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  ھای جوان مارکس در جناح راديکال ھگلی

ِ در شھر ترير، ايالت ر١٨١٨ مه ۵کارل مارکس، در  .  پروس متولد شداينِ
ست که در  یترين آن انشائ ھائی که از وی به دست آمده و مھم از نخستين نوشته

ه نگاشت" انديشه ھای يک مرد جوان، درباره انتخاب شغل"دبيرستان با عنوان 
آموز دبيرستان بود، با عقايد  آيد که وقتی ھنوز دانش است، چنين بر میشده 

  . انقالب کبير فرانسه آشنايی داشته استعصرروشنگران 

توانيم ھمواره به جايگاه و موقعيتی دست يابيم  ما نمی«: گويد  نوشته میاين در 
حدودی از بايد تا  مناسبات ما در جامعه می.  باوريم سزاوار آن ھستيماينکه بر 

 را تعيين ھا آنکه ما در موقعيتی باشيم که  قبل برقرار شده باشد، پيش از آن
ای که بايد ما را در گزينش شغل مان ياری رساند، رفاه  راھنمای عمده.... کنيم

 دو نفع، در ستيز با يکديگرند ايننبايد پنداشت که . بشريت است و کمال خود ما
 انسان چنان سامان گرفته است که انسانعت بالعکس، طبي. و يکی نافی ديگری

تواند به کمال خويش  نوعان خود، می ھمتنھا با تالش برای کمال و خوشبختی
  .دست يابد

يد که بتواند يک عالم و  صرفا به خاطر خودش تالش کند، شاانسان اگر 
تواند يک   نام دار و بزرگ، شاعری سرشناس شود، اما او ھرگز نمیدانشمند

  ...ًمل و حقيقتا برجسته باشد کاانسان

مان برگزيده باشيم که مقدم بر ھر چيز در   اگر ما جايگاھی را در زندگی
چرا که . تواند ما را از پای درآورد خدمت بشريت باشد، دشواری کار نمی

، ما با شادی خودخواھانه و محقری اين بنا بر. ست به نفع ھمگان ھايی فداکاری
  ».شادی ھای مان به ھمگان تعلق خواھد داشترو به رو  نيستيم، بلکه 

 ادامه تحصيل در رشته  سالگی، دبيرستان را به پايان رساند و برای١٧در 
 اين. کلن و سپس برلين گرديداش، حقوق و فلسفه عازم دانشگاه  مورد عالقه

انقالب فلسفی که پيش درآمدی . ست ست که آلمان آبستن تحوالت سياسی ای دوره
ديالکتيک . ياسی آلمان بود، در فلسفه ھگل به اوج خود رسيده بودبر انقالب س

آليست  ھگل اما ايده. زد ُھگل بر ھمه و ھر چيز، مھر سقوط اجتناب ناپذير می
تضاد روش ديالکتيکی . بود و ھمين مساله، فلسفه او را به بن بست کشانده بود

روح "و " ده مطلقاي"ھگل با سيستم فلسفی او که به حقيقتی مطلق و جاويدان، 
فه و محافظه کاری در سياست يافت و سر از عرفان در فلس خاتمه می" جھانی
  .آورد، به انشعاب در صفوف طرفداران وی انجاميده بود در می
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آليستی   جناح چپ معروف شدند، نظرات ايدهھای جوان که به گروھی از ھگلی
 مذھب را در معرض ھا آن .اد گرفتندکارانه استاد خود را به باد انتق محافظهو 

  .انتقادی سخت قرار دادند و از نقد مذھب به انتقاد از سياست روی آوردند

مارکس نيز در جريان مطالعات و تحقيقات خود، روش ديالکتيک ھگل که 
ديد،   تکامل، پيدايش و زوال  مداوم میھمه چيز را در حال حرکت، تغيير و

به جناح . را رد کردظه کاری سياسی آن آليسم فلسفی و محاف پذيرفت، اما ايده
 جناح فوئرباخ بود اينترين شخصيت  برجسته. ھای جوان پيوست راديکال ھگلی

 تاثير "جوھر مسيحيت"اثر معروف فوئرباخ، . که اکنون ماترياليست شده بود
ای بر رشد و ارتقاء انديشه فلسفه ماترياليستی آلمان، برجای نھاده  قابل مالحظه

  مرحله رابطه نزديکی با فوئرباخ داشت و تحت تاثيراينس، در مارک. بود
  .ماترياليسم فوئرباخ بود

ھمين ايام، تا . ، دانشگاه را با مدرک دکترا به پايان رساند١٨۴١مارکس در 
، موزز ھای جوان ای تبديل شده بود که يکی از ھگلی به چنان شخصيت برجسته

آماده باش که «:  برتولد اوئرباخ نوشتای به نام ِھس، در معرفی وی به نويسنده
گرچه مرد بسيار .... با بزرگترين و شايد تنھا فيلسوف واقعی زنده مالقات کنی

، اما کسی است که ضربه نھايی )کند  سال تجاوز نمی٢۴سن او از (جوانی ست 
  .را به سياست و مذھب قرون وسطايی وارد خواھد آورد

مجسم کن که . ترين طنز است سفی با گزندهترين بينش فل ای از ژرف او آميخته
ه و ھگل در يک شخصيت واحد گرد آمده اينروسو، ولتر،ھولباخ، لسينگ، ھ

  ».باشند

وقتی که مارکس تحصيالت دانشگاھی را به پايان رساند، کار خود را با 
دگان بورژوازی راديکال ايالت اينگروھی از نم. روزنامه نگاری آغاز کرد

به مارکس پيشنھاد شد که . نتشار يک ارگان سياسی بودند، در تدارک ااينر
يشه تسايتونگ شد و آن ايناندکی بعد، سردبير ر.  نشريه بنويسداينمقاالتی برای 

 جا، وی مقاالت متعددی به ويژه در ايندر . را با مواضعی راديکال انتشار داد
ين آثارش خستن.  پروسی و محکوميت سانسور نوشتفئودالی -نقد نظم استبدادی

مقاالتی . ھای فقير و زحمتکش، در ھمين روزنامه نگاشت را در حمايت از توده
حقانيت خبرنگار از "و " مباحثات پيرامون قانون مربوط به دزدی چوب"نظير 
 دوره کوتاه روزنامه نگاری مارکس حائز اين، از جھات مختلف در "ُمزل

از نظر سياسی و " بی چيز که ھای فقير و ده مقاالت از توايندر . اھميت بودند
که قطع آزاد درختان را منع قوانينی را . دفاع کرد" اند اجتماعی لگدمال شده

ای برای محکوميت و جنايتکار معرفی کردن دھقانان معرفی  کرد، وسيله می
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 مقاالت، تدريجا به نقش تضادھای اجتماعی در اينوی در جريان نوشتن . نمود
نکته مھم .  سلطنتی، وقوف يافت–دولت فئودالی تحول جامعه، نقش طبقاتی 

به قول . دھد صاد را در دستور کار خود قرار می که مطالعه اقتاينديگر 
از انگلس، چرخش وی از سياست محض به مطالعه مناسبات اقتصادی و 

  .گردد طريق آن به سوسياليسم آغاز می

کس را در توانست مار میدستگاه سانسور رژيم مطلقه فئودالی، ديگر ن
. يافت، تحمل کند تری انتشار می ای که مدام با مواضع راديکال روزنامه

از مارکس خواسته شد که . روزنامه و سھامداران آن زير فشار قرار گرفتند
. روی و تعديل مواضع خود نشد اما وی تسليم ميانه. ا تعديل کندمواضع نشريه ر

به علت شرايط ":  نمودای اعالم عيه، با صدور اطال١٨۴٣ مارس ١٧روز 
 عازم کروزناخت شد  از کلن،".دھد کنونی سانسور از ھيات تحريريه استعفا می

  .اش را با ينی وستفالن آغاز نمودو زندگی مشترک

سھمی در "اش  کروزناخت بود، يکی از آثار معروفدر مدت کوتاھی که در 
نی نوين ھان بيشکل گيری ج. را به رشته تحرير درآورد" نقد فلسفه حقوق ھگل

  .توان دريافت مارکس را از ھمين اثر می

 اينکشد و به  ا در مورد دولت و حقوق به نقد میاو ديدگاه ايده آليستی ھگل ر
، جامعه مدنی، يعنی عرصه منافع مادی و خصوصی و اينرسد که  نتيجه می

ونه اشد و نه آن گب ا آن است که تعيين کننده دولت میمناسبات اجتماعی مرتبط ب
  .دانست تعيين کننده جامعه مدنی میپنداشت و دولت را  که ھگل می

 اثر در شکل گيری ديدگاه اينھا بعد، خود مارکس در مورد اھميت  سال
: نوشت" سھمی در نقد اقتصادی سياسی"اش ماترياليستی نوين، در مقدمه کتاب

يدم،  ترديدھايم به آن دست يازساختننخستين کاری که من، برای برطرف "
 نتيجه انجاميد که اينتحقيقات من، به ... بازبينی نقادانه فلسفه حقوق ھگل بود

توان از طريق خودشان و يا از  مناسبات حقوقی را، ھمانند اشکال دولت نمی
 برعکس، ريشه و سر.  ذھن بشری درک کرد به اصطالح عامتکامل طريق

ھگل به پيروی از ست که کليت آن را   در شرايط مادی زندگیھا آنمنشاء 
قرار " جامعه مدنی"متفکران انگليسی و فرانسوی قرن ھيجدھم، تحت عنوان 

 که به ھر رو تشريح جامعه مدنی را بايد در اقتصاد سياسی ايندھد و  می
  ."جستجو کرد

را در " مسئله يھود"، يکی از آثار معروف خود ١٨۴٣مارکس، در پاييز 
 اثر، در ھمان ايندر . ھای جوان، نوشت مجادله با برونو بوئر، يکی از ھگلی

 توضيح داده انسانحال که اھميت جدايی دين از دولت و رھايی سياسی 
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ھای آن برمال  شود و محدوديت شود، رھايی سياسی به نقد کشيده می می
  .شود ُ در بعدی اجتماعی مطرح میانسانمسئله رھايی . گردد می

 انسانسی يھودی، مسيحی و در کل، رھايی سيا«: خوانيم می" مسئله يھود"در 
دولت . مذھبی، رھايی دولت از يھوديت، مسيحيت و به طور کلی، مذھب است

ای که خصيصه ماھيت  به عنوان يک دولت، در شکل مختص خودش، در شيوه
آن است، با رھا ساختن خود از مذھب دولتی، يعنی به عنوان دولتی که ھيچ 

کند،  س، به مثابه يک دولت اظھار وجود میمذھبی را پذيرا نيست، بلکه بالعک
رھايی سياسی از مذھب، به معنای رھايی . سازد خود را از مذھب رھا می

چرا که رھايی سياسی، شکل رھايی کامل و . کامل از مذھب و تضاد نيست
  .فارغ از تضاد نيست

 واقعيت آشکارند که دولت اينھای رھايی سياسی بی درنگ از  محدوديت
 اين، حقيقتا، از انسان که اينخود را از يک محدوديت آزاد کند، بدون تواند  می

 که اينتواند يک دولت آزاد باشد، بدون  دولت می. محدوديت رھا شده باشد
تواند خود را از قيد مذھب  ، دولت میاينبنا بر...  آزاد باشدانسان، يک انسان

 اکثريت اينو . اند  که اکثريتی بزرگ، ھنوز مذھبیاينرھا ساخته باشد، ولو 
ست، مذھبی بودن خود را از دست ھا آنبزرگ که مذھب امر خصوصی 

  ».دھند نمی

در ...«: شود تر شکافته می      ًايج رھايی صرفا سياسی، مبسوطدر ادامه بحث، نت
 نه فقط در انسانجايی که دولت سياسی به تکامل واقعی خود دست يافته است، 

زندگی . يابد ی میھا آن دو گ عيت، در زندگی، زندگیتفکر و آگاھی، بلکه در واق
ست که او خود را به  با زندگی در جامعه سياسی: آسمانی و زندگی زمينی

ست که  گيرد و با زندگی در جامعه مدنی عنوان يک ھستی اجتماعی در نظر می
ی يک وسيله  کند، ديگران را به ديده به عنوان يک فرد خصوصی عمل می

ی دست  دھد و بازيچه ش را نيز به درجه يک وسيله تنزل میخود. نگرد می
. رھايی سياسی، البته گام بزرگی به پيش است... شود ھای بيگانه می قدرت

، در کل نيست، بلکه انسانست که رھايی سياسی، شکل نھايی رھايی  حقيقتی
  ». موجود جھان استتا کنونی در چارچوب نظم انسانشکل نھايی رھايی 

ھای رھايی سياسی را که انقالبات بورژوايی  س از آن که محدوديتمارکس، پ
 ژرف برای حل ب القائکشد، از نياز به يک  اند، به نقد می به بار آورده

گويد   سخن میانسانی  تضادھای اجتماعی موجود و رھايی واقعی و ھمه جانبه
 يک  بهانسانرھايی سياسی از يک سو، تقليل «: گيرد و سرانجام نتيجه می
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 خود خواه و از سوی ديگر، به يک مستقل فردعضو جامعه مدنی، به يک 
  . است شھروند، يک شخص حقوقی

 منفرد، شھروند تجريدی را از نو در انسان واقعی، انسان تنھا ھنگامی که 
ی، در زندگی روزمره، در کار انسانخودش تحليل برد و به عنوان يک فرد 

، قوای انسانی نوعی گردد، تنھا ھنگامی که  اش، ھستی ويژه و در واقعيت ويژه
دھی کند و  سازمانخودش را به عنوان نيروھای اجتماعی به رسميت بشناسد و 

ًنتيجتا، ديگر قدرت اجتماعی را در شکل قدرت سياسی، از خودش منفک 
  » . به فرجام رسيده استانساننسازد، تنھا از آن ھنگام است که رھايی 

 اثر، انقالب اجتماعی را بديل انقالب اينرکس، در  که مااينخالصه کالم 
با وجود . دھد  را بديل رھايی سياسی قرار میانسانسياسی و رھايی اجتماعی 

 انقالب اين دقيقِ اثر ھنوز ناگفته مانده است، مضمون اين، آن چه در اين
  . استانسانبخش اجتماعی  ست که رھايی ای اجتماعی و آن طبقه

  

  تجريدی انقالب اجتماعی به کمونيسم انديشه زگذار ا

در .  به فرانسه رفت و در پاريس اقامت گزيد١٨۴٣مارکس در اواخر سال 
 جا بود که با شرکت در جلسات بحث کارگران و محافل سوسياليست، در اين

بطن جنبش کارگری قرار گرفت و در ھمين نقطه است که گرايش او به 
 جھش را به وضوح اين. گيرد یکمونيسم، شکل قطعی و نھايی به خود م

 اثر است که ايندر . ديد" ی سھمی در نقد فلسفه حقوق ھگل مقدمه"توان در  می
 سخن انساناو نه فقط از انقالبی ژرف، ھمه جانبه و از پايه برای رھايی 

نقش و اھميت . داند بخش بشريت می گويد، بلکه پرولتاريا را نيروی رھايی می
 اثر، مورد بررسی قرار اين تئوری و عمل را نيز در تئوری انقالبی و رابطه

  .دھد می

ھای نظری حاکم، با  ست بر سر تا پای جامعه آلمان و ديدگاه  اثر که نقدیاين
  .گردد نقد و تحليل کوتاھی از مذھب، با نگرش ماترياليستی نوين آغاز می

ه است و نقد شود، نقد دين اساسا به پايان رسيد تا آنجا که به آلمان مربوط می«
ھمين که نيايش آسمانی قربانگاه و آتشدان . دين، پيش شرط ھر گونه نقدی است

ی که در واقعيت انسان. افتد  خطا به خطر میاينشد، ھستی زمينی ] ابطال[رد 
وھم آلود عالم روحانی به دنبال ابر مرد بوده و در آن چيزی جز بازتاب خود 

قعيت حقيقی خويش است و بايد باشد، به نيافته است، در آنجا که به دنبال وا
  . ، خرسند نخواھد شدانسانيافتن نمود خود، يعنی نا 
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. انسان سازنده دين است، نه دين سازنده انسان: بنياد نقد غير دينی چنين است
ی است که ھنوز به خويشتن انساندين در واقع، خود آگاھی و احترام به خود 

ی  ّ موجود مجردانساناما .  گم کرده استدست نيافته، و يا دو باره خود را
جھان ] به معنی[، انسان. نيست که بيرون از جھان در خود فرو رفته باشد

 جامعه سازنده دين يعنی آگاھی اين دولت و اين. دولت و جامعه:  استانسان
 جھان ايندين نظريه عام . اند اند، زيرا که خود، جھان واژگونه واژگونه جھان

ش، مايه شرف ھا آناش، منطق عامي المعارف خالصه  ايره، د]واژگونه[
اش و مبنای  اش، مکمل تشريفاتی اش، جواز اخالقی اش، شور و شيفتگی معنوی

ی است، انساندين تحقق خيالی جوھر . عمومی تسلی و توجيه حقانيت آن است
 اينبنا بر . ی ھيچ واقعيت حقيقی را از آن خود نکرده استانسانزيرا جوھر 

رزه با دين، به طور غير مستقيم،مبارزه با جھانی است که دين عطر معنوی مبا
  .آن است

رنج دينی در آن واحد، ھم بيان رنج واقعی و ھم اعتراضی به ضد رنج واقعی 
 سرکوب شده، قلب دنيای بی قلب، و روح شرايط بی روح انساندين آه . است
  .دين، افيون مردم است. است

ختی واھی مردم، به معنی خواست بر حق الغای دين، ھمچون خوشب
فراخواندن مردم به رھا کردن توھمات، در باره . خوشبختی واقعی آنان است

شرايط خود، به معنی دعوت آنان به رھا کردن شرايطی است که نيازمند توھم 
محنتی است که دين ھاله  قد دنيای خاکی پر نقد دين، در نطفه، ناينبنا بر . است

 وظيفه تاريخ است که با نا پديد شدن دنيای ديگر حقيقت، اينا بر بن... آن است
 است اينوظيفه فوری فلسفه در خدمت تاريخ .  جھانی را مستقر کنداينحقيقت 

اش، از خود بيگانگی   در شکل مقدسانسانکه با برمال شدن از خود بيگانگی 
  . در شکل ھای نا مقدس آن را نيز افشا کند

شناسی به  نقد دين به نقد حقوق و نقد يزدانن به نقد زمين، بدين سان، نقد آسما
  ».گردد نقد سياست تبديل می

نگری  و در ادامه بحث، جامعه آلمان، نگرش ھگلی دولت و حقوق، يک جانبه
ھای جوان در ناديده گرفتن نقش عمل برای دگرگونی وضع  نظری ھگلی

ل که اھل عمل موجود آلمان، تحقير تئوری از سوی حزب به اصطالح عم
رفت، به نقد کشيده  ھای عملی رفرم فراتر نمی بودنش از محدوده درخواست

شود، يک عمل واقعی، يعنی يک انقالب  آن چه که به پيش نھاده می. شوند می
  .است
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تواند به انقالبی دست يازد که آن را نه   سؤال که آيا آلمان میايندر پاسخ به 
يتی انسان ارتقا دھد، بلکه آن را به اوج ھای مدرن ی ملت فقط به سطح رسمی

  ھاست؟ الوقوع آن ملت  قريبآيندهباال برد که 

نيروی . تواند جانشين نقد، با سالح گردد سالح نقد، مسلما نمی«: نويسد می
مادی بايد با نيروی مادی در ھم شکسته شود، اما تئوری نيز ھمين که توده گير 

گيرد که  ھا را فرا می تئوری ھنگامی توده. شود، به نيروی مادی مبدل می گردد
 استداللی جدلی انسان کند و ھنگامی در جھت انساناستداللی جدلی در جھت 

راديکال بودن به معنی دست بردن به ريشه مسائل . کند که راديکال باشد می
تئوری تنھا تا آن جا در ميان ...  استانسان، ريشه خود انساناما برای . است

تنھا انقالب نيازھای ... يابد که تحقق نيازھای آن مردم باشد میمردمی تحقق 
دقيقا ] در آلمان[آيد که  تواند انقالبی راديکال باشد و به نظر می راديکال، می

  ».ھا و زمينه چنين انقالبی وجود ندارند شرط پيش

مطرح کرده بود، " مسئله يھود"مارکس، بحث انقالب اجتماعی را که در 
 نه انقالب راديکال، اين«: گويد کشد و می تر به ميان می ر و دقيقت اکنون صريح

، بلکه بيشتر، انقالب جزئی و صرفا سياسی است که برای انساننه رھائی عام 
ھای بنا را بی تغيير باقی   تخيلی است، انقالبی که ستونرويايیآلمان، 

ی نظام ھا نآگويد که تمام بني  جا از انقالبی سخن میاين او در ».گذارد می
 انسانبحث رھايی اجتماعی " مسئله يھود"در . داری را دگرگون سازد سرمايه

 ايناکنون، اما، . بخش مطرح نشده بود به ميان کشيده شد، اما ھنوز طبقه رھايی
 مسئله، با يکی از اينبا طرح . گردد بخش، پرولتاريا اعالم می نيروی رھايی

شود که پرولتاريا را نيرويی   حساب میھای سوسياليسم تخيلی نيز تسويه نگرش
بايستی از سر ترحم به آن  پنداشت که گويا طبقات غير کارگر می غير فعال می

پرولتاريا اکنون در سوسياليسم کارل مارکس، نيرويی زنده و فعال . کمک کنند
  .باشد بخش تمام بشريت می است که رھايی

  در کجاست؟پس امکان مثبت رھايی آلمانی : نويسد مارکس می

ای در  ای، طبقه ای با زنجيرھای ريشه در شکل گيری طبقه«: دھد پاسخ می
ای که انحالل ھمه  ای از جامعه مدنی نيست، رسته جامعه مدنی که طبقه

ای  اش خصلتی عام دارد و ھيچ حق ويژه ای که با رنج عام ھاست؛ حوزه رسته
که به ضد او دائمی شده خواھد؛ زيرا نه از ستم ويژه، بلکه از ستم عام  نمی

ی باشد نه تاريخی، انسانتواند خواھان مقام  برد، که تنھا می است، رنج می
جانبه با نتايج، بلکه در تضاد ھمه جانبه با بنيادھای  ای که نه در تضاد يک طبقه

اش از ھمه  تواند بدون رھائی ای که نمی دولت آلمانی است؛ سرانجام، حوزه
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 رو بدون آزاد کردن ھمه حوزه ھای ديگر اين از حوزه ھای ديگر جامعه و
جامعه، خود را رھا سازد، در يک کالم، طبقه ای که مظھر از دست رفتگی 

، انسانتواند از طريق فتح کامل دو باره   تنھا میاين است و بنا بر انسانکامل 
. ... ست  انحالل جامعه در رسته ای خاص، پرولتاريااين. خود را به دست آورد

 موجود جھان، صرفا راز وجود خويش تا کنونیولتاريا با اعالم انحالل نظم پر
پرولتاريا با .  نظم جھان استاينسازد، زيرا او انحالل واقعی  را آشکارمی

خواست نفی مالکيت خصوصی، صرفا چيزی را که جامعه ھمچون پايه اصلی 
ی جامعه، وجود او قرار داده ، يعنی چيزی را که به او ھمچون محصول منف

بدون  آن که خود در ايجاد آن دخالت داشته باشد، شخصيت داده است، به سطح 
ھمان گونه که فلسفه سالح مادی خود ... يک رکن اصلی جامعه ارتقاء می دھد

يابد، پرولتاريا نيز، سالح فکری خود را در فلسفه، پيدا  را در پرولتاريا می
  ...کند می

مکن است، آزادی بر طبق ديدگاه آن تئوری تنھا آزادی آلمان که در عمل م
  ».داند  ، موجود برين میانسان را برای انساناست که 

  

  نقد اقتصاد سياسی از موضع کمونيستی

اش در  نگاری  اشاره شد که مارکس از ھمان دوران کوتاه روزنامهاينپيش از 
، ١٨۴۴تا اواسط سال . آلمان، مطالعه اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد

 زمينه انجام داد و اقتصاد سياسی را با نگرشی اينتحقيقات مفصلی را در 
 -ھای اقتصادی  نوشته  تحقيقات، دستاينماحصل . نقادانه مطالعه کرد

  . نوشته شد١٨۴۴ست که در فاصله آوريل تا اوت  فلسفی

ھای  گيرد و شالوده ھا، اقتصاد سياسی مورد نقد قرار می نوشته  دستايندر 
داری با درک ماترياليستی تاريخ و بينش کمونيستی به  تصادی جامعه سرمايهاق

ھای جديد  شود از مجموع ايده برای نخستين بار تالش می. شوند نقد کشيده می
  بينی واحد پرولتری به شکلی انتظام فلسفی، اقتصادی و سوسياليستی، جھان

  .يافته، پرداخت گردد

 عنوان مزد کار، به بررسی مسئله  اثر، تحتاينمارکس در بخش نخست 
 مرحله، در نقد نظام ايناگر چه مارکس، ھنوز در . پردازد دستمزد کارگران می

ی، از مقوله رايج در اقتصاد سياسی د بگير کار مزسيستمداری و  سرمايه
کند و نه ارزش نيروی کار، اما محتوای نوينی  کالسيک، ارزش کار استفاده می

  : گويد او می. کشد ی سياسی را به نقد میھا آنت اقتصادددھد و نظرا به آن می
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ًگويد که اساسا و از لحاظ نظری، کل محصول  اقتصاددان سياسی به ما می«
کند که در واقعيت عملی، آن  اما در ضمن اعالم می. کار به کارگر تعلق دارد

ی، ناپذيراست، يعن ترين بخش توليد و اجتناب کند، کوچک چه کارگر دريافت می
 و برای انسانفقط آن مقداری که برای بقايش به عنوان کارگر و نه به عنوان 

  . ضروری استھا انسانتوليد مثل کارگران برده و نه 

شود و سرمايه  گويد که ھمه چيز با کار خريده می اقتصاددان سياسی به ما می
که کند که کارگری  چيزی جز کار انباشته نيست، اما در ھمان حال اعالم می

اش را  یانسانقادر نيست ھر چيزی را بخرد، مجبور است خود و ھويت 
  .بفروشد

ًدر حالی که اجاره دريافتی مالکی بيعار و تنبل، معموال برابر يک سوم 
ای است که از  داری فعال، دو برابر بھره محصول آن زمين است و سود سرمايه

آورد، چنان ناچيز  یکه کارگر درم" تری چيز بيش"کند،  پول خود دريافت می
در حالی . اش، دو بچه بايد از فرط گرسنگی بميرند است که از ميان چھار بچه

تواند ارزش  که بنا به نظر اقتصاددانان سياسی، آدمی فقط با کار است که می
محصوالت طبيعت را افزايش دھد و کار، دارايی فعال آدمی است، بنا به ھمان 

که فقط به خاطر داشتن ھمين مقام، خدايانی دار  نظر، مالک زمين و سرمايه
شوند، ھمه جا برتر از کارگر ھستند و برای او  کار محسوب می ممتاز و بی

  .کنند قانون وضع می

در حالی که بنا به نظر اقتصاددانان سياسی، کار يگانه قيمت ثابت چيزھاست، 
جود چيزی ناپايدارتر از قيمت کار که در معرض نوسانات فراوان است، و

  .ندارد

برد و ثروت و رفاه  در حالی که تقسيم کار، قدرت توليدی کار را باال می
کند و او را تا سطح يک  دھد، کارگر را تھيدست می جامعه را افزايش می

 اينشود و  در حالی که کارگر باعث انباشت سرمايه می. دھد ماشين تقليل می
دار   بيش از پيش به سرمايهگردد، کارگر انباشت موجب افزايش رفاه جامعه می

شود و سراسيمه به کار بيش از حد  گردد، درگير رقابتی سخت می وابسته می
  .آورد که افت شديد جسمانی از عواقب آن است روی می

در حالی که بنا به نظر اقتصاددانان سياسی، منافع کارگران ھيچ گاه در تقابل 
ً ضرورتا رو در روی منافع گيرد، جامعه ھميشه و با منافع جامعه قرار نمی

ناگفته پيداست که اقتصاد سياسی، پرولتاريا را يعنی ... ايستد کارگران می
، ]خود[کند و فقط با کار  ای ندارد و اجاره بھايی دريافت نمی ی که سرمايهانسان

کند، چيزی بيش از يک  سويه و انتزاعی، زندگی می با کاری يک] آن ھم[
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 موضوع را طرح اينتواند  ت که اقتصاد سياسی میھمين اس. داند کارگر نمی
ھا، فقط بايد تا آن اندازه دريافت کند که  نمايد که پرولتاريا، درست مثل اسب

وقتی کارگر مشغول کار نيست، اقتصاد سياسی او . بتواند به کارش ادامه دھد
دھد و چنين مالحظاتی را به قانون   مد نظر قرار نمیانسانرا به عنوان يک 

يفری، پزشکان، مذھب، جداول آماری، سياست و مأموران رسيدگی به ک
  ».کند ھا واگذار می نوانخانه

ھا به مسئله از خود بيگانگی کار، به  نوشته ای از دست بخش قابل مالحظه
نظام مبتنی بر . ھا اختصاص يافته است عنوان بنيان تمام از خود بيگانگی

ردد که نتايج و ثمرات و خود گ مالکيت خصوصی و تقسيم کار، باعث می
 تبديل انسان، به چيزی مستقل، بيگانه و مسلط و فرمانروا بر ھا  انسانفعاليت 

داری و توليد کااليی بسط يافته، که نيروی کار نيز به  در نظام سرمايه. شوند
  .رسد شود، از خود بيگانگی، در تمام اشکال آن به اوج خود می کاال تبديل می

  :گويد می" کار بيگانه شده "مارکس در مبحث

کند و محصوالتش از لحاظ قدرت و  تری توليد می ھر چه کارگر ثروت بيش«
تری  ھر چه کارگر، کاالی بيش. گردد شود، فقيرتر می تر می مقدار بيش

افزايش ارزش جھان اشياء، . شود تری تبديل می آفريند، خود به کاالی ارزان می
  . داردھا انسانھان نسبتی مستقيم با کاستن ارزش ج

کند، بلکه خود و کارگر را نيز به عنوان کاال توليد  کارگر فقط کاال توليد نمی
بيگانگی ... ( کند  با ھمان نسبتی است که به طور کلی کاال توليد میاينکند و  می

: گردد  شکل بيان میاينکارگر از محصول خود در قوانين اقتصاد سياسی به 
تر مصرف کند؛ ھر قدر ارزش  کند، بايد کم وليد میتر ت ھر چه کارگر بيش

گردد؛ ھر چه  تر می ارزش بھاتر و بی کند، خود بی تری توليد می بيش
گردد؛ ھر چه  تر می محصوالتش بھتر پرورانده شده باشد، خود کژديسه

تر؛ ھر  تر، خود ناتوان تر؛ ھر چه کار قدرتمند تر، خود وحشی محصولش متمدن
  ).تر برده طبيعت تر و بيش تر، خود کودن هچه کار ھوشمندان

و ) کار(اقتصاد سياسی با ناديده گرفتن رابطه مستقيم ميان کارگر 
درست است که . کند محصوالتش، بيگانگی ذاتی در سرشت کار را پنھان می

کند اما برای کارگر، فقر و  انگيز توليد می کار برای ثروتمندان اشيايی شگفت
ست، اما برای کارگر آلونکی  ی قصرھا کار به وجود آورنده. آفريند تنگدستی می

ماشين را . آفرين است آفريند، اما برای کارگر زشتی کار زيبايی می. سازد می
ی ھا آنکند اما بخشی از کارگران را به کار وحشي می] دستی[جايگزين کار 
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ی شعور  هکار توليدکنند. کند دھد و بقيه کارگران را به ماشين تبديل می سوق می
  ».آورد شعوری به بار می است اما برای کارگران خرفتی و بی

کند که اگر محصول کار، چون نيرويی بيگانه در  مارکس سپس سؤال می
گيرد، پس به چه کسی تعلق دارد؟ به کسی که کار در  برابر کارگر قرار می

اصل گيرد، کار و محصول کار به او تعلق دارد و منفعت ح خدمت او انجام می
يعنی به مالک و صاحب . گيرد از محصول کار نيز در اختيار او قرار می

  .شيئی

 یداری، تشديد تضادھای طبقاتی، الغا ی نظام سرمايهھا آنمارکس با نقد بني
مالکيت خصوصی و برقراری کمونيسم را برای رفع تضادھا و از خود 

  :گويد کند و می گيری می ھا نتيجه بيگانگی

نای بازگشت کامل آدمی به خويشتن به عنوان موجودی به مع«کمونيسم 
بازگشتی آگاھانه و کامل در چارچوب کل ثروت : است) یانسانيعنی (اجتماعی 

طبيعت [  کمونيسم که ناتوراليسمی اين]. جامعه[و رفاه حاصل از تکامل قبلی 
يکسان است و به ]  باوریانسان[ ًکامال رشد يافته است، با اومانيسم ] باوری

ًعنوان اومانيسم کامال رشد يافته با ناتوراليسم برابر است کمونيسم راه حل : ِ
  »...واقعی تعارض آدمی با طبيعت و آدمی با آدمی است

کننده توليد در  در ادامه ھمين مبحث است که برای نخستين بار، بر نقش تعيين
الق، مذھب، خانواده، دولت، قانون اخ«: شود روند زندگی اجتماعی تأکيد می

ھای ويژه توليد ھستند و از قانون عام آن تبعيت  ًعلم، ھنر و غيره، صرفا شيوه
 فراتر رفتن ايجابی از مالکيت خصوصی، به عنوان از تحت اينبنا بر . کنند می

ی، ھمانا فراتر رفتن ايجابی از ھر گونه بيگانگی انسانّتملک درآوردن زندگی 
  »...است

  

   حزب پرولتریھا برای ايجاد يک نخستين گام

 -ھای عملی  توانست جدا از فعاليت ھای نظری مارکس، ھرگز نمی پيشرفت
ًمارکس صرفا . اش با جنبش طبقاتی کارگران، رخ دھد انقالبی او و رابطه

آثار تئوريک وی مبتنی . يک فعال عملی جنبش کارگری بود. پرداز نبود نظريه
. يافت خاست و تکامل می ی بر م ملیاز فعاليت ع. بر تجربه عملی جنبش بود

ای تنگاتنگ  ش به پاريس، در رابطه ًھمان گونه که قبال گفته شد، از ھنگام ورود
، با محافل اينعالوه بر . با جنبش کارگری و سوسياليستی فرانسه قرار گرفت

  .کارگری آلمانی در فرانسه ارتباط داشت
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 که به فرانسه وران آلمانی ھای پيش، گروھی از کارگران و پيشه  از سال
مھاجرت کرده بودند، تحت تأثير جنبش کارگری و سوسياليستی فرانسه، خود 

 اتحاديه که اين، گروھی، از ١٨٣۶در . را در يک اتحاديه متشکل ساخته بودند
در پی شکست . اغلب کارگر بودند، جدا شدند و اتحاديه عدالت را تشکيل دادند

، اعضای آن پراکنده  لو رفتھا آنفی الت مخ، تشکي١٨٣٩قيام مردم فرانسه در 
ی در فرانسه، سوئيس و لندن فعاليت ھا آنشدند و به صورت محافل جداگ

اش با جوامع مختلف کارگری   مارکس، بعدھا، در مورد رابطهخود. کردند می
در ضمن اولين دوران اقامتم در پاريس، با رھبران «: آلمانی و فرانسوی نوشت

ھمان . کردند، مراودات شخصی برقرار نمودم ندگی میکه در آنجا ز" اتحاديه"
طور که با رھبران اکثر جوامع مخفی کارگری فرانسه نيز چنين مراوداتی 

  ». درآيمھا آنالبته بدون آن که به  عضويت . داشتم

ھای سوسياليسم تخيلی   جوامع عضو نشد، ديدگاهاينعلت آن که مارکس در 
کرد از  اما تالش می. گرانه و آنارشيستی بود هھای توطئ  و تاکتيکھا آنحاکم بر 

ھا برقرار کرده بود، از جھت نظری   انجمناينای که با رھبران  طريق رابطه
  . تأثير بگذاردھا آنبر 

 که پس از ديدار با انگلس، قرار شد فعاليت مشترک ١٨۴۴از اواسط سال 
 و ھای عملی در ارتباط با کارگران مستمری را پيش برند، فعاليت

  .ھای کشورھای ديگر نيز گسترش پيدا کرد سوسياليست

اش، از فرانسه اخراج شد و از فوريه  ھای انقالبی مارکس، به علت فعاليت
در بروکسل، تالش وی برای ايجاد .  در بروکسل بلژيک اقامت گزيد١٨۴۵

بينی علمی طبقه  يک حزب پرولتری با نگرش سوسياليسم نوينی که حاوی جھان
  .د، افزايش يافتکارگر باش

، کميته مکاتباتی يا ارتباطی کمونيستی در بروکسل ١٨۴۵در اوايل سال 
ھای کارگری کشورھای مختلف  تشکيل گرديد که ھدف آن ايجاد ارتباط با جنبش

ھای کمونيست در تعدادی   کميته به زودی توانست ارتباطاتی با گروهاين. بود
ھای پاريسی اتحاديه،  ر لندن، انجمناز شھرھای آلمان، رھبری اتحاديه عدالت د

در انجمن کارگران آلمانی . ھای جنبش کارگری انگليس، برقرار نمايد چارتيست
. در بروکسل، ويلھلم ولف، نيز حضور داشت که رھبر قيام بافندگان سيلزی بود

مالحظات انتقادی بر مقاله شاه پروس و رفرم "قيامی که مارکس در مقاله خود 
فقط "دفاع از آن برخاسته بود و خاطر نشان ساخت که خلق آلمان به " اجتماعی

مارکس در " .اش را بيابد تواند عنصر پويای رھايی در پرولتارياست که می
ای به انگليس، به اتفاق انگلس با رھبران جنبش   ھفته۶ھمين سال، در يک سفر 
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زندگی کارگری چارتيست و مھاجرين انقالبی کشورھای مختلف که در انگليس 
المللی تالش  کردند، مالقات و مذاکره داشت و برای ايجاد يک تشکل بين می

  .ايجاد گرديد" برادری دمکراتيک" به نام ١٨۴۵ تشکل در سپتامبر اين. نمود

  

   تاريخی پرولتاريا-نقش جھانی

بينی  تر جھان ھای عملی، برای پرداخت کردن ھر چه بيش  فعاليتايندر بطن 
ری با انواع و اقسام سوسياليسم غير کارگری، کار نظری خود نوين و مقابله نظ

  .ًرا مشترکا با انگلس ادامه داد

، با مارکس در پاريس داشت، ١٨۴۴در جريان مالقاتی که انگلس در اوت 
به .  بر سر مسايل مختلف، نقطه نظرات واحدی دارندھا آنروشن شده بود که 

ًند تا مشترکا نقدی بر نظرات  روز در پاريس ما١٠پيشنھاد مارکس، انگلس 
 ھا آنبورژوايی  ھای جوان به رھبری برونو بوئر و سوسياليسم خرده ھگلی

 اثر که نقش اصلی را در تدوين آن، مارکس بر عھده داشت، اين. بنويسند
  .نام گرفت" خانواده مقدس"

ھای جوان، مواضع راديکال گذشته خود را از دست داده   مقطع، ھگلیايندر 
 در برابر نظرات مارکس، که پرولتاريا را ھا آن.  بودندغلتيدهراست در و به 

حال و منفعلی که  دانست، کارگران را توده بی بخش می نيرويی فعال و رھايی
، تنھا عنصر فعال در ھا آناز ديدگاه . کردند ست معرفی می مانع ترقی اجتماعی

نقدگرايی  "نامآن،  بود که به ھا آن جھانی، فعاليت نظری - روند تاريخی 
  .داده بودند" نقادانه

آليسم فلسفی ھگل به نقد   نظرات، به ھمراه کليت ايدهاين در خانواده مقدس، 
شوند و در وجه اثباتی، نظرات ماترياليستی و کمونيستی که پيش از  کشيده می

گردند و نقش   تر مطرح می   بودند، مبسوط  نيز در آثار مارکس مطرح شدهاين
ی موجود، از انسان تاريخی پرولتاريا و رسالت آن در دگرگونی نظم نا- جھانی 

  : اثر آمده استايندر . وضعيت کنونی آن نتيجه گيری می شود

 رو به يک کل واحد شکل ايناز . پرولتاريا و ثروت، ضدين يکديگرند«
 اينًمسئله دقيقا . اند ھای جھان مالکيت خصوصی ، ھر دو آفريدهھا آن. دھند می
کافی نيست که .  دارد(antithesis) تضاد اينت که ھر يک چه جايگاھی در اس
  . را دو جنبه يک کل واحد اعالم کنيمھا آن

مالکيت خصوصی، به عنوان مالکيت خصوصی، به عنوان ثروت، ناگزير 
مالکيت . است از موجوديت خودش و لذا ضدش، پرولتاريا، صيانت کند

پرولتاريا .  باشد جنبه اثباتی تضاد میخصوصی که خوشنود از خويشتن است، 
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بالعکس، به عنوان پرولتاريا ناگزير است، خودش و لذا، ضدش، مالکيت 
ملغا  کننده وجود اوست و از او پرولتاريا می سازد، خصوصی را که تعيين

 جنبه نافی تضاد، بی قراری تضاد در درون خود، مالکيت خصوصی اين .نمايد
  ...ويشتن استمنحل شده و منحل کننده خ

به راستی، مالکيت خصوصی، در جريان حرکت اقتصادی خود، خويشتن را 
دھد، اما، تنھا از طريق تحولی که مستقل از آن است،  به سوی انحالل سوق می

ناآگاھانه است و بنا به ماھيت امور، بر خالف ميل و اراده مالکيت خصوصی 
 را به عنوان پرولتاريا توليد يعنی فقط تا جايی که پرولتاريا. گيرد انجام می

يتی که از انسانکند، فقری که از فقر مادی و معنوی خود آگاه است، نا می
  . نفی کننده خويشتن استايناش، آگاه است و بنا بر  يتانساننا

آورد که مالکيت خصوصی با توليد  پرولتاريا، حکمی را به مرحله اجرا درمی
ھمان گونه که حکمی را به مرحله . دکن پرولتاريا، در مورد خودش صادر می

گذارد که کار مزدبگيری، با توليد ثروت برای ديگران و فقر برای  اجرا می
ھنگامی که پرولتاريا پيروز شود، به ھيچ . خودش، عليه خود صادر کرده است

گردد، چرا که تنھا با نفی خودش و  روی، به وجه مطلق جامعه تبديل نمی
کننده  ، پرولتاريا ھمچون ضدی که تعييناينبنا بر. دتواند پيروز شو ضدش، می

  ...گردد آن است، يعنی مالکيت خصوصی، ناپديد می

بست تمام شرايط زندگی جامعه  از آن جايی که شرايط زندگی پرولتاريا، جمع
، خود را در انسانترين شکل آن است، از آن جايی که  یانسانکنونی در نا

، در ھمان حال، نه فقط ايناده است و با وجود پرولتاريا گم کرده و از دست د
ًگشتگی، آگاھی نظری کسب کرده، بلکه بنا به يک نياز مبرم مطلقا  از آن گم

 بيان عملی -اش ساخت  توان آن را انکار نمود و پنھان یآمرانه که ديگر نم
يت سر به شورش برداشته است، چنين انسان نااينواسطه، عليه   بی- ضرورت
اما پرولتاريا . تواند و بايد خود را رھا سازد ود که پرولتاريا میش نتيجه می

پرولتاريا . تواند خود را رھا سازد، مگر با الغاء شرايط زندگی خودش نمی
 که تمام شرايط غير اينتواند شرايط زندگی خودش را ملغا سازد، بدون  نمی
. ، ملغا سازداند ی زندگی جامعه کنونی را که در وضعيت خودش جمع آمدهانسان

مسئله . کند ّپرولتاريا، بيھوده از مکتب دشوار، اما پوالدين کار، طی طريق نمی
 لحظه ، چه چيزی را اين يا آن پرولتر يا حتا کل پرولتاريا، در اين نيست که اين

 است که پرولتاريا چه ھست و به اينمسئله .  خود در نظر دارد به عنوان ھدف
ھدف و عمل . گزير به انجام چه چيزی خواھد بودً ھستی، تاريخا نااينحسب 



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

١٧

دھی سازماناش، پيشاپيش، در شرايط زندگی خودش و نيز در کل  تاريخی
  ».جامعه بورژوايی کنونی، آشکار و قطعی، ترسيم شده است

  

   حساب با ماترياليسم فوئرباختسويه

  جانبه درک مادی تاريخ پرداخت ھمه  و

، مارکس و انگلس، کار نظری مشترک "سخانواده مقد"پس از انتشار کتاب 
  . ادامه دادند١٨۴۵در اواخر سال " ايدئولوژی آلمانی"خود را با نوشتن 

.  زمان بوداينبينی نوين، تا  کتاب ايدئولوژی آلمانی، نقطه اوج تکامل جھان
گردد و فلسفه ما   اثر، درک مادی تاريخ، در تمام اجزايش پرداخت میايندر 

  .گيرد  انتقادی سخت و کوبنده قرار میبعد ھگلی در معرض

 اثر، مارکس، در تزھای خود در مورد فوئرباخ، يک تسويه اينپيش از تدوين 
حساب قطعی و کامل با ماترياليسم فوئرباخ کرده بود و نظرات اثباتی خود را 

  تزھا مفھوم وايندر اساس، . خالصه و کوتاه در برابر آن قرار داده بود
کننده پراتيک مادی در  رياليستی نوين را پيرامون نقش تعيينبرداشت نگرش مات

. دھند  نظری و غير فعال پيشين قرار میمماترياليسی، در برابر انسانشناخت 
و تئوری . پراتيک، نقطه آغاز، اساس، محک و ھدف ھر گونه شناخت است«

 در  که به يک عامل فعال و مؤثر در تکامل اجتماعی تبديل شود، بايداينبرای 
  :گويد  مارکس می». انقالبی زنده تجسم يابد-فعاليت عملی 

 است اين از جمله فوئرباخ -نقص اصلی ماترياليسم ھمه فيلسوفان، تاکنون «
 فقط به صورت عين يا نگرش ھا آنکه شيئی، واقعيت، جھان محسوس در 

شود، نه به صورت فعاليت بشری مشخص يا  به طور ذھنی درک می] تأمل[
، برای مخالفت با ]واقعيت [ ی فعال دھد که چرا جنبه  نشان میاين .پراتيک

البته فقط به صورت انتزاعی، چرا که . آليسم بسط داده شد ماترياليسم، توسط ايده
فوئرباخ . شناسد  که ھست، نمی آليسم طبعا فعاليت واقعی و مشخص را چنان ايده

 فعاليت خود است، ولی ًدر پی اعيان مشخص، واقعا متمايز از اعيان انديشه
" ذات مسيحيت"به ھمين دليل در کتاب  .نگرد بشری را چون فعاليت عينی نمی

گيرد و درک خود از  ی میانسانرا فعاليتی اصالتا ] تئوريک[فقط نظری 
 ايناز . کند ی آن محدود می پراتيک را به شکلی از تظاھر حقير جھود وارانه

را "  انتقادی-عملی "، اھميت فعاليت "انقالبی"جاست که وی اھميت فعاليت 
  ».يابد درنمی
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ای  نه، مسئله  مسئله که آيا انديشه بشری دارای حقيقتی عينی ھست يااين«
، بايد انساندر پراتيک است که . ای عملی است نظری نبوده، بلکه مسئله

مناقشه  . جا و اکنون اثبات کندايناش را،  حقيقت، يعنی واقعيت و توان انديشه
ای  واقعيتی انديشه ای جدا از پراتيک صرفا مسئله ی واقعيت يا بی  بارهدر

  ».آخوندی است

 که آن را جدا از انسانمارکس در برابر برداشت تجريدی فوئرباخ از 
فوئرباخ «: گويد گيرد، می مناسبات اجتماعی و واقعيت تاريخی در نظر می

که ذات ] گيرد نظر نمیدر [کند، اما  گرچه ذات دينی را در ذات بشری حل می
 ذات، اين. بشری امری انتزاعی در درون فرد بشری جدا از افراد ديگر نيست

از آنجا که فوئرباخ به . ای از روابط اجتماعی است در واقعيت خويش مجموعه
  :پردازد، به ناگزير  موجود واقعی نمیايننقد تحقيقی 

ی منتزع و جدا انسانرد گيرد و با فرض وجود يک ف جريان تاريخ را ناديده می
از ديگران، روح دينی را چيزی تغيير ناپذير و به خودی خود موجود 

 .پندارد می

به عنوان کليت درونی گنگ " نوع "در نتيجه، وجود بشری را فقط به عنوان 
  ». گيرد که محمل صرفا طبيعی ارتباط افراد با يکديگر است، در نظر می

فيلسوفان، تنھا، جھان "شود که  مطرح می تز معروف مارکس اينو باالخره، 
مسئله، اما بر سر دگرگون کردن جھان . اند ھای گوناگون تبيين کرده را به شيوه

  ."است

ھا و نقد  ًتوان صرفا از طريق انديشه  تز بدان معناست که جھان را نمیاين
 جھان، دگرگون ساخت، بلکه بايد آن را با نقدی نظری که برخاسته ايننظری 

  .عمل است، شناخت و با عمل انقالبی آن را دگرگون ساختاز 

 انتشار ١٨۴۴ تزھا، البته در آثار پيشين مارکس که از اينھای نظری  نطفه
بسط و . اند  جا انسجام يافته، و تکميل شدهاينيافتند، نيز وجود داشت، اما در 

 .يابيم  را در ايدئولوژی آلمانی میھا آنتفصيل 

مورد بحث " ايدئولوژی آلمانی" ترين مسايلی که در مھمرداختن به پيش از پ
وی .  اثر را از خود مارکس بشنويمايناند، نخست ھدف از نگاشتن  قرار گرفته

ای از درک مادی  ، که فشرده١٨۵٩اش بر نقد اقتصاد سياسی در سال  در مقدمه
  :دھد، نوشت تاريخ، يا ماترياليسم تاريخی، را ارائه می

اش در مورد انتقاد  لس که از ھنگام نگارش طرح درخشانفردريک انگ... «
از مقوالت اقتصادی، تبادل نظر مستمری از طريق مکاتبه با وی داشتم، از راه 

، ١٨۴۵ھنگامی که در بھار . ديگری، به ھمان نتايجی رسيد که من رسيده بودم
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قابله او نيز در بروکسل اقامت گزيد، تصميم گرفتيم که با ھم، نظرمان را در م
با نظر ايدئولوژيک فلسفه آلمانی مدون سازيم و در حقيقت، با وجدان فلسفی 

 تصميم به شکل انتقادی از فلسفه مابعد اين. پيشين خود تسويه حساب نماييم
ھا بود که به  رگ و قطور، مدتنوشته در دو جلد بز دست. ھگلی، عملی گرديد

ر دادند، در نتيجه تغيير شرايط، ی در وستفالی رسيده بود که به ما خبھا هانخچاپ
ھا  نوشته را مشتاقانه به انتقاد جونده موش ما دست. امکان چاپ آن نيست

مان که ھمان روشن ساختن مسئله برای  سپرديم، چرا که ما به ھدف اصلی
  ».خودمان بود، دست يافته بوديم

 در فصل اول ايدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس، تبيين ماترياليستی و«
افراد واقعی، فعاليت "ھای واقعی، از  شرط علمی از تاريخ را از مقدمات و پيش

شرط تمام تاريخ  پيش. کنند  میاستنتاج" ھا آن و شرايط مادی زندگی ھا آن
 که بتوانند به عنوان اين برای ھا انسان." ی استانسانوجود افراد "بشريت 

بايستی زنده  ًند، مقدمتا می، به قلمرو تاريخ گام نھند و تاريخ را بسازانسان
 بدان اين. ی خود بپردازندانسانبمانند، زندگی کنند و به تجديد توليد وجود 

بايستی نيازھای اوليه خود را برآورده سازند،  معناست که قبل از ھر چيز می
در يک کالم، وسايل . يعنی بخورند، بياشامند، بپوشند و مسکن گزينند

 به مجرد آن که شروع به توليد ھا انسان"در واقع . شان را توليد کنند معيشت
 با ھا انسان. شوند بين خود و حيوانات تميز قايل می... کنند وسايل معاش خود می

شان  توليد وسايل معيشت خود به طور غير مستقيم به توليد زندگی مادی
  .پردازند می

اول به ، در درجه ھا آن به توسط خود ھا انساننحوه توليد وسايل معيشت 
 و وسايلی که بايد بازتوليد شوند ھا آنماھيت وسايل معيشت قابل دسترس 

.  شيوه توليد را فقط بازتوليد وجود جسمانی افراد انگاشتايننبايد . بستگی دارد
 افراد، شکل معينی از اينبرعکس، شيوه توليد مزبور، شکل معينی از فعاليت 

 با بيان زندگی خود، ھا انسان. ستھا آنشان و شيوه معينی از زندگی  بيان زندگی
، از نظر نوع توليد و ھا آن با توليد ھا آن ھستی اينبنا بر. يابند ھستی می

 به شرايط مادی توليد ھا انسان رو، ھستی ايناز . چگونگی توليد منطبق است
  ». بستگی داردھا آن

ر آن به   بر طبيعت خارج از خود، تأثيرگذاری بر آن و تغييھا انساناما کنش 
نحوی که مواد و محصوالت طبيعت را مطابق نياز خود درآورند، يک جنبه از 

 که بتوانند از طريق توليد، وسايل معاش اين برای ھا انسان. عمل توليد است
ای معين و تبادل  ھمکاری متقابل به شيوه"خود را فراھم آورند، ناگزير به 
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 در جريان توليد وارد مناسبات ًيعنی الزاما. ھستند" شان ھای متقابل فعاليت
 اينشکل . ستھا آنشوند که مستقل از اراده و آگاھی  معينی با يکديگر می

مناسبات را در ھر دوره معين تاريخی، وضعيت نيروھای توليد، سطح رشد 
ی توليدکننده و وسايل ھا انسانکند که دربرگيرنده  نيروھای مولده، تعيين می

که " مناسبات توليد" ايدئولوژی آلمانی به جای واژه در. توليد در کليت آن است
شود، که  استفاده می" مراوده"برند، از واژه  ًبعدا مارکس و انگلس به کار می

 جا اينمتضمن مراوده بين افراد است در «توليد . رساند ًحدودا ھمان معنا را می
رتباط مادی  يک اھا انسانبين « ».کند  مراوده را توليد تعيين میايننيز شکل 

شود و قدمت آن به قدمت خود  که توسط نيازھا و شيوه توليدشان تعيين می
  ».کند ً ارتباط دائما اشکال جديدی پيدا میاين. رسد، وجود دارد  میھا انسان

در ھر . باشند لذا مناسبات توليد ثابت و پايدار نيستند، بلکه گذرا و تاريخی می
، ساخت اقتصادی جامعه، يعنی آن بنيان  مناسبات توليدیاينای کليت  جامعه

کننده اشکال معين آگاھی اجتماعی، نھادھا  دھند که تعيين اقتصادی را تشکيل می
به عبارت ديگر، بر . و مؤسسات معين سياسی، حقوقی، مذھبی و غيره است

ای از   ايدئولوژيک، مجموعه-  زيربنای اقتصادی يک روبنای سياسی اينمبنای 
يد و نظرات حقوقی، سياسی، فلسفی، مذھبی، ھنری، اخالقی و ھا، عقا انديشه

. گيرد  و مؤسسات سياسی، حقوقی، مذھبی و امثالھم شکل میھا آننھادھا، ارگ
از ھمين روست که در مراحل مختلف تکامل تاريخ بشريت، به حسب مناسبات 

د، نا معين توليدی که منطبق با سطح معينی از تکامل نيروھای مولده شکل گرفته
، نھادھا و مؤسسات سياسی و حقوقی شکل اشکال معينی از آگاھی اجتماعی

 آگاھی نيست که اين مبنا، اينبر . اند  مناسبات دگرگون شدهاينگرفته و با تغيير 
  ست که تعيين ی است، بلکه بالعکس ھستی اجتماعیکننده ھستی اجتماع  تعيين

ھا، يعنی توليد  اھيم و برداشتتوليد پندارھا، مف«. کننده آگاھی اجتماعی است
 زبان زندگی - آگاھی، در ابتدا رابطه مستقيمی با فعاليت مادی و مراوده مادی 

 مرحله، اين در ھا انسانتصور کردن، انديشيدن و مراوده ذھنی .  دارد-واقعی 
ھمين موضوع در مورد .  ريشه داردھا آنھنوز به طور مستقيم در رفتار مادی 

صورت زبان سياست، قانون، اخالق، دين، مابعدالطبيعه و غيره توليد ذھنی، به 
ھا، پندارھا و غيره  ، توليدکنندگان برداشتھا انسان. يک قوم نيز صادق است

ی واقعی و فعال که زير تأثير نوع خاصی از تکامل ھا انسان - خود ھستند 
 قرار اھ آننيروھای توليدی خود و نوع مراوده متناسب با آن، در تمام اشکال 

، ھا انسانتواند چيزی جز موجود آگاه باشد و وجود  آگاھی، ھرگز نمی. دارند
بدين ترتيب، اخالق، دين، مابعدالطبيعه، ... ستھا آنفراگرد زندگی واقعی 
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، ديگر ھا آنايدئولوژی و بقيه ايدئولوژی و نيز اشکال مختلف آگاھی مربوط به 
.  نه تاريخی دارند و نه تکاملیاھ آن. کنند استقالل ظاھری خود را حفظ نمی

بخشند، ھمراه با آن،  ، که توليد مادی و مراوده خود را تکامل میھا انسانليکن 
 اين. دھند ھا و محصوالت انديشه خود را تغيير می دنيای واقعی و نيز انديشه

کننده آگاھی  کند، بلکه زندگی است که تعيين آگاھی نيست که زندگی را تعيين می
  ».است

کننده آگاھی اجتماعی است، در عين حال بدين   که ھستی اجتماعی تعيينينا
معناست که در يک جامعه طبقاتی، اشکال مختلف آگاھی اجتماعی، دارای منشأ 

در ايدئولوژی آلمانی، . طبقاتی است و آگاھی مسلط، آگاھی طبقه حاکم است
ای که نيروی  طبقه«. منشأ طبقاتی اشکال مختلف آگاھی نشان داده شده است

. مادی حاکم در جامعه است، در عين حال نيروی فکری حاکم نيز ھست
ای که وسايل توليد مادی را در اختيار دارد، وسايل توليد ذھنی را نيز  طبقه

کند، به طوری که، عقايد آن کسانی که فاقد وسايل توليد ذھنی ھستند،  کنترل می
يش از بيان آرمانی مناسبات عقايد حاکم چيزی ب. در مجموع، تابع آن است

شوند و  ای که به عنوان عقايد نتيجه گرفته می مسلط مادی، مناسبات مسلط مادی
سازد و در  در نتيجه بيان آرمانی مناسباتی که يک طبقه را طبقه حاکم می

آورد،  نتيجه، عقايد و پندارھای الزم برای استيالی آن را نيز به وجود می
دھند، عالوه بر چيزھای ديگر،  اکمه را تشکيل میافرادی که طبقه ح. نيست

 رو مادامی که به عنوان يک ايناز . انديشند  میاينآگاھی نيز دارند و بنا بر 
کنند و گستره و حدود و ثغور يک دوره تاريخی را تعيين  طبقه حکومت می

 رو عالوه بر ايناز . دھند  کار را در طيف کامل آن انجام میاينکنند،  می
کنند و  ای ديگر، به عنوان انديشمند و توليدکنندگان عقايد نيز حکومت میچيزھ

، ھا آن رو عقايد ايناز . پردازند به تنظيم توليد و توزيع عقايد عصر خود می
  ».عقايد حاکم دوره است

ھای مسلط است که طبقه حاکم، توده  از طريق کنترل وسايل توليد ذھنی و ايده
اجزاء ديگر روبنای سياسی، نظير . آورد  خود درمیمردم را تحت انقياد معنوی

ھا،  مؤسسات و نھادھای سياسی و حقوقی، دولت به ھمراه ارتش، پليس، دادگاه
تر و آشکارتر،  اند، مستقيم  و غيره که ابزار سرکوب مادی طبقه حاکمهھا آنزند
ای منبعث از  دھند که روبنای سياسی در ھر جامعه  حقيقت را نشان میاين
در ايدئولوژی آلمانی منشأ . ربنای اقتصادی و انعکاس مناسبات مادی استزي

طبقاتی دولت، رابطه دولت با مالکيت خصوصی و شکل معينی از مناسبات 
: شود گيری می گيرد و چنين نتيجه اقتصادی به تفصيل مورد بحث قرار می
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 ای که بورژواھا، به داليل داخلی و یسازماندولت چيزی بيش از شکل «
خارجی و به منظور تضمين متقابل دارايی و منافع خود مجبور به پذيرفتن آن 

دولت شکلی است که افراد طبقه حاکمه منافع عام خود را از آن ... ھستند نيست
  »...کنند طريق ابراز و تحميل می

کننده آگاھی اجتماعی  نگرش مادی به تاريخ که ھستی اجتماعی را تعيين
ھای تاريخی را در  نگرشی ديالکتيکی است که پديدهداند، در ذات خود  می

 رو کنش متقابل اجزاء ايناز . بيند حرکت، تأثير متقابل، تغيير و تکامل می
 اينبر ھمين منوال مسئله به . گيرد مختلف پديده را در کليت آن در نظر می

 حقوقی و ايدئولوژيک توسط زيربنای -شود که روبنای سياسی  خالصه نمی
کننده است، اما  عامل اقتصادی در تحليل نھايی تعيين. گردد  تعيين میاقتصادی

 ھر دو اينکنش متقابلی ميان . وار و منفعل نيست به قول انگلس، روبنا نيز آيينه
کند، به نيرويی  روبنا ھمين که شکل گرفت، استقالل نسبی کسب می. وجود دارد

ادی جامعه بر جای شود و تأثير خود را بر زيربنای اقتص فعال بدل می
 مناسبات ھموار اينای راه را بر رشد و استحکام   روبنا در مرحلهاين. گذارد می
ھمين روبنا در . کند سازد، يعنی روند تحوالت اجتماعی را تسريع می می

ای ديگر در پاسداری از مناسبات موجود به مانعی عمده بر سر راه  مرحله
واقعيت بر کسی پوشيده نيست که طبقه يا  اين. گردد تحوالت اجتماعی تبديل می

مانده  توانند از مناسبات عقب طبقات ارتجاعی تنھا به اتکای روبنای سياسی می
.  را به مناسباتی نوين به تأخير اندازندھا آنو ارتجاعی حراست کنند و تحول 

 بين اجزای. شود  تأثير متقابل، به کنش متقابل زيربنا و روبنا نيز محدود نمیاين
. مختلف روبنای سياسی، حقوقی و ايدئولوژيک ھم کنش متقابل وجود دارد

مؤسسات و نھادھای سياسی، حقوقی و مذھبی بر يکديگر و بر اشکال آگاھی 
در عين حال اشکال مختلف آگاھی اجتماعی رابطه و پيوند . گذارند تأثير می

درک . کنند یخود را با اشکال پيشين آگاھی يا به عبارتی تاريخ آگاھی حفظ م
کنندگی  دھد و از تعيين  کنش متقابل را مد نظر قرار میاينمادی تاريخ، کليت 

ھای  ً مسئله که بعدا در نوشتهاين. گويد عامل اقتصادی در تحليل نھايی سخن می
گيرد، و در تحليل  تری مورد بحث قرار می مارکس و انگلس با تفصيل بيش

شود، در ايدئولوژی   به کار گرفته میًمسايل اقتصادی، اجتماعی و سياسی عمال
  .آلمانی نيز مورد توجه قرار گرفته است

ً برداشت از تاريخ، بستگی دارد به توانايی ما، اوال در تبيين فراگرد اين«
شود و درک شکل مراوده  واقعی توليد که از خود توليد مادی زندگی آغاز می

ی جامعه مدنی در مراحل يعن( شيوه توليد اينمربوطه و ساخته و پرداخته 
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ًبه مثابه بنياد ھمه تاريخ و ثانيا، نشان دادن آن در عمل، در نقش ) مختلف آن
دولت، تبيين ھمه محصوالت نظری و اشکال آگاھی، دين، فلسفه، اخالق و 

و ھم (بدين ترتيب البته ھمه چيز .  مبنااين از ھا آنغيره و غيره و رديابی منشأ 
توان در  را می)  جوانب مختلف بر روی يکديگريناچنين کنش متقابل ھمه 

گذاران سوسياليسم علمی با   در ايدئولوژی آلمانی، بنيان».کليت آن نمايش داد
مندی عام  نشان دادن ديالکتيک تکامل نيروھای مولده و مناسبات توليد، قانون

ھای توليد به جای يکديگر و تکامل مترقی  تحوالت اجتماعی، جايگزينی شيوه
 اشاره شد، وضعيت اينھمان گونه که پيش از . اريخ را آشکار نمودندت

 در جريان توليد ميان ھا انسانکننده مناسباتی است که  نيروھای مولده، تعيين
تا زمانی .  دو وجه توليد، کنش متقابلی وجود دارداينميان . کنند خود برقرار می

ق داشته باشند، ھماھنگی که مناسبات توليد با سطح رشد نيروھای مولده انطبا
در شيوه توليد وجود دارد و مناسبات موجود در خدمت رشد و ارتقای نيروھای 

رسد  ای فرا می ی رشد و تحول نيروھای مولده، مرحله اما در پروسه. اند مولده
مانند و خود به سدی  که مناسبات توليد از سطح رشد نيروھای مولده عقب می

انطباق و ھماھنگی ميان دو . گردند لده تبديل میبر سر راه رشد نيروھای مو
گردد و تنھا از   دو به شدت حاد میاينخورد، تضاد ميان  وجه توليد بر ھم می

طريق يک تغيير و دگرگونی اساسی است که مناسبات کھنه جای خود را به 
گردد و  ه میدھند، شيوه توليد نوينی جايگزين شيوه توليد کھن مناسبات نوينی می

 مبناست که در اينبر . شود انع از سر راه رشد نيروھای مولده برداشته میمو
ھای توليدی متعددی جايگزين يکديگر شده و  تاريخ بشريت، شيوه

داری، فئودالی و بورژوايی  اجتماعی کمون اوليه، برده-ھای اقتصادی فرماسيون
يد آمده از ھنگامی که طبقات و جامعه طبقاتی پد. اند جايگزين يکديگر شده

است، ھمواره تضاد ميان نيروھای مولده و مناسبات توليد، از طريق يک رشته 
چرا که . ھا و مبارزات طبقاتی و از طريق انقالبات حل شده است درگيری

شان در حفظ مناسبات کھنه است، به شدت مقاومت  طبقات ارتجاعی که منافع
 مقاومت اينھر چه . دندکوشند با تکيه بر روبنا مانع تحول گر کنند و می می

. شديدتر باشد، تضاد نيروھای مولده با مناسبات توليد کھنه، شديدتر خواھد بود
 رشد نيروھای مولده و حامل مناسبات نمايندهی جديدی که  با تشديد تضاد، طبقه
مبارزه طبقاتی . خيزد ی حاکم برمی ای ھمه جانبه با طبقه جديد است، به مقابله

ی جديد که خواستار تغيير و دگرگونی است در مقابل  قهطب. شود تشديد می
. آفريند  و نھادھای جديدی میھا سازمانی حاکم، عقايد و نظرات نوين،  طبقه

ی نظری و  گيرد و به يک مبارزه بدين طريق مبارزه شکلی آگاھانه به خود می
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کند،  ً روند که تدريجا ذھنيت اجتماعی تغيير میايندر . گردد سياسی تبديل می
دوران انقالب . خيزند ھا عليه نظم موجود برمی رسد که توده ای فرا می لحظه

نيروھای مولده نوين، طغيان خود را عليه مناسبات . رسد اجتماعی فرا می
ای  طبقه. سازد موجود در شکل طغيان طبقه انقالبی، عليه نظم حاکم، آشکار می

ناسبات کھنه جاروب م. شود ی انقالبی سرنگون می ارتجاعی توسط طبقه
بدين طريق . شود گردند و منطبق با مناسبات نوين، روبنای جديدی آفريده می می

 اجتماعی دگرگون -ی توليد و با آن کليت فرماسيون اقتصادی  کل شيوه
 تضاد شيوه توليد و نيز مقوله اينتر  ھر چند که بسط و توضيح مفصل. گردد می

بينيم،  ا در آثار بعدی مارکس و انگلس می اجتماعی ر- ھای اقتصادی  فرماسيون
: گيری شده است معھذا در ھمين اثر اساس مسئله توضيح داده شده و چنين نتيجه

تضاد بين نيروھای توليدی و شکل مراوده، که چنان که ديديم، در گذشته بدون «
به خطر انداختن اساس، چندين بار اتفاق افتاده است، در ھر مورد به يک 

جر گرديده است که در عين حال اشکال فرعی متعددی نظير انقالب من
برخوردھای ھمه جانبه، برخوردھای طبقات مختلف، تضاد آگاھی در موارد 

ريشه ھمه ... گوناگون، جنگ عقايد، مبارزات سياسی و جز آن يافته است
  ».برخوردھای تاريخ در تضاد بين نيروھای توليد و شکل مراوده واقع است

ًين درکی است که در ميان ھمه امور ظاھرا تصادفی و اتفاقی، بر مبنای چن
گردد و قوانين عينی حاکم بر تکامل  مندی درونی تکامل تاريخ کشف می قانون

ًبعدا مارکس در . شود مند تکامل تاريخ توضيح داده می اجتماعی و روند قانون
ده در ای بر نقد اقتصاد سياسی، درک ماترياليستی را به شکلی فشر مقدمه

  :جمالت زير توضيح داد

 نتيجه رساند که نه مناسبات حقوقی و نه اشکال اينھای من مرا به  بررسی«
 يا بر مبنای به اصطالح ھا آنتوان از طريق خود  دولتی، ھيچ يک را نمی

 در شرايط مادی ھا آنبلکه برعکس، ريشه . تکامل ذھن بشری درک نمود
ھای متفکران انگليسی   به تأسی از نمونهزندگی قرار دارد که کليت آن را ھگل

 که به ھر اينکند و  بيان می" جامعه مدنی"و فرانسوی سده ھجدھم تحت عنوان 
نتيجه عامی ... حال تشريح جامعه مدنی را بايد در اقتصاد سياسی جستجو کرد

توان  که بدان رسيدم و به مجرد وصول، چراغ راه مطالعات من گرديد را می
 طی توليد اجتماعی وجود خود، پای در ھا انسان: خالصه نمودبه قرار زير 

مناسبات . ستھا آنگذارند که ناگزير و مستقل از اراده  مناسبات معينی می
کليت .  استھا آنتوليدی که متناسب با مرحله معينی از تکامل نيروھای مولده 

يل ای واقعی را تشک  مناسبات توليدی، ساخت اقتصادی جامعه، شالودهاين
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دھند که بر مبنا آن روبنای حقوقی و سياسی و اشکال معين آگاھی اجتماعی  می
کننده روند عام زندگی  شيوه توليد زندگی مادی، تعيين. آيد متناسب با آن، پديد می

 را ھا آن نيست که ھستی ھا انسان آگاھی اين. اجتماعی، سياسی و فکری است
کننده آگاھی  ست که تعيينھا آنی کند، بلکه بالعکس، ھستی اجتماع تعيين می
نيروھای مولده جامعه، در مرحله معينی از تکامل خود . باشد  میھا آناجتماعی 

با مناسبات توليدی موجود يا مناسبات مالکيتی که تا کنون در چارچوب آن عمل 
 در ستيز قرار -  آن چه که تنھا، بيان حقوقی ھمان چيز است -اند  نموده

اسبات از اشکال تکامل نيروھای مولده، به قيد و بند آن تبديل  مناين. گيرند می
با تغيير شالوده . گردد سپس عصر انقالبات اجتماعی آغاز می. گردند می

 ايندر بررسی . کند اقتصادی، کل روبنا کما بيش به سرعت تغيير می
ھا ھميشه بايد ميان دگرگونی مادی شرايط اقتصادی توليد که با دقت  دگرگونی

گردند، با اشکال حقوقی، سياسی، مذھبی، ھنری، فلسفی  وم طبيعی تعيين میعل
 ستيز اين از ھا انسان، ھا آن در يک کالم، اشکال ايدئولوژيک که از طريق -

ھمان گونه که .  تمايز قايل شد-خيزند  شوند و به مبارزه عليه آن برمی آگاه می
د او در مورد خودش عقيده ما در مورد يک فرد، مبتنی بر آن چه که خو

توان در مورد يک چنين دوران  انديشد، قرار ندارد، به ھمين گونه نيز نمی می
 آگاھی را بايد از اينبالعکس، . دگرگونی، بر مبنای آگاھی خودش، داوری کنيم

طريق تضادھای زندگی مادی، ستيز موجود بين نيروھای مولده و مناسبات 
ھای توليد آسيايی، باستانی،  لی، شيوهدر  يک طرح ک... توليد، توضيح داد

ی متوالی در تکامل ھا آنتوان به عنوان دور فئودالی و بورژوايی نوين را می
  .اقتصادی جامعه معرفی نمود

 -مناسبات توليد بورژوايی، آخرين شکل متضاد روند اجتماعی توليد است 
 وجود متضاد نه به معنای تضاد فردی، بلکه تضادی که از شرايط اجتماعی

ای که در درون جامعه   در عين حال نيروھای مولده-گيرد  افراد  نشأت می
از . آورند  تضاد را فراھم میاينيابند، شرايط مادی حل  بورژوايی تکامل می

 فرماسيون اجتماعی، پيش تاريخ جامعه بشری به فرجام اين روست که با اين
  ».رسد می

شن شد که کمونيسم يک ساز مارکس، رو  کشف بزرگ و دوراناينبا 
ھمان قوانينی که در طول تاريخ بشريت، پيدايش و . ضرورت تاريخی است

اند، اکنون نيز  ناپذير ساخته  اجتماعی را اجتناب- ھای اقتصادی  زوال فرماسيون
داری و پيدايش نظام کمونيستی را به امری  ھمان قوانين، زوال نظام سرمايه

  .اند ناپذير تبديل نموده اجتناب
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گذاران سوسياليسم علمی به نحوی مستدل و علمی  در ايدئولوژی آلمانی، بنيان
داری توضيح   ضرورت جايگزينی نظام کمونيستی را به جای نظام سرمايهاين
شود که مالکيت خصوصی   جا به شکلی مشخص نشان داده میايندر . دھند می

 فرا رسيده ھا آنی اند و چرا اکنون زمان الغا و طبقات کی و چگونه پديد آمده
 مسئله نخست رابطه تقسيم کار با رشد نيروھای مولده در ايندر توضيح . است

گيرد و سپس نشان داده  مراحل اوليه تاريخ بشريت مورد بررسی قرار می
شود که چگونه با گذار از تقسيم طبيعی به اجتماعی کار، مالکيت خصوصی  می

  .يد آمدندو ھمراه با آن طبقات و جامعه طبقاتی پد

... مراحل مختلف تقسيم کار، در واقع ھمان اشکال مختلف مالکيت است«
 مرحله، تقسيم کار ھنوز ايندر ... ای آن است اولين شکل مالکيت، شکل قبيله

تر تقسيم طبيعی کار موجود در خانواده  بسيار مقدماتی و محدود به گسترش بيش
  ».است

ر از تقسيم طبيعی کار، به تقسيم رشد نيروھای مولده در آن مرحله به گذا
اجتماعی کار و پيدايش مالکيت خصوصی و طبقات، يعنی گذار از جامعه بدون 

شود که   جا نشان داده میايندر . گردد طبقات به جامعه طبقاتی، منجر می
پيدايش و وجود طبقات و مبارزه طبقاتی با مراحل معينی در تکامل توليد مرتبط 

 طبقاتی به حسب يک ضرورت مادی پديد آمده و در طبقات و مبارزه. است
 مسئله يکی ديگر از خدمات اين اثبات. يک مرحله نيز از ميان خواھند رفت

 مورد چنين اظھار نظر اينخود وی چند سال بعد در . سته مارکس بودجبر
 مبارزه اين، مورخين بورژوا، تکامل تاريخی اينھا پيش از  از مدت« :نمود

ی بورژوا، تشريح اقتصادی طبقات را توضيح داده ھا آناددطبقاتی و اقتص
 وجود - ١:  امر بود کهاينآن چه که من انجام دادم و جديد بود اثبات . بودند

 - ٢ًطبقات، صرفا با مراحل تاريخی خاصی در تکامل توليد مرتبط است؛ 
اتوری  ديکتاين - ٣انجامد؛  ًمبارزه طبقاتی الزاما به ديکتاتوری پرولتاريا می

  ».طبقه است پرولتاريا خودش فقط يک گذار به الغای ھمه طبقات و جامعه بی

در ايدئولوژی آلمانی، ديگر مسئله الغای مالکيت خصوصی به طور کلی 
شود، بلکه الغای آن در ارتباط با پيدايش و تکامل صنعت بزرگ  مطرح نمی

ايش نظام شود که پيش از پيد توضيح داده می. گيرد مورد بحث قرار می
داری و صنايع بزرگ، به علت سطح نازل توليد و نيروھای مولده،  سرمايه

فقط با صنعت بزرگ مقياس است که «. الغای مالکيت خصوصی ممکن نبود
  ».گردد پذير می منسوخ شدن مالکيت خصوصی امکان
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 که با رشد و گسترش ايننخست .  مسئله از دو زاويه حائز اھميت استاين
ت که نيروھای مولده به آن مرحله از رشد و تکامل خود صنعت بزرگ اس

 کار، با مناسبات مبتنی بر مالکيت خصوصی، رانقياد آورسند که با تقسيم  می
 تضاد ارائه اينگيرند و راه حلی که خود برای حل  حل قرار میيندر تضاد ال

. دھند، مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد و الغای مالکيت خصوصی است می
توده " "ی فاقد مالکيتھا انسانتوده بزرگی از "ًنيا، صنعت بزرگ، آفريننده ثا

ای است که بنا به  ، يعنی طبقه"کارگرانی که ھيچ چيز به جز کارگر نيستند
وضعيت طبقاتی خود، رسالت برانداختن نظم موجود و استقرار جامعه بدون 

نظام ھمراه با صنعت بزرگ و . طبقات کمونيستی را بر عھده دارد
آيد که مجبور است بدون برخورداری از  ای به وجود می طبقه"داری  سرمايه

ای است که اکثريت ھمه   طبقهاين. مزايای جامعه، تمام بار آن را بر دوش بکشد
دھد و آگاھی ضرورت يک انقالب اساسی، آگاھی  اعضای جامعه را تشکيل می

  ».گيرد از آن سرچشمه می... کمونيستی

يعنی از يک سو (« تحول، اينه عناصر مادی الزم برای پس تا وقتی ک
نيروھای توليدی موجود و از سوی ديگر تشکيل يک توده انقالبی که نه تنھا 

موجود، " توليد زندگی"عليه شرايط جداگانه جامعه موجود، بلکه عليه خود 
 پديد نيامده بود، ».)شورد که بر آن استوار بوده است، می" کل فعاليتی"يعنی 

 عناصر مادی پديد آمده است، ايناما اکنون که . پذير نبود چنين تحولی امکان
الغای مالکيت خصوصی که چيز ديگری جز الغای کليت مناسبات بورژوايی 

 دگرگونی، انقالب کمونيستی و اينالزمه . پذير شده است توليد نيست، امکان
نی توضيح داده در ايدئولوژی آلما. کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است

نه فقط بدين خاطر ضروريست که طبقه حاکمه را « انقالب اينشود که  می
ای ديگر سرنگون ساخت، بلکه بدين دليل نيز که طبقه  توان به گونه نمی

تواند خود را از ھمه کثافات عصرھا پاک  کننده فقط در يک انقالب می سرنگون
  . ضرورت دارد»کند و فراخور جامعه جديد گردد

ای که رسالت آن انھدام نظم  ً بدان معناست که اوال پرولتاريا به عنوان طبقهينا
دار را از  موجود و استقرار جامعه کمونيستی است، نخست بايد طبقه سرمايه

طريق يک انقالب قھری سرنگون سازد و قدرت سياسی را برای انجام تمام 
دار با تمام قوا برای  چرا که طبقه سرمايه. ھای اساسی در دست بگيرد دگرگونی

  .کند حفظ موجوديت و سلطه طبقاتی خود تالش می
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تواند  ھای عظيم است که طبقه انقالبی می ًثانيا، در بطن انقالب و دگرگونی
ھای  خود را از تمام رسوبات جامعه کھن، روحيات، رفتار، اخالق و سنت

  .پيشين رھا سازد

معه کمونيستی به عنوان ترين مختصات جا در ايدئولوژی آلمانی، اساسی
ای که در آن کل مناسبات اجتماعی موجود دگرگون شده است، مالکيت  جامعه

خصوصی، طبقات، دولت، تضاد ميان کار فکری و يدی، شھر و روستا وجود 
 به رھايی ھا انسانآور طبقاتی کار از ميان رفته است و  ندارد، تقسيم اسارت

در آثار بعدی مارکس و انگلس، .  استاند، توضيح داده شده کامل دست يافته
شوند و تمام  اند، تدقيق می تمام مسايلی که در ايدئولوژی آلمانی مطرح شده

درک و برداشت ماترياليستی تاريخ که در . شود  شکافته میھا آنجوانب 
بندی شد، در عين حال  ايدئولوژی آلمانی به صورت يک تئوری جامع فرمول

  .مارکس در زمينه اقتصاد سياسی شدمبنای متدلوژيک تحقيقات 

  

  بيانيه حزب کمونيست، مبانی برنامه جھانی پرولتاريا

ًنظرات کارل مارکس تدريجا در ميان کارگران و محافل سوسياليست رواج 
اتحاديه عدالت که پس از انتقال به لندن، . يافت کرد و مقبوليت می پيدا می

ھای مختلف اروپا تشکيل  ان ملتالمللی پيدا کرده بود و از کارگر خصلت بين
لذا در .  نظرات گرايش پيدا کرده بوداين، به ١٨۴۶شد، تا اواخر سال  می

 کند تمالقا به ژوزف مول مأموريت داد که با مارکس و انگلس ١٨۴٧ژانويه 
 برای عضويت دعوت به عمل ھا آندھی اتحاديه، از سازمانو برای تجديد 

  .آورد

در ... «:  ديدار نوشتاينارکس، بعدھا در مورد م.  ديدار انجام گرفتاين
ھا بود که کميته مرکزی لندن وارد مکاتبه با ما شد و در اواخر   فعاليتايننتيجه 
ساز را که بعدھا به  ، يکی از اعضای خود موسوم به ژوزف مول ساعت١٨۴۶

عنوان يک سرباز انقالبی در ميدان جنگ بادن جان باخت، به بروکسل فرستاد، 
  . از ما برای عضويت در اتحاديه دعوت به عمل آوردکه

ھا و ايرادات ما را بدين وسيله بر طرف کرد که اظھار داشت،  مول، ترديد
 اتحاديه را در لندن برگزار کند و در آن  کميته مرکزی قصد دارد کنگره

. نظريات انتقادی ما را در يک بيانيه علنی، به عنوان مشی اتحاديه مطرح نمايد
العالج، حضور  ی غلبه بر عناصر عقب مانده و صعباستدالل کرد که براوی 
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ست، اما برای انجام چنين کاری، ما بايد به   کنگره ضروریاينشخصی ما در 
  ».، ما عضو اتحاديه شديماينبنا بر . يميعضويت اتحاديه درآ

مول، سپس با انگلس در پاريس مالقات کرد و انگلس نيز ھمانند مارکس 
 در لندن ١٨۴٧اولين کنگره اتحاديه، در تابستان . اتحاديه را پذيرفتعضويت 

 کنگره حضور يابد، اما ويلھلم ولف از اينمارکس نتوانست در . برگزار شد
 کنگره حضور ايندگی از انجمن پاريس، در اينانجمن بروکسل و انگلس به نم

  .يافتند

آن چه را که . ار داددھی اتحاديه را مورد بحث قر سازمان کنگره، تجديد اين
تشکيالت اتحاديه به . گری باقی مانده بود، به دور ريخت از دوره توطئه
کننده، يک کميته مرکزی و  ھای رھبری ھا، حوزه ھا، حوزه صورت انجمن

ماده اول . نام اتحاديه تغيير کرد و اتحاديه کمونيست نام گرفت. کنگره درآمد
، سرنگونی بورژوازی، حکومت ھدف اتحاديه«: کرد اساسنامه اعالم می

 مبتنی بر تضادھای طبقاتی و استقرار  ی کارگری، الغاء جامعه بورژوايی کھنه
  .است» ای نوين، بدون طبقات و مالکيت خصوصی جامعه

اثر مارکس، که در نيمه اول سال " فقر فلسفه" کنگره، کتاب اينزمان با  ھم
را در نقد کتاب " ر فلسفهفق"مارکس، .  نوشته شده بود، انتشار يافت١٨۴٧

در آن . بورژوايی وی نوشت فلسفه فقر، اثر پرودن و سوسياليسم تخيلی خرده
ايام، نظرات و مواضع پرودن، در ميان کارگران فرانسوی، طرفداران زيادی 

ھای  کوشيد با طرح ايده  رو، نقد نظرات پرودن که میايناز . پيدا کرده بود
اھداف انقالبی طبقه کارگر سرپوش بگذارد و با طلبانه بر  رفرميستی و اصالح

داری با منافع زحمتکشان، کارگران  بافانه در مورد انطباق سرمايه نظرات خيال
  .را گمراه سازد، حائز اھميت جدی بود

 اثر، مارکس ضمن نقد نظرات پرودن، نظرات فلسفی و اقتصادی خود ايندر 
ھای درک مادی تاريخ،  ندیب  اثر فرمولايناگر چه در . کند را مطرح می

 اثر به ويژه حائز اينشوند، اما آن چه در  تر از آثار پيشين مطرح می جامع
ھای اقتصادی  ی عزيمت تئوری ست که نقطه ست، نظرات اقتصادی اھميت جدی

کتاب فقر «:  نوشت١٨٨٠چنانچه خود وی در . شوند مارکس محسوب می
ای   سال کار، آن نظريه٢٠از ست که پس  ھای آن چيزی فلسفه، حاوی نطفه

  ».شود که در کاپيتال تکامل يافت می

ثمری اعتصابات و  در آخرين فصل فقر فلسفه، ادعاھای پرودن در مورد بی
ھا در  شوند و نقش اعتصابات و اتحاديه ھا برای طبقه کارگر نقد می اتحاديه

رابطه . شود  طبقه نشان داده میاينبھبود وضع مادی طبقه کارگر و تشکل 
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مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر، ضرورت متشکل شدن کارگران در 
داری و  يک حزب سياسی و نياز به يک انقالب، برای دگرگونی نظام سرمايه

  .گيرند استقرار نظام سوسياليستی نيز مورد بحث قرار می

ھای کارگران برای ايجاد اتحاد در ميان خود،  اولين تالش«: نويسد مارکس می
صنعت بزرگ، جمعيتی از مردم را . گيرد ھا به خود می ھمواره شکل اتحاديه

رقابت، موجب جدايی . آورد که با يکديگر آشنا نيستند، در يک مکان گرد ھم می
 در مقابل ھا آن نفع مشترکی که ايناما حفظ دستمزدھا، . شود شان می منافع

 - اتحاديه– مقاومت  را بر محور انديشه مشترکھا آنشان دارند،  کارفرمای
 ترتيب، اتحاديه ھمواره ھدفی دو گانه دارد که عبارت اينبه . سازد متحد می

 که بتوانند به رقابتی ايناست از متوقف ساختن رقابت در ميان کارگران تا 
اگر نخستين ھدف مقاومت، صرفا حفظ . عمومی با سرمايه دار مبادرت ورزند

آغاز جدا از يکديگر بودند، خود را در ھائی که در  دستمزدھا بود، اتحاديه
داران به نوبه خود، به  سازند، ھمان گونه که سرمايه ھايی متشکل می گروه

ی ھمواره متحد،  حفظ اتحاديه در برابر سرمايه. شوند منظور ستمگری متحد می
ست چنان روشن که  ، حقيقتیاين. گردد تر از حفظ دستمزدھا می ضروری

ای  اند که می بينند کارگران بخش قابل مالحظه  در حيرتاقتصاد دانان انگليسی
 صرفا به خاطر ھا آنھائی که از ديدگاه  از دستمزد خود را به خاطراتحاديه

 -  يک جنگ داخلی واقعی- مبارزهايندر . کنند اند، فدا می دستمزد به وجود آمده
 از ھنگامی که .يابند د و توسعه میاين ، گرد میآيندهتمام عناصر الزم برای نبرد 

  . نقطه رسيده باشد، اتحاد خصلتی سياسی به خود خواھد گرفتاينمبارزه به 

. مناسبات اقتصادی، نخست، توده مردم کشور را به کارگر تبديل کرده بود
 توده به وجود آورده اينسلطه سرمايه، موقعيت و منافع مشترکی را برای 

ی مخالف سرمايه است، اما  بقه توده، ھم اکنون يک طاين ترتيب، اينبه . است
ای که ما فقط به چند مرحله  در طی مبارزه. ی برای خود نيست ھنوز يک طبقه

ی برای  شود و خود را به صورت يک طبقه  توده، متحد میاينآن اشاره کرديم، 
. شوند کند، منافع طبقاتی می بخشد و منافعی که از آن دفاع می خود، انسجام می
  ».ای عليه طبقه ديگر، يک مبارزه سياسی است هالبته مبارزه طبق

ست که بر بنياد  ای وجود يک طبقه تحت ستم، شرط حياتی ھر جامعه... «
، رھايی طبقه تحت ستم، اينبنا بر . ناپذير طبقات استوار است تضاد آشتی

 که طبقه تحت ستم اينبرای . باشد ًضرورتا شامل آفريدن يک جامعه نوين می
رھا سازد، ضروريست که نيروھای مولده ھم اکنون موجود و بتواند خود را 

مناسبات اجتماعی موجود، ديگر نتوانند در کنار يکديگر، به حيات خود ادامه 
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 طبقه خودترين نيروی مولد،  از ميان تمام وسايل توليد، بزرگ. دھند
 کليه شرط وجود يک طبقه، پيشتشکل عناصر انقالبی به عنوان . ست انقالبی

  .اند در دامن جامعه کھنه نضج يابند ست که توانسته ای ھای مولدهنيرو

 بدان معناست که پس از سرنگونی جامعه کھنه، سلطه طبقاتی جديدی اينآيا 
  .آيد که به يک قدرت سياسی جديد منتھی خواھد شد؟ پاسخ منفی است پديد می

 شرط رھايی طبقه کارگر، الغای تمام طبقات است، ھمان گونه که شرط
  .ھا بود ی سوم يعنی نظام بورژوايی، الغای تمام نظامات و رسته رھايی رسته

ای را جايگزين جامعه مدنی کھنه  طبقه کارگر، در سير تکاملی خود، جامعه
ديگر، قدرت .  خواھد بودھا آنخواھد ساخت که فاقد طبقات و تضادھای 

سياسی، سياسی، به معنای اخص کلمه وجود نخواھد داشت، چرا که قدرت 
در ضمن، تضاد . ست ناپذير در جامعه مدنی آشکارا مظھر رسمی تضاد آشتی

ناپذير ميان پرولتاريا و بورژوازی، مبارزه يک طبقه عليه طبقه ديگر  آشتی
به راستی . ترين تجلی آن، يک انقالب تام و تمام است ای که عالی مبارزه. است

د تقابل طبقات استوار است، به ای که بر بنيا آور است، جامعه ًآيا اصال تعجب
باشد، منتھی گردد؟  ی که نتيجه غايی آن، تصادم تن به تن میھا آنرحم تضاد بی

ھرگز، جنبشی سياسی که . ست نگوييد که جنبش اجتماعی، نافی جنبش سياسی
تنھا، در نظامی که . در ھمان حال جنبشی اجتماعی نباشد، وجود نخواھد داشت

 طبقاتی در آن وجود نداشته باشند، تحوالت ديگر، طبقات و تضادھای
تا وقتی که آن زمان فرا برسد، . اجتماعی، ديگر انقالبات سياسی نخواھند بود

االجتماع، ھمواره  دھی کل جامعه، کالم نھايی علم سازماندر آستانه ھر تجديد 
 اينمسئله به  .مبارزه، يا مرگ، نبردی خونين يا نيستی: "چنين خواھد بود

  »)جرج ساند."(باشد سرسختانه مطرح میصورت 

، دومين کنگره اتحاديه کمونيست تشکيل ١٨۴٧در آخرين روزھای نوامبر  
.  کنگره که ده روز به درازا کشيد، حضور يافتاينمارکس نيز در . شد

ابھامات و ترديدھايی که در ميان برخی . ًنظرات خود را مفصال توضيح داد
ای به اتفاق آرا  اصول پايه. "طرف گرديداعضای اتحاديه وجود داشت، بر

کنگره مسئوليت نوشتن برنامه نظری و عملی حزب را به مارکس ." پذيرفته شد
 برنامه، به نام مانيفست حزب کمونيست، تا ژانويه اين. و انگلس محول نمود

جای خود را به "  ھمه برابرندھا انسان"شعار قديمی اتحاديه .  آماده شد١٨۴٨
 شعار، اعالم عمومی اين. "داد" کارگران جھان متحد شويد"شعار جديد 

  ."خصلت انترناسيوناليستی پيکار بود

  . شکل گرفتپرولتاريائیالمللی   بينسازمانبدين طريق، نخستين 
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خواست جامع طبقه کارگر عليه نظام مبتنی بر استثمار و  مانيفست، يک کيفر
و اعالن جنگ آشکار به  نظام اينداری، سند محکوميت قطعی  ستم سرمايه

. بورژوازی و تمام مرتجعينی است که مدافع نظام بردگی کار مزدبگيری ھستند
کند که تاريخ تمام جوامع   حقيقت آغاز میاينمانيفست، نخستين کالم خود را با 

 نبردبشری، از ھنگام پيدايش طبقات و جامعه طبقاتی، سراسر تاريخ 
برد مستمری گاه پنھان و گاه آشکار، ميان  تاريخ، نايندر سراسر . ست طبقاتی

نبردی که ھر بار يا به تجديد «. طبقات درگير و متخاصم در جريان بوده است
دھی انقالبی سراسر جامعه و يا به نابودی مشترک طبقات متخاصم  سازمان

  ».انجاميده است

ھای جامعه فئودالی سر برآورد  داری که از درون ويرانه  جامعه سرمايه
قات نوين، شرايط نوين ستم و اشکال نوين مبارزه را به جای کھنه و قديمی طب«
 نيز همتمايز کنند ويژگی اين اما دوران بورژوايی از ». قرار دادھا آن

جامعه، در «. برخوردار است که تضادھای طبقاتی را ساده و شفاف کرده است
قه بزرگی که اش، بيش از پيش به دو اردوگاه متخاصم بزرگ، به دو طب کليت

اند، يعنی بورژوازی و پرولتاريا تقسيم  ًمستقيما رو در روی يکديگر قرار گرفته
  ».شود می

مانيفست، سپس به تشريح روند پيدايش و تکامل بورژوازی و نظام 
برآمده از يک «دھد که بورژوازی خود  نشان می. پردازد داری می سرمايه

ھای توليد و مبادله  ات در شيوهجريان تکامل طوالنی و يک رشته از انقالب
 طبقه، اينھر گام در تکامل بورژوازی، با يک پيشرفت سياسی « و »است

ست،   با انصاف و صراحتی که برخاسته از يک تحليل علمی».قرين بوده است
در برچيدن مناسبات «نقش مترقی و انقالبی بورژوازی را به لحاظ تاريخی، 

 در دگرگونی مداوم ابزار و مناسبات توليد، »فئودالی، پدرساالری و احساساتی
ھای نوين صنايع، تسھيل وسايل ارتباطی، در يک کالم، رشد  ايجاد رشته

بورژوازی در «: گويد کند و می نيروھای مولد و تمرکز سياسی تشريح می
تر و با  ای به مراتب انبوه تر از صد سال سيادت خود، نيروھای مولده عرض کم

اند، به وجود  ھای پيشين در مجموع آفريده آن چه که نسلتر از تمام  عظمت
  ».آورده است

ای  داری، تا نقطه  تشريح روند پيدايش و تکامل بورژوازی و نظام سرمايهاين
کنند  داری تا به آن مرحله رشد می شود که تضادھای شيوه توليد سرمايه دنبال می

 راه تکامل نيروھای مولده داری، خود به مانعی بر سر که مناسبات توليد سرمايه
ی ھا آنکنند و بحر نيروھای مولده عليه مناسبات توليد طغيان می. گردند تبديل می
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چون يک بيماری اجتماعی « طغيان، اينای اضافه توليد، به نشانه  دوره
آميزتر، ھستی تمام جامعه گردند و ھر بار به شکلی تھديد  پديدار می»ھمگانی

بورژوازی رسالت خود را به . دھند ابودی قرار میبورژوايی را در معرض ن
به «اما . گردد رساند و به يک طبقه زائد و بازدارنده تاريخ تبديل می فرجام می

يافت، پرولتاريا، طبقه  ھمان نسبتی که بورژوازی يعنی سرمايه تکامل می
توانند  ای از کارگران که تنھا ھنگامی می طبقه. کارگر نوين نيز تکامل يافت

توانند کاری به دست آوردند  زندگی کنند که کاری پيدا کنند و تنھا ھنگامی می
 شيوه توليد، به علت استفاده گسترده ايندر . که کارشان سرمايه را افزون سازد

از ماشين و تقسيم کار، کار پرولترھا، ھرگونه خصلت فردی و در نتيجه لطف 
شود و تنھا،   ماشين میاو زائده. کار برای کارگر را از دست داده است

شود، از  تر از ھمه فرا گرفته می ترين و مھارتی که آسان ترين، يکنواخت ساده
يابد،  به ھمان نسبت که خصلت دافعه کار افزايش می... شود او خواسته می

، به ھمان نسبت که استفاده از اينحتا فراتر از . کند دستمزد کاھش پيدا می
يابد، کميت کار نيز، خواه از طريق طوالنی  یماشين و تقسيم کار توسعه م

کردن ساعات کار، يا افزايش کار تثبيت شده در يک زمان معين، يا افزايش 
  .يابد سرعت ماشين و غيره، افزايش می

 پدرساالر را به کارخانه بزرگ استادکارصنعت نوين، کارگاه کوچک 
در يک کارخانه ھای کارگری که  توده. دار صنعتی تبديل کرده است سرمايه

 به مثابه سربازان ساده ھا آن. اند دھی شده سازماناند، مانند سربازان،  گرد آمده
داران قرار  ارتش صنعتی، تحت فرمان سلسله مراتب کاملی از افسران و درجه

اند، بلکه ھر   نه فقط بردگان طبقه بورژوا و دولت بورژوايیھا آن. اند داده شده
 کارفرمای خود ماشين، ناظر و بيش از ھمه رتاساروز و ھر ساعت، تحت 

 استبداد، آشکارتر، اينھر اندازه که . بورژوای صاحب کارخانه قرار دارند
آورتر،  تر، نفرت کند، پست سودجويی را ھدف و غايت خود اعالم می

 که استثمار کارگر توسط کارفرما به انجام اينبه محض ... آورتر است خشم
 دستمزدش را به صورت پول نقد دريافت کرد، تازه، رسيد و کارگر سرانجام

دار، گروگير و غيره به جانش  ھای ديگر بورژوازی، مالک خانه، دکان بخش
  ».افتند می

پرولتاريا «. دھد مانيفست، سپس مراحل تکامل طبقه کارگر را توضيح می
اش بر ضد بورژوازی با  مبارزه. پيمايد مراحل گوناگون رشد و تکامل را می

ست، بعدھا کارگران يک   مبارزه در آغاز فردی».گردد اش آغاز می ندگیز
 را استثمار ھا آنکارخانه و سپس يک رشته از صنايع عليه بورژوازی که 
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در نتيجه رشد و ترقی صنايع، بر تعداد پرولتاريا افزوده . خيزند کند برمی می
ن و بورژوازی درگيری ميان کارگرا. گردد تر می  فزونھا آننيروی . شود می

يابد و بيش از پيش، به شکل تصادم و برخورد ميان دو طبقه  مدام افزايش می
اتحاد در . کنند گاه شورش می. دھند کارگران اتحاديه تشکيل می. آيد درمی

  . گردد تر می  بيشھا آنصفوف 

. سازد رشد وسايل ارتباطی، کارگران نواحی مختلف را به يکديگر مرتبط می
اما «. شود بارزه محلی، در يک مبارزه ملی بين طبقات متمرکز میھای م کانون

 تشکل پرولتاريا به صورت اين« ».ست ھر مبارزه طبقاتی يک مبارزه سياسی
يک طبقه و سرانجام، حزب سياسی، مدام در نتيجه رقابت ميان خود کارگران 

 ».کند  میتر و نيرومندتر، قد علم اما بار ديگر قدرتمندتر، محکم. شود مختل می
پرولتاريا فاقد . اند در شرايط زندگی پرولتاريا، شرايط جامعه کھنه از بين رفته«

اش با زن و فرزندانش ديگر ھيچ وجه اشتراکی با مناسبات  رابطه. مالکيت است
 کار صنعتی نوين، اسارت نوين تحت يوغ ».خانوادگی بورژوايی ندارد

ھر گونه نشانه خصلت «ست،  کیداری ي سرمايه، که در ھمه کشورھای سرمايه
 قانون، اخالق، مذھب، برای پرولتاريا، ».ملی را از پرولتاريا زدوده است

 منافع بورژوازی نھفته است، ھا آنچيزی جز تعصبات بورژوايی که در پس 
  .نيستند

تمام طبقات پيشين که به سيادت دست يافتند، کوشيدند موقعيتی را که به دست 
. داينشان، تحکيم نم ، تابع ساختن کل جامعه به طرز تملکاند، از طريق آورده

تواند نيروھای مولده جامعه را به دست آورد، مگر آن که شيوه  پرولتاريا نمی
 وجود داشته، اين و نيز ھر شيوه تملکی را که پيش از ھا آنپيشين تملک خود 

، ھا نآرسالت . اش کنند پرولترھا از خود چيزی ندارند که حفظ. ملغا سازد
ست که مالکيت خصوصی را مأمون و مصون  تخريب تمام آن چيزی

  .ساخت می

 بوده ھا آنھای اقليت بوده و يا به سود  ھای تاريخی پيشين، جنبش تمام جنبش
، جنبش خودآگاه و مستقل اکثريت عظيم، به نفع پرولتاريائیجنبش . است

تواند  ست، نمی نونیترين قشر جامعه ک پرولتاريا که پايين. اکثريت عظيم است
برخيزد و قد برافرازد، مگر آن که تمام روبنای شامل اقشار جامعه رسمی را 

مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی، در آغاز، اگر چه نه در . منفجر سازد
پرولتاريای ھر کشوری، البته بايد . ست ای ملی مضمون بلکه در شکل، مبارزه

  .تسويه حساب کندقبل از ھمه با بورژوازی کشور خودش 
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ترين مراحل تکامل پرولتاريا، جنگ داخلی کما بيش پنھانی  ما در تشريح کلی
ای دنبال کرديم که  را که در درون جامعه موجود در جريان است، تا نقطه

گيرد و سرنگونی قھرآميز بورژوازی، شالوده حاکميت  انقالبی آشکار درمی
مقدم بر ھر چيز گورکنان خود را بورژوازی «. کند ريزی می پرولتاريا را پی

  ».نابودی آن و پيروزی پرولتاريا، ھر دو به يکسان ناگزيرند. آورد به وجود می

دھد،  ھا را توضيح می بخش دوم مانيفست که مناسبات کارگران و کمونيست
داران عليه  ست کوبنده به دعاوی و ادعاھای سرمايه در عين حال پاسخی

  .ھا کمونيست

ھا ھيچ گونه منافعی جدا از منافع پرولترھا  کمونيست«: ويدگ مانيفست می
آوردند که بخواھند جنبش  ای از خودشان درنمی ندارند و ھيچ گونه اصول فرقه

ًھا، ابدا  ھای نظری کمونيست گيری نتيجه. کارگری را در چارچوب آن بگنجانند
لح جھانی  يا آن به اصطالح مصاينھا و يا اصولی که توسط  مبتنی بر انديشه

گر مناسبات واقعی ھستند که  ًکشف يا اختراع شده باشد، نيست، بلکه صرفا بيان
از يک مبارزه طبقاتی موجود، از يک جنبش تاريخی که در برابر ديدگان ما، 

  .گيرند جريان دارد، منشأ می

ھا در مبارزات کارگران ملل کشورھای مختلف، منافع مشترک تمام  کمونيست
 ھا آن. کنند قل از ھر گونه مليتی در نظر دارند و از آن دفاع میکارگران را مست

در مراحل مختلف تکامل و پيشرفت مبارزه طبقه کارگر بر ضد بورژوازی، 
ً از طرفی عمال اينبنا بر .  منافع تمام جنبش ھستندنمايندهھمواره و در ھمه جا، 

اظ نظری ترين بخش جنبش کارگری ھر کشورند و از لح پيشروترين و مصمم
 مزيت را بر توده پرولتر دارند، که به روشنی نسبت به جھت پيشرفت، ايننيز 

  ».وضعيت و نتايج کلی نھايی جنبش پرولتری آگاھی دارند

ھا، تشکل پرولتاريا به صورت يک طبقه، سرنگونی  ھدف فوری کمونيست«
صفت « ».حکومت بورژوازی و کسب قدرت سياسی توسط پرولتارياست

نيسم، الغای مالکيت به طور کلی نيست، بلکه الغای مالکيت مميزه کمو
از آن جايی که مالکيت خصوصی بورژوايی، آخرين و . بورژوايی است

ترين مظھر آن چنان توليد و تملک محصولی است که بر تضادھای  کامل
ھا را   تئوری کمونيستاينست، بنا بر  طبقاتی، استثمار فرد از فرد مبتنی

  ».الغای مالکيت خصوصی: جمله خالصه کردتوان در يک  می

  :گويد پردازد و می مانيفست، سپس به دعاوی بورژوازی می

خواھيم مالکيت خصوصی را لغو کنيم، به ھراس   که ما میاينشما از «
ولی در جامعه کنونی شما، مالکيت خصوصی برای نه دھم اعضای . افتيد می
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ايه آن موجود است که برای نه  مالکيت ھمانا در ساين. جامعه لغو شده است
خواھيم  کنيد که می  شما ما را سرزنش میاينبنا بر . دھم ديگر موجود نيست

مالکيتی را ملغا سازيم که محروميت اکثريت مطلق جامعه از مالکيت، شرط 
  .ضروری وجود آنست

. خواھيم مالکيت شما را ملغا سازيم کنيد که می بالجمله شما ما را مالمت می
  .ًواقعا ھم ما ھمين را خواستاريمآری، 

از آن لحظه که ديگر تبديل کار به سرمايه و پول و عوايد ارضی و خالصه به 
قدرت اجتماعی، که بتوان انحصارش نمود، ميسر نباشد، يعنی از آن لحظه که 

از ھمان لحظه . مالکيت شخصی ديگر نتواند به مالکيت بورژوازی مبدل گردد
  .داريد شخصيت از ميان رفته است است که شما اظھار می

بدين سان اقرار داريد که منظور شما از شخصيت چيز ديگری غير از 
ًچنين شخصيتی حقيقتا ھم بايد .  فرد بورژوا يعنی مالک بورژوا نيستتشخصي

  .از بين برود

نمايد، بلکه  ّکمونيسم از احدی امکان تملک محصوالت اجتماعی را سلب نمی
ّ تملک، کار ديگران اينکند که از طريق  قدرت را سلب می اينتنھا از کسانی 

  .کنند را نيز محکوم خود می

گويند که بر اثر الغای مالکيت خصوصی، ھر گونه فعاليتی  معترضانه می
  .گيرد شود و لختی و بطالت ھمگانی، ھمه جا را فرا می متوقف می

لختی و ھا پيش بر اثر  بايستی جامعه بورژوازی مدت  صورت میايندر 
کند چيزی به دست   جامعه آن که کار میاينبطالت نابود شده باشد، زيرا در 

ھا   بيم و ھراساينھمه . کند آورد، کار نمی آورد و آن که چيزی به دست می نمی
شود که وقتی سرمايه وجود نداشت کار   تکرار مکرر محدود میاينبه 

  .مزدوری نيز ديگر وجود نخواھد داشت

 قصد پليد اينھا نيز از  ترين راديکال حتا افراطی! لغای خانوادهو اما ا...  
  .داين ھا به خشم می کمونيست

خانواده کنونی بورژوازی بر چه اساسی استوار است؟ بر اساس سرمايه و 
 خانواده به صورت تمام و کمال تنھا برای بورژوازی اين. مداخل خصوصی

  . فحشای عمومی مکمل آنستخانمانی اجباری پرولتاريا و بی. وجود دارد

رود و   مکمل خود از بين میاينًخانواده بورژوازی طبيعتا با از ميان رفتن 
  .زوال ھر دو با زوال سرمايه توأم است

خواھيم به استثمار والدين از اطفال خود خاتمه  کنيد که می ما را سرزنش می
  .کنيم  جنايت اعتراف میايندھيم؟ ما به 
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ه وقتی ما به جای تربيت خانوادگی، تربيت اجتماعی را گوييد ک ولی شما می
 وجود دارد از ميان انسانترين مناسباتی را که برای  سازيم، گرامی برقرار می

  .بريم می

 اينکننده  کننده پرورش خود شما جامعه نيست؟ مگر تعينن اما مگر تعيين
 و نيز پرورش آن مناسبات اجتماعی که در درون آن به کار پرورش مشغوليد

دخالت مستقيم و يا غير مستقيم جامعه از طريق مدرسه و غيره نيست؟ 
 تنھا ھا آنکنند،  ھا تأثير جامعه در پرورش را از خود اختراع نمی کمونيست

دھند و کار پرورش را از زير تأثير نفوذ طبقه حاکمه  خصلت آن را تغيير می
  .کشند بيرون می

رگ، پيوندھای خانوادگی در محيط ھر اندازه که در سايه رشد صنايع بز
تر به کاالی ساده و  گسلد و ھر اندازه که کودکان بيش تر از ھم می پرولتاريا بيش

ھای بورژوازی درباره  سرايی گردند، به ھمان اندازه ياوه افزار کار مبدل می
تر ايجاد نفرت  آميز والدين و اطفال بيش خانواده و پرورش و روابط محبت

  .کند می

خواھيد اشتراک  ھا می آخر شما کمونيست: زند وازی يک صدا بانگ میبورژ
  .زن را عملی کنيد

شنود که  وی می. شمرد بورژوازی زن خود را تنھا يک افزار توليد می
برداری ھمگانی قرار گيرند، لذا بديھی است که  افزارھای توليد بايد مورد بھره

سرنوشت شامل زنان نيز  که ھمان اينتواند طور ديگری فکر کند جز  نمی
  . خواھد شد

 وضع اينًتواند حدس بزند که اتفاقا صحبت بر سر آنست که  وی حتا نمی
  .ًزنان، يعنی صرفا افزار توليد بودن آنان، بايد مرتفع گردد

جنابانه بورژوازی ما از  تر از وحشت اخالقی عالی وانگھی چيزی مضحک
الزم نيست . دھند، نيست نسبت میھا  ھا، که به کمونيست  اشتراک رسمی زناين

ً اشتراک تقريبا ھميشه وجود داشته اينھا اشتراک زن را عملی کنند،  کمونيست
  .است

 که زنان و دختران پرولتارھای خود را تحت اختيار اينبورژواھای ما، به 
برند،  ورزند و عالوه بر فحشای رسمی، لذت مخصوصی می دارند، اکتفا نمی

  .کنند گر را از راه به در میوقتی که زنان يکدي

حداکثر ايرادی که . زناشويی بورژوازی در واقع ھمان اشتراک زنان است
خواھند اشتراک   است که میاينھا وارد آورند،  ممکن بود به کمونيست

ولی بديھی است که با نابود . رياکارانه و پنھانی زنان را رسمی و آشکار کنند
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 مناسبات ناشی شده، اينشتراک زنان که از شدن مناسبات کنونی توليد، آن ا
  .يعنی فحشای رسمی و غير رسمی، نيز از ميان خواھد رفت

خواھند ميھن و مليت را ملغا  کنند که می ھا را سرزنش می و نيز کمونيست
  .سازند

زيرا .  چيزی که ندارند بگيردھا آنتواند از  کسی نمی. کارگران ميھن ندارند
 ھر چيز سيادت سياسی را به کف آورد و به مقام يک طبقه پرولتاريا بايد قبل از

ملی ارتقا يابد و خود را به صورت ملت درآورد؛ وی خودش ھنوز جنبه ملی 
  .فھمد  کلمه میاينً اصال به آن معنايی نيست که بورژوازی از ايندارد، گر چه 

ھا بر اثر رشد و توسعه بورژوازی و آزادی  جدايی ملی و تضاد ملت
انی و بازار جھانی و يکسانی توليد صنعتی و شرايط زندگی منطبق با بازرگ

  .رود آن، بيش از پيش از ميان می

 جدايی و تضاد را بيش از پيش تسريع اينسيادت پرولتاريا، از ميان رفتن 
اتحاد مساعی، الاقل اتحاد مساعی کشورھای متمدن، يکی از شرايط . کند می

  .اوليه آزادی پرولتارياست

ھا نسبت  ھا، مناسبات خصمانه ملت ز بين رفتن تضاد طبقاتی در داخل ملتبا ا
  .به يکديگر نيز از بين خواھد رفت

ھنگامی که در جريان تکامل، اختالفات طبقاتی از ميان برود و کليه توليد ... 
در دست اجتماعی از افراد تمرکز يابد، در آن زمان حکومت عامه جنبه سياسی 

قدرت حاکمه سياسی به معنای خاص کلمه عبارت . ھد دادخود را از دست خوا
ھنگامی که . است از اعمال زور متشکل يک طبقه برای سرکوب طبقه ديگر

پرولتاريا بر ضد بورژوازی ناگزير به صورت يک طبقه متحد گردد، و از راه 
يک انقالب، خويش را به طبقه حاکمه مبدل کند و به عنوان طبقه حاکمه 

 اينتوليد را از طريق اعمال جبر ملغا سازد، آن گاه ھمراه مناسبات کھن 
مناسبات توليدی، شرايط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نيز شرايط وجود 
طبقات به طور کلی و در عين حال سيادت خود را ھم به عنوان يک طبقه از 

  .برد بين می

اش، اجتماعی از  به جای جامعه کھن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی
آيد که در آن تکامل آزادانه ھر فرد شرط تکامل آزادانه ھمگان  افراد  پديد می

  ».است
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   ١٨۴٨ - ۴٩ھای انقالبی مارکس در جريان انقالبات  فعاليت

 ١٨۴٨ھنوز چند روزی از چاپ مانيفست نگذشته بود که انقالب فوريه 
مردم . اروپايی آغاز گرديد ١٨۴٨ انقالبات موجقراول  فرانسه، به عنوان پيش

يک ماه بعد، وين با انقالب . پاريس، سلطنت لويی فيليپ را سرنگون کردند
 موج سپس به اين.  شدسنگر بندیچند روز پس از آن، برلين . روبرو گرديد

در بلژيک، جايی که مارکس اقامت داشت، . ايتاليا، لھستان و مجارستان رسيد
فشار . ان مردم در حال شکل گرفتن بود شور و ھيجان انقالبی در مياين

مارکس و ينی وستفالن ھمسر وی، توسط . حکومت به انقالبيون افزايش يافت
.  کشور اخراج شداينبه فرمان شاه بلژيک، مارکس از . پليس دستگير شدند

  .اتھام وی خريد سالح برای کارگران بود

نقالبی، نقش کشوری که پرولتاريای ا. مارکس، بار ديگر به فرانسه رفت
اصلی را در سرنگونی رژيم سلطنتی ايفا کرده بود و با قدرت سالح، جمھوری 

  .را برقرار ساخته بود

 ھا آنھای آلمانی در جريان بود که وظيفه  در فرانسه، بحث در ميان تبعيدی
ھا قرار داشتند،  اکنون چيست و چه بايد بکنند؟ گروھی که تحت تأثير بالنکيست

ودند که بايد مسلحانه وارد آلمان شوند و انقالب را در آن جا برپا  عقيده باينبر 
دھی  سازمانگرانه مخالف بود و خواھان  ھای توطئه  شيوهاينمارکس با . کنند
، در آوريل به اتفاق انگلس عازم کلن اين بنا بر. ای برای برپايی انقالب بود توده
 ٧٠٠٠ن تشکيل شده بود که  جا، تشکلی به نام اتحاديه کارگران کلايندر . شد

در ھمين حال يکی ديگر از اعضای . کارگر نيز در آن عضويت داشتند
. دھی کرده بود سازماناتحاديه، به نام استفان بورن در برلين، کارگران را 

 ھر دو تشکل بر سر وظايف پرولتاريا در آن مقطع اينمارکس و انگلس، با 
طبقات مختلف در آن و شيوه کار، معين، ارزيابی از تحوالت آلمان و نقش 

  .اختالف نظر داشتند

 جھت اينھايی که ايجاد کرده بود، از  چين، بورن و انجمن با کارگر حروف
ًمخالف بودند که کارشان را صرفا بر سر مسايل صنفی و اقتصادی متمرکز 

با اتحاديه کارگران کلن نيز . ساخته بودند و به مسايل سياسی کاری نداشتند
 از مسايل مورد اختالف بر سر وحدت آلمان و مخالفت مارکس با سيستم گذشته

توجھی به  فدراتيوی که گتچاک، از رھبران اتحاديه مدافع آن بود، بر سر بی
مطالبات دمکراتيک و شيوه برخورد با جريانات دمکرات، اختالف وجود 

  .داشت



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

۴٠

از طريق ارگانی  دمکرات شدند، تا بتوانند سازمان عضو يک ھا آن، اينبنا بر 
دھی بود، تأثير نظری و عملی خود را بر کل جنبش و  سازمانکه در حال 

 نشريه ايننخستين شماره . تدارک برای ايجاد حزب پرولتری بر جای بگذارند
نام داشت، در اوايل ژوئن با سردبيری مارکس " يشه تسايتونگايننويه ر"که 

  .انتشار يافت

داد که بر خالف ظاھر قضيه  ار يافت، نشان می نشريه انتشاينمقاالتی که در 
که ارگان يک تشکل دمکرات بود، از موضع پرولتری و دفاع از منافع طبقه 

ای در جھان  تنھا روزنامه. دھد  و تحليل قرار میتجربهکارگر، مسايل را مورد 
 عليه ھا آنبود که با شور و احساس، از کارگران فرانسوی و قيام ژوئن 

  .اع نمودبورژوازی دف

ً روزنامه انتشار يافت، مارکس و انگلس مجموعا ايندر فاصله يک سالی که 
با پيشروی ضد انقالب اروپايی، پس از .  مقاله و مطلب نوشتند۴٠٠متجاوز از 

شکست قيام ژوئن پرولتاريا در پاريس، در پروس نيز ضد انقالب دست به 
ض قانون مطبوعات و ، مارکس به اتھام نق١٨۴٩در فوريه . تعرض زده بود

مارکس در دادگاه از . برانگيختن مردم به شورش، به دادگاه فرا خوانده شد
اکنون نخستين «: مواضع نشريه دفاع کرد و با افشای تمام نظم موجود گفت

ھای نظم سياسی موجود را رسوا   است که تمام شالودهاينوظيفه مطبوعات 
. انتشار روزنامه ادامه پيدا کرد.  دادگاه دليلی بر محکوميت نيافت».سازند

انگلس که در سنگرھای جنگ انقالبی عليه ضد انقالب در حال نبرد بود، 
  .کرد ھای جنگ برای روزنامه ارسال می مرتب گزارشاتی تحليلی از صحنه

از اواخر پاييز .  افزودپرولتاريائیمارکس بر تالش خود برای ايجاد حزب 
. با اتحاديه کارگران کلن افزايش داده بود، فعاليت خود را در ارتباط ١٨۴٨

ژوزف مول، از دوستان نزديک مارکس، به عنوان رئيس اتحاديه انتخاب 
پس از . دھنده تقويت مواضع مارکس در اتحاديه بود  خود نشاناينگرديد، که 

تحت تعقيب قرار گرفتن مول و متواری شدن وی، از مارکس خواسته شد که 
 که به علت کار فراوانی که داشت، اينرغم  وی علی. ردرياست اتحاديه را بپذي

 وظيفه را نيز بر عھده گرفت و به اينً پيشنھاد را قبال نپذيرفته بود، اکنون اين
اتحاديه کارگران کلن با . عنوان رئيس اتحاديه کارگران کلن برگزيده شد

ھای   انجمن  کنگره١٨۴٩در اوايل ماه مه . ھای استفان بورن متحد شد انجمن
 و وستفالی، با ھدف ايجاد يک انجمن سراسری کارگری تشکيل اينايالت ر

اما در پی شکست قيام . تالش برای ارتباط با مناطق ديگر گسترش يافت. گرديد
، دستور اخراج مارکس از پروس صادر گرديد و سرکوب ھيئت ايندر ر
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ه روزنامه در آخرين شمار. يشه تسايتونگ تشديد شداينتحريريه روزنامه نويه ر
 آخرين اينمارکس و انگلس در .  با حروف قرمز، انتشار يافت١٨۴٩ مه ١٩

يشه تسايتونگ، به ھنگام اينتحريريه نويه ر«: شماره خطاب به کارگران نوشتند
. کند ايد، سپاسگزاری می  نشان دادهھا آنوداع، از شما به خاطر ھمدردی که با 

  ».ا، رھايی طبقه کارگر خواھد بود ھمواره و در ھمه جھا آنآخرين کالم 

اما ضد انقالبی که حاکم شده بود، ديگر مارکس را . مارکس عازم پاريس شد
  .ای جز حرکت به سوی لندن نبود چاره. کرد در پاريس تحمل نمی

  

  کاربرد درک ماترياليستی تاريخ در تحليل يک رويدادھای زنده سياسی

  پرولتارياطرح ايده درھم شکستن دولت و ديکتاتوری 

ھای سکونت در لندن، دوران سخت و دردناکی برای مارکس  نخستين سال
، سه فرزند ١٨۵۵ تا ١٨۵٠در فاصله . با فقری دھشتناک رو به رو بود. بود

اما تمام دشواری زندگی .  ساله خود را از دست داد٨ ماھه و ١٨يک ساله، 
به رغم . اردشخصی او ھرگز نتوانست تأثيری بر تالش مبارزاتی وی بگذ

ھای خود ادامه  سکون، سرکوب و اختناقی که بر اروپا حاکم شده بود، به فعاليت
  .داد

کرد، برای احيای ارتباطات  در انجمن آموزشی کارگران آلمانی سخنرانی می
ورزيد، تحقيقات اقتصادی خود را دنبال  گسيخته شده در آلمان تالش می

نوشت و برای  ه در انگليس مقاله مینمود، برای مطبوعات کارگری، به ويژ می
اش را تأمين کند، از تابستان   که بتواند اندکی از ھزينه زندگی خانوادهاين

  .نوشت ، مقاالتی نيز برای روزنامه نيويورک ديلی تريبيون می١٨۵١

ھيجدھم برومر لويی "ترين آثار خود،  ، يکی از درخشان١٨۵٢در سال 
ترين رفقايش،  که توسط يکی از نزديک" انقالب"را برای نشريه " بناپارت

  .يافت، نوشت ژوزف ويده مايرانتشار می

، مارکس در مجله تئوريک اتحاديه کمونيست که به سردبيری وی اينپيش از 
بندی از انقالب فرانسه و مبارزه طبقات  يافت، يک جمع در انگليس انتشار می

مبارزات طبقاتی در "ن  ارائه داده بود که بعدھا تحت عنوا١٨۵٠ تا ١٨۴٨از 
 اثر، آن چه را که در مانيفست به عنوان يک ايندر . انتشار يافت" فرانسه

بندی کلی از تاريخ بشريت، تاريخ سراسر مبارزه طبقات بيان شده بود، در  جمع
. شود انقالب فوريه قدم به قدم تعقيب می. شود يک رويداد زنده نشان داده می
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قاتی متضاد و طبقات درگير در مبارزه، به دقت تضادھای اجتماعی، منابع طب
  .شوند تشريح می

، قدرت سياسی در فرانسه، در دست فراکسيونی ١٨۴٨پيش از انقالب فوريه 
 اشرافيت مالی به اينسلطه . دار، اشرافيت مالی، قرار داشت از طبقه سرمايه

اش  فعاز بورژوازی صنعتی، که منا. مانعی بر سر راه تحوالت تبديل شده بود
ھای بورژوازی کوچک، دھقانان و کارگران،  به خطر افتاده بود، تا ھمه بخش

 رو به درجات مختلف، مخالف رژيم اينھر يک از زاويه منافع خود و از 
  .سلطنتی حاکم بودند

، پس از تشريح علل "مبارزات طبقاتی در فرانسه"مارکس، در کتاب 
سرانجام، انفجار «: نويسد ت میھا و اعتراضا  مخالفتايناقتصادی و طبقاتی 

ھا  نارضايتی عمومی به علت دو رويداد اقتصادی، بدی محصول و ترقی قيمت
ھای خونين گرديد و نيز بحران اقتصادی، که به وخامت  که منجر به درگيری

فروشان انجاميد،  داران و خرده وضعيت صنايع و بازرگانی و ورشکستگی دکان
  .به سر حد طغيان رسيد

ھای کارگر و  مراکز نظامی به تصرف توده.  شدسنگر بندی، پاريس
 فوريه، لويی فيليپ، شاه فرانسه ناگزير به استعفا ٢۴زحمتکش درآمد و روز 

جنگيدند،  در حالی که ھنوز کارگران اسلحه در دست در سنگرھا می. گرديد
 فوريه، ٢۵تا ظھر . اپوزيسيون بورژوايی، يک حکومت موقت تشکيل داد

ھا ميان عناصر بورژوازی  خانه مھوری اعالم نشده بود، اما وزارتھنوز ج
دگی از سوی کارگران، روانه اينکارگری به نام راسپای، به نم. تقسيم شده بودند

به نام پرولتاريای پاريس، به : "شھرداری، مقر حکومت موقت شد و اعالم نمود
 فرمان ايناگر . شود که جمھوری را اعالم نمايد حکومت موقت فرمان داده می

"...  گشتدباز خواھ تن ٢٠٠٠٠تا دو ساعت ديگر عملی نگردد، راسپای با 
ھای  مھلت دو ساعته ھنوز به سر نرسيده بود که بر در و ديوار پاريس، واژه

  »."جمھوری فرانسه، آزادی، برابری، برادری: "پرشکوه تاريخی نقش بست

يزی افزون بر شعار چ" جمھوری، آزادی، برابری، برادری"اما شعار 
پرولتاريای . ترين جناح بورژوايی دوران انقالب کبير فرانسه نداشت راديکال

  خواست؟ پاريس، از جمھوری چه برداشتی داشت و از حکومت موقت چه می

دھد که با توجه  توضيح می" مبارزات طبقاتی در فرانسه"مارکس در اثر خود 
گاھی پرولتاريا، انقالب فوريه به سطح رشد اقتصادی، تضادھای طبقاتی و آ

توانست انقالبی برای رھايی پرولتاريا باشد و جمھوری فوريه نيز  ًاصوال نمی
: او نوشت. بايستی مقدم بر ھر چيز، سلطه بورژوازی را کامل نمايد می
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پرولتاريا با تحميل جمھوری به حکومت موقت و به وسيله حکومت موقت به «
ولی در عين حال .  يک حزب مستقل قدم پيش نھادًھمه فرانسه، فورا به منزله

آن چه . از ھمه جامعه بورژوائی توقع داشت که عليه منافع خودش عقب نشيند
پرولتاريا به چنگ آورد، ميدان مبارزه برای رھايی انقالبی بود و به ھيچ وجه 

 پرولتاريا در موقعيتی نبود که قدرت سياسی را به چنگ ». رھايیاين خودنه 
بايستی قبل از ھر  چيز، سلطه بورژوازی را کامل  جمھوری فوريه می «.آورد
 طريق که در کنار اشرافيت مالی، به ھمه طبقات متملک اجازه اينبه . نمايد

  ».دخول به حيطه قدرت سياسی را بدھد

اما پرولتاريا نيروی اصلی سنگرھای نبرد خيابانی فوريه بود و نقش مھمی را 
لذا دعاوی و . يپ و برچيدن نظام سلطنت ايفا کرده بوددر سرنگونی لويی فيل

 نيرو را اينتوانست،  بورژوازی ديگر نمی. مطالبات مختص خود را داشت
 رو بود که در ترکيب حکومت موقت، آلبر کارگر و لويی ايناز . ناديده گيرد

. دگان کارگران، جای گرفتنداينبالن سوسياليست تخيلی نيز به عنوان نم
اش  وقت که بر سنگرھای فوريه پايه گرفته بود، در تشکلحکومت م«

 ھا آناحزابی که پيروزی ميان . کرد ًضرورتا احزاب مختلف را منعکس می
طبقاتی .  حکومت چيز ديگری جز سازش طبقات مختلف نبوداين. شد تقسيم می

شان با يکديگر  ًکه مشترکا تاج و تخت ژوئيه را سرنگون کرده بودند، اما منافع
 ».ر تضاد بودد

 لذا بديھی بود که ھر طبقه و قشری، تعبير خودش را از جمھوری و وظايف 
 سازش طبقات بر پايه اينبايد توجه داشت که . حکومت موقت داشته باشد

سازشی که توازن . نه در پشت ميز مذاکره"  سنگرھای فوريه پا گرفته بود"
  . دای معين آن را تحميل کرده بو قوای طبقات در لحظه

از ديدگاه کارگران که جمھوری را تحميل کرده بودند و مھر خود را بر آن 
از ھمين . بايستی يک جمھوری اجتماعی باشد  جمھوری میاينکوبيده بودند، 

آھن،  رو، درست در ھمان روزی که جمھوری اعالم شد، مارشه، کارگر راه
ی اجتماع کرده دگی از کارگرانی که در مقابل شھرداراينتفنگ در دست به نم

حق . "حق کار، را تصويب کند "فورابودند، از حکومت موقت خواست که 
اش در  اما با تمام مناسبات اقتصادی موجود، با حکومت موقتی که اکثريت" کار

با . دست بورژوازی بود و با جمھوری بورژوايی، در تعارض قرار داشت
، جمھوری را جمھوری ، از آن جايی که پرولتاريا با تعبير خودشاينوجود 

بورژوازی ھم ناگزير بود، . کرد حق کار، را مطرح می"پنداشت،  اجتماعی می
  .ًعجالتا تصويب کند و امتياز دھد
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مجبور بود، خود را به منزله جمھوری «به قول مارکس، جمھوری فوريه، 
پرولتاريای پاريس، جمھوری را به . محاط از نھادھای اجتماعی اعالم نمايد

کارگری به نام مارشه، حکمی را ديکته کرد که بر . کرد وانس مجبور میدادن آ
کرد، حيات کارگران را از  طبق آن، حکومت موقت نوپا، خود را موظف می

  ... طريق کار تأمين نمايد، برای ھمه مردم کار به وجود آورد و غيره و غيره

 به نظر چند روز بعد که حکومت، قول و قرارھايش را فراموش کرد و چنين
 سازمان ھزار کارگر، با شعار ٢٠رسيد که پرولتاريا را از ياد برده است،  می

حکومت . آوردند کار، ايجاد وزارت مخصوص کار، به سوی شھرداری روی 
ھای طوالنی، يک کميسيون مخصوص دائمی  ميلی و پس از نشست موقت با بی

 اين.  زحمتکش بوداش يافتن راه حل بھبود وضع طبقات تعيين نمود که وظيفه
. دگان اصناف و به رياست لويی بالن و آلبر تشکل شداينکميسيون از نم

دگان اينبدين ترتيب، نم. اش تعيين گرديد لوکزمبورگ به عنوان محل جلسات
طبقه کارگر، از مقر حکومت موقت تبعيد شدند و بخش بورژوايی حکومت 

و در . ًلقا در دست گرفتموقت، قدرت واقعی دولتی و زمام امور اداری را مط
ھای ماليه، تجارت و خدمات عمومی، در کنار بورس و  خانه کنار وزارت

اش، لويی بالن و  ھای اعظم بانک، يک کنيسه سوسياليستی بنا گرديد که خاخام
عھد جديد را بشارت دھند و . آلبر، متعھد بودند، ارض موعود را کشف کنند

مطالبات پرولتاريای پاريس وقتی که ... پرولتاريای پاريس را مشغول گردانند
توانست موجوديت  گرفت، نمی ی بورژوايی قرار می فراسوی حيطه جمھوری

  . داشته باشدگلوکزمبورديگری جز موجوديت موھوم 

ًکارگران با بورژوای متفقا دست به انقالب فوريه زدند و کوشيدند تا در کنار 
ر حکومت موقت، در کنار اکثريت حتا د. شان تحقق بخشند بورژوازی به منافع

 کار حی و حاضر سازماناما !  کارسازمان. بورژوايی، کارگری را علم کردند
مزد است، کاری که بدون آن نه بورژوازی و نه جامعه  بورژوايی، کار روز

مگر ! خانه مخصوص کار وزارت. تواند وجود داشته باشد بورژوايی می
خانه بورژوايی کار  ات عمومی، وزارتھای ماليه، تجارت، خدم خانه وزارت

 ديگر چيزی جز اين؟ !ی پرولتری کار خانه  يک وزارتھا آننيستند؟ در کنار 
خانه آرزوھای مقدس و يا کميسيون لوکزمبورگ  خانه عجز، وزارت وزارت

  » .نخواھد بود

بود که با آن " جمھوری اجتماعی"  ميان حائز اھميت بود، اعالماينآن چه در 
اش در آن   که امکان تحققاينولو . شد انقالبات پرولتری اعالم میمضمون 

حق کار ھم بر ھمين . آورد  درمیدناکجا آباشرايط وجود نداشت و سر از 
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معنا و آرزويی مقدس و  ست بی به معنای بورژوايی چيزی«حق کار . منوال
زار سلطه بر سرمايه، يعنی در دست گرفتن اب" حق کار"اما در پشت . درمانده

 ترتيب، محو کار مزدی قرار اينتوليد به وسيله طبقه کارگر متعاون و به 
  ».، شورش ژوئن قرار گرفته بود"حق کار"در پشت . گرفته است

در حالی که کميسيون لوکزمبورگ، کارگران را با طرح لويی بالن برای 
آميز  خانه کار، به منظور الغای استثمار و برقراری مسالمت ايجاد وزارت

ھای  ًسوسياليسم، با ھمکاری حکومت موقت، سرگرم کرده بود، و ايضا کارگاه
ھای موعود  بايستی به کارگاه ھا نيز بر طبق ھمين طرح، می ملی يا آتليه

ھا را برای بازگرداندن نتايج  اجتماعی تبديل شوند، بورژوازی آخرين گام
ھنگامی که ھمه بورژوازی . داشت ھای نظم بورژوايی برمی انقالب به محدوده

طبقات و اقشار غير پرولتر و حتا لومپن پرولتاريا را پشت سر خود عليه 
دگان ايننم. پرولتاريا بسيج کرد، تعرضات پی در پی خود را آغاز نمود

پيشنھاد تشکيل وزارت مخصوص . پرولتاريا از کميسيون اجرايی اخراج شدند
ه تمام کارگران مجرد يا  ژوئن دستور داده شد ک٢١کار رد شد و سرانجام در 
. شوند ھای ملی اخراج می د، يا به زور از آتليهاينبايد به خدمت ارتش در

 اينای جز  برای کارگران چاره« . بورژوازی کارگران را مجبور به قيام کرد
جواب کارگران، . که يا از گرسنگی بميرند يا دست به حمله زنند، باقی نماند

 قيام، نخستين نبرد بزرگ ميان دو اين . ژوئن بود٢٢قيام عظيم روز 
  » .اند ست که جامعه نوين را به انشعاب کشانده ای طبقه

 زندانی ٣٠٠٠ روز جنگيدند و بورژوازی با قتل عام ۵کارگران، قھرمانانه 
  . ھزار کارگر نيز تبعيد شدند١۵.  انتقام گرفتھا آناز 

ترين  آورد که کوچک حقيقت ايمان ايناش به  پرولتاريا تازه پس از شکست«
 تخيل اينو . اش در محدوده جمھوری بورژوايی خيالی بيش نيست بھبود وضع

  » ...اگر بخواھد به خود واقعيت بخشد، چونان جنايتی تلقی خواھد شد

بندی   جمعاينمارکس با تحليل روند مبارزه طبقاتی و تحوالت دوران انقالب، 
نی مبارزه طبقات، در دوران فاھای طو دھد که در دوره را نيز ارائه می

 در نيم قرن اينھايی که پيش از  پيشرفت«گيرد و  انقالبی، تاريخ سرعت می
 وی ھم چنين بر نقش ».گيرد ھا صورت می گرفت، در طول ھفته انجام می

ورزد و  انقالبات در سرعت بخشيدن به روند پيشرفت و ترقی تاريخ تأکيد می
   ».اند ريخ تالکوموتيوھا  انقالب«: گويد می

 است که برای اين" مبارزات طبقاتی در فرانسه"نکته بسيار مھم در کتاب 
رود و ضرورت آن  ًنخستين بار، صريحا واژه ديکتاتوری پرولتاريا به کار می
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به عنوان يک مرحله گذار، برای الغای اختالفات طبقاتی و دگرگونی کل 
  .شود مناسبات اجتماعی مطرح می

کشد و سوسياليسم انقالبی   سوسياليسم تخيلی را به نقد میمارکس پس از آن که
 سوسياليسم، اعالم تداوم اين«: گويد دھد، می پرولتری را بديل آن قرار می

ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا به مثابه نقطه گذار ضروری جھت . انقالب است
ی الغاء اختالفات طبقاتی به طور کلی است، جھت الغاء ھمه مناسبات توليد

 مبتنی ھستند، جھت الغاء ھمه روابط اجتماعی ھا آن اختالفات بر ايناست که 
ھايی است که منبعث از   مناسبات توليدی، جھت دگرگونی کليه ايدهاينمنطبق با 

  » .باشند  روابط اجتماعی میاين

که در فاصله " ھيجدھم برومر لوئی بناپارت"مارکس در اثر بی ھمتای خود 
 نوشته شد، تحليل خود را از روند مبارزات ١٨٥٢رس تا ما١٨٥١دسامبر 

 اثر، تحليلی ايندر .  کودتای لوئی بناپارت بسط می دھدطبقاتی در فرانسه تا
ھای کامال  ايده. شود ارزات طبقاتی در فرانسه ارائه می مبژرف، از روند

نه، يک ماجراجوی جديدی مطرح ميگردد و نشان داده می شود که چرا و چگو
کند   رسد، کودتا می فرانسه به قدرت می کاريکاتور ناپلئون بناپارت، در ،سياسی

  .و به تقليد از ناپلئون بناپارت، خود را امپراتور فرانسه می نامد

 طبقاتیدھم  که نبرد   نوشته نشان میايندر « گويد خود وی در مقدمه کتاب می
 ھا آن در نتيجه وجود آورد که  بهوضعيتیدر فرانسه چگونه اوضاع و احوال و 

  ».خود بگيرد  مآبى توانست قيافه قھرمانان را به مايه دلقک آدم کم

ای انجاميد که ھمه در تحليل  تبيين درخشان مارکس به روش شدن ماھيت پديده
  .بناپارتيسم: آن در مانده بودند

مارکس، پديده بناپارتيسم يا دولت استثنائی را محصول نوعی بحران قدرت 
توازن معين قوای طبقاتی می داند که طبقه حاکم، قدرت حکومت برخاسته از 

کردن را از دست داده است، اما طبقه انقالبی ھنوز در موقعيتی نيست که 
ست که  در چنين شرايطی از توازن قوای طبقاتی. قدرت سياسی را قبضه کند

پوشد، تا قدرت اقتصادی و  قتا از قدرت سياسی مستقيم چشم میطبقه حاکم مو
رسد که دولت در ماورای  جا چنين به نظر میايندر . فظ کندطبقاتی خود را ح

کوشد،   ميان طبقات و تروريسم عريان، میطبقات قرار گرفته است و با مانور
، دارد به يکسان بر تا چنين وانمود کند که مستثنی از منافع ھمه طبقات و اقشار

اع از منافع طبقه استثمارگر کند و با عوام فريبی می کوشد، دف ھمه حکومت می
  . حاکم را الپوشانی نمايد

  :گويد  اثر نوشت، میاين برای ١٨٨۵ سال انگلس در مقدمه ای که در
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درنگ پس از رويدادى  یب. آسا است  اثر، کارى نبوغاينراستى ھم که  به «
که، ھمچون رعد و برقى ناگھانى در آسمانى صاف، جھان سياست را 

طلبى،  ھا با فريادھايى از سر خشم و منزه ادى که بعضىزده کرد، رويد شگفت
به بدگويى از آن برخاستند، و برخی ديگر به عنوان آغاز دوران رھايى از 
انقالب و ھمچون کيفر آشوب برآمده از آن، به استقبالش شتافتند، ھمگان دچار 

 اين مارکس شرح کوتاھى از  حيرت بودند و ھيچ کس از آن سر در نميآورد؛
 شرح کوتاه نشان اينوى در . ويداد نوشت که آکنده از نيشخند و طنز بودر

ميداد که رويدادھاى پيش آمده در فرانسه از روزھاى فوريه به بعد در درون 
 دسامبر چيزى نبود جز ٢ خود چه ارتباطى با يکديگر داشتند و چگونه معجزه

 نداشت که از  ھيچ نيازىھا آن روابط که بيان ايننتيجه طبيعى و ضرورى 
. سرکرده کودتا جز با لحن تحقيرآميزى که شايسته وى بود يادى کرده شود

 کتاب ترسيم کرد، با چنان استادى اين رويدادھا در ايندورنمايى که مارکس از 
 گفته ھا آنو مھارتى کشيده شده بود که ھر چه از آن پس در باب زواياى ناگفته 

 گونه اين. مارکس در بازتابانيدن واقعيت بودشد، فقط تأييدى بر وفادارى نوشته 
ادراک شايسته از تاريخ روزمره به صورت زنده آن، و چنين درکى روشن از 

  ».ھمتا است ، به راستی بىھا آنرويدادھا، درست در لحظه وقوع 

جا روند مبارزه طبقات اينتا " مبارزات طبقاتی در فرانسه"در بررسی کتاب 
طبقات و اقشار طرفدار نظم موجود، عليه پرولتاريا را دنبال کرديم که ھمه 

ادامه مطلب را از کتاب . ب کنندمتحد شدند، تا آن را در قيام ژوئن سرکو
  .پی می گيريم" ھيجدھم برومر لوئی بناپارت"

ی پاريس، نزاع در درون نيروھائی که پرولتارياپس از سرکوب قيام ژوئن 
جريان مبارزه در درون  در.  گرفتعليه پرولتاريا متحد شده بودند، فزونی

بورژوازی،  زی، مبارزه ميان بورژوازی و خردهھای مختلف بورژوا فراکسيون
بورژوازی  با ائتالف بورژوازی، طبقات  زه ميان ائتالف پرولتاريا و خردهمبار

برند، ھيچيک از  فرانسه  يکديگر را مدام تحليل میو اقشار مختلف جامعه 
طبقه حاکم، قدرت . شود به سلطه سياسی قطعی نمیطبقات و اقشار قادر 

سرانجام، در برابر شرايطی که پيش آمده . داد حکومت کردن را از دست می
بود، چشم پوشی موقت از قدرت سياسی مستقيم و بر قراری استبداد بناپارتی را 

  . بر ھر چيز ترجيح داد، تا سلطه طبقاتی خود را حفظ کند

 بناپارت، برادر زاده ناپلئون بناپارت، به تقليد ، لوئی١٨۵١ دسامبر ٢در 
، ١٧٩٩نوامبر  کاريکاتور وار از عموی خود که با سرنگونی ديرکتوار  در 

  . به  کودتا متوسل گرديد و بعدا خود را امپراتور اعالم نمود، دست به کودتا زد
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 :کند ه کوتاه زير بيان می تحوالت را مارکس در چند جملاينجمعبندی تمام 

در ايام ژوئن، ھمه طبقات و تمامى احزاب در يک حزب که ھمان حزب «
، " حزب ھرج و مرج"نظم بود متحد شده بودند، در برابر طبقه پرولتاريا، يا 

دشمنان " که جامعه را از خطر ھا آن. در برابر سوسياليسم، در برابر کمونيسم
، مذھب، نظم را ِرھانيده بودند و شعارھاى قديمى مالکيت، خانواده" جامعه

ھمچون اسم شب به سربازان خود آموخته، و فرياد جنگ صليبى ضدانقالبى 
ًإن فى ذلک لفتحا قريب"سر داده بودند که   لحظه به بعد، ھمين که اين، از "ّ

کوشد تا  يکى از احزاب متحد در زير چنين پرچمى بر ضد شورشيان ژوئن می
 خويش دفاع کند، با فرياد از سنگر نبرد انقالبى در جھت منافع طبقاتى

ھر . است که در ميدان نبرد از پاى در ميآيد" مالکيت، خانواده، مذھب، نظم"
تر جاى منافع  شود، و منفعتى انحصارى یتر م بار که حلقه خداوندان جامعه تنگ

ترين درخواست در  ساده. عام را ميگيرد، ھمان بار جامعه نجات يافته است
ترين شعارھاى  وايى، يا در قالب پيش پا افتادهقالب اصالحات مالى بورژ

ھاى  ترين نمونه ھاى جمھورى، با مبتذل ترين شکل ليبراليستى، يا توخالى
شود و داغ  در جا تنبيه می" سوء قصد به جامعه"دمکراسى، به عنوان 

علماى بزرگ "ِسرانجام نوبت خود . خورد اش می بر پيشانى" سوسياليستى"
ھاى بالغت خويش رانده، يا در   که با اردنگى از کرسىرسد می" مذھب و نظم

ھاى انتظامى  شان بيرون کشيده و در کالسکه ھای دل شب از توى رختخواب
معابدشان . شوند تا روانه ھلفدونى شوند يا راه تبعيد را در پيش گيرند چپانده می

ام شان به ن شان شکسته، و دفتر قانون ھای شان بسته، قلم یھا آنخراب، دھ
چه بسا بورژواھاى . مذھب، مالکيت، خانواده و نظم، پاره پاره شده است

متعصب طرفدار نظم که به شليک رگبار گروھى سرباز مست اليعقل در بالکن 
ھاى خانوادگى شکسته شده، و  حرمت کانون. اند ھايشان از پا در آمده خانه
ديده است، و ھمه گرمى بمباران گر شان توسط نظاميان به عنوان دست ھای خانه
ُ که گل سر سبد اينخالصه !  ھم به نام مالکيت، خانواده، مذھب و نظمھا اين

سپاه مقدس نظم، در نھايت ھمان الى و لجن منجالب جامعه بورژوايى است، و 
شود ھمان  به کاخ تويلرى وارد می" ناجى جامعه"آن که به عنوان 

  ».کراپولينسکى رذل و آس و پاس است

  اش چه کرد؟ ريا پس از شکستاما پرولتا

ھر چند ھر بار که .  شکست، پرولتاريا به عقب صحنه انقالب رفتاينبا «
اى پيدا کرده است کوشيد دوباره جايگاه خودش  َرسيد جنبش نفس تازه بنظر می

اى  تر و با نتيجه ھاى وى ھر بار با نيروى کاھش يافته را بازيابد، اما کوشش
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ى از قشرھاى اجتماعى که يکاينتاريا، به محض پرول. تر ھمراه بود ضعيف
بندد و  کند، با وى عقد اتحاد می  شور و شوقى انقالبى پيدا میبرتر از او،

شود که بر تمامى احزاب متفاوت، يکى  ھايى می سان متحمل ھمه شکست بدين
ھاى پياپى، به موازات گسترش يافتن  ولى ھمين ضربه. پس از ديگرى وارد شد

رؤساى اصلى . شوند مامى قشرھاى جامعه، بيش از پيش ضعيف می به تھا آن
 در مجلس ملى و در جامعه مطبوعات، يکى پس از ديگرى، پرولتاريائیجنبش 

ھايى بيش از  ھا شدند و جاى آنان در مجلس و مطبوعات به چھره تسليم دادگاه
مانند بخشى از پرولتارياى پاريسى، درگير تجاربى مسلکى، . پيش مبھم داده شد

ھاى کارگرى، يعنى وارد جنبشى شد که طى آن ديگر  ھاى مبادله و انجمن بانک
 بزرگى که خاص پرولتاريا ھستند تغيير وسايلخواھد جھان را به کمک  نمی

دھد، بلکه کامال برعکس، در صدد آن است که در چارچوب محدود شرايط 
ه ھستى خويش، به اصطالح در غياب جامعه و به صورت خصوصى، ب

کنند، و به ناگزير ھر بار شکست  اش کمک می امتيازاتى دست يابد که به رھايى
به نظر ميرسد که پرولتاريا نه قادر است عظمت انقالبى خود را باز . خورد می

اش با ديگر قشرھا پيدا کند تا  اى در اتحادھاى تازه تواند توان تازه يابد، نه می
. داينژوئن جنگيده است کنار او از پا در در ماه ھا آنھمه طبقاتى که وى عليه 

 خوشحالى را دارد که با افتخاراتى در خور تمامى نبردھاى اينولى دستکم 
نه تنھا فرانسه بلکه تمامى اروپا از زلزله ژوئن . آيد بزرگ تاريخى از پا در می

ِھاى بعدى طبقات باال آنچنان ارزان رخ  به لرزه درآمده، در حالى که شکست
 را به ھا آنھاى بيشرمانه حزب پيروز ممکن است  گويى  فقط گزافهداده که

ھا ھم، ھر قدر  گويى  گزافهاينگر سازد، و  صورت رويدادھائى با اھميت جلوه
  .فاصله حزب شکست خورده با پرولتاريا بيشتر باشد، شرم آورتر است

شکست شورش ژوئن، البته زمينه را براى تأسيس جمھورى بورژوايى فراھم 
 شکست ھمچنين نشان اينولى با . رد و راه را براى استقرار آن ھموار ساختک

ھاى ديگرى غير از مشکل جمھورى يا سلطنت  داده شد که در اروپا مشکل
جا جمھوری بورژوائی، فقط به اين شکست نشان داد که در اين. مطرح است

ر معنای استبداد مطلق يک طبقه بر طبقات ديگر است و آشکار کرد که د
کشورھای دارای تمدن کھن با ساخت طبقاتی بسيار توسعه يافته، برخوردار از 

ھای سنتی، به  مند از آگاھی معنوی، که ھمه انديشه و بھره" توليد"شرايط مدرن 
اند، جمھورى، بطور کلى،  مدد تالش و کوششی چند قرنی، در آن مستحيل شده

 قالب حفظ وضع ِفقط قالب دگرگونى سياسى جامعه بورژوايى است نه
  »...موجود
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خواھان بورژوا توانستند، سلطه انحصاری خود را  ای که جمھوری دوره
 لوئی بناپارت به ١٨۴٨ دسامبر ١٠روز . برقرار سازند، بسيار کوتاه بود

  .عنوان رئيس جمھور فرانسه انتخاب شد

تکيه گاه لوئی بناپارت و ارتش شخصی وی، جمعيت ده دسامبر متشکل از 
ر وی در جريان انتخابات محسوب ھا بود که گروه ھوراکش و بزن بھادلومپن 

  .شد می

به بھانه تأسيس يک انجمن .  تأسيس شده بود١٨٤٩ جمعيت در اين«
 داده بودند، که سازمانھاى مخفى  ھاى پاريسى را در شاخه"لومپن"نيکوکارى، 

ام از مأمورانى از بين اعضاى طرفدار بناپارت در شھربانى در رأس ھر کد
 قرار داشتند و کل جمعيت ھم زير نظر يک ژنرال ھوادار بناپارت فعاليت ھا آن

  .ميکرد

ِّگردھاى آس و پاس که معلوم نبود ممر معاششان از کجاست، و اصل  از ھرزه
ھاى فاسد بورژوازى،  مانده شان ھم از آن بدتر، گرفته تا ماجراجويان و ته ونسب

اعمال شاقه تازه از زندان مرخص شده، ولگرد، سرباز اخراجى، محکوم به 
َفرارى محکوم به اعمال شاقه، کالھبردار، شياد، گداى سر گذر، جيب بر،  ِ

نويس دم  باز، قمارباز، پاانداز، مالک روسپى خانه، حمال، عريضه شعبده
ِپستخانه، ويولون زن سر کوچه، کھنه فروش، چاقو تيزکن، سفيدگر، فقير دم  ِ

 انبوه بى سر و سامان، وارفته و بى سرپناه ثابت که نايدر، خالصه، تمامى 
 جمعيت اينشان ميکنند، در بين اعضاى  خطاب" کولى"ھا معموال  فرانسوى

چنين نزديک به خود وى، بناپارت اين دست، و اينبا عناصرى از . ديده ميشدند
   ». دسامبر را تشکيل داد١٠بدنه جمعيت 

ثريت جمعيت فرانسه در آن مقطع بودند  دھقانان، به عنوان اکايناما عموما 
چرا که جمھوری فرانسه حضورش را با عوارض و . که به او رای دادند

مبارزات طبقاتی " در اينمارکس،  پيش از . ماليات به دھقانان اعالم کرده بود
 .... روز شورش دھقانان بود١٨۴٨ دسامبر ١٠« :نوشته بود" در فرانسه

 مامور اخذ ماليات، به دھقانان اعالم کرده بود جمھوری، ورودش را به وسيله
ناپلئون . و دھقانان ورودشان را به وسيله امپراطور به جمھوری اعالم کردند

 به وجود آمده ١٧٨٩تخيالت طبقه دھقان را که در  تنھا کسی بود که منافع و
روی طبقه دھقان، با نوشتن نام ناپلئون بر . دگی کرده بوداينبود، تا حد امکان نم

جلد جمھوری، به خارج از فرانسه، اعالم جنگ داد و در درون فرانسه، 
ناپلئون برای دھقانان، يک شخص . اش را اعالم نمود توقعات منافع طبقاتی

 با بيرق و بوق و کرنا و با شعارھای مرگ بر ھا آن. نبود، بلکه يک برنامه بود
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ھای انتخابات  قدوصنماليات، مرگ بر پولدارھا، مرگ بر جمھوری، به سوی 
  ».روی آوردند

 ١٨٥١ دسامبر ٢ تشکيل شد، و در ١٨٤٩ مه ٢٩مجلس قانونگذارى در «
 دو تاريخ، دوره جمھورى مبتنى بر قانون ايندوره زمانى ميان . منحل گرديد

  ».اساسى يا جمھورى پارلمانى است

ای ھ  دوره، مبارزه شديدی در درون و بيرون پارلمان، ميان فراکسيونايندر 
 دو حزب سياسی سلطنت مختلف بورژوازی بزرگ، متوسط، و کوچک، ميان

خواه، سوسيال دمکرات، که ھريک از منافع طبقاتی  طلب، جمھوری
کيت ارضی، خرده بورژوازی دفاع بورژوازی صنعتی، تجاری، مالی، مال

کرد، برتری خود را تثبيت و  ھريک تالش می. جريان بود کردند، در می
  .بع خود سازدديگران را تا

کند، ماھيت واقعی منازعه دو   نبردھا را تشريح میاينرحالی که مارکس د
 نبردھای طبقاتی، رابطه آن را با منافع مادی اينجناح سلطنت طلب، در جريان 

دگان اينمجزای فراکسيون ھای بورژوازی و پيوند واقعی ميان طبقات و نم
  :گويد می دھد و  را مورد  بررسی قرار میھا آنسياسی 

ھا از يکديگر بخاطر به اصطالح اصول نبود، بلکه بيشتر   شاخهاينجدايى «
، يعنى بيانگر دو قسم مالکيت متفاوت ھا آنناشى از تفاوت شرايط مادى ھستى 

بود؛ ھمان تضاد قديمى شھر و روستا، ھمان رقابت کھن سرمايه با مالکيت 
ھاى  خاطرات کھن، دشمنى نبود که در عين حال اين منکر کسیالبته . ارضی

ھا و توھمات، احساسات ھمدردى و  ھا، پيشداورى شخصى، ترسھا و اميدوارى
انزجار، اعتقادھا، معتقدات مذھبى و اصولى ھم وجود داشت که عامل 

ھاى متفاوت  زيرا شکل. شد  يا آن خاندان سلطنتى میاينِپيوستگى آن دو به 
اى است که روبناى کاملى از  يهِمالکيت، يا شرايط اجتماعى ھستى، خود پا

ھا و  ھاى انديشه و نگرش به زندگى، با تفاوت ھا، پندارھا، شيوه احساس
تمامى طبقه، بر پايه شرايط . گيرد ھاى ويژه خويش، بر اساس آن پا می شکل

 اين در پديد آوردن ھا آنمادى زندگى خويش و روابط اجتماعى متناسب با 
 ھمه را از راه سنت يا اينفرد آدمى، که .  استروبنا و شکل دادن به آن سھيم

 داليل حقيقى تعيين ھا اينآموزد ممکن است تصور کند که  تعليم و تربيت می
ھا و  اگر چه اورلئانيست. دھند کننده فعاليت او و نقطه عزيمت آن را تشکيل می

کوشيدند تا خود و  ھا يعنى ھر يک از دو شاخه مورد بحث، می لژيتيميست
ھايشان  ن را قانع کنند که عامل اصلى جدايى آن دو از يکديگر دلبستگىديگرا

کرد که آنچه مانع  به دو خاندان سلطنتى است، اما واقعيت امر در عمل ثابت می
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ھمچنان که در زندگانى .  استھا آناتحاد دو شاخه است اختالف منافع 
آورد،   میانديشد و به زبان خصوصى ميان آن چيزى که شخص درباره خود می

گذارند، در نبردھاى تاريخى الزم است  کند فرق می و آنچه به واقع ھست و می
 واقعى و منافع واقعى سازمانھا و ادعاھاى خيالپرورانه احزاب و  ميان گفته

 از خودشان و آن چيزى که به واقع ھستند، از آن ھا آن، ميان طرز تلقى ھا آن
لژيتيميست در جمھورى، در کنار اورلئانيست و . بيشتر فرق گذاشته شود

اى در مقابل   ھمه، ھر شاخهايناگر با . يکديگر بودند و ادعاھايى برابر داشتند
شاخه ديگر در جستجوى احياى خاندان سلطنتى مورد عالقه خود بود معنايى 

 مالکيت ارضى - نداشت که دو گروه عمده منافع تقسيم کننده بورژوازى اينجز 
کوشيد برترى خود را تثبيت کند و شاخه  به سھم خويش می ھر يک - و سرمايه 

  ».ديگر را تابع خود سازد

بورژوازی و کارگران   بورژوازی، ائتالفی ھم از خردهفالبرابر ائتدر 
  .تشکيل شده بود

 بحث به توصيف ماھيت و خصائل طبقاتی خرده اينمارکس در ضمن 
ود طبقات  و طبقات با خدگان سياسی خرده بورژوازیاينبورژوازی و رابطه نم

  :نويسد پردازد و می می

بورژوازى و کارگران تشکيل  ، ائتالفى از خردهبورژوازیدر برابر ائتالف «
خصلت  .....شده بود که ھمان به اصطالح حزب سوسيال دمکرات معروف بود

 نظام فکرى، اينتوان چنين خالصه کرد که در  ويژه سوسيال دمکراسى را می
ِتيک جمھورى وسايلى براى نابودى دو حد نھايى سرمايه و نھادھاى دمکرا

ھاى  ى ھستند تا تخاصموسايلنظام مزدورى مالزم با آن تلقى نميشوند، بلکه 
. دارى تخفيف پيدا کند و جاى خود را به ھماھنگى بدھد طبقاتى نظام سرمايه

اشد، و شوند ھر چه ب  منظور اتخاذ میاينِگوناگونى تدابيرى که براى رسيدن به 
ھايى که سوسيال دمکراسى  صرف نظر از خصلت کم و بيش انقالبى دريافت

.  نظام فکرى ھمين است که گفتيماينگيرد، محتواى   را به عاريت میھا آن
ھاى دمکراتيکى است، ولى دگرگون  منظور دگرگون کردن جامعه از راه

بينانه که معتقد  ه تلقى کوتاينھرگز نبايد با . بورژوايى آن کردنى در قالب خرده
بورژوازى اعتقادى اصولى به منفعت خودخواھانه طبقاتى دارد و بر  است خرده

.  منفعت را فراھم سازد، ھم آواز شداين پيروزى وسايلآن است که 
 باور است که شرايط خاص رھايى اينبورژوازى، برعکس، بيشتر بر  خرده

رھيز از نبرد طبقاتى وى عين شرايط عامى ھستند که نجات جامعه مدرن و پ
دگان اين تصور ھم که گويا تمامى نمايناز .  ميسر خواھد بودھا آنفقط در قالب 
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از دکانداران يا شيفته دکانداران ھستند، بايد ] بورژوازى خرده[دمکراتيک 
 اينچون ممکن است فرھنگ و موقعيت شخصى آنان فرسنگھا با . برکنار بود

جاست ايندگان از اين نماينِبورژوايى   خردهخصوصيت. گروه فاصله داشته باشد
بورژوازى در زندگى  که ذھنيت آنان نيز محدود به ھمان حدودى است که خرده

 نيست، و در نتيجه، ھا آنخورد و قادر به فراتر رفتن از   برمیھا آنواقعى بد
ھايى ميرسند که منفعت مادى و  حل  نظرا به ھمان نوع مسائل و راهھا آن

 است خطوط اين. شان است بورژوازى در عمل متوجه تماعى خردهموقعيت اج
دگان سياسى و ادبى يک طبقه و خود آن طبقه وجود ايناى که ميان نم ِکلى رابطه

  ».دارد

ھای بورژوائی و  در بطن مبارزه و کشمکشی که در جريان بود، ديگر آزادی
در .  بودخود جمھوری ھم برای بورژوازی دست و پاگير و مايه دردسر شده

ھای پارلمانی حزب نظم، ھر آنچه که تا کنون ليبرالی بود، اکنون بر آن  نطق
  .خورد مھر سوسياليستی می

. ، يا يک تاکتيک حزبى نبود"مد" فقط يک شيوه ساده بيان، يک اين«
ھايى که وى بر ضد فئوداليسم  بورژوازى به خوبى دريافته بود که ھمه سالح

 آموزشى که او بنياد نھاده، وسايلد او برگشته، ھمه ساخته بود حاال به سوى خو
اکنون بر ضد فرھنگ خاص خود او به کار افتاده، و ھمه خدايانى که آفريده 

ھاى بورژوايى و  ديد که ھمه به اصطالح آزادی می. اند اش گفته بود اکنون ترک
نھادھاى پيشرفت که اکنون، چه در پايه اجتماعى و چه در قله موقعيت 

اند و تھديدى براى آن شمرده  ور شده ِاش، به سطله طبقاتى خود او حمله یسياس
بورژوازى در . شده بودند" سوسياليستى" ديگر ھا آن ھمه اينبنا برشوند، و  می
ديد، سوسياليسمى که او بھتر  حق راز سوسياليسم را می  حمله، بهاين تھديد و اين

اش خبر داشت، ھمان  گرايشاز خود آن به اصطالح سوسياليسم، از معنا و 
شود دريابد چرا بورژوازى با سرسختى تمام، از ھر  سوسياليسمى که موفق نمی

ھا و مصائب  که بر رنجاينراند، اعم از  اش می راھى که وى وارد شود، پس
ِاش فرارسيدن ھزاره  بشرى آه و ناله احساساتى سر دھد، يا در قالب مسيحايى

ھا در  انى را موعظه کند، يا به شيوه اومانيستعدل و داد و عصر برادرى ھمگ
باب جان، فرھنگ و آزادى ياوه ببافد، يا دستگاھى اختراع کند که ھمه طبقات 

. اند و ھمه جا غرق در نعمت و فراوانى است جامعه در آن با ھم به آشتى رسيده
 بود که نظام مجلس مختص ايناما چيزى که بورژوازى از آن سر در نميآورد 

بايست به نحو مقدر و اجتناب   طور کلى می اش ھم به  او، سلطه سياسیخود
ِتا زمانى که سلطه طبقاتى . ناپذيرى به عنوان سوسياليست محکوم شود
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ِ نيافته و بيان سياسى خالص خود را پيدا سازمان طور کامل  بورژوازى به
 روشنى  هتوانست ب ِھاى طبقاتى ديگر طبقات جامعه نيز نمی نکرده بود، تخاصم

 چرخش خطرناک را بيابد که اينکرد،  بروز کند و در جايى ھم که بروز می
اگر . اى بر ضد سرمايه برگرداند ھرگونه مبارزه بر ضد دولت را به مبارزه

را در خطر " نظم"نگريست که  بورژوازى در ھر حرکتى از جامعه چنان می
نظمى، از نظام  ام بىتوانست خود را قانع کند که، از نظ ديد، چگونه می می

خاص خودش، از نظام پارلمانى، از ھمان نظامى در رأس جامعه دفاع کند که 
بنا به گفته يکى از سخنگويانش جز در مبارزه و از راه مبارزه قادر به زندگى 

اش را از بحث و گفتگو دارد، چگونه چنين نظامى  نيست؟ مجلس زندگی
ر نفعى، ھر نھادى از نھادھاى تواند بحث و گفتگو را ممنوع کند؟ ھ می

ھاى  شوند و به عنوان فکرت ھاى کلى تبديل می  نظام به فکرتايناجتماعى، در 
چگونه ممکن است يک نفع، يک نھاد اجتماعى . گيرند کلى مورد بحث قرار می

يک . معين، برتر از انديشه قرار گيرد و خود را به عنوان امر دينى تحميل کند
باشگاه . شود ون مجلس، مايه بحث و جدل در مطبوعات میجدال بيانى در تريب

ھاى بحث و  کند و سرانجام به باشگاه بحث و گفتگوى مجلس دنباله پيدا می
دگانى که دائم ھر چيزى را به ايننم. گردد ھا ختم می ھا و کاباره گفتگوى سالن

  حق را براى افکار عمومىايندھند، ناچار  مرجعيت افکار عمومى حواله می
. پذيرند که بتواند با امضاى طومار و عريضه، نظرات خويش را بيان کند می

کند، پس چرا بايد ھمين  نظام مجلس ھمه چيز را به تصميم اکثريت موکول می
 ھم ھا آن شد که اينحق را از اکثريت بزرگ خارج از مجلس گرفت و مانع از 

زنند،  لت ويولن میھا در رأس دو تصميم خودشان را بگيرند؟ وقتى که بااليى
  اند؟ ھای پائينی به پايکوبی برخاسته آيا بايد تعجب کنند که ببينند توده

به اموری که پيش از آن " سوسياليستى"بارى، بورژوازى با زدن برچسب 
دارد که نفع  داشت، در واقع اذعان می شان می گرامى" ليبرال"عنوان امور  به

خطرات حکومت بر خود برکنار بدارد؛ کند که خود را را از  ويژه وى حکم می
ِکه الزم است براى ايجاد آرامش در کشور، اول از ھمه، مجلس بورژوايى خود 

اش، بايد قدرت  ِرا آرام کند؛ که براى دست نخورده نگاه داشتن قدرت اجتماعی
توانند به  سياسى خود را در ھم بشکند؛ که بورژواھا فقط در صورتی می

يگر ادامه دھند و از مزاياى مالکيت، مذھب، و نظم و کشى از طبقات د بھره
 ھم از لحاظ سياسی مثل طبقات ھا آنامنيت و آرامش برخوردار شوند که طبقه 

ديگر، محکوم به نيستی باشد؛ که بورژوازی بايد حتما تاج سلطنت را از دست 
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يد در کند که تيغى که با اش را نگاه دارد و باالخره اذعان می بدھد تا کيسه پول
  ».حمايت وی آخته باشد، ناگزير شمشير داموکلسی است آويخته بر باالی سر او

استبداد يا .  پيدا بود که بورژوازى انتخاب ديگرى جز بناپارت ندارداينبنا بر«
  ».ھرج و مرج، و بورژوازى استبداد را برگزيد

  ،کودتای خود را عملی ساخت١٨۵١ دسامبر ٢سرانجام ، لوئی بناپارت در 
اولين نتيجه محسوس آن دستکم پيروزى بناپارت بر مجلس، پيروزى قوه «که 

  ».ِکالم بر زور باکالم بود ِاجرايى بر قوه قانونگذارى، پيروزى زور بى

العاده مھم خود را درمورد ضرورت در  ھای فوق مارکس سپس يکی از ايده
کند و  ئی در يک انقالب پرولتری مطرح میھم شکستن ماشين دولتی بورژوا

  :  نويسد می

ِ انقالب ھنوز مرحله اعراف اين. گيرنده است ولى انقالب امرى بنيادى و پى« َ
 دسامبر ٢تا . برد گذراند و کارش را ھم با روشى منظم پيش می خود را می

، فقط نيمى از تدارکاتش را انجام داده بود، و حاال به نيمه دوم ١٨٥١
. کند تا بعد بتواند سرنگونش کند کميل میابتدا قوه پارلمانى را ت. پردازد می

پردازد، به شکل کامل   ھدف رسيد، به تکميل قوه اجرايى میاينھمين که به 
سازد  ھا را متوجه وى می کند، ھمه سرزنش اش می آورد، منزوى عيارش درمی

اش را بر آن متمرکز کند، و ھمين که تدارکات  تا بتواند تمامى نيروى تخريبى
پرد و  از جا می) از فرط حيرت(ر انجام شد، آن وقت است که اروپا نيمه دوم کا

  "!عجب نقبى زدى، موش کور پير: "کشد شادمانه فرياد می

اش، با دستگاه دولتى پيچيده   وسيع ديوانى و نظامیسازمان قوه اجرايى، با اين
اش، با سپاه نيم ميليونى کارمندان و ارتش پنج ميليونى  و مصنوعی

ِ ھيأت انگلى وحشتناک، که تمامى تن جامعه فرانسوى را اين، اش سربازان ِ
چونان غشائى پوشانده و ھمه منافذش را مسدود کرده است، در عھد سلطنت 
مطلق، و به ھنگام زوال فئوداليته، که خود نيز به سقوط آن کمک کرد، تشکيل 

از ِامتيازات اعيانى مالکان عمده ارضى و شھرھا، به ھمان ميزان . گرديد
اختيارات قدرت دولت تبديل شد، صاحبان عناوين فئودالى به کارمندان عاليرتبه 

ِبگير تبديل شدند، و نقشه رنگارنگ حقوق فئودالى متناقض قرون  حقوق
وسطايى به برنامه کامل منظم قدرت دولتى، که کار آن چونان کار يک 

رانسه، که نخستين انقالب ف. کارخانه، منقسم و متمرکز است تبديل گرديد
ھاى مستقل، محلى، ايالتى، شھرى و واليتى،  اش در ھم شکستن تمام قدرت ھدف

بايست ھم کارى را که سلطنت  به منظور ايجاد وحدت بورژوايى ملت بود می
مطلق آغاز کرده بود، يعنى تمرکز را، ناگزير توسعه دھد و ھم وسعت 
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 دستگاه ادارى را يناناپلئون . اختيارات و دستگاه ادارى قدرت حکومتى را
 اينسلطنت حقانى و سلطنت ژوئيه فقط تقسيم کار بيشترى را در . تکميل کرد

ھاى صاحب منافع  دستگاه وارد کردند، تقسيم کارى که به موازات پيدايش گروه
جديد، و در نتيجه، مصالح تازه ادارى در داخل جامعه بورژوايى، به تدريج 

درنگ از جامعه تفکيک گرديد و به  یھر نفع مشترکى ب. يافت افزايش می
عنوان يک نفع برتر، يک نفع عمومى، از حيطه عمل اعضاى جامعه خارج 

ھا گرفته تا  شد، از پل و مدرسه و امالک متعلق به آبادى در کوچکترين مزرعه
. ھا، به صورت موضوع فعاليت حکومتى درآمد راه آھن، اموال ملى و دانشگاه

ى براى مبارزه با انقالب خود را مجبور ديد که با باألخره جمھورى پارلمان
اتخاذ سياست شدت عمل و اقدام به سرکوبى، وسايل کار و تمرکز قدرت 

 اينِھاى سياسى، بجاى درھم شکستن  تمامى شورش. حکومتى را تقويت کند
اند، احزابى که ھر کدام به  ِماشين حکومتى به تقويت و تکميل آن کمک کرده

 بناى عظميم دولت را اينکسب قدرت مبارزه کردند، فتح نوبه خود براى 
  .اند چونان غنيمت اصلى فاتح دانسته

ولى در عھد سلطنت مطلق، در دوره نخستين انقالب و دوره ناپلئون، 
در . اى براى تدارک سلطه طبقه بورژوازى نبود بوروکراسى چيزى جز وسيله

 جمھورى پارلمانى، دوره احياء سلطنت، در دوره لوئى فيليپ، در دوره
ھايى که براى شکل دادن به خود به عنوان  َبوروکراسى، صرف نظر از کوشش

  .نيرويى مستقل انجام داد، ابزار طبقه مسلط بود

رسد کامال مستقل شده  تنھا در دوره ناپلئون دوم است که دولت به نظر می
 تقويت رسد آنچنان ماشين دولت در برابر جامعه بورژوايى به نظر می. است

 ١٠شده است که ديگر براى وى مھم نيست که آدمى ھمچون رئيس جمعيت 
اى که مشتى  دسامبر باالى سرش باشد، عيار خود ساخته از خارجه آمده

ھايشان چرب شده، و دائم ھم بايد  سربازنماى مست، که با عرق و کالباس سبيل
نوميدى . اند شيدهاش بلند کرده، و به افتخار وى ھورا ک ِچرب شود، بر سر دست

اندوھگنانه، احساس وحشتناک يأس و تحقيرى که در سينه فرانسه چنگ 
فرانسه احساس . اش را بند آورده است از ھمينجاست انداخته و راه نفس کشيدن

  .اند دار کرده ّکند که دامن عفتش را لکه می

  طبقه کامالنمايندهبناپارت .  قدرت دولت پا در ھوا نيستھا اينبا ھمه 
طبقه : مشخصى است که حتى ميتوان گفت از پرشمارترين طبقات فرانسه است

  .....مالک دھقانان خرده
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برند که  سر می اى به ھا خانواده دھقانى در شرايط اقتصادى تا آنجا که ميليون
 را با ھا آنسازد، و نوع زندگى، منافع و فرھنگ   را از يکديگر جدا میھا آن

 ھا آنتوان  گذارد می گر طبقات جامعه در تضاد میزندگى، منافع و فرھنگ دي
مالک  ھا از آنجا که بين دھقانان خرده  خانوادهايناما . اى واحد دانست را طبقه

فقط پيوندى عملى وجود دارد، و از آنجا که شباھت منافع آنان موجب ھيچگونه 
ه  سياسى در بين آنان نيست، طبقسازماناشتراکى، ھيچگونه ارتباط ملى يا 

ان از دفاع از منافع طبقاتى خود به نام اينبه ھمين دليل . شوند محسوب نمی
 کار را از طريق مجلس يا با وساطت آن انجام اينتوانند  خويش ناتوانند و نمی

ِدگى آنان را اين خويش باشند و ديگرى بايد نمنمايندهآنان قادر نيستند خود . دھند
يد در عين حال در نظر آنان در حکم شان نيز با دگانايننم. عھده بگيرد به

شان، به مثابه اقتدارى برتر، در حکم نيروى حکومتى به معناى مطلق  ارباب
کند و باران و ھواى  کلمه باشند که از آنان در برابر ديگر طبقات حمايت می

ترين وجه بيان نفوذ   عالىاينبنا بر. سازد مساعد را از آسمان بر آنان نازل می
ت به قوه اجرايى متجلى  جامعه نسبتدر تبعيمالک  ان خردهسياسى دھقان

  ...شود می

 دھقان انقالبى نمايندهھا  خاندان بناپارت. ولى بھتر است دچار اشتباه نشويم
ِ دھقان سنتى محافظه کار است؛ نه آن دھقانى که خواستار نمايندهنيست، بلکه 

ان قطعه زمين ِرھايى از قيد شرايط اجتماعى ھستى خويش است که در ھم
 اينشود، بلکه آن دھقانى که، برعکس، خواھان تقويت  مالکى خالصه می خرده

خواھند جامعه کھن را با  شرايط است؛ نه آن دسته از مردم روستاھا که می
نيروى خود و به يمن ھمکارى نزديک با شھرھا براندازند، بلکه برعکس، آن 

م کھن، خواستار آن است که خود و  نظاايناش در  دھقانى که به دليل مقيد بودن
اش، در پرتو شبحى که از امپراتورى در ذھن اوست، از ھمه آفات  خانواده

ھا  خاندان سلطنتى بناپارت. مندان باشند مصون بمانند و ھمواره جزو بھره
 داورى دھقان نمايندهپرستى دھقانى است،   موھومنماينده بيدارى نيست، نماينده

 سون نماينده گذشته،نماينده که نه، آينده نمايندهداورى اوست،  پيشنمايندهکه نه، 
  ... وانده استنمايندهکه نه، 

اى را دارد که بنام خودش عمل  بناپارت، حکم قوه اجرائى مسقل شده از جامعه
رسالت " نظم بورژوايى"کند که پاسدارى از   عنوان احساس میاينکند و به  می

به ھمين دليل . در طبقه متوسط است" وايىنظم بورژ "اينولى نيروى . اوست
ھايى  کند و بيانيه  طبقه معرفى میاين نمايندهاست که بناپارت خود را به عنوان 

اما، اگر خود وى به قدرتى رسيده براى آن . سازد با ھمين برداشت منتشر می
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 طبقه متوسط را در ھم بشکند، ھمچنان ايناست که توانسته است نفوذ سياسى 
، نقش رقيب نيروى ]در واقع[ وى اينبنا بر. شکند روز در ھم میکه ھر 

ولى او با حمايت از منافع مادى . کند سياسى و ادبى طبقه متوسط را بازى می
به ھمين دليل، راه چاره وى . کند اش را دوباره زنده می  طبقه، قدرت سياسیاين
اش پيدا شود،  ه است که ضمن از بين بردن معلول، در ھر جايى که سر و کلاين

که مختصر اشتباھى در اين ھمه بدون ايندر حالى که . علت را نگاه دارد
تشخيص علت و معلول رخ دھد امکانپذير نيست، چون علت و معلول، ھر دو، 
در ضمن عمل و تأثير متقابل خود، خصلت متمايز کننده خويش را از دست 

شود تا خط تمايز را با  يدا میاى نياز پ ى تازهھا آنجاست که به فرماين. دھند می
 دھقانان و مردم، با نمايندهبناپارت، در عين حال، به عنوان .  پاک کنندھا آن

کند و خواستار آن است که در چارچوب جامعه  بورژوازى مخالفت می
بورژازى، به عنوان مرجعيت عام جامعه از منافع طبقات پايين دفاع کرده 

شود که  اى صادر می ى تازهھا آنجا است که فرماين.  را تضمين کندھا آنسعادت 
ولى . ربايد می" ھاى حقيقى سوسياليست"پيشاپيش ھوش از سر دولتمردان 

 -  لمپننماينده دسامبر، ١٠بناپارت قبل از ھر چيز در نقش رئيس جمعيت 
پرولتاريا، قشرى که خود او بدان تعلق دارد، و اطرافيان و حکومت و ارتش 

 گروه، قبل از ھر چيز، اينشود؛ ھدف  شر ھستند، ظاھر میوى ھمه از ھمان ق
از " آزمايى کاليفرنيا بخت"ھاى  جيب زدن پول مراقبت از منافع خويش و به

يى ھا آنبناپارت، با فرمان، بى فرمان و به رغم ھمه فرم. خزانه عمومى است
  ». دسامبر است١٠کند حقا که رئيس جمعيت  که صادر می

ھای انقالبات بورژوائی و انقالبات  ه مقايسه و تفاوت اثر باينمارکس در 
برند و  گويد که انقالبات بورژوائی، به گذشته پناه می پردازد، و می پرولتری می

 نظر دارند و تمام آيندهگيرند، اما انقالبات پرولتری به  از گذشته مدد می
  . کنند خرافات گذشته را جاروب می

 اينتواند بگيرد،  امه خود را از گذشته نمیانقالب اجتماعى قرن نوزدھم چک«
 انقالب تا ھمه خرافات گذشته را اين. توان گرفت  میآيندهچکامه را فقط از 

ھاى پيشين به  انقالب. نروبد و نابود نکند قادر نيست به کار خويش بپردازد
ھاى تاريخى جھان از آن رو نياز داشتند که محتواى واقعى  يادآورى خاطره

ھا   گونه يادآورىاينانقالب قرن نوزدھمى به . بر خود بپوشانندخويش را 
ُنيازى ندارد و بايد بگذارد که مردگان سرگرم دفن مرده ھاى خويش باشند تا  ُ

رسيد،  در گذشته، مضمون به پاى عبارت نمی. خود به محتواى خويش بپردازد
  ......اکنون عبارت است که گنجايش مضمون را ندارد
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ھاى قرن ھيجدھم، با سرعت تمام از  ورژوايى، از نوع انقالبھاى ب انقالب
ھا  ِآثار دراماتيک ھر يک از انقالب. رسند يک کاميابى به کاميابى ديگر می

ِاند، و روز، روز از خود  ھا و اشياء غرق نور و آتش آدم. بيش از ديگرى است
ور و  شاينکشد که   ھمه دوامى ندارد و طولى نمیايناما . خودى است بی

رسد؛ و جامعه به دورانى طوالنى از پشيمانى، در  ھا به نقطه اوج خود می شوق
ھاى دوران توفان و  رود که ھنوز فرصت نيافته است کاميابى حالتى فرو می

ھاى پرولتاريايى  انقالب. اش را با آرامش و سنجيدگى جذب و ھضم کند التھاب
در حال انتقاد کردن از ھاى قرن نوزدھم، ھمواره  برعکس، مانند انقالب

رسد  ايستند تا به چيزى که بنظر می اند، لحظه به لحظه از حرکت باز می خويش
ھا و  انجام يافته، دوباره بپردازند و تالش را از سر گيرند، به نخستين دودلى

خندند، رقيب  رحمانه می ھاى خويش بى ھا در نخستين کوشش ھا و ناکامی ناتوانی
د مگر براى فرصت دادن به وى تا نيرويى تازه از خاک زنن را به زمين نمی

َشان قد علم کند، در برابر  تر از پيش، روياروى برگيرد و به صورتى دھشتناک َ
نشينند تا  ھاى خويش، بارھا و بارھا عقب می ِعظمت و بيکرانى نامتعين ھدف

اى که کار به جايى رسد که ديگر ھرگونه عقب نشينى را ناممکن  آن لحظه
ُرودس ھمينجاست، ھمينجا "ِازد و خود اوضاع و احوال فرياد برآورند که س

   »!جااست که بايد رقصيد جااست، ھمين گل ھمين! است که بايد جھيد

  

  انترناسيونال اول -مارکس، رھبر حزب جھانی کارگران

ی ارتجاع در اروپا، منجر به رکود   و سلطه١٨۴٨ - ۴٩شکست انقالبات 
.  دمکراتيک گرديد- ھای انقالبی  قالبی کارگری و جنبشھای ان سياسی جنبش

ھای کارگری زير فشار قرار  تشکل. ھای سياسی محدود نيز برچيده شد آزادی
اعتصابات ممنوع و کارگران . گرفتند و اغلب غير قانونی اعالم گرديدند

  .پيشرو، دستگير و روانه زندان شدند يا ناگزير به مھاجرت گرديدند

نشينی طبقه کارگر و تغيير شکل مبارزه، از  جر به عقب اوضاع مناين
داری يک بحران  سرمايه. ای اقتصادی گرديد ای سياسی به مبارزه مبارزه

. ی رونق اقتصادی شد  سياسی را پشت سر گذارد و وارد يک دوره-اقتصادی 
 نتيجه رسيد که با توجه به سپری اين به ١٨۵١ًمارکس، حدودا از اوايل سال 

حله بحران اقتصادی و فرا رسيدن مرحله رونق و شکوفايی اقتصاد، شدن مر
داری  احتمال وقوع فوری انقالبات نيست، بلکه بايد در انتظار ماند تا سرمايه
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مرحله رونق اقتصادی را پشت سر بگذارد و دوباره وارد مرحله بحران گردد 
  . تا اعتالی مجددی در جنبش رخ دھد

گروھی . تالف در درون اتحاديه کمونيست گرديد مسئله منجر به بروز اخاين
گرايی را   ارادهھا آن.  ارزيابی مخالف بودنداينبه رھبری ويليچ وشاپر، با 

يی دھی برای برپا سازمانجايگزين تحليل واقعيت عينی کرده بودند و ھم چنان 
 اختالف، اين. دانستند ظيفه مبرم اتحاديه میيک انقالب ديگر در آلمان را و

  .نجام، منجر به انشعاب در اتحاديه کمونيست گرديدسرا

 اختالفات، اتحاديه کمونيست در آلمان مورد يورش پليس قرار ايندر بحبوحه 
افشاگری "ای تحت عنوان  مارکس در نوشته. گرفت و اعضای آن دستگير شدند

ھای پليس را محکوم کرد و از  ، شيوه"ھا در کلن درباره محاکمه کمونيست
 حوادث، مارکس و انگلس صالح ديدند ايندر پی . حاديه دفاع نموداعضای ات

  .که اتحاديه را منحل سازند

در دوره پس از انحالل اتحاديه کمونيست، مارکس از طريق ارتباطاتی که با 
ھا و فعاالن جنبش کارگری کشورھای مختلف جھان داشت و مقاالتی  کمونيست

تا . کرد ه سوسياليسم نوين تالش میداد، برای اشاع که در نشريات انتشار می
 فرا رسيد و اعتالی مجددی در جنبش ١٨۵٧وقتی که بحران اقتصادی 

کارگری پديد آمد، مارکس و انگلس صدھا مقاله در مورد مسايل مختلف 
 نيويورک ديلی تريبيون و مطبوعات  اقصادی، سياسی و اجتماعی در روزنامه

المللی، مناسبات و منازعات  بينتحليل رويدادھای مھم . کارگری نوشتند
 مستعمراتی، مورد لھستان، -داری، جنگ کريمه، مسايل ملی  ھای سرمايه دولت

چين، ھندوستان، ايران، افغانستان، مسايل مربوط به انقالب اسپانيا، سرواژ در 
داری در آمريکا، ارزيابی اوضاع اقتصادی و نقد اقتصاد  روسيه، برده

 اجتماعی و طبقاتی ھر يک از کشورھای -ايل سياسی بورژوايی و باالخره مس
دھند که اکنون در  ھا تشکيل می  سالاينترين آثار مارکس را در  اروپايی، مھم

. اند آوری شده  جمع١۶ تا ١٠مجموعه انگليسی آثار مارکس و انگلس از جلد 
ھمکاری نزديک مارکس با مطبوعات کارگری، به ويژه با نشريه رفرم، در 

 متحده و بيش از آن با نشريه خلق، متعلق به جنبش کارگری انگليس، اياالت
 جريان راديکال اينمارکس تالش فراوانی برای تقويت . موسوم به چارتيسم بود

. کوشيد، مبذول داشت جنبش کارگری که برای احيای مجدد جنبش چارتيست می
اصی به وی توجه خ.  گرايش راديکال نوشتاينمقاالت متعددی برای تقويت 

گشايش پارلمان کارگری منچستر داشت که با ابتکار خود کارگران، ھدف 
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ی ھا سازمان طبقاتی سراسری از طريق اتحاد تمام سازمانخويش را ايجاد يک 
  . يافته قرار داده بودسازمانای و کارگران غير  اتحاديه

ھای علمی مارکس را نشان  بينی  صحت پيش١٨۵٧بروز بحران اقتصادی 
ھای اقتصادی  اکنون زمان آن فرا رسيده بود که نتيجه تمام مطالعات و يافته. داد

به رغم . بندی کند  جانبه جمع  آغاز شده بود، به شکلی ھمه١٨۴٠خود را که از 
اش، از ھر  ھای زندگی خانواده بيماری مداوم و تالش برای تأمين ھزينه

کرد   بريتانيا استفاده میفرصتی در روز برای ادامه تحقيقاتش در کتابخانه موزه
انتشار " کاپيتال"ھا مشغول نوشتن طرح اوليه اثری بود که بعدھا به نام  و شب

  .يافت

نويس اولين طرح خام کاپيتال را تحت عنوان  ، دست١٨۵٨تا ماه مه 
اما پيش از آن که آغاز به پرداخت . آماده کرد" ھای نقد اقتصاد سياسی طرح"

ه برای اثر آتی خود نوشت که گر چه ناتمام باقی کردن طرح نمايد، يک مقدم
ھمان . ماند، اما به ويژه در توضيح روش علمی وی حائز اھميت فراوان است

 بود که اينگونه که در ھمين مقدمه نيز به آن اشاره شده است، برنامه وی 
سرمايه، مالکيت ارضی، کار مزدبگيری، .  بخش باشد۶اثرش مشتمل بر 

  .ی ، بازار جھانی و دولتالملل تجارت بين

" سھمی در نقد اقتصاد سياسی"، ١٨۵٩ھای اوليه، در  نوشته بر مبنای دست
، يک نسخه جديد از کار خود را ١٨۶٣ تا ١٨۶١در فاصله . انتشار يافت

ھا در واقع، شکل پرداخت شده، محتويات کاپيتال ھستند  نوشته  دستاين. نوشت
  .اند که ھنوز نھايی نشده

ه مارکس در تدارک نھايی کردن اثر خود برای انتشار بود، يکی در حالی ک
  .از آرزوھای ديرينه وی، حزب جھانی کارگران، در حال متولد شدن بود

ھای انقالبی اعتالی  ، بحران اقتصادی فرا رسيد، جنبش١٨۵٧ھنگامی که در 
 و ھايی در فرانسه اعتصابات گسترده کارگران انگليس، وقوع قيام. مجدد يافتند

 بحران و روی آوردی کارگران به مبارزه اينآمد مستقيم  نيز لھستان، پی
  .سياسی بود

تحوالتی که در دوران رونق اقتصادی رخ داده بود، نتايج مثبتی برای طبقه 
 که کميت کارگران، به ويژه کارگران ايناز جمله . کارگر نيز به ھمراه داشت

تری در زمينه صنايع و گرد  کز بيشتمر. ای يافت صنعتی، افزايش قابل مالحظه
بھبود ارتباطات، بر . تر کارگران در زير يک سقف رخ داد آمدن ھر چه بيش

روحيه ھمبستگی در صفوف . رفت و آمد و تماس کارگران با يکديگر افزود
ھا ناگزير شدند تا اواخر دھه  زير فشار کارگران، دولت. کارگران تقويت گرديد
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ھای ايجاد شده عليه کارگران را کاھش داده يا  دوديتً تدريجا موانع و مح۵٠
در آلمان، اتحاديه . ھای لندن شکل گرفت  شورای اتحاديه١٨۶٠در . بردارند

کارگران به ويژه در انگليس و .  تشکيل گرديد١٨۶٣عمومی کارگران در 
ھا نشان از رشد   فاکتاين ھمه .ه مبارزه سياسی روی آورده بودندفرانسه ب

کارگران به . ًيافتگی کارگران در سطحی کامال جديد داشت سازمانآگاھی و 
ھای  دمکرات"المللی، چيزی بسيار فراتر از  ضرورت ايجاد يک تشکيالت بين

، ١٨۶٢در ماه مه . پی برده بودند" اتحاديه کمونيست" و حتا ١٨۴٢" برادری
ن فرانسوی المللی صنعتی در لندن گشايش يافته بود که کارگرا يک نمايشگاه بين

ھای کارگری   با رھبران اتحاديهھا آنديدار . و آلمانی نيز در آن حضور يافتند
تری ميان کارگران انگليسی،  تر و با دوام انگليس به برقراری پيوندھای نزديک

المللی در ميان   بينسازمانايده ايجاد يک . فرانسوی، آلمانی و غيره انجاميد
 رخ داد، کارگران ١٨۶٣ مردم لھستان در وقتی که قيام. کارگران مطرح شد

 قيام برخاسته بودند، از کارگران فرانسوی دعوت اينانگليسی که به حمايت از 
 ايندر پی ديداری که در جريان .  شرکت کنندھا آنکردند که در ميتينگ 

دگی فرانسه اينھای لندن و ھيئت نم ميتينگ، ميان رھبران شورای اتحاديه
تصميم گرفتند که يک کميته تشکيل دھند تا به تدوين  ھا آنصورت گرفت، 

المللی بپردازد و با کارگران کشورھای ديگر   بينسازمانسندی پيرامون اھداف 
ھای مختلف کارگری تماس گرفت و از   کميته با انجمناين. ارتباط برقرار نمايد

 اينيکی از . المللی کارگری نمود  دعوت به حضور در يک اجالس بينھا آن
. ھا، انجمن آموزشی کارگران آلمانی بود که طرفدار نظرات مارکس بود تشکل

  . اجالس دعوت به عمل آمدايناز مارکس نيز برای حضور در 

انجمن "ه نام ، اجالس افتتاحيه انترناسيونال اول، ب١٨۶۴ سپتامبر ٢٨در 
ای را انتخاب کرد که تا  اجالس، کميته. برگزار شد" المللی کارگران بين

 کميته که در اين. برگزاری کنگره، قواعد و مقررات انجمن را آماده سازد
حقيقت نقش کميته مرکزی را بر عھده داشت، يک کميته جانبی ايجاد کرد که 

 ھر اينترين عضو  مارکس، برجسته. ًآن ھم حدودا نقش کميته اجرايی را داشت
ونال اول را نيز وی دو کميته بود و سرانجام نيز برنامه و اساسنامه انترناسي

  .تھيه و تنظيم نمود

وقتی دشواری و در ھمان حال عظمت کار مارکس در نگارش اسناد 
شود که در نظر داشته باشيم، در آن  الذکر درک می ای فوق ای و اساسنامه برنامه

بورژوايی و  مقطع، اغلب کارگران ھنوز تحت تأثير جريانات سوسياليسم خرده
ًيا رسما خود را . فرميست و سکتاريست قرار داشتندبورژوائی و جريانات ر
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گرايی و سنديکاليسم  وابسته به پرودونيسم، الساليسم، اوئنيسم، تعاونی
ی ھا سازمانتوانست تنھا  در چنين وضعيتی، انترناسيونال اول نمی. دانستند می

سياسی طبقه کارگر کشورھای مختلف را که تعدادشان ھنوز محدود بود، 
ھای کمک متقابل نيز عضو آن  ھا، انجمن ھا، تعاونی  بلکه اتحاديه.دربرگيرد

بايستی با توجه به سطح آگاھی کارگران کشورھای  ، میاينبنا بر . بودند
 حفظ گردد و ارتقا يابد و در ھمان حال استقالل ھا آنمختلف، اتحاد طبقاتی 

پرولتری طبقاتی کارگران برای کسب قدرت سياسی و برپايی انقالب اجتماعی 
  .تأمين شود

 وظيفه دشوار را انجام داد تا بتواند اين که مارکس با چه استادی و مھارتی اين
المللی کارگران انطباق داشته باشد، خطابيه   بينسازمانبا اھداف و وظايف 

ای که  خود وی در نامه. دھد افتتاحيه و اساسنامه موقت به خوبی آن را نشان می
نگلس نوشت، و تمام آن چه را که از جلسه افتتاحيه تا  به ا١٨۶۴ نوامبر ۴در 

ای توسط شورای عمومی رخ داده بود،  ای و اساسنامه تصويب اسناد برنامه
کند که آن چه راھنمای   نکته مھم و بسيار آموزنده تأکيد میاينتوضيح داد، بر 

ی از جمله و. بندی به اصول و انعطاف در تاکتيک بوده است اش بود، پای عمل
 که نگرش ما اينبسيار دشوار بود که مطالب را طوری تنظيم کنم، تا «: نوشت

زمان ... از نقطه نظر کنونی جنبش کارگری به شکلی قابل قبول ظاھر گردد
. برد تا وقتی که جنبش از نو احيا شده، امکان شجاعت بيان گذشته را بدھد می

  ».الزم است که در کردار استوار و در روش منعطف بود

المللی کارگران، پس از تحليل اوضاع  مارکس در خطابيه افتتاحيه انجمن بين
، تحوالتی که ١٨۶۴ تا ١٨۴٨ به ويژه اروپا پس از  اقتصادی و سياسی

 دوره از سر گذرانده است و نيز موقعيت اقتصادی و اينداری در  سرمايه
ترگ کسب قدرت سياسی وظيفه س«: گيرد که سياسی طبقه کارگر، نتيجه می

 بالفاصله پس از آن نيز نياز به حزب سياسی طبقه ».طبقات کارگر شده است
کند و ادامه  کارگر را به عنوان پيش شرط ضروری برای پيروزی ذکر می

چرا که در . اند  مسئله را دريافتهاين ھا آنرسد که  به نظر می«: دھد می
زمانی برای تجديد  ھا و اقدامات ھم انگلستان، آلمان، ايتاليا و فرانسه تالش

 يک عنصر ھا آن. دھی سياسی حزب کارگران صورت گرفته است سازمان
 کميت، ھنگامی ايناما . پيروزی را که ھمانا کميت است، در اختيار دارند

 بر ھم بزند که کارگران متحد شده و آگاھی ھا آنتواند توازن قوا را به نفع  می
ه است که چگونه بی توجھی به پيوند و تجربه گذشته نشان داد.  باشدھا آنراھبر 

ی که بايد ميان کارگران کشورھای مختلف وجود داشته ھا آنھمبستگی برادر
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شان برای رھايی به پشتيبانی قدرتمند از يکديگر   را در مبارزاتھا آنباشد و 
  ».، مجازات خواھد شدھا آنھای مشترک  وادارد، با عدم موفقيت تالش

 کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و نياز به طرح دو نکته مھم، يعنی
حزب سياسی، تا ھمين جا نيز مرزبندی روشنی با رفرميسم و آنارشيسم در 

کارگران تمام کشورھا متحد "خطابيه، با شعار مانيفست، . جنبش کارگری بود
  .رسيد ، به پايان می"شويد

نيز، ) سيونال اولانترنا(المللی کارگران  نامه موقت انجمن بين در مقدمه آيين
 مقدمه ايندر . کند که در مانيفست آمده بود ًمارکس عمدتا بر نکاتی تأکيد می

  :آمده است

رھايی طبقات کارگر بايد توسط خود طبقات کارگر صورت بگيرد و مبارزه «
ای به خاطر کسب امتيازات و  برای رھايی طبقات کارگر، نه مبارزه

وق و وظايف برابر و الغای ھر گونه ای برای حق انحصارات، بلکه مبارزه
  ».ست سلطه طبقاتی

انقياد اقتصادی کارگر توسط انحصارگر وسايل توليد، يعنی سر منشاءھای «
زندگی، بنياد بندگی در تمام اشکال آن، تمام بدبختی اجتماعی، انحطاط معنوی 

  ».ست و وابستگی سياسی

نبش سياسی بايد ست که ھر ج رھايی اقتصادی طبقات کارگر، ھدف بزرگی«
  .داينبه عنوان يک مسئله از آن متابعت نم

ھايی که تاکنون در جھت آن ھدف سترگ انجام گرفته است، به  تمام تالش
ھای مختلف کارگران ھر کشور و فقدان پيوند  علت فقدان ھمبستگی ميان بخش

و ھمبستگی برادرانه اتحاد ميان طبقات کارگر کشورھای مختلف به شکست 
  .ه استانجاميد

ست که شامل تمام کشورھايی  رھايی کار نه امری محلی و ملی، بلکه اجتماعی
 وجود دارد و حل آن وابسته به مساعی و ھا آنگردد که جامعه مدرن در  می

  ».اتحاد عملی و نظری پيشروترين کشورھاست

المللی کارگران و تحقق اھداف آن، مستلزم افشاء  پيشرفت و تکامل انجمن بين
المللی طبقه  راد گرايشات غير پرولتری در درون انترناسيونال و جنبش بينو انف

از ھمين رو، مارکس از ھمان آغاز، مبارزه نظری عليه جريانات . کارگر بود
در بخشی از خطابيه افتتاحيه به يکی از . رفرميست و آنارشيست را آغاز نمود

ايی بود، پرداخت و با گر  انحرافات متداول در آن دوران که ھمانا تعاونیاين
 ديدگاه را که گويا از اينتوضيح حد و حدود و نقش و تأثيرگذاری مثبت آن، 

داری را برانداخت، رد  توان نظام سرمايه ھا می طريق بسط و گسترش تعاونی
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کرد و دگرگونی اقتصادی را با کسب قدرت سياسی توسط کارگران مرتبط 
آن چه که در اصل عالی و در عمل کار تعاونی ھر «: وی تأکيد کرد. دانست

ھای تصادفی کارگران مجزا و  مفيد باشد، معھذا اگر در دايره محدود تالش
منفرد باقی بماند، ھرگز قادر نخواھد بود، رشد تصاعد ھندسی انحصار را 

تواند به شکلی محسوس از بار بدبختی  حتا نمی. ھا را رھا سازد متوقف و توده
ھا کار تعاونی بايد در ابعادی ملی توسعه يابد و  ات تودهبرای نج...  بکاھدھا آن

کسب قدرت " وی سپس ».بالنتيجه با وسايل ملی پرورده و رشد داده شود
  . کند را وظيفه بزرگ طبقه کارگر اعالم می" سياسی

ای که از نفوذ قابل  ترين فرقه در مراحل اوليه حيات انترناسيونال اول، مھم
گران، به ويژه در فرانسه، بلژيک و سوئيس برخوردار ای در ميان کار مالحظه

بخش برای جنبش  ی پرودونيست بود که حامل نظراتی مضر و زيان بود، فرقه
ھا نظراتی را به عنوان سوسياليسم ارائه  پرودونيست. طبقاتی کارگران بود

دادند که در حقيقت چيز ديگری جز حک و اصالح در نظم موجود  می
 بر ھا آن.  نظام را دگرگون سازداينی ھا آنتوانست بني  و نمیداری نبود سرمايه

ھای توليد و مصرف و يک   اعتقاد بودند که گويا از طريق ايجاد تعاونیاين
ھا  پرودونيست. داری را برانداخت ًتوان تدريجا نظام سرمايه سيستم اعتباری، می

گونه شر منشأ ھر . ھا و اعتصابات داشتند نظری منفی نسبت به اتحاديه
ی سياسی مخالف بودند،  دانستند، با اقدام سياسی و مبارزه اجتماعی را دولت می

قبل از ھر چيز . نمودند کردند و از فدراليسم دفاع می ھر گونه تمرکز را نفی می
  .بايستی در درون کارگران افشا و منفرد گردد  گرايش میاين

مزد، کشورھای موج اعتصاباتی که در آن ايام به خاطر افزايش دست
بايستی در قبال  داری را فرا گرفته بود و موضعی که انترناسيونال می سرمايه

 اعتصابات و افزايش دستمزد اتخاذ نمايد، فرصتی مناسب پيش آورد تا اين
ھای آلمانی را در  ھا و السالين جناح پرولتری نه تنھا مواضع پرودونيست

ا تخطی به حق آزادانه کار و جريان ھا و اعتصابات که آن ر مخالفت با اتحاديه
دانستند، افشا نمايد و مواضع  ھا و وسايل می معنای تالش عادی توليد و تباھی بی

ھا را بی اعتبار نمايد، بلکه  ھا و قانون مفرغين دستمزدھای السالين اوئنيست
ھای کارگری انگليس تبديل  گرايی صرف را که به خط مشی اتحاديه اتحاديه

خالصه کالم، نقش و جايگاه واقعی مبارزه . د انتقاد قرار دھدشد، مور می
  .اقتصای طبقه کارگر را روشن سازد و مواضع خود را به کرسی بنشاند

ھا و اعتصابات و  در جريان بحث شورای عمومی در مورد نقش اتحاديه
 ژوئن گزارشی ٢٧ و ٢٠، مارکس در اجالس ١٨۶۵مسئله دستمزد در بھار 
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 اينمارکس در . منتشر گرديد" مزد، بھا، سود"عدھا تحت عنوان ارائه داد که ب
ھا و ماھيت سود را مورد بررسی  گزارش، مسئله دستمزد و استثمار، قيمت

کرد افزايش دستمزد   که ادعا می او در پاسخ به وستون اوئنيست. علمی قرار داد
زد شود، چون به گفته او افزايش دستم موجب بھبود وضع طبقه کارگر نمی

 به نوبه خود افزايش دستمزد را اينگردد که  باعث افزايش قيمت کاالھا می
سازد، لذا معتقد بود که کارگران نبايد برای افزايش دستمزد مبارزه کنند  خنثا می

ًدانست، نشان داد که اوال، بر خالف ادعای  ای را مضر می و فعاليت اتحاديه
ی بر متوسط قيمت کاالھا تأثير وستون، ترقی عمومی نرخ دستمزد، به طور کل

چرا که ارزش کاال به . گردد گذارد و به افزايش قيمت کاالھا منجر نمی نمی
ًشود بلکه به حسب کار اجتماعا الزم برای  حسب دستمزد تنظيم يا تعيين نمی

.  ارزشاينقيمت ھم چيزی نيست مگر بيان پولی . شود توليد آن تعيين می
 مسئله که ارزش نيروی کار ھم اينپس از بررسی مارکس در ادامه بحث خود، 

شود که برای توليد آن  مثل ھر کاالی ديگری به حسب مقدار کاری معين می
شود  برحسب ارزش وسايل زندگی معين می«الزم است، يا به عبارت ديگر، 

 و نيز »که برای توليد، بسط، حفظ و جاودانه کردن نيروی کار ضروری است
کنند و استثمار  ه چگونه کارگران ارزش اضافی توليد می مسئله کاينتوضيح 

شوند، اثبات نمود که افزايش دستمزد، نه به افزايش قيمت کاالھا، بلکه به  می
لذا در منازعه بر سر دستمزد، کارگران با . انجامد کاھش نرخ عمومی سود می
عنوان دار به  کوشند بخشی از آن چه را که سرمايه تقاضای افزايش دستمزد می

ًثانيا، مارکس . سازد، از وی باز پس بگيرند ارزش اضافی نصيب خود می
داری افزايش متوسط دستمزدھا  نشان داد که گرايش عمومی توليد سرمايه

ارزش « است که اينيعنی گرايش عمومی در . نيست، بلکه کاھش آن است
 اين وضع بر  پس اگر».ترين مرز آن پايين آورد نيروی کار را کما بيش تا پايين
 بدان اينداری دارای چنين گرايشی است، آيا  منوال است و نظام سرمايه

معناست که طبقه کارگر بايد دست از مقاومت و مبارزه در برابر تعرضات و 
دستبردھای سرمايه بردارد و تالش برای بھبود موقتی وضع خويش را با 

آيد، رھا سازد؟   پيش می برداری از شرايط و امکانات مساعدی که گاه گاه بھره
گويد که کارگران با مبارزه خود  دھد و می  سؤال پاسخ منفی میاينمارکس به 

، مبارزه برای افزايش اينعالوه بر .  گرايش را خنثا سازنداينتوانند  می
تر عليه  تواند توانايی کارگران را برای مبادرت به نھضتی گسترده دستمزد، می

به « مبارزه را رھا سازند اينگويد اگر کارگران  میلذا . سرمايه افزايش دھد
 ھا آنصورت توده بی مباالت مستمندان منحطی در خواھند آمد که در جبين 
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اگر کارگران در برخوردھای روزانه خويش با ... نور رستگاری نخواھد بود
تر را  سرمايه سستی روا دارند، بدون شک توانايی مبادرت به نھضتی گسترده

   ».واھند داداز دست خ

 جا بار ديگر تأکيد نمود که مقاومت کارگران در برابر تنزل اينمارکس در 
ست که از ماھيت خود نظام  دستمزدھا و مبارزه برای افزايش آن، ضرورتی

با سيستم کار مزدی ارتباط ناگسستنی دارد و «. گردد داری ناشی می سرمايه
سپس مارکس  ». يکسان شده است واقعيت است که کار با کاالاينھمانا آفريده 

 به عنوان مراکز مقاومت در برابر ھا آنھا و موفقيت  بر ضرورت عمل اتحاديه
 گزارش نوک اصلی حمله مارکس متوجه ايندر . سرمايه تأکيد نمود

گرا را نيز که  ھا بود، اما وی جريان راست اتحاديه ھا و السالين پرودونيست
کرد و  بارزه اقتصادی روزمره را تقديس میگرايی صرف بود و م مبلغ اتحاديه

قرار داده بود، " دستمزد عادالنه برای روزکار عادالنه"شعار اصلی خود را 
  . را افشا نمودھا آنمورد حمله قرار داد و نظرات 

کند،   اشاره میھا آنھای  ھا و موفقيت مارکس پس از آن که به اھميت اتحاديه
 در برخی موارد به علت عدم استفاده ھا نآافزايد، در عين حال ناکامی  می

 است که به اين به طور کلی در ھا آنعدم موفقيت . شان است صحيح از نيروی
 يافته خود به عنوان اھرمی برای سازمانجای به کارگيری و استفاده از نيروی 

رھايی طبقه کارگر يعنی الغای نھايی نظام مبتنی بر کار مزدی، خود را به 
 :گويد سازند و می جود محدود میليه عواقب و آثار نظم موجنگ چريکی ع

 هگرفتار مبالغ  ی روزمره  مبارزهاينطبقه کارگر نبايد در مورد نتايج نھايی «
ھا مبارزه  ی روزانه فقط عليه معلول  مبارزهايناو نبايد از ياد ببرد که در . شود
رايشی را که موجب فقط جلوی گ. است ھا آنکند و نه عليه عللی که زاييده  می

مسکن به کار . دھد گيرد، ولی جھت آن را تغيير نمی بدتر شدن وضع اوست می
 اينپس کارگران نبايد فقط به . کند برد، ولی بيماری را درمان نمی می

گرانه قطع  ھای ناگزير پارتيزانی که پيوسته در اثر تشبثات غارت درگيری
  .آيد، قناعت ورزند جود مینشدنی سرمايه و يا در اثر وضع بازار به و

آورد، در  ھايی که ھمراه می آنان بايد دريابند که سيستم کنونی با ھمه بينوايی
ھای اجتماعی است که برای دگرگونی  عين حال موجد آن شرايط مادی و شکل

کارانه  کارگران به جای شعار محافظه. اقتصادی جامعه ضرورت دارد
 شعار انقالبی را بر پرچم اينبايد " ادالنهدستمزدھای عادالنه برای روزکار ع"

   »!امحای سيستم کارمزدوری: "خود بنويسند
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ای به تصويب رسيد که  نامه  گزارش و مباحثات مربوط به آن، قطعايندر پی 
 يافته خود را برای رھايی طبقه کارگر سازمانخواست نيروی  ھا می از اتحاديه

  .ر بندندمزدی به کا يعنی الغای نھايی سيستم کار

ھا  و اتحاديهپذيرش مواضع مارکس در مورد نقش و جايگاه مبارزه اقتصادی 
ھای کارگری انگليس  گرايی صرف که به خط مشی اتحاديه  عليه اتحاديهٌو ايضا

شد، گام مھمی به پيش در راستای خط مشی پرولتری انترناسيونال  تبديل می
  .اول بود

  

  داری م و تمام شيوه توليد سرمايه کالبد شکافی تا-) سرمايه( کاپيتال

پيش از . ، انتشار يافت)سرمايه(، اثر جاودان مارکس، کاپيتال ١٨۶٧در سال 
 ديديم که درک ماترياليستی تاريخ، چگونه در آثار پيشين مارکس پرداخت اين

سپس، کاربرد مشخص آن را در . بندی جامع ارائه شد گرديد و در يک فرمول
مبارزات طبقاتی در " سياسی، در آثاری از نمونه تحليل رويدادھای زنده

 ايناکنون، مارکس . نشان داديم" ھيجدھم برومر لويی بناپارت"و " فرانسه
گيرد، تمام  داری به کار می روش را در تجزيه و تحليل کل شيوه توليد سرمايه

دھد و به شکلی مشخص نشان   شيوه توليد را مورد بررسی قرار میاينجوانب 
داری بايد جای خود را به نظامی کمونيستی   که چرا نظام سرمايهدھد می

 . بسپارد

ًشود، عموما بر يک جنبه از خدمات  ًمعموال وقتی از کاپيتال صحبت می
گردد که ھمانا کشف، توضيح و تبيين   اثر تأکيد میاينبزرگ مارکس در 

 اين. ل است کار، البته بی بديايناھميت . ست داری مفصل شکل استثمار سرمايه
  .ست که تا وقتی مارکس راز آن را برمال نکرد، پوشيده و پنھان مانده بود کشفی

ِداری دوران باستان، کامال روشن بود که تمام کار برده به ارباب  در نظام برده ِ ً
در دوران فئوداليسم نيز مشخص بود که رعيت، بخشی . گيرد دار تعلق می برده

اما، . دھد و بخش ديگر آن را برای ارباب فئودال از کار را برای خود انجام می
دار و در نتيجه،   سرمايهسود ھمه اينداری معلوم نبود که  در نظام سرمايه

ی ھا آنالبته اقتصادد. آيد سازی سرمايه از کجا و چگونه به دست می افزون
ِکردند، تا آن را نتيجه بارآوری خود  بندی می بورژوازی، نظرات متعددی سرھم

 دست معرفی ايندار و مسايلی از  جويی سرمايه مايه، تالش، ابتکار، صرفهسر
 نتيجه رسيده بودند، کارگران استثمار اينھايی که به  حتا سوسياليست. کنند
شوند؟ سؤال   سؤال نداشتند که چگونه استثمار میاينشوند، پاسخی علمی به  می
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باستان است و نه  بود، چگونه ممکن است کارگری که نه برده دوران اين
 آزاد و انسانِرعيت وابسته به ارباب دوران قرون وسطا، بلکه به عنوان يک 

ًشود و ظاھرا آزادانه نيروی  دار می الحقوق، وارد معامله با سرمايه متساوی
  شود؟ فروشد، استثمار می کارش را بنا به ارزش آن می

پرداخت نشده کارگر و  استثمار را که ھمانا کار اين رازمارکس، در کاپيتال، 
 مسئله را ايندار است، برمال ساخت و تمام جوانب  تصاحب آن توسط سرمايه

 يکی از خدمات بزرگ مارکس به پرولتاريای جھان اين. شکافت و توضيح داد
 کشف، سالح علمی قدرتمندی در دست طبقه کارگر در مبارزه عليه اينبا . بود

 رو، وظيفه ھر کارگر پيشرو و ايناز . دار قرار گرفت سرمايه و سرمايه
ھای  ھای خود را در ميان توده  اثر را مطالعه کند و آموختهاينست که  آگاھی

  . ياری رساندھا آنکارگر تبليغ و ترويج کند و به آگاھی 

، اينتا پيش از .  خدمت بزرگ استايناما اھميت کاپيتال، چيزی فراتر از 
ی نظری خود را به کار گرفته بود تا  انهِاقتصاد سياسی بورژوايی، تمام زرادخ

ی ھا نااقتصادد. داری را ابدی و تغييرناپذير جلوه دھد مناسبات توليد سرمايه
 نظام را اينآميز  داری، حتا خصلت متضاد و تعارض گر نظام سرمايه توجيه

آل طبيعی تکامل اجتماعی ھماھنگ  چونان، يک ايده"کردند و آن را  انکار می
  .نمودند می" تصوير

داری را  مارکس در کاپيتال، با روش ديالکتيکی خود، شيوه توليد سرمايه
تمام تضادھا و قوانين حاکم بر تحول . مورد يک کالبدشکافی تام و تمام قرار داد

 را ھا آن شيوه توليد را با دقت علمی مورد بررسی قرار داد و اينو تکامل 
ِاز طريق تضادھا، قوانين و حرکت  نظام ايننشان داد که چگونه . برمال ساخت

ً رو، جبرا، به حسب يک اينکند و از   خود، خودش را نفی می درونی
  .تر، نظم کمونيستی خواھد داد ضرورت، جای خود را به نظامی عالی

ِ اثر، خصلت تاريخی، گذرا، موقت و مشروط مناسبات اجتماعی ايندر 
  .شود اده میداری، در يک تحليل مشخص و زنده نشان د سرمايه

آن چه را که من قصد دارم «: نويسد  اول کاپيتال، میپمارکس در ديباچه چا
ھای  داری و مناسبات توليدی و مبادله  اثر تحقيق کنم، شيوه توليد سرمايهايندر 

  ».منطبق با آن است
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  کاال و تضاد شکل کاالئی محصول کار

ً پديده ظاھرا ساده، که اينوی، تحليل خود را در جلد اول کاپيتال، از کاال، 
کند و با  داری با آن رو به رو ھستيم، آغاز می ھمه روزه در جامعه سرمايه

 اينداری، تمام تضادھای   سلول اقتصادی ارگانيسم سرمايهاينتجزيه و تحليل 
شان، از آغاز تا  ھای بست ھا و بن ، راه حلھا آننظام را به ھمراه رشد و تکامل 

دھد که چگونه از دل نخستين تضادی که وی از  نشان می. ازدس پايان آشکار می
دھد، يعنی تضاد ميان  کشد و آن را مورد بحث قرار می درون کاال بيرون می

کنند و  شوند، رشد می ارزش مصرف و ارزش کاال، انبوھی از تضادھا زاده می
ل دھند، نفی شک  خود ارائه میمادر تضاددر نھايت، تنھا راه حلی که برای 

  .کااليی محصول کار است

ست که به وسيله  ًکاال، مقدمتا يک شيئی خارجی«اکنون ببينيم کاال چيست؟ 
 نان، لباس، ميوه، ».کند  را رفع میانسانخواص خويش، يکی از نيازھای 

وسايل نقليه، دستگاه پرس، ماشين بافندگی و غيره، ھر يک، به نحوی مستقيم و 
  .سازند مرتفع می را انسانغير مستقيم نيازھای 

 اما ھمه ما ».سازد سودمندی شيئی است که آن را ارزش مصرف می«پس، 
 را ھا آناند، کسی   اشيايی که برای ما دارای ارزش مصرفايندانيم که  می

، کاالھايی ھا اين.  را از بازار بخريمھا آنبايد . دھد مفت و مجانی به ما نمی
 که، يک کاال عالوه بر ارزش اينتيجه ن. شوند ھستند که در بازار، مبادله می

 ارزش مبادله ايناگر کمی به . مصرف، دارای يک ارزش مبادله نيز ھست
 کيلو ١٠ًشود که مثال  آيد که چه عاملی باعث می  سؤال پيش میايندقيق شويم، 

 ١٠يا به عبارت ديگر، .  عدد نان۵٠ متر پارچه، ٢گندم، ھمان قدر بيارزد که 
البد، بايد يک .  عدد نان و غيره باشد۵٠ متر پارچه، ٢ با کيلو گندم مساوی

ھای مختلف، مساوی ھم قرار   باشد که با نسبتھا اينچيز مشترکی در ھمه 
 عدد نان يا ۵٠ متر پارچه، ٢تواند با   کيلو گندم چه ربطی می١٠واال . گيرند می
  .مرغ وغيره داشته باشد  عدد تخم۵٠

 ميان چيزھايی که به لحاظ کيفی با يکديگر باالخره، بايد يک عامل مشترک
کنند، وجود داشته باشد، تا مساوی  تفاوت دارند و نيازھای مختلف را رفع می

   عامل مشترک چيست؟اين. ھم دانسته شوند

تواند يک خاصيت طبيعی معين   عامل مشترک نمیاين«: نويسد مارکس می
ای به  ی فقط تا اندازهخواص طبيع. ھندسی، فيزيکی يا شيميايی کاالھا باشد

کنند و بالنتيجه ارزش مصرف به وجود  د که کاال را سودمند میاين حساب می
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سازند و آن را   خواص، کيفيت يک کاال را میاين روشن است که ».آورند می
ھا سر و   جا با تفاوتايندر . کنند از کاالھای مورد مصرف ديگر، متمايز می

توانند  ھای متفاوت نمی پس کيفيت. ل مشترککار داريم، نه با يکسانی و عام
ای که به دست  نتيجه. نقطه مشترک، يا عامل مشترک برای يک کميت باشند

 ايناز .  عامل مشترک در ارزش مصرف کاالھا نيستاين است که اينآيد،  می
 عامل اينرو بايد ارزش مصرف را کنار بگذاريم و جای ديگری به دنبال 

 عامل مشترک در خارج از کاالھا نيست، بلکه اينوجود،  اينبا . مشترک باشيم
  .مشترک در درون خود کاالھاست

 يک ھا آنھر گاه ارزش مصرف کاالھا کنار گذاشته شود، فقط برای «
 نانی که ».ھستند  است که ھمه محصول کاراينماند و آن،  خاصيت باقی می

کنيم، ھمه، مستثنا از  پوشيم، دستگاھی که با آن کار می خوريم، لباسی که می می
 انساناند که محصول کار   نقطه مشترکاينشان در  مورد مصرف خاص

  .ھستند

اند و با ھم فرق  کدام کار؟ کارھا که متفاوت. آيد  جا سؤالی پيش میايناما در 
کند، نجاری که  بافد، دھقانی که گندم توليد می ای که پارچه می کار بافنده. دارند

منظور ھيچ . درست است! بلی. اند زد، با يکديگر متفاوتسا ميز و صندلی می
چرا که در آن . تواند باشد  انواع کارھای مشخص نيست و نمیاينيک از 

صورت، نه با يک نقطه اشتراک، نه با يک عامل مشترک، بلکه دوباره با 
 کار مشخص، اطالق ھا آن کارھا که به اين. ھا روبرو ھستيم اختالفات و تفاوت

، ھمان کار معين و خاصی ھستند که يک شيئی مورد مصرف را پديد شود می
 عامل مشترک را اين نتيجه رسيديم که ايندر حقيقت وقتی ما به . آورند می
 معنا نيز بود که کار مشخص و اينتوان در ارزش مصرف يافت، به  نمی

 است، يعنی شکل ی اشيای مختلف مورد مصرف خاصی را که پديدآورنده
ًمشخص فعاليت توليدی، کارھای کيفيتا متفاوت، اشکال مختلف کار را نيز بايد 

 کار مشخص نيز کنار گذاشته شود، چه اين، وقتی که اينبنا بر . کنار گذاشت
ی، کاری که در آن انسان عام کارماند؟ کار ساده بی تمايز،  چيزی باقی می

 بدون کار. در يک کالم، کار مجرد. خصوصيات فردی کارگران محو شده باشد
سازی   که من، کارگر نساجی باشم، ماشيناينبه عبارت ديگر، مستثنا از . ّتعين

 ساعت کار روزانه، مقداری انرژی جسمانی و فکری ٨يا کشاورزی، در 
  .ام صرف کرده

ھر گاه، ارزش مصرف کاالھا کنار گذاشته شود، فقط «: نويسد مارکس می
 است که ھمه، محصول کار اينماند و آن   خاصيت باقی می، يکھا آنبرای 
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.  صورت، محصول کار، خود نيز تغيير شکل يافته استاينولی در . ھستند
نظر کنيم، در عين حال، از عوامل  زيرا وقتی ما از ارزش مصرف آن صرف

، ديگر اين. ايم مادی و صوری که موجد ارزش مصرف ھستند، چشم پوشيده
کليه خواص محسوس آن تحليل . و يا فالن شيئی مفيد ديگر نيستميز، خانه، نخ 

و ھم چنين شيئی مزبور، ديگر، محصول کار نجار، بنا، نساج يا . رفته است
با زائل شدن صفت مفيد محصول کار، خاصيت .  معين ديگر، نيستمولدکار 

 اشکال اين بنا برگردد و   محصول معرف آنست، زائل میاينمفيد کارھايی که 
. شوند گردد و ديگر از ھم تميز داده نمی  کار نيز ناپديد میاينمختلفه مشخص 

اکنون . گردد ی، به کار مجرد بشری تبديل میانسان به کار ھمانند ھا آنمجموع 
از محصوالت کار چيز .  کنجاله محصوالت کار را مورد توجه قرار دھيماين

تمايز   منعقد شده و بی کار سادهاين واقعيت شبح مانند، جز اينديگری جز 
ی، بدون توجه به شکل مصرف آن، باقی انسانبشری، يعنی صرف نيروی کار 

ی در انسان است که مقداری کار اينشود گفت،  تنھا چيزی که می .نمانده است
 اين.  صرف کار را تعيين نموداين که بتوان نحوه اينآن صرف شده، بدون 

ی صرف شده و انسانيدشان نيروی کار  ھستند که در تولايناشياء تنھا معرف 
 که ايناشياء مزبور، از جھت .  انباشته شده استھا آنمقداری از کار بشر در 

د، يا کاال اين  ماده مشترک اجتماعی ھستند، ارزش به شمار میاينتبلور 
  ».ارزشند

کند،  صحبت می" ماده مشترک اجتماعی"مارکس از .  جا بايد دقت کردايندر 
ی، صرف انسانباه پيش نيايد که چون بحث از صرف نيروی کار  اشتاينتا 

 اينانرژی جسمانی و فکری شده است، برداشتی فيزيولوژيک از آن بشود و 
ابھام پيش آيد که چون برای توليد ھر شيئی مفيد و مصرفی و انجام ھر کار 

ی مصرف شود، پس انسانمشخص، در ھر شکل اجتماعی، بايد مقداری انرژی 
شوند،  م اشکال اجتماعی، حتا در جايی که محصوالت به کاال تبديل نمیدر تما

تنھا، در آن جوامع، در آن اشکال اجتماعی معين، ! خير. کار مجرد وجود دارد
گردد که  تمايز تبديل می ھای توليدی، کار، به کار مجرد، ساده و بی در آن شيوه

ود دارد و محصوالت مالکيت خصوصی وج.  توليد کااليی وجود داردھا آندر 
  .شوند به کاال تبديل می

ھای دور، ھنگامی  در گذشته. تر مورد بحث قرار دھيم  مسئله را بيشاينکمی 
که ھنوز مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و توأم با آن طبقات و مبارزه 

اعضای . طبقاتی پديد نيامده بود، مالکيت اشتراکی بر وسايل توليد حاکم بود
ًکردند و مشترکا  ًی نيازھای مصرفی خود را مشترکا توليد میجامعه اشتراک



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

٧٣

 جا محصوالت برای فروش توليد ايندر . کردند محصوالت را مصرف می
. شدند ًگرديدند، بلکه مستقيما توزيع و مصرف می شدند و تبديل به کاال نمی نمی

و  برای تأمين معاش ھا انسان جامعه اشتراکی نخستين، اينروشن است که در 
توليد، ناگزير بودند با يکديگر ھمکاری داشته باشند و نوعی تقسيم کار، ولو در 

 که توليد از اينخالصه کالم، . حد طبيعی آن، به حسب جنسيت وجود داشت
  .ھمان آغاز خصلتی اجتماعی داشته است

. کنند نيروھای توليدی رشد می. شود ًاما تدريجا تقسيم کار اجتماعی پديدار می
يابد و در درون جوامع اشتراکی، مازاد محصول پديد   کار افزايش میبارآوری

جوار که به محصوالت يکديگر نياز داشتند، مازاد  جوامع اشتراکی ھم. آيد می
 خودبه مرور، مبادله محصوالت به درون . کنند محصول را معاوضه می

د مالکيت خصوصی بر وسايل توليد به وجو. نمايد جوامع اشتراکی رسوخ می
. گيرد  را میھا آنپاشند و جامعه طبقاتی جای  جوامع اشتراکی از ھم می. آيد می

اکنون ديگر، توليد، توزيع و مصرف مستقيم، از ميان رفته است و توليد برای 
. شود، کاالست  محصولی که برای فروش توليد میاين. فروش پديد آمده است

 جدا و مستقل از يکديگرند، ی توليد کااليی که توليدکنندگان،  جامعهايندر 
ست،  گروھی کارشان نجاری. نوعی تقسيم کار خود به خودی حاکم است
 اگر چه جدا از يکديگر ھا اين. گروھی آھنگری، گروھی کشاورزی و غيره

. اند  تقسيم کار خود به خودی، به ھم وابستهاينکنند، اما در چارچوب  توليد می
اند، اما برای مصرف شخصی   خصوصیکنند، گر چه محصوالتی که توليد می

شوند و يک نياز اجتماعی را  نيستند، بلکه برای مصرف اجتماعی توليد می
، خصلت اينبنا بر . گيرد کنند، که آن ھم، از طريق مبادله انجام می برآورده می

ًتوانند مستقيما توزيع و   جا که محصوالت ديگر نمیايندر . اجتماعی دارند
محصوالتی ھستند که توسط توليدکنندگان جدا از ھم برای مصرف شوند، بلکه 

 در بازار و از ھا آناند و بايد مبنا و معيار معينی برای مبادله  فروش توليد شده
آن طريق توزيع و مصرف غير مستقيم وجود داشته باشد، در چنين 

 افتد، تا نشان داده شود ست که مکانيسم ارزش و کار مجرد به کار می مناسباتی
در چنين .  يا آن کاال نھفته است و ارزش آن چقدر استاينکه چه مقدار کار در 

ايست که کار مجرد به عنوان مبنايی برای سنجش و مساوی قرار گرفتن  جامعه
 جا آشکار است ايندر . دھد آيد و به ارزش شکل می کاالھای مختلف الزم می

لی خود را در ارزش کاالھا ، تجھا انسانکه در توليد کااليی، مناسبات توليدی 
  . يابد می
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به دنباله بحث پيشين بازگرديم که گفتيم جوھر و محتوای ارزش را کار 
مارکس سپس در پاسخ به . دھد اجتماعی نھفته يا قرار گرفته در کاال تشکيل می

  : نويسد می"  کاال را سنجيد؟اينچگونه بايد مقدار ارزش " سؤال که اين

که در آن جای گرفته " زايی جوھر ارزش" يعنی ھمان به وسيله مقدار کار،«
شود و اجزاء معين  کميت کار، خود به وسيله طول زمان سنجيده می. است

  .زمان، مانند ساعت، روز و غيره، به نوبه خود، مقياس زمان کاراند

ممکن است چنين تصور شود که اگر ارزش يک کاال، به وسيله مقدار کاری 
تر و   تنبلانسانشود، ھر قدر   شده است، تعيين میکه در حين توليد صرف

تر خواھد شد، زيرا برای  تر باشد، به ھمان ميزان ارزش کااليش بيش مھارت بی
ولی کاری که جوھر . تری به کار برده است ساختن کاالی مزبور، وقت بيش

، صرف نيروی کار انساندھد، عبارت از کار مساوی  ارزش را تشکيل می
کليه نيروی کار اجتماع که در ارزش مجموع کاال نموده .  استھمانند بشری

 اينشماری است، در   که مرکب از نيروھای انفرادی بیاينشود، با وجود  می
  .آيد ی به حساب میانسانجا به عنوان نيروی واحد و ھمانند کار 

 تا آن جا که ھا آن نيروھای انفرادی، مثل ھر کدام ديگر از اينھر يک از 
 صفت يک نيروی اجتماعی متوسط است و به مثابه نيروی کار متوسط دارای

 در توليد اينی است و بنا بر انسانکند، نيروھای ھمانند کار  اجتماعی عمل می
گيرد که به طور متوسط الزم  کاال نيز فقط زمان کاری مورد استفاده قرار می

زمان کار . ًيا به عبارت ديگر، زمان کاری که اجتماعا ضرورت دارد. است
ًاجتماعا الزم، عبارت از زمان کاری است که با موجود بودن شرايط توليد 
عادی اجتماعی و با حد متوسط اجتماعی مھارت و شدت کار، الزم است تا 

  ».بتوان ارزش مصرفی را به وجود آورد

ًوقتی از مقدار کار اجتماعا الزم .  جا اشاره کرداينبه نکته ديگری ھم بايد در 
. ًشود، منظور، مقدار کار ساده اجتماعا الزم است  توليد کاالھا بحث میبرای

يعنی کارھايی ھستند . اند چرا که برخی کارھا تخصصی يا به اصطالح مرکب
ی   در مقايسه با کار سادهاينبنا بر. که به آموزش و تخصص نياز دارند

ک مدت ای نديده و تخصصی ندارد، در ي کارگری که ھيچ گونه آموزش ويژه
 ايندر محاسبه مقدار ارزش کاالھا، . کنند تری توليد می زمان واحد، ارزش بيش

  : نويسد مارکس می. گردد کار تخصصی يا مرکب، به کار ساده تحويل می

تر بگوييم، مضروب  کار مرکب، فقط مانند قوه کار ساده يا اگر بخواھيم دقيق«
تری از کار  رکب، مقدار بيشتری از کار م آن است، به نحوی که مقدار کار کم

کاالئی  .شود ً نقل و تحويل دائما انجام میايندھد که  تجربه نشان می. ساده است
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ترين کارھا باشد، ارزشش او را با محصول کار ساده  تواند محصول مرکب می
.  مقدار معينی از کار ساده استنمايندهگيرد و در نتيجه فقط  يکسان می

طبق آن، انواع متفاوت کار به کار ساده، چون واحد ھای مختلفی که بر  نسبت
گردند، بدون اطالع توليدکنندگان، به وسيله عملی  سنجش خويش، تحويل می

شوند و از ھمين جھت مانند احکام سنتی در نظر توليد  اجتماعی برقرار می
  ».کنند کنندگان جلوه می

  

  شکل ارزش، يا ارزش مبادله

ار گرفت، جوھر يا مضمون ارزش بود، آن چه که تاکنون مورد بحث قر
  .اکنون بايد شکل ارزش يا ارزش مبادله مورد بحث قرار گيرد

ست،  از يک طرف، يک شيئی مفيد و مصرفی. ديديم که کاال، دو جنبه دارد
. يعنی دارای ارزش مصرف و از سوی ديگر، در ھمان حال، حامل ارزش

 اينتواند  ر کس میھ. واقعيت مادی ارزش مصرف، محسوس و ملموس است
 کاال، لباس است، کتاب است، نان است، اما اينواقعيت را به وضوح ببيند که 

توانيد ارزش را در  ھر چه کااليی را بکاويد، نمی. در مورد ارزش چنين نيست
ھر چه «يا به قول مارکس . عينيت ملموس آن نظير شکل فيزيکی کاال پيدا کنيد

 کنيد، واقعيت ارزشی آن غير قابل لمس باقی کااليی را از ھر طرف زير و رو
  ».ماند می

 که ديديم ارزش، واقعيت عينی دارد، چرا چنين است و غير قابل اين با وجود 
  ماند؟ لمس باقی می

ای که توليد کااليی وجود دارد، مالکيت   اشاره شد، در جامعهاينپيش از 
به خاطر منافع ای  خصوصی بر وسايل توليد وجود دارد و ھر توليدکننده

دھد، توليدکنندگان، جدا و مستقل از  اش، کار مشخصی را انجام می خصوصی
ِمعھذا از طريق تقسيم کار خود به خودی که وجود دارد، . کنند يکديگر توليد می

 به جزئی از کار ھا آن پيوند نزديکی برقرار گشته و کار ھر يک از ھا آنبين 
 آشکار ھا آن، خصلت اجتماعی کار  ھمهاينبا . شود اجتماعی تبديل می

يعنی وقتی که کاال وارد بازار . شود، مگر در بازار، در جريان مبادله نمی
 کاال مورد نياز جامعه بوده و اينگردد که بله،  شود، در آن جا آشکار می می

سازد که گروھی از افراد جامعه، در  نياز اجتماعی معينی را برآورده می
جاست که خصلت اين. اند  خودرو، آن را انجام دادهچارچوب يک تقسيم کار
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گردد و واقعيت ارزشی کاال، خود را  اجتماعی کار توليدکنندگان آشکار می
  .دھد نشان می

ًاگر در نظر داشته باشيم که ارزش کاالھا، صرفا واقعيتی «: گويد مارکس می
کنند که تجسم   واقعيت را فقط تا جايی کسب میاين ھا آن که ايناجتماعی دارد و 

ی ھستند، چنين نتيجه انسانو تجليات يک جوھر اجتماعی يگانه، يعنی کار 
تواند خود را در رابطه اجتماعی کاال به کاال آشکار  شود که ارزش فقط می می

  ».سازد

نحوه بيان ضروری يا مظھر "شود، ارزش مبادله  روست که گفته می ايناز 
ارزش که در جريان توليد پديد آمده ست که از طريق آن،  شکلی. است" ارزش

  .دھد است، خود را نشان می

 نکته پی برده است که کاالھا اينھر کس ھر چه نداند به «: نويسد مارکس می
دارای يک شکل مشترک ارزشند که به نحو بسيار بارزی با اشکال طبيعی و 

 در.  شکل مشترک، پول استاين. ت دارداين مبھا آنھای مصرف  تنوع ارزش
 مقام الزم است آن چه را که اقتصاد بورژوايی حتا يک بار ھم در راه آن اين

نکوشيد است روشن ساخت، يعنی آغاز پيدايش شکل پول را مورد مطالعه قرار 
 تکامل اکسپرسيون ارزش را که در رابطه ارزشی کاالھا نھفته اينداد و بنا بر 

اش، يعنی  ترين شکل کننده اش تا خيره ترين صورت ترين و پنھان است، از ساده
  ».ماند بدين طريق معمای پول نيز باقی نمی. شکل پول تعقيب نمود

 مارکس، بررسی و تحليل پيدايش و روند تکاملی شکل ارزش را از اين بنا بر
شکل "برد  ترين رابطه ارزشی، يا آن گونه که در کاپيتال از آن نام می ساده

  .کند ز میآغا" ساده، انفرادی يا تصادفی ارزش

 جا منطبق است با روند تاريخی پيدايش شکل ايناستنتاج منطقی مارکس در 
ست که توليد کااليی   شکل ارزش از نظر تاريخی مختص دورانیاين. ارزش

 ايندر . ست اتفاقی و موردی تازه پديدار گشته و مبادله محصوالت امری
اوضه کاال سر و کار داريم مرحله، ھنوز ما با مبادله مستقيم يا پاياپای، يعنی مع

و پول ھنوز پديدار نشده است، اما يک کاال با کاالی نوع ديگری در رابطه 
فرض کنيد که يک جامعه اشتراکی اوليه محصول مازادی دارد . گيرد قرار می

جوار خود که آن ھم مازاد  خواھد آن را با مازاد جامعه ھم به نام گندم و می
 دو کاال در رابطه با اينوقتی که . ضه کنداش گوسفند است، معاو محصول

 ٢٠آيد که   صورت درمیاينيکديگر قرار گرفتند، سرانجام معامله، مثال به 
 شکل درآمده اين معادله به اين بنا بر. گيرد دھد و يک گوسفند می پيمانه گندم می
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 پيمانه گندم به يک ٢٠يا به عبارت ديگر . يک گوسفند=  پيمانه گندم ٢٠است، 
  .ارزد وسفند میگ

اگر بخواھيم، مثال خود کاپيتال را بياوريم و به جای گندم و گوسفند، پارچه و 
 ذرع ٢٠يک دست لباس يا =  ذرع پارچه ٢٠لباس را قرار دھيم، بايد بگوييم 

  .ارزد پارچه به يک دست لباس می

دھد و آشکار  حاال بايد ببينيم که چگونه پارچه، ارزش خود را نشان می
ای که بين دو کاال برقرار   است که از طريق ھمين رابطهاينزد؟ پاسخ سا می

 جا دو نوع کاالی مختلفی که در رابطه با يکديگر قرار گرفته ايندر . شده است
 دو، که در اينيکی از . گيرند اند، دو نقش متفاوت و متضاد را بر عھده می

و اما لباس " کند ارزش خود را در لباس بيان می"مثال مارکس، پارچه است، 
  .شود برای بيان و نشان دادن ارزش پارچه ای می وسيله

تواند ارزش خود را از طريق کاالی ديگری   رابطه، که پارچه فقط میايندر 
ست، يا در شکل نسبی ظاھر شده است و حال آن  گر ارزش نسبی بيان کند، بيان

  .که لباس، شکل معادل را به خود گرفته است

در يک قطب، پارچه، شکل نسبی و در قطب . طب يک تضادند، دو قھا اين
 دو قطب متضاد، در آن اين. ديگر، لباس، شکل معادل را به خود گرفته است

 وقتی که گفته اين بنا بر. توانند ھر دو نقش را بر عھده داشته باشند واحد نمی
  بداناينتواند در کاالی ديگری بيان شود،  شود، ارزش پارچه فقط می می

تواند شکل ارزش نسبی را به خود  معناست که کاالی ديگر، يعنی لباس نمی
دار گردد که  بگيرد، بلکه بايد آن شکلی را به خود بگيرد و آن نقشی را عھده

  .يعنی شکل معادل. دھنده ارزش پارچه باشد تجلی

شکل ارزش نسبی و شکل معادل جھاتی ھستند که «: نويسد مارکس می
ناپذيرند، ولی  ًاند، متقابال الزم و ملزوم يکديگر و جدايی بستهًضرورتا به ھم وا

ھای اکسپرسيون  ھای دافع و مخالف يکديگر يعنی قطب در عين حال نوک
 دو نقش، ھمواره بين کاالھای مختلفی که اين. ارزشی واحدی ھستند
دھد، توزيع   را با يکديگر در رابطه قرار میھا آناکسپرسيون ارزشی، 

 ذرع ٢٠. توانم ارزش پارچه را با خود پارچه بيان کنم ًمثال من نمی. گردد می
ای  به عکس، چنين معادله.  ذرع پارچه، اکسپرسيون ارزشی نيست٢٠= پارچه 

 ذرع پارچه ٢٠ ذرع پارچه چيزی غير از ٢٠ معنی است که اينتر به  بيش
پس . داری است که پارچه نام دارد يعنی مقدار معينی از شيئی مصرف. نيست

ای   که به طور نسبی و لذا در کاالی ديگر بيان شود، چارهاينارزش پارچه جز 
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 است که کاالی ديگر، به اين شکل ارزش نسبی، مستلزم اين بنا بر. ندارد
  .صورت معادل در برابرش قرار گيرد

تواند در   کااليی که به صورت معادل درآمده است، نمیايناز سوی ديگر، 
او نيست که ارزش خود را بيان .  نسبی داشته باشدعين حال شکل ارزش

  » .دھد ای برای بيان ارزش کاالی ديگر به دست می وی فقط وسيله. کند می

 دو کاال، نقش ديگری را اينشود، ھر يک از  ممکن است گفته شود که آيا نمی
، يک اين است که اينپاسخ . پارچه باشد=  بار لباس اينًداشته باشد؟ مثال 

 اين. زمان و در يک معادله نه اند، اما ھم ھا جا به جا شده نقش.  ديگر استرابطه
 مرحله، دو قطب تضاد، يک چنين سياليتی دارند و اينکه چرا ھنوز در 

ھای مختلف ايفا کنند، به  ھای متفاوتی در رابطه توانند جا عوض کنند و نقش می
اش است و به قول  گيری  علت است که تضاد تازه در مراحل اوليه شکلاين

 بستگی دارد به آن ھا آنلذا جايگاه . مارکس، ھنوز خود را تثبيت نکرده است
  .آورند موقعيت تصادفی که در بيان ارزش به دست می

 ديديم که ارزش پارچه از طريق رجوع به لباس به عنوان چيزی اينپيش از 
 ايندر  «.دشو تواند با آن مبادله گردد بيان می که معادل خودش است و می

مند تلقی  رابطه، لباس مانند صورت وجودی ارزش، به عنوان شيئی ارزش
از طرف .  نقطه نظر است که با پارچه ھمانند استاينزيرا فقط از . شود می

زيرا . يابد شود يا بيان مشخص می مندی خاص پارچه نمودار می ديگر، ارزش
ارزش، يا شيئی  ھمًمنحصرا به عنوان ارزش است که وی با لباس، مانند 

  ».گيرد پذير خويش، در رابطه قرار می مبادله

ھا، کاالھا فقط  به مثابه ارزش: گوييم ھنگامی که می«: افزايد مارکس سپس می
 کاالھا را به ارزشی اينی ھستند، تحليل ما، انسانعبارت از کار تبلور يافته 
ای که  کل ارزشی شھا آنکند، ولی به ھيچ وجه به  انتزاعی و مجرد تحويل می
ولی در مورد رابطه ارزشی . دھد شان باشد، نمی متفاوت با صورت طبيعی

 جا صفت ارزشی ايندر .  استاينکااليی با کاالھای ديگر، مطلب غير از 
کند؛ ظاھر و بارز  کاال، در نتيجه رابطه خاصی که با کاالھای ديگر پيدا می

  .گردد می

گيرد،  دار، معادل با پارچه قرار می ارزشًوقتی که مثال لباس به عنوان شيئی 
کاری نيز که در لباس نھفته است، در مقام معادل کار محتوی در پارچه قرار 

کار  ولی بديھی است دوزندگی که ايجاد کننده لباس است،. خواھد گرفت
اما معادل قرار . مشخصی است که با بافندگی که موجد پارچه است،فرق دارد

فندگی عمال دوزندگی را به آن چه که واقعا در ھر دو نوع دادن دوزندگی با با
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 که عبارت از کار بشری است، ھا آنکار برابر است، يعنی به صفت مشترک 
 طريق غير مستقيم در عين حال گفته شده است که بافندگی اينبا . کند تحويل می

و بنا ه با دوزندگی تفاوتی ندارد بافد، به ھيچ وج نيز از آن جھت که ارزش می
  .ی استانسان، کار مجرد اين بر

تنھا اکسپرسيون معادل کاالھای مختلف است که صفت ممتازه کار مولد 
سازد، زيرا کارھای متفاوت محتوی در کاالھای مختلف،  ارزش را آشکار می

در حقيقت به عامل مشترک خود يعنی کار بشری به طور کلی تحويل 
 خصلت خاص کاری که ايننيست که گويد، اما کافی   مارکس می».گردند می

بلکه چيز .  گردددنمو داردر ارزش پارچه نھفته است، يعنی کار تجريدی 
ی انسان که ارزش پارچه به مثابه تبلور کار اينبرای «. ديگری ھم الزم است

بيان گردد، بايد وی در شيئيتی، منعکس شود که از لحاظ چيز بودن، با خود 
 يعنی ». حال با کاالی ديگر وجه مشترک داردپارچه متفاوت است و در عين

در لباس، در پيکر محسوس و مادی لباس، که ھم ارزش دارد و با پارچه و 
کاالھای ديگر دارای وجه مشترک است، در عين حال، لباس است، يک ارزش 

  .ست و چيزی متفاوت از پارچه مصرفی

ل معادل، حاوی  جا روشن شده است که لباس به عنوان شکاين تا اين بنا بر
پارچه که شکل نسبی ارزش است و . ست، و لذا، حامل ارزش یانسانکار 

 را فھميده است که لباس اينخواھد ارزش خود را با واسطه لباس، بيان کند،  می
تواند معرف ارزش باشد، مگر آن که  ، لباس نمیايناما با وجود . ارزش دارد

يعنی ارزش . اس به خود بگيرد ارزش برای پارچه، شکل لبايندر ھمان حال 
پارچه، بايد در ارزش مصرف لباس بيان گردد که مورد نياز مصرفی دارنده 

پس در معادله ارزشی مورد بحث، پيکر لباس، ارزش مصرف . پارچه است
 شکل، در ارزش اينارزش پارچه، که به . گردد نمای پارچه می  ارزش آن، آيينه

  .گيرد ش نسبی به خود میمصرف لباس بيان شده است، شکل ارز

وظيفه شکل ارزش «: نويسد مارکس در مورد جنبه کمی شکل ارزش نيز می
بلکه بايد ارزش با يک کميت معين يا . تنھا، بيان ارزش، به طور کلی نيست

 ٢٠ از ھمين روست که در معادله مورد بحث ما، ».مقدار ارزش را بيان کند
ن معناست که ھمان مقدار ارزش،  بدااين. يک دست لباس بود= متر پارچه 

کار منعقد شده، در ھر دو کاال تجسم يافته است و ھمان کميت زمان کار، 
  . شده استھا آنصرف 
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. در مورد شکل معادل، به چند نکته ديگر از بحث مارکس نيز بايد اشاره کرد
ً معناست که مستقيما با اينوقتی که يک کاال در شکل معادل قرار گرفت، به 

  .پذير است ھای ديگر مبادلهکاال

نخستين خصوصيت . گويد، شکل معادل، چند خصوصيت مھم دارد مارکس می
ارزش مصرف، صورت تجلی، عکس خويش، «  است که اينشکل معادل 

به عبارت ديگر، صورت طبيعی کاال، شکل ارزشی آن . شود يعنی ارزش می
ھا در رابطه دو  خصوصيت را تناين فقط بايد در نظر داشت، که ».گردد می

اگر ھمين ويژگی نخست را مد نظر قرار . کند لباس کسب می= کاالی پارچه 
کار مشخص، « . گردد دھيم، دومين خصوصيت شکل معادل نيز آشکار می

 سومين ».گردد ی میانسانصورت تجلی عکس خويش يعنی کار مجرد 
ه کار فردی به صورت عکس خود، يعنی به کاری ک« است که اينخصوصيت 

 که اين چرا که کار خياط به رغم ».گردد ًمستقيما شکل اجتماعی دارد تبديل می
ًست که مستقيما شکل اجتماعی  ست، اما، کاری مثل ھر کار مولد کاال، انفرادی

کند که   کار در محصولی واقعيت پيدا میاينبه ھمين دليل است که . دارد
  .ًمستقيما با کاالھای ديگر قابل مبادله است

شکل ساده ارزش يک «مبنای آن چه تا کنون گفته شد، روشن گرديد که بر 
 ».ای آن با کااليی از نوع ديگر جای دارد کاال، در رابطه ارزشی يا مبادله

شکل ارزش، يا ارزش مبادله، از ماھيت دوگانه کاال، به عنوان ارزش مصرف 
سازند که  یھنگامی کاالھا دوگانگی خود را آشکار م. گردد و ارزش، ناشی می

تضادی که در درون ھر کاال «: گويد مارکس می. شکل ارزش مبادله پيدا کنند
بين ارزش مصرفی و ارزش نھفته است، به وسيله يک تضاد خارجی، يعنی به 

شکل ساده ارزشی يک کاال عبارت از ... شود وسيله رابطه دو کاال نموده می
رزش در درون کاال شکل ساده تجلی تضادی است که بين ارزش مصرف و ا

  ».نھفته است

مارکس با بررسی شکل نسبی و معادل ارزش، نشان داد که شکل ارزش 
ی ھا آنست و نه آن گونه که اقتصادد ّوحدت متضاد جوانب کمی و کيفی

ّکردند، صرفا کمی کالسيک تصور می ً.  

حاصل کار، در کليه حاالت «: گيرد  بحث، نتيجه میاينمارکس در پايان 
ولی فقط در دوران تاريخی مشخصی از .  يک شيئی مصرفی استاجتماعی،

شود و آن دورانی است که کار  تحول است که حاصل کار تبديل به کاال می
آن چيز " شيئيت"صرف شده در توليد چيز سودمند به مثابه خاصيت ناشی از 

  .گردد يا به عبارت ديگر، به مثابه ارزش آن تلقی می
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رفت که شکل ساده ارزش يک کاال، در عين حال توان چنين نتيجه گ پس می
، تکامل شکل کااليی با اين بنا برشکل کااليی ساده حاصل کار است و نيز 

يک نگاه سطحی، عدم کفايت شکل ساده . تحول شکل ارزش انطباق دارد
 شکل جنينی، بايد از يک سلسله تحوالت اينزيرا . دھد ارزشی را نشان می

  ».رسدبگذرد تا به شکل قيمت ب

با بسط و گسترش نيروھای مولده و در پی اولين تقسيم بزرگ اجتماعی کار، 
آيد و شکلی منظم  از حالت اتفاقی و تصادفی در می. کند مبادله گسترش پيدا می

، اين. آيد تر ارزش پيش می ضرورت گذار به شکل پيچيده. گيرد به خود می
توانند در نقش معادل قرار  یمنطبق است با آن شرايط تاريخی که کاالھايی که م

شکل تام يا گسترش يافته ارزش، جای شکل ساده . کند گيرند، افزايش پيدا می
اکنون، پارچه نه فقط با يک دست لباس، بلکه با تعداد . گيرد ارزش را می

نمای پارچه  يگری از کاالھا که در نقش معادل قرار گرفته و آيينه ارزشد
  .شود ھستند، مبادله می

در .  اونس طال و غيره٢= ده فوند چای = يک دست لباس = تر پارچه  م٢٠
 جا برای نخستين بار است که ارزش، خود را آشکارا به عنوان تبلور کار اين

آفريند، به  چرا که اکنون، کاری که آن را می. دھد تفاوت نشان می ی بیانسان
ديگر، اعم از ھر ی انسانشود که با ھر نوع کار  عنوان کاری در نظر گرفته می

 شکل، رابطه ايناز آن جايی که در . کند شکلی که داشته باشد، برابری می
اجتماعی کااليی مثل پارچه، با تمام جھان کاالھاست، ديگر، شکل خاص يا نوع 

  .تفاوت است ارزش مصرفی که وسيله تجلی آن شده است، برای ارزش کاال بی

وليد و افزايش محصوالت و تعداد اما با گسترش تقسيم کار، رشد نيروھای ت
گو نيست و نقائص خود را آشکار   شکل ارزش نيز ديگر جوابايننيازھا، 

 شکل، ھنوز ھم مبادله مستقيم کاال برقرار اين که در ايناز جمله . سازد می
تواند آن را با   شکل، دارنده کااليی مثل پارچه میايندرست است که در . است

.  نيازی نداشته باشدھا آن، اما ممکن است به ھيچ يک از چندين کاال مبادله کند
. ھا نيز دشواری ديگری بر سر راه مبادله است  گذشته، ھمان تعدد معادلايناز 

  .توانند نامحدود افزايش يابند ھا می  معادلاينچرا که 

به . تری را ايجاب نمود يافته ارزش، نياز به شکل عالی نقائص شکل گسترش
گيرد و يک کاال، ارزش  تر مورد احتياج مردم قرار می اال بيشمرور که يک ک

کند، دارندگان کاالھای ديگر،  خود را در تعداد زيادی کاالھای ديگر بيان می
، ارزش اين بنا بر. ًضرورتا بايد محصوالت خود را با آن کاال مبادله کنند

ا به بيانی ديگر، ي. کنند  کاال يعنی پارچه بيان میاينکاالھای مختلف خود را در 
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ھا  تواند ارزش نسبی خود را در تعدادی از معادل اگر کااليی ھم چون پارچه می
توانند  اند، نيز می  کاالھايی که در نقش معادل پارچه قرار گرفتهاينبيان کند، 

 بدان معناست که پارچه، در جايگاه اين. ارزش خود را در پارچه بيان کنند
. ھای ديگر، در قطب متضاد آن يعنی ارزش نسبیگيرد و کاال معادل قرار می

اکنون معادله وارونه شده است و ما با شکل جديدی روبروييم که ديگر شکل 
اکنون کاالھا، «. گسترش يافته ارزش نيست، بلکه شکل عام ارزش است

کنند، زيرا به وسيله کاالی واحدی  ھای خود را اوال به طور ساده بيان می ارزش
ًثانيا به طور متحد و يکدست، زيرا يک نوع کاال مبين . دشون تعبير می

  ». کلی استاينبنا بر ساده و مشترک است، ھا آنشکل ارزشی . ستھا آن

 ٢٠=  کيلو گندم، دو مثقال طال و غيره ۵٠ کيلو چای، ١٠يک دست لباس، 
  .متر پارچه

سد و جای ر  به پايان میپايا پایبا گذار به شکل عام ارزش، مبادله مستقيم يا 
 شکل از ارزش صورت اينپيشرفتی که در . گيرد آن را گردش کااليی می

 است که اگر شکل ساده و گسترش يافته ارزش، ارزش کاال را به اينگرفته، 
البته در شکل ساده، (دادند  عنوان چيزی متمايز از ارزش مصرف آن نشان می

زش، ارزش تمام ، شکل عام ار)تر يافته، کامل محدودتر و در شکل گسترش
. کند کاالھا را به حسب يک کاالی واحد که در مثال ما پارچه بود، بيان می

اکنون ارزش ھر کاال در مقام سنجش با پارچه، نه تنھا از ارزش مصرف «
گردد، بلکه با ھر ارزش مصرف ديگری متفاوت است و  ويژه خود متمايز می

پس در . شود ًکا بيان میدرست به ھمين جھت است که با عموم کاالھا، مشتر
 شکل است که کاالھا را به مثابه ارزش با يکديگر در ارتباط قرار اينحقيقت 

ھای  شود که کاالھا در برابر يکديگر مانند ارزش دھد و يا موجب آن می می
  .مبادله ظاھر گردند

دو شکل گذشته، ارزش ھر کاالی مفروضی را خواه در کاالئی از نوع ديگر 
چنان که . کنند ای از کاالھای بيشمار غير از خود بيان می لسلهو خواه در س

توان گفت در دو مورد مذکور، يافتن شکل ارزشی عمل انفرادی ھر کاالی  می
. گيرد  خود بدون استعانت از کاالھای ديگر انجام میاينخصوصی است و  به

ولی به .کنند کاالھای ديگر فقط در برابر وی ، نقش منفعل معادل را بازی می
ھيچ کااليی . عکس، شکل عام ارزش، نتيجه عمل مشترک جھان کاالھاست

ر يگ جھت که عموم کاالھای داينآورد، مگر از  بيان عام ارزشی به دست نمی
د و ھر ايننم در عين حال، ارزش خويش را به وسيله معادل واحدی بيان می

  .نوع جديدی از کاال نيز ناگزير است ھمان روش را تعقيب کند
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"  وجود اجتماعی"شود که چون عينيت ارزشی کاال جز   واضح میاين بنا بر
تواند به وسيله رابطه ھمه جانبه اجتماعی  آن شيئی، چيز ديگری نيست، فقط می

 شکل ارزشی آن نيز بايد دارای شکل اجتماعی اينآن شيئی بيان گردد و بنا بر 
  » .ای باشد پذيرفته شده

صوالت را به صورت تجسم کار بی اختالف و شکل عام ارزش که تمام مح
سازد که در جھان کاالھا، خصلت  آشکار می«دھد،  ی نشان میانسانھمگون 

 در ».دھد ی است که خصلت اجتماعی ويژه آن را تشکيل میانسانعمومی کار 
شکل عام، ارزش نسبی که در برگيرنده تمام جھان کاالھاست، کاالی واحدی را 

ً از بقيه تفکيک شده است، مثال پارچه، به معاد ل عام تبديل که به عنوان معادل،
  .گيرد از ھمين جاست که شکل پولی ارزش، جای شکل عام را می. کند می

 نقص را داشت که در مناطق مختلف، کاالھای مختلف، اينشکل عام ارزش، 
 ايناز . آورد  مشکالتی را پديد میاينکردند و بنا بر  نقش معادل عام را ايفا می

.  معادل عام، به يک معادل واحد پيش آمداينًرو تدريجا، ضرورت تبديل شدن 
 ». مقام ممتاز را به دست آورد و آن طالستاينکاالی معينی طی تاريخ، «

  .بدين طريق شکل پولی ارزش پديدار شد

 است که طال به جای اين، تنھا تفاوت شکل عام و پولی ارزش در اينبنا بر
بيان ارزش ساده و نسبی «. دل عام را بر عھده گرفته استپارچه وظيفه معا

 کاالئی يافته - کاالئی چون پارچه به وسيله کاالی ديگری مانند زر که سمت پول
  ».آورد است، شکل بھا، يا قيمت را به وجود می

 اونس طال و يا اگر نام پولی آن را به کار بريم، ٢=  متر پارچه ٢٠اکنون 
اگر به شکل نخست يعنی : گويد  مارکس می. ه استرلينگ لير٢=  متر پارچه ٢٠

يک دست لباس بود، =  متر پارچه ٢٠شکل ساده ارزش برگرديم که در آن جا 
  ».شکل ساده کاال، ريشه شکل پول است«بينيم که  می

تبلور پول، محصول ضروری مبادله است که از طريق آن، محصوالت «
گيرند و در عمل به کاال  اوی قرار میًمختلف کار عمال با يکديگر در مقام تس

پيشرفت تاريخی و بسط مبادالت، تضاد نھفته در کاال، بين . گردند تبديل می
 تضاد اينضرورت تجلی خارجی . دھند ارزش مصرف و ارزش را تکامل می

کند  به خاطر مراودات تجاری، برقراری يک شکل مستقل ارزش را ايجاب می
. شناسد  ھدف نرسد، آرام نمیاين به کاال و پول، به و تا زمانی که با تجزيه کاال

گردد، تبديل يک کاالی خاص  پس به ھمان ميزان که محصول به کاال تبديل می
  ».گيرد به پول نيز صورت می



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

٨۴

  وارگی کاال  و راز آن بت

ھای خود توليد   برای رفع نيازمندیانسانديديم، محصولی که در آغاز، 
ای را طی کرد، تا تبديل به کاال يعنی  خم و پيچيدهکرد، چه راه پر پيچ و  می

در عين حال تا ھمين جا . شود محصولی شد که برای فروش در بازار توليد می
ھايی دارد و چه نتايجی در  نيز ديديم که برخالف ظاھر ساده آن، چه پيچيدگی

از جمله، اگر خوب به مسئله دقت کرده باشيم، بايد تاکنون . پی داشته است
شن شده باشد که وقتی محصول به کاال تبديل شد ، بايد کسی صاحب آن باشد رو

که آن را به بازار ببرد، از قدرت انتقال آن به غير برخوردار باشد، و بالنتيجه 
: يا به قول مارکس. يعنی مالک خصوصی آن باشد. آن را مبادله کند و بفروشد

ارتباط با يکديگر قرار داد،  که بتوان اشياء را به عنوان کاال در اينبرای «
 که اراده شان در بطن اشياء منزل گزيده است، بايد با يکديگر ھا آنمحافظين 

 تنھا با رضای ديگری ھا آنمانند اشخاص مرتبط شوند به نحوی که ھر يک از 
و لذا ھر کدام فقط به وسيله عمل ارادی  مشترک دو نفری، کاالی بيگانه را 

 اين الزم است که اينبنا بر . ويش را از دست می دھدتملک می کند و کاالی خ
 اين. ًمحافظين، صفت مالکيت خصوصی را متقابال برای يکديگر بشناسند

 که از لحاظ قانونی اينرابطه حقوقی که قرارداد صورت آن است، اعم از 
تحول يافته باشد يا نه، عبارت از ارتباطی ارادی است که رابطه اقتصادی در 

 رابطه حقوقی و ارادی اينرابطه اقتصادی، خود محتوای . شود میآن منعکس 
 کاال و بالنتيجه به نماينده جا، جز به عنوان ايناشخاص در . دھد را به دست می

در جريان . مثابه صاحب کاال به  نحو ديگری در مقابل يکديگر وجود ندارند
اشخاص، ھای اقتصادی  شود، خواھيم ديد که ماسک توضيحاتی که داده می

ای است که دارندگان کاال به  ًصرفا عبارت از تجسم شخصی مناسبات اقتصادی
 ».گيرند دگی آن مناسبات در مقابل يکديگر قرار میايننم

پيدايش مالکيت خصوصی ھم در پی خود فقير و غنی، طبقات، مبارزه 
طبقاتی، پيدايش دولت، تقسيم کار فکری و يدی، فرودست شدن زنان و غيره و 

بينيد، تا ھمين جا، تبديل شدن محصول به کاال، چه نتايجی  می. ره را داشتغي
 اينھای پيشين، به  را به دنبال آورده است؟ مارکس در کاپيتال، اما در پی بحث

اند، قدرتی   محصوالتی که به کاال تبديل شدهاينپردازد که چگونه  مسئله می
 حاکم انسان و بر سرنوشت گيرند کنند، مورد پرسش قرار می جادويی پيدا می

  .شوند می
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کاال «: نويسد وارگی کاال و راز آن می وی در مبحث خصلت فتيشيستی يا بت
رسد، ليکن تحليل ما نشان داد  در بدو امر، چيزی عادی و آسان فھم به نظر می

ھای مابعد طبيعی  که وی چيز بسيار بغرنج و پيچيده و پر از تردستی
  .ھای الھوتی است کاری و ريزه) متافيزيک(

تا موقعی که کاال از لحاظ ارزش مصرف مورد توجه است، ھيچ چيز 
 که به وسيله خواص خود اينخواه آن را از لحاظ . اسرارآميزی در آن نيست

 خواص اينآورد، بنگريم و يا از آن جھت که   را برمیانساناحتياجات 
  .ی است، مورد دقت قرار دھيمانسانمحصول کار 

 در نتيجه کوشش خود صورت مواد طبيعی را انسانوس است که ًکامال محس
ًمثال وقتی از چوب، ميزی . دھد که برای وی مفيد تواند بود به نحوی تغيير می

 تغيير، ميز به اينليکن با وجود . کند شود، شکل چوب تغيير می ساخته می
د ولی آي  ماند و در عداد اشياء محسوسه عادی به شمار می چوبی خود باقی می

ھمين که به صورت کاال درآمد، به شيئی محسوس غير قابل لمسی تبديل 
  .گردد می

گيرد، بلکه در  ھای خود بر زمين قرار نمی  لحظه ديگر ميز تنھا با پايهايناز 
کند و آن گاه از سر چوبين خويش ھزاران  برابر کاالھای ديگر به سر تکيه می

 به رقص درآمدن ميز، خود ھا آن ريزد که در مقابل افکار عجيب بيرون می
  ».رسد غريب به نظر نمی

يی ھا انسانی اوليه تاريخ بشريت، ھا آنايد که در دور ًحتما شما خوانده يا شنيده
 نبودند، ھا آنکه اسير نيروھای سرکش طبيعت بودند و قادر به شناخت و مھار 

 قدرتی ھا نآساختند، به  ھايی می به علت سطح پايين آگاھی، با دست خود بت
پرستيدند و بر  ھا را می  بتايندادند،  ی، قدرتی جادويی میانسانمافوق 

ھای زمينی، اشکال آسمانی به  به مرور، بت. کردند سرنوشت خود حاکم می
پردازی  اندازند و افسانه  قوه تخيل خود را به کار میھا انسان. گيرند خود می

ھا، موجوديت   بت  شکل جسمانیکنند که ديگر در خدايانی ظھور می. کنند می
ھای مغز بشری، به   جا فرآوردهايندر . ندارند، بلکه وجودشان نامرئی است

 وارد مناسبات ھا آن. گردند ، ظاھر میانسانھای مستقل مافوق  عنوان ھستی
 به خواست و مشيت انسانسرنوشت . شوند  میھا انسانمعينی با يکديگر و با 

 مخلوقات ساخته و پرداخته ذھن اين در برابر ھا نساناشود و  خدايان وابسته می
  .آورند و فکر خود، سر تعظيم فرود می

اند،   با دست و فکر خود ساختهھا انساندر توليد کااليی نيز، محصوالتی که 
.  نھفته استھا آنکنند که گويی در ذات خود  خواص مرموزی کسب می
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. گردد ی میانسان مخلوقات ايند  وابسته به خوھا آن و سازندگان انسانسرنوشت 
. شوند يابند و وارد مناسبات معينی با يکديگر می  زندگی مستقلی میھا آن

ست که ھا آنگويی که خواص ذاتی خود . گردد پرستش کاال و پول ظاھر می
  . را به چنين جايگاھی رسانده استھا آن

ت اسرارآميز انجامد و راز خصل وارگی کاال می اما چرا توليد کااليی به بت
  کاال در چيست؟

گويد اگر به يک کاال از جنبه مفيد و سودمند بودن آن، يعنی ارزش  مارکس می
 زاويه که اينخواه از . مصرف آن نگاه کنيد، چيزی اسرارآميز در آن نيست

 اينکند، و خواه از  ی را برطرف میانسانکيفيات و خصوصياتی دارد که نياز 
 خصلت اينمنشأ . اند یانسانھا، محصول کار   خواص و کيفيتاينجھت که 

کننده ارزش نيز نيست ، چرا که اوال، ھر  اسرارآميز،  در ماھيت عوامل تعيين
 کارکردھای ارگانيسم ھا آنآن چه ھم، کارھای مفيد و مولد، متنوع باشند، 

ًثانيا، در مورد آن چه «. ی ھستندانسانحاصل صرف مقداری انرژی . اند انسان
 نيرو اينی تعيين مقدار ارزش است، يعنی زمانی که در طی آن، که مبنا

صرف شده يا کميت کار، تفاوت آن با کيفيت کار حتا به طور نامحسوس نمايان 
و باالخره، ھمين که مردم به نحوی از انحاء برای يکديگر کار » «.است
  ».کند  نيز صورتی اجتماعی پيدا میھا آنکنند، کار  می

رارآميز محصول کاری که شکل کاال به خود گرفته است  خصلت اساينپس، 
در «.  شکل کااليی محصول استخودمنشأ آن در : گويد در چيست؟ مارکس می

، انسان کيفيت است که شکل مزبور، خصلت اجتماعی کار بشر را در نظر اين
 اشياء اين خود  به شکل صفات مادی محصوالت کار و خواص اجتماعی ذاتی

 و به ھمين جھت نيز، رابطه اجتماعی توليدکنندگان را با سازد منعکس می
ای که خارج از ايشان و بين خود  مجموع کار به صورت يک رابطه اجتماعی

بندی است که محصوالت کار بدل   چشماينبا . دھد اشيا وجود دارد، نمايش می
گردند يعنی به  شوند و در عين محسوس بودن غير قابل لمس می به کاالھا می

رابطه اجتماعی مشخص خود « اينبنا بر ».داين ورت اشياء اجتماعی درمیص
. کند آميز، رابطه بين اشيا جلوه می  مورد به شکل وھماينست که در ھا انسان

. آلود جھان مذھبی به پرواز درآييم  مورد بايد در مناطق مهاينبرای يافتن نظير 
ی زندگی خاصی يافته، نساناآيد که محصوالت دماغ  آن جا نيز چنين به نظر می

در . اند  در رابطه قرار گرفتهانسانھای مستقلی بين خود و با  ھمچون چھره
 ھمان چيزی است که من اين. کند  چنين جلوه میانسانجھان کاال نيز دسترنج 
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 ھا آنآيد به  ام، صفتی که تا محصوالت کار به صورت کاال درمی فتيشيسم ناميده
  ».گردد فک توليد کااليی مینيچسبد و سپس جزء ال می

  

  چگونگی تبديل پول به سرمايه

مارکس در فصل سوم . ھای گذشته چگونگی پديدار شدن پول را ديديم در بحث
 عنوان  کردھای پول را به کار" پول يا گردش کاال"کاپيتال، تحت عنوان 

و " وسيله پرداخت" "وسيله زراندوزی" "وسيله گردش" "ھا گير ارزش اندازه"
 مسئله ايندھد و در فصل چھارم، وارد  مورد بحث قرار می" پول جھانی"

گردش کااليی «: نويسد وی می. شود که چگونه پول به سرمايه تبديل گرديد می
توليد کااليی و دوران رشد يافته کاالھا يعنی بازرگانی، . سرآغاز سرمايه است

. آيد آن به وجود میدھنده آن وسائط تاريخی ھستند که سرمايه در ميان  تشکيل
تجارت جھانی و بازار جھانی در قرن شانزدھم ھم تاريخ زندگی جديد سرمايه 

  ».داينگش را می

داری برگرديم و تا جايی که توليد کااليی رشد  اگر به جوامع ما قبل سرمايه
بينيم،  يافته و پول رواج پيدا کرده است، مبادله کااليی را مد نظر قرار دھيم، می

فروخت و با پولی که  کرد، آن را می ن مثال، يک دھقان گندم توليد میعنوا به
. کرد  را مصرف میھا آنخريد و  آورد، پارچه، قند، چای و غيره می دست می به

فروشد که کاالی ديگری بخرد و آن   قصد میاين جا، کسی کااليش را با ايندر 
 دارد، ما با شکل  جوامع که توليد کااليی ساده وجودايندر . را مصرف کند

پول، نقش يک واسطه را در . ساده و مستقيم گردش کااليی روبه رو ھستيم
 است، کاال را اين معنا، که کارش اينبه . کند مبادله، در گردش کاالھا ايفا می

  .دھد گيرد و به دست ديگری می  دست میايناز 

ند، با ھای برابر ھست قضيه بسيار ساده است، دو کااليی که دارای ارزش
 دوران ساده کااليی با آن روبه اينفرمولی که در . اند وساطت پول معامله شده

ست و پول که نقش   فرمول، کاالايندو سر . است  کاال  - پول  -رو ھستيم، کاال 
  .کند، در وسط قرار گرفته است ميانجی و واسط را ايفا می

يه است و نه خريداران  نقش قرار دارد، نه سرمااينًتا وقتی که پول صرفا در 
اما وقتی که در ھمين فرمول که . دار و فروشندگان دو سوی فرمول، سرمايه

 که پول در وسط فرمول ايناجزاء متشکله آن کاال و پول است، به جای 
گيرد و کاال در وسط، يک تغيير کيفی  قرارگيرد، در دو سوی فرمول جای می

ای را آغاز   جا پول، حرکت ويژهايندر . گردد دھد و سرمايه پديدار می رخ می
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لذا فرمول جديدی که . ست نموده است که به کلی متمايز از دوران ساده کااليی
 جا کسی که پول دارد، ايندر . پول است  - کاال -شويم، پول با آن روبه رو می

 قصد که مانند مورد قبل، آن را به مصرف اينخرد، نه با  کااليی را می
اما . آوردن دوباره پول اند، بلکه برای فروش و به دستنيازھای خود برس

دھد که کااليی  روشن است که کسی به قصد تفريح و سرگرمی، پولش را نمی
آورد، بلکه با پول خود  بخرد، تا آن را بفروشد و دوباره پول اولش را به دست

 قضيه، اين. آورد خرد، تا آن را بفروشد و پول بيشتری به دست  کااليی می
 ميليون تومان پول، کااليی  دار با صد مثال سرمايه. برای ھر کس روشن است

 جا پول ايندر . فروشد بيست ميليون تومان می و  خرد و آن را به صد  را می
 ميليون ٢٠، اينگردد و عالوه بر  می  ميليون تومان بود، بر نخست که صد

 شده به پول اول را  بخش افزودهاينمارکس . تومان ھم به آن اضافه شده است
  .ست که پول به سرمايه تبديل شده است نامد و از ھمين جا ارزش اضافی می

 - پول  - شکل بی واسطه گردش کاال عبارت است از کاال« : نويسد مارکس می
ولی . کاال، يعنی تبديل کاال به پول و رجوع پول به کاال، يا فروش برای خريد 

يابيم که از لحاظ ويژگی با آن يکی به   شکل، شکل دومی را میايندر جنب 
يعنی تبديل پول .  پول است -   کاال -  کلی متفاوت است و آن عبارت از شکل پول

پولی که در حرکت خود، . به کاال و رجوع کاال به پول يا خريد به قصد فروش
گردد و  شود، سرمايه می دھد، مبدل به سرمايه می  گردش اخير را انجام میاين

  »  .تخصيصی که يافته، خود از پيش سرمايه استاز لحاظ 

 پول را با تفصيل بيشتری مورد بحث قرار – کاال –وی سپس گردش پول 
کاال، از مبدا با کااليی آغاز   -   پول  - دور کاال«: نويسد دھد و از جمله می می
شود و در انتھای آن نيز کاالی ديگری است که خود از دوران خارج  می
، ھدف غايی آن مصرف، اين بنا بر. افتد  محيط مصرف میشود و در می

پ   -  ک   -  دور پ. برآوردن حوائج و در يک کلمه ارزش مصرف است و بس
ھمان نقطه  شود و سرانجام به ی عزيمت با پول آغاز می  عکس از نقطه به
خودی خود  پس علت محرکه و ھدف جازم آن، ارزش مبادله به. گردد می بر

  .است

ھر دو . ان ساده، دو منتھای دور دارای شکل اقتصادی واحدی استدر دور
ولی از لحاظ . طرف کاال ھستند و ھر دو نيز کاالھايی با مقدار ارزشی يکسانند

ی  مبادله. ھای مصرفی متفاوتی ھستند مانند گندم و لباس کيفی ارزش
است در  کار اجتماعی نمايش يافته ھا آنمحصوالت و تبادل مواد مختلفی که در 
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 پ  -   ک  -  اما در مورد گردش پ. دھند  مورد محتوای حرکت را تشکيل میاين
  .جور ديگر است

گوئی  کند، زيرا جنبه ھمان محتوا جلوه می  گردش در نظر اول بیاين
پول . ھر دو سر دور،  دارای شکل اقتصادی يکسانی است. دارد) توتولوژی(

ھای مصرف که از لحاظ   ارزشينا بنا بردر ھر دو سو قرار گرفته است و 
ست  ی دگرسان شده کاالھا کيفيت متفاوت باشند، وجود ندارند، زيرا پول چھره

ی  مبادله. ی کاالھا خاموشی يافته است ھای مصرف ويژه که در درون آن ارزش
ی  ی استرلينگ با پنبه و سپس باز مبادله ھمين پنبه با يکصد ليره صد ليره

ی چيزی  ی پول از راه غير مستقيم با پول، معاوضه هاسترلينگ، يعنی معاوض
  .رسد فايده به نظر می با ھمان چيز، عملی خالی از ھدف و بی

. ست سازد فقط مقدار آن آن چه مبلغی پول را از مبلغ ديگری پول متفاوت می
 پ به ھيچ وجه مرھون اختالف کيفی بين  -  ک  -  ی پ  محتوی پروسهاين بنا بر

 مفھوم فقط مرھون اين بلکه -  زيرا ھر دو سر آن پول است  –ست قطبين آن ني
ًسرانجام بيش از آن چه بدوا در دوران ريخته شده . ست اختالف کمی آن دو

ی استرلينگ  ای که به صد ليره پنبه. شود بود، پول از آن بيرون کشيده می
 ليره ١١٠ا ی استرلينگ ي  ليره١٠ + ١٠٠ مبلغ  خريداری شده بود مثال از نو به

َ پ که در آن   -     ک - پ :  پروسه چنين استاينپس شکل کامل . شود فروخته می
ی  ز پ يعنی مساوی است با پول پيش پرداخت شده به اضافه+ َپ مساوی پ 

 ارزش  زائده يا فزونی نسبت به ارزش بدوی را اضافهاين من -يک زائده
)Surplus- Value(که بدوا ريخته شده است نه تنھا ، ارزشی اينبنا بر. نامم  می

شود، بلکه ضمن گردش، مقدار ارزشی خود را تغيير  حفظ می در دوران
افزا  افزايد يا به عبارت ديگر، ارزش خود می دھد، اضافه ارزشی به  می
   ».کند و ھمين حرکت آن را به سرمايه تبديل می. گردد می

ای خريد، مانند خود حد و ھدف تکرار يا تجديد فروش بر«افزايد  سپس می
ای خارج از آن قرار دارد که عبارت از مصرف و رفع  پروسه در جھت غائی

عکس، در مورد خريد به منظور فروش، آغاز و انجام  احتياجات معين است، به
ست که حرکت  پول است و ارزش مبادله است و از ھمين جا. يکی است

، خريد برای فروش انجام پايان ھر دوری که ضمن آن« ».مزبور، پايان ندارد
ی  دوران ساده. آورد  وجود می گيرد، به خودی خود آغاز دور جديدی را به می

ئی است که  ای برای مقصود نھايی ی وسيله  مثابه کاال، فروش برای خريد، به
ھای مصرف،  خارج از دوران واقع شده است و آن عبارت از تملک ارزش

 مثابه سرمايه، خود مقصود  ش پول بهعکس، گرد ولی به. ارضاء حوائج است



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

٩٠

 حرکت دائما تجديد اينافزايی ارزش فقط در درون  صاله است، زيرا ارزش باال
  .پس حرکت سرمايه نامحدود است. پذير است يافته، انجام

. شود دار می  حرکت، سرمايهاينی عامل ذی شعور  مثابه ی پول به دارنده
. ی رجعت پول است  حرکت و نقطهشخصيت وی يا بھتر بگوييم جيب او مبدأ

ست و تا  افزايی ارزش، ھدف ذھنی او  دوران يعنی، ارزشاينمحتوای عينی 
ھنگامی که يگانه جھت محرکه معامالت وی فقط تملک روز افزون ثروت 

کند که شخصيت  ای عمل می دار يا سرمايه ی سرمايه  مثابه مجرد است، وی به
 پس ھرگز نبايد ارزش مصرف را ھدف .يافته و دارای اراده و شعور است

و نيز ھدف مزبور عبارت از نفع واحد و . داران تلقی نمود مستقيم سرمايه
 انگيزه اين. منفردی نيست، بلکه تنھا حرکت بدون انقطاع نفع مقصود است

ساز مشترک  دار و کنج  شھوت شکار ارزش، بين سرمايهاينمطلق تمول، 
دار،  ست، سرمايه یھا آندار ديو قط سرمايهساز ف است، اما در حالی که گنج

  .ساز عاقلی است گنج

جويد و آن را در رھاندن پول از  ساز می افزايش بيکران ارزش را که گنج
تر است، از راه رھا ساختن  دار که عاقل کند، سرمايه آسيب دوران جستجو می

  .آورد دست می پی در پی پول در دوران به

خود  ای که ارزش کاالھا در دوران ساده به  اشکال مستقل، اشکال پولی
ی نھايی حرکت ناپديد  ی کاالھا ھستند و در نتيجه ی مبادله گيرند فقط واسطه می
پ، کاال و پول ھر دو فقط مانند صور   -   ک -  عکس در دوران پ به. گردند می

کنند که پول صورت عام و کاال صورت  وجودی مختلف خود ارزش عمل می
ارزش . ست عبارت ديگر فقط صورت وجودی مستور آن ، يا بهی آن ويژه

 اين که خويشتن را طی اينگذارد بدون  شکل ديگر می ھمواره از شکلی به
اکنون اگر . شود حرکت گم کند و بدين طريق به موضوع خود کاری مبدل می

افزا در جريان زندگی خويش  ای خاصی که ارزش ارزش ھای پديده صورت
سرمايه : شود  نکات روشن میاينآورد تثبيت گردد، آن گاه  ست مید متواليا به 

  .پول است، سرمايه کاال است

گيرد، که در درون  ای قرار می  جا در واقع ارزش، موضوع پروسهاينولی 
ی  مثابه کند، به آن با تبادل مستمر اشکال پول و کاال، مقدار خود ارزش تغيير می

خود،  شود و خود به ارزش بدوی جدا میی  مثابه اضافه ارزش از خودش به
ی آن ارزش، اضافه ارزش کسب   وسيله زيرا حرکتی که به. گردد افزا می ارزش

 – خود اين بنا برست و  افزايی خود او کند، حرکت خود ارزش و ارزش می
آفرينی را از آن جا به  آميز ارزش  خاصيت سحراينوی . زايی است ارزش
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کند و يا الاقل تخم طالئی  وی بچه می.  استدست آورده که خود، ارزش 
  ».گذارد می

  

  داری، رازی که مارکس از آن پرده برداشت استثمار سرمايه

اکنون بايد به . جا، چگونگی تبديل پول به سرمايه مورد بحث قرار گرفتاينتا 
 بخش اضافه شده به سرمايه را که مارکس ارزش اين مسئله پرداخت که اين

  ست؟ عبارت ديگر سر منشاء آن کجا آيد، يا به ز کجا پديد میاضافی ناميد، ا

ھايی که  بر طبق صحبت. روييم که بايد حل شود  جا با معمايی روبهايندر 
ً داشتيم، مارکس نشان داد که ارزش کاالھا را کار اجتماعا الزم اينپيش از 

ان پولی ارزش کند و کاالھا بنابه ارزش خود، يا به بي  تعيين میھا آنبرای توليد 
ھای  ، چگونه ممکن است ارزشاين بنا بر. شوند يعنی قيمت خود فروخته می

ای   داشتيم، سرمايهاين وجود، در مثالی که پيش از اينبرابر مبادله شوند، اما با 
 ميليون تومان اضافی به ھمراه خود ٢٠کند،  که در پايان معامله بازگشت می

  آورد؟ می

د ساعت کار صرف توليد آن شده است و با کاالی  روشن است، کااليی که ص
شود که آن ھم صد ساعت کار صرف توليدش شده است، در  ديگری مبادله می

 تساوی اينتواند از  گيرند و کسی نمی جريان مبادله، مساوی يکديگر قرار می
 بنا بر. ، دو ساعت اضافی درآورده و آن را به جيب بزند١٠٠ = ١٠٠معادله 

 اضافه ارزش، از گردش کاالھا بيرون آمده است، اينن گفت که توا  نمیاين
يا به . شوند ھا با يکديگر مبادله می چرا که در جريان گردش کاالھا، تنھا معادل

 در بھايشان ھا آنپيش از آن که کاالھا وارد گردش شوند، ارزش "قول مارکس 
چيزی که "  آن، ارزش، شرط دوران است و نه نتيجهاين بنا بر. بيان شده است

  .کند، شکل ارزش است، کاال به پول و پول به کاال  ميان تغيير میايندر 

اگر به نحو انتزاعی مسئله را مورد دقت قرار دھيم يعنی «: نويسد مارکس می
نظر  از تصادفاتی که به ھيچ وجه ناشی از قوانين ذاتی دوران نيستند صرف

 جای   جانشين شدن ارزش مصرفی بهنماييم، آن گاه در دوران کاالھا به غير از
ی کاال، ھيچ اتفاق  ارزش مصرف ديگر، جز استحاله، جز تغيير شکل ساده

ھمواره ھمان ارزش يعنی ھمان مقدار از کار اجتماعی . دھد ديگری رخ نمی
صورت کاالی  ًماند، بدوا به  شيئيت يافته در دست ھمان صاحب کاال باقی می

ه در آن تغيير شکل يافته و باالخره در کااليی ی پولی ک خودش، سپس در چھره
 دگرسانی به ھيچ وجه تغييری اين. که از نو پول در آن مستحيل گرديده است
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 پروسه عارض ارزش اينولی تنھا تغييری که در . دھد در مقدار ارزشی نمی
در . آيد وجود می گردد منحصر به تغييری است که در شکل پولی آن به  کاال می
صورت بھای کااليی که عرضه شده است، سپس  کل پولی ارزش به ابتدا ش

ی   مثابه ھا بيان گرديده بود و باالخره به مانند مبلغی پول که قبال ضمن قيمت
 خودی خود به ھمان   تغيير شکل، بهاين. بھای کااليی برابر خود، وجود دارد

ی يک اسکناس  هالمثل مبادل تاثير است که فی اندازه در تغيير مقدار ارزش بی
 چون اين بنا بر. ای و شلينگ ی طال يا مسکوکات نيم ليره ای با ليره پنچ ليره

گردد، اگر پديده در   میھا آندوران کاالھا فقط موجب تغيير شکلی در ارزش 
ی برابرھا چيز ديگری نتيجه  شکل خالص خود جريان يابد، از آن جز مبادله

  ».شود نمی

 اينداری در  گر و عاميانه سرمايه دانان توجيه  اقتصاد، بطالن ادعایاين بنا بر
مبادله بين نابرابرھا انجام "ای تصور کيند که  زمينه روشن است، اکنون لحظه

 امتياز برخوردار باشند که اينداران از  ًمثال فرض کنيم که سرمايه" .گيرد می
داری  ايهاز آن جايی که ھر سرم. کاالی خود را باالتر از ارزش آن بفروشند

 گران خريدن و گران فروختن، اينيک بار بايد بخرد و يک بار بفروشد، 
  .کند  ميان تغيير نمیاينکنند و چيزی در  يکديگر را خنثا می

 فروشنده  حاال فرض کنيم که بر حسب امتياز مرموزی به«: نويسد مارکس می
ًمثال به . شداختيار داده شده باشد که کاالی خود را باالتر از ارزش آن بفرو

 ١٠ً، يعنی اسما با اضافه قيمتی برابر با ١١٠ که ارزش آنست ١٠٠جای 
 به جيب ١٠بدين طريق، فروشنده، اضافه ارزشی معادل . درصد فروش کند

اکنون کاالدار سومی . شود ولی وی پس از فروشنده بودن خريدار می. زند می
ز امتياز ده درصد خورد و به نوبه خود ا به مثابه فروشنده به وی برمی

 سود برده و به ١٠مردک ما به مثابه فروشنده . کند فروشی استفاده می گران
 است ايندر واقع نتيجه نھايی عبارت از .  زيان کرده است١٠عنوان خريدار 

 درصد باالتر از ارزش به يکديگر ١٠که عموم کاالداران کاالی خود را 
مه اجناس خود را به ارزش واقعی ً عينا چنان است که گويی ھاينبفروشند و 

چنين افزايش عمومی بھای اسمی کاالھا دارای ھمان اثر است . فروخته باشند
ھای پولی کاالھا  نام. ًکه اگر مثال کاالھا را به جای طال با نفره سنجيده باشند

 يکسان باقی ھا آنيابد، در حالی که روابط ارزشی   کاالھا افزايش می يعنی قيمت
  .تمانده اس

 امتياز را يافته است که کاالھا را اينحاال به عکس فرض کنيم که خريدار 
 جا حتا الزم به تذکر نيست که خريدار دوباره اين.  بخردھا آنتر از ارزش  پايين
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ًشود، زيرا وی پيش از آن که خريدار شود، فروشنده بود و قبال  فروشنده می
کند، ده درصد ضمن فروش  درصد به عنوان خريدار سود ١٠پيش از آن که 
  .باز از نو ھمه چيز به حال گذشته باقی مانده است. زيان برده است

 اينتواند از  پس تشکيل اضافه ارزش و بالنتيجه تبديل پول به سرمايه نه می
فروشند و  راه روشن شود که فروشندگان، کاالھای خود را باالتر از ارزش می

  ». خرند شان می تر از ارزش را پاييننه از آن راه که خريداران، کاالھا 

گذارند  ممکن است گفته شود که خريداران و فروشندگان، سر يکديگر کاله می
ًمثال . برند و ارزش اضافی از ھمين جاست ترند، سود می يی که زرنگھا آنو 

 ليره است و در ۴٠فروشد که ارزش آن  الف به ب، شرابی می«فرض کنيد 
 وی با اينبنا بر.  ليره است۵٠اش  آورد که ارزش میازای آن گندمی به دست 

تری به دست آورده و کاالی خود را به سرمايه تبديل نموده  پول کم، پول بيش
 ليره بود ٩٠ حالت نيز در مجموع ارزش که قبل از معامله ايندر » .است

تنھا چيزی که تغيير کرده توزيع آن بين الف و ب «. تغييری صورت نگرفته
 ،»آن چه در يک جھت به صورت اضافه است در جھت ديگر منھاست... است

ھيچ تغييری در مورد «و .  ميان ارزش اضافی پديد نيامده استاينپس در 
مجموع » «. را زيادتر کندھا آنتواند مبلغ  ھای مورد دوران نمی تقسيم ارزش
  ».کشی نمايد تواند خود، از خودش بھره دار يک کشور نمی طبقه سرمايه

توان به قدر دلخواه دور خود چرخيد ولی   میاين بنا بر«: گويد رکس میما
اگر برابرھا با ھم مبادله شوند از . ماند حاصل جمع به ھمان صورت باقی می

آيد و اگر نابرابرھا ھم با يکديگر مبادله شوند، باز   راه ارزشی به دست نمیاين
ا ھيچ گونه ارزشی دوران يا مبادله کاالھ. شود اضافه ارزشی حاصل نمی

تواند از دوران سرچشمه  اضافه ارزش نمی«اگر چنين است و » .آفريند نمی
آيا ممکن است، اضافه ارزش از جای ديگری غير از دوران بيرون » بگيرد

غير ممکن است که توليدکننده کاال در خارج از محيط «: نويسد آيد؟ مارکس می
ر تماس قرار گيرد، ارزش را،  که با ديگر کاالداران دايندوران و بدون 

 سرمايه اينبنا بر. افزا کند و در نتيجه پول يا کاال را به سرمايه بدل نمايد ارزش
تواند از دوران  تواند از دوران سرچشمه بگيرد و در عين حال نمی نمی

سرمايه بايد در عين حال ھم از درون دوران و ھم نه از . سرچشمه نگيرد
  ».درون آن به وجود آيد

 تضاد در فرمول اينتوانست،  تنھا دانش، نبوغ و روش ديالکتيکی مارکس می
عام سرمايه را ببيند، آن را تحليل کند و در پی يافتن راه حل آن در عمل و 

  .سپس تبيين تئوريک آن باشد
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تبديل پول به سرمايه بايد بر مبنای قوانين ذاتی «:  قرار استاينمسئله از 
وضيح داده شود که مبادله بين برابرھا نقطه مبدأ و مبادله کاالھا به نحوی ت
دار است،  ای سرمايه پولدار ما که ھنوز در حالت پيله. حرکت آن را تشکيل دھد

شان  ًبايد بدوا کاالھا را بنا به ارزشی که دارند بخرد و سپس طبق ارزش
،  در پايان پروسه، ارزشی بيش از آن چه مايه رفته استاينبفروشد و با وجود 

از پيله بيرون آمدن و پروانه شدن وی بايد در محيط . از آن جا بيرون کشد
 ھستند شرايط مسئله، ھا اين. دوران انجام گيرد و نبايد در آن محيط وقوع يابد

  ». ميداناين گوی و اين

تغيير ارزش پولی که بايد به سرمايه « : نويسد دھد و می مارکس ادامه می
 پول ناشی گردد، زيرا پول به مثابه وسيله خريد ايند تواند از خو مبدل شود نمی

و مانند وسيله پرداخت فقط موجب تحقق بخشيدن به بھای کااليی است که با آن 
در حالی که پول با بقاء در . گرد شود يا به وسيله آن پرداخت می خريداری می

ھم . ماند شکل خاص خويش، به مثابه مقدار ارزشی مشخص و ثابت، محجر می
تواند از دومين عمل دوران يعنی بازفروش کاال  چنين تغيير مزبور نمی

ً عمل فقط کاال را از شکل طبيعی خود مجددا به شکل اينسرچشمه بگيرد زيرا 
 تغيير بايد ناشی از کااليی باشد که در اينبنا بر . سازد و بس پولی مبدل می

زيرا . زش آن کاال کاال خريداری شده است ولی نه از ار-معامله نخستين پ 
شوند و پرداخت نيز طبق ارزش کاال  چنان که گذشت برابرھا با ھم مبادله می

تواند از ارزش مصرف کاال به نفسه  پس تغيير مزبور فقط می. گيرد انجام می
 که صاحب پول ما بتواند اينبرای . يعنی از استعمال و مصرف آن ناشی گردد

رون کشد بايد بخت چنان با وی يار از استعمال يا مصرف کااليی ارزش بي
 ويژگی به چنگ اينگردد که در محيط دوران، يعنی در خود بازار، کااليی با 

آورد که ارزش مصرفش، خود سرچشمه ارزش باشد به نحوی که استفاده 
آفرينی  واقعی از آن کاال به خودی خود موجب وقوع يافتن کار و بالنتيجه ارزش

کند   خصوصيت در بازار پيدا میاينل ما کااليی با و در واقع صاحب پو. گردد
  ».و آن عبارت از توان کار يا نيروی کار است

  .داری گشوده گشت  معما حل شد و راز سر به مھر استثمار سرمايه

 اينای يافت شد که ارزش مصرف آن از  در قلمرو گردش، کاالی ويژه
بنا . روی کارني: خصوصيت برخوردار است که خود، سر منشأ ارزش است

  . روشن شد که سر منشأ ارزش اضافی، ارزش مصرف نيروی کار استاينبر
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  توليد ارزش اضافی و استثمار کارگر

جا رسيديم که دارنده پول، اکنون در بازار، کااليی يافت که ارزش اينبه 
  .مصرف آن، خود، سرچشمه ارزش است و آفرينده ارزش اضافی

. دارمی پردازد  استثمار کارگر توسط سرمايهمارکس، در ادامه بحث به تشريح
  .دھد مقدمتا، ارزش نيروی کار را توضيح می

ھايی جسمی و  ای از توانايی  نيروی کار چيست؟ نيروی کار به مجموعه
ھای مصرف  خواھد ارزش شود که وقتی می ی اطالق میانسانفکری يک فرد 

 تعريف چنين بر ايناز . ازداند  را به کار میھا آناز ھر نوع آن را توليد کند، 
ھای  داری نيز برای توليد ارزش ھای توليد ما قبل سرمايه آيد که در شيوه می

اما در آن شرايط، نيروی کار ھنوز کاال . افتد  نيرو به کار میاينمصرف، 
. شود ست که به کاال تبديل می نيروی کار، تنھا در شرايط تاريخی معينی. نيست

 که نيروی کار به کاال تبديل ايناما برای .  داری سرمايهيعنی در شيوه توليد 
نيروی کار فقط .  نيرو، بايد آزاد باشداين دارنده - اوال. شود، دو شرط الزم بود

اش يعنی  تواند به صورت کاال در بازار ظاھر شود که دارنده ھنگامی می
ند يا ست، آن را به مثابه کاال در بازار عرضه ک شخصی که نيرو از آن او

 است که وی از آزادی فروش نيروی کارش اينالزمه آن ھم، . بفروشد
رود، با  برخوردار باشد، تا وقتی که برای فروش نيروی کارش به بازار می

 حق اينبرده، از . الحقوق روبرو شود دارنده پول، به عنوان فردی متساوی
. بھره بود دی بی آزااينرعيت وابسته به ارباب فئودال ھم از . برخوردار نبود

 روشن است که تنھا در شرايط تاريخی معين، ھنگامی که شيوه توليد اين بنا بر
گيرد و وابستگی رعايا به اربابان فئودال گسسته می شود،  داری پا می سرمايه

  .توان دارنده نيروی کاری را يافت که از آزادی فروش آن برخوردار است می

 نيرو را ھمواره اينه مالک نيروی کار، ست ک  رابطه مستلزم آناينبقاء «
زيرا اگر وی نيروی کار خود را دربست و به طور . برای مدت معينی بفروشد

قطع، يکبار برای ھميشه بفروشد، در واقع شخص خود را فروخته است و به 
گردد و به جای کاال دار، خود، کاال می  جای شخص آزاد، به بنده تبديل می

  ».شود

 کاال، به حسب يک اضطرار و اين است که دارنده اينيگر  شرط د- ثانيا
و وقتی ناگزير به فروش آن . ناگزيری اقتصادی مجبور به فروش آن باشد

خواھد بود که مالک وسايل توليد نباشد و کاالی ديگری برای فروش در اختيار 
  . نداشته باشد
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: گويد میرسيم که  بندی بحث مارکس می جا به يک نکته مھم در جمعايندر 
 به سرمايه، صاحب پول بايد در بازار کاالھا  ، برای تبديل پولاينبر  بنا«

کارگر آزادی که به دو معنی آزاد باشد بيابد، کارگری که به مثابه شخص آزاد، 
اختيار نيروی کار خود را مانند کاالی متعلق به خود داشته باشد و از سوی 

 اختيار داشته باشد، يعنی يخال و ديگر، نبايد کاالی ديگری برای فروش در
مجرد، آزاد از ھر چيزی باشد که برای تحقق بخشيدن به نيروی کارش الزم 

  » .است

  شود؟  نيروی کار چگونه تعيين میايناکنون بايد ببينم که ارزش 

ست، پس ارزش آن ھم مثل ھر کاالی ديگری،   از آنجايی که نيروی کار کاال
چون . گردد توليد آن تعيين می زم برای توليد و بازبرحسب زمان کار اجتماعا ال

 توليد آن اينبنا بر. مثابه توانايی شخص زنده وجود دارد نيروی کار تنھا به«
با تحقق وجود شخص، توليد نيروی کار . مستلزم وجود شخص زنده است

يک فرد زنده برای . شود از تجديد توليد يا نگاھداری آن شخص عبارت می
، اين بنا برد محتاج به مجموعه معينی از وسايل معيشت است، نگاھداری خو

 اينزمان کار الزم برای توليد نيروی کار، به زمان کاری که برای توليد 
يا به گفتار ديگر، ارزش نيروی کار . گردد وسايل زندگی الزم است، تحويل می

عبارت از ارزش آن وسايل معيشتی است که برای نگاھداری صاحب نيروی 
ھای دارنده نيروی کار به حسب   نيازمندیاين روشن است که ».ار الزم استک

 گذشته ضروريات زندگی ايناز . کند مناطق و کشورھای مختلف فرق می
کارگران مثال امروز ھمان نيست، که يک سده پيش بود و اکنون ھم در ھر 
کشوری بستگی به سطح فرھنگ آن کشور، عادات مردم، درجه پيشرفت 

پس، در تعيين «. داری و سطح عمومی زندگی مردم آن کشور دارد هسرماي
عکس کاالھای ديگر، يک عنصر تاريخی و معنوی  ارزش نيروی کار، به

صاحب «، چون اينعالوه بر .  را نيز بايد در نظر داشتاينکه » .دخالت دارد
وی کند، که نير داری ايجاب می  اما روند توليد سرمايه»نيروی کار ميرنده است

ضرور است که فروشنده نيروی «کار ھمواره در بازار وجود داشته باشد، لذا  
ای به وسيله توالد و تناسل، خويش را  ھمچنانکه ھر فرد زنده. کار جاويد گردد

 مجموعه وسايل معيشتی که برای توليد نيروی کار اين بنا بر.  کند جاويدان می
شود، تا  الد کارگران نيز میضرور است، شامل زندگی جانشينان آن يعنی او

 عامل ديگری ».داران ويژه در بازار، جاويدان بماند  نژاد کاالاينبدين طريق 
گردد و آن ھزينه کسب مھارت و بسط توانايی   ميان وارد محاسبه میاينھم در 

مخارج « رو اينطلبد، از  نيروی کار است که تربيت و پرورش معينی را می
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مورد نيروی کار ساده بسيار ناچيز است، در جمع آموزش و پرورش، که در 
 سپس در ».يست شود که برای توليد نيروی کار ضرور ھائی وارد می ارزش

الحال و بازگو کننده وضعيت کنونی  ای اشاره می شود که وصف کاپيتال به نکته
شان  گويند که دستمزد امروزه عموم کارگران ايران می. کارگران ايران است

 گفتار آن است که بھای اينمعنای .  نيستھا آنده حداقل معيشت تامين کنن
  . تر از ارزش آن سقوط کرده است  به پائينھا آننيروی کار 

آخرين مرز يا حداقل ارزش نيروی کار از ارزش «: نويسد مارکس می
، حامل نيروی ھا آنشود که بدون مصرف روزانه  مجموعه کاالھايی تشکيل می

يا به عبارات . در به تجديد پروسه زندگانی خويش نيست قاانسانکار يعنی 
ای که برای زيست طبيعی آدمی غير قابل اجتناب  ديگر، ارزش وسايل زندگی

 ايندر صورتی که بھای نيروی کار تا . دھد  حداقل را تشکيل میايناست، 
تر از ارزشش قرار خواھد گرفت، زيرا در  حداقل تنزل نمايد، قيمت آن پائين

تواند به شکل پژمرده و پريشانی خويشتن را  حالتی، نيروی کار فقط میچنين 
  » .نگاه دارد و بسط يابد

دار کااليی را که نيروی کار باشد  حاال، سرمايه. به اصل مطلب بازگرديم
دار است،   کاال که مورد عالقه سرمايهايناما چون ارزش مصرف . خريده است

ن توليد که ھمانا کار است، ھنوز تحقق پيدا  نيرو در جريااينيعنی به کار بردن 
، فروشنده نيروی کار اين بنا برنکرده است و به دست خريدار نرسيده است، 

که کارگر باشد، دست به نقد چيزی به عنوان دستمزد که بھای نيروی کار باشد، 
تازه وقتی بھای نيروی کار . فروشد کند، بلکه کااليش را نسيه می دريافت نمی

 نيرو به کار افتاده باشد و خريدار، آن را مصرف کرده اينشود که  ت میپرداخ
دار کار  مثال کارگران در ايران تنھا پس از آنکه يک ماه برای سرمايه. باشد

  .کنند شان را دريافت می کردند، آن وقت دستمزد

ما اکنون شيوه و چگونگی تعيين ارزشی را که «: گيرد مارکس سپس نتيجه می
 کاالی ويژه، يعنی نيروی کار، پرداخت اينی پول به صاحب  دارندهاز جانب 

دست  ی پول در مقام مبادله به ارزش مصرفی را که دارنده. دانيم گردد می می
ی مصرف نيروی کار بروز  ی واقعی يعنی در پروسه آورد، تنھا در استفاده می
 اوليه و غيره را  پروسه از قبيل مواداينتمام اشياء الزم برای انجام . کند می

ی مصرف  پروسه. کند  خريداری میھا آنقيمت کامل  ی پول از بازار به دارنده
مصرف . ی توليد کاال و اضافه ارزش است نيروی کار در عين حال پروسه

نيروی کار مانند مصرف ھر کاالی ديگر در خارج از بازار يا محيط دوران 
 اينی نيروی کار  ه صاحب پول و دارندهھمرا  ما نيز بهاين بنا بر. گيرد انجام می
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محيط پر سرو صدا را که ھمه چيزش در سطح و در برابر ديدگان ھمه انجام 
 وارد کارگاه محرمانه توليد ھا آنی  کنيم و بدنبال ھر دو شود ترک می می
 �o admittance except on ":ی آن نوشته شده است شويم که در آستانه می

business " ) شود  در آنجا نه تنھا نمايان می). برای کار ممنوع استورود جز
شود چگونه سرمايه خود توليد  کند بلکه ديده می چگونه سرمايه توليد می

  ».باالخره راز افزونگری نيز بايد از پرده بيرون افتد. گردد می

ای که  از لحظه«. دار کااليی را که نيروی کار باشد خريد ديديم که سرمايه
 بنا برشود، ارزش مصرف نيروی کار او و  دار می  کارگاه سرمايهکارگر وارد

کارگر را « او ».دار است ، استفاده از آن نيرو يعنی کار، متعلق به سرمايهاين
 و کااليی را که ». توليد را مصرف نمايدوسايلدارد که با کار خويش  وا می

 ايندار از  ايهاما قصد و ھدف سرم. محصول کارخانه است، مثال نخ توليد کند
تر  اش باال کااليی توليد کند که ارزش«خواھد  کار چيست؟ روشن است که او می

  ».از مجموع کاالھايی باشد که وی برای توليد آن صرف کرده است

ًقبال دانستيم که ارزش ھر کااليی به حسب مقدار کار اجتماعا الزمی که در آن 
 حکم در مورد محصولی نيز که ناي« اين بنا بر. گردد تجسم يافته تعيين می

 ».آورد صادق است دار ما به صورت نتيجه پروسه کار به دست می سرمايه
بر طبق . تواند به ھدف خود برسد دار می حاال بايد ببينيم که چگونه سرمايه

شود که وی فقط در   نکته روشن میاينتعريفی که از ارزش کاال داده شد، 
ھای  رده باشد که ارزش آن بيش از مجموع ھزينهتواند کااليی توليد ک حالی می

او باشد، که مقدار بيشتری کار يا به زبان ديگر، ساعات بيشتری کار در کاالی 
  .توليد شده تجسم يافته باشد

 ميليون تومان صرف خريد پنبه کرده باشد که ١٥دار،  فرض کنيم که سرمايه
ه استھالک دستگاه  ميليون تومان ھم ھزين١ ساعت کار است، ١٥٠٠معادل 
 ٤٠٠ ميليون تومان ھزينه خريد نيروی کار، معادل ٤ ساعت و ١٠٠معادل 

اکنون .  ساعت کار٢٠٠٠ ميليون تومان، معادل ٢٠شود  جمعا می. ساعت کار
 معيشت وسايل ساعت کار روزانه کارگران، برای جبران ٤فرض کنيم که 

ا به نخ تبديل کرده و  روز، پنبه ر٤ کارگر به مدت ٢٥ست، تا   کافیھا آن
 ٤بود که کارگر، تنھا معادل دستمزدش که  اگر قرار می. محصول آماده شود

ساعت کار باشد، در روز کار کند، در آن صورت کارگران با کار خود، در 
 ساعت ٤کردند، ارزش جديدی معادل  حالی که ارزش پنبه را به نخ منتقل می

، ھزينه استھالک ماشين را به اينبر افزودند و عالوه  کار روزانه به آن می
در نھايت محصولی که توليد شده بود، دقيقا . کردند محصول جديد منتقل می
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در چنين حالتی .  ميليون تومان٢٠شد، به ارزش   ساعت کار می٢٠٠٠حاوی 
ارزش کاالی توليد شده، از ارزش کاالھائی که برای توليد آن صرف شده، 

پس، دارنده پول به ھدف خود نرسيده و چيزی . ست بيشتر نيست، بلکه مساوی
: به قول مارکس. مازاد بر آنچه که پيش ريز کرده بود، به دست نياورده است

ارزشی «جا ايندر » .ست با ارزش پيش پرداخته شده ارزش محصول مساوی«
 بنا برکه قبال به کار رفته ارزشی نزاييده، ھيچ اضافه ارزشی ايجاد نکرده و 

   ». سرمايه تبديل نشده است پول بهاين

ی پيدا ھا آندار ديو ھيچ سرمايه. دانيم که در واقعيت چنين نيست اما می
گذاری کند، کااليی توليد نمايد که دست آخر،  شود که پول خود را سرمايه نمی

  .مبلغی دقيقا معادل ھمان پول اول دستش بيايد

 ارزش پيش ريز شده دار، ارزشی مازاد بر  است که سرمايهاينواقعيت، اما 
زند و بر  آورد و آن را به عنوان ارزش اضافی، يا سود به جيب می به دست می

دار، کارگر  آيد که سرمايه  طريق به دست میاينآنھم از . افزايد سرمايه خود می
ست کار   معاش اووسايلدارد بيش از ساعات کاری که جبران کننده  را وامی

، تا در نھايت که محصول آماده شده است، بر  ساعت کار در روز٨کند، مثال 
اما .  ساعت اضافه کار باشد٤٠٠ًطبق مثالی که فوقا به آن اشاره شد، حاوی 

 کار را بکند و کارگر را وا اينتواند  دار می  است که چگونه سرمايهاينسئوال 
پاسخ . ست، انجام دھد دارد، کاری اضافه بر زمان کاری که معادل دستمزد او

فروشد، ديگر، ارزش مصرف  است که وقتی کارگر نيروی کارش را می اين
بنا .   نيروی کار، يعنی کار، از آن فروشنده نيست، بلکه از آن خريدار استاين
دھد،  تواند، تا جائی که توانايی جسمانی کارگر اجازه می دار می ، سرمايهاين بر
 ساعت و ١٢ ساعت، ٨ مثال.  نيروی کار، در طول تمام روز استفاده کندايناز 

  .غيره

 بنا بردارنده پول، ارزش نيروی کار را پرداخته است و «: نويسد مارکس می
  ». استفاده از آن، در اثنای روز، در تمام مدت روزانه کار به وی تعلق دارداين

 ساعتی که ٤مان بازگرديم و فرض کنيم که کارگر به جای  حال به مثال قبلی
مسئله را .  ساعت به کار وا داشته شده است٨ست،   اومعادل ارزش نيروی کار

ست   نکته ضروریاينقبل از ھر چيز ذکر . تر مورد بررسی قرار دھيم دقيق
ھای پيشين را که در   که ارزش جديدی بيافريند، بايد ارزشاينکه کارگر برای 

زيرا وی ھمواره بايد کار را در شکل « . وسايل توليد نھفته است حفظ کند
مند معينی اضافه نمايد و تا محصوالت را به صورت وسايل توليد محصول سود

تواند کار را در شکل سودمندی بيافريند و بدين وسيله  جديدی در نياورد، نمی
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 خود يک موھبتی است که اين پس ». را به محصول نو انتقال دھدھا آنارزش 
کند، ارزش  اضافه می«نيروی کار فعال يعنی کار زنده در حالی که ارزش 

 روز، ٤ ساعت، به مدت ٨ کارگران در حين کار روزانه ».نمايد ضبط می
کنند و  ارزش مصرف پنبه را به ارزش مصرفی ديگری که نخ باشد تبديل می

 ساعت کار بود به نخ منتقل ١٥٠٠ کار، ارزش نخ را که معادل اينبا 
 .دايننم می

ل توليد مورد استفاده را ، کارگر ارزش وساياين بنا بر«: نويسد مارکس می
کند، يا به عبارت ديگر، آن را مانند جزء تشکيل دھنده ارزش به  حفظ می

 انتقال به وسيله افزايش کلی کار وی انجام اينولی . نمايد محصول منتقل می
 کار، يعنی در نتيجه شکل اينگيرد، بلکه به وسيله خصلت مفيد خاص  نمی

  ».يابد  میبارآور ويژه کار الحاق شده، تحقق

ماشين نيز . ارزش وسايل توليد حفظ شده و به محصول جديد انتقال يافته است
در حين روند کار مستھلک شده، و کارگران ارزشی معادل ھزينه استھالک 

.  ساعت کار است١٠٠کنند که معادل  ماشين را ھم به محصول جديد منتقل می
شود،  محصول جديد منتقل می ارزش قديمی وسايل توليد به ايناما در حالی که 

يک . کارگران در ھر لحظه کار خود، در حال آفريدن ارزشی جديدی ھستند
 ساعت کار، جبران کننده ٤ ارزش تازه آفريده شده، معادل اينبخش ار 

دار صرف خريد نيروی کار کرده است و جزء ديگری  ست که سرمايه ای ھزينه
ای است که  کار اضافی، افزوده ساعت ٤ارزش تازه آفريده شده، معادل  از

. گردد دار بابت آن چيزی نپرداخته و به ارزش محصول افزوده می سرمايه
نتيجتا در طول مدتی که کارگران مشغول به کار بودند تا پنبه را به نخ تبديل 

 ساعت آن، معادل ٤٠٠اند که   ساعت، ارزش جديد آفريده٨٠٠کنند معادل 
 ٤٠٠است و  کننده، وسايل معيشت کارگرانست که جبران  زمان کار الزمی

. سازد دار می ست که يک ارزش اضافی عايد سرمايه ساعت ديگر، کار اضافی
 ساعت کار، يا معادل ارزش ١٤٠٠اکنون کااليی که توليد شده است حاوی 

گذاری   ميليون تومان سرمايه٢٠دار  سرمايه.  ميليون تومان است٢٤پولی آن، 
 ميليون ھمان ارزش ٤. دست آورده است ميليون تومان به ٢٤کرده بود و حاال 

دار به  پول به سرمايه تبديل گرديد و سرمايه. زند ست که وی به جيب می اضافی
مسئله در تمام شرايط خود «. ست رسيد ھدف خود که ھمانا کسب ارزش اضافی

 يناتمام .... که قانون مبادالت مورد تخطی قرار گرفته باشداينحل شده بدون 
گيرد و ھم در  جريان،يعنی تبديل پول به سرمايه، ھم در درون دوران انجام می

تبديل پول به سرمايه از آن جھت به وسيله دوران انجام .گيرد داخل آن انجام نمی
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و بدان سبب در دوران . گيرد که مشروط به خريد نيروی کار از بازار است می
ی ارزش افزائی است که آن خود در  شود که دوران فقط مقدمه پروسه انجام نمی

اکنون اگر پروسه ارزش «: گيرد مارکس نتيجه می». گردد محيط توليد واقع می
افزائی  شود که روند ارزش افزائی مقايسه کنيم، مالحظه می آفرينی را با ارزش

 نيست که روند ارزش آفرينی در وراء نقطه معينی امتداد يافته اينبه غير از 
ای امتداد يابد که ارزش پرداخت  ه ارزش آفرينی فقط تا نقطهاگر پروس. است

شده از طرف سرمايه دار به وسيله معادل تازه جبران شود، در آن صورت 
ولی اگر پروسه ارزش . عمل عبارت از پروسه ارزش آفرينی ساده است

 ».گردد افزائی آغاز می  نقطه تجاوز نمايد آنگاه، روند ارزشاينآفرينی از 

در ادامه بحث خود، سرمايه را به دو بخش ثابت و متغير تفکيک مارکس 
وسايل توليد از يک طرف و نيروی کار از سوی ديگر، «: نويسد کند و می می

فقط آن اشکال وجودی مختلفی ھستند که ارزش سرمايه بدوی، در حين ترک 
  .قالب پولی خود و تبديل شدنش به عوامل پروسه کار اختيار نموده است

، آن جزء از سرمايه که به وسايل توليد، يعنی مواد خام، مواد کمکی اين بربنا 
ی توليد تغيير  شود، مقدار ارزشی خود را در پروسه و وسايل کار تبديل می

طور اختصار سرمايه  را بخش ثابت سرمايه يا به  جھت من آنايناز . دھد نمی
  .نامم ثابت می

نيروی کار تبديل شده است ارزش عکس، آن قسمت از سرمايه که به  اما به
 جزء از سرمايه، ھم معادل خود را اين. دھد ی توليد تغيير می خود را در پروسه

کند و ھم چيزی اضافه بر آن، يعنی اضافه ارزش که خود تغيير  مجددا توليد می
 بخش از سرمايه از مقدار اين. تواند بزرگتر يا کوچکتر باشد پذير است و می
بدين سبب من آن را بخش . شود دائما به مقدار متغيری تبديل میثابتی که ھست 

ھمان عناصر . نامم ی متغير می طور اختصار سرمايه متغير سرمايه يا به
سرمايه، که از نقطه نظر پروسه کار، به صورت عوامل عينی و ذھنی يعنی به 

ظر گردند، ار نقطه ن صورت وسايل توليد و نيروی کار از يکديگر متمايز می
ی متغير از ھم  ی ثابت و سرمايه ی ارزش افزايی، به صورت سرمايه پروسه

 ».شوند تميز داده می

 

  کشی از نيروی کار ارزش اضافی مطلق و نسبی و درجه بھره

دار  کند و سرمايه اکنون که روشن شد، چگونه کارگر ارزش اضافی توليد می
ثمار کارگر توسط عبارت ديگر ماھيت است زند، يا به آن را به جيب می
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کشی از نيروی کار را چگونه  دار برمال گرديد، بايد ببينيم که درجه بھره سرمايه
  .بايد تعيين کرد

مارکس آن بخش از روزانه کار را که در جريان آن، کارگر معادل ارزشی 
آن کاری را که در ھمان « کند، زمان کار الزم و نيروی کار خود را توليد می

مرحله دوم پروسه کار، يعنی «ناميد و  »، کار الزمگردد مدت صرف می
 مرحله، ارزش اين و در »کند ھنگامی که کارگر از حدود کار الزم تجاوز می

 بخش از روزانه کار را زمان زائد و کاری که طی اين«نمايد  اضافی ايجاد می
  . نام نھاد»شود، اضافه کار  مدت انجام میاين

جديدا آفريده شده مثال در طول يک روز يا  اگر از مجموع ارزش اينبنا بر
يک ماه، ارزش سرمايه متغير را که ھمانا آن بخش از سرمايه است که 

دار صرف خريد نيروی کار کرده است کسر نمائيم، مقدار مطلق اضافه  سرمايه
ولی بديھی است که «: گويد مارکس می. آوريم ارزش توليد شده را به دست می

 نسبتی که بر حسب آن سرمايه متغير افزايش يافته است، مقدار نسبی آن، يعنی
گردد يعنی اضافه   تعيين می»وسيله رابطه بين اضافه ارزش و سرمايه متغير به

 داشتيم، سرمايه متغير ايندر مثالی که پيش از . ارزش تقسيم بر سرمايه متغير
ا استثمار  رو نرخ اضافه ارزش ياين ميليون افزايش يافته، از ٨ ميليونی به ٤

  . درصد بود١٠٠

 ارزش افزانی بر حسب نسبت سرمايه متغير يا مقدار اين«: نويسد مارکس می
نسبت اضافه ارزش » «.نامم نسبی اضافه ارزش را من نرخ اضافه ارزش می

 بنا بر«گيرد  و نتيجه می» .به سرمايه متغير، مانند اضافه کار است بر کار الزم
کشی از نيروی  قيقی است برای تعيين درجه بھره نرخ اضافه ارزش، بيان داين

  » . سرمايه، يا از کارگر به وسيله سرمايه دار کار به وسيله

از آنجايی که کسب ارزش اضافی ھدف مستقيم و نيروی محرکه بالواسطه 
خواھند ارزش اضافه ھر چه بيشتری  داران می ست، سرمايه داری توليد سرمايه

ھای افزايش مقدار ارزش اضافی، افزايش ساعات  يکی از راه. به دست آورند
اگر . نامد کار روزانه است که مارکس آن را ارزش اضافی مطلق می

 ١٠ داشتيم، کارگر را اين ساعت روزانه کار که پيش از ٨دار به جای  سرمايه
 ساعت باشد، در آن  ٤ساعت به کار وا دارد، و مدت زمان کار الزم ھمان 

تنيجتا .  ساعت اضافه کار خواھد بود۶ کار اضافی، ساعت ٤صورت به جای 
 ميليون تومان به جيب خواھند زد و نرخ اضافه ارزش ٦ ميليون، ٤به عوض 

  .  درصد افزايش خواھد يافت١٥٠نيز به 
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دار، بر سر روزانه  داری، منازعه کارگر و سرمايه از ھنگام پيدايش سرمايه
  .کار، ھمواره در جريان بوده است

 ساعت کامل ٢٤روزانه کار عبارت از «از ديدگاه سرمايه : نويسد مارکس می
است، منھای چند ساعت که بدون آن نيروی کار، مطلقا قادر به از سرگرفتن 

  ».خدمت خويش نيست

داری، که ھنوز کارگران پراکنده و  در آغاز پيدايش شيوه توليد سرمايه
 ساعت نيز به کار وا ١٨داران کارگران را گاه تا  متشکل بودند، سرمايه نا

 را حق خود ايندار که نيروی کار کارگر را خريده است،  سرمايه. داشتند می
تر کردن ھر چه بيشتر روزانه کار، حداکثر استفاده را از  داند که با طوالنی می

  .ارزش مصرف آن ببرد

وی مانند . شود دار به قانون مبادله کاالھا متکی می سرمايه«به قول مارکس 
کوشد تا حداکثر فايده را از ارزش مصرفی کاالی خود  خريدار ديگری میھر 

ولی ناگھان بانگ کارگری که در ميان خروش و فشار پروسه . بيرون آورد
به مصرف رساندن «گويد  وی می ».شود توليد خاموش مانده بود، بلند می

 امکان ولی من بايد به وسيله روزانه کار. ست نيروی کار روزانه من از آن تو
من روزانه »«.داشته باشم که ھر روز آن نيرو را تجديد نمايم تا باز بفروشم

دار برای افزايش طول   يعنی اگر سرمايه».کنم کار با اندازه عادی مطالبه می
خواھد  زند، کارگر نيز که می روزانه کار با ادعای دفاع از حق خود حرف می

د، به عنوان فروشنده، از حق خود روزانه کار را در ميزان عادی آن محدود کن
حق در برابر . جا تعارضی استاينپس در «: نويسد مارکس می. نمايد دفاع می

ی کاالھا تسجيل  حق قرار گرفته است و ھر دو حق با قھر قانون مبادله
 جھت است که در ايناز . کند ميان دو حق متساوی، زور حکم می. اند گرديده

ای  عادی ساختن روزانه کار، به صورت مبارزهداری،  تاريخ توليد سرمايه
ای که بين مجموع  مبارزه. نمايد برای تعيين حدود روزانه کار تجلی می

دار و مجموع کارگران يعنی طبقه کارگر در  داران يعنی طبقه سرمايه سرمايه
  ».گيرد می

 مبارزه اينمارکس پس از بررسی مفصل تمام مراحلی که طبقه کارگر در 
 پيدايش روزانه کار عادی محصول يک اين بنا بر«: نويسد است، میطی کرده 

دار و طبقه  بين طبقه سرمايه ای است که جنگ داخلی طوالنی و کمابيش پنھانی
 که نبرد مزبور در محيط صنعت بزرگ آغاز ايننظر به . گيرد کارگر در می

ن به وقوع  پيکار در ميھن صنعت بزرگ يعنی انگلستااينًشود، ناگزير بدوا  می
ما ھنگاميکه از  بايد اعتراف داشت که کارگر«: دھد  و ادامه می»پيوند می
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. ی توليد خارج می شود غير از آن کسی است که در آن وارد شده است پروسه
است، در برابر " نيروی کار"وی در بازار کار به مثابه دارنده کااليی، که 
دار قرار  دار در مقابل کاال کاالدارندگان کاالی ديگری قرار گرفته بود، يعنی 

دار  سرمايه ی آن نيروی کارش را به وسيله قراردادی، که وی به. داشت
داشت که وی آزادانه اختيار نفس خويش را  فروخت، سياه بر سفيد ثابت می می

گردد که وی بھيچوجه يک  پس از آنکه معامله وقوع يافت، معلوم می. دارد
ن مدت زمانی که وی بنابه اختيار خود نيروی نبوده است و آ" عامل آزاد"

کارش را فروخته، در واقع مدتی است که در ازاء آن وی مجبور بوده است 
تا آنجا که "مکد  نيروی کارش را بفروشد، و در حقيقت زالوئی که او را می

باقی است وی را رھا  " ی خونی برای استثمار برای وی عضله، عصب و قطره
رسان   مار آزاراينکه کارگران بتوانند خويشتن را در برابر نايبرای . کند نمی

کنند بايستی يک دل و يک جھت شوند و به مثابه طبقه، آنچنان قانونی " حفظ"
وجود آورد و مانع از  د، که سد اجتماعی غير قابل عبوری را بهاينرا تحميل نم

ن و نسل خويش وسيله قرارداد آزاد با سرمايه، خويشت آن شود، که خود آنان به
ی  جای فھرست پر طنطنه به. ی مرگ و اسارت بفروش رسانند را تا مرحله

ی تحديد  محقرانه) Magna Charta (منشوربزرگ" تغيير بشر حقوق غيرقابل"
سازد کی زمانی  باالخره روشن می"شود که  قانونی روزانه کار قرار داده می

انی که بخود او تعلق دارد، يابد و کی زم را که کارگر فروخته است پايان می
چه تغيير عظيمی به نسبت  " !Quantum mutatus ab illo گردد آغاز می

  » !گذشته

 تدريجا با مبارزه خود ھا آنافزون کارگران،   با متحد و متشکل شدن روز
ساعات کار روزانه . کار مشخص سازند موفق شدند حدود قانونی برای روزانه

داران کوشيدند از طريق افزايش شتاب و شدت کار، آن  تر شد، اما سرمايه کوتاه
ھای کسب ارزش  امتداد روزانه کار ھنوز ھم يکی از شيوه. را جبران کنند

  . دار ست از تناسب قوا ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايه است و تابعی اضافی

داران، به شيوه ديگری برای  داری، سرمايه با تکامل شيوه توليد سرمايه
تاکنون .  ارزش اضافی متوسل شدند و آن، کاھش زمان کار الزم استافزايش

 ٤ اينبود و فراتر از   ساعت، زمان کار الزم٤ بود که مثال اينفرض بر 
شد که در طول آن، ارزش اضافی توليد  ساعت، مدت زمانی محسوب می

پس اگر زمان کار الزم ثابت بود، به عکس، تمام روزانه کار «. گرديد می
  ». متغيری بودمقدار
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 نتيجتا با پيشرفت. داری، بارآوری کار مدام افزايش يافت با توسعه سرمايه
 و بارآوری کار، مدت زمان کار الزم برای جبران ھزينه زندگی تکنيکی

 خود به عامل ديگری برای تشديد استثمار کارگران اين. کارگران کاھش يافت
ساعت ثابت بماند، اما در نتيجه  ٨اگر فرض کنيم که کار روزانه . تبديل گرديد

ھای زندگی کارگر،   ساعت کار برای تامين ھزينه٢افزايش بارآوری کار، تنھا 
 ٢يا معادل ارزشی دستمزد وی کافی باشد، در آن صورت زمان کار الزم به 

 ساعت افزايش ٦ساعت کاھش يافته، اما زمان کار اضافی، يا کار اضافی به 
افزايش توليد اضافه ارزش نتيجه کوتاه سازی زمان کار جا که ايندر . يافته است

الزم و بالنتيجه امتداد اضافه کار منطبق با آن است، کار الزم به کار اضافی 
  .تبديل شده است

من اضافه ارزشی را که به وسيله امتداد روزانه کار «: نويسد مارکس می
فه ارزشی را که خوانم و بالعکس آن اضا شود، اضافه ارزش مطلق می توليد می

ايد و تغيير متناسبی را که در  وجود می در نتيجه کوتاه شدن زمان الزم کار به
رابطه مقداری دو بخش روزانه کار از آن ناشی می شود، اضافه ارزش نسبی 

  ».نامم می

ھايی صورت  البته بايد توجه داشت که افزايش بارآوری کار بايد در آن رشته
 ايناز .  با تعيين ارزش نيروی کار مرتبط استھا نآگرفته باشد که محصوالت 

که ارزش نيروی کار پائين آيد، بايد ترقی اينبرای «: نويسد رو مارکس می
ھائی از صنعت را فرا گيرد که ارزش نيروی کار وابسته به  بارآوری، آن شعبه

 عادی وسايلھايی را که به دايره  ، آن رشتهاين بنا برست و  ھا آنمحصوالت 
ترقی ...  شوند در بر گيردھا آندگی تعلق داشته باشند و يا بتوانند جانشين زن

نيروی بارآور و ارزان شدن متناسب کاالھا در صنايعی که عوامل اساسی 
سرمايه ثابت، وسايل کار و مواد کار برای توليد وسايل ضروری زندگی فراھم 

عکس، باال  به. آورند کنند، نيز به نوبه خود ارزش نيروی کار را پائين می می
ھايی از صنعت که نه وسايل ضروری زندگی  رفتن نيروی بارآور در رشته

آورند، تاثيری در ارزش   را فراھم میھا آنکنند و نه وسايل توليد  توليد می
  ».نيروی کار ندارند

دار، شيوه  دھد، در مواردی که يک يا چند سرمايه مارکس ھمچنين توضيح می
ھای مشابه بارآوری  ای را به کار گيرند که نسبت به کارخانه هتوليد بھبود يافت

 روش جديد، عموميت نيافته است، اينکار باالتری داشته باشند، مادام که ھنوز 
. از يک نرخ ارزش اضافی، مافوق نرخ معمولی برخوردار خواھند بود

حض به م«: افزايد گذارد و می العاده می مارکس نام آن را، ارزش اضافی فوق
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 تفاوت بين ارزش انفرادی اين بنا بريابد و  که شيوه نو توليد تعميم میاين
رود، آن ارزش   از بين میھا آنکاالھای ارزان توليد شده و ارزش اجتماعی 

  ».گردد العاده نيز ناپديد می اضافی فوق

مارکس، در ادامه بررسی و تحليل ارزش اضافه نسبی، مراحل تاريخی 
 شکل ھمکاری، مانوفاکتور و صنعت ماشينی با تفصيل بارآوری کار را در

  . دھد تمام، مورد بحث و بررسی قرار می

  

  دستمزد، شکل تحريف شده بھای نيروی کار

فروشد، نيروی کار است و  دار می  ديديم که آنچه کارگر به سرمايهاينپيش از 
  نيست، جز ارزش يا قيمت نيروی کار که به پول دستمزد ھم چيزی ديگری

از . شود  رابطه، تحريف میاينداری،  اما در جامعه سرمايه. بيان شده است
آنجايی که کارگر تنھا پس از انجام کار، يعنی فعليت يافتن نيروی کار است که 

رسد  کند، در ظاھر امر چنين به نظر می بھای نيروی کار خود را دريافت می
ی  در نتيجه. ه نيروی کارست و ن کند، بھای کار او که آنچه کارگر دريافت می

 انعکاس وارونه واقعيت است که کار رايگان و پرداخت نشده کارگر محو اين
  .رسد که گويا ھمه کار کارگر پرداخت شده است شود و چنين به نظر می می

در سطح جامعه بورژوائی، مزد کارگر مانند بھای «: نويسد لذا مارکس می
ول در ازاء مقدار مشخصی کار پرداخت معينی پ يعنی کميت. کند کار جلوه می

 که کار به مثابه کاال در بازار فروخته شود، بايد به اينبرای « اما ».شود می
ھر حال پيش از فروش وجود داشته باشد، اگر کارگر امکان داشت که به کار 

در واقع آنچه در ... فروخت و نه کار خود زندگی مستقلی بدھد، آنگاه کاال می
گيرد کار نيست، بلکه کارگر  مستقيما در برابر دارنده پول قرار میبازار کاال 

ھنگامی که واقعا کار او . ست فروشد، نيروی کار خود او آنچه کارگر می. است
تواند   ديگر نمیاين بنا بر وی سلب شده است و زشروع می شود، تعلق آن کار ا

ش است، ولی کار، جوھر و معيار ھمزيست ارز. وسيله او به فروش رود به
  ».خود ارزش ندارد

بايستی به وسيله کار ايجاد گردد  داشت، در آن صورت می  اگر کار ارزش می
اگر چيزی مانند «: گويد مارکس ھمچنين می. که چنين ادعايی مسخره است
 ارزش را اينحقيقتا «دار   و سرمايه»داشت ارزش کار واقعا وجود می

بود و پول به سرمايه مبدل  د پذير نمیای وجو پرداخت، آنگاه ھيچ سرمايه می
ای که دستمزد به بھای نيروی کار  اما شکل تحريف شده و وارونه ».گرديد نمی
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ھر اثری را که مربوط است به تقسيم شدن روزانه کار، به کار الزم «دھد،  می
تمام کار، مانند کار . کند و اضافه کار، کار پرداخته و نپرداخته، محو می

 و حال آنکه دستمزد، چنانکه دانستيم، تنھا ».رسد به نظر میپرداخت شده 
  .جزئی از ارزش تازه آفريده شده، معادل کار الزم است

مارکس، سپس دو شکل اصلی دستمزد، گاه مزد و کارمزد را مورد بررسی 
پرداخت دستمزد يا به حسب زمان کار است که به آن گاه مزد . دھد قرار می
سب تعداد و مقدار کاالی توليد شده، که کارمزد ناميده شود و يا بر ح گفته می

  .شود می

چنانکه بياد داريم فروش نيروی کار ھمواره برای «: نويسد مارکس می
ای که در   شکل دگرگون شدهاينبنا بر . گيرد ھای معينی از زمان انجام می مدت

، يابد ی نيروی کار مستقيما نمايش می آن ارزش روزانه و ھفتگی و غيره
داران   گاه مزد، به سرمايه».يعنی مزد روزانه و غيره. عبارت از گاه مزد است

دھد که از طريق امتداد کار روزانه و يا افزايش شدت و   امکان را میاين
: نويسد اما در مورد کارمزد، مارکس می. سرعت کار، استثمار را تشديد کنند

نيست، چنانکه گاه مزد نيز ی گاه مزد  کارمزد چيزی غير از شکل تغيير يافته«
ًدر مورد کار مزد،بدوا . ی ارزش يا بھای نيروی کار است شکل تغيير يافته

رسد که گويا ارزش مصرفی که کارگر فروخته است تابع  چنين به نظر می
نيروی کار وی يعنی کار زنده نيست، بلکه در کاری قرار دارد که اکنون در 

 کار مانند گاه ايننمايد که گويا بھای  میمحصول تجسم يافته است و نيز چنين 
روزانه کار با ساعات / ی نيروی کار ارزش روزانه: وسيله کسر ذيل  مزد به

کننده مشخص  شود بلکه از روی مھارت کار توليد ، تعيين نمی∗مشخص
دھد که شکل کارمزد عينا، مانند شکل گاه مزد   مارکس نشان می».گردد می

دھد و   کارمزد را مورد بررسی قرار میسپس خصوصيات مميزه. است
شود،  وسيله خود محصول وارسی می  مورد بهاينکيفيت کار در «گويد چون  می

ای کامل آن پرداخت  زيرا فراورده بايد دارای خوبی متوسط باشد، تا قيمت قطعه
ی  ترين سرچشمه کسر مزد و سوء استفاده  جھت کارمزد فياضاينگردد، از 

کند از طريق   از آنجايی که در کارمزد، کارگر تالش می».دار است سرمايه
 بنا برکار، دستمزد بيشتری دريافت کند،  افزايش ساعت کار و شدت بخشيدن به

 دست  مزد معيار مشخص و کاملی برای سنجش شدت کار به کار« اين

                                                           

∗
  ی نيروی کار ارزش نيروی روزانه  

  اعات مشخصروزانه کار يا س      



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

١٠٨

. گردد  و باعث افزايش ساعات کار و کاھش دستمزد می»دھد دار می سرمايه
وسيله خود شکل دستمزد وارسی  جا بهاين که کيفيت و شدت کار در ناينظر به «

نفع   نيز بهاين که ».سازد شود، مراقبت کار را به طور عمده زائد می می
کارمزد، باعث رقابت در ميان . کند دار است و استثمار را تشديد می سرمايه

: نويسد رکس میما. نمايد  را تشديد میھا آنشود، و در کل، استثمار  کارگران می
ترين شکل  شود که کارمزد متناسب  گرديد، چنين نتيجه می از آنچه تاکنون بيان«

  ».داری است دستمزد برای شيوه توليد سرمايه

. تمام آنچه که گفته شد، نشان دھنده مضرات کارمزد برای کارگران است
ارگران ھای استثمار ک ترين راه کاری و کارمزدی، يکی از وحشيانه سيستم قطعه

 اينجا بيان گرديد، بايد اينعالوه بر آنچه که در . باشد داران می توسط سرمايه
ويژه در طول يک قرن گذشته، در نظام  نکته را نيز مد نظر قرار داد که به

ھای مختلفی از پرداخت دستمزد به کار گرفته شده است که  داری، شيوه سرمايه
ن و ستثمار ھر چه بيشتر کارگرابه طرق مختلف در جھت تشديد شتاب کار، ا

در مبحث دستمزد به دو نکته ديگر نيز . اند بودهھا آنتباھی جسمی و روحی 
دستمزد . ست نخست تمايز ميان دستمزد اسمی و دستمزد واقعی. بايد اشاره کنيم

ست که در پول بيان شده است و حال آنکه  اسمی کارگر، ھمان دستمزدی
ست که به حسب وسايل معيشت کارگر تعيين  دستمزد واقعی، آن دستمزدی

 واقعيت بر ھيچ کارگری پوشيده نيست که در ايران امروز، اين. گردد می
فاصله عميقی ميان دستمزد پولی کارگران و دستمزد واقعی که بايد تامين کننده 

در ھمين جا بايد به نکته ديگری نيز . وسايل معاش کارگر باشد، وجود دارد
. شود ی جيره خوار تکرار میھا آند دام از سوی دولت و اقتصاداشاره کرد که م

 شکاف اينشوند، تا الاقل از  وقتی که کارگران خواھان افزايش دستمزد می
 ھا آنبزرگی که ميان دستمزد اسمی و واقعی وجود دارد، اندکی کاسته شود، 

د، چرا  افزايش به زيان خود کارگران تمام خواھد شاينآورند که  فرياد بر می
 ھا آنسطح معيشت  ھا و نتيجتا تنزل بيشتر که گويا منجر به افزايش مجدد قيمت

ھمانگونه که قبال گفته شد، کارگران .  ادعايی سر تا پا کذب استاين. می گردد
 ارزش به کارگران اينآفرينند، بخشی از  در جريان توليد، ارزش جديدی می

مبارزه کارگران با . رود داران می گيرد و بخش ديگر به جيب سرمايه تعلق می
 ارزش اينست بر سر نسبتی که از  داران برای افزايش دستمزد، نزاعی سرمايه

اگر کارگر . دار تازه آفريده شده بايد به خود کارگر تعلق گيرد و يا سرمايه
 شود و ھر چه دار کاسته می دست آورد، از سھم سرمايه دستمزد بيشتری به

 کمتر ليد شده بر دارد، سھم کارگر ارزش تازه تواينز دار بيشتر ا سرمايه
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ھا، ھيچ تغييری در ارزش   تغيير نسبتاينگويد  لذا مارکس می. خواھد شد
افزايش دستمزد کارگران به تنزل نرخ عمومی سود . آورد کاالھا پديد نمی

  .تاثير است انجامد، اما بر ارزش کاالھا بی می

  

  دار کل طبقه سرمايهاستثمار کليت طبقه کارگر توسط 

ھای تازه توليد  دار و کارگر از ارزش از ھمين جا که مبحث سھمی که سرمايه
ست، ولو مختصر ھم که شده، به  شود، به ميان آمد، الزم ا شان می شده نصيب

يکی از مباحث مھم مارکس اشاره کنيم و آن استثمار کارگران نه فقط توسط 
 .دار است سرمايهدار بلکه توسط کل طبقه  تک سرمايه

 مسئله اينکرديم، صحبت بر سر  تا کنون که بحث ارزش اضافی را دنبال می
 را خريده ھا آنداری که نيروی کار  بود که کارگران يک کارخانه برای سرمايه

دار چيزی نيست، مگر حاصل  کنند و سود سرمايه است، ارزش اضافی توليد می
  .کار پرداخت نشده کارگران

دھد که کارگران نه فقط توسط  د سوم کاپيتال مفصل توضيح میمارکس در جل
. شوند دار استثمار می ايهکارفرمای خودشان، بلکه توسط کل طبقه سرم

داران، در ھمان حال که درگير رقابت درونی خود برای کسب سود  سرمايه
ھای اضافی توليد شده در کل جامعه را به نسبت  بيشتری ھستند، ارزش

 مکانيسم توزيع، بايد اينبرای پی بردن به . کنند  خود توزيع میسرمايه، ميان
  .مسئله سود را مورد بررسی قرار دھيم

 دانستيم که نرخ ارزش اضافی يا نرخ استثمار کارگران از طريق اينپيش از 
ای که  مقدار ارزش اضافی توليد شده، تقسيم بر سرمايه متغير يعنی سرمايه

ای  در ھمانجا نيز فقط اشاره. ايد ت، به دست میصرف خريد نيروی کار شده اس
 مسئله شد که نرخ سود با نرخ ارزش اضافی متفاوت است، چرا که نرخ اينبه 

سود از طريق مقدار ارزش اضافی توليد شده، تقسيم بر مجموع سرمايه يعنی 
  .گردد سرمايه ثابت و متغير تعيين می

 اينان ارزش اضافی، اما گرچه سود، در واقعيت چيز ديگری نيست مگر ھم
داری  تغيير شکل ارزش اضافی به سود، آنطور که در سطح جامعه سرمايه

گردد بر اختالفی که ميان سرمايه ثابت و متغير  کند، باعث می نمود پيدا می
کشی از کار وجود دارد، سرپوش گذاشته شود و چنين وانمود گردد  برای بھره

 رو، مارکس ايناز . گردد ه ناشی میکه گويا سود از کل يا مجموع سرماي
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ّسان به مثابه کره کل سرمايه پيش  در صورتيکه اضافه ارزش بدين«: نويسد می
  ».گيرد ريخته متصور شود، آنگاه شکل قلب شده سود را به خود می

گيرد؟ از آن رو، که   اما از چه رو، ارزش اضافی، شکل سود را به خود می
اش   خود را به نسبتی که مجموع سرمايهدار، سودآوری کارخانه سرمايه

  .گيرد آور است، در نظر می سود

کشی  تواند از کار، بھره ريز سرمايه ثابت می چون سرمايه فقط از راه پيش«
ريز سرمايه متغير  که وی سرمايه ثابت را فقط از طريق پيش ايننمايد و نظر به 

 اين. کنند سان جلوه می مجموعا يکھا اينبارور تواند ساخت، در تصور او ھمه 
شود که ميزان واقعی نفع او نه در رابطه  تصور از آن جھت بيشتر تقويت می

با سرمايه متغير، بلکه در رابطه با مجموع سرمايه، نه به وسيله نرخ اضافه 
  ».گردد ارزش، بلکه بر حسب نرخ سود، تعيين می

ی ھستند، اما وقتی  که اضافه ارزش و سود در واقع يکاينرغم  ، بهاين بنا بر
 نرخ به لحاظ اينگردد و  که نرخ سود بر اساس مجموع سرمايه محاسبه می

عددی از نرخ اضافه ارزش متمايز است، سود، شکل مسخ شده و تحريف شده 
گيرد و سر منشاء اضافه ارزش که ھمانا در  ارزش اضافی را به خود می

چون قيمت نيروی ": سدنوي مارکس می. ماند سرمايه متغير است، پوشيده می
شود، اضافه  صورت مسخ شده دستمزد ظاھر می کار، در يکی از قطبين  به

  ."گردد ارزش در قطب مقابل، به شکل دگرگون شده سود نمودار می

دار، کل طبقه  به بحث اصلی بازگرديم و ببينيم که چگونه کل طبقه سرمايه
داری، موسسات  رمايهدانيم که در جامعه س می. کند کارگر را استثمار می

 موسسات در شرايط اين. کارند ھای مختلف توليد مشغول به متعددی در رشته
ھا با يکديگر متفاوتند، تعداد  کنند، از نظر تجھيزات و تکنيک واحدی توليد نمی

اگر نخست يک . کند  فرق میھا آنھا و غيره نيز در  کارگران و حجم سرمايه
ھای توليد متفاوتی  يم، در چنين شرايطی، ھزينهرشته توليد را مد نظر قرار دھ

ھای سود متفاوتی ھم وجود  در ھر کارخانه وجود خواھد داشت و نتيجتا نرخ
 رشته از صنعت، در ايناما در واقعيت امر، رقابت در درون . خواھد داشت
کوشد بيشتر بفروشد و سود بيشتری عايد خود  داری می ھر سرمايه. جريان است

ی به جای ارزش رھای اجتماعی يا بازا ت منجر به برقراری ارزشرقاب. سازد
ًآنچه را که بدوا رقابت در يک «: نويسد مارکس می. گردد انفرادی کاالھا می

دھد، عبارت از برقرار ساختن يک ارزش بازار و قيمت بازار  محيط انجام می
ن ولی رقابت ميا. ست ھای انفرادی مختلف کاالھا يکسان از مبدا ارزش
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گردد  ھای مختلفه است که موجب پيدايش قيمت توليدی می ھا در محيط سرمايه
  » .سازد ھای مزبور برابر می ھای سود را ميان محيط که نرخ

ھای ديگر نيز  آنچه که در مورد يک رشته صنعت صادق است، در رشته
ھای سود متفاوتی  توانند نرخ ھای مختلف صنعت نيز نمی اما رشته. کند صدق می

ست که  اگر چنين تفاوتی وجود داشته باشد، در آن صورت بديھی. داشته باشند
 اين. آوری بااليی دارد برند که سود ای ھجوم می ھا به سوی آن رشته سرمايه

طراز شدن  کنش و واکنش منجر به کاھش نرخ سود در آن رشته و سرانجام ھم
مثال اگر کل . دگرد ھا می متوسط سود در سطح تمام رشته نرخ سود يا نرخ

 ٢٠٠٠ھای مختلف، در طول يک سال  ارزش اضافی توليد شده در رشته
 ميليارد، نرخ متوسط سود ١٠٠٠٠ميليارد باشد و حجم کل سرمايه اجتماعی 

وقتی که چنين نرخ متوسطی شکل .  درصد خواھد بود٢٠در جامعه مفروض 
ھا و  نهست که بخشی از ارزش اضافی در کارخا  معنااينگيرد، به  می

داران آن صنايعی  تر است، به سرمايه  باالھا آنھائی که نرخ انفرادی سود  رشته
  .تر است  پائينھا آنگيرد که نرخ سود در  تعلق می

فرض کنيم که در جامعه سه بخش . شود  مسئله روشن میاينبا يک مثال ساده 
ليارد مي١٠٠٠٠ ھا آنحجم سرمايه ھر يک از . يا سه رشته صنعت وجود دارد

 سرمايه واحد و يکسان اينرغم  به.  درصد باشد١٠٠و نرخ ارزش اضافی ھم 
ھا و تجھيزات  و نرخ ارزش اضافی واحد، در بخش اول که از تکنيک

شود يعنی نسبت سرمايه ثابت  تری نسبت به دو بخش ديگر استفاده می پيشرفته
کند، ترکيب  میگذاری  به سرمايه متغير بيشتر است، يا آنگونه که مارکس نام

 ارگانيک يا آلی سرمايه، باالتر است و نتيجتا به تعداد کمتری کارگر نياز دارد،
 ميليارد به سرمايه متغير ١٠٠٠  ميليارد صرف سرمايه ثابت و٩٠٠٠

 ٢٠٠٠ ميليارد به سرمايه ثابت و ٨٠٠٠در بخش دوم . اختصاص يافته باشد
ھای عقب  ھا و ماشين  تکنيکميليارد به سرمايه متغير و در بخش سوم که از

نمايد و به نيروی کار بيشتری نياز دارد، يعنی ترکيب  تری استفاده می مانده 
 ٣٠٠٠ ميليارد به سرمايه ثابت و ٧٠٠٠تر است،  ارگانيک سرمايه پست

 حالت، نرخ سود در اولی ايندر . ميليارد به سرمايه متغير اختصاص يافته باشد
 ايناما آيا .  درصد خواھد بود٣٠ و در سومی  درصد٢٠ درصد، در دومی ١٠
  !رود؟ نه داران ھمان بخش می  ھای سود متفاوت به جيب سرمايه نرخ

ھر گاه کاالھا بنابه ارزش خود فروخته شوند، آنگاه «: نويسد مارکس می
 حجم ھای گوناگون توليد بر حسب ترکيب آلی متفاوت ايم، در محيط چنانکه گفته

ھای سود بسيار مختلفی به  شته شده است، نرخ گذاھا آن ھايی که در سرمايه
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تری را دارد، بيرون  اما سرمايه از محيطی که نرخ سود پائين. آيد وجود می
از . دھد اورد که سود بيشتری می شود و به محيط ديگری روی می کشيده می

 وسيله تقسيم سرمايه ميان  آمد دائمی و دريک کالم به و  رفتاينطريق 
کند و جای ديگر  ھای مختلف بر حسب آنکه در جايی نرخ سود تنزل می محيط

گردد  ای ميان عرضه و تقاضا می نمايد، سرمايه موجب چنان رابطه ترقی می
ھا به   ارزشاين بنا برشود و  ھای مختلف يکسان می که سود متوسط در محيط

شود از آن  قيمت توليد کاال ھم عبارت می» .گردند ھای توليد تبديل می قيمت
برابر است، با قيمت تمام شده آن به اضافه درصد سودی که طبق «بھايی که 

   ».نرخ عمومی سود حساب شده و به آن ضميمه می شود

نتيجتا وقتی که نرخ متوسط سود شکل گرفته باشد، در مثالی که در فوق 
 بخش توليد شده اينآورديم، بخش سوم بايد قسمتی از ارزش اضافی را که در 

جا ديده ايندر . دست آورند داران بخش اول آن را به از دست بدھد و سرمايه
شود که چگونه مکانيسم نرخ سود متوسط باعث توزيع ارزش اضافی به  می

 اينگردد و مستثنا از  ھای ھم مقدار در کل جامعه می نسبت مساوی ميان سرمايه
 باشند، توسط کل که کارگران در کدام کارخانه و رشته توليد مشغول به کار

  .گيرند داران مورد استثمار قرار می سرمايه

داران از لحاظ سود مورد توجه قرار  ھر گاه سرمايه«: نويسد مارکس می
مانند که در آن سود سھام  داران يک شرکت سھامی می جا به سھاماينگيرند، در 

سته به يکسان است و تفاوت تنھا برحسب تعداد سھام يا مقدار سرمايه است يا ب
 تعداد سھامی که اين بنا برنسبت اشتراک ھر يک در کل سرمايه موسسه و 

  ».داراست

دار مانند  که ھر تک سرمايه": گيرد وی از آنچه که تاکنون گفته شد، نتيجه می
داران ھر محيط توليدی ويژه، در استثمار مجموع طبقه  مجموعه تمام سرمايه

 شرکت اينکشی آن شرکت دارد و  بھرهوسيله سرمايه کل و در درجه  کارگر به
نه تنھا از لحاظ ھم داستانی کلی طبقاتی است، بلکه مستقيما جنبه اقتصادی 

زيرا با مفروض بودن وجود تمام شرايط ديگر، از جمله ارزش سرمايه . دارد
وسيله  کشی از کار کل، به  ثابت پيش ريخته کل، نرخ متوسط سود به درجه بھره

  ." داردسرمايه کل، بستگی

داران صنعتی، در   مسئله بود که مجموع سرمايهاينجا صحبت بر سر اينتا 
اند و مشترکا ارزش اضافی توليد شده را ميان خود تقسيم  استثمار کارگران سھيم

آورد،  دست می داند که بازرگان نيز، سود بازرگانی به اما ھر کس می. کنند می
  آيد؟ دست می  سود از کجا بهاين
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اما چگونه . دست آيد تواند از گردش به ث پيشين ديديم که سود نمیدر مباح
آورد؟ بايد گفت، چون کاالھای توليد شده بايد به  دست می بازرگان سود به

 ايندار صنعتی باز گردد،  فروش روند و پول، يعنی سرمايه پولی به سرمايه
بر عھده عنوان سرمايه بازرگانی  وظيفه را، جزئی از سرمايه اجتماعی، به

. خواھد  سرمايه يعنی بازرگان نيز سود خودش را میاينلذا دارنده . گيرد می
داران صنعتی بايد بخشی از  آيد که سرمايه دست می  طريق بهاين سود، از اين

چگونه؟ از طريق فروختن کاال به بازرگان . ارزش اضافی را به بازرگان بدھند
 ھم بتواند آن را به قيمت توليد به فروش تر از قيمت توليد، تا او به قيمتی پائين

 سود چگونه است؟ اين است که ضابطه تعيين ايناما سئوال . برساند و سود برد
  .کند اش دريافت می يعنی بازرگان چه درصدی بر سرمايه

ای که در سامان رسانی ارزش ايفا  سرمايه بازرگانی، تنھا از جھت وظيفه«
 به علت اين بنا برکند و   مثابه سرمايه عمل میتوليد به نمايد، در روند باز می
وجود   که سرمايه وارد در عمل است، از اضافه ارزشی که سرمايه کل بهاين

از آنجائی که مرحله دورانی سرمايه صنعتی » «.نمايد آورده است، برداشت می
ی ا آيد، ناگزير سرمايه توليد به شمار می ای از روند باز مانند خود توليد، مرحله

ای که در ديگر  کند، بايد عينا مانند سرمايه که در روند دوران مستقال عمل می
سرمايه «  ».کند، سود متوسط به دست آورد ھای گوناگون توليد عمل می شاخه

شود، در تشکيل  بازرگانی به نسبت آنکه چه جزئی از سرمايه کل را شامل می
، سرمايه اين بنا بر ».طور تعيين کننده وارد است نرخ عمومی سود، به

بازرگانی نيز از ھمان نرخ متوسط سود برخوردار است و بازرگان، بخشی از 
آن ھم مانند . کند ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران را تصاحب می

  .داران صنعتی در استثمار کارگران سھيم است سرمايه

گری از آيد، جزء دي دست می ای ھم که از طريق سرمايه استقراضی به بھره
دار صنعتی و بازرگان، برای گسترش توليد و به  سرمايه. ست ارزش اضافی

 پول را از دارنده آن وام اين. کنند ھا، به پول احتياج پيدا می سامان رساندن کاال
تواند برای ھر دو   پول تنھا میاين. گيرند، لذا بايد درازای آن بھره بپردازند می

آن سھمی . سرمايه عمل کند که سود تقسيم شوددار در صورتی به مثابه  سرمايه
  .بھره جزئی از سود متوسط می باشد. گيرد، بھره است که به وام دھنده تعلق می

ماند که  بھره به مثابه يک جزء از سودی باقی می«: نويسد مارکس می
دار فعال، صاحب صنعت يا بازرگان، در صورتی که به جای سرمايه  سرمايه

کار برد، بايد آن را به صاحب يا وام دھنده   استقراضی بهشخصی خود، سرمايه
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ای از ارزش اضافی يا بخشی از   رو شکل ويژهايناز » «. سرمايه بپردازداين
  ».آن است

دار، طبقه کارگر را استثمار  جا روشن است که کل طبقه سرمايهاينپس تا 
 ھنوز تمام ايناما . گردد  توزيع میھا آنکند، و ارزش اضافی ميان ھمه  می

دار، مالکين نيز ارزش اضافی را  عالوه بر طبقه سرمايه. مطلب نيست
مارکس بخش بزرگی از جلد سوم . کنند صورت بھره مالکانه نصيب خود می به

بررسی رانت مطلق و تفضيلی يا اختالفی اختصاص داده و نشان  کاپيتال را به
ای از ارزش اضافی  دھد که بھره مالکانه نيز چيز ديگری جز شکل ويژه می

رانت مطلقی «: نويسد مارکس می. کند نيست که مالک به جيب خود سرازير می
گردد، تنھا بخشی از ارزش اضافی  که از افزوده ارزش بر قيمت توليد ناشی می

. رود  ارزش اضافی به رانت است که به جيب مالک میاينکشاورزی، تبديل 
گردد،  سود اضافی به رانت ناشی میھمانگونه که رانت تفضيلی که از تبديل 

تحت عنوان بھای تنظيم کننده عمومی توليد، توسط مالک به جيب زده 
  ».شود می

داران و مالکين،   نتيجه که سرمايهاينشود؟   بحث عايد میاينای از  چه نتيجه
در يک صف در مقابل کارگران قرار دارند و ھمه در استثمار و انقياد طبقه 

طبقه کارگر نيز بايد، به عنوان يک طبقه متحد، در مقابل ھمه . اند کارگر سھيم
  . قرار گيردھا آن

  

  انباشت سرمايه در يک قطب، انباشت فقر در قطب ديگر

 اينمارکس در . روند انباشت سرمايه آخرين بخش جلد نخست کاپيتال است
 تاثير داری، عبارت ديگر تجديد توليد سرمايه توليد بسط يافته، يا به بخش، باز

انباشت بر ترکيب ارگانيک سرمايه، وخامت وضعيت طبقه کارگر در جريان 
داری و سرانجام، گرايش تاريخی  رشد سرمايه، تشديد تضادھای نظام سرمايه

  .دھد انباشت سرمايه را مورد تجزيه و تحليل قرار می

تواند ادامه حيات دھد، مگر آنکه  جامعه، ھر شکلی که داشته باشد، نمی
شود، از نو توليد  توليد داشته باشد و آنچه که مصرف می ته، توليد و بازپيوس
 روند تجديد دائمی توليد يا اين. يعنی روند توليد پيوسته تجديد گردد. شود
. ست داری ھای توليدی از جمله شيوه توليد سرمايه توليد، مختص کليه شيوه باز

توليد ساده که در طی آن روند داری، ما نه با تجديد  توليد سرمايه اما در شيوه
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گردد، بلکه با تجديد توليد گسترده سر و کار  توليد در سطح پيشين تکرار می
  .داريم

 معنا که اينبه . ست توليد گسترده مبتنی داری بر باز اساسا شيوه توليد سرمايه
. گيرد تر صورت می تر و وسيع تجديد توليد ھمواره در مقياسی گسترده

عنوان يک سرمايه الحاقی  پيوسته بخشی از ارزش اضافی را بهداران،  سرمايه
 اين«. دايننم د و صرف بسط و گسترش توليد میاينافز جديد، به سرمايه خود می

به کار بردن اضافه ارزش مانند سرمايه يا تبديل مجدد اضافه ارزش به 
  ».شود سرمايه، انباشت سرمايه خوانده می

داری را در حالت پيوستگی آن  يد سرمايهاگر روند تول«:نويسد مارکس می
عبارت ديگر، آن را به مثابه تجديد توليد در نظر  مورد مالحظه قرار دھيم، يا به

داری را   پروسه خود به خود مناسبات سرمايهاينشود که  گيريم، آنگاه ديده می
دار و در طرف ديگر، کارگر مزدور قرار گرفته   طرف آن سرمايه که در يک

  ».کند وليد و تجديد توليد میاست، ت

. ھای متعدد در جريان است داری، رقابت ميان سرمايه در جامعه سرمايه
ھای خود را افزايش و توسعه  دارد که سرمايه داران را وامی رقابت، سرمايه

 اين. توانند آن را بسط و توسعه دھند  با انباشت سرمايه است که میھا آن. دھند
تر در جريان  ھای پيشرفته فاده از تجھيزات و تکنيکرقابت که ھمراه با است

تر و تمرکز ھر چه  ھای کوچک توليد است، به ورشکستگی و نابودی سرمايه
 خود، اين. انجامد تر می ھای بزرگ بيشتر سرمايه در دست تعدادی از سرمايه

  .بخشد روند انباشت را سرعت می

افزايد،  اد کارگران میمکانيسم انباشت، ھمچنان که بر حجم سرمايه و تعد
چرا که انباشت سرمايه . گردد منجر به تغيير در ترکيب و ساختار سرمايه می

ست، منجر به يک تغيير کيفی مستمر در  در حالی که يک افزايش و توسعه کمی
. گردد ترکيب سرمايه و افزايش دائمی جزء ثابت آن به زيان جزء متغير می

تاثيرات «تمرکز، در حالی که . بخشد رعت می روند را ساينھا،  تمرکز سرمايه
افزايد، در عين حال موجب توسعه و  برد و بر شتاب آن می  انباشت را باال می

گردد، به نحوی که بخش ثابت  ھای ترکيب فنی سرمايه می تسريع در دگرگونی
 تغييراتی که عارض اين در نتيجه ».يابد آن به زيان بخش متغير افزايش می

کند و بخشی از  گردد، تقاضای نسبی کار کاھش پيدا می رکيب آن میسرمايه و ت
  .گردند کارگران بالنسبه زائد می

داری به نسبت توانايی و عرض  در حقيقت انباشت سرمايه«: نويسد مارکس می
و طول خويش دائما يک اضافه جمعيت کارگری يا جمعيت کارگری زائد را 
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ھای  عنی متجاوز از ميزان نيازمندیآورد که جنبه نسبی دارد ي وجود می به
ی انباشت يا  اما اگر وجود جمعيت زائد کارگری نتيجه»«.متوسط سرمايه است

ست، بالعکس ھمين اضافه جمعيت به نوبه  داری توسعه ثروت بر اساس سرمايه
گردد و حتی به يکی از شرايط  داری می خود اھرمی برای انباشت سرمايه

اضافه جمعيت مزبور ارتش . شود داری مبدل می وجودی شيوه توليد سرمايه
آورد که چنان کامل و مطلق به  وجود می احتياط صنعتی آماده به خدمتی به

 ».سرمايه تعلق دارد که گوئی وی آن را با مخارج شخصی خود پرورده است
ی به کار افتاده و وسعت نيروی آن بزرگتر   ھر قدر ثروت اجتماعی، سرمايه«

تر باشد، سپاه  آور کار آن زياد ی مطلق پرولتاريا و نيروی بار رهو بالنتيجه شما
ی سرمايه را  ھمان عللی که نيروی گسترش يابنده. ذخيره صنعتی بزرگتر است

 اين بنا بر. سازد راند، نيروی کار استفاده پذير را نيز منبسط می پيش می به
ولی ھر اندازه که . کند مقدار نسبی سپاه ذخيره صنعتی، با توان ثروت نمو می

 سپاه ذخيره نسبت به سپاه فعال کار بزرگتر باشد، ھمان قدر اضافه جمعيت اين
و سرانجام . تر است ش با رنج کارش نسبت معکوس دارد سترگ پايدار، که فقر

ی کارگر و سپاه ذخيره صنعتی بزرگتر باشد،  گير طبقه ھر قدر قشر امداد
ت قانون مطلق و عام انباشت  اساين. مستمند سازی رسمی بيشتر است

تر  شود که ھر قدر سرمايه انباشته  چنين نتيجه میاين بنا بر... داری سرمايه
 که ميزان مزدش باال يا پائين است، بدتر  اينشود، بايد وضع کارگر اعم از  می

سرانجام، آن قانونی که اضافه جمعيت نسبی يا سپاه ذخيره صنعتی را . شود
دارد، کارگر را  نه و نيروی انباشت در حال تعادل نگاه میھمواره با وسعت دام

ھا کوبيد، به سرمايه  ھای ھفا ئيستوس، که پرومته را به صخره تر از ميخ محکم
قانون مزبور، متناسب با انباشت سرمايه، انباشت فقر را . سازد ملصق می
پس انباشت ثروت در يک قطب، در عين حال متضمن انباشت . کند ايجاب می
کنی، بندگی، نادانی، خشونت و انحطاط اخالقی در قطب ديگر است،  فقر، جان

صورت سرمايه  ای که محصول متعلق به خود را به يعنی در جانب آن طبقه
  ».کند توليد می

داری، وضعيت طبقه کارگر و   در نتيجه انباشت و تکامل سرمايهاين بنا بر
مت مطلق وضعيت طبقه کارگر، وخا.  وخامت دو جنبه دارداين. شود تر می خيم

افزون بيکاری، کاھش دستمزدھا، تنزل سطح معيشت  که در افزايش روز
 اين. دھد کارگران، تشديد کار و تباھی جسمی و روحی کارگر خود را نشان می

دار از  ست که شکاف ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايه وخامت از آن رو نسبی
گردد،   سود و دستمزد عايد ھر يک میآمد ملی به شکل نظر سھمی که از در
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لذا در حالی که حجم عظيمی از ثروت اجتماعی در يک . گردد تر می عميق
گردد، در قطب ديگر فقر  دار متمرکز می قطب، در دست طبقه سرمايه

  .شود افرونی انباشت می روز

  

  ی مازاد توليدھا آنبحر

رگانيک سرمايه، افرون ترکيب ا تر شدن روز نظريه مارکس پيرامون عالی
 گفتيم که شيوه توليد اينپيش از . کليد درک بحران مازاد توليد نيز ھست

داران، مدام بخشی از  سرمايه. و کار دارد توليد گسترده سر  داری با باز سرمايه
بايد استمرار  رو توليد می ايناز . اندازند ارزش اضافی را به دور توليد می

که روند  ايناما برای . تر انجام بگيرد حی گستردهتوليد در سط داشته باشد و باز
ھای منفرد بلکه کل سرمايه  قطع ادامه يابد، نه فقط سرمايهينتجديد توليد بتواند ال

از شکل پولی به شکل مولد، . اجتماعی بايد پيوسته چرخشی دورانی را طی کند
ديل شود از شکل مولد به شکل کااليی و از شکل کااليی مجددا به شکل پولی تب

  . مراحل بدون اختالل طی شونداينو 

 شيوه اينداری بنابه موانع و تناقضات سرشتی  اما در شيوه توليد سرمايه
 بروز اختالل به قطع روند اين. ناپذير است توليد، بروز اختالل امری اجتناب

 "ھای ارزش اضافی تئوری"بر طبق تعريف مارکس در . انجامد توليد می باز
 اين حال سئوال ».توليد است ای از اختالل و قطع روند باز قا مرحلهبحران، دقي«

   بحران چيست؟ايناست که علت 

 واقعيت که توليد بورژوائی به اتکاء قوانين ذاتی خود اين«: ھد وی پاسخ می
ناگزير است از يک سو نيروھای مولده را به نحوی توسعه دھد که گوئی توليد 

 محدود قرار ندارد، در حالی که از سوی ديگر ھای اجتماعی تنگ و بر شالوده
تواند توسعه  ھای تنگ و باريک می  محدودهاين نيروھا را تنھا در درون اين

ست که   و تضادھای عريانیھا آنترين علت بحر ترين و پنھانی بخشد، ژرف
گيرد و با يک نگاه اجمالی آن را   صورت میھا آنتوليد بورژوائی در درون 

  ».دھد ه يک شکل گذرای تاريخی نشان میمثاب تنھا به

ًداری ذاتا عبارت است از توليد  روند توليد سرمايه« ديديم که اينسابق بر 
داری چيز   ھدف مستقيم و انگيزه تعيين کننده توليد سرمايه»اضافه ارزش

 اين. سازی سرمايه ديگری نيست مگر توليد ارزش اضافی و افزون
آور  سعه مستمر توليد و تکامل نيروی بارسازی سرمايه، بسط و تو افزون

 و وسايلافزون از   نيز مستلزم استفاده روزاين. کند اجتماعی کار را طلب می



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

١١٨

اما روشن است که استفاده . تر است ھای فنی جديد و پيشرفته ھا و روش تکنيک
 ايناز . تر، به نيروی کار کمتری نياز دارد ھای پيشرفته ھا و تکنيک از ماشين

 تاثير از لحاظ اين. دھد الزاما ساخت سرمايه را تحت تاثير قرار میرو، 
تکنيکی يا فنی، خود را در کاھش حجم کار زنده، يعنی نيروی کار، نسبت به 

 توليد و از نظر ارزشی در کاھش نسبی سرمايه متغير وسايلکار مرده يعنی 
مايه اجتماعی نتيجتا ترکيب ارگانيک سر. دھد در برابر سرمايه ثابت، نشان می

  .يابد شود و نرخ سود کاھش می تر می عالی

 نرخ سود است که بر گسترش يا ايناز آنجايی که دقيقا : گويد  مارکس می
. گيرد محدوديت توليد حاکميت دارد، لذا با رشد نيروھای مولد در ستيز قرار می

ل دادن آور کار با تنز پيشرفت نيروی بار« : نويسد او در جلد سوم کاپيتال می
ای معين در برابر خود پيشرفت نيروی  آفريند که در نقطه نرخ سود، قانونی می

ايستد و لذا تضاد پيوسته بايد به  تری می  آور کار به نحو ھرچه خصمانه بار
واقعيت ديگری در  ، بهاين مارکس عالوه بر ». برطرف گرددھا آنوسيله بحر

: افزايد کند و می اره میداری اش تعيين حد و مرز شيوه توليد سرمايه
تصاحب کار اجرت نيافته و نسبت آن با کل کار تجسم يافته يا به بيان ...«

 سود به سرمايه به کار رفته و لذا سطح معينی اينداری، سود و نسبت  سرمايه
کند، نه  از نرخ سود است که بر گسترش يا محدود گشتن توليد حکومت می

يی که از لحاظ ھا انسانماعی و احتياجات ھای اجت نسبت توليد به نيازمندی
ای از گسترش  به ھمين سبب است که توليد در درجه. اند اجتماعی تکامل يافته

يافت، ھمين  کند که اگر فرض ديگری تحقق می خود با مرزھايی برخورد می
گسترش توليد در آنجايی که مقتضای . رسيد کافی به نظر می گسترش ھم غير

ايستند که  گردد، بلکه در جايی می يھاست، متوقف نمی مندآورده شدن نياز بر
  ».کند يابی سود ايجاب می سازمانتوليد و 

تر ارزش  ناپذيری به کار اضافی و افزايش ھرچه فزون سرمايه که ولع پايان
تواند با توجه به نيروی بارآور کار، حداکثر کار اضافی را از  اضافی دارد، می

د به سامان برسند، با مانع نکاالھای توليد شده بتوان که ايناما . کارگر بکشد
. کنند داری برخورد می مناسبات توزيعی و ديگر موانع ذاتی شيوه توليد سرمايه

يابی  روند سامان«رسند  ای معين کاالھا به سامان نمی  رو در نقطهايناز 
ھا  سبتنا. انجامد  نمی»اش در گردش سرمايه در توليد، مستقيما به سامان يابی

، موانعی که شيوه اين بنا بر. دھد خورند و بحران مازاد توليد رخ می برھم می
داری در ذات خودش بر سر راه رشد و تکامل آزاد نيروھای  توليد سرمايه
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پديده بنيادی در  – ويژه در مازاد توليد ، بهھا آندر بحر«کند  توليدی ايجاد می
  ».گردند  ظاھر می -ھا آنبحر

قيد و شرط  تکامل بی«: گويد  می"ھای ارزش اضافی ئوریت"مارکس در 
کنندگانی که در  ای از توليد  توليد انبوه، بر پايه تودهاين بنا برنيروھای مولده و 

ھا محصورند، از يک سو و مانع ايجاد شده توسط  ھای نيازمندی درون محدوده
تشکيل [ را داران از سوی ديگراست که شالوده مازاد توليد نوين سود سرمايه

  »].دھد می

، تجلی و بيان تضادھا و ھا آنگردد که بحر از آنچه که گفته شد آشکار می
 اين. ست رو  روبهھا آنًداری ذاتا با  موانعی ھستند که شيوه توليد سرمايه

 شيوه توليد را نشان اين با تکرار مداوم خود ورشکستگی و زوال ھا آنبحر
گر تشديد تضادھای شيوه توليد  ل که بيان در عين حاھا آناما بحر. دھند می

ًتوليد، قھرا .  تضادھا نيز ھستنداينھای موقتی و قھری  حل اند، راه داری سرمايه
ھا  بايد متوقف گردد، بخش وسيعی از نيروھای توليدی منھدم گردند، ميليون

رو شوند، تا تدريجا  تری روبه کارگر بيکار شوند و با فقر و محروميت افزون
لی که برھم خورده است، برای يک لحظه ديگر از طريق بازگشت وحدت تعاد

ای و  ھای لحظه  ھمواره فقط راه حلھا آنبحر."به مراحل روند توليد احياء گردد
ای  آميزی ھستند که برای لحظه  انفجارات قھرھا آن. ھای موجودند جبری تضاد

  " گردانند می تعادل بر ھم خورده را باز

  کند؟ بر موانع ذاتی سرمايه غلبه میبورژوازی چگونه 

يعنی دقيقا .  از طريق تکامل نيروی بارآور کار، گسترش توليد و بسط بازار
تر  ی گستردهھا آنکنند و بحر ھمان وسايلی که تضادھا را بيش از پيش تشديد می

داری مدام به بحران  لذا توليد سرمايه. آورند تری را پديد می و ھمه جانبه
شوند و ادواری  دھند، تکرار می  در فواصل معينی رخ میھا آنبحر. انجامد می
. يابد داری با حرکتی سيکلی تکامل می ست که توليد سرمايه  روايناز . گردند می

ای که از آغاز يک بحران تا بحران ديگر به طول  ھر سيکل يعنی دوره
  .گذرد انجامد، از مراحل مختلفی می می

از ھمين روست که با تکامل شيوه . ست  مارپيچیوار، اما  حرکت، دايره اين
ھرچه نظام . تر شده است تر و محدود داری پيوسته تنگ توليد سرمايه

ی آن عمق و گسترش بيشتری ھا آنتر شده است، بحر داری پوسيده سرمايه
تری تکرار شده، ھمه مراحل سيکل را کامل  اند، در فواصل کوتاه يافته
ھا نشان   واقعيتاينھمه . اند آمده ی مزمن درھا آنرصورت بح د و بهاينپيم نمی
  .حل، سوسياليسم دھند که مانع اصلی ھمانا سرمايه است و تنھا راه می
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   الغاء مالکيت خصوصی-گرايش تاريخی انباشت سرمايه 

اکنون اگر به آغاز بحث مارکس در کاپيتال بازگرديم و به نخستين تضادی که 
کشيد و مورد بررسی قرار داد يعنی تضاد ارزش وی آن را از دل کاال بيرون 

 تضاد در تمام مراحل رشد اينبينيم که  مصرف و ارزش نظری بيافکنيم، می
داری، ھر  توليد کااليی، از توليد کااليی ساده تا توليد کااليی بسط يافته سرمايه

 ھای موقت، مسير استحاله دو حل راه. حل باقی ماندينشکلی که به خود گرفت، ال
 را ھا آنتر و درگيری و کشاکش ميان  تر و پيچيده قطب ارزش را طوالنی

دوگانه شدن کاال، در کاال و پول، جدايی خريد از فروش و استقالل . افزايش داد
رغم وحدت و پيوستگی درونی شان که به قول مارکس، بالقوه   بهھا آنظاھری 

اده، تا تبديل آن به يک است و امکان بحران در توليد کااليی س گر بحران بيان
واقعيت در توليد کااليی تعميم يافته و بروز انفجارات قھری و تشنجات 

مراحل روند توليد که از «ی   وحدت درونیاينموسمی، برای بازگرداندن 
اما . دھند  تضاد را نشان میاين، به نھايت حدت رسيدن »اند يکديگر مستقل شده

ی پياپی ھا آنترين بيان خود را در بحر لی تضاد، عااين نيست که حدت اينفقط 
و مخربی آشکار می سازد که حل تضاد را از طريق نفی توليد کااليی نشان 

ھای عينی و  داری، پيش شرط دھند، بلکه روند تکاملی توليد کااليی سرمايه می
  . تضاد را نيز ارائه داده استاينحل  راه

 تمرکز وسايل -اوال« :کند ه می زمينه به دو فاکت اساسی اشاراينمارکس، در 
صورت دارايی  توليد در دست تعداد معدودی افراد به نحوی که ديگر به

عنوان عوامل توليد اجتماعی  بالواسطه کارگر منفرد ظاھر نگردند، بلکه به
داران غير کارگری  ً که بدوا به صورت دارايی سرمايهاينپديدار شوند، ولو 

 اين ھستند و از تمام ثمرات ھا آنرژوائی متوليان پديدار گردند که در جامعه بو
صورت کار  دھی خود کار بهسازمان - کنند، ثانيا داری می توليت به نفع خود بھره

اجتماعی که محصول ھمکاری، تقسيم کار و پيوند کار با نتايج تسلط اجتماعی 
 ھر دو جھت، مالکيت اينداری، از  توليد سرمايه. بر نيروھای طبيعی است

آميز از ميان بر  صوصی و کار خصوصی را ولو ھنوز در اشکالی تعارضخ
  ».دارد می

داران و الغاء  آنچه که مانده است و بايد انجام بگيرد، سلب مالکيت از سرمايه
بندی نھايی را در مبحث  مارکس در کاپيتال جمع. ست مالکيت خصوصی

مالکيت «: نويسد دھد و می  ارائه می"داری گرايش تاريخی انباشت سرمايه"
توان گفت شخصيت  خصوصی مبتنی بر کار شخصی، مالکيتی که می
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ی مالکيت  وسيله داد، به زحمتکش مستقل را با شرايط کارش پيوند می
ی استثمار کار غير ظاھرا آزاد قرار گرفته  داری، که بر پايه خصوصی سرمايه

  . است، بيرون رانده شد

ی کھن را فرا  فی ژرفا و درازای جامعهقدر کا  روند تحولی بهاينھنگاميکه 
سرمايه مبدل  شان به گرفت، ھنگاميکه کارگران به پرولتاريا و وسايل کار

روی پای خويش استوار شد،  داری به ی توليد سرمايه گرديد، ھنگاميکه شيوه
ھم بيشتر زمين و ديگر  ھم بيشتر کار و مبدل گشتن باز آنگاه اجتماعی شدن باز

 توليد وسايلصورت  برداری اجتماعی و لذا به صورت بھره هوسايل توليد ب
خود   خلع يد بعدی مالکين خصوصی، شکل جديدی بهاين بنا برجمعی، و 

شود، بلکه از  آنگاه ديگر کارگر اقتصاد سر خود نيست که خلع يد می. گيرد می
  .گردد کند سلب مالکيت می داری که ھزاران کارگر را استثمار می سرمايه

داری، از راه تمرکز  سلب مالکيت از راه عملکرد خود قوانين ذاتی سرمايه اين
دار، بسياری سرمايه دار ديگر را نابود  ھر سرمايه. شود پذير می ھا انجام سرمايه

عبارت ديگر با سلب مالکيت بسياری از   تمرکز يا بهاينھمراه با . کند می
ی کار  کل ھمکاری پروسه، شھا آنی کمی از  ی عده وسيله داران به سرمايه

ی آگاھانه از دانش در  يابد و استفاده تری گسترش می مقياس وسيع ھمواره به
برداری منظم زمين، تبديل وسايل کار به وسايلی که تنھا  امور فنی، بھره

ی وسايل توليد از  جويی در مورد کليه روند، صرفه کار می صورت جمعی به به
ی اجتماعی، بھم پيوستگی  ثابه وسايل کار بھم بستهم  بهھا آنی از  طريق استفاده

المللی رژيم  ی بازار جھانی و لذا خصلت بين ھا در شبکه ی ملت ھمه
  .کند داری، تکامل پيدا می سرمايه

 روند اين که تمام فوائد ھا آنداران کالن، يعنی  ی تعداد سرمايه با کاھش پيوسته
آورند، حجم فقر، فشار، رقيت،  می انحصار خود در تحولی را غصب کرده، به

ولی در عين حال عصيان طبقه ی کارگر . يابد فساد و استثمار افزايش می
 را به ھا آنداری خود  ی توليد سرمايه گردد و مکانيسم پروسه تر می پيوسته شديد

ی توليدی که  انحصار سرمايه برای شيوه. کشاند  يافتن میسازمانمتحد شدن و 
. آيد صورت مانعی در می ثير آن شکوفندگی يافته است، بهخود با آن و تحت تا

رسد که ديگر با  ای می تمرکز وسايل توليد و اجتماعی گشتن کار به نقطه
ساعت مرگ . ترکد  پوسته میاين. داری خود سازگار نيست ی سرمايه پوسته

  ».شوند خلع يد کنندگان خلع يد می. رسد داری در می مالکيت خصوصی سرمايه
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   شکستن دستگاه دولتی و استقرار دولتی که ديگر دولت نيستدرھم

فعاليت عملی ) انترناسيونال اول(المللی کارگران  پس از تشکيل انجمن بين
المللی کارگران، در انترناسيونال  مارکس برای انسجام بخشيدن به اتحاد بين

ی ھا آنآوری گرد او تالش خستگی ناپذيری برای گرد. تمرکز يافته بود
  .المللی طبقه کارگر به زير پرچم انترناسيونال مبذول داشت ينب

المللی  ھای بين  کارگری کشورھای مختلف، تدارک اجالس ارتباط با جنبش
ھای مربوط به مسائل تاکتيکی جنبش  کارگری، تدوين گزارشات، تھيه قطعنامه

کارگری، مطالبات فوری کارگران، مباحثات درونی شورای عمومی، مجموعه 
کرد  مارکس ھمواره تالش می. ظايفی بودند که بر دوش مارکس قرار داشتو

کارگرانی را که در آن مقطع تحت تاثير گرايشات سوسياليستی مختلف قرار 
ھای   بدان معنا نبود که گذشتايناما . داشتند، با وجود اختالفات، متحد سازد

وسياليستی غير اصولی کند يا از تالش برای افشاء و انفراد گرايشات س
 گرايشات اينچرا که بدون منفرد ساختن و افشاء . کارگری دست بردارد غير

در حقيقت . انحرافی، اتحاد پايدار پرولترھای سراسر جھان ممکن نبود
 واحد رزمنده جھانی پرولتاريا سازمانانترناسيونال از آن رو ايجاد شده بود که 

  .ھای سوسياليستی نمايد را جايگزين فرقه

ترين رويداد جنبش  افتحار انترناسيونال اول بود که عطيم وران حيات پردر د
کارگری جھان در قرن نوزدھم رخ داد و پرولتاريای پاريس نخستين حکومت 

  .کارگری جھان را برپا نمود

ای که بر  داری را تا نقطه مارکس در کاپيتال روند تکاملی جامعه سرمايه
رسد که تمام شرايط عينی را  ای می طهاش به نق حسب حرکت و قوانين درونی

 ايناکنون نيروی زنده و موتور فعال . برای نفی خود فراھم ساخت، تحليل نمود
دگرگونی که از يک رشته مراحل مبارزه طبقاتی گذشته بود، برای تحقق 

کمون، .  انقالب بوداينآورد  کمون پاريس، دست. خاسته بود انقالب اجتماعی بپا
بھا از خود برای جنبش  اه خود تجاربی بسيار عظيم و گرانرغم عمر کوت به

  .المللی کارگری برجای نھاد بين

مارکس که با شور و عالقه زايدالوصف، تمام رويدادھای کمون را در 
کرد و از طريق شاخه انترناسيونال در فرانسه، ارتباط  جزئيات آن تعقيب می

خطابيه "در اثر معروف خود،  تجارب ارزشمند را اينای با کمون داشت،  زنده
جنگ " يا آنچه که معروف است، " شورای عمومی انترناسيونال١٨٧١مه 

  . بندی کرد  جمع"داخلی در فرانسه
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 اثر و يکی ديگر از آثار مارکس که مدتی بعد انتشار يافت، اينمطالعه دقيق 
کس که خود را سوسياليست و مارکسيست  برای ھر" نقد برنامه گتا"يعنی 

بدون آشنايی و درک عميق مسائل مطرح . اند نھايت حائز اھميت داند، بی می
توان درک صحيح و روشنی از انقالب اجتماعی   دو اثر،  نمیاينشده در 

" دولت و انقالب"نھايت ارزشمند خود  پرولتری، از آنچه که لنين در اثر بی
"  انقالبآموزش مارکسيسم درباره دولت و وظايف پرولتاريا در"تحت عنوان 
 اينحتا نظری اجمالی به . برد و از سوسياليسم و کمونيسم داشت از آن نام می

دھد که چه دره ژرفی سوسياليسم علمی کارل مارکس را از  دو اثر نشان می
ھای ليبرالی که مدافع سينه چاک  ھا و چپ رفرميست - سوسياليسم بدلی سوسيال
ست از تلفيق  ای شان ملغمه يسماند و سوسيال موسسان پارلمانتاريسم و مجلس

اصطالح مالکيت اجتماعی، برنامه و بازار، جدا  مالکيت خصوصی و به
  .سازد می

جنگ داخلی در "ترين درس کمون پاريس که مارکس آن را در اثر خود  مھم
کند، درھم شکستن و خرد کردن تمام ماشين دولتی  بندی می  جمع"فرانسه

  .ست بورژوائی در ھر انقالب پرولتری

بندی انقالبات   ديديم که مارکس با جمع"ھيجدھم برومر لوئی بناپارت"در 
ھا به جای درھم شکستن ماشين   نتيجه رسيد که تمام انقالباين، به ١٨٤٨ -٤٩

 ماشين دولتی را درھم خواھد اين، اما آيندهاند، انقالب  دولتی آن را تکميل کرده
کمون پاريس . س تحقق يافته بود پيش بينی مارکس، در کمون پارياين. شکست

ست،   نظامی را که شالوده ھر دولت بورژوائی- نه تنھا دستگاه بوروکراتيک 
 ماشين اين را ھم نشان داد که چه چيزی بايد جايگزين ايندرھم شکست، بلکه 

معنای اخص کلمه  کمون، دستگاھی ايجاد نمود که ديگر دولت به. دولتی گردد
ای مجزا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق  ح حرفهفاقد نيروھای مسل. نبود

  .مردم بود

تواند ماشين دولتی موجود را صاف و ساده   که چرا طبقه کارگر نمیاين
 اينست که  تصرف کند، بلکه بايد آن را درھم بشکند و نابود سازد، از آن رو

ونه دولت مطلقا با وظايف و اھداف پرولتاريا در انقالب سوسياليستی ھيچگ
پرولتاريا به آن نوع از دولتی برای فقط يک دوره گذار نياز . سازگاری ندارد

کردھای عمومی آن  دولتی که تدريجا کار. دارد که زوال يابنده و ميرنده باشد
 تدريجا زوال يابد و ناپديد اينخصلت سياسی خود را از دست بدھند، و بنا بر 

  .شود

  : نويسد می" جنگ داخلی در فرانسه"مارکس در 
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تواند صرفا ماشين دولتی حاضر و آماده را در اختيار  اما طبقه کارگر نمی«
قدرت متمرکز دولتی، با . کار برد بگيرد و آن را در خدمت مقاصد خود به

ی حی و حاضرش، ارتش دائمی، پليس، بوروکراسی، روحانيت و ھا آنارگ
ام يافته و مبتنی بر يی که مطابق طرح تقسيم کار انتظھا آن ارگ-دستگاه قضايی

از دوران سلطنت مطلقه، پديدار -اند  سلسله مراتب، ساخته و پرداخته شده
گردد و ھمچون سالحی قدرتمند در خدمت جامعه طبقه متوسط نوپا در  می

  .گيرد اش عليه فئوداليسم قرار می مبارزه

يی، ھای قرون وسطا   وجود، ھنوز در آن ايام انواع و اقسام پس ماندهاين با 
ھای شھری و صنفی و  حقوق اربابی، امتيازات محلی، انحصارات انجمن

کردند، جاروب پر قدرت انقالب  قوانين واليتی، توسعه و تکامل آن را سد می
 بقايای اعصار گذشته را روبيد و بدين ترتيب اينفرانسه در قرن ھيجدھم، تمام 

اه روبنای آن برای در آن واحد، زمين اجتماعی را از آخرين موانع بر سر ر
ايجاد دولت نوينی که در دوران امپراتوری اول برپا گرديد و خودش نتيجه 

فئودال عليه فرانسه مدرن بود، پاک و ھموار  ھای ائتالف اروپای نيمه جنگ
ھای بعدی که حکومت تحت کنترل پارلمانی قرار  در دوران رژيم. ساخت
ه تنھا به کانون تحميل قروض  ن-يعنی تحت کنترل مستقيم طبقات دارا- گرفت 

ناپذيرش برای  ھای کمر شکن، ھمراه با دلربائی مقاومت ملی ھنگفت و ماليات
گری مالی و حمايت، تبديل گرديد، نه فقط تکه استخوانی بود  مقام طلبی، تاراج

ھای رقيب و ماجراجويان طبقه حاکم بر سر آن نزاع و کشمکش  که فراکسيون
. ی آن، ھمراه با تغيرات اقتصادی جامعه تحول يافتداشتند، بلکه خصلت سياس

ناپذير کار و سرمايه را رشد  با ھمان آھنگی که ترقی صنعت مدرن تضاد آشتی
و توسعه داد و تشديد نمود، قدرت دولتی، بيش از پيش، خصلت قدرت ملی 

 يافته برای اسارت و سازمانکار، خصلت يک نيروی عمومی  سرمايه بر
پس از . عی، خصلت يک ماشين استبداد طبقاتی به خود گرفتسازی اجتما برده

ست، خصلت به  تر در مبارزه طبقاتی ای پيشرفته ھر انقالب که شاخص مرحله
تری خود را نشان  کلی سرکوب گر قدرت دولتی با برجستگی کستاخانه

 مراحل تکامل دستگاه دولتی، بناپارتيسم اينمارکس پس از بررسی » .دھد می
در زمانی » تنھا شکل ممکن حکومت«ارت را در امپراتوری دوم لوئی بناپ

بورژوازی قابليت حکومت بر ملت را از دست داده است و طبقه «داند که  می
            ». توانايی را به دست نياورده استاينکارگر ھنوز 

برابر «: نويسد پردازد و می مارکس سپس به بررسی کمون و اقدامات آن می
که پرولتاريای " جمھوری اجتماعی"فرياد .  امپراتوری، کمون بودنھاد مستقيم
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پاريس با طرح آن به استقبال انقالب فوريه شتافت، تنھا، بيانگر آرزوی مبھم آن 
جمھوری بود که نه فقط شکل سلطنتی سلطه طبقاتی بلکه خود تسلط طبقاتی را 

مه کمون، حذف نا اولين تصويب... کمون شکل اثباتی جمھوری بود. ملغا سازد
  ».ارتش دائمی و جايگزين ساختن آن با خلق مسلح بود

شد از مشاوران انجمن شھر، که از راه آراء عمومی، در  کمون تشکيل می«
محالت مختلف انتخاب شده و دارای مسئوليت و قابل انفصال در ھر زمان 

رگر دگان معروف طبقه کاايناکثريت اعضای آن را طبيعتا کارگران و نم. بودند
بايست نه يک ارگان پارلمانی، بلکه يک ارگان کار  کمون می. دادند تشکيل می

 که باز ھم عامل اينپليس، به جای . و اجرايی و در عين حال مقنن باشد
اش محروم شد و به عامل  حکومت مرکزی باشد، فورا از اختيارات سياسی

در مورد . است، مبدل گشت کمون که مسئول و در ھر لحظه قابل انفصال
از اعضا کمون . ھمين ترتيب عمل شد ھای اداری نيز به کارمندان تمام شاخه

گرفته تا به پائين ، حقوق کارمندان خدمات عمومی مساوی دستمزد کارگران 
ی دولتی ھمراه با  دگی مقامات عالی رتبهاينھای نم مزايای معمول و مقرری. شد

يگر از مالکيت خصوصی ھای سياسی د نقش.  مقامات حذف گرديداينخود 
ی شھر، بلکه  نه تنھا اداره. افرادی که ساخته حکومت مرکزی بودند، خارج شد

ھر اختياری که تا آن وقت متعلق به دولت بود، از آن پس به دست کمون سپرده 
  .شد

پس از حذف ارتش دائمی و پليس که عوامل قھريه فيزيکی حکومت سابق 
قدرت "يروی معنوی اختناق يعنی بودند، کمون به فکر درھم شکستن ن

. عنوان صاحبان ثروت افتاد ھا به از راه عزل و خلع يد تمام کليسا" ھا کشيش
سوی آرامش زندگی خصوصی فرستاده شدند تا به تقليد از پيشينيان  ھا به کشيش
تمام موسسات آموزشی . ی مومنان ارتزاق کنند  از راه صدقه-حواريون–خود 

ز شد و در عين حال از ھر نوع اعمال نفوذ دولت و کليسا مجانا به روی خلق با
بدين ترتيب نه تنھا آموزش برای عموم مقدور گشت، بلکه خود علم . رھا گرديد

  .ھای طبقاتی و نيروی حکومتی درآمد نيز از زير بار پيش قضاوت

انگيزشان  کارمندان قضايی از استقالل کاذبی که فقط پوششی بر اطاعت تنفر
داری   سوگند وفاھا آنھای متوالی که به نوبت به  تمام حکومتبود، از 

رسان ھم  قضات و داد. شکستند، خالص شدند خوردند و متواليا پيمان می می
  .چون ديگر خدمتگزاران عمومی، انتخابی، مسئول و قابل انفصال شدند

بايست نمونه برای مراکز صنعتی بزرگ فرانسه قرار  کمون پاريس، البته می
شد،  ی دوم برقرار می اگر رژيم کمون در پاريس و در مراکز درجه. دگير
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ھای  بايستی در واليات ھم جای خود را به حکومت حکومت متمرکز سابق می
در طرح مختصر .  توليد کنندگان بدھدAuto-gouverenement خود مختار

روشنی اعالم شده   کشوری، که کمون وقت نکرد آن را کامل کند، بهسازمان
بايد شکل سياسی حتی کوچکترين واحدھای روستايی باشد و  ود که کمون میب

در مناطق روستايی، ارتش دائمی بايد جای خود را به چريک ملی با خدمت 
ی  ھای روستايی ھر منطقه به عھده ی کمون اداره. نظام بسيار کوتاه مدت بدھد

ھا  کموندگان اينمجلسی بود که در شھر مرکزی آن منطقه و با شرکت نم
دگانی به اينبايست نم ی خود می ای به نوبه  مجالس منطقهاينشد و  تشکيل می

، در ھر لحظه قابل انفصال و مقيد به نمايندهھر . مجلس ملی در پاريس بفرستد
ھای  نقش. بايست باشد  موکالنش می-Mandat imperative -  "اختيارت حکمی"

ماند، برخالف آن چه  اقی میقليل ولی مھمی که ھنوز برای حکومت مرکزی ب
بايستی توسط عامالن  بايست حذف گردند، بلکه می به غلط تعبير شده است، نمی

شد، بلکه  وحدت ملی شکسته نمی. کمون که کامال مسئول بودند، اجرا شوند
گرفت و از راه خرد کردن قدرت دولتی  عکس توسط قانون کمون شکل می به

مستقل از خود جامعه است و مافوق جامعه  وحدت، اينکرد تجسم  که ادعا می
وار بر پيکر جامعه  آمدگی انگل قرار دارد ولی در حقيقت چيزی جز يک بر

ی اختناقی خالص قدرت حکومتی ھا آنمی بايستی ارگ. نبود، واقعيت می يافت
ھای مشروعش را از چنگ قدرتی که  سابق را حذف کرد و در عين حال نقش

آورد و به   مافوق جامعه قرار گرفته بود به درغاصبانه در وضعی برجسته،
 که ھر سه يا شش سال يک بار تصميم اينبه جای . عامالن مسئول جامعه سپرد

ی حاکم بايد خلق را در مجلس به اصطالح   گرفته شود که چه عضوی از طبقه
با معنای " دگیايندگی قالبی، بد نمايننم" در متن انگليسی آمده - (نمايد،"معرفی"

می بايست ھمانطور که رای انفرادی در اختيار ھر کارفرمايی است .) انتخي
جويد، آراء عمومی ھم در  که کارگران يا مديرانی برای گرداندن امورش می

 واقعيتی است که اينو . اند قرار گيرند ھا متشکل شده خدمت خلق که در کمون
دانند  خوب میطور کلی  در مورد معامالت حقيقی، موسسات ھم چون افراد به

که چه کسی را بايد بر سر چه کاری گذاشت و اگر يک بار اشتباھی پيش آمد، 
تر  از سوی ديگر ھيچ چيز با روح کمون، بيگانه. چگونه بايد آن را جبران کرد

  ».تواند باشد که اختيارات سلسله مراتبی، جانشين آراء عمومی گردد  نمیايناز 

ی  ی جنگ طبقاتی طبقه کارگر و نتيجهکمون به طور عمده، حکومت طبقه « 
ست که ثمرات  منظور مترجم طبقه ای[ ی غاصبان  بود توليد کنندگان عليه طبقه

ای بود که  کمون ھمان شکل سياسی] . آورد کار ديگران را به تملک خود در می
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 شکل سياسی باالخره پيدا شده اينساحت،  رھايی اقتصادی کار را ممکن می
  .بود

 کمونی، يک چيز غير ممکن يا يک خدعه بيش سازمانرط اخير،  شاينبدون 
تواند با ادامه اسارت  نمی تسلط سياسی توليد کننده،. توانست باشد نمی

بايست اھرمی باشد که پايه اقتصادی  پس کمون می. اش سازگار باشد اجتماعی
رت وقتی کار از اسا. کن سازد  تسلط طبقاتی را ريشهاينوجود طبقات و بنا بر 

 مبدل به کارگری توليد کننده می شود و کار توليدی ديگر انسانرھا شد، ھر 
  .خصوصيت طبقاتی نخواھد داشت

 مباحثات عظيم و تمام ادبيات وسيع اينی  رغم ھمه امر غريبی است، علی
ی رھايی کار، ھر وقت و در ھر کجا که کارگران  شصت سال اخير در باره

گويان جامعه کنونی با دو  ھده بگيرند، فورا سخن امر را به عاينخواستند خود، 
دار حاال ديگر تنھا يک شريک  زمين(قطب سرمايه و اسارت کار مزدوری 

ی  دھند، انگار که جامعه ھايشان را سر می سرايی مديحه) ست دار پاسيف سرمايه
ھايش ھنوز  ست، تضاد اش را دارا یگداری ھنوز معصوميت باکر سرمايه

اند، انگار که واقعيات  ھايش ھنوز از ميان نرفته ند و سرابا گسترش نيافته
کنند که کمون   با تعجب اطھار میھا آن. اش ھنوز عريان نشده است ننگين

بلی حضرات کمون قصد . خواھد مالکيت، يعنی اساس ھر تمدنی را لغو کند می
، سازد  مالکيت طبقاتی را که از کار اکثريت، برای اقليت ثروت میاينداشت 
خواست با مبدل  می. خواست از خلع يد کنندگان خلع يد کند کمون می. لغو کند

طور عمده وسايل در  ای که امروز به کردن وسايل توليد يعنی زمين و سرمايه
اند، به وسايل کار آزاد و اشتراکی، مالکيت شخصی  بند کشيدن و استثمار کار

پس . است" غيرممکن"نيسم  ھمان کمواين.  کمونيسم استاين. را واقعيت بخشد
چه؟ آن عده از افراد طبقات مسلط که آن قدر ھوش دارند که بفھمند ابديت 

 حاال مروجان دست و -شان ھم کم نيست عدهو –سيستم کنونی غير ممکن است 
اگر قرار است توليد کئوپراتيوی . اند گير و روده دراز توليد کئوپراتيوی شده پا

 توليد، جانشين سيستم ايند، اگر قرار است فقط يک خدعه و يک دام نباش
ھای کئوپراتيوی قرار است توليد ملی را  داری شود، اگر اتحاد انجمن سرمايه

د و به ھرج و مرج دائمی و تشنجات موسمی که در سرشت جبری اينکنترل نم
 به جز کمونيسم، به جز اينداری است خاتمه دھند، پس حضرات  توليد سرمايه

  چيست؟" ممکن "کمونيسم بسيار

طبقه کارگر يک طرح خيالی . طبقه کارگر از کمون انتظار معجزه نداشت
طبقه کارگر . ی خلق اجرايش کند ندارد نامه ساخته و پرداخته که با تصويب
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 شکل اين که رھايی خود را محقق کند و به ھمراه آن، اينداند که برای  می
صادی خود به نحوی اجتناب ی فعلی از راه رشد ويژه اقت عالی را که جامعه

بايست از مبارزاتی طوالنی عبور  رود، تحقق بخشد، می ناپذير به سويش می
. دھند، بگذراند  را تغيير میھا انسانکند و يک رديف جريانات تاريخی را که 

طبقه کارگر با آگاھی کامل به نقش تاريخی خود و با تصميم قھرمانانه به انجام 
 آقايان قلم و اينھای چارواداری  جازه دھد به فحاشیتواند به خود ا آن، می

دواتی که در خدمت آقايان مطلق، ارباب مالک خوش نيت بورژوائی قرار 
دارند و شر و ورھای جاھالنه و عبارات پر پيچ و خم سکتاريستی خود را با 

  ».ريزند، بخندد لحنی چون ھاتف غيب و با قطعيت علمی بيرون می

نشان داد که طبقه کارگر برای انجام وظايف خود در کمون پاريس نه فقط 
انقالب اجتماعی، بايد دستگاه دولتی بورژوائی را سر تا پا درھم شکسته و به 

معنای  بايد يک دستگاه نوينی بنا کند که ديگر دولت به دور بريزد، بلکه می
ز ای جدا ا دولت بورژوائی که بر بنياد نيروھای مسلح حرفه. اخص کلمه نباشد

مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم، قرار گرفته است، ھر شکلی که به 
خود بگيرد، جمھوری پارلمانی يا سلطنتی و غيره، ابزار سيادت و سلطه 

ی اعمال ديکتاتوری بورژوازی  وسيله. طبقاتی طبقه ستمگر و استثمارگر است
  .ھای کارگر است  برای در انقياد و اسارت نگاھداشتن توده

تواند، وسيله رھايی طبقه  ابزار سيادت و استبداد طبقاتی بورژوازی نمی 
دستگاھی که برای دور نگه داشتن مردم از حاکميت بر . ستم باشد تحت

ای برای  تواند به وسيله سرنوشت خويش، ساخته و پرداخته شده است، نمی
کلی  دولت بايد به اين. حاکميت توده زحمتکش بر سرنوشت خويش تبديل گردد

به جای آن دولتی نوين بنا گردد که مقدم بر ھر . درھم شکسته و نابود شود
ای جدا از مردم و بوروکراسی مبتنی  چيز، ديگر بر نيروھای مسلح حرفه

يی که ھا آناند، از طريق ارگ ھای کارگر و زحمتکش که خود مسلح توده. نباشد
کنند و تمام مناصب و  ت گذار و مجری قانون ھستند، مستقيما اعمال حاکمي قانون

جا  ايندر . گو و ھر لحظه قابل فراخوانی و غزل مقامات انتخابی باشند، پاسخ
ھای کالن برخوردار نخواھند بود، بلکه  دگان و مقامات از حقوقاينديگر، نم

کنند، از متوسط دستمزد يک کارگر ماھر تجاوز  حداکثر چيزی که دريافت می
  .نخواھد کرد

وين، که کمون نمونه آن را به دست داد و مارکس آن را  دولت نوع ناين
جنگ داخلی در "آورد بزرگ کمون پاريس، در اثر خود  عنوان دست به

 نيز در انقالب سوسياليستی اکتبر، توسط ١٩١٧بندی کرد، در   جمع"فرانسه



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

١٢٩

تر، در دولت شورايی،  تر و انسجام يافته طبقه کارگر روسيه، در شکلی کامل
داری   ھمان دولت زوال يابنده دوران گذار انقالبی از سرمايهاين. دايجاد گردي

  .برد از آن نام می" نقد برنامه گتا"به کمونيسم است که مارکس در 

  

  مختصات سوسياليسم و کمونيسم به عنوان دو فاز جامعه کمونيستی 

ای مارکس است، اما نظرات مھمی  يک اثر کوتاه چند صفحه" نقد برنامه گتا"
اند که به حق بايد  گفت که پس  اند، چنان حائز اھميت  اثر مطرح شدهايندر که 

 اثر، خطوط کلی تمام ايندر . ترين اثر مارکس است از مانيفست و کاپيتال، مھم
روند انقالب اجتماعی پرولتری به روشنی ترسيم شده و خط مرزھای کامال 

 سوسياليسم صريحی، سوسياليسم علمی کارل مارکس را از تمام انواع
  . سازد بورژوائی و رفرميستی متمايز می

 اثر را در نقد برنامه حزب کارگران سوسياليست آلمان در اينمارکس، 
 تاريخ، دو حزب سوسياليست در آلمان وجود اينتا پيش از .  نوشت١٨٧٥
، ١٨٦٣نام داشت که در سال " اتحاديه عمومی کارگران آلمان"يکی . داشت

بود که " دمکرات -حزب کارگران سوسيال"ديگری . شده بودتوسط السال ايجاد 
. دانست  ايجاد گرديد و خود را طرفدار سوسياليسم علمی مارکس می١٨٦٩در 
 دو حزب که در جريان مبارزه عملی طبقه کارگر آلمان، با يکديگر اتحاد اين

کنگره .  نتيجه رسيدند که با يکديگر وحدت کننداينعمل داشتند، تدريجا به 
 در گتا برگزار شد و حزب کارگران سوسياليست آلمان، ١٨٧٥وحدت، در سال 

  .ايجاد گرديد

- وقتی که طرح برنامه وحدت انتشار علنی يافت، روشن شد که حزب سوسيال
طرح . دمکرات، اصول را زير پا نھاده و آن را قربانی وحدت کرده است 

. ھا بود آميزالسالين اهبورژوائی و اشتب برنامه، سر تا پا حامل نظرات خرده
 طرح برنامه، انحرافات و اشتباھات آن اينمارکس، ضمن يک حاشيه نويسی بر

. را مورد انتقاد بيرحمانه قرار داد و آن را برای رفقای خود در آلمان فرستاد
  .ھا پس از مرگ مارکس، انتشار علنی يافت  نقد، سالاين

بحث قرار گرفته است، ھمان  اثر مورد اينترين مسائلی که در  يکی از مھم
، نظر مارکس را پيرامون آن، در کتاب اينمسئله دولت است که پيش از 

نقد نگرش انحرافی  مارکس با ھمين ديدگاه، به. ديديم" جنگ داخلی در فرانسه"
 طرح ايندر . پردازد در برخورد به مسئله دولت در طرح برنامه گتا، می



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

١٣٠

 ".کنند ی ايجاد دولت آزاد تالش مین براکارگران آلما"برنامه آمده بود که 
   ديگر چيست؟اين –دولت آزاد «: نويسد مارکس می

آماج کارگران، که خود را از شر ذھنيت تنگ رعايای فرمانبردار خالص 
در امپراتوری آلمان . اند، به ھيچوجه آن نيست که دولت را آزاد کنند کرده

معنای آن است  آزادی به. سيه است که در رو"آزاد" تقريبا ھمان قدر "دولت"
که دولت را از ارگانی که از باال به جامعه تحميل شده است، به ارگانی کامال 

امروز نيز اشکال مختلف دولت به نسبتی که . فرمانبردار جامعه مبدل کنيم
  . را محدود کنند، بيشتر يا کمتر آزادند"آزادی دولت"

دھد   نشان می- را تصويب کند برنامهايندست کم اگر –حزب کارگران آلمان 
زيرا به . اند اش حتی به زير پوست نيز راه نيافته ھای سوسياليستی که انديشه

 نيز صدق آيندهی   در مورد ھر جامعهاينو (ی موجود  جای آن که به جامعه
) آيندهی  ، در جامعهآيندهيا دولت (ی دولت موجود  به مثابه شالوده) کند می

نگرد که صاحب   بيشتر به چشم موجود مستقلی میبرخورد کند، به دولت
  . ی ويژه خود است ھای ذھنی، اخالقی و آزادمشانه شالوده

دولت "ھای  ی برنامه از واژه ھای تبھکارانه و اما در باره سوء استفاده
تر، تعبير فريبکارانه از   و از آن تبھکارانه"ی امروزين جامعه"، "امروزين

توان  ھای خود مخاطب قرار داده است، چه می واستدولتی که آنرا به خاطر خ
  گفت؟

ی کشورھای  داری که در ھمه ای است سرمايه  جامعه"ی امروزين جامعه"
يش به بھای قرون وسطايی رھايی يافته، کم يا  متمدن، که کم يا بيش از پيرايه

اند،  ی خود تغيير کرده، کم يا بيش تحول پذيرفته اقتضای رشد تاريخی ويژه
. کند  از کشور به کشور فرق می"دولت امروزين"از سوی ديگر، . ود داردوج

آلمان وجود دارد با آنچه در سوئيس است فرق  - دولتی که در امپراتوری پروس
دولت " اين بنا بر. دولت انگلستان با دولت اياالت متحده متفاوت است. کند می

  .ی بيش نيستھا آن افس"امروزين

رغم تنوع و   مختلف در کشورھای متمدن مختلف، بهھای  ھمه، دولتاينبا 
 است که بر اينگوناگونی در شکل، عموما يک وجه مشترک دارند و آن 

 جوامع از لحاظ اينرند، ھر چند  ی نوين بورژوائی استوا ی جامعه شالوده
 دارای برخی ھا آن، اين بنا بر. داری کمتر يا بيشتر رشد يافته باشند سرمايه
" دولت امروزين"توان از   مفھوم، میاينبا . شترک نيز ھستندھای م ويژگی

ی  ، که خاستگاه امروزين آن، يعنی جامعهآيندهسخن گفت، ھر چند در 
  .بورژوائی، از ميان رفت، چنين سخنی درست نخواھد بود
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ی کمونيستی دچار چه  دولت در جامعه: شود  مسئله مطرح میاينپس 
ای باقی خواھد   ديگر، چه وظايف اجتماعیھايی خواھد شد؟ به سخن دگرگونی

 مسئله را تنھا اينماند که به وظايف دولت کنونی شباھت خواھد داشت؟ 
ھای خلق و دولت را  اگر ھزار بار ھم واژه. ی علمی پاسخ گفت توان به شيوه می

به اشکال مختلف با ھم ترکيب کنيم سر سوزنی به حل مسئله نزديکتر نخواھيم 
  .شد

ی کمونيستی دوران دگرگونی انقالبی يکی  داری و جامعه ه سرمايهميان جامع
  .به ديگری قرار دارد

، يک دوران گذار سياسی نيز وجود خواھد داشت که در آن، ايندر انطباق با 
  ».تواند باشد دولت چيزی جز ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا نمی

روست که  ز چهچيست و ضرورت آن ا" ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا"اما 
  کند؟ مارکس بر آن تاکيد می

رفرميست آن، در تبليغات خود عليه مارکسيسم،  - بورژوازی و عوامل سوسيال
کوشند، در حالی که دولت بورژوائی و فرمانروايی سياسی بورژوازی را  می

عنوان استبداد  يک سره دمکراسی معرفی کنند، ديکتاتوری پرولتاريا را به
  .ست فريبی عريان بورژوازی  يک تحريف آشکار و عواماين. سياسی جا بزنند

 تحريف، نخست بايد ديد که ديکتاتوری سياسی اينبرای پی بردن به کنه 
 واقعيتی انکار ناپذير است که در اينمعنای علمی و دقيق کلمه يعنی چه؟  به

 طول تمام دوران تاريخ بشريت، از ھنگام تقسيم جامعه به طبقات، تا به امروز،
تواند، طبقه حاکم و فرمانروا باشد، مگر آنکه  توانسته و نمی ای نمی ھيچ طبقه

اتوريته سياسی، اقتدار سياسی داشته باشد و اراده سياسی خود را بر طبقه يا 
ست که يک   اتوريته سياسیاينتنھا با وجود . طبقات ديگر تحميل کرده باشد

حتا . صادی خود را حفظ نمايدتواند فرمانروايی و تسلط سياسی و اقت طبقه می
توان يافت که به غير از  يک نمونه استثنايی در طول تاريخ جامعه طبقاتی نمی

 تحميل اراده سياسی بخشی از جامعه اين اتوريته و اقتدار سياسی، اين.  باشداين
 رو، نه ايناز . ست بر بخشی ديگر، معنای دقيق و علمی ديکتاتوری طبقاتی

داری عھد باستان، نه فقط در دوران نظام فئودالی   بردهفقط در دوران نظام
ھای  ترين نظام قرون وسطا، بلکه ھمين امروز، حتا در به اصطالح دمکراتيک

 تحميل اراده سياسی يک طبقه بر اين اتوريته و اقتدار سياسی و اينبورژوائی، 
رتش، وجود دستگاھی به نام دولت، با تمام ا. طبقه ديگر وجود داشته و دارد

اش، خود تجسم  ھا و بوروکراسی ، دادگاهھا آنھای امنيتی، زند پليس و دستگاه
ان ديگر ديکتاتوری بعينی و مادی عريان وجود اتوريته سياسی يا به ز
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ست که به اتکاء آن طبقه حاکم  ای چرا که دولت، ابزار يا وسيله. ست سياسی
  .حميل کندتواند اتوريته و اراده سياسی خود را بر جامعه ت می

توانست طبقه فرمانروای  دار، در دنيای عھد باستان، نمی نام برده ای به طبقه
ھا را در اسارت و انقياد نگھدارد، مگر آنکه از اتوريته و  جامعه باشد، برده

توانست اتوريته و اقتدار سياسی خود را  بود و نمی اقتدار سياسی برخوردار می
کل زور، يک دستگاه دولتی را در اختيار اعمال کند، مگر آنکه دستگاه متش

عين ھمين مسئله در مورد اربابان فئودال صادق بود و ھمين مسئله . داشته باشد
بورژوازی يک ماشين عظيم . کند دار صدق می امروز در مورد طبقه سرمايه

دولتی در اختيار دارد تا از طريق آن بتواند اتوريته سياسی خود را تحميل کند 
نيروھای مسلح رنگارنگ، . ستم کارگر را در انقياد نگھدارد تو طبقه تح

اند، دستگاه بوروکراسی  ، ابزارھای مادی مستقيم سرکوبھا آنھا و زند دادگاه
دھی استثمار است، پارلمان نقش بزک سياسی مستقيم و وارونه سازمانکارش 

ه مذھب جلوه دادن واقعيت اتوريته سياسی طبقه حاکم را عھده دار است، دستگا
و وسايل رنگارنگ ارتباط جمعی، ابزارھای سلطه ايدئولوژيک طبقه حاکم و 

 دستگاه عريض و طويل از آن رو ساخته و اينتمام . اند ايجاد آگاھی کاذب
پرداخته شده است، تا گروه بسيار کوچکی از اعضای جامعه، اقليتی بسيار 

وريته سياسی خود را بر دار و مالک بتوانند، اراده و ات محدود، طبقات سرمايه
 دستگاه ممکن نبود که طبقه کارگر، اينبدون . اکثريت عظيم جامعه تحميل کنند

 که طبقه حاکم ايناما . حتی يک روز اتوريته سياسی بورژوازی را تحمل نمايد
 اتوريته سياسی، يا ديکتاتوری طبقاتی خود را اعمال اينبه چه شکل مشخصی، 

 که، کی، چگونه و تحت اينتوری عريان يا پوشيده، کند يعنی به شکل ديکتا می
چه شرايطی، ارگان ھای سرکوب ابزار اعمال اتوريته سياسی يعنی دستگاه 

 دستگاه يا ماشين دولتی، چه شکل معينی به اينگيرد و خود  دولتی را به کار می
گيرد، وابسته به مراحل مختلف تکامل تاريخی بشريت، شرايط خاص و  خود می

در دوران باستان و . ست ھر کشور، توازن قوای طبقاتی و مبارزه طبقاتیويژه 
 اتوريته و اقتدار سياسی کامال عريان و اينقرون وسطا، شکل تحميل 

 اعمال اينآئيم،  تر می داری، ھر چه جلو اما در دوران سرمايه. ست استبدادی
تر و   يفاتوريته و اقتدار سياسی يعنی ديکتاتوری طبقاتی، مدام شکلی ظر

 اتوريته سياسی عمال ايناما فقط تا جايی که خود . گيرد تر به خود می پوشيده
  .مورد سئوال قرار نگيرد

ای نيست که   مورد بحث قرار گرفت، تنھا نمونهاينکمون پاريس که پيش از 
 ھزار کارگر را ٣٠بورژوازی کشور مھد دمکراسی بورژوائی، متجاوز از 
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سراسر قرن بيستم مملو . اش را بر قرار سازد گر اتوريتهعام کرد، تا بار دي قتل
ست که از پذيرش اتوريته سياسی  از سرکوب و کشتار کارگران و زحمتکشانی

رو نيستيم که در   واقعيت روبه ايناکنون نيز، تنھا با . بورژوازی سرباز زدند
بخشی از کشورھای جھان، از نمونه جمھوری اسالمی، بورژوازی به شکلی 

کند و  يان، خشن، استبدادی و تروريستی اراده سياسی خود را تحميل میعر
ھای متعددی را مدام در اخبار و گزارشات  نمونه. ديکتاتوری شکل عريان دارد

ترين  توان ديد و شنيد که چگونه حتا در به اصطالح دمکراتيک روزمره می
 پوشيده داری جھان، که تحميل اراده و ديکتاتوری شکل کشورھای سرمايه
 که اندکی اتوريته سياسی طبقه حکام و نظم موجود زير ايندارد، به محض 

رود، آنگاه تحميل اتوريته و اقتدار سياسی يعنی ديکتاتوری، در شکل  سئوال می
نام حفظ نظم و مقابله با تخطی از قانونی  دھد و به اش خود را نشان می عريان

ھا متوسل  ترين سرکوب يرحمانهکه بيان اراده طبقه حاکم است، پليس به ب
جا اينمنظور در . اگر پليس ھم کفايت نکرد ارتش وارد ميدان می شود. گردد می

کشورھايی امثال جمھوری اسالمی نيست، بلکه به عنوان نمونه کشور فرانسه 
جا تا وقتی که ايندر . است که مھد دمکراسی پارلمانی بورژوائی نام گرفته است

ھمچون ايران نياز به استفاده روزمره از پليس و ارتش ست، نه  اوضاع عادی
با . شود ھای سياسی از مردم   سلب می برای سرکوب مردم است و نه آزادی

اما بدون . کند اش را اعمال می ای حاکم است و اتوريته سياسی  وجود، طبقهاين
ست که   نظام به اصطالح دمکراتيک تغيير کند، کافیاين که چيزی در اين

 ھا آننشين پديد آيد، يا دانشجويان و کارگران به خياب ش جوانان مناطق فقرشور
 که حتا واقعا مسئله ايند و کمی از محدوده قانون فراتر روند، بدون اينبي

اش در ميان باشد، آنگاه در  سرنگونی طبقه حاکم و بر انداختن اتوريته سياسی
دستگاه امنيتی، درست ھمين کشور مھد دمکراسی پارلمانی، پليس و ارتش و 

شوند، تا اتوريته و اقتدار سياسی طبقه حاکم  مثل ايران به سرکوب متوسل می
، ديکتاتوری طبقاتی، نه معادل قھر و سرکوب است، اين بنا بر. را نشان دھند

ھای سياسی، نه استبداد و خود کامگی سياسی،  نه محروم ساختن مردم از آزادی
ر سياسی است، تفاوتی که وجود دارد، تنھا در شکل بلکه اعمال اتوريته و اقتدا

  .اعمال آن است

 رو روشن است که برخالف ادعاھای بورژوازی و تحريفات ايناز 
پردازان آن، ديکتاتوری طبقاتی، ھر شکلی که به خود بگيرد، عريان يا  نظريه

  .داری وجود دارد پوشيده، در تمام کشورھای سرمايه
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ای  اندازد و جامعه خواھد طبقات را بر تری که میاما انقالب اجتماعی پرول
ی آزاد و برابر را، به جای جامعه طبقاتی ھا انسانبدون طبقه، متشکل از 

اند  مختص جامعه طبقاتی کنونی بنشاند، دولت سياسی و اتوريته سياسی را که
 اين عرصه چيزی جز اينھا نيز در   رو، کمونيستايناز . برخواھد انداخت

پس چرا ھنوز . ند که دولت و ديکتاتوری در ھر شکل آن ناپديد شوندخواھ نمی
  شود و اتوريته سياسی؟ صحبت از دولت می

طبقات، يک . شود  است که جامعه کمونيستی يک شبه برقرار نمیاينپاسخ 
در يک . گردند روند و دولت و اتوريته سياسی يک شبه ملغا نمی شبه از بين نمی

داری به جامعه  وران دگرگونی انقالبی جامعه سرمايهدوران گذار سياسی، در د
اما ھمانگونه که . کمونيستی، ھم دولت وجود خواھد داشت و ھم اتوريته سياسی

 دولت، در ھمين دوران گذار و انتقال ھم ديگر دولت اينقبال توضيح داده شد، 
ست تا  معنای اخص کلمه نيست، بلکه دولتی در حال زوال و مرگ تدريجی به
در مورد اتوريته سياسی نيز وضع بر ھمين . مانی که به کلی ناپديد شودز

در بررسی کمون ديديم که چگونه کارگران فرانسوی در . منوال است
  . اتوريته سياسی را اعمال کردنداينترين شکل ممکن،  دمکراتيک

ديکتاتوری پرولتاريا به کلی متفاوت از ديکتاتوری بورژوازی و تمام طبقات 
جا اعمال اتوريته سياسی از سوی ايننه فقط از آن رو که در .  استستمگر

اکثريت بزرگ جامعه بر اقليتی کوچک و ناچيز  از استثمارگران است، نه فقط 
از آن رو که ابزار اعمال اقتدار سياسی نيز به کلی متفاوت است، نه فقط از آن 

امعه است و نه دھی سوسياليستی جسازماناش تجديد  ترين وظيفه رو که اصلی
چرا که . ست اعمال قھر، بلکه يک اتوريته سياسی در حال زوال و نابودی

ای وجود نداشته باشد ، صحبت از اعمال اتوريته سياسی و  وقتی، ديگر، طبقه
ست که گفته شود، طبقه  معنا  نيز به کلی بیايناما . معناست تحميل اراده بی

گيرد و  ت سياسی را بدست میکند، قدر کارگر، بورژوازی را سرنگون می
داری به  حکومت کارگری را در دوران دگرگونی انقالبی از جامعه سرمايه

 اين بنا بر. کند سازد، اما اعمال اتوريته سياسی نمی جامعه کمونيستی برقرار می
کند، نه فقط از  جا از ديکتاتوری پرولتاريا صحبت میاينوقتی که مارکس در 

ورت اعمال اتوريته سياسی از سوی پرولتاريا در يک واقعيت روشن، از ضر
کند، بلکه ادعاھای توخالی و دروغين کسانی را  يک دوران معين صحبت می
اند به حکومت کارگری ھم باور  نھند و حتا مدعی که بر خود نام سوسياليست می

 حکومت کردن را يعنی اعمال اتوريته سياسی را ايندارند، اما نشانه اصلی 
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اند نه   نه سوسياليستھا آندھد که  سازد و نشان می نند، برمال میک نفی می
  .خواھان برقراری حکومت کارگری

دھد،  مورد بحث قرار می" نقد برنامه گتا"مسئله مھم ديگری که مارکس در 
ی  در جامعه تعاونی که بر پايه« :نويسد او می. ست امعه کمونيستیدو فاز ج

ھای خود را   دارد، توليد کنندگان فرآوردهمالکيت عمومی وسايل توليد قرار
ھا مصرف شده است، به  بدين سان آن کاری که در فرآورده. کنند مبادله نمی

، چندان ھا آنھا، به مثابه يک کيفيت مادی متبلور در   فرآواردهاينمثابه ارزش 
داری، کار انفرادی،  چرا که اکنون، برخالف جامعه سرمايه. شود گر نمی جلوه
عنوان جزئی از کل کار موجوديت  مستقيم بل مستقيما به  نه به صورت غيرديگر

اکنون نيز به خاطر ابھامش  ، که ھم"عوايد کار"، عبارت اين بنا بر. بايد می
  .دھد مورد قبول نيست، يکسره معنای خود را از دست می

ھای خود  صورتی که بر شالوده ی کمونيستی، نه به جا ما با يک جامعهايندر 
ی  رشد کرده و تکامل يافته است، بل برعکس، تازه از درون يک جامعه

از –ای که از ھر لحاظ  جامعه. برون کرده است، روبرو ھستيم داری سر سرمايه
ی کھن را،  زادی جامعه ھای مادر  ھنوز نشانه- لحاظ اقتصادی، اخالقی و ذھنی

 رو، توليد ايناز . دای را که از دل آن برون آمده است، با خود دار يعنی جامعه
 از -پس از وضع کسور–ی منفرد دقيقا آنچه را که او به جامعه داده است  کننده

. ست آنچه را که او به جامعه داده است مقدار کار فردی او. ستاند آن باز می
زمان کار . شود روز کار اجتماعی، مثال، از جمع ساعات کار فردی تشکيل می

رد عبارت است از سھم او در آن کار، يعنی بخشی ی منف فردی يک توليد کننده
او از جامعه يک گواھی . از روز کار اجتماعی که در آن شرکت داشته است

پس از کسر مقداری از ( يا آن مقدار کار انجام داده است اينکند که  دريافت می
 گواھی معادل بھای ھمان مقدار کار اينو او با ). کار او برای صندوق مشترک

او ھمان مقدار کار ی . کند  مصرف دريافت میوسايلز موجودی اجتماعی را ا
  .ستاند را که به شکلی به جامعه داده است، به شکل ديگر باز می

ی کاالھا را، تا  جا ھمان اصلی برقرار است که مبادلهاينروشن است که در 
و شکل اما محتوا . کند ھای برابر مطرح است، تنظيم می ی ارزش آنجا که مبادله

تواند ھيچ چيز  اند، زيرا در اوضاع و احوال تغيير يافته ھيچکس نمی تغيير يافته
سوای کار خود را ارائه کند، و از سوی ديگر ھيچ چيز جز وسايل مصرفی 

 وسايل ميان ايناما تا آنجا که به توزيع . تواند به مالکيت افراد درآيد فردی نمی
ی   ھمان اصلی برقرار است که در مبادلهشود،  کنندگان منفرد مربوط می توليد



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

١٣۶

کار در يک شکل با مقدار معادل  مقدار معين: مقادير معادل کاال برقرار است
  .شود آن در شکل ديگر مبادله می

است، ھرچند » حق بورژوائی«جا حق برابر ھنوز در اصل اين، در اين بنا بر
ھای  ی ارزش ادلهاصل و عمل ديگر در مقابله با يکديگر نيستند، ھر چند مب

ی  برابر در قالب تبادل کاال فقط در حد ميانگين برقرار است و نه در ھر مبادله
  . انفرادی

 حق برابر ھنوز ھم مقيد به يک محدوديت بورژوائی اين پيشرفت، اينرغم  به
کنند و برابری در  حق توليد کنندگان متناسب با کاری است که عرضه می: است

نجش بر مبنای يک مقياس يکسان، يعنی کار، انجام آنجا نھفته است که س
  .گيرد می

 رو اينتواند از نظر بدنی يا فکری از ديگری برتر باشد و از  اما يک نفر می
تر  تواند برای مدتی طوالنی يا می. در زمان يکسان، کار بيشتری عرضه کند

يد از پس برای آن که کار به مثابه يک مقياس ارزش به کار رود با. کار کند
 اين. نظر مدت يا شدت تعريف شود، و گرنه ديگر مقياس سنجش نخواھد بود

 ھيچگونه اختالف اين. حق برابر، ھمان حق نابرابر در برابر کار نا برابر است
اما . شناسد، چرا که ھر کس چون ديگری فقط يک کارگر است طبقاتی را نمی

ھای  سان توانايی بدينپذيرد و  استعداد نابرابر فردی را به طور ضمنی می
 حق، در اين، اين بنا بر. متفاوت توليدی را چون امتيازات طبيعی قبول دارد

در نتيجه، چنين . ی حقوق ديگر، حق به نابرابری است مضمون خود، مانند ھمه
تواند با کار بست يک مقياس يکسان وجود  حقی، در محتوای خود، فقط می

فقط ) بودند گر نابرابر نبودند، افراد مختلف نمیا(اما افراد نابرابر . داشته باشد
تا آنجا با يک مقياس برابر قابل سنجش ھستند که از يک ديدگاه يکسان نگريسته 

 حالت، تنھا اينی معين در نظر گرفته شوند؛ مثال، در  شوند و فقط از يک جنبه
 از  مد نظر نيست وھا آنشوند؛ چيز ديگری در  به مثابه کارگران نگريسته می

عالوه، يک کارگر، متاھل و  به. شود  پوشی می  چشمھا آنھر چيز ديگر در 
سان، با  بدين... ديگری مجرد است، يکی بيش از ديگری بچه دارد، و غيره

اجرای کار برابر، و در نتيجه با دريافت سھمی برابر از صندوق مصرف 
تر از  دارااجتماعی، عمال يک نفر بيش از ديگری دريافت خواھد کرد، يکی 

 نقايص، حق به جای اينی  برای پرھيز از ھمه... ديگری خواھد بود، الی آخر
  .بايست نابرابر باشد آن که برابر باشد، می

ھا، در نخستين فاز جامعه کمونيستی، که در واقع پس از   کاستیايناما 
داری سر برون کرده است،  پای زايمان تازه از دل جامعه سرمايه دردھای دير
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تواند از ساختار اقتصادی جامعه و از سطح  حق ھرگز نمی. جتناب ناپذيرندا
  . ساختار فراتر باشداينرشد فرھنگی مبتنی بر 

وار فرد از تقسيم  ی کمونيستی، پس از آن که تبعيت برده تر جامعه در فاز عالی
کار، و ھمراه با آن تضاد ميان کار فکری و کار بدنی نيز از ميان رفت؛ پس از 

ی زندگی مبدل شد؛  ای برای زندگی بل به نياز اوليه ن که کار نه فقط به وسيلهآ
ی فرد، نيروھای مولد نيز رشد کرد و ھمه  پس از آن که با تکامل ھمه جانبه

ھای ثروت تعاونی با فراوانی بيشتر جريان يافت؛ تازه در آن ھنگام است  چشمه
ورديد و جامعه خواھد توان يکسره درن که افق تنگ حق بورژوائی را می
اش، به ھر کس  از ھر کس بنا بر توانايی: توانست بر پرچم خود چنين نقش کند

  »!ھايش بنا بر نياز

گذارد، نه فقط ترسيم علمی   انگشت میھا آنای که مارکس بر  نکات برجسته
خطوط کلی مسير تحول انقالب اجتماعی، بلکه ترسيم خط مرزھای روشن 

ايز آن از انواع و اقسام سوسياليسم بورژوائی و سوسياليسم علمی و تم
  .ست بورژوائی خرده

بينيم که دقيقا در ھمين نخستين فاز يا فاز پايينی جامعه کمونيستی  جا میايندر 
از ھر " و "برون کرده است داری سر تازه از درون يک جامعه سرمايه"که 

ی  زادی جامعه مادرھای   ھنوز نشانه-از لحاظ اقتصادی، اخالقی و ذھنی–لحاظ 
 ديگر، ."ای را که از دل آن برون آمده است، با خود دارد کھن ، يعنی جامعه

سان آن کاری که در  بدين. کنند ھای خود را مبادله نمی توليد کنندگان، فرآورده"
ھا، به مثابه يک   فرآوردهاينھا، مصرف شده است، به مثابه ارزش  فرآورده

 به عبارت ديگر، در ."شود گر نمی ، چندان جلواھ آنکيفيت مادی متبلور در 
چرا که اکنون وسايل توليد .  پولی بر افتاده است-ست که توليد کاالئی ھمين جا

توليد و . اند از تملک افراد خصوصی خارج شده و به مالکيت اجتماع در آمده
گيرد، جامعه  توزيع، به حسب يک نقشه و برنامه مشترک و سراسری انجام می

سازد که چه مقدار محصول مورد نياز است و   برنامه مشخص میاينبق مطا
 رو، ايناز . بايد توليد شود و چه مقدار کار اجتماعی در محصول نھفته است

ديگر نيازی به مداخله ارزش و بازار نيست و محصوالت به کاال تبديل 
ست بر ادعاھای   گفتار مارکس خط بطالن روشن و آشکاریاين. شوند نمی

کسانی که از ھمزيستی مالکيت خصوصی و اجتماعی، تلفيق برنامه و بازار 
معلوم موکول  ای نا آيندهپولی را به  - گويند و الغاء مناسبات کاالئی سخن می

مزدی ملغا شده، استثمار  ايضا در ھمين نخستين فاز است که کار. کنند می
اوی در ازای کار اند و اصل محصول متس برافتاده، ھمه به کارکن تبديل شده
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تواند، ھيچ چيز، سوای کار  جا ديگر ھيچ کس نمیايندر . متساوی حاکم است
تواند  ھيچ چيز جز وسايل مصرفی فردی نمی"خود ارائه دھد و از سوی ديگر 

  ."به مالکيت افراد درآيد

 که کارمزدی ملغا شده، استثمار ھم برافتاده است، معھذا ايناما با وجود 
ھنوز مناسبات بورژوائی در کليت آن از بين نرفته . وجود داردنابرابری ھنوز 

و از آنجايی که مالکيت خصوصی، در بر گيرنده کليت مناسبات توليد . است
توان گفت که مالکيت خصوصی در کليت آن ملغا  بورژوائی است، ھنوز نمی

چرا که در ازای کار . نابرابری در حوزه توزيع، باقی مانده است. شده است
اعضای جامعه از . شود متساوی، محصول متساوی داده می تساوی، به افراد نام

اند، اما مقياسی متساوی در مورد  متساوی نظر بدنی، فکری، تاھل و غيره، نا
 رواج و حاکميت مقياس يکسان در مورد افراد اين. شود  به کار برده میھا آن
به يک محدوديت حق برابر ھنوز ھم مقيد "دھد که  يکسان، نشان می نا

 اين. حق نابرابر، در برابر کار نابرابر است" اين بنا بر ."ست بورژوائی
چرا که ھر کس چون ديگری فقط يک . شناسد ھيچگونه اختالف طبقاتی را نمی

 نابرابری، در اين حق بورژوائی، اين محدوديت بورژوائی، اين ."کارگر است
واھند افتاد که جامعه کمونيستی به نخستين فاز، ناگزير است و تنھا ھنگامی برخ

تر يا فاز دوم خود گام نھد و به جای اصل ھر کس به حسب کارش،  فاز عالی
اش، به ھر  از ھر کس بنابه توانايی"، اصل "کار مساوی، محصول مساوی"

  . قرار گيرد"ھايش کس بنابه نياز

يت توان پی به اھم  اثر برجسته مارکس میايناز ھمين اشاره کوتاه به 
نھايت باالی آن، برای درک سوسياليسم علمی و وظايف پرولتاريا در انقالب  بی

  .اجتماعی پرولتری برد

  

   اوللانترناسيوناانحالل 

در پی شکست کمون . به فعاليت عملی مارکس، در انترناسيونال بازگرديم
پاريس، سرکوب پرولتاريا افزايش يافت و انترناسيونال تحت فشار و تضيقات 

اما در ھمين شرايط، انترناسيونال و رھبر آن مارکس، از . دی قرار گرفتمتعد
ھای  درون نيز زير فشار راست سنديکاليست تحت رھبری سران اتحاديه

. کارگری انگليس و چپ آنارشيست، تحت رھبری باکونين قرار گرفتند
گيری راديکال شورای عمومی و شخص مارکس، در  ھا، به موضع سنديکاليست

. از کمون پاريس معترض بودند و سرانجام، انترناسيونال را ترک کردنددفاع 
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باکونين و طرفداران وی نيز موقعيت را برای حمله به مارکس و تالش برای 
ھا  باکونيست. قالب کردن نظرات آنارشيستی خود به انترناسيونال مناسب يافتند

المللی  يناتحاد ب"برخالف قولی که برای انحالل تشکل خود موسوم به 
 داده ١٨٦٩به منظور پيوستن به انترناسيونال در " دمکراسی سوسياليستی

گرانه و  ھای توطئه شيوه.  تشکيالت را مخفيانه حفظ کرده بودنداينبودند، 
  .ھا، بحران انترناسيونال را تشديد نمود آنارشيستی باکونيست

ر داشت،  تشکيل گرديد و مارکس نيز در آن حضو١٨٧١کنگره الھه که در 
ھا را رد  مواضع جناح مارکسيست انترناسيونال را تائيد و مواضع آنارشيت

کنگره ھمچنين، باکونين و يکی ديگر از سران جريان آنارشيست را به . نمود
  .گرانه اخراج نمود خاطر اقدامات توطئه

ھا از انترناسيونال استعفا دادند و کنگره   اخراج، آنارشيستايندر پی 
  . برگزار نمودندیھا آنجداگ

بر طبق تصميم کنگره الھه، شورای عمومی انترناسيونال نيز به نيويورک 
انترناسيونال اول که نقش . اما بحران انترناسيونال ادامه يافت. انتقال يافت

برجسته خود را در دوره معينی از تکامل جنبش کارگری ايفا نموده بود، تحت 
پس از انتقال شورای عموی به . وردتوانست دوام آ شرايط جديد، ديگر نمی

 که دو کنگره ديگر نيز تشکيل گرديد، اما انترناسيونال اينرغم  نيويورک به
انحالل آن . المللی کارگران وجود نداشت  بينسازمانعنوان يک  ديگر عمال به

  . اعالم گرديد١٨٧٦رسما در 

 بود، به اش تشديد شده ھا بيماری  سالاين که در طول اينمارکس، به رغم 
او . داری ادامه داد تحقيقات اقتصادی خود و بررسی تحوالت شيوه توليد سرمايه
ھای مفصل خود،  در تالش بود از مجموعه عظيم کارھای تحقيقاتی و يادداشت

اما بيماری، مدام مانع از ادامه . ھای دوم و سوم کاپيتال را آماده چاپ کند جلد
مارکس، رفيق ھم رزم او فريدريش سرانجام نيز پس از مرگ . شد کار می

پس از آن نيز مجموعه ديگری . انگلس، جلد دوم و سوم کاپيتال را انتشار داد
ھای ارزش اضافی  از آثار اقتصادی مارکس، در سه جلد تحت عنوان تئوری

بعدھا نيز طرح مقدماتی کاپيتال، تحت عنوان گروندريسه انتشار . منتشر گرديد
ھای مارکس که انتشار نيافته، در  نوشته شی از دستپيدا کرد و ھنوز ھم بخ

  .شود ی در آمستردام ھلند نگھداری میھا آنکتابخ

، در حالی که بيماری مارکس امکان ادامه کار را از وی ٨٠در اوايل دھه 
 در. اش، او را به کلی از پای درآورد گرفته بود، دو رويداد در زندگی شخصی

، دختر بزرگ ١٨٨٣در اوايل . ، در گذشت، ھمسر مارکس، ينی١٨٨١دسامبر 
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، ١٨٨٣ مارس ١٤در . مارکس نيز در پی يک بيماری کوتاه، در گذشت
ھای نظری و  اش را با فعاليت ای که تمام زندگی  برجستهانسان اينمارکس 

عملی، در خدمت رھايی پرولتاريای جھان و نجات بشريت ستمديده از يوغ 
.  قرار داده بود، به خواب ابدی فرو رفتداری اسارت و بندگی نظام سرمايه

اما او . ترين رھبر و آموزگار خود را از دست داد پرولتاريای جھان، برجسته
ست در دست طبقه  بھايی برجای نھاد که سالح قدرتمندی از خود ميراث گران

  .کارگر برای نجات بشريت ستمديده

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



            هاي �رل ماركس  زندگي سياسي و آموزش

١۴١

  اند  نوشته مورد استفاده قرار گرفتهاينمنابعی که در تھيه 

  ، متن انگليسی ١ انگلس،جلد - کليات آثار مارکس �

  انتشارات کالت -مارکسل کار آثارزندگی و  �

    ٣ انگلس، جلد - کليات آثار مارکس �

 مقدمه سھمی در نقد فلسفه حقوق ھگل  •

   سھراب شباھنگ و بھروز فرھيخته-مترجمان

  ١٨۴۴دست نوشته ھای اقتصادی و فلسفی  •

  مترجم حسن مرتضوی و انتشارات آگاه

   ۴ انگلس، جلد - کليات آثار مارکس �

 تزھائی در باره فوئرباخ  •

   باقر پرھام -مترجم

  جالل سامانی- پيدايش و تکامل طبقه کارگر •

 ايدئولوژی آلمانی  •

   ژوبين قھرمان-مترجم

  ١٧ انگلس، جلد -  مارکس-کليات آثار �

    ٢٠ انگلس، جلد –کليات آثار مارکس  �

   ۶ انگلس، جلد - کليات آثار مارکس �

 مانيفست حزب کمونيست •

  ترجمه فارسی

 مبارزات طبقاتی در فرانسه •

 کارگر  ھيئت تحريريه نشريه-مترجم

  -ھيجدھم برومر لوئی بناپارت •

   باقر پرھام-مترجم

  انگلس، متن انگليسی - برگزيده مکاتبات مارکس �

 کارل مارکس، -مزد،بھا،سود •

 ترجمه فارسی

  -  کارل مارکس-، جلد اول)پيتالکا(سرمايه •

  ترجمه ايرج اسکندری

   ٣٢ انگلس، جلد - کليات آثار مارکس �

   ٢٨ انگلس، جلد - کليات آثار مارکس �

  مارکس، -جلد سوم) کاپيتال(سرمايه •
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   ايرج اسکندری-مترجم

  ٣٣ انگلس، جلد - کليات آثار مارکس �

  مارکس،-جنگ داخلی در فرانسه •

  ترجمه فارسی

  مارکس،-نقد برنامه گتا •

 برزگر. ا-مترجم
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��ن  ت 	�ز��ن �� �ا�ر ا �(ا   )���ا

  1389  خرداد ماهچاپ اول

org.minority-fadaian@info 
 


