
  دکتر روح اهللا عباسی: مترجم 

Sociologie de Marx

 تألیف

 هانري لوفور

مترجم 

Sociologie de Marx
Par

Henri Lefebvre

Sociologie de Marx

عالمه شناسی جامعه کانال
T.me/Atu_Sociology

آزاداندیش   یک
1FreeMan.net 

شناسی جامعه تخصصی کتابخانه
جـزوه پایاننـامه، مـقاله، کتـاب،



  

هانري لوفور

www.acafi.free.fr  

  جامعه شناسی مارکس  

هانري لوفور                                            : نویسنده  -

دکتر روح اهللا عباسی                                                     : مترجم  -

                     کشفیامیر : طرح جلد  -

فرانسه و ایران هنري و فرهنگی انجمن: نشر الکترونیکی  -

                                                                  

Sociologie de Marx  

Henri Lefebvre (1901-1991)
Rouhollah  Abbassi  

E-mail : rouhollahabbassi@yahoo.fr
Association  Culturelle et Artistique

Franco – Iranienne
  

ACAFI - 2008  

دکتر روح اهللا عباسی: ترجمۀ 

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



فهرست مطالب

4 مارکسیستی و جامعه شناسیاندیشه : فصل اول 

16 )عمل اجتماعی (  پراکسی : فصل دوم 

35 و ایدئولوژي) معرفت(جامعه شناسی  شناخت : فصل سوم 

54 مارکس و طبقات اجتماعی: فصل چهارم 

73 نظریه حکومت -جامعه شناسی سیاسی : فصل پنجم 

113 نتیجه گیري 

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



3   جامعه شناسی مارکس

  

  

  

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



4   جامعه شناسی مارکس

این بررسی مختصر، جزئی از مبحثی را تشکیل می دهد که جاي دیگر به عنوان قرائت جدیدي از آثار 

آیا در اینجا مسئله تفسیري از مارکس مطرح است؟ نه، ابتدا مسئله تأویل . عرضه شده استi 1مارکس

. ساخته مطرح است الزماندیشه مارکسیستی که توسعه متناقض اندیشه مارکسیستی و جهان جدید آن را 

کی واقعیت به تذکار حرکت دیالکتی. پس مبحث خود را بر این تأویل و این مناظر و مرایا استوار می سازیم

و حقیقت پرداخته و مطالعه خود را با این تذکار آغاز می کنیم و سرانجام آنرا در نتایج خود باز خواهیم 

  . و مباحث را گسترش می دهیمدر بین راه فرضیه ها را به عمق می ر سانیم. یافت

است که، اوالً، این بدان معن. الف ـ مذهب، به عنوان یک واقعیت، حقیقت خود را در فلسفه می یابد

یعنی بیگانگی ي . می کندفلسفه انتقاد اساسی مذهب را عرضه می نماید، ثانیاً، فلسفه جوهر آن را جدا

ریشه هر نوع بیگانگی، ثالثاً فلسفه می تواند نحوه ایجاد و پیدایش آن را  - اولیه و بنیادي ي وجود بشري

فلسفه درحالی که از مذهب مولود شده . شوداین حقیقت در نتیجه مبارزات تلخ، روشن می . نشان دهد

  .برمی انگیزاند - که الزاماً پیروزمند هم نیستند - است، در قلمرو آن توسعه می یابد و مبارزات دشواري را

به خود بعنوان واقعیت ملحوظ گردد، کجا قرار دارد؟ این حقیقت ب ـ حقیقت فلسفه، وقتی که به نو

تظاهرات جهان و جامعه و انسان (سفی، یا بهتر بگوییم تظاهرات ایده هاي فل. فلسفی در سیاست است

که به وسیله فالسفه تکوین یافته اند، همیشه نوعی رابطه با مبارزات و فلسفه هاي زندگی ي ) فردي

بدان صورت که یا فالسفه علیه قدرت هاي حاکمه زمان سخن می گفته و یا به کمک . سیاسی داشته اند

عقل حکومت : عقل فرهنگی انسان از دو راه متضاد و جداي ناپذیر بوجود می آید .آنها می شتافته اند

کالم منظم، منطق، هم (، عقل فلسفی )قانون، قدرت سازماندهی ي حکومت، قدرت ایدئولوژیکی ي آن(

درغایت این توسعه ي تاریخی و دیالکتیکی چه چیزي وجود دارد؟ سیستم ). آهنگی و توافق سیستماتیک

این سیستم، به علت تکامل خاتمه . ي کامل، یعنی سیستم فلسفی سیاسی ي هگل» ـ سیاسیفلسفی« 

انتقاد اساسی که این عمل را به نتیجه می رساند، اجزاي قابل استفاده . یافته خود، دچار انفجار می شود

   ).کلیت، نفی و بیگانگی(و مفاهیم ) منطق و دیالکتیک(متد . سیستم مورد بحث را اخذ می کند

ج ـ آیا مفهوم سیاست و مفهوم حکومت به خودي خود کافی هستند؟ آیا اینها حقیقت این واقعیت، 

. این نظریه در سطح هگلیانیسم برجاي می ماند. یعنی تاریخ را، در اختیار دارند و شامل می باشند؟ نه

مناسبات . درمفهوم اجتماعی وجود دارد) درنتیجه، حقیقت مفهوم حکومت(حقیقت مفهوم سیاست 

اینها مناسبات زنده و فعال . اجتماعی امکان می دهند که صورت هاي سیاسی را درك کرد و توضیح داد

جامعه«برخالف آنچه که هگل می پنداشت، آنچه را که او ).  گروه ها و طبقات، افراد(بین انسان ها هستند 

ه این موضوع صحت دارد که البت. می نامید، بیش از جامعه سیاسی، واقعیت و حقیقت دارد» مدنی

آنها داراي یک . درهوا نیستند این مناسبات پا. طلق وجود ندارندمناسبات اجتماعی به طریق ملموس و م

ولی ابزار فنی فقط دریک . نیروهاي مولد، یعنی وسایل کار و تشکیالت این کار: شالوده ي مادي هستند

در رابطه مستقیم با مناسبات اجتماعی ي : یی دارندچهارچوب تقسیم کار اجتماعی به کار می روند و کارآ

مجموعه ي این مناسبات فعال، امکان تحدید و ). و دربرخورد(با گروه ها یا طبقات موجود . تولید و مالکیت

این تئوري ي دیالکتیکی واقعیت و حقیقت، نمی . را فراهم می آورد) عمل اجتماعی(تعیین مفهوم پراکسی 

بر مفهومی اساسی متکی هستند، یعنی گذار ) تجربه(تئوري و پراتیک . جربه جدا باشدتواند از یک عمل و ت

                                                          
1 i !! Marx. Sa vie, son oeuvre; avec un exposé de sa philosophie, Paris, Press Universitaire de France, 1964, coll. 

« Philosophes » ; cf. pp. 42 et sq. Cf. aussi les oeuvres choisies; Gallimard; 1964, coll. « Idées ». 
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5   جامعه شناسی مارکس

که آنها را به هم مربوط می کند، زیرا عالوه بر تئوریکی و پراتیکی بودن، واقعی و ایده آلی (یا فراتر یا تجاوز 

ادي از تحلیل هگلی گذار مارکسیستی، محتوي ي انتق). هستند و موقع آنها درتاریخ و در فعل و عمل است

. که درآن حرکت دیالکتیکی، زمان تاریخی، عمل پراتیکی ي یکدیگر را نفی می کنند - ي مختوم است

هم اکنون این غلبه در فلسفه و به وسیله آن حاصل شده : مذهب می تواند و بایستی بر خود غالب آید

ریشه هر نوع بیگانگی، ). دین(ب مذه) تنزل(از خود بیگانگی ي . گذار دین ها در امحاي آن است. است

  .ریشه کن خواهد شد

جا دارد که ابتدا به . گذار فلسفه عبارت از چیست؟ گذار فلسفه با گذار مذهب فرق دارد، بغرنج تر است

به انضمام ماتریالیسمی که (اعاده حیثیت محسوس دست یابیم و غنا و مفهوم آن را علیه فلسفه ي سنتی 

جنبه تخیلی، . این را معموالً ماتریالیسم مارکسیستی می نامند.  باز یابیم) کنداتکا می » مجرد«بر شیء 

فلسفه به سادگی و بطور محض از بین نمی رود، . فلسفه از بین می رود) ذهنی(سیستماتیک و منتزع 

وجود فلسفه، بویژه روح انتقاد اساسی و اندیشه دیالکتیکی را برجاي می گذارد و  این کار را با اخذ آنچه 

دارد، بوسیله جنبه ي موقتی که حل می شود و تخریب می گردد، انجام می دهد، یعنی نفی ي فلسفه 

شگفتی ي کامل، (براي ما تعدادي مفهوم باقی می گذارد و یک پروژه ي موجود انسانی را افتتاح می کند 

درخارج ازآن و درخود ، میان ذات و اندیشه، تملک طبیعت )معقول و منقول(آشتی میان معقول و واقعی 

دارد، ولی این جوهر از نظر زیست شناسی و مردم شناسی، از هنگام نخستین » جوهري«انسان ...). آن

) خالصه، تراکم فعلی و فعال(این جوهر . این جوهر خود تکامل می یابد. تظاهرات انسانی داده نشده است

  .تکامل تاریخی استحتی اساس

فالسفه نه تنها به انحاء . ان ابوالبشر نیز همانند هر واقعیت شکل می گیردنوع بشري تاریخی دارد و انس

مختلف این جوهر را تدوین ساخته اند، بلکه فالسفه در تکون و تشکل آن با اتخاذ برخی مشخصات قاطع 

فیلسوف نمی توانست این پروژه فلسفی را تحقق . تکامل اجتماعی و با تلخیص کردن آن شرکت جسته اند

، شامل تحقق آن و )فراتر شدن آن(بنا براین، گذار فلسفه . بود) منتزع(، که خود ناقص و ذهنی بخشد

اندیشه انسانی در جریان مبارزه اي حاد با حکومت و . درعین حال پایان ازخود بیگانگی ي فلسفی می باشد

ارند با پذیرفتن که هریک مستقالً تمایل د(با جامعه ي سیاسی و با تمام صورتهاي از خود بیگانگی 

خود جهان شوند، یعنی کلیت یابند  - یعنی مذهب، سیاست، تکنیک، هنر و غیره  - جوهرهاي  ثابت و ابدي

در جهان تحقق ) و جهانی گردند و نه بدون دگرگونی، زیرا باالخره می بایستی از الك فلسفی بیرون آمد

  .فکر انسانی در عمل جهانی می شود. خواهد یافت

متخذه بوسیله ) کاردانی(هوم سیاست با زوال حکومت و انتقال و احاله وظایف و عقلیت فراتر شدن مف

به ) که هم منافع ویژه حکومت و هم منافع بوروکراسی و پرسنل دولتی بر آن استوار است(حکومت 

دقیق تر بگوییم، دموکراسی راز حقیقت تمام صورت هاي . مناسبات اجتماعی ي سازمان یافته، توأم است

ولی . این صورت هاي سیاسی سر انجام به دموکراسی مختوم می شوند. یاسی را در اختیار داردس

دموکراسی زنده و پایدار نیست مگر درپرتو مبارزه براي بقا و حفظ خود و با گذار به سوي جامعه آزاد شده 

و یا ردها، م برخوبدین ترتیب، عقلیت ذاتی مناسبات اجتماعی، علیرغ. از حکومت و از بیگانگی ي سیاسی

اداره امور . بهتر بگوییم به دلیل این برخوردها که محرك و خالق می باشند، تحت اختیار درمی آید

مناسبات . سرانجام به یک ایده اساسی می رسیم. جایگزین فشار قدرت حکومت بر انسان ها می گردد

ماعی را تشکیل می دهند؛ یعنی، ، هسته کلیت اجت)به انضمام مناسبات قضائی تملک و مالکیت(اجتماعی 
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6   جامعه شناسی مارکس

نهادها، ایدئولوژي (» روبناها«و ) نیروهاي تولیدي، تقسیم کار(» قاعده«میان ) رابطه(ترکیب آن، وساطت 

این مناسبات اجتماعی بدون اینکه همانند اشیاء بطور ملموس وجود داشته باشند، بزرگترین ثبات و ). ها

وانند درآینده تشکیل مجدد فرد را بر پایه ي قواعدي نو، ماوراي این ها می ت. استحکام را نشان داده اند

و او را به یک خیال تجریدي تقلیل می داد یا او را در انزوا می انداخت، امکان نفی می کردآنچه که او را

) مردمان، ملت ها، کسور طبقات(عقلیت ذاتی که از مسیر مبارزات تاریخی طبقات و گروه ها . پذیر سازند

براي . پراکسی به این عقلیت تقلیل نخواهد یافت. یل و تکامل یافته، امکان شکفتگی خواهد داشتتشک

در تمام دامنه و وسعت خود می بایستی عمل نیروهاي خارجی را بر ) کردار جمعی(درك این پراکسی 

ی نه از غیر عقلیت نبایست. انسان، عمل نیروي بیگانگی و عقل بیگانه شده، یعنی ایدئولوژي ها را نیز دریافت

این عقلیت با . صرف نظر کرد و نه از ظرفیت هاي خالق که بر عقلیت ذاتی ي جامعیت، محیط و غالبند

اگر در مطالعه . مشکالت خود با فقدان ها و امکانات خود معذلک به همان قوت درمرکز پراکسی جاي دارد

پیش برویم، به کشف یک ) ر شکل می دهدکه از هگل می گیرد و آن را تغیی(خود تا مغز اندیشه مارکس 

ما به مسئله فلسفی مناسبات . نظریه و تحقیقی عام در باره مناسبات بین فعالیت انسانی و آثار او می رسیم

که از تجرید تخیلی مستخلص گردیده اعتقاد ) مسند و مسندالیه، عامل و معمول(بین فاعل و مفعول 

ن اجتماعی است، یعنی فرد، با درنظر گرفتن روابط حقیقی اش با ، به عقیده مارکس، انسا»فاعل«. داریم

مفعول، عبارت است از اشیاء محسوس، محصوالت و آثاري که . گروه ها، طبقات و مجموعه ي جامعه

، در میان آنها داخل می )هنري، فرهنگی(تکنیک ها و ایدئولوژي ها، نهادها و آثار، به معناي محدود کلمه 

از یک طرف انسان خود را در آن به . ایست انسان با آنچه که مخلوق عمل اوست دو جنبهولی رابطه . شوند

می دهد و داراي ) صورت(هرگونه فعالیتی داراي هدفی است که انسان بدان هدف شکل  -تحقق می رساند

از طرف دیگر و یا بهتر . است که انسان عامل، دیر یا زود، از آن بهره برداري می کند) ثمري(محصولی 

انسان در ثمرات اعمال خود گم می شود، . ار خود فانی می شودبگوئیم درعین حال، موجود انسانی، درآث

گاه موجب بروز یک جبریت می شود که او را به . ثمراتی که علیه او عمل کرده و او را به تبعید می کشاند

گاه آنچه آفریده ي اوست، یک ضرورت مستقل می شود که او را به اسارت و . اسارت می کشد، یعنی تاریخ

گاه آنچه را که اختراع اوست، او را مدهوش و سرمست می کند، . ، یعنی حکومت و سیاستبردگی می کشد

او را به  - کاال، پول- گاه دستاورد او، یعنی شیئ یا بطور دقیق تر شیئ مجرد . یعنی توانایی ي ایدئولوژیکی

  . یک شئی، یک کاال مبدل می سازد؛  یک شیئ که مورد خرید و فروش قرار می گیرد

، )تنزّل(بیگانگی عبارت است از استحاله و از خود  با اشیاء) اجتماعی و فردي(سخن، رابطه انسان کوتاه 

ل و ناتمام و اندیشه هگل این حرکت مضاعف را درك کرده بود، ولی به نحوي غیرکام.تحقق خود و فنا

و تکون با معکوس کردن طرف هاي قضیه، این عکس را معکوس می کند، یعنی اندیشه مارکسیستی، 

  . مستقیم برپاي می نهد) بودکه هگل آن را بطور معکوس فهمیده(انسانی را 

یک کاال، یک اثر، بیگانگی و تورط ) یعنی آفرینش یا ایجاد یک محصول(هگل، بیشتر درمورد تحقق 

تکامل ) یعنی خصلت مجرد شیئ مخلوق(و در استالب . استغراق فعالیت در شیئ را منظور می داشت

  . وجدان خود شده باشد -فقط - یعنی انسانی که  مبدل و منحصر به:   ري را مشاهده می کردآگاهی بش

یعنی رفع بیگانگی را تنها به فعالیت . در باره رفع بیگانگی، هگل آن را یک جانبه و نظري در می یابید

پراتیکی، بر  به عقیده مارکس انسان ها در جریان مبارزات واقعی، یعنی. وجدان فلسفی مربوط می ساخت

الزم و ) یک عنصر پایه، یک مرحله، یک واسطه(زیرا تئوري، وسیله اي . بیگانگی ها پیروز می شوند
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7   جامعه شناسی مارکس

  .غیرکافی در این مبارزات متعدد و متنوع می باشد

در نظر مارکس، یک بیگانگی به طور روشن و صریح تعریف و معین نمی شود، مگر نسبت به رفع  

بدترین بیگانگی عبارت است از سدي که . بیگانگیامکان پراتیکی و مؤثر رفعبه وسیله :  ممکن بیگانگی

بطور کامل ) حقیقت ـ فراتر شدن گذار ـ رفع از خود بیگانگی(این حرکت سه گانه . مانع تکامل می گردد

براي معرفت،  مشی . با متون مارکس، توالی آنها و حرکت محض اندیشه ي مارکسیستی، انطباق دارد

معرفت، بدون انتقاد ظواهر . منفی، اساسی می باشد) عزم(ي با دربر داشتن و شمول گشتاورانتقاد

ولی . وجود ندارد  -بویژه در قلمرو و حوزه علوم واقعیت انسانی -مقبوله و واقعیت استقرار یافته)تصورات(

پاك (حرام از حالل چرا ؟ زیرا مذهب جدایی انسان را از خودش، تفکیک . انتقاد اساسی، انتقاد مذهب است

انتقاد مذهب «. و طبیعت و ماوراء طبیعت را ریشه د ار و تصدیق می کند) مقدس از نامقدس - از ناپاك

انسان مذهب را می سازد، این مذهب نیست که : بنیاد این انتقاد عبارت است از. شرط هر انتقادي است

iسازنده انسان می باشد i 2.«  

) محدود(الل سردرگمی درجواهر خارجی یا در نفس و ذات  بالشکل ازخود بیگانگی تنها با فنا و ض

متعین نمی شود، بلکه تعیین آن نیز و به ویژه بوسیله انشقاق درونی، بین عینی و ذهنی و بوسیله انفراد و 

مذهب عبارت . انزواي متقابل این دو گرایش که وحدت حرکت آنها را درهم می شکند، صورت می گیرد

انسان که خود را باز نیافته است و یا اینکه در راه وصول به واقعیت اساسی ي خود، این است از وجدان 

) تجریدي(این انسان، خود یک موجود مجرد . شده استواقعیت از نظرش دور گشته و اغوا و سرگردان

 درحالی که جامعه و حکومت، آفرینندگان وجدانی مغلوط. اجتماعی است) فرد(نیست، بلکه یک انسان 

و این در مقیاسی که جامعه و حکومت،  دنیاي کاذبی را تشکیل . منقسم و منفصل، یعنی مذهب می باشند

. می دهند، فلسفه ادعا می کند که حقیقت این دنیا را بیان می کند، و به معنایی هم آن را بیان می کند

عوام (ن دنیا، منطق عامیانه فلسفه مذهب را به عنوان نظریه عام این دنیاي کاذب، ملخص جامع االطراف ای

 -غیر«فلسفه انسان را از . ، مقام منیع  روحانیت و مصداق و توجیه اخالق، افشا و معرفی می کند)الناس

رهایی می  - یعنی از ظواهر خیالی و غیر واقعی که بدون انتقاد بنیادي مورد قبول قرار گرفته اند -»فلسفه

iب روحانیت عصر خود استبنابر این فلسفه عصاره و لب لبا.  بخشد i i3 .  که به عمل انسان اعتقاد (فلسفه

  .حقیقت را در تاریخ و توسعه جوامع اولیه جستجو می کند) دارد

فلسفه که به عنوان حقیقت از جهان غیر فلسفی، . نیست) نظریه(و معذلک فلسفه چیزي به جز تئوري 

ود دنیایی جدید و غیرفلسفی در برابر خود از مذهب، از اساطیر و از سحر سرچشمه می گیرد، به نو به خ

از زندگی روزمره تا  -این جهان عبارت از چیست؟ این جهان عبارت است از فعالیت عملی. بوجود می آورد

  . فیلسوف با این فعالیت ها برخورد می کند. زندگی سیاسی

و نه آنها را دگرگون سازد فیلسوف، نه قادر است بدین فعالیت ها وصول یابد و نه  به اندماج آنها برسد 

وجدان فلسفی در رابطه ي خود با غیر . و سرانجام بدین نتیجه می رسد که فلسفه فی ذاته غیرکافی است

فلسفه از یک طرف موجب بروز نظریه . فلسفی انقسام می یابد و نمی تواند از این جدایی اجتناب کند

  .می شود» اثباتی وضعیت یا«، و از طرف دیگر موجب بروز نظریه »ارادیت«

یکی از این دو گرایش، . خصلت دوگانه وجدان فلسفی بوسیله ایجاد دو گرایش متضاد بیان می گردد

                                                          
         2 ii. Contribu on à la philosophie du droit de Hegel (1843-1844), premières lignes.

3!iii! Préface à la thèse de doctorat de Marx, sur Démocracie et Epicure.
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8   جامعه شناسی مارکس

است که انرژي عامل ) تئوریکی(این گرایش عبارت از خصلت نظري . مفهوم و اصل فلسفه را نگه  می دارد

. که به انرژي مؤثر و فعال تبدیل می گردد) فکر(توانایی موجود در روح : و فعال را از فلسفه اتخاذ می کند

رد نقد و انتقاد قرار می دهد گرایش دیگر،  فلسفه را مو. این گرایش هدفش تحقق بخشیدن به فلسفه است

هدف این گرایش الغا و ابطال . و ماجراهاي زندگی ي مردم، نیازمندیهاي آن را در رده اول قرار می دهد

  . این دو گرایش یا دو قسمت، حرکت را تقسیم کرده و جلوي آن را سد می کنند. فلسفه است

این گرایش تصور می : یر مدون ساختدر حقیقت اشتباه اساسی گرایش نخست را می توان به صورت ز

به گرایش دوم به صورت زیر می توان پاسخ . کرد که می تواند فلسفه را بدون امحا و الغاي آن تحقق بخشد

  .نمی توان فلسفه را، بدون تحقق بخشیدن آن، باطل ساخت : داد

ی، از تحقق فیلسوف همانند انسان مذهب. بطورکلی علی رغم مذهب، فلسفه می خواهد جهانی شود

. خواست هاي خود عاجز است و در همان مقیاسی که آن را به انجام می رساند، رو به  نیستی می رود

فیلسوف، جهانی غیرفلسفی را نشان می دهد، که می کوشد در آن . فیلسوف خود به خود ضایع می شود

فلسفه نمی تواند با نیروهاي  .ولی فلسفه از دخول در این جهان عاجز است. نفوذ کند و آن را دگرگون سازد

iخود، واقعیت را با حقیقت تعویض کند v4 .  

بنابر این در اینجا یک بیگانگی . سیمایی که فلسفه از انسان تصویر می کند، قابل تحقق پذیري نیست

  ). جهانی شود -که تالش می کند تا جهان را احاطه کند و تاریخی(فلسفی وجود دارد 

درآمده باشد و » مثل«فلسفه چیزي به جز مذهب نیست، که بصورت « : هدانتقاد اساسی نشان می د

فکر فلسفی . نیست» انسانی « سپس فلسفه چیزي به جزصورتی دیگر و نحوه وجود دیگري از بیگانگی ي 

نیست و فیلسوف که فی نفسه صورت مجرد جهان بیگانه است، خود را » فکر جهان بیگانه«چیزي بجز

  .v5»ی داندمقیاس جهان بیگانه م

فالسفه از واقعیت . درحقیقت، تدابیر و تکوِّن هاي فلسفی، وابسته به گروه ها و طبقات موجود است

تمثیل هایی را جذب می کنند که همیشه داراي مفهوم سیاسی هستند، یعنی رابطه اي با منافع گروه ها و 

  .طبقات و با مبارزاتشان دارند

ن را مورد انتقاد قرار می دهد و با حکومت متفاوت است، زیرا راه فلسفه از مذهب متمایز است، زیرا آ

حل هاي دیگر، براي مسائلی دیگر، غیر از مسائل و راه حل هایی که جنبه سیاسی ي آنی دارند، پیشنهاد 

آن گرایش هاي . معذلک تمثیل هاي فلسفی، تمثیل هاي گروه ها و طبقات مسلط می باشند. می کند

ده منافع، هدف ها و آفاق آینده مظلومان بوده اند، همیشه ضعیف بوده و مغلوب شده فلسفی که نشان دهن

با وجود سازش، نزاع و اختالفات، . فالسفه به دالیل ویژه خود، با مذهب و حکومت ائتالف می کنند. اند

می ترین از این هم بیشتر، مدون ترین و منظم ترین و جز. بطورغیرقابل اجتناب فلسفه را درهم می شکنند

  .فلسفه ها به یک بوروکراسی پیوسته اند

هر بوروکراسی، درحقیقت مالک یک سیستم آگاهی است که آن را توجیه می کند و کادرهاي آن را در 

) مادیت(ماتریالیسم . برمی گزیند و به ترقی آنها، در سلسله مراتب و اختیارات آنها، صورت قانونی می دهد

                                                          
4!iv! Tous ces textes sont groupés dans les oeuvres choisies de Marx, Gallimard, 1964, coll. « Ideés », et dans Marx, Presses 

Universitaires de France, 1964, coll. « SUP-Philosophes ». Nous en dégageons ici le sens d’une manière aussi brève et 
condensée que possible.

5!v! Manuscrits de 1844, pp. 126, 129, 130, dans la traduc on BOTTIGELLI (Edi on Sociale, 1962).
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9   جامعه شناسی مارکس

جامعه متشکل از : جامعه اي بوروکراسی شده باشد) پایه(و مناسب قاعده  فلسفی، می تواند بیان به جا

معمارها، وکال، نویسندگان و غیره که در بطن جامعه ي : قشرهاي اجتماعی بدون هدف بازرگانی و انتفاعی

  .شهرنشین جاي دارند

، تجمع چند قشر جامعه که هدف اصل اش:  در جامعه شناسی عبارت است از» جامعه ي مدنی«

» جامعه ي مدنی«اصناف در - حرفه ها.باشد و معموالً غیر انتفاعی است) زندگی ي مدنی(عملیات مدنی 

بیشتر با دستگاه محض موسوم به بوروکراسی ي سیاسی مناسبت می یابد، ولی پیوسته  - ي روحانیت

یعنی از طرفی آن . خالصه می بایستی از فلسفه تجاوز کرد. vi6تداخل ها، مبادالت، و توافق ها وجود دارد

و از طرف دیگر بیگانگی ي فلسفه، تجرید فلسفی و دگماتیسم ) طرح آن را به انجام رساند(را تحقق داد 

  .را دور ریخت) جزمیت منظم ـ وثوقیت منظم ـ یقینیت منظم(منظم 

ملخص مبارزات اجتماعی، نیازهاي اجتماعی، . حقیقت فلسفه در کجا واقع است؟ درتاریخ حکومت

viقتی را که ما کشف می کنیم، حقیقت اجتماعی استحقی i7  . از لحظه اي که درآن، واقعیت تاریخی و

به . اجتماعی عرضه می شود، دیگر فلسفه ي مستقل، علت هستی و وسیله وجودیت را از دست می دهد

پدید  جاي آن حداکثر می تواند خالصه اي از کلی ترین نتایجی را که از تکامل تاریخی حاصل می آید،

تصویري از امکان انسانی، روشها، مفاهیم، فکر : این نتایج چه می باشند؟ آنها را یادآوري می کنیم. آید

این . این تجریدها به خودي ي خود ارزشی ندارند. انتقادي ي اساسی که از توافق فلسفی رها شده اند

این . فلسفی را به حقارت گرفتتجریدها به چه درد می خورند؟ نقش آنها عظیم است و نمی بایستی ارث 

فلسفه وسایل پربهایی را به ارث می . ارث امکان می دهد تا مصالح و مواد تاریخی به رشته نظم درآید

گذارد، مشروط بر اینکه از این میراث، همانند فالسفه، متوقع و خواستار نسخه یا نمونه اي نباشیم که بنا بر 

توضیح و : فلسفه ما را به آستانه مسائل حقیقی می رساند. ي شوندآن دوره هاي تاریخی می توانند پی ریز

تشریح گذشته و حال و توضیح ممکن، تنظیم مصالح و مواد واقعیت و تبدیل واقعیت برحسب فرض هایی 

فلسفه وسایلی چند را در اختیار ما می گذارد تا بدین مسائل تقرب یافته و این مشکالت را . که در بر دارد

viکنیممطرح و حل  i i8 . خالصه، فلسفه با عبور از مطالعه انتقادي ي مذهب و انتقاد حکومت سیاسی، ما

  .را تا علوم واقعیت انسانی می رساند و نه دورتر

به او نظریه جبر اقتصادي را نسبت می . مارکس غالباً به عنوان یک عالم اقتصاد شناخته شده است

که بنا بر آن، نیروهاي تولیدي و سطح آنها به وسیله ) آن چه براي تأیید آن و چه براي انتقاد از(دهند 

نوعی مکانیسم و اتوماتیسم، سایر مناسبات و صور متشکله ي جامعه، یعنی مناسبات مالکیت نهادها و ایده 

« ، تیتر فرعی ي کتاب سرمایه، یعنی)آیا باز باید تکرار کرد؟(این تفسیر . ها را به دنبال خود می کشد

  . را فراموش می کند» د سیاسیانتقاد اقتصا

آیا سرمایه داري نیست که واقعیت اقتصادي، کاال، پول، ارزش اضافی و سود را شالوده خود قرار داده 

است؟ برخالف سرمایه داري، که در آن وساطت پول مناسبات انسانی بین اشخاص را به روابط کمی ي بین 

ر اساس روابط مستقیم بین موجودات بشري، یعنی اشیاء مجرد تبدیل می کند، جامعه قرون وسطایی، ب

                                                          
6!vi! Cf. Critique de la philosophie de l’Etat de Hegel, trad. MOLITOR, t. IV, des oeuvres philosophiques, pp. 97 et sq.
7!vii! Le re à Ruge, Septembre 1843.
8!  viii! Textes de l’Idéologie allemande, cf. Le matérialisme historique, Oeuvres choisies, pp. 124 et sq., Gallimard, 1964, 

coll. « Idées ».
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10   جامعه شناسی مارکس

در یک جامعه ي تغییر شکل یافته، . روابط مخدوم و خادم، نهاده شده است، ولی این روابط علنی است

iعلنی و آشکار می گردد - بدون اینکه صورت خادم و مخدوم داشته باشد -مناسبات دوباره x9 . اما اقتصاد

توزیع اشیاء در دوره غیر وفور بین گروه : از شناخت نوعی پراکسی سیاسی، به عنوان علم، عبارت است

. هایی که مقامشان از حیث اهمیت، نفوذ و اعمال در ترکیبات و ساختارهاي اجتماعی نامتساوي باشد

تجاوز اقتصاد سیاسی بایستی . اقتصاد سیاسی می بایستی متوقف شود و می تواند از سطح خود تجاوز کند

این . که حداکثر امکانات فنی را مورد استفاده قرار می دهد و به وسیله آن انجام پذیرددر جامعه وفور 

یعنی مجموع ضوابط و قواعدي که فعالیت ها و ثمرات را درجامعه هنوز به  -تجاوز شامل تجاوز حقوق

  .می باشد -مرحله وفور نرسیده توزیع می کند

این درست است که هر جامعه اي . طی نیستبنابراین اقتصاد سیاسی چیزي به جز علم قلت و قح

این پایه، مناسبات اجتماعی را تا جایی که . اقتصادي بوده و هست» پایه«درگذشته و حال داراي یک 

این پایه براي آنها موانعی بوجود می آورد و با . فعالیت هاي گروه ها و افراد را محدود کند تعیین می نماید

بعنوان نمایندگان (افراد با به کار انداختن امکانات خود . ا را تثبیت می کندمحدود ساختن آنها امکانات آنه

ابتکاراتی اتخاذ می کنند که به پیروزي یا شکست منجر می گردند، ولی واقعیت ) گروه ها و طبقات

معذلک . اقتصادي ي مفروض را دریک واقعیت اجتماعی ي بغرنج تر، عالی تر و دگرگون تر، درج می کنند

مناسبات تولیدي و مالکیت، : ر شکل جامعه ي سرمایه داري مستلزم دگرگونی پایه ي اقتصادي استتغیی

  .سازمان کار و تقسیم اجتماعی ي کار

و یک نحوه تولید، یعنی  - یعنی جامعه بورژوا - بدین ترتیب است که کتاب سرمایه، جامعه اي

کتاب سرمایه، این دو جنبه از واقعیتی واحد را، . را مورد بررسی قرار می دهد) سرمایه داري(کاپیتالیسم 

سرمایه داري ي رقابتی در عین حال از دو نظر درك . که به عنوان کمال و تامیت ملحوظ است، در بردارد

  .استدراك ظاهري و بررسی ي اعتراضی:  می شود

جامعه (عه از نقطه نظر استدراك ظاهري، اثرتحقیقاتی ي مارکس، به تنظیم خود به خودي این جام

تشکیل نرخ سود : و مکانیسم تعادل، متمایل به حفظ ساختار ها یا ترکیبات آن، نائل می گردد) بورژوا

سرمایه داري ي رقابتی، یک سیستم را ). تراکمی یا متراکم(معدل، نسبت هاي تولید مجدد گسترده 

مناسبات تولیدي و . کاال :در بطن این سیستم براي کار انسانی، صورتی مدون می گردد. تشکیل می دهد

) ترکیب(مالکیت خاص سرمایه داري بر نیروهاي تولیدي و همچنین بر نیروهاي اجتماعی، نوعی ساخت 

  . تحمیل می کنند

از نقطه نظر بررسی ي اعتراضی، مارکس نشان می دهد که چگونه پرولتاریا از راه مبارزه علیه 

باز . می گردد) متوجه ـ روان(خت سرمایه داري سایق به سوي شنا - یعنی طبقه حاکم و مسلط -بورژوازي

« دو نیروي . هم فراتر می رود و ثابت می کند که سرمایه داري ي رقابتی، محکوم به محو شدن است

آن را تهدید می کنند و به انحالل یا تخریب و در هم کوبیدن ساختار هاي داخلی » اقتصادي  -اجتماعی 

اینها نتیجۀ تمرکز و متراکم شدن اجتناب ناپذیر سرمایه ها ( گر و انحصارات طبقۀ کار: ي آن، گرایش دارند

  ).هستند

کوتاه سخن، در کتاب سرمایه یک نظریه اقتصاد سیاسی وجود دارد، ولی این اثر، یک کتاب علم اقتصاد 

                                                          
9!ix! Cf. Capital I, 1, 4.
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بنیادي راه گذار اقتصاد سیاسی از معبر انتقاد اساسی و : این اثر شامل چیزهاي دیگري هم هست.  نیست

با تبدیل آن به جنبه اي از کلیت واقعی،  - یا بهتر بگوئیم تفسیر اقتصادي - تفسیر به زبان اقتصادي.ي آن

  .همانند کلیت ادراکی، که آن را فرا یابد و طرح و بیان نماید، این اثر را معلول و ابتر می کند

. »م را قبول داریم، علم تاریخمافقط یک عل« : می نویسد) 1845(مارکس درکتاب ایدئولوژي ي آلمانی 

اینجا . دارد را عرضه می» ماتریالیسم تاریخی«مارکس، در این اثر که با همکاري انجلس تهیه شده، اصول

در بادي امر، نسخه . اندیش ي مارکسیستی است - »تاریخ لسان ـ تذکره نگارانه«تفسیر  -نقط ي عزیمت

کند که تاریخ یک علم بنیادي  ین نسخه، تأیید و ثابت میا. نامبرده در باال روشن جلوه می کند) فرمول(

معذلک، با خوض و غور، این پرسش پیش می آید که، مارکس در اینجا چه می . علم وجود بشري: است

  بوده است؟ داند؟ و غرضش از تاریخ چه خواهد بگوید؟ چگونه و چرا این علم را تا این حد برتر می

اقعیت بشري است، چگونه مارکس توانست به تحقیقات اقتصادي خوب، اگر تاریخ علم منحصر به و

، ازیک )بررسی ي اقتصادي(به اقتصاد لسانی ) تذکره نگاري(بپردازد؟ آیا مارکس با گذار از تاریخ لسانی 

  ، به سوي علم جزئی ي دیگر عبور کرده است؟ )که لحظه اي زیاد ارزیابی شده بوده باشد(علم جزئی 

درمقدمه و مؤخره کتاب سرمایه و همچنان در ال بالي این اثر نهفته است؛  پاسخ بدین پرسش ها

و تکون سرمایه داري ي رقابتی را درکلیت خود عرضه می ) پیدایش(مارکس درکتاب سرمایه، جریان شدن 

تحقق : پایه ي کار بر این فرض استوار است که اثر مورد بحث درمجموع و سراسري عبارت است از. کند

، افول می )نمو می کند(بزرگ می شود  - به عنوان یک واقعیت که بوجود می آید - رمایه داريجامعه س

و عین این حقیقت، درطبیعت، درموجودات اجتماعی، افراد، ایده ها، نهادها،  همه تحقق . یابد و می میرد

هاي مختلف درسطوح چندگانه بسط و گسترش می یابد؛ در تراز) رقابتی(تاریخ سرمایه داري . می یابد

تئوري کاال و پول، ارزش اضافی، نرخ سود، (اقتصاد سیاسی  - در این اثر) پژوهشگر(خواننده . قرارمی گیرد

؛ )مخصوصاً تاریخ انگلستان، تاریخ بورژوازي و سرمایه داري ي انگلیس(؛ تاریخ عام )تراکم سرمایه، و غیره

وناگون ما قبل سرمایه داري، در بارة خانواده مشاهدات و مالحظات مختلف در باره جوامع گ(جامعه شناسی 

آیا نمی توان گفت که . را باز می یابد) ي بورژوازي، در باره ي رؤیت  طبقات مرئی از درون آنها و غیره

آن  - به عنوان شناخت و علم - مارکس طرح یک تاریخ کل به معناي دقیق را ترسیم کرده است، که تاریخ

باشند، ) هم گرا(و تاریخ به عنوان علم، هر چند متقارب ) پروسسو(ن روند را نمی رساند؟ تاریخ به عنوا

، منظورمان )هیستوریسیته(وقتی می گوئیم واقعیت تاریخی، یا به زبان گویاتر، تاریخیت . منطبق نیستند

به وسیل ي خودش در فعالیت ) به معناي وسیع و دقیق کامل کلمه(حدوث تام موجود بشري، تولید آن 

موجود بشري مولود طبیعت است؛ پیدا می شود، سر برمی فرازد، و محکم و استوار می . اوست عملی ي

. آنچه که حدوث می یابد، محصول کار، محصول مبارزه علیه طبیعت و علیه نفس خودش می باشد. گردد

 حدوث انسان اجتماعی، همانند. در این حدوث دراماتیک، صورتهایی و سیستمهایی پدیدار می گردند

انسان طبیعی، موجب پیدایش تعادل هاي نسبی و لحظه اي می شود؛ این حدوث ساختارهایی را تولید می 

حدوث، این ثبات ها و این ساختارها را دیر یا زود اخذ می . کند که برخوردار از یک ثبات موقتی هستند

بدین . و حفظ می شوند این ساختارها مدتی بر جاي مانده. آنها را حل می کند و تخریب می نماید. کند

  .جهت الزم است که این ساختارها فی نفسه و لنفسه، مورد مطالعه واقع شوند

او، که سراسر » جوهر«. خود را به عنوان موجود تاریخی می شمارد) فردي و اجتماعی(پس انسان 

ود را تولید او در پراکسی شکل می گیرد، خلق می شود و خ. تاریخی است، درتاریخ باز و گسترده می شود
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ي عملیات متقابل افراد،  هو کار است، که نتیج) دست آورد(هر چه در اوست، همه  اثر . می کند) حاصل(

. را در برگیرد) تام(ولی تاریخ فقط می تواند برخی از جوانب این تاریخ کل . گرو ها، طبقات و جوامع است

تشکیل اجتماعی ـ «معذلک . عمیق تر اخذ کند این انسان می تواند و بایستی بکوشد تا این تاریخ را هرچه

، به گفت ي مارکس، جوانب متعددي دارد، داراي ترازهاي مختلف است و نمی تواند درحیطۀ »اقتصادي

هرکدام از رشته هاي اقتصاد، روانشناسی، جمعیت شناسی، مردم شناسی، . جوانب معدود بررسی شود

  .شود جامعه شناس که چه عرض .حرفی براي خود دارند

برحسب تفسیري که هنوز در روسی ي شوروي گسترده است، ماتریالیسم تاریخی، معادل جامعه 

داراي همان ارزشی است که جامعه شناسی ي عمومی درکشورهاي سرمایه داري . شناسی ي عمومی است

ومی ي ، شامل قوانین عم]جاري در روسیه شوروي ي[ماتریالیسم تاریخی، بنا به مارکسیسم رسمی . دارد

: همه ي جوامع بشري با وسعت و اهمیت بیشتري است، یعنی قوانین حدوث صادق در بررسی هاي تاریخی

  .تضادهاي محرك، تغییرات کیفی ي جهشی، تغییرات کمی ي تدریجی

در واقع چگونه می توان قوانین عام . براي اندیش ي مارکسیستی، تفسیري ناگویاتر از این وجود ندارد

که جامعه شناسی ي ماتریالیستی به توسع ي اجتماعی اعمال می کند متصور شد؟ یا این دیالکتیک را 

قوانین عام را به فلسفه مربوط می کنند؛ عرضه و ارائه  ماتریالیسم تاریخی به عنوان بخشی از ماتریالیسم 

. عام می شوند و در اینجا به راحتی آماج تیر انتقاد فلسفی بطور.  »سیاسی -فلسفی « دیالکتیک، سیستم 

به طریق قشري و  -در اینجا فکر می کنند که می توان خطوط و مشخصات جوامع را بر مبناي فلسفه

یا اینکه . بدین ترتیب به تراز تئوریکی هگلیانیسم و حتی عقب تر از آن می افتند. استنتاج کرد - انتزاعی

درنتیجه، آن را به عنوان ابزار فراگیري مربوط می کنند؛ و ) روش تحقیق(این قوانین را به یک متودولوژي 

و دریافتی، براي تجزیه و تحلیل جوامع واقعی مورد استفاده قرارمی دهند و براي محتوا و تجزیه ي جوامع 

درآن صورت جامعه شناسی ي عینی، بایستی بر مبناي روش دیالکتیک . واقعی، جائی منظور می دارند

از اینجا به بعد ماتریالیسم . ل ي مارکس، ساخته و متشکل شودتدوینی ي هگل و تغییر شکل شده به وسی

پذیرفته شود، ولی نه به عنوان » پیشگفتار و مقدمه اي بر جامعه شناسی«تاریخی می تواند به عنوان 

از طرف دیگر، این نظریه مطرود از ناحیه ما،  تجزیه ي دیالکتیکی حدوث و جنبه »  !دانش جامعه شناسی«

یعنی از طرفی روندها، محتواها؛ و از طرف دیگر صورت هایی که از آن . ده می گیردهاي آن را نادی

و یا اینکه . به حساب نمی آیند و از قلم می افتند -یعنی  سیستم ها و ساختارها -استخراج می شوند

کیفی، اجتماعی، توسعۀ (و از طرف دیگر، توسعه ) کمی، اقتصادي، نمو تولیدات مادي(ازطرفی، نمو 

ناقص می شود و تقریباً صورت متافیزیکی به ) شدن(مفهوم تکون ). اسبات انسانی و بغرنجی و غناي آنهامن

  .علی رغم ادعاهاي اعتقادات به تاریخیت عینی و ماتریالیسم و دیالکتیک و به علم - خود می گیرد

او براي انسان، . داز این نظر نیز با هگل قطع رابطه کر. مارکس یک فلسفه ي تاریخ ایجاد نکرده است

تصاحب وجود طبیعی (برمبناي طبیعت و نیاز، به منظور اکتساب بهره بري  - تولید انسان بوسیلۀ کار

پس مارکس یک علم تاریخ را متصور شد که از قید محدودیت آزاد  .را به عنوان کلیتی متصور شد - )خود

 -اري با سایر علوم، تکامل وجود بشري رااین علم بایستی در اثر همک. تاریخ حوادث و تاریخ نهادها: است

یک » ماتریالیسم تاریخی« عبارت . متقارب سازد -درهمۀ جوانب و درکلیه ي سطوح فعالیت عملی ي خود

فلسفه ي تاریخ را نشان نمی دهد، بلکه پیدایش انسان کلی، موضوع هر نوع علم واقعیت انسانی و عینی ي 

یم که این تشکل به یک تاریخ فرهنگ و نیز به یک تاریخ اقتصادي خاطر نشان می کن. عمل را می نمایاند
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مارکس روي خود . البته مارکس از دادن تعریفی براي وجود بشري خودداري می کند. خالصه نمی شود

چگونه می توان انسان را از . حساب می کند، تا در پراکسی خودش را تعریف و تعیین کند) بشر(انسان 

طه اي دیالکتیکی، وحدت و جدائی، مبارزه و اتحاد دارد، جدا کرد؟ سرنوشت بشر طبیعت، که با آن راب

  . چنین است که طبیعت را دگرگون سازد، اطراف و دورامون و شخصیت خود را تصرف کند

اکنون که تفاسیر اقتصادي و تاریخ نگاري ي اندیشه ي مارکس را کنار زدیم، آیا باید برویم و تفسیري 

این تفسیر . ا برگزینیم؟ آیا مارکس را یک نفر جامعه شناس بینگاریم؟ البته که آن هم نهجامعه شناسانه ر

این تفسیر، آغاز کار را بر حذف فلسفه اي که به مارکس استناد . تا حدودي درآلمان و اتریش رواج داشت

فلسفه ي مزبور بدون استخراج معناي فلسفه و فرمول بندي و تدوین نظریه گذار  - داده استوار نموده بود

پس این تفسیر به دلخواه، اندیشه ي مارکس را دست و پا می برید، گفت . در وسعت و عظمت آن) تحقق(

میدان می  - که هدفش فرود و غرق در بیزانتینیسم دوران قرون وسطائی بود - و شنودهاي بدون انتها را

اندیشه ي مارکس که . ی افتادم» کنت«در این منظر مطروحه، مارکسیسم در خط مکتب اثباتی ي . داد

متد دیالکتیک، به سود . دست و پا بریده می شد، به کندي می گرایید و برندگی ي خود را از دست می داد

درکتاب . ، به تیرگی می رفت و اعتراض انتقادي به سود مالحظه و مشاهده ضعیف می نمود»واقعیت« 

. تضاد دیالکتیکی را در تاریکی نمی انداختسرمایه، استعمال مفهومی کلیدي، یعنی مفهوم کلیت، 

بین غیریت و  -برعکس، تضاد حدتی می یافت که در منظومه ي هگل گم شده بود؛ انسان ها و آثار

انسالب، بین گروه ها و طبقات، بین قواعد و ساختارها و بین روبناها و تناقضات، در اثر و نظر مارکس تکثیر 

کل انگاري ي (شناسی، برعکس، مالحظه ي جامعه به عنوان یک کل  در دامنه ي جامعه. و تشدید می شد

. فرایافت طبقات و مبارزات طبقاتی، پوشیده و مخفی می شود. ، تضاد را کوچک نشان می دهد)جامعه

جامعه شناس . همانندي می نماید) حکومت ملی(و اتاي ناسیونال ) ناسیون(؟ به آسانی با ملت » جامعه«

وقتی که با اندیشه ي مارکسیستی مربوط شود، به آسانی در کادرایدئولوژکی و ) سوسیولوژیسم(لسانی 

جامعه . جاي دارد، وارد می شود] 1875[» گوتا « سیاسی، که به شدت آماج انتقاد مارکس در برنامه 

و . شناسی ي اثباتی، که خود را به مارکسیسم می چسباند، همیشه به اصالح طلبی گرایش نشان داده است

این جامعه شناسی در مسیر مکتب . ین جهت درنظر بعضی مذموم و در نظر برخی ممدوح جلوه می کندبد

 -در ارتباط  با جناح چپ رومانتیسم - اثباتی، امروزه علناً محافظه کار شده، در صورتی که در اصل این علم 

  .در باره معرفت و انتقاد از سن سیمون و فوریه، جدا نبود

آنان که با دیدن عنوان این کتاب، چنین . ا مارکس را جامعه شناس معرفی نمی کنیمبه دالیل بسیار، م

ادعائی اظهار داشته باشند، نشان می دهند که یا این کتاب کوچولو را باز هم نکرده اند، یا از داشتن سوء 

مشاجرات، از این اگرما در اینجا بدین امکان اشاره می کنیم، بدان دلیل است که در جریان . نیت ابا ندارند

مارکس جامعه شناس نیست، معذلک در مارکسیسم یک جامعه شناسی وجود . بدتر هم مشاهده کرده ایم

  .دارد

چگونه می توان این قضایا را که ناهمساز می نمایند دریافت؟ با احتساب دو گروه فرایافت ها و 

  : استدالالت

طبیعت و انسان، وحدت علوم ماده و  اندیشه ي مارکسیستی، وحدت واقعی و شناخت، وحدت) الف

اندیشه ي مارکسیستی در حدوث و در فعلیت، کلیتی را اکتشاف می . علوم اجتماعی را تأیید می کند

یعنی اندیشه ي . کندکه شامل ترازها و جنبه هاي گاه متمم، گاه متمایز، گاه متناقض می باشد
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و غیره، ولی شامل این نقطه .... ه روانشناسی، نهمارکسیستی فی نفسه، نه تاریخ است، نه جامعه شناسی، ن

آري اصالت اندیشه ي مارکس، تازگی و سود دراز عمر آن، در همین . نظرها، این جنبه ها، و این ترازهاست

  .جا نهفته شده است

را به تبعیت از علوم جزئی که » سرمایه«از پایان قرن نوزدهم، می کوشند تا اثر مارکس و بویژه کتاب 

موضوع  - و که مارکس هرگز مجاورت آن علوم را نمی پذیرفت - به بعد جنبه ي تخصصی یافته اند ازآن

را به یک کتاب تاریخ » سرمایه « ) تئوریکی(اندیشه خود قرار دهند و در این گذر، مجموعۀ نظري ي 

  . اقتصاد سیاسی، یا جامعه شناسی، یا باز هم فلسفه، تقلیل دهند

فلسفه، اقتصاد سیاسی، تاریخ، : نمی توان در این مقوالت ضیق جاي داداندیشه ي مارکسیستی را 

که می کوشد اشکاالت مولود از تقسیم » اشتراك رشته « اندیشه مارکسیستی در مفهوم . جامعه شناسی

رفع و اصالح کند، نیز جاي  - نه بدون بروز اغتشاش و درهم و برهمی - جزء به جزء کار را درعلوم انسانی

قیقات و جستجوهاي مارکسیستی به یک کلیت متفاضله متوجه است که با مرکزیت دادن به تح. ندارد

یعنی رابطۀ دیالکتیکی بین انسان اجتماعی : تجسس و فرایافتهاي نظري، حول یک مبحث پیش می رود

  ).متنوع و پرشمار، متناقض(فعال و آثار 

کس سرمایه داري ي رقابتی را ارائه داد، تخصص جزء به جزء علوم واقعیت انسانی، از زمانی که مار) ب

کلیت دیگر نمی تواند همانند عصر مارکس، از طریقی واحد، هم از درون و هم از برون . داراي معنائی است

و معذلک ما نمی توانیم جدائی ي علوم جزئی را . ، درمالحظه و اعتراض درك شود)نسبت به ممکن(

ولی واقعیت . جامعه به عنوان یک کل و انسان کلی: می کند این جدائی، کلیت را فراموش .تصدیق کنیم

به عالوه، ما فقط با . انسانی بغرنج می شود، این بغرنجی ي متزاید، جزء تاریخ به معناي وسیع کلمه است

یک کلیت در هم شکسته سر و کار داریم که اجزاء آن با هم مقابله می کنند و گاه ولو اینکه متخاصم هم 

جهان سومی، فرهنگ » نحوه«سوسیالیستی، » نحوه«سرمایه داري، » نحوه«: م جدا می شوندنباشند، از ه

» جهانشمولی«و » نحوه«بدان حد که بر آن شدند که فرایافت هاي . هاي مختلف، اشکال مختلف حکومت

  . را به جاي کلیت، به منظور گسترش و توسعه ي تکنیک در مقیاس جهانی، بپذیرند) موندیالیته(

دانائی و خصلت کل واقعیت، با یک رشته واژه نامه که درحال استقرار است، با پیش فرضیه  وحدت

پس امکان دارد که آثار مارکس را با قبول یک جامعه . هائی ضرور درعلوم اجتماعی، برجاي مانده است 

حکومت و شناسی ي خانواده، شهر و ده، گروه هاي جزئی، طبقات، جوامع بطور کلی، شناخت بطور کلی و 

و این کار را می توان در مقیاسی مقبول و عالی  بدون محدود . مورد آزمایش و مطالعه قرار داد... غیره 

از طرف دیگر . انجام داد - اقتصاد سیاسی، تاریخ، جمعیت نگاري، روانشناسی -ساختن حقوق علوم دیگر

با ادامه  اثر مارکس،  با پژوهش ، جزئیات و تناقضات آن  را »جدید«ممکن است بتوان پیدایش جامعه ي 

  .سی قرار دادراتی ي مارکس،  مورد برقیقبر اساس سرمایه  و با روش تح
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) کاخی به معناي کافکا(مارکس در سراسر عمر خود با هگل براي در هم کوبیدن حصن حصین هگلی 

مبارزه کرد تا مایملک خود را از او اخذ کند و یا بهتر بگوئیم، از ورشکستگی ي سیستم مطلق هگل آنچه را 

  . که الزم و ممکن بود نجات دهد

پیش معماها آفرید و مباحثی براي تحقیق عرضه رابطه ي مارکسیسم با هگلیانیسم از مدتهاي خیلی 

رابطه اي دیالکتیکی، یعنی متعارض بین دو اندیشه، در عین حال انفصال و اتصال و هم تداوم و . داشت

  .تبادل وجود دارد

مارکس خیلی دیر، پس از نوشتن کتاب سرمایه، با تعیین دقیق وجه تمایز بین روش او و روش هگل، 

که آن خود مأخوذ (مع الوصف خیلی زود مفهوم گذار را . دیالکتیکی ي خود می شودموفق به تدوین روش 

ـ که نقطه ي اوج و غایت و عامل ازحرکت باز دارنده ي تز و آنتی ) هم نهاد(به جاي سنتز ) از هگل است

  .در ساخت منظومه ي هگلی است ـ قرار داد) پادنهاد ـ برابر نهاد(تز 

هگلی، نکته به نکته، مو به مو و بخش به بخش، و نشان دادن آن که در  از سر گیري و طرح اندیشه ي

کجا و در چه مورد اندیشه مارکسیستی ادامه دهنده اندیشه هگلی است و نیز شناساندن ما به التفاوت 

  .بنیادي ي اندیشه مارکسیستی با اندیشه ي هگل، بیرون از میدان جستجوي کنونی ي ما است

قطه انفصال یا شکاف بسنده می کنیم، که در اثر موقعیت ها و شرایط بغرنج به در اینجا به تعیین ن

. انفصال در مورد مسئله ي حکومت پدیدار می شود. فراموشی سپرده شده یا عمداً پوشیده مانده است

حکومت جامعه را منسجم و . حکومت به عقیده و براي هگل، فیلسوف حکومت، ایده را متجسم می سازد

و » پیشه ها«بدون حکومت، عناصر و گشتاورهاي حقیقت اجتماعی، یعنی مشاغل، . کند متعالی می

مثالً اخالقیت (اصناف، گروه هاي جنبی از قبیل خانواده و شهر و سر انجام نیاز ها و آداب و قرارداد ها 

می  گسیخته و متالشی) عینی یعنی عرف و سنت و عادات، و اخالقیت ذهنی یعنی احساس تعهد و وظیفه

دیگر نه چیزي . با بودن حکومت مدرن، مبتنی بر اساسنامه و تشکیالت، تاریخ به کمال می رسد. گردند

بر عکس، از دید مارکس حکومت به جاي اینکه . وجود دارد که از زمان انتظار داشته باشیم و نه از عمل

ود جمع نماید، خود چیزي به جز شرایط را ایجاد کند و آنها را بوسیله طریقه اي متافیزیکی به زیر لواي خ

بنا به استعمال و بکار بري ي واژه اي که مارکس . نهادیکه تابع شرایط تاریخی ي خویش است نمی باشد

هنوز به هنگام انتقاد بنیادي از حقوق و حکومت هگل بکار نمی برد، نهاد هاي تشکیالتی داراي قاعده اي 

و (ولی در باره ي عقیده و تز هگلی، که طبقه متوسط را . هندهستند و روبنا ها را تشکیل می د) پایه اي(

طبقه عام می داند، طبقه اي که حامل آگاهی و ) نیز بوروکراسی ي حکومتی را که بدان وابسته است

و . آیا انتقاد مارکسیستی انتقادي تئوریکی است؟ آري. معرفت است، مارکس آن را با شدت مطرود می داند

ولی این انتقاد در آن واحد و اساساً . ي، تا کنه تجزیه و تحلیل فرایافتها پیش می رودحتی تا ریشه ي تئور

منظومه ي هگلی، عمل و پراتیک را تحریم می کند، زیرا افق را مسدود و . هم هست) پراتیک(عملی 

مارکس براي مردم . مارکس بعنوان مرد عمل به میدان اندیشه پاي می نهد. حدوث را متوقف می کند

مارکس . ، براي سوسیالیسم و کمونیسم، براي پیشرفت و تطور جامعه مبارزه می کند)دموکراسی(االري س

یک استراتژي طراحی می کند، طرحی متکی به طبقه ي کارگر، زیرا این طبقه اجتماعی با نهاد هاي 

نچنان منظومه مارکس نمی تواند آ. اجتماعی ي موجود مخالفت می ورزد و نهادهاي موجود را نفی می کند

به معناي وسیع و شدید واژه، مقدس و (فلسفی را که حکومت موجود را به رسمیت بشناسد ) سیستم(ي

: توجه داشته باشیم که منظومه ي هگلی یک سیستم فلسفی ي کامل و تام است. تأیید کند) قانونی بداند
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اً و همدوش از خالل انتقاد ریشگی انتقاد ازحکومت و انتقاد از فلسفه، متوازی). المنظومه ( آري سیستم 

  .سیستم فلسفی ـ سیاسی پیش می روند

سخن » گالیله ـ دکارت«همچنان که در علوم طبیعت، از انقالب . ولی این گسیختگی مانع تداوم نیست

در . گفته می شود، همانسان می توان از انقالب هگلی و مارکسیستی در معرفت و شناخت بشر حرف زد

این . مستند شود» کانتیسم«و » کانت«در این زمینه به ) انقالبی ( آن است که جهش اینجا صحیح تر 

انقالب در چه مورد و درکجاست؟ در آنجا که به عقیده ي هگل اوالً و به عقیده ي مارکس ثانیاً، موضوع و 

دوین یافته قبل از آنها در علوم و فرایافتهایی که تا آن وقت ت. هدف تحقیق و شناخت مسئله ي زمان است

، حذف نشده؛ بلکه »مکانیسم«البته زمان، حتی در پیشرفته ترین . بود، نقش نخستین به فضا احاله می شد

در آثار هگل و به عقیده ي او، . منتج از فضاست و بوسیله ي آن تعین یافته؛ بدان وابسته و تابع بوده

) وجدان(کال و لحظات آگاهی ي حدوث تاریخی، توالی ي اش: حدوث مقام اولویت را اشغال می کند

وقتی که هگل به تدوین و تنظیم فلسفه می پردازد، زمان را ساکن انگاشته و متوقف می سازد و . بشري

براي آن موعد و غایت نهائی را در حکومت موجود و در سیستم خودش تثبیت نموده و بدینسان ژرفترین 

حدوث . ل را از سرگرفته و عمق آنرا در می یابدمارکس اندیشه ي هگ. اندیشه ي خود را تخریب می کند

انسان و انسانیت . مگر نه این است که طبیعت و جامعه تاریخاً درك می شوند. حقیقتاً جهانشمول می گردد

زمان کار اجتماعی، توزیع فعالیت ها در زمان، پیدایش صورتها و . زماناً متمایز و متصف می گردند

آثار موسوم به فلسفی، این تعمق و ژرفا نگري ي زمان را با روشی همخوان و  .در زمان) ترکیبات(ساختارها 

متوافق دنبال می کنند، تا آن حد که تعمق به ژرفترین نقطه رسیده و هر گونه تدوین فلسفی و صورت 

به مرتبه ي شناختن انسانیت و آدمیت . بندي را که قطعی و ابدي انگاشته می شد منفجر می نماید

هگل . نی جدا کردن و اخذ آنچه که در جریان طریقه حدوث، از آن و در آن، مولود می شودیع: رسیدن

ولی معذلک هگلیانیسم . سیستم دانایی ي او خطرناك است. نتوانست براي آزادي سیستمی ارائه دهد

  .شناخت زمان را که بنیاد هر نوع شناختی از انسان است پی ریزي کرده است

» موجوداتی«. در نظریه مارکس، بیش از نظریه هگل، جنبه دوگانه زمان یعنی نمو و توسعه، جاي دارد

یعنی بعضی از خواص و کیفیاتشان متدرجاً . که درحدوث با نوعی ثبات تولید می شوند، نمو می کنند

زمان و در همین  در همین). پس قابل اندازه گیري اند(این خواص جنبه ي کمی دارند . افزایش می یابند

بین این دو رابطه . نمو و توسعه توأم پیش می روند. حدوث، خواصی جدید، تنوعاتی کیفی، بروز می کنند

هرآن موجودي که فقط . اي وجود دارد که تابع و تحت عامترین قوانین اندیشه ي دیالکتیکی می باشند

) نمو و توسعه(ین دوجنبه ي حدوث معذلک ا. نمو کمی داشته باشد به زودي یک عجیب الخلقه می شود

این قبیل غولها و عجایب المخلوقات وجود دارند . متفاوتند و گاه از هم جدا و نسبت به هم واگرا می شوند

پس بدین ترتیب، نمو کمی و . و حتی نادر هم نیستند و شاید نمایانگر و نمود صورتی از افول و مرگ باشند

) تطور(توسعه از مراحلی جهشی می گذرد؛ توسعه . داوم استتوسعه هم کیفی و غیر م. مداوم است

. توسعه را کمتر از نمو می توان پیش بینی کرد. نمو به سهولت قابل پیش بینی است. مستلزم آنهاست

توسعه حتی ممکن است که حوادث غیر قابل مترقبه همراه داشته باشد، مثالً احتماالت، وقوع حوادث 

تاریخ مملو از . که نمی توان آنها را به گذشته و یا به سرنوشت نسبت دادشگفت آور با خصایصی جدید 

  . آفرینش هایی است که از نظر نماد صوري و آثار، غنی تر از پیش بینی ها و انتظار و خوض و غور است
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توان به  آنگاه که آثار هگل به ویژه فلسفه ي حقوق او در پرتو مارکسیسم قرائت شود، در آن می

هگل حالتی را مورد بررسی قرار می دهد که خودآن را که جامعه ي مدنی . فهوم پراکسی رسیداکتشاف م

حکومت و موظفان آن، دیوانخانی و یا (نام گذاري می کند؛ و جامعه ي مدنی را از جامعه ي سیاسی 

فراد و جامعه ي مدنی مشتمل است بر نیاز هاي ا. متمایزکرده و مورد بررسی قرار می دهد) بوروکراتیکی

گروه ها، نیازهائی که زندگی اجتماعی دریک سیستم همساز و متوافق تشکل می دهند و که تقسیم کار به 

خانواده، تنه : نیز هست) فرعی(جامعه ي مدنی همچنین شامل گروه هاي جزئی . ارضاء آنها گرایش دارد

عناصر روي یکدیگر اثر می همه ي این . ، شهر ها و گروه بندي هاي سرزمینی)حرفه ها( هاي پیشه ها 

گذارند و از تأثیر متقابل آنها، مجموعه اي تشکیل می گردد، یعنی جامعه ي مدنی که درآن، واحد با 

  . حقوق، حکومت، دولت و دستگاه دیوانی ي حکومت معجون می شود

به . در اثر هگل، درهمین مراحل، مفهوم پراکسی یافت می شود، ولی در عین حال به چشم نمی خورد

ي هگل، حکومت مطلقه، و مؤید ربانی ي من عنداهللا، شرایط خود را » فلسفی و سیاسی« واقع در سیستم

تحمیل و اعمال می کند، شرایطی که اهمیت و سود آن چیزي بجز مصالح ساختمانی ي قضائی و سیاسی 

خالی ي ویژه ي تو» ـ لحظاتمومانها «از آنجائی که هگل در این عناصر و شرایط، بجز مراحل . نیست

  .واقعیت عالی، یعنی حکومت، چیزي نمی بیند، آنها را بی اهمیت می انگارد

خانواده درمبحث اظهار نظر در باره فویر باخ، در کتاب  1844معنا و مفهوم پراکسی، در دستخط 

می پدیدار ) نگارش یافته 1846ـ  1844که با همکاري انگلس در سالهاي (ایدئولوژي ي آلمانی و  مقدس

  . شود

، مقوالت و مفاهیم بنیادي ي فلسفه، فرایافت هاي ماتریالیسم و ایدآلیسم را مطرود می 1844دستخط 

به معناي فلسفی چیست؟ جوهر عبارت است از طبیعت مسخ شده ي ) شیئ قائم به ذات(» جوهر«. کند

چیست؟ وجدان عبارت ) شعور(و معکوساً وجدان . متافیزیکی درجدائی اش از انسان) تنکیري و تزویري(

  .متافیزیکی ي انسان در جدائی اش از طبیعت) منکر ـ متخنث(مسخ شده ي ) عقل(است از روح 

این دو . با پراکسی ي انقالبی، دو تفسیر جهان هستی، یعنی ماتریالیسم و ایدآلیسم، ساقط می شوند

پس (م، خصلت انقالبی آن ویژگی ي مارکسیس. تفسیر، تضاد و در نتیجه وجود خود را از دست می دهند

، مولود یک موضع گیري ي ماتریالیستی نیست، بلکه زاده ي خصلت پراتیکی ي آن است )خصلت طبقاتی 

یعنی گذار آن از فلسفه یا . [که خیالبافی، یعنی فلسفه یا ماتریالیسم و ایدآلیسم را پشت سر می گذارد

  ].ماتریالیسم و ایدآلیسم

اگر . قرن هیجدهم پراکنده اند) بورژوازي(کار پیشین ، بویژه در اندیشه ي تعابیر و تفاسیر جهان در اف

هم حقیقت است که فلسفه ماتریالیسم من حیث المجموع فلسفه ي طبقات مظلوم و انقالبی بوده که 

این طبقه با تشریح و توضیح . بورژوازي را هم شامل است، ولی نقش طبقه ي کارگر اساساً جدید است

جامعه بر مبناي صنعت، که این امکان را فراهم می کند تا به درك پراتیک آدمی بطور کلی عمل (پراکسی 

قاطعانه تفاسیر پیشین را که مربوط به مراحل قدیمی و گذشته ي مبارزه ي طبقاتی است ) نایل گردد

  .پشت سر میگذارد

ی کند و براي این ، اوضاع و احوال طبقه کارگر را روشن م)نظري(مارکسیسم که از لحاظ تئوریکی 

به ارمغان می آورد، فلسفه اي مادي نیست، زیرا ) تئوري(طبقه آگاهی ي طبقاتی در سطح نظریه 

مارکسیسم نه ایدآلیست است و نه ماتریالیست، زیرا مارکسیسم اساساً و . مارکسیسم اساساً فلسفه نیست
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کسیسم تاریخیت وجود بشري و مار. مارکسیسم تاریخیت شناخت را توضیح می دهد. عمقاً تاریخی است

  . تشکل اقتصادي ـ اجتماعی را می گستراند

نه تنها فلسفه هیچ چیزي را توضیح نمی دهد، بلکه فلسفه خود نیز بوسیله ي ماتریالیسم تاریخی 

فلسفه با سیر خیال پردازانه و پنداربافانه ي انفعالی ي خود، تسلیم وضع موجود . تصریح و توضیح می گردد

برخورد تماشاگرانه . فلسفه جهان را تغییر نمی دهد بلکه تفاسیر جهان را دگرگون می سازد .می شود

که نتیجه ي دورادور و کهن تقسیم کار است، چیزي بجز یک فعالیت ابتر معلول و جزئی ) اندیشه پرورانه(

  .نمی تواند باشد

. فعالیت عالی و کل باشدفلسفه نمی تواند مدعی دارنده ي عنوان . ولی حقیقت عبارت است از کل

نتایجی که از این فعالیت پندار بافانه حاصل شده، علیه و متضاد با واقعیاتی است که از تجربه بدست آمده 

هر مطلق بمثابه . مطلق هاي بی حرکت وجود ندارند، همچنانکه ماوراي روحانیت عاري از وجود است. است

ماهو، هیچگونه ارز شی  انتزاعات فلسفی، مثل. نسان استي نقابی براي توجیه استثمار انسان بوسیله ي ا

آیا قضایاي فلسفی . حقیقت در عین حال ملموس هم هست. ندارند و هیچ معناي دقیقی را هم نمی رسانند

  ابدي هستند؟

]Les proposition de la philosophia perennis[  

اشند، و یا این قضایا بوسیله ي یک و تحصیل حاصل بدون محتوا می ب )توتولوژي(یا این قضایا بینه 

صعود بر فراز جهان . محتوا ي تاریخی، به طریق آروینی و تجربی ي قابل تحقیق، معنایی ملموس می یابند

این بدان معنا نیست که در این راه . در لب بطن خیال محبوس ماندن: بوسیله ي پندار ناب، به واقع یعنی

بنیاد «بر) محموالت(کلیات . می رسیم» ) اسم بی مسمی(لیسم اسمیت ـ نومینا« به فلسفه ي اسمانیت

  . پراکسی نهاده شده اند، که این خود عینی است» )القاعده(

. آیا از نظر کیفی انواع گوناگون و متمایز شناخت وجود دارد؟ مثالً شناخت فلسفی و شناخت علمی؟ نه

هاي علمی خاص، یا درست تر بگوئیم، به اندیشه ي فلسفی انتزاعی فقط می تواند بعنوان منتزع شناخت

  .عنوان خالصه ي عام ترین نتایح حاصل ازمطالعه ي توسعه و تکامل تاریخ مصداق و توجیه یابد

  : مصداق و توجیه ماتریالیسم تاریخی مبتنی است بر

از ، یعنی پیش »در بادي ي امر«یکی اعاده و بازگرداندن نیروي فعال اندیشه ي بشري، آن نیرویی که 

« تقسیم کار، زمانی که مستقیماً با عمل و پراتیک ارتباط می داشته، به خود بشر، و دیگري بر اثر تصمیم

  .به منظور احتراز از اغوا و فریب توهمات عصر و القصه آفرینش شریعتی ي واقعاً جهانشمول » فلسفی

اله ي آنرا ادامه می دهد و این توقع سه گانه که فلسفه را منقوش به مهر ختم نهایی می کند، ولی اط

تلقی گشته و ) اندیشه مؤثر، اندیشه درست، اندیشه انسانی جهانگستر( که می تواند بعنوان توقع فلسفی 

مورد قبول واقع شود، در کتاب ایدئولوژي آلمانی و کتاب خانواده مقدس به قدر کفایت گسترده و تشریح 

ث، مشاجرات قلمی و در نقد و انتقادات محتوي در این توقع فلسفی در مرکز و بطن مباح. نشده است

  .متون بعدي به چشم می خورند

چنانچه گفته . در آثار مشهور به فلسفی ي مارکس، معنا و مفهوم پراکسی مقام اول را اشغال می کند

اقع فلسفه، معین و و) پندار بافانه(شد، این معانی و مفاهیم در نقطه مقابل فلسفه و بر خورد سیاحتگرانه 

طرد می کند، خود ) مادي(فویرباخ که فلسفه هگلی را به نام یک نوع انسان شناسی ي ماتریالیستی . است

اگر هم به شئ محسوس متوجه و متکی باشد، معذلک در . موفق نشده است که از برخورد فلسفی فراتر رود
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ا صورت و شکل می دهد، فعالیتی که شئ ر: ادراك محسوس، جنبه ذهنی محتوا را کنار می گذارد، یعنی

فویرباخ در شئ محسوس، محصول یا . که آنرا در ژرفا درك می کند و که خود را نیز درآن باز می شناسد

وقتی که فویرباخ فعالیت . یک فعالیت خالقه، در عین حال محسوس و اجتماعی را نمی بیند) کار(اثر 

ادراك فعالیت » در دریابش«جهل خود را  را نا دیده می انگارد، به دلیل اقوي،» پراتیکو ـ محسوس«

  .10پراتیکو ـ انتقادي، یعنی فعالیت انقالبی، نشان می دهد

، نسبت به ماتریالیسم فلسفی که پراکسی را کنار گذاشته، ذیحقانه جنبه ادراك )مینوگروي(ایدآلیسم 

تز ( درك کرده است حسی و نیز اندیشه ي انسانی را با کنار گذاشتن انتزاعانه جنبه محسوس، اخذ و 

  ).نخست در باره فویر باخ

. چیزي ندیده است) ناروائی ـ نامعقولی(فویرباخ در این توجیه و سمت یابی در پراکسی، بجز چندش 

این ماتریالیسم، تغییرات انسان را تابع ورود . ماتریالیسم فلسفی حتی عواقب و نتایجی وخیم تر دارد

می داند و فراموش می کند که این انسان است که شرایط را تغییر می  تغییرات در مواقع و شرایط و تربیت

  .دهد و که تربیت کنندگان، خود به تربیت نیاز دارند

به سوي تقسیم جامعه به دو بخش که یکی فوق ) مادي(بدین ترتیب گرایش این تئوري ماتریالیستی

، )مینوگروي(همانند ایدآلیسم به گویشی دیگر، فلسفه ي ماتریالیسم . دیگري جاي دارد سایق است

  ).برنهاد سوم(حکومت را در اینجا به بهانه ي سازمان بلکه بدلیل تربیت توجیه می کند 

این مسئله که بدانیم آیا فکر انسانی می تواند به حقیقت عینی دست یابد یا نه؟ یک مسئله تئوریکی «

اتیک حقیقت را یعنی واقعیت دقت و توان یستی در پرانسان با. که مسئله ایست پراتیکینیست، بل) نظري(

گفتگو و یک و دو کردن در باره واقعیت یا ناواقعیت اندیشه، به دور از . نیروي اندیشه خود را به ثبوت رساند

  ).برنهاد دوم(» پراکسی، مسئله ایست محضاً قرون وسطائی

مسئله ي . کی مربوط استمیدان برد شناختها و جهت و معناي آنها به رابطه شان با فعالیت پراتی 

ترابط مجرد . شیوه سیاحتگري و خیالبافی ي شناخت باید بعنوان یک مسئله ي غلط به دور ریخته شود

، جدا شده از پراتیک اجتماعی و تحقیق پراتیکی و آرمینی، )تئوریکی(، استدالل نظري)مفارق و ذهنی(

عمل، : و گوهر جامعه، پراکسی است وجود بشري، اجتماعی است) ذات(گوهر. هیچگونه ارزشی ندارند

وقتی که تئوري از پراتیک جدا بماند، در مسائلی که نادرست مطرح و باز نموده شده و غیر . کنش، واکنش

  ).تز یا برنهاد هشتم(قابل گشایشند، در اسرار و تصوف و عرفان سرگردان و سردرگم میشوند 

پراکسی از آنچه که فلسفه بدان . نفی استمطابق این متون، تعیین و تحدید پراکسی، مخصوصاً م

این یک تعیین . جاهل است و از قلم می اندازد، بوسیله آنچه که فلسفه نیست، معین و معرفی می شود

ضمناً . بنیاد و اساس را نشان می دهد و مثبت براي اندیشه دیالکتیک) نفی(مشاجره ایست که در آن منفی

مارکس این توضیح را تا آنجاپیش نبرده است که بتواند مانع . اندتوضیح و بیان مفهوم جدید منقوص می م

ارائه شده، بعد ها براي ) در باره فویرباخ(معیار پراتیک، بدانسان که درتزدوم . بروز بعضی سوء تفاهمات شود

و ) آروینی(طرد تئوري و به سود روحیه و اندیشه ي پراتیکی، به منظور اشغال یک موضع گیري تجربی 

                                                          
، انتقاد فلسفی را در فکر )خرد دیالکتیکیانتقاد(ژان پل سارتر است که در »  ـ جامدپراتیکو«البته باید خاطر نشان ساخت که نقطه نظر ما، در این مقال، تئوري  .10

).ر سداو میبه استقرار در مقامی پسگراتر ا زشناسد، تأویل و اعاده محسوس را نمی بیند و در نتیجه نسبت به مردم شناسی فویر باخ مارکسیستی نمی
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، )آروینی(به خاطر تجربه یا حکمت عملی . توجه تام به کارکرد و حسن تأثیر، از سرگرفته شده است براي 

  .اهمیت فلسفه و رابطه پراکسی با گذار از فلسفه، به نام انتقاد از فلسفه ، از دست داده می شود

جامعه  گروهی چنین داوري می کنند که علوم اجتماعی یا علوم واقعیت بشري، که در رأس آنها

به جاي سمبل ها، اوهام و . شناسی جاي دارد، براي جایگزینی فلسفه عجوز و نارسا کفایت می کند

اجتماعی (فرایافتهاي فلسفی، که بوسیله خود آنها درهم و برهم شده اند، مالحظات و واقعیات تجربی 

برابر مالحظات دقیق ولی این حضرات اندیشمند، وقتی که در . ، جایگزین می شوند)انسانی، فرهنگی و الخ

تکه پاره و البته محدود واقع می شوند، که فقط عودت و ترجیع به سوي نوعی فلسفی گرائی، مخفی یا 

علنی، ممکن است که به آن مشاهدات ابعاد و ژرفا دهد، دچار بهت و حیرت شده و انگشت به دندان می 

احصل ـ گروهی متخصص به یافتن تکنیک هائی و یا اینکه ـ با نتیجه اي همانند، یعنی هیچگونه م. گزند

پرت و پال و پراکنده و جزئی راه یافته و بالفاصله، فیلسوفهایی سر می رسند تا به این توده بی شکل 

و بدینسان در . واقعیات، به این تکنیک ها، و به این نتایج حاصله، یگانگی و وحدتی خیال پرورانه بدهند

متگرایی، میان عینی و ذهنی، مابین تجربه گرایی و اراده گرایی، نوسان می اینجا، میان اثباتیگرایی و حک

  .کنند

گروهی دیگر هم که می گویند مارکس پراکسی را کشف کرده و این اکتشاف با ایجاد امکان تحقق 

ولی آیا می توان مفهوم پراکسی را ساده انگاشت؟ چگونه . رؤیاهاي فالسفه، وجود آنرا بیهوده نموده است

توان به بغرنجی، وصول و حصول یافت؟ ما قبالً تضاد ها ي موجود درپراکسی و نیز اختالفها، سطوح و  می

کلیات، (بجز بر اساس فرایافت هایی که بوسیله و به کمک فلسفه . تقطیبات را مشخص و متمایز نمودیم

قه ي پراکسی می تدوین یافته اند، چه وسیله اي براي توضیح و تحلیل قدرت خال) محموالت ارسطویی

توانیم سراغ کنیم؟ چگونه می توان فرایافت پراکسی را در قدرت خالقیتش تجزیه و تحلیل کرد و آن را 

  توضیح وتشریح ساخت؟

اگر ما کشف پراکسی را با امحاء فلسفه اشتباه کنیم، آیا خود بسوي یک فلسفه پراکسی، پراگماتیسم و 

  فلسفه، یا بدلی از فلسفه عتیق است، نرفته ایم؟ غیره، که خود نیز یک فلسفه، یا مشتقی از

کلیه این گرایشها در ابهامی وسیع و بدون اینکه ذره اي از فرضیه ها و تناقضاتشان، تبیین یافته باشند، 

به واقع و در عمل، مارکسیسم رسمی، برخوردي . در حرکات مارکسیستی عصر ما متالقی و در برخوردند

مارکسیسم رسمی، . را زیر پوشش نسق و جمله پردازي ي فلسفی پذیرفته استو اثباتی ) آروینی (تجربی

. عرضه می کند اعتمادي کامل و در بست ) بیشتر به علوم طبیعی تا به علوم واقعی انسانی(به علوم و فنون 

بدین ترتیب با این خطر رو برو می شود که یک پراکسی تکنوکراتیکی را زیر یک مارکسیسم ایدئولوژي 

گرامچی، وسیله ي موجه نمودن این چنین . فلسفه پراکسی، بر اساس تدوین آ. بپوشاند و توجیه کند زده

و از این راه، این فلسفه با تسلیم . توجیه حزب، یعنی شاه جدید: پراکسی معین و مشخص می شود

  . تصدیقنامه فلسفی به پراگماتیسم تبدیل به فلسفه ماکیاولیسم می شود

طبقاتی، آگاهی ي طبقه پرولتاریائی است که جاي ) وجدان(تاریخ و آگاهی : چ درکتابلوکا. به عقیده ژ

تمامیت مأخود از واقعیت، گذشته، : پرولتاریا تمامیت را ارائه می کند. فلسفه کالسیک را اشغال می کند

  .، در نفی بنیادي واقعیت موجود)ممکنات(حال، آینده 

در هیچ فرد واقعی، در : رگر درهیچ جاي این طبقه وجود نداردبدبختانه، این آگاهی تاریخی ي طبقه کا

این وجدان و آگاهی فقط در کله فیلسوف، که طبقه کارگر به شیوه سیاحت آفاق و انفس . هیچ گروه واقعی
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22   جامعه شناسی مارکس

اینگونه آگاهی، آماج این انتقاد می گردد که آگاهی آنی . از مغزش خطور می کند، ساخته می شود

محصول معجون عملی و ادغام شناخت ادراکی مدون بوسیله (از آگاهی سیاسی را ) نامتقین و بدوي(

  .متمایز می کند) دانشمندان ـ یعنی روشنفکران ـ در آگاهی آنی 

این فلسفه قدرت و اختیار فلسفی را، یعنی . لوکاچ فلسفه کالسیک را با فلسفه پرولتاریا تعویض می کند

کاري خطرناك، انحرافات تنظیم . نفر متفکر واگذار می کند اختیار نمایش و تنظیم واقعیت را، به یک

نظریه لوکاچ در باره ! دسته جمعی می شود» متفکر«کالسیکی را ادامه میدهد و مخصوصاً هنگامی که 

هر دو نظر پرداز مارکسیستی، . شناخت طبقاتی داراي همان مشکالت فلسفه ي پراکسی رامچی می باشد

  .اشتباهی بسیار کلی و عام. تحقق آن طراحی کردند پایان و ختم فلسفه را بدون

ولی پراکسی به سوي . اکتشاف پراکسی، فلسفه ي مستقل، خیالبافانه و ماوراء الطبیعه را ابطال کرد

با تقسیم ) انقالبی(تحقق فلسفه نمی رود، مگر در حدود و با در نظر گرفتن اینکه یک پراکسی ي کاربردي 

  .را پشت سر می گذارد) واقعیت(و جهان غیر فلسفی ) حقیقت (ان فلسفی کار و دولت، تضاد میان جه

به دالیل متعدد، چه مربوط به عصر مارکس و چه بعد از مارکس، ولی همیشه در رابطه با توسعه تضاد 

  . پراکسی: فکر مارکسیستی در دنیاي فعلی، الزم میدانیم که این مفهوم را روشن کنیم

گرد آوري تلخیصاتی از مارکس و انگلس یا منقوالت، بلکه با تنویر مفهوم از  و این مطلب را نه تنها با

متلزمات و متناقضات آن، از توضیحات منتجه نشان می دهد که محتواي عناصر متعددي از جامعه شناسی 

جامعه شناسی نیازمندیها، جامعه شناسی اشیاء، جامعه شناسی شناخت، جامعه شناسی زندگی : است

  .امعه شناسی زندگی سیاسی و غیرهروزمره و ج

در متونی که از مارکس قرائت آنرا توصیه می کنیم، تحقیقات متوالی ي بیش از پیش درحول و حوش 

. مارکس همیشه انتقاد فلسفه را موجه دانسته است. فراهم می آیند) سیاسی(یک مفهوم عمل پراتیک 

ا پایان زندگی در نظر داشت که شرحی در باره مارکس، ت. مارکس هرگز مفهوم پراکسی را نفی نکرده است

ولی بدون اینکه این خواست خود را تحقق . بنویسد) اسلوب یا روش شناسی جدلی(متدولوژي دیالکتیکی 

کار مارکس نه تنها ناتمام مانده، بلکه ناقص هم هست و تشریحات او غیر . بخشد، به پایان عمر رسید

و این نقایص در مقیاسی وسیع در بروز سوء تفاهمات . هاي کارشکافیست، حتی در باره مدون ترین بخش

  .بعدي تأثیر داشت

براي بررسی ي هرچه کامل تر پراکسی در آثار مارکس، اگر بتوانیم ادعا کنیم که این کار ممکن است، 

روشن می بایستی تعدادي پر شمار از متون را گرفته، گروه بندي کرده و به کمک روابطشان با هم، آنها را 

در اینجا ما انجام این کار را به دیگران واگذار می کنیم، همانطوریکه تعیین مجدد مناسبات . و تصریح نمود

در اینجا ما فقط پیشنهاد می کنیم که . میان هگل و مارکس و بسیاري از مسائل دیگر را معلق می گذاریم

و نیز . شاره کرده و نقاط ضعفشان را بنمائیمبه برخی از ابهامات، به فرض اینکه قلم بطالن بدانها نکشیم، ا

نشان دهیم که چگونه پراکسی بدانسان که مبدع آن، مارکس، آفریده، جاي خود را به جامعه شناسی به 

  .معناي امروزي ي واژه واگذار می کند

، مستلزم احقاق حق و اعاده حیثیت محسوس و تأویل و )عمل اجتماعی(مفهوم و معناي پراکسی ) الف

  .است که قبالً بدان اشاره و توجه کرده ایم» پراتیک ـ محسوس« اده اع

زیرا محسوس اساس وجود می . محسوس، همانطور که فویرباخ در یافته، شالوده ي هر معرفتی است

جهان بشري بوسیله انسانها، . محسوس نه تنها سرشار و غنی از معناست، بلکه خود، عمل و اثر است. باشد
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ریخ آنها، بر مبنا و اساس طبیعتی اصیل و ریشه اي، که خود را دگرگون شده بوسیله در طول جریان تا

  . ابزار، زبان، مفاهیم، عالئم، به ما می نمایاند، آفریده شده است: وسایل

. دهد ، غنائی دسترس و در عین حال فنا نا پذیر، پراکسی را به ما نشان می»پراتیک ـ محسوس«

ئمی پراکسی و تطبیق مداوم با زمان، چنان روشن و چشمگیر است که ، مظهر دا»پراتیک ـ محسوس«

کافیست دیدگان را باز کنیم تا عظمت پراکسی را در اثر آدمیان، که شامل مناظر، شهرها، اشیاء معمولی 

) یگانگی(وحدت . می باشد، ادراك و احساس کنیم) آثار هنري(مورد استعمال تا اشیاء نادر و کمیاب 

همانطور که مارکس . ل، وحدت طبیعت و فرهنگ، از همه سو خود را بما عرضه می کنندمحسوس و معقو

ساطتهائی را که در بردارد، کشف از می شوند و بی واسطگی، اسرار وخاطر نشان می کند حواس ما نظرپرد

محسوس ما را به سوي مفهوم و معناي پراکسی هدایت می کند و این .) کشف االسرار می شود. (می کند

  .مفهوم غناي محسوس را می گسترد

مناسبات میان موجودات زنده و انسانها، جزو این جهان محسوس اند، که باز شناخته شده، باز مکشوف 

) موضوع(زیرا در حقیقت موجود زنده و انسان، دیگر قبل از اینکه براي عامل . گردیده و باز عیان شده است

این موجود زنده و انسانی، بعنوان شئ محسوس وارد مناسبات . آگاه وجدانی دیگر باشد، ابتدا شئ است

اجتماعی کم و بیش سرشار از غنا و بغرنج می شود که او را  به عنوان فاعل، کشف و آشکار می کند، یعنی 

  .فعالیت و اندیشه و امیال را اعمال نماید:  بدو امکان می دهد که قدرت ذهنی خود یعنی

انسان خیلی بیش از بسیاري از حیوانات، که . ا موجودي است نیازمندابتد) موجود بشري(انسان ) ب

تقریباً همه از لحظه تولد در وجود و محیط مجاور خود منابع و وسایلی می یابند که ادامه حیات آنها را 

امکان پذیر می سازد و که در غیر این صورت، انواع و افراد همه نابود می شوند، در وجود بشري سراسر، در 

. ، بعنوان اساسی و بنیادي تظاهر می کند و باز متظاهر می شود)نوعی وعام(مام فعالیت هاي او، نیاز کالً ت

حتی موجودي که با . در زندگی ي این موجود، همه چیز متناظر با یک نیاز و یا عامل ایجاد نیاز است

نطوریکه نیازهاي فردي وجود فرهنگ و فن فاصله داشته باشد، و به دلیل قوي تر در زندگی اقتصادي، هما

، نیازهاي اجتماعی ي محض، نیازهاي سیاسی، نیازهاي آنی، نیازهاي )که اجتماعاً ارضا می گردند(دارند 

. مصنوعی، نیازهاي طبیعی، نیازهاي غیرطبیعی، نیازهاي واقعی، نیازهاي غیر اجباري و تحمیلی وجود دارد

یک واقعیت انسانی نمی گردد، یعنی اجتماعی ) انسانیموجود (شناخت و تمیز وجدان در موجود دیگري 

) آگاهی(یک نیاز وجدان ) موجود بشري(نمی شود، مگر از لحظه اي که شناخت و تمیز نیازموجودي دیگر

باالخره عقل، معقولیت در امور جمعی و فردي تظاهر نمی کند، مگر با توسعه نیازها و هنگامی که . گردد

  .و عامل نیاز داشته باشدانسان مجتمع به عقل فعال 

. ، مدتها عاجز و بدون وسیله ي دفاع می ماند)فردي و تاریخی(انسان، موجود نیازمند، پس از تولد 

چگونه انسان توانسته است زنده بماند، این کودکانی که مورد : آدمی در برابر این پرسش قرار می گیرد که

سان بعنوان موجودي نیازي آیا به عقیده مارکس و فکر مارکسیستی، ان. بی مهري طبیعت بیرحم بوده ا ند؟

امکان دارد که موضوع دانش خاصی باشد که شاید بتوان آن را مردم شناسی نام نهاد؟ بدون ) نیازمند(

تا  92به چاپ بوتیچلی صفحات (طرح و گرته اولیه این دانش را ریخته است  1844دستخط سال . شک

که مردم شناسی (مردم شناسی . ی باشندولی این صفحات محتواي انتقاد از مطلب م). مراجعه کنید 106

بر عکس . می کوشد که یا انسان را در طبیعت غرق کند و یا او را از آن جدا سازد) فویر باخ نمونه آن است

پیشرفته (وحدت : مطلبی را که باید گرفت عبارت است از اخذ رابطی تضاد و درگیري ي انسان با طبیعت
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فعالیت انسان، ارضاي نیازهاي انسانی را از طبیعت می (و مبارزه ) ترین انسان از طبیعت جدا نمی شود

می توان به حق گفت که شفته و ). قاپد، طبیعت را دگرگون می کند، می ترادیسد و آن را ویران می نماید

). مراجعه شود 119ص  1844به دستخط . (بنیاد انسان در طبیعت آنتولوژیکی یا وجودي و تاریخی است

به کسی . آنچه را که انسان انجام می دهد در یک حدوث، یعنی در یک تاریخ وارد می شوداز سوي دیگر، 

حق داده نشده است که تاریخ و طبیعت را آنتولوژیکی کند و یا بدینسان به شکل دیگري از جدا کردن 

  .انسانی از طبیعت، فلسفه اي بسازد

ري وارد می شوند و همچنین بدان دلیل پس مطالعه و بررسی نیازها، ازآنجائیکه درحرکت عام نوع بش

  .که فعالیت هاي بشر را که ماهیت انسانی می یابد بر می انگیزند، مورد بررسی واقع می شوند

بدین طریق است که حقاً مفاهیمی از قبیل غنا و فقر نیازها، تنوع آنها، گذار از نیاز به اشیاء به نیاز به 

( ار از استعمال و مفید فایده بودن طبیعی به استعمال انسانی ، گذ)حضور آن موجود انسانی دیگر(حضور 

  ). 92ایضا ص 

فرق انسان با . درهم شدگی تطور و طریقه دیالکتیکی را نشان می دهد بررسی نیازها، بهم پیچیدگی و

را  و کار حیوان در این است که انسان براي تأمین مواد مورد نیاز خود، به آفرینش ابزار دست یافته و رنج 

رابطه بغرنج خود انسان با طبیعت، با سایر موجودهاي  و) فعالیت(نیاز در آن واحد عمل . اختراع کرده است

  کار چیزي. وجود بشري برطبیعت تسلط می یابد و جزئاً آنرا تصاحب می کند. بشري و با اشیاء می باشد

م تالش و انضباط است ـ کار، رنج کار مستلز: است» ضد ـ طبیعت «کار حتی به دومعنا . طبیعی نیست

کار، خود تبدیل به یک نیاز . طبیعت حول بشر و طبیعت درون نفسی ي بشر را تغییر شکل می دهد

نیاز ها تغییر . حواس انسان در کار و بوسیله کار پرورش می یابند و تلطیف می گردند. می شود) احتیاج(

  . با ارائه چیزهایی جدید تغییر می دهدمی کنند و پرورش می یابند، زیرا کار و رنج آنها را 

تلذذ . به این طریق انسان از سطح طبیعت سر بر می آورد، بدون اینکه قادر باشد خود را از آن جدا کند

گیري از  این تلذذ و بهره. ی طبیعت می شودیشه خود یعنعت موجب سازش انسان با بنیاد و راز طبی

کار، نیاز نشانه ناتوانی و عجز را با . به درماندگی پایان می دهدطبیعت دمی چند به انفکاك، به مبارزه و 

این . منقسم و متکثر. نیاز نشانه قدرت تلذذ و بهره گیري و نیز نشانه انجام هر عمل، جایگزین می کند

تئوري و (به جاي نظریه هگلی. ، واقع می شود)انسالب(از خود بیگانگی : موجود در معرض خطر مثله شدن

یعنی نیاز به انجام و (، نیاز به تمامیت )مجموعه نیازها(نیازها : بایستی یک کل جایگیر شود)گلیمنظومه ه

، گذار از این حدود و ثغور در )اکمال، نیاز به وفور و کلیت در اجراي کلیه فعالیت ها و تلذذ از همه امیال

  . جهت انجام این کلیت است

محسوس از یک طرف و از طرف . را کشف می کنیم پراکسی) مضاعف(بدین ترتیب ما بنیاد دوگانه 

این پدیده تام و کل . دیگر فعالیت خالقه ي برانگیخته از نیاز، که این خالقیت بدان تغییر شکل می دهد

: کار و رنج مولد است. درکلیه ترازها و سطوح یافت می شود) نیاز، کار، تلذذ محسوس از شئ محسوس(

. نیازهاي تولید و نیازهاي به تولید. مولد نیازهاي جدید هم هست) یا رنج(ارولی ک. مولد اشیاء و ابزار کار

بدینسان، نیاز قدم به قدم گسترش . نیازهاي جدید کمی و کیفی بر آنانکه موجد آنها هستند اثر می گذارد

و ( میل حضور : می یابد و این تا به عالی ترین و عمیق ترین، ظریف ترین و خطرناکترین اشکال خود

به معنایی، خصلت تاریخ، تماماً می تواند بوسیله تطور و توسعه ). و میل قدرت(، قدرت میل )حضور میل
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کمونیسم کارش توضیح نیاز . تعریف شود)از معبر تصنعات، فسادها، ازخود بیگانگی ها یا انسالبها(نیازها 

  .استآدمی تا حد نهایی و نیز رهایی ي او از انسالب و بندگی در برابر اشیاء 

غائی عبارت است از حذف کار و رنج بوسیله فن یا تکنیک، ولی این ترم توسعه ي قابل پیش  هدف

میان تالش انسانی و (تضاد میان کار و غیرکار . کار بعنوان نخستین نیاز: بینی، واسطه اي را الزام می کند

ی از مهمترین بر انگیزندگان یک) وسایل مأمور به کاهش و حذف این تالش، به انضمام تکنیکها و ماشینها

غیر کار، عبارتست از بی عرضگی و بی کارگی و هم چنین ذاتیت هوشیار طبیعی، عجز از . هست) محرکها(

  .11یعنی نیاز بعنوان محرومیت از تلذذ و تمتع کامل . کارکردن و پاداش رنج

و (عبور از کار طاقت فرساي  نوع بشري، از غیر ـ کار حیوانی به غیر ـ کار موجود پرتوانی می رسد که با

استثمار گران همین توده ها، ماده و طبیعت را از نظر ) بیکارگی(توده هاي انسانی و غیر ـ کار ) زیرظلم

  .تکنیکی مهار کرده و بر آن مسلط شده است

کار داخل حرکت دیالکتیکی نیاز کار ـ تلذذ می شود، که بواقع گشتاور پراتیکی و آروینی ي ) ج

در طی این حرکت، کار تعیین ویژه خود را اتحاذ کرده و حرکات دیگري با حرکت قبلی . ن استتاریخی آ

که از دست افزار آغاز می (تقسیم زیست شناسی و تقسیم فنی . کار تقسیم می شود. در هم می آمیزند

اه وظایف و مشاغل پاي می گیرند، جدایی ي شهر و ده، همر. و تقسیم اجتماعی پدید می آید) گردد

می شود، زیرا شهر، مشاغل و نقش هاي رهبري را به خود اختصاص )بدنی(جدایی ي کار فکري و مادي 

پیش بینی، اداري، توجیهات سیاسی، روابط با سایر گروه : می دهد و این وظایف درچهار چوب مدنی است

به امپراطوریهاي  مربوط» نحوه تولید آسیایی« بویژه در(شهر تا مدتهاي بسیار طوالنی . هاي سرزمینی

. نظامی، اداري، سیاسی: یعنی شهر نقشی غیر تولیدي دارد. دهات می گردد) پارازیت(مشرق زمین، زالوي 

این طریقه کم کمک منسجم . بعداً و بویژه در غرب اروپائی، شهر در امر کار تولیدي، جاي ده را می گیرد

این امر تایتمت و پایان تاریخی طوالنی است . می شود و متشکل می گردد تا وارد عصر سرمایه داري گردد

) و عمدتاً کشاورزي(کار تولیدي . شدیدتر و مشخص تر می گردد) وظایف(آن نا برابري مشاغل  که طی

وظایف رؤسا، فرماندهان، جنگ آوران، کشیش ها و جادوگران و رماالن : دیگر) وظایف(نسبت به مشاغل 

براي توزیع چندي تولید اضافی ) هزاران سال، هنوز طبقاتی نشده اندکه درطول (گروه ها . بیقدر می گردد

و معذلک برترها و شاغالن ممتاز نمی توانند از تفتیش و . ي اجتماعی، وارد مبارزه عمیق با هم می گردند

آنها مجبورند که حیثیت و موقع اجتماعی خود را روبراه کنند، . مراقبت جامعه مربوط آزاد یا معاف شوند

دولت که در نخستین مرحله نطفه . هائی را ایفا نمایند، و براي حفظ شرایط برتر خود، فداکاري کنند نقش

مخصوصاً این عزیزکردگان، . وقاحت نشان دهند» ملت«گیري است، هنوز بدانها امکان نمیدهد که در برابر

بناهاي تاریخی بر پاي دارند،  تا مدتها مجبورند براي توجیه و تصدیق موقع خویش آثار و ارهائی ارائه دهند،

  .شهرها را زینت و رونق دهند، جشن ها و تفریحات ترتیب دهند

سربرون می کند، که حائز اهمیت زیادي است، نقش ) شغلی(در این اثنا، در این مشاغل ممتاز، نقش 

  ).رسالت رهبري و هدایت و فرماندهی(ایدئولوژیک 

                                                          
وقتی که کار، نخستین نیاز «: نوشته است) 1875(مارکس در انتقاد بر برنامه گوتا . پخش است)1844مخصوصاً دستخط (متون مارکس در باره نیاز در سراسر آثارش .11

: ت که افق حقوقی محدود بورژوائی پشت سر گذاشته شده و جامعه بر پرچمی منقوش خواهد کردزندگی شد، هنگامی که منابع ثروت جمعی به وفور غلیان کرد، آن وقت اس

.»زهرکس به حسب توانش، به هر کس به قدر نیازش 
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بیش ) باسوادان(سپس به مغرداران . بوده است) ش هاکشی(این وظیفه ابتدا برعهده ي روحانیون 

قبل از طرح معنا . شاعران، فیلسوفان، دانشمندان، نویسندگان، واگذار گردیده است: ازپیش متخصص شده

که طراحی می کند، (و مفهوم ایدئولوژي، در اینجا وجود اجتماعی حامل ایدئولوژیها، گروه متخصص و مدیر

  .را متذکر می شویم) کند که ادله وخط مشی صادر می

الزم است که میان فعالیت هائی که مختص ماده هستند و فعالیت هائی که به موجود بشري می ) د

در باره ي » کار«فعالیت هاي دومی مولود تقسیم کار می باشند، و معذلک واژه ي . پردازند، تمایز قائل بود

نقش مذهبی، نقش : ی،کار فرهنگی، خواهیم گفتبه جاي کار مذهبی، کار سیاس. آنها دقیقاً گویا نیست

  ).نقش یا وظیفه(سیاسی، نقش فرهنگی 

پوائزي به . نامگذاري کنیم» پراکسی«و » پوائزي «می توانیم شکل این دو گروه فعالیت را با واژه هاي 

محسوس، شکل بشري می دهد و شامل روابط با طبیعت، کارهاي کشاورزي، هنرهاي دستی، کارهاي 

بوسیله ي انسان ) حوله و فیه. (محیط بر او و محاط در او (و خیلی عامتر، سیادت و تملک طبیعت هنري 

  .اجتماعی

پراکسی شامل مناسبات انسان با انسانهاي دیگر است، و بویژه معامله، فعالیت هاي مدیریت و وظایف 

در بطن می گیرد و پراکسی پراکسی به معناي وسیع کلمه، پوائزي را . دولتی که بتدریج تشکیل می گردند

به معناي محدود کلمه، با تعیین خود محدود می شود و چیزي بجز پراگماتا و امور مشورتی بین اعضاء و 

  .جامعه را نشان نمی دهد

کشاورزي، کار دستی و (کار مولد . این تمایز، نتیجه و مولود یک انفکاك، به نوبه خود تقسیم می شود

یا بهتر بگوئیم که، تنها، بعنوان خالقه جا (نسبت به فعالیت محض خالقه ارزش خود را ) سپس صنعتی 

شیئ، محصول تولید، اثر، از هم . از دست می دهد) زده می شود، کار یک فرد که اثري را به کمال میرساند

، فعالیت هائی سربرون می کنند و ممتاز می گردند، )به معناي محدود(در پراکسی نیز . متمایز می گردند

  .بازرگان، خطیب، سیاستمدار: فعالیت هاي واسطه اي، یا میان واسطه اي گسترده

کار در آن واحد، هم فردي . کار، در طول طریقه تطوري وسیع با خود، وارد دعوا و معارضه می شود

است و هم اجتماعی، هم جزئی است و هم کلی، هم فاضله است و هم جامع، هم کمی است و هم کیفی، 

کار با . ، هم تولید کننده است و هم نازا، هم همگن است و هم ناهمگن)بغرنج(ت و هم مرکب هم ساده اس

  .وارد معارضه و تناقض می شود) بیکارگی و راحت طلبی(» غیر ـ کار«

از کار به مثابه یک حرکت دیالکتیکی، شکل یا صورت یا فرمی سر بدر می کند، یعنی صورتی که 

  .کاال: می شود بوسیله محصول کار مادي گرفته

در واقع، پراکسی، قبل از هر چیز، فعالیت است، رابطه ي دیالکتیکی بین طبیعت و بشر، اشیاء و آگاهی 

که جدا کردن آنها از یکدیگر به پیروي از سلیقه فیلسوفها، که آنها را مجزا از هم دانسته و جنبه (

پراکسی یک محتوي است، این محتوي  ولی اگر هر). برایشان قائل می شوند، مجاز نیست) مادي(گوهري

پراکسی محتوي نیست، مگر بوسیله صورتی که ضد تناقضات آنست، که . را می آفریند) شکل ها(صورتها 

از این . آنها را به نحوي ناکامل حل می کند و به محتوي بازگشته تا یک نوع همسازي بدان تحمیل کند

سعه پراکسی، از خالل دردسرها و دست و پا گیریها در مورد تو. نظر، هر جامعه اي صورت آفرین است

، به بقاي خود ادامه داده و )محو بسیاري از جامعه ها، به انضمام خوشبخت ترین و زیبا ترین جوامع مثالً(

صورتهاي آداب، مناسبات شخصی ي : در اینجا یاد آور می شویم. برخی صورتها را تکامل داده است
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اعمال عقلی (مولود خوض و غور در باره قول یا مقال (زیبائی، منطق صوري بالواسطه، صورتهاي وجاهت و 

صورتی که محصول در زیان تعمیم (، باالخره کاال )قواعد قراردادها و مبادالت(، حقوق )منظم و منطقی

از کاال . کاال ویژگی خیلی مهمی دارد. پول: ، با همه عواقب و نتایج یا عالقه ضمنی)مبادله به خود می گیرد

یک ) مبادله(و به مثابه ارزش ) استعمال(کار به مثابه شیئ . محتواي خود، یعنی از کار، جدا نمی شود

کاال، نسبت به کار و تناقضات درونی کار مولد، هم اندازه گیري می شود و هم اندازه . محصول انسانی است

که ) ر اجتماعی یا دسته جمعیزمان متوسط کا: به تأکید مارکس(ارزش آن منوط به کاري است . می گیرد

حاوي آنست، ولی کار به نوبه خود بدانجا منجر می شود که فقط به عنوان تولید کننده کاال و خود کاال 

در . همینکه کاال براه افتاد، تا حد نهائی امکانات صورت پیش می رود. ، داراي ارزش است)زمان نیروي کار(

کار، در اثر عمل . تاجر، روز بروز مهمتر می شود: کارهاي مولد پراکسی، دلیل وجود کاال، نقش واسطه بین

خود نزول رتبه می یاید و تحت شعاع می شود، پول مقام اصلی را احراز می کند و اهمیت واسطه ها بر 

  .فعالیت هاي خالقه و تولیدي، برتري می یابد

است از صورتی که  طی صد نخستین صفحه ي کتاب سرمایه، مارکس نشان می دهد که کاال عبارت

. شئ مضاعف می شود، یعنی دو وجه پیدا می کند. در برخی شرایط اتخاذ می گردد) مال(بوسیله یک شئ 

یک . کاال، بدون اینکه واقعیت مادي خود را از دست بدهد، به هم ارزش مبادله تغییر شکل ظاهر می دهد

از مرحله کیفی به مرحله کمی، انزوا و  اعتالي ذات یا جوهر بر شیئ تحمیل می شود، بدانسان که آن را

وقتی که هر . عبور می دهد) سکه، پول(تنهائی به مواجهه با سایر اشیاء از واقعی ي ذاتی به صورت محض 

  .طال، اندازه گیري شود، صورت به حد تکامل اعلی رسیده است: نوع کاالئی بوسیله معادل عام

وانگهی این هم درست . صورت، به قدر کفایت معروفند این تحلیل ارزش مبادله و طرح توسعه و تکامل

است که به عقیده مارکس، صورت که تشکیل آنرا دنبال می کند، داراي قدرت عجیب استتار جوهر نفس 

  .خود و تولید نفس خود، از نظر انسانهائی است که در آن و از آن زندگی می کنند

به زیر حجاب کشیدن ریشه هاي اصلی و راز شئ با . صورت به صنم ساحر و معبود تبدیل می گردد

، او را به مملوك خود )یعنی صورت بوسیله انسانها در برخی مناسبات بین آنها تولید گردیده(تولد انسان 

. این خصلت صنم ساالري کاال، پول، سرمایه، متوقف نمی شود و همچنان پیش می رود. تبدیل می کند

را که جزو مظاهر ) پراکسی(» واقعیت «ابرهائی ایجاد می کند که  واقعی و) تصوراتی(این خصلت، مظاهري 

صورت . رسوخ یاید) تصورات(تحلیل می بایستی این ابر ها را کنار زند و به درون مظاهر . است می پوشانند

، استقالل می یابد و )منتزع، محرد(همانند شئ : که صنم ساالر معبود گردیده، دو خاصیت پیدا می کند

  .این تحلیل با تعمق حاصل می آید. واقعی را زیر حجاب مخفی می کندمناسبات 

غور و ژرف اندیشی درصورتهاي زندگی ي اجتماعی و بنا بر این تحلیل علمی آنها، درجهت کامالً 

این بررسی، پس از گذشت ماجراها، با معلومات و داده هاي مدون، . معکوس حرکت واقعی انجام می گیرد

صورتهائی که بر تولیدات حاصل از کار، مهر کاالهائی نقش . سعه و تطور، آغاز می گرددبا داشتن نتایج تو

می کنند ، و بنا بر این سیر و جریان آنرا از سابق، هادي بوده اند،ثبات صورتهاي طبیعی ي زندگی 

وهري و اجتماعی را، از سابق دارا هستند و این درست قبل از موقعی است که انسانها در پی درك معناي ج
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بوده ) و نه درك خصلت تاریخی ي این صورت ها، که به نظرشان، بیشتر تغییر ناپذیر می آید(مادي ي آن 

  .  12باشند

مخصوصاً تأثیر . غلط را ارائه می دهد) تصوراتی(صورت مظاهري . پس صورت، مکار و فریبنده است

مجرد، بنا بر این از نظر تاریخی (و شئ اجتماعی ) ساکن و تغییر ناپذیر(ثبات، ابهام بین شئ طبیعی 

  .شیئیت: خاص می کند ) روندي (، صورت جامعه را سراسر وارد طریقه اي )متشکل

چیزي یت ) تئوري(معذلک این تعاریف و اشارات مهم مارکس، نمی توانند بعنوان یک نظریه 

مکتب . تنظیم شوند، که معناي جوهر مارکسیسم و کتاب سرمایه را تشکیل دهد، )صنمییت، معبودیت(

لوکاچ، تئوري چیزي یت را بیش از حق ارزیابی کرده تا آنجا که از آن یک فلسفه و یک جامعه شناسی 

باید توجه داشت که شئ مجرد، ). که در این تنظیم بندي با فلسفه اشتباه شده است(استخراج نموده 

این شئ . پیش برود) شئییت(زي یت چی) تطور(نمی تواند تا انتهاي طریقه ) کاال، پول، سرمایه(صورت 

مجرد، نمی تواند از آن مناسبات انسانی، که در پی تسلط بر آن، دگرگون ساختن آن، و تبدیل آن به 

این شئ مجرد یا صورت همچنان، براي انسان، و بوسیله انسان فعال، . مناسبات بین اشیاء است، رهائی یابد

  .نظم مناسبات صوري ي بین انسانها حاکم استپس این شئ مجرد فقط بر . شئ مجرد می ماند

براي ایجاد رابطه بین این کاالها، دارندگان کاال با  …کاال ها، بخودي خود نمی توانند به بازار روند

کسانی که آنها را در اختیار دارند، باید خود نیز با هم بعنوان انسانهائی که چشمه و منشاء اراده آنها در 

این اشخاص باید همدیگر را به عنوان مالک هاي خصوصی به رسمیت . ار کنندکاالست، ارتباط بر قر

این رابطه حقوقی، که قرارداد صورت یا فرم آن را تشکیل می دهد، که قانونی یا غیر قانونی تطور . بشناسند

  . 13یافته، چیزي بجز رابطه اراده هائی نیست که در آن رابطه ي اقتصادي متجلی و منعکس می شود

مناسبات یا : ، براي انسانها یک نظم صوري از مناسبات ببار می آورد)یاصورت ـ شئ(شئی مجرد پس، 

یعنی در مجموع، صورت به دو قسمت تقسیم . وجود یکی در دیگري شناخته می شود. روابط قراردادي

امات اجتماعی ـ از یک سوکاال با نتایج و اثرات اجتماعی ـ اقتصادي، و از طرف دیگر، قرارداد با الز: میشود

  .تبادل و تناظر این دو جنبه بوسیله وحدت تطور بنیادي تأمین می گردد. حقوقی

ي مبادالت، درمطالعاتی دیگر، بررسی مناسبات حقوقی با اثرات و نتایج آن متناظر  با بررسی اقتصادي

رتاریخ اعالم گردد، هنگامی که راه براي پول و کاال هموار شود، هنگامی که نقش حاکمیت آنها د. باشد می

  ).قانون مدنی ي ناپلوئون(آن وقت قانون روابط قراردادي بین موجودات بشري انتشار می یابد 

براي کسانی که بعد از تدوین صوري ي این قانون پاي به عرصه ي وجود بگذارند، این قانون امکان می 

  .14آن شناخته شود) هنوز تیره و تار(ام دهد که رمز جامعه جدید برایشان باز گردد، و جامعه بورژوازي و پی

کار با حرکت دیالکتیکی خود : محتوا مستقر و استوار است) فرم(نباید فراموش کنیم که در زیرصورت 

  ). کار فردي و کار اجتماعی، کار جزئی و کار کلی، کار کیفی و کار کمی ارزیابنده، کار ساده و کار بغرنج(

  : به بررسی و به تئوري تقسیم کار مربوط می شود» صورت ـ ارزش«)تئوري (نظریه 

                                                          
.به بعد، چاپ پلیاد 609سرمایه، جلد اول، فصل چهارم، ص . 12

.به بعد، چاپ پلیاد 619مبادالت، ص : سرمایه، جلد اول، فصل دوم . 12

بالزاك با انتحاب نقطه عزیمت خود از قانون مدنی بهترین جامعه شناسی جامعه  بورژوازي، این صورت کامل : کسب اجازه در بیان آنی طرح تبصره اي آورده می شودبا . 14

.مناسبات قرار دادي را ارائه داده است

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



29   جامعه شناسی مارکس

یا بهتر و بیشتر، این تقسیم کار . وجود دنیاي تجارت، مستلزم تقسیم کاري ي تطور یافته است «

درحضور ارزش هاي استعمال متنوع، که همانند کاالهاي خاص با هم مواجه و متالقی می شوند، و که 

تقسیم کار، به مثابه مجموعه انواع . وه ها و نحوه هاي کار متنوع اند، مستقیماً متظاهر می گرددداراي شی

. خاص مشاغل تولید کننده، مجموع کار اجتماعی مدنی را بعنوان کار خالق ارزش استعمال، نشان می دهد

آن، در ویژگی خود کاال معذلک تقسیم کار، از نقطه نظر کاال و در چهار جوب سیر مبادله ، فقط در نتیجه 

  ». 15ها، می تواند وجود داشته باشد

تصاحب و تصرف طبیعت ذاتی : وجود مشخص و ویژه هنر و فرهنگ، گرایش دارد که اثبات کند) ه

بیشتر از ) احساس و حساسیت، نیازها و امیال: از طبیعت موجود در وجودشان(انسانها بوسیله خودشان 

  ).معناي دقیق و محدود واژه اخیربه (پوائزي است تا از پراکسی 

مع الوصف، این نظریه نباید بدون . در هر فرهنگ، آثار هستند که طبیعت انسان را تصاحب می کنند

تصاحب و تملک، نتیجه همکاري ي دائمی هر دو نوع فعالیت و وحدتی . قید و شرط مدون و پذیرفته شود

و تصاحب طبیعت ) برون بشر(بین تسلط بر طبیعت  در اینجا بایستی. است که تا به انفکاك تداوم دارد

تسلط برطبیعت می تواند خود بخود انجام گیرد، بدون اینکه امر تصاحب . تمایز قائل گردید) درون بشر(

و جامعه هاي دیگر، سیادت بر ) یونان: مثال(برخی از جوامع در امر تصاحب پیش رفتند . پیش برود

جامعه ها، فرهنگها، تمدنها، خیلی . را پیش بردند) روم: مثال تاریخ(نها طبیعت و در عین حال تسلط بر انسا

  .تغییر کرده اند

و بخش منقاد نشده را ) تحت تصرف یا تسلط در آمده(ما همچنن بایستی بخش منقاد و متصرف شره 

می در انسان، همچنین چیزهائی یافت . این بخش اخیر جایش در طبیعت مادي نیست. از هم متمایز کنیم

این . شود که بشر نمی شناسد و بر آن تسلط نمی یابد، چه در قلب فردیت و چه در بطن اجتماعی و تاریخ

از واقعیت انسانی، تاریخی و اجتماعی، شناخته شده باشد و ) ولی فقط یک قسمت(واقعیت که قسمتی 

ند، این یک واقعیت تحت تصرف درآمده باشد، و قسمتی دیگر به حساب نیامده باشد و کورکورانه عمل ک

انسانها سازنده جامعه و تاریخند، ولی بدون اینکه بدانند چگونه، . اجتماعی و تاریخی ي بسیار مهمی است

  .  16در معجونی مبهم از شناخت و جهل، عمل آگاهانه و عمل کورکورانه

تعزیه اي  مضحکه و. بخش تحت تسلط درآمده و بخش کور می توانند با هم مناسبات آرام داشته باشند

با درنظر . دائمی و مبارزه اي کوبنده از لحظه ي شروع همزیستی خصمانه تا نظام جدید جریان می یابد

، میتوان تمایز معروف به علل و عقول را به او  17گرفتن دانش و آگاهی مارکس در باره ي اندیشه یونانی

  .خابهاي انسانهانظرهاي جبري، برخورد ها و تصادفها، اراده ها و انت: استناد داد

نظر سوم گرایش دارد که دو نظر . درجامعه ي فعال، این سه سلک با هم مواجه شده و مقابله می کنند

  . دیگر را پایمال کند، بدون اینکه آنها را در خود حل کند و یا حذف نماید

سازمان  فن،: نیروهاي مولد(قاعده : طرحی که خیلی هم رایج است، سطوح پراکسی را متمایز می کند

  ).نهادها ، ایدئولوژیها(، روبناها )کار

                                                          
304انتقادي بر اقتصاد سیاسی، چاپ پلیاد، ص : مارکس. 15

. س در آغاز کتاب هیجده برومر لوئی بناپارتگویاترین متن مارک. 16

.اجعه کنیدمخصوصاً به مالحظات در باره رابطه بین مادیگري این فالسفه و درك آنها از آزادي در رساله دکتراي مارکس در باره ابیقور و دموقریت مر. 17
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آیا این طرح سراسر پراکسی را می پوشاند؟ آیا می . این طرح با برخی از متون مارکس متناظر است

طرح دیگري هم که خیلی تعمیم یافته و که اقتصاد را بعنوان تشریح . توان آن را الزم و کافی انگاشت؟ نه

از . اسی را فیزیولوژي اجتماعی حساب می کند، در وضع همان طرح باالستجامعه می انگارد و جامعه شن

این طرحها، واسطه ها، . این قبیل طرحها به نحو قشري جا می افتند و فریبنده و اغفال گر می شوند

براي مثال، در طرح نخست، شناخت . تداخلها، عکس العمل هاي متقابل و بویژه صورتها را کنار می گذارند

رابطه ) پس با روبنا(و بنابر این با قاعده و با ایدئولوژي ) تکنیکها(واقع است؟ شناخت با فنون در کجا 

در این طرحها مقام زبان کجا واقع است؟ منطق؟ حقوق؟ هر دو طرح گرایش دارند که فعالیت . نزدیک دارد

این طرحها همچنین لحظات و . بین انسانها و آثار را نادیده بگیرند) و مضاعف(انسان، رابط زنده و چشمگیر 

این طرحها : خالصه در دو کلمه. گشتاورهاي دیالکتیکی ي بنیادي، چه نیازها و چه کار را کنار می گذارند

  .معنا و مفهوم پراکسی را کنار می نهند و یا لت و پار می کنند

ي  قریحه و قوهبدون اینکه تحلیل بوسیله سطوح را به دور بیندازیم، طرحی پیشنهاد می کنیم که با 

تکرار و نو آوري، در دو قطب، و بین : در پراکسی سه طراز وجود دارد. متصوره و الهام مارکس سازگار است

معین ) سیکل(پراکسی ي تکراري ارزش تکرار همان ژست، تکرار همان اعمال، در دورهاي . آن دو، تخلقی

فتد که این پراکسی ي در حال تقلید، چیزي اتفاق می ا. پراکسی تخلقی به دنبال نمونه و الگو است. است

ولی .  18بیافریند، پس بدون اینکه بداند چگونه؟ و چرا؟ غالب اوقات تقلید می کند بدون اینکه بیافریند

این فعالیت، چه در شناخت و . پراکسی اختراعی و خالقه ، در فعالیت انقالبی به عالی ترین سطح می رسد

  .سیاسی، می تواند به مرحله اجرا در آید و چه درعمل) ایدئولوژي(فرهنگ 

انقالب که : معذلک، عمل سیاسی تمام تغییرات جزئی را متمرکز و متراکم در یک پدیده کلی می نماید

. نحوه ي تولید، مناسبات تولید و مالکیت، ایده ها و نهاد ها، نحوه و اسلوب زندگی را تغییر صورت می دهد

پارگی هائی ، گسیختگی (وتطور کلی، اجتماعی ـ تاریخی، انفصال هائی  پراکسی انقالبی در روند و سیاق

  .داخل می کند) هائی

، تولید مادي، )شناخت(فنون، معرفت . کمی و کیفی: است) جنبه، مظهر(این تطور داراي دو وجه 

رب زمین ـ تکامل کیفی جامعه ـ بویژه در مغ. نیروهاي مولده، پله به پله با نوعی تداوم، افزایش می یابند

این تکامل در بین راه بوسیله ي حرکات قهقرائی و . داراي مشی و سرعت و مسلکی آشوب ساز است

این تطور در وجود بشري نوع و تنوعی از ایده ها و صورتها پدید می آورد که سر . رکودهائی قطع می شود

هاي تاریخی سر در می  در جریان همین تطور است که تغییر صورت هاي بنیادي ي جهش. شار از غناست

انقالبها خواستار امحاي سراسري ي جامعه می باشند، بر پایه نمو نیروهاي تولیدي، نسبتاً تدریجی، . آورند

انقالبها و جهش ها جامعه ها را چون تام و عام نشان می . صورتها و نظامهاي مستقر را به عقب می گذارند

متجلی می ) سیستم(ئودالیته، همانند یک تام، یک منظومه در جریان تغییر شکل و تبدل خود، در ف. دهند

  .بهمین ترتیب سرمایه داري ي رقابتی. شود و بنظر می آید 

پس بدین ترتیب پراکسی انقالبی است که در مناسبات اجتماعی معقولیت و محسوسیت ملموس 

و نیروهاي ) روبناها( و واقعیت، بین مؤسسات) تصورات(پراکسی بین مظاهر . وارد می کند) دیالکتیکی(

در اینجاست که ما به ایده بنیادي . ، بین صورتها و محتواها، تالقی و تصادف بر قرار می کند)پایه(مولده 

                                                          
.سها و ژست ها و گفتار خود را از نمونه هاي مشهوري عاریه می کننددر باره اعمال تاریخی که گذشته را تقلید می کنند و لبا: آغاز هیجده بروم . 18
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گذار، آفریننده معقولیت دیالکتیکی، چون عقل زنده در جمجمه انسانها، و هم، . گذار دست می یابیم

  .عقلیت اجتماعی است

، همیشه با یک پراکسی سیاسی ي مخالف، )تکامل  توسعه(مندج درتطور پراکسی انقالبی، مولود نمو و 

، نظامات مستقر را حفظ )روبناها(پراکسی اخیر می کوشد تا صورتها، نهادها . محافظه کار، برخورد می کند

ساختنشان با محتواهاي تغییر یافته بوسیله ي ) تطبیق(این پراکسی می کوشد تا آنها را، یا با همساز . کند

این تالشها ممکن است بر حسب توانائی ي سیاسی ي . نمو، و یا باحذف این تغییرات محتوا، حفظ کند

تغییر اشکال . گروه ها، طبقات، افرادي که این تالش را بر عهده گیرند، کم و بیش به موفقیت برسند

باال بوسیله انقالب درپراکسی از پائین به : ریشگی، لزوم تاریخ دارند، ولی می توانند از دو راه به ظهور برسند

بالکل، درکلیت اجتماعی، از باال به پائین، بوسیله عملیات با قدرت نهاد ها، صورتهاي مکتسبه، رجال دولتی 

فقط تغییرات مذکور در راه اول، که چیزي را ). 1848بیسمارکیسم درآلمان پس از شکست انقالب : مثالً(

ان راه دوم به جائی نمی رسند، ولی به عقیده ي مارکس اینان سالک. برجاي نمی گذارند، قاطعیت دارند

  .دگرگونیهایی اساسی تر فراهم می آورند که خودشان را جاروب می کنند

چه در اجتماعی و چه در انسانی، همه چیز به عمل و . ما در اینجا، ایده ي بنیادي دیگري باز می یابیم

ز ممکن به واقعیت بوسیله فعل ـ پراکسی ـ را ایجاب می حتی ضرورت تاریخی ي گذار ا. اثر منجر می شود

) از خود بیگانگی(یکی راه انسالب : هر امکانی گشاینده دو راه است. کند، و در این راه ابتکار را مقامی است

انسالب خود نیز گرایش دارد که جهانشمول . که راهی است وسیع تر و دیگري راه عادي ي رفع انسالب

با مبارزه آگاهانه ـ بیش از پیش آگاه با ورود طبقه کارگر به میدان ـ بر ضد انسالب،  رفع انسالب. شود

انسان اجتماعی همیشه و همه جا، اختراع می کند و می آفریند، همه جا و همیشه قربانی . حاصل می شود

  . و صید آثار خویش است

دهد و صحت آنرا  جان میشامل نظریه ایست که بدان ) خلق انقالبی(پراکسی در حد اعالي خود 

پراکسی مستلزم . و تصمیم عمل فعال است) تئوریکی(پراکسی شامل تصمیم نظري . تحقیق می کند

. هیج فعالیتی بدون طرح وجود ندارد، هیچ فعلی بدون برنامه انجام نمی گیرد. تاکتیک و استراتژي است

  . نداردهیچ پراکسی ي سیاسی بدون استکشاف و شناخت ممکن و آینده وجود 

امید . مفهوم پراکسی و پراکسی ي واقعی، گسترش غناي تعییناتی را که شامل است، آغاز می کند

پراکسی چون متعین است . حواس ما را پرت نکند و نظریه را منحرف نسازد» تعیین«است که واژه هگل، 

ی، تعین همین از نظر دیالکتیک. پراکسی همیشه راهی بسوي ممکن گشوده دارد. پس مفتوح می باشد

نفی که شامل مثبت است، گذشته را به نام ممکن تکذیب می کند و آن را چون تامیت نشان می : است

یکی نسبت به آنچه که انجام شده و دیگري : هر پراکسی در تاریخ با داشتن دو صورت واقع می شود. دهد

جبري ـ قضا و (بمعناي دترمینیسم تعین . نسبت به آینده اي که در آن باز می شود و که آن را می آفریند

دترمینیسم . این ابهام، ریشه بسیاري از سوء تفاهمات در مورد اندیشه مارکسیستی می باشد. نیست) قدري

. که در راه نهاده شده اند) ترکیبات(، ساختارها )سیستمها(یعنی صورتها، منظومه ها . محصول گذشته است

دترمینیسم ها، نه ابتکار انسانها را که با آنها . فعل ادامه می دهند این نتایج، این آثار، همچنان به اعمال

  .براي امحاي ها در مبارزه اند طرد می کند، و نه احتماالت، تصادفها و حوادث ممکن الوقوع را 

: است) علم الحیاة(، نقطه عزیمت ما زیست شناسی )واقعیت و مفاهیم(با پیروي از گسترش پراکسی 

ما به اختصار، از تطور این فعل انسانی و همچنین سطوح . جوامع موجود بشري به عنوان یک موجود زنده
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ما در . جامعه شناسینژاد شناسی، تاریخ، اقتصاد، : واقعیتی که درآن می توان مشاهده نمود، عبور نمودیم

آیا می توانیم، با حفظ . بود، برخوریم ) تطور(این راه پیمایی با صورتهاي بزرگی که مولود این طریقه 

مفاهیمی که مارکس پیشنهاد کرده، پس از پی ریزي ي اندیشه مارکسیستی، بوسیله مارکس، آنچه را که 

  ست، مشخص نمائیم؟در قلمرو جامعه شناسی است، و به دانش ویژه معرفی شده ا

این . جامعه شناسی مارکسیست، بروز و تظاهر صورتها را دنبال می کند. الاقل به عنوان فرضیات. آري

ي صورتها را بر محتوا، و نیز اثر ساختارها را بر تطورها مورد )واکنشی(جامعه شناسی اثر عکس العملی 

، روشن می کند، و از طرف دیگر آن را )شتهناظر به گذ(نتیجه حدوث را، استعایاً . بررسی قرار می دهد

که همیشه معین و بدین جهت (وقتی که صورتی متشکله تا حد نهائی ممکنات خود . دگرگون می سازد

این . پیش رفت، صورت هاي دیگري پدیدار می گردند، ساختار هاي دیگري، منظومه هاي دیگري) محدود

ضع خود را حفظ کنند، روي یکدیگر اثر می گذارند، موجودات که مولود از حدوث هستند و می کوشند و

جامعه شناس موظف است که این مجموعه تأثیرات متقابل و این مجموعه . چه در جامعه و چه در طبیعت

را ) بر این پیدایش صورتها و تشکیل ساختهابنا(تحلیل کند، مورخ، فالن تطور واکنش ها را تجزیه و 

اثرات متقابل صورتها . رت ها یا بهمان ساختار ها را مستقالً بررسی نمایدمطالعه کند، اقتصاددان، فالن صو

  .سوي غایت خود سوق می دهد  و ساختارها آنهارا به

بر این جامعه شناس، ثبات هارا، ازآغاز آنچه که عامل منحل کننده آنهاست، و تعادل ها را بوسیله بنا

موجودات متشکله و ساخته شده از وجه بی ثبات  یعنی: آنچه که آنها را تهدید می کند بررسی می کند

، یعنی )پوائزي نامگذاري کردیمکه به (بررسی پراکسی به انضمام جنبه خاص آنها . آنها از نظر دیالکتیکی

رسی یک محتوا، به عقیده ما، به یک جامعه شناسی ي صورتها، بوسیله واژگون شدن دیالکتیکی که ذاتی بر

  .است، منجر می شود متد

اتخاذ روشی دیگر در . ما براي جامعه شناسی مارکسیستی قلمرو معینی را مشخص می کنیم پس

بررسی ي مسئله، مثالً با اخذ آنچه که در اثر مارکس براي ما نتیجه اي جامعه شناختی داشته باشد، از 

ا امکان مارکس، در مقام جامعه شناس، به م. چهارچوب سنت آکادمیکی و قرون وسطائی خارج نخواهد بود

  .می دهد که مناظر و مرایاي یک جامعه شناسی ي مارکسیستی را معین کنیم

ساختارهائی که زاده . این جامعه شناسی، جنبه انتقادي اندیشه مارکسیستی را مورد توجه قرار می دهد

ی پس، انتقاد اساس. تطورها هستند و صورتهاي برون شده ازمحتوا می کوشند که آنها را بی تحرك سازند

و صورتها، ذاتی ي شناخت می باشد و به عنوان یک قضاوت ارزش به یک ) ترکیبات(این ساختار ها 

نه . سوق می دهد) از خود بیگانگی (نتایج پراکسی، آدمی را به انسالب . قضاوت واقعیت اضافه نمی شود

آنها قدرت خالقه را از  اینکه این نتایج قدرتها و ظرفیت هاي انسانی را ساقط می کنند، بلکه بدان جهت که

  . حرکت باز می دارند و مانع گذار می گردند

. بنا بر این مفهوم انسالب، با نشان دادن رابطه عمومی بین انسانها و آثار، درگرد و غبار محو نمی شود

این مفهوم به یک جامعه شناسی ي ساختار ها و صورتها و به یک جامعه شناسی ي گسیختگی صورتها و 

  .اختار ها منضم می گرددانحالل س

  : می نویسد  1844مارکس ملهم از پارمنید، در دستخط : آخرین کالم در باره ي پراکسی 

به عقیده او، فلسفه قادر »  .اندیشه و وجود متمایزند، ولی در عین حال یک واحد را تشکیل می دهند«

اختالف بین وجود و اندیشه نهاده و در  نیست که وحدت وجود و اندشه را دریابد، زیرا فلسفه بناي کار را بر
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. حل چیستان نظر تالشیست که بر عهده پراکسی گذاشته شده است. این اختالف هم باقی می ماند

در میان پراکسی هاي تکراري و تخلقی و پراکسی انقالبی، . پراکسی حقیقی، شرط یک نظریه واقعی است

ظري نیز ممکن نیست، مگر بوسیله پراتیکی، بوسیله حل تضادهاي ن. فقط پراکسی ي انقالبی حقیقت دارد

حل آنها به هیچ وجه کار شناخت به تنهائی نیست ، بلکه نقش یا وظیفه اي حیاتی . یک انرژي ي پراتیکی

  . واقعی که فلسفه نتوانسته است حل کند بدان دلیل که فلسفه آن را به عنوان نقشی نظر در یافته است

ذهنیت، عینیت، روحانیت، مادیت، فعالیت و : و نگرورزي می توانیمدر میان این تضاهاي نظري 

  . 19انفعالیت، که همه به طریق تجریدي ملحوظ شده اند، نام بریم

در پراکسی وحدت، خود را با . بدین ترتیب ما نظر مارکسیستی ي گذار فلسفه را ژرف تر در می یابیم 

. ادي ـ عقل وحدت، خود را با ذاتیت باز می یابدوجود ـ آگاهی وحدت، خود را با طبیعتی محسوس یا م

، نه تدوین یک فلسفه نو، و حتی نه فلسفه )آروینی(اصرار و تکیه بر پراکسی، هرگز نه تفسیر پراکماتیگ 

این نظریه بررسی تحلیلی و طرح خود پراکسی را ضرور . پراکسی را، یعنی هیچکدام را مجاز نمی شناسد

را به مزبله تاریخ نمی سپارد، ولی آن را در حرکت دیالکتیکی ي آگاهی این نظریه فلسفه . می داند

  .و وجود، صورتها و محتواها ، قراب می دهد) وجدان(

از محتواها و ) کامالً مشخص و مجزا، خیلی جدا(فلسفه در جریان تظور انسانی، صورت مشخصی بود 

ان تاریخی را توضیح علیت و غائیت وجود این تظور از طرف دیگر داراي مزیت انتولوژیکی هم نیست که زم

مردم شناسی داراي . »طبیعت« کجا؟ در. یک پایه انتولوژیکی را حفظ می کند» وجود«این. بشري بداند

این تعریف هرگز حق ندارد . ساپیان فابر، لودن، و غیره تعریف شود: قلمروي است و انسان می تواند به نام

همانند سایر . رهنگ را از طبیعت و اکتساب را از ذاتیت منفک نمایدانسان را از ریشه خود جدا سازد، ف

جامعه شناسی حق ندارد مدعی . ، چیزي را اخذ می کند)تام ـ کل(علوم، جامعه شناسی بین هیچ و همه 

  . 20شود که به تمامیت پراکسی نایل می شود و خود را دانش کل بداند

  

  

  

  

    

                                                          
.مراجعه شود 90ـ 106ـ  94به چاپ بوتی چلی ص . 19

ا م. نشان کرده است ژرژ گورویچ در چند جا مخصوصاً دریک برنامه آموزشی سوربن اهمیت جامعه شناسی مارکس را علیرغم قشریت فلسفی، اقتصادي، و تاریخیت، خاطر. 20

جامعه شناسی مارکس نه فقط از خالل آثار جوانی او استنتاج می شود، بلکه کتاب سرمایه حاوي وجوهی از آن : در اینجا موضعی داریم که کمی با موضع گورویچ مغایر است

  …ما معتقد نیستیم که جامعه شناسی مارکس داراي سود استعادي باشد و غیره. می باشد
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مفهوم ایدئولوژي یکی از اصیل ترین و وسیع ترین مفاهیمی است که بوسیله مارکس مطرح گردیده 

هرچند که کالم جاري . این مفهوم ضمناً یکی از دشوارترین و تاریک ترین مفاهیم نیز می باشد. است

  .باشد، براي درك این مفهوم مالحظاتی مقدماتی ضرور به نظر می رسدآن را پذیرفته ) النگاژ(

ی و احساسی مکتبی تجرب(، مکتبی فلسفی “ایدئولوژي”همگان می دانند که خاستگاه واژه ي ) الف

. است که در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم رواج و اهمیتی به سزا داشت) متمایل به ماتریالیسم

، علمی بنام دانش ایده ها، یعنی مفاهیم )Destutt de Tracy(سوفهاي این مکتب به عقیده ي فیل

مجرد، وجود دارد که پیدایش آنها را بررسی می کند و می تواند این پیدایش را تماماً بر مبناي احساس ها 

)Condillac (ا تعلیم می این علم ایده ها، ایدئولوژي نام دارد و فیلسوفهایی که این دانش ر. بازسازي کند

  ).ایده شناسان(دهند، خود را ایدئولوگ نامند 

یا صحیح تر بگوئیم، با همراهی انگلس، آن دگرگونی را که (مارکس به معناي این واژه تغییر صورت داد 

  ).پدیدار شده بود، تثبیت و پایدار ساخت“ ایدئولوگها”در لحظات پایانی ي مکتب 

یعنی دیگر فقط نمایانگر یک نظریه . بار و منقص می شودواژه ي ایدئولوژي، از این پس، کم اعت

این شیئ که خود نیازمند توضیح است، . توضیحی نیست، بلکه خود چیزي است که نیاز به توضیح دارد

از نظر ایدئولوگهاي فرانسوي، ایدئولوژي محدود می شد به توضیح . معنا و وسعت دیگري پیدا می کند

تحت ) اشیاء(به عقیده مارکس و انگلس، موضوعات . یک روانشناسی علمی از راه) تصورات(مظاهر منفرد 

و جامعه اي ) دوران تاریخی(، مجموعه اي از تصورات را تشکیل می دهندکه نمایانگر یک عصر)نظر(مطالعه 

مارکس بر آن می شود . نخستین معناي واژه از بین نمی رود. ایدئولوژي ي آلمانی: مثالً. مفروض می باشند

و در این راه به عناصري دست . براي تصورات عام، یعنی اجتماعی، نظریه اي بیانگر و مبین ارائه دهد که

  .می یابد که به او امکان می دهند آنها را با شرایط تاریخی و جامعه شناختیشان مرتبط سازد

هایی از قبیل ، واژه )محدوده هاي علمی(اگر ما، درتبیین وتنویر مفهومی، به جاي تعاریف علمی ) ب

وارد کنیم، ممکن است در معرض این تهمت ) بعنوان صفاتی از جامعه اي مفروض(“ شفافیت”یا “ تیرگی”

  .، استعارات و تصاویري را قرار داده ایم)محدوده هاي علمی(و افترا واقع شویم که، بجاي تعاریف علمی 

دارند و اینها براي او و در اندیشه اش، یا این تصاویر درآثار مارکس وجود » استعارات«معذلک آري، این 

  .شناخت را تشکیل می دهند) القاعده - عناصرپایه اي(این ها مبانی : باشند داراي بردي علمی می

  .، حضور است، که متمایز ازتصاویر است و حتی متضاد آن است)شفافیت(معنا و غرض از روشنی 

ها صحبت می کند، بیائیم و به جزیره ي او سري حاال که اقتصاد سیاسی با آب و تاب از ربنسون بازی«

ربنسون که طبیعتاً قانع و کم توقع است، معذلک درگیر درتالش براي ارضاي نیازمندیهاي گوناگون . بزنیم

وسایل خانه . مجبور است یک رشته فعالیت هاي مفید و متفاوت را به مرحله ي اجرا رساند. خود است

درباره نماز و . وانات را اهلی نماید، به صید ماهی و به شکار بپردازد و غیرهبسازد، ابزار کار درست کند، حی

روزه و سایر صالت متشابه چیزي نمی گوییم، زیرا خود ربنسون اقرار می کند که در آنها لذتی می یابد و 

سراسر مناسبات موجود، فیمابین ربنسون و . چنین فعالیتی را نوعی تفریح توان بخش احساس می کند

حاال بیائیم از . اشیائی که آفریده ي خود او بوده و ثروت او را تشکیل می دهند، ساده و شفاف نمایانند

و این درست، زیرا بدان . جزیره ي دلگشا و نورانی ي ربنسون به ظلمت قرون وسطاي اروپا نقل مکان کنیم
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36   جامعه شناسی مارکس

ت اجتماعی به مثابه ي ي جامعه بر وابستگی ي مشخصی نهاده شده و که تمام مناسبا»پایه«جهت که 

  .  21مناسبات بین اشخاص پدیدار می نمایند

شکل هاي (بدین ترتیب، نیازي احساس نمی شود که فعالیت هاي گوناگون، صورتهایی عجیب و غریب 

  . از واقعیت خود را بگیرند) تصوري

ت صور. این فعالیت ها چون خدمات، تدارکات و تحویل و تحول جنسی و نقدي، عرضه می شوند

طبیعی ي کار، ویژگی ي آن ـ و نه تعمیم آن، نه خصلت انتزاعی ي آن، همانند تولید بازرگانی ـ صورت 

  .اجتماعی ي آن است

، خانواده اي کشاورز که براي رفع نیازهاي )پدر ساالري(در فعالیت زندگی ي روستایی و پدرشاهی 

همه براي خانواده عبارتند از محصوالت مختلف  اینها. دام، گندم، پارچه، نخ، لباس: ویژه خود تولید می کند

باالخره گروهی . کار او، و نه چون کاالهایی که مورد مبادله متقابل قرار می گیرند) فرآورده هاي گوناگون(

از انسانهاي آزادي را درنظر گیریم که با وسایل تولید اشتراکی کار می کنند و برطبق یک برنامه و نقشه، 

لت در این حا. …متعدد فردي را چون یک نیروي اجتماعی ي واحد بکار اندازند دسته جمعی نیروهاي

کارهاي خود و با اشیاء مفیدي که از آنها حاصل است، ساده و شفاف مناسبات اجتماعی انسانها ـ در

ملل بازرگان، به معناي اخص، فقط درخالل جهان باستان، همانند خدایان ابیقور، یا همانند . است) روشن(

این ارگانیسم هاي اجتماعی ي قدیمی، از نظر . ودیها درخلل و فرج جامعه ي لهستانی، وجود داشته اندیه

از جامعه ي بورژوازي می باشند، ولی پایه ي آنها ) مستقیم تر(مناسبات تولیدي خیلی ساده تر و شفاف تر 

اف آن را که وسیله ي ارتباط و خامی ي انسان فردي ـ که تاریخ بند ن) نارسیدگی(عبارت است از ناپختگی 

  .با جامعه ي طبیعی عشیره اي یا با شرایط استبداد و بردگی است ـ هنوز نبریده است

زندگی ي اجتماعی، که پایه اش تولید مادي و مناسبات مولود از آن است، موقعی از ابر و مه عرفانی و 

و کار انسانهاي آزاد متعاون که همه با تخیلی که چون روپوشی آن را فراگرفته نجات پیدا می کند که اثر 

  . 22آگاهی عمل می کنند و حاکم بر حرکت اجتماعی ي خود هستند، متظاهر گردد

که مولود پراکسی است، فقط در شرایطی معین، انعکاس ) اجتماعی(بنابراین به عقیده مارکس، آگاهی 

ده باشد و مناسبات میان موقعی که پراکسی خودش در پوششهایی ابرآلود محاط نش: درست آن است

  .، مانده باشد"تیرگی"موجودهاي بشري، مستقیم و بدون وساطت 

و در نحوه هاي تولیدي ي ) ترکیبات اجتماعی(پراکسی هاي اجتماعی، در ساختار هاي اجتماعی 

  . را تولید می کنند) Représentations(معین، مظاهر 

این . امعه را افزایش می دهند یا کم می کنندیک ج) مناسبات مستقیم(این مظاهر، کمبود روشنی 

گاه جامعه را در نیم سایه و ظلماتی به نام . مظاهر، این جامعه را با انوار اشعه اي دروغین منور می کنند

  .شریعتی بمراتب تیره تر از واقعیتی که از آن سر برون کرده اند، غوطه ور می سازند

باشند که  ي بشري، در عملیات متقابلشان مولد ظواهري میواقعیت اجتماعی، یعنی انسانها و گروهها

نحوه پدیداري : این ظواهر عبارتند از. مجدانه چیزهاي دیگري غیر از توهمات بدون استحکام می باشند

                                                          
این واژه نشان دهنده یک واقعیت اقتصادي نیست بلکه واقعیتی است جامعه شناختی و . بوسیله مارکس تذکري دهیم» القاعده-پایه«عمال واژه لزومی ندارد درباره است. 21

ترکیب) بستگی شخصیروابط اجتماعی وا(بدیهیست آنچنان پراکسی که به عقیده مارکس درترازي از نمو نیروهاي مولد رابطه اي تاریخی را می نماید، مناسبات اجتماعی 

.باشندي واقعی جامعه قرون وسطایی می“پایه”دهند و بنابراین، را تشکیل می) ساختار(

. ، چاپ پلیاد 614ـ610تلخیص از ص  1ـ4سرمایه، جلد اول، . 22
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37   جامعه شناسی مارکس

. اوضاع و کیفیات وجدان: فعالیت هاي انسانی در مجموعه اي که در لحظه اي مفروض تشکیل می دهند

، مع الوصف خیلی بیش از توهمات ساده یا دروغهاي پیش پا افتاده مستحکم و این ظواهر، هرچند ناهمساز

کاالي (بویژه تولید امتعه . ظواهر داراي واقعیتی هستند و واقعیت هم ظواهري را شامل است. استوارند

  .در تیرگی ي روپوشی ابر گونه مخفی است) تجاري

توان کلید رمز اندیشه جامعه شناختی ي  ما ناگزیریم بدان مراجعه کنیم، زیرا در آنجاست که می

یک صورت محض است و بدین جهت  کاال، در برابر اندیشه ي تحلیلی و از نظر آن،. مارکسیستی را یافت

  ) .transparence(هم شفاف و روشن است 

. برعکس، همین کاال، در واقعیت پراتیکی و حال و احوال مطویه، هم کدورت است و هم علت کدورت

  .تا بدان حد که انسانها متوجه این عجب و بیگانگی نمی شوند. د کاال، خود غریب و عجیب استحتی وجو

هر کاال در بادي امر و در نخستین نظر، چیزي پیش پا افتاده می باشد، که به خودي ي خود، قابل ”

غرنج و مملو ولی بر عکس، تجزیه و تحلیل ما نشان داده است که کاال چیزي بسیار ب. درك به نظر می آید

  “.از ظرافت هاي متافیزیکی و لفاظی هاي استداللی ي تعصب آمیز و نکته سنج االهیون است

معلول مناسبات موجودات بشري ) متاع(وجود کاال : دارد) عرفانی(کاال خصلتی مجازي و استعاري 

د، حتی آنها را به است، معذلک کاال خارج از موجودات بشري وجود دارد و درمناسبات آنها تأثیر می گذار

  . 23سوق می دهد) منتزع(سوي شیئیت 

شیئ ”قرنها وقت الزم بود تا، بر پایه ي روشی اصوالً انتقادي، شناخت اسرار مخفی، تبدیل و تبدل 

  . به قدرت پول و سرمایه، عیان و درك گردد“ پرستی

است، نمی تواند ) مایهپول، سر(بدینسان، کاال به عنوان صورت و سیستمی که مولد اثرات و محصوالت 

] پرده حجاب –تیرگی [“ کدورت”به زبان عامیانه، این . نباشد) غیر حقیقی(مولد جامعه اي کدر و المرئی 

در عمل چنین توضیح داده می شود که، پول موجودات بشري را در اختیار می گیرد و که آنهایی که داراي 

پول هستند، با استفاده از وسایل محیل و نیرنگ و زد و بند، به قدرت می رسند و که سر انجام، قدرتهایی 

جامعه، یک ) تیرگی و عدم صراحت(بدین جهت ناروشنی ي . سري و مخفی، حکومت را تصاحب می کنند

فقط پراتیک . است» اجتماعی ـ اقتصادي « یا روشن تر بگوییم حتی یک واقعیت . واقعیت اجتماعی است

، شرایط یک روشنی و )پراتیک حقیقت آفرین(و عمل ) حقیقی(انقالبی موفق شد با تبیین و تلفیق نظریه 

النی تاریخی مغشوش مانده بود، برنما سازد وارائه را که طی دورانی طو) Transparence (واضح بینی 

  .نماید

پراتیک اجتماعی، شرایط وجودي ي مظاهر بی پا و موهوم را، یعنی تولیداتی که شریط نامبرده می 

  . بایستی روشن نمایند، محو می کند

باید می خوریم، که  پس از درك این قضیه، در متون مارکس به دو تعریف مختلف از ایدئولوژي بر

ایدئولوژي ممکن است، انعکاسی وارونه، . می باشند)  concept(استیضاح شوند و مستلزم تنویر فرایافت 

در ایدئولوژي، انسانها و شرایط آنها معکوس تظاهر می . دست و پاشکسته و دگرگون شده از واقعیت باشد

حیاتی ي ) طریقه(عی فرآیند یعنی چیزي که مولود نو. کنند، همانند آنچه که در اطاق تاریک می گذرد

                                                          
 . 605-604، چاپ پلیاد، صفحات )4(، )1(سرمایه، جلد اول، قسمتهاي . 23
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38   جامعه شناسی مارکس

که نتیجه ي یک طریقه ي ) رتین(بسان واژگون نمائی ي تصویر بر روي پرده شبکیه . خاص است

  .فیزیکی است) پروسسو(

خود، واقعیت اصلی خود را معکوس مستقر می کنند و این جزئی الینفک از ) تصورات(افراد در مظاهر 

ولی . باشد) باوجدان(تواند چیز دیگري غیر از موجود آگاه  هرگز نمی) آگاهی(وجدان . این واقعیت است

: یک قانون ویژه ي مربوط به موجود آگاه، اختالفی را نسبت به خود وجدان بر وجدان تحمیل می کند

یعنی وجدان، آن را معکوس می نماید و به نحوي دیگر یعنی به صورتی که خارج از واقعیت است ادراك 

رده اي تصویر می کند، همان چیزي که در اطاق تاریک یا فانوس سحري، وقوع آن را بر روي پ. می کند

موهومی ي واقعیت، که در آن وهم تابع این واقعیت است، یا به طبیعت و ) صور(این مظاهر. می یابد

  .هم ارتباط می یابد مناسبات آدمها با طبیعت مرجوع می شود و یا به مناسبات خود موجودات بشري بین

را کنار ) قضیه(یا به انتزاعی که این تاریخ  - ) قضیه(ولوژي به صورت و نمایشی مغلوط از تاریخ پس ایدئ

هر ایدئولوژي، مجموعه اي از اشتباهات و اوهام و خداع . شود و تقلیل می یابد تبدیل می - می گذارد

: قابل توضیح استمی باشد که بوسیله و بر مبناي آنچه را که خود دگرگون و جابجا می سازد، )مخاتله(

بنا بر این احوال، مطالعه ي ایدئولوژي ها، مستوجب انتقادي بنیادي و توضیح وسیع تاریخی .  24یعنی تاریخ

  .می گردد

فلسفه، حقوق، (عام ) تصورات(تشکیالت تیره و مه آلودي که از مغز انسانها بیرون می جهند، مظاهر 

حیاتی مادي، که با تجربه بدون این واسطه ها قابل ) پروسسو(، بدین جریان )مذهب، هنر و خود شناخت

اخالق، مذهب، ماوراء الطبیعه و سایر جوانب ایدئولوژي، اشکال متناظر وجدان، . درکند، افزوده می شوند

یعنی این ها هیچ گونه . اینها نه تاریخ دارند، نه تکامل و نه توسعه. فقط به ظاهر مستقل جلوه می کنند

  .ي نسبت به تولید و مبادالت مادي ي بین موجودات بشري ندارنداستقالل و خودمختار

فرمول . این وجدان نیست که زندگی را معین می کند، بلکه زندگی است که وجدان را تعین می دهد

ولی این فرایافت خیلی گویا و قاطع . مشهوري که غالباً بدون رابطه با متون همباف خود بکار رفته است

یا نقطه عزیمت وجدان است و در آن صورت واقعیت . خ، دو نحوه بیشتر وجود نداردبراي درك تاری. است

وجود ندارد، یا نقطه عزیمت زندگی ي واقعی است که حصول بدان آنی است و به توضیح این وجدان که 

  .هیچگونه واقعیتی ندارد، می رسیم

، یعنی اوهام است، پایان می ماتریالیسم تاریخی به تخیالتی که نقطه ي عزیمتشان تصورات و مظاهر

  .دهد

آنجایی که پندار درباره ي زندگی ي واقعی به پایان می رسد، دانش واقعی ي مثبت، یعنی نمود ”  

  “.فعالیت پراتیک و نمایش طریقه توسعه تکامل پراتیک انسانها، آغاز می گردد

تضمن هم واقعیت است و این فرآیند، فی نفسه م. ، خودکفا و مستقل است)processus(این فرآیند 

مخصوصاً فلسفه از طریق نمایش واقعیت، . شناخت بر لفاظی و ایدئولوژي خط باطل می کشد. هم معقولیت

چه چیز جاي آن را می گیرد؟ خالصه ي نتایج حاصل از تکامل . محیط وجودي خود را از دست می دهد

آن مفاهیمی که از . ارزشی نمی دارند تاریخی، که خارج از تاریخ، هیچگونه سود، هیچ معنا و هیچگونه

                                                          
.ایدئولوژي آلمانی. 24
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گذشته به ارث رسیده اند، فقط می توانند تنظیم عناصر و مصالح تاریخی را تسهیل کنند و توالی اقشار را 

  .مشخص نمایند

وقتی . دنباله ي متن در همان کتاب ایدئولوژي ي آلمانی، این نظریه افراطی را صریحاً تصحیح می کند

  .ع و شرایط واقعی خود مرجوع شود، دیگر، وهم تام و بطالن و کذب کامل نیستکه ایدئولوژي به اوضا

این ایدئولوژي عبارت از چیست؟ عبارت است از نظریه اي که پیش فرضیات خود، پایه و معناي آن را 

یعنی بدون نتیجه و عواقب و یا نتایجی که - نادیده گرفته و بدون رابطه عقالنی با عمل بر جاي مانده است

و یا به نظریه اي که سود خاصی، مثالً سود یک طبقه را با . تباعد با انتظارات و پیش بینی ها استم

  .، مبدل ساخته است»چیز پرستی«بکاربري ي وسایلی از قبیل انتزاعات، تصورات ناقص و مسخ شده، یا 

ا باید گفت که در این ج. بدین طریق، غیرممکن است قبول کنیم که هر ایدئولوژي تماماً موهوم است

دیگر نمی توان گفت که مسئله بر سر نوعی سرنوشت ایدئولوژیکی . پایه و بنیاد ایدئولوژي جابجا می شود

پایه و اساس، واقعاً، تاریخی و جامعه . است که وجدان را وادار می کند تا از و با وجود متفاوت گردد

  ).النگاژ(تقسیم کار و نیز کالم : شناختی می شود یعنی

را کشف و ) ضمیر(ان داراي آگاهی و شعوري است و از این نقطه نظر فالسفه که فرایافت آگاهیانس

  ).conscience de soi - Bewusstsein(احساس با لذات : تدوین کرده اند، محق می باشند

را از شرایط، ) شعور(ببینیم که فالسفه کی و کجا دچار اشتباه شده اند؟ از زمانی که فالسفه آگاهی 

نیست جدا ساختند، وقتی که فالسفه ) آگاهی(داف و مناسبات گوناگون و متناقضش با آنچه که آن اه

] نزاهت[“ نابیت ” را منظور و تدوین نمودند، و مخصوصاً وقتی که این » ناب -محض «) وجدان(آگاهی ي 

ال ینحلی را براي را به سوي ریشه هاي تاریخی متوجه و منتقل نمودند و بدینسان مشکالت تآملی و نظري 

طهارت این آگاهی را ملوث می ) آدم و حوائی(غاز معصیتی بنیادین آري، البته از همان آ. خود آفریدند

مصیبتی که بصورت لکه هایی که در این . این آگاهی نمی تواند ا زیک لعنت و مصیبت در امان بماند. کند

  . مورد، بصورت اقشاري از هواي متالطم، از اصوات و کوتاه سخن، از النگاژ متظاهر می شود

بدون النگاژ فاقد موجودیت و معناست، ) جدانو(قدمت النگاژ برابر با قدمت آگاهی است، زیرا آگاهی 

زیرا النگاژ آگاهی ي واقعی، پراتیک، واجد وجود، براي سایر انسانهاست، پس بدینسان موجود براي وجودي 

  . به آگاهی رسیده است

سابق الوجود ) آگاهی(مارکس به کشف این مطلب می رسد که النگاژ فقط وسیله  یا ابزار یک وجدان 

النگاژ همزمان و . ژ درعین حال، محیط طبیعی و اجتماعی ي آگاهی، یعنی وجود آن استالنگا. نیست

  . به معناي عام واژه، مابین موجودات بشري تولید می شود» معامله«همراه نیاز به ارتباط، نیاز به 

حاال باید مشخص . است، یک اثر اجتماعی است) النگاژ(که جزو الینفک کالم ) آگاهی(پس وجدان 

د که موجودات بشري چه چیزهایی براي ارتباط و انتقال به یکدیگر دارند و نیز باید دید که گفتنی کر

. هایشان چیست؟ در بادي امر، محیط محسوس، روابط بی واسطه و بال فاصله ي بین اشخاص است

ن همچنین، مسئله ي طبیعت، به عنوان قدرتی متخاصم، احساس می شود، که ضعف انسانی در برابر آ

وجدان بشري با وجدانی حیوانی، محسوس، از طبیعت آغاز می گردد، هرچند از همین . خلع سالح است

: و این خود موجبات نخستین مسخ شدگی را فراهم می آورد. زمان این آگاهی جنبه ي اجتماعی هم دارد

تبدیل می کند  مذهب طبیعت؛ که روابط اجتماعی را که هنوز ابتدایی هستند به روابط طبیعی و بالعکس

)travesti .( فقط به کمک افزایش تولید، تکامل ابزارتولید، افزایش “ وجدانی بدوي و عشیره اي”چنین
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آنوقت است که . نیازمندیهاي مردم و ازدیاد جمعیت، می تواند از خشونت و اوهام اولیه ي خود رهایی یابد

. بود، فنی و اجتماعی می شود) نیسکس، سن، قدرت بد(تقسیم کار، که در ابتداي امر بیولوژیک 

شهر و ده، وظایف اجتماعی و سیاسی، معامله و تولید، و البته فراموش نشود، تقسیم و (تقسیمات کار 

  .متوالی و منطبق می شوند) جدائی کار از نظر فردي و اجتماعی، جزئی و کلی و غیره

ز جدائی ي کار جسمی از کار فکري، و اما در باره ي تشکیل ایدئولوژیها، مهمترین تقسیم عبارتست ا

و عمل بر روي موجودات انسانی با استفاده از وسایل ) بر اشیاء، به کمک وسایل مادي(عمل خالق 

از چنین . ، بنفسه مقام نخستین را اشغال می کند)زبان -وسیله ي ارتباط(غیرمادي که در رأس آنها، کالم 

: را از واقعیت رها کند و انتزاع و نظریه محض بسازد می تواند خود) آگاهی(لحظه اي است که وجدان 

  .و غیره) به جاي سنت و عرف(، اخالق )به جاي دین(، فلسفه )به جاي مذهب طبیعی(االهیات 

تدوین یافته، جاي آگاهی ي بی واسطه را که در عین حال خشن و بدوي بوده و مورد ) مظاهر(تصورات 

  .تراز محسوس و طبیعت قرار می داشت، اشغال می کنندسوء استفاده هم واقع می شده و که در 

، یعنی با مناسبات اجتماعی ي موجود، تناقض پیدا “واقعیت”با  منتزع ) تصورات(وقتی که این مظاهر 

کرد، این بدان معناست که تناقض وارد اندرون مناسبات اجتماعی گردیده و یا بهتر بگوئیم، این تناقض بین 

وارد شده ) تقسیم فنی و سازمان اجتماعی ي کار(ده ي آنها، یعنی نیروهاي مولده مناسبات و پایه ي قاع

  . است

) تصورات(در اینجاست که ما دیگر با اعراض . موجب تشکیل تئوري ها می شوند) مظاهر(این اعراض 

دانها کوشند ب ها بدان چسبیده و می“ ایدئولوگ”غوطه ور و مجزا مواجه نیستیم، بلکه با ایده هایی، که 

چگونه؟ در . این ایدئولوگها می شوند متخصص. و صورتی سازگار و متوافق بدهند، سرو کار داریم شکل

را برحسب مناسبات اجتماعی ) اقتصادي و سیاسی(آنان که قدرت مادي . داخل این گروهها و طبقات حاکم

 -اعراض(مظاهر . ی شوندهم م ) (sprituelleو قضایی دراختیار دارند، مالک وکلید دار قدرت روحانی 

بوسیله و از راه تدوین و فرمول بندي و ) وجدان اجتماعی(، یعنی آگاهی ي اجتماعی )مشاعر -تصورات

شرایط واقعی ي فعلی که ـ دقیقاً ـ تقدم اقتصادي، اجتماعی، سیاسی ] idéalisation[تجمل و تجمیل 

  .ل می پذیرندمی سازد، تشک) میسور(ي فالن گروه یا بهمان طبقه را میسر 

آنان که عمالً دست اندر کار درعمل و پراکسی هستند، با امکانات عملی ي خود، ثقل خود را بر روي 

و نیز در طرد تصورات و نماد ) آگاهی(اینان با قدرت زیاد در تشکیل آن . آگاهی و وجدان تحمیل می کنند

طریق ایده هاي آنها، ایده هاي حاکم و پس و بدین . ئی که مطابق امیالشان نیست، تشریک مساعی دارندها

مثالً . مسلط عصر خود می باشند، ولی بدان نحو که براي گریز و ابداع و اختراع، محلی نیز باقی می گذارند

مالحظه می شود وقتی که شاه، اشراف، بورژوازي، هرکدام به حساب و بر اي خود به فکر تسلط می افتند، 

  . تفکیک قوا :یک تئوري سیاسی پدیدار می شود

براي شناخت ایدئولوژیها می بایستی شناخت و معرفت هر آنچه که در افالك فوقانی ي جوامع مورد 

طبقات و فراکسیون هاي طبقات، نهادها، مبارزات براي کسب : نظر می گذرد به حساب آید و منظورشود

  . قدرت، منافع متفرقه، متقارب یا متناقض 

، )مظاهر، تصورات، ظواهر(در نظر داشت که تدوین کنندگان این اعراض  و نیز این واقعیت را هم باید

، خود بندرت اعضاي فعال فالن طبقه یا فالن گروه می باشند و بهمین جهت است که “ایدئولوگها”یعنی 

اینان، در جدا سازي و طرد تصورات و مظاهري از واقعیاتی که خود می نمایانند، توجیه می کنند و یا 
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متناظر با هر واقعیت متناقض، برخوردهاي نظري . کنند، همکاري و تشریک مساعی دارندمحکوم می 

با نمادهاي (نکته به نکته موبه مو، با آنچه که می نمایانند ) اعراض(ولی مظاهر . وجود دارد) تئوریکی(

و این  .برعکس، حتی خیلی بیش از این حرفها هم از یکدیگر واگرا و متباعدند. متناظر نیستند) خود

واقعیت، امکان و محلی براي ایده هاي انقالبی جاي باز می کند زیرا بدان جهت که در جامعه به راستی 

دگرگون شدن : گروه یا طبقه اي انقالبی وجود دارد که براي نیل به هدفی پراتیک فعالیت می کند یعنی

  .شکل جامعه، تحقق حل جدي ي مشکالت آن، حل جامع و کلی تناقضات

  :داراي مشخصات زیر می باشند) و انگلس(دئولوژي ها بنابر توضیح و تبیین مارکس پس ای

مبتنی می باشند، ولی واقعیتی جزئی و تکه پاره، زیرا این “ واقعیت”ایدئولوژي ها همه بر قسمی ) الف

بعلت شرایط محدود و محدود کننده ي نفس آگاهی، خود قادر نیست کل و جامع را ) آگاهی(وجدان 

بد، زیرا حرکت انقالبی و تاریخ از اراده ها، در شرایطی که در آن شرایط این اراده ها دخالت می کنند دریا

  .از چنگال اراده ها خارج می گردند

ایدئولوژي ها واقعیت را درخالل مظاهر فعالً موجود، که بوسیله گروههاي حاکم دست چین شده ) ب

  . کننداند و مورد تأیید و تقبل آنهاست، منکسر می 

آنها می توانند با عبور از خلل و فرج مسائل قدیمی، مناظر مطروحه ) نمادهاي(عناصر جدید و مظاهر 

  .، یعنی سیستمی واژه اي ي قدیمی از سنت هاي مختلف متعدد، راه خود را باز کنند)کهن(ي گذشته 

دالیل تاریخی که در آن نه بعلت سرنوشتی تیره و تار، بلکه به  -چنین مظاهري، ناقص و منقوص) ج

  .مدعی مالکیت کلیت می شوند - قرار می گیرند

که دست و پاي آن را شکسته و بر تکه (بنابراین، به جاي کلیت واقعی، یعنی کلیت و جامعیت پراکسی 

سهام و نسبت  .، جامعیتی منتزع، غیرواقعی و خیالی را جایگزین می کنند)پاره هاي آن مبتنی هستند

غیرواقعیتی که وارد ایدئولوژي ها می شوند، برحسب اعصار، شرایط و مناسبات طبقاتی هاي واقعیت و 

  .تغییر می کنند

چیزي ) extrapolation(روش ایدئولوژي ها عبارتست از تعمیم استکمالی ي برون گسترانه ي 

فلسفی،  نظري،(ایدئولوژي ها باالخره به سیستم هایی . واقعی، که تفسیر شده و تغییر جا یافته است

منجر می شوند که همه داراي این صفت مشترکند که از حرکت تاریخی عقب ) سیاسی، حقوقی، قضائی

البته و معذلک نباید فراموش کرد که هیبت و تالش به سوي توافق و سازگاري جزو طینت . افتاده اند

آلمانی در عصر مورد  فلسفه: مثال روشنگر و کامل. سرشته ي هر ایدئولوژي به معناي واقعی ي کالم است

  .تدوین پایان قرن هیجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم

به سوي جهان : بدین ترتیب است که هر ایدئولوژي ي بزرگ، به وسیع ترین تعمیم گرایش دارد

ولی بالحق و بی اساس، مگر درموردي که این ایدئولوژي نماینده یک طبقه انقالبی باشد، که براي . شمولی

ل منافع و هدفی تاریخی جهان گستر است، کما آنکه که براي بورژوازي طالع وصاعد اتفاق مدتی گذرا حام

  . افتاد

  :داراي خصلت دوگانه اند) پندارها(پس ایدئولوژي ها ) د

  از طرفی عام، نظري، تأملی و انتزاعی

  .از طرف دیگر نمادي ي منافع معین، محدود و خاص
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براي همه پرسش ها، براي همه مشکالت، پاسخ پیدا کنند، بنابر می کوشند که ) ایدئولوژیها(پندارها 

درعین حال، پندارها روش هاي زندگی و . این جهان بینی ها و بینش هائی را ارائه و پیشنهاد کنند

واژه ارزش ها که در این جا بکار رفته در آثار (را تحمیل نمایند “ ارزش ها” تعلیمات تربیتی و رفتارها و نیز 

  ).ستعمال نشده استمارکس ا

  :پس پندارها در مناسبات درست، خود را با پراکسی درك نمی کنند 

و از طرف دیگر نتایج و عواقب ) پوستوالها(مبادي و پیش فرضیه ها : از یک طرف شرایط و اوضاعشان

یرند و از خود را که خود معلول آنها هستند نادیده می گ) تئوریها(ازسویی استعمال الزامی ي نظریات . آنها

ولی ضمناً پندارها هم نمی . طرفی، درباره آنچه که خود عامل یا علت و چگونگی آنهایند، ناآگاه می مانند

) کم و بیش(پندارها هم بعنوان نتایج و هم بعنوان نقاط عزیمت عملیات مؤثر . توانند از پراکسی جدا شوند

همیشه بعنوان وسایل و ابزار در ) ولوژیکیایدئ(مظاهر پنداري . وارد پراکسی و با آن عجین می شوند

ولی مظاهر پنداري . محسوب می شوند) فروعات طبقات(و طبقات ) ملت ها، امت ها(مبارزات گروهها 

موقعی دخالت مؤثر دارند که منافع و هدفهاي گروه ها را با رساندن آنها به تراز تمامیت و جهان شمولی 

  .مسخ و ملبس سازند

می باشند، و یا بهتر بگوییم، چون )در پراکسی(اینکه داراي نقطه اي اتکاء در واقعیت  پندارها نظر به) ه

به عقیده ي مارکس، مناسبت . نادرست و غلط نیستند درحدود و در مقیاسی در واقعیت قرار دارند، سراسر

، )دنیاي خیالی(دارد که میان پندار ، وهم، دروغ، یا بهتر بگوییم، میان پندار، اسطوره و مدینه ي فاضله 

و خدمتگزاران دروغ هاي ) طبقاتی(هرچند هم که پندارها بتوانند محتواي توهمات . تمایزي قائل شد

  . و که با اسطوره ها و مدائن فاضله بدون رابطه هم نباشند) در مبارزات سیاسی(محض و ساده باشند 

 - حوي غیر قابل انفکاك با فرایافتهادرتاریخ ایدئووژي ها، مظاهر موهومی و توهمی و فریبنده، گاه به ن

مستور می نمایند و یا که خفه می کنند و یا اینکه برعکس بروز  -یعنی با شناخت هائی که ترویج می کنند

، مرحله به مرحله، با )ایدئولوژي(گزینش در میان عناصرپندار . آنها را ممکن می سازند، در هم می آمیزند

  . کم و بیش اساسی و قاطع، انجام می پذیرد تأنی و به یاري اندیشه اي نقاد،

آلمانی که به دلیل عقب ماندگی ي اقتصادي و اجتماعی ) ایدئولوژي(فلسفه ي : بهترین نمونه و مثال

به دلیل اقتصاد سیاسی، سرمایه داراي (حال آنکه در انگلستان  ي آلمان قرن نوزدهم خیال پردازانه است و

  .فرانسه به دلیل فعالیت هاي هاي سیاسی و انقالبی عملی می گرددتحقق می پذیرد و در ) ي رقابتی

این اندیشمندان . اندیشمندان آلمانی، پراکسی معاصر خود را به متافیزیک منتقل و تبدیل می کنند

این . پراکسی را مسخ کرده و تقریباً آن را در سیستم هاي خود تبدیل به چیستانی غیرقابل درك می سازند

ادراك نشدنی ي آن، در ارتباط با قلمروهاي انتزاعی وسیع و در عین حال محدود به  مسخ پراکسی و

معذلک، این اندیشه . سرزمین خود، در رابطه با طبقات مسلط و حوزه هاي حکومتی، متظاهر می شود

و به آفرینش فرایافتهائی نو می رسند، فرایافتهائی که هدفشان عجین شدن در شناخت ) ایدئولوگها(داران 

نقش اندیشه ي نقاد و عمل . حدوث دیالکتیکی) مفهوم(نیز در پراکسی ي انقالبی است، مثالً فرایافت 

  ).ایدئولوژي ها(جدا ساختن محتوا از انفجار سیستم ها و انحالل پندار ها : انقالبی عبارت می شود از

ند و حال آنکه فرایافتها شامل و حامل انتزاعات غیرعلمی هست) ایدئولوژي ها(بر این، پندارها بنا) و

ولی انتزاعات در مه و ابر انتزاع باقی ). مثالً فرایافت ارزش مبادله یا فرایافت کاال(انتزاعاتی علمی می باشند 
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الزم است چگونگی ي این رجعت را مشخص . می دانیم که بسوي پراکسی عودت می کنند. نمی مانند

  :پندارها به دو طریق دخالت می کنند. کنیم

  .و بوسیله اصرار براي متقاعد ساختن) اجبار(سیله فشار بو

، فی نفسه هیچ قدرتی ندارند، ولی اشخاصی که قدرتها را دردست )ایده هاي انتزاعی(پندارهاي منتزع 

براي به حق نشان دادن اعمال خود، مظاهر یا نما دها را مورد استفاده ) قدرتهاي اقتصادي، سیاسی(دارند 

به سوي النگاژ ) تصورات –ایدئولوژیها –مظاهر(سوي دیگر و بویژه مدون ترین پندارها از . قرار می دهند

می شوند و آن را مورد استفاده قرار می دهند، واژه ها و ) النگاژ(پندارها داخل زبان . مراجعت می کنند

  . فرمول ها و جمالت و عباراتی می سازند که خود اندیشه هائی گوناگون اند

با : ه است که آگاهی ي اجتماعی، آگاهی ي پراکسی ي چندگانه و متناقض تغییر می کندفقط از این را

و بدین دلیل است که النگاژ . قدیمی) ترکیبات(اکتساب کلمات و عبارات جدید و با حذف ساختارهاي 

شد، خیلی النگاژ داراي چنین قدرتی افسونگر نیست، و اگر هم با. از بیان نیات انسانها عاجزمی ماند) کالم(

آنچه را که انسانها بر زبان می آورند یا ارائه می دهند، حاصل پراکسی . موقت، چوبین پاي و بی ثبات است

ولی آنچه که انسانها به مرحله عمل درمی . حاصل کار و تقسیم کار و فعالیت ها و مبارزات واقعی: است

) ایدئولوژي ها(پندارها . جدان وارد می شودو بیان در و) کالم و گفته شده ها(آورند، فقط از راه النگاژ 

واسطه اي که ممکن . را تشکیل می دهند) یعنی النگاژ(مرحله ي واسطه اي ي بین پراکسی و آگاهی 

به همین . است چون پرده اي مانع و حاجب مورد استفاده قرار گیرد و راه نیل به آگاهی را مسدود سازد

نظریه ي حقیقی، یعنی . وز، تمثیالت، عبارات و امثال می شودترتیب است که مذهب، خالق واژه ها، رم

این نظریه ي . انقالبی نیز بایستی النگاژ خود را خلق کند، آن را در آگاهی ي اجتماعی وارد و نافذ سازد

حقیقی شرایط مساعد را موقعی می یابد که طبقه اي متصاعد و پیشرو، براي فهم و درك این النگاژ جدید، 

  .مادگی الزم را داشته باشد و از عهده ي درك فرایافتها برآیدپختگی و آ

ایجاد این موانع تنها منوط . بدیهیست در این راه باید منتظر مواجهه با موانع و مصائبی پر درد سر بود

به اراده موجودات برتر نیست، بلکه معلول حدود آفاق آنهاست که در میدان محدود پراکسی شان مسدود 

. است که به نام این ضیق و محدودیت مورد قبول قرار گرفته اند) تصوراتی(محصول مظاهري بوده و نیز 

فردي بورژوا یا فردي برخاسته از طبقه متوسط، هیچکدام اجباراً خبیث و کودن نیستند؛ ولی آنها نمی 

و بوسیله  این طرح و منظر تحت فرمول درآمده و مدون می شود. توانند از افق دورامون خود فراتر روند

ولی النگاژ، واقعیت پراتیکی را تغییر شکل می دهد . النگاژ که متعلق به سراسر جامعه است حفظ می گردد

، بلکه در دهان تمام کسانی )فالسفه، مثالً] (ایدئولوگها[و این تغییر صورت، نه تنها در دهان پندارشناسان

ه فکر و نه زبان، هیچکدام محیط مستقلی را مارکس تأکید می کند که ن. که تکلم می کنند پدید می آید

  . 25تشکیل نمی دهند

در این و هم بر این گنج یا این امانت که به مجموعه ي جامعه بعنوان ودیعه سپرده شده، یعنی کالم 

در این . ، اوهام و اشتباهات و حقایق سطحی و حقایق ژرف وارد شده و روي هم انبار می شوند)النگاژ(

 Réprésentation) افکار(لی وجود دارد که عبارت است از گذار از جهان مظاهر صحنه همیشه اشکا

                                                          
25. Marx- Engels. Gesamtausgab  
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به جهان واقعی، و این مشکل چیزي بجز دشواري ي گذار و انتقال النگاژ در بطن زندگی ) مظاهر فکري(

، پراکسی، طبقات )ایدئولوژیها(النگاژ موجود، پندارها : پس اشکال داراي جنبه هاي متعدد است. نیست

، از این تسهیل )النگاژ(بورژوا بوسیله و به یاري ي کالم  «بدین ترتیب . کنش و واکنش آنها معه وجا

برخوردار است و این امکان را داردکه می تواند، مخصوصاً، بدانجهت که النگاژ اثر و ساخته خود بورژوازي 

ناسبات انسانی، حفظ و تثبیت است، تشابه مناسبات معامالتی و تجاري را با مناسبات فردي، و بطور اعم م

  » . 26نماید

را در پراکسی نسبت به پندارها، به ) کالم(بدین طریق، مارکس می کوشد موقع و موضع النگاژ  

بار دیگر . موقع و مقام النگاژ مهم است ولی هرگز قطعی نیست. طبقات، به مناسبات اجتماعی، معین کند

که پول مناسباتی اجتماعی را به شئ مسخ می کند، هر کاال به  به معنائی، بدانجهت. کاال را درنظر بگیریم

نمی شود، مگر بعنوان ) ارزش مبادله(کاال درحقیقت و به راستی، ارزش . است) نشانگر(منزله ي عالمتی 

  . پوشش و عالمت کار انسانی مصروف براي تولید آن

مادي ي مولود از تعینات هنگامی که در خصایل یا خصایص اجتماعی ي اشیاء یا در خصایل  «

اجتماعی ي کار، چیزي بجز عالئم ساده ملحوظ نگردد، بدانها بر پایه ي نحوه ي ویژه اي از تولید، معنائی 

خیالی و مصنوعی و قراردادي می دهیم که مورد به اصطالح موافقت و تصدیق و رضایت عام انسانها قرار 

درقرن هیجدهم گردیدکه با توجیه و تنویر فرایافتی و و این موجب تشکیل نوعی ایدئولوژي . »گرفته است

  .  27علمی و صورتهاي بغرنج متخذه بوسیله ي مناسبات اجتماعی سازگار نیست

بایستی خصلت صوري ، همانند صورت دیگر، یعنی کاال، می)کالم(در تحلیل این صورت، یعنی النگاژ 

محتوا، حدوث، تاریخ، : علت وجودي ي آن یعنیرا متمایز ساخت، ولی هرگز نباید آن خصلت صوري را از 

  .مناسبات اجتماعی و پراکسی جدا کرد

مظاهر گروهی «می توان آن را با ) ایدئولوژي(براي درك بهتر مفهوم مارکسیستی ي پندار 

به معنایی، ایدئولوژي، . مکتب دورکهایم مورد مقایسه قرار داد] صورتهاي دسته جمعی[»ي

درنظر می ) مجرد(است، ولی دورکهایم جامعه را به مثابه موجودي منتزع » گروهی] صورتی[مظهري«

گروهها و افراد حاصل ) پراتیکی(گیرد، حال آنکه، به عقیده مارکس، ایدئولوژي از تأثیرات درونی ي متقابل 

ل بنابر این ایدئولوژي دربست، به عنوان کلیت، متعلق به اجتماعیت نیست، بلکه ایدئولوژي محصو. می شود

ابتکارات و اختراعات فردي اجتماعی است که درآن چهارچوب اجتماعی، گروهها و طبقات براي تثبیت و 

  .تسلط خود مبارزه می کنند

از طرف دیگر، ایدئولوژي ازخارج بر آگاهی هاي فردي اثر نمی گذارد، زیرا خود خارج از زندگی ي 

یجاد می کنند و بدین طریق ایدئولوژي ها بر خالف ایدئولوژیها زبان زندگی واقعی را ا. واقعی افراد نیست

آنچه که جامعه شناسی ي دورکهایم ادعا می کند، مجري ي فشار جبري ي اجتماعیت بر فردیت نمی 

آنان که از ایدئولوژیها بهره برداري می کنند، به ندرت در برابر قهر و خشونتی که مورد تأیید همین . باشند

دراین حالت با اجباري خشن مواجهیم که بوسیله ي قدرت اعمال می . می کنند ایدئولوژیهاست تردید ابراز

جهت و (، ذاتاً بعنوان ایدئولوژي، فرد را قانع می کنند، به او معنائی )ایدئولوژیها(شود؛ بر عکس، پندارها 

                                                          
26. Idéologie allemande, t. VII des Oeuvres philosophiques, pp. 244-245, trad.MOLITOR (rec fiée).

  .و بقیه 627، پایان فصل، پلیاد ص 2و  1سرمایه . 27
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لوه می مسدود، متوافق و سازگار ج) سیستمی(از خارج، ایدئولوژي، منظومه اي . ارائه می کنند) توجیهی

فرد به ایدئولوژي ایمان می آورد و خیال . از داخل، به ایمان و اعتقاد راسخ، تسلیم و ملحق می شود. کند

ازخود بیگانه می (به جاي اینکه خود را تحقق بخشد، تنزل می یابد . می کند که بدان وصول می یابد

پس . شود که خیلی دیر شده است؛ بال فاصله ملتفت و متوجه نمی شود و غالباً موقعی بیدار می )شود

ایدئولوژي نسبت به زندگانی هاي فردي، تعدادي توقعات و تقاضا ها دارد، خواستها و توقعاتی که فرد با 

    .رضایت می پذیرد

درونی و (اگر فرد خود را وقف فداکاري براي ایدئولوژي می کند، اگر ایدئولوژي بر او جزا و عقوبتی 

مظاهر ”پس قدرت ایدئولوژیها با قدرت . د خواهان آنهاست و آنها را می طلبدتحمیل می کند، فر) برونی

  .فرق دارد“ دسته جمعی

هر نوع ترکیب (هرساختار اجتماعی. هر جامعه وحتی هر قدرت، می بایستی مورد قبول و پذیرش باشد 

افراد جامعه ي معین، اگر هم نتواند موافقت همه ) حقوقی(با مناسبات اجتماعی و قضایی ي ) اجتماعی

بدون . بایستی اقالً موافقت بخشی عظیم از افراد آن جامعه را جلب کرده باشد مذکور را داشته باشد، می

پس جامعه شناس ها در اینکه بر . این الحاق، نه گروهی اجتماعی وجود دارد و نه جامعه اي متشکل

یا توافق مردم یا [»اجماع «ی چگونه این ول. تکیه می کنند، در اشتباه نیستند] توافق عام[» اجماع مردم«

انکه قدرت را در دست دارند، شایان، اربابان، خداوندگاران، آنحاصل می گردد؟ چگونه کشورگ] توافق ملی

اجتماع یا جامعه اي که فقط بر : مارکس و انگلس بارها گفته و تکرار کرده اند. جور و ظلم را می قبوالنند

همه ي صورتهاي اجتماعی، در نمو و توسعه ي جوامع، . باشد وجود نداردروي قهر و خشونت محض مبتنی 

پس این ایدئولوژي است که . درتراز نیروي هاي مولد و مناسبات اجتماعی، داراي یک علت وجودي بوده اند

آنچنان به ) ستمدیدگان(ایدئولوژي آنها را . تسلیم و رضاي ستمدیدگان و استثمار شدگان را می رباید

نیز » روحانی«معرفی می کند که عالوه بر سلب ثروتهاي مادي ي آنها، رضایت آنها را براي الحاق  خودشان

  . غصب و تصاحب می کند

  : از طبقه اي که براي تسلط مبارزه می کند طرح می نمایند) چهره(ایدئولوژي هاي طبقاتی، سه قیافه 

  .ج می کند و می ستایدتصویري از خودش بوسیله خودش و براي خودش که آنرا تهیی -1

  .تصویري از خودش براي طبقات و گروههاي دیگر که آن را بزرگ می نماید -2

تصویري از سایر گروهها و طبقات که آن را در برابر همه بی ارزش می نمایاند، و در برابر دیدگان  -3

به . مبارزه مغلوب می کندخودشان بی اعتبار می سازد، آنها را می کوبد و آنها را قبل از مبارزه یا بدون 

همین ترتیب اشرافیت فئودال، تصویري از خود، تصویري از دهقانان، تصویري از بورژواها، تصویري 

  .شوالیه، نوبل، ارباب: چندگانه و چند چهره پیشنهاد می کند

حامل عقل : از خود براي استعمال و استفاده ي خودش طرح می کند) تصویري(بورژوازي نیز منظري 

بورژوازي . سانی، سپس نیک نفسی و نجیب، و باالخره با لیاقت سازمان دهی  خوب، تصویر می کندان

باالخره بورژوازي . ماجراجو و محرك. کارگر خوب و کارگر بد: طبقات دیگر را با سلیقه خود تصویر می کند

ه، براي خوشبختی براي مصرف فواید عام. پول: خود را براي استعمال طبقات دیگر چنین تصویر می کند

  .انسانی، براي بار وري و پیشرفت 

صورتهاي دیگري از . چنین وضعی علی رغم خواست ایدئولوژي، نمی تواند بطور قطع مستقر گردد

یا نظریه اي (فقط یک ایدئولوژي . آگاهی و پندارهاي دیگري پدید می آیند و مبارزه را به راه می اندازند
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هرگز صورتی از آگاهی موفق به تدوین نمی گردد، یا . ولوژي مبارزه کندمی تواند علیه یک ایدئ) حقیقی

راه می ) ممکن(چرا؟ زیرا پراکسی همیشه رو به امکان . یک ایدئولوژي نمی تواند بطور قطع تنظیم گردد

که بوسیله یک ایدئولوژي در عصر » اجماع عام«آنوقت است که . پراکسی همیشه رو به آینده است. گشاید

این ایدئولوژي در برابر . ی و دوران سعادت و پرتوانی حاصل آمده بود، پوك گردیده و فرو می ریزدشکوفائ

ایدئولوژي ي دیگري که انتقادي از وضع موجود را ارائه می نماید و طرحهاي جدید پیشنهاد می کند، حل 

  .و زایل می شود

کنیم، به طرح یک طبقه بندي و  اگر درعرضه وپیشنهاد ایدئولوژي ها بوسیله مارکس و انگلس تعمق

  :یک تکوین می رسیم

در ابتدا مظاهر وهمی هستند، زیرا آنها ما قبل شرایطی هستند که در آن شرایط مفاهیم امکان ) الف

مثالً قبل از تولید فرایافت زمان تاریخی، مظاهري وجود می داشت که مربوط بود . حدوث و تولید را دارند

آنها، به منابع، به موفقیت ها و شکست هاي تالشهایی که بوسیله فالن جامعه یا  به حوادث و توالی ي بروز

  . بعمل آمده بود) رؤسا(فالن گروه تحت هدایت و رهبري فالن فرماندگان 

. داراي خصلتی اسطوره اي، افسانه اي، حماسی و قهرمانی بودند ]نمو دها ـ نمادهاـ صورتها[این مظاهر

معی منسجم و یک پارچه ساخته شده و هنوز انسجامشان آسیب ندیده و دچار این مظاهر که بوسیله جوا

بهمین ترتیب ). یا صیقل خوردند(یا شعرا تلطیف یافتند ) کشیشها(تجزیه نشده بود، بوسیله ي روحانیون 

طبیعت و افعال و عملیاتی که تطورات و سیروره هاي طبیعی را ) قدیمی(باستانی ي ) نمودهاي(مظاهر 

با اقامه ي تفاسیر و تعابیري در باره ي ناتوانی و  -این مظاهر. دگرگون می ساختند) یاسی خفیفدر مق(

تسلطی خیالی  -لیاقت غیر قابل اعتماد مداخله گري ي بعضی اشخاص دیگر و یا مجموعه ي جامعه

  .ادندبرموضوع مجهول و ناشناخته را به انسانها و یا بهتر بگوییم به برخی اشخاص دیگر نسبت می د

به این تدوین ها تولیدات جهانزائی ها و خدا آئیها، طرح تصاویري از جهان، که غالباً منقوش بر ) ب

این ساز و پردازهاي عظیم . زمینه زندگی ي گروهها و تشکیالت شهر یا ده است، اضافه و مرتبط می شود

ازواج (عناصر متناقض غالباً دوگانه و ) سن و تقسیم کار(و خانواده ) مادگی - نري (شامل تفسیري از جنس 

  .زمین و هوا، آب و آتش، مناسبات میان فرماندهان و فرمانبرداران، زندگی و مرگ، می باشند): متناقض

ي از آن تقریباً رو به پدیداري است و نیز ا آیا این تصاویر وسیع جامعه، زمان و فضا و تاریخ که گرده

آري، زیرا این تصاویر تولید و . ائی را می دهند؟ هم آري و هم نهپیش تاریخ بشریت، تشکیل ایدئولوژي ه

یک سرزمین بوسیله یک گروه و ) تملک خصوصی(بروز نابرابریهاي میان موجودات بشري و نیز تصاحب 

اخاذي در آمدها و منابع این گروه از تولید اضافی ناچیز اجتماعی بوسیله فرمانروایانشان را موجه و توجیه 

شباهت دارند تا به ) تاریخی(ه، زیرا این بناها همه جزو آثار می باشند؛ این آثار بیشتر به ابنیه ي ن. می کرد

، داخل می »فرهنگ ها« ، معقوالت و فرزانگی ها و)استیل(این آثار در سبکها . منظومه هاي مجرد و منتزع

ند در برابر مغلوبان و مظلومان، این بناها نشان می دهند که اربابان و خدایگان تا چه حد نیاز دار. شوند

این آثار درعین حال، هم تسلط را قانونی جلوه می دهند و تبرئه می کنند و . موقع خود را توجیه نمایند

  .هم بقاي این تسلط را استوار و محافظت می کنند

. انستد) ایدئولوژیها(را پندار ) میتولوژي(نظر نمی آید که بتوان اساطیر ه به عقیده مارکس، ب) ج

. اساطیر بیشتر به یک شعرورزي و شاعر منشی ي اصیل نزدیکند تا به ترکیبات و ساختارهاي صوري

مارکس، اساطیر یونان، پستان شیرآفرین و منبع رضائی ي تغذیه ي هنر یونانی را زنده و توده اي و منبعی 
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دایان، چهره هاي انسان یا اساطیر و خ. همیشه تازه و پر طراوت و جوشان و با جذابیتی ابدي می دانست

شکل هاي تملک و ) تصاویر(این صورتها . بهتر بگوئیم سیماهائی از قدرتها و توانائی هاي او بوده اند

فعالیت هاي گوناگون، بازي هاي : تصاحب طبیعت خاص بشري بوسیله خودش را تکریم می کرده است

  .مختلف، عشق و لذت

، اوهام و اساطیر، موقعی به مفهوم خاص کالم به )ن آفرینیجها( »جهان زائیها«پندارهاي مربوط به 

در مذاهب و مخصوصاً در مذاهب ) عنصر مقوم(ایدئولوژیها تبدیل می گردند که به عنوان و مثابه اجزائی 

از این لحظه است که تصاویر و استعارات . بزرگ، که خود را جهانشمول می پندارند، دخول و نفوذ می کنند

ه اي، که جمال متجلی بوسیله و به صورت مظاهر را در معرض دید و آگاهی قرار می دهند، و اقوال اسطور

  .استعارات و اقوال اسطوره اي معنایی دیگر پیدا می کنند. از سرزمین زادگاهی ي خود، جدا می شوند

عامیت و ادعاي جهان شمولی مذاهب بزرگ با این انتراع که لطف و طعم اصلی خود را از دست می 

دهد ازیک سو و از طرف دیگر با جدائی ي بیش از پیش ژرف میان افراد، گروهها، توده هاي مردم و 

  . طبقات همراه می شود

مذاهب، شناخت آزاد . پیدایش مذاهب بزرگ، همراه تثبیت حکومت، تشکیل ملتها و تضاد طبقاتی است

ز مرحله ي شناخت را مورد بهره برداري قرار و رهیده از اوهام و خرافات را بکار نمی برند، بلکه اوهام پیش ا

محض اضافه می کنند، یعنی ) ایدئولوژیکی(ادیان به این اوهام مظاهري خرافاتی و پنداري ي . می دهند

مظاهري که براي پوشاندن و اختفاي پراکسی تدوین شده و در جهت و با هدف کامالً مشخصی وارد 

، میان نوعی شعرپردازي ي مستعار و متخذه از نظریات جهان پس این ساز و پردازهاي نظري. گردیده است

زائی ي ازمنه ي ماضی از یک طرف، و ازسوي دیگر، اسطوره ي محض و ساده اي که کردار و فعالیت هاي 

بدون بحث و تردید، به عقیده مارکس دین . مسئول هاي حکومتی را توجیه می کنند، نوسان می کند

که خود را عام می داند و خود را مظهر و نمایان سرنوشت بوالبشر و نوع آدم دین در آن مقیاسی (بطورکلی 

انتقاد اساسی . هر انتقاد از انتقاد دین آغاز و تکرار می شود. نمونه و الگوي هرنوع ایدئولوژي است) می داند

پذیر مورد دینی را خستگی نا) تنزل و مسخ(یعنی انتقادي که تا ریشه تعمق کند، الزاماً خودبیگانگی ي 

با متراکم ساختن اندیشه ي مارکس، می توانیم خصایص جامعه شناختی ي هر . بررسی قرار می دهد

مرگ، آالم، : ایدئولوژي بر بخشی از واقعیت یعنی ضعف انسانی تکیه می کند. ایدئولوژي را روشن سازیم

بریده از کلیت که شاخ برگهائی با اتکاء بر تفسیر هاي این بخش مفلوك، مثالً وجدان و آگاهی ي . ناتوانی

  .بدان افزوده شده، در برابر هر نوع آفرینش و هر نوع تقدم و پیشرفت، مانع ایجاد می کند

واقعیتی که مورد تفسیر قرار گرفته و  - رابطه اي دارد» واقعیت«از آنجائی که ایدئولوژي بدین طریق با 

ت عودت کند و قواعد و حدودي را به انسانهاي واقعاً می تواند به سوي این واقعی -به سوي فراتر جابجا شده

هرچند هم که غیرواقعی و صوري باشد و هرچند که  - به بیان دیگر، ایدئولوژي می تواند. زنده تحمیل نماید

ایدئولوژي نحوه اي از جهان بینی و . در بطن زندگی دخول کند - نسبت به واقعیت انسانی جزئی باشد

  . ـ یک پراکسی درعین حال وهمی و مؤثر، خیالی و واقعی را ارائه می دهدزندگی یعنی ـ تا حدودي 

. ح می کندیتشر - که نیاز به توضیح و توجیه دارند  - ایدئولوژي تعدادي از از افعال و موقعیت ها را

یعنی در مرحله ي راه گذار می (مخصوصاً بدان دلیل که این افعال و موقعیت ها پوچ و نادرست هم هستند 

  ).ندباش
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است که از برون و درون گستري ) Weltanschauung(پس هر ایدئولوژي نمایانگر یک جهان بینی 

  ]. تعمیم باگسترش درونی و برونی و تفسیر. [و تفسیر ریشه می گیرند

مشکل ”ایدئولوژي می تواند تکامل یابد، پس ایدئولوژي می تواند یک : سایر خصایص ایدئولوژي

با تغییر دادن . هم داشته باشد، ولی این مشکل آن را در اساس متزلزل نمی کند“ )مزاحم؟(مشکوك 

بروز و این موجب . حک و اصالح می کنند -بدون اینکه به اساسش دست بخورد -جزئیات، ایدئولوژي را

بحث هاي هیجان زده و هیجان انگیز میان طرفداران و تلفیق دهندگان، میان قشري ها و خوارج، میان 

ه یک طبقه، بیا . (در این مقال، یک ایدئولوژي به یک گروه وابسته می شود. قدما و رجال آینده می شود

آن، از دید ) قشرها(اي در بطن طبقه اي که سایر گروها و اجز) عامل(ولی همیشه به یک گروه فعال 

ایدئولوژیکی، منفعل و غیرعامل می مانند، هرچند هم که بتوانند مؤثرترین و فعال ترین عناصر را تشکیل 

  ).دهند

در این گروه که ایدئولوژي را به خود مربوط ساخته، ایدئولوژي تبدیل به عقیده ي جمعی می شود و 

ئولوژي امکان می دهد که آنان که آن را نپذیرفته اند پس اید. گروه خود را به یک فرقه مبدل می سازد

تحقیر شوند و نیز امکان می دهد که آنها براي ایمان آوردن بدان تبلیغ شوند و نیز امکان می دهد که آنها 

  .را محکوم کنند

حدود و مقاومت (این عبارتست از یک کلیت کاذب که هر وقت با تحدیدات درونی و برونی مواجه شود 

را ) منظومه(کوتاه سخن، این کلیت کاذب، یک سیستم . اندر خود فرو می رود) خارج از حدودمحیط 

می . انسانها در روند تاریخی ي تولید خود و تولید وسایل مادي، منبعث از طبیعت اند. تشکیل می دهد

. ن عبور کنددانیم که آگاهی و وجدان درسطح محسوس بوجود می آید، تا بدون اینکه از آن جدا شود، از آ

به پراکسی ي سراسري ي  در این رابطه ي پراتیکی که اساساً و ابتدائاً بوسیله کار تشکیل گردیده و سپس

که در آن تقسیم کارها به صورت نابرابر و خرد و ریز تقسیم شده، جهت و معانی ي اشیاء جامعه اي 

ي عام زندگی ي اجتماعی و تکوین و این درجهت و معنا. ، اوضاع و احوال پدیدار می گردند)موضوعات(

معذلک، گروه هاي انسانی که به کار تولیدي ي مادي پرداخته بودند، طی . آن انجام می گیرد) توجیه(

قرنهاي طوالنی نتوانستند اندیشه اي را تدوین و تهیه کنند که موقعیت آنها، شرکت اساسی آنها را در 

تراز پایین نیروهاي مولد، قحطی، مبارزات شدید بر سر . پراکسی، یعنی جوهر فعالیت آنها را، بیان کند

در جریان این برخوردها و . مازاد تولید اجتماعی ي کم مقدار، موجب بروز زد و خوردهاي متعدد می شد

چه در زمان صلح و چه . مبارزات، اوضاع و شرایط تولیدات اضافی و گاه شرایط تولید، متالشی می گردید

این واقعیت ) Transposition(فراگستري ي . گروه هاي تولید کننده فدا می شد در دوران جنگ، منافع

، یعنی از نظر ایدئولوژي، فداکاریهاي واقعی را در روپوش و غشائی از روحانیت و )سمبولیک(از نظر رمزي 

. شاندمی پو) قربانی(، پوششی کم و بیش کدر و بزك شده، با اعطاي معناي مرموز ذبیح )ایدآلیته(مثالیت 

ذبیح : ستم دیدگان، قربانی ي ستمگران می شدند و ستمگران قربانی ي نفس و ماهیت شرایط بیدادگري

نتیجه آنکه آن معناهائی که عمالً . خدایان، قربانی ي سرنوشت ها و اضحیه ي اهداف عملیات سیاسی شان

ي، یعنی نفی ایدئولوژیکی و در تولیدات و آثار آفریده شده بود، در آغوش یک تعالی ي مافوق معرفت بشر

و این ماجرا تالش گروهها و طبقات حاکم را براي تصرف وسایل . رمزي ي این معانی، مستور می گردید

تملک و تصاحب طبیعت بوسیله انسانها . تولید، استیال و تصاحب مازاد تولید توجیه و تصدیق می کرد

وصی براي گروههاي مرجح و ممتاز و طرد درضوابط مالکیت انجام می گرفت، یعنی تملک و تصاحب خص
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و بدین جهت یک . سایر گروهها در بطن جامعه یا خارج از آن، بنابر این در کشمکش و مبارزه بی پایان

میدان کم و بیش متغیر، بازتر یا بسته تر از مبارزات و همدستی ها، تحت عالمت کلی و عام فداکاري 

خدایان یا آفریدگار (تصدیق شده بود، یعنی تحت رمزیت متعالی ، که بوسیله ایدئولوژي موجه و )قربانی(

دین، این رفتار عام گروهها و طبقات ممتاز را بیان می کرد، دین، با . مفتوح می شد) یکتا، سرنوشت

غیرممتاز و (گسترتش و اتساع و تعمیم خود به ایدئولوژي تبدیل گردید که به سایر گروهها و طبقات 

  .داد که یا به پایان ظلم امید داشته باشند و یا به شرکت در مزایاي ظلمامکان می ) غیرمرفه

یا بهتر بگوییم در ادیانی که به یک تئوري ي مدون افزوده (خطوطی که ما در دین خاطرنشان ساختیم 

فالسفه، معقولیت ناکامل مبهم . با چگونگی هاي مختلف و ویژگیها. در فلسفه متالقی می شوند) می شوند

). لوغوس(کالم و عقل اول : اکسی را تدوین می کنند و آن را بطور مغشوش در زبان نمایش می دهنددر پر

فیلسوف . بدین ترتیب فلسفه از دین و از شعر و از سیاست و باالخره از شناخت دقیق علمی جدا می شود

. یت می شودکه بدینسان میان این قدرتها و ظرفیتهاي متمایز و مشخص جلوس کرده مدعی ي مزیت کل

پس فیلسوف ها فقط می توانند از فرایافت . ولی دین هم همین ادعا را دارد و دولت و حتی دانش و هنر

کلیت حسن استعمال یا سوء استعمال، استفاده کنند و آن را تلطیفی هم بدهند، درصورتی که دیگران به 

وژیکی، فی نفسه محتواي اصلی از گذار فلسفه برخالف سایر فعالیت هاي ایدئول. بکاربري آن اکتفا می کنند

. فلسفه ها مدون و مقنن می شوند، ولی این قوانین و تدوین ها با متالشی شدن از بین نمی روند. است

تجزیه ) مسائل دشوار، مباحث غامض و فرایافتها(به مسائل، به معقوالت، به مباحث ) منظومات(سیستم ها 

شامل طرح هاي بشري، تالشهاي مجدانه و استداللی و ) اههادستگ(این سیستم ها . و تقسیم می شوند

این ها در . این عناصر متفرق می گردند، ولی منتقل می شوند. واقعیت انسانی هستند) سمبل ها(رموز 

بدین جهت رابطه فلسفه با پراکسی و . وارد می شوند) وجدان(فرهنگ، در اندیشه و خالصه در آگاهی 

پراکسی تشکیل می گردد، بغرنج بوده و خیلی بارورتر از رابطه دین یا دولت  که در بطن) وجدان(آگاهی 

مساعی در : به دیگر زبان  ] (totalisation[درمیان تالشهاي فلسفی ي جامعیت . با همین پراکسی است

، اخالقیات خصلت ) “موجودات”در عین حال مسدود و شامل همه ] منظومه[جهت یک سیستم 

ي ابدي در “ اخالقی”اخالق ها با اشاعه اصول مطلق و حقایق . اوج افالك می رسانندایدئولوژیکی را به 

اخالق ها به ظلم چشیدگان، فداکاري تجویز می کنند و در مقابل، آنها را به . فوق پراکسی جاي می گیرند

در  این اخالقیات هم چنین به ظلم کنندگان در مواردي که اوضاع تسلط آنها. پاداش امید می دهند 

پس هرنوع اخالق، بوسیله . معرض خطر قرار گرفته باشد، فداکاري از جانب خود آنها را تجویز می کنند

اخالق فقط می تواند به یک کلیت قابل . طبقه حاکم برحسب نیازها و منافع موقعیت آن، دیکته شده است

اخالق به . حقق نمی یابدعینی، در سطح اخالق ت) کلیت(عامیت . اعتراض و یک عامیت توهمی وصول یابد

جاي نیازهاي واقعی ي ستمدیدگان، به جاي آرزوهاي واقعی ي آنها، نیازها و آرزوهاي خیالی که محصول 

در سرمایه داري، مخصوصاً نیازهاي انسانی به نیازهاي لطیف و . فشار دائمی اربابان است، جایگزین می کند

این انشقاق بوسیله اخالق بورژوازي تجویز . سیم می شودمنزه از یک سو و خشن و ابتدائی از سوي دیگر تق

موقعیت : بودن را توجیه می کنند» غیرـ مالک«این اخالقیات بدانجا می رسند که . و تصدیق می شود

معنائی ) پراتیکی(انسان جدا شده از اشیاء، جداشده از آثاري که داراي معنایی هستند، به زندگی ي عینی 

  .می دهند
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یعنی روحانیت در اوج نومیدي، عدم واقعیت تام انسان، واقعیت تام غیرانسانی، مالکیت  عدم مالکیت«

  .28» طبیعت -بسیار مثبت گرسنگی، سرما، بیماریها، جنایات، افول انسانی، سرگردانی، غیربشریت تام و ضد

، محصول یا اثر انسان اجتماعی، وجود عینی این انسان را ـ چه براي او و )ثروت(ولی هدف، یعنی مال 

به ) صنایع مستظرفه  - آثار: مال و منال(پس محرومیت از اشیاء . چه براي دیگران ـ پی ریزي می کند

و با خودش منجر می محرومیت از وجود اجتماعی و به محرومیت مناسبات انسانی ي هر انسان با سایرین 

اخالق ـ بعنوان ایدئولوژي ـ روي این محرومیت سرپوش می نهد و حتی به جاي آن خوشبختی و . شود

جایگزین ) یعنی شایستگی، رضایتی فریبنده و مصنوعی در عدم موفقیت و تکامل خود(سعادتی خیالی را 

  . می کند

فرایافتهاي علمی تدوین می ) ل پیدایش خودالاقل در اوای(از این اقالم خیلی بیشتر، اقتصاد سیاسی 

  .کار اجتماعی، ارزش مبادله، توزیع درآمد کلی و غیره: کند

اقتصاد، دانشی اخالقی است و حتی اخالقی : اقتصاد سیاسی، درعین حال حاوي یک ایدئولوژي است

وئی و زندگی مقتصد، صرفه ج[اقتصاد سیاسی، نیازها و تنظیم آنها را بررسی می کند، . ترین علوم می باشد

هرچه را نتوانی انجام بدهی،  …یعنی هرچه تعیش کمتر، دارائی بیشتر] پرهیز و امساك را تبلیغ می کند

بنابراین فرایافت هاي علمی با ایدئولوژي ي اخالقی، بدون اینکه عوامل این .  29پول برایت انجام می دهد

و گزینش واقعیت، خیلی دیر به نام انتقاد ریشگی در  انتخاب. امتزاج بتوانند تمیز دهند، ممزوج می شوند 

  .ارتباط با پراکسی انقالبی انجام می پذیرد

و ) خطا(خالصه هدف اصلی نظریه ي ایدئولوژي در اندیشه مارکس، همان مسئله ي قدیمی ي اشتباه 

گردد، بلکه  این مسئله دیگر در الفاظ فلسفی، مجرد و تصور خیالی مطرح نمی. رابطه اش با حقیقت است

تئوري ایدئولوژي برخالف فلسفه بایستی بتواند امکان . در الفاظ عینی تاریخ و پراکسی طرح می گردد

تئوري ي ایدئولوژي از فلسفه . را نشان دهد)) صورتها –اعراض(ترسیم مجدد راه زایش و پیدایش مظاهر 

  ). خطا(حقیقت، مخلوط با اوهام و اشتباه: دستاوردي اساسی را اخذ می کند

یک . و وهم و بطالن و از سوئی دیگر شناخت و دقت و یقین ممکن نیست) اشتباه(از سوئی خطا 

حرکت دیالکتیکی ي مداوم، از حقیقت به سوي اشتباه و از اشتباه به سوي حقیقت، با گذار از شرایط 

) اشتباه(افته بود خطا همانطور که هگل دری. تاریخی که این مظاهر را بوجود آورده اند، رفت و آمد می کند

ولی حقیقت در حرکت فکري . می باشند که از آن حقیقت حاصل آید )معرفت(و وهم، لحظاتی از شناخت 

حقیقت قبل از شرایط و اوضاع تاریخی و اجتماعی نمی تواند ظاهر شود ولو . ي هگلی صورت نمی پذیرد

فلسفی ي تصوري و انتزاعی، به یک  بدین طریق تئوري. اینکه بتوان طلیعه آن را ازپیش احساس کرد

زیرا از آن کلیت و عامیت  - تئوري ي تاریخی و جامعه شناختی و شناختی که دنباله و اطاله ي فلسفه است

  .تبدیل می یابد - را حفظ می کند

مظاهري که انسانها از جهان، از جامعه، از گروهها و از افراد می سازند، تا موقعی که اوضاع و شرایط 

) نماد(صورت : مثال بارز. واقعی پخته و رسیده نشده اند، ابهام آمیز برجاي می مانند) صورتهاي(مظاهر 

مدونی از تاریخ و شناخت تاریخی، که همه از یک ) مفهوم(قبل از بروز فرایافت  -صورت جامعه، شهر -زمان

تیرگی هاي محیط  در طول مدتی که. آگاهی اجتماعی فعال از تغییرات در پراکسی سر چشمه می گیرند

                                                          
.و غیره 48، یادداشت سوم انتقاد، ص 1953خانواده مقدس، برلن، . 28

103ـ102، 97ـ80ص  ،بوتی چلیچاپ  ،1844دستخط . 29
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) وهم  - کدورت- یعنی تیرگی(بر واقعیت طبیعت محو می شوند، در زندگی ي اجتماعی، اسرار و رموز 

امکان می دهد که ) فنی، کار تقسیم شده(درطول زمانی که عمل انسانی بر طبیعت . متراکم می گردند

طبقات اجتماعی مظاهر  فرایافتهاي مربوط به طبیعت محسوس و مادي از ایدئولوژي جدا شود، فعل

  .اجتماعی را تیره و تار می کنند

و دانش در ) وجدان(پراکسی گسترش و اتساع پیدا می کند و به بغرنجی می گراید، درحالی که آگاهی 

مظاهر . همین پراکسی بیش از پیش مؤثرتر معجون می گردند، درك و دریافت آن دشوارتر می گردد

توانستند سابقاً در سبک ها و سلیقه ها، در فرهنگ ها، ) ت جهان زایشیمخصوصاً اساطیر و نظریا(اوهامی 

پراکسی ي . معذلک آنها جاي خود را به شناخت دادند. که در رأس آنها فرهنگ یونانی بود، تمرکز یابند

مارکسیسم به عقیده مارکس، دیگر . انقالبی و مارکسیسم، بعنوان شناخت، ایدئولوژي را تخریب می کنند

. مارکسیسم بر ایدئولوژي، مهر و اثر خود را می نهد و پایان آن را تسریع می کند. ئولوژي نیستیک اید

و آن را ) آن را پشت سر می گذارد(مارکسیسم دیگر فلسفه نیست، مگر نه این است که از آن می گذرد 

شناسی  مارکسیسم زیبائی. مارکسیسم یک اخالق نیست، بلکه تئوري اخالق ها است. تحقق می بخشد

نیست، ولی حاوي ي یک تئوري آثار هنري و اوضاع و شرایط آنها، زایش آنها و مرگ ] علم الجمال[

، نقاب از )پراکسی ي انقالبی(، بلکه درفعل و عمل »محض«مارکسیسم نه به کمک قدرت اندیشه . آنهاست

  . شرایط ایدئولوژیها و بطور اعم آثار، فرهنگها، و تمدن ها بر می دارد

درهم می آمیزند و که  - بطور دیالکتیکی - بناي پراکسی ي انقالبی ي آگاه است که اندیشه و عملبر م

می کند، یعنی شناخت به مثابه انعکاس بر پراکسی تشکیل و ] بازتاب[» منعکس«شناخت پراکسی را 

ا تا این تاریخ، شناخت دقیقاً داراي این خصلت بود که واقعیت یعنی پراکسی ر. تکوین می یابد

نکند، ولی خصلت آن این است که واقعیت، یعنی پراکسی را، جابجا کند و نقل مکان ] بازتاب[»منعکس«

  .یک ایدئولوژي باشد: دهد، آن را ناقص و ابتر کند و آن را با اوهام مخلوط سازد یعنی

ورد ایدئولوژي پس از شکوفائی ي سرشار، یک سالح می شود، سالحی که در مبارزه طبقات، آگاهانه م

موهوم و خیال بافنده ي واقعیت اجتماعی، حدوث ) صورت - عرض(ایدئولوژي مظهر : استفاده قرار می گیرد

عنصر ) راسیسم(در این مرحله مثالً در مورد نژادپرستی . آن، گرایش هاي مخفی آن و آینده آن می باشد

) طوایفی(اختالفات قبیله اي  درحقیقت، درنوع انسانی، انواع مختلف نژادها و. از بین نمی رود“ واقعی”

به برون “ ارزش هائی”معذلک، برون گسترانی و نقل مکان در راسیسم شدت عظیمی می یابد؛ . وجود دارد

تعمیمی ي واقعیتی مفروض می پیوندند و مجموع کل به صورت سیستم با خشونتی خارج از حد تنظیم 

ایدئولوژي نژادپرستی را با فالن فلسفه، مثالً اخالق و  بنابر این نمی توان، بدون احتیاط زیاد زیاد،. می گردد

  .انتقادیت کانت، مقایسه کرد

تنظیم ایدئولوژي در قرن بیستم، در چهارچوب سرمایه داري ي انحصاري وابسته به دولت، در 

درعین حال و بهمین دلیل، . چهارچوب امپریالیسم و جنگ هاي جهانی، به نقطه ي اوجی می رسد

ایدئولوژي ” بیش از حد، خود با نوعی ] تدوین پندار[تنظیم ایدئولوژیک . لع اعتبار می شودایدئولوژي خ

این پدیده موجب بروز . ولی این پدیده ي منفی، منجر به گذار ایدئولوژي نمی گردد. همراه است“ زدائی 

عتباري و نفرت در اثر بی ا“ ایدئولوژي زدائی”. حدت هاي شدید، تلفیق ها و غلیان هاي شگفت آور است

که می بایستی پراکسی ) روشنی(حاصل از زیاده روي هاي ایدئولوژیکی، چیزي بجز یک کاریکاتور شفافیت 

در این . ، بر اساس یافته هاي مارکس، تحقق بخشد، نیست)نظري(ي انقالبی در رابطه با تدوین تئوریکی 
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نامشخص را مورد ) کالم هاي(ین الفاظ موقعیت، جامعه شناسی ملهم از مارکس می تواند مناسبات میان ا

  . ایدئولوژي و شناخت، خیال پردازي و پی بینی ي آینده، شعر و اساطیر: بررسی قرار دهد

جامعه . این جامعه شناسی می بایستی آزمایش انتقادي را از سرگیرد، زیرا عوامل مداوم در تغییرند

می رسد که امکان فراهم می کند تا اندیشه شناسی در این جا به کشف مبحث بسیار مطلوب و دلپذیري 

یعنی فاصله ي موجود میان ایدئولوژي و : به هم ملحق گردند) مالحظات(نتایج “ مثبت ترین”ي انتقادي و 

.و خود واقعیت“ واقعیت”] نمادهاي[پراتیک، میان مظاهر
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معذلک ابا . سرمایه داري تحرك و انعطافی نشان داده است که مارکس نتوانسته بود پیش بینی کند

بر اساس تجزیه و تحلیلی   مارکس. پیش بینی هاي مارکس به تحقق پیوسته اند نداشته باشیم که بگوئیم

رقابتی را که پایان سرمایه داري ي  کرد؟ مارکس، پیش بینی می چه چیز را ي مجموع، دقیق و بررسی

و از طرف دیگر  از یک طرف طبقه کارگر: کرد پیش بینی می تحت تأثیر دو نیروي سازنده قرارگرفته بود

از نظر   درعین حال تحت تأثیرعمل مداوم که گرایش این دو. تمرکز متحده با درهم آمیختن سرمایه ها

این نیروهاي . ابتی خاتمه دادنددیالکتیکی متناقض بود، نتیجتاً به بقاي دستگاه سرمایه داري ي رق

جهانی را که سرمایه داري ي قرن نوزدهم با طبقه حاکمه اش   اجتماعی و سیاسی، آن کلیت و عامیت

  .بورژوازي به سویش سایق بود، درهم ریخت

: ، یا به زبان عینی تر، تقسیم بازار جهانی به سه بخش“جهان”نتیجه ي این ماجرا چه بود؟ تقسیم 

مجموعه کشورهاي عقب مانده که (ي انحصارگر، سوسیالیسم دولتی، و جهان سوم  سرمایه داري

به اصطالحات غیر مارکسیستی، اقتصاد آغاز توسعه، و به اصطالح    اقتصادشان در وضعی واقعند که

  ).مارکسیستی، تراکم اولیه، نامیده شده اند

سرمایه داري که مولود   سم هاي کالنیعنی ارگانی(سرمایه داري ي انحصارگر، مولود تمرکز سرمایه ها 

برحسب کشورهاي مختلف، کم و بیش طوالنی و از نظر ساختار، با   به انحاء گوناگون،  این تمرکز بودند و

اشکال متنوع حکومت که چکیده هاي بورژوازي بعنوان طبقه حاکم و مسلط ولی در معرض تهدید واقع 

  .پیش بینی نشده بود نشان داد  بقا و نرمش و انعطافی که   ینیز از خود توانائ) شده بودند، مرتبط شدند

در میان علل و دالیل متعددي که می توانند این مطلب را . در اینجا جر و بحث ما این واقعیت نیست

متقابل دو سیستم اجتماعی و سیاسی، تسریع ) défi(توضیح دهند، فقط به ذکر فشار رژیم مخالف، تهدید 

که به آرامش فکري ي بورژوازي مالتوزي که بر مکتسبات خود  -جنگ دوم جهانیتغییرات فنی، تکان 

  .می پردازیم -تکیه می داشت خاتمه داد

که مسلماً (در روابط و مناسبات طبقات جامعه سرمایه داري    طی دورانی بدین طوالنی، ممکن نبود که

از طبقات  طبقاتی جدید و قشر هائی  .،دگرگونی هائی متعدد بوقوع نپیوندد)بورژوازي را در بر می داشت

و . مرزهایی از بین رفت یا بوجود آمد. تار و مار شدند پا به عرصه وجود نهادند و طبقات و گروههایی نیز 

این دگر گونیها، به انواع مختلف برحسب کشورها، سطح نمو اقتصادي، درجه پیشرفت اجتماعی ي آنها، 

  . که بر این ساخت اثر می گذاشت، بستگی داشت ساخت سیاسی و تصادفاتی

تقریباً همزاد   طبقه، دگرگون، تاریک و جابجا گردید و با فرایافت هاي )Concept(حتی فرایافت 

  .به صور مختلف در هم آمیخت) آگاهی ي طبقاتی، روانشناسی ي طبقاتی و غیره(

درنظریه مارکس،   طبقه) Notion (ما این مجموعه مسائل را کنار می گذاریم و به بررسی مفهوم 

حقیقت چنین است : سرمایه داري دوران رقابت آزاد، می پردازیم» اجتماعی ـ اقتصادي«یعنی در چارچوب 

براي درك واقعیت   مدونه بوسیله مارکس،  که ما معتقدیم که در اینجا و نیز در موارد دیگر، فرایافت هاي

صحت و سقم این تأکید را به . در عین حال غیرکافی هستند انسانی، یک قرن بعد از ماجرا، ضرور ولی

  . این مبحث خارج از بحث فعلی ي ما است. تحقیقات و مطالعات دیگر احاله می کنیم

و » نظریه ي طبقات« جامعه شناسی ي مارکس، بحث و مطالعه ي خود را از   چرا براي ارائه ي

  اختی ي آن آغاز نکردیم؟، با تعمق در جنبه هاي جامعه شن»مبارزه طبقاتی«
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حتی براي ما غیرممکن . مارکسیستی، کامالً صورت پذیر بود   در بررسی ي اندیشه ي  چنین گشایشی،

  بدون اشاره مکرر به مفهوم طبقات، به نظریه - یعنی جامعه شناسی مارکس - بود که به مبحث خود

تقطیب به  آن به عقیده مارکس،جامعه اي که در و معذلک،. تقرب کنیم  طبقات و مبارزات طبقاتی،

اساسی می شود، جامعه اي است با ] polarisation en classes antagonistes[طبقات متعادي 

سابقاً تمام جوامع، تمام . جامعه ي سرمایه داري: تأخیر تاریخی، آخرین جامعه ي قبل از سوسیالیسم

هرآنجا که این . ا، اختالفات و مبارزات بودند، نمایانگر شکافها، تضاده“اقتصادي ـ اجتماعی”مراحل تشکیل 

  .تضادها وجود نداشته باشد، جامعه راکد می شود یا رو به قهقرا می رود

جامعه ها، تغییر نمی کنند، پیشرفت نمی نمایند، یا متالشی نمی شوند، مگر متعاقب اختالفات و 

به صورت   بیشتر ري، این اختالفات،معذلک، تا رسیدن عصر سرمایه دا. تضادهاي درونی ي موجود در آنها

دوران فئودالیته را بعنوان مثال در نظر . عالئم مشخصه اي تجلی می کنند تا به شکل مبارزات بنیادي

وجوه مشخصه ي این دوران تاریخی عبارت است از خصلت مستقیم، آنی و بالواسطه ي مناسبات . بگیریم

  .ر این مناسباتی آشکار یا عالنیهشخص با شخص، و بناب  رابطه ي  یعنی. اجتماعی

این مناسبات علنی درعین حال مناسبات وابستگی در درون خانواده، نسل و نسب قریه اي و اربابی 

وابستگی دهقانان   .مناسبات مالک و مملوك   ، باالخره تا»اربابی ـ رعیتی«، »اشرافی ـ شاهی«: هستند

افی ي آنها به صورت اجاره ي ارضی مورد اخاذي واقع امکان می دهد که مورد ظلم قرار گیرند و کار اض

گروه هاي مسلح، که ضمناً در مواجهه : براي این اخاذي، حیثیت و حشمت ارباب به متممی نیاز دارد. شود

این سیستم   معذلک،. زورگو و ستمگر است البته چنین سیستمی. بدردشان می خورد ي اربابها با رقبا نیز

وابسته به زمین نتواند از ابزار کار خود، یعنی از زمین خود و خانه ) کشاورز(عیت مانع از آن نیست که ر

الاقل در اصل و از   ارباب،. در عرف و عادت مشخص می شود  دامنه و حد استثمار و ظلم،. خود، جدا شود

و   نظر تاریخی، رئیس جامعه ي دهقانی، ضامن احترام به عرف و سنت، قاضی و قدرت اجرائی ي حکم

باال دستی ـ پائین (پس این سیستم فئودالی داراي خصلت یک سلسله مراتب است . قضاوت بوده است

هرگز گروهها، کاست ها، طبقات درحال  مارکس،. ي مولود تقطیب اجتماعی»قطبی«خصلت  نه ، )دستی

  به عالوه،. گیردتشکیل را با طبقاتی که تشکیل گردیده و در راه تقطیب اند، قاطی نمی کند و اشتباه نمی 

از بررسی ي تاریخی چنین استنتاج می شود که ایدئولوژي هاي متکون و مدون، بوسیله طبقات درحال 

  .تشکیل ویا متشکل، شامل عناصري از بقایاي گذشته اند و بصورت رسوب بر جاي می مانند

ه از نظر تاریخی، ک) صورتهائی(حقیقت طبقات را با به کاربردن تظاهراتی  ایدئولوژي هاي طبقاتی،

می توان گفت که بورژوازي با  حتی. مستور می کنند  داشته و همزمان نیستند،  اختالف عصر و دوران

با (به عنوان طبقه اي که طبقات را نفی می کند متعین می شود   توجه و تکیه بر جنبه ي ایدئولوژیکی،

مارکس موفق می شود که   نجام،سرا). ملیت(یا   بطورکلی،» جامعه «مطرح ساختن و پیش کشیدن 

  .“ جامعه  اجتماعی ساختن” :را که داراي اهمیت ویژه ایست محقق سازد) پروسه اي(روندي 

دقیقاً در . و ویژگی ها سقوط می کنند  جدار ها در اثر توسعه ي روز افزون وسایل ارتباطی و مبادالت،

می شود، طبقات متعادي و متضاد “ جتماعیا”  بغرنجی و آشفتگی،» در اثر«و » با«آغوش جامعه اي که 

تضادهاي این طبقات در این اجتماعیت و نیز بوسیله ي این   تقطیب، اختالف،. پدیدار می گردند

سوسیالیسم می تواند   یعنی برخورد و نفاق عمیقی که به عقیده ي مارکس، ،)اجتماعی شدن(اجتماعیت 

بر اینکه ایدئولوژیها این موقعیت را به زیرحجاب مستور البته مشروط . آن را حل کند، استحکام می یابد
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ما، در بررسی ي خود، مسئله ي . نشوند  حل مشکل  را متوقف نسازند و مانع )روند(نکنند و پروسه 

  .قبل از مسئله ي طبقات مورد بررسی قرار دادیم  به همه ي این دالیل، ایدئولوژي را

است، فقط در اثریک واقعیت اقتصادي   اساساً مبارزه جویانهتقطیب جامعه به طبقات که مناسبات آنها 

به فروش می رسد، می توانیم بگوییم که جامعه به دو “ همه چیز”وقتی که . تعمیم کاال: بوجود می آید

فروخته شده قرار می “ اشیاء”کسانی که می فروشند، کسانی که در: گروه متخاصم تقسیم و جدا می شود

از نزدیک ببینیم اوضاع در . و روشن نما به نظر می آید  به ظاهر واضح فقط ل بنديولی این فرمو. گیرند

  .می گیریم تجزیه ي اساسی را از سر. واقع چیست؟ و آن را مورد بررسی قرار دهیم

درحالت » صورت«مارکس براي درك و برجسته نمودن این . است) فرم(می دانیم که کاال یک صورت 

ب سرمایه عمداً محتواي درهم و برهم روانشناختی و جامعه شناختی ي محض و خالص، درآغاز کتا

مارکس براي این بررسی روش . چانه زنی ها را کنار می گذارد  عملیات مبادله یعنی نیازمندیها، مذاکرات و

را بکار می برد و این تقلیل و تبدل امکان می دهد که  (reduction) 30تقلیل و قیاس و تحویل

شیئ . اکنون این تجزیه را در فصل نخست کتاب سرمایه پیگیر می شویم. مورد تجزیه قرار گیرد ساختار

به ماده  (quantité)و کمیت  (qualité)به کیفیت : به دو جزء تقسیم می شود) موضوع مورد بررسی(

(matière)  لهو ارزش مباد) متناظر با یک احتیاج، سودمندي، مطلوبیت(و صورت به ارزش استعمال .

یعنی آنچه که واقعیت ارزش استعمال  ،)کاال(جنبه ي کیفی اشیاء  وقتی که با روش قیاس و تحویل،

از آنها باقی می ماند که   صفت الحق)خاصیت(فقط یک   ،)تقلیل و حذف شد(آنهاست، به کنار نهاده شد 

ه محصول کار انسانی یعنی این واقعیت که هم: امکان می دهد این اشیاء مورد مقایسه کمی قرار گیرند

نشان دهنده ي کار متوسط، اجتماعاً الزم : بنا بر اثبات مارکس (هستند که نتیجه ي صرف کار می باشند 

  ).براي تولید آنها

                                                          
نزدیک بدانیم که قسمتی از محتواي شعور یا حتی کل ) Husserl(هوسرل ) Phenomenologique(توانیم این روش را با تبدیل و تحول قیاسی فنومنولوژیکی  می. 30 

کند جدا می) کالم( که سخن را از النگاژ) Saussure(سوسور ) داللتی(توان این روش را با قیاس و تحول سمانتیک  این محتوا را داخل پرانتز می گذارد و همچنین می

نیست ) ذهنی(این یک عمل فکري . گیرد بطور مداوم انجام می  فی نفسه در پراکسی) تحول قیاسی(کند که تبدیل  مارکس تدقیق می: اختالف خیلی مهم. نزدیک دانست

کتاب سرمایه صورت را در تئوري اساسی ارزش ) شارحین(غالب خوانندگان و مترجمین : این واقعیت اصرار می ورزیم بار دیگر بر ما، .بلکه یک حرکت دیالکتیکی واقعی است

ت چوب نزد نجار صور«: معنایی شبیه معناي صورت در جمله عوام پسند زیر. اینان بدین کلمه معنایی سطحی داده اند). درست ارزیابی نکرده اند(نشناخته اند   مبادله و کاال

صورت : را باید به معناي صورت در عبارت زیر دانست این معنی. است کدؤمعناي کلمه صورت در تئوري مورد بحث دقیق و م حال آنکه. »یک میز یا یک صندلی را گرفت

تعدادي از مسائل ـ از قبیل مسئله مناسبات بایستی در این جا  ما می. باشد ک ساختار میی صورت، خود ،کید می کند کهأدهد و ت مارکس نشان می. منطقی، صورت ریاضی

یعنی کاال به مثابه صورت، موجب شده  ،از نظر تاریخی شکی نیست که پیدایش و بروز ارزش مبادله. بین صورت النگاژ و صورت کاال ـ را کنار بگذاریم بین صورتها مخصوصاً

آنالیز  ).صرف و نحو –منطق، بالعت و بیان، سفسطه و دستور زبان (ارد استعمال و شناخت هاي صوري آن یونانی با مو) کالم(لوغوس : اند که النگاژ را بعنوان صورت بشناسند

. ما در این جا این مبحث را گسترش نمی دهیم فقط آن را خاطرنشان می کنیم. و عرضه ي این مناسبات و اثرات متقابل آنها مستلزم تهیه کتابی در این رشته تخصصی است

بهترین تقرب ـ کلمه اي که در زبان . یه متنی است قابل ستایش و بسیار دشوار و تقرب بدان و فهم آن بدون داشتن فرهنگ و معلوماتی وسیع غیرممکن استکتاب اول سرما

فلسفه کالسیک   ا بدون جهل از قضایا، ست که ابتد ولی براي آمادگی و تهیه این تقرب بهتر آن. از طریق فلسفه هگل انجام می گیرد مرسوم علوم انسانی جاري است ـ مسلماً

چنین قرائت » تقربی« چاضافه کنیم که امروزه، هی. سپس فنومنولوژي و حتی اگزیستانیسالیسم و استروکتورالیسم مورد بررسی قرار گیرند و بعد قرائت کتاب سرمایه آغاز شود

مفهوم صورت ازکجا سرچشمه می گیرد؟ شالوده معرفت علمی  اصل خود .کمک مفاهیمه یر آن بو لزوم تنو» جدید«ربه ي عملی دنیاي ججدیدي را بر نمی انگیزاند، مگر ت

علم با جدا ساختن فرایافت از همباف علمی و نظري و همچنین از ساختمان . بوسیله منطق و علماي علم منطق تکون و استقراریافته است بوسیله فلسفه و مخصوصاً

. آنانکه این جنبه اساسی معرفت را نفهمند ناگزیر در یک پوزیتیویسم علمی فرو خواهند افتاد. کند وم را از فلسفه کالسیک عاریه میاین مفه ،فلسفه کالسیک) منظوم(مدون

نتیجه   اتکاي ما در این جا اصرار و . کنند تبدیل می هم ارتباط دارنده پیش حدسیات و پوستوالهاي دلخواه فرضی ب  تأکیدات و    اینان علم را به توده اي از واقعیات که بوسیله

فرمالیستی یا ) تفسیر(بنابر این به هیچ وجه مسئله تعبیر). منطق صوري و غیره(تأویل و اعاده مالحظات صوري در فکر دیالکتیکی  تالشی طوالنی است در راه وصول به 

. کاراجتماعی مارکسیسم نمی باشد] ترکیبی[استروکتورالیستی
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به  در ذات خود) چیزي که(بدینسان، شیئ که .  31پس کاال به مثابه چیزي دو وجهی پدیدار می گردد

به . ، مناسبات صوري رابطه تعادل بر قرار می کند)چیزهاي دیگر(دو قسمت منقسم شده، با اشیاء دیگر

درتمام اشکال، . عبارت دقیق تر، رابطه ي شیئ دو جنبی با اشیاء دیگر، خود رابطه اي دو جنبه اي است

  ). جنبه دوگانه(درتجزیه و آنالیز، این جنبه مضاعف است 

  : رابطه ي 

XA = YB  

  را درنظر بگیریم که درآن 

  یا  )است  Bاز کاالي   Yمعادل مقداري   Aاز کاالي   Xمقداري (

  )یکدست لباس دارد] قیمتی معادل[  بیست متر پارچه مثالً( 

کاالي نخست نقش فعال را دارد و کاالي دومی نقش . ارزش خود را در لباس متجلی می بیند پارچه،

کاالي دومی بعنوان معادل کاالي اولی که ارزشش بعنوان صورت نسبی . درا بازي می کن) مفعول(منفعل 

  .عرضه می شود، عمل می کند

نسبی و صورت معادل، دو جنبه ي مرتبط و جدائی ناپذیرند ولی در عین حال جنبه ) فرم(صورت «

عنی قطب ی مستقل و مجزا از یکدیگرند،   می باشند، که] رو در رو[دو حد نهایی، متناقض ] حدین[هاي

  .»بیان ارزش می باشند هاي همان 

مارکس را از رابطه مورد بحث بررسی می ) ساختاري ي(اکنون با دقت، تجزیه و تحلیل ترکیبی ي 

دو عنصر متمم را در مقابل هم نهاده که   ،)نسبی ، معادل(» دو تا شده«  فرم مضاعف یا صورت. کنیم 

این . یا از راه تقطیب بین آنها جدایی بوجود می آورد موجب طرد قطب دیگر می شود، قطبی از آن دو،

مناسبات صوري جایگزین حقیقت محسوس و مادي ي شیئ می گردند و این جایگزینی شیئ را تبدیل به 

  ).منتزع(به شیئ مجرد : کاال می کند

 یا جدولی که) دوبعدي(وارد یک جدول دوگانه ) محصول - چیز(شیئ مورد بررسی بعنوان چیزي مجرد 

  .دو مدخل دارد می شود

XA = YB  

YB = ZC  
ZC = ….  

XA = YB = ZC = ….  

بمعناي  در واقع این عبارات. تعداد طرف معادله هایی که در این جدول وارد می شوند بینهایت است

کار اجتماعی محتوا در اشیاء می ) اوقات(زمانهاي ] péréquation[توزیع و تعدیل متشابه و منصفانه ي 

بغرنج، جزئی و کلی،  ساده و:  عبارات به خصایص ویژه کار اجتماعی مربوط و مرجوع می گردند این. باشند

تقطیبی خود، بدون حرکت دیالکتیکی ي کار ) ساختار(با ترکیب ) فرم(صورت  .کیفی و کمی

                                                          
سپس مالحظه کردیم که کلیه مشخصاتی که کار تولیدي ارزش هاي . نوان شیء دو وجهی، یعنی ارزش استعمال و ارزش مبادله به نظر می رسددر بادي امر کاال به ع. 31

سرمایه جلد اول بخش (این خصلت دوگانه کار نمایان شده در کاال را برمال ساختم  من براي نخستین بار. مبادله وقتی که در ارزش محض بیان می گردند از بین می روند

  . )نخست
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دو (دوگانه ] مضاعف[معذلک کار اجتماعی، در اینجا، در این صورت . قابل درك نیست ] جمعی[اجتماعی

  .است  32] رابطه ي تضمینی[فقط مستلزم   با تعینات متناقض خود،) هیوج

نمی   کاالها، با تسلسل زنجیره اي ي واقعی شان، بطور الیتناهی مفتوح صوري ي وانگهی مجموعه ي

نقش   در اینجا،. این مجموعه ي صوري با گسترش و توسعه ي خود، مشخص و متعین می گردد. ماند

ارزش عام که می تواند کاالئی مفروض باشد، ولیکن در عمل اجتماعی، نام   -عام مطرح است  صورت

  .پول، نقره و طال: کاالي مشخص و معروفی را دارد

کاالها به صورت گردشی اطراف . اکنون عمل این صورت کامالً متوافق را در تصور خود بررسی می کنیم

هر وقت . جاي همدیگر را اشغال می کنندکاالها یکی پس از دیگري . جهان، مداري را تشکیل می دهند

این . کاالیی ناپدید گردد و بوسیله مصرف از بین برود، کاالیی دیگر ـ معادل آن ـ جاي خالی را پر می کند

نتیجه ي این حرکت رشته زنجیري و مداري چیست؟ تعادلی . زنجیر همچنان نقش خود را ادامه می دهد 

می خورد که یک یا چند جا خالی باقی بماند و یا خألهایی مدار را عام در مبادالت که فقط موقعی برهم 

که این را می  چنین است دید لیبرالیسم . فی نفسه هم آهنگ وانمود می شود  خود، این مدار،. قطع کند

تعمیم کاال را تبلیغ و  مجموعه، ) دوره اي(می کند و با پذیرش اتوماتیسم دورانی ي  پذیرد، پیشنهاد

چنین بینش و درکی درباره ي هماهنگی ي ذاتی کاال که به  بدبختانه یا خوشبختانه،. نمایدتشویق می 

بروز  با کنارگذاري موانع موجود در مقابل ارزش مبادله ي پیروزمند  ،»آزادي ي داد وستد«تفاریق در اثر 

  .می کند، این بینش غلط از آب در می آید

اگر و به شرط آنکه موجودات بشري ي داخل درجریان چنین درکی ممکن و به جا و مناسب می بود، 

بین این دو  و نیز بدون اینکه - همگی داراي خصیصه هاي مولد و مصرف کننده بودند ،)مثالً همه پیشه ور(

با میانجیگري ساده ي واسطه ها یعنی بازرگانان، پارگی وجود داشته ) مولد و مصرف کننده،(خصیصه 

  .که این مدار را قطع می کند و هم آهنگی را برهم می زند ولی کاالئی وجود دارد. باشد

  ». نمایش می دهیم“  t” می باشد با “ کار” این کاال را که « 

همانند نقش سایر کاالها باشد و بدون اینکه مدار کاالئی را قطع کند، درآن  براي اینکه نقش این کاال 

موقعیت برده و حتی . به هرخریداري بفروشد و روحاًقرار گیرد، الزم و کافی است که کارگر خود را جسماً 

معذلک در این حالت، ارزش این کارگر و . پادوها و خدمه ي شاهان و اشراف قرون وسطی چنین بوده است

مقام صحیح او در زنجیر کاالها مشخص نمی شود، زیرا این کارگري که جسم و جانش را فروخته، خود 

ا خریدار نیز باشند، یعنی توسعه و گسترش کاال وجود داشته باشد، می براي اینکه کارگره. خریدار نیست

می تواند  چه چیزي را بعنوان مال التجاره» T«درچنین شرایطی کارگر. بایستی که کارگر فروخته نشود

آنوقت است که این . بلکه زمان کار و نیروي کار خود را   بفروشد؟ نه خودش را و نه سراسر وجودش را،

یا بهتر بگوییم از طرفی  می گردد، ] مال التجاره اي[کاالئی] منظومه ي[د می ماند و وارد سیستمکارگر آزا

در این مدار واقع می شود، بدانسان که در آن مدار هم فروشنده است و هم خریدار و از طرف دیگر در 

صورت  ی گیرد ومجموعه قراردادهایی که صاحبان و مبادله گران کاالها را بهم مربوط می کند قرار م

                                                          
 »شئی«است، صورت به هر ) نمونه اي -مثالی(توان گفت که کار جمعی نسبت به صورت کاال، داراي خصلت پارادیگماتیک  اگر تشابه میان کاال و کالم را دنبال کنیم، می. 32

  .نماید می) ترکیبی، فعلی اسمی( سنتاگماتیکبا خصلت  )در یک رشته( و آنرا واردیک مجموعه دهد معناي یک کاال را می
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خود است » کار«کسی که مالک . آن با مجموعه صوري ي ارزش هاي مبادله مضاعف می شود   حقوقی ي

بعنوان : و چیزي بجز کار خود در اختیار ندارد، از آن به بعد با دو عنوان داخل این مدار دو بعدي می شود

بطورکلی کاال بعنوان یک شیئ یا  .همچنین بعنوان فروشنده و طرف معامله مولد و بعنوان خریدار،

یا  -خصلت کلی ي آن. مجموعه اي از اشیاء تحمیل نمی شود، بلکه بیشتر بعنوان منطق تحمیل می گردد

   عمل و نقش آن. از صورت مایه می گیرد   -مهاجم و قادر به شمول و تعمیم: خصلت جامع و فراگیر 

کاال، پول،  - اقتصادي  اصنام از این راه است که  فقط. بعنوان یک شیئ فقط از این طریق انجام می گیرد

شیئیت ) قضیه(برنهاد . در موجودات بشري نفوذ می کنند و بر آن اثر می گذارند -طال و سرمایه

]réification [باز . محتوا درکتاب سرمایه توجه نمی کند» اقتصادي - اجتماعی«اساس و لب نظریه ي  به

خود استقالل می یابند، خودمختار می شوند و قوانین خود را بر مناسبات با زندگی فعال  هم باردیگر اصنام

با تقلیل و تبدیل : انسانی تحمیل می نمایند و فقط بعنوان اشیاء منتزع و مجرد می توانند عامل باشند

 با ادخال آنها در صورت ها و با تبدیل آنها به این :اشیاء منتزع یعنی  موجودات بشري به مقام و موقعیت

در ذات کاال، منطقی بعنوان صورت وجود دارد، . صورت ها، به نحوه ي عمل آنها و به ترکیب و ساخت آنها

بدانجهت که صوري  این دنیا). کاال(یعنی دنیاي مال التجاره  منطقی که خود دنیائی را تشکیل می دهد،

این . و منطق به معناي محض) وسلوق(با کالم : و با فعل معقول رابطه اي دارد) النگاژ(است با صورت زبان 

محاسبه، و : یک عقالنیت را بر می انگیزاند با خود، بدون انحراف از زبان جاري، حرف می زند، این دنیا دنیا

  .ارزیابی ي کمی ي اشیاء

بر صورتها اثر گذارد و در بین سایر صورتها  -زبان  یعنی - معذلک، آیا ممکن نیست که عمل این صورت

تنفذ می کند، بدان داخل می شود و ) عمل ـ تجربه(هد؟ بدین ترتیب، جهان کاال در پراکسی بر کاال اثر ن

شیئیت انسان فقط . موجودات بشري به شیئ مبدل نمی شوند. یا می توان گفت که آن را جذب می کند

ی کند، که نقش بزرگی در تعمیم بازار بازي م(یا در فحشاء ) قبل و خارج از گسترش کاال(در عصر بردگی 

اگر موجودات بشري دربرابر این روند بطور . امکان پذیر است) ولی قادر به تعیین و تحدید آن نیست

مقاومت نورزند، ممکن است به انتزاعات جاندار، به تخیالت زنده و پررنج تبدیل ) توانفرسا(دراماتیک 

  .گردند

بغرنج خود باسایر صورت   ]نفعالفعل و ا[ولی منطق کاال با مداخالت خود در پراکسی وکنش و واکنش

بغرنج خود   کار انسانی با تعینات. هاي شعور و جامعه، موفق به استقرار نمی شود و مسدود هم نمی گردد

ذاتی و مالزم   بعنوان یک محتواي مناسب و تام، بطور کامل وسیله این صورت مأخوذ نمی شود و با آن

این مدار در روي حرکتی مفتوح می شود که آن را همراه . دمدارمبادالت نمی تواند مسدود شو. نمی گردد

صورت کاال نمی تواند ): مفارقه ـ تناقض(پارادوکس ]. جدلی[حرکتی تاریخی و دیالکتیکی خود می کشاند،

حرکت از صورت فراتر . تعمیم یابد مگر با مفتوح شدن روي شیئ دیگري، که از آن شیئ تجاوز می کند

پدیدار می شوند که چیزي بجز کار خود در اختیار ندارند و  اي تهیدست بی سالح می رود وقتی که انسانه

به بازار می ریزند با  کاالئی که اینان می آورند و . از این لحاظ است که می بایستی آنها را کارگران نامید

راي یک ارزش طرفی دا از. و خاص است) دوبعدي(این کاال داراي خاصیتی دوگانه . کاالهاي دیگر فرق دارد

است، مورد مبادله قرار می گیرد، ارزش آن در مدار کاالها بوسیله کمیت کار اجتماعی ي متوسط الزم 

ولی این کاال، ضمن مصرف شدن و استعمال، ارزشی تولید می . براي تولید و تولید مجدد معین می گردد

تولید ارزش اضافی نمی بود،  اگر نیروي کار شامل این خاصیت. کند که بزرگتر از ارزش خود آن است
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کار . هیچگونه دلیلی وجود نداشت که آن را براي تحرك ابزاري که منتج از کار گذشته می شوند بکار برند 

کاال این صورت را در . از این لحاظ، دیگر تنها مجموعه اي از تعین هاي ذاتی ي محتواي صورت کاال نیست

تولید ارزش : هاي کاالها در این سطح مجدداً تشکل می یابند تسلسل. برمی گیرد و بر آن سلطه می یابد

صورت کاال، صورت قرارداد در جامعه اي تاریخی و در یک پراکسی ي عینی به . اضافی و تراکم سرمایه

از یک طرف کسانی : این جامعه و این پراکسی الزاماً تقطیب می شوند. سطوحی از واقعیت تبدیل می شوند

را به کار می برند و مورد استفاده قرار می دهند و از طرف دیگر ) پول و سرمایه، قراردادهاکاال، (که صورتها 

کار، یعنی نیرو و : همان را در اختیار دارند کسانی که این محتواي فعال و مولد را در اختیار دارند، ولی فقط

ایه را تولید می کند و آن را در اقتصاد سیاسی، پرولتر عبارت از روزمزدي است که سرم. زمان کار اجتماعی

  . 33سودآور می سازد

و ) وظایف(بنابراین، پیدایش طبقات و مبارزه مداوم آنها از نظر تئوریکی براساس صورت ها، نقشها 

تجزیه   .تحقق می یابند گردند، فرایافت ها، قابل درك می  که تاریخشان بوسیله ي) ترکیب ها(ساختار ها 

؛ رابطه صورت و محتوي نتایج )منطق(صورت محض : همزمان دنبال می شوددر سه طراز و سه سطح 

تعین هاي   حرکت دیالکتیکی، که حدود و(؛ کار اجتماعی و تضادهاي درونی آن )منطق دیالکتیک(واقعی 

توان گفت  همانطوري که اعالم داشتیم، می). قبلی را دربرمی گیرد وعرضه و بیان کلی ر امیسر می سازد

نظري واقعیتی جامعه شناختی ـ یک پراکسی ـ در برابر دیدگان ما بوجود می آید که نتیجه ي  که از حیث

براي ما کافی بود که نخستین صد صفحه  . رابطه دیالکتیکی بین صورت و محتوي در حرکت تاریخی است

  . 34کتاب سرمایه را تلخیص کینم و به تفسیرهاي سطحی خاتمه دهیم

که وسایل تولید را دراختیار دارد، یعنی از طرفی نتایج کار گذشته،  ژوازيبرخورد بین بور بنابراین،

سرمایه ي ثابت، ماشین ها و مواد اولیه، و از طرف دیگر، پول موجود سرمایه متغیر، مزدهاي احتمالی و 

برحسب عادت به کلمه ي شالوده کلمه اي دیگر افزوده شده . فرضی و پرولتاریا داراي شالوده اي است

علت این تحشیه چیست؟ یک شالوده یا عینی است و یا عینی نیست؟ شالوده، ضمناً . کلمه ي عینی: است

بطوري  »شالوده«. در وحدان، یعنی درمناسباتی که به سوي آگاه شدن گرایش دارند: ذهنی نیز می باشد

بین آنها را مخفی تفکیک ناپذیر، عینی و ذهنی را جدا ناپذیر با هم متحد می سازد، بدون اینکه برخورد 

مبارزه طبقاتی که درعین حال هم خیلی عینی است و هم ذهنی، بطور مداوم متظاهر می شود، گاه . کند

  .اگر هم این برخورد قطع شود فقط ظاهري است. مخفی و گاه بارز، گاه مستور و بی صدا و گاه منفجر

، مطالعه تأثیرات متقابل بین پیش از این، به جامعه شناسی ي مارکسیستی به نام فکر خود مارکس

در . و شیوه هاي مولد را استناد دادیم) عمل ها(بین وظایف  صورتها و محتواها، ساختار ها و جنبش ها،

جامعه . اینجا این طرح منظري و پیش انگاري را از سر می گیریم و به تدقیق و ژرفایش می پردازیم

                                                          
. مراجعه کنید) درباره تراکم سرمایه( 23فصل  ،جلد سوم ،به کتاب سرمایه. 33 

ـ نادیده می  )حد مورد التذاذ، اشتهاي اقتصادي(شناختی بوسیله خصلت استعمال با معرفی آن به نحو روان ـ کاال را) مضافع(و تفاسیرخصلت دوگانه  سطحی ترین تعابیر. 34

، بنابر این با اصرار بر خصلت مضاعف کاال همانند خصلت )النگاژ(فیمابین کاال و کالم) همانند نگري(با اصرار بر تشابه  ـ مایه و سطحی را ما این تعبیریا تفیسر بی. انگارد

نتیجه . نظریه مارکس را نیز ناشناخته می نماید تئوري لوکاچ. هم فراتر مرودنظریه شیئیت لوکاچ از این  .طرد کردیم   ، ـ)مترجم. عالمت در علم زبانشناسی(مضاعف عالمت

چیزي «سوي ه را ب و نیز امحا و انتقال آن(و هم سراسر جامعه شناسی بورژوازي را  را حذف مکند هم پیدایش تئوریکی سرمایه داري تئوري شیئیت در عین حال: اي وخیم

  .)»دیگر
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اي طبقه کارگر را بعنوان هدف اتخاذ کند، تا بتواند شناسی ي مارکسیستی می تواند و می بایستی تالش ه

صورت ارزش مبادله کاالئی و قوانین آن را به سود خود گرایش دهد، تا در نتیجه، با بکار بردن قوانین آن و 

این جامعه شناسی می کوشد تا مانع نزول مزد . نایل گردد تسلط برآن، به تغییر صورت دادن این صورت،

ارزش نیروي کار در بازار گردد و می کوشد تا مزد را به سطح باالتر از این ارزش ارتقا  واقعی به زیر سطح

جامعه . نیز افزایش دهد) نیروي کار بایستی ارضا شوند یعنی نیازهائی که براي حفظ(دهد و خود ارزش را 

از قوانین ارزش و شناسی می تواند و می بایستی قلمرو خود را تا اقدامات و تالش طبقه کارگر براي گذار 

  .بوسیله یک پراکسی ي عمل تجربی ي انقالبی، گسترش دهد -دنیاي کاال - بازار

و پیگیر ولی  مداوم  موسوم گردد، » مبارزه طبقاتی«این تقالي طبقه کارگر، که شایسته است به نام 

  .خیلی متغیر و متفاوت است

از کارگران تشکل می یابد که از برکت  درجریان تولید سرمایه داري، طبقه اي بیش از بیش پرشمار«

رژیم می ) خواست ها ي(تعلیم و تربیت، سنت و عادت، چون تغییرات آنی ي فصول، متحمل توقعات 

فشار بی صداي مناسبات اقتصادي، به تحمیل استبداد سرمایه داري نسبت به کارگر، پایان می . گردند

عمال زور و خشونت، توسل جوید، ولی این مورد خیلی البته گاه پیشامد می کند که به فشار و است. دهد

درجریان عادي ي حوادث، سرنوشت کارگر به عمل قوانین طبیعی ي جامعه  احاله می . استثنائی است

  .» 35شود

این قوانین، اگر چنانچه . این قوانین چیزي بجز قوانین ارزش مبادله و قوانین ارزش کاال نمی باشند

جریان «براي اینکه. ل و مستسلم بماند، همانند قوانین طبیعی عمل می کنندطبقه کارگر مطاوع، منفع

قطع شود دخالت فعال  ، که در آن موضوعات منتزع و مجرد قوانین خود را اعمال می کنند، »عادي

، یعنی نیروي »قدرت دولتی«در چنین حالتی معموالً نیروي تصمیم طبقه حاکم . پرولتاریا ضرور می نماید

  .حکومت، بنوبه خود براي استقرار و اعاده ي جریان عادي ي حوادث دخالت می کنداداره و 

که غالباً استعمال شده، فقط تصویري سطحی و عوضی » وخامت«از این واقعیت، کلمه ي متداول 

، یعنی نیروي کشش و »وخامت ها«درحقیقت موضوع مهم عبارت می شود از درجه . ومسخ شده می دهد

را به جاي دلیل ارائه  علت را به جاي معلول می گیرد و تظاهر و تبیین این واژه فی نفسهولی . تحرك آنها

) وخامت(بدین جهت واژه کشش . این واژه واقعیات را در زیر پدیده هاي قابل مشاهده می پوشاند. می کند

عامداً اصالح گردد، مگر دریک نگرش و طراحی ي » تعادي«، »برخورد«، »تضاد«نمی تواند جایگیر کلمات، 

این طرح و نگرش، دوره هاي مبارزه حاد را مخفی می کند، پراکسی ي روشنگر، یعنی عمل . طلبانه

لهذا، براي تنویر بهتر این ماجرا، . اجتماعی ي سایق به سوي تبدیل مناسبات اجتماعی را کنارمی زند

  :رد مطالعه قرار گیرندمتذکر می شویم که طبقات و مبارزات طبقاتی در چندین سطح می توانند مو

  : الف ـ در سطح نیروهاي مولد و مناسبات تولیدي

این خصلت اساسی در واحد تولیدي، یعنی درمؤسسه ي تولیدي، . طبقه کارگر یک نیروي مولد است

محدود ساختن طبقه ي کارگر به این سطح، به معناي معلول ساختن واقعیت و امکانات آن . متظاهر است

ولی . کارگر، در مقیاس جامعه من حیث المجموع، نیروي اجتماعی و سیاسی نیز می باشدطبقه . می باشد

با  بورژوازي می تواند موجودیت خود را. این طبقه اوالً درتولید نقشی دارد که نتیجه تقسیم کار است

                                                          
.مراجعه شود 28سوم، بخش هشتم، فصل   به سرمایه جلد. 35 
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انجام لحظه اي که . دگرگون ساختن مداوم شرایط و اوضاع و احوال و تولید و در این مقیاس حفظ نماید

سکون، تجزیه، طفیلی : این نقش متوقف شود جامعه که تحت تسلط اوست مورد تهدید قرار می گیرد

آنچه که مشخص کننده ي عصر بورژوازي است، عبارت است از «: درکتاب مانیفست می خوانیم. گري

بنابر این، . »شدگرگونی ي پیاپی ي تولید، تنزل مداوم کلیه شرایط اجتماعی، فقدان امنیت و تالطم و شور

بورژوازي بین مالتوزیانیسم که هدفش حفظ وضع موجود محض و ابتدائی و ساده ازیک سو، و نیل به 

نظریه ي مالتوس، در دوره هاي . نوسان می کند حداکثر نوآوري ي فنی و تکنیکی از سوي دیگر است،  

. ه ایدئولوژي تبدیل می شودکساد اقتصادي و واپس گرائی، براي بورژوازي که در موضع دفاعی است، ب

دنباله روي و تقلید فنی در دوره هاي توسعه و تحرك و رونق در سطح نیروهاي تولیدي، ایدئولوژي می 

  .در هر دو حال، ایدئولوژي ها در تراز نیروهاي مولد پاي به هستی می نهند. شوند

تمیز تقسیم فنی ي کار از تقسیم لزوم . اداره ي تشکیالتی ي کار از ابزار و آالت و فنون جدا نمی شود

اجتماعی ي آن، بدانجهت است که فهمیده شود چگونه یکی از این دو بوجود آورنده دیگري در شرایطی 

مفروض است، وجه تمایز آنها از یکدیگر چیست و چه چیزي آنها را در سازمانی که قادر به عمل باشد به 

صورتهاي کلی ي تقسیم کار را مورد بررسی قرار داد  یهم متحد می کند، و در نتیجه به اجبار می بایست

، البته )برحسب کشور در بازار جهانی یا در داخل گروه بندي هاي کشور؛ بین کشاورزي و صنعت و غیره(

از این به بعد، تمیز و تشخیص . بدون آنکه صورتهاي خاص و منفرد حتی در درون کارگاه از نظر دور شود

  برعکس، مارکس در کتاب. برمبناي حرفه مستقر نمی باشد) سرمایه داري(طبقات در جامعه ي جدید 

ثابت کرده است که تقسیم کار در بطن طبقه اي واحد، عامل ایجاد انواع کارهاي مختلف می » سرمایه«

نه فقط بدانجهت که وظایف و  تقسیم اجتماعی ي کار، تقسیم فنی ي کار را دگرگون می کند، . باشد

که بالفعل و بالقوه جزء (هبري و اتخاذ تصمیم در انحصار برخی از گروههاي انسانی نقوش اداره و ر

) مجموعه ي تولید(قرار می گیرند، بلکه بدانجهت که تولید من حیث المجموع ) بورژوازي می باشند

 برحسب منافع و اهداف طبقه ي حاکم و بنا بر نیازهاي تلقیحی یا برانگیخته شده و بوسیله آنها هدایت

  .شده است، نه بدون مخالفت ها، تضادها و برخوردها

بررسی ي تولید، مناسبات تولیدي و تقسیم کار در کلیه جوامع طبقاتی، ساخت طبقاتی متحرك و 

می تواند، تحت نفوذ عوامل  - خود این شالوده - قاعده ي اقتصادي واحد. بغرنجی را متظاهر می سازد

و این وضع ). مارکس(قابل مالحظه اي را موجب و متجلی سازد  گوناگون تجربی، پله بندیها و تغییرات

که خصایصی  - درتولید کشاورزي. متظاهر می گردد) مستضعفان(بویژه در پوسته هاي نیم پرولتاریایی 

چند آن را از تولید صنعتی، تا وقتی که کشاورزي به سطح فنی ي صنعت بزرگ ارتقاء نیافته است، متمایز 

: اوقع، طبقات، شاخه هاي طبقات و قشرهاي اجتماعی متمایز ي را نشان می دهند آنالیز م - می سازد

که به بورژوازي ي صنعتی (اجاره کاران، کشاورزان، کارگران کشاورزي، مالکان خرده پا، میانه حال و بزرگ 

، برحسب خصایص تولید در بخش »اقتصادي -اجتماعی«این گروه بندیهاي ). وابسته هستند یا نیستند

  .کمی یا کیفی، تخصصی یا غیرتخصصی: کشاورزي، بطور گوناگون تقسیم بندي می شوند

بدین ترتیب، آنالیز و تجزیه ي طبقاتی دریک جامعه، تنها به حساب و به اعتبار تراز نیروهاي تولیدي، 

نوع و ت. و دگرگونیهاي دائم الوقوع، بر روي یکدیگرتأثیر می گذارند) ساختار(ترکیب . پایان نمی گیرد

  . تحرك بهیچ وجه از تقطیب طبقات جامعه، که پاشنه ي محور آنالیز است، ممانعت نمی کنند
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به ترتیب مزد، سود و   دارندگان تنها نیروي کار، صاحبان سرمایه، مالکین اراضی، که درآمدهایشان«

خش عمده جامعه سه ب - بنابراین کارگران روزمزد، سرمایه داران، مالکین ارضی -مال االجاره ارضی است

  .» 36دهند مدرن را که بر قاعده ي نحوه ي تولید سرمایه داري نهاده شده تشکیل می

که درپیشرفته ترین  این طبقه رو به انحالل در بورژوازي. اهمیت مالکان اراضی رو به کاهش است

  .کشورها چیزي بجز قشر، کسر یا گروهی ویژه را تشکیل نمی دهند، سایق است

بایستی تا مرز یا حد برخی  می ) فنی و اجتماعی(یلی ي طبقات بر مبناي تقسیم کار بررسی ي تحل 

مثالً . ولی معذلک داراي اهمیت زیادي است، پیش رود اختالفات، که تعیین و تحدید آن دشوارمی باشد،

 -رامارکس درباره این تشخیص وتمایز، متون متعددي . اختالف بین کارهاي تولیدي و کارهاي غیرتولیدي

 -آدام اسمیت)برنهادهاي(باالخص درمجادله و بحث هاي غالباً کم شناخته شده ي مربوط به تزهاي 

این عالم اقتصاد، که براي کار اجتماعی معیاري محدود و مطلقاً اقتصادي بکار می برد، . اختصاص داده است

آدام اسمیت سایر . ظور داردنمی خواست بجز کارهایی که از نظر مادي حاصل خیز بودند، کار دیگري را من

که تعریف مشخصی هم » خدمات«کار اجتماعی دانسته و آنها را جزو مقوله ي )امر(فعالیت ها را خارج از 

  . ندارد می دانست

هر جامعه، هر نوع ساخت و . 37به عقیده ي مارکس، مسئله خیلی حساس تر و بغرنج تر از این است

مخصوصاً  -نیروهاي تولیدي ي تحت اختیار خود را ، )هرچه باشد نحوه تولید(ترکیبی هم که داشته باشد 

نیازهاي فردي و  این جامعه به نحوي. به قسمی از اقسام توزیع می کند - نیروي کار و بارآوري ي کلی را

برمی انگیزد و درعین حال محدود می   -نیازهایی که در آن اعمال نفوذ می کند - اجتماعی ي افراد خود را

از نظر اجتماعی، کارهاي مربی، پزشک، هنرپیشه، ). حدي که وفور و برابري در وفورحاکم نباشندتا (کند 

و فعالیت متخصصان سرگرمی، نیز همانند کارهاي بنا یا کار فلزکار مورد ) روزنامه نگاران(فعالیت مخبرین 

. ادي نمی باشندمعذلک این فعالیت ها مولد محصوالت ملموس و محسوس، قابل مصرف و م. احتیاج اند

از طرف دیگر هدف نحوه تولید سرمایه . این فعالیت ها براي تولید ضرور می باشند و معذلک غیرمولدند

ارضاي نیازها فقط با . داري و جامعه بورژوا، مستقیماً ارضاي نیازمندیها، مخصوصاً نیازهاي اجتماعی، نیست

. الت مصرفی ازمرحله ي کاالئی می گذرند محصو وساطت بازار حاصل می شود و بر همین روال است که

کار . هدف تولید سرمایه داري، تولید محض محصول نیست، بلکه هدف آن تأمین سود است: یا بهتر بگوییم

در . در این جامعه، فقط در مقیاسی مولد است که براي سرمایه و سرمایه دار منفعت و سود ایجاد می کند

برخالف (ورژوازي است، کارهنرمند، نویسنده، معمار بعنوان هنرمند نتیجه در این جامعه که تحت تسلط ب

ارزش . ، بعنوان کار اجتماعی منظور نمی گردد)آنچه که در قرون وسطی و رنسانس جریان یافت

کسانی که نیاز ویژه اي به تفریح و ) به جیب(به احتماالت روانشناسی، به امکانات پولی ي) هنري(آثار

معذلک یک تماشاخانه مؤسسه اي . لم خلصه احساس می کنند احاله شده استسرگرمی و صعود به عا

» محصولی«در تماشاخانه به تماشاچی ها. است که می توان به منظور کسب سود درآن سرمایه گذاري کرد

                                                          
بایستی آنالیز و عرضه کامل تمام طبقات و مناسبات طبقاتی در  این آخرین بخش می 219ص . از ترجمه مولیتور ،جلد چهاردهم) ناتمام(آخر  سرمایه، بخش. 36

.بود را شامل می) رقابت طلب(جامعه سرمایه داري 

که به زبان فرانسه تحت عنوان “ تئوري ارزش اضافی”مراجعه کنید به .نمایاند طرز اغراق آمیزي آن را ساده میه ام اسمیت بکه شاید درمشاجره قلمی اندیشه آد. 37

.2و  1جلد  ،مطبعه گوست. تاریخ شرایع اقتصادي به چاپ رسیده

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



64   جامعه شناسی مارکس

اضافی می   ارائه می شود که مورد مصرف آنهاست و بهاي آن را با درآمدهاي حاصل از تولید کلی ي ارزش

  .تولید تسلیحات، کامالً جزو کارتولیدي است: تناقض دیگر .پردازند

بر تقسیم کار  - تمایزي که به تفکیکی صوري منجر نمی شود - تمایز میان کار تولیدي و کار غیرتولیدي

  .و کار عقالنی منطبق نیست) مادي(دستی 

از سازمان  براي مولد بودن الزم نیست که انسان خود دست در کار نهد، کافی است انسان عضوي«

  .» 38.و وظیفه اي را ایفا کند  دسته جمعی باشد و درآن نقش) کارگر(کارکن 

که نسبتاً مستقل از نحوه تولید می (به زبان دیگر، می بایستی تقسیم کار را تحت جنبه هاي فنی 

طبقه  وابسته به نحوه تولید، به خصایص عمومی ي جامعه، به ترکیب طبقات، به فعالیت(و اجتماعی ) باشد

» کارکنان دسته جمعی«درجامعه ي سرمایه داري، . مورد مالحظه قرار داد) حاکم و به ایدئولوژي هاي آن

عبارت از مجموعه واحدهاي تولیدي و مؤسسات سرمایه داري با تشکیالت الحق از نظر تولید وسایل مادي 

  .و مخصوصاً سود می باشد

با خصلت عام جامعه، با نحوه تولید » دسته جمعی) گرکار(کارکن «نتیجه آنکه از نظر مارکس، مفهوم 

آنالیز کارها و تقسیم کار، برحسب اینکه مربوط به جامعه ي سرمایه داري باشد یا . تغییر می نماید

  .مخصوصاً تعیین کارهاي مولد و غیرمولد، اجتماعاً الزم یا غیرالزم. سوسیالیستی، فرق می کند

کشاورزي، صید، صنعت استخراجی، صنایع تبدیلی، . مولد می باشندفنی ها و مهندسان، جزو کارکنان 

کاال، می بایستی جزو فعالیت هاي تولیدي به حساب ) حمل و نقل(ساختمان ابنیه و تعمیرات آنها، انتقال 

جزو فعالیت ) حفاظت، انبارداري، حمل و نقل کاالهاي مصرفی(برخی از فعالیت هاي بازرگانی نیز. آیند

» خدمات«، غیرمولد می باشند و به همین ترتیب،)تبلیغات(فعالیتهاي بازرگانی سایر.می باشندهاي تولیدي 

مادي و فرهنگی، تعلیم و تربیت، تحقیقات علمی و باز بهمین ترتیب، دستگاه دولتی، دستگاه بانکی و مالی، 

  .نیروهاي مسلح پلیس، اموردیوانی، دستگاه توزیع بازرگانی و غیره

انتقال و بدون معیار سنجش تمایز، از گذار کار تولیدي به مرحله ي کار غیرتولیدي در اینجا بدون 

اجتماعاً الزم تحول یافته ایم و از این کار غیرتولیدي به کار غیرالزم و حتی به فقدان کار و طفیلی گري ي 

دلیل که واقعاً   خود را به این) نقش(مگر اینکه بپذیریم که هر فعالیت، هر وظیفه (اجتماعی رسیده ایم 

  ).. وجود دارد توجیه می کند

الغرض، مالحظه می شود که استعمال تمایز مورد قبول مارکس، دشوار و درعین حال لزوم اجباري 

بررسی انتقادي : مارکس، به واقع آنالیز را در بن بست مسائل جامعه شناسی ي دشواري قرار می دهد. دارد

جتماعی که موجب انتقال اعضاي جامعه از یک گروه به گروه ، تحرك ا»خدمات«، »وظایف«و عینی ي 

  . دیگر اجتماعی می شود

مارکس، این اعمال نقش . جامعه شناختی را طرد کرده است)وظیفه گی(مارکس، به عمد، اعمال نقش 

وازي، وجود مشاغل مختلف مستلزم جامعه شناختی را یک ایدئولوژي می داند، که بنابرآن در جامعه بورژ

تقسیم فنی و تقسیم اجتماعی ي کار در هم . یگرند و تضادهاي داخلی ي این جامعه را حل می کنندکدی

این ایدئولوژي درواقع تأیید می کند که وظایف . می آمیزند و وجود هرکدام وجود دیگري را موجه می کند
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ت و راه را براي چیزي مسلم و درعین حال نامعقول اس  و این. سرمایه داري هستند» درخدمت«و خدمات 

  . 39مسدود می کند» تئوري ي تمدن«تدوین یک  

این بحث طویل و دشوار که هنوز پایان نیافته و طرح آن همچنان ادامه دارد، یکی از درخشان ترین 

این متن را به دلیل روش تخطئه گر، حدت و قریحه ي خالقیت . صفحات مارکس را بوجود آورده است

 -معه شناختی ي آن بهیچ وجه نمی کاهد، بلکه برعکس بر این ارزش می افزایدکه البته از ارزش جا -آن

  :یادآور می شویم

فیلسوف ایده تولید می کند، شاعر شعر می سازد، کشیش دعا می آفریند، یک نفر استاد کتاب « 

  .یک نفر جانی جنایات تولید می کند. درسی می نویسد و غیره

ي تولیدي و مجموعه ي جامعه وجود دارد، از کمی نزدیکتر مورد اگر رابطه اي که میان این رشته « 

جانی فقط جنایت تولید نمی کند، بلکه . بررسی قرار گیرد، خیلی پیش داوریها کنار گذاشته خواهد شد

حقوق جنائی و استادي را که مبحث حقوق جنائی تدریس می کند و حتی تألیف کتاب درسی ضروري که 

بنابراین در . د را در آن به منظور شناخت حقیقت متراکم می کند، تولید می نمایداستاد مزبور تعلیمات خو

جانی به عالوه، تشکیالت پلیس و . لذت شخصی ي مؤلف، افزایش ثروت ملی وجود دارد اینجا عالوه بر

محکمه ي جنایی، پاسبان ها، قاضی ها، مأموران اعدام، وکالي مدافع و مشاغل مختلفی که تقسیم 

ی کار را تکثیر کرده و نیروهاي فکري را توسعه می دهد، نیازهاي جدید و نحوه هاي ارضاي جدید اجتماع

شکنجه به تنهایی موجب اختراع دقیق ترین وسایل فنی گردیده و عده زیادي از . آنها را ایجاد می کند

  .کارکنان شرافتمند را به تولید این وسایل مشغول ساخته است

بدین ترتیب به . و اثراتی را بوجود می آورد که اخالقی و یا تراژیک استجانی همچنین تأثیرات «

جانی عالوه برتولید کتابهاي درسی درباره . حرکت احساسات اخالقی و یا جمال جامعه خدمت می کند

مولد هنر، ادبیات، داستانها، حتی تراژدي ها  حقوق جنائی، مواد قانونی مربوط به جنایت و قانون گذاران،

جنایت کار بورژوازي را . جنایت کار در زندگی ي یکنواخت بورژوازي تنوعی بوجود می آورد. می باشدنیز 

علیه رکود حمایت می کند و این تنش مشوب، این تحرك فکر را تولید می کند که بدون آن، محرك 

  ».دي می دهدبنابر این جنایت کار ضربه تحرك آمیز جدیدي به نیروهاي تولی. رقابت نیز از بین می رود

، نمونه کامل »مارکسیستی«تعبیر ) Vautrin(در این متن شگفت انگیز، می توان به آسانی، وترن 

  .کرد پرسناژ منفی در آثار بالزاك را مشاهده

چه سعه ي صدر و بدون اظهار فضل و خودستایی، چگونه  این متن کافی است که نشان دهد مارکس با

مخصوصاً، توجه . تولیدي و مناسبات طبقاتی را مشاهده می کرده است آنالیز جامعه ي بورژوا، نیروهاي

مارکس به مشاهده و آنالیز تقسیم کار در جامعیت خود معطوف است، بدون آنکه درطبقه بندي ي بخش 

منظور می شوند، دست و پاي خود را گیر ) غیر دیالکتیکی(ها و وظایف و سطوح که به صورت ساکن 

  .اندازد

. اصرار ورزیدیم» محتوي  -صورت«ار بر اهمیت صورت ها و بر سود علمی ي تأثیرات متقابل قبالً با تکر

علت این اصرار چیست؟ زیرا قشرگرائی ي مارکسیستی و دگماتیسم مدعی مارکسیسم، مدتهاي 

. تصور کرد که مجبور است تکیه بر محتوا کند و این تا آن حد است که صورتها را فراموش نماید مدیدي
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نحوه ي برخورد، ظاهراً به ماتریالیسم فلسفی ارتباط داشت و در حقیقت اینچنین نیز می بود و آن در این 

درنتیجه فقط به نحوي » صورت«واژه . حدي که ماتریالیسم بار دیگر یک سیستم فلسفی سیاسی می شد

منطق «ارت صورت، در سراسر میدان برد و نیروي خود، مثالً همانند عب. سطحی و خارجی درك می شد

صورت کاالئی، دیگر بعنوان صورت کاالئی درك نمی شد و . ، کنار گذاشته شده و فراموش شده بود»صوري

این را فراموش می کردند که محتوا  …، فلسفی و غیره)جمال(همچنین صورتهاي سیاسی، قضایی، زیبایی 

آن به بعد حرکت دیالکتیکی  بدان جهت محتوا است که صورتی اتخاذ کرده، صورتی دریافت نموده وکه از

  .ي محتوا و صورت جنبه اساسی پیدا می کند

آیا می توان گفت که تقسیم اجتماعی ي کار به تقسیم فنی ي کار، صورتی را که بوسیله نحوه تولید 

نیروهاي مولد، محتواي مناسبات تولیدي هستند و این مناسبات  . تعیین می گردد، می دهد؟ بدون شک

این  هاي تولیدي را درشبکه هاي خود تحت فشار گذارند و نیروهاي تولیدي می کوشندمی کوشند نیرو

  .فشار را گسترش دهند، یا این موانع را درهم شکنند

از نیروهاي تولید جدا نمی شوند، ) به انضمام بازار، مزدبگیران، نیروي پول و سرمایه(مناسبات تولیدي 

بهمین ترتیب است که جنبه ي جامعه شناختی . داخل می گردند) دیالکتیکی ي متعارض(ولی در وحدتی 

برخی . می گردنداقتصادي، بطور محض نمی توانند از هم جدا شوند و ضمناً درهم حل هم ن وجنبه ي 

اینان چنین ارزیابی می کنند که . خیال می کنند که من بعد وضع چنین است) ذوات الفنون(تکنوکراتها 

» اقتصادي -اجتماعی«، واقعیت )سرمایه داري یا سوسیالیسم(تفوق روزافزون تکنیک، در هر رژیم که باشد 

ماوراي برخوردهاي مشروح شده و تحلیل  یعنی به تنظیمی متعادل،. به سوي حالت تعادلی تقرب می یابد

کافی است بگوئیم که بدین ترتیب . ما نمی توانیم وارد این بحث شویم. شده بوسیله مارکس می رسند

مورد اعتراض قرار  خیال پروري ي تکنوکراتیک، یکی از نظر هائی را ارائه می دهد که بیش از هر فرمول

م که تصمیمات همیشه و فقط نتیجه دالیل تکنیکی نیست و ما، به دالیلی، گمان می کنی. خواهد گرفت

که متغیرهاي استراتژیکی هنوز به خصلت کلی ي جامعه و نحوه تولید بستگی دارند و که تکنیک، 

به عبارت دیگر، ما . مناسبات اجتماعی و جنبه هاي متعادي و متعارض آن را جذب و حل نکرده است

ه مارکس و طرح منظري ي مارکسیستی، علت وجودي ي خود را معتقدیم که جامعه شناسی ي وابسته ب

به جاي تعویض و تبدیل این جامعه شناختی از راه یک تجربه محض : از این هم فراتر. از دست نداده است

، می بایستی به تأویل آن درتمام قدرت )ایدئولوژي ي تکنوکراسی(و ساده و یا بوسیله یک ایدئولوژي 

  .توسل شدتحلیلی و جامعیت آن م

  :ب ـ درتراز مناسبات مالکیت و مناسبات قضایی

) اعمال(در باالي این وظایف . ، عمل نمی کند)وظایف(هیچ جامعه اي بعنوان مجموعه اي از اعمال 

و صورتهاي آنها، من حیث المجموع، مجموعه ي صوري ي دیگري براي تنظیم آن » اجتماعی -اقتصادي«

آنچه که درباره هر جامعه صادق است درباره جامعه ي . ، اصول قضائی“ش هاارز”قواعد، ضوابط، : الزم است 

روابط قراردادي . سلطه ي کاال با سلطه ي قرارداد مضاعف می شود. سرمایه داري باز هم صادق تر است

با خصلت ) مربوط می کند» قرارداد کار«روابطی متعدد که حتی پرولترها را با (بین اعضاي این جامعه 

چنین جامعه اي بیش از هر جامعه ي دیگر به یک آئین . ادي ي خود، برخورد ایجاد می کندچند تض

) ناپلئون(بنابر این، اعتالي بورژوازي و تشکیل سرمایه داري، با حدوث و اشاعه قانون مدنی . نیازمند است

ه این جامعه را این مجع القوانین مناسبات، مالکیت وابسته به مناسبات تولیدي ي ویژ. تعبیر می گردد
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این قانون که از حقوق روم الهام گرفته، تمام جوانب قرارداد را به . مدون می کند و نهادي را بر پاي می نهد

جامعه بورژوازي فقط به نحوي پوشیده و . ژرف نگریسته کرده و بدان صورتی متجانس و منطقی می دهد

بوسیله مضاعف آن در  کاال، فقط ) قلمرو(نیاي د. مضمون در صورت، در این قانون مؤید و تثبیت شده است

  . جریان و مسیر مناسبات قراردادي: این قانون متظاهر می شود

 -با تغییر و تحول و تلفیق -این حقوق. مارکس و انگلس درباره نقش حقوق روم خیلی اصرار ورزیده اند

عبور کرده و ) حتی سوسیالیسم بردگی، فئودالیته، سرمایه داري و(از خالل نحوه هاي تولیدي و جوامع 

ساده یا نهاد » روبناي«که این حقوق نمی تواند بعنوان یک  یافته است و این خود نشان می دهددوام 

حقوق روم بعنوان صورت مناسبات انسانی، داراي شالوده اي عمیق تر و پردوام تر ازمناسبات . تعریف گردد

تا وقتی که جامعه تحت تسلط مبادالت کاالئی است  ه ها را،این حقوق روابط بین افراد و گرو. تولیدي است

اموال محصول بوسیله ي کار اجتماعی را توزیع می  فراوانی - و تا وقتی که جامعه به حالتی نامساوي در نا

  .کند، تنظیم می نماید

  .عدالت حقوق، نتیجه ي آنی بی عدالتی است

Summum jus summa injuria  

نمی تواند از سایر صورتهاي بزرگی که بر محتویات انسانی، ) حقوقی(قضایی علی اي حال، صورت 

منطق صوري، صورت کاال، صورت استداللی ي سخن و زبان، تحمیل شده، : محصوالت، آثار، فعالیت ها

  .جدائی پذیر باشد

) مالاع(نظر، وظایف  فونکسیونالیسمیج کوته تنها، . حائز اهمیت عظیمی است) Le code(پس، قانون 

بدانصورت که درقانون ) اعمال(مستقر گشته، با همین وظایف » اقتصادي -اجتماعی«که در تراز را به صورتی

علیرغم وجود تقسیم کار، یا ) Le code(بدون قانون . تعیین شده و عرف و الگو گردیده، اشتباه می گیرد

یزي ي مناسبات که در واحد به علت پیچیدگی ي آن، و تقاطع و درهم آم(بهتر بگوییم، به علت آن 

تولیدي ي سرمایه داري به نحوي دقیق تشکل یافته، ولی بدون نظم متوافق و سازگار درخارج از 

  .، جامعه بورژوازي در انبوهی درهم و مشوب از ابتکارات فردي و برخورد بین منافع باقی می ماند)مؤسسات

ماده هاي (همی ي انبوه ذرات و منفردات قانون این امکان را فراهم می آورد که این درهم و بر 

دراثر و با استعال به صورت  - مبانی ي قائم بالذات و ثابتی که نتیجه ي مالکیت خصوصی است - )بسیط

قانون، خصال ویژه . قانون، کلید این معما را فراهم می کند. توضیح گردد و روشن شود  متوافق و سازگار،

مثالً انفکاك بین بخش خصوصی و دولتی، (اساسی را نشان می دهد ي این جامعه و از خود بیگانگی هاي 

  ).بین انسانها و افراد کشور، بین خودخواهی ي واقعی و آرزوي رؤیائی ي ایدآل جامعه

قانون، علیرغم تالش و جستجوي یک هماهنگی ي صوري ي نزدیک به منطق، داراي نوعی انعطاف و 

بوسیله کشورها و ملل مختلف رسماً اشاعه یافته اند، هرچند  قوانینی که. ظرفیت همسازي و تلفیقی است

ما در اینجا با (» قوانین فرعی«به عالوه، یک رشته . هم که اصول مشترك داشته باشند، متشابه نیستند

نیز ) پیروي و بررسی ي نوعی تشابه بین صورتها، فرمول بیان را از دانش زبان شناسی استعاره می کنیم

این قوانین فرعی بر قانون اصلی اعمال اثر و نفوذ کرده و دیر یا زود با . و مدون می شوندتشکل می یابند 

بدین ترتیب است که در جنب مجمع القوانین . آن در هم می آمیزند و آن را تغییر شکل می دهند

کودکان، پیرها کارگران، زنها، : ناپلئونی، با وجود یا علیه آن، حقوق شرایط و اوضاع و احوال انسانی ي عینی

  .و بیماران، تشکیل گردیده اند
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یک . بجز افزایش تعدادي اصالحات، چیزي به مجمع القوانین اصلی نمی افزایند» قوانین فرعی«این 

. شکند  را درهم) مرکزي(قانون اساسی  انقالب می تواند، ضمن حفظ و حک و اصالح برخی از عناصرآن،

. مشخص می گردد) سیستم حقوقی(قرادادها و یک حق  یک جامعه ي سوسیالیستی بوسیله تعدادي

و اختالط عجیب و غریب برابري هاي » افق محدود حقوق بورژوایی«جامعه ي سوسیالیستی نمی تواند از 

فقط جامعه کمونیستی، یا جامعه . صوري و نابرابري هاي واقعی را که می کوشد منظم سازد، تجاوز کند

اداره می » به هرکس به اندازه نیازش و از هرکس به فراخور استعدادش« :وفور نعمت که با آئین یا شعار

و ضوابط صوري و سنتی و عرفی فراتر رود و تجاوز  شود، خواهد توانست از قوانین وآئین نامه ها ي مدون 

جامعه شناسی ي نهادهاي مدون، تا سر رسیدن  یعنی مطالعه ي ) حقوقی(جامعه شناسی ي قضایی . کند

ي تاریخی، جنبه بسیار مهم بررسی ي مناسبات طبقاتی را تشکیل می دهد، یعنی جامعه  این لحظه

  .مارکسیستی) آفاق نگري و جهان بینی (شناسی در طرح منظري ي 

که حامل و حاوي ي نابرابري است،  ي مدون، ترکیب حقیقی جامعه اي را) حقوقی(مناسبات قضائی

از این نظر و . تولیدي موجود دریک سیستم را تغییر می دهد تدوین تشکل آنها، مناسبات. تشکیل می دهد

این، . سخن به میان آورد» سیستم سوسیالیستی«یا » سیستم سرمایه داري«بدین معناست که می توان از 

تشکل سیستم و تالش در راه نیل به توافق و هماهنگی نمی توانند تضادها را : با قید احتیاطی جدي البته

آنها را تخفیف می دهند، خفه می کنند، . راي این تضادها ضابطه اي الزام و تحمیل می شودب. از بین ببرند

عمل تنظیمات و . راه حل هاي نا کامل و نارسائی پیشنهاد می شود که از عهده حل تضادها برنمی آیند

د و نمی ساختها و ترکیبات که فقط درسطح ناچیزي انجام می پذیرد، هرگز درحفظ محتوا توفیق نمی یاب

واقعیت ویژه اي را نگاه داشته و در » قاعده«در تحت آن ها . تواند آن را در کادري محدود نگهداري نماید

دشواري ها، مشکالت، تغییرات فنی یا اقتصادي، به انضمام کسادي ها و : موقع مناسب تظاهر می کند

هدفشان تفسیر مجدد و تسخیر و بحران ها، در ما فوق ساخت قضایی، تعدادي روبنا مستقر می شوند که 

ساخت «و» سیستم ها«واژه هاي . محاط کردن آنچه که از ترکیب و ساخت اصلی لبریز شده است می باشد

درجامعه ي . لفظی پذیرفتن، کار ساده لوحانه و غیر دقیقی است» وظایف«را، همانند » ترکیب ها - ها

قطعات برمبناي . ا، خالء ها و انحراف هایی وجود داردواقعی، یعنی در پراکسی، بین تمام این واژه ها شکافه

کی؟ (سوراخ و سمبه ها را پر می کنند . تجربه به هم وصله کاري می شوند و حک و اصالح می گردند

صرف نظرکردن . را پر می کنند، درحالی که صورتهایی جدید پدیدار می گردد هائی خالء). قدرتها یا قدرت

  .دازه ناصواب است که درك تحت اللفظی آن یعنی منطقی و نه دیالکتیکیاز مفهوم کلیت به همان ان

  : ج ـ در تراز روبناهاي سیاسی

در اینجا ازطرح این مطلب خودداري می کنیم، زیرا یک فصل مخصوص براي جامعه شناسی ي 

  .مارکسیستی، یعنی تئوري حکومت اختصاص داده شده است

  :د ـ در سطح ایدئولوژي ها

). فردگرایی(اندیویدوالیسم : گسترش نمونه اي دقیق که مارکس مطرح نموده می پردازیم در اینجا به

پول، وسایل تولید، سرمایه : سرمایه خود می داند) خصوصی(سرمایه دار فردي، خود را بعنوان مالک 

سسه ي او مؤ). »صندوق مزدها«پول موجود براي (و سرمایه متغیر ) تأسیسات، ماشین ها، ماده اولیه(ثابت

ولی اگر واقعاً چنین . اقتصادي ي خود را بعنوان نتیجه ابتکارات و شم و ذکاوت معامالتی ي خود می داند

شده و به صورت اجزاي  جامعه قطعه قطعه. می بود، چرخ جامعه نمی توانست حتی یک لحظه هم بگردد
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ی شکل از اتم ها و ذرات در هم منفصل درآمده و یا بهتر بگوئیم، دچار قاراشمیشی و پاشیدگی و توده اي ب

  . و بر هم می شد

آنالیز مارکسیستی نشان می دهد که چگونه و براي چه قوانینی کلی و حتی تنظیماتی عام و خودکار، 

گرایش به تشکیل سودي متوسط، امحاي کم : ازتأثیرات عمل متقابل ابتکارات خصوصی سر بلند می کنند

درگیر در کسادي و (در به رقابت نیستند، تراکم گسترش یافته و بیش خشن و ناهنجار مؤسساتی که قا

  ).فتور و ناتوانی و بحران ها که رژیم را سر در گم می کنند

سرمایه دارها به سختی . یعنی چه؟ مخلوطی از واقعیت و وهم و پندار) تک روي(پس اندیویدوالیسم 

اینان . این نتایج از دید آنها مخفی می مانند. می توانند نتایج فعالیت هاي خود را ادراك کنند و دریابند

ازکشف نبض بازار عاجز و به طریق اولی ازتسلط برآن  حتی با استعمال و استفاده از شناخت و قدرت،

شکست افراد، موفقیت قابل اعتراض ) خود گرائی(فردگرائی . اندیویدوالیسم، وهم آمیز است. عاجزترند

معذلک اندیویدوالیسم در جامعه ي بورژوازي چیز بی . همراه داردگروهکی را در تراکم پول و سرمایه 

سوراخ و سمبه هاي واقعیت . اندیویدوالیسم انرژي ها را به حرکت درمی آورد. خاصیت یا بیهوده اي نیست

اندیویدوالیسم جنبه هاي غیرقابل تحمل واقعیت را . اعتماد بوجود می آورد. زندگی و فرهنگ را پر می کند

اندیویدوالیسم به بورژواها امکان می . کند و جنبه هاي قابل قبول براي بورژوا را به رخ می کشد مخفی می

دهد که کف نفس و خویشتن داري ي خود را حفظ کنند و در واقعیت غیر بشري خود که مناسب حال 

یدوالیسم داراي اندیو. خود را انسان بپندارند آنهاست و بدان ارضا حاصل می کنند و که بدان چسبیده اند،

به عالوه، طرح یک صورت عام تکامل فردي را میسر می سازد که در . مزایاي متعدد اخالقی و جمال است

فقط جامعه اي دیگر می تواند فرد مطروحه . جامعه بورژوازي در حالت امکانی بدون محتوا باقی می ماند

خره آخرین خصلت مهم اندیویدوالیسم این باال. اندیشیده و رؤیایی بوسیله دوران بورژوازي را تحقق بخشد

است که به جهان چنان مظهر و نمودي می دهد که پس از فوت شرایط اولیه ایجاد خود، باز همچنان به 

اندیویدوالیسم با پایان سرمایه داري ي رقابتی که آن را بوجود آورده از بین نمی . زندگی ادامه می دهد

، با واحدهاي غول پیکر تولیدي و مدیریت با دستگاه اداري، »کیالتیتش«درحالی که سرمایه داري ي . رود

) تظاهر(این نماد . می بایستی اندیویدوالیسم را به ایدئولوژیهاي فرتوت و مشمول مرور زمان شده بسپارد

مناسب تر مظاهر حجاب و توجیه ) تظاهرات(هنوز هم به عنوان محرك و وسیله اي علیه سایر نماد هاي 

  .عمال داردمورد است

جامعه شناسی ي صورتهاي ایدئولوژیکی، معناي طبقاتی ي آنها را با روشی دیالکتیکی، یعنی 

شرایط پیدایش، نقاط اثر، ابراز و تکرار، وظایف واقعی : درترازهاي متعدد، درگذشته وحال، جستجو می کند

آنالیز انتقادي ي . غیرهتظاهرات و توهمات، اختالف مرحله و استعمال سبک کلبیون و بی اعتنائی و 

اجتماعی ي » واقعیت«مدتهاست می دانیم که . ایدئولوژي ها، وجه تمایز ظواهر و واقعیت را تعمق می کند

مفهوم پراکسی و مفهوم ایدئولوژي، پیچیدگی و مناسبات دیالکتیکی آنها را . ساده و محض وجود ندارد

مگر شاید ( پراکسی ئی وجود ندارد. ر نیز نباشدواقعیتی وجود ندارد که مولد ظواه. برمال ساخته اند

درجوامع، ظواهر . که زاینده توهمات نباشد) پراکسی ي خالق، یعنی پراکسی دوران هاي پرعظمت انقالبی

و برعکس به . غیرواقعی دربرخی موارد، واقعی می شود. جزو واقعیت اند و توهمات جزو پراکسی می باشند

ما امکان می دهد که مفهوم واقعی را، ضمن الحاق صوري بدان، مورد تأیید زبان دیگر، متد دیالکتیک به 

  .قرار دهیم
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) به زبان استعاري و تشبیهی(مطالعه ي جامعه شناختی ي ایدئولوژي ها، به واقع، به منزله تاجی است 

 ما با مطالعه ي جامعه شناختی ي. که بر آنالیز طبقات و مناسبات طبقاتی مزین و نهاده می شود

هر ایدئولوژي، مجموعه اي ازتوهمات، تظاهرات دست و پا . ایدئولوژي، مفهوم ایدئولوژي را باز می یابیم

و به  براي حقیقت نمائی) پراکسی(» واقعیت«شکسته و تغییر شکل یافته اي را که معذلک در ارتباط با 

در غیر این صورت . کندتنظیم و تدوین می  منظور اندماج در این واقعیت و ادامه ي حیات می باشد،

آنالیز ایدئولوژي ها، درمطالعه صورتهائی که نوعی . ایدئولوژي وجود ندارد، بلکه اغفال و فریبی علنی است

درعناصر تشکیل دهنده ي یک جامعه طبقاتی تحمیل  - نسبی، موقتی و غالباٌ مورد شک و بحث -نظم را

  .می کنند، به سطح خود می رسد

تیکی ي آنالیز و عرضه و ارائه و بیان، بدانسان که مارکس درکتاب سرمایه به بنا بر اساس متد دیالک

عنوان نمونه براي ما گذاشته، صورت درترازي از آنالیز تبدیل به محتوا براي تراز عالی تر درسلسله مراتب 

ي تفکیري مثالً مناسباتی که از نظر حقوقی مدون شده اند، به عنوان عناصر و محتوا برا. صورتها می گردد

در . این سلسله مراتب با صورت ایدئولوژیکی پایان می پذیرد. که ایدئولوژي هائی را می سازد، بکار می روند

عناصر ي که در اختیار دارد ) موضوع بندي –مبحث نگاري(این تراز، آنالیز می تواند به تم بندي ي 

ارزش «مطالعه ي مجموعه ایدئولوژي ها و  -دمی تواند خود را وقف انتقاد از فالن ایدئولوژي نمای. بپردازد

نامیده اند » تمدن«یا این که خود را وقف تئوري ي آنچه را که  -که تشکیل دهنده فرهنگ می باشند» ها

» مدرن«نماید، تمدنی که از هرجهت داراي توحشی است که از برخی لحاظ درجهانی که به نام جهان 

  .موسوم است، رو به افزایش می باشد

تشریحی که قبالً آمد، از انفصال سکون و تحرك، ساخت ترکیبی و ترکیب عرضی، تحلیلی و کلی، در 

هیچکدام از این کلمات داراي معناي مناسب . احتراز ورزیدیم“ ناهمزمانی”و “ همزمانی”ژنتیک و فعلی، 

تضاد ها به هیچ  هیچکدام از این. نیستند و هیچکدام از این معانی ي متضاد، بطور قاطع جا افتاده نیست

واژه ها و این معانی ي متضاد، محتوي ي عناصري ایدئولوژیکی می باشند  تمام این .وجه مناسب نیستند

معذلک از مجموعه ي آنها و از اتحاد جنبه هاي متضاد، فرایافتی از تاریخ . که با مفاهیم مخلوط شده اند

بریز شدن و باالخره انحالل یا درهم ، سپس گذار و ل)نسبی(حدوث تشکیل دهنده ثبات : می باشند

متد . این مفهوم و درك از آن مارکس است که به طرزي ناکامل بوسیله او مدون گردیده. شکستن آنها

) نظري(وحدت، نه تضاد تئوریکی . دیالکتیک بایستی اساساً جنبه ها و لحظات حدوث را به هم متحد کند

  .وحدت آنها را در بر می گیرد: سبرعک. را طرد می کند و نه مبارزات واقعی را

. بدیهی است که ما جنبه جامعه شناختی ي نظریه ي مارکسیستی ي طبقات را تماماً بررسی نکردیم

  . قبل از پایان دادن بدین فصل، بار دیگر چند تأیید و اثبات بنیادي را روشن کنیم

یک طبقه اجتماعی، . بدون مبارزه طبقاتی، بدون مبارزه سیاسی، طبقه اجتماعی وجود ندارد: نکته اول

تا وارد صحنه سیاسی در سطح عالی ي پراکسی با یک پراکسی ي انقالبی نشده است، وجودش فقط 

  ). یعنی طبقه فی ذاتها و نه لذاتها(افتراضی است 

این واحد داراي . واحدي را تشکیل می دهند و تصادم، معذلکطبقات تقطیب شده درمبارزه : نکته دوم

تقسیم کارهاي (، یا تسمیه اي منفرد یا مفرد )ملت(، تسمیه اي خاص )»جامعه«: (تسمیه اي عام است

. برخورد هاي متضاد به ما اجازه می دهند که بر وحدت اصرار و تکیه کنیم). متمم در واحدهاي تولیدي

. تکیه بر وحدت کردیم می بایستی عصاره و جوهر تضادآمیز آن را مبرهن نماییمبرعکس، از لحظه اي که 
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تصادفی (مجتمع پروینی ي طبقات و اجزاي طبقات اجتماعی، یعنی ترکیب جامعه برحسب حوادث عرضی 

مارکس درکتاب انقالب و ضد انقالب در آلمان هشت طبقه را می . ، فرق می کند)و غیر قابل پیش بینی

، ]برده ها[ودال ها، بورژواها، خرده بورژوا ها، دهقانان بزرگ و متوسط، دهقانان خرده پا، سرف هافئ: شمارد

معذلک کتاب مبارزه طبقاتی در فرانسه هفت طبقه را به حساب می . کارگران کشاورزي، کارگران صنعتی

ان، پرولتاریا، لومپن بورژوازي مالی، بورژوازي صنعتی، بورژوازي بازرگان، خرده بورژوازي، دهقان: آورد

ترکیب اجتماعی در دو جامعه با توسعه ) 1848(این بدان معنی است که تقریباً در همان تاریخ . پرولتاریا

آنالیز ترکیب طبقاتی می بایستی مقامی براي . نابرابر و در راه سرمایه داري، بطور وضوح با هم اختالف دارد

  . که درتاریخیت به وقوع می پیوندد، قائل باشد) غیر قابل پیش بینی –تصادفی(حوادث عرضی 

طبقات اجتماعی که بوسیله مارکس در سرمایه داري ي رقابتی به عنوان اساسی آنالیز شده اند، یعنی 

مال : درآمد خود را از سه منبع بدست می آورند  مالکین ارضی، سرمایه داري ي صنعتی و کارگران،

معذلک، مالک ارضی در آمد خود را از اجاره ي کاران، مقاطعه کاران  .ارضی و امالك، سود، مزد االجاره ي 

که سرمایه دار درآمد خود را از کارگران خود در نمی  و کارگران کشاورزي دریافت نمی کند، همانطوري

کتاب مارکس . درآمد ملی: مجموعه ارزش اضافی ي تولید شده، دریک مجموعه ي کلی وارد می شود .آورد

مناسبات تولیدي و مالکیت در عمل . بایستی به تئوري درآمد و توزیع آن خاتمه می یافت می» سرمایه«

واقعی و مادي جامعه عبارتند از وسایل مکنده، یا ابزاري همانند پمپ اند تا حتی المقدور تولید اضافی ي 

ایده . م می گیردتوزیع بوسیله مجموعه اجتماعی انجا. کلی، یعنی به زبان دیگر، درآمد ملی را جذب کنند

این بورژوازي است . ساده لوحانه و غیردقیق است» کارگر را استعمار می کند«اي که بنا بر آن، سرمایه دار 

و همچنین سایر طبقات و اجزاء  -که به عنوان یک طبقه، پرولتاریا را به عنوان یک طبقه استثمار می کند

مختلف، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، اداري،  و این استثمار از طریق برداشت هائی به طرق -طبقات

ازقسمت اعظم و ممکن درآمد ملی انجام می ) تشکیل تفریحات و تولید هنري(مالیاتی، حتی فرهنگی 

توزیع درآمد بوسیله مجموعه ي اجتماعی و حکومت انجام می گیرد، چنین است ایده آن آخرین . گیرد

و این اعمال . به عنوان گروه هاي فشار عمل می کنند طبقات حاکم و شاخه هاي آن. فصل کتاب سرمایه

آنالیز مارکسیستی ي طبقاتی می . فشار با بکار بردن قانون گزاري و شیوه هاي مختلف انجام می گیرد

بایستی در چهارچوب جمعی که در عین حال جنبه جامعه شناسی و اقتصادي هستند قرار گیرد، که الزمه 

فصلی که می . بدبختانه کتاب سرمایه، اثري است ناتمام.اجتماعی استي تحلیل مارکسیستی ي طبقات 

ناکامل مانده  مختوم گردد، ) بینی  تصادفی و غیر قابل پیش(و عرضی) ترکیبی(بایستی به آنالیز ساختاري 

اگر مبتکر فکر مارکسیستی اثر خود را به انتها همی رسانده بود، اگر رساله متدولوژي دیالکتیک . است

جامعه ي » اقتصادي -اجتماعی«حه در نیمه دوم زندگی خود را برجاي همی گذاشته بود و اگر نظریهمطرو

سرمایه داري را به سامان همی رسانده بود، از بروز بسیاري از ادراکات غلط و سوء تفاهمات، احتراز همی 

! شده بودي
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 باره در که است طبیعی و ارد؛د جاي مارکسیستی ي اندیشه رأس در عام، ي عقیده به حکومت، ي نظریه

 ي اندیشه جوانب از هیچکدام .دارد وجود نیز همچنان و داشته می وجود حاد نظرهاي اختالف آن،

  .است نشده تیره و ابتر تحریف، پایه بدین مارکسیستی،

 که اي لحظه از یعنی :گرفته پاي آثارش وآفرینش ها اندیشی ژرف بدو از ومت،حک ي باره در مارکس فکر

 جوهر که کرد ثابت هگل، برخالف مارکس، کارل.آغازید حکومت و حقوق باره در را هگل فلسفه بر انتقاد

 درحالی اجتماعی، نیروهاي .نیست سیاسی حیوانی بشر، .است اجتماعی بلکه نیست، سیاسی بشري، وجود

 شوند، می سیاسی قدرت به تسلیم کنند، می پژوهش ها، وخورد زد مسیر و ازطریق کورکورانه را خود هرا که

 مبارزات بروز موجب تناقضاتشان، که آنجائی از( اجتماعی مناسبات .آورند می اسالم سیاسی قدرت به :یعنی

 جهت و هدف .هگل دیشهان بر بنا آن معکوس نه کنند می توجیه و توضیح را حکومت ،)گردند می طبقاتی

 ملحوظ اجتماعی نظر از اگر انسانها که کند می فرض هرحکومت .است سیاسی صورت هر بنیادي، انتقاد این

 کم نوعی داراي اساساً حکومت پس .سازند می آن، ي »چرائی و چونی«بر آگاهی بدون را خود تاریخ شوند،

 عالوه، به .دهد می تشکیل را اش پایه که است يا درجامعه تشکیالت نبوديِ عقالنیت، نبودنِ آگاهی،

تقسیمِ و شکاف بر مبتنی )فرانسه کبیر انقالب از بعد هاي حکومت( مدرن حکومت یعنی انسانی، واقعیت 

 انسالب که تقسیمی و شکاف یعنی .باشد می فردیت و شهروندي خصوصی، ي زندگانی و عمومی ي زندگی

  .است اجباري آن از گذار هالبت که و کند می تشدید را سیاسی

 جامعه بطنِ در نیست؛ اجتماعی ي زندگی مافوقِ متعالیِ عقالنیت یک از ناشی حکومت مارکس، عقیده به

 ي وجودي علت نیز و حکومت وجود علت ي سرچشمه .باشد نمی است آن ذات به قائم عقالنیت بیانِ که هم

 اجتماعی واقعیت از یعنی باشد، می انسانی واقعیت درشناخت نقص از ـ ناپختگی از ـ عقل فقدان از ناشی آن،

  .است

 کند، می صعود آن فوق بر ،)مفروض اي درلحظه( که جامعه از قشري از است عبارت حکومت حکومت؟

 چون( سازد می ممکن قدرت اجراي و بکاربري که را اي بیهوده چیزهاي الزم، اجتماعاً وظایف به درحالیکه

 و ناقص خصلت از آورند؛ می یورش پراکسی، در عجین ذاتاً عقالنیت به حکومتی رجال .افزاید می بدان )سربار

 بر را آن لزوم، درصورت و دهند می سوق خود اهداف سوي به را آن کرده، استفاده نامبرده عقالنیت ناکامل

 در و تاریخ در تحکوم ي دیالکتیکی حرکت که شود می مالحظه پس .برند می بکار هم جامعه مجموعه علیه

  .است بغرنج اندیشه

 )متکا(ي پشتیانی یک از و داشته ویژه منافعی خود کشاند، می جامعه باالي به را خود که وقتی حکومت

 می اختیار در را متعددي نیروهاي دولت .است برخوردار )دیوانخانی نظام(بوروکراسی یک یعنی اجتماعی،

 ي ازجامعه را خود تواند نمی ولی .سیاسی تصمیمات و قیادت ،قانون نیروي ایدئولوژي، تشکیالت، :گیرد

 واقعیت یک از برخوردار .کند منتزع طبقات، مبارزاتِ و اجتماعی طبقات :خود قاعده و پایگاه یعنی واقعی،

 .است اجتماعی مناسبات تابع آن واقعیت ـ خودمختاري به گراینده هرچند مختارـ خود نه ولی مشخص،

 باشد، جامعه ي قله سوي به خود کشیدن باال به گرایش داراي حکومتی دستگاه اینکه ولو ب،ترتی بدین

 در داوري نقشِ ایفاي ضمن حکومت ضمناً، .آنهاست اختالفات و موجود طبقات نفوذ تحت خود معذلک،

 .است حاکم و مسلط طبقات یا مسلط طبقه خدمتگزار ، کند می تهدید را جامعه موجودیت که هائی رقابت

 دهان به آب ي لقمه و شکار، هدف، آنها، بازي» داوِ « سیاسی، مبارزات میدانِ واحد، آنِ در حکومت پس

  .شکنند می دست و سر آن، تصاحبِ براي که است اندازي
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 او، درنظر معذلک داشته بیان مختصر و کوتاه خیلی مقال این در را خود نظر و اندیشه مارکس، هرچند

 درجامعه ها مسئولیت و مشاغل توزیعِِ و کار تقسیمِ از اي مرحله با متناظر و همزمان ها قدرت ي جدائی

 که دهد می تشکیل را کار تقسیمِ از اي جنبه ها، قدرت جدائی این بگوئیم، تر دقیق یا .است گرفته صورت

 میان انفکاك از پس .ردآو می در دیگري صورت به را آن و کرده دگرگون را آن بوده، فنی کار تقسیمِ بر مبتنی

 تشکیل اجتماعی ي مسئله حول مجدداً انسانی وحدت سیاسی، ي جنبه اقتصادي، ي جنبه اجتماعی، فردي،

 و جذب را سیاسی ي جنبه که)اند یافته شکل تغییر انقالبی عمل بوسیله که اجتماعی مناسبات( گردد می

 بنیاديِ اصول بر که ساخت خواهد ممکن ردف براي داد، خواهد تشکل را اقتصادي جنبه کرد، خواهد حل

 قلمروِ اقتصادي، قلمروِ :جهت بدین .شود بازسازي خارجی فشارهاي و تحکمات بدون آزادانه، جدید،

,L’ECONOMIQUE[ سیاست قلمروِ و اجتماعی، LE SOCIAL, LE POLITIQUE[  

 و کنیم ممزوج را آنها نداریم حق ام .اند واقعیت »گشتاورهايِ« یا عناصر از ترازهائی جوانب، این ي همه 

 .بدهند مجزا هاي جوهر با هائی ماهیت تشکیلِ که سازیم جدا بدانسان هم از را آنها هم بایستی نمی نیز

 ،)اجتماعیت( ِاجتماعی قلمرو عکس، بر .گردد جاودانی حقیقت ي مدعی تواند نمی »ترازها«این از هیچکدام

 می توجیه را گر کار طبقه که انقالبی روند و طریقه .باشد تاریخی ساساًا ارجحیتی و تقدم ي مدعی تواند می

  :است زیر الینفک ي جنبه سه داراي حکومت با رابطه در کند،

  

ساالري مردم گسترش ـ 1

  پرولتاریا استبداد ـ 2

]DICTATURE DU PROLÉTARIAT[  

  حکومت فرتوتی ـ 3

 ]DE L’ETAT DÉPÉRISSEMENT[  

  .اقلیت بر اکثریت زورِ اعمالِ قدرت ، عینی دموکراسی

 از شود می جامعه ي عالی عنصرِ و مصدر و اقتصادي مدیرِ آن، در حکومت که حکومتی، سوسیالیسمِ آن  

 FERDINAND[( السال فردینان :کرد می مبارزه شدت، و تلخی به او علیه مارکس که شخصی از آمده؟ کجا

LASSALLE.[(  

 حکومت شدن شناخته رسمیت به ي باره در او مباحثات و مذاکرات بیسمارك، و السال میان هايِ نگو بگو

 و اجتماعی هاي فعالیت تحدید حکومت، این در طبقه آن ادغامِ کارگر، ي طبقه ي بوسیله مدت دراز در

  . است همگان معروف همه اینها آن، ي سیاسی

 معاصر دورانِ سیاسیِ ي نابغه گترینبزر ـ لنین ـ رویاروي ـ بیسمارك که گفت توان می معنائی به  

 به اند، نامیده »باال از انقالب«انگلس و مارکس را آنچه بکوشند که مؤثر و مقتدر ولی مستبد هاي نظام .است

  .فرانسه بناپارتیسمِ به تا نزدیکند بیسمارکیسم به بیشتر درآورند، عمل ي مرحله

 مارکس ي جوانی دورانِ مکتوبات به .آغازیم می سر از را آن است، زیادي اهمیت حائز موضوع این چون

 به هگل، آثار در که است، سیاست و فلسفه از بنیادي انتقادي محتوايِ برعکس، و مشهورند فلسفی آثارِ به که

  .کنیم می مراجعه ، اند وابسته هم به مارکس عقیده

 :عنوان تحت که را اي مقاله ،حکومت باره در هگل فلسفه از انتقادي :به موسوم اثر به مراجعه از قبل

  :نویسد می مارکس .بخوانیم است، نوشته 1843درسال هگل، حقوق فلسفه بر انتقادي
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 » فرمول ترین قطعی و ترین غنی مؤثرترین، هگل بوسیله که حقوق و حکومت ي آلمانی فلسفه انتقاد 

 ي انتقادي )کاوي آنا( آنالیزِ از شود می عبارت حال عینِ در نظریه، این از انتقاد آري یافت، را تدوین و بندي

40 ».است آن الینفک جزء که واقعیتی و )فرانسه انقالب از بعد داري سرمایه هاي حکومت( مدرن حکومت
   

 آنالیزِ فقط نه و است مطرح )مدرن( حکومت ي انتقادي )آناکاوي( آنالیز ي مسئله اینجا در شک بدون

 این بربنا است؛ بدان وابسته )ي نظریه( ي تئوري تدوینِ ِژرفترین بعنوان البته که هگلی، ي فلسفه ي انتقادي

  .آغازد می سیاسی واقعیت انتقاد از را بررسی مارکس

 که آلمان، در قضائی و سیاسی ي آگاهی ماقبلِ صورت هر ي قطعی ي نفی از شود می عبارت همچنین «

 اعتال دانش ي مرتبه به که و بوده آن ترینِ عام و نتری عمیق بیانِ دقیقاً حقوق، ي نظري و صوري ي فلسفه

 فکرِ این .کند تدوین و تولید را حقوق ي نظري و صوري ي فلسفه است توانسته آلمان فقط .است یافته

 رن ي رودخانه آنسوي در ماوراء این که و ـ ماوراست یک در آن واقعیت که مدرن، حکومت منتزعِِ و متعالی

 نشانگري از عبارت مدرن، حکومت بودن آلمانی ]REPRÉSENTATION )[تظاهر( نشانگر معکوساً و شده واقع

 زیرا که بود پذیر امکان موقعی فقط ،)تظاهر( نشانگري این .کند می منتزع را واقعی انسان که است )صورتی(

 و خیالی وينح به را کلی انسانِ و کند، می منتزع را واقعی انسانِ نیز خود مدرن حکومت اینکه براي و

  41 ».کند می ارضا تصویري

 )سیاسی( خیال یک بجز چیزي ـ سیاسی شهروند ـ شهروند سیاسی، انسان که معناست بدان اخیر عبارت

 ي ایدئولوژیکی اوهام به .یابد می تکامل خیال، عالمِ در فقط کامل، انسانِ واقعی، انسانِ آن در که نیست

 تراز در انسان .شود می قرمست آن فوق بر یا افزوده حکومتی وهمِ یک سیاسی، صورت یک غیره، و قضائی

 با انسان عکس، بر پذیرد، نمی تحقق است، وابسته حکومت به که حکومت،درحکومت،درآنچه

  . است صریح و واضح امکان حد به فرمول یا نسخه .یابد می تحقق حکومت از ]DÉPASSEMENT[گذار

  :نویسد می چنین مارکس ،)سالگی پنج و بیست در( دوره همان در تقریباً یهودي، مسئله کتاب در

 یهودي مناسبات که است خود کاملِ ي توسعه درحالِ سیاسی حکومت وجودي شرایط در درست « 

 سرشت با توانست خواهند حکومت، با دین مناسبات این بنابر سیاسی، باحکومت دینی انسانِ و کلی بطور

 دین برابر در حکومت ي گیري موضعِ دیگر که آنگاه .آیند پدید خود ي غشی و غل بی و صفوت و صفا با ویژه،

 برابر در سیاسی نظرِ نقطه از حکومت دیگر که موقعی نباشد، )شناسی خدا ـ الهیات( تئولوژیکی نظرِ نقطه از

 تئولوژیکی قادانت دیگر رابطه، این انتقاد باشد، میان در حکومت ي مسئله که وقتی راستی به و گیرد قرار دین

  42 » .سیاسی حکومت انتقاد شود می انتقاد که است آنوقت. نیست

  :متن همان در باز

 خود براي الزاماً، خود، بطن در دین دادن جاي با حکومت ،] RELIGION D’ÉTAT LA [ حکومت دینِ در «

 رهایش ايمعن به دین )]L’ÉMANCIPATION POLITIQUE [( ي سیاسی رهایش .کند می ایجاد محدودیت

  .»نیست انسانی رهایشِ تناقضِ بدون کاملِ ي نحوه سیاسی رهائی زیرا نیست، تناقض بدون نهائی، حد تا دین

                                                          
40.  Œuvres philosophiques, éd. Costes, t,I, p. 95, trad. Molitor rec fiée.

41. Ibid.

42. Ibid, p. 171
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 جدائی این شد، ایجاد جدائی حکومت و دین میان بگوئیم بهتر یا إتا، و کلیسا میان که وقتی واقع، به

 استخالصی و )]LIBÉRATION[( حقیقی ي آزادي آن یعنی نیست،و رهائی یک بجز چیزي

)]AFFRANCHISSEMENT[( ي رهائی که دلیل بدان این و .بود نتواند باشند، رسیده کمال حد به تا که 

 حریت( آزادي و رهائی دیگر، بزبان .نیست انسانی ي رهائی تناقضِ بدونِ و کامل ي نحوه سیاسی،

LIBÉRATION(، رهائی .منطبقند جزءاً فقط] EMANCIPATION [ آزادي سوي هب )شود؛ می سایق )حریت 

 .است )حریت یا آزادي( آن از )تاریخی( اي لحظه اولی، طریق به یا اي مرتبه و درجه یا مرحله واقع، در رهائی

استخالص تاحدودي تواند می ،»إتا« که است صورت بدان سیاسی ي رهائی حد] AFFRANCHISSEMENT [ 

 انسان اینکه بدون باشد، آزاد حکومتی تواند می »إتا« .گردد آزاد انسانی باشد توانسته انسان اینکه بدون یابد،

  .باشد )حر( آزاد انسانی بتواند

 استقالل به تازه هاي »إتا« مثالً است؛ صادق رسند می استقالل به که إتاهائی همه باره در قضایا این و

 رسیدند، ملی استقالل به همینکه کنند، می خیال ها آدم ).سابق ي یافته شکل تغییر مستعمرات( رسیده

 رهائی دین از تواند می إتا پس، .بود اسیر و برده آزاد إتاي یک در توان می وانگهی، .شد خواهند زاد آ بالفاصله

 این که بدانجهت باشند، اسیر دین بند در همچنان شهروندان از رگی بز اکثریت هم اگر حتی باشد، یافته

 دین با مردم که اي رابطه بجز چیزي دین، با )حر( آزاد إتاي بویژه إتا، ي هرابط .دارد خصوصی جنبه اسارت

 این درحالیکه سیاسی، ازنظر یعنی یابد، می رهائی إتا بوسیله حدي تا انسان .نیست کنند می قرار بر و ایجاد

 گردیده، ایلن )مذهب از نجات( المذهبی به إتا وساطت با که کند می اعالم که وقتی است؛ محدود خود رهائی

 و انسان میان )رابط( واسطه إتا، .ماند می محدود دینی نظر از کند، می اعالم المذهب را إتا که وقتی یعنی

 می رهائی ،»إتا دین« ازقبیل عقال، وچنان بوخو چنین از إتا که وقتی گویاتر، زبان به یا .است انسان آزادي

 اي واسطه اي مرحله :یعنی نیست، خودش و انسان میان )میانجی ـ رابطه( واسطه یک بجز چیزي هرگز یابد،

  .انسانی وجود درتحقق

 تولید درآن، مارکس که افکنیم می نظري یهودیت، مسئله از مستخرج )1844( زیر مهم متن به اینک

 و خصوصی بخشِ انسانِ میان شهروند، و انسان میان ،»سیاسی إتاي « وجود شرایط در که را درونی شکاف

 مورد شود، می خودش و فرد میان جامعه، و فرد میان جدائی موجبِ که را شکافی نیز و دولتی، بخشِ انسانِ

  :دهد می قرار انتقاد

 یک مضاعف، زندگی یک ،)آگاهی(وجدان در و فکر در فقط نه و واقعیت و زندگی در ،]فرد[ آن در که «

 در که...سیاسی درجامعه زندگی ازطرفی، .دکن می )اعاشه( تعیش را زمینی زندگانی یک و آسمانی زندگانی

 انسانِ عنوانِ به درآن که مدنی ي درجامعه زندگانی دیگر ازطرف و دارد، را اجتماعی وجود ارزشِ ذاتاً آن

 به تبدیل و یابد می تنزیل وسایل وحد سطح به نیز خود انگاشته، وسایل عنوان به را بقیه خصوصی، بخشِ

 نسبت همانند مدنی، ي جامعه با ) مواجهه( درمقایسه »سیاسی إتاي « .گردد می خارجی نیروهاي ي ملعبه

43 »است زمین و آسمان میان روحانیت رابطه
   

 إتا ترین مدرن یعنی باشد، رسیده خود تکاملِ اوجِ به که است )سیاسی حکومت( سیاسی إتاي منظورآن،

 خصلتی و سرشت داراي خود درجوهرِ إتا،  .حکومت ترین دمکراتیک این بر بنا و )حکومت ترین کامل(

 وجود »إتا دینیت« نوعی اإت در .باشد مبارزه در آن ضد بر و شده جدا دین از که وقتی حتی است، دین همانند

                                                          
43. Ibid, p. 177.
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 ي زندگی به إتا نسبت زیرا باشد، می )کشور ـ مملکت ـ دولت ـ حکومت( إتا خود وجود به مربوط که دارد

 کند می پیمائی آسمان آن فراز بر است، واقعی زندگانیِ مافوق إتا، است؛ زمین به آسمان نسبت همان واقعی،

 برجهانِ دین پیروزيِ صورت به مقال این در إتا تسلط .دارد انطیر آن باالي در که کند می وانمود یا و

  .است )بیگانه( المذهب

 براي کند می خیال که آنجائی .بیگانه است موجودي مدنی، جامعه در خود، ي آتی واقعیت در انسان، « 

 )صورت( ظاهر یک بجز چیزي او است، واقعی فرد یک ارزش داراي دیگران، )نظر از و( براي و )لذاته( خود

 تصوري عضوِ او است، )ژنریک( بشري نوعی ارزش داراي درآن که برعکس، درحکومت .نیست حقیقت از عاري

 از  آکنده و داده دست از را خود واقعی تشخص و فردیت او .است تصوري و تخیلی قیمومیت یک ي خیالی و

 و )بشر حقوق( انسان حقوق به را حقوق ي بندي تقسیم مارکس،44 .است گردیده واقعی غیرِ جامعیت یک

 سیاسی، اوهام سوئی از بینِ او وجدان و ضمیر و بشري موجود .دهد می قرار انتقاد مورد شهروند حقوق

 حقوق .کند می نوسان محدود و پهنا کم هاي واقعیت و وهمی ولی وسیع دیگرآفاق سوي از و فلسفی، قضائی،

 فردیت از خارج ي تصوريِ)تسلط( سیادت و آقائی این بجز حقوق این .باشند می تخیلی انتزاعی، وند شهر

 از عبارتند اساساً بشر حقوق صورتیکه در دهد، نمی فرد به چیزي ، واقعی یرغ جامعیت دریک آنهم واقعی،

 مالکیت حقوقِ و مالک حقوقِ از عبارتند بورژواز ي درجامعه حقوق این خودخواه؛ و ذات محبِ فرد حقوق

 حاصل آگاهی )عینه به( خود ي خودي بر عمیقاً و آید می خود به که لحظاتی در سیاسی، زندگی « .خصوصی

 زندگی تناقض، بدون و کرده خرد را آن عناصرِ هم و مدنی ي جامعه خود شرایط و وضع کوشد می کند، می

 سیاسی ي زندگی که است چنین واقعیت ولی .دهد تشکل بشر، معناي به واقعی، انسانِ یک همانند را خود ي

 اعالنِ با و خود شرایط علیه ناقضت و تضاد با درگیري ي بوسیله مگر آید، نمی بر کار این انجام ي عهده از

  45»پیاپی انقالبِ

 ي زندگانی اقتصادي، ي زندگی روزمره، ي زندگی ي فروپاشی  و ریزي هم در عامل سیاسی، ي زندگانی

 کند اعالم بخواهد که وقتی شود، محتوا پر و متکامل بخواهد که وقتی سیاسی، ي زندگی .است واقعی افراد

 ویژه شرایط تخریب به دارد، قرار روزمره ي زندگانی کلی، بطور یعنی مسکین، و هودهبی ي زندگانی فوق ما که

 و شرایط پیاپی، انقالب اعالن با خود، با تناقض به ورود با سیاسی ي زندگی این . شود می متوسل خود ي

 استقرار و احیاء برکت از احتراز، قابل غیر بطور سیاسی، درامِ انجام سر .کند می نفی را خود احوالِ و حال

 در .شود می مرتفع صلح به جنگ همانند مدنی ي جامعه ي مبانی از عناصري و خصوصی مالکیت دین،

 انقالب« فرایافت .دارد وجود هم تري عمیق درام ولی هستیم، مواجه ژاکوبینیسم ي مسئله با مسلماً اینجا،

 گاه .کند می وسوسه دچار و معذب درگیر، حتی دلواپس، را مارکس ،»تام انقالب«فرایافت همانند ،»مداوم

 ي مسئله کنیم، می نقل ذیالً که متنی در .جوید می دوري آنها از گاه طلبد، می و ستاید می را فرایافتها این

 به سیاسی ي زندگی که شناسیم می را هائی دوره . سیاست هر و حکومت هر انتقاد از شود می عبارت اساسی

 به پیاپی انقالبِ که و کند، می متالشی را خود )وجودي( شرایط که رسد می حدتی آنچنان و شدت چنان

  .گردد می مختوم » بازي سیاست مرگ« و گذشته ي سازي باز و اعاده

                                                          
44. Ibid, p. 177.
45. Ibid, p. 181
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 فردي ي زندگانی در موجود )دوالیسمِ( ثنویت دلیل به هستند مذهبی سیاسی، )اتاء( حکومت اعضاي « 

 سیاسی، حکومت اعضاي . سیاس زندگی و مدنی ي جامعه در زندگانی بین ،)ژنریک( نوعی ي زندگیِ و

 )شخصیت و( فردیت ماوراي در که سیاست به نسبت سیاسی حکومت عضو رفتار زیرا هستند )دینی( مذهبی

 می تشکیل را او زندگی روح و جوهر و خمیرمایه سیاست، توگوئی که است آنچنان شده، واقع او ي واقعی

  46 ». دهد

 آري،« .دهد می قرار انتقاد مورد را سیاسی ي زندگی خود مارکس، .رود می فراتر هم این از مارکس انتقاد

 مدنی، ي جامعه روح از است عبارت اینجا در دین که پایه همان به هستند دینی سیاسی، حکومت اعضاي

 بدان تاس مسیحی سیاسی، ي دموکراسی .انسان به نسبت انسان )بیگانگی ازخود( انسالب و انفکاك بیان

 فقط انسان این ولی عالیست؛ و سیادت جوهرِ ارزش داراي انسان، یک فقط نه و انسان هر انسان، که معنی

 چیزي انسان القصه، باشد، می اجتماعی غیرِ و ابتدائی خود الحدوث ممکن وجود در که است بشري تظاهرِ

 روابطی و مناسبات چنگالِ به یافته، تنزل گمشده، است موجودي ،)واردر بودرکه( نیست هست که آنچه بجز

 انسانِ یا بشر( ژنریک ي واقعی انسانِ یک مقام ي بمرحله هنوز زیرا هستند، انسانی غیر همه که آمده اسیر

 یعنی مسیحیت، )پوستوالي( موضوع اصل رؤیائی، انگیز، خیال ي تصوري نمایش .است نرسیده )انسان نوعِ

 انسانِ از متمایز و خارجی و دیگر جوهري از مولود موجودي عنوان به نانسا حاکمیت و مقامی بلند و سیادت

  47 »گردد می ملموس مادي واقعیت واقعی، حضور محسوس، واقعیت به تبدیل دمکراسی در واقعی،

  )]پیشنهاد ـ قضیه ـ تز[( برنهاد این هگل، حکومت فلسفه بر انتقاد کتاب در بویژه و هابار مارکس،

] THÈSE[ حکومتی، اشکالِ ي همه به نسبت دموکراسی ي رابطه :است داده ترشگس را ي رابطه همانند 

 از( یافته تنزل که انسانی ولی است، قائل شامخی مقام انسان براي مسیحیت .ادیان سایرِ با است مسیحیت

 غیر انسانی یعنی یافته؛ تنزل انسانی ولی رساند، می عرش به را انسان هم دموکراسی همچنین ).بیگانه خود

 )پولیتیک ياتا( اسیسی حکومت یک دموکراسی، این زیرا چرا؟ .نیست بازیافته و شکفته انسان، این واقعی؛

 با بیان بدین آدمیان، حقوق .گیرد می سر از را بشر حقوق انتقاد بدینسان مارکس که اینجاست در .است

 جامعه یک عضو بجز چیز هیچ ؟ چه یعنی و ستشهروندکی از متمایز انسانِ خوب، .دارند تمایز شهروند حقوق

 بدون و پیشوند بدون یا دیگر، اي واژه با ترکیب بدون( انسان نام به مدنی ي جامعه انسانِ چرا .مدنی ي

 کرد؟ توضیح توان می چگونه را واقعیت این انسان؟ حقوق حقوقش، و است شده نامیده )تنها اي واژه ـ پسوند

  .سیاسی ي رهائی روح و جوهر دلیل به .مدنی ي جامعه با سیاسی حکومت ي بطهرا ي واسطه به و دلیل به

 نیست، مدنی ي جامعه حقوق بجز چیزي شهروند، ازحقوق متمایز بشر، ي »ادعائی« حقوق اصطالح، به «

 دراینجا، .بشري مشترك ازجوهر وجدا انسان از بریده انسان خودخواه، الذات، محب انسان حقوق یعنی

 داریم؛ کار و سر )پشت شکسته( رفته توخود و خورده تا منزوي، و مجزا)موناد( عنصر یک مفهوم به باآزادي

 انسان از انسان ي جدائی بر مبتنی بیشر بلکه نیست، انسان با انسان ي رابطه بر مبتنی آزادي به انسان حقوقِ

  ».است شده تعیین

 می )بعینه ـ بنفسه( خودش به منحصر و محدود فرد حقوق جدائی، این حقوق آزادي، به بشر حقوق آري،

 انسان حقوق و خصوصی مالکیت به انسان حقوق از است عبارت آزادي به انسان حقوق عملی ي کاربري .باشد

                                                          
46. Ibid, p. 187.

         47.  Ibid.
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 با رابطه بدون آن تملک نیز و خود ثروت از برداري بهره و انتفاع ازحقوق ست ا عبارت خصوصی مالکیت به

 این .فردي ي سودجوئی و ذات حب یا انانیت براي حق داشتن خالصه، .امعهج از مستقل و دیگر هاي انسان

 آنجا به کار .دهد می تشکیل را مدنی جامعه قاعده خود، رسیدن عمل ي مرحله به و تحقق با فردي ي آزادي

 سخن، کوتاه .یابد می را آزادي محدودیت آزادي، تحقق جاي به دیگر، انسانی وجود در انسان هر که کشد می

  48.رسد نمی اجتماعی موجود به و نرفته فراتر ذات محب انسان حقوق از بشر، ي ادعائی حقوق از هیچکدام

  :نویسد می یهودي مسئله در باز

 و )مجازي( استعاري شخصِ همانند انسانی نیست، مصنوعی و منتزع انسانِ بجز چیزي سیاسی، انسان «

  .»اخالقی

 خود با انسانی مناسبات آدمی، جهان تحدید و تقلیل از است عبارت )EMANCIPATION (رهایی نوع هر

 می تبدیل خودخواه فرد به مدنی، ي جامعه انسانهاي به طرفی از را انسان سیاسی، ي رهائی ).بنفسه( انسان

 این در .کند می تبدیل و محدود )اعتباري ـ معنوي( اخالقی شخص به و شهروندها به دیگر طرف از و کند،

 )LIBERTÉ( آزادي یا حریت و )LIBÉRATION ( استخالص ، ) EMANCIPATION ( رهائی میان اختالف ،رهگذر

  :شویم آور یاد را

  است، مبدل یا محدودکننده رهائی

  نیست، بیش ي مرحله یا منزل استخالص

  .دهد می تکامل را بشر حریت

 خود، تجربی ي زندگی در که و شد انتزاعی شهروند به تبدیل فردي، ي واقعی انسانِ که موقعی درست « 

 )بشر ـ انسان نوع بمعناي انسان( ژنریک انسانِ مقامِ به خود فرديِ مناسبات در باالخره و خود ي فردي کارِ در

 و ساخت متشکل اجتماعی نیروهاي در را آنها و داد مسلم تشخیصِ را خود نیروهاي که وقتی درست رسید،

 آزاديِ که است آنوقت فقط و است آنوقت ، نکرد جدا سیاسی صورت تحت را اجتماعی نیروي خود، از دیگر که

  ».گردد می تکمیل قطعی بطور انسانی واقعیِ

 ارزش تنزل ـ انسالب( ي بیگانگی ازخود به او که وقتی یافت، باز را خود فردي انسان که موقعی درست«

 که و شد آن صاحبِ و گرفت پس را خود از جداشده نیروهايِ که موقعی داد، پایان خود ي سیاسی )شخصیت

 آنها به و شناخت رسمیت به را خود شخصی نیروهاي که آنوقت فقط شد، اجتماعی موجود فردي، انسانِ مثل

 باالي او، از خارج که وقتی یعنی ،)شناخت خواهیم را کالم این دقیق معناي ما و( داد اجتماعی صورت و سر

 حریت که است آنوقت فقط و آنوقت نداشت، وجود ـ حکومت ـ یاسیس نیروي تشکیل و،ا مافوق او، سر

 رهایش بویژه حوادث، و موانع مغیالن، خار از است پر حریت این راه .شود می تکمیل و یافته تحقق )آزادي(

  »!کنند می غصب را )حریت( آزادي مقام که ها استخالص و ها

 جامعه و خانواده واقعیِ ي رابطه : کنیم می اجعهمر )1842ـ 43( هگل فلسفه بر انتقادي کتاب به اکنون

 و ادراك آنها، ي وهمی و تصوري درونیِ هاي فعالیت عنوان به هگل ي بوسیله )اتاء( حکومت با مدنی ي

 است شده تدوین
49 .  

                                                          
48. Ibid, pp. 193 - 194.
49. Œuvres philosophiques, éd. Costes, t,IV, p. 231.
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 در ولی .اند حکومت ي طبیعی و خاص فعال عناصر و انگاشته پیش ي مبانی از مدنی ي جامعه و خانواده

 یک یعنی شود، فاعل موضوعِِ به تبدیل ایده که وقتی .شود می معکوس رابطه هگلی، تخیالت و تصورات

 مدنی، جامعه قبیل از واقعی، موضوعات آنوقت گردد، مطلق یک آگاهی، مافوق یک بگوئیم بهتر یا آگاهی

 جاست این و .شوند می ایده ي واقعی غیر )گشتاورهاي( نیروي عزم به تبدیل پیشامدي، شرایط ها، خانواده

 و نحوه و گردد، می پدیدار هگل)پرستی منطق ـ پانلوژیک(ستائی منطق عرفان یا تصوف انتقاد وضوح، به که

 .شود می آشکار فاعل، عنوان به آن پذیریش و مطلق، به ایده ]HYPOSTASE[ »اقنومی «و استعال هگلی روش

 اي ایده مبناي از را موضوع هگل .دهد نمی گسترش )شئ( محسوس موضوع مبناي بر را خود ي اندیشه هگل

 بسانِ مارکس، گفته به سیاسی، مقوالت آنوقت کند؛ می استنتاج منطق فلک در نفسه، فی تام، و منجز

 به دموکراسی ولی .شوند می تولید شکل ترین منتزع و ترین ذهنی با »طبیعی ماوراي ـ منطقی« مقوالت

  :کند می روشن و راتصریح هگل »سیاسی ـ فلسفی« منظومه یا نظام و سیاسی ي دیگرگذشته نحوي

 ي نقطه و اساس هگل.... .است ها اساسنامه و تشکیالت ي کلیه ي یافته گشایش چیستان دموکراسی،« 

 دمکراسی، .کند می تبدیل شده ذهنی حکومت به را انسان مبنا آن بر و آن از و داند می حکومت را عزیمت

 دین که همانگونه .کند می مبدل ملموس و مادي انسان به را انسان و دهد می قرار انسان را عزیمت ي نقطه

 را خلق هم قوانین و ها اساسنامه و تشکیالت کند، می ایجاد را دین که است انسان و آفریند نمی را انسان

 رخیب از دموکراسی، .آفریند می را قوانین و ها اساسنامه و تشکیالت که است خلق بلکه آورند، نمی بوجود

 همین به .ادیان سایر به نسبت مسیحیت به دارد شباهت سیاسی، اشکال ي کلیه به نسبت ها، نظر نقطه

 همانند و منزله به توان می را شده اجتماعی انسان :است سیاسی تشکل هر اساس و جوهر دموکراسی ترتیب،

 جنس به نسبت نوع از است عبارت تشکیالت سایر به نسبت دموکراسی .گرفت نظر در خاص سیاسی تشکل

 هاي جنس از جنسی مانند ها تشکل سایر با مقایسه در را تشکل این توان می[،)وجود به جوهر( خود هاي

 به نفسه، فی و خود خودي به ، دموکراسی یعنی نوع، حالت، این در که تفاوت این با ]بدانیم نوع یک مختلف

 )نوع( جوهر با متناظر که شود می واقع هائی وجود يرو در رو این، بربنا و شود می متظاهر وجود ي نزلهم

 از خاصی صورت عنوان به ملحوظ ي جمهوري در مشروطه، درسلطنت .نیست خاص جنس به نسبت

 بخش به متعلق انسان یا سیاسی غیر انسان درکنار خودش ي ویژه وجود داراي سیاسی، انسان حکومت،

 به سیاسی، حکومت مطلقِ صورت براي اینجا در داد، قرار ج،ازدوا مالکیت، هگل، توضیح به بنا .است خصوصی

   ».است آن ي دهنده تشکیل واقع در سیاسی حکومت که آید می پدید محتوائی عنوان

 .آید می پدید صورت بی محتوائی براي دهنده سازمان صورتی عنوان به نظریه، این بربنا حکومت، پس

 شود، می شنیده و مطرح هم غالباً که نظریه این .شد خواهد رجم و هرج دچار محتوا آن، از خارج آن، بدون

 است، خاص محتواي یک فقط سیاسی حکومت دموکراسی، در که دهد می ادامه مارکس« .است هگل ساخته

 که اند کرده تفسیر چنین را نظریه این )معاصر( مدرن هاي فرانسوي...مردم خاصِ وجود از اي نحوه همانند

 دموکراسی که کند می گمان چنین هم مارکس » .شود می محو سیاسی حکومت ی،حقیق دموکراسی در

 حکومت یعنی )نفسه فی( سیاسی ي دموکراسی خود محو بلکه نیست، ها رژیم سایر از بهتر وحقیقی، کامل

   .دهد می بسط و شرح و گسترش را )SAINT SIMON( سیمون سن از اي ایده مقال این در مارکس .باشد می

  :دانیم می را سیمون نس تمثیل

 بی مملکت امور ، داریم بر را شاهزاده ده نظامی، فرمانده ده سیاسی، رجال از نفر ده مملکت یک در اگر«

 متخصص ده اصلی، دانشمندان از نفر ده اگر ولی .داد خواهد ادامه خود جریان به السابق فی کما زیاد و کم
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 خود جریان به توانست نخواهد دیگر جامعه داریم، بر را یصنعت هاي فعالیت مدیران از نفر ده فنی، اصلی

  .»دهد ادامه

 .»بود نیافته جا« فرانسه در هنوز سیمون، سن مکتوبات پی در مخصوصاً عصر، درآن )عقیده(ایده این

 تعویض هدفش که نیست حکومت هگلی مفاهیم بر انتقادي تنها هگلیانیسم، علیه مارکس ي تدوینی انتقاد

 فرتوتی ي تئوري آغازي طرح حکومت، هگلی فلسفه انتقاد .باشد حکومت مارکسیستی ي ئوريت یک با آن

 صریح غیر تحلیلِ و تجزیه از که است انتقادي انتقاد، این .است مطلوب و منظور را دولت محوِ و )افالس(

  .رود می فراتر خیلی شود، افزوده بدان اعتراضاتی که ومحدودي

 شهر خانواده، قبیل از فرعی هاي گروه ها، ور پیشه سندیکاها، بین هگل که را اي رابطه تفصیل به مارکس

 رابطه این مشخص و نمایانگر انتقاد .دهد می قرار تحلیل و )آناکاوي( تجزیه مورد سازد قرارمی بر حکومت با

 و داده نشان ـ ریشخند نوعی ـ با هگل، ي عقیده به بنا را، حکومت با حرف و مشاغل بین هگل ي ساخته ي

 بهمان و فالن ایجاد موجب کمتر احوال، و حال و کار اوضاع و دارائی و ثروت فقدان اثر که دهد می توضیح

 نهاده جامعه این دوایر همه آن روي بر که )رنجبر و کارگر طبقات( اي زمینه تا است مدنی ي جامعه وضع

 جایگزین است، مبتنی برآن حکومت که اي قاعده باره در را مارکسیستی ي آناکاوي انتقاد نحوه این و شده؛

  .سازد می هگلی متافیریکی روش

   : نویسد می هگل

 که است این از عبارت ناك خطر و متعدد هاي پیشداوري از یکی که ساخت نشان خاطر است الزم « 

 این گوئی که شوند معرفی چنان ،)GOUVERNEMENT(بادولت مخالفتشان نظر نقطه از حرف و مشاغل

 عنصر کلیت، و مجموع در یعنی اورگانیک، و سازمانی نظر از .است اساسی موضعی اشغال بر مبتنی مخالفت،

 تظاهر تراز تا نیز خود مخالفت، دلیل، همین هب و .واسطه نقش و عمل با مگر شود نمی تثبیت حرف و مشاغل

 نبوده، مربوط سطح به فقط ود،خ باتظاهر )UNE OPPOSITION( مخالفتی اگر .یابد می تنزل بودن سطحی و

  50.است )امحاء( نابودي درحال حکومت که گفت توان می آنوقت باشد، اساسی مخالفت یک واقعاً ولی

 در را مدنی جامعه باالخره و )سندیکاها امروزي زبان به( ها اتحادیه ها، حرفه اگر چیست؟ هگل غرض

 .ایم شده خطرناکی اشتباه و اشتباه رتکبم بگیریم، نظر در )GOUVERNEMENT( دولت علیه خود ضدیت

 حکومت در که عناصري یعنی المجموع، حیث من عناصر از عبارتست آورد حساب به بایستی که را آنچه

 دوم درجه در مخالفت یعنی آشتی؛ و وساطت از است عبارت شود می مال بر که آنچه آنوقت .اند یافته ادغام

 بطور ) ETAT( حکومت با ...)ها حرفه ها پیشه سندیکاهها،( خاص هاي گروه این رابطه .گیرد می قرار اهمیت

 بر اگر .باشند نمی کلیت از عناصري بجز چیزي اند، کلیت در گیر در مجموع در که واقعیت این یعنی کلی،

 میان جامعه دربطن واقعی هاي تضاد یعنی بگیرد، خود به واقعی صورت مخالفتی یا ضدیت تصادف، حسب

 العاده فوق نبوغ با هگل .شود می زده تضادها این بوسیله حکومت زیراب آنوقت آید، پدید ها رفهح و حکومت

 کجا در که یابد می در خود، تکذیب طریق از خود ساختن محدود با بگوئیم بهتر یا محدود همیشه ولی خود،

 شود می ملتفت و رددا وجود جا همه تناقض که کند می تأیید او .کرد خواهد عمل خودش علیه اش نظریه

                                                          
50. Ibid, pp. 146 – 147, trad. Rec fiée.Cf.également la traduc on de HEGEL, dans la collec on «idée », éd. Gallimard, pp. 

334 – 335. le traducteur, dans ce dernier volume, rend « état » par « assemblée » et par « ordre » ce qui n’éclaircit pas la 
question.
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 خواهد نابودي به رو سپس و شد خواهد پاره تکه حکومت باشد، داشته وجود تضاد حکومت درون در اگر که

  .برد می جلو به هگل خود از بیش را هگلی دیالکتیک مارکس .داشت نخواهد وجود حکومتی دیگر :رفت

 می مربوط فلسفه از انتقاد به دید،ش و دقیق خیلی نحوي به )دموکراتیک نیزحکومت و( حکومت انتقاد

 نهاد و ها پیشه و ها حرفه نهادهاي .رود می فراتر هگلی سیستم بر ساده انتقاد از وسیع مقیاسی در که شود

 به نسبت مثال، و نمایندگی هر که آنجاست کالم جان ولی .هستند مثالی و تمثیل و وکالتی سیاسی، هاي

 سطح در علمی )فرایافتهاي( مفاهیمِ انتزاعِ .است منتزع و مجرد بشري، موجودات به نسبت یعنی عینی،

ـ فرایافتها( مفاهیم گردد؛ می تصحیح نظري معرفت CONCEPTS( به تحقیق از تصحیح، به تصحیح از 

 .یابند می گرایش کلیت، یعنی محسوس، ي عرضه و ارائه و تبیینِ و ادراك و یافت در سوي به تحقیق،

ي واقعی هاي فعالیت در یعنی شوند، می دگرگون سیاسی نحو به فقط سیاسی،)اهرتظ مظاهر،( تصورات 

 خیلی یعنی زاست، ماجرا خیلی کار روند .اجتماعی نیروهاي دخالت نیز و درجامعه سیاسی نیازهايِ به وابسته

 )تصوري( تمثیلِ ي تجریدي خصلت وانگهی، .است انگیز تناقض )تئوریکی( نظري معرفت سطحِ از بیش

 بهبود ها رفرم بوسیله تواند می )»تصوري« نهادهاي دیگر طرف از و » ها نماینده« طرف، یک از( سیاسی

 ي پراکسی .باشد نقطه آن از کار شروع آغاز که برسانند ي نقطه به را ما توانند می فقط ها رفرم این ولی یابد،

 و آنها حذف هدفش بلکه نیست؛ مثالی و تمثیل و تصوري هاي سیستم اصالح و بهبود تنها هدفش انقالبی

  .است بشري موجودات آزاديِ و امور ي عقالنی سیستم با آنها تعویض

داراي سیاسی، مظاهر با فلسفی )تظاهرات ـ مظاهر( تصورات وجه یعنی .هستند انتزاعی و تجرد مشترك 

 اینجا در .کند می حکومت نهاآ بر و نماید می اداره را آنها و کند می درك را ظواهر است مدعی که خصلتی

 و مستقیم مناسبات بوسیله آنها کردنِ جایگزین و مظاهر از گذار و امحاء هدفش انقالبی، ي تجربه و عمل نیز،

 و فلسفی مظاهرِ و تمثیل میان تناظر .محسوس حضورهاي ي بوسیله یعنی :باشد می موجودات میان مرئی

  .است تر دقیق خیلی تناظر این .شود نمی محدود گرنمایان ي انتزاعی و تجرید خصلت به سیاسی

 که فلسفی، مظاهر هم و هستند سیاسی مظاهر هم حال عین در عقل، معرفت، عدالت، آزادي، طرفی، از

 فلسفه به دادن تحقق .اند آمیخته درهم ها ایدئولوژي با )پراکسی( واقعیت از مستعار )مبانی( عناصري آنها در

 از گذار گذار، طریق از مگر نیست مقدور آن و پراکسی در عدالت و حریت بی،خو و حقیقت ادخال یعنی

 در دموکراسی اهداف به نیل و انجام با یعنی سیاسی، آرمان عنوان به عدالت سیاسی، مظاهر عنوان به رهایش،

  .سیاسی نهادهاي ماوراي

 بدین و دیدگاه این از هفلسف .اند بوده سیاسی گروههاي با مرتبط همیشه فلسفی مظاهر دیگر، ازطرف

 که آنهائی یعنی ،)ها دیوانحانه کالن( عظیم بوروکراسیهاي مخصوصاً ولی .است ایدئولوژیکی که معناست

 .اند شده )اجتماعی و سیاسی هاي منظومه( ها سیستم گزارانِِ بنیان هستند، حکومت یا کلیسا به متعلق

 .است نیازمند )کائن و وجودي علم( ،]ONTOLOGIE[اونتولوژي یک به )بوروکراسی( دیوانی دستگاه

 دستگاه آنچنان توجیه و بیانگر بدینسان ،)سپریتوآلیسم( روحانیت آن متضاد و )گرائی مادي( ماتریالیسم

  51 .ساختند ممکن و ایجاب را متافیزیک یک بناي که بودند حکومتی

                                                          
51. Cf. éd. Costes, t. IV, cri que de la philosophie de l’état de Hegel, pp.182 – 185. La cri que des représenta ons 

philosophiques, cf. pp.186 et 224 : la critique des représentations politiques.
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 در یا فرتوتی یعنی( سیاسی انتزاع گذار ي تئوري با )آن تحقق یعنی( فلسفه گذار ي تئوري ترتیب، بدین

  .دارند مستحکمی بست و چفت و همخوانی ،)حکومت ي ماندگی

 دموکراسی عکس بر ولی .ندارد وجود »حقیقی ي دموکراسی« نام به چیزي مارکسیستی، اندیشه وفق بر

 .است راکز و شامل دموکراسی براي مبارزه در اساساً دموکراسی .است سیاسی ِحقیقت ناقل و حامل که است

 همیشه است ممکن خود، ي درونی تناقضات دلیل به دموکراسی زیرا آید، نمی بدست تماماً هرگز دموکراسی

 :است همیشگی آستانه، این درِ ي پاشنه و بحرانی ي نقطه این درجوار جنگ بازگردد، عقب به و برود جلو

 بر و پایه از( حکومت ي فرتوتی ،)رددا بر در هم را دموکراسی خود که( سیاست گذار :یعنی سخن کوتاه

  ).نفسه فی دموکراتیکی ِحکومت خود مبناي

 دیوانخانه تحلیل و تجزیه :دادیم قرار بررسی مورد را سیاسی ي شناسی جامعه ي اساسی بخش ما،

  ).بوروکراسی(

 طلیعه و )بوروکراسی( دیوانی دستگاه اهمیت کشف افتخارِ و شایستگی که شود نشان خاطر نیست بیهوده

 ماکس شایستگی مخصوصاً و البته .شود می داده استناد » MAX WEBER وبر ماکس« به غالباً آن، تحلیل ي

 که بدانیم را این ولی .نداشت آگاهی حکومت، ي فلسفه بر انتقادي کتاب از که است مسلم نظر این از وبر

  .است آغازیده را آن از یا آن بر دانتقا امتحان و بررسی بوروکراسی، از هگل تحسین اساس بر مارکس

 در و دهند می تشکیل را متوسط ي طبقه اساس و شالوده ،)موظفان دفتري( کارمندان هگل، ي عقیده به

 جهت بدین .است نشسته آن در نیز فرهنگ بزرگترین و دارد جاي حکومت ي آگاهی که است طبقه این

 از دنیائی« وجود در را شرایط بهترین حکومت .هدد قرار حمایت مورد را طبقه این که است موظف حکومت

 از استفاده سوء قصد احتماالً هم شرایطی در اگر که ـ ها قدرت که فداکار و الیق و دار صالحیت »کارمندان

 ها حرفه گروههاي«( جامعه از اي ویژه محافل حقوق بوسیله استفاده سوء این اجراي ـ باشند داشته را آن

]ÉTATS[وران پیشه و ]MÉTIERS[سندیکاها و ]CORPORATIONS[«، دهنده تشکیل )آحاد(هاي یکان یعنی 

 می محدود نامبرده، قدرتهاي براي ، )اند یافته سروري و تصلب حکومت بوسیله نیز آنها که مدنی، جامعه

 ها هاتحادی حقوق دارند، را سهم بزرگترین کارمندان آن، در که متوسط طبقه یعنی فرهنگی طبقه زیرا .گردد

)CORPORATIONS( سادات و نهادها فرهنگی، ي طبقه باالي در .دارد قرار )پائین، در .دارند جاي )سروران 

 دولت و حکومت ي نمایندگی به عمومی منافعِ درباال، .گردد می مسقر ویژه منافع فالكا

)GOUVERNEMENT( مدنی ي جامعه و حکومت میان جدائی را عزیمت نقطه هگل  پس.یابند می مقام ) 

 ، اصناف صنعت پیشه[رود می بکار واسطه و رابطه عنوان به دموکراسی .کند می انتخاب )حرف و ها اتحادیه

  ].حرفه

  »]C’EST TOUT[«  !تمام نامه !والسالم : نویسد می) فرانسه به( نیشخند با مارکس

 خودش به نسبت اسیبوروکر که نیتی حسنِ با را عینی توصیفی بوروکراسی، ي تجربی تشریح با هگل

 دهد، نمی قرار انتقاد مورد عمق در را موضوع چون .دهد می رضا خوشدالنه همین به و آمیزد می هم در دارد

 در صورت حالیکه در ماند، می متوقف صورت ي مرحله همان در هگل گستراند؛ نمی را بوروکراسی محتواي

 از است عبارت دموکراسی واقع به .شود جدا محتوا از تواند نمی بیشتر حتی و دیگر مورد هر قدرِ به مورد این

  52.است شده داده آن از خارج محتوائی به که )فرمالیسم( صورتی

                                                          
52. Op. cit., pp. 48 – 49.
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 نحوه یعنی باشد، می آنها )تظاهرات ـ تجلیات( مظاهر بیانگر اجتماعی، هاي گروه میان مناسبات ي نحوه

 تقسیم که ندارد وجود این از تر استر ).خود درك سوء و( کردن درك را خود ي نحوه خود، از بینش ي

 ریز پی و ساز پایه ـ است شکاف و جدائی موجب که کار ي فنی تقسیم روي بر مستقر ـ کار اجتماعی

 و خصوصی بخش میان بشري، ي جامعه داخل در شکاف عام، سود و خاص منافع ي جدائی :باشد بوروکراسی

 به :بیشتر یا( قبول با هگل ولی . پذیرد می و کند می تأیید مه هگل و دانیم می حاال را اینها ما، .دولتی بخش

 ف شکا این و جدائی این،»پایه« این ي باره در حقیقی رِمظاه و درست مناسبات ي فرضیه )کردن قبول دلیل

 تعمق با را آن لی و آغازد می بر اصناف ي »فرضیه« از را رسیبر هگل .نهد می صحه آن بر و کرده تصدیق را

 تحلیل الوصف مع پذیرد، می شرایط این در را عقالنیت قطعی تکامل حتی و رسیدگی پختگی، او .ردنگ نمی

 اجتماعی واحدهاي وجود بدون تواند، نمی )دیوانخانی( بوروکراسی .دهد می نشان را آن معکوس شرایط، از او

 باشند، مربوط هم به خود ونیدر تشکیالت از خارج نحوي به باشند داشته نیاز که یکدیگر از خارج و متمایز ي

  .باشد داشته وجود ،»آن بدون بوروکراسی آري«

 و تظاهرات و مظاهر .آید می در خاصی صورت به یکدیگر به نسبت بوروکراسی و اصناف رابطه پس

 )صور( تظاهرات این نامید؟ توان چه را تظاهراتی چنین .شوند می تام و کامل حقیقت مدعی فریبنده، تجلیات

 نیامده »حکومت فلسفه بر انتقاد«کتاب در واژه این عین هنوز ولی دهند؛ می تشکیل را »دئولوژيای« یک

 )مادیت( ماتریالیسمِ اصناف« :کند می تدقیق موشکافانه را آن و برد می بکار را فلسفه واژه مارکس .است

 و اصناف بوروکراسی، دیگر، زبان به ».است اصناف )معنویت( اسپریتوالیسمِ بوروکراسی باشند، می بوروکراسی

 آرمانیت »مثالییِه ایدآلیته« عنوان به را بوروکراسی هم اصناف انگارد؛ می مادي واقعیت ي مثابه به را ها حرفه

 یک الحال فی متشکل، صنف ،)سیاسی غیر( ناسیاسی ي مدنی ي جامعه بطن در .کنند می ادراك خود

 دوگانه هاي صورت .است صنف یک بوروکراسی ،)حکومت( سیاسی ي جامعه بطن در .است بوروکراسی

 .کن، می توجیه را دیگري صورت، دو آن از هرکدام و شده مخلوط مختلف هاي صورت به جامعه، ي نامبرده

  .دهد جلوه قانونی را آنها مناسبات که شود می مدعی دارد را فلسفه یک وسعت که )تظاهري( تجالئی

 در تجال این .کند می معرفی عقالنی ي هماهنگی عنوان به را، اصناف و وکراسیبور یعنی را، آنها تجال، این

 ال به ال را ها برخورد و ها تضاد معذلک پوشاند، می را آنها روي کند، می مسخ را ها برخورد و ها تضاد حقیقت

 بوروکراسی ینهم نمایندگی به ـ حکومت سود آنجا در گیرد، می پاي بوروکراسی که آنجاهر .سازد می نمایان

 گروه منافع یعنی خصوصی، منافع حال، عین در آن همراه و( گردد می مشخص ماهیتی و حقیقت به تبدیل ـ

  ).جامعه منافع عام، منافع به موسوم سود و ـ اجتماعی هاي

 »واقعی« و شده واقعیت وارد است مربوط آن به تنگاتنگ که بوروکراسی و حکومت که است طریق بدین

 می اصناف علیه بر مبارزه وارد خاص، منافع راه در مبارزه در بوروکراسی  که است بعد به این از .شوند می

 ي وجودي علت علیه( مفروضات علیه بر که شود می منجر بدانجا خود، تثبیت یعنی نتیجه، احراز براي .شود

 جلو به مجموعاً را جامعه ،)نهضت( جمعی دسته حرکت یک که کنیم فرض اکنون .گردد کارزار وارد )خود

 به لحظه آن از که و گراید؛ تثبیت به رو )جزئی هاي گروه( اعضاء بین اورگانیک مناسبات که و سازد؛ سایق

 کند می تالش بوروکراسی اینجا در یابد؛ رهائی صنفی ي تنگی نظر و ضیق از تا بکوشد مجموع در جامعه بعد

 محو ،)کورپوراتیسم( صنفی یعنی مدنی، ي جامعه در کومتح اگر زیرا چه؟ براي .رسد ثمر به گرایش این که

 نتیجه در و .شد خواهد پاره تکه بوروکراسی، در یعنی سیاسی، درجامعه درحکومت، مدنی ي جامعه گردد،

 تجلیات( مظاهر ترین مرتفع سطح در .بوروکراتها ي استراتژي و تاکتیک :یعنی آمد، خواهد پدید بغرنج وضعی
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 سیاسی جامعه بطن به که مدنی ي جامعه مضاعف محو با آید؟ می بار به اي یجهنت چه )تصویرها ـ

 ،)گرائی صنف روحیه و اصناف( مدنی جامعه در سیاسی ي جامعه و یافته مکان تغییر )بوروکراسی(

 و شالوده قواعد، سیاسی، و فلسفی تصورات و مظاهرِ .گردید خواهند محو آن ضد ماتریالیسم و اسپریتوالیسم

 ي ایدئولوژیکی کاربریهاي و تضمینات و احتجاجات همراه به فلسفه .دهند می دست از را خود وجودي علل

 از خودش که و دهد می استناد حکومت و جامعه به هگل که متکامل عقالنیت .شد خواهند نابود همه خود،

 ي شگفتی در سفه،فل این آري کند، می تنظیم و تدوین را آن توجیهات و تجلیات و مظاهر فلسفی، نظر

 رساندنِ و »فیزیکی متا« ي جابجائی :یعنی گیرد، می پیشی عقل بر »پندار« :کند می جلوه محدود وسیعی،

اجتماعی شرایط در .مطلق مقام به جنبش برابر در موجود موانعِ و ها مضیقه و واقعی ي کننده محدود شرایط 

 و امور سایر و دین همانند نیر و فلسفه در مخصوصاً ها متعالی همانند ها محدودیت حکومت، تأیید مورد ي

 اصناف که »اي روحیه«همان .شوند می پذیرفته گیرند، می جان اندیشه و روحیه یا »پندار« بوسیله که آثاري

 در همدیگر علیه گاه بوروکراسی روحیه با صنفی روحیه .آفریند می حکومت در را بوروکراسی و جامعه در را

 می متحد هم با دهد قرار خطر مقابل در را آنها وضع جامعه حرکت که لحظاتی در لیو شوند، می ستیز

  .گردند

 خود به است حکومت تسلط تحت که اي جامعه در محتوا یک که صورتی .است صورت یک بوروکراسی

 النیتعق و( بیند می را صورت آن فقط و )آورد نمی حساب به یا( انگارد می نادیده را آن هگل که و گیرد می

 می را آن بیش و کم ـ که محتوا، یک از مأخوذ است صورتی از عبارت که بوروکراسی ).کند می تأیید را آن

 محتوا آن از دارد گرایش که ویژگیست این داراي ـ کند مقابله و مواجهه آن با بتواند اینکه بدون ولی پذیرد،

 خود بلکه کند، نمی اکتفا آن بر صورت تحمیل و محتوا این ي صوري تشکیل به بوروکراسی .کند جدا را خود

 اراده« ،»عالی«ي»آگاهی« را خود که است )صوریت( فرمالیسم عنوان به بوروکراسی .شود می فرمالیسم ش

 سودي ،)صوریت( فرمالیسم در یعنی آن، بوسیله و آن در .آورد می حساب به حکومت قدرت و »حکومت

 سقوط خاص سود ي مرتبه یا درجه به عام سود که، آن د،حالشو می )عام( کل ي مدعی )آن سود( خصوصی

 می نگه جاي بر پا را آن و آفریده خود که اغتشاشی و اختالط از حکومت، ابزار و آلت بوروکراسی، .کند می

 تا دهد می قرار حمایت مورد را »خصوصی سود ي تخیلی عامیت« بوروکراسی .کند می برداري بهره دارد،

 .کند تضمین را، خود روحیه و اندیشه یعنی را ،» عام سود ي تخیلی وصیتخص« منافع اینکه

 منافع مدافع که کند، می تأیید تصورخیالی، خیال، :مقام این در فقط را ها اتحادیه و »اصناف«بوروکراسی

 جویاي و خواهان صنف هر زیرا باشد، داشته هم موفقیت شانس است ممکن ماهرانه مقام انتقال این .اوست

 از و شود می آن تسلیم بعد ولی کند می مجهز را خود بوروکراسی علیه جهت همین به و است خویش نافعم

 به آن از و کرده همکاري بوروکراسی با خصوصی، منافع سایر علیه ها، اتحادیه علیه کرده، هم حمایت آن

 ،»کامل و تام اتحادیه« کراسی،بورو کشید؟ خواهد کجا به کار پس .نماید می استفاده ابزار و وسیله یک عنوان

 ریزد می هم در چنان را اتحادیه بوروکراسی، .شود می پیروز »ناتمام و ناقص ي بوروکراسی« ي اتحادیه علیه

 حائز شرایط یعنی خود، ي ویژه شرایط حفظ براي  هم را ظاهر این نماند، باقی آن از چیزي ظاهر یک بجز که

 نوعی به مدنی ي جامعه در که جوید می و کوشد می اتحادیه اگر پس .دکن می نگهداري تفوق، و بودن برتري

 )سیاسی غیر( مدنی ي جامعه نوعی به واقعاً حکومت یک بجز چیزي بوروکراسی یابد، احاله صغیره حکومت

  .نیست شده مسخ و مستحیل
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 مبدل واقعیت به فرمالیسم، ي مثابه به حکومت دیگر زبان به یا حکومتی فرمالیسم عمل، این جریان در

 وجود یعنی :کند می درست محتوائی خود براي گردد، می مؤثرتشکیل قدرت عنوان به حکومت این .شود می

 خود ،)دیوانخانی(بوروکراسی است، پراتیک اوهام از منسوجی ،)دیوانخانی( بوروکراسی که آن حاصل .خودش

 اوهام، تخیالت، واقعیت، .صالحیتش و یتشاهم مقامش، خودش، درباره اوهام از مملو ولی است، پراتیک یک

 و آن الزامِ حکومت، وهمِ ناقلِ پشتیبان، حامل، بوروکراسی، .شوند می برهم و هم در )دار تأثیر( کاربري

 همچنانچه ،)مذهبی(االهیاتی و )دهائی(یسوعی روحیه به است شبیه بوروکراسی ي روحیه .است آن عقالنیت

  .کلیسا به حکومت و ندی به است شبیه سیاسی ي جامعه

  »الرهبان جمهوریه هی البیروقراطیه«

  »آخوندي جمهوري یعنی ، بوروکراسی«

  )فرانسه به مارکس متن در(

“LA BUREAUCRATIE, C’EST LA REPUBLIQUE PRETRE”  

 به )آگاهی( معرفت و وجود میان عقالنیت و واقعی میان هگلی تشابه که کند می ایجاب دیگر بار تحلیل، 

 خواهد در به آب از زائد ي وراجی و وهمی احوال از بافته و مجوف متراکمی، واقعیت چنین .شود ریخته دور

 این اگر .گردد می متجسم کذاب حتی و فریبنده ناقص، ولی عقالنیت، نوعی حکومتی، ي بوروکراسی در .آمد

 ارگانیک وحدت به تعلقم فقط که باشد هائی قدرت و حقوق غاصب اگر کند، تظاهر یافته تکامل عقالنیت

 و فریبندگی و وهم قلمرو در همه اینها باشد، است نموده پر را شکافها و کرده حل را تناقضات که اي جامعه

 و پوشش براي )]مدون و منظم ي فلسفی نمایانگر و تظاهر[(ایدئولوژي یک لزوم فقط .است محض کذب

نشان انحرافات و ها ماهیت تغییر و )خالها( ودهاکمب اختفاي براي ،)دیوانخانی( بوروکراتیک سیستم حفظ 

  .است عقالنی الزامیت فاقد ]حکومتی ـ دیوانی[ »اتاتیک ـ بوروکراتیکو « ساختمان این که دهد، می

 هدفها از که است اي ویژه منافع و اهداف داراي حکومتی، روح تجسد یعنی بوروکراسی، که واقعیت این از

  شود؟ می استنتاج چه ستا متمایز حکومت خاص منافع و

 حکومتی منافع و اهداف مغایر طوالنی مدتی به گاه یا و گهگاه ،)دیوانخانی(بوروکراسی منافع و اهداف

 روح بی واقعاً حکومت که کرد خواهد مالحظه حکومت، )فورمل( ي صوري ي روحیه یعنی دموکراسی، .است

 کانتیسمی اخالقِ به را کوشش این و کند؛ طرف بر را )]فقدان[(نقص این تا کوشید خواهد جهت بدین .است

 تا کوشید خواهد بوروکراسی .قطعی امري به صوري، اي وظیفه به تبدیل :ساخت خواهد تبدیل )کانتی(

 و حکومت میان .شد نخواهد بهتر حکومت ي عالی ي معنا و هدف خودش نظر به ولی کند اصالح را حکومت

 میان هاي درهمی و تغییرات همان همانند که آمد خواهد بوجود نگیدگرگو و انحراف و اغتشاش بوروکراسی،

 میان کلی تقلیب و تغییر و اختالل اینجا در .بود خواهد )]وغیره ها پیشه ، اصناف[( ها اتحادیه و بوروکراسی

 و محتوا؛ با را محض صورت بندانه، چشم روشی با بوروکراسی، .یافت خواهد وقوع )]معنی[(محتوي و صورت

 اهداف به حکومت هدفهاي پس .کرد خواهد عوض پراتیک فعالیت با را فورمل هدف یعنی صورت، رابا توامح

 نخواهد برطرف را ها برخورد و تضاد الینحل ي برهمی و هم در عکس، بر و گردید خواهد مبدل بوروکراسی

  .کرد

 بندي چشم حلقه« رهاستعا ولی .شود خارج آن از تواند نمی کس هیچ که است اي حلقه بوروکراسی،

 باالست، به پائین از مطبق مراتب سلسله زنجیر یک حال عین در حلقه این ».کند می اشتباه دچار را انسان

 جهنم اي سلسله ))حلقات(( دوایر دانتی تصویر عبارت این در مارکس که آید می نظر به( رأس در اسفل دوایر
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 وجود چگونه و است؟ مبتنی چه بر مراتب سلسله و یجتدر این ).کند می دنبال شان پیچیدگی درهم در را

  .بدانمکاري و دانش مبناي بر شود؟ می توجیه مراتب سلسله

 دفاتر آن که کارشناسانی و اداري صالحیت ،)دیوانی فراست( بوروکراتیک دانش این بررسی به اکنون 

  . پردازیم می اند کرده اشغال را اداري

 مجمعی یک اي، مجموعه تا کند می تالش دانائی این .است اي ویژه خصوصیات داراي دانائی این

 آن درستی که اي منظومه خصلت این .دهد تشکیل را )سیستم( منظومه یک سخن کوتاه متوافق، و همخوان

 می اعتالء حقیقت معیار تراز به را آن کند، می تضمین را بوروکراسی حقانیت است شده ثابت فلسفی نظر از

 در دانائی سیستم اوالً .کند نمی مقاومت انتقاد برابر در سیستم .گذارد می کنار را تظاهرات و اوهام و دهد،

 ي آگاهی و علم سیستم، این در .بدانمکاري و دانائی )بندي درجه( مراتب سلسله یک از شود می عبارت عمل

 ها، مادون .پذیرد می را اعضاء ي تجربی جزئیات ولی .است اسفل اعضاي ي آگاهی و علم از بیشتر اعلی، رأس

 یکدیگر متقابالً ترتیب بدین .کند درك را عام و کلیت عقالنیت، است قادر )مغز ـ سر(رأس که کنند می خیال

 و جزء :شود می مضاعف بدانمکاري و دانائی ).خورند می را یکدیگر گول( دهند می قرار استفاه سوء مورد را

  !گذرد می فلسفه در که آنچه همانند .روحی و يماد توهمی، و واقعی عقالنی، و تجربی کل،

 :گیرد می معنا دو )موضوع( چیز هر .شود می مضاعف انگاره، معروف یا معروف، موضوع هر که قسمی به

  . )بوروکراسی براي بوروکراسی، بوسیله بوروکراسی، در( بوروکراتیک دیگري پراتیک، و واقعی یکی

می مضاعف و تقسیم گذرد، می فلسفه در که آنچه همانند نظمم تدوینِ با همخوان، ي ادعائی معرفت 

 عملِ و رفتار ي نحوه درمورد ولی ).ولونتاریسم ـ تیویسم پوزي( گرائی اراده ـ رافضی یا گرائی اثبات :شود

 مسئله دارند، مداخله ها اراده و قدرتها عملیات، حال این در که که آنجائی از اشیاء، و انسانها ي بوروکراتیکی

 وجود حسب بر واقعی، موجودات با ،)واژگون جهان( معکوس محیط این در .است فلسفه مورد از تر وخیم

 معناي .شود می معامله و برخورد )دیوانخانی( بوروکراتیک دنیاي در تصویرشان حسب بر و بوروکراتیکی

 .شود می مادیت جایگزین هم روحانیت و گردد می واقعی معناي جایگزین راستی به شده، جابجا غیرواقعی

 می تصاحب و تسخیر را آن دهد؛ می اختصاص خود به را اجتماعی نظمِ بی و متفرق عقالنیت بوروکراسی

 دو( مضاعف صورت به معقول غیر وضعِ و شده تبدیل خود مخالف به عقالنیت این بعد، به دم این از کند؛

 .دارد وجود هم دیگري تر وخیم تضاعف یا تقسیم .دکن می تجلی)گرائی واقعی غیر( قعیت وا غیر و )اي چهره

 .یابد می تحول راز و سر به دانش و معرفت و گردد می تبدیل رمز به و شده متحول )کاردانی( دانمکاري

 و کاردانی رمز :از ست ا عبارت )کارمندي ـ دیوانخانگی( بوروکراسی ي دهنده تشکیل گروه ي روحیه

 خارج، از بوروکراتیک اتحادیه مسدود خصلت بوسیله و درون در مراتب لسلهس بوسیله  تنگاتنک که صالحیت

 بطور ایدئولوژي با( دین و فلسفه با جدیدي)آنالوژي( شباهت و همانندي درست .است شده حفظ حسودانه

 .گیرد می دراختیار را آن موجودیت و وجود و کرده تسخیر را حکومت بوروکراسی ترتیب بدین ).عام و کلی

 مال لجن و لوث مانع نتیجه در و عمومی افکار و حکومت میان واسطگی شود می بوروکراسی مقامِ و قشن

 پس .گردد می - است )دیوانخانه سر تاج( بوروکراتیسم سر تاج و عالی روح که حکومتی یعنی -حکومت شدن

 خلقیات رینت درخشان و روحیه پرستی، قدرت .سیادت و سلطه چیست؟ کذائی دانش این مؤثر اساسِ

 به ایدئولوژي .است )دانمکاري( کاردانی سیستم با د متضا که اي نتیجه .دهد می تشکیل را بوروکراتیکی

 واقعی، موجودات نمایشِ و تظاهر و آسمانی و آرمانی نمایانگر یعنی معنویات، .شود می دگرگون نسبت همان

 ابلهانه، ایمان ماتریالیسم منفعل، و کورکورانه تاطاع ماتریالیسم .شود می خبیث و کریه گرائی ماده به تبدیل
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 مسئول و کارمند( بوروکراتیزه فرد براي .ماشینی امور و سازمانها و صورتها در محکوك فعالیت ماتریالیسم

 رزق و خدمتی دوران سرنوشت :شود می او زندگی پود و تار حکومت ي عالی هدفهاي ،)سیستم در رتبه عالی

 یک وجود در برایش حکومت وجود شود، می خالصه )اداري( دفتر در او موجودیت ینکها به نظر .او روزي و

 به آنها بین رابطه تنها که بوروکراتیکی روحیات از ثابت اي مجموعه :گردد می خالصه اداري سازمان و صورت

 و خالی ،واقعی شناخت .شود می محدود کورکورانه منفعل اطاعت و شده بندي درجه دستی پائین دستی باال

 دفتري تخیلی زندگی و دروغی دانش نماید، می گون مرده واقعی، ي زندگانی سیماي گردد؛ می پوك

  .شوند می جازده حقیقت عنوان به بوروکراتیکی مراتب سلسله و مدارج و )اداري(

 ولی کند، می عوض دنی و خبیث ماتریالیسم با را خود ایدئولوژي بوروکراسی که است درست

 می .پندارد می مایشاء فعال را خود بوروکراسی، .دارد می نگه را خود خطرناك ایدآلیسم کریه، یسماسپریتوال

 مسئول و دفتري کارمند( بوروکرات شخص .کند مطلق فاعل و العلل علت )را خود اراده( را اراده کوشد،

 از نماید؛ اثبات و دهد نشان خود فعالیت بوسیله را خود موجودیت است نیازمند که کند می احساس )اداري

  .شود می او ي حیاتی فعالیت تام هدف و موضوع ، مافیها و دنیا بعد، به لحظه این

 ـ فلسفی سیستم ي اجتماعی حقیقت« که اي اندیشه برابر در هگل ي گیري موضع و پاسخ ببینیم

 تماثل یک با را راسیبوروک هگل چیست؟ دهد می قرار بنیادي انتقاد مورد و کرده اخذ و جذب را او »سیاسی

 تناقض در متجسد، اندیشه این جوهر، این ولی .کند می معاوضه ایده، تجسم یک با جوهر، یک با ،)هویت(

 )متد( روش تعیین و تعریف .ایدئولوژي و فلسفه همانند .هگلی )سیستم( ي منظومه همانند .است معجون

 استفاده مورد و گرفته را )آروینی( تجربی مالحظاتی هگل، .است منطق هگل روش .نیست مشکل هگل

 ي»اتا« به مربوط کلی بطور و پروس حکومت ي باره در هم و پروس ي جامعه در که تجاربی( دهد قرارمی

 ]PARTICULARITÉ[ تفرداتی( خصوصیاتی عنوان به را ها آروین این ادخال هگل، ).است آمده عمل به مدرن

 مکانیسم یعنی .دهد می انجام ]SPECIFICITÉ )[ها نوعیت و ها یتذات( گذاشتن کنار با عام، ي مقوله یک در

 سوء با را خود )دیالکتیکی(ي مجادله روش هگل ].»SUBSOMPTION«[جنس و نوع رابطه و مرجوعیت

 فقط .دهد نمی ارائه را سیاسی ي تنه منطقِ هگل، .کند می تکذیب خودش، علیه ادراك و منطق از استفاده

 یک در را خود منطقِ یعنی :بدهد سیاسی اي پیکره یا تنه خود، منطقِ به که کند می اکتفا نکته این به

  .سازد متجسد »سیاسی ـ فلسفی «سیستم

 ي مسئله ي باره در مثالً شود، می افکار شلوغی دچار کند می مطرح را عینی مسائل که وقتی هگل،

 و )GOUVERNEMENT( دولت و )شهرها و دهات ـ ها کورپوراسیون( سندیکاها میان اداري روابط به مربوط

 انتخاب، :کند می پیشنهاد را معجونی هگل، ؟ باال از انتصاب پذیرش؟ و تأیید گزینش؟ .مدیران انتصاب مسئله

 .شود می شناخته هگل سیستم عام دوگانگی مخلوط، سیستم همین از .مقامات تصویب با همراه سپس ولی

 شهربانی، ها، دادگاه کار :نیست آشنا کند، می تنظیم را آن خود که اتا، منظومه ي حقیقی مکانیسمِ با هگل

 ي جامعه باالي نیز و خارج که بدانجهت حقیقت، حکومت،در .مقامات هاي مقام قائم و مسئول مقامات کار

 قائم و مسئول مقامات طرف از رویاروئی این در که ترتیب بدین است، مدنی جامعه علیه است، واقع مدنی

 ،)پلیس( شهربانی .شود می حمایت اند، یافته قدرت و شده گماشته دوانده، ریشه اتا، خود بوسیله که ها مقام

 بلکه باشد، نمی عمومی منافع مدیریت هم کارشان و نیستند مدنی ي جامعه ارگانهاي ادارات، ها، دادگاه

 به دادن سامان و سر و کردن ارهاد به شود می محدود هم شان وظیفه که و »اتا« نمایندگی دفاتر از عبارتند

  .مدنی جامعه ضد بر »اتا« کار
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 ي فلسفه ي بنیادي انتقاد که کنیم اثبات و ورزیم اصرار مقال این در که شود می احساس نیازي آیا

 این شناسانه جامعه تحلیل با همراه )انتقادي( بوروکراسی ي بنیادي انتقاد اتا، ي بنیادي انتقاد سیاسی،

 تعمیم ي »ساالرانه مردم« ي ادارگی خود :شد خواهد منجر انقالبی ي پراکسی یک به ،)عقولالم عقلیات(

  ؟»اتا بدون« بوروکراسی، وجود بدون هم آن گسترده، جا همه و یافته

 نه و خیال و خواب در نه و( گردد خاص منافع عمالً عام، منافع که است حاصل موقعی بوروکراسی امحاي

 منافع در عام، منافع تراز به واقعاً خاص، سود که کند می پیدا جا موقعی شرط این و ،)نهپرورا خیال انتزاع در

 و مارکس گزارش و طرح این .یابد اعتال مدنی ي جامعه سراسر ،»ها اتحادیه« همه جامعه، همه مشترك

  :شود می منتهی زیر ي عمده نتیجه به داشتیم بیان آن از ما که تفسیري

  .»یسمکمون« تعریف نخستین

 مردم حتی ماورايِ در که مطلوب ي سازمانی و اصولی توافق و همسازي هماهنگی، بود خواهد چنین آري

  .است شده حاصل )سیاسی جامعه و »اتا« عنوان به دموکراسی( سیاسی ي ساالري

 در جامعه، )RATIONNEL( تعقلی خصلت بوروکراسی، عقیده به نیز و هگل ي عقیده به که است راست این

 مقام به تواند می سیاسی ي جامعه عضو وند شهر هر :یابد می تأمین )دموکراسی( ساالري مردم نوعی با رابطه

 ،»اتا« بین مدنی، جامعه و سیاسی جامعه بین هویت ي همانی این و تشابه تضمین این و .برسد کارمندي

 ترتیب همین به .شود کشیش تواند می ولیککات آدم هر ترتیب همین به .است شهروندان جمع و بوروکراسی

 به کرده فرار تواند می ارتش دو آن از ازیکی سربازي هر شوند، می روبرو هم با متخاصم ارتش دو که وقتی

 ي بوروکراسی سیستم .گیرد می انجام مسابقات طریق از کارمندان استخدام این .بپیوندد به دیگر ارتش

   .شود می مسابقه سیستم یک به تبدیل لی،عم ي زندگی در ،)دانمکاري( دانش

 قراري بر شدن دوز پینه براي بودي، عقالنی واقع به هگلی ي»اتا« اگر گوید می مطایبه و مزاح با مارکس،

  .داشتی بیشتري ضرورت مسابقه، امتحان ي

 یک شدن، کارمند براي مسابقه امتحان عقالنیت، ي مدعی حکومت این در که، است این حقیقت

 تفوق عنوان به بوروکراتیکی دانائی)سیستم( منظومه شناختن قانونی و رسمیت به :سازیست ظاهر و مالیماس

  .فراموشخانگی نوعی ي برتري و

 ي کاري دانم( دانائی نوع دو اینجا در عکس بر بلکه ندارد، وجود وحدت استقرار و عینی رابطه اینجا در 

 نیاز مورد »اتا« در زندگی براي که دانشی دیگري و مدنی ي جامعه در زندگی علم یکی :دارد وجود )مضاعف

 رسمی ي شناسی رسمیت به دارد، وجود دانش ي تعمیدي بوروکراتیکی یک گفت توان می فقط .است

 یعنی( مطهر و مقدس دانشِ به )مدنی پس کار، تقسیم در و کار در حاصل تجربی و آروینی( ِکفر دانش ارتقاي

  ).رمز و صالحیت از ممزوجی یا مخلوط سیاسی، ي جامعه انشِد و بوروکراتیکی دانش

 مسخرگی به موقعی )عالی تحلیلیی ي اینهمانی تئوري( حکومتی تعادل و منطقی ترابط هگلی، ي تئوري

 زیرا است مضحک تئوري این .دهد می قرار بررسی مورد را کارمندان حقوق موضوع فیلسوف که کشد می

 )مسئولیت ـ شغل( وظیفه است؛ گذشت و فداکاري مستلزم )وظیفه( غلش .گردد می مضاعف زود خیلی

 وظیفه از اخالقی بناي بر که پذیرد می استحکام موقعی فقط حکومت کند؛ می الزام را وظیفه انجام احساس

 کارمند حقوق این و است حقوق مستلزم هم شغل .گردد شغل به تبدیل باید وظیفه ولی .باشد مستقر عامه

  .!..شود می مدرن جامعه استحکام موجب که خالق،ا نه است،
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 تضمینات فیلسوف که وقتی کند می تولید ناراحتی و شود می مضحکه درحدودي هگلی، ي تئوري

 ادعا هگل .دهد می قرار بررسی مورد بوروکراسی علیه را آن از دفاع و قدرت هاي استفاده سوء علیه را جامعه

 عین در که است )تضمینی( حمایتی یلوسا و سیستم متضمن و شامل نفسه، فی مراتب، سلسله که کند می

 حریف« که دهد می جواب مارکس .دهد می قرار تفتیش مورد را خود هم و کند می نظارت هم حال،

 سندان او آید، می فرو پائین به که چکشی مقابل در .است بسته پایش و دست اینجا در بوروکراسی، »مخالف

 آري کجاست؟ بوروکراسی علیه حمایت و دفاع .کند نمی حل را کسی مشکل سیستم ینا و .باالست به متوجه

 البته ).افسد به فاسد دفع به شبیه چیزي( .است شده حذف بدي بزرگترین بوسیله بدي کمترین راستی، به

  .کند بازي نقشی تواند می ـ کورپوراسیون و بوروکراسی بین نشده حل برخورد برخوردـ که هست هم درست

 ها کورپوراسیون مبارزه سیاسی، ي جامعه ضد بر مدنی جامعه[ مبارزه امکان مبارزه، گوید، می مارکس« 

  .»...مبارزه همین یعنی :تضمین !آري ]بوروکراسی علیه تنه و حکومت ضد بر

 دانائی مکانیسمِ مقابل موازنِ ي وزنه که آنها اخالقیات به مسئول، کارمندان آدمیت به مارکس اما

 مسئول کارمند ي وظیفه و تالش و کوشش .ندارد اعتقادي چندان بود، توانستی واقعی، فعالیت و )انمکاريبد(

 با هگل نیست؟ اش مره روز زندگی روزي و رزق و موجودیت آیا ،)دولتی بخش هاي موظف( منصب صاحب و

 ماهیت و جوهر در که شدک می پیش را ایده این ،)معادل اخالقی وزنه(اخالقی مقابل موازنِ ي وزنه طرح

 .زیبا طرحی .کند می حراست و حفظ خودش]انحراف[ علیه را کارمند آدمِ ،)انسانی ي جنبه( آدمیت کارمند،

 نقش پایه، این روي بر که است مدعی هگل )!دوپهلوئی( !اي دوگانه مقوله چه !روحانی تعادل !وحدتی چه

 اجتماعی ي طبقه عنوان به »دانائی سیستم« نقشِ عنیی .کند بنا را ها موظف نقش یعنی متوسط، ي طبقه

  ).اونیورسل( پهنا جهان ي

 کند، می معرفی عادت اسیر ماشینی را آن که وقتی دهد می توضیح بهتر را بوروکراسی روحیه هگل،

  .دهد می اختصاص محدود فلکی از فرد به منحصر افقی بوروکراسی به که وقتی

 ي بوروکراسی ي شناسی جامعه مخصوصاً بوروکراسی، نوع هر لشام بوروکراسی ي شناختی جامعه

 اعتال به رسد چه تا شود، واقع قبول مورد صورت بدین تواند نمی بوروکراتیکی عقالنیت .شود می حکومت

 انتقاد فلسفه، انتقاد یعنی :بود نتواند جدا مضاعف انتقادي از آن بر انتقاد ولی .مطلق حد به آن رساندن

  .حکومت

 آن ي اجتماعی پشتیبانِ از و حکومت از بنیادي انتقاد گونه این با مارکس که شود گفته است ممکن

 را عقالنیت این هگل، .کند می طرد را جامعه ي سنخی مالزمِ و الزم عقالنیت یک ي نظریه بوروکراسی،

 نشود، پذیرفته عقالنیت این که اي لحظه از .است ساخته هم مدون را آن و شناخته رسمیت به شناخته،

 دستگاه خواهند می .ارادیت سوي به عودت و مراجعت یا بود، خواهد آنارشیسم سوي به سایق یا حرکت

 واحد، آن در خواهند می .کنند خرد اجتماعی، ي تنه اعضاي و متمایز عناصر رهائی خاطر براي را حکومتی

 شناسان، جامعه پردازان، نظریه اکثریت قبول مورد خصلت( تنه این ي عقالنی هم و ارگانیکی خصلت

 غیر ي الساعه خلق ي بنیادي عملِ یک یا آن جاي به شود، گفته بهتر یا کنند، عوض را )اقتصادیون مورخان،

 متوسل »عقالنی پذیره پیش« عالی، اي اراده دخالت به یا بگذارند، آنارشیست، عناصر با بالشرط، و ارادي

  .گردند

 .شود می یافت نوشته،1843 سپتامبر در )RUGE  ( »روژ« براي مارکس که اي نامه در ایرادات، بدین پاسخ

 اجتماعی، و تاریخی ي توسعه راه در مفروض اي لحظه ازآغاز ولی دارد، خود وجود براي دالیلی حکومت،

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



91   جامعه شناسی مارکس

 تنها نه .کند می ضرور را حکومت امحاي است، متکی هم آن بر و بوده توسعه این از  ناشی و مولود که دلیلی

 با ما .باشد عقالنیت معکوسِ واقعیت که آید پیش است ممکن بلکه نیستند، منطبق هم بر عقالنیت و واقعیت

 وضع( ترین واقع آن، در که کنیم، می زندگانی ،»واژگون جهانی«در حکومت، وجود با داري، سرمایه وجود

 در و )سیاسی ي جنبه واقعیت از کمتر واقعیتی با( آید می حساب به ترین، غیرواقعی )اجتماعیت ـ اجتماعی

 )قماش هر از ها، واسطه( هاتر پائین آن، در و ، شوند می سوبمح آخریها) خالقان کارگران،( ها اولی آن،

 گذار .اند افتاده قلم از ملموس و عینی شرایط واژگون، جهان آن در  کالم، خالصه و اند، محسوب خالقان

 با جامعه و جهان بیشتر کردن عقالنی :از است عبارت اوضاع و موقعیت این از )سرگذاشتن پشت ـ عبور(

  .عالی وحدتی ي برقراري با ،»واقعیت ـ عقالنی« : حقیقیِ)وحدت( اتحاد ایجاد

  :خوانیم می است نوشته ]RUGE[ »روژ« به که باال در نامبرده نامه در مارکس که را آنچه اکنون

 هر از است ممکن انتقاد این بربنا .عقالنی صورت تحت همیشه نه یول است، داشته وجود همیشه عقل « 

 واقعیت توسعه و گسترش براي موجود، واقعیت ي ویژه صورتهاي و پراتیکی و تئوریکی ِمعرفت صورت نوع

 حکومت واقعی، ي زندگانی مورد در ولی .گردد آغاز خود مطلوبِ ي نقطه وآخرین هدف عنوان به حقیقی،

 خود، مدرن صورتهايِ در نشده، واقع سوسیالیستی توقعات تأثیرِ تحت آگاهانه که هم ائیآنجاه حتی سیاسی،

  ».باشد می عقل توقعات متضمنِ دقیقاً

 همه در .دارد وجود اش سازمانی ظرفیت و لیاقت در خود، عمل نحوه در عقالنی، چیزي حکومت، در پس 

 حکومت این باشد، داشته وجود حکومتی که آنجا هر .داند می مستلزم و محقق حدودي در را عقل حاالت،

 رجال در مظهریت و نمایندگی این هم حدودي تا البته و کند؛ می معرفی عقل نماینده و مظهر را خود

 .دارد وجود اش، پولیسی سیستم در حتی و مدیرانش در هایش، درمتخصص تشکیالتش، در اش، حکومتی

 PRÉSUPPOSITIONS( خود واقعی هاي انگاشته پیش و )ئوریکیت( نظري تعریف میان تضاد با جا همه ولی

RÉELLES(شود می درگیر. خود، نفس در حکومت، یعنی ندارد، وجود خودش، با برخورد و تضاد بدون حکومت 

 .شود می لمس جا همه اجتماعی حقیقت پس .است )خودشکنی( خودخوري )جرثومۀ( بذر حامل

 مبارزات ملخص سیاسی حکومت است، بشریت )تئوریکی( ي نظري مبارزات ملخص دین همانطوریکه

  .اوست )عملی( ي پراتیکی

 همه بیانگر ،)سیاسی حکومت نظر نقطه از یا( )SUB SPECIE REI PUBLICAE( سیاسی حکومت پس

  .است اجتماعی حقایق همه اجتماعی، نیازهاي همه طبقاتی، مبارزات

 اسیر قیمت هر به و سادگی به بایستی نمی .یردگ قرار بررسی مورد نزدیک از بایستی می حکومت

 اجتماعی، هاي نیاز مجموعه عنوان به ملخص، عنوان به بایستی حکومت .گردد شکسته یا و شود دگرگونی

 در که گیرد سرچشمه واقعیت این از بایستی حکومت انتقاد .شود واقع بررسی تحت اجتماعی حقایق مجموعه

 پوشانده ولی بوده حکومت در محاط که را آنچه آن، در »نظري اندیشه« آن، نام به که دارد وجود حقیقتی آن

 ي اجتماعی حقیقت یک همانطوریکه دارد، وجود فلسفه ي اجتماعی حقیقت یک .یابد می باز است، مخفی و

  .دارد وجود سیاسی

 تشکلم )انجمنی( اي جامعه سابق، ي مدنی ي جامعه جاي به خود، تکامل درجریان رنجبر، طبقه «

 کلمه دقیق معناي به سیاسی قدرت دیگر و .کرد خواهد طرد را آنها هاي تضاد و طبقات که ساخت خواهد

 فقر[ » است مدنی جامعه در تضاد رسمی )چکیده( ي خالصه دقیقاً سیاسی قدرت زیرا داشت، نخواهد وجود

  ].1845 فلسفه
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 و ها نهاد نزدیک، خیلی از مارکس که کشاند می فرض بدین را انسان بوروکراسی، ي انتقادي تحلیل 

 مارکس براي که آنچه .نیست چیزي چنین هرگز .باشد کرده مطالعه را گوناگون هاي حکومت هاي اساسنامه

 عالقه و توجه مورد که است جامعه با حکومت ي رابطه بلکه نیست، خود ي خودي به حکومت است جالب

 )تاکتیک امر( حکومت داخل در »سیاسی)موقعیت(اوضاع« درباره اساساً سیاسی، تحلیل و تجزیه .اوست

 موقعیت«به اساساً سیاسی، آنالیز .باشد می جامعه داخل در »حکومت)موقعیت( اوضاع « باره در بلکه نیست،

 بطن در »حکومت موقعیت« باره در آنالیز بلکه ،)تاکتیک مسئله( ندارد کاري حکومت داخل در »سیاسی

  .است جامعه

 را حکومت آن یا این دلیل، چه به پس .است سیاسی عملِ یک سیاسی، ي شناسی جامعه ،مارکس نظر به

 مارکس که بدیهیست دهیم؟ قرار بررسی مورد ،)مطالعه خاص هدف( مشخص موضوع یک عنوان به نفسه فی

 قافله در که انگلستان :دهد می انجام دارد دیدگان مقابل که آنچه ي پایه بر را مختلف حکومتهاي ي مطالعه

 وزنه دموکراتیکی زندگی بر و اجتماعی توسعه دوش بر حکومت که جائی دارد، قرار رأس در صنعتی نمو ي

 قابل غیر موانع با خود برابر در اینکه بدون ولی دشواري، به پرولتاریا که جائی کند، نمی تحمیل سنگینی اي

 مهاجم بوسیله کشور یک فتح قهر، دمولو که است ممکن حکومت .گشاید می را خود راه شود، مواجه گذر

  .بماند پایدار ،)وظیفه( نقش ایفاي بدون ،»اجتماعی پایگاه«بدون تواند نمی ولی .باشد بیگانه هاي

 مخصوص هاي ارگانیسم کار، ساده تقسیم با ً اصالتا تشکیل، بدو از مشترك، منافع از دفاع براي جامعه « 

 گذشت با دهد، می تشکیل را آن قله ،»حکومت نیروي« که )گانیسمار( تشکیالت این .است آفریده را خود به

 اربابی مقام به جامعه ي خدمتگزاري محل از یعنی دهند؛ می قرار خود خاص منافع خدمت در را خود زمان

 اثر در«: اینکه دادن نشان با پاریس کمون از پس انگلس و مارکس لحن، بدین  53 .»یابند می ارتقا جامعه ي

 ،»شود می جدید اي مرحله وارد آن حکومت و دار سرمایه طبقه علیه کارگر طبقه ي مبارزه پاریس، ي مبارزه

 ولی است، کار ي اجتماعی تقسیم مولود حکومت که هم چند هر .کنند می توصیف عام بطور را حکومت

 در »حکومتی« چنین وجود آنجا، از و .دهد می قرار جامعه )مافوق( باالي در را خود و داده صورت تغییر

 و بغرنج دولتی مکانیسم با نظامی، و بوروکراتیکی وسیع تشکیالت با اجرائی، ي قوه « :دارد قطعیت فرانسه

 سرباز، هزار پانصد از متشکل دیگري ارتش و موظفان و کارمندان از ملیونی نیم قشونی مصنوعی، و تودرتو

 را فرانسه ي جامعه ي بدنه اي پوسته همانند که )زالو از ساخته عظیم اي صخره( پارازیتی وحشتناك گروه

 افول برابر در استبدادي، ي مونارشی عصر در کند، می پر آنرا هاي سمبه و سوراخ همه و پوشاند می

  .گردید تشکیل کرد، تسهیل را آن واژگونی که فئودالیته،

 زمین اشراف آمد، در »حکومت« قوه تصرف به همه شهري، مالکان و داران زمین کالن ي اربابی مزایاي

 قرون متناقض مسلَط حقوق جغرافیاي ي نقشه شدند؛ رتبه بگیرعالی حقوق موظفان و کارمندان به تبدیل دار

 کارخانه یک همانند و شده تقسیم کارش که گردید، حکومتی قدرت یک منظم نقشه به تبدیل وسطائی

  .است گردیده متمرکز

 را ایالتی بلدي، سرزمینی، محلی، مستقل، هاي قدرت ي مهه ریزي هم در که فرانسه انقالب نخستین

 ي مونارشی که را کاري که بود مجبور الزاماً بود، داده قرار ملت ي بورژوائی وحدت ایجاد براي خود وظیفه

 سمت و مزایا توزیع گسترش، حال عین در و )سانترالیسم( تمرکز :یعنی دهد توسعه و ادامه بود آغازیده مطلق

                                                          
53. Cf. Introduc on de F. Engels à la Guerre en France (éd.fr., pp.16 – 17).
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 قانونی ي مونارشی .داد سامان و سر را حکومتی مکانیسم این تکامل ناپولئون، .دولتی قدرت ابزار ستگاهد و ها

 به متزاید بیشتر، کار تقسیم افزایش از بود عبارت دادند انجام که کاري تنها ژوئیه، ي مونارشی و )سلطنت(

 مصالح نتیجه در و کرد می ایجاد را يجدید ذینفع هاي گروه بورژواز ي جامعه درون در کار تقسیم که نسبتی

 عالی، نفع عنوان به فاصله بال مشترك، نفع هر .گذاشت می وجود عرصه به پاي حکومت اداره براي اي تازه

 مثالً :گردید می تبدیل دولتی فعالیت هدف به و شد می خارج جامعه اعضاي ابتکار از و جدا جامعه از عام،

 و )دولتی( ملی اموال آهن، خط تا دهات، کوچکترین ي اداري مراکز الکیتم و مدرسه براي خانه پل، ساختن

  ».... .دانشگاهها

 کنند خراب اینکه جاي به را آن )1848 ، 1830 ،1793 ، 1789( متوالی انقالبهاي که عظیم بناي این

 می روزيپی ي طعمه شکار، و غنیمت بهترین را آن قدرت، احراز براي مبارز حزبهاي که و کردند تکمیل

 کشاورزان :فرانسه ي جامعه ي طبقه شمارترین پر روي بر بود؟ مبتنی )اي قاعده( بنائی زیر چه روي بر دانند،

 کنند، می زندگی همانندي وضع در همه آن، اعضاي که« دهند می تشکیل را عظیمی ي توده اینان .پا خرده

 مناسبات آنها بین اینکه جاي به آنها، تولید ي نحوه .باشند متحد هم با گوناگون مناسباتی با اینکه بدون

  ».است ساخته جدا هم از را آنها کند، ایجاد متقابل

 می که دهند می تشکیل را مشخصی ي اجتماعی و اقتصادي کوچک واحد یک زمین، تکه هر خانواده، هر

 زمینی تکه کنارش در .هایش بچه و زن )اش خانواده( و کشاورز زمین، اي تکه« .بماند و باشد کفا خود کوشد

 می تشکیل را اي دهکده )اي قریه( ها خانواده این از چند تعدادي. )دیگر اي خانواده( دیگر، کشاورزي دیگر،

  .»را استانی )قرا( دهکده چند تعدادي و دهند

 آنها بین اینکه به نظر معذالک دهند، می تشکیل را طبقه یک اقتصادیشان شرایط بدلیل پا، خرده دهقانان

 ي طبقاتی منافع دفاع از آنها .دهند نمی تشکیل را حقیقی اي طبقه ندارد، وجود محلی روابط بجز ناسباتیم

 اربابهاي ي نزله بمه حال عین در آنها نمایندگان « .باشند خود نماینده خودشان توانند نمی آنها .عاجزند خود

  54» .مطلق ي لتیدو قدرتی همانند دست، باال مسئول مقام یک همانند هستند، آنها

 به تاریخچه .شده گذاشته تمام سنگ چیز همه ي باره در .است محض حقانیت صفحات این شهرت

 وجود با( شود می متراکم زنده اي مجموعه در )مکرر اي گفته به( لغوي تطور .شود می مختوم جالب جدولی

 لطمه بنیادي، انتقاد عمل، مشاجره، چگونه که دهد می نشان مارکس، ).نمایند می زنده ها گفته زمان گذشت

 به گیرند، انجام استحکام و نبوغ با انتقاد و عمل مشاجره، که وقتی عکس بر بلکه زند، نمی علمی عینیت به اي

 در حکومت )هاي سرچشمه( ي مبانی :شده گفته چیز همه صفحات این در .گردند می منتهی ژرف عینیت

 پارازیتی ي جنبه ؛)نسبی( قحطی در یعنی مولده، نیروهاي از فیفخ ترازي با سیاسی هاي نقش کار؛ تقسیم

 انسجام دادن و اداره نحوه خودش؛ به آن ساختن منسوب منظور به جامعه جوهر برداشت در آن روش آن؛

 تحلیل که همانطوري .گردیده تشکیل مختار، خود تقریباً متفرق، سرزمینی )آحاد( هاي یکان از که اي جامعه

  :است داده نشان »آلمانی ایدئولوژي«

 » بوسیله وجه بهیچ ...نیست وابسته آنها اراده به مطلقاً که افراد، ي مادي ي زندگی واقعی، شرایط قدرت 

 از عبارتند افراد ي مادي ي زندگی و واقعی شرایط که گفت توان می بیشتر بلکه .است نشده آفریده حکومت

  55 .»آفرینند می را حکومت که نیرو دو

                                                          
 54. Dix-huit Brumaire de Louis Bonapart, pp. 130-132, Paris Intern.   

55. Deutsch Ideologie, éd. Costes, Œuvres philosophiques, VIII ; p. 157.
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 از قشري :است خود به مخصوص هاي ویژگی داراي عمومی،)تخطیط( شماي این کادر در حکومت ره

 طبقات و قشرها «ي ناتوانی نوزده، تا شانزده قرنهاي آلمانِ در .رساند می جامعه فوق به را خود جامعه

 و مصمم طبقه یک جودو فرانسه، همانند فقط نه بگوئیم بهتر یا نه، و( داد را حکومت تشکیل امکان ،»جامعه

  ).ناتوانش

 طبقات، باره در نه و کرد صحبت ها اتحادیه باره در نه توان نمی اینجا در زیرا ـ خاص قشر هر ناتوانی «

 از هیچکدام به ـ گفت سخن تشکل حال در طبقات و افول راه در  56 هاي اتحادیه باره در بتوان شاید تنها

 قشر مطلق، ي مونارشی دوران ي اجباري ي نتیجه .باشند داشته انحصاري تسلط که داد نمی امکان اقشار

 مدرن )دیوانخانی( بوروکراسی در بیشتر باز و کرد کسب عادي غیر استقاللی افتاد، دستش به اداره که خاصی

  57 »گردید می تشکیل مختار خود قدرت عنوان به حکومت ترتیب، بدین .شد کشانده

 پراتیک که و شود خارج جامعه دست از )جامعه امور( اجتماعی ي مسئله آنکه، عادي غیر ي حادثه

 مرحله و حادثه اینکه جاي به وضعی چنین که است این عادي غیر .گردد سیاسی پراتیک به تبدیل اجتماعی

 برجاي پا شود، زدوده جامعه پراتیکی زندگی و اجتماعی ي توسعه کمک به زودي به و شدبا گذرا و موقت اي

  .گردد استوار و

 ممکن اقتصادي، ي توسعه مورد در مثالً کند، اتخاذ را بخشی سود حتی و موجه ابتکارات اگرحکومت پس

  .بدهد دست از  را خود ابتکار این ) حال اي علی و( ماوقع فی )مدنی ي جامعه( جامعه که است

 یا ضعف اثر در را مزبور منافع جامعه، است؛ کرده رها را اجتماعی مشترك منافع مدیریت ،)مدنی( جامعه

 سلیقه برحسب و ساخته تبدیل عامه به موسوم منافع به را آنها هم حکومت و کرده منتقل حکومت به فشار

 می قرار حکومتی ارگانیسمِ گروههاي و محاک هاي گروه منافع مادون را خاص منافع و کند می اداره خود

  .دهد

 .آن نقش و حکومت مورد در مخصوصاً .کنند می گوئی تناقض به متهم را مارکس که آید می پیش غالباً

 گري طفیلی بجز چیزي حکومت در گاه دهد؛ می استناد را مثبت و واقعی عمل یک حکومت، به مارکس گاه

  .بیند نمی )پارازیتیسم(

 و کاربري و حکومت اقتصادي هاي نقش بر کند، می بررسی را آسیائی تولید نحوه مارکس که وقتی البته،

 توانستندکارهاي ،)حکومتی( یعنی ومنظم، معظم اداري هاي ارگانیسم فقط .ورزد می اصرار آن تأثیرات

 این در که( گانیبازر و کشاورزي براي همه که را آبها ي کشی زه ، ها خانه رود ي بندي سد آبیاري، به مربوط

 در که ـ عمومی صورت به آب از برداري بهره نیاز نخستین .رسانند انجام به )بود ضرور وسیع هاي سرزمین

 کشاند، )فالندر بلژیک و ایتالیا( انجمنها و ها اتحادیه تشکیل به را خصوصی بخش کاران مقاطعه زمین، مغرب

 دیگر، طرف از ها سرزمین عظیم وسعت نیز و طرف، یک از نازل تمدن تراز آنجا در که «زمین مشرق در

  .کرد تحمیل و مطرح را متمرکز دولت دخالت - » ساخت نمی میسور را ها اتحادیه و انجمنها اینگونه پیدایش

 هزاران وسیع، سطوح روي بر )دهات یا شبانی ـ کشاورزي( دهقانی جوامع مناطق، این در ترتیب، بدین

  .ماندند يجا بر یتغیر ال و یکسان سال

                                                          
56. Stände. Nous avons prrécédemment remarqué en analysant la critique marxiste de la philosophie politique de Hegel, la 
distinction entre les « états » (métiers, corps, constitué) et l’Etat (Stände et Stante).

57. Deutsch Ideologie, t.VII, pp. 184-185.
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 میان در شهري جزایري هستند، نظامی و اداري مراکز ،)پارازیت و تولید کم نتیجه در( طفیلی هاي شهر

  .فالحتی هاي سرزمین

 باز و گردد می متالشی هم زود خیلی شود، می )مستبد( متعال قادر سرعت به پایه این بر که حکومت،

 در است ممکن فالحت آسیائی امپراطوریهاي این رد که است چنان حکومت همین .دهد می سازمان تجدید

 .کند حیات تجدید دیگر؟ دولتی زمانی طول در و گردد روان نزع دچار و متالشی دولت یک حکومت مدت

 و .گردند می اجتماعی ي اضافی تولیدات و ارضی مالکان به تبدیل دولتی، موظفهاي سلطان، حکومت، پس

 :کنیم اضافه اینجا در توانیم می[ .افتد می اتفاق چین در و هندوستان در مصر، ي باستانی دوران در وضع این

 ي نحوه « باره در مارکس از متعددي متون .فتح از بعد امریکاي حتی یا کلمب کریستف از پیش آمریکاي

 ،)1853 ژوئن( تریبون دیلی نیویورك مقاالت در ،)دوم جلد 1 شماره کتاب( سرمایه کتاب در »آسیائی تولید

 .]انجلس با مکاتبات در
58  

 نکته بدین معذلک .باشد داشته وجود ابهام نوعی مارکسیستی ي اندیشه در که کنیم فرض الاقل پس

 به را خود جاي حادثه، ي بدي از نامبرده ابهام ولی است، شده مرتفع ابهام اصطالح به این که کنیم توجه

  .است کرده احاله )اداري( رسمی ي بالشبهه و جزمی مارکسیسم ي گري قشري

 گاه .اند کنارگذاشته کند، می ایجاد مزاحمت برایشان مختلف عناوین به که را آسیائی تولید نحوه گاه

 ي نحوه :کرده عبور متوالی مراحل از آن جریان که بدانسان کرده، ]SCHEMATISÉ[تخطیط را تاریخ جریان

 بر )تولیدي هاي نحوه( آنها از کدام هر .اپیتالیستیک تولید فئودال، تولید بردگی، تولید نحوه آسیائی، تولید

  .است کرده نابود و محو بیش و کم را قبل ما و شده روئیده قبل ما هاي خرابی روي

 و بسط یک فقط نه و دارد وجود تحول و توسعه براي امکان چندین مارکس، عقیده به که کنیم قبول اگر

  .رود می بین از ابهام وقت آن خطی، گسترش

 یافته تحقق اروپا، تاریخ سیر در که کاناتیام
59

 دیگر هاي قاره ي سپرده ره ي تاریخی مسیر بر منطبق ، 

 یعنی ظاهري، تنافر و ناسازگاري که آنجا تا ].است شده تدوین اخیر مباحث جریان در که اي فرضیه[نیست

 قشري حضرات که آنچه از تري غنی و بغرنجتر مهمتر، تاریخی منشاء ناسازگاري، این رسد، می نظر به تنوع

  .دارد گیرند، می نظر در گرا

 می حکومت از مارکس انتقادي تحلیل که است این از عبارت است، مقبول و مسلم ما براي که آنچه

 ي مرحله هر براي ،)تولید نحوه هر( تولید جور هر براي یعنی :شود ادراك و دریافت خاص طرزي به بایستی

 » تصادفی« )طبقات ساختاري( »ترکیبی « :یعنی دوگانه اي پایه بر ویژگی این و .سرزمین هر براي تاریخی،

  ).وغیره هاشان ارتش و فاتحان خصال تسلط، و ها پیروزمندي( ظروفی و

 حکومت که اي جامعه کند، می اداره خود که اي جامعه باشد، می جامعه ویژگیهايِ دهنده نشان حکومت

 .هاست خورد و زد و مبارزات )عصاره ـ چکیده( ملخص دولت که دانیم می ؛برخاسته و کشیده سر آن درون از

                                                          
58 . Nous pouvons ajouter dans l’Amérique précolombienne et même après la conquête, nombreux textes de Marx sur le 

« mode de production asiatique », dans le Capital (liv. I, t. II), dans ses ar cles du New York Daily Tribune (juin 1853), dans la 
correspondance avec Engels, dans Formen die der kapitalistichen Production vorhergehen. Discussion récente autour de 
theme, un des rare que le Marxisme official ait repris avec un certaine ini a ve (cf. La pensée, avril et octobre 1964).

        59. Hypothèse formular au cours de la discussion récente.
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 شرایط احتسابِ با را حکومت که دهد می امکان جامعه، این ي تاریخی و شناختی جامعه ي مطالعه متعاکساً،

دهیم توضیح و کینم درك آن، تشکیلِ متعدد.  

 عام بطن در خاص(خاص و ویژه جهت بدین است، عینی همیشه حقیقت هگل، نیز و مارکس ي عقیده به 

 استوار برپاي و کند می مقلوب را هگل فرمولهاي دیگر، موارد همانند مورد این در مارکس ولی ).دارد جاي

  :زیر بصورت سازد می

  ».سیاسی نه و اجتماعی ي مسئله یعنی عینی،«

 نظر از تحلیل( »اند شناختی جامعه« صفت و عنوان شایان که عینی هاي تحلیل اینگونه مارکس، آثار در

 که دارد وجود هم دیگري هاي تحلیل .شدیم متذکر را آنها از تعدادي ما .یافت بسیارتوان )شناسی جامعه

 پرده :داد قرار استفاده مورد نمونه عنوان به را آنها توان می معذلک، که و .است ناقص آنها ي باره در ما آگاهی

  60).1851 کولونی قضات مقابل در مارکس( ها کمونیست دادگاه از ها برداري

 رسیده سر به داد می ربط جویان ماجرا نیت سوء و اراده به را انقالبها بروز که خرافاتی آن عمر و روزگار «

 است اجتماعی نیازمندیهاي در آن منشاء کند، بروز انقالبی تشنجی کجا هر که دانند می همگان امروز .است

 حد بدان یا و نشود احساس شدت به نیاز این است ممکن . است کهنه هاي نهاد رتازقد خارج آنها ارضاي که

 این شدید، فشارِ اعمالِ در واکنشی تالش هرگونه ولی آورد؛ حاصل آنی موفقیت بتواند که باشد نیافته تعمیم

 موجب که است عللی ي مطالعه از عبارت ما تالش و اقدام ....ساخت خواهد تر نیرومند بیش از بیش را نیاز

 نبود، منزوي افراد کار 1848 مارس ـ فوریه هاي جنبش ....آورد بوجود را آن تلخ شکست هم و بود اخیر قیام

 هاي نیاز طبقاتی، تحلیل »...بود نیازها ناپذیرِ مقاومت قبلی ي تهیه بدونِ ي آنی تظاهرات و غلیان بلکه

  .دارد مدپیا را 1848 سال آلمان در هاشان نارضائی و اجتماعی

 ته سرو بی حتی و ناقص شود مختوم جا بدین اگر مارکس سیاسی ي شناسی جامعه ي چکیده این

 به زیرا ماند، خواهد دایره تربیع شبیه چیزي حتی و سیاحتی و سیر شناسی، جامعه نوع این .بود خواهد

 .گردد نایل شناخت به نتیجه در و برسد عینت به اندیشه که شود می مانع شناخت نحوه این مارکس، عقیده

 نظریه خود مارکسیستی اندیشه .باشد متوجه عمل سوي به فقط که نیست اي اندیشه مارکسیستی، اندیشه

 و حکومت شناخت .ممکن غیر و ممکن باره در یا پراکسی، باره در اندیشی ژرف یعنی است، عمل )تئوريِ( ي

 دانیم می ما .نیست جدا دارد، گرایش آنها از ذارگ به که انقالبی فعالیت از ،)ساالري دیوان( بوروکراسی

 می را انتقاد این عکس بر و است )سلبی ـ منفی گشتاور( بنیادي انتقاد مستلزم حد چه تا )معرفت( شناخت

 انتقاد یعنی انقالبی، پراتیک بوسیله فقط انتقادي، ي اندیشه ي کاربري و برد ولی .دهد می تداوم و پذیرد

 از جدا که را مسئله دو سیاسی، عمل به سیاسی انتقاد از عبور .باشد داشته معنی تواند می موجود وضع عملی

  .اسراتژي ي مسئله و جنبش ي مسئله :کشد می پیش نیستند هم

 ما، .است جایگزینی قابل غیر و دارد را اساسی مقام ،)نهضت ـ جنبش( حرکت مارکس، ي اندیشه در

 از تر وسیع که حرکت .دانیم می مطرود را » جنبش« و )دترمینیسم( »جبریت« میان مکرر اغتشاش و اشتباه

 در و پوشانده را )یرهغ و جغرافیائی بیولوژیکی، فیزیکی،( متعدد )دترمینیسم( هاي جبریت است، جبریت هر

 به که هم چند هر است، بغرنج بینهایت حرکت این .کشاند می خود پایان به و کرده بیدار را آنها و گرفته بر

 و فلسفه، حقوق، اقتصادي، فنی، مراتب( باشد پذیر تحلیل ویژه و خاص تاریخهاي به مراحل، به ترازها،

                                                          
60.Traduc on française, Paris, Schleicher, 1901, pp. 3-5.
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 مارکس، ي عقیده به نظر، این از .آن ي بنیادي تکوین نه ولی گردد، می ضعیف آن ي جزئی جوانب ،..)غیره

 فقط وضع، این .باشد می المجموع فی آدمی ي تجربه ي عرضه و بیان بلکه نیست، بینی جهان یک این

 .است اساسی اي داده یا پراکسی از اي داده این نیست؛ جهت و واقعیات از اي مجموعه عنوان به تاریخیت

 و بگذارد اینکه بدون .سازد می پذیر امکان مناسب، لحظات در را انسانی هاي اراده یا اراده مداخله حرکت،

 و طبیعت ـ تکوین تسلط .آورد اسالم آن برابر در و شود واقع مداخالت این تأثیر تحت تماماً که دهد اجازه

 قابل غیر بروز موجب )صیروره( تکوین باالخره .قاطع واقعیت یک نه است، حد یک است، هدف یک ـ تاریخ

 تازه چیز بدون بینی، پیش قابل غیر اتفاقهاي بدون نشده، بینی پیش حوادث وجود بدون چگونه .است مترقبه

 بتوان است ممکن چگونه باشد؟ الوقوع ممکن بتواند آفرینشی نباشد، جاري هاي دترمینیسم از خارج که اي

 در یعنی ماست، توجه مورد که ترازي در .مواقفی چیزها این ي همه به ما کرد؟ صحبت )حدوث( تکوین یک از

 آري، چیست؟ )جنبش( حرکت سیاسی، هاي دترمینیسم و اجتماعی نیروهاي سطح در حکومت، سطح

  .انقالبی جنبش رنجبران، ي کارگري جنبش

 نخواهد وقوع به دگرگونی هیچ است، مدرن حکومت تسلط تحت که فعلی ي جامعه در حرکت، این بدون

 .است  آن با یا آن علیه مبارزه دلیلش و انقالبی حرکت علتش یابد، تحقق هرچه آید، یشپ چه هر .پیوست

 قدرتی عنوان به مداخله، ي لحظه نخستین از پیدا، یا ناپیدا شدید، و خشن یا صدا سرو بی پرولتاریا، فشار

 ،)یابد می موجودیت نام بدین و دهد می تشکیل را اجتماعی ي طبقه یک که اي لحظه از یعنی( سیاسی

 شود؛ تشدید یا یابد تخفیف است ممکن فشار .شود می تاریخ دلیل هم و )هدف( علت هم واحد، درآنِ

 ي »سیاسی ـ اجتماعی«ساختار و عام ي تصادفی احوال و حال و اوضاع تغییرات حسب بر )حرکت(جنبش

  .نیست مکنم حرکت قطع و توقف دیگر ولی کند، عبور ناهمسان و برابر نا مراحل از کشور،

 و اجتماعی تحوالت و ها شکل تغییر عوامل و علل ،)ها تکنیک( فنون یا مولده نیروهاي تغییرات تاریخ، در

 )RAISONS(دالیل ها، ایدئولوژي خالل از طبقاتی مبارزات .بودند )متنوع هاي وساطت بدون نه( حوادث

 عالی عقالنیت یک در تا شوند متقارب هم با یبایست می دالیل و علل پرولتاریا، رسیدن سر با .بودند تغییرات

 جدید اتحاد در طبقاتی هاي تضاد محو و حل باعث و کیفی جهش یک موجب این و .گردند متحد جامعه  ي

  .گردد منتج سر درد بی و محض امحاي به اینکه بدون شود، می

 راهی یعنی نیست، هگلی )صیرورت( تکوین فقط دیگر مارکسیستی، ي اندیشه و مارکس نظر از جنبش،

 به پیاپی رجعتی نام به را خود ي آینده و شود می معین خود به خود است آن سازنده و گشاینده خود که

  .آفریند می خود سوي

 .نیست کافی دیگر )اجتماعی پراتیک از دور ي میزي پشت و دفتري و تخیلی( نظري تعینی چنین

 از آگاهی جنبش، موضوع .شود می متعین )پراکسی( عمل در خودش و پردازد می تجسس به خودش جنبش

 است عبارت بریم، بکار را )حکمتی( فلسفی واژه این بتوانیم اگر جنبش، موضوع .نیست »مطلق روح« یا خود

 می مربوط )شناسی جامعه مبحث( شناختی جامعه ي بررسی به جنبش موضوع نگر، این از .گارگر طبقه از

  .شود

 :داشت نخواهیم زیاد اصراري آن ي باره در که باالست در نامبرده جنبه دو داراي مفهوم بدین جنبش،

 افزایش فنی، تکامل( اقتصادي نمو از است عبارت کمی، ي جنبه .کمی ي جنبه یکی کیفی، ي جنبه یکی

 ي توسعه از است عبارت کیفی، ي جنبه .).غیره و فوالد، گندم، هاي تن حسب بر محسوب مادي، محصوالت

 اوضاع و حال که تشکیالت فعالیت ، اجتماعی ي زندگانی بهبود اجتماعی، ي عمرانی پیشرفتهاي( یاجتماع
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 »معنوي ـ روحانی« آثار تولید و آن از گذار و دموکراسی راه خالل از اجتماعی احوال و وضع بوسیله را سیاسی

 است ممکن ،)مولده نیروهاي( کمی نموِ .نیستند همگام پیشروي در الزاماً جنبه، دو این ).کند می جایگزین

 دو این مارکس، ي اندیشه در معذلک .رسد سر کیفی جهش آن از پس که رود، پیش متدرجاً مدتی طول در

 زبان به( شد خواهد بریده پا و دست جانبه، یک )صیرورت( تکوین .نیستند جدا هم از جنبش ي جنبه

 )توسعه( تپیشرف باشد، داشته وجود بتواند نمو کارگر، ي طبقه دخالت بدون اینکه فرض به ).انسالبی :فلسفی

  .نیست الوجود ممکن اجتماعی

 و صاف ي تئوري ي باره در .است خود راه گشایش و جویش ي پی در ،)انقالبی کارگري،( بنیادي جنبش

 .دارد ارقر خرج گران تجارب و ها ضاللت بستها، بن عبور، قابل غیر موانع از آن احتراز ، راه این کردن صوف

 همیشه پیشروي این ولی کند، می اثبات پیشروي با را خود موجودیت .نیست ناپذیر شکست جنبش،

 تئوري سیاسی، ي تئوري .شود می مواجه موانع با خود ي درجلو جنبش، .نیست مند پیروز و بخش اطمینان

 بدین .است اجتماعی نیازي احتیاج، این .دارد احتیاج )نظریه( تئوري یک به جنبش زیرا است، جنبش این ي

 می بست چفت پراتیک با تئوري .شود می بندي صورت و تدوین پراتیک، و تئوري )یگانگی( توحید ترتیب،

 هم خودش با همیشه نیست، همانند همیشه نیست، هم ساخته پیش نیست، ساده آنها ي رابطه ولی شود،

 ممکن حتی .آروینی یا منطقی رابطه نه است، کیدیالکتی رابطه یک پراتیک با تئوري ي رابطه .نیست همانند

  .آید پیش ناسازگاري و برخورد دشوار، ي تاریخی ي لحظه در پراتیک و تئوري بین که است

 یک صورت به یا برنامه؟ یک صورت به آیا شود؟ بندي صورت و تدوین باید صورتی چه به تئوري پس،

  ؟)الجیشی سوق( استراتژي

 ،)برنامه( پروگرام براي مارکس معذلک .باشد دانسته مطرود سراسر را پروگرام مارکس که آید نمی نظر به

 را، جنبش برنامه، که است این از عبارت خصوصیت و فضیلت این و .نیست قائل هم اي العاده فوق فضیلت

 می نشینی عقب لحظتاً یا زند می درجا خود جاي در شود، می واقع تردید و شک برابر در جنبش که وقتی

  .بخشد توان و کند تحریک کند،

  )22( ».است پروگرام دوجین یک از مهمتر واقعی، حرکت گام یک« 

 آثار از بعد ،)تاریخ علم شناسی، جامعه ریاضیات،( معاصر دانش در مفهوم این :استراتژي سر بر بیائیم 

 بوده مدون )CLAUSEWITZ( کالوزویتز آثار در قبالً )علم یا( مفهوم این معذلک .است شده مدون مارکس

 بهتر درك براي را او آثار لنین که و بود هگل از ملهم مؤلف این که کنیم نشان خاطر نیست بیهوده .است

  .کرد بررسی انقالبی، جنبش امکانات و جنگها تاریخ،

 ي طریقه به و نداده توضیح را آن مارکس هم هرچند را، سیاسی ي استراتژي مفهوم توان می پس،

 چگونه )فرایافتها CONPCEPTS( »تصورات« قبیل این دانیم، می .سازیم وارد باشد، نبرده ارک به متودیک

  » .پذیرند می صورت و شوند می تشکیل و آیند می بوجود

 درتحت )فرایافت( »تصور« .است مثال بهترین »اجتماعی کارِ« )تصور( فرایافت مطلب، این شناخت براي

 در که کند می الزام کار پیشرفته تقسیم .هیجدهم قرن درآخر یعنی :دآی می بوجود پراکسی در خاص شرایط

 حال، درعین .شود مدرك جزئی کارهاي وحدت شده، گرفته نظر در )کلیت( مجموعه عنوان به که اي جامعه

 بیش و جدید وسایل از استفاده( مادي کار گذار اند، شده خودکار که هائی ماشین ورود و ماشینها تکامل

 اجتماعی کار فرایافت .دهند می نشان دور نسبتاً اي درآینده را کار مناسب تجهیزات ي جایگیري و )پیشرفته

 گردد؛ می مدون )مارکس خود سپس ریکاردو، اسمیت، آدام( اقتصادي سطح در و اقتصاد دانشمندان درمغز
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 چگونه که داد را واقعیت این درك امکان فرایافت، این گذاشت؛ اثر عام بطور تاریخ بر خود فرایافت، این بعداً

 را خود هاي فعالیت ایدئولوژي، نظر از و نمودند تولید و کردند کار نداشتند را فرایافت این که گذشته جوامع

 استراتژیهاي فرایافت، این از پیش خیلی نیست؟ صادق استراتژي مورد در وضع این آیا .نمودند می متظاهر

 فرایافت افشاي و کشف به که بود کسی نخستین )MACHIAVEL( ماکیاول .داشت وجود سیاسی و نظامی

 شود می تلطیف همچنان فرایافت، بعد به آن از .کرد گیري پی را آن تدوین )CLAUSEWITZ( کالوزیتز رسید؛

 اثر گذشته بر فرایافت که است طریق بدین ...).غیره و اوپراسیونل منطق با ها، بازي ي تئوري بوسیله(

  .گذاشت

 نام متون، از شماري در اشارات از بسیاري به توان می .نمود تصور و ادراك را سیاسی ستراتژیهايا مارکس

  :گردد رعایت زیر تبصره دو اینکه بر مشروط داد، »استراتژي«

 تقویت از است عبارت است، اي لحظه هاي تاکتیک بر حاکم که بنیادي هدف مارکس، ي عقیده به :اوالً

  .االمللی بین مقیاس در ارگريک جنبشِ و کارگر طبقه

 از پس حکومت ي طلیعه و فرتوتی :است سیاست پایان اش اصلی هدف ،»سیاسی« ي استراتژي این :ثانیاً

 به سیاست تبدیل[اجتماعی موضوع در سیاسی موضوع حل و مکش انقالبی، )تبدیالت( تشکیالتی تغییر

   ].اجتماعیت

 ماکیاول از یا شود، می ساخته »ماکیاولی« عنصر یک مارکس از گردد، حذف ها تبصره این اگر :مهم تذکر

 یک به را )اتا( سیاسی موضوع مارکس، از شروع با ترتیب، بدین .است شده درست مارکس کسوت پیش عنصر

 شامل هم گذار ي مسئله و بود نخواهد مردنی و فرتوت هرگز که ایم ساخته تبدیل زمانی فوق یا ابدي جوهر

  .شود نمی آن حال

 دشمن عنوان به را تزاري روسیه ،)1848 انقالب شکست از پس( طوالنی مدتهاي مارکس که دانیم می

 رسید می نتیجه بدین مارکس مکرر، ي سیاسی هاي تحلیل اساس بر .دانست می کارگري جنبش ي عمده

 تزاري رژیم آید پیش شدید جنگی اگر و .اند مالکیت ي حامی و نگهبان و اروپا ژاندارم او، حکومت و تزار که

 را انگلیسی وزیر »پالمرستون« متعددي درمقاالت اگرمارکس .گردید خواهد پاشی فرو و ورشکستگی دچار

 آنچنان جنگ، که بود بدانجهت ولی نبود، کریمه جنگ دلیل به او هاي افشاگري داد، می قرار حمله مورد

 دالیلی به .شود دور بالکان ي جزیره هشب از حال عین در ولی نبیند آسیب تزار که بود شده ریزي طرح

 تحقق به آلمان که گردید مانع که دهد می تشخیص عاملی 1870 سال در را سوم ناپولئون مارکس متشابه،

 صحنه بعد، به سپتامبر چهارم تاریخ از ولی گردد؛ نائل کارگري جنبش براي ضرور ي سیاسی وحدت یک

 که را فرانسه جمهوري بیسمارك، .پذیرد می انجام ركبیسما قیادت تحت آلمان وحدت و شود می عوض

 -عام ي رهبري یک .دهد می قرار تهدید مورد بود، جنبش براي ضرور و کارگران ي حامی و پشتیبانی مورد

 و اتخاذ بحرانی، شرایط باره ر د حساس، و دقیق نکات باره در را تاکتیکی تصمیمات - استراتژي یک یعنی

 و مارکس که است آسان خیلی نیاید، حساب به )تاکتیک و استراتژي( مفاهیم اگر بدیهیست .کند می اداره

 ضد گیریهاي موضع به ها، تناقض به هماهنگی، عدم و ناسازگاري به را او ي سیاسی ي شناسی جامعه

  .کرد متهم غیره و انگلیسی ضد آلمانی، ضد فرانسوي،

 افشاي منظور به ها، تاکتیک و )سیاسی هاي يبلند و پستی( سیاسی هاي تناقض تحلیل راه در مارکس،

 این غالباً .است برده کار به عجیبی ي قلمی ي مبارزه و هیجان و قدرت ـ»جنبش« دشمنان ـ خود دشمنان
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100   جامعه شناسی مارکس

 نظریه به نه را موارد این .شوند می گذاشته کنار شود می ارائه اصیل سبکی با سیاسی تحلیل درآنها که متون

  .او شخصیت به نه و مارکس آثار به نه مارکسیسم، به نه و دهند می ربط مارکس هاي

 حوادث نه و انسانها نه معذلک، نیستند؛ نزدیک اکنون کردند ایجاد را ها ماجرا این که شرایطی البته

   .شوند انگاشته هیچ توانند نمی آنها به مربوط

   :دهیم می نشان را »عینی ي سیاسی ي شناسی جامعه« از اي نمونه زیر در

  OCTOBRE1853 - PEOPLE’SPAPER ( 61(  مارکس بوسیله )PALMERSTON( پالمرستون سیاسی یکرپ

 از تقریباً و بود ساله هفتاد هرچند کند، ایجاد را نوآوري اثریک که شد موفق همیشه تقریباً وزیر، این « 

 مرد به وابسته معموالً که آورد بوجود را امیدهائی توانست و کرد بازي سیاست ي صحنه در نقشی 1807 سال

 گور لب بر پایش یک حاال او .دهد می امید  و قول خیلی و نداده نشان را خود تجربیات هنوز که است جوانی

 خواهد تعجب انگلیس سراسر بمیرد، فردا اگر .کند آغاز را جدیدي فعالیت که رود می انتظار همیشه و است

 هاي نقش ي همه سطح در سیاسی رجل عنوان به و نظر از آنکه فرض به .کرد وزارت قرن نیم مدت که کرد

 نوع کمیک، )ادبی انواع( نوع .باشد می نقشی هر ایفاي سطح در پیشه هنر عنوان به اقلال نیست، خود

 که است ممکن ولی داند؛ می را همه مسخرگی، و تراژدي خانوادگی، و احساساتی لحن با حماسی، و قهرمانی

  .باشد عجین او سرشت در مسخرگی

 وقار، از پر نرمشی دارد، قوي بسیار اي حافظه .است کامل حراف نفر یک ولی نیست اول درجه خطیب او

 به است قادر که حد آن تا دارد، پارلمان رجال و احزاب انتریگهاي همه از ها، کلک تمام از عمیق شناخت

 پذیرش و داوریها پیش از استفاده با .کند حل را مشکل ترین مشکل شیرین، نرمشی با و صورت ترین لطیف

 به خود خیانت از احترازش موجب او ي خواهانه خود مهارت دهد؛ می نجات را او حیا بی جسارت مراجعان،

 هرگز که شوند می موجب او ي اشرافی تنفر ، او مطلق ي تفاوتی بی او، زیاد بودن سطحی و شود می خودش

   .شود نمی مواجه خود عمل شدت خطر با

 می حفظ را خود خونسردي موارد، همه در چون و .کند می جلب را همه محبت او مشربی، خوش برکت از

 تسلط بحث مورد موضوع بر که وقتی .بازند می را قافیه و شده واقع احساسات نفوذ تحت او مخالفان کند،

 دائمی مهارت آن داراي الاقل است، کلی هاي ایده فاقد که وقتی .داند می خوب را بازیگري راه باشد، نداشته

 بیکاري از پذیر نا شکست و ذیرناپ خستگی ي روحیه .کند درست کامل چیزي ساده، موضوعی از که است

 کند، می جستجو که را آنچه ....اندازد می راه صدا و سر الاقل نباشد، فعالیت ي تشنه هم اگر و است گریزان

چیزي اقلحد است مایل دهد، انجام کاري اندتو نمی که وقتی .است موفقیت ظواهرِ بلکه نیست موفقیت خود 

 قادر .کند ایفا را واسطه یک نقش الاقل خواهد می باشد، داشته مستقیم دخالت نتواند اگر .نماید تصور را

 و بزرگ کارهاي مرد او .کند می جستجو را ضعیف دشمن و کند نرم پنجه و دست قوي، دشمنی با نیست

 براي فقط کند، می مشکالت درگیر را خود ولی نیست، رگبز هاي هدف دنبال به نیست؛ مدت زدرا طرحهاي

 را مشکالت اگر و .کند سرگرم را خود اینکه براي دارد، نیاز دردسر به او .کند حل بازي هوچی با را آنها اینکه

 ات،مبارز ها، برخورد و مشاجرات ظواهر از دارد لذتی احساس او .کند می درست مصنوعاً خودش نیابد، آماده

 و زد تمام که آنجا تا جنگی، ي ها کشتی ممنوعیت دستورات در سیاسی، یادداشتهاي ي مبادله در مباحثات،

 هدف یعنی شود، نصیبش اي روزه یک افتخار راه این از و گردد منجر پارلمانی حاد مشاجرات به هابند

                                                          
61. Notes marginalesau programme du par  ouvrier allemande (&_è() éd. Pléiade, I, p.1411.
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101   جامعه شناسی مارکس

 تا را کار مقال این در کند؛ می ريرهب مهارت با را المللی بین اختالفات .او تالشهاي ي همه فرد به منحصر

 می کنار را خود او گردند، می جدي دارند که دهند نشان امور این که همین ولی کند؛ می دنبال حدودي

 جهان تاریخ تحول .کرد احساس است، ضرور برایش که را حاصل دراماتیک هیجان اینکه از پس البته کشد،

 اختراع ]PALMERSTON[پالمرستون واالتبار شخصی گرمیسر براي که نیست بیش وقتی گذران نظرش، در

   .است شده

 کانینگ وارث .ورزد می مقاومت آن مقابل در حرف در شود، می اي بیگانه نفوذ هر تسلیم که او،

CANNING، جهت همین به بگستراند؛ اروپا قاره در را مشروطه رژیم که است گرفته مأموریت انگلیس از 

 کار خارج در انقالب علیه کند، تحریک را ملی داوریهاي پیش که دارد اختیار در بهانه و است آماده همیشه

 خود اصالت نظر از که وجودي با .نماید بیدار ها قدرت در را حسادت احساس و ظن سوء واحد، آنِ در و کند

 ویجیسم جوهر که را بکاري نا و دروغ خارجی امور همه اداره در است شده موفق است، کار محافظه

WHIGGSISME ،کند وارد است.  

 سیاست تواند می او دهد؛ می قرار استفاده مورد را اولیگارشی عقاید و دموکراتیکی ي بازي زبان او،

 او .کند مخفی قدیم عهد انگلیس اشرافیت مغرورانه النگاژ وراي در را وازيبورژ رباخوارانه و گرانه مصالحه

 کسانی از دفاع که و کند می حمله دارد که سازد وانمود کند می رابطه قطع که موقعی در که دارد تخصص

 ار ادعائی ي پیمانی هم و کند کمک ظاهري دشمن به ماهرانه تواند می او .است کرده خیانت بدانها که کند

 پودر استعمال با[ با و کند، اقدام ضعفا علیه و گراید ها تر قوي سوي به قطعی لحظه در دهد، سوق نومیدي به

  .کند گوئی گنده طمطراق پر کلمات با فرار، راه اتخاذ ]اسکامپت

 .است داده انجام مؤدبانه و روش ترین عمیق با را کار آن کرده، خیانت خارجی قدرتهاي به که گاه هر

 با حال عین در و .کنند حساب او روي و داشته اعتماد او حمایت به اند توانسته ستمگران شههمی

 می داشته، می دشمن را او که کسی آن امروز، به تا .دهد نشان زبانی شیرین سخاوتمندانه ستمدیدگان،

 طلیعه بجز چیزي او ي دوستی امروز به تا و .باشد داشته زیادي شانس احتمال موفقیت، براي است توانسته

 نتایج در درخشانی صورت به او ي سیاستمداري دانش اگر ولی .است نبوده حتمی ي خرابی و آسیب ي

 گفته که انگلیس ملت که، تفسیري در او سیاست معذلک، شود، نمی مشاهده او خارجی سیاست از حاصله

  .است درخشان کند، می تلقی واقعیت عنوان به را او هاي

 و )1835 آوریل تا 1834 نوامبر( کنیم استثناء کرد، حکومت کار محافظه حزب که را يا دوره ما، اگر

 اوایل....است انگلستان ي خارجی سیاست سراسر تام مسئول بعد، به 1830انقالب از او ،1846 تا 1841 دوره

 صحبت به او هشت، و هشتصد و هزار فوریه سوم .هستند گویا کامالً پارلمانی، ي سیاسی ي زندگی به ورودش

  .» ....دیپلوماتیک هاي شنود و گفت راز ازچه؟ دفاع.......دفاع براي پرداخت

 دترمینیسم عمومی، هايکادر به فقط کنندکه سرزنش بدان را مارکس که دنددا اجازه خود به چگونه

   اندازد؟ می قلم از را افراد که و پردازد می ها توده و تاریخی مقیاس در هائی

 می مارکس ي سیاسی ي استراتژي خطوط شرح به شویم، گم در سر جزئیات در ینکها بدون اکنون

 اندیشه در ما، عقیده به .اوست سیاسی هاي تحلیل هم و شناسی جامعه آورد دست خطوط این زیرا پردازیم،

  :متمایز امکان سه یعنی دارد، وجود انقالبی جنبش براي استراتژي سه مارکس،

 اهداف تحقق براي را قدرت و آورد می هم گرد را آنها و گرفته بر در را »دممر« اکثریت جنبش، ـ الف

  .گیرد می چنگ به قهر به توسل بدون سیاسی، و اقتصادي
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 وسایل و کند مبادرت حمله به باید ولی گیرد، می بر در را ]مردم[ »PEUPLE« اکثریت جنبش، ـ ب

  .آورد در حاکم طبقات دست از را سیاسی و اقتصادي

 به مبادرت براي شجاعانه حدي تا اقلیت این شود، شامل را ]مردم[ از اقلیتی است قادر فقط جنبش، ـ ج

  .است متوافق و همساز ، مهیا حاکم، طبقات با جنگ

  .دارد محدود مفهومی و معنی گفتار این در »مردم« واژه

 ـ مختلف اجتماعی اقشار وابسته، شعبات و طبقات ي تاکتیکی هاي اتحاد پرولتاریائی، ي هسته پیرامون

 »مردم« واژه بوسیله را آنها توان می که ـ لها لیبرا بورژوا حتی روشنفکران، بازرگانان، وران، پیشه کشاورزان،

 جامعه معناي و دقیق ي سیاسی معنائی داراي )PEUPLE( واژه این پس .شوند می بندي گروه کرد، معرفی

  .است دقیقی غیر ي شناختی

 آنها، جریانِ در مارکس که بود هائی قوس و کش و شرایط ،]CONJONCTURE[ )تصادف( اتفاق نخستین

 اتفاق یا حادثه این .داشت آشنائی بدانها و کرد می مطالعه را انگلستان آن ي طی و زیست می انگلستان در

 آراي به عهمراج( عام انتخابات بوسیله آن تعمیق و توسعه سیاسی، ي دموکراسی راه از بود عبارت ،)تصادف(

 تدریج به که یافته، سازمان پرتوان، ي کارگري طبقه فشار بوسیله )آن گذاشتن سر پشت( آن گذار ،)عمومی

   .مسلحانه شورش :عالی ي وسیله این بردن بکار بدون هم آن شد، می منجر سیاسی ي سیطره یک استقرارِ به

 و قدرت با که گشاست راه و دار معنا عیموق فقط که اي وسیله اجتماعی، و اقتصادي ي طلبی اصالح راه

  .باشد داشته نظر در و مطرح هم را شدید انقالبی حتی که بدانسان باشد، شده اتخاذ شهامت

 اکثریت ها، پرولتر .هستند معنا هم سیاسی، قدرت و عمومی آراء به مراجعه انگلیسی، کارگر طبقه نظر از

 هر از بیش ،»سوسیالیستی به موسوم« انگلستان، در یعموم آراي ي پیروزي .دهند می تشکیل را جمعیت

 و سیطره الزاماً پیروزي، این ي نتیجه داد؛ می نشان سوسیالیسم سوي به را پیشرفتی اروپا، قاره دیگردر اقدام

  62 .بود می کارگر طبقه ي سیاسی تسلط

 را قوي مواضع ،)روستائی زادگان نجیب( فئودالها که بود آلمان اوضاع ،) تصادف ـ شرایط( موقعیت دومین

 وحدت و گیرد می پاي بورژوازي این تولد ي لحظه از بورژوازي با فئودالها برخورد آنجا در و بودند کرده اشغال

 در قدرت بدان مانعی حاکم طبقات اگر .بود معنائی پر نمایانگر 1848 شکست .پذیرد می تشکل »باال از «ملی

 وحدت یک اساس بر اجتماعی، تدریجی تبدلی و تغییر که داشت می انامک بودند، نداده قرار »جنبش« برابر

 فرانسه بناپارتیسمِ بدل واقع در که بیسمارکیسم، آیا .آید حاصل سیاسی، )دگرگونی( اصالح یک بوسیله ملی،

  کرد؟ نمی تبدیل یأس به را آرزو این است،

 فرانسوي کارگر طبقه از خود ي اسیسی و اجتماعی توسعه در آلمانی کارگر ي طبقه ي ماندگی عقب « 

 کشورهاي ي بورژوازي از آلمان کشور ي بورژوازي ي ماندگی عقب )سنگ هم( سانِ به و همانند انگلیسی، یا

 یک زندگی شرایط توسعه ].چغندر بیله دیگ بیله[ خادم چنین ارباب، چنین .است یسانگل و فرانسه

 ي بورژوازي یک ي زندگی شرایط ي توسعه به است مربوط هوشمند، متمرکز، محکم، شمار، پر پرولتاریاي

  63 .»نیست مختار خود هیچوقت کارگر طبقه )تکامل( ي توسعه .توانا و متمرکز ثروتمند، متعدد،

                                                          
62.New York Times, avril 1851. 

         63. New York Tribune, avril 1851.   
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 ـ 1789)بورژوا دموکراتیک( انقالبِ نشین، شهر هاي اقلیت .شود می نمایانده فرانسه بوسیله سوم حالت

  :توانستند شهرنشین هاي قلیتا این .رساندند انجام به را 93

  کشانند، خود دنبال به را کشاورزان از قسمتی ـ 1

  کنند، خنثی را دیگر قسمتی ـ 2

  .بجنگند دهقانان سوم قشر و فئودالها با ـ 3

 ژاکوبیسم معذلک، .باشد بالنکسیم یا و ژاکوبیسمرو دنباله نباید لتاریائی،پرو و سوسیالیستی انقالب حزب

 بسیار فرانسه، ویژگیهاي از واقعیاتی باشند، می تاریخی واقعیات از بود، آن پیگیرِ و جانشینِ که بالنکیسم، و

 بی[ آنارشیستی گرایش است ترتیب همان به .آورد حساب به را آن باید جدید حزب که معنا، پر و دقیق

 این  ،1871 و 1848 تجارب .است »فعال هاي اقلیت« به متوجه نیز آن که ]خودجوشی ـ نافرمانی ـ ساالري

   .کنند می تأیید را ارزیابی

 حزب ي استراتژي .اند شده گرفته نظر در ترتیب بدین )نوزدهم قرن در( ممکن شرایط و اوضاع ي همه

 بیان این دیدیم، .سازد می ممکن را »یپیاپ انقالب « اعالم، این و .دهد می قرار استفاده مورد را آن جدید

 :نیست گرفت ها بعد که معنائی آن داراي او نظر در ـ داد نشان تردید آن برابر در خودش که مارکس )تعبیر(

 را اي مبارزه ،)تعبیر( بیان این .ممکن وسایل ي همه از استفاده با تأخیر بدون حمله توقف، بدون عمل شدت

 می گوناگون مراحل از مناسب، هاي تاکتیک و ها استراتژي اتخاذ با  ولی شود، نمی منقطع که دهد می نشان

 حل راه ترین جسورانه برخوردها، ي همه مشکالت، ي همه براي که دهد می امکان ،)تعبیر( بیان این .گذرد

 را تقالان دوره ،)تعبیر( بیان این .یابد می توسعه و رود می پیش ممکن حد تا که حلی راه .گردد پیشنهاد

   :کند می مشخص

  .افول به رو و فرتوت ي»اتا« یک ساختمان موجود، ي»اتا« تخریب

 می »بالنکی« نام در را آن بورژوازي هک کمونیسم در انقالبی، سوسیالیسم در پیش از بیش پرولتاریا «

 طبقه استبداد ییعن کند، می اعالم را )کشدار مداوم،( پیاپی انقالب سوسیالیسم، این .شود می مجتمع یابد،

 برآن که تولیدي روابط و طبقاتی مزایاي الغاي سوي به ضروري انتقالِ ي واسطه عنوان به که پرولتاریا ي

  64».گردد می تلقی است، مبنتی

 ساختار تحلیل نتیجه ها، تصمیم این شوند؟ می اتخاد هائی معیار چه مبناي بر استراتژیکی تصمیمات

 ضابطه ترین عام در تاکتیک بر حاکم ارزیابی این( شرایط ي ارزیابی ،)حاضر طبقات اجزاء و طبقات( اجتماعی

 مقتدر، حکومتی حاکم طبقات که آنجا هر .است حکومت از انتقادي شناختی تحلیل باالخره ،)است استراتژي

 جنبش و رددا وجود انقالبی قهر بروز براي زیادي احتمال اند، نهاده پا بر نظامی و ]بیگی دیوان[ بوروکراتیکی

 رفورمیسم« راه از سوسیالیسم به تدریجی عبور مارکس، نظر به .گردد متوسل شورش به که شود می مجبور

 سر جامعه باالي در که قدرتی مثابه به حکومت که است ممکن موقعی اجتماعی، و اقتصادي ،»سیاسی

  .گردد مستحکم تناقض بدونِ و کند قوي را خود باشد نتوانسته است، حاکم طبقات )ي وسیله( آلت و برآورده

 سوق سر، درد پر خیلی مخصوصاً دیگري، مسئله ي آستانه به را ما استراتژي، و جنبش مضاعف مسئله

  .ملی واقعیت و )ناسیون( ملت مسئله یعنی دهد، می

                                                          
 64. Lu e de classe en France, 1850, éd. Engels, Berlin, 1859, p. 94.
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 وجود عینی ملی هاي موقعیت و اوضاع از متعددي هاي تحلیل و آناکاویها مارکس، آثار در هم چند هر

 از تدوینی ملی، حقیقت از عام )تئوري( ي نظریه یک ها تحلیل آن در که گفت توان نمی معذلک باشد، اشتهد

 ملل محدود چوب چهار از دیگر ،»جنبش« که رسد می نظر به چنین .بخورد چشم به )CONCEPT( فرایافت

  .آورد حساب به را آن باید استراژي فقط .است شده لبریز

 از تواند نمی دارد، را ارزش بزرگترین برایش سود چون و دارد، را خود ویژه منافع ورکش هر در بورژوازي « 

 مفهوم که و گردیده تشکیل داري سرمایه بوسیله که جهانی بازار اینکه وجود با و چند هر(  »...رود فراتر ملیت

 براي را راه اکنون هم ند،گیر می الهام آن از که جوامعی )بورژوازي براي آزادي مفهوم( ي آزادي ي بورژوائی

  .)کنند می گذاري عالمت گذار این

 در خصم، یک فقط و واحد خصمی برابر در سود، یک فقط و سود یک برابر در کشورها درتمام ها پرولتر «

 هاي داوري پیش از عاري و معاف طبیعتاً اکثراً، دیگر ها پرولتر اند، گرفته قرار نبرد، یک فقط و نبرد یک  برابر

 توانند می ها پرولتر فقط .دارد ملی ضد ي انسانی ي جنبه آنها، )هاي جنبش( حرکات همه هستند؛ یمل

  »...کنند ملغی را ملیت

 و مارکس امید خوبی به ،)شد برگزار لندن در که »ملل جشن« ناسبت بمه( 1846 سال در ( متون این

 نهائی ي مرحله به نوناک از ملیت، از ذارگ .دهد می نشان انقالبی وضعیت تقرب با جنبش از را او بینش

 درکشورهاي »نمایندگی و مترابط هاي کمیته«تعدادي تشکیل با انگلس و مارکس اوان، هماندر.است رسیده

 :زیر هدف قبیل از دارند، متعددي اهداف ها کمیته این .کنند می ریزي پی را انترناسیونال یک طرح اروپائی،

  65. ملیت مرز و حدود از رهائی

 قرار بررسی مورد را - برنامه ها، اتحادیه تاکتیک، استراتژي، -  عینی ي سیاسی مسائل مارکس که وقتی

 ملحوظ انقالبی فعالیت کادر عنوان به را )مردم ـ ناسیون( ملت که کند می احساس مجبور را خود دهد، می

  .دارد

 کشان زحمت .کنند ملغی را ستیدو میهن و وطن دارند نظر در که اند کرده سرزنش را ها کمونیست « 

 قدرت بر است موظف شک بدون پرولتاریا .گرفت ندارند که را چیزي آنها از توان نمی هستند، وطن از محروم

 ـ ناسیون( ملت یک عنوان به را خود خود و سازد متشکل ملی طبقه یک عنوان به را خود یابد، تسلط سیاسی

 و ملی هاي ویژگی .است ملی بورژوازي که معنائی به ملی نه ولی است ملی اکنون هم پرولتاریا .بسازد )مردم

 تولیدات ي همسانی جهانی، بازار تجاري، آزادي بورژوازي، پیشرفت با ،)ها ملت( مردم فیمابین تضاد و ضدیت

 و تر وسیع را امحا این پرولتاریا تسلط .شوند می محو تدریج به آن، به متناظر ي زندگانی شرایط و صنعتی

  ».کرد خواهد تر سریع

 ي توسعه .یافت خواهند تفوق ملل بر الزاماً فنی، صنعتی، بازارتجاري، شدن جهانی اقتصادي، نمو پس

 تالش و  شد خواهد افزوده ضرور ي اقتصادي شرایط به شود، می متحرك پرولتاریا بوسیله که اجتماعی

  .رساند خواهد ثمر به را تاریخی

 یا( یابد کاهش )دیگر بشري ي بوسیله بشر استثمار( دیگر فردي از فرد ي يگیر بهره که نسبت هر به «

 خواهد بین از یا( یافت خواهد تقلیل دیگر ملتی ي بوسیله ملت یک استثمار نسبت همان به ،)شود ملغی

  .» شد خواهد محو )ها ناسیون ( ها ملت متقابل خصومت ،)ملت( مردم درون در طبقاتی تضاد امحاي با ).رفت

                                                          
65. Correspondance avec Proudhon (mai 1846).
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105   جامعه شناسی مارکس

 مبارزه این معذلک نیست، ملی )پراتیک، اجتماعی، تاریخی،( محتوا نظر از بورژوازي علیه پرولتاریا مبارزه 

 نامه وصیت تحلیل و تجزیه و بررسی هنگام که اساسی و بنیادي اي نظریه .است ملی )سیاسی( صورت نظر از

  :مارکس سیاسی

  .افتی خواهیم باز ، »گوتا برنامه بر هائی تحشیه و حواشی«

 تأکیدي نشد؟ سرگردانی و زدگی شک تحیر، دچار و گرفت قرار مشهور متون این برابر در توان می آیا

 ـ ها فرم ( صورتها این ي مطالعه .باالست هاي گفته مؤید شده، »صورت« ي باره در که )کالمی ي تکیه(

 اگر .است ابهام و تردید و اینتب تناقض، نوعی محتواي متون، معذلک .است شناسی جامعه قلمرو در )ها قالب

 واقعیت که نیست ضرور آیا پس نیستند، پذیر جدائی پراکسی از تئوري همچنین و  محتوا از صورت چنانچه

 عنوان به را آن سرگذاري، پشت و انگاري ماسبق جاي به و شود مدون آن )CONCEPT( فرایافت و معین ملی

  بپذیریم؟ است )تئوریکی( نظري تنویري و حتوضی روشنگري، مستلزمِ که موضوعی نیز و هدف

 فرضیه این از مارکس .انگارد می ممکن نیز را  آن گذار کند، می بررسی را تولید نحوه مارکس، که وقتی

 به »اقتصادي ـ اجتماعی« مناسبات ي یافتی فرا و بینش مستلزم هم حال درعین طرفی، از که آغازد می

 انقالبی پراتیک یک دیگر طرف از و است ریشگی و بنیادي انتقادي ي نفی با تاریخیت، یک در کل، مثابه

 در نباید و تواند نمی )متد( روش همین آیا .است رسیده نظري شناخت عالی تراز به طریق بدین که است،

 است، وخیم و فوري خیلی معذلک که را مسئله این ظاهراً مارکس، آید؟ اربک )NATION ـ ناسیون( ملت مورد

 عالقه و توجه مورد که متناظرشان هاي حکومت و )ها ناسیون( ملتها .است زده دور یا گذاشته کنار مهارت با

 .مرتبطند بافئودالها بیش و کم و بوده بورژوازي از مسلط حاکمِ طبقات هستند، داري سرمایه است، جنبش

 ویژگیهاي داراي داري، سرمایه تولید ي نحوه ي عمومی کادر در )ناسیون( ملت هر ولی خود، جاي به اینها

  .است خود به مربوط

 اکتفا بندي طبقه و منطق تراز به واقع در کنیم، بسنده تراز بدین اگر است؟ چگونه عام با خاص رابطه

  .نیست ملموس و عینیت به وصول و حصول معناي به این و .ایم کرده

 و مطالعه این .است ضرور ملی، عیاتواق ي تاریخی ،)شناختی جامعه( اجتماعی اقتصادي، ي بررسی یک

 هاي داده و شاخص چند وجود تنها !).هولناك خالئی( !وخیم فقدانی .است ناچیز یا نرسیده انجام به بررسی

  .کند نمی پر را خالء این داري، سرمایه هاي کشور ناموزون ي توسعه باره در چندي

 شرط به توان می است؟ شده محدود شناخت و )هافرایافت( سطحِ به ِمعیاري، سطحِ ازنظر مارکس مقام آیا

   :از ست ا عبارت مورد دراین مارکس مقام که پذیرفت انصاف

  .جنبش بوسیله و راه ز ا ناسیون گذار ي باره در او ي نگري آینده

   :اند کرده می مبارزه جبهه دو در انگلس و مارکس که گفت میتوان همچنین

 مردم، استقالل به مربوط پرسشهاي ناسیونالیستی، مسائل ها، یونناس که( گرائی چپ نوعی علیه اول، 

  ؛)انگاشتند می هیچ را خودشان اختیار داشتن حقِ و ملتها

 خود ملت نظري، تنگ آن نمایندگانِ و پذیرفته را ملی نظري تنگ که »راست به انحراف« یک علیه دوم،

  .کردند می معرفی و دادند می اعتال دیگران مافوق ،)الگو ـ نمونه( مدل یا پرچم همانند را

 به )CPNCEPTS فرایافتها( ها بینش از را ما معذلک .نیستند درستنا تأکیدات این شک، بدون و البته

 ي نظریه ترفیع یا سقوط .دهند می عبور جنبش ي داخلی تاکتیک به حتی و )الجیشی سوق( استراتژي

 تسلط جنبش بر شوند نمی موفق )فرایافتها( مفاهیم هک آید می نظر به چنین .است چنین مسئله ؟)تئوري(
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 چپگ :گرایشها به انقسام قانون مثالً باشد، داشته را خودش به مربوط قوانین جنبش این که و یابند

 ذو مانوور براي که( مرکزگرائی ،)اپورتونیسم( گرائی راست انحراف ،)تعصب ـ تشیع ـ بازي طایفه(رائی

 )نظریه( تئوري مافوق ،)عمل( پراتیک روش، این با آیا ).آورد می فراهم زیاد تتسهیال ]راست و چپ[طرفین

 جامعه به تبدیل سیاسی ي شناسی جامعه آیا ماند؟ خواهد )دانش( علم تراز در اندیشه گرفت؟ خواهد قرار

  شد؟ نخواهد سیاسی گرایشهاي ي شناسی

 آید می نظر به یا یافتند ها بعد که را یصراحت و روشنی آن مارکس، عصر در گرایشها این دیگر، طرف از

  )مزد مفرغ کار قانون( آتشه دو ي گرائی چپ معنائی به )LASSALE (السال و .نداشتند باشند، یافته

]EHERNES LOHNGESETS, BRAZEN LAW OF WAGES, LOI D’AIRAIN[  

   .امورجامعه ي درکلیه حکومت تام ي مداخله طرفدار ي آلمانی ناسیونالیست یک حال عین در و

 ها، تعاونی نقش باره در( را خود هاي نظریه آنها ،)پرودون نظریه طرفداران( پرودن گرایان راست ولی

 خود ملی ویژگیهاي براین، بنا و گسترانیدند می داري سرمایه هاي کشور سراسر در .)غیره و اي، توده بانکهاي

 مخالف بیشتر که فیلسوفانه رفتاري ،)اصالحی تدم( رفورمیسم اول الملل بین زمان از .پذیرفتند نمی را

 سیاست، ي بنیادي معناي به »اتا « مفهوم پذیرش به گرایش گرایان افراطی و کرده اتحاذ بود، ناسیونالیسم

  .کند آسان را مشکلی حل توانست نمی اوضاع و حال این و .دادند می نشان

 از بعد سال سی تقریباً که مارکس، ي سیاسی مکتوب آخرین ،»گوتا برنامه بر اي تحشیه و حاشیه«در آیا

 جنبش، یافت؟ توان می پاسخی نبوده، هم انتشار و چاپ نیز آن هدف و شده نگاشته کمونیست حزب بیانیه

 از که کند می ادعا جنبش .است انقالب هاينوید و امیدها و ها وعده حامل ب،حز شود؛ می حزب به تبدیل

 برنامه این از بایستی می بیماري، از فرسائیده هرچند بود، زنده هنوز که مارکس و .است گرفته الهام مارکس

 :که دهد می انتباه جدي بسیار لحنی با شکوهمندانه ولی خصوصی رهبران، به مارکس .کند منفصل را خود

 ي سیاسی پراتیک .نیست )دانمکاري( دانش تراز در آنها عمل .رسد نمی )تئوري( نظریه تراز به آنها ي برنامه

  .است شده تشکیل بند و زد و سازش از آنها

 رزمد؟ می کی علیه مارکس .ملی واقعیت و ملیت به وابسته ، »اتا« فرایافت سر بر چیست؟ سر بر دعوا

 می ادامه »جنبش«امور در فکري دخالت به همچنان اش اندیشه و مرده پیش سال ده که السال، شبح علیه

 مفاهیمی بر سیاسی درپراتیک که دارد وجود »مارکسیسم« با متفاوت خیلی » السالیسم« نوعی .دهد

 دست ]CONCEPT[ فرایافت تراز به هرگز السال، .گیرد می سبقت بود کرده تدوین مارکس که )فرایافتهائی(

 و احساسات، تصورات، تسلیم او، چیست؟ حکومت یا ـ چیست؟ )مزد( حقوق دانست نمی السال .نیافت

 دولت در حتی و ]ETAT[حکومت در جامعه، در موجود ضوابط پذیرفتن با السال .بود خود ي حسی ادراکات

]GOUVERNEMENT[، السال .کرد می مخلوط سیاسی آمپیریسم نوعی با را اساسی ي پردازي جمله نوعی 

 آغاز همان از توانست خود، صفات و لیاقت علیرغم انقالبی، تا بود )فریب عوام( فریب مردم بیشتر که

  .دهد سوق باري فالکت راه به را آن ،»جنبش«

 .کرد می اذهان وارد را خود مشکوك ي استراتژي و تاکتیک اساسی، ي پردازي عبارت یک تحت السال،

 دارهاست، سرمایه طبقه انحصار در کار وسایل فعلی، ي جامعه در :که شود می گنجانده برنامه در که موقعی

  .ذاردگ می کنار ماهرانه را ارضی مسئله

 به که دهد می نشان -  شده شناخته و آشکار امروز که دالیلی به - بندي فرمول این مارکس، ي گفته به

 .کرد نمی حمله ارضی مالکان به السال .داشته ارتباط السال و بیسمارك بین هاي نگوي بگو و مشاجرات
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 اتحاد تا کرد، می تکاريدس و مقلوب داشت، حفظ از که را کمونیست بیانیه تردید، و شک بدون السال

  !زبردست خیلی سیاستمندي !زرنگ : آري .کند مخفی بورژوازي علیه فئودالها با را خودش

  .بود نفهمیده چیزي اضافی ارزش و ارزش مارکسیستی، )فرایافتهاي( بینش مزد، )تئوري( نظریه از السال،

 بورژوازي ایدئولوگهاي چه؟ یعنی عدالت این .گردد توزیع محض باعدالت کار ثمره که کند می الزام برنامه

 تحقق فعلی تولید ي نحوه ي پایه بر هم اکنون هم حتی و یابد تحقق تواند می عدالت این که هستند مدعی

 و نوبل عبارت این »مفرغ مهم قوانین« از و گوته از که )مزد اکثر حد قانون( السال »مفرغ قانون« .است یافته

 قوانینِ )»طبیعی « هرگز نه( ي تاریخی و اجتماعی خصلت و مزد واقعیت ده،کر استعاره را سخاوتمندانه

  .کند می مخفی را کارگري مبارزه امکانات و آن بر حاکم

 جامعه، اعضاي همه براي برابر حقی حسب بر کار ثمر توزیع باره در انصاف، و عدل باره در زیبا اي جمله

 بایستی می دوره این .پوشاند می زده روبند را انقالبی ي کتاتوريدی یعنی انتقالی، ي دوره مطالبات و توقعات

 افزایش را تولیدي نیروهاي کند، اخذ را تولید وسایل اداره و مالکیت شکند، هم در را حاکم طبقات حکومت

 که نیست این سر بر مسئله ولی .کند می تولید جامعه که کاري مجموع یعنی چه؟ یعنی کار محصول .دهد

 نمی کار که کسانی انضمام به( جامعه اعضاي ي همه به کمتر، هم باز و کارگران، ي همه به اتتولید کل

 تعویض را مستعمل تولید وسایل بایستی می عمل در .است قوانینی تابع کلی، آمد در تقسیم .شود داده )کنند

 با مقابله براي احتیاطی و اي ذخیره اي سرمایه بایستی می .کرد گذاري سرمایه تولید، افزایش براي و نمود

 اجتماعی امور و خدمات و اداري هاي هزینه تولید، کل از بایستی می .ساخت متشکل و مهیا طبیعی بالیاي

 براي بیماران، براي کودکان، براي شده مقرر صندوقهاي شوند، می حساب ي تولید غیر مادي نظر از که الزم

  . ...غیره و کرد تفریق را ساالن کهن

 منافع حسب بر هم و کورکورانه هم بورژوازي، جامعه در اکنون هم کلی، آمد در توزیع ي هنحو این

 ولی .شد خواهد عملی برنامه کمک به عقالنی روشی با توزیع این جدید، جامعه در .گیرد می انجام بورژوازي،

 از که اي جامعه ی،انتقال دوره درطول .رسید نخواهد مطلوب انصاف و عدل سطح به هم زودي به توزیع این

 تولید بازارفروش، .داشت خواهد همراه جراحاتی و اثرات خود با هنوز جسته، بیرون داري سرمایه سابق نظم

 امکانی به موکول آنها محو رفت، نخواهند بین از اخالقی دالیل به متعادل، مبادله و ارزش قانون بازار، براي

 بورژوا حق »قانونی حق« پس، .باشند آورده فراهم آنها گذار براي یافته سازمان ي تولیدي نیروهاي که است

 علیرغم .کند می مدیریت را ها داد قرار عقد و متعادل کاالهاي مبادالت که کسی حق یعنی ماند، خواهد

 و انجامیده کیفی، و کمی کار با متناسب همچنان کنندگان تولید حق اجتماعی، ي توسعه یعنی پیشرفتها،

 معیارِ یا مقیاس برحسب عاقالنه و آگاهانه کارِ که آنچه از بود خواهد عبارت فقط تساوي .بود دخواه شده ارائه

 نا( مساوي نا حقی از است عبارت )معادل( مساوي حقِ این پس .پول حسب بر نه و دهد می انجام مبادالت،

 مانند است، تساوي عدم حقِ ماهیت، و اساس در پس :نامساوي کارهاي به شود می مربوط حق این ).متعادل

  .حق هر

 بر مبتنی جدید، ي جامعه ي نظري طرح .کنند می آشکار را حقوق جوهر انتقال، مشکالت این، بر بنا

 ي پروژه( نظري طرح این کند؛ می ایجاد تضاد عملی، و آروینی برنامه با واقعیت ي علمی )آناکاوي( آنالیز

 .کند می تدوین را حقوق فرایافت پروژه، این .است برجاي پا ،)CONCEPTS( فرایافتها تراز در )تئوریکی

 قانون .کند می روشن و نیزاعاده را گذشته حاصل فرایافت شناسیم، می خوبی به که )شمائی( خطی برحسبِ

 به توزیع قحطی، رجوع و رفع :است داشته عهده بر را نقشی همیشه است، عقالنیت و برابري ي مدعی که
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 :دارد وجود جنبه دو قرون، درخالل )حق( حقوق در پس .نابرابر اساساً ي جامعه یک تتولیدا برابر ظاهر

 حقوق .صورت این انعطاف منظور به مسلط منافع بر فشار تساوي، عدم ي »قانونی« دادن صورت و تدوین

 جامعه هک گفت توان می امروز .شود می روشن کند، می اداره که را اي جامعه نیز و  خود گذار طرح در )حق(

  .گذار ي ایده از نه و جداست اجتماعی پراتیک از نه حقوق، ي شناسی

 کمونیستی، ي جامعه عالی ي درمرحله )حق(حقوق .است آن دانش و معرفت جزو ،)حق( حقوق انتقاد

  .شود دار معنا و متعالی تواند می نعمت، وفور با یعنی

 خواهد جامعه و یافت رهائی بورژوائی )حقوق( حق محدود افق از توان می که است وقت آن فقط «

  ».نیازهایش قدر به هرکس به اش، توانائی قدر به کس هر از : دبنویس خود پرچم بر توانست

 وجدان یا ایده هاي پیشرفت به و است تولید ي نحوه با متناسب آن، هاي دگرگونی و )حقوق(حق 

 کاریهاي ظرافت با که آنهائی«باشد؟ داشته اعتراض حقیقت این به تواند می کسی چه .نیست مربوط اخالقی

 کله و سر فرانسوي، هاي سوسیالیست با نزدیک بسیار ارتباط در خود، ي شناسانه حقوق و مآبانه ایدئولوگ

  ».سازند می متظاهر را خود

 )ملی واقعیت ي مسئله به براین بنا و( حکومت اساسی ي مسئله به یعنی مطلب، اصل به ما اکنون ولی  

 می آغاز او .است داده دفاع قابل غیر امتیازاتی مخالفان به یا گفته پال و پرت السال که اینجاست در .رسیم می

 نیز بورژوازي غلط و آمیز توهین فرمول .دهند می تشکیل را مرتجع اي توده دیگران کارگران، برابر در که کند

 سالخورده ي تولیدي هاي نحوه از منتج که را خود مواضع اند مصمم که متوسط هاي قشر و فئودالها برابر در

 دگر تواند می که اوست فقط و است انقالبی بورژوازي برابر در پرولتاریا .باشد می انقالبی عمرند، منقضیِ و

  .بخشد تحقق را جامعه ي گونی

 از فقط را کارگري جنبش ، سیاس طرحهاي اختفاي با گر، اغفال ي پردازي جمله این تحت السال،

 کارگران، ي طبقه برنامه، اعالمِ و ادعا بر بنا .است آورده فراهم و )درکیده( دریافته ملی ي نظرانه تنگ گاهدید

 می نشان خاطر اینجا در مارکس .تالشد می فعلی حکومتی ي ضابطه در خود ي رهائی براي چیز هر از قبل

 آنست عملیات صحنه که خود ورکش در طبقه یک عنوان به را خود ابتدا بایستی کارگر یه طبق که کند

 ي بیاینه فرمول به مارکس .صورت در بلکه محتوا در نه است، ملی او ي مبارزه حال، این در سازد، متشکل

 بازار کادرِ در آلمان حکومت کادرِ .کند می تدقیق را موقعیت دشواریهاي .کند می مراجعه کمونیست حزب

 توانند می حکومت، یک حاکمِ طبقات تر وسیع یا وازي،بورژ .حکومتهاست) سیستمِ( ي منظومه و جهان

  .بیسمارك  :دلیل عنوان به .باشند داشته المللی بین  سیاست

 در .گیرد عهده بر را المللی بین هاي مسئولیت بایستی ،)بورژوازي( آن کوبیدن براي آلمان کارگر طبقه 

 اخوت آزادي، صلح، نیزخواهان آنها که ،)آزاد ـ انگر مبادله( لیبرالها مادونِ انترناسیونالیسم، صورت، آن غیر

  .ماند خواهند باشند، می)PEUPLES(مردم

 طوري همان به را جدید ي جامعه توان می کرد می خیال که بود این در السال ي چارگی بی و درماندگی

 حکومت به السال، ).حکومتی استقراض( ملی ي قرضه بوسیله :ساخت شود، می کشیده آهن راه خط یک که

 می برنامه  ي سیاسی درخط السال، .داشت  لوحانه ساده و نهایت بی اعتمادي آن، نقش و حکومت کمک و

 یک براي حکومت، آزاد کردار و رفتار براي :رزمد می حکومت آزادي براي آلمانی کارگر حزب که افزاید

  ).حر( آزاد حکومت
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 می نشان آلمان کارگر حزب تیبتر بدین !یچه بگوید؟ خواهد می چه سیاسی خط این پرسد، می مارکس

 از بویی آلمان کارگر حزب( .است نکرده هم لمس را سوسیالیسم فرایافت، یا بینش از حتی که دهد

 مستقل واحد نوعی را حکومت«بداند، حکومت ي پایه بن را، جامعه اینکه جاي به ).است نبرده سوسیالیسم

  .»دارد خود به ویژه هاي حرّیت نیز و خود به مخصوص ي اخالقی و عقالنی هاي پایه که انگارد می

 افکارِ پیرو السال، .داریم آشنائی »حکومت ي هگلی بینشِ« و درك علیه انتقادات ي نحوه و سبک با ما 

 هگل ي فلسفه توجیهات اسیرِ او .است نفهمیده را حکومت جوهر است، مارکسیست کرد می خیال که هگل

 حکومت استداللی چنین با گیرد، می اشتباه مطلق عقالنیت با را آنها و کرده یفتوص را واقعیات برخی که

 بوروکراسی بست و دار با نظامی استبداد یک بجز چیزي« که حکومتی با ،]حکومت ]مثال[ ایده با[ را ابدي

 فئودالی هاي چاشنی با و شده گر جلوه پارلمانی برق و زرق با و داشته قرار پلیسی حمایت تحت که نیست،

 بنیادي نقاد ي اندیشه  بیسمارکیسم، با یعنی ،»گیرد می عوضی هست، نیز بورژوازي نفوذ تحت و گرفته مزه

 زبان به یا است، دولتی ماشین حکومت، واقع در یعنی« .کند می ترك را انقالبی اهداف سیاسی فعلِ و

 از منفصل و منفک ویژه، ارگانیسمی ،کار تقسیم استقرار و پیدایش از پس که معناست بدان دیگر،حکومت

 خود افتند؛ می ماشین این بهبود و اصالح فکر به التقاط، و اشتباه این ي لحظه از ».دهد می تشکیل را جامعه

 می محصور گردیده، اعالم قدغن منطق بوسیله و شده داده تشخیص مجاز پلیس بوسیله که حدودي در را

 بوسیله حکومت این ي دموکراتیکی کنترل از کرنا، و بوق و پردازي لهجم با که کنند می اکتفا بدین .کنند

 باره در .دهند سخن داد حکومت، هزینه به عمومی پرورش و آموزش درآمد، بر مالیات از زحمتکش، مردم

 به حریت سیاسی، عملِ دید یعنی دید، ي زاویه این از آنکه، حال .کنند می وراجی حر حکومت و حریت

 جامعه سر باالي که ارگانی یعنی حکومت، تبدیل و تغییر« :از است عبات آزادي این .شود می فتعری روشنی

   !روشن کمال بحد شعاري ».است جامعه تابع و مادون بست، در که تشکیالتی به گرفته، مقام

 خود نظر اینکه براي .است کرده حفظ را خود ي حکومتی ضد ي روحیه ،1875 سال در همچنان مارکس

 ارزش با را تئوري بدینوسیله، و افزاید می را زیر قاطع ي تبصره دارد، ابراز بیشتري شدت با حکومت علیه را

 را حکومت آزادي صورتها این که مقیاسی در ـ حکومت صورتهاي امروز، حتی« :کند می تکمیل سنجی

  ».آزادند بیش و کم ـ کنند می محدود

 را اجتماعیت و سیاسیت بین تضادهاي جدید، ي جامعه رد حکومتی هاي نهاد سنگین پیش از بیش وزن 

 »ي بوسیله« و »بررويِ «نه گردد، می معین اجتماعیت »ي بوسیله« و »بررويِ«انسان حریت .کند می تشدید

 فرسوده سیاسی، ي زندگانی بار زیر کرد، خواهد خفه را اجتماعی ي زندگی جدید حکومت آیا .سیاسیت

 و .کند می مطرح قدرت به مارکس و گذارند می کنار »السالیون« که اي مسئله است این آري، کرد؟ خواهد

 هاي بینی خوش بجز درحالیکه ،»واقع« پذیرش با »واقعی« نام به که است »بینانی واقع« علیه اشاره این

 می نظر صرف انقالبی امکانات از بینند، نمی را دیگري چیز اساسی، )هاي فرایافت( مفاهیم در )خیالبافانه(

  .کنند

فعلی وظایف همانند وظایفی چه جدید، ي جامعه در کرد؟ خواهد تحمل را تغییراتی چه حکومت صورت 

 مفهوم و تئوري تراز در یعنی باشد، علمی بجز تواند نمی پرسش این به پاسخ شد؟ خواهد مستقر حکومت ي

 با مردم واژه واجور جور هزار جورکردن و جفت با« :که گوید می جدي بسیار لحنی با مارکس ).فرایافتها( ها

  »...رفت نخواهد جلو هم وجب یک اندازه به مسئله حکومت واژه
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 خود بر دوران، این .گرفت خواهد خشنی درس مردم از حکومت که بود خواهد ناظر انتقالی، دوران 

 تخریبِ با بلکه دموکراتیک، جمهوري و حکومت تکمیل راه از نه شد، خواهد پیروز سیاسی ي »دموکرسی«

سازد می پذیر امکان را وضعیت این که اي جامعه همچنین و کشیده سر ي جامعه فوقِ حکومت.  

  پرولتاریا، انقالبیِ استبداد

  گسترده، ي دموکراسی

  دموکراتیکی، حکومت)نفسِ( خود گذار با حکومت، ي فرتوتی

  .انقالب جنبش یعنی واحد، جنبشی از جنبه سه از عبارتند

 و گفته حکومت باره در مداوم که دارد چیزي آن بر تأکید سیاسی نامه وصیت این در مارکس سخن، کوتاه

 خود)فرایافت( مفهوم ؟)فرایافت( مفهوم کدام .دهد می ادامه اساسی )فرایافت( مفهوم یک ساختن به همچنان

 مفهوم بین درونی ي رابطه است چنین .است حکومت پایان متضمن و مستلزم پرولتاریائی انقالب .انقالب

 )راه ـ معبر( خاللِ از گذار وحدت، و تضاد دیالکتیکی، اي رابطه :انقالب )فرایافت( مفهوم و حکومت )فرایافت(

 آنارشی روش( حکومت کنده پوست و صاف تخریب هدفش )مرحله( دوره این .انتقالی دوره )سلب( نفی یک

 ي بوسیله و اجتماعیت در سیاست انحالل و ومتحک تأمین تحت هاي مسئولیت اتخاذ بلکه نیست، )گري

 که اش داخلی تضادهاي بوسیله محدود ولی موجود ي جامعه ي ذاتی ناکامل عقالنیت ).سوسیال( اجتماعیت

 خود به بایستی )اجتماعیت( سوسیال .باشد کرده تصرف را آن حکومت یا آمده در حکومت مسئولیت تحت

 به را عقالنیت شخصاً و نفساً حکومت، .کند روي پیش عقالنیت ینا و زندگی ي شکوفائی سوي به و آمده

  .کرد خواهد تبدیل هیچ و پوچی

 به باشد؟ داشته شنوا گوش او انتباهات که کرد می تصور نوشت رامی متون این که لحظاتی در مارکس آیا

 فاصله آنها از و یابد باز را )فرایافتها( مفاهیم و نظري هاي اندیشه جنبش، که داشت امیدي آیا کی؟ گوش

 کنار مجرب، گان کارکشته ،»بینان واقع« سیاسی، مغزهاي حکومتی، رجال که کرد می فکر آیا نگیرد؟

 BEBEL)]لیبکنت ببل،[ داشت؟ انتظاري چه داد می را پیام این آنها براي که کسانی از شد؟ خواهند گذاشته

LIEBKNECHT ) خود سر از را آب دانشمند، نفر یک عنوان به آیا بود؟ چه آنها ماوراي یا آنها خالل از هدفش 

 درك را او که عامل رجال بوسیله دانستند، می او فکر هم را خود که نیروهائی بوسیله دانست؟ می گذشته

 اندیشه نظر از که سرزمینی آلمان، در هم این و .بود جنبش سقوط تئوریکی سطح نزول ناظر آیا کردند؟ نمی

 دانیم می فقط ما بودند؟ فلسفی هاي اندیشه وارثان رهبران و کارگران آنجا در و  بود باالئی سطح در تئوري و

   :شد منتهی عجیب انتباهی ندائی به اصیل جدیتی با »اي حاشیه هاي یادداشت« این که

  »! رهاندم خود روح و گفتم من«

»DIXI ET SALVAVI ANIMAM MEAM«  

 گفت، بود گفتنی که را آنچه هر .بخشید تحقق انقالبی و دانشمند فرن یک آثار آفرینش و ایجاد به مارکس

 مدت دراز ي تازگی و طراوت با همچنان )فرایافتها( مفاهیم .رساند انجام به بود توانش و طاقت در که را آنچه

 یکن اشخاص از بسیاري قضاوت به بنا که )فرایافتهائی( مفاهیمی استوارند، پاي ما دیدگان برابر در خود،

 از .سپرد »جنبش« به را مفاهیم داد، را خود پیام مارکس .باشند می نازا و سرد خشک، اندیش، بد یا اندیش

 ي محاکمه ي صحنه به اشاره :مترجم[ نیاورد زبان بر را ]پیالت[ کلمات او کرد؟ توانستی چه بیش این

 گود کنار ،]استغفار شاید و مسئولیت سلب معناي به پیالت دستشوئی و قتل حکم تلفظ و عیسی حضرت

  .نشد دلسرد .نماند تفاوت بی .نکرد هم مسئولیت سلب خود از و ننشست
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 ي نظریه و )کنند می بودن مارکسیست ادعاي که( حکومتی رجال بین که کند می مالحظه مارکس آري،

  .دارد وجود زیاد اي فاصله تئوري، از منور پراتیک و کورکورانه عملی ي تجربه بین حکومت،

 روزهاي آخرین ي خاموشی آیا .کنیم احساس را او امید و بیم واحد آن در توانیم می سخن، پایان در

  یافت؟ توان پاسخی پرسش این براي آیا برد؟ سر به وجدانش صفاي و صلح در یا تلخی در را حیات
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  : بود شده تقسیم بخش دو به ما برنامه

 آلمانی فلسلفه اساس بر مارکس، بوسیله شده مدون بنیادي )فرایافتهاي( مفاهیم استخالص و رهائی  - 1

;A.SMITH ـ)ریکاردو از سمیت، .آ( انگلیسی سیاسی اقتصاد ـ )هگل( RICARDO سن( فرانسه سوسیالیسم و 

; SAINT SIMON ( )پرودن یه، فوري سیمن، PROUDHON ( گزینش راه از نه )ELECTISME( ي طریقه و 

 و سیاسی اقتصاد فلسفه، بنیادي انتقاد متد و روش بردن بکار با بلکه ،)SYNCRÉTISME( متضاد عقاید تلفیقی

 که مارکس از قبل پژوهندگان بوسیله مکتسبه هاي بینش اینکه گرفتن نظر در با .سوسیالیستی »آرمان«

 در بنیادي انتقاد چگونه که دهیم نشان دارند، دمحدو آفاقی فردي و لیستی ناسیونا نظري تنگ اثر در همه

 بدین .دهد می گسترش حصارها، کوبی هم در با را آنها و پیوندد می بدانها میگیرد، جاي ها بینش این خالء

 پیوندي هم نیز و )غیره و ، انقالب اجتماعی، مناسبات و جامعه پراکسی،( جدید فرایافتهاي پیدایش ترتیب،

 )طریقه( روند این تنویر.دریابیم گذار، یعنی ،)سلب(نفی طریق از )جامع ـ کلیت( مجموعه یک بصورت را آنها

 داده، دست از را خود انتقادي اصالت ازمارکس ملهم اندیشه زیرا رفته، تیرگی به بعداً که )روش( متد این و

 آنرا جاي و کرده یرونب میدان از را نفی روش ـ» اثباتی « مکتب ـ اثباتی پرستش و پیروي که معنی بدان

 اینکه براي و یمنک تأویل و احیا و اعاده خود، تشکیل در خود، حرکت در را مارکس اندیشه است، گرفته

  .سازیم مستقر اصل متون پایه بر را تأویل این پایه و بنیاد نشویم، »تفسیر « نوعی یا »منظري طراحی «دچار

 جامعه بعدي بینش بهمان یا فالن مؤید که گردیمن متفرقی متون یافتن پی در مارکس آثار در -  2

 مورد عام بینش پاسخگوي که را طرحی آنها در بکوشیم ولی است، )تخصصی( ویژه دانش عنوان به شناسی

 موضوع زمینه )متد( سبک بازیافت به انجام سر نتیجه، در .بازیابیم است ) جزئی( دانش این امروزي قبول

 سایردانشمندان و جزئی هاي دانش سایر که آنچه باره در اینکه بدون سلماًم برسیم؛ شناسی جامعه یک بحث

 به کنند استخراج مارکس آثار از بتوانند )غیره و روانشناسان مورخان، شناسان، مردم دانان، اقتصاد(

 تجدید، ریزي پی مستلزم مارکس )متد( سبک چگونه دهیم نشان حال عین در .شویم دچار پیشداوري

  .باشد می )واقعیت کلیت دانش، کلیت( جامعیت یک آفرینش یا اکتشاف

 اندیشه اینکه یعنی :نمائیم تحقیق و تبیین را گفته پیش مطروحه ضمنی قضیه بایستی می ما اکنون

 مارکس اندیشه از را کار بایستی .است ضرور حال عین در ولی کافی غیر فعلی »دنیاي« شناخت براي مارکس

 افزودن با نیاز، صورت در را آنها کرد، تلطیف را آنها داد، ادامه اساسی هاي افتفرای تدوین به آغازید،

 غیر و بارور مهم، و بنیادي عنصري عنوان به اثر، این اندیشه، این .کرد تکمیل دیگر، ]CONCEPTS[ فرایافتهاي

 به مربوط مارکس، اندیشه که وقتی مخصوصاً .است فعلی » مدرن جهان « جزو زیاد،  و کم بی و تحدید قابل

 گرفته نظر در شناسی جامعه :یعنی تحدید، قابل غیر و بارور اصیل، و بنیادي مهم، ولی جزئی و ویژه دانشی

  .باشد شده

 )]شرایط ـ موقع ـ حالت ـ وضعیت[(»سیتواسیون« فرایافت این بیائیم، اینجا در دیگر، امتحانی بدون فعالً

 دارد، وجود اقتصادي وضعیتی که همانظوري .بپذیریم )موضوعه اصل ـ امرمسلّم( پوستوال نوعی عنوان به را

 کنیم معین را »سیتوواسیون« بکوشیم .دارد وجود هم جهانی تئوریکی وضعیتی دارد، وجود سیاسی وضعیتی

   .نماید می منطقی و موجه را )CONCEPT( فرایافت نتیجه، در که

 که است افزایش به رو اشخاص آن شمار و دندمعتق بدان متعددي اشخاص که اي ایده نظرجریان از

 نظر از بلکه، )عوام استنباط( فولکلور نظر از نه «.است شده سپري او عصر و دارد تعلق گذشته زمان به مارکس

 نیست، دیروز اندیشه همان امروزي، فرهنگ آیا :باشند می یکی هم دو هر که ،»)خواص استنباط( فرهنگ
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 او هاي پیشگوئی .کرده اشتباه او .است تاریخی)اي دوره( عصر یک نمایانگر مارکس بود؟ اوج در که اي اندیشه

 .کرد می اعالم را انسانی انسالب پایان فلسفه، پایان حکومت، پایان داري، سرمایه پایان او .نیامدند در درست

 استحکام حتی و ندهما جاي پابر همچنان پنداشت می پایان او را آنچه .زیاد خیلی خیلی، چیزها، خیلی پایان

 مستفاد خود هايِ تحلیل و آناکاویها از که تعمیماتی و مارکس هايِ تحلیل و آناکاویها معذلک .گیرد می

  .باشند می نوزدهم قرن آرزوهاي و واقعیت گویاي همه کرده،

 بینی پیش این که و بود کرده بینی پیش را رقابتی داري سرمایه پایان مارکس که دادیم پاسخ قبالً ما،

 است؟ مانده پایدار جهان از اي نقطه در داري سرمایه آیا.است یافته تحقق انحصارات و پرولتاریا فشار دو تحت

 وسایل به( هنوز که »داري سرمایه« به موسوم جامعه برابر در .است داده شکل تغییر معذلک، ولی .شک بدون

 ادامه »بورژواز« به موسوم اجتماعی طبقه تسلط به )رفت می کار به مارکس عصر در که وسایلی از غیر دیگري

 براي .است کرده تغییر چیز همه اینکه یا و نشده حاصل تغییري هیچ بگوئیم که است نامعقول دهد، می

 آناکاوي مبناي بر بایستی نمی آیا قهقراست، به رو یا راکد که آنچه از آنها نمودن متمایز و تغییرات تشخیص

  شود؟ می یافت سرمایه به معروف بِ کتا در که تحلیلی یا آناکاوي از دقیقاً زید،آغا مارکسیستی )آنالیز(

 اي جامعه ایم، شده وارد جدید اي جامعه به سده یک طی ما که گویند می مارکسیستی اندیشه مخالفان

 ملهم که هائی انقالبی علیرغم خود، علیرغم ـ هم مارکس خود که و شده می تهیه قبل ازمدتها آن زمینه که

 غیر هم و بوده مترقبه غیر شامل هم نحوي، به نو جامعه این .است داشته دخالت آن تهیه در ـ اند بوده او از

  .یابد می استقرار نامید، »تاریخ« عادت حسب بر را آن توان می همچنان که و بینی پیش قابل

   .شوند می جدا هم از مارکسیسم از منقدان برخوردهاي و استدالت دراینجا،

 را نیروهائی بگذاریم .است بغرنج و وسیع حد از بیش آن، بر تسلط و طریقه این درك« :گویند می اي عده

 خود آنها هاي کشش و ها وخامت .دهند ادامه خود نقش اعمال به کنند می عمل نو جامعه ین ا جهت در که

 ممکن موانع این میان در( کنیم محدود موانع زدن کنار براي فقط را خود هايِ دخالت .افتند می کارگر نیز

 است، جهان ي آگاهانه ساختن دگرگون هدفش که انقالبی، عملِ مارکسیسم، از ملهم تأثیرِ محتمالً است

  »!).باشد داشته جاي

 تکه جزئی، علوم کمک به را نو دنیاي .نمائیم بررسی تجربی نظر از و بیائیم « :گفت خواهند دیگر اي عده

 و مؤثر علوم این حسب بر را خود هاي دانسته بدان، دادن صورت و سر براي .یمده قرار بحث مورد تکه

  .»بریم بکار آنها، عملی تأثیرات بوسیله مشخص،

 از ـ دیروز همانند امروز، .بپوشاند را ارادیتی است، ممکن آنها لیبرالیسم .هستند ها نئولیبرال اول گروه

 قابل معیاري کنند، می علم قد آزادي و عقل برابر در که وانعیم تعیینِ براي ـ لیبرالیستی اندیشه نظر نقطه

 لیبرال سیاست و ایدئولوژي بین گسیختگی و طالق ناظرِ نوزدهم، قرن تاریخ در هابار ما .ندارد وجود اعتماد

 د،پذیر می تحقق آزادي که داشتند می باور که کردند وانمود یا پنداشتند لیبرال دمکراتهايِ بارها .ایم بوده

 این و شد می آشکار »راست در« شان کله و سر آنکه وحال زدند »چپ به« بارها !بودند قدرت برسریرِ آنها زیرا

 به برعکس باشد، روان گذار سوي به یا یابد، ژرفا و برود جلو به اینکه جاي به دمکراسی که گردید موجب

  .......شد کشیده انگیزي غم تجزیه

 می دیده )علمی نظریه از طرفداري( سیانتیسم و )پوزیتیویسم( اثباتی طوطخ راحتی به ثانوي، گرایش در

 علوم به آنها زیرا ؟]نو[ »نئو« چرا .نامید »سیانتیست - نئو« ،»پوزیتیویست - نئو« را آنها توان می که شود

 تخلخل و ناکاملیت بودن، جزئی خصلت ظاهراً .هستند متکی طبیعی، علوم از بیشتر حتی یا و برابر انسانی،
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 »کلیت« آنها .رود فرو تاریکی و درتیرگی بشري وجود سیماي که پذیرند می آنها .آزارد نمی را آنها علوم این

 ي جزئی ولی عملی بررسی آنها، .کنند می طرد آدمیت، درتحققِ هم و شناخت و درمعرفت هم را، ]عامیت[

تئوري –اخیر علمی هايِ رشته از برخی که گفت توان می البته .کنند می تجویز و تأیید را اجتماعی واقعیت 

 ـ نئو « .دارند هم »جامعیت یا کلیت« ادعايِ وحتی بوده اثر و نقش داراي ـ سیبرنتیک انفورماسیون،

 می استنباط و مالحظه تسلیمِ و )پندارد می چنین یا( گذارد می اعتراض رويِ را نهائی نقطه » پوزیتیویسم

 از را آن زیرا سازد، می مندمج کند، می اخذ و ادراك که را آنچه دهد، می قرار ررسیب مورد که را آنچه .شود

 تشکیل و دهنده تشکیل و الینفک اجزاي دانشمند، و دانش کند؛ می اخاذي ساختار، یک از یا سیستم، یک

  .هستند اندماج آن شده

 در منظم قانونِ تحت یعنی آن، تشکل ایم، گذاشته بدان پا که اي جامعه هدف که آید می نظر به چنین

 دوشِ بر بدیهست بود؟ خواهد کی دوشِ بر تالش این .کلیت و جامعیت به آن تعمیمِ یعنی باشد؛ آن آوردنِ

 متفرق خود آنها آیا شد؟ خواهند موفق آیا .تکنوکراتها :مشخص گروههايِ حکومت، این کادرِ در و حکومت

 داريِ سرمایه دولتی، بخش کادرِ در اینکه برحسبِ آنها آیا نیستند؟ اگراو و متباعد منافعِ نمایانگرِ آیا نیستند؟

 برحسبِ یا کنند، عمل )فرانسه در الاقل( گذارد، می اختیارشان در بخش این که وسایلی بردنِ کار به با دولتی

 این در آیا ندارند؟ اختالف هم با و نیستند متفاوت کنند، عمل »خصوصی« داريِ سرمایه بخشِ در آنکه

 کنند؟ نمی وارد جدید تضادهائی خود تضادها، حل جاي به حکومت، این در و داري سرمایه این در جامعه،

و حکومتی عقالنیت این بابِ ما دارند؟ انطباق هم با )عملی و تحلیلی ادراك عقالنیت( تکنیکی عقالنیت 

 و گسترده ایدئولوژي یک اوصاف، این هباهم تالش، این با مواجهه در .گذاریم می مفتوح همچنان را ها پرسش

 استناد معتبرنما )فرایافتی( مفاهیمی به که انحصاري و قاطع اهمیت آن آیا .گیرد می جان آنجا و اینجا شایع،

 این زائیده گیرد، قرار استفاده سوء مورد )نقش سیستم، ساختار،( تعمیم راه از نیست سزاوار که و شده احاله و

  .کنیم می تأیید را آن ما اندیشید؟ چنین توان می !آري اشد؟ب نمی ایدئولوژي

 نامی چه .کرد توصیف و تعیین است، جهش یک مولود که را جدیدي ي جامعه این بایستی آیا وانگهی،

 ـ فنی( ین سی تکنی جامعه صنعتی، جامعه :است شده پیشنهاد آن براي تسمیه چندین بگذاریم؟ آن روي

 .غیره و عقالنیت جامعه نعمت، فراوانیِ جامعه تفریحات، جامعه ها، توده جامعه صرفی،م جامعه ،)الفنون ذوات

  .است آورده بوجود را صدائی و پرسر مطبوعات و دارد طرفدارانی ِتسمیه، وجوه این از کدام هر

  .گذرانیم می نظر از خالصه بطورِ را ها فرضیه این از کدام هر

 روبرو آن با که است جهشی محصولِ جامعه، اساسی خصلت به وطمرب هاي فرضیه واقع، در ما، منظور

 یک صورت به را آن کند، می برجسته را اي جنبه که شود می ملخص نامگذاري یک به فرضیه .ایم شده

 محتوا جستجوي به اکنون .پوشاند می است قضیه محتوايِ که را اي فرضیه روش، این و آورد، می در تعریف

  .بپردازیم فرضیات این در موجود )یافته تعمیم یا بنیادي تصادفی،( استوار و غلط یا درست هايِ

  .بود خواهد سریع ما ي بررسی متأسفانه

 است، کشاورزي تولید از بیش صنعتی تولید باشدکه این صنعتی جامعه از ما منظور اگر صنعتی؟ جامعه

 سن از بعد نفر دومین گفت بتوان روایتی به و( باز مارکس که کرد قبول حتی باید .دارد حقیقت این آري

 ساخته مال بر و استخراج رقابتی داريِ سرمایه )کادر ـ چهارچوب( ضابطه در را اساسی جنبه این )سیمون

 کلی بطور جوامع، یا معاصر، ي جامعه از عمیق تحلیلی شد، مارکس نصیب که آنچه از توان می آیا .است
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 این گیرد، می پیشی کشاورزي تولید بر پیش از بیش صنعتی تولید که باشد این منظور اگر کرد؟ استنتاج

 که است صنعتی جوامع میان اختالف پوشاندن معناي به چسبیدن، نامگذاري بدین .است طبیعی خیلی

نوعی یا نمونه مبین ،»صنعتی ي جامعه« ترکیبی واژه اینکه قبولِ با .آنهاست تاریخ مولود)GENRE(این از 

 »نوع« به تنها و باشند متفاوت توانند می نوع، یا جمعیت این محتواي )ESPÈCE( هاي جنس است، جامعه

 یا( داري مایهسر جامعه میان اختالف ویژه به .شود می یژهو اختالفات نیاوردن حساب به موجب کردن، توجه

 و متقابل هاي واکنش علیرغم ).سوسیالیستی جوامع یا( سوسیالیستی جامعه و )داري سرمایه جوامع

 دیگر، سوي از .گردند می هم تشدید و داشته وجود اختالفات این که نیست شکی آنها، متعدد مداخالت

 چگونه که دیدیم .سازیم متمایز یکدیگر از را اجتماعی توسعه و اقتصادي نمو که رسیم می جائی به  بالفاصله

 بسیار اقتصادي نموهاي ناظر و مواجه مدرن، دنیاي در ما .ساخت وارد کیفی و کمی بین را تمایز این مارکس

 نقش یعنی .بود نکرده توجه نکته بدین مارکس و .هستیم اجتماعی توسعه بدونِ ولی آور، شگفت حتی عالی،

  ).ETAT( حکومت وسیع دخالت و

 در مثبوت و محکوك انقالبی فشار یک بوسیله مگر شود حاصل تواند نمی )»فرهنگی«و( اجتماعی توسعه

 فعالِ شبکه یک بوسیله ،)دموکراسی( ساالري مردم گیري ریشه و تعمق بوسیله منعطف، هايِ نهاد

 خواهی گردد، ملحوظ پراکسی جنبه این که وقتی .اشندب اجتماعی نیازهاي بیانگر که »اي پایه«سازمانی

   .شویم می سایق حکومت )اضمحالل( میرائی و پژمردگی نظریه به نخواهی،

 صنعتی، جزایري فقط ،)مانده عقب یا توسعه راه در( نیافته توسعه کشورهاي اقیانوس در :نکته آخرین

 صنعتی براي منابعی تهیه هدفش که کشاورزي ولیدت طوالنی، مدتهاي براي و هنوز آنها در که نمو، واقطابِ

  .دارد وجود کشورهاست، برحسب مساوي نا و ناموزون شدنی

 خود کنندگان مصرف دارند اختیار در را تولید قدرت که کسانی که شود می فراموش ؟ مصرفی جامعه

  .نندآفری می است، وسیله ترین پرتوان تبلیغات آنها، میان در که مختلف، وسایل به را

 معیار حسب بر فقط بلکه، ندارد، توجهی اجتماعی هاي نیاز به »مصرفی جامعه«این که شود می فراموش

 توان می شوند، ارضا بتوانند ابتدائی هاي نیاز که باشد راست اگر .پردازد می انفرادي هاي نیاز تأمین به سود،

 ساختگی و مصنوعی صورتهاي به فقط نیازها ینا .داد قرار اعتراض مورد را باالتر سطح هاي تظاهرنیاز و وجود

 همراه مصرفی، جامعه ابتدائی نیازهاي ارضاي که آید می نظر به چنین .کنند می تظاهر انگیزي شگف بسیار

 و تعلیم مسکن،( ابتدائی هاي نیاز که نیست هم مسلم وانگهی، .باشد مصرف ابتدائی و اقل حد تا کاهش با

  .گذارد وامی جدید فقر به را خود جاي پیشین فقر .بشود تأمین )غیره و تربیت

 فقر آمریکا، در .دادند نشان نیز را آن محدودیت خود کردند، ترویج را تسمیه این آنانکه وفور؟ جامعه

 سطح .)غیره و »فارمر ـ کشاورزان« اخیر، هاي مهاجر سیاهان،( وسیع هاي اقلیت میان در دارد؛ وجود وسیعاً

 توانند نمی مزایا، پر هاي گروه از برخی تحمیلی و اجباري حساب بی مصرف میل، و فحی .است نازل زندگی

  .بپوشانند را تري وسیع بسیار گروهاي تر عمیق خیلی »جدید فقر«

 زمان یابد، کارکاهش ساعات هم اگر حتی .است نیافته افزایش مردم غالب آزاد زمان تفریحات؟ جامعه

 سرمایه براي .زند می ناخنک را » آزاد اصطالح به زمان« ،)آمد و رفت مثالً( »شده ازدست اجباري مصروف«

 جدید هاي شاخه تولید، در »خودکاري« نیاز مورد گذاریهاي سرمایه کرد؛ کار بایستی می توسعه و گذاري
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 چه و »اشتراکی «کشورهاي براي چه .هستند عظیم مانده، عقب کشورهاي به کمکها فضا، گشایش صنایع،

  .»داري سرمایه« هايکشور براي

 التین آمریکاي آسیا، آفریقا، کشاورزان اگر نه، ولی .»نمو هاي قطب« اطراف در آري، ؟ شهري ي جامعه

  .آمده در ریشه از دهقانان از مملو هاي نشین حاشیه یا داریم، محسوب را

 پایه، این برروي پیش، سال هزاران از اي جامعه هر اینکه مثل توگوئی شلوغ؟ و جمعیت پر جوامع

  .است بوده نشده نهاده انسانی، هاي توده یعنی

 .دارد بنیادي خصلتی »مدرنیته ـ تجددحیاتی« در فنی تسلط و تفوق که آید می نظر به ؟ فنی جامعه 

 زمان سرعت« اصطالح به یک با را فنی ترقی سرعت مردم از بسیاري .است اندیشی ژرف قابل مسئله، این

 و پارگی که رسد می نظر به چنین آنکه حال .کنند می اشتباه فرهنگی و تماعیاج توسعه یک با »تاریخی

 تکنیک تسلط .است »حیاتی تجدد« این اساسی خصایل از یکی نیز خود پراکسی، هاي جنبه این انفکاك

 را )حکومتی انحصاري،( عظیم هاي سازمان صورت که داري سرمایه نجات به یحتمل یا ادامه به )فنون(

 نیست قادر بورژوازي مارکس، عقیده به .کند می یاري نماید، می ایفا را تکنیک ترقی تأمین نقش و گرفته

 انقالب اینصورت، غیر در و خودش، بوسیله تولید، سیستم درشرایط انقالب ایجاد با مگر کند حفظ را خود

 )تکنیک( تسلط بین فی،اختال یعنی اي، رابطه مارکس، ي عقیده به باز .!گرفت خواهد عهده بر را آن اجراي

 انسان، روزمره زندگی تصاحب انسان، اجتماعی وجود تصاحب انسان، خود خصلت تصاحب و خارجی جهان بر

 خاصی درموقعیت فقط )تکنیک( فن وانگهی .دارد وجود انسان، خود بوسیله انسان امیالِ و نیازها تصاحبِ

 ها سیستم «متقابل هاي تهدید داري، سرمایه و اکیاشتر ،» گاهها اردو «برخورد :دارد تسلط جهانی ازشرایط

  .فضائی سماوي فتوحات و تسلیحاتی مسابقه ،»

 تثبیت )منظم ترکیب( ساختار یک صورت به اشکال بدون تواند می جهانی شرایط و موقعیت این ولی

 - )سفیدها یقه ـ ها بیگی دیوان( بوروکراتها ،)ها تکنیسیان( الفنون ذوات ـ مشخص هاي گروه حمایت .گردد

 پیش خطر بدون تکنیک اجتماعی اتکاء این آري دارند، گرایش طبقه تشکیل به موفقیت بدون تاکنون که

 و تعریف معنائی به .تحدید و تعریف نه است، مطرح مشکالت و ها خطر توضیح مسئله دراینجا .رفت نخواهد

 پایان عنوان به نیست، سر درد پر امکان یک بجز که را چیزي و بپوشاند را خطرات که دارد گرایش تحدید،

 یعنی بنیادي انتقاد زیرضربه ها ازسایرتسمیه بیش هم باز تحدید، و تعریف پس .کند عرضه مسلم و یافته

  .گیرد می قرار دیالکتیکی اندیشه

 کی میرویم؟ کجا به .کند دریافت دقیقی تسمیه هیچگونه نتواند )انتقال جهش،( دوره این است ممکن

 عقالنیت وجود با معلوم، غایت بدون .میرویم کجا بدانیم آنکه بدون رویم، می بداند؟ آنرا تواند می کی د؟میدان

 می فرجام بد اي آینده سوي به را مدرن جامعه که نیست، »جلو سوي به فراري «  این آیا .تکوین این مالزم

 عقالنی جنون امحاء، خطرات ، اي؟ هسته خطر اعالم و وحشت خالل از ممکن؟، غیر و ممکن سوي به شاند،ک

  سیبرنتیک؟ ي

 بر باشیم، داده خاتمه بدینجا را سخن نامحدود، و معین نا هاي پرسش این باره در باشیم نخواسته اگر

 :هادي خط از پیروي با مارکس، نظر اساس بر چگونه؟ .کنیم کشف را ممکن غیر و ممکن بکوشیم که ماست

 آنوقت ).سیاست و حکومت قحطی، یا نایابی توزیع عنوان به سیاسی، اقتصاد گذار فلسفه، گذار( گذار مفهوم

 کشورهاي که دارد امکان آیا . کنند می بلند سر )نباشد تر محدود هم اگر( تر دقیق هاي پرسش که است
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 فرایافتهاي به را خود ي پراکسی کنند، می معرفی مارکسیسم و مارکس از ملهم را خود که سوسیالیستی

 ي فاصله و شکاف به توانند می آیا .کنند نزدیک آزادي، و انقالبی )فرایافتهاي( بینش مارکس، ي یتدوین

 آید؟ در نزع حالِ به فعلی سوسیالیسمِ در تواند می حکومت آیا دهند؟ پایان عملی تجربه و ایدئولوژي میان

 می گذشته رهن آیا گردد؟ یگزینجا را دستوري ریزي برنامه تواند می جامعه اجتماعی ي اداره و مدیریت آیا

 تحت و یابد ادامه تواند می »جامعه کردن اشتراکی«  آیا داري، سرمایه هاي کشور باره در و گردد؟ آزاد تواند

 اجتماعی توسعه تر، کلی بطور یا گردد؟ قرار بر جامعه آن که برسد رسیدگی حد بدان داري سرمایه پوشش

 )کشورها همه در نه اگر( ها کشور از بسیاري در آن از که کمی، نمو به کیفی، جهش یک با ، توانست خواهد

گردد؟ واصل است، افتاده دنبال آوري شگفت صورت به

 مساوي نا هاي حصه با خیالبافیها، اساطیر، ایدئولوژیها، مولود سراسر همه شده، پیشنهاد هاي تسمیه

 و شود می افزوده سابق تناقضات به جدیدي برخوردهاي .کند می محو را آنها مارکسیستی انتقاد .هستند

:میان حاد برخورد مثالً .گیرند می را آنها جاي

  کمی

  )]اقتصادي : مادي نمو( نمو یا ([

  و

  کیفی

  )]اجتماعی توسعه([

 بر تسلط .باشد می مخالف عناصر فشار تحت زده، نقاب اجتماعی، مناسبات شدن بغرنج همراه این و

 حتی و مانده راکد خودش، بوسیله انسان، خصلت تملک درحالیکه گردد، می مسلم و تثبیت خارجی طبیعت

.قهقراست به رو

  .است نمو به مربوط بیشتر اولی

. توسعه به مربوط دومی     

  

  پایان
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