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 وروی پرولتاریای پشتجامه

 بیژن فرهادی

این چهی طبقاتی نمیاگر درگیر مبارزه  است که میجور فلسفهشوید، پس   آموزید؟ای 

درباره  فلسفهمائو؛ گفتگو   ی مسائل 

مارکس برای  از مشهورات  پرسشی  وقتی  است که  آن  بشریسم یکی هم  و  مطرح می   نوع  مقدمات  به آن  لوازم پاسخشود،  گویی 
همان نیز  می پرسش  پیدا  این شوشود.  جاها  در  دیگر  احکام  از  بسیاری  مانند  مارکسیستی،  صحیح  حکم  این  ربختانه، 

بورژوایی  جامعهوارونه نشده است.  بهی  فهمیده  بیشفشار  درستی  بوده است، نه طرح  ی پاسختر روی جنبهحکم یادشده  گویی 
پرسش.  قاعدهبهو    جابه از جایی غیر از این سیاره مثاًل اگر بیگانهی  اش حرکت به سوی سوسیالیسم است  بقای محتوم ای که  ای 

زوایایش کمی کم بپرسد که »مساحت یک مثلث چهارضلعی که جمع  و از ما  یا بیشبیاید  است را چطور  180تر از  تر  درجه 
به این معنا نیست که چون پرسش است.    القاعدهعلیی طرح شده، پس پاسخ هم  باید حساب کنیم؟« ابدًا  که  راست آنموجود 

درباره  جامعهقضیه  هم چنین است.  ی سرمایهی خوِد  و پسامدرنمثاًل رمانتیکداری  انبوه  ها  تولیدشده ها  ی  ی جامعه کاالهای 
ماییم و کاالها و مالل! این در حالی است   :کنند که گویی هیچ راه گریزی از آن نیستوضعیت موحشی توصیف می بورژوایی را  
و توانایی »باور داشت ممکن است همهکه مارکس  امکانات  که روایِت هولی  مالی و ذخایری  ی  ناک پراگماتیک از جامعه های 

ت در اکنون با تحمل رنج و مرارشوند. ثروتی که هم   ]گذار به سوسیالیسم[طبقاتی انباشته است آخراالمر مصروف همین هدِف 
ی مدنی نیز ی نسبت پرولتاریا با جامعهی مسئلهقضیه درباره   1کار تولید آنیم ممکن است در خالصی ما از آن رنج به کار آید.«

پرسش از سوی  مثاًل ممکن است  از همین سنخ است.   را به  تخطئهبا هدف  کسی  طرح نادرست  ی مباحث طرف مقابلش، او 
تا برای  بای  چنان ورطه رادیکالیسم سیاسی کشاند  بخرد و  عقباش  حفظ  پیشامارکسیسم را به جان  در مکتب هر آنگرد به  چه 

را یک آموخته  اما  شمارکسیسم  کنار بگذارد.  اصلی  به  حاضر  نوشتههدف  نقد  ی  توضیحی نه  بلکه  نویسنده،  آن  یا  مطلب این 
بخش کوچکی از مباحث  در انتها،  .نسبت پرولتاریا با آنی مدنی و ی جامعهبرداشت مارکسیستی از مقوله  یدرباره اجمالی است  

را نقد خواهیم کرد که  نویسنده  و  ای  عجیب و در روزگارخطر یادشده را به جان خریده  که باید سالح  گیرنده اوج در اقدامی  ای 
کنیم مارکسیسم را هرچه بیش  با مارکسیسم وداع کرده است.تر آماده 
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 تعامل برابرها

در این باره هم باید با هگل بیاغازیم تا همهمانند   انحرافات ایدئالیستی را ابتدا آشکار و  بسیاری از مباحث نظری مارکسیسم،  ی 
ی مدنی، نزد مارکس، اتفاقًا نسبت بحث از جامعه گام شویم.ها با تحلیل نظری مارکسیستی همافشا کنیم و سپس با فراَروی از آن

نقد  ی مدنی درست در مواجهه با هگل )زیرا نخستین تلقیات مارکس از جامعهی هگل دارد.  اندیشهمشخصی با همین بحث در 
حقفلسفه هگلی ی  و   )( آلمانیها  مقدسخانوادهو    ایدئولوژی  گرفت.  ی  شکل  سپس(  مقوله  در  این  های  بحثتر 

مارکس پاسخ بسیار دقیقـاقتصادی  این باره حرف نهایی را زده است. در  سرمایهتری به خود گرفت و سیاسی 

و دولت.  ی مدنی نزد هگل تعریف  جامعه دارد: میانجی خانواده  به یک که می اینهگل، به یک معنا، فردگرا نبود.  سرراستی  گویم 
ی مدنی با هم در تعامل  که در جامعهی مدنی و نسبت طبقات و اقشار گوناگونی جامعهخاطر است که تعاریف وی از معنا بدین

تا سطحی از فردگهستند، ما را ُمجاز می  در این معنادارد  ، هگل از جهاتی فردگراست، چرا  رایی سیاسی را به هگل نسبت دهیم. 
با   وی نسبت مشخصی  فردیت در نگاه  دارد.  مقولهکه او فیلسوف بورژوازی است و  ها که بگذریم و به  از اینی مالکیِت فردی 

علمهگل فلسفهبازگردیم،  بحث اصلی   متقابلبلکه با    افراداش را نه با  االجتماعی  ها برای او  انسانپروراند.  افراد می   بازشناسی 
متقابل انسان می  و دولت  خانواده، جامعهترتیب  های این بازشناسی متقابل را بههگل عرصهشوند.  در همین بازشناسی  ی مدنی 

به همینانگارد.  می  است، نمی   باز درست  فیلسوف اعظم بورژوازی  از نگاهی بتدلیل که او  عرصه فراتر تواند  این سه  به  واره 
در نگاه وی جایگاه عشق و محبت و اینبرود.   ی  ا هاست و هگل اصاًل التفاتی به این مطلب ندارد که خانواده حرف مثاًل خانواده 

طبقاتی در تاریخ هزارانای است مربوط و متعلق به جامعهراند پدیده اش سخن می که درباره  و می می اش.  سالهی  که  دانیم  دانید 
در بازتولید  جامعهخانواده در  و ایدئولوژی بورژوایی  ی بورژوایی نقش مشخصی  دارد. از این جهت،  نیروی کار، روابط اجتماعی 

تاریخی علیه چنین نظم و چنین خانواده  است.  دانش ماتریالیسم  را متکاملهگل اما خانواده ای  بورژوایی  ترین شکل خانواده  ی 
دولتِی  می  و نظم  رو که نظم مدنی  از آن  دقیقًا  باید بداند؛  و  نیز متکاملداند  نظمترین شکلبورژوایی  دولتِی  های  و  های مدنی 

گونه نباشد نظام دولت بورژوایی  دیگر هستند و اگر اینی یککننده این سه عرصه تکمیلَروِی روح در تاریخ هستند.  تاکنونی پیش
انسانخودتحقق نمی   –در معنای مد نظر هگل   –ها  بخشِی  با سطح حرکت روح برآورده  کنندگی اگر این تکمیلسازد.  را مطابق 

و کار نکند، نظم بورژوایی فرومی   ف دستگاه نظرِی هگل هم روشن است.وقت تکلیآنپاشد 

در این عرصه تا بدینی سههنوز در هگل هستیم، اما شاید برای شما روشن نباشد که چرا بحث خانواده  دارد. تایی  پایه اهمیت 
تکامل   در  خانواده  خود  اهمیِت  نه  عرصهمسئله  عرصه به  گذار از هر  نظر هگل، بلکه  است.  اجتماع مد  بعدی  که  ی  هرقدر 

تکاملخانواده  تا حضوری بهها را قادر می ی بورژوایی سوژه یافتهی  و تامسازد  ی مدنی داشته باشند، امکان  در جامعهوتمام قاعده 
که  و نیل به دولتی  جامعهبتواند برآورنده حصول  افق  در باشد نیز مستلزم آن است که این سوژه ی بورژوایی  ی  ها جایگاه درستی 
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بیابند.  جامعه همان سوژه ی بهسوژه ی مدنی  خانواده  جامعهی درستانداِم  که دولتی  قامت  است و چنین است  مدنی  پاینده ی 
بهره جامعه یی سوژه ساخته خواهد شد. بهره   برای بورژوازی از خانواده  بورژوایی  ای برابر  گونهها بهای برابر است؛ این سوژه ی 

ترجمان  دهی به کلیت جامعه است. ی این برابرها در شکلمداخلهحاصل دیگر تعامل دارند؛ دولت هم ی مدنی با یکدر جامعه
انسانمارکسیستی   اواًل  بگوییم  که  است  آن  هگلی  تصویر  نقشهمین  خانواده  در  و  ها  دارنده  یکی  مثاًل  و  ندارند  برابری  های 

رسند، بلکه در دیگر نمی ها به تعامل با یکی مدنی نیز انساندر جامعه؛ ی آنی نیروی کار است و دیگری بازتولیدکننده فروشنده 
نیز نه برآینِد متراکِم برابِر این صفآرایی می برابر هم صف یکی از این صفوف علیه دیگری  آرایی، بلکه سازمانکنند؛ دولت  دهی 

 2است.

 ی مدنی چیست؟اما تعریف هگل از جامعه

باور است که یک به آن:  طهواسآمیز کلیت و جزئیت توسط دولت مدرن بهپارچگِی موفقیتهگل بر این  ی نهادی است منحصر 
مدنی.  جامعه اجتماعی همگانیی مدنی عرصهجامعهی  فراهم میی  قالب سوژه ای  در آن در  افراد  و اشخاص آزاد آورد که  ها 

سبک به  را  خویش  میرفاه  برمیگیروسیاق خویش پی  را  خود  زندگی  سبک  مختارانهند،  روابط  وارد  و  دیگران گزینند  با  ای 
انتخابهمینشوند که آنان نیز بهمی و فعالیتسیاق  آزاِد اهداف   3های خویش هستند.کنندگاِن 

اوالً پس جامعه ی مدرن همان چیزی است که در گفتار مارکسیستی آن  ی مدرن. جامعهای است مختص جامعه عرصهی مدنی 
شوند.  جه می هایی است که در هیئتی برابر با هم موا امل سوژه ی تععرصهی مدنی  این جامعه ثانیاً نامیم.  ی بورژوایی می را جامعه

 ی مدنی با دولت هم، به روایت آلن و. وود چنین است:نسبت این جامعه

مدنی  جامعه می  چنینهمی  را متعین  دولت مدرن  قامت سوژه سازد.  شکل  در  نمیافراد،  دیگر  بدون آگاهی توانند  هایی آزاد، 
از کسب داشتیافتن  دولت تعلق  به  در آن  و خواسِت مشارکت  باشند.  وکار همگانی  نهادهای ه  باید شامل  دولت مدرن  نتیجتًا، 

باشد.  4نمایندگی 

بنیادین دارد:ن جامعهاما همی و دولت نقصی   ی مدنی 

 
ی بورژوایی ابدًا بسنده نیست. صرفًا  تایی هگل برای توضیح جامعهی سهقضیه در مارکسیسم از بنیاد شکل متفاوتی دارد و عرصهاللفظی است. البته واقفم که این ترجمانی تحت 2

دهد. ی طبقاتی، در کل، را توضیح میی بورژوایی و جامعهجامعه  روابط تولیدی  بخشی به نیروهای تولید و  مارکسیسم با محوریتکاِر این ترجمه شدم.  بهبرای تبادر به ذهن دست
یرباخ و پایان فلسفهانگلس هم در   تر خواهد شد.ی متن بحث روشندر ادامه یسد: »علم اخالق یا آموزهمی  ی کالسیک آلمانیلودویگ فو ی حق ی رفتار اخالقی هگل فلسفهنو

گرایانه است  گونه واقعجا محتوا به همان اینی مدنی و دولت است. علم اخالق اجتماعی که خود شامل خانواده، جامعه  -3اخالق؛    -2انتزاعی؛ حق    -1اوست و عبارت است از:  
یرباخ و ایدئولوژی آلمانیکه شکل انگارگرایانه ]=ایدئالیستی[« ) .  ( 45و    44  فحات ، ص1393پاییز  ر چشمه،  ی پرویز بابایی، نش، مارکس و انگلس و پلخانف، ترجمهلودویگ فو

نمایی دارد، اما چون شکل  ای از واقعنماید چون بهرهاللفظی است، درست میاللفظی تا جایی که بدانیم صرفًا ترجمانی تحتدهد که ترجمان تحتاین توصیف انگلس نشان می
 محدود سازیم و خود مارکس و انگلس ابدًا چنین نکردند.توانیم خودمان را به این سطح از ترجمان  اش ایدئالیستی است، نمیکلی

3 Hegel’s Ethical Thought, Allen W. Wood, Cambridge University Press, 1990, p. 239. 
4 Hegel’s Ethical Thought, p. 240. 
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که تهیی مدنی تا اندازه کند که جامعهمیهگل[ تصدیق =او ] شوند حقوق مزبور بودگِی خویش محروم میدستان از شخصای 
 5کند.را نقض می

از شخصاما هگل نمی  به این محرومیت  به نابرابری تواند  آن را با ارجاع  بدهد و  تعینی ساختاری  از عوامل  بودگی  ناشی  های 
نه نابرابری طبیعی توضیح می  حاصل از تکامل جامعهدهد،  بورژوایی که مشخصًا عبارت است از های  ای مالک  که طبقهاینی 

شود؛  ی مدنی حاصل نمی »برابری کامل هرگز در جامعهک نیروی کار خویش. از نظر هگل ای دیگر مالبقهابزار تولید است و ط
دارد که خود موجب بروز نابرابری زیرا میان انسان فیزیکی و طبیعی و عقلی وجود  در مهارتها نابرابری  های  ها و توانمندیهایی 

ها وقوف پیدا نکرده است. البته این عدم وقوف  این درست است که هگل به بنیان این نابرابری   6شود.«ی مدنی می آنان در جامعه
که محدودیتمکررًا توضیح می   هگل جوانهم اتفاقی نیست. لوکاچ در   افق سوبژکتیو هگل )که هرآینه بازتابی است  دهد  های 

نگری  واقعدهد که  توضیح می اما همین لوکاچ در همان کتاب   اد.ی فراَروی ندبه او اجازه های افق ابژکتیو بورژوازی( از محدودیت
آستانههگل   را به  رسانداو  این مطالب  درک  توضیح می ؛ همانهای  مارکس  که  اقتصاددانگونه  که  سیاسِی دهد     کالسیک های 

بورژوازی از مشهور لوکاچ درباره هایی که حکم م برای مارکسیستاین احکا  اند.هایی درست برداشتهگام ی نسبت میان آگاهِی 
را شنیده اهای خویش و فروپاشی شرطپیش بینیم که اندیشمند بزرگی چون هگل تا چه اندازه  اند چندان عجیب نیست. اما می ش 

چنین فهمی  آستانهبه  در جامعهاز نابرابری  از نظر فردریک بیزر، ارزیابی هگلرسیده است.  های  این است  های موجود  ی مدنی 
دریافت می آنچه مردم از جامعهکه » دارد که با خود به بازار می ی مدنی  نسبتی مستقیم با آن چیزی  است   روشن  7آورند.«دارند 

بگوید که چرا هگل نمی  زیرا کنند و بخشی دیگر با نیروی کارشان.  با ابزار تولیدی که مالک آَنند کار می که بخشی از مردم تواند 
تقسیم جامعه به طبقات، نمی  جامعه،  پس طبیعتًا آن چیزی که مردِم هگلی به    8رسد.«هگل »از اقتصاد خود به ساختار درونی 

ندارد.  دهند  ی مدنی می جامعه نمی   هگلتعّین طبقاتِی مشخصی  و  نداشت  باشد.  از این مقوله درکی  داشته  پدیدار او  توانست 
بهی جامعهحاکم بر حیات روزمره  آن عاجز استاما از توضیح بنیان  9قول خودش مدرن را توصیف کرده است،ی  و   های مادِی 

 سبب ایدئالیسم وی است:این دقیقًا به

 
5 Hegel’s Ethical Thought, p. 253. 
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و حکومت را ]...[ فرآورده یم که ترجمهبه گیرد.«ستیز طبقات در نظر نمیماعِی اجت ی درونی دیالکتیک اقتصادی و »دولت  چنان که بایدوشاید  ی محسن حکیمی آن اشاره بگو
ید نهای دیالکتیک درونِی« فالن سخن میدقت ندارد. لوکاچ از »فرآورده قبول است، ای می حکیمی از این کتاب کاًل ترجمهالبته ترجمهی درونِی دیالکتیِک« فالن.  ه »فرآوردهگو

 امیدوارم عذر مرا برای ارجاع به این ترجمه بپذیرید.شود. میهایی هم در آن دیده  ن چنین لغزشلیک
نگری دروغین و  گرفت، و به یاری نوعی ژرف رن را دریابد، ناگزیر ظاهر را به جای واقعیت میی مدی جامعهکنندههای تعیینتوانست برخی گرایشجا که نمی»هگل، از آن   9

 (492ی  صفحه،  هگل جوانساخت.« )واقعیت بنایی فلسفی میجانب از دیالکتیک از این شبهبهنمایشی حق
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اندیشه است که میراه و روش اصلی  گرایشی  هگل  رابطهی  از  با جامعهخواهد  انسان  و ی  اقتصاد  به مقوالت  مدرن  مدنی  ی 
 10شناسی برسد.«جامعه

و اقتصادی )که البته مطابق با تفسیر لوکاچ شأنی هستی پیماید.  ماتریالیسم مسیر دیگری می  شناختی  یعنی اتفاقًا با مقوالت مادی 
نابسندگِی تحلیل مارکس در بحث از مارکس هم خواهیم دید که ی مدنی را بررسی کرد.  ها با جامعهی انسانباید رابطهمی دارند( 
ی  تحلیل مارکس جوان از نسبت پرولتاریا و جامعه رسد.  ای که به آن می نه در نتیجه  ونیمه از این روش استپیروِی نصفدر جوان  
در  ای می به همان نتیجهمدنی   است که مو الی    سرمایهما مسئله آن است که دیگر روش ا.  سرمایهرسد که مارکِس بالیده  روشی 

نمی  روشند رود.  درز آن  این بحث  ادامه  و همتر می ر  باید هماشود  جامعهاینک  نگاه هگل به  نقصانن  و  مدنی  را ی  آن  های 
 :بکاویم

را کلی یکهگل جامعه این برداشت، بیپارچه میی مدنی  عقببیند.  از پیامدهای  و اجتماعی آلمان گمان،  اقتصادی  ماندگی 
دوره متفکران را به ژرف  است. پیکارهای بزرگ این  در فرانسه و انگلستاِن  عینیکاوی ریشهطبقاتی  اقتصادی  ستیز طبقات    های 

نبودند که داللت اقتصاددانان کالسیک هنوز در موضعی  اگرچه  را برای ساختار تعارض کشاند،  کشف  این  ی  آمیز جامعههای 
تجربه دیگر،  سوی  از  دریابند.  بیطبقاتی  پواسطهی  این  و ی  نویسندگان،  متفکران،  از  بزرگی  طیف  بزرگ طبقاتی  یکارهای 

واقعیتی عینی است. در واقع تقریبًا هم برداشت رساند که ستیز طبقاتی  و فرانسه را کم و بیش به این  زمان سیاستمداران انگلستان 
فلسفه این آگاهی را میکم طلیعهی هگل در برخی از متفکران دستبا پیدایش  بورژوایی  تیزهای طبقاتی جامعهبینیم که سی  ی 

را درمی این جامعه   11نوردد.سرانجام افق 

ی  به همین سبب است که جامعه داند.  بیند، اما آن را شقاقی ساختاری و ویژه نمی ی مدنی می که هگل شقاقی در جامعهروشن آن
را »کلی یک و از اشاره پارچه« می مدنی  که  انگارد  از محدودیتی لوکاچ هم فهمیدیم  عینی وضعیتی  خوِد این امر ناشی  های 

ی ارزش آدام اسمیت  ی مدنی[ را به نظریهدست در جامعهگر و تهی کوشید آن ]وجود توانهگل »نه می است که هگل در آن بود.  
و نه آن را یکی از نیروهای محرک خود جامعه برای او، تمایز تهی ی بورژوایی می ربط دهد  گر تا حدی چون  تواندست و دانست. 

تا حدی چون عنصر گسیختهای که جامعه صرفًا می پدیده  ساز کارکرد بهنجار این جامعه، که تخفیف آثار بایست آن را بپذیرد، و 
عهده ویران بر  آن  می گر  باقی  است،  و دولت  از جامعهدستتهی   12ماند.«ی حکومت  بیرون  نگاه هگل  در  نیستند ها  مدنی  ی 

داشته با که تعبیر »تهی )دقت  در نظر هگل همان چیزی است که بهشید  جایگاه ویژه دست«  اش  لحاظ ساختاری از بازشناسِی 
 

 .460ی  ، صفحههگل جوان 10
ماندگی سیاسی. دارانه است، نه عقبماندگی از حیث انکشاف روابط تولید و مناسبات سرمایهنظر لوکاچ عقبماندگی مّد  عقبگفتنی است که   .461ی  ، صفحههگل جوان 11

است، نه ی مدنی همان انکشاف مناسبات سرمایهحّد جامعه طور خاص کشف بهماندگی اقتصادی و اجتماعی آلمان به بیان دیگر از نظر لوکاچ عقب .شکل سیاسی دولتدارانه 
هنگامی داشت. شاید بتوان گفت که این مانع تا حد کمتری برای مارکس جوان نیز وجود داشته است. بر همین مبنا ی مدنی را از دسترس هگل دورتر میاتی جامعهخصلت طبق

 ی آن.ان و نه در نتیجهآلم  خاصکند این کشفی است به رغم شرایط شناسایی می  «ی مدنی نیستای که از جامعهطبقه»که مارکس پرولتاریا را به عنوان  
 .461ی  ، صفحههگل جوان 12
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ویژه  است؛ جایگاِه ساختارِی  اجابت می ناتوان  که  است  »پرولتاریا«  با  و  مارکس  در  تنها  این موجودیت  نگاه شود(.  ی  این  با 
یک طبقههگلی، آن دولت هم نه دولت  ی  تعامالت جامعه ی دیگر، بلکه تداوم  برای احراز و ابقای سلطه بر طبقهی خاص  گاه، 

 13مدنی است.

است که   می پس واضح  بر آن نهاده  نام پرولتاریا  از جامعهنمی   –در دستگاه هگلی    –شود  چیزی که بعدها  بیرون  ی مدنی  تواند 
باشد و هیچ سره در جامعهاگر پرولتاریا یکاما در مارکسیسم قضیه وارونه است.  باشد.   نداشته باشد،    ایبیرونی موضع  ی مدنی 

در جامعهآن رسید که همگان  این ارتداد هگلی خواهیم  به  هر  گاه  نیز تراکم  دولت  برابر هستند و  مدنی  طبقهی  ی  جامعه   یدو 
جامعهحال آن  ی دیگر.کوب طبقهمدنی است، نه ابزار یک طبقه برای سر ی مدنی است که  که پرولتاریا دقیقًا به این معنی بیرونِی 

نیست پس، نزد هگل، پرولتاریا مطرود جامعه تواند قدرت سیاسی را کسب کند )و به این نکته بازخواهیم گشت(.نمی  ی مدنی 
به اگر  حتی  در معنایی  که  باز  باشد،  چنین  هم  اینظاهر  مارکس    گونه است.غیرمارکسیستی  را خود  زمینه  این  در  آخر  کالم 

است:به  صراحت بیان کرده 

سیاسیاز نقطهجامعه   فرد، بیان ی مدنیجامعه نظر اقتصاددان  نیازهاست. و فقط برای دیگران تا  است که در آن هر  گر تمامیت 
آن تا  دارند  وجود  او  برای  دیگران  که  دارد  ابزار تبدیل میجا  جایی وجود  به  دیگری  برای  سیاسیشود.  که هرکس   اقتصاددان 

دهد که عاری یعنی به افرادی تقلیل میکند(  چنین می حقوق بشرطور که سیاست در دهد )همانچیز را به انسان تقلیل میهمه
معین هستند تا به عنوان سرمایهاز هر مشخصه شونددار یا کارگر طبقهی   14.بندی 

 نابرابرهاتصادم  

هگل مربوط    ی حقنقد فلسفهنخستین دوره به ی مدنی سخن گفت.  ی تکوین مفهوم جامعهتوان از سه دوره اشاره کردیم که می 
جامعهدر آنشود.  می  مفهوم  مارکس  پیچجا  را  هگل  مدنی  شبهشی  و  ماتریالیستی  می ی  از سرشت  سپسدهد.  فویرباخی  تر 

کند،  وضع می   نیروی کارو   کاری نهایی نیز با تمایزی که بین کند و در مرحلهایدئولوژیک این مفهوم صحبت می کننده یا منحرف 
 خوانیم:مارکس می کند.  ی مدنی را آفتابی می بنیان مادی مفهوم جامعه

نتیجه رسانید که نه روابط حقوقی و نه شکل به این  بر پایهخودِی بهتوانند یک، نمیهای سیاسی، هیچپژوهش من مرا  ی  خود یا 
آنبه بالعکس  بلکه  فراچنگ آیند،  انسانی  ذهن  که هگل  اصطالح تکوین  تمامیتی  دارند،  حیات ریشه  شرایط مادی  در  با   –ها 

 
 .هگل جوان  491ی  بنگرید به صفحه 13
گفتن ندارد که مقصود مارکس از   از ماست(. تأکید)  205ی  ، صفحه87ی حسن مرتضوی، نشر آگه، بهار  ، کارل مارکس، ترجمه1844های اقتصادی و فلسفی نوشتهدست 14

 شان چیست.ها چه کسانی است و افق فکری و عینیدان اقتصادسیاسی
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از نمونه و فرانسوی سدهپیروی  قالب اصطالح »جامعه  –ی هجدهم  ی متفکران انگلیسی  به چنگ میآن را در  مدنی«  آورد؛ ی 
این جامعهکه  این اقتصاد سیاسی ُجست.کالبد  در  را باید   15ی مدنی 

که اگر مرحلهجفری هانت به این مطلب اشاره می  نزد مارکس را بندی تکوین مفهوم جامعهکند  پی نگیریم، به  ی مدنی  درست 
رسید.  نتیجه جامعهزیرا می ی اشتباهی خواهیم  خوِد مفهوم  که  با همین تعبیر  دانیم  مارکس  آرام از نوشتهآرامی مدنی  کنار های 

عجیب نیست.  مفهومی    حذِف این رود.  می  را زیرورو می ای که خوِد جامعهتا لحظهمارکس  اصاًل  کند هنوز در سطح ی مدنی 
بورژوایی قرار دارد.  توصیف پدیدارِی جامعه در گیرد و  ی مدنی را در پیش می های مادی این جامعهاو سپس مسیر کشف بنیانی 

و نقد پراتیکِی آن می   16رسد.گذر از توصیف پدیداری به توضیح ذاتی 

 نویسد:ی نخست، مارکس می در همان دوره 

امکان   نهفته است؟  ایجابیپس   رهایی آلمان در کجا 

در شکلپاسخ با  گیری طبقه:  در جامعه؛ طبقهزنجیرهای رادیکالای  از جامعهی مدنی که طبقهای  ای  نیست؛ طبقهی مدنی  ای 
است؛ منزلهکه به انحالل تمام طبقات  و های همگانیقلمروی که به علت رنجی  را طلب   حق خاصیاش خصوصیتی عام دارد 
 17کند.نمی

به ضرر صاحب این قلم نیست.  البته چنین ایرادی  است.   جوانو مارکس   متقدمممکن است کسی اعتراض کند که این مارکس  
نظری مارکس ندارد.   داد هیچ شناختی از دستگاه  زیرا صاحب چنین مدعایی نشان خواهد  بعدی ابدًا  چرا؟  در مباحث  مارکس 

نمی این بحث خویش را  بلکه از آن فرامی نفی  به چه معنی؟  کند،  جا در سطح پدیداری متوجه شده است که  اینمارکس  گذرد. 
است؛ اما  کند درون جامعهرا طلب می   حق خاصیای است که تا جایی که  باید رهایی را به بار آورد، طبقهای که طبقه ی مدنی 

بیرون از جامعهبه است، چرا که  واقع  و  را طلب نمی   حق خاصیی مدنی  تمامی طبقات باشد.  افق سیاسی کند  باید انحالل  اش 
پیوستگِی مباحث مارکس انکارناپذیر است.  رسد.  بودگی می بنیان این بیرونفات اقتصادی خویش به  تر، مارکس در اکتشاسپس

حتی در سطحی به علت زیرا  دریافِت وی هم ابدًا دریافتی خام و ابتدایی نیست.  شود.  بودگی می وی در جوانی متوجه این بیرون

 
 جا:به نقل از این15

 The Development of the Concept of Civil Society in Marx, Geoffrey Hunt, History of Political Thought, Vol. VIII, No. 2, 
Summer 1987, pp. 263-276, p. 264. 

یسنده مسیر گذار مارکس از توصیف به توضیح را  ، نشر اینترنتی. 99، خسرو خاکبین، تابستان دولت نزد مارکس و انگلسبنگرید به:  بارهبرای بحثی در این  16 در این رساله نو
ی مدنی است در یک سطح درون جامعهدهد که پرولتاریا  به ما نشان میطح ذاتی  دهد که چطور مارکس با گذر از سطح پدیداری و رسیدن به سنشان میسازد و  دقت آشکار میبه

 شود.ی مدنی کنار گذاشته میو در سطح بنیانی از روابط جامعه
عبادیان و حسن قاضی، کارل مارکس، ترجمهی حق هگلنقد فلسفه 17 های فارسی، ی ترجمههمهاز ماست(.    تأکید) 33ی ، صفحه1400مرادی، نشر اختران،  ی محمود 

دید که حرف مارکس چیزی جز این نیست.زنند و با نگاهی به متن اصلی آلمانی نیز میهای انگلیسی همین حرف را میترجمه  توان 
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 حق خاصاما هنوز از توضیح بنیان مادی این توانیم دریابیم.  می   حق خاصهم پی برده است و این فراست را با اشاره به بحث آن 
بیرون این  است.  و  عاجز  تمایز  بودگی  به  هنوز  کارو    کارچرا؟ چون  است.    نیروی  دارنده نرسیده  )کار کارگر  است  کاالیی  ی 

و سرمایه کاالیی  خویش(  دارای  برابر حکم می قاعده تا این حد  )ابزار تولید(.  دیگر  دار  حقوق  چانهراَند.  ی  با هم  دو  زنی  این 
وارد تعاملی با هم می کنند و بهمی  اما رهایی از دل این تعامل برابر بیرون  همان تعامل برابرهای هگلی است.  این شوند.  هرحال 

ثانیًا  پرولتاریا در نگاه همین مارکس جوان هم عنصری بیروناواًل  چرا که  آید.  نمی  و  است  کند،  را طلب نمی   حق خاصیافتاده 
مبتنی بر حق( را طلب می  طبقاتی )روابط  روابط  قرار جامعهپرولتاریا تمامًا درون  اند  ها که مدعی آنکند.  بلکه انحالل  ی مدنی 

که دچار این ارتداد هگلی می دارد،   را یکجامعهشوند  انگارند و هنوز به تمایِز قاطِع مارکسی بین می سره تعامل برابرها  ی مدنی 
دار  القاعده، بین کاالیی که سرمایهعلی دهد.  مارکس بعدها بنیان مادی را با همین تمایز توضیح می باور ندارند.  نیروی کارو  کار

دارد.   خویش است.    نیروی کارخویش، بلکه صاحب و مالک   کارکارگر نه صاحب و مالک و کارگر صاحب آَنند تمایزی وجود 
کار تمایز ویژه  اینکاالی نیروی  دارد و آن  تولید ارزش که ارزش استفاده ای با دیگر کاالها  کار مبادلهاست.   اش همانا  نیروی  ی 

برابر نیست. دیگر مبادله از را طلب کند. هر حقی پیشاپیش    حق خاصیی نیروی کار خویش،  تواند در مبادلهکارگر نمی زیرا ای 
تواند تولید ارزش دار هر میزان مبلغی که در ازای نیروی کار بپردازد، باز این مبلغ نمی سرمایهافتد.  محتوای این مبادله بیرون می 

کار کارگر را جبران کند.  توسط نیروی  نمی اضافه  کار خویش اصاًلوابدًا  نیروی  در فروش  را طلب پس کارگر  تواند حق خاصی 
که جبران باشد.کند  کارالبته خود    18کننده  که    ارزشیواجد    نیروی  پرداخت می سرمایهاست  را  آن  ارزش  دار  اما چون  کند، 

ای مبتنی بر حقوق برابر نیست و  این مبادله  توان گفت دیگر هیچ حّقی حاکم نیست.نیروی کار تولید ارزش است می ی  استفاده 
بیشاگر چنین بود، چانهتواند باشد.  نمی  ی  گاه دیگر کل معضل جامعه آنکننده باشد. توانست نهایتًا جبرانازحد کارگران می زنِی 

این است که  ی سرمایهمسئلهاما  شد.  داری حل می سرمایه هم که بدهد، باز باید   هر کاری هم بکند و تن به هرداری  اصالحی 
تولید کند.   کار مبادلهمبادلهارزش اضافی  نیروی  مبتنی بر  ی  این  حقوق برابرکه مبتنی بر  نیست، چه رسد این  حقای  جا باشد. 

ی بورژوایی فقط حق و حقوق برابر در کار در جامعهی بورژوایی هیچ پاسخی برای این زائده ندارد.  جامعهای در کار است. زائده 
کنند، باز آن را  –زد، هگل  نمونه –متفکران بورژوازی  روست که  ازاینهماست.   به نام پرولتاریا را بازشناسی  حتی اگر موجودیتی 

جامعه مدنی  درون  پرولتاریا  انگارند.  می ی  ایشان  نظر  از  مبادلهزیرا  وارد  است.  هم  شده  برابر  دولتای  به  که  و  کسانی  رفاه 
و برابری سوسیال در همین جامعهدموکراسی  تواند نهایت ارزش کنند اواًل پرولتاریا می خیال می اعتقاد دارند،  ی بورژوایی  خواهی 

را بپردازد. تواند بورژوازی هم می راستین نیروی کار خویش را بگیرد و ثانیًا  تواند  چنین نیست! پرولتاریا اصاًل نمی این ارزش واقعی 

 
وقت تر از حتی ارزشی که تولید کرده به کارگر داد، آن دار بسا بیشسرمایهزنیم، چرا که ممکن است کسی ایراد بگیرد که اگر  دارانه حرف میی جهان واقعِی سرمایهالبته ما درباره 18

 کند.کشی بقایش را ضمانت میبهرهداری است چون  سرمایه داری  سرمایهافتد. داری از کار میجا دیگر نظام سرمایهُخب، اینچه؟  
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کند، را طلب  برابری  نیست.  منطقًا  زیرا    19حق  هیچ حقی  باز  واجد  رفتار کند  عادالنه  بخواهد  هرقدر هم  حّق نظام بورژوایی 
جامعه )بورژوایی( می پرولتاریا را در حدود همین  و پیشحال آن.  دهدی مدنی  و نافع  واضع  که  خوِد نظامی  تحقق  برنده که  ی 

کار  دایره بیرون می (  تولید ارزش عبارت است از اش  که ارزش استفاده )انتزاعی به نام نیروی  به گذارد.  است پرولتاریا را از این 
دلیل است که برای بورژوازی   کار هنوز خطرناک نیست؛ بیشطلِب هرچههمین  دارد درون تِر ارزش نیروی  زیرا پرولتاریا هنوز 

بورژوایی و بر سر حق خویش چانهجامعه اما زنی می ی  که جامعه  درونپرولتاریا  کند.  است، زیرا مادامی  در پی تحقق  ی مدنی 
را طلب می  باشد، چیزی  آن را بدهد یا ندهد(.  حقوق خویش  )حال در ارض واقع  دارد  آن را  توان پرداخت  که بورژوازی  کند 

جامعه از  بیرون  کار  پرولتاریا  نیروی  زیرا انتزاع  است،  مدنی  دایره ی  نمی در  بورژوایی  که  ی حقوق  است  این چیزی  و  گنجد 
کنم هیچ مارکسیستی باور داشته  گمان نمی   20ت.فهم و شناخت خویش بیرون گذاشته اسی  بورژوازی برای همیشه آن را از پهنه

دایره  در  خویش  کار  نیروی  فروش  هنگام  پرولتاریا  که  حقباشد  مطالبات  دارد.  ی  قرار  قاعدتًا هیچ  محور  باشد،  چنین  اگر 
بگوید که مارکسیستی نمی   ی مدنی است.سره درون جامعهپرولتاریا یکتواند 

در ادامه، مارکس اساسًا  ی مدنی رسید و چگونگِی آن را نیز توضیح دادیم.  تر از جامعهفهمی پیچیده جا گفتیم که مارکس به تا این
 داند:خود استفاده از این تعبیر را هم چندان دقیق نمی 

هنوز به مارکس  استفادهوضوح نمیاما  چگونه  از ]اصطالح[ »جامعهبیند که  عام  ]...[ بهی  مدنی«  بالقوه گمی  کننده  راه طور 
بورژوایی یکی جوامع را در قامت جامعههم تا جایی که همهاست، آن بهسازد. دست میی  روابط   ویژه محتاج مفهوم مارکس 

کاالیی سرمایهمبادله عقالنی است.  ی  نظری تاریخًا  خطای  این  که چطور  ببیند  تا  است  شد دارانه  قادر  او  بود که  بعدتر  تنها 
اقتصاددان از  دسته  »آن  خطای  این  برای  »که  توضیحی  بیابد  تفاوتهمههایی«  را میی  تاریخی  در های  که  و کسانی  زدایند 

اجتماعی تنها پدیدهی پدیدههمه بورژوایی را میهای  اقتصاد سیاسیقولی از نند« ]نقلبیهای  سهمی در نقد   21[.ادای 

زمینه در  مارکس  که کشف  بود.  دیدیم  چه چیزی  سیاسی  اقتصاد  تا هم  ی  توانا ساخت  را  مارکس  سیاسی  این کشف  اقتصاد 
بورژوایی برسد:به تصویر درستی از جامعهکالسیک را نقد کند، هم   ی مدنی 

 
پرولتاریا هیچ حّقی بر ارزش تولیدشده توسط نیروی  کند، واجد حق است؛ مسئله این است که ش را طلب مینیروی کار باز باید تأکید کنیم که پرولتاریا تا جایی که ارزش  19

 کارش ندارد و این ارزش همواره از دسترس او بیرون است.
دهد که خود مارکس هم به ما توضیح مید هم ناظر به همین سطح است دیگر. پاشاش آگاهی یابد فرومیهای وجودیشرط که بورژوازی اگر از پیش ی اینحرف لوکاچ درباره 20

 .راَندمیی علم بیرون  آنان را از گسترهاست که  یی  های بورژوا عدم پیگیرِی تمایز بین کار و نیروی کار از سوی اقتصاددان 
21 The Development of the Concept of Civil Society in Marx, p. 269. 
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این مارکس  که  دارم  تأکید  جامعه  میجا  من  که  یک کلمثابهبهگوید  اقتصادسیاسیچنان،  ی  بر  بورژوایی پدیدار دانکه  های 
است به »جامعهشودمی انبوهه، محدود  به  مدنی«،  ]بهی  نامتعین  افراد  از  از چشمای  مدنی« انداز »جامعهلحاظ طبقاتی[.  ی 

و کارگر پنهان میسرشت ذاتی تقسیم ]طبقاتی[ سرمایه  22شود.دار 

چاره  بورژوایی  متفکران  است که  دلیل  به همین  ندارند جز آندرست  تفاوتای  طبقاتی جامعهکه  را با  های  بورژوایی  مدنی  ی 
ی مدنی داشته  و دیدیم که هگل دقیقًا چنین نگاهی به جامعهارجاع به عوامل عارضی توضیح دهند، نه قسمی ویژگی ساختاری.  

ی طبقاتی ی ساتری است که سلطهی مدنی همان پرده جامعهایم(.  این تفسیرمان اشتباه نکرده است )و از لوکاچ هم دیدیم که در 
نشان می این پرده دهد.  پوشاند و آن را با چیزی عارضی توضیح می را می  که افراد در جامعهی ساتر فقط  ی مدنی در قامت  دهد 

دارند نسبتی مستقیم  ی مدنی دریافت می دیدیم که »آنچه مردم از جامعهدر نزد هگل  گیرند.  مالک چیزی رو در روی هم قرار می 
و در ازای چون هر کسی چیزی به بازار می ی ساتر است. ی مدنی پرده جامعهآورند«.  با آن چیزی دارد که با خود به بازار می  آورد 

لحاظ طبقاتی به  مدنی ی  دیدیم که نزد مارکس اواًل جامعهاما ی تعامل برابرها هستیم.  هنوز در حیطهکند.  آن چیزی دریافت می 
و عماًل  ی بورژوایی است )نیروی کار( خود محصول انتزاع جامعهای واجد و مالک چیزی است که خورده است و ثانیًا طبقهخط

ی مدنی بورژوایی  جامعه کنندگی، افشاکننده نیز هست.ی بورژوایی در عین پنهانجاست که جامعهاینحّقی بر آن مترتب نیست. 
نیروی  و   کارتواند تمایزی بین ای است، زیرا اساسًا فهم بورژوایی نمی ی کارگر واجد و مالک کاالی ویژه طبقهکند که می   کتمان

به همین سبب، مجبور است چیزی را که درون خودش است، بیرون از خودش بگذارد؛ چیزی که متعلق به خودش  بگذارد.  کار
ی  جامعه   درای سخن مارکس جوان در خصوص طبقهپرولتاریا واجد چنین جایگاهی است. است را متعلق به خود نکند و نداند؛ 

توانا تی مدنی نیست، از همان ابتدا هم درست بود. این سخن در مارکس بالیده فقط  جامعه  ازمدنی که   وضیحی بسنده و بنیانی 
 یافت:

مبادله به رأی مارکس،  بین بنا  قهری  نابرابر و  تخصیص  است(  دارایی  نیروی کار  دارایی )اینک  مالِک  افراِد  بین  برابر و آزاد  ی 
را می در ]محدودهی  »جامعهپوشاند.  طبقات  بر روابط مبادلهمدنی« توضیحی  ناظر  و اقتصادی  کاالیی های[ تفکر سیاسی  ی 
فقط  دارانه ارائه میی سرمایهترتیب تصویری از جامعهاست و بدین است. ] در سطح ظاهری کند که   23از ماست[ تأکیدصادق 

که مدعی آن یکها  جامعهاند پرولتاریا  است، حرف غلطی سره درون  در سطح پدیداریزنند.  نمی   ی مدنی  فقط  در  )  متأسفانه، 
ظاهری  مانده   (سطح  از مهمباقی  را  و خود  کرده اند  مارکس محروم  علمی  بینش  و  دستاورد  ایشان، پرولتاریا    اند.ترین  از نظر 

بورژوایی ی مدنی است، زیرا خوِد ایشان بندِی سطح پدیداری جامعهسره درون جامعهیک و نه چیزی ی   تر:بیشاند 

 
22 The Development of the Concept of Civil Society in Marx, p. 271. 
23 The Development of the Concept of Civil Society in Marx, p. 272. 
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این را خالصه کنیم که چطور مفهوم »جامعه ی مدنی خصلت جامعهگیرد: ی مارکس جای میی بالیدهدر نظریهی مدنی«  بیایید 
در  دوگانه زیرا  دارد،  پدیداری ای  روابط مبادله  اشمحتوای  از تمامیت  اجتماعِی عبارت است  ساخت  در  و گردش  کاالیی  ی 

و در  سرمایه ایدئولوژیکدارانه،  است بهشکل  اجتماع  برابر، منفعتمنزلهاش هم مفهوم  جمع افراد آزاد،  داراییی   جو و مالک 
 ]...[ واجد حقوقی هستند  »جامعهمحتوای  که  مدنی«  پدیداری  سرمایه  شکلهنگام  همی  تولید  روابط ذاتی  دارانه پدیداری 

در آن ارزش اضافی استخراج می  24.شود است که 

است.  تر آن است که بگوییم پرولتاریا ناعضو جامعهپس دقیق جامعهی مدنی  برای  پرولتاریا درون  است، چون کاالیی  ی مدنی 
دارد که، همانی مدنی است، چون کاالی ویژه عرضه و فروش دارد؛ پرولتاریا بیرون از جامعه تیم، حّق  گونه که گفای برای فروش 

 نیست.خاصی بر آن مترتب  

 هاتکاثر بالهت

ِبنَهاَدم حرف حرف، حرفش به دهنآموختمش شیوه   ی هرگونه سخن ـ 

به زبان ـ اول و آمد   سخنی که گفت بوَدش بِد منچون نیک بیازمود 

 نیما یوشیج

اسدی مجادلهاخیرًا نویسنده  به نام وحید  این  ای  اعتقاد به  بیاِن صریِح  و ضمن  است  راه انداخته  که پرولتاریا  ای  ارتداِد هگلی 
جامعهیک کوشیده با تکرار طوطی سره درون  است،  گزاره ی مدنی  ایشان لنین، لنینیسم خود را جار بزند.    بایدکرد؟چههای  وار 

و دیدگاهی هگلی نسبت به جامعهاواًل مارکس را کنار می  برمی گذارد  اما خنده ی مدنی  مباحث  که با رجوع به لنین، دار آنگیرد. 
دیالکتیکی او را یک تهی می سره از محتوای  غلطدرباره سازد.  اش  دیگری  اندرغلط اسدی به لنین مشغول تدارک مقالهی نگاه  ی 

توضیح خواهم  را   بایدکرد؟چهای است که ضمن آن خوانش خودم از  تحریف لنین از سوی اسدی نیازمند بحث جداگانههستم. 
 پردازیم.ی اعتراضات کارگران می ی مدنی و مسئلهبحث جامعهجا به همان  اما اینداد.  

کنم که احتمااًل برای هر کسی که پیگیِر مباحث ایشان بوده است ایجاد شده است.  بحث را با پرسشی از آقای اسدی شروع می 
نظر خود را تغییر دادید  ی مدنی می آقای اسدی چه شده که شما که در مباحث پیشین خود پرولتاریا را مطرود جامعه پنداشتید، 

است؟و اصاًل هم به روی خود نیاوردید که نظر قبلی  در بخشی با    چپ علیه کمونیسمی  اسدی در رساله  تان چیز دیگری بوده 
ی همین  در ابتدا ی مدنی قرار دارد.  پرولتاریا بیرون از جامعهکند که ی مدنی نزد مارکس« تلویحًا اشاره می »دولت و جامعهعنوان  

ای  پی بگیریم؛ رساله  دولت نزد مارکس و انگلسی نویسی کرده است و اصل بحث را باید در رسالهگوید که خالصهبخش هم می 

 
24 The Development of the Concept of Civil Society in Marx, p. 274. 
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در این مقاله در خصوص جامعه و نسبت پرولتاریا با آن گفتهکه صراحتًا تمام مطالبی که من  تأیید می ی مدنی  کند و صرفًا ام را 
از   دیگری  است.بیان  قبل  همین مباحث  مقالهباز،  می تر، ایشان در  را ننامیدنی  آنچه خود  نهادن  عنوان »در نام  با  خواند«  ای 

 نویسد:می 

در این شبکه در جریان است، کارگر یک »ناشهروند« قلمداد میها، مثل آنچه در جامعهصدالبته  شود. )صفحات  ی مدنی هم 
 (9و    8

دقیق این مقالهتردیدی برای بحث به جای نمی این گزاره دیگر هیچ  ی اسدی خواهید دید که ایشان کوشیده  گذارد. البته با قرائِت 
استدالل دفاع از بیرونحتی  در  پرولتاریا از جامعههایی  کند )استداللبودگِی  ارائه  مدنی  بهی  که  از استداللهایی  های  هرحال 

درباره در مقاله  نیرومندتر است(.ایشان در »یک گام به پیش، دو گام به پس«  ی ای دیگر با عنوان »آناتومِی یک حزِب بورژوایی؛ 
ی  خواند )از جمله در صفحه ی مدنی می هم مکررًا پرولتاریا را »ناشهروند« و بیرون از جامعه"حزب چپ ایران )فدائیان خلق("« 

تر، ایشان نقد خویش  به بیان دقیقی مدنی و نسبت پرولتاریا با آن هرگز اشاراتی گذرا نیستند.  ی جامعهاشارات ایشان به مقوله(. 5
باز دقیقبر مباحث نادر فتوره  و نقدش بر حزب چپ ایران و  بر  (  چپ علیه کمونیسمی  تر کل نقدش بر چپ را )در رسالهچی 

 نویسد:ی »یک گام ...« می ایشان در مقالههمین پایه استوار کرده است.  

وقایع  در زمینه این  88ی  باشد.که کارگران از جامعهگفتن  و محذوف هستند شاید غلط فاحِش سیاسی نبوده   ی مدنی مطرود 

نکردیم تا عدم دقت نظری به  و بعد در پاورقی می  افزایند که »اگرچه اشتباه آن زمان ما هم بوده که این غلط نظری را بازشناسی 
این اشتباه را کرده اسدی از بیرون گود می این دیگر شیادی است.  انحراف سیاسی امروز راه نبرد«.   برخی  اند و متأسفانه ما  گوید 
نکرده  برقضا همه هم متعلق به پس از وقایع  شما تمام مباحث خویش را )که دست  ،ی اسدیآقاایم.  هم این اشتباه را بازشناسی 

پایههستند(    96ماه  دی از جامعهی محذوف بر  پرولتاریا  استوار کرده بودگی  مدنی  اجازه می اید.  ی  که  چطور به خودتان  دهید 
کنید.   این خطا محدود  در عدم بازشناسی  نقش خودتان را صرفًا  کنید و  در ادبیات کمونیستی  دیگران را از این بابت نقد  شاید 

پس از دی بیش96ماه  مربوط به وقایع  را از این  ، وحید اسدی  است؛ دستترین استفاده  توضیح وقایع کرده  تا مطلب برای  کم 
کند  صداقت نظری و سیاسی حکم می ی ایشان بر این مطلب اصرار نداشته است.  کسی به اندازه ام هیچکرده جایی که من دنبال  

ابتدا به گذشته اسدی  گفتهکه آقای  یا بگوید هرچه  بپردازد؛ حال  یا بهی خودش  بدهد.  ام اشتباه بوده  توضیحی به ما  هرطریقی 
و نه نقدها را خرده ی اینممکن است کسی همه رسیم، باید بگویم که ابدًا  که به نقد مباحث اسدی هم می ضمن اینبداند.   گیری 

تا این حرف گیری ندارم.  قصد خرده  اش در عدم بازشناسی  ها را بزنم همان پانوشت ایشان مبنی بر اشتباه چیزی که مرا وا داشت 
فوق   نظری  ایشان(  خطای  نظر  که  است.  )از  کسی  را  نمی آخر  خودش  اشتباه  بدهد، چطور می تواند  تشخیص  تواند  درست 

 اشتباهات دیگری را افشا کند؟
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نوشته این نخستین  که  کنیم  بیایید فرض  ندارد.  و می اشکالی  است  اسدی  وحید  درباره ی  جامعهخواهد  نسبت ی  و  مدنی  ی 
 پرولتاریا با آن برایمان حرف بزند. لّب مطلب ایشان چنین است:

واقعی، بلکه پایهمنزلهمدنی بهی  پرولتاریا نه مطروِد جامعه و بهی سازندهی پدیداری  اجتماع  ی  تبع منطقًا عنصری از جامعهی 
است. )صفحه  (9ی مدنی 

ی  زنیم، پرولتاریا عنصری از جامعه ی پدیداری واقعی« حرف می منزلهی مدنی بهتا جایی که داریم از »جامعهبحث روشن است. 
است.   و  مدنی  مارکس  کرد.  کل بحث  پدیداری گذر  باید از این سطح  که  بر این بود  ناظر  وی  نزد  تطور این مفهوم  تکوین و 

و مالک چیزی است که در جامعه ی  درون جامعه شود.  ی مدنی اصاًل موجودیت آن چیز به رسمیت شناخته نمی پرولتاریا واجد 
که پرولتاریا مالک  در سطح ذاتی، اما می تواند مالک هر چیز دیگری هم باشد. مدنی پرولتاریا مالک کار است و می  نیروی  دانیم 

)و نه پدیداری( جامعهاینخویش است.    کار ی مدنی چیست. دیدیم که در سطح جا دیگر قضیه این نیست که در سطح ذاتی 
در بنیان جی مدنی کار نمی ذاتی اساسًا دیگر چیزی تحت عنوان جامعه دیگر بحث حقوق برابر مطرح  ی سرمایهامعهکند.  داری 

وارد کار دارانه  انتزاعی سرمایهپذیر نیست. نیست که پرولتاریا بتواند واجد حق خاصی باشد. پرولتاریا مالک چیزی است که حق
است که نشان می  جامعهشده  چگونه پرده دهد  است.  ی مدنی  بر کل مناسبات  ساتری  جامعه اگر پرولتاریا یکی  ی  سره درون 

نمی  گذار به سوسیالیسم  برای  دیگر هیچ سوژگی  که  باشد  باشد.  مدنی  داشته  از جملهتواند  پس  پاورقی  یادشده  ایشان در  ی 
جامعهمی  چه پرولتر و چه بورژوا،  »برای هر فردی،  بهنویسد:  کار خواهد کرد.«  ی مدنی  غیر از این را گفته  مخوبی  گر کسی 

جامعهاست؟   پدیداری  ما به سطح  که بحث  تا وقتی  باشد چنین است.  بله،  محدود  بورژوایی  مدنی  و  ی  مالک  پرولتاریا  اما 
آن را به رسمیت نمی جامعهی چیزی است که  فروشنده  از بنیاد  مدنی است، چون  پرولتاریا بیرون از جامعهشناسد.  ی مدنی  ی 

در هیچ چنان رفتار نمی جامعهکسی  بورژوایی  دارد  ی  که گویی  ی مدنی در سطح پدیداری  جامعهخرد.  او را می   نیروی کارکند 
ایشان در همان  ای برابر شده است.  کنند که گویی او هم وارد مبادلهکند، چون همه چنان رفتار می خوبی کار می برای پرولتاریا به

»هستی   که  است  آورده  در لحظهپاورقی  فقط  الغای جامعهپرولتاریا  و  است که می ی انقالب  مدنی  را ی  کلیت سیاست  تواند 
آن است که پرولتاریا که از منظر شما تمامًا محبوس جامعهفراچنگ آورد« و پرسشی که مطرح می  ی مدنی است؛ پس چه  شود 

بداند پرولتاریا از هرگونه سوژگی تهی کرده است و این   که خود آنآقای اسدی بی دهد؟  چیزی این امکان را در اختیار او قرار می 
گویم  جاست که می سوژگی را کاماًل به حزب اعطا کرده است، گویی که حزب ایشان بناست از آسمان به روی زمین بیفتد و این

است.ایشان جز تکرار طوطی  تحریف کرده  و متأسفانه مباحث لنین را هم  نکرده است  در   وار مباحث لنین کاری  اسدی  آقای 
و با این تعریف تن انگلس را در گور می گونه« می کمونیسم را »یک علم وسواس  4ی  در صفحه  3ی  پاورقی شماره   لرزاند:خواند 
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تئوریک آغاز می]هاینزن[ تصور می مسلم  از یک اصل  که  است  مکتبی  که کمونیسم  را در  کند  و آن  خود   محور مرکزی کند 
و منظور می آن برداشت میدارد  را از  خود  است. استنتاجات  اشتباه  در  آقای هاینزن بسیار  نیست، کند.  یک مکتب  کمونیسم 
نیستند، بلکه  نقطهاست؛ و    جنبشبلکه یک  اصول  حرکت کمونیست هاواقعیتی شروعش یک سلسله  این  هستند. مبنای  ها 

است؛   گذشته  تاریخ  کل مسیر  بلکه  فلسفه نیست،  آن  واقعیبهیا  نتایج  عصر حاضر.  خصوص  در  متمدن  در کشورهای  اش 
بازار جهانی است، ماحصل رقابت نامحدود منتج   ایجاد  کمونیسم ماحصل صنعت بزرگ و عواقب ناشی از آن است، ماحصل 

خشِن هرچه باز آن است، ماحصل بحران و جهانتر لگامیشهای اقتصادی  بازار  های تمامنگیر است که به بحرا گسیخته  عیار 
ی طبقاتِی جاری میان پرولتاریا و بورژوازی  اند؛ ماحصل تولد پرولتاریا و تمرکز سرمایه است، ماحصل مبارزه جهانی تبدیل شده

در مثابه گر تئوریک موقعیت پرولتاریا در این مبارزه  بیانجا که بشود آن را یک تئوری نامید،  ی یک تئوری، تا آناست. کمونیسم، 
 25ی تئوریک شرایط الزم برای رهایی پرولتاریاست.و چکیده

اسدی یک ایدئالیسِت حرفی خالف حرف انگلس زد و هنوز خود را مارکسیست نامید؟  شود  مگر آشکارتر از این هم می  آقای 
و بعد از ایناش را پیگیرانه پیش می ایشان ایدئالیسمماند.  عیار است و در همین سطح باقی نمی تمام که کمونیسم را یک علم بَرد 

پرولتاریا را نیز از سوژگی خلع کرده و حزب کمونیست را به جای آن می گونه تعریف می وسواس شاید همین حد   26.نشاندکند، 
انقالب را وهلهاز ایدئالیسم به نظر شما منحط برسد، اما ایشان از این هم فراتر می  در ادامه  د که »پرسش کنای معرفی می رود و 

)که احتمااًل به قول لنین آن را با خود   (11ی  )صفحه  پرولتاریا لغو کار مزدی« شده است و معلوم نیست با این تصویر از انقالب 
 !های سوسیالیستِی تاکنونِی تاریخ را به ما توضیح بدهدخواهد انقالبر خواهد برد( چطور می به گو

ی سندیکای شرکت واحد  ی کوتاهی به تجربهی سندیکایی بنویسم و اشاره ی مبارزه دانم توضیح مختصری هم درباره ضروری می 
فعالیت و  شرط رو هستیم. یکی، پیشفعالیت کارگری ما با دو مسئله روبهدر بحث از سندیکا و اساسًا هر شکلی از داشته باشم.  

کمونیستسپسیِن آن.  ی سیاسی  مبارزه دیگری   پیشادعای  برای  است که  آن  خوِد  ها  جنبش کارگری،  در  برد سیاست صحیح 
کاِر کارگری باید افاده شود.  حداقل تا جایی که رابطه با بدنههای  دیگر اساسًا الیق  می کنار  اش را سندیکای شرکت واحد  گذارد، 

بیانیه کند یا حرف نام سندیکا نیست؛ خواه  مترقی صادر  ارتجاعی بزند.  ی  کمونیستهای  در برای  که بتوان  است  این مهم  ها 
بدنه پیشارتباطی پیگیرانه با  امکان  است که  درست  کارگرِی  کاِر  اساسًا  و  را پیش برد  کارگری سیاست صحیح  است  برِد سیی 

می  را هم ممکن  نیست.  سازد.  کمونیستی  امر  این  برای  که  البته هیچ ضمانتی  است  محتمل  یا کاماًل  اتحادیه  یا  یک انجمن 
و پیگیرانه با بدنهسندیکای کارگری در عین ارتباط و ارتجاعی را پیش ببرد.  اش سیاستی سرنگونی گیرِی فعاالنه  این بحثی  طلبانه 

مسئله به همان  دوم:  است مربوط  پیشانکار مسئله.  ی سیاسی مبارزه ی  به  که مربوط  است  شرطی نخست  کارگری  کاِر  های 
و  یعنی مسئلهتازه خوِد کاِر کارگری هم درست و غلط دارد.  سازد.  اش تهی می مندِی عینی کمونیسم را از کنش ی ارتباط فعاالنه 

 
 .90ی  ، صفحه1392ی مسعود صابری، نشر طالیه پرسو،  ، مارکس و انگلس، ترجمهمانیفست کمونیست 25
 ی حزب لنینی و نسبت آن با سوژگی پرولتاریا خواهم نوشت.دربارهی بدفهمی لنین است. که گفتیم این نشانه 26
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بدنه با  دارد.  پیگیرانه  خاصی  اصول  و  قواعد  هم  کارگری  هی  کمونیستبه  منظر  از  که  است  دلیل  مداخلهمین  امثال  ها  ی 
و اللهیاریمحمدی ها یعنی چنین نیست که اینسویه نیست. ای یکتپه ابدًا مسئلهدر اعتراضات هفت( گامی  ها )از نشریهفرها 

تپه چطور در آن وهله این امکاِن گسترده  ی عملکرد خوِد کارگراِن هفتاند، بلکه باید دید نحوه اند و اعتراضات را منحرف کرده رفته
است.   داده  ایشان در ایجاد  را در اختیار این عناصر ارتجاعی قرار  بر نافهمِی  است مبتنی  آغاز کرده  که وحید اسدی  کل بحثی 

 است. ی سیاسِی متعاقِب آنمبارزه ها و شرطی پیشتمایز بین مسئله

کنیم.   بعدی رسیدگی  باید به دو بحث دیگر هم باید در مقاالت  که چطور حتی در مرحلهینشان دهاواًل  ی  ی نخست جامعه م 
در   مارکس  بحث  با  )مطابق  برنامهسوسیالیستی  گوتانقد  کار می (  ی  حق  از  نوع  این  بههنوز  دقیقًا  اما  خصلت  کند،  سبب 

در   نه  و  آشکار  در سطحی  جامعه  جامعهسوسیالیستِی  مستورگِی  مدنی.  قالب  باید  ی  و  مباحث  ثانیًا  لنینی  حزب  به  مربوط 
 نیم.را از نظر بگذرا  بایدکرد؟چههای نادرسِت امروزین از خوانش

*** 

دیکتاتوری انسانها معتقدند که  لیبرال اتفاقًا به  کاری با این نداریم.  کنند.  ی خویش منع می عقیده ی  آزادانهها را از بیان  جوامع 
عقیده ها را به بیان آزادانهانساندارانه  نظر من جوامع لیبرال سرمایه های اجتماعی و  گسترش شبکهسازند.  ی خویش مجبور می ی 

بی رسانه دسترسی  و  جمعی  اینهای  به  همگان  جامعهدروپیکر  در  سرمایهقبیل چیزها  تمام تکانهی  به بیان  های  دارانه،  مربوط 
تا به هر طریقی که شده صدای خود را به دیگران برساکند.  ها فعال می ی انسانعقیده را در همه ند و هیچ  هر کسی مجبور است 

در کار نیست.  سنجی صالحیت هم  و لنینیست بنامد و چنین است که حتی کسی می ای  بدون پروای    تواند خود را مارکسیست 
دیگران برساند.  سمععقاید خویش را به   حقیقت سادگی هر کسی  ای زندگی کنیم که در آن بتوان بهامیدوارم روزی در جامعهونظر 

و انگلس و لنین را تحریف می   کند مورد پیگرد قانونی قرار داد!که مارکس 

 1401تابستان  


