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هاي  گرايش تاريخي پرولتاريا به پذيرش ايدهداليل راستاي تبيين  ي ماركس را در ي پيش رو تحول انديشه مقاله
 نشأتي معاش فرد  ذاتي به تضمين شيوه يميل از ماركس، آگاهي سوسياليستي نظر به كند. سوسياليستي بررسي مي

. اين امر براي پرولترها هم صادق است. با بخشد ميمالكيت مستقل صورتي آرماني به آگاهي طبقاتي همواره . گيرد مي
استقالل تواند  ميي است كه مالكيت جمعفقط سازد،  فردي را غيرممكن مي داري مالكيت كه سرمايههنگامي ل، اين حا

  كند.را تضمين 

  

  درآمد

با تالش براي  را اش كار فلسفي) ١٨٨٣ـ١٨١٨كارل ماركس (كه د ننك مياستدالل معموالً چنين پژوهشگران 
سوسياليسم را  ي اين موضع فلسفي پيشيني بود كه ر نتيجهداو . آغاز كردخود » وجود نوعي«انسان به  بازگشت

پذيرش  عامل رهايي برگزيد؛ در واقعپرولتاريا را در نقش اش  ي سوسياليسم در نتيجه ماركسعنوان ابزار برگزيد.  به
با برخي  اش علت مطابقت فرضي بهبلكه ي كارگر،  هاي تجربي طبقه علت كيفيت ، نه بهچنين نقشي براي پرولتاريا

ديدگاه كه  اي رواج دارد سطح گستردهاين توافق در . صورت آرماني يافته است است كه در ذهنْانتزاعات فلسفي 
 در حكم اش، هاي مفروض رازباورانه به دليل خاستگاه است، سوسياليست» ذاتاً«مبني بر اين كه پرولتاريا  را ماركس

ي كارگر  كرد طبقه ، اين موضوع كه چرا ماركس گمان ميسردستي هاي رديه اين از فارغ ١رد كنند. نظري ناهمگوني
اكنون گرايش  ٢توجه چنداني را به خود جلب نكرده است.عجيبي  رزط به كند ميبه سوسياليسم گرايش پيدا 

                                                           
  ها فراوانند. نك به: مثال ١

Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism: The Founders (Oxford: Oxford University 
Press, ١٩٧٨), p. ١٨٠ and passim; John Plamenatz, Karl Marx’s Philosophy of Man (Oxford: 

Clarendon Press, ١٩٧٧), p. ١٨٣; Anthony Giddens, The Class Structure of the Advanced Societies 

(London: Hutchinson University Library, ١٩٨١ ,١٩٧٣), p. ١١٣; Michael Mann, Consciousness and 

Action Among the Western Working Class (London: Macmillan, ١٩٧٣), p ٧١. 
استدالل ماركس را  كند، اما از اين شايستگي برخوردار است كه سير ي زيادي به همين سياق عمل مي در اين ميان، آندره گورتز گرچه تا اندازه

  نظر برخوردار است. نك به اين اثر او: كند. در اين مورد او تنها كسي است كه از اين دقت گرچه خالصه اما كامالً دقيق ذكر مي
Farewell to the Working Class (London: Pluto Press, ١٩٨٢ ,١٩٨٠), pp. ٢٠_١٦ 

ي  در بحبوحه«كنند:  چندجلدي و پروپيمان پژوهش انتقاديِ ماركس، به اين نكته اشاره ميي  براون، ويراستاران مجموعه  ـ جسوپ و مالكوم ٢
زديم، مقاالت چنداني نيافتيم  ها سروكله مي ي حاضر با آن سازي مجموعه ي ماركس و ماركسيسم كه براي آماده شمار درباره بررسي مقاالت بي

  است.» اهمالي عجيب«كنند، اين امر  ها بيان مي طور كه آن همان». ي كارگر بپردازد بقهطور كلي ط ي پرولتاريا يا به كه مستقيماً به مسئله
Bob Jessop and Charlie Malcolm-Brown (eds), Karl Marx’s Social and Political Thought: 
Critical Assessments. Vol. ٢. Social Class and Class Conflict (London: Routledge, ١٩٩٠), p. xv. 

  بندي مبتني بر اولويت پرولتاريا باز ماند: وگسترش تبييني براي صورت وساده بايد گفت كه ماركس از بسط كند كه صاف لبوويتز استدالل مي
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هاي  علت آرمان ماركس را اساساً به، اين است كه دانند را واجد شايستگي مي چنان ماركسيسم همدانشگاهياني كه 
ي پرولتاريا خودرهاسازحمايتش از  كلي بهباشند، و شكاك اش  اش ارج بگذارند، پيرامون سوسياليسم» باورانه انسان«

شود كه  طيفي گسترده را شامل مي هاي ترجيحي براي دگرگوني اجتماعي مترقي عامليت [به اين ترتيب] .رد كنندرا 
  .گيرد را در بر ميهاي آمريكايي  افكن تا بمب» هاي اجتماعي جديد جنبش« از

 يوضعيت انسانتناقض  هماناو با  نبود. هستي انسان چندان بديعاز مسائل بنيادي  تعريفشدر واقع، ماركس در 
چگونگي ارتباط فرد  ي مسئله يعني ،اند نيز همواره با آن درگير بوده فيلسوفان انواع ديگر كرد كه وپنجه نرم مي دست

، در سطح جهان در آن آليسمي كه ايده نسبي هاي شايستگيبر سر ها  در سطحي انتزاعي، فيلسوفان سده .با جهان
ي  )، يا ماترياليسمي كه در آن سوژهبود ميناپذير  شناخت صورت، كه درغير ايناست ( يآگاهي فرد معلول، مخلوق

در سطحي كمي مفهوم فلسفي فرد كامالً خودبسنده،  اند. ، بحث كردهساختارها محصولفردي چيزي نيست جز 
فاقد تعامل او  از اين نظر كه، گيرد مفروض ميتر انساني را  ي كمشخص زاست كه علت مسئله اين تر انتزاعي، به كم

 يفرداز انگاره  ايني ديگر، . از سوسازد ميرا ميسر خودشناسايي كه  شود قلمداد مي يو فعاليت هدفمند ياجتماع
به اين چرا كه  آشكاري است،معضالت كند واجد  محيط او را تعريف ميوابسته به محيط است و تمامي  كه به

. پس چطور اش است اراده و خودمختاري نافيِ كهكنيم  قلمداد مياي  نامتناهيمحصول نيروهاي بيروني را او ترتيب، 
تر، انديشمندان سياسي و اجتماعي، و  هاي مخالف توازن يابند؟ بار ديگر در سطحي انضمامي ممكن است اين قطب

اند كه به منظور رضايت انساني چگونه  دهاين انديشي به، شان روزانه هاي شك اغلب افراد عادي در خالل فعاليت بي
از عهد باستان در اين ي سياسي  فلسفه دست يافت. ميان خوداتكايي فردي و حضور اجتماعي  ي بهينهتوازن بايد به

  مسير حركت كرده است. 

  

  : از ارسطو تا هگلكليتفرد و 
حلي براي اين مسئله پيشنهاد كرد. از  راهمعه مقدم بر فرد است با اين استدالل كه جا.م) ق ٣٢٢ـ  ٣٨٤ارسطو (

محقق شود. تواند  فرديت حقيقي تنها در جامعه مياست،  )zoon politikonجا كه انسان حيواني سياسي ( آن
                                                                                                                                                                                           
Michael A Lebowitz, Beyond Capital, Marx’s Political Economy of the Working Class 
(Basingstoke: Macmillan, ٢٠٠٣), p. ٢٥. 

ي كارگر توليد نكرده  بندي سوسياليستي مبتني بر اولويت طبقه طرز عجيبي چيز چنداني در رابطه با تبيينِ صورت نت ماركسيستي تحليلي نيز بهس
ي پژوهشي گويا در اين رابطه  جويي پرولتري بپردازد كه موضوعي مجزاست. براي مشاهده است و ترجيح داده به پژوهش در باب شرايط مبارزه

  به:نك 
Daniel Little, ‘Marxism and Popular Politics: The Microfoundations of Class Conflict’ in Robert 
Warte & Kai Nielson (eds), Analyzing Marxism: New Essays on Analytical Marxism (Calgary: 
University of Calgary, ١٩٨٩). 



٤ 
 

ي قرارداد اجتماعي استدالل  با اين حال، طرفداران نظريهواقعي ميان فرد و جامعه وجود ندارد.  تزي بنابراين، آنتي
با  روشناي  ايي كه رابطهجتنها تا فرد . برسند آشتي به تز يكديگرند و بايد جامعه در واقع آنتيكردند كه فرد و 

)، ١٦٧٩ـ١٥٨٨باور توماس هابز ( آزادي شخصي را مشخص كند. به ي ازتواند سپهر ميكند  ميجامعه برقرار 
كند چه چيز ممنوع است و از اين رو چه چيزي مجاز.  روشن مي براي فرد كم واحد دست مطلقبري از قدرت  فرمان

شمار مرجح است.  هاي بي بر رقابت با اراده ،راند ي جامعه فرمان مي كه بر افراد سازندهمطلق  يقدرت سر نهادن به
منافع شخصي، برخي ي اين باور كه  بر پايهقرارداد اجتماعي را پذيرفت، اما  ي ايده) اين ١٧٠٤ـ١٦٣٢جان الك (

بحث . پرداختحق انقالب عليه قدرت دولتي پردازي  به نظريهاند،  ويژه منافع مرتبط با مالكيت، مصون از تعرض به
. با تحقق يابندكه در آن  شوند، نه اين در مقابل جامعه مصون نگاه داشته ميرا تقويت كرد كه افراد   اين ايده الك

عليه » شخصي«ي فردي  محافظت از ارادهتالش براي اصرار داشت كه  )١٧٧٨ـ ١٧١٢اين حال ژان ژاك روسو (
و  نظرانه خودمحور به شكلي تنگي شخصي  كند، اراده هر دو سپهر كمك مي كژديسگيي عمومي تنها به  جامعه

كه تنها  بودكه با ارسطو از اين جهت موافق  خودمدار. روسو در عين اينجو و  شود و قدرت عمومي سلطه مقيد مي
ي سياسيِ مفيد  يك جامعهاين اعتقاد با او همراه نبود كه  تواند فرد را در جامعه محقق كند، در مشاركت مدني مي

حقوق  كه در آن افراد ــ اي از قرارداد اجتماعي شكل ويژه بايد در عوض، امتداد طبيعيِ انجمني انساني خواهد بود.
ريزي و در  پايه كنند ــ ه مساوات در برابر قانونِ مقبول تعويض ميخشي را با حقوق مدنيِ مربوط بب طبيعيِ خودتعين

  وخيزهاي تاريخ از آن محافظت شود.  مقابل افت
  در تخاصم تا اين حدكه آزادي شخصي و تاريخ انسان  كندتصديق  نداشت تمايل) ١٨٣١ـ١٧٧٠( هگل گئورگ

هاي  هاي تاريخي و فرهنگ ميان دوره وار  چون حركتي آونگ باور هگل فرآيند تاريخ هم در عوض، به با يكديگرند.
 در طول يا مشاركت در جامعه.كند  مييا آزادي در سپهر خصوصي را برجسته كه ، سازد خود را آشكار مي محلي

ِ  نفع خصوصيشوند كه در آن  در كل منسجمي تركيب مي ي نوزدهم و در سده شوند گرا مي زمان، اين دو قطب هم
گيرد  پروبال مي دولت عقالني بوروكراتيكتوسط  ، كه بيش از هر جاي ديگري در اقتصاد بازار بارز است،يافته رهايي

   شود. و مهار مي
مرتبط ساختن فرد براي  ي جديد رارسيد اميد به بنيان نظر مي به، ي مدرنِ مبتني بر بازار جامعه ي توسعهبنابراين، 

طور فراگير در دسترس قرار  ــ اين گرايش كه اسباب زندگي از طريق بازار به شدن كند. تجاري مي و كليت فراهم
برج و  به از ميان بردنِ گرايي اين تجاريجامعه و طبيعت سوق داد.  بهمشغوليت نامحدود بگيرند ــ فرد را به 

 بازار مناسبات از كه كار تقسيم. ندكرد مي بخش بخش را انساني اجتماع كه شد منجر صنف و كاست دولت، باروهاي
جا  د. از آنزن دامن مي» ي مدني جامعه«باور  هاراد گراييِ انجمن و فردي يخودرأ  تالش به چنين هم ،گرفتمي نشأت

بندي بر  اعتبار و ماليات رهگذراز اي فزاينده  گونه به و برد ي مدني سود مي جامعهكه دولت مدرن از پويايي اقتصادي 
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م و انسجا چنين همكند كه  م ميحمايتي فراه ارچوبي عقالني وچ، شود ميوابسته ي مدني  اين جامعهكاالها به 
تحقق آزادي فردي انسان از  گرايش به درني م رو جامعه . ازاينكند را اعطا ميافراد  هدف اخالقي متعالي به اجتماعِ

  طور عقالني تحت فرمان دولت است) دارد.  (چرا كه به ي جمعي خودآگاه طريق اراده

  

  ماركس و نقد هگل
 ي پرداختند كهاغماضنقد  به(برونو باوئر، لودويگ فوئرباخ، آرنولد روگه و ديگران) » هاي جوان هگلي«نسل بعدي 

يك دولت  ي الزمهها استدالل كردند كه  آن. داشت روا مي تجسم خرد مثابه بهبوروكراسي مدرن استادشان نسبت به 
ي مدني باشند، نه  آن است كه دولت و بوروكراسي تابع جامعه باشد، ا آزادي فرديزيستي ب كه واجد هم عقالنيواقعاً 

اجتماعات،  هاي مدنيِ پارلمانتاريسم و آزادي، عيار تمام اي نيازمند حكومت مشروطه چنين، امر نيز هم حاكم بر آن، و اين
زها هر در آن روي مدني بود ( ساختار بوروكراتيك و نظاميِ متمايز از جامعهها محو  آرمان آنمطبوعات و غيره است. 

  داد). ليبرالِ شريفي ميليشياي شهروندان را به ارتش دائمي ترجيح مي
صوايي ي مدني بورژوايي واقعاً غايت قُ بودند كه شك داشتند جامعه فراواني هاي راديكال ،تر اي بنيادي گونه به

ياري  وابستگي متقابل افرادتجاري به  اقتصادشكي نيست كه كند.  جمعي را تركيب مي خردباشد كه آزادي فردي و 
بازار نيروهاي  امواجبه تالطم دهد. افراد  را در مقابل فروشندگان قرار مي نخريدارااي كه  شيوه رساند، اما به مي

به ثروتمندان ي خود آشكارا ماوراي هرگونه كنترل انساني هستند. مسلماً مالكيت سرمايه  نوبه ، كه بهشوند افكنده مي
مالكيتي تمامي فاقد  ي كارگر جديد، يا پرولتاريا، به طبقه هرچند،از طوفان عبور كنند.  تادهد  كشتي نجاتي مي

رسد كه افراد و  نظر مي از بسياري جهات به ،رو ض مخاطره و فاجعه قرار دارند. ازاينهستند و كامالً در معر اتكا قابل
بلكه در   در آشتي نبودند كردند ــ طور كلي گمان مي ها به طور خاص هگل و ليبرال گونه كه به نه تنها ــ آنجامعه 

  گرفتند. روياروي هم قرار مي  سابقه ي بينحو بهواقع 
تأمين امنيت زندگي براي ي مدني خواستار  ي انساني در جامعه شكستن اراده ها براي مقابله با درهم اين سوسياليست

افزوده » تخيلي«هاي  بر شمار سوسياليست ١٨١٥هاي پس از بازگشت سلطنت در  حق شدند. در دهه مثابه بههمگان 
وگسترش  بسطهايي را  ها مدل آنيمون، لويي بالن و سايرين. س ، اتين كابه، هنري دو سناوئنافرادي مانند رابرت  :شد

 شهري آرمانهاي  . سوسياليستجامعه تحت كنترل عقالني آن استقراربراي آشتي دادن فرد و جامعه از طريق  دادند
در شكل بود، بايد نما بسيار فاقد امنيت  شكلي سرشت بهويژه به اين موضوع عالقمند بودند كه چگونه كار مزدي، كه   به

بر را   توليد و جامعه توان مي ) باور داشت كه١٨٣٧ـ١٧٧٢براي مثال شارل فوريه (تثبيت شود. اخالقي پايدار و مالكيتي 
و جهان را در هم هاي د هاي كارگران مزدي مدنظر او بهترين تعاونيانسان شكل داد.  هاي ها و خواست قابليت اساس
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اي كه الجرم  ارچوب خالق ناشي از همياريبه همراه چتوليد خُرد،  ي خصيصه: امنيت مالكيت در حكم آميخت مي
بلندپروازي براي رهايي افراد از چنگ قدرت غيرشخصي بازارها در مركز است.  مقياس نماي توليد بزرگ سرشت

رضايت شد. اصل راهنما، اصل  عنوان وسيله مطرح مي به تعاونيمعموالً، توليد هاي سوسياليستي قرار داشت.  طرح
، نابودي ستم و عدم امنيت تعاونيجايگزيني رقابت با براي كرد كه  نشو و نما مي  ي اجتماعيفردي بود كه در بستر

  شده بود.  بازآرايي
» بيگانگي«ماركس پيرامون  هميشگيتأمالت اي بسط داد.  زمينه هايش را در چنين پس ماركس ايده

)Entfremdungي  ي است بر دغدغهبه آن اشاره شده، شاهداش بسيار آشكار بود و مكرراً  )، كه در آثار اوليه
 ظاهر به حال در برابر نيروهاي ماركس پيرامون حالتي كه در آن فرد، گرچه در عمل وابسته به جامعه است، بااين

اي  كند. ديديم كه، گذشته از جزئيات، اين دغدغه اقتصادي احساس قرباني شدن و درماندگي مي ناپذيرِ شكست
خودنمايندگي «طرح  ١٨٤٢او در فرد نبود.  منحصربهچندان ، در سطح انتزاعيحل او نيز،  راهمنحصر به ماركس نبود. 

ي  ابژه«صورت  اين به». بيعت نفوذ كندبه كل ط هاي معنوي با رشتهعقل مردم ... « پايه ريخت تا بلكهرا » مردم
دوگانگي  برايكاري نسبتاً مشهور  راههگلي از  نماي سنخبندي  صورتيك اين  ٣شود. بدل مي» بشر آزاد«به » ناآزاد
كنند نه در  جامعه محقق مي از رهگذري عمومي، خود را  افراد، از خالل مشاركت داوطلبانه در ارادهجامعه بود: /فرد

  آن.  تقابل با
ي  قاطعانه به اين باور رسيده بود كه نه دولت بوروكراتيك هگل و نه جامعه ١٨٤٣حال ماركس تا سال  بااين

ي پايان بخشيدن به بيگانگي فرد از جامعه بسنده نيستند. او نتيجه گرفت كه  وظيفه اجراي مدني بورژوايي براي
دولت را ناچار  به حكومتي كه بوركراسيِا نمايندگي كند، چرارواييِ انساني ر جهان طرفانه طور بي تواند به نميدولت 

، ضرورت طبيعي« درگيرِطور مشابه  نيز به ي مدني اعضاي جامعه ٤كند. خود قلمداد مي» ملك خصوصي«چون  هم
اين ي  در نتيجهماركس مستقيماً  ٥».شان هستند و خويشتن خودمدارانه لكمصيانت از خصوصي،  منفعتنياز و 

بر خودش » حاكميت انسان«ترين مانع در برابر  گفتند بزرگ ميهايي را برگرفت كه  تأمالت موضع سوسياليست
تا حد زيادي پذيرفته بود كه  ١٨٤٣ماركس تا سپتامبر  بنابراين ٦است.» حاكميت مالكيت خصوصي«

ابزار توليد  بر و باور داشت كه مالكيت خصوصي كنند اقامه ميراهكاري اجتماعي  شهري آرمان هاي سوسياليست
نظر  به سياسي نااميد شده بود. بعد درگيري با از شهري آرمانهاي  سوسياليست بازماندنبابت مهلك است، اما 

                                                           
٣ Marx, ‘Commissions of the Estates in Prussia’, in Marx/Engels Collected Works (London: 

Lawrence & Wishart, ١٩٧٥٢٠٠٥), hereafter MECW, Vol. ١, p. ٣٠٦. 
٤Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right, MECW, Vol. ٣, p. ٣٠٦.  
٥ Marx, On the Jewish Question, MECW, Vol. ٣, p. ١٦٤. 
٦ Marx to Ruge, September ١٨٤٣, MECW, Vol. ٣, p. ١٤٤. 
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ما « اعتراض كرد كه آميز صورتي شكوهبه او  شكار عامليت سوبژكتيو باشد.آعلت فقدان  رسيد نگراني ماركس به مي
 ٧»تسا عملي مند به راهي عالقهكه زرگ حزبي ب«به توان  چگونه مي؛ »مان بگذاريم بر معاصران تأثيريخواهيم  مي

  دست يافت؟

  

  ها و پرولتاريا: از بابوف تا تريستان سوسياليست
خودكامگي  افراد فاقد مالكيت را مخالفان طبيعيها تمايل داشتند  آن. داده بودندضمني   يپاسخها  سوسياليست

گراكوس بابوف در خالل انقالب فرانسه بودند. در  ي نقشه ي نمونهشان متأثر از  مالكيت خصوصي بدانند. اغلب
مالكيت خصوصي در اي از خصومت سوسياليستي با  انقالبي، گونه شدن هراديكاليز مفرطهاي  فرانسه، تحت فشار

جا كه  اظهار داشت از آن اعدام شد، ١٧٩٧، كه در سال رهبر اين حركت، بابوف پديدار شد. ٨»ي برابرها توطئه«
در آنجا فرصتي تصادفي طور  بهتعداد افراد فاقد مالكيت را چند برابر كرده،  ١٧٩٠ي  فرانسه در دههاقتصادي بحران 
  مصاف كشيدن خود مالكيت خصوصي مهيا شده بود: براي به

آن كن شود،  تر از آن دارد كه ريشه هايي عميق اين نهاد مهلك ريشهتوانستيم اظهار كنيم كه  ديگر نمي
 منظر ، برعكس بهيده شده بودخود كشغايي راه و رسم غلط حق مالكيت به حد نهايت كه هم در زماني 

انبوهي از افراد فاقد وقتي ...  ش استتاروپود ي اين نهاد در حال از دست دادن بخش عمده رسد كه مي

 نهاد يها شهير وقت آن نهيد، ميي مشتي متجاوز وا آنان را به خودخواهي كشندهكنيد،  مي مالكيت ايجاد

خواست شدگان  مالكيت كه سلب پايد ديري نمي. بود نخواهد يناشدن وقمع قلع گريد تيمالك مهلك

كس  هيچاز آن همگان است و زمين از آن ي زمين  ثمره«تصديق خواهند كرد ... كه  خود را در نظر گرفته و
 ٩».نيست

  
رفت  بود، در آن زمان هنوز انتظار مي هخالف قاعدامري تا حدي » افراد فاقد مالكيت«وجود  ١٧٩٠ي  در دهه

 يتيمالك يبوكار مولد را در اختيار داشته باشند.  يا تجهيزات كسبخرد مزارع مستقيم ترين توليدكنندگان  بالواسط

                                                           
٧ Marx to Ruge, September ١٨٤٣, cited in Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Vol. ١: 

State and Bureaucracy (New York: Monthly Review, ١٩٧٧), p. ١٠٧. 
٨ Conspiracy of Equal  كه از سوي بابوف و عليه ديركتوار صورت گرفت. با هدف جايگزين  ١٧٩٦ماه مي كودتايي شكست خورده در

  طلب ـ م. كردن ديركتوار با يك جمهوري سوسياليستيِ برابري
٩ Gracchus Babeuf, excerpted in Herbert H. Rowen (ed.), From Absolutism to Revolution, 

١٨٤٨_١٦٤٨ (New York: Macmillan, ١٩٦٣), p. ٢٠٩. 



٨ 
 

يافته،  جا كه توسط رفيق نجات ــ از آنهاي بابوف  حال، ايده بااين. بود اقتصادي ي اوضاع آشفتهناشي از  گسترده
هاي  نسل مناسبدر سراسر اروپا راه يافت ــ بيشتر  به محافل انقالبي ١٨٣٠و  ١٨٢٠هاي  فيليپه بوناروتي، در دهه

هم محصور در   رولتاريا ــپ  اي از كارگران فاقد مالكيت ــ بود. در واقع در اروپا براي مدتي مديد طبقه ١٧٩٧پس از 
شد، كار  مي  تجاريجامعه در حالي كه ي نوزدهم،  فقر بود و هم خارج از الگوهاي سنتي حمايت و تمكين. اما تا سده

كماكان از منظر تعداد، وران  پيشههرچند  ها خارج و به عامل حياتي توليد بدل شد. پرولتارياي فاقد مالكيت از حاشيه
 از اين لحاظشد،  پرولتريزه ميوري  پيشهكار  خود حال بااين اجتماعي بر طبقات كارگر مسلط بودند.پرستيژ و راهبريِ 

كه ماركس و ور بدل شوند. محافل كمونيستي آلمان  پيشه انبه استاد وران كاردان خودشان ديگر بعيد بود پيشه كه
كارل شاپر، با  دانستند. گوني كل نيروي كار ميرا فرآيند دگر شدن روشني پرولتريزه ها ملحق شدند به آن  انگلس به

  بيان كرد:چنين  اين مسئله را )١٨٤٨( ستيكمون فستيمانكمابيش اميدوارانه، كمي پيش از نگارش  گويي كلي

شان زندگي كنند ... و  توانند با تكيه بر سرمايه هستند كه نمي افراديتمام ي امروزي پرولترها  در جامعه
رسد  هاي بلند به وضعيتي مي با گامدر اختيار دارد، با اين حال  اي دارايياندك بورژوازي هنوز  خردهحتي اگر 

ها را در  توانيم آن همين حاال هم مي. بنابراين دهد قرار مي هاي] پرولتر [گروهطراز ساير  تمامي هم به آن را كه
انجامد  مطلق ميچيزي  بيدر مقابل شرايطي كه به  خود در مراقبت ازقدر  كه همان صفوف خود بدانيم، چرا

  ١٠تا به هردو گروه كمك شود.بنابراين، بياييد متحد شويم داريم. شرايط نفع كه ما در خروج از آن  نفع دارد
  

 ١٨٤٤يك مفسر ناشناس آلماني در  شد. اظهارنظر شدن يزهي پيرامون فرآيند پرولترا طور گسترده به ١٨٤٠ي  در دهه
  نوشت:

نيازمند كار يا  هاي موجود بنا به فرصت خواهد كار كند، كسي كه تواند و مي پرولتر فردي است كه مي
در شرايط نامساعد در خطر ماند، اما  پرولتر در شرايط حاضر الزاماً گرسنه نميرو  عايدات منظم آن است. ازاين
دارد كه هرگز  دكانچنان  ياو درآمديست. كاري از او ساخته ندر اين رابطه  و دائمي بازگشت به فقر قرار داد

دهد.  روز را مي است و عايدي امروزش كفاف همانبخور و نمير درآمدش  كند: انداز نمي هم پس يك پني
آگاه است. از همين  براين زندگي پرولتر جدال مرگ و زندگي عليه گرسنگي است. ... پرولتر از وضعيتشبنا

 متفاوت است، كسي كه وضعيتش را چونان مشيت الهي پذيرفته و چيزي جز دست تهيروست كه از بنياد با 

                                                           
١٠ Karl Schapper, cited in Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Vol. ٢: The Politics of 

Social Classes (New York: Monthly Review, ١٩٧٨), p. ١٨٩. 
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عادالنه است: تحمل و نا غيرقابلفته كه در وضعيتي درنگ دريا خواهد. پرولتر بي صدقه و حياتي كاهالنه نمي

  ١١.است تيمالك اقياشت در و دهيشياند آن رامونيپ

نحو  به ١٨٤٣)، سوسياليست فرانسوي، در ١٨٤٤ـ١٨٠٣(را فلورا تريستان » اشتياق براي مالكيت«معناي اين 
اختصار پيامدهاي سياسي مالكيت پرولتري را  ، بهاساسيمفهومي جست  بروناو، در يك درخشاني شرح داده بود. 

  كرد:پردازي  نظريه

، بازوانش مگر يمطلقاً هيچ چيزنه اي، نه سرمايه و  فقيري كه نه زميني دارد، نه خانه براي كارگر... 

در اگر شوند)،  حتي به استهزايي تلخ بدل مي نزد او ردامواين د (و نهيچ ارزشي ندار يحقوق بشر و شهروند

تنها  است، كار حقحيات همان  حق  و از نگاه كارگر شناخته نشود،رسميت  به شاتيح حق ي نخست وهله

چه خواهد ي كارگر  طبقه ي واقع مطالبه گاه] به [آن. ... دهد و متعاقباً حيات، مي خوردنحقي كه به او امكان 
  ؟ ...بود

زوانش! است. بله، با بازوانش، داردداشتنش را در اختيار  از اساس [امكان] اي كه اش، تنها دارايي دارايي

اش  داراييهستند كه در اختيار دارد. از اين رو  يكار ابزارتنها ثروتش! بازوانش  يگانهها ميراثش هستند،  آن

  ها هستند ... همان

 آزاد ي استفاده... يابد  تضمينو شود  مطمئناش  از دارايي  ي كارگر در برخورداري كه طبقه براي آن... 

ي كارگر،  از نگاه طبقهرسميت شناخته شود.  ) بهدر واقعيت(و نيز  اصول سطحدر و تضمين آن دارايي بايد 

است، هرگاه و  بازوانش از استفادهتوانايي  عبارت ازاد از اين دارايي زي حقيقتاً آ استفاده در حال حاضر

اما تضمين اين دارايي باشد. و  كار حقپذيري اين امر بايد داراي  هرصورت كه بخواهد، و براي امكان به

  .معقول و منصفانه يكارگر سازمانعبارت است از 

  ... يكارگر سازمان) ٢؛ كار حق) ١ي مهم دارد:  كارگر دو مطالبه ي بنابراين طبقه

 متحدراه داريد: بايد تنها يك  انديشيد به نجات خود مي. اگر آگاهيدوضعيت از كارگران، شما اي 
   ١٢شويد.

                                                           
١١ Anonymous, Uberden vierten Stand und die socialien Reformen, Magdeburg (١٨٤٤), quoted in 

Jurgen Kuczynski, The Rise of the Working Class (London: Weidenfeld and Nicolson, ١٩٦٧), pp. 

٨١ & ٧٣. My emphasis. 
١٢ Flora Tristan, Union ouvriere (١٨٤٣), trans. Doris Beik and Paul Beik, Flora Tristan, Utopian 
Feminist: Her Travel Diaries and Personal Crusade (Bloomington, IN: Indiana University 
Press, ١٩٩٣), pp. ١٠٩_١٠٨. 
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شغل اي جز توانايي كار، تنها در صورتي كه  ي كارگر مدرن، بدون هيچ دارايي ي تريستان اين بود كه طبقه نكته

 در برابر تواند كند مي هاي بازار مقابله مي نوسانآورد، و تنها سازماني عقالني كه با  پرمنفعتي داشته باشد دوام مي
  گر و مكرر شغلي از آنان حمايت كند.  ويرانهاي  تعليق

  

  : كشف پرولتاريا١٨٤٤ماركس در 
تا اين حد صريح در اختيار  بياني گاه و هيچ پرداخت ميتر از تريستان به اين مسئله  ماليماندازي  چشمز اماركس 

قبل از تغيير موضع تاريخ آن به كه  اثر تريستان باخبر بود، »ي كارگري اتحاديه«ي  مقالهگذارد. (او از  خواننده نمي
ماركس بحث ). مشخص نيست نوشته بر او ، اما تأثير دقيق آنگردد باز ميسمت دفاع از عامليت پرولتاريا  به ماركس

 از بنا به درك خودشي ارتباط فرد با جامعه،  براي حل مسئله اوخود را از منظر سنت عظيم فلسفه پي گرفت. 
استدالل در اين راستا او اين كار را با آليسم و ماترياليسم قرار داد.  لحاظ فلسفي بين دو قطب ايده خود را به  موضوع،

چنين  خالل، در خود را به محيط (طبيعت و ديگر افراد) تحميل كنندند كوش كه در حالي كه افراد مي انجام داد
» برقراري ارتباط«باور ماركس،  بهدهد.  ها را شكل مي آن خود اين محيط نيزكه  شوند مي ادغام محيطي دركاري 

است، نه صرفاً تعاملي  ]self-construction[سازي  خويشتناش كنش روانشناختي  ميان فرد با محيط

ي سوژگي ــ  مثابه كنشي پديدآورنده را به  »ارتباط«) ١٨٤٥( فوئرباخ ي درباره ييتزها. ماركس در انهباور فايده

اي كه وجود  گونه محيط به درگيري بابعدها بيان كرد، ماركس طور كه  همان ١٣كند. پراكسيس ــ تعريف ميدر مقام 
  »فرد شخصيتعناصر عيني «منجر به خلق خواند) را پايدار نگاه دارد،  مي» شرايط طبيعي كار«چه ماركس  آن(

  ١٥است.» ارگانيك فرد زندهماهيت غير«ي  سازندهجهان  درگيري با بنابراين، ١٤.شود مي

                                                           
در نقصان اصلي تمامي ماترياليسم تا به امروز موجود ــ از جمله ماترياليسم فوئرباخ ــ اين است كه در آن چيز، واقعيت، امر حساني، تنها « ١٣

 ييتزهاكارل ماركس، » حساني انساني، يعني پراتيك، نه از منظر سوژه فعاليت  مثابه شود، نه به شكل ابژه يا امر متعلق به تفكر درك مي
. عموماً مفهوم ١٣)، ص ١٩٦٩، مجموعه آثار ماركس/انگلس، مجلد نخست (موسكو: انتشارات پروگرس،١٩٤٥، بهار فوئرباخ ي درباره

پذير  است كه حقيقت تنها براي كساني دسترسشود پراكسيس به اين معن ماركس به درستي فهم نشده است. اغلب پنداشته مي» پراكسيسِ«
ي  ضعف و درواقع زيانِ بالقوه». وحدت نظريه و عمل«شود: همان به اصطالح  گيري درست سهيم مي است كه در يك فعاليت سياسيِ با جهت

ي متخالف ماترياليسم و  دوگانهاي آشكار است و نياز به توضيح ندارد. پراكسيس نزد ماركس تالشي بود براي فرارفتن از  بندي چنين فرمول
  ي مربوط به آگاهيِ اجتماعي. براي بحثي مربوط به اين موضوع، نك به: آليسيم از رهگذر يك نظريه ايده

Simon Clarke, ‘Was Lenin a Marxist? The Populist Roots of Marxism-Leninism’, Historical 
Materialism, (١٩٩٨) ٣:١, pp. ١٥_١٢. 
١٤ Marx, Pre-Capitalist Economic Formations (London: Lawrence & Wishart, ١٩٦٤), p. ٧٣. 
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اين رويكرد در اثرش  ١٦.كرد آغاز مي شده با فرد اجتماعيمجرد، كه  صورتبه »طبقه« كي با نه همواره ماركس
 فرددر مقام ها خود را  انسان داند كه طبيعي مي، آشكار است. در اين اثر او ي جيمز ميل نظراتي درباره، ١٨٤٤سال  به

تعامل  ]ego[ ها با ديگران بر مبناي خود انسانمجرد.  صورت طبقات يا انسانيت بهدر مقام نه   در نظر بگيرند ــ
. يابند كه به كار گرفته شده و تحقق مي استكنش  اين خودها تنها در ميان حال، بااينازخودگذشتگي. دارند، نه 

انسان رأي بود كه  ماركس صراحتاً با اقتصاد سياسي انگليسي هم ١٧بنابراين انسان فردي انسان اجتماعي است.
پناه خود  اين براي آن نيست كه بهدارد.  كسب دارايي گام برميسوي  ي طبقاتي به در جامعه] egotistic[خودخواه 

  ١٨كه از فرديتش در برابر ديگران، در جامعه، دفاع كند. ببرد، بلكه براي آن
اش در رابطه با پذيرش سوسياليسم از سوي  در نظريه. ي ماركس با پرولتاريا ملهم از اين رويكرد بود مواجهه

) براي ١٨٤٤(ي حق هگل  نقد فلسفهماركس در  بودند. ميل به تضمين مالكيت عواملي مهم پرولتاريا، پراكسيس و
 ad[ »شكلي شخصي«اش به سوسياليسم  دلبستگي كند كه اي معرفي مي نخستين بار پرولتاريا را طبقه

hominem[ به نه القاي پداگوژيك) بود تمايل شخصي  از سرِكشش ي نوزدهمي در حكم  (كه با معنايي سده
ها براي  ي سوسياليست در مطالبهبه احتمال زياد چندان روشن) استدالل كرد پرولترها  او (با بياني نه ١٩.گيرد خود مي

آن را سنگري در  بنابراين، اند بهره بيكنون نيز از مالكيت خصوصي ا همشريكند چرا كه  »نفي مالكيت خصوصي«
  ٢٠كنند. برابر سرنوشت قلمداد نمي

در پاريس به منظور روشن كردن  ١٨٤٤خود كه در  يـ فلسف ياقتصاد  يها نوشته دستماركس در 

كند كه  ] پرداخت. در اين اثر او اشاره ميsubjectivityگي [ هموضوع براي خود نوشته بود، به بررسي بيشترِ سوژ
  رو، حسي از خوداتكايي دارند: افراد ميل به امنيت و از اين

                                                                                                                                                                                           
١٥ Marx, Grundrisse, Foundations of the Critique of Political Economy, transl. Martin Nicolaus 
(Harmondsworth: Penguin/NLR, ١٩٧٣), p. ٤٧٤. 
١٦ Terrell Carver, The Postmodern Marx (Manchester: Manchester University Press, ١٩٩٨), p. ٥٠. 
١٧ Marx, Comments on James Mill, Éléments D’économie Politique, ١٨٤٤, MECW, Vol. ٣, p. ٢١٧. 
١٨ Ibid. 
١٩ Marx, ‘Introduction’, A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, ١٨٤٤, 

MECW, Vol. ٣, p. ١٨٢. 
٢٠ Ibid., p. ١٨٧. 
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ورد كه روي پاهاي خودش بايستد، و او تنها زماني روي آ يك موجود تنها زماني خود را مستقل به حساب مي
اش به بركت حضور ديگري  ايستد كه وجودش را به خودش مديون باشد. شخصي كه زندگي پاهايش مي

  ٢١كند. باشد، خودش را موجودي وابسته تلقي مي
  

با محيط ارتباط برقرار كه هر فرد چگونه  كنش با جهان است. اين حال، خوداتكايي كماكان به معناي ميان بااين
شود از، مثالً،  اين [شرايطْ طيفي] متغير را شامل مي ي اوست. كند مشروط به شرايط هستيِ خاصِ طبقه مي

هنگامي كه  پردازد. ين شهرها به تجارت ميكه ب بازرگانيكند يا  اي مستقيم كه بر روي زمين كار مي توليدكننده
را در دل  شناسي فردي پرولتري بحث از پرولتاريا پرداخت، روانهاي پاريس به  نوشته ماركس در اين دست

ماركس استدالل  ها قرار داد كه اين مختصات از لحاظ اجتماعي معين بود. ي گذران زندگي آن مختصاتي از نحوه
شرايط يافته است، چراكه اين نگرش ذاتيِ  داري توسعه بر سرمايهمقدم كند كه نگرش پرولتري نسبت به مالكيت  مي

ها و  چون مورد روشنفكرانِ سوسياليست) امري برخاسته از شكلي از تشخيصِ ظرفيت وجود [پرولتاريا]ست نه (هم
ي  ، حتي در غيابِ توسعهويبد«هاي كمونيستيِ  سازد كه رانه او خاطرنشان مي ي معاصر. هايِ جامعه نقصان

 ».تجلي يابند نخستيندر همين شكل توانند  مي)، نيز د روم باستان، تركيه و غيرهخصوصي (مانن ي مالكيت پيشرفته
شان در تضمين  اعضاي پرولتاريا با مالكيت خودخواهانه در معناي دقيق آن مخالف نيستند، بلكه مخالف ناتواني

زيرا تنها هدف زندگي و وجود براي {پرولتاريا} «مالكيت خصوصي براي خودشان در دل شرايط رايج هستند: 
جمعي آن در مقام  تصاحببديلِ پرولتاريا نه الغاي مالكيت خصوصي، كه ». مستقيم و مادي مالكيتعبارت است از 

ي طبقاتي را بر واقعيت  مراقب بود كه غريزه چنانماركس در اين خصوص  ٢٢است.» روا جهانمالكيت خصوصي «
[وضعيتي مشابه  با يبدو سميكمون دست نيا دانستن كساني با كه يگر ياحساساتپيرايه و ساده قرار دهد و نه بر  بي
  .بود زدوده آن از را سخنورانه ابهت گونه هر]، ني[سالط حرم با]

توان آن را  سختي مي كند كه واجد بربريت است و به آشكارا با وضعي از امور برابري مي حرم مثابه به  جامعه 
دهي سياسيِ دموكراتيك منجر به  شك، منابع مدرنيته و سازمان بدون اي براي تغييرات مترقي قلمداد كرد. برنامه

شوند. هرچند ماركس به اين دليل نبود كه پرولتارياي مدرن را واجد  دستانه مي غرايز كمونيستي خام ظرافت
ي  دوره«ري گراييِ پرولت ي جمع ي عوامانه خاستند. شيوه تر برمي هايي اساساً ناب دانست كه از انگيزه هايي مي رانه

و توانمندسازي انساني محسوب  بخشي هاييي تاريخي در فرايند ر ي بعديِ توسعه رحلهبراي م  ضروري واقعيِ
توان  ي آشتيِ فرد و جامعه را نمي شكل اوليهبنابراين، ». بالفصل ي . ... شكل ضروري و اصل پويايِ آيندهشود مي

                                                           
٢١ Marx, Economic and Philosophical Manuscripts of ١٨٤٤, MECW, Vol. ٣, p. ٣٠٤. 
٢٢ Ibid., p. ٢٩٤. 
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يابي به مالكيت براي خود، مطئمناً اقليت  ش براي دستهاي پرولتري جست. كارگران در تال در خلوصِ روح
ي آنان در اين راه برخاسته از ميل غيرخودخواهانه براي خلق  اما انگيزهمالكيت خواهند كرد،  استثمارگر را سلب

بلكه درعوض، عنوان  كند نيست. ي نياز ضروريات اساسي حيات را براي همگان فراهم مي اي كه بر پايه جامعه
ي مالكيت خصوصي، كه قرار است  نيز به همان اندازه  شود (كار و نيازِ كارگر) كه آن اي به مالكيت اعطا مي تازه

ي انساني [و]  هدف توسعه«جايگزينش شود، خصلتي دفاعي و خودخواهانه دارد. ماركس اصرار داشت كه اين امر 
ي  ضروريات برخاسته از مالكيت جمعيِ وسايل توليد، يعني تنها شيوههرچند،  ٢٣».ي انساني نيست شكل جامعه

توانند كنترل خود بر مالكيت كارشان را اعمال كنند، الزاماً منجر به از بين  اي كه كارگران بر مبناي آن مي عملي
با آغوش باز  ديگر رفتنِ ستيز بين فرد و جامعه خواهد شد، چراكه [به اين ترتيب،] اتكاي متقابل شهروندان بر يك

  ٢٤پذيرفته و تأييد خواهد شد.
داري در  مالكيت خصوصي مولد در سرمايهكه  هاي پاريس تصديق كرد كه حتي با اين نوشته ماركس در دست

هاي مالكيت خصوصي فراهم  ي رهايي فرديت از مشقت ي قليلي متمركز شده و به اين ترتيب زمينه دستان عده
نگام آن را شكلي نابه چه شايد بتوان به در جهت گسترش آنآيد  پديد ميحال، ضدگرايشي هم  شده است، بااين

سازيِ مالكيت  آل ي طبقاتي از رهگذر ايده ال بر آن است كه نيازي نيست كه غريزهاين امر د .گرايي ناميد مصرف
مالكيتي  جمعي عمل كند. كارگر ممكن است كه از رهگذر كنترل بر وسايل مصرف، و نه توليد، در پي حقوق شبه

ي پول را تصديق  خود ماركس قدرت جاذبه ويژه در شكل مزد، فراهم شود. اش به پول، به باشد تا دسترسي شخصي
مالكيت را به امري عام بدل كرده بود. هنگامي كه پول، حتي به ميزان نابرابر، در اختيار  شكلي بالقوه كرد كه به مي

سازد كه به حسي از استقالل دست يابد كه  تمامي طبقات قرار گيرد، در سطح نظري براي هر فرد ممكن مي
ماركس  داري را به همراه داشت. هاي ريشه اخت. اين امر داللتس سان مي ماركس آن را با رهاييِ حقيقي هم

 ٢٥».آورد داري} به وجود مي نياز به پول همان نياز واقعي است كه نظام اقتصاديِ {سرمايه«كرد كه  استدالل مي
دهد كه بدون گردن نهادن به  به فرد اجازه مي» چيز قدرت خريد همه ي خصيصهبا در اختيار داشتنِ «پول 

  ٢٦همبستگي اجتماعيِ جمعي در تمامي كاالهاي تجاريِ جامعه شريك شود.

                                                           
٢٣ Ibid., p. ٣٠٦. 

كه  آنوابستگي متقابلْ نخست بايد در شكل ناب خود توليد شود، يعني پيش از : «٢٧٦ .Marx, Grundrisse, op. cit., pنك به:  ٢٤
  ».گراييِ اجتماعيِ واقعي به امري ممكن بدل شود ي يك اشتراك تفكر درباره

٢٥ Marx, Economic and Philosophical Manuscripts of ١٨٤٤, op. cit., p. ٣٠٧. 
٢٦ Ibid., p. ٣٢٣. 
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اش به مزدهاي پولي تالش كند.  هاي متنوعي براي كارگر وجود دارد تا از آن طريق براي تضمين دسترسي راه
 را عملي كند يا ٢٧ر اعتصاب كند يا سياست اشتغالِ اعضاي اتحاديهستمزدهاي باالتتواند براي د كارگر مي

بر ي دولت يا كارفرما بپردازد يا شكني كند يا به تحريك در جهت كسبِ تدارك الزامات اجتماعي از سو اعتصاب
ا ريا حتي دسترسي به ثروت غيرمزدي  گذاري كند سرمايههاي بازاريِ نسبتاً كمياب  ي كسبِ مهارت روي گزينه

شك در مقايسه با مالكيت  نظر برسد و بي ها ممكن است بديلي متزلزل براي خودكفاييِ واقعي به اين گزينه .بخرد
 چنين طيف متنوعي از راهبردهاي ترازوي  كفهحال،  مستقيم بر وسايل معاش شخصي، چنين هم هست. بااين

هرحال متكي بر اعتماد به ديگر  اي كه به ممكن است در مقايسه با مالكيت جمعي سنگيني كند، مالكيت جمعي
  شده) است. در عمل ناگزير شود، اعتماد به مديرانِ منصوب شايد مالكان مشترك (يا چنان كه

  

  انگلس و ماركس يهمكار

گير داشت كه  برجسته ساختن اين موضوع تأثيري چشم) در ١٨٩٥-١٨٢٠انگلس ( شيفردر مستقلِ اثر ن،يبنابرا
خود   تحقيقانگلس در  د.شو تكايي براي كارگران محسوب نميا چندان ابزار قابل مالكيت، مزد، در مقام شكلي از شبه

چه بيش از  آن«مركز وضعيت پرولتري قرار داد: امنيت را در   ، فقدان١٨٤٥ي كارگر در منچستر در  طبقه ي درباره
ضرورت زندگيِ بخور و نميرِ اوست،  جايگاهفقدان امنيت  كوبد، مي ي كارگر انگلستان را درهم ي طبقه فقرْ روحيه

اين تشخيص در رابطه  ٢٨».كند ميتوان گفت او را به يك پرولتر بدل  امري كه به صورت خالصه ميوابسته به مزد، 
نوسانات بازار، در اثر جدليِ مشترك مواجهه با پذير در  يك وضعيت درماندگيِ آسيب مثابه بهبا وضعيت پرولتري 

ماركس در اين اثر استدالل  )، به كار گرفته شد.١٨٤٤(ي مقدس  خانوادهچپ،  هاي ماركس و انگلس عليه هگلي
روني و متخاصم خوار گرفتن توسط نيروهاي بي ي فرد به دليل شكل ــ اين احساس كه اراده» خودبيگانگي«كرد كه 

شود. چراكه براي بورژوازي سواري  شكل كامالً متفاوتي با پرولتاريا احساس مي از سوي بورژوازي بهگشته است ــ 
 ٢٩»قدرت خود او مثابه بهبيگانگي «نحوي كه]  انگيز و همراه با پاداش باشد، [به تواند هيجان با امواج بازار مي

صرفاً رو، بيگانگي  است؛ ازاينكننده  ناتوانامنيتي  داري تنها به معناي عدم يا، سرمايهاحساس شود. [اما] براي پرولتار
در جهت ي پرولتري  دهند كه غريزه ماركس و انگلس چنين ادامه مي شود. احساس مي ٣٠»قدرتيِ خود او بي« مثابه به

                                                           
٢٧ closed shop استخدام نيرو بپردازد و كارگران نيز  شود تنها از ميان كارگران عضو يك اتحاديه به توافقي كه طبق آن كارفرما متعهد مي

  پذيرند در تمام مدت اشتغال عضو اتحاديه باشند ـ م. متعاقباً مي
٢٨ Engels, Condition of the Working Class in England, ١٨٤٥, MECW, Vol. ٤, pp. ٤١٣_٤١٢. 
٢٩ Marx and Engels, The Holy Family, MECW, Vol. ٤, p. ٣٦ 
٣٠ Ibid. 
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 ٣٢»شرايط زندگي«از برخاسته شود ــ  درك مي ٣١»مطلقاً ضروري نيازِ«چون يك  سوسياليسم ــ كه هم
مسئله اين نيست كه اين « اند: به آنان القا كردهفكران  هايي باشد كه روشن ي درس پرولترهاست، نه امري كه نتيجه

. مسئله بر سر اين است كه كند تلقي مييا آن پرولتر، يا حتي كل پرولتاريا، در حال حاضر چه چيزي را هدف خود 
   ٣٣».كند ، از لحاظ تاريخي در چه جهتي سوق پيدا مياش هستيو در انطباق با  پرولتاريا چيست

كه انتقادي بر شارحان پيشين محسوب  ) بود١٨٤٥( ايدئولوژي آلمانياثر مشترك بعدي ماركس و انگلس 
شرايط «كه از آن مقطع به بعد نقش مهمي را در تفكر ماركس ايفا كرد: را در بردارد شد. اين اثر اصطالحي  مي

زد. در اين اثر، طبقه از لحاظ تحليلي و حتي  اين مفهوم فرد را از رهگذر مفهوم طبقه به جامعه پيوند مي ».هستي
شان از پيش مقدر شده است و  يابند كه شرايط هستي درميافراد ... «شكلي ملموس مقدم بر فرد است:  به

ها منتسب ساخته است،  هريك به آني  شان، كه طبقه روست، كه جايگاهشان در زندگي و تحوالت شخصي ازاين
شود،  ترتيبي متصور مي امنيت را به چه  عدمكه هر فرد رهايي از  اين پس ٣٤».گيرد ذيل آن [شرايط هستي] قرار مي

 بخشد. ميشان آن را تعين  ي خاصِ معيشت طبقاتي شرايط هستيِ منضم به شيوه ،نما شكلي سنخ به ،امري است كه
ها مبتني بر انگيختاري انساني در  اين ايده در رابطه با طبقات متنوعي به كار گرفته شد. براي مثال، عملِ سرف

شان را  پيشين بندگي هاي فراري شرايط سرف«جهت تالش براي رهايي از [وضعيت] بندگيِ وابسته صورت گرفت: 
كردند كه  ها صرفاً كاري را مي آن شدند ... مواجه ميكردند و] با آن  شان [درك مي امري اتفاقي نسبت به شخصيت

بنابراين، [ماركس و انگلس] چنين  ٣٥».داد ي ديگري نيز كه درگير رها كردن خود از قيودش بود انجام مي هر طبقه
هاي فراري تنها خواهان دسترسي به طيف كامل [امكانات] براي رشد و تكامل خود و ابرازِ  سرف«ند كه دادامه دا

ماركس و انگلس استدالل  ٣٦».بود]شده ها خارج  يط وجودي بودند كه از پيش فراهم بود [و فقط از دسترس آنشرا
در  ي كارِ شود. يك شيوه چنين برداشتي از او مي كردند كه كارگر وابسته ضرورتاً محدود است و از لحاظ ذهني نيز

كند  ايجاد ميي توليد را  از همان شيوهآرماني ه روايتي شكلي خودانگيخته در ذهنِ توليدكنند مضيقه و در قيدوبند به
ش براي پرورشِ خودكفايي بپردازد. در نزد سرف، ا هاي بالقوه كه در آن توليدكننده آزاد است كه به تكامل ظرفيت

 ٣٧آورد. ميآل از مالكيت خُرد مستقل پديد  شكلي خودانگيخته، تصوري ايده الييِ وابسته، بهكا خُرده ي توليد شيوه

                                                           
٣١ Ibid., p. ٣٧. 
٣٢ Ibid. 
٣٣ Ibid. 
٣٤ Marx and Engels, The German Ideology, MECW, Vol. ٥, p. ٧٧. 
٣٥ Ibid., p. ٧٩. 
٣٦ Ibid., p. ٨٠. 
٣٧ Ibid., p. ٧٩. 
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طلبيِ طبقاتي برخوردار  از جاه حال ها از رهگذر همبستگي طبقاتي در پي رهاييِ شخصي نبودند، بااين هرچند سرف
  ي كار خود، بلكه تأمين كنترلِ خودمختار بر آن. نه رها كردنِ شيوهبودند: 
كه، [به  ستيمعنا ن نيبه ا ايبودنِ پرولتار »كاليراد. «ندارد آن با ياديبن تفاوت وجه چيبه ه ديكارگر جد يطبقه الِيام

 اكتساباتدر جهت  يشخص ي از دغدغه يمنكرِ هر شكل ،يگذران زندگ يمطمئن برا تي] فقدانِ هرگونه مالكليدل
 طيشرا«مشخصاً  نيا ٣٨.»است شيازهاين يارضا مشغولِ يا يانسان موجود هر چون هم...  ايپرولتار«: است خودخواهانه

  :كشاند يم سمياليكه او را به سوس استيپرولتار »يِهست
اش در »ماهيت« هايي است كه يك حيوان يا فرد انساني، همان ي حيات و فعاليت شرايط هستي، شيوه

شان راضي  وجه از شرايط زندگي هيچ نفر از پرولتاريا بهها  كند. ... اگر ميليون بودن مي آن احساس راضي
... در  ها}  گاه {آن شان انطباق ندارد، آن»ماهيت«حتي در سطحي حداقلي با ها  آن» هستيِ«نيستند، اگر 

شان را با »هستي«فرصت مناسب اين امر را اثبات خواهند كرد، يعني زماني كه به مدد يك انقالب، 
  ٣٩نوا سازند. شان هم»ماهيت«

  
به بحث وارد كرد، بين پرولتاريا  ، تمايزي رافقر فلسفه، يعني در كتاب ١٨٤٧عليه پرودون در  اش حملهماركس در 

ارجاع به  ».اي براي خود درمقام طبقه«و پرولتاريا » اي براي خود عليه سرمايه اما نه كماكان طبقه«اي  در مقام طبقه
طبقه «ي بنجلِ  گيرد و مقوله صورت مي» براي خود  طبقه«و » طبقه در خود«ان خطا تحت عنو اين تمايز معموالً به

متن ماركس نيست، متني خود شود. چنين تمايزي برگرفته از  ي شرايط عينيِ فاقد آگاهي تعريف مينوع» در خود
سو، و از  از يك »منافع مشترك« و» وضعيت مشترك«بين يك به تمايز كه تمايز بين اين دو مقوله در آن آشكارا 

ي نمايندگي در  هدف پيروزي در حيطه شود، سازماني كه با فته مربوط مييا ارساخت تحولِ سازمانييك سوي ديگر، 
شاغول و ميزان در  وارد شود.آشكار  ٤٠»ي سياسيِ مبارزه«ي كارگر بتواند به فهرست  پارلمان پديد آمده تا طبقه

هاي حكومتيِ خاصي  سياست ي مدنيِ بورژوايي بود كه در مقام بازتابي از جامعه جا بسيجِ نيروهاي سياسيِ ليبرال اين
حاكي  براي يك طبقه» شرايط هستي«كند كه  ماركس در جاي ديگري از كتاب، تصريح مي كردند. يرا پيگيري م

                                                           
٣٨ Ibid., p. ٢٨٩. 
٣٩ Ibid., p. ٥٨. 
٤٠ Marx, The Poverty of Philosophy, MECW, Vol. ٦, p. ٢١١.  

  الستر جان به. ك. ر. نكرد ارجاع) an sich( »خود در« ي طبقه به هرگز ماركس
Making Sense of Marx (Cambridge: Cambridge University Press), ١٩٨٥, p. ٣٤٦, f.n. ٢. 

  كشد). دهد، سپس او را به همين خاطر به نقد مي اي متني ندارد به ماركس نسبت مي (الستر نخست اين تمايز را كه پايه
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ي بورژوايي و  طرحي از پيوند بين جامعه ١٨٤٩براي مثال، او در  ٤١ي سياسيِ متعاقب با خود نيز بود. از يك برنامه
  ليبراليسم را پي افكند:

تر} بر  آن بود كه بوروكراسي و ارتش، كه {پيشي بورژواييِ مدرن مستلزم  شرايط هستي در جامعه
بورژوايي فروكاسته هاي  تبادلبراي  صرف هايي بايست ... به ارگان بازرگاني و صنعت كنترل داشتند، مي

هايي كه امتيازات فئودالي بر كشاورزي و قيمومت بوروكراتيك بر  توانست با محدوديت شوند. اين جامعه نمي
دارا كند. چنين مواردي در تضاد با رقابت آزاد، يعني اصلِ حياتي اين جامعه، قرار كردند م صنعت تحميل مي

  ٤٢گرفت. مي
  

است، اما اين به  يافته سازمانشكل مشابهي در سطح سياسي  باشد، به» طبقه براي خود«هنگامي كه پرولتاريا يك 
كه يك حزب مدعيِ نمايندگيِ منافعشان شود، فاقد آگاهي طبقاتي  اين معنا نيست كه پرولترهاي منفرد، پيش از آن

  هستند.

  

  ستيكمون فستيمان
  پايه ي كارگر را تالش كردند خودنمايندگيِ سياسيِ طبقه ١٨٤٨ مانيفست كمونيستواقع در  ماركس و انگلس به

چيزي پرداختند كه بندي  صورتبه  ها آن ٤٣.دادند نيز تشخيص ميها  در جناح چپ چارتيستامري كه آن را ، بگذارند
ها مدعي نبودند كه با اين كار درحال  پارلمان يا به آن بود. آنيك  از نظرشان خواست سياسيِ مناسبي براي ارائه در

جدا و مجزا منافعي «ها  ادعاي آنان اين بود كه كمونيستوجود آوردنِ آگاهي طبقاتي هستند. درواقع،  فراخواندن و به
تمايلي «اي جمعي را در خود رشدوتكامل بخشد، واجد  كه اراده پرولتاريا پيش از آن ٤٤».از كليت پرولتاريا ندارند

در  ،»اش بدو پيدايش«بورژوازي، از همان  مبارزات پرولتاريا عليه ٤٥».غريزي ... به بازسازيِ عموميِ جامعه است
هاي ميانه را، [براي كارگران اين  ي كارگرِ سده رفته آن بود كه به مدد قهرْ جايگاه از دست«ي نخست در پي  وهله

يك  داشت، آرماني كه در آن معيشتيمزدهاي  حاصل ازاين امر اشاره به آرمانِ امنيت  ٤٦».عصر] بازيابي كند

                                                           
٤١ Marx, The Poverty of Philosophy (Moscow: Foreign Languages Publishing House, ١٩٥٦), p. 

١٥٣. 
٤٢ Marx, ‘Trial of the Rhenish District Committee of Democrats’, MECW, Vol. ٨, p. ٣٣٦. 
٤٣ Michael Löwy, The Theory of Revolution in the Young Marx (Boston: Brill, ٢٠٠٣), pp. ٧٩_٧٧. 
٤٤ Marx and Engels, The Communist Manifesto, MECW, Vol. ٦, p. ٤٩٧. 
٤٥ Ibid., p. ٥١٦. 
٤٦ Ibid., p. ٤٩٢. 
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 آمد. ازايِ كار منصفانه بر نوسانات بازارِ كار و كاالها فائق ميبه استاندارد زندگيِ عادالنه و اصلِ پرداخت منصفانه 
شناختنِ جايگاه نيروي كارِ كارگران در مقام شكلي از مالكيت،   رسميت ي امنيت و به اين دست مطالبه بنابراين،

مند و سياسي انقالبي  شكلي نظام يابد و به ي كارگر انسجام مي امري ذاتي درونِ پرولتارياست. [به اين ترتيب،] طبقه
نوسانات بيشتري را «هاي تجاري)  با اين كه تا چه اندازه مزدهايش (در اثر رقابت و بحران تناسبهم در  شود، آن مي

  ٤٧».يابد كند ... [و] معيشتش هرچه بيشتر تزلزل مي تجربه مي
هاي پرولتري برجسته ساختند. هنجارهاي  داري را براي تحقق آرمان ي سرمايه ماركس و انگلس اهميت توسعه

اند كه مبتني بر امتيازات قانوني  شكلي بنيادين منجر به تحليل رفتن تمامي اشكال مالكيتي شده بورژوايي از پيش به
 اقتصاديِ هاي اجتماعي بندي صورتكه  ست. درحالييا وحدت ناگسستنيِ فرد و ابزارها و منابعِ كارش بوده ا

داري  متفاوت مالكيت را حفظ كنند، گرايش سرمايههاي  شكلداري گرايش به آن داشتند كه اختالطي از  پيشاسرمايه
فرايندهاي اقتصادي را دگرگون، منحل و سيال سازد تا منطقِ تكينِ سرمايه تفوق شكلي پيوسته  بر آن است كه به

دهند كه  [از دل آن] دو طبقه ــ بورژوازي و پرولتاريا ــ پديد آيند. اغلب اين ايده را به ماركس نسبت مييافته و 
  هرگاه نيروهاي مولد ديگر نتوانند ذيل نظامِ مناسبات طبقاتي رايج توسعه يابند، نظام اجتماعي به حدود نهايي

نيروهاي مولد در دسترس «دقيقاً معكوس است:  يفستمانواقع در  مرزهاي [تكامل] خود رسيده است. اين فرمول به
مي در كليت نظ ها منجر به بي ي بيشترِ شرايط مالكيت بورژوايي نخواهند داشت ... آن جامعه ديگر گرايش به توسعه

در ي بورژوايي  ناكاميِ جامعه». سازند و هستيِ مالكيت بورژوايي را با خطر مواجه مي شوند ي بورژوايي مي جامعه
بورژوازي ديگر [عامليتي] «شود.  ي تضعيف شرايط هستيِ پرولتاريا درك مي مسير تحول و توسعه، عمدتاً، از دريچه
تواند براي اين  نمي، نيست ... چراكه كننده تعييناش بر جامعه در مقام قانوني  شايسته ... براي تحميل شرايط هستي

كه او بورژوازي را سير كند،  كه درعوض آن نشوددچار  }از بينوايي{ {كارگر} به وضعيتيتا  اي بيانديشد وضع چاره
  ٤٨».بورژوازي مجبور به سير كردن او باشد

فقط اند و  قادر به زيستن يابند مي شغليمادامي كه فقط كارگران كه از  يا   طبقه«پرولتاريا در مقام بنابراين، 
در «، بايد در قامت يك طبقه »شوند كه كارشان بتواند منجر به افزايش سرمايه شود مي شغلمادامي موفق به يافتن 

فاقد هر چيزي از «جا كه پرولتاريا  از آن ٤٩».هاي رقابت، تمامي نوسانات بازار قرار بگيرد معرضِ تمامي فرازونشيب
يابي به امنيت از  راهش براي دستيگانه  ٥٠،»آن خود است كه بخواهد امنيتش را تأمين و به دفاع از آن بپردازد

                                                           
٤٧ Ibid. 
٤٨ Ibid., p. ٤٩٠. 
٤٩ Ibid. 
٥٠ Ibid., p. ٤٩٥. 
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تواند شرايط ضروريِ  ي بورژوايي نمي جا كه جامعه شود. از آن اش ميسر مي رهگذرِ مالكيت جمعي بر شرايط هستي
اي را  كند و به اين وسيله شرايط هستيِ تازه هستيِ پرولتاريا را فراهم كند، پرولتاريا بورژوازي را از ميدان به در مي

شود كه به شكلي  كند، شرايطي كه براي نخستين بار [در تاريخ انساني] شرايطي محسوب مي از ميبراي خود آغ
ي هر شخص، شرط رشدوتكامل  انجمني كه در آن رشدوتكاملِ آزادانه«تعميم به سرتاسر جامعه است:  روا قابل انجه

است براي مشكل ديرينِ چگونگي آشتي دادنِ آزاديِ  موجزحلي  اين [گزاره] مشخصاً راه ٥١».ي همگان است آزادانه
  گاني. فردي و همبستگيِ جامعه

  

  ١٨٤٨] يها [انقالب باب در تأمل
بيني كرده بود،  گونه كه ماركس پيش و نه آنرساندند نه انقالبِ بورژوايي را به فرجام  ١٨٤٨هاي  مسلماً انقالب

چه  تر از آن ي مياني در پيگيري منافعش، كم طبقهسو،  شدند. ازيك ميپيشرفتي در پيشبرد منافع پرولتري محسوب 
ها،  ي مياني و دهقان زوالِ طبقه مصمم نشان داد. از سوي ديگر، قشرهاي پاييني و ظاهراً روبهخود را رفت،  انتظار مي

تاريخ «زارشش از امور و پرولتر ايفا كردند. بنابراين، ماركس در گكارگران واقع نقش مهمي در مخالفت با منافع  به
توجهش را به جز پرولتاريا،  بهتهيه شده بود،  ١٨٤٨ي  خورده ، كه در زمان فروكش كردن انقالبِ شكست»معاصر

)، به تحليل ١٨٥٠-١٨٤٨( طبقاتي در فرانسه ي همبارزي مقاالتش،  كرد. مجموعهديگر معطوف آگاهي طبقات 
اشرافيت «، »مالكان بزرگ زمين«هاي رقيبي بود از جمله  پرداخت كه متشكل از جناح ي بورژوا مي آناتوميِ طبقه

بنديِ نسبتاً گسترده از  اين مقوله ٥٢».راني ... {و} صنعتي بورژوازيِ تجاري، كشاورزي، كشتي«، سرانجامو » مالي
در فهرستي كه [ماركس]  ٥٣!»نظم، دين، خانواده، مالكيتاش:  روايي حيات فرمان شرايط«بود به  مقيدبورژوازي 

هايش،  خريدها و فروش« :ماهيتاً اجتماعيِ بورژوازي از اين قرار بود» شرايط هستيِ«بعدتر به دست داد، 
مالكش، ي ا هايش، اجاره بهاي زمين هايش، اجاره اش، رهن و وثيقه كارهاي محضريهايش،  هايش، ازدواج برات

  ٥٤».سودهايش و تمامي قراردادها و منابع درآمدش
شوند كه واجد خودآگاهي كامالً  اي حاضر مي طور مشخص، دهقانان در واكاوي ماركس در قامت طبقه به

در نظامِ «كند:  متمايزي از منافع خود هستند. بار ديگر اين شرايط هستي است كه آگاهي را تعيين مي

                                                           
٥١ Ibid., p. ٥٠٦. 
٥٢ Marx, The Class Struggles in France, MECW, Vol. ١٠, p. ٥٠. 
٥٣ Ibid., p. ٩٦. 
٥٤ Ibid., p. ١٤٢. 
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برخالف اغلبِ تفسيرها از ماركس،  ٥٥».محض را داردابزار توليديِ شدن اراضي، زمين براي مالكش حكم  قطعه قطعه
 تعصب دهقانان«او خود هرگز وجود يك آگاهي طبقاتيِ دهقاني مشخص را نفي نكرد. درواقع، او با ناراحتي از 

  گفت. مي سخن ٥٦»حقوق مالكيتآنان بر ... ي  متعصبانه پافشاري«و » نسبت به مالكيت
ي سياسيِ سرمايه در كشور، به اعمال قدرت و نفوذي  ، با توجه به غلبه١٨٤٨ي  كارگران پاريس در انقالبِ فوريه

هرچند همين  ٥٧».محصور در نهادهاي اجتماعي«... اي بود »جمهوري«ي اين امر  از اندازه پرداختند. نتيجه بيش
شاهدي بر اين  پرداخت، پردازي [در باب امور] مي تاريا به نظريه، كه از طرف پرول»هاي سوسياليستي انگاره«رواجِ 

  بود كه انقالبي پرولتري در دستور كار نبود. چراكه
كه دست به شورش زده باشد،  اي كه منافعِ انقالبيِ تمامي جامعه در آن متمركز است، همين طبقه

يابد: دشمناني كه بايد بر  خويش بازميي  اش را در موقعيت ويژه ي فعاليت انقالبي درنگ محتوا و ماده بي
كند و نتايج اقدامات و  ديكته ميها را  ها غلبه كرد، اقداماتي كه بايد انجام گيرند و نيازهاي مبارزه آن آن

اكتشاف نظري  گونه اي به هيچ كشاند. چنين طبقه ها مي خود اين طبقه است كه وي را به فراتر از اين اعمال
ود، او از انجامِ انقالب ي كارگر فرانسه هنوز در چنين موقعيتي نب دهد. طبقه تن در نمي ي خود در باب وظيفه

  ٥٨هنوز ناتوان بود. خاص خود
بنديِ  نخستين صورت« ] در نزد ماركس،droit au travail» [حق كار«حال، تقاضاي عمومي براي  بااين

) ١٨٥٢( هجدهم برومرماركس در  ٥٩».صه شده بوداي بود كه مطالبات انقالبيِ پرولتاريا در آن خال وپاشكسته دست
دهقانان و «و منجر به برانگيختنِ اپوزيسيونِ  ي كارگر از لحاظ سياسي گسترش يافته تصديق كرد كه طبقه

همه، دهقانان به نمايندگي از خود يك حزب سياسي تشكيل ندادند، بلكه متحد  بااين شده است. ٦٠»بورژواها خرده
جنبشِ بناپارتيستيِ لوئي ناپلئون شدند كه مبنايي شهري داشت. در دل چنين بستري است كه بايد به بررسيِ 

  ي مشهور ماركس در باب دهقانان فرانسه پرداخت: قطعه

                                                           
٥٥ Ibid., p. ١٢٠.  

  ] ١٣٣، نشر مركز، ص »نبردهاي طبقاتي در فرانسه«ي فارسي باقر پرهام از  [برگرفته از ترجمه
٥٦ Ibid., pp. ١٢١ & ٧١. 
٥٧ Ibid., p. ٥٥. 
٥٨ Ibid., p. ٥٦.  

  ، با اندكي تغيير]٢٢ي فارسي، ص  [برگرفته از ترجمه
٥٩ Ibid., pp. ٧٩_٧٨. 
٦٠ Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon, MECW, Vol. ١١, p. ١٠٩. 

  ].٢٢نشر مركز، ص  ،»ر لوئي بناپارتمهجدهم برو«ي فارسي باقر پرهام از  [نك به ترجمه 
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ي  كه شيوهبرند   اي به سر مي در شرايط هستي  است كه هخانوادها   ليون[بحث بر سر] مي مادامي كه
در تقابلي خصمانه با ديگر ها را  سازد و آن ها، منافع و فرهنگشان را از ديگر طبقات مجزا مي آن  حيات

دهند. [اما] مادامي كه  ها يك طبقه را تشكيل مي توان گفت كه آن دهد، مي طبقات قرار مي
مالك وجود دارد و همسانيِ منافعشان منجر به  اي بين اين دهقانان خرده محليپيوندمتقابل [صرفاً] 

ها را جزئي  وان آنت شود، نمي ها نمي گيري هيچ اجتماع، پيوند ملي و سازمان سياسي در ميان آن شكل
  ٦١از يك طبقه دانست.

  
بلكه مسئله  اند. فاقد آگاهيِ طبقاتيجا بر سر اين نيست كه دهقانان  شود، مسئله اين چه معموالً ذكر مي برخالف آن

پنداشت) صرفاً از اين قرار است كه دهقانان واجد تواناييِ شكل دادن به نمايندگيِ  كه خود ماركس نيز مي (چنان
اي دال بر  [در متن ماركس] هيچ نكته ٦٢».شان را به نام خودشان ابراز كند منفعت طبقاتي«سياسي نيستند كه بتواند 

  نحوي ناآگاه از آن، هستند. د كه دهقانان فاقد منافع، يا بهاين وجود ندار
 گري است. آنان پايان اربابي» شهر  آرمان«شود:  نزد ماركس، دهقان اجباراً به سمت هدف مالكيت سوق داده مي

اند ــ تركيبي از حفظ  ترجيح داده را» گرايانه واقع«هاي تاريخي، اهداف  شك، در اغلب دوره ي دهقانان بدون توده
همه،  بااين ٦٣داران و رفتن به بهشت. آميز در اجتماع محلي، دفاع در برابر مطالبات كمرشكن زمين جايگاه احترام

 محسوب يدهقان تحرك در ذاتي يامر يدهقان تيمالكاي كه بايد به آن توجه كرد از اين قرار است كه  نكته
اش را تأمين كند. ميل رواني او  قادر است با استفاده از قطعه زمينش خود و خانواده نظريدر سطح دهقان  .شود يم

يابد. هنگامي  وسايل معاشش تجلي مي آخر، مالكيت قانونيِ انداز آرمانيِ كنترلِ خودكفا، و دست براي امنيت در چشم
بلندپروازي اين طبقه  ند، تحقق آشكارِهاي دين و تسليم و تمكين به حد كافي از مشروعيت افتاده باش كه رازورزي

[چيزي جز] در اختيار داشتن زمين زراعي  شده است،  شان با وسايل توليد تعيين از موجودات انساني، كه توسط رابطه
  خود (خواه به صورت فردي و خواه جمعي) نخواهد بود.

شكلي  اي طبقاتي پرداخت، كه به به مداقه در باب مقوله هجدهم برومرو  ي طبقاتي در فرانسه مبارزهماركس در 
توجه كه قاعده را  شود. اين مثال نقضِ جالب ي معاشِ مستقر حاصل نمي استثنائي از آگاهي طبقاتيِ برخاسته از شيوه

                                                           
٦١ Ibid., p. ١٨٧.  

  ي فارسي كه اختالفات فراواني با متن انگليسي داشت ـ م.] ترجمه ١٦٧[ص
٦٢ Ibid. 
٦٣ See Marx, The Class Struggles in France, op. cit., p. ٩٢: 

  »ي رهني است كه بورژوازي بر مايملك دهقان دارد كننده رهني كه دهقان بر مايملك آسماني دارد، تضمين«
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 ٦٤برخوردار است.» وسايل معاش ناروشني«ي تماماً انگلي كه از »لمپن پرولتاريا«عبارت است از  كند، مشخص مي
رو، به هيچ  كند و ازهمين مشخصِ مالكيت منضم نميهاي  شكليك از  مپني خود را به هيچي هستيِ ل شيوهاو 

شود، يعني به  شده باشد منجر نمي كه از بند قيود و وابستگي رها  انگاشته ي معاش متعالي شيوهيك برداشتي هم از 
 ي يكسان در ميان طبقات توليدكننده ي معاش كه به از شيوه انگاشته ي متعاليها چيزي مشابه با آن دست برداشت
اي برخوردار باشد،  ي معيشت مولد ساختاريافته كه از شيوه آن شود. لمپن پرولتاريا، بي مستقيم و استثمارگران يافت مي

د: آي هر آن كسي كه حاضر باشد پول بيشتري بدهد درمي كند كه به استخدام ي اراذلي عمل مي چون دسته اغلب هم
  انگارد. لمپن پرولتاريا انگل بودن را متعالي مي

  

  او ياقتصاد مطالعات و ماركس ١٨٥٩ ي»مقدمه«
اقتصادي و اثرات آن بر هاي  شكلي  عهاي به مطال شكل فزاينده گام با فروكش كردن موج انقالب، ماركس به هم

شكلي  )، تالش داشت كه به١٨٥٩( اقتصاد سياسيبر نقد درآمدي  بر» مقدمه«آگاهي طبقاتيِ افراد روي آورد. او در 
دهد كه ساختار  هايش ملهم از آن بود را ارائه كند. در اين متن توضيح مي واره خطوط اصلي تفكري كه پژوهش طرح

را ترجيح  ٦٥»مناسبات توليد«دهد. هرچند او اصطالحِ  آن جامعه شكل مي» مناسبات مالكيت«ي معيني را  هر جامعه
توانند  مالكيت نمي ها از تواند پافشاري او بر اين نكته را انتقال دهد كه برداشت كه اين اصطالح بهتر ميدهد، چرا مي

گذران  ها به رهگذر آنلحاظ تاريخي از  هايي هستند كه افراد به ها برخاسته از شيوه روا باشند، بلكه اين برداشت جهان
هايي نيستند كه افراد در تاريخ به تفكر  شمار ايده رفاً يكي از بيها از مالكيت ص اين دست برداشت پردازند. زندگي مي

يك  گيري دين هستند، به اين معنا كه موجب شكلهايي بنيا ها برداشت پيرامونشان پرداخته باشند. اين برداشت
اي كه مالزم با اشكال مالكيت  شوند. شرايط هستي ي خوب مي ] از يك جامعهimaginaire[ خياليتصورِ تماماً 

شوند. توليدكنندگان  اي بدل مي رواي عيني و اخالقي شده و به اكسيرهاي جهانآرماني خصوصي هستند،  به
ي ي عادالنه، ثبات و انسجام خانوادگ كردنِ مبادلهآرماني مستقيمي كه مالك وسايل معاش خود هستند، به 

هاي]  هم نه صرفاً در مقام مواردي الزم براي حفظ يكپارچگيِ مالكيت خُرد، بلكه در مقام [آرمان پردازند، آن مي
ها، وظايف و حقوق  كردنِ آزاديآرماني ي مدنيِ بورژوايي به  جامعه ي پيگيري هستند. روايي كه شايسته جهان

هايي ديگر از همين  نفسه. و مثال في  لكه در مقامِ اصول اخالقيصرفاً درمقام شرايط هستيِ سرمايه، ب  پردازد، نه مي

                                                           
٦٤ Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon, op. cit., p. ١٤٩. 
٦٥ Marx, ‘Preface’, A Contribution to the Critique of Political Economy (١٨٥٩), in David 

McLelellan (ed.), Karl Marx: Selected Writings, ٢nd ed. (Oxford: Oxford University Press, ٢٠٠٠), 

p. ٤٢٥. 
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اي، در توازني پيچيده و پيشامدگونه از نيروهاي  هاي مربوط به هر نوع جامعه كند كه ايده ماركس ادعا مي دست.
  اجتماعي مشخصي ريشه دارد.» تماميت«طبقاتي و اشكال مالكيت موجود در هر 

در مقام فقط كنند، بلكه  گذاري نمي امر خير ارزش مثابه بهنفسه  في، شكل مالكيت را سرانجامهرچند، افراد، 
ي  رسيده ارث ازند كه در بستر بهاي بپرد توانند به گذران زندگي شوند كه از رهگذرش مي ابزاري با آن مواجه مي

به ما توضيح داده بود، » قدمهم«طور كه ماركس در  همان ٦٦شود. مند تلقي مي اي شرافت ماعي زندگيهنجارهاي اجت
مفهوم  دهد. انحالل و بازسازي سوق مي مسيرمالكيت را در هاي  شكلي نيروهاي مولد مادي  از نظر او توسعه

 adموردي [ دهيِ (آسيايي، باستاني، فئودالي و مدرن) در نزد ماركس، بيشتر نقشِ بازنظم» هاي توليد شيوه«مصرحِ 

hoc[  حد كافي  د بهوش هرچند در معنايي كلي، تصويري كه ارائه مي كند. تاريخي مرسوم را ايفا مي» هاي دوره«به
رو و، از لحاظ قلمرويي،  اي] كوچ كند كه [شيوه سطحِ بسيار پايينِ بارآوري افراد را مجبور مياز وضوح برخوردار است. 

هاي  كند كه به شيوه ش بدانند. افزايش بارآوري افراد را تشويق ميبرداري از منابع طبيعي را ارز طلب از بهره گسترش
انگيزد.  بنديِ امالك برمي اي را براي قطعه اشتياقِ فزايندهرو،  پرورشِ هرچه بيشتر منابع روي بياورند و از همين

ترتيب،  و به اين كند قطعه را ايجاد مي كارگيريِ علم در توليد گرايش به درهم شكستنِ مرزهاي مالكيت قطعه به
  شود. شده هردم بيشتر در افق پديدار مي مالكيت اجتماعي

هاي  بندي به پژوهش در باب مفصلسرمايه اش براي نوشتنِ  يافته و مقدماتي هاي بسط نوشته دست ماركس در
شود،  به باور او، مادامي كه جهان به شكلي خصمانه و تهديدآميز بر ما پديدار مي آگاهي بر مبناي مالكيت پرداخت.

تنها كسب كنترل بر شرايط هستي فرد است  ٦٧».آييم و شكل بسته و ايجاد محدوديت برمي در تكاپو براي صورت«
مالكيت بر شرايط كار مالكيت بر كار، به ميانجيِ «ناپذيرِ  ي فروكاست رانهآورد.  كه احساس امنيت به همراه مي

رسند، حتي هنگامي كه خاموش و آرامند:  كند كه بردگان به ندرت به رضايت مي ماركس اشاره مي ٦٨».درآمده است
... حتي آن بخش از كار  هستي خودشدهد، نه براي  ه به كار تن ميي ترس بيروني است ك برده تنها بر اثر تكانه«

منظور جبرانِ ارزشِ [زنده] نگاه داشتن خودش انجام  بخشي كه به  يعني آندهد ــ  كه براي خودش انجام ميرا 
آگاهي از «نزد برده، خود همين  ٦٩».دهد دار انجام مي كند كه براي برده چون كاري جلوه مي شود ــ در نظر او هم مي

لكيت ديگري تواند در ما نميهشياري نسبت به اين امر است كه او «ي  پديدآورنده» خود در مقام يك شخص
                                                           
٦٦ See Marx, The Poverty of Philosophy, op. cit., p. ١٧٥:  

ي اصلي عبارت از محروم نماندن  جا كه مسئله شود ... از آن در مناسبات توليداش مي هر تغيير در نيروهاي مولد انسانْ ضرورتاً منجر به تغييري«
  ».شده است، بنابراين، اشكال سنتي توليد بايد درهم شكسته شوند از ثمرات تمدن، ثمرات نيروهاي مولد كسب

٦٧ Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, op. cit., p. ٨٥. 
٦٨ Ibid., p. ٧٤. 
٦٩ Marx, Economic Manuscripts of ٦٣_١٨٦١, MECW, Vol. ٣٤, p. ٩٨. 
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 ٧١»رفتار نه در مقام كارگر، بلكه در مقام مالك«تا بتوانند  رهايي يابندكه از استثمار  اميد دارنددهقانان  ٧٠».باشد
چون  مالكيت زمين هم«رو براي دهقان جذاب است كه  بهتري داشته باشند. آرمانِ رهاييِ اجتماعي دقيقاً از اين

] نيز از رهايي اجتماعي، artisan[وران  پيشهتصور  ٧٢».كند ي توليد او جلوه مي شيوهممتازترين شرط براي كاميابيِ 
تشخيص طور كه  همانكند.  جلوه مي ٧٣»مالكان ابزار«ساختن خودشان در مقام   چون محقق شكلي مشابه، هم به

ه اين خودانگيخت شكلي نيز بهوران  پيشهشود،  تلقي مي وري الزم پيشهبراي تضمينِ حيات آرماني برخي شروط 
ي توليد، حتي زماني كه محدود و مقيد است،  شيوهدهند.  خُرد را تشخيص ميمبتني بر مالكيت  آرمانيشروط 

ور  پيشهكه آرماني  آورد. از قيد رسته را پديد ميو  »زندگي شايسته«يك اي از  انداز ويژه شكلي خودانگيخته چشم به
ابزار و كارگاه و دسترسيِ منصفانه به بازار براي كاالهاي خُرد. اين همان عبارت است از مالكيت بر » كند تصور مي«
كه در سطح آرماني ، ٧٥»شود از مالكيت محدود است كه با كار مولد حاصل مي گران /صنعت٧٤گان جامه آل بي ايده«

  ها همان اقتصاد اخالقي است. ي آن يافته اجتماعاً تعين» شهرِ آرمان« وسيع شناخته شده است.
در  ي تضمين شرايط بازتوليد خودشان را داشتند. براي ماركس، طبقات استثمارگر نيز به همان اندازه دغدغه

ي حاكم را به حركت وا  چه اعضاي طبقه آني استثمارگر را امري ذاتيِ فرد تلقي كنيم.  جا نيز بايد منافعِ طبقه اين
اين امر نزد نخبگان فئودالي  در بازتوليد.» ش اجتماعينق«دارد منفعت شخصي است نه نوعي ميل به ايفاي يك  مي

، »جامعه يا دولت«مدد قدرت  ها از رهگذر سلطه بر توليدكنندگان مستقيم به امري بديهي است، چراكه درآمد آن
تر براي  ناگفته پيداست كه مورد بورژوازي موردي پيچيده ٧٦آيد. يعني از رهگذر ايدئولوژي يا اجبار، به دست مي

قانوني تحديدشده.از لحاظ دار است و نه  ريشه هستيِ آن نه از لحاظ قلمرو ماركس بود، از اين نظر كه شرايط 
اشاراتش به ديگر كمتر از توجهي  شكل قابل اشارات ماركس به شرايط هستيِ بورژوازي، در آثارش تا اين مقطع، به

ي بورژوايي كرد خود  [يعني] آناتوميِ جامعه ي اقتصاد سياسي هايي كه او صرف مطالعه طبقات بوده است. سال
  ي هستيِ بورژوايي. ي شيوه گواهي است بر تعهدش نسبت به پرده برداشتن از شكل ويژه

                                                           
٧٠ Marx, Grundrisse, ١٨٥٧, trans. Martin Nicolaus (Harmondworth: Penguin/NLR, ١٩٧٣), p. ٤٦٣. 
٧١ Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, op. cit., p. ٦٨. 
٧٢ Marx, Capital, Vol. ٣, MECW, Vol. ٣٧, p. ٦٠٨. 
٧٣ Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, op. cit., p. ٩٨. 

٧٤ sans-culottes رسميت شناخته  ي به نظامِ انقالب كبير فرانسه بودند كه جزئي از سه طبقه گان همان اقشار پياده جامه ها يا بي كلوت سان
  .شدند ـ م محسوب نمي })بورژوا{ي سوم  مالكان/روحانيون/طبقه(شده 

٧٥ William Scott, ‘The Pursuit of ‘‘Interests’’ in the French Revolution: A Preliminary Survey’, 

French Historical Studies, XIX (١٩٩٦) p. ٨٤١. 
٧٦ Marx, Theories of Surplus Value, Part ١ (London: Lawrence & Wishart, [١٨٦٣]١٩٦٩), pp. 

٢٢٥_٢٢٤. 
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ي او نيز عمدتاً  منظر كه رانه دار نزد ماركس دقيقاً فردي است مشابه با افراد متعلق به ديگر طبقات، از اين سرمايه
طبقاتي مالكيت مولد را تهديد  خاص هايي كه يك شكلِ چالشي  همهدر برابر مراقبت چيزي نيست مگر دورنماي 

اي است كه مالكيت توليدكنندگان مستقيمِ وابسته يا  كه مزرعه، كارگاه يا محل كار همان آگاهي درحالي كنند. مي
و  بخشي مالكيت بورژوايي عبارت است از توانايي اجتماعي، در شكلِ سرمايه، براي انضباط كند، مستقل را تعريف مي

ي مالكيت ــ منابع طبيعي، ابزارآالت و نيروي كار. علت توليد كاالها از سوي  سازيِ اشكالِ پراكنده هماهنگ
اي است كه در  ستي اجتماعيتالش براي تضمينِ ههاي بازار، بلكه  گويي به فرصت دار، نه چندان پاسخ سرمايه

تا با  كند دار ميداري صاحبِ سرمايه را وا ي توليد سرمايه هاي رقيب در انزوا قرار دارد. شيوه نسبت با ساير سرمايه
اگر او موفق  هاي مبادله در شكل كاالهايي براي مبادله، اين مهم را به انجام رساند. انباشت مداوم و گسترشِ ارزش

دارانِ رقيب جاي او را در بازارش اشغال  ، سرمايهرا بيشينه سازد گذاري سرمايهوجوه رو  ارزش اضافي، و ازهميننشود 
صرفاً به دار با رسيدن به آن بتواند توليد خود را  كنند. هيچ حد مطمئني از سهم بازار وجود ندارد كه سرمايه مي

داران در  كه به انحصارِ كامل دست يابد. متعاقباً، سرمايه نميزاني محدود كند كه از فروش آن مطمئن باشد، مگر آ
يابي  همه، جز در صورت دست دهند. بااين هاي قانوني بر رقابت عنصري از مزيت شخصي را تشخيص مي محدوديت

يش منظور خالص شدن از كاالها دار [در ساير موارد] به شده، سرمايه كاري گيري از بازاري دست به انحصار يا بهره
وجه  هيچ توان به دارانْ را نمي سرمايه اند، نيازمند بازارهاي آزاد است. وار روي هم تلنبار شده شكلي ديوانه كه به

تر در تكاپويند كه  نوميدانه شكلي هردم ها به ودل سيرِ [فرايند] توليد دانست. بلكه آن دهندگانِ مستقل و چشم سازمان
ها از  گري آن اي دست يابند: پويايي و غارت شده به چنين امنيت تضمينسازيِ سهم خود از بازار  با بيشينه

 ه صورت ايجابي و بانيست كه ب داران امري ضروري براي زندگي شايسته يا چيزي بازار نزد سرمايهروست.  همين
ن توليدكنندگان باز از آن استقبال كنند، بلكه صرفاً كنترلي سلبي در برابر توليدكنندگانِ رقيب است، خواه اي آغوش

[اعمال]  تأثير سرجمعِ كند كه ماركس استدالل مي ٧٧داران. مالكان خُرد باشند، خواه كارگران و خواه ديگر سرمايه
شود  باعث ميسازيِ سهم خود از آن هستند،  ي بيشينهدر پ توجه به ظرفيت كليِ بازار، ، بيداران منفردي كه سرمايه

  ٧٨اي. هاي دوره كلي ذاتي مستعد آشوبش ساز پويا شود و هم به دگرگونشكلي  داري هم به كه سرمايه

  
  هيسرما

                                                           
٧٧ Marx, ‘Draft of an Article on Friedrich List’s Book: Das Nationale System der Politischen 

Oekonomie’, ١٨٥٤, MECW, Vol. ٥, p. ٢٧٥. 
٧٨ Simon Clarke, Marx’s Theory of Crisis (Basingstoke: Macmillan, ١٩٩٤), pp. ٢٨٢_٢٨٠ ,١٨. 
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ي  هاي ذاتيِ جامعه تمامي تناقض در سطح] مناسبات پولي«[كه  دلمشغول اين بود، ماركس كماكان ههم بااين
 وضعيتدر يك اي  شدن واجد پيامدهاي ويژه كااليي ٧٩».اند د كه فرونشسته و از بين رفتهننمايان چنين مي بورژوايي

مناسبات اقتصاديِ موجود به «سازند كه براي  است، چراكه روابط پولي اين امر را ممكن مي» دموكراسيِ بورژوايي«
معناي دقيق  ، به»كار«براي مواجهه با اين مسئله، تالش كرد تا نه  ١٨٥٠ماركس پس از  .پرداخت ٨٠»تراشي دليل

دار  چه كارگر به سرمايه آن ٨١عريف كند كه در مالكيت پرولتاريا قرار دارد.چيزي ت مثابه بهرا » نيروي كار«كلمه، بلكه 
بندد تا براي مدت زمان مشخصي، [تمامي]  او قرارداد مينيست. بلكه، » كار«فروشد، صرفاً كميتي مشخص از  مي

به پايان  مزدها با پرداختصرفاً بنابراين، مبادله  مدير قرار دهد. خدمتــ را در  "نيروي كار"هايش ــ  تالش
دار، كه به  براي انجام قرارداد مزدي ندارد، و سرمايه تشديد كار الزمشدر رسد. بين كارگر، كه هيچ منفعتي  نمي

، ضرورتاً بايد تعارضي چنين منفعتي دارد كامالًمزد  براي  سرمايهطريق صرف از  سازيِ سود بيشينه به دليلِ نياز مبرم
 يدار كارگران براي شكلي مشاركتي از بنگاه سرمايهد كه شو منجر نمي اين امربه پديد بيايد. بنابراين، مزد 

كند ندارند.  در اين معنا، كارگران هيچ سهمي از مالكيت در شركتي كه آنان را استخدام مي». خريداري شوند«
اما او كماكان  ٨٢».مزد معادل با سهم كارگر از كاالهايي كه توليد كرده است نيست«نوشت كه  ١٨٤٧ماركس در 

كه مزد بازنمايِ پرداخت كامل  كند چنين جلوه ميكارگر  در نظرِ) تصديق كند كه ١٨٦٧( سرمايهمجبور بود كه در 
دار براي  صرف پرداختي در ازايِ حقِ سرمايهشده است، نه  ارائهداري  سرمايهكه به بنگاه است در ازاي كارِ واقعي 

  ٨٣».كند چون كارِ پرداخته جلوه مي تمامِ كار هم«ي قرارداد مزدي:  در طول دوره استخراجِ كار به بيشترين حد ممكن
چون  به نيروي كار هم دتوان داري نمي حال، ماركس معتقد (يا اميدوار) بود كه پرولتاريا در نظام سرمايه بااين

بر وضعيت  سرمايهاعتماد از مالكيت مستقل اتكا كند. بنابراين، تقريباً تمامي ارجاعات به پرولتاريا در  شكلي قابل
داري از  قصد اثبات اين را داشت كه سرمايه سرمايهماركس در  ٨٤ي كارگر تأكيد دارد. اطمينانِ مزمنِ طبقه عدم

كنند و  گذران زندگي ميبخورونمير شكلي  اي .. كه به كارگران مزدي«ئن براي فراهم آوردن يك حيات مطم

                                                           
٧٩ Marx, Grundrisse, op. cit., p. ٢٤٠.  

  .»شود يم متصور ساده يشكل ي منزله به كه« ديگو يم ادامه در ماركس
٨٠ Ibid., pp. ٢٤١_٢٤٠ 
٨١ Martin Nicolaus, ‘The Unknown Marx,’ in Robin Blackburn (ed.), Ideology in Social Sciences: 

Readings in Critical Social Theory (London: Fontana, ١٩٧٢), p. ٣١٢. 
٨٢ Marx, Wage Labour and Capital (Whitefish, MT: Kessinger Publishing, ٢٠٠٤), p. ١٢. 
٨٣ Marx, Capital, Vol. ١, MECW, Vol. ٣٥, p. ٥٣٩. 
٨٤ Etienne Balibar, ‘In Search of the Proletariat: The Notion of Class Politics in Marx’ (١٩٨٤) in 

Balibar, transl. James Swenton, Masses, Classes and Ideas (London: Routledge, ١٩٩٦), p. ١٢٦. 
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كند كه چنين امري ذاتي نظام  ناتوان است. او استدالل مي ٨٥»كنند گيرند و روزانه خرج مي مزدشان را هفتگي مي
است كه  نرخ انباشت {سرمايه} متغيرِ مستقل است و نه وابسته؛ [و اين] نرخ مزد«داري] است، چراكه  [سرمايه

  ٨٦».متغير وابسته است، نه مستقل
داري، هر دو در ميل به تضمين  كند كه پرولتاريا و كارگرِ پيشاسرمايه استدالل مي سرمايهوضوح در  ماركس به
اند. ميل به خودمختاريِ شخصي در برده و سرف منجر به پديد آمدن شوقي براي مالكيت خُرد  مالكيت سهيم

 داري چيزي نيست مگر محقق ساختنِ خود به عنوان افراد بنابراين، بلندپروازيِ برده و كارگرِ پيشاسرمايهشود.  مي
 مرسومشي كار  تواند اين وسايل را به شيوه وسايل توليدي واجد امنيت است و ميآزادي كه از لحاظ مالكيت بر 

   تخصيص دهد:
مالكيت شخصيِ كارگر بر وسايلِ توليدش بنيانِ صنعت خُرد است ... شرطي ضروري براي 

  ٨٧ي توليد اجتماعي و فرديت آزاد خود كارگر. توسعه
  

كه كارگر مالك خصوصيِ وسايلِ كاري باشد كه از سوي «رود  امنيت زماني از بين مي يا دهقان، عدم ور پيشهبراي 
استادكار از چون  گر مالك ابزاري كه هم كند، صنعت دهقان مالك زميني كه كشت مي شود: كار گرفته مي خودش به

شدن زمين و پراكندگيِ ساير ابزارهاي توليد را  قطعه  قطعه« چنين وضعِ اموريهرچند، ». كند آن استفاده مي
  ٨٨».گيرد فرض مي پيش

حال، ماركس  بااين ٨٩».پندارد چون چيزي كه مالك آن است مي نيروي كارش را هم«شكلي مشابه  كارگر نيز به
ا زماني شده است، يعني ت ها اجتماعي كند كه شرايط هستيِ پرولتاريا ضرورتاً شرايطي جمعي است. كار آن اشاره مي

دادهاي فرديِ آن فروكاست.  توان حتي در سطح پايه به درون كه تجميع نشود فاقد معناست. توليد مدرن را نمي
يك نيروي مولد  خود ياري پردازند و اين هم مي اشتراكيدر يك بنگاه ضرورتاً  ياري بازوان فراواني به هم

ــ به اين معناست كه حقوق مالكيت تنها زماني » اين تمركزگرايي«داري ــ  ي سرمايه توسعه ٩٠ناپذير است.  تقليل
                                                           
٨٥ See the translation in Marx Capital, Vol. ١, trans. from the first German edition by Ernest 

Untermann (Chicago: Charles H. Kerr, ١٩١٩), pp. ١٦٤_١٦٣. 
٨٦ Marx, Capital, Vol. ١, MECW, op. cit, p. ٦١٥. See also, Marx, Economic and Philosophical 

Manuscripts, ١٨٤٤, MECW, Vol. ٣, p. ٢٤٠. 
٨٧ Marx, Capital, Vol. ١, MECW, op. cit., p. ٧٤٩. 
٨٨ Ibid. 
٨٩ Ibid., p. ١٧٨. 
٩٠ Marx, Capital, Vol. ١ (London: Penguin, ١٩٧٦), pp. ٤٤٧ & ٤٤٣, cited in Michael Fisher, ‘Base-

Superstructure and Marx’s Social Theory’ (MSc thesis, University of Bristol, September ١٩٩٨). 
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و » فرايند كار ي يارانه شكل هم« چون] [عواملي هم ود كهش ي كارگران به امري ممكن بدل مي براي توده
ي  توسعه ر نظر گرفته شوند.د ٩١»اند استفاده دگرگوني ابزارآالت كار به ابزارآالتي كه تنها به صورت جمعي قابل«

شده اما ميل آدمي براي استقالل و تكيه » مالكيت خصوصي براي توليدكننده«داري منجر به كنار گذاشتنِ  سرمايه
 ي  مالكيت فردي بر مبناي [روال] اكتساب در دوره«يابد كه در پي كسب  در انگيختاري تجلي ميبر خود

رويكرد رايج نسبت به اين  ٩٢.»وسايل توليد و ياري و مالكيت اشتراكيِ زمين همداري است: يعني، برمبناي  سرمايه
داري  كند كه برخاسته از تكامل مكانيكيِ سرمايه ناپذيري تلقي مي چون قوانين تخطي ها را هم آن سرمايهفرازها از 
ها را  شوند كه آن درك مي اما اين فرازها زماني بهتر ٩٣يك شكل ابتدايي از سوسياليسمِ انحصاري است. در راستاي

يافته بدانيم. اين مسئله را  داريِ توسعه هاي پرولتاريا از رهايي خود از وابستگي ذيل شرايط سرمايه بندي مفصل
ي] مالكيت بر  در حال حاضر، عقب نشستن به [مطالبهمشاهده كرد.   سرمايهتوان در مجلدهاي بعدي (و ناكاملِ)  مي

ي  ديگر اجازه«مدرن » ي توليد خود شيوه«ابزارآالت و منابعِ توليد خُرد در حال حاضر ناممكن است، چراكه 
ي منزوي شدن  اجازهچنين  امري كه مالزم با مالكيت خُرد بود؛ هميعني دهد،  پراكندگيِ ابزار و وسايل توليد را نمي

 خودشان  انگيختارهاي دروني در اثرپرسش اين نيست كه وسايل توليد به چه ترتيب  ٩٤».دهد كارگر را هم نميخود 
شوند.  دارانه و بازسازي خود در مقام وسايل توليد سوسياليستي مي ايجاد شكاف در اشكال مالكيت سرمايهمنجر به 

اش از وابستگي و  براي رهاييِ شرايط هستي ي كارگر داري در مسيرِ مبارزه بلكه پرسش اين است كه سرمايه
  دهد. هايي] را در اختيار او قرار مي اطمينان، چه [امكان عدم

  

  يينها احكام و »سميرفورم«
شده  كنم، ماركس خاطرنشان ساخت كه شرايط هستيِ پرولتاريا ضرورتاً اشتراكي است. كار او اجتماعي خالصه مي

يا وران  پيشهاست، يعني تا زماني كه تجميع نشود فاقد معناست. پرولتاريا ناتوان از معيشت فردي است ــ برخالف 
داشته باشند. كارگران منفرد در فرايند توليد  وسايل الزم براي بقاي خود را در اختيار دتوانن ها نمي دهقانان آن

كند. كاركردن با يك  شراكت فرديِ هريك از كارگران را به امري فاقد معنا در خود بدل مي اند، اما تقسيم كار سهيم
خود  خودي ها يا هر كار ديگري، به سنگ، رسيدگي به كارهاي دفتري، پاسخ دادن به تلفن حمل زغالتراش،  ماشين

                                                           
٩١ Marx, Capital, Vol. ١, MECW, op. cit., p. ٧٥٠. 
٩٢ Ibid., p. ٧٥١. 

  اي پيچيده از اين مسئله نك به: براي نمونه ٩٣
G. A. Cohen, Karl Marx’s Theory of History: A Defence, ٢nd ed. (Oxford:Oxford University 

Press, ٢٠٠١), pp. ٢١٥_٢١٤. 
٩٤ Marx, Capital, Vol. ٧٨_١٨٦٣ ,٣, MECW, Vol. ٣٧, p. ٥٩١. 
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به صورت يك دهقان  چون همتواند  پرولتاريا نمي توانند وسايلِ گذران زندگي را [براي كارگران] فراهم كنند. نمي
توليد كند، چراكه اش را  الزامات هستي فردي يا بورژوا به صورت غيرمستقيم،ور  پيشهچون يك  مستقيم، يا حتي هم

داد جزئي در يك  عنوان يك درون نيست؛ بلكه تنها بهاي  گونه ارزش مصرف بازاري محصول كار او واجد هيچ
دادها است  ي تعداد زيادي از درون شود. تنها محصول نهايي، يعني ثمره ي توليد است كه سودمند تلقي مي زنجيره

  شود. كه واجد ارزش بازاري محسوب مي
خودكفايي  اش را تأمين كند. گيري از قطعه زمينش خود و خانواده تواند با بهره از لحاظ نظري، يك دهقان مي

از كنترل مطلق بر وسايل معاشش آرماني اندازي  اش براي امنيت در چشم براي او امري تصورپذير است و ميل رواني
تواند شرايط مشابهي را براي خود  يابد. دهقان همواره خواهان آن است كه يك مالك باشد. پرولتاريا نمي تجلي مي

معناست. مالكيت  جنگيدن براي كسب كنترل بر آن بخش از فرايند توليد كه از آن اوست امري بي تصور كند.
ي خط توليد يا حتي يك ميز شخصي در يك دفتركارِ بزرگ چه مزيتي  نقاله خصوصي بر يك بخش كوچك از تسمه

  نه سرپناه و نه محصوالت بازاري.توليد كند،  تواند غذا نه مي ييتواند در بر داشته باشد؟ [پرولتاريا] به تنها مي
اي براي مالكيت  جهت تحقق برنامه در نظر ماركس، ميل به امنيت شخصي در پرولتاريا او را دربنابراين، 

ي انساني براي كنترل بر محيط بالواسط شخص، كه در  غريزهدهد.  ي فرايند توليد سوق مي اشتراكيِ كليت يكپارچه
كنترلِ خصوصي بر وسايل معاشِ شخصي و خلق  رساندنِ به غايتذاتي در جهت  طبقات پيشين به معناي ميلي

شود در جهت كنترل و مالكيت اشتراكي بر وسايل توليد. به همين علت  بود، نزد پرولتاريا به ميلي بدل مي ثروت
  شود. شود و در جهت شكلي از سوسياليسم يا كمونيسم سوق داده مي محسوب مي» ي عام طبقه«است كه پرولتاريا 

پرولتاريا معادل با نوعي جبرباوريِ مقدر از اين در » گيريِ ترجيحِ سوسياليستي شكل«پردازي از  مسلماً اين نظريه
نوا سازند.  ي سوسياليستيِ انقالبي و تماماً دموكراتيك هم دست نبود كه كارگران بايد ضرورتاً خود را با يك برنامه

 توانست يم يدشوار بهداشت كه  داللت ي كارگر گرايشي در سياست طبقهوجود بندي] بر  درواقع، اين [صورت
 .بگذارد كنار را) يستيشوون يِهمبستگ يِارتجاع بالقوه يها دگرگشت نيچن هم واقع، به(و  »يستيرفورم« يرهايمس

 يِطبقات يآگاه از يقطب ميترس ه) ب١٨٦٤المللي كارگران ( در انجمن بيني خود  افتتاحيهماركس در سخنراني 
 عملبازار  يتهاجمات الزامات اقتصاد هيعل يتدارك اجتماع يبرا »يحصار« ي مثابه بهپرداخت كه  يپرولتر

بريتانيا، » "ده ساعت كار"ي  اليحه«هاي مصوب پارلماني براي كار روزانه، يعني  او به ستايش از محدوديت .كرد يم
ي متوسط در روز  نخستين باري كه اقتصادسياسيِ طبقه«... معرفي كرد، » اي اساسي پيروزي«پرداخت و آن را 
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دارترِ  نويد يك پيروزي ريشه ،مسلماً يك وضعيت انقالبي ٩٥».شود ي كارگر مي ادسياسيِ طبقهروشن تسليمِ اقتص
يك متكي به ي كارگر،  ي آگاهي طبقه گيريِ ماركس درباب ظرفيت بالقوه نتيجه داد. منطقِ آگاهي طبقاتي را مي

شهر از  هيچ آرمان«او آشكارا اذعان داشت كه پرولتاريا  ، بود.١٨٧١ي انقالبي زودگذر، كمون پاريس  دوره
خود ي طبقاتي  در اختيار ندارد كه بخواهد آن را به قدرت بنشاند. درعوض، غريزه ٩٦»فرمان مردمبنا به اي  آماده پيش

ده بخشد كه در صورت به چالش كشي عمليِ كارگران تحقق مي» ي يارانه توليد هم«اي در جهت  را در مقام رانه
به  كورمال كورماليابد،  تجلي مي» اي دوره هاي آشوبآنارشي دائمي و «كه در  ،سرمايه جبرانيمنطق  توسطشدن 

اين امر موجب برانگيختن تمايلي براي  كند. سوق پيدا مي »يارانه جوامع هم« رسمت همكاري افقي و عمودي د
 نامد. مي ٩٧»كمونيسمِ ممكن«چه ماركس آن را  شود: آن مي» ي مشترك تنظيم توليد ملي بر مبناي يك برنامه«

است كه از ابتدا   اي آن تنگناي فلسفي نهايي حل اي هم صرفاً تمهيدي مقدماتي براي راه هرچند حتي چنين برنامه
  سياست سوق داد: بيگانگي فرد از جامعه.ماركس را به سمت 

از لحاظ اقتصادي، اخالقي و فكري، «زد كرد پرولتاريا ها گوش به سوسياليست )١٨٧٥( ي گوتا نقد برنامهاو در 
ي كارگر در پي فرارفتن از مالكيت نيست. بلكه،  دارد. طبقه» ي كهن را بر پيشاني هاي جامعه كماكان زادنشان

كرد، آرمانِ پرولتاريا نيز يك  ميآرماني دارانه كه خرده مالكيت را  ي مستقيمِ پيشاسرمايه ندهچون توليدكن درست هم
كماكان وجود دارد » تملك«ي  است ــ بنابراين، رانه» ي مبتني بر مالكيت اشتراكيِ وسايل توليد يارانه ي هم جامعه«

ي  شده اي كه با حقوقِ متقابالً تضمين تكامل جامعهتنها با يابد.  تحقق مي ٩٨»ي كارگران يارانه مالكيت هم«و در 
كه محرك  ،شود كه اضطراب مربوط به منزلت دسترسي به مالكيت اشتراكي خو گرفته است امكان آن فراهم مي

اي كه برخاسته از وضعيتي است كه در آن  ي مستقيم است، در شكلي از دلگرميِ عام آرام گيرد، دلگرمي توليدكننده
آيد،  گيريِ مشهور ماركس به ميان مي سپس، همان نتيجه .سازگاري داردنفعت فردي با منفعت همگان گيريِ م پي
[به  ٩٩»اش و به هركس مطابق با نيازش! از هركس مطابق با توانايي«شود:  بر سر در جامعه چنين حك مي«

  رود. ي ستيزآميز بين فرد و محيط پيرامونش از ميان مي ترتيب] رابطه اين

                                                           
٩٥ Marx, Inaugural Address of the International Working Men’s Association, ١٨٦٤, MECW, Vol. 

٢٠, p. ١١. 
٩٦ Marx, The Civil War in France, ١٨٧١, MECW, Vol. ٢٢, p. ٣٣٥. 
٩٧ Ibid., p. ٣٣٥. See also, Marx, Critique of the Gotha Programme, ١٨٧٥, MECW, Vol. ٢٤, pp. 

٩٤_٩٣. 
٩٨ Marx, Critique of the Gotha Programme, op. cit., p. ٨٦. 
٩٩ Ibid., p. ٨٧. 
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شود: ميل تملك بر اموالي  محسوب مي» آگاهي توليدكننده«اي از انواعِ   ي پرولتر زيرطبقه بنابراين، آگاهيِ طبقه
اي مشخص اين  طبق طرح و برنامه ) ١٨٨٠كه ماركس در اواخر عمرش ( چنان كند. مدد آن زندگي مي كه شخص به

  مسئله را بيان كرد:
نند آزاد باشند كه مالك وسايل توليد باشند؛ ... وسايل توليد تنها ذيل دو توا توليدكنندگان تنها زماني مي... 

اي  ها تعلق داشته باشد؛ شكل فردي كه تا به امروز هرگز در هيچ دولت عمومي تواند به آن شكل است كه مي
ود شكلي فزاينده در حال از بين بردن آن است؛ شكل اشتراكي كه خ وجود نداشته و پيشرفت صنعتي نيز به

  ١٠٠داري عناصر مادي و فكري آن را قوام بخشيده است. ي سرمايه ي جامعه توسعه
  

در  است كه منجر به پديد آمدن يك آگاهيِ مشخصاً سوسياليستي» بخور و نمير«اين ميل به رهايي از هستيِ 
داري  چرا كه اگر سرمايهسازد.  اي دائمي بين كارگران و سرمايه را ناممكن مي سازگاريشود و  مي ي كارگر طبقه

 مثابه بهامنيت ذاتيِ نيروي كار  پذير باقي بماند. بنابراين، عدم اش را حفظ كند، بازار كار بايد انعطاف بخواهد پويايي
است. » رفرميسم«نيامدنيِ  ناپذير است. اين همان مرزهاي فائق اي از مالكيت ذيلِ نظام مزدي، امري چاره شيوه

نامه، در  سوال پرسش ١٠٠از ميان  اي را براي پژوهش از كارگران تهيه كرد. نامه پرسش ١٨٨٠ماركس در سال 
مشخص است كه او اين  ١٠١، مشخصاً متمركز بر موضوع متزلزل بودن مزد و كار بود.٨١تا  ٤٦بخش سوم، سواالت 

ي حزب  نويس برنامه يِ پيشدانست. هنگامي كه انگلس در بررس دارانه مي امر را امري بنيادين در فرايند كار سرمايه
پرولتاريا پيوسته افزايش  فالكتهم جمعيت و هم «به اين عبارت رسيد ــ  ١٨٩١سوسيال دموكرات آلمان در 

  ــ اين چنين توضيح داد، »يابد مي
دهي كارگران و مقاومت هردم  اين حكم در صورتي كه اين چنين قطعي بيان شود نادرست است. سازمان

توان گفت بدون  چه مي كند. هرچند، آن ي معيني كنترل مي را تا اندازه افزايش فالكتي آنان احتماالً  فزاينده
  ١٠٢[آنان] است. امنيت هستي عدميابد،  شك افزايش مي

  
نحوي  رفته، هرچند به  ) ــ اين مفسر ارتدوكس و مهمِ ماركس ــ در بياني شسته١٩٣٨- ١٨٥٤كارل كائوتسكي (

گران را جلب  ندرت پيش آمده كه توجه پژوهش پردازد (امري كه چنان به به تكرار تفكرِ خود ماركس ميمكانيكي، 
                                                           
١٠٠ Marx, The Programme of the Parti Ouvrier, ١٨٨٠, in Marx, The First International and After 

(London: Penguin ١٩٧٤), p. ٣٧٦. 
١٠١ Hilde Weiss, ‘Karl Marx’s Enqueˆtes Ouvrie`re’, in Tom Bottomore (ed.), Karl Marx (Oxford: 

OUP, ١٩٧٩ ,١٩٧٣), pp. ١٨٣_١٨١. 
١٠٢ Engels, A Critique of the Draft Social-Democratic Program of ١٨٩١, MECW, Vol. ٢٧, p. ٢١٧ 
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گونه كه خود آن را  سوسياليستي، يا آناي با ترجيحات  بندي ريا به صورتادهد كه تمايلِ پرولت كرده است) و توضيح مي
  آيد: چگونه به ميان مي ،»اراده به سوسياليسم«نامد،  مي

  نيازهاي استقرار سوسياليسم چيست؟  پيش
گيرد. اراده به سوسياليسم نخستين شرط  فرض مي اي را پيش ي انساني وجود اراده هر كنش آگاهانه

  تحقق آن است.
در يك جامعه  مقياس زماني كه توليد كوچكآورد.  اي را پديد مي صنعت بزرگ است كه چنين اراده

كس كه فاقد مالكيت است آرمانش را  هاي مردم مالكانِ وسايل توليد هستند. آن دست باال را دارد، توده
يابد. چنين ميلي ممكن است در برخي شرايط شكلي انقالبي به خود بگيرد،  در كسب مالكيتي خُرد مي

ي واجد سرشتي سوسياليستي نخواهد بود ــ اين انقالب تنها به بازتوزيعِ ثروت موجود اما چنين انقالب
همواره منجر به پديد  مقياس كوچكتوليد  كه هركس از آن سهمي ببرد.انجاميد اي خواهد  به شيوه

شود و نه  اي مرسوم مي آمدن اراده به حفظ يا كسب مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، معموالً به شيوه
آيد  ها پديد مي اين اراده نخست زماني در ميان تودهاراده به كسب مالكيت اجتماعي يا به سوسياليسم. 

مقياس قطعي  اش بر توليد كوچك غلبه مقياس از پيش به حد كافي توسعه يافته و بزرگكه صنعت 
مقياس، اگر از اساس ممكن باشد، گامي  تكه كردن صنعت بزرگ شده باشد؛ يعني زماني كه تكه شده

هستند تنها در صورتي بتوانند سهمي در   به پس تلقي شود، زماني كه كارگراني كه درگيرِ صنعت بزرگ
تماعي به خود بگيرد؛ زماني كه توليد وسايل توليد به دست بياورند كه اين سهم شكلي اج

ود كه ديگر توليدكنندگان خُرد تضعيف شچنان شكلي پيوسته  مقياس، مادامي كه وجود دارد، به كوچك
  ١٠٣كند. ي آن از خود حفاظت كنند. به اين ترتيب است كه اراده به سوسياليسم رشد مي نتوانند به وسيله

  
هم زماني كه تمام  مقياس دارد، آن ايِ بزرگ داللتي ناالزم بر ضرورت وجود توليد كارخانه بنديِ كائوتسكي جمع

ي  همه، شكي نيست كه او اصول نظريه ي يكپارچه است. بااين دارانه چه در نظريه الزم است، وجود توليد سرمايه آن
اي بود كه  اين نظريه حال، بااينگيري ترجيحات سوسياليستي را به دقت فراچنگ آورده است.  ماركس براي شكل

نوشت، از وضع مناسبي برخوردار نبود. درعوض، [اين دوران زماني  ي آن مي حتي در زماني كه كائوتسكي در درباره
ي لنينيستيِ حزب پيشرو در مقام حامل اصليِ عامليت سوسياليستي در حال غلبه يافتن بود  سو، نظريه بود كه] از يك

  ها. ي كارگر براي بازسازيِ منطقيِ جامعه از سوي سوسيال دموكرات كارِ ظرفيت طبقهو از سوي ديگر، ان
                                                           
١٠٣ Karl Kautsky, The Dictatorship of the Proletariat, transl. H. J. Stenning (Ann Arbor: The 

National Labour Press, ١٩١٩), pp. ١٣_١٢. 
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  يبند جمع
حال، اين وابستگي از سوي  اند. بااين ديگر و به طبيعت وابسته ها ضرورتاً به يك كرد كه انسان ماركس استدالل مي

شكلي آگاهانه آن را به عنوان ابزاري  كه به شود، مگر آن يك عامل تحميلي و فقدان قدرت حس مي مثابه بهفرد 
پذير است كه مسئوليت توليد  اي در نزد ماركس تنها زماني تحقق گرايي يابي بپذيرد. چنين اراده تحقق براي خود

دارد. از منظر عيني، سوسياليسم  شكلي جمعي پذيرفته شود. چنين وضع اموري سوسياليسم نام وسايل حيات به
يابي علمي ادغام  شود كه توليد هم از لحاظ فضايي و هم زماني ذيلِ نفوذ دانش و سازمان پذير مي زماني دسترس

آگاهي طبقاتي  شود. ي كارگر مدرن در مقام عامليت دگرگونيِ سوسياليستي حاضر مي شود. از لحاظ ذهني، طبقه
. در تاريخ، دسترسيِ گيرد مي نشأتي معاش شخص  ي براي تضمينِ شيوهاز تمايل درون كه امري است

شكلي مستقل، در شكلِ  شود يا به ي ديگران محقق مي توليدكنندگان به وسايل معاش يا در شكلي وابسته به اراده
با پرولتاريا هم كند. اين امر در رابطه  ميآرماني آگاهي طبقاتي همواره مالكيت مستقل را  ناپذيرِ مالكيت. حقوق فسخ

سازد، اين تنها مالكيت اشتراكي است كه  داري مالكيت فردي را ناممكن مي جا كه سرمايه مصداق دارد. هرچند، از آن
ي  ي ماركس بر بررسي او از مسئله رسد بتواند استقاللي مطمئن را فراهم كند. اين تعريف از نظريه نظر مي به

گيريِ ترجيحات سوسياليستيِ پرولتاريا  ي ماركس در رابطه با شكل باشد نظريه كند. اگر قرار تمركز ميمزدهاي پولي 
شوند  هاي درآمدي كه از فروش نيروي كار حاصل مي بيني برخوردار باشد، جريان شكلي مستحكم از توان پيش به

يخي و شواهدي كه هاي تار گير با داده شكلي چشم ي ماركس به بايست نامطئن باشند. با پذيرش اين قيد، نظريه مي
  ١٠٤خوان است. اند هم آوري كرده دانشمندان اجتماعي جمع

  
  

  :ي زير از مقاله اي است اين متن ترجمه
Mulholland, Marc (٢٠٠٩) 'Marx, the Proletariat, and the 'Will to 

Socialism'',Critique,٣٤٣ — ٣٧:٣,٣١٩. 
  

  

                                                           
  ي بعدي بتوانم به آن بپردازم. جا مجالي براي اثبات اين مسئله نيست، اما اميدوارم در مقاله در اين ١٠٤


