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  ١١::اصول ديالکتيک و نقد روابط مالکيتاصول ديالکتيک و نقد روابط مالکيت
  »»مانيفستمانيفست««ی ی   کوششی در تبيين جان مايهکوششی در تبيين جان مايه

  

  

I  

انگلس و  -يکی از درخشان ترين ميراث های معنوی مارکس       » مانيفست کمونيست «

 و ١٨٤٨اين اثر در فوريVه ی  . مشهورترين اثر در مجموعه ادبيات مارکسيستی است 

 انگلVVس وقVVوع آن را پVVيش بينVVی کVVرده در آسVVتانه ی انقVVالب اروپVVايی ای کVVه مVVارکس و

بVVه قلVVم  » اصVVول کمونيسVVم « نخسVVت در چVVارچوب کلVVی رسVVاله ای تحVVت عنVVوان    بودنVVد

مانيفسVVت حVVزب  «انگلVVس و پVVس آنگVVاه بVVا همکVVاری مشVVترک مVVارکس تحVVت عنVVوان        

» انجمVن کمونيسVت  «تحرير و برای انتشار، به عنوان برنامه ی نظری بVه    » کمونيست

بدين ترتيب امروز يک . شده بود ارائه گرديد» جمن عدالتان«که در آن زمان جانشين 

از تVاريخ  . سVاز مVی گVذرد    صد و پنجاه سال از تاريخ تدوين و نشر اين شاهکار دوران

انتشار مانيفست تا روزگار ما، بر انديشه های مارکس حVوادث تلVخ و شVيرينی گذشVته                

 سVوی دشVمنان    آن چVه از سVوی دوسVتان و چVه از    حاست و شگفت آن کVه اگVر چVه رو       
                                                 

 م$ارکس در بروکس$ل ک$ه ب$ه ص$ورت تبعي$د در آن ج$ا زن$دگی م$ی ک$رد، هم$راه ب$ا انگل$س،              - ١

اي$ن  . اق$دام ک$رد  » انجم$ن آموزش$ی ک$ارگران آلم$ان    «ن$د ديگ$ر ب$ه س$ازماندهی      دبليو، ولف و تن$ی چ     

و ت$$دارک برنام$$ه ی آن انجامي$$د گ$$ام ه$$ای نخس$$ت در  » انجم$$ن کمونيس$$ت«اق$$دام ک$$ه ب$$اال ب$$ه ايج$$اد 

م$$ارکس م$اجرای ط$$رح و ت$$دوين اي$ن اث$$ر را خ$ود ب$$ه نح$$و    . ب$ه ش$$مار م$$ی آم$د  » مانيفس$$ت«ت$دوين  

  : بهرجوع شو. روشنی توضيح داده است

K.Marx; A Merciless reply to Savage Personal Attacks, ١٨٦٠ 
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بVدنامی  جVز  معروض تحريVف هVا و آسVيب هVا قVرار گرفVت، امVا هVر ضVربه بVر انVدام آن                  

ضVاربين و محرفVان و شVکوفايی و بالنVدگی هVVر چVه بيشVتر آن، ثمVر ديگVری را نصVVيب         

اينک کVه سVرمايه داری غVرب بVا بهVره وری از رذيالنVه تVرين ابزارهVای                .  نساخت نآنا

زش هايش برای بVاری ديگVر بVر سVر حVذف همVه ی       آوازه گری و فريبکارانه ترين آمو   

. ميراث و بی اعتبار ساختن تمامی ارزش های بشری مارکسيسم بVه تVالش آمVده اسVت         

بVه مناسVبت   » مانيفسVت «به گمان من بهترين آغاز برای تحليلی کVه مVن از جانمايVه ی         

يکصVVد و پنجVVاهمين سVVالگرد تVVدوين و نشVVر آن بVVه عمVVل مVVی آورم، ابتVVدا کVVردن بVVا نقVVل  

  .است» شبح مارکس«اش »نابهنگام«سخنانی از ژاک دريدا، در اثر 

      را بVVرای ايVVن نوشVVته انتخVVاب   " شVVبح مVVارکس "بVVيش از يکسVVال اسVVت کVVه عنVVوان     

سال يک باره کشف  پس از ده» مارنيفست کمونيست«اخيرًا با خواندن مجدد . کرده ام

اختيVار در ذهVنم نقVش    کردم که اين عنوان ملهم از جمله ی آغازين کتVاب اسVت کVه بVی           

اشVتباه مVی بVود اگVر ايVن      ". شبحی بر اروپا سايه افکنده است، شبح کمونيسVم       : "بسته

آشVکارترين آشVکاره هVVا را، يعنVی شVبحی کVVه بVه محVVض نگVاه کVردن پديVVدار مVی شVVود،         

شبحی همانقدر نيرومند که غيرواقعی، ولVی بVه مراتVب مVؤثرتر و کVاراتر از تمVامی آن               

  . می شود، به سادگی از خاطرم می زدودمچه حضور زنده ناميده

هVايی   در مجموعه سVنتی فلسVفی، بنVدرت ممکVن اسVت و چVه بسVا هرگVز نتVوان مVتن                

... يافت که آموزش آنها به اندازه ی نوشته های مارکس فوريت امVروزی داشVته باشVد    

جهانی شدن سياست و تأثير روزافزون " مانيفست"هيچ نوشته ی ديگری به روشنی 

   Vن                   فنون و رسVه ايVرده و بVی نکVترش را بررسVال گسVه ی در حVی انديشVای گروهVانه ه

  .صراحت درباره ی حقوق، حقوق بين الملل و ملی گرايی گفتگو نکرده است

هيچ آينده ای بدون مارکس، بدون خاطره و ميراث او، بدون وجه معينی از انديشه، 

ش از يک وجVه دارد و  بر فرضيه ی ما، مارکس بي  زيرا بنا . يعنی نبوغ او وجود ندارد    

نVی وفVاداری بVه جنبVه ی     يعوفVاداری بVه مVارکس،    . بايد بيش از يVک وجVه داشVته باشVد        

روح نقد اجتماعی مهمترين بخش ميراث مارکس است و .... معينی از روح مارکسيسم
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در برابر و برای مقابله با کسانی کVه امVروزه دربVاره وضVعيت کنVونی دمکراسVی هVای                     

شVبح  .... ه مديحه سرايی می کنند، بيشVترين نيVاز را بVه آن داريVم        ليبرال و بازار سرماي   

  ٢».مارکس در اروپا ماندگار شده و پيوسته در رفت و آمد است

 جانVVدار و بالنVVده آن را، عليVVرغم تمVVامی ا حضVVوردمبرميVVت کVVه دريVVميراثVVی بVVا چنVVين 

             Vانی کVه خالف خوانی های مداحان سرمايه داری در سراسر غرب مشاهده می کند، زم

ديده شود، خود مظهر يVک عصVر کامVل و    » مانيفست«تنها ناظر بر بخشی از آن يعنی  

منVVادی بVVروز و ظهVVور دورانVVی تVVازه در تVVاريخ تکامVVل جامعVVه ی بشVVری و علVVم جامعVVه   

  :لنين اين بخش از ميراث مارکس را بدينگونه جمع بندی می کند. است

که زندگی اجتماعی را نيز فرا در اين اثر جهان بينی نوين، يعنی ماترياليسم پيگيری 

می گيرد، ديالکتيک به مثابه همه جانبه تVرين و عميVق تVرين آمVوزش دربVاره تکامVل،         

 جهVVانی پرولتاريVVا، آفريننVVده ی   -تئVVوری مبVVارزه ی طبقVVاتی و نقVVش انقالبVVی، تVVاريخی    

  ٣.جامعه ی نوين کمونيستی، با روشنی و درخشندگی داهيانه ای ترسيم شده است

از » يفسVVتنما «دريVVدا،» نابهنگVام « از چVارچوب بنVVدی لنVين و بازيافVVت   و امVا فراتVVر 

 تVاريخی و قVدر انتقVادی آن را بVه مراتVب      -ويژگی معينی برخوردار است کVه بVار علمVی         

ناظر بVر  . سنگين تر و غنی تر از توصيفاتی می سازد که آنان از آن به عمل آورده اند 

    VVVه بVVت کVVين اسVVVار معVVن بVVن   ه ايVVاور مVVتنما«بVVVيفس « VVه  مVVVه مثابVVويی بVVVد از سVVی توان       

اساسی ترين الگو و نمونه و قطعی ترين روش از سوی ديگر در ميراث مارکسيسVتی           

و مضVVمونی، و اصVVول  تحليVVل روابVVط مالکيVVت بVVه مثابVVه هسVVته ی نظVVری     . تلقVVی شVVود 

مانيفسVت  «ديالکتيک به مثابه منطق و روش شناسی آن مضVمون، جانمايVه ی واقعVی              

و اين آن نکته ای است که من در اين نوشته بر سر توضVيح و  است » حزب کمونيست 

  .بيان آن خواهم کوشيد

 

                                                 
٢- Jacques Derrida; Specters of Mars, Tr.P. Kamuf, ١٩٩٤. 
٣ - V.I.Lenin; Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Vol١. 
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II 

يشه ی سياسی مVارکس واجVد تبحVر      دبرای کسانی که در ان    » مانيفست«درک درست   

اين اثر عVالوه بVر کلVی گVويی هVای درخشVان، عبVارات        . الزم نيستند بسيار دشوار است    

بيVVان شVVده و وجVVه » تلويحVVًا«ون هVVايی تضVVمن مضVVممپرطنطنVVه و تعمVVيم هVVای مکVVرر،  

استداللی مشخصًا مارکسی است که بدون دريافت آنهVا، دسVتيابی بVه پيVامی کVه در ايVن             

 در آثVاری کVه   و غVور ناظر بر اين واقعيت است که تأمل . امر نهفته است ناممکن است  

    دسVVت«مVVی تواننVVد تلقVVی شVVوند، يعنVVی در     » مانيفسVVت» «يخرتVVا پVVيش«بVVه منزلVVه ی  

VVادی نوشVVای اقتصVVفی –ته هVVدس«، »١٨٤٨ فلسVVانواده ی مقVVفه«و » خVVر فلسVVه » فقVVب

تنها با تأمل . منظور درک مضمون و پيام و زبان استداللی آن اساسی و ضروری است

   تجسVVم » مانيفسVVت«در ايVVن آثVVار اسVVت کVVه نVVه تنهVVا تVVاريخ تحVVول انديشVVه هVVايی کVVه در    

    Vا ميVاط آن بVنايی     يافته اند تصريح می شود، بلکه ارتبVز در روشVارکس نيVی مVراث هگل

  .قرار می گيرد

انديشه و آموزش مارکس به مثابه بدنه ای کامل، تVا حVدود وسVيعی وجVه و تعبيVر و             

چنVين روايتVی کVه اينVک نVه ديالکتيVک و ايدآليسVتی،        . روايتی از ديالکتيVک هگVل اسVت     

هVا در  بلکه ماترياليسمی ديالکتيکی است، آموزه ای است کVه عناصVر خVويش را نVه تن        

به اعتبار اين خصيصه است که نه . انديشه، بلکه در جامعه و تاريخ نيز بازيافته است      

  . نيز هستیتنها ماترياليسم ديالکتيکی، بلکه در عين حال ماترياليسمی تاريخ

 به آن چه موضوع اساسی اين نوشته قVرار داده ام، الزم مVی دانVم کVه       رودپيش از و  

تVر آن چVه در پVی      مارکسی را به منظVور تفهVيم سVالم   ابعاد عمده ی دو سيستم هگلی و      

آورده ام مشخص کنم، چنين تمVايزی بخصVوص از ايVن لحVاظ ضVروری اسVت کVه وجVه              

روايت و اصVالحی کVه مVارکس در سيسVتم هگلVی بVه عمVل آورد، چنانکVه خVواهيم ديVد،            

  .هسته و روح مانيفست را فراهم آورد
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 انديشه نسبت به وجود قائVل بVود، مVارکس     و تقدم اوليتدرست برخالف هگل که به    

واقعيVVت را تمامVVًآ وارونVVه مVVی ديVVد و لVVذا بنVVابر قVVول او فکVVر از مVVاده، ذهVVن از وجVVود و  

هگل مدعی بود که ماده کثرتی از آنVان انديشVه در شVکل       . گاهی از هستی مأخوذ است    آ

جVوهر يVا   و لذا چنين استدالل می کرد که ماده وجه مشVتقی از ذات يVا   . محدود آن است  

بنVابراين مVاده در وحVدت يVک       . تعيين مVی يابVد    » صورت«ماهيت است که تنها با کسب       

و اما مارکس بر اين باور      . است» واسطه«و برای ماهيت و صورت يک       » همزيست«

بود که ماده جوهر جهان است و انديشه، ذهVن و آگVاهی تنهVا بازتVاب جهVان وجVود در                  

ی بVر سVر بيVان ايVن نکتVه کوشVيد کVه روح و             مارکس به نحو مسVتدل    . ذهن انسانی است  

فی نفسه ای نيست و از طريق تماس با جهان عينی و جهان جسمانی ذهن واجد حيات 

به ظاهر . می يابد و به اين اعتبار حيات آن صرفًا بازتابانيدن جهان تجربی است حيات  

 در زی جVز آن چVه  يV چنين می نمايد که در اين باب کVه ذهVن قVادر بVه شVناخت و درک چ         

. بين هگل و مارکس توافق نظری وجود دارد. به ی خود او قرار دارد نيستردرون تج

اما ورای اين توافق ظاهری، بين آن دو بر سر همين مقوله ی واحد تفاوت رأی جVدی       

از لحاظ هگل، تجربه ی واقعی، روندی صVرفًا ذهنVی، تمVاس آگVاه ذهVن بVا               . وجود دارد 

و اما از نظر مارکس، تجربVه در  . ن خود اوستجوهر خويش و دانشی است که علت آ     

اثVVر تمVVاس حسVVی بVVين ذهVVن و عVVين فVVراهم مVVی آيVVد و در ايVVن ارتبVVاط جهVVانی تجربVVی  و  

بدين ترتيب تجربه واسطه ای تلقی مVی شVود کVه از طريVق            . هن وجود دارد  ذمستقل از   

            .آگاه می شود و جهان جسمانی را می شناسد] ماده[آن ذهن از وجود 

چنVVان کVVه از همVVين اشVVارات مVVی تVVوان دريافVVت، هگVVل و مVVارکس در بVVاب رابطVVه بVVين  

هگل بVر ايVن بVاور بVود کVه جVوهر         . آگاهی و وجود نيز با يکديگر اختالفی جدی داشتند        

وجVVود چيVVزی بVVيش از صVVرف هسVVتی و بVVودن اسVVت و همVVين جVVوهر اسVVت کVVه ذهVVن و     

VVاهی را مVVی آگVVود، يعنVVه خVVبت بVVتی نسVVت هسVVورات آن و معرفVVازدتصVVد . ی سVVل تأکيVVهگ   
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بVVدين ترتيVVب . مVVی کVVرد کVVه واقعيVVت بVVرای ذهVVن، خVVود اسVVت و نVVه چيVVزی بيVVرون از آن   

و از طريق جVوهر خارجيVت    » در خود «و  » برای خود «با هستی بالفعل ذهن     » وجود«

  .خود ذهن تحقق می يابد» برای«و » در«يافته ی خود ذهن 

ود کVه وجVود بVرای ذهVن امVری      درست برخالف چنين باوری مارکس بر اين اعتقاد ب  

» خVVود«عينVVی اسVVت و تنهVVا زمVVانی بالفعVVل مVVی شVVود کVVه هسVVتی ای از جVVوهر وجVVود،     

بنابراين آگاهی به همان حد که . گاه می شود آ» خود«بواسطه ی ورود در رابطه ی با        

از ايVن امVر منطقVًا    . آگاهی برای خود ضVروری اسVت، بVرای وجVود ضVروری مVی گVردد             

جود و آگاهی، وحدت سازمندی را می سازند و هم اين کVه وجVود   چنين بر می آيد که و     

  .است» خود«و برای » خود«متضمن آگاهی 

بر اساس تمايزاتی که به اجمال به آنها اشاره کردم فلسفه ی هگلی مدعای اين دارد 

آن هستی و ذات خود را » در«آن و » با«جوهر جهان است و تمامی واقعيت عقل : که

گونVه مVی تVوان جمVع بنVدی       ين قولی، فلسفه ی تاريخ هگل را بVدين  براساس چن.٤دارد

کرد؛ تنها انديشه ای کVه فلسVفه بVا خVود، بVرای تعمVق و تأمVل تVاريخ مVی آورد، مفهVوم                 

ساده ی عقل است و اين که عقل حاکم بر جهان است و ايVن کVه تVاريخ جهVان مVا را بVا              

بدی، قVدرت و مطلVق اسVت و    اين ايده يا عقل، حق، ا«. ٥روندی عقلی مواجه می سازد 

بنابراين آن چه عقلی است »  ٦.اين نه هيچ چيز ديگر خود را در جهان ظاهر می سازد

نيازی به گفVتن نVدارد کVه مVارکس روش     . واقعی است و آن چه واقعی است عقلی است      

ديالکتيک را از هگل به عاريت گرفت، اما عناصر و اصول ايدآليسVتی آن را نفVی کVرد              

  :را از وجه تعبير هگل بدينگونه تصريح کردو گسست خود 

                                                 
٤ -J. Loewenberg (Ed); Hegel Slections, New York, Charls Scribners 

Sons. ١٩٢٩, p,٣٤٩ 
  .٣٤٨ همان، ص - ٥

٦ - G.W.F.Hegel, Reason in History: A General Introduction to 

Philosophy of Histiry, New York. Rhe Bobbs-Merril Co Inc, ١٩٥٣.p.١١   



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧ 

تنها از بVيخ بVا اسVلوب هگلVی تفVاوت دارد، بلکVه درسVت            نه  اسلوب ديالکتيکی من    «

در نظر هگل پروسه ی تفکر که حتی وی آن را تحت نVام ايVده   . نقطه ی مقابل آن است   

واقعيت اسVت و در واقVع خVود مظهVر          ) خالق(به شخصيت مستقلی مبدل کرده، دميدرز       

به نظر من به عکVس پروسVه ی تفکVر بVه     . خارجی پروسه ی نفس به شمار آمده است 

  »٧.غير از انتقال و استقرار پروسه ی مادی در دماغ انسان چيز ديگری نيست

  :ير همين قول، فلسفه ی تاريخ مارکس را به عنوان باوری کهثانگلس در تأ

در ...  اجتمVVاعی اسVVتشVVالوده ی هVVر نظVVم ... از ايVVن اصVVل آغVVاز مVVی کنVVد کVVه توليVVد  «

بلکه در تغييراتی کVه   ...تغييرات را نه در اذهان انسان ها      ... علل غايی همه ی   ... تاريخ

  ٨.در وجه توليد بوقوع می پيوندد بايد جستجو کرد

  :خود مارکس در تصريح همين باور خاطرنشان می ساخت که. بيان می کند

عی، سياسVVی و معنVVوی وجVVه توليVVد در زنVVدگی مVVادی، خصVVلت عمVVومی رونVVد اجتمVVا «

        ايVVن آگVVاهی انسVVان هVVا هسVVت کVVه وجVVود آنهVVا را متعVVين       . زنVVدگی را متعVVين مVVی سVVازد  

         آنهاسVVت کVVه آگVVاهی آنهVVا را تعيVVين    " وجVVود اجتمVVاعی "مVVی سVVازد، بلکVVه بVVر عکVVس    

  ٩».می کند

  .مارکس در ِاعمال اين اصل مسلم در همه ی جوامع نهايتًا توضيح می داد

] زيVر سVاخت  [ روابط توليد، ساختار اقتصادی جامعه، شالوده ی واقعی   ...جمع کامل 

حقوقی و سياسی بنياد می شوند و اشکال را تشکيل می دهد که بر آن رو ساخت های    

  ١٠».معينی از آگاهی اجتماعی با آن منطبق اند

                                                 
  ٦٠ کارل مارکس، سرمايه، ترجمه ی ايرج اسکندری، چاپ رهياب، جلد اول، ص - ٧
٨ - Marx- Engels; Collected Works, International Publishers, New York, 

Vol.٢٥, p.٢٥٤. 
٩-K. Marx; A Conribution to the Critique of Political Economy, 

Chicago, Charls H. Kerr and Co, I٩٠٤, pp. ١٢-١١  
  .١١ همان، ص -١٠
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اهميت اين تأکيد بسيار فراوان است، زيرا اوًال پيام مستتر در آن، انديشه ی مرکزی  

است و دوم آن کVه چVارچوب آن اثVر را تVدارک مVی بينVد و سVوم، بVه نحVو                       » مانيفست«

ی مفهوم واقعيت غايی ای را که همه ی واقعيت ها از آن اخذ می شوند و رخدشه ناپذي

سVVاختار «چنVVين مفهVVومی  . در حقيقVVت مظهVVر همVVه ی واقعيVVت هاسVVت تبيVVين مVVی کنVVد     

  .عمل می کندجامعه است که در نقش يک متغير مستقل » اقتصادی

انگلس در مقام بيان رابطه ی زيVر سVاخت و روسVاخت توضVيح مVی دهVد کVه تطVابق                   

بين زيرساخت و روساخت امر بيواسطه و بی وقفه ای نيست، زيرا روساخت برای آن 

آن » تجسVم «که از تحوالت مهم جVاری در زيVر سVاخت آگVاه شVود و خVود شVکل خVاص                   

چنين وقفه ای زمانی جدی مVی گVردد     .  دارد الت را به خود بگيرد، به زمان احتياج       وتح

در . يد تغييراتی که در زيرساخت روی می دهد ناتوان اسVت يکه روساخت از درک و تأ     

جريان تصريح اين رابطVه اسVت کVه مVارکس و انگلVس مقVوالت ديالکتيVک را بVه مثابVه           

 آنان استدالل. عناصر الزم تحول مضمون و روش شناسايی آن تحول به کار می گيرند   

مناقشه ی ديالکتيکی به همان معنی که در طبيعت صادق است در جامعه   «می کنند که    

 اقتصVادی  -به اين ترتيب زيرسVاخت بVه مثابVه يVک پديVده ی اجتمVاعی               . نيز جريان دارد  

مارکس و انگلس به دفعات بيVان مVی کننVد کVه      » ١١.خود مشمول تغيير ديالکتيکی است    

در حقيقVت  صادی است و زيرساخت تالوده ی اقتنها يکی از ابعاد مهم ش  » وجه توليد «

مجموعVVه ای از عناصVVر جVVدی متعVVدد در سيسVVتم توليVVد شVVامل وسVVايل توليVVد، نيروهVVای  

  ١٢.توليد، وجه توليد، روابط توليد، روابط مالکيت و گاه وجه مبادله است

خود خارجيت يVابی زيVر سVاخت کVه گVاه وحVدت خVويش را بVه صVورت سلسVله ای از                

زات درهم می شVکند کVه بVه اقتضVای مناقشVه ی ديVالکتيکی ای کVه در               تفاوت ها و تماي   

اين امر بخصوص زمVانی صVادق اسVت    . درون آن روی می دهد بروز و ظهور می يابد   

   کVVه شVVاکله ی نيروهVVای توليVVد بVVه عنVVوان نتيجVVه ی تحVVوالتی کVVه در وسVVايل توليVVد روی   

                                                 
١١ - Marx and Engels; Selected Woeks. Vol II, pp. ١٦-١٥ 
  ٣٢٨ -٣٢٩، جلد اول، ص  همان-١٢
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ر بVه تطVابق بVا ايVن تغييVرات      می دهد تغيير می يابد، ولی وجه توليد يا روابط توليد قVاد           

  .نيستند

اد من پيش از پرداختن بVه تحليVل در مانيفسVت       قبا توجه به آن چه که گذشت، به اعت        

و ضروری است که به اجمال درباره روش ديدالکتيکی و پاره ای از اصول آن کVه در               

  .به وجه مشخص به کار برده شده اند توضيحی به عمل آورم» مانيفست«

 

III 

جهVی از اسVتدالل و همچنVين    . زمانی که بVه آن از منظVری وسVيع بنگVريم،             ديالکتيک

با چنين سرشVتی، ديالکتيVک اگرچVه بVه قVدمت تمVدن انسVانی                . روشی برای تحليل است   

عمر دارد، مع الوصف با هگل و فلسفه ی اوست که صالبت منطقی و روشVی خVود را           

مارکسيستی به خدمت گرفته باز می يابد، و از آن طريق به مثابه سنگ بنای فلسفه ی 

  .می شود

وجه استدالل ديالکتيک هگلی نقطه ی عزيمت خود را از اين فرض متافيزيکی آغاز 

می کند که هر چيزی در جهان در تغييری مستمر اسVت و لVذا هVر چيVزی در عVين حVال                 

بنابراين زمانی که هرکسی پديده ای را به منظVور      . است» غير خود «و هم   » خود«هم  

انش کامل نسبت به آن مورد رسيدگی قرار می دهVد ملVزم اسVت تVا آن پديVده را          احراز د 

اش، يعنVی بVه عنVوان جزئVی از کVل و در رونVد گشVادگی اش از وضVعی بVه                »در تماميت 

بVه ايVن اعتبVار ديالکتيVک گVرای هگلVی بVر ايVن            . وضع جز خود مورد مطالعه قرار دهد      

 يVک پديVده نتيجVه ی مناقشVه و     ذاتVی جهVان اسVت و تغييVر در        » مناقشVه «باور است که    

        بVVVVرای چنVVVVين  » تغييVVVVر«اصVVVVطالح . سVVVVتيز بVVVVين آنVVVVان جداگانVVVVه ی آن پديVVVVده اسVVVVت    

هVم معنVی بVا    » مناقشه«نام و هم معنی با رشد و تحول و اصطالح  ديالکتيک گرايی هم 

  .تلقی می شود» غيرخود«برخورد يک پديده با 

رياليستی مارکس بر اين باور است ضمن تأييد مشروط اين وجه تلقی، ديالکتيک مات

کVVه ديالکتيVVک نVVه تنهVVا يVVک روش اسVVتدالل کVVه صVVرفًا در عرصVVه ی انتزاعVVات کVVاربرد    
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داشته باشد، بلکه در عVين حVال وجهVی تغييVر کVه در جهVان واقعVی اتفVاق مVی افتVد نيVز             

. از ايVن لحVاظ، تغييVرات را مVی تVوان بVه صVورت کمVی و کيفVی طبقVه بنVدی کVرد                  . هست

ی در چارچوب و روالVی تثليثVی و بVه مثابVه مناقشVه ی اضVداد، يعنVی تضVاد               تغييرات کم 

بين يک برنهاد و يک برابر نهاد که نهايتًا در ترکيبی استعاليی سازش می يابند عملی      

رات کوچک و ظاهرًا غير مهم کمی انVد کVه عمVًال          يتغييرات کيفی نتيجه ی تغي    . می شود 

    نVVين تغييراتVVی بVVه مرحلVVه ی اوج خVVود  زمVVانی روی مVVی دهنVVد کVVه انبVVوهگی تVVدريجی چ  

روال تغيير به نحو تنگاتنگی با روال اضداد که متضمن دو جنبه ای دائمی،        . ی رسند م

  .دت آنهاست پيوند داردحيعنی مناقشه ی اضداد و و

عرصVه ی  » آنتVی تVز  «و  » تVز «بنابراين قاعVده ورای فوريVت تضVاد ديVالکتيکی بVين             

دهVد قVرار    اد را تشVکيل مVی  دنبVه هVای مثبVت اضV      مهمی که وحدت اساسی و جVوهری ج       

اضVداد زمVVانی کVVه بVVه آنهVا بVVه مثابVVه اجVVزاء يVVک کVل نگريسVVته شVVود شVVرط وجVVود    . دارد

روال وحVدت  . مVی سVازد  يکديگرند و بدين لحاظ به نحو متقابلی ، ديگVری را مفVروض          

 ايVن آمVوزه مبVين ايVن     .اضداد به آخرين اصل ديالکتيک يعنی نفی نفVی منجVر مVی شVود           

نکته است که در مبارزه ی اضداد منطبق با قاعده ی وحدت اضداد، آنتی تز به عنوان   

نفی تز نمی تواند به نحو مثبتی خود را به مثابه هم نهاد ايجاد کند مگر آن که خVود را      

  .به عنوان نفی خود نفی کند

 

III٢ 

هيچگونVVه اشVVاره ای بVVه روش ديVVالکتيکی تحقيVVق بVVه عمVVل    » مانيفسVVت«اگرچVVه در 

يامده است، اما سراسر آن از وجه ديالکتيکی استدالل و ارجVاع بVه روش ديVالکتيکی        ن

برای مثال، يکی از انديشه های محوری آن، اين است که مناقشه در . ير آکنده استتغت

مناقشVه ی بVين تVز و آنتVی تVز،      . قلمرو طبيعت و همچنين در حيات انسان ها ذاتی است  

       ، کVVVار، مالکيVVVت، بVVVورژوازی و پرولتاريVVVا،    ابطVVVی چVVVون کVVVارمزدی و سVVVرمايه   ودر ر
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بهره کش و بهره ده، مولVد و سVلب مالکيVت کننVده و بVاالخره آفريننVدگی و بيگVانگی و         

  .ايجاب و نفی به نحو آشکاری هويداست

به نحVو صVريحی برجسVته    » مانيفست«آموزه ای تغيير شکل کميت به کيفيت نيز در   

بVه دفعVات موضVعی را کVه        » مانيفست«که ببينيم   چندان دشوار به نظر نمی رسد       . است

ضمن آن بورژوازی به قصد سود بيشتر از وسايل توليد مستمرًا متحVول، بVرای ايجVاد              

   تغييرات حتی کوچVک و بVی اهميVت و روابVط توليVد سVود مVی جويVد مVورد اشVاره قVرار                       

قVراض  مع الوصف طبقه ی بهره کش با انجام چنين کاری، عمًال بذرهای ان     . ١٣می دهد 

خود را می کارد، زيرا چنين تغييرات کمی، لزومًا تغييرات کيفی ای را به بار می آورد              

که تغيير شکل  انقالبی جامعVه بVورژوايی بVه يVک جامعVه ی سوسياليسVتی از آن جملVه         

خاطرنشVVVان مVVVی سVVVازد کVVVه عصVVVر انقالبVVVات     » مانيفسVVVت«در مVVVورد ديگVVVری  . اسVVVت

   آيی نيروهVVای توليVVد سVVرمايه داری در   سوسياليسVVتی زمVVانی آغVVاز مVVی گVVردد کVVه کVVار      

نتيجه ی تغييرات جدی در وجه سرمايه داری توليVد بVه تVدريج پوسVته ی باريVک وجVه            

نه تنها بخش عظيمVی از  «در چنين شرايطی  . سرمايه داری توزيع را در هم می شکند       

محصوالت موجود، بلکه بخشی از نيروهای توليدی که قبًال بوجود آمده بطور متناوب    

در اين بحران ها ناگهان مرض واگيری به نام توليد زيادی شيوع پيدا . معدوم می گردد

جامعه ناگهان خود . می کند که امکان شيوعش در اعصار قبل مضحک به نظر می آمد

چنين بVه نظVر مVی رسVد کVه قحطVی يVا يVک جنVگ          .  آنی می يابدسبعيترا در يک وضع     

مه ی حيات را قطع کرده و انگVار صVنعت و    سوز جهانی جريان تمام وسايل ادا      خانمان

و چرا؟ به دليل آن که هم تمVدن بVيش از حVد وجVود دارد، هVم               . تجارت منهدم شده است   

نيروهای توليدی . ابزاری ادامه ی حيات بيش از حد و هم صنعت و تجارت بيش از حد

         Vورژوايی را فزونVت بVرايط مالکيVد شVد رشVی توانVر نمVی که در اختيار جامعه است ديگ

                                                 
 ک$$$ارل م$$$ارکس، فردري$$$ک انگل$$$س؛ بياني$$$ه ی کمونيس$$$ت، ترجم$$$ه ی بره$$$ان رض$$$ايی،    - ١٣

منبع همه ی ارجاعات آتی به مانيفست در اي$ن نوش$ته، هم$ين       . ٢٩، ص   ١٣٥٥انتشارات فانوس،   

  .متن است
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دهد، بلکVه بVرعکس آن نيروهVا بVرای ايVن شVرايط بVيش از حVد قVوی شVده اسVت و ايVن                 

شرايط آن نيروها را به زنجير می کشاند و همينکه آن نيروها زنجير اين شرايط را از         

هم می گسلند، سراسر جامعه ی بورژوايی را دچار آشفتگی کرده، موجوديVت مالکيVت    

  ١٤».بورژوايی را به خطر می اندازد

 VVVعی از آمVVVداد در آن موضVVVدت اضVVVتنما«وزه ی وحVVVر » يفسVVVه بVVVود کVVVی شVVVده مVVVدي

ضرورت همزيستی و بستگی متقابل پديده های از لحاظ کارکردی متضاد تأکيد به عمل 

   بVرای نمونVه در حVالی کVه بVورژوازی ضVد خVود يعنVی پرولتاريVا را بوجVVود          . آمVده اسVت  

دوام وجVVVودی » گر مVVVزدورکVVVار«مVVVی آورد، پرولتاريVVVا نيVVVز در عVVVين حVVVال بVVVه عنVVVوان  

يکی از اضVداد شVرايط وجVود ديگVری     از آنجا که وجود . بورژوازی را موجب می شود    

تأکيد می کند که پرولتاريا نمی تواند بدون آن که ضVد خVويش         » مانيفست«است معهذا   

يعنی بورژوازی را از ميان بردارد خود را از قيد ستم آزاد کند و به اين ترتيب خود را   

  .کندنيز نفی 

اگر پرولتاريVا در طVول مبVارزه ی خVود بVا بVورژوازی بVه مقتضVای شVرايط مجبVور                   «

شود خود را به عنوان يک طبقه سازمان دهد و اگر از طريق انقالب خود را تبVديل بVه     

طبقه ی حاکم کنVد و از ايVن طريVق بVا نيVروی قهريVه شVرايط قVديم توليVد را برويVد و از                      

 ايVن شVرايط، شVرايط الزم ادامVه ی حيVات تخصVمات            ميان بردارد پس در واقVع در کنVار        

طبقاتی و بطورکلی طبقات را نابود کرده، از اين طريق سيادت خود را به عنوان طبقه       

  ١٥».لغو خواهد کرد

در همين زمينه توضيح می دهد که کارمزدی با امحاء سودی که اساسًا » مانيفست«

ا که کار نمی کنند مالVک سVرمايه   کار مزدی را بوجود می آورد و از اين طريق آنانی ر   

  .و آنانی را که کار می کنند از نوع تملکی خلع می سازد خود را نيز نابود می کند

                                                 
  .٣٣-٣٤ مانيفست، ص - ١٤
  ٥٥-٥٦ مانيفست، ص - ١٥
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چنانکه از همين قول به روشنی بر می آيVد، عنصVر ديگVر ايVن رابطVه بVه عرصVه ی                 

پرولتاريVا  . در اين بVاب را پيشVتر ديVديم   » مانيفست«متعلق است و تصريح   » نفی نفی «

ن کVVVVه جامعVVVVه ی بVVVVی طبقVVVVه ای را بوجVVVVود آورد بايVVVVد تVVVVا از طريVVVVق انقالبVVVVی بVVVVرای آ

سوسياليستی خود را نه تنهVا بVه عنVوان پرولتاريVا يعنVی نفVی سVرمايه داری، بلکVه بVه                  

  .عنوان طبقه ی حاکم نيز نفی کند

بر زمينه ی کليVاتی کVه برشVمردم اينVک بVه تحليVل چهVارچوب انديشVه هVای محVوری                    

 اسVت کVه    ن شالوده ی اعتقادی و دريافتی من در اين رابطه اي          .می پردازم » مانيفست«

  .  است» يفستنما«مايه ی واقعی  رابطه ی مالکيت، روح و جان

  

IV 

فلسفه ی تاريخ مارکسی، تاريخ نVوع انسVان را بVر اسVاس تفVاوت هVای کيفVی کVه در               

مVع الوصVف بVه منظVور اجتنVاب از         . مجموعه روابVط توليVد وجVود دارد تفسVير مVی کنVد             

  درغلطيVدن در گردابVی از متغيرهVVای پيچيVده، ايVVن اصVل بVVه مثابVه اصVVلی محVوری تلقVVی       

واحدی کVه همانVا روابVط مالکيVت     می شود که روابط توليد به نحوجدی از طريق متغير   

است قابل تعيين است و به همين اعتبار وجوه متفVاوت توليVد در هVر سيسVتم اجتمVاعی       

سی روابط مالکيVت متناسVب بVا آن وجVوه تبيVين      می تواند به نحو معقولی از طريق برر   

  .شود

 اقتصVادی متفVVاوت در  -سيسVتم هVVای اجتمVاعی  » مانيفسVت «بVه همVين دليVل اسVVت کVه     

تاريخ را از نقطه نظر روابط مالکيت آن شکل بندی های خاص مورد رسيدگی و توجه 

  .قرار می دهد

د، تخاصVماتی  طبقاتی تشکيل می شVو  تاريخ تمام جوامع گذشته، از رشد تخاصمات  «

لکن هر شکلی که کليه ی ايVن  . که در اعصار مختلف شکل های مختلف به خود گرفت    

تخاصمات گذشته به خود گرفته باشد، يک چيز در مVورد همVه مشVترکًا صVادق اسVت و          
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  انقVVVالب کمونيسVVVتی ... آن اسVVVتثمار بخشVVVی از اجتمVVVاع بوسVVVيله ی بخVVVش ديگVVVر اسVVVت  

  ١٦».سنتی است" لکيتمناسبات ما"افراطی ترين انفصال با 

اين نظريه را تسجيل می کند که بررسVی تVاريخ از منظVر    » مانيفست«عالوه بر اين،  

 اقتصVVادی، تنهVVا رويکVVرد علمVVی بVVه مطالعVVه ی جامعVVه ی   -شVVکل بنVVدی هVVای اجتمVVاعی 

اما از آنجا که تحVول بشVريت بVه نحVو تنگVاتنگی بVا منازعVه ی نيروهVای                   . انسانی است 

پيوسVVته اسVVت، در تحليVVل نهVVايی تنهVVا تVVاريخ   » ط مالکيVVتروابVV«اجتمVVاعی در راسVVتای 

از آنجVVا کVVه پيVVدايی شVVکل بنVVدی هVVای    .  اسVVتیمعتبVVر بشVVريت، تVVاريخ مبVVارزات طبقVVات  

 اقتصVVVادی و بVVVه تبVVVع آن شVVVکل هVVVای مالکيVVVت امVVVوری انتزاعVVVی نبVVVوده و     -جتمVVVاعیا

ظهورشان نيز خلع الساعه به وقوع نپيوسته اسVت و ظهVور زنجيVره ای آنهVا حتVی در          

 بنVVدی و رابطVVه ی مالکيVVت     ناهVVا واقعيتVVی محقVVق اسVVت، لVVذا شVVکل     ببازتابشVVان در رو

توضVيح مVی دهVد نمVی توانVد بVه عنVوان              » مانيفسVت «گونVه کVه      سرمايه داری نيز بVدان    

اين امر . در تاريخ ارزيابی شود» روابط مالکيت«از زنجيره ی تاريخ  عتزه ای مندپدي

         Vاريخ بVه تVد کVی يابVورد        زمانی صراحت بيشتری مVته مVم بسVه هVزای بVع اجVه جمVه مثاب

       بVVVا اتخVVVاذ چنVVVين رويکVVVردی اسVVVت کVVVه روشVVVن خواهVVVد شVVVد کVVVه     . مطالعVVVه قVVVرار گيVVVرد 

سرمايه داری نمی تواند بدون گذشته ی تاريخی اش شناخته شود، به همVان معنVی کVه         

تحوالت ادوار ما قبل سرمايه داری نيز نمی توانVد بVدون در نظVر گVرفتن جVوهر روابVط            

  . اقتصادی سرمايه داری يعنی روابط مالکيت آن بطور کامل درک شود-ماعیاجت

پVس از توضVيح ايVن نکتVه بVه بيVان سرشVت و جVوهر سVرمايه داری بVه                 » مانيفست«

مثابه نظامی که ضمن آن توليد کننده ی واقعVی، يعنVی کVارگران از شVرايط عينVی توليVد          

 خVود خلVع گرديVده انVد و بVVه     جVدا شVده انVد و از تصVاحب و برخVورداری از وسVايل بقVاء       

          ايVVن شVVرايط . لVVک خصوصVVی ديگVVران بVVه کVVار گرفتVVه مVVی شVVوند، مVVی پVVردازد      ممثابVVه 

به اقتضای طبيعت آنها تنها تا آنجVا شVرايط عينVی انVد کVه در ارتبVاط بVا کVارگران مVورد                

  گر يعنVVی رکVVا زيVVرا در حقيقVVت آنهVVا نفVVس شVVرط وجVVود ذهنVVی ضVVد    . توجVVه قVVرار گيرنVVد 

                                                 
  . ماستتأکيد از. ٥٤ و ٥٣ مانيفست، ص - ١٦
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اند و سرمايه نه تنها پيش شرط وجود سرمايه دار به عنوان سرمايه دار،  ارسرمايه د

  .بلکه نماد اين واقعيت نيز هست

آن چVه کVه از ايVن    . سرمايه و کار چون بيگانه ی ناسازگاری مقابل و ضد يکديگرند     

     توضVVيح بطVVور منطقVVی بVVر مVVی آيVVد ايVVن کVVه از يVVک سVVو پVVيش شVVرط هVVای الزم وجVVه           

يVVد عبارتنVVد از بازداشVVت کVVارگران از شVVرايط عينVVی و جVVدا سVVاختن       سVVرمايه داری تول

مستمر و دائمی آنها از آن شرايط و تقابل اين شرايط به صورت سرمايه يعنی به مثابه 

مالکيت بيگانه شده با کارگران و خلع يد از آنان در جهت اعمال قابليت هايشان بVرای             

            کارانVVVه ای کVVVه پVVVاره ای    فريVVVب» آزادی«تعيVVVين شVVVرايط عينVVVی کVVVار خVVVود عليVVVرغم      

و امVا از سVوی ديگVر بVه زبVان      . پيش بينی های قانونی بورژوايی به آنها بخشيده است 

  »مانيفست«صريح 

به همان نسبتی که بورژوازی، يعنVی سVرمايه گسVترش مVی يابVد، پرولتاريVا، يعنVی              «

 آيد کVه فقVط تVا    طبقه ی جديد کارگر گشترش می يابد و طبقه ای از کارگران بوجود می 

موقعی زنده اند کVه کVار پيVدا کننVد و کVار مVوقعی پيVدا مVی کننVد کVه کارشVان سVرمايه را                

اين کارگران که بايد خود را تکه تکه بفروشند مثل بقيه ی اقالم تجVارتی            . افزايش دهد 

جزو کاال محسوب می شوند و در نتيجه آنVان نيVز دسVتخوش تمVام تغييVرات مربVوط بVه                

  ١٧».نوسانات مربوط به بازار می گردندرقابت و تمام 

گونه که مارکس و  در تحليل نهايی نشانه ی مشخص وجه سرمايه داری توليد بدان         

     برجسVVVVته مVVVی سVVVVازند، عبVVVVارت اسVVVت از جVVVVدايی مVVVVداوم و   » مانيفسVVVVت«انگلVVVس در  

برگشت ناپذير شرايط ذهنی و عينی توليد و گسيختگی وحدت طبيعVی و ديرينVه ی کVار             

  .و مالکيت

 مشخصه نمايی روشن است که می توان فرض اهرمVی ديگVری        ن اي  بر ءبا ابتنا تنها  

   را پVVی گرفVVت و ضVVمن آن مقVVوالت   » نگVVرش مبVVارزه طبقVVاتی  «يعنVVی » مانيفيسVVت«از 

عمده ای چون بردگی، فئوداليسم، گذار از فئوداليسم به سرمايه داری، انقالبVات ملVی،            

                                                 
  ٣٤-٣٥ مانيفست، ص - ١٧
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 داری اوليه و روابط اجتماعی و سياسVی    جنبه های عمده ی کار و مالکيت در سرمايه        

وحدت کار و انقراض جوامع بورژوايی و باالخره تحول مالکيت پولی صنعتی به مثابه 

مالکيVVت، عموميVVت روابVVط انسVVانی بVVه مثابVVه روابVVط پVVولی، وحVVدت مبVVارزه ی اضVVداد و  

گونVVه کVVه   بيگVVانگی بVVه مثابVVه شVVرط بالفعVVل زنVVدگی در دوران سVVرمايه داری را بVVدان       

  .بيانگر آن است مورد توجه و رسيدگی قرار داد »نيفستما«

 

IV٢ 

در » .تاريخ تمام جوامعی کVه تVاکنون وجVود داشVته، تVاريخ مبVارزات طبقVاتی اسVت               «

  جمع انديشه هVای برجسVته ی مارکسيسVتی کVه شVهرتی جهVانی يافتVه اسVت، ايVن سVطر                  

ل نافVVذترين مشVVهورترين و جVVدل برانگيزتVVرين و در عVVين حVVا » مانيفسVVت«افتتاحيVVه ی 

  .ار مارکسيستی استعش

 دسVت يVافتن بVه شVواهد و مVدارکی کVه       مVارکس و انگلVس در حفVاری تVاريخ بVه قصVد      

بتوان با استناد به آنها سير تاريخ را به نحو علمی ترسيم کرد، ماال از طريق اسVتنتاج       

و تعريف به اين نتيجه رسيدند که انسان در شرايط طبيعی زيست خود، به صورت يک 

ی اجتماعی که بر محور خانواده، کالن يا قبيله قرار و مدار يافته بود زيسته است زندگ

و اين جامعه ی کمونيستی باستان، با وجه اجتماعی توليد ی ای تشخص می يافVت کVه    

با تمامی ويژگی کمونيسم اوليه که ايVن جامعVه از       . مالزم بود با وجه معينی از مصرف      

کلی در هVر شVکل بنVدی مشVخص تمVامی جوامVع       آن برخوردار بVود، مVع الوصVف بطVور         

تVVاريخی، جVVوامعی طبقVVاتی بVVوده انVVد کVVه بVVا سيسVVتم اجتمVVاعی توليVVد معينVVی و در تحليVVل  

نهايی با وجه خاصی از مالکيت و وجود دست کم دو طبقه ی اکثريت و اقليت تشخص       

    و » مVVالکين و دارنVVدگان «طبقVVه ی اقليVVت شVVامل صVVاحبان مالکيVVت يVVا     . مVVی يافتVVه انVVد  

مVالکين بVه اقتضVای      . بودنVد » فاقVدين مالکيVت   «طبقه ی اکثريت شVامل غيVر مVالکين يVا            

منVVافع شخصVVی و ميVVل بVVه ثVVروت انVVدوزی خVVود را بVVر اکثريVVت جامعVVه، يعنVVی آنVVانی کVVه    

  صاحب هيچ نوع مVالکيتی نبودنVد تحميVل مVی کردنVد و آنVان را مVورد بهVره کشVی قVرار             
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مگر و ستمکش، بهره کش و بهVره ور،         ، ست »رعيت«و  » مالک«در نتيجه   . می دادند 

شVان در تمVام اعصVار در       صاحبان مالکيت و فاقدين آن به دليل تنازع و تعVرض منVافع            

مقابVVل يکVVديگر قVVرار داشVVتند، تقابVVل و تضVVادی کVVه گVVاه و پنهVVان و گVVاه آشVVکار بVVروز و  

  .ظهور داشته است

» سVت فماني«نگرش مبارزات طبقاتی نه تنها شالوده بلکه يکی از عناصVر جVوهری           

هVای آن را بVا دقVت بيشVتری      است و به همين اعتبار ضروری و مهم است کVه اسVتلزام    

  .ارزيابی کنيم

کوشVش در بيVان و اثبVات     » مانيفسVت  «مطVاوی به آن معنی که مارکس و انگلس در         

آن کVVرده انVVد، مبVVارزات طبقVVاتی نVVه تنهVVا مظهVVر ضVVرورتی تVVاريخی بلکVVه در عVVين حVVال   

کشVان بVا توسVل بVه آن مVی کوشVند تVا عمVًال           می آيVد کVه سVتم   وسيله ای واقعی به شمار   

. خويش را از قيد ستم آزاد سازند و بر وجه غالب بهره کشی نقطVه ی پايVانی بگذارنVد            

در چنين نبردی طبقه ی حاکمه هميشه در موضعی دفاعی قرار دارد و به منظور حفVظ   

 ناي.  ايجاد می کند کشان مکانيسمی دفاعی   موقع سلطه ی خود از کارايی ضربات ستم       

ازی ولVذا درسVت خVالف آن چVه آوازه گVران بVورژ      . نيسVت » دولت«مکانيسم چيزی جز    

ر عمVومی،  يV  مکانيسم نه نهادی در جهت تأمين خنسعی در القای آن داشته و دارند اي      

بVدين  . بلکه نماد بارز يک جامعه ی طبقاتی و مظهر بهره کشی انسVان از انسVان اسVت    

ترتيب در طول تاريخ، دولت خود وسيله ای برای بهره کشی از اکثريت توسط اقليت و 

  .سالحی در دست اقليت عليه اکثريت و نماد قهر حاکميت بوده است

يVا بVه   « مVی کنVد کVه چنVين مبVارزاتی        در تبيين مبارزات طبقVاتی تصVريح      » مانيفست«

تجديد سازمان انقالبVی سراسVر جامعVه، يVا بVه انهVدام جمعVی طبقVات متخاصVم انجاميVده               

  ١٨».است

پيروزی طبقه ای انجاميده، چنين نيست که بر آن چنين مبارزاتی جايی که عاقبت به 

  .ُمهر پايانی نهاده باشد

                                                 
  .٢٦ مانيفست، ص - ١٨
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 جامعه ی فئودالی سر بر کشيده، جامعه ی جديد بورژوايی که از ميان ويرانه های«

اين جامعه فقVط موفVق شVده اسVت کVه طبقVات       . تخاصمات طبقاتی را کنار نگذاشته است     

جديVVد، شVVرايط جديVVد سVVتمکاری و اشVVکال جديVVد مبVVارزه را جانشVVين طبقVVات، شVVرايط و   

  ١٩».اشکال کهنه کند

تم در  مشخصًا شناخته شده ی سشکال از توضيح می دهد، » مانيفست«بنا بر آنچه 

 تاريخ، برده داری، فئوداليسم و سرمايه داری بارزترين و عمده ترين آنهاست کVه هVر     

يک را وجه توليد معين و ضروری ای و روش بهره کشی و بسVتگی هVای خVاص بVين       

ايی بردگی، انسان هم نوع خود و داما حتی قبل از پي. کار و مالکيت مشخص می سازد   

قVVرار مVVی داد و درپVVاره ای اوقVVات از آنهVVا بVVه   همچنVVين حيوانVVات را مVVورد بهVVره کشVVی  

ان اهلVVی کVVردن حيوانVVات و  ردر آن دو. عنVVوان مVVوادی بVVرای تغذيVVه اسVVتفاده مVVی کVVرد    

دقيقVًا در نتيجVه ی   . استفاده از آنها به عنوان ابزار توليد نشانه ای از رشد مدنيت بVود        

 از انسVان هVا نيVز    يافVت کVه   اين نوع استفاده از حيوانات بود که انسان به اين نکتVه ره      

    می توان بVه عنVوان ابVزار و وسVيله ای بVرای توليVد سVود جسVت و بVه ايVن ترتيVب بVود                      

بVرده داری بVه مثابVه عصVری مشVخص در تVاريخ بVه         . که عصر برده داری آغاز گرديVد      

بVVه .... در اعصVVار اوليVVه ی تVVاريخ تقريبVVًا در همVVه جVVا«. هVVای کهVVن متعلVVق اسVVت انردو

، که ستيزه گری سازش ناپذير بVين بردگVان و بVرده داران        ٢٠»ريمخوبر می   .... بردگان

جنبVVه ی مشVVخص ديگVVر ايVVن سيسVVتم ايVVن بVVود کVVه مVVالکين،   . ارز آن بVVودبVVمشخصVVه ی 

فاقدين مالکيت را به مثابه ملک طلق خود تلقی می کردند و لذا برده از لحاظ اقتصادی 

  اظ حقVوقی، انسVان تلقVی   و امVا از لحV    . تنها يک وسيله ی توليد و يVک کVاالی زنVده بVود             

ای بود که توسط مالک آن به هVر نحVو کVه اراده مVی کVرد             »ءشی«نمی شد بلکه صرفًا     

 را  سVVازمنداز آنجVVا کVVه مالکيVVت و کVVار هنVVوز يVVک کVVل . مVVورد اسVVتفاده قVVرار مVVی گرفVVت

                                                 
  .٢٦ مانيفست، ص - ١٩
  .٢٦ مانيفست، ص - ٢٠
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 به نياز بالواسطه ی توليدکنندگان گره خورده بود، لذا وحدت يدیتشکيل می داد و تول  

توجVه  .  کار و مالکيت عنصر تعيين کننVده ی سيسVتم را تشVکيل مVی داد       اصلی و طبيعی  

ه ی کVار بVرده، بلکVه    جV به اين نکته نيز مهم اسVت کVه مالکيVت زمVين در حقيقVت نVه نتي          

اط با اين امر درک ايVن مطلVب نيVز ضVروری     بپيش شرط آن بود و عالوه بر اين در ارت  

 اگر نه تمامًا، ولی تا حد زيادی      اقتصادی، -است که بردگی به مثابه يک نهاد اجتماعی       

با مراحل اوليه ی توليد کشاورزی که قصد خالص آن تأمين نيازهVای اوليVه ی زيسVتی        

انسVان قبVل از دوران بVرده داری نيازهVای خVويش را بVدون        . انسان بود بسVتگی داشVت     

در اين دوره او طبيعت را بدون تملک آن مورد بهVره کشVی قVرار      . توليد تأمين می کرد   

    مندانVVه و بيVVدريغ در اختيVVار او   سVVخاوت داد و آن چVVه را کVVه طبيعVVت دواطلبانVVه و   مVVی

اقتصاد غVارت زمVانی بVه پايVان رسVيد کVه انسVان              . می گذاشت غارتگرانه باز می گرفت     

بهتVر مVی توانVد آن را مVورد      » تملک بVر زمVين    «دريافت با تملک بر طبيعت به صورت        

   بVVا کVVاربرد وسVVايل معينVVی، نظيVVر ابVVزار و   سVVود و بهVVره کشVVی قVVرار دهVVد و پVVس آنگVVاه   

  .روش ها، وضعيت را به يک اقنصاد توليد مواد غذايی تبديل کرد

ر بVر وجVود مالکيVت بVر     ظبنابراين ورود بVه مرحلVه ی اقتصVاد توليVد مVواد غVذايی نVا             

هايی که در جهت تدارک  زمين، توليد پاره ای وسايل توليد را ضروری ساخت و تالش

قتصVVادی بVVه عمVVل آمVVد، ايVVن امVVر را بVVه مثابVVه فوريVVت اجتنVVاب ناپVVذيری  و تحقVVق چنVVين ا

 قVVرار داد کVVه بخشVVی از کVVل کVVار را در درون سيسVVتم بايVVد بVVرای توليVVد    فVVراروی انسVVان

از آنجVVا کVVه در آغVVاز سيسVVتم، .  بهبVVود يافتVVه و جديVVد توليVVد بVVه کVVار گرفتVVه شVVود وسVVايل

   VVدی نVVارايی توليVVی کVVذايی از ويژگVVواد غVVد مVVاد توليVVه  اقتصVVود، جامعVVوردار بVVازلی برخ     

گيVری از کVل نيVروی کVار خVود را بVرای توليVد مVورد اسVتفاده                نمی توانست بخش چشVم    

در نتيجه نياز به حيوانات ابزارساز ضرورت خود را هVر چVه بيشVتر تحميVل              . قرار دهد 

  .می کرد و برده داری نتيجه ی معلوم چنين ضرورتی بود
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IV٣ 

طی مقطع تاريخی تحقق کامل آن است و در آن اربابان   سيستم فئودالی که قرون وس    

هVا در سلسVله مراتبVی     داران، اسVتادکاران و شVاگردان و رعايVًا و سVرف     فئVودال، تيVول  

بردگVی بVا ويژگVی نمايVانی     عصVر  مشخص قرار داشتند چون دوران مقدم برخود، يعنVی     

ی چنVد، امVا   تهيدستان اگرچه با تفاوت هVاي . مشخص است و آن مبارزه ی طبقاتی است   

آنها ملک طلق بهرکشان نبودند، . هنوز به صاحبان زمين و چيره دستان وابسته بودند

       صVVVرف نظVVVر از. بVVVه آنهVVVا زنجيVVVر شVVVده بودنVVVد» دوسVVVتانه انسVVVان«امVVVا بVVVا تVVVاروپودی 

تفVVاوت هVVايی بVVارز، بخصVVوص دردوران متقVVدم فئوداليسVVم ويژگVVی هVVای مشVVترکی بVVين    

هر دو سيسVتم سVمت و سVويی زراعVی داشVتند و        . داشتفئوداليسم و برده داری وجود      

هر دو در چهارچوب شرايط و محدوديت های طبيعت بوجود آمده بودنVد و بVاالخره در            

بVVا وجVVود چنVVVين   . هVVر دو وحVVدت طبيعVVی کVVار و مالکيVVت بVVه نحVVو نمايVVانی بVVارز بVVود          

نها مشترکاتی، ناهمانندی های اساسی ای به ويژه در ارتباط با خصيصه ی دو بخشی آ

از منظVVر اعتقVVاد اشVVراف فئVVودال    . در زمينVVه ی وحVVدت کVVار و مالکيVVت وجVVود داشVVت     

به اين . چون هر وسيله ی توليد ديگری جزء فيزيکی زمين به شمار می آمد» سرف«

ی زمين نVه يVک موجVود صVاحب انديشVه بلکVه يکVی از          واعتبار، سرف به هنگام کار ر     

ه ی زندگی خصوصی اش نيVز تنهVا   سرف در عرص. شرايط عينی توليد تلقی می گرديد   

» بVه پVای مالکيVت   «موضوعی تابع قVانون فئوداليسVتی بVود و بVر اسVاس چنVان قVانونی           

تلقی می شد، به اين معنی که قانون فئودالی او را در بهتVرين حالVت صVاحب قطعVه ای                

های حقوقی مربوط بVه همVان قVانون او را    »رويه«ها و »تفسير«زمين می شناخت اما    

عVالوه بVر ايVن هVا، سVرف حتVی       . مالک آن قطعه باشد منVع مVی کVرد       » واقعًا«از اين که    

کامVل خVود را در خVدمت بVه     » وظVايف «آنجا که واقعًا مالVک زمينVی بVود، تVا زمVانی کVه        

 کاری کVه معمVوًال بVر اسVاس همVان تفسVير و رويVه هVای            -ل انجام نمی داد   ااشراف فئود 

  .ود به حساب نمی آمد ارباب کامل کار خ-حقوقی هيچ وقت انجام نمی شد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢١ 

   در ارزيVVابی شVVکل بنVVدی هVVای درون فئوداليسVVم در وجVVه کVVامًال بلVVوغ       » مانيفسVVت«

يافت علمی را ارائه می کند که معيار اصلی و عمده توليد در چنان  يافته ی آن، اين ره

شVVکل بنVVدی هVVا هنVVوز مالکيVVت ارضVVی اسVVت کVVه کشVVاورزی بVVه عنVVوان فعاليVVت غالVVب       

  ن هVVدف توليVVد يدر چنVVين شVVکل بنVVدی، عمVVده تVVر .  آن اسVVتاقتصVVادی مشخصVVه ی بVVارز

 قVرار  مطمVح نظVر  ادامه ی تأمين بقاء جامعه بود و وحدت طبيعی مالکيت و کVار هنVوز           

با اين وجود در دورن اين شVکل بنVدی نشVانه هVايی از تVالش اقتصVادی جديVدی           . داشت

» کVاال «ده ی  و از لحVاظ سرشVت توليدکننV       » صVنعتی «نمايان گرديد کVه از لحVاظ ماهيVت          

در چنين شرايطی تمايل عمده به سرمايه گذاری پVولی در عرصVه هVای خVاص بVه          . بود

  .منظور بازپس گيری سود از آن سرمايه گذاری بود

  

IV٤ 

انحصVVار صVVنوف   دسVVتگاه فئVVودالی صVVنعت کVVه در سVVايه ی آن توليVVد صVVنعتی در       «

سيسVتم  . نمی کرددربسته بود، ديگر تقاضاهای روزافزون بازارهای جديد را بر طرف  

بخVار و  .... بازارهVا بVه رشVد خVود ادامVه دادنVد        .... کارگاهی جای سيستم قبلVی را گرفVت       

جای کار کارگاهی را صVنعت غVول پيکVر جديVد و     . ماشين توليد صنعتی را دگرگون کرد    

ژوازی رجای طبقه ی متوسط صنعتی را ميليونرهای صنعتی گرفتند و بVدين طريVق بVو            

  ٢١».مناسبات پولی صرف تقليل دادتمامی مناسبات را به 

تحول و انتقالی در مرحله ی معينی از مالکيت ابزار، به نحو اجتناب ناپVذيری            چنين  

نوع از لحاظ کيفی جديدی از مالکيت را موجب شد که بVه صVورت تنهVا منشVاء و تنهVا                

         .نبVVود » سVVرمايه ی صVVنعتی «معيVVار همVVه ی انVVواع مالکيVVت درآمVVد و آن چيVVزی جVVز       

:  تحقVVق چنVVين شVVرايطی، همVVه ی اشVVکال روابVVط انسVVانی و سلسVVله مراتبVVی پيچيVVده     بVVا

اگرچVVه انقالبVVات صVVنعتی از لحVVاظ سياسVVی و    . وابسVVتگی هVVای شخصVVی بVVه پايVVان آمVVد   

حقوقی، فرد را از حاکميت قدرت شحصی انسان ديگر آزاد ساخت، مع الوصف اکثريت 

                                                 
  ٢٩-٢٧ مانيفست، ص - ٢١
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تا آن زمان، زمين شکل . ددر آور» شی شدگی«بشريت را تحت انقياد قدرت يا سرشت 

اصلی مالکيت بVود، امVا زمVين در عVين حVال عامVل بسVيار جVدی ای در ميVان نيروهVای                     

دهنده، وحVدت طبيعVی مالکيVت و کVار را           لذا به عنوان يک نيروی پيوند     . توليد نيز بود  

درست است که صاحب زمين از نوعی کار بيگانه شVده سVود مVی بVرد،               . تأمين می کرد  

      خVVود مايVVه ی اساسVVی ای بVVرای رونVVد توليVVد   اوليدکننVVده نيVVز بVVود و کVVارامVVا خVVود او تو

به شمار مVی آمVد و شVخص او بVه عنVوان مولVد، بخشVی از نيروهVای گسVترده ی توليVد            

  .بود

درست خالف چنين شرايطی، در شهر صنعتی شده، وحدت مالکيت و کار بVه تVدريج    

ين ترتيب دارنده ی سرمايه و مالک  يافت و بد انقطاببه تجزيه گراييد و به نحو حادی

صنعتی بدون آن که کمترين نقشی در جريان کار داشته باشد در يک سوی و کارگر به 

 ععنVVوان صVVرف کVVارگر مVVزدی و مخلVVوع از همVVه ی امکانVVات برخVVورداری از هVVر نVVو    

مالکيVVت يVVا سVVرمايه ای در سVVوی ديگVVر، دو قطVVب مشVVخص جامعVVه ی جديVVد را تشVVکيل  

  .دادند

» VVار مVVا کVVآيVVرای کVVازدوری بVVی ذره ای  کيتیلارگر مVVه حتVVد؟ نVVی کنVVاد مVVارگر .  ايجVVک

مزدگير، سرمايه ايجاد می کند، يعنی نوعی مالکيت که کار مزدگير را استثمار می کنVد   

نمی تواند افزايش يابد، جز به شVرط ايجVاد ذخيVره ی جديVدی از کVار مVزدوری بVرای           و

ی بر تخاصم سVرمايه و کVار مزدگيVر    مالکيت در شکل کنونی اش مبتن   . استثمار تازه تر  

آن چه که ما می خواهيم لغو بکنيم صبغه ی فالکVت بVار ايVن مالکيVت اسVت             «٢٢».است

که طبق آن کارگر زندگی می کند تا فقVط بVر مقVدار سVرمايه بيافزايVد و فقVط تVا آنجVا کVه                  

  ٢٣».منافع طبقه ی حاکم اقتضا می کند اجازه ی زندگی می يابد

VVريح يVVت تصVVن فرصVVه  در ايVVم بVVال از فئوداليسVVاهوی در دوران انتقVVر مVVه تغييVVک وج

در دوران بردگVی و     . ضروری اسVت  » يفستنما«سرمايه داری، در ارتباط با آموزه ی        
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غالVب ايVVام فئوداليسVVم، اعضVVای طبقVVات زيVVر سVVتم بVVه اقتضVVای قهرانگيVVزه هVVای درونVVی  

يVت صVاحبان    اقتصادی، به خدمت اربابان خود در نمVی آمدنVد و حاکم       -سيستم اجتماعی 

تصادی موجود و از طريVق اعمVال   قابزار توليد بر طبقات فاقد آن ابزار، از خارج نظم ا       

  وسايل قانونی که در اختيVار دسVتگاه قVدرت سياسVی طبقVه ی حVاکم قVرار داشVت اعمVال             

توضيح اين که در چهارچوب ترتيبات و حدود سيستم قانونی، برده داران و . می گرديد

ن سازان و هم مجريان قانون و در اين موارد بالمنVازع بVه شVمار           اشراف فئودال، قانو  

می آمدند و طبقاتی که در معرض چنين قوانين و احکام آن قرار داشتند، فاقد هرگونVه             

حق تصميم گيری بودند، زيرا که در قلمرو زيسVت آنVان، تنهVا صVاحبان مالکيVت بودنVد          

  .که مرجع هرگونه تصميم گيری می شدند

ايطی در دوران غلبه ی سرمايه داری، سيستم اعمال قهر بر فاقدين خالف چنين شر  

چنVين قهVری   . مکانيسم اجتماعی و اقتصادی منشاء می گرفVت       » درون«ابزار توليد از    

نه ناظر بر ترتيبات يا احکام حقوقی يا قانونی، بلکه به اقتضVای جبVر نيVاز و مطالبVات                

» از«ن را وا می داشت تا اطاعت انجام می شد، امری که کارگرا» گرسنگی«ناشی از 

سرمايه ی پولی را بپذيرند و بر آن گVردن گذارنVد و کVار خVود را در             » به«و وابستگی   

  . بفروشندقبال ايجاد سود برای سرمايه به سرمايه دار

به همان نسبتی که بورژوازی، يعنVی سVرمايه گسVترش مVی يابVد، پرولتاريVا، يعنVی              «

بد و طبقه ای از کارگران بوجود می آيد کVه فقVط تVا    کارگر جديد گسترش می ياطبقه ی  

موقعی زنده اند که کار پيدا کنند و کار فقط موقعی پيدا می کنند که کارشان سVرمايه را        

  ٢٤».افزايش دهد

مارکس با روشنی درخشانی به اين جنبVه ی نهVايی و نشVان ظهVوری سVرمايه داری               

اره می کند و تحقق فاجعه آسای کار در جريان انتقال از فئوداليسم به سرمايه داری اش

سرمايه را که خود کار مزدوری آفريننده ی » شيئيت«مزدوری و انقياد آن به حاکميت 

  .آن است توضيح می دهد
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بهای متوسط کار مزدگيVر عبVارت اسVت از حVداقل دسVتمزد، يعنVی مقVدار وسVيله ی             «

. کارگر ضرورت داردمعاشی که مطلقًا برای زندگی بخور و نمير کارگر به عنوان يک          

به همين دليل آن چه کارگر دستمزد بگير از طريق کار خود بدست می آورد، فقط کافی 

است که تا او به زندگی بخور و نمير خود ادامه داده، همVان زنVدگی را دوبVاره بوجVود                  

  ٢٥».آورد

جنبه های عمده ی کVار و مالکيVت       » مانيفست«آن چه اينک می توان پرسيد اين که         

شرايط اوليه ی روابط اجتماعی سياسی سVرمايه داری در جوامVع بVورژوازی را    را در   

چگونه توجيه می کند؟ توضVيح مVارکس در ايVن بVاب چVون همVه ی مVوارد مطVروح در               

 انگلVVس نسVبت فروپاشVVی  -بنVVابر تصVريح مVارکس  . صVريح و روشVVن اسVت  » مانيفسVت «

يبی با تحول نيروهVای  وحدت کار و مالکيت در دوران اوليه ی سرمايه دار، به نحو قر  

امVVVا بدانگونVVVه کVVVه . توليVVVد منطبVVVق بVVVود و بVVVا تقسVVVيم روزافVVVزون کVVVار بسVVVتگی داشVVVت  

توضVVيح مVVی دهVVد، تقسVVيم کVVار انسVVانی توسVVط تصVVادف تVVاريخی بوقVVوع        » مانيفسVVت«

نپيوست، بلکVه تنVوع پيوسVته ی توليVد کارگVاهی يVا ماشVينی کVار انسVان را بVه صVورت                  

 بVر آن و مشVروط کننVده ی        مقدم. ق می ساخت  تخصص ها و حرفه های گوناگون متحق      

           واقعيVVVVت ايVVVVن کVVVVه نيروهVVVVای جديVVVVد توليVVVVد و مناسVVVVبات توليVVVVدی از هVVVVيچ       . آن بVVVVود

ه هVای بVه خVودی خVود موجVود هVم نمVی افتنVد، بلکVه از                دنمی آيند، از آسمان ايV      بوجود

    يVVددرون مناسVVبات توليVVدی موجVVود و در تضVVاد بVVا روابVVط ريشVVه دار سVVنتی مالکيVVت پد   

  .می آيند

جدايی کار و مالکيت اگرچه برای کارگران به عنوان موجودات انسVانی فاجعVه بVود،      

 آن نيز تصورپذير تخيلدر اما بطور کلی امکاناتی را فراروی بشريت قرار داد که حتی 

نبود، امکاناتی که در نهايت به بسط غول آسای نيروهای توليVدی انجاميVد و طVی چنVد              
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آور را در اقتصVVاد موجVVب گرديVد کVVه در تمVVامی طVVول تVVاريخ سVVابقه  دهVه تحVVولی حيVVرت  

  .نداشت

ال سVVيادت خVVود توانسVVت نيروهVVای توليVVدی سVVبVVورژوازی در عVVرض کمتVVر از صVVد «

ز حاصVVل جمVVع همVVه ی نيروهVVای توليVVدی نسVVل هVVای گذشVVته   عظVVيم تVVر و هيVVواليی تVVر ا 

  ٢٦».بوجود آورد

افVت اجتمVاعی او نيVز دگرگVون     همگام با از ميان رفتن وابستگی انسان به زمVين دري   

شد و به تبVع آن ادراک او از جامعVه بسVط يافVت و بVه ايVن ترتيVب نVوع تلقVی ای کVه از                        

هVم چنVان کVه شVهرهای کوچVک بVه            . گی خود بVه شVهر داشVت گشVترده تVر گرديVد             توابس

صورت شهرهای صنعتی در می آمدند و توليد کااليی و مبادله ی عنصر حيات شهری              

شهرها، اياالت کشورها و حتی قاره ها به تVدريج در ارتبVاط متقابVل      می گرديد، اقتصاد    

ک بVVه سVVتگی اش بVVه شVVهرب انسVVان از واسبVVه همVVين دليVVل احسVVا . بVVا يکVVديگر درآمدنVVد

، از شهر به ايالت و از ايالت به کشور و از کشور به قاره و حتی به وابستگی به شهر

ر ارتبVاط بVا روابVط انسVانی،     با وجود چنين تحVولی د  . عرصه های جهانی متحول گرديد    

هر قدر که گردهم آيی افراد در جامعه ای که با پيروزی سرمايه داری فVراهم مVی آمVد،        

        تVVر مVVی شVVد، روابVVط فVVردی بVVه نحVVو فاجعVVه آميVVزی نVVاچيزتر و بVVی مايVVه تVVر         تنگاتنVVگ

به نحو روشنی نشان می دهد که چگونه در آن شرايط اجتماع         » مانيفست«. می گرديد 

   انی هر قدر بيشVتر رشVد مVی يافVت و گسVترده مVی شVد، محVيط واقعVی انسVانی رنVگ             انس

هرچه افراد به مراوده ی فردی بيشتری نايل می آمدند . تر می گرديد  می باخت و تنگ   

. تVر مVVی شVVد  تعVداد مردمVVی را کVه واقعVVًا مVی شVVناختند کمتVVر و مقVدار آشVVنايی آنهVا نVVازل     

صادی اجتماعی جهVانی ای را کVه موجVب گرديVد           جهانی شدن توليد کااليی جامعه ی اقت      

پVول بVه عنVوان سVرمايه بVر انسVان و بVر            : که بر محور کاالی فالکت آوری متمرکز بود       

و فVردی او بVه   » شخصVی «ش حVاکم گرديVد و روابVط اجتمVاعی            ا همه ی شVرايط زيسVت     

  .ع عوارض و تبعات پول گرديدبنحو بازگشت ناپذيری تار
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 به قيمت مVرگ و نيسVتی مجبVور مVی کنVد طريقVه ی          بورژوازی همه ی مال جهان را     

در يVک کVالم بVورژوازی جهVانی مVی سVازد بVه تقليVد                 ... بورژوازی توليد را پيش گيرند    

  .ازتصويری که خود از جهان دارد

توانسته است شهرهای عظVيم  . بورژوازی روستا را در تسلط شهرها درآورده است     

ستا افVزايش داده، بVدين ترتيVب بخVش     به پا کند، جمعيت شهری را نسبت به جمعيت رو  

به همانگونه که . ده استيمعتنابهی از جمعيت را از بالهت زندگی روستايی نجات بخش

روسVVتا را تVVابع شVVهرها کVVرده، کشVVورهای وحشVVی و نيمVVه وحشVVی را تVVابع کشVVورهای     

     ... متمVVدن، ملVVل روسVVتايی را تVVابع ملVVل بVVورژوايی، شVVرق را تVVابع غVVرب کVVرده اسVVت         

ای مستقل و يا ايالت های بVه سسVتی بVه يکVديگر پيوسVته، بVا عاليVق، قVوانين،                ايالت ه 

ومVVت کحکومVVت هVVا و ضVVوابط ماليVVاتی جداگانVVه، گVVِل هVVم شVVده، در داخVVل ملVVت واحVVد، ح 

واحد، قانون واحد منافع طبقاتی ملی واحد، مرزهای واحد و تعرفه های گمرکVی واحVد              

  ٢٧».اجتماع کرده اند

 عمومی جامعVه ی سVرمايه داری کVه پVس از فروپاشVی            در تبيين شرايط  » مانيفست«

 اقتصVادی فئVودالی بتVدريج جVايگزين آن مVی گVردد، واقعيVت مالکيVت                  -سيستم اجتماعی 

خصوصی را به عنوان يکی از اهرمی ترين عناصر معروض تغيير مVورد تحليVل قVرار             

 که يکی از در اين باره بر می آيد، با اين» مانيفست«بنابر آن چه که از مفاد     . می دهد 

شرايط اصلی توليد کااليی وجود مالکيVت خصوصVی اسVت، بVا ايVن همVه هVر قVدر توليVد             

کااليی گسترده تر و ريشه دارتر می شود، مالکيت خصوصی نه تنها خVود را بازتوليVد    

نمی کند، بلکه با خلع يد مستمر و فزاينده از صاحبان وسVايل توليVد، پيوسVته بVر حجVم              

       بدينسVVان در جامعVVه ی سVVرمايه داری بVVا سVVلب مالکيVVت     . سVVپاه کVVار افVVزوده مVVی شVVود   

بی وقفه از توليدکننVدگان خVرده پVا و اليVه هVای متوسVط و پVايين، دو طبقVه ی اصVلی و                  

        سرنوشVVVت سVVVاز جامعVVVه، يعنVVVی سVVVرمايه داران و کVVVارگران در برابVVVر يکVVVديگر قVVVرار      

  .می گيرند
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ی توان دريافت که ورای تطابق کار گونه توضيح داده شد به خوبی م از آن چه بدين

و مالکيVVت، مجموعVVه تمVVامی نيروهVVای توليVVد نيVVز معVVروض روابVVط از لحVVاظ تVVاريخی        

بنابراين کار نه تنها کاال را توليد مVی کنVد، بلکVه خVود را نيVز       . ضروری قرار می گيرند   

بVVه . بVVه مثابVVه يVVک کVVاال و همچنVVين خVVود جامعVVه و نظVVم اجتمVVاعی را نيVVز توليVVد مVVی کنVVد 

ارت ديگر کار نه تنها روابط ويژه توليد، بلکVه خVود جامعVه و ارزش هVايش را نيVز                عب

که به صورت روابط حقوقی و سياسی، جوهر جهان مVادی در وجVوه مختلVف توليVد را      

  .بازتاب می کنند توليد می کند

بر می آيد نماد و بازتاب اجتماع معينی » مانيفست«گونه که از  بنابراين جامعه بدان

عVالوه بVر ايVن جامعVه در عVين حVال       .  درگير توليد کاال بVه وجVه ويVژه ای اسVت      است که 

شامل سيستمی از [چهارچوب افکار و عقايدی است که شکل بندی های ثانوی جامعه            

نهادهای سياسی برای اداره آن ساختارهای اجتمVاعی کVه بVه نحVو اجتنVاب ناپVذيری در        

نهادهای سياسVی کVه   . می کند بندی البرا ق] نتيجه ی وجه حاکم توليد توسعه می يابند 

بدينگونVVه موجوديVVت مVVی يابنVVد مشخصVVًا نمادهVVای همگVVون اجتمVVاعی فVVراهم آمVVده از        

گی جامعه به سلسله مراتVب طبقVاتی   عناصر برابر نيستند، بلکه مظاهری از قطعه قطع       

تصVVريح مVVی کنVVد کVVه از آنجVVا کVVه جVVوهر        » مانيفسVVت «. از لحVVاظ اقتصVVادی نابرابرنVVد  

      بقVVات و افVVراد در معVVرض تغييVVر اجتنVVاب ناپVVذيری تVVاريخی قVVرار دارد، لVVذا     نVVابرابری ط

سساتی که به منظور حفظ و سVامان بخشVی نظVم اقتصVادی معينVی بوجVود         ؤبه تبع آن م   

آمVVده انVVد نيVVز چVVه از لحVVاظ شVVکل و چVVه از لحVVاظ محتVVوا معVVروض تغييVVرات تVVاريخی ای  

  .منطبق با تغيير نابرابری طبقاتی قرار دارند

تاريخ عقايد، چه چيزی جز اين را ثابت می کند که توليد فکری به همان نسبتی که «

 ٢٨».توليد مادی تغيير پيدا کرده دگرگون می شود

حVاکی از ايVن نکتVه    » مانيفسVتی «داعيVه ی   چنين بيانی در حقيقت روايVت ديگVری از   

سی که سسات سياؤاست که تاريخ بشريت تاريخ مبارزات طبقاتی است و اين امر که م

                                                 
  .٥٢ مانيفست، ص - ٢٨



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٨ 

صرفًا به منظور حفظ نابرابری های طبقاتی بوجVود آمVده انVد، تنهVا وسVايلی هسVتند در            

  .دست طبقه ی حاکم عليه طبقات زير ستم

قوه ی اجرائيه دولت جديد، چيزی نيست جز مجلسی برای اداره ی امور جمعی کل «

  ٢٩».بورژوازی

 را مVVی تVVوان چنVVين باابتنVVاء بVVر آنچVVه گذشVVت نشVVانه هVVای سVVرمايه دارِی بلVVوغ يافتVVه  

  :مشخص کرد

   سلطه ی مالکيت پولی صنعتی، يعنی سرمايه بر مالکيت زمين-١

   فروپاشی وحدت کار و مالکيت-٢

 در فروپاشVVی اجتماعVVات محلVVی و توسVعه ی روزافVVزون روابVVط اجتمVVاعی  ع تسVري -٣

  .جهانی

در ارتبVVاط بVVا مقولVVه ی   » مانيفسVVت «در مقVVام اتمVVام وظيفVVه ای کVVه در تبيVVين روح     

مالکيVVت و اصVVول ديالکتيVVک بVVه عهVVده گرفتVVه ام، اشVVاره بVVه تبعVVات و نکVVات توضVVيحی   

  .روری می دانمضبيشتری را 

  

  

  

  

V 

تصVVريح مVVی کنVVد کVVه در مرحلVVه ی   » مانيفسVVت«بVVدوًا ايVVن مهVVم را توضVVيح دهVVم کVVه   

متکامVVل سVVرمايه داری، توليVVد بVVرای نخسVVتين بVVار در تVVاريخ از وابسVVتگی بVVه شVVرايط       

 صVVنعت خVVود را از محVVدوديت هVVای محVVيط طبيعVVی آزاد سVVاخت بVVه طبيعVVت رهVVا گرديVVد و

همين معنی زمانی که صنعت به صورت اشتغال اوليه ی بشVريت درآمVد، توليدکننVدگان            

مستقيم کاال، يعنی کارگران نه تنها از وابسVتگی هVای مشVخص بVر اشVراف يVا مالکيVت                
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داران درآمد، بلکه زمين رها شدند و به صورت عوامل آزادی برای معامله با سرمايه      

قيد و اطاعت . خود مالکيت زمين نيز معروض مالکيت پولی، يعنی سرمايه قرار گرفت

ما قبل سرمايه داری مولد به مثابه تشخص به ارباب خود به مثابه انسانی ديگر، جای 

» شVی ء «خود را به قيادت نسبت به سرمايه، يا به زبان روشن تر به بندگی نسبت به              

صنعت يا وجه سرمايه داری روابط توليد و وجه بورژوايی مبادلVه بVه     والبدين من . داد

همه ی عرصه های تالش و زندگی انسانی، از جمله کشاورزی، ادبيات و هنرها نفVوذ       

اجمVال آن  . کرد و حاکميت سرمايه به صورت عامل تعيين کننVده، قطعVی و برتVر درآمVد           

ليد صنعتی مبتنVی بVر مالکيVت پVولی        ، سرمايه داری متکامل تو    »مانيفست«که به تأکيد    

در حالی که پول در شرايط فئوداليسم تنها ميزان مالکيت بر زمVين بVود،       . صنعتی است 

در شرايط سرمايه داری به عنVوان سVرمايه ی صVنعتی مطلVوب تVرين و نافVذترين نVوع         

بدين طريق به معنای واقعی کلمه در اين شرايط پول بVه صVورت ميVزان             . مالکيت است 

لذا پول نه تنهVا بVه مثابVه    . وجود دارد درآمد  » توسط خود «و  » برای خود « که   »خود«

سرمايه به صورت ميزانی بVرای خVود درآمVد، بلکVه بVه منشVاء و پسVش شVرط همVه ی                     

سرمايه مقام عنصر حاکم تمامی روند حياتی انسان . مالکيت های ديگر نيز مبدل گرديد

 نسVبت بVه زن، پيVر نسVبت بVه جVوان و       فت و وابستگی انسان ها به يکVديگر، مVرد    ارا ي 

شهرنشينان نسبت به اهالی روستا و بطورکلی وابستگی انسان ها به يکديگر از ميان   

  .رفت

بVورژوازی بVا شVقاوت بVين انسVان و انسVانی ديگVر، هVيچ پيونVد ديگVری جVز پيونVVد            «

  ٣٠».منافع شخصی صرف و پرداخت های نقدی بی رحمانه باقی نگذاشته است

به نحو درخشانی » گروندريسه«ريح می کند و مارکس همان را در تص» مانيفست«

بسط داده است که جوهر سرمايه ی صنعتی آن مالکيت خصوصی است که به صVورت         

کار بيگانه شده تجسم يافته است، چيزی کVه زمVانی کVه بVه ميVزان کVافی و بVرای زمVان           

فی می گردد و وجVودی  معينی متراکم گرديد، از اين که فقط انتزاعی اقتصادی باشد منت   
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   عينی می يابVد و بVه مثابVه وسVيله ای کVه کVار را بVيش از پVيش بيگانVه مVی سVازد عمVل                 

چنVVين مVVدعايی نVVاظر بVVر ايVVن واقعيVVت اسVVت کVVه حاکميVVت سVVرمايه بVVه کVVارگر،    . مVVی کنVVد

ان اسVت، کVار مVرده بVر کVار زنVده، محصVول کVار بVر توليدکننVده،                    سحاکميت اشياء بر ان   

انسVان از کVار و حاصVل کVارش       » بيگVانگی «جا با آن روبرو هسVتيم       چيزی که ما در اين    

در حالی که منافع سرمايه دار از روند از خود بيگانگی کارگر تVأمين مVی شVود،          . است

رابطVه ای کVه   . کارگر بردگی اش را در آن رابطه می بيند و خود را قربانی آن می دانVد   

 کVار بVر کVارگر اسVت بنVا شVده           بر حاکميت سرمايه بر کVارگر کVه همVان حاکميVت شVرايط             

در مرحله های نخسVت، ارزش پVولی کVه بVه کVار انداختVه مVی شVود حتVی پVس از                    . است

تبديل آن به عوامل روند کار، سرمايه های فی نفسه اند، تنها هنگامی که کار زنده در           

ارزش اضافی از فراگرد توليد بيرون . شکل های عينی موجود سرمايه ادغام می شود      

. ، کار به سرمايه و سرمايه ی بالقوه به سرمايه ی واقعی تبديل مVی شVوند        کشيده شده 

ری طی ايVن رونVد کVارگر حVق برخVورداری از نيVروی کVارش را در ازای وسVايل ضVرو                

امVا  . آنچه از نظر وی روی می دهد باز توليد نيروی کارش اسVت       . معاشش می فروشد  

رزش را خلق کرده، حفظ نموده آن چه در واقع از او جدا شده است، فعاليتی است که ا

همVه ی ايVن دعVاوی متضVمن        . او نيسVت  » کVار «و افزايش داده است و آن، چيVزی جVز           

پيام جاندار و هميشه صادقی است و آن اينکه در سرمايه داری افتراق کVار و مالکيVت       

به گسسVتگی نيروهVای توليVد و بخصVوص بVه شVکاف فاجعVه آميVز بVين بقVای کVارگر و                      

اين خود جزء » مانيفست«الکيت بيگانه شده می انجامد و بنابه تأکيد کارگر به مثابه م

  .و عنصر ذاتی سرمايه ی صنعتی است

درسVت بVVه همVان نحVVو کVه افتVVراق و گسسVVت کVار و مالکيVVت، تقسVيم شVVرايط ذهنVVی و      

تقسيم شرايط ذهنی و عينی توليد نيز جدايی در عرصه ی . عينی توليد را موجب گرديد

ه گری بين کارگر و سVرمايه دار مشخصVه ی بVارز آن اسVت و بVه             اجتماعی را که ستيز   

  .صورت مناقشه ی کار مزدوری و سرمايه متظاهر می گردد، بوجود آورد
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 از زاويVه ديگVری بنگVريم، ايVن اسVتنتاج لزومVًا عايVد              » مانيفسVت «چنان چه به تأکيد     

نVوان کVل   می گردد که هنگامی که در شرايط سرمايه داری وحدت کار و مالکيت، بVه ع      

جامعه ای از نيروهای توليدی در هم ريخت، هم زمان با آن هم نوايی آرام بين شVرايط         

ذهنی و عينی توليد، يعنی يک پيش شرط ضروری هر روند توليدی معمVول نيVز دچVار          

در نتيجه ی چنين واقعه ای کار و مالکيت تنهVا از يکVديگر        . در همپاشی گسست گرديد   

به دو نيVروی متخاصVم و بيگانVه بVا يکVديگر بVه مبVارزه در              جدا نمی شدند، بلکه به مثا     

  .آمدند

بVود بVا   » مانيفسVت «يافت هVای دوران سVازش در     مارکس در ادامه و قصد اتمام باز      

بهره گيری از دانVش مبتنVی بVر شVواهد تجربVی بVا دقVت تمVام ميVان عينيVت يVافتگی کVار                       

            Vار مVه کVرمايه دارانVاری    بطورکلی و بيگانگی ذهن و عين در شکل سVه يVيد و بVرز کش

اين تمايز معادله ی نادرست هگل درباب يکسانی انسان و خودآگاهی را افشVاء کVرد و          

  :به تصريح نوشت

اين نيست که انسان خود را بVه  . ذات بيگانگی و آن چه بايد از ميان برداشته شود         «

ا ونه ای غيرانسانی در تقابل با خود عينيت می بخشVد، بلکVه ايVن اسVت کVه او خVود ر         گ

  ٣١».درتمايز و در تقابل با انديشه ی انتزاعی عينيت می بخشد

انديشه ی بيگانگی به مثابه يکی از اهرمی ترين مقوالت مارکسی، عناصر تحليلی،            

ابVVراز کVVرد و در تVVداوم و متکامVVل سVVاختن    » مانيفسVVت«دريVVافتی و تبينVVی خVVود را در   

چهVارچوب نظVری   بVود کVه بعVدها بVه صVورت          » مانيفسVت «دريافت هVای طVرح شVده در         

  .حذف ناپذيری از تحليل مارکسی سرمايه داری در آمد

با ترسيم سيمای فالکت بار نظام سرمايه، بدانگونVه کVه خطVوط کلVی آن              » مانيفست«

      ی بخVVش در نمVVی گVVذرد کVVه چنVVان چVVه پرولتاريVVا بVVه       يگذشVVت، از طVVرح ايVVن پيVVام رهVVا    

 اجتمVاعی کنVد و شVرايط کVار     بهره کشی از بهره کVش نايVل آيVد، شVرايط عينVی توليVد را             

                                                 
، ب$ه نق$ل از گئ$ورگ    ١٧٥، ص ١٨٤٨ فلسفی - کارل مارکس، دست نوشته های اقتصادی- ٣١

  .٦٧٥لوکاچ، هگل جوان، ترجمه ی محسن حکيمی، ص 
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توليVد خVود و    ارزش اضافه آفرين را برای هميشه براندازد، و همچنين بVر شVرايط بVاز         

ت انسVانی و  ايد، در اين صورت زندگی را برای بشري     يتوليد ديگر کاالها توان نظارت ب     

         .انسانی تر خواهد ساخت

        حميد حميد    

          ١٩٩٨ جون ٢٨  سالک ليک سيتی
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