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مارکس در جناح راديکال ھگلیھای جوان

٣

ترير ،ايالت راين پروس متولد شد.
کارل مارکس ،در  ۵مه  ١٨١٨در شھر ِ ِ
از نخستين نوشتهھائی که از وی به دست آمده و مھمترين آن انشائیست که در
دبيرستان با عنوان "انديشه ھای يک مرد جوان ،درباره انتخاب شغل" نگاشته
شده است ،چنين بر میآيد که وقتی ھنوز دانشآموز دبيرستان بود ،با عقايد
روشنگران عصر انقالب کبير فرانسه آشنايی داشته است.
در اين نوشته میگويد» :ما نمیتوانيم ھمواره به جايگاه و موقعيتی دست يابيم
که بر اين باوريم سزاوار آن ھستيم .مناسبات ما در جامعه میبايد تا حدودی از
قبل برقرار شده باشد ،پيش از آنکه ما در موقعيتی باشيم که آنھا را تعيين
کنيم ....راھنمای عمدهای که بايد ما را در گزينش شغل مان ياری رساند ،رفاه
بشريت است و کمال خود ما .نبايد پنداشت که اين دو نفع ،در ستيز با يکديگرند
و يکی نافی ديگری .بالعکس ،طبيعت انسان چنان سامان گرفته است که انسان
تنھا با تالش برای کمال و خوشبختی ھمنوعان خود ،میتواند به کمال خويش
دست يابد.
اگر انسان صرفا به خاطر خودش تالش کند ،شايد که بتواند يک عالم و
دانشمند نام دار و بزرگ ،شاعری سرشناس شود ،اما او ھرگز نمیتواند يک
انسان کامل و حقيقتاً برجسته باشد...
اگر ما جايگاھی را در زندگیمان برگزيده باشيم که مقدم بر ھر چيز در
خدمت بشريت باشد ،دشواری کار نمیتواند ما را از پای درآورد .چرا که
فداکاریھايیست به نفع ھمگان .بنا بر اين ،ما با شادی خودخواھانه و محقری
رو به رو نيستيم ،بلکه شادی ھای مان به ھمگان تعلق خواھد داشت«.
در  ١٧سالگی ،دبيرستان را به پايان رساند و برای ادامه تحصيل در رشته
مورد عالقهاش ،حقوق و فلسفه عازم دانشگاه کلن و سپس برلين گرديد .اين
دورهایست که آلمان آبستن تحوالت سياسیست .انقالب فلسفی که پيش درآمدی
بر انقالب سياسی آلمان بود ،در فلسفه ھگل به اوج خود رسيده بود .ديالکتيک
ھگل بر ھمه و ھر چيزُ ،مھر سقوط اجتناب ناپذير میزد .ھگل اما ايدهآليست
بود و ھمين مساله ،فلسفه او را به بن بست کشانده بود .تضاد روش ديالکتيکی
ھگل با سيستم فلسفی او که به حقيقتی مطلق و جاويدان" ،ايده مطلق" و "روح
جھانی" خاتمه میيافت و سر از عرفان در فلسفه و محافظه کاری در سياست
در میآورد ،به انشعاب در صفوف طرفداران وی انجاميده بود.
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گروھی از ھگلیھای جوان که به جناح چپ معروف شدند ،نظرات ايدهآليستی
و محافظهکارانه استاد خود را به باد انتقاد گرفتند .آنھا مذھب را در معرض
انتقادی سخت قرار دادند و از نقد مذھب به انتقاد از سياست روی آوردند.
مارکس نيز در جريان مطالعات و تحقيقات خود ،روش ديالکتيک ھگل که
ھمه چيز را در حال حرکت ،تغيير و تکامل ،پيدايش و زوال مداوم میديد،
پذيرفت ،اما ايدهآليسم فلسفی و محافظه کاری سياسی آن را رد کرد .به جناح
راديکال ھگلیھای جوان پيوست .برجستهترين شخصيت اين جناح فوئرباخ بود
که اکنون ماترياليست شده بود .اثر معروف فوئرباخ" ،جوھر مسيحيت" تاثير
قابل مالحظهای بر رشد و ارتقاء انديشه فلسفه ماترياليستی آلمان ،برجای نھاده
بود .مارکس ،در اين مرحله رابطه نزديکی با فوئرباخ داشت و تحت تاثير
ماترياليسم فوئرباخ بود.
مارکس در  ،١٨۴١دانشگاه را با مدرک دکترا به پايان رساند .تا ھمين ايام،
به چنان شخصيت برجستهای تبديل شده بود که يکی از ھگلیھای جوان ،موزز
ِھس ،در معرفی وی به نويسندهای به نام برتولد اوئرباخ نوشت» :آماده باش که
با بزرگترين و شايد تنھا فيلسوف واقعی زنده مالقات کنی ....گرچه مرد بسيار
جوانی ست )سن او از  ٢۴سال تجاوز نمیکند( ،اما کسی است که ضربه نھايی
را به سياست و مذھب قرون وسطايی وارد خواھد آورد.
او آميختهای از ژرفترين بينش فلسفی با گزندهترين طنز است .مجسم کن که
روسو ،ولتر،ھولباخ ،لسينگ ،ھاينه و ھگل در يک شخصيت واحد گرد آمده
باشند«.
وقتی که مارکس تحصيالت دانشگاھی را به پايان رساند ،کار خود را با
روزنامه نگاری آغاز کرد .گروھی از نمايندگان بورژوازی راديکال ايالت
راين ،در تدارک انتشار يک ارگان سياسی بودند .به مارکس پيشنھاد شد که
مقاالتی برای اين نشريه بنويسد .اندکی بعد ،سردبير راينيشه تسايتونگ شد و آن
را با مواضعی راديکال انتشار داد .در اين جا ،وی مقاالت متعددی به ويژه در
نقد نظم استبدادی -فئودالی پروسی و محکوميت سانسور نوشت .نخستين آثارش
را در حمايت از تودهھای فقير و زحمتکش ،در ھمين روزنامه نگاشت .مقاالتی
نظير "مباحثات پيرامون قانون مربوط به دزدی چوب" و "حقانيت خبرنگار از
ُمزل" ،از جھات مختلف در اين دوره کوتاه روزنامه نگاری مارکس حائز
اھميت بودند .در اين مقاالت از تودهھای فقير و بی چيز که "از نظر سياسی و
اجتماعی لگدمال شدهاند" دفاع کرد .قوانينی را که قطع آزاد درختان را منع
میکرد ،وسيلهای برای محکوميت و جنايتکار معرفی کردن دھقانان معرفی
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نمود .وی در جريان نوشتن اين مقاالت ،تدريجا به نقش تضادھای اجتماعی در
تحول جامعه ،نقش طبقاتی دولت فئودالی – سلطنتی ،وقوف يافت .نکته مھم
ديگر اين که مطالعه اقتصاد را در دستور کار خود قرار میدھد .به قول
انگلس ،چرخش وی از سياست محض به مطالعه مناسبات اقتصادی و از
طريق آن به سوسياليسم آغاز میگردد.
دستگاه سانسور رژيم مطلقه فئودالی ،ديگر نمیتوانست مارکس را در
روزنامهای که مدام با مواضع راديکالتری انتشار میيافت ،تحمل کند.
روزنامه و سھامداران آن زير فشار قرار گرفتند .از مارکس خواسته شد که
مواضع نشريه را تعديل کند .اما وی تسليم ميانهروی و تعديل مواضع خود نشد.
روز  ١٧مارس  ،١٨۴٣با صدور اطالعيهای اعالم نمود" :به علت شرايط
کنونی سانسور از ھيات تحريريه استعفا میدھد ".از کلن ،عازم کروزناخت شد
و زندگی مشترکاش را با ينی وستفالن آغاز نمود.
در مدت کوتاھی که در کروزناخت بود ،يکی از آثار معروفاش "سھمی در
نقد فلسفه حقوق ھگل" را به رشته تحرير درآورد .شکل گيری جھان بينی نوين
مارکس را از ھمين اثر میتوان دريافت.
او ديدگاه ايده آليستی ھگل را در مورد دولت و حقوق به نقد میکشد و به اين
نتيجه میرسد که اين ،جامعه مدنی ،يعنی عرصه منافع مادی و خصوصی و
مناسبات اجتماعی مرتبط با آن است که تعيين کننده دولت میباشد و نه آن گونه
که ھگل میپنداشت و دولت را تعيين کننده جامعه مدنی میدانست.
سالھا بعد ،خود مارکس در مورد اھميت اين اثر در شکل گيری ديدگاه
ماترياليستی نوين ،در مقدمه کتاباش "سھمی در نقد اقتصادی سياسی" نوشت:
"نخستين کاری که من ،برای برطرف ساختن ترديدھايم به آن دست يازيدم،
بازبينی نقادانه فلسفه حقوق ھگل بود ...تحقيقات من ،به اين نتيجه انجاميد که
مناسبات حقوقی را ،ھمانند اشکال دولت نمیتوان از طريق خودشان و يا از
طريق تکامل به اصطالح عام ذھن بشری درک کرد .برعکس ،ريشه و سر
منشاء آنھا در شرايط مادی زندگیست که کليت آن را ھگل به پيروی از
متفکران انگليسی و فرانسوی قرن ھيجدھم ،تحت عنوان "جامعه مدنی" قرار
میدھد و اين که به ھر رو تشريح جامعه مدنی را بايد در اقتصاد سياسی
جستجو کرد".
مارکس ،در پاييز  ،١٨۴٣يکی از آثار معروف خود "مسئله يھود" را در
مجادله با برونو بوئر ،يکی از ھگلیھای جوان ،نوشت .در اين اثر ،در ھمان
حال که اھميت جدايی دين از دولت و رھايی سياسی انسان توضيح داده
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میشود ،رھايی سياسی به نقد کشيده میشود و محدوديتھای آن برمال
میگردد .مسئله رھايی انسان در ُبعدی اجتماعی مطرح میشود.
در "مسئله يھود" میخوانيم» :رھايی سياسی يھودی ،مسيحی و در کل ،انسان
مذھبی ،رھايی دولت از يھوديت ،مسيحيت و به طور کلی ،مذھب است .دولت
به عنوان يک دولت ،در شکل مختص خودش ،در شيوهای که خصيصه ماھيت
آن است ،با رھا ساختن خود از مذھب دولتی ،يعنی به عنوان دولتی که ھيچ
مذھبی را پذيرا نيست ،بلکه بالعکس ،به مثابه يک دولت اظھار وجود میکند،
خود را از مذھب رھا میسازد .رھايی سياسی از مذھب ،به معنای رھايی
کامل از مذھب و تضاد نيست .چرا که رھايی سياسی ،شکل رھايی کامل و
فارغ از تضاد نيست.
محدوديتھای رھايی سياسی بی درنگ از اين واقعيت آشکارند که دولت
میتواند خود را از يک محدوديت آزاد کند ،بدون اين که انسان ،حقيقتا ،از اين
محدوديت رھا شده باشد .دولت میتواند يک دولت آزاد باشد ،بدون اين که
انسان ،يک انسان آزاد باشد ...بنا براين ،دولت میتواند خود را از قيد مذھب
رھا ساخته باشد ،ولو اين که اکثريتی بزرگ ،ھنوز مذھبیاند .و اين اکثريت
بزرگ که مذھب امر خصوصی آنھاست ،مذھبی بودن خود را از دست
نمیدھند«.
در ادامه بحث ،نتايج رھايی صرفا ً سياسی ،مبسوط تر شکافته میشود...» :در
جايی که دولت سياسی به تکامل واقعی خود دست يافته است ،انسان نه فقط در
تفکر و آگاھی ،بلکه در واقعيت ،در زندگی ،زندگی دو گآنھای میيابد .زندگی
آسمانی و زندگی زمينی :با زندگی در جامعه سياسیست که او خود را به
عنوان يک ھستی اجتماعی در نظر میگيرد و با زندگی در جامعه مدنیست که
به عنوان يک فرد خصوصی عمل میکند ،ديگران را به ديدهی يک وسيله
مینگرد .خودش را نيز به درجه يک وسيله تنزل میدھد و بازيچهی دست
قدرتھای بيگانه میشود ...رھايی سياسی ،البته گام بزرگی به پيش است.
حقيقتیست که رھايی سياسی ،شکل نھايی رھايی انسان ،در کل نيست ،بلکه
شکل نھايی رھايی انسان در چارچوب نظم تا کنونی موجود جھان است«.
مارکس ،پس از آن که محدوديتھای رھايی سياسی را که انقالبات بورژوايی
به بار آوردهاند ،به نقد میکشد ،از نياز به يک ائقالب ژرف برای حل
تضادھای اجتماعی موجود و رھايی واقعی و ھمه جانبهی انسان سخن میگويد
و سرانجام نتيجه میگيرد» :رھايی سياسی از يک سو ،تقليل انسان به يک
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عضو جامعه مدنی ،به يک فرد مستقل خود خواه و از سوی ديگر ،به يک
شھروند ،يک شخص حقوقی است.
تنھا ھنگامی که انسان واقعی ،انسان منفرد ،شھروند تجريدی را از نو در
خودش تحليل برد و به عنوان يک فرد انسانی ،در زندگی روزمره ،در کار
ويژه و در واقعيت ويژهاش ،ھستیی نوعی گردد ،تنھا ھنگامی که انسان ،قوای
خودش را به عنوان نيروھای اجتماعی به رسميت بشناسد و سازماندھی کند و
ً
نتيجتا ،ديگر قدرت اجتماعی را در شکل قدرت سياسی ،از خودش منفک
نسازد ،تنھا از آن ھنگام است که رھايی انسان به فرجام رسيده است«.
خالصه کالم اين که مارکس ،در اين اثر ،انقالب اجتماعی را بديل انقالب
سياسی و رھايی اجتماعی انسان را بديل رھايی سياسی قرار میدھد .با وجود
مضمون دقيق اين انقالب
اين ،آن چه در اين اثر ھنوز ناگفته مانده است،
ِ
اجتماعی و آن طبقهایست که رھايیبخش اجتماعی انسان است.

گذار از انديشه تجريدی انقالب اجتماعی به کمونيسم

مارکس در اواخر سال  ١٨۴٣به فرانسه رفت و در پاريس اقامت گزيد .در
اين جا بود که با شرکت در جلسات بحث کارگران و محافل سوسياليست ،در
بطن جنبش کارگری قرار گرفت و در ھمين نقطه است که گرايش او به
کمونيسم ،شکل قطعی و نھايی به خود میگيرد .اين جھش را به وضوح
میتوان در "مقدمهی سھمی در نقد فلسفه حقوق ھگل" ديد .در اين اثر است که
او نه فقط از انقالبی ژرف ،ھمه جانبه و از پايه برای رھايی انسان سخن
میگويد ،بلکه پرولتاريا را نيروی رھايیبخش بشريت میداند .نقش و اھميت
تئوری انقالبی و رابطه تئوری و عمل را نيز در اين اثر ،مورد بررسی قرار
میدھد.
اين اثر که نقدیست بر سر تا پای جامعه آلمان و ديدگاهھای نظری حاکم ،با
نقد و تحليل کوتاھی از مذھب ،با نگرش ماترياليستی نوين آغاز میگردد.
»تا آنجا که به آلمان مربوط میشود ،نقد دين اساسا به پايان رسيده است و نقد
دين ،پيش شرط ھر گونه نقدی است .ھمين که نيايش آسمانی قربانگاه و آتشدان
رد ]ابطال[ شد ،ھستی زمينی اين خطا به خطر میافتد .انسانی که در واقعيت
وھم آلود عالم روحانی به دنبال ابر مرد بوده و در آن چيزی جز بازتاب خود
نيافته است ،در آنجا که به دنبال واقعيت حقيقی خويش است و بايد باشد ،به
يافتن نمود خود ،يعنی نا انسان ،خرسند نخواھد شد.
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بنياد نقد غير دينی چنين است :انسان سازنده دين است ،نه دين سازنده انسان.
دين در واقع ،خود آگاھی و احترام به خود انسانی است که ھنوز به خويشتن
ّ
مجردی
دست نيافته ،و يا دو باره خود را گم کرده است .اما انسان موجود
نيست که بيرون از جھان در خود فرو رفته باشد .انسان] ،به معنی[ جھان
انسان است :دولت و جامعه .اين دولت و اين جامعه سازنده دين يعنی آگاھی
واژگونه جھاناند ،زيرا که خود ،جھان واژگونهاند .دين نظريه عام اين جھان
]واژگونه[ ،دايرهالمعارف خالصهاش ،منطق عاميآنھاش ،مايه شرف
معنویاش ،شور و شيفتگیاش ،جواز اخالقیاش ،مکمل تشريفاتیاش و مبنای
عمومی تسلی و توجيه حقانيت آن است .دين تحقق خيالی جوھر انسانی است،
زيرا جوھر انسانی ھيچ واقعيت حقيقی را از آن خود نکرده است .بنا بر اين
مبارزه با دين ،به طور غير مستقيم،مبارزه با جھانی است که دين عطر معنوی
آن است.
رنج دينی در آن واحد ،ھم بيان رنج واقعی و ھم اعتراضی به ضد رنج واقعی
است .دين آه انسان سرکوب شده ،قلب دنيای بی قلب ،و روح شرايط بی روح
است .دين ،افيون مردم است.
الغای دين ،ھمچون خوشبختی واھی مردم ،به معنی خواست بر حق
خوشبختی واقعی آنان است .فراخواندن مردم به رھا کردن توھمات ،در باره
شرايط خود ،به معنی دعوت آنان به رھا کردن شرايطی است که نيازمند توھم
است .بنا بر اين نقد دين ،در نطفه ،نقد دنيای خاکی پر محنتی است که دين ھاله
آن است ...بنا بر اين وظيفه تاريخ است که با نا پديد شدن دنيای ديگر حقيقت،
حقيقت اين جھانی را مستقر کند .وظيفه فوری فلسفه در خدمت تاريخ اين است
که با برمال شدن از خود بيگانگی انسان در شکل مقدساش ،از خود بيگانگی
در شکل ھای نا مقدس آن را نيز افشا کند.
بدين سان ،نقد آسمان به نقد زمين ،نقد دين به نقد حقوق و نقد يزدانشناسی به
نقد سياست تبديل میگردد«.
و در ادامه بحث ،جامعه آلمان ،نگرش ھگلی دولت و حقوق ،يک جانبهنگری
نظری ھگلیھای جوان در ناديده گرفتن نقش عمل برای دگرگونی وضع
موجود آلمان ،تحقير تئوری از سوی حزب به اصطالح عمل که اھل عمل
بودنش از محدوده درخواستھای عملی رفرم فراتر نمیرفت ،به نقد کشيده
میشوند .آن چه که به پيش نھاده میشود ،يک عمل واقعی ،يعنی يک انقالب
است.
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در پاسخ به اين سؤال که آيا آلمان میتواند به انقالبی دست يازد که آن را نه
فقط به سطح رسمیی ملتھای مدرن ارتقا دھد ،بلکه آن را به اوج انسانيتی
باال برد که آينده قريبالوقوع آن ملتھاست؟
مینويسد» :سالح نقد ،مسلما نمیتواند جانشين نقد ،با سالح گردد .نيروی
مادی بايد با نيروی مادی در ھم شکسته شود ،اما تئوری نيز ھمين که توده گير
شود ،به نيروی مادی مبدل می گردد .تئوری ھنگامی تودهھا را فرا میگيرد که
استداللی جدلی در جھت انسان کند و ھنگامی در جھت انسان استداللی جدلی
میکند که راديکال باشد .راديکال بودن به معنی دست بردن به ريشه مسائل
است .اما برای انسان ،ريشه خود انسان است ...تئوری تنھا تا آن جا در ميان
مردمی تحقق میيابد که تحقق نيازھای آن مردم باشد ...تنھا انقالب نيازھای
راديکال ،میتواند انقالبی راديکال باشد و به نظر میآيد که ]در آلمان[ دقيقا
پيششرطھا و زمينه چنين انقالبی وجود ندارند«.
مارکس ،بحث انقالب اجتماعی را که در "مسئله يھود" مطرح کرده بود،
اکنون صريحتر و دقيقتر به ميان میکشد و میگويد» :اين نه انقالب راديکال،
نه رھائی عام انسان ،بلکه بيشتر ،انقالب جزئی و صرفا سياسی است که برای
آلمان ،رويايی تخيلی است ،انقالبی که ستونھای بنا را بی تغيير باقی
میگذارد «.او در اين جا از انقالبی سخن میگويد که تمام بنيآنھای نظام
سرمايهداری را دگرگون سازد .در "مسئله يھود" بحث رھايی اجتماعی انسان
به ميان کشيده شد ،اما ھنوز طبقه رھايیبخش مطرح نشده بود .اکنون ،اما ،اين
نيروی رھايیبخش ،پرولتاريا اعالم میگردد .با طرح اين مسئله ،با يکی از
نگرشھای سوسياليسم تخيلی نيز تسويه حساب میشود که پرولتاريا را نيرويی
غير فعال میپنداشت که گويا طبقات غير کارگر میبايستی از سر ترحم به آن
کمک کنند .پرولتاريا اکنون در سوسياليسم کارل مارکس ،نيرويی زنده و فعال
است که رھايیبخش تمام بشريت میباشد.
مارکس مینويسد :پس امکان مثبت رھايی آلمانی در کجاست؟
پاسخ میدھد» :در شکل گيری طبقهای با زنجيرھای ريشهای ،طبقهای در
جامعه مدنی که طبقهای از جامعه مدنی نيست ،رستهای که انحالل ھمه
رستهھاست؛ حوزهای که با رنج عاماش خصلتی عام دارد و ھيچ حق ويژهای
نمیخواھد؛ زيرا نه از ستم ويژه ،بلکه از ستم عام که به ضد او دائمی شده
است ،رنج میبرد ،که تنھا میتواند خواھان مقام انسانی باشد نه تاريخی،
طبقهای که نه در تضاد يکجانبه با نتايج ،بلکه در تضاد ھمه جانبه با بنيادھای
دولت آلمانی است؛ سرانجام ،حوزهای که نمیتواند بدون رھائیاش از ھمه
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حوزه ھای ديگر جامعه و از اين رو بدون آزاد کردن ھمه حوزه ھای ديگر
جامعه ،خود را رھا سازد ،در يک کالم ،طبقه ای که مظھر از دست رفتگی
کامل انسان است و بنا بر اين تنھا میتواند از طريق فتح کامل دو باره انسان،
خود را به دست آورد .اين انحالل جامعه در رسته ای خاص ،پرولتارياست... .
پرولتاريا با اعالم انحالل نظم تا کنونی موجود جھان ،صرفا راز وجود خويش
را آشکارمیسازد ،زيرا او انحالل واقعی اين نظم جھان است .پرولتاريا با
خواست نفی مالکيت خصوصی ،صرفا چيزی را که جامعه ھمچون پايه اصلی
وجود او قرار داده  ،يعنی چيزی را که به او ھمچون محصول منفی جامعه،
بدون آن که خود در ايجاد آن دخالت داشته باشد ،شخصيت داده است ،به سطح
يک رکن اصلی جامعه ارتقاء می دھد ...ھمان گونه که فلسفه سالح مادی خود
را در پرولتاريا میيابد ،پرولتاريا نيز ،سالح فکری خود را در فلسفه ،پيدا
میکند...
تنھا آزادی آلمان که در عمل ممکن است ،آزادی بر طبق ديدگاه آن تئوری
است که انسان را برای انسان  ،موجود برين میداند«.

نقد اقتصاد سياسی از موضع کمونيستی

پيش از اين اشاره شد که مارکس از ھمان دوران کوتاه روزنامهنگاریاش در
آلمان ،مطالعه اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد .تا اواسط سال ،١٨۴۴
تحقيقات مفصلی را در اين زمينه انجام داد و اقتصاد سياسی را با نگرشی
نقادانه مطالعه کرد .ماحصل اين تحقيقات ،دستنوشتهھای اقتصادی -
فلسفیست که در فاصله آوريل تا اوت  ١٨۴۴نوشته شد.
در اين دستنوشتهھا ،اقتصاد سياسی مورد نقد قرار میگيرد و شالودهھای
اقتصادی جامعه سرمايهداری با درک ماترياليستی تاريخ و بينش کمونيستی به
نقد کشيده میشوند .برای نخستين بار تالش میشود از مجموع ايدهھای جديد
فلسفی ،اقتصادی و سوسياليستی ،جھانبينی واحد پرولتری به شکلی انتظام
يافته ،پرداخت گردد.
مارکس در بخش نخست اين اثر ،تحت عنوان مزد کار ،به بررسی مسئله
دستمزد کارگران میپردازد .اگر چه مارکس ،ھنوز در اين مرحله ،در نقد نظام
سرمايهداری و سيستم کار مزد بگيری ،از مقوله رايج در اقتصاد سياسی
کالسيک ،ارزش کار استفاده میکند و نه ارزش نيروی کار ،اما محتوای نوينی
به آن میدھد و نظرات اقتصاددآنھای سياسی را به نقد میکشد .او میگويد:
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»اقتصاددان سياسی به ما میگويد که اساسا ً و از لحاظ نظری ،کل محصول
کار به کارگر تعلق دارد .اما در ضمن اعالم میکند که در واقعيت عملی ،آن
چه کارگر دريافت میکند ،کوچکترين بخش توليد و اجتنابناپذيراست ،يعنی،
فقط آن مقداری که برای بقايش به عنوان کارگر و نه به عنوان انسان و برای
توليد مثل کارگران برده و نه انسانھا ضروری است.
اقتصاددان سياسی به ما میگويد که ھمه چيز با کار خريده میشود و سرمايه
چيزی جز کار انباشته نيست ،اما در ھمان حال اعالم میکند که کارگری که
قادر نيست ھر چيزی را بخرد ،مجبور است خود و ھويت انسانیاش را
بفروشد.
در حالی که اجاره دريافتی مالکی بيعار و تنبل ،معموالً برابر يک سوم
محصول آن زمين است و سود سرمايهداری فعال ،دو برابر بھرهای است که از
پول خود دريافت میکند" ،چيز بيشتری" که کارگر درمیآورد ،چنان ناچيز
است که از ميان چھار بچهاش ،دو بچه بايد از فرط گرسنگی بميرند .در حالی
که بنا به نظر اقتصاددانان سياسی ،آدمی فقط با کار است که میتواند ارزش
محصوالت طبيعت را افزايش دھد و کار ،دارايی فعال آدمی است ،بنا به ھمان
نظر ،مالک زمين و سرمايهدار که فقط به خاطر داشتن ھمين مقام ،خدايانی
ممتاز و بیکار محسوب میشوند ،ھمه جا برتر از کارگر ھستند و برای او
قانون وضع میکنند.
در حالی که بنا به نظر اقتصاددانان سياسی ،کار يگانه قيمت ثابت چيزھاست،
چيزی ناپايدارتر از قيمت کار که در معرض نوسانات فراوان است ،وجود
ندارد.
در حالی که تقسيم کار ،قدرت توليدی کار را باال میبرد و ثروت و رفاه
جامعه را افزايش میدھد ،کارگر را تھيدست میکند و او را تا سطح يک
ماشين تقليل میدھد .در حالی که کارگر باعث انباشت سرمايه میشود و اين
انباشت موجب افزايش رفاه جامعه میگردد ،کارگر بيش از پيش به سرمايهدار
وابسته میگردد ،درگير رقابتی سخت میشود و سراسيمه به کار بيش از حد
روی میآورد که افت شديد جسمانی از عواقب آن است.
در حالی که بنا به نظر اقتصاددانان سياسی ،منافع کارگران ھيچ گاه در تقابل
با منافع جامعه قرار نمیگيرد ،جامعه ھميشه و ضرورتا ً رو در روی منافع
کارگران میايستد ...ناگفته پيداست که اقتصاد سياسی ،پرولتاريا را يعنی
انسانی که سرمايهای ندارد و اجاره بھايی دريافت نمیکند و فقط با کار ]خود[،
]آن ھم[ با کاری يکسويه و انتزاعی ،زندگی میکند ،چيزی بيش از يک
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کارگر نمیداند .ھمين است که اقتصاد سياسی میتواند اين موضوع را طرح
نمايد که پرولتاريا ،درست مثل اسبھا ،فقط بايد تا آن اندازه دريافت کند که
بتواند به کارش ادامه دھد .وقتی کارگر مشغول کار نيست ،اقتصاد سياسی او
را به عنوان يک انسان مد نظر قرار نمیدھد و چنين مالحظاتی را به قانون
کيفری ،پزشکان ،مذھب ،جداول آماری ،سياست و مأموران رسيدگی به
نوانخانهھا واگذار میکند«.
بخش قابل مالحظهای از دستنوشتهھا به مسئله از خود بيگانگی کار ،به
عنوان بنيان تمام از خود بيگانگیھا اختصاص يافته است .نظام مبتنی بر
مالکيت خصوصی و تقسيم کار ،باعث میگردد که نتايج و ثمرات و خود
فعاليت انسانھا ،به چيزی مستقل ،بيگانه و مسلط و فرمانروا بر انسان تبديل
شوند .در نظام سرمايهداری و توليد کااليی بسط يافته ،که نيروی کار نيز به
کاال تبديل میشود ،از خود بيگانگی ،در تمام اشکال آن به اوج خود میرسد.
مارکس در مبحث "کار بيگانه شده" میگويد:
»ھر چه کارگر ثروت بيشتری توليد میکند و محصوالتش از لحاظ قدرت و
مقدار بيشتر میشود ،فقيرتر میگردد .ھر چه کارگر ،کاالی بيشتری
میآفريند ،خود به کاالی ارزانتری تبديل میشود .افزايش ارزش جھان اشياء،
نسبتی مستقيم با کاستن ارزش جھان انسانھا دارد.
کارگر فقط کاال توليد نمیکند ،بلکه خود و کارگر را نيز به عنوان کاال توليد
میکند و اين با ھمان نسبتی است که به طور کلی کاال توليد میکند ) ...بيگانگی
کارگر از محصول خود در قوانين اقتصاد سياسی به اين شکل بيان میگردد:
ھر چه کارگر بيشتر توليد میکند ،بايد کمتر مصرف کند؛ ھر قدر ارزش
بيشتری توليد میکند ،خود بیبھاتر و بیارزشتر میگردد؛ ھر چه
محصوالتش بھتر پرورانده شده باشد ،خود کژديسهتر میگردد؛ ھر چه
محصولش متمدنتر ،خود وحشیتر؛ ھر چه کار قدرتمندتر ،خود ناتوانتر؛ ھر
چه کار ھوشمندانهتر ،خود کودنتر و بيشتر برده طبيعت(.
اقتصاد سياسی با ناديده گرفتن رابطه مستقيم ميان کارگر )کار( و
محصوالتش ،بيگانگی ذاتی در سرشت کار را پنھان میکند .درست است که
کار برای ثروتمندان اشيايی شگفتانگيز توليد میکند اما برای کارگر ،فقر و
تنگدستی میآفريند .کار به وجود آورندهی قصرھاست ،اما برای کارگر آلونکی
میسازد .کار زيبايی میآفريند ،اما برای کارگر زشتیآفرين است .ماشين را
جايگزين کار ]دستی[ میکند اما بخشی از کارگران را به کار وحشيآنھای
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سوق میدھد و بقيه کارگران را به ماشين تبديل میکند .کار توليدکنندهی شعور
است اما برای کارگران خرفتی و بیشعوری به بار میآورد«.
مارکس سپس سؤال میکند که اگر محصول کار ،چون نيرويی بيگانه در
برابر کارگر قرار میگيرد ،پس به چه کسی تعلق دارد؟ به کسی که کار در
خدمت او انجام میگيرد ،کار و محصول کار به او تعلق دارد و منفعت حاصل
از محصول کار نيز در اختيار او قرار میگيرد .يعنی به مالک و صاحب
شيئی.
مارکس با نقد بنيآنھای نظام سرمايهداری ،تشديد تضادھای طبقاتی ،الغای
مالکيت خصوصی و برقراری کمونيسم را برای رفع تضادھا و از خود
بيگانگیھا نتيجهگيری میکند و میگويد:
کمونيسم »به معنای بازگشت کامل آدمی به خويشتن به عنوان موجودی
اجتماعی )يعنی انسانی( است :بازگشتی آگاھانه و کامل در چارچوب کل ثروت
و رفاه حاصل از تکامل قبلی ]جامعه[ .اين کمونيسم که ناتوراليسمی ] طبيعت
باوری[ کامالً رشد يافته است ،با اومانيسم ] انسان باوری[ يکسان است و به
اومانيسم کامالً رشد يافته با ناتوراليسم برابر است :کمونيسم راه حل
عنوان
ِ
واقعی تعارض آدمی با طبيعت و آدمی با آدمی است«...
در ادامه ھمين مبحث است که برای نخستين بار ،بر نقش تعيينکننده توليد در
روند زندگی اجتماعی تأکيد میشود» :مذھب ،خانواده ،دولت ،قانون اخالق،
علم ،ھنر و غيره ،صرفا ً شيوهھای ويژه توليد ھستند و از قانون عام آن تبعيت
میکنند .بنا بر اين فراتر رفتن ايجابی از مالکيت خصوصی ،به عنوان از تحت
ّ
تملک درآوردن زندگی انسانی ،ھمانا فراتر رفتن ايجابی از ھر گونه بيگانگی
است«...

نخستين گامھا برای ايجاد يک حزب پرولتری

پيشرفتھای نظری مارکس ،ھرگز نمیتوانست جدا از فعاليتھای عملی -
انقالبی او و رابطهاش با جنبش طبقاتی کارگران ،رخ دھد .مارکس صرفا ً
نظريهپرداز نبود .يک فعال عملی جنبش کارگری بود .آثار تئوريک وی مبتنی
بر تجربه عملی جنبش بود .از فعاليت عملی بر میخاست و تکامل میيافت.
ھمان گونه که قبالً گفته شد ،از ھنگام ورودش به پاريس ،در رابطهای تنگاتنگ
با جنبش کارگری و سوسياليستی فرانسه قرار گرفت .عالوه بر اين ،با محافل
کارگری آلمانی در فرانسه ارتباط داشت.
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از سالھای پيش ،گروھی از کارگران و پيشهوران آلمانی که به فرانسه
مھاجرت کرده بودند ،تحت تأثير جنبش کارگری و سوسياليستی فرانسه ،خود
را در يک اتحاديه متشکل ساخته بودند .در  ،١٨٣۶گروھی ،از اين اتحاديه که
اغلب کارگر بودند ،جدا شدند و اتحاديه عدالت را تشکيل دادند .در پی شکست
قيام مردم فرانسه در  ،١٨٣٩تشکيالت مخفی آنھا لو رفت ،اعضای آن پراکنده
شدند و به صورت محافل جداگآنھای در فرانسه ،سوئيس و لندن فعاليت
میکردند .خود مارکس ،بعدھا ،در مورد رابطهاش با جوامع مختلف کارگری
آلمانی و فرانسوی نوشت» :در ضمن اولين دوران اقامتم در پاريس ،با رھبران
"اتحاديه" که در آنجا زندگی میکردند ،مراودات شخصی برقرار نمودم .ھمان
طور که با رھبران اکثر جوامع مخفی کارگری فرانسه نيز چنين مراوداتی
داشتم .البته بدون آن که به عضويت آنھا درآيم«.
علت آن که مارکس در اين جوامع عضو نشد ،ديدگاهھای سوسياليسم تخيلی
حاکم بر آنھا و تاکتيکھای توطئهگرانه و آنارشيستی بود .اما تالش میکرد از
طريق رابطهای که با رھبران اين انجمنھا برقرار کرده بود ،از جھت نظری
بر آنھا تأثير بگذارد.
از اواسط سال  ١٨۴۴که پس از ديدار با انگلس ،قرار شد فعاليت مشترک
مستمری را پيش برند ،فعاليتھای عملی در ارتباط با کارگران و
سوسياليستھای کشورھای ديگر نيز گسترش پيدا کرد.
مارکس ،به علت فعاليتھای انقالبیاش ،از فرانسه اخراج شد و از فوريه
 ١٨۴۵در بروکسل بلژيک اقامت گزيد .در بروکسل ،تالش وی برای ايجاد
يک حزب پرولتری با نگرش سوسياليسم نوينی که حاوی جھانبينی علمی طبقه
کارگر باشد ،افزايش يافت.
در اوايل سال  ،١٨۴۵کميته مکاتباتی يا ارتباطی کمونيستی در بروکسل
تشکيل گرديد که ھدف آن ايجاد ارتباط با جنبشھای کارگری کشورھای مختلف
بود .اين کميته به زودی توانست ارتباطاتی با گروهھای کمونيست در تعدادی
از شھرھای آلمان ،رھبری اتحاديه عدالت در لندن ،انجمنھای پاريسی اتحاديه،
چارتيستھای جنبش کارگری انگليس ،برقرار نمايد .در انجمن کارگران آلمانی
در بروکسل ،ويلھلم ولف ،نيز حضور داشت که رھبر قيام بافندگان سيلزی بود.
قيامی که مارکس در مقاله خود "مالحظات انتقادی بر مقاله شاه پروس و رفرم
اجتماعی" به دفاع از آن برخاسته بود و خاطر نشان ساخت که خلق آلمان "فقط
در پرولتارياست که میتواند عنصر پويای رھايیاش را بيابد ".مارکس در
ھمين سال ،در يک سفر  ۶ھفتهای به انگليس ،به اتفاق انگلس با رھبران جنبش
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کارگری چارتيست و مھاجرين انقالبی کشورھای مختلف که در انگليس زندگی
میکردند ،مالقات و مذاکره داشت و برای ايجاد يک تشکل بينالمللی تالش
نمود .اين تشکل در سپتامبر  ١٨۴۵به نام "برادری دمکراتيک" ايجاد گرديد.
نقش جھانی -تاريخی پرولتاريا

در بطن اين فعاليتھای عملی ،برای پرداخت کردن ھر چه بيشتر جھانبينی
نوين و مقابله نظری با انواع و اقسام سوسياليسم غير کارگری ،کار نظری خود
را مشترکا ً با انگلس ادامه داد.
در جريان مالقاتی که انگلس در اوت  ،١٨۴۴با مارکس در پاريس داشت،
روشن شده بود که آنھا بر سر مسايل مختلف ،نقطه نظرات واحدی دارند .به
پيشنھاد مارکس ،انگلس  ١٠روز در پاريس ماند تا مشترکا ً نقدی بر نظرات
ھگلیھای جوان به رھبری برونو بوئر و سوسياليسم خردهبورژوايی آنھا
بنويسند .اين اثر که نقش اصلی را در تدوين آن ،مارکس بر عھده داشت،
"خانواده مقدس" نام گرفت.
در اين مقطع ،ھگلیھای جوان ،مواضع راديکال گذشته خود را از دست داده
و به راست در غلتيده بودند .آنھا در برابر نظرات مارکس ،که پرولتاريا را
نيرويی فعال و رھايیبخش میدانست ،کارگران را توده بیحال و منفعلی که
مانع ترقی اجتماعیست معرفی میکردند .از ديدگاه آنھا ،تنھا عنصر فعال در
روند تاريخی  -جھانی ،فعاليت نظری آنھا بود که به آن ،نام "نقدگرايی
نقادانه" داده بودند.
در خانواده مقدس ،اين نظرات ،به ھمراه کليت ايدهآليسم فلسفی ھگل به نقد
کشيده میشوند و در وجه اثباتی ،نظرات ماترياليستی و کمونيستی که پيش از
اين نيز در آثار مارکس مطرح شده بودند ،مبسوط تر مطرح میگردند و نقش
جھانی  -تاريخی پرولتاريا و رسالت آن در دگرگونی نظم ناانسانی موجود ،از
وضعيت کنونی آن نتيجه گيری می شود .در اين اثر آمده است:
»پرولتاريا و ثروت ،ضدين يکديگرند .از اين رو به يک کل واحد شکل
میدھند .آنھا ،ھر دو آفريدهھای جھان مالکيت خصوصیاند .مسئله دقيقا ً اين
است که ھر يک چه جايگاھی در اين تضاد ) (antithesisدارد .کافی نيست که
آنھا را دو جنبه يک کل واحد اعالم کنيم.
مالکيت خصوصی ،به عنوان مالکيت خصوصی ،به عنوان ثروت ،ناگزير
است از موجوديت خودش و لذا ضدش ،پرولتاريا ،صيانت کند .مالکيت
خصوصی که خوشنود از خويشتن است ،جنبه اثباتی تضاد میباشد .پرولتاريا
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بالعکس ،به عنوان پرولتاريا ناگزير است ،خودش و لذا ،ضدش ،مالکيت
خصوصی را که تعيينکننده وجود اوست و از او پرولتاريا می سازد ،ملغا
نمايد .اين جنبه نافی تضاد ،بی قراری تضاد در درون خود ،مالکيت خصوصی
منحل شده و منحل کننده خويشتن است...
به راستی ،مالکيت خصوصی ،در جريان حرکت اقتصادی خود ،خويشتن را
به سوی انحالل سوق میدھد ،اما ،تنھا از طريق تحولی که مستقل از آن است،
ناآگاھانه است و بنا به ماھيت امور ،بر خالف ميل و اراده مالکيت خصوصی
انجام میگيرد .يعنی فقط تا جايی که پرولتاريا را به عنوان پرولتاريا توليد
میکند ،فقری که از فقر مادی و معنوی خود آگاه است ،ناانسانيتی که از
ناانسانيتاش ،آگاه است و بنا بر اين نفی کننده خويشتن است.
پرولتاريا ،حکمی را به مرحله اجرا درمیآورد که مالکيت خصوصی با توليد
پرولتاريا ،در مورد خودش صادر میکند .ھمان گونه که حکمی را به مرحله
اجرا میگذارد که کار مزدبگيری ،با توليد ثروت برای ديگران و فقر برای
خودش ،عليه خود صادر کرده است .ھنگامی که پرولتاريا پيروز شود ،به ھيچ
روی ،به وجه مطلق جامعه تبديل نمیگردد ،چرا که تنھا با نفی خودش و
ضدش ،میتواند پيروز شود .بنا براين ،پرولتاريا ھمچون ضدی که تعيينکننده
آن است ،يعنی مالکيت خصوصی ،ناپديد میگردد...
از آن جايی که شرايط زندگی پرولتاريا ،جمعبست تمام شرايط زندگی جامعه
کنونی در ناانسانیترين شکل آن است ،از آن جايی که انسان ،خود را در
پرولتاريا گم کرده و از دست داده است و با وجود اين ،در ھمان حال ،نه فقط
از آن گمگشتگی ،آگاھی نظری کسب کرده ،بلکه بنا به يک نياز مبرم مطلقا ً
آمرانه که ديگر نمیتوان آن را انکار نمود و پنھاناش ساخت  -بيان عملی
ضرورت -بیواسطه ،عليه اين ناانسانيت سر به شورش برداشته است ،چنين
نتيجه میشود که پرولتاريا میتواند و بايد خود را رھا سازد .اما پرولتاريا
نمیتواند خود را رھا سازد ،مگر با الغاء شرايط زندگی خودش .پرولتاريا
نمیتواند شرايط زندگی خودش را ملغا سازد ،بدون اين که تمام شرايط غير
انسانی زندگی جامعه کنونی را که در وضعيت خودش جمع آمدهاند ،ملغا سازد.
طی طريق نمیکند .مسئله
پرولتاريا ،بيھوده از مکتب دشوار ،اما پوالدين کارّ ،
اين نيست که اين يا آن پرولتر يا حتا کل پرولتاريا ،در اين لحظه  ،چه چيزی را
به عنوان ھدف خود در نظر دارد .مسئله اين است که پرولتاريا چه ھست و به
حسب اين ھستی ،تاريخا ً ناگزير به انجام چه چيزی خواھد بود .ھدف و عمل
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تاريخیاش ،پيشاپيش ،در شرايط زندگی خودش و نيز در کل سازماندھی
جامعه بورژوايی کنونی ،آشکار و قطعی ،ترسيم شده است«.

تسويه حساب با ماترياليسم فوئرباخ
و پرداخت ھمهجانبه درک مادی تاريخ

پس از انتشار کتاب "خانواده مقدس" ،مارکس و انگلس ،کار نظری مشترک
خود را با نوشتن "ايدئولوژی آلمانی" در اواخر سال  ١٨۴۵ادامه دادند.
کتاب ايدئولوژی آلمانی ،نقطه اوج تکامل جھانبينی نوين ،تا اين زمان بود.
در اين اثر ،درک مادی تاريخ ،در تمام اجزايش پرداخت میگردد و فلسفه ما
بعد ھگلی در معرض انتقادی سخت و کوبنده قرار میگيرد.
پيش از تدوين اين اثر ،مارکس ،در تزھای خود در مورد فوئرباخ ،يک تسويه
حساب قطعی و کامل با ماترياليسم فوئرباخ کرده بود و نظرات اثباتی خود را
خالصه و کوتاه در برابر آن قرار داده بود .در اساس ،اين تزھا مفھوم و
برداشت نگرش ماترياليستی نوين را پيرامون نقش تعيينکننده پراتيک مادی در
شناخت انسانی ،در برابر ماترياليسم نظری و غير فعال پيشين قرار میدھند.
»پراتيک ،نقطه آغاز ،اساس ،محک و ھدف ھر گونه شناخت است .و تئوری
برای اين که به يک عامل فعال و مؤثر در تکامل اجتماعی تبديل شود ،بايد در
فعاليت عملی  -انقالبی زنده تجسم يابد «.مارکس میگويد:
»نقص اصلی ماترياليسم ھمه فيلسوفان ،تاکنون  -از جمله فوئرباخ اين است
که شيئی ،واقعيت ،جھان محسوس در آنھا فقط به صورت عين يا نگرش
]تأمل[ به طور ذھنی درک میشود ،نه به صورت فعاليت بشری مشخص يا
پراتيک .اين نشان میدھد که چرا جنبهی فعال ]واقعيت[ ،برای مخالفت با
ماترياليسم ،توسط ايدهآليسم بسط داده شد .البته فقط به صورت انتزاعی ،چرا که
ايدهآليسم طبعا فعاليت واقعی و مشخص را چنان که ھست ،نمیشناسد .فوئرباخ
در پی اعيان مشخص ،واقعا ً متمايز از اعيان انديشه است ،ولی خود فعاليت
بشری را چون فعاليت عينی نمینگرد .به ھمين دليل در کتاب "ذات مسيحيت"
فقط نظری ]تئوريک[ را فعاليتی اصالتا انسانی میگيرد و درک خود از
پراتيک را به شکلی از تظاھر حقير جھود وارانهی آن محدود میکند .از اين
جاست که وی اھميت فعاليت "انقالبی" ،اھميت فعاليت "عملی  -انتقادی" را
درنمیيابد«.
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»اين مسئله که آيا انديشه بشری دارای حقيقتی عينی ھست يا نه ،مسئلهای
نظری نبوده ،بلکه مسئلهای عملی است .در پراتيک است که انسان ،بايد
حقيقت ،يعنی واقعيت و توان انديشهاش را ،اين جا و اکنون اثبات کند .مناقشه
در بارهی واقعيت يا بیواقعيتی انديشه ای جدا از پراتيک صرفا مسئلهای
آخوندی است«.
مارکس در برابر برداشت تجريدی فوئرباخ از انسان که آن را جدا از
مناسبات اجتماعی و واقعيت تاريخی در نظر میگيرد ،میگويد» :فوئرباخ
گرچه ذات دينی را در ذات بشری حل میکند ،اما ]در نظر نمیگيرد[ که ذات
بشری امری انتزاعی در درون فرد بشری جدا از افراد ديگر نيست .اين ذات،
در واقعيت خويش مجموعهای از روابط اجتماعی است .از آنجا که فوئرباخ به
نقد تحقيقی اين موجود واقعی نمیپردازد ،به ناگزير:
جريان تاريخ را ناديده میگيرد و با فرض وجود يک فرد انسانی منتزع و جدا
از ديگران ،روح دينی را چيزی تغيير ناپذير و به خودی خود موجود
میپندارد.
در نتيجه ،وجود بشری را فقط به عنوان "نوع" به عنوان کليت درونی گنگ
که محمل صرفا طبيعی ارتباط افراد با يکديگر است ،در نظر میگيرد« .
و باالخره ،اين تز معروف مارکس مطرح میشود که "فيلسوفان ،تنھا ،جھان
را به شيوهھای گوناگون تبيين کردهاند .مسئله ،اما بر سر دگرگون کردن جھان
است".
اين تز بدان معناست که جھان را نمیتوان صرفا ً از طريق انديشهھا و نقد
نظری اين جھان ،دگرگون ساخت ،بلکه بايد آن را با نقدی نظری که برخاسته
از عمل است ،شناخت و با عمل انقالبی آن را دگرگون ساخت.
نطفهھای نظری اين تزھا ،البته در آثار پيشين مارکس که از  ١٨۴۴انتشار
يافتند ،نيز وجود داشت ،اما در اين جا انسجام يافته ،و تکميل شدهاند .بسط و
تفصيل آنھا را در ايدئولوژی آلمانی میيابيم.
پيش از پرداختن به مھمترين مسايلی که در "ايدئولوژی آلمانی" مورد بحث
قرار گرفتهاند ،نخست ھدف از نگاشتن اين اثر را از خود مارکس بشنويم .وی
در مقدمهاش بر نقد اقتصاد سياسی در سال  ،١٨۵٩که فشردهای از درک مادی
تاريخ ،يا ماترياليسم تاريخی ،را ارائه میدھد ،نوشت:
» ...فردريک انگلس که از ھنگام نگارش طرح درخشاناش در مورد انتقاد
از مقوالت اقتصادی ،تبادل نظر مستمری از طريق مکاتبه با وی داشتم ،از راه
ديگری ،به ھمان نتايجی رسيد که من رسيده بودم .ھنگامی که در بھار ،١٨۴۵
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او نيز در بروکسل اقامت گزيد ،تصميم گرفتيم که با ھم ،نظرمان را در مقابله
با نظر ايدئولوژيک فلسفه آلمانی مدون سازيم و در حقيقت ،با وجدان فلسفی
پيشين خود تسويه حساب نماييم .اين تصميم به شکل انتقادی از فلسفه مابعد
ھگلی ،عملی گرديد .دستنوشته در دو جلد بزرگ و قطور ،مدتھا بود که به
چاپخانهھای در وستفالی رسيده بود که به ما خبر دادند ،در نتيجه تغيير شرايط،
امکان چاپ آن نيست .ما دستنوشته را مشتاقانه به انتقاد جونده موشھا
سپرديم ،چرا که ما به ھدف اصلیمان که ھمان روشن ساختن مسئله برای
خودمان بود ،دست يافته بوديم«.
»در فصل اول ايدئولوژی آلمانی ،مارکس و انگلس ،تبيين ماترياليستی و
علمی از تاريخ را از مقدمات و پيششرطھای واقعی ،از "افراد واقعی ،فعاليت
آنھا و شرايط مادی زندگی آنھا" استنتاج میکنند .پيششرط تمام تاريخ
بشريت "وجود افراد انسانی است ".انسانھا برای اين که بتوانند به عنوان
انسان ،به قلمرو تاريخ گام نھند و تاريخ را بسازند ،مقدمتا ً میبايستی زنده
بمانند ،زندگی کنند و به تجديد توليد وجود انسانی خود بپردازند .اين بدان
معناست که قبل از ھر چيز میبايستی نيازھای اوليه خود را برآورده سازند،
يعنی بخورند ،بياشامند ،بپوشند و مسکن گزينند .در يک کالم ،وسايل
معيشتشان را توليد کنند .در واقع "انسانھا به مجرد آن که شروع به توليد
وسايل معاش خود میکنند ...بين خود و حيوانات تميز قايل میشوند .انسانھا با
توليد وسايل معيشت خود به طور غير مستقيم به توليد زندگی مادیشان
میپردازند.
نحوه توليد وسايل معيشت انسانھا به توسط خود آنھا ،در درجه اول به
ماھيت وسايل معيشت قابل دسترس آنھا و وسايلی که بايد بازتوليد شوند
بستگی دارد .نبايد اين شيوه توليد را فقط بازتوليد وجود جسمانی افراد انگاشت.
برعکس ،شيوه توليد مزبور ،شکل معينی از فعاليت اين افراد ،شکل معينی از
بيان زندگیشان و شيوه معينی از زندگی آنھاست .انسانھا با بيان زندگی خود،
ھستی میيابند .بنا براين ھستی آنھا با توليد آنھا ،از نظر نوع توليد و
چگونگی توليد منطبق است .از اين رو ،ھستی انسانھا به شرايط مادی توليد
آنھا بستگی دارد«.
اما کنش انسانھا بر طبيعت خارج از خود ،تأثيرگذاری بر آن و تغيير آن به
نحوی که مواد و محصوالت طبيعت را مطابق نياز خود درآورند ،يک جنبه از
عمل توليد است .انسانھا برای اين که بتوانند از طريق توليد ،وسايل معاش
خود را فراھم آورند ،ناگزير به "ھمکاری متقابل به شيوهای معين و تبادل
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متقابل فعاليتھایشان" ھستند .يعنی الزاما ً در جريان توليد وارد مناسبات
معينی با يکديگر میشوند که مستقل از اراده و آگاھی آنھاست .شکل اين
مناسبات را در ھر دوره معين تاريخی ،وضعيت نيروھای توليد ،سطح رشد
نيروھای مولده ،تعيين میکند که دربرگيرنده انسانھای توليدکننده و وسايل
توليد در کليت آن است .در ايدئولوژی آلمانی به جای واژه "مناسبات توليد" که
بعداً مارکس و انگلس به کار میبرند ،از واژه "مراوده" استفاده میشود ،که
حدوداً ھمان معنا را میرساند .توليد »متضمن مراوده بين افراد است در اين جا
نيز شکل اين مراوده را توليد تعيين میکند» «.بين انسانھا يک ارتباط مادی
که توسط نيازھا و شيوه توليدشان تعيين میشود و قدمت آن به قدمت خود
انسانھا میرسد ،وجود دارد .اين ارتباط دائما ً اشکال جديدی پيدا میکند«.
لذا مناسبات توليد ثابت و پايدار نيستند ،بلکه گذرا و تاريخی میباشند .در ھر
جامعهای کليت اين مناسبات توليدی ،ساخت اقتصادی جامعه ،يعنی آن بنيان
اقتصادی را تشکيل میدھند که تعيينکننده اشکال معين آگاھی اجتماعی ،نھادھا
و مؤسسات معين سياسی ،حقوقی ،مذھبی و غيره است .به عبارت ديگر ،بر
مبنای اين زيربنای اقتصادی يک روبنای سياسی  -ايدئولوژيک ،مجموعهای از
انديشهھا ،عقايد و نظرات حقوقی ،سياسی ،فلسفی ،مذھبی ،ھنری ،اخالقی و
نھادھا ،ارگآنھا و مؤسسات سياسی ،حقوقی ،مذھبی و امثالھم شکل میگيرد.
از ھمين روست که در مراحل مختلف تکامل تاريخ بشريت ،به حسب مناسبات
معين توليدی که منطبق با سطح معينی از تکامل نيروھای مولده شکل گرفتهاند،
اشکال معينی از آگاھی اجتماعی ،نھادھا و مؤسسات سياسی و حقوقی شکل
گرفته و با تغيير اين مناسبات دگرگون شدهاند .بر اين مبنا ،اين آگاھی نيست که
تعيين کننده ھستی اجتماعی است ،بلکه بالعکس ھستی اجتماعیست که تعيين
کننده آگاھی اجتماعی است» .توليد پندارھا ،مفاھيم و برداشتھا ،يعنی توليد
آگاھی ،در ابتدا رابطه مستقيمی با فعاليت مادی و مراوده مادی  -زبان زندگی
واقعی  -دارد .تصور کردن ،انديشيدن و مراوده ذھنی انسانھا در اين مرحله،
ھنوز به طور مستقيم در رفتار مادی آنھا ريشه دارد .ھمين موضوع در مورد
توليد ذھنی ،به صورت زبان سياست ،قانون ،اخالق ،دين ،مابعدالطبيعه و غيره
يک قوم نيز صادق است .انسانھا ،توليدکنندگان برداشتھا ،پندارھا و غيره
خود ھستند  -انسانھای واقعی و فعال که زير تأثير نوع خاصی از تکامل
نيروھای توليدی خود و نوع مراوده متناسب با آن ،در تمام اشکال آنھا قرار
دارند .آگاھی ،ھرگز نمیتواند چيزی جز موجود آگاه باشد و وجود انسانھا،
فراگرد زندگی واقعی آنھاست ...بدين ترتيب ،اخالق ،دين ،مابعدالطبيعه،
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ايدئولوژی و بقيه ايدئولوژی و نيز اشکال مختلف آگاھی مربوط به آنھا ،ديگر
استقالل ظاھری خود را حفظ نمیکنند .آنھا نه تاريخی دارند و نه تکاملی.
ليکن انسانھا ،که توليد مادی و مراوده خود را تکامل میبخشند ،ھمراه با آن،
دنيای واقعی و نيز انديشهھا و محصوالت انديشه خود را تغيير میدھند .اين
آگاھی نيست که زندگی را تعيين میکند ،بلکه زندگی است که تعيينکننده آگاھی
است«.
اين که ھستی اجتماعی تعيينکننده آگاھی اجتماعی است ،در عين حال بدين
معناست که در يک جامعه طبقاتی ،اشکال مختلف آگاھی اجتماعی ،دارای منشأ
طبقاتی است و آگاھی مسلط ،آگاھی طبقه حاکم است .در ايدئولوژی آلمانی،
منشأ طبقاتی اشکال مختلف آگاھی نشان داده شده است» .طبقهای که نيروی
مادی حاکم در جامعه است ،در عين حال نيروی فکری حاکم نيز ھست.
طبقهای که وسايل توليد مادی را در اختيار دارد ،وسايل توليد ذھنی را نيز
کنترل میکند ،به طوری که ،عقايد آن کسانی که فاقد وسايل توليد ذھنی ھستند،
در مجموع ،تابع آن است .عقايد حاکم چيزی بيش از بيان آرمانی مناسبات
مسلط مادی ،مناسبات مسلط مادیای که به عنوان عقايد نتيجه گرفته میشوند و
در نتيجه بيان آرمانی مناسباتی که يک طبقه را طبقه حاکم میسازد و در
نتيجه ،عقايد و پندارھای الزم برای استيالی آن را نيز به وجود میآورد،
نيست .افرادی که طبقه حاکمه را تشکيل میدھند ،عالوه بر چيزھای ديگر،
آگاھی نيز دارند و بنا بر اين میانديشند .از اين رو مادامی که به عنوان يک
طبقه حکومت میکنند و گستره و حدود و ثغور يک دوره تاريخی را تعيين
میکنند ،اين کار را در طيف کامل آن انجام میدھند .از اين رو عالوه بر
چيزھای ديگر ،به عنوان انديشمند و توليدکنندگان عقايد نيز حکومت میکنند و
به تنظيم توليد و توزيع عقايد عصر خود میپردازند .از اين رو عقايد آنھا،
عقايد حاکم دوره است«.
از طريق کنترل وسايل توليد ذھنی و ايدهھای مسلط است که طبقه حاکم ،توده
مردم را تحت انقياد معنوی خود درمیآورد .اجزاء ديگر روبنای سياسی ،نظير
مؤسسات و نھادھای سياسی و حقوقی ،دولت به ھمراه ارتش ،پليس ،دادگاهھا،
زندآنھا و غيره که ابزار سرکوب مادی طبقه حاکمهاند ،مستقيمتر و آشکارتر،
اين حقيقت را نشان میدھند که روبنای سياسی در ھر جامعهای منبعث از
زيربنای اقتصادی و انعکاس مناسبات مادی است .در ايدئولوژی آلمانی منشأ
طبقاتی دولت ،رابطه دولت با مالکيت خصوصی و شکل معينی از مناسبات
اقتصادی به تفصيل مورد بحث قرار میگيرد و چنين نتيجهگيری میشود:
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»دولت چيزی بيش از شکل سازمانیای که بورژواھا ،به داليل داخلی و
خارجی و به منظور تضمين متقابل دارايی و منافع خود مجبور به پذيرفتن آن
ھستند نيست ...دولت شکلی است که افراد طبقه حاکمه منافع عام خود را از آن
طريق ابراز و تحميل میکنند«...
نگرش مادی به تاريخ که ھستی اجتماعی را تعيينکننده آگاھی اجتماعی
میداند ،در ذات خود نگرشی ديالکتيکی است که پديدهھای تاريخی را در
حرکت ،تأثير متقابل ،تغيير و تکامل میبيند .از اين رو کنش متقابل اجزاء
مختلف پديده را در کليت آن در نظر میگيرد .بر ھمين منوال مسئله به اين
خالصه نمیشود که روبنای سياسی  -حقوقی و ايدئولوژيک توسط زيربنای
اقتصادی تعيين میگردد .عامل اقتصادی در تحليل نھايی تعيينکننده است ،اما
به قول انگلس ،روبنا نيز آيينهوار و منفعل نيست .کنش متقابلی ميان اين ھر دو
وجود دارد .روبنا ھمين که شکل گرفت ،استقالل نسبی کسب میکند ،به نيرويی
فعال بدل میشود و تأثير خود را بر زيربنای اقتصادی جامعه بر جای
میگذارد .اين روبنا در مرحلهای راه را بر رشد و استحکام اين مناسبات ھموار
میسازد ،يعنی روند تحوالت اجتماعی را تسريع میکند .ھمين روبنا در
مرحلهای ديگر در پاسداری از مناسبات موجود به مانعی عمده بر سر راه
تحوالت اجتماعی تبديل میگردد .اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که طبقه يا
طبقات ارتجاعی تنھا به اتکای روبنای سياسی میتوانند از مناسبات عقبمانده
و ارتجاعی حراست کنند و تحول آنھا را به مناسباتی نوين به تأخير اندازند.
اين تأثير متقابل ،به کنش متقابل زيربنا و روبنا نيز محدود نمیشود .بين اجزای
مختلف روبنای سياسی ،حقوقی و ايدئولوژيک ھم کنش متقابل وجود دارد.
مؤسسات و نھادھای سياسی ،حقوقی و مذھبی بر يکديگر و بر اشکال آگاھی
تأثير میگذارند .در عين حال اشکال مختلف آگاھی اجتماعی رابطه و پيوند
خود را با اشکال پيشين آگاھی يا به عبارتی تاريخ آگاھی حفظ میکنند .درک
مادی تاريخ ،کليت اين کنش متقابل را مد نظر قرار میدھد و از تعيينکنندگی
عامل اقتصادی در تحليل نھايی سخن میگويد .اين مسئله که بعداً در نوشتهھای
مارکس و انگلس با تفصيل بيشتری مورد بحث قرار میگيرد ،و در تحليل
مسايل اقتصادی ،اجتماعی و سياسی عمالً به کار گرفته میشود ،در ايدئولوژی
آلمانی نيز مورد توجه قرار گرفته است.
»اين برداشت از تاريخ ،بستگی دارد به توانايی ما ،اوالً در تبيين فراگرد
واقعی توليد که از خود توليد مادی زندگی آغاز میشود و درک شکل مراوده
مربوطه و ساخته و پرداخته اين شيوه توليد )يعنی جامعه مدنی در مراحل
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ً
ثانيا ،نشان دادن آن در عمل ،در نقش
مختلف آن( به مثابه بنياد ھمه تاريخ و
دولت ،تبيين ھمه محصوالت نظری و اشکال آگاھی ،دين ،فلسفه ،اخالق و
غيره و غيره و رديابی منشأ آنھا از اين مبنا .بدين ترتيب البته ھمه چيز )و ھم
چنين کنش متقابل ھمه اين جوانب مختلف بر روی يکديگر( را میتوان در
کليت آن نمايش داد «.در ايدئولوژی آلمانی ،بنيانگذاران سوسياليسم علمی با
نشان دادن ديالکتيک تکامل نيروھای مولده و مناسبات توليد ،قانونمندی عام
تحوالت اجتماعی ،جايگزينی شيوهھای توليد به جای يکديگر و تکامل مترقی
تاريخ را آشکار نمودند .ھمان گونه که پيش از اين اشاره شد ،وضعيت
نيروھای مولده ،تعيينکننده مناسباتی است که انسانھا در جريان توليد ميان
خود برقرار میکنند .ميان اين دو وجه توليد ،کنش متقابلی وجود دارد .تا زمانی
که مناسبات توليد با سطح رشد نيروھای مولده انطباق داشته باشند ،ھماھنگی
در شيوه توليد وجود دارد و مناسبات موجود در خدمت رشد و ارتقای نيروھای
مولدهاند .اما در پروسهی رشد و تحول نيروھای مولده ،مرحلهای فرا میرسد
که مناسبات توليد از سطح رشد نيروھای مولده عقب میمانند و خود به سدی
بر سر راه رشد نيروھای مولده تبديل میگردند .انطباق و ھماھنگی ميان دو
وجه توليد بر ھم میخورد ،تضاد ميان اين دو به شدت حاد میگردد و تنھا از
طريق يک تغيير و دگرگونی اساسی است که مناسبات کھنه جای خود را به
مناسبات نوينی میدھند ،شيوه توليد نوينی جايگزين شيوه توليد کھنه میگردد و
موانع از سر راه رشد نيروھای مولده برداشته میشود .بر اين مبناست که در
تاريخ بشريت ،شيوهھای توليدی متعددی جايگزين يکديگر شده و
فرماسيونھای اقتصادی-اجتماعی کمون اوليه ،بردهداری ،فئودالی و بورژوايی
جايگزين يکديگر شدهاند .از ھنگامی که طبقات و جامعه طبقاتی پديد آمده
است ،ھمواره تضاد ميان نيروھای مولده و مناسبات توليد ،از طريق يک رشته
درگيریھا و مبارزات طبقاتی و از طريق انقالبات حل شده است .چرا که
طبقات ارتجاعی که منافعشان در حفظ مناسبات کھنه است ،به شدت مقاومت
میکنند و میکوشند با تکيه بر روبنا مانع تحول گردند .ھر چه اين مقاومت
شديدتر باشد ،تضاد نيروھای مولده با مناسبات توليد کھنه ،شديدتر خواھد بود.
با تشديد تضاد ،طبقهی جديدی که نماينده رشد نيروھای مولده و حامل مناسبات
جديد است ،به مقابلهای ھمه جانبه با طبقهی حاکم برمیخيزد .مبارزه طبقاتی
تشديد میشود .طبقهی جديد که خواستار تغيير و دگرگونی است در مقابل
طبقهی حاکم ،عقايد و نظرات نوين ،سازمانھا و نھادھای جديدی میآفريند.
بدين طريق مبارزه شکلی آگاھانه به خود میگيرد و به يک مبارزهی نظری و
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سياسی تبديل میگردد .در اين روند که تدريجا ً ذھنيت اجتماعی تغيير میکند،
لحظهای فرا میرسد که تودهھا عليه نظم موجود برمیخيزند .دوران انقالب
اجتماعی فرا میرسد .نيروھای مولده نوين ،طغيان خود را عليه مناسبات
موجود در شکل طغيان طبقه انقالبی ،عليه نظم حاکم ،آشکار میسازد .طبقهای
ارتجاعی توسط طبقهی انقالبی سرنگون میشود .مناسبات کھنه جاروب
میگردند و منطبق با مناسبات نوين ،روبنای جديدی آفريده میشود .بدين طريق
کل شيوهی توليد و با آن کليت فرماسيون اقتصادی  -اجتماعی دگرگون
میگردد .ھر چند که بسط و توضيح مفصلتر اين تضاد شيوه توليد و نيز مقوله
فرماسيونھای اقتصادی  -اجتماعی را در آثار بعدی مارکس و انگلس میبينيم،
معھذا در ھمين اثر اساس مسئله توضيح داده شده و چنين نتيجهگيری شده است:
»تضاد بين نيروھای توليدی و شکل مراوده ،که چنان که ديديم ،در گذشته بدون
به خطر انداختن اساس ،چندين بار اتفاق افتاده است ،در ھر مورد به يک
انقالب منجر گرديده است که در عين حال اشکال فرعی متعددی نظير
برخوردھای ھمه جانبه ،برخوردھای طبقات مختلف ،تضاد آگاھی در موارد
گوناگون ،جنگ عقايد ،مبارزات سياسی و جز آن يافته است ...ريشه ھمه
برخوردھای تاريخ در تضاد بين نيروھای توليد و شکل مراوده واقع است«.
بر مبنای چنين درکی است که در ميان ھمه امور ظاھراً تصادفی و اتفاقی،
قانونمندی درونی تکامل تاريخ کشف میگردد و قوانين عينی حاکم بر تکامل
اجتماعی و روند قانونمند تکامل تاريخ توضيح داده میشود .بعداً مارکس در
مقدمهای بر نقد اقتصاد سياسی ،درک ماترياليستی را به شکلی فشرده در
جمالت زير توضيح داد:
»بررسیھای من مرا به اين نتيجه رساند که نه مناسبات حقوقی و نه اشکال
دولتی ،ھيچ يک را نمیتوان از طريق خود آنھا يا بر مبنای به اصطالح
تکامل ذھن بشری درک نمود .بلکه برعکس ،ريشه آنھا در شرايط مادی
زندگی قرار دارد که کليت آن را ھگل به تأسی از نمونهھای متفکران انگليسی
و فرانسوی سده ھجدھم تحت عنوان "جامعه مدنی" بيان میکند و اين که به ھر
حال تشريح جامعه مدنی را بايد در اقتصاد سياسی جستجو کرد ...نتيجه عامی
که بدان رسيدم و به مجرد وصول ،چراغ راه مطالعات من گرديد را میتوان
به قرار زير خالصه نمود :انسانھا طی توليد اجتماعی وجود خود ،پای در
مناسبات معينی میگذارند که ناگزير و مستقل از اراده آنھاست .مناسبات
توليدی که متناسب با مرحله معينی از تکامل نيروھای مولده آنھا است .کليت
اين مناسبات توليدی ،ساخت اقتصادی جامعه ،شالودهای واقعی را تشکيل
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میدھند که بر مبنا آن روبنای حقوقی و سياسی و اشکال معين آگاھی اجتماعی
متناسب با آن ،پديد میآيد .شيوه توليد زندگی مادی ،تعيينکننده روند عام زندگی
اجتماعی ،سياسی و فکری است .اين آگاھی انسانھا نيست که ھستی آنھا را
تعيين میکند ،بلکه بالعکس ،ھستی اجتماعی آنھاست که تعيينکننده آگاھی
اجتماعی آنھا میباشد .نيروھای مولده جامعه ،در مرحله معينی از تکامل خود
با مناسبات توليدی موجود يا مناسبات مالکيتی که تا کنون در چارچوب آن عمل
نمودهاند  -آن چه که تنھا ،بيان حقوقی ھمان چيز است  -در ستيز قرار
میگيرند .اين مناسبات از اشکال تکامل نيروھای مولده ،به قيد و بند آن تبديل
میگردند .سپس عصر انقالبات اجتماعی آغاز میگردد .با تغيير شالوده
اقتصادی ،کل روبنا کما بيش به سرعت تغيير میکند .در بررسی اين
دگرگونیھا ھميشه بايد ميان دگرگونی مادی شرايط اقتصادی توليد که با دقت
علوم طبيعی تعيين میگردند ،با اشکال حقوقی ،سياسی ،مذھبی ،ھنری ،فلسفی
 در يک کالم ،اشکال ايدئولوژيک که از طريق آنھا ،انسانھا از اين ستيزآگاه میشوند و به مبارزه عليه آن برمیخيزند  -تمايز قايل شد .ھمان گونه که
عقيده ما در مورد يک فرد ،مبتنی بر آن چه که خود او در مورد خودش
میانديشد ،قرار ندارد ،به ھمين گونه نيز نمیتوان در مورد يک چنين دوران
دگرگونی ،بر مبنای آگاھی خودش ،داوری کنيم .بالعکس ،اين آگاھی را بايد از
طريق تضادھای زندگی مادی ،ستيز موجود بين نيروھای مولده و مناسبات
توليد ،توضيح داد ...در يک طرح کلی ،شيوهھای توليد آسيايی ،باستانی،
فئودالی و بورژوايی نوين را میتوان به عنوان دورآنھای متوالی در تکامل
اقتصادی جامعه معرفی نمود.
مناسبات توليد بورژوايی ،آخرين شکل متضاد روند اجتماعی توليد است -
متضاد نه به معنای تضاد فردی ،بلکه تضادی که از شرايط اجتماعی وجود
افراد نشأت میگيرد  -در عين حال نيروھای مولدهای که در درون جامعه
بورژوايی تکامل میيابند ،شرايط مادی حل اين تضاد را فراھم میآورند .از
اين روست که با اين فرماسيون اجتماعی ،پيش تاريخ جامعه بشری به فرجام
میرسد«.
با اين کشف بزرگ و دورانساز مارکس ،روشن شد که کمونيسم يک
ضرورت تاريخی است .ھمان قوانينی که در طول تاريخ بشريت ،پيدايش و
زوال فرماسيونھای اقتصادی  -اجتماعی را اجتنابناپذير ساختهاند ،اکنون نيز
ھمان قوانين ،زوال نظام سرمايهداری و پيدايش نظام کمونيستی را به امری
اجتنابناپذير تبديل نمودهاند.
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در ايدئولوژی آلمانی ،بنيانگذاران سوسياليسم علمی به نحوی مستدل و علمی
اين ضرورت جايگزينی نظام کمونيستی را به جای نظام سرمايهداری توضيح
میدھند .در اين جا به شکلی مشخص نشان داده میشود که مالکيت خصوصی
و طبقات کی و چگونه پديد آمدهاند و چرا اکنون زمان الغای آنھا فرا رسيده
است .در توضيح اين مسئله نخست رابطه تقسيم کار با رشد نيروھای مولده در
مراحل اوليه تاريخ بشريت مورد بررسی قرار میگيرد و سپس نشان داده
میشود که چگونه با گذار از تقسيم طبيعی به اجتماعی کار ،مالکيت خصوصی
و ھمراه با آن طبقات و جامعه طبقاتی پديد آمدند.
»مراحل مختلف تقسيم کار ،در واقع ھمان اشکال مختلف مالکيت است...
اولين شکل مالکيت ،شکل قبيلهای آن است ...در اين مرحله ،تقسيم کار ھنوز
بسيار مقدماتی و محدود به گسترش بيشتر تقسيم طبيعی کار موجود در خانواده
است«.
رشد نيروھای مولده در آن مرحله به گذار از تقسيم طبيعی کار ،به تقسيم
اجتماعی کار و پيدايش مالکيت خصوصی و طبقات ،يعنی گذار از جامعه بدون
طبقات به جامعه طبقاتی ،منجر میگردد .در اين جا نشان داده میشود که
پيدايش و وجود طبقات و مبارزه طبقاتی با مراحل معينی در تکامل توليد مرتبط
است .طبقات و مبارزه طبقاتی به حسب يک ضرورت مادی پديد آمده و در
يک مرحله نيز از ميان خواھند رفت .اثبات اين مسئله يکی ديگر از خدمات
برجسته مارکس بود .خود وی چند سال بعد در اين مورد چنين اظھار نظر
نمود» :از مدتھا پيش از اين ،مورخين بورژوا ،تکامل تاريخی اين مبارزه
طبقاتی و اقتصاددآنھای بورژوا ،تشريح اقتصادی طبقات را توضيح داده
بودند .آن چه که من انجام دادم و جديد بود اثبات اين امر بود که - ١ :وجود
طبقات ،صرفا ً با مراحل تاريخی خاصی در تکامل توليد مرتبط است؛ - ٢
مبارزه طبقاتی الزاما ً به ديکتاتوری پرولتاريا میانجامد؛  - ٣اين ديکتاتوری
پرولتاريا خودش فقط يک گذار به الغای ھمه طبقات و جامعه بیطبقه است«.
در ايدئولوژی آلمانی ،ديگر مسئله الغای مالکيت خصوصی به طور کلی
مطرح نمیشود ،بلکه الغای آن در ارتباط با پيدايش و تکامل صنعت بزرگ
مورد بحث قرار میگيرد .توضيح داده میشود که پيش از پيدايش نظام
سرمايهداری و صنايع بزرگ ،به علت سطح نازل توليد و نيروھای مولده،
الغای مالکيت خصوصی ممکن نبود» .فقط با صنعت بزرگ مقياس است که
منسوخ شدن مالکيت خصوصی امکانپذير میگردد«.
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اين مسئله از دو زاويه حائز اھميت است .نخست اين که با رشد و گسترش
صنعت بزرگ است که نيروھای مولده به آن مرحله از رشد و تکامل خود
میرسند که با تقسيم انقياد آور کار ،با مناسبات مبتنی بر مالکيت خصوصی،
در تضاد الينحل قرار میگيرند و راه حلی که خود برای حل اين تضاد ارائه
میدھند ،مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد و الغای مالکيت خصوصی است.
ثا ً
نيا ،صنعت بزرگ ،آفريننده "توده بزرگی از انسانھای فاقد مالکيت" "توده
کارگرانی که ھيچ چيز به جز کارگر نيستند" ،يعنی طبقهای است که بنا به
وضعيت طبقاتی خود ،رسالت برانداختن نظم موجود و استقرار جامعه بدون
طبقات کمونيستی را بر عھده دارد .ھمراه با صنعت بزرگ و نظام
سرمايهداری "طبقهای به وجود میآيد که مجبور است بدون برخورداری از
مزايای جامعه ،تمام بار آن را بر دوش بکشد .اين طبقهای است که اکثريت ھمه
اعضای جامعه را تشکيل میدھد و آگاھی ضرورت يک انقالب اساسی ،آگاھی
کمونيستی ...از آن سرچشمه میگيرد«.
پس تا وقتی که عناصر مادی الزم برای اين تحول)» ،يعنی از يک سو
نيروھای توليدی موجود و از سوی ديگر تشکيل يک توده انقالبی که نه تنھا
عليه شرايط جداگانه جامعه موجود ،بلکه عليه خود "توليد زندگی" موجود،
يعنی "کل فعاليتی" که بر آن استوار بوده است ،میشورد «(.پديد نيامده بود،
چنين تحولی امکانپذير نبود .اما اکنون که اين عناصر مادی پديد آمده است،
الغای مالکيت خصوصی که چيز ديگری جز الغای کليت مناسبات بورژوايی
توليد نيست ،امکانپذير شده است .الزمه اين دگرگونی ،انقالب کمونيستی و
کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است .در ايدئولوژی آلمانی توضيح داده
میشود که اين انقالب »نه فقط بدين خاطر ضروريست که طبقه حاکمه را
نمیتوان به گونهای ديگر سرنگون ساخت ،بلکه بدين دليل نيز که طبقه
سرنگونکننده فقط در يک انقالب میتواند خود را از ھمه کثافات عصرھا پاک
کند و فراخور جامعه جديد گردد« ضرورت دارد.
اين بدان معناست که اوالً پرولتاريا به عنوان طبقهای که رسالت آن انھدام نظم
موجود و استقرار جامعه کمونيستی است ،نخست بايد طبقه سرمايهدار را از
طريق يک انقالب قھری سرنگون سازد و قدرت سياسی را برای انجام تمام
دگرگونیھای اساسی در دست بگيرد .چرا که طبقه سرمايهدار با تمام قوا برای
حفظ موجوديت و سلطه طبقاتی خود تالش میکند.
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ً
ثانيا ،در بطن انقالب و دگرگونیھای عظيم است که طبقه انقالبی میتواند
خود را از تمام رسوبات جامعه کھن ،روحيات ،رفتار ،اخالق و سنتھای
پيشين رھا سازد.
در ايدئولوژی آلمانی ،اساسیترين مختصات جامعه کمونيستی به عنوان
جامعهای که در آن کل مناسبات اجتماعی موجود دگرگون شده است ،مالکيت
خصوصی ،طبقات ،دولت ،تضاد ميان کار فکری و يدی ،شھر و روستا وجود
ندارد ،تقسيم اسارتآور طبقاتی کار از ميان رفته است و انسانھا به رھايی
کامل دست يافتهاند ،توضيح داده شده است .در آثار بعدی مارکس و انگلس،
تمام مسايلی که در ايدئولوژی آلمانی مطرح شدهاند ،تدقيق میشوند و تمام
جوانب آنھا شکافته میشود .درک و برداشت ماترياليستی تاريخ که در
ايدئولوژی آلمانی به صورت يک تئوری جامع فرمولبندی شد ،در عين حال
مبنای متدلوژيک تحقيقات مارکس در زمينه اقتصاد سياسی شد.

بيانيه حزب کمونيست ،مبانی برنامه جھانی پرولتاريا

نظرات کارل مارکس تدريجاً در ميان کارگران و محافل سوسياليست رواج
پيدا میکرد و مقبوليت میيافت .اتحاديه عدالت که پس از انتقال به لندن،
خصلت بينالمللی پيدا کرده بود و از کارگران ملتھای مختلف اروپا تشکيل
میشد ،تا اواخر سال  ،١٨۴۶به اين نظرات گرايش پيدا کرده بود .لذا در
ژانويه  ١٨۴٧به ژوزف مول مأموريت داد که با مارکس و انگلس مالقات کند
و برای تجديد سازماندھی اتحاديه ،از آنھا برای عضويت دعوت به عمل
آورد.
اين ديدار انجام گرفت .مارکس ،بعدھا در مورد اين ديدار نوشت ...» :در
نتيجه اين فعاليتھا بود که کميته مرکزی لندن وارد مکاتبه با ما شد و در اواخر
 ،١٨۴۶يکی از اعضای خود موسوم به ژوزف مول ساعتساز را که بعدھا به
عنوان يک سرباز انقالبی در ميدان جنگ بادن جان باخت ،به بروکسل فرستاد،
که از ما برای عضويت در اتحاديه دعوت به عمل آورد.
مول ،ترديدھا و ايرادات ما را بدين وسيله بر طرف کرد که اظھار داشت،
کميته مرکزی قصد دارد کنگره اتحاديه را در لندن برگزار کند و در آن
نظريات انتقادی ما را در يک بيانيه علنی ،به عنوان مشی اتحاديه مطرح نمايد.
وی استدالل کرد که برای غلبه بر عناصر عقب مانده و صعبالعالج ،حضور
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شخصی ما در اين کنگره ضروریست ،اما برای انجام چنين کاری ،ما بايد به
عضويت اتحاديه درآييم .بنا بر اين ،ما عضو اتحاديه شديم«.
مول ،سپس با انگلس در پاريس مالقات کرد و انگلس نيز ھمانند مارکس
عضويت اتحاديه را پذيرفت .اولين کنگره اتحاديه ،در تابستان  ١٨۴٧در لندن
برگزار شد .مارکس نتوانست در اين کنگره حضور يابد ،اما ويلھلم ولف از
انجمن بروکسل و انگلس به نمايندگی از انجمن پاريس ،در اين کنگره حضور
يافتند.
اين کنگره ،تجديد سازماندھی اتحاديه را مورد بحث قرار داد .آن چه را که
از دوره توطئهگری باقی مانده بود ،به دور ريخت .تشکيالت اتحاديه به
صورت انجمنھا ،حوزهھا ،حوزهھای رھبریکننده ،يک کميته مرکزی و
کنگره درآمد .نام اتحاديه تغيير کرد و اتحاديه کمونيست نام گرفت .ماده اول
اساسنامه اعالم میکرد» :ھدف اتحاديه ،سرنگونی بورژوازی ،حکومت
کارگری ،الغاء جامعه بورژوايی کھنهی مبتنی بر تضادھای طبقاتی و استقرار
جامعهای نوين ،بدون طبقات و مالکيت خصوصی« است.
ھمزمان با اين کنگره ،کتاب "فقر فلسفه" اثر مارکس ،که در نيمه اول سال
 ١٨۴٧نوشته شده بود ،انتشار يافت .مارکس" ،فقر فلسفه" را در نقد کتاب
فلسفه فقر ،اثر پرودن و سوسياليسم تخيلی خردهبورژوايی وی نوشت .در آن
ايام ،نظرات و مواضع پرودن ،در ميان کارگران فرانسوی ،طرفداران زيادی
پيدا کرده بود .از اين رو ،نقد نظرات پرودن که میکوشيد با طرح ايدهھای
رفرميستی و اصالحطلبانه بر اھداف انقالبی طبقه کارگر سرپوش بگذارد و با
نظرات خيالبافانه در مورد انطباق سرمايهداری با منافع زحمتکشان ،کارگران
را گمراه سازد ،حائز اھميت جدی بود.
در اين اثر ،مارکس ضمن نقد نظرات پرودن ،نظرات فلسفی و اقتصادی خود
را مطرح میکند .اگر چه در اين اثر فرمولبندیھای درک مادی تاريخ،
جامعتر از آثار پيشين مطرح میشوند ،اما آن چه در اين اثر به ويژه حائز
اھميت جدیست ،نظرات اقتصادیست که نقطهی عزيمت تئوریھای اقتصادی
مارکس محسوب میشوند .چنانچه خود وی در  ١٨٨٠نوشت» :کتاب فقر
فلسفه ،حاوی نطفهھای آن چيزیست که پس از  ٢٠سال کار ،آن نظريهای
میشود که در کاپيتال تکامل يافت«.
در آخرين فصل فقر فلسفه ،ادعاھای پرودن در مورد بیثمری اعتصابات و
اتحاديهھا برای طبقه کارگر نقد میشوند و نقش اعتصابات و اتحاديهھا در
بھبود وضع مادی طبقه کارگر و تشکل اين طبقه نشان داده میشود .رابطه
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مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر ،ضرورت متشکل شدن کارگران در
يک حزب سياسی و نياز به يک انقالب ،برای دگرگونی نظام سرمايهداری و
استقرار نظام سوسياليستی نيز مورد بحث قرار میگيرند.
مارکس مینويسد» :اولين تالشھای کارگران برای ايجاد اتحاد در ميان خود،
ھمواره شکل اتحاديهھا به خود میگيرد .صنعت بزرگ ،جمعيتی از مردم را
که با يکديگر آشنا نيستند ،در يک مکان گرد ھم میآورد .رقابت ،موجب جدايی
منافعشان میشود .اما حفظ دستمزدھا ،اين نفع مشترکی که آنھا در مقابل
کارفرمایشان دارند ،آنھا را بر محور انديشه مشترک مقاومت –اتحاديه-
متحد میسازد .به اين ترتيب ،اتحاديه ھمواره ھدفی دو گانه دارد که عبارت
است از متوقف ساختن رقابت در ميان کارگران تا اين که بتوانند به رقابتی
عمومی با سرمايه دار مبادرت ورزند .اگر نخستين ھدف مقاومت ،صرفا حفظ
دستمزدھا بود ،اتحاديهھائی که در آغاز جدا از يکديگر بودند ،خود را در
گروهھايی متشکل میسازند ،ھمان گونه که سرمايهداران به نوبه خود ،به
منظور ستمگری متحد میشوند .حفظ اتحاديه در برابر سرمايهی ھمواره متحد،
ضروریتر از حفظ دستمزدھا میگردد .اين ،حقيقتیست چنان روشن که
اقتصاد دانان انگليسی در حيرتاند که می بينند کارگران بخش قابل مالحظهای
از دستمزد خود را به خاطراتحاديهھائی که از ديدگاه آنھا صرفا به خاطر
دستمزد به وجود آمدهاند ،فدا میکنند .در اين مبارزه -يک جنگ داخلی واقعی-
تمام عناصر الزم برای نبرد آينده ،گرد میايند و توسعه میيابند .از ھنگامی که
مبارزه به اين نقطه رسيده باشد ،اتحاد خصلتی سياسی به خود خواھد گرفت.
مناسبات اقتصادی ،نخست ،توده مردم کشور را به کارگر تبديل کرده بود.
سلطه سرمايه ،موقعيت و منافع مشترکی را برای اين توده به وجود آورده
است .به اين ترتيب ،اين توده ،ھم اکنون يک طبقهی مخالف سرمايه است ،اما
ھنوز يک طبقهی برای خود نيست .در طی مبارزهای که ما فقط به چند مرحله
آن اشاره کرديم ،اين توده ،متحد میشود و خود را به صورت يک طبقهی برای
خود ،انسجام میبخشد و منافعی که از آن دفاع میکند ،منافع طبقاتی میشوند.
البته مبارزه طبقهای عليه طبقه ديگر ،يک مبارزه سياسی است«.
» ...وجود يک طبقه تحت ستم ،شرط حياتی ھر جامعهایست که بر بنياد
تضاد آشتیناپذير طبقات استوار است .بنا بر اين ،رھايی طبقه تحت ستم،
ضرورتا ً شامل آفريدن يک جامعه نوين میباشد .برای اين که طبقه تحت ستم
بتواند خود را رھا سازد ،ضروريست که نيروھای مولده ھم اکنون موجود و
مناسبات اجتماعی موجود ،ديگر نتوانند در کنار يکديگر ،به حيات خود ادامه
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دھند .از ميان تمام وسايل توليد ،بزرگترين نيروی مولد ،خود طبقه
انقالبیست .تشکل عناصر انقالبی به عنوان يک طبقه ،پيششرط وجود کليه
نيروھای مولدهایست که توانستهاند در دامن جامعه کھنه نضج يابند.
آيا اين بدان معناست که پس از سرنگونی جامعه کھنه ،سلطه طبقاتی جديدی
پديد میآيد که به يک قدرت سياسی جديد منتھی خواھد شد؟ پاسخ منفی است.
شرط رھايی طبقه کارگر ،الغای تمام طبقات است ،ھمان گونه که شرط
رھايی رستهی سوم يعنی نظام بورژوايی ،الغای تمام نظامات و رستهھا بود.
طبقه کارگر ،در سير تکاملی خود ،جامعهای را جايگزين جامعه مدنی کھنه
خواھد ساخت که فاقد طبقات و تضادھای آنھا خواھد بود .ديگر ،قدرت
سياسی ،به معنای اخص کلمه وجود نخواھد داشت ،چرا که قدرت سياسی،
آشکارا مظھر رسمی تضاد آشتیناپذير در جامعه مدنیست .در ضمن ،تضاد
آشتیناپذير ميان پرولتاريا و بورژوازی ،مبارزه يک طبقه عليه طبقه ديگر
است .مبارزهای که عالیترين تجلی آن ،يک انقالب تام و تمام است .به راستی
آيا اصالً تعجبآور است ،جامعهای که بر بنياد تقابل طبقات استوار است ،به
تضاد بیرحمآنھای که نتيجه غايی آن ،تصادم تن به تن میباشد ،منتھی گردد؟
نگوييد که جنبش اجتماعی ،نافی جنبش سياسیست .ھرگز ،جنبشی سياسی که
در ھمان حال جنبشی اجتماعی نباشد ،وجود نخواھد داشت .تنھا ،در نظامی که
ديگر ،طبقات و تضادھای طبقاتی در آن وجود نداشته باشند ،تحوالت
اجتماعی ،ديگر انقالبات سياسی نخواھند بود .تا وقتی که آن زمان فرا برسد،
در آستانه ھر تجديد سازماندھی کل جامعه ،کالم نھايی علماالجتماع ،ھمواره
چنين خواھد بود" :مبارزه ،يا مرگ ،نبردی خونين يا نيستی .مسئله به اين
صورت سرسختانه مطرح میباشد)".جرج ساند(«
در آخرين روزھای نوامبر  ،١٨۴٧دومين کنگره اتحاديه کمونيست تشکيل
شد .مارکس نيز در اين کنگره که ده روز به درازا کشيد ،حضور يافت.
نظرات خود را مفصالً توضيح داد .ابھامات و ترديدھايی که در ميان برخی
اعضای اتحاديه وجود داشت ،برطرف گرديد" .اصول پايهای به اتفاق آرا
پذيرفته شد ".کنگره مسئوليت نوشتن برنامه نظری و عملی حزب را به مارکس
و انگلس محول نمود .اين برنامه ،به نام مانيفست حزب کمونيست ،تا ژانويه
 ١٨۴٨آماده شد .شعار قديمی اتحاديه "انسانھا ھمه برابرند" جای خود را به
شعار جديد "کارگران جھان متحد شويد" داد" .اين شعار ،اعالم عمومی
خصلت انترناسيوناليستی پيکار بود".
بدين طريق ،نخستين سازمان بينالمللی پرولتاريائی شکل گرفت.
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مانيفست ،يک کيفر خواست جامع طبقه کارگر عليه نظام مبتنی بر استثمار و
ستم سرمايهداری ،سند محکوميت قطعی اين نظام و اعالن جنگ آشکار به
بورژوازی و تمام مرتجعينی است که مدافع نظام بردگی کار مزدبگيری ھستند.
مانيفست ،نخستين کالم خود را با اين حقيقت آغاز میکند که تاريخ تمام جوامع
بشری ،از ھنگام پيدايش طبقات و جامعه طبقاتی ،سراسر تاريخ نبرد
طبقاتیست .در سراسر اين تاريخ ،نبرد مستمری گاه پنھان و گاه آشکار ،ميان
طبقات درگير و متخاصم در جريان بوده است» .نبردی که ھر بار يا به تجديد
سازماندھی انقالبی سراسر جامعه و يا به نابودی مشترک طبقات متخاصم
انجاميده است«.
جامعه سرمايهداری که از درون ويرانهھای جامعه فئودالی سر برآورد
»طبقات نوين ،شرايط نوين ستم و اشکال نوين مبارزه را به جای کھنه و قديمی
آنھا قرار داد «.اما دوران بورژوايی از اين ويژگی متمايز کننده نيز
برخوردار است که تضادھای طبقاتی را ساده و شفاف کرده است» .جامعه ،در
کليتاش ،بيش از پيش به دو اردوگاه متخاصم بزرگ ،به دو طبقه بزرگی که
مستقيما ً رو در روی يکديگر قرار گرفتهاند ،يعنی بورژوازی و پرولتاريا تقسيم
میشود«.
مانيفست ،سپس به تشريح روند پيدايش و تکامل بورژوازی و نظام
سرمايهداری میپردازد .نشان میدھد که بورژوازی خود »برآمده از يک
جريان تکامل طوالنی و يک رشته از انقالبات در شيوهھای توليد و مبادله
است« و »ھر گام در تکامل بورژوازی ،با يک پيشرفت سياسی اين طبقه،
قرين بوده است «.با انصاف و صراحتی که برخاسته از يک تحليل علمیست،
نقش مترقی و انقالبی بورژوازی را به لحاظ تاريخی» ،در برچيدن مناسبات
فئودالی ،پدرساالری و احساساتی« در دگرگونی مداوم ابزار و مناسبات توليد،
ايجاد رشتهھای نوين صنايع ،تسھيل وسايل ارتباطی ،در يک کالم ،رشد
نيروھای مولد و تمرکز سياسی تشريح میکند و میگويد» :بورژوازی در
عرض کمتر از صد سال سيادت خود ،نيروھای مولدهای به مراتب انبوهتر و با
عظمتتر از تمام آن چه که نسلھای پيشين در مجموع آفريدهاند ،به وجود
آورده است«.
اين تشريح روند پيدايش و تکامل بورژوازی و نظام سرمايهداری ،تا نقطهای
دنبال میشود که تضادھای شيوه توليد سرمايهداری تا به آن مرحله رشد میکنند
که مناسبات توليد سرمايهداری ،خود به مانعی بر سر راه تکامل نيروھای مولده
تبديل میگردند .نيروھای مولده عليه مناسبات توليد طغيان میکنند و بحرآنھای
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دورهای اضافه توليد ،به نشانه اين طغيان» ،چون يک بيماری اجتماعی
ھمگانی« پديدار میگردند و ھر بار به شکلی تھديدآميزتر ،ھستی تمام جامعه
بورژوايی را در معرض نابودی قرار میدھند .بورژوازی رسالت خود را به
فرجام میرساند و به يک طبقه زائد و بازدارنده تاريخ تبديل میگردد .اما »به
ھمان نسبتی که بورژوازی يعنی سرمايه تکامل میيافت ،پرولتاريا ،طبقه
کارگر نوين نيز تکامل يافت .طبقهای از کارگران که تنھا ھنگامی میتوانند
زندگی کنند که کاری پيدا کنند و تنھا ھنگامی میتوانند کاری به دست آوردند
که کارشان سرمايه را افزون سازد .در اين شيوه توليد ،به علت استفاده گسترده
از ماشين و تقسيم کار ،کار پرولترھا ،ھرگونه خصلت فردی و در نتيجه لطف
کار برای کارگر را از دست داده است .او زائده ماشين میشود و تنھا،
سادهترين ،يکنواختترين و مھارتی که آسانتر از ھمه فرا گرفته میشود ،از
او خواسته میشود ...به ھمان نسبت که خصلت دافعه کار افزايش میيابد،
دستمزد کاھش پيدا میکند .حتا فراتر از اين ،به ھمان نسبت که استفاده از
ماشين و تقسيم کار توسعه میيابد ،کميت کار نيز ،خواه از طريق طوالنی
کردن ساعات کار ،يا افزايش کار تثبيت شده در يک زمان معين ،يا افزايش
سرعت ماشين و غيره ،افزايش میيابد.
صنعت نوين ،کارگاه کوچک استادکار پدرساالر را به کارخانه بزرگ
سرمايهدار صنعتی تبديل کرده است .تودهھای کارگری که در يک کارخانه
گرد آمدهاند ،مانند سربازان ،سازماندھی شدهاند .آنھا به مثابه سربازان ساده
ارتش صنعتی ،تحت فرمان سلسله مراتب کاملی از افسران و درجهداران قرار
داده شدهاند .آنھا نه فقط بردگان طبقه بورژوا و دولت بورژوايیاند ،بلکه ھر
روز و ھر ساعت ،تحت اسارت ماشين ،ناظر و بيش از ھمه خود کارفرمای
بورژوای صاحب کارخانه قرار دارند .ھر اندازه که اين استبداد ،آشکارتر،
سودجويی را ھدف و غايت خود اعالم میکند ،پستتر ،نفرتآورتر،
خشمآورتر است ...به محض اين که استثمار کارگر توسط کارفرما به انجام
رسيد و کارگر سرانجام دستمزدش را به صورت پول نقد دريافت کرد ،تازه،
بخشھای ديگر بورژوازی ،مالک خانه ،دکاندار ،گروگير و غيره به جانش
میافتند«.
مانيفست ،سپس مراحل تکامل طبقه کارگر را توضيح میدھد» .پرولتاريا
مراحل گوناگون رشد و تکامل را میپيمايد .مبارزهاش بر ضد بورژوازی با
زندگیاش آغاز میگردد «.مبارزه در آغاز فردیست ،بعدھا کارگران يک
کارخانه و سپس يک رشته از صنايع عليه بورژوازی که آنھا را استثمار
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میکند برمیخيزند .در نتيجه رشد و ترقی صنايع ،بر تعداد پرولتاريا افزوده
میشود .نيروی آنھا فزونتر میگردد .درگيری ميان کارگران و بورژوازی
مدام افزايش میيابد و بيش از پيش ،به شکل تصادم و برخورد ميان دو طبقه
درمیآيد .کارگران اتحاديه تشکيل میدھند .گاه شورش میکنند .اتحاد در
صفوف آنھا بيشتر میگردد.
رشد وسايل ارتباطی ،کارگران نواحی مختلف را به يکديگر مرتبط میسازد.
کانونھای مبارزه محلی ،در يک مبارزه ملی بين طبقات متمرکز میشود» .اما
ھر مبارزه طبقاتی يک مبارزه سياسیست» «.اين تشکل پرولتاريا به صورت
يک طبقه و سرانجام ،حزب سياسی ،مدام در نتيجه رقابت ميان خود کارگران
مختل میشود .اما بار ديگر قدرتمندتر ،محکمتر و نيرومندتر ،قد علم میکند«.
»در شرايط زندگی پرولتاريا ،شرايط جامعه کھنه از بين رفتهاند .پرولتاريا فاقد
مالکيت است .رابطهاش با زن و فرزندانش ديگر ھيچ وجه اشتراکی با مناسبات
خانوادگی بورژوايی ندارد «.کار صنعتی نوين ،اسارت نوين تحت يوغ
سرمايه ،که در ھمه کشورھای سرمايهداری يکیست» ،ھر گونه نشانه خصلت
ملی را از پرولتاريا زدوده است «.قانون ،اخالق ،مذھب ،برای پرولتاريا،
چيزی جز تعصبات بورژوايی که در پس آنھا منافع بورژوازی نھفته است،
نيستند.
تمام طبقات پيشين که به سيادت دست يافتند ،کوشيدند موقعيتی را که به دست
آوردهاند ،از طريق ،تابع ساختن کل جامعه به طرز تملکشان ،تحکيم نمايند.
پرولتاريا نمیتواند نيروھای مولده جامعه را به دست آورد ،مگر آن که شيوه
پيشين تملک خود آنھا و نيز ھر شيوه تملکی را که پيش از اين وجود داشته،
ملغا سازد .پرولترھا از خود چيزی ندارند که حفظاش کنند .رسالت آنھا،
تخريب تمام آن چيزیست که مالکيت خصوصی را مأمون و مصون
میساخت.
تمام جنبشھای تاريخی پيشين ،جنبشھای اقليت بوده و يا به سود آنھا بوده
است .جنبش پرولتاريائی ،جنبش خودآگاه و مستقل اکثريت عظيم ،به نفع
اکثريت عظيم است .پرولتاريا که پايينترين قشر جامعه کنونیست ،نمیتواند
برخيزد و قد برافرازد ،مگر آن که تمام روبنای شامل اقشار جامعه رسمی را
منفجر سازد .مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی ،در آغاز ،اگر چه نه در
مضمون بلکه در شکل ،مبارزهای ملیست .پرولتاريای ھر کشوری ،البته بايد
قبل از ھمه با بورژوازی کشور خودش تسويه حساب کند.
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ما در تشريح کلیترين مراحل تکامل پرولتاريا ،جنگ داخلی کما بيش پنھانی
را که در درون جامعه موجود در جريان است ،تا نقطهای دنبال کرديم که
انقالبی آشکار درمیگيرد و سرنگونی قھرآميز بورژوازی ،شالوده حاکميت
پرولتاريا را پیريزی میکند» .بورژوازی مقدم بر ھر چيز گورکنان خود را
به وجود میآورد .نابودی آن و پيروزی پرولتاريا ،ھر دو به يکسان ناگزيرند«.
بخش دوم مانيفست که مناسبات کارگران و کمونيستھا را توضيح میدھد،
در عين حال پاسخیست کوبنده به دعاوی و ادعاھای سرمايهداران عليه
کمونيستھا.
مانيفست میگويد» :کمونيستھا ھيچ گونه منافعی جدا از منافع پرولترھا
ندارند و ھيچ گونه اصول فرقهای از خودشان درنمیآوردند که بخواھند جنبش
کارگری را در چارچوب آن بگنجانند .نتيجهگيریھای نظری کمونيستھا ،ابداً
مبتنی بر انديشهھا و يا اصولی که توسط اين يا آن به اصطالح مصلح جھانی
کشف يا اختراع شده باشد ،نيست ،بلکه صرفا ً بيانگر مناسبات واقعی ھستند که
از يک مبارزه طبقاتی موجود ،از يک جنبش تاريخی که در برابر ديدگان ما،
جريان دارد ،منشأ میگيرند.
کمونيستھا در مبارزات کارگران ملل کشورھای مختلف ،منافع مشترک تمام
کارگران را مستقل از ھر گونه مليتی در نظر دارند و از آن دفاع میکنند .آنھا
در مراحل مختلف تکامل و پيشرفت مبارزه طبقه کارگر بر ضد بورژوازی،
ھمواره و در ھمه جا ،نماينده منافع تمام جنبش ھستند .بنا بر اين از طرفی عمالً
پيشروترين و مصممترين بخش جنبش کارگری ھر کشورند و از لحاظ نظری
نيز اين مزيت را بر توده پرولتر دارند ،که به روشنی نسبت به جھت پيشرفت،
وضعيت و نتايج کلی نھايی جنبش پرولتری آگاھی دارند«.
»ھدف فوری کمونيستھا ،تشکل پرولتاريا به صورت يک طبقه ،سرنگونی
حکومت بورژوازی و کسب قدرت سياسی توسط پرولتارياست» «.صفت
مميزه کمونيسم ،الغای مالکيت به طور کلی نيست ،بلکه الغای مالکيت
بورژوايی است .از آن جايی که مالکيت خصوصی بورژوايی ،آخرين و
کاملترين مظھر آن چنان توليد و تملک محصولی است که بر تضادھای
طبقاتی ،استثمار فرد از فرد مبتنیست ،بنا بر اين تئوری کمونيستھا را
میتوان در يک جمله خالصه کرد :الغای مالکيت خصوصی«.
مانيفست ،سپس به دعاوی بورژوازی میپردازد و میگويد:
»شما از اين که ما میخواھيم مالکيت خصوصی را لغو کنيم ،به ھراس
میافتيد .ولی در جامعه کنونی شما ،مالکيت خصوصی برای نه دھم اعضای
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جامعه لغو شده است .اين مالکيت ھمانا در سايه آن موجود است که برای نه
دھم ديگر موجود نيست .بنا بر اين شما ما را سرزنش میکنيد که میخواھيم
مالکيتی را ملغا سازيم که محروميت اکثريت مطلق جامعه از مالکيت ،شرط
ضروری وجود آنست.
بالجمله شما ما را مالمت میکنيد که میخواھيم مالکيت شما را ملغا سازيم.
آری ،واقعا ً ھم ما ھمين را خواستاريم.
از آن لحظه که ديگر تبديل کار به سرمايه و پول و عوايد ارضی و خالصه به
قدرت اجتماعی ،که بتوان انحصارش نمود ،ميسر نباشد ،يعنی از آن لحظه که
مالکيت شخصی ديگر نتواند به مالکيت بورژوازی مبدل گردد .از ھمان لحظه
است که شما اظھار میداريد شخصيت از ميان رفته است.
بدين سان اقرار داريد که منظور شما از شخصيت چيز ديگری غير از
شخصيت فرد بورژوا يعنی مالک بورژوا نيست .چنين شخصيتی حقيقتا ً ھم بايد
از بين برود.
کمونيسم از احدی امکان ّ
تملک محصوالت اجتماعی را سلب نمینمايد ،بلکه
تنھا از کسانی اين قدرت را سلب میکند که از طريق اين ّ
تملک ،کار ديگران
را نيز محکوم خود میکنند.
معترضانه میگويند که بر اثر الغای مالکيت خصوصی ،ھر گونه فعاليتی
متوقف میشود و لختی و بطالت ھمگانی ،ھمه جا را فرا میگيرد.
در اين صورت میبايستی جامعه بورژوازی مدتھا پيش بر اثر لختی و
بطالت نابود شده باشد ،زيرا در اين جامعه آن که کار میکند چيزی به دست
نمیآورد و آن که چيزی به دست میآورد ،کار نمیکند .ھمه اين بيم و ھراسھا
به اين تکرار مکرر محدود میشود که وقتی سرمايه وجود نداشت کار
مزدوری نيز ديگر وجود نخواھد داشت.
 ...و اما الغای خانواده! حتا افراطیترين راديکالھا نيز از اين قصد پليد
کمونيستھا به خشم میايند.
خانواده کنونی بورژوازی بر چه اساسی استوار است؟ بر اساس سرمايه و
مداخل خصوصی .اين خانواده به صورت تمام و کمال تنھا برای بورژوازی
وجود دارد .بیخانمانی اجباری پرولتاريا و فحشای عمومی مکمل آنست.
خانواده بورژوازی طبيعتا ً با از ميان رفتن اين مکمل خود از بين میرود و
زوال ھر دو با زوال سرمايه توأم است.
ما را سرزنش میکنيد که میخواھيم به استثمار والدين از اطفال خود خاتمه
دھيم؟ ما به اين جنايت اعتراف میکنيم.
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ولی شما میگوييد که وقتی ما به جای تربيت خانوادگی ،تربيت اجتماعی را
برقرار میسازيم ،گرامیترين مناسباتی را که برای انسان وجود دارد از ميان
میبريم.
اما مگر تعيينکننده پرورش خود شما جامعه نيست؟ مگر تعيننکننده اين
پرورش آن مناسبات اجتماعی که در درون آن به کار پرورش مشغوليد و نيز
دخالت مستقيم و يا غير مستقيم جامعه از طريق مدرسه و غيره نيست؟
کمونيستھا تأثير جامعه در پرورش را از خود اختراع نمیکنند ،آنھا تنھا
خصلت آن را تغيير میدھند و کار پرورش را از زير تأثير نفوذ طبقه حاکمه
بيرون میکشند.
ھر اندازه که در سايه رشد صنايع بزرگ ،پيوندھای خانوادگی در محيط
پرولتاريا بيشتر از ھم میگسلد و ھر اندازه که کودکان بيشتر به کاالی ساده و
افزار کار مبدل میگردند ،به ھمان اندازه ياوهسرايیھای بورژوازی درباره
خانواده و پرورش و روابط محبتآميز والدين و اطفال بيشتر ايجاد نفرت
میکند.
بورژوازی يک صدا بانگ میزند :آخر شما کمونيستھا میخواھيد اشتراک
زن را عملی کنيد.
بورژوازی زن خود را تنھا يک افزار توليد میشمرد .وی میشنود که
افزارھای توليد بايد مورد بھرهبرداری ھمگانی قرار گيرند ،لذا بديھی است که
نمیتواند طور ديگری فکر کند جز اين که ھمان سرنوشت شامل زنان نيز
خواھد شد.
وی حتا نمیتواند حدس بزند که اتفاقا ً صحبت بر سر آنست که اين وضع
زنان ،يعنی صرفا ً افزار توليد بودن آنان ،بايد مرتفع گردد.
وانگھی چيزی مضحکتر از وحشت اخالقی عالیجنابانه بورژوازی ما از
اين اشتراک رسمی زنھا ،که به کمونيستھا نسبت میدھند ،نيست .الزم نيست
کمونيستھا اشتراک زن را عملی کنند ،اين اشتراک تقريبا ً ھميشه وجود داشته
است.
بورژواھای ما ،به اين که زنان و دختران پرولتارھای خود را تحت اختيار
دارند ،اکتفا نمیورزند و عالوه بر فحشای رسمی ،لذت مخصوصی میبرند،
وقتی که زنان يکديگر را از راه به در میکنند.
زناشويی بورژوازی در واقع ھمان اشتراک زنان است .حداکثر ايرادی که
ممکن بود به کمونيستھا وارد آورند ،اين است که میخواھند اشتراک
رياکارانه و پنھانی زنان را رسمی و آشکار کنند .ولی بديھی است که با نابود
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شدن مناسبات کنونی توليد ،آن اشتراک زنان که از اين مناسبات ناشی شده،
يعنی فحشای رسمی و غير رسمی ،نيز از ميان خواھد رفت.
و نيز کمونيستھا را سرزنش میکنند که میخواھند ميھن و مليت را ملغا
سازند.
کارگران ميھن ندارند .کسی نمیتواند از آنھا چيزی که ندارند بگيرد .زيرا
پرولتاريا بايد قبل از ھر چيز سيادت سياسی را به کف آورد و به مقام يک طبقه
ملی ارتقا يابد و خود را به صورت ملت درآورد؛ وی خودش ھنوز جنبه ملی
دارد ،گر چه اين اصالً به آن معنايی نيست که بورژوازی از اين کلمه میفھمد.
جدايی ملی و تضاد ملتھا بر اثر رشد و توسعه بورژوازی و آزادی
بازرگانی و بازار جھانی و يکسانی توليد صنعتی و شرايط زندگی منطبق با
آن ،بيش از پيش از ميان میرود.
سيادت پرولتاريا ،از ميان رفتن اين جدايی و تضاد را بيش از پيش تسريع
میکند .اتحاد مساعی ،الاقل اتحاد مساعی کشورھای متمدن ،يکی از شرايط
اوليه آزادی پرولتارياست.
با از بين رفتن تضاد طبقاتی در داخل ملتھا ،مناسبات خصمانه ملتھا نسبت
به يکديگر نيز از بين خواھد رفت.
 ...ھنگامی که در جريان تکامل ،اختالفات طبقاتی از ميان برود و کليه توليد
در دست اجتماعی از افراد تمرکز يابد ،در آن زمان حکومت عامه جنبه سياسی
خود را از دست خواھد داد .قدرت حاکمه سياسی به معنای خاص کلمه عبارت
است از اعمال زور متشکل يک طبقه برای سرکوب طبقه ديگر .ھنگامی که
پرولتاريا بر ضد بورژوازی ناگزير به صورت يک طبقه متحد گردد ،و از راه
يک انقالب ،خويش را به طبقه حاکمه مبدل کند و به عنوان طبقه حاکمه
مناسبات کھن توليد را از طريق اعمال جبر ملغا سازد ،آن گاه ھمراه اين
مناسبات توليدی ،شرايط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نيز شرايط وجود
طبقات به طور کلی و در عين حال سيادت خود را ھم به عنوان يک طبقه از
بين میبرد.
به جای جامعه کھن بورژوازی ،با طبقات و تناقضات طبقاتیاش ،اجتماعی از
افراد پديد میآيد که در آن تکامل آزادانه ھر فرد شرط تکامل آزادانه ھمگان
است«.
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ھنوز چند روزی از چاپ مانيفست نگذشته بود که انقالب فوريه ١٨۴٨
فرانسه ،به عنوان پيشقراول موج انقالبات  ١٨۴٨اروپايی آغاز گرديد .مردم
پاريس ،سلطنت لويی فيليپ را سرنگون کردند .يک ماه بعد ،وين با انقالب
روبرو گرديد .چند روز پس از آن ،برلين سنگر بندی شد .اين موج سپس به
ايتاليا ،لھستان و مجارستان رسيد .در بلژيک ،جايی که مارکس اقامت داشت،
اين شور و ھيجان انقالبی در ميان مردم در حال شکل گرفتن بود .فشار
حکومت به انقالبيون افزايش يافت .مارکس و ينی وستفالن ھمسر وی ،توسط
پليس دستگير شدند .به فرمان شاه بلژيک ،مارکس از اين کشور اخراج شد.
اتھام وی خريد سالح برای کارگران بود.
مارکس ،بار ديگر به فرانسه رفت .کشوری که پرولتاريای انقالبی ،نقش
اصلی را در سرنگونی رژيم سلطنتی ايفا کرده بود و با قدرت سالح ،جمھوری
را برقرار ساخته بود.
در فرانسه ،بحث در ميان تبعيدیھای آلمانی در جريان بود که وظيفه آنھا
اکنون چيست و چه بايد بکنند؟ گروھی که تحت تأثير بالنکيستھا قرار داشتند،
بر اين عقيده بودند که بايد مسلحانه وارد آلمان شوند و انقالب را در آن جا برپا
کنند .مارکس با اين شيوهھای توطئهگرانه مخالف بود و خواھان سازماندھی
تودهای برای برپايی انقالب بود .بنا بر اين ،در آوريل به اتفاق انگلس عازم کلن
شد .در اين جا ،تشکلی به نام اتحاديه کارگران کلن تشکيل شده بود که ٧٠٠٠
کارگر نيز در آن عضويت داشتند .در ھمين حال يکی ديگر از اعضای
اتحاديه ،به نام استفان بورن در برلين ،کارگران را سازماندھی کرده بود.
مارکس و انگلس ،با اين ھر دو تشکل بر سر وظايف پرولتاريا در آن مقطع
معين ،ارزيابی از تحوالت آلمان و نقش طبقات مختلف در آن و شيوه کار،
اختالف نظر داشتند.
با کارگر حروفچين ،بورن و انجمنھايی که ايجاد کرده بود ،از اين جھت
مخالف بودند که کارشان را صرفا ً بر سر مسايل صنفی و اقتصادی متمرکز
ساخته بودند و به مسايل سياسی کاری نداشتند .با اتحاديه کارگران کلن نيز
گذشته از مسايل مورد اختالف بر سر وحدت آلمان و مخالفت مارکس با سيستم
فدراتيوی که گتچاک ،از رھبران اتحاديه مدافع آن بود ،بر سر بیتوجھی به
مطالبات دمکراتيک و شيوه برخورد با جريانات دمکرات ،اختالف وجود
داشت.
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بنا بر اين ،آنھا عضو يک سازمان دمکرات شدند ،تا بتوانند از طريق ارگانی
که در حال سازماندھی بود ،تأثير نظری و عملی خود را بر کل جنبش و
تدارک برای ايجاد حزب پرولتری بر جای بگذارند .نخستين شماره اين نشريه
که "نويه راينيشه تسايتونگ" نام داشت ،در اوايل ژوئن با سردبيری مارکس
انتشار يافت.
مقاالتی که در اين نشريه انتشار يافت ،نشان میداد که بر خالف ظاھر قضيه
که ارگان يک تشکل دمکرات بود ،از موضع پرولتری و دفاع از منافع طبقه
کارگر ،مسايل را مورد تجربه و تحليل قرار میدھد .تنھا روزنامهای در جھان
بود که با شور و احساس ،از کارگران فرانسوی و قيام ژوئن آنھا عليه
بورژوازی دفاع نمود.
در فاصله يک سالی که اين روزنامه انتشار يافت ،مارکس و انگلس مجموعا ً
متجاوز از  ۴٠٠مقاله و مطلب نوشتند .با پيشروی ضد انقالب اروپايی ،پس از
شکست قيام ژوئن پرولتاريا در پاريس ،در پروس نيز ضد انقالب دست به
تعرض زده بود .در فوريه  ،١٨۴٩مارکس به اتھام نقض قانون مطبوعات و
برانگيختن مردم به شورش ،به دادگاه فرا خوانده شد .مارکس در دادگاه از
مواضع نشريه دفاع کرد و با افشای تمام نظم موجود گفت» :اکنون نخستين
وظيفه مطبوعات اين است که تمام شالودهھای نظم سياسی موجود را رسوا
سازند «.دادگاه دليلی بر محکوميت نيافت .انتشار روزنامه ادامه پيدا کرد.
انگلس که در سنگرھای جنگ انقالبی عليه ضد انقالب در حال نبرد بود،
مرتب گزارشاتی تحليلی از صحنهھای جنگ برای روزنامه ارسال میکرد.
مارکس بر تالش خود برای ايجاد حزب پرولتاريائی افزود .از اواخر پاييز
 ،١٨۴٨فعاليت خود را در ارتباط با اتحاديه کارگران کلن افزايش داده بود.
ژوزف مول ،از دوستان نزديک مارکس ،به عنوان رئيس اتحاديه انتخاب
گرديد ،که اين خود نشاندھنده تقويت مواضع مارکس در اتحاديه بود .پس از
تحت تعقيب قرار گرفتن مول و متواری شدن وی ،از مارکس خواسته شد که
رياست اتحاديه را بپذيرد .وی علیرغم اين که به علت کار فراوانی که داشت،
اين پيشنھاد را قبالً نپذيرفته بود ،اکنون اين وظيفه را نيز بر عھده گرفت و به
عنوان رئيس اتحاديه کارگران کلن برگزيده شد .اتحاديه کارگران کلن با
انجمنھای استفان بورن متحد شد .در اوايل ماه مه  ١٨۴٩کنگره انجمنھای
ايالت راين و وستفالی ،با ھدف ايجاد يک انجمن سراسری کارگری تشکيل
گرديد .تالش برای ارتباط با مناطق ديگر گسترش يافت .اما در پی شکست قيام
در راين ،دستور اخراج مارکس از پروس صادر گرديد و سرکوب ھيئت
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تحريريه روزنامه نويه راينيشه تسايتونگ تشديد شد .آخرين شماره روزنامه در
 ١٩مه  ١٨۴٩با حروف قرمز ،انتشار يافت .مارکس و انگلس در اين آخرين
شماره خطاب به کارگران نوشتند» :تحريريه نويه راينيشه تسايتونگ ،به ھنگام
وداع ،از شما به خاطر ھمدردی که با آنھا نشان دادهايد ،سپاسگزاری میکند.
آخرين کالم آنھا ھمواره و در ھمه جا ،رھايی طبقه کارگر خواھد بود«.
مارکس عازم پاريس شد .اما ضد انقالبی که حاکم شده بود ،ديگر مارکس را
در پاريس تحمل نمیکرد .چارهای جز حرکت به سوی لندن نبود.

کاربرد درک ماترياليستی تاريخ در تحليل يک رويدادھای زنده سياسی
طرح ايده درھم شکستن دولت و ديکتاتوری پرولتاريا

نخستين سالھای سکونت در لندن ،دوران سخت و دردناکی برای مارکس
بود .با فقری دھشتناک رو به رو بود .در فاصله  ١٨۵٠تا  ،١٨۵۵سه فرزند
يک ساله ١٨ ،ماھه و  ٨ساله خود را از دست داد .اما تمام دشواری زندگی
شخصی او ھرگز نتوانست تأثيری بر تالش مبارزاتی وی بگذارد .به رغم
سکون ،سرکوب و اختناقی که بر اروپا حاکم شده بود ،به فعاليتھای خود ادامه
داد.
در انجمن آموزشی کارگران آلمانی سخنرانی میکرد ،برای احيای ارتباطات
گسيخته شده در آلمان تالش میورزيد ،تحقيقات اقتصادی خود را دنبال
مینمود ،برای مطبوعات کارگری ،به ويژه در انگليس مقاله مینوشت و برای
اين که بتواند اندکی از ھزينه زندگی خانوادهاش را تأمين کند ،از تابستان
 ،١٨۵١مقاالتی نيز برای روزنامه نيويورک ديلی تريبيون مینوشت.
در سال  ،١٨۵٢يکی از درخشانترين آثار خود" ،ھيجدھم برومر لويی
بناپارت" را برای نشريه "انقالب" که توسط يکی از نزديکترين رفقايش،
ژوزف ويده مايرانتشار میيافت ،نوشت.
پيش از اين ،مارکس در مجله تئوريک اتحاديه کمونيست که به سردبيری وی
در انگليس انتشار میيافت ،يک جمعبندی از انقالب فرانسه و مبارزه طبقات
از  ١٨۴٨تا  ١٨۵٠ارائه داده بود که بعدھا تحت عنوان "مبارزات طبقاتی در
فرانسه" انتشار يافت .در اين اثر ،آن چه را که در مانيفست به عنوان يک
جمعبندی کلی از تاريخ بشريت ،تاريخ سراسر مبارزه طبقات بيان شده بود ،در
يک رويداد زنده نشان داده میشود .انقالب فوريه قدم به قدم تعقيب میشود.
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تضادھای اجتماعی ،منابع طبقاتی متضاد و طبقات درگير در مبارزه ،به دقت
تشريح میشوند.
پيش از انقالب فوريه  ،١٨۴٨قدرت سياسی در فرانسه ،در دست فراکسيونی
از طبقه سرمايهدار ،اشرافيت مالی ،قرار داشت .سلطه اين اشرافيت مالی به
مانعی بر سر راه تحوالت تبديل شده بود .از بورژوازی صنعتی ،که منافعاش
به خطر افتاده بود ،تا ھمه بخشھای بورژوازی کوچک ،دھقانان و کارگران،
ھر يک از زاويه منافع خود و از اين رو به درجات مختلف ،مخالف رژيم
سلطنتی حاکم بودند.
مارکس ،در کتاب "مبارزات طبقاتی در فرانسه" ،پس از تشريح علل
اقتصادی و طبقاتی اين مخالفتھا و اعتراضات مینويسد» :سرانجام ،انفجار
نارضايتی عمومی به علت دو رويداد اقتصادی ،بدی محصول و ترقی قيمتھا
که منجر به درگيریھای خونين گرديد و نيز بحران اقتصادی ،که به وخامت
وضعيت صنايع و بازرگانی و ورشکستگی دکانداران و خردهفروشان انجاميد،
به سر حد طغيان رسيد.
پاريس ،سنگر بندی شد .مراکز نظامی به تصرف تودهھای کارگر و
زحمتکش درآمد و روز  ٢۴فوريه ،لويی فيليپ ،شاه فرانسه ناگزير به استعفا
گرديد .در حالی که ھنوز کارگران اسلحه در دست در سنگرھا میجنگيدند،
اپوزيسيون بورژوايی ،يک حکومت موقت تشکيل داد .تا ظھر  ٢۵فوريه،
ھنوز جمھوری اعالم نشده بود ،اما وزارتخانهھا ميان عناصر بورژوازی
تقسيم شده بودند .کارگری به نام راسپای ،به نمايندگی از سوی کارگران ،روانه
شھرداری ،مقر حکومت موقت شد و اعالم نمود" :به نام پرولتاريای پاريس ،به
حکومت موقت فرمان داده میشود که جمھوری را اعالم نمايد .اگر اين فرمان
تا دو ساعت ديگر عملی نگردد ،راسپای با  ٢٠٠٠٠تن باز خواھد گشت"...
مھلت دو ساعته ھنوز به سر نرسيده بود که بر در و ديوار پاريس ،واژهھای
پرشکوه تاريخی نقش بست" :جمھوری فرانسه ،آزادی ،برابری ،برادری«".
اما شعار "جمھوری ،آزادی ،برابری ،برادری" چيزی افزون بر شعار
راديکالترين جناح بورژوايی دوران انقالب کبير فرانسه نداشت .پرولتاريای
پاريس ،از جمھوری چه برداشتی داشت و از حکومت موقت چه میخواست؟
مارکس در اثر خود "مبارزات طبقاتی در فرانسه" توضيح میدھد که با توجه
به سطح رشد اقتصادی ،تضادھای طبقاتی و آگاھی پرولتاريا ،انقالب فوريه
اصوالً نمیتوانست انقالبی برای رھايی پرولتاريا باشد و جمھوری فوريه نيز
میبايستی مقدم بر ھر چيز ،سلطه بورژوازی را کامل نمايد .او نوشت:
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»پرولتاريا با تحميل جمھوری به حکومت موقت و به وسيله حکومت موقت به
ھمه فرانسه ،فوراً به منزله يک حزب مستقل قدم پيش نھاد .ولی در عين حال
از ھمه جامعه بورژوائی توقع داشت که عليه منافع خودش عقب نشيند .آن چه
پرولتاريا به چنگ آورد ،ميدان مبارزه برای رھايی انقالبی بود و به ھيچ وجه
نه خود اين رھايی «.پرولتاريا در موقعيتی نبود که قدرت سياسی را به چنگ
آورد» .جمھوری فوريه میبايستی قبل از ھر چيز ،سلطه بورژوازی را کامل
نمايد .به اين طريق که در کنار اشرافيت مالی ،به ھمه طبقات متملک اجازه
دخول به حيطه قدرت سياسی را بدھد«.
اما پرولتاريا نيروی اصلی سنگرھای نبرد خيابانی فوريه بود و نقش مھمی را
در سرنگونی لويی فيليپ و برچيدن نظام سلطنت ايفا کرده بود .لذا دعاوی و
مطالبات مختص خود را داشت .بورژوازی ديگر نمیتوانست ،اين نيرو را
ناديده گيرد .از اين رو بود که در ترکيب حکومت موقت ،آلبر کارگر و لويی
بالن سوسياليست تخيلی نيز به عنوان نمايندگان کارگران ،جای گرفتند.
»حکومت موقت که بر سنگرھای فوريه پايه گرفته بود ،در تشکلاش
ضرورتا ً احزاب مختلف را منعکس میکرد .احزابی که پيروزی ميان آنھا
تقسيم میشد .اين حکومت چيز ديگری جز سازش طبقات مختلف نبود .طبقاتی
که مشترکا ً تاج و تخت ژوئيه را سرنگون کرده بودند ،اما منافعشان با يکديگر
در تضاد بود«.
لذا بديھی بود که ھر طبقه و قشری ،تعبير خودش را از جمھوری و وظايف
حکومت موقت داشته باشد .بايد توجه داشت که اين سازش طبقات بر پايه
"سنگرھای فوريه پا گرفته بود" نه در پشت ميز مذاکره .سازشی که توازن
قوای طبقات در لحظهای معين آن را تحميل کرده بود.
از ديدگاه کارگران که جمھوری را تحميل کرده بودند و مھر خود را بر آن
کوبيده بودند ،اين جمھوری میبايستی يک جمھوری اجتماعی باشد .از ھمين
رو ،درست در ھمان روزی که جمھوری اعالم شد ،مارشه ،کارگر راهآھن،
تفنگ در دست به نمايندگی از کارگرانی که در مقابل شھرداری اجتماع کرده
بودند ،از حکومت موقت خواست که فورا "حق کار ،را تصويب کند" .حق
کار" اما با تمام مناسبات اقتصادی موجود ،با حکومت موقتی که اکثريتاش در
دست بورژوازی بود و با جمھوری بورژوايی ،در تعارض قرار داشت .با
وجود اين ،از آن جايی که پرولتاريا با تعبير خودش ،جمھوری را جمھوری
اجتماعی میپنداشت" ،حق کار ،را مطرح میکرد .بورژوازی ھم ناگزير بود،
عجالتا ً تصويب کند و امتياز دھد.
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به قول مارکس ،جمھوری فوريه» ،مجبور بود ،خود را به منزله جمھوری
محاط از نھادھای اجتماعی اعالم نمايد .پرولتاريای پاريس ،جمھوری را به
دادن آوانس مجبور میکرد .کارگری به نام مارشه ،حکمی را ديکته کرد که بر
طبق آن ،حکومت موقت نوپا ،خود را موظف میکرد ،حيات کارگران را از
طريق کار تأمين نمايد ،برای ھمه مردم کار به وجود آورد و غيره و غيره...
چند روز بعد که حکومت ،قول و قرارھايش را فراموش کرد و چنين به نظر
میرسيد که پرولتاريا را از ياد برده است ٢٠ ،ھزار کارگر ،با شعار سازمان
کار ،ايجاد وزارت مخصوص کار ،به سوی شھرداری روی آوردند .حکومت
موقت با بیميلی و پس از نشستھای طوالنی ،يک کميسيون مخصوص دائمی
تعيين نمود که وظيفهاش يافتن راه حل بھبود وضع طبقات زحمتکش بود .اين
کميسيون از نمايندگان اصناف و به رياست لويی بالن و آلبر تشکل شد.
لوکزمبورگ به عنوان محل جلساتاش تعيين گرديد .بدين ترتيب ،نمايندگان
طبقه کارگر ،از مقر حکومت موقت تبعيد شدند و بخش بورژوايی حکومت
موقت ،قدرت واقعی دولتی و زمام امور اداری را مطلقا ً در دست گرفت .و در
کنار وزارتخانهھای ماليه ،تجارت و خدمات عمومی ،در کنار بورس و
بانک ،يک کنيسه سوسياليستی بنا گرديد که خاخامھای اعظماش ،لويی بالن و
آلبر ،متعھد بودند ،ارض موعود را کشف کنند .عھد جديد را بشارت دھند و
پرولتاريای پاريس را مشغول گردانند ...مطالبات پرولتاريای پاريس وقتی که
فراسوی حيطه جمھوریی بورژوايی قرار میگرفت ،نمیتوانست موجوديت
ديگری جز موجوديت موھوم لوکزمبورگ داشته باشد.
کارگران با بورژوای متفقا ً دست به انقالب فوريه زدند و کوشيدند تا در کنار
بورژوازی به منافعشان تحقق بخشند .حتا در حکومت موقت ،در کنار اکثريت
بورژوايی ،کارگری را علم کردند .سازمان کار! اما سازمان کار حی و حاضر
بورژوايی ،کار روزمزد است ،کاری که بدون آن نه بورژوازی و نه جامعه
بورژوايی میتواند وجود داشته باشد .وزارتخانه مخصوص کار! مگر
وزارتخانهھای ماليه ،تجارت ،خدمات عمومی ،وزارتخانه بورژوايی کار
نيستند؟ در کنار آنھا يک وزارتخانهی پرولتری کار!؟ اين ديگر چيزی جز
وزارتخانه عجز ،وزارتخانه آرزوھای مقدس و يا کميسيون لوکزمبورگ
نخواھد بود«.
آن چه در اين ميان حائز اھميت بود ،اعالم" جمھوری اجتماعی" بود که با آن
مضمون انقالبات پرولتری اعالم میشد .ولو اين که امکان تحققاش در آن
شرايط وجود نداشت و سر از ناکجا آباد درمیآورد .حق کار ھم بر ھمين
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منوال .حق کار »به معنای بورژوايی چيزیست بیمعنا و آرزويی مقدس و
درمانده .اما در پشت "حق کار" سلطه بر سرمايه ،يعنی در دست گرفتن ابزار
توليد به وسيله طبقه کارگر متعاون و به اين ترتيب ،محو کار مزدی قرار
گرفته است .در پشت "حق کار" ،شورش ژوئن قرار گرفته بود«.
در حالی که کميسيون لوکزمبورگ ،کارگران را با طرح لويی بالن برای
ايجاد وزارتخانه کار ،به منظور الغای استثمار و برقراری مسالمتآميز
سوسياليسم ،با ھمکاری حکومت موقت ،سرگرم کرده بود ،و ايضا ً کارگاهھای
ملی يا آتليهھا نيز بر طبق ھمين طرح ،میبايستی به کارگاهھای موعود
اجتماعی تبديل شوند ،بورژوازی آخرين گامھا را برای بازگرداندن نتايج
انقالب به محدودهھای نظم بورژوايی برمیداشت .بورژوازی ھنگامی که ھمه
طبقات و اقشار غير پرولتر و حتا لومپن پرولتاريا را پشت سر خود عليه
پرولتاريا بسيج کرد ،تعرضات پی در پی خود را آغاز نمود .نمايندگان
پرولتاريا از کميسيون اجرايی اخراج شدند .پيشنھاد تشکيل وزارت مخصوص
کار رد شد و سرانجام در  ٢١ژوئن دستور داده شد که تمام کارگران مجرد يا
بايد به خدمت ارتش درايند ،يا به زور از آتليهھای ملی اخراج میشوند.
بورژوازی کارگران را مجبور به قيام کرد » .برای کارگران چارهای جز اين
که يا از گرسنگی بميرند يا دست به حمله زنند ،باقی نماند .جواب کارگران،
قيام عظيم روز  ٢٢ژوئن بود .اين قيام ،نخستين نبرد بزرگ ميان دو
طبقهایست که جامعه نوين را به انشعاب کشاندهاند«.
کارگران ،قھرمانانه  ۵روز جنگيدند و بورژوازی با قتل عام  ٣٠٠٠زندانی
از آنھا انتقام گرفت ١۵ .ھزار کارگر نيز تبعيد شدند.
»پرولتاريا تازه پس از شکستاش به اين حقيقت ايمان آورد که کوچکترين
بھبود وضعاش در محدوده جمھوری بورژوايی خيالی بيش نيست .و اين تخيل
اگر بخواھد به خود واقعيت بخشد ،چونان جنايتی تلقی خواھد شد«...
مارکس با تحليل روند مبارزه طبقاتی و تحوالت دوران انقالب ،اين جمعبندی
را نيز ارائه میدھد که در دورهھای طوفانی مبارزه طبقات ،در دوران
انقالبی ،تاريخ سرعت میگيرد و »پيشرفتھايی که پيش از اين در نيم قرن
انجام میگرفت ،در طول ھفتهھا صورت میگيرد «.وی ھم چنين بر نقش
انقالبات در سرعت بخشيدن به روند پيشرفت و ترقی تاريخ تأکيد میورزد و
میگويد» :انقالبھا لکوموتيو تاريخاند«.
نکته بسيار مھم در کتاب "مبارزات طبقاتی در فرانسه" اين است که برای
نخستين بار ،صريحا ً واژه ديکتاتوری پرولتاريا به کار میرود و ضرورت آن
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به عنوان يک مرحله گذار ،برای الغای اختالفات طبقاتی و دگرگونی کل
مناسبات اجتماعی مطرح میشود.
مارکس پس از آن که سوسياليسم تخيلی را به نقد میکشد و سوسياليسم انقالبی
پرولتری را بديل آن قرار میدھد ،میگويد» :اين سوسياليسم ،اعالم تداوم
انقالب است .ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا به مثابه نقطه گذار ضروری جھت
الغاء اختالفات طبقاتی به طور کلی است ،جھت الغاء ھمه مناسبات توليدی
است که اين اختالفات بر آنھا مبتنی ھستند ،جھت الغاء ھمه روابط اجتماعی
منطبق با اين مناسبات توليدی ،جھت دگرگونی کليه ايدهھايی است که منبعث از
اين روابط اجتماعی میباشند«.
مارکس در اثر بی ھمتای خود "ھيجدھم برومر لوئی بناپارت" که در فاصله
دسامبر ١٨٥١تا مارس  ١٨٥٢نوشته شد ،تحليل خود را از روند مبارزات
طبقاتی در فرانسه تا کودتای لوئی بناپارت بسط می دھد .در اين اثر ،تحليلی
ژرف ،از روند مبارزات طبقاتی در فرانسه ارائه میشود .ايدهھای کامال
جديدی مطرح ميگردد و نشان داده می شود که چرا و چگونه ،يک ماجراجوی
سياسی ،کاريکاتور ناپلئون بناپارت ،در فرانسه به قدرت میرسد ،کودتا میکند
و به تقليد از ناپلئون بناپارت ،خود را امپراتور فرانسه می نامد.
خود وی در مقدمه کتاب میگويد »در اين نوشته نشان میدھم که نبرد طبقاتی
در فرانسه چگونه اوضاع و احوال و وضعيتی بهوجود آورد که در نتيجه آنھا
آدم کممايه دلقک مآبى توانست قيافه قھرمانان را بهخود بگيرد«.
تبيين درخشان مارکس به روش شدن ماھيت پديدهای انجاميد که ھمه در تحليل
آن در مانده بودند :بناپارتيسم.
مارکس ،پديده بناپارتيسم يا دولت استثنائی را محصول نوعی بحران قدرت
برخاسته از توازن معين قوای طبقاتی می داند که طبقه حاکم ،قدرت حکومت
کردن را از دست داده است ،اما طبقه انقالبی ھنوز در موقعيتی نيست که
قدرت سياسی را قبضه کند .در چنين شرايطی از توازن قوای طبقاتیست که
طبقه حاکم موقتا از قدرت سياسی مستقيم چشم میپوشد ،تا قدرت اقتصادی و
طبقاتی خود را حفظ کند .در اينجا چنين به نظر میرسد که دولت در ماورای
طبقات قرار گرفته است و با مانور ميان طبقات و تروريسم عريان ،میکوشد،
تا چنين وانمود کند که مستثنی از منافع ھمه طبقات و اقشار ،دارد به يکسان بر
ھمه حکومت میکند و با عوام فريبی می کوشد ،دفاع از منافع طبقه استثمارگر
حاکم را الپوشانی نمايد.
انگلس در مقدمه ای که در سال  ١٨٨۵برای اين اثر نوشت ،میگويد:
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»به راستى ھم که اين اثر ،کارى نبوغآسا است .بیدرنگ پس از رويدادى
که ،ھمچون رعد و برقى ناگھانى در آسمانى صاف ،جھان سياست را
شگفتزده کرد ،رويدادى که بعضىھا با فريادھايى از سر خشم و منزهطلبى،
به بدگويى از آن برخاستند ،و برخی ديگر به عنوان آغاز دوران رھايى از
انقالب و ھمچون کيفر آشوب برآمده از آن ،به استقبالش شتافتند ،ھمگان دچار
حيرت بودند و ھيچ کس از آن سر در نميآورد؛ مارکس شرح کوتاھى از اين
رويداد نوشت که آکنده از نيشخند و طنز بود .وى در اين شرح کوتاه نشان
ميداد که رويدادھاى پيش آمده در فرانسه از روزھاى فوريه به بعد در درون
خود چه ارتباطى با يکديگر داشتند و چگونه معجزه  ٢دسامبر چيزى نبود جز
نتيجه طبيعى و ضرورى اين روابط که بيان آنھا ھيچ نيازى نداشت که از
سرکرده کودتا جز با لحن تحقيرآميزى که شايسته وى بود يادى کرده شود.
دورنمايى که مارکس از اين رويدادھا در اين کتاب ترسيم کرد ،با چنان استادى
و مھارتى کشيده شده بود که ھر چه از آن پس در باب زواياى ناگفته آنھا گفته
شد ،فقط تأييدى بر وفادارى نوشته مارکس در بازتابانيدن واقعيت بود .اين گونه
ادراک شايسته از تاريخ روزمره به صورت زنده آن ،و چنين درکى روشن از
رويدادھا ،درست در لحظه وقوع آنھا ،به راستی بىھمتا است«.
در بررسی کتاب "مبارزات طبقاتی در فرانسه" تا اينجا روند مبارزه طبقات
را دنبال کرديم که ھمه طبقات و اقشار طرفدار نظم موجود ،عليه پرولتاريا
متحد شدند ،تا آن را در قيام ژوئن سرکوب کنند .ادامه مطلب را از کتاب
"ھيجدھم برومر لوئی بناپارت" پی می گيريم.
پس از سرکوب قيام ژوئن پرولتاريای پاريس ،نزاع در درون نيروھائی که
عليه پرولتاريا متحد شده بودند ،فزونی گرفت .در جريان مبارزه در درون
فراکسيونھای مختلف بورژوازی ،مبارزه ميان بورژوازی و خردهبورژوازی،
مبارزه ميان ائتالف پرولتاريا و خردهبورژوازی با ائتالف بورژوازی ،طبقات
و اقشار مختلف جامعه فرانسه يکديگر را مدام تحليل میبرند ،ھيچيک از
طبقات و اقشار قادر به سلطه سياسی قطعی نمیشود .طبقه حاکم ،قدرت
حکومت کردن را از دست میداد .سرانجام ،در برابر شرايطی که پيش آمده
بود ،چشم پوشی موقت از قدرت سياسی مستقيم و بر قراری استبداد بناپارتی را
بر ھر چيز ترجيح داد ،تا سلطه طبقاتی خود را حفظ کند.
در  ٢دسامبر  ،١٨۵١لوئی بناپارت ،برادر زاده ناپلئون بناپارت ،به تقليد
کاريکاتور وار از عموی خود که با سرنگونی ديرکتوار در نوامبر ،١٧٩٩
به کودتا متوسل گرديد و بعدا خود را امپراتور اعالم نمود ،دست به کودتا زد.
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جمعبندی تمام اين تحوالت را مارکس در چند جمله کوتاه زير بيان میکند:
»در ايام ژوئن ،ھمه طبقات و تمامى احزاب در يک حزب که ھمان حزب
نظم بود متحد شده بودند ،در برابر طبقه پرولتاريا ،يا "حزب ھرج و مرج"،
در برابر سوسياليسم ،در برابر کمونيسم .آنھا که جامعه را از خطر "دشمنان
قديمى مالکيت ،خانواده ،مذھب ،نظم را
جامعه" رھانيده بودند و شعارھاى
ِ
ھمچون اسم شب به سربازان خود آموخته ،و فرياد جنگ صليبى ضدانقالبى
سر داده بودند که " ّ
إن فى ذلک لفتحا ً قريب" ،از اين لحظه به بعد ،ھمين که
يکى از احزاب متحد در زير چنين پرچمى بر ضد شورشيان ژوئن میکوشد تا
از سنگر نبرد انقالبى در جھت منافع طبقاتى خويش دفاع کند ،با فرياد
"مالکيت ،خانواده ،مذھب ،نظم" است که در ميدان نبرد از پاى در ميآيد .ھر
بار که حلقه خداوندان جامعه تنگتر میشود ،و منفعتى انحصارىتر جاى منافع
عام را ميگيرد ،ھمان بار جامعه نجات يافته است .سادهترين درخواست در
قالب اصالحات مالى بورژوايى ،يا در قالب پيش پا افتادهترين شعارھاى
ليبراليستى ،يا توخالىترين شکلھاى جمھورى ،با مبتذلترين نمونهھاى
دمکراسى ،به عنوان "سوء قصد به جامعه" در جا تنبيه میشود و داغ
خود "علماى بزرگ
"سوسياليستى" بر پيشانىاش میخورد .سرانجام نوبت
ِ
مذھب و نظم" میرسد که با اردنگى از کرسىھاى بالغت خويش رانده ،يا در
دل شب از توى رختخوابھایشان بيرون کشيده و در کالسکهھاى انتظامى
چپانده میشوند تا روانه ھلفدونى شوند يا راه تبعيد را در پيش گيرند .معابدشان
خراب ،دھآنھایشان بسته ،قلمھایشان شکسته ،و دفتر قانونشان به نام
مذھب ،مالکيت ،خانواده و نظم ،پاره پاره شده است .چه بسا بورژواھاى
متعصب طرفدار نظم که به شليک رگبار گروھى سرباز مست اليعقل در بالکن
خانهھايشان از پا در آمدهاند .حرمت کانونھاى خانوادگى شکسته شده ،و
خانهھایشان توسط نظاميان به عنوان دستگرمى بمباران گرديده است ،و ھمه
اينھا ھم به نام مالکيت ،خانواده ،مذھب و نظم! خالصه اين که ُگل سر سبد
سپاه مقدس نظم ،در نھايت ھمان الى و لجن منجالب جامعه بورژوايى است ،و
آن که به عنوان "ناجى جامعه" به کاخ تويلرى وارد میشود ھمان
کراپولينسکى رذل و آس و پاس است«.
اما پرولتاريا پس از شکستاش چه کرد؟
»با اين شکست ،پرولتاريا به عقب صحنه انقالب رفت .ھر چند ھر بار که
بنظر میرسيد جنبش َ
نفس تازهاى پيدا کرده است کوشيد دوباره جايگاه خودش
را بازيابد ،اما کوششھاى وى ھر بار با نيروى کاھش يافتهتر و با نتيجهاى
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ضعيفتر ھمراه بود .پرولتاريا ،به محض اينکه يکى از قشرھاى اجتماعى
برتر از او ،شور و شوقى انقالبى پيدا میکند ،با وى عقد اتحاد میبندد و
بدينسان متحمل ھمه شکستھايى میشود که بر تمامى احزاب متفاوت ،يکى
پس از ديگرى وارد شد .ولى ھمين ضربهھاى پياپى ،به موازات گسترش يافتن
آنھا به تمامى قشرھاى جامعه ،بيش از پيش ضعيف میشوند .رؤساى اصلى
جنبش پرولتاريائی در مجلس ملى و در جامعه مطبوعات ،يکى پس از ديگرى،
تسليم دادگاهھا شدند و جاى آنان در مجلس و مطبوعات به چھرهھايى بيش از
پيش مبھم داده شد .بخشى از پرولتارياى پاريسى ،درگير تجاربى مسلکى ،مانند
بانکھاى مبادله و انجمنھاى کارگرى ،يعنى وارد جنبشى شد که طى آن ديگر
نمیخواھد جھان را به کمک وسايل بزرگى که خاص پرولتاريا ھستند تغيير
دھد ،بلکه کامال برعکس ،در صدد آن است که در چارچوب محدود شرايط
ھستى خويش ،به اصطالح در غياب جامعه و به صورت خصوصى ،به
امتيازاتى دست يابد که به رھايىاش کمک میکنند ،و به ناگزير ھر بار شکست
میخورد .به نظر ميرسد که پرولتاريا نه قادر است عظمت انقالبى خود را باز
يابد ،نه میتواند توان تازهاى در اتحادھاى تازهاش با ديگر قشرھا پيدا کند تا
ھمه طبقاتى که وى عليه آنھا در ماه ژوئن جنگيده است کنار او از پا درايند.
ولى دستکم اين خوشحالى را دارد که با افتخاراتى در خور تمامى نبردھاى
بزرگ تاريخى از پا در میآيد .نه تنھا فرانسه بلکه تمامى اروپا از زلزله ژوئن
بعدى طبقات باال آنچنان ارزان رخ
به لرزه درآمده ،در حالى که شکستھاى
ِ
داده که فقط گزافهگويىھاى بيشرمانه حزب پيروز ممکن است آنھا را به
صورت رويدادھائى با اھميت جلوهگر سازد ،و اين گزافهگويىھا ھم ،ھر قدر
فاصله حزب شکست خورده با پرولتاريا بيشتر باشد ،شرم آورتر است.
شکست شورش ژوئن ،البته زمينه را براى تأسيس جمھورى بورژوايى فراھم
کرد و راه را براى استقرار آن ھموار ساخت .ولى با اين شکست ھمچنين نشان
داده شد که در اروپا مشکلھاى ديگرى غير از مشکل جمھورى يا سلطنت
مطرح است .اين شکست نشان داد که در اينجا جمھوری بورژوائی ،فقط به
معنای استبداد مطلق يک طبقه بر طبقات ديگر است و آشکار کرد که در
کشورھای دارای تمدن کھن با ساخت طبقاتی بسيار توسعه يافته ،برخوردار از
شرايط مدرن "توليد" و بھرهمند از آگاھی معنوی ،که ھمه انديشهھای سنتی ،به
مدد تالش و کوششی چند قرنی ،در آن مستحيل شدهاند ،جمھورى ،بطور کلى،
سياسى جامعه بورژوايى است نه قالب حفظ وضع
فقط قالب دگرگونى
ِ
موجود«...
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دورهای که جمھوریخواھان بورژوا توانستند ،سلطه انحصاری خود را
برقرار سازند ،بسيار کوتاه بود .روز  ١٠دسامبر  ١٨۴٨لوئی بناپارت به
عنوان رئيس جمھور فرانسه انتخاب شد.
تکيه گاه لوئی بناپارت و ارتش شخصی وی ،جمعيت ده دسامبر متشکل از
لومپن ھا بود که گروه ھوراکش و بزن بھادر وی در جريان انتخابات محسوب
میشد.
»اين جمعيت در  ١٨٤٩تأسيس شده بود .به بھانه تأسيس يک انجمن
نيکوکارى" ،لومپن"ھاى پاريسى را در شاخهھاى مخفى سازمان داده بودند ،که
مأمورانى از بين اعضاى طرفدار بناپارت در شھربانى در رأس ھر کدام از
آنھا قرار داشتند و کل جمعيت ھم زير نظر يک ژنرال ھوادار بناپارت فعاليت
ميکرد.
ممر معاششان از کجاست ،و اصل
از ھرزهگردھاى آس و پاس که معلوم نبود ﱢ
ونسبشان ھم از آن بدتر ،گرفته تا ماجراجويان و تهماندهھاى فاسد بورژوازى،
ولگرد ،سرباز اخراجى ،محکوم به اعمال شاقه تازه از زندان مرخص شده،
فرارى محکوم به َاعمال شاقه ،کالھبردار ،شياد ،گداى سر گذر ،جيببر،
ِ
شعبدهباز ،قمارباز ،پاانداز ،مالک روسپى خانه ،حمال ،عريضهنويس دم
سر کوچه ،کھنهفروش ،چاقو تيزکن ،سفيدگر ،فقير دم
پستخانه ،ويولون ِ
زن ِ
در ،خالصه ،تمامى اين انبوه بى سر و سامان ،وارفته و بى سرپناه ثابت که
فرانسوىھا معموال "کولى" خطابشان ميکنند ،در بين اعضاى اين جمعيت
ديده ميشدند .با عناصرى از اين دست ،و اينچنين نزديک به خود وى ،بناپارت
بدنه جمعيت  ١٠دسامبر را تشکيل داد«.
اما عموما اين دھقانان ،به عنوان اکثريت جمعيت فرانسه در آن مقطع بودند
که به او رای دادند .چرا که جمھوری فرانسه حضورش را با عوارض و
ماليات به دھقانان اعالم کرده بود .مارکس ،پيش از اين در "مبارزات طبقاتی
در فرانسه" نوشته بود ١٠» :دسامبر  ١٨۴٨روز شورش دھقانان بود....
جمھوری ،ورودش را به وسيله مامور اخذ ماليات ،به دھقانان اعالم کرده بود
و دھقانان ورودشان را به وسيله امپراطور به جمھوری اعالم کردند .ناپلئون
تنھا کسی بود که منافع و تخيالت طبقه دھقان را که در  ١٧٨٩به وجود آمده
بود ،تا حد امکان نمايندگی کرده بود .طبقه دھقان ،با نوشتن نام ناپلئون بر روی
جلد جمھوری ،به خارج از فرانسه ،اعالم جنگ داد و در درون فرانسه،
توقعات منافع طبقاتیاش را اعالم نمود .ناپلئون برای دھقانان ،يک شخص
نبود ،بلکه يک برنامه بود .آنھا با بيرق و بوق و کرنا و با شعارھای مرگ بر
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ماليات ،مرگ بر پولدارھا ،مرگ بر جمھوری ،به سوی صندوقھای انتخابات
روی آوردند«.
»مجلس قانونگذارى در  ٢٩مه  ١٨٤٩تشکيل شد ،و در  ٢دسامبر ١٨٥١
منحل گرديد .دوره زمانى ميان اين دو تاريخ ،دوره جمھورى مبتنى بر قانون
اساسى يا جمھورى پارلمانى است«.
در اين دوره ،مبارزه شديدی در درون و بيرون پارلمان ،ميان فراکسيونھای
مختلف بورژوازی بزرگ ،متوسط ،و کوچک ،ميان دو حزب سياسی سلطنت
طلب ،جمھوریخواه ،سوسيال دمکرات ،که ھريک از منافع طبقاتی
بورژوازی صنعتی ،تجاری ،مالی ،مالکيت ارضی ،خرده بورژوازی دفاع
میکردند ،در جريان بود .ھريک تالش میکرد ،برتری خود را تثبيت و
ديگران را تابع خود سازد.
مارکس درحالی که اين نبردھا را تشريح میکند ،ماھيت واقعی منازعه دو
جناح سلطنت طلب ،در جريان اين نبردھای طبقاتی ،رابطه آن را با منافع مادی
مجزای فراکسيون ھای بورژوازی و پيوند واقعی ميان طبقات و نمايندگان
سياسی آنھا را مورد بررسی قرار میدھد و میگويد:
»جدايى اين شاخهھا از يکديگر بخاطر به اصطالح اصول نبود ،بلکه بيشتر
ناشى از تفاوت شرايط مادى ھستى آنھا ،يعنى بيانگر دو قسم مالکيت متفاوت
بود؛ ھمان تضاد قديمى شھر و روستا ،ھمان رقابت کھن سرمايه با مالکيت
ارضی .البته کسی منکر اين نبود که در عين حال خاطرات کھن ،دشمنىھاى
شخصى ،ترسھا و اميدوارىھا ،پيشداورىھا و توھمات ،احساسات ھمدردى و
انزجار ،اعتقادھا ،معتقدات مذھبى و اصولى ھم وجود داشت که عامل
پيوستگى آن دو به اين يا آن خاندان سلطنتى میشد .زيرا شکلھاى متفاوت
ِ
اجتماعى ھستى ،خود پايهاى است که روبناى کاملى از
مالکيت ،يا شرايط
ِ
احساسھا ،پندارھا ،شيوهھاى انديشه و نگرش به زندگى ،با تفاوتھا و
شکلھاى ويژه خويش ،بر اساس آن پا میگيرد .تمامى طبقه ،بر پايه شرايط
مادى زندگى خويش و روابط اجتماعى متناسب با آنھا در پديد آوردن اين
روبنا و شکل دادن به آن سھيم است .فرد آدمى ،که اين ھمه را از راه سنت يا
تعليم و تربيت میآموزد ممکن است تصور کند که اينھا داليل حقيقى تعيين
کننده فعاليت او و نقطه عزيمت آن را تشکيل میدھند .اگر چه اورلئانيستھا و
لژيتيميستھا يعنى ھر يک از دو شاخه مورد بحث ،میکوشيدند تا خود و
ديگران را قانع کنند که عامل اصلى جدايى آن دو از يکديگر دلبستگىھايشان
به دو خاندان سلطنتى است ،اما واقعيت امر در عمل ثابت میکرد که آنچه مانع
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اتحاد دو شاخه است اختالف منافع آنھا است .ھمچنان که در زندگانى
خصوصى ميان آن چيزى که شخص درباره خود میانديشد و به زبان میآورد،
و آنچه به واقع ھست و میکند فرق میگذارند ،در نبردھاى تاريخى الزم است
ميان گفتهھا و ادعاھاى خيالپرورانه احزاب و سازمان واقعى و منافع واقعى
آنھا ،ميان طرز تلقى آنھا از خودشان و آن چيزى که به واقع ھستند ،از آن
بيشتر فرق گذاشته شود .اورلئانيست و لژيتيميست در جمھورى ،در کنار
يکديگر بودند و ادعاھايى برابر داشتند .اگر با اين ھمه ،ھر شاخهاى در مقابل
شاخه ديگر در جستجوى احياى خاندان سلطنتى مورد عالقه خود بود معنايى
جز اين نداشت که دو گروه عمده منافع تقسيم کننده بورژوازى  -مالکيت ارضى
و سرمايه  -ھر يک به سھم خويش میکوشيد برترى خود را تثبيت کند و شاخه
ديگر را تابع خود سازد«.
در برابر ائتالف بورژوازی ،ائتالفی ھم از خردهبورژوازی و کارگران
تشکيل شده بود.
مارکس در ضمن اين بحث به توصيف ماھيت و خصائل طبقاتی خرده
بورژوازی و رابطه نمايندگان سياسی خرده بورژوازی و طبقات با خود طبقات
میپردازد و مینويسد:
»در برابر ائتالف بورژوازی ،ائتالفى از خردهبورژوازى و کارگران تشکيل
شده بود که ھمان به اصطالح حزب سوسيال دمکرات معروف بود .....خصلت
ويژه سوسيال دمکراسى را میتوان چنين خالصه کرد که در اين نظام فکرى،
نھايى سرمايه و
نھادھاى دمکراتيک جمھورى وسايلى براى نابودى دو حد
ِ
نظام مزدورى مالزم با آن تلقى نميشوند ،بلکه وسايلى ھستند تا تخاصمھاى
طبقاتى نظام سرمايهدارى تخفيف پيدا کند و جاى خود را به ھماھنگى بدھد.
گوناگونى تدابيرى که براى رسيدن به اين منظور اتخاذ میشوند ھر چه باشد ،و
ِ
صرف نظر از خصلت کم و بيش انقالبى دريافتھايى که سوسيال دمکراسى
آنھا را به عاريت میگيرد ،محتواى اين نظام فکرى ھمين است که گفتيم.
منظور دگرگون کردن جامعه از راهھاى دمکراتيکى است ،ولى دگرگون
کردنى در قالب خردهبورژوايى آن .ھرگز نبايد با اين تلقى کوتهبينانه که معتقد
است خردهبورژوازى اعتقادى اصولى به منفعت خودخواھانه طبقاتى دارد و بر
آن است که وسايل پيروزى اين منفعت را فراھم سازد ،ھم آواز شد.
خردهبورژوازى ،برعکس ،بيشتر بر اين باور است که شرايط خاص رھايى
وى عين شرايط عامى ھستند که نجات جامعه مدرن و پرھيز از نبرد طبقاتى
فقط در قالب آنھا ميسر خواھد بود .از اين تصور ھم که گويا تمامى نمايندگان
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دمکراتيک ]خردهبورژوازى[ از دکانداران يا شيفته دکانداران ھستند ،بايد
برکنار بود .چون ممکن است فرھنگ و موقعيت شخصى آنان فرسنگھا با اين
بورژوايى اين نمايندگان از اينجاست
گروه فاصله داشته باشد .خصوصيت خرده
ِ
که ذھنيت آنان نيز محدود به ھمان حدودى است که خردهبورژوازى در زندگى
واقعى بدآنھا برمیخورد و قادر به فراتر رفتن از آنھا نيست ،و در نتيجه،
آنھا نظرا به ھمان نوع مسائل و راهحلھايى ميرسند که منفعت مادى و
موقعيت اجتماعى خردهبورژوازى در عمل متوجهشان است .اين است خطوط
کلى رابطهاى که ميان نمايندگان سياسى و ادبى يک طبقه و خود آن طبقه وجود
ِ
دارد«.
در بطن مبارزه و کشمکشی که در جريان بود ،ديگر آزادیھای بورژوائی و
خود جمھوری ھم برای بورژوازی دست و پاگير و مايه دردسر شده بود .در
نطقھای پارلمانی حزب نظم ،ھر آنچه که تا کنون ليبرالی بود ،اکنون بر آن
مھر سوسياليستی میخورد.
»اين فقط يک شيوه ساده بيان ،يک "مد" ،يا يک تاکتيک حزبى نبود.
بورژوازى به خوبى دريافته بود که ھمه سالحھايى که وى بر ضد فئوداليسم
ساخته بود حاال به سوى خود او برگشته ،ھمه وسايل آموزشى که او بنياد نھاده،
اکنون بر ضد فرھنگ خاص خود او به کار افتاده ،و ھمه خدايانى که آفريده
بود اکنون ترکاش گفتهاند .میديد که ھمه به اصطالح آزادیھاى بورژوايى و
نھادھاى پيشرفت که اکنون ،چه در پايه اجتماعى و چه در قله موقعيت
سياسیاش ،به سطله
طبقاتى خود او حملهور شدهاند و تھديدى براى آن شمرده
ِ
میشوند ،و بنا براين ھمه آنھا ديگر "سوسياليستى" شده بودند .بورژوازى در
اين تھديد و اين حمله ،بهحق راز سوسياليسم را میديد ،سوسياليسمى که او بھتر
از خود آن به اصطالح سوسياليسم ،از معنا و گرايشاش خبر داشت ،ھمان
سوسياليسمى که موفق نمیشود دريابد چرا بورژوازى با سرسختى تمام ،از ھر
راھى که وى وارد شود ،پساش میراند ،اعم از اينکه بر رنجھا و مصائب
فرارسيدن ھزاره
بشرى آه و ناله احساساتى سر دھد ،يا در قالب مسيحايىاش
ِ
عدل و داد و عصر برادرى ھمگانى را موعظه کند ،يا به شيوه اومانيستھا در
باب جان ،فرھنگ و آزادى ياوه ببافد ،يا دستگاھى اختراع کند که ھمه طبقات
جامعه در آن با ھم به آشتى رسيدهاند و ھمه جا غرق در نعمت و فراوانى است.
اما چيزى که بورژوازى از آن سر در نميآورد اين بود که نظام مجلس مختص
خود او ،سلطه سياسیاش ھم به طور کلى میبايست به نحو مقدر و اجتناب
طبقاتى
ناپذيرى به عنوان سوسياليست محکوم شود .تا زمانى که سلطه
ِ
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سياسى خالص خود را پيدا
بورژوازى به طور کامل سازمان نيافته و بيان
ِ
طبقاتى ديگر طبقات جامعه نيز نمیتوانست به روشنى
نکرده بود ،تخاصمھاى
ِ
بروز کند و در جايى ھم که بروز میکرد ،اين چرخش خطرناک را بيابد که
ھرگونه مبارزه بر ضد دولت را به مبارزهاى بر ضد سرمايه برگرداند .اگر
بورژوازى در ھر حرکتى از جامعه چنان مینگريست که "نظم" را در خطر
میديد ،چگونه میتوانست خود را قانع کند که ،از نظام بىنظمى ،از نظام
خاص خودش ،از نظام پارلمانى ،از ھمان نظامى در رأس جامعه دفاع کند که
بنا به گفته يکى از سخنگويانش جز در مبارزه و از راه مبارزه قادر به زندگى
نيست؟ مجلس زندگیاش را از بحث و گفتگو دارد ،چگونه چنين نظامى
میتواند بحث و گفتگو را ممنوع کند؟ ھر نفعى ،ھر نھادى از نھادھاى
اجتماعى ،در اين نظام به فکرتھاى کلى تبديل میشوند و به عنوان فکرتھاى
کلى مورد بحث قرار میگيرند .چگونه ممکن است يک نفع ،يک نھاد اجتماعى
معين ،برتر از انديشه قرار گيرد و خود را به عنوان امر دينى تحميل کند .يک
جدال بيانى در تريبون مجلس ،مايه بحث و جدل در مطبوعات میشود .باشگاه
بحث و گفتگوى مجلس دنباله پيدا میکند و سرانجام به باشگاهھاى بحث و
گفتگوى سالنھا و کابارهھا ختم میگردد .نمايندگانى که دائم ھر چيزى را به
مرجعيت افکار عمومى حواله میدھند ،ناچار اين حق را براى افکار عمومى
میپذيرند که بتواند با امضاى طومار و عريضه ،نظرات خويش را بيان کند.
نظام مجلس ھمه چيز را به تصميم اکثريت موکول میکند ،پس چرا بايد ھمين
حق را از اکثريت بزرگ خارج از مجلس گرفت و مانع از اين شد که آنھا ھم
تصميم خودشان را بگيرند؟ وقتى که بااليىھا در رأس دولت ويولن میزنند،
آيا بايد تعجب کنند که ببينند تودهھای پائينی به پايکوبی برخاستهاند؟
بارى ،بورژوازى با زدن برچسب "سوسياليستى" به اموری که پيش از آن
بهعنوان امور "ليبرال" گرامىشان میداشت ،در واقع اذعان میدارد که نفع
ويژه وى حکم میکند که خود را را از خطرات حکومت بر خود برکنار بدارد؛
بورژوايى خود
که الزم است براى ايجاد آرامش در کشور ،اول از ھمه ،مجلس
ِ
داشتن قدرت اجتماعیاش ،بايد قدرت
را آرام کند؛ که براى دست نخورده نگاه
ِ
سياسى خود را در ھم بشکند؛ که بورژواھا فقط در صورتی میتوانند به
بھرهکشى از طبقات ديگر ادامه دھند و از مزاياى مالکيت ،مذھب ،و نظم و
امنيت و آرامش برخوردار شوند که طبقه آنھا ھم از لحاظ سياسی مثل طبقات
ديگر ،محکوم به نيستی باشد؛ که بورژوازی بايد حتما تاج سلطنت را از دست
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بدھد تا کيسه پولاش را نگاه دارد و باالخره اذعان میکند که تيغى که بايد در
حمايت وی آخته باشد ،ناگزير شمشير داموکلسی است آويخته بر باالی سر او«.
»بنا براين پيدا بود که بورژوازى انتخاب ديگرى جز بناپارت ندارد .استبداد يا
ھرج و مرج ،و بورژوازى استبداد را برگزيد«.
سرانجام  ،لوئی بناپارت در  ٢دسامبر ، ١٨۵١کودتای خود را عملی ساخت
که »اولين نتيجه محسوس آن دستکم پيروزى بناپارت بر مجلس ،پيروزى قوه
زور باکالم بود«.
زور بىکالم بر
اجرايى بر قوه قانونگذارى ،پيروزى
ِ
ِ
مارکس سپس يکی از ايدهھای فوقالعاده مھم خود را درمورد ضرورت در
ھم شکستن ماشين دولتی بورژوائی در يک انقالب پرولتری مطرح میکند و
مینويسد:
»ولى انقالب امرى بنيادى و پىگيرنده است .اين انقالب ھنوز مرحله َ
اعراف
ِ
خود را میگذراند و کارش را ھم با روشى منظم پيش میبرد .تا  ٢دسامبر
 ،١٨٥١فقط نيمى از تدارکاتش را انجام داده بود ،و حاال به نيمه دوم
میپردازد .ابتدا قوه پارلمانى را تکميل میکند تا بعد بتواند سرنگونش کند.
ھمين که به اين ھدف رسيد ،به تکميل قوه اجرايى میپردازد ،به شکل کامل
عيارش درمیآورد ،منزوىاش میکند ،ھمه سرزنشھا را متوجه وى میسازد
تا بتواند تمامى نيروى تخريبىاش را بر آن متمرکز کند ،و ھمين که تدارکات
نيمه دوم کار انجام شد ،آن وقت است که اروپا )از فرط حيرت( از جا میپرد و
شادمانه فرياد میکشد" :عجب نقبى زدى ،موش کور پير!"
اين قوه اجرايى ،با سازمان وسيع ديوانى و نظامیاش ،با دستگاه دولتى پيچيده
و مصنوعیاش ،با سپاه نيم ميليونى کارمندان و ارتش پنج ميليونى
تن جامعه فرانسوى را
سربازاناش ،اين ھيأت
انگلى وحشتناک ،که تمامى ِ
ِ
چونان غشائى پوشانده و ھمه منافذش را مسدود کرده است ،در عھد سلطنت
مطلق ،و به ھنگام زوال فئوداليته ،که خود نيز به سقوط آن کمک کرد ،تشکيل
اعيانى مالکان عمده ارضى و شھرھا ،به ھمان ميزان از
گرديد .امتيازات
ِ
اختيارات قدرت دولت تبديل شد ،صاحبان عناوين فئودالى به کارمندان عاليرتبه
فئودالى متناقض قرون
حقوقبگير تبديل شدند ،و نقشه رنگارنگ حقوق
ِ
وسطايى به برنامه کامل منظم قدرت دولتى ،که کار آن چونان کار يک
کارخانه ،منقسم و متمرکز است تبديل گرديد .نخستين انقالب فرانسه ،که
ھدفاش در ھم شکستن تمام قدرتھاى مستقل ،محلى ،ايالتى ،شھرى و واليتى،
به منظور ايجاد وحدت بورژوايى ملت بود میبايست ھم کارى را که سلطنت
مطلق آغاز کرده بود ،يعنى تمرکز را ،ناگزير توسعه دھد و ھم وسعت
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اختيارات و دستگاه ادارى قدرت حکومتى را .ناپلئون اين دستگاه ادارى را
تکميل کرد .سلطنت حقانى و سلطنت ژوئيه فقط تقسيم کار بيشترى را در اين
دستگاه وارد کردند ،تقسيم کارى که به موازات پيدايش گروهھاى صاحب منافع
جديد ،و در نتيجه ،مصالح تازه ادارى در داخل جامعه بورژوايى ،به تدريج
افزايش میيافت .ھر نفع مشترکى بیدرنگ از جامعه تفکيک گرديد و به
عنوان يک نفع برتر ،يک نفع عمومى ،از حيطه عمل اعضاى جامعه خارج
شد ،از پل و مدرسه و امالک متعلق به آبادى در کوچکترين مزرعهھا گرفته تا
راه آھن ،اموال ملى و دانشگاهھا ،به صورت موضوع فعاليت حکومتى درآمد.
باألخره جمھورى پارلمانى براى مبارزه با انقالب خود را مجبور ديد که با
اتخاذ سياست شدت عمل و اقدام به سرکوبى ،وسايل کار و تمرکز قدرت
شکستن اين
حکومتى را تقويت کند .تمامى شورشھاى سياسى ،بجاى درھم
ِ
ماشين حکومتى به تقويت و تکميل آن کمک کردهاند ،احزابى که ھر کدام به
ِ
نوبه خود براى کسب قدرت مبارزه کردند ،فتح اين بناى عظميم دولت را
چونان غنيمت اصلى فاتح دانستهاند.
ولى در عھد سلطنت مطلق ،در دوره نخستين انقالب و دوره ناپلئون،
بوروکراسى چيزى جز وسيلهاى براى تدارک سلطه طبقه بورژوازى نبود .در
دوره احياء سلطنت ،در دوره لوئى فيليپ ،در دوره جمھورى پارلمانى،
صرف نظر از کوششھايى که براى شکل دادن به خود به عنوان
بوروکراسىَ ،
نيرويى مستقل انجام داد ،ابزار طبقه مسلط بود.
تنھا در دوره ناپلئون دوم است که دولت به نظر میرسد کامال مستقل شده
است .ماشين دولت در برابر جامعه بورژوايى به نظر میرسد آنچنان تقويت
شده است که ديگر براى وى مھم نيست که آدمى ھمچون رئيس جمعيت ١٠
دسامبر باالى سرش باشد ،عيار خود ساخته از خارجه آمدهاى که مشتى
سربازنماى مست ،که با عرق و کالباس سبيلھايشان چرب شده ،و دائم ھم بايد
سر دستاش بلند کرده ،و به افتخار وى ھورا کشيدهاند .نوميدى
چرب شود ،بر ِ
اندوھگنانه ،احساس وحشتناک يأس و تحقيرى که در سينه فرانسه چنگ
انداخته و راه نفس کشيدناش را بند آورده است از ھمينجاست .فرانسه احساس
میکند که دامن ّ
عفتش را لکهدار کردهاند.
با ھمه اينھا قدرت دولت پا در ھوا نيست .بناپارت نماينده طبقه کامال
مشخصى است که حتى ميتوان گفت از پرشمارترين طبقات فرانسه است :طبقه
دھقانان خردهمالک.....
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تا آنجا که ميليونھا خانواده دھقانى در شرايط اقتصادىاى بهسر میبرند که
آنھا را از يکديگر جدا میسازد ،و نوع زندگى ،منافع و فرھنگ آنھا را با
زندگى ،منافع و فرھنگ ديگر طبقات جامعه در تضاد میگذارد میتوان آنھا
را طبقهاى واحد دانست .اما اين خانوادهھا از آنجا که بين دھقانان خردهمالک
فقط پيوندى عملى وجود دارد ،و از آنجا که شباھت منافع آنان موجب ھيچگونه
اشتراکى ،ھيچگونه ارتباط ملى يا سازمان سياسى در بين آنان نيست ،طبقه
محسوب نمیشوند .به ھمين دليل اينان از دفاع از منافع طبقاتى خود به نام
خويش ناتوانند و نمیتوانند اين کار را از طريق مجلس يا با وساطت آن انجام
دگى آنان را
دھند .آنان قادر نيستند خود نماينده خويش باشند و ديگرى بايد نماين ِ
بهعھده بگيرد .نمايندگانشان نيز بايد در عين حال در نظر آنان در حکم
اربابشان ،به مثابه اقتدارى برتر ،در حکم نيروى حکومتى به معناى مطلق
کلمه باشند که از آنان در برابر ديگر طبقات حمايت میکند و باران و ھواى
مساعد را از آسمان بر آنان نازل میسازد .بنا براين عالىترين وجه بيان نفوذ
سياسى دھقانان خردهمالک در تبعيت جامعه نسبت به قوه اجرايى متجلى
میشود...
ولى بھتر است دچار اشتباه نشويم .خاندان بناپارتھا نماينده دھقان انقالبى
سنتى محافظه کار است؛ نه آن دھقانى که خواستار
نيست ،بلکه نماينده دھقان
ِ
اجتماعى ھستى خويش است که در ھمان قطعه زمين
رھايى از قيد شرايط
ِ
خردهمالکى خالصه میشود ،بلکه آن دھقانى که ،برعکس ،خواھان تقويت اين
شرايط است؛ نه آن دسته از مردم روستاھا که میخواھند جامعه کھن را با
نيروى خود و به يمن ھمکارى نزديک با شھرھا براندازند ،بلکه برعکس ،آن
دھقانى که به دليل مقيد بودناش در اين نظام کھن ،خواستار آن است که خود و
خانوادهاش ،در پرتو شبحى که از امپراتورى در ذھن اوست ،از ھمه آفات
مصون بمانند و ھمواره جزو بھرهمندان باشند .خاندان سلطنتى بناپارتھا
نماينده بيدارى نيست ،نماينده موھومپرستى دھقانى است ،نماينده داورى دھقان
که نه ،نماينده پيشداورى اوست ،نماينده آينده که نه ،نماينده گذشته،نماينده سون
که نه ،نماينده وانده است...
بناپارت ،حکم قوه اجرائى مسقل شده از جامعهاى را دارد که بنام خودش عمل
میکند و به اين عنوان احساس میکند که پاسدارى از "نظم بورژوايى" رسالت
اوست .ولى نيروى اين "نظم بورژوايى" در طبقه متوسط است .به ھمين دليل
است که بناپارت خود را به عنوان نماينده اين طبقه معرفى میکند و بيانيهھايى
با ھمين برداشت منتشر میسازد .اما ،اگر خود وى به قدرتى رسيده براى آن
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است که توانسته است نفوذ سياسى اين طبقه متوسط را در ھم بشکند ،ھمچنان
که ھر روز در ھم میشکند .بنا براين وى ]در واقع[ ،نقش رقيب نيروى
سياسى و ادبى طبقه متوسط را بازى میکند .ولى او با حمايت از منافع مادى
اين طبقه ،قدرت سياسیاش را دوباره زنده میکند .به ھمين دليل ،راه چاره وى
اين است که ضمن از بين بردن معلول ،در ھر جايى که سر و کلهاش پيدا شود،
علت را نگاه دارد .در حالى که اين ھمه بدون اينکه مختصر اشتباھى در
تشخيص علت و معلول رخ دھد امکانپذير نيست ،چون علت و معلول ،ھر دو،
در ضمن عمل و تأثير متقابل خود ،خصلت متمايز کننده خويش را از دست
میدھند .اينجاست که به فرمآنھاى تازهاى نياز پيدا میشود تا خط تمايز را با
آنھا پاک کنند .بناپارت ،در عين حال ،به عنوان نماينده دھقانان و مردم ،با
بورژوازى مخالفت میکند و خواستار آن است که در چارچوب جامعه
بورژازى ،به عنوان مرجعيت عام جامعه از منافع طبقات پايين دفاع کرده
سعادت آنھا را تضمين کند .اينجا است که فرمآنھاى تازهاى صادر میشود که
پيشاپيش ھوش از سر دولتمردان "سوسياليستھاى حقيقى" میربايد .ولى
بناپارت قبل از ھر چيز در نقش رئيس جمعيت  ١٠دسامبر ،نماينده لمپن-
پرولتاريا ،قشرى که خود او بدان تعلق دارد ،و اطرافيان و حکومت و ارتش
وى ھمه از ھمان قشر ھستند ،ظاھر میشود؛ ھدف اين گروه ،قبل از ھر چيز،
مراقبت از منافع خويش و بهجيب زدن پولھاى "بختآزمايى کاليفرنيا" از
خزانه عمومى است .بناپارت ،با فرمان ،بى فرمان و به رغم ھمه فرمآنھايى
که صادر میکند حقا که رئيس جمعيت  ١٠دسامبر است«.
مارکس در اين اثر به مقايسه و تفاوتھای انقالبات بورژوائی و انقالبات
پرولتری میپردازد ،و میگويد که انقالبات بورژوائی ،به گذشته پناه میبرند و
از گذشته مدد میگيرند ،اما انقالبات پرولتری به آينده نظر دارند و تمام
خرافات گذشته را جاروب میکنند.
»انقالب اجتماعى قرن نوزدھم چکامه خود را از گذشته نمیتواند بگيرد ،اين
چکامه را فقط از آينده میتوان گرفت .اين انقالب تا ھمه خرافات گذشته را
نروبد و نابود نکند قادر نيست به کار خويش بپردازد .انقالبھاى پيشين به
يادآورى خاطرهھاى تاريخى جھان از آن رو نياز داشتند که محتواى واقعى
خويش را بر خود بپوشانند .انقالب قرن نوزدھمى به اين گونه يادآورىھا
نيازى ندارد و بايد بگذارد که ُمردگان سرگرم دفن ُمردهھاى خويش باشند تا
خود به محتواى خويش بپردازد .در گذشته ،مضمون به پاى عبارت نمیرسيد،
اکنون عبارت است که گنجايش مضمون را ندارد......
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انقالبھاى بورژوايى ،از نوع انقالبھاى قرن ھيجدھم ،با سرعت تمام از
دراماتيک ھر يک از انقالبھا
يک کاميابى به کاميابى ديگر میرسند .آثار
ِ
روز از خود
بيش از ديگرى است .آدمھا و اشياء غرق نور و آتشاند ،و روز،
ِ
بیخودى است .اما اين ھمه دوامى ندارد و طولى نمیکشد که اين شور و
شوقھا به نقطه اوج خود میرسد؛ و جامعه به دورانى طوالنى از پشيمانى ،در
حالتى فرو میرود که ھنوز فرصت نيافته است کاميابىھاى دوران توفان و
التھاباش را با آرامش و سنجيدگى جذب و ھضم کند .انقالبھاى پرولتاريايى
برعکس ،مانند انقالبھاى قرن نوزدھم ،ھمواره در حال انتقاد کردن از
خويشاند ،لحظه به لحظه از حرکت باز میايستند تا به چيزى که بنظر میرسد
انجام يافته ،دوباره بپردازند و تالش را از سر گيرند ،به نخستين دودلىھا و
ناتوانیھا و ناکامیھا در نخستين کوششھاى خويش بىرحمانه میخندند ،رقيب
را به زمين نمیزنند مگر براى فرصت دادن به وى تا نيرويى تازه از خاک
برگيرد و به صورتى دھشتناکتر از پيش ،روياروىشان قد َ َ
علم کند ،در برابر
بيکرانى نامتعين ھدفھاى خويش ،بارھا و بارھا عقب مینشينند تا
عظمت و
ِ
آن لحظهاى که کار به جايى رسد که ديگر ھرگونه عقب نشينى را ناممکن
خود اوضاع و احوال فرياد برآورند که " ُ
رودس ھمينجاست ،ھمينجا
سازد و
ِ
است که بايد جھيد! گل ھمينجااست ،ھمينجااست که بايد رقصيد!«

مارکس ،رھبر حزب جھانی کارگران -انترناسيونال اول

شکست انقالبات  ١٨۴٨ - ۴٩و سلطهی ارتجاع در اروپا ،منجر به رکود
سياسی جنبشھای انقالبی کارگری و جنبشھای انقالبی  -دمکراتيک گرديد.
آزادیھای سياسی محدود نيز برچيده شد .تشکلھای کارگری زير فشار قرار
گرفتند و اغلب غير قانونی اعالم گرديدند .اعتصابات ممنوع و کارگران
پيشرو ،دستگير و روانه زندان شدند يا ناگزير به مھاجرت گرديدند.
اين اوضاع منجر به عقبنشينی طبقه کارگر و تغيير شکل مبارزه ،از
مبارزهای سياسی به مبارزهای اقتصادی گرديد .سرمايهداری يک بحران
اقتصادی  -سياسی را پشت سر گذارد و وارد يک دورهی رونق اقتصادی شد.
مارکس ،حدوداً از اوايل سال  ١٨۵١به اين نتيجه رسيد که با توجه به سپری
شدن مرحله بحران اقتصادی و فرا رسيدن مرحله رونق و شکوفايی اقتصاد،
احتمال وقوع فوری انقالبات نيست ،بلکه بايد در انتظار ماند تا سرمايهداری
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مرحله رونق اقتصادی را پشت سر بگذارد و دوباره وارد مرحله بحران گردد
تا اعتالی مجددی در جنبش رخ دھد.
اين مسئله منجر به بروز اختالف در درون اتحاديه کمونيست گرديد .گروھی
به رھبری ويليچ وشاپر ،با اين ارزيابی مخالف بودند .آنھا ارادهگرايی را
جايگزين تحليل واقعيت عينی کرده بودند و ھم چنان سازماندھی برای برپايی
يک انقالب ديگر در آلمان را وظيفه مبرم اتحاديه میدانستند .اين اختالف،
سرانجام ،منجر به انشعاب در اتحاديه کمونيست گرديد.
در بحبوحه اين اختالفات ،اتحاديه کمونيست در آلمان مورد يورش پليس قرار
گرفت و اعضای آن دستگير شدند .مارکس در نوشتهای تحت عنوان "افشاگری
درباره محاکمه کمونيستھا در کلن" ،شيوهھای پليس را محکوم کرد و از
اعضای اتحاديه دفاع نمود .در پی اين حوادث ،مارکس و انگلس صالح ديدند
که اتحاديه را منحل سازند.
در دوره پس از انحالل اتحاديه کمونيست ،مارکس از طريق ارتباطاتی که با
کمونيستھا و فعاالن جنبش کارگری کشورھای مختلف جھان داشت و مقاالتی
که در نشريات انتشار میداد ،برای اشاعه سوسياليسم نوين تالش میکرد .تا
وقتی که بحران اقتصادی  ١٨۵٧فرا رسيد و اعتالی مجددی در جنبش
کارگری پديد آمد ،مارکس و انگلس صدھا مقاله در مورد مسايل مختلف
اقصادی ،سياسی و اجتماعی در روزنامه نيويورک ديلی تريبيون و مطبوعات
کارگری نوشتند .تحليل رويدادھای مھم بينالمللی ،مناسبات و منازعات
دولتھای سرمايهداری ،جنگ کريمه ،مسايل ملی  -مستعمراتی ،مورد لھستان،
چين ،ھندوستان ،ايران ،افغانستان ،مسايل مربوط به انقالب اسپانيا ،سرواژ در
روسيه ،بردهداری در آمريکا ،ارزيابی اوضاع اقتصادی و نقد اقتصاد
بورژوايی و باالخره مسايل سياسی  -اجتماعی و طبقاتی ھر يک از کشورھای
اروپايی ،مھمترين آثار مارکس را در اين سالھا تشکيل میدھند که اکنون در
مجموعه انگليسی آثار مارکس و انگلس از جلد  ١٠تا  ١۶جمعآوری شدهاند.
ھمکاری نزديک مارکس با مطبوعات کارگری ،به ويژه با نشريه رفرم ،در
اياالت متحده و بيش از آن با نشريه خلق ،متعلق به جنبش کارگری انگليس،
موسوم به چارتيسم بود .مارکس تالش فراوانی برای تقويت اين جريان راديکال
جنبش کارگری که برای احيای مجدد جنبش چارتيست میکوشيد ،مبذول داشت.
مقاالت متعددی برای تقويت اين گرايش راديکال نوشت .وی توجه خاصی به
گشايش پارلمان کارگری منچستر داشت که با ابتکار خود کارگران ،ھدف

زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و آﻣﻮزشﻫﺎي رل ﻣﺎرﻛﺲ

۶١

خويش را ايجاد يک سازمان طبقاتی سراسری از طريق اتحاد تمام سازمانھای
اتحاديهای و کارگران غير سازمان يافته قرار داده بود.
بروز بحران اقتصادی  ١٨۵٧صحت پيشبينیھای علمی مارکس را نشان
داد .اکنون زمان آن فرا رسيده بود که نتيجه تمام مطالعات و يافتهھای اقتصادی
خود را که از  ١٨۴٠آغاز شده بود ،به شکلی ھمه جانبه جمعبندی کند .به رغم
بيماری مداوم و تالش برای تأمين ھزينهھای زندگی خانوادهاش ،از ھر
فرصتی در روز برای ادامه تحقيقاتش در کتابخانه موزه بريتانيا استفاده میکرد
و شبھا مشغول نوشتن طرح اوليه اثری بود که بعدھا به نام "کاپيتال" انتشار
يافت.
تا ماه مه  ،١٨۵٨دستنويس اولين طرح خام کاپيتال را تحت عنوان
"طرحھای نقد اقتصاد سياسی" آماده کرد .اما پيش از آن که آغاز به پرداخت
کردن طرح نمايد ،يک مقدمه برای اثر آتی خود نوشت که گر چه ناتمام باقی
ماند ،اما به ويژه در توضيح روش علمی وی حائز اھميت فراوان است .ھمان
گونه که در ھمين مقدمه نيز به آن اشاره شده است ،برنامه وی اين بود که
اثرش مشتمل بر  ۶بخش باشد .سرمايه ،مالکيت ارضی ،کار مزدبگيری،
تجارت بينالمللی  ،بازار جھانی و دولت.
بر مبنای دستنوشتهھای اوليه ،در " ،١٨۵٩سھمی در نقد اقتصاد سياسی"
انتشار يافت .در فاصله  ١٨۶١تا  ،١٨۶٣يک نسخه جديد از کار خود را
نوشت .اين دستنوشتهھا در واقع ،شکل پرداخت شده ،محتويات کاپيتال ھستند
که ھنوز نھايی نشدهاند.
در حالی که مارکس در تدارک نھايی کردن اثر خود برای انتشار بود ،يکی
از آرزوھای ديرينه وی ،حزب جھانی کارگران ،در حال متولد شدن بود.
ھنگامی که در  ،١٨۵٧بحران اقتصادی فرا رسيد ،جنبشھای انقالبی اعتالی
مجدد يافتند .اعتصابات گسترده کارگران انگليس ،وقوع قيامھايی در فرانسه و
نيز لھستان ،پیآمد مستقيم اين بحران و روی آوردی کارگران به مبارزه
سياسی بود.
تحوالتی که در دوران رونق اقتصادی رخ داده بود ،نتايج مثبتی برای طبقه
کارگر نيز به ھمراه داشت .از جمله اين که کميت کارگران ،به ويژه کارگران
صنعتی ،افزايش قابل مالحظهای يافت .تمرکز بيشتری در زمينه صنايع و گرد
آمدن ھر چه بيشتر کارگران در زير يک سقف رخ داد .بھبود ارتباطات ،بر
رفت و آمد و تماس کارگران با يکديگر افزود .روحيه ھمبستگی در صفوف
کارگران تقويت گرديد .زير فشار کارگران ،دولتھا ناگزير شدند تا اواخر دھه
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 ۵٠تدريجا ً موانع و محدوديتھای ايجاد شده عليه کارگران را کاھش داده يا
بردارند .در  ١٨۶٠شورای اتحاديهھای لندن شکل گرفت .در آلمان ،اتحاديه
عمومی کارگران در  ١٨۶٣تشکيل گرديد .کارگران به ويژه در انگليس و
فرانسه به مبارزه سياسی روی آورده بودند .ھمه اين فاکتھا نشان از رشد
آگاھی و سازمانيافتگی کارگران در سطحی کامالً جديد داشت .کارگران به
ضرورت ايجاد يک تشکيالت بينالمللی ،چيزی بسيار فراتر از "دمکراتھای
برادری"  ١٨۴٢و حتا "اتحاديه کمونيست" پی برده بودند .در ماه مه ،١٨۶٢
يک نمايشگاه بينالمللی صنعتی در لندن گشايش يافته بود که کارگران فرانسوی
و آلمانی نيز در آن حضور يافتند .ديدار آنھا با رھبران اتحاديهھای کارگری
انگليس به برقراری پيوندھای نزديکتر و با دوامتری ميان کارگران انگليسی،
فرانسوی ،آلمانی و غيره انجاميد .ايده ايجاد يک سازمان بينالمللی در ميان
کارگران مطرح شد .وقتی که قيام مردم لھستان در  ١٨۶٣رخ داد ،کارگران
انگليسی که به حمايت از اين قيام برخاسته بودند ،از کارگران فرانسوی دعوت
کردند که در ميتينگ آنھا شرکت کنند .در پی ديداری که در جريان اين
ميتينگ ،ميان رھبران شورای اتحاديهھای لندن و ھيئت نمايندگی فرانسه
صورت گرفت ،آنھا تصميم گرفتند که يک کميته تشکيل دھند تا به تدوين
سندی پيرامون اھداف سازمان بينالمللی بپردازد و با کارگران کشورھای ديگر
ارتباط برقرار نمايد .اين کميته با انجمنھای مختلف کارگری تماس گرفت و از
آنھا دعوت به حضور در يک اجالس بينالمللی کارگری نمود .يکی از اين
تشکلھا ،انجمن آموزشی کارگران آلمانی بود که طرفدار نظرات مارکس بود.
از مارکس نيز برای حضور در اين اجالس دعوت به عمل آمد.
در  ٢٨سپتامبر  ،١٨۶۴اجالس افتتاحيه انترناسيونال اول ،به نام "انجمن
بينالمللی کارگران" برگزار شد .اجالس ،کميتهای را انتخاب کرد که تا
برگزاری کنگره ،قواعد و مقررات انجمن را آماده سازد .اين کميته که در
حقيقت نقش کميته مرکزی را بر عھده داشت ،يک کميته جانبی ايجاد کرد که
آن ھم حدوداً نقش کميته اجرايی را داشت .مارکس ،برجستهترين عضو اين ھر
دو کميته بود و سرانجام نيز برنامه و اساسنامه انترناسيونال اول را نيز وی
تھيه و تنظيم نمود.
وقتی دشواری و در ھمان حال عظمت کار مارکس در نگارش اسناد
برنامهای و اساسنامهای فوقالذکر درک میشود که در نظر داشته باشيم ،در آن
مقطع ،اغلب کارگران ھنوز تحت تأثير جريانات سوسياليسم خردهبورژوايی و
بورژوائی و جريانات رفرميست و سکتاريست قرار داشتند .يا رسما ً خود را
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وابسته به پرودونيسم ،الساليسم ،اوئنيسم ،تعاونیگرايی و سنديکاليسم
میدانستند .در چنين وضعيتی ،انترناسيونال اول نمیتوانست تنھا سازمانھای
سياسی طبقه کارگر کشورھای مختلف را که تعدادشان ھنوز محدود بود،
دربرگيرد .بلکه اتحاديهھا ،تعاونیھا ،انجمنھای کمک متقابل نيز عضو آن
بودند .بنا بر اين ،میبايستی با توجه به سطح آگاھی کارگران کشورھای
مختلف ،اتحاد طبقاتی آنھا حفظ گردد و ارتقا يابد و در ھمان حال استقالل
طبقاتی کارگران برای کسب قدرت سياسی و برپايی انقالب اجتماعی پرولتری
تأمين شود.
اين که مارکس با چه استادی و مھارتی اين وظيفه دشوار را انجام داد تا بتواند
با اھداف و وظايف سازمان بينالمللی کارگران انطباق داشته باشد ،خطابيه
افتتاحيه و اساسنامه موقت به خوبی آن را نشان میدھد .خود وی در نامهای که
در  ۴نوامبر  ١٨۶۴به انگلس نوشت ،و تمام آن چه را که از جلسه افتتاحيه تا
تصويب اسناد برنامهای و اساسنامهای توسط شورای عمومی رخ داده بود،
توضيح داد ،بر اين نکته مھم و بسيار آموزنده تأکيد میکند که آن چه راھنمای
عملاش بود ،پایبندی به اصول و انعطاف در تاکتيک بوده است .از جمله وی
نوشت» :بسيار دشوار بود که مطالب را طوری تنظيم کنم ،تا اين که نگرش ما
از نقطه نظر کنونی جنبش کارگری به شکلی قابل قبول ظاھر گردد ...زمان
میبرد تا وقتی که جنبش از نو احيا شده ،امکان شجاعت بيان گذشته را بدھد.
الزم است که در کردار استوار و در روش منعطف بود«.
مارکس در خطابيه افتتاحيه انجمن بينالمللی کارگران ،پس از تحليل اوضاع
اقتصادی و سياسی به ويژه اروپا پس از  ١٨۴٨تا  ،١٨۶۴تحوالتی که
سرمايهداری در اين دوره از سر گذرانده است و نيز موقعيت اقتصادی و
سياسی طبقه کارگر ،نتيجه میگيرد که» :کسب قدرت سياسی وظيفه سترگ
طبقات کارگر شده است «.بالفاصله پس از آن نيز نياز به حزب سياسی طبقه
کارگر را به عنوان پيش شرط ضروری برای پيروزی ذکر میکند و ادامه
میدھد» :به نظر میرسد که آنھا اين مسئله را دريافتهاند .چرا که در
انگلستان ،آلمان ،ايتاليا و فرانسه تالشھا و اقدامات ھمزمانی برای تجديد
سازماندھی سياسی حزب کارگران صورت گرفته است .آنھا يک عنصر
پيروزی را که ھمانا کميت است ،در اختيار دارند .اما اين کميت ،ھنگامی
میتواند توازن قوا را به نفع آنھا بر ھم بزند که کارگران متحد شده و آگاھی
راھبر آنھا باشد .تجربه گذشته نشان داده است که چگونه بی توجھی به پيوند و
ھمبستگی برادرآنھای که بايد ميان کارگران کشورھای مختلف وجود داشته
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باشد و آنھا را در مبارزاتشان برای رھايی به پشتيبانی قدرتمند از يکديگر
وادارد ،با عدم موفقيت تالشھای مشترک آنھا ،مجازات خواھد شد«.
طرح دو نکته مھم ،يعنی کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و نياز به
حزب سياسی ،تا ھمين جا نيز مرزبندی روشنی با رفرميسم و آنارشيسم در
جنبش کارگری بود .خطابيه ،با شعار مانيفست" ،کارگران تمام کشورھا متحد
شويد" ،به پايان میرسيد.
در مقدمه آييننامه موقت انجمن بينالمللی کارگران )انترناسيونال اول( نيز،
مارکس عمدتا ً بر نکاتی تأکيد میکند که در مانيفست آمده بود .در اين مقدمه
آمده است:
»رھايی طبقات کارگر بايد توسط خود طبقات کارگر صورت بگيرد و مبارزه
برای رھايی طبقات کارگر ،نه مبارزهای به خاطر کسب امتيازات و
انحصارات ،بلکه مبارزهای برای حقوق و وظايف برابر و الغای ھر گونه
سلطه طبقاتیست«.
»انقياد اقتصادی کارگر توسط انحصارگر وسايل توليد ،يعنی سر منشاءھای
زندگی ،بنياد بندگی در تمام اشکال آن ،تمام بدبختی اجتماعی ،انحطاط معنوی
و وابستگی سياسیست«.
»رھايی اقتصادی طبقات کارگر ،ھدف بزرگیست که ھر جنبش سياسی بايد
به عنوان يک مسئله از آن متابعت نمايند.
تمام تالشھايی که تاکنون در جھت آن ھدف سترگ انجام گرفته است ،به
علت فقدان ھمبستگی ميان بخشھای مختلف کارگران ھر کشور و فقدان پيوند
و ھمبستگی برادرانه اتحاد ميان طبقات کارگر کشورھای مختلف به شکست
انجاميده است.
رھايی کار نه امری محلی و ملی ،بلکه اجتماعیست که شامل تمام کشورھايی
میگردد که جامعه مدرن در آنھا وجود دارد و حل آن وابسته به مساعی و
اتحاد عملی و نظری پيشروترين کشورھاست«.
پيشرفت و تکامل انجمن بينالمللی کارگران و تحقق اھداف آن ،مستلزم افشاء
و انفراد گرايشات غير پرولتری در درون انترناسيونال و جنبش بينالمللی طبقه
کارگر بود .از ھمين رو ،مارکس از ھمان آغاز ،مبارزه نظری عليه جريانات
رفرميست و آنارشيست را آغاز نمود .در بخشی از خطابيه افتتاحيه به يکی از
اين انحرافات متداول در آن دوران که ھمانا تعاونیگرايی بود ،پرداخت و با
توضيح حد و حدود و نقش و تأثيرگذاری مثبت آن ،اين ديدگاه را که گويا از
طريق بسط و گسترش تعاونیھا میتوان نظام سرمايهداری را برانداخت ،رد
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کرد و دگرگونی اقتصادی را با کسب قدرت سياسی توسط کارگران مرتبط
دانست .وی تأکيد کرد» :کار تعاونی ھر آن چه که در اصل عالی و در عمل
مفيد باشد ،معھذا اگر در دايره محدود تالشھای تصادفی کارگران مجزا و
منفرد باقی بماند ،ھرگز قادر نخواھد بود ،رشد تصاعد ھندسی انحصار را
متوقف و تودهھا را رھا سازد .حتا نمیتواند به شکلی محسوس از بار بدبختی
آنھا بکاھد ...برای نجات تودهھا کار تعاونی بايد در ابعادی ملی توسعه يابد و
بالنتيجه با وسايل ملی پرورده و رشد داده شود «.وی سپس "کسب قدرت
سياسی" را وظيفه بزرگ طبقه کارگر اعالم میکند.
در مراحل اوليه حيات انترناسيونال اول ،مھمترين فرقهای که از نفوذ قابل
مالحظهای در ميان کارگران ،به ويژه در فرانسه ،بلژيک و سوئيس برخوردار
بود ،فرقهی پرودونيست بود که حامل نظراتی مضر و زيانبخش برای جنبش
طبقاتی کارگران بود .پرودونيستھا نظراتی را به عنوان سوسياليسم ارائه
میدادند که در حقيقت چيز ديگری جز حک و اصالح در نظم موجود
سرمايهداری نبود و نمیتوانست بنيآنھای اين نظام را دگرگون سازد .آنھا بر
اين اعتقاد بودند که گويا از طريق ايجاد تعاونیھای توليد و مصرف و يک
سيستم اعتباری ،میتوان تدريجا ً نظام سرمايهداری را برانداخت .پرودونيستھا
نظری منفی نسبت به اتحاديهھا و اعتصابات داشتند .منشأ ھر گونه شر
اجتماعی را دولت میدانستند ،با اقدام سياسی و مبارزهی سياسی مخالف بودند،
ھر گونه تمرکز را نفی میکردند و از فدراليسم دفاع مینمودند .قبل از ھر چيز
اين گرايش میبايستی در درون کارگران افشا و منفرد گردد.
موج اعتصاباتی که در آن ايام به خاطر افزايش دستمزد ،کشورھای
سرمايهداری را فرا گرفته بود و موضعی که انترناسيونال میبايستی در قبال
اين اعتصابات و افزايش دستمزد اتخاذ نمايد ،فرصتی مناسب پيش آورد تا
جناح پرولتری نه تنھا مواضع پرودونيستھا و السالينھای آلمانی را در
مخالفت با اتحاديهھا و اعتصابات که آن را تخطی به حق آزادانه کار و جريان
عادی توليد و تباھی بیمعنای تالشھا و وسايل میدانستند ،افشا نمايد و مواضع
اوئنيستھا و قانون مفرغين دستمزدھای السالينھا را بی اعتبار نمايد ،بلکه
اتحاديهگرايی صرف را که به خط مشی اتحاديهھای کارگری انگليس تبديل
میشد ،مورد انتقاد قرار دھد .خالصه کالم ،نقش و جايگاه واقعی مبارزه
اقتصای طبقه کارگر را روشن سازد و مواضع خود را به کرسی بنشاند.
در جريان بحث شورای عمومی در مورد نقش اتحاديهھا و اعتصابات و
مسئله دستمزد در بھار  ،١٨۶۵مارکس در اجالس  ٢٠و  ٢٧ژوئن گزارشی
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ارائه داد که بعدھا تحت عنوان "مزد ،بھا ،سود" منتشر گرديد .مارکس در اين
گزارش ،مسئله دستمزد و استثمار ،قيمتھا و ماھيت سود را مورد بررسی
علمی قرار داد .او در پاسخ به وستون اوئنيست که ادعا میکرد افزايش دستمزد
موجب بھبود وضع طبقه کارگر نمیشود ،چون به گفته او افزايش دستمزد
باعث افزايش قيمت کاالھا میگردد که اين به نوبه خود افزايش دستمزد را
خنثا میسازد ،لذا معتقد بود که کارگران نبايد برای افزايش دستمزد مبارزه کنند
ً
اوال ،بر خالف ادعای
و فعاليت اتحاديهای را مضر میدانست ،نشان داد که
وستون ،ترقی عمومی نرخ دستمزد ،به طور کلی بر متوسط قيمت کاالھا تأثير
نمیگذارد و به افزايش قيمت کاالھا منجر نمیگردد .چرا که ارزش کاال به
حسب دستمزد تنظيم يا تعيين نمیشود بلکه به حسب کار اجتماعا ً الزم برای
توليد آن تعيين میشود .قيمت ھم چيزی نيست مگر بيان پولی اين ارزش.
مارکس در ادامه بحث خود ،پس از بررسی اين مسئله که ارزش نيروی کار ھم
مثل ھر کاالی ديگری به حسب مقدار کاری معين میشود که برای توليد آن
الزم است ،يا به عبارت ديگر» ،برحسب ارزش وسايل زندگی معين میشود
که برای توليد ،بسط ،حفظ و جاودانه کردن نيروی کار ضروری است« و نيز
توضيح اين مسئله که چگونه کارگران ارزش اضافی توليد میکنند و استثمار
میشوند ،اثبات نمود که افزايش دستمزد ،نه به افزايش قيمت کاالھا ،بلکه به
کاھش نرخ عمومی سود میانجامد .لذا در منازعه بر سر دستمزد ،کارگران با
تقاضای افزايش دستمزد میکوشند بخشی از آن چه را که سرمايهدار به عنوان
ً
ثانيا ،مارکس
ارزش اضافی نصيب خود میسازد ،از وی باز پس بگيرند.
نشان داد که گرايش عمومی توليد سرمايهداری افزايش متوسط دستمزدھا
نيست ،بلکه کاھش آن است .يعنی گرايش عمومی در اين است که »ارزش
نيروی کار را کما بيش تا پايينترين مرز آن پايين آورد «.پس اگر وضع بر اين
منوال است و نظام سرمايهداری دارای چنين گرايشی است ،آيا اين بدان
معناست که طبقه کارگر بايد دست از مقاومت و مبارزه در برابر تعرضات و
دستبردھای سرمايه بردارد و تالش برای بھبود موقتی وضع خويش را با
بھرهبرداری از شرايط و امکانات مساعدی که گاه گاه پيش میآيد ،رھا سازد؟
مارکس به اين سؤال پاسخ منفی میدھد و میگويد که کارگران با مبارزه خود
میتوانند اين گرايش را خنثا سازند .عالوه بر اين ،مبارزه برای افزايش
دستمزد ،میتواند توانايی کارگران را برای مبادرت به نھضتی گستردهتر عليه
سرمايه افزايش دھد .لذا میگويد اگر کارگران اين مبارزه را رھا سازند »به
صورت توده بی مباالت مستمندان منحطی در خواھند آمد که در جبين آنھا
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نور رستگاری نخواھد بود ...اگر کارگران در برخوردھای روزانه خويش با
سرمايه سستی روا دارند ،بدون شک توانايی مبادرت به نھضتی گستردهتر را
از دست خواھند داد« .
مارکس در اين جا بار ديگر تأکيد نمود که مقاومت کارگران در برابر تنزل
دستمزدھا و مبارزه برای افزايش آن ،ضرورتیست که از ماھيت خود نظام
سرمايهداری ناشی میگردد» .با سيستم کار مزدی ارتباط ناگسستنی دارد و
ھمانا آفريده اين واقعيت است که کار با کاال يکسان شده است «.سپس مارکس
بر ضرورت عمل اتحاديهھا و موفقيت آنھا به عنوان مراکز مقاومت در برابر
سرمايه تأکيد نمود .در اين گزارش نوک اصلی حمله مارکس متوجه
پرودونيستھا و السالينھا بود ،اما وی جريان راست اتحاديهگرا را نيز که
مبلغ اتحاديهگرايی صرف بود و مبارزه اقتصادی روزمره را تقديس میکرد و
شعار اصلی خود را "دستمزد عادالنه برای روزکار عادالنه" قرار داده بود،
مورد حمله قرار داد و نظرات آنھا را افشا نمود.
مارکس پس از آن که به اھميت اتحاديهھا و موفقيتھای آنھا اشاره میکند،
میافزايد ،در عين حال ناکامی آنھا در برخی موارد به علت عدم استفاده
صحيح از نيرویشان است .عدم موفقيت آنھا به طور کلی در اين است که به
جای به کارگيری و استفاده از نيروی سازمان يافته خود به عنوان اھرمی برای
رھايی طبقه کارگر يعنی الغای نھايی نظام مبتنی بر کار مزدی ،خود را به
جنگ چريکی عليه عواقب و آثار نظم موجود محدود میسازند و میگويد:
»طبقه کارگر نبايد در مورد نتايج نھايی اين مبارزهی روزمره گرفتار مبالغه
شود .او نبايد از ياد ببرد که در اين مبارزهی روزانه فقط عليه معلولھا مبارزه
میکند و نه عليه عللی که زاييده آنھا است .فقط جلوی گرايشی را که موجب
بدتر شدن وضع اوست میگيرد ،ولی جھت آن را تغيير نمیدھد .مسکن به کار
میبرد ،ولی بيماری را درمان نمیکند .پس کارگران نبايد فقط به اين
درگيریھای ناگزير پارتيزانی که پيوسته در اثر تشبثات غارتگرانه قطع
نشدنی سرمايه و يا در اثر وضع بازار به وجود میآيد ،قناعت ورزند.
آنان بايد دريابند که سيستم کنونی با ھمه بينوايیھايی که ھمراه میآورد ،در
عين حال موجد آن شرايط مادی و شکلھای اجتماعی است که برای دگرگونی
اقتصادی جامعه ضرورت دارد .کارگران به جای شعار محافظهکارانه
"دستمزدھای عادالنه برای روزکار عادالنه" بايد اين شعار انقالبی را بر پرچم
خود بنويسند" :امحای سيستم کارمزدوری! «
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در پی اين گزارش و مباحثات مربوط به آن ،قطعنامهای به تصويب رسيد که
از اتحاديهھا میخواست نيروی سازمان يافته خود را برای رھايی طبقه کارگر
يعنی الغای نھايی سيستم کارمزدی به کار بندند.
پذيرش مواضع مارکس در مورد نقش و جايگاه مبارزه اقتصادی و اتحاديهھا
و ايضا ٌ عليه اتحاديهگرايی صرف که به خط مشی اتحاديهھای کارگری انگليس
تبديل میشد ،گام مھمی به پيش در راستای خط مشی پرولتری انترناسيونال
اول بود.

کاپيتال )سرمايه(  -کالبد شکافی تام و تمام شيوه توليد سرمايهداری

در سال  ،١٨۶٧اثر جاودان مارکس ،کاپيتال )سرمايه( ،انتشار يافت .پيش از
اين ديديم که درک ماترياليستی تاريخ ،چگونه در آثار پيشين مارکس پرداخت
گرديد و در يک فرمولبندی جامع ارائه شد .سپس ،کاربرد مشخص آن را در
تحليل رويدادھای زنده سياسی ،در آثاری از نمونه "مبارزات طبقاتی در
فرانسه" و "ھيجدھم برومر لويی بناپارت" نشان داديم .اکنون ،مارکس اين
روش را در تجزيه و تحليل کل شيوه توليد سرمايهداری به کار میگيرد ،تمام
جوانب اين شيوه توليد را مورد بررسی قرار میدھد و به شکلی مشخص نشان
میدھد که چرا نظام سرمايهداری بايد جای خود را به نظامی کمونيستی
بسپارد.
معموالً وقتی از کاپيتال صحبت میشود ،عموما ً بر يک جنبه از خدمات
بزرگ مارکس در اين اثر تأکيد میگردد که ھمانا کشف ،توضيح و تبيين
مفصل شکل استثمار سرمايهداریست .اھميت اين کار ،البته بی بديل است .اين
کشفیست که تا وقتی مارکس راز آن را برمال نکرد ،پوشيده و پنھان مانده بود.
ارباب
کار برده به
ِ
در نظام بردهداری دوران باستان ،کامالً روشن بود که تمام ِ
بردهدار تعلق میگيرد .در دوران فئوداليسم نيز مشخص بود که رعيت ،بخشی
از کار را برای خود انجام میدھد و بخش ديگر آن را برای ارباب فئودال .اما،
در نظام سرمايهداری معلوم نبود که اين ھمه سود سرمايهدار و در نتيجه،
افزونسازی سرمايه از کجا و چگونه به دست میآيد .البته اقتصاددآنھای
خود
بورژوازی ،نظرات متعددی سرھمبندی میکردند ،تا آن را نتيجه بارآوری
ِ
سرمايه ،تالش ،ابتکار ،صرفهجويی سرمايهدار و مسايلی از اين دست معرفی
کنند .حتا سوسياليستھايی که به اين نتيجه رسيده بودند ،کارگران استثمار
میشوند ،پاسخی علمی به اين سؤال نداشتند که چگونه استثمار میشوند؟ سؤال
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اين بود ،چگونه ممکن است کارگری که نه برده دوران باستان است و نه
ارباب دوران قرون وسطا ،بلکه به عنوان يک انسان آزاد و
رعيت وابسته به
ِ
متساویالحقوق ،وارد معامله با سرمايهدار میشود و ظاھراً آزادانه نيروی
کارش را بنا به ارزش آن میفروشد ،استثمار میشود؟
مارکس ،در کاپيتال ،راز اين استثمار را که ھمانا کار پرداخت نشده کارگر و
تصاحب آن توسط سرمايهدار است ،برمال ساخت و تمام جوانب اين مسئله را
شکافت و توضيح داد .اين يکی از خدمات بزرگ مارکس به پرولتاريای جھان
بود .با اين کشف ،سالح علمی قدرتمندی در دست طبقه کارگر در مبارزه عليه
سرمايه و سرمايهدار قرار گرفت .از اين رو ،وظيفه ھر کارگر پيشرو و
آگاھیست که اين اثر را مطالعه کند و آموختهھای خود را در ميان تودهھای
کارگر تبليغ و ترويج کند و به آگاھی آنھا ياری رساند.
اما اھميت کاپيتال ،چيزی فراتر از اين خدمت بزرگ است .تا پيش از اين،
تمام زرادخانهی نظری خود را به کار گرفته بود تا
اقتصاد سياسی بورژوايیِ ،
مناسبات توليد سرمايهداری را ابدی و تغييرناپذير جلوه دھد .اقتصاددانھای
توجيهگر نظام سرمايهداری ،حتا خصلت متضاد و تعارضآميز اين نظام را
انکار میکردند و آن را "چونان ،يک ايدهآل طبيعی تکامل اجتماعی ھماھنگ
تصوير" مینمودند.
مارکس در کاپيتال ،با روش ديالکتيکی خود ،شيوه توليد سرمايهداری را
مورد يک کالبدشکافی تام و تمام قرار داد .تمام تضادھا و قوانين حاکم بر تحول
و تکامل اين شيوه توليد را با دقت علمی مورد بررسی قرار داد و آنھا را
حرکت
برمال ساخت .نشان داد که چگونه اين نظام از طريق تضادھا ،قوانين و
ِ
ً
جبرا ،به حسب يک
درونی خود ،خودش را نفی میکند و از اين رو،
ضرورت ،جای خود را به نظامی عالیتر ،نظم کمونيستی خواھد داد.
مشروط مناسبات اجتماعی
در اين اثر ،خصلت تاريخی ،گذرا ،موقت و
ِ
سرمايهداری ،در يک تحليل مشخص و زنده نشان داده میشود.
مارکس در ديباچه چاپ اول کاپيتال ،مینويسد» :آن چه را که من قصد دارم
در اين اثر تحقيق کنم ،شيوه توليد سرمايهداری و مناسبات توليدی و مبادلهھای
منطبق با آن است«.
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وی ،تحليل خود را در جلد اول کاپيتال ،از کاال ،اين پديده ظاھراً ساده ،که
ھمه روزه در جامعه سرمايهداری با آن رو به رو ھستيم ،آغاز میکند و با
تجزيه و تحليل اين سلول اقتصادی ارگانيسم سرمايهداری ،تمام تضادھای اين
نظام را به ھمراه رشد و تکامل آنھا ،راه حلھا و بنبستھایشان ،از آغاز تا
پايان آشکار میسازد .نشان میدھد که چگونه از دل نخستين تضادی که وی از
درون کاال بيرون میکشد و آن را مورد بحث قرار میدھد ،يعنی تضاد ميان
ارزش مصرف و ارزش کاال ،انبوھی از تضادھا زاده میشوند ،رشد میکنند و
در نھايت ،تنھا راه حلی که برای تضاد مادر خود ارائه میدھند ،نفی شکل
کااليی محصول کار است.
اکنون ببينيم کاال چيست؟ »کاال ،مقدمتا ً يک شيئی خارجیست که به وسيله
خواص خويش ،يکی از نيازھای انسان را رفع میکند «.نان ،لباس ،ميوه،
وسايل نقليه ،دستگاه پرس ،ماشين بافندگی و غيره ،ھر يک ،به نحوی مستقيم و
غير مستقيم نيازھای انسان را مرتفع میسازند.
پس» ،سودمندی شيئی است که آن را ارزش مصرف میسازد «.اما ھمه ما
میدانيم که اين اشيايی که برای ما دارای ارزش مصرفاند ،کسی آنھا را
مفت و مجانی به ما نمیدھد .بايد آنھا را از بازار بخريم .اينھا ،کاالھايی
ھستند که در بازار ،مبادله میشوند .نتيجه اين که ،يک کاال عالوه بر ارزش
مصرف ،دارای يک ارزش مبادله نيز ھست .اگر کمی به اين ارزش مبادله
دقيق شويم ،اين سؤال پيش میآيد که چه عاملی باعث میشود که مثالً  ١٠کيلو
گندم ،ھمان قدر بيارزد که  ٢متر پارچه ۵٠ ،عدد نان .يا به عبارت ديگر١٠ ،
کيلو گندم مساوی با  ٢متر پارچه ۵٠ ،عدد نان و غيره باشد .البد ،بايد يک
چيز مشترکی در ھمه اينھا باشد که با نسبتھای مختلف ،مساوی ھم قرار
میگيرند .واال  ١٠کيلو گندم چه ربطی میتواند با  ٢متر پارچه ۵٠ ،عدد نان يا
 ۵٠عدد تخممرغ وغيره داشته باشد.
باالخره ،بايد يک عامل مشترک ميان چيزھايی که به لحاظ کيفی با يکديگر
تفاوت دارند و نيازھای مختلف را رفع میکنند ،وجود داشته باشد ،تا مساوی
ھم دانسته شوند .اين عامل مشترک چيست؟
مارکس مینويسد» :اين عامل مشترک نمیتواند يک خاصيت طبيعی معين
ھندسی ،فيزيکی يا شيميايی کاالھا باشد .خواص طبيعی فقط تا اندازهای به
حساب میايند که کاال را سودمند میکنند و بالنتيجه ارزش مصرف به وجود
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میآورند «.روشن است که اين خواص ،کيفيت يک کاال را میسازند و آن را
از کاالھای مورد مصرف ديگر ،متمايز میکنند .در اين جا با تفاوتھا سر و
کار داريم ،نه با يکسانی و عامل مشترک .پس کيفيتھای متفاوت نمیتوانند
نقطه مشترک ،يا عامل مشترک برای يک کميت باشند .نتيجهای که به دست
میآيد ،اين است که اين عامل مشترک در ارزش مصرف کاالھا نيست .از اين
رو بايد ارزش مصرف را کنار بگذاريم و جای ديگری به دنبال اين عامل
مشترک باشيم .با اين وجود ،اين عامل مشترک در خارج از کاالھا نيست ،بلکه
مشترک در درون خود کاالھاست.
»ھر گاه ارزش مصرف کاالھا کنار گذاشته شود ،فقط برای آنھا يک
خاصيت باقی میماند و آن ،اين است که ھمه محصول کار ھستند «.نانی که
میخوريم ،لباسی که میپوشيم ،دستگاھی که با آن کار میکنيم ،ھمه ،مستثنا از
مورد مصرف خاصشان در اين نقطه مشترکاند که محصول کار انسان
ھستند.
اما در اين جا سؤالی پيش میآيد .کدام کار؟ کارھا که متفاوتاند و با ھم فرق
دارند .کار بافندهای که پارچه میبافد ،دھقانی که گندم توليد میکند ،نجاری که
ميز و صندلی میسازد ،با يکديگر متفاوتاند .بلی! درست است .منظور ھيچ
يک از اين انواع کارھای مشخص نيست و نمیتواند باشد .چرا که در آن
صورت ،نه با يک نقطه اشتراک ،نه با يک عامل مشترک ،بلکه دوباره با
اختالفات و تفاوتھا روبرو ھستيم .اين کارھا که به آنھا کار مشخص ،اطالق
میشود ،ھمان کار معين و خاصی ھستند که يک شيئی مورد مصرف را پديد
میآورند .در حقيقت وقتی ما به اين نتيجه رسيديم که اين عامل مشترک را
نمیتوان در ارزش مصرف يافت ،به اين معنا نيز بود که کار مشخص و
خاصی را که پديدآورندهی اشيای مختلف مورد مصرف است ،يعنی شکل
مشخص فعاليت توليدی ،کارھای کيفيتاً متفاوت ،اشکال مختلف کار را نيز بايد
کنار گذاشت .بنا بر اين ،وقتی که اين کار مشخص نيز کنار گذاشته شود ،چه
چيزی باقی میماند؟ کار ساده بی تمايز ،کار عام انسانی ،کاری که در آن
خصوصيات فردی کارگران محو شده باشد .در يک کالم ،کار مجرد .کار بدون
ّ
تعين .به عبارت ديگر ،مستثنا از اين که من ،کارگر نساجی باشم ،ماشينسازی
يا کشاورزی ،در  ٨ساعت کار روزانه ،مقداری انرژی جسمانی و فکری
صرف کردهام.
مارکس مینويسد» :ھر گاه ،ارزش مصرف کاالھا کنار گذاشته شود ،فقط
برای آنھا ،يک خاصيت باقی میماند و آن اين است که ھمه ،محصول کار
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ھستند .ولی در اين صورت ،محصول کار ،خود نيز تغيير شکل يافته است.
زيرا وقتی ما از ارزش مصرف آن صرفنظر کنيم ،در عين حال ،از عوامل
مادی و صوری که موجد ارزش مصرف ھستند ،چشم پوشيدهايم .اين ،ديگر
ميز ،خانه ،نخ و يا فالن شيئی مفيد ديگر نيست .کليه خواص محسوس آن تحليل
رفته است .و ھم چنين شيئی مزبور ،ديگر ،محصول کار نجار ،بنا ،نساج يا
کار مولد معين ديگر ،نيست .با زائل شدن صفت مفيد محصول کار ،خاصيت
مفيد کارھايی که اين محصول معرف آنست ،زائل میگردد و بنا بر اين اشکال
مختلفه مشخص اين کار نيز ناپديد میگردد و ديگر از ھم تميز داده نمیشوند.
مجموع آنھا به کار ھمانند انسانی ،به کار مجرد بشری تبديل میگردد .اکنون
اين کنجاله محصوالت کار را مورد توجه قرار دھيم .از محصوالت کار چيز
ديگری جز اين واقعيت شبح مانند ،جز اين کار ساده منعقد شده و بیتمايز
بشری ،يعنی صرف نيروی کار انسانی ،بدون توجه به شکل مصرف آن ،باقی
نمانده است .تنھا چيزی که میشود گفت ،اين است که مقداری کار انسانی در
آن صرف شده ،بدون اين که بتوان نحوه اين صرف کار را تعيين نمود .اين
اشياء تنھا معرف اين ھستند که در توليدشان نيروی کار انسانی صرف شده و
مقداری از کار بشر در آنھا انباشته شده است .اشياء مزبور ،از جھت اين که
تبلور اين ماده مشترک اجتماعی ھستند ،ارزش به شمار میايند ،يا کاال
ارزشند«.
در اين جا بايد دقت کرد .مارکس از "ماده مشترک اجتماعی" صحبت میکند،
تا اين اشتباه پيش نيايد که چون بحث از صرف نيروی کار انسانی ،صرف
انرژی جسمانی و فکری شده است ،برداشتی فيزيولوژيک از آن بشود و اين
ابھام پيش آيد که چون برای توليد ھر شيئی مفيد و مصرفی و انجام ھر کار
مشخص ،در ھر شکل اجتماعی ،بايد مقداری انرژی انسانی مصرف شود ،پس
در تمام اشکال اجتماعی ،حتا در جايی که محصوالت به کاال تبديل نمیشوند،
کار مجرد وجود دارد .خير! تنھا ،در آن جوامع ،در آن اشکال اجتماعی معين،
در آن شيوهھای توليدی ،کار ،به کار مجرد ،ساده و بیتمايز تبديل میگردد که
در آنھا توليد کااليی وجود دارد .مالکيت خصوصی وجود دارد و محصوالت
به کاال تبديل میشوند.
کمی اين مسئله را بيشتر مورد بحث قرار دھيم .در گذشتهھای دور ،ھنگامی
که ھنوز مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و توأم با آن طبقات و مبارزه
طبقاتی پديد نيامده بود ،مالکيت اشتراکی بر وسايل توليد حاکم بود .اعضای
جامعه اشتراکی نيازھای مصرفی خود را مشترکا ً توليد میکردند و مشترکا ً
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محصوالت را مصرف میکردند .در اين جا محصوالت برای فروش توليد
نمیشدند و تبديل به کاال نمیگرديدند ،بلکه مستقيما ً توزيع و مصرف میشدند.
روشن است که در اين جامعه اشتراکی نخستين ،انسانھا برای تأمين معاش و
توليد ،ناگزير بودند با يکديگر ھمکاری داشته باشند و نوعی تقسيم کار ،ولو در
حد طبيعی آن ،به حسب جنسيت وجود داشت .خالصه کالم ،اين که توليد از
ھمان آغاز خصلتی اجتماعی داشته است.
اما تدريجا ً تقسيم کار اجتماعی پديدار میشود .نيروھای توليدی رشد میکنند.
بارآوری کار افزايش میيابد و در درون جوامع اشتراکی ،مازاد محصول پديد
میآيد .جوامع اشتراکی ھمجوار که به محصوالت يکديگر نياز داشتند ،مازاد
محصول را معاوضه میکنند .به مرور ،مبادله محصوالت به درون خود
جوامع اشتراکی رسوخ مینمايد .مالکيت خصوصی بر وسايل توليد به وجود
میآيد .جوامع اشتراکی از ھم میپاشند و جامعه طبقاتی جای آنھا را میگيرد.
اکنون ديگر ،توليد ،توزيع و مصرف مستقيم ،از ميان رفته است و توليد برای
فروش پديد آمده است .اين محصولی که برای فروش توليد میشود ،کاالست.
در اين جامعهی توليد کااليی که توليدکنندگان ،جدا و مستقل از يکديگرند،
نوعی تقسيم کار خود به خودی حاکم است .گروھی کارشان نجاریست،
گروھی آھنگری ،گروھی کشاورزی و غيره .اينھا اگر چه جدا از يکديگر
توليد میکنند ،اما در چارچوب اين تقسيم کار خود به خودی ،به ھم وابستهاند.
محصوالتی که توليد میکنند ،گر چه خصوصیاند ،اما برای مصرف شخصی
نيستند ،بلکه برای مصرف اجتماعی توليد میشوند و يک نياز اجتماعی را
برآورده میکنند ،که آن ھم ،از طريق مبادله انجام میگيرد .بنا بر اين ،خصلت
اجتماعی دارند .در اين جا که محصوالت ديگر نمیتوانند مستقيما ً توزيع و
مصرف شوند ،بلکه محصوالتی ھستند که توسط توليدکنندگان جدا از ھم برای
فروش توليد شدهاند و بايد مبنا و معيار معينی برای مبادله آنھا در بازار و از
آن طريق توزيع و مصرف غير مستقيم وجود داشته باشد ،در چنين
مناسباتیست که مکانيسم ارزش و کار مجرد به کار میافتد ،تا نشان داده شود
که چه مقدار کار در اين يا آن کاال نھفته است و ارزش آن چقدر است .در چنين
جامعهايست که کار مجرد به عنوان مبنايی برای سنجش و مساوی قرار گرفتن
کاالھای مختلف الزم میآيد و به ارزش شکل میدھد .در اين جا آشکار است
که در توليد کااليی ،مناسبات توليدی انسانھا ،تجلی خود را در ارزش کاالھا
میيابد.
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به دنباله بحث پيشين بازگرديم که گفتيم جوھر و محتوای ارزش را کار
اجتماعی نھفته يا قرار گرفته در کاال تشکيل میدھد .مارکس سپس در پاسخ به
اين سؤال که "چگونه بايد مقدار ارزش اين کاال را سنجيد؟" مینويسد:
»به وسيله مقدار کار ،يعنی ھمان "جوھر ارزشزايی" که در آن جای گرفته
است .کميت کار ،خود به وسيله طول زمان سنجيده میشود و اجزاء معين
زمان ،مانند ساعت ،روز و غيره ،به نوبه خود ،مقياس زمان کاراند.
ممکن است چنين تصور شود که اگر ارزش يک کاال ،به وسيله مقدار کاری
که در حين توليد صرف شده است ،تعيين میشود ،ھر قدر انسان تنبلتر و
بیمھارتتر باشد ،به ھمان ميزان ارزش کااليش بيشتر خواھد شد ،زيرا برای
ساختن کاالی مزبور ،وقت بيشتری به کار برده است .ولی کاری که جوھر
ارزش را تشکيل میدھد ،عبارت از کار مساوی انسان ،صرف نيروی کار
ھمانند بشری است .کليه نيروی کار اجتماع که در ارزش مجموع کاال نموده
میشود ،با وجود اين که مرکب از نيروھای انفرادی بیشماری است ،در اين
جا به عنوان نيروی واحد و ھمانند کار انسانی به حساب میآيد.
ھر يک از اين نيروھای انفرادی ،مثل ھر کدام ديگر از آنھا تا آن جا که
دارای صفت يک نيروی اجتماعی متوسط است و به مثابه نيروی کار متوسط
اجتماعی عمل میکند ،نيروھای ھمانند کار انسانی است و بنا بر اين در توليد
کاال نيز فقط زمان کاری مورد استفاده قرار میگيرد که به طور متوسط الزم
است .يا به عبارت ديگر ،زمان کاری که اجتماعا ً ضرورت دارد .زمان کار
اجتماعا ً الزم ،عبارت از زمان کاری است که با موجود بودن شرايط توليد
عادی اجتماعی و با حد متوسط اجتماعی مھارت و شدت کار ،الزم است تا
بتوان ارزش مصرفی را به وجود آورد«.
به نکته ديگری ھم بايد در اين جا اشاره کرد .وقتی از مقدار کار اجتماعا ً الزم
برای توليد کاالھا بحث میشود ،منظور ،مقدار کار ساده اجتماعا ً الزم است.
چرا که برخی کارھا تخصصی يا به اصطالح مرکباند .يعنی کارھايی ھستند
که به آموزش و تخصص نياز دارند .بنا براين در مقايسه با کار سادهی
کارگری که ھيچ گونه آموزش ويژهای نديده و تخصصی ندارد ،در يک مدت
زمان واحد ،ارزش بيشتری توليد میکنند .در محاسبه مقدار ارزش کاالھا ،اين
کار تخصصی يا مرکب ،به کار ساده تحويل میگردد .مارکس مینويسد:
»کار مرکب ،فقط مانند قوه کار ساده يا اگر بخواھيم دقيقتر بگوييم ،مضروب
آن است ،به نحوی که مقدار کار کمتری از کار مرکب ،مقدار بيشتری از کار
ساده است .تجربه نشان میدھد که اين نقل و تحويل دائما ً انجام میشود .کاالئی
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میتواند محصول مرکبترين کارھا باشد ،ارزشش او را با محصول کار ساده
يکسان میگيرد و در نتيجه فقط نماينده مقدار معينی از کار ساده است.
نسبتھای مختلفی که بر طبق آن ،انواع متفاوت کار به کار ساده ،چون واحد
سنجش خويش ،تحويل میگردند ،بدون اطالع توليدکنندگان ،به وسيله عملی
اجتماعی برقرار میشوند و از ھمين جھت مانند احکام سنتی در نظر توليد
کنندگان جلوه میکنند«.

شکل ارزش ،يا ارزش مبادله

آن چه که تاکنون مورد بحث قرار گرفت ،جوھر يا مضمون ارزش بود،
اکنون بايد شکل ارزش يا ارزش مبادله مورد بحث قرار گيرد.
ديديم که کاال ،دو جنبه دارد .از يک طرف ،يک شيئی مفيد و مصرفیست،
يعنی دارای ارزش مصرف و از سوی ديگر ،در ھمان حال ،حامل ارزش.
واقعيت مادی ارزش مصرف ،محسوس و ملموس است .ھر کس میتواند اين
واقعيت را به وضوح ببيند که اين کاال ،لباس است ،کتاب است ،نان است ،اما
در مورد ارزش چنين نيست .ھر چه کااليی را بکاويد ،نمیتوانيد ارزش را در
عينيت ملموس آن نظير شکل فيزيکی کاال پيدا کنيد .يا به قول مارکس »ھر چه
کااليی را از ھر طرف زير و رو کنيد ،واقعيت ارزشی آن غير قابل لمس باقی
میماند«.
با وجود اين که ديديم ارزش ،واقعيت عينی دارد ،چرا چنين است و غير قابل
لمس باقی میماند؟
پيش از اين اشاره شد ،در جامعهای که توليد کااليی وجود دارد ،مالکيت
خصوصی بر وسايل توليد وجود دارد و ھر توليدکنندهای به خاطر منافع
خصوصیاش ،کار مشخصی را انجام میدھد ،توليدکنندگان ،جدا و مستقل از
کار خود به خودی که وجود دارد،
يکديگر توليد میکنند .معھذا از طريق تقسيم ِ
بين آنھا پيوند نزديکی برقرار گشته و کار ھر يک از آنھا به جزئی از کار
اجتماعی تبديل میشود .با اين ھمه ،خصلت اجتماعی کار آنھا آشکار
نمیشود ،مگر در بازار ،در جريان مبادله .يعنی وقتی که کاال وارد بازار
میشود ،در آن جا آشکار میگردد که بله ،اين کاال مورد نياز جامعه بوده و
نياز اجتماعی معينی را برآورده میسازد که گروھی از افراد جامعه ،در
چارچوب يک تقسيم کار خودرو ،آن را انجام دادهاند .اينجاست که خصلت
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اجتماعی کار توليدکنندگان آشکار میگردد و واقعيت ارزشی کاال ،خود را
نشان میدھد.
مارکس میگويد» :اگر در نظر داشته باشيم که ارزش کاالھا ،صرفا ً واقعيتی
اجتماعی دارد و اين که آنھا اين واقعيت را فقط تا جايی کسب میکنند که تجسم
و تجليات يک جوھر اجتماعی يگانه ،يعنی کار انسانی ھستند ،چنين نتيجه
میشود که ارزش فقط میتواند خود را در رابطه اجتماعی کاال به کاال آشکار
سازد«.
از اينروست که گفته میشود ،ارزش مبادله "نحوه بيان ضروری يا مظھر
ارزش" است .شکلیست که از طريق آن ،ارزش که در جريان توليد پديد آمده
است ،خود را نشان میدھد.
مارکس مینويسد» :ھر کس ھر چه نداند به اين نکته پی برده است که کاالھا
دارای يک شکل مشترک ارزشند که به نحو بسيار بارزی با اشکال طبيعی و
تنوع ارزشھای مصرف آنھا مباينت دارد .اين شکل مشترک ،پول است .در
اين مقام الزم است آن چه را که اقتصاد بورژوايی حتا يک بار ھم در راه آن
نکوشيد است روشن ساخت ،يعنی آغاز پيدايش شکل پول را مورد مطالعه قرار
داد و بنا بر اين تکامل اکسپرسيون ارزش را که در رابطه ارزشی کاالھا نھفته
است ،از سادهترين و پنھانترين صورتاش تا خيرهکنندهترين شکلاش ،يعنی
شکل پول تعقيب نمود .بدين طريق معمای پول نيز باقی نمیماند«.
بنا بر اين مارکس ،بررسی و تحليل پيدايش و روند تکاملی شکل ارزش را از
سادهترين رابطه ارزشی ،يا آن گونه که در کاپيتال از آن نام میبرد "شکل
ساده ،انفرادی يا تصادفی ارزش" آغاز میکند.
استنتاج منطقی مارکس در اين جا منطبق است با روند تاريخی پيدايش شکل
ارزش .اين شکل ارزش از نظر تاريخی مختص دورانیست که توليد کااليی
تازه پديدار گشته و مبادله محصوالت امریست اتفاقی و موردی .در اين
مرحله ،ھنوز ما با مبادله مستقيم يا پاياپای ،يعنی معاوضه کاال سر و کار داريم
و پول ھنوز پديدار نشده است ،اما يک کاال با کاالی نوع ديگری در رابطه
قرار میگيرد .فرض کنيد که يک جامعه اشتراکی اوليه محصول مازادی دارد
به نام گندم و میخواھد آن را با مازاد جامعه ھمجوار خود که آن ھم مازاد
محصولاش گوسفند است ،معاوضه کند .وقتی که اين دو کاال در رابطه با
يکديگر قرار گرفتند ،سرانجام معامله ،مثال به اين صورت درمیآيد که ٢٠
پيمانه گندم میدھد و يک گوسفند میگيرد .بنا بر اين معادله به اين شکل درآمده
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است ٢٠ ،پيمانه گندم = يک گوسفند .يا به عبارت ديگر  ٢٠پيمانه گندم به يک
گوسفند میارزد.
اگر بخواھيم ،مثال خود کاپيتال را بياوريم و به جای گندم و گوسفند ،پارچه و
لباس را قرار دھيم ،بايد بگوييم  ٢٠ذرع پارچه = يک دست لباس يا  ٢٠ذرع
پارچه به يک دست لباس میارزد.
حاال بايد ببينيم که چگونه پارچه ،ارزش خود را نشان میدھد و آشکار
میسازد؟ پاسخ اين است که از طريق ھمين رابطهای که بين دو کاال برقرار
شده است .در اين جا دو نوع کاالی مختلفی که در رابطه با يکديگر قرار گرفته
اند ،دو نقش متفاوت و متضاد را بر عھده میگيرند .يکی از اين دو ،که در
مثال مارکس ،پارچه است" ،ارزش خود را در لباس بيان میکند" و اما لباس
وسيلهای میشود برای بيان و نشان دادن ارزش پارچه.
در اين رابطه ،که پارچه فقط میتواند ارزش خود را از طريق کاالی ديگری
بيان کند ،بيانگر ارزش نسبیست ،يا در شکل نسبی ظاھر شده است و حال آن
که لباس ،شکل معادل را به خود گرفته است.
اينھا ،دو قطب يک تضادند .در يک قطب ،پارچه ،شکل نسبی و در قطب
ديگر ،لباس ،شکل معادل را به خود گرفته است .اين دو قطب متضاد ،در آن
واحد نمیتوانند ھر دو نقش را بر عھده داشته باشند .بنا بر اين وقتی که گفته
میشود ،ارزش پارچه فقط میتواند در کاالی ديگری بيان شود ،اين بدان
معناست که کاالی ديگر ،يعنی لباس نمیتواند شکل ارزش نسبی را به خود
بگيرد ،بلکه بايد آن شکلی را به خود بگيرد و آن نقشی را عھدهدار گردد که
تجلیدھنده ارزش پارچه باشد .يعنی شکل معادل.
مارکس مینويسد» :شکل ارزش نسبی و شکل معادل جھاتی ھستند که
ضرورتا ً به ھم وابستهاند ،متقابالً الزم و ملزوم يکديگر و جدايیناپذيرند ،ولی
در عين حال نوکھای دافع و مخالف يکديگر يعنی قطبھای اکسپرسيون
ارزشی واحدی ھستند .اين دو نقش ،ھمواره بين کاالھای مختلفی که
اکسپرسيون ارزشی ،آنھا را با يکديگر در رابطه قرار میدھد ،توزيع
میگردد .مثالً من نمیتوانم ارزش پارچه را با خود پارچه بيان کنم ٢٠ .ذرع
پارچه =  ٢٠ذرع پارچه ،اکسپرسيون ارزشی نيست .به عکس ،چنين معادلهای
بيشتر به اين معنی است که  ٢٠ذرع پارچه چيزی غير از  ٢٠ذرع پارچه
نيست .يعنی مقدار معينی از شيئی مصرفداری است که پارچه نام دارد .پس
ارزش پارچه جز اين که به طور نسبی و لذا در کاالی ديگر بيان شود ،چارهای
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ندارد .بنا بر اين شکل ارزش نسبی ،مستلزم اين است که کاالی ديگر ،به
صورت معادل در برابرش قرار گيرد.
از سوی ديگر ،اين کااليی که به صورت معادل درآمده است ،نمیتواند در
عين حال شکل ارزش نسبی داشته باشد .او نيست که ارزش خود را بيان
میکند .وی فقط وسيلهای برای بيان ارزش کاالی ديگر به دست میدھد«.
ممکن است گفته شود که آيا نمیشود ،ھر يک از اين دو کاال ،نقش ديگری را
داشته باشد؟ مثالً اين بار لباس = پارچه باشد .پاسخ اين است که اين ،يک
رابطه ديگر است .نقشھا جا به جا شدهاند ،اما ھمزمان و در يک معادله نه .اين
که چرا ھنوز در اين مرحله ،دو قطب تضاد ،يک چنين سياليتی دارند و
میتوانند جا عوض کنند و نقشھای متفاوتی در رابطهھای مختلف ايفا کنند ،به
اين علت است که تضاد تازه در مراحل اوليه شکلگيریاش است و به قول
مارکس ،ھنوز خود را تثبيت نکرده است .لذا جايگاه آنھا بستگی دارد به آن
موقعيت تصادفی که در بيان ارزش به دست میآورند.
پيش از اين ديديم که ارزش پارچه از طريق رجوع به لباس به عنوان چيزی
که معادل خودش است و میتواند با آن مبادله گردد بيان میشود» .در اين
رابطه ،لباس مانند صورت وجودی ارزش ،به عنوان شيئی ارزشمند تلقی
میشود .زيرا فقط از اين نقطه نظر است که با پارچه ھمانند است .از طرف
ديگر ،ارزشمندی خاص پارچه نمودار میشود يا بيان مشخص میيابد .زيرا
منحصراً به عنوان ارزش است که وی با لباس ،مانند ھمارزش ،يا شيئی
مبادلهپذير خويش ،در رابطه قرار میگيرد«.
مارکس سپس میافزايد» :ھنگامی که میگوييم :به مثابه ارزشھا ،کاالھا فقط
عبارت از کار تبلور يافته انسانی ھستند ،تحليل ما ،اين کاالھا را به ارزشی
انتزاعی و مجرد تحويل میکند ،ولی به ھيچ وجه به آنھا شکل ارزشیای که
متفاوت با صورت طبيعیشان باشد ،نمیدھد .ولی در مورد رابطه ارزشی
کااليی با کاالھای ديگر ،مطلب غير از اين است .در اين جا صفت ارزشی
کاال ،در نتيجه رابطه خاصی که با کاالھای ديگر پيدا میکند؛ ظاھر و بارز
میگردد.
وقتی که مثالً لباس به عنوان شيئی ارزشدار ،معادل با پارچه قرار میگيرد،
کاری نيز که در لباس نھفته است ،در مقام معادل کار محتوی در پارچه قرار
خواھد گرفت .ولی بديھی است دوزندگی که ايجاد کننده لباس است ،کار
مشخصی است که با بافندگی که موجد پارچه است،فرق دارد .اما معادل قرار
دادن دوزندگی با بافندگی عمال دوزندگی را به آن چه که واقعا در ھر دو نوع
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کار برابر است ،يعنی به صفت مشترک آنھا که عبارت از کار بشری است،
تحويل میکند .با اين طريق غير مستقيم در عين حال گفته شده است که بافندگی
نيز از آن جھت که ارزش میبافد ،به ھيچ وجه با دوزندگی تفاوتی ندارد و بنا
بر اين ،کار مجرد انسانی است.
تنھا اکسپرسيون معادل کاالھای مختلف است که صفت ممتازه کار مولد
ارزش را آشکار میسازد ،زيرا کارھای متفاوت محتوی در کاالھای مختلف،
در حقيقت به عامل مشترک خود يعنی کار بشری به طور کلی تحويل
میگردند «.مارکس میگويد ،اما کافی نيست که اين خصلت خاص کاری که
در ارزش پارچه نھفته است ،يعنی کار تجريدی نمو دارد گردد .بلکه چيز
ديگری ھم الزم است» .برای اين که ارزش پارچه به مثابه تبلور کار انسانی
بيان گردد ،بايد وی در شيئيتی ،منعکس شود که از لحاظ چيز بودن ،با خود
پارچه متفاوت است و در عين حال با کاالی ديگر وجه مشترک دارد «.يعنی
در لباس ،در پيکر محسوس و مادی لباس ،که ھم ارزش دارد و با پارچه و
کاالھای ديگر دارای وجه مشترک است ،در عين حال ،لباس است ،يک ارزش
مصرفیست و چيزی متفاوت از پارچه.
بنا بر اين تا اين جا روشن شده است که لباس به عنوان شکل معادل ،حاوی
کار انسانیست ،و لذا ،حامل ارزش .پارچه که شکل نسبی ارزش است و
میخواھد ارزش خود را با واسطه لباس ،بيان کند ،اين را فھميده است که لباس
ارزش دارد .اما با وجود اين ،لباس نمیتواند معرف ارزش باشد ،مگر آن که
در ھمان حال اين ارزش برای پارچه ،شکل لباس به خود بگيرد .يعنی ارزش
پارچه ،بايد در ارزش مصرف لباس بيان گردد که مورد نياز مصرفی دارنده
پارچه است .پس در معادله ارزشی مورد بحث ،پيکر لباس ،ارزش مصرف
آن ،آيينه ارزشنمای پارچه میگردد .ارزش پارچه ،که به اين شکل ،در ارزش
مصرف لباس بيان شده است ،شکل ارزش نسبی به خود میگيرد.
مارکس در مورد جنبه کمی شکل ارزش نيز مینويسد» :وظيفه شکل ارزش
تنھا ،بيان ارزش ،به طور کلی نيست .بلکه بايد ارزش با يک کميت معين يا
مقدار ارزش را بيان کند «.از ھمين روست که در معادله مورد بحث ما٢٠ ،
متر پارچه = يک دست لباس بود .اين بدان معناست که ھمان مقدار ارزش،
کار منعقد شده ،در ھر دو کاال تجسم يافته است و ھمان کميت زمان کار،
صرف آنھا شده است.
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در مورد شکل معادل ،به چند نکته ديگر از بحث مارکس نيز بايد اشاره کرد.
وقتی که يک کاال در شکل معادل قرار گرفت ،به اين معناست که مستقيماً با
کاالھای ديگر مبادلهپذير است.
مارکس میگويد ،شکل معادل ،چند خصوصيت مھم دارد .نخستين خصوصيت
شکل معادل اين است که » ارزش مصرف ،صورت تجلی ،عکس خويش،
يعنی ارزش میشود .به عبارت ديگر ،صورت طبيعی کاال ،شکل ارزشی آن
میگردد «.فقط بايد در نظر داشت ،که اين خصوصيت را تنھا در رابطه دو
کاالی پارچه = لباس کسب میکند .اگر ھمين ويژگی نخست را مد نظر قرار
دھيم ،دومين خصوصيت شکل معادل نيز آشکار میگردد » .کار مشخص،
صورت تجلی عکس خويش يعنی کار مجرد انسانی میگردد «.سومين
خصوصيت اين است که »کار فردی به صورت عکس خود ،يعنی به کاری که
مستقيما ً شکل اجتماعی دارد تبديل میگردد «.چرا که کار خياط به رغم اين که
مثل ھر کار مولد کاال ،انفرادیست ،اما ،کاریست که مستقيما ً شکل اجتماعی
دارد .به ھمين دليل است که اين کار در محصولی واقعيت پيدا میکند که
مستقيما ً با کاالھای ديگر قابل مبادله است.
بر مبنای آن چه تا کنون گفته شد ،روشن گرديد که »شکل ساده ارزش يک
کاال ،در رابطه ارزشی يا مبادلهای آن با کااليی از نوع ديگر جای دارد«.
شکل ارزش ،يا ارزش مبادله ،از ماھيت دوگانه کاال ،به عنوان ارزش مصرف
و ارزش ،ناشی میگردد .ھنگامی کاالھا دوگانگی خود را آشکار میسازند که
شکل ارزش مبادله پيدا کنند .مارکس میگويد» :تضادی که در درون ھر کاال
بين ارزش مصرفی و ارزش نھفته است ،به وسيله يک تضاد خارجی ،يعنی به
وسيله رابطه دو کاال نموده میشود ...شکل ساده ارزشی يک کاال عبارت از
شکل ساده تجلی تضادی است که بين ارزش مصرف و ارزش در درون کاال
نھفته است«.
مارکس با بررسی شکل نسبی و معادل ارزش ،نشان داد که شکل ارزش
کمی و کيفیست و نه آن گونه که اقتصاددآنھای
وحدت متضاد جوانب ّ
کمی.
کالسيک تصور میکردند ،صرفا ً ّ
مارکس در پايان اين بحث ،نتيجه میگيرد» :حاصل کار ،در کليه حاالت
اجتماعی ،يک شيئی مصرفی است .ولی فقط در دوران تاريخی مشخصی از
تحول است که حاصل کار تبديل به کاال میشود و آن دورانی است که کار
صرف شده در توليد چيز سودمند به مثابه خاصيت ناشی از "شيئيت" آن چيز
يا به عبارت ديگر ،به مثابه ارزش آن تلقی میگردد.
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پس میتوان چنين نتيجه گرفت که شکل ساده ارزش يک کاال ،در عين حال
شکل کااليی ساده حاصل کار است و نيز بنا بر اين ،تکامل شکل کااليی با
تحول شکل ارزش انطباق دارد .يک نگاه سطحی ،عدم کفايت شکل ساده
ارزشی را نشان میدھد .زيرا اين شکل جنينی ،بايد از يک سلسله تحوالت
بگذرد تا به شکل قيمت برسد«.
با بسط و گسترش نيروھای مولده و در پی اولين تقسيم بزرگ اجتماعی کار،
مبادله گسترش پيدا میکند .از حالت اتفاقی و تصادفی در میآيد و شکلی منظم
به خود میگيرد .ضرورت گذار به شکل پيچيدهتر ارزش پيش میآيد .اين،
منطبق است با آن شرايط تاريخی که کاالھايی که میتوانند در نقش معادل قرار
گيرند ،افزايش پيدا میکند .شکل تام يا گسترش يافته ارزش ،جای شکل ساده
ارزش را میگيرد .اکنون ،پارچه نه فقط با يک دست لباس ،بلکه با تعداد
ديگری از کاالھا که در نقش معادل قرار گرفته و آيينه ارزشنمای پارچه
ھستند ،مبادله میشود.
 ٢٠متر پارچه = يک دست لباس = ده فوند چای =  ٢اونس طال و غيره .در
اين جا برای نخستين بار است که ارزش ،خود را آشکارا به عنوان تبلور کار
انسانی بیتفاوت نشان میدھد .چرا که اکنون ،کاری که آن را میآفريند ،به
عنوان کاری در نظر گرفته میشود که با ھر نوع کار انسانی ديگر ،اعم از ھر
شکلی که داشته باشد ،برابری میکند .از آن جايی که در اين شکل ،رابطه
اجتماعی کااليی مثل پارچه ،با تمام جھان کاالھاست ،ديگر ،شکل خاص يا نوع
ارزش مصرفی که وسيله تجلی آن شده است ،برای ارزش کاال بیتفاوت است.
اما با گسترش تقسيم کار ،رشد نيروھای توليد و افزايش محصوالت و تعداد
نيازھا ،اين شکل ارزش نيز ديگر جوابگو نيست و نقائص خود را آشکار
میسازد .از جمله اين که در اين شکل ،ھنوز ھم مبادله مستقيم کاال برقرار
است .درست است که در اين شکل ،دارنده کااليی مثل پارچه میتواند آن را با
چندين کاال مبادله کند ،اما ممکن است به ھيچ يک از آنھا نيازی نداشته باشد.
از اين گذشته ،ھمان تعدد معادلھا نيز دشواری ديگری بر سر راه مبادله است.
چرا که اين معادلھا میتوانند نامحدود افزايش يابند.
نقائص شکل گسترشيافته ارزش ،نياز به شکل عالیتری را ايجاب نمود .به
مرور که يک کاال بيشتر مورد احتياج مردم قرار میگيرد و يک کاال ،ارزش
خود را در تعداد زيادی کاالھای ديگر بيان میکند ،دارندگان کاالھای ديگر،
ضرورتا ً بايد محصوالت خود را با آن کاال مبادله کنند .بنا بر اين ،ارزش
کاالھای مختلف خود را در اين کاال يعنی پارچه بيان میکنند .يا به بيانی ديگر،
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اگر کااليی ھم چون پارچه میتواند ارزش نسبی خود را در تعدادی از معادلھا
بيان کند ،اين کاالھايی که در نقش معادل پارچه قرار گرفتهاند ،نيز میتوانند
ارزش خود را در پارچه بيان کنند .اين بدان معناست که پارچه ،در جايگاه
معادل قرار میگيرد و کاالھای ديگر ،در قطب متضاد آن يعنی ارزش نسبی.
اکنون معادله وارونه شده است و ما با شکل جديدی روبروييم که ديگر شکل
گسترش يافته ارزش نيست ،بلکه شکل عام ارزش است» .اکنون کاالھا،
ارزشھای خود را اوال به طور ساده بيان میکنند ،زيرا به وسيله کاالی واحدی
تعبير میشوند .ثانيا ً به طور متحد و يکدست ،زيرا يک نوع کاال مبين
آنھاست .شکل ارزشی آنھا ساده و مشترک است ،بنا براين کلی است«.
يک دست لباس ١٠ ،کيلو چای ۵٠ ،کيلو گندم ،دو مثقال طال و غيره = ٢٠
متر پارچه.
با گذار به شکل عام ارزش ،مبادله مستقيم يا پايا پای به پايان میرسد و جای
آن را گردش کااليی میگيرد .پيشرفتی که در اين شکل از ارزش صورت
گرفته ،اين است که اگر شکل ساده و گسترش يافته ارزش ،ارزش کاال را به
عنوان چيزی متمايز از ارزش مصرف آن نشان میدادند )البته در شکل ساده،
محدودتر و در شکل گسترشيافته ،کاملتر( ،شکل عام ارزش ،ارزش تمام
کاالھا را به حسب يک کاالی واحد که در مثال ما پارچه بود ،بيان میکند.
»اکنون ارزش ھر کاال در مقام سنجش با پارچه ،نه تنھا از ارزش مصرف
ويژه خود متمايز میگردد ،بلکه با ھر ارزش مصرف ديگری متفاوت است و
درست به ھمين جھت است که با عموم کاالھا ،مشترکا ً بيان میشود .پس در
حقيقت اين شکل است که کاالھا را به مثابه ارزش با يکديگر در ارتباط قرار
میدھد و يا موجب آن میشود که کاالھا در برابر يکديگر مانند ارزشھای
مبادله ظاھر گردند.
دو شکل گذشته ،ارزش ھر کاالی مفروضی را خواه در کاالئی از نوع ديگر
و خواه در سلسلهای از کاالھای بيشمار غير از خود بيان میکنند .چنان که
میتوان گفت در دو مورد مذکور ،يافتن شکل ارزشی عمل انفرادی ھر کاالی
بهخصوصی است و اين خود بدون استعانت از کاالھای ديگر انجام میگيرد.
کاالھای ديگر فقط در برابر وی  ،نقش منفعل معادل را بازی میکنند.ولی به
عکس ،شکل عام ارزش ،نتيجه عمل مشترک جھان کاالھاست .ھيچ کااليی
بيان عام ارزشی به دست نمیآورد ،مگر از اين جھت که عموم کاالھای ديگر
در عين حال ،ارزش خويش را به وسيله معادل واحدی بيان مینمايند و ھر
نوع جديدی از کاال نيز ناگزير است ھمان روش را تعقيب کند.
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بنا بر اين واضح میشود که چون عينيت ارزشی کاال جز "وجود اجتماعی"
آن شيئی ،چيز ديگری نيست ،فقط میتواند به وسيله رابطه ھمه جانبه اجتماعی
آن شيئی بيان گردد و بنا بر اين شکل ارزشی آن نيز بايد دارای شکل اجتماعی
پذيرفته شدهای باشد«.
شکل عام ارزش که تمام محصوالت را به صورت تجسم کار بی اختالف و
ھمگون انسانی نشان میدھد» ،آشکار میسازد که در جھان کاالھا ،خصلت
عمومی کار انسانی است که خصلت اجتماعی ويژه آن را تشکيل میدھد «.در
شکل عام ،ارزش نسبی که در برگيرنده تمام جھان کاالھاست ،کاالی واحدی را
که به عنوان معادل ،از بقيه تفکيک شده است ،مثالً پارچه ،به معاد ل عام تبديل
میکند .از ھمين جاست که شکل پولی ارزش ،جای شکل عام را میگيرد.
شکل عام ارزش ،اين نقص را داشت که در مناطق مختلف ،کاالھای مختلف،
نقش معادل عام را ايفا میکردند و بنا بر اين مشکالتی را پديد میآورد .از اين
ً
تدريجا ،ضرورت تبديل شدن اين معادل عام ،به يک معادل واحد پيش آمد.
رو
»کاالی معينی طی تاريخ ،اين مقام ممتاز را به دست آورد و آن طالست«.
بدين طريق شکل پولی ارزش پديدار شد.
بنا براين ،تنھا تفاوت شکل عام و پولی ارزش در اين است که طال به جای
پارچه وظيفه معادل عام را بر عھده گرفته است» .بيان ارزش ساده و نسبی
کاالئی چون پارچه به وسيله کاالی ديگری مانند زر که سمت پول -کاالئی يافته
است ،شکل بھا ،يا قيمت را به وجود میآورد«.
اکنون  ٢٠متر پارچه =  ٢اونس طال و يا اگر نام پولی آن را به کار بريم،
 ٢٠متر پارچه =  ٢ليره استرلينگ .مارکس میگويد :اگر به شکل نخست يعنی
شکل ساده ارزش برگرديم که در آن جا  ٢٠متر پارچه = يک دست لباس بود،
میبينيم که »شکل ساده کاال ،ريشه شکل پول است«.
»تبلور پول ،محصول ضروری مبادله است که از طريق آن ،محصوالت
مختلف کار عمالً با يکديگر در مقام تساوی قرار میگيرند و در عمل به کاال
تبديل میگردند .پيشرفت تاريخی و بسط مبادالت ،تضاد نھفته در کاال ،بين
ارزش مصرف و ارزش را تکامل میدھند .ضرورت تجلی خارجی اين تضاد
به خاطر مراودات تجاری ،برقراری يک شکل مستقل ارزش را ايجاب میکند
و تا زمانی که با تجزيه کاال به کاال و پول ،به اين ھدف نرسد ،آرام نمیشناسد.
پس به ھمان ميزان که محصول به کاال تبديل میگردد ،تبديل يک کاالی خاص
به پول نيز صورت میگيرد«.
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ديديم ،محصولی که در آغاز ،انسان برای رفع نيازمندیھای خود توليد
میکرد ،چه راه پر پيچ و خم و پيچيدهای را طی کرد ،تا تبديل به کاال يعنی
محصولی شد که برای فروش در بازار توليد میشود .در عين حال تا ھمين جا
نيز ديديم که برخالف ظاھر ساده آن ،چه پيچيدگیھايی دارد و چه نتايجی در
پی داشته است .از جمله ،اگر خوب به مسئله دقت کرده باشيم ،بايد تاکنون
روشن شده باشد که وقتی محصول به کاال تبديل شد  ،بايد کسی صاحب آن باشد
که آن را به بازار ببرد ،از قدرت انتقال آن به غير برخوردار باشد ،و بالنتيجه
آن را مبادله کند و بفروشد .يعنی مالک خصوصی آن باشد .يا به قول مارکس:
»برای اين که بتوان اشياء را به عنوان کاال در ارتباط با يکديگر قرار داد،
محافظين آنھا که اراده شان در بطن اشياء منزل گزيده است ،بايد با يکديگر
مانند اشخاص مرتبط شوند به نحوی که ھر يک از آنھا تنھا با رضای ديگری
و لذا ھر کدام فقط به وسيله عمل ارادی مشترک دو نفری ،کاالی بيگانه را
تملک می کند و کاالی خويش را از دست می دھد .بنا بر اين الزم است که اين
محافظين ،صفت مالکيت خصوصی را متقابالً برای يکديگر بشناسند .اين
رابطه حقوقی که قرارداد صورت آن است ،اعم از اين که از لحاظ قانونی
تحول يافته باشد يا نه ،عبارت از ارتباطی ارادی است که رابطه اقتصادی در
آن منعکس میشود .رابطه اقتصادی ،خود محتوای اين رابطه حقوقی و ارادی
را به دست میدھد .اشخاص در اين جا ،جز به عنوان نماينده کاال و بالنتيجه به
مثابه صاحب کاال به نحو ديگری در مقابل يکديگر وجود ندارند .در جريان
توضيحاتی که داده میشود ،خواھيم ديد که ماسکھای اقتصادی اشخاص،
صرفا ً عبارت از تجسم شخصی مناسبات اقتصادیای است که دارندگان کاال به
نمايندگی آن مناسبات در مقابل يکديگر قرار میگيرند«.
پيدايش مالکيت خصوصی ھم در پی خود فقير و غنی ،طبقات ،مبارزه
طبقاتی ،پيدايش دولت ،تقسيم کار فکری و يدی ،فرودست شدن زنان و غيره و
غيره را داشت .میبينيد ،تا ھمين جا ،تبديل شدن محصول به کاال ،چه نتايجی
را به دنبال آورده است؟ مارکس در کاپيتال ،اما در پی بحثھای پيشين ،به اين
مسئله میپردازد که چگونه اين محصوالتی که به کاال تبديل شدهاند ،قدرتی
جادويی پيدا میکنند ،مورد پرسش قرار میگيرند و بر سرنوشت انسان حاکم
میشوند.
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وی در مبحث خصلت فتيشيستی يا بتوارگی کاال و راز آن مینويسد» :کاال
در بدو امر ،چيزی عادی و آسان فھم به نظر میرسد ،ليکن تحليل ما نشان داد
که وی چيز بسيار بغرنج و پيچيده و پر از تردستیھای مابعد طبيعی
)متافيزيک( و ريزهکاریھای الھوتی است.
تا موقعی که کاال از لحاظ ارزش مصرف مورد توجه است ،ھيچ چيز
اسرارآميزی در آن نيست .خواه آن را از لحاظ اين که به وسيله خواص خود
احتياجات انسان را برمیآورد ،بنگريم و يا از آن جھت که اين خواص
محصول کار انسانی است ،مورد دقت قرار دھيم.
کامالً محسوس است که انسان در نتيجه کوشش خود صورت مواد طبيعی را
به نحوی تغيير میدھد که برای وی مفيد تواند بود .مثالً وقتی از چوب ،ميزی
ساخته میشود ،شکل چوب تغيير میکند .ليکن با وجود اين تغيير ،ميز به
چوبی خود باقی میماند و در عداد اشياء محسوسه عادی به شمار میآيد ولی
ھمين که به صورت کاال درآمد ،به شيئی محسوس غير قابل لمسی تبديل
میگردد.
از اين لحظه ديگر ميز تنھا با پايهھای خود بر زمين قرار نمیگيرد ،بلکه در
برابر کاالھای ديگر به سر تکيه میکند و آن گاه از سر چوبين خويش ھزاران
افکار عجيب بيرون میريزد که در مقابل آنھا به رقص درآمدن ميز ،خود
غريب به نظر نمیرسد«.
حتما ً شما خوانده يا شنيدهايد که در دورآنھای اوليه تاريخ بشريت ،انسانھايی
که اسير نيروھای سرکش طبيعت بودند و قادر به شناخت و مھار آنھا نبودند،
به علت سطح پايين آگاھی ،با دست خود بتھايی میساختند ،به آنھا قدرتی
مافوق انسانی ،قدرتی جادويی میدادند ،اين بتھا را میپرستيدند و بر
سرنوشت خود حاکم میکردند .به مرور ،بتھای زمينی ،اشکال آسمانی به
خود میگيرند .انسانھا قوه تخيل خود را به کار میاندازند و افسانهپردازی
میکنند .خدايانی ظھور میکنند که ديگر در شکل جسمانی بتھا ،موجوديت
ندارند ،بلکه وجودشان نامرئی است .در اين جا فرآوردهھای مغز بشری ،به
عنوان ھستیھای مستقل مافوق انسان ،ظاھر میگردند .آنھا وارد مناسبات
معينی با يکديگر و با انسانھا میشوند .سرنوشت انسان به خواست و مشيت
خدايان وابسته میشود و انسانھا در برابر اين مخلوقات ساخته و پرداخته ذھن
و فکر خود ،سر تعظيم فرود میآورند.
در توليد کااليی نيز ،محصوالتی که انسانھا با دست و فکر خود ساختهاند،
خواص مرموزی کسب میکنند که گويی در ذات خود آنھا نھفته است.
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سرنوشت انسان و سازندگان آنھا وابسته به خود اين مخلوقات انسانی میگردد.
آنھا زندگی مستقلی میيابند و وارد مناسبات معينی با يکديگر میشوند.
پرستش کاال و پول ظاھر میگردد .گويی که خواص ذاتی خود آنھاست که
آنھا را به چنين جايگاھی رسانده است.
اما چرا توليد کااليی به بتوارگی کاال میانجامد و راز خصلت اسرارآميز
کاال در چيست؟
مارکس میگويد اگر به يک کاال از جنبه مفيد و سودمند بودن آن ،يعنی ارزش
مصرف آن نگاه کنيد ،چيزی اسرارآميز در آن نيست .خواه از اين زاويه که
کيفيات و خصوصياتی دارد که نياز انسانی را برطرف میکند ،و خواه از اين
جھت که اين خواص و کيفيتھا ،محصول کار انسانیاند .منشأ اين خصلت
اسرارآميز ،در ماھيت عوامل تعيينکننده ارزش نيز نيست  ،چرا که اوال ،ھر
آن چه ھم ،کارھای مفيد و مولد ،متنوع باشند ،آنھا کارکردھای ارگانيسم
انساناند .حاصل صرف مقداری انرژی انسانی ھستندً » .
ثانيا ،در مورد آن چه
که مبنای تعيين مقدار ارزش است ،يعنی زمانی که در طی آن ،اين نيرو
صرف شده يا کميت کار ،تفاوت آن با کيفيت کار حتا به طور نامحسوس نمايان
است» «.و باالخره ،ھمين که مردم به نحوی از انحاء برای يکديگر کار
میکنند ،کار آنھا نيز صورتی اجتماعی پيدا میکند«.
پس ،اين خصلت اسرارآميز محصول کاری که شکل کاال به خود گرفته است
در چيست؟ مارکس میگويد :منشأ آن در خود شکل کااليی محصول است» .در
اين کيفيت است که شکل مزبور ،خصلت اجتماعی کار بشر را در نظر انسان،
به شکل صفات مادی محصوالت کار و خواص اجتماعی ذاتی خود اين اشياء
منعکس میسازد و به ھمين جھت نيز ،رابطه اجتماعی توليدکنندگان را با
مجموع کار به صورت يک رابطه اجتماعیای که خارج از ايشان و بين خود
اشيا وجود دارد ،نمايش میدھد .با اين چشمبندی است که محصوالت کار بدل
به کاالھا میشوند و در عين محسوس بودن غير قابل لمس میگردند يعنی به
صورت اشياء اجتماعی درمیايند «.بنا براين »رابطه اجتماعی مشخص خود
انسانھاست که در اين مورد به شکل وھمآميز ،رابطه بين اشيا جلوه میکند.
برای يافتن نظير اين مورد بايد در مناطق مهآلود جھان مذھبی به پرواز درآييم.
آن جا نيز چنين به نظر میآيد که محصوالت دماغ انسانی زندگی خاصی يافته،
ھمچون چھرهھای مستقلی بين خود و با انسان در رابطه قرار گرفتهاند .در
جھان کاال نيز دسترنج انسان چنين جلوه میکند .اين ھمان چيزی است که من
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فتيشيسم ناميدهام ،صفتی که تا محصوالت کار به صورت کاال درمیآيد به آنھا
میچسبد و سپس جزء الينفک توليد کااليی میگردد«.

چگونگی تبديل پول به سرمايه

در بحثھای گذشته چگونگی پديدار شدن پول را ديديم .مارکس در فصل سوم
کاپيتال ،تحت عنوان "پول يا گردش کاال" کارکردھای پول را به عنوان
"اندازهگير ارزشھا" "وسيله گردش" "وسيله زراندوزی" "وسيله پرداخت" و
"پول جھانی" مورد بحث قرار میدھد و در فصل چھارم ،وارد اين مسئله
میشود که چگونه پول به سرمايه تبديل گرديد .وی مینويسد» :گردش کااليی
سرآغاز سرمايه است .توليد کااليی و دوران رشد يافته کاالھا يعنی بازرگانی،
تشکيلدھنده آن وسائط تاريخی ھستند که سرمايه در ميان آن به وجود میآيد.
تجارت جھانی و بازار جھانی در قرن شانزدھم ھم تاريخ زندگی جديد سرمايه
را میگشايند«.
اگر به جوامع ما قبل سرمايهداری برگرديم و تا جايی که توليد کااليی رشد
يافته و پول رواج پيدا کرده است ،مبادله کااليی را مد نظر قرار دھيم ،میبينيم،
بهعنوان مثال ،يک دھقان گندم توليد میکرد ،آن را میفروخت و با پولی که
بهدست میآورد ،پارچه ،قند ،چای و غيره میخريد و آنھا را مصرف میکرد.
در اين جا ،کسی کااليش را با اين قصد میفروشد که کاالی ديگری بخرد و آن
را مصرف کند .در اين جوامع که توليد کااليی ساده وجود دارد ،ما با شکل
ساده و مستقيم گردش کااليی روبه رو ھستيم .پول ،نقش يک واسطه را در
مبادله ،در گردش کاالھا ايفا میکند .به اين معنا ،که کارش اين است ،کاال را
از اين دست میگيرد و به دست ديگری میدھد.
قضيه بسيار ساده است ،دو کااليی که دارای ارزشھای برابر ھستند ،با
وساطت پول معامله شدهاند .فرمولی که در اين دوران ساده کااليی با آن روبه
رو ھستيم ،کاال  -پول  -کاال است .دو سر اين فرمول ،کاالست و پول که نقش
ميانجی و واسط را ايفا میکند ،در وسط قرار گرفته است.
تا وقتی که پول صرفا ً در اين نقش قرار دارد ،نه سرمايه است و نه خريداران
و فروشندگان دو سوی فرمول ،سرمايهدار .اما وقتی که در ھمين فرمول که
اجزاء متشکله آن کاال و پول است ،به جای اين که پول در وسط فرمول
قرارگيرد ،در دو سوی فرمول جای میگيرد و کاال در وسط ،يک تغيير کيفی
رخ میدھد و سرمايه پديدار میگردد .در اين جا پول ،حرکت ويژهای را آغاز
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نموده است که به کلی متمايز از دوران ساده کااليیست .لذا فرمول جديدی که
با آن روبه رو میشويم ،پول -کاال -پول است .در اين جا کسی که پول دارد،
کااليی را میخرد ،نه با اين قصد که مانند مورد قبل ،آن را به مصرف
نيازھای خود برساند ،بلکه برای فروش و به دستآوردن دوباره پول .اما
روشن است که کسی به قصد تفريح و سرگرمی ،پولش را نمیدھد که کااليی
بخرد ،تا آن را بفروشد و دوباره پول اولش را به دستآورد ،بلکه با پول خود
کااليی میخرد ،تا آن را بفروشد و پول بيشتری به دست آورد .اين قضيه،
برای ھر کس روشن است .مثال سرمايهدار با صد ميليون تومان پول ،کااليی
را میخرد و آن را به صد و بيست ميليون تومان میفروشد .در اين جا پول
نخست که صد ميليون تومان بود ،برمیگردد و عالوه بر اين ٢٠ ،ميليون
تومان ھم به آن اضافه شده است .مارکس اين بخش افزوده شده به پول اول را
ارزش اضافی مینامد و از ھمين جاست که پول به سرمايه تبديل شده است.
مارکس مینويسد » :شکل بی واسطه گردش کاال عبارت است از کاال -پول-
کاال ،يعنی تبديل کاال به پول و رجوع پول به کاال ،يا فروش برای خريد .ولی
در جنب اين شکل ،شکل دومی را میيابيم که از لحاظ ويژگی با آن يکی به
کلی متفاوت است و آن عبارت از شکل پول -کاال -پول است .يعنی تبديل پول
به کاال و رجوع کاال به پول يا خريد به قصد فروش .پولی که در حرکت خود،
اين گردش اخير را انجام میدھد ،مبدل به سرمايه میشود ،سرمايه میگردد و
از لحاظ تخصيصی که يافته ،خود از پيش سرمايه است«.
وی سپس گردش پول – کاال – پول را با تفصيل بيشتری مورد بحث قرار
میدھد و از جمله مینويسد» :دور کاال -پول  -کاال ،از مبدا با کااليی آغاز
میشود و در انتھای آن نيز کاالی ديگری است که خود از دوران خارج
میشود و در محيط مصرف میافتد .بنا بر اين ،ھدف غايی آن مصرف،
برآوردن حوائج و در يک کلمه ارزش مصرف است و بس .دور پ  -ک  -پ
به عکس از نقطهی عزيمت با پول آغاز میشود و سرانجام بهھمان نقطه
برمیگردد .پس علت محرکه و ھدف جازم آن ،ارزش مبادله بهخودی خود
است.
در دوران ساده ،دو منتھای دور دارای شکل اقتصادی واحدی است .ھر دو
طرف کاال ھستند و ھر دو نيز کاالھايی با مقدار ارزشی يکسانند .ولی از لحاظ
کيفی ارزشھای مصرفی متفاوتی ھستند مانند گندم و لباس .مبادلهی
محصوالت و تبادل مواد مختلفی که در آنھا کار اجتماعی نمايش يافته است در
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اين مورد محتوای حرکت را تشکيل میدھند .اما در مورد گردش پ  -ک  -پ
جور ديگر است.
اين گردش در نظر اول بیمحتوا جلوه میکند ،زيرا جنبه ھمانگوئی
)توتولوژی( دارد .ھر دو سر دور ،دارای شکل اقتصادی يکسانی است .پول
در ھر دو سو قرار گرفته است و بنا بر اين ارزشھای مصرف که از لحاظ
کيفيت متفاوت باشند ،وجود ندارند ،زيرا پول چھرهی دگرسان شده کاالھاست
که در درون آن ارزشھای مصرف ويژهی کاالھا خاموشی يافته است .مبادلهی
صد ليرهی استرلينگ با پنبه و سپس باز مبادله ھمين پنبه با يکصد ليرهی
استرلينگ ،يعنی معاوضهی پول از راه غير مستقيم با پول ،معاوضهی چيزی
با ھمان چيز ،عملی خالی از ھدف و بیفايده به نظر میرسد.
آن چه مبلغی پول را از مبلغ ديگری پول متفاوت میسازد فقط مقدار آنست.
بنا بر اين محتوی پروسهی پ  -ک  -پ به ھيچ وجه مرھون اختالف کيفی بين
قطبين آن نيست – زيرا ھر دو سر آن پول است -بلکه اين مفھوم فقط مرھون
اختالف کمی آن دوست .سرانجام بيش از آن چه بدواً در دوران ريخته شده
بود ،پول از آن بيرون کشيده میشود .پنبهای که به صد ليرهی استرلينگ
خريداری شده بود مثال از نو به مبلغ  ١٠ + ١٠٠ليرهی استرلينگ يا  ١١٠ليره
پ که در آن
فروخته میشود .پس شکل کامل اين پروسه چنين است :پ  -ک َ -
پ مساوی پ  +ز پ يعنی مساوی است با پول پيش پرداخت شده به اضافهی
َ
يک زائده -من اين زائده يا فزونی نسبت به ارزش بدوی را اضافه ارزش
) (Surplus- Valueمینامم .بنا براين ،ارزشی که بدوا ريخته شده است نه تنھا
در دوران حفظ میشود ،بلکه ضمن گردش ،مقدار ارزشی خود را تغيير
میدھد ،اضافه ارزشی به خود میافزايد يا به عبارت ديگر ،ارزشافزا
میگردد .و ھمين حرکت آن را به سرمايه تبديل میکند«.
سپس میافزايد »حد و ھدف تکرار يا تجديد فروش برای خريد ،مانند خود
پروسه در جھت غائیای خارج از آن قرار دارد که عبارت از مصرف و رفع
احتياجات معين است ،بهعکس ،در مورد خريد به منظور فروش ،آغاز و انجام
يکی است .پول است و ارزش مبادله است و از ھمين جاست که حرکت
مزبور ،پايان ندارد» «.پايان ھر دوری که ضمن آن ،خريد برای فروش انجام
میگيرد ،به خودی خود آغاز دور جديدی را به وجود میآورد .دوران سادهی
کاال ،فروش برای خريد ،به مثابهی وسيلهای برای مقصود نھايیئی است که
خارج از دوران واقع شده است و آن عبارت از تملک ارزشھای مصرف،
ارضاء حوائج است .ولی بهعکس ،گردش پول به مثابه سرمايه ،خود مقصود
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باالصاله است ،زيرا ارزشافزايی ارزش فقط در درون اين حرکت دائما تجديد
يافته ،انجامپذير است .پس حرکت سرمايه نامحدود است.
دارندهی پول بهمثابهی عامل ذی شعور اين حرکت ،سرمايهدار میشود.
شخصيت وی يا بھتر بگوييم جيب او مبدأ حرکت و نقطهی رجعت پول است.
محتوای عينی اين دوران يعنی ،ارزشافزايی ارزش ،ھدف ذھنی اوست و تا
ھنگامی که يگانه جھت محرکه معامالت وی فقط تملک روز افزون ثروت
مجرد است ،وی به مثابهی سرمايهدار يا سرمايهای عمل میکند که شخصيت
يافته و دارای اراده و شعور است .پس ھرگز نبايد ارزش مصرف را ھدف
مستقيم سرمايهداران تلقی نمود .و نيز ھدف مزبور عبارت از نفع واحد و
منفردی نيست ،بلکه تنھا حرکت بدون انقطاع نفع مقصود است .اين انگيزه
مطلق تمول ،اين شھوت شکار ارزش ،بين سرمايهدار و کنجساز مشترک
است ،اما در حالی که گنجساز فقط سرمايهدار ديوآنھایست ،سرمايهدار،
گنجساز عاقلی است.
افزايش بيکران ارزش را که گنجساز میجويد و آن را در رھاندن پول از
آسيب دوران جستجو میکند ،سرمايهدار که عاقلتر است ،از راه رھا ساختن
پی در پی پول در دوران بهدست میآورد.
اشکال مستقل ،اشکال پولیای که ارزش کاالھا در دوران ساده به خود
میگيرند فقط واسطهی مبادلهی کاالھا ھستند و در نتيجهی نھايی حرکت ناپديد
میگردند .بهعکس در دوران پ  -ک  -پ ،کاال و پول ھر دو فقط مانند صور
وجودی مختلف خود ارزش عمل میکنند که پول صورت عام و کاال صورت
ويژهی آن ،يا بهعبارت ديگر فقط صورت وجودی مستور آنست .ارزش
ھمواره از شکلی بهشکل ديگر میگذارد بدون اين که خويشتن را طی اين
حرکت گم کند و بدين طريق به موضوع خود کاری مبدل میشود .اکنون اگر
صورتھای پديدهای خاصی که ارزش ارزشافزا در جريان زندگی خويش
متواليا به دست میآورد تثبيت گردد ،آن گاه اين نکات روشن میشود :سرمايه
پول است ،سرمايه کاال است.
ولی اين جا در واقع ارزش ،موضوع پروسهای قرار میگيرد ،که در درون
آن با تبادل مستمر اشکال پول و کاال ،مقدار خود ارزش تغيير میکند ،بهمثابهی
اضافه ارزش از خودش بهمثابهی ارزش بدوی جدا میشود و خود بهخود،
ارزشافزا میگردد .زيرا حرکتی که به وسيلهی آن ارزش ،اضافه ارزش کسب
میکند ،حرکت خود ارزش و ارزشافزايی خود اوست و بنا بر اين خود –
ارزشزايی است .وی اين خاصيت سحرآميز ارزشآفرينی را از آن جا به
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دست آورده که خود ،ارزش است .وی بچه میکند و يا الاقل تخم طالئی
میگذارد«.

استثمار سرمايهداری ،رازی که مارکس از آن پرده برداشت

تا اينجا ،چگونگی تبديل پول به سرمايه مورد بحث قرار گرفت .اکنون بايد به
اين مسئله پرداخت که اين بخش اضافه شده به سرمايه را که مارکس ارزش
اضافی ناميد ،از کجا پديد میآيد ،يا بهعبارت ديگر سر منشاء آن کجاست؟
در اين جا با معمايی روبهروييم که بايد حل شود .بر طبق صحبتھايی که
پيش از اين داشتيم ،مارکس نشان داد که ارزش کاالھا را کار اجتماعا ً الزم
برای توليد آنھا تعيين میکند و کاالھا بنابه ارزش خود ،يا به بيان پولی ارزش
يعنی قيمت خود فروخته میشوند .بنا بر اين ،چگونه ممکن است ارزشھای
برابر مبادله شوند ،اما با اين وجود ،در مثالی که پيش از اين داشتيم ،سرمايهای
که در پايان معامله بازگشت میکند ٢٠ ،ميليون تومان اضافی به ھمراه خود
میآورد؟
روشن است ،کااليی که صد ساعت کار صرف توليد آن شده است و با کاالی
ديگری مبادله میشود که آن ھم صد ساعت کار صرف توليدش شده است ،در
جريان مبادله ،مساوی يکديگر قرار میگيرند و کسی نمیتواند از اين تساوی
معادله  ،١٠٠ = ١٠٠دو ساعت اضافی درآورده و آن را به جيب بزند .بنا بر
اين نمیتوان گفت که اين اضافه ارزش ،از گردش کاالھا بيرون آمده است،
چرا که در جريان گردش کاالھا ،تنھا معادلھا با يکديگر مبادله میشوند .يا به
قول مارکس "پيش از آن که کاالھا وارد گردش شوند ،ارزش آنھا در بھايشان
بيان شده است .بنا بر اين ،ارزش ،شرط دوران است و نه نتيجه آن" چيزی که
در اين ميان تغيير میکند ،شکل ارزش است ،کاال به پول و پول به کاال.
مارکس مینويسد» :اگر به نحو انتزاعی مسئله را مورد دقت قرار دھيم يعنی
از تصادفاتی که به ھيچ وجه ناشی از قوانين ذاتی دوران نيستند صرفنظر
نماييم ،آن گاه در دوران کاالھا به غير از جانشين شدن ارزش مصرفی به جای
ارزش مصرف ديگر ،جز استحاله ،جز تغيير شکل سادهی کاال ،ھيچ اتفاق
ديگری رخ نمیدھد .ھمواره ھمان ارزش يعنی ھمان مقدار از کار اجتماعی
شيئيت يافته در دست ھمان صاحب کاال باقی میماند ،بدواً به صورت کاالی
خودش ،سپس در چھرهی پولی که در آن تغيير شکل يافته و باالخره در کااليی
که از نو پول در آن مستحيل گرديده است .اين دگرسانی به ھيچ وجه تغييری
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در مقدار ارزشی نمیدھد .ولی تنھا تغييری که در اين پروسه عارض ارزش
کاال میگردد منحصر به تغييری است که در شکل پولی آن به وجود میآيد .در
ابتدا شکل پولی ارزش به صورت بھای کااليی که عرضه شده است ،سپس
مانند مبلغی پول که قبال ضمن قيمتھا بيان گرديده بود و باالخره به مثابهی
بھای کااليی برابر خود ،وجود دارد .اين تغيير شکل ،به خودی خود به ھمان
اندازه در تغيير مقدار ارزش بیتاثير است که فیالمثل مبادلهی يک اسکناس
پنچ ليرهای با ليرهی طال يا مسکوکات نيم ليرهای و شلينگ .بنا بر اين چون
دوران کاالھا فقط موجب تغيير شکلی در ارزش آنھا میگردد ،اگر پديده در
شکل خالص خود جريان يابد ،از آن جز مبادلهی برابرھا چيز ديگری نتيجه
نمیشود«.
بنا بر اين ،بطالن ادعای اقتصاددانان توجيهگر و عاميانه سرمايهداری در اين
زمينه روشن است ،اکنون لحظهای تصور کيند که "مبادله بين نابرابرھا انجام
میگيرد ".مثالً فرض کنيم که سرمايهداران از اين امتياز برخوردار باشند که
کاالی خود را باالتر از ارزش آن بفروشند .از آن جايی که ھر سرمايهداری
يک بار بايد بخرد و يک بار بفروشد ،اين گران خريدن و گران فروختن،
يکديگر را خنثا میکنند و چيزی در اين ميان تغيير نمیکند.
مارکس مینويسد» :حاال فرض کنيم که بر حسب امتياز مرموزی به فروشنده
اختيار داده شده باشد که کاالی خود را باالتر از ارزش آن بفروشد .مثالً به
جای  ١٠٠که ارزش آنست  ،١١٠يعنی اسما ً با اضافه قيمتی برابر با ١٠
درصد فروش کند .بدين طريق ،فروشنده ،اضافه ارزشی معادل  ١٠به جيب
میزند .ولی وی پس از فروشنده بودن خريدار میشود .اکنون کاالدار سومی
به مثابه فروشنده به وی برمیخورد و به نوبه خود از امتياز ده درصد
گرانفروشی استفاده میکند .مردک ما به مثابه فروشنده  ١٠سود برده و به
عنوان خريدار  ١٠زيان کرده است .در واقع نتيجه نھايی عبارت از اين است
که عموم کاالداران کاالی خود را  ١٠درصد باالتر از ارزش به يکديگر
بفروشند و اين عينا ً چنان است که گويی ھمه اجناس خود را به ارزش واقعی
فروخته باشند .چنين افزايش عمومی بھای اسمی کاالھا دارای ھمان اثر است
که اگر مثالً کاالھا را به جای طال با نفره سنجيده باشند .نامھای پولی کاالھا
يعنی قيمت کاالھا افزايش میيابد ،در حالی که روابط ارزشی آنھا يکسان باقی
مانده است.
حاال به عکس فرض کنيم که خريدار اين امتياز را يافته است که کاالھا را
پايينتر از ارزش آنھا بخرد .اين جا حتا الزم به تذکر نيست که خريدار دوباره
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فروشنده میشود ،زيرا وی پيش از آن که خريدار شود ،فروشنده بود و قبالً
پيش از آن که  ١٠درصد به عنوان خريدار سود کند ،ده درصد ضمن فروش
زيان برده است .باز از نو ھمه چيز به حال گذشته باقی مانده است.
پس تشکيل اضافه ارزش و بالنتيجه تبديل پول به سرمايه نه میتواند از اين
راه روشن شود که فروشندگان ،کاالھای خود را باالتر از ارزش میفروشند و
نه از آن راه که خريداران ،کاالھا را پايينتر از ارزششان میخرند« .
ممکن است گفته شود که خريداران و فروشندگان ،سر يکديگر کاله میگذارند
و آنھايی که زرنگترند ،سود میبرند و ارزش اضافی از ھمين جاست .مثالً
فرض کنيد »الف به ب ،شرابی میفروشد که ارزش آن  ۴٠ليره است و در
ازای آن گندمی به دست میآورد که ارزشاش  ۵٠ليره است .بنا براين وی با
پول کم ،پول بيشتری به دست آورده و کاالی خود را به سرمايه تبديل نموده
است «.در اين حالت نيز در مجموع ارزش که قبل از معامله  ٩٠ليره بود
تغييری صورت نگرفته» .تنھا چيزی که تغيير کرده توزيع آن بين الف و ب
است ...آن چه در يک جھت به صورت اضافه است در جھت ديگر منھاست«،
پس در اين ميان ارزش اضافی پديد نيامده است .و »ھيچ تغييری در مورد
تقسيم ارزشھای مورد دوران نمیتواند مبلغ آنھا را زيادتر کند» «.مجموع
طبقه سرمايهدار يک کشور نمیتواند خود ،از خودش بھرهکشی نمايد«.
مارکس میگويد» :بنا بر اين میتوان به قدر دلخواه دور خود چرخيد ولی
حاصل جمع به ھمان صورت باقی میماند .اگر برابرھا با ھم مبادله شوند از
اين راه ارزشی به دست نمیآيد و اگر نابرابرھا ھم با يکديگر مبادله شوند ،باز
اضافه ارزشی حاصل نمیشود .دوران يا مبادله کاالھا ھيچ گونه ارزشی
نمیآفريند «.اگر چنين است و »اضافه ارزش نمیتواند از دوران سرچشمه
بگيرد« آيا ممکن است ،اضافه ارزش از جای ديگری غير از دوران بيرون
آيد؟ مارکس مینويسد» :غير ممکن است که توليدکننده کاال در خارج از محيط
دوران و بدون اين که با ديگر کاالداران در تماس قرار گيرد ،ارزش را،
ارزشافزا کند و در نتيجه پول يا کاال را به سرمايه بدل نمايد .بنا براين سرمايه
نمیتواند از دوران سرچشمه بگيرد و در عين حال نمیتواند از دوران
سرچشمه نگيرد .سرمايه بايد در عين حال ھم از درون دوران و ھم نه از
درون آن به وجود آيد«.
تنھا دانش ،نبوغ و روش ديالکتيکی مارکس میتوانست ،اين تضاد در فرمول
عام سرمايه را ببيند ،آن را تحليل کند و در پی يافتن راه حل آن در عمل و
سپس تبيين تئوريک آن باشد.
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مسئله از اين قرار است» :تبديل پول به سرمايه بايد بر مبنای قوانين ذاتی
مبادله کاالھا به نحوی توضيح داده شود که مبادله بين برابرھا نقطه مبدأ و
حرکت آن را تشکيل دھد .پولدار ما که ھنوز در حالت پيلهای سرمايهدار است،
بايد بدواً کاالھا را بنا به ارزشی که دارند بخرد و سپس طبق ارزششان
بفروشد و با وجود اين در پايان پروسه ،ارزشی بيش از آن چه مايه رفته است،
از آن جا بيرون کشد .از پيله بيرون آمدن و پروانه شدن وی بايد در محيط
دوران انجام گيرد و نبايد در آن محيط وقوع يابد .اينھا ھستند شرايط مسئله،
اين گوی و اين ميدان«.
مارکس ادامه میدھد و مینويسد » :تغيير ارزش پولی که بايد به سرمايه
مبدل شود نمیتواند از خود اين پول ناشی گردد ،زيرا پول به مثابه وسيله خريد
و مانند وسيله پرداخت فقط موجب تحقق بخشيدن به بھای کااليی است که با آن
خريداری میشود يا به وسيله آن پرداخت میگرد .در حالی که پول با بقاء در
شکل خاص خويش ،به مثابه مقدار ارزشی مشخص و ثابت ،محجر میماند .ھم
چنين تغيير مزبور نمیتواند از دومين عمل دوران يعنی بازفروش کاال
سرچشمه بگيرد زيرا اين عمل فقط کاال را از شکل طبيعی خود مجدداً به شکل
پولی مبدل میسازد و بس .بنا بر اين تغيير بايد ناشی از کااليی باشد که در
معامله نخستين پ  -کاال خريداری شده است ولی نه از ارزش آن کاال .زيرا
چنان که گذشت برابرھا با ھم مبادله میشوند و پرداخت نيز طبق ارزش کاال
انجام میگيرد .پس تغيير مزبور فقط میتواند از ارزش مصرف کاال به نفسه
يعنی از استعمال و مصرف آن ناشی گردد .برای اين که صاحب پول ما بتواند
از استعمال يا مصرف کااليی ارزش بيرون کشد بايد بخت چنان با وی يار
گردد که در محيط دوران ،يعنی در خود بازار ،کااليی با اين ويژگی به چنگ
آورد که ارزش مصرفش ،خود سرچشمه ارزش باشد به نحوی که استفاده
واقعی از آن کاال به خودی خود موجب وقوع يافتن کار و بالنتيجه ارزشآفرينی
گردد .و در واقع صاحب پول ما کااليی با اين خصوصيت در بازار پيدا میکند
و آن عبارت از توان کار يا نيروی کار است«.
معما حل شد و راز سر به مھر استثمار سرمايهداری گشوده گشت.
در قلمرو گردش ،کاالی ويژهای يافت شد که ارزش مصرف آن از اين
خصوصيت برخوردار است که خود ،سر منشأ ارزش است :نيروی کار .بنا
براين روشن شد که سر منشأ ارزش اضافی ،ارزش مصرف نيروی کار است.
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به اينجا رسيديم که دارنده پول ،اکنون در بازار ،کااليی يافت که ارزش
مصرف آن ،خود ،سرچشمه ارزش است و آفرينده ارزش اضافی.
مارکس ،در ادامه بحث به تشريح استثمار کارگر توسط سرمايهدارمی پردازد.
مقدمتا ،ارزش نيروی کار را توضيح میدھد.
نيروی کار چيست؟ نيروی کار به مجموعهای از توانايیھايی جسمی و
فکری يک فرد انسانی اطالق میشود که وقتی میخواھد ارزشھای مصرف
از ھر نوع آن را توليد کند ،آنھا را به کار میاندازد .از اين تعريف چنين بر
میآيد که در شيوهھای توليد ما قبل سرمايهداری نيز برای توليد ارزشھای
مصرف ،اين نيرو به کار میافتد .اما در آن شرايط ،نيروی کار ھنوز کاال
نيست .نيروی کار ،تنھا در شرايط تاريخی معينیست که به کاال تبديل میشود.
يعنی در شيوه توليد سرمايهداری .اما برای اين که نيروی کار به کاال تبديل
شود ،دو شرط الزم بود .اوال -دارنده اين نيرو ،بايد آزاد باشد .نيروی کار فقط
ھنگامی میتواند به صورت کاال در بازار ظاھر شود که دارندهاش يعنی
شخصی که نيرو از آن اوست ،آن را به مثابه کاال در بازار عرضه کند يا
بفروشد .الزمه آن ھم ،اين است که وی از آزادی فروش نيروی کارش
برخوردار باشد ،تا وقتی که برای فروش نيروی کارش به بازار میرود ،با
دارنده پول ،به عنوان فردی متساویالحقوق روبرو شود .برده ،از اين حق
برخوردار نبود .رعيت وابسته به ارباب فئودال ھم از اين آزادی بیبھره بود.
بنا بر اين روشن است که تنھا در شرايط تاريخی معين ،ھنگامی که شيوه توليد
سرمايهداری پا میگيرد و وابستگی رعايا به اربابان فئودال گسسته می شود،
میتوان دارنده نيروی کاری را يافت که از آزادی فروش آن برخوردار است.
»بقاء اين رابطه مستلزم آنست که مالک نيروی کار ،اين نيرو را ھمواره
برای مدت معينی بفروشد .زيرا اگر وی نيروی کار خود را دربست و به طور
قطع ،يکبار برای ھميشه بفروشد ،در واقع شخص خود را فروخته است و به
جای شخص آزاد ،به بنده تبديل میگردد و به جای کاال دار ،خود ،کاال می
شود«.
ثانيا -شرط ديگر اين است که دارنده اين کاال ،به حسب يک اضطرار و
ناگزيری اقتصادی مجبور به فروش آن باشد .و وقتی ناگزير به فروش آن
خواھد بود که مالک وسايل توليد نباشد و کاالی ديگری برای فروش در اختيار
نداشته باشد.
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در اينجا به يک نکته مھم در جمعبندی بحث مارکس میرسيم که میگويد:
»بنا بر اين ،برای تبديل پول به سرمايه ،صاحب پول بايد در بازار کاالھا
کارگر آزادی که به دو معنی آزاد باشد بيابد ،کارگری که به مثابه شخص آزاد،
اختيار نيروی کار خود را مانند کاالی متعلق به خود داشته باشد و از سوی
ديگر ،نبايد کاالی ديگری برای فروش در اختيار داشته باشد ،يعنی يخال و
مجرد ،آزاد از ھر چيزی باشد که برای تحقق بخشيدن به نيروی کارش الزم
است«.
اکنون بايد ببينم که ارزش اين نيروی کار چگونه تعيين میشود؟
از آنجايی که نيروی کار کاالست ،پس ارزش آن ھم مثل ھر کاالی ديگری،
برحسب زمان کار اجتماعا الزم برای توليد و بازتوليد آن تعيين میگردد .چون
»نيروی کار تنھا بهمثابه توانايی شخص زنده وجود دارد .بنا براين توليد آن
مستلزم وجود شخص زنده است .با تحقق وجود شخص ،توليد نيروی کار
عبارت میشود از تجديد توليد يا نگاھداری آن شخص .يک فرد زنده برای
نگاھداری خود محتاج به مجموعه معينی از وسايل معيشت است ،بنا بر اين،
زمان کار الزم برای توليد نيروی کار ،به زمان کاری که برای توليد اين
وسايل زندگی الزم است ،تحويل میگردد .يا به گفتار ديگر ،ارزش نيروی کار
عبارت از ارزش آن وسايل معيشتی است که برای نگاھداری صاحب نيروی
کار الزم است «.روشن است که اين نيازمندیھای دارنده نيروی کار به حسب
مناطق و کشورھای مختلف فرق میکند .از اين گذشته ضروريات زندگی
کارگران مثال امروز ھمان نيست ،که يک سده پيش بود و اکنون ھم در ھر
کشوری بستگی به سطح فرھنگ آن کشور ،عادات مردم ،درجه پيشرفت
سرمايهداری و سطح عمومی زندگی مردم آن کشور دارد» .پس ،در تعيين
ارزش نيروی کار ،بهعکس کاالھای ديگر ،يک عنصر تاريخی و معنوی
دخالت دارد «.که اين را نيز بايد در نظر داشت .عالوه بر اين ،چون »صاحب
نيروی کار ميرنده است« اما روند توليد سرمايهداری ايجاب میکند ،که نيروی
کار ھمواره در بازار وجود داشته باشد ،لذا »ضرور است که فروشنده نيروی
کار جاويد گردد .ھمچنانکه ھر فرد زندهای به وسيله توالد و تناسل ،خويش را
جاويدان میکند .بنا بر اين مجموعه وسايل معيشتی که برای توليد نيروی کار
ضرور است ،شامل زندگی جانشينان آن يعنی اوالد کارگران نيز میشود ،تا
بدين طريق اين نژاد کاالداران ويژه در بازار ،جاويدان بماند «.عامل ديگری
ھم در اين ميان وارد محاسبه میگردد و آن ھزينه کسب مھارت و بسط توانايی
نيروی کار است که تربيت و پرورش معينی را میطلبد ،از اين رو »مخارج
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آموزش و پرورش ،که در مورد نيروی کار ساده بسيار ناچيز است ،در جمع
ارزشھائی وارد میشود که برای توليد نيروی کار ضروريست «.سپس در
کاپيتال به نکتهای اشاره می شود که وصفالحال و بازگو کننده وضعيت کنونی
کارگران ايران است .امروزه عموم کارگران ايران میگويند که دستمزدشان
تامين کننده حداقل معيشت آنھا نيست .معنای اين گفتار آن است که بھای
نيروی کار آنھا به پائينتر از ارزش آن سقوط کرده است.
مارکس مینويسد» :آخرين مرز يا حداقل ارزش نيروی کار از ارزش
مجموعه کاالھايی تشکيل میشود که بدون مصرف روزانه آنھا ،حامل نيروی
کار يعنی انسان قادر به تجديد پروسه زندگانی خويش نيست .يا به عبارات
ديگر ،ارزش وسايل زندگیای که برای زيست طبيعی آدمی غير قابل اجتناب
است ،اين حداقل را تشکيل میدھد .در صورتی که بھای نيروی کار تا اين
حداقل تنزل نمايد ،قيمت آن پائينتر از ارزشش قرار خواھد گرفت ،زيرا در
چنين حالتی ،نيروی کار فقط میتواند به شکل پژمرده و پريشانی خويشتن را
نگاه دارد و بسط يابد«.
به اصل مطلب بازگرديم .حاال ،سرمايهدار کااليی را که نيروی کار باشد
خريده است .اما چون ارزش مصرف اين کاال که مورد عالقه سرمايهدار است،
يعنی به کار بردن اين نيرو در جريان توليد که ھمانا کار است ،ھنوز تحقق پيدا
نکرده است و به دست خريدار نرسيده است ،بنا بر اين ،فروشنده نيروی کار
که کارگر باشد ،دست به نقد چيزی به عنوان دستمزد که بھای نيروی کار باشد،
دريافت نمیکند ،بلکه کااليش را نسيه میفروشد .تازه وقتی بھای نيروی کار
پرداخت میشود که اين نيرو به کار افتاده باشد و خريدار ،آن را مصرف کرده
باشد .مثال کارگران در ايران تنھا پس از آنکه يک ماه برای سرمايهدار کار
کردند ،آن وقت دستمزدشان را دريافت میکنند.
مارکس سپس نتيجه میگيرد» :ما اکنون شيوه و چگونگی تعيين ارزشی را که
از جانب دارندهی پول به صاحب اين کاالی ويژه ،يعنی نيروی کار ،پرداخت
میگردد میدانيم .ارزش مصرفی را که دارندهی پول در مقام مبادله بهدست
میآورد ،تنھا در استفادهی واقعی يعنی در پروسهی مصرف نيروی کار بروز
میکند .تمام اشياء الزم برای انجام اين پروسه از قبيل مواد اوليه و غيره را
دارندهی پول از بازار بهقيمت کامل آنھا خريداری میکند .پروسهی مصرف
نيروی کار در عين حال پروسهی توليد کاال و اضافه ارزش است .مصرف
نيروی کار مانند مصرف ھر کاالی ديگر در خارج از بازار يا محيط دوران
انجام میگيرد .بنا بر اين ما نيز بهھمراه صاحب پول و دارندهی نيروی کار اين
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محيط پر سرو صدا را که ھمه چيزش در سطح و در برابر ديدگان ھمه انجام
میشود ترک میکنيم و بدنبال ھر دوی آنھا وارد کارگاه محرمانه توليد
میشويم که در آستانهی آن نوشته شده استo admittance except on" :
) " businessورود جز برای کار ممنوع است( .در آنجا نه تنھا نمايان میشود
چگونه سرمايه توليد میکند بلکه ديده میشود چگونه سرمايه خود توليد
میگردد .باالخره راز افزونگری نيز بايد از پرده بيرون افتد«.
ديديم که سرمايهدار کااليی را که نيروی کار باشد خريد» .از لحظهای که
کارگر وارد کارگاه سرمايهدار میشود ،ارزش مصرف نيروی کار او و بنا بر
اين ،استفاده از آن نيرو يعنی کار ،متعلق به سرمايهدار است «.او »کارگر را
وا میدارد که با کار خويش وسايل توليد را مصرف نمايد «.و کااليی را که
محصول کارخانه است ،مثال نخ توليد کند .اما قصد و ھدف سرمايهدار از اين
کار چيست؟ روشن است که او میخواھد »کااليی توليد کند که ارزشاش باالتر
از مجموع کاالھايی باشد که وی برای توليد آن صرف کرده است«.
قبال دانستيم که ارزش ھر کااليی به حسب مقدار کار اجتماعا ً الزمی که در آن
تجسم يافته تعيين میگردد .بنا بر اين »اين حکم در مورد محصولی نيز که
سرمايهدار ما به صورت نتيجه پروسه کار به دست میآورد صادق است«.
حاال بايد ببينيم که چگونه سرمايهدار میتواند به ھدف خود برسد .بر طبق
تعريفی که از ارزش کاال داده شد ،اين نکته روشن میشود که وی فقط در
حالی میتواند کااليی توليد کرده باشد که ارزش آن بيش از مجموع ھزينهھای
او باشد ،که مقدار بيشتری کار يا به زبان ديگر ،ساعات بيشتری کار در کاالی
توليد شده تجسم يافته باشد.
فرض کنيم که سرمايهدار ١٥ ،ميليون تومان صرف خريد پنبه کرده باشد که
معادل  ١٥٠٠ساعت کار است ١ ،ميليون تومان ھم ھزينه استھالک دستگاه
معادل  ١٠٠ساعت و  ٤ميليون تومان ھزينه خريد نيروی کار ،معادل ٤٠٠
ساعت کار .جمعا میشود  ٢٠ميليون تومان ،معادل  ٢٠٠٠ساعت کار .اکنون
فرض کنيم که  ٤ساعت کار روزانه کارگران ،برای جبران وسايل معيشت
آنھا کافیست ،تا  ٢٥کارگر به مدت  ٤روز ،پنبه را به نخ تبديل کرده و
محصول آماده شود .اگر قرار میبود که کارگر ،تنھا معادل دستمزدش که ٤
ساعت کار باشد ،در روز کار کند ،در آن صورت کارگران با کار خود ،در
حالی که ارزش پنبه را به نخ منتقل میکردند ،ارزش جديدی معادل  ٤ساعت
کار روزانه به آن میافزودند و عالوه بر اين ،ھزينه استھالک ماشين را به
محصول جديد منتقل میکردند .در نھايت محصولی که توليد شده بود ،دقيقا
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حاوی  ٢٠٠٠ساعت کار میشد ،به ارزش  ٢٠ميليون تومان .در چنين حالتی
ارزش کاالی توليد شده ،از ارزش کاالھائی که برای توليد آن صرف شده،
بيشتر نيست ،بلکه مساویست .پس ،دارنده پول به ھدف خود نرسيده و چيزی
مازاد بر آنچه که پيش ريز کرده بود ،به دست نياورده است .به قول مارکس:
»ارزش محصول مساویست با ارزش پيش پرداخته شده «.در اينجا »ارزشی
که قبال به کار رفته ارزشی نزاييده ،ھيچ اضافه ارزشی ايجاد نکرده و بنا بر
اين پول به سرمايه تبديل نشده است«.
اما میدانيم که در واقعيت چنين نيست .ھيچ سرمايهدار ديوآنھای پيدا
نمیشود که پول خود را سرمايهگذاری کند ،کااليی توليد نمايد که دست آخر،
مبلغی دقيقا معادل ھمان پول اول دستش بيايد.
واقعيت ،اما اين است که سرمايهدار ،ارزشی مازاد بر ارزش پيش ريز شده
به دست میآورد و آن را به عنوان ارزش اضافی ،يا سود به جيب میزند و بر
سرمايه خود میافزايد .آنھم از اين طريق به دست میآيد که سرمايهدار ،کارگر
را وامیدارد بيش از ساعات کاری که جبران کننده وسايل معاش اوست کار
کند ،مثال  ٨ساعت کار در روز ،تا در نھايت که محصول آماده شده است ،بر
طبق مثالی که فوقا ً به آن اشاره شد ،حاوی  ٤٠٠ساعت اضافه کار باشد .اما
سئوال اين است که چگونه سرمايهدار میتواند اين کار را بکند و کارگر را وا
دارد ،کاری اضافه بر زمان کاری که معادل دستمزد اوست ،انجام دھد .پاسخ
اين است که وقتی کارگر نيروی کارش را میفروشد ،ديگر ،ارزش مصرف
اين نيروی کار ،يعنی کار ،از آن فروشنده نيست ،بلکه از آن خريدار است .بنا
بر اين ،سرمايهدار میتواند ،تا جائی که توانايی جسمانی کارگر اجازه میدھد،
از اين نيروی کار ،در طول تمام روز استفاده کند .مثال  ٨ساعت ١٢ ،ساعت و
غيره.
مارکس مینويسد» :دارنده پول ،ارزش نيروی کار را پرداخته است و بنا بر
اين استفاده از آن ،در اثنای روز ،در تمام مدت روزانه کار به وی تعلق دارد«.
حال به مثال قبلیمان بازگرديم و فرض کنيم که کارگر به جای  ٤ساعتی که
معادل ارزش نيروی کار اوست ٨ ،ساعت به کار وا داشته شده است .مسئله را
دقيقتر مورد بررسی قرار دھيم .قبل از ھر چيز ذکر اين نکته ضروریست
که کارگر برای اين که ارزش جديدی بيافريند ،بايد ارزشھای پيشين را که در
وسايل توليد نھفته است حفظ کند » .زيرا وی ھمواره بايد کار را در شکل
سودمند معينی اضافه نمايد و تا محصوالت را به صورت وسايل توليد محصول
جديدی در نياورد ،نمیتواند کار را در شکل سودمندی بيافريند و بدين وسيله
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ارزش آنھا را به محصول نو انتقال دھد «.پس اين خود يک موھبتی است که
نيروی کار فعال يعنی کار زنده در حالی که ارزش »اضافه میکند ،ارزش
ضبط مینمايد «.کارگران در حين کار روزانه  ٨ساعت ،به مدت  ٤روز،
ارزش مصرف پنبه را به ارزش مصرفی ديگری که نخ باشد تبديل میکنند و
با اين کار ،ارزش نخ را که معادل  ١٥٠٠ساعت کار بود به نخ منتقل
مینمايند.
مارکس مینويسد» :بنا بر اين ،کارگر ارزش وسايل توليد مورد استفاده را
حفظ میکند ،يا به عبارت ديگر ،آن را مانند جزء تشکيل دھنده ارزش به
محصول منتقل مینمايد .ولی اين انتقال به وسيله افزايش کلی کار وی انجام
نمیگيرد ،بلکه به وسيله خصلت مفيد خاص اين کار ،يعنی در نتيجه شکل
بارآور ويژه کار الحاق شده ،تحقق میيابد«.
ارزش وسايل توليد حفظ شده و به محصول جديد انتقال يافته است .ماشين نيز
در حين روند کار مستھلک شده ،و کارگران ارزشی معادل ھزينه استھالک
ماشين را ھم به محصول جديد منتقل میکنند که معادل  ١٠٠ساعت کار است.
اما در حالی که اين ارزش قديمی وسايل توليد به محصول جديد منتقل میشود،
کارگران در ھر لحظه کار خود ،در حال آفريدن ارزشی جديدی ھستند .يک
بخش ار اين ارزش تازه آفريده شده ،معادل  ٤ساعت کار ،جبران کننده
ھزينهایست که سرمايهدار صرف خريد نيروی کار کرده است و جزء ديگری
از ارزش تازه آفريده شده ،معادل  ٤ساعت کار اضافی ،افزودهای است که
سرمايهدار بابت آن چيزی نپرداخته و به ارزش محصول افزوده میگردد.
نتيجتا در طول مدتی که کارگران مشغول به کار بودند تا پنبه را به نخ تبديل
کنند معادل  ٨٠٠ساعت ،ارزش جديد آفريدهاند که  ٤٠٠ساعت آن ،معادل
زمان کار الزمیست که جبران کننده ،وسايل معيشت کارگراناست و ٤٠٠
ساعت ديگر ،کار اضافیست که يک ارزش اضافی عايد سرمايهدار میسازد.
اکنون کااليی که توليد شده است حاوی  ١٤٠٠ساعت کار ،يا معادل ارزش
پولی آن ٢٤ ،ميليون تومان است .سرمايهدار  ٢٠ميليون تومان سرمايهگذاری
کرده بود و حاال  ٢٤ميليون تومان بهدست آورده است ٤ .ميليون ھمان ارزش
اضافیست که وی به جيب میزند .پول به سرمايه تبديل گرديد و سرمايهدار به
ھدف خود که ھمانا کسب ارزش اضافیست رسيد» .مسئله در تمام شرايط خود
حل شده بدون اين که قانون مبادالت مورد تخطی قرار گرفته باشد....تمام اين
جريان،يعنی تبديل پول به سرمايه ،ھم در درون دوران انجام میگيرد و ھم در
داخل آن انجام نمیگيرد.تبديل پول به سرمايه از آن جھت به وسيله دوران انجام
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میگيرد که مشروط به خريد نيروی کار از بازار است .و بدان سبب در دوران
انجام نمیشود که دوران فقط مقدمه پروسهی ارزش افزائی است که آن خود در
محيط توليد واقع میگردد« .مارکس نتيجه میگيرد» :اکنون اگر پروسه ارزش
آفرينی را با ارزشافزائی مقايسه کنيم ،مالحظه میشود که روند ارزشافزائی
به غير از اين نيست که روند ارزش آفرينی در وراء نقطه معينی امتداد يافته
است .اگر پروسه ارزش آفرينی فقط تا نقطهای امتداد يابد که ارزش پرداخت
شده از طرف سرمايه دار به وسيله معادل تازه جبران شود ،در آن صورت
عمل عبارت از پروسه ارزش آفرينی ساده است .ولی اگر پروسه ارزش
آفرينی از اين نقطه تجاوز نمايد آنگاه ،روند ارزشافزائی آغاز میگردد«.
مارکس در ادامه بحث خود ،سرمايه را به دو بخش ثابت و متغير تفکيک
میکند و مینويسد» :وسايل توليد از يک طرف و نيروی کار از سوی ديگر،
فقط آن اشکال وجودی مختلفی ھستند که ارزش سرمايه بدوی ،در حين ترک
قالب پولی خود و تبديل شدنش به عوامل پروسه کار اختيار نموده است.
بنا بر اين ،آن جزء از سرمايه که به وسايل توليد ،يعنی مواد خام ،مواد کمکی
و وسايل کار تبديل میشود ،مقدار ارزشی خود را در پروسهی توليد تغيير
نمیدھد .از اين جھت من آنرا بخش ثابت سرمايه يا بهطور اختصار سرمايه
ثابت مینامم.
اما بهعکس ،آن قسمت از سرمايه که به نيروی کار تبديل شده است ارزش
خود را در پروسهی توليد تغيير میدھد .اين جزء از سرمايه ،ھم معادل خود را
مجددا توليد میکند و ھم چيزی اضافه بر آن ،يعنی اضافه ارزش که خود تغيير
پذير است و میتواند بزرگتر يا کوچکتر باشد .اين بخش از سرمايه از مقدار
ثابتی که ھست دائما به مقدار متغيری تبديل میشود .بدين سبب من آن را بخش
متغير سرمايه يا بهطور اختصار سرمايهی متغير مینامم .ھمان عناصر
سرمايه ،که از نقطه نظر پروسه کار ،به صورت عوامل عينی و ذھنی يعنی به
صورت وسايل توليد و نيروی کار از يکديگر متمايز میگردند ،ار نقطه نظر
پروسهی ارزش افزايی ،به صورت سرمايهی ثابت و سرمايهی متغير از ھم
تميز داده میشوند«.

ارزش اضافی مطلق و نسبی و درجه بھرهکشی از نيروی کار

اکنون که روشن شد ،چگونه کارگر ارزش اضافی توليد میکند و سرمايهدار
آن را به جيب میزند ،يا بهعبارت ديگر ماھيت استثمار کارگر توسط
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سرمايهدار برمال گرديد ،بايد ببينيم که درجه بھرهکشی از نيروی کار را چگونه
بايد تعيين کرد.
مارکس آن بخش از روزانه کار را که در جريان آن ،کارگر معادل ارزشی
نيروی کار خود را توليد میکند ،زمان کار الزم و »آن کاری را که در ھمان
مدت صرف میگردد ،کار الزم« ناميد و »مرحله دوم پروسه کار ،يعنی
ھنگامی که کارگر از حدود کار الزم تجاوز میکند« و در اين مرحله ،ارزش
اضافی ايجاد مینمايد »اين بخش از روزانه کار را زمان زائد و کاری که طی
اين مدت انجام میشود ،اضافه کار« نام نھاد.
بنا براين اگر از مجموع ارزش جديدا آفريده شده مثال در طول يک روز يا
يک ماه ،ارزش سرمايه متغير را که ھمانا آن بخش از سرمايه است که
سرمايهدار صرف خريد نيروی کار کرده است کسر نمائيم ،مقدار مطلق اضافه
ارزش توليد شده را به دست میآوريم .مارکس میگويد» :ولی بديھی است که
مقدار نسبی آن ،يعنی نسبتی که بر حسب آن سرمايه متغير افزايش يافته است،
بهوسيله رابطه بين اضافه ارزش و سرمايه متغير« تعيين میگردد يعنی اضافه
ارزش تقسيم بر سرمايه متغير .در مثالی که پيش از اين داشتيم ،سرمايه متغير
 ٤ميليونی به  ٨ميليون افزايش يافته ،از اين رو نرخ اضافه ارزش يا استثمار
 ١٠٠درصد بود.
مارکس مینويسد» :اين ارزش افزانی بر حسب نسبت سرمايه متغير يا مقدار
نسبی اضافه ارزش را من نرخ اضافه ارزش مینامم» «.نسبت اضافه ارزش
به سرمايه متغير ،مانند اضافه کار است بر کار الزم «.و نتيجه میگيرد »بنا بر
اين نرخ اضافه ارزش ،بيان دقيقی است برای تعيين درجه بھرهکشی از نيروی
کار به وسيله سرمايه ،يا از کارگر به وسيله سرمايه دار«.
از آنجايی که کسب ارزش اضافی ھدف مستقيم و نيروی محرکه بالواسطه
توليد سرمايهداریست ،سرمايهداران میخواھند ارزش اضافه ھر چه بيشتری
به دست آورند .يکی از راهھای افزايش مقدار ارزش اضافی ،افزايش ساعات
کار روزانه است که مارکس آن را ارزش اضافی مطلق مینامد .اگر
سرمايهدار به جای  ٨ساعت روزانه کار که پيش از اين داشتيم ،کارگر را ١٠
ساعت به کار وا دارد ،و مدت زمان کار الزم ھمان  ٤ساعت باشد ،در آن
صورت به جای  ٤ساعت کار اضافی ۶ ،ساعت اضافه کار خواھد بود .تنيجتا
به عوض  ٤ميليون ٦ ،ميليون تومان به جيب خواھند زد و نرخ اضافه ارزش
نيز به  ١٥٠درصد افزايش خواھد يافت.
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از ھنگام پيدايش سرمايهداری ،منازعه کارگر و سرمايهدار ،بر سر روزانه
کار ،ھمواره در جريان بوده است.
مارکس مینويسد :از ديدگاه سرمايه »روزانه کار عبارت از  ٢٤ساعت کامل
است ،منھای چند ساعت که بدون آن نيروی کار ،مطلقا قادر به از سرگرفتن
خدمت خويش نيست«.
در آغاز پيدايش شيوه توليد سرمايهداری ،که ھنوز کارگران پراکنده و
نامتشکل بودند ،سرمايهداران کارگران را گاه تا  ١٨ساعت نيز به کار وا
میداشتند .سرمايهدار که نيروی کار کارگر را خريده است ،اين را حق خود
میداند که با طوالنیتر کردن ھر چه بيشتر روزانه کار ،حداکثر استفاده را از
ارزش مصرف آن ببرد.
به قول مارکس »سرمايهدار به قانون مبادله کاالھا متکی میشود .وی مانند
ھر خريدار ديگری میکوشد تا حداکثر فايده را از ارزش مصرفی کاالی خود
بيرون آورد .ولی ناگھان بانگ کارگری که در ميان خروش و فشار پروسه
توليد خاموش مانده بود ،بلند میشود «.وی میگويد »به مصرف رساندن
نيروی کار روزانه من از آن توست .ولی من بايد به وسيله روزانه کار امکان
داشته باشم که ھر روز آن نيرو را تجديد نمايم تا باز بفروشم»«.من روزانه
کار با اندازه عادی مطالبه میکنم «.يعنی اگر سرمايهدار برای افزايش طول
روزانه کار با ادعای دفاع از حق خود حرف میزند ،کارگر نيز که میخواھد
روزانه کار را در ميزان عادی آن محدود کند ،به عنوان فروشنده ،از حق خود
دفاع مینمايد .مارکس مینويسد» :پس در اينجا تعارضی است .حق در برابر
حق قرار گرفته است و ھر دو حق با قھر قانون مبادلهی کاالھا تسجيل
گرديدهاند .ميان دو حق متساوی ،زور حکم میکند .از اين جھت است که در
تاريخ توليد سرمايهداری ،عادی ساختن روزانه کار ،به صورت مبارزهای
برای تعيين حدود روزانه کار تجلی مینمايد .مبارزهای که بين مجموع
سرمايهداران يعنی طبقه سرمايهدار و مجموع کارگران يعنی طبقه کارگر در
میگيرد«.
مارکس پس از بررسی مفصل تمام مراحلی که طبقه کارگر در اين مبارزه
طی کرده است ،مینويسد» :بنا بر اين پيدايش روزانه کار عادی محصول يک
جنگ داخلی طوالنی و کمابيش پنھانیای است که بين طبقه سرمايهدار و طبقه
کارگر در میگيرد .نظر به اين که نبرد مزبور در محيط صنعت بزرگ آغاز
میشود ،ناگزير بدواً اين پيکار در ميھن صنعت بزرگ يعنی انگلستان به وقوع
میپيوند« و ادامه میدھد» :بايد اعتراف داشت که کارگر ما ھنگاميکه از
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پروسهی توليد خارج می شود غير از آن کسی است که در آن وارد شده است.
وی در بازار کار به مثابه دارنده کااليی ،که "نيروی کار" است ،در برابر
دارندگان کاالی ديگری قرار گرفته بود ،يعنی کاالدار در مقابل کاالدار قرار
داشت .قراردادی ،که وی بهوسيلهی آن نيروی کارش را بهسرمايهدار
میفروخت ،سياه بر سفيد ثابت میداشت که وی آزادانه اختيار نفس خويش را
دارد .پس از آنکه معامله وقوع يافت ،معلوم میگردد که وی بھيچوجه يک
"عامل آزاد" نبوده است و آن مدت زمانی که وی بنابه اختيار خود نيروی
کارش را فروخته ،در واقع مدتی است که در ازاء آن وی مجبور بوده است
نيروی کارش را بفروشد ،و در حقيقت زالوئی که او را میمکد "تا آنجا که
برای وی عضله ،عصب و قطرهی خونی برای استثمار" باقی است وی را رھا
نمیکند .برای اينکه کارگران بتوانند خويشتن را در برابر اين مار آزاررسان
"حفظ" کنند بايستی يک دل و يک جھت شوند و به مثابه طبقه ،آنچنان قانونی
را تحميل نمايند ،که سد اجتماعی غير قابل عبوری را بهوجود آورد و مانع از
آن شود ،که خود آنان بهوسيله قرارداد آزاد با سرمايه ،خويشتن و نسل خويش
را تا مرحلهی مرگ و اسارت بفروش رسانند .بهجای فھرست پر طنطنهی
"حقوق غيرقابل تغيير بشر" منشوربزرگ ) (Magna Chartaمحقرانهی تحديد
قانونی روزانه کار قرار داده میشود که "باالخره روشن میسازد کی زمانی
را که کارگر فروخته است پايان میيابد و کی زمانی که بخود او تعلق دارد،
آغاز میگردد ! " Quantum mutatus ab illoچه تغيير عظيمی به نسبت
گذشته!«
با متحد و متشکل شدن روزافزون کارگران ،آنھا تدريجا با مبارزه خود
موفق شدند حدود قانونی برای روزانهکار مشخص سازند .ساعات کار روزانه
کوتاهتر شد ،اما سرمايهداران کوشيدند از طريق افزايش شتاب و شدت کار ،آن
را جبران کنند .امتداد روزانه کار ھنوز ھم يکی از شيوهھای کسب ارزش
اضافیاست و تابعیست از تناسب قوا ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايهدار.
با تکامل شيوه توليد سرمايهداری ،سرمايهداران ،به شيوه ديگری برای
افزايش ارزش اضافی متوسل شدند و آن ،کاھش زمان کار الزم است .تاکنون
فرض بر اين بود که مثال  ٤ساعت ،زمان کار الزم بود و فراتر از اين ٤
ساعت ،مدت زمانی محسوب میشد که در طول آن ،ارزش اضافی توليد
میگرديد» .پس اگر زمان کار الزم ثابت بود ،به عکس ،تمام روزانه کار
مقدار متغيری بود«.
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با توسعه سرمايهداری ،بارآوری کار مدام افزايش يافت .نتيجتا با پيشرفت
تکنيکی و بارآوری کار ،مدت زمان کار الزم برای جبران ھزينه زندگی
کارگران کاھش يافت .اين خود به عامل ديگری برای تشديد استثمار کارگران
تبديل گرديد .اگر فرض کنيم که کار روزانه  ٨ساعت ثابت بماند ،اما در نتيجه
افزايش بارآوری کار ،تنھا  ٢ساعت کار برای تامين ھزينهھای زندگی کارگر،
يا معادل ارزشی دستمزد وی کافی باشد ،در آن صورت زمان کار الزم به ٢
ساعت کاھش يافته ،اما زمان کار اضافی ،يا کار اضافی به  ٦ساعت افزايش
يافته است .در اينجا که افزايش توليد اضافه ارزش نتيجه کوتاه سازی زمان کار
الزم و بالنتيجه امتداد اضافه کار منطبق با آن است ،کار الزم به کار اضافی
تبديل شده است.
مارکس مینويسد» :من اضافه ارزشی را که به وسيله امتداد روزانه کار
توليد میشود ،اضافه ارزش مطلق میخوانم و بالعکس آن اضافه ارزشی را که
در نتيجه کوتاه شدن زمان الزم کار بهوجود میايد و تغيير متناسبی را که در
رابطه مقداری دو بخش روزانه کار از آن ناشی می شود ،اضافه ارزش نسبی
مینامم«.
البته بايد توجه داشت که افزايش بارآوری کار بايد در آن رشتهھايی صورت
گرفته باشد که محصوالت آنھا با تعيين ارزش نيروی کار مرتبط است .از اين
رو مارکس مینويسد» :برای اينکه ارزش نيروی کار پائين آيد ،بايد ترقی
بارآوری ،آن شعبهھائی از صنعت را فرا گيرد که ارزش نيروی کار وابسته به
محصوالت آنھاست و بنا بر اين ،آن رشتهھايی را که به دايره وسايل عادی
زندگی تعلق داشته باشند و يا بتوانند جانشين آنھا شوند در بر گيرد ...ترقی
نيروی بارآور و ارزان شدن متناسب کاالھا در صنايعی که عوامل اساسی
سرمايه ثابت ،وسايل کار و مواد کار برای توليد وسايل ضروری زندگی فراھم
میکنند ،نيز به نوبه خود ارزش نيروی کار را پائين میآورند .بهعکس ،باال
رفتن نيروی بارآور در رشتهھايی از صنعت که نه وسايل ضروری زندگی
توليد میکنند و نه وسايل توليد آنھا را فراھم میآورند ،تاثيری در ارزش
نيروی کار ندارند«.
مارکس ھمچنين توضيح میدھد ،در مواردی که يک يا چند سرمايهدار ،شيوه
توليد بھبود يافتهای را به کار گيرند که نسبت به کارخانهھای مشابه بارآوری
کار باالتری داشته باشند ،مادام که ھنوز اين روش جديد ،عموميت نيافته است،
از يک نرخ ارزش اضافی ،مافوق نرخ معمولی برخوردار خواھند بود.
مارکس نام آن را ،ارزش اضافی فوقالعاده میگذارد و میافزايد» :به محض
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اينکه شيوه نو توليد تعميم میيابد و بنا بر اين تفاوت بين ارزش انفرادی
کاالھای ارزان توليد شده و ارزش اجتماعی آنھا از بين میرود ،آن ارزش
اضافی فوقالعاده نيز ناپديد میگردد«.
مارکس ،در ادامه بررسی و تحليل ارزش اضافه نسبی ،مراحل تاريخی
بارآوری کار را در شکل ھمکاری ،مانوفاکتور و صنعت ماشينی با تفصيل
تمام ،مورد بحث و بررسی قرار میدھد.

دستمزد ،شکل تحريف شده بھای نيروی کار

پيش از اين ديديم که آنچه کارگر به سرمايهدار میفروشد ،نيروی کار است و
دستمزد ھم چيزی ديگری نيست ،جز ارزش يا قيمت نيروی کار که به پول
بيان شده است .اما در جامعه سرمايهداری ،اين رابطه ،تحريف میشود .از
آنجايی که کارگر تنھا پس از انجام کار ،يعنی فعليت يافتن نيروی کار است که
بھای نيروی کار خود را دريافت میکند ،در ظاھر امر چنين به نظر میرسد
که آنچه کارگر دريافت میکند ،بھای کار اوست و نه نيروی کار .در نتيجهی
اين انعکاس وارونه واقعيت است که کار رايگان و پرداخت نشده کارگر محو
میشود و چنين به نظر میرسد که گويا ھمه کار کارگر پرداخت شده است.
لذا مارکس مینويسد» :در سطح جامعه بورژوائی ،مزد کارگر مانند بھای
کار جلوه میکند .يعنی کميت معينی پول در ازاء مقدار مشخصی کار پرداخت
میشود «.اما »برای اين که کار به مثابه کاال در بازار فروخته شود ،بايد به
ھر حال پيش از فروش وجود داشته باشد ،اگر کارگر امکان داشت که به کار
خود زندگی مستقلی بدھد ،آنگاه کاال میفروخت و نه کار ...در واقع آنچه در
بازار کاال مستقيما در برابر دارنده پول قرار میگيرد کار نيست ،بلکه کارگر
است .آنچه کارگر میفروشد ،نيروی کار خود اوست .ھنگامی که واقعا کار او
شروع می شود ،تعلق آن کار از وی سلب شده است و بنا بر اين ديگر نمیتواند
بهوسيله او به فروش رود .کار ،جوھر و معيار ھمزيست ارزش است ،ولی
خود ارزش ندارد«.
اگر کار ارزش میداشت ،در آن صورت میبايستی به وسيله کار ايجاد گردد
که چنين ادعايی مسخره است .مارکس ھمچنين میگويد» :اگر چيزی مانند
ارزش کار واقعا وجود میداشت« و سرمايهدار »حقيقتا اين ارزش را
میپرداخت ،آنگاه ھيچ سرمايهای وجود پذير نمیبود و پول به سرمايه مبدل
نمیگرديد «.اما شکل تحريف شده و وارونهای که دستمزد به بھای نيروی کار
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میدھد» ،ھر اثری را که مربوط است به تقسيم شدن روزانه کار ،به کار الزم
و اضافه کار ،کار پرداخته و نپرداخته ،محو میکند .تمام کار ،مانند کار
پرداخت شده به نظر میرسد «.و حال آنکه دستمزد ،چنانکه دانستيم ،تنھا
جزئی از ارزش تازه آفريده شده ،معادل کار الزم است.
مارکس ،سپس دو شکل اصلی دستمزد ،گاه مزد و کارمزد را مورد بررسی
قرار میدھد .پرداخت دستمزد يا به حسب زمان کار است که به آن گاه مزد
گفته میشود و يا بر حسب تعداد و مقدار کاالی توليد شده ،که کارمزد ناميده
میشود.
مارکس مینويسد» :چنانکه بياد داريم فروش نيروی کار ھمواره برای
مدتھای معينی از زمان انجام میگيرد .بنا بر اين شکل دگرگون شدهای که در
آن ارزش روزانه و ھفتگی و غيرهی نيروی کار مستقيما نمايش میيابد،
عبارت از گاه مزد است .يعنی مزد روزانه و غيره «.گاه مزد ،به سرمايهداران
اين امکان را میدھد که از طريق امتداد کار روزانه و يا افزايش شدت و
سرعت کار ،استثمار را تشديد کنند .اما در مورد کارمزد ،مارکس مینويسد:
»کارمزد چيزی غير از شکل تغيير يافتهی گاه مزد نيست ،چنانکه گاه مزد نيز
شکل تغيير يافتهی ارزش يا بھای نيروی کار است .در مورد کار مزد،بدواً
چنين به نظر میرسد که گويا ارزش مصرفی که کارگر فروخته است تابع
نيروی کار وی يعنی کار زنده نيست ،بلکه در کاری قرار دارد که اکنون در
محصول تجسم يافته است و نيز چنين مینمايد که گويا بھای اين کار مانند گاه
مزد بهوسيله کسر ذيل  :ارزش روزانهی نيروی کار /روزانه کار با ساعات
مشخص∗ ،تعيين نمیشود بلکه از روی مھارت کار توليدکننده مشخص
میگردد «.مارکس نشان میدھد که شکل کارمزد عينا ،مانند شکل گاه مزد
است .سپس خصوصيات مميزه کارمزد را مورد بررسی قرار میدھد و
میگويد چون »کيفيت کار در اين مورد بهوسيله خود محصول وارسی میشود،
زيرا فراورده بايد دارای خوبی متوسط باشد ،تا قيمت قطعهای کامل آن پرداخت
گردد ،از اين جھت کارمزد فياضترين سرچشمه کسر مزد و سوء استفادهی
سرمايهدار است «.از آنجايی که در کارمزد ،کارگر تالش میکند از طريق
افزايش ساعت کار و شدت بخشيدن بهکار ،دستمزد بيشتری دريافت کند ،بنا بر
اين »کارمزد معيار مشخص و کاملی برای سنجش شدت کار به دست
∗ ارزش نيروی روزانهی نيروی کار
روزانه کار يا ساعات مشخص
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سرمايهدار میدھد« و باعث افزايش ساعات کار و کاھش دستمزد میگردد.
»نظر به اين که کيفيت و شدت کار در اينجا بهوسيله خود شکل دستمزد وارسی
میشود ،مراقبت کار را به طور عمده زائد میسازد «.که اين نيز بهنفع
سرمايهدار است و استثمار را تشديد میکند .کارمزد ،باعث رقابت در ميان
کارگران میشود ،و در کل ،استثمار آنھا را تشديد مینمايد .مارکس مینويسد:
»از آنچه تاکنون بيان گرديد ،چنين نتيجه میشود که کارمزد متناسبترين شکل
دستمزد برای شيوه توليد سرمايهداری است«.
تمام آنچه که گفته شد ،نشان دھنده مضرات کارمزد برای کارگران است.
سيستم قطعهکاری و کارمزدی ،يکی از وحشيانهترين راهھای استثمار کارگران
توسط سرمايهداران میباشد .عالوه بر آنچه که در اينجا بيان گرديد ،بايد اين
نکته را نيز مد نظر قرار داد که بهويژه در طول يک قرن گذشته ،در نظام
سرمايهداری ،شيوهھای مختلفی از پرداخت دستمزد به کار گرفته شده است که
به طرق مختلف در جھت تشديد شتاب کار ،استثمار ھر چه بيشتر کارگران و
تباھی جسمی و روحی آنھا بودهاند .در مبحث دستمزد به دو نکته ديگر نيز
بايد اشاره کنيم .نخست تمايز ميان دستمزد اسمی و دستمزد واقعیست .دستمزد
اسمی کارگر ،ھمان دستمزدیست که در پول بيان شده است و حال آنکه
دستمزد واقعی ،آن دستمزدیست که به حسب وسايل معيشت کارگر تعيين
میگردد .اين واقعيت بر ھيچ کارگری پوشيده نيست که در ايران امروز،
فاصله عميقی ميان دستمزد پولی کارگران و دستمزد واقعی که بايد تامين کننده
وسايل معاش کارگر باشد ،وجود دارد .در ھمين جا بايد به نکته ديگری نيز
اشاره کرد که مدام از سوی دولت و اقتصاددآنھای جيره خوار تکرار میشود.
وقتی که کارگران خواھان افزايش دستمزد میشوند ،تا الاقل از اين شکاف
بزرگی که ميان دستمزد اسمی و واقعی وجود دارد ،اندکی کاسته شود ،آنھا
فرياد بر میآورند که اين افزايش به زيان خود کارگران تمام خواھد شد ،چرا
که گويا منجر به افزايش مجدد قيمتھا و نتيجتا تنزل بيشتر سطح معيشت آنھا
می گردد .اين ادعايی سر تا پا کذب است .ھمانگونه که قبال گفته شد ،کارگران
در جريان توليد ،ارزش جديدی میآفرينند ،بخشی از اين ارزش به کارگران
تعلق میگيرد و بخش ديگر به جيب سرمايهداران میرود .مبارزه کارگران با
سرمايهداران برای افزايش دستمزد ،نزاعیست بر سر نسبتی که از اين ارزش
تازه آفريده شده بايد به خود کارگر تعلق گيرد و يا سرمايهدار .اگر کارگر
دستمزد بيشتری بهدست آورد ،از سھم سرمايهدار کاسته میشود و ھر چه
سرمايهدار بيشتر از اين ارزش تازه توليد شده بر دارد ،سھم کارگر کمتر
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خواھد شد .لذا مارکس میگويد اين تغيير نسبتھا ،ھيچ تغييری در ارزش
کاالھا پديد نمیآورد .افزايش دستمزد کارگران به تنزل نرخ عمومی سود
میانجامد ،اما بر ارزش کاالھا بیتاثير است.

استثمار کليت طبقه کارگر توسط کل طبقه سرمايهدار

از ھمين جا که مبحث سھمی که سرمايهدار و کارگر از ارزشھای تازه توليد
شده نصيبشان میشود ،به ميان آمد ،الزم است ،ولو مختصر ھم که شده ،به
يکی از مباحث مھم مارکس اشاره کنيم و آن استثمار کارگران نه فقط توسط
تک سرمايهدار بلکه توسط کل طبقه سرمايهدار است.
تا کنون که بحث ارزش اضافی را دنبال میکرديم ،صحبت بر سر اين مسئله
بود که کارگران يک کارخانه برای سرمايهداری که نيروی کار آنھا را خريده
است ،ارزش اضافی توليد میکنند و سود سرمايهدار چيزی نيست ،مگر حاصل
کار پرداخت نشده کارگران.
مارکس در جلد سوم کاپيتال مفصل توضيح میدھد که کارگران نه فقط توسط
کارفرمای خودشان ،بلکه توسط کل طبقه سرمايهدار استثمار میشوند.
سرمايهداران ،در ھمان حال که درگير رقابت درونی خود برای کسب سود
بيشتری ھستند ،ارزشھای اضافی توليد شده در کل جامعه را به نسبت
سرمايه ،ميان خود توزيع میکنند .برای پی بردن به اين مکانيسم توزيع ،بايد
مسئله سود را مورد بررسی قرار دھيم.
پيش از اين دانستيم که نرخ ارزش اضافی يا نرخ استثمار کارگران از طريق
مقدار ارزش اضافی توليد شده ،تقسيم بر سرمايه متغير يعنی سرمايهای که
صرف خريد نيروی کار شده است ،به دست میايد .در ھمانجا نيز فقط اشارهای
به اين مسئله شد که نرخ سود با نرخ ارزش اضافی متفاوت است ،چرا که نرخ
سود از طريق مقدار ارزش اضافی توليد شده ،تقسيم بر مجموع سرمايه يعنی
سرمايه ثابت و متغير تعيين میگردد.
گرچه سود ،در واقعيت چيز ديگری نيست مگر ھمان ارزش اضافی ،اما اين
تغيير شکل ارزش اضافی به سود ،آنطور که در سطح جامعه سرمايهداری
نمود پيدا میکند ،باعث میگردد بر اختالفی که ميان سرمايه ثابت و متغير
برای بھرهکشی از کار وجود دارد ،سرپوش گذاشته شود و چنين وانمود گردد
که گويا سود از کل يا مجموع سرمايه ناشی میگردد .از اين رو ،مارکس
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مینويسد» :در صورتيکه اضافه ارزش بدينسان به مثابه ّ
کره کل سرمايه پيش
ريخته متصور شود ،آنگاه شکل قلب شده سود را به خود میگيرد«.
اما از چه رو ،ارزش اضافی ،شکل سود را به خود میگيرد؟ از آن رو ،که
سرمايهدار ،سودآوری کارخانه خود را به نسبتی که مجموع سرمايهاش
سودآور است ،در نظر میگيرد.
»چون سرمايه فقط از راه پيشريز سرمايه ثابت میتواند از کار ،بھرهکشی
نمايد و نظر به اينکه وی سرمايه ثابت را فقط از طريق پيشريز سرمايه متغير
بارور تواند ساخت ،در تصور او ھمه اينھا مجموعا يکسان جلوه میکنند .اين
تصور از آن جھت بيشتر تقويت میشود که ميزان واقعی نفع او نه در رابطه
با سرمايه متغير ،بلکه در رابطه با مجموع سرمايه ،نه به وسيله نرخ اضافه
ارزش ،بلکه بر حسب نرخ سود ،تعيين میگردد«.
بنا بر اين ،بهرغم اين که اضافه ارزش و سود در واقع يکی ھستند ،اما وقتی
که نرخ سود بر اساس مجموع سرمايه محاسبه میگردد و اين نرخ به لحاظ
عددی از نرخ اضافه ارزش متمايز است ،سود ،شکل مسخ شده و تحريف شده
ارزش اضافی را به خود میگيرد و سر منشاء اضافه ارزش که ھمانا در
سرمايه متغير است ،پوشيده میماند .مارکس مینويسد" :چون قيمت نيروی
کار ،در يکی از قطبين بهصورت مسخ شده دستمزد ظاھر میشود ،اضافه
ارزش در قطب مقابل ،به شکل دگرگون شده سود نمودار میگردد".
به بحث اصلی بازگرديم و ببينيم که چگونه کل طبقه سرمايهدار ،کل طبقه
کارگر را استثمار میکند .میدانيم که در جامعه سرمايهداری ،موسسات
متعددی در رشتهھای مختلف توليد مشغول بهکارند .اين موسسات در شرايط
واحدی توليد نمیکنند ،از نظر تجھيزات و تکنيکھا با يکديگر متفاوتند ،تعداد
کارگران و حجم سرمايهھا و غيره نيز در آنھا فرق میکند .اگر نخست يک
رشته توليد را مد نظر قرار دھيم ،در چنين شرايطی ،ھزينهھای توليد متفاوتی
در ھر کارخانه وجود خواھد داشت و نتيجتا نرخھای سود متفاوتی ھم وجود
خواھد داشت .اما در واقعيت امر ،رقابت در درون اين رشته از صنعت ،در
جريان است .ھر سرمايهداری میکوشد بيشتر بفروشد و سود بيشتری عايد خود
سازد .رقابت منجر به برقراری ارزشھای اجتماعی يا بازاری به جای ارزش
انفرادی کاالھا میگردد .مارکس مینويسد» :آنچه را که بدواً رقابت در يک
محيط انجام میدھد ،عبارت از برقرار ساختن يک ارزش بازار و قيمت بازار
يکسان از مبدا ارزشھای انفرادی مختلف کاالھاست .ولی رقابت ميان
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سرمايهھا در محيطھای مختلفه است که موجب پيدايش قيمت توليدی میگردد
که نرخھای سود را ميان محيطھای مزبور برابر میسازد«.
آنچه که در مورد يک رشته صنعت صادق است ،در رشتهھای ديگر نيز
صدق میکند .اما رشتهھای مختلف صنعت نيز نمیتوانند نرخھای سود متفاوتی
داشته باشند .اگر چنين تفاوتی وجود داشته باشد ،در آن صورت بديھیست که
سرمايهھا به سوی آن رشتهای ھجوم میبرند که سودآوری بااليی دارد .اين
کنش و واکنش منجر به کاھش نرخ سود در آن رشته و سرانجام ھمطراز شدن
نرخ سود يا نرخ متوسط سود در سطح تمام رشتهھا میگردد .مثال اگر کل
ارزش اضافی توليد شده در رشتهھای مختلف ،در طول يک سال ٢٠٠٠
ميليارد باشد و حجم کل سرمايه اجتماعی  ١٠٠٠٠ميليارد ،نرخ متوسط سود
در جامعه مفروض  ٢٠درصد خواھد بود .وقتی که چنين نرخ متوسطی شکل
میگيرد ،به اين معناست که بخشی از ارزش اضافی در کارخانهھا و
رشتهھائی که نرخ انفرادی سود آنھا باالتر است ،به سرمايهداران آن صنايعی
تعلق میگيرد که نرخ سود در آنھا پائينتر است.
با يک مثال ساده اين مسئله روشن میشود .فرض کنيم که در جامعه سه بخش
يا سه رشته صنعت وجود دارد .حجم سرمايه ھر يک از آنھا ١٠٠٠٠ميليارد
و نرخ ارزش اضافی ھم  ١٠٠درصد باشد .بهرغم اين سرمايه واحد و يکسان
و نرخ ارزش اضافی واحد ،در بخش اول که از تکنيکھا و تجھيزات
پيشرفتهتری نسبت به دو بخش ديگر استفاده میشود يعنی نسبت سرمايه ثابت
به سرمايه متغير بيشتر است ،يا آنگونه که مارکس نامگذاری میکند ،ترکيب
ارگانيک يا آلی سرمايه ،باالتر است و نتيجتا به تعداد کمتری کارگر نياز دارد،
 ٩٠٠٠ميليارد صرف سرمايه ثابت و  ١٠٠٠ميليارد به سرمايه متغير
اختصاص يافته باشد .در بخش دوم  ٨٠٠٠ميليارد به سرمايه ثابت و ٢٠٠٠
ميليارد به سرمايه متغير و در بخش سوم که از تکنيکھا و ماشينھای عقب
ماندهتری استفاده مینمايد و به نيروی کار بيشتری نياز دارد ،يعنی ترکيب
ارگانيک سرمايه پستتر است ٧٠٠٠ ،ميليارد به سرمايه ثابت و ٣٠٠٠
ميليارد به سرمايه متغير اختصاص يافته باشد .در اين حالت ،نرخ سود در اولی
 ١٠درصد ،در دومی  ٢٠درصد و در سومی  ٣٠درصد خواھد بود .اما آيا اين
نرخھای سود متفاوت به جيب سرمايهداران ھمان بخش میرود؟ نه!
مارکس مینويسد» :ھر گاه کاالھا بنابه ارزش خود فروخته شوند ،آنگاه
چنانکه گفتهايم ،در محيطھای گوناگون توليد بر حسب ترکيب آلی متفاوت حجم
سرمايهھايی که در آنھا گذاشته شده است ،نرخھای سود بسيار مختلفی به
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وجود میآيد .اما سرمايه از محيطی که نرخ سود پائينتری را دارد ،بيرون
کشيده میشود و به محيط ديگری روی میاورد که سود بيشتری میدھد .از
طريق اين رفتوآمد دائمی و دريک کالم به وسيله تقسيم سرمايه ميان
محيطھای مختلف بر حسب آنکه در جايی نرخ سود تنزل میکند و جای ديگر
ترقی مینمايد ،سرمايه موجب چنان رابطهای ميان عرضه و تقاضا میگردد
که سود متوسط در محيطھای مختلف يکسان میشود و بنا بر اين ارزشھا به
قيمتھای توليد تبديل میگردند «.قيمت توليد کاال ھم عبارت میشود از آن
بھايی که »برابر است ،با قيمت تمام شده آن به اضافه درصد سودی که طبق
نرخ عمومی سود حساب شده و به آن ضميمه می شود«.
نتيجتا وقتی که نرخ متوسط سود شکل گرفته باشد ،در مثالی که در فوق
آورديم ،بخش سوم بايد قسمتی از ارزش اضافی را که در اين بخش توليد شده
از دست بدھد و سرمايهداران بخش اول آن را بهدست آورند .در اينجا ديده
میشود که چگونه مکانيسم نرخ سود متوسط باعث توزيع ارزش اضافی به
نسبت مساوی ميان سرمايهھای ھم مقدار در کل جامعه میگردد و مستثنا از اين
که کارگران در کدام کارخانه و رشته توليد مشغول به کار باشند ،توسط کل
سرمايهداران مورد استثمار قرار میگيرند.
مارکس مینويسد» :ھر گاه سرمايهداران از لحاظ سود مورد توجه قرار
گيرند ،در اينجا به سھامداران يک شرکت سھامی میمانند که در آن سود سھام
يکسان است و تفاوت تنھا برحسب تعداد سھام يا مقدار سرمايه است يا بسته به
نسبت اشتراک ھر يک در کل سرمايه موسسه و بنا بر اين تعداد سھامی که
داراست«.
وی از آنچه که تاکنون گفته شد ،نتيجه میگيرد" :که ھر تک سرمايهدار مانند
مجموعه تمام سرمايهداران ھر محيط توليدی ويژه ،در استثمار مجموع طبقه
کارگر بهوسيله سرمايه کل و در درجه بھرهکشی آن شرکت دارد و اين شرکت
نه تنھا از لحاظ ھم داستانی کلی طبقاتی است ،بلکه مستقيما جنبه اقتصادی
دارد .زيرا با مفروض بودن وجود تمام شرايط ديگر ،از جمله ارزش سرمايه
ثابت پيش ريخته کل ،نرخ متوسط سود به درجه بھرهکشی از کار کل ،به وسيله
سرمايه کل ،بستگی دارد".
تا اينجا صحبت بر سر اين مسئله بود که مجموع سرمايهداران صنعتی ،در
استثمار کارگران سھيماند و مشترکا ارزش اضافی توليد شده را ميان خود تقسيم
میکنند .اما ھر کس میداند که بازرگان نيز ،سود بازرگانی بهدست میآورد،
اين سود از کجا بهدست میآيد؟
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در مباحث پيشين ديديم که سود نمیتواند از گردش بهدست آيد .اما چگونه
بازرگان سود بهدست میآورد؟ بايد گفت ،چون کاالھای توليد شده بايد به
فروش روند و پول ،يعنی سرمايه پولی به سرمايهدار صنعتی باز گردد ،اين
وظيفه را ،جزئی از سرمايه اجتماعی ،بهعنوان سرمايه بازرگانی بر عھده
میگيرد .لذا دارنده اين سرمايه يعنی بازرگان نيز سود خودش را میخواھد.
اين سود ،از اين طريق بهدست میآيد که سرمايهداران صنعتی بايد بخشی از
ارزش اضافی را به بازرگان بدھند .چگونه؟ از طريق فروختن کاال به بازرگان
به قيمتی پائينتر از قيمت توليد ،تا او ھم بتواند آن را به قيمت توليد به فروش
برساند و سود برد .اما سئوال اين است که ضابطه تعيين اين سود چگونه است؟
يعنی بازرگان چه درصدی بر سرمايهاش دريافت میکند.
»سرمايه بازرگانی ،تنھا از جھت وظيفهای که در سامان رسانی ارزش ايفا
مینمايد ،در روند بازتوليد به مثابه سرمايه عمل میکند و بنا بر اين به علت
اين که سرمايه وارد در عمل است ،از اضافه ارزشی که سرمايه کل بهوجود
آورده است ،برداشت مینمايد» «.از آنجائی که مرحله دورانی سرمايه صنعتی
مانند خود توليد ،مرحلهای از روند بازتوليد به شمار میآيد ،ناگزير سرمايهای
که در روند دوران مستقال عمل میکند ،بايد عينا مانند سرمايهای که در ديگر
شاخهھای گوناگون توليد عمل میکند ،سود متوسط به دست آورد » «.سرمايه
بازرگانی به نسبت آنکه چه جزئی از سرمايه کل را شامل میشود ،در تشکيل
نرخ عمومی سود ،بهطور تعيين کننده وارد است «.بنا بر اين ،سرمايه
بازرگانی نيز از ھمان نرخ متوسط سود برخوردار است و بازرگان ،بخشی از
ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران را تصاحب میکند .آن ھم مانند
سرمايهداران صنعتی در استثمار کارگران سھيم است.
بھرهای ھم که از طريق سرمايه استقراضی بهدست میآيد ،جزء ديگری از
ارزش اضافیست .سرمايهدار صنعتی و بازرگان ،برای گسترش توليد و به
سامان رساندن کاالھا ،به پول احتياج پيدا میکنند .اين پول را از دارنده آن وام
میگيرند ،لذا بايد درازای آن بھره بپردازند .اين پول تنھا میتواند برای ھر دو
سرمايهدار در صورتی به مثابه سرمايه عمل کند که سود تقسيم شود .آن سھمی
که به وام دھنده تعلق میگيرد ،بھره است .بھره جزئی از سود متوسط می باشد.
مارکس مینويسد» :بھره به مثابه يک جزء از سودی باقی میماند که
سرمايهدار فعال ،صاحب صنعت يا بازرگان ،در صورتی که به جای سرمايه
شخصی خود ،سرمايه استقراضی بهکار برد ،بايد آن را به صاحب يا وام دھنده
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اين سرمايه بپردازد» «.از اين رو شکل ويژهای از ارزش اضافی يا بخشی از
آن است«.
پس تا اينجا روشن است که کل طبقه سرمايهدار ،طبقه کارگر را استثمار
میکند ،و ارزش اضافی ميان ھمه آنھا توزيع میگردد .اما اين ھنوز تمام
مطلب نيست .عالوه بر طبقه سرمايهدار ،مالکين نيز ارزش اضافی را
بهصورت بھره مالکانه نصيب خود میکنند .مارکس بخش بزرگی از جلد سوم
کاپيتال را بهبررسی رانت مطلق و تفضيلی يا اختالفی اختصاص داده و نشان
میدھد که بھره مالکانه نيز چيز ديگری جز شکل ويژهای از ارزش اضافی
نيست که مالک به جيب خود سرازير میکند .مارکس مینويسد» :رانت مطلقی
که از افزوده ارزش بر قيمت توليد ناشی میگردد ،تنھا بخشی از ارزش اضافی
کشاورزی ،تبديل اين ارزش اضافی به رانت است که به جيب مالک میرود.
ھمانگونه که رانت تفضيلی که از تبديل سود اضافی به رانت ناشی میگردد،
تحت عنوان بھای تنظيم کننده عمومی توليد ،توسط مالک به جيب زده
میشود«.
چه نتيجهای از اين بحث عايد میشود؟ اين نتيجه که سرمايهداران و مالکين،
در يک صف در مقابل کارگران قرار دارند و ھمه در استثمار و انقياد طبقه
کارگر سھيماند .طبقه کارگر نيز بايد ،به عنوان يک طبقه متحد ،در مقابل ھمه
آنھا قرار گيرد.

انباشت سرمايه در يک قطب ،انباشت فقر در قطب ديگر

روند انباشت سرمايه آخرين بخش جلد نخست کاپيتال است .مارکس در اين
بخش ،بازتوليد بسط يافته ،يا بهعبارت ديگر تجديد توليد سرمايهداری ،تاثير
انباشت بر ترکيب ارگانيک سرمايه ،وخامت وضعيت طبقه کارگر در جريان
رشد سرمايه ،تشديد تضادھای نظام سرمايهداری و سرانجام ،گرايش تاريخی
انباشت سرمايه را مورد تجزيه و تحليل قرار میدھد.
جامعه ،ھر شکلی که داشته باشد ،نمیتواند ادامه حيات دھد ،مگر آنکه
پيوسته ،توليد و بازتوليد داشته باشد و آنچه که مصرف میشود ،از نو توليد
شود .يعنی روند توليد پيوسته تجديد گردد .اين روند تجديد دائمی توليد يا
بازتوليد ،مختص کليه شيوهھای توليدی از جمله شيوه توليد سرمايهداریست.
اما در شيوه توليد سرمايهداری ،ما نه با تجديد توليد ساده که در طی آن روند
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توليد در سطح پيشين تکرار میگردد ،بلکه با تجديد توليد گسترده سر و کار
داريم.
اساسا شيوه توليد سرمايهداری بر بازتوليد گسترده مبتنیست .به اين معنا که
تجديد توليد ھمواره در مقياسی گستردهتر و وسيعتر صورت میگيرد.
سرمايهداران ،پيوسته بخشی از ارزش اضافی را بهعنوان يک سرمايه الحاقی
جديد ،به سرمايه خود میافزايند و صرف بسط و گسترش توليد مینمايند» .اين
به کار بردن اضافه ارزش مانند سرمايه يا تبديل مجدد اضافه ارزش به
سرمايه ،انباشت سرمايه خوانده میشود«.
مارکس مینويسد»:اگر روند توليد سرمايهداری را در حالت پيوستگی آن
مورد مالحظه قرار دھيم ،يا بهعبارت ديگر ،آن را به مثابه تجديد توليد در نظر
گيريم ،آنگاه ديده میشود که اين پروسه خود به خود مناسبات سرمايهداری را
که در يک طرف آن سرمايهدار و در طرف ديگر ،کارگر مزدور قرار گرفته
است ،توليد و تجديد توليد میکند«.
در جامعه سرمايهداری ،رقابت ميان سرمايهھای متعدد در جريان است.
رقابت ،سرمايهداران را وامیدارد که سرمايهھای خود را افزايش و توسعه
دھند .آنھا با انباشت سرمايه است که میتوانند آن را بسط و توسعه دھند .اين
رقابت که ھمراه با استفاده از تجھيزات و تکنيکھای پيشرفتهتر در جريان
توليد است ،به ورشکستگی و نابودی سرمايهھای کوچکتر و تمرکز ھر چه
بيشتر سرمايه در دست تعدادی از سرمايهھای بزرگتر میانجامد .اين خود،
روند انباشت را سرعت میبخشد.
مکانيسم انباشت ،ھمچنان که بر حجم سرمايه و تعداد کارگران میافزايد،
منجر به تغيير در ترکيب و ساختار سرمايه میگردد .چرا که انباشت سرمايه
در حالی که يک افزايش و توسعه کمیست ،منجر به يک تغيير کيفی مستمر در
ترکيب سرمايه و افزايش دائمی جزء ثابت آن به زيان جزء متغير میگردد.
تمرکز سرمايهھا ،اين روند را سرعت میبخشد .تمرکز ،در حالی که »تاثيرات
انباشت را باال میبرد و بر شتاب آن میافزايد ،در عين حال موجب توسعه و
تسريع در دگرگونیھای ترکيب فنی سرمايه میگردد ،به نحوی که بخش ثابت
آن به زيان بخش متغير افزايش میيابد «.در نتيجه اين تغييراتی که عارض
سرمايه و ترکيب آن میگردد ،تقاضای نسبی کار کاھش پيدا میکند و بخشی از
کارگران بالنسبه زائد میگردند.
مارکس مینويسد» :در حقيقت انباشت سرمايهداری به نسبت توانايی و عرض
و طول خويش دائما يک اضافه جمعيت کارگری يا جمعيت کارگری زائد را
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بهوجود میآورد که جنبه نسبی دارد يعنی متجاوز از ميزان نيازمندیھای
متوسط سرمايه است»«.اما اگر وجود جمعيت زائد کارگری نتيجهی انباشت يا
توسعه ثروت بر اساس سرمايهداریست ،بالعکس ھمين اضافه جمعيت به نوبه
خود اھرمی برای انباشت سرمايهداری میگردد و حتی به يکی از شرايط
وجودی شيوه توليد سرمايهداری مبدل میشود .اضافه جمعيت مزبور ارتش
احتياط صنعتی آماده به خدمتی بهوجود میآورد که چنان کامل و مطلق به
سرمايه تعلق دارد که گوئی وی آن را با مخارج شخصی خود پرورده است«.
»ھر قدر ثروت اجتماعی ،سرمايهی به کار افتاده و وسعت نيروی آن بزرگتر
و بالنتيجه شمارهی مطلق پرولتاريا و نيروی بارآور کار آن زيادتر باشد ،سپاه
ذخيره صنعتی بزرگتر است .ھمان عللی که نيروی گسترش يابندهی سرمايه را
بهپيش میراند ،نيروی کار استفاده پذير را نيز منبسط میسازد .بنا بر اين
مقدار نسبی سپاه ذخيره صنعتی ،با توان ثروت نمو میکند .ولی ھر اندازه که
اين سپاه ذخيره نسبت به سپاه فعال کار بزرگتر باشد ،ھمان قدر اضافه جمعيت
پايدار ،که فقرش با رنج کارش نسبت معکوس دارد سترگتر است .و سرانجام
ھر قدر قشر امدادگير طبقهی کارگر و سپاه ذخيره صنعتی بزرگتر باشد،
مستمند سازی رسمی بيشتر است .اين است قانون مطلق و عام انباشت
سرمايهداری ...بنا بر اين چنين نتيجه میشود که ھر قدر سرمايه انباشتهتر
میشود ،بايد وضع کارگر اعم از اين که ميزان مزدش باال يا پائين است ،بدتر
شود .سرانجام ،آن قانونی که اضافه جمعيت نسبی يا سپاه ذخيره صنعتی را
ھمواره با وسعت دامنه و نيروی انباشت در حال تعادل نگاه میدارد ،کارگر را
محکمتر از ميخھای ھفا ئيستوس ،که پرومته را به صخرهھا کوبيد ،به سرمايه
ملصق میسازد .قانون مزبور ،متناسب با انباشت سرمايه ،انباشت فقر را
ايجاب میکند .پس انباشت ثروت در يک قطب ،در عين حال متضمن انباشت
فقر ،جانکنی ،بندگی ،نادانی ،خشونت و انحطاط اخالقی در قطب ديگر است،
يعنی در جانب آن طبقهای که محصول متعلق به خود را بهصورت سرمايه
توليد میکند«.
بنا بر اين در نتيجه انباشت و تکامل سرمايهداری ،وضعيت طبقه کارگر و
خيمتر میشود .اين وخامت دو جنبه دارد .وخامت مطلق وضعيت طبقه کارگر،
که در افزايش روزافزون بيکاری ،کاھش دستمزدھا ،تنزل سطح معيشت
کارگران ،تشديد کار و تباھی جسمی و روحی کارگر خود را نشان میدھد .اين
وخامت از آن رو نسبیست که شکاف ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايهدار از
نظر سھمی که از درآمد ملی به شکل سود و دستمزد عايد ھر يک میگردد،
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عميقتر میگردد .لذا در حالی که حجم عظيمی از ثروت اجتماعی در يک
قطب ،در دست طبقه سرمايهدار متمرکز میگردد ،در قطب ديگر فقر
روزافرونی انباشت میشود.

بحرآنھای مازاد توليد

نظريه مارکس پيرامون عالیتر شدن روزافرون ترکيب ارگانيک سرمايه،
کليد درک بحران مازاد توليد نيز ھست .پيش از اين گفتيم که شيوه توليد
سرمايهداری با بازتوليد گسترده سر و کار دارد .سرمايهداران ،مدام بخشی از
ارزش اضافی را به دور توليد میاندازند .از اينرو توليد میبايد استمرار
داشته باشد و بازتوليد در سطحی گستردهتر انجام بگيرد .اما برای اينکه روند
تجديد توليد بتواند الينقطع ادامه يابد ،نه فقط سرمايهھای منفرد بلکه کل سرمايه
اجتماعی بايد پيوسته چرخشی دورانی را طی کند .از شکل پولی به شکل مولد،
از شکل مولد به شکل کااليی و از شکل کااليی مجددا به شکل پولی تبديل شود
و اين مراحل بدون اختالل طی شوند.
اما در شيوه توليد سرمايهداری بنابه موانع و تناقضات سرشتی اين شيوه
توليد ،بروز اختالل امری اجتنابناپذير است .اين بروز اختالل به قطع روند
بازتوليد میانجامد .بر طبق تعريف مارکس در "تئوریھای ارزش اضافی"
»بحران ،دقيقا مرحلهای از اختالل و قطع روند بازتوليد است «.حال سئوال اين
است که علت اين بحران چيست؟
وی پاسخ میھد» :اين واقعيت که توليد بورژوائی به اتکاء قوانين ذاتی خود
ناگزير است از يک سو نيروھای مولده را به نحوی توسعه دھد که گوئی توليد
بر شالودهھای اجتماعی تنگ و محدود قرار ندارد ،در حالی که از سوی ديگر
اين نيروھا را تنھا در درون اين محدودهھای تنگ و باريک میتواند توسعه
بخشد ،ژرفترين و پنھانیترين علت بحرآنھا و تضادھای عريانیست که
توليد بورژوائی در درون آنھا صورت میگيرد و با يک نگاه اجمالی آن را
تنھا بهمثابه يک شکل گذرای تاريخی نشان میدھد«.
سابق بر اين ديديم که »روند توليد سرمايهداری ذاتا ً عبارت است از توليد
اضافه ارزش« ھدف مستقيم و انگيزه تعيين کننده توليد سرمايهداری چيز
ديگری نيست مگر توليد ارزش اضافی و افزونسازی سرمايه .اين
افزونسازی سرمايه ،بسط و توسعه مستمر توليد و تکامل نيروی بارآور
اجتماعی کار را طلب میکند .اين نيز مستلزم استفاده روزافزون از وسايل و
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تکنيکھا و روشھای فنی جديد و پيشرفتهتر است .اما روشن است که استفاده
از ماشينھا و تکنيکھای پيشرفتهتر ،به نيروی کار کمتری نياز دارد .از اين
رو ،الزاما ساخت سرمايه را تحت تاثير قرار میدھد .اين تاثير از لحاظ
تکنيکی يا فنی ،خود را در کاھش حجم کار زنده ،يعنی نيروی کار ،نسبت به
کار مرده يعنی وسايل توليد و از نظر ارزشی در کاھش نسبی سرمايه متغير
در برابر سرمايه ثابت ،نشان میدھد .نتيجتا ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی
عالیتر میشود و نرخ سود کاھش میيابد.
مارکس میگويد :از آنجايی که دقيقا اين نرخ سود است که بر گسترش يا
محدوديت توليد حاکميت دارد ،لذا با رشد نيروھای مولد در ستيز قرار میگيرد.
او در جلد سوم کاپيتال مینويسد » :پيشرفت نيروی بارآور کار با تنزل دادن
نرخ سود ،قانونی میآفريند که در نقطهای معين در برابر خود پيشرفت نيروی
بارآور کار به نحو ھرچه خصمانهتری میايستد و لذا تضاد پيوسته بايد به
وسيله بحرآنھا برطرف گردد «.مارکس عالوه بر اين ،بهواقعيت ديگری در
تعيين حد و مرز شيوه توليد سرمايهداری اشاره میکند و میافزايد:
»...تصاحب کار اجرت نيافته و نسبت آن با کل کار تجسم يافته يا به بيان
سرمايهداری ،سود و نسبت اين سود به سرمايه به کار رفته و لذا سطح معينی
از نرخ سود است که بر گسترش يا محدود گشتن توليد حکومت میکند ،نه
نسبت توليد به نيازمندیھای اجتماعی و احتياجات انسانھايی که از لحاظ
اجتماعی تکامل يافتهاند .به ھمين سبب است که توليد در درجهای از گسترش
خود با مرزھايی برخورد میکند که اگر فرض ديگری تحقق میيافت ،ھمين
گسترش ھم غيرکافی به نظر میرسيد .گسترش توليد در آنجايی که مقتضای
برآورده شدن نيازمنديھاست ،متوقف نمیگردد ،بلکه در جايی میايستند که
توليد و سازمانيابی سود ايجاب میکند«.
سرمايه که ولع پايانناپذيری به کار اضافی و افزايش ھرچه فزونتر ارزش
اضافی دارد ،میتواند با توجه به نيروی بارآور کار ،حداکثر کار اضافی را از
کارگر بکشد .اما اين که کاالھای توليد شده بتوانند به سامان برسند ،با مانع
مناسبات توزيعی و ديگر موانع ذاتی شيوه توليد سرمايهداری برخورد میکنند.
از اين رو در نقطهای معين کاالھا به سامان نمیرسند »روند سامانيابی
سرمايه در توليد ،مستقيما به سامان يابیاش در گردش« نمیانجامد .تناسبھا
برھم میخورند و بحران مازاد توليد رخ میدھد .بنا بر اين ،موانعی که شيوه
توليد سرمايهداری در ذات خودش بر سر راه رشد و تکامل آزاد نيروھای
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توليدی ايجاد میکند »در بحرآنھا ،بهويژه در مازاد توليد – پديده بنيادی در
بحرآنھا -ظاھر میگردند«.
مارکس در "تئوریھای ارزش اضافی" میگويد» :تکامل بیقيد و شرط
نيروھای مولده و بنا بر اين توليد انبوه ،بر پايه تودهای از توليدکنندگانی که در
درون محدودهھای نيازمندیھا محصورند ،از يک سو و مانع ايجاد شده توسط
سود سرمايهداران از سوی ديگراست که شالوده مازاد توليد نوين را ]تشکيل
میدھد[«.
از آنچه که گفته شد آشکار میگردد که بحرآنھا ،تجلی و بيان تضادھا و
موانعی ھستند که شيوه توليد سرمايهداری ذاتا ً با آنھا روبهروست .اين
بحرآنھا با تکرار مداوم خود ورشکستگی و زوال اين شيوه توليد را نشان
میدھند .اما بحرآنھا در عين حال که بيانگر تشديد تضادھای شيوه توليد
سرمايهداریاند ،راهحلھای موقتی و قھری اين تضادھا نيز ھستند .توليد ،قھراً
بايد متوقف گردد ،بخش وسيعی از نيروھای توليدی منھدم گردند ،ميليونھا
کارگر بيکار شوند و با فقر و محروميت افزونتری روبهرو شوند ،تا تدريجا
تعادلی که برھم خورده است ،برای يک لحظه ديگر از طريق بازگشت وحدت
به مراحل روند توليد احياء گردد".بحرآنھا ھمواره فقط راه حلھای لحظهای و
جبری تضادھای موجودند .آنھا انفجارات قھرآميزی ھستند که برای لحظهای
تعادل بر ھم خورده را بازمیگردانند"
بورژوازی چگونه بر موانع ذاتی سرمايه غلبه میکند؟
از طريق تکامل نيروی بارآور کار ،گسترش توليد و بسط بازار .يعنی دقيقا
ھمان وسايلی که تضادھا را بيش از پيش تشديد میکنند و بحرآنھای گستردهتر
و ھمه جانبهتری را پديد میآورند .لذا توليد سرمايهداری مدام به بحران
میانجامد .بحرآنھا در فواصل معينی رخ میدھند ،تکرار میشوند و ادواری
میگردند .از اين روست که توليد سرمايهداری با حرکتی سيکلی تکامل میيابد.
ھر سيکل يعنی دورهای که از آغاز يک بحران تا بحران ديگر به طول
میانجامد ،از مراحل مختلفی میگذرد.
اين حرکت ،دايره وار ،اما مارپيچیست .از ھمين روست که با تکامل شيوه
توليد سرمايهداری پيوسته تنگتر و محدودتر شده است .ھرچه نظام
سرمايهداری پوسيدهتر شده است ،بحرآنھای آن عمق و گسترش بيشتری
يافتهاند ،در فواصل کوتاهتری تکرار شده ،ھمه مراحل سيکل را کامل
نمیپيمايند و بهصورت بحرآنھای مزمن درآمدهاند .ھمه اين واقعيتھا نشان
میدھند که مانع اصلی ھمانا سرمايه است و تنھا راهحل ،سوسياليسم.
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گرايش تاريخی انباشت سرمايه  -الغاء مالکيت خصوصی

١٢٠

اکنون اگر به آغاز بحث مارکس در کاپيتال بازگرديم و به نخستين تضادی که
وی آن را از دل کاال بيرون کشيد و مورد بررسی قرار داد يعنی تضاد ارزش
مصرف و ارزش نظری بيافکنيم ،میبينيم که اين تضاد در تمام مراحل رشد
توليد کااليی ،از توليد کااليی ساده تا توليد کااليی بسط يافته سرمايهداری ،ھر
شکلی که به خود گرفت ،الينحل باقی ماند .راهحلھای موقت ،مسير استحاله دو
قطب ارزش را طوالنیتر و پيچيدهتر و درگيری و کشاکش ميان آنھا را
افزايش داد .دوگانه شدن کاال ،در کاال و پول ،جدايی خريد از فروش و استقالل
ظاھری آنھا بهرغم وحدت و پيوستگی درونی شان که به قول مارکس ،بالقوه
بيانگر بحراناست و امکان بحران در توليد کااليی ساده ،تا تبديل آن به يک
واقعيت در توليد کااليی تعميم يافته و بروز انفجارات قھری و تشنجات
موسمی ،برای بازگرداندن اين وحدت درونیی »مراحل روند توليد که از
يکديگر مستقل شدهاند« ،به نھايت حدت رسيدن اين تضاد را نشان میدھند .اما
فقط اين نيست که حدت اين تضاد ،عالیترين بيان خود را در بحرآنھای پياپی
و مخربی آشکار می سازد که حل تضاد را از طريق نفی توليد کااليی نشان
میدھند ،بلکه روند تکاملی توليد کااليی سرمايهداری ،پيش شرطھای عينی و
راهحل اين تضاد را نيز ارائه داده است.
مارکس ،در اين زمينه به دو فاکت اساسی اشاره میکند» :اوال -تمرکز وسايل
توليد در دست تعداد معدودی افراد به نحوی که ديگر بهصورت دارايی
بالواسطه کارگر منفرد ظاھر نگردند ،بلکه بهعنوان عوامل توليد اجتماعی
پديدار شوند ،ولو اين که بدواً به صورت دارايی سرمايهداران غير کارگری
پديدار گردند که در جامعه بورژوائی متوليان آنھا ھستند و از تمام ثمرات اين
توليت به نفع خود بھرهداری میکنند ،ثانيا -سازماندھی خود کار بهصورت کار
اجتماعی که محصول ھمکاری ،تقسيم کار و پيوند کار با نتايج تسلط اجتماعی
بر نيروھای طبيعی است .توليد سرمايهداری ،از اين ھر دو جھت ،مالکيت
خصوصی و کار خصوصی را ولو ھنوز در اشکالی تعارضآميز از ميان بر
میدارد«.
آنچه که مانده است و بايد انجام بگيرد ،سلب مالکيت از سرمايهداران و الغاء
مالکيت خصوصیست .مارکس در کاپيتال جمعبندی نھايی را در مبحث
"گرايش تاريخی انباشت سرمايهداری" ارائه میدھد و مینويسد» :مالکيت
خصوصی مبتنی بر کار شخصی ،مالکيتی که میتوان گفت شخصيت
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زحمتکش مستقل را با شرايط کارش پيوند میداد ،بهوسيلهی مالکيت
خصوصی سرمايهداری ،که بر پايهی استثمار کار غير ظاھرا آزاد قرار گرفته
است ،بيرون رانده شد.
ھنگاميکه اين روند تحولی بهقدر کافی ژرفا و درازای جامعهی کھن را فرا
گرفت ،ھنگاميکه کارگران به پرولتاريا و وسايل کارشان بهسرمايه مبدل
گرديد ،ھنگاميکه شيوهی توليد سرمايهداری بهروی پای خويش استوار شد،
آنگاه اجتماعی شدن بازھم بيشتر کار و مبدل گشتن بازھم بيشتر زمين و ديگر
وسايل توليد بهصورت بھرهبرداری اجتماعی و لذا بهصورت وسايل توليد
جمعی ،و بنا بر اين خلع يد بعدی مالکين خصوصی ،شکل جديدی بهخود
میگيرد .آنگاه ديگر کارگر اقتصاد سر خود نيست که خلع يد میشود ،بلکه از
سرمايهداری که ھزاران کارگر را استثمار میکند سلب مالکيت میگردد.
اين سلب مالکيت از راه عملکرد خود قوانين ذاتی سرمايهداری ،از راه تمرکز
سرمايهھا انجامپذير میشود .ھر سرمايهدار ،بسياری سرمايه دار ديگر را نابود
میکند .ھمراه با اين تمرکز يا بهعبارت ديگر با سلب مالکيت بسياری از
سرمايهداران بهوسيلهی عدهی کمی از آنھا ،شکل ھمکاری پروسهی کار
ھمواره بهمقياس وسيعتری گسترش میيابد و استفادهی آگاھانه از دانش در
امور فنی ،بھرهبرداری منظم زمين ،تبديل وسايل کار به وسايلی که تنھا
بهصورت جمعی بهکار میروند ،صرفهجويی در مورد کليهی وسايل توليد از
طريق استفادهی از آنھا بهمثابه وسايل کار بھم بستهی اجتماعی ،بھم پيوستگی
ھمهی ملتھا در شبکهی بازار جھانی و لذا خصلت بينالمللی رژيم
سرمايهداری ،تکامل پيدا میکند.
با کاھش پيوستهی تعداد سرمايهداران کالن ،يعنی آنھا که تمام فوائد اين روند
تحولی را غصب کرده ،بهانحصار خود درمیآورند ،حجم فقر ،فشار ،رقيت،
فساد و استثمار افزايش میيابد .ولی در عين حال عصيان طبقه ی کارگر
پيوسته شديدتر میگردد و مکانيسم پروسهی توليد سرمايهداری خود آنھا را به
متحد شدن و سازمان يافتن میکشاند .انحصار سرمايه برای شيوهی توليدی که
خود با آن و تحت تاثير آن شکوفندگی يافته است ،بهصورت مانعی در میآيد.
تمرکز وسايل توليد و اجتماعی گشتن کار به نقطهای میرسد که ديگر با
پوستهی سرمايهداری خود سازگار نيست .اين پوسته میترکد .ساعت مرگ
مالکيت خصوصی سرمايهداری در میرسد .خلع يد کنندگان خلع يد میشوند«.
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درھم شکستن دستگاه دولتی و استقرار دولتی که ديگر دولت نيست

پس از تشکيل انجمن بينالمللی کارگران )انترناسيونال اول( فعاليت عملی
مارکس برای انسجام بخشيدن به اتحاد بينالمللی کارگران ،در انترناسيونال
تمرکز يافته بود .او تالش خستگی ناپذيری برای گردآوری گردآنھای
بينالمللی طبقه کارگر به زير پرچم انترناسيونال مبذول داشت.
ارتباط با جنبش کارگری کشورھای مختلف ،تدارک اجالسھای بينالمللی
کارگری ،تدوين گزارشات ،تھيه قطعنامهھای مربوط به مسائل تاکتيکی جنبش
کارگری ،مطالبات فوری کارگران ،مباحثات درونی شورای عمومی ،مجموعه
وظايفی بودند که بر دوش مارکس قرار داشت .مارکس ھمواره تالش میکرد
کارگرانی را که در آن مقطع تحت تاثير گرايشات سوسياليستی مختلف قرار
داشتند ،با وجود اختالفات ،متحد سازد .اما اين بدان معنا نبود که گذشتھای
غير اصولی کند يا از تالش برای افشاء و انفراد گرايشات سوسياليستی
غيرکارگری دست بردارد .چرا که بدون منفرد ساختن و افشاء اين گرايشات
انحرافی ،اتحاد پايدار پرولترھای سراسر جھان ممکن نبود .در حقيقت
انترناسيونال از آن رو ايجاد شده بود که سازمان واحد رزمنده جھانی پرولتاريا
را جايگزين فرقهھای سوسياليستی نمايد.
در دوران حيات پرافتحار انترناسيونال اول بود که عطيمترين رويداد جنبش
کارگری جھان در قرن نوزدھم رخ داد و پرولتاريای پاريس نخستين حکومت
کارگری جھان را برپا نمود.
مارکس در کاپيتال روند تکاملی جامعه سرمايهداری را تا نقطهای که بر
حسب حرکت و قوانين درونیاش به نقطهای میرسد که تمام شرايط عينی را
برای نفی خود فراھم ساخت ،تحليل نمود .اکنون نيروی زنده و موتور فعال اين
دگرگونی که از يک رشته مراحل مبارزه طبقاتی گذشته بود ،برای تحقق
انقالب اجتماعی بپاخاسته بود .کمون پاريس ،دستآورد اين انقالب بود .کمون،
بهرغم عمر کوتاه خود تجاربی بسيار عظيم و گرانبھا از خود برای جنبش
بينالمللی کارگری برجای نھاد.
مارکس که با شور و عالقه زايدالوصف ،تمام رويدادھای کمون را در
جزئيات آن تعقيب میکرد و از طريق شاخه انترناسيونال در فرانسه ،ارتباط
زندهای با کمون داشت ،اين تجارب ارزشمند را در اثر معروف خود" ،خطابيه
مه  ١٨٧١شورای عمومی انترناسيونال" يا آنچه که معروف است" ،جنگ
داخلی در فرانسه" جمعبندی کرد.
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مطالعه دقيق اين اثر و يکی ديگر از آثار مارکس که مدتی بعد انتشار يافت،
يعنی "نقد برنامه گتا" برای ھرکس که خود را سوسياليست و مارکسيست
میداند ،بینھايت حائز اھميتاند .بدون آشنايی و درک عميق مسائل مطرح
شده در اين دو اثر ،نمیتوان درک صحيح و روشنی از انقالب اجتماعی
پرولتری ،از آنچه که لنين در اثر بینھايت ارزشمند خود "دولت و انقالب"
تحت عنوان "آموزش مارکسيسم درباره دولت و وظايف پرولتاريا در انقالب"
از آن نام میبرد و از سوسياليسم و کمونيسم داشت .حتا نظری اجمالی به اين
دو اثر نشان میدھد که چه دره ژرفی سوسياليسم علمی کارل مارکس را از
سوسياليسم بدلی سوسيال-رفرميستھا و چپھای ليبرالی که مدافع سينه چاک
پارلمانتاريسم و مجلسموسساناند و سوسياليسمشان ملغمهایست از تلفيق
مالکيت خصوصی و بهاصطالح مالکيت اجتماعی ،برنامه و بازار ،جدا
میسازد.
مھمترين درس کمون پاريس که مارکس آن را در اثر خود "جنگ داخلی در
فرانسه" جمعبندی میکند ،درھم شکستن و خرد کردن تمام ماشين دولتی
بورژوائی در ھر انقالب پرولتریست.
در "ھيجدھم برومر لوئی بناپارت" ديديم که مارکس با جمعبندی انقالبات
 ،١٨٤٨ -٤٩به اين نتيجه رسيد که تمام انقالبھا به جای درھم شکستن ماشين
دولتی آن را تکميل کردهاند ،انقالب آينده ،اما اين ماشين دولتی را درھم خواھد
شکست .اين پيش بينی مارکس ،در کمون پاريس تحقق يافته بود .کمون پاريس
نه تنھا دستگاه بوروکراتيک  -نظامی را که شالوده ھر دولت بورژوائیست،
درھم شکست ،بلکه اين را ھم نشان داد که چه چيزی بايد جايگزين اين ماشين
دولتی گردد .کمون ،دستگاھی ايجاد نمود که ديگر دولت بهمعنای اخص کلمه
نبود .فاقد نيروھای مسلح حرفهای مجزا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق
مردم بود.
اين که چرا طبقه کارگر نمیتواند ماشين دولتی موجود را صاف و ساده
تصرف کند ،بلکه بايد آن را درھم بشکند و نابود سازد ،از آن روست که اين
دولت مطلقا با وظايف و اھداف پرولتاريا در انقالب سوسياليستی ھيچگونه
سازگاری ندارد .پرولتاريا به آن نوع از دولتی برای فقط يک دوره گذار نياز
دارد که زوال يابنده و ميرنده باشد .دولتی که تدريجا کارکردھای عمومی آن
خصلت سياسی خود را از دست بدھند ،و بنا بر اين تدريجا زوال يابد و ناپديد
شود.
مارکس در "جنگ داخلی در فرانسه" مینويسد:
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»اما طبقه کارگر نمیتواند صرفا ماشين دولتی حاضر و آماده را در اختيار
بگيرد و آن را در خدمت مقاصد خود بهکار برد .قدرت متمرکز دولتی ،با
ارگآنھای حی و حاضرش ،ارتش دائمی ،پليس ،بوروکراسی ،روحانيت و
دستگاه قضايی -ارگآنھايی که مطابق طرح تقسيم کار انتظام يافته و مبتنی بر
سلسله مراتب ،ساخته و پرداخته شدهاند -از دوران سلطنت مطلقه ،پديدار
میگردد و ھمچون سالحی قدرتمند در خدمت جامعه طبقه متوسط نوپا در
مبارزهاش عليه فئوداليسم قرار میگيرد.
با اين وجود ،ھنوز در آن ايام انواع و اقسام پس ماندهھای قرون وسطايی،
حقوق اربابی ،امتيازات محلی ،انحصارات انجمنھای شھری و صنفی و
قوانين واليتی ،توسعه و تکامل آن را سد میکردند ،جاروب پر قدرت انقالب
فرانسه در قرن ھيجدھم ،تمام اين بقايای اعصار گذشته را روبيد و بدين ترتيب
در آن واحد ،زمين اجتماعی را از آخرين موانع بر سر راه روبنای آن برای
ايجاد دولت نوينی که در دوران امپراتوری اول برپا گرديد و خودش نتيجه
جنگھای ائتالف اروپای نيمهفئودال عليه فرانسه مدرن بود ،پاک و ھموار
ساخت .در دوران رژيمھای بعدی که حکومت تحت کنترل پارلمانی قرار
گرفت -يعنی تحت کنترل مستقيم طبقات دارا -نه تنھا به کانون تحميل قروض
ملی ھنگفت و مالياتھای کمر شکن ،ھمراه با دلربائی مقاومتناپذيرش برای
مقام طلبی ،تاراجگری مالی و حمايت ،تبديل گرديد ،نه فقط تکه استخوانی بود
که فراکسيونھای رقيب و ماجراجويان طبقه حاکم بر سر آن نزاع و کشمکش
داشتند ،بلکه خصلت سياسی آن ،ھمراه با تغيرات اقتصادی جامعه تحول يافت.
با ھمان آھنگی که ترقی صنعت مدرن تضاد آشتیناپذير کار و سرمايه را رشد
و توسعه داد و تشديد نمود ،قدرت دولتی ،بيش از پيش ،خصلت قدرت ملی
سرمايه بر کار ،خصلت يک نيروی عمومی سازمان يافته برای اسارت و
بردهسازی اجتماعی ،خصلت يک ماشين استبداد طبقاتی به خود گرفت .پس از
ھر انقالب که شاخص مرحلهای پيشرفتهتر در مبارزه طبقاتیست ،خصلت به
کلی سرکوب گر قدرت دولتی با برجستگی کستاخانهتری خود را نشان
میدھد «.مارکس پس از بررسی اين مراحل تکامل دستگاه دولتی ،بناپارتيسم
لوئی بناپارت را در امپراتوری دوم »تنھا شکل ممکن حکومت« در زمانی
میداند که »بورژوازی قابليت حکومت بر ملت را از دست داده است و طبقه
کارگر ھنوز اين توانايی را به دست نياورده است«.
مارکس سپس به بررسی کمون و اقدامات آن میپردازد و مینويسد» :برابر
نھاد مستقيم امپراتوری ،کمون بود .فرياد "جمھوری اجتماعی" که پرولتاريای
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پاريس با طرح آن به استقبال انقالب فوريه شتافت ،تنھا ،بيانگر آرزوی مبھم آن
جمھوری بود که نه فقط شکل سلطنتی سلطه طبقاتی بلکه خود تسلط طبقاتی را
ملغا سازد .کمون شکل اثباتی جمھوری بود ...اولين تصويبنامه کمون ،حذف
ارتش دائمی و جايگزين ساختن آن با خلق مسلح بود«.
»کمون تشکيل میشد از مشاوران انجمن شھر ،که از راه آراء عمومی ،در
محالت مختلف انتخاب شده و دارای مسئوليت و قابل انفصال در ھر زمان
بودند .اکثريت اعضای آن را طبيعتا کارگران و نمايندگان معروف طبقه کارگر
تشکيل میدادند .کمون میبايست نه يک ارگان پارلمانی ،بلکه يک ارگان کار
و اجرايی و در عين حال مقنن باشد .پليس ،به جای اين که باز ھم عامل
حکومت مرکزی باشد ،فورا از اختيارات سياسیاش محروم شد و به عامل
کمون که مسئول و در ھر لحظه قابل انفصال است ،مبدل گشت .در مورد
کارمندان تمام شاخهھای اداری نيز بهھمين ترتيب عمل شد .از اعضا کمون
گرفته تا به پائين  ،حقوق کارمندان خدمات عمومی مساوی دستمزد کارگران
شد .مزايای معمول و مقرریھای نمايندگی مقامات عالی رتبهی دولتی ھمراه با
خود اين مقامات حذف گرديد .نقشھای سياسی ديگر از مالکيت خصوصی
افرادی که ساخته حکومت مرکزی بودند ،خارج شد .نه تنھا ادارهی شھر ،بلکه
ھر اختياری که تا آن وقت متعلق به دولت بود ،از آن پس به دست کمون سپرده
شد.
پس از حذف ارتش دائمی و پليس که عوامل قھريه فيزيکی حکومت سابق
بودند ،کمون به فکر درھم شکستن نيروی معنوی اختناق يعنی "قدرت
کشيشھا" از راه عزل و خلع يد تمام کليساھا بهعنوان صاحبان ثروت افتاد.
کشيشھا بهسوی آرامش زندگی خصوصی فرستاده شدند تا به تقليد از پيشينيان
خود –حواريون -از راه صدقهی مومنان ارتزاق کنند .تمام موسسات آموزشی
مجانا به روی خلق باز شد و در عين حال از ھر نوع اعمال نفوذ دولت و کليسا
رھا گرديد .بدين ترتيب نه تنھا آموزش برای عموم مقدور گشت ،بلکه خود علم
نيز از زير بار پيش قضاوتھای طبقاتی و نيروی حکومتی درآمد.
کارمندان قضايی از استقالل کاذبی که فقط پوششی بر اطاعت تنفرانگيزشان
بود ،از تمام حکومتھای متوالی که به نوبت به آنھا سوگند وفاداری
میخوردند و متواليا پيمان میشکستند ،خالص شدند .قضات و دادرسان ھم
چون ديگر خدمتگزاران عمومی ،انتخابی ،مسئول و قابل انفصال شدند.
کمون پاريس ،البته میبايست نمونه برای مراکز صنعتی بزرگ فرانسه قرار
گيرد .اگر رژيم کمون در پاريس و در مراکز درجهی دوم برقرار میشد،
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حکومت متمرکز سابق میبايستی در واليات ھم جای خود را به حکومتھای
خود مختار  Auto-gouverenementتوليد کنندگان بدھد .در طرح مختصر
سازمان کشوری ،که کمون وقت نکرد آن را کامل کند ،بهروشنی اعالم شده
بود که کمون میبايد شکل سياسی حتی کوچکترين واحدھای روستايی باشد و
در مناطق روستايی ،ارتش دائمی بايد جای خود را به چريک ملی با خدمت
نظام بسيار کوتاه مدت بدھد .ادارهی کمونھای روستايی ھر منطقه به عھدهی
مجلسی بود که در شھر مرکزی آن منطقه و با شرکت نمايندگان کمونھا
تشکيل میشد و اين مجالس منطقهای به نوبهی خود میبايست نمايندگانی به
مجلس ملی در پاريس بفرستد .ھر نماينده ،در ھر لحظه قابل انفصال و مقيد به
"اختيارت حکمی"  -Mandat imperative -موکالنش میبايست باشد .نقشھای
قليل ولی مھمی که ھنوز برای حکومت مرکزی باقی میماند ،برخالف آن چه
به غلط تعبير شده است ،نمیبايست حذف گردند ،بلکه میبايستی توسط عامالن
کمون که کامال مسئول بودند ،اجرا شوند .وحدت ملی شکسته نمیشد ،بلکه
بهعکس توسط قانون کمون شکل میگرفت و از راه خرد کردن قدرت دولتی
که ادعا میکرد تجسم اين وحدت ،مستقل از خود جامعه است و مافوق جامعه
قرار دارد ولی در حقيقت چيزی جز يک برآمدگی انگلوار بر پيکر جامعه
نبود ،واقعيت می يافت .می بايستی ارگآنھای اختناقی خالص قدرت حکومتی
سابق را حذف کرد و در عين حال نقشھای مشروعش را از چنگ قدرتی که
غاصبانه در وضعی برجسته ،مافوق جامعه قرار گرفته بود به درآورد و به
عامالن مسئول جامعه سپرد .به جای اين که ھر سه يا شش سال يک بار تصميم
گرفته شود که چه عضوی از طبقهی حاکم بايد خلق را در مجلس به اصطالح
"معرفی"نمايد -)،در متن انگليسی آمده "نمايندگی قالبی ،بد نمايندگی" با معنای
خيانت (.می بايست ھمانطور که رای انفرادی در اختيار ھر کارفرمايی است
که کارگران يا مديرانی برای گرداندن امورش میجويد ،آراء عمومی ھم در
خدمت خلق که در کمونھا متشکل شدهاند قرار گيرند .و اين واقعيتی است که
در مورد معامالت حقيقی ،موسسات ھم چون افراد بهطور کلی خوب میدانند
که چه کسی را بايد بر سر چه کاری گذاشت و اگر يک بار اشتباھی پيش آمد،
چگونه بايد آن را جبران کرد .از سوی ديگر ھيچ چيز با روح کمون ،بيگانهتر
از اين نمیتواند باشد که اختيارات سلسله مراتبی ،جانشين آراء عمومی گردد«.
» کمون به طور عمده ،حکومت طبقه کارگر و نتيجهی جنگ طبقاتی طبقهی
توليد کنندگان عليه طبقهی غاصبان بود] منظور مترجم طبقه ایست که ثمرات
کار ديگران را به تملک خود در میآورد[  .کمون ھمان شکل سياسیای بود که
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رھايی اقتصادی کار را ممکن میساحت ،اين شکل سياسی باالخره پيدا شده
بود.
بدون اين شرط اخير ،سازمان کمونی ،يک چيز غير ممکن يا يک خدعه بيش
نمیتوانست باشد .تسلط سياسی توليد کننده ،نمیتواند با ادامه اسارت
اجتماعیاش سازگار باشد .پس کمون میبايست اھرمی باشد که پايه اقتصادی
وجود طبقات و بنا بر اين تسلط طبقاتی را ريشهکن سازد .وقتی کار از اسارت
رھا شد ،ھر انسان مبدل به کارگری توليد کننده می شود و کار توليدی ديگر
خصوصيت طبقاتی نخواھد داشت.
امر غريبی است ،علیرغم ھمهی اين مباحثات عظيم و تمام ادبيات وسيع
شصت سال اخير در بارهی رھايی کار ،ھر وقت و در ھر کجا که کارگران
خواستند خود ،اين امر را به عھده بگيرند ،فورا سخنگويان جامعه کنونی با دو
قطب سرمايه و اسارت کار مزدوری )زميندار حاال ديگر تنھا يک شريک
پاسيف سرمايهدارست( مديحهسرايیھايشان را سر میدھند ،انگار که جامعهی
سرمايهداری ھنوز معصوميت باکرگیاش را داراست ،تضادھايش ھنوز
گسترش نيافتهاند و سرابھايش ھنوز از ميان نرفتهاند ،انگار که واقعيات
ننگيناش ھنوز عريان نشده است .آنھا با تعجب اطھار میکنند که کمون
میخواھد مالکيت ،يعنی اساس ھر تمدنی را لغو کند .بلی حضرات کمون قصد
داشت اين مالکيت طبقاتی را که از کار اکثريت ،برای اقليت ثروت میسازد،
لغو کند .کمون میخواست از خلع يد کنندگان خلع يد کند .میخواست با مبدل
کردن وسايل توليد يعنی زمين و سرمايهای که امروز بهطور عمده وسايل در
بند کشيدن و استثمار کاراند ،به وسايل کار آزاد و اشتراکی ،مالکيت شخصی
را واقعيت بخشد .اين کمونيسم است .اين ھمان کمونيسم "غيرممکن" است .پس
چه؟ آن عده از افراد طبقات مسلط که آن قدر ھوش دارند که بفھمند ابديت
سيستم کنونی غير ممکن است – وعدهشان ھم کم نيست -حاال مروجان دست و
پاگير و روده دراز توليد کئوپراتيوی شدهاند .اگر قرار است توليد کئوپراتيوی
فقط يک خدعه و يک دام نباشد ،اگر قرار است اين توليد ،جانشين سيستم
سرمايهداری شود ،اگر اتحاد انجمنھای کئوپراتيوی قرار است توليد ملی را
کنترل نمايند و به ھرج و مرج دائمی و تشنجات موسمی که در سرشت جبری
توليد سرمايهداری است خاتمه دھند ،پس حضرات اين به جز کمونيسم ،به جز
کمونيسم بسيار "ممکن" چيست؟
طبقه کارگر از کمون انتظار معجزه نداشت .طبقه کارگر يک طرح خيالی
ساخته و پرداخته که با تصويبنامهی خلق اجرايش کند ندارد .طبقه کارگر
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میداند که برای اين که رھايی خود را محقق کند و به ھمراه آن ،اين شکل
عالی را که جامعهی فعلی از راه رشد ويژه اقتصادی خود به نحوی اجتناب
ناپذير به سويش میرود ،تحقق بخشد ،میبايست از مبارزاتی طوالنی عبور
کند و يک رديف جريانات تاريخی را که انسانھا را تغيير میدھند ،بگذراند.
طبقه کارگر با آگاھی کامل به نقش تاريخی خود و با تصميم قھرمانانه به انجام
آن ،میتواند به خود اجازه دھد به فحاشیھای چارواداری اين آقايان قلم و
دواتی که در خدمت آقايان مطلق ،ارباب مالک خوش نيت بورژوائی قرار
دارند و شر و ورھای جاھالنه و عبارات پر پيچ و خم سکتاريستی خود را با
لحنی چون ھاتف غيب و با قطعيت علمی بيرون میريزند ،بخندد«.
کمون پاريس نه فقط نشان داد که طبقه کارگر برای انجام وظايف خود در
انقالب اجتماعی ،بايد دستگاه دولتی بورژوائی را سر تا پا درھم شکسته و به
دور بريزد ،بلکه میبايد يک دستگاه نوينی بنا کند که ديگر دولت بهمعنای
اخص کلمه نباشد .دولت بورژوائی که بر بنياد نيروھای مسلح حرفهای جدا از
مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم ،قرار گرفته است ،ھر شکلی که به
خود بگيرد ،جمھوری پارلمانی يا سلطنتی و غيره ،ابزار سيادت و سلطه
طبقاتی طبقه ستمگر و استثمارگر است .وسيلهی اعمال ديکتاتوری بورژوازی
برای در انقياد و اسارت نگاھداشتن تودهھای کارگر است .
ابزار سيادت و استبداد طبقاتی بورژوازی نمیتواند ،وسيله رھايی طبقه
تحتستم باشد .دستگاھی که برای دور نگه داشتن مردم از حاکميت بر
سرنوشت خويش ،ساخته و پرداخته شده است ،نمیتواند به وسيلهای برای
حاکميت توده زحمتکش بر سرنوشت خويش تبديل گردد .اين دولت بايد به کلی
درھم شکسته و نابود شود .به جای آن دولتی نوين بنا گردد که مقدم بر ھر
چيز ،ديگر بر نيروھای مسلح حرفهای جدا از مردم و بوروکراسی مبتنی
نباشد .تودهھای کارگر و زحمتکش که خود مسلحاند ،از طريق ارگآنھايی که
قانونگذار و مجری قانون ھستند ،مستقيما اعمال حاکميت کنند و تمام مناصب و
مقامات انتخابی باشند ،پاسخگو و ھر لحظه قابل فراخوانی و غزل .در اينجا
ديگر ،نمايندگان و مقامات از حقوقھای کالن برخوردار نخواھند بود ،بلکه
حداکثر چيزی که دريافت میکنند ،از متوسط دستمزد يک کارگر ماھر تجاوز
نخواھد کرد.
اين دولت نوع نوين ،که کمون نمونه آن را به دست داد و مارکس آن را
بهعنوان دستآورد بزرگ کمون پاريس ،در اثر خود "جنگ داخلی در
فرانسه" جمعبندی کرد ،در  ١٩١٧نيز در انقالب سوسياليستی اکتبر ،توسط
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طبقه کارگر روسيه ،در شکلی کاملتر و انسجام يافتهتر ،در دولت شورايی،
ايجاد گرديد .اين ھمان دولت زوال يابنده دوران گذار انقالبی از سرمايهداری
به کمونيسم است که مارکس در "نقد برنامه گتا" از آن نام میبرد.

مختصات سوسياليسم و کمونيسم به عنوان دو فاز جامعه کمونيستی

"نقد برنامه گتا" يک اثر کوتاه چند صفحهای مارکس است ،اما نظرات مھمی
که در اين اثر مطرح شدهاند ،چنان حائز اھميتاند که به حق بايد گفت که پس
از مانيفست و کاپيتال ،مھمترين اثر مارکس است .در اين اثر ،خطوط کلی تمام
روند انقالب اجتماعی پرولتری به روشنی ترسيم شده و خط مرزھای کامال
صريحی ،سوسياليسم علمی کارل مارکس را از تمام انواع سوسياليسم
بورژوائی و رفرميستی متمايز میسازد.
مارکس ،اين اثر را در نقد برنامه حزب کارگران سوسياليست آلمان در
 ١٨٧٥نوشت .تا پيش از اين تاريخ ،دو حزب سوسياليست در آلمان وجود
داشت .يکی "اتحاديه عمومی کارگران آلمان" نام داشت که در سال ،١٨٦٣
توسط السال ايجاد شده بود .ديگری "حزب کارگران سوسيال-دمکرات" بود که
در  ١٨٦٩ايجاد گرديد و خود را طرفدار سوسياليسم علمی مارکس میدانست.
اين دو حزب که در جريان مبارزه عملی طبقه کارگر آلمان ،با يکديگر اتحاد
عمل داشتند ،تدريجا به اين نتيجه رسيدند که با يکديگر وحدت کنند .کنگره
وحدت ،در سال  ١٨٧٥در گتا برگزار شد و حزب کارگران سوسياليست آلمان،
ايجاد گرديد.
وقتی که طرح برنامه وحدت انتشار علنی يافت ،روشن شد که حزب سوسيال-
دمکرات ،اصول را زير پا نھاده و آن را قربانی وحدت کرده است .طرح
برنامه ،سر تا پا حامل نظرات خردهبورژوائی و اشتباهآميزالسالينھا بود.
مارکس ،ضمن يک حاشيه نويسی براين طرح برنامه ،انحرافات و اشتباھات آن
را مورد انتقاد بيرحمانه قرار داد و آن را برای رفقای خود در آلمان فرستاد.
اين نقد ،سالھا پس از مرگ مارکس ،انتشار علنی يافت.
يکی از مھمترين مسائلی که در اين اثر مورد بحث قرار گرفته است ،ھمان
مسئله دولت است که پيش از اين ،نظر مارکس را پيرامون آن ،در کتاب
"جنگ داخلی در فرانسه" ديديم .مارکس با ھمين ديدگاه ،بهنقد نگرش انحرافی
در برخورد به مسئله دولت در طرح برنامه گتا ،میپردازد .در اين طرح
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برنامه آمده بود که "کارگران آلمان برای ايجاد دولت آزاد تالش میکنند".
مارکس مینويسد» :دولت آزاد – اين ديگر چيست؟
آماج کارگران ،که خود را از شر ذھنيت تنگ رعايای فرمانبردار خالص
کردهاند ،به ھيچوجه آن نيست که دولت را آزاد کنند .در امپراتوری آلمان
"دولت" تقريبا ھمان قدر "آزاد" است که در روسيه .آزادی بهمعنای آن است
که دولت را از ارگانی که از باال به جامعه تحميل شده است ،به ارگانی کامال
فرمانبردار جامعه مبدل کنيم .امروز نيز اشکال مختلف دولت به نسبتی که
"آزادی دولت" را محدود کنند ،بيشتر يا کمتر آزادند.
حزب کارگران آلمان –دست کم اگر اين برنامه را تصويب کند -نشان میدھد
که انديشهھای سوسياليستیاش حتی به زير پوست نيز راه نيافتهاند .زيرا به
جای آن که به جامعهی موجود )و اين در مورد ھر جامعهی آينده نيز صدق
میکند( به مثابه شالودهی دولت موجود )يا دولت آينده ،در جامعهی آينده(
برخورد کند ،به دولت بيشتر به چشم موجود مستقلی مینگرد که صاحب
شالودهھای ذھنی ،اخالقی و آزادمشانهی ويژه خود است.
و اما در باره سوء استفادهھای تبھکارانهی برنامه از واژهھای "دولت
امروزين"" ،جامعهی امروزين" و از آن تبھکارانهتر ،تعبير فريبکارانه از
دولتی که آنرا به خاطر خواستھای خود مخاطب قرار داده است ،چه میتوان
گفت؟
"جامعهی امروزين" جامعهای است سرمايهداری که در ھمهی کشورھای
متمدن ،که کم يا بيش از پيرايهھای قرون وسطايی رھايی يافته ،کم يا بيش به
اقتضای رشد تاريخی ويژهی خود تغيير کرده ،کم يا بيش تحول پذيرفتهاند،
وجود دارد .از سوی ديگر" ،دولت امروزين" از کشور به کشور فرق میکند.
دولتی که در امپراتوری پروس-آلمان وجود دارد با آنچه در سوئيس است فرق
میکند .دولت انگلستان با دولت اياالت متحده متفاوت است .بنا بر اين "دولت
امروزين" افسآنھای بيش نيست.
با اين ھمه ،دولتھای مختلف در کشورھای متمدن مختلف ،بهرغم تنوع و
گوناگونی در شکل ،عموما يک وجه مشترک دارند و آن اين است که بر
شالودهی جامعهی نوين بورژوائی استوارند ،ھر چند اين جوامع از لحاظ
سرمايهداری کمتر يا بيشتر رشد يافته باشند .بنا بر اين ،آنھا دارای برخی
ويژگیھای مشترک نيز ھستند .با اين مفھوم ،میتوان از "دولت امروزين"
سخن گفت ،ھر چند در آينده ،که خاستگاه امروزين آن ،يعنی جامعهی
بورژوائی ،از ميان رفت ،چنين سخنی درست نخواھد بود.
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پس اين مسئله مطرح میشود :دولت در جامعهی کمونيستی دچار چه
دگرگونیھايی خواھد شد؟ به سخن ديگر ،چه وظايف اجتماعیای باقی خواھد
ماند که به وظايف دولت کنونی شباھت خواھد داشت؟ اين مسئله را تنھا
میتوان به شيوهی علمی پاسخ گفت .اگر ھزار بار ھم واژهھای خلق و دولت را
به اشکال مختلف با ھم ترکيب کنيم سر سوزنی به حل مسئله نزديکتر نخواھيم
شد.
ميان جامعه سرمايهداری و جامعهی کمونيستی دوران دگرگونی انقالبی يکی
به ديگری قرار دارد.
در انطباق با اين ،يک دوران گذار سياسی نيز وجود خواھد داشت که در آن،
دولت چيزی جز ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا نمیتواند باشد«.
اما "ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا" چيست و ضرورت آن از چهروست که
مارکس بر آن تاکيد میکند؟
بورژوازی و عوامل سوسيال-رفرميست آن ،در تبليغات خود عليه مارکسيسم،
میکوشند ،در حالی که دولت بورژوائی و فرمانروايی سياسی بورژوازی را
يک سره دمکراسی معرفی کنند ،ديکتاتوری پرولتاريا را بهعنوان استبداد
سياسی جا بزنند .اين يک تحريف آشکار و عوامفريبی عريان بورژوازیست.
برای پی بردن به کنه اين تحريف ،نخست بايد ديد که ديکتاتوری سياسی
بهمعنای علمی و دقيق کلمه يعنی چه؟ اين واقعيتی انکار ناپذير است که در
طول تمام دوران تاريخ بشريت ،از ھنگام تقسيم جامعه به طبقات ،تا به امروز،
ھيچ طبقهای نمیتوانسته و نمیتواند ،طبقه حاکم و فرمانروا باشد ،مگر آنکه
اتوريته سياسی ،اقتدار سياسی داشته باشد و اراده سياسی خود را بر طبقه يا
طبقات ديگر تحميل کرده باشد .تنھا با وجود اين اتوريته سياسیست که يک
طبقه میتواند فرمانروايی و تسلط سياسی و اقتصادی خود را حفظ نمايد .حتا
يک نمونه استثنايی در طول تاريخ جامعه طبقاتی نمیتوان يافت که به غير از
اين باشد .اين اتوريته و اقتدار سياسی ،اين تحميل اراده سياسی بخشی از جامعه
بر بخشی ديگر ،معنای دقيق و علمی ديکتاتوری طبقاتیست .از اين رو ،نه
فقط در دوران نظام بردهداری عھد باستان ،نه فقط در دوران نظام فئودالی
قرون وسطا ،بلکه ھمين امروز ،حتا در به اصطالح دمکراتيکترين نظامھای
بورژوائی ،اين اتوريته و اقتدار سياسی و اين تحميل اراده سياسی يک طبقه بر
طبقه ديگر وجود داشته و دارد .وجود دستگاھی به نام دولت ،با تمام ارتش،
پليس و دستگاهھای امنيتی ،زندآنھا ،دادگاهھا و بوروکراسیاش ،خود تجسم
عينی و مادی عريان وجود اتوريته سياسی يا به زبان ديگر ديکتاتوری
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سياسیست .چرا که دولت ،ابزار يا وسيلهایست که به اتکاء آن طبقه حاکم
میتواند اتوريته و اراده سياسی خود را بر جامعه تحميل کند.
طبقهای بهنام بردهدار ،در دنيای عھد باستان ،نمیتوانست طبقه فرمانروای
جامعه باشد ،بردهھا را در اسارت و انقياد نگھدارد ،مگر آنکه از اتوريته و
اقتدار سياسی برخوردار میبود و نمیتوانست اتوريته و اقتدار سياسی خود را
اعمال کند ،مگر آنکه دستگاه متشکل زور ،يک دستگاه دولتی را در اختيار
داشته باشد .عين ھمين مسئله در مورد اربابان فئودال صادق بود و ھمين مسئله
امروز در مورد طبقه سرمايهدار صدق میکند .بورژوازی يک ماشين عظيم
دولتی در اختيار دارد تا از طريق آن بتواند اتوريته سياسی خود را تحميل کند
و طبقه تحتستم کارگر را در انقياد نگھدارد .نيروھای مسلح رنگارنگ،
دادگاهھا و زندآنھا ،ابزارھای مادی مستقيم سرکوباند ،دستگاه بوروکراسی
کارش سازماندھی استثمار است ،پارلمان نقش بزک سياسی مستقيم و وارونه
جلوه دادن واقعيت اتوريته سياسی طبقه حاکم را عھده دار است ،دستگاه مذھب
و وسايل رنگارنگ ارتباط جمعی ،ابزارھای سلطه ايدئولوژيک طبقه حاکم و
ايجاد آگاھی کاذباند .تمام اين دستگاه عريض و طويل از آن رو ساخته و
پرداخته شده است ،تا گروه بسيار کوچکی از اعضای جامعه ،اقليتی بسيار
محدود ،طبقات سرمايهدار و مالک بتوانند ،اراده و اتوريته سياسی خود را بر
اکثريت عظيم جامعه تحميل کنند .بدون اين دستگاه ممکن نبود که طبقه کارگر،
حتی يک روز اتوريته سياسی بورژوازی را تحمل نمايد .اما اين که طبقه حاکم
به چه شکل مشخصی ،اين اتوريته سياسی ،يا ديکتاتوری طبقاتی خود را اعمال
میکند يعنی به شکل ديکتاتوری عريان يا پوشيده ،اين که ،کی ،چگونه و تحت
چه شرايطی ،ارگان ھای سرکوب ابزار اعمال اتوريته سياسی يعنی دستگاه
دولتی را به کار میگيرد و خود اين دستگاه يا ماشين دولتی ،چه شکل معينی به
خود میگيرد ،وابسته به مراحل مختلف تکامل تاريخی بشريت ،شرايط خاص و
ويژه ھر کشور ،توازن قوای طبقاتی و مبارزه طبقاتیست .در دوران باستان و
قرون وسطا ،شکل تحميل اين اتوريته و اقتدار سياسی کامال عريان و
استبدادیست .اما در دوران سرمايهداری ،ھر چه جلوتر میآئيم ،اين اعمال
اتوريته و اقتدار سياسی يعنی ديکتاتوری طبقاتی ،مدام شکلی ظريفتر و
پوشيدهتر به خود میگيرد .اما فقط تا جايی که خود اين اتوريته سياسی عمال
مورد سئوال قرار نگيرد.
کمون پاريس که پيش از اين مورد بحث قرار گرفت ،تنھا نمونهای نيست که
بورژوازی کشور مھد دمکراسی بورژوائی ،متجاوز از  ٣٠ھزار کارگر را
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قتلعام کرد ،تا بار ديگر اتوريتهاش را بر قرار سازد .سراسر قرن بيستم مملو
از سرکوب و کشتار کارگران و زحمتکشانیست که از پذيرش اتوريته سياسی
بورژوازی سرباز زدند .اکنون نيز ،تنھا با اين واقعيت روبه رو نيستيم که در
بخشی از کشورھای جھان ،از نمونه جمھوری اسالمی ،بورژوازی به شکلی
عريان ،خشن ،استبدادی و تروريستی اراده سياسی خود را تحميل میکند و
ديکتاتوری شکل عريان دارد .نمونهھای متعددی را مدام در اخبار و گزارشات
روزمره میتوان ديد و شنيد که چگونه حتا در به اصطالح دمکراتيکترين
کشورھای سرمايهداری جھان ،که تحميل اراده و ديکتاتوری شکل پوشيده
دارد ،به محض اين که اندکی اتوريته سياسی طبقه حکام و نظم موجود زير
سئوال میرود ،آنگاه تحميل اتوريته و اقتدار سياسی يعنی ديکتاتوری ،در شکل
عرياناش خود را نشان میدھد و بهنام حفظ نظم و مقابله با تخطی از قانونی
که بيان اراده طبقه حاکم است ،پليس به بيرحمانهترين سرکوبھا متوسل
میگردد .اگر پليس ھم کفايت نکرد ارتش وارد ميدان می شود .منظور در اينجا
کشورھايی امثال جمھوری اسالمی نيست ،بلکه به عنوان نمونه کشور فرانسه
است که مھد دمکراسی پارلمانی بورژوائی نام گرفته است .در اينجا تا وقتی که
اوضاع عادیست ،نه ھمچون ايران نياز به استفاده روزمره از پليس و ارتش
برای سرکوب مردم است و نه آزادیھای سياسی از مردم سلب میشود .با
اين وجود ،طبقهای حاکم است و اتوريته سياسیاش را اعمال میکند .اما بدون
اين که چيزی در اين نظام به اصطالح دمکراتيک تغيير کند ،کافیست که
شورش جوانان مناطق فقرنشين پديد آيد ،يا دانشجويان و کارگران به خيابآنھا
بيايند و کمی از محدوده قانون فراتر روند ،بدون اين که حتا واقعا مسئله
سرنگونی طبقه حاکم و بر انداختن اتوريته سياسیاش در ميان باشد ،آنگاه در
ھمين کشور مھد دمکراسی پارلمانی ،پليس و ارتش و دستگاه امنيتی ،درست
مثل ايران به سرکوب متوسل میشوند ،تا اتوريته و اقتدار سياسی طبقه حاکم
را نشان دھند .بنا بر اين ،ديکتاتوری طبقاتی ،نه معادل قھر و سرکوب است،
نه محروم ساختن مردم از آزادیھای سياسی ،نه استبداد و خود کامگی سياسی،
بلکه اعمال اتوريته و اقتدار سياسی است ،تفاوتی که وجود دارد ،تنھا در شکل
اعمال آن است.
از اين رو روشن است که برخالف ادعاھای بورژوازی و تحريفات
نظريهپردازان آن ،ديکتاتوری طبقاتی ،ھر شکلی که به خود بگيرد ،عريان يا
پوشيده ،در تمام کشورھای سرمايهداری وجود دارد.
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اما انقالب اجتماعی پرولتری که میخواھد طبقات را براندازد و جامعهای
بدون طبقه ،متشکل از انسانھای آزاد و برابر را ،به جای جامعه طبقاتی
کنونی بنشاند ،دولت سياسی و اتوريته سياسی را که مختص جامعه طبقاتیاند
برخواھد انداخت .از اين رو ،کمونيستھا نيز در اين عرصه چيزی جز اين
نمیخواھند که دولت و ديکتاتوری در ھر شکل آن ناپديد شوند .پس چرا ھنوز
صحبت از دولت میشود و اتوريته سياسی؟
پاسخ اين است که جامعه کمونيستی يک شبه برقرار نمیشود .طبقات ،يک
شبه از بين نمیروند و دولت و اتوريته سياسی يک شبه ملغا نمیگردند .در يک
دوران گذار سياسی ،در دوران دگرگونی انقالبی جامعه سرمايهداری به جامعه
کمونيستی ،ھم دولت وجود خواھد داشت و ھم اتوريته سياسی .اما ھمانگونه که
قبال توضيح داده شد ،اين دولت ،در ھمين دوران گذار و انتقال ھم ديگر دولت
بهمعنای اخص کلمه نيست ،بلکه دولتی در حال زوال و مرگ تدريجیست تا
زمانی که به کلی ناپديد شود .در مورد اتوريته سياسی نيز وضع بر ھمين
منوال است .در بررسی کمون ديديم که چگونه کارگران فرانسوی در
دمکراتيکترين شکل ممکن ،اين اتوريته سياسی را اعمال کردند.
ديکتاتوری پرولتاريا به کلی متفاوت از ديکتاتوری بورژوازی و تمام طبقات
ستمگر است .نه فقط از آن رو که در اينجا اعمال اتوريته سياسی از سوی
اکثريت بزرگ جامعه بر اقليتی کوچک و ناچيز از استثمارگران است ،نه فقط
از آن رو که ابزار اعمال اقتدار سياسی نيز به کلی متفاوت است ،نه فقط از آن
رو که اصلیترين وظيفهاش تجديد سازماندھی سوسياليستی جامعه است و نه
اعمال قھر ،بلکه يک اتوريته سياسی در حال زوال و نابودیست .چرا که
وقتی ،ديگر ،طبقهای وجود نداشته باشد  ،صحبت از اعمال اتوريته سياسی و
تحميل اراده بیمعناست .اما اين نيز به کلی بیمعناست که گفته شود ،طبقه
کارگر ،بورژوازی را سرنگون میکند ،قدرت سياسی را بدست میگيرد و
حکومت کارگری را در دوران دگرگونی انقالبی از جامعه سرمايهداری به
جامعه کمونيستی برقرار میسازد ،اما اعمال اتوريته سياسی نمیکند .بنا بر اين
وقتی که مارکس در اينجا از ديکتاتوری پرولتاريا صحبت میکند ،نه فقط از
يک واقعيت روشن ،از ضرورت اعمال اتوريته سياسی از سوی پرولتاريا در
يک دوران معين صحبت میکند ،بلکه ادعاھای توخالی و دروغين کسانی را
که بر خود نام سوسياليست مینھند و حتا مدعیاند به حکومت کارگری ھم باور
دارند ،اما نشانه اصلی اين حکومت کردن را يعنی اعمال اتوريته سياسی را
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نفی میکنند ،برمال میسازد و نشان میدھد که آنھا نه سوسياليستاند نه
خواھان برقراری حکومت کارگری.
مسئله مھم ديگری که مارکس در "نقد برنامه گتا" مورد بحث قرار میدھد،
دو فاز جامعه کمونيستیست .او مینويسد» :در جامعه تعاونی که بر پايهی
مالکيت عمومی وسايل توليد قرار دارد ،توليد کنندگان فرآوردهھای خود را
مبادله نمیکنند .بدين سان آن کاری که در فرآوردهھا مصرف شده است ،به
مثابه ارزش اين فرآواردهھا ،به مثابه يک کيفيت مادی متبلور در آنھا ،چندان
جلوهگر نمیشود .چرا که اکنون ،برخالف جامعه سرمايهداری ،کار انفرادی،
ديگر نه به صورت غيرمستقيم بل مستقيما بهعنوان جزئی از کل کار موجوديت
میبايد .بنا بر اين ،عبارت "عوايد کار" ،که ھماکنون نيز به خاطر ابھامش
مورد قبول نيست ،يکسره معنای خود را از دست میدھد.
در اينجا ما با يک جامعهی کمونيستی ،نه بهصورتی که بر شالودهھای خود
رشد کرده و تکامل يافته است ،بل برعکس ،تازه از درون يک جامعهی
سرمايهداری سربرون کرده است ،روبرو ھستيم .جامعهای که از ھر لحاظ –از
لحاظ اقتصادی ،اخالقی و ذھنی -ھنوز نشانهھای مادرزادی جامعهی کھن را،
يعنی جامعهای را که از دل آن برون آمده است ،با خود دارد .از اين رو ،توليد
کنندهی منفرد دقيقا آنچه را که او به جامعه داده است –پس از وضع کسور -از
آن باز میستاند .آنچه را که او به جامعه داده است مقدار کار فردی اوست.
روز کار اجتماعی ،مثال ،از جمع ساعات کار فردی تشکيل میشود .زمان کار
فردی يک توليد کنندهی منفرد عبارت است از سھم او در آن کار ،يعنی بخشی
از روز کار اجتماعی که در آن شرکت داشته است .او از جامعه يک گواھی
دريافت میکند که اين يا آن مقدار کار انجام داده است )پس از کسر مقداری از
کار او برای صندوق مشترک( .و او با اين گواھی معادل بھای ھمان مقدار کار
را از موجودی اجتماعی وسايل مصرف دريافت میکند .او ھمان مقدار کار ی
را که به شکلی به جامعه داده است ،به شکل ديگر باز میستاند.
روشن است که در اينجا ھمان اصلی برقرار است که مبادلهی کاالھا را ،تا
آنجا که مبادلهی ارزشھای برابر مطرح است ،تنظيم میکند .اما محتوا و شکل
تغيير يافتهاند ،زيرا در اوضاع و احوال تغيير يافته ھيچکس نمیتواند ھيچ چيز
سوای کار خود را ارائه کند ،و از سوی ديگر ھيچ چيز جز وسايل مصرفی
فردی نمیتواند به مالکيت افراد درآيد .اما تا آنجا که به توزيع اين وسايل ميان
توليد کنندگان منفرد مربوط میشود ،ھمان اصلی برقرار است که در مبادلهی
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مقادير معادل کاال برقرار است :مقدار معين کار در يک شکل با مقدار معادل
آن در شکل ديگر مبادله میشود.
بنا بر اين ،در اينجا حق برابر ھنوز در اصل »حق بورژوائی« است ،ھرچند
اصل و عمل ديگر در مقابله با يکديگر نيستند ،ھر چند مبادلهی ارزشھای
برابر در قالب تبادل کاال فقط در حد ميانگين برقرار است و نه در ھر مبادلهی
انفرادی.
بهرغم اين پيشرفت ،اين حق برابر ھنوز ھم مقيد به يک محدوديت بورژوائی
است :حق توليد کنندگان متناسب با کاری است که عرضه میکنند و برابری در
آنجا نھفته است که سنجش بر مبنای يک مقياس يکسان ،يعنی کار ،انجام
میگيرد.
اما يک نفر میتواند از نظر بدنی يا فکری از ديگری برتر باشد و از اين رو
در زمان يکسان ،کار بيشتری عرضه کند .يا میتواند برای مدتی طوالنیتر
کار کند .پس برای آن که کار به مثابه يک مقياس ارزش به کار رود بايد از
نظر مدت يا شدت تعريف شود ،و گرنه ديگر مقياس سنجش نخواھد بود .اين
حق برابر ،ھمان حق نابرابر در برابر کار نا برابر است .اين ھيچگونه اختالف
طبقاتی را نمیشناسد ،چرا که ھر کس چون ديگری فقط يک کارگر است .اما
استعداد نابرابر فردی را به طور ضمنی میپذيرد و بدينسان توانايیھای
متفاوت توليدی را چون امتيازات طبيعی قبول دارد .بنا بر اين ،اين حق ،در
مضمون خود ،مانند ھمهی حقوق ديگر ،حق به نابرابری است .در نتيجه ،چنين
حقی ،در محتوای خود ،فقط میتواند با کار بست يک مقياس يکسان وجود
داشته باشد .اما افراد نابرابر )اگر نابرابر نبودند ،افراد مختلف نمیبودند( فقط
تا آنجا با يک مقياس برابر قابل سنجش ھستند که از يک ديدگاه يکسان نگريسته
شوند و فقط از يک جنبهی معين در نظر گرفته شوند؛ مثال ،در اين حالت ،تنھا
به مثابه کارگران نگريسته میشوند؛ چيز ديگری در آنھا مد نظر نيست و از
ھر چيز ديگر در آنھا چشم پوشی میشود .بهعالوه ،يک کارگر ،متاھل و
ديگری مجرد است ،يکی بيش از ديگری بچه دارد ،و غيره ...بدينسان ،با
اجرای کار برابر ،و در نتيجه با دريافت سھمی برابر از صندوق مصرف
اجتماعی ،عمال يک نفر بيش از ديگری دريافت خواھد کرد ،يکی داراتر از
ديگری خواھد بود ،الی آخر ...برای پرھيز از ھمهی اين نقايص ،حق به جای
آن که برابر باشد ،میبايست نابرابر باشد.
اما اين کاستیھا ،در نخستين فاز جامعه کمونيستی ،که در واقع پس از
دردھای ديرپای زايمان تازه از دل جامعه سرمايهداری سر برون کرده است،
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اجتناب ناپذيرند .حق ھرگز نمیتواند از ساختار اقتصادی جامعه و از سطح
رشد فرھنگی مبتنی بر اين ساختار فراتر باشد.
در فاز عالیتر جامعهی کمونيستی ،پس از آن که تبعيت بردهوار فرد از تقسيم
کار ،و ھمراه با آن تضاد ميان کار فکری و کار بدنی نيز از ميان رفت؛ پس از
آن که کار نه فقط به وسيلهای برای زندگی بل به نياز اوليهی زندگی مبدل شد؛
پس از آن که با تکامل ھمه جانبهی فرد ،نيروھای مولد نيز رشد کرد و ھمه
چشمهھای ثروت تعاونی با فراوانی بيشتر جريان يافت؛ تازه در آن ھنگام است
که افق تنگ حق بورژوائی را میتوان يکسره درنورديد و جامعه خواھد
توانست بر پرچم خود چنين نقش کند :از ھر کس بنا بر توانايیاش ،به ھر کس
بنا بر نيازھايش!«
نکات برجستهای که مارکس بر آنھا انگشت میگذارد ،نه فقط ترسيم علمی
خطوط کلی مسير تحول انقالب اجتماعی ،بلکه ترسيم خط مرزھای روشن
سوسياليسم علمی و تمايز آن از انواع و اقسام سوسياليسم بورژوائی و
خردهبورژوائیست.
در اينجا میبينيم که دقيقا در ھمين نخستين فاز يا فاز پايينی جامعه کمونيستی
که "تازه از درون يک جامعه سرمايهداری سربرون کرده است" و "از ھر
لحاظ –از لحاظ اقتصادی ،اخالقی و ذھنی -ھنوز نشانهھای مادرزادی جامعهی
کھن  ،يعنی جامعهای را که از دل آن برون آمده است ،با خود دارد ".ديگر،
"توليد کنندگان ،فرآوردهھای خود را مبادله نمیکنند .بدينسان آن کاری که در
فرآوردهھا ،مصرف شده است ،به مثابه ارزش اين فرآوردهھا ،به مثابه يک
کيفيت مادی متبلور در آنھا ،چندان جلوگر نمیشود ".به عبارت ديگر ،در
ھمين جاست که توليد کاالئی -پولی بر افتاده است .چرا که اکنون وسايل توليد
از تملک افراد خصوصی خارج شده و به مالکيت اجتماع در آمدهاند .توليد و
توزيع ،به حسب يک نقشه و برنامه مشترک و سراسری انجام میگيرد ،جامعه
مطابق اين برنامه مشخص میسازد که چه مقدار محصول مورد نياز است و
بايد توليد شود و چه مقدار کار اجتماعی در محصول نھفته است .از اين رو،
ديگر نيازی به مداخله ارزش و بازار نيست و محصوالت به کاال تبديل
نمیشوند .اين گفتار مارکس خط بطالن روشن و آشکاریست بر ادعاھای
کسانی که از ھمزيستی مالکيت خصوصی و اجتماعی ،تلفيق برنامه و بازار
سخن میگويند و الغاء مناسبات کاالئی -پولی را به آيندهای نامعلوم موکول
میکنند .ايضا در ھمين نخستين فاز است که کارمزدی ملغا شده ،استثمار
برافتاده ،ھمه به کارکن تبديل شدهاند و اصل محصول متساوی در ازای کار
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متساوی حاکم است .در اينجا ديگر ھيچ کس نمیتواند ،ھيچ چيز ،سوای کار
خود ارائه دھد و از سوی ديگر "ھيچ چيز جز وسايل مصرفی فردی نمیتواند
به مالکيت افراد درآيد".
اما با وجود اين که کارمزدی ملغا شده ،استثمار ھم برافتاده است ،معھذا
نابرابری ھنوز وجود دارد .ھنوز مناسبات بورژوائی در کليت آن از بين نرفته
است .و از آنجايی که مالکيت خصوصی ،در بر گيرنده کليت مناسبات توليد
بورژوائی است ،ھنوز نمیتوان گفت که مالکيت خصوصی در کليت آن ملغا
شده است .نابرابری در حوزه توزيع ،باقی مانده است .چرا که در ازای کار
متساوی ،به افراد نامتساوی ،محصول متساوی داده میشود .اعضای جامعه از
نظر بدنی ،فکری ،تاھل و غيره ،نامتساویاند ،اما مقياسی متساوی در مورد
آنھا به کار برده میشود .اين رواج و حاکميت مقياس يکسان در مورد افراد
نايکسان ،نشان میدھد که "حق برابر ھنوز ھم مقيد به يک محدوديت
بورژوائیست ".بنا بر اين "حق نابرابر ،در برابر کار نابرابر است .اين
ھيچگونه اختالف طبقاتی را نمیشناسد .چرا که ھر کس چون ديگری فقط يک
کارگر است ".اين محدوديت بورژوائی ،اين حق بورژوائی ،اين نابرابری ،در
نخستين فاز ،ناگزير است و تنھا ھنگامی برخواھند افتاد که جامعه کمونيستی به
فاز عالیتر يا فاز دوم خود گام نھد و به جای اصل ھر کس به حسب کارش،
"کار مساوی ،محصول مساوی" ،اصل "از ھر کس بنابه توانايیاش ،به ھر
کس بنابه نيازھايش" قرار گيرد.
از ھمين اشاره کوتاه به اين اثر برجسته مارکس میتوان پی به اھميت
بینھايت باالی آن ،برای درک سوسياليسم علمی و وظايف پرولتاريا در انقالب
اجتماعی پرولتری برد.

انحالل انترناسيونال اول

به فعاليت عملی مارکس ،در انترناسيونال بازگرديم .در پی شکست کمون
پاريس ،سرکوب پرولتاريا افزايش يافت و انترناسيونال تحت فشار و تضيقات
متعددی قرار گرفت .اما در ھمين شرايط ،انترناسيونال و رھبر آن مارکس ،از
درون نيز زير فشار راست سنديکاليست تحت رھبری سران اتحاديهھای
کارگری انگليس و چپ آنارشيست ،تحت رھبری باکونين قرار گرفتند.
سنديکاليستھا ،به موضعگيری راديکال شورای عمومی و شخص مارکس ،در
دفاع از کمون پاريس معترض بودند و سرانجام ،انترناسيونال را ترک کردند.
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باکونين و طرفداران وی نيز موقعيت را برای حمله به مارکس و تالش برای
قالب کردن نظرات آنارشيستی خود به انترناسيونال مناسب يافتند .باکونيستھا
برخالف قولی که برای انحالل تشکل خود موسوم به "اتحاد بينالمللی
دمکراسی سوسياليستی" به منظور پيوستن به انترناسيونال در  ١٨٦٩داده
بودند ،اين تشکيالت را مخفيانه حفظ کرده بودند .شيوهھای توطئهگرانه و
آنارشيستی باکونيستھا ،بحران انترناسيونال را تشديد نمود.
کنگره الھه که در  ١٨٧١تشکيل گرديد و مارکس نيز در آن حضور داشت،
مواضع جناح مارکسيست انترناسيونال را تائيد و مواضع آنارشيتھا را رد
نمود .کنگره ھمچنين ،باکونين و يکی ديگر از سران جريان آنارشيست را به
خاطر اقدامات توطئهگرانه اخراج نمود.
در پی اين اخراج ،آنارشيستھا از انترناسيونال استعفا دادند و کنگره
جداگآنھای برگزار نمودند.
بر طبق تصميم کنگره الھه ،شورای عمومی انترناسيونال نيز به نيويورک
انتقال يافت .اما بحران انترناسيونال ادامه يافت .انترناسيونال اول که نقش
برجسته خود را در دوره معينی از تکامل جنبش کارگری ايفا نموده بود ،تحت
شرايط جديد ،ديگر نمیتوانست دوام آورد .پس از انتقال شورای عموی به
نيويورک بهرغم اين که دو کنگره ديگر نيز تشکيل گرديد ،اما انترناسيونال
ديگر عمال بهعنوان يک سازمان بينالمللی کارگران وجود نداشت .انحالل آن
رسما در  ١٨٧٦اعالم گرديد.
مارکس ،به رغم اين که در طول اين سالھا بيماریاش تشديد شده بود ،به
تحقيقات اقتصادی خود و بررسی تحوالت شيوه توليد سرمايهداری ادامه داد .او
در تالش بود از مجموعه عظيم کارھای تحقيقاتی و يادداشتھای مفصل خود،
جلدھای دوم و سوم کاپيتال را آماده چاپ کند .اما بيماری ،مدام مانع از ادامه
کار میشد .سرانجام نيز پس از مرگ مارکس ،رفيق ھم رزم او فريدريش
انگلس ،جلد دوم و سوم کاپيتال را انتشار داد .پس از آن نيز مجموعه ديگری
از آثار اقتصادی مارکس ،در سه جلد تحت عنوان تئوریھای ارزش اضافی
منتشر گرديد .بعدھا نيز طرح مقدماتی کاپيتال ،تحت عنوان گروندريسه انتشار
پيدا کرد و ھنوز ھم بخشی از دستنوشتهھای مارکس که انتشار نيافته ،در
کتابخآنھای در آمستردام ھلند نگھداری میشود.
در اوايل دھه  ،٨٠در حالی که بيماری مارکس امکان ادامه کار را از وی
گرفته بود ،دو رويداد در زندگی شخصیاش ،او را به کلی از پای درآورد .در
دسامبر  ،١٨٨١ھمسر مارکس ،ينی ،در گذشت .در اوايل  ،١٨٨٣دختر بزرگ
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مارکس نيز در پی يک بيماری کوتاه ،در گذشت .در  ١٤مارس ،١٨٨٣
مارکس اين انسان برجستهای که تمام زندگیاش را با فعاليتھای نظری و
عملی ،در خدمت رھايی پرولتاريای جھان و نجات بشريت ستمديده از يوغ
اسارت و بندگی نظام سرمايهداری قرار داده بود ،به خواب ابدی فرو رفت.
پرولتاريای جھان ،برجستهترين رھبر و آموزگار خود را از دست داد .اما او
از خود ميراث گرانبھايی برجای نھاد که سالح قدرتمندیست در دست طبقه
کارگر برای نجات بشريت ستمديده.
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منابعی که در تھيه اين نوشته مورد استفاده قرار گرفتهاند
 کليات آثار مارکس -انگلس،جلد  ،١متن انگليسی
 زندگی و آثار کارل مارکس -انتشارات کالت
 کليات آثار مارکس -انگلس ،جلد ٣
• مقدمه سھمی در نقد فلسفه حقوق ھگل
مترجمان -سھراب شباھنگ و بھروز فرھيخته
• دست نوشته ھای اقتصادی و فلسفی ١٨۴۴
مترجم حسن مرتضوی و انتشارات آگاه
 کليات آثار مارکس -انگلس ،جلد ۴
• تزھائی در باره فوئرباخ
مترجم  -باقر پرھام
• پيدايش و تکامل طبقه کارگر -جالل سامانی
• ايدئولوژی آلمانی
مترجم -ژوبين قھرمان
 کليات آثار -مارکس -انگلس ،جلد ١٧
 کليات آثار مارکس – انگلس ،جلد ٢٠
 کليات آثار مارکس -انگلس ،جلد ۶
• مانيفست حزب کمونيست
ترجمه فارسی
• مبارزات طبقاتی در فرانسه
مترجم -ھيئت تحريريه نشريهکارگر
• ھيجدھم برومر لوئی بناپارت-
مترجم -باقر پرھام
 برگزيده مکاتبات مارکس -انگلس ،متن انگليسی
• مزد،بھا،سود-کارل مارکس،
ترجمه فارسی
• سرمايه)کاپيتال( ،جلد اول -کارل مارکس-
ترجمه ايرج اسکندری
 کليات آثار مارکس -انگلس ،جلد ٣٢
 کليات آثار مارکس -انگلس ،جلد ٢٨
• سرمايه)کاپيتال( جلد سوم -مارکس،
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مترجم -ايرج اسکندری
 کليات آثار مارکس -انگلس ،جلد ٣٣
• جنگ داخلی در فرانسه -مارکس،
ترجمه فارسی
• نقد برنامه گتا -مارکس،
مترجم -ا.برزگر
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