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 و کندم  که سراسر جامعه را با ظاهر مفاهیم بزک ای استعرصهپای گذاردن به بورژوای دموکراسی    یدربارهبحث 

م . مفاهیدیاننماکاف  یلمداد م  ،رامفاهیم سییا ا ا  عقالی ِ ظاهربه تِاهبداین  لذا ،ماندسیی ت صوصیییق بای  م  در

، الکن گردانند برنما عدالت اجتماع  را ،آن بال با ا  جامعه و آ ادی فرد را در اراده و اًاید صمامبدراین سییی ت م 

 . در ندن م صبیین مفاهیم ص صعمق در نادانسته ا  س ت صوصیق، انسان دانسته و فریفتاریِ آراسته و دلیل همان ظاهربه

رو هدف این گیرند. ا  م  مورد وارسیی  یرارهم گسییلیده  ا  ،رود ول  مفاهیمانسییان سییین م  این دموکراسیی  ا 

خود  سان ا انم پیوسته، چون هفکیک مفاهیم بهص ی من بررس  مفاهیم دراین عرصه است صا ثابت نمایم که درنوشیته 

 .گیردچنین انفکاک  پایه م  بر نیز بیعت  دیگران و اش باگردد، بنابراین راب همنفک م 

 ون ا ی افال فلسفه یک ییاس یرارداد. در ی افال ون درفلسفه بورژوای  را با دو نظریه درصوان دموکراسی   م 

داری این وجه ا  سییرمایه یجامعه نمایند که درم  ایفا نقش بس بسییزای  را «ابدی ،حقایق د ومجر ،مفاهیم»  رف 

 امثالهم فروش، سود، بهره و صقاضا، خرید و مزد، ریابت، عرضه و نچومفاهیم  هم شکل وجودیِدر  نظریه افال ون

نها را آصبیین  پژوهش در کنجکاوی و ،آن مفاهیم ت سیییا ا ا اهرچنید مجرد، اما بدیهی  و انید خود فعلییت داده بیه 

  ، ابدی ووایعکامالً ها را اموری آن مفاهیم، آنعادت به رفتن وگسییا ند صا ناخودآگاه انسییان با خو غیرضییروری م 

فاهیم ماند، بلکه این مپس این مفاهیم نه صنها پنهان م  سییان ایدلولوژی بورژوای  درند. بدینالجرم عقالن  ار یاب  ک

 ،صمام  سییی و  در یادرند  نند وم  این دموکراسییی  جا عنوان برخورداری فرد ا  حقوق دموکراصیک درهرا ب خود

 همواره با صولید نمایند. را این مفاهیم ا برداشت افراد  حول کارکرد و اجتماع  مناسبات

ت ف  اسشود کاآن گفته م  در رود وی غار م افسانه چنین سین ا ی افال ون همفلسفه در ،ا   رف دیگر اما

لذا هرگاه  .بیش نیستند های آنها صنها سایهشیان یراردارند، وایق شوند که  های  که روبرویسیایه  وایعیتِافرادی که به

عمل چیزی جز انتزاعات  وایع ، در ظاهربرد که مفاهیم مص لت، بهاین وایعیت پ انسان به داریسیرمایه  یجامعه در

  ِآن دموکراس همراه با ه  وگذار ا  آنهاسیت که آگا  درعمالً ، باشیند م آنان  ی باورای نیسیتند که سیا نده  پیکریافته

 .را م ر  ساخت ی مارکسنظریه که بود آنها فرارفتن ا  این مفاهیم و ا  انتقادعمالً . افتدر م مقدو برایشان آ ادی

 ن درالک ،خیزدکراسیی  بورژوای  برم دمو به دفاع ا عمالً هر فردی در سیی ت صوصیییق و باور حاصییل ا  آن، 

 ارد وانگموکراصیک را یکسییان م حقوق د یا دمکراسیی  و بندد ودموکراسیی  بورژوای  دخیل م  به صرین مواردبیش

 .کندم اغتشاش ایجاد شان صفهیم و راب ه ین معنا ویصع دراساساً 

 ر. اسییتاد دبپردا م بابک احمدی فروصن  خاصِ ای ا شیییوهدانم بهم دموکراسیی  ال م  مبحثِصشییریت  پیش ا 

گری اسییت ونه دسییت دارد، پرسییش  دربنیاد کتاب  که  چرا»دهد ی کتابش هشییدار م اش به خوانندهفروصن  ویژه

ی مارکس نوشته منشانه دربارهگاین گوشزدِ بزر (. ول  استاد پیش ا ۷۳ص  – مارکس وسیاست مدرن« )گوی پاسی  

دیگر سین خواننده ، به(۸۲ص  – جاهمان« )هایش اسیتبدادی است ی سیاحت همه های مارکس درآیا اندیشیه : »بود

تعایباً منظرات مارکس استبدادی باید باشند. استاد  حدایل برخ  ا  داندم  ،تاد آشنا شودهای اسبا پرسش کهآنیبل ا  

حکیم دولت ص امکان پیدای  واش بهاعتقادیب : »نویسیییدفروصنیانه راجا به مارکس م   یشییییوههمیان   هم بیا  بیا  

امری »دیکتاصوری پرولتاریا را  همین صفحه در و ،(۷۳ص  – جاهمان« )دآیم نادرسیت   نظردموکراصیک بورژوای  به

 ده بود،غیر علم  برآورد نمواساساً بین  را این وایعیت که استاد پیش نظر ا . صرفخواندم « غیریابل دفاع ناپسند و
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کامل ییق  ا  مسیییر این صن  دبیپیش»که مارکس یادر نگشییت  شییودم سیییر صحول سییرمایه متذکر  ارصباط با حال در

نه فقط ناصمام، بلکه دارای  داریسرمایهمارکس ا   صأویل»کند سیرانجام ادعا م   و ،(۳۷ص  – اجهمان« )بدسیت دهد 

 بایسیییت  دررگشیییته که م بی بیت(. اکنون خواننده۳۳ص  – جاهمان« )همیشیییگ  نیز نبود محور معنای  ثابت و

ی نیست اگر همین س  صفحه در ،سا د مارکس بنااش را راجا بهخود، نظریه تاداسجانب  شده ا های م ر رسشپ

 ند.ذهن خوارا کند باید اووایعاً وایق نشده باشد،  سوی استاد ا   سؤالکنه نظرات مارکس، پیش ا   ر  هرگونه به

ما یاری اما خواندن آثارش به: »دشوم ویت  مدع   ،کندم به سردرگم  دچار را اش خود خواننده ،استادمجدداً 

 که خودمان با نیروی بیرون  دریابیم جیای ایمیان به حقیقت  ابژکتیو و  شیییق حقیقیت بیه  مسییییر ک دهنید صیا در  م 

ای با شیییعور اما خواننده .(۷۳ص  – جاهمان« )محال ابداع حقیقت هسیییتی مان دربا ایتدار سیییین مان وآوری بان

  براین مبتن ،کشییق حقیقت ؟یا ابداع کرد، نماید که باالخره حقیقت را باید کشییق سییؤالد ا  اسییتاد صوانم متعارف 

ه باید در ابداع، پژوهند کهآنرا کشق نماید، حال داشیته باشد صا پژوهشگر بتواند آن  سیت که باید حقیقت  وجود معنا

 ،کشییق اش میان مفاهیم ابداع وسییاختن خواننده  سییرگردانا حقیقت را بسییا د. اسییتاد بعد  ، بق ادعای اسییتاد

د صوانهمان خواننده باشعور متعارف م  با  .(جاهمان« )یابد  به حقیقت دست نم کس» دهدم اش هشدار خوانندهبه

قت کشق یا ابداع حقیاساساً  و ؟یا ابداع حقیقت نالل گشت درک معنای کشیق و به صوانم  گونهچهکند پس  سیؤال 

رگردیم به ب ؟آن دسییت نیواهیم یافتبه دانیمم  که ا  ابتدا ندگ  ما ایفا نمایند ویت  ند درصوانم   یا نقشییچه معنا، 

 مان.موضوع اصل  بحث

 

 سرمایه و مزد

نقد »ر: د ویژهبه، و با اصکا به رویکرد کمال خسروی یییدیدگاه مارکس  با ع ق صوجه به سه موضوع بنیادین که من ا 

 و ی باوردهسا ن ری عین  وام عنوانبه ،انکشاف صبیین، نقد ایدلولوژی یمثابهبه ،یعن  نقد ؛شیر  دادم  - *«ایدلولوژی

جا به را را ی مارکسنظریهصوان م  آورداین سییه دسییتبا اصکاء به ،عینیت  ویژه عنوانبه ،پراصیک نه آگاه  انسییان و

( و دموکراسییی  پرولتاریا )دیکتاصوری  بقاص ( مورد مدایه یا دیکتاصوری  بقاص  اسیییتبداد ودموکراسییی  بورژوای  )

 یرارداد.  

 :ساختمشر  ذیل مشیص ه ه بمؤلف را با سهآن واست  کار سرمایه انتزاع  ا صوضیت دادم 

 کار گرا نبوده وینصع داریسرمایه یجامعهمشیص در  سیرمایه ا   رف  عامیت مشییص نیسیت،  یرا کار    –۳

 .استاین جامعه  کیفیت در ی کمیت وکننده نییکارمجرد( صعانتزاع  )

ه به کارشان محتاج است، دوم، وابست نیروی به کارگران و سینده نیست، یکم، خودب  کلیتدو دلیل سیرمایه به  -۸

 باشد.ش م دخو  بیعت خارج ا 

صابوی  ،. عالوه براین مواردگیردم  ی انباشت یراری بستهدایره حقیق  نیست،  یرا مدام در نهایتِسرمایه ب  –۷

 رغیرعلن  )ایدلولوژی بورژوای  د را باید یدرت علن  وه دارانسرمایهاین جامعه، یعن  مالکیت خصیوص    بنیادین در

ن یصعی این جامعه روند غالب صحوالت اجتماع  را در اش( پاسیییداری کند. بنابراین جنبش کارگریاشیییکیال متنوع 
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ر سوی دیگ ، ا  ندم م را ری دارانسیرمایه  دیگر وی میان کارگران با همسیو راب ه یک با ار ا  ریابت در د. جبرکنم 

ساساً ا، اما دارانسرمایهریابت با دیگر  در دشوم  صضمین سودش مجبور کوشیش برای حف  سرمایه و  در دارسیرمایه 

ادر شییود کارگران یکردن روند صولید، من ق  کار گیرد صا عالوه برهصری بپیشییرفته فناوریمقابله با جنبش کارگری،  در

یل قلص ی اجتماع ابژهبه  صرهرچه بیش ،فناورییاری هب ،گیرندم  یرار دارسییرمایهبرابر  ابژه دریییی  را که چون سییوژه

 .سا دم های کارگری را بس مهم جمله اصحادیه گرای  وظیفه جنبش کارگری ا دهد. لذا مبار ه با این صقلیل

 یهامعجیک انتزاع نسبت به  وایعیت اسیت که دولت بورژوای  خود، اثبات این  ،بیش این اسیاسی  در   ینکته

ر  دهد ش کهآنصداوم بیشد، بدون  صضمین و ،در ا اعت ا  یوانین شود باور انسانها را که بایست  یادر باشدم مدن  

 .باشندم ت حقوی ، عمیقا ایدلولوژیک  س  ویژه در، بهیوانین جاری

یک سا مان  درمناسبات میان مردم )دموس( و حاکمیت )کراصوس( که  معنایس ت عام به دموکراسی  را در  اگر

ت، آ ادی، برابری، عدالت، های  چون امنیهمؤلف یا و باید حول عناصییراسییاسییاً یم، بحث کند، ار یاب  شییوم نهادینه 

جاد ای ، دراًند، ول  نه حتمصوانم که این عناصییر  ،امثالهم درگیرد غیرعلن (، وسییالل ارصباط جمع  و علن  ویدرت )

به گاه ثابت خواهم کرد که او هیچاستاد  ای ا کنند. نیست با آوردن واگویه ایفا دو عامل اصل  نقشمناسبات میان آن

 .  کنمم سپس بحث دموکراس  را دنبال  و کندم نف   نها راآدالماً  نیست وبند پایادعاهایش 

ه گشت بجهت با  ای رمانتیک در یاب  ما که  وال دولت را اندیشهار جدا ا »نویسد م ادعای  جدید  اسیتاد در 

بنامیم،  پردا یرا خیالفکر انحالل آن صاری  بیوانیم و جبر که دولت را ضرورت واین ... بدانیم، مستقل ا یعتدل  ب

فق هرچه ا و شودم  نقش دولت کاسته های حقوق دموکراصیک ا پایه گیری مبان  و مان با شکلآشیکار است که هم 

ود، ش صرمحکم ی مدن جامعهیلمرو  ... هرچه یانون دریابیمم  صرعیقصر شود، دولت را ضی همگان  گستردهگسیتره 

 (. با۳۷۸ص  ی جاهمان« )یابدنه مفسر، کاهش م  کارش به مجری یانون و و شودم  صرخاصیتب  ر وصدولت سست

 کاری رابهصصا بدین صرصیب هرگونه  نمایدم اسییتاد رسییتگاری الهوص  را مبدل به رسییتگاری ناسییوص     ،ی چنین ادعا

ای ه آینده، بکنندم صحمل  اجتماع  را هایبریاهای  که صمام  نابرصوده یبایسییت  خواسییتهصوجیه کند. چنین ادعای  

اید صحمیل نم شیییرایط کنون  آنان بردباری را درمجهول به  ایآصیهی رسیییتگاری به با وعده ونامعلوم فرافکن نماید 

وع ا  هر نی محترم را این  بقه کهآنپرودن نا نین برای » .کاری نداشیییته باشیییید نداراسیییرمایهمعنا که فعال به بدین

م که علیرغ «ریابت یا آ ادی و» وصوآلیسییت م یجامعهکند که صا ظهور کارگران صوصیییه م ناگواری مصییون دارد، به

ما آموخت که این استاد به  پیش ا (۳)«.دهد، بپذیرندرا، صشکیل م  لوصیق صنها صضمین ما اهای بزرگش ماناهنجاری

گوی  کند که با گسیییترش حقوق صیا برای آینده پیش  دهید م خودش اجیا ه  حیال بیه   بین  غیرعلم  اسیییت وپیش

د. شو مراجا به دولت ن ی مارکسنظریههم جواب  به ن با آکه حت  باور به شودم یک ا  نقش دولت کاسته دموکراص

 ای حق به جانب وهرهبا چ رود وم  داریسیییرمایههای جواما کاریصوجیه صبه بهوایعاً ر  این مسیییالل   اسیییتاد با

دو جنگ را به آن ،جنگ جهان  کردند دومثالً ، های  هم هسییتندنقص این جواما که باالخره دارای عیب وبه یانتقاد

اید ب خواهم پرداخت. لیکنجای  دیگر مفصل بدان  که در دهدم کاهش اصی ال  اشتباه لپ   به ای غیرمتریبه وحادثه

 نه و لباهای صوسییعه الملل به سیییاسییت بعد ا  جنگ دوم بین داریسییرمایهکشییورهای  شییوم که  جا متذکراین در

ا ب شیل  کودصا کردند و و جمله ایران  ا کشورها در خیل  ا  های محل  ادامه دادند. ریق جنگ ا  آمیزشانخصیومت 
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ی این ایدامات میربانه را که چیزی جر دفاع ا  منافا سرمایه نبود، کلیه ودند ورشید این جواما را سد نم  ،این اعمال

شروع شد صا پایان  ۸۰۰۲همین بحران اخیر که در سال  مردم جهان حقنه کردند. دربهصحت نام گسیترش دموکراسی    

دالر بود، یعن  چند  بیلیون ۳۸۷بالغ بر  داریسرمایهی کشیورهای پیشیرفته   خسیارت وارده مال  صنها در  ۸۰۳۸سیال  

 علت بیکاری به کارگران واین بحران، به ایچه خسییارات جان   و ،جنگ جهان  گذشیییته برابر خسییارات مال  در 

همه  کش که بار اینمردم  حمت ،ی استاداین پند پدرانه حال بایابل صیمین است. صحمیل کرد، غیر دیگر حمتکشیان 

ی حقوق پای عدم گسییترهرا بهصحمل نمایند، بایسییت  آنآص  بحران  درباید  این بحران صحمل کردند و نابرابری را در

راصیک رش حقوق دموکگست گوشیشیان کنند که انشاءاب با  آویزه  ینده هم این پند راآبحران  در گذارند وبدموکراصیک 

 ار داریسییرمایهجامعه  صواننم این  ر ا هتپایان خواهد رسییید. با که دولت مسییلول آن بوده اسییت، بههاین نابرابری

 صوجیه نمود.

. باشد مدامن  بیعت، دولت برگشت انسان به د که یگانه عامل جلوگیری ا شوم جانب دیگر اسیتاد معترف   ا 

 اق غیره را به ، درک حقیقت وصأویلهایش راجا بهصمام  ادعا و سا دم برداشت، استاد دولت را جاودان   بق این 

ان را شافراد نظریهبرخ   مهم این نیست که گویدم  روانشیناسی  اجتماع      اسیت معروف در سیپرد. مثل نسییان م  

 .  نمایندشان را ناآگانه ابرا  م که آنان چه وجوه  ا  نظریه است ، مهم ایندارندم ه بیان آگاهان

ت، یعت، دولت اسدامن  بگیری با گشت مجدد انسان بهپذیریم که عامل اسیاس  در پیش ادعای اسیتاد را ب  اگر

یک حقیقت  اش ا کارکرد وایع  ، دولت دراًدوم .آورد شییمارهبعد یک وایعیت جاودان  بدولت را باید من خودِ ،اوال

نف   د ندارد،بیرون  وجو قت ابژکتیو وکه حقیرا  نظریه استاد نماید وها اسیت، دفاع م  عین  که بیانگر پراصیک انسیان 

 .را غیروایع  خوانده بودد که اسییتاد آنشییوم روایت –ربَخود یبول یک اَ ،دولت ملکردِپذیرش این ع ،اًسییوم .کندم 

. اسییتاد دباشییم گرا نیز ن، بلکه پنهانگرددم یبول وایعیت خاص نه صنها وابسییته به موردِاین در صأویل، کهاین ارمهچ

نرا فراصاریی  سیییت  یک نهاد، آه هیک ادعای غیروایع  نسیییبت ب اکنون خودش در ،مارکس را متافیزیسیییین خواند

باشد،  بدان وایق کهآن، بدون اشهای سیاس بده بستان ، لذا یدرگرای  را دردهدم نیز صعمیم  ینده بشرآبه و ه خواند

 .کندم م لق  ،کارکرد دولت در

 فواه  درا صرویج وابستگ  روبنا به  یربنا صوسط مارکسیسمِ صبلیغ و اغتشیاشی  که صلوری شیناخت بورژوای  و   

 و است گیرچشموایعاً اند، سی  کارگری درشکل خاص ایجاد نموده دموکرا عام و  وربهارصباط با مفاهیم دموکراسی   

 بر حسب من ق ویژه نشان دهیم شویم و ی شی ان  این اغتشاش رهادایره د صا ا سا  را یادر م  صوضیت آنها مادییقاً 

 آنها یاری جولیم. یم ا صوانم ها عرصهکدامین  در چیست وبکارگیری این مفاهیم  ن ا که منظورما

گروه  ا   یهسیی اوحاکمیت به مناسییبات بین مردم و عنوانبهیبل متذکر شییدم دموکراسیی     ور که درهمان

 در ساختمان ایدلولوژی که کاربرد مفاهیم و . حال با صوجه بهیابدم  ور مشیص معنا هب مان ا آنهااسیتنباط  مفاهیم و

 آن بعد ا  کرد وصشریت  داریسرمایه یجامعه دموکراس  و نظام دولت را درصوان خواهم پرداخت، م ذیل بشر  آن 

 .نمود آشکار مشیص  وربه ا دیدگاه مارکس را پرولتری بین دموکراس  بورژوای  و صمایز

اش که شیییامل نظام بیش عین  ، یعن  نظام باورها وآن بیش ذهن  یدلولوژی متشیییکل اسیییت ا سییاختمان ا 

های نهدولت، نظام نشییامثالً یکریافته، چنین سییاختمان  نظام نهادهای پ . درباشییدم نظام نشییانه  نهادهای پیکریافته و
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راد ء عین  دربرابر افصیییورت جزسیییا ند که نظام گفتمان  به م  را مثال یوانین عنوانبیه گفتمیان  و غیرگفتمیان ،   

سپس  ها وشان، نظام نشانه ریق باورهای افراد ا  د وشوم م  ند. سپس مسیر برعکس ری صا باور آنان را گیردم یرار

 احترام به آنها، یعن  عامل رعایت یانون و نمایند و با یبول وجمله دولت را صضیییمین م نظام نهادهای پیکریافته، من

 نهادی پیکریافته را های گفتمان  ونشییانه ی حیاتادامه افراد درآمده اسییت، افراد خودشییان صییورت باوربهذهن  که 

ا مناسبات اجتماع  که اش را بارصباط فرد میا ب ،نظام نهادینه شده عنوانبهدولت  ،هردو حالت سا ند. درم  میسیر 

تزاع ان د:شوم دارای کارکردی دوگانه  خا ربدین و کندم بیان انتزاع  آن است، ی ا  که نظام دولت ها ونظام نشیانه 

اش اه بیان آگ ،او صصییور که این نتیجه رسییاندهد را بصا فر  ندم  چیزی جا جای صصییور فرد ا را به خودته پیکریاف

 یمثابهبه ار د صا فرد این باورداربنا م او  ی فرد، یعن  باورمییله چیزی را در   صصورکه چنین انتزاعجای   باشید م 

. باشد میافته روابط اجتماع  انتزاع  اسیتقالل بیان صنها آگاه  به کهآن حالروابط اجتماع  درک نماید، اش بهآگاه 

در فصییول پیشییین در ارصباط با یانون ار ش صشییریت کردم که   ... را مورد آگاه  و برداشییت ا  انتزاع را در  ر این

که  جال .د را بسییا دافرا بیشیید صا باورشییکل ار ش مبادله، فعلیت م  خود درهار ش با بیان خود در کاال، ب گونهچه

 .نمایدم  صولید خود یانون ار ش را صجدیدِ ریق ا  آن ها وشکل ار ش، نظام نشانه این باور در

یا  ورها ونظام با یک جزء ذهن  ایدلولوژی ا  بر صأکید، بورژوای ارصباط با دولت  درمثالً بررس  ایدلولوژی،  در

 ه درنحوی کافکند بهایدلولوژی دولت سایه م سرشت  ، در شیناخت ا  ی بیان این جزء ذهن منزلهیک جزء عین ، به

ین آشکارنمودن ادییقاً  .کندم صمیزکننده سرشت ایدلولوژی است، پنهان  عمل خود جزء عین  را که محور اسیاس  و 

روش مارکس در شییناخت دموکراسیی  بورژوای  گردید و مارکس را   نظریه و یشیید که مبنا سییرشییت موضییوع  

   خت صا این دموکراس  را صوری بنامد.یادرسا

 داشته باشد،  مان  که دو د در وایعیت هم وجودصوانم که صنای   روشین شد  همصقابل  صوضییت صنای  و  در 

 ودخ مادیت بیشیده و خودبه دل دیگری منتزع شده و   که یک  ا یک چیز نباشند، جای عنصر متقابل دو محمول ا 

 ، ول  دولت انتزاع پیکریافته نسبت بهوجود دارندوایعاً دولت که هردو  مدن  و یجامعه را نهادی کرده است، همانند

بدین معنا که صوسییط این انتزاع مادیت یافته، فعالیت  ،یافته فعالیت سیییاسیی مادیت مدن  اسییت، یعن  سییپهر یجامعه

 جای آنانهصا ب گرددم  ای واگذارمایندهنبه  د وشوم افراد جدا  مجری یانون ا  عنوان یانون گذار وهب سییاسی  افراد  

 مجری یانون، چیزی منتزع شده و گذار ویانون یمثابهبهوجود انسیان   ا  ،عمل دیگر سیین در هب گیری کند.صصیمیم 

مدرن این وارونگ ، وایع   یجامعه نظر مارکس دردهد. به دربرابر همان افراد یرار را حاال خود فعلیت داده صا خودبه

 ا. پس اگر دموکراس  رشودصبدیل م مدن   یجامعه یک سیپهر، در  عنوانبهیک نهاد وایع ، بهاین انتزاع ،  یرا اسیت 

ا هم منفک نشییده باشییند،   کارکردشییاننحوی که اجتماع  برآورد نماییم، به صییادی ووحدت رفتار سیییاسیی ، ایت 

 ر رف  د ا  ،جزء یمثابهسییپهر سیییاسییت، حال به جدانمودن  ها ودموکراسیی  بورژوای  با انفکاک مابین این کارکرد

 . ندم  جای کل جاخودش را   رف دیگر یرد، ا گم  کل یرار صقابل با

را مثال مردم  خدا و یراب هصشیییابه  دولت مدن  و یجامعهمیان  یراب هاش راجا به صفهیم نظریه میارکس در 

نیز چنین  ی مدرنجامعه ، درگیردم تزاع دربرابر مردم یراریک ان یمثابهبهگونیه کیه خدا   همیان  گویید م  آورد وم 

 مان سپهر برابری هم . درحال  که خدا سیپهر انتزاعات اسیت و   دشیو م دولت بریرار  و ی مدن جامعهانتزاع  میان 
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لحاظ د بهافرا م ر  اسییت؛ مدن  نیز یجامعهدر  دیگربا همنابرابری افراد  ، ولیکنسییتمقابل خدا برای صمام مردم در

ارکس شر  م. شان نابرابرندعین   ندگان  در مقابل با شرایط مادی و کهآنبرابرند، حال  یانون مقابل درمثالً سییاس ،  

جنس  سیی ه ا یک وابهمذهب  کارکردش را عمل  سییا د محتاج  یجامعه خدا و   بینانتزاع یراب هکه داد برای آن

 ا  سییین دیگره. بکندم نقش واسییط را پارلمان ایفاء مدن  این  یجامعهرد دیت یافت ومسیییت ما هردو بود که در

 مدن  یامعهج یافته دربرابرنهادی انتزاع سپهر سیاس  بصورت د وشوم کارکرد سیاس  جدا   رف  سپهر ایتصادی ا 

 شودخ در صنای  موجود دلیل دونظر مارکس پارلمان، بهباید واسط میان آنها شود که به حال پارلمان و گیردم یرار 

 :این کار نیسته یادر ب

ای هسییتند که با انتیاک کنندگانشییان راب ه ندارند... مدن  خود جامعه یجامعهنمایندگان  ؛صنای  صییوری –۳»

 .ستندنی، اما نماینده باشند. آنها باید گیرنده قرار نمییتتورتحت اوایعیت یافتند، دیگر  کهآن یرا به مح  

ی وایعیت نماینده در کهآن، دارای اصوریته هسیییتند حال عمومینمایندگان امور  یمثابهبهآنها  ؛یصنای  ماد –۸

 (۸)«.منافا شیص  هستند

لزوم امکان وسیا ت را وابسته   ،به یاری بحث صقابل و «موضیوع ویژه  ی هرمن ق ویژه»ی مارکس با  ر  مقوله

ملزوم آن باشییند، لذا هردو  ی ال م ولحظه دو ،دو صقابل ،ارگانیککلّ دانسییت که در این  کلّ ارگانیکداشییتن یک به

 ،ابلصق نوع سوم، یعن   مان  که یک سر . اما مارکس با کشق صقابل درسا دم شان مفهوم را ضرورت اند وضیروری 

نابراین ب ،اشدبم اسیت، ثابت نمود این سر انتزاع  ضرورت ندارد،  یرا وایعیت آن وارونه   دیگر انتزاع  دربرابر سیر 

 روشیین گردید که ما با دو انتزاع، یک  در ابتدا داریسییرمایه یجامعهنقد  در ؟گونهچهآن درگذشییت. اما  ا  صوانم 

 رولیم.مدن ، روب یجامعهدیگری درس ت سیاس ، یعن  انتزاع دولت نسبت به  س ت ایتصادی، یعن  یانون ار ش، و

 واهم داد که کدامین مفاهیمبا صدییق آنها نشییان خ جااین که در گفتم ممفاهینکاص  راجا به  ابتدای نوشییته در

  ا وایع  ولذا غیر و ،یا صییل  اند وانتزاع  یا ،شییانبا صمام ظاهر بدیه   مفاهیم چهو  ،اند و ضییرورت دارندوایع 

 های استاداهم شد کجرویخو صدییق مفاهیم یادر پرصو در یعن  ؛ا  آنها درگذشیت  صوانم  ورو ضیرورص  ندارند  این

 ادعاهایش نسبت به مارکس روشن سا م. را در

 داد: آنها در دو  مینه مورد کنکاش یرار ثغور حدود و و ،، معنابرحسب کاربرد جغرافیای  باید مفاهیم را

 که برای اولین بار دربرابر خاص خود یاصیی ال  جدیدی اسییت با محتوا ،ن این وایعیت که آیا مفهومیاول، صعی

را مورد بررسیی   اشمحتوای خاص ،رد این مفهوم پذیرش یا در سییا دم را مجبور  او و گیردم پژوهشییگر یرار 

 یراردهد.

عریق همان ص با صواننم بنابراین دیگر  و کرده صغییراساساً دارد ول  محتوای آن  اش رادوم، مفهوم شکل یدیم 

 بدان پرداخت. اول بایست  همانند حالت و بست کارهرا بسابق آن

، مفاهیم اشبرنمای  یشیییوه هم در پژوهش و یشیییوه هم در، او د این بود کهشییوم مربوط به مارکس  آنچه

رفت. گرچه مفهوم  داریسرمایه یجامعه شیان در دکربه پای اثبات کار ابداع کرد و باال ی آمده درمعنا دو در را نوین 

رشییت برحسییب سیی  نیز باشیید، اما مارکس عالوه برآن برخ  مفاهیم راداشییته  د صنها به لحاظ من ق  وجودصوانم 
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 استدالل من ق  فرآیند گرچه ناشی  ا   ،مجرد ی کار، مقولهمثال عنوانبهداد.  شیان مورد بررسی  یرار  شیناخت  هسیت  

مود. ن صاریی  نیز اثبات–شناس  اجتماع لحاظ هست ا این فرض را سیرآخر به ام گرفت، را بکارآن اسیت که مارکس 

   نظرجانب او نه ا یم بکاررفته ا مفاهکه ثابت نماید  باشدم اسیاس   رکس  مان  دارای پایه ولذا هرگونه انتقاد به ما

 .ستانه صنها نوین نیستند، بلکه فاید هرگونه باریه فکری نیز  ،لحاظ صاریی نه به توا ومح

ال ح ،نوشتخاص  راجا به سیاست ن کتاک جاما و این نقل کردم که مدع  شد مارکس هیچ اسیتاد پیش ا   ا 

عنوان هب ،باید نقد یانون داریسرمایه یجامعهشد در  ذکرمت نامید و «نقد ایتصیاد سییاسی    »را  «کاپیتال»مارکس  کهآن

صلق   امعهاین ج در عنوان نقد صمام انتزاعات پیکریافتههب ،نقد خدا مثابه نقد الهیات وبه ،نقد فلسییفه نقد سیییاسییت و 

 اند.لد کاپیتال این سه نقد رعایت شدهکه در سه ج شود

آن  ه ا صعریف  صا  گسترش دهد و را مفهوم سیاست کهآنجای همارکس ب: »نویسدم راب ه با سییاست استاد   در

 د.شناسمسالل سیاس  را ن مواردی گوهر اد. این سبب شد که دریلمرو دیگری گام نه در اراله کند سییاسیت را رها و  

ود که ما شآن فقط ویت  شناخته م  بنیاد خود سیاس  است اما منش سیاس  صرین مفهوم دموکراسی  مدرن که در مهم

« را نشناخت سا وکارش سیاست یافته باشیم. مارکس دموکراس  را به ایتصاد مرصبط کرد و صر ا گسیترده  فهم  صا ه و

اینجا  نوشییته پاسیی  خواهم داد ول  دو صذکر کوچک را در  ادامه صمام  ادعاهای اسییتاد دربه (.۸۷۲ص  – جاهمان)

ش همان انتزاع علت ،را سیاست بیوانیم داریسیرمایه  یجامعه اگر بنیاد دموکراسی  در  ،کهآناول  :دانمم ضیروری  

پرسییدن  است که اگر   ،. دوم ندم  غالب کل جا در را که با وجود جزء بودنش، خودش باشید م سیپهر سییاسیت    

 ت؟دانسنصر شدن سیاست به معنای گسترده راآن مفهوم صوانایتصاد مربوط کرد چرا نم  ا بادمکراس  رمارکس 

 افشاء را  و داریسرمایه یجامعه در انتزاع یک عنوانبه ،نقد سیپهر سیاست  در گشیت  یادر شیر  دادم مارکس 

 ممکن گرداند. در ی سیییاسییت راسییل ه  رهای  اراه  وآگاه  مبدل باور مردم را به مثابه ایدلولوژی بورژوای ،به ،آن

 دومفهوم این. پردا مم های اجتماع  هعرص اش با دیگرراب ه و به صفهیم بهتر سییاست  مفهوم با صشیریت دو  مورداین

 ی ربای .سرمایه دوم، و، عبارصند ا : یکم، مزد

 اج لذا درآمد کارگر مزد را ییمت کار وصاکنون گذشته  همگ  ا  داریسرمایهرسوالن  مزد: ایتصیاددانان و یکم، 

را  کارش شود وروبرو م  دارسرمایهاوی با حقوق مس با کارگر گویا در با ار رسدم نظر این ادعا چنین به در اند. ده

 رشییود. لیکن دبلکه با کارگر  رف م  ،روبرو نبوده با کار دارسییرمایه با ار در کهآنفروشیید، حال م  دارسییرمایهبه 

این مارکس بود که با عمالً  .(۷)« کندبورژوای  مزد کارگر مانند بهای کار جلوه م  یجامعهسییی ت  در»اینجا، یعن  

علت عدم دا بهابت جای  که استاد .این ایدلولوژی بورژوای  نق ه پایان  گذارد بر «نیروی کار»بکاربسیتن مفهوم جدید  

که مالک آدم » :نامدرا ابهام م آن و گیردم  اضمو آن هعلی سرآخر و خواندم همان را این کار نیروی کار و ،درکش

. د شدخواه «اندخود مالک سیاخته   افراد دیگر که ا یبنده» ای ضیروری به گونهخود نیسیت به  ارچیزی جز نیروی ک

ظ من ق  مسییتدل لحاصنها بهرا نه  نیروی کار مفهوممارکس (. ۷۲۷ص - جاهمان« ) اده شییده اسییت  ، اما دیگرابهام

 ی کارش،را بفروشییید، در پایان رو انهده صا آنش کاری نکرشیییروع فعالیت پیش ا  کارگر ،صولید درمثالً  ،سیییاخت

گونگ  چ ای بر شیوه ویا اراده کنترل و گونهچههیکار  فرآینددر ضمن  در کاالهای صولید شیده متعلق به او نیسیتند و  

هم اش نیز صوضیت داد، آنشیناخت  ین این مفهوم را برحسیب سیرشیت هسیت     چنروند صولید ندارد. لیکن مارکس هم
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ی سییاده یمبادلهگر یک محسییوک شییود،  یرا مزد بیان د درآمد کارگرصواننم فهم که چرا مزد یابلکامالً ای شیییوهبه

ی ساده یمبادلهن ای . دردارسرمایهجانب  کاال ا  ییی پول دید کارگر و پول ا  ییی )نیروی کار( ؛ یعن  کاالکاالی  است

اختیار مصییرف  و گیردم اختیار خریدارش یرار  در یکاالی دیگر مانند مصییرف هر کاالی  حق مصییرف نیروی کار

ی کار فروش نیروروند کار ابتدا بعد ا   لذا برداری نماید.آن بهره ا  گونهچهکه  کندم ن یصعی دارسرمایهرا  نیروی کار

 ار ش کار صوان ا م ، ول  ناست خود صجسم کار ،شر  دادم ار شگردد. است، آغا  م  دارسرمایهکه دیگر متعلق به

صواند دارای ار ش فعالیت ار ش آفرین، خود نم  یمثابهبهخود دارای ار ش نیسییت. کار خودیهب کار»سییین راند 

که  ری شناخت بورژوای  مزد راصلو لذا ویت  .(۳)« ای داشته باشدو ن ویژه صواندثقل نم  کهناچنخاصی  باشید، هم  

، دروایا حقیقت مزد را پشیییت این وایعیت کندم درآمد کارگر غالب  ی صولید نیروی کار نیسیییت،چیزی جز هزینه

اش انهدست آورده، راه  خ  بهیبول این ایدلولوژی حال با وجدان  آسوده که نان حالل . لذا کارگر باسیا د م میف  

. نتیجه اخالی  این دروغ، دهدم کارش ادامه ش که درآمد کارگرش را پرداخته بها ری خوبا خ دارسرمایه د وشوم 

لحاظ سییاس  مبار ه  . بهکندم  پرداخت مزد برو  در دارسیرمایه شیناسی    وظیفه و دارسیرمایه  کارگر ا  سی  یدرشینا 

عنوان هزد بدلولوژیک  برخواسته ا  مصرصیب یدرت ایدین. بکندم  را آشت   بقاص  پرجای آن و شودم   بقاص  ثانوی

 ش صولید ارمنشییاء ، بلکه با پوشییاندن را  مزد، باشییدم درآمد، نه صنها روشیینگر ضییعق صلوریک حامیان این صلوری 

لکه با ، بداریسییرمایهصولید  یشیییوه مبار ه کارگر نه با سییانبدین .کندم پوشییان  را پرده الجرم اسییتثمار اضییاف  و

یقت این حق د. دیقیقا نقدشوم نمودار نماید، صحمیل  پرداخت مزد کم به او د درصوانم  دارسیرمایه ک اجحافاص  که ی

 ایتصییاد را نه صنها با آن، کرد با آشییکارکردن را  یادر را مارکس، شییکل درآمد پنهان، یعن  ایدلولوژی شییدن مزد در

 د،رآمشکل د ثابت نماید صلوری مزد در  ند و ندجامعه پیو شعور اجتماع  در سییاست، بلکه با سایر اشکال وجود و 

 .باشدم هم در دو معنا آن ،روابط وایع  اجتماع  ا شدن کارگر  عامل  در دور

نوان عهرا ب، صا آنسا دم  را دارسیرمایه هم  و مسیتقل شیده که هم باور کارگر   سیو این انتزاع پیکریافته و ا  یک

 آورد وحسییاک م ، رو انه کارش به یرا مزدش را ،افیون  برای کارگر اسییت دارای نقش ،شییان برآورد نمایندآگاه 

 زرو بایست  سهم  نیاین ا  اش برای او محل کار ایجاد کرده وسیرمایه  انداختن خ ربا به دارسیرمایه که  کندم یبول 

 سوی دیگر د. ا شوم  صر محسوکم حاللا  شییر مادر ه  دید کارگر ا  دارسیرمایه یعن  سیود   .برای او یالل گشیت 

اه  این آگهگاه بامکان شییرایط عین  آرمان  اسییت، جای  که کارگر هیچ  معنای دورگشییتن ا یبول این ایدلولوژی به

رمایه بودن س بنابراین به جاودانه ،اش را غصب کرده استعین   ندگان  ی عوامل مادی وکلیه دارسرمایهکه  رسدم ن

 اند وکه این وایعیت را شکل بیشیده باشید م حقیقت رواب    ا  نای دورشیدن معارونگ  بهکند. این واد پیدا م اعتق

مام ص ی سیییاسیی ، بلکه در عرصییه ، نه صنها دررهای  ا  سییل ه یمثابهبهنقد آنها اما  .کنندم را الپوشییان   اسییتثمار

سان یافتن انبا آگاه انسان،  یا کاال بر و جای حکومت سرمایهبه گرداند وانسان برم اجتماع ، آگاه  را بههای حو ه

 بالفعل نماید. دیده شد که نقد سی ت سییاسی  برای  بقه کارگر    د آرمان رهای  را درصوانم  ،وارونگ این وایعیت به

را  سل ه سیاست انتزاع  سا د، بلکه راه رهای  ا صر م ی سییاست را گسترده رخالف ادعای اسیتاد نه صنها دامنه مزد ب

« ) یردگدر کمترین میزان دستمزد م »نویسید که کارگر  م یول مارکس  پس  مان  که اسیتاد ا   .نمایدم ز آشیکار  نی

س ت صو یا  یابل حل در موضوع  اخالی  وارکس را بهصلوری مزد م و گویدم راحت  دروغ ( به۳۷۸ص  – جاهمان

 دهد که بانشان م  ،است (۷۳۳ص  – جاهمان« )ونمیر بیور»مزد کارگر  شودم اسیتاد مدع    و ویت  ،دهدم صقلیل 
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حرکت کرد که پرداخت کامل ار ش نیروی این دیدگاه  مارکس ا  مزد آشنا نیست  یرا یمحتوای نظر مارکس درباره

 .  کندنم هم استثمار را نف   کار، با 

نظر مارکس  همین دلیل ا به: »دنویسیییم  Avineriای ا  با  هم با آوردن واگویهانتقاد  اسیییتیاد برای فرار ا  

اما دانستیم که سیاست ا  دیدگاه مارکس در  .(۸۷۳ص  – جاهمان« )ی مناسبات مالکیت استسییاست شکل بیردانه 

این جامعه مالکیت خصیوص    . درکندم که نابرابری ایتصیادی را صضیمین    اسیت  لولوژیدای داریسیرمایه  یجامعه

خالق آن، یعن  انسان معنا  بر «مالکیت خصوص »معنای حاکم شدن میلوق ن بهفرماست و مناسبات حاصل ا  آحکم

صوانسییت مارکس این م  گونهچه گردد.محمول مبدل م یعن  انسییان بهوایع ،  یسییوژهاین وارونگ   که در یابدم 

کل شییرا صنها آن دبیان کر مالکیتار یاب  کند؟ آنچه مارکس راجا بهی مالکیت ردانهوارونگ  سیییاسیی  را شییکل بی

   حقوی  مناسبات صولیدی خواند.

ند این وانصم که   صمام مناسباص علت ی ای پول، بهپولِ  ایندهربای ، یعن   یسیرمایه  در: ی ربای سیرمایه دوم، 

 ،صربیشنتیجه پول  در د وشییوم پول  خودِفقط منوط به بارآوری سییرمایه ا با روند صولید مربوط سییا ند،سییرمایه ر

دش لذا بهره خو و گذاردم نمایش اش را بهبتوارگ  ،شصرین شکلسرمایه در عیان و گرددم صیل یک شیت صلق    حا

 دلیل وجود خود بدان معنا که دیگر محصیول سیرمایه نیسییت، بلکه   ، ندم  پول جا معلول مقدار را حاصیل، نتیجه و 

 «انسییان  یسییرمایه»نیز  ، مزد راکندم د یلمدا حاصییل بارآوری یک چیز چون خودش رابهره  .باشییدم سییرمایه 

سیی ت سیییاسیی  باعث برو    در صواند هموارهم  سییرمایه پوشیییده دارد. اما این شییکل ا  را اشحقیقت صا خواندم 

 م بوعات ایران ی پیش درر آوریم در حدود دو دههخا بای  گردد. بهر دارسرمایه صنعت  و دارسرمایهای میان مبار ه

 صنعت  که دارانسرمایهبرعکس  مدع  شیدند   فیل  خواندند و شید که آنان را  خواران شیروع رانت باجنگ بزرگ  

ی دولت خواستند جلو ا  و کندم صولید مشاغل مانا ایجاد  در این یشر دهند.م نان  کارگرانبه و کندم صولید شیغل  

 هاردنرای»کاردینال  وجود دارد؛ لیک در آلماناسییقق بزرگ کلیسییای کاصو ا  هم  جالبمثال  بگیرد. را نفوذ این یشییر

های کمکیت در آلمان  مان بحران ویت  که دولت و در «هاای برای انسیییانسیییرمیایه: دفاعیه »درکتیابش   «میارکس 

های اللسییتدادالیلش را متک  به صقبیت کرد و ایدام دولت رااو این  ،های درحال ورشییکسییتگ  نمودبانکبه میلیاردی

ره سود، به و درآمد کارگر، ،صا  مان  که مزد سیان بدین رد.این  مینه حق دا نتیجه گرفت که مارکس در ومارکس کرد 

علیه  صیینعت  را دارسییرمایهاین چالش سیییاسیی   د درصوانم داران صلق  شییود،  مین و دارانسییرمایهمد آو رانت در

ضای ف سوق دهد و حقوق کارگر دفاع ا سمت نان بهگیری علیه آبا موضا میدان مبار ه کشیاند و ربای  به دارسیرمایه 

: دهدم انگلس شر   موردایندر ممکن گرداند.رغیعمالً  گیری صحیت راآلود سیا د که موضا چنان مهسییاسی  را آن  

 صنها را نیواهد شیکسیت و   «اصی ال  بارآوری شیا  به »وجه هیچهی پول ببین بردن بهره سیرانجام ا   کاهش بهره و»

م خواهد ینظای صگونهبه دارانسرمایهبین صک صک  اجرت مانده را درب  کارگران گرفته شده و ضافه ار ش ا صقسییم ا 

خوار صمام خواهد مقابل ربت صنعت  در دارسرمایهنفا ، بلکه بهنیست صنعت  دارسرمایهمقابل  ر درفا کارگنبه نمود، و

رانت دروایا صقسیم ار ش اضاف  حاصل ا  رنج کارشان  ره وسود، به شین شود رو اناما ویت  برای کارگر (۷)«.شید 

صنها با آگاه  ادی نهد، آنگاه این نوع برخورد به مسالل ایتصشوم صقسیم  دارانسرمایهغنیمت مابین  یمثابهبهاسیت که  
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اس  با لحاظ سیهای  را نیز بهر رمان، بلکه امکان شرایط آسا دم گسترده  ان رانافق رهای  سیاس  آان کارگرسیاختن  

 گرداند.مبار ه  بقاص  ممکن م ند  دن بهپیو

 را ناوجود، بهیک  جود ووسییا ت بین یک ووایعیت  و میان آنها اسییطو ملعوا انتزاعات و ا ربا آشییکارکردن 

 ها ا هون این واس بین انسانها را بد یراب هیم صوانم  ،با نف  عوامل واسط یم وشوم عناصیر واسط آگاه   انتزاعات و

مان را با یا صییل  راب ه یا ایدلولوژیک  و و مثابه امری وایع موضیییوع بهاثبات با  صا یادر شیییویم نمیاییم  نو بریرار

 عناصییر رابط بین دموس و یک  ا این مسییالل به کردن بهترسییا یم. برای روشیین   نحوی علم  بریرارموضییوع به

با  ارصباط سیپس مشیصا این مفهوم را در  کاوم وسیپهر سییاسیت م     ررا دابتدا آن و پردا مم کراصوس، یعن  آ ادی 

 .دهمریابت مورد کنکاش یرار م 

 

 داریسرمایه یجامعه نقش آن در مفهوم آزادی و

 اش راکارکردهای اجتماع  ،کراصوس بدون آ ادی سیییاسیی  د ارصباط میان دموس وصوانم  داریسییرمایه یجامعه در

های هخواستهیچ وجه بههب اند وفعال مایشاء ،ینداریم، جای  که یوان ما با استبداد سروکار این حالت سیا د. در  عمل 

 دولت یدر د وشوم العین ثانوی رایهمدن  ب یجامعه د ونگذارسی ت سیاس ، ویع  نم   مدن ، حدایل در یجامعه

 در صوانم را  چین جوامع  چون عربستان و. نمایدم جامعه صحمیل هایش را به ور علن ، خواسته با ،یدرت انتزاع 

 ی این جواما خواند. مره

مد  ،وکراصیک راهای دم ادیآ وجواما غرب   در دولتدو موضیوع اسیاس  صوجه داشت، ویت  که   باید بهاما م 

 :دهیمنظر یرار م 

ممکن   ادی راصوسییط وسییالل  که آ  رفا  یکند، شییوم سییمت محدود  دو این جواما ا  در هایکم، آ ادی

   وسالل. اینبستن  کاربه شان درارصباط نقش ها دروهگر منافا افراد و و ا   رف دیگر،سا ند، م 

 ؟کنندم را صعیین یا مردم آن آیا آ ادی خود مفهوم  ایدلولوژیک  اسییت و ؛ یعن ،ی آ ادیمقوله خودِدوم، فهم 

نمودن  روشیین یا اصییول اجتماع  نهادینه شییده، در  بیع  و یوانین جبر صقید حاصییل ا  سییا ندگ  وبنابراین صعیین 

 .گرددم اهمیت با باال  اصل آمده در صفهیم دو در مفهوم آ ادی

 یجامعه سییپهر سیییاسییت در  مثالً  انتزاع، هر که در م ر  شیید گزارهبهشییِ وگزاره  صعریق این در پیش ا 

گر سپهرهای دی سایر را ا  سیپهر سییاست خود   کهآندلیل به و کندم ، چنین انتزاع  موضیوع را صعیین  داریسیرمایه 

یا پراصیک معین  بیانگر مناسیییبات اجتماع  و ،این سیییپهر ای درهمؤلف عنوانبهآ ادی  جدا کرده اسیییت، الجرم خودِ

 وسیدهد هاانساناحکام ار ش  به د که درشوم ن ایجاد یی روابط معواس هاست که به اجتماع  نیست، بلکه مفهوم 

مادیت  خودسیاس  نیز همچون امری انتزاع  بهسپهر  مفهوم  صنیده شده در عنوانبهآ ادی  ،دیگر سینهشده است. ب

ه، دارانمایهسرمالکیت خصیوص   احترام بهمثالً یوانین،  ا  کندم انسیان حقنه  صیورت باور به هب بیشییده و این انتزاع 

 صبعیت نماید.
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قالل است آن شیصیت وبه و کندم انتزاع ، ذهن مشیص را مشتق  امری نوانعبه، ذهنیت ا اش فلسفه هگل در

منتزع شییده  ،فرد جای  که آ ادی ا  ،دشییوم نیز چنین  داریسییرمایهمورد آ ادی در جامعه  درعمل  در .بیشییدم 

رشت س و این مفهوم آ ادیاعمال معین  وادارد. بنابرفرد را رو انه به ن ویکارکرد فرد را صعی صا دهدم استقالل  خودبه

 انسان وبه اند وشده های خارج  مقررند که صوسط ضرورتشوم چارچوک کارکردهای  صعیین  این جامعه در آن در

یشییترین بشییکل  عقالی  صنظیم نمایند. ناچارا هشییان را با  بیعت بکه فعالیت کنندم اعمال  صنها ،صولیدکنندگان متحد

 ند.ن م  دور دیاآ  حول کارکرد در اًی سرشت آ ادی، بلکه عمدصربارهنه د این جامعه، در مباحث

یاک که انت دیگر چیزچیزی به یک صنای  معین صاریی  است، یعن  ا  معنای رهای  ا کارکرد آ ادی همواره به

شییان ییودات خود هردو حالت بادنبال دارد که را به« ن بایسییتنجها» ،الزامات رهای  ا  و «جهان اسییتن» ،گزینش در

 نف  ییودات انتزاع  در در پذیرمسیلولیت  عنوان عضییو فعال وه، یعن  فردی که بانسیان آ اد  ؛آورندشیان را م  خاص

گر بیان دیاً صفاوت دارد. بهبا آ ادی ا  چیزی کیفیت دارای بار مثبت اسیییت واین آ ادی . داردکارکرد معین   ،جیامعیه  

دانست،  یرا چنین بینش  انسان را  ناپذیری اجتناکفرآیندچون باید هم  را نصارییییییهای اجتماع ضرورت آ ادی ا 

د شوم ذهن اندیشنده آماده  گاه وآ یسوژهعنوان هانسان ب . امادهدم سی ت مفسر ویایا صقلیل   را صا نفعل و نقش اوم

ع انتزاع  هرنونف   در، یعن  اشانهآگاهخود پراصیکِ دراند، ان را صابا خود ساختهانس که  ن ییوداصدرهم شیکست  با صا

 .مبار ه برخیزدبه افشاء آن ی حجاک انتزاع  وبا پس  دن این پرده ،نمایدم  را میلوق خود ی اودیشندهکه ذهن ان

علت مویعیت ، بهاش راخودش اراده دصوانم  بیع  اسییت که آ ادی انتیاک با اراده همراه اسییت ول  انسییان   

ای دودهمح صغییر را در د وشوم جامعه منفعل  اش منفعل نماید، لذا نسبت به صغییر درست دادند ا  صرسِ اجتماع  و

 منِ» و «فردگرا منِ»چنین فردی مشیصات  «منِ» سانبدین .گرددم ، پذیرا او صحمیل کرده اسیت هکه شیرایط عین  ب 

کارگر  مثالً. کندم شرایط صاریی  صعیین اساساً  را انی انساراده که. یا اینگیردم خود همدن  ب یجامعهدر  را «آلایده

حساک آورد، لیکن این کارکرد را آ ادی به فروشد و، بباشید م که مایل  دارسیرمایه  هرآ اد اسیت نیروی کارش را به 

گر رجدای  کا را باید درندارد. بنابراین علت آن فروش نیروی کارش جز اش امکان دیگریبرای ادامه  ندگ  کیارگر 

، نمایدم فروش نیروی کارش را مجبور ب کرد، جای  که سل ه سرمایه او اش جستجوعین   ندگان  وشرایط مادی  ا 

ک تیکخا ر دیال. بدیننمایدم را برنما  دی خودعنوان آ اه، بلکه بماندم ها پنهان سی ت سیاس  این سل ه نه صن  اما در

 «منِ»ن آ که در یابدم یک به یک سوق  صناظریک یبل شر  دادم، به ر که در و، هماندارسرمایه بین کارگر و یراب ه

 یشیییوهچنین حالت  دییقاً  گیرند وخود م هجامعه را ب جزء در –، هردو گرایشیی  در جهت فرددارسییرمایه و کارگر

 «منِ»حالت  هردو در. ندکم خا ر انتزاع سییرمایه که نف  نشییده اسییت، مرصبا صجدید صولید هرا، ب داریسییرمایهصولید 

 صبعیت ا  را وادار به سیاست انتزاع  او اگر پ  نبرد که سپهر د وشیو م جامعه  در گراانتزاع صعین دووابسیته به  کارگر

که  دشییوم ی صلق  خیر فرد دارسییرمایهبرای او  ،کندم  داریسییرمایهمالکیت خصییوصیی  احترام گذاردن به یوانین و

 صحه سانبدین این جدای  بر و خواندم  دارسرمایه سهم رو سود رااین ا  ،اختهدان خ ررا به اشاو سیرمایه  خا ربه

یگر د بار ،بدین صرصیب و گرددم  دارسییرمایهیبال  در  گذشییت هرحف  محل کارش حاضییر بهبرای  ر. کارگگذاردم 

 .نمایدم کین ناخودآگاه صم ش،ابژه شدن ده و بهکق دا ش را ا سوژه بودن خودش بیش  ا 
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 رقابت یدرباره

عنوانِ این  صحت داریسییرمایه یجامعهکاوم صا نشییان دهم آنچه ارصباط با ریابت م  ی آ ادی را درجا مسییللهدر این

 عمل صوهم  ببش نیست. مردم جا میزند، درمفهوم به

، مبنای جنگ ر ه ومنافا، مبا آمیزایتصییاد سیییاسیی  صضییاد خصییومت  سییراسییر: »کندم مارکس نقل  ا  اسییتاد

 صواننم که این ادعای مارکس را  گیردم نتیجه  و ،(۳۸۸ص  – جاهمان« )شییودم ده  اجتماع  شییمرده سییا مان

 نگ منافامدن  ج یجامعهاند در جمله هگل گفته پردا ان بزرگ  ا نظریه صمام  ایتصیییاد سییییاسییی  صعمیم داد و به

 کنند مصغییر یک واژه با مترادف آن فکر  برخ  افراد درویت  اد ی انگلس که شیییر  ددرگیراسیییت. چیه  یبا گفته 

ن صعمیم کال ،دصمام ایتصیاد سییاس  صعمیم دا  به صواننم آمیز منافا را ند. صضیاد خصیومت  ارا نیز صغییر دادهمحتوای آن

  راجا به سیییاسییت یبل ادعا نموده بود که مارکس کتاک جامع ندارد. اما اسییتاد در جنگ منافا میان  بقات اشییکال 

پذیریم که مارکس ایتصیاد سیاس  را جنگ منافا برخوانده است، بنابراین  را ب اگر محتوای واگویه او و اسیت ننوشیته  

 یبول نماید. کتاک جاما مارکس راجا به سیاست عنوانبه استاد باید سه جلد سرمایه را

رکس است باید گفت که حکم باال نظر ما یارهدربآنجا که بحث ما  ول  ا : »نویسید م  ادعایشادامه  اسیتاد در 

اع  است. ده  اجتممبنای سا مان ،پافشاری کرد که پیکار  بقاص  راسیت  روشنگر است. مارکس همواره براین باور به

 یعن  به معنای نظام  آن یک جنگ و ،را به معنای دییق واژه یا مبار ه که او این پیکار و شودم  حال روشین عین در

 بان عدم شناخت استاد به(. من بهجاهمان« )بردم را بکار  Kampfهمین دلیل همواره اص ال  به دانست وم نبرد 

آلمان  ندارد با  بان  ا الع  ا  گونهچهفردی مثل او که هی گونهچهت، ول  هیا خواهم پرداخ آلمیان  در بیش لغزش 

ان  برخالف صصیور استاد   بان آلم . این واژه درنمایدم ب  ی نظام  ار یارا مبار ه der Kampfی یا عیت صام واژه

سین  der Klassenkampf قاص ی  بکه مارکس ا  مبار ه مان  رد.ی نظام  داا  مبار ه صروسییا  مراصبمعنای  به

نا لمان  آش بان آانسیان  که فقط کم  به  هر برای مارکس و و بردم کار اش بهگسیترده  همان معنای را درآن ،راندم 

ی مارکس است اما آنچه روشنگر نظریه .باشدم  der Krieg  ی نبرد نظام  در  بان آلماناژهباشید، روشین است و  

که  ستا یک موضوع انتزاع  ویژه عنوانبهی ریابت، یاس  صعمیم داد، نظریه او دربارهصمام ایتصاد سرا بهصوان آنم  و

عمالً   ند وم  ای عمده در دمکراسیی  بورژوای  جاهمؤلف مثابهلذا به خودش را چون آ ادی و ،در سیی ت صوصیییق 

 .کندم دربرابر آگاه   بقاص  کارگران ایجاد  مانع  ،ایدلولوژی عنوانبه

ر سرمایه مارکس دمباحث صرین ل فریفتاری ایدلولوژی، یک  ا  مهمشکایک  ا  اَ یمثابهبهریابت  یدرباره بحث

 انند.مها پنهان م  یر این فریفتاری کدام وایعیت کند که دراین بحث ثابت م  درست  درمارکس به و باشدم 

با  و اندس ت صوصیق بای  م اسیتاد شر  دادم چرا نظریه سرافا در متعایباً  نظریه سیرافا و انتقاد به این در پیش ا 

 الهم وثما صقاضا، سود، ریابت و عرضه واند، همانند سی ت صوصیق یابل درک  های  که درالیه عناصیر و بذل صوجه به

، آهنگ آن نمود صا مسیالل را با اصکاء به این مفاهیم حل کند. الکن موضوع  کنندم این سی ت ایفاء   در نقشی  که آنها 

 با ار: س ت صحقق ار ش در در گونهچهمنشاء آن بود که  اساس  ا  نظر مارکس اثبات ار ش اضاف  و

 .آیدم شکل سود درچرا ار ش اضاف  به ،نیست
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 .برندهای برابر سود یکسان م چرا سرمایه ،دوم

این  که گیردم فرض متعدد را پیش هاینر  سییود، وجود سییرمایهش اضییاف  بهصبدیل نر  ار  چرا در ،سییوم

 آیند. حرکت درم ها برای کسب سود بهسرمایه

که  ،ای ضیروری ا  بکارگیری شرایط عین  صولید همهارت اسیتفاده ا  نیروی کار و  ی، روند صولید وفرآیندچنین 

در  س ت ظاهر ، حال در ندم را دامن هم آن و باشدم  داریسرمایه یجامعه اجتماع  در صقسییم کار  بر خود مبتن 

 د.شونبصورت ریابت متجل  م آنها،  بکارگیری در دارسرمایهی های متهورانهنبوغ، صوانای ، دانش، یدرت حدس

برند، کشییانده م  ی برابر سییود یکسییانهاسییرمایهی نتیجه این نوع ابتکارها که سییرانجام به صییل ا آمو ش حا

به  وربجم را دارسرمایه و کندم  دارسرمایهری را نصیب صبیشسود  ،صر باشدای بیشالجرم هرچه سیرمایه  شیود و م 

که  رسد منظر اما چنین به .نمایدم به مقدار سود  را وابسته ی اوبنابراین اراده، سیا د م  اشسیرمایه  صرانباشیت بیش 

 ششدنبرای ورشیکست ن  را دارسیرمایه ی جبار انباشیت، اراده ا کهآن، حال باشید م اش صابا آگاه  ی او آ اد واراده

 .نمود شده درک صأییدهگل را  گانبند ی خدایگان وصوان نظریهم  ن حالتای دردییقاً . کندم صعیین 

هنگام پژوهش موضوع صحقق صجرید، یعن  به س ت دیگری ا  را مارکس در ی برابرهاسیرمایه برای  ،ربراب سیود 

صحقق ار ش که خودش  اشکال اساس  اختالل در این س ت یک  ا  ثابت کرد چرا در داد و مورد بررس  یرار ،ار ش

شیییان، یعن  در پس صعیناص  چون یظاهر وایع  و هایجلوه در، دهدم پول  برو   های مال  وشیییکل بحران را در

 نمایند.  ان هنپ را داریسرمایه یجامعهت وایعیصا  کنندم برو   ،ریابت صقاضا و عرضه و

جرد م کار ماند، جای  که ییمت پرده بر منشاء ار ش کاال وسی ت صحقق ار ش، استثمار نیروی کار پنهان م   در

پدیداری صمام  آن ، داریسییرمایه یجامعه چم پرافتیار آ ادی درپر یمثابهبهریابت  صقاضییا و افکند. عرضییه وم 

د ن ساگیری ار ش را پنهان م شکل های میتلق صولید وشیاخه  مجرد را در کاراند که صبدیل کار بهو احوال اوضیاع  

 گرروی کار کارفروش نی د ونرا، اراده سرمایه برآورد نمای ی دیگرشاخهبهیک شاخه  رفتن سرمایه ا  ، رف یک صا ا 

آ اد  یاراده ش امکان دیگری جز این ندارد وصی حیابرای ادامه کارگر که مکه شیییر  داد ندن  اک آ اد او جایرا، انت

 .گرددم وابسته به انباشت  دارسرمایه

ع اوضا یههم پیکریافتگ  انتزاع ا  یمثابهبه  فرض کرد  یرا ری عرضام صواننم سی ت پدیداری را   بت درریا

 ی روابط صولید ویژهعمل دیالکتیک و وایعیت عین ، در یمثابهبهاسیییتقالل آن  و پدیداری این سییی ت احوال در و

ی مناسبات آماده کند. سییمای حاضیر و  م  وارونه جلوه ریابت همه چیز در: »دهدم را نشیان   داریسیرمایه با صولید 

ا ی حاملین ،صصوراص  که براساس آن لذا در محسوس خود و وجودِ ، درشودم سی ت دیده   در کهن اچنایتصیادی، آن 

 اصیل  آن مناسبات نهان  و  مقابل سییمای درون  و  ند، دررا درک کن کوشیند روابط مذکور عاملین این مناسیبات م  

 (۲)«.دآیم  شمارهی آن بدروایا وارونه وسیت با آن صفاوت دارد  و که با آن ان باق دارد، یرارگرفته اسیت  ،مفهوم 

 برمال نمودن این دیالکتیک ا  در راند ول  بدان صوجه نکرده است،آن سین م  روشینگری مارکس که استاد ا  عمالً 

را آشکار  ریابت را  ،آن که افشای یابدم معنا  ،سی ت آ ادی  ی ریابت، یعن  ایدلولوژی بورژوای  درانتزاع پیکریافته
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 ، جای کارش رافروش نیروی  در اصیی ال  انتیاک آ ادهصا منشییاء ب دهدم به کارگر آگاه   فرآینداین  در و کندم 

 ، درک نماید.  دشوم اش وابسته به این فروش که  ندگ 

 میان نیست و ی صولید درعرصه صجاری، دیگر سین  هم ا  یسرمایهمورد  ویژه دری صحقق ار ش، بهعرصه در

آن  بداهت سا ا ا  این فضا و اصل ریابت حاکم برعمالً  ود شوم این عرصه  اسیاس  در ، موضیوع  فروش خرید و

این سییی ت حالج  صولید را اکنون با صوجه به صا صمام  مشیییکالت برآمده در نمایدم رسیییوالن بورژوا ی را مجبور 

 نمایند.  

  بیشآن است که ثمر ،سیا د م گر را وایع  جلوهریابت آن و کندم  این سی ت برو   مهم  که در بس ینکته

 در مقدار ظاهرسییودآوری سییرمایه به د وشییوم  آن سیینجیده مقدار رییته وپیش یسییرمایهنسییبت میان  در سییرمایه

 یمثابهبه مزدها دیگر ،این سی ت  ای که درنهگو، بهدشیو م خرید نیروی کار برنما  در نه فقط رییته وپیش یسیرمایه 

 داررمایهسعامل مزاحم صنزل سود  عنوانبهند، بلکه شوم ها دیده نصن نه ،فرد صولید ار ش اضاف منحصر بهمنشاء  یگانه

نفا اش بهک سرمایهصرکیب ارگانی برای رهای  ا  شر این عامل مزاحم در کندم را وادار  دارسیرمایه آیند که نظر م به

بزرگ  صنقال با وجود عیوک و داریسرمایه گوید کهدارد صا بم  غییر ایجاد نماید. این امر استاد را واص بیش ثابت آن

که چه کس  صاکنون خالف این گفته و این ،(۷۳۷ص  جاهمان« )روهای صولیدی را رشید داده است حال نیعین اما در»

در  که این رشیید باشییدم این وایعیت د گذار. اما آنچه اسییتاد ناگفته بای  م گذاریمی اسییتاد م عهدهکرده، بهرا ابرا  

 د.شوم به چه ییمت  حاصل  اریدسرمایه یجامعه

 دارایهسرمبه  انوابسته کردن کارگر صرهرچه بیش ساکن دربه ، ابتدارشید نیروهای مولده  در دارسیرمایه کوشیش  

صا  دبدانن دارسرمایهمدیون  را شان رف دیگر کارگران  ندگ  ا  بیشد و ریابت میان آنان را شدت  رف  ا اسیت صا  

اجتماع هرچه  ش درابژه بودن–راب ه با سییوژه اش را درجاودان  ار یاب  نمایند. لذا نقشرا جامعه  روابط موجود در

را  داررمایهسجایگاه  ، حال کارگران خودشانروند صولیدمن ق  شدن  چنین صقلیل و با صر به ابژه بودن صقلیل دهد.بیش

 (۳).رک کردد ی کارگرمیان  بقه ا را درسفیده یقه چگونگ  پیدایش یشر صوانم که  کنندم  یبول نقش او یمثابهبه

، رددگم ا  روابط انتزاع  محدود ن پژوهشکه مارکس پیش کشید، صنها به داریسرمایهی سیل ه  های  ا ربحث 

 .آورد ودوج ور وایع  بهد که بایسییت  بهشییوم  ندگ   ی رواب   دربارهدر ی صبادل نظرربرگیرندهد چنینبلکه هم

 سو ویک صداوم جامعه ا  پایداری و در هاانساناین جامعه صمایزی اصیول  یالل گشت میان نقش   در بایدم بنابراین 

 ریق، ا  این صوانم ه این جامع جایگاه افراد در جامعه ا سیییوی دیگر. با بررسییی  نقش و جایگاه اجتماع  آنان در

 پاس  داد.نیز ی دموکراس  کارگری مسألهبه

 سییل ه و ای مسییتقل ا پایداری جامعه هسییت  و در افراد را نقش برخ  ا  صوانم  دارییهسییرما یجامعه در

این  . پیش ا یابدم معنا  استثمار مناسبات سل ه وصداوم  دردییقاً افراد  که نقش برخ  ا حال  کرد، در صصور اسیتثمار 

 زینشییان ساختم که این ایلیت نخا ر سیا ند رانت  مین را نصییب خود م   ایلیت  که سیود، بهره و  نقش تیدر صشیر 

 د وانوجود آمدهاین جامعه به جاری در استثمار علت مناسبات سل ه وبهدییقاً ها آن نقش اند اماجامعه دارای نقش  در

لحاظ سیاس  اسیت که به  آنان وایا همان جایگاه اجتماع  در قش اجتماع  این ایشیار لذا ن. اندجامعه صحمیل شیده به

 این صوهمِ نمودنغیر وایع  هسییتند. با آشییکار عمالً  اند و ده شییان جاعنوان نقش اجتماع ها به دروغ بخودشییان ر
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مثابه ست بهاسپهر سی مان صا   که کنندم یعیت دروغین آگاه  پیدا ن واکارگران به ای ،دارانسرمایهکارگران نسبت به 

د یص کهآن، حال کندم رهبری جامعه را با سا ی  ره امراجتماع  بای  بماند، هموا مسالل سایر مستقل ا  موضیوع  

 هر کار ایدبم که سیاست ، جای برد  ندگ  اجتماع  استپیشرهبری به امر ری صبدیل سییاست ا  گدموکراسی  کار 

ه کاین: »که گفت درسر م نظیدر سیین مانهایم بجا به ص چهخا موردِی آن درآید. در ایناجرا صعیین یانون و فرد در

کنون   ا استنباطب گنجد وکنیم، نم نه که ما درک م گوچارچوک فعل  علم، بدان در نوپدیدش شکل علم سیاست در

 ظرنکل  صجدید  ورهعلم ب صلق  خود ا  سییییاسیییت نیسیییت، بلکه باید در کوهیدنن علم صنای  دارد، خ ای ما ا 

 (۲)«.کنیم

  ندم حک م او نظر در هننه صنها این جایگاه را جاودا ،ده کارگرانن عنوانبه ،جامعه در دارسییرمایهجایگاه  یبولِ

 داررمایهسشرع   سود را سهم یانون  و ، بلکه کارگر ندم امن دبستگ  میان آنان مجای ههریابت بین کارگران را ب و

 بارمجدداً  و کندم یدا جهت پ دارانسرمایه، بلکه علیه اجحافات داریسیرمایه اش نه علیه مبار ه دارد ومحسیوک م  

ه صن دارانسرمایهپذیرش مالکیت خصوص  به د ونهکق م  ا  اش راسیوژه بودن صاریی   بیشی  ا   سیان بدین دیگر

 هکنحوی به و میلوق شدن کارگر کارگر حاکم شدن میلوق است بر ،داریسرمایهخصیوص    مالکیت یبولِ .دهدم 

 ایدلولوژهای  و و دین های ناسیییونالیسییت  ایدلولوژی ،این مسییاللهاگر بلکاهد. حام صاری   اش درنقش خالییت ا 

نگاه آ ،اش گردانند، اضافه نماییمرا مرید جامعه نمایند صا اوم  اش دورآگاه   بقاص  ا  را که کارگر ،را چون راسیسم

ونین خ جنگ جهان  دوصله جهان را بهاین فا بورژوا ی در»این باور ساده ره بریم که هیم مانند اسیتاد ب صواننم دیگر 

بورژوای   یجامعهوایعیت  ی، بلکه این رویدادها(۷۳۷ –ص  جاهمان« )ای به فاشییسیم... کشانده  های من قهجنگ و

گرایانه خصلت صوسعه آنها را ا  صواننم  و دهدم ت مل  نشان س  هم در س ت جهان  و صقسییم منافا، هم در  را در

 یا اشتباه لپ  یالب کرد. حادثه و عنوانبهکرد صا سرآخر جدا  داریسرمایه

عمل همانا ابژه شدن هرچه  در را آسان کرده، داریسیرمایه ی نهرااخوعوامل  که خصیلت جهان  دروایا یک  ا 

نیز یست  ایدلولوژی فاش دفاع ا موارد به ای ا پاره که متاسیفانه در  باشید م اش آگاه   بقاص نسیبت به  کارگر بیشیتر 

لکه د، بشییوم خالصییه ناش نظام دیگر سییین مفهوم مبار ه  بقاص  برای مارکس صنها به مفهوم د. بهشییوم کشیانده  

اه  الجرم آگ یافته، ایدلولوژی بورژوای  را پاسییداری وعات پیکرکه با انتزا گرددم صمام سیی وح   شییامل مبار ه در

کنه ایدلولوژی ا  دیدگاه مارکس وایق چون به  بقاص  است و نمایند. اما اسیتاد چون مدافا آشیت   را سید م   کارگر

های بزرگ، رگه ی کوچک ومسألهآیا این روش درهر »علیه مارکس ادعا کند  بایدم آشت   بقاص   دفاع ا  نیست، در

یا او آ کرد؟بحث دموکراصیک مسدود نم  برا کوبید، راه ررا برسرحریق م مدام آن جسیت و را م  رویاروی   بقاص 

(، الکن اسیییتاد روشییین ۳۲۲ص  – جاهمان« )کرددشیییمن  ندگ  نم  صرس ا  بنیادگرای  همواره در چون هرهم

که  ی آ ادیآیا بحث درباره؟ کندم مسدود بحث دموکراصیک  را بر ی  بقاص  راهحول مبار ه چرا بحث در سا دم ن

بحث  بر را راهوایعاً  بقاص ،  یمبار هاصصییال آن به ده وکر اش ایجادانکشییافراه  انع  دروم داریسییرمایهی سییل ه

یک دموکراص یمبار ه بقاص ،  یمبار هپیوندش به ؟ آیا بحث در راب ه با افزایش مزد ونمیایید  م  سییید دموکراصییک 

 ه برا نافزایش مزد ر همین راب ه مبار ه دموکراصیک کارگران در در کند؟ وافزایش این خواسیته سد م   کارگران را در

 ار مبار ه دموکراصیک آنها جامعه، بلکه برحسییب رشیید نیروهای مولده خواسییتارشییدن، باید مانع  در مقیاس صورم در
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سط شده صو ار ش اضاف  صولید گرداندن بیش  ا با  عنوانبههمواره  افزایش مزد اما بحث اساس  درمحسوک کرد؟ 

آگاه  دادن به  که در دهدم یک کارگران را گسییترش ر ه دموکراص، مبااندرا غصییب کردهآن دارانسییرمایهکارگران که 

 آنها بایست  مدلل شود:

 کارگران نیست. مزد درآمد ،نیست

 گرفتن مزد کرده است .به رآنها را مجبو ،شانعین   ندگان  شرایط مادی و دوم، جداشدن آنان ا 

 ظرشییان درنبقاص  کارگران برای احقاق حقوق صیک و بیشیی  ا  مبار ات دموکرا بایدم همگ  این مبار ات را 

 ی همان مبار ه اسییت، پیوند  د. اما برایدنباله، که دروایا شییانمبار ه سییوسیییالیسییت  با را این مبار ه بتوان گرفت صا

ن عنواهود بر سیوسییالیست  کارگران که فراصر ا  افق دید استاد م   پیوند  دن میان مبار ه دموکراصیک و اسیتاد این نوع 

 دیت ا هم متمایزند. همیشه حق با اوست وچیز بهی او همهکشی  شیده  جهان خط در: »خوردکشی  داغ ننگ م  خط

ن که بنویسیید که ای شییودم نتیجه خ رسییا ند. همین بینش پارانولیک سییبب   در کنند ودیگران همواره اشییتباه م 

ه علم  را ککوشند صا علم جدید را بیآمو ند، م که خودشیان ا  پرولترها  جای اینبه «بیوان دگراندیشیان »حضیرات  

اسییتاد هشییدارهای (. ۳۲۲ص  – جاهمان« )دیگران بیآمو نداند، یعن  علم خودشییان را بهخودشییان یک شییبه آفریده

اه آگ که کارگران دراین و گرددم که صنها صوسییط نیروی خودشییان عمل    ی کارگرارصباط با آ ادی  بقه مارکس در

یا  و ندکم زای  را ایفاء سش بس باین  مینه نق که حزک آنان در ،جامعه وایعیت ایدلولوژیک  موجود درهشان بشدن

ورود   باید ا صیفوف آنان صولید اغتشاش نمایند و  ند درصوانم که پرولتری های غیربار ه با بینشهشیدارهای او در م 

 برداشیییت، لحن و: »دهدم ه مارکس چنین پاسییی  انتقاد ب اش درحزک جلوگیری نمود، با لحن همیشیییگ آنان به

کری های  که روشنفصواند صحقیق کند که نظریهحزک کارگری م  گونهچه. نهادهای مارکس غیردموکراصیک استپیش

صواند کسیی  را حزک م  گونهچهراه صفتیش عقاید؟  صحقیق؟ ا  کمیسیییونراه  دارد کارگری هسییت یا نه؟ ا  درسییر

هستند، دست بردارد؟ چه  «غیرپرولتری»ای  که حزک صشیییص داده که  هسینت  ها، آداک وندیشیه ا کند که ا  رمجبو

ر ان با صاک عمل  آنها را دصوم  گونهچهآن اندیشه نیست؟  دهد که این اندیشه پرولتری است وکسی  صشیییص م   

ته مرکزی؟ ق حزک؟ رهبرحزک؟ کمیت صحقیأکیسیییت؟ هی ی حزک صشیییییص داد؟ داوررو ه های هرسییییاسیییت

 «نداشییته باشیید سییر دموکراسیی  کارگری در به دموکراسیی  سییبب شیید که او صصییور روشیین  ا  اعتقادی مارکسب 

جانب اوست  ت م ر  شده ا سؤاالدموکراس  حالل صمام که آیا صنها اعتقاد به نمایدم اما اسیتاد روشن ن  (.جاهمان)

غیرپرولتری صشییییص دهد؟  های پرولتری را ا صا اندیشییه دهدم  مویعیت  یرار انسییان را در ،دموکراسیی اعتقاد به و

تقاد ان است که مورد انتقاد انگلس وایا شد. انگلس در هاسییسیت  ی اگنوسیت  جا همانند نظریهاین یش دراسیتاد ادعا 

موارد  ریبول دارد، د وا  رامجرد امکان وجود ار  وربهکه   یرا درعین حال کسیی »آنها نوشییت:  یدوگانگ  نظریهبه

دارد... ن حاکم  وجود یا صوانیم بدانیم، برای گیت  خالق وم  و دانیمکند... صا آن حد که ما م نف  م  رانمشیییص ای

، عدم ی خودش نیسیییتگذارد که خانهمنا ق  پا م ، یعن  بهشیییودم ی عمل خود خارج حی ه که ا مح  اینبیه 

را  استثمارمانند استاد که وجود دییقاً  (۳)«.نامدسیسم م را آگنوسیت  آن وکند صرجمه م  بان یونان  هآگاه  خود را ب

 در ینا استاد پیش ا  د؟برم پناه   انچه کسی به ،نوع صوجیهاتاین وبرای حل این معضیل اجتماع ،   اما، کندم  صأیید
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اعتقادی مارکس یعن  ب  حال با این ادعا، اند واسییتبدادی سنظرات مارک بعضیی  ا  صش مدع  شییده بودسییؤاال ر  

 .کندم  بدادی یلمدادی نظرات اورا استدموکراس ، مجموعهبه

وند نش که ابرا  مان  ادرسر دارد ص های  که روشنفکرنظریه کندنم ادعاهایش صوجه  ابرا  عجله در دراما اسیتاد  

 نظر ابرا ِ . بنابراین پس ا یا خیرنماید آن نظرات پرولتری هسیییتند  د اظهارصواننم  ، هیچ انسیییان عین  نگردنید  و

ی که ثیرصأ ریق  با کدام معیاری؟ صنها ا  و گونهچه خیر. الکن آن موضا گرفت که پرولتری هست یاراجا به صوانم 

یا  ک  واسییتراصژی یصحقق خواسییته در را مبار ات آنان، یهرنظ این که آیا گذاردم  بقاص  کارگران  یمبار هبر یه نظر

صحقیق،  میسیونکنه  نه صفتیش عقاید است و ،نظرصشییص خیر؟ پس معیار جلو برده است یایک گام به شیان صاکتیک 

 دهدم شان ن ،وایعیت مشیص روند صکوین خودِ ت وگذارده اسی  پراصیک مبار ه  بقاص  بر یهنظرآن ی که صأثیربلکه 

ینش آشت  ب دو داریسرمایه یجامعه روشنگری در بیان معیار صشیییص  دیگرهاسیت. ب یا منف  بوده مثبت و صأثیراین 

اند. درحال  که آشیییت   بقاص  همواره   اسیییتراصژیک هایبینش جامعه، بینش در اند. هردواص مبار ه  بق  بقیاص  و 

 اص  بق یمبار هبیشیید، فرودسییت  صداوم م –بط فرادسییت اروبه و کندم را پاسییداری این جامعه صابوهای عمده در

 سییت صا ایتصییاد سیییاسیی  را به انتقاد ا نظر مارکس بورژوا ی کوشیا به ؟گونهچهاین سیی ت فراصر رود. اما  د ا نصوام 

 وارونگ  میان سییوژه و یراب همبار ه علیه سییل ه کاهش دهد صا با این عمل بهرا  مبار ه علیه اسییتثمار و ،سیییاسییت

در نف   کل   ورهدیدگاه مارکس ب ایتصاد سیاس  ا  ا اش پنهان سا د. انتقاد محمول را صوسیط عناصیر ایدلولوژیک   

د. شوم  برجسته نف  این انتزاعات در و ککارکرد حز که در یابدم ، معنا نمایدم  ن را پاره جزءانتزاع  که انسیا  هر

 گرروشیین ،ی حزکنامهنامه اسییت. مراماسییاس نامه وحزک باید گفت حزک دارای مرام یدربارهپاسیی  به اسییتاد  در

. اما کندم این استراصژی انجام وظیفه هخدمت ب نامه دریبول مرام عضو حزک با هر ی استراصژیک  آن است وخواسیته 

 رده باشند،که شرایط صغییر نک مان  ها صابا صعیین صاکتیک شیرایط مشیص مبار ه  بقاص  و  کارکرد حزک را در ،برنامه

 ارب و دهدم حزب  اعتبارش را ا  دسییت  یبرنامهکند،  مشیییص صغییرخود وایعیت  کهآنمح  . بهنمایدم روشیین 

  در ان باق با شرایط نوین مبار ه  بقاص نو و برنامه را ا  بایدم روند صکوین خود وایعیت مشییص  صوجه به با رگدی

ثریت ی اکأمود که رگیری دموکراصیک میان افراد حزب . باید اذعان نیأ ریق ر ؟ ا گونهچهصصویب کرد. اما  صدوین و

کردی ان  چنین کارول  دموکراس  سا م ،معنای درسیت بودن آن برنامه نیست برنامه جدید همیشیه به  کارگرفتنبه در

ن خواهد اکثریت را روش ینظریهنادرست   اسیت که درست  و    بقاص یمبار هپیشیرفت   و سیا د م یر ناپذرا اجتناک

همان  را ا   حزب یچ حقیقت  وجود ندارد، کارکرد هرهگفته بود که اش که بل ی ینظریهلیکن اسییتاد با اصکاء بهنمود. 

ن را شییاند برنامهصوانم ،  بقاص  یمبار هیا  ، یعن  آشییت  ودو راهایناحزاک صنها ا   یهمهدارد،  یرا پناخته م  آغا 

 .کنندم شان را آشکار  هودگب  کیست؟ داور بیجا، مثلت سؤاال آن یهمهعمل  گردانند. بنابراین 

 رنفوذ افکار میالق در هشییدار دادن بهد ی مارکسنظریه صا دکنم  مجبور را آشییت   بقاص  اووفاداری اسییتاد به

حزک را  ،ی نظرات غیرپرولتریی  که مارکس خا ر نشیییان کرد که غلبهجاهمانیعن ،  .یواندرا پیارانولیید ب  حزک 

 یشیوه رد صغییر صو یا درآمد را جانشین در صغییر ،آن بعد ا  حوی که حزکنبه کندم مدافا منافا بورژوا ی مبدل به

. انگلس است های مواضا مارکس وسند داخل  نمایانگر صنای » نویسدم خاص  مورداین . اسیتاد در نمایدم صولید 

گرایانه اسییت، ا  همسییان   وهای پارلمانگیری سیییاسییتپیش اش درهای وسیییا که آیندهمورد حزب  با پایه آنان در
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های روشرا به های خودباوریمحی   که دموکراسییی  روبه رشییید اسیییت نا  در  نندم های انقالب  حرف سییینت

های وسیا کارگری کمیت، یعن  حزک با پایه بر صأکیدبرای اسیتاد  (. ۳۳۰ص  جاهمان...« )دهندم دموکراصیک نشیان  

 را ا  ،  بقه کارگراشنظریهبه مارکس اصهام  ده بود که صیاکنون  ی کیه  د. فردشیییوم نیه آگیاه  کیارگران عمیده      و

دفاع ا  پارلمان به راند وگرای  سییین م ، یعن  سیییاسییت همسییانمورد حزک گونه در، اینسییا دم اش دور آگاه 

است سی و یهای وسیا کارگرزک سوسیال دموکرات آلمان با پایهگرای  چه شد؟ حخیزد. اما نتیجه این همسیان برم 

منافا  خا ررا به ها کارگرمیلیون ی داد وأ، ردهدم صقلیل  س ت یک حادثه را صاآن نفا جنگ که اسیتاد اش بهپارلمان 

 کشتن داد.بورژوا ی به

ت یبصق یول والتر بنیامین در ا ، گذاردم بورژوا ی صییحه  گری کارگران ا همسییان دفاع ا  که در الکن اسییتاد

یش ها پحزک سالاین راب ه به مارکس در اصیول اساس  سوسیال دموکراس  شده بود و  بیشی  ا   که گرای همسیان 

 نقش نداشت که دارد ،این برداشت بیش ا  آلمان ی کارگرشیکسیت  بقه   چیز درهیچ» :کندم نقل  ،داده بود هشیدار 

 راوضیاع به همین شکل پیش برود، اگ»به انگلس که گفته بود  و ،(۷۲۷ص  – جاهمان« )رودجریان پیش م  همراه با

ص  – جاهمان)« دهقانان کوچک راجذک خواهیم کرد بورژوا ی وهای میان  جامعه، خردهصا پایان این سیییده، الیه

 (. برایجاهمان« )بودبیان شده  های اومتن نوشیته  گری دربدصرین شیکل همسیان  : »نویسید م  و گیردم ایراد  ،(۷۲۳

منافا  اما اگر آنان ا  ،گری خوش خیم اسییتهمسییان راه افتند،هبورژوا ی ب یبرنامهدنبال که کارگران اسییتاد  مان 

باید بد خیم ار یاب   را گریهمسییانشییان متقاعد کنند، چنین برنامه راسییت ِهای میان  را بهگروه خودشییان حرکت و

جریان انقالب  کارگران با راب ه »ردند: کم های میان  همواره گوشیییزد ارصباط با الیه انگلس در امیا مارکس و  نمود.

 و رنگونش کنند،خواهند سییها، علیه جناح  که م دموکراتچنین اسییت: همکاری با این  بورژواهای خردهدموکرات

 دهدن مقاله مارکس شر  م هما در و .(۳۰)« میالفت با آنان، هرآینه که بیواهند مویعیت خویش را مستحکم نمایند

گفته را اهداف پیش حداکثر خواهند هرچه  ودصر به انقالک خاصمه دهند وم  دموکراتبورژواهای هکه خردحال  در»

شان مواضا حاکمیت بیش متملک ا  ما است که صا هنگام  که صمام  بقات کم و یدست آورند، این خواست وظیفههب

اریا صا صا هنگام  که بهم پیوستگ  پرولت ست واند، صا هنگام  که پرولتاریا یدرت دولت  را صصاحب نکرده ارانده نشده

ارگران ریابت بین ک –ی دنیاصمام کشورهای عمده یک کشور، بلکه در نه صنها در –به آن حد پیشرفت نکرده است که 

، این انقالک را کند دسییت کارگران متمرکز کلیدی را در یمولدهکم نیروهای دسییت بین ببرد و این کشییورها را ا 

 دهد منشان   شفاف ور بهاین نظرات، نه صنها مارکس در نف  همسیان  سیین رانده، بلکه   بنا به (۳۳)«.نیمک یگیرپ 

ه ها در همین دو یرن گذشتصاری  بار د وشوم دیده کدام موا ین اصول  باید استوار باشند.  های همکاری برکه  مینه

مقدار در  ریس ت صغی در شیان ، مبار اتاه  نیابند، اوالآگ انشی منافا  بقاص به انرکارگ اگر ،ه ثابت کرده اسیت صجرببه

ا ضروری موای د که درنشوم  دارانسرمایهصابا منافا  ،دلیل پذیرش آشیت   بقاص  ، به، دوماماندم بای   درآمد صو یا

 سیییوژه بودنِ را ا  صر آنانذا یبول چنین نظراص  هرچه پرصواند. لشیییوشیییان برعلیه خودشیییان اسیییتفاده م نیروی ا 

 .سا دم  شان دورصاریی 

های مربوط یتدمحدو در چارجوک گونهچه مفهوم برابری پ  برد کهبه صوانم  اسیییتنیاد بیه مفهوم آ ادی   بیا 

سییی ت ایتصیییادی  ربری دامارکس نابر نظربه مدن  صضیییمین کرد. یجامعه برابری را میان افراد در صوانم آ ادی به
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در دموکراسیی  بورژوای  دربرابر یانون برابرند، ول   هاانسییان. هرچند که گذاردم   سیی ت سیییاسیی  اصش را برصأثیر

صری را یشب صر، خدمات بهتر وکه ثروت بیشاین نظر ا ، صرفدبایم نابرابری ایتصیادی که در نابرابری ثروت صجل   

 نیز ی انسییان پرسییتیز اجتماع  را آنها برا ، عالوه بربهداشییت بهتر  ش ووآممثالً ، آوردبرای صییاحب آن فراهم م 

رای در اختیار گرفتن وسالل ارصباط جمع  ب صر باوسیا صر ود بیشصوانم سی ت سییاسی  فرد متمول     دنبال دارد. دربه

 ودصری را نصییییب خآرای بیش انتیابات در یبصبدین صر صر نظراصش را اشیییاعه دهد وخودش صبلیغات نماید، بیش

تاد س. ادشیو م کشیانده   وسیالل  کارگرفتنبه ها دررابریسی ت سییاسی  به ناب    ری ایتصیادی، در رو نابراباین نماید. ا 

 یک  ا  معنای آ ادی نیسییت. این سییرآغا  ی صییوری شییهروندی دربرابر یانون به گفت برابرمارکس م » :گویدم 

 – جاهمان« )برابری ادی وی میان( آ موا نه یا: راب ه )شودم های نظری دوران مدرن محسیوک  صرین معضیل پیچیده

نه ک رف  به بلکه معضل خود استاد است که ا  مدرن نیست، یجامعهمعضل  «من»همانند معضل  ادعا نی(. ا۷۳۳ص 

همان اوان صاکنون  بورژوای  ا  مدافعان دموکراسیی  ، رف دیگر اسییت، ا نبرده پ  ی مدرنجامعهبهانتقادات مارکس 

د نمونه چنبه اند که منوناگون پرداختههای گشیییوهی دموکراسی  به ن ال مهعنواهن بآ فاع ا دبری بهاصوجیه این نابر در

 .کنمم  اینجا اکتفا در

  ندگ  مردم خواند. ها دررا کاستن ا  مصیبت ی حاکمیت، وظیفهمیل استورات

 را جبران  که عقالنیت باید پرداخت کند، ار یاب  کرد.بریانابر ،اکس وبرم

درمان  آنها را صوانم یاری روانشناس  ار یاب  کرد که به پریش  را نتیجه نابرابریروان نژندی وپیدایش روان ،رویدف

 نمود.

   کند.ضروری نامید که این نابرابری را پاسداری م  را شر، حاکمیتارل پوپرک

   استقالل فرد صوجیه کردند. و ردیمثابه دفاع ا  حقوق فبه راها این نابرابری ،داریسرمایهمام  این مدافعان ص

ها در دموکراسییی  بورژوای ، یعن  امنیت، همؤلف یک  دیگر ا اکنون به صوانم برابری  مفاهیم آ ادی وا صوجیه بیه  بی 

رگران در این دموکراسییی  دارای عدم صهدید فرد صوسیییط دیگران صعریق نماییم، کا عنوانبهپرداخیت. اگرامنیت را  

ها را ا  نآ دارسرمایه ،نیست الد گشتن کار برخ  ا  آنان،   یرا با رشد نیروهای مولد و ،باشندم امنیت  ن گونهچههی

سییوک مرکب مح سییت کارصوانم ماشییین  کارگرفتنبه کار آنها که صا پیش ا  ،. دومکندم خارج پرصاک محیط کار به

قلیل یافتن ص و ،جهت، یعن  بیکار شدن دو ران ا د که کارگشوم . بنابراین دیده یابدم حال به کار ساده صقلیل شود، 

  ابژه شدن کارگران شاغل گردد. د عامل  درصوانم  دیگر این خود بارکارشان صا س ت کار ساده، امنیت  ندارند که 

این دموکراسیی   عنصییری در نیز را دیگران وایا نشییدن، مقاصییدِ عدالت اجتماع ، یعن  هدفِ اگر همین مورد رد

یقت گر این حقد، خود بیانشییوم اسییتثمار  فروش نیروی کارش شییده وکه کارگر مجبور ب، آنگاه همینمدرنظر گیری

   د.شوم ندیده گرفته  تماع عدالت اج ،این راب ه است که در
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  داریسرمایه یجامعه قدرت واشکال آن در
غیرعلن ، یعن   کل علن  وشیی  اعمال آن در در ارصباط با یدرت و ،دموکراسیی  بورژای حث اسییاسیی  راجا به  ب

ن  کارکرد یدرت علهاکنون ب ی یدرت ایدلولوژیک  سین راندم واین، ا  سیل ه  ا پیش  .باشید م اش، ایدلولوژیک 

که  را هر فردی اسییت و افراد خواسییتار یوانین را ا    ا اعت ا خواهم داد که یدرت علننشییان  خواهم پرداخت و

ادی با داین جواما برخالف جواما استب . درکندم خدشه وارد نماید، مجا ات  ،نستهیا ندا دانسته و ،چنین ا اعت به

  چه بعد ا ، الکن چه یبل وسیییا دم در یوانین را نیز ممکن  صغییر ،ی افرادأحق ر نید و کیه یوانین ییابیل صغییرا   آن

ا صصویب ب ،، دوماندشوم د یالل ناجتماع  را برای افرا در صابوهای صغییر حق وجهبهیچ یوانین ،اوال ،صصویب یوانین

  د.شوم همراه با آنها صصویب  آنها، یعن  اعمال یدرت علن ، نیز یوانین جدید ا اعت ا 

کرد  اخالی  گذشته جداهای خون ، یوم ، خویش ، وابستگ  یهمه ا  سیوی  فرد را  ا  داریسیرمایه  یامعهج

 یههم ا  معنای جداشییدن فردجدای  به فرآینداین عمالً داد. لیکن  ارفردی آ اد دربرابر دیگران یر یمثابهبهرا  او و

 ساندینب، یعن  سرمایه همراه بود. قابلی ب م شرایط در این اسیتقرار  صثبیت و اش وعین   ندگان  شیرایط مادی و 

 برای اولین بار در مدرن گردیدند. یجامعهای پدید آمدند که بیانگر این جیامعیه مفاهیم نوین با کارکردهای ویژه   در

 راری تماع مرکز صحوالت اج دنبال آن فرد دربه معنا یافت و ،اصییالت بشییر عنوانبه، صاری  بشییر، مفهوم هومانیسییم

صحولش در جهت فردیت انکشیییاف یابد و که جای آنهآمده درباال، فرد ب انتزاع  فرآیند علت همان دو، اما بهگرفت

 او «منِ»ایتصادی،  های سییاس  و خا ر ایدلولوژی شیدن سیپهر  شیود، به ان منفک ندیگر و خود او در راب ه با «منِ»

لحاظ صحول آن به و داریسییرمایه یجامعه مان با پیدایش د. همشییوم فردگرای  جانشییین فردیت  و یابدم  انفکاک

دو نی بین ایرت مراودهآ ادی صجا ، به مفهومکارگران، لیبرالیسییم و دارانسییرمایه بقه اصییل   دو بقات اجتماع  به

ین  بایست یواند. بنابراین برای صداوم آ ادی صجارت م   جامعه را ریم سیایر یشیرهای موجود در    بقه با یکدیگر و

هم چیزی نبود جز یبول سکوالریسم، به معنای عرف  نمودن آن و نمودم شید که این صداوم را صضمین  صصیویب م  

درت ی ا  جمله ییودات و داریسرمایهیبل ی مناسبات ماکلیه چه بیشیتر انسیان ا   رجدای  ه صقویت آنها در یوانین و

عقب جامعه را به ماید وصجارت آ اد خلل وارد ن کار ست درصوانم که  نفوذ کالم کلیسا خا ر یدرت مال  وبه ،دین 

نابراین ب رمشق حاکمیت خود سا د.دولت، را س یعن  جدای  دین ا  م،یسیسلکرد صا ال انسان را مجبور لذا گرداند. با 

دت ش با داریسرمایهآهای پیشی برگشیت به وابسیتگ    ممانعت ا  آوردهایش ودسیت  یدرت علن  برای محافظت ا 

ا  مالکیت مثالً  دهند. یرار سؤالا مورد آوردها رخیزد که یصید دارند این دسیت  علیه نیروهای  به چالش برم  ،صمام

صمام س و  اجتماع  خواستار  یا با یدرت صام در و کندم را مجا ات متجاو ین به آن با صمام یوا دفاع و خصیوص  

 جامعه جاودان اش را دربا این ایدامات ایدلولوژی و گرداند را امر شیص  یلمدادد صا آنشوم دولت  جدای  دین ا 

ده ن کننیهای صعیچوک ایدلولوژیروعیت دارند که چارهای سیاس  صا  مان  مش. لذا صمام  آ ادیسیا د م متجل   و

یت رسمبه ،مفسر و شیناسا  یمثابهبهاجتماع  را صنها  یسیوژه . چنین دیدگاه  گرداننداغتشیاس ن  جامعه را دچار در

و ربدین .پذیرداین چارچوک م ام گذاردن سییوژه بهحترا با ، صنهاجامعه صوسییط سییوژه را در اتصغییر و شییناسییدم 

اش این جامعه معنای وایع  یک  درلوژومفاهیم ایدلاست، با صوجه به اصیل نوع  ایدلولوژی  در که خود با  یجامعه

ست های ایتصادی ادی سیاس  ا   رف  متضمن نابرابرینهد. آ ادسیت م     آنها نیسیت، ا  را که چیزی فراصررفتن ا

شود نقش  بیشید صا یادر خالق را صدوام م  حاکم شیدن میلوق بر  ی مدرنجامعه جای  که مالکیت خصیوصی  در  
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 را ا  دو جنبه مورد پژوهش یرار م که آن ،االمکان ثانوی سا د، یعن  یک وارونگ  وایع اجتماع  را حت  یسیوژه 

  .دهم

له این جم ای که درنماییم، راب هنا ق بودن، انسان را استنتاج  ا  «انسیان حیوان نا ق است »ی ذیل جمله ا  گرا

جامعه اعمال را بهآن اگر ایم ومحمول را عوض کرده را جای مدرک و ی ،باشیییدم وارونه مل ع ایم درنموده بریرار

خالق،  عنوانبهنقش انسییان عمالً شییناسییا صقلیل داده و   مر  میلوق، مفسییر و صا ناخودآگاه نقش انسییان را کنیم،

 درساساً ا. یمشوم  اش روبروهای ویژهکارکرد با یک وارونگ  وایع  با نماییم واندیشنده را ثانوی م  صغییردهنده و

صمایز با  در واسیت که فلسفه با کارکرد خاص   نقد آن این وارونگ  و آشیکارکردن را   در و داریسیرمایه  یجامعه

د صا اندیشنده درآی یسوژهخدمت  ی دراچون وسیله صا گیردم  خودهب نسیبت به گذشته، محتوای نوین  کردش عمل

جای  را سود که خود پس یانون ار ش، سرمایه، مزد و در سیا د که  م، یادرکه دریبل شیر  داد   ورانموژه را، هسی 

گ  غلبه این وارون تواند برب صا درک نماید کاراضاف  را صرصیب کار، وسیالل صولید، وسالل معاش و هاند، بفاعل جا  ده

فالق  براین صضییاد دصا بتوان دن  بکار بنددم یجامعه  دولت ا  جدای صفهیم سیییر باید در سییوژه را مین راهکارد. هکن

 ؛برولیموس ت ر دو ما با دو وارونگ  در داریسرمایه یجامعه در .آید

ی وایعیت کار پوشاننده که یانون ار ش در سی ت سییاسی . در س ت ایتصادی    دوم سی ت ایتصیادی و   ول درا

 :دگردم جامعه  د، خود باعث صولید دو نوع وارونگ  وایع  درشوم 

  

   محمول. سوژه و یراب هانسان، یعن  وارونگ   بر حکومت کاال - ۳»

 .(۳۸« )، یعن  وارونگ  وایعیت  ش مصرفار بر ایحکومت ار ش مبادله – ۸

  

لوق می که دولت خودبا آن ،این وارونگ  دولت است که در مدن  و یجامعهوارونگ  بین  ،سی ت سییاس    رد

ی ایدلولوژ علتفرودست  کشیده شود، بهیییینف  مناسبات فرادست اش بهرکرد سیاس کا کهآنجای هب انسیان است و 

اش مناسییبات بین سییل ه گونه که یانون ار ش ود، بنابراین همانشییوم حاف  این مناسییبات مبدل خود به ،ششییدن

این مناسیییبات را جاودان   و کندم صولید با  مرصبا صولید و داریسیییرمایه یجامعهان را در کارگر و دارانسیییرمایه

چون  و ،کندم الجرم نابرابری ایتصادی را صضمین  و فرودست  –مناسیبات فرادسیت   سییاسی  هم    ، سیپهر نمایدم 

 صداوم حکومت بایست  یادر شود حکومت پس ضیرورت دولت در  بیشید، انسیان صداوم م   سیرمایه را بر حکومت 

ن سیاس  که روشن گرداند ایمضیمون شیعار برابری   هرگونه آگاه  بهصضیمین نماید. بنابراین   جامعه را نیز دولت بر

که  ار برابری سیاس  ناچارا نابرابری ایتصادی است، خود را  شعار ه ودارانسرمایه  مالکیت خصیوصی    حاف شیعار 

 .دهدم  ی آگاه یرارا مورد نقد سوژهفور راآن ،است برمال شیده جامعه  عنوان حکومت دولت برهحال مضیمون آن ب 

 رآیندفمل حاصل ع در  ی مفسیران بورژوای  نیست و پردایا خیال و ی صفکرسیاخته  اند ووارونگ  که وایع  دواین

ا چون ایتصاد سیاس  مالکیت ر ند وشوم صورت وایع  ظاهر سییاس  به  مفسیران ایتصیادی و   برای اند،صولید مادی

آنها نف  مالکیت خصییوصیی    نظر در دهدم  آنان یرار ربرابروایع  د  ورهرا بآن و کندم وایع  برآورد  مقدس و

هرگونه  با اش وبا یدرت علن ، یعن  دیکتاصوری و یابدم یعن  ف رت انسییان ، معنا  ،نف  یاموس بشییری یمثابهبه

فتن ردیدگاه مارکس با پس گ  ا . اما ضرورت نف  این صضادکندم آن مبادرت  دفاع ا نامشروع به ی مشروع ووسیله
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 امموضا درآن، نقش یدرت علن  که با صدییق مضمون انقالک و یابدم  ت بشیری صوسط انقالک اجتماع  معنا  بیع

 .کنمم را نسبت به آنها روشن 

 

 ی انقالبمسأله

حرای ، های صهیچ انقالب  نتوانسته ا  دادگاه سرشت انقالک نهفته است و ب  شیک خشونت در »کند اسیتاد ادعا م  

ی ی  را با واژهگرالق این م و ،(۲۳۷ -ص جاهمان« )بگریزد «هاضییدانقالب »خونین سییرکوک  های سییریا واعدام

  بدان پاس صواننم اد پیروی کنند، ی م لق استاین اندیشه ها ا انقالکآینده  درآیا  کهاین .نمایدم  نیز صأییدشیک  ب 

 د، خالف ادعای استاد است. انقالک بورژوای  در سولیس وشیو م  هاانقالک ی صاری صجربهکن آنچه مربوط بهال ،داد

بدون سییرکوک خونین  آمیز ومسییالمتد در مجارسییتان هردو برخالف ادعای اسییتا  ۳۳۳۳انقالک پرولتری سییال 

ود استاد که مدع  ب شان لغو حکم اعدام بود.گرفتن یدرت اولین ایدام ا  ها بعدعمل  شد. ساندنیست« هاضدانقالب »

و روبر جانب خود شییده ا  صأکید را با یک حقیقت جزم  و ما ،با انقالک راب ه ندارد حدایل در هیچ حقیقت  وجود

«  لبانه استمنش جنگ صوسیعه : »شیود ویت  مدع  م  بردم  بکار مورد جنگ نیز گرای  را درهمین جزم و نمایدم 

 د. با این بینش باید جنگشوم  لبانه یالل نصوسعه انه وخواهصمایزی بین جنگ آ ادیعمالً  و ،(۲۳۳ص  – جاهمان)

 یزآمریکا را ن یا جنگ ویتنام علیه امپریالیسیییم فرانسیییه و و انگلیس آمریکا علیه اسیییتعمار فرانسیییه و بیشآ ادی

 کرد.  لبانه برآوردصوسعه

های  که انقالک روش سییرشییت انقالک را با  نیز اش این بارهای همیشییگ ندانم کاری در دیگر اما اسییتاد بار

: دنویسیییول انگلس م  انگارد. اسییتاد ا برد، یکسییان م  کارب آمیزیا غیرمسییالمت آمیز و ور مسییالمتهب دصوانم 

 صا دهدآن امکان م به رسیییاند وای را به یدرت م صا ه یک اجتماع  اسیییت، چرا که  بقه، انقالهرانقالک وایع »

« دلیواه»استاد لغت  (.است ا  من صأکید – ۲۳۳ص  – جاهمان« )ود با سا ی کندخ دلخواهجامعه را براسیاس صصور  

 آن اسییتنتاج کند. اسییتاد مدع  بود که ش را ا خواهی دلصا بتواند نتیجه کندم نقل یول انگلس وارد  صحریق دررا به

 آن در «دلیواه»لغت نمودن اضافه و حال با صحریق در نظر انگلس و سا یمم ما حقیقت را براسیاس صصور خودمان  

دلیواه حقیقت را به ،داشت، یعن  براساس صصورمان چنین نظری ،اش القاء نماید که انگلس همیصید دارد به خواننده 

 پرولتری ا  واگوییه انگلس حیذف نمیاییم، مالحظه خواهیم کرد که انقالک    رای دلیواه اژهو . حیال اگر سیییا یمم 

کند صا ری را مجبور م ولتدولت پر ،با گشت ارصجاع جلوگیری ا  و انقالک اما صداوم باشد هم آمیزصواند مسیالمت م 

ین سبه آوردهایش دفاع نماید.دست آماده سا د صا بتواند ا  خشیونت کرد، ایدام به را برای مبار ه با ارصجاع، اگر خود

د آیا شیی سییؤال مورداین انگلس در  .  مان  که اباید شییفاف باشیید علن  ری نسییبت به  ورگدولت کار یراب هدیگر 

چه خوک بود اگر چنین امری » :آمیز ممکن خواهد بود، چنین پاسیی  داد ریق مسییالمتالغای مالکیت خصییوصیی  به

بودند که با آن میالفت ها آخرین کسیییان  م بیدون صردید کمونیسیییت صیییورت این صوانسیییت انجیام گیرد، در م 

ها بیوب  بیش است. آنثمر، بلکه حت   یانای نه صنها ب هرگونه صو له انند کهدخوب  م هها بور یدند. کمونیستم 

ی ضروری شرای   است که هر  مان نتیجه جا و هر صمایل کسی ، بلکه در  ی صصیمیم و تیجهنانقالک نه دانند که م 

مام اند که صقریبا در صوایق نیز این امرها بهباشید. ول  کمونیست  بقات م  ری احزاک وبره اراده و مسیتقل ا  کامالً 
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الک را شرایط انق  ریق با صمام نیروکمونیسم ا  این دشمنانِ شود ورشد پرولتاریا جلوگیری م  کشیورهای متمدن، ا  

کنیم، هنگام  که پرولتاریای صحت ی پرولترها دفاع م مسییأله ا  گفتار در ها که امرو سییا ند. ما کمونیسییتم فراهم 

انگلس سیاست  سانبدین (۳۷)«.آن دفاع خواهیم کرد ا عمل نیز  در ،دوشی م وی انقالک رانده سی هن نحو بسیتم بدی 

میان سییرشییت انقالک اجتماع  و  چون اسییتاد صمایزی یدرت علن  روشیین نمود.نسییبت به اش راو موضییاپرولتاریا 

رو میزبودن انقالک اجتماع  روبمسالمت آمارکس نسبت به با نظرات انگلس و کهآن های آن یالل نیست، پس ا شیوه

ها همان ی این جملهآیا نویسنده: »نویسدم گیری ا  مارکس مچ شیان در ی همیشیگ  همان روش فروصنانهد بهشیو م 

 صکامل گریزناپذیر گونهچهی انقالک مارکس دگرگون نشیییده اسیییت؟ میارکس انقالب  اسیییت؟... آییا نظریه  کیارل  

 :نویسییدم و  گیردم جانب مارکس نتیجه  ا  (، و۷۲۸ص  جاهمان« )نجر نشییودانقالک مصواند بهسییوسیییالیسییم م 

نهادهای مدن ،  ها ونظام ، کمبود سنت–خورده وجود دسیتگاه بوروکراصیک سیال نظر مارکس  رسید که ا  م  نظربه»

ت عکس، وجود دولبر ، وصرین دالیل برای رویداد گریزناپذیر انقالک هستندجمله مهم یانون ، ا  آداک دموکراصیک و

   (.۷۲۷ص - جاهمان« )د ضرورت انقالک را حذف کندصوانم نهادهای دموکراصیک  و

 گریزناپذیر خوانده بود کهصکامل سیوسیالیسم را   س که گویا اواش نسیبت به مارک ادعای دروغین ا  نظرصیرف 

س ضییرورت انقالک را صضییاد میان  نموده که ا  دیدگاه مارکم، اسییتاد صوجه نا  این مشییروحا بدان پاسیی  داد پیش 

او  ظر،  یرا  بق نکیا ضد دموکراصی و نه وجود نهادهای دموکراصیک و کندم ین یصع مناسبات صولید نیروهای مولده و

فرانسه،  انقالک کبیر در را ثابت کرد.آن صوانم وای  های بورِژانقالک ی باید یدرت را بدست گیرد که درای صا ه بقه

ی ضید انقالک، ضرورت بکارگیری  علت مقاومت مسیلحانه ، بهیدرت رسییدند اما به ،ی صا ه بقه یمثابهبه بورژواها،

 رشییید یک چنداندموکراصی انهاده کهآن سیییولیس، با در کهآنحال  .دشییی ناپذیراجتناک ی صا هجانب  بقه یهر ا 

 رورتض های بورژوا ی برای صحکیم انقالک واما صمام انقالک .، چنین ضرورص  بوجود نیامدنداشتند هم یگیرچشم

همان صضییاد میان   انقالک کارگری را نیز انقالک بودند.ضیید اعمال یهر دربرابرمجبور بهشییان آوردهایحف  دسییت

برد یشپ پای نف  صمام انتزاعاص  برود که ماناباید به ی صا ه بقه و کندم مناسیییبات صولید صعیین  نیروهیای مولیده و  

هم  را با  اعمال یهر کارگرفتنبه ، ضرورتآن یا بعد ا   مان بدسیت گرفتن یدرت و  ، الکن چه درباشیند م  انقالک

 م  بندد. انقالک بکارضد که ای، بلکه شیوهکنندنم ن یصعی ،باشندم مهم  کهآن، با های دموکراصیکنهادی

جواما  است که در ای ، یدرت علن دموکراسی  در هر هانهاد های واسیط میان مردم و مؤلفه شیر  دادم یک  ا  

 کارکرد یدرت علن  در انحصار دولت است. روشن کردن سرشت و ،نه ایتصادیسی ت سیاس ، اما   در داریسیرمایه 

، شکل استبدادی د درصوانم د. شر  دادم که یدرت علن  شوم اهمیت بس بسیزای  برخوردار   بحث سییاسی  ا    در

یت ندارد، روعکه مشیی ر آنخاهنماید. این یدرت ب مدن  را بالکل صابا خود یجامعهمانا آ ادی سیییاسیی  شییود و   

 ،گرددم سا ی مردم آگاه نه صنها مانع  در خودش بنابراین .د، همانند خداشوم  خود   برایخودش دلیل مشیروعیت 

 یراب ه رها دهمؤلف سایرگرای نیاستبداد یدرت علن  صعی . درنمایدم مقابله  شیدت هب این  مینه در سیؤال  هر با بلکه

خشن  یشییوه . اسیتبداد  باشید م میالق آ ادی ذاصاً لذا برخالف دیکتاصوری بورژوای ،  ،کراصوس بوده میان دموس و

 ،بداهداف مست ای در برآورد سیاختن وسییله  سی ت  صا ،صا مقام انسیان برای مسیتبد   کندم انسیان را صجویز  برخورد به

 (۳۳).کاهش یابد



 

25 

 

یان م های موجود درهمؤلف یک  ا  یمثابهبهکه چنین یدرص  جای  اسیییت رت علن  دیکتاصوریید شییکل دیگر 

های راب هبین  راب   در عنوانبههای عادی، دوران ، حدایل درداریسیییرمایهجامعه  ها، هرچند مهم، درهمؤلفی  دیگر

کرد.  یوانین را مجا ات خواهدبه ، متجاو ینهردو حالت یدرت علن  . درکندم کراصوس عمل  دیگر مییان دموس و 

 ، صنها صفاوت درنمایدم سییرشییت مجا ات ایجاد ن  د، صفاوص  درمرصکب شییو خالف  اًیا عمد و اًکه فردی سییهواین

رند یصغی یابلغیر شان، یوانین فعال مایشاء وایدلولوژی بودن ستبداد، عالوه برکارکرد آنها اسیت که در ا  گذاری ونونیا

در جامعه  این صغییر ی نیروی استبدادینمایندگان مردم، بلکه به خواسیته  آنها ایجاد گردد، نه صوسیط  رری دیاگر صغی و

نوع یدرت علن  موجود  دومیان این صفاوت اصییول  ،لحاظ شییکلبه هم لحاظ محتوا وبنابراین هم بهد. شییوم عمل  

 است.

 

 دیکتاتوری پرولتاریا یدرباره

های خود شتهنو بسیاری ا  در»که مارکس  نویسدم  «دیکتاصوری پرولتاریا»مارکس راجا به  یظریهنانتقاد به استاد در

تاصوری دیک»ی جا افتاده هیچ نیا ی نداشت که اص ال  روشن و حکومت  بقاص  استفاده کرده بود و ... ا صراحتبه

ییقاً درکس ا این لف  سییود جسییت  یرا برد. ما کارداد( بهم  جباریت را صییریت اسییتبداد و که معنای مسییتقیم و« )را

مضییمون (. اسیتاد کاری به  ۳۳۳ص  – جاهمان« )بود او شیکل حکومت، یعن  اسیتبداد سییاسی  یک  بقه مورد نظر    

 روی صیت یراردادن آنها با ش نظرات مارکس رااپیش سیییاخته با مفاهیم ا  ده، ندارد وبر کارمفاهیم  که مارکس به

د محتوای آن مفاهیم را صواننم کرد، آنگاه چون  اسیتاد پسند  سینجد. اگر مفاهیم مارکس را اش م خواک پروکرسیت  

ران این مفاهیم را دیگ شیییود کهمدع  م  و نامدم  گرایانهسیییاده رامفاهیم  اینلحن  صمسییییرآمیز  انکیار نماید، با 

اش خوانای  یا با احساسات انسان دوستانه و دنیابل درک نباش برای اومفاهیم  اگر و اند،کار بردهمارکس به صرا شفاف

 باید اچر دهدم شر  ن دارد. استادبرم  د، با مفاهیم آشینا برای خودش به چالش با مفاهیم مارکس خیز ننداشیته باشی  

 ن،الیف  خودشأی صنامهجمله واژه های رایج ا نامهواژه جباریت باشید؟ چون در  اسیتبداد و  همانند ،معنای دیکتاصوری

وری، صم لق محسوک کرد؟ فرض براین ادعا که معنای دیکتا را بایسیت  این معنا آیا  .ین واژه چنین معنا شیده اسیت  ا

رابری ناب ،سپهر سیاست داریسرمایه یجامعه که در؟ همیناین واژه محتوای نوین  ندادجباریت باشید، آیا مارکس به 

مارکس وظیفه دموکراسیی   و نمایدم صضییمین  یاسییت راسیی جدای  میان ایتصییاد و و کندم ایتصییادی را پاسییداری 

ن مجری یانون ای گذار وعنوان یانونهشییرکت دادن مردم ب با و کندم این جدای  برآورد پایان دادن به پرولتاریا را در

 عاین نو معنای صعریف  جدید ا د، خود بهشییوم اش برگشییت ارصجاع را مانا با یدرت علن  دموکراسیی  را صداوم و

 داریسییرمایه یجامعه کارکردش در یدرت علن  و یدربارههمان بدو ادعاهایش  یدرت علن  نیسییت؟ اما اسییتاد ا 

ن آ ی حکومت  بقاص  را که گویا درصا واژه گذاردم  مسکوت راا  آندفاع  مضمون یدرت علن  و و کندم سکوت 

 حف  حقوق دموکراصیک و در داریسییرمایه دولتچرا  دهدم پاسیی  نبیاندا د. اسییتاد  یدرت علن  معنا ندارد، جا

حقوق  آلمان که مثال در عنوانبه ور علن  اسییت.  کارگرفتنبه هبا گشییت جامعه به گذشییته، مجبور ب  گیری ا پیش

ین جدای  د اند، لیکن یدرت علن  ا دین مسیح  پیرو مذهب  و ،که دوسوم مردمبا آن ود شیو م موکراصیک رعایت د

 این یدرت علن  در د.شییوم صدوین یوانین عرف   برگشییت اصییول مذهب  در مانا و کندم شییدت دفاع بهدولت  و
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لر دوران هیت این جامعه در که در، در حال کندم م بوعات دفاع  جیامعیه ا  حقوق دموکراصیک، چون آ ادی بیان و  

  ها بود.یدرت علن  مانا این نوع آ ادی

د به نف  صوانم دموکراصیک،  داریسیییرمایه یجامعه هر علن  موجود دریدرت اسیییتاد با سیییکوت نسیییبت به

شییمن ضییرورت سییرکوک خشیین دبه دیکتاصوری پرولتاریا، باور بهباور »مدع  شییود پردا د صا صوری پرولتاریا بتادیک

ای هم ارهشهمین دلیل مارکس حت  احقوق ایلیت نهفته اسیت. شاید به اعتقادی بهدل این مفهوم ب   بقاص  اسیت. در 

کرد. شییاید حت  ر احسییاس نم گی کارپیرو ی  بقه بورژوای  پس ا خرده ژوای  وضییرورت وجود احزاک بوربه

 داوری استاد که اوپیش ا  نظرصرف (.۳۲۳ص  – جاهمان« )کردحضیورش اورا خشیمگین م    یادآوری این نکته در

زی جز نسبت دادن صفات چی ، ن این گمانه اسیتاد در  ، یصید کندم مبدل  قد مارکس به سیاحر تاصی ال  من هب را ا 

ی ن ادعاایهب کدام من ق با صکیه به سا دم اسیتاد روشن ن  ها،شیاید ی این هردو سیت. در غیردموکراصیک به مارکس نی

خیل د درعمالً گرفتاری اسییتاد  ؟«کردحت  یادآوری این نکته مارکس را خشییمگین م »که  بردم عجیب وغریب پ 

 نق  حقوق در آوردهای بورژوا یسا ند حت  دستم  را مجبور مقوالت عام انتزاع  است که الجرم اواش بهبستن

ق با این عمل حقو منا کرد و را داریسرف ،یدرت صسییر بورژوا ی پس ا  ،لحاظ صاریی . بهرا نادیده انگارد ایلیت

 ،منا آن را با داریسرمایهموانا انکشاف  چنین راهکاری یک  ا با  ند، پایمال نمود ودبرآن استفاده م  که ا  ایلیت  را

 کار  ا برلذا حقوق ایلیت بهره ا ممنوع وکودکان ر یانون، کار ،داریسرمایه اما کنون ِجو ش برداشیت. در سیر راه  ا 

دیب أرا ص دان اوحت   ن ی نقدی وجریمه د باون عمل  متشبث شچنیبه ،داریسرمایه اگر و گیردم کودکان را ندیده 

ا ید. شییوم صرویج نظرات آنان  مانا صبلیغ و های فاشیییسییت  را ممنوع وموارد یانون، سییا مان ای ا پاره در .نمایدم 

 نجدا کرد مر  ند، حت  صانصا سیین معین  اجباری اسییت، والدین  که خالف این یانون عمل ک  ،صحصیییل ون یانونِچ

در  آورند و ور آنها را به کالس درس م ، بهر نشوندضکالس درس حا که سر  کودکان و کندم  عملآنان  ها ا بچه

ا بمثالً  کندنم رعایت  مواردی حقوق اکثریت را نیز . یانون حت  درگیردم نیدییده    حقوق فرد را ،ییانون  مورداین

 شکیل دولت مذهب  جلوگیریند مذهب  باشیند، مانند آمریکا، ا  ص صوانم  اکثریت مردم کهآن دولت، با جدای  دین ا 

 بیشد.اش صحقق م یدرت علن ی این مقررات را با صکیه بهی  کلیهدولت بورژوا .کندم 

 یظریهن دیگر بار مورداین قاد ماند؟ دراعتآن ب هباید پرسییید حقوق ایلیت چیسییت که گاه باید نسییبت ب  پس 

راب ه با دموکراس  کارگری  مضیمون حقوق ایلیت در صعیین  راهنمای ما در «موضیوع ویژه  من ق ویژه هر»مارکسی   

ک دفاع علم  ا  انقالک ناکفای  صلوری یهمه»شییید  ی  یبای گ  دوبور که متذکرگفتههم بیا صوجیه بیه   شیییود آنم 

درت، ی موضا کسب انقالب ِ شود که ا این نکته آشکار م  لحاظ محتوا، درچه به و اراله لحاظ شیکل ه بهپرولتری، چ

   .(۳۷)« کندبورژوا ی را یک  م  ریا واپرولت

 مدن  و یجامعه سیاست ا  جدای  سپهر ، یانون ار ش وداریسیرمایه  یجامعه دو انتزاع موجود در صوجه به با

 دوع  اینفرد، که خود برآیند وجود وای هر شییکل گوناگون من در صقابل دو دیگر وهم ا  هاانسییاندر نتیجه جدای  

 وظیفه دموکراس  صوری بورژوای  .دشیو م این انتزاعات ایدلولوژی شیده، منافا ایلیت پاسیداری    صحت اند کهانتزاع

 قیق  وح نظر مارکس جانشین نمودن دموکراس به کارگری صکلیق دموکراس  این انتزاعات اسیت. وم بیشییدن به داص

فرد  اجتماع  هر یاس  وجای دموکراسی  صیوری اسیت، جای  که وحدت عمل ایتصادی، س   هیا دموکراسی  آ ادی ب 
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موجودی یانون   ،داریسرمایه یجامعه مانندهنه  انسان موجودی انسان  است و ایچنین دموکراس  ممکن گردد. در

شود، بلکه ریم  ده م  اشاجتماع  خا ر وحدت کارکردهای سییاسی ، ایتصیادی و   هنه ب ،انسیان  آن انسیانیتِ  که در

کارگری   دموکراس کوظیفه دموکراصی ،نف  این انتزاعاتدییقاً  .اسیت پذیرفته شیده  نونِمقابل یا اش درعلت برابریبه

  ریق شییرکت مردم در ؟ ا گونهچه. اما گیردم عهده بهاش ا  با گشییت انتزاعات را دیکتاصوریجلوگیری  اسییت و

 ، اینمییله مردم بر گذاری بورژوای ی یانونعلت سیییی رهمارکس به اجرای آن، امری که  بق نظر صیدوین یانون و 

اگر مردم یادرند  نمایدم ول  روشییین ن .آن نیسیییتندکیه مردم یادر به   نید م وجود آورده و بیدان دامن  صوهم را بیه 

دشان گذاری را خویانون امر باشندم فرستند، چرا آنان یادر نمجلس بگذاری انتیاک و بهرا برای یانونان شنمایندگان

یعن   ،ادعای خوداستاد به اگر و باشدم سل ه  حف  استثمار و ،داریسرمایه یجامعه درحقوق ایلیت بدست گیرند؟ 

   استثمار ونفآید که ایدام به وجودوضعیت  به ،گ این گستره شرای   در وفادار بماند، باید دردموکراسی    یگسیتره 

یا  د حقوق ایلیت را ندیده گیرد وشییو م اسییتاد با هم جامعه مجبور درآوردیِمن این دموکراسیی ِ سییل ه کند که در

 اعتقاد گردد. ب  آنیول استاد نسبت بههب

شییان برحسییب شییرایط های میتلق  ندگ عرصییه ند مردم درصوانم دیدگاه مارکس با نف  انتزاعات موجود  ا 

که دروایا همان ، بیشییندسیامان م   آنبه و کنندم شیان انتیاک  های  که در  ندگ قشن محیط کارشیان و   ندگ  و

مثابه واسط بین به داریسرمایه یجامعه های  که درهست  واس ه ، بهباشید م مجری یانون  گذاری وانونشیوراهای ی 

 یراب هصا  ، پایان دهندهسییرمای ده  میان کار وواسییط سییا مانمثالً ، کردندم عمل  یک ناوجود و یک وجود وایع 

ای هد بدون هیچ واس صوانم کارور   انسانِ نف  مالکیت خصوص  مثال با عنوانبه. سا ند واسی ه نهادها را ب  مردم با

. پس  بق نظر مارکس دیکتاصوری یرار بگیردصماس  اش درعین   ندگ  شییرایط مادی و با اًمسییتقیم ،بدون صرس و

 [موجب آن، ]وایعیتبه این وارونگ ، که»نوع انتزاعات اسیییت جای  که ا سیییا مانده  برای ویران کردن اینپرولتاری

  محصیییول ]وایعیت[ کل انتزاع کهآنجای هکند، بجلوه م  انتزاع  ،مادیت یافتن کل یمثابهبهمشییییص  –حسییی 

 در ،کندم ییودات دین  متجل   آ ادی ا  عنوانبهحت  جدای  دین ا  دولت که بورژوا ی  .(۳۲) «مشیییص باشیید...

 عرصه شیص  و را در، یک سیا د م جاودان  را ، آنهاایدلولوژیک  امر ه دومثاببه دولت، عدم صشیریت کارکرد دین و 

   سیاست. سپهر دیگری را در

عدالت اجتماع  را ا ب در راب ه داریسرمایه یجامعه های موجود دروایعیتحقوق ایلیت با صوجه بههاما اعتقاد ب

 میلیون نفر ۳۸سییهم  ،بای  میلیون و ۲نصیییب و یور ۳۳، هر صیید یورو آلمان ا  در ؟صوجیه کرد صوانم  گونهچه

 ۸۰سال یبل میالدی برابر با  خانوار آلمان  در ۳۷ثروت  این حقوق ایلیت اعتقاد داشت؟به صوانم  گونهچه. دشیو م 

 میلیارد یورو را ۷۲۰مبلغ  ،سه سال اول بحران هزار انسان در ۸۲یونان  درپالین بوده اسیت.   متوسیط و  میلیون خانوار

کشورهای غرب  وام بگیرد که آلمان به  یورو ا  لیاردمی ۷۸۰ د مبلغش دولت ویت مجبور این کشور خارج کردند و ا 

 میلیارد یورو به یونان  یردریای  فروخت. دولت یونان در ۲ مان مبلغ ، ول  هممیلیارد یورو یرض داد ۳۷یونان مبلغ 

  حقوق کارمندان را کاهش داد. ا  ۳۰۴همان  مان 

 ۲ثروت  جهان بیش ا  انسان در ۳۳ثروت  و ثروت بیش ا  سیه میلیارد انسان با  جهان برابر انسیان در  ۳ثروت 

 ۷،۲سال نصیب یک درصد و این اصل دردرآمد ح ۴۲۰ سال یبل در oxfamهای  بق بررس میلیارد انسیان اسیت.   
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لیت را محترم شمارد؟  بیع  است افرادی چون آیا باید حقوق این ایدرآمد نبردند. آن  میلیارد انسیان هیچ نصییب  ا   

 ۳۰ یسییرمایهیک  که. اما جای کنندم ت صصییاعدی را پیشیینهاد  مالیا ،برای رفا آن صوجیه این نابرابری و اسییتاد در

عنوان هبآن  ا  ۲۰۴اگر  و اسییت مبلغ  بیش ا  ده میلیارد دالر سییود دهد که ۳۷۴سییال فقط  در دالری اگر میلیارد

گونه . بنابراین برای نف  اینماند اش بای  خواهدوص  بیش ا  دو میلیارد برای صیییاحبذ شیییود با هم ثرمیالیات اخ 

ف  حقیق  نقد فلس»رکس رفت که گفت ما ینظریههای آن با صوجه بهپای نقد ریشیه جامعه بایسیت  به  در هاعدالت ب 

 ها وأمنشیی کند وصبیین م  رادهد، بلکه آنشییان نم امری موجود ن یمثابهبهصنها صنایضییات را  ،یانون اسییاسیی  کنون 

 وری کند. این عمل ادراک برخالف آناش درک م معنای ویژه را در ... این نقد یانون مذکوریابدم ضرورصش را در

 هر ییژهو ق نیست، بلکه دریافت مندر هر نق ه  الت من ق مقو با شیناسی  صعینات   کند، عبارت ا که هگل فکر م 

  .(۳۳)« وع ویژه است.موض

ی مرکزی مدرنیته این اسییت که صیینعت جدید مسییلله»که  صوکوویل نقل کرده اسییت یول میل و ا  خود اسییتاد

نابرابری   بق این نظریه (.۷۳۳ص  – جاهمان« )ن   بقیات صهیدسیییت را م  آفریند شیییرایط پییدایش نیابرابری یع  

 صولید تاراخس ، بلکه ریشه درکن نمودرا ریشهرراص  آنکه بتوان صوسط مق یک مسیلله عرضی  نیسیت    دیگر اجتماع 

 حل این صو یا نابرابر ثروتبه کمک  اشمقوالت عام انتزاع  ورا ندیده گرفته استاد این آمو ش دارد و داریسیرمایه 

   .کندنم 

(. ۳۲۲ –ص  جاهمان« )دهدخبر ا  بینشییی  ایتدارگرا م مفهوم دیکتاصوری پرولتاریا خود »کند اسیییتاد ادعا م 

  اش درحد مفهوم عام، یعنراند، ول  پاس مفهوم  مشیص سین م  یمثابهبه اصوری پرولتاریاتی دیکواژه اسیتاد ا  

را  راین ایتداربناب ،، دست بردارداشینشانتزاع فراگرفته بر ب ا  ر نیسیت ضی هیچ وجه حابه و ماندم ایتدارگرای ، بای  

 :گویدم صوریته چه امعنای منف  آن. صوجه نماییم انگلس راجا به  که در نمایدم ف   ور ناش همانمعنیای مثبت  در

 ما، یاراده بیگانه بر یارادهاسیییت، مفهوم  چنین دارد: صحمیل یک  نظر مورد اینجا ای که دراصوریته به معنای کلمه»

فروش نیروی کارش  گیریم کارگر بعد ا  درنظر .(۳۲)« باشییدپذیری نیز م صحمیل رف دیگر منوط به ه ا یتصوراول  

 ه بربیگان یاراده بان انگلس صحمیل یک د که بهشییو م  دارسییرمایهصحمل فرامین عرصییه کار مجبور بهبا ورود به و

 یاراده هک است، جای  ی کارعرصیه  گر اسیتبداد وایع  در ی منف  اسیت، بلکه بیان صوریتها کارگر که نه صنها نشیانگر 

یرد، گنیا های افراد صییورت  مه وصولید برحسییب برنا که ایجامعه اما در د.شییوم هیچ گرفته به کار فرآیند کارگر در

د، نیا ا اعت ک سییکوت و کار حت  اگر فرآیند فردی در انسییان حکومت کند، هر معنا ندارد صا بر دیگر جای  که کاال

مورد  پیشا  ست که ایبرنامه کردن هبرآورد و دلیل اجرالید بهصو فرآینداش در یا ا اعت و داند که سکوتبا  هم م 

  او وایا شده بود.خود پذیرش  مشورت و

ه چرا پرسیدن  است ک: »نویسدم سیوسییالیست     یجامعه اش دردیکتاصوری کارگر و ی بقه یراب ه اسیتاد در 

« سیییتا «دیکتاصوری»ه اسیییت، نیا مند جامع منافع انقالبیی کند و چکیدهرا بیان م  منافع کل جامعهاین  بقیه که  

فاع دصوجه مانده است که گفته صمسیرآمیزش ب هم به دیگر ات ا  من اسیت(. استاد بار صأکید – ۳۷۷ص  – جاهمان)

قابل منافا م عمال دیکتاصوری درا منافا انقالب  و اند،  یرا دفاع ا امر متفاوت اع ا  منافا انقالب  دوبا دف منافا کل ا 
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ین مع یجامعه ایشییار در صمام  بقات و ی، دربرگیرندهمنافا کل دفاع ا  معنای کهآن، حال یابدم الب  معنا ضیید انق

   د.باشم 

سیاس  باشند  ،افراد بالغ آن جامعهانقالک نصق  بعد ا  لیون یم ۳۰۰ سیوسیالیست ِ  یجامعهیک  در یمنکفرض 

 ا  حال اگر اند ومیالق این حکومت نفر میلیون ۷حدود  یت  دربنابراین جمع ،آنان مدافا دمکراسیی  کارگری ۳۰۴ و

د چرا شیییوم نمایند، آشیییکار  ایدام به براندا ی حکومت گرددم هزار انسیییان ۷۰۰که بالغ بر ۳۰۴ن جمعیت صنها یا

لیه ، عکاربرد یدرت در اینجا. گرددم علن  علیه آنان  به کاربرد  ور مبیار ه بیا آنیان مجبور    حکومیت کیارگری در  

 میان  رفداران حکومت اما در ،حکومت کارگری ایدام نموده است میالفت باآمیز بهارصجاع  اسیت که علنا خشونت 

مثالً ، یک نمونهبه در اینجامن  .گیرندخدمت ارصجاع یرارم  دردییقاً یم که شییوم  های  روبروبا گرایش نیز کارگری

   .پردا مم ، کندم را مثله  ام مارکس نظرات اونبهکه   آنارشیست ،پایدار نظرات آیای ناصر

ایرادی  مورداین در اوکه به کندم نادرسییت ار یاب   را ی مارکسنظریه یدربارهت موجود روای هر آیای پایدار

ال حبدیگران را که صاناخودآگاه روایت  یت دیگران است وروا ا  بهتر روایت او نویسدم وارد نیسیت. اما بالفاصیله   

و نه  معنا دارد ،خوک مقابل در ،بهتر کند کهو فراموش م ، نمایدم برآورد  درسیییت ،درسیییت ار ییاب  کرده بود نیا 

ن سییی ؟!یسییت لمجرد سییوسیییا کار د ا شییوم خا ر  که باعث صکدر ،شکارگر، کارگرکردن در آیای پایدار .نادرسییت

 کهآنبدون  شیییود،م انتقاد روبرو  ان  که با م و کندم صی له  را مورد یانون ار ش و آمو ش مارکس در گویدم 

 یدهندهنشیییان خواند کهم ول  کار اجتماعا ال م را فراصاریی   ،هدارانسیییرمایهمجرد را  ش بیاورد، کارروی مبارکبه

 مجرد، کاراجتماعا ال م و شیامل سه عنصر، کار  جای  که مارکس یانون ار ش را .سیت ا ا الع  او ا  یانون ار شب 

نیست اذعان کند  ، حاضر ندم سیینه  همه سینگ کارگران را به رد کرده اسیت. آیای پایدار که این ، برآوار ششیکل  

 سته بروانصم ، ، حت  بسیار کوچکاشنظریهی صأثیرنوشیت، چه  کارگران  مجرد سیوسییالیسیت  برای    ویت  او ا  کار

ای راه چاره ،نید، حدایل با صوضیت آناین اشتباه رسابه را ای که اوانتقاد ا  اندیشه در صا برخ  کارگران گذاشیته باشید  

  را نشان دهد.

 کارگران نباید هیچ سا مان صعاون  و» گفت:و م  های کارگری بودهمانند پردون که میالق اصحادیه آیای پایدار

ا را، صوصیییه هصنها یک شییکل سییا مان ، یعن  شییورا ن گرابه کار ،(۳۳)« های خود صشییکیل دهندهای برای حرفحرفه

 خود آوردهای کارگری را دسییتکه اصحادیه ی مارکسو گفته خواندم انقالب  های کارگری را ضییداصحادیه و کندم 

باید آنها را بعد  ،گویدم نظرش  مورد یک گروه میالقِ اصمام حجت حدایل در گیرد. در ، نادیده مداندم کارگران 

ورا، ش  رف  ا  او ا  رو بسته است. شمشیرش را ا  ،یالقم این گروه برای کنونا هم ا  د وکشانا  انقالک به دادگاه 

، سوسیالیست  یجامعهدوم  فا  بریراری  رف دیگر خواهان راند، ا جامعه سیوسییالیسیت  سیین م      یعن  دولت در

د این صوانم نون  شییرایط ک ادعای او رشیید نیروهای مولده در،  یرا بهدشییوم  «ی نیا شهرکس به اندا هبه »یعن  

نیروهای  رشییدصنها اصکاء به مبلغ نوع یدیم  رویزیونیسییم، یعن  نف  مبار ه  بقاص  ا بالذ خواسییته را صحقق بیشیید و

ار کچون  و باشدم مزدی  یک انتزاع غیروایع  خواهان لغو کارهمانند اسیتاد با صوسیل به   یای پایدارآد. شیو م مولد، 

سوسیالیسم خواهان  و داریسیرمایه  درکار مزدی صفاوت بدون صوجه به ،محتوا نیسیت  گراین انتزاع روشین  درمزدی 

 و کندم سوسیالیست  محصول صولید  یجامعهدر  کاال و داریسرمایه در کار که کندنم صوجه  و اسیت کار مزدی لغو 
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کار  غول ر صشییریت کرد ودو کااینچنین صمایزی را مارکس میان  و محصییول صفاوص  کیف  اسییت  صفاوت میان کاال و

د، شوم نظرات آیای پایدار نیز دیده  رشید مبار ه  بقاص  نمود. لذا شییلوک در  بهرا وابسیته  یسیم  سیوسییال   درمزدی 

ش شییورای یجاد کرده ا این اعتشییاشیی  که آیای پایدار ا  اسییت، پس باید سییریعا لغو گردد. در کار مزدی کارمزدی، 

صفاوت میان مالکیت  به جزو امالک اشتراک  درآورند. فردی که هنو و کنند ضبط  را هاماشیین رختشیوی    خواهدم 

 مالکیت شیییصیی ، یعن  مالکیت بر و داریسییرمایه یجامعه ی صولید دروسییالل عمده خصییوصیی ، یعن  مالکیت بر

ده رباشد، پ  نب انسان  هم سهم هر در جامعه سیوسیالست   دصوانم  جمله ماشیین رختشیوی  که   وسیایل مصیرف  ا   

 صوان نمرا سییق خواند اما  این نظرات صوانم ند. کشاجبرگرای  م  را به مسل  ی مارکسنظریه، گونهایناو . است

یک لحظه  .ایجاد نمایند آنبرد یادرند موانا  یادی را در راه پیش شییید کیه این نظرات بعد ا  پیرو ی انقالک  منکر

بط ض ها را، ماشیین رختشیوی   داریصید نمایند م ابق دسیتور آیای پای  برخ  افراد  ص آ یجامعه نماییم که در صصیور 

 ونهگد. اما همانند صا مانا این ایدام ارصجاع  شییوندولت آنان چه نیروی  را باید صییرف کن نمایند، بیچاره کارگران و

ریافته که یکنف  صمام انتزاعات پ سل ه و نف  اسیتثمار و در اسی  کارگری  شید وظیفه اسیاسی  دموکر    در یبل ذکر که

است،  کارگرانبه دادن اش آگاه کارکرد دموکراصیک ،فرآینداین  یابد که در، معنا م دهندم سل ه را صداوم  استثمار و

اش که خواهان با گشیییت جامعه به گذشیییته نیروهای  علن ، علیهاش، یعن  بکارگیری یدرت عملکرد دیکتاصوری و

آورد همان دسییتبسییتگ  به ،خیزدچالش برم نظرات میالق به با گونهچهکه دموکراسیی  پرولتری  . اینباشییندم 

نون هم اک ا  صواننم وایعیت مشیص دارد که  ارصباط با صکوین خودِ ی هر موضوع ویژه درمارکس، یعن  من ق ویژه

 سید ابزاریدرت رهسیت که آیا پرولتاریا  مان  که ب این نی سیر  مسیلله بر اصیوالً  » :اش یضیاوت کرد آبانه دربارهامبرمپی

یا صملک  آورد، یا بالفاصله غرامت خواهد پرداخت و صملک خود درخواهدوسیالل معاش را یهرا به  صولید، موادخام و

مورد  رد یبل و   ا سؤالآورد. خواست جواک گفتن به چنین  دست خواهدصدریج بههبا پرداخت ایسیا   ب  آنها را بر

 (۸۰)«.کنمم  دیگران واگذارکار را بهن اینم ت ومعنای پندارباف  اسصمام موارد به

 

 عناصر پراتیک

های انقالب  را دگرگون »د شیییوم مدع   و گیردم ایراد انقالک مارکس راجا به ینظریهبه . اواسیییتادبرگردیم بیه  

 سییتنتاج کرد. اینا داریسییرمایههای اشییباع صولید ایتصییاد، یعن  بحران های مال  وبحران فوری ا   وربه صوانم ن

این ایراد به استاد که  نظر ا (، صرف۲۲۰ص  – جاهمان« )هستندچیز محصیول پیکار  بقاص    هر ها بیش ا دگرگون 

 گیری او مع وفاین نتیجهمان را بهصوجه ،ندشوم چه  مان  دیگر مسیالل مال  جزو مسیالل ایتصیادی محسوک ن    ا 

انقالک پرولتری یعن  آگاه   رگرایانه با کنار گذاشیییتن مهمترین عامل درجب این نظریه» کنید م کنیم کیه ادعیا    م 

ریند که آفهای علوم  بیع  را م یانون یشیییوهرولتاریا یانون صکامل اجتماع  بهده  پسییا مان صجل  آن در  بقاص  و

به مارکس ایراد دالماً (. اسیییتاد ۲۲۳ص  – جاهمان« )ای با وایعیت ندارداسیییت که هیچ راب هاش این صنها گرفتاری

اریا پرولت آگاه  سا مانده  و حال انقالک، ود رووایعیت م یعن  ش ی محبوبهسراغ واژبزنگاه  به هر گرفت که در

رمایه س د ادعا کند. درصوانم آگاه   بقاص  به مارکس را صنها اسیتاد  . اصهام عدم صوجه بهنمایدم وایعیت را وابسیته به 

 ارک شر  داد که برده سهم  ا  داریسرمایه داری، فلودال  وهای بردهیک مقایسه بین نظام رمارکس د ،جلد نیسیت 
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کس عبر و کندنم ، برده این سییهم را کار خود صلق  گرداندم او با  به داشییتندار برای  نده نگهردهاش را که بنهارو 

بقاص  پرولتاریا دروایا مارکس آگاه    نظر  بق. ماندم پنهان  اضیییاف  برای کارگر ارک داریسیییرمایه یجامعه رد

نقش یانون ار ش آشکار ساخت. انگلس  ا افشای ر را مارکس درنکه بیان صلوریک آ باشدم اش کار اضاف آگاه  به

ین ا ی صلوری عبارت اسییت ا  بیان صلوریک پرولتاریا درمرحله در ،کمونیسییم: »ارصباط با آگاه   بقاص  نوشییت در

وایعیت، که صشییریت همان  چیزی جز وایا که در ،(۸۳)« بندی صلوریک شییرایط رهای  پرولتاریاجما و ،ص جنگ  بقا

   .باشدم ، نحال لف  محبوک استاد نیز شده است

 بحران نیست. خود بحران همیشه بر معنای درک بالفصل ا شان بههای ایتصیادی حت  درشکل ساختاری بحران

چه کاسییت   مان وکنیم. لیکن چه ادراک حسیی درک م  ما کم شییدن درآمدمان را .دگذارم  صأثیرادراک حسیی  ما 

ل د بالفعصوانم موضوع انقالک  داریسرمایههای بحران . لذا درکدام به معنای شیناخت ا  بحران نیست درآمدمان هیچ

و یا درآمد ص رنه صغیی یر صولید وصغیشیان وایق نشوند، یعن  آگاه  به آگاه   بقاص که کارگران به مان  ول  صا ،گردد

 او اند ول ها شیییرط ال م انقالکمارکس بحران نظررژوا ی حل خواهد شییید. بنابراین بهنفا بومل ، همواره بحران به

   شرط کاف  انقالک را آگاه   بقاص  خواند.

ست د که شکشو مسپس مدع   برآورد نمود و« محصیول پیکار  بقاص   چیز هر بیش ا »ها را اسیتاد دگرگون  

ه صرکیب جنتی ایتصادی نیستند، بل در های ساختاری واً محصول بحرانها ضرورصکه انقالک»کمون به مارکس فهماند 

نها که ص دهدهای  صاریی  روی م برهه ی نیروهای  بقاص ، درموا نه اص ، دگرگون  در بق درهم  ا  عناصیییر پیکار

ت صولیدی موجود با مناسبا صعارض این پیشرفت پیشرفت نیروهای صولید وته بهصحلیل نهای ، وابس نهایت، یعن  در در

 بقاص  را که مارکس با صشیریت س و  صجرید   یمبار هصحلیل نهای  با  یراب هاسیتاد  (. ۳۷۳ص  – جاهمان« )اسیت 

بات مناسیی مولده و نیروهای یکسییو و در انبان صلوریک اسییتاد مبار ه  بقاص  در و گیردم کرده بود، ندیده  آشییکار

ت دیگر س  الل دربرابرمس عمده کردن یک س ت ا  همانند کاستریادیس با گیرند ودیگری یرار م سیوی   صولیدی در

قدش به ن در. کاستریادیس ماندم صوجه ب  داریسیرمایه  صولید یشییوه صحلیل  صجریدی مارکس در سی و  نسیبت به 

د مکانیسیم صحول نمود، یک  صضا  در دو موصورمنوط به ل صاریی  راصحو د که مارکس سییر یرسی این نتیجه همارکس ب

ی ا جدی بگیریم دیگری ثانورکدام رکه ه مدع  شد و  بقاص  یمبار هدیگری  لیدی ونیروهای مولده با مناسیبات صو 

   .ماندم صحول صاریی  ناروشن  لذا سیر ،گرددم 

که  کندم فراموش  گفتنشیا آن  با این و و هاندنم رمن ق صوری هم وفادانسیبت به دروایا کاسیتریادیس حت   

 خا ر، بدینباشدم  نیز ،نه آن نه این و و ،هم آن هم این و ،وجوه ی، دربرگیرندهیا آن یا این و ،جزهمن ق صیوری ب 

یرش ذو سرانجام پ ،یا آن یا این و ،گرای سی و  صجرید مارکسی  به صقلیل   اش ا علت عدم درکبه به مارکس نقد او

قش های اجتماع ، ندگرگون  اسییتاد نیز با عمده کردن مبار ه  بقاص  دردییقاً  کشیید وبینش مارکس م  مونیسییم در

 یربنا وی  همان نظریه سترون شده صأییدعمل  که در نمایدم مناسبات صولیدی را ثانوی  مولده و صضیاد بین نیروهای 

   یده انگارده شد.س و  صجرید ند ،آن نظریه نیز روبنا است که در

ا شان بجرید کرد صا امکان پژوهش مناسباتص ،دو  ریقبه صوانم ، را نشیانه  عمل یییی راب ه ییییعناصیر پراصیک،  

  را فراهم آورد. دیگرهم
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 نمالیم:صقسیم م  صولید  ندگ  مادی را به عناصر  یر یشیوه صجرید، ا  اول س ت در

سبات ول  منا ،است مناسبات صولیدی و  بیع  انسان  و یهمولدصولید مادی، شیامل وضعیت نیروهای   یشییوه 

   ا ، بیشییاین سیی ت صجرید درگرفت که  ط با نیروهای مولد درنظرارصبا  رف  باید در این سیی ت ا  صولیدی را در

 لمروی  مان مناسیبات صولید عامل پیوند با نظام ارصبا   است، یعن  بیش  در د، اما همشیو م صولید محسیوک   یلمرو

با نظام  صولید مادی در مقابل یشیییوهکننده ا  صقدم صعیین صواننم  دیگر  رح  چنین . بنابراین درسییتنظام  بقاص 

این س ت  در خرأص صقدم ویبول  باشند وجانبه م  پذیری دوصأثیر گذاری وصأثیر ،این  ر   یرا در ،ارصبا   سین راند

   شر  آن خواهم پرداخت.به ذیل در برد کهه  یربنا ره م ی وابستگ  روبنا بویر سترون شدهصصصجرید به

که  هاانانسی وایعیت  بین  یمثابهبهراب ه را  گرفت و ارصباط درنظر عمل را جدا ا  صوانم  ،سی ت دوم صجرید  در

عن  ی د م ر  گردد،صوانم صناظر با عمل   بقاص  در یمبار ه ،این  ر  است، فرض نمود. در خرصرأعمل متنسیبت به 

جزء عین   عنوانبهراب ه( صماما  جزء اول )عمل و روبنا، دو  ر   یربنا و دارد. در فرض خود  که عمل را پیشلجز

ود نشانه که خ ،یبول این  ر ، اوال با .گرددم جزء ذهن  یلمداد  یمثابهبه جزء سوم )نشانه( صماما و ندشوم  برآورد

م معرف ه بایدم جایگاه نظام ارصبا   که  د وشوم ذهن  صلق   یلمرو   درلجز ،پراصیک است، ناخودآگاه بیشی  ا  

یربنا  .  ر  وابسیییتگ  روبنا به ماندم ناروشیین بای    ، بقاص  یمبار ههم معرف  راب ه با نیروهای مولده باشیید و 

نحوی درآن یز بهماع  ایجاد نمود که استاد نحل معضالت اجت رابژه سید راه  دربراب – ر  دوبیشی  سیوژه   همانند

  این اغتشاشات خاصمه داد.  مانبه صوانم که شر  آن رفت،  س ت صجریددرنظر گرفتن دو شیده اسیت. لذا با   ارگرفت

شییکل  صاریی  را در–های اجتماع انیم، دروایا پراصیکرمفروض سییین م  یجامعهیک  صولید در یشیییوه که ا 

 در رگا لحاظ صجریدی است وبه خرأص پژوهش سی و  صقدم و  وکنیم، بلکه یصیدمان صشیریت   مشییص بررسی  نم   

 – ۸ ،صولید اشیییاء ا  ریق متابولیسییم با  بیعت عنوانبهصولید مادی،  – ۳ ، یعن سییه وجه را در سیی ت صجریدی صولید

 ،بررس  کنیم، هاانهصولید نش – ۷ و دیگربا هم هاانسانواکنش   ریق کنش و ها ا صولید راب ه یمثابهبهصولید ارصبا  ، 

 صولیدات بدون آن سییایر و باشییدم ع دیگر صولیدات مدع  شیید که صولید مادی شییرط ال م انوا صوانم دراین سیی ت 

  صعمیم داد. صمام  س و  دیگررویه بهکن نبایست  این س ت صجرید را ب اند، الغیرممکن

فاف  بقاص  را ش یمبار هچنین هم   صولید وجایگاه مناسیبات اجتماع  صوانم  ر   دواین گرفتن درنظر حال با

   ساخت. آن آشکار در را نقش آگاه   بقاص  کارکرد بحران و صاروشن نمود 

 برنمای  است که مارکس در کاسیتریادیس واسیتاد مالحظه نشیده اسیت، همان روند صحلیل و     ینظریه آنچه در

بار ه مناسبات صولید را با م   صضاد نیروهای مولد وروند صحلیل پس ا  صشیریت سی و  صجرید، در شر  روند با نمای  

 تذکرم و سییا دم هم مرصبط ندیشییه بها مثابه روند صکوین وایعیت مشیییص درسییرمایه به مضییمون کار و  بقاص  در

است  ابربر ،س ت سیاس  در صضاد بین آنها ایدلولوژیک  و است است، لذا موضوع  کار انتزاع  ا  ،سیرمایه  دشیو م 

ه ک ادی،انتق ینظریهمالک  عنوانبه ،نف  انتزاعات نیروهای خودی در شناختن ،اجتماع س ت  در ، بقاص  یر همبابا 

 در .نمایدم  این مالک نقادی ایفا ناچیزی را در بسیییار بیش صنها  وال دولت که کندم آرمان کمونیسییت  را م ر  

 ظرن ید ا صوانم یهودیان[ ] شما نیست. اگر یی انسانیرهاخود، خودیهرهای  سییاسی  ب  : »این  مینه مارکس نوشیت 
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  ا سرشت و شما نیست، ا  همه ا  ،صضاد نظر انسان  رها شده باشید، این نقص و ا  کهآنسییاسی  رها شوید بدون   

   .(۸۸) «مارکس ا  صأکید - رهای  سیاس  است ی نویمقوله

ابسته علم و اعتبار هایش وجود و اعتبار دارد وپراصیک ا علم مستقل  که علم شر  دادم با راب ه در ،این پیش ا 

ا ب انسییان را یراب ه، باشییدم نکه واجد سییرشییت سییل ه علت آنبهم بدین خا ر عل ،به محصییوالت پراصیک نیسییت

 م مالکیتحک در دلیل اعتبار ایدلولوژی خالف آن است. اما ،آموخت علم را صوانم رو این ا  و کندنم موضوع ی ا 

تیجه این نهکه ب هسییتند های پراصیک ،دلیل اعتبارش ،برعکس د، بلکهشییوم آن حکم ناشیی  ن خودِ ا  حترم اسییت،م

ای که یوانین جامعهدر  فعلیت.نه  نه معنا دارد، نه اعتبار و مالکیت دیگر ،بیا نف  این وایعییت وارونه   رسییینید و م 

د آن صوانم این روابط  صغییری در هر ،کنندم معین کسیییب  اجتماعا های صارییا وپراصیک رشیییان را ا مالکیت اعتبا

آنها  دادن به فعلیت این یوانین وهاعتباربیشیییدن ب کارکرد دولت بورژوای  در بیشی  ا   سیان بدینرا نف  کند.  اعتبار

د وشم ت مدع  مالکیراجا به ی مارکسنظریه ش ا اعدم درک دریوانین را جاودان  سا د. استاد  صا این یابدم معنا 

ری بنه بر اساس برابری صوری یا برا ه وی برابری مالکانپایه استوار بر ایجامعه»مارکس  نظر دموکراسی  راسیتین ا   

لذا درک نکرده که مضیمون دموکراسی  راستین، نف  انتزاعات ا     ( اسیت و ۳۷۲ ص –جاهمان« ) حقوق سییاسی   در

  جای  که بهره بردن ا باشدم اش عین   ندگان  شرایط مادی و کارور  بر صسلط انسانِ جمله مالکیت خصیوصی  و  

د،  یرا شوم معنا ، لذا برابری مالکانه ب سا دم  ردیگران براب را بانه انسیان   ل دارد ودنبانه مجا اص  را بهاین شیرایط  

 و بردم ی کارش سهم ندا ههرکس به ا فا  اول درنیستند.  برابر با هم هاانسان ،دموکراسی  کارگری  در دو فا هر در

فهوم شد، لذا مبابرابر نم  آنان نیز نیا  و بردم فا  دوم هرکس برحسیب نیا ش سهم   در نیسیت و  برابر هاانسیان کار

بزند، جای  که مالکیت را جا ، آننظر مارکس عنوانبه خواهدم اسییتاد اسییت که  یادعا «برابری مالکانه»درآوردی من

 فا  یا ش درن ا  اول وف انسان در صابا کار ،یک وسیله عنوانبهمثبت،  عیک موضو یمثابهبه کس ونظر ماراشتراک  به

  .گرددم دوم 

حکم بنا به: »نویسدم  داریسرمایه یجامعه دفاع ا  انتقاد به مارکس و در آ ادی مفاهیم برابری وبه اسیتاد راجا 

یم صوانم اخالی  محکوم نماییم اما  نظر یم آنها را ا صواننم ر او، کا متفکران  چون آلن وود ا  صأویل خود مارکس و

 و برابری سیاس  رویای  یا صقابل وآ»کند اضافه م سیپس   ( و۳۸۷ص  – جاهمان« )آنها را نشیان دهیم  «بد کارکردن»

به بعد  «ی یهودهمسییأل»مارکس ا   نهفته اسییت و داریسییرمایهدل  ای که دروایع  شییهروندی با نابرابری اجتماع  و

 یهمهشمند ما با دهد که داننشان نم  ؟داوری ار شی  نیسیت   گرکرد، نمایانآن یاد م  ا  گشیت و م   آن باهمدام ب

مناسباص  اجتماع  درست  نهایت صصیوری ا   داشیت، در  علم  خود ی نتایج کارارالهاشیتیاق سیو ان  که به   و شیور 

ی لحن مویرانه پوشییی  ا چشیییم دیگر با هم بار با (. جاهمان« )پروراندم  سیییر را در «برابری وایع  اجتماع »

علوم  گذاری درار ش گویا هر و دسیینجم  علم  را صنها با معیارهای علوم  بیع  کارمجدداً اسییتاد  صمسیییرآمیزش،

وط را منند، آناشدن نظر اخالی  محکوم   ادی ا آ که آیا برابری و مسیأله . این کندم را اخالی   نتایج کار ،اجتماع 

اظ لحآ ادی را نه به کارکردن برابری و ، لذا بدپرداختم آنهاشیییر  به هاسیییا یم که بارم برابری  محتوای آ ادی وبه

 شان را آشکار سا م.  کارکردن بد یکاوم صا نتیجهم  شانی مضمون اجتماع جنبه اخالی ، بلکه ا 
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برابری  کارکردن آ ادی و بد خود علتِ ،سایر کارکردهای فرد و مدن  یجامعه سیاست ا  رسپه جداشیدن خودِ 

برابری  کارکردن آ ادی و بد ردارد، خود دال  ب سییل ه وجود اسییتثمار و داریسییرمایه یجامعه که درد. همینشییوم 

آن، نشاء م کهآنبدون  س ت صو یا درآمد صوجیه نمالیم، لحاظ اخالی  دررا به ثمارتکه یصید نمالیم اس این و باشید م 

است صا  اکه کوش باشدم ی فردی مییله برابری در کارکردن مفاهیم آ ادی و ی بدن  صولید را، نقد کنیم خود نشانهیع

ه این راب  د. درشوم آنها خوک کارکردن  خیالش موجباندا د که بهمسیری ن اچن برابری را در کردن آ ادی وکار بد

 ت درااین پس عدم مساو است که ا  ی اعالم صریت این امرشدن ریابت آ اد به منزلهین وارد بنابرا»داد  انگلس صذکر

 و اندارسرمایهنتیجه  در کننده ویدرت صعیینسرمایه به آنهاست و یسیرمایه صسیاوی   عدم میان اعضیاء جامعه صنها در 

وضو  نشان داده است که نه املش بهصک در داریسرمایهامری که  ،(۸۷)« جامعه صبدیل شدند ی بقهاولین بورژواها به

  این عدم صساوی خاصمه دهد.به باشدم یادر  نه و خواهدم 

علوم  شییدم که در متذکر علوم اجتماع  سییین گفتم و کارکردشییان در راجا به یوانین ار شیی  و این پیش ا 

لیل ماع ، شروع کرد، لیکن صحموضیوع اجت نسیبت به  آپیشی  یمثابهبهیوانین ار شی ،   بررسی  را با  صوانم اجتماع  

اید صا یا صییل  باشند، روشن نم تزاع ، معلول ونند وایع ، اصوانم که  ،موضوع را دربرابر هست  آنها بایسیت  سیرآخر  

ری براب»سرش  کند مارکس درکند. اسیتاد ادعا م   موضیوع اسیتدالل  برابری را نسیبت به  آ ادی و یراب هشیود   یادر

، ل هن  نف  استثمار و ساه مارکس، یعگدید حت  فرض برابری وایع  ا  گویدم پروراند، اما نرا م « وایع  اجتماع 

   .دآیم بدست  داریسرمایه یجامعهنف   صنها در

شهری ندارد. راصیک نیست،  یرا دموکراس  آرمانشهری دموکآرمان»که  دهدم دموکراس  شر   یدرباره اسیتاد 

سامان  نیست که مارکس صصویر به یابل ییاس با جهان یکدسیت و  یهادشیواری  ها وامرو ی درگیر صنای  یجامعه

 آرمان  کمونیست  مارکس، که در یجامعهصر ا  آن وایع  است. بارها وایع  ،راصیک آناما پیشرفت دموک ،کرده اسیت 

ی نظریهمجدداً (. استاد ۸۲۳ص  – جاهمان« )درمان  صجربه شد–کار اجباری و های کارهصورت دو   اردوگاعمل به

 در ،هاصأویلنداریم، بلکه  صأویلادعایش که  و نمایدم  صأویلصنها شیییامل یک آرمان   یجامعه یدربارهرا  میارکس 

این کمونیسم نابهنگام »کمونیسیم خام )نابهنگام( نوشت  . مارکس راجا بهدهدم کاهش  صأویلیک مورد مارکس را به

ن به صعمیم آ سییوی دیگر ا  کند و  هدف خود را الغای مالکیت خصییوصیی  اعالم م سییوی سیییمای دوگانه دارد. ا 

 برد. صنها هدف حیات رابین م  ا  ذوق را با اعمال یهر کند. یریحه ونباشد، نابود م  پذیرد. هرچه را مالکیتپردا م 

 مالکیت یراب هدهد. گان گسترش م همرا بهاندا د، آنرا برنم  نقش مزدوری.  دشماری مادی م واس همالکیت ب 

یت . سرانجام مالکیابدم ادامه  «چیزها»موم  با جهان عمالکیت  یراب هشکل د، بلکه بهشوم خصیوصی ، گسیسته ن   

جا که این آن ... ا خیزدهمآوردی با مالکیت خصییوصیی  برم  بهشییکل  حیوان  عموم  به خصییوصیی  همگان  و 

دیت هب ی من ق  مالکیت خصوص  است. اگرهاست بنابراین نتیجهصمام  مینه کمونیسیم، ناف  شییصییت انسیان، در    

دیگر،  وجه ه سییل ه گسییترده اسییت، آ مندی را ببینیم که به جامع یم در پس پوشییش همگان  که برصوانم  ،گولیمن

 مالکیت خصییوصیی ، آمییته با حسیید اسییت. هرکس علیه مالکیت برداشییت همگان ا  جوید.حاکمیت خویش را م 

 ار حقیقت رکند، حسد، گوهپست همگان  نزول م  صا یک س ت سرانجام همه چیز رد وشیو م خصیوصی  دیگری   

، صمدن را به انتزاع . جهان فرهنگ وآوردم فقر همگان  را به ارمغان  گیری، حسد وهنگام اوج داید کمونیسم صا بهم 
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یک سادگ  هایش صعال  نیافته، بلکه بهد که نه صنها خواسیته کنموجود بینوای یانع  بدل م انسیان را به  کند. ونف  م 

 –عهجام–همگان   دارسرمایهاست. دستمزدی که  دستمزد برابریدر  و کار . اشتراک، دردچار شیده است  طبیعیغیر

معه اج یهمهکه بر  دهندم سرمایه، دو سوی یک راب ه را صشکیل  کار وسان د. بدین پردااشیتراک  م   یسیرمایه ا  

ته ناخرسمیت شیدرت به ، ثروت همگان  وسرمایه همگان صحمیل شده و گسترد: کار، وضعیت  است که برسیایه م  

نظر صصییویر کرده اسییت به  این واگویه مارکس در نظراص  که .(۸۳) «ات ا  مارکسصأکید –ی اجتماع اسییت شییده

ی مارکس آشیینا اسییت، کماکان  نوشییته این اسییتاد با کهآنبا  بود که در شییوروی صحقق یافت و بین  وضییع پیش

اسیییتاد مدع  شییید که  .ماندم ادعاهایش وفادار نصفکرش غلبه کرده که حت  نسیییبت به چنیان بر اش آنصو یکینیه 

   استاد خوانای  ندارد.خودِ های ادعا و داریسرمایهمدافعان  و های رسوالنکه با گفته« شهری ندارددموکراس  آرمان»

 است که بیش کامل اشتغال آنان راجا به یهرشود، نظم  شیهری بورژوای  مانآرنظرات  رفداران بوط بهآنچه مر

ارگران میان ک شهری درصبلیغ این آرمانبه کن شده است،آن بیکاری ریشه ی بهتری که درآیندهبه با وعده سال ۸۰۰ ا 

، اما دکنم آرمان  مقایسه  یجامعهصیک را با کرارفت دموپیش استاد گونهچهکه  مشیکل  ا این نظر. صیرف اندمشیغول 

 در های کنون دشواری ورفا صنایضات  در،  یرا پیشیرفت  کرده اسیت   این پیشیرفت را آرمان  خود اسیتاد ناخودآگاه 

هم با اغماض ا  کمونیسم صییل  استاد  با  صلق  نمود. آرمان  مارکس یجامعهبهتر ا   بایدم را  داریسیرمایه جامعه 

بحران  حرف  یجامعه درحال  وال، ا  داریسرمایهمارکس ا  : »نویسدم است، استاد  داریسیرمایه  هیر جامعه که ص

سا ی در حال سالم  به پزشک پایان دهد. اوی راه کاستن  مان بیمار بحران ا دانسیت که به خود م  یوظیفه او میزد.

 .(۷۳۲ص  – جاهمان« )دهد را خبر مرگ نزدیک او نزدیکان بیمار، بل بیشتر شبیه پزشک  بود که بهبیمار همانند نبود

  .استگر ساختن آن جاودان جلوه و داریسرمایه یجامعه دفاع ا م استاد لب کال

مبنای مورد یبول هگل این است که » :نویسدیول او م  ا   لبد وشیهادت م  ادعایش هگل را به صأیید اسیتاد در 

شوند دانسته م  صدریج کشق وهاجراء شوند ب دولت لیبرال مدرن باید رعایت و که در  برابری حقوی اصول آ ادی و

 بهتر (.۸۲۳ص  – جاهمان« )ا نزدیک نیستهرهای  صودهاصل خودیییت  بیشتر بهیابند... آیا چنین برداشگسترش م  و

نین با  هم نه که چ ن صاری  بیان کرد. نه ومعنای پایابه داریسرمایه یجامعهصثبیت  شهری را درآرمان صواننم این  ا 

رکرد جای  که کا ،نمایدم یبول این سیییسییتم اجبار ها را بهنیسییت  یرا صوده نزدیک هاصودهاصییل رهای  برداشییت  به

م ظهر ن» که او گیردم نام فوکویاما ایراد فردی بهجامعه رود. پس  مان  که اسیییتاد بهاین  د فراصر ا صواننم  هیا صوده

 «ین ور بنیادبه» چیزایم که هیچدهما متوجه شیی»خواند ه م دارانسییرمایه  ور بنیادین دموکراصیک وبه« ممکن آینده را

صول حقوق آن ا وجود آید که درد بهصوانم  ایجامعهدروایا استاد سع  دارد رد گم کند که  ،(جاهمان« )ندارد وجود

   .باشدم ن داریسرمایهن جامعه لیبرال  جاری است ول  آ

اد، را شفا د داریسرمایه بیمار یجامعه صوانم که  ی ارکس با چنین ادعام شهریآرماننف  نظریه  در خود استاد

ه کیک اصل بنیادین  عنوانبهجای  که هست  این جامعه را  ،دهدم اش را صا مر  یبول یک دگم گسترش شهریآرمان

وجود ندارد  «ادین ور بنیبه»که هیچ چیز  یاما ایراد گرفتبه فوکو د. استاکندم یالب اش خوانندهنبایست  صغییرکند، به

مدیریت  اصول خودییییسیید، اما اسیتاد راجا به  رهای  خواهند راصیل خودیییی برابری به کشیق آ ادی و  در هاصوده و

 ت،مدیریت اسیییسین خود ش درصرین بیناروشن صرین وسا وکار موجود با ار که این مبهمبین رفتن  ا : »نویسدم 
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 آیا استاد با  .(۳۳۳ص  – جاهمان« )واهدبودی چه کسان  خهعهدصو یا به روشن نیست که سرانجام نظارت مبادله و

. مالحظه خواندم غیرممکن  را یاما میالق اسیییت،  یرا حذف با ارد میدع  باشییید که با نظرات فوکو صوانی م هم 

 و اصل  بنیادینعنوان هب داریسرمایه یجامعههای نهادی یک  ا  آن، جاودان شمردنِ واستاد  شهریآرمانشود که م 

هست  ته بهصو یا را وابس صعیین مبادله و سرنوشت انسان در و کندم  صجویزیدرگرای  را  ،ی بشریصعمیم آن به آینده

ار یر هاانسیییانخود فرای  چون با ار کندنم . اسیییتاد صوجه نمایدم هیر کاالی  را ص لذا صولید  و سییا د م نهاد با ار 

حسب نه بر ،را نیروی کارمثالً  ،اصل صو یا  رف نیسیت و ب  چون د وشیو م  کننده سیرنوشیت آنان  ، صعیینگیردم 

ذا نظم  خاصمه دهد. لنیست که به ب  ، پس یادرسا دم ی یوانین سیرمایه عمل   پایه ، بلکه برهاانسیان های خواسیته 

 در «وضع  است که محتاج پندار است پندارهای یک وضا، نیا  به رهای  ا  نیا  به رهای  ا »ی مارکس که این گفته

یلمرو رستگاری ناسوص  نتواند بهبه پندار و داریسیرمایه خدمت بهیصید   با عمل روشینگر پندارهای اسیتاد اسیت که   

   آگاه  راه یابد.

آورد مارکس اسییت. یهرسیییاسیی  دسییت نظریه او راجا به یهرمورد مارکس،  انگیزصرین مباحث دربحث یک  ا 

سییاس  برای   یهر غیرموجه ا  دالیل موجه و با حاضیر  حال چه در گذشیته و  های بورژوای  چه دردولت نیسیت و 

 رونای گیرند. ا کار نهرا بکه با هم آن آورد شیاهد  صواننم برهان  را  گونهچههی اند وشیان بارها بهره برده حف  منافا

د، شییوم   خوانای  ندارد. اما آنچه مربوط به مارکس یا رد م لق آن با شییرایط کنون و یهر هرگونه خشییم گرفتن به

 «باشییدم  نوی یجامعهکهن  اسییت که آبسییتن  یجامعهمامای ، یهر: »گفت کهمحتوای یهراسییت راجا به او ینظریه

 د وبیافرین د چیزی نوینصواننم گاه هیچ یهر که شییر  داددید، خالییت م  یهر برخالف نظر سیینت  که در و ،(۸۷)

کند یا نظام پیشین را پاسداری م عمالً  ی نظام اجتماع  نوین  نیست وآورنده وجودبه خودخودیهشید یهر ب  متذکر

ارد، بلکه دصحول جامعه ن بنابراین نقشییی  در .دهدم یبال آن انجام  نوین همان وظیفه را در یجامعهبیا ایجاد  ییا   و

 رآیندف یا در خیزد وشییرایط موجود برم  دفاع ا موایا اضیی راری، به در ،اختیار یدرت دولت  ک وسیییله دری مثابهبه

 .کندم کارکردش معنا پیدا است، اش فراهم شدهیر شرایط که مقدماتیصغ

را سییرنگون کند، سییا د، آن که نابرابری را ممکن م هرگاه  ور» :نویسییدم یهر  یدرباره یول روسییو ا  اسییتاد

مهری نا دودن  » نظریهکه این  دهدم ادامه  ( و۸۲۷ص  – جاهمان) «رفت راه  بیع  خود پیش خواهدبه چیزهمه

 یدهی روسو دربرگیرناندیشیه  در که یهر کندنم صوجه  (، وجاهمان« )چنین انگلس نهادهم های مارکس وبر اندیشیه 

ای که آیای دورینگ پس خود مثال کودکانه» .درآید انگلس جور یشیییه مارکس ودبا ان دصواننم خالییت اسیییت که 

ر فقط کند که یهاثبات رساند، ثابت م به« اصیل اساس  صاری  » عنوانبهرا  ن کشیق کرده اسیت صا یهر  خاصیه برای ای 

 کارهکه برای صحقق آن ب ایوسیلههمان اندا ه که هدف نسبت به، نفا ایتصادی هدف است. بهبرعکس وسییله است و 

  آن ی سییاس جنبه ی ایتصیادی مناسیبات دربرابر  صاری  جنبه همان اندا ه نیز دراسیت، به « صراسیاسی   »شیود  برده م 

ه ایتصاد گولیم کیرارداده باشیم، باید ب که سیبک شیوای آیای دورینگ را مورد استفاده باشید. برای این صر م اسیاسی   

« خا ر نفس خود عملبه»هیچ کجا  در هرگز آن( بوده اسییت ومعنای عام أمین معاش )بهای برای صوسیییله»همواره 

 (۸۲)«.های سیاس  نبوده استدی گروهبنصقسیم
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نجا آ صلوری سیاست ا  در .پردا مم روسو  نظرگاه سییاست ا   دولت وراجا به ی مارکسنظریهصشیریت  حال به

ه انتزاع سییاسیت نسبت ب   عنوانبهنه  و صقابل وایع  ،مارکس برعکسِ سییاسیت را   مدن  و یجامعهصقابل  که روسیو 

 ویرانگری ،دولتاش نسبت بهیکرد، اصیل ویرانگر او با دولت میالفت م  کهآنخا ر و به درک نمود مدن  یجامعه

جود نداشت، و مان  که دولت با گشت به ؛ یعن گذشتهبا گشت به یشیوه؟ بهگونهچه، اما وایع  صلق  شد یچیز بر

که ا  دیدگاه مارکس دولت بورژای  یک انتزاع اسییت و باید نهادهای  که این یعن  یک رمانتیسییم غیروایع . حال آن

ن شکل نماییم که آ شکل  گذاربه و رویما  این شیرایط ب  فراصر شیویم  ، درهم کوبید صا یادربیشیند م انتزاع را صداوم 

د، نشوم حف   ی مارکسنظریه آوردهای صاریی  درنه صنها دست سانبدین. محمل  وال دولت را درخود داشته باشد

دارای کدام  سوسیالیست  یجامعه دولت  که انتزاع  نیست در که دولت وایع ، باشدم این وایعیت نیز  گرنبلکه روش

   است. کارکردی و جایگاه

ران برای وی است ت، بلکه سیا مانده  نظرگاه مارکس چون یک انتزاع نسیبت به جامعه نیسی   دولت پرولتری ا 

 ( یاجرا گذاری واش )شوراهای یانونگ هسیا ند  یک  رف با رو چنین دولت  ا این جامعه، ا  انتزاع در سیاختن هر 

امر ) دهدم شان شرکت معنوی های میتلق  ندگ  مادی وصمام  بیش اش مردم را دردموکراصیک خاص یشییوه به

 ،داناش با گردگذشتهد جامعه را بهویرانسا ی هرانتزاع که بیواهیاری همان مردم بهف دیگر به ر ، ا برد جامعه(پیش

مبار ه با وارونگ  که بیانگر  یعن ، درعمل .هدایت جامعه( )امر خیزداش بیه چالش برم  ی دیکتیاصوری وسییییلیه بیه 

، ندکم جاودان   رهبری در جامعه را و صعیین اافراد ر یارادهسرمایه  جای  که صضاد کار ودر  ؛صاریی  است یاراب ه

 صنها ،هعجام دررا با  وال دولت  جامعه بردپیشامر  و رهبریکه صوامان بودن  گردد دموکراسی  کارگری بایست  کوشا 

  مبدل نماید. آن بردامر پیشبه

 او گونهچهم داد که اهنشییان خو ،نقش دولت دموکراسیی  وادعاهای اسییتاد راجا بهنگاه  اجمال  به دراینک 

 .   ندم دامن  خلط بحثبه

 نامد( م ۷۳۲ص  – جاهمان« )حکومت اکثریت مردم صرمعنای روشنحکومت مردم یا به» اسیتاد دموکراسی  را  

مردان و   نان و یبول حقوق برابر مردان و  نان و ی همگان ا أی عیت حق ر»معنیای حکومت اکثریت را نه صنها   و

نظارت  ، یعن  کوچک شیییدن یلمرو فعالیت دولت و«دولت حدایل»یوم ، بیل پیدای    نژادی وهیای  حقوق ایلییت 

نتیجه  برده و دولت نام های مستقل ا سیری سا مان  یک سیپس ا   و نمایدم ( برآورد جاهمان« )مدن  برآن یجامعه

ی همگان  را أحق ر»کسیی  که مار ،(جاهمان« )دموکراسیی  برای مارکس غیرممکن بود ا  همین صصییور اما» :گیردم 

  (.جاهمان« )یبول نداشت

 ا ک  ی وا نظرم که بهمدن  سین راند یجامعه سیاست ا  جدای  سپهر ا  دیدگاه مارکساین با صوجه بها پیش 

 را مارکس ینظریه رف  این  ما، ا  کارفراموش دانسییت. اسییتادِ م نف  این جدای   وظالق دموکراسیی  کارگری را

وع  موض وها کشق جدید لیبرال عنوانبهرا  مدن  یجامعه سیاس  و جدای  سپهر ،پشیت   در اما ا  ،انگارد ندیده م

 ها ا صوسییط لیبرال گوید این بحثم  و سییا دم م ر   مجدد برابری نسییبت بین آ ادی و برای یک بحث جدی در

های امرو ی به مارکس بنیادین  که لیبرال انتقاد: »اسییت ده ر  شیی «انصییاف»صحت نام  «راولز»جمله فردی به اسییم 

معنای و...( به های کاری امکانات اولیه، درآمدها، سییاست )دروایا فضیا  فضیای خاص  که برابر لب  او دردارند، این
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ای فض خواه  خود آنان: آ ادی درآ ادی فضاها نیست، همانند نقادی مارکس است ا  سایر دسیت آمدن برابری در به

لولوژیک سییرانجام دای پیکار و سییدهحدود د رسیید که پس ا م  نظرفضییای اجتماع  نیسییت. به دی درسیییاسیی ، آ ا

اش، خود را کاری مصلحت فراموش اسیتاد در (. ۷۳۲ص  – جاهمان« )ای برای بحث  جدی با کردیلمرو صا ه صوانم 

سیی ت ایدلولوژیک ، بلکه  ا نه درجدی ر این بحث بسیییار ،سییال پیش ۳۷۰حدود   یرا مارکس در ، ندم صجاهل به

همواره  داریسییرمایه یجامعه برابری سییاسی  در  ثابت کرد چرا  م ر  نمود واش لحاظ کارکرد اجتماع ن بهچنیهم

 معنای آ ادی مالکیت خصییوص به ،آ ادی سییاسی   بایسیت   م جای  که در ، متضیمن نابرابری ایتصیادی خواهد بود  

این ه به، صا جمله استادهای امرو ی منلیبرال د. اگرشوم به نابرابری ایتصادی کشیده الجرم این آ ادی  ،فهمیده شود

ند، نکجدی یلمداد م   را بحثآن و« فضای اجتماع  نیست فضیای سیاس ، آ ادی در  آ ادی در»اند که دهنتیجه رسیی 

   اند؟کرده برابری جدا ی را ا مایند چرا آ ادنروشن نم  کهاین دوم، خیر دارندأونیم صود یک یرنحد، اوال

بدو  ا  داریسییرمایهجواما  ها خودشییان دروایعیت معنای حکومت اکثریت مردم نیسییت و  بههمگان رأیحق 

 علت یدرت علن  وآنان، به مدافعان و دارانسییرمایهاین جواما همیشییه  اند که دراین حقیقت بیانگر پیدایش صاکنون

   ا لی همگان جزأوق دموکراصیک که حق راند، بنابراین اسییتاد صفاوت بین حقداشییته ررا دراختیا  مام امور غیرعلن 

   حکومت اکثریت را درک نکرده است. و آن است

مدت، امکان  اصییالحاص  درا  فرآیند با صجربه دموکراسیی  سیییاسیی  به صدریج در »کند اسییتاد خود اعتراف م 

 دارای  یک  ا  ی صصاعدی نسبت به درآمد وهای افزون شدهت: مالیادآیم فراهم  گسیترش اصیالحات اجتماع  نیز  

اجتماع   امکان فراهم آمدن دموکراس ِ این ادعا اسیتاد مانند همیشه ا   (. در۷۲۳ص  – جاهمان« )هزاران مثال اسیت 

  درابکه انشاء کندم دیگر همان رسیتگاری ناسوص  را موعظه   بار راند وکه صاکنون بدسیت نیامده اسیت، سیین م    

وایعیت  دموکراسیی  اجتماع  نزول اجالل خواهد نمود. اما در ،مالیات صصییاعدی انگیز بهاری همراه بادلیک صییبت 

  د.شوم  حمتکشان ن این رستگاری ناسوص  نصیب کارگران و چیزی جز وعده، صبر و یناعت ا 

 آ ادی انسیان ، آ ادی سییاس  و   خواهد که به انواع فهم ا ما م  خود دموکراسی  ا  »د که شیو م اسیتاد مدع   

حکومت : »کندا  آبراهام لینکلن نقل م  «ما»در روشیین کردن این  ( و۷۳۳ص  – جاهمان« )بیاندیشیییمدموکراسیی  

 یا صرغیب گیرند و  را م اجتماع کل  و امور در های اساس  راآن مردم صمام  صصمیم که در ایمردم... نظام سییاس  

 در ندصوانم مردم وایعاً (. آیا ۷۷۰ص  – جاهمان« )ها شییرکت فعال داشییته باشییندگیریشییوند که دراین صصییمیمم 

ل صرین مسالاساس  ،هاهمین سا مانامثالهم شرکت کنند؟ جای  که  های چند ملیت  وسیرنوشیت انحصارات، شرکت  

اص ال  هاین ب ا الع  ا مردم  که هیچ  گونهچه، پس دارندم سا مان ، میف  نگه  سیا مان  را صحت عنوان اسیرار  

 لغو دصواننم  همگان ،ی ألذا حق ر؟ شرکت فعال نمایند ،هاگیریصصیمیم  ند درشیو م  سیا مان  ندارند، یادر  اسیرار 

سپهر سیاست همواره  مدن  و یجامعهصضیاد میان  بورژوای  صحمیل نماید،  یرا  دموکراسی  بهرا  مالکیت خصیوصی   

مدن ، یعن  نهادینه بودن مالکیت خصیوص  را، به   یجامعه ه صابوی بنیادین درک کندم  حاکمیت سییاسی  را مجبور  

را  ن صابوکه ای باشدم رو نقد ایتصیاد سییاس ، نقد صبیین بورژوای    آن دخالت ننماید. بدین در رسیمیت بشیناسید و   

 حکومتبه که این حقاضیییافه آن، به، یعن  پذیرش حریم مالکیت خصیییوصییی  فردکندم رسیییم  جاودان یلمداد 
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اند، بدون های مردم ایجاد شیییدهپرداخت مالیات مالکیت عموم  را که ا  بیشییی  ا  دهدم اجا ه  داریسیییرمیایه 

  فروشد.مالکان خصوص  بگیری بهأیر گونهچههی

ه این کند کیول مارکس دموکراس  بورژوای  ادعا م یک مدافا دموکراسی  سیاس  یا به »د شیو م اسیتاد متذکر  

اع  مگیری مربوط به  ندگ  اجتصصییمیم آورد صا درصرین امکان را برای صمام مردمان فراهم م سیی  بیششییکل سیییا

 ش به مارکس خیزی مجددرستگاری ناسوص  استاد برای حمله یین موعظهبا ا (، و۷۲۷ص - جاهمان« )شرکت کنند

یگر د در یک فضیییا فعال و در را ذهن او و بینش مارکس محدود به پیکار  بقاص  بود»کند ابتدا ادعا م  .داردبرم 

دروایا یک فضیا، یعن  فضای آشت    که منظور اسیتاد ا  فضیاهای دیگر   ،(۷۳۳ص  – جاهمان« )فضیاها سیاکن کرد  

انسان   معنای برابری صامس  بهدموکرا» که در بینش او  ده بود به مارکس اصهام آن اما اسیتاد پیش ا   .باشید م  بقاص  

. اما اوال،  ندم فراموش  مصلحت  خودش را به (، الکن دراین اصهام نابجا اسیتاد سیه بار  ۷۳۲ص  – جاهمان« )اسیت 

 معنا ،دن مسییالل، ا  جمله برابری صامجانب مارکس، نف  هرگونه صام بو ه ا ی هر موضییوع ویژه  ر  شییدمن ق ویژه

 که،این گرفت. سوم مارکس یرار د که مورد نقددر انقالک فرانسه بو شعار بورژوا ی ،برابری صام شیعار  ،. دومادهدم 

حقق ص»مارکس  نویسدم و  گیردم به مارکس ایراد هم  مورداین در ی برابری صام است وخود، عاشق دلسوخته استاد

 این شاهکار( که به۷۲۰ص  – جاهمان« )دیدناممکن م  داریسرمایه یجامعه در اجتماع  را برابری صام ایتصیادی و 

 او صیب  بیش نیست. برای ین آیای پرودون، ناگزیر انسیان متع بنابرا» :دهم بان مارکس پاسی  م   کاری ا راموشدر ف

 ینب سنتز ی صعادل وشیق صیحیت نق ه  ی کمسیأله واژگون نمودن جهان کنون  اسیت، به حرکت صاریی ، که درحال 

 (۸۳)«.یابدم ی بورژوای  صقلیل اههمقول

  وکراسییندارد که دم دگرگون  مدام نیسییت، هیچ لیبرال وایع  باور فرآیند وکراسیی  جزدم»کند اسییتاد ادعا م 

که دروایا صوجیه نابرابری اسییت که اسییتاد یول داده بود انکشییاف    ،( ۷۳۲ص  – جاهمان« )کامل بتواند صحقق یابد

دهد شر  م  پردا د و  م صوجیه نابرابری اجتماعیک مثال به خاصمه خواهد داد. پل ساموللسن در آن به دموکراسی  

ل چشم بمقا سکوی پالین در افراد در اند که سرای ساخته شدهیک اسیتادیوم ور شی  سکوها بگونه   فرض نماییم در

روی پنجه پاهایشییان بلند صمام افراد به شییود. حال اگرنحوی که مانا دیدن با ی ، بهدسییکوی باال یرارگیر در ،افراد

د صوان م ی پایش بلند شود، حدایل اوپنجه نفر روییک صنها ، اما اگرگرددم ایجاد نوضیا سیابق    شیوند، صغییری در 

  ا صوانم چرا ن دهدم شییر  ن کند وصوجیه م  آمریکا را با ی را مشییاهده کند. سییاموللسیین با این مثال نابرابری در

ی دالنهم عاصقسی صوجیه نابرابری، ا  چنین در. هماین مشکالت بر نیورد وری سیاخت که به  را همان ابتدا اسیتادیوم 

   .کنندم  صأییدیم قجواما غرب  من غیرالمست در را هانابرابری سانبدین و راندی سین م وشور در فقر

کن . الکندنم مورد استاد صدق  ندارد که حدایل در دموکراسی  کامل باور ایع  بهاسیتاد ادعا نمود هیچ لیبرال و 

صا مان  که این واژه را استاد  است و «کامل»ی صشریت همان واژهاسیاسیاً   راسی  کامل  وکدم یدربارهمشیکل اسیاسی     

  گشا باشد.هد رصواننم که  کندم اضافه  مجهوالت دیگر صعریق نکند، مجهول  بر

 معرض خ ر در داریسرمایه یجامعه دید که آ ادی درمارکس م »شود: اش مدع  م ادعاهای عدیده استاد در

رای گفت بلذا م  گیرد، جنگ  بقه با  بقه را داد و آ ادی بکار سییاست کارگری را در دفاع ا   کهآنجای هب و اسیت 

(. ۷۳۲ص  – جاهمان« )موجود یجامعهنه برای آ ادی، بل برای درهم شکستن چارچوک  کنم، اماها مبار ه م آ ادی
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مورد صهدید یرارداده بود؟ چه جامعه  را در هابود که آ ادیخود بورژوا ی ن این اسیتاد یصد ندارد معترف شود آیا  اما

 انقالک اکتبر و ا  بعد گرفت؟أی  نان را ندیده م حق ر و کردم  ی مردان را مشیییروطأجیامعیه حق ر   نیروی  در

یک سال بعد ا  آن در  و ۳۳۳۲سیال   آلمان در ی برای  نان درأمشیروط برای صمام افراد، حق ر أی غیرپذیرش حق ر

آن بدست آوردند. اما  سال بعد ا  انگلستان دو در و ۳۳۳۳سال  فرانسیه  نان این حق را در  ریکا صصیویب شید. در  آم

ی همگان  را یبول أی  نان برخالف ادعای استاد که گفته بود مارکس حق رأحق ر آیا این مارکس نبود که همواره ا 

 ص – جاهمان« )دست نیافتن  بودی  نان رویای  أر حق» ارکس  مان م در نویسید م کرد؟ اسیتاد  ، دفاع م نداشیت 

ول  مارکس  ،مردان دفاع نکردند حق برابری  نان و  مان ا آن ها درگیاه لیبرال هیچ کیه  کنید نم اعتراف  ول  ،(۷۲۷

معرض  مقابل این خواسته، آ ادی را در بورژواها با مقاومت در ،اسیتاد  یادعا برعکسِ این آ ادی دفاع کرد و ا دییقاً 

   .ادندد یرار خ ر

ن های گوناگوبه شکلسیوی صهیدستان   سییاسی  بورژوا ی ا    یبرنامه»که  نمایدم اسیتاد ادعا  مجدداً  دیگر بار

نتیجه  نکرد و صأییدگری را این همسییان کند چرابه مارکس انتقاد م  و ،(۷۲۷ص  – جاهمان« )پذیرفته شییده اسییت

یاس  س فریبکاری، صفاوت میان دو سیاختار  شییادی و  عنوانبهدموکراسی      با ر  دیدگاه افرا»که مارکس  گیردم 

الکن استاد خودش  (.۷۳۸ص  – جاهمان« )دیگری استبداد را نادیده گرفت متفاوت، یک  دولت دموکراصیک و یکسر

ساختار دو ف بهاعترادموکراصیک رسیده است،  یرا  صفاوت میان حکومت استبدادی ومدلل نکرده با کدام معیارهای  به

کارکرد  و دشییوم بیانگر حقیقت  ،که اوال باشییدم  پذیرلحاظ کیف  امکانبه روشیین کردن دو محتوا متفاوت، صنها با

ا لذا خواننده ر ندارد و ابرا  کرده بود که حقیقت  وجوددییقاً وایعیت که اسییتاد  گردو سییاختار روشیین متفاوت این

مقابل   مان درآن اسییتاد در های دموکراصیک مورد نظرهمان دولتدییقاً د. اما ده دوراه  یرار م با هم برسییر دگربار

 کوکصا حد سرو خواسته بر به مبار ه با آن آرای  کردند واصیک  که مارکس م ر  کرده بود صقهای دموکرخواسیته 

ت برای فر ندان مشروع مردان، صساوی حق وراث ی غیرمشروط برای  نان وأی  چون حق رهاخواستهرفتند،  پیش هم

غیره. لیکن  ی مل  وهزینهیکسیییان، آمو ش کودکان به نان برای کار  پرداخت مزد برابر به مردان و نیامشیییروع،  و

: دندصبلیغ نظرات خراف  دامن  ها در انگلستان بههای کارگری ا  جمله جنبش چارصیستسرکوک جنبش بورژوا ی با

اشیید، داشییته ب د وجودصوانم حزک  خرافاص  که گویا صنها دو اعه یافته واشیی ظریهنیبیل این  ا ای ، های بورژوسیینت»

دسیییت هاحزاک لیبرال بزرگ ب  ریق کیارگر بیاید رهای  خود را ا    ی بقیه  حزک لیبرال، و کیار و حزک محیافظیه  

ه ک دهدم شر   انگلس. کندم آن نظریه خراف  دفاع  هم ا  ونیم استاد هنو گذشیت یک یرن  ، که بعد ا (۸۲)«آورد

ن رسوم مذهب  گرفته صا سپاه دی آداک و سا برای انواع میتلق عوام فریب  ا أبورژوا ی ر»ها نبش  جپس ا  سیرکوب 

استبدادی وایق بود،  صفاوت حکومت دموکراصیک و به مارکس نه صنها ،برخالف ادعای اسیتاد  (۸۳)«.پردا دمالیات م 

بایست  های  رفت که م آ ادی پای دفاع ا برای نهادینه ساختن آنها به نیادی وی دموکراصیک بهاخواسیته بلکه با  ر  

اف انکشی  مان های موجود در آنجنش دررا  ،«آ ادی انسیان   فهم ا »ی پیشیین اسیتاد   گفته من بق با صر،هرچه پرصوان

او راه حل مسالل  ظرن ی هر جنبش سییاسی  است. ا   مید که چرا پردون دشیمن اعالم شیده  حال شیما م  فه » :دهد

 (۷۰)«.دارد یرار او گردش دیالکتیک  مغز حرکت عموم  آنها، بلکه در وایع  مردم نه در
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 ی دولتنظریه

 سیارب های مارکس متنوع ومفهوم دولت در اندیشیه : »نویسید گاه مارکس ابتدا م ددی نظریه دولت ا نسیبت به اسیتاد  

پ  نبرده است، سع   ی مارکسنظریهکنه کل یبل  اسیتاد که چون به همان مشی  .(۳۳۷ص  – جاهمان« )پیچیده اسیت 

ی مارکس را نظریه پیچیده گرددم های بعدی با این یا آن کردن کوشیییا گام را غام  برآورد نماید. اما درآن کندم 

  ریا را وضعیتتادیکتاصوری پرول مارکس چند بار»د شوم سا ی متذکر ی این سیاده ادامه سیاده سیا د. در   میل خودبه

  این دیکتاصوری مویعیت او ا  یم بگولیم که منظورصوانم ول  ن»کند اضافه م  ( و۳۸۰ص  جاهمان« )اجتماع  خواند

میان : »کندمارکس نقل م  یگوصا یبرنامه ا  برای اثبات ادعایش ( و۳۲۳ص  – جاهمان« )یا سییاس   اجتماع  بود و

 رد اول  به دوم  دارد. متناسب با این، یک گذار کمونیست  دوران انتقال انقالب  ا  یجامعه و داریسیرمایه  یجامعه

« داصوری انقالب  پرولتاریا باشدیکت د چیزی جزصواننم آن دولت  دوره هم م ر  است که دراین دری سیاس  گستره

ا را رولتاریدیکتاصوری پ صوان نماین  ا  صرصییریت»کند مارکس ادعا م  گیری ا مچ سییپس در ( و۳۲۲ص  – جاهمان)

ش دلیواهرا به ی مارکسنظریهبزبان آلمان (  auch) «نیز» یهحذف واژ اما استاد با (.جاهمان« )امری سیاس  خواند

   (۷۳)«.خواهد داشت یک دوران گذار سیاس  نیز وجود»، جای  که مارکس متذکر شده صحریق کرده است

 ان گذارهم نظریات مارکس که درد و بهشوم برداشت سیاس  خالصه   صنها بهانقالک اجتماع برداشت استاد ا 

با مضیییمون و  ی نوین، واژهدیت ننموده که دیکتاصوری پرولتاریا صوجه مانده اسیییت و  شیییده، ب اول  به دوم  ابرا

 :تنویسییان نوشییبرنامه انتقاد به این مارکس بود که خود دردییقاً  و جانب مارکس ابداع شیید بود که ا  کارکرد نوین

سیاس   هایکمونیسیت . خواست  یجامعهحکومت آص  نه به پردا د، و]دیکتاصوری پرولتاریا[ م این هب نه حال برنامه»

که صوسییط  به دوم اول فا  دوران انتقال ا . (۷۸)« رود...های دموکراصیک معروف همگان نم نوحه ا  آن گام  فراصر

ل یاب د، نیروی کارشوم اشتراک   ،مالکیت فا ، آن مشییص شیده، در   «ی کارشه اندا ها هرکس ب»شیعار   مارکس با

 یقررات را مارکس صحت عنوان خواسییتهم این یکلیه ندارد و وجود دیگر ، یعن  اسییتثمارفروش نیسییت خرید و

ی اجرا ی حقوق( وحو ه امری در) گذاریکه سییین ا  یانوند. همینبندی نموتاصوری پرولتاریا جماایتصییادی دیک

این  معنایبا اصکاء به صواننم  که دیگر باشید م ، خود بیانگر این وایعیت شییدهم ی سییاسی (   حو ه ون )امری دریان

سیوسیالیست  صبیین کرد. لذا دیکتاصوری پرولتاریا دروایا   یجامعه در ، کارکرد آنها راداریسیرمایه  یجامعه مفاهیم در

د یا آن صقلیل دا را به این وآن صواننم این جامعه است و  اجتماع  افراد در سیاس  وعمل  ایتصادی، -وحدت نظری

  سا ند، درک نمود.عمل  م  اجتماع جدید را درکه افراد آن کاربرد نوین  مفهوم جدید را بایست  در و

گذشییته  وا ی درچون بورژ که کندم دولت مدرن را چنین ار یاب   دالیل عدم درک مارکس ا  اسییتاد یک  ا 

رن ی الکن در ،التالف شیییود واردِ برای حکومت کردن نیروها مجبور بود با دیگر حکومت نبود وصنهیای  یادر به بیه 

نگلس ا دالیل  که مارکس و گفت که یک  ا  صوانم آیا : »گیردم نتیجه  کرد و نفا بورژوا ی صغییرورق به گذشیییته

نداشییتند، همین اعتقادشییان به ناممکن بودن وجود حکومت ناک بورژوای   وجود دولت دموکراصیک بورژوای  باوربه

 وجوه صولید پیشین نیست؟ فرض وجود دولت کارش امتیا دادن اجباری به  بقات با مانده ا  بود، حکومت  که دیگر

   ا آنان فرض محال بود. این یک نظر صیییعنت  فعالیت دارند، ا  هیای کشیییور دموکراصییک بورژوای  کیه امرو  در  

 «گفت صوانم آیا » سؤالاسیتاد ابتدا با  ر  این  (. ۷۷۳ص  – جاهمان« )صرین خ اهای مارکس بودمهم صرین وجدی
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بررس   ا  جدیدی یشیوه ریق بدین و دهدم پاسی  ی ع    م روحه سیؤال این خود، به ، الکن سیرآخر کندم  آغا 

صرین مهم صرین وجدی: »، یعن این ادعای وینسیییبت به .گذاردم  یادگارارمغان برای ما بهعنوان را به موضیییوعات

نظر فصر .کندم غیرعقالی   را «گفت صوانم آیا » سؤال عیت پاسی ،  ر   د،  یرا یشیو م اعتنا ب  «خ ای مارکس

 هونعمل موضییوع را وار در و کندم را صعیین   ریق شییکل، محتوا دراین ادعا که ا  غیرمن ق  و رمالیسییم  میتف ا 

اک بودن نه بهجواما صییعنت  را وابسییت دموکراصیک بودن دولت در اسیت و  انگیز  شیگفت ، اسییتداللسیا د م متجل  

خ  بر  مان مارکس در در ،که اوال گیردم های صاریی  را ندیده استاد وایعیت دیگر بار. نمایدم بورژوا ی  حکومت

 های ناک بورژوای  درکنون  حکومت در دوران ،ماداشیییتند، دو جودهای ناک بورژوا ی وکشیییورهیا حکومیت   ا 

   دارند والکن دموکراصیک نیستند. چین وجود کشورهای  چون روسیه و

مجبور  برای رشدش داریسرمایهای که لهرحمرحله سین راند، م دو ا  داریسرمایهصشریت انکشاف  مارکس در

ی بردارصوانست ا  آنها بهره داریسرمایهو  داشتند راری داریسیرمایه های  بود که خارج ا  متن روابط چوک دسیت به

نها را راحت  آها نداشت، بهدست آن چوکلل گشت که دیگر احتیاج بهرشد نا آن حد ا سرمایه به آن که . بعد ا نماید

ا اصلالف بحکومت کند، مجبور به کهآندید. بورژوا ی برای  سیییاسییت نیز یدرباره صوانم را  مسییألهکرد. همین  رها

 وهرد آنها درگذشیییت. اما در راحت  ا محتاج به این التالفات نبود، به  مان  که دیگر بود و جامعه دیگر نیروها در

ابراین بن پاسداری کرد. ،آن و اعمال سل ه بر کارگر ی بقه، یعن  استثمار اصیل اساس  جامعه  دو ا  بورژوا ی حالت

کس صعیین ست برای مارصواننم یا وابسته،  یا غیرناک، مستقل و بوده باشد وکه دولت بورژوا ی ناک  است صفاوتب 

د چنین ابت نمومدن  بود که ث یجامعه د، دروایا انتزاع دولت دربرابرشیی کنندهنیکننده باشیید. آنچه برای مارکس صعی

سبت جامعه ن ه  وارونه درسیا مانده  ذهن برای صثبیت آگا  ،اشسیاختار ویژه  دولت ایدلولوژیک  با عنوانبهدولت ، 

داوم آن صبه و نمایدم سل ه را پاسداری  استثمار وصنها  و ضیامن رهای  باشد  صواندچنین چیزی نم  اسیت و  به خود

 ی بنیادی بود وامسییألهدرگذشییتن ا  دولت بورژوای   . لذا برای مارکسآن درگذشییت بایسییت  ا و م بیشیید، م 

رار ی درگذاشتن ا دولت، مورد نظر برای مبار ه یشییوه سیت حداکثر در  صوانم  ،دموکراصیک دولت های ناک وشیکل 

 گیرد. 

 آن را» که او کندم یول مارکس ادعا  . نیست ا گیردم راجا به شورا بکار  نیز را اشفرمالیست  یشیوهاسیتاد  

مارکس آن آ ادی رویای  که »که  دهدم شورا شر   یدرباره ( و۷۷۳ص  – جاهمان)« خواندوراج  دموکراصیک م 

 شود و دهندگانأیشورا نیز فرد بایست  صسلیم اکثریت ر  یرا در ،د، غیرممکن استمدافعان شیورا  الب آن هسیتن   و

شییورا همان پارلمانتاریسییم مورد نفرت  یشییوراها بای  اسییت. مبنا چنان درراد اصییل  به پارلمان بورژوای  هملذا ای

  (.جاهمان« )صراستکراصیکارکس است هرچند شکل آن دموم

 ایه آ ادی رویای ستصواننم گاه  رفداران او هیچ مارکس و نظر ناپذیراست. ا جانب اسیتاد پایان  خلط بحث ا 

گرفتن این اصل، سا مان  که  با درنظر دانند وموضوع ویژه م  هر یویژهمن ق را منوط به،  یرا آ ادیباشدم ر  هم 

ی أحق ر سق که استاد ا أمایه ص . جالب است وگرددم م ر   ژه را صحقق بیشد، برای آنانوضیوع وی د آن مصوانم 

ستیم بین نی یادر دیگر  . با چنین استداللرسدم سا مان گوناگون  دواینشیورا به یکسان بودن محتوای   پارلمان و در

 سا مان کارگری که دوبا علم به این ،مصمایزی یالل شیوی  حزک آن یا میان اصحادیه کارگری و سینای روم و  پارلمان و
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 یلوک درش با یاری گرفتن ا مجدداً اند. استاد جنبش کارگری در  لحاظ کیف  گوناگونکارکردهای به دارای وظالق و

گیری یکسان جلوه دهد. أیلحاظ شیکل ر به را سیا مان  دواینمارکس  گیری ا مچ در گرددم  اش مجبورصوده فریب 

 و ردک ب دولت ار یا مدن  و یجامعهواسط بین  و دهندگانأیر ا  شدهی مسیتقل صوریتها یمثابهبهرا  مارکس پارلمان

دید ج یک شییگرد اسییتاد درکه  ،برآورد نمود اسییتقالل اصوریته پارلمان این واسیی گ  ورا پایان دادن به شییورا وظیفه

معتقد  ومارکس مانند روس»کند ویت  اسیتاد ادعا م  . بنابراین کندم سیا مان را حذف   فرمالیسیت  صفاوت میان آن دو 

کند ثابت م  ،(۷۷۲ص  – جاهمان« )مر ، رویای  بیش نیستبه نابرابری مالکانه آ ادیِ ب  استوار یجامعه بود که در

 ،اثبات نظرش ای درمارکس واگویه حدایل یکبار هم که شییده ا  مارکس و نه نظر روسییو وایق اسییت و نظرکه نه به

   .کندنم بود، نقل  مر حد و آ ادی ب ه مارکس معتقد بهک

هد دیول مارکس شر  م  آورم. استاد ا ذیل م  راست که دروشنگری  انتقاد به مارکس در استاد در اما شاهکار

 یعن  هدف صسییر یدرت» گیردم نتیجه  و کارگر صسیییر یدرت سییاسی  اسیت     ی بقهکه هدف جنبش سییاسی    

 جاهمان« )جنبش سیاس  وجود نیواهد داشت یدرت دیگر صسییر پس ا  .بش کارگران نهای  استسییاس  برای جن 

ین ا چرا دیکتاصوری پرولتاریا را امری سیاس  ار یاب  کند وسیع  کرد  د چرا اسیتاد  شیو م روشین ن اما ( ۷۲۳ص  –

ارگری برای صحقق بش کاسییت ول  بایسییت  شییر  داد که جن انگیزسییقأا مورد مذمت یرارداد. صسیییاسیی  ر یشیییوه

 یامعهجراب ه با  ، بنابراین چنین هدف  صنها دراست داریسرمایه یجامعه در  یدرت دولت صسیییر اهدافش مجبور به

جمله  ، ا یشهاخواسیییتهپای صحقق ولت  را دراختیار دارد، آنگاه به مان  که یدرت د م ر  اسیییت و داریسیییرمایه

  .رفت خواهد اش،های سیاس خواسته

ای است فروصن  ویژه ، بیانگراش در روشینگری نقش س واسیتاد راجا به چگونگ  روشینفکربودن مارک  دیدگاه 

وان  ج در به ادبیات عالیه داشت و» کندم روشنفکری مارکس مودبانه ادعا  یدربارهایشیان سراغ داریم. استاد   که ا 

ای به نوگرای  هنری عالیهاسیاساً  » دهدم مه ادا و (۲۸۳ص  – جاهمان« )سیرود هرچند شیعرهای ضیعیق   م  شیعر 

 ایهای جوان... گونهگسست ا  هگل  که پس ا  دآیم  نظرچنین به» کندم بعد اضافه  ( و۲۳۳ – جاهمان« )نداشیت 

دروایا گرایش » نویسییدم اسییتاد  صییفحههمان  در ( وجاهمان« )او شییکل گرفت روشیینگری درگرایش ضیید

 «رگری بیش ا حد یوی شوندحزک کا گران درداد که مبادا اندیشم  هشدار و ا کرده بودخود ر گرانه کارضیداندیش 

 بحث مارکس در» گیردم نتیجه سرآخر  و (۲۸۰ص  – جاهمان« )اند بقه حاکم بیش  ا اسیاسیاً   گران اندیش» یرا 

ذیر دلیل خردپ سند و مدرک و  بقاص  به بورژوا ی استوار بر های حسیاس پیکار لحظه گران درمورد وفاداری اندیش

  بقاص  بیش کوچک  ا  هنگام پیکار در» نویسییدم مانیفسییت  یول مارکس ا  ا  وا .(۲۸۳ص - جاهمان« )نیسییت

 این بینش که گیردم نتیجه  ( و۲۸۸ص  – جاهمان« )انقالب  م  پیوندد ی بقهبه  آن جدا شیییده و  بقیه حاکم ا  

 سیارب هاینتیجه ی نظری نیست، بلآورد، فقط یک خ ای سیاده شیمار م  به محاک ی بقهگران را بیشی  ا   یشدان»

 ارنتیجه برای پیک در و داندم متعلق به بورژوا ی  یکسر آنها را گرانبیان فرهنگ، اندیشیه و  -۳ آورد:بار م به ناگوار

میان پیشروان  گری درندیشاگرایش ضد موجب ظهور – ۸و  شود نظری پرولتاریا چندان اهمیت  یالل نم فرهنگ  و

 کاریا برای این گران را یا به صییفوف کارگری راه ندهند، ود که کارگران، اندیششییوم سییبب  ، وشییودکارگری م 

  (.جاهمان« )شرایط دشواری یالل شوند
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ا رنمایند،  یثابت م  سیوسییالیسیت  خالف ادعای استاد را    های کارگری وجنبش ها در، وایعیتکهنیسیت این 

 ن ببل،اشیاص  چو فکران بودند وروشن یشر ا  هااین جنبش در گذارصأثیرننده و های رهبری کصرین شییصیت بیش

ی مهونه ایاگاین کن اسییتاد پیش ا ال خروارند. ی مشییت  ا نین، رو ا لوکزامبورک صنها نمونهلیبکنشییت، کالوصسییک ، ل

گران یشددیدگاه نیست مارکس... انبنا به»فکران نوشته بود مارکس نسیبت به روشن  دلیل علیه مارکس، در راب ه نظر

رده است. شان کدو دسیته صقسییم  به ای که پیکار  بقاص  بدرون آن رخنه وند.  بقهشیو م مسیتقل  محسیوک    ی بقه

 ضییرورص  ندارد که ا  (.۳۸۳و ۳۸۷صییص  – جاهمان« )پیوندندبیشیی  که به کارگران م  گران بورژوا ی وروشیین

 ،وماد و ؟فکران را  بقه خوانده استروشن ،که مارکس اوال مارکس مدع  شده ا  د پرسید برحسب کدام نوشتهاسیتا 

مارکس  ی دومش ا اسییت که خود اسییتاد با نقل واگویه جالب آن ؟صییق بورژواها جاداده اسییت یکسییره آنان را در

که بیش   دهد میول مارکس شیر    که ا ، ویت دنمایم اصهامات وارده به مارکس نف   را ناخودآگاه در ی خودادعا

  منافا  بقاص دفاع ا  پس صفاوت آنان با روشییینفکران بورژوا در پیوندند.صیییفوف کارگران م کران بهفا  روشییین

ی بایست  تیزسخرد گری واندیشگرایش ضد د، بنابراین ظهورشوم صرویج سوسیالیسم آشکار  صبلیغ وو در کارگران، 

عنوان هباساً اسجنبش کارگران را  بقاص  به یمبار همدافا  یا باید ملحق شیدن این روشنفکرانِ  صلق  شیود و  معنایا ب 

نظرات مارکس  ،کهداند هنگام ، که استاد این ادعا را راجا به مارکس صادق م روشینگری برآورد نمود گرایش ضید 

ارکس که دوران م کارگر ی بقهانسان  ضعیتِ براست  غیرو: »کندم یکسره اخالی  یلمداد را  کارگر ی بقه یدرباره

با  مارکسشود که شود، سبب م م  صأیید ...رسم  هزاران سند دولت  و در نیسیتین مجلد سرمایه... آمده است و  در

ی سییل ه که مارکس وجود اسییتثمار واین(. ۷۲۳ص  – جاهمان« )بنگرد خواه  بورژواهاادعاهای آ ادیدشییمن  به

 های غیرانسان  خواند، صماما برای استاد صه  ا دو وایعیتشیرط انکشاف آ ادی را نف  این  ثابت کرد ورا  یایهسیرم 

مان چش چنان دودی درآن  چنین مویعیت و کندم کارگر پر ی بقهرا مویعیت غیرانسیان    جای آنها گردند ومعنا م 

ی اخالی  باعث گرایش مسألهنحوی که این به ،برخواست خواه دشیمن  با آ ادی ا  سیر لجبا ی به مارکس کرد که 

  مارکس شد. گری درروشنضد

مورد نیا  مدع   در. آوردم ارمغان نای بهادعای صیییرف  رفه بجز کندم ای که یدم رنجه حو ه هراسیییتاد به

« ودیا ابداع ( بغریزی  ست،دادن بورژوای  به نیا ها )خواه راست یا ناراصوانای  پاس  منکراسیاسیاً   مارکس »شیود  م 

 مالکیت خصوص  ما: »شد ارصباط با نیا های ناراست متذکر ، مارکس در(. برخالف ادعای استاد۷۲۲ص  – جاهمان)

 انعنوبهویت   –چنگش داریم  فقط  مان  برای ماست که در صک بعدی کرده اسیت، که یک شیت   را آنچنان احمق و

 –ود، پوشیده شود، اشغال شود وغیرهیما صصاحب شود، خورده شود، آشامیده شدارد، یا ویت  که مستق سیرمایه وجود 

 عنوانهبنحوی سودمند شده باشد؛ ول  خود مالکیت خصوص  همه این اشکال مستقیم صملک را فقط به کهآن میتصر

  مالکیت خصوص ،  ندگ کنندم ملزومات خدمت  عنوانبهای که آنها برایش ،  ندگ کندم  ملزومات  ندگ  صصور

هرکس درصییدد  داریسییرمایه یجامعه داد که در همین راب ه صذکر در ، و(۷۷)«آفرینش سییرمایه اسیت  اسیت، کار و 

  .کنمم را دنبال آن برداشت مارکس ا  . الکن بحث اساس  را حول مفهوم نیا  وباشدم دیگری  ایجاد نیا ی در

ه ن دانست وجهان م  در شهایای به ابرا  استعدادها و صواننیا ش  ی پویای انسیان را نیست در مارکس ریشیه 

ه صمام مسالل  ک ، یعن  آ ادی ا شرایط ویژه هر در این نیا  است که آ ادی وایع  ابرا  در ؛جهان فاده ا نیا ش به است
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 یا ن سان  بیان  ا های اند. پس سالقهشوم م ر   سا ند،م جامعه ثانوی  را در در نتیجه نقش او انسیان را وابسیته و  

 نظر. بهکندم  صأییدآدم  با این ارصباط حیات خود را  بوده و او  بیعت انسان وت، نیا ی که مربوط بهاس ویژه بنیادیِ

  آگاه  ا یمثابهبهصحقق آن نیا ها نه صنها  صظاهرات  ندگ  دارد و ای ا مجموعهبه که نیا مارکس انسییان درعین این

 ا واش را با انسانهنه صنها راب ه انسان  مان  ممکن اسیت که  امر این و یابدم  بیعت معنا  یگران ود خودش، بلکه ا 

مل درع»ای فعال مبدل نماید اش، به راب هاش را حت  با محصییوالت خود سییاختهانسییان  سییا د، بلکه مراوده  بیعت

رصبط ای انسان  با انسان مشیوهم که آن شیت به مرصبط سیا   یک شیت   بهای انسیان شییوه م خود را بهصوانم فقط ویت  

   (۷۳)«.باشد

 مورداین در و یابدم صوانش و شییکوفای  اسییتعداد آدم  معنا  مارکس مسییاوی با ابرا  نظروایع  به نیا  بنابراین

 رد خود گیرد وصیرف صورت انتزاع  به اگر م گویدم  وابرا  داشیته   صیرف  مصیرف را نسیبت به  اشنظریهخاص 

فلج سییاختن انسییان  عامل  در ،یالب نیا  کاذک ، خود دروایا نشییود های انسییان شیید صوانشر دمت شییکوفای  وخ

آنچه عشیق انسان  را دامن   هر نجا که عشیق معادل آنچه  ندگ  وایع  اسیت و  آ رو برای مارکس ا د. ا  اینشیو م 

نه  د ورجوع کن خوداش بهفردیتکه انسان در رشد  ابدیم  مان  صحقق  این امر. یابدم معنا  نیا  یمثابهبه ند، خود 

، ا خوداش بارصباط عاشقانه ؟ صنها درگونهچه. اما اش را درک نماید، بلکه آنها را فعلیت بیشدتعدادهای بالقوهصنها اسی 

 اع  کهانتز لذا نف  هر ضیییرورت  ندگ  و یمثابهبه کارآن فعال کاری، که در یراب هییک    بیعیت، در  دیگران و

   ندگ  گردد، درک شود. گرا درصعین

 یب هرااین  د وشوم  بیعت  دیگر وبا هم هاانسانمیان  یراب هواسط  ،هدارانسرمایههسیت  مالکیت خصوص   

بیکاری عالوه بر  . صرس ا اخراج نماید کار را ا  او ،آن د هرصوانم که  سییا دم  دارسییرمایهصابا  را بالواسیی ه کارگر

 هرهسا د صا ب کارظهمحاف صرسیو و  اش چاپلوس وخا ر حف  شیغل هرا ب د کارگرصوانم ریابت میان کارگران  صشیدید 

درآمد برای  مقدار سیا ند، بلکه برحسب این جامعه نه برحسیب نیا ی که برآورده م   دهد. مشیاغل در  خفت  صن در

 ،دشییوم کمتر  اجتماع  نیز نأچه درآمد کمتر، شییهر د ونآوروجود م اجتماع به ی متفاوص  را درهاشییاغالن، ار ش

 ایجامعه نمالیم در د. حال صصورشوم ءاستفاده وآن سی  عمله، ا مثالً عنوان صوهین، هجای  که در محاورات رو مره ب

 ه وراب ه با رفا ار ش کار صنها در د وشوم عنوان ضیرورت  ندگ  درک  هکار ب و هرخت برافکند بیکاری که صرس ا 

ادراک   نیایک  یمثابهبهشییکل کار، خود  فعالیت در گونهچهکرد  صصییور صوانم ، یابدم برد اهداف جامعه معنا شپی

   .دهدم انسان  برو   عشق را در د که خودشوم 

ه چنین ک  بیعتبا  دیگران وبا  ،صمیمیت راستین فرد با خود عنوان فعالیت آگاه انسان عبارت است ا هعشیق ب 

 قالک برانگیزانذاصاً یوام دهد. لذا عشییق  را شفردیت بیشیید صارد اسییتقالل م فبه ،نیا  انسییان  کار و یمثابهبه فعالیت 

اسییتقالل، جای  که  : نزدیک  ودهدم ای عمیق پاسیی  گونههم به مان، آنهم انسییان همواره و نیا  دو،  یرا بهاسییت

ان انس»بیش جاودان  شدن عشق گردد د جاودانصوانم سرودی  بعد چنیننی مارکس در سیرنوشیت انسان مِ  گفتهبه

  «.ریصیدن نمایدمیصوص وادار به های ده را با خواندن ملودیهای ی باید کیفیت
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 ی بیگانگینظریه

 نظردشییواری به مارکس امر ینظریه درک بیگانگ  دردیگر صمام نکات صشییریت شییده،   و مضییامیناکنون باصوجه به

عین  که  های مادی وعنوان وایعیتهب ،آن های حاصیییل ا رکس راجا به ایدلولوژی و وارونگ حث ما. برسیییدم ن

 چنینهم  نند،را ریم م  هاانسانمیان  یراب ه، جای  که اشیاء دنسیا  م محمول را وارونه  بین موضیوع و مناسیبات  

نقد  را در ی مارکسنظریهعین   مادی و هایپایهسیییاسییت، همگ  باهم بن  سییپهر مدن  و یجامعهوارونگ  میان 

« گاه  انسییانآ مربوط به دانای  و مویعیت  ذهن » بیگانگ  را ،آوریمینه نیز با نواین   . اسیتاد در دارندم  بیگانگ  بنا

: نویسییدم انتقاد به مارکس  در و خواندم ( ۷۷۸ص  – جاهمان« )ذهن ، روان  پدیدار»یا  و ،(۷۷۷ص  – جاهمان)

 شناس  صاریی  انسان چیست؟ ر  کل  او ا  هست  خود بیگانگ  پیش کشیید، در  مورد ا  ت آنچه مارکس دراهمی»

« ردکها فرض م ای دربرابر ابژهانسیییان را سیییوژه  ندان  متافیزیک مدرنیته بود. او رسییید که مارکس نیزم  نظربه

، اما مکاف  سین راند این بقدر برابر ابژه پیش ا استاد راجا به فرض گرفتن سوژه در یادعا. به(۷۷۳ص  – جاهمان)

خاص، نظر  مورداین در جای  که یبال ،اش اسیییتبرج عاج خودسیییاخته نظریه اسیییتاد پالین آمدن ا  نکته جالب در

   د.شوم ای برای مارکس یالل فرجه صرحم نموده و« رسد...م  نظربه»حال با گفتن  خواند و  مارکس را کال متافزیک

 ورفت گ مورد نقد مارکس یرار ،است که متناه نا شدن امریاب ، یعن  متناه ی هگل عینیتاندیشیه  نگ  دربیگا

انگ  را مادی بیگ نیست منشاء عین  و یادر انتزاع  اسیت و  و بیگانگ  دروایا امری نگرور انه نوع بررسی ِ گفت این

 یجامعه ی وایع  دری سیییوژهنف  آن را وظیفه کرد ومنشیییاء بیگانگ  را اثبات  ،نقد یانون ار ش در برمال نماید و

رای پرولتاریا را بآن سییوی  غلبه بر ا  ،متذکر شیید که آگاه  پرولتاریا براین بیگانگ  کنون ، یعن  پرولتاریا خواند و

، هی اندیشییندبنابراین سییوژه .دهدم اش انکشییاف اش را برای نف   بقاص آمادگ  سییوی دیگر ا  و سییا دم  مقدور

دن  م یجامعهجدای  میان  یانون ار ش و آمیزی را ، با کنار دن پردهی آگاهپرولتاریا وایع ، یعن  یسییوژه یمثابهبه

 داریهسرمای یجامعهحف  چارچوک موا ین  که سوژه را در ،عینیت بیگانک  ناسوص دو این یعن  سیپهر سییاست،   و

 با صدییق اش وپراصیک مشییییص در دو وارونگ  ونقد این در صا دسیییا م پرولتاریا را یادر  ،دارندم بیه فعالیت وا 

یعن   ،شکل فردیت در «من»عنوان هب دو بیگانگ ،رفتن ا  این راف در چنین یبول خالییت انسانهم سیرشیت آ ادی و  

 رفتن ا  ضییرورت فرا ییودات اجتماع  وآگاه  به در و ،میلوق بودن انسییان  مان  خالق وهم گ  وپذیرش همواره

مان نف  پارل سیی ت سیییاسیی  در در  مان  عمل  اسییت که پرولتاریا ،با  گرداند. این مهم او بیعت بشییری را به ،آنها

ای را پابرجا صوان دموکراسیی ثابت کند که م  ل نماید ول واسییط، وجود این ناوجود را مسییتدعام عنوانبهبورژوا ی 

بیگانگ   صلوری نقد عنوانبهمیان فلسفه،  ،ای است دوجانبه. این وظیفهباشدها ناین واس هآن هیچ نیا ی به کرد که در

نقد  فه درفلسیی سییانبدینروی پایش.   برای برگرداندن جهان وارونه بهمثابه عینیت  وایعتاریا، بهپرول دراین جامعه و

 و کندم اش را ثابت ، علمیتوایع  یسوژه عنوانبهباروشن نمودن عینیت پرولتاریا،  و وارونگ  موضیوع در جامعه 

با این  ومعرض دید همگان یرارداده  شیییفاف در جهان را نف  و اش این وارونگ  راپراصیک مشییییص پرولتاریا در

 ه دردو مشییص این صوجه به کوبد. حال بام  صأیید شیان مهر هماهنگ  میان علمیت فلسیفه و  و کارکرد برعینیت خود

برای خود انتیاک    رافشرایط وظال درهر هاانساندوم،  موضوع ویژه و ی هرن ق ویژهاول، م یعن  ی دیدگاه مارکس،

ها که اسییتاد این نوع کامل ا  کامل، آ ادی کامل و یجامعه ،عمل در بینیم کهم  ییییحل آنها باشیند به که یادر کنندم 
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 در یصاالنگر شکل  ا  در را انودشخ، استاد ضیعق صلوریک  و عنوان صییالت دروغینهبه مارکس نسیبت داد، ب دالماً 

   .سا ندادعاهایش برنما م 

 

 

 

 

 

 های اول و دوم این مقاله به پیوندهای  یر مراجعه فرمایید:ی بیشم العهرای ب

 اولبیش 

 دومبیش 

 

 

 هایادداشت
 اند. همچنیناین مقاله ذکر شده بخش اولکمال خسروی در  نوشته ها و درسگفتارهایاسیتناد من در   منابا مورد* 

، جاهمان)"برای احمدی در آنجا صوضیت داده شده است. ارجاعات داخل مقاله بصورت  "اسیتاد "اسیتفاده ا  عنوان  

 بابک احمدی هستند.« مارکس وسیاست مدرن» ا  کتاک ها، گفتاورد".(ص..

 

 .۳۷فارس ، ص  ،صفاوص  سیاس ب  ؛مارکس – ۳

 ل خدمات ومتقاب یمبادلهوسیله به داریسیرمایه نظام  آمیزمسیالمت  شیکلِ  معتقد به صغییرکه بینشی    موصوآلیسیم 

 .است کمک اعتبارات دولت  بالعوضبه

 .۳۲ص  واالمنش، ش. ،انسان موضوع رنسانس هست  یجزوهنقل ا  به  ،نقد دکترین دولت هگل ؛کسمار – ۸

 .۷۷۳ی مرصضوی، ص صرجمه و ۳۲۷ی اسکندری، ص ، صرجمهاول لد، جسرمایه ؛مارکس – ۷

 .۳۷۰ی مرصضوی، ص صرجمه و ۷۲ی اسکندری، ص صرجمه، سرمایهدوم  لدمقدمه به ج ؛انگلس – ۳

 .۳۳بابا صهران ، ص خان ی، صرجمهفارس ، ی مسکنلهمسأ؛ انگلس–۷

دیالکتیک پنهان شییدن  کمال خسییروی، مقدمه به کاپیتال جلد سییوم؛ به نقل ا  ،سییوم جلد سییرمایه ؛مارکس – ۲

 .۲۸پشت عریان ، ص 

اجتماع  –ایتصادی های ساختارو ویژگ  داریسیرمایه  یجامعه بقات »اش مقاله آیای سیهراک شیباهنگ در  –۳

 آمار ،ایران آمریکا و آن در ایشاردیگر  ی کارگر وبررس  نقش  بقه در ۳۷۳۸اینترنت به سیال   ر درتشی من «یرانا

  :گذاردخواننده م  اختیار ذیل را در

درصییید کل  کل جمعیت شیییاغل و ۴۳۳برابر  بگیران در آمریکاحقوق و بگیران درصییید کل مزد ، بق این آمار

 جمعیت شاغل است.کل  ۴۳۳اشرافیت کارگری برابر 

https://pecritique.com/2018/02/14/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3/
https://pecritique.com/2018/03/03/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C/
https://pecritique.com/2018/02/14/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
https://pecritique.com/2018/02/14/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
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کند. ار یاب  م  ۴۷،۷برابر را اشرافیت کارگری  و ۴۷۳ صقریبا بگیران برابرحقوق مورد ایران درصید کل مزد و  در

ادی را وانا  یم است این گروه یادر انقالک کارگری صصور کرد که بعد ا  صوانم  با صوجه به ریم باالی این یشر

 .دبرد انقالک ایجاد نمایراه پیش در

 .۳۳۳، فارس ، ص اصوپیا ایدلولوژی و ؛مانهایم – ۲

 .۲۰، فارس ، ص صییل به علم صکامل سوسیالیسم ا  انگلس؛ – ۳

 .۳، فارس ، ص انقالب  کارگران پیکار جنبش دموکراصیک و ؛مارکس – ۳۰

 .۷ص  – جاهمان – ۳۳

 .۷۳، ص انسان موضوع رنسانس هست  ؛ش. واالمنش – ۳۸

 .۳۲، فارس ، ص ونیسماصول کم ؛انگلس – ۳۷

ادی آ ز جهب ، مان شاه هرنوع آ ادی دمند که درشان م بوق صبلیغاص  خجالت  در  لبانِسیل نت  این اواخر - ۳۳

 که هر کنندنم . این افراد صوجه پردا ندم ص هیر اسییتبداد رژیم شییاه  به سییانبدین داشییت و سیییاسیی  وجود 

صحقق نیابد، آن خواسته ناخودآگاه  اگر ،اجتماع م ر  گردد ی دراحو هکدام که در این صفاوت ا ای، ب خواسیته 

ی سیاس  اصرفا خواسته صواننم کارگری را  یهاعنوان مثال صشکیل اصحادیهه. بگیردم خود هخصیلت سییاس  ب  

 های  یادیایران ملیت . درگرفت خودهب سیییاسیی خصییلت  رژیم شییاه برآورده نشیید، جانب اما چون ا  ،خواند

 را اجابتی مل  آنانچون حکومت شیاه این خواسته  بینند وشیان آمو ش ب  بان مادریهمایل بودند ب اند وسیاکن 

گذاری در داران مدافا رژیم شاه خواهان سرمایهسرمایه ی سیاس  شد. گروه  ا یک خواسیته مبدل بهنمود، نم 

قاد به انت ، شکل سیاس ِمجلس این خواسته رد میالفت حکومت مواجه شیدند و  بودند که با گا و صینایا نفت  

ن سه کنم همیم  به این سیاهه م الب دیگری را اضافه کرد ول  فکر صوانم خود گرفت. هحکومت را ب سیاستِ

 شاه در»م ناهآیای آرش اسدی ب یصر به نوشتهبرای ا الع بیش  لبان کاف  باشد.های سل نتکذک ادعا نمونه در

 مراجعه شود. مندرج در نقد ایتصاد سیاس  «ی ایدلولوژیخانهصاریک

 .۸۲، ص ۳۷۲۳، نشر اختران، چاپ اول، صهران نقد صوصیق، صبیین و ؛خسرویکمال  – ۳۷

 .۳۳، ص ۳۳منبا  – ۳۲

 .۸۳، ص ۳۷منبا  – ۳۳

 .۷۰ ،۳منبا  – ۳۲

 .۲، ص جاهمان – ۳۳

 .۳۸۷، ص ۷منبا  – ۸۰

 .۷۸، ص ۳۸منبا  – ۸۳

 .۷۷فارس ، ص ، ی یهودمسأله؛ مارکس – ۸۸

 .۳۳، ص ۳۸منبا  – ۸۷

 چنینهم و ،۲۲و  ۲۳صص  ،رضا ج. نهالی محمدصرجمه ، فارس ،فلسف یهای ایتصادیدستنوشته؛ مارکس -۸۳

   .۳۷نوشته اریش فروم، ص  ،رهای پندارفراسوی  نجینقل ا  کتاک به

 .۳۳۳ بان آلمان ، ص ه، بایدلولوژی آلمان  –۸۷

https://pecritique.com/2013/12/23/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AF/
https://pecritique.com/2013/12/23/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AF/
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 .۳۷۷، فارس ، ص نگآنت  دوری ؛انگلس – ۸۲

 خسییرو ی، صرجمهصکامل مادی صاری  یدرباره، مندرج در کتاک ۳۷، فارسیی ، ص نامه به آنه کق ؛مارکس – ۸۳

 پارسا.

 .۲۳، ص ۳منبا  – ۸۲

 .۲۰، ص جاهمان – ۸۳

 .۳۷، ص ۸۳منبا  – ۷۰

 .۳۳، فارس ، انتشارات مزدک، ص ی گوصابرنامه بر ینقد ؛مارکس – ۷۳

 .جاهمان – ۷۸

 .۳۷، ص ۸۳منبا  -۷۷

 .۳۳، ص جاهمان – ۷۳

 د وشوم ها وانین مناسبات صولیدی میان انسانی چه من راجا به یوانین نوشیتم مربوط به روشین اسیت آن   – ۷۷

 گیرد.نم  امثالهم را دربر رانندگ  و یوانین راهنمای  ومثالً 


