
  شیدان وثیق
 

 انصراف ناپذیر ماركس
 )بینشي ماركسي كھ ھمچنان امروزي است(

 رھایي اجتماعي   ـ  و خود  پـراكسیس
 
 ".كند يم يبا دگرگون كردن شرایط تالق يدگردیس -، خوديانقالب در فعالیت"
قدر انسان را  دھد كھ شرایط و اوضاع ھمان ياین برداشت از تاریخ نشان م"
 "انسان، شرایط و اوضاع راسازد كھ  يم
  )يآلمان يایدئولوژ -  ماركس(
 ".زحمتكشان بھ دست خوِد زحمتكشان میسر است يرھائ"
 )زحمتكشان يالملل انجمن بین ياساسنامھ -  ماركس(
 يا ، جامعھ ضات طبقاتیشبا طبقات و تناق يھن بورژوازك يجامعھ يبھ جا"
ھمگان  يل آزادانھمفرد شرط تكاھر  يند كھ در آن آزادك يروج مع يشاركتم

 ".است
 )مانیفست كمونیست"-  ماركس(
بھ عمل آمده   است كھ از نظرات ماركس يیتعبیرھاوءماركسیسم، مجموع س"

 ".است
 )یك فلسفھ واقعیت -  ماركس - يمیشل ھانر(
 

 رسد يبھ پایان نمكھ  يسوگ
 

 ھا انسان با شركت میلیون  ماركس عظیم كھ بھ نام  ينبشج يبرا يسوگوار
 يھا قطھندر سراسر جھان، تاریخ عصر ما را رقم زد و در   دربند و زحمتكش

نقلب ساخت، ھنوز بھ پایان نرسیده است و متكان داد و  آن را، يعطف
ر جا كھ بھ كھ در ھ يگون گونھ يھا ماركسیسم يبرا يسوگوار. رسد ينم ھمواره

ھا، در احزاب و  در كشور(شدند  يدرتقفوذ و نحاكمیت رسیدند و یا صاحب 
برآوردند،  يكراتیك و ضد آزادمضدد يھا ، سر از بیراھھ)ھا نبشجدر 

را تشدید كردند و سرانجام تحت  يو طبقات يلطھ و ستم اجتماعس، يعدالت يب
ھا آن" يو رھبر يدگنماین" يكھ داع يم و زحمتكشاندمر دخو تقاوممفشار و 

كھ  ياندیشھ و عمل يبرا يسوگوار. قوط كردند و فروپاشیدندسرا داشتند، 
دھند، و ھر بار، باردگر  يبھ جھانیان نوید داده و م يرا ھر از چند  مرگش

غیر   انصراف كردن از ماركس يگوئ. خیزد يند، برمک يقاومت ممو لجوجانھ 
 يشد، بدون تأثیر پذیر  او خالص" شر" توان از ينم يسادگ مكن شده است، بھم

، از ارجاع بھ يجار يدار گذشت و در پیكار ضد سرمایھ  از او، از كنارش
 يسوگوار. نظر كرد فاو، صر يھمواره امروز يھا انگیز رسشپاندیشھ او، بھ 

از اشباح او، ھمواره در جھان ما  ياز او، شبح ياست كھ روح يا مرده يبرا
 ياست، و چھ بسا ھنوز برا يو حاضر است، امروز ياست، ح" گشت و گذار "در 

 .زمانھ ما، نابھنگام است
 يھا از تالش يمنظور یادمان بھ يجا، تنھا یك عزادار در این" سوگ امر"

گذشتھ نیست، بلكھ  يرباد رفتھب يعقیم شده و امیدھا و آرزوھا
 يو بازرس يرسیدگ است، يو بازبین ي، بررس (Deconstruction) است يشكن شالوده

 يو فسخ است، تخریب و دگرساز ياست، وفادار يدھ و حساب يخواھ است، حساب
 يبرا يسیر، ميجھت ھموار ساختن راھ (Aufhebung) ...است يوراست، حفظ و فرا

جا و در یك كالم، بھ  در این" سوگ. "دیگر و نو يھا ر، طرح، عمل و روشکتف
 و است كھ در این صد يآن چیز يبرداشتن از تمام يموجود تصور يمعنا

  ، با نام و نشان ماركسيو عمل ينظر فختلمذشتھ و در ابعاد گپنجاه سال 
ذار، گ نیانبسرچشمھ و  بھ عنواناو،  دط خوسده است، در ابتدا توشعجین 

 يھا ھا و سوسیالیسم ط ماركسیسمساز او، بھ نام او، تو  پس بھ ویژهو   سپس
یا " يكارگر"، "يعلم"، ي، لیبرالي، دولت، توتالیتر"واقعا موجود"
تھورانھ و م يتر، اما بس تر و ضعیف كوچك يو سرانجام، در مقیاس" يخلق"

كھ در شرایط  يدر اقلیت و اپوزیسیونل يھا ط ماركسیسمسقابل تقدیر، تو
، دست از يردوگاھا لبتذممونیسم ک يهنندکشكننده و مرعوب  يلطھس شوارد



آزادیخواھانھ،  يمونیسمکسوسیالیسم و  يستادر را  قاومت و تالشم
 .برنداشتند

او، بھ دو  ينظر يھا بلماتیكرو پ يانصراف از ارجاع بھ اندیشھ ماركس
 .دلیل مقدور نیست

 يھا ضقبا تمام تضادھا و تنا يدار ناسبات سرمایھمین علت كھ ھ اب يیك
 لبواره سم، ھم و ماركس. دھد ي، بھ حیات خود ادامھ م سترشگریان و جھان ع
 ياز ھر نظریھ  شیھ با این نظام بوده و نظرات او بقابلمبارزه و مقد، ن

در  يدار سرمایھ ينف نماجھا، ترطرح آن يتاریخ يهھ بھ دورجدیگر، با تو
 داز زمان خو  كھ بھ مراتب بیش يناسباتم. باشد يم  شخصاتشمترین  ينیادب

و  ي، تكنیكيماد يھا و ثروتمولده  يسو، نیروھا ، از یك١٩در قرن   ماركس
دیگر و توأما، در ابعاد و  يشد داده است و از سوررا  يبشر يمعنو

انسان و طبیعت، دو  يو استثمار، تخریب و نابود يعدالت ي، بيجھان يمقیاس
را تشدید كرده  )١( يو اجتماع يسیاس يھا و آلیناسیون (polarisation) كردن يطبق

 .است
جالب و قابل  يبس يكتھن، در این  از ماركس ياپذیردلیل دوم بر انصراف ن

 يھا و ماركسیسم  خویش ر، در عین حال، انتقادگ فتھ است كھ ماركسھ نھجتو
د و ر يبرا حتاو   ماركس دنق يین معنا كھ براھ اب. باشد ياز خود م  پس
از او   پس يھا ھا و ماركسیسم سوسیالیسم دنق يبرا ياو و بھ طریق اول ينف

  ماركس دخو يھا سلوب و نظریھال بھ سبھ ارجاع و تو" محكوم"ما بعضا  نیز،
 بعد از او، اگر چنان يھا و ماركسیسم  ماركس يفنقد و یا نزیرا . باشیم يم

انجام  يدار نظام سرمایھ يواقعیت موجود یعن يچھ بخواھد در چارچوب نف
 يھا بنیاد ھا، مفاھیم، از مقولھ يشرط ماست، با بسیار  پذیرد، كھ پیش

  ماركس يد كھ در اندیشھشرو خواھد ھروب يیانگیزھا  رسشپو  (vision) يبینش
 .ھا استناد ورزید جددا بھ ھمانمفتھ است و الجرم باید نھ

  ماركس يعمل   -يانتقاد  قطھ نظر ما، بینشنشان، از  از آن میان و مھمترین
" سیاست" يآن، بھ نف "يسیاس"باشد كھ بازتاب  ياو م) قحنس(  یا پراكسیس

 - و خود يختارمط خودسآن تو يو كالسیك آن و جانشین يتاریخ يبھ معنا
  - با خود ياجتماع يساز این جا، دگرگون در  پس. انجامد ي، مياجتماع  رھایش   

 ينظر دمفھوم نق بھ يبا تئور يتغییر اجتماع يبارزه برام، عمل يدگردیس
، آمیختھ و ياجتماع يگر داخلھمو  ينمد يبا جامعھ" سیاست"و فسخ پذیر، 

توان استخراج  يم يرا از این روح ماركس يترتیب ِسالح بھ این. شوند يعجین م
را بوجود آورد كھ در بستر آن،  ایيآن فض ايرد و بھ اتكبار ک كرد و بھ

 ایيگر و واپس ياندیش ناپذیر، جزم و نفوذ ، جامد يایدئولوژیك يھا يساز سیستم
، ي، حتا از جملھ در شكل ماركسیسم، اقتدارگرای(Archaisme) يو عمل يفكر
 .یابند يتر م خود، ھر چھ تنگ ي، عرصھ را بر رويپذیر  و سلطھ يروای سلطھ

 
 ."سوسیالیسم علمي"، "ماركسیسم" ر، انتقادگ ماركس 

 
روج ع يو نظریھ )كتاب سرمایھ(  اش يسیاس داقتصا دبود كھ نق يدعم  ماركس

 يعلم ينیادھاب، بر يدار تاریخ سرمایھ لپایان ماقب يابھمث مونیسم بھک
یا " يعلم اجتماع" يهبا این ھمھ، او از اتالق واژ. ستوار استا
تنھا "كرد كھ  يخود استنكاف ورزید و اعالم م يھا يبھ تئور" ماركسیسم"

  اما با وجود این، پس". ممن ماركسیست نیست دانم این است كھ كھ مي يچیز
آلمان،  يكراسمد، چون سوسیال  او، طرفداران نظرات ماركس از مرگ

دام بر حسب ک، ھر ...و غیره )ھا ھا و بلشویك منشویك(  روس يھا سوسیالیست
" ساختن"، دست بھ يخود از اندیشھ و پراتیك ماركس يھا ھا و تفسیر تعبیر

البتھ . زدند" يسوسیالیسم علم"و " ماركسیسم"نام ھ ب يرین یا مكتبكتد
از  يساز بھ سیستم  ، در تكوین گرایش ، ھمكار و ھمفكر ماركس انگلس  شنق

ستین بار او بود كھ با خن يچھ برا. یار خود، كم تأثیر نبود ياندیشھ
و در  دوھرینگ يدر آنت" علم سوسیالیسم از تخیل بھ" بھ نام يفصل  نگارش

از  يو علم تراش ي، نظام پروريازگم سد ، باب ماركس دزمان حیات خو
و نھ  يخاك نانسا لرا باز كرد كھ مانند ھر اندیشھ و عم ياندیشھ و عمل

و  يشرایط عین يھا تاریخ و محدودیت ،، محصول زمانھيیا رسول ایيدخ



رم، پیچیده، محدود، بنابراین و الج. خود بود يهدور يپراتیك اجتماع
، تأثیر پذیر از يغیر راسیونالیست، ي، راسیونالیستيتضاد، پلورالیستم

خود،  دشرایط، ایستا و یا در حركت و تحول، ناق يشرایط و تأثیر گذار رو
 .نده از خود بودورراخود و ف يناف
 
 .آزاد كرد  كھ كائوتسكي از قفس یيھیوال -١
 

آلمان، بعد از مرگ  يھا كراتمد سوسیال ي، رھبر برجستھيكارل كائوتسك
، يانحراف يصورتھ او را از ابتدا ب يمیراث خوار يبنا ، سنگ ماركس

، سایر رھبران سوسیالیست و  قرار داد و از آن پس يو متافیزیك يگماتیكد
را، بھ  ایيھ رینتكدجا انداخت،  يكھ و يبھ جزمیت اجھان با اتك تكمونیس
با ھم در  ي، آفریدند كھ اگر چھ در موارد بسیار"يسوسیالیسم علم"نام 

تغذیھ  يكمحدر ریشھ از آن  يقرار داشتند، اما ھمگ  ضقتضاد و تنا
 .مطرح ساختھ بود يتفكر آلمانمكردند كھ  يم

" يرینتكد"، سوسیالیسم را ١٩٠١، در سال يمشھور ي در رسالھ يكائوتسك
" يعلم"ط بر چنین لتس. برخاستھ است" يشناخت ژرف علم"نامد كھ از یك  يم

اینان، . رخواھد آمدب" ن بورژواروشنفكرا" يهھدعنیز تنھا از توان و 
" درون"بھ شوند كھ باید این علم را  يم يسوسیالیست يآگاھ" نحامال"

كارگر  يطبقھ" داخل"بھ " خارج"از  آن را، ندھد" انتقال"پرولتاریا 
 .نندک " وارد"
در   ھمان اندازه ریشھ سلما بھمرین، تكد  يمثابھ البتھ سوسیالیسم، بھ"

... اما... پرولتاریا يطبقات يبارزهمدارد كھ در  ينونک يروابط اقتصاد
بھ  يژرف علم تشناخ  تواند بر اساس يتنھا م يامروز يسوسیالیست يآگاھ
شرط تولید  زیرا علم اقتصاد معاصر بھ ھمان اندازه پیش. آید  وجود

رغم میل  اما بھ. باشد يدرن مماست كھ بھ عنوان مثال، تكنیك  يسوسیالیست
آورد و نھ   بھ وجودرا  يتواند نھ اول يتاریا، این طبقھ نموافر پرول

سان، حامل علم، پرولتاریا نبوده بلكھ روشنفكران  بھ این... را يدوم
از  يا تنھا در ذھن عده. )است يتأكید از كائوتسك(باشند  يبورژوا م

این افراد  يشود و بھ وسیلھ يتولد مماین قشر است كھ سوسیالیسم  دافرا
ترند،  پیشرو يكھ از لحاظ فكر ایيسوسیالیسم بھ درون پرولترھ است كھ

 يطبقات يبارزهم دوار آن راخود  يشود و اینان بھ نوبھ يانتقال داده م
است كھ از  ينصرع يسوسیالیست يترتیب، آگاھ بھ این. نندک يپرولتاریا م

 )٢( ..."شود يپرولتاریا وارد م يطبقات يبارزهمخارج بھ داخل 
ساز در  ننده و سرنوشتکكم تعیین حدو  رگذا تعدبدر این جا،  يسككائوت

 يعلم يرینتكدكھ سوسیالیسم، علم یا  این ياول:  شود يم يسوسیالیست  نبشج
او در . شوند يم يتلق" علم"ھمان نسبت كھ علم اقتصاد و تكنیك،  است، بھ

تر  یح، این مطلب را صر"ماركسیسم يسھ سرچشمھ" يو در رسالھ ١٩٠٥سال 
قطھ نز علم جامعھ، با حركت از جنیست  يسوسیالیسم اساسا چیز: " نویسد يم

از خارج وارد  يا دوم اینكھ این علم را باید عده. )٣(" نظر پرولتاریا
 .نند كھ خود قادر بھ خلق كردن آن نیستک يطبقھ كارگر

را از  ي، دیویيقالعو  يمنطق يكم، در ظاھرح، با طرح این دو يكائوتسك
از  يند، كھ دیگر خالصک يخارج م  را از قفس یيسازد، ھیوال يچراغ جادو رھا م

طوریكھ عواقب شوم و زیان ھ ب. شود ينامقدور م يسوسیالیست  نبشج يآن برا
سست را گروج و خنند و ک يم يبار آن ھمواره تا امروز بر اذھان ما سنگین

زیر  نرآقاست كھ  يكبھ این تقریر كائوتس ايلنین با اتك. سازند يشوار مد
نویسد و از آن، در یك  ي، را م"چھ باید كرد؟"جھان،  يھا مونیستکبالین 

، بھ "يپرولتر يایدئولوژ "بھ " يعلم اجتماع"قلم، با تبدیل   چرخش
 :رسد يم يتر ناك وحشت يگیر نتیجھ

آورند،  بھ وجود يستقلم يایدئولوژ... كارگر قادر نیستند  يھا چون توده"
یا  يبورژواز يمیان ایدئولوژ:  صورت است بھ اینمسئلھ تنھا  طرح  پس

 )٤( ."زیدگرا باید بر يیك يسوسیالیست يایدئولوژ
ف، نزمان، چون پلخا آن تاز رھبران سوسیالیس يجالب این جاست كھ بسیار

كھ مواضع  با آن... يف، تروتسكتلرود، مارلوكزامبورگ، آكس روزا



را " چھ باید كرد؟"لنین در يو آوانگاردیست )يلنتاریستو( يباورانھ اراده
نسبت بھ احكام  يیك از آنان تردید  ، اما ھیچ)٥(دھند يمورد نقد قرارم

 يكتاب لنین و انحرافات بعد ياصل ي ایده يكھ سرچشمھ و بان يكائوتسك
 .دھند يشود، بھ خود راه نم يم يمونیستکو  يسوسیالیست  نبشج

كھ در انحصار و  يو یا حقیقت" يم اجتماععل" يبھ معنا يسوسیالیسم ماركس
، ي، روشنفكراني، قشريانقالب يروھگدر ھیبت  يیو یا نیرو يصلحانمتصرف 

قرار دارد، .. ).يدولت( يیا دستگاھ ي، حزبایيھ ، بوروكراتایيھ تكنوكرات
كار،  روشخو   پر جوش ناز ھمھ بھ یك میدا  كھ بیش يماركس يبا اندیشھ

 يدگرساز يده براشتمام با مصالح موجود و داده نا نتخریب و ساختما
 يتماما ساختھ و پرداختھ و حاضر و آماده برا يد تا بھ یك بنانما يم

با   اش يفلسف دنق يدر كارھا  ماركس. داشت و دارد ياستفاده، غرابت زیاد
بارزه برخاست، مقابلھ و مزمان خود بھ  يھا يساز يو ایدئولوژ ایيگر  رینتكد

ھمیشھ در امان نماند، از  يلیسھ چنین تماوسوود او نیز از اگر چھ خ
 ي "ایده"كھ اساسا از  يآلمان يكوالتیو و ایدئالیستپساتأثیر فلسفھ 

، از )جوان، فوئرباخ يھا يھگل، ھگل(كرد  يتغذیھ م يافالطون يمتافیزیك
سن ( يمونیستکیا  يسوسیالیست )ایيمسیح( يودھمو  يلیتخ يھا يتئور

 يذھن يھا دلمكھ راه سعادت را در  )...يزامدریھ، آوئن، سیمون، فو
و  يیافتند و سرانجام از ایمان باور يپرداختھ م و از پیش ياجتماع
و انسداد ناپذیر   بخش نسبت بھ حركت نجات يمھقرن نوزد يمومع يشیفتگ

ھن، ک يجامعھ يماتظل يھا ویرانھ يرفت بر رومان ميگكھ  ي "و علم يترق "
 .نیان نھندبرا  يدرن و نوینم يانھعصر جاود

 
 ."فرھیختار خود باید فرھیختھ شود " -٢
 

 :نویسد ي، م" فوئرباخ يهدر بار يتزھا "، در دومین تز خود از  ماركس
ل یقا يعین يباید حقیقت يانسان ياندیشھ يكھ بدانیم آیا برا  این پرسش"

 )پراتیك( يعمل ياھنبوده بلكھ مسئل )تئوریك( ينظر يا شد یا نھ، مسئلھ
 يند، یعنکاست كھ انسان باید حقیقت را ثابت  )پراتیك(این در عمل . است

-هبار جادلھ درم. .خود را ياندیشھ يكارا، نیرومند و خصلت زمین يتواقعی
دا از عمل جكھ  يا اندیشھ، اندیشھ يكارا تكارا و یا غیر واقعی تواقعی ي

 ) تأكید از ماركس(." )ستیكسكوالا( ياست اساسا مكتب يرسشپاست، 
 : دھد يو در سومین تز خود ادامھ م

  فراموش (education) رتغییر اوضاع و شرایط و فرھیختا يرین ماتریالیستتكد"
كھ  نند و اینک يھا تغییر م انسان يبھ وسیلھند كھ اوضاع و شرایط ک يم

رین تكدین ھمین دلیل است كھ ا  بھ. فرھیختار خود نیز باید فرھیختھ شود
قرار  يرا بر فراز دیگر يند، و یكک يتقسیم م  جامعھ را بھ دو بخش

 ."دھد يم
 :گوید يم  ، ماركس)مھتز یازد(و سرانجام در آخرین و مشھورترین تز خود 

چھ كھ اھمیت  اند، آن ختلف تفسیر كردهمور صفالسفھ، ھمواره جھان را بھ "
 >) ستأكید از مارك( )٦(." دارد، تغییر آن است

 يھا رینتكدقابل مرا در "  پراكسیس"ستین بار، خن يبرا  سان، ماركس بھ این
دھد و با این  يزمان خود قرار م يو ماتریالیست ياسپكوالتیو، ایدئالیست

و پراتیك،  يرابطھ میان تئور يدر فلسفھ، در زمینھ يسست و انقالبگكار، 
شوند،  يم يیابند، یك يامتزاج م يو فرھیختگ يفرھیختار. آورد يم بھ وجود

" يانتقاد -يفعالیت عمل" يبھ معنا" يانقالب تفعالی"دا ناپذیر از ج يیزج
تغییر اوضاع و  لنقد و نسخ با عم رشوند و بنابراین كا يم )تز اول(

ار بر و ھم ذشوند، ھم تأثیرگ يتوأم م يدگردیس   -شرایط و با خود
كھ جامعھ  يرینتكد " يبرا ایيدر نتیجھ ج. شوند يتأثیرپذیر از یكدیگر م

 يبرا ي، محل"قرار دھد يرا بر فراز دیگر يند، یكکتقسیم   را بھ دو بخش
 يساز  و سیستم ي، ایدئولوژ"علم جامعھ" يبرا يرفمطلق و مایقان، حقیقت 

 .ماند ينم يباق (transcendental) و ترافرازنده ي، متافیزیكيذھن
 يھا يھا و علم ساز رینتكدرا از  يماركس ياز اندیشھ  چھ كھ این بینش آن

، فعالیت و يزندگ:  این اندیشھ است رسازد، موضوع كا يدا مج ياجتماع



كھ در برابر چشمان ما  يو تاریخ ي، واقعياجتماع يھا انسان يهبارزم
تفاوت، متنوع و متغیر، متحول، متحرك، موقفھ يب ينبشججریان دارد، 

ده و موجود، خود را نیز شداده كھ با تغییر اوضاع و شرایط  ينبشج
 .چنین ھم و شناخت نسبت بھ خود را نیز بھ يسازد و آگاھ يدگرگون م

گم نیستند دباشند،  يسویھ نم نیم یكک يھا حركت مكھ ما از آن ایيھ فرض پیش"
ھا را بھ حساب توان آن ياند كھ تنھا در تصور م يواقع يیھا فرض  بلكھ پیش

 يھا و شرایط زیست مادكرد آن، عملي، افراد واقعھا فرض این پیش. نیاورد
كھ در  ياند و یا شرایط كھ حاضر و آماده یافتھ يباشند، شرایط يھا مآن

زئیات جما باید با ... )اندآمده( اند آوردهعمل خودشان بھ وجود  ينتیجھ
ھا بپردازیم، زیرا در حقیقت، تقریبا تمام  تاریخ انسان يتمام بھ بررس

 ينجر بھ آن ممیابد و یا  ياز تاریخ تقلیل م يغلط  یا بھ بینش يوژایدئول
از  ينیست جز یك يخود چیز يایدئولوژ. شود كھ تاریخ را بھ حساب نیاورد

 )٧(." وجوه این تاریخ
 ي، كھ خود محصول شرایط تاریخ بخش ایيرھ يرین و ایدئولوژتكدنیاز بھ 

چنان آشكار و  آن ایيو رھ تغییر ياست كھ شرایط واقع يباشند، ھنگام يم
دا از پراتیك یا ج ينصر ذھنع يخالتگرد تشفاف نیستند كھ، بدون وساط

، بھ كار باشد قابل مشاھده بوده"  العین يرأ  "، بھ ينصر ایدئولوژیكع
 .گرفتھ شوند

شد نكرده است كھ خود ر يكاف يكھ پرولتاریا ھنوز بھ اندازه يتا زمان"
 يپرولتاریا با بورژواز يهبارزمھ، بنابراین، را تشكیل دھد، ك يا طبقھ

ھنوز در بطن  يتولید يبھ خود نگرفتھ است و نیروھا يھنوز خصلت سیاس
 يالزم برا ياند كھ شرایط ماد توسعھ نیافتھ يكاف يبھ اندازه يبورژواز

یت شوند، این ونوین قابل ر يجامعھ يگیر پرولتاریا و شكل ایيرھ
 يرو شدن با نیازھاھروب ينیستند كھ برا  بیش ایيھ توپیستاھا،  تئوریسین

 مراغ علسنند و بھ ک يم يرا بدیھھ ساز ایيھ ، سیستم طبقات ستمكش
دارد و با كھ تاریخ گام بر مي يردجماما بھ . وندد يم  (regeneratrice)ساز نوعیت
ھا دیگر ند، آنکيتر خود را ترسیم مپرولتاریا ھر چھ واضح يبارزهمآن 
است تنھا  يھا ندارند، بلكھ كاف علم در ذھن تئوریسین يستجوجبھ  يزنیا
 آن راھ قرار دھند و جذرد، مورد توگ يشان م چھ را كھ در برابر چشمان آن
 )٨(."سازند  خویش" نرگاا"

 يمونیسم یا سوسیالیسم آینده و اشكالک يهبار در يریز ، طرح بر این اساس
بھ خود خواھند گرفت، در دستور كار  ياتطبق يهبارزمو  ياجتماع  نبشجكھ 

ھا فراھم برآمدن آن يكھ شرایط عین يگیرد، ھنگام يزمان خود قرار م
قابل دیدگان ما قرار ماند و با شفافیت تمام در  اند، پدیدار گشتھ دهش

خود را نیز دریافت  رالزم و درخو يھا حل وقت است كھ راه آن. اند  گرفتھ
 .خواھند كرد

كھ شرایط حیات  از آن  ، پیشيتر ينوین و عال يناسبات تولیدمھرگز ..."
. شوند ينم ]دیگر يمناسبات[د جایگزین فکشبھن کطن جامعھ بھا در آن يماد
دھد كھ  يرا در برابر خود قرار م يھمین علت نیز، بشریت تنھا وظایف بھ

یك افكنیم، یب  ھا باشد، زیرا اگر دقیق تر بھ مسئلھ نگاهقادر بھ حل آن
 بھ وجوداكنون  حل آن از ھم يآید كھ شرایط ماد يم بھ وجود يمسئلھ ھنگام

 )٩(."باشد وجود آمدن  آمده باشد و یا حد اقل در شرف بھ
موجود نیز،  يناسبات اجتماعمھا در تغییر آن يگر ھا و دخالت مونیستک  نقش

است،  تحولمزنده و   پراكسیس يمورد نظر ما، بھ معنا يماركس  كھ در بینش
، لنین و يكائوتسك يبھ وسیلھ،  از ماركس  كھ پس يبا تغییر شكل و ماھیت

رین، ایقان و بند و بھ صورت حقایق ک يسایر رھبران سوسیالیست، پیدا م
ناپذیر   آید، سازش يمتاز در مم يروھگ يدر اختیار انحصار يجزم لصوا
 .شود يم
 يستقر شود و نھ ایدئالماست كھ باید  يما نھ یك وضعیت يكمونیسم، برا"

  نبشجمونیسم را آن کما . است كھ واقعیت باید خود را تابع آن سازد
نیز محصول   نبشجشرایط این . ندک انامیم كھ نظم موجود را الغ يم يواقع
 )١٠( ."اند آمده بھ وجوداست كھ از ھم اكنون  ایيھ داده



وضوع كار و مسئلھ م يو جاودان ایينھ يھا اگر ساختن آینده و تدوین طرح"
:  چھ كھ امروز باید انجام دھیم، بھ وضوح آشكار است آن  ما نیست، پس

 بھ این يا نظم موجود، نقد ریشھ يیم نقد رادیكال تمامیخواھیم بگو يم
 يھا درتققابلھ با مھراسد و نھ از  يخود م يھا يگیر معنا كھ نھ از نتیجھ

 )١١( )است  تأكید از ماركس (  "ستقرم
 كرده يجدید معرف ينیا با اصلدنیستیم كھ خود را بھ  يپرستان رینتكد ما"

را  يصولاما ! جده رویدساین است حقیقت، در برابر آن بھ :  دگوی يو م است
 )١٢( ."كنیم كھ جھان در بطن خود بھ وجود آورده و بسط داده است يمطرح م

 
پرولتارھا جدا  ي، كھ از منافع كلیھيھیچ گونھ منافع ]ھا كمونیست[ھا  آن"

  نبشجآورند كھ بخواھند  يرا بھ میان نم ویژه يصولاھا  آن. باشد، ندارند
نظریات تئوریك ... نجانندگصول ویژه بارا در چھارچوب آن  يپرولتار

صلح جھان كشف و م، كھ یك يصولاھا و  بر ایده يبتنمھیچوجھ  ھا بھ مونیستک
 يلکط عبارت است از بیان این نظرات فق. یا اختراع كرده باشد، نیست

كھ در برابر  يتاریخ  نبشجو آن  يطبقات يجار يبارزهم يناسبات واقعم
 )١٣( ."دیدگان ما جریان دارد

 
 .سوسیالیستي و كارگري  جنبش  ـ پارادكس٣
 

 يھا يھا و ایدئولوژ رینتكدكھ  يدر حال. شود يھم طرح مم  يرسشپدر این جا 
 يیابند كھ شرایط عین يم مشروعیتدر زماني ،  ماركس يفتھگ، بھ  بخش نجات
ھا   مونیستکدر برابر دیدگان پرولتاریا و  يكاف يهھنوز بھ انداز ایيرھ

اند، چگونھ است كھ  لعین نشان ندادهاياند و خود را بھ رأ شفاف نشده
ز تاریخ ج يواقعا موجود، چیز ماخیر، تاریخ سوسیالیس يتاریخ صد سالھ

،  نبوده است؟ چگونھ است كھ پیروان ماركس  از ماركس يزساگمدرین و تكد
از او،  ياو، حداقل روح دنند كھ خوک يتبدیل م يرا بھ چیز ياندیشھ و

 سرسخت آن بود؟ يد و نافقنا
،  از ماركس  پس. پیشنھاد كرد  رسشپاین  يبرا يخساكنون شاید بتوان پا

" يآلمان يایدئولوژ"با  ١٩٣٢كھ تا سال  رھبران سوسیالیست، با وجود این
زحمتكشان  ایيدانستند كھ امر رھ يپیدا نكرده بودند، اما خوب م ایيآشن

 يیابمونیست از سازمانک ت، در مانیفس ماركس. یسر استمبھ دست خود آنان 
. برد يصورت حزب، نام مھ ب ي، یعن"خود يبرا يا طبقھ"صورت ھ طبقھ كارگر ب

و سطح  ي، ملایيجغرافی يھا محدودیترغم  زحمتكشان، بھ يالملل انجمن بین
تشكل از مپیشرو  يھا ھستھ يع واقعمشد پرولتاریا در آن زمان، تجرنازل 

 .بود )توسطمو نھ از روشنفكران و اقشار (ختلف م يھا كارگران از ملیت
-انگیختھ نیست، بلكھ محصول خود يخاص يو یا تئور يا فرقھ د، فرزن]انجمن["
- ناپذیر جامعھ و سركوب يطبیع يھا خود نیز از روند پرولتاریاست كھ  نبشج ي
 )١٤(."است رن سرچشمھ گرفتھدم ي

 يھا روهگبیست، احزاب و  ي اما در اواخر قرن نوزده و اوایل سده
 بھ وجودو در روسیھ  يغرب يروپاادر  ينیرومند  كم و بیش تسوسیالیس

ا طبقھ ، بيدرت سیاسقف رتص يبرا يآیند كھ در رقابت با بورژواز يم
-، فاصلھ"بایست باشد يم" يچھ كھ در تئور رو ھستند كھ با آنھروب يكارگر

و  ياقتصاد   -يصنف يهبارزماگر این طبقھ، از نظر . زیاد داشت اي
كرده  قابل مالحظھ يشدر، يغرب يدار سرمایھ ياقل در كشورھا ، حديیسندیكا

و نیز  يطبقات  -يسیاس ي، سازماندھيسوسیالیست يبود، اما از لحاظ آگاھ
-يبین ، بر خالف پیشيدار ناسبات سرمایھمبارزه بر علیھ م ياز لحاظ سطح كیف

قابل مبنابراین، در   پس. چندان چشمگیر نكرده بود يشدر، يماركسیست يھا
 يسو و ضعف پرولتاریا برا شد احزاب سوسیالیست از یكر، يكسدچنین پارا

گرایانھ و بود كھ اراده يینیرودیگر، نیاز بھ  ياز سو يانقالب سوسیالیست
ر كند كھ پرا  مشدهگ ايحلقھ يھده گیرد و جاعرا بر  ي، وظایف"خارج از"

از این . نیامده بود آمد و یا ھمواره بريطبقھ بر نم داز عھده و توان خو
بھ . شود يتوسل ممآن " نحامال"و " يعلم اجتماع"بھ  يجاست كھ كائوتسك

د شتوسل م، )دولت( يوشنفكر، حزب یا دستگاھروه رگدیگر باید بھ  عبارت



و  ي، رھبريتا از طریق اعمال قیمومیت بر كارگران، از طریق فرھیختگ
 .دشھا چیره آن يماندگ آنان، بر ضعف و عقب يسازماندھ

موعود  يانقالب كارگر يپرولتاریا برا يآمادگ نا يشكل، یعنمدر برابر این 
، در شكل سویتیك و "يسوسیالیسم دولت"قتدر و غالب مو مورد نظر، جریان 
،  از ماركس  كراتیك در غرب، پسمد یا سوسیال يرمیستفتوتالیتر در شرق و ر

 .آیند يم بھ وجود
 
 .آمدي در خود  خالف"... سوسیالیسم دولتي" -۴
 
كھ در باال بھ دفاع از آن برخاستیم، این است كھ، بر خالف تصور  يزت

كھ ابتدا  ي، اقتدارگرایانھ و از باال، سوسیالیسميم دولترایج، سوسیالیس
  د، و سپسش يدر گوتا پایھ ریز يآلمان يھا سوسیالیست يدر غرب، در برنامھ

در شرق، در شكل توتالیتر آن، واقعا بھ وجود آمد، با لنین آغاز 
در حقیقت، . بود يآن، كائوتسك يو فلسف ينظر رگذادعتبشود، بلكھ  ينم
، يكائوتسك. ندیدبخش و تعمیق  ندردودرآ اعمال بھ اجر آن راھا  لشویكب
باره  دارد، دو يم از آن گام بر يانقالب تسسگدر   را كھ ماركس يا "فلسفھ"

كھ ھمواره از یونان تا امروز، بر محور  يا فلسفھ. نشاند  يخود م يجا
. باشد يو ماستوار بوده  يافالطون" يشاھ  -فالسفھ" رناپذی و تغییر يجاودان
، "ایده: " ختلفموایات رھزار و پانصد سال، بھ عناوین و  دو يكھ ط يمحور

، "فاالنستر"، "یا شھریار  نسرپ"، "یا فاضلھ ایيخد يمدینھ"، "پیامبر"
مونیسم ک"، ")يھگل نو . ..يكانت( دنق"، "دولت"، "عقل"، "روح تاریخ"
 يبر سیاست بھ معنا ...و غیره" حزب پیشقراول"، "يباور علم" ")يلیتخ(

كھ جان  ي، چیز"يشھروند يگر دخالت" يآن، بھ معنا" يآتن -يیونان"اصیل 
"  پراكسیس"با طرح   باشد، غلبھ داشتھ است و ماركس يم )يسیاس( ي كالم فلسفھ

، بھ يمدن يسیاست از جامعھ ایيدجو نقد " يانتقاد  -يپراتیك انقالب"یا 
و " سیاست"بازنده با  برانھ و از پیششاید نابھنگام، نابرا يا بارزهم
 .وید دادنھا را قرن قدمت داشت و پایان آن ٢٤پرداخت كھ  يا " فلسفھ"
، در آلمان و يسوسیالیست  اولین بار در جنبش ي، برا"يسوسیالیسم دولت"

جا بود كھ، بھ  در آن. شود يم يذارگ دعتبگوتا،  يھا در برنامھ يط السالستو
ھویدا " نسبت بھ دولت يفرقھ السال يقاد نوكرصفتانھاعت "،  قول ماركس

 يرا برا يا برنامھ... و"دولت آزاد "ھا با طرح  كراتمد شود و سوسیال يم
، ياقتصاد يھا عرصھ ينند كھ در آن، دولت در ھمھک يم يریز يسوسیالیسم پ

را ایفا   نندهک يننده و رھبرکتعیین   يو غیره نقش ي، آموزشياجتماع
:  نویسد يپردازد و م يخالفت با این برنامھ مم، شدیدا بھ  ماركس .ندک يم
كھ بر فراز جامعھ قرار  يرگاناعبارت است از تبدیل دولت از  يآزاد "

 )١٥(  "كامال تابع جامعھ ياست بھ ارگان گرفتھ
غیر قابل حل  يعضالتمل و یبر، با مساتكااز انقالب   ھا، پس لشویكبدر شرق، 

بود كھ  يعضالتمتر و دشوارتر از ژرف يند كھ بھ مراتب بسشو يرو مھروب
  يطبقھ. ، در اوایل قرن، با آن مواجھ بودنديآلمان يھا كراتمدسوسیال 

را در دست  ينوین سوسیالیست يكان ساختمان جامعھسبایست  يكھ م يكارگر
ده بود و یا شنابود  ياول و جنگ داخل يگیرد، یا در جریان جنگ جھان

بران جسریع و  تاقتصاد، انباش يھا ھ حركت درآوردن چرخب يبرا
، روز )يترتسك(" يا سربازخانھ ينظم "بایست با آھنگ و  يم... ھا يماندگ عقب

 بھ این. داد يم  اختصاص يخود را بھ كار تولید يھا ھفتھ رآخ حتاو شب و 
 طور آن... كارخانھ، محلھ، روستا ينھ در دست شوراھا يدرت واقعقترتیب، 

لشویك، و بحزب  يب انحصارحكردند، بلكھ در تصا ياعالم م يكھ تبلیغات رسم
سان، بنا بھ  بھ این. دشتمركز م يدولت يآن، و بوروكراس يھم رھبر آن

اند و ما در این ھا نوشتھآن كتاب يهبار كھ در يختلفمعوامل و الزامات 
شود،  يارج مپردازیم چون از موضوع این نوشتھ خيھا نم آن يجا بھ بررس

مشروعیت  يشود و برا يگر جدید جانشین تزاریسم م لطھس يطبقھ نظام و
-اما اگر آن. دھد يم" لمتكا"را در لنینیسم   بخشیدن بھ خود، نظرات ماركس

-از اندیشھ" ساختمان سوسیالیسم در یك كشور يتئور " يتوانستند برا يھا نم
توجیھ  يبرا  رند، در عوضبگی يمدد يماركس )اونیورسالیسم( يروانجھا ي



 يدیكتاتور" ي، اقتدارگرا و بوروكراتیك خود، از نظریھيسوسیالیسم دولت
كھ  يكالن كردند، بھ طور يیھا استفاده تعبیر و سوء سوء  ماركس ي"پرولتاریا

 .نامیدند" پرولتاریا يو تاكتیك دیكتاتور يتئور"لنینیسم را 
  "ھگل يفلسفھ سیاس دنق "، از  اش هبارزمو در تمام طول حیات و   نزد ماركس

، دو روح ھمواره با ھم در جنگ و )١٨٧٥(  "گوتا يبرنامھ دنق "تا  )١٨٤٣(
 يدر جامعھرا " سیاست"و " دولت"بود كھ  يآن روح يیك. جدال بودند

 يكرد، امحا يم ي، نفياجتماع يھا آلیناسیون يتجل بھ عنوان، يدار سرمایھ
  رھایش  -و خود يرأی ، خوديعروج خودمختار يبراكرد و  يھا را مطرح م آن

بود كھ، متأثر  ي، روحيدیگر. كرد ينوشت و مبارزه م ي، ميمشاركت يجامعھ
 يدولت"، "دولت"از  يا فرانسھ، بر ضرورت گونھ يھا از ژاكوبینیسم و انقالب

ھمھ، در  اما با این. ورزید يپرولتاریا، تأكید م ي، دیكتاتور" خاص
،  ماركس يهب داشت، چھ بھ دیدلغتھمواره  ي، روح اولياركسم ياندیشھ

" دولت"و  يز محو نظام طبقاتج ينیز ھدف و غایت" پرولتاریا يدیكتاتور"
آزاد و  يھا از انسان يآن و نیل بھ اجتماع يمان سیاسجتر يمثابھھ ب
 .، نداشتيشاركتم
 يمان، با نقدغالب ز يسیاس ياز فلسفھ يكل بھ طوراز ھگل و   ماركس تسسگ

قرار  يھگل (statolatrie) "يپرست دولت"بارزه با مشود كھ در كانون آن،  يشروع م
 ي، بر خالف ھگل، بر این نظر بود كھ دولت در جامعھ ماركس. داشت

شد عصر جدید، ربا .  است و نھ بر عكس يمدن يمحصول جامعھ يدار سرمایھ
 بھ عنوانشود، انسان،  يم"  جدا"یابد و از جامعھ  يتكوین م يدولت سیاس

. شود ي، جدا ميشھروند سیاس بھ عنوان، از انسان، يمدن يجامعھ دفر
 يانسان و جامعھ، جدا م يآن، یعن يهكنند  دولت، از تولید يتولید، یعن

چیره  يخارج يینیرو يشود و بر انسان بھ مثابھ يند، دور مک يشود، فرار م
ین مناسبات باید سرنگون ا  پس. )و سیاست آلیناسیون نسبت بھ دولت(  شود يم

دولت، این خورشید  يانسان دیگر بھ دور جاذبھ "شوند، تا " پا  لھك"شوند، 
 )١٦( ."ند بلكھ بر حول خود بگرددکن  ، گردشيواھ
م دمر  از وجود خاص ي، شكل خود یك مضمون خاص...  ي، دولت سیاسيكراسمددر "
، این نھاد  مثال، این امر خاص بھ عنوان، )يمونارش( يدر پادشاھ. باشد يم

 آند بر نكميرا تعیین  يند كھ ھر چیز خاصک يعام پیدا م ي، مفھوميسیاس
است، بھ   ، تنھا خاص خاص ي، دولت بھ مثابھيكراسمددر . گردد يشرف مم

 بھ ایندرن این را معصر  يھا يفرانسو... است يعام تنھا عام واقع يمثابھ
این . رود ياز بین م ي، دولت سیاسيحقیق يكراسمدد كھ در ان معنا فھمیده

 يل را نمایندگکنھاد،  يبھ مثابھ يمعنا كھ دولت سیاس بھ اینست است رد
 )١٧( ."ندک ينم

  نجر بھ زایشمبرد كھ  ينام م يسیاس ياز انقالب  ، ماركس" یھود يمسئلھ "در 
 يكرده است و از سوسو انسان را شھروند  ده است، كھ از یكشدرن مدولت 

:  آورده است بھ وجودسست گم و در خود انسان، ددیگر بین دولت و مر
، بھ يمدن ياز جامعھ يضوعسو بھ  ، تقلیل انسان است، از یكيسیاس  رھایش "

 )١٨( ."ياخالق يدیگر بھ شھروند، بھ فرد يستقل، و از سومخودخواه و  يفرد
شوند و  يشوند، بیگانھ م يدا مج يمدن يدر نتیجھ دولت و سیاست از جامعھ

نند و در خود انسان، انسان شھروند از انسان ک يلطھ مسبر او اعمال 
ھاست، از ایيدجتنھا از طریق از بین بردن این   پس. شود يتمایز مم يصوصخ

ردن بو شھروند، از بین  يصوصخمیان انسان  ایيدجردن بطریق از بین 
ق قانسان تح يواقع ایياست كھ رھ يمدن يمیان دولت و جامعھ ایيدج
 ي، شھروند انتزاعيواقع ن، انسايفرد نكھ انسا يتنھا در صورت: " یابد يم

 يخود را بھ مثابھ يكھ انسان، نیروھا يتنھا زمان... را در خود بازیابد
بھ را  ياجتماع يبشناسد و سامان دھد و از خود نیرو ياجتماع ينیروھا

 يبشر ایي، تنھا در آن ھنگام است كھ رھدا نسازدج يسیاس ينیرو صورت
 )١٩(  ."انجام خواھد پذیرفت

و " يیداج" يهاید  اولین بار، ماركس ي، برا"يآلمان يایدئولوژ"در 
 يصوصخ دفر ایيدج، يمدن ياز جامعھ" سیاست"و " دولت" يهحوز" يختارمخود"

ید، تول يهشیو ي، از شھروند را در بافت شرایط تاریخياجتماع داز فر



  كھ بینش دھدقرار مي يطبقات يبارزهمتقسیم كار، طبقات و   پیدایش
 .دھند يرا تشكیل م يو يتاریخ يماتریالیست

شترك است كھ مو نفع  يصوصخل میان نفع ب، بھ دلیل وجود تقايستردبھ "
، يجزا از منافع واقعمختار و مخود يدولت، پیكر يبھ مثابھ ياین دوم

 يتجل يخیال يگیرد، در عین حال كھ بھ صورت جماعت يمبھ خود  يو جمع يفرد
است كھ خود  يطبقات اجتماع  بر اساس ]دولت[ ...اما ھمواره. ندک يپیدا م

 )٢٠( ."شوند  يج متنماز تقسیم كار 
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دھد، كھ در عین حال  ينیز از دولت بھ دست م يبرداشت دیگر  اما ماركس
دولت بھ . دھد ياو را نسبت بھ دولت، نشان م ينظریھ  (ambivalence) يدوسودای
 ي، تجلي، تقسیم كار و طبقات اجتماعياقتصاد يمحصول ساختارھا يمثابھ
تولید  يهدر شیو. است كھ بر سایر طبقات تفوق دارد يا طبقھ يلطھس يسیاس

 يبورژواز يمنافع طبقات يسیاس ي، دولت، بنابراین، تجليدار سرمایھ
و یا  يطبقات يهنمایند(اما، صرف نظر از این دو برداشت از دولت . ودش يم

نباشند و   ضقتوانند ضرورتا با ھم در تنا يكھ م )يراطبقاتف يختارمخود
و  يخارج است، انقالب كارگر يآن از حوصلھ موضوع این نوشتھ بحث
ر ، صریحا لغو دولت را در دستور كار خود قرا ، در نزد ماركسيمونیستک
اكثریت  يپرولتارھا، یعن يهھدعدر  آن را  این انقالب، كھ ماركس. دھد يم

 يلطھسكھ  يتاكنون يھا پندارد، بر خالف تمام انقالب يعظیم افراد جامعھ، م
طبقھ و دولت  يلطھسنوین را جایگزین  يجدید و بنابراین دولت ايطبقھ

است كھ این انقالب  قھسابيو ب ياساس يیك ویژگ ياند، دارا كرده يحاكم قبل
، طبقات و "كار"در این جا، با لغو :  سازد يتمایز ممھا  را از سایر انقالب
ھن، كھ در ک يشود، با لغو شرایط زیست جامعھ يم الطھ الغسدولت، ھر گونھ 
 .شود يم الغپرولتاریا ا داست، خو يتجلم يموقعیت پرولتار

یت خود را باز یابند، شرایط شخص  كھ بتوانند ارزش این يپرولتارھا برا"
كھ در عین حال شرایط  ينند، شرایطکاند، لغو  نون داشتھکرا كھ تا  يزیست

ھا در از این جھت، آن. نندکھن است، باید كار را لغو ک يتمام جامعھ
كھ افراد  يبا شكل اجتماع يگیرند، یعن يستقیم با دولت قرار ممل بتقا

نند تا کھا باید دولت را سرنگون آن. نندک يم يتجلمخود را در آن  يجامعھ
 )٢١( ."نندکتحقق مشخصیت خود را 

خود،  يبعد يسیاس يھا از نوشتار يا مونیست و در پارهک، در مانیفست  ماركس
ملھ در فرانسھ، از جروپا و از اتعدد در م يھا شكست انقالب يبھ ویژه در پ

گون ساختن سیادت یك طبقھ، سرن بھ صورتدن پرولتاریا شتشكل م"ضرورت 
اما . ندک يحبت مص )٢٢( "پرولتاریا يسیاس يدرت حاكمھقو احراز  يبورژواز
 ي، سوسیالیستيانقالب  نبشجغالب در  يالت ژاكوبینیرغم تماھ او، ب  در بینش

 يھا تحلیل يتأثیر رويطور كھ اشاره كردیم ب آن دوره، ھمان يمونیستکو 
 ينوین، حاكمیت" يحاكمیت سیاس"ین اند، ا نبوده  ماركس يو مقطع يسیاس
قاومت مآن، در ھم شكستن  يوظیفھ. باشد يخود م يهو نسخ كنند يموقت

انگلستان، از  يسركوبگر بود كھ در آن زمان، شاید بھ استثنا اييبورژواز
خود  يحراست از منافع طبقات يبرا يماشین دولت رشونت و قھخل بھ ستو

 يكارگر یا دیكتاتور يطبقھ يحاكمیت سیاس،  در نزد ماركس. كرد يدریغ نم
، ي، بھ دولت، بھ حاكمیت سیاسيطبقات يردن جامعھبپرولتاریا، با ازمیان 

دھد، با ازمیان  يپرولتاریا، خاتمھ م دخو يو در نتیجھ بھ حاكمیت سیاس
 .دھد يپرولتاریا نیز خاتمھ م تردن طبقات، بھ موجودیب
 يدیكتاتور" ينظریھ يدنشنا ده وشعظیم و حل ن  كسدعما و پارام

 ي "دولت"از بین بردن دولت،  يدر این جاست كھ برا  ماركس" يپرولتاریا
ردن طبقات، باز بین  يآید، برا بھ وجودباید  )و موقت  ھر چند خاص(دیگر 
ردن باز بین  يدرت رسد، براقباید بھ  )و موقت  ھر چند خاص(دیگر  يا طبقھ

باید  )و موقت  ھر چند خاص(دیگر  يیكتاتورلطھ و دس، يلطھ و دیكتاتورس
 .اعمال شود



 يتا بھ نظریھ  ماركس يد براش يا نمونھ  مون پاریسک يعمل يبھراما تج
 يھای خسپاره پا يبخشد و تا حدود ایيروشن يخود كم يپرولتاریا يدیكتاتور

 يبرا ي، موفق شود راه حل كھ در اساس ھ دھد، بدون آنیفوق ارا  رسشپ يبرا
 .ندکبلماتیك مورد اشاره پیدا رپ

 يآن، در نف يو زمان ي، با وجود محدودیت محل مون پاریسکانقالب  يویژگ
-هشھر بھ شیو يهنوین در حیات و ادار يناسباتم فو كش ينتس يساختار دولت

بھ " كومتحسیاست و  "اعمال   يبھاز این لحاظ، این تجر. بود" يمونک" ي
، كھ يشاركتمو  يستقیم، جمعم يا ، بھ گونھ خاص يا دیگر، بھ گونھ يا گونھ
" سیاست"، زحمتكشان و شھروندان از يمدن يمیان جامعھ ایيدجرفت بھ مي

  ماركس يردارد، برابمافوق را بھ نام دولت از میان  يپایان بخشد و قدرت
جامعھ و  يرھای   -، مسئلھ خود اش يو عمل يفكر يكھ ھمواره در كانون مشغلھ

  از پیش يذھن يھادلمنبال دكھ نھ بھ  يكس ين قرار داشت، برازحمتكشا
بود كھ از بطن  ایيھ و تعمیم نمونھ" كشف" يساختھ و پرداختھ بلكھ در پ

اھمیت بھ  يكردند، دارا يروج مع ياجتماع  نبشجو  يطبقات يبارزهم دخو
 .بود ایيسز
، شكل يولتدرت دقعین از م ينبود بر علیھ شكل ي، انقالب كمون پاریس"

بود بر علیھ دولت  ي، بلكھ انقالبيیا امپراتور يمھورجمشروعھ، مشروطھ، 
دولت، بر علیھ این سقط جنین ھولناك جامعھ، رستاخیز اصیل  بھ عنوان

،  مون پاریسک. یافت يم تحقق مدمر دم بود كھ بھ دست خودمر ياجتماع يزندگ
از طبقات حاكم بھ  يا از دستھ يدرت دولتقانتقال   نبود كھ ھدفش يانقالب
 يسركردگ تسپ نتخریب این ماشی يسو بود بھ يدیگر باشد بلكھ انقالب يا دستھ

 )٢٣( ."يطبقات
 

 . وي از ماركسررافدخلي پیشنھادي بر م :  گیري  نتیجھ
 

از  يھ بیالنییا ارا  ختلفشمدر وجوه   ماركس ي، بازبین این تالش يادعا
عظیم كھ   است بس ياین كارستان. ھ باشدتوانست يو نم است میراث او نبوده

شناسان انجام  تفكران و ماركسم يبھ وسیلھذشتھ و ھم اكنون گ يھا در سال
طالعات مھا و  ژوھشتواند بھ پ يم  پذیرد و ھر كس يو انجام م است گرفتھ

 .ندکختلف مراجعھ م يھا ھا بھ زبانسترده و فراوان آنگ
 ياقتصاد سیاس د، نق رگ ماركسزبو  يصلا ردانیم كھ كا يمثال، م بھ عنوان

سرمایھ و  يجا، سرچشمھ او در آن. كتاب سرمایھ بود يیعن ایيبورژو
كار كھ خود  ينیرو  و فروش يربزدمناسبات مرا در  يدار استثمار سرمایھ

و  يصوصخمولده، مالكیت  يشد نیروھاراز  يعینم يمحصول شرایط تاریخ
، ياقتصاد يھا گرشد يذشت زمان و در پگبا . سازد يال ممربتقسیم كار بود، 

از  ي، بسیارينونکدر قرن  يو ساختار يو تحوالت تكنیك يو اجتماع يسیاس
ھنھ و یا باطل ک، ينتفمزمان خود،  يدار سرمایھ يهدر بار  ماركس يھا تحلیل

ھا كھ او بر آن ایيھ بلماتیكرتوان ادعا كرد كھ پ ياما چگونھ م. اند دهش
 يملھ است تضاد میان اجتماعجنیستند؟ از آن  يد، دیگر امروزذارگشت گان
رانھ بزدمو استثمار  يصوصخك لسو و تم دن روزافزون تولید و ثروت از یكش

زمان كار   و كاھش يآور سود قفو يسرمایھ بھ سو يماھو  دیگر، گرایش ياز سو
سب بر معیار واحد ساعت كار و بر ح يتوزیع نعم ماد يسو و ادامھ از یك
و  يماد يھا ع ثروتمر و تجدیگر و سرانجام تكاث يكار از سو ينیرو  ارزش
بھره يسو و ب كوچك از جامعھ و ملل جھان از یك يدر انحصار اقلیت يمعنو
 .دیگر يھا، از سو عظیم از جامعھ و ملل از این ثروت ياكثریت يگیر
" سرمایھ" يدبع يھا رصت نداد كھ فصلف  بارزه بھ ماركسمو  يچنین، زندگ ھم

طور كھ  ، ھمانيدار در نظام سرمایھ يدولت و طبقات اجتماع يهبار را، در
قرار   ، در دستور كارش)١٨٥٩(  "يبر اقتصاد سیاس يسھم" يقدمھمخود در 

ھا  چھ كھ ما از او در این زمینھ آن. تحریر درآورد يداده بود، بھ رشتھ
ل یدر برخورد با مسا يھ واست ك ایيھ ھا و رسالھ در دست داریم، مقالھ

رد بمك بھ پیشکسریع و با ھدف  يھا شنکھا و غیره، در وا روز، انقالب يسیاس
 يدر این جا نیز بسیار. درآورده است  عین، بھ نگارشم يھا بارزه در لحظھم

او، خارج از شرایط، زمان و مكان، قابل تعمیم و ارجاع  يھا از تحلیل



نسبت بھ   ماركس" رمینیسمدت"و " يباور مانای"ملھ است جاز آن . باشند ينم
 يكھ تجل ایيط پرولتاریسو تو يمونیستکانقالب  يسوھ روند محتوم تاریخ ب

. آمد يحساب مھ ، ب١٩، در قرن يدار ب جامعھ سرمایھیھا و مصا تمام تضاد
بھ حیات خود، با  يدار بھ وقوع نپیوست و سرمایھ يمونیستکاما اگر انقالب 

جا كھ پرولتاریا وارد صحنھ  جدید، ادامھ داد، اگر آن يھا ایجاد ساختار
 ياز دیگر  پس ياو را یك يھا آورد دست يهد، این ضد انقالب بود كھ ثمرش

، ي، سازماندھي، آگاھيربود، اگر طبقھ كارگر، از لحاظ انسجام طبقات
  نكرد كھ ماركس يرا ط يلمدر جامعھ، آن روند و تكا  اش يمونموقعیت و ھژ

 يبین  این طبقھ در زمان خود، پیش يیت از شرایط واقعپایھ روبر 
نكر این واقعیت شود كھ اكثریت عظیم و ماما كیست كھ بتواند ...  كرد يم

كاران و ران، بيبزدمامروز، بھ  يدار م در جوامع سرمایھدمر يهشكنند
در آنان  يبخش برا اطمینان يااند كھ آینده دهشتبدیل  يندنشینان تم حاشیھ
 ...قابل تصور نیست ينونکنظام 

كھ ھمواره  يماركس يبینش" بھ عنوانطور، سچھ كھ ما در این  اما آن
 بھ عنوانكھ  يلدخمقرار دادیم و آن   رسشپھ و ج، مورد تو"است يامروز

ھوادارن و فعاالن چپ  دو بھ پیشنھا نیمخواھیم طرح ك يم  از ماركس يرورراف
، )"پراتیك"(" عمل"، "يتئور "است نسبت بھ  دیگر  يگرشنذاریم، نگاه و گ
دیگر كھ كارل  ياز دیدگاھ". سوسیالیسم"و " ياجتماع  نبشج"، "سیاست"

ھا،  محدودیت يد، با ھمھشبتكر آن مو  يستیین بار، بانخن ي، برا ماركس
 . ھایش سھوسوھا و  ضقھا، تنا تضاد

  رھایش   -و خود يختارم، خود(vision)   ، این بینش این نگرش ينیادبدر كانون 
موقعیت  تخود، در شناخ ایيدر شناس:  دارد يجا ياجتماع يشاركتم  نبشج

ق ق، در تح)يتئور( جدید ي ھا  ھا و راه خود و كشف شیوه يھا ایيخود، توان
ستقل، م يگر دخالت ناشكال نوی ن، در آزمود ھایش ھا و طرح بخشیدن بھ خواستھ

 يگرسازدھا و در ، و نسخ آني، در نقد، نفيپذیر اجتماعستقیم و مسئولیتم
و در   و سرانجام در پذیرش )"يپراتیك انتقاد"(  ھا تالش نآغازید سر و از

دادن  ھا و در سازمان عھا و تناز ھا، تناقض ھا، تفاوت عبھ رسمیت شناختن تنو
 .ھامیان آن يستیز و ھم يزیست بھ ھم

 يدرتق يھوم كالسیك آن، بھ معنادر مف" سیاست" ي، بھ جا در این بینش  پس
 يشاركتمو  يمدن يجامعھ يگر داخلھمسلط بر آن، ماز جامعھ و " دهشدا ج"

، يو جھان ي، كشوري، محليشھر تو فعالی يحیات زندگ يھا در جمیع عرصھ
، يریز ھا اعم از طرح زمینھ يدر ھمھ يگر شاركت و دخالتم: نشیند يم

در امور ... و برنامھ يیاست، استراتژ، از تعیین سایيو اجر يگیر تصمیم
در ... یست، كار، تولید، توزیعدر محیط ز... ي، آموزشي، فرھنگياقتصاد

 ...سسھ، اداره، دانشگاه و غیرهمو
ط خود سو شرایط آن تو ياجتماع يھست يبالواسطھ بحتصا يسوسیالیسم بھ معنا

بازار و  ایيو، از فرمانر ست از قانون سرمایھ و ارزشسگ يجامعھ، بھ معنا
لطھ س، يپایان بخشیدن بھ استثمار، نابرابر يرانھ، بھ معنابزدممناسبات 

و یا حد اقل بھ عقب  ي، ایدئولوژیكي، اقتصاديسیاس يھا و آلیناسیون
است و نھ تنھا یك آرزو كھ در  يدیگر نھ یك جبر تاریخ... ھا راندن آن

، فعالیت يزندگ يھا هموعود و نامعلوم و بیگانھ با اشكال و شیو يا آینده
جا، غایت مطلوب  سوسیالیسم، در این. ق خواھد یافتق، تحيجار يهبارزمو 

نیست، محتوم " ایدئال"زمین نیست،  يرو" و سعادت يخوشبخت "رین تكدنیست، 
... ر كندپرا  )نیچھ(" داخمرگ "از  يع ناشلنیست كھ باید خ ينیست، چیز

خواھد Challenge)   يبارزه طلبم، و  ، چالش"يبند شرط"،  سوسیالیسم، در این بینش
گر  شنجسگر خود،  رسشپبدیع و نو و ھمواره  يھا اشكال و شیوه فبود، در كش

... خود يهباره و دگر باره سازند خود و دو يهد خود، فسخ كنندقنا خود،
 يب اجتماعحل و تصارنتک، يمدن يجامعھ يیجو داخلھم، ياجتماع يگردر دخالت

 جدید و رفتن بھ پیشواز يھا نمونھ ندر خلق كرد... عھ و كشورمور جاما
حاكم، در  يھا ھا و ارزش ناسبات، معیارمسست از گدر ... نو يابتكارھا
 ..."مكنمنا "با "... ناپذیر انكار "با  يزورآزمای

شود،  يشود، نقد م يآزموده م يشود، یعن يم" مكنم"جا،  در این  "ياتوپ "  پس
طرح  يھا ستواز پ. شود يو یا خلق م يباره نوساز ود و دوش يم ينسخ و نف



ریده از ب، يصور يفلسف يبستھ يھا ، از دایرهيو متافیزیك يذھن يھا
 يبھ میدان ھست... بارزاتشانم، از جامعھ و از امیال و يواقع يھا انسان

، با تمام ياجتماع يجوی داخلھمو   بارزه و آزمایشمو فعالیت و 
شان،  يھا يو ھمبستگ  عاتشان، و تناز يھا يسنھا و ناتجا سن، تجاشان يھا واقعیت
ھا  يرگزبشان،  يت جمع الیو تما يفرد يھا شان، خواستھ يھا ھا و انفصال اتحاد

 .شود يوارد م... شان يھا يستوپ
در  يزندگ:  فتگكرد و  يآخر يبند و در این صورت است كھ شاید بتوان شرط

 .بارزه كردن را داراستمكردن و  يزندگ  ارزشما،  يهو میرند يجھان خاك
 

 :ھا یادداشت
 
ھ ھا، خود، ب است كھ انسان يھای ، ساختھ (Alienation) منظور از آلیناسیون -١

آیند و  يھا درمدا از آنجستقل و م يھای ، بھ نیرو آورند، اما، سپس يوجود م
 .نندک يكومت محلطھ و سھا اعمال بر آن

، Neue Zeitآلمان،  يكراسمد تئوریك سوسیال يدر نشریھ، يكارل كائوتسك -٢
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 . ٢٣، بھ زبان فرانسھ، ص اسپارتاكوس

 .٩٥  ، بھ زبان فرانسھ، صSeuil ، انتشارات١٩٠٢، "چھ باید كرد؟"لنین،  -۴
 .٣٠٠تا  ٢٤٧ يھا جا، صفحھ ھمان -۵
، انتشارات ١٨٤٥ز ایی، پ"فوئرباخ يهدربار يتزھا"،  كارل ماركس -۶

 .، بھ زبان فرانسھuf، يفلسف
، Sociales ، انتشارات١٨٤٦ -١٨٤٥، "يآلمان يایدئولوژ"،  كارل ماركس -٧
 .٥٥  ، صيطالعات فلسفم
 .١٥٣ -١٥٢  ، صayot، انتشارات١٨٤٧، "فقر فلسفھ"،  كارل ماركس -٨
 ،  انتشارات١٨٥٩، "قدمھم -يبر نقد اقتصاد سیاس يسھم"،  كارل ماركس -٩

Sociales ١٢٢  ص. 
 .٧٣  ، ھمانجا، ص"يآلمان يایدئولوژ "،  كارل ماركس -١٠
 .٢٠  ، ھمانجا، ص١٨٤٣، سپتامبر "نامھ بھ آرنولد روژ "،  كارل ماركس -١١
 .٢٠  ، ھمانجا، ص كارل ماركس -١٢
، چاپ ١٨٤٨ژانویھ  -١٨٤٧، دسامبر "تمانیفست كمونیس"،  كارل ماركس -١٣

 .٥٦  پكن ، ص
صفحات "، در  ١٨٦٨، ""لمللانبی يمومع يبھ شورا  زارشگ "،  كارل ماركس -١۴

 .٨٢  ، صayot از ماكسیمیلیان روبل، انتشارات" كارل ماركس
،  انگلس - نتخب ماركسم، آثار ١٨٧٥، "گوتا ينقد برنامھ "،  كارل ماركس -١۵

 .٢٢  ،  ص٣ لدچاپ مسكو، ج
  ، صuf ، انتشارات"بر علیھ دولت يكراسمد"،(Miguel Abensour) میگوئل ابانسور -١۶
٣٦. 
،  ، آثار كارل ماركس ١٨٤٣، "ھگل ينقد فلسفھ سیاس "،  كارل ماركس -١٧

 .٩٠٢  ، جلد سوم، فلسفھ، صleiade انتشارات
، leiade ، انتشارات س، آثار كارل مارك ١٨٤٣، "مسئلھ یھود "،  كارل ماركس -١٨

 .٣٧٣  جلد سوم، فلسفھ، ص
 .، ھمانجا كارل ماركس -١٩
، leiade ، انتشارات ، آثار كارل ماركس"يآلمان يایدئولوژ"،  كارل ماركس -٢٠

 .١٠٦٤  جلد سوم، فلسفھ، ص
 .١١١٤  ، ھمانجا، ص كارل ماركس -٢١
 .٥٦  ، چاپ پكن ، ص"مانیفست كمونیست"،  كارل ماركس -٢٢
، " صفحات كارل ماركس"، در )چركنویس("  مون پاریسک"،  كارل ماركس -٢٣

 .ماكسیمیلیان روبل


