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بخش سوم :تحول آگاهی طبقاتی
این نکته را مارکس در فقر فلسففف ه چنین بیان میکند که «کار ،متناسفففا با ابهار ا و
روش ایی که در اختیار دارد ،به طرق مختلف ،نظم و سفامان مییابد .آسففیاد دستی
به آسیاد بخار آبی اقتضا

تقسفیم کار دیرر را نست

میکند)43(».

اما این واقعی

را

نتاید به صففترج رترارایی مکانیکی ت سففیر کردر ،یرا« ،ردایی بخش ا اتنااتن
کار ا ،م  ...تنها در صففنع

مدرن و در ت

تیریر نتسففان رقاب

عتارج دیرر ،در شففرای ی که «قدرج ،یعنی سففرمایه ،اسفف
دای

میکند )43(».در واقع ،مسفففیعه عتارج اسففف

قرار دارد )43(».به

که کار را ارو بند و

ا ،تعیینب متقابمب تاال عتاملی که

رامعه سففرمایهدار ب تتسففعهیابند به ناایش میاذارد .مارکس مکرراً بر وابسففتری
متقابم آنتااتنیسفففم سفففاختار طتقاتی و ت تق در تقسفففیم کار تیکید داردر میاتید:
«صفنع

و تاارج ،تتعید و متادعه ملهوماج ،ندای ،ختد ،تت،یع و ساختار طتقاج

مت فاوج ارتااعی را تعیین میکنند و به نتبه ختد ،بر پایه شفففکلی که باید ادامه
یابد ،تتسففا این سففاختار تعیین میشففتند )43(».افراد ،چه بختا ند ،چه نختا ند ،تابع
«آن ستی مستقم»اند که طتقاج ،در رریان این ت تق ،پیدا میکنند:
طتقه ،به نتبه ختد ،سفتی مسفتقلی نست

به افراد مییابد ،به طریقی

که افراد ختد را در شرایا ،ندای پیشاپیش تعیینشد میبینند و ،ا ،این

رو ،متقعی

،ندایب آن ا و ت تق فرد شففان ،که ا ،طریط طتقه آن ا

به آنان انتقاق یافته ،در ت
پدید ا اس ف

تیریر و تسفففلا آن قرار میایرد .این اان

که انقیاد افراد ماها را در ت

نظال تقسففیم کار شففکم

مید د و نابتدکردنش فقا ا ،طریط ا ،میان بردن ماعکی
ختدب نیرو کار [بهعنتان پروعتاریا] مقدور اس

خصففتصی و

)43(.

بنابراین ،متضفففتو مترد ب ه ،اان قدر که مربته به ر ایی افراد خا

طتقه ختد اسففف  ،به اان اندا ،به ر ایی طتقه ت

ا ،بند

انقیاد ا ،بند طتقه حاکم
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نیه ارتتاه دارد .در یک رامعه ا ،ختد بیرانه ،آن «دیرر » که فرد در تتعی

ا ،آن

قرار میایرد ،فقا «طتقه دیرر» نیسف  ،بم که طتقه ختدش م س  -یعنی آن
شفففکم روابا انسفففانی در داخم مر ،و م دود

طتقاتی -تا رایی که ت تق فرد را

کنترق و م دود میکند« .رقاب »« ،تقسیم کار» و «ماعکی
که ،در ت

خصتصی» شرای ی ستند

آن ،افراد اعهاماً در اشفکاق روابا طتقاتی آنتااتنیستی در ارو بند

ا

اتنااتن قرار میایرند ،و تداول ورتد طتقاج فقا میتتاند قدرج «تقسفففیم کار» و
غیر را بر قدرج تاال افراد رامعه مسفففلا کند و به حداکبر برسفففاند .در نتیاه ،حم
تضففاد ا مترتد در رامعه طتقاتی بدون ا ،بین بردن تاامی شففرایا عینی -مبم
تقسیم کار -که نااهیر شکلی ا ،ن عطلتی و ارو ارایی را با،تتعید میکند ،تصترپذیر
و شدنی نیس  ،حتی اار م قتلاً شکم قانتنی ماعکی

خصتصی ا ،بین رفته باشد.

در اینرا نااهیریم به قتق مهای ا ،مارکس اشار کنیم که ت تق طتقه تابع را چنین
تتصیف میکند:
صفنع  ،در مقیا

بهر ،،تتد ا ا ،افراد را ،که ادیرر را نایشففناسند،

در یفک رفا ارد میآورد .رقاب ْ منافعب آن ا را ماها میکند .اما ح ظ مهد،
یعنی ن عب مشفترکی که آن ا در برابر رؤساشان دارند ،آنان را با فکر مشترکب
مقاوم
فد

وحدج میبخشففد -و این یعنی اتحاد[ .]٢بنابراین ،ات اد ایشففه
دوافانفها دارد ،متتقف کردن رقفاب

ایااد یک رقاب

بین ختد کاراران ،به منظتر

عاتمی با سفففرمایهدار .اار د

اوق مقاوم

فقا ح ظ

س ف م مهد ا باشففد ،ات اد ا که بدواً ا ،م ردا سففتند ،ختد را به شففکم
مت د ارو ی در میآورند ،اان اتنه که سفففرمایهداران به نتبه ختد به
فکر سففرکتد مت دانه میافتند ،و در برابر سففرمایه

ایشففه مت د ،ح ظ

اکار بین کاراران بیشتر ا ،ح ظ س م مهد ا ضرورج پیدا میکند. ...
در این متفار - ،که در حقیق

یک رنگ داخلی اسففف  -تاامی عتامم و
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عناصر عا،ل برا نترد آیند مت تق و مت د میاردند ،و وقتی متار ،به این
نق ه میرسد ،اکار کاراران خصل

سیاسی پیدا میکند.

[میدانیم که] شففرایا اقتصففاد ابتدا تتد ا مردل روسففتایی را
تتدیم به تتد ا کاراران کرد .اما سل ه سرمایه وضعی مشابه و منافعی

مشترک برا این تتد آفرید اس  .این تتد ا ،بنابراین ،پیشاپیش طتقها
علیه سرمایه اند ،اما نت ،طتقها برا ختد نیستند .در متار ،ا که ما فقا

به چند مرحله ا ،آن اشففار کردیم ،این تتد ا مت د میشففتند و ختد را به
صفترج طتقه برا ختد شکم مید ند .و منافعی که ا ،آن دفاو میکنند،
بفه صفففترج منفافع طتقفاتی در میآیفد .امفا متار،
متار،

سیاسی اس

طتقه علیه طتقه یک

)43(.

افان اتنفه کفه میبینیم ،مفارکس در اینرفا ا ،تعداد اصففف لاحاج مهم بهر
میایرد ،و تیکید میکند که « د ب»[ ]4عینی این ت تق ختدشکمبخشی[ ]3پروعتاریا
بهعنتان « طتقه برا ختد» اس ف  .این اص ف لاخب اخیر برا فهم ت تر طتقه و آاا ی
طتقاتی ار،ش اسفاسی دارد .اما متیس انه ،برا م سران ،متدق به مانعی دس
شد اس  .بار ا ا ته شد که اختلا
این اسف
دعاع

بین «طتقه -در-ختد» و «طتقه -برا -ختد»

که اصف لاخ دول به ارو سفیاسفی سا،مان یافته در یک وضعی

دارد ،در حاعی که اص لاخ نخس

و پاایر
متار،اتی

این معنا را ندارد .اار چنین میبتد ،نه فرقی

بین بترژوا ،و پروعتفاریفا میبتد ،و نه مارکس در باد آیند

رامعه طتقاتی ،که

ا ،را عامب «طتقه-برا -ختد» شففکم و اعتلا میایرد ،سففخن میا

ر ،یرا اار یچ

اختلا ب ذاتی بین طتقاج حاکم و م کتل نتاشففد ،آناا عام طتقه دول ،یعنی عام
طتقه مادون ،فقا میتتانسفف

به صففترج معکت

شففدن راب ه میان آن طتقاج

م هتل اردد ،بدون این که یچ نتیاه ساختار برا ت تق رامعه در کم آن به بار
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آیفد .به عتارج دیرر ،کانتن ت تر طتقاتی مارکس -یعنی ا ،بین بردن ختد رامعه
طتقاتی -ناپدید میشتد.
حاق واقعی

این اس

که ،ا ،ساق  ،١334مارکس تاایه اساسی بین پروعتاریا و

تاال دیرر طتقاج رامعه در تاریخ قائم شد  ،و تیکید کرد اس

که «کار» بیش ا ،آن

کفه یفک طتقه -در-ختد (یک رسفففته خا

[ )]3باشفففد ،پایها عا،ل برا ختدب

رامعه بترژوا ، ،و بیشتر شففره مترتدی

نظم بترژوا ،اسفف  )34(،یعنی یک

متقعی

طتقاتی در راب ها غیرمتقارن و معکت ناشفففدنی[ ]3در برابر ضفففد ختد.

(راب ه معکت شففتند تنها میتتاند نال عاملان را تغییر د د ،نه نقش ختد آنان را).
چنفد مفا بعفد و در ادامه

اان اسفففتدعاق ا ،پروعتاریا به مبابه «من م کنند

اه طتقاج» و ،عذا ،طتقها که دارا «ویژای رهانشفففاتق» حقیقی اسففف  ،یاد
کرد)3١(.

ارراعاج به شفکم سفیاسفی متار ، ،نتاید ما را در مترد معنا این سخن به

خ ا اندا،د که د

غایی فرایند مذکتر چنان اس  .م ابط نظر مارکس ،عام مستقیم

سفیاسفی فقا اال اوق در مسیر ختدشکتفایی[ ]3ختد-تعاعیبخش[« ]3طتقه-برا -
ختد»[ ]3اسففف ، .یرا ر طتقفها کفه برا ر تر متفار ،میکنفد ،حتی به نرال
غلتهاش  -اچنان که در مترد پروعتاریا -که نابتد شفففکم قدیم رامعه را ارا با
قدرج مسلا آن ،به تاامی ،در دستتر کار دارد ،ابتدا باید قدرج سیاسی را برا ختد
تسفففخیر کنفد تفا بتتاند منافعش را به نتبه

مرحله نخس

ختد به صفففترج منافع عاتمی که در

نااهیر ا ،اناال آن اس »( )3٢ت قط بخشد.

فقر فلس ه متضتو را با این سرش

و روحیه مترد ب ه قرار مید د:

تشففکم عناصففر انقلابی بهعنتان یک طتقه ،پیش شففره مترتدی
نیرو ا متَعد اسف
این بدان معناسففف

کلیه

که تتانستهاند در دامن رامعه کهنه نضج یابند .آیا
که بعد ا ،سفففرنرتنی رامعه کهنه ،طتقه ردید

تسلا پیدا میکند که منار به قدرج سیاسی ردید ختا د شد؟ نه .شره
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ر ایی طتقه کارار ،ا ،میان بردن ر نتو طتقه اس  ،اان طتر که شره
ر ایی رسفته ستل[ ]١4در نظال بترژوایی ،ا ،میان بردن اه رسته ا و
اه نظال ا بتد .طتقه کارار ،در سیر تکاملی ختد ،سا،مانی را رانشین
رامعه مدنی کهنه ختا د ساخ

و

که فاقد طتقاج و اختلافاج آن اس

دیرر در واقع به اصف لاخ قدرج سیاسی در آن ورتد نختا د داش ، ،یرا
این قدرج سفیاسفی اس

درسف

که مظهر رسای اختلافاج طتقاتی در

درون رفامعفه مدنی اسففف  .در عین حاق ،آنتااتنیسفففم بین پروعتاریا و
بترژوا ْ ،متار،

یک طتقه علیه طتقه دیرر اسفف  ،متار ،ا اسفف

عاعیترین تالی آن ،یک انقلاد کامم اس
بنابراین ،نکته این اسف
شفکم سفیاسفی اس

که

)34(.

که عام سیاسی پروعتر مبتَشر پایان قدرج سیاسی و آن

که ویژایاش «متار،

یک طتقه علیه طتقه دیرر اس  ».در

معنا این رویارویی سفیاسی ساعا[ ،]١١پروعتاریا «طتقها علیه سرمایه» اس  ،یعنی
فقا یفک طتقفه -در-ختد .م هتل پروعتفاریا نیه بهعنتان یک طتقه-برا -ختد متین

کلی

یا رهانشفاتعی ب ختد-شفکمد ند [ ]١٢اس  ،یعنی ،رویارویی آاا انه نه فقا

با ارو ارایی[ ]١4بترژوایی بمکه با تاامی ت هد ا ،رچه که باشفففند ،ا ،راله آن
حهبیتی که ناچار با تاال اشفکاق قدرج سفیاسی ،به بیان دقیط ،ارا اس  ،حتی اار
در اختیار پروعتاریا باشد.
م هتل «در-و-برا -ختد»[ ]١3ریشففه

یا رهانشففاتعی

و وسففاط

عامم] وسففاط ب ختد اوسفف

رلی دارد و اهمان با دو معنا کلی

یا ختد-میاندار [ ]١3تعریف میشففتد« :میاندار ب [این
تتسففا ختد او ا ،طریط ن ی ختیش» ،و بدین ترتیا

[این عفامم] ختد را در متقعیتی رهانشفففاتق قرار مید د )33(».در حاعی که مارکس
ایفد

رلی «برا -ختد» را ،بفهعنتان یک سفففاختهار یا رنته ب[ ]١3مسفففتقم رد

میکند -باید به خاطر داشفته باشفیم که مارکس ا ،پروعتاریا ،علاو بر این که «طتقها
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علیه سفرمایه» اس  ،ا ،تتدیم شدن آن به طتقه-برا -ختد م ص ت

میکند -وعی

معیار «رهانشفففاتعی » و «ختدمیاندار ب» آن را بهعنتان ویژای ا طتقه «در-و-
برا -ختد» م تظ میدارد .به این دعیم اسففف

که بترژوا ،را ،برعکس پروعتاریا،

نایتتان بهعنتان طتقه در-و-برا -ختد تعریف کرد .بترژوا ،نایتتاند «ختد با
وسفاط

ختیش به ن ی ختیش اقدال کند»، ،یرا بترژوا ،در ارتتاه آنتااتنیسففتی با

پروعتاریا ،که ن ی کنند

اوسف  ،قرار دارد .اچنین «بترژوا ،نایتتاند ختد را به

صفترتی رهانشفاتق ارائه کند»[، ،]١3یرا که بترژوا ،در فرایند تشکیم به صترج
یک نیرو ارتااعی ذاتاً ان صارار یا طَرّاد[ ]١3شکم ارفته ،یعنی به شکم و شیت
ختدسفففتیهب «رهانشفففاتقب رانتدارانه»[ ،]١3و یا ختیشکامیب رانتدارانه[]٢4ا که به
[پایرا ] اصففلی[ ]٢١برا سففا،ماند ی کلی رامعه ارتقاء یافته اس ف  .در این وضففع،
بترژوا ،بهطتر تاال عیار در متضفع سفتدم تر ارو ی قرار دارد :رسففته ست بل
پیشفین در حاق تتدیم به «رسفته در-و-برا -ختد» اسف

– اصم و بنیان رسته ا،

«داشففتن حط و امتیا ،ان صففار و ق عی» (انرلس) ،که به «تتسففا» ن یار یا
دیرر انتاو

سفاعابتدناش[( ]٢٢یعنی [داشفتن] یک نتو حط اختصفاصی با وساط

حقتق و امتیا،اج برخها [ ،]٢4و بهعنتان اصم بنیاد حاکم بر رامعه و غصا تاالب
امتیا،اج برا ختدْ کلی

یا رهانشففاتعی

یافته اسفف

(قس .تتدیم ماعکی

ف تداعی

،مین بفه کشفففاور ،سفففرمایهدارانه)-اما فقا به صفففترج یک «طتقه -در-ختد».
بترژوا ،طتقها اسف
و امتیا،اج به ختد در ت

که ویژای طتقاتیاش را با اشتااق و اختصا
شفیت

مترتدی

ختیش به دسف

انتاو حقتق

میآورد ،ا ،این رو

به طتقها ا ،نتو رسته[ ،]٢3یا طتقه تاال رسته ا ،تتدیم میشتد ،ا ،درون آن ا بر
میآید و اصففتق آن را به نتیاه [نهاییب] من قیاش میرسففاند .و ،عذا ،میتتاند مترد
مخاع

طتقها اسفففاسفففاً مت اوج قرار بریرد («طتقها با ،نایر ا بنیاد بندای،

،نایر فا رادیکفاق[ ،]٢3طتقها

در درونب[]٢3رامعه مدنی که متعلط به رامعه
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مدنی نیسفف ) :طتقها که  -بهعنتان یک طتقه رهانشففاتقب «در-و-برا -ختد»-
طتقها اسفف

که ،در عین حاق ،نه تنها باید متضففاد و مخاعف بترژوا ،باشففد (که

[عینب] طتقه ب رامعه مدنی[ ]٢3اس ) ،بمکه ،باید با ختدب اصم امتیا ،و ارو ارایی،
داشفتن حقتق و امتیا،اج خا

 ،برخترد [و متار ] ،کند .رسته در-و-برا -ختد

که صففرفاً بهعنتان طتقه -در-ختد ،یا طتقه ب رامعه مدنی شففکم ارفته ،تتانایی
اعتلا ختیش[ ]٢3را ندارد ،حاق آن که طتقه رهانشففاتقب در-و-برا -ختد ناچار
ختد را به صففترج نابتد کردن ختیش بهعنتان یک طتقه ویژ –پروعتاریا -تعریف

میکنفد ،یعنی بفهعنتان یفک طتقفه در درون رفامعفه مفدنی .پروعتاریا در درون
رامعه مدنی در فرایند بیرانهسفا ،نیرو کار ،به مبابه ستیا که کا بر بیرانهشد
با او در تضاد قرار دارد ،شکم ارفته اس  .عذا ،مترتدی

پروعتاریا بهعنتان «طتقه -

در-ختد» نتعی ارتاج ناایی یا مبت بتدنب کاذد[ ]٢3اسففف « :صفففرفاً یک صفففترج
ظا ر ا ،مترتدی »« ،ارتاج» برآمد ا« ،ن ی»[ .]44این تضفاد اس

که میتتاند

فقا ا ،طریط ن یب ارتاجناایی سفففتی ختدش حم اردد ،امر که ناچار داقّ بر ن ی
آن رامعه مدنیا اس
ختد اسففف

که در آن پروعتاریا اانطتر که س

شکم ارفته ،و ن ی

بهعنتان طتقها ویژ در رامعه مدنی ( .اان طتر که قتلاً دیدیم ،در

نررش مارکس «شففره آ،اد طتقه کارار ا ،میان برداشففتن تاامی طتقاج اسفف ».
ورتد بترژوا ، ،بهعنتان رسفته-برا -ختد[ ،]4١دقیقاً به این دعیم اس

که میتتاند

ختداعتلایی[ ،]4٢ختیش را بهعنتان رسته ویژ و ،نیه ،تعاعی تاامی رسته ا دیرر
را به شکم طتقه -در -ختد تصتر ناایدر تصتر که استقرار نظم ردید ا ،رامعه
را م ابط با مترتدی

این طتقه در ختد نیه به ارا دارد .به این دعیم ،نایتتاند

ا ،صفترج طتقه -در-ختد به شکم طتقه در-و-برا -ختد ارتقا یابد ،ا ،آنرا که
شففیت
،یر دسف

مترتدی

آن به مبابه طتقه در-ختد صففاحا حط و امتیا ،ضففرورتاً ح ظ

بتدن پروعتاریا را نسففت

به بترژوا ،در داخم نظم مسففتقر رامعه بهطتر
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پیشاپیش مسلم دانسته اس  .به این ترتیا ،پروعتاریا تا آنرا طتقها در-و-برا -
ختد اس

که بهطتر عینی بتتاند بهرا فرودستی ساختار ختد و نیه فرودستی ر

طتقفه دیرر یک بدیم تاریخی قابم بقا بنشفففاند( .اعتته نابتد طتقاج در عین حاق
ختد پایانی ختا د بتد بر فرودسفتی سفاختار ضرور فرد در برابر طتقهاش ،راب ه
ا کفه رفا اهینش یفک ات فاد غیرمتناقج رهء و کم اسففف  :یعنی فرد ارتااعیب
ختدمیاندار[.(]44
پیچیدای رشففدیابند

سففاختار -تاریخی تتادق بین تضففاد ا ذاتی در تقسففیم

ارتااعی کار ا ،یک سففت ،و اشففکاق متنتو و تالیاج نهادینهشففد
متناقج ا ،ست دیرر را میتتان به ترتیا اوعتی

منافع شففخص فیب

در ،یر راعبند کرد:

( )١آنتفااتنیسفففم افراد علیه افراد -ببلتل ابمنیتل کبنترا ابمنه[ :]43رنگ ریک
علیفه اه -باعه پدید آمدن تتعی

فرد ا ،طتقهاش ،و انایدن تاال افراد در

،یر این یا آن طتقه میارددر
( )٢رویارویی بین افراد یک طتقه واحد در داخم چهارچتد کلی سففاختار
متنفاقج تقسفففیم کفار ،در رفامعفه با کلی اش – باعه ایااد ،یرارو ا،
،یرطتقه ا ،رسته ا و غیر  ،در ر ست تضاد اصلی ارتااعی میشتدر
( )4تناقج بین طتقاج اصفففلی رامعه -مانند تضفففاد بترژوا ،و پروعتاریا،
ریک بهعنتان طتقه -در-ختد ،در و له نخسف  ،به صترتی پیدا میشتد
که سفاختار ارتااعی مسفتقر را ،یر سلاق نایبرد -و با ختد عامم ،یرا را به
ارا دارد:
( )3تتدیم بعضفففی ا ،رسفففته ا ویژ و ،یرارو ا به ارو ا حاشفففیها ب
دسففتختش فقر ،یعنی تتدیمشففان به ارو ایی که ا ،آنتااتنیسففم سففاختار
فراایر ،اعتته نه بهطتر مسففتقیم ،متیررند ،یا ،در واقع ،درایرشففدن آنان در این
سفاختار به شفکلی ا ،اشفکاق در ردو طر

آن آنتااتنیسم (ارو ا خرد
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بترژوا ، ،خرد ماعکان و صففاحتان املاک و مسففتغلاج فقیر[ ،]43د قانان و
شفففان آنقدر ا که علیه ختدب چهارچتد مترتد

غیر )ر [و] بنا براین ،مخاع

اسفف  ،متتره ارو ارتااعی خاصففی نیسفف  ،وعی این مخاع
انتهاعی دارد -یک نتو مخاع

شففکم ن ی

خاعی ا ،تیریر و بی رمط -چرا که قدرجش فان

عین ضففعفشففان اسفف  :یک متقعی

حاشففیها که ،اارچه به آن ا امکان

مید فد بفهطتر تتارری متضفففع انتقاد علیه رامعه داشفففته باشفففند ،ناچار
م کتلشان میکند به آن ناتتانی که به روشنی در سرش
عقاید و ایدئتعتژ آنان بار ،اسففف

ختدختاسته[]43

( ا ،انتاو نااینداان متیخر روشفففنرر

ارفته تا آنارشفففیهل ،اشفففکاق اتنااتن «پتپتعیسفففم » تا صفففتر بیشفففاار
آرمانشهرارایی ،چه مبت

و چه من ی و چه «نقادانه»).ر

( )3تشفدید آنتااتنیسم ارتااعی بنیاد ْ منار به ایااد پروعتاریا بهعنتان یک
طتقفه در-و-برا -ختد میشفففتد -طتقفها که متعلط به رامعه طتقاتی
اس

و با/ا ،طریط [کم] ستی ختیش مخاعف آن اس  -بنابراین ،متعد ن ی

کارسففا ،تسففلا طتقه میشففتد ،که م ختدنابتدارانی پروعتاریا ،بهعنتان یک
طتقه ،را در پی دارد و م برقرار رامعه بدون طتقه را.
شیت ا متعدد درایرشدن در این آنتااتنیسم ا عتارجاند ا:،
( « )١فرد تنها» (دبر فهآینهته اینهنه[ )]43یا فردب «کلی انتهاعی» ( abstraktre
 )Allgemeineکه انریه

او ن ع شفففخصفففی آنی اسففف

انتهاعی» اسفف ، ،یرا «کلی

یا رهانشفففاتعی ب» آنْ «ختد» اسففف

(یک فرد «کلی
نامعین،

انتهاعی و کلی)ر
(« )٢ارو ا برخها »[( ]43رسته ا، ،یرارو ا ،اقشار و غیر ) که ا ،طریط
امتیا،اج م دود و معین به یکدیرر متصم اندر
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( )4ارو غاعا م افظهکار ،که به منافعاش در ح ظ روابا سفاختار مستقر
وابسته اس ر
( )3ارو حاشففیها  ،که انریه اش ناشففی اسفف

ا ،منافع و در ماانع

ا،

ق تی شفدن بیشتر و ،بنابراین ،با تشدید آنتااتنیسم اساسی ارتااعی مخاعف
اس ر
( )3ارو غاعا پتیشفرر (ختد-تعاعیبخش[نک یادداشف

شتم]) یا طتقه

در-و-برا -ختد ،کفه در ت تق «انسفففان ارتافاعی»[ ]43ذ ن ع اسففف ر به
عتفارج دیرر ،درت تقب سفففتیب انسفففانیب «رهفانشفففاتقب انضفففاامی»[]34
(«رهانشففاتقب اتسففته» یا «رهانشففاتق کانکری » ،یرا که رهانشففاتعی

یا

کلیتش بفه صفففترج «ختدب» یا «ابات» ب کلی تعریف نایشفففتد ،بمکه مررع
تعریف آن روابا ارتااعی مشخص ا ،ع اظ تاریخی اس ).
اشکاق مترتاب آاا ی به ترتیا با این مراحم مرتتا اند:
( )١ختدآاا ی انتهاعی ،یا آاا ی صرفاً [ناشی ا ]،ختیشکامی فرد []3١ر
( )٢آاا ی رتتها [ ]3٢یا آاا ی ناشی ا ،حقتق و امتیا،اج خا

ر

( )4آاا ی طتقاتی طَرّاد [ ]34یا ان صارار ،و یا آاا ی ختد-کامختا []33
ا ،ع اظ غلته طتقاتی []33ر
( )3خفتدآاففا فی غفیفرطتقففاتی[ ]33یففا آاففا ی (تت ایی فریتنففد )
فراطتقاتی[)33(]33

( )3وحدج کارسففا ،ختد-آاا ی طتقاتی و ربه-ختد-آاا ی طتقاتی[،]33
کفه خاعی اسففف
مخاعف اسف

ا ،فریتندای ا فراباشفففی طتقاتی ،اما در عین حاق ذاتاً

با واقعی ب بیرانهشفد

ستی طتقاتی( .به بیان دیرر :آاا ی

طتقاتی پروعتاریایی یچ ارتتاطی با افسففانه «آاا ی طتقاتیب اسففان»[]33
ندارد ،که نه راه ورتد داشففته ،و نه راه م ورتد ختا د داشفف  ،چه
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رسفففد به این که بتتاند «متروک» اردد .ختدآاا ی یا طتقه در-و-برا -
تاریخیب»

ختد نایتتانفد چیه دیرر باشفففد به ره آاا ی ا« ،رسفففاع

تشفففکیمب یک بدیم تاریخیب واقعی در مقابم نظم مسفففتقرشفففد در رامعه:
رسفاعتی که بهطتر قاطع ریشفه در تضفاد ا آشتیناپذیر ستی ارتااعی-
تاریخی ختدش دارد).
تاهیه و ت لیم پتیا مارکسففی ا ،آنتااتنیسففم رامعه سففرمایهدار  -که در آن
سفاختار ا نظم باعاتر و رامعترْ تضفاد ا ب مراحم پایینتر را اچنان دارا و تشدید
کنند

آن اس ف  -بسففا دورتر ا ،آن که [ختد] شففکلی پیشففینی باشففد ،بهطتر کامم

مخاعف تاامی اشفکاق پیشفینی اسف ، .یرا که روششناسی پیشینی نایتتاند حاصم
رویش یک درخ

ک نامترت بد یچ باشد ،بم که
و رویید ا ،درونب خا ب

فلس ی خا

م صفتق تضاد ا غیرقابم حم یک ستی ارتااعی معین اس  :آن روششناسییی
ا ،مناستاجب ساختار ب واقعیب رامعه در خیاق ترسیم

که نااهیر اشته تصتر معکت

کند تا بتتاند شا د پیشفرضانه ا« ،نظم خردمندانه» رامعه ارائه نااید -که درکی
واژاتنه ا ،تاریخ و فهم معکت

آن اس  .این نکته به روشنی در ساختار فهم رلی

قابم مشا د اس :
ت کر خردمنفدانفه در بفار
[ت کر ] کانکری

یفک متضفففتو ،یعنی آاا یب "ایده"[،]34

یا عینی[ ]3١اسف  ،و تا این حد من تط اس

با یک

معنفا عالی اصفففیم .چنین معنایی در این حد ،به ختد ختد ،چیه
نیسففف

مرر معنفا خردور ]3٢[ ،یا ایده . ...یک دوع
ا ،ارو ا خا

واقعی ،کلی

ختیش .ر عضففت ا ،یک

اسفف

متشففکم اسفف

دوع

در عین حاق عضففت ا ،ارو یادشففد اسفف  ،یعنی عضففت یک

طتقه ارتااعی ،و تنها ا ،این طریط عینیب خصففل یابی اس ف
در بار

دوع

صف ت

که وقتی

میکنیم او را مترد نظر قرار مید یم .خصل ب
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صر

او ،بهعنتان یک کلی  ،بیانرر این اس

یک فردب خصفتصفی اس
آر،و رهانشفاتعی
را ا ،دسفف

که و  ،در آن واحد ،م

و م یک آاا یب اندیشهور ،،ختاستی که در

اس  .مع ذا ،این آاا ی و اراد ْ تبهیری[ ]34ختد

مید د و م تتایی پیدا میکند ،و فقا ،وقتی که ا ،رهئی

ختد آکند میشففتد ،یک واقعی
معنا تعینی خا

و تعینی به م هتل متقعی

رو فرد واحد سرنتش
تنها وقتی به دس ف

،یسففتاند پیدا میکندر این رهئی

به

طتقاتی اسففف  ....ا ،این

،یستی و واقعی ختد را برا رهانشاتق بتدن،

میآورد که و عضففت ا ،یک مااتعه یا پیکر

ارتااعی[ ،]33یک رامعه و غیر میشفتد .و بدین طریط ،بسففته به تتان
مهارج ایش ،وارد ر طتقها میشفتد که مناسففا و اس  -طتقها
که شامم طتقه کارمندان دوع

م س

)33(.

ی قیا
ی واقع ْ
بهطتر که میتتان دید ،سفرچشفاه ارو ارای ب
اسفف  ،تا بتتاند با متفقی

رهانشففاتعی

با عامم دومی [اید

ی «اید »
پیشین ب
رهانشففاتعی ] ا،

طریط «وساط ب» خیاعیب[ ]33یک «امکانب» انتهاعی – یعنی یک ببنانرار
– و به بیان دیرر ،اکتسففاد فرد رهانشففاتعی
اسفا

تتخاعی[]33

ا ،طریط ورود به ر طتقها «بر

درره مهارج ختد» -به آشتی برسد .ما ماا،یم که تضاد بین ارو ارایی و
را در نق ه معاه آسفففا ناپدیدشفففدنب آن درک کنیم :ارو ارایی

رهانشفففاتعی

بهعنتان یک بنانرار
خلاء رهانشاتعی

پیشفینی به منصفه ظهتر میرسفد و سرنتش اش پر کردن

اس

و [بعد] بلافاصله ا ،حاع

ارو ارایی صر

خارج میشتد.

عذا ،تضففاد بین ارو ارایی و رهانشففاتعی  -که اا مشففهتد و اا نامشففهتد اسف -
اکنتن دیرر ا ،میان رفته اسففف  ،در حاعی که ارو ارایی واقعی باقی و برراسففف
«سفرنتشف

،ند

تا

رهانشاتعی » باشد .این روشب استنتاج پیشینی ،بر پایه وارونه

کردن خیاعی روابا واقعی قرار دارد که رم را قادر میسا،د (اعف) تت م را رانشین
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واقعی

کند و این واقعی

را که فضفا سفیاسفی «رهانشفاتق»  ،که اساس ًا به تتسا

ارو اراییب ماعکی ب خصفتصفی و رویاروییب طتقاتی معین میشتد ،و نه باععکس آن،
مخفدوش نافایفدر و ا ،این طریط چنین «توهمی ایافاد کنفد که [اتیا] دوع ْ مبعیبّن
(تعیین کنند ) اس

نه مبعَیَّن (تعیین شد ) و آن را به یک قانتن پیشینی ارتقاء د

در()33

(د) یک «را حم» نظر برا تضاد ا میانب ارو ارایی و رهانشاتعی « ،واقعی »
و «صفترجب ظا ر» ،تتعید کندر (ج) و نیه سرش
قلا ما ی

واقعی فضا سیاسی را مخ ی کند:

ارو ارایی ذاتی به رهانشففاتعی ب رسففای که مسففتقیااً ا« ،ایده» نشفیج

میایرد.
یک اید نیس  -چه رسد به این که یک [مقتعه ]

در نظر مارکس رهانشاتعی

راب ب پیشفففینی[ ]33باشفففد با د

رانتدارانه -بم که یک حرک

پتشفففش برا قلا ما ی

قابم تصفففتر منافع

واقعی اسف  :یک ضرورج تاریخی ذاتی در وضعی

و تضفففاد ا عینیب ملات ب ت تقب ارتااعی که بهطتر تاربی قابم ارتاج اند .مارکس
در مترد نظال مساواجب کامم ارتااعی مینتیسد:
نظامی که مردلارا و ت قطبخشفند

مسفاواج اسف  ،برا ماس  ،نه

برا امترد دوعتی که باید مسففتقر شففتد .اید آعی اسفف

که واقعی

ختد را بففا آن ت تیط د ففد .مففا چنین نظففامی را یففک حرک ف
میختانیم ،که وضعی
ا ،واقعیف

باید
واقعی

مترتد امتر را ا ،بین میبرد .شرایا این حرک

مترتد ،اییفد میشفففتد .علاو بر این تتد

مالکیت  ...پیششفففره بازار جهانی اسففف

کارارانب فاقد

ا ،طریط رقفاب  .بنابراین

پروعتاریا میتتاند تنها به صترج تاریخاً رهانی ورتد داشته باشد ،اان
طتر که نظال مسففاواج ارتااعی ،و فعاعی
تفاریخفاً رهفانی داشفففته باشفففد .مترتدی

آن ،فقا میتتاند مترتدی
تاریخاً رهانی افراد ،یعنی

05

ایستوان مزاروش  /ترجمهی فریبرز فرشیم و نرمین براهنی

مترتدی
تاریخ

افراد که مسفففتقیااً [با کم مترتدی

ختد] متصفففم اند به

رهان)33(.

این م هتل ا ،تاریخ رهان ،با،ار رهانی و ت تق انسففان ارتااعی واقعی -که سففه
وره بسیار تنراتنگ و مرتتا ا ،متضتوب غامجب حرک

به ست رهانشاتعی

اس -

در تاامی آرار مارکس ا ،سففاق  ١333به بعد بررسففته اسف  .بهراسففتی این م هتل در
ت تر و تا آن را دارا ا ای
کار او سففرمایه میبایسفف

بسفیار اساسی و کلی اس

که ،م ابط طرخ اوعیه

باعب بر شففش رلد میشففد تا در اوج ختد به ت لیم با،ار

رهفانی بهردا،د( .نرفا کنیفد بفه نامه مارکس به انرلس ،دول آوریم  .)١333به ر
صفترج متیسف انه ،بسفیار ا ،ت سیر ا اذشته ا ،کار ا مارکس ،بهطتر یکهارچه
این متضففتو را نادید ارفتهاند ،و اعتتار ته ا خاصففی را در داخم یک چهارچتد
کاذدب تاامی ناا ،که آفرید

ختدشان بتد ،به صترج نررشی یکاانته و سترون ا،

ست مارکس ارائه دادند.
بهعنتان مباق ،اندیشه مارکس در مترد ر ایی طتقه کارار ،که ضرورت ًا در بر
ایرند

نابتد تاال طتقاج اسف  ،اار فقا به مر ،ا تنها یک طتقه م دود شتد،

به صففترج یک بنانرار

م لط[ -]33دسففتتر م لطب [پیشفرضففی  -]33در میآید.

متضع اما در چهارچتد ار،یابی مارکسیستی اساساً مت اوج اس .
رقفدر منفاطط [تافدنی] رفداافانه ملرر بر یکدیرر ،در رریان ت تق و
تکامم اسففترش مییابند ،ردایی اوعیه مل
شففیت

ا ماها م ،در ت

تیریر

تکاممیافته تتعید ،معاملاج و تقسففیم کار میان ملم مختلف  -که

طتیعتاً تتسفففا این عتامم حاصفففم میاردد -ناپدیدتر و تاریخ نیه بهطتر
بیشتر رهانی میشفتد .بنابراین ،بهعنتان مباق ،اار در انرلسفتان ماشینی
اختراو شففتد ،کاراران بیشففاار  ،مبلا در ندوسففتان و چین ،م ارسففنه
میشفتند و شکم مترتدی

این امهراتتر

ا م تغییر میکند .این اختراو
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به صففترج یک واقعی

تاریخی رهانی در میآید . ...ا ،اینرا چنین نتیاه

میشففتد که تغییر شففکم تاریخ به صففترج تاریخ رهانی یک انتهاو صففر
تتسففا «ختدآاا ی» نیس ف  ،روخ رهان ،یا ر نتو ش فتَمب متافیهیکی دیرر
نیسف  ،بم که عالی کاملاً ماد  ،تاربی و قابم ارتاج اسف  -عالی که ر
فردب آیند و روند  ،پتشند و خترند شا د بر آن اس
وره مهم دیرر ا ،این مسفیعه ت تق ابهار تتعید اسف

)33(.

در ت

شففرایا تقسیم

بیناعاللی کار و نتایج و ارراجب آن بر ت تق ارتااعی-اقتصاد رهان:
به یان اسففت اد ا ،ماشففینآعاج و نیرو متتتر [و نظایر آن] ،تقسففیم کار
چنان ابعاد پیدا کرد که صففنع

در مقیا

کلان ا ،م دود

ملی خارج

شفد  ،کاملاً به با،ار رهانی پیتسته ،و نیه به تتادعاج و تقسیم بیناعاللی کار
وابسته اشته اس

)34(.

به این منتاق مارکس در سففرمایه قتانین درونی این ت تق را در افط ا رهانی
راعبند میکند:
این سففلا ماعکی ب [سففلاماعکی کننداان[ ]]34تتسففا عالکردب قتانین ذاتیب
ختدب شففیت

سففرمایهدار اس ف

به وسففیله تارکه سففرمایه .سففرمایهدار

ایشفه تعداد ،یاد را ا ،بین میبرد .دوش به دوش این تارکه سفرمایه یا
این سففلا ماعکی

ا ،انتت ی ا ،سففرمایهداران تتسففا اندکی معدود ،عتامم

اتنااتنی در مقیاسی دائااً رشدیابند ت تق مییابند .این عتامم عتارج اند
ا :،شفکم تعاونی فرایند کار ،کاربس

فنی آاا انه علم ،روش ا علای

،راع  ،تغییر شکم ابهار ا تتعید به ابهار ا کارب ارو ی ،که فقا بهطتر
راعی قابم اسففت اد اند ،اقتصففاد کردن تاال روش ا و ابهار ا تتعید بر

پایه مترد است اد شان به مبابه ابهار ا تتعید مرکا ،یعنی کار ارتااعی
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شففد  ،ارفتار کردن تاال مردل در شففتکه با،ار رهانی ،و ارا با این ا،
ویژای بیناعاللی رژیم سرمایهدار
بنابراین ،ت تق به سفت رهانشفاتعی
طتقاج رامع ،ا ،م دوی
صففنع

)3١(.

ا رهئیتر ،شتیه به رسته ،تا

ا ،ساخ

ا م لی تا اسفتر ا تاریخ رهان و غیر  ،ا ،تتسعه

در س ف م کلان و تاارج رهانی ،تا تارکه سففرمایه و ایااد و اسففتقرار با،ار

رهانیب من تط و اسففرشفف ب با آن ،و نیه ا ،ت تق تقسففیم و ارتااعی کردن کار در
س م رهانی ردایی ناپذیر اس .
نهایتاً کم مسفیعه به اوج حیاتی تقسفیم کار میرسد، ،یرا تقسیم رامعه به طتقاج
در فعاعی

تتعید بیرانهشفد  ،که شفکم تقسیم ارتااعی کار را می ایرد ،ریشه دارد.

عذا ،ا،ختدبیرانری،-دایی فعاعی ب تتعید  ،ام اء طتقاج و نابتدسفففا ،تقسفففیم کار
فقا ورت مختلف یفک فراینفد یرفانفهانفد .بنابراین ،مسفففلم فرد کردن «رامعه
بیطتقه» نرامی که تقسفیم کار م تظ و اعااق میاردد ،چیه نیس

ره تناقضی

من قی شفتیه به «سفه اتشه چهارپهلت»[ ]3١و «مساواجختا ی نظامی ارتااعی که
وعد

سرخرمن اس ».

تا ،مانی که «کار بهطتر داوطلتانه تقسیم نشد »( )3٢اما ،در عتد ،به تتسا نتعی
فراینفد «طتیعی» ،در چهفارچتد رقفاب

و رویارویی بیناعاللی ،تنظیم اشفففته ،باید

سففاختار ا ارتااعییی ورتد داشففته باشففند که بتتانند به مردمی که خاعط رامعه
سفتند ،تقسفیم کار ساختار را ( نه فقا بهطتر فتنکسیتنم[ )]3٢ت ایم کنند .و این
اتنه سففاختار ا تقسففیم کار ارتااعی بهطتر سففلسففلهمراتتی ،که ت ایلیاند ،دقیقا
دارا معنا طتقاتی ستند.
روشفن اسف

که ا ،میان بردن تقسیم ساختار کار به حسن نی

بسففتری ندارد ،بم که به بلتب برخی شففرایا خا

افراد روشن کر

و عینی در سفف م رهانی مربته

اسف  .راب ه بین کار فتنکسفیتنمب (داوطلتانه) صفر

و تقسفیم ساختار (ت ایم
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شد ) کار اان راب ه بینب شئاردانی[ ]34و ا ،ختد بیرانری اس  .پیشرف

بشر

بدون شففئاردانی که اعهاماً به تقسففیم کار فتنکسففیتنم [داوطلتانه] مربته اس ف  ،غیر
قابم تصفتر اسف  .بهعلاو  ،تا مرحله خاصی ا ،ت تق بشر ،فعاعی

تتعید ختد-

شففئاردان[ ]33نایتتاند بدون اتخاذ یک شففکم بیرانه شففد  ،یعنی ،بدون تقسففیم
فتنکسیتنم کار که ضرورتاً به شکم ساختار ارتااعی م در آید ،حادث شتد.
این ضفرورجب تاریخیب امتهاجب بین شفئاردانی و ا ،ختدبیرانری ،یعنی تقسیم کار
فتنکسفیتنم و سفاختار که منار به تتعی

سفاختار کار ا ،سرمایه میشتد ،به ر

حاق ،یک ضففرورج ،ایمشففتند م سفف [ ]33اان اتنه که تاال ضففرورج ا
تفاریخی این اتنفهانفد .این ،واق در رریفان ت تق تتعیفد ،کفه با ختد نه تنها تارکه
سرمایه را میآورَد ،بم که اهمان ارتااعی کردن فرایند کار را نیه ،در مقیاسی که در
اذشته غیرقابم تصتر بتد ،به ارا دارد ،ظا ر میشتد و تنظیمکنند ا ساختار -
ارتافاعیب عا،ل قتلیب فرایند تتعید -طتقاج -را به ،نایر ا نا اهمان و کهنه بر اندال
پیشفرف

تتعید آیند تتدیم میکند (مسابقاج تسلی اتی ،با تاال تتعاج رهانیشان،

یکی ا ،عتامم بنیانی اس

که باید در این ارتتاه در نظر ارف ).

تتعید فرد ارتااعی م شفتیه به فرایند آ،ادسفا ،رامعه ا ،طتقاج اس  ،طتقاتی
که در واقع چیه نیسفتند ره شئاشتری بیرانه شد

ببعدب ارتااعی انسان .مع ذا،

ا ،آنرا که ختدب طتقاجب شکمارفتهاند و بهطتر دائم م ابط با تقسیم ساختار کار در
سففف م بیناعاللی تفداول پیفدا میکننفد ،این آ،ادسفففا ،فرد ارتافاعی ا ،شفففرایا
ختدشئاشتریب ا ،ختدبیرانهشد در رامعه طتقاتی ،ناچار ،به نتبه ختد ،بر نابتد
کردن رو،افهون تقسیم کار در مقیا

رهانی دعاع

دارد.
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بخش چهارم :نتیجه
بنابراین ،ت تر عینی آاا ی طتقاتی چیسف ؟ م ابط قتق نتیسففند
طتقاتی ،عتارج اس

تاریخ و آاا ی

ا:،

تئوری امکااِ یییی این آگااهی ،و این که آیا عالاً امکان دارد که آاا ی
طتقاتی عینی به واقعی

بهیتندد .این مسفیعه تا کنتن فقا در اندیشه افراد

اسففتبنایی حادث شففد ( بهعنتان مباق ،ررتو شففتد به پیشبینی ا کاملاً
غیریتتتپیفایی مارکس در بار

مسفففائم دیکتاتتر [پروعتاریا] ،اما امرو،

این مسفیعه واقعاً برا کم یک طتقه م رخ اس  :مسیعه داراتنی درونی
تاریخیاش را عالی کند.

پروعتاریا و ارتقاء آن به س

ی که بتتاند رساع

این ب رانی عقیفدتی اسففف

کفه بفاید قتم ا ،این که را حلی برا ب ران

اقتصاد رهانی پیدا شتد ،حم اردد]33[)34(.
در مترد تیکید بر شرایا امکان عینی ،که ا ای

اساسی در این مسائم دارد ،نتاید

شفففک کرد .امفا ت تر عینی آاا ی طتقاتی نایتتاند چیه باشفففد ره ضفففرورج
تفاریخی -در م هتل دیاعکتیکی آن -و نه صفففرفاً یک امکان .یک «امکان عینی» که به
صفترج ضفرورج تاریخیب عالی تعریف نشد باشد ،نه عینی اس

و نه امکانپذیر.

این طتر ،ما با یک «ب ران عقیدتی» روبهرو نیسففتیم که « قتم ا ،پیدا شففدن را حم
عالی» باید حم شفد باشد .مسیعه عتارج اس

ا ،ب ران ارتااعی رهانی ما که حم

آن ناچار ،و در عین حاق ،حم ب ران عقیدتی دائااً روبهرشفففد را ،که یکی ا ،رتانا
[یا «آن» ا ] اسفاسفی و م-مبعَیّبن[ ]33آن اس  ،ضرور میسا،د -ب رانی که حم
آن نفه قتم ا ،حم ب ران رهانی ،بم که باید در رریان فرایند

به سفففت سفففاختن

را ا عالی چار ار ت قط یابد.
ت تر عینی آاا ی طتقاتی ،پیش ا ،رچیه ،بر ار،یابی مسففائم پیچید
پایه درک رهانیب مارکسففی ا ،سففرمایهدار  ،بهعنتان نظال عالاً رهانی ،دعاع

ختد ،بر
دارد.
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که حتی آن دسفففته برخترد ا ارتااعی را ،که ظا راً پدید ا

این بدان معناسفف

کاملاً م لی سففتند ،باید در راب ه با کلی

عینی مرحله ت تق ارتااعی-اقتصففاد

م رود در نظر ارفف  .بدون تلاش و اقدال آاا انه برا ایااد ارتتاه میان پدید
خفا

ارتافاعی بفا رریفان ا عاتمی و ویژای ا سفففرمایهدار  ،به مبابه نظال

رهفانی ،ا ایف

آن فا یا پتشفففید میماند و یا ،بهطتر نامتناسفففتی ،دسففف ختش

بهر،ناایی میشففتد و حتی قتانین عاتمی -مانند قانتن حاای
تقلیفم نرخ بهر  ،و غیر  ،کففه فقا در مقیففا

ا ،تنردسففتان[،]33

رهففانی ار،ش دارد -چیه بففه نظر

نایرسفففنفد ره تصفففتراج و تخیلاج انتهاعی .مارکس مکرراً تیکید میکند که تاال
قتانین در ت

تیریر شرایا خا

و متنتعی که در حت،

عامشان در ت

تیریر

و تعامم م ستند– ا ،طریط وساط

ا دیاعکتیکی پیچید  -به مقدار قابم تترهی

این قتانین را تعفدیم میکنند که کلی

نظال ارتااعی مترتد را نیه در بر میایرد .و

بفه فردب ت تق نیرو فا تعدیم کنند ا که به قدر کافی قدرتاند باشفففند ،را ایی
استبنایی ماکن اس

پیدا شتد ،بدون آن که بر اعتتار ختد قتانین عاتمی کمترین ارر

را برذارد .بهعنتان مباق :مارکس انتظار داشفف

که انقلاد ا سففتسففیاعیسففتی در

پیشرفتهترین کشتر ا سرمایهدار وقتو یابد ،اما ،در عین حاق ،تیکید کرد بتد که
امکان دارد انقلاد در روسیه و در خاور،مین رخ د د .در حاع

اخیر ،شرایا خاصی

باید غاعا میشفد تا این امر منار به وق ه در نظال سرمایهدار رهانی در یک کشتر
عقا ماند شففتد -ا ،راله ،مبلاً بسففته شففدن عالی مر ،ا ارتااعی-اقتصففاد در
روسفیه تهار  ،در رریان رنگ رهانی اوق ،که تضفاد ا داخلی روسیه را تشدید
کرد بتد و در آسففتانه شففکسفف  -یعنی ،مانی که رابهرایی یا تت،یع فشففار ا
تراکمیافته ا ،طریط کاناق ا خارری شفدیداً به بن بس

رسید بتد -به مر ،ان اار

رسفففیفد .این طتر بتد در چین .عذا ،این نتیاهایر که وقتو آن انقلاد ا نظریه
مفارکس را رد میکنفد و اعتتفار تاهیفه و ت لیم ا و را م دود به کشفففتر ا
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تتسعهنیافته میسا،د (یعنی به کشتر ایی که ا ته میشتد در آن ا فقر به قدر قت
بتد که آاا ی سفیاسفی مردل را به ن ع عام انقلابی در ت

تیریر قرار میداد) ،ناشی

ا ،عدل تتره به نکته بدیهی ،یر اس  :این انقلاد ا درس

در ب تتحه یا بلافاصله

بعد ا ،رنگ رهانی بهر ،امهریاعیسفففتی رخ دادند و در ت

آن شفففرایا، ،مانی که

قدرج ا بهر ،سرمایهدار به عل

تضاد ا داخلی و خارری نتتانستند مت دانه

علیه آنان اقدال کنند ،متفط شدند .اعتتار تاهیه و ت لیم عاتمی مارکس ،مبم ایشه،
به قتج ختد باقی اسفف ، ،یرا این تاهیه و ت لیم نه مربته به کشففتر ا «تتسففعه
یافته» اس

و نه مرتتا با کشتر ا «تتسعه نایافته»ر در حقیق

مارکس این کشتر ا

را ردا ا ،م در نظر نایایرد ،بم که نظال رهانی سرمایهدار را در کلی

ختد و با

تاال تضاد ا ساختار ذاتی آن در م ام نظر قرار مید د ،رچند که ماکن اس
[این تضفاد ا] دارا اشفکاق «اسفتبنایی» خا
تضفاد ایی که در ،مان ا مختلف و در وضعی
درراج مختلف صففنعتی شففدن مترتدی

باشند -که در واقع باید چنین باشد-
ا ارتااعی-اقتصاد مت اوج با

مییابند و مترد تتره مارکس نیه بتد اند.

در یک چهارچتد ارراعی عینی دیاعکتیکی« ،اسفففتبنائاجب» عامم و ملرر سفففا،ند
«قتانین» عاتمیاند که ،در فرایند ا ،تعاملاج پایانناپذیر ،به «اسفففتبنائاج» ردید و
«قتانین» ردید بدق میشفتند و ،بنا براین ،م تعدیم کنند اند (واقعی بخشند [)]33
و م ختدب م هتلب کلی را مترد ت کیم و تییید قرار مید ند.
سفففرشففف

و نقش ارو ا ارتااعی مت اوج را فقا در داخم این چهارچتدب

رامعب ت لیلی ،که واقعی

ا را قتیاً بررسفففته میکند و مترد تیکید عتکاچ قرار ارفته،

میتتان درک کرد:
بترژوا ،و پروعتاریا یرانه طتقاج ناد رامعه بترژوایی سفففتند .یعنی
یرانه طتقاتی که ورتد و ت تقشففان به تاامی بر تکامم فرایند مدرن تتعید
اسفتتار اس

و راتنه برنامها برا سا،ماند ی مااتو رامعه ،صرف ًا بر
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اسفا

وضعی

،ندای آنان تصورپذیر اس  .نررش طتقاج دیرر (خرد

بترژوا ، ،د قانان) ا ،آن رو متهم و سفترون اس

که ستی مبتعین آنان به

تاامی بر نقش و رایرا شفان در فرایند تتعید سفرمایهدار اسفتتار نیس ،
بم که با با،ماند ا رامعه [ف تداعی] پیتند نااسففستنی دارد .بنابراین،
آنان ختاسفتار پیشفترد تکامم سفرمایه دار یا فرارو ا ،آن نیستند ،بم که
میکتشفند سرمایهدار را به طتر کلی به عقا با،اردانند و یا ا ،شکتفایی
اهرانتهاش رلتایر کنند .منافع طتقاتی آنان بر عتارد تکامم سففرمایه
دار و رلت فا رهئی رفامعفه متکی اسففف  ،نفه بر ختد این تکامم و
ساختار مااتو رامعه]34[ )33(.
این اصفم دقیقاً در ارتتاه با آرایشب ارتااعی رهانی-بین اعاللی معتتر اس
این ع اظ ،ا ای
ا ایف

اسففتراتژیک عالی بسففیار مهای داردر عل

این اسفف

و ،ا،

که ار،یابی

اسفففتراتژیک مرتتا به ارو ا ارتااعی مختلف در درون مر ،ا م دود

ملی ،رقدر م که بهر ،باشند ،تا رایی که مناستاج م لی قدرجْ خارج ا ،حت،
رریفان فا رهانی قرار ایرند ،تنها مترد اسفففتراتژ
نهای  ،نااهیر ،متفقی

ا تت ای میاردند ،که در

ا اذرا ارو ارتااعی حاشیها تاریخاً رهانی را -رقدر

م که بررسففته باشففند -خنبی میکنند( .تتره کنید به شففکسفف

فارعهبار انقلاد

مکهیفک ).رنتش فا ارتافاعی د قفانی در عصفففر سفففرمایهدار رهانی فقا در
کشتر ایی امکان پیرو ،داش
اندا،

که در آن ا ختدرتشی ذاتی شترش ا د قانی به

کافی با استراتژ پروعتر  ،بهعنتان تنها آعترناتیت تاریخی ار،شاند رهانی در

برابر نظال تتعید سفرمایهدار  ،پیتند خترد باشند (مانند چین و کتبا .این نکته ،مانی
بررسففتهتر میشففتد که آن را ا، ،اویه این واقعی

در نظر ایریم که تتان عدد و

سففا،مانی طتقه کارار در این کشففتر ا در ،مانی که این رنتش ا حرک

ختد را در

را پیرو ،آغفا ،کردنفد ،تقریتفاً ناچیه بتد ))33(.به یچ وره تصفففادفی نیسففف

که
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ایدئتعتژ

ا «پتپتعیستی» یا عتالم تر[ ]3١در اهرا یا مسخ شد اند و بهصترج

یک شفکم سفترون اببلتمبتیسم روشن کرانه سترون در آمد اند ،یا این که به صترج
نظامی ا ،عقاید  -که ناتنه ایش مبلاً طی ی ا ،افکار چرنیشفف سففکی تا پلخانت

در

روسفففیفه را در بر میایرد -در آمفد انفد ،عقفایفد که به راحتی میتتان آن ا را به
مارکسفیسفم متصم ناتد .بنابراین ،آاا ی طتقاتی عا،ل عتارج اس

ا ،شناخ

برتر

ارتااعی -تاریخی عینی ا ،چشففماندا ،ا اسففتراتژیک رهانی طتقه کارار ،م در
وره مبت

آن و م در وره من ی آن :یعنی م بهعنتان ن ی بنیاد نظال سرمایهدار

و م بهعنتان اصم سا،مانی مبت

تتعید بر پایه ر ایی ساختار کار.

بیش ا ،این نایتتان تیکید کرد که :این ا اه به معنی « ارتنی» و « اشففکلی»
نیسف  .در مپیچیدایب ایجکنند

فاکتتر ا عام کنند

ارتااعی-ساختار  ،که

در باعا بدان ا اشفار شفد ،صفرفاً یک ویژای نظر یا ت تریک نیس  ،بم که مربته
اسف

به ختد عام ارتااعی .تالی این پیچیدای به صترج قشربند

غامج اس

ا ارتااعی

که منافع برخها معین آن در آاا یب احتااعی قشر در ر ،مان خا

با،تاد یافته اسفف  .اما مادداً عا،ل اسفف

که این مسففائم در برابر پس،مینه پتیا

تغییر و تتدعاج در نظر ارفته شتند ،تغییراتی که در مقیا

وسیعی رخ داد و رخ نیه

ختا ند دادر به دعیم این که ارایش عینی و ذاتی مترتد در سرش

سرمایه -که رشد

آنْ ی تی نظامی رهانی ارا با تارکه و ت رکاج شفففدید و اسفففت اد
فناور و علم دارد  -تابعی

ارتااعی-سفففاختار -عامکنند

دلافهون ا،

کار به سفففرمایه را

تضعیف و آن را به امر نابهنرال یا ،مانپریش[ ]3٢متدق میسا،د .در واقع م اکنتن
شفا د این سفتیم که اشفکاق سفنتی ساختار ا سلسلهمراتتی مترتد در تقسیم کار
فتنکسفیتنم ،در ت

تیریر تارکه روبه افهایش سفرمایه و تخصصی شدن کار ،رو به

،واق دارد .در این مقاعه ،صرفاً به چند مترد ا ،تغییراج مهم اشار میکنم:

24

آگاهی طبقاتی احتمالی و الزامی (بخشهای سوم و چهارم)

( )١باعا رفتن آسففیاپذیر سففا،مان ا صففنعتی معاصففر در مقایسففه با
نت،د م( .آن چیه که معرو

کارخانه ا سفففد

وحشففی[ ]34بدون در نظر ارفتن ،یرسففاخ

اسففف

به اعتصفففاباجب اربه

ا اقتصففاد و فنی که امکان مید د

یک دسفته ا ،کاراران حتی تاال یک شفاخه ا ،صنع

را با تتعاجب باعقت

سنرین ا،

کار بیندا،ند ،دیرر قابم تصتر نیس .
( )٢اتصفاق اقتصفاد شفاخه ا اتنااتن صنعتی به نظامی که بخش ا
مختلف آن به شدج به م وابسته و در عین حاق بسیار استرد اند ،ارا با ضرورج
دلافهونب ح اظ

ا ،تداول تتعید در کلی

نظالمند ختدش ( .رقدر که سیستم ا ،نظر

چرخه با،تتعید به ختد فشار آورد و دامنه عالش استرد تر شتد ،ضرورجب تداول
چرخه تتعید نیه بیشتر میشففتد ،و ر نتو اختلاعی منار به فشففار بیشتر و حتی
سایه شتل ق ع متق

چرخه کار افهونتر میاردد ).و «شاخه ا حاشیها »[]33

دائااً کمتر میشتند، ،یرا که تتعاج پیچیدای ا صنعتی سریعاً و ،به صترج واکنش
،نایر ا  ،ا ،یک بخش به تاال بخش ا دیرر سرای

میکند .در نتیاه ،ا ،آن پس

«صفنایع بیمشفکم [یا سفاعم][ »]33ورتد نختا د داشف  .را تشفکیلاج اقتصاد
پفدرسفففاعارانه[ ،]33بهطتر غیرقابمبراشففف  ،تتسفففا «شفففرک
چندرانته»[ ]33و «ابرشرک

ا ان صفففار

ا چندرشتها »[ ]33اشغاق میاردد.

( )4میهان رشففففد «،مففان اضففففافی»[ ]33ارتاففاعی (یففا «،مففان آ،ا بد
فَرادَسف »[ )33()]34که عرفاً ،مان ت ریم نامید میشتد ،مسیعه ح ظ قسا
ا ،راعی

را ،که ا ،تتان فکر ختد ردا شففد و در ناآاا ی عاقیدانه ،یسفف

بفهطتر دل افهونی عتفه و عالفاً نفاماکن میکنفد .در ت ف

بهرای
کنند،

تیریر تعداد ا ،عتامم

ارتااعی-اقتصفاد ب نیرومند ،کاریهما کهنه نختران روشن کر ا ،م اکنتن برا
ایشفه ناپدید شفد اسف  .اینطتر افهایش بیکار باعقت و باع عمب روشن کران و
بدتر شففدن شففکا

بین آنچه که فرد ختد را ا ،طریط ت صففیم برا آن آماد کرد و
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آنچه که واقعاً در فرص

ا استخدامی به کف آورد  ،ح ظ و تداول تتعی

و چرا اکبری ب وسیع روشن کران را ا ،قدرج مشکمتر ساخته اس
( )3کفارار بفهعنتان مصفففر
رو،افهون ا ای

بیچتن

و میسا،د.

کنند در ح ظ اردش بیخلم تتعید بهطتر

بیشتر مییابد .با این حاق کاراران کاملاً ا ،کنترق بر تتعید و تت،یع

مبم ایشفه برکنارند -اتیی یچ چیه در دنیا اقتصفاد در رریان یکی دو سد
اذشفته ات اق نی تاد اس  .این تضاد اس

که پیچیدای ا بیشتر را برا نظال

تتعید مستقر ،که بر پایه قشربند تقسیم ارتااعی کار قرار دارد ،به بار میآورد.
( )3اسفتقرار ملرر سفرمایهدار بهعنتان یک نظال رهانیب در مپیچند []3١
ا ،نظر اقتصاد  ،تا حد ،یاد  ،به ا،بین بردن و پاشاندن ساختار ا قشربند شد و
کنترق سنتیب تاریخاً شکمارفته ،کاک میکند ،وعی نایتتاند یک نظال مت د ارتااعی
و کنترق سفیاسفی در مقیا
سفرمایه قدرج باعادسف

رهانی را رانشفین آن سا،د( .تا آنرا و در این معنا که
را داشفته باشفد ،حکتم

رهانی یک رؤیا ناشدنی آیند

شفففنفاسفففانفه[ ]3٢بفاقی میماند« ).ب ران ژمتنی یا ب ران دوع
(ارامشی) به یک پدید

واقعاً بیناعاللی متدق شد اس .

در آخرین ت لیم ،تاامی این نکته ا در بار
رریان ت تقب بشر کارکردب مدیری
به سفرمایه منتقم شد  ،تتانسته اس

مسفیعه کنترق ارتااعی اس  .در

و کنترق ارتااعی که ا ،پیکر ارتااعی آن بیرانه و
قدرج دستهبند مردل را در یک شکم عالی-

سففاختار ب سففلسففلهمراتتی بر طتط میهان مشففارک
تت،یع به دسف

در تاال ،مینه ا»

آورد .اارچه طنه قضیه در این اس

کم یا بیش آن ا در کنترق تتعید و
که ارایش عینی ذاتی در ت تق

سففرمایهدار و تاامی حت ،ایش – ا ،تکه پار کردن مکانیکی رریان کار تا ایااد
سفیسفتم ا

ختدکار )33(،ا ،تااع م لی سرمایه تا تارکه آن به صترج یک سیستم

رهانی مسفتاراً استرش یابند و ختداشتاوار[ ،]34ا ،تقسیم کار برخها و م لی تا
تقسففیم کار رامع بیناعاللی ،ا ،مصففر

م دود تا مصففر

انتت ی که مصففنتعاً با
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دستکار ایااد شد و در خدم

چرخه با،تتعید رامعه کاعایی دائا ًا شتابریر در

آمد اس  ،و ا ،داشتن ،مان آ،اد که م دود به عد
انتت دینامی

معدود و خاصی اس

تا تتعید

ارتااعی[ ]33یا تااعاج پرغتغا ارتااعی به صففترج سففا،مان دادن

«پدید ا ت ری ی و رذاد ارتااعی» در مقیا

رهانی– چیه

را بهعنتان نتیاه

با ختد به ارا دارد که نق ه مقابم سفرمایه اسف ، .یرا که در این فرایندب تتسعه و
تارکه ،قدرج کنترعی که در سفرمایه کارسا ،شد اان چیه یا امر باع علی اس

که

مافدداً به پیکر ارتااعی به مبابه کم آن منتقم میشفففتد ،حتی اار به روشفففی عهوماً
غیرخردمندانه باشفد که به یان غیرمن قی بتدن ذاتی ختد سرمایه اس  .این نکته که
کنترق واقعفاً متهعهق ا ،نق فه نظر سفففرمفایفه به صفففترج «ارواانایر مردل برا
بففاجایر » تعریف شفففد  ،در ختد واقعیف

کمترین تغییر ایاففاد نایکنففدر ،یرا

باجایر ا ،سففرمایهدار قرن نت،د م حتی با ارتشففی ا ،خرابکاران م ماکن نتتد،
چه رسفد به «مشتی» ا ،این خرابکاران .در اینرا با پیدایش یک تضاد اساسی روبهرو
سففتیم :تضففاد بین ا ،دسف

دادن عالی کنترق و شففکم اسففتقراریافته کنترق ،یعنی

سفرمایه ،که دقیقاً به واسف ه سرش

ختد ،نایتتاند چیه باشد بهره کنترق، ،یرا

که ختد ا ،طریط شیئاشتری بیرانهشد ب نقش یا کارکردب کنترق به مبابه یک پیکر
شئاشته و بهطتر ردا و مخاعف با پیکر

ارتااعی ایااد شد اس  .بنابراین ،را

تعاا ندارد که در سفففاق ا اخیر اید

کنترق کاراران در بسفففیار ا ،نقاه دنیا

ا ای

یافته اس .

بنابراین ،اختلا
نخس

اساسی بین آاا ی طتقاتی احتااعی و اعهامی این اس

که آاا ی

فقا به رنته ا پراکند و من ک این تضاد ا اشار و مصداق درک دارد ،در

حاعی که دومین آاا ی مظهر درکی اسفف
به مپیتسفتری[ ]33و ترکیا آن اسف

در ارتتاهب مرکا و به مپیتسففته ،یعنی در
که م هتل میشتد ،یعنی بهعنتان ویژای ا

عا،ل نظال رهانی سففرمایهدار  .حتی متقعی که مقیا

نسففتتاً وسففیعی در دسففتتر کار
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آاا ی اسف  ،آاا ی نخس

در س تخ م لی م دود و درایر میشتد ،در حاعی که

دومی ،یعنی اعهامی ،با متارکه شفففدن رو مسفففیعه کانتنی و اسفففتراتژیک کنترق
ارتااعی ،متتره و مع ت

به حم رامع مسفففائم اسففف  -حتی در ،مانی که ا دا
کنترق

مترل و فتر آن م دود باشفففد( .مبلا اقدال به نرهدار یک کارخانه در ت
کاراران در ،مانی که کارخانه ،یر تیب عقلایی کردن سرمایهدار قرار دارد).

ضفففرورج تفاریخی ت تق آاا ی [اعهامی] در تضفففاد ا عینی نظال ارتااعی-
اقتصفاد م ترتد قرار دارد که برا آن باید یک بدیم استراتژیک رهانی ایااد شتد.
بفدین معنا ،آاا ی طتقاتی اعهامی عتارج اسففف

ا ،آاا ی ا ،ویژای رهانی بتدن ر

نتو بفدیم تاریخی پایدار و مناسفففا به را روابا تتعید نظم مسفففتقر و مترتد.
آن ایی که در پی انکار ت تق این آاا ی سففتند باید ابتدا راب

کنند که نظال رهانی

سفرمایهدار یا خاعی ا ،تضفاد ا عاد اسف  ،و یا میتتاند بر تاال تضاد ا در ر
شرای ی فائط آید.

تکامم آاا ی طتقاتی اعهامی بیانرر صترجب شکم ارفته یک « بستری اانس
روانشفناختی»[ ]33نیسف  -که اان طتر که دیدیم ،ختد یک افسففانه اس  -بم که
عتارج اسففف

ا ،ایااد یک برنامه عالی پایدار که باید انتاو ارو ا خا

را با

انتاو اتنااتنی ایش ،در اشففکاق مختلف سففا،مانی عا،ل آن ،در بر ایرد .عدل ظهتر
اتدو یی که عتارج باشفد ا ،بسفتری روانشناختی مشترک ،متضتعی اس
ا ای  .چیه که انتاو ارو ا ارتااعی را در یک وضعی

برکنار ا،

تاریخی مناسا به م

میپیتندد -مبلا در ،مان اعتصاد عاتمی -قدرج روانشناختی مرمت ،نیس  ،بم که
عتفارج اسففف

ا ،برنامه ا عالی عاد ا که حاصفففم تاربه واقعی ب تتعی

سفاختار مشفترک تتسا ارو ا اتنااتن اس

ا،

و مسیعه مهم آن سرمایه اس .

اچنین ،ت تق ضففرور تاریخی آاا ی طتقاتی دقیقاً مرکا اس ف

ا ،تتیین ش ف ا
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اسفتراتژیک که مرتتا و م ابط اس

مااتعها ا ،ا دا

ارو ا ارتااعی که آن ا دا

با متقعی

ساختار عینی

را تعریف و فرمتعه میکنند.

در نتیاه ،باید تیکید کرد که ضفففرورج تاریخی مترتد در مسفففیعه به یچ وره
مربته به انتاو مکانیستی تقدیرارایی نیس ر ،یرا ،اارچه ص نه ارتااعی تاریخی،

حت،

که در آن آاا ی اعهامی تاریخی ،اد میشتد ،بدون شک ،تعیینکنند
فرد و ،نیه ،مشخص کنند

ره

را تعیین میکند و نه ،در واقع ،سرش

عام

عاتمی ت تق اس  -نه میهان و اشکاق تغییراج
و میهان رانفشانی انسانی را که با خیهش ا

ارتااعی بهر ،و تغییراج و تتدعاج اتنااتن ارا اسففف  .این عتامم ،در درره
اوق ،وابسفته اند به ورتد برنامه ا مترتد و شفکم ا سا،مانی و نهاد ب عام ،که
عتامم انسففانی ختدآاا م رود ،باید مس ف تعی

آن را کاابیش بهذیرند .اما حتی اار

چنین باشفد ،عام سفیاسی ختدآاا انه ،در م هتل ضرورج ا ارتااعی تاریخییی
که باعه پیدایی آن ا نیه شففد  ،معنا پیدا میکند، .یرا ،با تتره به واقعی
مارکس متنی بر آن که رریان عینی ت تق به سفففت رهانشفففاتعی

مترد تیکید

(این ضفففرورج

تاریخی «کلی یافته»[ )]33ا ،نیا ،سفتیشناسانه [ ]33فرد برا « رهانشاتعی

و

یکهارچری ختدباعندای[ ،»]33ردایی ناپذیر اس [ ،آناا ] آاا ی ارتااعی راستین-
به صفترج یک پاسخ ارتناد ناپذیر به چاعش ا ارتااعی و تاریخی -مرکا اس
ا ،یفک ضفففرورج درونی :وحفدج دیفاعکتیکی ذ نی
بیرونی.

یادداشتهای مؤلف:
 )43فقر فلس ه،

.١١٢

 )43اان،

.١١4

 )43اان،

.١١3

و عین  ،تعین ا درونی و
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 )43مارکس-انرلس ،ایدئتعتژ آعاانی ،عارنس و ویشارج ،عندن،١333 ،
 )43اان،

 )43فقر فلس ه

.33

.43
.١33

 )34نک .مارکس ،نقد فلس ه حط رم.
 )3١ات ،مقدمها بر نقد فلس ه
 )3٢ایدئتعتژ آعاانی،

رم.

.33

 )34فقر فلس ه ،صص [ ١33-3قس ،متن فارسی ،ترراه بینا ،پیشا تار :ل .را،
 ١433که ترراه حاضر با نررش به آن صترج ارفته اس -لل.].
 )33رم ،علم من ط ،آعن و آنتین ،عندن ،١3٢3 ،ج ،٢
 )33در متن ،یر ،به روشنی میتتان به خصل

.334

تاربی کاذد ت تر

ایی که اصرار بر

نقش میانایار قشفر «روشفن کران غیروابسته» دارند ،پی برد« :مشارک

در میراث

مشفترک آمت،شفی ،بهطتر مستار ،میم به سرکتد اختلافاج مرتتا با تتعد ،متقعی ،
حرفه و رروج دارند و افراد ت صففیمکرد را بر اسففا

آمت،شففی که دریاف

کرد اند

مت د میکنند ».بنابراین ،عنتان روشن کران غیروابسته یا معلط [ freischiwebende
 ]Intellingenzا ،مقتعه حشففت قتی ه اسفف  ،که ادعا میکند چیه نیسفف

ره

ت قیط تاربی خففاعص ا ،طریط تتصفففیف و تاهیفه و ت لیفم سفففاختففار  ».چنین
روشففن کرانی ،به م ج ظهتر ،دیرر برایشففان یچ وظی ها دشففتار نیسف ، ،یرا که
تاامی منافعی را که ،ندای ارتااعی تت،یع میکند در ختد میکشففد .عام نااینداان
این قشففر «ن تذ در میان ارو ا مخاعف اسف

به قصففد فشففار آوردن به آن ا برا

پذیرش ختاسفته اشان »،و چه کسی آنقدر پرج اس

که نهرسد «چرتنه»؟ (مانهایم،

اان ،صص  ،١43-3٢و  ).٢43مارکس در نقد مظهر مشابهی ا ،این فریتندای چنین
میاتید « :چنین روشففن کر میختا د یک سففنته باشففد ،در حاعی که این خ ا
مرکا اسفف ر او میختا د عاعای رلت کند که باعاتر ا ،بترژوا ،و پروعتاریاسفف ،
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چنین روشفن کر فقا خرد بترژوایی اسف
داد میشتد» ( فقر فلس ه،

که بین سفرمایه و کار دسف

.)١43

 )33رم فلس ه حط ،انتشاراج کلریندون ،آکس ترد،١33٢ ،
 )33نقد فلس ه حط رم ،ج اوق،
 )33ایدئتعتژ آعاانی،
 )33اان،

به دس

. ٢44-١

.443

. 33

34-١

 )34فقر فلس ه،

.١١3

 )3١سرمایه ،ج اوق،

.4٢ ،

 )3٢ایدئتعتژ آعاانی،

.33

 )34رترج عتکاچ ،تاریخ و آاا ی طتقاتی ،انتشاراج مرعین ،عندن ،١33١
 )33اان،

 .33این عقید

فرانسففه ریشففه دارد )١( :متار،

.33

مهم در سفه ت لیم مشروخ مارکس ا ،تاریخ معاصر

طتقاتی در فرانسففه ١333 ،تا  ١334ر ( )٢اد م

برومر عتئی بناپارج و ( )4رنگ داخلی در فرانسه.
 )33روش مائتتسفه-تتنگ در مترد مسفیعه طتقاج و آاا ی طتقاتی پیشرف

قابم

تترهی را ،حتی در مقایسففه با ت تر عنین ،نشففان مید د .متیسفف انه اینرا فرصفف
ب ه این متضتو نیس .
 )33اروندریسه ،نقد اقتصاد سیاسی ،متن آعاانی،
 « )33یچ چیه ا ،این عایاتر نیسف

.334-3

که در ماشینآعاج شا د آنتیتر تقسیم کار ،و

سفنته باشفیم که وحدج را به کار تقسفیمشد اعاد میکند .ماشین [مظهر] وحدج
ابهار کار اس ف

و به یچ عنتان ترکیا عالیاج مختلف برا ختد کارار نیس ف .... .

ابهار سففاد ر تااع ابهار ار ابهار مرکار به کار انداختن یک ابهار مرکا تتسففا یک
متتتر دسففتی واحد یا انسففانر به کار انداختن این ابهار آعاج تتسففا نیرو ا طتیعی،
ماشفین ار سفیستم ماشین ا تکمتتتر ر سیستم ماشین ایی که یک متتتر ختدکار
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دارند -این پیشفرف

ماشفینآعاج اسف  .تارکه ماشفینآعاج تتعید و تقسیم کار ا،

یکدیرر اان اتنه رداییناپذیرند که تارکه قدرج عاتمی و تقسیم منافع خصتصی
در حت،

سیاسی ... .آنچه که در کاراا اتتماتیک ویژای تقسیم کار اس  ،آن اس

که کار در اینرا ویژای تخصصی ختد را کاملاً ا ،دس

می د د ،اما در آن ع ظه که

ر ت تق خاصففی متتقف میشففتد ،نیا ،به رهانشففاتعی  ،تاایم به سففت تکامم
مپیتسففته و یکهارچه فرد باید م سففت

باشففد .کاراا اتتماتیک متخصففصففان و

خرفتکار [ ]craft-idiocyرا ا ،میان برمیدارد ».فقر فلس ه ،صص [ .١١3-٢١قس،
این منتع ترراه فارسی صص  ١33و  ١33ترراه بینا(؟) و نک یادداش
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مترراان].

یادداشتهای مترجماِ:
[ ]١آاففا ی طتقففاتی احتاففاعی و اعهامی ( contingent and necessary class
 ، )consciousnessبخش ا سففتل و چهارل .برا قسففا
نقد اقتصاد سیاسی ،این ملعف و این مترراان.
[Combination ]٢
[]4

End

[Self-constitution ]3
[Estate proper ]3
[Non-reversible ]3
[Self-realization ]3
[Self-transcending ]3
[Class-for-itself ]3

ا قتلی نرا کنید به
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[ ]١4اصف لاخ ( )Third Estateمترد اشار
 J. Sièyesدر ت

مقاعه سیاسی سییه ( (Abbe E.

عنتان رسفته سفتل چیس

(،)What is the Third Estate

قرار ارفته که ا ته اسف  :در فرانسه پیش ا ،انقلاد سه رسته ورتد داشته :دسته
اوق روحانیتن ،دسته دول اشرافی ب [نظامی] و رسته مردل معاتعی [شامم د قانان
و غیر ] .حیاج سفففیاسفففیب رامعه
ارتااعی قرار داشف

ف تداعی بر پایه

ناایندای اقشفففار و رد ا

که ر یک «ابستی » (رایرا ارتااعیی رد ی رسته) نال داشتند،

م ا یای که با طتقه دارا ت اوج اند .یک رسفته یا رد اسفتباارشتنداان را مادون و
ت ف

سفففل فه

ختد و در بخشفففی ا ،رفامعه قرار میداد که در ت

اسففتباارکننداانشففان بتدند (فر نگ عغ

مارکسففیسففتی) .رسففته ا عتارج بتدند ا:،

رسته اوق ،کلیسا ()Churchر رسته دول ،اشرا
سفففففففففتل،

ناایندای

د فففففففقفففففففانفففففففان

نظامی ()Nobilityر و رسته
(.)Peasantry

نفففففففک:

()http://cola.calpoly.edu/~dschwart/engl430/estates.html
[ Negative ]١١ساعا به معنا سلا کنند و ن ی کنند .

[. Self-constituting universality ]١٢
[ Particularism ]١4سفففتدم تر ارو ی یا پیرو ا ،اصفففم منافع ارو ی-
طتقها  .این م هتل را اا به صترج ویژ ارایی م به کار برد ایم.
[In-and-for-itself ]١3
[Self-mediation]١3
[ ]١3در فلس ف ه

رم واژ

( )Momentاشففار دارد به ر «سففاختهار »« ،رنته»،

«ورفه» یفا "آن" (بفه معنایی که حافظ به کار برد اسففف ) ا ،ت تق دیاعکتیکی یک
فرآیند .در مترد اهینش «آن» تتره کنید به این بی
متئی و میانی داردی بند

طلع

ا ،حافظ :شففا د آن نیسفف

که

آن باش که «آن» دارد .و نیه به حاشفففیه حافظ

خلیم خ یا ر تر که این «آن» را شیت  ،حاع  ،کی ی

شرخ کرد اس .

33

ایستوان مزاروش  /ترجمهی فریبرز فرشیم و نرمین براهنی

[ ]١3رهانشففاتق شففدن یا رهانشففاتعی
بترژوایی نیسفف ر چیه اسفف

در اینرا به معنی اسففترش رهانی نظال

فراتر ا ،آن و یعنی این که بترژوا ،نایختا د ،با

نفابتد کردن مناسفففتاج طتقاتی علیه ختیش ،پروعتاریا و طتقاج دیرر را به متضفففع
طتقاتی ختد ارتقا و در بافتار چنین نظامی واقعیتی بترژوایی بخشففد و ،در عین حاق،
بترژوایی برا ختد م باقی بااندر این امر اس
استباار به ن ع ختیش و تصر

که ناشدنی اس  :ذاج بترژوا،

یکاانته و اا عدوانی ار،ش افهود اس .

[« ،Exclusivistic]١3طَرّاد» بر و،ن «فَعّفاق» ا ،ریشفففه "طرد" بفه معنا «دائااً
طردکنند » یا «دائااً بیرونرانند »« ،دائااً اخراجکنند »
[Partially universalized ]١3
[Partial self-interest ]٢4
[Principle ]٢١
[Its negativity]٢٢
[Partial privilege ]٢4
[Estate type ]٢3
[، Radical Chains]٢3نایر ا بنیاد بندای
[ In civil society]٢3مقصففتد این اسفف

که طتقه کارار ختد را ا ،آنب و عین

رامعه شهروند بترژوایی نایداند و نیس .
[ a class of civil society ]٢3مقصففتد این اسفف
تاامی

که بترژوا ،ختد را عین و

رامعه مدنی میداند و به این دعیم طردکنند اس .

[Self-transcendence ]٢3
[Pseudo-positivity]٢3
[Negation]44
[Estate-for-itself ]4١
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Self-transcendence ]4٢[
Self-mediating]44[
bellum omnium contra omens ]43[
Gentry ]43[
Self-fulfilling ]43[
)  (فرد ماهاشدder vereinzelte Einzelne ]43[
Partial groups ]43[
Social individual / sozialer Einzelne ]43[
concrete universal / konkreter Allgemeine ]34[
Individual self-interest وabstract self-consciousness ] به ترتیا3١[
Status consciousness ]3٢[
Exclusivistic class consciousness ]34[
Consciousness of self-fulfilment ]33[
Class-dominance ]33[
Non-class ]33[
(Illusory) being-above-class ]33[
Class non-self-consciousness ]33[
Homogeniuos class consciousness ]33[
یا طرخ کلی

شففتیه به د

) در نهد رم اید چیه اسففidea  (و نهIdea ]34[

 مایکم،(نک.  آن مرتتا با این م هتل اس،که است اد ا
) بنا١3١-٢

در رهان و یا اص لاحی اس

، عندن و نیتیترک، روتلج، فر نگ فلس ه: عیسفی. آر. پراودفتج و ا

 که، ) اسفففobject and concept(  اید وحدج عین و م هتل:بفه تعری ی دیرر
.با م لط

اعلا را شکم میبخشد که نامتنا ی و معادق اس

واقعی
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[Concrete ]3١
[Rationality ]3٢
[Emptiness ]34
[ Corporation ]33در اینرا به صففترج پیکر

ارتااعی ترراه شففد  .وظی ه

مهرور،انه ختد میدانیم که پروفسفففتر رامین رهانترت را به خاطر یار بی دریب ما
در ترراه بهتر این بند و در چند مترد دیرر سها

فراوان اتییم.

[Fictitious mediation ]33
[ Empty postulate ]33بنانرار ) (postulateیا اصفم متضتعه :اصلی که بدواً
بر پایه پیشداور وضع شد اس  -پیش فرد.
[a priori fixity ]33
[Mere postulate]33
[Categorical imperative ]33
[ ]34عتارج داخم قلاد ا افهود

مهاروش اس .

[ das hölzerne Eisen ]3١اصففف لاخ آعاانی بیانرر مااتو دو چیه متضفففاد و
ناماکن اس  ،مانند :پهلتان پنته ،سهاتشه چهارپهلت« ،آ ن چتبی» یا بر

رتشان

اس .
[Functional ]3٢
[Objectification]34
[Self-objectifying ]33
[ “eine verschwindende Notwendigkeit” ]33عین عتارج مارکس که در
متن آمد اس .
[ ]33نیه نک .عتکاچ ،تاریخ و آاا ی طتقاتی ،ترراه ،ند یاد مف اد رع ر پتیند ،
. ٢43-3
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[Co-determinants ]33
[ Law of pauperism ]33که سفففلف قتانین رفا ارتااعی -قانتن و دوع
(وع یر) -امرو ،اس

و ا ،نیاه سد

رفا

شانهد م میلاد شکم ارف .

[Concretizing ]33
[ ]34قس .عتکاچ ،تاریخ و آاا ی طتقاتی ،ترراه ،ند یاد مففففف اد رع ر پتیند ،
 ١33که ا ،متن فرانست است اد کرد اس .
[Populist ]3١
[Anachronistic ]3٢
[Wild-cat strikes ]34مقصفتد ا ،اعتصاباج اربه وحشی ،اعتصاباتی اس
تتسففا کاراران ت

پتشففش ات ادیه اما بدون ر تر  ،حاای

و متافق

که

ات ادیه

شفکم میایرد و اا به آن اعتصاد کارار غیررسای ( unofficial industrial
 )actionمیاتیند.
[Peripheral branches ]33
[trouble-free industries ]33
[Paternalistic enterprise]33
[Oligopolies ]33
[Super-conglomerates ]33
[Superfluous time ]33
[Disposal time ]34
[Inter-locking ]3١
[Futurologist ]3٢
[Self-saturating ]34
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[ Social Dynamite ]33دینامی

ارتااعی م هتمی اسففف

ارتااعی در رریان ارتااعاتی که به قصفففد ان را

ناظر بر خ ر ان اار

انرژ متراکم اعتراد ارتااعی،

مبلاً در مکان وسیعی که یک فستیتاق متسیقی براهار میاردد عد ا ا ،رتانان راع
میشفففتند .این راع میتتان یک خ ر باعقت باشفففد و عذا باید انر ،آن به شفففکلی
ان رافی تخلیه شتد .م هتل حاکی ا ،دو وره دیاعکتیکی اس .
[Inter-relatedness ]33
[Homogeneous psychological bond ]33
[Totalized ]33
[Existential ]33
[Self-development[ ]33

