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 دیبאچه
 

ترین  ت در کوتאه لنینیس-هאى مאرکسیست  ى אنقאب بهمن برخی אز سאزمאن در آستאنه
هא  گرא به אین سאزمאن אنبوه جوאنאن آرمאن. هאى مردمی شدند به نهאد مدت ممکنه تبدیل

آزאدى، برאبرى و عدאلت אجتمאعی . ندشمرد هא رא אنقאبی می پیوستند زیرא אیدئولوژى آن
رفتند که پس אز کسب قدرت سیאسی و אستقرאر  אبعאد کلی אین אیدئولوژى به شمאر می

 .رسیدند به אنجאم می" سوسیאلیسم"
 تא ١٩٢١هאى   لنینیسم یک تولید אیدئولوژیک אست که در میאن سאل-مאرکسیسم 

 در حزب کمونیست شوروى به  میאدى، یعنی میאن تאریخ ممنوعیت فرאکسیون١٩٣٨
. شکل گرفت" هא کشور شورא"ى لنین تא אستقرאر نهאیی אستبدאد سیאه אستאلینی در  وسیله

، سه ) میאدى١٩١٤تא سאل (لنین در אوאیل، یعنی در دورאن قبل אز جنگ جهאنی אول 
ًא به هאیی بودند که مستقیم אول، אنقאب. هא رא مد نظر دאشت ى متفאوت אز אنقאب نمونه

ى  هאى پیشرفته هא رא در کشور وى وقوع אین نوع אز אنقאب. یאفتند سوسیאلیسم دست می
دوم، אنقאب . کرد بینی می ى آمریکא پیش متحده دאرى אروپאى غربی و אیאאت سرمאیه

بورژوאیی و دموکرאتیک در روسیه بود که بنא بر تحلیل وى بא حمאیت پرولتאریאى پیروز و 
هא  سوم، אنقאب. توאنست بدون وقفه به אنقאب سوسیאلیستی تبدیل شود  مینیرومند אروپא

ى طوאنی אز  هאى غیر صنعتی و عقب אفتאده بودند که به یک مرحله در کشور
 ١.ی ندאشتدאرى نیאز دאشتند زیرא پرولتאریא در אین بخش אز جهאن وجود خאرج سرمאیه

در روسیه نخست " قאب سوسیאلیستیאن"بنאبرאین روشن אست که چرא لنین برאى تحقق 
" پیشروى پرولتאریא"کشאورزאن رא در تئورى مאرکس אدغאم کرد و بא طرح تشکیل حزب 

وى . ى روسیه سאخت ى سیאسی نوین برאى אنقאب در کشور عقب אفتאده یک فلسفه
ترین  بאא"אندאز تحقق אنقאب جهאنی رא در دورאن אمپریאلیسم به عنوאن  سپس چشم

                                                 
١ vgl. Claudin, Fernando (١٩٧٧): Die Krise der Kommunistischen Bewegungen - Von der 

Komintern zur Kominform, Bd. ١, Berlin (west), S. ٥٥ 

 ٤
گونه که هربرت مאرکوزه در نقد تکאمل  همאن ٢.אز نو طرح کرد" دאرى ى سرمאیه درجه

 کند،   لنینیسم در شوروى طرح می-אیدئولوژى مאرکسیسم 
تکאمل تئورى مאرکسیسم نوع شوروى אز مبאنی تفسیر مאرکسیستی لنین متأثر شده »

אبعאد وجودى . (...) ى مאرکس אرجאء دאده شود که به تئورى אولیه אست، بدون אین
ى پرولتאریאى آگאه به حزب متمرکز به  لنینیسم، یعنی אنتقאل قدرت אنقאبی אز طبقه

پیمאن پرولتאریא که  عنوאن پیشروى پرولتאریא و تأکید بر نقش کشאورزאن به عنوאن هم
قرאر دאرند، تکאمل " دورאن אمپریאلیسم"دאرى در  تحت تأثیر قدرت و تدאوم سرمאیه

پرولتאریאى روسی אیجאد شده بود، به " پختگی نא"طرح که در אوאیل به دلیل אین . یאبند می
ى صنعتی تبدیل به  هאى پیشرفته در کشور" پخته"دلیل אهدאف رفرمیستی پرولتאریאى 

 ٣«.تژیک جهאنی شدیک אصل אسترא
ى  هאى پیشرفته هאى سوسیאلیستی و پیروزى بورژوאزى در کشور بنאبرאین شکست אنقאب

در אوضאع . ى خود رא بیאبد بب شدند که مאرکسیسم در شوروى تکאمل ویژهصنعتی س
موجود و אز منظر دولت אنقאبی بلشویکی ضرورى بود که شوروى در برאبر تهאجم نظאمی 

هאى אمپریאلیستی چنאن تحکیم شود که شرאیط אستقرאر  و بאیکوت אقتصאدى کشور
که نیאزى به صرف  ، אلبته بدون אینشد در یک کشور عقب אفتאده مهیא می" سوسیאلیسم"

אى تدوین یک  لیکن تحقق چنین برنאمه. אندאز אنقאب جهאنی بوده بאشد نظر אز چشم
هم عمًא تشکل " منطق هدفمند"کرد که بא یک  ى سیאسی رא ضرورى می فلسفه

سאخت و هم نظرًא توجیه فلسفی نظم و  ریزى و متحقق می رא برنאمه سאختאرى منאسب آن
 . گرفت هאى אین سאختאر رא به عهده می نهאدکنش 

به " زیر پرچم مאرکسیسم"ى   میאدى نشریه١٩٢٢אز یک سو، بא حمאیت لنین در سאل 
ى سیאسی شوروى رא به  دبیرى تروאگאنیאن در مسکو تأسیس شد که تدوین فلسفه سر

 که هم بא  אز تئورى مאرکس بود نتאیج אین مبאحث فلسفی אستنتאج یک بدنه. عهده بگیرد
آمد و هم یک توجیه منאسب برאى سیאست  אوضאع موجود شوروى همאهنگ به نظر می

                                                 
٢ ebd. 
٣ Marcuse, Herbert (١٩٧٤): Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus,  Übersetzung von 

Alfred Schmidt, ٣. Auflage, Darmstadt, S. ٥١ 



 ٥ 

بنא . سאخت می" سوسیאلیسم"به " دאرى سرمאیه"حزب کمونیست شوروى جهت عبور אز 
هאى فویربאخ مאرکس یک نقش  بر بررسی جورجز אبیکא در אمتدאد אین مبאحث فلسفی تز

زدهمین تز وى که فرאخאن به تغییر عملی جهאن به بخصوص یא. کردند عمده بאزى می
ى אنتقאدى یک نقش  به אین ترتیب، فلسفه و אندیشه. دאد جאى تعبیر فلسفی آن می

אى به خود گرفتند و تحت مصوبאت حزب کمونیست شوروى برאى تشکیل  حאشیه
 ٤.مستقر شدند" سوسیאلیسم"بنאى مسאعد  زیر

ى سوبژکتیو قرאر  در برאبر فلسفه" אنش אبژکتیود"هאى تئوریک سرאنجאم  در پی کشمکش
ى مرکزى حزب کمونیست شوروى در  گرفت و آگאهی אز وقאیع عینی به אنحصאر کمیته

نسبت بر " سوسیאلیسم"بنאیی برאى تحقق  אز אین پس، تشکیل شرאیط مسאعد زیر. آمد
ه تنهא آزאدى אرאده و خאقیت و شکوفאیی אنسאن אولویت گرفت و به אین ترتیب، ن

ى دیאلکتیکی تئورى و پرאتیک گسسته شد، بلکه אستبدאد در אتحאد جمאهیر شوروى  رאبطه
ى  ى سیאسی، کمیته بא אستنאد به אین فلسفه. به یک توجیه אیدئولوژیک دست یאفت

شده و " حقאیق אبژکتیو"مرکزى حزب کمونیست شوروى قאدر بود که مدعی کشف 
هא معین و  אى دگرگونی و یא تشدید روند آنرא بر" هאى منאسب و مسאعد سیאست"

پردאزאن شوروى مدعی شنאخت روند אبژکتیو تאریخ  جא که نظریه אز آن. متحقق سאزد
بودند، دیאلکتیک رא אز مאتریאلیسم تאریخی " سوسیאلیسم"شمول بشرى به سوى  جهאن

א بر بن. ى دترمینیستی אز آن یک دین نوین سאختند زدودند و بא تدوین یک نظریه
ى سیאسی بر אین אسאس گذאشته شده אست که  بررسی אوسکאر نگت، مبنאى אین فلسفه

 ٥.سאزد دگرگون می" אنقאبی"هא رא به صورت  شنאسد و آن رא می" هאى אبژکتیو وאقعیت"
) אنترنאسیونאل کمونیستی، אنترنאسیونאل سوم(אز سوى دیگر، لنین سیאست کلی کمینترن 

کمینترن در . تغییر دאد" ى نیروهאى ضد אمپریאلیست ت کلیهوحد"رא به سوى دفאع אز 
                                                 
٤ vgl. Labica, Georges (١٩٨٦): Der Marxismus-Leninismus - Elemente einer Kritik, Berlin (west), S. 

٦٣ ,٢٨ 
٥ vgl. Bucharin Nikolai (١٩٢٢): Theorie des Historischen Materialismus – Gemeinverständliches 

Lehrbuch der Marxistischen Soziologie, Hamburg, S. ٣٥٧ ,٢٥٩f., und  
vgl. Bucharin, Nikolai/Deborin, Abram (١٩٧٤): Kontroversen ber dialektischen und mechanischen 
Materialismus, Frankfurt am Main, und  
vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): Marxismus und Philosophie, Frankfurt am Main, S. ٦٧  

 ٦
 میאدى به صورت یک حزب شبه نظאمی جهאنی تشکیل شده بود و تحقق ١٩١٩مאرس 

 ٦شد ى سیאسی آن قلمدאد می אنقאب جهאنی برنאمه
ى سوم کمینترن   میאدى به بعد، یعنی در جریאن کنگره١٩٢١بخصوص אز سאل 

زمאن بא אوج مبאرزאت طبقאتی در  و هم)  میאدى١٩٢١یه אجאس אز ژوئن تא ژوئ(
هאى  ى אروپאى غربی، دیپلمאسی شوروى برאى تضعیف نفوذ کشور هאى پیشرفته کشور

شوروى אز " سوسیאلیستی"هאى شرقی و آسودگی کشور جوאن  אمپریאلیستی در کشور
هאى  شورهא مبلغ تحقق אسترאتژى لنین در ک تهאجم نظאمی و بאیکوت אقتصאدى آن

هאى ملی  لنین برאى توجیه سیאست نوین کمینترن جنبش. مستعمره و نیمه مستعمره شد
هאى بورژوאیی و دموکرאتیک قلمدאد کرد و دو نوع  دאرى رא جنبش در جهאن سرمאیه

אول، نאسیونאلیسم ملت ستمگر بود که شאمل بورژوאزى . نאسیونאلیسم رא אز هم تفکیک دאد
دوم، . شد که אز رشد روز אفزون پرولتאریא هرאس دאشت  غربی میهאى אمپریאلیستی کشور

هאى مستعمره و نیمه  نאسیونאلیسم ملت ستمدیده بود که شאمل بورژوאزى کشور
 در אین .کرد شد که در کنאر مردم علیه אمپریאلیسم مبאرزه می ى شرقی می مستعمره

هא رא که אکثریت   אین کشورאرتبאط لنین عقب אفتאدگی אقتصאدى و فرهنگی אنبوه مردم در
ى אقتصאدى  هא کشאورز بودند، طرح کرد و אستقאل ملی אز אمپریאلیسم رא شرط توسعه آن

وى سپس אدعא کرد که حتא אگر بخشی אز . هאى نאمبرده دאنست و پیشرفت کشور
بورژوאزى ملی هم به مبאرزאت ضد אمپریאلیستی پشت کند، אین مبאرزه بא شرکت 

 ٧.ورאن אدאمه خوאهد یאفت  پیشهאز کאرگرאن، کشאورزאن وهא تن  میلیون
)  میאدى١٩٢٢אجאس אز نوאمبر تא دسאمبر (ى چهאرم کمینترن  همאیی در کنگره گرد

دאرى  ى سرمאیه هאى پیشرفته مصאدف بא אفول فعאلیت אنقאبی אحزאب کمونیستی در کشور
رא به " دאرى د غیر سرمאیهرאه رش"در אین אجאس کمیسیونی تحت نظر لنین طرح . بود

אین طرح که برאى . אفزود" ى نیروهאى ضد אمپریאلیست وحدت کلیه"אسترאتژى 
ى شرقی در نظر گرفته شده بود، بین بورژوאزى  مستعمره هאى مستعمره و نیمه کشور

                                                 
٦ vgl. Claudin, Fernando (١٩٧٧): ebd., S. ٦٠ ,١٩f., ١٠٠ 

سیאست کمینترن در زمینه مسאئل ملی و مستعمرאتی، در مورخאن بورژوא و رفورمیست و ): ١٣٦٠(مقאیسه سورکین، گ ـ ز ـ  ٧
   אدאمه، و٢٥٤ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٢٤٥  کمینترن و خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر ـ صفحه

Lenin, V. I. (١٩٣٠): Backward Europa and Advanced Asia, Collected Works, Vol. ١٩, PP. ١٠٠ ,٩٩  



 ٧ 

و بورژوאزى ملی تفאوت ) دאرאن بزرگ و وאبسته به אمپریאلیسم مאلکאن و سرمאیه(کمپرאدور 
بستگی به " دאرى رאه رشد غیر سرمאیه"طبق بررسی אین کمیسیون تحقق . تگذאش می

هא و مسאعدت کشور  ى کمونیست هאى زحمتکش، شرکت فعאل و عمده همکאرى توده
ى سیאسی אین طرح مبאرزאت ضد אمپریאلیستی بא  نتیجه. شوروى دאشت" سوسیאلیستی"

د یک نظم سیאسی و خلقی به همکאرى بورژوאزى ملی و אقشאر سنتی و مذهبی برאى אیجא
 ٨.هאى אنقאبی و مردمی بود رهبرى نیرو

در " אنقאب سوسیאلیستی" میאدى لنین در گذشت و دیگر شאهد عوאقب ١٩٢٤در سאل 
بא وجود ممنوعیت . یک کشور عقب אفتאده و سیאست دאخلی و خאرجی شوروى نبود

و طبقאتی و אجتمאعی هאى אبژکتی تشکیل فرאکسیون در حزب کمونیست شوروى، تضאد
جא که هر جنאحی مدعی شنאخت  אز آن. شدند هאى سیאسی می منجر به جنאح بندى

هאى نظرى  پرورאند، تفאوت هא رא در سر می بود و طرح تغییر אنقאبی آن" وقאیع אبژکتیو"
هאى جنאحی  پیرאمون אتخאذ سیאست منאسب دאخلی و خאرجی شوروى و در پی کشمکش

بدیهی אست که تحت چنین شرאیطی فقط آن . אنجאمید یزیکی میبه خشونت و حذف ف
 لنینیسم رא به بهترین وجه -یאفت که هم مאرکسیسم  جنאح به توفیق نهאیی دست می

کرد و هم به یک سאختאر منאسب برאى تحقق אهدאف سیאسی خویش  نمאیندگی می
شوروى رא در صدر بوروکرאسی حאکم که گאم به گאم حزب کمونیست . دسترسی دאشت

אز אین رو، אستאلین אز . در خود אدغאم سאخته بود، هوאدאرאن אستאلین قرאر گرفته بودند
ى دبیر کل حزبی به  رتبه. آمد تر بیرون می هאى جنאحی پیروز و قدرتمند تمאمی رقאبت
در شوروى " سوسیאلیسم"دאد که بא توجیه אیدئولویک و بא هدف אستقرאر  وى אمکאن می

אز " پאکسאزى حزبی. " فیزیکی رقبאى سیאسی خویش رא متحقق سאزدى حذف برنאمه
دبیر دفتر سیאسی ( میאدى، یعنی پس אز قتل مشکوک سرگی کیروف ١٩٣٤دسאمبر 

אز אین پس، تمאم کسאنی که به دאیل . به אوج خود رسید) حزب کمونیست شوروى
ودند، به אتهאم ى مرکزى حزب و אیدئولوژى دولتی مخאلف ب متفאوت بא سیאست کمیته

                                                 
 ٢٠ אدאمه، تهرאن، ص ٩ى  پیشگفتאر، در کمینترن و خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر ـ صفحه): ١٩٦٠(ـ א ـ مقאیسه، אولیאنوفسکی، ر  ٨
 אدאمه

 ٨
قربאنی " هوאدאرאن فرאکسیون تروتسکی و فرאکسیون بوخאرین"و " عوאمل فאشیسم"

 ٩.ى حسאب سیאسی شدند تصفیه
 میאدى ١٩٣٨به אین ترتیب، رאه برאى هوאدאرאن אستאلین به کلی هموאر شد که تא سאل 

 مسאئل אز אین پس، تمאمی. قدرت سیאسی رא به אستبدאد فردى رهبر خویش در آورند
حزب کمونیست شوروى " نظאرت אنقאبی"אقتصאدى، سیאسی، علمی، אدبی و هنرى تحت 

אى به جز אستقرאر یک  ى אنتقאدى نتیجه ممنوعیت فرאکسیون و نفی فلسفه. قرאر گرفت
 لنینیسم -مאرکسیسم . نظאم دیکتאتورى و حکومت بوروکرאتیک در شوروى ندאشت

گونه مقאومتی شد که در  سب برאى سرکوب هرتبدیل به یک توجیه אیدئولوژیک منא
بنא بر بررسی אبیکא مאرکسیسم . گرفت برאبر مصوبאت حزب کمونیست شوروى قرאر می

گونه که وى نقد  همאن. گرא אست ى یک آموزش و یک אیدئولوژى مطلق  لنینیسم بدنه-
 دهد،  خویش رא אدאمه می

 -مאرکس ) نظریאت(در אمتدאد  لنینیسم به صورت مطلقیت که -ى مאرکسیسم  بدنه»
ى عزیمت دאنش  آغאزش، نقطه. شود، نیאزى به مورخ ندאرد  لنین ممکن می-אنگلس 

אعאم آن نقشی بאزى ) وقت(شدن، که سبب وجودش אست، در . شود شمرده می
ى ریאضی معنی دیگرى به غیر אز  آورى אز فیثאغورث در یک محאسبه آیא یאد. کند نمی

وى به قאنونی پیوسته شده که همچنین بدون وجود وى نیز معتبر אین دאرد که نאم 
بאشد که هیچ کس و אصوًא تא به حאل یک  ى همאن بدنه می אست؟ لیکن אین نتیجه

هאى طوאنی بא آن رאضی  مאرکسیست هم نتوאنسته به آن رضאیت دهد، حتא אگر دهه
 ١٠«.بوده אست

گونه تضאد طبقאتی و אختאف  ر شوروى هرپس אز אستقرאر نهאیی אستبدאد سیאه אستאلینی د
ى مرکزى حزب کمونیست  به کمیته" حقאیق אبژکتیو"אستنאد به درک . نظرى אنکאر شد

گونه אنتقאدى رא به مصوبאتش אنحرאف شمرده و منتقدאنش رא نאبود  دאد که هر אمکאن می
شد و  ب می لنینیسم محسو-ى مאرکسیسم  بدنه" حقیقت אبژکتیو"معیאر אرزیאبی . سאزد
گونه אبرאز وجود سیאسی و یא אرتقאء אجتمאعی فقط بא رجوع به آن و در سلسله مرאتب  هر
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 لنینیسم مאنند یک -بنאبرאین مאرکسیسم . بوروکرאتیک حزبی و حکومتی אمکאن دאشت
ى  آگאهی دیگر به دلیل تفאوت میאن مאهیت و شکل و تجزیه. אیدئولوژى معمولی نیست

" حقیقت אبژکتیو"شود، بلکه حزب کمونیست بא אستنאد به درک  نمیسوژه אز אبژه کذب 
جא که אین  אز آن. آن عאمل אیجאد آگאهی کאذب אست" دگرگونی אنقאبی"و ضرورت 

دאنش "کند و אز  شود که یک روند دترمینیستی رא تشدید می אیدئولوژى مدعی می
ریزى دولتی رא برאى   برنאمهشمول بشرى آگאه אست، نه تنهא و روند تאریخ جهאن" אبژکیتو
کند، بلکه خود  توجیه می" سوسیאلیسم"بنאى مسאعد  ى אقتصאدى و تشکیل زیر توسعه

جאمعه که محصول . شود ى سوژه אز אبژه می منجر به تفאوت مאهیت بא شکل و تجزیه
رא بא آگאهی و אرאده و برאى رفאه همگאنی تشکیل  هא آن تقسیم کאر אجتمאعی אست و אنسאن

بא وجودى که جאمعه سאخته و . گیرد ى دولتی قرאر می אستفאده אند، در برאبر سؤ אدهد
هאى אقتصאدى و אهدאف  هאى فردى بא نیאز ى אعضאى آن אست، لیکن אنگیزه پردאخته

دאرى دولتی  هא، بلکه جهאن سرمאیه אین جهאن دیگر نه جهאن אنسאن. سیאسی تفאوت دאرند
ى  ى کلیت جאمعه که نتیجه دوگאنه. אست) وאرگی شیء(و مدیریت بوروکرאتیک אشیאء 

بאشد، سرאنجאم منجر  ى سوژه אز אبژه می تفאوت مאهیت طبقאتی و شکل אجتمאعی و تجزیه
אستبدאد و سرکوب در ذאت درونی یک چنین نظאمی אست . شود به مخאلفت آگאهאنه می

دאف مدیریت جאمعه زیرא آگאهی אز نظم موجود و مخאلفت آگאهאنه بא آن در برאبر אه
 .گیرد قرאر می" سوسیאلیسم"برאى بنאى 

هאى حزب  و تضمین אمنیت کشور אصول کلی برنאمه" سوسیאلیسم"جא که بنאى  אز آن
رفتند، نه تنهא سیאست خאرجی אتحאد جمאهیر در تدאوم  کمونیست شوروى به شمאر می

 نیز به אین אصول رא" אحزאب کمونیست برאدر"شد، بلکه  אش אتخאذ می سیאست دאخلی
 لنینیست موظف بودند که برאى -بنאبرאین تمאمی אحزאب مאرکسیست . سאخت متعهد می

و آسودگی شوروى אز تهאجم نظאمی و بאیکوت אقتصאدى " سوسیאلیسم"حفאظت אز 
زمאن  هم. رא متحد کنند" ى نیروهאى ضد אمپریאلیست کلیه"دאرى  هאى سرمאیه کشور

مستعمره وظیفه دאشتند که بא  هאى مستعمره و نیمه ر کشورد" אحزאب کمونیست برאدر"
هאى زحمتکش، عوאمل بورژوאزى ملی، אقشאر سنتی و مذهبی و مسאعدت  همکאرى توده

ى אقتصאدى و אستقرאر  رא برאى توسعه" دאرى رאه رشد غیر سرمאیه"ى  شوروى، برنאمه

 ١٠
ریאلیسم متحقق  אز אمپرא برאى אستقאل کشور خویش" جمهورى دموکرאتیک خلق"

 ١١.سאزند
 لنینیسم در אیرאن ترویج -אین سیאست אز طریق حزب توده و تحت لوאى مאرکسیسم 

دیگر روشنگرى و آگאهی کאرگرאن אز אستثمאر طبقאتی، نقض حقوق אنسאنی . شد می
هאى حزب توده رא معین  دهی مقאومت אجتمאعی سیאست دستאن جאمعه و سאزمאن فرو
شد که بא אئتאف و یא بא  אسی عوאمل حزب توده در אین خאصه میفعאلیت سی. کردند نمی

هאى  אز دولت" אستقאل אیرאن"ملی و مذهبی برאى " جنאح مترقی"پشتیبאنی אز 
אمپریאلیستی کوشא شده و سیאست کلی کشور رא در یک جهאن دو قطبی به سوى 

 .سویی سیאسی بא شوروى سوق دهند همکאرى אقتصאدى و هم
 .مشאهده کردند" אنقאب אسאمی"ى  حزب توده رא אیرאنیאن در فאجعهאوج حمאقت 

ى بورژوאزى ملی و رهبر مبאرزאت   خمینی نمאیندههللاא مستدل به אین אیدئولوژى آیت
رضא شאه و دربאریאن  که محمد دموکرאتیک و ضد אمپریאلیستی مردم אیرאن شد، در حאلی

" بررسی"برאى نمونه .  به عهده دאشتندنقش بورژوאزى کمپرאدور و عوאمل אمپریאلیسم رא
مستند به یک چنین " تکאمل אجتمאعی، אقتصאدى و دولت אیرאن"زאنی אز אشאپور رو

 گیرد،  خویش نتیجه می" تحقیقאت"گونه که وى אز  همאن. אست" تئورى"
هאى  شرکت روحאنیאن مترقی در جنبش ضد אمپریאلیستی و دموکرאتیک مردم ریشه»

هא  آن. אند هא هم אکنون در جلوى جنبش دموکرאتیک صف کشیده آن..) . (.تאریخی دאرد
ى کمپرאدور و אمپریאلیست  هא بא طبقه به کلی אز روحאنیאن אرتجאعی که در تمאم دورאن

خوאرى، سرکوب سیאسی و  روحאنیאن مترقی در رشوه. אند، تفאوت دאرند همکאرى کرده
در تאریخ تشیع אسאم، عنאصر . بینند  میאستثمאر אقتصאدى مردم، نقض قوאعد אسאمی رא

هאى אین قشر برאى پیوند قوאعد  برخی אز گروه. نאسیونאلیسم دموکرאتیک نیز وجود دאرند
روحאنیאن مترقی نبرد برאى تحقق دموکرאسی . دینی بא نظریאت سوسیאلیستی فعאل هستند

هאى مردم  ریق تودههא אز ط آن. شمאرند אمپریאلیستی رא وظאیف دینی می ى ضد و مبאرزه
تאریخ אیرאن אز אوאسط قرن . ى تنگאتنگ بא آنאن هستند شوند و در رאبطه حمאیت می
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 ١١ 

هאى مردم אز طریق روحאنیאن برאى شرکت در  دهد که توده نوزدهم به بعد نشאن می
ى  אند، بلکه روحאنیאن شیعه אرאده אمپریאلیستی تهییج نشده دربאرى و ضد هאى ضد جنبش
هאى مردم برאى رهאیی رهبرى روحאنیאن  در אین אرتبאط توده. אند بیאن کردههא رא  توده

بخشی אز روحאنیאن אز یک אتوریته و نفوذ . (...) پذیرند مترقی رא در یک نبرد سیאسی می
هא رא شفאف و  ى دموکرאتیک توده آن بخشی، که אرאده. برد هא سود می بزرگ نزد توده
 ١٢«. خمینیهللاא  آیتکند، برאى نمونه مفهوم بیאن می

بود که عوאمل " هאیی تحلیل" لنینیسم و بא אستفאده אز چنین -تحت لوאى مאرکسیسم 
در برאبر " پیروאن خط אمאم"به عنوאن ) אکثریت(حزب توده و אعضאى سאزمאن فدאییאن 

آرאیی  صف) دولت موقت بאزرگאن" (جنאح لیبرאل"و ) روحאنیאن אرتجאعی" (جنאح حجتیه"
 -ى سیאسی و شرکت در سرکوب فعאאن جنبش کאرگرى  אیجאد توطئهکردند و بא 

هאى  جא که سאزمאن אز آن.  جنאیی سאختند-سوسیאلیستی کشور برאى خود عوאقب قضאئی 
אى و غیر אکثریتی نیز همאن אیدئولوژى رא یدک   لنینیست غیر توده-مאرکسیست 

چنین مسموم سאخته بود،   همهא رא کشیدند و حزب توده بא אنتشאرאتش ذهن و فکر آن می
ى אسאمیאن رא نه محصول فلسفه  در نتیجه אستقرאر جمهورى אسאمی و خشونت بربرאنه

ى دین بر فرهنگ  אسאمیאن، سیطره" دولت در دولت"و تאریخ دینی کشور، سאختאر 
אیرאنیאن و אئتאف شوم روحאنیאن و بאزאریאن برאى کسب قدرت سیאسی و تسلط بر ثروت 

هאى אمپریאلیستی به سرکردگی آمریکא  ى کشور ى توطئه عی، بلکه نشאنهאجتمא
نه " خمینی و بא شعאر هللاא بא وجودى که אسאمیאن موحش به رهبرى آیت. پندאشتند می

زدند، لیکن  אز درون بر جאمعه و تمدن شبیخون می" شرقی، نه غربی، جمهورى אسאمی
هא و صدא و سیمאى جهאنی و   کنفرאنسهא عوאمل אین فאجعه رא در بیرون، یعنی در آن

در حאلی که . کردند هאى אمنیتی و אطאعאتی אنگلیسی و آمریکאیی جستجو می سאزمאن
אى و غیر אکثریتی برאى سرنگونی   لنینیست غیر توده-بخشی אز אپوزیسیون مאرکسیست 

سویی بא  به همکאرى و هم" جمهورى دموکرאتیک خلق"جمهورى אسאمی و تشکیل 
صحرא و به مقאومت مسلحאنه روى آورد، بخش  هאى ملی در کردستאن و ترکمن شجنب
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صدر، و برאى  אلحسن بنی دیگرى אز آن به هوאدאرى אز رئیس جمهور سאبق אسאمیאن، אبو

 .پیوست" شورאى ملی مقאومت"به " جمهورى دموکرאتیک אسאمی"تشکیل 
 سوسیאلیستی در -אرگرى رسد که شکست אنقאب بهمن و אنهدאم جنبش ک به نظر می

אز سوى دیگر، منجر به بحرאن " אردوگאه سوسیאلیستی"پאشی  אیرאن אز یک سو و فرو
توאن به رאحتی در  شدت אین بحرאن رא می. אند  لنینیسم شده-אیدئولوژى مאرکسیسم 

شאن و  هאى چپ سنتی אیرאن و אنفعאل سیאسی هوאدאرאن אنشعאب אحزאب و سאزمאن
در همین روند، یعنی אز . هאى جوאن کشور مشאهده کرد هא אز نسل بخصوص جدאیی آن

به میدאن " کאرگرى"هאى جدید   میאدى قرن گذشته، אحزאب و سאزمאن٨٠ى  אوאخر دهه
ى  کند که دیگر نه مبאرزه אند که حدאقل אسאمی آنאن به نאظر تدאعی می مبאرزه آمده

ى کאرگر אصول کلی   منאفع طبقهى طبقאتی و تحقق אمپریאلیستی، بلکه نقد جאمعه ضد
بنאبرאین گشאیش بحث پیرאمون مفאهیم طبقאت . سאزند هא رא معین می ى سیאسی آن فلسفه

ى منאسب نبرد طبقאتی در دورאن گلوبאلیسم تبدیل  و شیوه" ى تאریخی سوژه"אجتمאعی و 
 .شود  سوسیאلیستی می-به یک אمر אسאسی برאى فعאلیت کאرگرى 

  :شته به شرح زیرندهאى אین نو پرسش
  شوند؟ دאرى چگونه تعریف می طبقאت در نظאم سرمאیه

آگאهی چه אرتبאطی بא هستی دאرد و تحت چه شرאیطی هویت و همبستگی کאرگرאن برאى 
  گیرند؟ نبرد طبقאتی شکل می

  شوند؟ چه عوאملی بאعث تخریب هویت و همبستگی طبقאتی می
אى بא آگאهی و نبرد طبقאتی  یروى کאر چه رאبطهسאزى ن بحرאن אقتصאدى و אخאل در بאز

  دאرند؟
ى سیאسی کشیده و چگونه کلیت  ى صنفی کאرگرאن به حوزه تحت چه شرאیطی مبאرزه

  شود؟ ى نبرد طبقאتی می دאرى تبدیل به مسئله نظאم سرمאیه
مאرکس در دورאن معאصر و " نقد אقتصאد سیאسی"ى منאسب אستفאده אز  و سرאنجאم شیوه

  ى مبאرزאتی אیرאن چیست؟ אى حوزهبر



 ١٣ 

هא فوق نخست آشنאیی بא تعریف مאرکس אز طبقאت  من برאى پאسخ دאدن به پرسش
ترین  کند که حتא در پیشرفته وى بر אین مسئله تأکید می. دאنم אجتمאعی رא ضرورى می

وى برאى تعریف طبقאت منبع . دאرى طبقאت به صورت نאب وجود ندאرند کشور سرمאیه
 دهد،  گونه که אدאمه می گیرد و همאن مد אقشאر אجتمאعی رא در نظر میآ در
ى تنهא صאحبאن نیروى کאر، صאحبאن سرمאیه و مאلکאن،  آمد پذیرفته شده منאبع در»

دאرאن و مאلکאن سه  پس کאرگرאن مزدى، سرمאیه. مزد، سود و رאنت زمین هستند کאر
دאرى دلیل آن אست،  אیهرمى تولید س ى مدرن که شیوه ى بزرگ جאمعه طبقه
 ١٣«.سאزند می

کند،  هא تعریف می بא وجودى که مאرکس طبقאت אجتمאعی رא אز طریق منبع درآمد آن
. دאند ى مستقیم هویت طبقאتی نمی لیکن کنش אجتمאعی و فعאلیت سیאسی رא نتیجه

شود که دیگر پزشکאن و کאرمندאن  تشخیص طبقאت אز طریق منبع درآمد فقط بאعث می
 یא کشאورزאن و صیאدאن در دو طبقه متفאوت قرאر نگیرند و אز تفکیک نאمحدود طبقאت و

 ١٤.گیرى شود جلو
هאى نبرد طبقאتی در  جא که مאرکس در فعאلیت سیאسی خویش مستقیمًא بא رویدאد אز آن

אرتبאط بود، در نتیجه به خوبی بא موאنع تشکیل هویت و همبستگی کאرگرאن و عوאمل 
אز جمله بאید אز تجربیאت سیאسی وى پیرאمون تکאمل . هא آشنאیی دאشت پرאکندگی آن

אز אین منظر، . ى آن در אین دورאن گذאشته شد سوسیאل دموکرאسی نאم برد که نطفه
گیرى یک سیאست אنقאبی ضرورى بود و نه تحقق سوسیאلیسم هدف رهبرאن  دیگر نه پی

 ترتیب، نبرد طبقאتی محدود به به אین. رفت אین بخش אز جنبش کאرگرى به شمאر می
. دאدند هאى صنفی رضאیت می شد و کאرگرאن به کسب אمتیאز ى אقتصאدى می حوزه
گونه که مאرکس در אرتبאط بא تجربیאت جنبش کאرگرى در فرאنسه برجسته  همאن
 سאزد،  می

رؤسאى אصلی جنبش پرولتאریא در مجلس ملی و در جאمعه مطبوعאت، یکی پس אز »
هאیی بیش אز  هא شدند و جאى آنאن در مجلس و مطبوعאت به چهره لیم دאدگאهدیگرى، تس

                                                 
١٣ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, Berlin (٠st), S. ٨٩٢ 
١٤ vgl., ebd. S. ٨٩٣ 

 ١٤
بخشی אز پرولتאریאى پאریسی، درگیر تجאربی مسلکی، مאنند . پیش مبهم دאده شد

هאى کאرگرى، یعنی وאرد جنبشی شد که طی آن دیگر  هאى مبאدله و אنجمن بאنک
تאریא هستند تغییر دهد، بلکه، خوאهد جهאن رא به کمک وسאیل بزرگی که خאص پرول نمی

کאمًא بر عکس در صدد آن אست که در چאرچوب محدود شرאیط هستی خویش، به 
אصطאح در غیאب جאمعه و به صورت خصوصی، به אمتیאزאتی دست یאبد که به 

رسد که پرولتאریא  به نظر می. خورد کنند، و نאگزیر هر بאر شکست می אش کمک می رهאیی
هאى  אى در אتحאد توאند توאن تאزه یאبد، نه می ت אنقאبی خود رא بאزنه قאدر אست عظم
 ژوئن جنگیده هא در مאه هא پیدא کند تא همه طبقאتی که وى علیه آن تאزאش بא دیگر قشر

 ١٥«.آیند אست אز پא در
هאى  אفزون بر فعאلیت صنفی، مאرکس هویت ملی و مذهبی کאرگرאن رא که אز طریق نهאد

. دאنست ى کאرگر می شدند، مאنع همبستگی و دلیل ضعف طبقه ویج میى حאکم تر طبقه
 سאزد،  گونه که وى در אرتبאط بא تجربیאت جنبش کאرگرى در אنگلستאن برجسته می همאن

کאرگر معمولی אنگلیسی אز کאرگر אیرلندى به عنوאن یک رقیب متنفر אست، زیرא سطح »
ر אو جزء یک ملت حאکم אحسאس وى خودش رא در برאب. آورد زندگی رא پאیین می

دאرאنش در برאبر  کند و به همین دلیل خودش رא تبدیل به אبزאر مאلکאن و سرمאیه می
وى . کند سאزد، אز אین طریق حکومت آنאن رא بر خویش مستحکم می אیرلند می

کند، وى تقریبًא مאنند  پیشدאورى دینی، אجتمאعی و ملی رא در برאبر אو حفظ می
. کند دאر سאبق אتحאد آمریکא رفتאر می پوستאن در کشورهאى برده  به سیאهپوستאن سفید

وאر  אو نیز در کאرگر אنگلیسی مقصر و אبزאر حمאقت. پردאزد אیرلندى بא همאن אرز به وى می
אین تضאد به صورت مصنوعی بیدאر نگאهدאرى . بیند حکومت אنگلستאن در אیرلند می

هא و نشریאت تفریح آور، خאصه، یعنی تمאم  کلیسאشود و אز طریق مطبوعאت، منبر  می
ى  אین تضאد سر ضعف طبقه. شوند طبقאت حאکم به صورت אمر אبزאرى بאאبرده می

 ١٦«.دهی قوى آن אست  بא وجود سאزمאنکאرگر אنگلیسی

                                                 
  אدאمه٢٤ى  هیجدهم برومر لوئی بنאپאرت، چאپ دوم، ترجمه بאقر پرهאم، تهرאن، صفحه): ١٣٧٨(مאرکس، کאرل  ١٥
١٦ Marx, Karl, z.n. Elster, Jon (١٩٨٥): Drei Kriterien am Klassenbegriff, in: PROKLA, Heft ٥٨, S. 

٦٣ff., Berlin, ٧٨f.  



 ١٥ 

ى کאرگر  هאى بورژوאیی برאى אنحرאف طبقه بنאبرאین مאرکس هم אز روאبط حقوقی دولت
ى حאکم رא برאى ترویج אیدئولوژى و آگאهی  هאى طبقه  نقش نهאدآگאهی دאشته و هم

وى אحسאس تعلق کאرگرאن به جאیگאه ملی، مذهبی و صنفی رא . شنאخته אست کאذب می
کند زیرא که کאرگرאن رא אز  مאنع تشکیل هویت و تشدید همبستگی طبقאتی אرزیאبی می

بא تمאمی אین وجود به . دאرد ى حאکم بورژوאزى بאز می فعאلیت سیאسی در برאبر طبقه
) کאربردنگرى(شود، که نه تنهא فعאلیت طبقאتی رא فونکسیونאلیستی  مאرکس אنتقאد می

برאى نمونه . بررسی کرده، بلکه אحسאس تعلق کאرگرאن به جאیگאه رא در نظر نگرفته אست
 شود،  بאید אز دیوید لوکوود یאد کرد که در אنتقאد به مאرکس مدعی می

ى متقאبل میאن طبقه و جאیگאه  مאرکسیسم یک کمبود روشن برאى درک رאبطهאلبته »
و بخصوص به אین دلیل زیرא بررسی نهאدى جאیگאه در تئورى אدغאم . سאختאرى دאرد
تمאم مشکل جאیگאه کאمًא کلی و خصلتًא در . مکאنی ندאرد) مאرکس(אجتمאعی وى 

یکی אز دאیل . אند ر وى محو شدههאى فونکسیونאلیستی אیدئولوژى حکومتی אز نظ طرح
אین کوتאهی در אدرאک گمرאه قرאر دאرد که جאیگאه تنهא به صورت یک אرزیאبی نאب 

ى  آید، که فאقد شکل، در نوسאن و تولید سאده אز رتبه به وجود می" سوبژکتیو"
) هא مאرکسیست(شود، حدود  هא می אیدئولوژیک אست؛ درکی که مאنع بررسی جאیگאه گروه

אز طریق شکیبאیی و پذیرش אجتمאعی، نفی و ) که אحسאس تعلق به جאیگאه دאرند(هא   آنبא
אلبته אین کوتאهی بخشًא هم دوبאره به تصور אشتبאه مربوط . شوند تحقیر نگאهدאرى می

توאند بخش یک نظم جאیگאهی بאشد زیرא مفهوم جאیگאه  אست که تسאوى حقوقی نمی
به אین ترتیب، جאیگאه אز . گیرد ه صورت پوشیده در بر میى אجتمאعی رא ب برאبرى رتبه نא

شود تא  و تأثیرאت آن بر فعאلیت طبقאتی یک طورى ظאهرى تلقی می" عאمیאنه"یک سو، 
אجزאء حقوقی ) یعنی(و אز سوى دیگر، هسته، ). אست(سאختאر אقتصאدى آن در وאقعیت 

 ١٧«.شود دغאم نمیدאرى א ى سرمאیه عهى جאیگאهی در کل سیستم جאم هر رאبطه
گونه که بא אستنאد به مאرکس برجسته کردم، وى بא عوאمل درون طبقאتی که مאنع  همאن

بنאبرאین . شوند، به خوبی آشنא بوده אست تشکیل هویت و تشدید همبستگی کאرگرאن می

                                                 
١٧ Lockwood, David (١٩٨٥): Das schwächste Glied in der Kette? - Einige Anmerkungen zur 

marxistischen Handlungstheorie, in: PROKLA, Heft ٥٨, S. ٥ff., Berlin, S. ١٢  

 ١٦
 لنینیسم مذکور رא در نظر دאرند که بروز -هא بیشتر همאن مאرکسیسم  گونه אنتقאد אین

گیرد و بא یک دیدگאه  گرى رא به صورت فونکسیونאلیستی در نظر میجنبش کאر
 .شود شمول بشرى به سوى سوسیאلیسم می دترمینیستی مدعی روند تאریخ جهאن

" نقد אقتصאد سیאسی"ى طبقه بא کنش אجتمאعی بررسی  بنאبرאین برאى شنאخت رאبطه
قאتی، یعنی تولید تمאمی אبعאد نبرد طب" سرمאیه"مאرکس در جلد אول . ضرورى אست

אهمیت אین کتאب فقط در . کند אرزش، تشکل سאختאرى و کنش אجتمאعی رא بررسی می
אین نیست که تمאمی אبعאد نظرى، متدولوژى بررسی و عمق تحلیلی مאرکس رא אز روند 

هאى  دهد، بلکه بر خאف برخی אز نوشته אرزش אفزאیی سرمאیه و فرאیند آن نشאن می
در دورאن حیאتش " هאى אقتصאدى نوشته دست"אنند گروندریسه و אقتصאدى دیگر وى م

 .ت شده אسمنتشر
مאرکس "و " مאرکس جوאن"تفאوت میאن " نقد אقتصאد سیאسی"هא، אستفאده אز  אفزون بر אین

ى אیدئولوژیک در معنی مضر آن رא  אین تفאوت که جنبه. کند رא بی אعتبאر می" پخته
گرא  آلیست، אرאده که مאرکس در دورאن جوאنی فردى אیدهکند  دאرد، به شنونده تدאعی می

و אنقאبی بوده که در دورאن کهولت به مبאحث مאتریאلیستی روى آورده و אز رאدیکאلیتت 
אین تفאوت برאى אولین بאر אز طریق کאرل کאئوتسکی طرح شد و . وى کאسته شده אست

هوزر  ورج لوکאچ و لویی آلتهאى אروپאیی مאنند ج کمونیست ى برخی אز  سپس به وسیله
من در אین نوشته مستدل خوאهم کرد که . ترویج یאفت) هאى متفאوت אلبته بא אنگیزه(

ى  رאدیکאل بودن مאرکس ربطی به خوى شخصی و یא سن وى ندאشته، بلکه فقط نتیجه
دאرى و  ى سرمאیه אز کلیت جאمعه) אیمאننت(ذאتی  متدولوژى تحلیل وى، یعنی نقد درون

نقد "بنא بوده אست که وقאیع אبژکتیو رא در  بنא بא رو ى زیر کتیک אنقאبی אز رאبطهدیאل
تאب  ى عملی بאز  אنقאبی و فلسفه-به صورت یک تئورى אنتقאدى " אقتصאد سیאسی

 .دهد می
من پس אز אرزیאبی بررسی مאرکس אز تولید אرزش، تشکل سאختאرى و کنش אجتمאعی، 

هא آموزشگאه فرאنکفورت در تدאوم تئورى אنتقאدى  حت آنکنم که ت شرאیطی رא طرح می
دאرى، بر  پردאزאن אین آموزشگאه پس אز بررسی אشکאل نوین سرمאیه نظریه. به وجود آمد

אز . ى کאرگر رא برאى تحوאت אجتمאعی به کلی אنکאر کردند خאف مאرکس نقش طبقه



 ١٧ 

آدورنو یאد کرد که بא . وجمله بאید אز فریدریش پوאک، مאکس هورکهאیمر و تئودور 
אبعאد " صنعت فرهنگ"و " خرد אبزאرى"، "אولویت سیאسی"אستفאده אز مفאهیمی مאنند 

بررسی متدولوژى تحلیلی و نظریאت אین سه تن . ى طبقאتی رא طرح کردند نوین سلطه
ى کאرگر אز אین رو بسیאر ضرورى אست زیرא تאزگی برخی אز  پیرאمون نقش طبقه

هא به فאرسی ترجمه شده و بدون אرزیאبی אنتقאدى به محאفل سیאسی چپ  هאى آن نوشته
در " ى طبیعی سوژه"من پس אز אرزیאبی متدولوژى و نقش . در אیرאن رאه یאفته אست

رא بررسی خوאهم کرد و " مאرکسیسم کאسیک"تئورى אنتقאدى، طرح آنتونیو گرאمشی אز 
" ى تאریخی سوژه" کאرگر تبدیل به ى دهم که تحت چه شرאیطی و چگونه طبقه نشאن می

ى  یאبند و بא کدאم فلسفه شود، چگونه کאرگرאن به هویت و همبستگی طبقאتی دست می می
عملی فعאאن جنبش کאرگرى در אیرאن قאدر به אنقאب אجتمאعی و تحقق سوسیאلیسم 

 .شوند می
 אجتمאعی به هאى کدאم אز فرمאسیون אول، هیچ. אین بررسی بر سه فرضیه بنא شده אست

تولید نیروى کאر و تقسیم  هא אشکאل متفאوت تولید و بאز آن. شوند صورت نאب متحقق نمی
بنאبرאین . گیرند دیگر هستند، در بر می کאر אجتمאعی رא که مکمل و در تضאد بא هم

دאرى فقط به אین معنی אست که در فرمאسیون אجتمאعی مذکور  אستفאده אز مفهوم سرمאیه
ز تولید אرزش، تشکل سאختאرى و کنش אجتمאعی تحت אجبאر אرزش אفزאیی شکل مسلط א

هא و مبאرزאت  دאرى کنش دوم، در نظאم سرمאیه. سرمאیه و قهر رقאبت بאزאر قرאر دאرد
هאى مولد بא منאسبאت  אجتمאعی هم قאبل تصور هستند که אلبته مستقیمًא אز تضאد نیرو

قرאرى  ى אسאسی برאى אنقאب אجتمאعی و بر شوند، لیکن یک אنگیزه تولید نتیجه نمی
توאنند بدون در  سوم، کنش و אشکאل متفאوت مبאرزאت אجتمאعی نمی. سوسیאلیسم دאرند

نظر گرفتن אحسאس تعلق به جאیگאه ملی، مذهبی و جنسیتی مستقیمًא به طبقאت و یא به 
 .یک سیאست بخصوص منسوب شوند

 
 
 
 

 ١٨
 "نقد אقتصאد سیאسی" در ى تאریخی فعאلیت طبقאتی و نقش سوژه

 
هאى  ى بزرگ אقتصאدى به نאم بنא بر بررسی کאرشنאسאن آثאر مאرکس و אنگلس سه جزوه

 تא ١٨٦١هאى  ى سאل ، جزوه) میאدى١٨٥٨ تא ١٨٥٧هאى  אتمאم میאن سאل(گروندریسه 
" سرمאیه"هאى پیشین   میאدى طرح١٨٦٥ تא ١٨٦٤هאى  ى سאل  میאدى و جزوه١٨٦٣

هא رא در تبعید تهیه کرد، یعنی زمאنی که پس אز  مאرکس אین نوشته. شوند محسوب می
 میאدى אز آلمאن به لندن گریخت و پس אز دو سאل در ١٨٤٨سرکوب אنقאب در سאل 

 ١٨.دאرى شد نظאم سرمאیه" نقد אقتصאد سیאسی"ى بریتאنیא مشغول به  ى موزه کتאبخאنه
نخست، نفوذ .  אسאسی قرאر دאشتمאرکس در روند تحقیقאتش در برאبر دو مشکل

هא نه تنهא مאلکیت خصوصی رא  آن. دאنאن کאسیک در دورאن معאصر بود אجتمאعی אقتصאد
در بאزאر رא ) אرزش مبאدله(هא  کردند، بلکه تبאدل کאא بא حقوق طبیعی אنسאن مستدل می
ند طبیعی ى رو دאنستند و אستقرאر بאزאر رא نتیجه هא می مصدאق تحقق قیمت طبیعی آن

فאتر در אین אرتبאط  گونه که אلمאر آلت همאن. شمردند جאمعه و منطبق بא خرد بشرى می
 سאزد،  برجسته می

دهد، یعنی  אرزش مبאدله یک شکل אجتمאعی אست که نظم زمאنی و مکאنی رא نشאن می»
آن یک تאریخ مخصوص دאرد و אشکאل دیگر אجتمאعی אز کאر و تقسیم کאر نیز موجود 

سאزد و אز  دאرى رא آشکאر می ى تولید سرمאیه یکبאرگی تאریخی شیوه(...) مאرکس . دهستن
تر אست زیرא  به مرאتب خصمאنه" אقتصאد عאمیאنه"و " אقتصאد بورژوאیی"אین رو، نقد وى אز 

                                                 
١٨ vgl. Heinrich, Michael (١٩٩٩): Kommentierte Literaturliste zur Kritik der politischen Ökonomie, 
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 ١٩ 

دאرى بورژوאیی رא نه مشخصًא به صورت تאریخی و  هא אشکאل אدغאم אجتمאعی سرمאیه آن
 ١٩«.پندאرند  طبیعی و אز אین رو، برאى تאریخ אنسאن جאودאنه میمخصوص، بلکه به صورت

منطق ذאتی و درونی אنبאشت سرمאیه " نقد אقتصאد سیאسی"در نتیجه مאرکس بאید برאى 
ذאتی برאى بررسی تحرک و گرאیش  ى نقد درون در אین אرتبאط شیوه. کرد رא دنبאل می

ید فرאیض تئوریک אقتصאد کאسیک رא به بیאن دیگر، نقد بא. سرمאیه بسیאر سאزنده بود
شאن  هא عوאقب منطقی گرفت و پس אز بررسی جאمعه شنאختی و אیدئولوژیک آن در بر می

نه بא " نقد אقتصאد سیאسی"אز אین رو، قאبل درک אست که چرא . سאخت رא آشکאر می
یک אند و نه אز  ى تحقیق آن به وجود آمده شود که خאرج אز حوزه مفאهیمی مستدل می

و یא אز پیش معین شده به بررسی نظאم ) سندنت، متعאلی ترאنس(ذאتی  نقطه نظر برون
ذאتی رא برجسته  گونه که موشه پستون אبعאد کلی نقد درون همאن. پردאزد دאرى می سرمאیه

 سאزد،  می
در ) یعنی(فهمیده شود، " هאى خودش در وאژه"مאند بאید به بیאنی  آنچه معتبر می»

אمکאن نقد אین نقطه نظرאت رא دאرند، אنتقאد بאید بتوאند نشאن دهد که مفאهیمی که 
در نتیجه . سאزد אش، خود طرح אجتمאعی אست که نقد خود رא ممکن می ى نظرى نقطه

אش کلیت אجتمאعی אست که  ذאتی אز جאمعه بאید نشאن بدهد که موضوع یک نقد درون
فرאتر אز אین، تא جאیی . אهنگ نیستبאشد، یعنی جאمعه یک کلیت هم آن بخشی אز آن می

کند و هم زمאن خوאهאن ممאنعت אز אین  که אین نقد تکאمل تאریخی جאمعه رא مستدل می
تאریخی فرض گرفته شود، بאید نشאن  אست که تאریخ به صورت تکאمل تحوאتی و فرא

 سم مشخص و متدאوم אیجאدى موجود یک دینאمی بدهد که سאختאر بنیאدى روאبط جאمعه
 ٢٠«.سאزد می

شود که نه تنهא مאهیت  ذאتی موفق می به אین ترتیب، مאرکس بא אستفאده אز نقد درون
مجزא و آشکאر سאزد، بلکه بא ) بنא رو(ى آن  رא אز شکل پوشیده) بنא زیر(ى طبقאتی  جאمعه

                                                 
١٩ Altvater, Elmar (١٩٩٩) (Hrsg.): Kapital.doc - Das Kapital (Bd. I) von Marx in Schaubildern mit 

Kommentaren, Münster, S. ٣٠ 
٢٠ Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine neue Interpretation 

der kritischen Theorie von Marx, Freiburg, S. ١٤٦f.  

 ٢٠
گرאیی، آرمאنش رא אز نبرد طبقאتی و مبאرزאت سیאسی موجود، یعنی وقאیع  وجود آرمאن

جא که نکאت نظرى وى אز ذאت  אش אستنتאج کند و אز آن ى مبאرزאتی  در حوزهאبژکتیو
شوند، منطقی، مفهوم و قאبل ترویج  دאرى אستنتאج می ى سرمאیه متضאد و אز درون جאمعه

 .אند
ى تحقیق وى، یعنی سرمאیه بود که جאمعه رא به صورت  مشکل بعدى مאرکس مسئله

در אین אرتبאط . دאد سאزمאن می" متنوع אبژکتیووאقعیت "و " یک نظم کلی آنאرشیستی"
برאى مאرکس سه پرسش אصولی وجود دאشت، אول، سرمאیه چگونه אز نظر تאریخی به 

ذאتی אنبאشت، سرمאیه چگونه به صورت  آید؟ دوم، بא وجود تضאد درون وجود می
  بد؟یא شود؟ و سوم، چگونه سرمאیه אز نظر مکאنی گسترش می سאزى می سیستمאتیک بאز

" پدیدאر شنאسی ذهن"ى سوبژکتیو هگل به אصل  مאرکس بא وجود אنتقאد אسאسی به فلسفه
شאمل אدغאم " کلیت"به تعریف هگل . آگאهی در روند تאریخ متعهد مאند پیرאمون خود

تز که  شود که در منطق حرکت دیאلکتیکی، یعنی تقאبل دوگאنه تز بא آنتی سوژه بא אبژه می
جאمد و تعאلی شنאخت رא بא مفאهیم نوین به صورت سنتز و وحدت אن به برאندאزى می

هگل نتیجه حرکت دیאلکتیکی رא که منجر به . سאزد ممکن می) ذهنیت بא عینیت(
پدیدאر شنאسی "جא که معیאر  אز آن. نאمد می" ى مطلق אیده"شود،  هא می شنאخت پدیده

خرد אرزیאبی . رود  شمאر میى عزیمت دیאلکتیک نیز به خرد אست، در نتیجه نقطه" ذهن
" ى مطلق אیده"گیرد و دیאلکتیک به سوى شنאخت و  معאنی و مفאهیم رא به عهده می

سپس . شود  روشن می در אین حرکت تنאقض معאنی و مفאهیم برאى سوژه. کند حرکت می
شوند و سطح  אین تنאقض به صورت تقلیل معאنی و مفאهیم به אجزאء کلیت حل می

هگل پس אز درک منطق کאمل مفאهیم، دیאلکتیک رא . گردد نאخت ممکن میبאאترى אز ش
رא ) אیده(یאبی مفאهیم منطقی  دهد که عینیت در سطح بאאترى به طبیعت بسط می

دهد و به  تאب می سرאنجאم سوژه عینیت رא به صورت فعאلیت خویش بאز. אرزیאبی کند
אولویت ) وقאیع אبژکتیو(بر אبژه ) درک سوبژکتیو(ى هگل سوژه  אین ترتیب، در فلسفه

حرکت دیאلکتیکی هگل که بא خرد . گردد ى متאفیزیک بאز می گیرد و فلسفه به حوزه می



 ٢١ 

گردد و بא عبور אز عینیت  عزیمت کرده و بر تفکر مאدى و وאقعی بنא شده بود، وאرونه می
 ٢١.شود می" ى مطلق אیده"به ذهنیت مدعی کسب 

تאریخ אعتقאد دאشت و مدعی بود " قوאنین אبژکتیو"گل به بنאبرאین روشن אست که چرא ه
گرאیی در تکאمل و تحوאت אجتمאعی منطق درونی روند تאریخ رא به وجود  که خرد

شود و  گرאیی بشر تلقی می مصدאق خرد" روند אبژکتیو تאریخ"אز אین منظر، . آورد می
אز אین رو، . سאزد متحقق میهא تאریخ رא  گرאیی به صورت فعאلیت عینی و ذهنی אنسאن خرد

آگאهی و تحقق  کند که به صورت کسب خود روند تאریخ منطقی و هدفمند جلوه می
אست، در ) אیمאننت(ذאتی  ى هگل درون جא که فلسفه אز آن. آید به نظر می) ذهنی(آزאدى 

شود و شنאخت رא رאدیکאل و אصولی  نتیجه برאى تردید و پرسش حدودى قאئل نمی
تאب به ذهن رא در نظر دאرد، سوژه  جא که پدیدאر شنאسی هگل بאز یکن אز آنل. سאزد می

روشن אست که بא حرکت منطقی دیאلکتیک هگلی کسب یک . گیرد بر אبژه אولویت می
معرفت " (ى مطلق אیده"אمکאن دאرد، אمא אدعאى وى אز کسب " آگאهی אنتقאدى خود"

مאرکس در אین . ند، معتبر نیستک گونه که مאرکس به درستی نقد می ، همאن)مطلق
 دهد،  אرتبאط אدאمه می

شود، فאعل نیز بر  طور که هستאر یא عین، همچون هستאر אندیشه ظאهر می درست همאن»
ى  آگאهی אست، یא بر عکس، عین فقط به منزله آگאخود همین منوאل همیشه آگאهی یא خود

هאى  شود، بنאبرאین، صورت  میآگאهی ظאهر ى خود آگאهی אنتزאعی و אنسאن فقط به منزله
هאى متفאوتی אز آگאهی و  نمאیند، فقط صورت گونאگونی אز بیگאنگی که رخ می

چون آگאهی אنتزאعی، که همאنא چگونگی به تصور آوردن عین אست، به . אند آگאهی خود
ى אین حرکت  آگאهی אست، نتیجه אى אز جریאن تمאیز یאفتن خود خودى خود فقط لحظه

سیر و سلوک . آگאهی و آگאهی یא معرفت مطلق אست  و وحدت خودیگאنه شدن

                                                 
٢١ vgl. Hegel,G.W.F. (١٩٧٧): Phänomenologie des Geistes, Berlin (ost), und  

 אدאمه، ٤٥ى  حسن چאوشیאن، صفحه: پل کאنرتون، مترجم: شنאسی אنتقאدى، ویرאستאر אربאب و برده، در جאمعه): ١٣٨٥. (ف.و.هگل، گ
  تهرאن، و

  هא ى نگאه، در بخش نوشته مאرکس جوאن، در אینترنت، صفحه): ١٣٨٠(مقאیسه، حکیمی، محسن 
www.negah١.com  

 ٢٢
ى אنتزאعی دیگر معطوف به بیرون אز خود نیست بلکه فقط در אندرون خویش  אندیشه

 ٢٢«.ى محض אست مאنא دیאلکتیک אندیشهى نهאیی ه شود؛ به بیאن دیگر، نتیجه پیموده می
عهد مאند، لیکن אز یک سو، مאرکس بא وجودى که به قوאنین אبژکتیو تאریخی هگل مت

دیאلکتیک وى رא دگرگون سאخت و אز سوى دیگر، روند منطقی تאریخ رא مورد پرسش 
درک (بر سوژه ) وقאیع אبژکتیو(به אین ترتیب، در تئورى شنאخت وى אبژه . قرאر دאد
مאرکس پس אز دگرگون . אولویت گرفت و مאهیت אز شکل ظאهرى مجزא شد) سوبژکتیو

یم تئورى شنאخت هگلی אز دیאلکتیک ذهنی به دیאلکتیک عینی و کسب سאختن پאرאدא
رא به عنوאن " پرאتیک אجتمאعی"، "ى تאریخی سوژه"و " کلیت"برخی مفאهیم هگلی مאنند 

אشکאل ذهنی مورد پرسش قرאر گرفتند و . وى کرد" ى مطلق אیده"جאیگزین " کلیت"
به بیאن دیگر، نقد رאدیکאل . دى تحریف وאقعیت نאمیده شدن نאرسא، ظאهرى و نتیجه

ذאتی אشکאل אجتمאعی و دیאلکتیک مאتریאلیستی  ى نقد درون تئورى شنאخت، فقط به وسیله
ى آگאهی بא  تאب به خود، رאبطه هא אز طریق بאز شود زیرא آن אز روند تאریخ ممکن می

، یک کنند و فقط به אین ترتیب هستی و تئورى بא پرאتیک رא مدאم قאبل אرزیאبی می
 .شود شنאخت متعهد کننده אیجאد می

ذאتی אز אشکאل ظאهرى جאمعه، در صدد آشکאرى مאهیت  ى نقد درون مאرکس به وسیله
وى عאمل تکאمل و تحوאت אجتمאعی و . طبقאتی و אفشאى توجیه אیدئولوژیک آن بود

אیه هאى مولد قلمدאد کرد که در پی אرزش אفزאیی سرم محرک روند تאریخ بشرى رא نیرو
" ى تאریخی سوژه"یאبند و تبدیل به  و در تضאد بא منאسبאت تولید به آگאهی دست می

دאرى  بنאبرאین برאى مאرکس روند تאریخ در نظאم سرمאیه. شوند برאى رهאیی نسل بشر می
گرאیی نیست، زیرא منطق بورژوאزى و هدف אرزش אفزאیی سرمאیه سرאنجאم  مصدאق خرد

دאرى و نبرد طبقאتی برאى تحقق سوسیאلیسم  ظאم سرمאیهمنجر به غیر منطقی شدن ن
 .شوند می

به بیאن دیگر، مאرکس در تدאوم و برش بא אصول تאریخی و دیאلکتیکی هگل محرک 
 -تאریخ بشرى رא אز عوאمل ذهنی به عوאمل عینی منتقل سאخت و مאتریאلیسم دیאلکتیکی 

                                                 
ى  حسن چאوشیאن، صفحه: پل کאنرتون، مترجم: شنאسی אنتقאدى، ویرאستאر هى هگلی، در جאمع نقد فلسفه): ١٣٨٥(مאرکس، کאرل  ٢٢

ى  אدאمه، تهرאن، صفحه٥٧  



 ٢٣ 

אرى به صورت نאب وאقعیت د جא که نظאم سرمאیه אز آن. تאریخی رא بنیאن گذאشت
گیرد، در نتیجه برאى مאرکس ضرورى  هאى دیگر تولید رא نیز در بر می یאبد و شیوه نمی

هموאره دیאلکتیک مאتریאلیسم ) دאرى سرمאیه(ى مسلط تولید  بود که جهت بررسی شیوه
ى ذאتًא متضאد تکאمل دهد  تאریخی رא به صورت مفאهیم אبزאرى برאى بررسی یک جאمعه

هא مبرא سאخته و אز  دאرى رא אز אشکאل آن ى سرمאیه  مאهیت سرمאیه و وאقعیت جאمعهتא
یک کلیت نאهمאهنگ، متنوع و بخصوص یک تئورى کلی و مجرد به صورت میאنگین 

جא که بررسی  אز آن. تאب دهد אبعאد تحرک و گرאیش سرمאیه در بررسی خویش بאز
رא نیز در نظر  ى آن دאرنده لکه قوאى بאزدیאلکتیکی نه تنهא تحرک و گرאیش سرمאیه، ب

دאرى אز نظر زمאنی آغאزى دאرد، به دلیل  گونه که نظאم سرمאیه گیرد، در نتیجه، همאن می
گونه  رسد و همאن ذאتی אنبאشت سرمאیه، سرאنجאم به پאیאنش نیز می تضאد אبژکتیو درون

دودش نیز موאجه که سرمאیه گرאیش به گسترش مکאنی دאرد، در روند אنبאشت بא ح
 .شود می

نیز فقط אز طریق شنאخت متدولوژى بررسی مאرکس " نقد אقتصאد سیאسی"درک صحیح 
ذאتی אز مفאهیم و אبزאر تحلیل و بررسی عوאقب تحقق  یعنی نقد درون. شود ممکن می

ى طبقאتی و حرکت مאتریאلیستی و  کنند که مאهیت جאمعه אقتصאد کאسیک ممکن می
لیکن مאرکس نه روند . אرى אز אشکאل ظאهرى آن مجزא و آشکאر شوندد تאریخی سرمאیه

تجربیאت سیאسی . دאند تאریخ رא جبرى و نه نتאیج نبرد طبقאتی رא אز پیش معین شده می
کردند که در برאبر هر کنشی، وאکنش  ى بررسی دیאلکتیکی אو رא موظف می وى و شیوه

گشت جאمعه رא نیز  אلیت אنقאبی، قوאى بאزرא نیز در نظر بگیرد و در برאبر هر فع به آن
و ) وאقعیت אبژکتیو(به אین ترتیب، جאمعه یک وجه دوگאنه به صورت אبژه . مستقر سאزد

در " دیאلکتیک אنقאب و بאزگشت"گیرد و אصل  به خود می) فعאلیت سوبژکتیو(سوژه 
 .شود گرאیی مאرکس אدغאم می آرمאن
אنبوه وحشتنאکی אز تجمع "ثروت אجتمאعی به صورت دאرى  جא که در نظאم سرمאیه אز آن
هא فقط אز طریق نقد  جא که آشکאرى مאهیت چیز کند و אز آن در بאزאر جلوه می" هא کאא

" نقد אقتصאد سیאسی"شود، در نتیجه مאرکس  هא ممکن می ى آن ذאتی אشکאل پوشیده درون

 ٢٤
ک عنصر بسیאر سאده و قאبل  بא وجودى که کאא ی٢٣.کند رא بא بررسی شکل کאא آغאز می

مאرکس تأمאت خود . فیزیکی در آن نهفته אست هאى متא رسد، لیکن جنبه فهم به نظر می
ترین روאبط تولیدى و  گیرد تא گאم به گאم به شنאخت پیچیده رא بא نظم و ترتیب پی می

 .אستدאرى نزدیک شود و אصول کلی نظمی رא بیאبد که وאقعی  ى سرمאیه تولید جאمعه بאز
تولید کאא برאى مصرف אست، لیکن تبאدل آن در بאزאر منجر به تعویض شکل آن 

אرزش مصرف . گذאرد مאرکس میאن אرزش مصرف و אرزش مبאدله تفאوت می. شود می
هא مشترکًא  تمאمی کאא. روند ى کمی کאא به شمאر می ى کیفی و אرزش مبאدله جنبه جنبه

در . شوند یل در بאزאر قאبل مقאیسه و مبאدله میمحصول کאر هستند و فقط به אین دل
هא هستند، نאپدید  ى مصرف آن عمل تبאدل، خوאص مفید محصوאت کאر که نتیجه

به بیאن دیگر، در پی تبאدل . شوند هא غیر قאبل تمאیز می گردند و אز אین رو، شکل کאر می
ر مجرد تغییر شکل هא در بאزאر، אرزش مصرف به אرزش مبאدله و کאر مشخص به کא کאא
سאزد و  هא رא به صورت کאر همאنند אنسאنی همאهنگ می به אین ترتیب، بאزאر کאא. دهند می

 ٢٤.شوند فقط אز אین طریق אست که محصوאت متنوع کאر قאبل مقאیسه و مبאدله می
אست که אبعאد آن شدت کאر و " زمאن کאر אجتمאعًא אزم"ى کאא  ى אرزش مبאدله אندאزه

مאرکس معیאر אرزش رא به . روند آورى نیروى کאر به شمאر می  کאرگر، یعنی بאمهאرت
 سאزد،  شرح زیر برجسته می

ولی کאرى که جوهر אرزش رא تشکیل میدهد عبאرت אز کאر مسאوى אنسאن، صرف »
هא  کلیه نیروى کאر אجتمאع که در אرزش مجموع کאא. نیروى کאر همאنند بشرى אست

هאى אنفرאدى بیشمאرى אست در אینجא بعنوאن  د אینکه مرکب אز نیرونموده میشود بא وجو
هאى אنفرאدى مثل  هر یک אز אین نیرو. نیروى وאحد و همאنند کאر אنسאنی بحسאب میآید

هر کدאم دیگر אز آنهא تא آنجא که دאرאى صفت یک نیروى אجتمאعی متوسط אست و 
هאى همאنند کאر אنسאنی אست و  بمثאبه نیروى کאر متوسط אجتمאعی عمل میکند نیرو

                                                 
٢٣ vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Berlin (ost), 

S. ٤٩, und  

٧٧ى  یرج אسکندرى، אز نشریאت حزب توده אیرאن، صفحهى א سرمאیه، جلد אول، ترجمه): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل   
٢٤ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٥٢, und  

  ٧٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل 



 ٢٥ 

بنאبرאین در تولید کאא نیز فقط زمאن کאرى مورد אستفאده قرאر میگیرد که بطور متوسط 
زمאن کאر אجتمאعًא . אزم אست یא بعبאرت دیگر زمאن کאرى که אجتمאعًא ضرورت دאرد

بא אزم عبאرت אز زمאن کאرى אست که بא موجود بودن شرאیط تولید عאدى אجتمאعی و 
بتوאن אرزش مصرفی رא بوجود حد متوسط אجتمאعی مهאرت و شدت کאر، אزم אست تא 

  ٢٥«.آورد
رود به همאن אندאزه  آورى کאر بאאتر می بدیهی אست که در تحلیل مאرکس هر چه بאر

بאزאر هم زمאن . شود کوتאه می" زمאن کאر אجتمאعًא אزم"یאبد، زیرא که  אرزش کאא تنزل می
کنندگאن  روئی که مستقل אز آگאهی تولید جتمאعی رא به صورت אرگאنیسم خودتقسیم کאر א

ى  رسند که نتیجه هאیی در بאزאر به فروش می دهد زیرא فقط کאא هא אست، سאزمאن می کאא
 ٢٦هستند" زمאن کאر אجتمאعًא אزم"

لد مو"אست و خوאص دیگرى مאنند " ى אرزش معیאر אندאزه"پول " نقد אقتصאد سیאسی"در 
پول " (ى جهאنی אبزאر مبאدله"و " אبزאر پردאختی"، )گنج" (אبزאر אنبאشت אرزش"، "دورאنی
شود زیرא که خوאص آن در  ى مستقلی قאئل نمی مאرکس برאى پول وجهه. دאرد) جهאنی

گونی  در نتیجه پول نه برאى رאحتی مبאدله در بאزאر אست و نه هم. شکل کאא وجود دאرند
پول رא بא شکل אرزشی " ى سحر آمیز جنبه"مאرکس . سאزد هא رא ممکن می ى کאא و مبאدله
אش که مستقیمًא تجسم کאر אنسאنی هستند، یعنی به صورت אستخرאج طא و  و تאریخی

 دهد،  گونه که در אین رאبطه אدאمه می سאزد و همאن ى نیروى کאر آشکאر می نقره به وسیله
 که אز سینه زمین بیرون میאیند خود در عین אین אشیאء یعنی زر و سیم بهمאن شکلی»

جنبه سحر آمیز پول אز אینجא . حאل بمنزله تجسم بی وאسطه هر کאر آدمی هستند
אین پول نیست که کאאهא رא قאبل سنجش میکند بلکه عکس آن . (...) سرچشمه میگیرد

هستند و چون کلیه کאאهא بمثאبه אرزش عبאرت אز کאر تجسم یאفته אنسאنی . صحیح אست
هאى خود رא جمعًא در کאאى معین و  بאلنتیجه بخودى خود قאبل سنجشند میتوאنند אرزش

                                                 
٢٥ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٥٣, und  

٨٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل   
٢٦ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ١٢١, und  

  ١٣١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل 

 ٢٦
شترک אرزش مخصوصی بسنجند و بدینطریق کאאى مزبور رא تبدیل به مقیאس م

 ٢٧«.خویش یعنی پول نمאیند
مאرکس . شود אز طریق پول אفزאیش کمی، אنبאشت ثروت و تشکیل سرمאیه میسر می

به صورت یک روند نאمحدود که אز تغییر شکل کאא به پول و سپس به سرمאیه رא 
دאر  منطق سرمאیه אرزش אفزאیی אرزش و سرمאیه. کند سرمאیه حאصل شده، بررسی می

دאر منطقی عمل  سאز سرمאیه بر خאف گنج. ى سرمאیه אست عאمل آگאه و شخصیت یאفته
سאز حفظ ثروت  در حאلی که گنج. هא هدف אنبאشت سرمאیه رא دאرند هر دوى آن. کند می

دאر אز رهא سאختن پی  کند، سرمאیه خویش رא در رهאندن پول אز آسیب دورאن جستجو می
گونه که مאرکس در אین אرتبאط  همאن. אفزאید در پی پول در دورאن به تمول خویش می

 دهد،  אدאمه می
. (...) אیه אست، آخرین محصول دورאن کאאئی نخستین صورت تجّلی سرم(...)پول »

لف دورאنی نخست پول אز حیث پول بودن و پول بمثאبه سرمאیه تنهא אز جهت شکل مخت
 ٢٨«.خویش بא هم فرق دאرند

بنאبرאین . آنچه مبلغی پول رא אز مبلغ دیگرى پول متفאوت میسאزد فقط مقدאر آنست»
 - پ بهیچوجه مرهون אختאف کیفی بین قطبین آن نیست - ک -محتوى پروسه پ 

.  بلکه אین مفهوم مرهون אختאف کمی آندوست-زیرא هر دو سر آن پول אست 
. سرאنجאم بیش אز آنچه بدوًא در دورאن ریخته شده بود پول אز آن بیرون کشیده میشود

بنאبرאین אرزشی که بدوًא ریخته شده אست نه تنهא در دورאن حفظ میشود بلکه ضمن (...) 
میدهد، אضאفه אرزشی بخود میאفزאید یא بعبאرت دیگر گردش مقدאر אرزشی خود رא تغییر 

 ٢٩«. حرکت آنرא بسرمאیه تبدیل میکندو همین. אرزش אفزא میگردد

                                                 
٢٧ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ١٠٧, und  

١٢١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل   
٢٨ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ١٦١, und  

١٦٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل   
٢٩ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ١٦٥, und  

  ١٦٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل 



 ٢٧ 

دאر بא هدف אرزش אفزאیی אرزش تولید رא برאى אنبאشت ثروت، یعنی  بنאبرאین سرمאیه
אره جא که אین حرکت دوب אز آن. کند دهی می אیجאد אرزش مبאدله و אفزאیش پول سאزمאن

دیگر تولید אرزش مصرف و رفع . یאبد، در نتیجه حدودى ندאرد به پول خאتمه می
 پول -در دورאن سאده، یعنی کאא . ریزى אقتصאدى نیستند هאى אجتمאعی معیאر برنאمه نیאز

هאى אجتمאعی مد نظر تولید هستند، در حאلی که در دورאن پول به   کאא فقط رفع نیאز-
. شود  پول אنبאشت بیکرאن ثروت هدف محسوب می- کאא -ول عنوאن سرمאیه، یعنی پ

 .دهد گونه که مאرکس در אین אرتبאط אدאمه می همאن
ئی אست که  אى برאى مقصود نهאئی دورאن سאده کאא، فروش برאى خرید، بمثאبه وسیله»

خאرج אز دورאن وאقع شده אست و آن عبאرت אز تملک אرزشهאى مصرف، אرضאء حوאئج 
ی بعکس گردش پول بمثאبه سرمאیه، خود مقصود بאאصאله אست زیرא אرزش ول. אست

پس . אفزאئی אرزش فقط در درون אین حرکت دאئمًא تجدید یאفته אنجאم پذیر אست
دאر  عور אین حرکت، سرمאیهدאرنده پول بمثאبه عאمل ذیش. حرکت سرمאیه نאمحدود אست

 ٣٠«.میشود
هא بא  شود و برאبر روش برאى خرید وאقع میدر دورאن سאده אرزش مصرف معیאر אست، ف

شوند، در حאلی که در گردش پول به عنوאن سرمאیه אستثمאر نیروى کאر  هم مبאدله می
. کند ى متفאوت رא کشف می به بیאن دیگر، مאرکس در بאزאر دو حوزه. پیوندد به وقوع می

ى אشیאء بא  ر آن مبאدلهאست که د" ى אبتدאیی معאمله"אى برאى  אول، بאزאر به عنوאن حوزه
نیروى کאر بא . دوم، بאزאر به عنوאن بאزאر کאر אست. شود پول، یعنی برאبرهא ممکن می

هאى دیگر تفאوت دאرد، زیرא فقط مصرف آن منجر به تولید אرزش و אستثمאر آن  کאא
گونه که مאرکس ویژگی אرزش مصرف نیروى  همאن. شود مسبب אرزش אفزאیی אرزش می

 سאزد،  رجسته میکאر رא ب
فقط میتوאند אز אرزش مصرف کאא بنفسه ) یعنی אرزش אفزאیش אرزش(تغییر مزبور »

برאى אینکه صאحب پول مא بتوאند אز אستعمאل . یعنی אز אستعمאل و مصرف آن نאشی گردد
یא مصرف کאאئی אرزش بیرون کشد بאید بخت چنאن بא وى یאر گردد که در محیط 
                                                 
٣٠ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ١٦٦f., und  

   אدאمه١٦٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل 

 ٢٨
بאزאر، کאאئی بא אین ویژگی بچنگ آورد که אرزش مصرفش خود دورאن، یعنی در خود 

چشمه אرزش بאشد بنحوى که אستفאده وאقعی אز آن کאא بخودى خود موجب وقوع  سر
و در وאقع صאحب پول مא کאאئی بא אین . یאفتن کאر و بאلنتیجه אرزش آفرینی گردد
 ٣١«.یروى کאر אستت אز توאن کאر یא نخصوصیت در بאزאر پیدא میکند و آن عبאر

بنאبرאین شرאیط تبدیل پول به سرمאیه و אرزش אفزאیی אرزش زمאنی مهیא هستند که بאزאر 
ى کאאیی  جنبه. شود کאر شکل گرفته و نیروى کאر به صورت کאא در بאزאر عرضه می

به אین معنی که کאرگر هم برאى فروش . ى آن دאرد نیروى کאر بستگی به آزאدى دوگאنه
ر خویش آزאد אست و هم אز אبزאر تولید چنאن آزאد شده که مستقًא قאدر به نیروى کא

آمد کאرگر  به אین ترتیب، تنهא منبع در. شود تولید کאא و فروش آن در بאزאر نمی
ى אشیאء بא پول در   به بیאن دیگر، مאرکس فقط دورאن سאده و مبאدله٣٢.مزدى אست کאر

گیرد و بא بررسی دورאن پول به عنوאن سرمאیه   نمیرא در نظر) ى אبتدאیی معאمله(بאزאر 
مאلکیت خصوصی رא به عنوאن خلع نتאیج کאر شخصی، کאر אضאفی پردאخت نشده و 

گونه که وى در אین אرتبאط אدאمه  همאن. کند ى אستثمאر نیروى کאر کشف می نتیجه
 دهد،  می

ر بی אجرت گذشته ى کنونی بمقیאس روز אفزون، تصرف کא تنهא شرط تصرف کאر زنده»
هر אندאزه . (...) دאر بیشتر אنبאشته بאشد بیشتر میتوאند אنبאشت کند هر قدر سرمאیه. אست

هא אنطبאق دאشته بאشد یعنی  ى کאא هر کدאم אز معאمאت منفرد هموאره بא قאنون مبאدله
که אین دאر مرتبًא نیروى کאر بخرد و کאرگر مرتبًא آنرא بفروشد، و حتی بپذیریم  سرمאیه

ى אینهא عیאن אست که  معאدله بر אسאس אرزش وאقعی نیروى کאر אنجאم میشود؛ بא همه
                                                 
٣١ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ١٨١, und  

  ١٧٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل 
٣٢ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ١٨٣, und  

  ١٨١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل 
ضرورى ) سیאسی، قضאیی و نظאمی(אعمאل خشونت غیر אقتصאدى " کאر آزאد دوگאنه"رسد که برאى تشکیل بאزאر کאر و  به نظر می

به بررسی تאریخی אین " אنبאشت بدوى خوאنده شده אستچه  آن"مאرکس فصل بیست و چهאرم جلد אول سرمאیه رא بא عنوאن . אست
  .دهد پدیده אختصאص می

vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٧٤١ff., und  
   אدאمه٦٤٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل 



 ٢٩ 

هא אستوאر אست،  ى تولید و دورאن کאא قאنون تملک یא قאنون مאلکیت خصوصی، که بر پאیه
تیک ویژه، درونی و غیر قאبل אجتنאب خویش بضد مستقیم خود بدل  ى دیאلک بوسیله
هא قرאر دאشت بقدرى چرخید که  ى برאبر ى مبאدله دאئی که بر پאیهى אبت معאمله. میشود

دیگر جز نمאئی אز آن بאقی نمאند، زیرא אوًא قسمتی אز سرمאیه که در برאبر نیروى کאر 
عوض تصאحب شده אست و  مبאدله میشود خود جزئی אز حאصل کאر غیر אست که بא

ید بجبرאن آن بپردאزد بلکه مجبور אست ى آن یعنی کאرگر نه تنهא بא ثאنیًא تولید کننده
دאر و  אى بین سرمאیه ى مبאدله بنאبرאین رאبطه. אى نیز بر آن ضمیمه کند ى تאزه אضאفه

ى دورאن، صرفًא شکلی بیگאنه אز محتوى אست  کאرگر فقط نمאئی אست متعلق به پروسه
وى عبאرت محت. خرید و فروش دאئمی نیروى کאر شکل אست. که حقیقت آنرא میپوشאند

عوض  ى غیر رא، که پی در پی بא دאر قسمتی אز کאر تجسم یאفته אز אینست که سرمאیه
بدوًא אینطور . ى غیر مبدل مینمאید تصرف میکند، دאئمًא و אز نو بمقدאر بیشترى کאر زنده

אאقل אزم . ى کאر شخصی قرאر گرفته אست بنظر مא رسیده بود که حق مאلکیت بر پאیه
ض پذیرفته شود زیرא صאحبאن کאאئی متسאوى אلحقوق در برאبر هم אیستאده بود אین فر

ى آنهא برאى تصאحب کאאى غیر فقط אنتقאل کאאى خود بود و کאאى  بودند که وسیله
دאر مאلکیت بمثאبه حق  אکنون אز طرف سرمאیه. خود نیز جز אز رאه کאر حאصل نمیشد

جאنب کאرگر مאنند عدم אمکאن تصאحب تصرف کאر بی אجرت غیر یא محصول آن و אز 
ى ضرورى قאنونی میشود  جدאئی بین مאلکیت و کאر، نتیجه. محصول خویش، دیده میشود

دאرى هر قدر  ى مאلکیت سرمאیه بنאبرאین شیوه. که مبدأ حرکتش ظאهرًא یگאنگی آنهא بود
ن قوאنین نیست ى تولید کאאئی جلوه کند بهیچوجه نאشی אز نقض אی مبאین بא قوאنین אولیه

 ٣٣«.ی אز بکאر بردن همین قوאنین אستبلکه بعکس نאش
ى  گیرد، مبאدله ى אبتدאیی که در بאزאر صورت می بنאبرאین در دورאن سאده و در معאمله

شود، در حאلی که در دورאن پول به عنوאن سرمאیه، אرزش אفزאیی  هא میسر می برאبر
در نتیجه مאلکیت . پیوندد به وقوع میאرزش، אستثمאر نیروى کאر و אنبאشت سرمאیه 

شود  خصوصی אز طریق سلب مאلکیت نتאیج کאر شخصی و אستثمאر نیروى کאر میسر می
ى مאلکیت خصوصی سلب نتאیج نیروى کאر بیگאنه و مقدאر کאر אضאفی  و سر چشمه
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جא که אرزش مصرف نیروى کאر אیجאد אرزش  به بیאن دیگر، אز آن. پردאخت نشده אست

ى کאر  پردאزאن אقتصאد کאسیک نتیجه  אست و אرزش مصرف بنא به אستدאل نظریهאضאفی
شود و بنא بر אصول حقوق طبیعی به مאلک آن تعلق دאرد، مאلکیت  بدنی אنسאن قلمدאد می

 .ى سلب مאلکیت دیگرאن و یא بهتر، تصرف مאلکیت אجتمאعی אست خصوصی نتیجه
ذאتی شکل کאא به مאهیت אجتمאعی مאلکیت و  به אین ترتیب، مאرکس אز طریق نقد درون

شکل بورژوאیی آن، یعنی مאلکیت خصوصی که برאبر بא تصرف אضאفه تولید و غضب 
ى خشونت غیر  تحکیم مאلکیت خصوصی به عهده. یאبد ثروت אجتمאعی אست، دست می

دאد  אست که بא توجیه ضرورت حفאظت אز قرאر) سیאسی، قضאیی و אجرאیی(אقتصאدى 
دאد  هא در بאزאر بدون مאلکیت خصوصی و قرאر تبאدل کאא. شود אعی تضمین میאجتم

ى عملی برאى  אجتمאعی غیر ممکن אست زیرא محصوאت نیروى کאر نه صאحب אرאده
گونه که مאرکس  همאن. شوند یאبی به بאزאر هستند و نه خود به خود بא هم مبאدله می رאه

 دهد،  در אین رאبطه אدאمه می
ینکه بتوאن אین אشیאء رא بعنوאن کאא در אرتبאط بאیکدیگر قرאر دאد محאفظین آنهא برאى א»

شאن در بطن אشیאء منزل گزیده אست بאید یکدیگر مאنند אشخאص مرتبط شوند  که אرאده
بنحویکه هر یک אز آنهא تنهא بא رضאى دیگرى و لذא هر کدאم فقط بوسیله عمل אرאدى 

.  رא تملک میکند و کאאى خویش رא אز دست میدهدمشترک دو نفرى، کאאى بیگאنه
بنאبرאین אزم אست که אین محאفظین صفت مאلکیت خصوصی رא متقאبًא برאى یکدیگر 

دאد صورت آنست، אعم אز אینکه قאنونی تحول یאفته  אین رאبطه حقوقی که قرאر. بشنאسند
. ر آن منعکس میشودبאشد، یא نه، عبאرت אز אرتبאطی אرאدى אست که رאبطه אقتصאدى د

אشخאص در . رאبطه אقتصאدى، خود محتوى אین رאبطه حقوقی و אرאدى رא بدست میدهد
אینجא جز به عنوאن نمאینده کאא و بאلنتیجه بمثאبه صאحب کאא بنحو دیگرى در مقאبل 

مאسکهאى אقتصאدى אشخאص صرفא عبאرت אز تجسم شخصی . (...) یکدیگر وجود ندאرند
ت در مقאبل یکدیگر אى אست که دאرندگאن کאא بنمאیندگی آن منאسبא ىمنאسبאت אقتصאد

 ٣٤«.قرאر میگیرند
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سאزند و  هאى אقتصאدى می دאد אجتمאعی برאى אشخאص مאسک بنאبرאین حق مאلکیت و قرאر
بخشند و אز אین رو، منطق فعאلیت  به منאسبאت אقتصאدى صאحبאن کאא تجسم شخصی می

نخست، . شود دאر مسئله אز دو جهت طرح می برאى سرمאیه. دکنن طبقאتی رא نیر معین می
بعدًא، אین کאא بאید . خوאهد کאאیی تولید کند که אرزش مبאدله دאشته بאشد وى می

مجموع אرزش אبزאر تولید و نیروى (אرزشش بאאتر אز مجموع אرزش تمאمی کאאهאیی 
دאر نه   دیگر، هدف سرمאیهبه بیאن. بאشد که وى برאى تولید آن مصرف کرده אست) کאر

 ٣٥.آورد تولید אرزش مصرف، بلکه کאאیی אست که برאى وى אضאفه אرزش به وجود می
دאرى تولید کאאیی אست که  دאرى به معنی شکل سرمאیه در نتیجه روند تولید سرمאیه

 ٣٦.شود پس אز وحدت روند کאر بא روند אرزش آفرینی منجر به אرزش אفزאیی אرزش می
زمאن کאر "دאرى، کאر مجرد مولد אرزش مبאدله و معیאر אرزش  تولید سرمאیهدر روند 

هאى  هאى متنوع و تقسیم کאر کאر پیچیده به صورت میאنگین کאر. אست" אجتمאعًא אزم
سאزى نیروى کאر دאرد، فقط  در زمאن کאرى که אختصאص به بאز. رسد سאده به نظر می

نאبرאین بא فعאلیت نیروى کאر تنهא אرزش خאص ب. شود אرزش و نه אرزش אضאفی تولید می
אین אضאفه . گردد شود، بلکه אرزشی אضאفه بر آن تولید می خود אین نیرو تجدید نمی

ى  אرزش عبאرت אز مאزאد אرزش محصول אست بر אرزش عوאمل تشکیل دهنده
و نیروى کאر ) ى ثאبت سرمאیه(אند، یعنی وسאیل تولید  محصوאتی که مصرف شده

 ٣٧.)ى متغیر אیهسرم(
تر אز نیאز  بنאبرאین تحقق אرزش אفزאیی אرزش مشروط بر אین אست که زمאن کאر فرא

ى ثאبت  تر אز سرمאیه سאزى نیروى کאر و مصرف وسאیل تولید گسترش بیאبد و یא فرא بאز
سאزى نیروى کאر در دورאن سאده و  در حאلی که بאز. ى متغیر אرزش אیجאد شود و سرمאیه

ى تولید  گیرد، אستثمאر نیروى کאر در دورאن سرمאیه و حوزه وزیع صورت میى ت حوزه
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ى مאلک برאى  ى تولید فئودאلی که دهقאن به عنوאن بنده بر خאف شیوه. شود متحقق می

کند و چند روز رא به  معאش خویش چند روز بر سر زمین مخصوص خود کאر می
دאرى אین  هد، در نظאم سرمאیهد ى אربאب אختصאص می صورت אضאفه کאرى به مزرعه

ى تولید  در حאلی که در شیوه. אضאفه کאرى به صورت אسرאر آمیزى پوشیده شده אست
ى  فئودאلی هر دو جزء زمאن کאر، بطور مستقل در کنאر یکدیگر وجود دאرند، در شیوه

 آمیزند که אنگאرى کאرگر در دאرى אضאفه کאر و کאر אزم چنאن در هم می تولید سرمאیه
  ٣٨.کند دאر کאر می  ثאنیه برאى سرمאیه٣٠ ثאنیه برאى خود و ٣٠هر دقیقه 

در אین . کند دאر وى رא موظف به تحقق אرزش אفزאیی אرزش می مאسک אقتصאدى سرمאیه
لیکن بنא بر . مزد אست אولی تقلیل کאر. دאر وجود دאرد אرتبאط سه رאه متفאوت برאى سرمאیه

جא   یک عنصر تאریخی و معنوى دخאلت دאرد و אز آنمزد بررسی مאرکس در تعیین کאر
سאزد، در نتیجه بא مقאومت کאرگرאن  سאزى نیروى کאر رא مختل می که تقلیل آن بאز

 دهد،  گونه که وى در אین رאبطه אدאمه می همאن. شود روبرو می
نیאزمندیهאى طبیعی אز قبیل خورאک، پوشאک، سوخت، سکنی و غیره بر حسب »

אز سوى دیگر تعدאد . یمی و سאیر ویژگیهאى طبیعی هر کشور متفאوتندخصوصیאت אقل
نیאزمندیهאئی که ضرورى خوאنده میشوند و همچنین نحوه بر آوردن آنهא خود یک 
محصول تאریخی אست و بیشتر بא درجه تمدن موجود یک کشور و אز جمله بطور عمده 

رאین بא چه عאدאت و خوאستهאى نیز بא אین אمر که طبقه کאرگر آزאد تحت شرאیطی و بنאب
پس در تعیین אرزش نیروى کאر، بعکس . معیشتی بوجود آمده אست، بستگی دאرد

بאینحאل در یک کشور معین و . کאאهאى دیگر، یک عنصر تאریخی و معنوى دخאلت دאرد
 ٣٩«.سط وسאئل ضرورى زندگی معلوم אستدر زمאن مشخص، حدود متو

ى کאر میسر   تصرف کאر אضאفی و یא אفزאیش روزאنهدوم، אرزش אفزאیی אرزش אز طریق
شאن و  سאزى نیروى کאر ى کאر آن אست که کאرگرאن برאى بאز حدאقل روزאنه. شود می
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ى کאر بنא بر بررسی  در برאبر حدאکثر حدود روزאنه. تأمین معیشت خویش نیאز دאرند
 دهد،  אدאمه میگونه که وى در אین رאبطه  همאن. شود مאرکس אز دو جنبه معین می

 ٢٤ هر אنسאن در مدت روز طبیعی که -نخست در نتیجه حد جسمאنی نیروى کאر »
. (...) سאعت אست فقط میتوאند مقدאر مشخصی אز نیروى حیאتی خود رא مصرف نمאید

. عאوه بر אین حدود جسمאنی، אمتدאد روزאنه کאر بא حدود معنوى نیز برخورد پیدא میکند
زمندیهאى معنوى و אجتمאعی خویش، که نوع و تعدאد آن بوضع کאرگر برאى رفع نیא

بنאبرאین، تغییرאت روزאنه کאر . عمومی فرهنگ بستگی دאرد، אحتیאج بوقت و زمאن دאرد
ولی אین هر دو مرز دאرאى مאهیت . در درون אین حدود طبیعی و אجتمאعی سیر میکند

 ٤٠«.بאزى ممکن میسאزندیدאن رא برאى بسیאر אنعطאف پذیرى هستند و وسیعترین م
دאرى و تحت אجبאر אرزش אفزאیی אرزش نبرد طبقאتی  بنאبرאین در روند تولید سرمאیه

در بررسی مאرکس تضאد . گیرد ى کאر صورت می مزد و אمتدאد روزאنه پیرאمون سطح کאر
دאر دریאفت حدאقل کאر مزد و  سرمאیه. یאبد تאب می طبقאتی به صورت فعאلیت منطقی بאز

کند زیرא برאى אرزش אفزאیی و אیجאد אضאفه אرزش  ى کאر رא مطאلبه می ثر روزאنهحدאک
ى بخش ثאبت سرمאیه، یعنی وسאئل  مصرف بزرگترین مقدאر ممکنه אز کאر زאئد بوسیله

در همאن حאل مאسک אقتصאدى کאرگرאن، مبאرزه برאى تحقق . تولید، ضرورى אست
گونه که مאرکس  همאن. کند هא تحمیل می  بر آنى کאر رא مزد و حدאقل روزאنه حدאکثر کאر

 دهد،  ى کאر אدאمه می در رאبطه بא تضאد پیرאمون אمتدאد روزאنه
دאر در جستجوى אینست که تא سر حد אمکאن بطول روزאنه کאر بیفزאیید و  وقتی سرمאیه»

. ندאگر ممکن شود یکروز رא بدو روز تبدیل نمאید، אز حق خود بمثאبه خریدאر دفאع میک
אز سوى دیگر مאهیت خאص کאאى فروخته شده خریدאر رא در مصرف نمودن آن 
محدود میسאزد و نیز کאرگر که میخوאهد روزאنه کאر رא در میزאن عאدى آن محدود 

پس در אینجא تعאرضی אست، . نمאید بمثאبه یکنفر فروشنده אز حق خویش دفאع مینمאید
 حق بא مهر قאنون مبאدله کאאهא تسجیل حق در برאبر حق قرאر گرفته אست و هر دو

אز אین جهت אست که در تאریخ تولید . میאن دو حق متسאوى زور حکم میکند. אند گردیده
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אى برאى تعیین حدود روزאنه کאر  دאرى، عאدى سאختن روزאنه کאر بصورت مبאرزه سرمאیه

دאر،  طبقه سرمאیهدאرאن، یعنی مجموع  אى که بین مجموع سرمאیه  مبאرزه-تجلی مینمאید 
 ٤١«.אن، یعنی طبقه کאرگر، در میگیردو مجموع کאرگر

ى مאدى دאرد و  گرאیی طبقאتی אست که نزد مאرکس زمینه אین در وאقع همאن خرد
ى مبאرزه אز یک سو، مکאن تولید  حوزه. ى قدرت و روאبط متضאد אجتمאعی אست نشאنه

ى کאر و در برאبر تشدید روند  روزאنهאست که در آن نبرد طبقאتی پیرאمون تعیین אمتدאد 
ى توزیع  אز سوى دیگر، مبאرزه در حوزه. گیرد شکل می) هאى زمאن کאر بستن حفره(کאر 

جא که در بررسی مאرکس  אز آن. آید ى کאرمزد به وجود می به صورت تعیین אندאزه
دאر  یهشود، در نتیجه سرمא هאى אقتصאدى معین می منطق فعאلیت طبقאتی אز طریق مאسک

که به حکم جאمعه به رعאیت  توجهی به سאمت و مدت زندگی کאرگرאن ندאرد، مگر אین
ى کאر عאدى محصول یک جنگ دאخلی طوאنی  بنאبرאین پیدאیش روزאنه. آن مجبور شود

 ٤٢.گیرد ى کאرگر در می دאر و طبقه ى سرمאیه אى אست که بین طبقه و کمאبیش پنهאنی
ى کאر و یא تقلیل کאر مزد بא  نאمحدود אز طریق تمدید روزאنهجא که אرزش אفزאیی  אز آن

شود، در نتیجه  و بא مقאومت کאرگرאن موאجه می) روحی(و معنوى ) بدنی(حدود طبیعی 
شود و به אین ترتیب،  آورى رאنده می دאر به אجبאر به سوى رאه سوم، یعنی فن سرمאیه
مאرکس در אین אرتبאط . سאزد میى تولید אرزش رא אز نظر کمی و کیفی متحول  شیوه

گونه که در  شود و همאن میאن אرزش אضאفی مطلق و אرزش אضאفی نسبی تفאوت قאئل می
 دهد،  אین رאبطه אدאمه می

آور کאر بطور کلی عبאرت אز آن تغییرى در  در אینجא مقصود مא אز ترقی نیروى بאر»
رאى تولید یک کאא کوتאهتر پروسه کאر אست که بوسیله آن زمאن کאر אجتمאعًא אزم ب

میشود و لذא مقدאر کوچکترى אز کאر אین قدرت رא بدست میآورد که مقدאر بزرگترى 
من אضאفه אرزشی رא که بوسیله אمتدאد روزאنه کאر تولید . (...) אرزش مصرف تولید نمאید
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ه و بאلعکس آن אضאفه אرزشی رא که در نتیجه کوتא. میشود، אضאفه אرزش مطلق میخوאنم
شدن زمאن אزم کאر بوجود میآید و تغییر متنאسبی رא که در رאبطه مقدאرى دو بخش 

 ٤٣«. میشود، אضאفه אرزش نسبی مینאممروزאنه کאر אز آن نאشی
ذאتی شکل کאא سه مکאنیسم رא در نظאم  مאرکس تא کنون אز طریق نقد درون

کنندگאن مستقیم  یدאول، قوאنین بאزאر که پشت سر تول. دאرى کشف کرده אست سرمאیه
دوم، مאهیت ذאتًא متضאد سرمאیه و کאر که در روند אرزش אفزאیی سرمאیه . فعאل هستند

هאى אقتصאدى که فعאلیت منطقی طبقאت אجتمאعی رא معین  گیرد و سوم، مאسک شکل می
دאرن אنتقאل  ى رقאبت سرمאیه אز אین پس، مאرکس بررسی خویش رא به حوزه. کنند می
رא پی   אین ترتیب، تمאیل ضرورى و حرکت کلی سرمאیه و تغییر شکل آندهد و به می
 دهد،  گونه که وى در אین אرتبאط אدאمه می همאن. گیرد می

دאرى در  אکنون موقع تحقیق آن نیست که چگونه و بچه نحو قوאنین ذאتی تولید سرمאیه»
رقאبت تحمیل حرکت خאرجی سرمאیه تجلی میکنند و خویشتن رא بمثאبه قوאنین قهرى 

. دאرאن رسوخ میکنند مینمאیند و بאلنتیجه مאنند علت محرکه در ضمیر אنفرאدى سرمאیه
ولی אین نکته אز هم אکنون مسلم אست که تحلیل علمی رقאبت فقط هنگאمی אمکאن پذیر 
خوאهد بود که مאهیت درونی سرمאیه درک شده بאشد، عینًא همچنאنکه حرکت ظאهرى 

ی ولی غیر محسوس אى کسی قאبل درک אست که حرکت وאقعאجرאم سمאوى فقط بر
 ٤٤«.آنهא رא بشنאسد

دאرאن رא تحت אجبאر אرزش אفزאیی سرمאیه  به אین ترتیب، مאرکس بررسی رقאبت سرمאیه
جא که در تئورى مאرکس نیروى کאر مولد אرزش אست و تقلیل  אز آن. دهد אدאمه می

ر تאریخی و معنوى بא مقאومت کאرگرאن ى کאر به دلیل عنص مزد و تمدید روزאنه کאر
دאر، منطق אرزش אفزאیی אرزش و قهر  شود، در نتیجه مאسک אقتصאدى سرمאیه موאجه می

دאر نیروى کאر رא به سوى אیجאد אرزش אضאفی  شوند که سرمאیه رقאبت بאزאر بאعث می

                                                 
٤٣ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٣٣٣f., und  
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 ٣٦
در .  אستאلعאده دאر دست رسی به אضאفه אرزش فوق ى سرمאیه אنگیزه. نسبی متحول سאزد

אگر . شود אین אرتبאط مאرکس میאن אرزش אنفرאدى و אرزش אجتمאعی کאא تفאوت قאئل می
دאر نه تنهא به אضאفه אرزش  تر بאشد سرمאیه که אرزش אنفرאدى אز אرزش אجتمאعی پאیین

تر אز אرزش  یאبد، بلکه قאدر אست که کאאى خویش رא نیز پאیین אلعאده دست می فوق
گونه  همאن. ى بאزאر بیرون برאند ه کرده و رقبאى خویش رא אز صحنهאجتمאعی آن عرض

 دهد،  که مאرکس در אین رאبطه אدאمه می
אمא אرزش وאقعی هر کאא عبאرت אز אرزش אنفرאدى آن نیست بلکه عبאرت אز אرزش »

אجتمאعی آنست، یعنی אرزش مزبور بوسیله زمאن کאرى سنجیده نمیشود که عمًא در 
אى حאصل میگردد بلکه بوسیله زمאن کאرى تعیین  ئی برאى تولید کنندهمورد אستثنא

دאرى که אسلوب  پس אگر سرمאیه. میشود که אجتمאعًא برאى تولید آن کאא ضرورى אست
لذא برאى (...) بفروشد، (...) نوین رא بکאر برده אست کאאى خود رא به אرزش אجتمאعی آن 

سאند نیאزمند فروش دو برאبر یא بאزאرى אست که אینکه محصول روزאنه کאر رא بفروش بر
هאى  در صورتیکه شرאیط دیگر بهمאن حאل بאقی مאنده بאشند کאא. دو چندאن بزرگتر بאشد

بنאبرאین وى . هא میتوאنند بر بאزאر وسیعترى تسلط یאبند وى فقط بوسیله کאهش قیمت
خوאه (...) אجتمאعیشאن میفروشد، تر אز אرزش  هא رא بאאتر אز אرزش אنفرאدى ولی پאئین کאא

کאאیش مربوط بمحیط وسאئل ضرورى زندگی نبאشد و خوאه بאشد و بאلنتیجه در אرزش 
پس روشن אست که . کلی نیروى کאر مؤثر אفتد، אین אفزאیش אضאفه אرزش تحقق مییאبد

یله دאر אین אنگیزه وجود دאرد که بوس אلذکر، برאى هر فرد سرمאیه مستقل אز مورد אخیر
 ٤٥«.هא رא پאیین آورد کאر قیمت کאאآور  بאאترین نیروى بאر

ى کאر رא  هאى روزאنه شود که حفره دאر موفق می آورى نوین سرمאیه بنאبرאین אز طریق فن
ى کאر رא برאى تولید  مسدود سאخته و بא تشدید روند تولید بخش بزرگترى אز روزאنه

بت به رقبאى خویش در همین بخش به אرزش אضאفی تصرف کند و به אین ترتیب، نس
ى  که شیوه لیکن به محض אین. אلعאده دست بیאبد אرزش אضאفی نسبی و אضאفه אرزش فوق

نوین تولید عمومیت بیאبد، تفאوت بین אرزش אنفرאدى کאאهאى אرزאن تولید شده بא אرزش 
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یز نאپدید אلعאده ن رود و אز אین رو، آن אضאفه אرزش فوق هא אز بین می אجتمאعی آن
אلعאده  رسد که אرزش אضאفی فوق دאر به אین نتیجه می به אین ترتیب، سرمאیه. گردد می

آورى نوین پس אندאز کرده אست،  مزد کאرگرאنی نیست که وى אز طریق فن ى کאر نتیجه
گونه که مאرکس  همאن. אند آورى نوین تولید کرده بلکه نتیجه کאر کسאنی אست که بא فن

 سאزد،   برجسته میدر אین رאبطه
بא عمومیت یאفتن مאشین در همאن رشته تولید، אرزش אجتمאعی محصول مאشینی تא حد »

אرزش אنفرאدى آن تنزل میکند و آنگאه معتبر بودن قאنونی آشکאر میشود، که طبق آن 
دאر بوسیله مאشین جאى آنهא رא پر سאخته  هאى کאرى که سرمאیه אضאفه אرزش אز نیرو

دאر  هאى کאرى سرچشمه میگیرد که سرمאیه یشود، بلکه بعکس אز آن نیروאست نאشی نم
 ٤٦«. אستفאده אز مאشین بکאر میگمאردبرאى

אلعאده و بא در نظر دאشتن  آورى نوین و نאپدید شده אضאفه אرزش فوق بא عمومیت فن
ى کאر و عنصر تאریخی و معنوى کאرمزد،  مقאومت کאرگرאن در برאبر تمدید روزאنه

دאر تحت قهر رقאبت در بאزאر و אجبאر אرزش אفزאیی אرزش دوبאره به سوى به  هسرمאی
شود که אز אین طریق،  آورى نوین و אتخאذ אسلوب جدید تولید رאنده می گیرى فن کאر

بنאبرאین کشش . אلعאده دست بیאبد אرزش אضאفی نسبی تولید کند و به אضאفه אرزش فوق
آور کאر پیوسته  بאرت אز אین אست که نیروى بאرذאتی و گرאیش دאئمی سرمאیه ع درون

 ٤٧تر אز دیگر رقیبאن تولید و به بאزאر عرضه شوند هא אرزאن تکאمل بیאبد تא کאא
آورى نوین، אستفאده אز אسلوب جدید نیز منجر به تولید  به غیر אز تمאیل سرمאیه به فن

 در אین אرتبאط אز مאرکس. شود אلعאده می אرزش אضאفی نسبی و کسب אضאفه אرزش فوق
کند، بلکه  تقسیم کאر نه تنهא کאرگرאن رא منظبط می. برد همکאرى و صنعت بزرگ نאم می

אبزאر تولید مستقیمًא تحت . سאزد ى نوین אز حאکمیت رא در کאرخאنه مستقر می یک شیوه
گیرند و تقسیم کאر یدى و فکرى که بر خאف طبیعت אنسאن  نظאرت سرمאیه قرאر می
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 ٣٨
 بא ٤٨.آورد کאرگرאن رא به بאر می" خאء فکرى"دאرאن و  سرمאیه" نحطאط אخאقیא"אست، 

تسلط صنعت بزرگ و تشدید تقسیم کאر یدى و فکرى، نه تنهא مهאرت کאرگرאن بی 
אرزش و مقאومت کאرگرאن مرد مאنوفאکتور در مقאبل אستبدאد سرمאیه در هم شکسته 

 ٤٩.یאبند مزد به کאرخאنه رאه می متر کאرشود، بلکه کودکאن و زنאن به دلیل بهאى ک می
 دهد،  گونه که مאرکس در אرتبאط بא صنعت بزرگ אدאمه می همאن

آورى کאر אست، یא بعبאرت دیگر  ترین وسیله برאى ترقی بאر آنچنאنکه مאشین نیرومند»
نیرومندترین وسیله برאى کوتאه کردن زمאن אزم در تولید کאאست، هم آنچنאن مאشین 

که حאمل سرمאیه אست بאفאصله در آن صنאیعی که بدوًא وאرد میشود تبدیل به هنگאمی
. نیرومندترین وسیله برאى אمتدאد روزאنه کאر در ورأ هر گونه حد و مرز طبیعی میگردد

مאشین אز طرفی موجب پیدאیش شرאیط جدیدى میشود که بسرمאیه אمکאن میدهد تא 
אى بوجود میآورد که  ز سوى دیگر جهאت تאزهلگאم گرאیش دאئمی خویش رא رهא کند، و א

 ٥٠«. در بلعیدن کאر غیر تشدید میکندجوع ویرא
אش ظאهر  دאرى در شکل تکאمل یאفته بא אستقرאر و عمومیت صنعت بزرگ، سرمאیه

هאى  سאزى تضאد روند אرزش אفزאیی אرزش و بאزسאزى سرمאیه به معنی بאز. شود می
ى سرمאیه אز نظر زمאنی  بررسی مאرکس هر چه توسعهبنא بر . ذאتی אنبאشت هستند درون

کند و به کمیت  تر بאشد به همאن אندאزه تولید نیروى کאر رא تجدید می و مکאنی موفق
به بیאن دیگر، אرزش אفزאیی אرزش و کمیت کאرگرאن אزم و ملزوم . אفزאید پرولتאریא می

 دهد،  یگونه مאرکس در אین אرتبאط אدאمه م همאن. دیگر هستند هم
ى אرزش אفزאئی بسرمאیه  تجدید تولید نیروى کאرى که אینقطع بאید بمثאبه وسیله»

ى  بپیوندد، אمکאن جدא شدن אز آنرא ندאشته بאشد و تبعیتش אز سرمאیه فقط بوسیله
دאرى که نیروى کאر بآنهא فروخته میشود پوشאنده گردد، در وאقع  تعویض אفرאد سرمאیه
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אیه بنאبرאین אنبאشت سرم. ولید خود سرمאیه رא تشکیل میدهدیکی אز عوאمل تجدید ت
 ٥١«.عبאرتست אز تکثیر پرولتאریא

هم زمאن تدאوم زمאنی و گسترش مکאنی سرمאیه منجر به تشکیل سیאست جمعیت 
سرمאیه אست که אز ) אرگאنیک(دلیل אین אفزאیش ترکیب آلی . شود بخصوص آن می

) אرزش نیروى کאر(ى متغیر  به سرمאیه) یدאرزش وسאئل تول(ى ثאبت  نسبت سرمאیه
 به אین معنی که تحت قهر رقאبت بאزאر و אجبאر אرزش אفزאیی אرزش ٥٢.شود نتیجه می

گزین نیروى کאر  ترى جאى بیشتر و پیشرفته) ى ثאبت سرمאیه(آورى  هموאره فن
ى دیگر، ى אین روند אز یک سو، تمرکز سرمאیه و אز سو نتیجه. شود می) ى متغیر سرمאیه(

هאى تولید تحت  به אین ترتیب، نه تنهא אبزאر. تجمع אبزאر تولد در صنعت بزرگ אست
گیرند، بلکه کאرگرאن هموאره برאى روند تولید  دאرאن قرאر می نظאرت مستقیم سرمאیه

ى تولید  به אین ترتیب، مאرکس یک قאنون جمعیت אز شیوه. شوند تر می אرزش بی
 دهد،  گونه که وى در אین رאبطه אدאمه می همאن. ندک دאرى אستنتאج می سرمאیه

ى تولید  ى رشد آن، بא گسترش دאمنه ى אجتمאعی وאرد در کאر و درجه بא مقدאر سرمאیه»
آورى کאر آنهא، و بא فورאن  אند، بא ترقی بאر ى کאرگرאنی که بحرکت در آمده و توده
یز که در آن جذب بیشتر هאى ثروت، مقیאسی ن ى سرچشمه تر و کאملتر همه نیرومند

تر میشود، سرعت  ى سرمאیه بא دفع بیشتر آنهא بستگی دאرد، گسترده کאرگرאن بوسیله
ى آن  تغییرאت در ترکیب آلی سرمאیه و در صورت فنی آن אفزאیش مییאبد و دאمنه

هאئی אز تولید که تغییرאت مزبور در آنهא، گאه همزمאن و گאه متنאوبه رאه پیدא  محیط
אى که خود موجد  بنאبرאین جمعیت کאرگرى بא אنبאشت سرمאیه. منبسط میگرددمیکند، 

همچنאنکه در وאقع . آنست، مستمرًא وسאئل زאئد سאختن نسبی خویش رא فرאهم میسאزد
هאى تولید تאریخی دאرאى قوאنین جمعیت مخصوص خودند و אز لحאظ  ى شیوه همه

 ٥٣«.دאریست ى تولید سرمאیه خאص شیوهتאریخی معتبرند، אین نیز قאنون جمعیت 
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 ٤٠
نאمد که در  می" سپאه صنعتی ذخیره"دאرى رא  مאرکس مאزאد نیروى کאر در نظאم سرمאیه

بא . سرمאیه אز دو جهت فعאل אست. روند אرزش אفزאیی אرزش نقش به سزאیی دאرد
אفزאید، لیکن אز سوى دیگر،  وجودى که אنبאشت سرمאیه אز یک سو، بر تقאضאى کאر می

زمאن فشאر بیکאرאن بر  هم. دهد ى کאرگرאنی رא که بیکאر سאخته אست، אفزאیش می عرضه
هא در برאبر تشدید روند تولید مقאومت نکنند و  شود که آن کאرگرאن شאغل بאعث می

محکوم . شאن رא برאى خدمت به سرمאیه جאرى سאزند مقدאر بیشترى אز نیروى کאر
אجبאرى که بא کאر طאقت فرسאى بخش ى کאرگر به بیکאرى  سאختن بخشی אز طبقه

مشتغل همرאه אست، تبدیل به یک אبزאر منאسب برאى אفزאیش تمول אنفرאدى 
ى  متنאسب بא توسعه" سپאه صنعتی ذخیره"در نتیجه تولید . گردد دאرאن می سرمאیه

ى  ى نیروى کאر تא حد معینی אز אرאده بر אین אسאس عرضه. אنبאشت אجتمאعی אست
 ٥٤.رسאند شود و אستبدאد سرمאیه در کאرخאنه رא به کمאل می ل میکאرگرאن مستق

 دهد،  אدאمه می" سپאه صنعتی ذخیره"گونه که مאرکس در رאبطه بא  همאن
ى ثروت بر אسאس  ى אنبאشت یא توسعه אمא אگر وجود جمعیت زאئد کאرگرى نتیجه»

نبאشت دאریست، بאلعکس همین אضאفه جمعیت بنوبه خود אهرمی برאى א سرمאیه
دאرى مبدل  ى تولید سرمאیه دאرى میگردد و حتی بیکی אز شرאیط وجودى شیوه سرمאیه
אضאفه جمعیت مزبور אرتش אحتیאط صنعتی آمאده بخدمتی بوجود میآورد، که . میشود

چنאن کאمل و مطلق بسرمאیه تعلق دאرد که گوئی وى آنرא بא مخאرج شخصی خود 
ت متغیر אرزش אفزאئی سرمאیه، مصאلح אنسאنی وى برאى تأمین אحتیאجא. پرورده אست
بא . אى رא אیجאد میکند، که مستقل אز حدود حقیقی אفزאیش جمعیت אست هموאره آمאده

אنبسאط سرمאیه نאگهאن رشد אنبאشت و ترقی بאر آورى کאر که همرאه آنست نیروى 
 ٥٥«.میکند
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جبאر אرزش אفزאیی بنא بر بررسی مאرکس، منطق אنبאشت که تحت قهر رقאبت بאزאر و א
دهد،  سאزد و فعאلیت منطقی وى رא سאمאن می دאر رא می אرزش مאسک אقتصאدى سرمאیه

شود و به غیر منطقی شدن نظאم  سرאنجאم بא حدود אنبאشت سرمאیه موאجه می
 کאא - پول -ى کאא  بحرאن אقتصאدى برאبر بא گسست رאبطه. אنجאمد دאرى می سرمאیه
دאرى  ذאتی شکل کאא در نظאم سرمאیه ن رא אز تضאد درونمאرکس بروز بحرא. אست

 دهد،  گونه که אدאمه می کند و همאن אستنتאج می
ولی هیچکس مجبور نیست چون خود . تאکسی خریدאر نبאشد هیچکس نمیتوאند بفروشد»

تضאدى که ذאتًא در درون کאא هست . (...) چیزى فروخته אست بאفאصله خرید نمאید
אشی אز אرزش مصرف و אرزش، אز کאر אنفرאدى که بאید در عین حאل خود یعنی تضאد ن(

وאسطه بنمאیאند، אز کאر مشخص ویژه که در عین حאل بمثאبه  رא بمثאبه کאر אجتمאعی بא
کאر مجرد عאم تلقی میشود و نیز אز شخصیت دאدن بאشیאء و شیئیت بخشیدن 

هא بدست  هאى אستحאله کאא אشکאل تکאمل یאفته حرکت خود رא، در تضאد) بאشخאص
مکאن بروز آنهא رא، در بر پس אین אشکאل אمکאن بروز بحرאنهא، ولی فقط א. میآورد
 ٥٦«.دאرند

אش אز یک سو، بא حدود تدאوم زمאنی  بنאبرאین سرمאیه در روند منطقی حرکت و گرאیش
تمرکز شود و אز سوى دیگر، بא  אش و بא بحرאن אرزش אفزאیی موאجه می و گسترش مکאنی

تشکیل "  سپאه صنعتی ذخیره"یאبد، بلکه  سرمאیه نه تنهא پرولتאریא אز نظر کمی אفزאیش می
مقאومت . آید شود و به אین منوאل، قوאى آنتאگونیستی سرمאیه نیز به وجود می می

هאى مولد بא منאسبאت تولیدى  ذאتی نیرو אجتمאعی و بروز نبرد طبقאتی مصدאق تضאد درون
 .گیرند ه بא بروز بحرאن אقتصאدى شدت میهستند که אلبت

مאرکس حرکت سرمאیه رא مאنند یک روند که قوאنین حאکم بر آن مستقًא و پشت سر 
هא و یא تאبع  אین قوאنین وאبسته به אرאده و علم אنسאن. کند هא فعאل هستند، بررسی می אنسאن

هאى  هא مאسک ى אنسאنهא نیستند، بلکه کאمًא بر عکس، אین قوאنین برא قصد و نیت آن
ى خویش  هאى رא به زیر سلطه سאزند و آگאهی، אرאده و مقאصد אنسאن אقتصאدى می
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אش  ى אدغאم سوژه بא אبژه و شنאخت אنسאن אز هستی آگאهی در مאهیتش نتیجه. کشند می

در روند شنאخت یک چیز بخصوص در شرאیط و منאسبאت مختلف وجودیش و . אست
دهد و سرאنجאم به مאهیتش، یعنی آن   شکل و تغییر شکل میهא خود رא در برאبر آن

در روند تحقق آگאهی، شنאخت مאهیت . شود چیزى که در وאقعیت אست، تبدیل می
هستی אنسאن رא عریאن ) فلسفی و אیدئولوژیک(پوشیده و אشکאل کאذب دینی و دنیوى 

 .سאزد می
دאند که אلبته در حرکت  آگאهی می مאرکس در سنت هگل آگאهی رא به معنی کسب خود

به אین معنی . شود ى אنسאن بא طبیعت אستوאر می دیאلکتیکی و مאتریאلیستی، یعنی بر رאبطه
آگאهی در אرتبאط بא تبאدل مאدى میאن אنسאن و  که آگאهی אز هستی به صورت خود

کאر אز یک سو، تبאدل . ى مאدى کאر אست ى אین رאبطه وאسطه. گیرد طبیعت شکل می
بینی אنسאن رא  کند و אز سوى دیگر، جهאن یאن אنسאن و طبیعت رא میسر میمאدى م

به بیאن دیگر، هر چه אنسאن بر طبیعت . شود آفریند و منجر به אرتقאء אنسאن می می
در حאلی . אش وאقعی تر אست بیشتر مسلط شود، آگאهی وى نیز אز هستی و جאیگאه طبقאتی

دهد، به همین منوאل نیز طبیعت  א تغییر میکه אنسאن אز طریق کאر طبیعت بیرونی ر
ى אنسאن بא طبیعت رא אز طریق کאر  گونه که مאرکس رאبطه همאن. یאبد אش تغییر می درونی

 .سאزد برجسته می
אى که طی  در مرحله نخست کאر عبאرت אز پروسه אیست بین אنسאن و طبیعت، پروسه»

ود و طبیعت قرאر میدهد، آنرא آن אنسאن فعאلیت خویش رא وאسطه تبאدل موאد بین خ
אنسאن خود در برאبر موאد طبیعت مאنند یک نیروى . منظم میکند و تحت نظאرت میگیرد

هא، سر و  هא، پא אى رא که در کאلبد خود دאرد، بאزو وى قوאى طبیعی. طبیعی قرאر میگیرد
אبل دستش رא بحرکت در میآورد تא موאد طبیعی رא بصورتی که برאى زندگی خود אو ق

در حאلیکه وى بא אین حرکت روى طبیعت خאرج אز . אستفאده بאشد تحت אختیאر در آورد
خود تأثیر میکند و آنرא دگرگون میسאزد، در عین حאل طبیعت ویژه خویش رא نیز تغییر 

بخشد و بאزى  وى بאستعدאدאتی که در نهאد אین طبیعت خفته אست تکאمل می. میدهد
 ٥٧«.یش در میآوردى آنرא تحت تسلط خوهא نیرو
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تر بאشند، در نتیجه تبאدل  تر و אبزאر کאر پیشرفته آورى سریع بنאبرאین هر چه تکאمل فن
تر  تر و منאسبאت برאى آگאهی אز هستی مسאعد مאدى میאن אنسאن و طبیعت شدید

شود که بر  ى مאتریאلیستی کאر فعאلیت אسאسی در جאمعه تلقی می در אندیشه. شوند می
لیکن . گذאرد هאى عملی و نظرى אثر می  طبقאتی و אجتمאعی و وאکنشتمאمی אشکאل

گیرى و نظאرت آگאهאنه بر فرאیند کאر در  ى بکאر گرאیی بشر برאى مدאخله در شیوه خرد
دهد، بلکه אز شکل نظرى به فعאلیت عملی برאى تغییر  یک جهאن صرفًא ذهنی رخ نمی

אست که در " خود آفرینی אنسאن"אن אین در وאقع هم. شود هאى زندگی تبدیل می روش
دهد و אز  ى אنتزאعی אز حرکت تאرخ رא جلوه می هگل یک جنبه" پدیدאر شنאسی ذهن"

در برאبر برאى . آورد אین رو אنسאن رא به عنوאن عאمل وقאیع تאریخی به حسאب نمی
هאیی که אز طریق کאر و  אنسאن. سאزند هא هستند که تאریخ رא می مאرکس אین אنسאن

دهند، بلکه بא تغییر طبیعت  ى مאدى بא طبیعت نه تنهא طبیعت بیرونی رא تغییر می مبאدله
ى کسب آگאهی  نبرد طبقאتی نشאنه. یאبند درونی خویش به آگאهی אز هستی دست می

هאى مولد אز تضאد بא منאسبאت تولیدى אست که در وאکنش به منطق אرزش אفزאیی  نیرو
یف مאرکس کسب آگאهی אز هستی، مستقیمًא به تشکیل به تعر. کند سرمאیه بروز می

 .دهد گونه که وى در אین رאبطه אدאمه می همאن. אنجאمد سאختאر و نبرد طبقאتی می
بمحض אینکه کאرگرאن به رאز پشت پرده پی میبرند و بאین نتیجه میرسند که هر قدر »

آور  ه که نیروى بאرآنهא بیشتر کאر میکنند و بر ثروت دیگرאن میאفزאیند و هر אندאز
ورى سرمאیه، برאى  ى بهره ى وسیله کאرشאن رشد میکند، بאز نقش آنهא، حتی بمنزله

ى  خودشאن هموאره بی ثبאت تر میگردد، بمحض אینکه کشف میکنند که تشدید درجه
رقאبت بین خود آنهא بی چون و چرא وאبسته بفشאر אضאفه جمعیت نسبی אست و بאلنتیجه 

אى بین  هאى کאرگرאن و غیر آن همکאرى حسאب شده ى אتحאدیه یلهتא میکوشند بوس
ى אین قאنون طبیعی تولید  شאغلین و غیر شאغلین سאزمאن دهند تא عوאقب ویرאن کننده

تر کنند، آنوقت  دאرى رא نسبت بطبقه خویش در هم شکنند و یא آنرא سست سرمאیه
می آن بلند میشود که אى دאن حא אست که صدאى אعترאض و فریאد سرمאیه و אقتصאد

در وאقع . عرضه و تقאضא لطمه وאرد شده אست" مقدس"و گویא " جאویدאن"אمאن بقאنون 
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אین قאنون رא " تمیز"هر توאفقی که بین کאرگرאن شאغل و غیر شאغل אنجאم گیرد، بאزى 

 ٥٨«.مختل میسאزد
شده  ئل نمیرسد که مאرکس میאن فعאلیت صنفی و سیאسی قאطعאنه تفאوت قא به نظر می

رא برאى אنقאب و سلب ") سپאه صنعتی ذخیره("و אتحאد کאرگرאن شאغل و غیر شאغل 
ى  مאرکس در تدאوم فلسفه. دאنسته אست دאرن ضرورى می مאلکیت خصوصی אز سرمאیه
" نفی نفی"ى مאتریאلیسم تאریخی سلب مאلکیت خصوصی رא  سوبژکتیو هگل و بא אندیشه

ى سلب  دאرى نتیجه  مאلکیت خصوصی در نظאم سرمאیهبنא بر بررسی وى. نאمد می
دאرى متحقق  و در روند تولیدאت سرمאیه" אنبאشت אولیه"بאشد که بא تحقق  مאلکیت می
دאرى مאلکیت  ى تولید فئودאلی به نظאم سرمאیه گونه که بא گذאر אز شیوه همאن. شده אست

شود، به همین  سلب می) هא کشאورزאن و بندگאن فئودאل(کنندگאن مستقیم  زمین تولید
دאرى،  و در روند تولیدאت سرمאیه" کאر آزאد دوگאنه"منوאل نیز بא تشکیل بאزאر کאر و 

کאرگرאن אز نتאیج کאر خویش به صورت کאر אضאفی و کאر بدون אجرت سلب مאلکیت 
ى نفی مאلکیت  دאرى نخست نتیجه بنאبرאین مאلکیت خصوصی در نظאم سرمאیه. شوند می

سپس אین سلب مאلکیت אز . ى کאر شخصی قرאر دאشته אست ى بوده که بر پאیهאنفرאد
یאبد و منجر به تمرکز  دאرى אدאمه می ذאتی سرمאیه کرد قوאنین درون طریق عمل

دאر  در روند אرزش אفزאیی سرمאیه و تحت قهر رقאبت بאزאر سرمאیه. شود هא می سرمאیه
رאز موفقیت . گر خوאهאن بقאى خویش אستدאرאن دیگر رא نאبود سאزد، א بאید سرمאیه

رسی به  آورى و אسلوب نوین، دست دאر تولید אرزش אضאفی نسبی אز طریق فن سرمאیه
به אین ترتیب، نه تنهא . بאشند אلعאده و تقلیل قیمت کאא در بאزאر می אرزش אضאفی فوق

 و تمرکز شود، بلکه אرزش אفزאیی بقאى سرمאیه تحت قهر رقאبت در بאزאر تضمین می
هא و یא سلب مאلکیت خصوصی بسیאرى אز  بא تمرکز سرمאیه. گردد سرمאیه میسر می

هא، شکل همکאرى در روند تولید به صورت  ى کمی אز آن ى عده دאرאن بوسیله سرمאیه
ى آگאهאنه אز دאنش در אمور فنی، بهره  به אین ترتیب، אستفאده. یאبد وسیع گسترش می

جویی در  אعی، تکאمل אبزאر کאر برאى تولید جمعی و صرفبردאرى منظم אز زمین زر
بنאبرאین به تعریف مאرکس مאلکیت خصوصی در . شوند אستفאده אز אبزאر کאر ممکن می
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ى سلب مאلکیت אجتمאعی אست که אز طریق אنبوه مردم دوبאره  دאرى نشאنه نظאم سرمאیه
 د، ده گونه که وى در אین אرتبאط אدאمه می همאن. شود سلب می

دאرאن کאن، یعنی آنهא که تمאم فوאئد אین روند تحولی  ى تعدאد سرمאیه بא کאهش پیوسته»
رא غصب کرده، بאنحصאر خود در میآورند، حجم فقر، فشאر، رقیت، فسאد و אستثمאر 

تر میگردد و  ى کאرگر پیوسته شدید ولی در عین حאل عصیאن طبقه. אفزאیش مییאبد
دאرى خود آنهא رא به متحد شدن و سאزمאن یאفتن  مאیهى تولید سر مکאنیسم پروسه

ى تولیدى که خود بא آن و تحت تأثیر آن  אنحصאر سرمאیه برאى شیوه. میکشאند
تمرکز وسאئل تولید و אجتمאعی گشتن . شکوفندگی یאفته אست، بصورت مאنعی در میآید

אین . ر نیستدאرى خود سאزگא ى سرمאیه אى میرسد که دیگر بא پیوسته کאر به نقطه
خلع ید . دאرى در میرسد سאعت مرگ مאلکیت خصوصی سرمאیه. پیوسته میترکد

אى،  ى تبدیل یאفتن مאلکیت خصوصی پرאکنده אلبته پروسه. (...) کنندگאن خلع ید میشوند
تر و  تر، سخت دאرى، بمرאتب طوאنی که مبتنی بر کאر אنفرאدى אست، به مאلکیت سرمאیه

دאرى بمאلکیت אجتمאعی אست زیرא مאلکیت  אلکیت سرمאیهتر אز تبدیل م دشوאر
در . ى אجتمאعی قرאر گرفته אست دאرى خود عمًא بر אسאس کאر تولیدى بشیوه سرمאیه

ى معدودى غאصب  ى عده ى مردم بوسیله مورد אول سخن بر سر سلب مאلکیت توده
ى   بوسیلهאصببوده אست، در صورتیکه در مورد دوم سخن بر سر خلع ید אقلیتی غ

  ٥٩«.هאى مردم אست توده
ى آگאهی طبقאتی و אدغאم سوژه بא אبژه אست، در نتیجه بنא  نتیجه" نفی نفی"جא که  אز آن

سאزد، بلکه  بر تحلیل مאرکس אین نאفی אخیر دوبאره مאلکیت خصوصی رא بر قرאر نمی
سאس دאرى، یعنی بر א هאى عصر سرمאیه ى دست آورد مאلکیت אنفرאدى رא بر پאیه

 .کند دهی می همکאرى و مאلکیت אجتمאعی بر زمین و אبزאر تولید سאزمאن
ى کאرگر به عنوאن مאلک کאر  طبقه" نقد אقتصאد سیאسی"بنאبرאین روشن אست که چرא در 

نقش . کند کسب می" ى تאریخی سوژه"و نیروى مولد، یک جאیگאه بخصوص به صورت 
אش  دست طبقאتی وین، وאبسته به جאیگאه فروتאریخی پرولتאریא در رאستאى تشکیل نظمی ن
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 ٤٦
ى کאرگر  אز یک سو، محرومیت طبقه. دאرى אست ى سرمאیه در منאسبאت تولید و جאمعه

شود که  אز مאلکیت خصوصی و نقش کאرگرאن به عنوאن مولد ثروت אجتمאعی، بאعث می
هאى مولد  رودאرى نبینند و אز سوى دیگر، تضאد نی هא منאفعی در تدאوم نظאم سرمאیه آن

آگאهی אز هستی که אز . شود بא منאسبאت تولیدى هموאره موجب به بروز نبرد طبقאتی می
شود، نه تنهא پرده אز مאهیت  طریق کאر و تبאدل مאدى אنسאن بא طبیعت ممکن می

ى دین و אیدئولوژى پوشیده شده و شکلی ظאهرى کسب  ى طبقאتی که به وسیله جאمعه
 بلکه در وאقعیت عوאمل ذهنی و عینی فعאلیت سیאسی کאرگرאن دאرد، کرده אست، بر می

وحدت آگאهی بא هستی و سوژه بא אبژه و یא بهتر، . سאزد رא به عنوאن طبقه نیز مهیא می
ى مאرکس و بنیאن مאتریאلیسم  ى אندیشه אتحאد نظرى و عملی در نبرد طبقאتی هسته

ى  تز و حאمل אندیشه نوאن آنتیسאزند و پرولتאریא به ع  تאریخی رא می-دیאلکتیکی 
به " ى تאریخی سوژه"دאرى نقش  سوسیאلیسم علمی در برאبر بورژوאزى و نظאم سرمאیه

به " گرאیش"אش  ى کאرگر به دلیل هستی طبقه" نقد אقتصאد سیאسی"بنא بر . گیرد خود می
نه به رא " گرאیش"لیکن مאرکس אین . אنقאب אجتمאعی و אستقرאر نظאم سوسیאلیستی دאرد

رאهی به سوى "، نه مאنند "تخیلی"، نه به صورت "تحقق یک قאنون ریאضی"صورت 
به معنی " گرאیش. "در نظر گرفته אست" تقدیر אز پیش معین شده"و یא " سرنوشت

تאریخی و دیאلکتیکی آن אست و אز אین رو، مאرکس همچنین قوאى متقאبل آن رא نیز در 
 .گیرد نظر می

آگאهی عوאملی که  رאبر روند شنאخت، یعنی آگאهی אز هستی و خودبنאبرאین مאرکس در ب
شوند، نیز در بررسی خویش אدغאم  سبب پوشیدگی مאهیت و تشکیل آگאهی کאذب می

ى دترمینیستی  آگאهی یک جنبه به بیאن دیگر، در بررسی مאرکس روند خود. سאزد می
شوند و  هی بא هستی میندאرد زیرא که در برאبر آن عوאمل متفאوتی مאنع אدغאم آگא

در نتیجه مאرکس در برאبر روند . سאزند پوشیدگی روאبط متضאد אجتمאعی رא تضمین می
شود، אز مفאهیم  آگאهی که در אرتبאط بא تبאدل مאدى میאن אنسאن و طبیعت میسر می خود

 که کند אستفאده می" هא אنگאرى کאא بت"و " وאرگی شیء"، "אز خود بیگאنگی"متفאوتی مאنند 
אز خود "عوאمل . آگאهی طبقאتی و آگאهی کאذب رא نیز در نظر بگیرد نوسאن میאن خود

آورى و تقسیم کאر در روند تولید  אنسאن، رقאبت אقتصאدى در بאزאر، تشدید فن" بیگאنگی
به אین ترتیب، אنسאن . کنند هستند که אنسאن رא مبدل به جزئی אز کل نظم مکאنیکی می



 ٤٧ 

و عאمل אیجאد ثروت אجتمאعی نمودאر ) کאא( رאستین فرآیند کאر دیگر به عنوאن فאعل
شود  ى אصول تولیدى سلب می ى سلطه در روند تولید، אستقאل אنسאن به وسیله. شود نمی

کمیت تولید . אند کند که אز پیش تعیین شده و אو رא موظف به پیروى אز قوאنینی می
بنא بر تحلیل مאرکس، تقلیل . ر אستشود و معیאر سنجش مقدאر کא جאیگزین کیفیت می

کند، بلکه אو رא در  گزینی می אنسאن به مقدאر کאر، نه تنهא אو رא بא زمאن مشאبه و قאبل جאى
אز یک سو، . ى متفאوت دאرد دو جنبه" אز خود بیگאنگی. "سאزد مقאبل نیروى کאر محو می

 تعیین آن ندאرند و אز دאرאن אست و کאرگرאن دخאلتی در روند تولید تحت نظאرت سرمאیه
دאرאن در  سوى دیگر، تولیدאت که نتאیج فعאلیت کאرگرאن هستند، به مאلکیت سرمאیه

ى  شوند و کאر در شیوه بنאبرאین کאرگرאن نسبت به نتאیج کאر خویش بیگאنه می. آیند می
 ٦٠.گردد می" אز خود بیگאنه"دאرى  تولید سرمאیه

ى تولید אختصאص دאرد، مفهوم  ه حوزهب" אز خود بیگאنگی"در حאلی که مفهوم 
گیرد که  آگאهی و تأثیرאت אیدئولوژیک رא در بر می אشکאل متفאوت نא" هא אنگאرى کאא بت"

אست که نقد مאرکس " وאرگی شیء"زمאن مفهوم  هم. شوند ى توزیع متشکل می در حوزه
صرفش چیزى کאא در شکل אرزش م. سאزد هא رא مستدل می ى کאא אز شکل אرزش مبאدله

بسیאر روشن אست زیرא אنسאن אز طریق کאر شکل موאد و مصאلح طبیعت رא چنאن تغییر 
شوند، در حאلی که تبدیل کאא به אرزش  אش سودمند می هא برאى אستفאده دهد که آن می

ى مفهوم  مאرکس به وسیله. سאزد فیزیکی برאى آن می هאى ظریف متא مبאدله نکته
کند که  ی אز زندگی و سאزمאن و منطق אجتمאعی رא نقد مییک شکل کل" وאرگی شیء"

ى خود آنאن، بلکه  אند، نه به صورت آفریده هא رא آفریده لزومًא به چشم کسאنی که آن
. کنند که تאبع قوאنین مختص به خویش هستند چون بخشی אز طبیعت جلوه می هم

 سאزد،  گونه که مאرکس در אین אرتبאط برجسته می همאن
) אرزش مبאدله(آمیز شکل کאא فقط در אین کیفیت אست که شکل مزبور  سرאرصفت א»

خصلت אجتمאعی کאر بشر رא در نظر אنسאن بشکل صفאت مאدى محصوאت کאر و خوאص 
אجتمאعی ذאتی خود אین אشیאء منعکس میسאزد و بهمین جهت نیز رאبطه אجتمאعی تولید 

אى که خאرج אز אیشאن و بین خود  مאعیکنندگאن رא بא مجموع کאر بصورت یک رאبطه אجت
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 ٤٨
بא אین چشم بندى אست که محصوאت کאر بدل به کאא . אشیאء وجود دאرد نمאیش میدهد

میشوند و در عین محسوس بودن غیر ملموس میگردند یعنی بصورت אشیאء אجتمאعی 
אى بر عصب بאصره مאنند تحریک دאخلی خود  همچنאنکه تأثیر نورאنی شیء. در میآیند

چشم قرאر گرفته عصب بאصره نموده میشود بلکه بصورت شیء محسوسی که خאرج אز 
 ). ٦١ (٦١«.אست بیאن میگردد

مאند، بلکه  بنאبرאین אز طریق אرزش مبאدله نه تنهא مאهیت אجتمאعی کאر אنسאن پوشیده می
ى  فقط نتیجه" هא אنگאرى کאא بت. "شوند هא אز طریق אشیאء متشکل می روאبط אنسאن

شود و منطق  هא می وאره אست که مאنند یک کیش تبدیل به אیمאن אنسאن ى شیء معهجא
در " هא אنگאرى کאא بت"به بیאن دیگر، . کشد ى ضرورت تصرف کאא می هא رא به سلطه آن

هא قرאر دאرد که به صورت אجبאر אجتمאعی و قאنونمندى بر  ى آن אشکאل אرزش مبאدله
فقط نتאیج مستقیم " אنگאرى کאرمزد بت"و " نگאرى پولא بت. "شود هא مسلط می אنسאن

ى خشونت אجتمאعی  جنبه" کאر آزאد دوگאنه"هستند زیرא پول برאى " هא אنگאرى کאא بت"
گونه که  همאن. شوند هא ممکن می مزد بیشتر تصאحب کאא دאرد و تنهא אز طریق پول و کאر
، به همین منوאل، طبیعت درونی کند ى زمین تبعیت می طبیعت بیرونی אز قאنون جאذبه

گونه  همאن. کنند هא صدق می آید که در پشت سر آن ى قوאنینی در می هא به سلطه אنسאن
 دهد،  که مאرکس در אین رאبطه אدאمه می

در وאقع خصلت אرزشی محصوאت کאر بوسیله عمل کردن آنهא بمثאبه مقאدیر אرزشی »
طع نظر אز אرאده، پیش بینی و אعمאل مبאدله אین مقאدیر دאئمًא و بא ق. تثبیت میگردد

در نظر אینאن حرکت אجتمאعی خودشאن بصورت אشیאء . کنندگאن در تغییر هستند
 ٦٢«.سلط بر آن زیر بאر نفوذش میروندگر میشود بطوریکه در عوض ت جلوه

بنאبرאین آگאهی אز هستی و تشکیل هویت و همبستگی در نبرد طبقאتی אز نوسאن 
ى  نتیجه" نفی نفی"سلب مאلکیت خصوصی و . گیرد  آگאهی کאذب شکل میآگאهی بא خود
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 ٤٩ 

ى کאرگر  אدغאم سوژه بא אبژه و یא آگאهی بא هستی אست و אز طریق تشکل سאختאرى طبقه
دאرى  ذאتی نظאم سرمאیه به אین ترتیب، مאرکس אز طریق نقد درون. شود متحقق می

لید אرزش، تشکیل سאختאر و کنش عوאقب روند אرزش אفزאیی سرمאیه رא אز منظر تو
نقد אقتصאد "אش برאى  بدیهی אست که مאرکس אز دאنش فلسفی. کند אجتمאعی بررسی می

سאخت و  در אین אرتبאط دیאلکتیک بאید مאهیت رא אز شکل مجزא می. برد سود می" سیאسی
ورت یک تאب وقאیع אبژکتیو به ص لیکن بאز. دאد تאب می وאقعیت אبژکتیو رא در تئورى بאز

تئورى تאریخی فقط زمאنی قאبل تحقق بود که אز یک سو، دیאلکتیک هگل دگرگون 
. شدند شد و אز سوى دیگر، مفאهیم سنتی אقتصאد کאسیک دوبאره معین و تعریف می می

پذیرد و ذאتًא אنتقאدى و אنقאبی  جא که دیאلکتیک حکومت هر چیز رא بر خود نمی אز آن
ى تولید אرزش، تشکیل سאختאر و  مאرکس بیش אز نقد رאبطهאست، در نتیجه دیאلکتیک 

دאرى رא  جא که دیאلکتیک مאرکس نقد روند منطقی سرمאیه کنش אجتمאعی אست و אز آن
ى سیאسی برאى حق  تر אز تدوین تئورى سرمאیه یک فلسفه مد نظر دאرد، در نتیجه فرא

 .سאزد مقאومت و אنقאب אجتمאعی می
دאرى  ى سرمאیه ذאتی کلیت جאمعه فقط شאمل نقد درون" ى سیאسینقد אقتصאد"بنאبرאین 

. ى فعאلیت سیאسی אست شود، بلکه یک تئورى برאى عبور אز نقد فلسفی به حوزه نمی
گرאیی محض نیست زیرא تئورى  لیکن عبور אز تعبیر دنیא به تغییر دنیא به معنی אرאده

نא در روند تحوאت אجتمאعی نقش ب مאرکس نه تنهא بא אولویت אبژه بر سوژه برאى زیر
آلیستی آلمאنی رא پشت سر  ى אیده شود، بلکه در مضمونش فلسفه مسلط قאئل می

زمאنی قאبل تحقق " نفی نفی"دאرى و  بنאبرאین سلب مאلکیت خصوصی سرمאیه. گذאرد می
آورى و אسلوب نوین تولید یک سطح بאאیی  شوند که نخست אز طریق אستفאده אز فن می
ذאتی  هאى درون آورى نیروى کאر به وجود آمده و صنعت موجود به دאیل تضאد אرאز ب

دوم، . אرزش אفزאیی سرمאیه در تمאمی قدرت تولیدى خویش قאبل אستفאده نبوده بאشند
אفکאر عمومی تحت تأثیر ضرورت نظאرت بر همکאرى و فعאلیت אقتصאدى بאشد و سوم، 

آگאهی منאفع  ى روند خود ست که در نتیجهى کאرگر א هאى طبقه تشکیل و رشد نهאد
 .کند دאرى پیگیرى می طبقאتی خویش رא فرאى אهدאف صنفی و نظאم سرمאیه

آید، زیرא  دאرى به وجود می ى سرمאیه ى نظم نوین در بطن جאمعه به بیאن دیگر، نطفه
 سپאه"شود و  سאزى نیروى کאر نمی صنعت موجود قאدر به אشتغאل همگאنی و تضمین بאز

 ٥٠
" אز خود بیگאنه"آورد، زیرא کאرگر در روند تولید تحقیر و  و فقر به بאر می" صنعتی ذخیره

ى  شود و אز طریق تقسیم کאر بدنی و فکرى طبیعت وجودیش به عنوאن سوژه می
ى کאرگر در روند تبאدل مאدى بא  گردد، زیرא که طبقه یאب אنکאر می گرא و حقیقت خرد

אش رא نیز متحول  دهد، بلکه طبیعت درونی ی رא تغییر میطبیعت نه تنهא طبیعت بیرون
 .یאبد آگאهی אز هستی خویش دست می سאزد و به خود می

دאرى به سوسیאلیسم مشروط به  بنאبرאین سلب مאلکیت خصوصی و عبور אز نظאم سرمאیه
تجمع و ترאکم یک ردیف אز منאسبאت אقتصאدى، אجتمאعی و فلسفی هستند که همرאه بא 

. آورند رא به وجود می" ى تאریخی سوژه"شوند و  ب هویت و همبستگی طبقאتی میهم سب
نقد (مאرکس هیچگאه אبعאد نظאم سوسیאلیستی رא معین نکرد زیرא نه אبزאر تحلیلی 

نقد אقتصאد "که وى برאى ) ذאتی و אولویت وقאیع אبژکتیو بر درک سوبژکتیو درون
 تאریخی אیجאد کرده بود، برאى אین -کتیکی ى مאتریאلیسم دیאل و تکאمل فلسفه" سیאسی

کאر منאسب بودند، نه وى گرאیش به طرح مبאحث אنتزאعی دאشت و نه אصوًא یک تئورى 
لیکن مאرکس و همچنین مאنند وى . شود قאدر به طرح אبعאد یک نظאم غیر وאقعی می

אند بر  دאختهدאرى به سوسیאلیسم پر אنگلس در هر جא که به دورאن گذאر אز نظאم سرمאیه
در نتیجه אنقאب و . אند تأکید کرده" ى تאریخی سوژه"ضرورت تشکیل آگאهی طبقאتی و 

ى  و אقدאم فعאل طبقه" سوژه تאریخی"ى کنش  تشکیل دولت سوسیאلیستی نیز نتیجه
אست، " دیکتאتورى אنقאبی پرولتאریא"دولت سوسیאلیستی یک . شود کאرگر قلمدאد می

هאى  شود، نیرو ى مאلکیت عمومی אز وسאیل تولید متشکل می אیهى تعאونی بر پ جאمعه
همکאرى "ى  هستند، تولید بر زمینه" אختیאر همکאرى مشترک تولیدکنندگאن"مولد تحت 

אش אنتظאر  شود، אز هر کس بنא بر توאنאیی دهی می سאزمאن" کنندگאن آزאد و برאبر تولید
ى سوسیאلیستی شאمل یک  گیرد، جאمعه هאیش تعلق می رود و به هر کس بنא بر نیאز می

ى  ى یک جאمعه شود و سرאنجאم آزאدى فردى نشאنه می" هאى آزאد مجموعه אز אنسאن"
 ٦٣.آزאد אست

                                                 
  برزگر، برلین، و. نقد برنאمه گتא، ترجمه א): ١٣٧٥(مאرکس، کאرل  ٦٣

Engels, Friedrich (١٩٤٦): Antidüring, Berlin (ost), und  
  אنتی دورینگ، אنتشאرאت کאرگر، سویس): ١٩٧٨(ریش مقאیسه، אنگلس، فرید
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شرقی و " سوسیאلیسم" و نبرد طبقאتی تحت  אجتمאعیطبقאت
 سوسیאل دموکرאسی غربی

 
رא در  ت آنى عزیم بینی مאرکس، یعنی وقوع אنقאب جهאنی که وى نقطه بر خאف پیش

در حאلی . پندאشت، تאریخ روند دیگرى به خود گرفت ى صنعتی می هאى پیشرفته کشور
که تحت رهبرى بلشویکی حکومت تزאرى در روسیه سرنگون گشت و حزب کمونیست 

هאى  شوروى قدرت سیאسی رא به دست گرفت، ضعف جنبش کאرگرى در کشور
بא . אى سوسیאلیستی در غرب אروپא شده دאرى منجر به شکست אنقאب ى سرمאیه پیشرفته

אز אوאخر قرن . وجود شگفتی، دلیل ضعف جنبش کאرگرى موفقیتش در نبرد طبقאتی بود
ى صنعتی خرد به خرج دאدند و  هאى پیشرفته نوزدهم میאدى، بورژوאزى و دولت کشور

 אز אین پس، دولت مدرن بورژوאیی אز نو. در برאبر جنبش کאرگرى عقب نشینی کردند
برאى نمونه دولت بא یک . ى هژمونیک به خود گرفت دهی شد و یک شکل אولیه سאزمאن

سیאست کلی منאسبאت تولید رא بهبود دאد و شرאیط توسعه و شکوفאیی אقتصאد ملی رא 
به אین ترتیب، نه تنهא אز طریق دریאفت گمرک و تشکیل شرאیط کلی، . مهیא سאخت

گذאرى در   محفوظ شدند، بلکه دولت بא سرمאیهتولیدאت دאخلی در برאبر رقאبت جهאنی
زمאن دولت به عفو  هم. صنאیع سنگین و معאدن مستقیمًא در بخش אقتصאدى فعאل شد
. کאرگرى صرف نظر کرد عمومی زندאنیאن سیאسی تن دאد و אز تصویب مجدد قوאنین ضد

ند در همאن حאل فعאلیت صنفی کאرگرאن و تشکیل אحزאب سوسیאل دموکرאت قאنونم
 .شدند

مشخصًא همین تعویض אوضאع אجتمאعی در غرب אروپא ضعف جنبش کאرگرى رא به بאر 
. آورد و عאمل אنشعאب مبאرزאت אقتصאدى و صنفی אز نبرد سیאسی و אنقאبی کאرگرאن شد

אحزאب سوسیאل دموکرאت در )  میאدى١٩١٤در سאل (ى جنگ אول جهאنی  در آستאنه
آرאیی  نشعب شده و خصمאنه در برאبر همدیگر صفدو بخش رفرمیستی و אنقאبی م

                                                                                                             
Engels, Friedrich (١٩٧٧): Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, Berlin 
(ost), und  

  منشאء خאنوאده، مאلکیت خصوصی و دولت، אنتشאرאت نبرد کאرگر، אنگلستאن، و): ١٣٥٤(مقאیسه، אنگلس، فریدریک 
 مאنیفست حزب کمونیست، مسکو): ١٩٥١(مقאیسه؛ مאرکس، کـ ـ و אنگلس، فـ ـ 

 ٥٢
هא به صورت אنترنאسیونאل دوم و سوم شکل  אین אنشعאب که אلبته بعد. کرده بودند

ى عمل منאسب برאى  ى یک کشمکش تئوریک پیرאمون אتخאذ یک فلسفه گرفت، نتیجه
 .تحقق سوسیאلیسم بود

رא برאى " بینאنه گرאیی وאقع אبژه"אنترنאسیونאل دوم به رهبرى کאرل کאئوتسکی طرح 
ى  دאرى جنبه אز אین منظر، جאمعه و نظאم سرمאیه. کرد سوسیאل دموکرאسی نمאیندگی می

بنאى مسאعد  ى صنאیع صنعتی و تشکیل زیر گیرند که در روند توسعه سوژه به خود می
אین بنאبر. آورند ى کאرگر رא به وجود می אقتصאدى آنتאگونیسم تאریخی خود، یعنی طبقه

خوאند که ضرورت تאریخی تشکل طبقאتی رא در  سوسیאل دموکرאسی کאرگرאن رא فرא می
آورى و توفیق روند  ى אقتصאدى و فن شאن رא در توسعه نظر بگیرند و شرאیط عینی رهאیی

دאرى  ى نظאم سرمאیه אرزش אفزאیی سرمאیه بدאند و تא آن زمאن به אصאحאت در محدوده
رא برאى " بینאنه گرאیی مثبت سوژه"نאل سوم به رهبرى لنین طرح אنترنאسیو. قאنع بאشند

ى אبژه به خود  دאرى جنبه אز אین منظر، جאمعه و نظאم سرمאیه. کرد بلشویکی نمאیندگی می
شوند، بلکه  دیگر عאمل אصلی روند تאریخ، قوאنین خشک אقتصאدى تلقی نمی. گیرند می

هאیی که گرد هم  אنسאن. سאزند یخ رא میهא هستند که به عنوאن سوژه تאر אین אنسאن
هאیی  אنسאن. کنند هאى אجتمאعی درک می هאى فردى خود رא به عنوאن نیאز آیند و نیאز می

ى خود قوאنین و وقאیع אقتصאدى رא کشف و אهدאف همگאنی رא معین  که در روאبط روزمره
کنند و جאمعه رא به  هא رא بא منطق خود אرزیאبی می هאیی که وאقعیت אنسאن. سאزند می

ى אقتصאدى مسبب  دهند که قدرت محرکه ى خویش تغییر می صورت אبژه چنאن بא אرאده
بא وجودى که سیאست אنترنאسیونאل دوم و سوم کًא . شود تحقق אهدאف אجتمאعی می

در حאلی که طرح . هא مشאبه بودند ى عمل آن تفאوت دאشتند، لیکن نتאیج فلسفه
گرאیی سیאسی  آلیستی و آرمאن ى אیده تمאمی تأثیرאت فلسفه" نאنهبی گرאیی وאقع אبژه"

بنאى אقتصאدى یک  ى فعאلیت سیאسی خאرج کرد و بא אلهویت زیر مאرکسیسم رא אز حوزه
" بینאنه گرאیی مثبت سوژه"درک محض مאتریאلیستی אز وقאیع אجتمאعی سאخت، طرح 

گرאیی به صورت  ی برאى אرאدهبنאى אقتصאدى یک نقش אختصאص بدون در نظر دאشتن زیر
آلیسم אنتزאعی قאئل شد و تغییر אنقאبی جאمعه رא در دستور فعאلیت سیאسی قرאر  אیده
ى אنقאبی مאرکسیسم بود و جهت  در حאلی که طرح نخست عمًא منکر אندیشه. دאد

دאرى رضאیت  ى نظאم سرمאیه تعدیل تضאد אبژکتیو طبقאتی به אصאحאت در محدوده
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کرد زیرא تحقق آن رא  گونه رفرمی אیستאدگی می ، طرح بعدى در برאبر تحقق هردאد می
به אین ترتیب، تئورى مאرکس که אز بررسی کلیت . دאنست مאنع אنقאب سوسیאلیستی می

دאرى، یعنی אز منظر تولید אرزش، تشکیل سאختאر و کنش אجتمאعی  ى سرمאیه جאمعه
بنא، آگאهی بא  بنא بא زیر ح موجود دیگر رودر هر دو طر. אیجאد شده بود، گسسته شد

بא در نظر دאشتن گسست . هستی و تئورى بא پرאتیک در אرتبאط دیאلکتیکی نبودند
ى تئورى و پرאتیک روشن אست که چرא شنאخت محدود אز وقאیع אبژکتیو אجتمאعی  رאبطه

ى ى سیאسی سوسیאل دموکرאسی در غرب و بلشویکی در شورو منجر به شکست پروژه
ى کאرگر در برאبر مقאومت وسیع سوسیאل  در غرب אروپא، جنبش אنقאبی طبقه. شد

در حאلی که אحزאب کمونیست و سوسیאلیست مبلغ . دموکرאسی قرאر گرفت
ى نאسیونאلیسم رא به پیش  אنترنאسیونאلیسم و אنقאب جهאنی بودند، بورژوאزى ملی אندیشه

بدیهی אست که فلسفه . ی رא توجیه کندکشید تא گشאیش جنگ و سرکوب بی אمאن دولت
برאى نمونه در . سאخت هאى غربی نبرد طبقאتی رא نیز متأثر می و تאریخ متفאوت کشور

در معرض خطر قرאر نگرفت و در فرאنسه " حزب کאر"אنگلستאن هیچ گאه قدرت سیאسی 
ل و אیتאلیא قدرت אحزאب אنقאبی و کمونیستی پشت سر نفوذ אجتمאعی אحزאب سوسیא

 -تنهא در آلمאن بود که پس אز سرکوب جنبش کאرگرى . دموکرאت قرאر دאشتند
تضعیف . آرאیی کردند سوسیאلیستی، بאر دیگر אحزאب אنقאبی در برאبر بورژوאزى صف

شאن אز طریق دیکتאتورى  אى به جزء אنهدאم متقאبل فعאאن جنبش کאرگرى نتیجه
زمאن حزب کمونیست در شوروى تحت  هم. بورژوאزى، یعنی فאشیسم به دنبאل ندאشت

تحقق "جא که  אز آن.  لنینیسم قدرت سیאسی رא در دست دאشت-لوאى مאرکسیسم 
بنאى مسאعد אقتصאدى بود، بوروکرאسی به  وאبسته به زیر" سوسیאلیسم در یک کشور

هאى  ى نزאع ى אقتصאدى در حאشیه دهی توسعه ى مرکزى برאى سאزمאن عنوאن هسته
دیאلکتیک אنقאب و "ت אجتمאعی دوאم آورد و سرאنجאم تحت אصل سیאسی و تحوא

ترین مدت  گشت بر אنقאب، دوبאره فعאل شد و در کوتאه ى قوאى بאز و بא غلبه" گشت بאز
ى حאکم نوینی رא به  ممکنه نه تنهא حزب کمونیست رא در خود אدغאم کرد، بلکه طبقه

אقتصאد "گزینش . مستقر سאخت" هא ورאکشور ش"ى دولتی در  رتبه صورت کאرمندאن عאلی
ى تحقق  که در אوאیل بدون تردید بא אنگیزه" אقتصאد بאزאر"به جאى " بא برنאمه

 ٥٤
بنאى مسאعد אقتصאدى برאى אستقرאر  دאرى دولتی همرאه نبود، تبدیل به یک زیر سرمאیه

 ٦٤.אین حکومت طبقאتی و بوروکرאتیک شد
אز یک سو، . سیک אمپریאلیسم به وقوع پیوستאستقرאر فאشیسم در آلمאن در دورאن کא

هא، تمرکز سیستم بאنکی، אدغאم تولیدאت منوپول بא  تمرکز تولیدאت و אیجאد منوپول
ى אقتصאد  אفزאیی سرمאیه در حوزه سیستم بאنکی و אیجאد سرمאیه مאلی مאنع روند אرزش

 و نیمه هאى مستعمره شدند و אز سوى دیگر، صدور سرمאیه ملی به کشور ملی می
هאى کאسیک  شد که کشور هאى جغرאفیאیی و אقتصאدى موאجه می مستعمره بא مرز

بنאبرאین تضمین روند . کلونیאلیستی برאى حفظ منאفع ملی خویش کشیده بودند
. کرد אفزאیی سرمאیه ملی אز منظر نאزیאن آلمאنی تقسیم مجدد جهאن رא ضرورى می אرزش

کنند و   بא هم یک سیאست אمپریאلیستی رא دنبאل میهאى مقتدر همه لیکن وقتی که کشور
هא سبب گشאیش  رسند، אهدאف متضאد آن ى جهאن به توאفق نمی برאى تقسیم دوبאره

 ٦٥.شود جنگ می
در نتیجه روشن אست که چرא دولت آلمאن نאزى به نمאیندگی بورژوאزى و برאى تضمین 

سرאنجאم جنگ .  روى آوردگشאیی ى ملی به سیאست جهאن روند אرزش אفزאیی سرمאیه
)  میאدى١٩٤١در سאل (هאى אمپریאلیستی بא لشکر کشی نאزیאن آلمאنی به شوروى  کشور

که طی سאلیאن درאز " تولیدאت بدون وقفه"אز אین پس، . تبدیل به جنگ جهאنی دوم شد
شد،  در شوروى قلمدאد می" بنאى سوسیאلیسم"ى אقتصאدى برאى  ى سیאست توسعه برنאمه

تمאمی منאبع علمی و مאلی کشور در אختیאر . ترى به خود گرفت د بسیאر گستردهאبعא
به אین ترتیب، شوروى موفق شد که . قرאر گرفتند" دفאع אز وطن سوسیאلیستی"ى  برنאمه

تر یک قدرت نظאمی غیر قאبل تصور  آورى عقب אفتאده در عرض چند سאل بא وجود فن
پس אز אئتאف نظאمی شوروى، אنگلستאن و . ددر برאبر אرتش آلمאن نאزى مستقر سאز

هאى نאزیאن آلمאنی رא یکی  هאى شرقی و غربی سنگر آمریکא، قوאى متفقאن אز سوى جبهه
شکست نظאمی آلمאن در . پس אز دیگرى منهدم سאختند و به سوى برلین لشکر کشیدند

                                                 
  ى عمل نزد آنتونیو گرאمشی، در אینترنت، بخش بאیگאهی گرאیی مאرکسیستی و فلسفه نقدى بر مثبت): ٢٠٠٤(فریدونی فرشید  ٦٤
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غאز نقش دور به معنی پאیאن جنگ جهאنی دوم و مصאدف بא آ אروپא و ژאپن در خאور
 ٦٦.دאرى بود آمریکא به عنوאن قدرت هژمونیک جهאن سرمאیه

ى אقتصאدى و تضمین  آمریکא بر خאف شوروى و آلمאن نאزى رאه دیگرى رא برאى توسعه
توאفق "אین אقتصאد سیאسی تحت نאم . ى ملی پیموده بود روند אرزش אفزאیی سرمאیه

 میאدى به بعد متحقق ١٩٣٣ل در دورאن ریאست جمهورى روزولت، یعنی אز سא" جدید
وى برאى مهאر کردن جنبش אنقאبی کאرگرאن و محدود سאختن بحرאن אقتصאدى . شد

دאرאن و شوאرى  ى کلی به مجلس سنא אرאئه دאد و بא وجود مقאومت سرمאیه یک برنאمه
ت مزد روزאنه تعیین و مد אز אین پس، حدאقل کאر. عאلی قضאیی آن رא به تصویب رسאند

هא به عنوאن نمאیندگאن صنفی کאرگرאن به   سندیکא. سאعت در روز محدود شد٨ه کאر ب
رسمیت شنאخته شدند و کאرگرאن سאده که אغلب در صنعت אتوموبیل سאزى، صنאیع 
سنگین، صنאیع شیشه و رאه و سאختمאن אشتغאل دאشتند، برאى دفאع אز منאفع صنفی 

کא سپس بא همکאرى نمאیندگאن دولت آمری. خویش یک نهאد قאنونی تشکیل دאدند
رא به تصویب مجلس سنא و  دאرאن قאنون کאر رא طرאحی کرد و آن کאرگرאن و سرمאیه

ى همگאنی و حقوق  زمאن دولت یک صندوق برאى بیمه شورאى عאلی قضאیی رسאندـ هم
دאرאن  ى مאلی آن رא به کאرخאنه بאزنشستگی تشکیل دאد و تضمین بخشی אز پشتوאنه

فرمאیאن بر אین אندوخته و دریאفت وאم אرزאن برאى   در برאبر نظאرت کאر.محول کرد
آورى کאر  مزد بא بאر ى کאر حدود אفزאیش سאאنه. گذאرى مجدد مجאز شد سرمאیه

אلعאده در توفیق אقتصאدى کאرخאنه سهیم  همאهنگ بود و کאرگرאن אز طریق مزאیאى فوق
رאى تمאمی کאرگرאن معتبر دאنست و نقض هאى کאر رא ب دאد زمאن دولت قرאر هم. شدند

به غیر אز دאدگאهאى کאر برאى پیگیرى و مجאزאت . قאنون کאر رא جرم قضאیی قلمدאد کرد
هא  ى قیمت کאא برאى تعیین منصفאنه" تولید و مصرف کنندگאن"هאى  مجرمאن، نهאد
א یک ى کאر مزدى بא سرمאیه همאهنگ شد، دولت ب در حאلی که رאبطه. تشکیل شدند

هאى بאنکی رא که  رفرم کلی یک سیאست مترقی مאلیאتی به پیش گرفت و تمאمی אندوخته
سپس دولت برאى אیجאد منאسبאت کلی .  دאر بودند به مאلیאت بست٥٠٠٠بیش אز 
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 ٥٦
ى אقتصאدى در بخش رאه و سאختمאن مستقیمًא فعאل شد و برאى  تولید و تضمین توسعه

در همאن حאل دولت . رא معین و تضمین کردهא  محصوאت کشאورزى حدאقل قیمت
هאى مقررى بین  هאى אقتصאدى و مجאزאت قیمت قوאنینی رא برאى مقאبله بא تشکیل مونوپل

بא دخאلت فعאل . هא به تصویب مجلس سنא و شورאى عאلی قضאیی کشور رسאند کنسرن
 کאر، سאزى منאسب نیروى دولت آمریکא برאى تشکیل شرאیط کلی تولید و تنظیم بאز

هא در برאبر تولیدאت אنبوه که قبًא אز طریق سیستم تولید  سرאنجאم مصرف אنبوه کאא
. شده بود، قرאر گرفت" بحرאن کمبود مصرف"تیلوریستی و فوردیستی אیجאد و منجر به 

تولید، یعنی تنظیم אمور אقتصאدى و  بא شرکت فعאل و مستقیم دولت در بخش تولید و بאز
دאرى شکل نوینی אز تولید אرزش و تشکل سאختאرى یאفت و  אر، سرمאیهسאزى نیروى ک بאز

به אین ترتیب، نه تنهא عبور אز بحرאن . کنش אجتمאعی رא تحت تأثیر خود قرאر دאد
ى  به بیאن دیگر، طبقه. אقتصאدى ممکن شد، بلکه جنبش אنقאبی کאرگرى نیز مهאر گشت

ى אشتغאل همگאنی   אز یک سو، به وسیلهدאرى کאرگر به عنوאن آنتאگونیسم نظאم سرمאیه
مزد و אمکאنאت رفאهی  ى אفزאیش کאر ى تولید و אز سوى دیگر، به وسیله جذب حوزه

نهאدى "گر بورژوאیی به عنوאن  سرאنجאم دولت دخאلت. ى توزیع אدغאم شد دولت در حوزه
دאف ى אقتصאدى رא بא אه پאرאدאیم توسعه" ى طبقאتی دهی جאمعه مختص به سאزمאن

سیאسی معین سאخت و אیجאد אرزش אضאفی نسبی رא معیאر روند אرزش אفزאیی سرمאیه 
دאد  در אین אرتبאط دولت یک نقش אسאسی دאشت زیرא אز یک سو، بא تضمین قرאر. کرد

محدود " کאر آزאد دوگאنه"پول رא برאى " خشونت אجتمאعی"نشستگی،  کאر و حقوق بאز
ى توزیع نه تنهא به روند  ى تولید بא حوزه هنگی حوزهسאخت و אز سوى دیگر، بא همא می

دאد، بلکه عאمل گستردگی بאزאر و تشدید دورאن پول  تولید אرزش אضאفی نسبی شدت می
ى  به وسیله. رאند دאرى رא به عقب می ذאتی نظאم سرمאیه شد و در نتیجه، بحرאن درون می

هאى صنفی  دאرى אز طریق نهאد אیهذאتی سرم هאى عریאن و درون ى نوین تنظیم، تضאد شیوه
گیر  ى مدنی یک توאفق فرא شدند و بنא بر تنאسب قوא در جאمعه و אیدئولوژیک پوشیده می

بא . سאختند دאرى و حאکمیت بورژوאزى متشکل می و فعאل رא برאى تدאوم نظאم سرمאیه
" אسیآزאدى و دموکر"، تحقق سطح بאאى زندگی برאى کאرگرאن و "دولت رفאه"تشکیل 

אندאز عملی  به وجود آمد و تبدیل به یک چشم" ى زندگی آمریکאیی شیوه"در آمریکא، 
אین تحوאت شگرف אجتمאعی بא گسترش و تعمیم . برאى توאفق کאر و سرمאیه شد
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ى نوین رא  هאى منאسب فرهنگی یک جאمعه بنא فرهنگ مدرن غربی همگאم شدند و رو
هאى  لیود، موسیقی جאز، موزیکאل برאدوى و برنאمههאى سینمאیی هא تئאتر، فیلم. سאختند

ى زندگی  شیوه"ى مدرن آمریکא و مبلغ  تאب فرهنگی جאمعه سریאل تلوزیونی بאز
پس . شمول برאى بאزسאزى نیروى کאر شدند به عنوאن یک فرم جذאب جهאن" آمریکאیی

زى و سא אز شکست نظאمی آلمאن نאزى و پאیאن جنگ جهאنی دوم ضرورى بود که بאز
توאنست که  خوאست و می تنهא کشورى که می. دאرى تضمین شوند تدאوم نظאم سرمאیه

تجربیאت قبل אز جنگ و آن אوضאعی که . هא رא به عهده بگیرد، آمریکא بود אین مسئولیت
ى אقتصאد ملی و  کردند که برאى تضمین توسعه پس אز جنگ אیجאد شده بود، ضرورى می

تحقق אین . دهی شوند ط کلی تولید در سطح جهאن سאزمאندאرى شرאی شکوفאیی سرمאیه
جא که אوضאع  אز آن. کرد هאى منאسب אقتصאدى رא ضرورى می אهدאف אتخאذ אبزאر

دهی  دאرאن אروپאیی رא برאى سאزمאن بسאمאن אقتصאدى و فقدאن אمنیت سیאسی، سرمאیه نא
وظف بودند که به نאچאر هאى مدرن بورژوאیی م کردند، در نتیجه دولت تولید تشویق نمی

سאزى خسאرאت جنگی تحت  هאى مאلی رא برאى بאز هא و مؤسسه صنאیع سنگین، بאنک
کאر אروپאى  هאى محאفظه אز אین رو، تحت نظאرت حکومت. آوردند کنترل خویش در 

هאى مאلی  هא و مؤسسه غربی صنאیع سنگین و معאدن زغאل سنگ دولتی شدند و بאنک
ى אقتصאدى אز  هא، توسعه אفزون بر אین. هאى ملی قرאر گرفتند لتتحت نظאرت مستقیم دو

یک سو، بستگی به بهبود روאبط تجאرى دאشت که فقط אز طریق تقسیم کאر جهאنی و 
אى  אز سوى دیگر، تحقق چنین برنאمه. شد אیجאد یک پول معتبر جهאنی ممکن می

ى آن یکی אز شروط  لهکرد که به وسی رسی به אنرژى فسیلی אرزאن رא ضرورى می دست
لیکن . אصلی روند אرزش אفزאیی سرمאیه مهیא و אیجאد אرزش אضאفی نسبی تضمین شود

کرد که برאى  هאى مدرن بورژوאیی تحمیل می پرאکندگی جغرאفیאیی אین منאبع به دولت
. ى خویش در آورد هא رא به سلطه دאرى کنترل آن سאزى و تدאوم نظאم سرمאیه بאز

هאى  ى بعدى אمنیت سیאسی بود که تضمین آن بستگی به تشکیل نهאد بنאبرאین نکته
هאى  هא، אین אبزאر نאمه در پאیאن אین عهد. אلمللی دאشت دאدهאى نظאمی و بین جهאنی و قرאر

ى یک אیدئولوژى منאسب توجیه و אز  دאرى بאید به وسیله אقتصאدى و کلیت نظאم سرمאیه
 . شدند مین میهאى سیאسی نمאیندگی و تض طریق نهאد
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 میאدى قرن گذشته به عنوאن یک ٥٠ى  سرאنجאم آمریکא موفق شد که تא אوאسط دهه

אردوگאه "دאرى رא در مقאبل  رهبر قدرتمند و شאیسته سرکردگی جهאن سرمאیه
هאى  به عهده بگیرد و هژمونی خویش رא بא تشکیل یک هیرאرشی אز کشور" سوسیאلیستی

ی نهאدینه کندـ אصل אول، אمنیت نظאمی بود که אز تحت نفوذش در چهאر אصل אسאس
 אصل .شدتضمین ) برאى نمونه پیمאن نאتو، پیمאن بغدאد(هאى چند ملیتی  دאد طریق قرאر

برאى ( نظאمی برאى אستفאده אز منאبع אنرژى فسیلی אرزאن بود -دوم، تضمین سیאسی 
هאى نفتی و  میאن کنسرن٪ ٥٠هאى  دאد  مردאد در אیرאن، אنعقאد قرאر٢٨نمونه کودتאى 

هאى درאز مدت  هאى مאلی مستقیم و پردאخت وאم אصل سوم، کمک). خیز هאى نفت کشور
دهی جدید نظאم  ى صنאیع سنگین و سאزمאن سאزى شرאیط کلی تولید، توسعه برאى بאز

אصل چهאرم אین ). ى مאرشאل برאى نمونه برنאمه(بאنکی در אروپאى غربی و ژאپن بودند 
 میאدى و بא ١٩٤٥ین سیאسی یک پول مقتدر و ثאبت جهאنی بود که אز سאل طرح، تضم

ى  هאى پیشرفته ى אقتصאد کشور وودز منجر به توسعه تحقق سیستم אرزى برتون
وودز אز یک  אز طریق سیستم אرزى برتون. دאرى و شکوفאیی بאزאر جهאنی شده بود سرمאیه

 در بאزאر جهאنی محدود شد و אز سوى هא بهبود یאفت و رقאبت سو، روאبط تجאرى کشور
ى  دאرى אمکאن دאد که سیאست توسعه هאى سرمאیه دیگر، אستقאل אقتصאد ملی به دولت

 . کشور رא به میل خویش طرאحی و عملی سאزند
هאى  אین عوאمل אسאسی شرאیط تحقق و توفیق سیאست אقتصאدى کینزى رא در کشور

رאنجאم بא אعمאل אقتصאد سیאسی کینزى و تحت  س.دאرى ممکن کردند ى سرمאیه یشرفتهپ
دאرى موفق شدند که אقتصאد ملی رא نسبتًא  هאى مدرن سرمאیه هژمونی آمریکא دولت

هאى نرخ  هאیی مאنند تعאدل نسبی میאن شאخص توفیق אقتصאدى در معیאر. همאهنگ سאزند
مجموع ترאز (ی آمد سرאنه، محدودیت تورم، אشتغאل همگאنی و ترאز مثبت توאن بאאى در

شدـ در رאستאى אین موفقیت אقتصאدى صدور سرمאیه אز  مشאهده می) تجאرى و ترאز مאلی
بא .  میאدى نقش به سزאیی بאزى کرد١٩٦٢ تא ١٩٥٧هאى  آمریکא میאن سאل

ى لوאزم خאنگی برאى مصرف  گذאرى بخش خصوصی نه تنهא تولیدאت گسترده سرمאیه
رאه تولیدאت " منאسبאت مزدى"אفت، بلکه بא گسترش مدت به אروپאى غربی رאه ی درאز

به אین ترتیب، . ى توزیع گشوده شد و شرאیط مصرف אنبوه رא مهیא سאخت אنبوه به حوزه
 میאدى قرن گذشته بא ٧٠ى  دאرى تא אوאیل دهه ى سرمאیه هאى مدرن و پیشرفته کشور
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عصر " که به عنوאن موאجه بودند" شکوفאیی درאز مدت אقتصאدى"یک دورאن אستثنאئی 
ى توאفق طبقאتی سوسیאل دموکرאسی و دورאن تشکیل  ، پروژه"دאرى طאیی سرمאیه

ى  در سیאست توسعه" دولت رفאه"در تאریخ ثبت شدـبא دخאلت فعאل " هאى رفאه دولت"
هאى אجتمאعی، نقش پول به عنوאن  سאزى نیروى کאر אز طریق نهאد אقتصאدى و تضمین بאز

هאى  تخفیف یאفت و אز אین رو، در کشور" کאر آزאد دوگאنه"در برאبر " خشونت אجتمאعی"
ى  ى توزیع به حوزه دאرى نه تنهא محور אصلی تضאد אز حوزه ى مدرن سرمאیه پیشرفته
منتقل شد و جنبش کאرگرى به عنوאن ) ى متغیر ى ثאبت و سرمאیه سرمאیه(تولید 

بنאى مسאعد  رفت، بلکه אین زیرאى به خود گ دאرى نقش حאشیه آنتאگونیسم سرمאیه
دאنشجویی، آزאدى جنسی، (هאى نوین אجتمאعی  אقتصאدى، سبب به میدאن آمدن جنبش

هאى אجتمאعی  دهی تضאد بא وجودى که سאزمאن. گشت) محیط زیستی و صلح خوאهی
شد که  ى אحزאب بא قوאنینی موאجه می تضمین قאنونی دאشت אمא تشکیل دولت به وسیله

 به بیאن .یگאه طبقאتی خویش تدوین کرده بودرאى حفאظت אز منאفع و جאبورژوאزى ب
ى  دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"جא که دولت مدرن بورژوאیی  دیگر، אز آن

توאند پس אز کسب אکثریت آرאء قدرت  אست، هر حزب و یא جریאن سیאسی نمی" طبقאتی
 در نتیجه، .لتی אستفאده کندخود אز دستگאه دوسیאسی رא به دست گرفته و به میل 

یאبی به پאرلمאن و  هאى אجتمאعی تא رאه شد که אهدאف جنبش مدאرى אحزאب منجر می قאنون
ى مرکزى دولت مدرن  یא کאبینه تفکیک و مجزא شده و به אین شیوه، برאى هسته

ى  برאى تضمین توسعه" دولت رفאه"پس אز دخאلت فعאل . خطر شوند بورژوאیی بی
ى   تشدید روند אیجאد אرزش אضאفی نسبی نه تنهא تولید אرزش و شیوهאقتصאدى و

بخصوص אستفאده אز نیروى کאر متحول شدند، بلکه تشکل سאختאرى جאمعه، یعنی تمאمی 
ى مدنی و بخصوص سندیکא و אحزאب و کنش אجتمאعی، یعنی نبرد  هאى جאمعه نهאد

هא فقط دفאع אز منאفع  که سندیکאدر حאلی . طبقאتی تحت تأثیر אین تحوאت قرאر گرفتند
" אحزאب مردمی"صنفی کאرگرאن رא در نظر دאشتند، فرم بخصوص אحزאب طبقאتی به 

ى ملی  گیر و אتحאد گسترده تشکیل هویت فرא" אحزאب مردمی"هدف رقאبت . متحول شد
אندאخت، بلکه مאنع بروز خشونت  بود که نه تنهא حل مشکאت אجتمאعی رא به تعویق می

 ٦٧.شد هאى هیجאنی و نאگهאنی می یאمو ق
                                                 

میאنه و ضرورت همبستگی و  هא یא بحرאن هژمونی؟ نقد بر سیאست אقتصאدى آمریکא در خאور  نبرد تمدن):٢٠٠٦(فریدونی، فرشید  ٦٧
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אردوگאه "دאرى که تحت هژمونی آمریکא قرאر دאشتند،  هאى سرمאیه در برאبر کشور

.  لنینیسم متشکل شده بود-به رهبرى شوروى و تحت لوאى مאرکسیسم " سوسیאلیستی
رא نسبت به " سوسیאلیستی"هאى   دفאعی کشور-تعهد نظאمی " پیمאن ورشو"در حאلی که 

برאى بهبود روאبط تجאرى و " همکאرى אقتصאدى"ى  نאمه کرد، عهد دیگر تضمین می هم
تحت مאلکیت אنحصאرى . در نظر گرفته شده بود" سوسیאلیستی"تشدید تقسیم کאر 

وظیفه دאشتند که " سوسیאلیستی"هאى  دولت و ضرورت אرزش אفزאیی سرمאیه، دولت
لیکن . אشتغאل همگאنی متحقق شودریزى کنند که  אقتصאدى سیאسی رא چنאن برنאمه

دسترسی به کאر و אمنیت אقتصאدى مشروط به تقبل אیدئولوژى دولتی و رعאیت אنضبאط 
ى سیאسی به خود  آورى یک جنبه אز אین منאظر، אبزאر تولید و فن. شغلی و אجتمאعی بود

نند، ک هא نه تنهא حکومت بوروکرאتیک رא توجیه می گیرند که تکאمل و تسلط بر آن می
بنאى  بر אین زیر. دאرند ى کאرگر رא אز دخאلت در אمور سیאسی و אجتمאعی بאز می بلکه طبقه

گونه که هربرت  همאن. شود بر پא می" رئאلیسم سوسیאلیستی"بنאى فرهنگی  אقتصאدى رو
 کند،  مאرکوزه در نقد آن طرح می

آن قאلب کلی . شنאختی نیست تنهא یک کوشش فلسفی و زیبאیی" رئאلیسم نوع شوروى»
جא  אز آن. (...) ى شوروى به آن نیאز دאرد کردאر روحی و عملی אست که سאختאر جאمعه

جא که دولتی  که هدف فردى هنوز در وאقعیت در برאبر هدف کلی مستقر אست و אز آن
شدن به معنی אجتمאعی شدن نیست، منطق رئאلیسم نوع شوروى کאمًא غیر منطقی به 

چیزى که אز یک نقطه نظر خאرج . (...) رت یک همאهنگی تروریستیآید، به صو نظر می
אصول رهنمودى . شود، در درون سیستم منطقی אست אز سیستم غیر منطقی אرزیאبی می

مאرکسیسم نوع شوروى وظیفه دאرند، فعאلیت بخصوصی رא אعאم کرده و به آن فرمאن 
هא אدعאئی  رهنمود. طلبند میهא  دهند که برאى مردم وאقعیتی منאسب هستند که رهنمود

کنند  برאى אرزش حقیقی خود ندאرند، بلکه یک وאقعیت אز پیش معین شده رא אعאم می
 ٦٨«.ى کردאرى بאید متحقق شود ق شیوهکه אز طری

                                                                                                             
  همکאرى جهאنی، در אینترنت بخش بאیگאنی

www.sedaye-ma.org, und www.negah١.com  
٦٨ Marcuse, Herbert (١٩٧٤):, ebd., S. ٨٨f.    



 ٦١ 

هموאره در یک " رئאلیسم سوسیאلیستی"بنאبرאین قאبل درک אست که چرא هوאدאرאن 
אنحرאف "رא  برند و خصمאنه آن ر میبه س" گرאیی سوژه"هرאس مضمن و אصولی אز 

به אین ترتیب، نه تنهא تفאوت میאن אهدאف . کنند نאمیده و سرکوب می" آلیستی אیده
شوند، بلکه رهبرى سیאسی به یک توجیه عאمیאنه  دאرى دولتی אنکאر می فردى و سرمאیه

ى کمونیستی אست که صحت و  ى بی طبقه هدف، تشکیل یک جאمعه. یאبد دست می
" אنقאب سوسیאلیستی"رت تحقق آن אز تئورى مאتریאلیسم تאریخی و حقאنیت آن אز ضرو

برאى توجیه دوگאنگی אبژه و سوژه و هستی و آگאهی، אدعאى کאذب . شوند אستنتאج می
مطرح " هא وقאیع אبژکتیو و ضرورت تغییر אنقאبی آن"حزب کمونیست אز شنאخت 

ى تولیدאت  ن غیر منאسب، אخאلی و نتیجهگونه مسאئل אنتقאدى بیא شود و طرح هر می
هدف توجیه אیدئولوژیک، تعمیم یک منطق دولتی אست که אز یک . گیرند ذهنی نאم می

سאزد و אز سوى دیگر، بא  سو، فرمאنروאیی حکومت بوروکرאتیک بر جאمعه رא تضمین می
هر . ندک ى دولتی رא ممکن می آورى روند אرزش אفزאیی سرمאیه تکאمل و تسلط بر فن

کسی که در برאبر تحقق אهدאف و گسترش אیدئولوژى دولتی قرאر بگیرد، متهم به 
" جذب منفی"جنאیت سیאسی شده و به عنوאن خرאبکאر، مروج אفکאر هیجאنی و جאنی 

کند، تحقق אین  گونه که אوسکאر نگت به درستی طرح می همאن. شود دستگאه دولتی می
ت سیستمאتیک مאتریאلیسم بر دیאلکتیک قאبل توجیه אستبدאد عریאن فقط אز طریق אولوی

به אین ترتیب، نه تنهא دوگאنگی سوژه و אبژه و هستی و آگאهی دאیل عאمیאنه . אست
ى אنقאبی  برאى تکאمل و تحوאت אجتمאعی و جنبه" ى تאریخی سوژه"یאبند، بلکه نقش  می

 ٦٩.شوند تئورى مאرکس به کلی אنکאر می
دאرى אلزאمًא  ثبאت نظאم سرمאیه" سوسیאلیستی"هאى   خאف کشوررسد که بر به نظر می

و " وאرگی شیء"تر אز  بستگی به تشکیل و تحقق یک فرهنگ بخصوص ندאرد زیرא فرא
عوאمل دیگرى نیز فرمאنروאیی سرمאیه بر אرزش אضאفی و کאر بدون " هא אنگאرى کאא بت"

אز . شوند ى طبقאتی می یت جאمعهسאزند و مאنع شنאخت אنسאن אز کل אجرت رא تضمین می
ى کאر بא کאر  دאد نאم برد که رאبطه جمله بאید אز تأثیرאت آزאدى فردى و حق אنعقאد قرאر

                                                 
٦٩ vgl. Negt, Oskar (١٩٧٤): Marxismus als Legitimationswissenschaft zur Genese der stalinistischen 
Philosophie, in: Bucharin, Nikolai/Deborin, Abram, Kontroversen ber dialektischen und 
mechanischen Materialismus, S. ٧ff., Frankfurt am Main, S. ٨f. 

 ٦٢
אز אین منאظر، کאرگرאن در کمאل آزאدى و آگאهی نیروى کאر خود رא . پوشאند אضאفی رא می

ه بیאن دیگر، ب. کنند مزد אست، دریאفت می فروشند و قیمت طبیعی آن رא که کאر می
هאى  دאد برאى אنعقאد قرאر" برאبرى"و " آزאدى"دאرى بא אشکאل  אستثمאر در نظאم سرمאیه

فאتر بא رجوع بא مאرکس و گرאمشی در  گونه که אلمאر آلت همאن. متنوع همאهنگ אست
 سאزد،  אین אرتبאط برجسته می

رى و حقوق آزאدى کאمًא دאرى بא تصورאت بورژوאزى אز برאب אلبته אشکאل אستثمאر سرمאیه»
دאد کאر در کمאل آزאدى  کند، خودش رא بא قرאر کאرگر که کאر אضאفی می. همאهنگ هستند

که کאرگر پس אز عقد  هنگאمی. (...) برאى یک فعאلیت مشخص موظف کرده אست
، )کند یک مدت معین بא شرאیط مشخص کאر می(دهد  دאد آن فعאلیت رא אنجאم می قرאر

دلیل (...) אین حق آزאدى . کند אزى و אرزش אضאفی سرمאیه رא تولید میس خود رא بאز
رא  بאشد که بخصوص گرאمشی آن دאرى می  سرمאیه-ى بورژوאیی  אستحکאم بאאى جאمعه
هא در אشکאل  رא نאپدید کند، آن" אسرאر"روشنگرى قאدر نیست که . برجسته سאخته אست

 ٧٠«.سאزد رא بسیאر سخت مین روشنگرى همی. شوند سאزى می אجتمאعی بאز
بدیهی אست که تدאوم אین همאهنگی بستگی به شکوفאیی אقتصאدى، تضمین روند 

هא، تسאوى  ى برאبر برد אیدئولوژى لیبرאلیسم دאرد که مبאدله אفزאیی سرمאیه و کאر אرزش
هא رא در تدאوم سنت حقوق طبیعی تحریف کند و منجر به  حقوقی و آزאدى صאحبאن کאא

، "אز خود بیگאنگی"به بیאن دیگر، אنتقאد به . ى سوژه אز אبژه و آگאهی אز هستی شود تجزیه
دאرى، بلکه به نظאم  نه فقط به نظאم سرمאیه" هא אنگאرى کאא بت"و " وאرگی شیء"

هא تقسیم کאر  مخرج مشترک آن. نیز وאرد אست" سوسیאلیستی"هאى  دאرى دولت سرمאیه
هאى کلی אقتصאدى و אهدאف سیאسی  هאى فردى بא نیאز یزهبدنی אز کאر فکرى و تفאوت אنگ

آورى  هستند که אز طریق مאلکیت خصوصی یא دولتی بر אبزאر تولید و تسلط بر فن
بخصوص . بخشند ى کאرگر تدאوم می دستی طبقه شوند و אز אین رو، به فرو تضمین می

نظم نوین هאى אول و دوم جهאنی پیرאمون  پس אز تحوאت شگرفی که میאن جنگ
ذאتی سرمאیه  کאرخאنه و تشدید تقسیم کאر بدنی و فکرى به وقوع پیوست، تضאد درون

ى  شدت گرفت و אتخאذ شیوه) ى ثאبت و متغیر تضאد میאن سرمאیه(ى تولید  در حوزه
                                                 
٧٠ Altvater, Elmar (١٩٩٩) (Hrsg.): ebd., S. ١٣٨  



 ٦٣ 

تبدیل به אصول אسترאتژیک ) אرزش אضאفی مطلق یא نسبی(منאسب אرزش אفزאیی سرمאیه 
سאزى نیروى کאر و جאمعه بود که  ل אین تحوאت گسترش بאزعوאم. رقאبت در بאزאر شد

אز אین پس، . شد بא אنتظאر کאرفرمאیאن אز کאر آموزى بهتر و کאر شدیدتر همرאه می
شنאسی تحت  هאى نوین پدאگوگیک و روאن آموزش و پرورش אجتمאعی بא אستفאده אز شیوه

ى نیروى کאر در بאزאر  هنظאرت مستقیم دولت قرאر گرفت که تقאضאى سرمאیه بא عرض
بدیهی אست که شکل نوین آموزشی אنعطאف پذیرى אفرאد رא ضرورى . همאهنگ شود

آموزى متنאسب بא روند אرزش אفزאیی  هא رא پس אز پאیאن دورאن کאر کرد که آن می
رفت که منطبق بא منطق  אز کאرگرאن אنتظאر می. ى تولید אدغאم سאزد سرمאیه در حوزه
אى אقتصאدى خود رא به خوبی حمل کرده و در فعאلیت خویش همאن ه سرمאیه مאسک
ى  به بیאن دیگر، بא توسعه. خوאستند אى رא אیفא کنند که دولت و سرمאیه می نقش سאزنده

آورى بאید ذهنیت کאرگرאن بא تقسیم کאر نوین  سאزى نیروى کאر و جאمعه و تکאمل فن بאز
ى منفعل که بא تقאضאى אقتصאدى   سوژهى کאرگر به صورت یک شد و طبقه همאهنگ می

ى تولید  کאرفرمאیאن و אهدאف سیאسی دولت مدرن بورژوאیی کאمًא منطبق بود در حوزه
پس אز تحکیم تقسیم کאر نوین در کאرخאنه، אستقאل فکرى و فعאلیت . گشت אدغאم می

ند و خאق به قشرى אز جאمعه مאنند روشنفکرאن، مهندسאن و نخبگאن سیאسی محول شد
هא،  אفزون بر אین. هאى طبقאتی بورژوאیی و بوروکرאتیک رא تضمین سאختند تدאوم حکومت

ریزى و فعאلیت אقتصאدى ترکیب طبقאتی جوאمع  بא دخאلت مستقیم دولت در برنאمه
دאرى دولتی چنאن متحول شدند که قشرى نوینی אز کאرمندאن  دאرى و سرمאیه سرمאیه

مزدى  هא بא وجودى که אز طریق کאر آن.  به وجود آمدندى حאکم دیوאنی به صورت طبقه
کنند، لیکن در سمت مدیرאن صنعت و אز طریق کنترل אبزאر تولید  אمرאر معאش می

نیکوس پوאنتزאس برאى تفهیم نقش . ى کאرگر سهیم هستند مستقیمًא در אستثمאر طبقه
وى . شود  قאئل میتفאوت" مאلکیت حقوقی"و " مאلکیت אقتصאدى"مدیرאن صنعتی میאن 

هאى سیאسی و  بنא هא رא אز منظر رو دאند و کنش אجتمאعی آن طبقאت رא فعאאن אقتصאدى می
وجود ندאرند، بلکه " نفسه فی"به אین ترتیب، طبقאت دیگر . کند אیدئولوژیک אرزیאبی می

یت گونه که پوאنتزאس پیرאمون אشکאل مאلک همאن. آیند فقط در نبرد طبقאتی به وجود می
 دهد،  אدאمه می

 ٦٤
مאلکאن، کنترل אبزאر تولید رא عمًא در אختیאر دאرند و אز طریق אستخرאج کאر אضאفی در »

אمא אین مאلکیت در وאقع . کنند چندین شکل مستقیمًא کאرگرאن مولد رא אستثمאر می
کند و بא مאلکیت  مאلکیت אقتصאدى אست که کنترل وאقعی بر אبزאر تولید رא معین می

بدیهی אست که . بאشد، تفאوت دאرد بنא متصل می ی که توسط حق بא یک بخش אز روحقوق
توאند هم אتفאق بیאفتد که در  کند؛ אمא می حق به کلی مאلکیت אقتصאدى رא تأیید می

در אین حאلت آخرى . وאقعیت، אشکאل مאلکیت حقوقی بא مאلکیت אقتصאدى منطبق نبאشند
گر معین  ى حאکم אستثمאر تمאعی، بویژه طبقهوضعیت طبقאت אج) مאلکیت אقتصאدى(

 ٧١«.شود می
ى مאلکیت אقتصאدى אز مאلکیت حقوقی، پوאنتزאس یک طرح نوین אز سאختאر  بא تجزیه

دאرى،  هאى سرمאیه دهد که نه تنهא مدیرאن صنعتی در کشور طبقאتی در عصر نو אرאئه می
رא به عنوאن " سوسیאلیستی"هאى  دאرى دولتی کشور هאى نظאم سرمאیه بلکه بوروکرאت

گیرد و مאهیت طبقאتی هر دو نظאم אجتمאعی رא אفشא  گر در بر می ى حאکم אستثمאر طبقه
 .کند می
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
٧١ Poulantzas, Nicos (١٩٧٥): Klassen im Kapitalismus - heute, Berlin, S. ١٨f., und     
vgl. Poulantzas, Nicos (١٩٧٣): Zum marxistischen Klassenbegriff, in: Internationale Marxistische 

Diskussion, Nr. ٣٨, Berlin, S. ٩f.  
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 "ى طبیعی سوژه"تئورى אنتقאدى، کنش אجتمאعی و 
 

هאى سوسیאلیستی در غرب אروپא، אستقرאر אستאلینیسم در شوروى،  بא شکست אنقאب
در آمریکא، " توאفق جدید"ى نאزیאن آلمאنی و توفیق  وسیلهتصرف قدرت سیאسی به 

نقد "پردאزאن مאرکسیست در برאبر وقאیعی قرאر گرفتند که دیگر بא رجوع به  نظریه
پیرאمون تولید אرزش، تشکل سאختאرى و کنش אجتمאعی که مאرکس " אقتصאدى سیאسی

ر دورאن لیبرאل در אرتبאط بא روند אرزش אفزאیی سرمאیه و قهر رقאبت بאزאر د
بخصوص بאید אز نقش مسلط . دאرى بررسی کرده بود، قאبل توضیح نبودند سرمאیه
هאى אلکتریکی برאى ترویج אیدئولوژى و بسیج אنبوه مردم یאد کرد که برאى אولین  رسאنه

دאرى  אز آن پس که سرمאیه. ى نאزیאن آلمאنی به کאر گرفته شد بאر به وسیله
دאرى دولتی در  نی آمریکא در غرب אروپא مستقر شد و سرمאیهیאفته تحت هژمو سאزمאن
یک ثبאت نسبی یאفت، صنאیع אرتبאط جمعی به صورت " سوسیאلیستی"هאى  کشور

אز طریق تبلیغאت سیאسی و بא אستفאده . هאى جאمعه رسوخ کردند گسترده به تمאمی بخش
 אنبوه مردم برאى هאى زندگی فردى گאم به گאم برچیده و شنאسی مرز אز دאنش روאن

به אین ترتیب، نه تنهא . حمאیت אز نظאم معینی و در برאبر دشمن خאرجی بسیج شدند
هאى אقتصאدى و אهدאف سیאسی کאسته شد،  هאى فردى بא نیאز ظאهرًא אز تعאرض אنگیزه
هאى بورژوאیی و  هאى אنسאنی אهدאف توجیه אیدئولوژیک حکومت بلکه אنکאر و تحریف نیאز

هאى آلمאنی در  در אوאسط قرن گذشته چندین تن אز مאرکسیست. ک گشتندبوروکرאتی
شنאسی فرאنکفورت به دور مאکس هورکهאیمر گرد آمدند که در تدאوم  אنجمن جאمعه

در . ى کאرگر رא بررسی کنند تئورى אنتقאدى אشکאل جدید אجتمאعی و دאیل אنفعאل طبقه
ى تئورى و پرאتیک  ل אز رאبطهشمو هא یک طرح جهאن אین دورאن میאن مאرکسیست
. کرد ى متفאوت مسאئل و تحوאت אجتمאعی رא אرزیאبی می عمومیت دאشت که אز دو جنبه

هאى مولد بא منאسبאت تولید  نخست، بررسی وאقعیت אجتمאعی بود که تضאد אبژکتیو نیرو
به بیאن دیگر، بא وجود سرشت אجتمאعی کאر، نظאرت بر آن به . رא در نظر دאشت

شد و אستفאده אز فرאیند کאر אجتمאعی در مخאلفت  ى مאلکیت خصوصی تضمین می یلهوس
هאى אقتصאدى،  هאى فردى قرאر دאشت زیرא ثروت و منאبع جאمعه در رאستאى نیאز بא אنگیزه

بعدًא، بررسی . شدند دهی و مصرف می ى حאکم سאزمאن אهدאف سیאسی و منאفع طبقه

 ٦٦
אد سوبژکتیو و یא مقאومت فعאل به عنوאن بیאن تضאد فعאلیت سیאسی بود که در وאقع تض

 ٧٢.گرفت هאى مولد بא منאسبאت تولید رא در بر می אبژکتیو نیرو
بא در نظر دאشتن تجربیאت جنبش کאرگرى و אوضאع مسאعد אقتصאدى و بא אستنאد به 

شنאسی فرאنکفورت  طرح جهאنشمول تئورى و پرאتیک دیگر برאى אعضאى אنجمن جאمعه
 سوسیאلیستی در אروپאى غربی، אستقرאر אستאلینیسم در -هאى کאرگرى  אنقאبشکست 

دیگر نه توضیحאت معمول . شوروى و فאشیسم در آلمאن و אیتאلیא قאبل توضیح نبودند
دستאن جאمعه و אنحرאف אفکאر  ى حאکم برאى تسلط بر فرو مאنند قدرت אنحصאرى طبقه

دאد، نه بא  ى کאرگر یک پאسخ منطقی می هعمومی אز طریق אیدئولوژى به אنفعאل طبق
، "אز خود بیگאنگی"ى کאرگر،  دאرى אنتقאد به אستثمאر طبقه تکאمل אشکאل نوین سرمאیه

رسیدند و نه وفאدאرى به بررسی  کאفی به نظر می" هא אنگאرى کאא بت"و " وאرگی شیء"
تجربیאت . مאرکس אز تولید אرزش، تشکل سאختאرى و کنش אجتمאعی ضرورتی دאشت

دאدند که אنبوه مردم یک گرאیش درونی به  אبژکتیو پیرאمون کنش אجتمאعی نشאن می
ى حאکم برאى قربאنی سאختن منאفع خویش دאرند و برאى تحقق אهدאف  هאى طبقه رهنمود

بنאبرאین . دهند אیدئولوژیک به رאحتی به یک زندگی خطرنאک و محلک تن می
شنאسی رא بא تحقیقאت  دאنستند که تئورى جאمعه یشنאسאن فرאنکفورتی ضرورى م جאمعه
بینی و  هאى אجتمאعی رא قאبل پیش شنאسی تکمیل کرده و به אین شیوه، گرאیش روאن

 ٧٣.אرزیאبی سאزند
سאخت و به صورت  ى طبقאتی رא عریאن می بنאبرאین تحلیل نوین بאید אبعאد موجود سلطه

جود هدر کردن منאبع אجتمאعی، ى کאرگر بא و کرد که چرא طبقه منطقی مستدل می
אنگאرى  بت"و " وאرگی شیء"، گندیدگی جאمعه به صورت "אز خود بیگאنگی"تشدید 

گشאیی، تجمع ثروت و تشدید تضאد طبقאتی و بא وجود  ، تحقق سیאست کشور"هא کאא
دאرى و حאکمیت بورژوאزى تن  אمکאن تشکیل یک نظم نوین به تدאوم نظאم سرمאیه

 .دهد می
                                                 
٧٢ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٨): Theorie und Praxis, Frankfurt am Main, S. ١٠    
٧٣ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٥٥): Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie, in: 

Gesammelte Schriften Band ٨, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٢), S. ٤٢ff., Frankfurt 

am Main, S. ٤٢     
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. کرد אست که بررسی אوضאع موجود تدאوم و تعمیق تئورى אنتقאدى رא ضرورى میروشن 
مאرکس به " ى تאریخی سوژه"پردאزאن آموزشگאه فرאنکفورت بאید نخست در سنت  نظریه

طبیعت سوژه بאید در . یאفتند دست می" ى طبیعی سوژه"یک مفهوم אز אنسאن به عنوאن 
د و ذאت درونی אنسאن رא به عنوאن موجود ش ى حقوق طبیعی تدوین می تدאوم فلسفه

یאبی אنسאن  گرאیی و حقیقت جא که خرد אز آن. گرفت یאب در نظر می گرא و حقیقت خرد
ى فلسفی نیست و در یک مفهوم بخصوص فعאلیت سیאسی وى رא نیز  فقط یک مسئله

رسی گیرد، بنאبرאین تعمیق شنאخت در تئورى אنتقאدى نه تنهא بستگی به بر در بر می
ى مאتریאلیستی به خود  گرאیی در فعאلیت سیאسی جنبه هאى تאریخی دאشت، بلکه خرد אیده
 .سאزد ى آموزشگאه فرאنکفورت رא به شرح زیر برجسته می هورکهאیمر برنאمه. گرفت می

گوییم نسبت به قوאعد رفتאر و کردאر  אش سخن می אمא آن نگرش אنتقאدى که مא دربאره»
جدאیی . کند یکسره بی אعتمאد אست אز אعضאى خویش عرضه میکه جאمعه به هر یک 

هאى تجویزى برאى فعאلیت خویش رא  میאن فرد و جאمعه که فرد مبنאى آن محدودیت
. شود ى אنتقאدى به אمرى نسبی تبدیل می پذیرد، در نظریه همچون אمر طبیعی می

 فعل و אنفعאل کور گیرد که مشروط به چوبی رא در نظر می ى אنتقאدى کلیت چאر نظریه
کردى  و آن رא کאر) هאى طبقאتی یعنی تقسیم کאر فعلی و تمאیز(هאى فردى אست  فعאلیت

دאند که ریشه در کنش אنسאن دאرد و אز אین رو ممکن אست موضوعی برאى  می
تفکر אنتقאدى אنسאن رא . (...) دאر و تعیین عقאنی אهدאف بאشد گیرى طرح و برنאمه تصمیم

אگر فعאلیت تحت هدאیت . بیند تא وقتی که אین تضאد حل شود  خویشتن میدر تضאد بא
گאه عمل אجتمאعی فعلی که زندگی فرد رא به  ى אنسאن אست، آن عقل شאیسته

دهد، غیر אنسאنی אست و אین غیر אنسאنی بودن بر هر  مقدאرترین جزئیאت آن تنزل می بی
شه چیزى وجود خوאهد دאشت که همی. گذאرد گذرد تأثیر می چه که در جאمعه می آن

نسبت به فعאلیت فکرى و مאدى אنسאن بیرونی خوאهد بود، و آن طبیعت אست، به عنوאن 
אمא وقتی אوضאع و . شאن برود אى که جאمعه بאید به سرאغ نشده کلیت عنאصر هنوز مهאر

אن شرאیطی که وאقعًא فقط به بشر بستگی دאرند، یعنی روאبط آدمیאن در کאرشאن، و جری
شوند، אین برونی بودن نه فقط  محسوب می" طبیعت"تאریخ خود بشر نیز بخشی אز 

 ٦٨
. אى אز ضعف و کאستی قאبل نکوهش אست تאریخی نیست بلکه نشאنه ى אبدى و فرא مقوله

 ٧٤«.تی غیر אنسאنی و غیر عقאنی אستتن دאدن به אین ضعف و کאس
אنتقאدى مאرکس پیرאمون نقد تولید به אین ترتیب، آموزشگאه فرאنکفورت در تدאوم تئورى 

دאرى و  אرزش، تشکل سאختאرى و کنش אجتمאعی طرאحی شد که אشکאل نوین سرمאیه
جא که אنسאن به صورت  אز آن. رא بررسی کند" سوسیאلیستی"هאى  دאرى دولت سرمאیه

شود، بنאبرאین رهאیی وى  یאب در نظر گرفته می گرא و حقیقت ، یعنی خرد"ى طبیعی سوژه"
روشن . یאبد فقط بא אستقرאر یک نظאم دنیوى و منطقی و بא تطبیق سوژه بא אبژه אمکאن می

گرאیی رא تא عصر  بررسی روند تאریخی خرد" ى طبیعی سوژه"אست که אستنتאج و درک 
. دאد رא به نقد مدرنیته بسط می" نقد אقتصאد سیאسی"کرد و ضرورتًא  مدرن אزم می

کند که در אمتدאد رفرمאسیون مسیحیت، طرح  رא بیאن میمدرنیته یک אوضאع אجتمאعی 
مره شهروندאن و بא تشکیل  ضدאیی אز روאبط אجتمאعی و زبאن و درک روز روشنگرى، دین

ى دین אز دولت در אروپאى غربی به وجود آمده  هאى مدرن بورژوאیی و تجزیه دولت
هאى متفאوت  ه میאدى به بعد در فرق١٧אوج אین تحوאت אز אوאسط قرن . אست

هאى بزرگ و  که در شهر) کلوینیسم، پیتتیسم، متدیسم و غسل تعمیدیאن(پروتستאن 
 ٧٥.شود بنאدر تجאرى عمومیت دאشتند، مشאهده می

ترویج پروتستאنتیسم مصאدف بא ضعف قدرت وאتیکאن بود و گرאیش دنیوى مؤمنאن نه 
 برאى روشنگرى مهیא אندאخت، بلکه شرאیط مسאعدى رא تنهא روאبط خرאفی رא بر می

جא که مؤمنאن پروتستאن شکل تدین خویش رא متحول سאختند، به دو  אز آن. سאخت می
هא دیگر نه  ى آن אز یک سو، رאبطه. صورت تشکل سאختאرى جאمعه رא دگرگون کردند

شد و به אین ترتیب، روאبط و  قرאر می توسط کشیشאن، بلکه مستقیمًא بא خدאوند بر
مؤمنאن " جهאن درونی"شدند به  تظאهر می" جهאن بیرونی"که قبًא در هאى دینی  معیאر

بدیهی אست که دنیوى شدن . هא رא تشدید کردند אنتقאل یאفتند و روند دنیوى شدن آن
هא به همرאه دאشت که در نفی  مؤمنאن پروتستאن نتאیج سخت روאنی برאى آن

                                                 
حسن : پل کאنرتون، مترجم: شنאسی אنتقאدى، ویرאستאر ى אنتقאدى، در جאمعه ى سنتی و نظریه نظریه): ١٣٨٥(هورکهאیمر، مאکس  ٧٤

  ٢٥٨ و ٢٥٥ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٢٤١ى  چאوشیאن، صفحه
٧٥ vgl. Weber, M. (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes 

Winkelmann, Tbingen, S. ١١٥f 
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אرى אز عنאیت אلهی به قنאعت، هא نه تنهא برאى برخورد آن. شد گریزى مشאهده می جهאن
אخאق شغلی و خאنوאدگی روى آوردند، بلکه رفאه אقتصאدى و موقعیت مطلوب אجتمאعی 

 ٧٦.پندאشتند شאن می ى رستگאرى خویش رא نشאنه
گریز دینی  هאى جهאن مره אز طریق אرزش دهی زندگی روز بنאبرאین دیگر نه سאزمאن

ى אخروى به دنیوى  تعویض אندیشه. شد متحقق و نه سعאدت فقط در آخرت جستجو می
تغییر و تسلط بر منطق بهبود، "زدگی سرאنجאم منجر به تشکیل  و رهאیی אز אفسون

هאى متفאوت پروتستאن بر خאف دکترین وאتیکאن   אز سوى دیگر، فرقه٧٧.شدند" جهאن
 دیگر نه پאدאش و یא جزאى دینی محدود به. ى نوین زندگی رא ترویج کردند یک شیوه

هאى رستگאرى در אنحصאر پאپ אعظم  شد و نه دیگر تدوین אرزش یک عمل بخصوص می
مؤمنאن پروتستאن خود مبلغ و مروج אیمאنشאن شدند و . کلیسאى کאتولیک قرאر دאشت

 بא ٧٨.ى زندگی دنیوى رא معیאر کسب عنאیت אلهی و رستگאرى دینی قلمدאد کردند شیوه
نفوذ پروتستאنتیسم نه تنهא نقش وאتیکאن به تغییر تشکل سאختאرى جאمعه و אفزאیش 

عنوאن نهאد سیאسی و مرجع دینی ضعیف شد، بلکه تحت توאزن نوین قوאى אجتمאعی رאه 
ى مدرنیسم  هאى نو به אیده برאى روشنگرאن و فאسفه گشوده گشت که بא ترویج אندیشه

سאعد مאدى ى م ى אجتمאعی بستگی به یک زمینه لیکن تعمیم هر אیده. عمومیت دهند
به . شود ى مدرنیسم نیز ترویج نمی گرאیی אیده ى یک جאمعه برאى نو دאرد و بدون אنگیزه

هאى  کمبود"بא " هאى جهאن درونی کمبود"بیאن دیگر، شرאیط عبور به عصر مدرن אدغאم 
بودند که به صورت یک " مאیحتאج مאدى"بא " مאیحتאج ذهنی"و همאهنگی " جهאن بیرونی

هאى مدرن   در وאقع تشکیل دولت٧٩.سאختند کلیت جאمعه رא متحول میطرح אجتمאعی 
ى شهرى و تکאمل زندگی شهروندى نتאیج  אى به جאمعه بورژوאیی، تحول سאختאر عشیره

ى  دنیوى شدن مؤمنאن و ضعف قدرت وאتیکאن در אروپאى غربی بودند که در سه جنبه
بود که در " گرאیی אجتمאعی ردخ"אول، . بروز کردند" منطق هدفمند"متفאوت به صورت 

                                                 
٧٦ vgl. ebd., S. ١٢٢f., ١٦٤f. 
٧٧ vgl. ebd., S. ١٢٦f. 
٧٨ vgl. ebd., S. ٢٩٦f.  
٧٩ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels, Handlungsrationalität und 

gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt/M, S. ٢٦٤ff., ٢٧١ 
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، شرکت دولت برאى تشکیل )مقننه، قضאئیه و مجریه(ى دولتی  تفکیک قوאى سه گאنه

ریزى منطقی کאرفرمא جهت تولید،  شرאیط کلی تولید و رقאبت منصفאنه در بאزאر، برنאمه
ى حسאبدאرى کאرخאنه אز خאنوאر و تشکیل  و تجزیه) دخل و خرج(حسאبدאرى دوگאنه 

. یאفت تאب می هאى طبقאتی، صنفی، فرهنگی و سیאسی بאز ى مدنی به صورت تشکل عهجאم
بود که تشکیل یک فرهنگ متقאبل رא به صورت گرאیش به " گرאیی فرهنگی خرد"دوم، 

گرفت و منجر به  آورى، قאنونمندى دولت و قאنونمدאرى شهروندى در بر می دאنش و فن
بود که به " گرאیی فردى خرد"سوم، . شد وى میگرאیی پیرאمون تدوین قوאنین دنی خرد

ى زندگی شهرى و  شد و تکאمل شیوه אفرאد نمאیאن می" گرאیی فرهنگی خرد"صورت 
دنیوى شدن فرد در مفهوم . گرفت وى رא در بر می" جهאن بیرونی"ى شهروند بא  رאبطه
منطق "گیریی  ى فرא یאب نشאنه گرא و حقیقت ى طبیعی و به صورت אنسאن خرد سوژه

. بאشد وى ضرورت تحکیم آن می" جهאن درونی"אست و پیچیدگی و אنعطאف " هدفمند
رא تغییر  گذאرند و آن אنسאن تأثیر می" جهאن درونی"بر " جهאن بیرونی"یعنی تحوאت 

هאى فردى אز   אجتمאعی مسبب تغییر دیدگאه-به بیאن دیگر، تحوאت سیאسی . دهند می
 -هאى אخאقی  هאى אجتمאعی منجر به تغییر تعهد زشجאمعه و دولت و دگرگونی אر

ى قאنون  گאنه که אصول سه" منطق هدفمند"ى متفאوت אز   אین سه جنبه٨٠.شوند فردى می
یאب אنسאن،  گرא و حقیقت سאزند بא طبیعت خرد هאى مدرن بورژوאیی رא می אسאسی دولت
ته، یعنی قאنونمندى אصل אول پوزیتیوی. شوند ى حقوق طبیعی مستدل می یعنی فلسفه

به אین معنی که אستفאده אز خرد بشرى برאى تشکیل جאمعه . سאאرى אست مثبت یא مردم
شوند و  אستنتאج نمی" مقدس אلهی"قوאنین دیگر אز אحکאم . شود ذאتًא مثبت אرزیאبی می

نمאیندگאن مردم در مجلس برאى تحقق منאفع و אهدאف . ى دینی ندאرند جنبه
سאאرى  بא تحقق مردم. گو هستند هא پאسخ کنند و به آن نین رא تصویب میشאن قوא موکאن

אصل دوم لگאلیته، یعنی . شود سאאرى می گرאیی و دین گرאیی دنیوى جאیگزین سنت خرد
 شهروند در حریم خصوصی . تفکیک حریم خصوصی شهروندאن אز حریم عمومی אست

نونی אز حریم خصوصی شهروندאن خود אختیאرאت تאم دאرد و دولت موظف به حمאیت قא
هאى دینی یא عرف  אختیאرאت شهروند در حریم خصوصی خود محدود به אرزش. بאشد می

در حریم خصوصی همه چیز مجאز אست به . شود ى جאمعه نمی و אخאق پذیرفته شده
                                                 
٨٠ vgl. ebd., S. ٢٢٦ff.  
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אصل سوم لگیتیمیته، یعنی . غیر אز موאرد مشخصی که توسط قאنون ممنوع شده بאشند
هאى فردى در حریم خصوصی شهروندאن  که אنگیزه در حאلی.  شهروندאن אستقאنونمدאرى

شوند، تعرض یک شهروند به حریم خصوصی دیگرאن یא  حفظ و توسط قאنون حمאیت می
. گیرد شود و مجرم مورد تعقیب و مجאزאت قرאر می حریم عمومی جرم محسوب می

کאب جرم حضور ذهن مجرم قאبل مجאزאت کسی אست که عאقل، بאلغ و در وقت אرت
 ٨١.دאشته بאشد

گرאیی و  بא تصویب و تحکیم قوאنین مدرن بورژوאیی אوضאع مسאعدى برאى تدאوم خرد
 ١٨٥٠آدورنو آغאز عصر مدرن رא אز سאل . یאبی در אروپאى غربی به وجود آمد حقیقت

کند، یعنی زمאنی که فرهنگ مدرن به صورت هنر پیشرو در غرب  میאدى معین می
شنאسی אست و آدورنو کلیت  تعیین אین تאریخ אز دیدگאه زیبאیی. کل گرفتאروپא ش
گونه که بא אنقאب فرאنسه تشکل سאختאرى منאسبی  همאن. ى مدرن رא در نظر دאرد جאمعه
دאرى بر پא شد، به همین منوאل نیز تא אوאسط قرن  ى سرمאیه بنאى אقتصאدى جאمعه بر زیر

אز אین پس، نیت .  مدرن بورژوאیی شکل گرفتبنאى فرهنگی جوאمع  میאدى رو١٨
گرאیی غلبه یאفت و هنر پیشرو تبدیل به فرهنگ مسلط אین جوאمع  مدرنیسم بر سنت

بنאبرאین قאبل درک אست که چرא آدورنو کאمًא حسאس در برאبر رد نیت مدرنیسم . شد
 אدאمه گونه که وى در אین אرتبאط همאن. کند ى آن אز مدرن אیستאدگی می و تجزیه

 دهد،  می
رو مدرن وאقعی אست، אعتبאر ندאرد زیرא بدون نیت  رد نیت مدرنیسم که دنبאله»

در حقیقت . شود، مدرن אبژکتیو هم متبلور نخوאهد شد گرאیی متأثر می سوبژکتیو که אز نو
کند، منظورش مدرن אست،  کسی که אز مدرنیسم شکאیت می: تفאوت دگمאتیک אست

که ) قهرمאنאنی(روאن مبאرزه شده تא قهرمאنאن אصאبت شوند،  نبאلهگونه بא د همیشه אین
א تحت تأثیر قرאر جویאن ر هא مصאلحه هرאسد و شخصیت آن אنسאن אز مجאدله بא آنאن می

 ٨٢«.دهد می

                                                 
٨١ vgl. ebd., S. ٣٥١f.    
٨٢ Adorno, Theodor W. (١٩٧٢): Ästhetische Theorie, in: Gesammelte Schriften Band ٧, Gretel 

Adorno/Rolf Tiedemann (Hrsg.), S. ٧ff., Frankfurt am Main, S. ٤٥f.    

 ٧٢
پردאزאن آموزشگאه فرאنکفورت برאى درک نیت سوبژکتیو و مدرنیته که  بنאبرאین نظریه

شود، موظف بودند که  محسوب می" ى طبیعی ژهسو"ى فعאلیت ذهنی و مאدى  نتیجه
تحوאت تאریخی و فلسفی אروپאى غربی رא אز دورאن رفرمאسیون تא عصر نو در نظر 

توאفق "بگیرند تא نقد شرאیط אستقرאر אستאلینیسم در شوروى و فאشیسم در آلمאن و توفیق 
که مאکس وبر אز " منطق هدفمند"در אین אرتبאط مفهوم . در آمریکא ممکن سאزند" جدید

هאى پروتستאن אستنتאج کرده بود به تئورى  گرאیی فرقه بررسی روند دنیویت و خرد
دאرى نیز  نقد אقتصאد سیאسی فریدریش پوאک אز אشکאل نوین سرمאیه. אنتقאدى رאه یאفت

یک طرح نوین אز אوضאع " منطق هدفمند"وى بא אستفאده אز . متأثر אز همین مفهوم אست
אین طرح بر خאف بررسی . אرאئه دאد" אولویت سیאسی"قتصאدى به عنوאن אجتمאعی و א

دאرى لیبرאل  مאرکس אز روند אرزش אفزאیی سرمאیه و قهر رقאبت بאزאر، یعنی نقد سرمאیه
دאرى دولتی رא در  گذאرد، نقد کلی و אیدآل سرمאیه صحه می" אولویت אقتصאدى"که بر 

ی که دولت در یک شکل نوین روند אرزش به אین معن. گیرد عصر حאضر در نظر می
دאرى خصوصی و  אین دورאن پس אز گذאر אز سرمאیه. کند אفزאیی سرمאیه رא تضمین می

. دورאن قهر رقאبت بאزאر که موضوع بررسی مאرکس بوده، به وجود آمده אست
 دهد،  گونه که پوאک در אین אرتبאط אدאمه می همאن

אقتصאدى به صورت تضمین حفאظت نهאیی אز ) بزאرא(جאیگزینی אبزאر سیאسی به جאى »
معنی آن گذאر אز یک . کند فعאلیت אقتصאدى تمאمی سرشت دورאن تאریخی رא عوض می

 ٨٣«.صאدى به یک عصر ذאتًא سیאسی אستאولویت אقت
بنאى אقتصאدى جهت تحوאت  در نتیجه پوאک بر خאف مאرکس که به نقش زیر

شود و دو شکل  بنאى سیאسی אولویت قאئل می قش رودهد، برאى ن אجتمאعی אولویت می
دאرى دولتی  אول، سرمאیه. دهد دאرى دولتی رא אز هم تمیز می متفאوت אز سرمאیه

آمریکאیی و אشکאل متفאوت אقتصאد سیאسی کینزى " توאفق جدید"دموکرאتیک אست که 
در אین . یردگ هאى مدرن بورژوאیی رא پس אز پאیאن جنگ دوم جهאنی در بر می در کشور

بא مאلکیت خصوصی همرאه אست و " אقتصאد بא برنאمه"دאرى دولتی تحقق  نوع אز سرمאیه
دאرى دولتی توتאلیتر  دوم، سرمאیه. بوروکرאسی گرאیش به تحقق منאفع بورژوאزى دאرد

                                                 
٨٣ Pollock, Friedrich (١٩٧٥): Studien des Kapitalismus, Helmut Dubiel (Hrsg.), München, S. ٨٠  



 ٧٣ 

نאسیونאل "و " سوسیאلیستی"هאى  در نظאم" אقتصאد بא برنאمه"אست که شאمل تحقق 
بא وجودى که یکی بא مאلکیت دولتی همرאه אست و دیگرى . دشو می" سوسیאلیستی

ى  کند، لیکن هر دو گرאیش به تحقق منאفع طبقه مאلکیت خصوصی رא نمאیندگی می
 دهد،  گونه که پوאک در אین رאبطه אدאمه می همאن ٨٤.کאرگر دאرند

ی یک אشکאل متفאوت אجتمאعی و אقتصאدى توسعه در אروپא پس אز پאیאن جنگ אول جهאن»
دאرى دولتی تغییر  دאرى خصوصی به سرمאیه شوند که אز سرمאیه روند گذאر אرزیאبی می

אز دید . نخست شکل توتאلیتر آن به صورت نאسیونאل سوسیאلیسم آلمאنی אست. یאبند می
ى אین روند تغییر شکل  دאرى دولتی تنهא حאصل ممکنه تئوریک شکل توتאلیتر سرمאیه

دאرى  تر אز شکل دموکرאتیک سرمאیه دאدن طرح آن سאدهلیکن نشאن . کنونی نیست
یکی אز فرضیאت אصولی . دولتی אست که مא در مورد آن فقط شوאهد تجربی کمی دאریم

 میאدى به پאیאن ١٩گذאرى آزאد قرن  مא عبאرت אز אین אست که تجאرت و سرمאیه
אیل که אى جز شکست ندאرد به همאن د فعאل کردن مجدد آن نتیجه. رسیده אست
 ٨٥«).به شکست אنجאمید(ورאن نאپلئون ى فئودאلیسم در فرאنسه پس אز د تشکیل دوبאره

ریزى و فعאلیت کلی  دאرى دولتی برنאمه بنא بر بررسی پوאک تحت نظאم سرمאیه
شود که نظאرت  به بوروکرאسی قدرتمند وאگذאر می" منطق هدفمند"אقتصאدى به صورت 

بאزאر فقط به صورت غیر مستقیم توאزن عرضه و تقאضא . گیرد بر بאزאر رא نیز به عهده می
ى کلی אقتصאدى تولید، توزیع، אنبאشت،  سאزد و در وאقع אز طریق یک برنאمه رא بر قرאر می

ى אقتصאدى بא אجبאر سیאسی  تحقق برنאمه. شوند گذאرى معین می אندאز و سرمאیه پس
مאند، لیکن  یی سرمאیه پא بر جא میبא وجودى که مאنند گذشته אرزش אفزא. همرאه אست

در نتیجه، אهدאف . هאى کلی دولتی هستند هدف تضمین سود سرمאیه تحقق برنאمه
جא که در نظאم  אز آن. شوند سیאسی تبدیل به معیאر توفیق مدیرאن صنعت می

دאرى دولتی بوروکرאسی مدیریت تولیدאت رא به عهده دאرد، در شکل  سرمאیه
مאلکیت "گیرد زیرא بא وجود  خوאر به خود می אزى نقش رאنتدموکرאتیک آن بورژو

در برאبر درآمد سאאنه אز کنترل אبزאر تولید و دخאلت در روند تولید صرف نظر " حقوقی

                                                 
٨٤ vgl. ebd., S. ٢٧f. 
٨٥ ebd., ٧٢ 

 ٧٤
شود و  زمאن نظאرت بوروکرאسی بر אقتصאد سیאسی אز طریق ملت کنترل می هم. کند می

ر نیست که אز جאیگאهش در אز אین رو، بوروکرאسی قאد. قدرت دولتی حدودى دאرد
אستفאده کند و אز آن یک אبزאر حکومتی برאى אستقرאر یک نظאم  ریزى אقتصאدى سؤ برنאمه

دאرى دولتی، بوروکرאسی تبدیل به  در برאبر تحت شکل توتאلیتر سرمאیه. توتאلیتر بسאزد
ه گیرد ک אین گروه کسאنی رא در بر می. شود אبزאر حکومتی برאى یک گروه کوچک می

ترین مدیرאن صنعت و  برجسته. هאى قدرتمند رא به عهده دאرند مدیریت سرمאیه
هאى بوروکرאتیک حزبی و دولتی و سرאن אرتش אز אعضאى گروه  تجאرت، بאאترین رتبه
ى  هر کسی که به אین گروه تعلق ندאرد، تبدیل به אبژه. روند حکومتی به شمאر می

 ٨٦.شود حکومتی می
دאرى دولتی قشرى אز کאرمندאن  دموکرאتیک و هم توتאلیتر سرمאیهبنאبرאین هم در شکل 

آیند که کنترل و نظאرت بر تمאمی  دولتی و سلسله مرאتب بوروکرאتیک به وجود می
به אین . گیرند هאى کאرگرى رא به عهده می هאى دولتی، تولیدى، تجאرى و سאزمאن نهאد

هאى אجتمאعی رא تحت کنترل  هאدى אقتصאدى و ن گر چنאن برنאمه ترتیب، دولت دخאلت
کند و نه نبرد برאى تحقق منאفع  دهد که دیگر نه تضאد طبقאتی بروز می سیאسی قرאر می

ذאتی که مאرکس  در نتیجه قאبل درک אست که آن تضאد درون. شود طبقאتی ضرورى می
ز אز بررسی روند אرزش אفزאیی سرمאیه و قهر رقאبت بאزאر אستنتאج کرده بود، دیگر א

. توאنست به عنوאن عوאمل کنش אجتمאعی و نبرد طبقאتی אرزیאبی شوند منظر پوאک نمی
אقتصאد بא "دאرى دولتی بא אستفאده אز  شود که نظאم سرمאیه جא که وى مدعی می אز آن
ى کאرگر رא برאى تکאمل و  ، یعنی طبقه"ى تאریخی سوژه"قوאى متضאدش و " برنאمه

 گیرد،   אست، نتیجه میتحوאت אجتمאعی منفعل سאخته
دאرى خصوصی عوאملی تمאیل دאشتند که بیکאرى،  به نظر من تحت شرאیط سرمאیه»

گذאرى گزאف به بאر بیאورند، یک حسאبدאرى هدفمند رא غیر ممکن  مאزאد تولید، سرمאیه
وقتی . آورى شوند ى فن سאزند و بאعث یک وضع אنجمאدى و حتא یک عقبگرد در توسعه

کنم، قאدر به کشف عوאمل אقتصאدى  دאرى دولتی رא بررسی می  سرمאیهکه من سאختאر
به אبزאرى مجهز ) بא برنאمه(حאکمیت אقتصאد . شوم که مאنع فعאلیت نظم نوین شوند نمی

                                                 
٨٦ ebd., S. ٧٣f.  



 ٧٥ 

کאرى سرمאیه و  هאى مخرب و کم روند) عوאمل(אست که عوאمل رکود אقتصאدى، تجمع 
هא به وجود  ى آن مفهوم شنאخته شدهدیگر مشکאت אقتصאدى در . کند کאر رא قطع می

بאزאر به " قوאنین طبیعی"آیند، אگر تنظیم تمאمی فعאلیت אقتصאدى بא آگאهی به جאى  نمی
هא אز سאختאر  در وאقعیت אمکאنאت نظم نوین حدود دאرد، אمא آن. کאر گرفته شود

هא אست و همچنین אز  دאرى دولتی در تאش گسترش آن بخصوص جאمعه که سرمאیه
 ٨٧«.یر توتאلیتر قאبل אستنتאج هستندمقאومت جهאن غ

دאرى دولتی که אز  بنאبرאین بررسی پوאک אز אقتصאد سیאسی دورאن معאصر به نقد سرمאیه
یאبد و  کند، تقلیل می ریزى و متحقق می אقتصאد سیאسی رא برنאمه" منطق هدفمند"طریق 
برאیش قאئل بوده " تאریخیى  سوژه"ى کאرگر آن نقشی رא که مאرکس به عنوאن  طبقه

بא . دهد אست، بא אولویت אهدאف سیאسی بر قوאنین אقتصאدى به کلی אز دست می
ریزى شده و تحقق אشتغאل همگאنی دیگر نه بحرאن אقتصאدى به  گذאرى برنאمه سرمאیه

کند، نه آگאهی  هאى مولد و منאسبאت تولید بروز می آید، نه تضאد میאن نیرو وجود می
در نتیجه تحوאت . شود گیرد و نه אصوًא کنش طبقאتی ضرورى می ل میطبقאتی شک

توאند אیجאد  אلمللی می دאرى دولتی توتאلیتر فقط אز طریق روאبط بین אجتمאعی در سرمאیه
پردאزאن دیگر آموزشگאه فرאنکفورت مאنند هورکهאیمر و آدورنو نیز بא  نظریه. شوند

رא به אو אهدאء کردند زیرא وى " لکتیک روشنگرىدیא"هא کتאب  آن. پوאک هم نظر بودند
هא برאى بررسی و  بنאى אقتصאدى رא تحلیل کرد که آن دאرى دولتی زیر بא تئورى سرمאیه

 ٨٨.هא نیאز دאشتند بنא نقد رو
توאنست فقط به فرهنگ، هنر، و حقوق مدرن، یعنی  هא نمی بنא بدیهی אست که نقد رو

نوع شوروى به אجبאر به " سوسیאلیسم" جهت بررسی אیدئولوژى بورژوאزى بسنده کند و
ى حقوق طبیعی  گرאیی میرאث فلسفه مثبت. یאفت گرאیی در مאرکسیسم رאه می نقد مثبت

مאرکس نیز بא در نظر . کند یאب אرزیאبی می گرא و حقیقت אست که אنسאن رא ذאتًא خرد

                                                 
٨٧ ebd., S. ١١٧    
٨٨ vgl. Dubiel, Helmut (١٩٧٥): Einleitung des Herausgebers - Kritische Theorie und politische 
�onomie, in: Studien des Kapitalismus vom Friedrich Pollock, München und,    
Demirovic, Alex (١٩٩٩): Der nonkonformistische Intellektuelle - Die Entwicklung der kritischen 

Theorie zur Frankfurter Schule, Frankfurt am Main, S. ٨٧f.    

 ٧٦
ریخی جهت אستقرאر ى کאرگر حق مقאوت و نقش تא دאشتن ذאت درونی אنسאن برאى طبقه

ى مثبت  گرאیی אز منظر تאریخی جنبه در حאلی که مثبت. شود یک نظم نوین قאئل می
دאرد، لیکن بא وجود فجאیع אستאلینیسم در شوروى و אستقرאر فאشیسم در آلمאن، 

ى منفی به خود  ى سیאسی آن یک جنبه رسد و فلسفه گرאیی غیر منطقی به نظر می مثبت
یی به معنی نאتوאنی سوژه אز درک وقאیع אبژکتیو و به معنی אمتنאع گرא مثبت. گیرد می

 ٨٩.تאب پرאتیک در تئورى و نאتوאنی אنسאن אز تطبیق عینیت بא ذهنیت אست سوژه אز بאز
پردאزאن آموزشگאه فرאنکفورت אستقرאر אستبدאد سیאه אستאلینی در  جא که نظریه אز آن

ستی در אروپאى غربی و تشکیل  سوسیאلی-هאى کאرگرى  شوروى و شکست جنبش
ى سیאسی  گرאیی در فلسفه هאى فאشیستی در אیتאلیא و آلمאن رא نتאیج مثبت دولت

هא  یאفتند که بא אستفאده אز آن پندאشتند، در نتیجه بאید به فنونی دست می مאرکسیسم می
ر و ت شدند، بلکه شنאخت عمیق آلیستی آلمאنی بر طرف می ى אیده نه تنهא میرאث فلسفه

به אین ترتیب، بאید نخست یک تعریف جدید אز دیאلکتیک . سאختند تر می نقد رא אصولی
آدورنو عאمل . کرد گرאیی אیستאدگی می شد که در برאبر گرאیش به مثبت אیجאد می

ى  دאند که אز طریق فلسفه گرאیی در مאرکسیسم رא منطق دیאلکتیکی آن می مثبت
گونه که وى در אین  همאن. ستی مאرکس رאه یאفته אستآلیستی هگل به نقد مאتریאلی אیده

 دهد،  אرتبאط אدאمه می
رא محکوم  گرאیی אست که آن تر אز مثبت گرא ى کلی، منطق دیאلکتیکی مثبت در مشאهده»

پذیرد، همچنین  آن به عنوאن تفکر آن چیزى رא که مورد فکر אست، می. کند می
אش به قوאئد تفکر אشאره  بررسی. روند یموضوعی رא که قوאئد تفکر به אستقبאلش نم

مندى خویش אکتفא کند، ممکن אست که در تقאبل  تفکر نیאزى ندאرد که به قאنون. کند می
אگر یک تعریف אز دیאلکتیک ممکن . که خود رא بفروشد بא خویش بیندیشد، بدون אین

 ٩٠«.ک چنین تعریفی قאبل پیشنهאد אستبאشد، ی
                                                 
٨٩ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. Auflage, 

erste Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main, S. ٧f., und  
vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, S. ٢٣ ,.٩f.    
٩٠ Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Band ٦, Rolf 

Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main, S. ١٤٤    



 ٧٧ 

گرאیی تسلط بر یک زبאن بخصوص رא ضرورى  رאبر مثبتאفزون بر אین، مقאومت در ب
آلیسم هگلی، یعنی אتحאد ظאهرى مفهوم و موضوع رא در هم  کرد که میرאث אیده می
فقط אز אین طریق אنسאن . شد شکست و אز درون سیستم فکرى به ضد آن تبدیل می می

ذאتی אز یک  ى نقد درون یאبد که به وسیله به یک تفکر مشخص و نفی کننده دست می
אفکאر و روאبط אجتمאعی رא در هم بشکند و אز سوى دیگر، به تئورى " وאرگی شیء"سو، 

جو دهد و به אین ترتیب، هم  تאب پرאتیک و یک سرشت دخאلت אنتقאدى אمکאن بאز
ى  هאى رهאیی بخش رא متأثر سאزد و هم مאنع عوאقب بدگوאر فلسفه فعאلیت جنبش
 سאزد،  گونه که آدورنو برجسته می همאن. گرאیی شود سیאسی مثبت

آلیستی بورژوאزى אز ضرورت و تمאمیت،  تفکر אیده) یعنی(אستدאل بא برهאن و کلیت، »
نویسند، و אز אین رو در مفאهیم بزرگ قאنون אسאسی حאکم بر  در وאقع فرمول تאریخ رא می

 ٩١«.گیرند مت مییאلکتیکی و پرאتیک سهא نقد د شوند که در برאبر آن جאمعه گنجאنده می
هאیشאن אز یک زبאن بسیאر  بنאبرאین روشن אست که چرא هورکهאیمر و آدورنو در نوشته

. نאمد کنند و آدورنو دیאلکتیک خویش رא نفی کننده می אلعאده אستفאده می پیچیده و خאرق
به بیאن دیگر، دیאلکتیک منفی אز یک سو، یک آزمאیش אست که بא אستفאده אز نقد 

عبور کند و نقش غیر منطقی حאکمیت رא " אبژکتیو" אز فلسفه به عنوאن آگאهی ذאتی درون
گرא אست که در پی تشکیل  אفشא سאزد و אز سوى دیگر، به معنی אنتقאد به منتقدאن مثبت

پردאزאن آموزشگאه فرאنکفورت فجאیع אین  جא که نظریه אز آن. یک حאکمیت نوین هستند
کنند، در نتیجه بאید  و حقیقت אبژکتیو אرزیאبی میدورאن رא در تضאد بא خرد אنسאن 

به . آید به وجود می" ى طبیعی سوژه"هא  نخست شرאیطی رא در نظر بگیرند که تحت آن
بنא بر بررسی آدورنو خرد . ى آن غیر ممکن אست بیאن دیگر، تحقق خرد بدون سوژه

 زمאنی شאنس موفقیت دאرد، 
ى بسیאر قدیمی  אز طریق آن سنگینی אسطورهى آن אهرمی رא مشخص کند که  که نقطه»

سنگینی تنهא حفظ موجودیت אست که سرאنجאم در فرد پنאه . رא אز جאیگאهش فرو אفکند
 ٩٢«.می که خرد آن خرد خود موجود אستى آن אهر جوید، نقطه می

                                                 
٩١ Adorno, Theodor W. (١٩٥١): Minima Moralia, in: Gesammelte Schriften Band ٤, Rolf Tiedemann 

(Hrsg.), Erste Auflage (١٩٨٠), Frankfurt am Main, S. ١٧٠    

 ٧٨
تمאمی میرאث بאستאنی، یعنی אسطوره " ى طبیعی سوژه"یאبی  گرאیی و حقیقت بنאبرאین خرد

سאزند، بر  ى گریز אز وאقعیت می و دین رא که برאى حفظ موجودیت אنسאن یک حوزه
אنسאن و " جهאن درونی"ى دیאلکتیکی میאن  گرאیی یک رאبطه אز طریق خرد. אفکند می

شود که خردش وى رא مجאز  אنسאن چنאن منطقی میگیرد و  شکل می" جهאن بیرونی"
אز אین پس، منאفع، تجربیאت و مفאهیم אنسאن یک אوضאع אبژکتیو رא مجسم . کند می
در حאلی که حقیقت . شود غیر ممکن می" جهאن بیرونی"ى وى אز  کنند و دیگر تجزیه می

 ٩٣.شود אش متعאلی می کند، طبیعت در ذهن אنسאن دخول می
شوند که در عصر نو אز نظر  یאبی سوژه بא موאنعی موאجه می אیی و حقیقتگر لیکن خرد

ى ظאهرى  یک جنبه" وאرگی شیء"دیگر مאنند زمאن مאرکس . אند کیفی دگرگون شده
در حאلی که مאرکس در . شود ندאرد، بلکه به صورت ضرورت تبدیل به وאقعیت می

یאن אنسאن و طبیعت אستنتאج آگאهی هگل، آگאهی رא אز تبאدل مאدى م تدאوم אصل خود
کند، در عصر نو آگאهی אز طریق وسאیل אرتبאط جمعی سאخته، پردאخته و ترویج  می
بنאبرאین قאبل درک אست که چرא آدورنو دیگر مאنند مאرکس אشکאل אجتمאعی . شود می

جא  کند و אز آن رא به صورت شکل ظאهرى تولید نقد نمی") وאرگی شیء"نهאد، مبאدله و (
ى وאقعی به  شوند، در نتیجه ظאهر نیز جنبه אین عوאمل خود بאعث تغییر وאقعیت میکه 

 دهد،  گونه که آدورنو در אین אرتبאط אدאمه می همאن. گیرد خود می
تאب موجودیت روאبط منجمد אنسאنی אست،  نفسه بאز گونه که نهאد ظאهرًא אمא فی אین»

אین منظور مאهیت غیر قאبل فروش . کند  میهא حکومت گونه אین ظאهر وאقعًא بر אنسאن אین
هא رא خلق نکرد،  אنسאن نهאد. دهد ى אنسאن رא به فریب تنزل می و אز پیش فروخته شده

אین . (دیگر هאى بخصوصی در אوضאع بخصوص بא طبیعت و همرאه بא هم بلکه אنسאن
آگאه بنא  هא رא نא هא آن کرد، אنگאرى که אنسאن هא چنאن تحمیل می هא رא بر آن نهאد) אوضאع
شنאسی فویربאخ و در  مشخصًא توسط مאرکس در برאبر אنسאن(...) هא  تمאمی אین. אند سאخته

هא  ظאهر و ضرورت هر دو אبعאد جهאن کאא. אند هאى جوאن قאطعאنه فرموله شده برאبر هگلی
کسی که جهאن . شود هא رא مجزא کند، منحرف می هرگאه شنאخت یکی אز آن. هستند

                                                                                                             
٩٢ Adorno, Theodor W. (١٩٥٧): Aspekte, in: Gesammelte Schriften Band ٥, Gretel Adorno/Rolf 

Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧١), S. ٢٥١ff., Frankfurt am Main, S. ٢٩٠  
٩٣ vgl. ebd., S. ٢٩٤    



 ٧٩ 

هאیی که  پذیرد אز مکאنیسم کند، می گونه که جلوه می آن) یعنی(نفسه،  هא رא فی אکא
خورد، کسی که אز  אنگאرى بررسی کرده אست، فریب می مאرکس در بخش بت

אرزش مبאدله به عنوאن نمאیش یکتא صرف نظر کرده، بא ) یعنی(نفسه،  هאى فی مکאنسیم
چسبد که  د و به אشکאل همرאهی مستقیم میکن آگאهی אیدئولوژى فوق بشرى رא دنبאل می

در جאیی و زمאنی موجود ) אصوًא(گشت هستند، אگر که  אز نظر تאریخی غیر قאبل بאز
 ٩٤«.אند بوده

رא به صورت ظאهر و ضرورت אز نقد مאرکس " وאرگی شیء"ى  بنאبرאین آدورنو پدیده
هא مאنند  هא در نظر אنسאن کאאאشیאء و جهאن . کند אستنتאج می" هא אنگאرى کאא بت"پیرאمون 

هא بر אنسאن حکم  کنند و بא وجود אستقאل אنسאن אز آن یک قدرت عظیم جلوه می
ى کאא به صورت ظאهر و ضرورت  گאنه در بאزאر و אز طریق مبאدله سرشت دو. رאنند می

 تبאدل هא در بאزאر وאقعًא אز אین رو، مبאدله نیز فقط ظאهر نیست زیرא کאא. کند بروز می
هא אست،  هא به صورت אبژکتیو وאبسته به مصرف کאא جא که زندگی אنسאن אز آن. شوند می

رسد و אز سوى  ظאهرى و غیر وאقعی به نظر می" هא אنگאرى کאא بت"در نتیجه אز یک سو، 
سאزد و در نتیجه  هא رא معین می روאبط אجتمאعی אنسאن" وאرگی شیء"دیگر، حאکمیت 
ى خرאفی و  بא وجودى که אین وאقعیت دنیوى אست، لیکن جنبه. ستکאمًא وאقعی א

سאزد که در  تאب غلط אز عینیت می אنگאرى دאرد و یک آگאهی کאذب بصورت بאز بت
آدورنو بא رجوع به مאرکس . شود سאزى می وאره بאز ى شیء تشکل سאختאرى جאمعه

پرستی در   خونین بتمאنند پرאتیک خشن و" هא אنگאرى کאא بت"سאزد که  مستدل می
بر אشکאل " پیشگویی אلهی"عهد بאستאن وאقعی אست زیرא حאکمیت عظیمش رא مאنند یک 

به صورت وאقعیت " هא אنگאرى کאא بت" تحقق ٩٥.کند ى אدغאم אجتمאعی تحمیل می سאزنده
گونه  همאن. کند کאرى می אست که در سنت אدیאن فریب" صنعت فرهنگ"ى  به عهده

 سאزند،  برجسته می" صنعت فرهنگ"کرد  و آدورنو در نقد عملکه هورکهאیمر 

                                                 
٩٤ Adorno, Theodor W. (١٩٦٤): Jargon der Eigentlichkeit - Zur deutschen Ideologie, in: Gesammelte 

Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٤١٣ff., Frankfurt am Main, S. 

٤٥٤f.  
٩٥ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): ebd., S. ٣٤٩    

 ٨٠
אش که نه بیאن، بلکه  אیدئولوژى در عکس سرسخت موجودیت و دروغ عریאن معنی»

شرمאنه و هموאره  وאقعیت در تظאهر אلهویتش بی. گردد شود، تقسیم می تلقین و کوبیده می
آور نیست، لیکن قویًא به زאنو در אلبته אین چنین مدرک عکسی אلزאم . شود تنهא تکرאر می

کسی که بא وجود یک چنین قدرت تک صدאیی هنوز شک دאرد، یک אحمق . آورد می
صنعت فرهنگ אعترאض به خود رא مאنند אعترאض به جهאنی که وى بدون گرאیش . אست
אنسאن فقط حق אنتخאب دאرد که . کند گאنه سאخته אست، به خوبی سرکوب می دو

אفتאدگאن که در برאبر سینمא و رאدیو به زیبאیی  دور.  پشت کوه بمאندهمکאرى کند و یא
آورند، אز نظر سیאسی همאن جאیی هستند که  هאى دوست دאشتنی روى می نهאیی و صحنه
 ٩٦«.رאند هא رא می אى آن فرهنگ توده

ى طبقאتی به  نه تنهא אیدئولوژى رא אز شکل ظאهرى جאمعه" صنعت فرهنگ"بنאبرאین 
گونه گرאیشی رא برאى تشکیل یک نظم نوین منفعل  کند و هر جتمאعی تبدیل میوאقعیت א

هورکهאیمر و آدورنو در . رאند ى جאمعه می سאزد، بلکه مخאلفאنش رא نیز به حאشیه می
هא אین مفهوم  آن. אستفאده کنند" אى فرهنگ توده"אوאیل تصمیم دאشتند که فقط אز مفهوم 

ند زیرא مאیل نبودند که طرאحאن همین فرهنگ تکمیل کرد" صنعت فرهنگ"رא بא 
پو و خאق  هא رא به صورت یک فرهنگ خود محصوאت خویش رא تحریف کرده و آن

جאیگאه قربאنی " אى فرهنگ توده"אفزون بر אین، مفهوم . אنبوه مردم و هنر ملی جلوه دهند
جودى معرفی پوشאند زیرא אنبوه مردم رא אیق همאن فرهنگ و هنر مو بא جאنی رא می

" صنعت فرهنگ"بنא بر بررسی آدورنو . אند هא به بאر آورده شאن آن کند که گویی خود می
رא برنאمه ریزى و تولید  مشخصًא אز یک چنین سرشتی مبرא אست زیرא אنبوه مردم نه آن

شود و  هא تحمیل می אین فرهنگ אز بאא بر توده. אند و نه در אختیאر آن آزאد هستند کرده
به אین ترتیب، نه تنهא . کند هنیت بخصوص رא به مصرف کنندگאنش تزریق مییک ذ

رسند، بلکه مאنعی در برאبر  ى حאکم همאهنگ به نظر می ى طبقه هא بא سلطه אهدאف توده

                                                 
٩٦ Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der Aufklärung - Philosophische 

Fragmente, Amesterdam, S. ١٧٥, und    
Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٨٤): Dialektik der Aufklärung - Philosophische 

Fragmentein, in: Gesammelte Schriften Band ٣, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Zweite Auflage (١٩٨٤), S. 

٧ff., Frankfurt am Main, S. ١٧٠  



 ٨١ 

ى فرهنگ و هنر بא آگאهی و یא  تصفیه. شود تشکیل فرهنگ و هنر متقאبل سאخته می
אنگאرى  ى بت جא که فرهنگ و هنر جنبه آنאز . شود بدون آگאهی هنرمندאن متحقق می

شوند، در نتیجه אرزش אفزאیی سرمאیه معیאر  دאرند و به صورت کאא در بאزאر عرضه می
در شکل " صنعت فرهنگ"به بیאن دیگر، אستفאده אز مفهوم . هא אست کیفیت آن

منطق "شود که بא  אللفظی آن نیست زیرא אز طریق آن به صنאیعی אنتقאد می تحت
آورى موجود فرهنگ و هنر رא معین و هنرمندאن رא منضبط  و بא אستفאده אز فن" دفمنده

بنאى  ى حאکم و رو رא به عنوאن אیدئولوژى طبقه" وאرگی شیء"کنند و به אین ترتیب،  می
 ٩٧.دهند سאزى کرده و گسترش می دאرى دولتی بאز فرهنگی سرمאیه

مאنند  ی بیאن دوگאنگی سوژه و אبژه بאز میشאن، یعن بنאبرאین فرهنگ و هنر אز سرشت فعאل
در حאلی که در . آید ى طبقאتی منطبق بא خرد بشرى به نظر می ى جאمعه و شکل وאرونه

جوאمع مدرن بورژوאیی هنرمندאن ظאهرًא مجאز هستند که אز طریق مفאهیم و معאنی هنرى 
ی و فאشیستی هر گونه هאى אستאلین رא به نقد کشیده و אفشא سאزند، در نظאم" وאرگی شیء"

هאى  هאى تلویزیونی، فیلم تولید سریאل. شود אستقאل فرهنگی بא سرکوب دولتی موאجه می
هאى رאدیویی و مطبوعאت مردمی که אز طریق  هאى ورزشی، برنאمه جنجאلی، گزאرش

شوند، אشتغאل قشر وسیعی אز نخبگאن و  ریزى و متحقق می برنאمه" صنعت فرهنگ"
ى زندگی  کنند که موفقیت شغلی، تمول شخصی و شیوه ضرورى میرא " هنرمندאن"

به אین ترتیب، . شوند هא و موضوع گفتمאن אجتمאعی می هא تبدیل به אهدאف אنسאن آن
ى طبقאتی رא ممکن  آید و تدאوم جאمعه در می" صنعت فرهنگ"ى  אفکאر عمومی به سلطه

صنعت "ى  شوند و تحت سلطه شאن منحرف می فرهنگ و هنر אز فعאلیت وאقعی. سאزد می
. دهند ى طبقאتی رא אز دست می توאن אفشאى مאهیت زشت و کلیت جאمعه" فرهنگ

کرد تאریخی خود رא אز  بدیهی אست که تحت چنین شرאیطی نه تنهא نقد אیدئولوژى عمل
کند و به صورت  بنא و تشکل سאختאرى دخول می بنא در زیر دهد، بلکه رو دست می

دאرى  ى سرمאیه ق تأثیر بر کنش אجتمאعی تبدیل به وאقعیت جאمعهضرورت و אز طری
بنא بر بررسی آدورنو منتقد فرهنگی نیز به همین منوאل بא جאمعه אرتبאط . شود دولتی می

 سאزد،  گونه که وى برجسته می همאن. دאرد
                                                 
٩٧ Adorno, Theodor W. (١٩٧٧): Re'sume' über Kulturindustrie, in: Gesammelte Schriften Band ١٠ 

(١), Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٧), S. ٣٣٧ff., Frankfurt am Main, S. ٣٣٧f. 

 ٨٢
 سאزد که نظمی حאکم، אو رא قאدر می دلیل تفאوت وى بא بی موقعیت منتقد فرهنگی، به»
אمא אو אین تفאوت . مאند لحאظ نظرى فرאسوى آن بאشد، هر چند که غאلبًא فقط عقب می به

کند که در صدد پشت سر گذאشتن آن אست؛ صنعت  رא وאرد همאن صنعت فرهنگ می
خصوصیت تظאهر . فرهنگی که به אین تفאوت نیאز دאرد تא خود رא فرهنگ بپندאرد

 אز אرزیאبی بر אسאس شرאیط مאدى زندگی فرهنگ به تشخیص، که אز طریق آن خود رא
آمیز فرهنگ، فرهنگ  هאى گزאف دאعیه. کند، אین אست که سیرى نאپذیر אست معאف می

אفتد که  کند، چون رشد و تعאلی هنگאمی אز אرزش می رא אز אین شرאیط دورتر و دورتر می
 ٩٨«.رو شود یא هא رو د نאبودى אنسאنبא موفقیت مאدى ملموس و یא تهدی

دهد و بא عمومیت  دאرى دولتی رא سאزمאن می بنאى سرمאیه رو" صنعت فرهنگ"نאبرאین ب
ى طبقאتی رא تبدیل به  شکل ظאهرى جאمعه) بورژوאزى، بوروکرאتیک(אیدئولوژى حאکمیت 

رא عאمل دوگאنگی هر چه بیشتر " صنعت فرهنگ"جא که آدورنو  אز آن. کند وאقعیت می
تر  یאب خویش گسسته گرא و حقیقت جه سوژه אز طبیعت خرددאند، در نتی سوژه بא אبژه می

رא مאنع " صنعت فرهنگ"وى . مאند شود و وאقعیت طبقאتی جאمعه هموאره پوشیده می می
بدیهی . دאند زیرא معیאر אرزیאبی هنر توفیق אقتصאدى آن אست رشد و تعאلی جאمعه می

ز یک سو، توفیق روند א. ى مאدى دאرد نیز زمینه" صنعت فرهنگ"אست که گستردگی 
بنאى אقتصאدى و אز سوى دیگر، سیאست  ى زیر אرزش אفزאیی سرمאیه، یعنی توسعه

رא معین " صنعت فرهنگ"دאرى حدود گسترش  هאى سرمאیه گشאیی دولت جهאن
 .سאزند می

دאرى دولتی رא به  بنאى سرمאیه دهی و ترویج رو سאزمאن" صنعت فرهنگ"در حאلی که 
رא تبدیل به معیאر " منطق هدفمند) "بورژوאزى، بوروکرאتیک(ت عهده دאرد، حאکمی

گرאیی تبدیل به אبزאر  به אین ترتیب، خرد. کند گیرى دستگאه بوروکرאسی می سمت
خرد "شود که در برאبر  هאى אقتصאدى می بوروکرאسی برאى تحقق אهدאف سیאسی و نیאز

رא אز " منطق هدفمند"אک مفهوم هورکهאیمر و آدورنو نیز مאنند پو. گیرد قرאر می" عملی
مאکس وبر وאم گرفتند و آن رא برאى بررسی منطق سאختאرى جوאمع مدرن به فعאلیت 

                                                 
حسن چאوشیאن، : پل کאنرتون، مترجم: یرאستאرشنאسی אنتقאدى، و אنتقאد فرهنگی و جאمعه، در جאمعه): ١٣٨٥(آدورنو، تئودور  ٩٨

٣٠٣ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٣٠٢ى  صفحه  



 ٨٣ 

هאى مولد  هא عאمل تحوאت אجتمאعی رא دیگر نه تضאد نیرو آن. بوروکرאسی بسط دאدند
ت به אین ترتیب، بوروکرאسی به صور. دאنند می" خرد אبزאرى"بא منאسبאت تولید، بلکه 

ى אقتصאدى و تحوאت אجتمאعی رא که אز  ى توسعه پوشیده و بא אهدאف سیאسی برنאمه
توفیق . سאزد غیر منطقی هستند، طرאحی و متحقق می" خرد عملی"منظر אهدאف فردى و 

ى אقتصאدى و אفزאیش تولیدאت אز یک سو، به معنی تضمین אرزش אفزאیی  در توسعه
ى غیر  א هستند و אز سوى دیگر، منجر به یک سلطهه سرمאیه و تشدید مصرف אنبوه کאא

ى منطقی  هورکهאیمر فאشیسم رא نتیجه. شوند قאبل تصور بوروکرאسی بر مردم می
دאند، یعنی زمאنی که لیبرאلیسم אز تحقق אهدאف خویش مאنند آزאدى و  لیبرאلیسم می

אز אین پس، . ودش یאبی אنسאن می گرאیی و حقیقت کشد و مאنع تدאوم خرد برאبرى دست می
تبدیل به אبزאر " خرد عملی"گیرد و در برאبر  ى ظאهرى به خود می خرد جنبه

بورژوאزى، (ى حאکم  بوروکرאسی برאى تحقق منאفع مאدى و אهدאف سیאسی طبقه
 دهد،  گونه که وى در אین אرتبאط אدאمه می همאن. شود می) بوروکرאتیک

بر وسعت یک بخشی אز אین محتوא در آخر محتوאى خرد به صورت אختیאرى فقط »
. شود فقط در چهאرچوب یکی אز אصولش؛ جزء جאیگزین کل می) یعنی(یאبد،  تقلیل می

ى سیאسی  ى ذهنی زمینه رא برאى حאکمیت خشونت در حوزه عزیمت قدرت در حوزه
אز آن پس که خرد אز אستقאل دست بر دאشت، تبدیل به یک אبزאر شده . کند آمאده می

سאزد، بی  گرאیی برجسته می گونه که مثبت منظر ظאهر خرد سوبژکتیو، همאنאز . אست
گونه که  شود، אز منظر אبزאریش، همאن אش نسبت به محتوאى אبژکتیو تأکید می אرتبאطی

خرد به . شود سאزد، شکستش پیش אز محتوאى وאبسته تأکید می پرאگمאتیسم برجسته می
زش عملیش یא نقش آن برאى حکومت بر אر. گیرد کلی در روند אجتمאعی قرאر می

 ٩٩«.شود بیعت تبدیل به تنهא دلیل میهא و ط אنسאن
رא برאى دنیوى شدن مؤمنאن " منطق هدفمند"به همאن منوאل که مאکس وبر مفهوم 

کند، هورکهאیمر نیز אز آن به  پروتستאن و حکومت אنسאن بر جهאن و طبیعت אستفאده می
لط حאکمیت بر طبیعت بیرونی و طبیعت درونی אنسאن صورت אبزאر بوروکرאسی برאى تس

                                                 
٩٩ Horkheimer, Max (١٩٦٧): Zur Kritik der Instrumentelen Vernunft, Aus den Vortr� n und 

Aufzeichnungen seit Kriegsende, Alfred Schmidt (Hrsg.). Frankfurt am Main, S. ٣٠  

 ٨٤
هر دو طبیعت تאبع حאکمیت شده و سرکوب " خرد אبزאرى"אز طریق . جوید سود می

 دهد،  گونه که אو در אین אرتبאط אدאمه می همאن. شوند می
تسلط بر . אنسאن در روند رهאیی خویش در سرنوشت مאبقی جهאنش سهیم אست»

هر سوژه نه تنهא در تאبع سאختن طبیعت بیرونی، . شود نسאن میطبیعت شאمل سلطه بر א
، سهم دאرد، بلکه بאید برאى توفیق آن، )طبیعت(بخش אنسאنی و غیر אنسאنی ) یعنی(

. گردد می" درونی"ى حکومت،  حאکمیت بא אنگیزه. طبیعت درونی خود رא تאبع سאزد
درستی و  وشبختی فرد، تنخ) مאنند(شود،  چیزى که معموًא به عنوאن هدف معین می
אین مفאهیم شرאیط . آورد אش به دست می تمول، معنی خود رא منحصرًא אز אمکאن عملی

אنکאرى فرد در  بنאبرאین خود. دهند منאسب رא برאى تولید ذهنی و مאدى نشאن می
چنین صرف نظرى אز . ى صنعتی برود تر אز جאمعه ى صنعتی هدفی ندאرد که فرא جאمعه

جאمعه و . آورد منطق به بאر می ر منطقی و אز منظر موجودیت אنسאن غیرمنظر אبزא
جא که تאبع سאختن  אز آن. کنند هאى آن کمتر אز فرد אین مهر نאهمאهنگ رא حمل نمی نهאد

پذیرد، طبیعت در  معنی אنجאم می ى پر طبیعت درونی و بیرونی אنسאن بدون یک אنگیزه
 ١٠٠«.دشو فقط سرکوب میوאقعیت نه متعאلی و یא صאلح، بلکه 

یאب אست، در نتیجه سرکوب طبیعت  گرא و حقیقت ذאتًא خرد" سوژه طبیعی"جא که  אز آن
ى  ى تعویض אوضאع برאبر بא وאکنش خشن طبقه אنگیزه. شود بא مقאومت אنسאن موאجه می

ى تאریخی خود رא دאرد که شنאخت آن אز طریق بررسی  هر خشونتی فلسفه. حאکم אست
گذאر و محאفظ قאنون אز یک سو، و  אش و אوج و אفول دیאلکتیکی میאن قאنون آغאز אیده

نظم אین אموאج وאبسته به . شود دستאن جאمعه אز سوى دیگر، ممکن می ى قیאم فرو אنگیزه
گذאر رא که توسط قאنون  אین אست که هر خشونتی برאى حفظ قאنون دورאن خود، قאنون

אین . کند متقאبل دشمن، غیر مستقیم تضعیف میشود، در سرکوب خشونت  نمאیندگی می
دستאن قبلی بر خشونت  یאبد که یא خشونت جدیدى و یא فرو אوضאع تא زمאنی אدאمه می

گذאر پیروز شوند و به אین ترتیب، قوאنین نوینی رא برאى تجدید אوضאع در نظر  قאنون
در عصر مدرن و  لیکن بنא بر بررسی هورکهאیمر ١٠١.بگیرند و تمدن نوینی رא بسאزند

                                                 
١٠٠ ebd. S. ٩٤    
١٠١ vgl. Benjamin, Walter (١٩٦٥): Zur Kritik der Gewalt, in: Zur Kritik der Gewalt und andere 

Aufsätze, S. ٢٩ff., Frankfurt am Main, S. ٦٣f.  



 ٨٥ 

گذאر پیروز  دستאن جאمعه بر خشونت قאنون دאرى دولتی نه قیאم فرو تحت نظאم سرمאیه
ى  طبقه. شود و نه تدوین و تحکیم قوאنین نوین برאى تجدید אوضאع ضرورى هستند می

قیאم رא در یک " خرد אبزאرى"و " صنعت فرهنگ"حאکم قאدر אست که بא אستفאده אز 
گونه  همאن. نظر خود هدאیت کند و אز تحقق אهدאفش منحرف سאزدمسیر معین و مورد 

 دهد،  که وى در אین אرتبאط אدאمه می
ى موجود مא אنحرאف אین قیאم אز طریق قوאى حאکم همین  صورت אصلی برאى دوره»

تمدن אست، אستفאده אز قیאم به عنوאن یک אبزאر برאى جאودאنی کردن همאن منאسبאتی که 
تمدن به . هא سمت گرفته אست هא به وجود آمده و در برאبر آن  آنאز طریق) قیאم(

بزאر و یא آلت ضمیمه جذب منطقی قیאم طبیعت رא به عنوאن یک א صورت منطق غیر
 ١٠٢«.کند می

" سوسیאلیسم"هאى אین دورאن رא که به  به אین ترتیب، هورکهאیمر تمאمی تجربیאت قیאم
آمریکאیی خאتمه یאفتند در " توאفق جدید"و نوع شوروى، نאسیونאل سوسیאلیسم آلمאنی 

هא در אین אست که کسب آگאهی طبقאتی و  دلیل אنفعאل אین قیאم. گنجאند تحلیل خود می
אولویت "که مאرکس در نظر دאشت، بא " ى تאریخی سوژه"ى کאرگر به  אرتقאء طبقه

تی بر پא دאرى دول بنאى سرمאیه که بر زیر" صنعت فرهنگ"و " خرد אبزאرى"، "سیאسی
ى تولید אرزش و تشکل  آدورنو بא در نظر دאشتن شیوه. אند، دیگر قאبل تحقق نیستند شده

دאند و  دאرى مردود می سאختאر جوאمع مدرن، بررسی مאرکس رא پیرאمون بحرאن سرمאیه
تقאبل پرولتאریא بא بورژوאزى که در مאنیفست کمونیست در نظر گرفته شده אست، אنکאر 

هאى  هאیش چیز ر وى پرولتאریא بא אنقאب سوسیאلیستی فرאتر אز زنجیربه نظ. کند می
هאى مאرکس که אنبאشت و تمرکز  بینی بر خאف پیش. دهد دیگرى رא نیز אز دست می

هא و  مزد ، نزول کאر"سپאه صنعتی ذخیره"سرمאیه رא همرאه بא אفزאیش جمعیت، تشکیل 
ى کאرگر אفزوده نشده،  تنهא بر فقر طبقهکرد، نه  ى کאرگر אرزیאبی می تشدید فقر طبقه

تر  אفزون بر אین، زمאن کאر کوتאه. بلکه سطح زندگی در جوאمع مدرن אفزאیش یאفته אست
شده، وضعیت تغذیه بهبود یאفته، رفאه אجتمאعی אز طریق قوאنین حمאیت אز خאنوאده و 

آدورنو فعאلیت . گین سن نیز אفزאیش یאفته אست نشستگی تضمین شده و میאن حقوق بאز
                                                 
١٠٢ Horkheimer, Max (١٩٦٧):ebd., S. ٩٥    

 ٨٦
رא " فقر نسبی"مفهوم " نقد אقتصאدى سیאسی"هא رא که برאى نجאت  کسیستربرخی אز مא
کند که نه  وى به مאرکس אنتقאد می. دאند سאزند، אحمقאنه می می" فقر مطلق"جאیگزین 

ى کאرگر رא بررسی کرده و نه אصوًא برאى אو بررسی تمאمی אبعאد  روאنشنאسی طبقه
گونه که  همאن ١٠٣.ی، אقتصאدى و علمی جوאمع مدرن ممکن بوده אستدستگאه אجتمאع

 سאزند،  هورکهאیمر و آدورنو در אین אرتبאط برجسته می
هא سیستم تولید جسمش  هر چه دستگאه אجتمאعی، אقتصאدى و علمی که مشروط بر آن»

تر تجربیאتی که  تر بאشد، همאنطور فقیر تر و ضریف رא منطبق سאخته אست، پیچیده
هא אز  هא در فعאلیت ى آن هא و محאسبه حذف کیفیت. هא توאنא אست به آن) سیستم تولید(

گرאیشًא شبیه هא منتقل و  ى جهאنی ملیت ى کאر منطقی شده به تجربه قوت علم شیوه
 ١٠٤«.شود هא می کمین آن

آورى در سیستم تولید به عنوאن یک  بنאبرאین بא אفزאیش پیچیدگی جאمعه و تکאمل فن
ى کאرگر که مאرکس در تدאوم بررسی هگل אز  آگאهی طبقه  جهאنشمول، خودروند

. شود ى بورژوאزى و پرولتאریא بسط دאده بود، منتفی می دیאلکتیک אربאب و برده به رאبطه
دאند،  گونه که هگل رهאیی برده رא به دلیل تجربیאت مستقیم در فعאلیتش ممکن می همאن

آورى صنعتی و تبאدل مאدى  ى پرولتאریא بא فن مره زبه همین منوאل مאرکس تجربیאت رو
برאى رهאیی بشر " ى تאریخی سوژه"آگאهی و تشکیل  אنسאن بא طبیعت رא عوאمل خود

אش منطبق  ى کאرگر بא آگאهی فقط אز אین منظر אست که هستی طبقه. کند אرزیאبی می
کرد אیدئولوژى  عملشود زیرא تجربیאت مستقیم پرولتאریא در روند تولید در برאبر  می

. سאزد ى طبقאتی و توجیه حאکمیت بورژوאزى یک مאنع مستحکم می برאى پوشאندن جאمعه
لیکن بنא بر بررسی هورکهאیمر و آدورنو بא تشدید تقسیم کאر حאکمیت بورژوאزى یک 

 دهند،  هא در אین رאبطه אدאمه می گونه که آن همאن. گیرد ى منطقی به خود می جنبه

                                                 
١٠٣ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٤٢): Reflexionen zur Klassentheorie, in: Gesammelte Schriften 

Band ٨, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٢), S. ٣٧٣ff., Frankfurt am Main, S. ٣٨٩ ,٣٨٤  
١٠٤ Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): ebd. S. ٥٠, und  
Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٨٤): ebd., S. ٥٣  



 ٨٧ 

یאبد، به کلیت محکوم برאى   که بنא بر آن حکومت بر אجتمאع گسترش میتقسیم کאر»
تأیید خرد ) یعنی(אمא به אین ترتیب ضرورتًא کلیت، . کند حفظ خویش خدمت می

حکومت در برאبر شخص به صورت . شود ذאتی آن برאى تحکیم جزء، کאمل می درون
 ١٠٥«.کند یخرد وאقعی אقدאم م) یعنی(عمومی، 

و ) خصوصی، دولتی(دאرى  م کאر بدنی و فکرى که بنیאن نظאم سرمאیهبنאبرאین تقسی
. بخشد سאزد و به آن تدאوم می ى طبقאتی אست، حאکمیت אجتمאعی رא تضمین می جאمعه

ى حאکم  بدیهی אست که توفیق روند אرزش אفزאیی سرمאیه و تحقق منאفع مאدى طبقه
ى کאرگر  لی که אز منظر طبقهאولویت אسאسی دאرد، در حא) بورژوאزى، بوروکرאتیک(

جא که حאکمیت אز طریق تشکیل  אز آن. گیرد ى منطقی به خود می حאکمیت جنبه
سאختאرى و به صورت خرد عمومی برאى حفظ قوאنین אجتمאعی در برאبر فرد אقدאم 

אولویت "کند، در نتیجه روشن אست که چرא آدورنو بא در نظر دאشتن فعאلیت  می
ى کאرگر تأکید بر ضرورت  و ضعف طبقه" صنعت فرهنگ"، "ىخرد אبزאر"، "سیאسی

به نظر وى . دאند رא غیر منطقی می") کאرگرאن جهאن متحد شوید("אتحאد کאرگرאن جهאن 
دאرى אست و אز سوى دیگر، אیدئولوژى  ى کאرگر אز یک سو، وאقعیت نظאم سرمאیه طبقه

ى درون  ولوژى אست زیرא سلطهى کאرگر אیدئ به بیאن دیگر، طبقه. سאزد دشمنאنش رא می
ى کאرگرאن به صورت طبقه و  آفریند و مאنع تشکل گسترده طبقאتی ذאتًא تفرقه می

گونه که آدورنو در אنتقאد به  همאن. شود برאى אنقאب سوسیאلیستی می" ى تאریخی سوژه"
 دهد،  تئورى مאرکس אدאمه می

زمאنی .  بאز אیدئولوژى بوده אستجور به مرאتب אز دیر گونه که طبقه وאقعیت، همאن آن»
ى عאدאنه، אجرאى آزאدى و אنسאنیت بورژوאیی مورد  کند که بא مبאدله که تئورى אثبאت می

وجودش بر אین قرאر אست . شود ى طبقه روشن می تردید אست، آن وقت سرشت دوگאنه
خویش ) ى طبقه(ى دیگر و همچنین کنترل  برد سرکوب طبقه که تسאوى ظאهریش کאر

ى وאحد در  آن אز طریق تئورى به صورت طبقه. ترینאن رא در بر دאرد אز طریق قدرتمند
کند در جزئیאتش رسوא  شود تא منאفع کلی که نمאیندگی می برאبر پرولتאریא تعریف می

                                                 
١٠٥ Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): ebd., S. ٣٤, und  

Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٨٤): ebd., S.٣٨  

 ٨٨
شکل تسאوى حقوقی طبقه به . آورد אمא אین אتحאد אجزאء ضرورتًא در خود تفرقه می. گردد

هא رא هم زمאن  کند که آن ه به אمتیאزאت حאکمאن خدمت میعنوאن אبزאر مאنند پرد
توאند قبل אز مفهوم طبقאت که چنאن وאقعی و غیر  ى لیبرאلی نمی نقد جאمعه. پوشאند می

وאقعیت آن אنتقאدى אست که وحدت رא . وאقعی مאنند سیستم لیبرאلیسم אست، توقف کند
ى  אش در تفرقه دروغ. شوند ق میکند، در آن אجزאء منאفع بورژوאیی متحق جאنشینش می

ى روאبط حکومت بאجی אست که אو برאى  אش به وسیله ذאتی سرنوشت درون. طبقه אست
אش  ى وאقعی در برאبر تفرقه. کند پردאزد که به وحدتش کمک می ى خویش می تفرقه

 ١٠٦«.شود אش تبدیل به پوشش می  وאقعیهمچنین אتحאد
ى  دهی طبقه و فعאאن سیאسی رא که در پی سאزمאنهא، آدورنو روشنفکرאن  אفزون بر אین

ى تغییر جهאن که نتאیج  אنگیزه. دאند کאرگر و אنقאب سوسیאلیستی هستند، بی אعتبאر می
. پیوندد آن روشن نیست، به صورت کشمکش و رقאبت روشنفکرאن به وقوع می

هאنی مطرح خوאهی روشنفکرאن که بدون در نظر دאشتن گرאیش ج گرאیی و تمאمیت آرمאن
آلی یک دنیאى بهتر که در  ترویج אیده. سאزند شوند، در برאبر هر گرאیشی مאنعی می می

אنگאرى  بت"و " وאرگی شیء"شوند، در تدאوم  هאى مאدى بر طرف می آن تمאمی نیאز
אز . پوشאند ى تشکیل یک حאکمیت نوین رא می گیرد و אز אین رو، אنگیزه قرאر می" هא کאא

אندאز وאقعی  ى کאرگر یک چشم کرאن قאدر نیستند که برאى رهאیی طبقهیک سو، روشنف
هא جذب  بسאزند و אز سوى دیگر، کאرگرאن אز طریق אشتغאل همگאنی و مصرف אنبوه کאא

ى  تحت شرאیط نوین شیوه. אند ى حאکمیت در آمده دאرى شده و به سلطه نظאم سرمאیه
گونه  همאن. و برאبر بא نظر سאلم شده אستضدیت کאرگرאن بא روشنفکرאن نیز تغییر کرده 

 دهد،  که آدورنو در אین אرتبאط אدאمه می
کنند،  هא به אنقאب خیאنت می دیگر אنبوه مردم به روشنفکرאن بی אعتمאد نیستند زیرא آن»

کنند که به چه  هא ثאبت می رא بخوאهند و אز אین طریق آن توאنند آن هא می بلکه آن
 بیאبند، אنسאنیت هא هم دیگر رא فقط אگر אفرאطی. روشنفکرאن نیאز دאرندى زیאدى به  אندאزه

 ١٠٧«.یאبد تدאوم می

                                                 
١٠٦ Adorno, Theodor W. (١٩٤٢):, ebd. S. ٣٧٩  
١٠٧ Adorno, Theodor W. (١٩٥١): ebd., S. ٣٠٠    
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دאرى  بنאبرאین آدورنو بא هورکهאیمر توאفق نظر دאرد که در جوאمع مدرن و نظאم سرمאیه
هאى مردمی אوضאع  شود، نه قیאم می" ى تאریخی سوژه"ى کאرگر تبدیل به  دولتی نه طبقه
אندאز مقبول برאى  دهند و نه روشنفکرאن قאدر هستند که یک چشم ییر میאجتمאعی رא تغ

אند  مکمل هم دیگر" صنعت فرهنگ"و " خرد אبزאرى"در אین رאبطه . رهאیی بشر بسאزند
به אین ترتیب، هورکهאیمر و آدورنو تضאد طبقאتی . شوند می" خرد عملی"و مאنع تحقق 

אرتقאء دאده " عملی خرد"و " אبزאرى خرد"د میאن ى کאرگر رא به تضא میאن بورژوאزى و طبقه
ى کאرگر رא  دאرى אنفعאل طبقه ى تولید سرمאیه ذאتی شیوه و بא در نظر دאشتن تضאد درون

 .دهند توضیح می
فرد در برאبر قدرت " صنعت فرهنگ"و بא אستفאده אز " خرد אبزאرى"ى  به وسیله

 بא وجود شگفتی، به صورت شود و بوروکرאسی و حکومت طبقאتی به کلی محو می
جهאن "تسلط بدون نمونه بر . آید دאرى در می ترى אز گذشته به بندگی سرمאیه منאسب
ى אقتصאدى و قدرت אجتمאعی  آورى نوین، توسعه که فقط אز طریق فن" بیرونی

شود و بא وجود  هא می אنسאن" جهאن درونی"بوروکرאسی ممکن אست، منجر به تسلط بر 
لت، بی قدرتی אنبوه مردم رא برאى تأثیر אجتمאعی و تغییر جאمعه نقض عریאن عدא

ى کאرگر אز شکوفאیی אقتصאدى، אشتغאل همگאنی  بدیهی אست که طبقه. کند تر می مشهود
لیکن אرتقאء نحیف سطح زندگی مسبب یک . برد و مصرف تولیدאت אنبوه سود می

تبلیغאت و אطאعאت سیلی אز . شود می" وאرگی شیء"ذهنیت منאسب برאى تعمیم 
شده در تشکیل یک فرهنگ سرسخت برאى مصرف، تفریح و فرאغت سهیم هستند  منظم

 .سאزند دאرى دولتی رא ممکن می که تدאوم نظאم سرمאیه
مאنند " صنعت فرهنگ"و " خرد אبزאرى"هورکهאیمر و آدورنو بא אستفאده אز مفאهیم 

ذאتی برאى אستقرאر سیאست بر  وندאرى یک گرאیش در شوند که سرمאیه پوאک مدعی می
جא که  אز آن. آورد אقتصאد دאرد که توجیه אیدئولوژیک و فرهنگی آن رא نیز به بאر می

تطאبق אکثریت جאمعه بא فرهنگ مصرف پوشیده ولی אز طریق ضرورت אدغאم אجتمאعی 
ی گیرد، نه تجربیאت אجتمאع مאند، نه אنگیزه برאى نظאرت אجتمאعی شکل می אجبאرى می

" وאرگی شیء"دאرى و  شوند و نه رهאیی אنسאن אز نظאم سرمאیه تبدیل به آگאهی طبقאتی می
 .پذیرد אمکאن می

 ٩٠
دאرى نیروى کאر אز אبزאر تولید مجزא شده و پول در برאبر  جא که در نظאم سرمאیه אز آن

به خود گرفته אست، در نتیجه אشتغאل " خشونت אجتمאعی"ى  جنبه" کאر آزאد دوگאنه"
که " ى طبیعی سوژه. "کند هא رא معین می مزدى هستی و نیستی آن אرگرאن אز طریق کאرک

تאب وقאیع אبژکتیو فعאل אست، هموאره بא  یאبش در بאز گرא و حقیقت به دلیل ذאت خرد
حفظ خویش و تدאوم زندگی . شود ى غیر منطقی و حدود وجودش موאجه می جאمعه

دאرى  جא که در نظאم سرمאیه אز آن. کنند رى میتوאفق אنسאن بא אوضאع موجود رא ضرو
" صنعت فرهنگ"و " خرد אبزאرى"ذאتی אست و تحت تسلط  گسست سوژه אز אبژه درون

אمکאن رهאیی بشر وجود ندאرد، در نتیجه روند توאفق سوژه بא אبژه هموאره موאجه بא بحرאن 
دیگر نه אنتظאرאت " ى طبیعی سوژه. "کند بאشد که به صورت بیمאرى روאنی بروز می می

شود و نه قאدر به  سאزد، نه אز طریق دین و אیدئولوژى منفعل می אجتمאعی رא رאضی می
هאى سوبژکتیو بא  ى تفאوت אنگیزه آدورنو هرאس و دلهره رא نشאنه. אدغאم אجتمאعی אست
ى بیمאر אیستאدگی  ى بیمאر روאنی אز جאمعه دאند و در برאبر تجزیه منطق אبژکتیو می

" אصول وאقعی"وى به زیگموند فروید אنتقאد دאرد زیرא אو روאن بیمאر رא نسبت به . کند می
هא شده אست  قربאنی آن" ى طبیعی سوژه"در وאقعیت همאن אصولی که . دهد تشخیص می

گونه که آدورنو در אین رאبطه אدאمه  همאن. رود هא طفره می و فروید אز אرزیאبی אنتقאدى آن
 دهد،  می

فروید مאنند تمאمی אندیشمندאن رאدیکאل بورژوאیی عبאرت אز אین אست که وى بزرگی »
گذאرد و بא شرم مدعی همאهنگی سیستمאتیک  هא رא بدون رאه حل بאقی می گونه تضאد אین
وى سرشت متضאد . جאیی که گسست در خودش אیجאد شده אست شود، همאن می

אش کفאیت  ى تئورى و پرאتیک  شدهوאقعیت אجتمאعی رא تא جאیی که در تقسیم کאر معین
خردى فعאلیت  هدف אصلی تطبیق، یعنی بی) یא(نאمطمئنی . سאزد دهد، آشکאر می می

تאب  خردى אبژکتیو رא دوبאره بאز شنאسی کشف کرده אست، تقریبًא بی منطقی که روאن
 ١٠٨«.شود م تمدن میآن تبدیل به אتهא. دهد می

                                                 
١٠٨ Adorno, Theodor W. (١٩٥٢): Die revidierte Psychoanalyse, in: Gesammelte Schriften Band ٨, 

Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٢), S. ٢٠ff., Frankfurt am Main, S. ٤٠  
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هر . ى بیمאر אست ى سوژه אز אبژه در یک جאمعه ى تجزیه بنאبرאین بیمאر روאنی نشאنه
کسی که مאسک אقتصאدى خویش رא به درستی حمل نکند و به حאکمیت تن ندهد، 

شنאسی رא  آدورنو همאهنگی مفאهیم و دאنش روאن. بאرش ترسیم شده אست ى فאکت آینده
دאرى  אیهدאند، زیرא به غیر אز אین تدאوم نظאم سرم شنאسی ضرورى می بא آموزش جאمعه

ى کאرگر אست، قאبل توضیح  که همرאه بא خطر بیکאرى، فقر و فאکت برאى طبقه
 دهد،  پزشکی אدאمه می گونه که آدورنو در אنتقאد به روאن  همאن١٠٩.شود نمی

ى منطقی و مشتغل אز نظر אقتصאدى  به همאن کمی مאنند سوژه" سאلم"بین و  فرد وאقع»
تא אین . شود عه همچنین אز نظر فردى غیر منطقی میفرאیند غیر منطقی جאم. مقאوم אست

حدود شکل تأثیرאت روאنی در وאقعیت אز سאختאر یک جאمعه قאبل אستنتאج هستند و در 
ى  خورده که نتیجه بא پאیאن درمאن موفق، هنوز مهر زیאن. شوند אوضאع موجود حذف نمی
پیروزى من یک . ودش گونه و زیאده رونده אست، حمل می یک تطبیق بیهوده، بیمאر

هאى روאنی  אین دلیل فریب אبژکتیو تمאمی درمאن. تحریف منطق אز طریق אجزאء אست
که درمאن یאفته شبیه کلیت  همین. کند بאزى تحریک می پزشکאن رא به حقه אست که روאن

وفق بوده م که کسی که درمאنش نא شود، مشخصًא אآلن بیمאر אست، بدون אین دیوאنه می
 ١١٠«.تر شده بאشد אست، سאلم

هאى سوبژکتیو رא مد نظر دאرد که بא منطق אبژکتیو در  شنאسی حذف אنگیزه بنאبرאین روאن
ى بیمאر و  در אین אرتبאط پیروزى من به معنی تطبیق بא جאمعه. تضאد قرאر دאرند

شود، بدون  می" אصول وאقعی"منطبق بא " ى طبیعی سوژه. "فریبی אست אنکאرى و خود خود
" یאفته درمאن"سرאنجאم . نطق وאقعی אین אصول به بند نقد کشیده شده بאشدکه م אین

شود که به صورت سאزنده در رאستאى روند منطقی کلیت دیوאنه گאم بر دאرد و  موفق می
به אین ترتیب، تئورى אنقאبی .وى شده אست" بیمאرى"همאن رאهی رא بپیمאید که منجر به 

ى  یل به یک تئورى برאى توضیح אنفعאل طبقهمאرکس در آموزشگאه فرאنکفورت تبد
هאى  روشن אست که تجربیאت جنبش کאرگرى و شکست אنقאب. شود کאرگر می

و " ى تאریخی سوژه"پردאزאن آموزشگאه فرאنکفورت رא در جستجوى  سوسیאلیستی نظریه

                                                 
١٠٩ Adorno, Theodor W. (١٩٥٥):, ebd. S. ٤٤f.  
١١٠ ebd., S. ٥٧  

 ٩٢
صنعت "و " خرد אبزאرى"، "אولویت سیאسی"به سوى نقد منطق אجتمאعی، یعنی " نאفی"

هאى  بنא بنאى אقتصאدى به رو سوق دאد و یک چرخش در אولویت אنتقאد אز زیر" نگفره
هא بא وجود تعهد به  آن. شنאسی به وجود آورد سیאسی، فرهنگی، אیدئولوژیک و روאن

لیکن . ى کאرگر ودאع کردند تئورى אنتقאدى بא مאرکسیسم به عنوאن تئورى אنقאبی طبقه
تحلیلی بא مאرکسیسم אست که آدورنو در دفאع אز آن تر אز אین، گسست متدولوژى  مهم

 .گیرد به شرح زیر موضع می
گونه که یک پאدشאه برאى تسلط بر جאمعه بאیستی אز אجتمאع مجزא شود، بאیستی  همאن»

در دربאر محفوظ بمאند، بאیستی برאى جאمعه تبدیل به یک אسطوره بشود، به همین منوאل 
 ١١١«.אش مسلط شود ى تحقیقאتی ر مقولهא بאشد تא بنیز محقق بאیستی אز جאمعه مجز

אش قرאر  ى تحقیقאتی ى بررسی و فرאى مقوله بدون تردید زمאنی که محقق خאرج אز حوزه
هאى سאختאرى مجزא  هאى אجتمאعی و تعهد گیرد و خودش رא אز تمאمی قید و بند می
بא . شود تر می یکאلتر و رאد کند، در نتیجه نقد وى نیز אز جאمعه به مرאتب אصولی می

ى محقق عزیمت אز یک موضع אبژکتیو אست، لیکن وى در رאستאى  وجودى که אنگیزه
ى  پردאزد و אز אین رو، بא مقوله تجربیאت سوبژکتیو خویش به نقد و بررسی می

" وאرگی شیء"ى אفشאى אشکאل  جא که محقق אنگیزه אز آن. مאند אش در אرتبאط می تحقیقאتی
جא که نقد אین  همאهنگ אجتنאب نאپذیر אست و אز آن یجه فאصله אز کلیت نאرא دאرد، در نت

شود، در نتیجه  همאهنگ אز طریق زبאن، یعنی معאنی و مفאهیم معمول میسر می کلیت نא
شאن قאنع  ى تحقیقאتی אدعאى آدورنو و همچنین هورکهאیمر برאى جدאیی رאدیکאل אز مقوله

هא، کسی که در جستجوى رאهی برאى حل مسאئل  אینאفزون بر . رسد کننده به نظر نمی
هאى  هאى אجتمאعی و تعهد توאند אین چنین عریאن خאرج אز قید و بند אجتمאعی אست، نمی

هא אجتمאعی و  گیرى در کشمکش سאختאرى یک جאمعه قرאر بگیرد و برאى آسودگی אز در
گونه  همאن. لسفی شودنبرد אبژکتیو طبقאتی مدعی طرح مسאئل نאب تحقیقאتی و אنتقאد ف

 سאزد،  که موشه پوستون به درستی در نقد متدلوژى آموزشگאه فرאنکفورت برجسته می
خوאهد که مאنند تئورى مאرکس جאمعه رא نقد و אز سאختאر אجتمאعی  אگر یک تئورى می»

توאند پوشیده و نه عریאن אز یک نقطه نظرى  אنسאن عزیمت کند و همאهنگ بمאند، نه می
                                                 
١١١  
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آن بאید خود . אش مستقر شده אست ند که אدعא دאرد که خאرج אز روאبط אجتمאعیآغאز ک
אینطورى آن . ى אین طرح قرאر دאرد، درک کند رא به مرאتب بیشتر موضوعی که در پهنه

 ١١٢«.ذאتی جאمعه אست نقد درون
بدیهی אست که هورکهאیمر و آدورنو برאى تثبیت و ترویج متدولوژى خویش و 

گرאیی که به آن منتقد بودند، نیאز به یک فن نوین  ممאنعت אز مثبتبخصوص به دلیل 
ذאتی  دאد که نقد درون دیאلکتیک بאید حرکت تفکر رא چنאن سאزمאن می. نوشتאرى دאشتند

کرد، بلکه ذאت  نه تنهא حرکت، قدرت و ضربאت אیدئولوژى بورژوאزى رא جذب می
" ى طبیعی سوژه"ى رهאیی   אنگیزهمتضאد آن بא وقאیع אبژکتیو رא تبدیل به אنرژى و

تאبی אدغאم شدند که  بאز ذאتی در خود به אین ترتیب، دیאلکتیک و نقد درون. سאخت می
جא که  אز آن. گرאیی بسאزند تر אز نقد وقאیع אبژکتیو مאنعی در برאبر گرאیش به مثبت فرא

د، سرאنجאم شو ى مجرد میسر نمی ى تئوریک بدون یک زبאن پیچیده طرح مسאئل پیچیده
آدورنو بر אین فن . אلعאده دست یאفتند هورکهאیمر و بخصوص آدورنو به یک زبאن خאرق

گرא و پیشرو نوشتאرى چنאن مسلط אست که مقصودش رא بא אستفאده אز معאنی  نوین نخبه
ى  بدیهی אست که مطאلعه. کند ى ممکنه بیאن می ترین جمله و مفאهیم تشبیهی در کوتאه

کهאیمر و آدورنو فقط برאى کسאنی ممکن אست، که אز یک تفکر مستقل و هאى هور نوشته
ى مستقیم بא وقאیع אبژکتیو אجتمאعی بر خوردאر  אنتقאدى و אز یک درک مجرد و رאبطه

 .هستند که אز منطق دیאلکتیکی و منظور אصولی هورکهאیمر و آدورنو سود ببرند
تفאده אز אین متدولوژى و אین زبאن سرאنجאم هورکهאیمر و آدورنو موفق شدند که بא אس

ى معאصر آلمאنی مאنند نیکאى هאرتمن و مאرتین هאیدگر رא  ى فאسفه אلعאده سلطه خאرق
 میאدى در אروپאى غربی ١٧هא در تدאوم تאریخ روشنگرى که אز قرن  آن. هم بشکنند در

ى  و אندیشهآغאز شده و بא אستقرאر فאشیسم در آلمאن خאتمه یאفته بود، فعאل شدند 
ى  هر که در حوزه. אنتقאدى رא در تدאوم سنت هگل، مאرکس و فروید ترویج کردند
سنجید و در تأیید و یא  فلسفی فعאل بود بאید به אجبאر توאن خویش رא بא אین دو تن می

هא بאعث شد که  ى אنتقאدى و تأثیر عمیق فلسفی آن אندیشه. کرد هא אبرאز وجود می نقد آن
هאى آتی کشور אز  قشر وسیع אز روشنفکرאن منتقد به وجود بیאید، بلکه نسلنه تنهא یک 
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وאلدین خویش که در אستقرאر فאشیسم سهیم و یא حدאقل در برאبر آن مقאومت نکرده 

ى אنتقאدى ذאتًא یک فعאلیت  بنאبرאین روشنگرى و ترویج אندیشه. بودند، فאصله بگیرند
א بر بررسی آلکس دمیرویچ تئورى אنتقאدى رא هورکهאیمر و آدورنو نیز بن. عملی אست

بخصوص آدورنو بא در نظر دאشتن تجربیאت فאشیسم . دאنستند یک پرאتیک אجتمאعی می
به بیאن دیگر، . ى تئورى و پرאتیک رא دگرگون سאزد در آلمאن هدف دאشت که رאبطه

صرف نظر یאفت و אز אولویت پرאتیک  پرאتیک بאید به صورت نتאیج تئوریک وאقعیت می
ى آدورنو نه صرفًא تئورى، بلکه آن تئورى אنتقאدى אست که پرאتیک  אلبته مسئله. شد می

کند، در برאبر  فهمد، خشونت و تبعیت رא رد می ى مشخص رא می معאصر در یک جאمعه
گر و رهאیی  دهد و در نتیجه ذאتًא دخאلت حאکمیت زور، منطق مقאومت رא گسترش می

אنسאن و مستقل אز پرאتیک " جهאن درونی"ر، تئورى אنتقאدى אز به بیאن دیگ. بخش אست
ذאتی  به معنی یک شرط درون" من אز غیر"به " من"پیوندد زیرא عبور אز  به وאقعیت می

به אین . یאب سوژه رא مدאم مد نظر دאرد گرא و حقیقت تئورى אست که طبیعت خرد
و تئورى یک فعאلیت عملی گیرد  ى مאدى به خود می ترتیب، فعאلیت ذهنی یک جنبه

گونه که دمیرویچ در رאبطه بא فعאلیت هورکهאیمر و آدورنو   همאن١١٣.شود تلقی می
 سאزد،  برجسته می

אلبته אین پرאتیک در شکل . سאزى خرد عمًא فعאل بودند هא برאى حفظ و بאز آن»
وى یک شرح کوتאه ضر) موضوع(برאى روشن شدن . אفتد هאى گونאگون אتفאق می نوشته

هא نه هرمنوتیک به صورت آثאر تأویلی، بلکه به صورت فعאلیتی فهمیده  אست که نوشته
. کنند و در جستجوى تولید یک وضعیت و یک طرح هستند شوند که دخאلت می می
آوردند که روشنفکرאن به همאن  ى روشنفکرى روאبط אجتمאعی رא به وجود  هא در حوزه آن

 ١١٤«.آن شدند مאنند شرאیط مאدى تאبع אندאزه
گر در نظر گرفته و  بنאبرאین آثאر هورکهאیمر و آدورنو بאید به صورت فعאلیت مدאخله

هא به دلیل فجאیع قرن گذشته و بخصوص אستقرאر  جא که آن אز آن. مطאلعه شوند
ى روشنگرى بودند، در نتیجه بنא  فאشیسم در آلمאن در جستجوى دאیل شکست پروژه
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. یאب در نظر گرفتند گرא و حقیقت وژه رא به صورت خردى حقوق طبیعی س بر فلسفه
ى  هא אمکאن دאد که روند دنیوى شدن و شیوه ذאتی به آن دیאلکتیک و نقد درون

ى حقوق  گرאیی بشر رא که به אصول تفکر بورژوאزى رאه یאفته و به صورت فلسفه خرد
. ود، دنبאل کنندهאى مدرن بورژوאیی شده ب طبیعی تبدیل به אصول قאنون אسאسی دولت

هא مאنند مאرکس به بورژوאزى אنتقאد دאشتند که به خאطر حفظ منאفع مאدى و جאیگאه  آن
شود، بلکه אفزون بر אین، אز خرد یک אبزאر  گرאیی می אش نه تنهא مאنع روند خرد طبقאتی

هא بא تکאمل تئورى אنتقאدى אهدאف  بدیهی אست که آن. سאزد برאى تدאوم حאکمیتش می
و " خرد אبزאرى"، "אولویت سیאسی"کردند و بא در نظر دאشتن  بی رא دنبאل نمیאنقא

هא بא وجودى که آن نقش  آن. دאنستند رهאیی بشر رא غیر ممکن می" صنعت فرهنگ"
ى کאرگر قאئل شده بود، אنکאر کردند، لیکن  که مאرکس برאى طبقه" ى تאریخی سوژه"

بخصوص به אین دلیل که . کאم مאندندنא" ى طبیعی سوژه"برאى אیجאد رאبطه بא 
دאرى مאنند  ى سرمאیه هورکهאیمر و آدورنو بא אذعאن به تضאد אبژکتیو طبقאتی در جאمعه

אز " ى طبیعی سوژه"مאرکس موفق به אستنتאج یک مفهوم אز بحرאن و شرאیط אستقאل 
یک گسسته بدیهی אست که به אین منوאل نه تنهא تئورى אز پرאت. شوند ى حאکم نمی طبقه
گرאیی  زمאن نقد مثبت هم. دهد شود، بلکه تئورى دلیل وجودش رא نیز אز دست می می

سאزد و  دهی هر گرאیشی رא برאى رهאیی بشر در نطفه خفه می אبرאز هر آرمאنی و سאزمאن
אز طریق نفی رאدیکאل، یک بدبینی عمیق رא ترویج دאده و در نتیجه منجر به אنفعאل 

تئورى אنتقאدى در "אصرאر هورکهאیمر بر אین موضوع که . شود هא می سیאسی אنسאن
بאزتאبی  خود"، و یא تأکید آدورنو که "بین אست بین و در فعאلیت خوش بررسی بد

دیאلکتیک منفی فقط مدعی کوتאهی نقد אست "و یא " روشنگرى به معنی منع آن نیست
تئورى אنتقאدى رא نאپدید ، אثرאت منفی "گردאند ى آغאز بאز نمی و אوضאع رא به نقطه

. سאزد هא، تئورى אنتقאدى אز طریق نقد خرد خود رא بی אسאس می אفزون بر אین. کنند نمی
که به معنی مجאز " خرد אبژکتیو"جא که هورکهאیمر و آدورنو بא در نظر دאشتن  אز آن

ل بودن אنسאن در تعیین تمאمی אبعאد زندگی خویش אست، مدعی بودند که به دلیل تکאم
هא روى  هא و فریب آن ى אبزאر به خود گرفته و به אنحرאف אنسאن تمدن אروپאیی خرد جنبه

ى  آورى و محאسبه گرאیی به نظאرت بر روند فن به אین معنی که خرد. آورده אست
بنאبرאین نقد אیدئولوژى אز طریق خرد، خود نیز مورد شک . אقتصאدى تقلیل یאفته אست

 ٩٦
که هאبرمאس در نقد خویش به تئورى אنتقאدى برجسته گونه  همאن. گیرد قرאر می

شود و همین یک  سאزد، אز אین طریق خرد تبدیل به یک جزء، یعنی אبزאر قدرت می می
ى  زیرא نقد هدفمند که به حאکمیت منتقد אست و منאفع طبقه. آورد تنאقض به بאر می

کند زیرא  سאس میحאکم و عملکرد منطق رא در نظر دאرد، هم زمאن خود رא نیز بی א
در . شود توאند قאنع کننده مستدل سאزد که چرא אصوًא نقد אیدئولوژى ضرورى می نمی

نتیجه قאبل فهم אست که چرא هאبرمאس אین تضאد رא در تئورى אنتقאدى אز پیش معین 
ى حאکمیت  אگر خرد مطلق و روشنگرى در تمאمیت خویش تبدیل به حوزه. دאند شده می

تیجه روشنگرى بאید به خود نیز شک کرده و روشنگر بאید فعאلیت شده بאشد، در ن
אندאزد و  به אین ترتیب، روشنگر אسאس روشنگرى رא بر می. خویش رא همچنین نفی کند
به نظر هאبرمאس بא وجودى که هورکهאیمر و آدورنو אز . شود منتقد دیگر قאدر به نقد نمی

گونه که هאبرمאس در אین  همאن. دאمه دאدندאین تنאقض بא خبر بودند، لیکن به رאه خود א
 سאزد،  رאبطه برجسته می

אش  ى نقد אیدئولوژى رא که אز توقع تضאد אز پیش معین شده(...) هورکهאیمر و آدورنو »
خوאهند که به صورت تئوریک بر آن  گذאرند و نمی زنند و گشوده می گذرد، سوک می می

ب، هر آزمאیشی برאى ترتیب یک تئورى بאید تא پس אز رسیدن به سطح بאز. پیروز شوند
هא بא אین هدف אز تئورى صرف نظر کرده و نفی  آن. אسאسی هدאیت شود به سوى بی

هא  د که تمאمی درزشو کنند، پیوند خرد و قدرت بא فشאر ممکن می مشخص رא عملی می
 ١١٥«.کند رא پر می

ى  شنאخت و تعمیق אندیشهبنאبرאین روشن אست که چرא تئورى אنتقאدى فرאتر אز بهبود 
ى  یאبد و نه تبدیل به یک نظریه אنتقאدى روشنفکرאن نه میאن אنبوه مردم عمومت می

آدورنو به بهترین وجه ممکنه אین موضوع . شود حزبی و سאزمאنی برאى تجدید אوضאع می
 .کند رא بیאن می

چنین  ، همرא بیمאر شنאخت تمאم حאکمیت و متنאسبאن آن) دیאلکتیک(אگر بאرى آن »
ى آن نظאم خودش رא به عنوאن  شود، چیزى که به אندאزه ى یک چیز می درمאن هسته
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سאزد و אمروز نیز مאنند قرون وسطא  مورد سئوאل می" دیوאنه"بیمאر روאنی، آرى به عنوאن 
ى  אز אین به بعد وظیفه. گویند אعتبאر دאرد که فقط אحمقאن به حאکمیت حقیقت رא می

ست که کمک کند تא אین وאقعیت אحمق رא که بدون آن همگی غرق مند א دیאلکتیک
رحمאنه در  شوند، تبدیل به آگאهی خویش سאزد، آن چیزى که درک سאلم אنسאن بی می

 ١١٦«.کند אرى دیگرאن دیکته میقهر بیم
پردאزאن آموزشگאه فرאنکفورت رא در  به همین منوאل نیز هورکهאیمر وضعیت نظریه

 .سאزد برאى ترویج و عمومیت تئورى אنتقאدى برجسته می" یى طبیع سوژه"جستجوى 
هא گریزאن شده אست، به صورت حق بجאنبאن  چند تن אنسאن که حقیقت به سوى آن»

کنند و هیچ پشتیبאنی  אلعאده אستفאده می آیند که אز یک زبאن خאرق مضحک به نظر می
فقط زمאنی وجود دאرد ترین کشف مאتریאلیسم אوضאعی אست که خرد  مطبوع نא. ندאرند

ى طبیعی یک کאشאنه دאده شده که  ى طبیعی پشتیبאنش אست، به אین سوژه که یک سوژه
 رهא رא هم بدون تقصیرش توאند آن وى می. توאند אز آن אستفאده کند هرگאه خوאست می

 ١١٧«.سאزد
ى حقوق طبیعی سوژه رא به صورت  بא وجودى که هورکهאیمر و آدورنو بنא بر فلسفه

و " خرد אبزאرى"، "אولویت سیאسی"یאب در نظر گرفتند، لیکن تحت  گرא و حقیقت خرد
دست " ى طبیعی سوژه"برאى ترویج تئورى אنتقאدى به پشتیبאنی " صنعت فرهنگ"

بאفی و بدبینی و  گرאیی، ترویج منفی אلعאده و پیچیده، نقد مثبت زبאن خאرق. نیאفتند
אسאسی سرאنجאم نه تنهא گریبאن تئورى  بخصوص هدאیت تئورى אنتقאدى به سوى بی

אنقאبی "در حאلی که هورکهאیمر خود رא . هא رא نیز گرفتند אنتقאدى، بلکه خود آن
شنאسی  نאمید و به قوאى متقאبل پیوست، آدورنو به سوى نقد تئورى زیبאیی" کאر محאفظه
 ١١٨.گریخت

متدولوژى تئورى ى غیر אنتقאدى אز مبאحث و  بنאبرאین روشن אست که چرא אستفאده
چنین چرא  شود و هم بینی و אنفعאل سیאسی می אنتقאدى برאى محقق منجر به بد

                                                 
١١٦ Adorno, Theodor W. (١٩٥١):, ebd., S. ٨٠  
١١٧ Horkheimer, Max, z.n. Demirovic, Alex (١٩٩٩):ebd., S. ٧٦ 
١١٨ ebd., S. ٥١٨f. 

 ٩٨
تر אز بررسی אنتقאدى نه طرح نوینی رא برאى  پردאزאن آموزشگאه فرאنکفورت فرא نظریه

جאمعه אرאئه دאدند، نه برאى حل مسאئل אجتمאعی سאختאر نوینی سאختند و نه به عضویت 
 . هאى سیאسی در آمدند אحزאب و سאزمאن

ى אخیر هستند که مصدאق نتאیج  هא، تحوאت سیאسی و אجتمאعی دو دهه אفزون بر אین
رא مورد پرسش قرאر " صنعت فرهنگ"و " خرد אبزאرى"، "אولویت سیאسی"بررسی 

آید که پوאک، هورکهאیمر و آدورنو فقط یک بررسی مقطعی אز  به نظر می. دهند می
 ٨٠ى  אز یک سو، אز אوאیل دهه. אند ولتی و جوאمع مدرن دאشتهدאرى د نظאم سرمאیه

بروز کرد و در " سوسیאلیستی"هאى  میאدى قرن گذشته جنبش کאرگرى در کشور
سرאنجאم تحوאت سیאسی و אجتمאعی منجر به אضمحאل کلی . لهستאن به אوج خود رسید

بوروکرאتیک "  אقتصאدىمאلکیت"بא تبدیل . شدند" سوسیאلیستی"هאى  دאرى دولت سرمאیه
دאرى دولتی به شکل خصوصی آن متحول  بورژوאیی نه تنهא سرمאیه" مאلکیت حقوقی"به 

هאى شرق אروپא نیز در روند אرزش אفزאیی  شد، بلکه سیستم אقتصאدى و אرزى کشور
 .ى جهאنی אدغאم گشتند سرمאیه

ى صنعتی  رفتههאى پیش אز سوى دیگر، دورאن درאز مدت شکوفאیی אقتصאدى در کشور
در (و بحرאن אنرژى )  میאدى١٩٦٨در سאل (وودذ  پس אز شکست سیستم אرزى برتون

کאر  هאى محאفظه به پאیאن رسید و بא مسئولیت دولت)  میאدى١٩٧٤ و ١٩٧٣هאى  سאل
به אین ترتیب، نه تنهא . لیبرאلیسم متحقق شد و سوسیאل دموکرאت אقتصאد سیאسی نئو

خאلت در אمور אقتصאدى گאم به گאم به عقب رفت، بلکه بא نقش فعאل دولت برאى د
زمאن مقאومت  هم. ى گلوبאلیسم به وجود آمد ى مאلی پدیده تشدید حرکت سرمאیه

 . دאرى شکل گرفت در برאبر نظאم سرمאیه" ى مدنی جهאنی جאمعه"אجتمאعی به صورت 
 گرאمشی پیرאمون بא در نظر دאشتن وقאیع אبژکتیو ضرورى אست که به مبאحث آنتونیو

آشنא شد زیرא وى אولین مאرکسیست אست که אز طریق אین " مאرکسیسم کאسیک"
ى منאسب אستفאده אز آثאر مאرکس در عصر مدرن رא طرح کرد و هم  مفهوم هم شیوه

ى  سوژه"شرאیط אرتقאء فرهنگی و تشکیل هویت و همبستگی کאرگرאن رא به صورت 
 . مستدل سאختى عملی و تحقق یک فلسفه" تאریخی

 



 ٩٩ 

" ى تאریخی سوژه"و شرאیط تشکیل " مאرکسیسم کאسیک"مفهوم 
 به تعریف آنتونیو گرאمشی

 
 میאدى قرن گذشته قرאر دאشت ٣٠ و ٢٠هאى  گرאمشی نیز در برאبر همאن وقאیع دهه

. پردאزאن آموزشگאه فرאنکفورت رא به دور مאکس هورکهאیمر گرد آورده بود که نظریه
هא در تدאوم متدولوژى مאرکس به نقد אوضאع سیאسی و אجتمאعی  ف آنلیکن وى بر خא

جא که حتא به صورت پوشیده نیز خאرج אز نظאم אجتمאعی و مسאئل  پردאخت و אز آن
אش قرאر نگرفت، موفق شد که یک طرح نوین و عملی رא برאى فعאאن جنبش  تحقیقאتی

روشن אست که . رאئه دهدهאى مدرن بورژوאیی א  سوسیאلیستی در کشور-کאرگرى 
هאى گرאمشی بאید אز دید جאیگאه وى به عنوאن یکی אز رهبرאن جنبش אنقאبی  نوشته
وى نیز . ى کאرگر و در رאبطه بא אوج و אفول نبرد طبقאتی در אیتאلیא خوאنده شوند طبقه

אش بא موאنع تعمیم آگאهی طبقאتی و نزאع  دوره هאى هم مאنند بسیאرى אز مאرکسیست
بخصوص پس אز پیروزى . אن جنبش کאرگرى پیرאمون رفرم و אنقאب موאجه بودفعא

هאى کאرگرאن صنعتی در شهر   میאدى و در پی אعتصאب١٩١٧אنقאب אکتبر در سאل 
هאى کאرگرى  در אین אیאم شورא. تورین، جنبش کאرگرى در אیتאلیא به אوج خود رسید

در . ى אمور رא به دست گرفتند  אدאرهى مجریه، تشکیل شدند و پس אز پیروزى بر قوه
هא لغو مאلکیت خصوصی بر אبزאر تولید رא در نظر  که کאرگرאن אنقאبی אز طریق شورא حאلی

ى صنفی برאى بهبود אوضאع  هא فعאلیت قאنونی و مبאرزه دאشتند، نمאیندگאن سندیکא
 ١١٩.دאنستند אقتصאدى کאرگرאن رא منאسب و کאفی می

دאرى  ى پذیرفتن نظאم سرمאیه رא نشאنه کرد زیرא آن فی مخאلفت میگرאمشی بא فعאلیت صن
وى در אین دورאن אفزאیش کאرمزد و قאنونمند شدن فعאلیت سندیکא رא فقط . دאنست می

پندאشت که بא تغییر توאزن قوא،  ى نقطه ضعف و عقب نشینی مقطعی بورژوאزى می نشאنه
 فعאلیت عوאمل אپورتونیست و گرאمشی. گشت بאفאصله به وضعیت گذشته بאز می

رفرمیست در حزب رא مאنعی برאى فعאلیت אنقאبی و تحقق سوسیאلیسم در אیتאلیא 
                                                 
١١٩ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers 

(Hrsg.), Frankfurt am Main, S. ٩١  

 ١٠٠
رא منتشر کرد تא ) نظم نوین(نووא  ى אوردینو دאنست و برאى مقאبله بא אین گرאیش مجله می

هאى هیجאنی و نאگهאنی کאرگرאن، به بررسی مسאئل אنقאب و  به عنوאن אرگאن جنبش
 ١٢٠.سوسیאلیسم بپردאزد
 میאدى در ١٩١٩ى אول حزب سوسیאلیست אیتאلیא که در אوאیل אکتبر  گرאمشی در کنگره

سخت عضویت حزب در אنترنאسیونאل سوم  شهر بولوگنא برگزאر شد، یکی אز هوאدאرאن سر
دو سאل بعد، . و خوאهאن אخرאج عوאمل رفرمیست و אپورتونیست אز حزب بود) کمینترن(

ى دوم و پس אز تعویض نאم حزب سوسیאلیست אیتאلیא به حزب   کنگرهیعنی در
لیکن در אین دورאن دیگر نه . کمونیست אیتאلیא، אو به مقאم صدر حزب در کمینترن رسید

هא در کمینترن صאحب یک فرאکسیون مستقل  شورאیی در אیتאلیא وجود دאشت و نه شورא
و بא " گشت دیאلکتیک אنقאب و بאز"ل سرکوب جنبش کאرگرى در אیتאلیא تحت אص. بودند
بא אستقرאر دیکتאتورى بورژوאزى، عوאمل . گشت بر אنقאب ممکن شد ى قوאى بאز غلبه

 میאدى، یعنی ١٩٢٤در آوریل . هאى کאرگرى رא به کلی منهدم کردند فאشیسم شورא
تن دאدند، هאى אیتאلیא به אجبאر به אنتخאبאت پאرلمאنی  زمאنی که برאى آخرین بאر فאشست

وى . گرאمشی به عنوאن رهبر فرאکسیون حزب کمونسیت אیتאلیא در مجلس אنتخאب شد
دאشت و پس אز دریאفت حکم حبس אبد به  ى پلیس بאز دو سאل و نیم بعد به وسیله

 ١٢١زندאن אفتאد
 سوسیאلیستی در אیتאلیא به -نگرى شکست جنبش کאرگرى  گرאمشی برאى אرزیאبی و بאز

 میאدى ١٩٣٦ تא ١٩٢٩هאى  در درون زندאن אدאمه دאد و میאن سאلفعאلیت تئوریک 
هא به  ى عمل مهیא کرد که بعد هאیی رא به صورت پرאکنده و تحت نאم فلسفه تحلیل

ى عمل  وى אز مفهوم فلسفه. هאیی אز زندאن منتشر شدند هאى زندאن و نאمه هאى جزوه نאم
ى مאرکس برאى   کرد زیرא אنگیزهאستفאده" مאرکسیسم کאسیک"ى  به صورت אستعאره

ى عملی و  عبور אز تعبیر جهאن به تغییر آن تئورى אنتقאدى وى رא تبدیل به یک فلسفه
زمאن گرאمشی אمکאن یאفت که بא  هم. کند یک عمل فلسفی برאى אنقאب سوسیאلیستی می

                                                 
١٢٠ vgl. ebd., S. ٥٩ ,٦٩f., ٩١ ,٦٢, und  

vgl. Abendroth, Wolfgang (١٩٦٧): Vorwort, in: Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٩ 
١٢١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٥٩f., ٤١ ,٦٢f., und  
vgl. Abendroth, Wolfgang (١٩٦٧): ebd., S. ٩  



 ١٠١ 

 رא ى عمل تجربیאت و دאیل شکست جنبش کאرگرى در אیتאلیא אستفאده אز مفهوم فلسفه
. که نאمی אز مאرکسیسم ببرد و بא سאنسور در زندאن موאجه شود אرزیאبی کند، بدون אین

هאى موجود در  بندى روشن אست که تحلیل گرאمشی تحت تأثیر وقאیع جهאنی و جنאح
حزب کمونیست אیتאلیא قرאر دאشت که אلبته پس אز سرکوب جنبش کאرگرى در غرب 

. אزى، یعنی فאشیسم در אیتאلیא به אوج خود رسیده بودאروپא و אستقرאر دیکتאتورى بورژو
کرد و بدون در  رא نمאیندگی می" بینאنه گرאیی مثبت سوژه"جنאح אنقאبی مאنند بلشویکی، 

ى کאرگر، خوאهאن تحقق  بنאى مسאعد אقتصאدى و وجود طبقه نظر دאشتن ضرورت زیر
در برאبر .  در אیتאلیא بودآلیستی تجربیאت אنقאب אکتبر و אستقرאر سوسیאلیسم אیده

אنقאبیאن، جنאج رفرمیست قرאر دאشت که مאنند سوسیאل دموکرאسی و تحت نفوذ 
ى سیאسی خود قلمدאد  رא برنאمه" بینאنه گرאیی وאقع אبژه"אنترنאسیونאل دوم، تحقق طرح 

مאندگی جنوب אیتאلیא رא  ى אقتصאدى شمאل بא عقب אین جنאح تفאوت شدید توسعه. کرد می
 ١٢٢.دאنست مאنع تحقق سوسیאلیسم در אین کشور می

ى تحقق   میאدى به بعد، در شوروى گفتمאنی پیرאمون شیوه١٩٢٦زمאن، یعنی אز سאل  هم
سوسیאلیسم جریאن دאشت که منجر به تشکیل دو جنאح متخאصم در حزب کمونیست 

وى پشتیبאنی که جنאح אستאلین و بوخאرین אز تحقق سوسیאلیسم در شور در حאلی. شده بود
کرد، جنאح تروتسکی تحقق אنقאب جهאنی رא برאى پیروزى سوسیאلیسم אجتنאب نאپذیر  می
کرد و אو رא  مخאلفت می" אنقאب مدאوم"گرאمشی بא طرح تروتسکی، یعنی . دאنست می

گرאمشی אین مفهوم رא אز مبאحث نظאمی وאم . دאنست می" جنگ متحرک"پردאز  نظریه
אنتقאد . گذאشتند تفאوت می" جنگ موضعی"و " جنگ متحرک"گرفته بود که میאن 

گرאمشی אز אین منظر به طرح تروتسکی وאرد بود زیرא אو در نظر ندאشت که در 
چون موאضعی برאى دفאع אز حکومت بورژوאیی  ى مدنی هم هאى غربی جאمعه کشور

شمאر  ت بینه تنهא بא تلفא" جنگ متحرک"در نتیجه، تحقق אسترאتژى . אند مستقر شده
گرאمشی دאیل پیروزى . شد، بلکه تضمینی برאى توفیق آن نیز وجود ندאشت روبرو می

ى غربی رא نیز  هאى پیشرفته هאى سوسیאلیستی در کشور אنقאب אکتبر و شکست אنقאب

                                                 
١٢٢ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٥٩f., ٩١f.  

 ١٠٢
هאى شرق و  وى میאن دولت. دאنست ى مدنی می مربوط به فقدאن و یא موجودیت جאمعه

 دهد،  گونه که אدאمه می شود و همאن میغرب אروپא تمאیز قאئل 
هאى آن  هאیش گرفتאر بود و طرح ى مدنی در آغאز در شرق دولت همه چیز و جאمعه»

ى متوאزن حکمفرمא بود و  ى مدنی یک رאبطه در غرب میאن دولت و جאمعه. جאرى بودند
د لرزאند، אین چنین אنسאن به سرعت سאختאر قدرتمن دولت رא می) ى مدنی جאمعه(

رאنده بود که پشت  دولت یک خندق محאفظ به پیش. کرد ى مدنی رא کشف می جאمعه
هאى مستحکم قرאر دאشت، طبیعتًא کم یא بیش  آن یک زنجیر مقאوم אز مستقאت و سنگر
لی خصوصیت دولت رא بررسی אصو) تفאوت(אز אین و یא آن دولت، אمא درست همین 

 ١٢٣«.کند ضرورى می
وى بא אشאره . شود به یعقوبیאن منسوب می" אنقאب مدאوم"رح بنא بر بررسی گرאمشی ط

کند که   میאدى خאطر نشאن می١٨٤٨ دموکرאتیک در سאل -هאى بورژوא  به אنقאب
هאى آنتیک در אروپא سرنگون و طبقאت حאکم אشرאفی و فئودאلی אز کشور  چگونه دولت
رא אز " אنقאب مدאوم "کند که وى طرح گرאمشی به تروتسکی אنتقאد می. رאنده شدند

هא رא که بא گسترش  یعقوبیאن وאم گرفته، لیکن تحوאت دאخلی و روאبط خאرجی אین کشور
گونه که گرאمشی در  همאن. گیرد هא آغאز شده אست، در نظر نمی تمאمیت کلونیאلیستی آن

 دهد،  אین אرتبאط אدאمه می
אروپא تمאمی אین عنאصر تغییر و بא گسترش کلونیאلیستی ) میאدى (١٨٧٠پس אز تאریخ »

. אند تر شده تر و مستحکم دهی دאخلی و جهאنی دولت پیچیده אند، منאسبאت سאزمאن کرده
ى علوم سیאسی دگرگون شده و به  به وسیله" אنقאب مدאوم"هشتی אز  و فرمول چهل

در هنر سیאسی مאنند هنر نظאمی . تغییر یאفته אست" هژمونی شهروند دولتی"فرمول 
شود، و  אى می به جنگ موضعه) تبدیل(جنگ متحرک هموאره بیشتر : אفتد אن אتفאق میهم

رא در  آورى آن شد אگر که فن توאند بگوید که یک دولت در یک جنگ فאتح می אنسאن می
هאى مدرن، به عنوאن  سאختאر مستحکم دموکرאسی. دید زمאن صلح دقیقًא تدאرک می

موאضع "هאى خصوصی برאى هنر سیאست  تحאدیههאى دولتی و مستقאت א دهی سאزمאن
هא  آن: روند אى به شمאر می אى در یک جنگ موضعه هאى مدאوم جبهه و سنگر" تدאفعی

                                                 
١٢٣ ebd., S. ٣٤٧ 



 ١٠٣ 

تبدیل " جزء"شد، فقط به یک  جنگ می" کلیت"عنصر حرکت رא که قبًא شאمل 
هאى عقب אفتאده و  هאى مدرن مطرح אست، نه برאى کشور مسئله برאى دولت. کنند می
ته و אند که در جאى دیگر پشت سر گذאش جא که هنوز אشکאلی محفوظ مאنده هא، آن لونیک
 ١٢٤«.אند متنאسب بא زمאن شده نא

، گرאمشی אنتقאد وى به ملی "אنقאب مدאوم"ى تروتسکی پیرאمون  אفزون بر رد نظریه
سی دאنست زیرא אز دید אو هر جنبش سیא بودن جنאح אستאلین و بوخאرین رא مغرضאنه می

بא سرشت جهאنی، אگر که خوאهאن رهبرى و هدאیت אقشאر ملی و אقوאم پرאکنده و محلی 
شدن در " ملی"لیکن . شود" ملی"به سوى אنترنאسیونאیسم אست، بאیستی نخست 

ى گرאمشی نه به معنی عאمیאنه و پوپولیستی آن אست و نه یک جریאن مدאوم رא  אندیشه
بینאنه و همאهنگی منאفع ملی  אتخאذ یک سیאست وאقعشدن به معنی " ملی. "کند توجیه می

گونه که وى در نقد  همאن. بא تشکیل אنترنאسیونאل کمونیستی و אتحאد بא ملل دیگر אست
 دهد،  طرح تروتسکی אدאمه می

 ١٩١٧ تא ١٩٠٢هאى  رא در میאن سאل) بلشویکی(هאى אکثریت  وقتی که אنسאن کوشش»
 که אصאلت آن به אین عبאرت אست که אنترنאسیونאلیسم بیند کند، می بررسی می) میאدى(

تصفیه شده تא به آن یک ) در مفهوم مضر(אز هر عنصر مبهم و نאب אیدئولوژیک 
هאى طبیعت ملی پیوند  بא مفهوم هژمونی نیאز. ى سیאسی دאده شود محتوאى وאقع بینאنه

یא طرح نکرده و یא هא بא گرאیش مبهم אین مفهوم رא  خورده و قאبل درک אست که گروه
یک طبقه بא سرشت אنترنאسیونאلیستی بאیستی در یک مفهوم . کنند رא فقط ذکر می آن

کند אگر که هدف هدאیت אقشאر אجتمאعی محدود، ملی و بخصوص " ملی"کلی خود رא 
ى  پرאکنده و وאبسته) אقشאر(تر אز ملی، یعنی  و حتא אغلب אقشאر عقب אفتאده) روشنفکرאن(

نبאید بسیאر تنگ تلقی ) ملی شدن(אز سوى دیگر، אین . رא دאشته بאشد) ورزאنکشא(محلی 
ى جهאن به  که شرאیط برאى یک אقتصאد بא برنאمه در سطح گسترده شود چون قبل אز אین

توאنند خود رא אز  אى می هאى منطقه هאى بسیאرى رא نیאز دאرد که در پیوند وجود بیאید، فאز
 ١٢٥«.مאیز سאزدمت) هאى ملی گروه(رאن دیگ

                                                 
١٢٤ ebd., S. ٣٥٦ 
١٢٥ ebd., S. ٣٥٩  

 ١٠٤
ى گرאمشی فقط به אین معنی אست که אز یک سو،  شدن در אندیشه" ملی"بنאبرאین 

شود و אز  جא آغאز می دهی و אز آن ى ملی سאزمאن مبאرزه برאى אنقאب جهאنی در حوزه
سوى دیگر، منאفع ملی بאید برאى אتحאد بא ملل دیگر و جهت تشکیل אنترنאسیونאل 

אلبته رد نظریאت تروتسکی به معنی دفאع . مאهنگ شوندکمونیستی بא هم دیگر ه
هא تحت نאم אستאلینیسم در شوروى  ى عمل و سאختאر نظمی که بعد گرאمشی אز فلسفه
شود که دولت و  برאى وى دورאن אنحطאط یک نظאم زمאنی آغאز می. متحقق شد، نبود

אرزیאبی گرאمشی . دگیرن دهی جאمعه و تولید رא در بست به عهده می بوروکرאسی سאزمאن
אین دولت در . وאبسته به تحلیل אو אز دولت سوسیאلیستی به عنوאن نهאد تولیدى אست

ى  روند منطقی شدن تولید، شرאیط تحول و تکאملش رא، یعنی پژمرده شدنش در حوزه
دهی نوینش رא در یک نظאم جهאنی یא אنترنאسیونאل کمونیستی مهیא  ملی و سאزمאن

 ١٢٦.کند می
توאنست بא  ت که گرאمشی بא چنین درکی אز تحوאت دولت سوسیאلیستی، نمیروشن אس

אو میאن سאنترאلیسم بوروکرאتیک و . سאختאر حزب کمونیست شوروى موאفق بوده بאشد
سאنترאلیسم .  دوم آن بود ى گذאشت و مبلغ نمونه سאنترאلیسم دموکرאتیک تفאوت می

. و تطبیق خود بא وقאیع אجتمאعی אستدموکرאتیک برאى گرאمشی پیوسته در حאل تحرک 
هאى حزبی אز  هאى جאمعه אز پאیین و فرمאن خوאست یعنی هموאره منجر به توאزنی میאن در

هאى  چوب مستحکم نهאد شود و به אین ترتیب، تحقق אهدאف אجتمאعی رא در چهאر بאא می
ه نقشی در نتیجه سאنترאلیسم دموکرאتیک برאى جאمع. سאزد مאهر رهبرى ممکن می

رא به صورت مکאنیکی  کند و آن אرگאنیک دאرد زیرא حرکت אجتمאعی رא در خود جذب می
که حرکت جאمعه رא مאیم به سمتی  زمאن در حאلی هم. سאزد در بوروکرאسی منجمد نمی

אین عوאمل . کند هאى אجتمאعی رא متحقق می دهد، مدאم درخوאست قאبل کنترل سوق می
ى مرکزى گروه  سیאلیستی هستند در تکאمل אرگאنیک هستهکه سبب אستحکאم دولت سو

گرאمشی سאنترאلیسم دموکرאتیک رא . شوند رهبرى و در سطوح پאیین حزبی تثبیت می
 دهد،  گونه که در אین אرتبאط אدאمه می نאمد و همאن نیز می" یאفته سאزمאن"

                                                 
١٢٦ vgl. ebd., S. ٣٥٩f., ٣٥٠ ,٥٦f., ٦٧  



 ١٠٥ 

 دیگر، یک فقط אمتیאز سאنترאلیسم دموکرאتیک אست که به بیאن" یאفته سאزمאن"»
ى  بאشد، یک تطאبق مدאوم سאزمאن بא حرکت وאقعی، مصאلحه متحرک می" سאنترאلیسم"

گین که  تحرک אز پאیین אیجאد شده بא دستور אز بאא دאده شده، جذب مدאوم عنאصر خشم
چوب مستحکم دستگאه رهبرى که  אند، در چهאر אز نفرت عمیق אنبوه مردم تکאمل یאفته

אست " אرگאنیک"کند، سאنترאلیسم دموکرאتیک  تجربیאت رא אیمن میتدאوم و تجمع منظم 
کند که در آن وאقعیت אرگאنیک تאریخی عریאن אست و زیرא به  زیرא حرکتی رא جذب می

زمאن אمא چیزى که نسبتًא مقאوم و پא  شود، هم صورت مکאنیکی در بوروکرאسی منجمد نمی
. کند نی در حرکت אست، محאسبه میبر جא و یא حدאقل به سوى یک سمت قאبل پیش بی

ى مرکزى گروه رهبرى مجسم  אین عنصر אستحکאم دولت در تکאمل אرگאنیک هسته
 ١٢٧«.گردد ن سطوح پאیین حزب تثبیت میگونه که در درو شود، همאن می

ى  ى طبقه به نظر گرאمشی حزب کمونیست بא سאختאر سאنترאلیسم دموکرאتیک نمאینده
بنא بر بررسی وى אستحکאم حزب אز . ى طبقאتی אست زى جאمعهکאرگر و خوאستאر برאندא

אست که شאمل " ى حزب عنصر گسترده"אول، . آید سه عنصر אصلی به وجود می
هאیی که אلبته منضبط هستند و به دلیل منאفع طبقאتی  אنسאن. شود هאى عאدى می אنسאن

دهی  در سאزمאنبא وجودى که אین عنصر گسترده نقشی . خویش به حزب אیمאن دאرند
" عنصر אصلی حزب"دوم، . شود کند، لیکن منجر به אقتدאر و אتحאد حزب می بאزى نمی

هא אست  دهی و هدאیت آن هدف حزب سאزمאن. گیرد אست که אنبوه مردم رא در بر می
عنصر "سوم، . کنند هא مستقًא و بدون رهنمود حزبی در نبرد طبقאتی شرکت نمی زیرא آن

هא نه تنهא אز نظر  آن. شود ى سیאسی می ت که شאمل فعאאن خبرهאس" אرتبאطی حزب
سאزند، بلکه نقش روشنگرى و  دهی میאن گروه אول و دوم אرتبאط بر قرאر می سאزمאن

 ١٢٨.گیرند אخאقی به عهده می
ى  אفزون بر تشکل سאختאرى حزب کمونیست نقش تאریخی آن برאى برאندאزى جאمعه

אز دیدگאه وى حزب کمونیست زمאنی . کند  مشخص میرא طبقאتی אست که گرאمشی آن
گونه که אیدئولوژى آن، یعنی  אش رسیده که منحل شود، همאن به هدف نهאیی

                                                 
١٢٧ ebd., S. ٣٥٠f.  
١٢٨ vgl. ebd., S. ٣٠٤  

 ١٠٦
گزین دولت  گردאن جאى ى خود زمאنی کهنه شده که جאمعه" مאرکسیسم کאسیک"

ى کאرگرى وجود ندאرد که حزب  אز אین پس، دیگر طبقه. سوسیאلیستی گشته אست
 ١٢٩.אیدئولوژى آن بאشد" مאرکسیسم کאسیک" تشکیאت سیאسی و کمونیست

 دهد،  گونه که گرאمشی پیرאمون مאهیت و نقش تאریخی حزب کمونیست אدאمه می همאن
بא وجود شگفتی، برאى برخی אز אحزאب صحت دאرد که زمאنی به شکل نهאیی خود »

א אز نظر تאریخی زאئد ه אند که دیگر وجود ندאرند، یعنی زمאنی که موجودیت آن رسیده
جא که حزب فقط نאمگذאر یک طبقه אست، حزبی که هدف برאندאزى  אز آن. شده אست

رسد که دیگر وجود ندאرد  کند، زمאنی به کمאل می تفאوت طبقאتی رא مشخصًא دنبאل می
 ١٣٠«.هא موجود نیستند אشکאل אظهאر آنزیرא دیگر طبقאت و 

تیک به نقد سאنترאلیسم بوروکرאتیک روى گرאمشی در دفאع אز سאنترאلیسم دموکرא
در אین نوع אز حکومت، کאدر رهبرى مبدل به گروهی אز دوستאن نزدیک که . آورد می

شود و אز אین رو، قوאى متقאبل جאمعه  گرאیش به אبدى کردن منאفع حقیر خود دאرد، می
و بنیאدى ى منאفع אصولی  هא نمאینده حتא אگر که آن. کند رא منضبط و یא سرکوب می

 אفزون بر نقد تشکل سאختאرى در شوروى، یعنی سאنترאلیسم ١٣١.جאمعه بאشند
ى حزب کمونیست شوروى رא  ى پذیرفته شده بوروکرאتیک، گرאمشی فلسفه

ى حزب کمونیست  پردאز شنאخته شده نیکאى بوخאرین، نظریه. دאنست אندیش می عאمیאنه
بنאى جאمعه  رى אز مאرکسیسم به زیروى אز یک سو، بא تفسی. رفت شوروى به شمאر می

هאى אبژکتیو و بدور אز  دאد و به אین شیوه، مدعی آگאهی אز وאقعیت ى אلهویت می جنبه
آلیسمی به عنوאن  گونه אیده אز سوى دیگر، بא هر. شد  می ذهن אنسאن به عنوאن سوژه

مאتیک کرد و به אین ترتیب، مאرکسیسم رא در مאتریאلیسم دگ متאفیزیک مخאلفت می
شود که  نظرى بوخאرین، منجر به אنتقאد گرאمشی به مאرکس می کوته. دאشت مبحوس می

אصوًא چنین گرאیشی، یعنی تبدیل مאرکسیسم به אیدئولوژى در مفهوم مضر آن رא ممکن 
                                                 
١٢٩ ebd., S. ٣٠٣ ,١٨١, und    

vgl. Gramsci, Antonio (١٩٩١): Gefängnishefte - Kritische Gesamtausgabe, Bd. ٦-١, Bockmann, 
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١٣٠ Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd., S. ٣٠٣  
١٣١ vgl. ebd., S. ٣٥٠f.  



 ١٠٧ 

دאنست زیرא אو بررسی دیאلکتیکی אز  ى بوخאرین رא غیر علمی می گرאمشی نظریه. سאزد می
آلیسم و هم  فهمید که مאرکس هم אیده دאشت و אز אین جهت نمیبنא ن بنא و رو زیر

אنتقאد گرאمشی بא رجوع به کتאب بوخאرین به نאم . مאتریאلیسم سنتی رא رد کرده אست
ى همه فهم و  نאمه شود که به عنوאن یک دستور مستدل می" تئورى مאتریאلیسم تאریخی"

گونه که گرאمشی در אنتقאد به   همאن١٣٢. میאدى منتشر شده بود١٩٢٧آموزشی در سאل 
 گیرد،  אین کتאب پی می

دیאلکتیک بسیאر سطحی . گونه אرزیאبی אز دیאلکتیک نیست کتאب آموزشی دאرאى هیچ»
نאمه که محتوאى آن بאید  در یک دستور) کمبود(אین . شود فرض شده و توضیح دאده نمی

هאى کتאبی بאید به  بאطشאمل عنאصر مאهوى یک آموزش بوده بאشند، אحمقאنه אست، אرت
که جאیگزین  گیرى بر אنگیزند و کمک کرده که موضوع رא عمیق کنند، אمא بدون אین یאد

نخست، . توאند دو سبب دאشته بאشد کمبود طرح دیאلکتیک می. نאمه شوند خود دستور
یکی به صورت طرאحی : ى عمل در دو عنصر تجزیه شده شود که فلسفه فرض می

هאى علوم  ئورى تאریخ و سیאست که منطقًא بאید مאنند متدولوژىجאمعه شنאسی אز ت
که یک فلسفه  ، و یא אین)گرאیی آن تجربی در مفهوم هنجאر مثبت(طبیعی تکאمل بیאبند 

) عאمیאنه(مאتریאلیسم فلسفی یא متאفیزیکی یא مکאنیکی ) אولی(سپس آن . در مفهوم وאقعی
کند که دیאلکتیک  אنسאن אحسאس می. ی دאردى روאن دومین سبب ظאهرًא جنبه. (...) אست

ى عאمیאنه قرאر  مره یک چیز هنجאر אست زیرא تفکر دیאلکتیکی در برאبر درک روز
هستند و بیאن אین دگمאتیک אست، عאقه به אنتظאرאتی دאرد که قאبل دگرگونی . گیرد می

 ١٣٣«.آن منطق ظאهرى אست
ى مאرکسیسم אز طریق  ج عאمیאنهبא در نظر دאشتن אوضאع سیאسی אین دورאن و تروی

مאرکسیسم "شود که تאش گرאمشی برאى تدوین  پردאزאن شوروى روشن می نظریه
هموאره بא אین אنگیزه همرאه بود که אز یک سو، تجربیאت شکست جنبش " کאسیک

کאرگرى در غرب و موאنع سאختאرى و فلسفی تحقق سوسیאلیسم در شوروى رא אرزیאبی 
ى عملی تدوین سאزد و אز سوى دیگر، در  א رא به صورت یک فلسفهه کند و نتאیج آن
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 ١٠٨
مقאبل دو جنאح متخאصم אنقאبی و رفرمیستی حزب کمونیست אیتאلیא طرح منאسبی رא 

گرאمشی برאى . دאرى אرאئه دهد دهی نبرد طبقאتی در عصر نوین سرمאیه برאى سאزمאن
وى . دאند  رא ضرورى میى تمאمی آثאر مאرکس مطאلعه" مאرکسیسم کאسیک"شنאخت 

" مאرکس پخته"و " مאرکس جوאن"هאى אین دورאن میאن آثאر  مאنند برخی אز مאرکسیست
ورزد که شنאخت مفאهیم کلی، متدولوژى  زمאن אصرאر می شود و هم تمאیز قאئل نمی

دیאلکتیکی و بررسی تאریخی مאرکس برאى درک تئورى אنقאبی وى ضرورى هستند و بא 
مختل " مאرکسیسم کאسیک"هאى אو درک منظم   אز بخشی אز نوشتهصرف نظر کردن

אز ) אیمאننت(ذאتی  ى نقد درون نتیجه" مאرکسیسم کאسیک"به تعریف گرאمشی . شود می
ى متفאوت אروپאیی مאنند אقتصאد کאسیک אنگلیسی، علوم سیאسی فرאنسوى و  سه پروژه

ترین درجه  هم میאدى به بאאى کאسیک آلمאنی אست که در אوאسط قرن نوزد فلسفه
ى نقد و   تאریخی نیز بر همین شیوه-بنیאن مאتریאلیسم دیאلکتیکی . تکאمل یאفته بودند

مאرکسیسم "ى عملی אز  אصول کلی تحقیقאتی אستوאر אست که در وאقعیت یک فلسفه
 ،دهد گونه که אو אدאمه می همאن ١٣٤.سאزد می" کאسیک

ذאتی موجود אست  در درک نوین درون")  کאسیکمאرکسیسم("ى وאحد سنتزى  لحظه»
ى کאسیک آلمאنی אرאئه شده، بא کمک  که אز آن نظریه پردאزى که אز طریق شکل فلسفه

 ١٣٥«.شود  در یک شکل تאریخی ترجمه میسیאست فرאنسوى و אقتصאد کאسیک אنگلیسی
دאند که  رא در دیאلکتیک بخصوص آن می" مאرکسیسم کאسیک"گرאمشی سرشت 

ى سوبژکتیو رא مدאم قאبل אرزیאبی  ى پرאتیک بא تئورى و وقאیع אبژکتیو بא نظریه אبطهر
 دهد،  گونه که אدאمه می کند و همאن می

אى تحت אستعאره دאرد که  ى عمل معنی مشخص و پوشیده ذאتی در فلسفه ى درون وאژه»
ى   فلسفهى عمل، فلسفه. אین تعریف در وאقع تئورى אست. بאید مشخص و تعریف شود

אش متمאیز کرده، به  رא אز تمאمی دستگאه متאفیزیکی دهد، אمא آن ذאتی رא אدאمه می درون
 ١٣٦«.کند تאریخ رجوع دאده و هدאیت میبخش بخصوص 

                                                 
١٣٤ vgl. ebd. S. ٢١٤f.  
١٣٥ ebd. S. ١٩٣  
١٣٦ ebd. S. ٢٣٢f.  



 ١٠٩ 

ى مدرن بورژوאیی، یعنی تولید אرزش، تشکل  جא که مאرکس کلیت جאمعه אز آن
 אولویت אبژه بر سوژه کشد و بא ذאتی می سאختאرى و کنش אجتمאعی رא به نقد درون

ى  پرאتیک אجتمאعی رא به صورت مجرد و میאنگین روאبط و אشکאل موجود جאمعه
مאرکسیسم "دهد، در نتیجه درک صحیح  تאب می دאرى در یک تئورى אنقאبی بאز سرمאیه

گونه که گرאمشی  همאن. چنین بستگی به شنאخت تאریخ و فرهنگ آن دאرد هم" کאسیک
 دهد،  אمه میدر אین אرتبאط אد

گیرد، رنسאنس و رفرمאسیون،  ى فرهنگی رא در بر می ى عمل تمאمی گذشته فلسفه»
ى آلمאنی و אنقאب فرאنسوى، کلوینیسم و אقتصאد کאسیک אنگلیسی، لیبرאلیسم  فلسفه

ى  فلسفه. سאزند نگאرى رא می ى تאریخ هאى زندگی مدرن که زمینه אئیک و تمאمی بینش
هאى روشنفکرى، אخאقی و رفرمیستی אست که אز  אمی אین جنبشگذאرى تم عمل تאج

آن مطאبق بא . تعאرض دیאلکتیکی فرهنگ مردمی بא فرهنگ وאא به وجود آمده אست
سی و ى سیא وאبستگی رفرمאسیون پروتستאنتی به אنقאب فرאنسوى אست، آن یک فلسفه

 ١٣٧«.همچنین یک سیאست فلسفی אست
گرאیی بشر و جهت حق   در تدאوم دنیوى شدن و خرد"مאرکسیسم کאسیک"بنאبرאین 

ى  ى تאریخی و אیده ى زندگی אین جهאنی تدوین شده אست و אز אین رو، אنگیزه تعیین شیوه
به بیאن دیگر، . سאزد تحقق زندگی مدرن رא به صورت دیאلکتیکی در خود אدغאم می

אست و אز " سیکمאرکسیسم کא"یאب אنسאن محمول مفهوم  گرא و حقیقت طبیعت خرد
ى  אین رو، نه به معنی مאتریאلیسم محض، یعنی درک تحوאت אجتمאعی به شیوه

بאشد که به  می)  لنینیسم-سوسیאل دموکرאسی و مאرکسیسم " (مאرکسیسم سنتی"
هאى אجتمאعی رא مستقیمًא אز آن  ى אلهی دאده و تمאمی وאکنش بنאى جאمعه یک وجهه زیر

آلیسم  به عنوאن אیده) بلشویسم(گرאیی  ختصאصی برאى אرאدهکند و نه نقش א אستنتאج می
" مאرکسیسم کאسیک"به بیאن دیگر، دیאلکتیک . شود אنتزאعی و مجزא אز جאمعه قאئل می
گیرد و بردאشت سنتی אز  هא قرאر می بنא بنא بא رو ى زیر در برאبر درک متدאول אز رאبطه

آلیستی بر  אتریאلیستی و یא אیدهى م تحوאت אجتمאعی رא به صورت درک یک جאنبه

                                                 
١٣٧ ebd., S. ١٨٩f. und vgl. S. ٢٣٢  

 ١١٠
گونه که گرאمشی پیرאمون درک منאسب دیאلکتیک بخصوص  همאن. אندאزد می

 سאزد،  برجسته می" مאرکسیسم کאسیک"
ى عمل  بندى אست، אگر فلسفه کرد و معنی مאهوى دیאلکتیک فقط زمאنی قאبل جمع عمل»

אن یک فאز نوین در تאریخ و گیر درک شده و آغאز جری ى نوین و فرא به عنوאن فلسفه
آلیسم و مאتریאلیسم سنتی رא به عنوאن  تکאمل تفکر جهאنی به شمאر آید زیرא که אیده

هא رא  ى آن אندאزى، عنאصر زنده و در حאل بر(אندאزد  אشکאل بیאن قدیمی جאمعه بر می
هאى دیگر تصور شود، دیگر برאى  ى عمل فقط تאبع فلسفه אگر فلسفه). کند حفظ می

صوص میسر شده אست، אندאزى بخ אنسאن درک אین دیאلکتیک نوین که در آن אین بر
 ١٣٨«.شود ممکن نمی

هאى روشنفکرى،  در تدאوم تمאمی جنبش" مאرکسیسم کאسیک"بنאبرאین بא وجودى که 
ى  زمאن به وسیله אخאقی و رفرمیستی جهאن مدرن به وجود آمده אست، لیکن هم

مאرکسیسم "אز אین رو، گرאمشی دیאلکتیک . אندאزد  بر میهא رא אش آن دیאلکتیک بخصوص
نאمد که در برאبر درک روزمره و پوسیده אز  نیز می" دیאلکتیک אنقאبی"رא " کאسیک

زمאن  سאزد، بلکه هم گאنه رא منحل می هא، نه تنهא مאتریאلیسم بچه بنא بنא بא رو روאبط زیر
عوאمل مאدى و (بنא   به بیאن دیگر، زیر١٣٩.رאند جویאنه رא نیز به عقب می آلیسم مאجرא אیده
هא در  دو بא وجود تضאد مرتبط אست و آن) عوאمل ذهنی و אیدئولوژیک(بنא  بא رو) عینی

ى  گرאمشی وحدت رא بنیאن سאزنده. رسند ى هگل به وحدت می تدאوم فلسفه
بنא،  روبنא و  ى تحوאت دیאلکتیکی میאن زیر دאند که نتیجه می" مאرکسیسم کאسیک"

هאى مولد و منאسبאت تولیدى، طبیعت و אنسאن، کیفیت و کمیت، پرאتیک و تئورى و  نیرو
ى אجتمאعی بستگی به یک   بنאبرאین تبلور و عمومیت هر אیده١٤٠.אبژه و سوژه אست

ى  بنאى مאدى نیز אز تعمیم هر אیده گونه که زیر بنאى مسאعد مאدى دאرد، همאن زیر
بنא به אین  بنא و رو دیگر دیאلکتیک زیر. کند ط אجتمאعی ممאنعت میאنتزאعی و مجزא אز روאب

                                                 
١٣٨ ebd., S. ٢١٨  
١٣٩ vgl. ebd., S. ١٩٩ ,٢١٩f.  
١٤٠ vgl. ebd., S. ١٥٥ ,١٩٥  



 ١١١ 

. بنא قאبل אستنتאج אست بنא مستقیمًא אز زیر معنی نیست که هر حرکتی و یא تحولی در رو
 ١٤١.کند دאد می گאنه قلم هא رא بچه گونه بررسی گرאمشی بא אستنאد به مאرکس، אین

سאزد و אز  تر می بنא رא مشخص بنא و رو  زیربه אین ترتیب، گرאمشی دیאلکتیک مאرکس אز
گرאمشی . گیرد ى دیگرى به خود می بنא در تحوאت אجتمאعی جلوه אین منظر، نقش رو

کند  אستفאده می" نقد אقتصאد سیאسی"אز متدولوژى " مאرکسیسم کאسیک"برאى طرאحی 
. کند אره تعریف میسאزد و یא مفאهیم شنאخته شده رא دوب و مאنند مאرکس یא مفאهیم نو می

دهد و به همین دلیل  زمאن אبژه رא بر سوژه و پرאتیک رא بر تئورى אولویت می وى هم
تאب  شود که تجربیאت אجتمאعی و وقאیع عینی رא در شنאخت ذهنی خویش بאز موفق می

هאى هیجאنی و  گرאمشی به אین منوאل تمאمی تجربیאت نبرد طبقאتی رא که אز جنبش. دهد
ى אوردینو نووא درج کرده بود، به صورت  אرگرאن در تورین کسب و در نشریهنאگهאنی ک

یک تئورى کلی و همאهنگ جهت אستنتאج یک אسترאتژى منאسب برאى جنبش کאرگرى 
رא به عنوאن یک " مאرکسیسم کאسیک"وى אهدאف . دهد  سوسیאلیستی تکאمل می-

 אزد، س ى عملی و فعאلیت فلسفی به شرح زیر برجسته می فلسفه
هאى אجتمאعی نیست، بلکه تئورى  آمیز تضאد ى عمل خوאهאن حل و فصل صلح فلسفه»

ى حאکم نیست که بא کمک  ى عمل אبزאرى برאى دولت و طبقه فلسفه. هא אست אین تضאد
ى عمل  فلسفه. دست אعمאل کند ى فرو آن توאفقی تشکیل دهد و هژمونی خود رא بر طبقه

دست אست که هنر حکومت کردن رא بאید به خود  روى ف فقط یک تئورى برאى طبقه
هא رא  مند אست که قدرت سیאسی رא کسب کند و وאقعیت بیآموزد و در نتیجه عאقه

دست که برאى אو نאخوشאیند  ى فرא هאیی مאنند شیאدى طبقه حتא وאقعیت. بشنאسد
 ١٤٢«.هستند

برאبر بلشویسم، نه تنهא در " مאرکسیسم کאسیک"بنאبرאین گرאمشی بא هدف تدوین 
یک طرح نوین )  لنینیسم-مאرکسیسم (سوسیאل دموکرאسی و مאرکسیسم نوع شوروى 

بنא بא  دهد، بلکه بא بررسی دیאلکتیک زیر ى عمل رא אرאئه می אز تشکل سאختאرى و فلسفه

                                                 
١٤١ vgl. ebd., S. ١٩٩f.  
١٤٢ vgl. ebd., S. ١٣٧ ,١٢٩, und  

vgl. Gramsci, Antonio (١٩٩١), ebd., S. ١٣٥٢  

 ١١٢
کند و אز  بنא و پرאتیک و تئورى אز یک سو، موאنع تعمیم آگאهی طبقאتی رא بررسی می رو

فقط אز אین . سאزد ى کאرگر مهیא می طرحی رא برאى אرتقאء فرهنگی طبقهسوى دیگر، 
אز . شود طریق אست که شرאیط تشکیل حکومت شورאیی و אستقرאر سوسیאلیسم ممکن می

ى  در حوزه" مאرکسیسم کאسیک"جא که وحدت پرאتیک و تئورى ضرورت توفیق  آن
" نقد אقتصאد سیאسی"ى  زندهنظرى و عملی אست، در نتیجه گرאمشی نقش אرگאنیک و سא

رא " مאرکسیسم کאسیک"برאى وى אقتصאد، فلسفه و سیאست بنیאن . سאزد رא برجسته می
سאزند و אز אین رو، نه تنهא אصول تئوریک אقتصאدى، فلسفی و سیאسی آثאر مאرکس بא  می

 شوند، بلکه אز وضعی به אوضאع دیگر نیز قאبل گزین یکدیگر می همدیگر אدغאم و جאى
אز یک سو، به جلد אول " مאرکسیسم کאسیک" گرאمشی برאى تدوین ١٤٣.אنتقאل هستند

 سאزد،  جא برجسته می گونه که مאرکس در آن همאن. کند سرمאیه رجوع می
هא، אز آن جهت و لحאظ که  ى کאر سنگ بودن کلیه رאز אکسپرسیون אرزشی برאبر و هم»

که مفهوم برאبرى  م زده شود، مگر هنگאمیتوאند رق کאر אنسאنی بطور کلی هستند، فقط می
אى ممکن  אمא אین فقط در جאمعه. ى אستحکאم یک אعتقאد ملی رسیده بאشد بشرى بدرجه

هא  ى אنسאن چنین رאبطه شود که شکل کאא یא شکل عمومی حאصل کאر و در نتیجه، هم می
 ١٤٤«.ه شوددیگر به عنوאن صאحبאن کאא، منאسبאت مسلط جאمع بא یک
ى  مאرکس در مقدمه. کند ی אز سوى دیگر، به کتאب نقد אقتصאد سیאسی رجوع میگرאمش

گونه که אدאمه  شود و همאن אین کتאب، میאن مאهیت تضאد و فرم بیאن آن تمאیز قאئل می
 دهد،  می

 علمی در -ى مאدى و طبیعی  برאى درک تحوאت، אنسאن بאید هموאره میאن جنبه»
ى حقوقی، سیאسی، دینی،   تولیدى آن و جنبه-قتصאدى سאختאر تحوאت، یعنی مאهیت א

ى אیدئولوژى،  در حوزه.  فلسفی، یعنی فرم אیدئولوژى آن تمאیز قאئل شود-هنرى 
 ١٤٥«.کنند و در نبرد אجتمאعی شرکت میشوند  هא אز وقאیع متضאد جאمعه آگאه می אنسאن

                                                 
١٤٣ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ١٩٥f.  
١٤٤ vgl. Marx, Karl, MEW ٢٣, S. ٦٥, z.n. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ١٧٠    
١٤٥ vgl. Marx, Karl (١٩٦١): Zur Kritik der politischen Ökonomie, S. ٣٣٨, z.n. Gramsci, Antonio 

(١٩٦٧): ebd., S. ١٦٣  



 ١١٣ 

ى طبقאتی  جאمعههא رא فقط ظאهرى و توجیه  بنא بنאبرאین روشن אست که مאرکس رو
بא אستنאد به وى، . هא رא بر وقאیع אجتمאعی مد نظر دאشته אست پندאشته و تأثیر آن نمی

طبق بررسی אو عوאمل مאدى . کند رא طرאحی می" مאرکسیسم کאسیک"گرאمشی پאرאدאیم 
گرאمشی אز אرزیאبی خود به عنوאن . مאهیت تضאد و אیدئولوژى شکل بیאن تضאد هستند

وى سپس برجسته . کند  شنאختی و نه نگرش نאب روאنی یאد می-ک بینش تئوری
قאبل فهم ) بنא رو(بدون شکل ) بنא زیر(سאزد که در روند تאریخ، نه عوאمل مאدى  می

 ١٤٦.شود ى مسאعد مאدى به وאقعیت تبدیل می هستند و نه אیدئولوژى بدون زمینه
ى אیدئولوژى  تی رא به وسیلههא آگאهی طبقא ى عمل مدعی אست که אنسאن بنאبرאین فلسفه

گونه که وى אدאمه  کننده אست زیرא همאن אستدאل گرאمشی بسیאر قאنع. کنند کسب می
ى  אز אین رو، طبقه. بنא، یعنی אیدئولوژى אست خود یک رو" مאرکسیسم کאسیک"دهد،  می

 طبقאتی، تאریخ، قدرت سیאسی، وظאیف و -کאرگر آگאهی خود رא אز نظم אجتمאعی 
 تאریخی کسب -ى مאتریאلیسم دیאلکتیکی  رت فعאلیت سیאسی رא به وسیلهضرو
 ١٤٧.کند می

یאبد که بא אستنאد به آثאر مאرکس پیرאمون אقتصאد، فلسفه  بא אین شیوه، گرאمشی توفیق می
 אجتمאعی رא -هאى אجتمאعی رא مאتریאلیستی و روند تحوאت سیאسی  و سیאست، تضאد

بنא  بنא و رو ن گرאمشی در تدאوم دیאلکتیک مאرکس אز زیرلیک. آلیستی بررسی کند אیده
אز نظر تئوریک و متدولوژیک برאى بررسی دولت مدرن " دیאلکتیک دو قطبی"یک 

ى مدنی متشکل و אز طریق  بورژوאیی و אرزیאبی قوאى متقאبل آن که در جאمعه
ه אز  گرאمشی بא אستفאد١٤٨.گیرد شود، در نظر می هدאیت می" مאرکسیسم کאسیک"

شود که אز یک سو، سیאست دولت مدرن  موفق می" دیאلکتیک دو قطبی"متدولوژى 
بورژوאیی رא در رאستאى אعمאل زور و אیجאد توאفق، تشکیل حکومت و تدאوم هژمونی، 
אعمאل خشونت و ترویج تمدن مفهوم سאزد و אز سوى دیگر، بحرאن אین شکل سیאسی 

گونه که تئورى بحرאن  در نتیجه همאن. نددאرى رא بررسی ک بخصوص אز نظאم سرمאیه
ى  هژمونی، مکمل تئورى تشکیل هژمونی אست، به همین منوאل نیز بررسی گرאیش طبقه

                                                 
١٤٦ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd., S. ١٧٠ 
١٤٧ vgl. ebd., S. ٢٧٩f.  
١٤٨ vgl. Buci-Glucksmann, Ch. (١٩٨١): Gramsci und der Staat, Köln, S. ٦٥f.  

 ١١٤
ى کאرگر  ى جذب طبقه ى حאکم، مکمل تحلیل شیوه دست جאمعه به אستقאل אز طبقه فرو

م  به אین ترتیب، گرאمشی پאردאی١٤٩.شود ى هژمونی بورژوאیی تلقی می در پروژه
. کند ى عملی و فعאلیت فلسفی طرאحی می رא به عنوאن یک فلسفه" مאرکسیسم کאسیک"

 عملی، بلکه אز نظر فلسفی -ى هژمونی رא نه تنهא אز نظر سیאسی  وى بدون مبאلغه پدیده
هאى  وى مفهوم هژمونی رא אز مبאحث تئوریک کمونیست. دאند یک جهش بزرگ می

در مقאبل کشאورزאن برאى تحقق אنقאب ى کאرگر  روسی، پیرאمون نقش طبقه
ى  ى رهبرى طبقه رא برאى درک آدאب، אخאق و شیوه  و آن١٥٠سوسیאلیستی وאم گرفت

ى بورژوאزى و تحکیم نظאم  هژمونی به معنی رهبرى طبقه. حאکم אز نو تعریف کرد
ى  هאى سیאسی אز یک سو و لیאقت طبقه طبقאتی אز نظر فرهنگی، אیدئولوژیک در نهאد

ى אقتصאدى אز سوى دیگر،  آورى و توسعه کم برאى אثبאت صאحیتش در تسلط بر فنحא
ى   سیאسی دאرد، بאید جنبه-ى אخאقی  به نظر گرאمشی زمאنی که هژمونی جنبه. אست

ى حאکم برאى محفوظ دאشتن منאفع خود و  به بیאن دیگر، طبقه. אقتصאدى نیز دאشته بאشد
אیجאد شرאیط کلی تولید برאى شکوفאیی אقتصאدى دאرى، موظف به  حفظ نظאم سرمאیه

ى  هאى سیאسی، فرهنگی و אیدئولوژیک منحصر به طبقه که آیא روبنא در نتیجه، אین. אست
در وאقع تعیین کننده . گیرد ى دوم אهمیت قرאر می حאکم هستند، برאى אو در درجه

کند و אز نظر مאدى  ى حאکم در אقتصאد و روند אنبאشت دخאلت می אى אست که طبقه شیوه
 ١٥١.سאزد هאى مولد رא ممکن می و معنوى، پیشرفت نیرو

کند و  تعریف می" ى אجبאر وאر به وسیله توאفق زره"گرאمشی مفهوم هژمونی رא بא عبאرت 
. دهد نאمد، نسبت می نیز می" گیر دولت فرא"رא به دولت مدرن بورژوאیی که  تشکیل آن

شرאیط تولید אرزش، تشکل سאختאرى و " د سیאسینقد אقتصא"گونه که مאرکس در  همאن
ترین کشور، یعنی אنگلستאن در نظر دאرد، گرאمشی نیز  کنش אجتمאعی رא در پیشرفته

ترین کشور، یعنی آمریکא در دورאن  به تجربیאت پیشرفته" گیر دولت فرא"برאى بررسی 
یسم و فوردیسم گونه که وى پیرאمون آمریکאن همאن. کند رجوع می" توאفق جدید"تحقق 

 سאزد،  برجسته می
                                                 
١٤٩ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ١٣٨    
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 ١١٥ 

ندאرد، אمא همچنین אز طریق אین پאلتوى " تאریخی و فرهنگی"هאى بزرگ  آمریکא سنت»
) تر אز ثروت طبیعی مذکور אلبته مهم(אینجא یکی אز دאیل אصلی . شود سربی فشرده نمی

ى عظیمش موجود אست، در حאلی که سطح زندگی طبقאت مردم  برאى אنبאشت سرمאیه
ى  هאى گذشته فقدאن אین رسوبאت אنگلی چسبنده که אز فאز. بאאتر אز אروپא قرאر دאرد
کند که به صنعت و بخصوص به تجאرت یک  אند، مجאز می تאریخی به אرث رسیده

کند که هموאره تقلیل فعאلیت אقتصאدى به نمאیندگی  بنאى سאلم دאده شود و مجאز می زیر
بیشتر تאبع فعאلیت وאقعی تولید شود، حتא آزمאیش رא هא و تجאرت  אز حمل و نقل کאא

بאید אز آزمאیش . هא در فعאلیت وאقعی تولید جذب شوند کند که אین فعאلیت مجאز می
هאى درونی شرکت وى که אز طریق هدאیت مستقیم حمل و نقل و  جویی فورد و صرفه

هאى بهتر و قیمت  مزد تجאرت کאאى تولید شده، یאد کرد که مخאرج تولید رא متأثر و کאر
بא در نظر گرفتن אین شرאیط که אز طریق تکאمل . تر فروش رא ممکن سאخته אست אرزאن

تدبیر قدرت . אند، منطقی سאختن تولید و کאر نسبتًא آسאن بوده אست تאریخی منطقی شده
مزد بאא، (بא אیمאن همرאه و موفق شد ) ى نفوذى אنهدאم سندیکאى کאرگرאن در حوزه(

تא تمאمی زندگی ) ترین تبلیغאت אیدئولوژیک و سیאسی אت متفאوت אجتمאعی، مدبرאنهخدم
شود و برאى אعمאل آن  هژمونی אز کאرخאنه آغאز می. مردم رא بر روند تولید متمرکز کند

 ١٥٢«.אیدئولوژیک אزم אستى سیאسی و  فقط تعدאد کمی میאنجی خبره
ى کאرگر אمکאن  مزد بیشتر به طبقه  کאرآورى نوین پردאخت بنאبرאین بא אستفאده אز فن

ى جدید زحمت אز  ى شیوه تر آن نیرویی که به وسیله אز طریق سطح زندگی بאא. دאرد
به بیאن دیگر، بא אیجאد . شود گردאنده و تقویت می پא در آمده، دوبאره به کאرگرאن بאز

وאر  ندאنه پیوسته و زرهبنאى مسאعد هژمونی، אعمאل زور و אجبאر بא אقنאع و توאفق هوشم زیر
سאزند، بلکه کنش אجتمאعی رא  ى مدنی رא متحول می شوند و نه تنهא سאختאر جאمعه می

 ١٥٣.دهند نیز تحت تأثیر خود قرאر می
ى مدنی تثبیت  جא که هژمونی אز کאرخאنه آغאز و در سאختאر و אشکאل جאمعه אز آن

 بא هژمونی و سאختאر دولت ى مدنی رא در אرتبאط شود، در نتیجه گرאمشی جאمعه می

                                                 
١٥٢ Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٨٢  
١٥٣ ebd., S. ٣٩٨f.  

 ١١٦
هאى  وى بא در نظر دאشتن تفאوت. کند بررسی می" دولت فرאگیر"مدرن بورژوאیی یא 

. دهد رא در دو سطح متفאوت تمیز می" گیر دولت فرא"بنאى  هא، رو فرهنگی و تאریخی دولت
ى سیאسی אست که حکومت و رهبرى جאمعه رא مستقیمًא به  ى אول، جאمعه بنאى درجه رو

هאى حکومتی و  ى قوאى مقننه، مجریه و قضאییه و نهאد عهده دאرد و به وسیله
. ى אعمאل زور رא به عهده دאرد ى سیאسی وظیفه جאمعه. شود بوروکرאتیک نمאیندگی می

ى حאکم رא بر کلیت جאمعه  ى مدنی אست که هژمونی طبقه ى دوم، جאمعه روبنאى درجه
به . شود هאى خصوصی نمאیندگی می هא و אنجمن אدى تمאمی نه کند و به وسیله تحمیل می

ى توאفق אجتمאعی و موאضع تدאفعی بورژوאزى برאى  ى مدنی حوزه אین ترتیب، جאمعه
 ١٥٤.رود دאرى و تشکیل مقبولیت سیאسی حکومت طبقאتی به شمאر می تدאوم نظאم سرمאیه
وفאیی نخست، در دورאن شک. گیرد ى مدنی به دو صورت شکل می توאفق در جאمعه

ى مدنی یک توאفق אجتمאعی برאى אرتقאء سیאسی و مقبولیت  אقتصאدى אست که جאمعه
دאرى  بعدًא، در دورאن رکود אقتصאدى و بحرאن نظאم سرمאیه. کند ى حאکم אیجאد می طبقه
ى کאفی אعتبאر برאى بورژوאزى، جهت  ى مدنی به אندאزه در אین دورאن جאمعه. אست

ى حאکم بא אعمאل کم و بیشی אز خشونت و  ت تא طبقهرهبرى جאمعه کسب کرده אس
در " گیر دولت فرא"ى   אلبته تجزیه١٥٥.אندکی خسאرت موفق به گذאر אز بحرאن شود

به אین معنی . ى אرگאنیک ندאرد ى مدنی برאى گرאمشی جنبه ى سیאسی و جאمعه جאمعه
صمیم ى مدنی، فقط یک ت که صرف نظر کردن دولت אز دخאلت مستقیم در جאمعه

ى مدنی رא مجאز و אز  سیאسی אست زیرא دولت خود رא موظف سאخته که تشکیل جאمعه
ى مدنی و دولت در وאقع یکی  אز אین رو، برאى گرאمشی جאمعه. نظر قאنونی تضمین سאزد

אست که " ى خאلی אز دولت حوزه"ى مدنی فقط یک   به بیאن دیگر، جאمعه١٥٦.هستند
به אین ترتیب، منאفع صنفی، . کند  دخאلت نمیدولت در تشکیل و אمور آن ظאهرًא

ى مدنی قאبل  هאى فرهنگی و אهدאف سیאسی در جאمعه خوאست مطאلبאت אجتمאعی، در
                                                 
١٥٤ vgl. ebd., S. ٤١١ ,٣٥٦  
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 ١١٧ 

ى مدنی وאبسته به حکومت طبقאتی אست و یک  אلبته جאمعه. شوند دهی می سאزمאن
 قوאى אز دیدگאه گرאمشی مفهوم. دهد ى متضאد אز قوאى אجتمאعی رא تشکیل می مجموعه

هאى مرتجع،  متضאد אجتمאعی به אین معنی אست که شهروندאن و روشنفکرאن بא אندیشه
ى مدنی و به صورت خصوصی  متعرض و مخرب نیز قאدر هستند که در جאمعه

هאى تروریستی تشکیل دهند و برאى حفظ نظאم طبقאتی و حفאظت אز دولت  سאزمאن
 ١٥٧.אد کنندى بورژوאیی، یک توאفق فאشیستی אیج زده بحرאن

אز آن جא که روشنفکرאن در تشکیل توאفق אجتمאعی و هژمونی یک نقش عمده بאزى 
روند، در  ى طبقאتی به شمאر می ى سیאسی و אیدئولوژیک جאمعه کنند و میאنجی خبره می

هא قאئل  یک نقش کلیدى برאى آن" مאرکسیسم کאسیک"نتیجه طرح گرאمشی אز 
شوند که یک نقش  قشאر جאمعه روشنفکر محسوب میهאیی אز א برאى وى گروه. شود می

ى  هא مאنند אفسرאن پאیین رتبه آن. کنند دهی فرهنگ و سیאست بאزى می فعאل در سאزمאن
هאى بאאتر دست  אرتشی هستند و یא آن אفسرאنی که بא نورد سلسله مرאتب به رتبه

نخست، . کند אیز میى سه אرزش متفאوت متم گرאمشی روشنفکرאن رא به وسیله. אند یאفته
ى سیאسی  روشنفکرאن جאمعه. ى مدنی هستند ى سیאسی و جאمعه روشنفکرאن جאمعه
قضאت و (ى قضאییه  ، قوه)אرتش، پلیس و ژאندאرمرى(ى مجریه  شאمل אعضאى قوه

ى  در برאبر روشنفکرאن جאمعه. شوند هאى دیگر حکومتی می و کאرمندאن نهאد) هא دאدستאن
هאى آموزشی و شאغאن  هאى אرتبאط جمعی و אنجمن  کאرمندאن نهאدمدنی، אعضאى אحزאب،

 بعدًא، روشنفکرאن کوچگ ١٥٨.روند هאى ورزشی به شمאر می هאى فرهنگی و بאشگאه سאزمאن
روشنفکرאن بزرگ نسبت . هא אز نظر کیفیت متفאوت אست و بزرگ هستند که فعאلیت آن

هא و אز طریق  د و بא אفشאى تضאدتر هستن تر و אنتقאدى هאى אجتمאعی حسאس به گرאیش
شوند و بא تسلط بر אفکאر عمومی אنبوه  طبقאتی می روشنگرى موفق به تشکیل توאفق فرא

هאى  در حאلی که روشنفکرאن کوچک در ترویج دست آورد. کنند مردم رא هدאیت می
ى نوین به شمאر  سنتی سهیم هستند، روشنفکرאن بزرگ خאلقאن دאنش، هنر و فلسفه
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 ١١٨
 در אین אرتبאط فلسفه برאى گرאمشی یک فعאلیت عملی، مאدى و زنده ١٥٩.وندر می

ى آکאدمیک، روند تאریخ رא به صورت אبژکتیو و  شود که در تفאوت بא فلسفه محسوب می
אز אین پس، درک אز تאریخ، . کند אندאز و بא تأویل مفאهیم معین می ى אیجאد چشم به وسیله

شود  دیل به یک محرک برאى فعאلیت אشترאکی میشنאسی تب سیאست، אقتصאد و جאمعه
ى یک دورאن  گونه که گرאمشی پیرאمون فلسفه همאن. سאزد ى یک دورאن رא می که فلسفه

 کند،  برجسته می
ى אین و یא آن فیلسوف، אین و یא آن گروه אز روشنفکرאن،  ى یک دورאن אز فلسفه فلسفه»

آن یک مخلوطی אز تمאمی אین . شود نمیאین و یא آن بخش بزرگ אز אنبوه مردم تشکیل 
ى آن تبدیل به אرزش  אجزאء אست که در یک سمت بخصوص مرتفع شده و نوک قلعه

ى یک  بنאبرאین فلسفه. شود می) فرאگیر(کنش אجتمאعی، یعنی تאریخ مشخص و کلی 
هאى فرאوאن نیست که در گروه رهبرى که  آن و تفאوت" تאریخ"دورאن چیز دیگرى אز 

אیز هستند و رسد، تאریخ و فلسفه در אین معنی غیر قאبل تم وאقعی شده، به ثمر میقبًא 
 ١٦٠«.سאزند می" بلوک"یک 

ى مدنی تشکل  هאى אیدئولوژیک جאمعه ى یک دورאن مאنند روبنא بنאبرאین فلسفه
برאى " جهאن אبژکتیو"گیرد و بא تشکیل یک درک مشخص אز  سאختאرى به خود می

هאى پرאکنده و مستقل تحت  به אین ترتیب، אندیشه. شود نکאر میهא غیر قאبل א אنسאن
به بیאن دیگر، . سאزند شوند و وאقعیت رא می گیر مترאکم می هאى فرא אهدאف کلی و آرمאن

سאزد و אنبوه  ى ذهنیت تאریخی یک گروه אجتمאعی یک אتحאد אخאقی می عینیت به وسیله
در پאیאن، گرאمشی روشنفکرאن رא . ندک مردم رא به سوى دگرگونی جאمعه هدאیت می

ى אجتمאعی که یک نقش  برאى وى هر طبقه. کند شאن مجزא می نسبت به تعلق طبقאتی
کند که  אصولی در אقتصאد و روند تولید به عهده دאرد، بخشی אز روشنفکرאن رא بسیج می

 روند در" אش نقش ضرورى"אش بאشند و  مدאفع منאفع طبقאتی و محאفظ جאیگאه אجتمאعی
אز אین رو، وى میאن روشنفکرאن אرگאنیک و . אنبאشت رא אز طریق אیدئولوژى توجیه کنند

سرشت אرگאنیک روشنفکرאن، بستگی به نقش پیشروى طبقאتی . گذאرد سنتی تفאوت می
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 ١١٩ 

ى روشنفکرאن אرگאنیک کسب  وظیفه. دאرد) بورژوאیی(ى سنتی  هא نسبت به طبقه آن
نوین אست که توفیق آن در نبرد برאى تسخیر " تאریخیبلوک "دهی  هژمونی و سאزمאن

 ١٦١.شود هאى سیאسی، אیدئولوژیک و فرهنگی معین می روبنא
ى کشمکش روشنفکرאن אرگאنیک بא  نوین و حوزه" بلوک تאریخی"مکאن تشکیل 

ى مدنی אست و در همین جא نیز  روشنفکرאن سنتی پیرאمون کسب هژمونی، جאمعه
بنא بر بررسی گرאمشی تشکیل هژمونی نوین אز . شود عین میى کאرگر م ى طبقه آینده

ذאتی אز فلسفه و فرهنگ  یک سو، بستگی به توفیق روشنفکرאن אرگאنیک در نقد درون
دست دאرد که به بیאن دیگر، گسترش یک فرهنگ و  ى فرא حאکم و تאریخ حکومت طبقه

ى کאرگر رא نیز  هدهی طبق بینی نوین در رאستאى کسب قدرت سیאسی و سאزمאن جهאن
بینی نوین אست که به  אز سوى دیگر، نهאدینه کردن אین فرهنگ و جهאن. دهد معنی می

دهی  ى کאرگر سאزمאن ى روشنفکرאن אرگאنیک طبقه صورت تشکل سאختאرى و به وسیله
گونه که در  گذאرد و همאن دهی بیرونی و درونی تفאوت می گرאمشی میאن سאزمאن. شود می

 دهد،  دאمه میאین رאبطه א
دهی کنند، نخست به صورت بیرونی در  هא تنبل هستند، بאید خود رא سאزمאن אنسאن»

، یک تدאوم بدون (...)هא، بعدًא به صورت درونی، در تفکر، در אرאده  אصنאف، در אتحאدیه
بنאبرאین معموًא مقאیسه بא نقد مאرکسیستی تאریخ . بא محرک متنوع بیرونی) همرאه(אتمאم 

 ١٦٢«.سאزد א بدیهی و مختلف نمאیאن میکند و آن ر عیت رא جمع بندى میوאق
هאى سیאسی مאنند حزب  دهی بیرونی، یعنی تشکیل سאختאر تأکید گرאمشی بر سאزمאن

هאى صنفی مאنند سندیکא אز אین  و نهאد) دهی سאنترאلیسم دموکرאتیک אلبته بא سאزمאن(
پندאرد و تجمع אفرאد رא  یوאنی میجهت אست که وى فردیت رא یک شیوه אز زندگی ح

گرאیی برאى وى مردود אست  همچنین فرقه. دאند شبیه تجمع אحشאم در بאغ وحش می
אز دید وى گسترش فردیت . تر אز تحقق منאفع אربאب رجوع هدف دیگرى ندאرد زیرא فرא

                                                 
١٦١ vgl. ebd., S. ١٨١ ,١٣٩  
١٦٢ ebd., S. ٢٥  

 ١٢٠
آگאهی شهروندאن אز ضرورت تشکیل  گرאیی نאشی אز فقدאن فرهنگ تحزب و نא و فرقه
 ١٦٣. אستحزب

گونه تغییرאت אجتمאعی بدون  بیند که هیچ گرאمشی ضرورت تشکل حزبی رא در אین می
لیکن تحقق אهدאف אجتمאعی وאبسته به . شود هא میسر نمی شرکت فعאل و همگאنی אنسאن

هאى متفאوت و متعدد رא برאى تحقق یک هدف  یک فرهنگ یکتא نیز אست که درخوאست
فرهنگی که گرאمشی مد نظر . کند همאهنگ می) یعنی، تحقق سوسیאلیسم(بخصوص 

بندى و  دאرد، نه אحسאسی، بلکه منطقی و אنتقאدى אست، تجربیאت مبאرزאتی رא جمع
شود و در  אش می دست طبقאتی کند، منجر به آگאهی پرولتאریא אز جאیگאه فرو אرزیאبی می

بخصوصی در زبאن هאى  ى אستفאده אز مفאهیم و وאژه روאبط אجتمאعی نوین و به وسیله
شود،  یאبند و به אین ترتیب، نه تنهא بیאن یک فرهنگ مدرن ممکن می تאب می دنیوى بאز
بینی نوین   אلبته فرهنگ و جهאن١٦٤.گیرد ى نوینی אز אدغאم אجتمאعی سאمאن می بلکه شیوه

هא אز  شوند، لیکن عمومیت آن ترویج می) دهی بیرونی سאزمאن(אز طریق حزب و سندیکא 
بنאى مسאعد אقتصאدى אست و אز سوى دیگر، بستگی به  ، وאبسته به زیریک سو
دستאن  ى فرو مره ى کאرگر دאرد که فقط אز طریق نقد درک روز دهی درونی طبقه سאزمאن

هאى درک روزمره رא در سه نکته خאصه  گرאمشی شאخص. یאبد جאمعه אمکאن می
شود و شنאخت  نفونی אجرאء میאول، زبאن روزمره אست که چون یک אرکستر س. کند می

دوم، توאفق و تفאهم אجتمאعی . هאى بخصوص رא در بر دאرد هאى بخصوص بא وאژه אز پدیده
سوم، توאفق و تفאهم אجتمאعی در . هא در شرאیط بخصوص אست برאى אستفאده אز אین وאژه

ه صورت ى روאبط پذیرفته شده אست که خود رא ب هא و کلیه دین، خرאفאت، عقאید، دیدگאه
بنא بر بررسی گرאمشی، بא وجودى که درک . کنند دینی، خلقی یא فولکلوریک نمאیאن می

کאرى دאرد، لیکن אگر وאقعیت نوینی در آن گنجאنیده شود،  مره سאختאر بسیאر محאفظه روز
روشنگرى و نقد אز یک سو، אبزאر منאسبی برאى . گیرد یک قدرت אنفجאرى به خود می

ى  ى طبقه مره هא هستند و אز سوى دیگر، درک روز رאن و کنترل آنکא تعرض به محאفظه
 ١٦٥.سאزند کאرگر رא دگرگون می

                                                 
١٦٣ vgl. ebd., S. ٣٠٤ ,٣٠٠ ,٢٥  
١٦٤ vgl. ebd., S. ١٥١ ,١٣٠ ,٢٣ ,١٥ 
١٦٥ vgl. ebd., S. ١٣٠f., ٢٠٥ ,٢٠٩f., ٢٠٧  



 ١٢١ 

دو قطب متقאبل دאرد، در نتیجه گرאمشی " مאرکسیسم کאسیک"جא که دیאلکتیک  אز آن
دهد و کسب آن رא وאبسته به  مره مفهوم درک سאلم رא قرאر می در برאبر درک روز

بینی  אش و تشکیل و تعمیم فرهنگ و جهאن  وضعیت אجتمאعیى کאرگر אز شنאخت طبقه
دستאن جאمعه و تبدیل  ى کאرگر و فرو ى فرهنگی برאى אرتقאء طبقه مبאرزه. دאند نوین می

بنאبرאین . ى عمل هستند ى کאرگرאن به درک سאلم، אسאس تئوریک فلسفه درک روزمره
. کند ى متفאوت تدوین می وزهزمאن برאى فعאلیت در دو ح ى عمل رא هم گرאمشی فلسفه

در آن بא روشنفکرאن ) אرگאنیک(ى کאرگر  ى نظرى אست که روشنفکرאن طبقه אول، حوزه
ى فرهنگی אست که در آن  دوم، حوزه. خیزند می به مبאرزه بر) سنتی(ى حאکم  طبقه

ى یک  روشنفکرאن بزرگ אز طریق ترویج فرهنگ مدرن و تسلط بر אفکאر عمومی فلسفه
دستאن جאمعه منجر به  سאزند و روشنفکرאن مستقل بא آموزش אنبوه فرو رא میدورאن 

 ١٦٦.شوند شאن می مره  و درک روز هא אز فرهنگ قرون وسطאیی رهאیی آن
ى یک جنبش مدرن و  رא به معنی نظریه" مאرکسیسم کאسیک" گرאمشی به درستی 

אکم که برאى توجیه نظم ى ح کند که در تقאبل بא فرهنگ طبقه برتر فرهنگی אرزیאبی می
هאى متنوع אجتمאعی و قشر وسیعی אز روشنفکرאن  موجود אز منאبع بزرگ علمی، نهאد

 لیکن برאى گرאمشی، . سאزد کند، یک فرهنگ نوین می אستفאده می
هאى جدیدى  خلق یک فرهنگ نوین فقط به אین معنی نیست که به صورت فردى چیز»

هאیی که تא کنون کشف  معنی هم که وאقعیتبخصوص به אین ) بلکه و(کشف شوند، 
هא معیאر فعאلیت  אند به صورت אنتقאدى ترویج و به بیאن دیگر אجتمאعی شوند، آن شده

אین که . مهم زندگی، به عنوאن جزء نظم تشکیאتی و سאزمאن ذهنی و אخאقی شوند
אهنگ بא هم جא برسند که وאقعیت موجود رא در אرتبאط و هم هא به آن אنبوهی אز אنسאن

تر אز آن אست که یک  تر و جدید درک کنند، אین یک وאقعیت فلسفی אست که مهم
چکی אز روشنفکرאن به فیلسوف نאبغه یک وאقعیت جدید رא کشف کرده و برאى گروه کو

 ١٦٧«.אرث بگذאرد

                                                 
١٦٦ vgl., ebd., S. ١٨٧f.  
١٦٧ vgl., ebd. S. ١٣١  

 ١٢٢
دستאن جאمعه אز وאقعیت نظאم طبقאتی אست که  ترویج فرهنگ نوین به معنی آگאهی فرو

بنאبرאین به نظر گرאمشی . شود هא می شنאسی و אرتقאء فرهنگی و אجتمאعی آن منجر به خود
هא منאبعی אز אطאعאت تجربی و  אلمعאرفی אست و نه אنسאن نه فرهنگ یک دאنش دאئرة

هאى  همאهنگ بא هم هستند که مאنند یک فرهنگ لغت پאسخگوى نیאز حقאیق خאم و نא
گونه که  همאن. ین چیزى کאمًא متفאوت אستبه نظر گرאمشی فرهنگ نو. گونאگون بאشند

 .دهد وى در אین رאبطه אدאمه می
فرهنگ سאزمאن، אنضبאط فردى، אتکא به شخصیت خویش و אرتقאء آگאهی אست که »

אنسאن به کمک آن אرزش تאریخی، فعאلیت زیستی، حقوق و وظאیف خود رא درک 
هא و  مل نאگهאنی، אز طریق کنشتوאند אز طریق تکא هא نمی אمא هیچ یک אز אین. کند می

گونه که در طبیعت نبאتאت و حیوאنאت  آن) یعنی(ى فردى،  هאیی مستقل אز אرאده وאکنش
کنند و אعضאیشאن رא نאآگאه متمאیز و مشخص  که هر کدאم אز قאنون خویش پیروى می

. אنسאن به مرאتب بیشتر ذهنیت، مخلوق تאریخ و نه طبیعت אست.سאزند، میسر شود می
شونده و  در غیر אین صورت قאبل توضیح نیست که چرא بא وجودى که همیشه אستثمאر

خوאه אین ثروت وجود  کننده، همیشه مولدאن ثروت و مصرف کنندگאن خود אستثمאر
هא فقط گאم به  به אین معنی که אنسאن. אند، سوسیאلیسم هنوز متحقق نشده אست دאشته

کنند که  شوند و אین حق رא کسب می یگאم، قشر به قشر به אرزش خویش آگאه م
אند،  ى تאریخ دאشته هאى گذشته هא در دوره אى که אقلیت مستقل אز تصورאت و حقوق ویژه

هאى فیزیکی تکאمل نیאفته אست،  زندگی کنند، و אین آگאهی تحت مهمیز بیرحم ضرورت
یط موجود و ى عوאمل شرא بאره بلکه بیشتر بدوًא برخی معدود و بعد تمאمی یک طبقه در

هא در برאبر منאسبאت ستمکאرى، لحظאتی אز  هא فکر کردند که چگونه אز آن بهترین אبزאر
به אین معنی که قبل אز هر אنقאب، میزאن شدیدى אز . سאزى جאمعه بسאزند قیאم و دوبאره

هאى مقאومی رא که אز طریق فرهنگ و אیدئولوژى  کאر אنتقאدى אزم אست تא بدوًא אنسאن
هאیی رא که هر روز و هر سאعت به فکر حل مشکאت  אند، אنسאن تسخیر شده) حאکم(

אى  אقتصאدى و سیאسی خودشאن هستند و بدون همبستگی بא دیگرאن که وضعیت مشאبه
. ى نزدیک به مא אنقאب فرאنسه אست آخرین نمونه. برند، متحد شوند دאرند به سر می

(...) אنقאبی شکوهمند بود (...) شود که  یى پیشین فرهنگی آن روشنگرى نאمیده م دوره
و در تمאمی אروپא به صورت آگאهی همאهنگ بروز کرد، به عنوאن یک אنترنאسیونאل 



 ١٢٣ 

معنوى و بورژوאیی که در هر بخش آن نسبت به فאکت و درد همگאنی حسאسیت نشאن 
سه رخ هא در فرאن دید که بعددאده شد و بهترین تدאرک ممکنه رא برאى قیאم خونینی 

 ١٦٨«.دאد
هא رא אز جאیگאه  بنאبرאین روشنگرى ضرورت تشکیل فرهنگ نوین אست که אنسאن

دهی  ى حאکم سאزمאن شאن آگאه و در برאبر فرهنگ و אیدئولوژى طبقه دست طبقאتی فرو
مره دאرد  لیکن تشکیل و ترویج یک فرهنگ نوین بستگی به دگرگونی درک روز. کند می

جهאن "زبאن به عنوאن جزئی אز فرهنگ . شود ره ممکن نمیم و بدون تغییر زبאن روز
مرتبط و אدغאم אجتمאعی ) عینی(אبژکتیو " جهאن بیرونی"رא بא ) ذهنی(سوبژکتیو " درونی

ى مאدى دאرد، بאزسאزى  سאزى جهאن بیرونی جنبه در حאلی که بאز. سאزد رא ممکن می
بینی אنسאن رא  ن، جهאنאرتبאط دیאلکتیکی אین دو جهא. جهאن درونی سمبلیک אست

 .آفریند می
ى  אز طریق تشکیل و ترویج فرهنگ نوین که אنتقאدى، مدرن و دنیوى אست و نتیجه

ى یک دورن و توفیق روشنفکرאن  فعאلیت روشنفکرאن بزرگ برאى تشکیل فلسفه
ى  بאشد، طبقه دستאن جאمعه می ى فرو مره ذאتی אز درک و زبאن روز אرگאنیک در نقد درون

گرאمشی برאى تأکید بر حسאسیت אین موضوع به . یאبد شنאسی دست می گر به خودکאر
شنאسی  خوאن به خود کند که فرא پردאزאن אنقאب فرאنسه، رجوع می ویکو، یکی אز نظریه

هدف ویکو אخאل در آگאهی عאمیאنه بود زیرא عوאم خود رא אز نسل אحشאم و . دאد می
کرد  אنبوه مردم رא אز سאختאر موجود אجتمאعی آگאه میویکو . پندאشت אشرאف رא אنسאن می

که نه یک نظم طبیعی و یא אلهی، بلکه تאریخی אست و אز אین رو، قאبل دگرگونی و گذאر 
شنאسی و تشکیل فرهنگ نوین عوאملی بودند که  برאى گرאمشی روشنگرى، خود. بאشد می

مردم برאى تدوین و در دورאن אنقאب فرאنسه منجر به تشکیل هویت و همبستگی 
تصویب حقوق طبیعی، تحت حقوق مدرن بورژوאیی شدند و برאبرى سیאسی شهروندאن 

 وى تجربیאت جنبش کאرگرى در אیتאلیא رא در אمتدאد دورאن ١٦٩.رא تضمین کردند
 دهد،  گونه که در אین אرتبאط אدאمه می بیند و همאن روشنگرى فرאنسه می

                                                 
١٦٨ vgl. ebd. S. ٢١f.  
١٦٩ vgl. ebd., S. ٢٠f. 

 ١٢٤
ى نقد تمدن  به وسیله. شود ى سوسیאلیسم تکرאر می رههمین پدیده بאر دیگر אمروز دربא»

دאرى یک آگאهی وאحد برאى پرولتאریא تشکیل شده و یא در حאل تشکل אست، و  سرمאیه
دهد، نقد همאن آگאهی אز من که  نقد فرهنگ تنهא تکאمل نאگهאنی و طبیعی معنی نمی

אبر دیگرאن قرאر دאند، نאم دאرد؛ یک من که خود رא در بر نوאلیس هدف فرهنگ می
 وقאیع -گیرد   پس אز אین که یک هدف در نظر می-کند و  دهد، خود رא مختلف می می

هאیی که  کند، بلکه هم به عنوאن אرزش نفسه و برאى خود אرزیאبی نمی و אتفאقאت رא فقط فی
بودن و سرور خود  شنאسی به معنی خود خود. رאنند برند و یא به عقب می به پیش می

ت، به معنی خود رא متفאوت کردن و خروج אز אبهאم אست، یک عنصر אز نظم بودن אس
و . آل که گرאیش به אنضبאط خویشتن دאرد بودن نאم دאرد، אمא نظم خویش، یک אیده

هא رא، و سریאل  تאریخ آن: رسد אگر که دیگرאن رא نشنאسد به אین אنسאن نمی) کس هیچ(
 چیزى که هستند، تمدنی رא تشکیل دهند که هא رא برאى אین که بאشند، آن فعאلیت آن

אین به معنی دאنستن . رא אز طریق تمدن خود منحل کنیم خوאهیم که آن אند و مא می دאده
. رאنند אند تא قوאنینی رא بشنאسیم که بر ذهن حکم می אست که طبیعت و قوאنین آن چگونه

هتر אست که خویشتن رא هא و بدون אنحرאف אز هدف نهאیی، ب و برאى شنאختن تمאمی אین
 ١٧٠«.گرאن رא אز طریق خویشتن بشنאسیمאز طریق دیگرאن و دی

ى مאدى میאن  بنאبرאین گرאمشی در تدאوم تئورى אنتقאدى مאرکس که آگאهی رא אز مبאدله
آگאهی  آورى بر طبیعت به صورت خود ى אنسאن אز طریق فن אنسאن بא طبیعت و سلطه

ى مאدى میאن אنسאن و طبیعت، تشکیل آگאهی و  ن رאبطهکند، بא در نظر دאشت אستنتאج می
سאزد و نه تنهא جوאنب  ى خویشتن بא دیگرאن منتقل می شنאسی رא به אرزیאبی رאبطه خود

ى  فلسفه(گیرد، بلکه به یک مفهوم אز אفکאر عمومی  روאنی אدغאم אجتمאعی رא در نظر می
و کسب فرهنگ نوین برאى شنאسی  אز אین رو، خود. یאبد نیز دست می) یک دورאن

پذیرى אنسאن، אنضبאط فردى، تسلط شخصی و تسخیر آگאهی  گرאمشی به معنی سאزمאن
شود و  وאאتر אست که אنسאن بא کمک آن موفق به کسب אرزش تאریخی خویش می

فرهنگ نوین . کند فعאلیت אجتمאعی، حقوق و وظאیف فردى خود رא درک و אرزیאبی می
موאنع ترویج . گیرد ی وقفه و نه بدون وאسطه و مستقیمًא شکل میאمא نه نאگهאنی، نه ب

                                                 
١٧٠ ebd., S. ٢٣ 



 ١٢٥ 

هא و  خوאست فرهنگ نوین، طبق بررسی گرאمشی، بستگی به سرشت אنسאن دאرد زیرא در
ى  هאى אو شبیه حیوאنאت و نبאتאت نیستند که هر کنشی منجر به وאکنش بאفאصله وאکنش

 ١٧١. کنش وאرده منطبق سאزدهאى خود رא به صورت غریزى بא אو شود و אو אرگאن
دهی بیرونی بא  شنאسی، عمومیت فرهنگ مدرن و ترکیب سאزمאن بא توفیق خود

نوین و אستقرאر یک هژمونی " بلوک تאریخی"دهی درونی شرאیط تشکیل یک  سאزمאن
ى دیאلکتیک دو قطبی אز یک سو، وحدت  گرאمشی به وسیله. شود متقאبل نیز مهیא می

و تشکیل هژمونی " بلوک تאریخی"هא در   به صورت אتحאد تضאدبنא رא بنא بא رو زیر
شنאسی و تشکیل و  سאزد و אز سوى دیگر، شرאیط توفیق خود مستدل می) بورژوאیی(

بلوک "ترویج یک فرهنگ مدرن رא به صورت بحرאن هژمونی موجود و تشکیل 
 אست که بدیهی. سאزد برجسته می) کאرگرى(نو و אستقرאر هژمونی متقאبل " تאریخی

" مאرکسیسم کאسیک"ى کאرگر و تعمیم  فعאلیت روشنفکرאن אرگאنیک برאى آگאهی طبقه
.  سوسیאلیستی در بررسی گرאمشی نقشی کلیدى دאرد-به عنوאن تئورى אنقאب کאرگرى 

هאى نوین و غلبه بر ذهنیت مستولی در אفکאر عمومی، شرאیط  عمومیت فرهنگ و אیده
. کنند و کسب قدرت سیאسی رא مهیא می" بلوک تאریخی"ید تشکیل هژمونی متقאبل، تجد

ى حאکم مشאهده  ى کאرگر אز طبقه لیکن عوאمل عینی که در گرאیش אستقאل طبقه
گאه به پאیאن  אین روند بنא به بررسی گرאمشی هیچ. تر אست شود، به مرאتب مهم می
ى کאرگر وאبسته به  بقهאستقאل ط. رسد و هموאره بא نوسאن و אوج و אفول همرאه אست نمی

هאى سیאسی پیرאمون تشکل سאختאرى و تشکیل  تجربیאتی אست که در روند אئتאف
به بیאن دیگر، قوאى متقאبل . کند هאى جدید مאنند شورא، سندیکא و حزب کسب می نهאد

ى  ذאتی کلیت جאمعه در برאبر هژمونی موجود אز بطن אجتمאع و אز طریق نقد درون
אحزאب بورژوאیی (، تشکل سאختאرى )تولید אرزش(بنאى אقتصאدى  عنی زیردאرى، ی سرمאیه

آید و بא ترویج  هאى سیאسی، فرهنگی و אیدئولوژیک به وجود می بنא و رو) و فعאلیت صنفی
رא " ى تאریخی سوژه"فرهنگ نوین، تشکیل هویت جدید و تحکیم همبستگی طبقאتی 

شنאسی  و وאکنش آن به روند خود" هא هژمونی"אین پدیده در نبرد سیאسی . سאزد می
 دهد،  گونه که گرאمشی در אین אرتبאط אدאمه می همאن. یאبد تאب می طبقאت אجتمאعی بאز

                                                 
١٧١ vgl. ebd., S. ٢١f.  

 ١٢٦
و تصور مختلف אهدאف، " هא هژمونی"یאبی אنتقאدى אز طریق یک نبرد سیאسی  خود»

تאر شود، تא به یک سאخ ى سیאسی نتیجه می ى אخאقی، بعدًא در حوزه نخست در حوزه
آگאهی، بخشی אز یک قدرت . مرتفع אز بینش شخصی אز وאقعیت به پیش برود

شنאسی گسترده و  ، אولین فאز یک خود)یعنی آگאهی سیאسی(هژمونیک بخصوص بودن 
در نتیجه . رسند جא که تئورى و پرאتیک سرאنجאم به یک وحدت می متدאوم אست، آن

یکی، بلکه سرאنجאم تאریخی אست، که אتحאد تئورى و پرאتیک همچنین نه یک حאلت مکאن
، در אستقאل غریزى قرאر دאرد و تא "تجزیه"، در "تفאوت"فאز پیدאیش و عنصرى آن در 
אز אین رو، بאید . رود پאرچه به پیش می بینی همאهنگ و یک تملک وאقعی و کلی یک جهאن

لی، بلکه  عم-تأکید کرد که تکאمل سیאسی مفهوم هژمونی نه تنهא یک پیشرفت سیאسی 
گیرد و  آن אلزאمًא یک אتحאد ذهنی رא در بر می. دهد یک پیشرفت فلسفی رא نیز نشאن می

مره گذشته و אنتقאدى  بینی אخאقی که אز درک روز کند، مאنند یک وאقع آن رא فرض می
 ١٧٢«).میسر شده بאشد(ى تنگ  ک محدودهشده אست حتא אگر هنوز در درون ی

ى رقאبت و  حوزه. شوند دیگر مستقر می ونیک در برאبر همبه אین ترتیب، دو قوאى هژم
توفیق روشنفکرאن . ى مدنی אست که در آن روشنفکرאن فعאل هستند مبאرزه جאمعه

، روشنفکرאن بزرگ و روشنفکرאن )سیאست، אیدئولوژى(ى نظرى  אرگאنیک در حوزه
هא  ستقאل آنشنאسی، هویت و همبستگی کאرگرאن و א ى فرهنگی در خود مستقل در حوزه

به אین . نאمد می" ى ذهنی تصفیه"شود که گرאمشی آن رא  ى حאکم مشאهده می אز طبقه
به صورت یک " مאرکسیسم کאسیک"یאب אنسאن در  گرא و حقیقت ترتیب، طبیعت خرد

ى متفאوت  رא در سه دوره" ى ذهنی تصفیه"گرאمشی . یאبد تאب می ى سیאسی بאز فلسفه
هא  بنא بنא بא رو در אین دوره زیر. دورאن همکאرى אقتصאدى אستאول، . کند متمאیز می

 -دوم، دورאن אخאقی . ى حאکم مختل نشده אست همאهنگ بوده و هنوز هژمونی طبقه
אین دوره شאمل نبرد روشنفکرאن אرگאنیک بא روشنفکرאن سنتی پیرאمون . سیאسی אست

در . ورאن تشکیل دولت אستسوم، د. شود ى مدنی می אستقرאر هژمونی نوین در جאمعه
شنאسی دست یאفته و  بینی نوین به خود ى کאرگر אز طریق فرهنگ و جهאن אین دوره طبقه

 ضرورت گذאر ١٧٣.کوشد بא هویت و همبستگی طبقאتی در کسب قدرت سیאسی می
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 سیאسی برאى گرאمشی -ى کאرگر אز دورאن همکאرى אقتصאدى به دورאن אخאقی  طبقه
به . دست جאمعه دאرد ى فرو دهی بیرونی و درونی طبقه ر سאزمאنبستگی به موفقیت د

ى کאرگر אز نقش  אین معنی که همبستگی کאرگرאن تא چه אندאزه אست، چه شنאختی طبقه
شنאسی دسته یאفته و  ى کאرگر به آگאهی و خود  אجتمאعی خود دאرد و آیא طبقه-تאریخی 

ى   در دورאن تشکیل دولت، طبقه.بینی نوین رא پذیرفته אست فرهنگ مدرن و جهאن
אش אز طریق همکאرى در  شود که تحقق منאفع طبقאتی کאرگر به אین آگאهی نאئل می

ى  در نتیجه، طبقه. پאشد دאرى رא فرو می ى אقتصאدى مقدور نیست و نظאم سرمאیه حوزه
אش رא فرאى منאفع אقتصאدى طبقאت دیگر جאمعه مستقر  کאرگر بאید منאفع طبقאتی

 ١٧٤.سאزد
ى کאرگر به دورאن دولتی  ى سیאسی و אرتقאء طبقه گسترش مبאرزאت طبقאتی به حوزه

ى مאتریאلیسم  ى فلسفه و هسته" مאرکسیسم کאسیک"برאى گرאمشی אصل אسאسی 
دאرى حאصل  ى سرمאیه  تאریخی אست که אز جنبشی אرگאنیک در روند توسعه-دیאلکتیکی 

نאمد زیرא بر خאف  رى رא אرگאنیک میگرאمشی به אین سبب جنبش کאرگ. شود می
کند و در نتیجه به عنوאن یک جنبش  مره رא طرح نمی هאى مقطعی مسאئل روز جنبش
. شود دאرى منجر به אخאل مدאوم در روند אرزش אفزאیی سرمאیه می ذאتی سرمאیه درون

ى  هאى אرگאنیک طبقאت אجتمאعی بא نقش تאریخی هستند که در حوزه حאمאن جنبش
گیرند و به אین دلیل، نه تنهא אز نظر אجتمאعی و  قتصאدى وظאیف אسאسی رא به عهده میא

دهند، بلکه  ى یک جאمعه طبقאتی رא تشکیل می سیאسی אصول سאختאرى و نهאدینه شده
 ١٧٥.شود هא مאنع برکنאرى تضאد אجتمאعی می منאفع طبقאتی آن
 و אجتمאعی به شمאر هאى אرگאنیک نیروى محرک تحوאت سیאسی بنאبرאین جنبش

ى  نوین منجر به تغییر توאزن قوא در حوزه" بلوک تאریخی"روند که در روند تشکیل  می
بلوک "، فروپאشی )کאرگرى(نوین " بلوک تאریخی"لیکن شرط אستقرאر . شوند سیאسی می

وقوع אین پدیده در وאکنش روشنفکرאن سنتی نمאیאن . אست) بورژوאیی(حאکم " تאریخی
                                                 

  و١٦٨، ص ٢١ى  هאى فدאئی خلق אیرאن، شمאره فقر فلسفه، אز אنتشאرאت سאزمאن چریک): ١٩٧٩(مאرکس، کאرل  ١٧٤
 vgl. Prister, Karin (١٩٧٧): Zur Staatstheorie bei 
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 ١٢٨
אى که تא کنون به صورتی متعصب مدאفع  هא به تدریج אز آن قشر אجتمאعی نآ. شود می

ى حאکم توאفق אجتمאعی   در چنین وضعی، طبقه١٧٦.گیرند شאن بودند، فאصله می منאفع
. دهد برאى تدאوم نظאم طبقאتی، مقبولیت سیאسی حکومت و رهبرى جאمعه رא אز دست می

بنא بא  دیگر زیر. پאشد حאکم فرو می" بلوک تאریخی"شود و  هژمونی موجود مختل می
ى حאکم قدرت هدאیت و رهبرى  جא که طبقه ى همאهنگی ندאرد و אز آن هא رאبطه بنא رو

ى تدאوم אین  نتیجه. کند جאمعه رא אز دست دאده אست، فقط بא אعمאل زور حکومت می
قאتی قشر حאکم برאى تدאوم نظאم طب. ى سیאسی אست אوضאع دگرگونی رאدیکאل جאمعه

دست رא که در  ى فرو نوینی رא سאزمאن دهد و یא طبقه" بلوک تאریخی"بאید به אجبאر یא 
حאل אرتقאء به سوى تشکیل دولت אست و تشکیل نظم نوینی رא در نظر دאرد، سرکوب 

 ١٧٧.کند
نوین و دفאع " بلوک تאریخی"گرאمشی نبرد روشنفکرאن אرگאنیک برאى אستقرאر 

کند و  تشبیه می" جنگ موضعی"حאکم رא به "  تאریخیبلوک"روشنفکرאن سنتی אز 
رא برאى تحقق אنقאب و אستقرאر حکومت سوسیאلیستی در " جنگ متحرک"ترکیب آن بא 

دو قوאى متخאصم برאى کسب هژمونی و . دאند هאى مدرن بورژوאیی رא ضرورى می کشور
قوאى אول، . گیرند ى مدنی رو در رو قرאر می هאى جאمعه در نهאد" بلوک تאریخی"تشکیل 

دست جאمعه تشکیل شده و در حאل مقאومت و تعرض به قوאى  ى فرو אز نمאیندگאن طبقه
ى אین نبرد بستگی به توאزن  نتیجه ١٧٨.ى سیאسی אست ى حאکم و رهبرى جאمعه طبقه

 .کند رא در سه مورد ممکنه بررسی می قوאى متخאصم دאرد که گرאمشی آن
ى  אست که دولت برאى کאستی تعرض طبقه" منفعلאنقאب "אولین אمکאن، אنوאع 

گیرى אز אنقאب، به صورت رفرم یא تحوאت אجتمאعی در نظر  دست جאمعه و پیش فرو
در نقد "مستدل به دو אصول مאرکسیسم و مستند به کتאب " אنقאب منفعل. "گیرد می

 سאزد،  میگونه که گرאمشی بא אستنאد به مאرکس برجسته  همאن. אست" אقتصאدى سیאسی
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١٧٧ vgl. ebd., S. ٧١, und Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ١٦٣ 
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 ١٢٩ 

هאى مولده مورد نیאزش رشد یאفته  هیچ نظאم אجتمאعی تא بحאل قبل אز آنکه کلیه نیرو»
بאشند، مضمحل نمیشود، و منאسبאت تولیدى برتر جدید هیچگאه قبل אز آنکه شرאیط 
مאدى وجود آن در چهאرچوب جאمعه قدیم بحد بلوغ نرسیده بאشد، جאنشین منאسبאت 

אین ترتیب بشر بطور قطع تکאلیفی برאى خود مقرر میکند که تولیدى قدیم نمیگردد، ب
تر هموאره نشאن میدهد که خود مسئله تنهא  قאدر به حل آنهא بאشد زیرא که بررسی دقیق

یא אאقل در شرف شکل وقتی مطرح میگردد که شرאیط مאدى آن אز قبل فرאهم شده 
 ١٧٩«.گرفتن بאشد

ر تאریخی و فرهنگی جوאمع مدرن بدیهی אست که طرح אین אصول بستگی به بست
. אند رفته ى تحقیقאتی و مبאرزאتی مאرکس و گرאمشی به شمאر می بورژوאیی دאرد که حوزه
رفرمאسیون، (گرאیی و אشکאل دنیوى شدن جאمعه  هאى خرد بنאبرאین تمאمی روند
אند که به صورت אصول کلی تحوאت  در بطن אین אصول نهفته) روشنگرى، سکوאریسم

ى حאکم در تنظیم روאبط אجتمאعی و دیאلکتیک  گرאیی طبقه خرد. شوند אعی طرح میאجتم
عوאمل ) کאرگرى(و تشکیل هژمونی نوین ) بورژوאیی(دو قطبی، یعنی بحرאن هژمونی 

ى مدرن بورژوאیی אز یک سو، برאى  در نتیجه جאمعه. روند به شمאر می" אنقאب منفعل"
هא شرאیط مسאعد و  گیرد که جهت تحقق آن  میخود فقط אهدאف و وظאیفی رא در نظر

شود، تא  مهیא شده بאشند و אز سوى دیگر، مضمحل نمی) بنאى אقتصאدى زیر(کאملی 
که تمאمی אشکאل متفאوت تدאومش رא که در ذאت وجودش هستند، طی نکرده  زمאنی
عی در گرאیی در تشکیل هژمونی، رفرم سیאسی و تحوאت אجتمא به بیאن دیگر، خرد. بאشد

אنقאب "ى  به وسیله. کند دאرى مدرن بورژوאیی رא ممکن می ى نظאم سرمאیه محدوده
دאرى و  ى حאکم برאى حفظ نظאم سرمאیه گرאیی طبقه صאحیت، قدرت و خرد" منفعل

אى در سאختאر אقتصאدى  تغییرאت کلی و یא حאشیه. شود ى طبقאتی אثبאت می تدאوم جאمعه
شوند، بدون  هא در روند تولید می رگرאن و تشدید همکאرى آنمنجر به אدغאم אجتمאعی کא

ذאتی  که تضאد درون که منאفع فردى و روند אرزش אفزאیی سرمאیه مختل شود و یא אین אین
ریزى و تحقق  به بیאن دیگر، برنאمه. دאرى بر طرف گردد طبقאتی در نظאم سرمאیه

                                                 
١٧٩ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٢٣, und  

  ٣ى  ، صفحه)٢٥(نقد אقتصאد سیאسی، אز אنتشאرאت سאزمאن چریکهאى فدאئی خلق אیرאن ): ١٣٥٨(مאرکس، کאرل 

 ١٣٠
کند، بلکه مאنعی در مقאبل  میهאى مولد رא دگرگون  ى אقتصאدى نه تنهא نیرو توسعه

 ١٨٠.سאزد אنقאب سوسیאلیستی می
توفیق تجدید هژمونی، وאبسته به אین אصل אست که منאفع متضאد و گرאیشאت متخאصم 

אنقאب "אز אین جهت، موفقیت . طبقאتی به توאزنی جدید نאئل آیند و به توאفق برسند
. رفتن همکאرى طبقאتی دאردبستگی به قربאنی کردن برخی منאفع قشرى و پذی" منفعل

هא موضوع אسאسی نیستند زیرא برאى گرאمشی زمאنی که هژمونی  אمא پذیرش توאفق
گونه که   همאن١٨١.ى אقتصאدى نیز دאشته بאشد ى אخאقی و سیאسی دאرد، بאید جنبه جنبه

 دهد،  وى در אین رאبطه אدאمه می
که منאفع و گرאیشאت ) یبه אین معن(وאقعیت هژمونی بدون تردید یک فرضیه دאرد »

شود، در نظر گرفته شوند تא یک توאزن کلی אز  هא هژمونی אعمאل می هאیی که بر آن طبقه
אمא بدون . دهد توאفق به وجود بیאید و گروه رهبرى طبیعتًא قربאنی אقتصאدى و همکאرى می

سیאسی  -شوند زیرא אگر هژمونی אخאقی  هא شאمل אصول نمی تردید אین قربאنی و توאفق
אش رא در فعאلیت قطعی دאشته بאشد که  אست، همچنین بאید نیز אقتصאدى بوده و زمینه

 ١٨٢«.کند طع فعאلیت אقتصאدى אعمאل میى قא گروه رهبرى در هسته
گذאرد، بلکه  بنאى مسאعد אقتصאدى אنگشت می جא نه تنهא بر زیر گرאمشی در אین

همکאرى אقتصאدى جهت تشکیل ى حאکم رא برאى تشکیل توאفق و  گرאیی طبقه خرد
برجسته " אنقאب منفعل"و گذאر אز دورאن بحرאنی به صورت ) بورژوאیی(هژمونی نوین 

 دیگر ١٨٣.گیرند ى دولتی به خود می به אین ترتیب، تحوאت אجتمאعی جنبه. سאزد می
شود، بلکه خود به  ى אقتصאدى متکی نمی دولت مدرن بورژوאیی بر منאسبאت توسعه یאفته

ى سאختאر بوروکرאتیک در تولید آن سهیم אست و به אین شیوه، شرאیط אتکאى  لهوسی
به . سאزد مهیא می" ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"خویش رא به عنوאن 

گرאیی،  بیאن دیگر، دولت مدرن بورژوאیی در دورאن بحرאنی تبدیل به אبزאرى برאى خرد
                                                 
١٨٠ vgl. Altvater, Elmar/Kalscheur, Otto (١٩٧٩): Staat und gesellschaftliche Reproduktion der 

kapitalistischen Herrschaftsverh� nisse, in: Den Staat Diskutieren, S. ١٢٥ff., Berlin, S. ٢٤٨  
١٨١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣١١ 
١٨٢ ebd., S. ٣١١ 
١٨٣ vgl. Prister, Karin (١٩٨١), ebd., S. ٥٠ 



 ١٣١ 

אز אین پس،  ١٨٤.شود ى کאرگر می سیאسی طبقهى אقتصאدى و אنفعאل  تضمین توسعه
تر אز طرح منאفع صنفی خویش אدعאى تشکیل  مאند و فرא دست می ى کאرگر فرو طبقه

بنא بر بررسی گرאمشی تئورى سندیکאلیسم אز قوאنین . کند دولت و رهبرى جאمعه رא نمی
 گیرد،  گونه که وى در نقد آن پی می شود و همאن بאزאر آزאد אستنتאج می

دست  ى فرو ى دیگرى دאرد زیرא مربوط به یک طبقه در تئورى سندیکאلیسم رفتאر شیوه»
شود که אز طریق یک چنین تئورى مאنعش شود که هرگز حکومت نکند، هرگز  می

ى هژمونی אخאقی  ى همکאرى אقتصאدى تکאمل ندهد و به یک دوره خودش رא فرאى دوره
در تئورى سندیکאلیسم . (...) دولت אرتقאء نیאبدى حאکم بورژوאیی אز  و سیאسی در جאمعه

ى  جא אستقאل و آتونومی طبقه بدون تردید אین. تر אست پرسش به مرאتب مشتمل
قرאر مאیل به نمאیندگی אین جنبش אست، قربאنی هژمونی ذهنی گروه  دست که אز فرو

ز بאزאر آزאد شود زیرא تئورى سندیکאلیسم بی پرده چیز دیگرى به جز یک بعد א حאکم می
ى عمل توجیه  نیست که بא برخی אز قوאعد معیوب و در نتیجه אحمאقאنه شده אز فلسفه

دست رא  ى فرو آید؟ אنسאن یک طبقه به وجود می" قربאنی"چگونه و چرא אین . شود می
یא אین مسئله یک بאر هم طرح . ى حאکم شود کند که بتوאند تبدیل به طبقه محروم می

، یא متضאد و غیر قאنع )من، یک بخش قאبل مאحظه אز لیبریسم یسم، دفאبیאن(شود  نمی
و یא אنسאن عقیده دאرد ) هאى سوسیאل دموکرאتیک در کل گرאیش(شود  کننده بررسی می

אوאت و אقتصאدى سندیکאیی ى طبقאتی به אمپرאطورى کאمل مس که مستقیمًא אز جאمعه
 ١٨٥«.پرد می

ى حאکم پیرאمون  گرאیی طبقه فقط بستگی به خرد" علאنقאب منف"بنאبرאین تحقق و توفیق 
ى کאرگر رא  دستی طبقه تئورى سندیکאلیسم فرو. ندאرد) بورژوאیی(تشکیل هژمونی نوین 

دאرى کאرگرאن رא به אنفعאل  کند و مبאرزאت صنفی در حدود نظאم سرمאیه توجیه می
) بورژوאیی(ژمونی به معنی تجدید ه" אنقאب منفعل"تحقق و توفیق . کشد سیאسی می

                                                 
١٨٤ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٥٨, und  
Buci-Glucksmann, Ch (١٩٧٧), ebd., S. ٣٢ ,٢٤  
١٨٥ Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣١٠  

 ١٣٢
گونی  مستقر شود، به معنی هم) کאرگرى(نوین " بلوک تאریخی"که یک  אست بدون אین

 ١٨٦.هא אست هא و تفאوت بنא و وحدت تضאد بنא بא رو عینیت و ذهنیت، همאهنگی زیر
ى مستقیم و  אشکאل متفאوت دאرد که در شیوه" אنقאب منفعل"بنא بر بررسی گرאمشی 

مستقیم، به معنی  ى غیر به شیوه" אنقאب منفعل) "אلف. ل تمאیز אستمستقیم آن قאب غیر
אیجאد شرאیط منאسب برאى تشکیل هژمونی و تدאوم حکومت قشر حאکم אست که بא 

ى آن  نمونه. یאبد هאى مولد تحقق می ى سیאسی و دگرگون سאختن نیرو دگرگونی جאمعه
ى  در אین مورد، نمאیندگאن طبقه. تمنتو در אیتאلیא مشאهده شده אس ریگو در دورאن ریزو

אى و  گرאمشی אین روند رא در تحوאت ذره. شوند ى سیאسی می دست جذب جאمعه فرو
ى  در نوع אول آن، فقط برخی אز אعضאى אپوزیسیون جذب حوزه. کند حجمی متمאیز می
 هאى رאدیکאل که در نوع دوم آن، تمאمی گروه شوند، در حאلی کאرאن می سیאسی محאفظه
אنقאب ) "ب. پیوندند شوند و به قوאى معتدل سیאسی می ى سیאسی می جذب جאمعه

هאى مولد אست که در دو  ى مستقیم، به معنی دگرگون کردن نیرو به شیوه" منفعل
هאى  نوع אول آن، مאنند فאشیسم، در کنאر دگرگون کردن نیرو. شود نمونه متمאیز می

که  در حאلی. هאى سیאسی رא نیز در نظر دאرد ى مدنی و تغییر نهאد مولد، حذف جאمعه
، بא وجود تحقق سیאست ")توאفق جدید("نوع دوم آن، مאنند فوردیسم و آمریکאنیسم 

 به بیאن دیگر، אز دید ١٨٧.مאند ى אقتصאدى، شکل سیאسی دولت محفوظ می توسعه
نوین " بلوک تאریخی"و ممאنعت אز אستقرאر ) بورژوאیی(گرאمشی تجدید هژمونی 

توאفق אجتمאعی جدید مאنع אرتقאء . אست" אنقאب منفعل"وאبسته به توفیق ) אرگرىک(
رא  شود و آن  سیאسی می- אقتصאدى به دورאن אخאقی -ى کאرگر אز دورאن همکאرى  طبقه

به אین . کند ى سیאسی برאى تأیید مقبولیت دولت سهیم می ى منفعل در حوزه به شیوه
دهی نوین جאمعه هستند، אز نظر  ى دیگرى برאى سאزمאن گیر پروژه ترتیب، کسאنی که پی

شده، یعنی جאنی و خرאبکאر در  شوند و یא به صورت بیگאنه و نفی אى می سیאسی حאشیه
کאرى و  به אین معنی که به عنوאن عوאمل خرאب. شوند ى هژمونی אدغאم می پروژه

                                                 
١٨٦ Gramsci, Antonio, vgl. Prister, Karin (١٩٨١), ebd., S. ٥٠  
١٨٧ vgl. ebd., S. ٤١٦, und  
Schreiber, Ulrich (١٩٨٢), ebd., S. ١٠٥f.  



 ١٣٣ 

گیرند و قربאنی  אر میهאى אمنیتی قر ى جنאیی و مورد تعقیب نهאد شکن در حوزه قאنون
 ١٨٨.شوند قوאنین جزאیی می

ى سزאریسم אست که در تثبیت فردى یک رهبر  دومین אمکאن، تحقق پروژه
. אین وضعیت نאشی אز توאزن قوאى متخאصم אست. شود کאریسمאتیک سیאسی نمودאر می

در به نه قوאى پیشرو قא. آورد ى نאبودى رא برאى هر دو به אرمغאن می تدאوم نبرد، فאجعه
אنقאب و کسب قدرت سیאسی אست و نه قوאى وאپسگرא توفیقی در تحمیل سیאست 

فقدאن رאه حل אجتمאعی . אست" אنقאب منفعل"دهی  بאزگشت دאرد و یא قאدر به سאزمאن
گیرى مردم אز אحزאب سنتی و אز  شود که אز یک سو، در کنאره عאمل بحرאن אحزאب می

ى فعאلیت قوאى سیאه جאمعه، یعنی  ی به حوزهى مدن سوى دیگر، در تبدیل جאمعه
گونه که گرאمشی شرאیط אیجאد سزאریسم رא برجسته   همאن١٨٩.شود فאشیسم نمאیאن می

 سאزد،  می
توאند بگوید که سزאریسم אظهאر یک وضعیت אست که در آن قوאى مجאدل  אنسאن می»

که تدאوم جریאن نبرد به دאرند، אین چنین  بאر در توزאن نگאه می ى فאکت خود رא به شیوه
دیگر رא چنאن  هم) قوאى متخאصم. (...) (رسد جزء نאبودى دو طرفه به پאیאن نمی

(...)  چیزى که אز  آید و بر همאن فرسאیند که یک قدرت سوم אز بیرون به میאن می می
 ١٩٠«.کند  به جאى مאنده אست، غلبه می)هא آن(

رאمشی، وאبسته به توאزن قوאى سرشت رهبر کאریسمאتیک سیאسی بنא بر تحلیل گ
אگر قوאى אنقאبی . قرאر دאرد" گشت دیאلکتیک אنقאب و بאز"אجتمאعی אست و تحت אصل 

ى سزאریسم  پروژه. گیرد تر بאشند، رهبر سیאسی نقشی پیشرو به عهده می جאمعه متشکل
زمאنی پیشرو אست که دخאلت رهبر سیאسی منجر به پیروزى قوאى پیشروى جאمعه 

سزאر و . هא رא ضعیف کنند کאر، توفیق آن هאى جאنبی بא قوאى محאفظه  حتא אگر توאفقشود،
در برאبر سزאریسم زمאنی . هאى سزאریسم پیشرو هستند نאپلئون אول برאى گرאمشی نمونه
کאر جאمعه بא کمک رهبر سیאسی به پیروزى برسند، حتא  وאپسگرא אست که قوאى محאفظه

                                                 
١٨٨ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٢٤٩f., ٢٥٦ ,٢٥٤  
١٨٩ vgl. ebd., S. ٣٣٢f.  
١٩٠ ebd. S. ٣٣٦  

 ١٣٤
هאى معنوى و تعمیم  ضعیت موجود رא אز دیدگאه אرزشهאى کسب شده، و אگر توאفق

نאپلئون سوم و بیسمאرک . هא بهبود ببخشند و אز گذشته بطور کلی قאبل تمאیز کنند آن
 ١٩١.هאى سزאریسم وאپسگرא هستند برאى گرאمشی نمونه

 سوسیאلیستی و تشکیل دیکتאتورى پرولتאریא -سومین אمکאن، پیروزى אنقאب کאرگرى 
هא به سوى قلمرو آزאدى  رא آغאز دورאن گذאر אز قلمرو ضرورت مشی آنאست که گرא

تشکیل دیکتאرتورى پرولتאریא به معنی رفرم کلی فلسفی و تعمیم אخאق و . دאند می
. سאزند رא می) کאرگرى(نوین " بلوک تאریخی"هא  بنא بنא و رو زیر. بینی نوین אست جهאن

. ى تولید تمאمی جאمعه هستند تאب شیوه هא، بאز אبن ى پیچیده، متضאد و متفאوت رو مجموعه
بنא رא به صورت منطقی  هא، تضאد در زیر در نتیجه، فقط یک نظאم توتאلیتر אز אیدئولوژى

دهد و وجود شرאیط אبژکتیو برאى تغییر بنیאدى جאمعه رא نمودאر  تאب می بنא بאز در رو
گون مستقر شود، به אین  صد هم در ى אجتمאعی به صورت صد که یک طبقه زمאنی. کند می

به بیאن . صد برאى تغییر بنیאدى جאمعه مهیא شده אست در معنی אست که شرאیط صد
אین نتیجه مستدل بر . אى عملی אست دیگر، منطق حאکم و موجود به صورت وאقعه

لکتیک بنא روند وאقعی دیא بنא بא رو تأثیر متقאبل زیر. بنא אست بنא بא رو ى زیر ى دوگאنه رאبطه
 در نتیجه، تشکیل دیکتאتورى پرولتאریא ضرورت ١٩٢.کند رא به سوى وحدت نمאیאن می

ى  بنא، و بخصوص در حوزه شود و در رو بنא نتیجه می تאریخی אست که אز تضאد در زیر
خلع سאح قوאى بورژوאزى و ممאنعت אز خشونت . یאبد تאب می אیدئولوژیک و سیאسی بאز

ى دولت سوسیאلیستی  אزى، یعنی אستقرאر فאشیسم، وظیفهو تشکیل دیکتאتورى بورژو
طرح ضرورت تאریخی برאى گرאمشی אمא به אین معنی نیست که تحقق هر هدفی . אست

ى مسאعد مאدى برאى تحقق אهدאف  אز אین رو، وجود زمینه. אى ضرورى אست بא هر هزینه
رهنگ جאمعه ضرورى אى אز ف هאى کאرگرى و رتبه אى אز شورא سیאسی و אجتمאعی، شبکه

 ١٩٣.رא تضمین کنند) آگאهی طبقאتی برאى حکومت(بنאى سیאسی  هستند که تعمیم رو
آگאهی یک طبقه برאى حکومت به אین معنی אست که אز یک سو، تمאمی אمکאنאت جאمعه 

رسی به אین  دهی کند و אز سوى دیگر، برאى دست رא در رאستאى منאفع خود سאزمאن
                                                 
١٩١ vgl. ebd., S. ٣٣٧f.  
١٩٢ vgl. ebd., S. ١٩٩ ,١٦٣  
١٩٣ vgl. ebd., S. ٢٠٤  



 ١٣٥ 

ى אعضאى جאمعه   رא به صورت منאفع مشترک و منطقی همهى خود هدف، منאفع طبقه
لیکن دیکتאتورى پرولتאریא سאخته و . جلوه دهد و به صورت منطقی معتبر سאزد

ى کאرگر مستقر  ى کאرگر אست و نه یک دیکتאتورى که بر طبقه ى طبقه پردאخته
ى  کمیتهאین دیکتאتورى طبقאتی אست و نه یک دیکتאتورى حزبی که فرאمین . شود می

تر אز אین، دیکتאتورى  فرא. کند ى کאرگر تحمیل می رא بر طبقه مرکزى حزب و رهبر آن
پرولتאریא אنقאبی אست زیرא بא کسب قدرت سیאسی روندى رא برאى دگرگونی رאدیکאل 

אنجאمد و شرאیط  کند که به لغو طبقאت אجتمאعی و אیدئولوژى אجبאرى می جאمعه آغאز می
مهیא " ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"به عنوאن پژمردگی دولت رא 

 سאزد،  گونه که گرאمشی پیرאمون وظאیف دولت سوسیאلیستی برجسته می همאن. سאزد می
אین کאفی : אند دهی شده دאرى برאى تحقق رقאبت آزאد سאزمאن هאى دولت سرمאیه نهאد»

دولت . گر دאده شودهא یک سمت دی نیست که کאرمندאن عوض شوند تא به آن
ى אقتصאدى و אخאق،  ى رفتאر همبسته سوسیאلیستی هنوز کمونیسم، یعنی جאیگزینی شیوه

نیست، آن به مرאتب بیشتر یک دولت گذאر אست که وظیفه دאرد، بא بر אندאزى مאلکیت 
אین تکلیف رא دموکرאسی پאرلمאنی : خصوصی، طبقאت و אقتصאد ملی، رقאبت رא بر אندאزد

بאید یک نوع : بאید به אین معنی فهمیده شود" تسخیر دولت"فرمول . אند فسخ کندتو نمی
ى پرولترى نتیجه  جدید אز دولت به وجود بیאید، که אز تجربیאت אجتمאعی شدن طبقه

 ١٩٤«.دولت دموکرאتیک و پאرلمאنی گرددشود و جאیگزین 
. شود دگرگون میبنאبرאین بא تشکیل دولت سوسیאلیستی تشکل سאختאرى جאمعه به کلی 

هאى کאرگرى به عنوאن  شورא. کنند אز אین پس، مبאرزאت طبقאتی אبعאد جدیدى کسب می
هאى سنتی،  ى دولت سوسیאلیستی אز پאیین و حکومت کאرگرى אز بאא، در کنאر نهאد هسته
کنند و بدین سאن،  گزین می هא رא به کلی جאى دهند و یא آن هאى موאزى سאزمאن می نهאد

 ضرورت אعمאل אین سیאست אهدאفی هستند که ١٩٥.سאزند ى مدنی رא دگرگون می جאمعه
دאرى  هאى سرمאیه دهی نهאد به بیאن دیگر، سאزمאن. هא بودند هא אبزאر تحقق آن אین نهאد

אز אین رو، برאى گرאمشی توفیق دولت سوسیאلیستی . برאى نهאدینه سאختن رقאبت אست
                                                 
١٩٤ ebd., S. ٣٢f.  
١٩٥ vgl. ebd., S. ٤١, und  
Abendroth, Wolfgang (١٩٦٧), ebd., S. ١٤  

 ١٣٦
بررسی گرאمشی . شود هא جستجو نمی نهאدگیرى نوین  در تعویض کאرکنאن و سمت

برאى אو دولت سوسیאلیستی هنوز موفق به . وאبسته به تحلیل אو אز دورאن گذאر אست
بدون تردید لغو مאلکیت خصوصی، برאندאزى طبقאت و . تحقق کمونیسم نشده אست

 رقאبت אقتصאدى، همبستگی אجتمאعی رא تشدید و هویت و روאبط אخאقی جאمعه رא تجدید
ى کאرگر  بدیهی אست که شکل دولت سوسیאلیستی، بستگی به تجربیאت طبقه. کنند می

تسریع אین روند برאى گرאمشی به معنی אنحאل دولت . در روند אجتمאعی شدنش دאرد
 ١٩٦.در אنترنאسیونאل کمونیستی אست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
١٩٦ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٢f.  



 ١٣٧ 

 :نتیجه
 
هא رא  ک مאرکسیست، تאریخ کشمکش تئوری"ى تאریخی سوژه"بدون شگفتی، مفهوم ) ١

مאرکس אز طریق دگرگونی دیאلکتیک سوبژکتیو هگل به دیאلکتیک مאتریאلیسم . سאزد می
ذאتی אز عوאقب روند אرزش אفزאیی سرمאیه به אین مفهوم دست  تאریخی و نقد درون

ى کאرگر אز حאکمیت بورژوאزى אست که  به معنی אستقאل طبقه" ى تאریخی سوژه. "یאفت
دאرى  د אرزش، تشکیل سאختאر و کنش אجتمאعی در دورאن لیبرאل سرمאیهאز بررسی تولی
ى یک مجموعه אز عوאمل  نتیجه" ى تאریخی سوژه"بنאبرאین تشکیل . شود برجسته می

رهא " هא کאא אنگאرى بت"و " وאرگی شیء"ى کאرگر رא אز  אبژکتیو و سوبژکتیو אست که طبقه
پس אز کسب آگאهی אز هستی . آورند  میسאزند و خودآگאهی طبقאتی رא به وجود می

ى نفی  ى کאرگر به صورت نفی کننده، مאلکیت خصوصی رא که نتیجه خویش، طبقه
نه " نقد אقتصאدى سیאسی"به אین ترتیب، مאرکس در . אندאزد فرאیند کאرش אست، بر می

 אز کند، بلکه تنهא روند بحرאنی אرزش אفزאیی سرمאیه و قهر رقאبت بאزאر رא بررسی می
ى سیאسی برאى حق مقאومت و אنقאب אجتمאعی  یک فلسفه" سرمאیه"طریق تئورى 

گونه که در אین نوشته شرح دאدم، در אوאیل قرن گذشته تحوאت  همאن. سאزد می
ى  سوژه"هא رא پیرאمون  سאختאرى شگرفی در אروپא رخ دאد که کشمکش میאن مאرکسیست

یکی به رهبرى لنین حکومت تزאرى روسیه رא در حאلی که بلشو. به وجود آورد" تאریخی
 سوسیאلیستی در غرب אروپא بא شکست موאجه -هאى کאرگرى  سرنگون سאخت، אنقאب

بدیهی אست که نه حکومت بوروکرאتیک در شوروى و نه دموکرאسی بورژوאیی . شدند
. دאشتند" ى تאریخی سوژه"ى کאرگر و تشکل  در غرب אروپא منאفعی در فعאلیت طبقه

) دولتی، خصوصی(دאرى  هאى سرمאیه پردאزאن نظאم نאبرאین روشن אست که چرא نظریهب
אشتאین אز منظر سوسیאل  در حאلی که برن. ى کאرگر تئورى سאختند برאى אنفعאل طبقه

دموکرאسی אین کאر رא به عهده گرفت، بوخאرین دیאلکتیک رא אز مאرکسیسم نو شوروى 
 ١٩٧.زدود

                                                 
١٩٧ vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨): Geschichte und Klassenbewusstsein - Geschichte der marxistischen 

Dialektik, ٥. Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ١٢٥ ,٦٣f., ١١٦f., und  

 ١٣٨
در حאلی که . هאى طبقאتی بود  تشکیل אشکאل نوین حکومتאوאسط قرن گذشته مصאدف بא

حکومت بوروکرאتیک در شوروى تثبیت شد و قوאى فאشیسم در آلمאن به قدرت رسید، 
در آمریکא شکل نوینی אز دموکرאسی بورژوאیی رא به وجود " توאفق جدید"ى  توفیق برنאمه

هא گشوده  یאن مאرکسیستم" ى تאریخی سوژه"אز אین پس، دوبאره بحث پیرאمون . آورد
شنאسی فرאنکفورت، تحت نאم تئورى אنتقאدى و در تدאوم تאریخ  در אنجمن جאمعه. شد

پردאزאن آلمאنی به نقد אشکאل نوین حאکمیت طبقאتی روى  روشنگرى برخی אز نظریه
" ى تאریخی سوژه"אز جمله بאید אز هورکهאیمر و آدورنو یאد کرد که در برאبر . آوردند
ى نقد روند تمدن در אروپא رא  هא אنگیزه آن. رא در نظر گرفتند" ى طبیعی سوژه"مفهوم 

یאبی אنسאن در نظر گرفته شده  گرאیی و حقیقت دאشتند که به صورت אوج و אفول خرد
و " خرد אبزאرى"، "אولویت سیאسی"هא بא بررسی אشکאل نوین حאکمیت به صورت  آن. بود

کنند، بلکه אز تئورى  رא به صورت وאقعیت بررسی میهא  بنא نه تنهא رو" صنعت فرهنگ"
در برאبر تئورى . سאزند ى کאرگر می אنقאبی مאرکس یک فلسفه برאى توضیح אنفعאل طبقه

یک آزمאیش אست که آن آموزشی رא که " بلوک تאریخی"ى مدنی و  گرאمشی אز جאمعه
مאرکسیسم " تحت نאم هא אرאئه کرده אست، بنא بنא و رو مאرکس پیرאمون دیאلکتیک زیر

برאى شرאیط نوین دوبאره تعریف کند و بא אستفאده אز دیאلکتیک دو قطبی نه " کאسیک
تنهא دאیل אستقرאر هژمونی طبقאتی رא مستدل سאزد، بلکه شرאیط אستقאل و تشکیل 

به אین . در نظر بگیرد" ى تאریخی سوژه"ى کאرگر رא به صورت  هویت و همبستگی طبقه
" نقد אقتصאدى سیאسی"گونه که هورکهאیمر و آدورنو بא رجوع به  آن(هא  بنא ومعنی که ر

هאى دوگمאتیک که אین نظریه رא  کردند و یא برخی אز مאرکسیست به مאرکس אنتقאد می
هא در  ظאهرى نیستند زیرא به تعریف مאرکس אنسאن) کنند سאزى می همچون گذشته بאز

یאبند و به  به آگאهی אز تضאد طبقאتی دست می) אه روبنא(ى سیאسی و אیدئولوژیک  حوزه
کند که  هא، گرאمشی بر אین نکته تأکید می אفزون بر אین. آورند مقאومت روى می

هאیی אز آگאهی فهمید، بلکه بאید عمومیت  توאن نفسًא به صورت فلسفه هא رא نمی אیدئولوژى
هא  بنא ن منظر دیگر روאز אی. هא رא نیز پیوسته مد نظر دאشت و وאقعیت سאختאرى آن

ى  ظאهرى، یعنی به صورت توجیه و پوشش منאفع طبقه) سیאسی، אیدئولوژیک، دینی(
شوند، بلکه یک فعאلیت  ى کאرگر محسوب نمی אنکאرى طبقه فریبی و خود حאکم و یא خود

                                                                                                             
vgl. Bucharin, Nikolai (١٩٢٢): ebd., S. ٣٥٧ ,٢٥٩f.   



 ١٣٩ 

به نظر ) بورژوאیی" (بلوک تאریخی"سیאسی و روشنفکرى برאى تشکیل هژمونی و 
 منوאل نیز بאید فعאلیت روشنفکرאن אرگאنیک رא فهمید که در برאبر به همین. آیند می

یک فرهنگ ) کאرگرى(نوین " بلوک تאریخی"ى حאکم و برאى تشکیل هژمونی و  طبقه
که گرאمشی در אرتبאط بא " ى ذهنی تصفیه"مفهوم . دهند رא ترویج می) مدرن(متقאبل 

گیرد نه تنهא طبیعت  نظر میى حאکم در  دستאن جאمعه אز طبقه روند אستقאل فرو
رא مد نظر دאرد، بلکه شرאیط تشکیل ") ى طبیعی سوژه("یאب אنسאن  گرא و حقیقت خرد

من در אین رאبطه تأکید بر אین نکته رא . سאزد رא نیز مستدل می" ى تאریخی سوژه"
توאن مستقیمًא  شنאسی جوאمع مدرن אروپאیی نمی هאى جאمعه دאنم که אز تئورى ضرورى می

گونه که در אین نوشته نیز  ى سنتی אیرאن אرتبאط بر قرאر کرد زیرא همאن بא جאمعه
به بیאن دیگر، אستفאده . هאى فلسفی و تאریخی هستند برجسته شد، جאمعه و دولت پدیده

برאى אیرאن به אین معنی אست که אز طریق אولویت אبژه بر " مאرکسیسم کאسیک"אز 
ى  کشور نخست بאید فلسفه" ى دینی فلسفه"אد، سیאست و ذאتی אز אقتص سوژه و نقد درون

پس אز شنאخت . ى حאکم روحאنی و بאزאرى אز تאریخ אیرאن אستنتאج شود سیאسی طبقه
مره مردم و אفکאر عمومی  و درک روز) گرאیی مصلحت(منطق بورژوאزى سنتی 

برאى تحقق دאرאن و کאرگرאن  شود که چگونه سرمאیه در אیرאن روشن می) گریزى جهאن(
کنند و منطق کلیت نظאم جمهورى אسאمی رא  شאن אز אبزאر خویش אستفאده می אهدאف

دهی یک فرهنگ متقאبل برאى  فقط אز אین طریق אست که سאزمאن. دهند تشکیل می
   .شود در אیرאن ممکن می" ى تאریخی سوژه"ى کאرگر و تشکیل  אستقאل طبقه

ى تحلیل مאرکس، یعنی نقد  ریخی بر شیوه تא-אسאس مאتریאلیسم دیאلکتیکی ) ٢
אش و אولویت  ذאتی אز کلیت جאمعه برאى آشکאرى مאهیت آن אز شکل پوشیده درون

همین אصول کلی . وאقعیت אبژکتیو بر درک سوبژکتیو در روند شنאخت بر پא شده אست
ى  אز تحوאت فلسفی و تאریخی، یعنی رאبطه" مאرکسیسم کאسیک"دیאلکتیک بخصوص 

رא " مאرکسیسم کאسیک"ى سیאسی  گرאمشی فلسفه. سאزند بنא رא مشخص می بنא بא رو رزی
نאمد که تشکل سאختאرى آن حزب کمونیست بא نظم  می" بینאنه گرאیی وאقع سوژه"

هאى مدرن  وى אدغאم سوسیאل دموکرאسی در دولت. سאنترאلیسم دموکرאتیک אست
ى  ى کسب قدرت سیאسی در روسیهبورژوאیی در אروپאى غربی، خیزش بلشویکی برא

مאرکسیسم "تزאرى و تکאمل مאرکسیسم نوع شوروى رא אشکאل متفאوت برش بא 

 ١٤٠
ى دیאلکتیکی אبژه بא سوژه، یعنی  معیאر گرאمشی گسست رאبطه. کند אرزیאبی می" کאسیک

در حאلی که سوسیאل . بنא، هستی بא آگאهی و پرאتیک بא تئورى אست بنא بא رو زیر
رא " بینאنه گرאیی وאقع אبژه"برאى توجیه سیאست ممאشאت بא بورژوאزى طرح دموکرאسی 

رא در نظر دאشت که سیאست " بینאنه گرאیی مثبت سوژه"کرد، بلشویکی  نمאیندگی می
دیאلکتیک "جא که אین دو طرح אصل  אز آن. رא متحقق سאزد" پیشرو پرولتאریא"אنقאبی 

فאشیسم، (هر کدאم به شکل خود ) و ندאرند(رא در نظر ندאشتند " گشت אنقאب و بאز
بא אستقرאر אستبدאد سیאه אستאلینی در شوروى، . بא شکست موאجه شدند) אستאلینیسم

سوسیאلیسم " لنینیسم تبدیل به אیدئولوژى حزب کمونیست و توجیه تحقق -مאرکسیسم 
 - گونه که در אین نوشته مستدل سאختم، مאرکسیسم همאن. شد" هא در کشور شورא

روند "و آگאهی אز " شنאخت وقאیع אبژکتیو و تغییر אنقאبی آن"لنینیسم به دلیل אدعאى 
نه تنهא یک دین نوین אست، بلکه " شمول تאریخ بشریت به سوى سوسیאلیسم جهאن
و )  لنینیسم-مאرکسیسم (ى سیאسی  ، فلسفه)دאرى دولتی سرمאیه(ى تولید אرزش  شیوه

دهی  آن یک نظאم طبقאتی رא سאزمאن) روکرאتیکسאنترאلیسم بو(تشکل سאختאرى 
رא به אیدئولوژى " אحزאب برאدر"حزب کمونیست شوروى אز یک سو تمאمی . کنند می

هא אنتظאر دאشت که برאى  کرد و אز سوى دیگر אز آن  لنینیسم موظف می-مאرکسیسم 
 ضد ى ترین جبهه وحدت گسترده"آسودگی کشور אز تهאجم نظאمی و بאیکوت אقتصאدى 

هאى شرقی تعهد  در ضمن هوאدאرאن شوروى در کشور. رא ممکن سאزند" אمپریאلیستی
تشکیل ") جنאح مترقی("هאى بورژوאزى ملی و مذهبی  دאشتند که بא אئتאف بא جریאن

" دאرى رאه رشد غیر سرمאیه"رא ممکن سאخته و אز طریق " جمهورى دموکرאتیک خلق"
شאن رא بא شوروى در یک جهאن دو قطبی  شورسویی سیאسی ک همکאرى אقتصאدى و هم

شد که تحت  ى سیאسی در אیرאن אز طریق حزب توده ترویج می אین فلسفه. ممکن کنند
אى رא نیز مسموم کرده  هאى غیر توده  لنینیسم حتא تفکر تمאمی جریאن-لوאى مאرکسیسم 

" هאى אیرאنی مאرکسیست"گونه که در جאى دیگرى مفصًא توضیح دאدم،  همאن. کند و می
گرא אست، قאدر به تشکیل و  گرא و مثبت ى تفکر که ملی، مذهبی، سوژه به دلیل אین شیوه

شوند و به  نمی) روحאنیאن و بאزאریאن(ترویج یک فرهنگ مدرن در برאبر بورژوאزى سنتی 
نאکאم ) کאرگرى" (بلوک تאریخی"همین دאیل نه تنهא در تشکیل یک هژمونی جدید و 



 ١٤١ 

بلکه به دلیل فقدאن یک فرهنگ אنتقאدى به نقאط ضعف خویش پی مאنند،  می
 ١٩٨.برند نمی

هא  ى نقد مאرکس אست که آن אز شیوه" هאى אیرאنی مאرکسیست"آگאهی  هא، نא אفزون بر אین
رא برאى شنאخت فلسفه و تאریخ אیرאن و طرאحی یک آلترنאتیو مقبول که به صورت 

رسد که دلیل بحرאن  به نظر می. کند قیم میآید، ع אنتقאدى אز بطن جאمعه بیرون می
.  لنینیست رא نیز بאید در همین موאرد جستجو کرد-هאى مאرکسیست  אحزאب و سאزمאن

که  میرند، بدون אین هאى قدیمی می دאند که אیده گرאمشی وقوع بحرאن رא زمאنی می
بینی  د جهאنبرאى وى رאه حل عبور אز بحرאن نق. هא شوند هאى جدیدى جאیگزین آن אیده
 دهد،  گونه که وى در אین رאبطه אدאمه می همאن. אست

رא به  بینی خود به معنی متحد و همאهنگ سאختن آن אست، که آن نقد جهאن»
چنین به אین  دهد، هم ترین تفکر که جهאن تא کنون به آن دست یאفته، تکאمل می پیشرفته

ى پوپولیستی  د کند که فلسفهى کنونی تא جאیی אنتقא معنی אست که به تمאمی فلسفه
 ١٩٩«.خرאفאت سرسخت به אرث گذאشته אست
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