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ای چند بخشی باشد که تواند بخِش نخست از نوشتهی حاضر مینوشته
ی ی سرمایههای متفاوت توسعهداری را در دورهگیرِی دولت در جوامع سرمایهشکل

ای است مستقل که به تقریب ی خود نیز نوشتهنوبهکند. لیکن بهجهانی کنکاش می
توان بدون ارجاع به کلیت مورد اشاره خوانده شود. اما شاید به این سبب نتوان می

اندن متن برای ورود به بحث، که کمی بیش از دعوتی صرف به خو ای درخورمقدمه
ضرورت بحث را استدالل کند، اینجا و اکنون آورد. پس اجازه دهید بدون مقدمه وارد 

ی ای است از تطور نظریهبحثی شویم که اگر نیت نویسنده محقق شده باشد، خالصه
های ایشان و استداللی است در دفاع از دولت نزد مارکس و انگلس به استناد نوشته

 ها. ساختار علمِی تمامیت نظری آنیکپارچگِی آن به استناد 
 Marx & Engelsدر ارجاعات اشاره به  MECWفقط دو نکته؛ نخست آنکه 

Collected Works  دارد که منتخبی است از مجموعه آثار مارکس و انگلس
(MEGA که به انگلیسی برگردانده شده است. دیگر آنکه در برگردان فارسِی )

ها از های کمتر معمول بهره جستیم و گاهی نیز واژههای موجود گاهی از واژهدگفتاور
ی ذکر بوده است، لیکن اند که برابر آن در متن مرجع نیز شایستهبوده دارراهمیتی برخو

ها در خود متن یا در پانوشت خودداری آزار نشدن متن از آوردن آنبه سبب چشم
 ایم. وردهای در آخر متن آنامهایم و بیشتر موارد را در واژهکرده
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I. انضمامیتپدیدار، دولت در شبه 

 ی مدنی و دولت ، جامعهنخستی . پرده1

 زایتونگ  راینشه. هگل و 1.1
به نظراِت مارکس و انگلس، ضروری است مقوالت هگلی  نپیش از پرداخت

پیرامون دولت را به اجمال از نظر بگذرانیم. چم و خم استنتاج این مقوالت، یکی از دل 
ی مارکس مگر آنجا که در مواجهه ؛مورد نظِر ما نیستدیگری، در سازگان نظری هگل 

و آن نیز در متن پرداخته و واکاوی خواهد  کندنمایی میخصلتبا هگل نقد مارکس را 
در آغاز کار کمک  . اما به هر رو آشنایی با ترتیب برآمدن این مقوالت نزد هگلشد
ی سخن در اینجا و آنجای متن از دست نرود، یا اگر از دست رفت کند تا رشتهمی

 پیِش  نخستین صفحاِت به همین سبب وصف مختصری که تر باشد. بازیابِی آن سهل
که به نیت ایجاد ِشمایی از این  هادر آن دهد نه قصد تعمقرو را به خود اختصاص می

 شود.مقوالت ارائه می
ساحت اخالق  یبرسازندهی گانهسهرا  ی مدنی و دولتجامعهخانواده، هگل  

روح از پس  خودِ  و است خود از مراحل تطور روح داند. اخالق اجتماعیمی اجتماعی
اند، لیکن پیش از بازگشت اما منطق و طبیعت نیز وصِف روح آید.و طبیعت می منطق

کاماًل شود که در منطق وصف می روحی گونه کهل آغازینش. بدیندر مراح به خود و
یعنی وجود  ؛موجود است خارجی   که حقیقت پیش از تظاهرِ  گونه آن است، انتزاعی

عی به ضد خود که چیزی خارجی انتزا روِح این  ،سپس یست.عینی ندارد و هنوز پیدا ن
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 روحازگشت شاهد ب، ترسپس شود.بدل می ، یعنی طبیعت،ذهن و نامعقول استو بی
ذهن یا کاود، پسین را میسکه این گام  ،ی روحهفدر فلسمطلق به اصل خود هستیم. 

 ،تظاهر ذهن یا خرد در حاِل  حی که روح زنده و مشخص انسان است، به بیان دیگررو
 . (437)شودکاویده می

دهد. روح ذهنی رخ می فراز روح ذهنی، روح عینی و روح مطلق برروح  تکوین
گاهی ی گانهسهاز  تکوینشهمان روح است در حالی که آن را از درون بنگریم و  جان، آ

روح عینی روحی است که از حالت درونی و ذهنی درآمده و خویشتن  گذرد.و ذهن می
طبیعت نیست که روح  خارج   کرده است. این جهاِن  در هیئت جهان خارج مجسمرا 

در آفریند تا است که روح آن را برای خویش می بلکه جهانی ،آن را از پیش موجود یابد
است که نه صرفًا  هادجهان نها موجود و اثربخش گردد. این جهان به طور کلیعینی،  آن

قانون و اجتماع و دولت بلکه عادات و سنن، حقوق و وظایف فردی و  ایجابِی نهادهای 
ی . پس روح عینی حوزه(519) گیرداخالقیات و رسوم اخالق )اجتماعی( را نیز در برمی

 حق یا قانون است. 
 حِق  .(530)گذرد و اخالق اجتماعی می روح عینی از حق انتزاعی، اخالق وینتک

المثل حق بر چیز که همان دارائی هستی و تظاهرش در جهان خارج است، فی انتزاعی  
گاهی و وجدان درونیاست. اما اخالق امری ا انتزاعی مطلقًا  . حِق ست مربوط به آ

. جانبه استو بدین سبب یک ی عینی دارد یعنی در چیزی خارجی متمرکز استجنبه
ی ذهنی دارد قًا جنبهلولی به روشی دیگر، بدین معنی که مط ،تاخالق نیز یکجانبه اس

اخالق  کههنگامی. اما یابدو هرگز به صورت نهادهای عینی در جهان خارج فعلیت نمی
اخالقی خود را از رف ِص ی جنبه و آِیدمیدر جهان خارج های عینی دردبه صورت نها

شود. اخالق اجتماعی همانا وحدت دهد به اخالق اجتماعی بدل میدست می
 .(559) روح عینی است یپهنهانضمامِی امور ذهنی و عینی در 
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اخالق اجتماعی شامل خانواده،  ساحتطور که در آغاز اشاره کردیم همان
که خانواده چونان خانواده به وجود خود ادامه  تا زمانی .مدنی و دولت است یجامعه

را ندارند. ولی با انحالل  ی اشخاص مستقلرابطهدهد اعضای آن با یکدیگر می
رسند. اینجاست که تکثری از اشخاص مستقل پدید ه، اعضای آن به استقالل میخانواد

مستقل به شکلی بیرونی با یکدیگر رابطه دارند.  های اجتماعِی آید که همچون اتممی
یتی نبودند، بلکه غایت خود غارده بودند داکه درون خانوهنگامی هر یک از این افراد تا 

مستقل  وارِ اتم ها خانواده بود؛ غایتی باالتر از غایت فردی. ولی اکنون هر شخِص آن
پس هر کس میل دارد خود را غایتی  شناسد.شود و جز خود غایتی نمیخود غایتی میرد

حال ای برای رسیدن به مقاصد خویش بشمارد. همگی را فقط وسیله بداند و دیگران  
تواند نمی عنوان وسیلهایشان بهزیرا بی ،شودسان هر کس وابسته به دیگران میبدین آنکه

ی افراد به یکدیگر وابستگی مطلق گونه همهیابد. پس بدینهای خویش دستبه هدف
ای برای برآوردن نیازهای خویش بهره ی وسیلهمثابهکنند و هر یک از دیگری بهپیدا می

مدنی را  یمستقل به یکدیگر، جامعه اشخاِص  متقابِل  وابستگِی  گیرد. این حالِت می
منطقًا از انحالل خانواده منتج ی مدنی جامعهتصور . بنابراین کندایجاد می

که فرد هنوز درون خانواده بود، خانواده غایت او بود. کوشش و  تا زمانی. (586)ودشمی
، بلکه برای غایت عام، یعنی ی خویشپیکار او نه برای منافع فردی و خودپرستانه

خانواده بود. اما اکنون که به اتمی اجتماعی فروکاسته شده است و تنها خودش را غایت 
در  نشیند. پسآن می یجابهبودگی خاص وهدف او از بین رفته  بودگِی داند عاممی

 و عام که در خانواده تجسم .(588)خیزدمیراخالق اجتماعی از میان ب مدنی   یجامعه
مدنی  یمعهدر جا .(589) ناپدید شده و به جای آن خاص نشسته است اکنونیافته بود 

اند. در این مرحله، خاص، یعنی مقاصد خصوصی جدا فتادهعام و خاص از هم  یوهله
ناپذیر ستیز آشتیفرد، با عام، یعنی مقاصد عام جامعه، در ضدیت است و این ضدیت به 

 انجامد.نفع خصوصی با نفع عمومی مینتاگونیسم( )آ
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با  یابند. در این مرحله، غایت فرددر دولت، عام و خاص با هم سازش کامل می
است، زیرا عام است  ینعقالای دولت پدیده .(606)شود همان میایندولت  غایت عاِم 

زیرا که نقیض خود یعنی خاص  ،بودگِی آن نیز انتزاعی نیست بلکه انضمامی استو عام
ی درونِی وحدت عام و خاص به ما رابطه .(610) را در خویشتن حل و جذب کرده است

 .(616) دهدرا ارائه می های اصلی قانون اساسی،دولت با شهروندانش، یعنی ویژگیاین 
است که اختالفات درونِی خویش را در دامن یگانگی خویش  دولت یک اندامواره

 و تجسد صورت معقول منطقی کاماًل تکامل یافته که ی استدولت منظورالبته  د.پرورمی
داند، که در دانیم که هگل این تجسد صورت معقول را پادشاهی مشروطه میاست. می

 کنند وسوم یعنی فردیت را ایجاد می یوهلهبودگی بودگی و خاصعام یوهلهآن دو 
 .سازندرا می مختلف امور دولتهای ها همان کارکردها و شاخهاین

ی ی قوهکارکردش چونان منبع قوانین است؛ این وجه، مقوله وجه عام این دولت  
دهد. وجه خاص آن کارکردش چونان تطبیق قوانین بر موارد خاص گذار را به ما میقانون

جزء را نیز  ی قضائیدهد )که هگل قوهی اجرایی را به ما ارائه میاست؛ این وجه، قوه
ی اجرایی قوه .(619و  617) یابدنیز در شخص شاه تجسم می فردیت یوهلهداند(. آن می

ها گیرد. بوروکراتهای آموزش دیده و سلسله مراتب دانشوری قرار میتادر ید بوروکر
ی بازرگانی و رسته و ی کشاورزیرسته در کناری جامعه، های سه گانهای از رستهرسته

اند؛ هگل شان را منفعت عام جامعه و کشور قرار دادههستند که کار و هدف ،صنعتی
های دگذار نیز در ید نمایندگان نهای قانونقوه کند.ی عام خطاب میها را رستهآن

و نه مستقیمًا در دست  گیردها و اصناف قرار میتر موجود در جامعه، یعنی رستهپیش
ای وار است تودهمنظور از آن صرفًا کثرتی از افراد اتمچراکه مردم اگر  نمایندگان مردم،

ها و اصناف شکل ؛ لیکن تا آنجا که در رستهاندشکل نامشخص و نامتجانسبی
 1. (625) اندگذاریدخالت در قانون یشایستهاند گرفته
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که بستر  ، سازگانیی دولت بودنظری هگل درباره سازگان مختصر از وصفیاین 
سازد. ی دولت را مینظری نخستین توجهات و تأمالت عملی و نظری مارکس درباره

ای به شدت انتقادی اتخاذ هروی   سازگانمارکس در همان نخستین بازخوردهایش از این 
گاه گرچه گه ؛ی احکام آنروش و چه سهل است درباره یکند، چه دربارهمی

همه، در فرایند تعمیق نظرِی دولت ستاید. با اینیاش را ماندیشی و بداعت نظریژرف
تر، گذر به بطن این پدیدارها ، یا به بیانی درستسازگانوانهادن مفاهیم مطروح در این 

 انجامد. چند صباحی به طول می
نظری، مارکس همتای  سازگانپیش از دست و پنجه نرم کردن مستقیم با این 

به تقریب با همان مفاهیم و  هدر دولت آن زمان پروس دید را این سازگان ینِی ع - یعمل
. منظور مقاالت "قانون سرقت چوب" و ه بودپرداخت کنش اجتماعی آنبه جدال با 

نخستین بار خود »وی  ،به سخن خوِد مارکس ،که ان موزل" است، جایی"تنگنای دهقان
عنوان منفعت مادی بهی آنچه بایست دربارهکننده یافت که میپریشان یموقعیت را در

پیشنهادی از سوی مالکان زمین برای طرح  کهپس از آن .«شد بحث کندشناخته می
در مجلس راین ارائه  «ی جنگل توسط دهقانانهای مردهآوری چوبجمع»قانونی علیه 

 شدهدیاپردازد. قانون زایتونگ به آن میی راینشهشد، مارکس در مقام سردبیر نشریه
های مرده را به نفع مالکان جنگل و از چوب آوری و استفادهعیت جمعپیشنهاد ممنو

کردند؛ کرد که نسل در نسل این کار را بدون هیچ ممانعتی میعلیه دهقانانی ارائه می
. عذاب و جزاشد و مستوجب نسل در نسل دهقانان سرقت ارزیابی می عمِل پس زین

صوصی نه تنها در به اینکه منفعت خآنچه در آن برای بحث ما مهم است اشاراتی است 
بخوان  -که هگل در پادشاهی مشروطه  سان آنذب نشده است، منفعت عام حل و ج

بلکه بالعکس منفعت عام تا سطح منفعت خصوصی تنزل انتظارش را داشت،  -پروس 
ی فرد و دولت رابطهکند که در آن . اما مارکس این واقعه را اعوجاجی ارزیابی مییابدمی
 شود. ییر کرده و تحریف میتغ
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اگر دولت خود را حتی در یک نکته، تنزل دهد تا فعالیتش را »نویسد: مارکس می
اش این است که ی خود، نتیجهی مالکیت خصوصی انجام دهد نه به شیوهبه شیوه

های مالکیت خصوصی سازگار کند و به ابزار دست آن تبدیل زدولت باید خود را با مر
که  تشدید کندنجا ه آرا تا ب پیامدگر است تا این قدر کافی حیله صی بهشود. نفع خصو

اقدام دولت  بر حاکم حدود ووتبدیل به حد ترین شکل، خود رادر محدودترین و پست
خواهد و مقید است دولت شود که نفع خصوصی می . اما اگر به وضوح آشکارد...کن

ا نتیجه طبیعتًا این نخواهد بود که را به ابزاری در خدمت نفع خصوصی تنزل دهد، آی
ها، خواهان و مقید به تنزل دولت ی نفع خصوصی، یعنی رستهکنندهی نمایندگیپیکره

ی نفع خصوصی باشند؟ هر دولت مدرنی، حتی اگر اندکی در تطابق در جهت اندیشه
 ای بهگذاریبا مفهومش باشد، در مواجهه با نخستین تالش عملِی چنین قدرت قانون

دولت به  2« آورد: راه شما راه من نیست، فکر شما فکر من نیست.اجبار بانگ برمی
ین ه اوانهاده و آلت دست شده است، ب ی خود رای مالکیت خصوصی شیوهحیله

 مالحظه از مفهومش فاصله گرفته است. 
تسلط نفع خصوصی بر دولت به فقدان تطابق دولت با مفهوم آن نسبت داده 

قسمی عدم تطابق میان آنچه عقالنی است و آنچه واقعی است که الجرم  ، شایدشودمی
مجددًا به  ای دیگر در همین دوراندر مقاله شود.بایست برطرف شود و برطرف میمی

عنوان قالنی باید منافع مردم را بهع -ل آدولت ایده» شود:این عدم تطابق اشاره می
ی اجزای جامعه نظرانه و خودپرستانهع تنگجمعی مشترک نمایندگی کند، نه اینکه مناف

ها را مارکس مجلس مبتنی بر رسته 3« .کنددولت را تحریف می را؛ اختالف طبقات  
مفاهیم  کنند.داند، چراکه دولت را آلِت دست مالکیت خصوصی میتحریف دولت می

عمل ی تراز واقعیت تجربی وارد میدان منزلهو مفروضات هگلی با حک و اصالح به
 شوند. می
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مارکس برای تضمین تطابق دولت با مفهومش، برای تراز کردن واقعیت تجربی، 
برای حل این مشکل، حاکمان و مردم تحت »شود. می عنصر سومی دست به دامان

آنکه رسمی باشد حاکمیت هر دو به یکسان به عنصر سومی نیاز دارند، عنصری که بی
آنکه به ات بوروکراتیک نیست. عنصری که بیروضسیاسی است و بنابراین مبتنی بر مف

است. این برخوردار منافع خصوصی و نیازهای مبرم آن مقید باشد از ماهیتی مدنی 
مدنی{ است،  یشهروند }جامعه قلِب  شهروند دولت و هم   سرِ  عنصر مکمل که هم  

وضعیت ی ای آمده که دربارهاین جمالت در مقاله 4« آزاد است. همانا مطبوعاِت 
عنوان بار دهقانان موزل نوشته شده بود. هر چند در سازگان هگل نیز مطبوعات بهفالکت

شود. اما نزد او گیرد شناخته میی نیرومندی که دولت از آن یاری و راهنمایی میوسیله
 تعیینهای دولت را رشکل افراد شایستگی این را ندارد که جهت کای بینظریات توده

 گر دارند.نقشی تنظیم نزد مارکس ا مطبوعات آزاداینج اما کند.
نتیجه اینکه، تسلط نفع خصوصی بر دولت، که مفروض بود منفعت عام را 

آزادی مطبوعات نقشی مهم  قالنی است وع -ل آنمایندگی کند، مانع تجلی دولت ایده
هرچند بود، که  ه با واقعیت تجربیهی مارکس از مواجاین توشه .در حل این مشکل دارد

ها کنشیار کرد، برای حرکت به سمت نقد آنخللی در مفاهیم هگلی وارد نمی
 )کاتالیزور( مناسبی بود.

 ه در خفا ه. هگل، مواج1.2
سختانه با مفاهیم و ربه سراغ جدلی س ، مارکسپس از توقیف راینشه زایتونگ

گل که ه "ی حقوقهایی از "فلسفهبخش 1843در پاییز  وی رود.مفروضات هگل می
هایی دکند؛ گفتاورمربوط به "قانون اساسی" است را به شکلی جدلی واکاوی می

یی هانوشتهدست کلنجار نظری این ماحصل .شونددرپی از هگل که تفسیر و نقد میپی
 .و به این واسطه نظمی برای ارائه به خود نگرفت هرگز برای چاپ آماده نشد است که
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شوند، با نقد آنچه کمی جلوتر مارکس آغاز میها با نقدی روشی نوشتهدست
گوید آزادی انضمامی منوط به هگل{ به ما می»}نویسد: نامد. وی میمی «وارونگی»

 همانِی )چونان یک همانی واجب و دوگانه( سازگاِن منفعت خاص )خانواده واین
حکاِم تنازع ا i. هگل اینجات...مدنی( با سازگاِن منفعت عام )دولت( اس یجامعه

کند. از یکسو ضرورتی بیرونی و از دیگر سو ای را کارگذاری میناشدهحل}آنتینومِی{ 
ماندگار. وحدت هدف عاِم غایِی دولت با منفعت خاص افراد منوط به این هدفی درون

ها در دولت ها نسبت به دولت و حقوق آنامر واقع فرض شده است که وظایف آن
مفروض به تطابق با حق  ی احترام به مالکیت  برای نمونه وظیفه 5« .همان استاین

در »مالکیت گرفته شده است. این  همانی نزد هگل چنین توضیح داده شده است: 
آمیختگی امر جوهری و امر خاص، تعهد همردولت، چونان امری اخالقی، چونان د

در دولت، این امر دهد: زمان وجود آزادی خاص من را شکل میمن به امر جوهری هم
دولت دربرابر  6« اند.به این معنی است که، وظیفه و حق در یک رابطه وحدت داده شده

ی مدنی )و خانواده( هم ضرورتی بیرونی و هم هدفی درونی است و وحدت جامعه
 ظیفه است.ودرون دولت همان وحدت حق و 

چه شکل  حال اجازه دهید ببینیم ضرورت بیرونی از کجا و هدف درونی به
تواند به این معنی باشد که جایی که ضرورت بیرونی تنها می»حاصل شده است. 

بایست راه را برای مدنی می یدهد، حقوق و منافِع خانواده و جامعهتصادمی روی می
گوید حقوق و منافِع دولت باز کنند ... گرچه هگل اینجا از تصادمات تجربی سخن نمی

                                                                    
i یه و جامعهادهای قانون مدنی و رفاه شخصی، یعنی خانودر برابر ساحت»نویسد: هگل می 

ها، قوانین و منافع، تابع و آن یمدنی، دولت از یک سو ضرورتی بیرونی و اقتداری فائق است و هر دو
هاست، و قدرت آن در ماندگار آناز دیگر سو دولت هدف درون ی ماهیت این اقتدار هستند.وابسته

ها نسبت به دولت وظایفی در این حقیقت که آن –وحدت هدف عام غایی با منافع خاص افراد است 
 (.MECW, V3, P5« )سان حقوقی دارند.دارند، چراکه به همان



 15ت  میپدیدار، دولت در شبه انضما
 

 

یاتی تجل تبعیت و وابستگی  ها با یکدیگر است ... این ساحت خود ذاتیروابط  مسئله... 
برای هویتی موهومی، تحمیلی و بیرونی هستند، به همان سان که تجلیاِت منطقِی آن 

ضرورت بیرونی که در  7« نامد.چیزی هستند که هگل به درستی ضرورت بیرونی می
واقع از تجربه است بهی مدنی و دولت مفهومِی جامعه یپهنهکالم هگل مربوط به 

مدنی  یخانواده و جامعه»یر مفاهیم نیست. از سوی دیگر برگرفته شده و ماحصل ِس 
ی واقعی )ذهن شوند ... به اصطالح ایدههای مفهوِم دولت دریافت میچونان ساحت

ای شود که گویی مبتنی بر قاعدهای عرضه میبه گونهچونان امری نامتناهی و واقعی( 
شود کند. }ذهن نامتناهی{ به دو ساحت متناهی تقسیم مینیتی ویژه کنش می ویژه و با

دانیم که گذار می 8. «خدایی کاماًل روشن است... اینجاست که رازورزِی منطقی و همه
مدنی  یروح در سازگان هگلی مبتنی بر ضرورِت منطقی است. اما از ساحت جامعه

ه به سازگان ادشود. گذار از خانوماندگار سپرده میبه دولت، این گذار به هدفی درون
مدنی، و  یجامعه ساحتها و سپس به دادگستری و از آن به پلیس و اصناف، در زنیا

رود که میان خاص و عام سازشی دست دهد، پیش می بدان گونهدولت  ساحتورود به 
ها از هدف آن چونان امری ضروری و منطقی که هاساحتاما این گذار نه از خود این 

شود. به عبارتی این فرایند از منظر مارکس نزد هگل به درستی پیش نرفته استنتاج می
رود. به طور خالصه از های هگلی در علم منطق پیش میدطور که فراینیعنی آن ،است

گیری هگل از واقعیت تجربی است و از سوی قسمی عاریه «ضرورت بیرونی»یکسو 
 ایده تدبیری ناروا است.  منِد نیت مثابه کنِش به «ارماندگهدف درون»دیگر 

هگل این انتقاد دو جهی را مطرح  وقحق یدر برخورد با فلسفه مکررمارکس 
ی تجربی مانند موروثی بودن پادشاهی کند. وجه نخست این است که فالن پدیدهمی

تر ی پیشمسئلهشاه، مجریه، مقننه، یا همین  )در پروس(، یا تفکیک دولت به سه بخِش 
تواند یک حقیقت تجربی است و نمی»ی تضاد منافع دولت و افراد جامعه ذکر شده

 اینوجه دیگر  ،«ارائه شود ی گام پیشین استدالل{}یا نتیجه مثابه یک کشف فلسفیبه
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از تجربه گرفته  ترپیشهایی که است. پدیده «رازورزی منطقی»اشاره به قسمی  نقد
ها از یک مفهوم رشوند. گذاجاگذاری می «علم منطق»ز پیش موجود شدند در سازگان ا

تر در خود مقوالت مورد بررسی که از ضرورتی که پیش سرشتبه مفهوم دیگر نه از 
شود هگل چیزی نمی وقی حقای که فلسفهگونهبه شوند؛منطق کاویده شده استنتاج می

 تر کنیم.روشندوم نقد را کمی  وجه«. پرانتزی در علم منطق»مگر 
ی سه وجه دارد که اندامواره اساسیقانون  به اختصار گفتیم که در سازگان هگلی   

 مثابه یک انداموارهد. مارکس ضمن تصدیق دولت سیاسی بهدهندولتی را تشکیل می
مدنی به این اندامواره نزد هگل دقیقًا مشابه  یو جامعه خانوادهکند که گذار از اشاره می

ی ات به مفهوم در منطق و گذار از طبیعت غیرانداموار به حیات در فلسفهگذار از ذ
ی خاص خانواده و }جامعه سرشتاین گذار نه از »دهد. اما اینجا طبیعت رخ می
ی عام ضرورت و آزادی مشتق شده خاص دولت، بلکه از رابطه سرشتمدنی{ و نه از 

-کند و ادعا میتر مطرح میشکلی دقیقاینجا مارکس )وجه دوم( انتقاد را به  9. «است

دهد و موضوع واقعی و درخور ... را هگل در همه جا ایده را موضوع قرار می»کند که 
او تفکر خود را از ابژه توسعه نداده، بلکه ابژه را در تطابق » 10. «کندبه محمول تبدیل می

در فضای انتزاعی پیشاپیش  - با تفکر تفسیر کرده است، تفکری که بریده و خشک شده
ی مشخص قانون اساسی تکامل ایده مسئلهمنطق شکل گرفته و تثبیت شده است. اینجا 

ی مطلق است، ی قانون اساسی سیاسی با ایدهسیاسی نیست، بلکه قبوالندن رابطه
« .ای آشکار از رازگونه کردنای در تاریخ زندگی ایده، قطعهجاگذاری این چونان مرحله

برنشاندن  ارزِ که همرود مند ایده پیش میکنش نیت ِقَبلاز  ر نزد هگلپس اینجا گذا 11
گیرِی غیر انتقادی یهراست که از پس عا یرازواره کردن ؛موضوع به جای محمول است

است در  "حقوق یفلسفه"شود. همان جاگذارِی عناصر گویی ضروری میاز تجربه 
 تعبیه شده است. "علم منطق"های پرانتزهایی که جلوی مقوله
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گونه که هست پذیرفته  واقعیت تجربی همان»پس، به بیان مارکس، نزد هگل 
سرنوشت هر »و  12« شودشود. همچنین این واقعیت چونان عقالنیت متجلی میمی

ی مقدس تفتیش عقایِد مفهوم از پیش تعیین شده و در دفاتر اداره سرشتچیز توسط 
  13. «منطق مهر و موم شده است

ی آغاز باشد آنچه باید نقطه»دیدیم که نزد هگل ، یادشدهمالحظه به نقد با 
شود. پس ی آغازی رازگونه میی معقوالنه باشد نقطهای رازگونه و آنچه باید نتیجهنتیجه

روش هگل جدایِی میان از همین روست که  14« اده است.تروش صحیح بر سر ایس
ضروری از ایده  ایوهلهدرن است چونان ی عصر ممدنی و دولت را که تجربه یجامعه
انتزاع دولت به معنی »اما این تمایز مختص و محصول دنیای مدرن است.  زند.جا می

مدرن است، چراکه انتزاع زندگی خصوصی تنها متعلق به  یدقیق کلمه متعلق به زمانه
در گام بعد،  15. «ی مدرن است. انتزاع دولت سیاسی یک محصول مدرن استزمانه

 واقعیت است که ایده را ساختهاین  حال آنکه به راستیشود، واقعیت  تحقق ایده می
های }پیشین{، که با وحدت آنچه دولت مدرن را از دولت». برخالف نظر هگل است

کند این نیست که عناصر شوند متمایز مینمایی میجوهری میان مردم و دولت خصلت
یتی خاص تکامل داده شده بودند }این نیست که ایده در اقعبه و متنوع قانون اساسی

واقعیت متجلی شده{، بلکه این است که قانون اساسی خودش به واقعیتی خاص در 
ایده از واقعیت  بلکه این است که خود}کنار زندگی واقعی مردم تکامل داده شده بود 

ست که در حال پس تفاوت حال با گذشته این نی 16« متحول شده شکل گرفته است{
ای متفاوت را پدید آورده ایده در واقعیت متجلی شده بلکه این است که واقعیت ایده

دولت مدرن آنگونه  سرشتهگل در به تصویر کشیدن » به این واسطه است که است.
 17« دولت بر خطاست. سرشتی آن چونان که هست بر خطا نیست، بلکه در ارائه

 شود.به امر واقع تبدیل می نگرورزیامر واقع به نگرورزی و  نزد هگل بازهم
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ی حقوق مارکس در این نخستین مواجهه، انتقاد به وارونگی روش هگل در فلسفه
اجتماعی نزد  ساحتی این عناصر ویژه ضمن بررسی خودِ  ، که توصیف آن رفت،را

ی گانهزد هگل سهدیدیم که نرویم. حال به سراغ خود انتقاد میکند. هگل مطرح می
تضاد  - سه وجه قانون اساسی -گذار های قانونهای اجرایی و رستهپادشاه، بوروکرات

کنند. مارکس در مخالفت با هر مدنی و دولت را در دولت حل و جذب می یجامعه
  کند.سه استدالل می

مارکس در برابر هگِل مدافع پادشاهی مشروطه در دفاع از دموکراسی استدالل 
ارزیابِی  مدنی به دولت و یگذار هگلی از خانواده و جامعه نقدکند. وی پس از یم

ت عیی واقبازتاب غیر انتقادی و رازورزانهعنوان خوانش هگل از قانون اساسی به
دفاع از دموکراسی را بر  دهد ورا ادامه می انتقاد به وارونگِی موجود نزد هگل ،تجربی

در ... »نویسد: و می سازداستوار می ،همین اساس، یعنی بر اساس وراونه کردن هگل
بخشی مردم، ظاهر دموکراسی خوِد قانون اساسی تنها چونان یک تعین، خود تعین

های اساسی است. در دموکراسی نه ی قانونی همهشده. دموکراسی راز حلد...شومی
کل تلویحی و در ذات بلکه به شکلی موجود در عمل، قانون اساسی به طور صرفًا به ش

گردد و چونان اش، یعنی هستِی انسان واقعی، مردم واقعی، باز میی واقعیمداوم به پایه
شود. قانون اساسی چونان چیزی که هست، یعنی محصول خود مردم تثبیت می

ی تنها شکلی از دولت است که در پس دموکراس 18 .«شودمحصول آزاد مردم پدیدار می
تجلی و بروز انسانی  در دموکراسی{ قانون  »}شود. آن آنچه واقعی است پدیدار می

تجلی و بروز قانونی است. این تمایز  دولت انسان   که در سایر اشکاِل  است؛ در حالی
ی رابطه ایستد وآنچه نزد هگل وارونه است بر سر می پس 19« بنیادین دموکراسی است.

و تنها شکلی از دولت که این رابطه را به شود. دولت و قانون اساسی با مردم عکس می
عنوان به دفاع از آن به دفاع از دموکراسی کند دموکراسی است.ای راستین برقرار میگونه
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در ادامه به آن روید؛ شود، بلکه به محتوا نیز فرا میشکلی از اشکال دولت ختم نمی
 گردیم.بازمی

ای از قانون اساسی نمایندگی به مدافع قانون اساسِی رسته رکس در برابر هگِل ما
 و این مهم را ازخواند. ای میی عام هگلی را تمنای قرون میانهایستد و رستهدفاع می
ی مدرن انجام ی قرون وسطایی و تبدیل آن به جامعهاشاره به تغییر جامعهرهگذر 

سنتز میان دولت و  یا گرر سازگان هگلی اندام میانجیها ددانیم که رستهمیدهد. می
 دروِن  مدنی   یی دولت و جامعهشدهها تضاد وضع. رستههستند مدنی یجامعه
ی مدنی، . در این میان رستهاندگذاری درآمدهی قانون؛ که به شکل اجزای قوهانددولت
چراکه در کنار کند؛ گذار اهمیت سیاسی کسب میی قانونبوروکراسی، در قوهیعنی 
 ی خودِ گذاری قانونقوهدر که ای است نعتی رستهص - یی کشاورزی و بازرگانرسته

که خود  ،ی عام استهمان رسته رسته این ایمفراموش نکرده. کنددولت را نمایندگی می
خاص  واقعبه امر»کند که کرده است. هگل گمان می را وقف خدمات دولت اجرایی

بناست جدایی زندگی  با عام مرتبط است. بدین طریق راستیبه از این نظری عام{ }رسته
ی عام چونان دولت اجرایی{ فراروید ای و رستهسیاسی و مدنی }در قانون اساسی رسته

  20. «شان تثبیت شودو همانی
ها تغییری که رسته ِقَبلای و نظام نمایندگی از مارکس به مقایسه میان نظام رسته

 ،یاسی بودندس - یها اجتماعدر قرون میانه رسته پردازد.ند میاهد از قرون میانه کردبع
ی سیاسی ها دیگر سیاسی نیستند، از بین رفتن سویهکه در دولت مدرن رسته در حالی

این همانا پیشرفتی تاریخی است که » :نویسدوی می i. ها فرایندی تاریخی استرسته
اند، درست همانطور که مسیحیان های اجتماعی تبدیل شدههای سیاسی به رستهرسته

                                                                    
i ( دقت داریم که اینجا از رستهestateاستفاده می )شود و نه طب( قهclass لیکن تفاوت میان ،)

 ها در این سطور مورد اشاره نیست. چراکه در در دولت مدرن دیگر رسته وجود ندارد. آن
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در ملکوت برابرند اما بر روی زمین نابرابر، اعضای منفرد ملت در ملکوت جهان 
 واقعِی شان برابر هستند، اما در وجود زمینی جامعه نابرابر هستند. تبدیل سیاسی

وروکراسی تصوری های مدنی در پادشاهی مطلقه رخ داد. بهای سیاسی به رستهرسته
های متنوع درون دولت را حفظ کرد. با این وجود تفاوت از وحدت در برابر رسته

ی اجرایِی مطلق، تفاوتی سیاسی باقی ها، حتی در کنار بوروکراسی قوهاجتماعی رسته
ی اجرایِی مطلق. تنها انقالب فرانسه تبدیل درون و در کنار بوروکراسِی قوه ماند، سیاسی  

ی مدنی را به هعی جامسیاسی به اجتماعی را تکمیل کرد یا تفاوت رسته هایرسته
تفاوتی صرفًا اجتماعی، به تفاوتی در زندگی مدنی که اهمیتی در زندگی سیاسی ندارد، 

های رسته 21« داد. همراه با آن جدایِی زندگی سیاسی از زندگی مدنی کامل شد. تغییر
های موجود در زندگِی اجتماعی در د، تفاوتهای اجتماعی شدنسیاسی تبدیل به رسته

 ملکوت جهان سیاسی حذف شد و زندگی سیاسی از زندگی مادی فارغ گشت. 
 و ،هاگام است با از بین رفتن خود رستههمها ی سیاسی رستهسویه ناز بین رفت 

 .(مدنیی جامعه تکامل تر)یا دقیق مادیی تغییر جامعه گام است بااین نیز هم
ی مدنی همچنین در این فرایند دستخوش دگرگونی شدند: جامعه یهای جامعهرسته»

ها در اینجا دیگر اش از جامعه سیاسی تغییر کرد. تفاوت رستهمدنی از طریق جدایی
. }تفاوت مبتنی شده بر آنچه ت...ی مستقل نیسیهارپیک همچونها زتفاوت در کار و نیا

مدنی  یی مدنی یا جامعهی رسته. قاعدهت...ن اسکه{ پول و آموزش معیار اصلِی آ
ی مدنی }امروزین{ در }امروزین{ لذت و قابلیت لذت بردن است. عضو جامعه

کند. اش، آزاد میاش، از موقعیت مدنی حقیقیاش خودش را از رستهاهمیت سیاسی
عنوان او بهیابد، یا اینکه کیفیت فقط در اینجاست که او چونان هستِی انسانی اهمیت می

 .و...عنوان کیفیت انسانی ابه شود؛عنوان هستِی اجتماعی، ظاهر میعضو دولت، به
یی است؛ وجود فردی هدف نهایی گرادفر ییافتهی تحققی مدنی امروزین قاعدهجامعه
. به طور عام، رسته د...انی صرفهمانا وسیله هاجز اینو کنش، کار، محتوی و  است
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سازد. روش زندگی، کنش و دارد که تفاوت و جدایی وجود فرد را میجایی اهمیت آن
در عوض تبدیل کردن او به یک عضو، یک کارکرد جامعه، از او استثنایی بر  هاجز این

. در عوض اینکه کارکرد فرد یک کارکرد د...آیسازد. که امتیاز او به حساب میجامعه می
به  22« شود.ک جامعه برای خودش میجامعه شود برعکس کارکرد فردی تبدیل به ی

قانون اساسی نمایندگی پیشرفت بزرگی »نویسد: همین واسطه است که مارکس می
صریح، غیرمخدوش و سازگار شرایط دولت مدرن است. این یک  است چراکه این بیان

که دموکراسی چونان شکل دولت،  همان گونهنتیجه اینکه  23« نشده است.تضاد پنهان
ای که در سایر اشکال ی مردم با قانون اساسی و دولت بود )رابطهین رابطهتجلِی راست

دولت وارون است(، قانون اساسی نمایندگی نیز تجلِی راستین روابطی است که دولت 
  روید.مدرن در آن می

ای و نقد پادشاهی مطلقه، قانون اساسی رستهرهگذر  ازمارکس به این شکل، 
تالش هگل برای حل تضاد دولت مدنی و دولت سیاسی در دولت ی عام  ناراستِی طبقه

دهد. در ابتدا گفتیم که مارکس به روش هگل انتقادی نشان میپادشاهی مشروطه را 
گیری غیرانتقادی از تجربه و سپس کند: عاریهتر مضاعف، وارد میدوجهی، یا دقیق

وع مارکس در واقع همان ی انتقادی با خود موضههپس از مواج اکنونرازورزی منطقی. 
ی دولت سیاسی و جامعه تنازع احکامواقع به» نویسد:و میراند نقد را به پیش می

ی هگل این است که خطای عمده .ت...تناقضِی دولت سیاسی انتزاعی اسدمدنی، خو
که در  کند. در حالیرا چونان وحدت در ذات، در ایده، درک می پدیدارهاتضاد 

تری در ذاتش دارد، یعنی یک تضاد ذاتی، درست همانطور یز بنیادیناین امر چ حقیقت،
گذار با خودش صرفًا تضاد دولت سیاسی و اینجا تضاد اقتدار قانون که برای نمونه

پس به زعم مارکس هگل تضاد  24« ی مدنی با خودش است.بنابراین تضاد جامعه
کند، حال آنکه تضاد در خود ی مدنی و دولت سیاسی را در مفهوم دولت حل میجامعه

ایستد. او ادامه کار سمت ما نمیمحافظه اینجاست که هگِل  دولت کماکان برقرار است.



 دولت نزد مارکس و انگلس  22
 

. این انتقاد به د...غلطدر می پیشهجزمانتقاد عامیانه به خطایی عکس و »البته دهد، می
رفت، یعنی رود که به جنگ جزم تثلیث مقدس میهمان شکلی به جنگ موضوع می

اند. انتقاد حقیقی، در مقابل، قض کردنش از طریق گفتن اینکه یک و سه با هم متناقضن
بنابراین نقد فلسفی قانون . دهدتکوین درونی تثلیث مقدس را در ذهن بشر نشان می

اساسی دولتی موجود نه تنها نشان دادن تناقضات موجود است؛ بلکه توضیح دادن 
-اما آنگونه که هگل تصور می. ها استورت آنها و ضرهاست، فهمیدن تکوین آنآن

های مفهوم منطقی نیست، بلکه فراچنگ جا منوط به بازشناسی ویژگیکند فهمیدن همه
لبی روش هگل در این مارکس به نقد س 25« ی موضوع ویژه است.آوردن منطق ویژه

بخشد؛ رفتن به سراغ خود موضوع و کشف منطق های ایجابی میجدال نظری سویه
ی منطق از پیش موجود. هر چند مارکس خود این به ورطه وعاش و نه کشیدن موضیژهو

رساند، لیکن بلکه تنها چند صباحی بعد به مقصود می ،نوشتهمهم را نه در این دست
 گذارد. ای از آن را به نمایش میهشم  

زادگی"، حق پسر ارشد ی دفاع هگل از "حق نخستاین نمایش در جدلش درباره
زادگی که حق نخست در قانون اساسی جایی»آید. به صحنه می ارث پدری، تمامبر 

یک تضمین است، مالکیت خصوصی تضمین قانون اساسی سیاسی است. در حق 
عنوان که نوع خاصی از مالکیت خصوصی به است به طریقی مسئلهزادگی این نخست

ی عام زادگی صرفًا بیان خاصی از رابطهکند. حق نخستاین تضمین خدمت می
. بنابراین اینجا قانون اساسی همانا قانون ت...مالکیت خصوصی و دولت سیاسی اس

هر شکلی از  میانهشود که در قرون . غالبًا گفته میت...اساسی مالکیت خصوصی اس
شده حق، آزادی و وجود اجتماعی چونان امتیاز، چونان استثنایی بر قانون، ظاهر می

ی این امتیازات در شکل مالکیت است. در این بستر این امر واقع تجربی که همه
تواند نادیده گرفته شود. علت عام این تطابق چیست؟ نمی را شودخصوصی ظاهر می

ی خاص حقوق ی خاص وجود امتیازات، شیوهاین است که مالکیت خصوصی شیوه
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شد هر شکلی از حق چونان امتیاز ظاهر می میانهدر قرون  26« چونان استثناءها است.
سان قانون اساسِی و در دولت مدرن هر نوعی از امتیاز چونان مالکیت خصوصی. بدین

خود دارد و این مضمون در کنار شکلی  مضمون انچونرا مالکیت خصوصی  سیاسی  
 ن سخن گفته شد.ی آتر دربارهاست که پیش

 ی شکل و مضمون دولت،، دربارهنوشتهمارکس در ابتدای دستسخن  اینک
طور خالصه کل مضمون و به ی مدنی{}جامعه جز آنمالکیت و »شود: مفهوم می

مریکای شمالی و پروس با اندکی جرح و تعدیل مشابه است. بنابراین اقانون و دولت در 
جمهوری آنجا یک شکل دولتی صرف است، همانطور که اینجا }آن شکل{ پادشاهی 

ولت بیرون از این قانون اساسی قرار دارد. بنابراین هگل محق است است. مضمون د
 .ت...سیاسی نیس یعنی دولت مادی   ،قانون اساسی است گوید: دولت سیاسی  وقتی می

بنابراین  27« .ها توسعه یافته استدولت سیاسی چونان عقلی عام در برابر دیگر ساحت
دولت سیاسی و از سوی دیگر، این ؛ شکل دولت متمایز از مضمون آن استاز یک سو 

-مارکس می بر همین اساس .کندچونان عقل عام تجلی می متمایز از دولت مادی

گر )فاکتور( غالب باشد عمل جهت که در دموکراسی به دولت انتزاعی از این»نویسد: 
ای درون دولت ی بین پادشاهی و جمهوری هنوز مبارزهشود. مبارزهپایان داده می

است. جمهورِی سیاسی، دموکراسی درون شکل دولت انتزاعی است. بنابراین  انتزاعی
به اینکه این جمهوری است؛ اما اینجا }در دموکراسی{  شکل دولت انتزاعِی دموکراسی  

پس از یک سو، جدال میان  28. «شودقانون اساسی سیاسی باشد پایان داده می تنها
گر غالب دولت، و پایان دادن به عملپادشاهی و جمهوری جدالی است مربوط به شکل 

که قانون اساسی صرفًا نیز  به ایناز سوی دیگر، در دموکراسی  .بودن دولت سیاسی
 شود.پایان داده می ، به عبارتی به تفکیک دولت سیاسی و دولت مدنیسیاسی باشد

 دهد.گفتاورد زیر هر دو سو را به شکلی درهم تنیده ارائه می
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ای دولت همانا اشکال خاص، متمایز و متناهِی دولت هی دیگر شکلهمه» 
ی مادی است. بنابراین تنها زمان قاعدهی شکلی همهستند. در دموکراسی قاعده

دموکراسی وحدت حقیقِی خاص و عام است. برای نمونه در پادشاهی، و در جمهوری 
 ی خاص وجود خود را درصرفًا چونان یک شکل خاص دولت، انسان سیاسی شیوه

کنار انسان غیر سیاسی، انسان چونان فرد خصوصی داراست. مالکیت، قرارداد، ازدواج، 
های دولت انتزاعی به درستی ی این شکل)همانطور که هگل درباره، مدنی یجامعه

ا جی دولت است( همگی اینکرد در حال شرح دادن ایدهنشان داد، گرچه او فکر می
دولت سیاسی، چونان مضمونی که دولت سیاسی های خاص وجود در کنار چونان شیوه

: به بیانی شوند، ظاهر میهمچون شکلی انداموارکننده به آن مرتبط شده است
است،   بدون محتواعقل   یی دولت سیاسی با این محتوا صرفًا رابطهتر؛ رابطهمناسب

سیاسی  کند. در دموکراسی دولتکند، گاه تایید و گاه انکار میکه تعریف و تحدید می
که در کنار این مضمون قرار گرفته و خود را از آن متمایز ساخته، خودش صرفًا یک 

خاص وجود مردم است. در پادشاهی این خاص }منظور  شکلو یک  خاصمضمون 
را داراست که  عاممضمون خاص است{، یعنی قانون اساسی سیاسی، اهمیت یک امر 

دارد. در دموکراسی دولت چونان خاص  کند و بر آن تسلطهر چیز خاصی را تعیین می
کننده در تمایز راستی عام است، یعنی نه چیزی تعیینبهخاص است و چونان عام  صرفا ً

اند که در را به این معنی تفسیر کرده مسئلهمضمونی دیگر. فرانسویان اخیرًا این 
دموکراسی دولت سیاسی نابود شده است. این از این منظر درست است که دولت 

عنوان کل مورد قبول قرار سیاسی چونان دولت سیاسی، چونان قانون اساسی دیگر به
دولت، قانون و قانون  دموکراتیک   های دولت مگر دولِت ی شکلگیرد. در همهنمی

یعنی بدون  - کند بدون آنکه واقعًا حکومت کنداساسی، چیزی است که حکومت می
های غیر سیاسی، را فرا گیرد. در مانده، یعنی ساحتای مادی مضموِن باقیگونهآنکه به
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که یک قانون اساسی سیاسی است،  دموکراسی قانون اساسی، قانون و دولت، تا آنجایی
 29« ت.بخشی مردم و یک مضمون خاص از مردم استعیندتنها خو

ی دهندهی مدنی همچون مضمونی است که دولت سیاسی شکل سازمانجامعه
اسی این شکل خود صرفًا یک مضمون خاص در کنار دیگر مضامین آن است، در دموکر

در پادشاهی این شکل یک  آنکهحالاست. « خود تعین بخشی مردم»است، صرفًا 
لغو دولت سیاسی، دولت  انی دیگر در دموکراسی و از ِقَبلمضمون ویژه است. به بی

تر با بیان که پیش تاس ی دولت سیاسی دیگر عام نخواهد بود. این همان امریمثابهبه
اینکه در دموکراسی قانون اساسی تجلی و بروز انسان است به آن اشاره کردیم. به این 

های ساختهی خود انسان است و در کنار دیگر دستساختهمعنی دولت سیاسی دست
ست؛ عالوه بر تر از فرم، مضمون نیز اانشیند و نه بر فراز آن. لیکن دموکراسی فربشر می

ی مادی نیز است. و از این منظر وحدت خاص و عام است، ی شکلی قاعدهقاعده
گیرد، لیکن این بار به شکلی های غیرسیاسی را در بر میای مادی ساحتچراکه به گونه

عنوان چیزی فراتر از جمهوری دموکراتیک. نتیجه اینکه، تو گویی دموکراسی )به
دم است، مذهب زدایی است، بخشی مرسیاسی( تا آنجا که شکل است خودتعین

 جهت که مضمونی است در کنار دیگر مضامین، در اینجا به دولت انتزاعی از این
لیکن تا آنجا که مضمون است وحدت خاص  ؛شودگر غالب باشد پایان داده میعمل

های غیر سیاسی، اش ساحتکند و حکمرانیواقع حکومت میبه کهعام است، چرا و
 i. گیردز در برمییعنی اجتماعی، را نی

                                                                    
i ی ی واقعی جامعهانتخابات همانا رابطه»کننده باشد:شنتواند رواین گفتاورد از مارکس نیز می

ی مستقیم است. انتخابات همانا رابطهگذار، با عنصر نمایندگی، ی مدنی قانونمدنِی واقعی با جامعه
ای که صرفًا نمایندگی نیست بلکه موجودی رابطه –ی مدنی با دولت سیاسی است ی جامعهواسطهو بی

ی مدنی واقعی است. ی سیاسِی اصلی جامعهواقعی است. بنابراین روشن است که انتخابات عالقه
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. نقد وارونگِی هگلی 1اجازه دهید آنچه در این قسمت رفت را تیتروار مرور کنیم: 
آن بیان رهگذر  آِید و ازگیری از تجربه و رازورزِی منطقی به نمایش درمیکه در عاریه

ی مدنی و دولت را به درستی اینکه هرچند هگل ماهیت دولت مدرن یعنی شقاق جامعه
. نقد حل و جذب 2کشد در نسبت دادن آن به سرشت دولت بر خطاست.می به تصویر

تضاد خاص و عام در دولت پادشاهِی مطلقه و نشاندن دموکراسی همچون شکلی که 
تجلِی  تجلی مردم است در برابر پادشاهی همچون شکلی که در آن مردم   در آن قانون  

ای و نقد بر قانون اساسی رسته. نشاندن قانون اساسی نمایندگی در برا3اند. قانون
ی هگلی را شکل گانهی عام )که در کنار مورد پیشین نقد سهعنوان رستهبوروکراسی به

ی مدنی و دولت در مقایسه با قرون توصیف شقاق مدرن جامعهرهگذر  دهد(، ازمی
ی مدنی چونان مضمون دولت و در نتیجه ارزیابی از . بازشناسی جامعه4میانه. 
رهگذر  این همه از .اسی تا آنجا که مضمون است چونان وحدت خاص و عامدموکر

 اش.و کشف منطق ویژهرفتن به سراغ خوِد موضوع 
 ی آشکارهه. هگل، مواج1.3

ای که پس از توقیف راینشه زایتونگ و ابراز خرسندِی مارکس از رها کردن مبارزه
، وی در همکاری «جنگیدندق میوار، با سوزن به جای چمادر راه آزادی، برده»در آن 

ی رانسوی شدند. نخستین و تنها نسخهف - یی آلمانکاِر انتشار سالنامهبهبا روگه دست
منتشر شد. سالنامه شامل بخش  1844ی ای در پایان فوریهآن به شکل دوشماره

                                                                    
، ذاتیی هستِی ش، به هستِی سیاسی چونان شیوهی مدنی حقیقتًا خودش را به انتزاعی از خودجامعه

عام و حقیقی که تنها در انتخابات نامحدود است، نامحدود از هر دو سمت حق انتخاب کردن و 
ی زمان فراروی از این انتزاع است. جامعهسازی این انتزاع همدهد. اما کاملانتخاب شدن، ارتقا می

اش را نیز، در زمان وجود مدنیوجودی حقیقی، هماش همچون ع کردن وجود سیاسیضمدنی با و
کند؛ سقوط یک سوی تقسیم سقوط سوی ، وضع میذاتیاش، همچون امری غیر تمایز از وجود سیاسی

دیگر خالف خود را همراه دارد. از این رو اصالح انتخاباتی درون دولت سیاسِی انتزاعی تقاضا برای 
 (.MECW, V3, P31)« ی مدنی است.جامعهانحالل آن، همچنین تقاضا برای انحالل 
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هایی نوعی در عوض سرمقاله، و بخش مقاالت بود. در نخستین بخش نامهمکاتبات، به
داشت و بخش دیگر مقاالتی همچون  مارکس، باکونین، انگلس و فوئرباخ جا از

مقدمه" از مارکس و "رئوس  - وقی حقیهود" و "گامی در نقد فلسفه مسئلهی "درباره
" از انگلس را ... نقد اقتصاد سیاسی" و "وضعیت انگلستان؛ گذشته و حال  کلِی 

رد به تاریخ مارس، می و سپتامبر های مارکس مشتمل بر سه موگرفت. نامهدربرمی
، و iی حقوقی جدال با فلسفهی نخست در پاییز همان سال، در میانهبود. مقاله 1843

 دومین مقاله تنها یک ماه پیش از انتشار سالنامه نوشته شده بود. 
حقوق" نوشته شده بودند حاوِی همان  یها که پیش از نوشتن "نقد فلسفهنامه

ی دوم، در نامهتِر آن در قسمت قبل ارائه شد. برای نمونه، شرح مبسوطنکاتی بودند که 
های انسانی که برای اهداف واالیشان جمعیتی از هستی»از دولت دموکراتیک چونان 

ی ی سوم ضمن استدالل در دفاع از مبارزهشود. در نامهیاد می 30« اندمتحد شده
تا آنجا که حیات واقعی مدنظر »نویسد: نیست، میموک پیشگانسیاسی در برابر جزم

که  است که، حتی آنجا - های مدرن آندر تمام شکل -است، این دولت سیاسی 
گاهانه با مطالبات سوسیالیستی در نیامیخته است، خواست گیرد. رد را در برمیهای ِخ آ

رد متحقق شده کند که ِخ جا وانمود میشود و همهو دولت سیاسی آنجا متوقف نمی
های فرضآل و پیشجا با تضاد میان کارکرد ایدهاست. اما دقیقًا به همین سبب همه

جا دولت سیاسی با خودش است که همه اش درگیر است. بنابراین، از این تضادِ واقعی
 های شکِل . دولت سیاسی درون محدودیتد...تواند توسعه یابحقیقت سیاسی می

ی مبارزات اجتماعی، نیازها و حقایق را مهن نوع مشخصی از دولت، هاعنو، بهخود
-کند که سیستم مبتنی بر رستهاشاره می در همین نامه کمی جلوتر و 31« کند.متجلی می

های اجتماعی در برابر سیستم مبتنی بر نمایندگی به طریق سیاسی تجلِی حکومت 

                                                                    
i نوشته شدند.  1843ی می تا اکتبر سال حقوق هگل در فاصله یهای نقد فلسفهنوشتهدست 
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سیستم  یتوسط مالکیت خصوصی در برابر حکومت توسط انسان است. و اینکه با ارتقا
روشن کردن اهمیت بنیادین شمول و جهان شکلسیاسی به یک  شکلنمایندگی از یک 

 "حقوق ینقد فلسفه"توان به ورای ساحت سیاسی رفت. چیزی که در تم میاین سیس
 . یابدمیرا بیان دموکراسی فراتر از جمهوری سیاسی 

ی به رشته "نقد" ای است که حین نوشته شدِن مقاله "ی یهودمسئلهی درباره" اما
های موجود از ایده برای انتشار آماده شده بود برخی لیکن به سبب اینکه ،تحریر درآمده

. بخشدو برخی را نیز تکامل می دهدیافته ارائه میدر آنجا را به سیاقی منسجم و شکل
 ی مدنی و دولت سیاسی است.نخستین ایده شقاق بین جامعه
خصلت سیاسی  زدودِن  مدنی و دولت سیاسی، یمارکس تفکیک جامعه

ی مدنی خصلت جامعه»کند. مند میمدنی، را چونان امری مدرن نظریه یجامعه
سیاسی بود. به دیگر سخن، عناصر حیات مدنی، مانند  ماً یمستقفئودالیسم{، ،  }قدیم

ی کار، به سطح عناصر حیات سیاسی در شکل حقوق و مالکیت یا خانواده یا شیوه
. انقالب سیاسی خصلت سیاسی د...ها و اصناف ارتقا یافته بودنختیارات ارباب، رستها

-ی سازندههای سادهمدنی را به بخش یمدنی را از بین برد. این انقالب جامعه یجامعه

ی ی آن تقسیم کرد؛ از یک سو، افراد و از سویی دیگر عناصر معنوی و مادی سازنده
. کار و موقعیت متفاوت هر فرد در د...تماعی این افرامحتوای زندگی و موقعیت اج

-ها دیگر رابطهها و موقعیتربا اهمیت صرفًا فردی فروکاسته شد. این کا یزندگی به امر

به  همگانیساخت. از سوی دیگر، امور ی عام فرد با دولت چونان یک کل را برنمی
سی به کارکرد عام هر فرد تبدیل معنای دقیق کلمه تبدیل به امور عام هر فرد و کارکرد سیا

آلیسم دولت بود که همراه است با فرایند کامل شدن این فرایند کامل شدن ایده 32« شد.
زمان به معنای رها شدن از رها شدن از یوغ سیاسی، هم»مدنی.  یماتریالیسم جامعه

سیاسی، کرد. رهایی ی مدنی را مهار میقید و بندهایی است که روح خودپرست جامعه
ی مدنی از سیاست و از داشتن حتی صورت ظاهر یک محتوای زمان، رهایی جامعههم
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ی این وضعیت حاکم بر جمعیت )تفکیک دولت سیاسی و جامعه 33« عام است.
 انسان است.  یارز حیات دوگانهمدنی( هم

دولت سیاسی کامل، بنابر ماهیتش، زندگی نوعی انسان چونان امری در تضاد »
که دولت سیاسی تکامل حقیقِی خود را به دست آورده  جاگی مادی او است. آنبا زند

باشد، انسان حیاتی دوگانه دارد، ... حیاتی ملکوتی و حیاتی زمینی: زندگی در جمعیت 
ی ای جمعی مد نظر دارد، و زندگی در جامعهسیاسی که در آن خودش را چونان هستی

 مدنی{، جایی ی. }در جامعهد...کنمیمدنی که در آن چونان فردی خصوصی عمل 
آورد و دیگران نیز او را چنین به که او خودش را چونان فردی حقیقی به حساب می

که انسان  ای موهومی است. از دیگر سو، در دولت، جاییآورند، او پدیدهحساب می
« آید، او عضوی خیالی از یک حاکمیت موهوم است.چونان هستِی نوعی به حساب می

مارکس با اشاره به تفاوت میان بازرگان و شهروند، میان کارگر روزمزد و شهروند و  34
-دار و شهروند و به طور کلی میان فرد در حال امرار معاش و شهروند میمیان زمین

تعارض بین نفع خصوصی و نفع عام، همان شقاق بین دولت سیاسی و »نویسد: 
ی مدنی )مادی( ن خصلت سیاسی جامعهبه عبارتی با زدود 35« .مدنی است یجامعه

شود؛ سیاسی حیات مادی  حیات هر فرد نیز به دو بخش منفک می هایوهلهیا زدودن 
نه بخشی از  همگانیی مادی و شهروند و به این واسطه امور انسان واقعی در جامعه

  شود.امور خصوصی هر فرد که به امور عام تبدیل می
ی شرکت در مجادالت مربوط به ی یهود" به بهانهمسئلهی دانیم که "دربارهمی

یهودیان  ته شد.ایِی قانونِی یهودیان در پروس نوشاعطای حقوق برابر یا به اصطالح ره
 هاجز اینو  آزادانه خواستار آزادی تحرک، اقامت موقتی، مسافرت، کسب معیشت

"دولت  فرمولارد و با طرح گذنار میوان نوشته بهانه را ککس در همان اَ اما مار .بودند
العموم ی مذهب علیمسئله هی یهود را بمسئلهترین شکل خود" یافتهسیاسی در تکامل

های شرطعنوان یکی از پیشنوع برخورد دولت با مذهب، بهرهگذر  . و ازدهدبسط می
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تر نوع ی مدنی و به عبارتی کلیهایش در جامعهفرضآن، نوع برخورد دولت با پیش
که  در آلمان، جایی»کند. بندی میی مدنی سطحدولت را مبتنی بر ارتباطش با جامعه

ای مسئلهی یهود مسئلهاصاًل دولت سیاسی، دولت به معنی دقیق کلمه، وجود ندارد، 
ی مسئلهقانون اساسی )مشروطه( دارد،  . در فرانسه که دولِت ت... خداشناسانه اسکامالً 
ی ناکامل بودن رهایِی مسئلهخواهی( است؛ یعنی ی )مشروطهی قانون اساسمسئلهیهود 

ی یهود مسئله -ها یا دست کم در برخی از آن -. در ایاالت آمریکای شمالی ...یسسیا
سکوالر تبدیل شده  راستیبهای مسئلهی خود را از دست داده و به اهمیت خداشناسانه

امریکای شمالی و پروس به شکل تر تفاوت دولت در یادمان هست که پیش 36« است.
 .آن نسبت داده شده بود و مضمون آن دو با اندکی جرح و تعدیل یکسان قلمداد شده بود

در  «دولت سیاسی»شود، آلمان کشوری است که با دقتی بیشتر مطرح می مسئلهاینک 
رو به رو  «ولتد -ه ن»جا با تر، به سخن خوِد مارکس، آنآن وجود ندارد و یا دقیق

ی دولت را تشکیل مسئلههستیم؛ فرانسه کشوری است که مسیحیت نه بنیان دولت که 
رو به رو هستیم؛ و در امریکا که مذهب  «دولت ناکامل»جا با درنتیجه آن دهد ومی

که دولت مدرن مطرح رو به رو هستیم. تا آنجا  «دولت کامل»ای سکوالر است با مسئله
های دولت سرمشق قرار فرضد با یکی از پیشاست برخورد با مذهب چونان برخور

-فرضگیرد و به این مالحظه دولت نمایندگی دموکراتیک، دولتی که از تمام پیشمی

پس از تدقیق در شکل  شود.هایش رهایی یافته، چونان دولت کامل سیاسی ارزیابی می
نقد »شکل دولت سیاسی با مذهب  نیترکاملی نقد رابطهرهگذر  دولت مدرن، از

 گیرد.شکل می« دولت سیاسی
دولت »که  های دولت سیاسی. آنجاییفرضنقد دولت سیاسی یعنی نقد پیش

کند که }تمایزات مدنی از قبیل{ تبار، مقام اجتماعی، میزان تحصیالت و اعالم می
{ آحاد اند، }یعنیمقام شغلی }و مذهب و مالکیت خصوصی{ تمایزاتی غیر سیاسی

کنندگان برابر در حاکمیت ملی هستند، ...، مردم بدون توجه به این تمایزات شرکت
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. گرچه بسیار مانده تا این تمایزات د...کنی خود این تمایزات را لغو میدولت به شیوه
ها وجود دارد؛ دولت فرِض وجود آنواقعی لغو شوند، دولت تنها مبتنی بر پیشبه شکلی 

مدعی پندارد و اش خودش را دولت سیاسی میا این عناصِر هستیتنها در تضاد ب
بر فراز عناصر  عام. دولت تنها از این طریق، خود را چونان امری ت...بودگی اسعام

که دولت سیاسی کامل داریم، آزادی از  پس در جایی 37. «سازدخاص برمی
انسان از »راداریم.  های دولتفرضپیشهای دولت را نداریم بلکه آزادِی فرضپیش

مذهب آزاد نشده، بلکه آزادِی مذهبی را به دست آورده؛ از مالکیت آزاد نشده، بلکه 
ی مدنی پیوند پس نقد دولت سیاسی به نقد جامعه 38. «آزادِی مالکیت را به دست آورده

ی مدنی است؛ ترین نوع دولت سیاسی همانا نقد جامعهتو گویی نقد کاملخورد. می
 ترین شکل سیاسی دولت همانا نقد مضمون آن است. لنقد کام

ی مدنی و دولت در . تشریح شقاق جامعه1ت را تیتروار بازگوییم: باز هم آنچه رف
آلیسم دولت و ماتریالیسم آن چونان ایده ارزهم مقایسه با قرون میانه و فئودالیسِم 

ان نفع خصوصی و ی انسان چونتشریح حیات دوگانه آنرهگذر  مدنی و از یجامعه
ولت، دولت ناکامل د -ه ن از قبیلهای متفاوت دولت شکل. بازشناسی 2 .نفع عمومی

های فرضها با مذهب )یا به طور کلی پیشنوع برخورد آن رهگذر و دولت کامل از
هایش به نقد خود دولت سیاسی و فرضشیی دولت با پ. گذار از نقد رابطه3دولت( 

 آن.های فرضنتیجتًا پیش
دولت را، که از  پیرامونهای نظرِی مارکس بندیتوان صورتمیجای کار تا بدین

 :پس انتقاد به هگل عرضه شد، به شکل زیر بیان کرد
 .مدرن دولِت  ی مدنی و دولت سیاسی چونان اصِل شقاق جامعهبازشناسی  .1
 ی مدنی چونان مضمون دولت.بازشناسی جامعه .2
ه نوع ارتباط با، یا میزان ک دولت شکلدولت سیاسی چونان بازشناسی  .3

 سازد. ی تکامل آن را میهایش مرتبهفرض، پیشاز رهایی
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و است  شکلکه  زدایی تا آنجادموکراسی چونان قسمی مذهببازشناسی  .4
 ه مضمون است.ا کچونان وحدت خاص و عام تا آنج

مفهومی رخ  یهایواژهمارکس با دولت در بستر  یههی نخست، مواجدر پرده
ی مدنی های اجتماعی هستند؛ جامعهی مناسبی برای مقولهکنندهدهد که توصیفمی

پرده در میان .اینها عام، شکل و مضمون دولت، دموکراسی و جزو  خاصمنافع  و دولت،
ها قدم در صحنه که به همراه حامالن مادی آن ینوین مفهومِی  هایواژهخواهیم دید که 

 شوند؛ لیکن به آرامی. ف را به توضیح رهنمون میگذارند، توصیمی
 

 مقدمات حرکت پرده،. میان2

یا، طبقه2.1  ی عام. پرولتار
ی گامی در نقد فلسفه»کار نوشتن بهمارکس دست 1844در روزهای آغازین سال 

در سالنامه، بود. اثری که در آن عنصری جدید اش ، دومین مقاله«قدمهم -ل حقوق هگ
 شود: پرولتاریا.نظرِی دولت می یوارهطرحوارد 

 خاستگاهیمقاله بنیان نهادن نقدی غیرمذهبی است، یعنی آغازیدن از  ایمدع
منزل اما انسان یک هستِی انتزاعی که بیرون از این جهان »، درست؛ آغازیدن از انسان

 یت. ذات انسان واقعیت...باشد نیست، انسان، جهان انسان، دولت و جامعه، اس گزیده
رو باید به اوضاع مشخص پرداخت، مقاله نیز در پرتو نگاهی از این 39. «ندارد راستین

پردازد، آلمانی که ی حقوق هگل درعمل به اوضاع مشخص آلمان میبه فلسفه
دست نیاورده زمان با دیگر ملل مدرن بهرا هم ،سیاسی رهایی، آزادیی میانِی مرحله

به همراه « ی جهان مدرنشدهمدنیهای کاستی»ز است. از این رو وضعیتش ترکیبی ا
-کاستی»است، به عبارتی آلمان عالوه بر  40« ی رژیم سابقهای بربرمنشانهکاستی»

 جهان امروز نیز مواجه است. « های عامکاستی»جهان خود با « های خاص
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« دولت به معنای دقیق کلمه، دولت سیاسی»تر گفته شده بود که آلمان دارای پیش
حضور دارد مطلوب مهیا « دولت سیاسی کامل»مریکای شمالی هم که انیست، اما در 

رهایِی »نبوِد  ،دولت سیاسی، به بیانی دیگر نیست. پس کاستی خاص آلمان نبودِ 
ی مدنی، به بیانی سیاسی و جامعهکاستِی عام جهان نیز تضاد دولت  ؛ واست« ناقص

 است.  41« شمولرهایِی جهان»دیگر نبوِد 
پردازد و در پرتو مارکس نخست به کاستِی خاص آلمان، لیکن به شکلی عام، می

یک انقالب » :پرسدرسد. مارکس میی کاستِی عام هم میکار دربارهآن به قسمی راه
ی مدنی و دولت سیاسی نشقاق جامعهناقص و صرفًا سیاسی }انقالبی که ماحصل آن ا

 :دهدو پاسخ می« دهد{ بر چه بنیادی استوار است؟است و رویای آلمان را تشکیل می
کند و به مدنی خود را رها می یاستوار بر این واقعیت است که بخشی از جامعه»

ی معین، منبعث یابد، استوار بر این واقعیت است که یک طبقهی عام دست میسلطه
 کل جامعه را رها گیرد. این طبقهاش، رهایِی عام جامعه را به عهده میز وضعیت ویژها

 42« .باشدسازد اما تنها مشروط به اینکه کل جامعه در موقعیتی مشابه همان طبقه می
 تر در فرانسه رخ داده است. اما چگونه؟امری که پیش

درون  شوق  از شورو ایوهلهی مدنی بدون برانگیختن ای از جامعههیچ طبقه»
ای ای که در آن این طبقه به طور عام با جامعهوهلهتواند چنین کند، خویش و توده نمی
ی آمیزد و چونان نمایندهشود، با آن درمیکند و با آن یکپارچه میبه برادری رفتار می

ها و حقوق آن طبقه دقیقًا ای که در آن خواستوهلهشود؛ عام آن درک و اعالم می
مغز و قلب  راستیبهای که در آن این طبقه وهلهها و حقوق خود جامعه است؛ خواست

تواند ای خاص میپس{ تنها به نام حقوق عمومی جامعه است که طبقه} جامعه است.
ی کل جامعه تواند نمایندهای خاص تنها زمانی میاما طبقه« ی عام کند.ادعای سلطه

برای اینکه یک رسته »ای دیگر متمرکز شود. در طبقههای جامعه شود که تمام کاستی
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بایست ای دیگر میی آزادسازی باشد، رستهی دیگری رستهبهتر و بیشتر از هر رسته
 43 «ی ستمگری باشد.رستهآشکارا 

ای که منفعت ی عام، چونان طبقهبورژوازی، چونان طبقه ی انقالبی  در فرانسه
عنوان مظهر ستمگری، برابر اشرافیت و روحانیت، به خاصش به نفع عام ارتقا یافته در

ی پیشین را جامعه سان قابلیت نفیای که بدینعمل کرده است. اما در آلمان هیچ طبقه
ی فرادست، درگیر هر طبقه به محض آغاز به مبارزه با طبقه»دارا باشد وجود ندارد. 

گان }اشراف{ در برابر شود. از این رو شاهزادی فرودست خود میمبارزه با طبقه
ها درگیر نبرد ی آنها در برابر اشراف و بورژوازی در برابر همهپادشاهی، بوروکرات

اکنون مبارزه با بورژوازی را آغاز کرده است. و این در حالی است که پرولتاریا از هم
آغاز  اصالً  ط هنوز کار خود را تمام نکرده، اگرسی متوکه طبقه پس در حالی« است

ای شده که دیدگاه وی منسوخ گشته و دیگر وجاهت تبدیل گونهرده باشد، شرایط بهک
ای عام را ندارد. رهایِی ناقص برای آلمان ممکن نیست. کاستِی خاص شدن به طبقه

 پاسخ به کاستِی عام جهان مدرن. ِقَبلآلمان پاسخی ندارد مگر از 
های رادیکال، رای با زنجیگیرِی طبقهامکان رهایِی آلمان در کجاست؟ در شکل»

ای که انحالل مدنی نیست، رسته یای از جامعهمدنی که طبقه یای در جامعهطبقه
حقی خاص  دارد و عامخصلتی  عامشهای هاست، بخشی که به سبب رنجی رستههمه

کند چراکه نه یک امر ناروای خاص بلکه ناروایی به شکلی عام علیه او را طلب نمی
کند؛ ای که دیگر نه نامی تاریخی که نامی انسانی را طلب مید؛ طبقهشوانجام می

در مقابل پیامدهای دولت آلمان  جانبههای یکزتای که در موقف هیچ کدام از آنتیطبقه
ایستد؛ های دولت آلمان میشرطجانبه در برابر پیشتز همهایستد بلکه در یک آنتینمی

های را برهاند مگر آنکه خود را از تمامی بخش تواند خودو سرانجام بخشی که نمی
قه ها را نیز برهاند. در یک کالم، این طببدین ترتیب تمام آن بخش دیگر جامعه برهاند و

یابی کامل بازتفوقرهگذر  تواند ازسبب تنها می گشتگی کامل انسان است و بدینگم
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خاص همانا پرولتاریا  ایانسان، خود را فایق کند. این انحالل جامعه چونان رسته
  44« است.

شود. و امر حاصل می عامرهایِی  ِقَبلنتیجه اینکه در آلمان رهایِی ناقص تنها از 
 اینک ،کهرود، چرامهم برای ما اینجا این است که این مهم به همت پرولتاریا پیش می

است،  ی عام زمان انقالب فرانسهی عام است. پس اگر بورژوازی طبقهطبقه اپرولتاری
-دار انشقاق دولت سیاسی و جامعههطلیع دار رهایِی سیاسی است،هطلیع یبورژوازاگر 

م یدیدی مدنی است. دار انحالل تضاد دولت سیاسی و جامعهپرولتاریا طلیعه ،ی مدنی
میانجِی آن تضاد خاص و عام در دولت ی عام بود که بهکه نزد هگل بوروکراسی رسته

ی عام است، پرولتاریا است که نزد مارکس پرولتاریا طبقه اکنونشد. حل و جذب می
میانجِی ی مدنی و دولت، بهتواند تضاد خاص و عام را با انحالل واقعی شقاق جامعهمی

ی مدنی و دولت، مرتفع کند. پرولتاریا تنها نیرویی است که انحالل خود جامعه
ی مدنی در جامعهخوِد او ند چراکه فرض دولت، را نفی کی مدنی، پیشتواند جامعهمی

فرض پرولتاریا با درخواست نفی مالکیت خصوصی }پیش»پیشاپیش نفی شده است. 
عنوان یک کند که همان جامعه بهدولت مدرن{ صرفًا اصلی را برای جامعه وضع می

ی مدنی، دولت سیاسی را پرولتاریا با نفی جامعه 45« اصل برای او وضع کرده است
 کند.ند و انشقاق مدرن را مرتفع میکنفی می
شود، تنها خوش تحولی کلیدی نمیدست ی نخستدر پرده یادشدهای وارهطرح 

ی مدنی و دولت از شود. تضاد جامعهعاملی مشخص برای حل آن تضاد شناسایی می
دار طلیعه - ی عام جهان مدرناین طبقه - انقالب اجتماعی، انقالبی که پرولتاریا ِقَبل

جانبه تزی همهآنتی . این عامل انقالب اجتماعی ضمناً شودحل و جذب می آن است،
 ی مضمون دولت است. جانبهتز همههای دولت، آنتیفرضی پیشدر برابر همه
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 شده . کار بیگانه2.2
ی وارهی نوشته شده برای سالنامه حاوی عنصری بود که هرچند طرحآخرین مقاله

کرد؛ داد، اما شکاف بزرگی در آن ایجاد میلت را تغییر نمیی دوهگلی نظریهشبه
تر چرخشی به سمت مد. پیشآجا چندان هم به چشم نمیشکافی که شاید در آن

که  جامدنی و دولت رخ داده بود، آن یمدنی به هدف حل تضاد جامعه یجامعه
مدنی شناسایی  یای در جامعهبار طبقهشد. اینمیمضمون دولت سیاسی بررسی 

ای که یارای در افتادن با مضمون را دارد. مدنی نیست؛ طبقه یشود که از جامعهمی
را کاویده بود و آن را  های دولت،، شکلمارکس که تا پیش از این وجوه مختلف دولت

 رود. ی مدنی میبندی کرده بود، اینک به سراغ جامعهدسته
ی رئوس اقتصاد صاد سیاسی را با "مقالهمارکس کار مطالعاتی خود در ساحت اقت

-جمع 1844لسفی ف - یهای اقتصادنوشتهکند و در دستسیاسی" انگلس آغاز می

با  1845در فوریه  ویبخشد. ای از این مطالعات را نزد خویش انسجام میبندِی اولیه
 i"یاسینقد سیاست و اقتصاد س"ی ناشر قراردادی برای نوشتن اثری با عنوان کارل لسکه
و نقد  1844لسفی ف - یهای اقتصادکند. بعضی معتقدند که دستنوشتهمنعقد می

اند. نه تنها آن قرارداد هرگز به ی این قرارداد بودهمواد اولیه 1843حقوق هگل  یفلسفه
ها نیز هرگز برای چاپ نویسلغو شد، که این دست 1846سرانجام نرسید و در سپتامبر 

ی مدنی این بار نه شود، پرداختن به جامعهکه به بحث ما مربوط می آماده نشد. تا آنجا
ی مدنی است که اهمیت پیدا خود جامعهرهگذر  ساحت سیاسی بلکه ازرهگذر  از

ی مادی مدرن های متفاوت جامعهکند. تا پیش از این مارکس در نقد هگل خصلتمی
ی فئودالیستی در برابر جامعه و فئودالیستی را بررسی کرده بود. مستقیمًا سیاسی بودن

ی مدرن قرار گرفته ی مدنی از یوغ سیاسی در جامعهجامعه رها شدن روح خودپرستِی 

                                                                    
i "Kritik der Politik und National ökonomie". V4, P675. ( بخش هایی از این نوشته ها

مگا چاپ شد.در  ) 
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تغییرات را این  های سیاسی به اجتماعی و معیار شدِن پول  بود. تبدیل شدن رسته
که  چنین بازشناسی شدی مدرن جامعه سرشتو دست آخر  ،کردندنمایی میخصلت
شود. تا ظاهر می عضو دولتچونان  عنوان هستی اجتماعی تنهابه ان در آنانسکیفیت 

مدنی از  یش بررسی شده بود و اینک جامعهشکل ِقَبلی مدنی از پیش از این جامعه
 شود.ی مدنی بررسی میخود جامعه ِقَبل

: شودی قرون میانه بررسی میی مدنی و جامعهباز هم نخست تفاوت جامعه
ای که دار و مالک زمین است به گونهنهایِی }رقابت{ حذف تمایز بین سرمایهپیامد »

داران. چوب حراج ی سرمایهی کارگر و طبقهماند طبقهتنها دو طبقه از مردم باقی می
زدن به مالکیت زمین تبدیل مالکیت زمین به کاال سرنگونِی نهایِی اشرافیت قدیم و 

الکیت ارضی فئودالی ... ملک با اربابش فردیت میتثبیت اشرافیت پولی است ... در م
قعیت یابد: ملک شأن و مقام ارباب است، مقام بارونی و دوکی ارباب است، مو

اوست. ملک چونان پیکر غیرانداموار اربابش  هایسیاسی، قضایی، امتیازات و جز این
روزمزد را  کنند موقعیت کارگران. کسانی که بر روی زمین کار مید...شوپدیدار می

عنوان سرف بخشی از مالکیت ارباب هستند؛ و بعضًا با قیودی ندارند، بلکه بعضًا به
داری{ اند. }لیکن در سرمایهشناسی به او وابستهچون احترام، بیعت و وظیفه

ی مالکیت خصوصی و سرمایه از هر پردهروایی بیانفرمروایی مالک به صورت انفرم
ی اقتصادی استثمار کننده ی مالک با کارگر به رابطهشود، رابطهرها می ایسیاسی ریتأث

ای هیچ زمینی بدون المثل قرون میانه... و ضرب شودمی فروکاستهو استثمار شونده 
ی رابطه 46« دهد.شناسد میالمثل پول ارباب نمیارباب نیست جای خود را به ضرب

داران بر خالف ی کارگران و سرمایهطهشود و رابرها می ایسیاسی تأثیراستثمار از هر 
از  ضمن اینکه جامعه یابد.ی اقتصادی تقلیل میی ارباب و رعیت به یک رابطهرابطه

شود: به دو طبقه تقسیم می رود که کامالً حذف برخی تمایزات به سویی پیش می ِقَبل
نشان دادیم تمایز »داران، صاحبان مالکیت و کارگران بدون مالکیت. کارگران و سرمایه
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شود دار و موجران زمین مانند تمایز بین زارع زمین و کارگران کارخانه ناپدید میسرمایه
« .صاحبان مالکیت و کارگران بدون مالکیت -شود و کل جامعه به دو طبقه تقسیم می

-های خود اقتصاد سیاسی نتیجه میفرضیشکند که این همه از پمارکس اشاره می 47

ی مدنی مدرن )مالکیت، قرارداد، شود. پیش از این دیده بودیم که معیار و مبنای جامعه
 است پول و مالکیت خصوصی است؛ ( که مضمون دولت مدرنهاجز اینو  ازدواج

ی مادی، به همچنین تفاوت جامعه کهن و مدرن در سیاسی بودن و نبودن جامعه
 تأکیدشد. لیکن اینجا ی مدنی و دولت سیاسی تبیین میرتی، شقاق مدرن جامعهعبا
به عبارتی غیر سیاسی  .گیردی اقتصادی صرف قرار میبه یک رابطه استثمارتقلیل بر 

 شود. ی مدرن و قرون میانه بازشناسی میعنوان تمایز جامعهبه شدن استثمار
 دانسیاسی شناس، اقتصادو یزدان دانسیاسیمارکس با اشاره به شباهت اقتصاد 

گیرد، به جای توضیح مالکیت فرض میکند که آنچه را باید توضیح دهد پیشرا نقد می
دهد. فرض قرار میاش پیشعنوان امری واقع در شکل تاریخیخصوصی آن را به

 تر گفته بود، نقد فلسفی نه تنها نشان دادن تناقضات موجود بلکهطور که پیشهمان
مارکس نیز در پی یافتن ها است. ها، یعنی فهمیدن تکوین و ضرورت آنتوضیح دادن آن

بیگانگی کارگر و »از یک واقعیت اقتصاد سیاسی کند: ی موضوع چنین میمنطق ویژه
کند می فرمولهشده کار بیگانه مفهومِی  یواژهآغاز کرده و این واقعیت را در « محصولش

  دید. مهمانطور که خواهی کند.ه و تحلیل میو سپس این مفهوم را تجزی
کند و هرچه کارگر ثروت بیشتری تولید می»کند: ع آغاز میاز این امر واق مارکس

گردد. هرچه کارگر کاالی شود، فقیرتر میمحصوالتش از لحاظ قدرت و معیار بیشتر می
ارزش جهان اشیا شود. افزایش تری تبدیل میآفریند، خود به کاالی ارزانبیشتری می

محصول »جایی که و از آن 48« ها داردنسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسان
تبدیل به ماده شده کاریست که در یک ابژه تناور شده است، یعنی کاری است که  کار  

ت. یابِی کار همانا عینیت یافتن کار اسیافتن کار است. واقعیتعینیت این همانا: است
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یابِی کار برای کارگر چونان از دست رفتن ایط اقتصادی واقعیتتحت این شر
یابی چونان از دست رفتن عین و بندگی در برابر آن؛ تخصیص یابی، عینیتواقعیت

 49« شود.پدیدار می یابی و بیگانگیچونان خارجیت
 جانب چهارکننده است، را از سپس مارکس کار، چونان کنشی انسانی که بیگانه

عبارت  نخست جانب»گیرد: کند و هر یک را از دیگری نتیجه میسی میمختلف برر
ی بیگانه که قدرتش را بر عنوان یک ابژهی کارگر با محصول کارش بهاست از، رابطه

ون ی کار با عمل تولید دررابطه دوم عبارت است از جانب. د...کنکارگر اعمال می
انه که به او گبا کنش خویش چونان کنشی بیی کارگر است رابطه فرایند کار. این رابطه  

ی . خودش، یعنی از کارکردهای عمل2. طبیعت و 1. با بیگانگی انسان از د...تعلق ندار
کند. این امر شده نوع انسان را از خودش بیگانه میو کنش حیاتِی خویش، کار بیگانه

ر زندگی نوعی و دهد. نخست این امزندگِی نوعی را به ابزار زندگِی شخصی تغییر می
اش را هدف انتزاعی شکلسازد و دوم زندگی فردی در زندگی شخصی را بیگانه می

 جانب. }و از این رو ش...اانتزاعی و بیگانه شکلسازد، همانطور در زندگی نوعی می
سوم عبارت است از اینکه{ هستِی نوعی انسان، هم سرشت و هم ویژگی نوعِی معنوی 

کند. این امر اش تبدیل میشده، به یک وسیله برای وجود فردیگانهاو را به یک هستِی بی
ی انسانی او بیگانه ی معنوی، جنبهانسان را از پیکرش و نیز از طبیعت خارجی و جنبه

چهارم عبارت است از اینکه{ پیامد مستقیم این واقعیت که  جانب}و نهایتًا  کند.می
ی خویش و از هستِی نوعی خود بیگانه آدمی از محصول کار خویش، از فعالیت حیات

  50« شود، بیگانگی آدمی از آدمی است.می
شده چگونه در زندگی واقعی پردازد که مفهوم کار بیگانهمارکس سپس به این می

هنگام که تولید خویش را چونان از دست دادن واقعیت، کارگر{ هم»}حضور دارد. 
محصولی که از  از دست رفته، چوند را چون امری چونان کیفر خویش و محصول خو

کند بر تولید و محصول ی آدمی را که تولید نمیآفریند، سلطهآن او نیست، می
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کند. }از این دار را با آن کار خلق میی سرمایهی کارگر با کار، رابطه. رابطهد...آفرینمی
ی هشده و رابطرو{ مالکیت خصوصی، محصول، نتیجه و پیامد ضروری کار بیگانه

یادمان هست مضمون دولت مدرن  51« خارجی کارگر با طبیعت و خویش است.
مدنی( بود، و حاال ذات مالکیت خصوصی کار  ی)جامعهو جز آن  مالکیت خصوصی

مثابه طبقه عام ای برای پرولتاریا به. و اینجاست که پایهشودبازشناسی میشده بیگانه
ی ، که در نقد فلسفهراتر از رنجبر عام بودنای هر چند مبهم ولی فشود، پایهحاصل می

کنیم که درست . دقت میقدمه شاهد بودیمم -ق ی حقوحقوق و گامی در نقد فلسفه
شده بیگانه است مضمون دولت مالکیت خصوصی و ذات مالکیت خصوصی کار

لیکن دولت ابزار دست مالکیت  شده است،به عبارتی ذات دولت کار بیگانه است،
کم نباید باشد. دولت رهایِی مالکیت خصوصی است یکم به خصوصی نیست یا دست
ی مدنی و دوم رهایی دولت از مالکیت امعهصوصی در جمعنای رهایِی مالکیت خ

 پذیرد.کامل خود را دارد انجام می شکلکه این دومی در دولتی که  خصوصی،
ی مدنی و دولت عام همانا حل و جذب انشقاق جامعه تر دیدیم که رهایِی یشپ

ی مدنی، ش نفی جامعهرَز اَ ترین شکل آن و هماست، یعنی نفی دولت سیاسی در کامل
بلکه آزادی  - از قبیل مالکیت خصوصی -های دولت فرضیعنی نه صرفًا آزادِی پیش

یت خصوصی چنین شده با مالکی کار بیگانهاز رابطه»های دولت. اینک فرضاز پیش
و از بندگی، در شکل سیاسی  جز آنآید که رهایی جامعه از مالکیت خصوصی و بر می

شود نه به این معنی که فقط رهایی کارگران منظور است بلکه رهایی کارگران متجلی می
شمول را در بر دارد. زیرا کل بندگی به این معنی که رهایی کارگران، رهایی انسان جهان

ی بندگی جز جرح رابطه ی دیگر ازی کارگر با تولید است و هر گونهاز رابطه آدمی ناشی
شمول و عام در برابر رهایی جهانی یرها 52« باشد.و تعدیل و پیامد این رابطه نمی

 همان. به عبارتی رهایی سیاسی است سیاسی کارگرانسیاسی و ناقص همانا رهایِی 
 .استی رهایی از مالکیت خصوص همانرهایی اجتماعی و  مالکیت خصوصی رهایِی 
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با نظر به اینکه دوران مدرن  دوران غیر سیاسی شدن استثمار و جنبش منتهی به آن 
از  یجنبش پرولتاریا جنبش رهای اکنونجنبش رهایِی مالکیت خصوصی بوده است و 

 ضرورتاً توان دید که سراسر جنبش انقالبی، به آسانی می» است. مالکیت خصوصی
تر در حرکت در حرکت مالکیت خصوصی یا به عبارت دقیق جربی و نظری خود رابنیاد ت

مالکیت »است  شدهو از آنجا که ذات مالکیت خصوصی کار بیگانه« یابد.اقتصاد می
واسطه محسوس تجلی مادی و محسوس زندگی انسانی خصوصی مادی و بی

ی کنندهرآشکا - مصرف تولید و -حرکت آن »تر و در معنایی وسیع« است.شده بیگانه
یابِی واقعیت آدمی است. مذهب، محسوس حرکت تمام تولید تا به امروز، یعنی واقعیت

های شیوه{ هایوهله}صرفًا  هاجز اینخانواده، دولت، قانون، اخالق، علم، هنر و 
هستند. بنابراین فرارفتن ایجابی از مالکیت  و تحت قانون عام آن ی تولیدویژه

ی انواع بیگانگی ان تصاحب زندگی انسانی، فرارفتن ایجابی از همهخصوصی، چون
به وجود انسان  هاجز اینیعنی بازگشت انسان از مذهب، خانواده، دولت و  - است

  53« یعنی به وجود اجتماعی
. بازشناسی 1های زیر مرور کنیم: رآمد را در تیت قسمتتوانیم آنچه در این می

ی مدنی و دولت مدرن، به عبارتی آنچه به شقاق جامعهتمایز قرون میانه با جهان 
غیر سیاسی  ،ی صرف اقتصادیاستثمار به یک رابطه فروکاست چونانشناختیم، می

ی صاحبان مالکیت و کارگران فاقد مالکیت ای که به دو طبقهدر جامعه شدن استثمار،
، با خصوصیشده چونان ذات مالکیت بازشناسی کار بیگانه. 2 تقسیم شده است.

 جزخانواده و  و ی مدنی، یعنی مالکیت خصوصیتر جامعهپیش عطف توجه به اینکه
شمول جهان . بازشناسی رهایی3شده بودند.  سی، چونان مضمون دولت بازشناهااین

در شکل رهایی سیاسی کارگران، یا همان  ،جامعه از مالکیت خصوصیرهایِی  و عام،
 انقالب اجتماعی. 
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یا در سیلیزیا. پرولتا2.3  ر
نوشته  1844بین آپریل تا آگوست سال  "های اقتصادی و فلسفینوشتهدست"

ای با عنوان جوالی مارکس مقاله 31ها در نوشتهشد، پیش از پایان نگارش دست
پادشاه پروس و اصالحات اجتماعی" منتشر ی ی مقالههای انتقادی درباره"یادداشت

پروسی کسی  ای "یک پروسی" منتشر شده بود و آنبا امض انتقادی مورد کند. مقالهمی
ردم فقیر درمانده ی مشورش بیهوده»روگه قیام بافندگان سیلیزیا را نبود جز آرنولد روگه. 

شر کرده بودند، تای که مشترکًا منتر، در سالنامهمارکس پیش .نامیده بود «از سِر ناامیدی
راه حل خاص و عام آلمان برشمرده بود. روگه،  همچنین ی عام وعامالن قیام را طبقه

داستان با پادشاه پروس، قیام را چیزی در ردیف خشکسالی یا قحطی محلی خواند هم
وی  ی خیرخواهی دانست.و فقدان روحیه iو آن را صرفًا ناشی از نقصان دستگاه دولتی

روایی دانست، انفرمای از هنر مسیحِی سرکوب قیام را نیز بیان هوشمندانه همچنین
که زمامداران بدون اینکه احساس خطر کنند با چند سرباز! به مقابله با بافندگان چرا

های مستعد و البته کنار این همه تنها راه عالج مشکالت را قلب ؛ضعیف پرداختند
نظام چند سرباز عبارت بودند از: سه گروهان پیاده آنگفتنی است که  مسیحی دانست.

 بار، توپخانه و سواره نظام.ی آتشبه اضافه
ماندگی آلمان در نسبت با انگلستان و دادن این مژده ضمن اشاره به عقب مارکس

های خیزش پرولتاریای آلمان خواهد بود، به نگاه و عملکرد که این قیام اولین جرقه
 تا»کند: پردازد. از انگلستان آغاز میفاقه میو احزاب سیاسی در مقابله با فقرو دولت

                                                                    
i اینجا "administration" ما نیز در این قسمت این  ی و اجرایی دولت است،منظور امور ادار

کند و مارکس مشکل را های اداری دولت اشاره میروگه به نقصان واژه را به دستگاه دولتی برگرداندیم.
هایی از سوی بورژوازی کند که تالشگرداند. مارکس در طول مقاله اشاره میبه وجود خود دولت برمی

های اداری صورت گرفت که ماحصلی نداشت ن به اصطالح نقصانانگلستان برای برطرف کردن ای
 مگر متهم کردن خود فقرا.
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توری  ، ویگ  کند که سیاست مقصر فقر استکه بورژوازی انگلستان اعتراف می آنجا
شناسند. ویگ منبع فقر را انحصار مالکیت ارضی را چونان علت فقر میویگ  را و توری  

ی بیش از سعهوو قانون منع واردات غله و توری منبع فقر را لیبرالیسم، رقابت و ت بزرگ
دانند بلکه العموم نمیعلت را سیاست علی مداند. هیچ کداای میحد سیستم کارخانه

سپس به ناپلئون و حتی کنوانسیون  54« بینندهر کدام علت را سیاست حزب مقابل می
کند وضعیت انگلستان ارائه می توصیفی کمابیش مشابهِ  کند وانقالبی فرانسه اشاره می

های منبع بیماری هرگز»لت گیرد که: دودر نهایت ضمن اشاره به پروس نتیجه می و
بیند. هرکجا که احزاب سیاسی وجود اجتماعی را در دولت و سیستم اجتماعی نمی

بینند که حزب مخالف در دولت ی شر را در این واقعیت میدارند، در عوض، ریشه
را نه در سرشت ذاتی دولت، بلکه  مسئلهمداران انقالبِی رادیکال نیز است. حتی سیاست

دیگری از دولت جایگزین  شکلی که مایلند با شکلبینند، معین دولت می در یک شکل
چنین  گیرد وکه در مضمون آن پی می شکلرا نه در  مسئلهحال آنکه مارکس  55« کنند.

دولت مبتنی است بر تضاد بین زندگی خصوصی و عمومی، بر تضاد » دهد:توضیح می
های باید خود را به فعالیتدولتی میرو دستگاه از این .بین منفعت خاص و منفعت عام

شود، که زندگی مدنی و کار آغاز می کننده محدود کند، چراکه آنجاییصوری و نفی
یابد. در عمل، ناتوانی  قانوِن سرشِت دستگاه دولتی در قدرت دستگاه دولتی پایان می

یت مالک ه با پیامدهای ناشی از سرشت غیراجتماعِی این زندگی مدنی، اینهمواج
 خصوصی، این تجارت، این صنعت، این غارتگری متقابل شهروندان، در مواجهه با

دارِی پاشیدگی، این فرومایگی، این بردهکه این از همتمام این پیامدهاست. چرا
ی مدنی بنیاد سرشتینی است که دولت مدرن پایه بر آن دارد، همانطور که جامعه
. اگر ت...بود که دولت کهن پایه بر آن داشداری بنیاد سرشتینی ی مدنی بردهجامعه

باید زندگِی خصوصِی امروزین را دولت بخواهد ناتوانِی دستگاه دولتی را لغو کند، می
باید خودش را لغو کند، چراکه لغو کند. اما اگر بخواهد زندگی خصوصی را لغو کند، می
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که قهرمانان انقالب گوید او می 56« صرفًا در تضاد با این زندگی خصوصی وجود دارد.
فرانسه نیز، مانند روبسپیر، در فقر بزرگ و ثروت بزرگ تنها مانعی برای دموکراسی 

دیدند می سیاسیهای های اجتماعی منبعی برای شرارتخالص، به عبارتی در کاستی
 ،ی مدنی و دولتانشقاق جامعههای اجتماعی خوِد اصل دولت، حال آنکه منبع کاستی

  های اجتماعی ناتوان است.به این مالحظه دولت از مواجهه با این کاستی است.
که قیام سیلزی پس از اعالم ناتوانی سرشتین دولت در برطرف کردن شرایطی 

را  آن نیروییمارکس  .گویدی اهمیت عام قیام سیلزی سخن میدرباره حاصل آن بود،
مند نظریهحل آلمان و چونان راه دهکشف کر ی عامتر در پرولتاریا چونان طبقهکه پیش

قدر باید اعتراف کرد که همان »د. دیدر مقابل چشمانش در حرکت می اکنونبود،  کرده
که آلمان برای یک انقالب سیاسی ناتوان است، برایش یک انقالب اجتماعی مقدر 

نویسد. ز انقالب اجتماعی از انقالب سیاسی مییدر تم وی بار دیگر 57« است.
 حتی اگر تنها در یک کارخانه رخ دهد - ب اجتماعی مبتنی بر نظرگاه کل استانقال»
از نظرگاه  کهکند، چراچراکه اعتراض انسان علیه یک زندگِی غیرانسانی را بیان می -

، که فرد علیه جدایی آن از خودش جامعهکه کند، چراانسان جدا شده عزیمت می
نظرگاه انقالب  .ت...اسانسان  راستیناجتماع دهد، سرشت انسانی، واکنش نشان می

 سیاسی نظرگاه دولت، نظرگاه کل انتزاعی، است که تنها از طریق جدایی از زندگی واقعی  
ی عام انسان و وجود فردی آن قابل مند شده بین ایدهموجود است و بدون تضاد سازمان

  58« درک نیست.
مدنی  یه با پیامدهای جامعههاج. ناتوانِی دستگاه دولت در مو1نتیجه اینکه: 

شود قدرت دستگاه دولت که زندگی مدنی آغاز می نمای آن است، چراکه آنجاخصلت
رغم عدم . بازشناسی توانایی آلمان برای یک انقالب اجتماعی علی2رسد. به پایان می

اش برای یک انقالب سیاسی صرف، به عبارتی بازشناسی حضور پرولتاریا در توانایی
 ی سیاست آلمان.نهصح
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ی مدنی و دولت، مضمون تر دیدیم که چهار گزاره پیرامون انشقاق جامعهپیش
 ساخت،دولت را برمی یدربارهدولت، شکل دولت و دموکراسی بنیان نظرگاه مارکس 

ی جانبهتز همهنان آنتیچو - ی عامطبقهلیکن بازشناسی و حضور پرولتاریا چونان 
ی مدنی که از آن نیست و قانون اساسی عنصری درجامعه مضمون دولت، چونان

عنوان مضمون دولت در کنار شناخت ذات مالکیت خصوصی به - کندانکارش می
یاسی کارگران ، دموکراسی اجتماعی را به رهایی سبیگانه کارمفهومِی  یواژهمبتنی بر 

تر تکامل غییر یا دقیقخوش تپیوند داده است. در نتیجه سه گزاره از آن چهار گزاره دست
 شوند، چنان که خواهیم داشت:می

چونان اصِل دولِت مدرن همانا بیش ی مدنی و دولت سیاسی شقاق جامعه .1
 از هر چیز غیر سیاسی شدن استثمار است.

شده چونان ی مدنی چونان مضمون دولت و کار بیگانهبازشناسی جامعه .2
 ذات مالکیت خصوصی.

که نوع ارتباط با، یا میزان  دولت شکلن دولت سیاسی چونابازشناسی  .3
 سازد. ی تکامل آن را میهایش مرتبهفرضرهایِی از، پیش

و است  شکلکه  جازدایی تا آندموکراسی چونان قسمی مذهببازشناسی  .4
چونان وحدت خاص و عام تا آنجا که مضمون است و تجلِی این آخری 

 در شکل رهایِی سیاسی کارگران.
 انگلس 

نظرِی  یمنظومهدر  «پرولتاریا»در شناخِت  ی انگلس در سالنامهمقالهدو  هر
 رو که آغازگاهیی نخست از اینی دولت نقشی حیاتی داشتند. مقالهمارکسیسم درباره

ای مقاله»آغازگاهی که به بیان خودش  ،را برای مطالعات اقتصادی مارکس مهیا کرد
رو که بستر کتاب ی دوم از اینمقاله بود؛ و« های اقتصادیدرخشان در نقد مقوله
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فارغ از اثرات این  لیکنشد.  "ی کارگر انگلستانوضعیت طبقه"شگرف انگلس به نام 
 بحث حاضر مطالب حائز اهمیتی نیز وجود دارد.  یدربارهنیز دومقاله، در خود مقاالت 

به نگارش  1843های اکتبر و نوامبر سال "رئوس کلی نقد اقتصاد سیاسی" در ماه
با عطف  کهن به مدرندنیای  گذارتعبیری از که هنگامیدرآمد. در همان اوایل مقاله 

، هاپهنهی ی همهنخوردههای دستفرض، به پیشدهدتوجه به انقالب به دست می
د را ی انقالب، اقتصای هجدهم، سدهسده» کند.فلسفه، اقتصاد و سیاست اشاره می

سویه بودند و در ی انقالبات این قرن یکطور که همهنیز متحول کرد. اما درست همان
انتزاعی،  گراییروحکه ماتریالیسم انتزاعی در تضاد با چونان -تزها فرورفتند باتالق آنتی

 -شد نهشته در تضاد با حق الهی  یقرارداد اجتماعدر تضاد با پادشاهی،  یجمهور
جا به قوت خود باقی ها همهفرضتز نرفت. پیشانقالب اقتصادی نیز فراتر از آنتی

ماندند: ماتریالیسم به تحقیر مسیحی و سرگشتگی انسان حمله نکرد و صرفًا طبیعت را 
عنوان مطلق در مقابل انسان وضع کرد. در سیاست هیچ کس به جای خدای مسیحی به

معنای دقیق کلمه را نداشت. در اقتصاد نیز  های دولت بهفرضرویای سنجش پیش
پرسش از اعتبار مالکیت خصوصی رخ نداد. بنابراین اقتصاد جدید تنها نیمی از 

مقاالت  دیگر ای بود که درهای دولت مقولهفرضی پیشمسئله 59« شرفت بود.یپ
سیاسی  های اقتصادفرضبه پیش انگلس اینجالیکن  ه بود،به آن پرداخته شد نیز سالنامه

مند خود را به سمت ها تالش نظری شکوهنوشتهکه مارکس در دستکند، امری اشاره می
که  چنانشده رهسپار شد؛ آنی مفهومی کار بیگانهواژهآن سوق داد و با واکاوی آن به 

نویسد دیدگاه هگل دیدگاه مارکس می ،لسفیف - یاقتصاد هایشتهنودیدیم. در دست
فرض هگل مالکیت خصوصی را به شکلی غیر انتقادی پیش .اقتصاد سیاسی است

کنند، هرچند که اولی آنچه بر روی مالکیت نیز چنین می دانسیاسی گیرد، اقتصادمی
نظری  یمنظومهرا غیرانتقادی از تجربه بر گرفته در ، یعنی دولت، رویدخصوصی می
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 ،شدهنی کار بیگانهنشاند و دومی آنچه مالکیت خصوصی بر آن روییده، یعخویش می
  گنجاند.نظری خود می یمنظومهگیرد و در اش یعنی کار برمیدر شکل غیر انتقادی را

... تحت عنوان "وضعیت انگلستان؛ گذشته و حال  1844ای که در ژانویه مقاله
ی دو مقاله دیگر است که انگلس در شود به نوعی مقدمه" نوشته و در سالنامه چاپ می

نویسد. انگلس در مجموع سه مقاله تکوین دولت انگلستان را شرح مارس میفوریه و 
 گیرد.دهد. تبدیل دولت انگلستان از یک دولت مسیحی به یک دولت کامل را پی میمی

، گیری سطحِی قوانین رسمی سیاستاین کار را نه با پی هوشمندِی انگلس آنجاست که
گیرد. بیش از هر چیز انگلس حین پی میی مدنی بلکه در روابط واقعًا موجود جامعه

رسمی  شکلرغم ی مدنی حتی علیدهد که جامعهی دقیق خود تشخیص میمشاهده
کنندگی دارد. به همین سبب حتی پیش از وقوع رسمی، وی تبدیل دولت دولت تعیین

که خودش را نه بر  را، ایفرقهرای خاص به یک دولت مسیحی غیمسیحی مبتنی بر فرقه
ی مذاهب مسیحی یا به یک معنی همه - العمومحیت علییمعینی بلکه بر مس مذهب
کند که این دولت نیز به سمت دهد و اشاره میبنا کرده است، تشخیص می -موجود 

نویسد . او میبشناسدبه رسمیت آن را از آنکه به قانون  پیشرود حتی سقوط پیش می
داوری تواند پیشدموکراسی نیست نمی این امر واقع که انگلستان به طور رسمی یک»

هر  چیزی که اهمیت دارد آن است که:برانگیزد. برای ما تنها  را های آندما در برابر نها
های قانون ی قدرتیابیم. همهجایی نظریه و عمل را در تضادی آشکار با یکدیگر می

شوند؛ اساسی، تخت و تاج، مجلس لردها و مجلس عوام در پیش چشمان ما محو می
اند، هایی پوشالیاش نامبینیم که کلیسای رسمی و به اصطالح حقوق بریتانیاییما می

قانون ی ژوری درواقعیت تنها نمایشی ظاهری است، که که حتی محاکمه به وسیله
دولتی که خودش را بنیانی قانونی که به وضوح بینیم که ندارد، خالصه اینکه می وجود

کند. مرد انگلیسی مبتنی گرفته این بنیان را خوار و انکار میتعریف شده است در نظر 
زاد آرغم قانون آزاد است، البته اگر اصاًل بتوان گفت بر قانون آزاد نیست، بلکه علی
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ی خود از قوانین رسمِی یک شکل ی تیزبینانهمیانجِی مشاهدهانگلس به 60« است.
ی مدنی انگلستان را رصد جامعه ی حاصل ازمشخص دولت گذر کرده و قوانین نانوشته

رغم شکل آن به درستی تشخیص پردازد و آن را علیکند. او به مضمون دولت میمی
 دهد. می

ی انگلستان را دموکراسی، لیکن نه ی سوم آیندهوی در آخرین پاراگراف مقاله
بلکه شوند دموکراسِی انقالب فرانسه که مردم فقیر در آن حقوقی ندارند و انکار می

}در مقابل  خودخودیدموکراسی به»نویسد: کند و میدموکراسی اجتماعی ارزیابی می
های اجتماعی نیست. برابری دموکراتیک قادر به درمان بیماری دموکراسی اجتماعی{

مثابه کل حل ی دموکراسی یا سیاست بهخیالی واهی است، نبرد فقیر علیه غنی بر پایه
ی این مرحله نیز همچنین تنها یک گذار است، آخرین چاره شود. بنابراینو فصل نمی

همان زمان قطعی است که از آن عنصری در صرفًا سیاسی که هنوز باید آزموده شود و 
رویاند. این اش فرا میای که هر چیزی را از سرشت سیاسییابد. قاعدهجدید توسعه می

 61« ی سوسیالیسم است.قاعده قاعده
کند ای کلی از دولت ارائه نمیوارهانگلس در این دوران طرحهای هر چند نوشته

 طرِح این خالصه در سه گزاره خالی از لطف نیست: ی نقش او در ادامه  واسطهلیکن به
. بازشناسی 2سویه تزهایی یک. برشمردن تحوالت انقالبی مدرن چونان آنتی1

ی مشاهده ِقَبلسی، از رسمی دولت سیا شکلرغم ی مدنی علیکنندگِی جامعهتعیین
اش مردم . بازشناسی دموکراسی انقالب فرانسه چونان چیزی که قانون اساسی3تجربی 

 قاعده سوسیالیسم. طرح کند و فقیر را انکار می
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 حرکت به سمت ذات ،ی پایانی. پرده3

 هار . محکم کردن سنگ3.1
باوئر و شرکا" در دیداری ی علیه برونو طرح "خانواده مقدس یا نقدی بر نقد نقادانه

رقم خورد که انگلس در مسیر بازگشت از منچستر به بارمن در پاریس با مارکس داشت. 
های جوان را نقد کنند، آن دو توافق کردند در اثری مشترک نمایندگان گرایش هگلی

انگلس در همان چند روز اقامتش در پاریس کار خود را به اتمام رساند و سهم خود را 
که به بحث  آنجاییتا کرد، کار مارکس نیز تا نوامبر همان سال به طول انجامید. ادا 

ی آلمانی در سالنامه شدهطرحفرض داشتن مباحث دولت مربوط است این اثر با پیش
نقش تر البته شرح مبسوطمدنی و دولت و  یی جامعهرابطه مجددفرانسوی به شرح 

و ارتباط این دو  مختلف هایعام در دورانی عنوان طبقهبهبورژوازی و پرولتاریا 
 ردازد.پمی

ز کتاب که پیرامون جدالی مدنی و دولت. در بخشی ا یی جامعهنخست رابطه
ی آزادی مسئلهی تر در سالنامه به آن پرداخته شده بود، یعنی جدال دربارهیشاست که پ

پردازد و پس مدنی می یمعهتر دولت و جای عاممانند سالنامه به رابطهیهود، مارکس به
ی اینکه بنیاد سرشتین دولت مدرن همانا از نقل فحوا و عین کالم سالنامه درباره

تر{ نشان داده پیش»}کند که اضافه می ،مدنی است یمدنی و انسان جامعه یجامعه
ی دولت مدرن معنای دیگری جز آنچه بازشناسی وسیله شد که بازشناسی حقوق بشر به

طور که عبارت دیگر، درست همانی دولت باستان داشت، ندارد. بهبه وسیلهبردگی 
ی مدنی و دولت باستانی بردگی را چونان بنیاد سرشتینش دارا بود، دولت مدرن جامعه

ی مدنی به معنای مدنی را چونان بنیاد سرشتینش داراست، انسان جامعه یانسان جامعه
ی پیوند منفعت شخصی و ضرورت ها به وسیلهانسان مستقلی که با انسانی دیگر تن

گاهانه در ارتباط است، برده ی نیاز شخص خود و ی کار برای عایدی و بردهطبیعی ناآ
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ها است. دولت مدرن این بنیاد سرشتینش را در حقوق ی دیگر انساننیاز خودخواهانه
را شمول شمول انسان بازشناسی کرده است. دولت مدرن این حقوق جهانجهان

 ای است کهی مدنیکه این }حقوق{ محصول جامعه نیافریده است. از آنجایی
های قدیمی سیاسی رانده شده است، اکنون دولت دی تکامل خود به ورای پیونبوسیله

با اعالم حقوق  - که از آن به وجود آمده - را میِح ی خود مبنایش را و َر نوبهمدرن نیز به
ی مدنی و ی جامعهی رابطهکنندهاین استعاره روشن 62. «شناسدبشر به رسمیت می

ی مدنی است، به شکل حقوقی و ی جامعهدولت سیاسی است، دولت که خود زاییده
تر دیدیم که انگلس به تجربه کند. پیشی مدنی را بازشناسی میقانونی محتوای جامعه

عمل چیزی جز آن اجرا فهمیده بود که حتی اگر این بازشناسی رسمًا رخ نداده باشد، در 
 های مدنی و نیاز واقعی آنشود. کمی جلوتر با اشاره به حیات دنیوی افراد جامعهنمی

کید، مجددًا به یکدیگر دارد یم ی مدنی است که دولت را نگهکند که این جامعهمی تأ
ها گرچه در نظر انسان، انسانی ذاتیهای این }رابطه{، یعنی ویژگی» و نه بالعکس.

دارد ضرورتی می مدنی را کنار یکدیگر نگه یشده، و نفعی که اعضای جامعهگانهبی
ها نه حیات سیاسی، بلکه حیات مدنی است. بنابراین این طبیعی است؛ پیوند واقعی آن

بلکه این امر واقع که  دارد،می ی مدنی را کنار هم نگههای جامعهدولت نیست که اتم
خیال خودشان اتم هستند اما در واقعیت اکیدًا از اتم  ها تنها در تخیل، در بهشتآن

های انسانی خودخواه عبارت دیگر، نه خودخواهان الهی بلکه هستیمتفاوت هستند، به
که امروزه هنوز است سیاسی  پرستدارد. تنها خرافهمی ها را کنار هم نگههستند، آن
که  داشته شود، در حالی هی حیات سیاسی نگکند حیات مدنی باید به وسیلهتصور می

د میان اتض 63« شود.داشته می ی حیات مدنی نگهدر واقعیت، برعکس دولت به وسیله
 تر میانی مدنی و دولت نمایندگی دموکراتیک همان تضادی است که پیشجامعه

وجود داشته  ی جمهوریجامعهی بردگی و جامعه بردگان و مردان آزاد جمهوری یا میان
زمان هم سیاسی شده است هر عضوی همردنیای مدرن که استثمار غی کن دراست. لی
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ی . به این مالحظه در جامعهی جمهوریجامعهی بردگی است و هم عضو عضو جامعه
ی گیرد لیکن تضاد پا برجاست و تنها با لغو خود جامعهمدرن قانون جای امتیاز را می

کنندگِی مدنی و دولت و تعیین یجامعهرود. با این بیان انشقاق بین از بین می مدنی
  شود.ی مدنی مجددًا مطرح میجامعه

این شقاق ارمغان بورژوازی است که در تحولی تاریخی منفعتش به شکل منفعت 
ی عام نقش ایفا کرده عام انسانی ظاهر شده است و به این سبب بورژوازی چونان طبقه

خود را به شکلی  گونی کهودهدرک این مطلب ساده است که هر منفعت ت»است. 
که برای نخستین بار بر صحنه حاضر شود از تاریخی تصریح کند، هنگامی

رود و با منفعت عام انسانی اش در ایده و تصور بسیار فراتر میهای واقعیمحدودیت
ی آن چیزی است که فوریه طنین هر عصر شود. این توهم همانا سازندهخلط می

، منفعتی که از شکست بسیار دور 1789فعت بورژوازی در انقالب تاریخی نام نهاد. من
حاضرترین موفقیت را به چنگ آورد، هر چند وبود و همه چیز به دست آورد. حی

خود  دوران خردسالیهای پرنشاطی که با آن منفعت و گل های آن تبخیر شدگوییگنده
، پژمرد. این عالقه آنچنان نیرومند بود که بر قلم مارتا، گیوتین دوران آراسته بودندرا 

اما « ها فائق آمد.چنین صلیب و واالتباری بوربنوحشت و شمشیر ناپلئون همترور، 
اساسًا از  هاواقعی توده شرایط رهایی»ناکامی است، چراکه همه  ها از اینیب تودهنص

این  64« .خود و جامعه را آزاد سازد، متفاوت بودشرایطی که در آن بورژوازی توانست 
 ای از خودبیگانه  ای که به دست بورژوازی تحول یافته، در جامعهی ناکام در جامعهتوده

شود. اش میگیرد، خود طنین عصر تاریخیی عام جدید را به عهده میخود نقش طبقه
یت خصوصی جهت چراکه در این جهان مدرن تضادی برقرار است که صاحبان مالک

پرولتاریا و ثروت در »سازند. ی آن را میکار و پرولتاریا جهت نابودکنندهمحافظه
های ها هر دو آفریدهدهند. آنتضادند؛ به معنای دقیق کلمه کل واحدی را تشکیل می

جهان مالکیت خصوصی هستند. سوال دقیقًا این است که هر کدام چه جایی را در این 
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. مالکیت خصوصی چونان مالکیت خصوصی، چونان ثروت، د...کننمیتز اشغال آنتی
دارد. این  در وجود نگه را ، یعنی پرولتاریا،ناگزیر است خود، و درنتیجه متضاد خود

تز، یعنی مالکیت خصوصی متکبر است. پرولتاریا، چونان پرولتاریا، جهت مثبت آنتی
ای که وجود او مالکیت خصوصی، یعنی را ناگزیر است تا خودش و بنابراین متضادش

تز، سازد، لغو کند. این }پرولتاریا{ جهت منفی آنتیکند و او را پرولتاریا میرا تعیین می
ی ی مالک و طبقهکننده است ... طبقهمنحلدشده و خویعنی مالکیت خصوصِی منحل

بیگانگی  ی مالک در اینکنند. اما طبقهپرولتاریا ازخودبیگانگی همانندی را عرضه می
کند، این طبقه بیگانگی را چونان قدرت خویش احساس آرامش و قدرت می

ی پرولتاریا در این د و در آن تظاهری از یک وجود انسانی دارد. طبقهسشنامیزبا
قدرتی خویش و کند، این طبقه در این بیگانگی بیبیگانگی فناشدگی را احساس می

احبان مالکیت تز ص. درون این آنتی..د.بینواقعیت یک وجود غیرانسانی را می
-. پرولتاریا میت...کار و پرولتاریا جهت نابودکننده اسخصوصی همانا جهت محافظه

 65« ...تواند و باید خود را آزاد کند 
ی بورژوازی و پرولتاریا در ی مدنی و دولت به انضمام رابطهی جامعهرابطه

نیز کاویده شده بود، لیکن این بار با  ساخت و نابودِی این رابطه همگی پیش از این
کیدتر بر آن ادبیاتی مشخص  روی مهیا کند. شود تا سنگری برای پیشمی تأ

 ها . نخستین نشانه3.2
ی "رئوس نقد اقتصاد سیاسِی" انگلس در سالنامه نقش گفتیم که مقاله

 داشت.مدنی  یهای جامعهای در حرکت به سمت بررسی و شناخت ریشهکنندهتعیین
ی دیگر تکمیل شد، هدف انگلس از این مقاالت ی شرایط انگلستان با دو مقالهمقاله

تر شده دی تاریخ اجتماعی انگلستان بود لیکن در فرایند کار موضوع کار محدومطالعه
و به بررسی شرایط کارگران انگلستان تغییر کرد و کار نوشتن اثری به نام "وضعیت 
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نگارش  1845تا مارس  1844بین سپتامبر  انگلسآغاز شد.  ی کارگر انگلستان"طبقه
 آن را به چاپ رساند.  1845کتاب را به اتمام رساند و در ژوئن 

که به بحث ما  ی کارگر بود. تا آنجاکتاب توصیفی زنده و تیزبینانه از جنبش طبقه
ا با ی بورژوازی و پرولتاریمربوط است، انگلس در چند جای کتاب به توصیف رابطه

-پردازد. نخست در خطابهی مدنی و دولت، میتر جامعهی گویی عامدولت، و نه رابطه

خواند ی حاکم میی متوسط را طبقهنویسد طبقهای که پیش از مقدمه رو به کارگران می
من از واژه »نویسد: ( میMittelklasseی متوسط )و در توضیح اصطالح طبقه

انگلیسِی واژه طبقه متوسط )یا به شکلی که اغلب گفته جا در معنای همه ِکلسمیِتل
ی فرانسوِی بورژوازی، این ام. همانند واژهشود طبقات متوسط( استفاده کردهمی

الکی که از اشرافیت ی مالک است، به خصوص آن طبقات ماصطالح به معنای طبقه
لمان غیر مستقیم، ای که در فرانسه و انگلستان مستقیمًا و در آطبقه -متمایز هستند 

اینکه  66« یعنی از طریق شکل دادن به افکار عمومی، قدرت سیاسی را در تملک دارند.
ی دقیق وضعیتی ، از نتایج مشاهدهشودشناخته میبورژوازی صاحب قدرت سیاسی 

پرولتاریا ناتوان است: اگر به حال خود از یک سو{}» است که کارگران انگلستان دارند.
ی بورژوازی همه }از سوی دیگر{ تواند زنده بماند.روز هم نمی رها شود حتی یک

ترین معنای خود در انحصار درآورده است. پرولتاریا آن چیزی وسایل وجود را در وسیع
که قدرت دولت از ای تواند به دست آورد، بورژوازیرا که نیاز دارد تنها از بورژوازی می

}بلکه{  در امر واقعا }نه تنها{ بنابراین پرولتاری .کنداش حمایت میقدرت انحصاری
تواند به مرگ و زندگِی او حکم که می ای، بورژوازیی بورژوازی استبردهدر قانون 

بورژوازی با تمام توانی که » پرولتاریا نه از قدرت سهمی دارد و نه از ثروت 67« کند.
پس  68« کندعش دفاع میی ثروت و قدرت دولت در اختیار گرفته از منافواسطهبه

کند که ثروت با آن دو قدرت سیاسی با بورژوازی و پرولتاریا همان نسبتی را برقرار می
 برقرار کرده بود. 



 دولت نزد مارکس و انگلس  54
 

پرولتاریا نه از ثروت سهمی دارد و نه از قدرت بیش از هر جای دیگر در  اینکه
ن اشاره به قانو شود قابل مشاهده است. انگلس باهایی که علیه پرولتاریا وضع میقانون

اگر خداوند بشر را به » :نویسدای میهای کار به نقل از نمایندهو خانه جدید مستمندان
کند، پس وای بر ونه تنبیه کند که بشر بشر را به خاطر فقر تنبیه میگکاری آنخاطر بزه

و البته  خواندیا از دولت و جامعه میروی این قانون را بیرون راندن پرولتا« .فرزندان آدم
اند که تهیدست وجود دارد. کند که مابقی قوانین نیز تنها از این رو ضروریاشاره می

عنوان قدرت عنوان حزب، بهبه اجازه دهید به روابطی بپردازیم که بورژوازی در آن»
اند که تهیدست وجود خیزد. قوانین فقط از این رو ضروریدولت علیه پرولتاریا بر می

خانمانی، که این تنها در معدودی قوانین چون قانون علیه ولگردی و بی دارد. حتی اگر
« شود.با صراحت اعالم می ،شودقانونی اعالم میولتاریا غیرعنوان پردر آن پرولتاریا به

69 
ی دیگری از این ابزار ، سویهپردازدفر میکه به رقابت آزاد و لسه جاییانگلس در 

ها، زمینهرقابت آزاد در تمام »نویسد می کند ومی سرکوب را برای بورژوازی توصیف
 الر در دولت، در پزشکی، در آموزش و به زودی در دین ... رقابت آزاد ازفر و لسهلسه

ای؛ کل دولت چیزی جز هیچ محدودیتی در رنج نخواهد بود، هیچ سرپرستِی دولتی
ی جامعهسطح تکاملش در یک  نبه باالتری}فرایند{ نیست. این ن باری بر دوش آ

ای که در آن هر کس هر جور که مایل کاماًل بدون دولت خواهد رسید، جامعه آنارشیک
تواند از دولت، که بورژوازی نمی باشد دیگری را استثمار کند. با این حال، از آنجا

 سبب اینکه لگام زدن بر پرولتاریا مورد نیاز اوست، دست بکشد. پس دولت را علیهبه
کوشد تا آنجا که ممکن است از خود به دور نگه می وکند متوجه می }پرولتاریا{این 

یکن گویی خوِد ی بورژوا است، لدرست است که دولت  دولِت طبقه 70« د.ارد
ن نبود جنبش کارگری و برای لگام زدن به آبورژوازی تمایلی به آن ندارد و اگر در برابر 

 بخشید.عطایش را به لقایش می
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ها از درک دولت چونان دولت طبقاتی در وضعیت نخستین نشانهتیجه اینکه ن
، لیکن بیش از هر چیز چونان ابزاِر نه چندان شودطبقه کارگر انگلستان ظاهر می

  خوشایند سرکوب پرولتاریا در دستان بورژوازی.
 . کشف علمی و پایان نمایش3.3

جلدی در نقد هگلیان جوان وگلس طرحی برای اثری دمارکس و ان 1845در پاییز 
های حقیقی ریختند، و از نوامبر همان سال کار را آغاز کردند. نگارش و سوسیالیست

این اثر که هرگز در قالب یک اثر کامل در زمان زندگی آن دو به طبع نرسید تا آوریل 
تصفیه حساب »به طول انجامید. ایدئولوژِی آلمانی ضمن اینکه تالشی بود برای  1847

نویسندگان، همچنین اثری بود که برای نخستین بار در آن « ا ضمیر فلسفِی سابقب
به شکلی نسبتًا  «استنباط ماتریالیستی تاریخ»دیالکتیک ماتریالیستی در تاریخ یا همان 

ها بود، ی موششود. اثری سترگ که تقدیرش نقد جوندهبسط داده میومنسجم شرح
مطالب  نروشن ساخت» ترین هدفشهر چیز عمده چراکه به زبان نویسندگانش بیش از

، پس چه باک از اینکه پس از ناکام ماندن نخستین تالششان «برای خودشان بوده است
ئولوژی آلمانی در بحث ما، ها بسپارند. ایدبرای چاِپ اثر آن را با طیب خاطر به موش

میت است ی دولت مارکس، از این جهت بسیار حائز اهمسیر حرکت به سمت نظریه
انضمامیت به دو ی ذات و پدیدار یا انضمامیت و شبهمثابه رابطهداریم به که آنچه قصد

نظرگاه مارکس نسبت دهیم تا حدودی در آن به دست  دردولت  ِی و توضیح یبیان توصیف
 داده شده است. 

ی تازه مکشوف علم بخش نخست از مجلد یکم کتاب شرحی است از قاره
ند که استنباط نکاشاره می «مقدمات ماتریالیسم تاریخی»در ذیل  تاریخ؛ نویسندگان

آغازد. به این ها میآن« افراد واقعی، کنش و شرایط مادی حیات»ماتریالیستِی تاریخ از 
ی ی فیزیکی این افراد و رابطهسازواره»سبب نخستین امر واقع برای آن عبارت است از 

ها دست به تولید وسایل معاش است که انساندر این رابطه «. متعاقب آن با طبیعت
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بایست به سادگی چونان بازتولید دهد، نمیای که این تولید رخ میشیوه»زنند. خود می
وجود فیزیکی افراد تلقی گردد، بلکه این شیوه همانا شکل معینی از کنش این افراد، 

و « نان است.ی معینی از حیات از سوی آها، شیوهشکل معینی از تجلی حیات آن
و از این مقدمات  71« هاست.شرایط مادی تولید آن»بنابراین چیستِی افراد وابسته به 

افراد معینی که به طریقی معین به شکلی تولیدی فعال هستند وارد »گیرد که نتیجه می
. ساختار اجتماعی و دولت به طور دائم از د...شونروابط سیاسی و اجتماعی معینی می

طور ی این افراد آنروید، گرچه نه از حیات فرایندگونهی افراد معین میدگونهحیاِت فراین
طور که واقعًا است، شود، بلکه آنکه در تصورات خودشان یا دیگر مردمان متجلی می

طور که کنند و بنابراین آنظ مادی تولید میاکنند، به لحطور که آنان عمل مینآیعنی 
شان کار ها و شرایط معین مستقل از ارادهفرض، پیشهای مادیآنان تحت محدودیت

نیز این )امری که پیش از  رویدها میپس دولت از حیات مادی انسان 72« کنند.می
شود بلکه ها متجلی میطور که این حیات در تصورات آن، لیکن نه آنروشن شده بود(

. در ادامه شود(متجلی میای دیگر )گویی در تصوراتشان به گونه طور که واقعًا استآن
 شود.چگونگی این رویش توضیح داده می
به  سپسو  پردازدمیاجتماعی  فعالیتی بنیادین مارکس نخست به چهار جنبه

گاهی )در گام گاهی پرکتیکال و واقعی( اشاره مینخست  آ نخستین »کند: زبان، چونان آ
عبارتی تولید خود حیات  ههای }ابتدایی{ است، بزکنش تاریخی تولید وسایل رفع نیا

. دوم اینکه رفع نیاز نخستین، یعنی کنش رفع کردن و ابزار رفع کردن که به دست ...یماد
. سومی زاد و ولد و تکثیر نوع است ... د...شوآمده است، منجر به نیازهای جدیدی می

.. فعالیت اجتماعی نه چونان سه مرحله متفاوت بلکه چونان سه جنبه . یاین سه جنبه
. }و همچنین این سه جنبه از تولید حیات و د...بایست در نظر گرفته شومی وهلهسه 

سو چونان شود. از یکای دوگانه متجلی میبنابراین خوِد{ تولید حیات ... چونان رابطه
اجتماعی در آن معنایی که  - ای اجتماعیای طبیعی و از سوی دیگر چونان رابطهرابطه
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ی معین آید که یک مرحله. و از این چنین بر مید...افراد مختلف دارداللت بر همکاری 
ای اجتماعی، ی معینی از همکاری، یا مرحلهی تولید همیشه با شیوهاز صنعت یا شیوه

. 1، یعنی روابط تاریخِی نخستین یی چهار جنبه. تنها پس از مالحظهت...همراه اس
توانیم دریابیم که انسان می . همکاری،4و ولد  . زاد3. نیازهای جدید 2نیازهای ابتدایی 

گاهی نیز برخوردار است. های آگاهی در پرتو توان تکوین نخستین شکل 73« از آ
یافته، افزایش نیازها و آنچه بنیاد این هر دو است، یعنی افزایش جمعیت، تولیدی فزونی

ی ستین مراحل تا نقطهیابد، از نخدهد. همراه با این  تقسیِم کار نیز تکامل میرخ می
از این لحظه }یعنی تقسیم کار یدی و فکری{ »عطف آن یعنی تقسیم کار یدی و فکری. 

گاهی می گاهِی پراتیک به بعد آ تواند این امید واهی را به خود دهد که چیزی به جز آ
آنکه چیزی که واقعی است را ارائه کند. کند، بیموجود است و واقعًا چیزی را ارائه می

گاهی در موقعیتی است که خود را از جهان برهاند و تشکیل نظریها ی ناب، ز این پس آ
این تقسیم اجتماعی کار تنه به  74« .را پیش برد هاجز اینالهیات، فلسفه، اخالق و 

تقسیم کار و مالکیت خصوصی گویای چیز »زند. ی مالکیت خصوصی نیز میتنه
شود که در دیگری با می دییتأطه با فعالیت یکسانی هستند: در یکی همان چیز در راب

بنیادین  یز اشاره به چهار جنبهمارکس پس ا نتیجه آنکه 75« محصول فعالیتبه اشاره 
گاهی می فعالیت پردازد، تکوینی که در آن تقسیم کار یدی و ذهنی اجتماعی به تکوین آ

دیگِر سپس مالکیت خصوصی چونان وجه  شود.ی عطفی حادث میچونان نقطه
ی تقسیم کار و مالکیت درباره کنکاش ِقَبل از شود و تازه پس از آن وتقسیم کار ظاهر می

 شود. خصوصی وارد بحث دولت و منفعت خاص و عام می
ی تضاد بین منفعت افراد جداگانه یا تقسیم کار به طور ضمنی دربردارنده» 
ند است. در ادیگر در مراودهی افرادی که با یکی منفرد و منفعت مشترک همهخانواده

گونه که منفعت عام است، صرفًا در تصور وجود ندارد، آن ،عمل، این منفعت مشترک
عنوان همبستگی متقابل افرادی که در میانشان کار بلکه پیش از هر چیز در واقعیت، به
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تر بخشی به عام و خاص، یا دقیقامحتو در گام نخسِت  «تقسیم شده است، وجود دارد.
کشف محتوای ماتریالیستی عام و خاص، منفعت مشترک در بستر همبستگی متقابل 

شود، اما چه نسبتی میان این منفعت مشترک و آن منفعت عام که تنها در افراد طرح می
به سبِب همین تضاد بین منافع خاص و مشترک، »تصور وجود دارد برقرار است؟ 

دولتی{ که از منافع گیرد، }می منفعت مشترک شکلی مستقل چونان دولت به خود
زمان }شکلی مستقل{ چونان یک جمعی و فردی واقعی منفک شده است، و هم

؛ ... درست به این سبب که افراد تنها منافع خاص } گیردبه خود می{جمعیت واهی
کنند، منفعت ها در تطابق با منفعت مشترکشان نیست، را دنبال میخویش، که نزد آن

ی خود چونان یک نوبهو به هاها و مستقل از آننفعتی بیگانه با آنمشترک چونان م
بایست درون این ناسازگاری ها میکند؛ آناندام میمنفعت عاِم ویژه و خاص عرض

باقی بمانند، همانطور که درون دموکراسی این چنین است. از سوی دیگر نیز، همچنین، 
لفعل پیوسته در تقابل با منافع مشترک و ی عملی این منافع خاص، که به طور بامبارزه

گیرند، مداخله و مهار توسط منفعت عام واهی را در شکل منافع مشترک واهی قرار می
پس دولت همان منفعت مشترک است که شکل منفعت عام « کند.دولت الزامی می

تر گفته بودیم کند )پیشواهی را گرفته است و چونان یک منفعت خاص عرض اندام می
شود(، که در دموکراسی تا آنجا که شکل است این عام نیز چونان خاص متجلی می

کنند و از سوی دیگر منافع چراکه از یک سو افراد تنها منافع خاص خود را ردیابی می
گیرد. این دولت خاص افراد در تقابل با یگدیگر و در تقابل با منفعت مشترک قرار می

پیوندهایی واقعی که در هر جماعت خانوادگی و همیشه مبتنی است بر »منفک شده 
از قبیل رگ و ریشه، زبان، تقسیم کار در مقیاسی کالن  - ای موجود استجماعت قبیله
طور که بعدًا نشان خواهیم داد، مبتنی است بر و به خصوص، همان - و دیگر منافع

ها بر دیگری نی تقسیم کار جداشده و یکی از آطبقات، طبقاتی که پیشاپیش به وسیله
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تبدیل این منفعت مشترک به منفعت عام واهی مبتنی  چه بسا خودِ  76 «تسلط یافته است.
 پردازیم. امری که جلوتر به آن می ،باشدبر این طبقات 

واکاوی ی ماتریالیستی یمحتوا عطف به تر منفعت عام،دولت، یا دقیق پس از آنکه
تواند در میی اصلی آن کنندهمدنی و تعیین یتر از جامعه، تعریفی دقیقشودمی

شکل »عت عام را روشن کند. اکاوی دولت معنای ماتریالیستی منفوبازگشت مجدد به 
ی مراحل تاریخی پیشین تعیین ی نیروهای تولیدی موجود در همهمراوده که به وسیله

. ت...ی مدنی اسکند، جامعهی خود این نیروهای تولید را تعیین مینوبهشود، و بهمی
ی که جامعه و تا آنجا 77« ی حقیقِی کل تاریخ استی مدنی کانون و صحنهجامعه

تواند به های تولیدِی معینی میومناسباتی که تحت آن نیر»مدنی درگیر طبقات است 
ی لیکن تا آنجا که جامعه« ی معینی است.ی طبقهکار گرفته شود همانا مناسبات سلطه

شود. مارکس ی بورژوایی کامل میت است تنها در جامعهمدنی منفک از دول
ی مدنی در قرن هجدهم آنگاه که روابط مالکیت خود را جامعهاصطالح »نویسد: می

مدنی به  یرها ساخته بود ظهور کرد. جامعه میانهی باستان و قرون پیشاپیش از جامعه
ای که مستقیمًا اجتماعی یابد؛ گرچه سازمانمعنای دقیق کلمه با بورژوازی تکامل می

ها بنیان دولت و سایر روبناهای ی دورهشود، که در همهاز تولید و مراوده نتیجه می
واضح است  78« دهد، همیشه به همین نام خوانده شده است.آلیستی را شکل میایده

ها است که تنها در مدنی مناسبات و مراودات مادی میان انسان یکه منظور از جامعه
شود و سیاست در قالب ی بورژوایی به طور کامل از مناسبات سیاسی زدوده میعهجام

ی مدنی ی مدنی به معنای دقیق کلمه جامعهشود و جامعهمی از آن منفکدولت 
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ی مشخصی از ی هر مرحله. شکل مراوده1ی مدنی نتیجه اینکه جامعه i. شودمی
. تا آنجا که طبقات حضور دارند این شکل 2تکامل نیروهای تولیدی )تاریخ( است. 

. تا آنجا که روابط مالکیت خود را از 3ی معینی است. ی طبقهمناسبات سلطه مراوده
ی مدنی به معنای دقیق کلمه سیاست رها ساخته باشند، این شکل مراوده همانا جامعه

 است. 
ی مدنی در شکل ی دولت بازگردیم. جامعهمسئلهیم مجددًا به توانمی اکنون

منفعت مشترک را به شکل واهی آن، ی بورژوایی، ی خود، یعنی جامعهیافتهتکامل
منفعت عام، در روابط داخلی چونان دولت و در روابط خارجی چونان ملیت بیان 

معینی از تکامل  یی مادی افراد درون مرحلهی مدنی کل مراودهجامعه» کند.می
ای معین گیرد. همچنین کل حیات صنعتی و تجاری مرحلهمیرهای تولیدی را در بونیر

رود، گرچه از سوی دیگر دوباره شود، و تا آنجا، از دولت و ملت فراتر میرا شامل می
بایست در روابط خارجی خود را چونان ملیت نشان دهد و در روابط داخلی خود را می

                                                                    
i مارکس و »آمده است:  ی مدنیی جامعهمارکس و انگلس درباره مجموعه آثار شتدر پانو
. به معنِی سیستم 1اند. ی متمایز به کار برده" را به دو شیوهbürgerliche Gesellschaft" واژهانگلس 

 یکه نهادها ایی تمام روابط مادیی تاریخی تکامل، مجموعهنظر از مرحلهاقتصادی جامعه صرف
ی بورژوایی )یا . به معنی روابط مادِی جامعه2کنند و های ایدئولوژیک را تعیین میسیاسی و شکل

واضح است تفاوت در  (.MECW, V5, P593, EN35) «داری.جامعه چونان یک کل( سرمایه
ی ی استفاده متمایز نیست، مسئله دو مرحلهمسئله دو شیوهنیست بلکه در خود واقعیت است،  تعریف

داری است که روابط مادی به طور کامل از نهادهای چراکه تنها در سرمایهتاریخِی متفاوت است. 
ی انگلس در این مورد بسیار کمک کننده اشارهشوند. های ایدئولوژیک متمایز میسیاسی و شکل

-بدیهی است هنگامی که چیزها و مناسبات متقابلشان نه ثابت، بلکه تغییر پذیر ادراک می»خواهد: 

-ها را نمیاند؛ و اینکه آنشان، یعنی مفاهیم نیز تابع تغییر و صورتبندِی دوبارهشوند، تصویرهای ذهنی

ر فرایند متناظرًا تاریخی و ها را در مسیناپذیر فرو کرد، بلکه باید آنهای انعطافتوان در قالب تعریف
ی حسن ، ترجمه3)سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی. جلد« شان ساخت و گسترش دادگیریمنطقِی شکل

 (77مرتضوی، ص
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ی مدنی تا آنجا که طبقات حضور دارند بیان گفتیم جامعه «سازمان دهد.چونان دولت 
قدرت اجتماعی ی معینی است. این مناسبات سلطه که همانا ی طبقهمناسبات سلطه

رکتیکال خود پ - یشود، بیان ایدآلیستخوذ میا  از مالکیت او م» ی مسلط است وطبقه
رکتیکال قدرت پ - یآلیستبیان ایده 79« را در هر موردی در شکل دولت داراست

یابد که در ی مسلط در روابط داخلی چونان دولت سازمان میاجتماعی طبقه
ی بورژوایی، بورژوازی به آن طبقاتی، یعنی جامعهی ترین شکل جامعهیافتهتکامل

دیگر نه یک رسته که بورژوازی که  مبتنی بر این امر واقع». دهدشکل منفعت عام می
بقه است مجبور است تا خود را دیگر نه محلی بلکه به شکل ملی سازمان دهد یک ط

اش شکلی عام دهد. دولت از طریق رهایی مالکیت خصوصی از به منافع میانگینو 
منفعت « .شودی جداشده میی مدنی یک باشندهاجتماع، در کنار و خارج از جامعه

و مناسبات آن است و در  ی مشخصی همانا حفظ جامعهمشترک که در هر جامعه
ی ی مسلط است، در جامعهی طبقهای طبقاتی همانا حفظ مناسبات سلطهجامعه

این »گیرد. اما زدایی شده است، شکلی عام به خود میبورژوایی، که استثمار سیاست
یش از شکل سازمانی که بورژوازی به دلیل اهداف داخلی و خارجی و دولت چیزی ب

. دولت ت...شان مجبور است به خود بگیرد نیسمنافع و مالکیت برای تضمین متقابل
 80« ...کنند شکلی است که در آن افراد طبقه حاکم منافع مشترک خود را تصریح می

. منفعت مشترک 1ی مدنی به معنِی دقیق کلمه نتیجه اینکه، دولت مدرن مبتنی بر جامعه
ی ی طبقه. مناسبات سلطه2جتًا ای مشخص و نتییا همانا حفظ مناسبات موجود جامعه

-زدایی از استثمار شکل منفعت عام را به خود می. به سبب سیاست3مسلط است که 

 گیرد. 
توان به مراتِب تکامل می اکنونی مدنی و دولت ی جامعهتدقیق رابطهکمک هب

 امری در مبتنی بر شکل چونان بلکه ،خودخودیبه شکل  نه فقط مبتنی بر دولت مدرن، 
شود که استقالل دولت امروزه تنها در کشورهایی یافت می». پیوند با محتوا پرداخت
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که در  ،هاکه رسته اند، جاییها هنوز به طور کامل به طبقات تکامل پیدا نکردهرسته
کنند و ترکیبی وجود دارد که کماکان نقشی ایفا می ،اندتر از بین رفتهکشورهای پیشرفته

نین موردی های دیگر تسلط یابد. چتواند بر بخشاز مردم نمینتیجتًا هیچ بخشی 
ولت در آلمان، عدم رهایِی دولت د -ه به این مالحظه ن 81« خصوصًا وضع آلمان است.

ها در آن کماکان نقشی ای است که رستههایش، بازتاب یا شکل جامعهفرضاز پیش
ی های دیگر تسلط یابد؛ مرتبهتواند بر بخشکنند و به این سبب هیچ بخشی نمیایفا می

که هنگامی از کتاب دیگری در بخش گیرد.تکامل دولت در پیوند با مضمون قرار می
کند، باز سو صحبت میی بورژوازی آلمان از انقالب فرانسه به اینی تاریخچهدرباره

در طی عصر »نویسد: پردازد و در توصیف پادشاهی مطلقه میبه دولت آلمان می
ترین شکل را به خود گرفت، پدرساالرانهترین و شبهی مطلقه، که در آلمان ناقصپادشاه

ی منافع عمومی بود، گوی ادارهی تقسیم کار، پاسخقلمرو مشخصی که، در نتیجه
تر نیز شد. استقاللی غیر عادی به دست آورد، که در بوروکراسِی دوران مدرن بزرگ

سازد، و این موقعیت به ظاهر مستقل مستحکم میبنابراین، دولت خود را در یک نیروی 
ی گذار، است تا به امروز در آلمان حفظ که در دیگر کشورها صرفًا گذرا، یک مرحله

، یابدماتریالیستی خود را می مضمونولت در آلمان د -ه نه کنضمن ای 82« شده است.
ی و جامعه ی پیشینای گذرا بین جامعهپادشاهِی مطلقه چونان شکلی برای مرحله

 شود. مدرن ارزیابی می
آن  ِقَبلپردازد و از مارکس به ارتباط عقاید حاکم بر جامعه و طبقات موجود می

تر ی دولت موجود بود، محتوایی عینیتر نیز در ادبیات وی درباره، که پیشرا ی عامطبقه
ای که هی حاکم عقاید حاکم است، یعنی طبقای عقاید طبقهدر هر دوره»بخشد. می

. د...باشنیروی مادی حاکم جامعه است، در عین حال نیروی فکرِی حاکم بر آن نیز می
آل روابط مادی مسلط نیست، روابط مادی مسلطی عقاید حاکم چیزی بیش از بیان ایده

آل روابطی که یک که چونان ایده فراچنگ آمده است، بنابراین چیزی بیش از بیان ایده
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 83« سازند، نیست.های تسلط آن را میکنند، و در نتیجه ایدهحاکم میی طبقه را طبقه
های حاکم گویی عام شده است. ی ایدهواسطهی حاکم است که بهطبقه عام همان طبقه

شود، صرفًا، شود، مجبور میی پیشین میی حاکمهای که جایگزین طبقههر طبقه»
ی اعضای جامعه، یعنی ترک همهبرای نیل به اهدافش منفعتش را چونان منفعت مش

-هایش شکلی جهاناند، ارائه دهد: باید به ایدهآل تجلی یافتهایده شکلمنافعی که در 

شمولی معتبر و عقالنی ارائه ظ جهانالحهای بهها را چونان تنها ایدهشمول بدهد و آن
در تضاد  هنکزند از همان ابتدا نه فقط به سبب ایای که دست به انقالب میدهد. طبقه

ی کل جامعه، چونان کل ای دیگر است، نه چونان یک طبقه بلکه چونان نمایندهبا طبقه
پس منفعت  84« شود.پیشتاز می ،شودی حاکم مواجه میی جامعه که با طبقهتوده

گاهی طبقه  یو طبقه ؛گیردی حاکم شکل منفعت عام را به خود میمشترک تحت آ
-تنها با پایان یافتن شکل طبقاتی جامعه پایان می هاتمام این. شودیمحاکم طبقه عام 

یا منفعت عام  دیگر الزم نباشد تا منفعت خاص چونان منفعت عام»یابد یعنی زمانیکه 
تر ی عام نیز معنایی عینیطبقهگونه به این 85« چونان منفعت حکومت کننده ارائه شود.

 گیرد. می
در کنار  های مدنی و دولت و ارتباط آنجامعهنتیجه اینکه در این قسمت انشقاق 

ای گونهخوانش ماتریالیستی تاریخ بهرهگذر  ی عام ازی تکامل دولت و طبقهمرتبه
تر رخ نمودند. به واکاوی شدند که همگی چونان قسمی بازتاب پدیدارِی امری نهفته

 اند.هره برداشتهکه بازیگران نقاب از چگویی نمایش به پایان رسیده، چرا این مالحظه
پرده و به یمن حضور پرولتاریا در میانرهگذر  ی نخست ازی پردهچهار گزاره

ی مدنی و دولت د. انشقاق جامعهنشوگونه مینظریه و عمل دستخوش تطوری تکامل
ی مدنی و مالکیت چونان شود. جامعهغیر سیاسی شدن استثمار بازنگری می از ِقَبل

گیرد و دموکراسی تا آنجا که مضمون قرار می شدهبا کار بیگانهمضمون دولت در پیوند 
ی عام گیرد. پرولتاریا در قامت طبقهباشد شکل رهایی سیاسی کارگران را به خود می
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ی سیاست با بازشناسِی ناتوانی سرشتین نشیند و بازشناسِی عمل پرولتاریا در صحنهمی
ی پایانی است که در پرتوی نزاع پردهشود. لیکن تنها در گام میدستگاه دولتی هم

طبقات، نخست دولت چونان ابزاِر نه چندان خوشایند سرکوب پرولتاریا در دستان 
ی آن ، و در نتیجهپس نگاه ماتریالیستی به تاریخشود تا سپس از بورژوازی ارزیابی می

شکلی که گذرد و آنچه واقعًا هست، دولت چونان تمیز میان آنچه در تصورات افراد می
میانجِی ارزیابی شود. به کننددر آن افراد طبقه حاکم منافع مشترک خود را تصریح می

گیرد تا نشان داده شود چگونه آنچه واقعًا هست به نخستین تالش صورت می ،این امر
ی شود؛ چگونه آنچه از دولت در پردهای که در تصور افراد وجود دارد متجلی میگونه

شود؛ ی پایانی به آن اشاره میانتهای پرده در د تجلِی اموری است کهشونخست بیان می
چگونه دولت چونان منافع عام شکل واهِی تجلِی مناسبات طبقاتی، یا دولت چونان 

در پایان فصل سوم خواهیم دید که این تالش به چه شکل به  دولت طبقاتی، است.
گذرانیم که ساختاری را از نظر میمقصود خواهد رسید، اما پیش از آن، در فصل دوم 

مال کرد تا در فصل سوم ری اقتصاد سیاسی آن را باش در پهنهمارکس در کشف علمی
ی سیاست و دولت نیز بر مدعی شویم که مارکس و انگلس چنین ساختاری را در پهنه

 اند.ما آشکار کرده
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II. زدایی از واقعیت ایدئولوژیک، یک ساختار مشابهزرا 

توان در تز چهارم ی راه را بیش از هر جای دیگری میراهنمای مسیر برای ادامه
کند، از امر امر واقِع ازخودبیگانگی مذهبی آغاز میفوئرباخ از » :ی فوئرباخ یافتدرباره

سازِی جهان درون یک جهان تصوری و مذهبی و یک جهان سکوالر واقع المثنی
او به ) .مستحیل کردن جهان مذهبی در بنیاد سکوالر آن است هماناکار او  .)واقعی(

 (.ام نشده استبرد که پس از انجام این مهم امر اصلی هنوز انجنمی این امر واقع پی
زیرا این امر واقع که بنیاد سکوالر از خودش جدا شده و خود را در ابرها چونان عالمی 

و تضاد درونی این بنیاد سکوالر  دوپارگیی وسیلهبه تنهامستقل تثبیت کرده است 
داده شود. بنابراین خود این بنیاد سکوالر نخست باید در تضادش  توضیحتواند می

 86« .د...فهمیده شود، و سپس با محو تضاد در عمل آن را به شکلی انقالبی دگرگون کر
 ی مدنی و دولت" یا"انشقاق جامعه اصلی نشان دادن این است که امرِ  به همین سیاق  

 یتضاد و دوپارگِی خود جامعه تج ازمن "مدنی یدولت چونان امری مستقل از جامعه"
در این زمینه مارکس  سازد.ی طبقاتی دولت را برمیامری که بنیان نظریه است،مدنی 

فوئرباخی  یدست به کار چرخش کندزدایی میهگلی مذهب سازگانکه از  تا آنجا
ی ی جامعهسازندهدهد دولت ساخته و نه که نشان می عبارت دیگر تا آنجااست؛ به

همان تضاد خاص  -مدنی و دولت  یمدنی است، هگل را که به درستی انشقاق جامعه
 کند، اما کاِر اصلِی را تشخیص داده به یمن چرخشی فوئرباخی سکوالر می - و عام

ی مدنی است که همانا نشان دادن دوپارگی و تضاد درونِی جامعه مانده  هنوز باقی
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تر، نشان دادن این است که چرا و چگونه قیقو البته د محمل اصلِی آن انشقاق است،
ی مدنی جامعه که پاسِخ این چرا و چگونه همانا تضاد درونی خودِ  ،شوددولت چنین می

ی مدنی و جامعه»ی مبتنی بر توصیف، یعنی است. در همین گام است که نظریه
ی یهشود و نظراست، محو میکننده تعیینچرخش فوئرباخی  آن هنوز ، که در«دولت

تر اینکه، شود؛ باز هم دقیق، ظاهر می«جامعه و دولت طبقاتی»مبتنی بر توضیح، یعنی 
به  شود.ظاهر می «جامعه و دولت طبقاتی»چونان پدیدار  «ی مدنی و دولتجامعه»

نماید، همین واسطه است که در شرایط بحرانی که تضاد درون جامعه به ما رخ می
زمانی مناسب هم برای  ؛کندماهیت خود را آشکار میو البته جامعه نیز،  ،دولت

را کمی  مسئلهشناخت و هم برای دگرگونی. اجازه دهید با اشاره به ساختاری مشابه 
 تر کنیم. روشن

استنباط ماتریالیستی تاریخ »دو کشف بزرگ کارل مارکس همانا انگلس  به سخن
است، دو کشفی که  87« افهاضی ارزش به وسیله انهدارسرمایهتولید  رازو افشای 

سوسیالیسم را به علم تبدیل کردند. اگر دومی را کشف علمِی بنیان اقتصاد سیاسی که 
شود بنامیم، اولی ی آن کل اقتصاد سیاسی، اقتصاد بورژوایی، به نقد کشیده میواسطهبه

است ی آن کل سیواسطهتوان، در بستر بحث ما، کشف علمِی بنیان دولت که بهرا نیز می
م است که حرکت ظاهر ی علووظیفه» دانیمشود نامید. میبورژوایی به نقد کشیده می

یت رهگذر  و این تنها از 88« را به حرکت داخلی و درونی تبدیل نماید شده و قابل رو 
در تظاهر  نشان دادن همان چرایی و چگونگی تظاهر آن حرکات داخلی و درونی

  دهد.ممکن است، امری که مارکس در هر دو کشفش انجام می انشبیرونی
ی و نظریه «قیمت» ینظریهاجازه دهید نخست به اقتصاد سیاسی بپردازیم. 

های بنیان یارائه فارغ از .هر دو در اقتصاد کالسیک موجود بودند «ارک -ش ارز»
را این محتوا چ»ار و به سخن خود مارکس پاسخ به این پرسش که ک -ش ارز ینظریه

گیرد و بنابراین، چرا کار در ارزش و مقدار کار، }کار{ این شکل }ارزش{ را به خود می
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، پرسشی که حتی طرِح آن هرگز 89« ؟شودبر حسب مدت آن، در مقدار ارزش بیان می
، که را اقتصاد کالسیک یمعضله نیتربزرگدر بضاعت اقتصاد کالسیک نبود؛ مارکس 

کند. به همین مالحظه گفته بود، حل میی پیشمیان آن دو نظریهخوانی همانا ناهم
ها پیش از مدت»نامد. ی اقتصاد کالسیک میاست که انگلس  مارکس را الووازیه

نامیم، اثبات شده بود؛ و می اضافهمارکس، وجود آن بخش از ارزش که اکنون ارزش 
ازای آن تصاحب کننده، هشده است، یعنی محصول کار، که ب که از چه چیز تشکیلاین

بیش روشنی تدوین شده بود. اما تا وپرداخت نکرده است، به نحو کمارزی را هیچ هم
اما این حد از پیشرفت پاسخی به چیستان انباشت سرمایه  90« همین حد پیش رفته بود.

ی هر جا برابری وجود داشته باشد سودی در کار نیست ... مبادله»دهد: چراکه نمی
ارزها است و بنابراین راهی برای افزایش ی همدر شکل خالص خود، مبادله کاالها

کشف دگرگونی پول به سرمایه متکی بر خرید و فروش نیروی کار  91. «ارزش نیست
ترین شکل آن یعنی اقتصاد پاسخ مارکس به نخستین چیستان اقتصاد کالسیک، در پخته

-عنوان کاال خرید و فروش میکه به نه کار، بلکه نیروی کار است»بود.  ،ریکاردویی

شود، ارزش آن توسط کاری که در آن که نیروی کار به کاال بدل می شود. هنگامی
شود؛ این ارزش برابر است با کار یابد، تعیین میعنوان محصول اجتماعی تجسد میبه

بر  اجتماعی الزم برای تولید و بازتولید آن. به این ترتیب، خرید و فروش نیروی کار
و ضمن آن  92« کند.وجه قانون اقتصادی ارزش را نقض نمیهیچی ارزش آن، بهپایه

نیز خواهد بود. پس ضمن حفظ قانون اقتصادی ارزش،  اضافهقادر به توضیح ارزش 
-لحاظ اجتماعی الزم برای تولید آن مییعنی اینکه ارزش هر کاال را تعداد ساعات به

 لیکن اینک چیستان دوم. شود.مستدل می اضافهسازد، ارزش 
داری عبارت خواهد بود مستدل شد که ارزش هر کاالیی در فرایند تولید سرمایه

. نتیجه اینکه با فرض اضافهی متغیر و ارزش ی ثابت و سرمایهاز مجموع ارزش سرمایه
ی متغیر( به سرمایه اضافه)نسبت ارزش  هرخ ارزش اضافنیا یکسان بودن نرخ استثمار 
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اش را، ی اولیهی ارزش، نسبتی از سرمایهدار با فروش کاالیش مبتنی بر قاعدهسرمایه
اش )سرمایه ثابت + سرمایه ریز شدهی پیشبه سرمایه اضافهکه برابر با نسبت ارزش 

داری با زند. بنابراین اگر سرمایهنشده به جیب میمتغیر( است، به شکل کار پرداخت
ی واحد آن سرمایه 50ی متغیر و واحد آن سرمایه 50 واحد که 100ی ی اولیهسرمایه

بایست کاالیش با قیمت % شود، می 100ثابت است وارد فرایند تولید با نرخ استثمار 
اش کار ی اولیه% سرمایه 50 یادشدهدار واحد به فروش رسد و سرمایه 150

ی اولیه واحد سرمایه 100دار دیگری نیز با نشده به جیب زند. اما اگر سرمایهپرداخت
دهد، ی متغیر تشکیل میی ثابت و مابقی را سرمایهواحد آن را سرمایه 70که این بار 

زند، نشده به جیب میاش کار پرداختی اولیهسرمایه%  30وارد فرایند تولید شود تنها 
 30ی ثابت و واحد سرمایه 70چراکه ارزش کاالی وی عبارت خواهد بود با مجموع 

ای نشده. حال آنکه در واقع کار پرداختاضافهواحد ارزش  30ی متغیر و سرمایه واحد
ها ی آنشدهزریی پیشزنند همگی در نسبتی ثابت با سرمایهن به جیب میادارکه سرمایه

ی ثابت و متغیر آن قرار دارد. این چیستان دیگری بود، که فارغ از نسبت میان سرمایه
ی قیمت، کار، نظریهوگیرِی قیمت در کسبار را با شکلک -ش ی ارزخوانی نظریهناهم

ی دار قیمت کاالیش را بر اساس سرمایهداد. در واقعیت سرمایههدف قرار می
دار کند. هر دو سرمایهی درصد مشخصی سود تعیین میشده به عالوهزریپیش

اند به ریز کردهواحد سرمایه که پیش 100ما نیز قیمت کاالی خود را از جمع  ییادشده
حسب کنند و هر دو بهکه گویی پیشاپیش مشخص است، تعیین می ،ی درصدیعالوه

واحد به  100برند. در مثال ما ی خود سودی برابر میشدهزریی پیشبرابری سرمایه
 دهد. قیمت هر دو کاال را تشکیل می% که سود میانگین بازار است  40ی عالوه

داول تبدیل ، َج سرمایه جلد سوم یپرآوازهداول مارکس این چیستان را نیز در َج 
ی قیمت گویی پیشاپیش مشخص کند و عنصری که در نظریهارزش به قیمت، حل می

همه ممکن است چراکه کند. اینگشایی میزبوده است، یعنی درصد سود میانگین، را رم
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بینیم که می طوریبه»و سود را کاویده است.  اضافهی ارزش س پیش از این رابطهمارک
داری به شکلی ی تولید سرمایهاست که ضرورتًا به علت شیوه ارزش اضافهسود همان 

که ظاهرًا در تشکیل قیمت تمام شده هیچ فرقی بین  آید. از آنجامرموز به دست می
ی تغییر ارزشی که در حین خورد، باید سرچشمهی ثابت و متغیر به چشم نمیسرمایه
ی متغیر به مجموع سرمایه انتقال پیوندد؛ از بخش سرمایهی تولید به وقوع میپروسه

ی متغیر است حال نشده به سرمایهنرخ ارزش اضافه نسبت کار پرداخت 93« داده شود
 ارزش»است. شده زریی پیشنشده به کل سرمایهآنکه نرخ سود نسبت کار پرداخت

که نرخ  پنهان بوده و ماهیاتًا قابل تحقیق، در حالینسبی و اضافه و نرخ ارزش  اضافه
. د...سازها نمایان میرای سود خود را در سطح پدیدبه منزلهاضافه ارزش سود و شکل 
دار ظاهر ی سرمایهی تصاحب زمان کار به وسیلهی نتیجهدیگر به منزله ارزش اضافه

ها ی آنشدهی مازاد قیمت فروش کاالها نسبت به قیمت تمامه به منزلهشود بلکنمی
به شکل نرخ سود و  اضافهدر نتیجه با پدیدار شدن نرخ ارزش  94« گردد.متجلی می

شود. حال آنکه به شکل سود، ارزش نیز به شکل قیمت پدیدار می اضافهارزش 
ی آن شدهکاال بر قیمت تمامسود، یعنی مازاد قیمت « و اسرار موجودیت سرچشمه»
  95« .رود. در واقع سود شکل پدیداری ارزش اضافه استپنهان شده و از بین می»

و نرخ سود  اضافهو سود و نرخ ارزش  اضافهی ارزش پس از تبیین مفهومِی رابطه
ی عددی میان این دو و حل چیستان دوم اقتصاد کالسیک راه چندانی تا تبیین رابطه

. اگر کل ارزش دهد، که همان طور که گفتیم در آن جداول پرآوازه رخ مینمانده است
های مختلف اقتصادی با ترکیبات وداری بین قلمری سرمایهدر یک منطقه اضافه

ی واحد را تشکیل ای تقسیم شود که گویی ارکان یک سرمایهارگانیک متفاوت به گونه
ریز آن ی پیشرا صرفًا سرمایه ضافهادهند، و به عبارتی سهم هر بخش از کل ارزش می

ی نخست گیرد. در مثال ما سرمایهتعیین کند، آنگاه قیمت تولیدی هر کاال شکل می
تولید کرده بود، اگر فرض کنیم که هر  اضافهواحد ارزش  30ی دوم واحد و سرمایه 50
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واحد  80واحدی  200ی ی واحدند، گویی این سرمایهدو سرمایه ارکان یک سرمایه
شود. و حاال % پدیدار می 40تولید کرده، ارزشی که در شکل نرخ سود  اضافهارزش 

شود. فرایند قیمت کاالی هر بخش از سرمایه نیز با این نرخ سود میانگین حاصل می
 . گیرددوش میتشکیل این نرخ سود میانگین را نیز رقابت بر 

ناپذیر و ن حفره، چونان امری توضیحبنابراین مارکس آنچه را در پدیدار چونا
کند و با واکاوِی اش با ذات رمزگشایی میبل رابطهکند از قِ مفروض، جلوه میپیشزا

کند. مال میی تجلی ذات در قامت پدیدار را بری خود موضوع چگونگمنطق ویژه
هم دهد که برقراری این رابطه میان ذات و پدیدار است که به وی این شایستگی را می

به شدت تمایزهای میان ارزش »در برابر بزرگان اقتصاد کالسیک از قبیل ریکاردو که 
اند تا بتوانند تعیین ارزش و نرخ سود را نادیده گرفته اضافهو سود، بین نرخ ارزش  اضافه

و هم در برابر خیل عظیم « در نظر بگیرندخود  یبرای نظریهی ای پایهرا به منزله
همراه با تعیین ارزش هر نوع بنیاد مستحکم الزم برای »صاد عامیانه که دستان اقتبهقلم

اند تا بتوانند به تمایزات ظاهری در سطح پدیداری پایبند رویکرد علمی را کنار گذاشته
طور که در ی روابط اقتصادی، آنشدهشکل تمام»بایستد. و اعالم کند که  96« بمانند

تصوراتی که حامالن و شان و در وجود واقعیگردد در میسطح فوقانی آن نمایان 
کند؛ چیزی شان خطور مینمایندگان این مناسبات، برای روشن شدن این روابط به ذهن

ای، درونی و سرپوشیده و مغایر کاماًل متفاوت و عماًل معکوس و مغایر شکل هسته
 97« .باشداش میمفهوم مربوطه

توضیح نیروی کار و و فروش  کشف خریدارزش و  یهینظرمارکس با تدقیق 
پدیداری را پر کند و ی توصیف تواند حفرهتوضیح سود می آن پی درو  اضافهارزش 
سود  ،ارزش قیمت پدیدارِ قیمت نیروی کار،  دستمزد پدیدارِ دهد که چگونه نشان 

 ی استثمار است.همه پنهان کنندهاست و چگونه این هانایو جز  اضافهپدیدار ارزش 
تر جهان های پسینشود. هرچه بیشتر در تدقیق مقولهاما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی
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چه بیشتر رشود و پدیدارها هچه بیشتر پنهان میررویم، ذات هسرمایه پیش می
اما »قبیل بهره چونان قیمت پول و رانت چونان قیمت زمین.  شوند؛ ازغیرعقالنی می

-ن مناسبات اقتصادی معین ظاهر و در عمل درک میهای غیرعقالنی که در آاین شکل

شان به وجود شوند، مشکلی برای حامالن عملی این مناسبات در معامالت روزمره
ها عمل کنند، اند که در چارچوب این شکلآورد؛ چون این حامالن عادت کردهنمی

کند. این این امر مانند موضوعی که ارزش اندیشیدن داشته باشد، به ذهنشان خطور نمی
های پدیداری مجزا از پیوند ها در شکلها در برندارد. آنی برای آنتناقض کامل هیچ راز

اند، همچون ماهی در آب احساس شان، که اگر جداگانه در نظر گرفته شوند پوچدرونی
اقتصاددان مبتذل نیز همین احساس را در جمالت  98« کنند.گاه بودن میدر زیست

 دهد. اسم علم اقتصاد بازتاب می بانه بهآمددانشمن
ق طبتا اینجا کشف علمِی بنیان اقتصاد سیاسی و ایجاد پیوستاِر ذات و پدیدار، من

توانیم به کشف علمِی بنیان دولت می اکنون ،ی آن، را از نظر گذراندیمبا منطق ویژه
چونان تضاد خاص و عام مطرح  مدنی و دولت یزد هگل تفکیک جامعهنبرگردیم. 

ی توصیف چونان امری توضیح ناپذیر شده است. پس از چرخش فوئرباخی، آنچه حفره
 ترین بیاِن . منفعتی عام که در کلیمنفعت عام است سازد همانامی و از پیش مفروض را

ای مشخص است. چراکه تا آنجا که شکل پدیدارِی منفعت طبقه ،جا موجودتا بدین
ی مشخصی از تکامل نیروهای تولیدی هی هر مرحلی مدنی شکل مراودهجامعه

)تاریخ( است، این منفعت عام پیش از هر چیز منفعتی مشترک یا همانا حفظ مناسبات 
ای مشخص است؛ و سپس تا آنجا که طبقات حضور دارند و شکل مراوده موجود جامعه

ی ی طبقهی معینی است، این همانا مناسبات سلطهی طبقهخود نیز مناسبات سلطه
تا آنجا که روابط مالکیت خود را از سیاست رها ساخته باشند،  ترلط است؛ و سپسمس

که بر بستر آن و به سبب  ی مدنی به معنای دقیق کلمه استشکل مراوده همانا جامعه
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ی مسلط، که خود مناسبات موجود ی طبقهمناسبات سلطه زدایی از استثمار  سیاست
 گیرد. عام را به خود میی مشخص است، شکل منفعت این جامعه

ی است توصیف «ی قیمتنظریه»است و  «ارزش»پدیدار  «قیمت»اگر 
ناپذیر و گیرِی قیمت به انضمام سود چونان امری توضیحگویانه از شکلهمان

است و  «ی طبقاتیجامعه»پدیدار  «ی مدنی و دولتانشقاق جامعه»مفروض؛ پیشزا
گویانه از جامعه به انضمام همان ی استیفتوص «ی مدنی و دولتی جامعهنظریه»

داشتن رنظردر فصل سوم با دمفروض. پیشزناپذیر و امنفعت عام چونان امری توضیح
و تالش  پردازیمی دولت میبه بررسی نظرگاه انضمامِی مارکس دربارهاین ساختار، 

 کنیم ادعای وجود ساختار مشابه را مستدل کنیم.  می
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III. دولت در انضمامیت ،ذات 

از تولیدکنندگان  نشدهپرداخت اضافهکه در آن کار  ایویژهشکل اقتصادی »
را  شوندگانحاکمیتو  گانکنندحاکمیتی شود، رابطهمستقیم مکیده می

گیرد این رابطه مستقیمًا از خود تولید نشأت می ای کهگونهبهکند، تعیین می
کل ، باریگذارد. می تأثیرعنوان عامل تعیین کننده بر آن ی خود بهنوبهو به

ناشی  تولیدی روابطاقتصادی، که از خود  }از منظر{ اجتماع بندیشکل
زمان شکل طور همو بدین قرار به، بر این مبنا استوار گردیده است، شودمی

ی رابطه این همواره .گردداش نیز بر همین مبنا استوار میی سیاسیویژه
ای که شکل رابطه - واسطهبیتولید با تولید کنندگان  اسبابمستقیم مالکان 

ی کار، و از با سطح معینی از تکامل شیوه به طور طبیعی اش همیشهویژه
 راز، تریننهفتهاست که  -اجتماعی آن منطبق است  وریبهرهاین رو، با 

ی پنهان کل عمارت اجتماعی، و از این رو، شکل سیاسی رابطه یشالوده
را ی دولت متناظر با آن ویژهتگی، به طور خالصه، شکل حاکمیت و وابس

 -اقتصادی یکسانی  یشالودهکه  شودنمی. این امر مانع از آن کندفاش می
، متفاوت تجربی شرایطشمار بیسبب به - اشاصلی شرایطاز منظر یکسان 

 و غیره، بیرونیتاریخی  راتیتأثهای نژادی، دیونطبیعی، پ قبیل محیط از
توان با ها را تنها میو اینتنوعات نامحدود را در پدیدار نشان دهد مراتب و 

 99« های مشخص تجربی درک کرد.موقعیت تحلیل
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 . منشاء و کارکرد دولت 1

دقیق کلمه در جوامع وجود نداشت، معنای گیرِی طبقات  دولت بهپیش از شکل
از جوامعی  ایی تیرهاساسنامه» ای ساخته شده است.های ساخت تیرهدولت بر ویرانه

 یوسیلههیچ  ... شناختای نمیدرونی ناپذیرآشتی گونه ستیزبرخاسته بود که هیچ
نظر از چگونگی تحول ساخت صرف 100« همگانی وجود نداشت. نظراجباری، مگر 

که ناشی از پیشرفت  -، مهم این است که در این تحول ی به جوامع دارای دولتاتیره
جامعه دستخوش قسمی دگرگونی شده که  - آن تقسیم طبقات است مِد پیاتقسیم کار و 

ل تقسیم طبقات بَ امعه از قِ ج را ساخته است؛ ی دارای دولتنمای اصلی جامعهسرشت
کارکرد ناپذیر آشتی. کنترل این ستیز استشده دچار  ایدرونیناپذیر آشتی به ستیز
گیرد و قرار می iاقتدارهای پیشادولتیکارکرد دو است که در پیوند با دولت  نمایسرشت
 کند. ها را نیز دستخوش دگرگونی میالبته آن

دهد انگلس در آنتی دورینگ هر سه کارکرد را در پرتوی این دگرگونی توضیح می
ایط شر معین و لحاظ تاریخیی بهیک جامعه در ید و مبادلهی تولشیوه» :نویسدو می

 تعیینرا ی توزیع محصوالت شیوهرا پدید آورده است همانا جامعه این  که ایتاریخی
ای یا روستایی که با مالکیت اشتراکی بر زمین همراه است قبیله اجتماعات. در کندمی

که در میان اعضای  دیهی است، آنجامحصوالت امری کاماًل ب تقریبًا معادِل  ... توزیِع 
کند، این در توزیع محصوالت بروز می توجهیجالبنابرابری  شدهدیا اجتماعات

همراه با  اما. ت...شده اسآغاز  اجتماع پیشاپیشی آن است که فروپاشِی نشانه
تقسیم کنند. جامعه به طبقات اختالفات موجود در توزیع، اختالف طبقات بروز می

                                                                    
i «ها به های بدوی وجود داشته است. ... آنچنین وظایفی }دو کارکرد نخست{ در درون گروه

« و همانا مراحل نخستین دولت بودند. ی معینی از اقتدار مجهز شده بودندطور طبیعی به درجه
(MECW, V25, p166.) 
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-کننده و حاکمیتحاکمیتنده، وارشمحروم، استثمارگر و استثمممتاز و  به شود:می

حفظ  به هدف قبیلهاجتماعات هم طبیعِی های و دولت که در بادِی امر گروه ؛شونده
 ی به آن نایل شدهخارجدشمنان آبیاری در شرق( و دفاع در برابر  مثالً منافع مشترکشان )

 آمیز ازرحفاظت قهکارکرد  ی }دو کارکرد پیشین{به همان اندازهاکنون از همبودند، 
 101« آورندرا به دست میتحت سلطه  یعلیه طبقه حاکمی طبقه و سلطه وجودشرایط 

در جوامع  ،تر اقتدارهای پیشادولتییا دقیق ،دولت گیرِی طبقات  تا پیش از شکل
. کارهای 1 :دارد کارکرددو  نشدهپرداختت و بدون استخراج کار ینخستین بدون مالک

 سرکوب ؛ی اختالفاتداوری درباره»عمومی و حفظ منفعت مشترک از قبیل 
ویژه در مناطق گرمسیر؛ و ی آب، بهکنترل عرضه ؛استفاده از اقتدار توسط افرادءسو

 کارکرداجرای . ...یای مذهبهدکارکر، که شرایط هنوز مطلقًا ابتدایی بود نهایتًا هنگامی
که  زمانی تنهاسیاسی  یسلطه و سیاسی بوده است یسلطهجا بنیاد در همهاجتماعی 

 در برابر اجتماعاز  . دفاع2 102« .یابدمیاستمرار  کارکرد اجتماعی خود را ادا کند
مبتنی بر کار  گیرِی طبقات، که خود  لیکن از زمان شکل i. یخارج تهدیدات
ی . حفاظت از شرایط سلطه3شود، سومی به آن اضافه می کارکرداست،  نشدهپرداخت
با این مالحظه که دولت تنها با کارکرد سومش به معنای دقیق کلمه دولت طبقاتی. 

مبتنی کارکرد دوم  با طبیعت،بر ستیز  استمبتنی  توان گفت کارکرد نخستاست، می
 .درونی ناپذیرآشتی مبتنی است بر ستیز کارکرد سومو  بیرونیاست بر ستیز 

کارکرد سوم نه صرفًا به شکل سرکوب بلکه بیش از آن به شکل حفظ نظم و تثبیت 
به ناشدنی با خود درگیر شده است، جامعه در یک تضاد حل»شود. شرایط انجام می

                                                                    
i توان در ارتباط با همین نقل از ارسطو، را نیز میی مارکس در جلد سوم سرمایه، بهاین نوشته

 ,MECW« )کندهای حاکم تحمیل میسلطه ... کارکردهای اعمال سلطه را بر قدرت» دو کارکرد دید: 
V37, P383.) 
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ی ها را ندارد، تقسیم گشته است. ولی برانبردن آمیانزکه توان اهای متضادی قطب
، خود و جامعه را در متخاصم ، طبقات با منافع اقتصادِی های متضادقطباینکه این 
جامعه بایستد، تا  فرازدر ظاهر بر  هقدرتی ک داشتن، تحلیل نبرند ثمربیی یک مبارزه

؛ و این شودضروری می نگاه دارد« نظم»ی را کاهش دهد و آن را در محدوده تخاصم
، و خود را بیش از پیش نشاندمیآن  فرازد، ولی خود را بر خیزقدرت که از جامعه برمی

برای  «نظم»ی ها و اعادهدبرخورکاهش  103« کند، دولت است.از آن بیگانه می
؛ کارکرد این طلبدفرمان یک نیروی سوم را میی همیشگی، جلوگیری از یک مبارزه

ی در آن سلطه حافظ نظمی کهلیکن  دولت بیگانه بیش از هر چیز همین خواهد بود.
پیشاپیش سان بدینو  ستا ی دیگر برقرار است، حافظ نظمی طبقاتیای بر طبقهطبقه

ناپذیر آشتیستیزهای  مهار کردنکه دولت از نیاز به  از آنجا»خود نیز طبقاتی است. 
طبقات پدید آمد، پس  تخاصم این زمان در میانگاهِ که هم از آنجاطبقاتی برخاست، اما 

 است؛تر و از دید اقتصادی چیره ی قویدولت طبقه چونان یک قانون، این دولت  همانا، 
رو ابزار اینشود، و ازای چیره میدولت، از دید سیاسی هم طبقه میانجِی  طریقکه از 

آورد. پس دیده به دست میی ستماشتن و استثمار طبقهدان نگهفرمنوینی برای زیر 
گان دداشتن بران نگهفرمبرای زیر  دارانز دولت بردهدولت عهد باستان، بیش از هر چی

داشتن ان نگهفرمزادگان برای زیر نجیب سازمانکه دولت فئودالی،  همان گونهبود، 
، ابزاری است برای استثمار نمایندگِی مدرنمردان بود، و دولت ردهقانان سرف و بیگا

داری که مسئولیت حفظ دولت چونان اقت نتیجه اینکه 104« کار مزدی از سوی سرمایه.
منفعت مشترک اجتماع و دفاع از آن در برابر تهدیدات خارجی به آن تفویض شده بود، 

، نظم طبقاتی، دولت «نظم» چونان حافظی تقسیم جامعه به طبقات هنگامه
 ی مسلط است. برندگان وضع موجود، دولت طبقهنفع

 ِقَبلاول و دوم نیز از  کارکرد ،سوم کارکردگیری دولت و اضافه شدن شکل مجردبه
که تمامی نیروهای محرک  همان گونه»ند. شومی اجرا اجرای این کارکرد و در پرتوی
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ی های ارادههر شخص منفردی، باید از مجرای مغز او بگذرند و خود را به انگیزه کنش
ی مدنی عهنیز تمامی نیازهای جام همان گونهوادارند، به  کنشاو تبدیل کنند تا او را به 

دولت بگذرند تا ی ارادهباید از مجرای  -نظر از اینکه کدام طبقه حاکم است صرف -
 «ی مدنیتمامِی نیازهای جامعه»« اینکه به شکل قوانین، اعتبار عمومی یابند.

کند. دولتی ها را برآورده میدولت آندو کارکرد نخست اموری است که ی دربرگیرنده
است،  مسئلهی صوری این جنبه» .آن رفت خصلت طبقاتی داردمعنایی که ذکر در که 

آید که محتوای این خود بدیهی است. اما این پرسش به میان میخودیای که بهجنبه
چیست و از کجا ناشی شده است؟  -ی دولت ی فرد و ارادهاراده -ی صرفًا صوری اراده

موضوع دقت کنیم در خواهیم شود و نه چنان؟ اگر در این چرا درست چنین اراده می
ی مدنی، ی دولت را به طور کلی نیازهای متغیر جامعه، ارادهمدرنیافت که در تاریخ 

« کنند.تعیین می مبادلهو روابط  تولیدیتسلط این یا آن طبقه و سرانجام تکامل نیروهای 
مان ساز»طبقاتی غیر ید برای نمونه به کارکرد دوم بپردازیم؛ در جوامعاجازه ده 105

ی دفاع در برابر خارج که تحت اقتدار پیشادولتی وظیفه «سلح خودکاری از جمعیتم
درگیر ستیز  شود، چراکه جامعهناکارآمد می به طبقات   جمعیترا داشت با تقسیم 

 کند،را تهدید می «نظم»ها بیش از هر چیز ناپذیر درونی شده است و تسلیح تودهآشتی
به این سبب برای اجرای همان کارکرد پیشین اینک یک  بسا بیش از نیروی خارجی.چه

-اقتدار همگانی که دیگر با جمعیتی که خود را چونان یک نیروی نظامی سازمان می»

نتیجه اینکه دولت همچون مغز انسان نه نماید. ضروری می 106« دهند برابر نیست
راستای حفظ  کارکردها را منفک از یکدیگر بلکه همگی را در پیوندی تنگاتنگ و در

دهد. در دولت کارکرد اول و دوم ای که طبقاتی است، انجام میحیات جامعه، جامعه
 و دولتدولت انجام شود رهگذر  بایست ازکه مییابد، چرانیز محتوایی طبقاتی می

  چونان مغز جامعه حافظ نظم طبقاتی است.
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کارکرد حفظ منافع ی طبقاتی، نتیجه اینکه، دولت، چونان هستِی روییده بر جامعه
 «نظم»ی مشترک و دفاع در برابر دشمن خارجی را جز از ِقَبل حفظ جامعه در محدوده

دار آن های پیشادولتی نیز عهدهرکرد نخستین که اقتدارکند. یا به عبارتی دو کااجرا نمی
یابد؛ تعینی طبقاتی. به این واسطه است که ی طبقاتی تعینی نوین میبودند در جامعه

نمای آن است. این دگرگونی دو کارکرد نخستین کارکرد سوم دولت کارکرد سرشت
عت مشترک را به شکل منفعت عام واهی است که منفخر ی کارکرد متا  واسطهبه

آورد. منفعت عام دیگر امری توضیح ناپذیر و از پیش مفروض نیست بلکه در درمی
جز  ی طبقاتی شدن اجتماعواسطهارتباطی مشخص با منفعت مشترک قرار گرفته که به

ی حاکم و به عبارتی جز از طریق تبدیل به منفعت ی طبقهو سلطه «نظم»بل حفظ از قِ 
کارکردی که ضمن استقالل نسبی دولت آن را تحت تفوق شود. عام واهی برآورده نمی

در قسمت بعد به آن  ،چگونهدهد؛ اما اینکه بنیان اقتصادی و طبقاتی آن قرار می
   پردازیم.می

 

 مضاعف دولت نمایندگیِ مدرن، یک تفکیک. 2

نمایی که دو کارکرد ضمن ارزیابی از کارکرد سوم دولت چونان کارکرد سرشت
سوم  قسمی نیرویباید از نظر دور داشت که دولت چونان بخشد، نمیدیگر را تعین می

استقالل دولت شود. انگلس داری به شکلی مضاعف( ظاهر میو البته در سرمایه)
ها، در های تولیدِی خود را، ضمن اشاره به تفوق این بنیاناز بنیان یک قدرت انچون

 :دهدماتریالیسم تاریخی اینچنین توضیح می یکنراد اشمیت درباره ینامه پاسخ به
. جامعه موجب پیدایش ورود به این مسئله از منظر تقسیم کار استبرای بهترین راه »

. افرادی که بدون آنها تداوم یابدتواند شود که نمیعمومی مشخصی میکارکردهای 
را درون ی جدید از تقسیم کار اشوند، خود شاخهبرای انجام این وظایف تعیین می

منافع در برابر و متفاوت از  یمنافعنیز برای خود ها دهند. بنابراین آنتشکیل می جامعه
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بدین  -یابند ها استقالل میاز آنکنند و کسب می اندها را به کار گماردهکسانی که آن
گیرِی صرف نظر از اینکه خود این فرایند در بستر شکل« شودصورت دولت ابقا می

درست  لی کهدر حا» گیرِی طبقات است.دهد و یا خود قسمی شکلطبقات رخ می
همچنین ، باید از حرکت تولید تبعیت کندطور عمومی قدرت مستقل جدید به است که

تر به آن منتقل شد ای که پیشیعنی آن استقالِل نسبی -ی استقالل ذاتی خود واسطهبه
. این گذارداثر می بر شرایط و جریان تولیدی خود نوبهبه -و به تدریج توسعه یافت 

از  یگر است: از یک طرف حرکت اقتصادی؛متساوی بر یکدراندرکنش دو نیروی غی
کوشد، نیرویی چه بیشتر میری جدید، که برای استقالل هطرف دیگر آن قدرت سیاس

طور کلی حرکت متعلق به خود گردید. به یکه پس از اینکه به وجود آمد دارای حرکت
گذارد، حرکتی که بر آن اثر مینیز آن حرکت سیاسی جدید  یابد اما،اقتصادی تفوق می

. از یک آن اعطا شده است نیز بهنسبی  یاستقالل ش آورده امابه وجود حرکت اقتصادی
زمان به وجود طور همبهطرف حرکت قدرت دولت و از طرف دیگر قدرت مخالف که 

ی کارکردهای مشخصش محدود به حدود واسطهرچند دولت بهه 107« .آیدمی
ی مدنی، تسلط این یا آن طبقه طور کلی نیازهای متغیر جامعهشود که بهمشخصی می

عنوان یک قدرت سازند لیکن بهها را برمیروابط مبادله آن و تکامل نیروهای تولیدی و
و در عنوان یک قدرت سیاسی از استقالل نسبی برخوردار است. استقالل دولت به

، انگلس، در بستر تر استقالل حرکت سیاسی از حرکت اقتصادی رامعنایی وسیع
ی کالسیک ن فلسفهدر "فوئرباخ و پایا های زندگی اجتماعی مجدداً راستقالل دیگر سپه

کند. به خاطر داریم که مارکس و انگلس مند میتر نظریهشکلی عاممطرح و به آلمان"
را روشن کردند که افرادی که به شکِل  مسئلهحین تبیین "استنباط ماتریالیستی تاریخ" این 

شوند لیکن یاسِی معینی میس - یتولیدِی معینی فعال هستند، وارد روابط اجتماع
ای دیگر گونهبه هاآن افراد در تصور خودِ این ساختار اجتماعی و دولت از حیات رویش 

استقالل حقوق عمومی و خصوصی را همچون یکی از  اکنون انگلسشود. متجلی می
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ی نخستین نیروی خود را به منزله»کند. دولت طبقاتی این تصورات دیگرگونه تدقیق می
. به محض اینکه دولت نیرویی مستقل د...کنارائه میایدئولوژیک در برابر انسان، به ما 

که در هر  . از آنجایید...کنتولید می اضافهشود، فورًا یک ایدئولوژی در برابر جامعه می
های حقوقی به خود گیرند تا تضمین مورد خاص امور واقع اقتصادی باید شکل انگیزه

البته باید تمامی آن نظام قانونی که که در اجرای این امر  قانونی پیدا کنند و از آنجایی
آید پیشاپیش در حال اجرا بوده مورد توجه قرار گیرد، از این رو این نتیجه به دست می

شود و محتوای اقتصادی هیچ چیز. حقوق عمومی و که شکل حقوقی همه چیز می
شوند که هر یک تکامل ای متمایزی شناخته میهساحتحقوق خصوصی همچون 

ی تواند و نیاز دارد که با امحای دائمی همهقل خودش را دارد و میتاریخی مست
تنها دولت چونان قدرت  از نه  108« باشد.تضادهای درونی بازنمودی سامانمند داشته 

حرکتی مستقل برخوردار است، که البته در اندرکنشی غیرمتساوی با حرکت اقتصادی 
و خصوصی، همان سیاست، )در کنار تر حقوق عمومی قرار دارد، بلکه در معنایی وسیع

ی بازهم بیشتری دارند، مانند فلسفه اقتصادی فاصله و هایی که از بنیان مادیایدئولوژی
بازنمودی سامانمند ارائه  ،که تکامل تاریخی خود را دارد ،مستقل ایپهنهو دین( چونان 

که به آن یابد میداری شکلی مضاعف ی سرمایهدهند. این استقالل در جامعهمی
 پردازیم.می

ی کارکن مستقیم از گرده نشدهپرداختداری، بیرون کشیدن کار تا پیش از سرمایه
 .همراه بود ، هر دو،گاه صرفًا با اجبار فراقتصادی و گاه با اجبار اقتصادی و فرااقتصادی

 شرایطوسایل تولید و  «متصرِف »خود کارگر هایی که روشن است که در تمامِی شکل»
ی مالکیت باید ماند، رابطهبرای تولید وسایل معاش خود باقی می ضروری کارِ 
 ای کهگونهبه، متجلی شود ی مستقیم سلطه و بندگیابطههنگام همچون رهم

نیز بیگاری  از سرواژی که تواندناآزادی که می قسمی - آزاد نباشدی مستقیم تولیدکننده
ی مستقیم در این لیل یابد. تولیدکنندهبه حالت تعهد پرداخت خراج صرف تقکند می
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برای  ،کار مادی ضروری شرایطحالت بنا به فرضمان، اختیار دار وسایل تولیدش، یعنی 
است؛ او کار کشاورزی و نیز صنعت خانگی  تحقق کار و تولید وسایل معاش خود

دهقانان  کهتحت شرایطی  این استقالل دهد.مرتبط با آن را مستقاًل انجام میروستایی 
رود، از بین نمی ،دهند، مثاًل در هندبیش طبیعی را تشکیل میوکم اجتماع خرد یک

است. در چنین شرایطی، کار  اسمیزیرا آنچه در اینجا مدنظر است استقالل از ارباب 
 اقتصادی، در هر شکلی اجبار چیزی جزبا تواند فقط می اسمی زمین مالکبرای  اضافه

 اضافهبنابراین بیرون کشیدن کار « ود.به خود بگیرد، بیرون کشیده ش واندبت اجبارکه این 
وسایل تولید و شرایط کار توسط  «تصرف»با  همبستهمیانجِی اجبار فرااقتصادی به

زارهای بزرگ }متکی داری یا اقتصاد کشتاقتصاد برده»در  ی مستقیم است.تولیدکننده
کند کار می}که تحت تصرف او نیست{  بیگانه تولیدِی  اسباب بابرده  ... بر کار برده{

 نبود آزادِی وابستگی شخصی، به بیان دیگر  شرایطمستقل. بنابراین،  یبه شکل و نه
اسارت  -آن  یضمیمه چونانو زنجیر شدن به زمین  ، صرف نظر از شدت آن،شخصی

مالکان خصوصی با  واسطهبی تولیدکنندگاِن . اگر است بایسته - به معنای دقیق کلمه
عنوان به ند کهباش یدولتمستقیم  حاکمیتتحت باشند، بلکه همانند آسیا، مواجه نزمین 

 نیازی به اجبار...  ایستدها میعنوان حاکم بر فراز آنبه زمانهمطور بهمالک زمین و 
 آن دولت   تیمومیقی افراد تحت برای همهسیاسی و اقتصادی نسبت به آنچه  شدیدتر
میانجِی اجبار در این جوامع به اضافهبیرون کشیدن کار  109« وجود ندارد. ست،مشترک ا

، به طور داریلیکن در سرمایهگیرد. اقتصادی و فرااقتصادی، هر دو، صورت می
که اقتصاد بر شکل  داریکه در سرمایهچرانیست. فرااقتصادی نیاز  یاجبار به معمول،
، یا آزادی و برابری حاکم است ای، مبتنی استارزش مبادله عبارتی بریا به مبادله،

 د.نشوها آزاد و برابر ظاهر میتر، انساندقیق
صرفًا یک آرزواندیشِی  «داری با یکدیگر برابرندها در سرمایهانسان»اینکه 

ها در ی آنروزهریست بلکه بازتاب عمل اقتصادِی همانده از انقالبات بورژوایی نباقی
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 چونانکاال یا کار تنها  که آنجاییتا » برابری؛ پیراموننخست  سیاست است. ساحت
در ارتباط کاالهای گوناگون با یکدیگر که در آن ی و رابطه پنداشته شوندای ارزش مبادله

پنداشته شان، ای، چونان برابریهای مبادلهی این ارزشگیرند چونان مبادلهقرار می
پذیرد، به ها این فرایند }مبادله{ صورت مینهایی که بین آ، افراد، یعنی سوژهشود

که  تا آنجایی شوند.می پنداشتهگران گرانند و صرفًا چونان مبادلهسادگی همانا مبادله
ها نیست، و این همانا خصلت خصلت شکلی مورد توجه است مطلقًا تمایزی میان آن

؛ این ایستندمبادله میوی یکدیگر در ُر ُرودرها آن ای که در آنجنبه ،است اقتصادی
یکدیگر  در نسبت باها ی اجتماعِی آنها یا رابطهکارکرد اجتماعِی آن نشانگرهمانا 
ی اجتماعی را در اگرند، یعنی هر کدام رابطهها همانا یک مبادلههر یک از سوژهاست. 

دله های مبابنابراین چونان سوژهنسبت با دیگری دارد که دیگری در نسبت با او دارد. 
ی برابری است. یافتن اثری از تمایز و حتی تفاوت، تا چه رسد به ها رابطهی آنرابطه

ی اقتصادی رابطه مورد توجه است، تا آنجا که جنبه« .ها ممکن نیستتخاصم، بین آن
های ابژه»و  « برابرگرِ های مبادلهسوژه» یوهلهمنظر سه این از  و شودشکل آن درک می

که محتوا  از آنجایی ؛مورد توجه است «مبادله کنش»و خود  «ارزهم یشوندهمبادله
و از این منظر دو  گیریمی اقتصادی قرار میگیرد، خارج از جنبهمورد توجه قرار می

گر مورد توجه ی مبادلهشونده و نیاز طبیعِی ویژهی ویژگِی طبیعِی کاالی مبادلهمسئله
برابری اجتماعی افراد نیست بلکه همین تفاوت است است. تمایز در محتوا نه تنها مخل 

که تفاوت  جایینتا آ» شود.ها در مبادله میکه سبب آغاز مبادله و برابری اجتماعِی آن
ای برای ادغام و یکپارچگی این افراد، برای طبیعی میان افراد و کاالهایشان انگیزه

 دهد که در آنگر، شکل مین مبادلهعنواها بهی متقابل اجتماعِی آنتنیدگی و رابطهدرهم
دهند، اند و خود را چنین نیز نشان می}رابطه{ برای یکدیگر به شکلی برابر تصریح شده

 ی آزادی؛اینک دربارهو  «.کنندصفت برابری، صفت آزادی را نیز تصاحب میبر  افزون
، وسیله چونانخود  وضع کردناز هیچ طرف؛  اجباربدون هیچ  ؛ی داوطلبانهمعامله»
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مسلط  به قصد؛ قصد وضع کردن خود چونان هدفی درخودعنوان وسیله به صرفًا به
تری را هیچ وضِع عالیای که و سرانجام نفع خودخواهانه ؛شدن و صاحب اختیار بودن

او نیز شود که و پذیرفته می بازشناسیی کسی . دیگری نیز به گونهکندمتحقق نمی
دانند که هر دو می که طوری؛ کندمتحقق می را یشی خونفع خودخواهانه همچنین

ی منافع مبادلهی خودمدار توسعه نفع مشترک تنها در دوگانگی، چندگانگی،
-پس می« است. iخودخواهانه تعمیم منافعخودخواهانه وجود دارد. منفعت عام دقیقًا 

- همهیعنی مبادله، برابرِی  ،شکل اقتصادیآنگاه که »گیری نوشت: توان در قالب نتیجه

یعنی فرد درست همچون آن  محتوا، بنابراین کند،های خویش را وضع میی سوژهجانبه
برابری و آزادی نه تنها در  در نتیجه ، آزاد است.یافتهی عینی که به مبادله سوق ماده

های ارزشی شوند بلکه مبادلهای محترم شمرده میهای مبادلهی مبتنی بر ارزشمبادله
صرفًا ها آنهای محض، ایدههمانند . برابری و آزادی است تمامواقعی  بنیانای مبادله

توان به تفکیک مضاعف دولت حاال می 110 «ی این بنیان هستند.شدهتجلِی ایدآلیزه
 نمایندگِی مدرن اشاره کرد.

چونان که پیشاپیش  ،ها آزاد و برابر هستند، حقوق و سیاستدر دنیایی که انسان
شدند، از تمام تمایزات مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و شناخته میهای مستقلی ساحت

بندد و قانون جای آن شوند؛ امتیاز از سپهر سیاست رخت میپیراسته می هااین جز
ی ی امتیازات بود و بدین واسطه طبقهداری سیاست عرصهنشیند. در پیش از سرمایهمی

ی آزادی داری سیاست عرصهامتیاز بود. لیکن در سرمایهی صاحب حاکم همانا طبقه
ای صاحب امتیاز ی حاکم طبقهو بدین واسطه طبقه ی قانون استو برابری است، عرصه

ی امتیاز نیست. در ی سیاست نیست، چراکه پیشاپیش سیاست دیگر عرصهدر عرصه

                                                                    
i  ی فردی، از رهگذر نفع مشترک تنها از رهگذر تعمیم منافع خودخواهانهداری سرمایهیعنی در

 شود. منغعت عام، برآورده می
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شد، تجلی میسیاست چونان امتیاز م ساحتداری حاکمیت اقتصادی در پیشاسرمایه
داری حاکمیت لیکن در سرمایه، هااین زادگی یا فره ایزدی یا جزهمچون نجیب

بدین  شود.سیاست چونان قانون، قانون برابری و آزادی، متجلی می ساحتاقتصادی در 
داری دولت است، اما در سرمایه ی حاکم خود  داری طبقهسبب است که در پیشاسرمایه

کنندگِی اقتصاد به شکل امتیاز در سپهر تعیین i. کم استی حادولت  دولِت طبقه
کالبد فیزیکِی  از شود دولتدهد و سبب میبار به شکل قانون رخ میسیاست، این

 این همانا تفکیک مضاعف دولت نمایندگِی مدرن است.ی حاکم رهایی یابد. طبقه
سیاست از اقتصاد پیشاپیش، هر چند نه تمام  احتمضاعف از این منظر که تفکیک س

 و کمال، وجود داشته است. 
 

 . بناپارتیسم 3

ی تکامل آن هایش، مرتبهفرضتر دیده بودیم که میزان رهایِی دولت از پیشپیش
ی تکامل دولت در پیوند با مضمون آن قرار گرفت، نیز مرتبهتر دسازد. کمی بعرا می

ها ای شناخته شد که در آن رستهان بازتاب شکل جامعهولت در آلمد -ه که ن آنجا
در مانیفست کمونیست، پس از کشف علمِی  مسئلهکنند. این کماکان نقش ایفا می

شود. ی بورژوایی مجددًا بررسی میاستنباط ماتریالیستی تاریخ، در پیوند با رشد جامعه
بورژوازی که در  همراه بود.آن طبقه  ارتقای سیاسِی با بورژوازی ی توسعههر مرحله از »

ای ستمدیده بود، در کمون قرون وسطایی اشرافیت فئودالی طبقه روایِی زمان فرمان
جمعیتی مسلح و خودگردان شد؛ اینجا جمهورِی شهرِی مستقل )مانند ایتالیا و آلمان( 

پس در پرداخت )مانند فرانسه(؛ ست میایمال پادشاهیکه به « سومی یرسته»و آنجا 
فئودالی یا مطلقه نیمه پادشاهیمانوفاکتور با ایجاد موازنه در مقابل اشرافیت، به  یدوره

                                                                    
i پردازیم. دهد، که در قسمت بعد به آن میهمین امر است که امکان ظهور بناپارتیسم را می 
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های بزرگ شده بود؛ بنای حکومتطور کلی، سنگکرد و در حقیقت، بهخدمت می
 مدرنسرانجام، پس از استقرار صنعت امروزی و بازار جهانی، در دولت نمایندگی 

دولت  ِی اجرایی ی را برای خود کسب کرده است. قوهفردبهری سیاسی منحصسلطه
در پادشاهِی  111« ی امور مشترک کل بورژوازی نیست.جدید چیزی جز هیئتی برای اداره

ی سیاسی است و در دولت نمایندگِی مدرن دارای مطلقه بورژوازی با اشرافیت در موازنه
فرد است که  به ی سیاسی منحصری سیاسی منحصر به فرد است. همین سلطهسلطه

ترین آن یعنی جمهوری، جمله متکاملمضمون تمام اشکال مختلف دولت مدرن، من
مضمون جمهوری بورژوایی درست عبارت است از دفاع از منافع »سازد. را می

کشِی طبقاتِی ی طبقاتی و بهرهبورژوازی، دفاع از شرایط مادِی الزم برای تضمین سلطه
ترین شکل دولت دست پیدا ار برای همیشه به این متکاملاما بورژوازی یک ب 112« .آن

وان حضور خود در سپهر سیاست یورِش تمام عیار به طور که در اَ کند بلکه هماننمی
اش را گذارد تا قدرت اجتماعیی قدرت وامیسمت قدرت سیاسی را به سبب موازنه

هایی بوده استثنایی زمان ایبه گونه»تواند چنین کند. تر کند در هر بحرانی میمستحکم
 چوناندولتی،  اقتدارکردند که تراز میکه طبقات در حال جنگ، چنان یکدیگر را هم

از دو سو را به دست استقالل  ای معین ازدرجه، در آن لحظه یانیک میانجِی نما
میان اشراف و  توازنی هفده و هجده، که سده یمطلقه پادشاهی. چنین بود آوردمی

}امپراتوری ناپلئون  ؛ چنین بود بناپارتیسم نخستینداشتمی بورگرها را نگهی طبقه
، که پرولتاریا را بر بورژوازی }لوئی بناپارت{ فرانسه ویژه دومین امپراتوریو به بناپارت{

گرفت. واپسین عمل از این دست، که در آن و بورژوازی را بر پرولتاریا به کار می
نمایند، امپراتورِی ژرمن دار میی هم خندهبه اندازه دهشونحاکمیتو  کنندهحاکمیت

 اندشده متوازنداران و کارگران، در برابر یکدیگر ملت بیسمارک است: در اینجا، سرمایه
 113« دهند.ها را به یک اندازه فریب میشده، آندستدزد پروسی تنگو یونکرهای دله

رد پسین، یعنی امپراتوری اول و دوم فرانسه و امپراتوری اتوان به تأسی از انگلس مومی
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 ، یعنی پادشاهی مطلق،ا "بناپارتیسم مدرن" و با کمی اغماض مورد نخستبیسمارک، ر
شرط »نامید؛ چراکه شرط هر دو توازن قدرت میان طبقات است:  "بناپارتیسم کهن"را 

دار و بورژوازی و شرط ی کهن، تعادل میان اشرافیت زمینبنیادین پادشاهی مطلقه
یاد موارد  ترتیب به به 114« بناپارتیسم مدرن، تعادل میان بورژوازی و پرولتاریا، }است{

 بپردازیم. می شده
 بین اشرافیت و بورگرها توازنیمطلقه چونان  پادشاهی .3.1

در توازن قوای میان اشرافیت و بورگرها  لپادشاهی مطلقه چونان اقتداری مستق
بندی مبتنی است بر ی اوج و حضیض دارد. این دورهوازی( دو دوره)و سپس بورژ

این واکنش{ »}نویسد: ی اقتصادی". انگلس میبه توسعه دولت اجرایی"واکنش 
ی اقتصادی{ حرکت نماید، که در این صورت توسعهیعنی جهت با آن }تواند هممی
 مانند، داشته باشدتواند جهتی مخالف حرکت آن ؛ میروندپیش میتر سریع هازچی

« نهایتًا ناکامی حاصل خواهد شددر این صورت  کههر یک از ملل بزرگ،  شرایط امروزِ 
بورژوازی را علیه اشراف به  نخست قدرت پادشاهی  پادشاهی مطلقه نیز چنین شد.  115

ی واسطهاز آن لحظه که بورژوازِی از لحاظ سیاسی هنوز بدون قدرت به»برد اما کار می
شدن کرد، پادشاهی اتحادش با اشراف را اش آغاز به خطرناکتصادِی فزایندهقدرت اق

و با انجام این کار موجب بروز انقالب بورژوایی  نخست در انگلستان و  از سر گرفت
  116« سپس در فرانسه شد.

خصلتی بناپارتیستی به خود  دولت   داری،سان در آغاز پیدایش سرمایهبدین
که علیه اشراف بود از  باشد میان دو قدرت نسبتًا متوازن. تا آنجا ای، تا میانجیگیردمی

که علیه  شد و از آنجانیز می هاآنچه بیشتر رگرفت و سبب رشد هیاری می بورگرها
ی با انقالب بورژوازی از صحنه ژوازی بود از اشراف یاری گرفت، تا زمانی کهبور

 د.روزگار محو ش
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 دارانبین کارگران و سرمایه توازنیان چون های فرانسویبناپارت. 3.2
کند تا شرایط " تالش میی نظامی پروس و حزب کارگران آلمانمسئله"انگلس در 

کند به دست دهد، هر چند می مهیاگیرِی بناپارتیسم مدرن را ای را که امکان شکلمادی
ارتیسم شکل بناپ» نویسد:دهد، وی میای انجام میاین کار را با تعمیم بسیار گسترده

در سطحی باال از توسعه در که ی کارگر، ضروری دولت در کشوری است که طبقه
قرار  نسبت به دهقانان در نواحی روستایی به لحاظ عددی نازل یشهرها اما در سطح

ژوازی و ارتش ی بورژوازی، خرده بوری بزرگ انقالبی توسط طبقه، در یک مبارزهدارد
مقدمات  1848چنین شکستی بود که در وقایع ژوئن  117« شکست داده شده است.

 پابرهنگان -طور که شکست پدران پرولتاریا کند، همانمی مهیاپیروزِی لوئی بناپارت را 
 .کرد مهیاها نیز مقدمات پیروزِی ناپلئون را گیرِی ژاکوبندر پس قدرت -

سم مدرن را در ، انگلس بناپارتیگذشته از موقعیتی که والد بناپارتیسم خواهد بود
که کارگران  تا آنجایی» کند.نمایی میی مدرن خصلتی اصلی جامعهنسبت با دو طبقه

شود که نمایی میداران مورد توجه هستند، بناپارتیسم با این واقعیت خصلتو سرمایه
معنای حقیقِی ممانعت از اما کیست که نداند « شود.ها با یکدیگر میمانع جدال آن
ی بناپارتیسم از بورژوازی در برابر هرگونه حمله»بورژوایی چیست.  جدال در نظم

تر دیدیم که توازن قوای میان اشرافیت و بورگرها پیش« کند.بار کارگران دفاع میخشونت
در دوران اوج پادشاهی مطلقه سبب رشد و شکوفایی بورژوازی شد و خود دولت 

گرفت و در دوران حضیضش شرافیت میاجرایی در این دوران جانب بورژوازی را علیه ا
جانب اشرافیت را علیه بورژوازی؛ لیکن در بناپارتیسم مدرن که حاصل توازن میان 

گیرد، را می «نظم»داران و کارگران است دولت اجرایی بیش از هر چیز جانب سرمایه
 -البته ضمن حفظ زد و خوردهای آراِم کوچک  -آمیز خشونتجدال  از مانع هنظمی ک
هر دو »شود. در چنین وضعیتی انجام این مهم ممکن نیست مگر اینکه ها میمیان آن

بورژوازی با «. را به یکسان از هر نشان }حتی{ ضعیفی از قدرت سیاسی محروم کند
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نیست،  «نظم»اش، که چیزی جز همان خیالی آسوده و به هدف حفظ قدرت اجتماعی
تر که پیشارگران شکست خورده نیز بخشد. کعطای قدرت سیاسی را به لقایش می

ادن در برابر اند نه تمایل و نه یارای ایستآنچه از قدرت سیاسی بوده از دست دادهره
درکنار حذف هر دو طبقه از قدرت سیاسی  البتهدارند. غصب قدرت سیاسی را 

تا کم و بیش  118« شوندهایی از بورژوازی و کارگران به سادگی خریداری میبخش»
 های بناپارتیستی باشند. بازیگران نمایش

تواند برای کارگران یا می ایبیشترین کاری که چنین دولت اجرایی»نتیجه اینکه 
جنگ و  نقاهِت  گذراندِن  ها برایرخصتی به آن همانا دادِن  ،برای بورژوازی انجام دهد

در  -ر ای با شدت بیشت، دادن رخصتی به صنعت برای توسعهتجدید قوا کردن است
صورت مناسب بودن سایر شرایط، دادن رخصتی به عناصر یک نبرد جدید و 

مجرد اینکه نیاز تا بهنمو، و بنابراین دادن رخصتی به این نبرد دوبارتر برای رشخشونت
برای چنان تجدید قوایی برطرف شد فوران کند. سطح اعالی حماقت خواهد بود که از 

که بورژوازی  ؛ دولتی که تا آنجاگران انتظار داشتبرای کار ترچنین دولتی چیزی بیش
  119« مورد توجه است به سادگی و صرفًا به هدف مهار کارگران وجود دارد.

 . بیسمارک چونان بناپارتیسم مضاعف3.3
ی ناب بناپارتیسم عنوان بهترین نمونه یا نمونهشاید بتوان آلماِن بیسمارک را به

سان ای آزمایشگاهی برای بناپارتیسم یافت به هماننمونهجا بازشناخت. شاید بتوان آن
ای و در فرانسه نمونه داریسرمایه ای آزمایشگاهی از رشد اقتصادکه در انگلستان نمونه

توان سراغ گرفت. انگلس در صفحاتی مختصر در ی طبقاتی میآزمایشگاهی از مبارزه
کیدپردازد. انگلس بحث را با ی مسکن" به این نمونه میمسئلهی ی "دربارهجزوه بر  تأ

جغرافیای آغازد و به تصویر اینکه دولت  محصوِل ضرورِی بنیانی  اجتماعی است می
داری است که هنوز اشرافیت زمین»پردازد. نخستین نیرو نیروهای موجود در پروس می

فرانسه بورژوازی نسبتًا جوان و به غایت جبونی که نه چونان »، سپس «باشدنیرومند می
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مستقیم را ربیش غیوتسلط سیاسی مستقیم و نه چونان انگلستان تسلط سیاسی کم
ی عالِی که به مرتبهیابنده به سرعت افزایش»و دیگری پرولتاریای « حاصل نکرده است.

ی در میانه ،به این لحاظ. «یابدفکری توسعه یافته و هر روز بیش از پیش سازمان می
بناپارتیسم مدرن، و  همان پادشاهی مطلقه، شرط بنیادین بناپارتیسم کهن، ،گانهاین سه

 .هر دو، مهیا است
شکلی این »نویسد: می «مشروطهشبه»او با ارزیابی دولت آلمان تحت عنوان 

ی کهن و شکل وجود زمان شکل امروزین انحالل پادشاهِی مطلقهکه هماست 
تا  1848مشروطه از روس این }دولت{ شبه. در پاست ،هر دو ،بناپارتیستی پادشاهی

، و 1866کند. هرچند از تنها تباهِی آرام پادشاهی مطلقه را پوشیده و تسهیل می 1866
دگرگونِی شدید شرایط اجتماعی، و همراه آن انحالل دولت قدیم ، 1870یشتر از بحتی 

این دگرگونِی  120 «ای پیش رفته است.در برابر چشمان همگان و با مقیاس شدیدًا فزاینده
شرایط اجتماعی که بیش از هر چیز منتج از پیشرفت صنعت است، هرچه بیشتر جدال 

. کندرنگ میمیان بورژوازی و پرولتاریا را پررنگ و جدال میان بورژوازی و اشراف را کم
محافظت از اشراف در برابر بورژوازی  ای که عوِض از لحظه»و نتیجه این خواهد بود که 

شود، می یضرور ی کارگری طبقات مالک در برابر یورش طبقهمحافظت از همه
به خود بگیرد که صریحًا  بایست به طور کامل شکل دولتی رای کهن میپادشاهی مطلقه

در دولت  به این واسطه 121« برای این هدف تدبیر شده بود: پادشاهی بناپارتیستی.
ی عناصر دولت کهن و گذار از پادشاهی مطلقه ی همهتجزیه»ی آلمانی مشروطهشبه

  122« به پادشاهی بناپارتیستی کاماًل در جریان است
دو نکته خالی از لطف نیست. نخست اینکه به پیش از رفتن به قسمت بعد اشاره 

یابد و این زوال در میبا از میان رفتن شرط بنیادین بناپارتیسم خوِد بناپارتیسم نیز زوال 
بناپارتیسم با قسمی انقالب  عموماً گیرد. و دیگر آنکه، ای به خود میهر جا شکل ویژه

چراکه، در فرایند تکامل دولت مدرن، پرولتاریا که دوشادوش از باال همراه است، 
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بورژوازی به نبرد با هرآنچه سنت است برخاسته چنان گوی سبقت از بورژوازی 
و یا حتی دولت زده جز متوقف کردن فرایند تکامل رژوازی وحشترباید که بومی
یگانه قالب ممکن قدرت مشترک خویش،  از»چنانکه آنندارد.  ایآن چارهنشینی از پس

ی طبقاتِی خود، یعنی جمهورِی مبتنی بر قانون ترین قالب سلطهترین و کاملداز نیرومن
تر آن یعنی پادشاهی، عیفتر و ضکشند، و به قالب پاییناساسی، دست می

ها رخ فراز سر توده ها که ازرخ دهد نه به نیروی توده لیکن آنچه باید 123« گردند.برمی
 پردازیم.مینن آبه  جااینای که در مسئلهاین دهد، می

 

 و زوال دولت تکامل. ماحصل 4

گذاری پیرامون نتایج انتخابات مجلس قانون مارکسانگلس در مکاتباتش با لورا 
شرایط واقعی حکومت کل بورژوازی، یعنی شرایط پارلمانتاریسم »در فرانسه به  1889

درصدی برای  دوی تنها با نتیجهکند. انتخابات اشاره می 124« اشدر اوج شکوفایی
های رادیکال چیزی بیش از شکست نبود، اما آنچه انگلس در انتخابات سوسیالیست

من ابدًا ناامید نیستم، برعکس، پیشرفتی »نیست، بیند تنها یک شکست مقطعی می
کند او اشاره می .«است وضعیتشدن  روشنآن  و بینم،ی انتخابات میروشن در نتیجه

چیزی دارد که پیش از آن نداشته، پیش فرانسه امروز  ،کاررغم دولت محافظهعلی ،که
ستین بار، شما حکومت برای نخامروز »دولِت بخشی از بورژوازی بود، اما  از آن دولت  

را نه به صرِف  «پیشرفت»گفتنی است انگلس  .«تمام بورژوازی را خواهید داشت
نامد و اشاره ی طبقاتی پیشرفت میتشکیل دولت تمام بورژوازی که در نسبت با مبارزه

کند که زین پس واژگونِی دولت بورژوازی انتقال قدرت از یک بخش به بخش دیگر می
 125« ناپذیربورژوازی واحد و تقسیم»ژوازی برای نخستین بار چونان نیست چراکه بور

 شود. ها میی خود سبب تمرکز سوسیالیستنوبهکند و این بهعمل می
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دو حزب که »نویسد: او در توصیف شرایط واقعی حکومت کل بورژوازی می
دولت  نوبت نقش احزاب درون و بیرون، همانکنند و بهبرای کسب اکثریت مبارزه می

خواهان و این دو حزِب آن روزگار فرانسه جمهوری« گیرندو اپوزیسیون، را به خود می
درون تدریج  بهها و بناپارتیستطلبان سلطنت»ها بودند. نخست رادیکال

ترین رها چونان وفادا... و سپس رادیکالشوند رفته و حذف میخواهان جمهوری
همانا اوج شکوفایِی نظام  و این« شوندیحضرت ظاهر ماپوزیسیون جمهوری و اعلی

کند و پارلمانتاریستی خواهد بود. انگلس به وضعیتی مشابه در انگلستان اشاره می
ی بورژوازی را دارید؛ اما نه به اینجا در انگلستان شما حاکمیت کل طبقه»یسد: ونمی

هر کدام دیگری  هااند، بر عکس، آنها یکی شدهکاران و رادیکالاین معنی که محافظه
اپوزیسیوِن »هرچند ظهور حزب پرولتاریا آنان را در برابر این « کنندرا برکنار می

طور که در قسمت شدن همانو این یکی یکی خواهد کرد. 126« نوین ِی غیرپارلمان
به این مالحظه ماحصل تواند فرایند تکامل را به پس براند. پیشین نیز اشاره شد می

آید، بلکه بورژوازی برای حفظ یک بار برای همیشه به دست نمیتکامل دولت مدرن 
ن فاصله بگیرد، کمااینکه در فرایند تواند از آاش در مقاطع بحرانی میقدرت اجتماعی

 . ه بودپس نشستبه حرکت به سمت آن نیز بارها 
گویا همیشگِی دولت نمایندگِی مدرن  یهای این دوگانهدر اینجا به بنیان 

با گذر از فرایند تکامل دولت مدرن که به چنین ماحصلی  توانمی ، لیکنپردازیمنمی
دانیم که می. پرداخت یادشده ن غیرپارلمانِی واپوزیسیی وسیلهختم شد، به زوال آن به

رفتن میانزچونان یک ضرورت حادث شد و با ا طبقاتبه  جامعهتقسیم  دولت در پِی 
ی که تولید را بر پایه ،جامعه»میان خواهد رفت. آنگاه  ناپذیر ازای گریزگونهطبقات به

کل ماشین دولت را  ،بازسازماندهی خواهد کرد کنندگاندیک همکاری آزاد و برابر تولی
ی آثار باستانی در کنار دوک به جایی خواهد فرستاد که به آن متعلق خواهد بود: به موزه
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ی ای بر پایهبه جامعه داری دولتهاما این گذار از جامع 127. «ریسی و تبر مفرغینخ
 دهد. ای میانی رخ میمرحلهرهگذر  همکاری آزاد و برابر تولیدکنندگان نه دفعتًا که از

ننوشت ولی فهرست فصول آن را در  عنوان آخرین فصل کتابی که مارکس هرگز
حق رای »بر روی کاغذ آورد چنین بود:  1844ای کلی در نوامبر سال الب برنامهق

ی ها هیچ برنامهاینکه تا مدت«. ی بورژواییعمومی، نبرد برای انحالل دولت و جامعه
عمومی به هدف هدایت آن به دموکراسی  یرأتری از تعمیق دموکراسی با حق مشخص

احتمااًل نزد هیچ  به هدف انحالل دولت، نه نزد مارکس کهآن هم چونان یک محتوا، 
کیدالبته این همواره همراه بود با  ؛شک نیستبنی بشری وجود نداشت چندان محل   تأ

شود که هر بار با ای مطرح میسو برنامه. اما از مانیفست به اینبر ضرورت انقالب
یابد. "دولت و انقالِب" تر شده و تعین بیشتری میعروج مبارزات پرولتاریا مشخص

ونوشتی مختصر، تا آنجا ما نیز اینجا صرفًا ر .یابیلنین شرحی است بر فرایند این تعین
نخستین بار در مانیفست حزب  شاید دهیم.میارائه که به بحث ما مربوط است، از آن 

 ؛شودکه از تصرف قدرت سیاسی به دست پرولتاریا سخن گفته می باشدکمونیست 
ها همانا ... تشکل پرولتاریا به صورت یک طبقه، برانداختن هدف فوری کمونیست»

اما این تنها  128. «تصرف قدرت سیاسی به دست پرولتاریا }است{ ی بورژوازی،سلطه
ی کارگران برکشیدن پرولتاریا به مقام نخستین گام انقالب به وسیله»نخستین گام است. 

ی سیاسی خود ی حاکم است، پیروزِی نبرِد دموکراسی است. پرولتاریا از سلطهطبقه
برای بیرون کشیدن تدریجی سرمایه از چنگ بورژوازی، متمرکز کردن تمام ابزار تولید 

 -ی حاکم متشکل شده است یعنی پرولتاریایی که چونان طبقه -در دست دولت 
؛ و تمام نیروهای تولیدی را تا به آنجا که ممکن است سریع افزایش استفاده خواهد کرد

های مستبدانه به اندازیدسترهگذر  جز از در آغاز، چنین اقدامیو البته،  خواهد داد.
پرولتاریا با توسل به قهر  129« .تواند موثر باشدحقوق و شرایط تولید بورژوایی نمی

، قدرت رفتن تمایزات طبقاتیبینزاز این طریق با او  بردشرایط کهن تولید را از بین می
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و دولت نیز شرط وجودِی خود را ازدست خصلت سیاسی خود را از دست داده  عمومی  
 دهد. می

تصرف قدرت سیاسی بیان  در مانیفست به شکل کلِی  «دیکتاتوری پرولتاریا»
کند. چنانکه تر میهای انقالب این حکم کلی را مشخصشده است، حال آنکه سال

این ها به جای درهم شکستن تمام انقالب»خوانیم: میدر هجدهم برومر لوئی بناپارت 
سیادت مبارزه  هاند. احزابی که یکی پس از دیگری در راماشین، آن را تکمیل نموده

یروزی خود پ یآوردن این بنای عظیم دولتی را غنیمت عمدهچنگکردند، بهمی
حال آنکه آن را باید خرد کرد »کند لنین نیز حکم مارکس را تکرار می 130« شمردندمی

ی مانیفست که در سال در مقدمه« قهرمان پاریسیی اقرف»ی تجربه«. و درهم شکست
ی کارگر به ویژه کمون ثابت کرد که طبقه» :یابدشود بازتاب مینوشته می 1872

ای را تصرف نماید و آن را برای ر و آمادهواند به طور ساده ماشین دولتی حاضتنمی
 131« مقاصد خویش به کار اندازد

ماشین دولتی بورژوازی نیز به دست کردن جز ویراناما درس دیگری از کمون به
یازمند است نیازش مادام که پرولتاریا هنوز به دولت ن»، ساخت یک دولت پرولتری. آمد

پرولتاریا  132. «زادی نبوده بلکه برای سرکوب مخالفین خویش استاز منظر مصالح آ
خود کند مجبور است برای احراز سیادت طبقاتی را نابود می یآنکه یادگار ناپلئونپس از 

بین »را از گذشته به ارث برد، این یک دوران گذار است.  بودنردادولتکماکان 
لی به دارد که دوران تبدیل انقالبی او داری و کمونیستی دورانی وجودی سرمایهجامعه

این دوران  دومی است. مطابق با این دوران یک گذار سیاسی نیز وجود دارد و دولت
و این دیکتاتوری گذاری  133« تواند باشد جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریاچیزی نمی

در آن هنگام دیگر دخالت قدرت دولتی در شئون »است به سوی نابودی طبقات. 
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-خود به خواب میخودیمختلف مناسبات اجتماعی یکی از پس دیگری زاید شده و به

گیرد، دولت و رهبری جریان تولید می ی امور اشیاارهرود. جای حکومت بر افراد را اد
 134« یابد.شود، بلکه زوال میملغی نمی

ی بورژوازی در شکل دو حزب پارلمانی که برای حاکمیت کل طبقهنتیجه آنکه 
رسد و پرولتاریا چونان کنند به اوج شکوفایی خود میکسب اکثریت مبارزه می

 :بردچنین مسیری پیش میدر را به مدد انقالب انحالل دولت  اپوزیسیون غیرپارلمانی  
. زوال دولت 3. جایگزینِی دیکتاتوری پرولتاری و 2دولت بورژوایی  خرد کردن. 1

  .پرولتاریایی
فصل نخست )پدیدار، دولت در ی هر چهار گزارهسخن این است که  ،انتهادر 

ای که مقوالت پدیدارِی اقتصاد گونههمان به تقریب به شوند، تبیین می انضمامیت(شبه
بل نشان دادن یعنی از قِ  ،اندشوند تبیین شدهسیاسی که در جلد سوم سرمایه طرح می

ی صرف به اش. نه اشارههای ویژهرذات و توضیح چگونگِی متجلی شدن آن در پدیدا
میت نایل تواند ما را به درک تماکردن با مقوالت پدیداری نمینرمپنجهوذات و نه دست

کند، آنچه بیش از هر چیز مهم است تالش برای یافتن مسیری است که ذات را در شکل 
همان چیزی که نزد مارکس ضرورت علم را  -کند اش متجلی میمشخص پدیداری

چهار یعنی راززدایی از امر واقع، امر ایدئولوژیک. در فصل نخست دیدیم که  -سازد می
میانجِی حضور پرولتاریا دستخوش طرح شد چگونه به ی نخستای که در پردهگزاره

استنباط ماتریالیستی تاریخ دستخوش رهگذر  آخر ازدست وگونه شدند تطوری تکامل
د. در ش تشریحگونه شوند، امری که البته تنها در فصل سوم به طور کامل تبیینی تحول

 درساختاری مشابه فصل میانی با اشاره به اثر سترگ مارکس در نقد اقتصاد سیاسی 
نخست  فصل سوم،اما در را در مقوالت اقتصادی و سیاسی دیدیم. راززدایی از پدیدار 
درون  تفکیک مضاعف   توضیح های دولت به همراهو کارکرد ءمنشا تبیین ماتریالیستِی 

به  و تضاد منافع خاص و عام مدنی و دولت یدولت مدرن آنچه چونان انشقاق جامعه
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مضمون دولت بیان دقیق و توضیح مشخص و  دهدید را توضیح میآنمایش در می
با نبرد میان های دولت شکلتکامل ی مرتبه. سپس گیردطبقاتی را به خود می دولِت 

 -ه توضیح ن ،چونان ترمی مفهومیکهن و مدرن،  شود و بناپارتیسِم طبقات توضیح می
پارلمانی ی در دوگانهتکامل کند و دست آخر دولت ممهیا می را ولت و دولت ناکاملد

ی کنندهی توصیفسان هر سه گزارهبدینگیرد. قرار میدر برابر پرولتاریای غیرپارلمانی 
. اما یابندپدیدار توضیح خود را از ِقَبل وصف اینکه پدیدار چه ذات پنهانی هستند می

 ی چهارم؟گزاره
در شکل رهایِی در فصل نخست دیدیم که دموکراسی تا آنجا که مضمون است 

در نحالل دولت ا متجلی شده و وحدت خاص و عام است؛ گویی سیاسی پرولتاریا
عمومی، مسیری  یرأیابی به حق ی دستبل برنامهدموکراسی اجتماعی، یحتمل از قِ 

شد. لیکن با حرکتی که فرش میی مدنی و دولت سنگبود که الجرم از توصیف جامعه
ریه و عمل به سمت ذات آغاز شد، نخست دولت مدرن به مدد حضور پرولتاریا در نظ

ی که پرولتاریا باید با برکشیدن خودش به طبقهچونان دولت بورژوازی ارزیابی شد 
انقالبات و به ویژه رهگذر  حاکم و پیروزی در نبرد دموکراسی آن را به کف آرد. سپس از

 مسیرن واسطه یتصرف قدرت سیاسی متعین شده و بدی کمون پرولتاریای رزمنده
ی مذکور خرد کردن دولت بورژوایی، دیکتاتوری گانهفرش شد که از سهسنگ دیگری

ی سازنده ی نخسِت این مالحظه اگر سه گزارهبه  گذشت.پرولتاریا و زوال دولت می
ی ی مدنی و دولت تبیین خود را در نظریهی جامعهی دولت در نظریهخطوط عمده

حالل دولت است تبیین خود را در نکه ا ی چهارم تا آنجاگزارهیابند، دولت طبقاتی می
است دگرگون شده که مسیری به سمت انحالل دولت  یابد و تا آنجاانحالل طبقات می

ی آن است در ی خود را که همانا دولت چونان دولت طبقاتی برسازندهو خصلت ویژه
 یابد. دیکتاتورِی پرولتاریا می
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توصیف است برای فهم  پرواضح است که توصیف تا آنجاکه اطناب کالمیب
لیکن از آنجا که شود،  ناچار باید از ِقَبل توضیح تکمیلو به است پدیدارها صرفًا ناقص

ناچار باید از ِقَبل توضیح تصحیح بهشود اشتباه است و به رهنمون برای تغییر منجر می
که ای گزاره -ی چهارم دیدیم ی نخست در تمایز با گزارهسان که در سه گزارهبدانشود؛ 

دستخوش نزد مارکس و انگلس با جاگذاری دیکتاتوری پرولتاریا به جای دموکراسی 
.تحولی بنیادین شد
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 نامهواژه

system سازگان / دستگاه 
New Poor Law   قانون جدید مستمندان 

community اجتماع / جماعت 
morality اخالق 

(social) ethic اخالق اجتماعی 
materialist 
conception of 
history 

استنباط 
ماتریالیستی 

 تاریخ

authority اقتدار 

fact امر واقع 
general affair امو عام 

public affair امور همگانی 

mediating organ گراندام میانجی 

organism اندامواره 
alienation بیگانگی 

sans-culottes پابرهنگان 
phenomenon / appearance پدیدار 
appear پدیدار شدن 
sphere پهنه / ساحت 
conflict تخاصم 
collision تصادم 
transformation  تطور 

expound  تفسیر کردن 
development تکامل 
genesis تکوین 
embodied آورتن 
gentile  تیره 
civil society (bürgerliche 
gesellschaft (Ge)) 

 یجامعه
 مدنی

commonwealth ی جمهوریجامعه 

substantial جوهری 
abstract right حق انتزاعی 

primogeniture زادگیحق نخست 

resolve (afhebung (Ge)) حل شدن 
estrangement یابیخارجیت 

particular خاص 

workhouses  های کار خانه 

self-contradiction تناقضیخود 

state (staat (Ge)) دولت 

government دولت اجرایی 
(in)determinate 
Christian state 

دولت مسیحی 
 ای)غیر(فرقه

essence   ذات 
essential   ذاتی 
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subjective ذهنی / سوبژکتیو 
true  راستین / حقیقی 
estate رسته 
spirit or mind (geist(Ge))  روح یا ذهن 

antagonism ناپذیرستیز آشتی 

nature سرشت 
aspect سو / وجه / جانب 
pseudo-
constitutionalism 

شبه 
 مشروطه

form  شکل 
notion صورت معقول 

general or universal شمولعام / جهان 

rational عقالنی / معقول 

objective ابژکتیو عینی / 
unparliamentary پارلمانیغیر 

transcend (afhebung (Ge)) فراروییدن 

singular or individual فرد 

constitution قانون اساسی 

opposite های متضادقطب 
transmission گذار 
express متجلی شدن 
Phase   مرحله 
content مضمون / محتوا 
concept / conceptual 
term (begriff (Ge)) 

ی مفهوم / واژه
 مفهومی

public opinion نظر همگانی 

speculation نگرورزی 

non-state دولت-نه 

institution نهاد 

real واقعی 
existence وجود 
moment  وهله 
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