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بحث دربارهی دموکراسی بورژوای پای گذاردن بهعرصهای است که سراسر جامعه را با ظاهر مفاهیم بزک م کند و
در سیی ت صوصیییق بای م ماند ،لذا این بداهتِ بهظاهر عقالی ِ سییا ا ا مفاهیمرا ،کاف یلمداد م نمایاند .مفاهیم
دراین سییی ت م باید صماماً اراده و آ ادی فرد را در جامعه و بال با ا آن ،عدالت اجتماع را برنما گردانند ،الکن
بهدلیل همان ظاهر آراسته و فریفتاریِ س ت صوصیق ،انسان دانسته و نادانسته ا صعمق در صبیین مفاهیم صن م ند .در
این دموکراسیی ا انسییان سییین م رود ول مفاهیم ،ا هم گسییلیده مورد وارسیی یرار م گیرند .ا اینرو هدف
نوشیتهی من بررس مفاهیم دراین عرصه است صا ثابت نمایم که در صفکیک مفاهیم بههم پیوسته ،چون انسان ا خود
منفک م گردد ،بنابراین راب هاش با دیگران و بیعت نیز بر چنین انفکاک پایه م گیرد.
م صوان دموکراسی بورژوای را با دو نظریه در فلسفهی افال ون در یک ییاس یرارداد .در فلسفهی افال ون ا
رف «مفاهیم ،مجرد و حقایق ،ابدی» نقش بس بسییزای را ایفا م نمایند که در جامعهی سییرمایهداری این وجه ا
نظریه افال ون در شکل وجودیِ مفاهیم همچون مزد ،ریابت ،عرضه و صقاضا ،خرید و فروش ،سود ،بهره و امثالهم
بیهخود فعلییت دادهانید و هرچنید مجرد ،اما بدیهیات سیییا ا ا آن مفاهیم ،کنجکاوی و پژوهش در صبیین آنها را
غیرضییروری م سییا ند صا ناخودآگاه انسییان با خوگرفتن و عادت بهآن مفاهیم ،آنها را اموری کامالً وایع  ،ابدی و
الجرم عقالن ار یاب کند .بدینسییان ایدلولوژی بورژوای در پس این مفاهیم نه صنها پنهان م ماند ،بلکه این مفاهیم
خود را بهعنوان برخورداری فرد ا حقوق دموکراصیک در این دموکراسیی جا م نند و یادرند در صمام سی ی و ،
مناسبات اجتماع حول کارکرد و برداشت افراد ا این مفاهیم را همواره با صولید نمایند.
اما ا

رف دیگر ،در فلسفهی افال ون همچنین سین ا افسانهی غار م رود و در آن گفته م شود کاف است

افرادی که بهوایعیتِ سیایههای که روبرویشیان یراردارند ،وایق شوند که آنها صنها سایههای بیش نیستند .لذا هرگاه
در جامعهی سیرمایهداری انسان بهاین وایعیت پ برد که مفاهیم مص لت ،بهظاهر وایع  ،در عمل چیزی جز انتزاعات
پیکریافتهای نیسیتند که سیا ندهی باور آنان م باشیند ،عمالً در گذار ا آنهاسیت که آگاه و همراه با آن دموکراس ِ
آ ادی برایشان مقدور م افتد .عمالً انتقاد ا این مفاهیم و فرارفتن ا آنها بود که نظریهی مارکس را م ر ساخت.
هر فردی در س ی ت صوصیییق و باور حاصییل ا آن ،عمالً به دفاع ا دموکراسیی بورژوای برم خیزد ،الکن در
بیشصرین موارد به دموکراسیی بورژوای دخیل م بندد و یا دمکراسیی و حقوق دموکراصیک را یکسییان م انگارد و
اساساً در صعیین معنا و راب ه و صفهیمشان اغتشاش ایجاد م کند.
پیش ا صشییریت مبحثِ دموکراسیی ال م م دانم بهشیییوهای ا فروصن خاصِ بابک احمدی بپردا م .اسییتاد در
فروصن ویژهاش به خوانندهی کتابش هشییدار م دهد «چرا بنیاد کتاب که در دسییت دارد ،پرسییشگری اسییت ونه
پاسی گوی » (مارکس وسیاست مدرن – ص  .)۷۳ول استاد پیش ا این گوشزدِ بزرگمنشانه دربارهی مارکس نوشته
بود« :آیا اندیشیههای مارکس در همهی سیاحتهایش اسیتبدادی است» (همانجا – ص  ،)۸۲بهدیگر سین خواننده
یبل ا آنکه با پرسشهای استاد آشنا شود ،م داند حدایل برخ ا نظرات مارکس استبدادی باید باشند .استاد متعایباً
بیا هم بیا همیان شییییوهی فروصنیانه راجا به مارکس م نویسییید« :ب اعتقادیاش بهامکان پیدای و صحکیم دولت
دموکراصیک بورژوای بهنظر نادرسیت م آید» (همانجا – ص  ،)۷۳و در همین صفحه دیکتاصوری پرولتاریا را «امری
ناپسند و غیریابل دفاع» م خواند .صرفنظر ا این وایعیت که استاد پیشبین را اساساً غیر علم برآورد نموده بود،
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حال در ارصباط با سیییر صحول سییرمایه متذکر م شییود که مارکس یادر نگشییت «پیشبین دییق ا مسیییر این صکامل
بدسیت دهد» (همانجا – ص  ،)۳۷و سیرانجام ادعا م کند «صأویل مارکس ا سرمایهداری نه فقط ناصمام ،بلکه دارای
محور معنای ثابت و همیشیییگ نیز نبود» (همانجا – ص  .)۳۳اکنون خوانندهی بیتبرگشیییته که م بایسیییت در
پرسشهای م ر شده ا جانب استاد خود ،نظریهاش را راجا بهمارکس بنا سا د ،در همین س صفحهی نیست اگر
بهکنه نظرات مارکس ،پیش ا

ر هرگونه سؤال ا سوی استاد وایق نشده باشد ،وایعاً باید او را کندذهن خواند.

مجدداً استاد ،خود خوانندهاش را به سردرگم دچار م کند ،ویت مدع م شود« :اما خواندن آثارش بهما یاری
م دهنید صیا در مسییییر کشیییق حقیقیت بیهجیای ایمیان به حقیقت ابژکتیو و بیرون دریابیم که خودمان با نیروی
بانآوریمان و با ایتدار سیییینمان در حال ابداع حقیقت هسیییتیم» (همانجا – ص  .)۷۳اما خوانندهای با شیییعور
متعارف م صواند ا اسییتاد سییؤال نماید که باالخره حقیقت را باید کشییق کرد ،یا ابداع؟ کشییق حقیقت ،مبتن براین
معناسیت که باید حقیقت وجود داشیته باشد صا پژوهشگر بتواند آنرا کشق نماید ،حال آنکه در ابداع ،پژوهنده باید
بق ادعای اسییتاد ،حقیقت را بسییا د .اسییتاد بعد ا سییرگردانسییاختن خوانندهاش میان مفاهیم ابداع و کشییق،
بهخوانندهاش هشدار م دهد «کس به حقیقت دست نم یابد» (همانجا) .با همان خواننده باشعور متعارف م صواند
سیؤال کند پس چهگونه م صوان بهدرک معنای کشیق و یا ابداع حقیقت نالل گشت؟ و اساساً کشق یا ابداع حقیقت
چه معنا ،یا نقش ی م صوانند در ندگ ما ایفا نمایند ویت که ا ابتدا م دانیم بهآن دسییت نیواهیم یافت؟ برگردیم به
موضوع اصل بحثمان.

سرمایه و مزد
با ع ق صوجه به سه موضوع بنیادین که من ا دیدگاه مارکس ییی و با اصکا به رویکرد کمال خسروی ،بهویژه در« :نقد
ایدلولوژی»*  -شیر دادم؛ یعن نقد ،بهمثابهی انکشاف صبیین ،نقد ایدلولوژی ،بهعنوان امری عین و سا ندهی باور و
نه آگاه انسییان و پراصیک ،بهعنوان عینیت ویژه ،با اصکاء بهاین سییه دسییتآورد م صوان نظریهی مارکس را راجا به
دموکراسییی بورژوای (اسیییتبداد و یا دیکتاصوری بقاص ) و دموکراسییی پرولتاریا (دیکتاصوری بقاص ) مورد مدایه
یرارداد.
صوضیت دادم سرمایه انتزاع ا کار است و آنرا با سه مؤلفه به شر ذیل مشیص ساختم:
 –۳سیرمایه ا

رف عامیت مشییص نیسیت ،یرا کار مشیص در جامعهی سرمایهداری صعینگرا نبوده و کار

انتزاع (کارمجرد) صعیین کنندهی کمیت و کیفیت در این جامعه است.
 -۸سیرمایه بهدو دلیل کلیت خودبسینده نیست ،یکم ،به کارگران و نیروی کارشان محتاج است ،دوم ،وابسته به
بیعت خارج ا خودش م باشد.
 –۷سرمایه ب نهایتِ حقیق نیست ،یرا مدام در دایرهی بستهی انباشت یرار م گیرد .عالوه براین موارد ،صابوی
بنیادین در این جامعه ،یعن مالکیت خصیوص سرمایهدارانه را باید یدرت علن و غیرعلن (ایدلولوژی بورژوای در
اشیییکیال متنوعاش) پاسیییداری کند .بنابراین جنبش کارگری در این جامعه روند غالب صحوالت اجتماع را صعیین
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م کند .جبر ریابت در با ار ا یکسیو راب هی میان کارگران با همدیگر و سیرمایهداران را ریم م ند ،ا سوی دیگر
سیرمایهدار در کوشیش برای حف سرمایه و صضمین سودش مجبور م شود در ریابت با دیگر سرمایهداران ،اما اساساً
در مقابله با جنبش کارگری ،فناوری پیشییرفتهصری بهکار گیرد صا عالوه بر من ق کردن روند صولید ،یادر شییود کارگران
را که چون سییوژه یییی ابژه در برابر سییرمایهدار یرار م گیرند ،بهیاری فناوری ،هرچه بیشصر به ابژهی اجتماع صقلیل
دهد .لذا مبار ه با این صقلیلگرای وظیفه جنبش کارگری ا جمله اصحادیههای کارگری را بس مهم م سا د.
نکتهی اسیاسی در این بیش ،اثبات این وایعیت اسیت که دولت بورژوای خود ،یک انتزاع نسبت به جامعهی
مدن م باشد که بایست یادر شود باور انسانها را در ا اعت ا یوانین ،صضمین و صداوم بیشد ،بدون آنکه شر دهد
یوانین جاری ،بهویژه در س ت حقوی  ،عمیقا ایدلولوژیک م باشند.
اگر دموکراسی را در س ت عام بهمعنای مناسبات میان مردم (دموس) و حاکمیت (کراصوس) که در یک سا مان
نهادینه م شییود ،ار یاب کنیم ،بحث اسییاس یاً باید حول عناصییر و یا مؤلفههای چون امنیت ،آ ادی ،برابری ،عدالت،
یدرت (علن و غیرعلن ) ،وسییالل ارصباط جمع و امثالهم درگیرد ،که این عناصییر م صوانند ،ول نه حتماً ،در ایجاد
مناسبات میان آندو عامل اصل نقش ایفا کنند .نیست با آوردن واگویهای ا استاد ثابت خواهم کرد که او هیچگاه به
ادعاهایش پایبند نیست و دالماً آنها را نف م کند و سپس بحث دموکراس را دنبال م کنم.
اسیتاد در ادعای جدید م نویسد «جدا ا ار یاب ما که وال دولت را اندیشهای رمانتیک در جهت با گشت به
دل بیعت ...بدانیم ،مستقل ا اینکه دولت را ضرورت و جبر صاری بیوانیم و فکر انحالل آنرا خیالپردا ی بنامیم،
آشیکار است که هم مان با شکلگیری مبان و پایههای حقوق دموکراصیک ا نقش دولت کاسته م شود و هرچه افق
گسیترهی همگان گستردهصر شود ،دولت را ضعیقصر م یابیم ...هرچه یانون در یلمرو جامعهی مدن محکمصر شود،
دولت سستصر و ب خاصیتصر م شود و کارش به مجری یانون و نه مفسر ،کاهش م یابد» (همانجا ی ص  .)۳۷۸با
چنین ادعای  ،اسییتاد رسییتگاری الهوص را مبدل به رسییتگاری ناسییوص م نماید صا بدین صرصیب هرگونه صبهکاری را
صوجیه کند .چنین ادعای بایسییت خواسییتهی صودههای که صمام نابرابریهای اجتماع را صحمل م کنند ،به آیندهای
نامعلوم فرافکن نماید و با وعدهی رسیییتگاری به آصیهای مجهول به آنان بردباری را در شیییرایط کنون صحمیل نماید
بدینمعنا که فعال به سیییرمایهداران کاری نداشیییته باشیییید« .پرودن نا نین برای آنکه این بقهی محترم را ا هر نوع
ناگواری مصییون دارد ،بهکارگران صوصیییه م کند که صا ظهور جامعهی موصوآلیسییت «آ ادی و یا ریابت» که علیرغم
ناهنجاریهای بزرگش ماالوصیق صنها صضمین ما را ،صشکیل م دهد ،بپذیرند )۳(».پیش ا این استاد بهما آموخت که
پیشبین غیرعلم اسیییت و حیال بیهخودش اجیا ه م دهید صیا برای آینده پیشگوی کند که با گسیییترش حقوق
دموکراصیک ا نقش دولت کاسته م شود که حت باور بهآن با هم جواب بهنظریهی مارکس راجا به دولت نم شود.
اسیییتاد با ر این مسیییالل وایعاً به صوجیه صبهکاریهای جواما سیییرمایهداری م رود و با چهرهای حق به جانب و
انتقادی بهاین جواما که باالخره دارای عیب و نقصهای هم هسییتند ،مثالً دو جنگ جهان کردند ،آندو جنگ را به
حادثهای غیرمتریبه و بهاصی ال اشتباه لپ کاهش م دهد که در جای دیگر مفصل بدان خواهم پرداخت .لیکن باید
در اینجا متذکر شییوم که کشییورهای سییرمایهداری بعد ا جنگ دوم بینالملل به سیییاسییتهای صوسییعه لبانه و
خصیومتآمیزشان ا

ریق جنگهای محل ادامه دادند .در خیل ا کشورها ا جمله ایران و شیل کودصا کردند و با
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این اعمال ،رشید این جواما را سد نمودند و کلیهی این ایدامات میربانه را که چیزی جر دفاع ا منافا سرمایه نبود،
صحت نام گسیترش دموکراسی بهمردم جهان حقنه کردند .در همین بحران اخیر که در سال  ۸۰۰۲شروع شد صا پایان
سیال  ۸۰۳۸خسیارت وارده مال صنها در کشیورهای پیشیرفتهی سرمایهداری بالغ بر  ۳۸۷بیلیون دالر بود ،یعن چند
برابر خسییارات مال در جنگ جهان گذشیییته ،و چه خسییارات جان ای این بحران ،بهعلت بیکاری به کارگران و
دیگر حمتکشیان صحمیل کرد ،غیریابل صیمین است .حال با این پند پدرانهی استاد ،مردم حمتکش که بار این همه
نابرابری را در این بحران صحمل کردند و باید در بحران آص صحمل نمایند ،بایسییت آنرا بهپای عدم گسییترهی حقوق
دموکراصیک بگذارند و در بحران آینده هم این پند را آویزه گوشیشیان کنند که انشاءاب با گسترش حقوق دموکراصیک
این نابرابریها که دولت مسییلول آن بوده اسییت ،بهپایان خواهد رسییید .بهتر ا این نم صوان جامعه سییرمایهداری را
صوجیه نمود.
ا جانب دیگر اسیتاد معترف م شود که یگانه عامل جلوگیری ا برگشت انسان بهدامن بیعت ،دولت م باشد.
بق این برداشت ،استاد دولت را جاودان م سا د و صمام ادعاهایش راجا بهصأویل ،درک حقیقت و غیره را به اق
نسییان م سیپرد .مثل اسیت معروف در روانشیناسی اجتماع م گوید مهم این نیست که برخ افراد نظریهشان را
آگاهانه بیان م دارند ،مهم این است که آنان چه وجوه ا نظریهشان را ناآگانه ابرا م نمایند.
اگر ادعای اسیتاد را بپذیریم که عامل اسیاس در پیشگیری با گشت مجدد انسان بهدامن بیعت ،دولت است،
اوال ،خودِ دولت را باید منبعد یک وایعیت جاودان بهشییمار آورد .دوماً ،دولت در کارکرد وایع اش ا یک حقیقت
عین که بیانگر پراصیک انسیانها اسیت ،دفاع م نماید و نظریه استاد را که حقیقت ابژکتیو و بیرون وجود ندارد ،نف
م کند .سییوماً ،پذیرش این عملکردِ دولت ،خود یبول یک اَبَر–روایت م شییود که اسییتاد آنرا غیروایع خوانده بود.
چهارم اینکه ،صأویل در اینموردِ خاص نه صنها وابسییته بهیبول وایعیت م گردد ،بلکه پنهانگرا نیز نم باشیید .اسییتاد
مارکس را متافیزیسیییین خواند ،اکنون خودش در یک ادعای غیروایع نسیییبت به هسیییت یک نهاد ،آنرا فراصاریی
خوانده و به آینده بشر نیز صعمیم م دهد ،لذا یدرگرای را در بده بستانهای سیاس اش ،بدون آنکه بدان وایق باشد،
در کارکرد دولت ،م لق م کند.
اغتشیاشی که صلوری شیناخت بورژوای و صبلیغ و صرویج وابستگ روبنا به یربنا صوسط مارکسیسمِ افواه در
ارصباط با مفاهیم دموکراسی به ور عام و دموکراسی کارگری درشکل خاص ایجاد نمودهاند ،وایعاً چشمگیر است و
دییقاً صوضیت آنها ما را یادر م سا د صا ا دایرهی شی ان این اغتشاش رها شویم و بر حسب من ق ویژه نشان دهیم
که منظورمان ا بکارگیری این مفاهیم چیست و در کدامین عرصهها م صوانیم ا آنها یاری جولیم.
همان ور که در یبل متذکر شییدم دموکراسیی بهعنوان مناسییبات بین مردم و حاکمیت بهواسیی هی گروه ا
مفاهیم و اسیتنباطمان ا آنها به ور مشیص معنا م یابد .حال با صوجه به کاربرد مفاهیم و ساختمان ایدلولوژی که در
ذیل بشر آن خواهم پرداخت ،م صوان دموکراس و نظام دولت را در جامعهی سرمایهداری صشریت کرد و بعد ا آن
صمایز بین دموکراس بورژوای و پرولتری را ا دیدگاه مارکس به ور مشیص آشکار نمود.
سییاختمان ایدلولوژی متشیییکل اسیییت ا بیش ذهن آن ،یعن نظام باورها و بیش عین اش که شیییامل نظام
نهادهای پیکریافته و نظام نشییانه م باشیید .در چنین سییاختمان نظام نهادهای پیکریافته ،مثالً دولت ،نظام نشییانههای
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گفتمیان و غیرگفتمیان  ،بیهعنوان مثال یوانین را م سیییا ند که نظام گفتمان بهصیییورت جزء عین دربرابر افراد
یرارم گیرد صا باور آنان را ریم ند .سپس مسیر برعکس م شود و افراد ا

ریق باورهایشان ،نظام نشانهها و سپس

نظام نهادهای پیکریافته ،منجمله دولت را صضیییمین م نمایند و با یبول و رعایت یانون و احترام به آنها ،یعن عامل
ذهن که بهصییورت باور افراد درآمده اسییت ،افراد خودشییان ادامهی حیات نشییانههای گفتمان و نهادی پیکریافته را
میسیر م سا ند .در هردو حالت ،دولت بهعنوان نظام نهادینه شده ،ارصباط فرد میا باش را با مناسبات اجتماع که
نظام نشیانهها و نظام دولت که بیان انتزاع آن است ،ی ا م کند و بدینخا ر دارای کارکردی دوگانه م شود :انتزاع
پیکریافته خود را بهجای صصییور فرد ا چیزی جا م ند صا فرد را بهاین نتیجه رسییاند که صصییور او ،بیان آگاه اش
م باشید جای که چنین انتزاع صصور چیزی را در مییلهی فرد ،یعن باور او بنا م دارد صا فرد این باور را بهمثابهی
آگاه اش بهروابط اجتماع درک نماید ،حال آنکه صنها آگاه بهبیان انتزاع اسیتقاللیافته روابط اجتماع م باشد.
این ر برداشییت ا انتزاع را در مورد آگاه و ...را در فصییول پیشییین در ارصباط با یانون ار ش صشییریت کردم که
چهگونه ار ش با بیان خود در کاال ،بهخود در شییکل ار ش مبادله ،فعلیت م بیشیید صا باور افراد را بسییا د .جال که
این باور در شکل ار ش ،نظام نشانهها و ا آن ریق خود یانون ار ش را صجدیدِ صولید م نماید.
در بررس ایدلولوژی ،مثالً در ارصباط با دولت بورژوای  ،صأکید بر یک جزء ذهن ایدلولوژی ا نظام باورها و یا
یک جزء عین  ،بهمنزلهی بیان این جزء ذهن  ،در شیناخت ا سرشت ایدلولوژی دولت سایه م افکند بهنحوی که در
عمل خود جزء عین را که محور اسیاس و صمیزکننده سرشت ایدلولوژی است ،پنهان م کند .دییقاً آشکارنمودن این
سییرشییت موضییوع شیید که مبنای نظریه و روش مارکس در شییناخت دموکراسیی بورژوای گردید و مارکس را
یادرساخت صا این دموکراس را صوری بنامد.
در صوضییت صنای

م صواند در وایعیت هم وجود داشته باشد ،مان که دو

و صقابل هم روشین شد که صنای

عنصر متقابل دو محمول ا یک چیز نباشند ،جای که یک ا دل دیگری منتزع شده و بهخود مادیت بیشیده و خود
را نهادی کرده است ،همانند جامعهی مدن و دولت که هردو وایعاً وجود دارند ،ول دولت انتزاع پیکریافته نسبت به
جامعهی مدن اسییت ،یعن سییپهر مادیتیافته فعالیت سیییاسی  ،بدین معنا که صوسییط این انتزاع مادیت یافته ،فعالیت
سییاسی افراد بهعنوان یانون گذار و مجری یانون ا افراد جدا م شود و به نمایندهای واگذار م گردد صا بهجای آنان
صصیمیمگیری کند .بهدیگر سیین در عمل ،ا وجود انسیان بهمثابهی یانونگذار و مجری یانون ،چیزی منتزع شده و
بهخود فعلیت داده صا خود را حاال دربرابر همان افراد یرار دهد .بهنظر مارکس در جامعهی مدرن این وارونگ  ،وایع
اسیت ،یرا این انتزاع بهیک نهاد وایع  ،بهعنوان یک سیپهر ،در جامعهی مدن صبدیل م شود .پس اگر دموکراس را
وحدت رفتار سیییاسیی  ،ایتصییادی و اجتماع برآورد نماییم ،بهنحوی که کارکردشییان ا هم منفک نشییده باشییند،
دموکراسیی بورژوای با انفکاک مابین این کارکردها و جدانمودن سییپهر سیییاسییت ،حال بهمثابهی جزء ،ا
صقابل با کل یرار م گیرد ،ا

رف در

رف دیگر خودش را جای کل جا م ند.

میارکس در صفهیم نظریهاش راجا به راب هی میان جامعهی مدن و دولت صشیییابه راب هی خدا و مردم را مثال
م آورد و م گویید همیانگونیه کیه خدا بهمثابهی یک انتزاع دربرابر مردم یرارم گیرد ،در جامعهی مدرن نیز چنین
انتزاع میان جامعهی مدن و دولت بریرار م شیود  .درحال که خدا سیپهر انتزاعات اسیت و هم مان سپهر برابری
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برای صمام مردم در مقابل خداسییت ،ولیکن نابرابری افراد با همدیگر در جامعهی مدن نیز م ر اسییت؛ افراد بهلحاظ
سییاس  ،مثالً در مقابل یانون برابرند ،حال آنکه در مقابل با شرایط مادی و عین

ندگان شان نابرابرند .مارکس شر

داد برای آنکه راب هی انتزاع بین خدا و جامعهی مذهب کارکردش را عمل سییا د محتاج بهیک واسیی ه ا جنس
هردو بود که در مسیییت مادیت یافت و درجامعهی مدن این نقش واسییط را پارلمان ایفاء م کند .بهسییین دیگر ا
رف سپهر ایتصادی ا کارکرد سیاس جدا م شود و سپهر سیاس بصورت نهادی انتزاعیافته دربرابر جامعهی مدن
یرار م گیرد و حال پارلمان باید واسط میان آنها شود که بهنظر مارکس پارلمان ،بهدلیل دو صنای

موجود در خودش

یادر به این کار نیست:
« –۳صنای
یرا به مح
 –۸صنای

صییوری؛ نمایندگان جامعهی مدن خود جامعهای هسییتند که با انتیاک کنندگانشییان راب ه ندارند...
آنکه وایعیت یافتند ،دیگر تحت اتوریته قرار نمیگیرند .آنها باید نماینده باشند ،اما نیستند.
مادی؛ آنها بهمثابهی نمایندگان امور عمومی ،دارای اصوریته هسیییتند حال آنکه در وایعیت نمایندهی

منافا شیص هستند)۸(».
مارکس با ر مقولهی «من ق ویژهی هر موضیوع ویژه» و به یاری بحث صقابل ،لزوم امکان وسیا ت را وابسته
بهداشییتن یک کلّ ارگانیک دانسییت که در این کلّ ارگانیک ،دو صقابل ،دو لحظهی ال م و ملزوم آن باشییند ،لذا هردو
ضیروریاند و ضرورتشان مفهوم را م سا د .اما مارکس با کشق صقابل در نوع سوم ،یعن

مان که یک سر صقابل،

انتزاع دربرابر سیر دیگر اسیت ،ثابت نمود این سر انتزاع ضرورت ندارد ،یرا وایعیت آن وارونه م باشد ،بنابراین
م صوان ا آن درگذشییت .اما چهگونه؟ در نقد جامعهی سییرمایهداری ابتدا روشیین گردید که ما با دو انتزاع ،یک در
س ت ایتصادی ،یعن یانون ار ش ،و دیگری درس ت سیاس  ،یعن انتزاع دولت نسبت به جامعهی مدن  ،روبرولیم.
در ابتدای نوشییته نکاص راجا به مفاهیم گفتم که در این جا با صدییق آنها نشییان خواهم داد که کدامین مفاهیم
وایع اند و ضییرورت دارند ،و چه مفاهیم با صمام ظاهر بدیه شییان ،یا انتزاع اند و یا صییل  ،و لذا غیروایع و ا
اینرو ضیرورص ندارند و م صوان ا آنها درگذشیت؛ یعن در پرصو صدییق مفاهیم یادر خواهم شد کجرویهای استاد
را در ادعاهایش نسبت به مارکس روشن سا م.
مفاهیم را باید برحسب کاربرد جغرافیای  ،معنا ،و حدود و ثغور آنها در دو مینه مورد کنکاش یرار داد:
اول ،صعیین این وایعیت که آیا مفهوم ،اصی ال جدیدی اسییت با محتوای خاص خود که برای اولین بار دربرابر
پژوهشییگر یرار م گیرد و او را مجبور م سییا د در پذیرش یا رد این مفهوم ،محتوای خاصاش را مورد بررسیی
یراردهد.
دوم ،مفهوم شکل یدیم اش را دارد ول محتوای آن اساساً صغییر کرده و بنابراین دیگر نم صوان با همان صعریق
سابق آنرا بهکار بست و بایست همانند حالت اول بدان پرداخت.
آنچه مربوط به مارکس م شییود این بود که او ،هم در شیییوهی پژوهش و هم در شیییوهی برنمای اش ،مفاهیم
نوین را در دو معنای آمده در باال ابداع کرد و به پای اثبات کارکردشیان در جامعهی سرمایهداری رفت .گرچه مفهوم
م صواند صنها به لحاظ من ق وجود داشییته باشیید ،اما مارکس عالوه برآن برخ مفاهیم را نیز برحسییب سییرشییت
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هسیت شیناخت شیان مورد بررسی یرار داد .بهعنوان مثال ،مقولهی کار مجرد ،گرچه ناشی ا فرآیند استدالل من ق
اسیت که مارکس آنرا بکار گرفت ،اما این فرض را سیرآخر بهلحاظ هست شناس اجتماع –صاریی نیز اثبات نمود.
لذا هرگونه انتقاد به مارکس مان دارای پایه و اسیاس م باشد که ثابت نماید مفاهیم بکاررفته ا جانب او نه ا نظر
محتوا و نه بهلحاظ صاریی  ،نه صنها نوین نیستند ،بلکه فاید هرگونه باریه فکری نیز است.
ا اسیتاد پیش ا این نقل کردم که مدع شد مارکس هیچ کتاک جاما و خاص راجا به سیاست ننوشت ،حال
آنکه مارکس «کاپیتال» را «نقد ایتصیاد سییاسی » نامید و متذکر شد در جامعهی سرمایهداری باید نقد یانون ،بهعنوان
نقد سیییاسییت و نقد فلسییفه ،بهمثابه نقد الهیات و نقد خدا ،بهعنوان نقد صمام انتزاعات پیکریافته در این جامعه صلق
شود که در سه جلد کاپیتال این سه نقد رعایت شدهاند.
در راب ه با سییاست استاد م نویسد« :مارکس بهجای آنکه مفهوم سیاست را گسترش دهد و صعریف صا ه ا آن
اراله کند سییاسیت را رها و در یلمرو دیگری گام نهاد .این سبب شد که در مواردی گوهر مسالل سیاس را نشناسد.
مهمصرین مفهوم دموکراسی مدرن که در بنیاد خود سیاس است اما منش سیاس آن فقط ویت شناخته م شود که ما
فهم صا ه و گسیتردهصر ا سیاست یافته باشیم .مارکس دموکراس را به ایتصاد مرصبط کرد و سا وکارش را نشناخت»
(همانجا – ص  .)۸۷۲بهصمام ادعاهای اسییتاد در ادامه نوشییته پاسیی خواهم داد ول دو صذکر کوچک را در اینجا
ضیروری م دانم :اول آنکه ،اگر بنیاد دموکراسی در جامعهی سیرمایهداری را سیاست بیوانیم ،علتش همان انتزاع
سیپهر سییاسیت م باشید که با وجود جزء بودنش ،خودش را در غالب کل جا م ند .دوم ،پرسییدن است که اگر
مارکس دمکراس را با ایتصاد مربوط کرد چرا نم صوان مفهوم آنرا به معنای گستردهصر شدن سیاست ندانست؟
شیر دادم مارکس یادر گشیت در نقد سیپهر سیاست ،بهعنوان یک انتزاع در جامعهی سرمایهداری و افشاء را
آن ،بهمثابه ایدلولوژی بورژوای  ،باور مردم را بهآگاه مبدل و راه رهای ا سییل هی سیییاسییت را ممکن گرداند .در
اینمورد با صشیریت دو مفهوم به صفهیم بهتر سییاست و راب هاش با دیگر عرصههای اجتماع م پردا م .این دومفهوم
عبارصند ا  :یکم ،مزد ،و دوم ،سرمایهی ربای .
یکم ،مزد :ایتصیاددانان و رسوالن سرمایهداری همگ ا گذشته صاکنون مزد را ییمت کار و لذا درآمد کارگر جا
دهاند .در این ادعا چنین بهنظر م رسد گویا در با ار کارگر با حقوق مساوی با سرمایهدار روبرو م شود و کارش را
به سییرمایهدار م فروشیید ،حال آنکه در با ار سییرمایهدار با کار روبرو نبوده ،بلکه با کارگر رف م شییود .لیکن در
اینجا ،یعن «در سییی ت جامعهی بورژوای مزد کارگر مانند بهای کار جلوه م کند» ( .)۷عمالً این مارکس بود که با
بکاربسیتن مفهوم جدید «نیروی کار» بر این ایدلولوژی بورژوای نق ه پایان گذارد .جای که استاد ابتدا بهعلت عدم
درکش ،کار و نیروی کار را اینهمان م خواند و سرآخر علیه آن موضا م گیرد و آنرا ابهام م نامد« :آدم که مالک
چیزی جز نیروی کار خود نیسیت بهگونهای ضیروری به «بندهی افراد دیگر که ا خود مالک سیاختهاند» خواهد شد.
ابهام ،اما دیگر اده شییده اسییت» (همانجا  -ص .)۷۲۷مارکس مفهوم نیروی کار را نه صنها بهلحاظ من ق مسییتدل
سیییاخت ،مثالً در صولید ،کارگر پیش ا شیییروع فعالیتش کاری نکرده صا آنرا بفروشییید ،در پایان رو انهی کارش،
کاالهای صولید شیده متعلق به او نیسیتند و در ضمن در فرآیند کار هیچهگونه کنترل و یا ارادهای بر شیوه و چگونگ
روند صولید ندارد .لیکن مارکس همچنین این مفهوم را برحسیب سیرشیت هسیت شیناخت اش نیز صوضیت داد ،آنهم
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بهشیییوهای کامالً یابلفهم که چرا مزد نم صواند درآمد کارگر محسییوک شییود ،یرا مزد بیانگر یک مبادلهی سییادهی
کاالی است؛ یعن کاال (نیروی کار) ییی پول ا دید کارگر و پول ییی کاال ا جانب سرمایهدار .در این مبادلهی سادهی
کاالی حق مصییرف نیروی کار مانند مصییرف هر کاالی دیگری در اختیار خریدارش یرار م گیرد و اختیار مصییرف
نیروی کار را سرمایهدار صعیین م کند که چهگونه ا آن بهرهبرداری نماید .لذا روند کار ابتدا بعد ا فروش نیروی کار
که دیگر متعلق بهسرمایهدار است ،آغا م گردد .شر دادم ار ش ،خود صجسم کار است ،ول نم صوان ا ار ش کار
سییین راند «کار بهخودیخود دارای ار ش نیسییت .کار بهمثابهی فعالیت ار ش آفرین ،خود نم صواند دارای ار ش
خاصی باشید ،همچنانکه ثقل نم صواند و ن ویژهای داشته باشد» ( .)۳لذا ویت صلوری شناخت بورژوای مزد را که
چیزی جز هزینهی صولید نیروی کار نیسیییت ،درآمد کارگر غالب م کند ،دروایا حقیقت مزد را پشیییت این وایعیت
میف م سیا د .لذا کارگر با یبول این ایدلولوژی حال با وجدان آسوده که نان حالل بهدست آورده ،راه خانهاش
م شود و سرمایهدار با خا ری خوش که درآمد کارگرش را پرداخته بهکارش ادامه م دهد .نتیجه اخالی این دروغ،
یدرشیناسی کارگر ا سیرمایهدار و وظیفهشیناسی سیرمایهدار در پرداخت مزد برو م کند .بهلحاظ سییاس مبار ه
بقاص ثانوی م شود و جای آنرا آشت

بقاص پر م کند .بدینصرصیب یدرت ایدلولوژیک برخواسته ا مزد بهعنوان

درآمد ،نه صنها روشیینگر ضییعق صلوریک حامیان این صلوری م باشیید ،بلکه با پوشییاندن را مزد ،منشییاء صولید ار ش
اضییاف و الجرم اسییتثمار را پردهپوشییان م کند .بدینسییان مبار ه کارگر نه با شیییوهی صولید سییرمایهداری ،بلکه با
اجحافاص که یک سیرمایهدار م صواند در پرداخت مزد کم به او صحمیل نماید ،نمودار م شود .دیقیقا نقد این حقیقت
پنهان ،یعن ایدلولوژی شییدن مزد در شییکل درآمد ،مارکس را یادر کرد با آشییکارکردن را آن ،ایتصییاد را نه صنها با
سییاست ،بلکه با سایر اشکال وجود و شعور اجتماع در جامعه پیوند ند و ثابت نماید صلوری مزد در شکل درآمد،
عامل در دور شدن کارگر ا روابط وایع اجتماع  ،آنهم در دو معنا م باشد.
ا یکسیو این انتزاع پیکریافته و مسیتقل شیده که هم باور کارگر و هم سیرمایهدار را م سا د ،صا آنرا بهعنوان
آگاه شییان برآورد نمایند ،دارای نقش افیون برای کارگر اسییت ،یرا مزدش را ،رو انه کارش بهحسییاک م آورد و
یبول م کند که سیرمایهدار با بهخ ر انداختن سیرمایهاش برای او محل کار ایجاد کرده و ا اینرو بایست سهم نیز
برای او یالل گشیت .یعن سیود سیرمایهدار ا دید کارگر ا شییر مادر هم حاللصر محسوک م شود .ا سوی دیگر
یبول این ایدلولوژی بهمعنای دورگشییتن ا امکان شییرایط عین آرمان اسییت ،جای که کارگر هیچگاه بهاین آگاه
نم رسد که سرمایهدار کلیهی عوامل مادی و عین

ندگان اش را غصب کرده است ،بنابراین به جاودانه بودن سرمایه

اعتقاد پیدا م کند .این وارونگ بهمعنای دورشیدن ا حقیقت رواب

م باشید که این وایعیت را شکل بیشیدهاند و

اسییتثمار را الپوشییان م کنند .اما نقد آنها بهمثابهی رهای ا سییل ه ،نه صنها در عرصییهی سیییاسیی  ،بلکه در صمام
حو ههای اجتماع  ،آگاه را بهانسان برم گرداند و بهجای حکومت سرمایه و یا کاال بر انسان ،با آگاه یافتن انسان
بهوایعیت این وارونگ  ،م صواند آرمان رهای را در سی ت سییاسی برای بقه کارگر بالفعل نماید .دیده شد که نقد
مزد برخالف ادعای اسیتاد نه صنها دامنهی سییاست را گستردهصر م سا د ،بلکه راه رهای ا سل ه سیاست انتزاع را
نیز آشیکار م نماید .پس مان که اسیتاد ا یول مارکس م نویسید که کارگر «در کمترین میزان دستمزد م گیرد» (
همانجا – ص  )۳۷۸بهراحت دروغ م گوید و صلوری مزد مارکس را بهموضوع اخالی و یابل حل در س ت صو یا
صقلیل م دهد ،و ویت اسیتاد مدع م شود مزد کارگر «بیور ونمیر» (همانجا – ص  )۷۳۳است ،نشان م دهد که با
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محتوای نظر مارکس دربارهی مزد آشنا نیست یرا مارکس ا این دیدگاه حرکت کرد که پرداخت کامل ار ش نیروی
کار ،با هم استثمار را نف نم کند.
اسیییتیاد برای فرار ا انتقاد با هم با آوردن واگویهای ا  Avineriم نویسییید« :بههمین دلیل ا نظر مارکس
سییاست شکل بیردانهی مناسبات مالکیت است» (همانجا – ص  .)۸۷۳اما دانستیم که سیاست ا دیدگاه مارکس در
جامعهی سیرمایهداری ایدلولوژی اسیت که نابرابری ایتصیادی را صضیمین م کند .در این جامعه مالکیت خصیوص
حکمفرماست و مناسبات حاصل ا آن بهمعنای حاکم شدن میلوق «مالکیت خصوص » بر خالق آن ،یعن انسان معنا
م یابد که در این وارونگ سییوژهی وایع  ،یعن انسییان بهمحمول مبدل م گردد .چهگونه م صوانسییت مارکس این
وارونگ سیییاس ی را شییکل بیردانهی مالکیت ار یاب کند؟ آنچه مارکس راجا بهمالکیت بیان کرد صنها آنرا شییکل
حقوی مناسبات صولیدی خواند.
دوم ،سیرمایهی ربای  :در سیرمایهی ربای  ،یعن پولِ ایندهی پول ،بهعلت ی ا صمام مناسباص که م صوانند این
سییرمایه را با روند صولید مربوط سییا ند ،بارآوری سییرمایه فقط منوط بهخودِ پول م شییود و در نتیجه پول بیشصر،
حاصیل یک شیت صلق م گردد و سرمایه در عیانصرین شکلش ،بتوارگ اش را بهنمایش م گذارد و لذا بهره خودش
را حاصیل ،نتیجه و معلول مقدار پول جا م ند ،بدان معنا که دیگر محصیول سیرمایه نیسییت ،بلکه خود دلیل وجود
سییرمایه م باشیید .بهره چون خودش را حاصییل بارآوری یک چیز یلمداد م کند ،مزد را نیز «سییرمایهی انسییان »
م خواند صا حقیقتاش را پوشیییده دارد .اما این شییکل ا سییرمایه م صواند همواره در سیی ت سیییاسیی باعث برو
مبار های میان سرمایهدار صنعت و سرمایهدار ربای گردد .بهخا ر آوریم در حدود دو دههی پیش در م بوعات ایران
جنگ بزرگ با رانتخواران شیروع شید که آنان را فیل خواندند و مدع شیدند برعکس سرمایهداران صنعت که
صولید شیغل م کند و بهکارگران نان م دهند .این یشر در صولید مشاغل مانا ایجاد م کند و ا دولت خواستند جلوی
نفوذ این یشییر را بگیرد .مثال جالب هم ا اسییقق بزرگ کلیسییای کاصولیک در آلمان وجود دارد؛ کاردینال «راینهارد
میارکس» درکتیابش «سیییرمیایه :دفاعیهای برای انسیییانها» در مان بحران ویت که دولت ویت در آلمان کمکهای
میلیاردی بهبانکهای درحال ورشییکسییتگ نمود ،او این ایدام دولت را صقبیت کرد و دالیلش را متک بهاسییتداللهای
مارکس کرد و نتیجه گرفت که مارکس در این مینه حق دارد .بدینسیان صا مان که مزد ،درآمد کارگر ،و سود ،بهره
و رانت درآمد سییرمایهداران و مینداران صلق شییود ،م صواند در این چالش سیییاسیی سییرمایهدار صیینعت را علیه
سیرمایهدار ربای بهمیدان مبار ه کشیاند و با موضاگیری علیه آنان بهسمت دفاع ا حقوق کارگر سوق دهد و فضای
سییاسی را آنچنان مهآلود سیا د که موضاگیری صحیت را عمالً غیرممکن گرداند .دراینمورد انگلس شر م دهد:
«کاهش بهره و سیرانجام ا بین بردن بهرهی پول بههیچوجه «شیا بهاصی ال بارآوری» را نیواهد شیکسیت و صنها
صقسییم اضافه ار ش ا کارگران گرفته شده و ب اجرت مانده را در بین صک صک سرمایهداران بهگونهای صنظیم خواهد
نمود ،و بهنفا کارگر در مقابل سرمایهدار صنعت نیست ،بلکه بهنفا سرمایهدار صنعت در مقابل ربتخوار صمام خواهد
شید )۷(».اما ویت برای کارگران روشین شود سود ،بهره و رانت دروایا صقسیم ار ش اضاف حاصل ا رنج کارشان
اسیت که بهمثابهی غنیمت مابین سرمایهداران صقسیم م شود ،آنگاه این نوع برخورد به مسالل ایتصادی نه صنها با آگاه
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سیاختن کارگران افق رهای سیاس آنان را گسترده م سا د ،بلکه امکان شرایط آرمان رهای را نیز بهلحاظ سیاس با
پیوند دن بهمبار ه بقاص ممکن م گرداند.
با آشییکارکردن را انتزاعات و عوامل واسییط میان آنها و وایعیت وسییا ت بین یک وجود و یک ناوجود ،بهرا
انتزاعات و عناصیر واسط آگاه م شویم و با نف عوامل واسط ،م صوانیم راب هی بین انسانها را بدون این واس هها ا
نو بریرار نمیاییم صا یادر شیییویم با اثبات موضیییوع بهمثابه امری وایع و یا ایدلولوژیک و یا صییل راب همان را با
موضییوع بهنحوی علم بریرار سییا یم .برای روشیین کردن بهتر این مسییالل بهیک ا عناصییر رابط بین دموس و
کراصوس ،یعن آ ادی م پردا م و ابتدا آنرا در سیپهر سییاسیت م کاوم و سیپس مشیصا این مفهوم را در ارصباط با
ریابت مورد کنکاش یرار م دهم.

مفهوم آزادی و نقش آن در جامعهی سرمایهداری
در جامعهی سییرمایهداری م صواند ارصباط میان دموس و کراصوس بدون آ ادی سیییاسیی  ،کارکردهای اجتماع اش را
عمل سیا د .در این حالت ما با استبداد سروکار داریم ،جای که یوانین ،فعال مایشاءاند و بههیچ وجه بهخواستههای
جامعهی مدن  ،حدایل در سی ت سیاس  ،ویع نم گذارند و جامعهی مدن بهرایالعین ثانوی م شود و دولت یدر
یدرت انتزاع  ،با ور علن  ،خواستههایش را بهجامعه صحمیل م نماید .جوامع چون عربستان و چین را م صوان در
مرهی این جواما خواند.
اما م باید بهدو موضیوع اسیاس صوجه داشت ،ویت که دولت در جواما غرب و آ ادیهای دموکراصیک را ،مد
نظر یرار م دهیم:
یکم ،آ ادیها در این جواما ا دو سییمت محدود م شییوند ،ا یک رف صوسییط وسییالل که آ ادی را ممکن
م سا ند ،و ا

رف دیگر ،منافا افراد و گروهها در ارصباط نقششان در بهکار بستن این وسالل.

دوم ،فهم خودِ مقولهی آ ادی؛ یعن  ،آیا آ ادی خود مفهوم ایدلولوژیک اسییت و یا مردم آنرا صعیین م کنند؟
بنابراین صعیین سییا ندگ و صقید حاصییل ا یوانین جبر بیع و یا اصییول اجتماع نهادینه شییده ،در روشیین نمودن
مفهوم آ ادی در صفهیم دو اصل آمده در باال با اهمیت م گردد.
پیش ا این در صعریق گزاره و شییِبهگزاره م ر شیید که در هر انتزاع ،مثالً سییپهر سیییاسییت در جامعهی
سیرمایهداری ،چنین انتزاع موضیوع را صعیین م کند و بهدلیل آنکه سیپهر سییاست خود را ا سایر سپهرهای دیگر
جدا کرده اسیییت ،الجرم خودِ آ ادی بهعنوان مؤلفهای در این سیییپهر ،بیانگر مناسیییبات اجتماع و یا پراصیک معین
اجتماع نیست ،بلکه مفهوم است که بهواس هی روابط معین ایجاد م شود که در احکام ار ش بهانسانها دوسیده
شده است .بهدیگر سین ،آ ادی بهعنوان مفهوم صنیده شده در سپهر سیاس نیز همچون امری انتزاع بهخود مادیت
بیشییده و این انتزاع بهصیورت باور بهانسیان حقنه م کند ا یوانین ،مثالً احترام بهمالکیت خصیوص سرمایهدارانه،
صبعیت نماید.
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هگل در فلسفهاش ا ذهنیت ،بهعنوان امری انتزاع  ،ذهن مشیص را مشتق م کند و بهآن شیصیت و استقالل
م بیشیید .در عمل در مورد آ ادی در جامعه سییرمایهداری نیز چنین م شییود ،جای که آ ادی ا فرد ،منتزع شییده
بهخود استقالل م دهد صا کارکرد فرد را صعیین و فرد را رو انه بهاعمال معین وادارد .بنابراین مفهوم آ ادی و سرشت
آن در این جامعه در چارچوک کارکردهای صعیین م شوند که صوسط ضرورتهای خارج مقرر شدهاند و بهانسان و
صولیدکنندگان متحد ،صنها اعمال م کنند که فعالیتشییان را با بیعت بهشییکل عقالی صنظیم نمایند .ناچارا بیشییترین
مباحث در این جامعه ،نه دربارهی سرشت آ ادی ،بلکه عمدصاً در حول کارکرد آ ادی دور م نند.
کارکرد آ ادی همواره بهمعنای رهای ا یک صنای

معین صاریی است ،یعن ا چیزی بهچیز دیگر که انتیاک

در گزینش« ،جهان اسییتن» و رهای ا الزامات« ،جهان بایسییتن» را بهدنبال دارد که هردو حالت با خودشییان ییودات
خاصشیان را م آورند؛ انسیان آ اد ،یعن فردی که بهعنوان عضییو فعال و مسیلولیتپذیر در نف ییودات انتزاع در
جیامعیه ،کارکرد معین دارد .این آ ادی دارای بار مثبت اسیییت و با آ ادی ا چیزی کیفیتاً صفاوت دارد .بهبیان دیگر
آ ادی ا ضرورتهای اجتماع یی یصاریی را نباید همچون فرآیندی اجتناکناپذیر دانست ،یرا چنین بینش انسان را
منفعل و نقش او را صا سی ت مفسر ویایا صقلیل م دهد .اما انسان بهعنوان سوژهی آگاه و ذهن اندیشنده آماده م شود
صا با درهم شیکستن ییوداص که انسان را صابا خود ساختهاند ،در پراصیکِ خودآگاهانهاش ،یعن در نف هرنوع انتزاع
که ذهن اندیشندهی او را میلوق خود م نماید ،با پس دن این پردهی حجاک انتزاع و افشاء آن بهمبار ه برخیزد.
بیع اسییت که آ ادی انتیاک با اراده همراه اسییت ول انسییان م صواند خودش ارادهاش را ،بهعلت مویعیت
اجتماع و صرسِ ا دست دادناش منفعل نماید ،لذا نسبت به صغییر در جامعه منفعل م شود و صغییر را در محدودهای
که شیرایط عین بهاو صحمیل کرده اسیت ،پذیرا م گردد .بدینسان «منِ» چنین فردی مشیصات «منِ فردگرا» و «منِ
ایدهآل» را در جامعهی مدن بهخود م گیرد .یا اینکه ارادهی انسان را اساساً شرایط صاریی صعیین م کند .مثالً کارگر
آ اد اسیت نیروی کارش را بههر سیرمایهدار که مایل م باشید ،بفروشد و این کارکرد را آ ادی بهحساک آورد ،لیکن
کیارگر برای ادامه ندگ اش امکان دیگری جز فروش نیروی کارش ندارد .بنابراین علت آنرا باید در جدای کارگر
ا شرایط مادی و عین

ندگان اش جستجو کرد ،جای که سل ه سرمایه او را مجبور بفروش نیروی کارش م نماید،

اما در سی ت سیاس این سل ه نه صنها پنهان م ماند ،بلکه بهعنوان آ ادی خود را برنما م نماید .بدینخا ر دیالکتیک
راب هی بین کارگر و سرمایهدار ،همان ور که در یبل شر دادم ،بهیک صناظر یک به یک سوق م یابد که در آن «منِ»
کارگر و سییرمایهدار ،هردو گرایش ی در جهت فرد– جزء در جامعه را بهخود م گیرند و دییقاً چنین حالت شیییوهی
صولید سییرمایهداری را ،بهخا ر انتزاع سییرمایه که نف نشییده اسییت ،مرصبا صجدید صولید م کند .در هردو حالت «منِ»
کارگر وابسیته بهدو انتزاع صعینگرا در جامعه م شیود و اگر پ نبرد که سپهر سیاست انتزاع او را وادار به صبعیت ا
یوانین و احترام گذاردن بهمالکیت خصییوصی سییرمایهداری م کند ،برای او سییرمایهدار فرد خیری صلق م شییود که
بهخا ر او سیرمایهاش را بهخ ر انداخته ،ا اینرو سود را سهم سرمایهدار م خواند و بر این جدای بدینسان صحه
م گذارد .کارگر برای حف محل کارش حاضییر بههر گذشییت در یبال سییرمایهدار م گردد و بدین صرصیب ،بار دیگر
خودش بیش ا سوژه بودنش را ا کق داده و به ابژه شدنش ،ناخودآگاه صمکین م نماید.
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دربارهی رقابت
در اینجا مسییللهی آ ادی را در ارصباط با ریابت م کاوم صا نشییان دهم آنچه جامعهی سییرمایهداری صحت عنوانِ این
مفهوم بهمردم جا میزند ،در عمل صوهم ببش نیست.
اسییتاد ا مارکس نقل م کند« :سییراسییر ایتصییاد سیییاسیی صضییاد خصییومتآمیز منافا ،مبار ه و جنگ ،مبنای
سییا مانده اجتماع شییمرده م شییود» (همانجا – ص  ،)۳۸۸و نتیجه م گیرد که این ادعای مارکس را نم صوان
بهصمام ایتصیییاد سییییاسییی صعمیم داد و نظریهپردا ان بزرگ ا جمله هگل گفتهاند در جامعهی مدن جنگ منافا
درگیراسیییت .چیه یبا گفتهی انگلس که شیییر داد ویت برخ افراد در صغییر یک واژه با مترادف آن فکر م کنند
محتوای آنرا نیز صغییر دادهاند .صضیاد خصیومتآمیز منافا را نم صوان بهصمام ایتصیاد سییاس صعمیم داد ،الکن صعمیم
جنگ منافا میان بقات اشییکال ندارد .اما اسییتاد در یبل ادعا نموده بود که مارکس کتاک جامع راجا به سیییاسییت
ننوشیته اسیت و اگر محتوای واگویه او را بپذیریم که مارکس ایتصیاد سیاس را جنگ منافا برخوانده است ،بنابراین
استاد باید سه جلد سرمایه را بهعنوان کتاک جاما مارکس راجا به سیاست یبول نماید.
اسیتاد در ادامه ادعایش م نویسید« :ول ا آنجا که بحث ما دربارهی نظر مارکس است باید گفت که حکم باال
بهراسیت روشنگر است .مارکس همواره براین باور پافشاری کرد که پیکار بقاص  ،مبنای سا مانده اجتماع است.
در عینحال روشین م شود که او این پیکار و یا مبار ه را به معنای دییق واژه ،یعن به معنای نظام آن یک جنگ و
نبرد م دانست و بههمین دلیل همواره اص ال  Kampfرا بکار م برد» (همانجا) .من بهعدم شناخت استاد به بان
آلمیان در بیش لغزشهیا خواهم پرداخت ،ول چهگونه فردی مثل او که هیچهگونه ا الع ا

بان آلمان ندارد با

یا عیت صام واژهی  der Kampfرا مبار هی نظام ار یاب م نماید .این واژه در بان آلمان برخالف صصیور استاد
معنای بهمراصب وسییاصر ا مبار هی نظام دارد .مان که مارکس ا مبار هی بقاص  der Klassenkampfسین
م راند ،آنرا در همان معنای گسیتردهاش بهکار م برد و برای مارکس و هر انسیان که فقط کم به بان آلمان آشنا
باشید ،روشین است واژهی نبرد نظام در بان آلمان  der Kriegم باشد .اما آنچه روشنگر نظریهی مارکس است
و م صوان آنرا بهصمام ایتصاد سیاس صعمیم داد ،نظریه او دربارهی ریابت ،بهعنوان یک موضوع انتزاع ویژه است که
در سیی ت صوصیییق ،خودش را چون آ ادی و لذا بهمثابه مؤلفهای عمده در دمکراسیی بورژوای جا م ند و عمالً
بهعنوان ایدلولوژی ،مانع دربرابر آگاه

بقاص کارگران ایجاد م کند.

بحث دربارهی ریابت بهمثابهی یک ا اَشکال فریفتاری ایدلولوژی ،یک ا مهمصرین مباحث مارکس در سرمایه
م باشد و مارکس بهدرست در این بحث ثابت م کند که در یر این فریفتاری کدام وایعیتها پنهان م مانند.
پیش ا این در انتقاد بهنظریه سیرافا و متعایباً اسیتاد شر دادم چرا نظریه سرافا در س ت صوصیق بای ماند و با
بذل صوجه بهعناصیر و الیههای که در سی ت صوصیق یابل درکاند ،همانند عرضه و صقاضا ،سود ،ریابت و امثالهم و
نقشی که آنها در این سی ت ایفاء م کنند ،آهنگ آن نمود صا مسیالل را با اصکاء به این مفاهیم حل کند .الکن موضوع
اساس ا نظر مارکس اثبات ار ش اضاف و منشاء آن بود که چهگونه در س ت صحقق ار ش در با ار:
نیست ،چرا ار ش اضاف بهشکل سود درم آید.
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دوم ،چرا سرمایههای برابر سود یکسان م برند.
سییوم ،چرا در صبدیل نر ار ش اضییاف بهنر سییود ،وجود سییرمایههای متعدد را پیشفرض م گیرد که این
سرمایهها برای کسب سود بهحرکت درم آیند.
چنین فرآیندی ،روند صولید و اسیتفاده ا نیروی کار و مهارتهای ضیروری ا بکارگیری شرایط عین صولید ،که
خود مبتن بر صقسییم کار اجتماع در جامعهی سرمایهداری م باشد و هم آنرا دامن م ند ،حال در س ت ظاهر در
نبوغ ،صوانای  ،دانش ،یدرت حدسهای متهورانهی سرمایهدار در بکارگیری آنها ،بصورت ریابت متجل م شوند.
آمو ش حاصییل ا این نوع ابتکارها که سییرانجام به نتیجهی سییرمایههای برابر سییود یکسییان م برند ،کشییانده
م شیود و الجرم هرچه سیرمایهای بیشصر باشد ،سود بیشصری را نصیب سرمایهدار م کند و سرمایهدار را مجبور به
انباشیت بیشصر سیرمایهاش م سیا د ،بنابراین ارادهی او را وابسته به مقدار سود م نماید .اما چنین بهنظر م رسد که
ارادهی او آ اد و صابا آگاه اش م باشید ،حال آنکه اجبار انباشیت ،ارادهی سیرمایهدار را برای ورشیکست نشدنش
صعیین م کند .دییقاً در این حالت م صوان نظریهی خدایگان و بندگان هگل را صأیید شده درک نمود.
سیود برابر ،برای سیرمایههای برابر را مارکس در س ت دیگری ا صجرید ،یعن بههنگام پژوهش موضوع صحقق
ار ش ،مورد بررس یرار داد و ثابت کرد چرا در این س ت یک ا اشکال اساس اختالل در صحقق ار ش که خودش
را در شیییکل بحرانهای مال و پول برو م دهد ،در جلوههای وایع و ظاهریشیییان ،یعن در پس صعیناص چون
عرضه و صقاضا و ریابت ،برو م کنند صا وایعیت جامعهی سرمایهداری را پنهان نمایند.
در سی ت صحقق ار ش ،استثمار نیروی کار پنهان م ماند ،جای که ییمت پرده بر منشاء ار ش کاال و کار مجرد
م افکند .عرضییه و صقاضییا و ریابت بهمثابهی پرچم پرافتیار آ ادی در جامعهی سییرمایهداری ،پدیداری صمام آن
اوضیاع و احوال اند که صبدیل کار بهکار مجرد را در شیاخههای میتلق صولید و شکلگیری ار ش را پنهان م سا ند
صا ا یک رف ،رفتن سرمایه ا یک شاخه بهشاخهی دیگر را ،اراده سرمایه برآورد نمایند و فروش نیروی کار کارگر
را ،انتیاک آ اد او جا نند که شیییر دادم که کارگر برای ادامهی حیاصش امکان دیگری جز این ندارد و ارادهی آ اد
سرمایهدار وابسته به انباشت م گردد.
ریابت در سی ت پدیداری را نم صوان امری عرض فرض کرد یرا بهمثابهی پیکریافتگ انتزاع ا همهی اوضاع
و احوال در این سییی ت پدیداری و اسیییتقالل آن بهمثابهی وایعیت عین  ،در عمل دیالکتیک ویژهی روابط صولید و
با صولید سیرمایهداری را نشیان م دهد« :در ریابت همه چیز وارونه جلوه م کند .سییمای حاضیر و آمادهی مناسبات
ایتصیادی ،آنچنان که در سی ت دیده م شود ،در وجودِ محسوس خود و لذا در صصوراص که براساس آن ،حاملین یا
عاملین این مناسیبات م کوشیند روابط مذکور را درک کنند ،در مقابل سییمای درون و اصیل آن مناسبات نهان و
مفهوم  ،که با آن ان باق دارد ،یرارگرفته اسیت و سیت با آن صفاوت دارد و دروایا وارونهی آن بهشمار م آید)۲(».
عمالً روشینگری مارکس که استاد ا آن سین م راند ول بدان صوجه نکرده است ،در برمال نمودن این دیالکتیک ا
انتزاع پیکریافتهی ریابت ،یعن ایدلولوژی بورژوای در سی ت آ ادی ،معنا م یابد که افشای آن ،را ریابت را آشکار
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م کند و در این فرآیند به کارگر آگاه م دهد صا منشییاء بهاصیی ال انتیاک آ اد در فروش نیروی کارش را ،جای
که ندگ اش وابسته به این فروش م شود ،درک نماید.
در عرصهی صحقق ار ش ،بهویژه در مورد سرمایهی صجاری ،دیگر سین هم ا عرصهی صولید در میان نیست و
خرید و فروش ،موضیوع اسیاس در این عرصه م شود و عمالً اصل ریابت حاکم بر این فضا و بداهت سا ا ا آن
رسیییوالن بورژوا ی را مجبور م نماید صا صمام مشیییکالت برآمده در صولید را اکنون با صوجه بهاین سیی ت حالج
نمایند.
نکتهی بس مهم که در این سی ت برو م کند و ریابت آنرا وایع جلوهگر م سیا د ،آن است که ثمربیش
سییرمایه در نسییبت میان سییرمایهی پیشرییته و مقدار آن سیینجیده م شییود و سییودآوری سییرمایه بهظاهر در مقدار
سیرمایهی پیشرییته و نه فقط در خرید نیروی کار برنما م شیود ،بهگونهای که در این سی ت ،مزدها دیگر بهمثابهی
یگانه منشاء منحصر بهفرد صولید ار ش اضاف  ،نه صنها دیده نم شوند ،بلکه بهعنوان عامل مزاحم صنزل سود سرمایهدار
بهنظر م آیند که سیرمایهدار را وادار م کند برای رهای ا شر این عامل مزاحم در صرکیب ارگانیک سرمایهاش بهنفا
بیش ثابت آن صغییر ایجاد نماید .این امر استاد را وا م دارد صا بگوید که سرمایهداری با وجود عیوک و نقالص بزرگ
«اما در عینحال نیروهای صولیدی را رشید داده است» (همانجا ص  ،)۷۳۷و اینکه چه کس صاکنون خالف این گفته
را ابرا کرده ،بهعهدهی اسییتاد م گذاریم .اما آنچه اسییتاد ناگفته بای م گذارد این وایعیت م باشیید که این رشیید در
جامعهی سرمایهداری به چه ییمت حاصل م شود.
کوشیش سیرمایهدار در رشید نیروهای مولده ،ابتدا بهساکن در هرچه بیشصر وابسته کردن کارگران به سرمایهدار
اسیت صا ا

رف ریابت میان آنان را شدت بیشد و ا

رف دیگر کارگران ندگ شان را مدیون سرمایهدار بدانند صا

روابط موجود در جامعه را جاودان ار یاب نمایند .لذا نقشاش را در راب ه با سییوژه–ابژه بودنش در اجتماع هرچه
بیشصر به ابژه بودن صقلیل دهد .با چنین صقلیل و من ق شدن روند صولید ،حال کارگران خودشان جایگاه سرمایهدار را
بهمثابهی نقش او یبول م کنند که م صوان چگونگ پیدایش یشر یقه سفیدها را در میان بقهی کارگر درک کرد)۳(.
بحث رهای ا سیل هی سرمایهداری که مارکس پیش کشید ،صنها بهپژوهش ا روابط انتزاع محدود نم گردد،
بلکه همچنین دربرگیرندهی صبادل نظر دربارهی رواب

در ندگ م شییود که بایسییت به ور وایع بهوجود آورد.

بنابراین م باید در این جامعه صمایزی اصیول یالل گشت میان نقش انسانها در پایداری و صداوم جامعه ا یکسو و
جایگاه اجتماع آنان در جامعه ا سیییوی دیگر .با بررسی ی نقش و جایگاه افراد در این جامعه م صوان ا این ریق،
بهمسألهی دموکراس کارگری نیز پاس داد.
در جامعهی سییرمایهداری م صوان نقش برخ ا افراد را در هسییت و پایداری جامعهای مسییتقل ا سییل ه و
اسیتثمار صصور کرد ،در حال که نقش برخ ا افراد دییقاً در صداوم مناسبات سل ه و استثمار معنا م یابد .پیش ا این
در صشیریت نقش ایلیت که سیود ،بهره و رانت مین را نصییب خود م سیا ند خا ر نشییان ساختم که این ایلیت نیز
دارای نقش در جامعهاند اما نقش آنها دییقاً بهعلت مناسبات سل ه و استثمار جاری در این جامعه بهوجود آمدهاند و
بهجامعه صحمیل شیدهاند .لذا نقش اجتماع این ایشیار در وایا همان جایگاه اجتماع آنان اسیت که بهلحاظ سیاس
خودشییان را به دروغ بهعنوان نقش اجتماع شییان جا دهاند و عمالً غیر وایع هسییتند .با آشییکارنمودن این صوهمِ
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کارگران نسبت به سرمایهداران ،کارگران به این وایعیت دروغین آگاه پیدا م کنند که صا مان سپهر سیاست بهمثابه
موضیوع مستقل ا سایر مسالل اجتماع بای بماند ،همواره امر رهبری جامعه را با سا ی م کند ،حال آنکه یصد
دموکراسی کارگری صبدیل سییاست ا امر رهبری بهپیشبرد ندگ اجتماع است ،جای که سیاست م باید کار هر
فرد در صعیین یانون و اجرای آن درآید .در اینموردِ خاص چهیدر سیین مانهایم بجا بهنظر م رسد که گفت« :اینکه
علم سیاست در شکل نوپدیدش در چارچوک فعل علم ،بدانگونه که ما درک م کنیم ،نم گنجد و با استنباط کنون
ما ا علم صنای

دارد ،خ ای نکوهیدن سییییاسیییت نیسیییت ،بلکه باید در صلق خود ا علم به ور کل صجدیدنظر

کنیم)۲(».
یبولِ جایگاه سییرمایهدار در جامعه ،بهعنوان نانده کارگر ،نه صنها این جایگاه را جاودانه در نظر او محک م ند
و ریابت بین کارگران را بهجای همبستگ میان آنان دامن م ند ،بلکه کارگر سود را سهم یانون و شرع سرمایهدار
محسیوک م دارد و مبار هاش نه علیه سیرمایهداری ،بلکه علیه اجحافات سرمایهداران جهت پیدا م کند و مجدداً بار
دیگر بدینسیان بیشی ا سیوژه بودن صاریی اش را ا کق م نهد و بهپذیرش مالکیت خصوص سرمایهدارانه صن
م دهد .یبولِ مالکیت خصیوص سرمایهداری ،حاکم شدن میلوق است بر کارگر و میلوق شدن کارگر بهنحوی که
ا خالییت نقشاش در صاری م کاهد .حالاگر بهاین مسییالل ،ایدلولوژیهای ناسیییونالیسییت و دین و ایدلولوژهای
چون راسیسم را ،که کارگر را ا آگاه

بقاص اش دور م نمایند صا او را مرید جامعهاش گردانند ،اضافه نماییم ،آنگاه

دیگر نم صوانیم مانند اسیتاد بهاین باور ساده ره بریم که «بورژوا ی در این فاصله جهان را بهدو جنگ جهان خونین
و جنگهای من قهای به فاشییسیم ...کشانده» (همانجا ص –  ،)۷۳۷بلکه این رویدادهای وایعیت جامعهی بورژوای
را در صقسییم منافا ،هم در س ت جهان و هم در س ت مل نشان م دهد و نم صوان آنها را ا خصلت صوسعهگرایانه
سرمایهداری جدا کرد صا سرآخر بهعنوان حادثه و یا اشتباه لپ یالب کرد.
دروایا یک ا عوامل که خصیلت جهانخوارانهی سیرمایهداری را آسان کرده ،در عمل همانا ابژه شدن هرچه
بیشیتر کارگر نسیبت بهآگاه

بقاص اش م باشید که متاسیفانه در پارهای ا موارد بهدفاع ا ایدلولوژی فاشیست نیز

کشیانده م شییود .بهدیگر سییین مفهوم مبار ه بقاص برای مارکس صنها به مفهوم نظام اش خالصییه نم شییود ،بلکه
شییامل مبار ه در صمام س ی وح م گردد که با انتزاعات پیکریافته ،ایدلولوژی بورژوای را پاسییداری و الجرم آگاه
کارگر را سید م نمایند .اما اسیتاد چون مدافا آشیت
نیست ،در دفاع ا آشت
رویاروی

بقاص است و چون به کنه ایدلولوژی ا دیدگاه مارکس وایق

بقاص م باید علیه مارکس ادعا کند «آیا این روش درهر مسألهی کوچک و بزرگ ،رگههای

بقاص را م جسیت و مدام آنرا برسرحریق م کوبید ،راه را بر بحث دموکراصیک مسدود نم کرد؟ آیا او

همچون هر بنیادگرای همواره در صرس ا دشیییمن ندگ نم کرد» (همانجا – ص  ،)۳۲۲الکن اسیییتاد روشییین
نم سا د چرا بحث در حول مبار هی بقاص راه را بر بحث دموکراصیک مسدود م کند؟ آیا بحث دربارهی آ ادی که
سییل هی سییرمایهداری موانع در راه انکشییافاش ایجاد کرده و اصصییال آن بهمبار هی بقاص  ،وایعاً راه را بر بحث
دموکراصییک سییید م نمیایید؟ آیا بحث در راب ه با افزایش مزد و پیوندش بهمبار هی بقاص  ،مبار هی دموکراصیک
کارگران را در افزایش این خواسیته سد م کند؟ و در همین راب ه مبار ه دموکراصیک کارگران در افزایش مزد را نه بر
مقیاس صورم در جامعه ،بلکه برحسییب رشیید نیروهای مولده خواسییتارشییدن ،باید مانع در مبار ه دموکراصیک آنها را
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محسوک کرد؟ اما بحث اساس در افزایش مزد همواره بهعنوان با گرداندن بیش ا ار ش اضاف صولید شده صوسط
کارگران که سییرمایهداران آنرا غصییب کردهاند ،مبار ه دموکراصیک کارگران را گسییترش م دهد که در آگاه دادن به
آنها بایست مدلل شود:
نیست ،مزد درآمد کارگران نیست.
دوم ،جداشدن آنان ا شرایط مادی و عین

ندگان شان ،آنها را مجبور بهگرفتن مزد کرده است .

همگ این مبار ات را م باید بیشی ا مبار ات دموکراصیک و بقاص کارگران برای احقاق حقوقشییان درنظر
گرفت صا بتوان این مبار ه را با مبار ه سییوسیییالیسییت شییان ،که دروایا دنبالهی همان مبار ه اسییت ،پیوند د .اما برای
اسیتاد این نوع پیوند دن میان مبار ه دموکراصیک و سیوسییالیست کارگران که فراصر ا افق دید استاد م رود بهعنوان
خطکشی داغ ننگ م خورد« :در جهان خطکشی شیدهی او همهچیز بهدیت ا هم متمایزند .همیشه حق با اوست و
دیگران همواره اشییتباه م کنند و در نتیجه خ رسییا ند .همین بینش پارانولیک سییبب م شییود که بنویسیید که این
حضیرات «بیوان دگراندیشیان» بهجای اینکه خودشیان ا پرولترها علم جدید را بیآمو ند ،م کوشند صا علم را که
خودشییان یک شییبه آفریدهاند ،یعن علم خودشییان را بهدیگران بیآمو ند» (همانجا – ص  .)۳۲۲اسییتاد هشییدارهای
مارکس در ارصباط با آ ادی بقهی کارگر که صنها صوسییط نیروی خودشییان عمل م گردد و اینکه کارگران در آگاه
شدنشان بهوایعیت ایدلولوژیک موجود در جامعه ،که حزک آنان در این مینه نقش بس بسزای را ایفاء م کند و یا
هشیدارهای او در مبار ه با بینشهای غیرپرولتری که م صوانند در صیفوف آنان صولید اغتشاش نمایند و باید ا ورود
آنان بهحزک جلوگیری نمود ،با لحن همیشیییگ اش در انتقاد به مارکس چنین پاسییی م دهد« :برداشیییت ،لحن و
پیشنهادهای مارکس غیردموکراصیک است .چهگونه حزک کارگری م صواند صحقیق کند که نظریههای که روشنفکری
درسییر دارد کارگری هسییت یا نه؟ ا راه کمیسیییون صحقیق؟ ا راه صفتیش عقاید؟ چهگونه حزک م صواند کسیی را
مجبور کند که ا اندیشیهها ،آداک و سینتهای که حزک صشیییص داده که «غیرپرولتری» هستند ،دست بردارد؟ چه
کسی صشیییص م دهد که این اندیشه پرولتری است و آن اندیشه نیست؟ چهگونه م صوان با صاک عمل آنها را در
سییییاسیییتهای هر رو هی حزک صشیییییص داد؟ داور کیسیییت؟ هیأت صحقیق حزک؟ رهبرحزک؟ کمیته مرکزی؟
ب اعتقادی مارکس به دموکراس ی سییبب شیید که او صصییور روشیین ا دموکراس ی کارگری در سییر نداشییته باشیید»
(همانجا) .اما اسیتاد روشن نم نماید که آیا صنها اعتقاد بهدموکراس حالل صمام سؤاالت م ر شده ا جانب اوست
و اعتقاد بهدموکراس ی  ،انسییان را در مویعیت یرار م دهد صا اندیشییههای پرولتری را ا غیرپرولتری صشییییص دهد؟
اسیتاد ادعایش در اینجا همانند نظریهی اگنوسیت سییسیتها است که مورد انتقاد انگلس وایا شد .انگلس در انتقاد
بهدوگانگ نظریهی آنها نوشییت « :یرا درعین حال کس ی که به ور مجرد امکان وجود اروا را یبول دارد ،در موارد
مشیییص اینرا نف م کند ...صا آن حد که ما م دانیم و م صوانیم بدانیم ،برای گیت خالق و یا حاکم وجود ندارد...
بیهمح

اینکه ا حی هی عمل خود خارج م شیییود ،یعن بهمنا ق پا م گذارد که خانهی خودش نیسیییت ،عدم

آگاه خود را به بان یونان صرجمه م کند و آنرا آگنوسیت سیسم م نامد )۳(».دییقاً مانند استاد که وجود استثمار را
صأیید م کند ،اما برای حل این معضیل اجتماع  ،و ایننوع صوجیهات ،بهچه کسیان پناه م برد؟ استاد پیش ا این در
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ر سییؤاالصش مدع شییده بود بعض ی ا نظرات مارکس اسییتبدادیاند و حال با این ادعا ،یعن ب اعتقادی مارکس
بهدموکراس  ،مجموعهی نظرات اورا استبدادی یلمداد م کند.
اما اسیتاد در عجله در ابرا ادعاهایش صوجه نم کند نظریههای که روشنفکر درسر دارد صا مان که ابرا نشوند
و عین نگردنید ،هیچ انسیییان نم صواند اظهار نماید آن نظرات پرولتری هسیییتند یا خیر .بنابراین پس ا ابرا ِ نظر
م صوان راجا بهآن موضا گرفت که پرولتری هست یا خیر .الکن چهگونه و با کدام معیاری؟ صنها ا

ریق صأثیری که

نظریه بر مبار هی بقاص کارگران م گذارد که آیا این نظریه ،مبار ات آنان را در صحقق خواسییتهی اسییتراصژیک و یا
صاکتیک شیان یک گام بهجلو برده است یا خیر؟ پس معیار صشییصنظر ،نه صفتیش عقاید است و نه کمیسیون صحقیق،
بلکه صأثیری که آن نظریه بر پراصیک مبار ه بقاص گذارده اسیت و روند صکوین خودِ وایعیت مشیص ،نشان م دهد
این صأثیر مثبت و یا منف بودهاسیت .بهدیگر بیان معیار صشیییص روشنگری در جامعهی سرمایهداری دو بینش آشت
بقیاص و مبار ه بقاص اند .هردو بینش در جامعه ،بینشهای اسیییتراصژیک اند .درحال که آشیییت

بقاص همواره

صابوهای عمده در این جامعهرا پاسییداری م کند و بهروابط فرادسییت –فرودسییت صداوم م بیشیید ،مبار هی بقاص
م صواند ا این سی ت فراصر رود .اما چهگونه؟ بهنظر مارکس بورژوا ی کوشیاسییت صا ایتصییاد سیییاسی را به انتقاد ا
سیییاسییت ،و مبار ه علیه اسییتثمار را بهمبار ه علیه سییل ه کاهش دهد صا با این عمل راب هی وارونگ میان سییوژه و
محمول را صوسیط عناصیر ایدلولوژیک اش پنهان سا د .انتقاد ا ایتصاد سیاس ا دیدگاه مارکس به ور کل در نف
هر انتزاع که انسیان را پاره جزء م نماید ،معنا م یابد که در کارکرد حزک و در نف این انتزاعات برجسته م شود.
در پاس ی به اسییتاد دربارهی حزک باید گفت حزک دارای مرامنامه و اسییاسنامه اسییت .مرامنامهی حزک ،روشیینگر
خواسیتهی استراصژیک آن است و هر عضو حزک با یبول مرامنامه در خدمت بهاین استراصژی انجام وظیفه م کند .اما
برنامه ،کارکرد حزک را در شیرایط مشیص مبار ه بقاص و با صعیین صاکتیکها صا مان که شرایط صغییر نکرده باشند،
روشیین م نماید .بهمح

آنکه خود وایعیت مشیییص صغییر کند ،برنامهی حزب اعتبارش را ا دسییت م دهد و بار

دیگر با صوجه بهروند صکوین خود وایعیت مشییص م باید برنامه را ا نو و در ان باق با شرایط نوین مبار ه بقاص
صدوین و صصویب کرد .اما چهگونه؟ ا

ریق رأیگیری دموکراصیک میان افراد حزب  .باید اذعان نمود که رأی اکثریت

در بهکارگرفتن برنامه جدید همیشیه بهمعنای درسیت بودن آن برنامه نیست ،ول دموکراس سا مان چنین کارکردی
را اجتناکناپذیر م سیا د و پیشیرفت مبار هی بقاص اسیت که درست و نادرست نظریهی اکثریت را روشن خواهد
نمود .لیکن اسییتاد با اصکاء بهنظریهی یبل اش که گفته بود که هیچ حقیقت وجود ندارد ،کارکرد هر حزب را ا همان
آغا اخته م پندارد ،یرا همهی احزاک صنها ا ایندو راه ،یعن آشییت و یا مبار هی بقاص  ،م صوانند برنامهشییان را
عمل گردانند .بنابراین همهی آن سؤاالت بیجا ،مثل داور کیست؟ ب هودگ شان را آشکار م کنند.
وفاداری اسییتاد بهآشییت

بقاص او را مجبور م کند صا نظریهی مارکس در هشییدار دادن بهنفوذ افکار میالق در

حزک را پیارانولیید بیواند .یعن  ،همانجای که مارکس خا ر نشیییان کرد که غلبهی نظرات غیرپرولتری ،حزک را
بهمدافا منافا بورژوا ی مبدل م کند بهنحوی که حزک بعد ا آن ،صغییر در صو یا درآمد را جانشین صغییر در شیوهی
صولید م نماید .اسیتاد در اینمورد خاص م نویسد «سند داخل نمایانگر صنای

های مواضا مارکس و انگلس است.

آنان در مورد حزب با پایههای وسیییا که آیندهاش در پیشگیری سیییاسییتهای پارلمان و همسییانگرایانه اسییت ،ا
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سییینتهای انقالب حرف م نند در محی

که دموکراسییی روبه رشییید اسیییت ناباوریهای خود را بهروشهای

دموکراصیک نشیان م دهند( »...همانجا ص  .)۳۳۰برای اسیتاد صأکید بر کمیت ،یعن حزک با پایههای وسیا کارگری
و نیه آگیاه کیارگران عمیده م شیییود .فردی کیه صیاکنون به مارکس اصهام ده بود که نظریهاش ،بقه کارگر را ا
آگاه اش دور م سییا د ،اینگونه در مورد حزک ،یعن سیییاسییت همسییانگرای سییین م راند و بهدفاع ا پارلمان
برم خیزد .اما نتیجه این همسیانگرای چه شد؟ حزک سوسیال دموکرات آلمان با پایههای وسیا کارگری و سیاست
پارلمان اش بهنفا جنگ که اسیتاد آنرا صا س ت یک حادثه صقلیل م دهد ،رأی داد و میلیونها کارگر را بهخا ر منافا
بورژوا ی بهکشتن داد.
الکن اسییتاد که در دفاع ا همسییانگری کارگران ا بورژوا ی صییحه م گذارد ،ا یول والتر بنیامین در صقبیت
همسیانگرای که بیشی ا اصیول اساس سوسیال دموکراس شده بود و مارکس در این راب ه بهحزک سالها پیش
هشیدار داده بود ،نقل م کند« :هیچچیز در شیکسیت بقهی کارگر آلمان بیش ا این برداشت ،نقش نداشت که دارد
همراه با جریان پیش م رود» (همانجا – ص  ،)۷۲۷و به انگلس که گفته بود «اگراوضیاع به همین شکل پیش برود،
صا پایان این سیییده ،الیههای میان جامعه ،خردهبورژوا ی و دهقانان کوچک راجذک خواهیم کرد» (همانجا – ص
 ،)۷۲۳ایراد م گیرد و م نویسید« :بدصرین شیکل همسیانگری در متن نوشیتههای او بیان شده بود» (همانجا) .برای
اسییتاد مان که کارگران دنبال برنامهی بورژوا ی بهراه افتند ،همسییانگری خوش خیم اسییت ،اما اگر آنان ا منافا
خودشییان حرکت و گروههای میان را بهراسییت ِ برنامهشییان متقاعد کنند ،چنین همسییانگری را باید بد خیم ار یاب
نمود .امیا مارکس و انگلس در ارصباط با الیههای میان همواره گوشیییزد م کردند« :راب ه جریان انقالب کارگران با
دموکراتهای خردهبورژوا چنین اسییت :همکاری با این دموکراتها ،علیه جناح که م خواهند سییرنگونش کنند ،و
میالفت با آنان ،هرآینه که بیواهند مویعیت خویش را مستحکم نمایند» ( .)۳۰و در همان مقاله مارکس شر م دهد
«در حال که خردهبورژواهای دموکرات م خواهند هرچه ودصر به انقالک خاصمه دهند و حداکثر اهداف پیشگفته را
بهدست آورند ،این خواست وظیفهی ما است که صا هنگام که صمام بقات کم و بیش متملک ا مواضا حاکمیتشان
رانده نشدهاند ،صا هنگام که پرولتاریا یدرت دولت را صصاحب نکرده است و صا هنگام که بهم پیوستگ پرولتاریا صا
به آن حد پیشرفت نکرده است که – نه صنها در یک کشور ،بلکه در صمام کشورهای عمدهی دنیا– ریابت بین کارگران
این کشییورها را ا بین ببرد و دسییتکم نیروهای مولدهی کلیدی را در دسییت کارگران متمرکز کند ،این انقالک را
پ گیری کنیم )۳۳(».بنا بهاین نظرات ،نه صنها مارکس در نف همسیان سیین رانده ،بلکه به ور شفاف نشان م دهد
که مینههای همکاری بر کدام موا ین اصول باید استوار باشند .دیده م شود و صاری بارها در همین دو یرن گذشته
بهصجربه ثابت کرده اسیت ،اگر کارگران بهمنافا بقاص شیان آگاه نیابند ،اوال ،مبار اتشیان در س ت صغییر در مقدار
صو یا درآمد بای م ماند ،دوما ،بهدلیل پذیرش آشیت

بقاص  ،صابا منافا سرمایهداران م شوند که در موایا ضروری

ا نیرویشیییان برعلیه خودشیییان اسیییتفاده م شیییود .لذا یبول چنین نظراص هرچه پرصوانصر آنان را ا سیییوژه بودنِ
صاریی شان دور م سا د.
بیا اسیییتنیاد بیه مفهوم آ ادی م صوان بهمفهوم برابری پ برد که چهگونه در چارجوک محدودیتهای مربوط
بهآ ادی م صوان برابری را میان افراد در جامعهی مدن صضیییمین کرد .بهنظر مارکس نابرابری در سی ی ت ایتصیییادی
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صأثیراصش را بر سیی ت سیییاسیی م گذارد .هرچند که انسییانها در دموکراسیی بورژوای دربرابر یانون برابرند ،ول
نابرابری ایتصیادی که در نابرابری ثروت صجل م یابد ،صرفنظر ا اینکه ثروت بیشصر ،خدمات بهتر و بیشصری را
برای صییاحب آن فراهم م آورد ،مثالً آمو ش و بهداشییت بهتر ،عالوه بر آنها برای انسییان پرسییتیز اجتماع را نیز
بهدنبال دارد .در سی ت سییاسی فرد متمول م صواند بیشصر و وسیاصر با در اختیار گرفتن وسالل ارصباط جمع برای
خودش صبلیغات نماید ،بیشصر نظراصش را اشیییاعه دهد و بدین صرصیب در انتیابات آرای بیشصری را نصییییب خود
نماید .ا اینرو نابرابری ایتصیادی ،در سی ت سییاسی به نابرابریها در بهکارگرفتن وسیالل کشیانده م شیود .استاد
م گوید« :مارکس م گفت برابری صییوری شییهروندی دربرابر یانون بهمعنای آ ادی نیسییت .این سییرآغا یک ا
پیچیدهصرین معضیلهای نظری دوران مدرن محسیوک م شود :راب ه (یا موا نهی میان) آ ادی و برابری» (همانجا –
ص  .)۷۳۳این ادعا همانند معضل «من» معضل جامعهی مدرن نیست ،بلکه معضل خود استاد است که ا
انتقادات مارکس بهجامعهی مدرن پ نبردهاسییت ،ا

رف بهکنه

رف دیگر ،مدافعان دموکراسیی بورژوای ا همان اوان صاکنون

در صوجیه این نابرابری بهدفاع ا آن بهعنوان ال مهی دموکراسی بهشیییوههای گوناگون پرداختهاند که من بهچند نمونه
در اینجا اکتفا م کنم.
استورات میل ،وظیفهی حاکمیت را کاستن ا مصیبتها در ندگ مردم خواند.
ماکس وبر ،نابرابریرا جبران که عقالنیت باید پرداخت کند ،ار یاب کرد.
فروید ،پیدایش رواننژندی و روانپریش را نتیجه نابرابری ار یاب کرد که بهیاری روانشناس م صوان آنها را درمان
نمود.
کارل پوپر ،حاکمیترا شر ضروری نامید که این نابرابری را پاسداری م کند.
صمام این مدافعان سرمایهداری ،این نابرابریها را بهمثابه دفاع ا حقوق فردی و استقالل فرد صوجیه کردند.
بیا صوجیه بیهمفاهیم آ ادی و برابری م صوان اکنون بهیک دیگر ا مؤلفهها در دموکراسییی بورژوای  ،یعن امنیت،
پرداخیت .اگرامنیت را بهعنوان عدم صهدید فرد صوسیییط دیگران صعریق نماییم ،کارگران در این دموکراسییی دارای
هیچهگونه امنیت نم باشند ،یرا با رشد نیروهای مولد و الد گشتن کار برخ ا آنان ،نیست ،سرمایهدار آنها را ا
محیط کار بهخارج پرصاک م کند .دوم ،کار آنها که صا پیش ا بهکارگرفتن ماشییین م صوانسییت کار مرکب محسییوک
شود ،حال به کار ساده صقلیل م یابد .بنابراین دیده م شود که کارگران ا دو جهت ،یعن بیکار شدن ،و صقلیل یافتن
کارشان صا س ت کار ساده ،امنیت ندارند که این خود بار دیگر م صواند عامل در ابژه شدن کارگران شاغل گردد.
در همین مورد اگر عدالت اجتماع  ،یعن هدفِ مقاصییدِ دیگران وایا نشییدن ،را نیز عنصییری در این دموکراسیی
درنظر گیریم ،آنگاه همینکه کارگر مجبور بفروش نیروی کارش شییده و اسییتثمار م شییود ،خود بیانگر این حقیقت
است که در این راب ه ،عدالت اجتماع ندیده گرفته م شود.
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قدرت واشکال آن در جامعهی سرمایهداری
بحث اسییاسیی راجا به دموکراسیی بورژای  ،در ارصباط با یدرت و اعمال آن در شییکل علن و غیرعلن  ،یعن
ایدلولوژیک اش ،م باشید .پیش ا این ،ا سیل هی یدرت ایدلولوژیک سین راندم و اکنون بهکارکرد یدرت علن
خواهم پرداخت و نشییان خواهم داد که یدرت علن ا اعت ا یوانین را ا افراد خواسییتار اسییت و هر فردی را که
بهچنین ا اعت  ،دانسته و یا ندانسته ،خدشه وارد نماید ،مجا ات م کند .در این جواما برخالف جواما استبدادی با
آنکیه یوانین ییابیل صغییرانید و حق رأی افراد ،صغییر در یوانین را نیز ممکن م سیییا د ،الکن چه یبل و چه بعد ا
صصویب یوانین ،اوال ،یوانین بهیچوجه حق صغییر در صابوهای اجتماع را برای افراد یالل نم شوند ،دوما ،با صصویب
یوانین جدید ا اعت ا آنها ،یعن اعمال یدرت علن  ،نیز همراه با آنها صصویب م شود.
جامعهی سیرمایهداری ا سیوی فرد را ا همهی وابستگ های خون  ،یوم  ،خویش  ،اخالی گذشته جدا کرد
و او را بهمثابهی فردی آ اد دربرابر دیگران یرار داد .لیکن عمالً این فرآیند جدای بهمعنای جداشییدن فرد ا همهی
شیرایط مادی و عین

ندگان اش و صثبیت و اسیتقرار این شرایط در ی ب مقابل ،یعن سرمایه همراه بود .بدینسان

در این جیامعیه مفاهیم نوین با کارکردهای ویژهای پدید آمدند که بیانگر جامعهی مدرن گردیدند .برای اولین بار در
صاری بشییر ،مفهوم هومانیسییم ،بهعنوان اصییالت بشییر ،معنا یافت و بهدنبال آن فرد در مرکز صحوالت اجتماع یرار
گرفت ،اما بهعلت همان دو فرآیند انتزاع آمده درباال ،فرد بهجای آنکه صحولش در جهت فردیت انکشیییاف یابد و
«منِ» او در راب ه با خود و دیگران منفک نشیود ،بهخا ر ایدلولوژی شیدن سیپهرهای سییاس و ایتصادی« ،منِ» او
انفکاک م یابد و فردگرای جانشییین فردیت م شییود .هم مان با پیدایش جامعهی سییرمایهداری و صحول آن بهلحاظ
بقات اجتماع بهدو بقه اصییل سییرمایهداران و کارگران ،لیبرالیسییم ،به مفهوم آ ادی صجارت مراودهی بین ایندو
بقه با یکدیگر و سیایر یشیرهای موجود در جامعه را ریم د .بنابراین برای صداوم آ ادی صجارت م بایست یوانین
صصیویب م شید که این صداوم را صضمین م نمود و آنهم چیزی نبود جز یبول سکوالریسم ،به معنای عرف نمودن
یوانین و صقویت آنها در جدای هرچه بیشیتر انسیان ا کلیهی مناسبات مایبل سرمایهداری ا جمله ییودات و یدرت
دین  ،بهخا ر یدرت مال و نفوذ کالم کلیسا که م صوانست در کار صجارت آ اد خلل وارد نماید و جامعه را بهعقب
با گرداند .لذا انسان را مجبور کرد صا اللیسیسم ،یعن جدای دین ا دولت ،را سرمشق حاکمیت خود سا د .بنابراین
یدرت علن برای محافظت ا دسیتآوردهایش و ممانعت ا برگشیت به وابسیتگ های پیشیآسرمایهداری با شدت
صمام ،علیه نیروهای به چالش برم خیزد که یصید دارند این دسیتآوردها را مورد سؤال یرار دهند .مثالً ا مالکیت
خصیوص با صمام یوا دفاع و متجاو ین به آنرا مجا ات م کند و یا با یدرت صام در صمام س و اجتماع خواستار
جدای دین ا دولت م شود صا آنرا امر شیص یلمداد گرداند و با این ایدامات ایدلولوژیاش را در جامعه جاودان
و متجل م سیا د .لذا صمام آ ادیهای سیاس صا مان مشروعیت دارند که چارچوک ایدلولوژیهای صعیین کننده
در جامعه را دچار اغتشیاس نگردانند .چنین دیدگاه سیوژهی اجتماع را صنها بهمثابهی شیناسا و مفسر ،بهرسمیت
م شییناسیید و صغییرات در جامعه صوسییط سییوژه را ،صنها با احترام گذاردن سییوژه بهاین چارچوک م پذیرد .بدینرو
جامعهی با که خود در اصیل نوع ایدلولوژی است ،با صوجه بهمفاهیم ایدلولوژیک در این جامعه معنای وایع اش
را که چیزی فراصررفتن ا آنها نیسیت ،ا دسیت م نهد .آ ادی سیاس ا

رف متضمن نابرابریهای ایتصادی است

جای که مالکیت خصیوصی در جامعهی مدرن حاکم شیدن میلوق بر خالق را صدوام م بیشید صا یادر شود نقش
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سیوژهی اجتماع را حت االمکان ثانوی سا د ،یعن یک وارونگ وایع  ،که آنرا ا دو جنبه مورد پژوهش یرار م
دهم.
اگر ا جملهی ذیل «انسیان حیوان نا ق است» ا نا ق بودن ،انسان را استنتاج نماییم ،راب های که در این جمله
بریرار نمودهایم در عمل وارونه م باشییید ،یرا جای مدرک و محمول را عوض کردهایم و اگر آنرا بهجامعه اعمال
کنیم ،ناخودآگاه نقش انسییان را صا مر میلوق ،مفسییر و شییناسییا صقلیل داده و عمالً نقش انسییان بهعنوان خالق،
صغییردهنده و اندیشنده را ثانوی م نماییم و با یک وارونگ وایع با کارکردهای ویژهاش روبرو م شویم .اساساً در
جامعهی سیرمایهداری و در آشیکارکردن را این وارونگ و نقد آن اسیت که فلسفه با کارکرد خاص و در صمایز با
عملکردش نسیبت به گذشته ،محتوای نوین بهخود م گیرد صا چون وسیلهای در خدمت سوژهی اندیشنده درآید صا
سیوژه را ،همان ور که دریبل شیر دادم ،یادر سیا د که در پس یانون ار ش ،سرمایه ،مزد و سود که خود را جای
فاعل جا دهاند ،بهصرصیب کار ،وسیالل صولید ،وسالل معاش و کاراضاف را درک نماید صا بتواند بر این وارونگ غلبه
کند .همین راهکار را سییوژه باید در صفهیم سیییر جدای دولت ا جامعهی مدن بکار بندد صا بتواند براین صضییاد فالق
آید .در جامعهی سرمایهداری ما با دو وارونگ در دو س ت روبرولیم؛
اول در سی ت ایتصیادی و دوم در سی ت سییاسی  .در س ت ایتصادی یانون ار ش که پوشانندهی وایعیت کار
م شود ،خود باعث صولید دو نوع وارونگ وایع در جامعه م گردد:
« - ۳حکومت کاال بر انسان ،یعن وارونگ راب هی سوژه و محمول.
 – ۸حکومت ار ش مبادلهای بر ار ش مصرف  ،یعن وارونگ وایعیت» (.)۳۸
در سی ت سییاس  ،وارونگ بین جامعهی مدن و دولت است که در این وارونگ  ،با آنکه دولت خود میلوق
انسیان است و بهجای آنکه کارکرد سیاس اش بهنف مناسبات فرادست ییییفرودست کشیده شود ،بهعلت ایدلولوژی
شییدنش ،خود بهحاف این مناسییبات مبدل م شییود ،بنابراین همانگونه که یانون ار ش و سییل هاش مناسییبات بین
سیییرمایهداران و کارگران را در جامعهی سیییرمایهداری مرصبا صولید و با صولید م کند و این مناسیییبات را جاودان
م نماید ،سیپهر سییاسی هم مناسیبات فرادسیت – فرودست و الجرم نابرابری ایتصادی را صضمین م کند ،و چون
حکومت سیرمایه را بر انسیان صداوم م بیشید ،پس ضیرورت دولت در صداوم حکومت بایست یادر شود حکومت
دولت بر جامعه را نیز صضیمین نماید .بنابراین هرگونه آگاه بهمضیمون شیعار برابری سیاس که روشن گرداند این
شیعار حاف مالکیت خصیوصی سرمایهدارانه و ناچارا نابرابری ایتصادی است ،خود را شعار برابری سیاس را که
حال مضیمون آن بهعنوان حکومت دولت بر جامعه برمال شیده است ،آنرا فورا مورد نقد سوژهی آگاه یرار م دهد.
ایندو وارونگ که وایع اند و سیاختهی صفکر و یا خیالپردا ی مفسیران بورژوای نیست و در عمل حاصل فرآیند
صولید مادیاند ،برای مفسیران ایتصیادی و سییاس بهصورت وایع ظاهر م شوند و چون ایتصاد سیاس مالکیت را
مقدس و وایع برآورد م کند و آنرا به ور وایع دربرابر آنان یرار م دهد در نظر آنها نف مالکیت خصییوصیی
بهمثابهی نف یاموس بشییری ،یعن ف رت انسییان  ،معنا م یابد و با یدرت علن  ،یعن دیکتاصوریاش و با هرگونه
وسیلهی مشروع و نامشروع بهدفاع ا آن مبادرت م کند .اما ضرورت نف این صضاد ا دیدگاه مارکس با پس گرفتن
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بیعت بشیری صوسط انقالک اجتماع معنا م یابد که با صدییق مضمون انقالک و نقش یدرت علن درآن ،موضاام
را نسبت به آنها روشن م کنم.

مسألهی انقالب
اسیتاد ادعا م کند «ب شیک خشونت در سرشت انقالک نهفته است و هیچ انقالب نتوانسته ا دادگاههای صحرای ،
اعدامهای سییریا و سییرکوک خونین «ضییدانقالب ها» بگریزد» (همانجا ص ،)۲۳۷ -و این م لقگرای را با واژهی
ب شیک صأیید نیز م نماید .اینکه آیا در آینده انقالکها ا این اندیشهی م لق استاد پیروی کنند ،نم صوان بدان پاس
داد ،الکن آنچه مربوط بهصجربهی صاری انقالکها م شیود ،خالف ادعای استاد است .انقالک بورژوای در سولیس و
انقالک پرولتری سییال  ۳۳۳۳در مجارسییتان هردو برخالف ادعای اسییتاد مسییالمتآمیز و بدون سییرکوک خونین
«ضدانقالب ها» عمل شد .ساندنیستها بعد ا گرفتن یدرت اولین ایدامشان لغو حکم اعدام بود .استاد که مدع بود
هیچ حقیقت وجود ندارد حدایل در راب ه با انقالک ،ما را با یک حقیقت جزم و صأکید شییده ا جانب خود روبرو
م نماید و همین جزمگرای را در مورد جنگ نیز بکار م برد ویت مدع م شیود« :منش جنگ صوسیعه لبانه است»
(همانجا – ص  ،)۲۳۳و عمالً صمایزی بین جنگ آ ادیخواهانه و صوسعه لبانه یالل نم شود .با این بینش باید جنگ
آ ادیبیش آمریکا علیه اسیییتعمار فرانسیییه و انگلیس و یا جنگ ویتنام علیه امپریالیسیییم فرانسیییه و آمریکا را نیز
صوسعه لبانه برآورد کرد.
اما اسییتاد بار دیگر در ندانم کاریهای همیشییگ اش این بار نیز سییرشییت انقالک را با روشهای که انقالک
م صواند به ور مسییالمتآمیز و یا غیرمسییالمتآمیز بکار برد ،یکسییان م انگارد .اسییتاد ا یول انگلس م نویسیید:
«هرانقالک وایع  ،انقالک اجتماع اسیییت ،چرا که بقهی صا های را به یدرت م رسیییاند و بهآن امکان م دهد صا
جامعه را براسیاس صصور دلخواه خود با سا ی کند» (همانجا – ص  – ۲۳۳صأکید ا من است) .استاد لغت «دلیواه»
را بهصحریق در نقل یول انگلس وارد م کند صا بتواند نتیجهی دلخواهش را ا آن اسییتنتاج کند .اسییتاد مدع بود که
ما حقیقت را براسیاس صصور خودمان م سا یم و حال با صحریق در نظر انگلس و اضافهنمودن لغت «دلیواه» در آن
یصید دارد به خوانندهاش القاء نماید که انگلس هم ،چنین نظری داشت ،یعن براساس صصورمان ،حقیقت را بهدلیواه
م سیییا یم .حیال اگر واژهی دلیواه را ا واگوییه انگلس حیذف نمیاییم ،مالحظه خواهیم کرد که انقالک پرولتری
م صواند مسیالمتآمیز هم باشد اما صداوم انقالک و جلوگیری ا با گشت ارصجاع ،دولت پرولتری را مجبور م کند صا
خود را برای مبار ه با ارصجاع ،اگر ایدام بهخشیونت کرد ،آماده سا د صا بتواند ا دستآوردهایش دفاع نماید .بهسین
دیگر راب هی دولت کارگری نسییبت به ور علن باید شییفاف باشیید .مان که ا انگلس در اینمورد سییؤال شید آیا
الغای مالکیت خصییوصی به ریق مسییالمتآمیز ممکن خواهد بود ،چنین پاسی داد« :چه خوک بود اگر چنین امری
م صوانسیییت انجیام گیرد ،در اینصیییورت بیدون صردید کمونیسیییتها آخرین کسیییان م بودند که با آن میالفت
م ور یدند .کمونیستها بهخوب م دانند که هرگونه صو لهای نه صنها ب ثمر ،بلکه حت

یانبیش است .آنها بیوب

م دانند که انقالک نه نتیجهی صصیمیم و صمایل کسی  ،بلکه در هر جا و هر مان نتیجهی ضروری شرای

است که

کامالً مسیتقل ا اراده و رهبری احزاک و بقات م باشید .ول کمونیستها بهاین امر نیز وایقاند که صقریبا در صمام
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کشیورهای متمدن ،ا رشد پرولتاریا جلوگیری م شود و دشمنانِ کمونیسم ا این ریق با صمام نیرو شرایط انقالک را
فراهم م سییا ند .ما کمونیسییتها که امرو در گفتار ا مسییألهی پرولترها دفاع م کنیم ،هنگام که پرولتاریای صحت
سیتم بدین نحو بهسیوی انقالک رانده م شیود ،در عمل نیز ا آن دفاع خواهیم کرد )۳۷(».بدینسان انگلس سیاست
پرولتاریا و موضییااش را نسییبت بهیدرت علن روشیین نمود .چون اسییتاد صمایزی میان سییرشییت انقالک اجتماع و
شیوههای آن یالل نیست ،پس ا آنکه با نظرات انگلس و مارکس نسبت بهمسالمت آمیزبودن انقالک اجتماع روبرو
م شیود بههمان روش فروصنانهی همیشیگ شیان در مچگیری ا مارکس م نویسد« :آیا نویسندهی این جملهها همان
کیارل میارکس انقالب اسیییت؟ ...آییا نظریهی انقالک مارکس دگرگون نشیییده اسیییت؟ چهگونه صکامل گریزناپذیر
سییوسیییالیسییم م صواند بهانقالک منجر نشییود» (همانجا ص  ،)۷۲۸و ا جانب مارکس نتیجه م گیرد و م نویسیید:
«بهنظر م رسید که ا نظر مارکس سیالخورده وجود دسیتگاه بوروکراصیک–نظام  ،کمبود سنتها و نهادهای مدن ،
آداک دموکراصیک و یانون  ،ا جمله مهمصرین دالیل برای رویداد گریزناپذیر انقالک هستند ،و برعکس ،وجود دولت
و نهادهای دموکراصیک م صواند ضرورت انقالک را حذف کند» (همانجا  -ص.)۷۲۷
صیرفنظر ا ادعای دروغیناش نسیبت به مارکس که گویا او صکامل سیوسیالیسم را گریزناپذیر خوانده بود که
پیش ا این مشییروحا بدان پاسیی دادم ،اسییتاد صوجه ننموده که ا دیدگاه مارکس ضییرورت انقالک را صضییاد میان
نیروهای مولده و مناسبات صولید صعیین م کند و نه وجود نهادهای دموکراصیک و یا ضد دموکراصیک ،یرا بق نظر او
بقهی صا های باید یدرت را بدست گیرد که در انقالکهای بورِژوای م صوان آنرا ثابت کرد .در انقالک کبیر فرانسه،
بورژواها ،بهمثابهی بقهی صا ه ،بهیدرت رسییدند اما ،بهعلت مقاومت مسیلحانهی ضید انقالک ،ضرورت بکارگیری
یهر ا جانب بقهی صا ه اجتناکناپذیر شییید .حال آنکه در سیییولیس ،با آنکه نهادهای دموکراصیک چندان رشییید
چشمگیری هم نداشتند ،چنین ضرورص بوجود نیامد .اما صمام انقالکهای بورژوا ی برای صحکیم انقالک و ضرورت
حف دسییتآوردهایشییان مجبور بهاعمال یهر دربرابر ضییدانقالک بودند .انقالک کارگری را نیز همان صضییاد میان
نیروهیای مولیده و مناسیییبات صولید صعیین م کند و بقهی صا ه باید بهپای نف صمام انتزاعاص برود که مانا پیشبرد
انقالک م باشیند ،الکن چه در مان بدسیت گرفتن یدرت و یا بعد ا آن ،ضرورت بهکارگرفتن اعمال یهر را با هم
نهادیهای دموکراصیک ،با آنکه مهم م باشند ،صعیین نم کنند ،بلکه شیوهای که ضدانقالک بکار م بندد.
شیر دادم یک ا مؤلفههای واسیط میان مردم و نهادها در هر دموکراسی  ،یدرت علن ای است که در جواما
سیرمایهداری در سی ت سیاس  ،اما نه ایتصادی ،در انحصار دولت است .روشن کردن سرشت و کارکرد یدرت علن
در بحث سییاسی ا اهمیت بس بسیزای برخوردار م شود .شر دادم که یدرت علن م صواند در شکل استبدادی،
مانا آ ادی سیییاسیی شییود و جامعهی مدن را بالکل صابا خود نماید .این یدرت بهخا ر آنکه مشییروعیت ندارد،
خودش دلیل مشیروعیت برای خود م شود ،همانند خدا .بنابراین خودش نه صنها مانع در آگاهسا ی مردم م گردد،
بلکه با هر سیؤال در این مینه بهشیدت مقابله م نماید .در استبداد یدرت علن صعیینگرای سایر مؤلفهها در راب هی
میان دموس و کراصوس بوده ،لذا برخالف دیکتاصوری بورژوای  ،ذاصاً میالق آ ادی م باشید .اسیتبداد شییوهی خشن
برخورد بهانسیان را صجویز م کند صا مقام انسیان برای مسیتبد ،صا سی ت وسییلهای در برآورد سیاختن اهداف مستبد،
کاهش یابد)۳۳(.
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شییکل دیگر یدرت علن دیکتاصوری اسیییت جای که چنین یدرص بهمثابهی یک ا مؤلفههای موجود در میان
دیگر مؤلفیهها ،هرچند مهم ،در جامعه سیییرمایهداری ،حدایل در دورانهای عادی ،بهعنوان راب

در بین راب ههای

دیگر مییان دموس و کراصوس عمل م کند .در هردو حالت یدرت علن  ،متجاو ین بهیوانین را مجا ات خواهد کرد.
اینکه فردی سییهواً و یا عمداً خالف مرصکب شییود ،صفاوص در سییرشییت مجا ات ایجاد نم نماید ،صنها صفاوت در
یانونگذاری و کارکرد آنها اسیت که در استبداد ،عالوه بر ایدلولوژی بودنشان ،یوانین فعال مایشاء و غیریابل صغییرند
و اگر صغییری در آنها ایجاد گردد ،نه صوسیط نمایندگان مردم ،بلکه به خواسیتهی نیروی استبدادی این صغییر در جامعه
عمل م شییود .بنابراین هم بهلحاظ محتوا و هم بهلحاظ شییکل ،صفاوت اصییول میان ایندو نوع یدرت علن موجود
است.

دربارهی دیکتاتوری پرولتاریا
استاد در انتقاد بهنظریهی مارکس راجا به «دیکتاصوری پرولتاریا» م نویسد که مارکس «در بسیاری ا نوشتههای خود
بهصراحت ...ا حکومت بقاص استفاده کرده بود و هیچ نیا ی نداشت که اص ال روشن و جا افتادهی «دیکتاصوری
را» (که معنای مسییتقیم و صییریت اسییتبداد و جباریت را م داد) بهکار برد .مارکس ا این لف سییود جسییت یرا دییقاً
شیکل حکومت ،یعن اسیتبداد سییاسی یک بقه مورد نظر او بود» (همانجا – ص  .)۳۳۳اسیتاد کاری به مضییمون
مفاهیم که مارکس بهکار برده ،ندارد و با مفاهیم ا پیش سیییاختهاش نظرات مارکس را با یراردادن آنها روی صیت
خواک پروکرسیت اش م سینجد .اگر مفاهیم مارکس را اسیتاد پسند کرد ،آنگاه چون نم صواند محتوای آن مفاهیم را
انکیار نماید ،با لحن صمسییییرآمیز این مفاهیم را سیییادهگرایانه م نامد و مدع م شیییود که دیگران این مفاهیم را
شفافصرا مارکس بهکار بردهاند ،و اگر مفاهیم برای او یابل درک نباشند و یا با احساسات انسان دوستانهاش خوانای
نداشیته باشیند ،با مفاهیم آشینا برای خودش به چالش با مفاهیم مارکس خیز برم دارد .استاد شر نم دهد چرا باید
معنای دیکتاصوری ،همانند اسیتبداد و جباریت باشید؟ چون در واژهنامههای رایج ا جمله واژهنامهی صألیف خودشان،
این واژه چنین معنا شیده اسیت .آیا بایسیت این معنا را م لق محسوک کرد؟ فرض براین ادعا که معنای دیکتاصوری،
جباریت باشید ،آیا مارکس بهاین واژه محتوای نوین نداد؟ همینکه در جامعهی سرمایهداری سپهر سیاست ،نابرابری
ایتصییادی را پاسییداری م کند و جدای میان ایتصییاد و س ییاسییت را صضییمین م نماید و مارکس وظیفه دموکراس ی
پرولتاریا را در پایان دادن بهاین جدای برآورد م کند و با شییرکت دادن مردم بهعنوان یانونگذار و مجری یانون این
دموکراسیی را صداوم و با یدرت علن اش برگشییت ارصجاع را مانا م شییود ،خود بهمعنای صعریف جدید ا این نوع
یدرت علن نیسییت؟ اما اسییتاد ا همان بدو ادعاهایش دربارهی یدرت علن و کارکردش در جامعهی سییرمایهداری
سکوت م کند و مضمون یدرت علن و دفاع ا آنرا مسکوت م گذارد صا واژهی حکومت بقاص را که گویا در آن
یدرت علن معنا ندارد ،جا بیاندا د .اسییتاد پاسیی نم دهد چرا دولت سییرمایهداری در حف حقوق دموکراصیک و
پیشگیری ا با گشییت جامعه به گذشییته ،مجبور به بهکارگرفتن ور علن اسییت .بهعنوان مثال در آلمان که حقوق
دموکراصیک رعایت م شیود و با آنکه دوسوم مردم ،مذهب و پیرو دین مسیح اند ،لیکن یدرت علن ا جدای دین
و دولت بهشییدت دفاع م کند و مانا برگشییت اصییول مذهب در صدوین یوانین عرف م شییود .یدرت علن در این
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جیامعیه ا حقوق دموکراصیک ،چون آ ادی بیان و م بوعات دفاع م کند ،در حال که در این جامعه در دوران هیتلر
یدرت علن مانا این نوع آ ادیها بود.
اسیییتاد با سیییکوت نسیییبت بهیدرت علن موجود در هر جامعهی سیییرمایهداری دموکراصیک ،م صواند به نف
دیکتاصوری پرولتاریا بپردا د صا مدع شییود «باور به دیکتاصوری پرولتاریا ،باور بهضییرورت سییرکوک خشیین دشییمن
بقاص اسیت .در دل این مفهوم ب اعتقادی بهحقوق ایلیت نهفته اسیت .شاید بههمین دلیل مارکس حت اشارهای هم
بهضییرورت وجود احزاک بورژوای و خردهبورژوای پس ا پیرو ی بقهی کارگر احسییاس نم کرد .شییاید حت
یادآوری این نکته در حضیورش اورا خشیمگین م کرد» (همانجا – ص  .)۳۲۳صرفنظر ا پیشداوری استاد که او
را ا بهاصی ال منتقد مارکس به سیاحر مبدل م کند ،یصید اسیتاد در این گمانه ن  ،چیزی جز نسبت دادن صفات
غیردموکراصیک به مارکس نیسیت .در هردوی این شیایدها ،اسیتاد روشن نم سا د با صکیه بهکدام من ق بهاین ادعای
عجیب وغریب پ م برد که «حت یادآوری این نکته مارکس را خشییمگین م کرد»؟ گرفتاری اسییتاد عمالً در دخیل
بستناش بهمقوالت عام انتزاع است که الجرم او را مجبور م سا ند حت دستآوردهای بورژوا ی در نق

حقوق

ایلیت را نادیده انگارد .بهلحاظ صاریی  ،بورژوا ی پس ا صسییر یدرت ،سرفداری را منا کرد و با این عمل حقوق
ایلیت را که ا آن استفاده م بردند ،پایمال نمود و با چنین راهکاری یک ا موانا انکشاف سرمایهداری را با منا آن،
ا سیر راهش برداشیت .در جواما کنون ِ سرمایهداری ،یانون ،کار کودکان را ممنوع و لذا حقوق ایلیت بهرهبر ا کار
کودکان را ندیده م گیرد و اگر سرمایهداری ،بهچنین عمل متشبث شود با جریمهی نقدی و حت

ندان او را صأدیب

م نماید .در پارهای ا موارد یانون ،سییا مانهای فاشیییسییت را ممنوع و مانا صبلیغ و صرویج نظرات آنان م شییود .یا
چون یانونِ صحصیییل ،صا سیین معین اجباری اسییت ،والدین که خالف این یانون عمل کنند ،حت صا مر جدا کردن
بچهها ا آنان عمل م کند و کودکان که سر کالس درس حاضر نشوند ،به ور آنها را به کالس درس م آورند و در
اینمورد ییانون ،حقوق فرد را نیدییده م گیرد .یانون حت در مواردی حقوق اکثریت را نیز رعایت نم کند مثالً با
جدای دین ا دولت ،با آنکه اکثریت مردم م صوانند مذهب باشیند ،مانند آمریکا ،ا صشکیل دولت مذهب جلوگیری
م کند .دولت بورژوای کلیهی این مقررات را با صکیه بهیدرت علن اش صحقق م بیشد.
پس باید پرسییید حقوق ایلیت چیسییت که گاه باید نسییبت بهآن ب اعتقاد ماند؟ در اینمورد بار دیگر نظریهی
مارکسی «من ق ویژه هر موضیوع ویژه» راهنمای ما در صعیین مضیمون حقوق ایلیت در راب ه با دموکراس کارگری
م شیییود آنهم بیا صوجیه بیهگفتهی یبای گ دوبور که متذکر شییید «همهی ناکفای صلوریک دفاع علم ا انقالک
پرولتری ،چه بهلحاظ شیکل اراله و چه بهلحاظ محتوا ،در این نکته آشکار م شود که ا موضا کسب انقالب ِ یدرت،
پرولتاریا و بورژوا ی را یک م کند» (.)۳۷
با صوجه به دو انتزاع موجود در جامعهی سیرمایهداری ،یانون ار ش و جدای سپهر سیاست ا جامعهی مدن و
در نتیجه جدای انسییانها ا همدیگر و صقابل دو شییکل گوناگون من در هر فرد ،که خود برآیند وجود وایع ایندو
انتزاعاند که صحت این انتزاعات ایدلولوژی شیده ،منافا ایلیت پاسیداری م شیود .وظیفه دموکراس صوری بورژوای
صداوم بیشییدن بهاین انتزاعات اسیت .صکلیق دموکراس کارگری بهنظر مارکس جانشین نمودن دموکراس حقیق و
یا دموکراسی آ ادی بهجای دموکراسی صیوری اسیت ،جای که وحدت عمل ایتصادی ،سیاس و اجتماع هر فرد
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ممکن گردد .در چنین دموکراس ای انسان موجودی انسان است و نه همانند جامعهی سرمایهداری ،موجودی یانون
که در آن انسیانیتِ انسیان ،نه بهخا ر وحدت کارکردهای سییاسی  ،ایتصیادی و اجتماع اش ریم ده م شود ،بلکه
بهعلت برابریاش در مقابل یانونِ پذیرفته شیدهاسیت .دییقاً نف این انتزاعات ،وظیفه دموکراصیک دموکراس کارگری
اسییت و جلوگیری ا با گشییت انتزاعات را دیکتاصوریاش بهعهده م گیرد .اما چهگونه؟ ا

ریق شییرکت مردم در

صیدوین یانون و اجرای آن ،امری که بق نظر مارکس بهعلت سیییی رهی یانونگذاری بورژوای بر مییله مردم ،این
صوهم را بیهوجود آورده و بیدان دامن م نید کیه مردم یادر بهآن نیسیییتند .ول روشییین نم نماید اگر مردم یادرند
نمایندگانشان را برای یانونگذاری انتیاک و بهمجلس بفرستند ،چرا آنان یادر نم باشند امر یانونگذاری را خودشان
بدست گیرند؟ حقوق ایلیت در جامعهی سرمایهداری ،حف استثمار و سل ه م باشد و اگر استاد بهادعای خود ،یعن
گسیترهی دموکراسی وفادار بماند ،باید در شرای

در این گسترهگ  ،وضعیت بهوجود آید که ایدام بهنف استثمار و

سییل ه کند که در این دموکراس ی ِ مندرآوردیِ اسییتاد با هم جامعه مجبور م شییود حقوق ایلیت را ندیده گیرد و یا
بهیول استاد نسبت بهآن ب اعتقاد گردد.
ا دیدگاه مارکس با نف انتزاعات موجود م صوانند مردم در عرصییههای میتلق ندگ شییان برحسییب شییرایط
ندگ و محیط کارشیان و نقشهای که در ندگ شیان انتیاک م کنند و بهآن سیامان م بیشییند ،که دروایا همان
شیوراهای یانونگذاری و مجری یانون م باشید ،به هست واس ههای که در جامعهی سرمایهداری بهمثابه واسط بین
یک وجود وایع و یک ناوجود عمل م کردند ،مثالً واسییط سییا مانده میان کار و سییرمایه ،پایان دهند صا راب هی
مردم با نهادها را ب واسی ه سا ند .بهعنوان مثال با نف مالکیت خصوص انسانِ کارور م صواند بدون هیچ واس های
و بدون صرس ،مسییتقیماً با شییرایط مادی و عین

ندگ اش در صماس یرار بگیرد .پس بق نظر مارکس دیکتاصوری

پرولتاریا سیییا مانده برای ویران کردن ایننوع انتزاعات اسیییت جای که «این وارونگ  ،که بهموجب آن[ ،وایعیت]
حسی ی – مشییییص بهمثابهی مادیت یافتن کل ،انتزاع جلوه م کند ،بهجای آنکه کل انتزاع محصیییول [وایعیت]
مشیییص باشیید .)۳۲( »...حت جدای دین ا دولت که بورژوا ی بهعنوان آ ادی ا ییودات دین متجل م کند ،در
عدم صشیریت کارکرد دین و دولت ،بهمثابه دو امر ایدلولوژیک  ،آنها را جاودان م سیا د ،یک را در عرصه شیص و
دیگری را در سپهر سیاست.
اما اعتقاد بهحقوق ایلیت با صوجه بهوایعیتهای موجود در جامعهی سرمایهداری در راب ه با عدالت اجتماع را
چهگونه م صوان صوجیه کرد؟ در آلمان ا هر صیید یورو  ۳۳،یورو نصیییب  ۲میلیون و بای  ،سییهم  ۳۸میلیون نفر
م شیود .چهگونه م صوان بهاین حقوق ایلیت اعتقاد داشت؟ ثروت  ۳۷خانوار آلمان در سال یبل میالدی برابر با ۸۰
میلیون خانوار متوسیط و پالین بوده اسیت .در یونان  ۸۲هزار انسان در سه سال اول بحران ،مبلغ  ۷۲۰میلیارد یورو را
ا این کشور خارج کردند و دولت ویت مجبور شد مبلغ  ۷۸۰میلیارد یورو ا کشورهای غرب وام بگیرد که آلمان به
یونان مبلغ  ۳۷میلیارد یورو یرض داد ،ول هم مان مبلغ  ۲میلیارد یورو به یونان یردریای فروخت .دولت یونان در
همان مان  ۳۰۴ا حقوق کارمندان را کاهش داد.
ثروت  ۳انسیان در جهان برابر با ثروت بیش ا سیه میلیارد انسان و ثروت  ۳۳انسان در جهان بیش ا ثروت ۲
میلیارد انسیان اسیت .بق بررس های  oxfamدر سال یبل  ۴۲۰درآمد حاصل در اینسال نصیب یک درصد و ۷،۲
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میلیارد انسیان هیچ نصییب ا آن درآمد نبردند .آیا باید حقوق این ایلیت را محترم شمارد؟ بیع است افرادی چون
اسییتاد در صوجیه این نابرابری و برای رفا آن ،مالیات صصییاعدی را پیشیینهاد م کنند .اما جای که یک سییرمایهی ۳۰
میلیارد دالری اگر در سییال فقط  ۳۷۴سییود دهد که مبلغ بیش ا ده میلیارد دالر اسییت و اگر  ۲۰۴ا آن بهعنوان
میالیات اخذ شیییود با هم ثروص بیش ا دو میلیارد برای صیییاحباش بای خواهد ماند .بنابراین برای نف اینگونه
ب عدالت ها در جامعه بایسیت بهپای نقد ریشیههای آن با صوجه بهنظریهی مارکس رفت که گفت «نقد فلسف حقیق
یانون اسییاس ی کنون  ،صنها صنایضییات را بهمثابهی امری موجود نشییان نم دهد ،بلکه آنرا صبیین م کند و منش یأها و
ضرورصش را درم یابد ...این نقد یانون مذکور را در معنای ویژهاش درک م کند .این عمل ادراک برخالف آن وری
که هگل فکر م کند ،عبارت ا با شیناسی صعینات مقوالت من ق در هر نق ه نیست ،بلکه دریافت من ق ویژهی هر
موضوع ویژه است.)۳۳( ».
اسییتاد خود ا یول میل و صوکوویل نقل کرده اسییت که «مسییللهی مرکزی مدرنیته این اسییت که صیینعت جدید
شیییرایط پییدایش نیابرابری یعن

بقیات صهیدسیییت را م آفریند» (همانجا – ص  .)۷۳۳بق این نظریه نابرابری

اجتماع دیگر یک مسیلله عرضی نیسیت که بتوان صوسط مقرراص آنرا ریشهکن نمود ،بلکه ریشه در ساختار صولید
سیرمایهداری دارد و استاد این آمو شرا ندیده گرفته و مقوالت عام انتزاع اش کمک بهحل این صو یا نابرابر ثروت
نم کند.
اسیییتاد ادعا م کند «مفهوم دیکتاصوری پرولتاریا خود خبر ا بینشی ی ایتدارگرا م دهد» (همانجا ص – .)۳۲۲
اسیتاد ا واژهی دیکتاصوری پرولتاریا بهمثابهی مفهوم مشیص سین م راند ،ول پاس اش درحد مفهوم عام ،یعن
ایتدارگرای  ،بای م ماند و بههیچ وجه حاضیر نیسیت ا انتزاع فراگرفته بر بینشاش ،دست بردارد ،بنابراین ایتدار را
در معنیای مثبتاش همان ور نف م نماید که در معنای منف آن .صوجه نماییم انگلس راجا به اصوریته چه م گوید:
«اصوریته به معنای کلمهای که در اینجا مورد نظر اسیییت ،مفهوم چنین دارد :صحمیل یک ارادهی بیگانه بر ارادهی ما،
ول اصوریته ا

رف دیگر منوط بهصحمیلپذیری نیز م باشیید» ( .)۳۲درنظر گیریم کارگر بعد ا فروش نیروی کارش

و با ورود بهعرصییه کار مجبور بهصحمل فرامین سییرمایهدار م شییود که به بان انگلس صحمیل یک ارادهی بیگانه بر
کارگر که نه صنها نشیانگر اصوریتهی منف اسیت ،بلکه بیانگر اسیتبداد وایع در عرصیهی کار است ،جای که ارادهی
کارگر در فرآیند کار بههیچ گرفته م شییود .اما در جامعهای که صولید برحسییب برنامه و نیا های افراد صییورت گیرد،
جای که کاال دیگر معنا ندارد صا بر انسییان حکومت کند ،هر فردی در فرآیند کار حت اگر سییکوت و یا ا اعت کند،
با هم م داند که سکوت و یا ا اعتاش در فرآیند صولید بهدلیل اجرا و برآورده کردن برنامهایست که ا پیش مورد
مشورت و پذیرش خود او وایا شده بود.
اسیتاد در راب هی بقهی کارگر و دیکتاصوریاش در جامعهی سیوسییالیست م نویسد« :پرسیدن است که چرا
این بقیه که منافع کل جامعه را بیان م کند و چکیدهی منافع انقالبی جامعه اسیییت ،نیا مند «دیکتاصوری» اسیییت»
(همانجا – ص  – ۳۷۷صأکیدات ا من اسیت) .استاد بار دیگر هم بهگفته صمسیرآمیزش ب صوجه مانده است که دفاع
ا منافا کل با دفاع ا منافا انقالب دو امر متفاوتاند ،یرا دفاع ا منافا انقالب و اعمال دیکتاصوری در مقابل منافا
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ضیید انقالب معنا م یابد ،حال آنکه معنای دفاع ا منافا کل ،دربرگیرندهی صمام بقات و ایشییار در جامعهی معین
م باشد.
فرض کنیم در یک جامعهی سیوسیالیست ِ  ۳۰۰میلیون بعد ا انقالک نصق افراد بالغ آن جامعه ،سیاس باشند
و  ۳۰۴آنان مدافا دمکراسی کارگری ،بنابراین جمعیت در حدود  ۷میلیون نفر میالق این حکومتاند و حال اگر ا
این جمعیت صنها  ۳۰۴که بالغ بر۷۰۰هزار انسیییان م گردد ایدام به براندا ی حکومت نمایند ،آشیییکار م شیییود چرا
حکومیت کیارگری در مبیار ه بیا آنیان مجبور به کاربرد ور علن علیه آنان م گردد .در اینجا کاربرد یدرت ،علیه
ارصجاع اسیت که علنا خشونتآمیز بهمیالفت با حکومت کارگری ایدام نموده است ،اما در میان رفداران حکومت
کارگری نیز با گرایشهای روبرو م شییویم که دییقاً در خدمت ارصجاع یرارم گیرند .من در اینجا بهیک نمونه ،مثالً
نظرات آیای ناصر پایدار ،آنارشیست که بهنام مارکس نظرات او را مثله م کند ،م پردا م.
آیای پایدار هر روایت موجود دربارهی نظریهی مارکس را نادرسییت ار یاب م کند که بهاو در اینمورد ایرادی
وارد نیسیت .اما بالفاصیله م نویسد روایت او بهتر ا روایت دیگران است و ناخودآگاه روایت دیگران را که صابحال
نیادرسیییت ار ییاب کرده بود ،درسیییت برآورد م نماید ،و فراموش م کند که بهتر ،در مقابل خوک ،معنا دارد و نه
نادرسییت .آیای پایدار در کارگر ،کارگرکردنش ،که باعث صکدر خا ر م شییود ا کار مجرد سییوسیییالیسییت ؟! سییین
م گوید و آمو ش مارکس در مورد یانون ار ش را صی له م کند و مان که با انتقاد روبرو م شیییود ،بدون آنکه
بهروی مبارکش بیاورد ،کار مجرد را سیییرمایهدارانه ،ول کار اجتماعا ال م را فراصاریی م خواند که نشیییاندهندهی
ب ا الع او ا یانون ار ش اسیت .جای که مارکس یانون ار ش را شیامل سه عنصر ،کار مجرد ،کاراجتماعا ال م و
شیکل ار ش ،برآورد کرده اسیت .آیای پایدار که اینهمه سینگ کارگران را بهسیینه م ند ،حاضر نیست اذعان کند
ویت او ا کار مجرد سیوسییالیسیت برای کارگران نوشیت ،چه صأثیری نظریهاش ،حت بسیار کوچک ،م صوانسته بر
برخ کارگران گذاشیته باشید صا در انتقاد ا اندیشهای که او را بهاین اشتباه رسانید ،حدایل با صوضیت آن ،راه چارهای
را نشان دهد.
آیای پایدار همانند پردون که میالق اصحادیههای کارگری بود و م گفت« :کارگران نباید هیچ سا مان صعاون و
حرفهای برای حرفههای خود صشییکیل دهند» ( ،)۳۳به کارگران صنها یک شییکل سییا مان  ،یعن شییوراها را ،صوصیییه
م کند و اصحادیههای کارگری را ضییدانقالب م خواند و گفتهی مارکس که اصحادیههای کارگری را دسییتآورد خود
کارگران م داند ،نادیده م گیرد .در اصمام حجت حدایل در مورد یک گروه میالقِ نظرش م گوید ،باید آنها را بعد
ا انقالک به دادگاه کشاند و ا هم اکنون برای این گروه میالق ،شمشیرش را ا رو بسته است .او ا
یعن دولت در جامعه سیوسییالیسیت سیین م راند ،ا

رف ا شورا،

رف دیگر خواهان بریراری فا دوم جامعهی سوسیالیست ،

یعن «به هرکس به اندا هی نیا ش» م شییود ،یرا بهادعای او رشیید نیروهای مولده در شییرایط کنون م صواند این
خواسییته را صحقق بیشیید و لذا با نف مبار ه بقاص مبلغ نوع یدیم رویزیونیسییم ،یعن صنها اصکاء بهرشیید نیروهای
مولد ،م شیود .آیای پایدار همانند اسیتاد با صوسیل بهیک انتزاع غیروایع خواهان لغو کار مزدی م باشد و چون کار
مزدی در این انتزاع روشینگر محتوا نیسیت ،بدون صوجه بهصفاوت کار مزدی در سیرمایهداری و سوسیالیسم خواهان
لغو کار مزدی اسیت و صوجه نم کند که کار در سرمایهداری کاال و در جامعهی سوسیالیست محصول صولید م کند و
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صفاوت میان کاال و محصییول صفاوص کیف اسییت و چنین صمایزی را مارکس میان ایندو کار صشییریت کرد و لغو کار
مزدی در سیوسییالیسیم را وابسیته بهرشید مبار ه بقاص نمود .لذا شییلوک در نظرات آیای پایدار نیز دیده م شود،
کارمزدی ،کار مزدی اسییت ،پس باید سییریعا لغو گردد .در این اعتشییاشیی که آیای پایدار ایجاد کرده ا شییورایش
م خواهد ماشیین رختشیوی ها را ضبط کنند و جزو امالک اشتراک درآورند .فردی که هنو به صفاوت میان مالکیت
خصییوص ی  ،یعن مالکیت بر وسییالل عمدهی صولید در جامعهی سییرمایهداری و مالکیت شیییص ی  ،یعن مالکیت بر
وسیایل مصیرف ا جمله ماشیین رختشیوی که م صواند در جامعه سیوسیالست هم سهم هر انسان باشد ،پ نبرده
است .او اینگونه ،نظریهی مارکس را به مسل جبرگرای م کشاند .م صوان این نظرات را سییق خواند اما نم صوان
منکر شییید کیه این نظرات بعد ا پیرو ی انقالک یادرند موانا یادی را در راه پیشبرد آن ایجاد نمایند .یک لحظه
صصیور نماییم که در جامعهی آص برخ افراد یصید نمایند م ابق دسیتور آیای پایدار ،ماشیین رختشیوی ها را ضبط
نمایند ،بیچاره کارگران و دولت آنان چه نیروی را باید صییرف کنند صا مانا این ایدام ارصجاع شییوند .اما همانگونه
که در یبل ذکر شید وظیفه اسیاسی دموکراسی کارگری در نف اسیتثمار و سل ه و نف صمام انتزاعات پیکریافته که
استثمار و سل ه را صداوم م دهند ،معنا م یابد که در این فرآیند ،کارکرد دموکراصیکاش آگاه دادن بهکارگران است،
و عملکرد دیکتاصوریاش ،یعن بکارگیری یدرت علن  ،علیه نیروهای که خواهان با گشیییت جامعه به گذشیییتهاش
م باشییند .این که دموکراسیی پرولتری چهگونه با نظرات میالق بهچالش برم خیزد ،بسییتگ بههمان دسییتآورد
مارکس ،یعن من ق ویژهی هر موضوع ویژه در ارصباط با صکوین خودِ وایعیت مشیص دارد که نم صوان ا هم اکنون
پیامبرمآبانه دربارهاش یضیاوت کرد« :اصیوالً مسیلله بر سیر این نیسیت که آیا پرولتاریا مان که بهیدرت رسید ابزار
صولید ،موادخام و وسیالل معاش را یهرا بهصملک خود درخواهد آورد ،یا بالفاصله غرامت خواهد پرداخت و یا صملک
بر آنها را با پرداخت ایسیا

بهصدریج بهدست خواهد آورد .خواست جواک گفتن به چنین سؤال ا یبل و در مورد

صمام موارد بهمعنای پندارباف است و من اینکار را بهدیگران واگذار م کنم)۸۰(».

عناصر پراتیک
برگردیم بیه اسیییتاد .او بهنظریهی مارکس راجا بهانقالک ایراد م گیرد و مدع م شیییود «دگرگون های انقالب را
نم صوان به ور فوری ا بحرانهای مال و ایتصییاد ،یعن بحرانهای اشییباع صولید سییرمایهداری اسییتنتاج کرد .این
دگرگون ها بیش ا هر چیز محصیول پیکار بقاص هستند» (همانجا – ص  ،)۲۲۰صرفنظر ا این ایراد به استاد که
ا چه مان دیگر مسیالل مال جزو مسیالل ایتصیادی محسوک نم شوند ،صوجهمان را بهاین نتیجهگیری او مع وف
م کنیم کیه ادعیا م کنید «این نظریه جبرگرایانه با کنار گذاشیییتن مهمترین عامل در انقالک پرولتری یعن آگاه
بقاص و صجل آن در سییا مانده پرولتاریا یانون صکامل اجتماع بهشیییوهی یانونهای علوم بیع را م آفریند که
صنها گرفتاریاش این اسیییت که هیچ راب های با وایعیت ندارد» (همانجا – ص  .)۲۲۳اسیییتاد دالماً به مارکس ایراد
گرفت که در هر بزنگاه بهسراغ واژهی محبوبش یعن وایعیت م رود و حال انقالک ،سا مانده و آگاه پرولتاریا
را وابسیته بهوایعیت م نماید .اصهام عدم صوجه بهآگاه

بقاص به مارکس را صنها اسیتاد م صواند ادعا کند .در سرمایه

جلد نیسیت ،مارکس در یک مقایسه بین نظامهای بردهداری ،فلودال و سرمایهداری شر داد که برده سهم ا کار
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رو انهاش را که بردهدار برای نده نگهداشییتن بهاو با م گرداند ،برده این سییهم را کار خود صلق نم کند و برعکس
در جامعهی سیییرمایهداری کار اضیییاف برای کارگر پنهان م ماند .بق نظر مارکس آگاه

بقاص پرولتاریا دروایا

آگاه بهکار اضاف اش م باشد که بیان صلوریک آنرا مارکس در افشای را نقش یانون ار ش آشکار ساخت .انگلس
در ارصباط با آگاه

بقاص نوشییت« :کمونیسییم ،در مرحلهی صلوری عبارت اسییت ا بیان صلوریک پرولتاریا در این

جنگ بقاص  ،و جمابندی صلوریک شییرایط رهای پرولتاریا» ( ،)۸۳که در وایا چیزی جز صشییریت همان وایعیت ،که
حال لف محبوک استاد نیز شده است ،نم باشد.
بحرانهای ایتصیادی حت درشکل ساختاریشان بهمعنای درک بالفصل ا بحران نیست .خود بحران همیشه بر
ادراک حسیی ما صأثیر م گذارد .ما کم شییدن درآمدمان را درک م کنیم .لیکن چه ادراک حسیی مان و چه کاسییت
درآمدمان هیچکدام به معنای شیناخت ا بحران نیست .لذا در بحرانهای سرمایهداری موضوع انقالک م صواند بالفعل
گردد ،ول صا مان که کارگران بهآگاه

بقاص شیان وایق نشوند ،یعن آگاه بهصغییر صولید و نه صغییر صو یا درآمد

مل  ،همواره بحران بهنفا بورژوا ی حل خواهد شییید .بنابراین بهنظر مارکس بحرانها شیییرط ال م انقالکاند ول او
شرط کاف انقالک را آگاه

بقاص خواند.

اسیتاد دگرگون ها را «بیش ا هر چیز محصیول پیکار بقاص » برآورد نمود و سپس مدع م شود که شکست
کمون به مارکس فهماند «که انقالکها ضرورصاً محصول بحرانهای ساختاری و ایتصادی نیستند ،بل در نتیجه صرکیب
درهم ا عناصیییر پیکار بقاص  ،دگرگون در موا نهی نیروهای بقاص  ،در برهههای صاریی روی م دهد که صنها
در نهایت ،یعن در صحلیل نهای  ،وابسته بهپیشرفت نیروهای صولید و صعارض این پیشرفت با مناسبات صولیدی موجود
اسیت» (همانجا – ص  .)۳۷۳اسیتاد راب هی صحلیل نهای با مبار هی بقاص را که مارکس با صشیریت س و صجرید
آشییکار کرده بود ،ندیده م گیرد و در انبان صلوریک اسییتاد مبار ه بقاص در یکسییو و نیروهای مولده و مناسییبات
صولیدی در سیوی دیگری یرار م گیرند و همانند کاستریادیس با عمده کردن یک س ت ا مسالل دربرابر س ت دیگر
نسیبت بهسی و صجریدی مارکس در صحلیل شییوهی صولید سیرمایهداری ب صوجه م ماند .کاستریادیس در نقدش به
مارکس بهاین نتیجه رسیید که مارکس سییر صحول صاریی را منوط بهدو موصور در مکانیسیم صحول نمود ،یک صضاد
نیروهای مولده با مناسیبات صولیدی و دیگری مبار هی بقاص و مدع شد که هرکدام را جدی بگیریم دیگری ثانوی
م گردد ،لذا سیر صحول صاریی ناروشن م ماند.
دروایا کاسیتریادیس حت نسیبت بهمن ق صوری هم وفادار نمانده و با این و یا آن گفتنش فراموش م کند که
من ق صیوری بهجز ،یا این و یا آن ،دربرگیرندهی وجوه ،هم این و هم آن ،و نه این و نه آن ،نیز م باشد ،بدینخا ر
نقد او به مارکس بهعلت عدم درکاش ا سی و صجرید مارکسی به صقلیلگرای  ،یا این و یا آن ،و سرانجام پذیرش
مونیسییم در بینش مارکس م کشیید و دییقاً اسییتاد نیز با عمده کردن مبار ه بقاص در دگرگون های اجتماع  ،نقش
صضیاد بین نیروهای مولده و مناسبات صولیدی را ثانوی م نماید که در عمل صأیید همان نظریه سترون شدهی یربنا و
روبنا است که در آن نظریه نیز ،س و صجرید ندیده انگارده شد.
عناصیر پراصیک ،عمل یییی راب ه یییی نشیانه ،را م صوان بهدو ریق ،صجرید کرد صا امکان پژوهش مناسباتشان با
همدیگر را فراهم آورد.
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در س ت اول ا صجرید ،شیوهی صولید ندگ مادی را به عناصر یر صقسیم م نمالیم:
شییوهی صولید مادی ،شیامل وضعیت نیروهای مولدهی انسان و بیع و مناسبات صولیدی است ،ول مناسبات
صولیدی را در این سیی ت ا

رف باید در ارصباط با نیروهای مولد درنظر گرفت که در این سیی ت صجرید ،بیشیی ا

یلمرو صولید محسیوک م شیود ،اما هم مان مناسیبات صولید عامل پیوند با نظام ارصبا

است ،یعن بیش در یلمرو

نظام بقاص سییت .بنابراین در چنین رح دیگر نم صوان ا صقدم صعیینکننده شیییوهی صولید مادی در مقابل با نظام
ارصبا

سین راند ،یرا در این ر  ،صأثیرگذاری و صأثیرپذیری دو جانبه م باشند و یبول صقدم و صأخر در این س ت

صجرید بهصصویر سترون شدهی وابستگ روبنا به یربنا ره م برد که در ذیل بهشر آن خواهم پرداخت.
در سی ت دوم صجرید ،م صوان عمل را جدا ا ارصباط درنظر گرفت و راب ه را بهمثابهی وایعیت بین انسیانها که
نسیبت بهعمل متأخرصر است ،فرض نمود .در این ر  ،مبار هی بقاص در صناظر با عمل م صواند م ر گردد ،یعن
جزل که عمل را پیشفرض خود دارد .در ر

یربنا و روبنا ،دو جزء اول (عمل و راب ه) صماما بهعنوان جزء عین

برآورد م شوند و جزء سوم (نشانه) صماما بهمثابهی جزء ذهن یلمداد م گردد .با یبول این ر  ،اوال ،نشانه که خود
بیشی ا پراصیک است ،ناخودآگاه ،جزل در یلمرو ذهن صلق م شود و جایگاه نظام ارصبا

که م باید هم معرف

راب ه با نیروهای مولده باشیید و هم معرف مبار هی بقاص  ،ناروشیین بای م ماند .ر وابسیییتگ روبنا به یربنا
همانند ر دوبیشی سیوژه–ابژه سید راه دربرابر حل معضالت اجتماع ایجاد نمود که استاد نیز بهنحوی درآن
گرفتار شیده اسیت .لذا با درنظر گرفتن دوس ت صجرید که شر آن رفت ،م صوان بهاین اغتشاشات خاصمه داد .مان
که ا شیییوهی صولید در یک جامعهی مفروض سییین م رانیم ،دروایا پراصیکهای اجتماع –صاریی را در شییکل
مشییص بررسی نم کنیم ،بلکه یصیدمان صشیریت و پژوهش سی و صقدم و صأخر بهلحاظ صجریدی است و اگر در
سی ت صجریدی صولید را در سییه وجه ،یعن  – ۳صولید مادی ،بهعنوان صولید اشیییاء ا ریق متابولیسییم با بیعت– ۸ ،
صولید ارصبا

 ،بهمثابهی صولید راب هها ا

ریق کنش و واکنش انسانها با همدیگر و  – ۷صولید نشانهها ،بررس کنیم،

دراین س ی ت م صوان مدع شیید که صولید مادی شییرط ال م انواع دیگر صولیدات م باشیید و بدون آن سییایر صولیدات
غیرممکناند ،الکن نبایست این س ت صجرید را ب رویه بهصمام س و دیگر صعمیم داد.
حال با درنظر گرفتن ایندو ر م صوان جایگاه مناسیبات اجتماع صولید و همچنین مبار هی بقاص را شفاف
روشن نمود صا کارکرد بحران و نقش آگاه

بقاص را در آن آشکار ساخت.

آنچه در نظریهی کاسیتریادیس واسیتاد مالحظه نشیده اسیت ،همان روند صحلیل و برنمای است که مارکس در
روند صحلیل پس ا صشیریت سی و صجرید ،در شر روند با نمای صضاد نیروهای مولد و مناسبات صولید را با مبار ه
بقاص در مضییمون کار و سییرمایه بهمثابه روند صکوین وایعیت مشیییص در اندیشییه بههم مرصبط م سییا د و متذکر
م شیود سیرمایه ،انتزاع ا کار است ،لذا موضوع است ایدلولوژیک و صضاد بین آنها در س ت سیاس  ،برابر است
با مبار هی بقاص  ،در س ت اجتماع  ،شناختن نیروهای خودی در نف انتزاعات ،بهعنوان مالک نظریهی انتقادی ،که
آرمان کمونیسییت را م ر م کند که وال دولت صنها بیش بسیییار ناچیزی را در این مالک نقادی ایفا م نماید .در
این مینه مارکس نوشیت« :رهای سییاسی بهخودیخود ،رهایی انسانی نیست .اگر شما [یهودیان] م صوانید ا نظر
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سییاسی رها شوید بدون آنکه ا نظر انسان رها شده باشید ،این نقص و صضاد ،همه ا شما نیست ،ا سرشت و ا
مقولهی نوی رهای سیاس است  -صأکید ا مارکس» (.)۸۸
پیش ا این ،در راب ه با علم شر دادم که علم مستقل ا پراصیکهایش وجود و اعتبار دارد و اعتبار علم وابسته
به محصییوالت پراصیک نیسییت ،بدین خا ر علم بهعلت آنکه واجد سییرشییت سییل ه نم باشیید ،راب هی انسییان را با
موضوع ی ا نم کند و ا اینرو م صوان علم را آموخت ،اما ایدلولوژی خالف آن است .دلیل اعتبار در حکم مالکیت
محترم اسییت ،ا خودِ آن حکم ناشیی نم شییود ،بلکه برعکس ،دلیل اعتبارش ،پراصیکهای هسییتند که بهاین نتیجه
م رسییینید و بیا نف این وایعییت وارونه ،مالکیت دیگر نه معنا دارد ،نه اعتبار و نه فعلیت .در جامعهای که یوانین
مالکیت اعتبارشیییان را ا پراصیکهای صارییا و اجتماعا معین کسیییب م کنند ،هر صغییری در این روابط م صواند آن
اعتبار را نف کند .بدینسیان بیشی ا کارکرد دولت بورژوای در اعتباربیشیییدن بهاین یوانین و فعلیت دادن به آنها
معنا م یابد صا این یوانین را جاودان سا د .استاد در عدم درکاش ا نظریهی مارکس راجا بهمالکیت مدع م شود
دموکراسی راسیتین ا نظر مارکس «جامعهای استوار بر پایهی برابری مالکانه و نه بر اساس برابری صوری یا برابری
در حقوق سییاسی » (همانجا– ص  )۳۷۲اسیت و لذا درک نکرده که مضیمون دموکراسی راستین ،نف انتزاعات ا
جمله مالکیت خصیوصی و صسلط انسانِ کارور بر شرایط مادی و عین

ندگان اش م باشد جای که بهره بردن ا

این شیرایط نه مجا اص را بهدنبال دارد و نه انسیان را با دیگران برابر م سا د ،لذا برابری مالکانه ب معنا م شود ،یرا
در هردو فا در دموکراسی کارگری ،انسانها با هم برابر نیستند .در فا اول هرکس به اندا هی کارش سهم م برد و
کارانسیانها برابر نیسیت و در فا دوم هرکس برحسیب نیا ش سهم م برد و نیا آنان نیز برابر نم باشد ،لذا مفهوم
مندرآوردی «برابری مالکانه» ادعای اسییتاد اسییت که م خواهد بهعنوان نظر مارکس ،آنرا جا بزند ،جای که مالکیت
اشتراک بهنظر مارکس و بهمثابهی یک موضوع مثبت ،بهعنوان یک وسیله ،صابا کار انسان در فا اول و نیا ش در فا
دوم م گردد.
اسیتاد راجا بهمفاهیم برابری و آ ادی در انتقاد به مارکس و دفاع ا جامعهی سرمایهداری م نویسد« :بنا بهحکم
خود مارکس و صأویل متفکران چون آلن وود ا کار او ،نم صوانیم آنها را ا نظر اخالی محکوم نماییم اما م صوانیم
«بد کارکردن» آنها را نشیان دهیم» (همانجا – ص  )۳۸۷و سیپس اضافه م کند «آیا صقابل و رویای برابری سیاس و
شییهروندی با نابرابری اجتماع و وایع ای که در دل سییرمایهداری نهفته اسییت و مارکس ا «مسییألهی یهود» به بعد
مدام بهآن با م گشیت و ا آن یاد م کرد ،نمایانگر داوری ار شی نیسیت؟ نشان نم دهد که دانشمند ما با همهی
شیور و اشیتیاق سیو ان که بهارالهی نتایج کار علم خود داشیت ،در نهایت صصیوری ا مناسباص اجتماع درست
«برابری وایع اجتماع » را در سیییر م پروراند» (همانجا) .با هم بار دیگر با چشیییمپوشییی ا لحن مویرانهی
صمسیییرآمیزش ،اسییتاد مجدداً کار علم را صنها با معیارهای علوم بیع م سیینجد و گویا هر ار شگذاری در علوم
اجتماع  ،نتایج کار را اخالی م کند .این مسیأله که آیا برابری و آ ادی ا نظر اخالی محکوم شدن اند ،آنرا منوط
بهمحتوای آ ادی و برابری م سیییا یم که بارها بهشیییر آنها پرداختم ،لذا بد کارکردن برابری و آ ادی را نه بهلحاظ
اخالی  ،بلکه ا جنبهی مضمون اجتماع شان م کاوم صا نتیجهی بد کارکردنشان را آشکار سا م.
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جداشیدن خودِ سپهر سیاست ا جامعهی مدن و سایر کارکردهای فرد ،خود علتِ بد کارکردن آ ادی و برابری
م شییود .همینکه در جامعهی سییرمایهداری اسییتثمار و سییل ه وجود دارد ،خود دال بر بد کارکردن آ ادی و برابری
م باشید و اینکه یصید نمالیم استثمار را بهلحاظ اخالی در س ت صو یا درآمد صوجیه نمالیم ،بدون آنکه منشاء آن،
یعن صولید را ،نقد کنیم خود نشانهی بد کارکردن مفاهیم آ ادی و برابری در مییلهی فردی م باشد که کوشا است صا
بد کارکردن آ ادی و برابری را در چنان مسیری اندا د که بهخیالش موجب خوک کارکردن آنها م شود .در این راب ه
انگلس صذکر داد «بنابراین وارد شدن ریابت آ اد به منزلهی اعالم صریت این امر است که ا این پس عدم مساوات در
میان اعضیاء جامعه صنها در عدم صسیاوی سیرمایهی آنهاست و سرمایه بهیدرت صعیینکننده و در نتیجه سرمایهداران و
بورژواها بهاولین بقهی جامعه صبدیل شدند» ( ،)۸۷امری که سرمایهداری در صکاملش بهوضو نشان داده است که نه
م خواهد و نه یادر م باشد بهاین عدم صساوی خاصمه دهد.
پیش ا این راجا به یوانین ار شیی و کارکردشییان در علوم اجتماع سییین گفتم و متذکر شییدم که در علوم
اجتماع م صوان بررسی را با یوانین ار شی  ،بهمثابهی پیشیآ نسیبت بهموضیوع اجتماع  ،شروع کرد ،لیکن صحلیل
بایسیت سیرآخر هست آنها را دربرابر موضوع ،که م صوانند وایع  ،انتزاع  ،معلول و یا صییل باشند ،روشن نماید صا
یادر شیود راب هی آ ادی و برابری را نسیبت بهموضیوع اسیتدالل کند .اسیتاد ادعا م کند مارکس در سرش «برابری
وایع اجتماع » را م پروراند ،اما نم گوید حت فرض برابری وایع ا دیدگاه مارکس ،یعن نف استثمار و سل ه،
صنها در نف جامعهی سرمایهداری بدست م آید.
اسیتاد دربارهی دموکراس شر م دهد که «آرمانشهری دموکراصیک نیست ،یرا دموکراس آرمانشهری ندارد.
جامعهی امرو ی درگیر صنای

ها و دشیواریهای یابل ییاس با جهان یکدسیت و بهسامان نیست که مارکس صصویر

کرده اسیت ،اما پیشرفت دموکراصیک آن ،وایع است .بارها وایع صر ا آن جامعهی آرمان کمونیست مارکس ،که در
عمل بهصورت دو

اردوگاههای کار اجباری و کار–درمان صجربه شد» (همانجا – ص  .)۸۲۳استاد مجدداً نظریهی

میارکس را دربارهی جامعهی آرمان صنها شیییامل یک صأویل م نماید و ادعایش که صأویل نداریم ،بلکه صأویلها ،در
مورد مارکس را بهیک صأویل کاهش م دهد .مارکس راجا بهکمونیسیم خام (نابهنگام) نوشت «این کمونیسم نابهنگام
سیییمای دوگانه دارد .ا سییوی هدف خود را الغای مالکیت خصییوص ی اعالم م کند و ا سییوی دیگر به صعمیم آن
م پردا د .هرچه را مالکیتپذیر نباشد ،نابود م کند .یریحه و ذوق را با اعمال یهر ا بین م برد .صنها هدف حیات را
مالکیت ب واس هی مادی م شمارد  .نقش مزدوری را برنم اندا د ،آنرا بههمگان گسترش م دهد .راب هی مالکیت
خصیوصی  ،گسیسته نم شود ،بلکه بهشکل راب هی مالکیت عموم با جهان «چیزها» ادامه م یابد .سرانجام مالکیت
خصییوصیی همگان و عموم بهشییکل حیوان بههمآوردی با مالکیت خصییوصیی برم خیزد ...ا آنجا که این
کمونیسیم ،ناف شییصییت انسیان ،در صمام مینههاست بنابراین نتیجهی من ق مالکیت خصوص است .اگر بهدیت
نگولیم ،م صوانیم در پس پوشییش همگان که بر جامعه سییل ه گسییترده اسییت ،آ مندی را ببینیم که بهوجه دیگر،
حاکمیت خویش را م جوید .برداشییت همگان ا مالکیت خصییوص ی  ،آمییته با حسیید اسییت .هرکس علیه مالکیت
خصیوصی دیگری م شیورد و سرانجام همه چیز صا یک س ت پست همگان نزول م کند ،حسد ،گوهر حقیقت را
م داید کمونیسم صا بههنگام اوجگیری ،حسد و فقر همگان را به ارمغان م آورد .جهان فرهنگ و صمدن را به انتزاع،
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نف م کند .و انسیان را بهموجود بینوای یانع بدل م کند که نه صنها خواسیتههایش صعال نیافته ،بلکه بهیک سادگ
غیرطبیعی دچار شیده است .اشتراک ،در کار و در برابری دستمزد است .دستمزدی که سرمایهدار همگان –جامعه–
ا سیرمایهی اشیتراک م پردا د .بدینسان کار و سرمایه ،دو سوی یک راب ه را صشکیل م دهند که بر همهی جامعه
سیایه م گسترد :کار ،وضعیت است که بر همگان صحمیل شده و سرمایه ،ثروت همگان و یدرت بهرسمیت شناخته
شییدهی اجتماع اسییت – صأکیدات ا مارکس» ( .)۸۳نظراص که مارکس در این واگویه صصییویر کرده اسییت بهنظر
پیشبین وضییع بود که در شییوروی صحقق یافت و با آنکه اسییتاد با این نوشییتهی مارکس آشیینا اسییت ،کماکان
کینیهصو یاش آنچنیان بر صفکرش غلبه کرده که حت نسیییبت بهادعاهایش وفادار نم ماند .اسیییتاد مدع شییید که
«دموکراس آرمانشهری ندارد» که با گفتههای رسوالن و مدافعان سرمایهداری و ادعاهای خودِ استاد خوانای ندارد.
آنچه مربوط بهنظرات رفداران آرمانشیهری بورژوای م شود ،نظریه آنان راجا به اشتغال کامل است که بیش
ا  ۸۰۰سال با وعده بهآیندهی بهتری که در آن بیکاری ریشهکن شده است ،بهصبلیغ این آرمانشهری در میان کارگران
مشیغولاند .صیرفنظر ا این مشیکل که چهگونه استاد پیشرفت دموکراصیک را با جامعهی آرمان مقایسه م کند ،اما
خود اسیتاد ناخودآگاه این پیشیرفت را آرمان کرده اسیت ،یرا پیشیرفت در رفا صنایضات و دشواریهای کنون در
جامعه سیرمایهداری را م باید بهتر ا جامعهی آرمان مارکس صلق نمود .با هم با اغماض ا کمونیسم صییل استاد
که ص هیر جامعه سیرمایهداری است ،استاد م نویسد« :مارکس ا سرمایهداری درحال وال ،ا جامعهی بحران حرف
میزد .او وظیفهی خود م دانسیت که بهبحران ا راه کاستن مان بیماری پایان دهد .او به پزشک در حال سالمسا ی
بیمار همانند نبود ،بل بیشتر شبیه پزشک بود که بهنزدیکان بیمار مرگ نزدیک او را خبر دهد» (همانجا – ص .)۷۳۲
لب کالم استاد دفاع ا جامعهی سرمایهداری و جاودان جلوهگر ساختن آن است.
اسیتاد در صأیید ادعایش هگل را بهشیهادت م

لبد و ا یول او م نویسد« :مبنای مورد یبول هگل این است که

اصول آ ادی و برابری حقوی که در دولت لیبرال مدرن باید رعایت و اجراء شوند بهصدریج کشق و دانسته م شوند
و گسترش م یابند ...آیا چنین برداشت بیشتر بهاصل خودیییرهای صودهها نزدیک نیست» (همانجا – ص  .)۸۲۳بهتر
ا این نم صوان آرمانشهری را در صثبیت جامعهی سرمایهداری بهمعنای پایان صاری بیان کرد .نه و با هم نه که چنین
برداشییت بهاصییل رهای صودهها نزدیک نیسییت یرا صودهها را بهیبول این سیییسییتم اجبار م نماید ،جای که کارکرد
صودههیا نم صواند فراصر ا این جامعه رود .پس مان که اسیییتاد بهفردی بهنام فوکویاما ایراد م گیرد که او «هر نظم
ممکن آینده را» به ور بنیادین دموکراصیک و سییرمایهدارانه م خواند «ما متوجه شییدهایم که هیچچیز «به ور بنیادین»
وجود ندارد» (همانجا) ،دروایا استاد سع دارد رد گم کند که جامعهای م صواند بهوجود آید که در آن اصول حقوق
لیبرال جاری است ول آن جامعه سرمایهداری نم باشد.
استاد خود در نف نظریه آرمانشهری مارکس با چنین ادعای که م صوان جامعهی بیمار سرمایهداری را شفا داد،
آرمانشهریاش را صا مر یبول یک دگم گسترش م دهد ،جای که هست این جامعه را بهعنوان یک اصل بنیادین که
نبایست صغییرکند ،بهخوانندهاش یالب م کند .استاد به فوکویاما ایراد گرفت که هیچ چیز «به ور بنیادین» وجود ندارد
و صودهها در کشیق آ ادی و برابری بهاصیل خودییییرهای خواهند رسیید ،اما اسیتاد راجا بهاصول خودییییمدیریت
م نویسد« :ا بین رفتن سا وکار موجود با ار که این مبهمصرین و ناروشنصرین بیش در سین خودیییمدیریت است،
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روشن نیست که سرانجام نظارت مبادله و صو یا بهعهدهی چه کسان خواهدبود» (همانجا – ص  .)۳۳۳آیا استاد با
هم م صوانید میدع باشییید که با نظرات فوکویاما میالق اسیییت ،یرا حذف با ار را غیرممکن م خواند .مالحظه
م شود که آرمانشهری استاد و جاودان شمردنِ آن ،یک ا نهادیهای جامعهی سرمایهداری بهعنوان اصل بنیادین و
صعمیم آن به آیندهی بشری ،یدرگرای را صجویز م کند و سرنوشت انسان در صعیین مبادله و صو یا را وابسته بههست
نهاد با ار م سییا د و لذا صولید کاالی را ص هیر م نماید .اسیییتاد صوجه نم کند چون با ار خود فرای انسیییانها یرار
م گیرد ،صعیینکننده سیرنوشیت آنان م شیود و چون ب

رف نیسیت و اصل صو یا ،مثالً نیروی کار را ،نه برحسب

خواسیتههای انسیانها ،بلکه بر پایهی یوانین سیرمایه عمل م سا د ،پس یادر نیست که به ب نظم خاصمه دهد .لذا
این گفتهی مارکس که «نیا به رهای ا پندارهای یک وضا ،نیا به رهای ا وضع است که محتاج پندار است» در
عمل روشینگر پندارهای اسیتاد اسیت که با یصید خدمت بهسیرمایهداری و پندار بهرستگاری ناسوص نتواند بهیلمرو
آگاه راه یابد.
یک ا بحثانگیزصرین مباحث در مورد مارکس ،نظریه او راجا به یهر اسییت .یهرسیییاسی دسییتآورد مارکس
نیسیت و دولتهای بورژوای چه در گذشیته و چه در حال حاضیر با دالیل موجه و غیرموجه ا یهر سییاس برای
حف منافاشیان بارها بهره بردهاند و هیچهگونه برهان را نم صوان شیاهد آورد که با هم آنرا بهکار نگیرند .ا اینرو
هرگونه خشییم گرفتن به یهر و یا رد م لق آن با شییرایط کنون خوانای ندارد .اما آنچه مربوط به مارکس م شییود،
نظریهی او راجا بهمحتوای یهراسییت که گفت« :یهر ،مامای جامعهی کهن اسییت که آبسییتن جامعهی نوی م باشیید»
( ،)۸۷و برخالف نظر سیینت که در یهر خالییت م دید ،شییر داد که یهر هیچگاه نم صواند چیزی نوین بیافریند و
متذکر شید یهر بهخودیخود بهوجود آورندهی نظام اجتماع نوین نیست و عمالً یا نظام پیشین را پاسداری م کند
و ییا بیا ایجاد جامعهی نوین همان وظیفه را در یبال آن انجام م دهد .بنابراین نقشییی در صحول جامعه ندارد ،بلکه
بهمثابه یک وسیییله در اختیار یدرت دولت  ،در موایا اض ی راری ،بهدفاع ا شییرایط موجود برم خیزد و یا در فرآیند
صغییر شرایط که مقدماتاش فراهم شدهاست ،کارکردش معنا پیدا م کند.
اسییتاد ا یول روسییو دربارهی یهر م نویسیید« :هرگاه ور که نابرابری را ممکن م سییا د ،آنرا سییرنگون کند،
همهچیز بهراه بیع خود پیش خواهد رفت» (همانجا – ص  )۸۲۷و ادامه م دهد که این نظریه «مهری نا دودن
بر اندیشیههای مارکس و همچنین انگلس نهاد» (همانجا) ،و صوجه نم کند که یهر در اندیشیهی روسو دربرگیرندهی
خالییت اسیییت که نم صواند با اندیشیییه مارکس و انگلس جور درآید« .پس خود مثال کودکانهای که آیای دورینگ
خاصیه برای این کشیق کرده اسیت صا یهر را بهعنوان «اصیل اساس صاری » بهاثبات رساند ،ثابت م کند که یهر فقط
وسییله است و برعکس ،نفا ایتصادی هدف است .بههمان اندا ه که هدف نسبت بهوسیلهای که برای صحقق آن بهکار
برده م شیود «اسیاسی صر» اسیت ،بههمان اندا ه نیز در صاری جنبهی ایتصیادی مناسیبات دربرابر جنبهی سییاس آن
اسیاسی صر م باشید .برای اینکه سیبک شیوای آیای دورینگ را مورد استفاده یرارداده باشیم ،باید بگولیم که ایتصاد
همواره «وسیییلهای برای صأمین معاش (بهمعنای عام آن) بوده اسییت و هرگز در هیچ کجا «بهخا ر نفس خود عمل»
صقسیمبندی گروههای سیاس نبوده است)۸۲(».
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حال بهصشیریت نظریهی مارکس راجا بهدولت و سییاست ا نظرگاه روسو م پردا م .در صلوری سیاست ا آنجا
که روسیو صقابل جامعهی مدن و سییاسیت را برعکسِ مارکس ،صقابل وایع و نه بهعنوان انتزاع سییاسیت نسبت به
جامعهی مدن درک نمود و بهخا ر آنکه او با دولت میالفت م کرد ،اصیل ویرانگریاش نسبت بهدولت ،ویرانگری
بر چیزی وایع صلق شد ،اما چهگونه؟ بهشیوهی با گشت بهگذشته؛ یعن با گشت به مان که دولت وجود نداشت،
یعن یک رمانتیسییم غیروایع  .حال آنکه ا دیدگاه مارکس دولت بورژای یک انتزاع اسییت و باید نهادهای که این
انتزاع را صداوم م بیشیند ،درهم کوبید صا یادر شیویم فراصر ا این شیرایط برویم و بهشکل گذار نماییم که آن شکل
محمل وال دولت را درخود داشته باشد .بدینسان نه صنها دستآوردهای صاریی در نظریهی مارکس حف م شوند،
بلکه روشنگر این وایعیت نیز م باشد که دولت وایع  ،دولت که انتزاع نیست در جامعهی سوسیالیست دارای کدام
جایگاه و کارکردی است.
دولت پرولتری ا نظرگاه مارکس چون یک انتزاع نسیبت به جامعه نیسیت ،بلکه سیا مانده است برای ویران
سیاختن هر انتزاع در جامعه ،ا اینرو چنین دولت ا یک رف با سیا ندهگ اش (شوراهای یانونگذاری و اجرای )
بهشییوهی دموکراصیک خاصاش مردم را در صمام بیشهای میتلق ندگ مادی و معنویشان شرکت م دهد (امر
پیشبرد جامعه) ،ا

رف دیگر بهیاری همان مردم بهویرانسا ی هرانتزاع که بیواهد جامعه را بهگذشتهاش با گرداند،

بیهوسییییلیهی دیکتیاصوریاش بیه چالش برم خیزد (امر هدایت جامعه) .درعمل یعن  ،مبار ه با وارونگ که بیانگر
راب های صاریی است؛ در جای که صضاد کار و سرمایه ارادهی افراد را صعیین و رهبری در جامعه را جاودان م کند،
دموکراسی کارگری بایست کوشا گردد که صوامان بودن رهبری و امر پیشبرد جامعه را با وال دولت در جامعه ،صنها
بهامر پیشبرد آن مبدل نماید.
اینک در نگاه اجمال بهادعاهای اسییتاد راجا بهدموکراسیی و نقش دولت ،نشییان خواهم داد که چهگونه او
بهخلط بحث دامن م ند.
اسیتاد دموکراسی را «حکومت مردم یا بهمعنای روشنصر حکومت اکثریت مردم» (همانجا – ص  )۷۳۲م نامد
و معنیای حکومت اکثریت را نه صنها «ی عیت حق رأی همگان ا

نان و مردان و یبول حقوق برابر نان و مردان و

حقوق ایلییتهیای نژادی و یوم  ،بیل پیدای «دولت حدایل» ،یعن کوچک شیییدن یلمرو فعالیت دولت و نظارت
جامعهی مدن برآن» (همانجا) برآورد م نماید و سیپس ا یک سیری سا مانهای مستقل ا دولت نام برده و نتیجه
م گیرد« :اما همین صصییور ا دموکراس ی برای مارکس غیرممکن بود» (همانجا) ،مارکس ی که «حق رأی همگان را
یبول نداشت» (همانجا).
پیش ا این با صوجه بهدیدگاه مارکس ا جدای سپهر سیاست ا جامعهی مدن سین راندم که بهنظر او یک ا
وظالق دموکراسیی کارگری را نف این جدای م دانسییت .اسییتادِ فراموشکار ما ،ا

رف این نظریهی مارکس را

ندیده م انگارد ،اما ا در پشیت  ،جدای سپهر سیاس و جامعهی مدن را بهعنوان کشق جدید لیبرالها و موضوع
برای یک بحث جدی در نسییبت بین آ ادی و برابری مجدد م ر م سییا د و م گوید این بحث صوسییط لیبرالها ا
جمله فردی به اسییم «راولز» صحت نام «انصییاف» ر شییده اسییت« :انتقاد بنیادین که لیبرالهای امرو ی به مارکس
دارند ،اینکه برابر لب او در فضیای خاص (دروایا فضیای امکانات اولیه ،درآمدها ،سییاستهای کار و )...بهمعنای
37

بهدسیت آمدن برابری در سایر فضاها نیست ،همانند نقادی مارکس است ا آ ادیخواه خود آنان :آ ادی در فضای
سیییاسی  ،آ ادی در فضییای اجتماع نیسییت .بهنظر م رسیید که پس ا حدود دو سییده پیکار ایدلولوژیک سییرانجام
م صوان یلمرو صا های برای بحث جدی با کرد» (همانجا – ص  .)۷۳۲اسیتاد در فراموشکاری مصلحت اش ،خود را
بهصجاهل م ند ،یرا مارکس در حدود  ۳۷۰سییال پیش ،این بحث بسیییار جدی را نه در سیی ت ایدلولوژیک  ،بلکه
همچنین بهلحاظ کارکرد اجتماع اش م ر نمود و ثابت کرد چرا برابری سییاسی در جامعهی سییرمایهداری همواره
متضیمن نابرابری ایتصیادی خواهد بود ،در جای که م بایسیت آ ادی سییاسی  ،بهمعنای آ ادی مالکیت خصییوص
فهمیده شود ،الجرم این آ ادی به نابرابری ایتصادی کشیده م شود .اگر لیبرالهای امرو ی منجمله استاد ،صا ه بهاین
نتیجه رسییدهاند که «آ ادی در فضیای سیاس  ،آ ادی در فضای اجتماع نیست» و آنرا بحث جدی یلمداد م کنند،
اوال ،حدود یک یرنونیم صأخیر دارند ،دوم اینکه روشن نم نمایند چرا آ ادی را ا برابری جدا کردهاند؟
حق رأی همگان بهمعنای حکومت اکثریت مردم نیسییت و وایعیتها خودشییان در جواما سییرمایهداری ا بدو
پیدایش صاکنون بیانگر این حقیقتاند که در این جواما همیشییه سییرمایهداران و مدافعان آنان ،بهعلت یدرت علن و
غیرعلن

مام امور را دراختیار داشییتهاند ،بنابراین اسییتاد صفاوت بین حقوق دموکراصیک که حق رأی همگان جزل ا

آن است و حکومت اکثریت را درک نکرده است.
اسییتاد خود اعتراف م کند «با صجربه دموکراسیی سیییاسیی به صدریج در فرآیند اصییالحاص درا مدت ،امکان
گسیترش اصیالحات اجتماع نیز فراهم م آید :مالیاتهای افزون شدهی صصاعدی نسبت به درآمد و دارای یک ا
هزاران مثال اسیت» (همانجا – ص  .)۷۲۳در این ادعا اسیتاد مانند همیشه ا امکان فراهم آمدن دموکراس ِ اجتماع
که صاکنون بدسیت نیامده اسیت ،سیین م راند و بار دیگر همان رسیتگاری ناسوص را موعظه م کند که انشاءاب در
یک صییبت دلانگیز بهاری همراه با مالیات صصییاعدی ،دموکراسیی اجتماع نزول اجالل خواهد نمود .اما در وایعیت
چیزی جز وعده ،صبر و یناعت ا این رستگاری ناسوص نصیب کارگران و حمتکشان نم شود.
اسیتاد مدع م شیود که «خود دموکراسی ا ما م خواهد که به انواع فهم ا آ ادی انسیان  ،آ ادی سییاس و
دموکراسیی بیاندیشیییم» (همانجا – ص  )۷۳۳و در روشیین کردن این «ما» ا آبراهام لینکلن نقل م کند« :حکومت
مردم ...نظام سییاس ای که در آن مردم صمام صصمیمهای اساس را در امور کل و اجتماع را م گیرند و یا صرغیب
م شییوند که دراین صصییمیمگیریها شییرکت فعال داشییته باشییند» (همانجا – ص  .)۷۷۰آیا وایعاً مردم م صوانند در
سیرنوشیت انحصارات ،شرکتهای چند ملیت و امثالهم شرکت کنند؟ جای که همین سا مانها ،اساس صرین مسالل
سیا مان را صحت عنوان اسیرار سا مان  ،میف نگه م دارند ،پس چهگونه مردم که هیچ ا الع ا این بهاص ال
اسیرار سیا مان ندارند ،یادر م شیوند در صصیمیمگیریها ،شرکت فعال نمایند؟ لذا حق رأی همگان  ،نم صواند لغو
مالکیت خصیوصی را بهدموکراسی بورژوای صحمیل نماید ،یرا صضیاد میان جامعهی مدن و سپهر سیاست همواره
حاکمیت سییاسی را مجبور م کند که صابوی بنیادین در جامعهی مدن  ،یعن نهادینه بودن مالکیت خصیوص را ،به
رسیمیت بشیناسید و در آن دخالت ننماید .بدینرو نقد ایتصیاد سییاس  ،نقد صبیین بورژوای م باشد که این صابو را
رسیییم جاودان یلمداد م کند ،یعن پذیرش حریم مالکیت خصیییوصی ی فرد ،بهاضیییافه آنکه این حق بهحکومت
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سیییرمیایهداری اجا ه م دهد بیشییی ا مالکیت عموم را که ا پرداخت مالیاتهای مردم ایجاد شیییدهاند ،بدون
هیچهگونه رأیگیری بهمالکان خصوص بفروشد.
اسیتاد متذکر م شیود «یک مدافا دموکراسی سیاس یا بهیول مارکس دموکراس بورژوای ادعا م کند که این
شییکل سیییاسیی بیشصرین امکان را برای صمام مردمان فراهم م آورد صا در صصییمیمگیری مربوط به ندگ اجتماع
شرکت کنند» (همانجا  -ص ،)۷۲۷و با این موعظهی رستگاری ناسوص استاد برای حملهی مجددش به مارکس خیز
برم دارد .ابتدا ادعا م کند «بینش مارکس محدود به پیکار بقاص بود و ذهن او را در یک فضیییا فعال و در دیگر
فضیاها سیاکن کرد» (همانجا – ص  ،)۷۳۳که منظور اسیتاد ا فضیاهای دیگر دروایا یک فضیا ،یعن فضای آشت
بقاص م باشید .اما اسیتاد پیش ا آن به مارکس اصهام ده بود که در بینش او «دموکراس بهمعنای برابری صام انسان
اسیت» (همانجا – ص  ،)۷۳۲الکن دراین اصهام نابجا اسیتاد سیه بار خودش را بهفراموش مصلحت م ند .اما اوال،
من ق ویژهی هر موضییوع ویژه ر شییده ا جانب مارکس ،نف هرگونه صام بودن مسییالل ،ا جمله برابری صام ،معنا
م دهد .دوما ،شیعار برابری صام ،شعار بورژوا ی در انقالک فرانسه بود که مورد نقد مارکس یرار گرفت .سوم اینکه،
استاد خود ،عاشق دلسوختهی برابری صام است و در اینمورد به مارکس ایراد هم م گیرد و م نویسد مارکس «صحقق
برابری صام ایتصیادی و اجتماع را در جامعهی سرمایهداری ناممکن م دید» (همانجا – ص  )۷۲۰که بهاین شاهکار
در فراموشکاری ا

بان مارکس پاسی م دهم« :بنابراین آیای پرودون ،ناگزیر انسیان متعصیب بیش نیست .برای او

حرکت صاریی  ،که درحال واژگون نمودن جهان کنون اسیت ،بهمسیألهی کشیق صیحیت نق هی صعادل و سنتز بین
مقولههای بورژوای صقلیل م یابد)۸۳(».
اسییتاد ادعا م کند «دموکراسیی جز فرآیند دگرگون مدام نیسییت ،هیچ لیبرال وایع باور ندارد که دموکراسیی
کامل بتواند صحقق یابد» (همانجا – ص  ،) ۷۳۲که دروایا صوجیه نابرابری اسییت که اسییتاد یول داده بود انکشییاف
دموکراسی به آن خاصمه خواهد داد .پل ساموللسن در یک مثال بهصوجیه نابرابری اجتماع م پردا د و شر م دهد
فرض نماییم در یک اسیتادیوم ور شی سکوها بگونهای ساخته شدهاند که سر افراد در سکوی پالین در مقابل چشم
افراد ،در سییکوی باال یرارگیرد ،بهنحوی که مانا دیدن با ی شییود .حال اگر صمام افراد بهروی پنجه پاهایشییان بلند
شیوند ،صغییری در وضیا سیابق ایجاد نم گردد ،اما اگر صنها یکنفر روی پنجهی پایش بلند شود ،حدایل او م صواند
با ی را مشییاهده کند .سییاموللسیین با این مثال نابرابری در آمریکا را صوجیه م کند و شییر نم دهد چرا نم صوان ا
همان ابتدا اسیتادیوم را وری سیاخت که بهاین مشکالت بر نیورد .همچنین در صوجیه نابرابری ،ا صقسیم عادالنهی
فقر در شوروی سین م راند و بدینسان نابرابریها را در جواما غرب من غیرالمستقیم صأیید م کنند.
اسیتاد ادعا نمود هیچ لیبرال وایع بهدموکراسی کامل باور ندارد که حدایل در مورد استاد صدق نم کند .الکن
مشیکل اسیاسی دربارهی دموکراسی کامل اسیاسیاً صشریت همان واژهی «کامل» است و صا مان که این واژه را استاد
صعریق نکند ،مجهول بر مجهوالت دیگر اضافه م کند که نم صواند رهگشا باشد.
استاد در ادعاهای عدیدهاش مدع م شود« :مارکس م دید که آ ادی در جامعهی سرمایهداری در معرض خ ر
اسیت و بهجای آنکه سییاست کارگری را در دفاع ا آ ادی بکار گیرد ،جنگ بقه با بقه را داد و لذا م گفت برای
آ ادیها مبار ه م کنم ،اما نه برای آ ادی ،بل برای درهم شکستن چارچوک جامعهی موجود» (همانجا – ص .)۷۳۲
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اما اسیتاد یصد ندارد معترف شود آیا این خود بورژوا ی نبود که آ ادیها را در جامعه مورد صهدید یرارداده بود؟ چه
نیروی در جیامعیه حق رأی مردان را مشیییروط م کرد و حق رأی نان را ندیده م گرفت؟ بعد ا انقالک اکتبر و
پذیرش حق رأی غیرمشیروط برای صمام افراد ،حق رأی برای نان در آلمان در سیال  ۳۳۳۲و یک سال بعد ا آن در
آمریکا صصیویب شید .در فرانسیه نان این حق را در سال  ۳۳۳۳و در انگلستان دو سال بعد ا آن بدست آوردند .اما
آیا این مارکس نبود که همواره ا حق رأی نان برخالف ادعای استاد که گفته بود مارکس حق رأی همگان را یبول
نداشیت ،دفاع م کرد؟ اسیتاد م نویسید در مان مارکس « حق رأی نان رویای دست نیافتن بود» (همانجا – ص
 ،)۷۲۷ول اعتراف نم کنید کیه هیچگیاه لیبرالها در آن مان ا حق برابری نان و مردان دفاع نکردند ،ول مارکس
دییقاً ا این آ ادی دفاع کرد و برعکسِ ادعای اسیتاد ،بورژواها با مقاومت در مقابل این خواسته ،آ ادی را در معرض
خ ر یرار دادند.
بار دیگر مجدداً اسیتاد ادعا م نماید که «برنامهی سییاسی بورژوا ی ا سیوی صهیدستان به شکلهای گوناگون
پذیرفته شییده اسییت» (همانجا – ص  ،)۷۲۷و به مارکس انتقاد م کند چرا این همسییانگری را صأیید نکرد و نتیجه
م گیرد که مارکس «با ر دیدگاه افرا

دموکراسی بهعنوان شییادی و فریبکاری ،صفاوت میان دو سیاختار سیاس

یکسر متفاوت ،یک دولت دموکراصیک و دیگری استبداد را نادیده گرفت» (همانجا – ص  .)۷۳۸الکن استاد خودش
مدلل نکرده با کدام معیارهای بهصفاوت میان حکومت استبدادی و دموکراصیک رسیده است ،یرا اعتراف بهدو ساختار
متفاوت ،صنها با روشیین کردن دو محتوا بهلحاظ کیف امکانپذیر م باشیید که اوال ،بیانگر حقیقت م شییود و کارکرد
متفاوت ایندو سییاختار روشیینگر وایعیت که اسییتاد دییقاً ابرا کرده بود که حقیقت وجود ندارد و لذا خواننده را
دگربار با هم برسییر دوراه یرار م دهد .اما دییقاً همان دولتهای دموکراصیک مورد نظر اسییتاد در آن مان در مقابل
خواسیتههای دموکراصیک که مارکس م ر کرده بود صقآرای کردند و به مبار ه با آن برخواسته و صا حد سرکوک
هم پیش رفتند ،خواستههای چون حق رأی غیرمشروط برای نان و مردان ،صساوی حق وراثت برای فر ندان مشروع
و نیامشیییروع ،پرداخت مزد برابر به مردان و نان برای کار یکسیییان ،آمو ش کودکان بههزینهی مل و غیره .لیکن
بورژوا ی با سرکوک جنبشهای کارگری ا جمله جنبش چارصیستها در انگلستان بهصبلیغ نظرات خراف دامن دند:
«سیینتهای بورژوای  ،ا یبیل این نظریه اشیاعه یافته و خرافاص که گویا صنها دو حزک م صواند وجود داشییته باشیید،
حزک محیافظیهکیار و حزک لیبرال ،و بقیهی کیارگر بیاید رهای خود را ا

ریق احزاک لیبرال بزرگ بهدسیییت

آورد»( ،)۸۲که بعد ا گذشیت یک یرنونیم استاد هنو هم ا آن نظریه خراف دفاع م کند .انگلس شر م دهد که
پس ا سیرکوب جنبشها «بورژوا ی رأسا برای انواع میتلق عوام فریب ا آداک و رسوم مذهب گرفته صا سپاه دین
مالیات م پردا د )۸۳(».برخالف ادعای اسیتاد ،مارکس نه صنها به صفاوت حکومت دموکراصیک و استبدادی وایق بود،
بلکه با ر خواسیتههای دموکراصیک بنیادی و برای نهادینه ساختن آنها بهپای دفاع ا آ ادیهای رفت که م بایست
هرچه پرصوانصر ،من بق با گفتهی پیشیین اسیتاد «فهم ا آ ادی انسیان » ،را در جنشهای موجود در آن مان انکشیاف
دهد« :حال شیما م فهمید که چرا پردون دشیمن اعالم شیدهی هر جنبش سییاسی است .ا نظر او راه حل مسالل
وایع مردم نه در حرکت عموم آنها ،بلکه در گردش دیالکتیک مغز او یرار دارد)۷۰(».
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نظریهی دولت
اسیتاد نسیبت بهنظریه دولت ا دیدگاه مارکس ابتدا م نویسید« :مفهوم دولت در اندیشیههای مارکس متنوع و بسیار
پیچیده اسیت» (همانجا – ص  .)۳۳۷همان مشیکل یبل اسیتاد که چون بهکنه نظریهی مارکس پ نبرده است ،سع
م کند آنرا غام

برآورد نماید .اما در گامهای بعدی با این یا آن کردن کوشیییا م گردد نظریه پیچیدهی مارکس را

بهمیل خود سیاده سیا د .در ادامهی این سیادهسا ی متذکر م شود «مارکس چند بار دیکتاصوری پرولتاریا را وضعیت
اجتماع خواند» (همانجا ص  )۳۸۰و اضافه م کند «ول نم صوانیم بگولیم که منظور او ا این دیکتاصوری مویعیت
اجتماع بود و یا سییاس » (همانجا – ص  )۳۲۳و برای اثبات ادعایش ا برنامهی گوصای مارکس نقل م کند« :میان
جامعهی سیرمایهداری و جامعهی کمونیست دوران انتقال انقالب ا اول به دوم دارد .متناسب با این ،یک گذار در
گسترهی سیاس در ایندوره هم م ر است که در آن دولت نم صواند چیزی جز دیکتاصوری انقالب پرولتاریا باشد»
(همانجا – ص  )۳۲۲و سییپس در مچگیری ا مارکس ادعا م کند «صییریتصر ا این نم صوان دیکتاصوری پرولتاریا را
امری سیاس خواند» (همانجا) .اما استاد با حذف واژهی «نیز» ( auchبزبان آلمان ) نظریهی مارکس را بهدلیواهش
صحریق کرده است ،جای که مارکس متذکر شده «یک دوران گذار سیاس نیز وجود خواهد داشت)۷۳(».
برداشت استاد ا انقالک اجتماع صنها بهبرداشت سیاس خالصه م شود و بهنظریات مارکس که در همان گذار
اول به دوم ابرا شیییده ،ب صوجه مانده اسیییت و دیت ننموده که دیکتاصوری پرولتاریا ،واژهی نوین با مضیییمون و
کارکرد نوین بود که ا جانب مارکس ابداع شیید و دییقاً این مارکس بود که خود در انتقاد به برنامهنویسییان نوشییت:
«حال برنامه نه بهاین [دیکتاصوری پرولتاریا] م پردا د ،و نه بهحکومت آص جامعهی کمونیسیت  .خواستهای سیاس
آن گام فراصر ا نوحههای دموکراصیک معروف همگان نم رود .)۷۸( »...دوران انتقال ا فا اول به دوم که صوسییط
مارکس با شیعار «ا هرکس به اندا هی کارش» مشییص شیده ،در آن فا  ،مالکیت ،اشتراک م شود ،نیروی کار یابل
خرید و فروش نیسییت ،یعن اسییتثمار دیگر وجود ندارد و کلیهی این مقررات را مارکس صحت عنوان خواسییتهی
ایتصییادی دیکتاصوری پرولتاریا جمابندی نمود .همینکه سییین ا یانونگذاری (امری در حو هی حقوق) و اجرای
یانون (امری در حو هی سییاسی ) م شییده ،خود بیانگر این وایعیت م باشید که دیگر نم صوان با اصکاء بهمعنای این
مفاهیم در جامعهی سیرمایهداری ،کارکرد آنها را در جامعهی سیوسیالیست صبیین کرد .لذا دیکتاصوری پرولتاریا دروایا
وحدت نظری-عمل ایتصادی ،سیاس و اجتماع افراد در این جامعه است و نم صوان آنرا به این و یا آن صقلیل داد
و مفهوم جدید را بایست در کاربرد نوین که افراد آنرا در اجتماع جدید عمل م سا ند ،درک نمود.
اسییتاد یک ا دالیل عدم درک مارکس ا دولت مدرن را چنین ار یاب م کند که چون بورژوا ی در گذشییته
بیهصنهیای یادر بهحکومت نبود و مجبور بود با دیگر نیروها برای حکومت کردن واردِ التالف شیییود ،الکن در یرن
گذشیییته ورق بهنفا بورژوا ی صغییر کرد و نتیجه م گیرد« :آیا م صوان گفت که یک ا دالیل که مارکس و انگلس
بهوجود دولت دموکراصیک بورژوای باور نداشییتند ،همین اعتقادشییان به ناممکن بودن وجود حکومت ناک بورژوای
بود ،حکومت که دیگر کارش امتیا دادن اجباری به بقات با مانده ا وجوه صولید پیشین نیست؟ فرض وجود دولت
دموکراصییک بورژوای کیه امرو در کشیییورهیای صیییعنت فعالیت دارند ،ا نظر آنان فرض محال بود .این یک ا
جدیصرین و مهمصرین خ اهای مارکس بود» (همانجا – ص  .)۷۷۳اسیتاد ابتدا با ر این سؤال «آیا م صوان گفت»
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آغا م کند ،الکن سیرآخر خود ،بهاین سیؤال م روحه پاسی ی ع م دهد و بدین ریق شیوهی جدیدی ا بررس
موضیییوعات را بهعنوان ارمغان برای ما بهیادگار م گذارد .نسیییبت بهاین ادعای وی ،یعن « :جدیصرین و مهمصرین
خ ای مارکس» ب اعتنا م شیود ،یرا ی عیت پاسی  ،ر سؤال «آیا م صوان گفت» را غیرعقالی م کند .صرفنظر
ا فرمالیسییم میت و غیرمن ق دراین ادعا که ا

ریق شییکل ،محتوا را صعیین م کند و در عمل موضییوع را وارونه

متجل م سیا د ،اسییتدالل شیگفتانگیز اسیت و دموکراصیک بودن دولت در جواما صییعنت را وابسییته بهناک بودن
حکومت بورژوا ی م نماید .بار دیگر استاد وایعیتهای صاریی را ندیده م گیرد که اوال ،در مان مارکس در برخ
ا کشیییورهیا حکومیتهای ناک بورژوا ی وجود داشیییتند ،دوما ،در دوران کنون حکومتهای ناک بورژوای در
کشورهای چون روسیه و چین وجود دارند والکن دموکراصیک نیستند.
مارکس در صشریت انکشاف سرمایهداری ا دو مرحله سین راند ،مرحلهای که سرمایهداری برای رشدش مجبور
بهچوک دسیتهای بود که خارج ا متن روابط سیرمایهداری یرار داشتند و سرمایهداری صوانست ا آنها بهرهبرداری
نماید .بعد ا آن که سرمایه بهآن حد ا رشد نالل گشت که دیگر احتیاج بهآن چوکدست ها نداشت ،بهراحت آنها را
رها کرد .همین مسییأله را م صوان دربارهی سیییاسییت نیز دید .بورژوا ی برای آنکه حکومت کند ،مجبور بهاصلالف با
دیگر نیروها در جامعه بود و مان که دیگر محتاج به این التالفات نبود ،بهراحت ا آنها درگذشیییت .اما در هردو
حالت بورژوا ی ا دو اصیل اساس جامعه ،یعن استثمار بقهی کارگر و اعمال سل ه بر آن ،پاسداری کرد .بنابراین
ب صفاوت است که دولت بورژوا ی ناک بوده باشد و یا غیرناک ،مستقل و یا وابسته ،نم صوانست برای مارکس صعیین
کننده باشیید .آنچه برای مارکس صعیینکننده شیید ،دروایا انتزاع دولت دربرابر جامعهی مدن بود که ثابت نمود چنین
دولت  ،بهعنوان دولت ایدلولوژیک با سیاختار ویژهاش ،سیا مانده ذهن برای صثبیت آگاه وارونه در جامعه نسبت
به خود اسیت و چنین چیزی نم صواند ضیامن رهای باشد و صنها استثمار و سل ه را پاسداری م نماید و بهآن صداوم
م بیشیید ،و م بایسییت ا آن درگذشییت .لذا برای مارکس درگذشییتن ا دولت بورژوای مسییألهای بنیادی بود و
شیکلهای ناک و دموکراصیک دولت ،م صوانسیت حداکثر در شییوهی مبار ه برای درگذاشتن ا دولت ،مورد نظر یرار
گیرد.
اسیتاد شیوهی فرمالیست اش را نیز راجا به شورا بکار م گیرد .نیست ا یول مارکس ادعا م کند که او «آن را
وراج دموکراصیک م خواند» (همانجا – ص  )۷۷۳و دربارهی شورا شر م دهد که «آن آ ادی رویای که مارکس
و مدافعان شیورا الب آن هسیتند ،غیرممکن است ،یرا در شورا نیز فرد بایست صسلیم اکثریت رأیدهندگان شود و
لذا ایراد اصییل به پارلمان بورژوای همچنان در شییوراها بای اسییت .مبنای شییورا همان پارلمانتاریسییم مورد نفرت
مارکس است هرچند شکل آن دموکراصیکصراست» (همانجا).
خلط بحث ا جانب اسیتاد پایانناپذیراست .ا نظر مارکس و رفداران او هیچگاه نم صوانسته آ ادی رویای ای
هم م ر باشد ،یرا آ ادیرا منوط بهمن ق ویژهی هر موضوع ویژه م دانند و با درنظر گرفتن این اصل ،سا مان که
م صواند آن موضیوع ویژه را صحقق بیشد ،برای آنان م ر م گردد .جالب است و مایه صأسق که استاد ا حق رأی
در پارلمان و شیورا به یکسان بودن محتوای ایندو سا مان گوناگون م رسد .با چنین استدالل دیگر یادر نیستیم بین
پارلمان و سینای روم و یا میان اصحادیه کارگری و حزک آن صمایزی یالل شیویم ،با علم به اینکه دو سا مان کارگری
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دارای وظالق و کارکردهای بهلحاظ کیف گوناگون در جنبش کارگریاند .استاد مجدداً با یاری گرفتن ا شیلوک در
صوده فریب اش مجبور م گردد در مچگیری ا مارکس ایندو سیا مان را بهلحاظ شیکل رأیگیری یکسان جلوه دهد.
مارکس پارلمان را بهمثابهی اصوریتهی مسیتقلشده ا رأیدهندگان و واسط بین جامعهی مدن و دولت ار یاب کرد و
وظیفه شییورا را پایان دادن بهاین واس ی گ و اسییتقالل اصوریته پارلمان برآورد نمود ،که اسییتاد در یک شییگرد جدید
فرمالیسیت صفاوت میان آن دو سیا مان را حذف م کند .بنابراین ویت اسیتاد ادعا م کند «مارکس مانند روسو معتقد
بود که در جامعهی استوار به نابرابری مالکانه آ ادیِ ب مر  ،رویای بیش نیست» (همانجا – ص  ،)۷۷۲ثابت م کند
که نه بهنظر روسییو وایق اسییت و نه نظر مارکس و حدایل یکبار هم که شییده ا مارکس واگویهای در اثبات نظرش،
که مارکس معتقد بهآ ادی ب حد و مر بود ،نقل نم کند.
اما شاهکار استاد در انتقاد به مارکس در روشنگری است که در ذیل م آورم .استاد ا یول مارکس شر م دهد
که هدف جنبش سییاسی

بقهی کارگر صسیییر یدرت سییاسی اسیت و نتیجه م گیرد «یعن هدف صسییر یدرت

سییاس برای جنبش کارگران نهای است .پس ا صسییر یدرت دیگر جنبش سیاس وجود نیواهد داشت» (همانجا
– ص  )۷۲۳اما روشین نم شیود چرا اسیتاد سیع کرد دیکتاصوری پرولتاریا را امری سیاس ار یاب کند و چرا این
شیییوهی سیییاس ی را مورد مذمت یرارداد .صأسییقانگیز اسییت ول بایسییت شییر داد که جنبش کارگری برای صحقق
اهدافش مجبور بهصسیییر یدرت دولت در جامعهی سرمایهداری است ،بنابراین چنین هدف صنها در راب ه با جامعهی
سیییرمایهداری م ر اسیییت و مان که یدرت دولت را دراختیار دارد ،آنگاه بهپای صحقق خواسیییتههایش ،ا جمله
خواستههای سیاس اش ،خواهد رفت.
دیدگاه اسیتاد راجا به چگونگ روشینفکربودن مارکس و نقشاش در روشینگری ،بیانگر فروصن ویژهای است
که ا ایشیان سراغ داریم .استاد دربارهی روشنفکری مارکس مودبانه ادعا م کند «به ادبیات عالیه داشت و در جوان
شیعر م سیرود هرچند شیعرهای ضیعیق» (همانجا – ص  )۲۸۳و ادامه م دهد «اسیاساً به نوگرای هنری عالیهای
نداشیت» (همانجا –  )۲۳۳و بعد اضافه م کند «چنین بهنظر م آید که پس ا گسست ا هگل های جوان ...گونهای
گرایش ضییدروشیینگری در او شییکل گرفت» (همانجا) و در همان صییفحه اسییتاد م نویسیید «دروایا گرایش
ضیداندیشگرانه کار خود را کرده بود و هشدار م داد که مبادا اندیشگران در حزک کارگری بیش ا حد یوی شوند»
یرا «اندیشگران اسیاسیاً بیش ا

بقه حاکماند» (همانجا – ص  )۲۸۰و سرآخر نتیجه م گیرد «بحث مارکس در

مورد وفاداری اندیشگران در لحظههای حسیاس پیکار بقاص به بورژوا ی استوار بر مدرک و سند و دلیل خردپذیر
نیسییت» (همانجا  -ص .)۲۸۳او ا یول مارکس ا مانیفسییت م نویسیید «در هنگام پیکار بقاص بیش کوچک ا
بقیه حاکم ا آن جدا شیییده و به بقهی انقالب م پیوندد» (همانجا – ص  )۲۸۸و نتیجه م گیرد این بینش که
«اندیشگران را بیشی ا

بقهی حاکم بهشیمار م آورد ،فقط یک خ ای سیادهی نظری نیست ،بل نتیجههای بسیار

ناگوار بهبار م آورد -۳ :فرهنگ ،اندیشیه و بیانگران آنها را یکسر متعلق به بورژوا ی م داند و در نتیجه برای پیکار
فرهنگ و نظری پرولتاریا چندان اهمیت یالل نم شود و  – ۸موجب ظهور گرایش ضداندیشگری در میان پیشروان
کارگری م شییود ،و سییبب م شییود که کارگران ،اندیشگران را یا به صییفوف کارگری راه ندهند ،و یا برای اینکار
شرایط دشواری یالل شوند» (همانجا).
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نیسیت اینکه ،وایعیتها در جنبشهای کارگری و سیوسییالیسیت خالف ادعای استاد را ثابت م نمایند ،یرا
بیشصرین شییصیتهای رهبری کننده و صأثیرگذار در این جنبشها ا یشر روشنفکران بودند و اشیاص چون ببل،
لیبکنشییت ،کالوصسییک  ،لنین ،رو ا لوکزامبورک صنها نمونهی مشییت ا خروارند .الکن اسییتاد پیش ا اینگونه ایامهی
دلیل علیه مارکس ،در راب ه نظر مارکس نسیبت به روشنفکران نوشته بود «بنا بهدیدگاه نیست مارکس ...اندیشگران
بقهی مسیتقل محسیوک م شیوند .بقهای که پیکار بقاص بدرون آن رخنه و بهدو دسیته صقسییمشان کرده است.
روشیینگران بورژوا ی و بیش ی که به کارگران م پیوندند» (همانجا – صییص ۳۸۷و  .)۳۸۳ضییرورص ندارد که ا
اسیتاد پرسید برحسب کدام نوشته ا مارکس مدع شده که مارکس اوال ،روشنفکران را بقه خوانده است؟ و دوما،
یکسییره آنان را در صییق بورژواها جاداده اسییت؟ جالب آن اسییت که خود اسییتاد با نقل واگویهی دومش ا مارکس
ادعای خود را ناخودآگاه در اصهامات وارده به مارکس نف م نماید ،ویت که ا یول مارکس شیر م دهد که بیش
ا روشییینفکران بهصیییفوف کارگران م پیوندند .پس صفاوت آنان با روشییینفکران بورژوا در دفاع ا منافا بقاص
کارگران ،و در صبلیغ و صرویج سوسیالیسم آشکار م شود ،بنابراین ظهور گرایش ضداندیشگری و خردستیزی بایست
یا ب معنا صلق شیود و یا باید ملحق شیدن این روشنفکرانِ مدافا مبار هی بقاص بهجنبش کارگران را اساساً بهعنوان
گرایش ضیدروشینگری برآورد نمود ،که استاد این ادعا را راجا به مارکس صادق م داند هنگام که ،نظرات مارکس
دربارهی بقهی کارگر را یکسره اخالی یلمداد م کند« :وضعیتِ براست غیرانسان

بقهی کارگر دوران مارکس که

در نیسیتین مجلد سرمایه ...آمده است و در هزاران سند دولت و رسم  ...صأیید م شود ،سبب م شود که مارکس با
دشییمن بهادعاهای آ ادیخواه بورژواها بنگرد» (همانجا – ص  .)۷۲۳اینکه مارکس وجود اسییتثمار و سییل هی
سیرمایهی را ثابت کرد و شیرط انکشاف آ ادی را نف ایندو وایعیت های غیرانسان خواند ،صماما برای استاد صه ا
معنا م گردند و جای آنها را مویعیت غیرانسیان

بقهی کارگر پرم کند و چنین مویعیت آنچنان دودی در چشمان

مارکس کرد که ا سیر لجبا ی بهدشیمن با آ ادیخواه

برخواست ،بهنحوی که این مسألهی اخالی باعث گرایش

ضدروشنگری در مارکس شد.
اسیییتاد بههر حو های که یدم رنجه م کند بجز ادعای صیییرف رفهای بهارمغان نم آورد .در مورد نیا مدع
م شیود «مارکس اسیاسیاً منکر صوانای پاس دادن بورژوای به نیا ها (خواه راست یا ناراست ،غریزی یا ابداع ) بود»
(همانجا – ص  .)۷۲۲برخالف ادعای استاد ،مارکس در ارصباط با نیا های ناراست متذکر شد« :مالکیت خصوص ما
را آنچنان احمق و صک بعدی کرده اسیت ،که یک شیت فقط مان برای ماست که در چنگش داریم – ویت بهعنوان
سیرمایه وجود دارد ،یا ویت که مستقیما صصاحب شود ،خورده شود ،آشامیده شود ،پوشیده شود ،اشغال شود وغیره–
میتصر آنکه بهنحوی سودمند شده باشد؛ ول خود مالکیت خصوص همه این اشکال مستقیم صملک را فقط بهعنوان
ملزومات ندگ صصور م کند ،ندگ ای که آنها برایش بهعنوان ملزومات خدمت م کنند ،ندگ مالکیت خصوص
اسیت ،کار و آفرینش سییرمایه اسیت»( ،)۷۷و در همین راب ه صذکر داد که در جامعهی سییرمایهداری هرکس درصییدد
ایجاد نیا ی در دیگری م باشد .الکن بحث اساس را حول مفهوم نیا و برداشت مارکس ا آنرا دنبال م کنم.
مارکس ریشیهی پویای انسیان را نیست در نیا ش به ابرا استعدادها و صوانای هایش در جهان م دانست و نه
نیا ش به استفاده ا جهان؛ در ابرا این نیا است که آ ادی وایع در هر شرایط ویژه ،یعن آ ادی ا صمام مسالل که
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انسیان را وابسیته و در نتیجه نقش او را در جامعه ثانوی م سا ند ،م ر م شود .پس سالقههای انسان بیان ا نیا
بنیادیِ ویژه است ،نیا ی که مربوط بهانسان و بیعت او بوده و آدم با این ارصباط حیات خود را صأیید م کند .بهنظر
مارکس انسییان درعین اینکه نیا بهمجموعهای ا صظاهرات ندگ دارد و صحقق آن نیا ها نه صنها بهمثابهی آگاه ا
خودش ،بلکه ا دیگران و بیعت معنا م یابد و این امر مان ممکن اسیت که انسان نه صنها راب هاش را با انسانها و
بیعت انسییان سییا د ،بلکه مراودهاش را حت با محصییوالت خود سییاختهاش ،به راب های فعال مبدل نماید «درعمل
فقط ویت م صوانم خود را بهشییوهای انسیان بهیک شیت مرصبط سیا م که آن شیت بهشیوهای انسان با انسان مرصبط
باشد)۷۳(».
بنابراین نیا وایع بهنظر مارکس مسییاوی با ابرا صوانش و شییکوفای اسییتعداد آدم معنا م یابد و در اینمورد
خاص نظریهاش را نسیبت بهمصیرف صیرف ابرا داشیته و م گوید اگر مصیرف صورت انتزاع بهخود گیرد و در
خدمت شییکوفای و رشیید صوانشهای انسییان وایا نشییود ،خود در یالب نیا کاذک ،عامل در فلج سییاختن انسییان
م شیود .ا اینرو برای مارکس ا آنجا که عشیق معادل آنچه ندگ وایع اسیت و هر آنچه عشیق انسان را دامن
ند ،خود بهمثابهی نیا معنا م یابد .این امر مان صحقق م یابد که انسان در رشد فردیتاش بهخود رجوع کند و نه
صنها اسیتعدادهای بالقوهاش را درک نماید ،بلکه آنها را فعلیت بیشد .اما چهگونه؟ صنها در ارصباط عاشقانهاش با خود،
دیگران و بیعیت ،در ییک راب هی فعال کاری ،که در آنکار بهمثابهی ضیییرورت ندگ و لذا نف هر انتزاع که
صعینگرا در ندگ گردد ،درک شود.
هسیت مالکیت خصوص سرمایهدارانه ،واسط راب هی میان انسانها با همدیگر و بیعت م شود و این راب هی
بالواس ی ه کارگر را صابا سییرمایهدار م سییا د که م صواند هر آن ،او را ا کار اخراج نماید .صرس ا بیکاری عالوه بر
صشیدید ریابت میان کارگران م صواند کارگر را بهخا ر حف شیغلاش چاپلوس و صرسیو و محافظهکار سا د صا بههر
خفت صن در دهد .مشیاغل در این جامعه نه برحسیب نیا ی که برآورده م سیا ند ،بلکه برحسب مقدار درآمد برای
شییاغالن ،ار شهای متفاوص را در اجتماع بهوجود م آورند و هرچه درآمد کمتر ،ش یأن اجتماع نیز کمتر م شییود،
جای که در محاورات رو مره بهعنوان صوهین ،مثالً عمله ،ا آن سیوءاستفاده م شود .حال صصور نمالیم در جامعهای
که صرس ا بیکاری رخت برافکنده و کار بهعنوان ضیرورت ندگ درک م شود و ار ش کار صنها در راب ه با رفاه و
پیشبرد اهداف جامعه معنا م یابد ،م صوان صصییور کرد چهگونه فعالیت در شییکل کار ،خود بهمثابهی یک نیا ادراک
م شود که خود را در عشق انسان برو م دهد.
عشیق بهعنوان فعالیت آگاه انسان عبارت است ا صمیمیت راستین فرد با خود ،با دیگران و با بیعت که چنین
فعالیت بهمثابهی کار و نیا انسییان  ،بهفرد اسییتقالل م بیشیید صا فردیتش را یوام دهد .لذا عشییق ذاصاً انقالک برانگیز
اسییت ،یرا بهدو نیا انسییان همواره و هم مان ،آنهم بهگونهای عمیق پاس ی م دهد :نزدیک و اسییتقالل ،جای که
بهگفتهی مارکس در سیرنوشیت انسان مِنبعد چنین سرودی م صواند جاودانبیش جاودان شدن عشق گردد «انسان
باید کیفیتهای ی ده را با خواندن ملودیهای میصوص وادار بهریصیدن نماید».
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نظریهی بیگانگی
اکنون باصوجه بهمضییامین و صمام نکات صشییریت شییده ،دیگر درک بیگانگ در نظریهی مارکس امر دشییواری بهنظر
نم رسییید .بحث مارکس راجا به ایدلولوژی و وارونگ های حاصیییل ا آن ،بهعنوان وایعیتهای مادی و عین که
مناسیبات بین موضیوع و محمول را وارونه م سیا ند ،جای که اشیاء راب هی میان انسانها را ریم م نند ،همچنین
وارونگ میان جامعهی مدن و سییپهر سیییاسییت ،همگ باهم بنپایههای مادی و عین نظریهی مارکس را در نقد
بیگانگ بنا م دارند .اسیتاد در این مینه نیز با نوآوری ،بیگانگ را «مویعیت ذهن مربوط به دانای و آگاه انسییان»
(همانجا – ص  ،)۷۷۷و یا «پدیدار ذهن  ،روان » (همانجا – ص  )۷۷۸م خواند و در انتقاد به مارکس م نویسیید:
«اهمیت آنچه مارکس در مورد ا خود بیگانگ پیش کشیید ،در ر کل او ا هست شناس صاریی انسان چیست؟
بهنظر م رسییید که مارکس نیز ندان متافیزیک مدرنیته بود .او انسیییان را سیییوژهای دربرابر ابژهها فرض م کرد»
(همانجا – ص  .)۷۷۳بهادعای استاد راجا به فرض گرفتن سوژه دربرابر ابژه پیش ا این بقدر کاف سین راندم ،اما
نکته جالب در نظریه اسیییتاد پالین آمدن ا برج عاج خودسیییاختهاش اسیییت ،جای که یبال در اینمورد خاص ،نظر
مارکس را کال متافزیک خواند و حال با گفتن «بهنظر م رسد »...صرحم نموده و فرجهای برای مارکس یالل م شود.
بیگانگ در اندیشیهی هگل عینیتیاب  ،یعن متناه شدن امر نامتناه است که ،مورد نقد مارکس یرار گرفت و
گفت ایننوع بررسی ِ بیگانگ دروایا امری نگرور انه و انتزاع اسیت و یادر نیست منشاء عین و مادی بیگانگ را
برمال نماید و در نقد یانون ار ش ،منشیییاء بیگانگ را اثبات کرد و نف آن را وظیفهی سیییوژهی وایع در جامعهی
کنون  ،یعن پرولتاریا خواند و متذکر شیید که آگاه پرولتاریا براین بیگانگ  ،ا سییوی غلبه بر آنرا برای پرولتاریا
بقاص اش انکشییاف م دهد .بنابراین سییوژهی اندیشیینده،

مقدور م سییا د و ا سییوی دیگر آمادگ اش را برای نف

بهمثابهی سییوژهی وایع  ،یعن پرولتاریای آگاه ،با کنار دن پردهی را آمیز یانون ار ش و جدای میان جامعهی مدن
و سیپهر سییاست ،یعن ایندو عینیت بیگانک ناسوص  ،که سوژه را در حف چارچوک موا ین جامعهی سرمایهداری
بیه فعالیت وام دارند ،پرولتاریا را یادر م سیییا د صا در نقد ایندو وارونگ و در پراصیک مشییییصاش و با صدییق
سیرشیت آ ادی و همچنین یبول خالییت انسان در فرا رفتن ا ایندو بیگانگ  ،بهعنوان «من» در شکل فردیت ،یعن
پذیرش هموارهگ و هم مان خالق و میلوق بودن انسییان ،و در آگاه بهییودات اجتماع و ضییرورت فرا رفتن ا
آنها ،بیعت بشییری را بهاو با گرداند .این مهم ،مان عمل اسییت که پرولتاریا در س ی ت سیییاس ی در نف پارلمان
بورژوا ی بهعنوان عامل واسییط ،وجود این ناوجود را مسییتدل نماید و ثابت کند که م صوان دموکراس ی ای را پابرجا
کرد که در آن هیچ نیا ی بهاین واس هها نباشد .این وظیفهای است دوجانبه ،میان فلسفه ،بهعنوان صلوری نقد بیگانگ
دراین جامعه و پرولتاریا ،بهمثابه عینیت وایع برای برگرداندن جهان وارونه بهروی پایش .بدینسییان فلسییفه در نقد
وارونگ موضیوع در جامعه و باروشن نمودن عینیت پرولتاریا ،بهعنوان سوژهی وایع  ،علمیتاش را ثابت م کند و
پرولتاریا در پراصیک مشییییصاش این وارونگ را نف و جهان را شیییفاف در معرض دید همگان یرارداده و با این
کارکرد برعینیت خود و علمیت فلسیفه و هماهنگ میانشیان مهر صأیید م کوبد .حال با صوجه به ایندو مشییصه در
دیدگاه مارکس ،ی یعن اول ،من ق ویژهی هر موضوع ویژه و دوم ،انسانها درهر شرایط وظالف را برای خود انتیاک
م کنند که یادر بهحل آنها باشیندیییی م بینیم که در عمل ،جامعهی کامل ،آ ادی کامل و ا این نوع کاملها که اسییتاد
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دالماً به مارکس نسیبت داد ،بهعنوان صییالت دروغین و ضیعق صلوریک استاد ،خودشان را در شکل ا صاالنگری در
ادعاهایش برنما م سا ند.

برای م العهی بیشهای اول و دوم این مقاله به پیوندهای یر مراجعه فرمایید:
بیش اول
بیش دوم

یادداشتها
* منابا مورد اسیتناد من در نوشته ها و درسگفتارهای کمال خسروی در بخش اول این مقاله ذکر شدهاند .همچنین
اسیتفاده ا عنوان "اسیتاد" برای احمدی در آنجا صوضیت داده شده است .ارجاعات داخل مقاله بصورت "(همانجا،
ص ،")...گفتاوردها ا کتاک «مارکس وسیاست مدرن» بابک احمدی هستند.
 – ۳مارکس؛ ب صفاوص سیاس  ،فارس  ،ص .۳۷
موصوآلیسیم بینشی که معتقد به صغییر شیکلِ مسیالمتآمیز نظام سیرمایهداری بهوسیله مبادلهی متقابل خدمات و
بهکمک اعتبارات دولت بالعوض است.
 – ۸مارکس؛ نقد دکترین دولت هگل ،به نقل ا جزوهی انسان موضوع رنسانس هست  ،ش .واالمنش ،ص .۳۲
 – ۷مارکس؛ سرمایه ،جلد اول ،صرجمهی اسکندری ،ص  ۳۲۷و صرجمهی مرصضوی ،ص ۷۷۳.
 – ۳انگلس؛ مقدمه به جلد دوم سرمایه ،صرجمهی اسکندری ،ص  ۷۲و صرجمهی مرصضوی ،ص ۳۷۰.
–۷انگلس؛ مسألهی مسکن ،فارس  ،صرجمهی خانبابا صهران  ،ص ۳۳.
 – ۲مارکس؛ سییرمایه جلد سییوم ،به نقل ا مقدمه به کاپیتال جلد سییوم؛ کمال خسییروی ،دیالکتیک پنهان شییدن
پشت عریان  ،ص ۲۸.

–۳آیای سیهراک شیباهنگ در مقالهاش « بقات جامعهی سیرمایهداری و ویژگ های ساختار ایتصادی–اجتماع
ایران» منتشیر در اینترنت به سیال  ۳۷۳۸در بررس نقش بقهی کارگر و دیگر ایشار آن در آمریکا و ایران ،آمار
ذیل را در اختیار خواننده م گذارد:
بق این آمار ،درصییید کل مزد بگیران و حقوقبگیران در آمریکا برابر  ۴۳۳کل جمعیت شیییاغل و درصییید کل
اشرافیت کارگری برابر  ۴۳۳کل جمعیت شاغل است.
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در مورد ایران درصید کل مزد و حقوقبگیران برابر صقریبا  ۴۷۳و اشرافیت کارگری را برابر  ۴۷،۷ار یاب م کند.
با صوجه به ریم باالی این یشر م صوان صصور کرد که بعد ا انقالک کارگری این گروه یادر است موانا یادی را
در راه پیشبرد انقالک ایجاد نماید.
 – ۲مانهایم؛ ایدلولوژی و اصوپیا ،فارس  ،ص ۳۳۳.
 – ۳انگلس؛ صکامل سوسیالیسم ا صییل به علم ،فارس  ،ص ۲۰.
 – ۳۰مارکس؛ جنبش دموکراصیک و پیکار انقالب کارگران ،فارس  ،ص ۳.
 – ۳۳همانجا – ص ۷.
 – ۳۸ش .واالمنش؛ انسان موضوع رنسانس هست  ،ص ۷۳.
 – ۳۷انگلس؛ اصول کمونیسم ،فارس  ،ص ۳۲.
 - ۳۳این اواخر سیل نت لبانِ خجالت در بوق صبلیغاص شان م دمند که در مان شاه هرنوع آ ادی ،بهجز آ ادی
سیییاسیی وجود داشییت و بدینسییان بهص هیر اسییتبداد رژیم شییاه م پردا ند .این افراد صوجه نم کنند که هر
خواسیتهای ،ب صفاوت ا اینکه در کدام حو های در اجتماع م ر گردد ،اگر صحقق نیابد ،آن خواسته ناخودآگاه
خصیلت سییاس بهخود م گیرد .بهعنوان مثال صشکیل اصحادیههای کارگری را نم صوان صرفا خواستهای سیاس
خواند ،اما چون ا جانب رژیم شییاه برآورده نشیید ،خصییلت سیییاس ی بهخود گرفت .در ایران ملیتهای یادی
سیاکناند و مایل بودند به بان مادریشیان آمو ش ببینند و چون حکومت شیاه این خواستهی مل آنانرا اجابت
نم نمود ،مبدل بهیک خواسیتهی سیاس شد .گروه ا سرمایهداران مدافا رژیم شاه خواهان سرمایهگذاری در
صینایا نفت و گا بودند که با میالفت حکومت مواجه شیدند و در مجلس این خواسته ،شکل سیاس ِ انتقاد به
سیاستِ حکومت را بهخود گرفت .م صوان به این سیاهه م الب دیگری را اضافه کرد ول فکر م کنم همین سه
نمونه در کذک ادعاهای سل نت لبان کاف باشد .برای ا الع بیشصر به نوشتهی آیای آرش اسدی بهنام «شاه در
صاریکخانهی ایدلولوژی» مندرج در نقد ایتصاد سیاس مراجعه شود.
 – ۳۷کمال خسروی؛ صوصیق ،صبیین و نقد ،نشر اختران ،چاپ اول ،صهران  ،۳۷۲۳ص ۸۲.
 – ۳۲منبا  ،۳۳ص ۳۳.
 – ۳۳منبا  ،۳۷ص .۸۳
 – ۳۲منبا .۷۰ ،۳
 – ۳۳همانجا ،ص ۲.
 – ۸۰منبا  ،۷ص ۳۸۷.
 – ۸۳منبا  ،۳۸ص ۷۸.
 – ۸۸مارکس؛ مسألهی یهود ،فارس  ،ص ۷۷.
 – ۸۷منبا  ،۳۸ص ۳۳.
 -۸۳مارکس؛ دستنوشتههای ایتصادییفلسف  ،فارس  ،صرجمهی محمدرضا ج .نهال ،صص  ۲۳و  ،۲۲و همچنین
بهنقل ا کتاک فراسوی نجیرهای پندار ،نوشته اریش فروم ،ص .۳۷
 –۸۷ایدلولوژی آلمان  ،به بان آلمان  ،ص ۳۳۳.
48

 – ۸۲انگلس؛ آنت دورینگ ،فارس  ،ص ۳۷۷.
 – ۸۳مارکس؛ نامه به آنه کق ،فارس ی  ،ص  ،۳۷مندرج در کتاک دربارهی صکامل مادی صاری  ،صرجمهی خسییرو
پارسا.
 – ۸۲منبا  ،۳ص ۲۳.
 – ۸۳همانجا ،ص ۲۰.
 – ۷۰منبا  ،۸۳ص ۳۷.
 – ۷۳مارکس؛ نقدی بر برنامهی گوصا ،فارس  ،انتشارات مزدک ،ص ۳۳.
 – ۷۸همانجا.
 -۷۷منبا  ،۸۳ص ۳۷.
 – ۷۳همانجا ،ص .۳۳
 – ۷۷روشین اسیت آنچه من راجا به یوانین نوشیتم مربوط به یوانین مناسبات صولیدی میان انسانها م شود و
مثالً یوانین راهنمای و رانندگ و امثالهم را دربر نم گیرد.
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