جنگ اوّل جهانی مییافته در آستانهی کارگر تا پیوند جنبش سازمانطبقه

کراسی و  ودمیعنی انقالب نوامبر و جنبش شورایی، انشعاب بین سوسیال  کند،را بازنمایی می  1933-1914

  1933 ی نافرجام جنبش کارگری علیه فاشیسم. سالگیری استالینیسم و مبارزهچنین شکلهم  کمونیسم،

جا برای دوران  آن در این  های تجربهی پایان جنبش کالسیک سوسیالیستی در آلمان است که  نماد و نقطه

 ای معیّن پردازش شوند.  نحو و شیوهکنونی بایستی به

آنارشیستی و    های جریاناز همین    و   داری ضدسرمایه  هایجریانویژه  مفهوم سوسیالیسم بایستی بهذیل  

ها  ارزیابی انتقادی بدیل  ی حاضر همانانوشته  ی دیگرویژههدف  شوند.  سندیکالیستی جنبش کارگری تشریح  

بادی قلمداد و نادیده  ، ناکجاآجنبش کارگری  یدرباره  هادر تمامی دیباچهکه    ای است های فرعیو شاخه

مسیحی و لیبرال جنبش کارگری پرداخته نشده است، زیرا    هایجریاناست. در این بازنمایی به  گرفته شده

  هاجریاندادند. اگرچه این  شان قرار میها هماهنگی و سازش بین سرمایه با کارمزدی را مبدأ حرکتآن

ای  ای یعنی نگارهی حاشیههایجریاندر مقام  اما فقط    آیندبه شمار میی جنبش کارگری  از تاریخچهبخشی  

 سوسیالیسم. ی متضاد با تاریخچه
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آلمان )در چاپ دوّم فصلی    ر ب با این کت  رکز تم،  اندهایی جهانیجنبش کارگری و سوسیالیسم پدیدهکه  با این

است( هم   داده شده  اختصاص  اتریش  به  اثر حاضر  نتیجهجداگانه  البته  و    است ی محدودیت سطرهای 

سان  ی نوزدهم و بیستم در سوسیالیسم جهانی. بدینچنین نقش پیشرو جنبش کارگری این کشور در سدههم

جهانی بودند. درضمن بر تمایزات و نقاط    گفتمان شد که موضوع  وار به مسائلی فراهم  نمونه  نامکان پرداخت

سوسیالیسم ارائه کرد، از جمله به این    از   ی جهانیا تاریخچه  توان جا اما نمیشود. در اینمی  تأکیدمشترک  

 Geary 1983, Dorz 1972, Van der)   است  تازه شروع شده  بارهدر اینها  دلیل که پژوهش

Linden 2008 .) 

چون »جنبش  مفاهیم معیّنی همکارگیری  بهجا  کار گرفته شده: در اینی زبان بهدرباره  ختصریم در پایان  

ی تاریخ نیست. به  عنوان سوژهی کارگر مردِ سفیدپوست در کارخانه بهاسطوره پذیرفتنمعنای  کارگری« به

آشنا با    و   چندنژادی   ،های قبلی ی کارگر در دورهطبقه  بندی ترکیب  دهم که بخواهم نشان  می  ، بهتربیان  

و با بعضی تصورات    جریان داشته ها  پیرامون آنبحث  اسی  ی سیکه از جنبه  ه است منازعات جنسیتی بود

اند  ی جنبش کارگری بازتاب یافتهی زبانی در تاریخچه. تمام این مسائل از جنبهشده است میقالبی مخالفت  

دوجنسیتی،   و در موارد مقتضی از »کارگران زن، کارگران مرد« صحبت شده است. فقط در موارد ترکیب

هایی  گروه  ی بارهچنین درهم  است و   کار گرفته شدهی بیان سنتی به«، همان شیوهنظیر »جنبش کارگری

نظیر »کارخانه بودند،  مردان تشکیل شده  از  یا »صنعتکه صرفاً  واژهداران«  دو  گران«.  به هر  هایی که 

اصطالح  شوند که  کار گرفته میویژه از این جهت بهاما بهطرفی از روی عرف  شوند، از  جنسیت اطالق می

ی  ی نوزدهم و اوان سدهسازی واقعی زنان در سده»جنبش کارگری زنان« یا »کارفرمایان زن« حاشیه

 مراتب جنسیتی کند. ازپیش متوجه سلسلهبیشکه نگاه ما را جای اینگیرد، بهبیستم را نادیده می

 شرط جنبش کارگری؟ ی پیشمثابهداری و پیشرفت بهسرمایه

طرف  از یک؛ هم به دو دلیلآن، آلمان استبیرون ی جنبش کارگری آلمان اغلب  تاریخچه  تشریحآغازگاه 

سازی و تضاد بین کارمزدی و سرمایه نخست در انگلستان بود. برعکس، در فرانسه از  گستری صنعتیدامن

ی  مارکس: آغاز سلطهقول  به؛  ریزی شددر فرایند طوالنی انقالب و ضدانقالب شالودهدموکراسی    1789

 ی بورژازی.  سیاسی مستقیم طبقه

چنین پارادایمی برای تاریخ  هم  و  توضیح تاریخ معاصر تا مدت الگوهایی برای    رو انگلستان و فرانسهبدین

 جنبش کارگری بودند.  
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این  عنوان موردی ویژه ترازبندی شد:  ی نوزدهم بههای کوچک آلمان در آغاز سدهدولتالگو،    این  بر  بنا

اقتصادی عقبدولت لحاظ  از  ازهمهای  سیاسی  لحاظ  از  و  با  مانده  یعنی    گیریشکلگسیخته »دیرتر«، 

 به وحدت ملّی و اقتصادی دست یافتند.   1871امپراتوری آلمان در سال 

یابی  ی سازمانتاریخچهی این جنبش از خارج از آلمانْ خود  دومین دلیل برای آغازگاه توضیح تاریخچه

گران افزارمند مهاجر آلمانی در پاریس و سوئیس در اوان  : تبعیدیان و شاگردان صنعتاست  جنبش کارگری

اتحادیه  »ویژه در  یالیستی بهگیری سوسهایی با سمتها و اتحادیهبار در انجمنبرای اولین 1830های  سال

مارکس و انگلس در بطن »اتحادیه    گذاری بنیانبا    ،هاستیکمون  یهیاتحاد  متحد شدند.«  ها کمونیست

های متأخر  پیشگام تمام سازمان  در پاریس تأسیس شد که   1836 شکل گرفت که در سال  [ 1]دادگران« 

ی کارگری همگن وجود نداشت، به همین دلیل  در آن دوره هنوز طبقه  شود.کارگری آلمان محسوب می

موارد   برخی  در  سازمانگیری  شکلنیز  انقالبنخستین  سال  در  کارگری  جنبش   را  1848 های  سرآغاز 

ی پیشاسوسیالیستی وجود ای از فلسفهکه در فرانسه سنت دیرینه. در حالیگیرنددرنظر میکارگری آلمان  

ای برخوردار  از جنبشی توده  [2] کارگران زن و مرد با چارتیسم  1830 هایانگلستان طی سالداشت و در  

دولت در  نهبودند،  آلمان  توده  های  نه چنین جنبش  و  داشت  پیش  ای. چنان سنتی وجود  های  شرطپس 

ریح  ها را چنین تششرطاین پیش  1910مشخص جنبش کارگری آلمان چه بودند؟ ادوارد برنشتاین در سال  

خود این جنبش، نخست   اجتماعی مختص به - سیاسیهای گرایشکارگری با   یجنبشگیری شکلکرد: »

سرمایه شکوفایی  و  رشد  دوران  امکاندر  شدداری  دوران  وجه مشخصه؛  پذیر  این  تغییرات    تشخیص ی 

یابی  سازمان  ی عزیمتی عامل ضروری پیشرفت اجتماعی و نقطهمثابهداری بهی تولید توسط سرمایهشیوه

دم بنیادی  بر  اقتصادی  زندگی  است« ونوین   Bernstein, Eduard, 1910: Die)  کراتیک 

Abreiter-Bewegung, Frankfurt am Main ) . 

داری  سر این پارادایم توافق داشتند که سرمایهبر  نظر،  اختالف  رغمبهگران در غرب و شرق آلمان  پژوهش

موجود عینی  سرمایه  است  صنعتی  تکامل  با  منطبق  اجتماعی«  »تغییرات  ذهنی  پذیرش  داری صنعتی  و 

امپراتوری رایش مدلی برای  کراسی  ودمسوسیالشرط هر جنبش کارگری است. حزب کارگری، یعنی  پیش

بدتر شدن شرایط    علیهشان  دلیل اعتراضاتاین تعریف زنان و مردان کارگر مخالف، به  بنا بهاین تعریف بود.  

»پیشرفتاجتماعی و  شان،  آنبیرون  ستیز«  به  حالت  بهترین  در  یا  شدند،  ارزیابی  کارگری  جنبش  ها  از 

کردند که  ها را خراب مینمونه کارگرانی که ماشینبرای  عنوان پیشروانی از جنبش کارگری اشاره شد،  به

 ها خواهیم پرداخت.  بعداً به آن

داری محدود  تعریف جنبش کارگری را به جنبش کارگران مزدبگیر در سرمایهرسد که  نظر میمعقول به

های اعتراضی تاریخ بشری تعمیم داد. با کنیم، در غیر این صورت این تعریف را بایستی به اکثر جنبش 
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تر نشان داده نیست. با نگاهی دقیق  ممکنتاریخی    هاییشرفتنظریات موافق پزیر سؤال بردن    ،حالاین

از قرون وسطی در    جاماندهبهگرا و سنتی به »حقوق قدیمیِ اقتصادی اخالقی«  گذشتهگرایش  که    شودمی

ی  (. ایدهGeary 1983: 25ی آغازین جنبش کارگری آلمان تأثیرات رادیکال و سیاسی داشت )مرحله

  داریسرمایه  تکامل  گرا منجر نشد بلکه اغلب به موازاتهای سیاسی گذشتهنقض حقوق سنتی الزاماً به درک

 نگر بسط یافت.  های سوسیالیستی آیندهبه ایده

شرط جنبش کارگری، امری کامالً شفاف  عنوان پیشبهپیشرفته  داری صنعتی  چنین وجود سرمایهاما هم

  همان  توانست اساساً ازمی  ،داریبر مبنای خوانش سنتی از تکامل سرمایه  ،نیست. جنبش کارگری آلمان

 خوبی منطبق با تاریخ کالسیک سازمانی این جنبش است.  م شکل بگیرد که بهی نوزدهاواسط سده

در انگلستان رشد و تکامل پیدا کرده و  ابتدا  داری  اند که سرمایهمباحث جدید این برداشت را کنار گذاشته

  [ world-system]   نظام جهانیی  نظیر نظریه  ایسپس با تأخیر به کل جهان بسط یافته است. مبانی

پژوهش تکامل همو  از  پسااستعماری  با  هنگام سرمایههای  در سده  ظهورداری  ی شانزدهم  بازار جهانی 

می )حرکت  سرمایهWallerstein 2004, Conrad 2002کنند  بنابراین  قد(.  از  مییداری  تر 

ما  ی انگلستان شکل گرفت، اداری تحت سلطهسازی و کاربست ماشین بخار است. اگرچه سرمایهصنعتی

ی مراکز تجاری، صنعتی در  مند بود که دربرگیرندهی جهانی نظامی این رویکرد تثبیت سلطهوجه مشخصه

   ی انگلستان بود.اروپا و نیز در کشورهای مستعمره

ترتیب امکان استثمار مواد خام  بدین  -این فرآیند بود    یانهشرط فناورهای جدید در کشتیرانی پیشپیشرفت

طال  جایی  جابهمقدمات آن را فراهم کرد.    ف{ کلمب ت }کریس  وجود آمد کهبه  لی و جنوبیاز آمریکای شما

شدن اقتصاد پولی بر اقتصاد طبیعی در اروپا  ی نوزدهم منجر به مسلطها از سدهها و پرتغالیتوسط اسپانیایی

ی هیجدهم  در سده  آمریکاو مزارع کشاورزی پنبه در جنوب  آتالنتیک  ی اقیانوس  رشد. تجارت بردگان فرا

داری در معادن  سازی شد. بردهبرد صنعتیشرط رونق صنایع نساجی در انگلستان و پیشپیش  و نوزدهم،

که اگرچه در تقابل با کار مزدبگیری »آزاد« در  است  هایی  طال و مزارع کشت پنبه در »جهان جدید« پدیده

 داری هستند.  م جهانی سرمایهناپذیر نظا داری قرار دارند اما بخش جدائیسرمایه

ای با گردش و جریان کاالها و دارانه جهانی سرمایه نظام    ، ی شانزدهم حرکت کرد که از سده   جا ن بایستی از ای 

گرفت. هژمونی مرکز ای انجام می صورت منطقه تولید وسائل معاش تقریبًا به   هرچند که  ــپول وجود داشت  

 Arrighiداری صنعتی منتقل شد ) ی سرمایه هلند به انگلستان، کشور نمونه   از اسپانیا، پرتغال ونظام  این  

رزی دارانه مسلط شد، ابتدا در کشاو تولید سرمایه   داری تجاری جهانی تثبیت سرمایه   در پی (. نخست  1994

 پس از مدتی  ، که با رقابت مانوفاکتورها مواجه شدند. بنابراین   دستی   سپس در صنایع نساجی و  و   انگلستان

وجود نداشت. بازار جهانی تأثیرات اقتصادی و دیگر  داری«  نخورده و بکر »پیشاسرمایه مناطق کاماًل دست 
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دوره  در  که سیاسی  داشت  مناطقی  و  آن   ها  در سرمایه   هادر  هنوز  سپ   داری  و بخش حیات  رهای  هتمام  ها 

کم در تاریخ دست   ها و مبارزاتی را شکل بخشید کهمقاومت   های اقتصادی مسلط نبود. این تغییراْتشاخه 

 اشاره کرد.  ها باید به موجودیت آن   جنبش کارگری

 پیشگام جنبش کارگری؟  -های دهقانی جنگ

چنین  گران افزارمند، همگران این مبارزات آغازین نه کارگران مزدبگیر و کارگران بلکه دهقانان، صنعتکُنش

کار مزدبگیری اعتراض    علیهبگیر یا کارگر  عنوان کارگر مزدها بهقشرهای فرودست شهرنشین بودند. آن

در  مین همواره  قشرها  این  اجتماعی  مبارزات  وسطیسراسر  کردند.  قرون  شاگر  دوران  داشت.  ان  د وجود 

و    شان قیاماربابان  علیهزدند، دهقانان  گران افزارمند برای شرایط کاری بهتر دست به اعتراض میصنعت

 کردند. ها مبارزه میشورای شهر در خیابان علیه مستمندان

در آلمان کیفیت نوینی کسب کردند. تغییر مالیات    1۵24-2۵  های های دهقانی سالاین اعتراضات با جنگ

سازی  سازی مذهب از طریق کفاره پرداختن برای بخشش گناهان، خصوصیطبیعی به مالیات پولی، تجاری

نفع حقوق  های کوچک بهای در دولتی منطقهسازی سلطهنفع اربابان و مرکزیی دهقانی بهزمین کُمونیته

طرز  که صدها هزار نفر در آن شرکت کردند. این قیام بهانجامید  مناطق آلمان  در    یسنتی دهقانان به قیام

مطالبات  خشونت از  یک  هیچ  و  شد  سرکوب  نشدکنندگان  قیامآمیزی  وجودمحقق  با  تا    این،  .  حاکمان 

کنندگان تحت نام »مردمان  داشتند. مطالبات قیامواهمه  های متمادی کماکان از تکرار چنین قیامی  نسل

ها و مبارزات اجتماعی  بار در تاریخ آلمان تنشها اقامه شد. برای نخستینم و نشان« و از طریق اعالمیهنابی

عنوان حامل اعتراضات  نام و نشان« هویت اجتماعی جمعی بهگرفتند. با اصطالح »مردمان بیای پافرامنطقه

به گرفت.  تاریخشکل  بلیکه،  پتر  دلیل  »اهمین  را  دهقانی  بیشناس، جنگ  مردمان  نشان«  نقالب  و  نام 

رسد چرا که  نظر میی »انقالب« برای این اعتراضات معقول به(. کاربست واژهBlicke 2006) برشمرد

قبلیشورش  برخالف   ،هاآن اعتراضات  و  نخستین  ،ها  برنامهبرای  با  و مجموعهبار  درخواستها  از  ها  ای 

سازی سپهرهای  تجاری  علیهها  ها و درخواستبرنامهگیری این  خواهان نظم اجتماعی جدیدی شدند. سمت

مطالباتی را    ، نوع مسیحیتی عشق به همایده  با تکیه برطلب،  اصالح   سنتی زندگی بود. توماس مونسترِ

 سازی وسائل تولید کشاورزی مطرح کرد.  ای و اجتماعیمراتب رستهبرای لغو سلسله

  علیه اش نه  گیریسمتدر ابتدا  کارگری بلکه جنبشی دهقانی بود که    یاین جنبش نه جنبشحال،  با این  

بینابینی بود که کارگران    ای بر سر آغازگاه مرحلهمسأله  جا  در این  بلکه اشراف بود. پیشرفته  ی تجاری  سرمایه

خواهان  گاهی حال کردند اما در عینشهری کمونیستی را مطرح میمطالبات آرمانگاهی در آن اعتراضات  

کردند.  ساختارهای سیاسی فئودالی مبارزه می  علیهباید  میاحیاء »حقوق قدیمی« بودند و در هر دو این موارد  

ناب  به ها  آن مزدبگهوضعیت  کارگران  اعتراض  هنجار  اساساً  مینیر  بلکه  کار    اجبارشان   علیهکردند  به 
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همین  شکست    از پسعنوان نظم اجتماعی.  داری بهتثبیت سرمایه  به کردند: اعتراض  مزدبگیری مبارزه می

ی  ، جنبش کارگری کالسیک و سوسیالیسم مدرن در چارچوب جامعهداشتها ادامه  مبارزه که تأثیراتش سده

 ردند.  گرفته رشد ک ازنوشکل

 ی تعریفی از جنبش کارگری برای ارائه  تالش

شان  جنبش کارگری برمبنای این تعریف اعتراضات کارگران مزدبگیری است که برای تأمین وسائل معاش

که فقط  کنند، یا اینمجبور به فروش نیروی کارشان هستند. کسانی که دیگر در بخش کشاورزی کار نمی

عنوان منبع درآمد  کار هستند، و از مالکیت بر هیچ چیز دیگری بهمشغول بهای در این بخش طور حاشیهبه

هستی نیستند.  میبرخوردار  آن  در  که  است  کار  بازار  به  وابسته  خدماتشان  کنند.  توانند  عرضه  را  شان 

قرونگروه اجتماعی  نظم  از  فرودستان بخشی  و  روزمزد  کارگران  با های  بودند.  ها  آن  ،این  وجود  وسطی 

مستقل  های  تشکلو تأسیس    1848 ی اجتماعی برخوردار نبودند. این امر با انقالبیتی بودند که از وجههاقل

حوزه در  کرد.آلمانیی  خودشان  تغییر  منفی  زبان  مفهوم  باره  هویت  یانگارانهیک  به  یابی  »کارگران« 

 شد که از مطالبات اجتماعی استنتاج شد.  مبدل اعتراضی مثبت 

فرآیند   واژهگیری  لشکاین  است.  طبقاتی  »طبقه«  آگاهی  ابتدای  یا    در  »گروه«  جز  دیگری  معنای 

گاه  بهکارگران وابسته وجود داشت که گاهی  بنددسته  1848 ها قبل از انقالب « نداشت. مدتیبنددسته»

جنبشنیز   شکل  منطقهبه  اعتراضات  و  طبقاتی   ای ها  آگاهی  از  وجود  حاکی  با  طبقه   این،   بود.  ی  این 

طور منسجم و واحد دست به مبارزات اجتماعی سراسری بزند. مبارزات و  ها نتوانست بهگرفته مدتشکل 

حال،  ثمر نبودند. با این  وجه بیهیچاما به  ی بودندتلخ   هایبرای این طبقه تجربه  اگرچه   اعتراضات پراکنده

های  مقایسه، پژوهش  مقام  ، درداشته است  دوجو  تاکنون از جنبش کارگری  ی کهبا توجه به تعریف محدود

ازپیش افزایش  آن اعتراضات کارگران بیشطی  این دوران بینابینی انجام گرفته است که  ی  دربارهتری  کم

حرکت سیر  و  قرونیافت  موجود  الگوهای  با  منطبق  نبود  شان  جنبش   یک   هنوز شکلهرچند  وسطایی 

 خود نگرفته بود. این دوران بینابینی بخش از تاریخ جنبش کارگری است.  یافته را بهکارگری سازمان

 ی تعریفی از سوسیالیسم تالش برای ارائه

های  سازیبه تناقضات و ناهم  ،ی سوسیالیسمپدیدهبرای    زمانی و مکانی   حدومرزگذاری  ش برای در تال 

برمی نویسندهمتعددی  اثر  ایدهخوریم. در کتاب »تاریخ سوسیالیسم«  تاریخ  فرانسوی ژاک دروز،  های  ی 

تا دوران باستان و دوران طالیی آتن پی (. در  Droz 1972a)   اندجویی شدهاندیشمندان سوسیالیست 

از »کمونیسم بدوی« صحبت شده است،  نظریه پیشاتاریخ که در آن  ی  یعنی دورهی مارکسیستی حتی 

قدمت    این نظریهبراساس    (.MEW 26: 414f)  مالکیت بر خاک و زمین یا وسایل تولید وجود نداشت



12 
 

ای  بدوی و ناب که در مرتبهموقعیتی    - به قدمت خود بشر باشد    تواندمی  های کمونیستی و سوسیالیستیایده

ها، اصطالح »سوسیالیسم اولیه« را به دوران ماقبل  تاریخ ایده  البتهتر بایستی بازآفرینی و متحقق شود.  عالی

نمی منتسب  را مجموعهتاریخ  آن  بلکه  آرمانکند  توصیفات  از  می  یا جامعه  از  شهریای  کند که  قلمداد 

ای در تبیین آن ایفا کرد. این  کنندهنقش تعیین  ،1۵16اثر آغازین توماس مور در سال    ،«شهر انآرم»

ها  ی اقتصاد شدند. این ایدهی ادبیات را ترک کردند، از تصورات مذهبی جدا و وارد عرصهها بعدها حوزهایده

انحا  به  ءبه  و  یافتند  بسط  برنامهمختلف  دیدگاهعنوان  سیاسی  اجتمی  اوج  های  دوران  شدند.  درک  اعی 

ی هیجدهم و نوزدهم با نویسندگانی نظیر بابوف، سن سیمون و پرودون ی سدهسوسیالیسم اولیه در فرانسه

ماقبل تاریخ نبود بلکه در آغازگاه    عصری »سوسیالیسم«  واژه  خاستگاهچنین  (. همDroz 1972b)  بود

ناهمسده  نوزدهم  زبانی  در  آموزههنگام  »سوسیالیستی«  شد. صفت  رایج  اروپا  مختلف  ایدههای  ای  ی 

کنش  عام همکاری یا میانهای  شکلو  متمایز شد  صفت »اجتماعی«  رو از  سیاسی قلمداد شد و از این  

 طور نامشخص تعریف شد.  چندین نفر به

ها  بین آنهای  تناقضغایت متنوع است که  های بهایدهنظامی تز  ی  مضمون سوسیالیسم اولیه دربرگیرنده

مند سوسیالیسم اغلب به کارل مارکس و فریدریش انگلس نسبت  بندی منسجم و دستگاهکم نیست. صورت

ی عطف  و نقطهعنوان اثر کلیدی  به  1848شده در سال  نوشته  ست ی کمون  حزب   فست یمانشود.  داده می

 Kool 1972: Bd)  ه است شهر با سوسیالیسم »علمی« قلمداد شدی آرمانسوسیالیسم اولیه  جایگزینی

1, 5, 7/Krause  .)  ها خود را  چنین آن ند. هماهانکار کردیکسره  که نمایندگان آنارشیسم آن را  مدعایی

می جنبش سوسیالیستی  از  ارجاع  بخشی  اولیه  نویسندگان سوسیالیسم  به  و  جایگاه  دادند  میدانستند  اما 

 کردند.  بنیادین از سوسیالیسم رد می یعنوان تعریفی مارکس را بهنظریه

شود. این دو واژه  اغتشاش مفهومی بین سوسیالیسم و »کمونیسم« استنتاج می ستیکمون  فستیماناز 

یک معنای  اغلب  »مانیفست«  دارند.  در  گرفت،آن  تفکیک سانی  انجام  بعد  سال  هفتاد  در    کهزمانی    ها 

ی انقالب اکتبر حزب کمونیست تأسیس شد. قبل از آن حتی تروتسکی و لنین خود را سوسیالیست  نتیجه

از آخرین  کراسی  ودمسوسیالکرات کارگری روسیه« بودند.  ودمسوسیالند. حتی هر دو عضو »حزب  نامیدمی

بیمترادف جهانی،  های  اول  جنگ  تا  است.  سوسیالیسم  برای  بهودمسوسیالشمار  معنای  کراتیک  همان 

مشاجره مفهوم  این  جنگ  از  پس  بود،  واژهشدبرانگیز  سوسیالیستی  سوسیالیستی  .  نامحتی  ی  و  در  ها 

کنونی  برنامه احزاب  این  نیز   کرات ودمسوسیالهای  با  است،  آنموجود  سرنگونی  که  برای  دیگر  ها 

ی  تمایز عمدهوجهنکته  زیرا این  ؛  و چه از طریق انقالباصالحات  کنند، چه از طریق  داری تالش نمیسرمایه

 کرد.  و دومی برای انقالب تبلیغ میاصالح کراسی و کمونیسم بود: اولی برای ودمسوسیال
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یا پیشرفته با تمایزگذاری بین فقیر و  بالیده داری  سرمایه  علیه سوگیری  ،    شدهانتخاب شکل مبارزاتیسوای  

تا به  ها های سوسیالیستی است. هدف آنثروتمند، بین کار مزدبگیری و سرمایه، نماد مشترک تمام جنبش 

دار  تر است. سرمایهی ضعیفکم تحت سلطهرها از سلطه یا دست  یابی مشترک تولید اجتماعیِامروز سازمان

  و   جمعیهای اقتصادی و اجتماعی  ها و فعالیتتعاونی؛  خصوصی منفرد در این نظم اجتماعی وجود ندارد

ای باشند.  بایستی حامالن چنین جامعهشان کار کنند،  بگیرانی که برایحقوقفاقدِ    چنین مالکان خٌردِهم

پردازد و  ی جنبشی اجتماعی میمثابهبرابرایستای این بازنمایی همان مورد دوم است که به سوسیالیسم به

  بازنمایی به اختصار  جا  در این  که  ، در گذشته یا آینده. جنبش سوسیالیستی  نظرورزانهعنوان وضعیتی  نه به

گرفت. این    های فیلسوفان سوسیالیست شکلاز همراه شدن اعتراضات کارگری با بنای ایده  است،  شده

انجام شد.    1830 هایهای افزارمندان رادیکال در سالبار در آلمان از طریق انجمنادغام برای نخستین

ها  این مؤلفه  هر دوِ   ،تری دارند. عالوه بر اینقدمت طوالنیباور  جمعی اجتماعی  اعتراضات کارگران و فلسفه

در سرتاسر جهان و در تمامی  باور  جمعهای  اعتراضات کارگری و ایده  - ای و فرافرهنگی هستند  فرامنطقه

ادغام اعتراضات رادیکال کارگران  حال،  (. با این  Droz 1972: Bd. 1-17)   داشته استها وجود  دوران

ای  گرایانه، نخست در اروپا انجام گرفت و بعدها به نمونهگیری آیندهسیاسی با سمت  -ی اجتماعی  با فلسفه

 ها و مناطق بدل شد.  برای دیگر فرهنگ

عین مغولستان  در   حالدر  و  بیش  ،روسیه  حاشیهکه  در  و  بود  کشاورزی  بر  متکی  اقتصادشان  ی  ازپیش 

های سوسیالیستی به قدرت رسیدند. اکثر حامالن انقالب در این  داری قرار داشتند، نخستین حکومتمایهسر

رسد  نظر میوقوع پیوست. بر این اساس بهسواد بودند، همین روند بعدها در چین بهمناطق کشاورزان بی

مفروضِ جبری  توالی  صنعتی  که  بر  مبتنی  مؤلفان  دیگر  و  برنشتاین  و  سازادوارد  کارگری  جنبش  ی، 

   وجه یک اصل عام معتبر نیست. هیجآل بهی تاریخی ایدهنمونه یک  عنوانسوسیالیسم به

دولت توسعه:  حال  در  صنعتیکشورهای  مسیر  در  آلمان  کوچک  در   سازیهای 

 وسطی قرون

گران افزارمند پا گرفت.  ی نوزدهم از شکست صنعتی آلمان در آغازگاه سدهیافتهجنبش کارگری سازمان

حرکت صنعتنخستین  شاگردان  اعتراضات  با  جنبش  این  سنتهای  بستر  بر  افزارمند  نظام  های  گران 

ن روزمزد و قشرهای  کارگرامداوم    هایناآرامیشمار  بیجنبش کارگری در    ی دیگرِسندیکایی آغاز شد. ریشه

ها از نظم  ش کارگری مستلزم گسست ذهنی و عینی هر دو این گروهبتحتانی شهرها بود. مستقل شدن جن

قرون بهفئودالی  مشترکاً  بتوانند  تا  بود  بگیرندعنوان یک طبقهوسطایی  جدید شکل  به    ی  شود  )مراجعه 

Koka 1990.)  مراتب  ترین سلسلهها در پائینود. آناین رویکرد برای کارگران روزمزد چندان مشکل نب

در صورت   و  داشتند  قرار  به  نیافتناجتماعی  دورهکار،  و  آواره  میعنوان  طرد  جامعه  از  کامالً  شدند.  گرد 
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کردند، از  ی فئودالی قرار داشتند و اغلب در شهرها زندگی میگران افزارمند در بطن جامعهصنعت  ،برعکس

ها از وضعیت اقتصادی  کردند. آنی برخوردار بودند و به کارشان افتخار میساختارهای پابرجا و منظم صنف

حمایت  برای    و   کردشان نقش مهمی در فرآیند کار ایفاء میباثباتی برخوردار بودند، چرا که دانش تخصصی

   نهادهای اجتماعی به شکل مسافرخانه و رستوران وجود داشت. گردْو شاگردان دورهکارها  تازهمادی از 

افزارمند  بنابراین صنعت اگران  دست  تدا بدر  برای  بحران  دلیلی  با  وضعیت  این  نداشتند.  شورش  به  زدن 

 دهم تغییر کرد. زی نو ی شانزدهم و »فروپاشی« آن در گذار به سدهفئودالیسم از سده

گر نظامی ایستا بود. برعکس:  معنا نیست که نظم فئودالی بیانصحبت کردن از »فروپاشی« فئودالیسم بدین

برای    -های متعددی را از سر گذراند  کرد و بحرانفئودالیسم یک نظام بسیار پویا بود که همواره تغییر می

های اجتماعی ختگی بافتارمندیری ی چهاردهم که تبعات آن درهمطاعون در اواسط سده  گیریهمهنمونه  

بندی و آرایش جدید ساختارهای آن این بحران در چارچوب این نظام از طریق صورت  حال،  بود. با وجود

 شود.  وار به آن پرداخته مینمونه ادامهحل شد که در 

در مقابل  کشت که  ی التین فویدوم، قطعه زمین، تیول، ملک است، زمینی قابلفئودالیسم برگرفته از واژه

می گذاشته  کشاورز  اختیار  در  ارباب  به  زمینخدمت  ساختارهای  کشاورزیْ شد.  تولید  بر  کنترل  و    داری 

زمینی را برای کشت در اختیار کشاورزان  قطعهدادند. اشراف هر منطقه  ی فئودالیسم را تشکیل میهسته

بیگاری، کار اجباری    -شد  داده می  به اشراف  یبه ازای آن بخشی از محصول برداشت  بایدمیکه    ندگذاشتمی

کرد. در قرون وسطی  هایش در مقابل حمالت خارجی دفاع میدار از رعیتبرای ارباب. در مقابل ارباب زمین

چنین حق جنگ انجام دهد، وجود نداشت. انحصار قدرت نزد اشراف بود، همرا  ای  دولتی که چنین وظیفه

اتور در »امپراتوری روم مقدس ملت آلمان« بسیار ضعیف بود و تقریباً  ویژه امپرو رسیدگی به امور قضایی. به

انگلستان و فرانسه خیلی زود قدرتهیچ نفوذی در مناطق نداشت، در حالی   نیرومند های مرکزی  که در 

 پادشاهی شکل گرفتند. 

کامالً از قبل تعیین شده بود. کلیسا این رویکرد را    شفاهی خدمات و مخارج دهقانان در اسناد یا توافقات  

،    یساکلبه    متعلق  های کشاورزیزمین صومعه یا  در قالبکرد که خودش نیز  می  هتوجیلحاظ مذهبی  به

کرد و از طریق  کرد. اما کلیسا قبل از هر چیز طلب آمرزش برای کشاورزان میدار عمل میعنوان زمینبه

چنین  کرد. همبری از حاکمان را تضمین میظیر حق الهی امپراتور تمکین و فرمانهای ایدئولوژیک نسازه

  وسطی کردند. در قرونحاکمان از قدرت کلیسا برای زیرپا گذاشتن منافع مستقیم زندگی دهقانان استفاده می

های جدید  لیاتکه وضع ماها، یا زمانیمالیات  فشار  ی به واسطهموجودیت دهقانان    به خطر افتادنبا    همواره

این   این، با وجود  (.Blicke 2010)  گرفتندمیای شکل  های گستردهپذیر نبود، قیامبرای دهقانان توجیه

بودند،   علیهندرت  بهاعتراضات   کهن«  »حقوق  بازگشت  خواستار  چیز  هر  از  بیش  و  بودند  فئودالی  نظم 
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کارانه بودند و برای  . این اعترضات در اساس محافظهانبر ی فرمانروایان و فرماندریافتی عادالنه از رابطه

 کردند.  آل تالش میحفظ نظمی ایده

جمعی به شکل و امیر و شاهزاده نداشتند، حکومت  ای برخوردار بودند  نظام فئودالی از جایگاه ویژه  شهرها در

که از طرف گروهی  های یک شهر تشکیل و یا اینها و انجمنصورت مشترک از گروهشورایی بود که یا به

ها برای حکمرانی بر شهر  گر تنش بین گروهجا بیانشد. اعترضات در اینهای ثروتمند تعیین میاز خانواده

شان به ادغام  هاگران افزارمند و صنفصنعت  گروهیِ  شدیدیابی  هویتیک منطقه.    بود و همواره محدود به

شبیه به نقش کلیسا در پیوند    -بنابراین پیوند کارگران در ساختارهای سلطه    انجامید و  هادائمی عمودی آن

 دهقانان در نظام فئودالی شد.  

معنای همبستگی با قشر فوقانی  گرفت، نه بهشکل می ــ ندرتبهالبته  ــ همبستگی افقی نیزهمه، با این 

قدرت یا  خود  حکومتگروه  و  افرادی  ها  با  بلکه  محلی  آنیک  یجایگاهدارای  های  با  برابرها  سان    در 

افزارمند با شاگردشان. در این موارد    گرانصنعتاستادکاران    یرفتار بد  علیهضات  انمونه اعتر برای  حکومت.  

که فئودالیسم نظامی ایستا نبود اما خود را نظم  این  رغمبههای سنتی از عدالت بود.  معیار سنجش دریافت

شد: به  میهمین دلیل هر تغییری با ارجاع به گذشته توجیه  کرد. بهی الهی قلمداد میشدهقطعی بنیادنهاده

 های دهقانی وبانی جنگعنوان به، پیراییدین }جنبش{های قدیمی یا انجیل. حتی عادت اسناد قدیمی،

فئودالیسم  شکننده درهم ابتدا  ی  محافظها ایدهدر  بهی  بود:  وضعیت  احیای  ،  پیراییدینعنوان  کارانه 

 گذشته.  ی انگاشتهآلایده

این فرض استدالل  با  مدافع »حقوق کهن«  ها در مقام  تا مدت  دور های  زمانجنبش کارگری آلمان در  

اش را برآورده کند.  ی عادالنه بایستی بتواند از طریق کارش نیازهای اساسیاکرد: هر فردی در جامعهمی

کارانه بود که جنبش کارگری آن را کمابیش  ی این نظریه از عدالت در آن زمان موضعی محافظهشالوده

امروز  ی امنیت شغلی تا به  کنندهتضمین  شرایط کاریِی  دربارهبدون تغییر قبول کرده بود. استدالل بنیادین  

 هر بحثی برای عدالت اجتماعی قرار دارد.  کانون در 

 بحران فئودالیسم 

با گسترش    ی شانزدهم بود. ساختارهای قدیمیدائمی از سده  یمنشأ فروپاشی فئودالیسم در آلمان بحران

های محلی از دست دادند. فرآیند آرام تمرکز قدرت در  جذابیت خود را برای قدرت  ی اقتصاد پولیفزاینده

آغاز شددست قدرت آنبه  ــ  های محلی  از  خُرد. پس  اشراف  که شکست جنگ دهقانی  نفع دهقانان و 

ساس  تر کرد که خود را براثروتمند را قوی  نسبتاً  امیران  پیراییجنبش دین نتوانست جلو این روند را بگیرد،  

ی قلمروشان  شان را در حیطه، اغلب اموال کلیساها را مصادره و قدرتدانستند  ی جدید مستقل از کلیساآموزه
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را  شان علیه فرودستان  ی مستقیمسلطه  کوشیدندها  چنین آنتحکیم و نهادهای محلی را منحل کردند. هم

ه قضایی و هنجارهای حقوقی واحد بود.  جات، دستگامعنای برپایی بوروکراسی و ادارهتحکیم کنند. این به

فرانسه  برخالف  آلمان  در  متولد شد.  مدرن  بلکه مجموعه  نه   دولت  دولت مرکزی  دولتیک  از  های  ای 

 (.  Kocka 1990: 13ff)  شکل گرفترقیب  کوچک

گیری داشت.  شکلروبه  داریِهای آلمان در نظام جهانی سرمایهاین امر نقاط ضعف بسیار بزرگی برای دولت

شان برخوردار نبودند، بازار مشترکی  ها از نهادهای مرکزی برای پیوند قدرت اقتصادی و سیاسیاین دولت

ی  این قدرت مسلط در حوزه  ،طور مشخص پروس، همراه با اتریششان نداشتند. بهبرای گسترش صنایع

پروس  ی  بانهآروشنفکرم  استبداد .دهند  در مقابل سیر حوادث واکنش نشان توانستندفقط می  ،آلمانی زبان

 اش بود.ی فرانسه و برتری اقتصادی کشورهای همسایههای حکومت مطلقهآلتأثیر ایدهازپیش تحتبیش

ها از سال  پروس بود که از طریق آن  اصالحاتاین رویکرد به بارزترین شکل آن به اصطالح    یشاخصه

نیز    تغییرات اجتماعی  حال ریزی شد که در عینسیاسی شالوده - سازی اقتصادیهای مهم مدرنپایه  1807

پیروزی   ساز این رویکرد بود.زمینه  1806شکست کامل پروس از ارتش ناپلئون در سال  .  به همراه داشت 

های  دادن بخشها برای بدل شدن به یک قدرت بزرگ و از دستمعنای پایان موقتی بلندپروازیفرانسه به

ن کشور بود. حکومت پادشاهی برای برقراری توازن قوا پس از این شکست از طریق  زیادی از مناطق ای

ی مدیریت، دادگستری، آموزش  در عرصه  اصالحات  رشتهدست به یک    ،اشتاین و هاردنبرگ  وزیران خود،

  هرچندهای فئودالی بود،  امتیازات و وابستگی  برچیدن  اصالحات یکی دیگر از اهداف این    ؛نظامی زد  امور  و

  1807جایگاه اجتماعی اشراف را از طریق پرداخت غرامت و دیگر اقدامات تضمین کرد. فرمان اکتبر سال  

 لغو شد.   داریسرفبود که از طریق آن  اصالحاتی ترین  بخشنخستین و نتیجه

داران  زمین  از  اجازهکسب  پرداخت عوارض و    دهقانان دیگر آزاد بودند، بنابراین دیگر مجبور به بیگاری،

 شان را تغییر دهند.  شان را آزادانه انتخاب کنند و محل زندگیتوانستند شغلبرای ازدواج نبودند، می

  سرعت به تعهدات بدل شد و پرداخت غرامت به اربابان به ورشکستگی بسیاری از دهقانان این حقوق به

ها برای تأمین معاش  ی کمککلیهسازی و  ها خصوصین زمینانفع مالک های مشترک بهشد. زمین  منجر

اخراج دهقانان از زمینبیاصالحات به  قطع شد.    اندهقان از  های  اثر شدن تمام موازین برای جلوگیری 

 شد.  منتهی مالکان 

شماری  گرفت، گروه بیبسیار آرام انجام میهای گذشته  در سدهکه مهاجرت از روستاها به شهرها  در حالی

شان را از دست دادند و مجبور به جستجوی کار در شهرها شدند.  بنیادهای زندگی  از مردم در مدت کوتاهی

ای افزایش یافت.  سابقهمیزان بیهای بعدی بهجایی نسبی، شمار مطلق جمعیت طی نسلهدر کنار این جاب 
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کرد،    تعلق پیدا   کردند که بعدها به امپراتوری آلمانمیلیون نفر در مناطقی زندگی می 21،  1780 در سال

 (.Kocka 1990:30fمیلیون نفر بود ) 43بالغ بر    187۵ میلیون و در سال 28به    182۵ این نرخ در سال 

محدودیت  لیلد شدن  برداشته  امر  بود  این  ازدواج  البته  ــهای  که    و  اجتماعی  ناامنی    اش نتیجهفزونی 

 افزایش شمار کودکان جهت تضمینی برای تأمین اجتماعی در دوران پیری بود. 

ای که  افزایش پیدا کرد، پدیده  1840 هایازپیش در سالقشر کارگران روزمزد، فرودستان و فقیران بیش

»تحصیل نام  بحث جدی    /Pauperismusکردگان تحت  به  عمومی«  پرداختند.  آن میی  دربارهفقر 

«Pauper  یک التینواژه«  به  یی  استو  »فقر«  ساختهواژه  ــ  معنای  نوین  فرانسه  ی  زبان  در  شده 

«pauple  » سروپا«  ها کارگران مزدبگیر آن زمان بودند. این »مردم بیسروپا«. آنعنوان »مردم بیبه  ــ

هنوز در    انبوهسازی نیازمند نیروی کار  اغلب از هیچ امکانی برای کار منظم برخوردار نبودند زیرا صنعتی

ی  آزاد در آغازگاه سدهسروپا« از کارگران مزدبگیر غیر»مردم بیدگرگونی  ی خود قرار داشت.  مراحل اولیه

 نوزدهم به پرولتاریا نیازمند دو چیز بود: کارخانه و اتحادیه.  

شدند. قشر فرودست  میسرازیر  ها  کارخانهبه  این امر بدین معنا نیست که فقیران در آن دوره با خوشحالی  

ی  یستی در سدهباای و کار مزدبگیری منظم میهای کار نفرت داشت. نظم کارخانهدر آن زمان از خانه

صنعتی شدن نخست از طریق قوانین جدید پیرامون فقیران، موازین  در شرفِ  نوزدهم در تمام کشورهای  

ی اجرا  به مرحلهمندی  ناقانونو  مندی  قانون  کار در کارخانه، دستگاه قضایی متمرکز و تعاریف جدیدی از 

ون این موضوع قوانین مربوط  (. یک نمونه پیرامMeyer 1999: 113ff, Writz 1982آمد )در می

اش آن را به باد انتقاد گرفت  ی سیاسیبه دزدی چوب است که کارل مارکس جوان در نخستین نوشته

(MEW 1: 109-147جمع .)ریزی بر مبنای  شالوده  -وار فقیران  عنوان فعالیت نمونهآوری چوب به

 شد. حمل بر دزدی ارضی اصالحات در جریان   -  تصور از مالکیت کمونیته بر طبیعت

گرسنگی،   ناشی ازهای  سروپاها« را مجبور به بزهکاری کرد. سرقت اموال و ناآرامیگرسنگی مطلق »بی

 :Meyer 1999ازپیش افزایش پیدا کردند )افروزی بیشاخاذی موادغذایی توسط باندهای مسلح و آتش

از تبعات اشتغال    هاتا مدتو    مبدل شد (. اما دزدی در زندگی قشرهای فرودست جدید به امری عادی  115

کاری به پرولتاریا بدل  از بزه  سروپایاها« با جداسازی فقر نامنظم و منبع درآمد نامطمئن بود. نخست »بی

و هنجارسازی آن از طریق اخالق کاری پرولتاریایی بود. این    شرط این امر وجود کار در کارخانهشدند. پیش 

وهله در  کاری  بهاخالق  نخست  این  ی  با  شد.  نشانده  کرسی  به  باال  از  و  بود  کارفرمایان  با  حال،  نفع 

هم با هدف تثبیت  کردند آنخود کارگران برای آن تبلیغ میکارگری  های  تشکلها و  گیری سازمانشکل 

 شان.  شان و پیدا کردن گوش شنوایی برای مطالباتجایگاه اجتماعی
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