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دفاع از نظریهی مارکسیسسی د در زمانهی ما وظسفهی آساند نسست .برای دفاع از این
نظریه از اب دا ،موانعد آشیاا با سرش د سساسد و عملد خودنماید مدکااد :با فروپاشد
کمونسسی شیوروی در دو د هی پسش ،بسیساری مارکسسس را بهطور قطعد نظریهای
«مردود» مدپاداش اد ،یا در به رین حالت نظریهای که با شرایط کاوند ارتباطد ندارد.
امیا دشییواری ای دیگر ناشیید از این واقعست اسییت که مفسییراند آکادمسک و
غسرآکادمسک و ضییدمارکسییسسیی نظرات مارکس را ماحرف و بد جلوه دادهاند؛ اگر
نگویس بیه شییکا کاریکاتور درآوردهاند .از اینرو ،وظسفهای باسادی و تخطدناپذیر
محققان ،روشیافکران و فعالان مدل با مارکسیسسی عبارت است از نساز به بازبساد و
احسای مفهوم ا ،تز ا و نظرات مارکس که به شییکا نادرسیی د معرفد شییدهاند ،و در
صورت امکان دفاع از آن ا.
یکد از ان قاد اید که رچادگا د علسه اندیشییه ای مارکس -و بهعاوان دلسلد
برای ترک کاما آن -طرح مدشود این است که نظریهی مارکس الزام ًا حاوی باوری
است که سد .رایت مسلز آن را باور به «م افسزیک کار» مدنامد )1(.تا جاید که مددان
مسلز ( )652 ,1121 ;161 ,161 ,1126سچگاه صورتبادی دقسقد از «م افسزیک کار»
به دسیت نداده اسیت-عبارتد که به نظر مدرسید به یک باور بسسار م حجر ،به تداوم
آرزو ای ر ایدبخش ،یا به ظرفست سییساسیید انقلابد بدماناد و ماحصییربهفرد طبقهی
کارگر اشاره دارد -اتهامد رایج که بار ا نظرات گوناگون و از حسث نظری و تجربد
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غسرقابا دفاع را به مارکس نسیبت داده است .این دعاوی ،عبارتاد از :درک مارکس
دربیارهی پرول یاریا

چون یک «طبقهی عام» ،اینکه طبقهی کارگر اگر نه یگانه،

بلکه نخس سن عاما انقلاب سوسسالسس د است ،پافشاری مارکس و انگلس بر «وظسفهی
تاریخد» پرول اریا ،دسی سابد مح وم پرول اریا به آگا د و آرمان انقلابد ،و ح د شاید
این تز که «تضیاد» بسن سرمایه و کار نخس سن تضاد یا باسادیترین تضاد در جامعهی
سرمایهداری بهشمار

مدرود)6(.

برای بسیساری از ما قدان مارکسسس

ر یک از این نظر ا بهتاهاید برای الصاق

برچسب «م افسزیک کار» کافد است ،چه رسد به برخد یا تمامد آن ا با  .به سخن
دیگر ،به نظر مدرسید ر یک از این تز ا از موضی مارکس در تدوین «اساساامهی
موقت» ان رناسییسونال اول توجسه کافد به دسییت مدآورد« :ر اید اق صییادی طبقهی
کارگر ...دف سی رگد اسیت که ر جابش سساسد باید

چون وسسلهای در خدمت

نسا به آن باشیید» ( .)Marx, 1195a, 11از سییوی دیگر ،اگر تمامد نظراتد که
برشیمردم غسرقابا دفاع باشیاد ،ماناد بسساری از موارد نظسر «م افسزیک» بدپایه بهنظر
مدرسد ،گرایش مارکسسس در اینکه برای پرول اریا جایگا د ویژه قایا شود ،ک تر
قابا توجسه خوا د بود.
در این نوشی ار ،من به نخس سن ادعای ناظر بر «م افسزیک کار» مدپردازم .یعاد
درک میارکس و انگلس( )1از پرول یارییا

چون طبقهی عام .مفهومد که در ادبسات

آکادمسک بهطور خلاصییه به مارکس و انگلس نسییبت داده مدشییود ،و به مسزاند که
مفسران آن را طرح مدکااد غالباً به نادرس د تعریف شده است )1(.مقالهی من علاوه بر
توضسح طبقهی عام ،قصد دارد ماطق مارکس و انگلس را دربارهی این مفهوم بازسازی
کاد ،که ر اید پرول اریا مانا ر اید مگان از اسی ممار و سی و پایان سلطه است.
اگر مارکس و انگلس بر اولویت مبارزهی سساسد برای ر اید طبقهی کارگر پافشاری
مدکااد دقسقاً به این علت است که آن ا باور دارند این ر اید ،م ضمن ر اید مگان
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است .از اینرو ،باید درنظر داشت که مفسران در درک این نظر مشکا دارند .چرا که
در مورد این موضیوع نوش ه ای اندکد وجود دارد ،و بسساری از آنچه که نوش ه شده
ناروشیین و گمراهکاادهاند .در واق  ،تفسییسر ای محققان در باره مارکس در این زمساه
بهدشواری از ک اب را امای فلسفه شوروی سابق فراتر مدرود که به شکا م حجرانهای
بر این باور بود که «انقلاب پرول ری ...برای مسشیه به اسی ممار انسان از انسان پایان
مدبخشد»)Rosenthal and Yudin, 1111, 61(.
بحث من با توضسح طبقهی عام و با کاربرد مارکس و انگلس از مفهوم پرول اریا
آغاز مدشیود .پس از مروری کوتاه از سایر معاند «عامست» که غالباً با «عام بودن»
طبقهی عام اغ شاش مفهومد پسدا مدکاد کوشش خوا

کرد دلایا مارکس و انگلس

را بازسازی کا که چرا ر اید پرول اریا به ر اید « مگاند» مدانجامد .ادعای اصلد
من در اینباره این اسییت که مارکس و انگلس در باور به اینکه ر اید پرول اریا به
ر اید « مگاند» مدانجامد ،به دو شییسوهی اسیی دلال تکسه مدکااد .نخسیی سن روش
اسی دلال بر ماافعد تأکسد دارد که حذف سرمایهداری برای مگان به ارمغان مدآورد.
اسی دلال دوم به روش اید اشاره مدکاد که لایهبادی و تفکسک طبقاتد ،از طریق آن
مدتواناد اشیکال دیگر سلطه ،س و اس ممار غسرطبقاتد را اِعمال کااد .بهرغ پذیرش
و عدمپذیرش این اسی دلال ا ،من امسدوارم نشییان د
پرول اریا

که مدتوان مفهومد ماسج از

چون یک طبقهی عام ارائه کرد و ام ساز قایا شییدن برای ر اید این طبقه

را دسیتک بهشیکا قابا دفاع به مارکس و انگلس نسبت داد .بهطور خلاصه ،روشن
خوا ید شیید کیه نظرات مارکس و انگلس را از این لحاظ بهسییخ د مدتوان نوعد
«م افسزیک کار» قلمداد کرد ،نک های که ما قدان مارکسیسسی معمولاً مورد سرزنش
قرار مدد اد.
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مفهوم «طبقهی عام»
طبقیهی عیام دقسقاً به چه معاا اسییت ،و مارکس با بسان اینکه یک طبقهی اج ماعد
خاص یک طبقه عام است چه دفد دارد؟ یک طبقهی عام در اساس طبقهای است که
مایاف ویژهاش  -بیه معاای تقریبد مجموعهای از مااسییبات اج ماعد  -سییساسیید
دستیاف اد ،که برای اعضای این طبقه در مقام عضو طبقه حداکمر مااف را دربر دارد
که با مااف عمومد جامعه (بهطور تقریبد ماافعد در راسیی ای خطود

دولت-ملت)()2

یکسیان اسیت .بدینسان این طبقه در دفاع و پدگسری از مااف خود ،از مااف جامعه
بیهطور کیا پیاسییداری مدکاید .یعاد کیه مااف خاص طبقهی عام بهطور

زمان

دربرگسرندهی مااف مشی رک تمام اعضییای جامعه اسییت (و بدین شییکا معادل مااف
عمومد جامعه است) ،و طبقه در اِعمال مااف خود در واق در جهت مااف
برمددارد .مه تر از این ،طبقیهی عیام در ر یاید خود

مگان گام

اگیام موجیب ر اید عام

اج ماعد خوا د شد .به سخن دیگر ،خودر اند طبقه بهطور کا با ر اید جامعه انطباق
دارد.
در واق  ،این مفهوم از طبقهی عام از گا سییرچشییمه مدگسرد .او در عااصییر
فلسیفهی قانون (یا فلسیفهی حق) به «رس هی عامد اشاره مدکاد که حرفهاش تأمسن
مااف عام جامعه است» و «مااف خاص آن رس ه از طریق کار برای مااف عام برآورده
مدشیود» ( ،)Hegel, 1111, 611به شیرطد که دولت این رس ه را حفظ کاد .برای
گا رسیی هی عام مان بوروکراسیید بود .مارکس این مفهوم گلد را مدپذیرد که
مایاف خاص یک قشییر یا یک بخش از جامعه با مااف عام
بخش را بیهعاوان ییک طبقیه و مسییان با پرول اریا

خواند دارد ،اما او این

چون طبقهی عام در درون

سیرمایهداری پسشیرف ه درک مدکاد (سرمایهداری که به نظر مارکس در اواسط قرن
نوزد

به مرحلهای رسسده بود که مانعد در برابر پسشرفت اج ماعد محسوب مدشد و

مدبایسیت جای خود را به سوسسالسس /کمونسس مدداد) .مشهورترین اشارهی مارکس
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به این جابه از پرول اریا در آثار اولسهی او ،و بهویژه در دستنوش ه ای  1911مشا ده
مدشود که در آن بهصراحت اعلام مدکاد «ر اید کارگران دربرگسرندهی ر اید عام
بشییری اسییت» ( .)Marx, 1115b, 692اما این یک بدفهمد رایج اسییت که باور
میارکس (و انگلس) بیه مفهوم طبقهی عام را به آثار اولسه محدود کاس  .مارکس در
واق در اسیاسیاامهی موقت ان رناسسونال اول به جایگاه پرول اریا

چون یک طبقهی

عیام ارجیاع مدد د ( ،)Marx, 1195a, 11و انگلس بر این جابه از طبقهی کارگر

ح د پس از مرگ مارکس نسز پافشاری مدکاد .او در مقدمه بر چاپ انگلسسد بسانسهی
کمونسسیت در سیال  1992مدنویسید «مرحلهای فرا رسیسده است که طد آن طبقهی
اسی ممار شده و تحت س – پرول اریا  -بدون ر اید

زمان و یکبار برای مسشهی

جامعه بهطور کلد از تمام اشکال اس ممار ،س  ،تمایز و مبارزه طبقاتد ،نمدتواند ر اید
خود را از سییلطهی طبقهی حاک و اسیی ممارگر – بورژوازی  -به دسییت

آورد»)1(.

()b, 5111112
نخسیی سن نک های که در بازبساد مفهوم طبقهی عام به روایت مارکس باید در نظر
گرفت تحقسر این مفهوم از سییوی کسییاند اسییت که بر این باورند پرول اریا نهتاها
طبقهی عام نسست ،بلکه سچگاه نبوده است .ال دریپر نظر واقعد مارکس را اینگونه
مطرح مدکاد:
«مارکس نهتاها بوروکراسیید دول د را بهعاوان یک طبقهی عام نفد مدکاد ،بلکه
این نظر را نسز نمدپذیرد که اصیولا ً طبقهای برای مسشیه تجس مااف عمومد جامعه
باشد .طبقهی عام در یک بس ر تاریخد معسن ،طبقهای است که مااف اش بهطور کلد با
تحول ضروری جامعه

خواند دارد)11 ,1119( .».

در این م ن «تحول» بهمعاای گذار به شیکا پسشرف ه یا «بالاتر» جامعه است ،که
مااسبات تولسدی م ااسب با نسرو ای مولدهی در حال ظهور را برقرار مدکاد ،نسرو ای
مولدهای که دیگر با روابط تولسد جاری و مسییلط سییازگاری ندارد .ر طبقهای که در
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پسشییبرد مااف خاص خود مااسییبات تولسدی پسشییرف هتر و از حسث عساد مورد نساز را
برقرار کاد ،ر طبقهای که «مااف انقلابد جامعه» را نمایادگد کاد ( Marx, 1119,
 )52; cf. 51طبقهی عام بهشمار مدرود ،چون مااف و ا داف خاص آن طبقه ،با مااف
و ا یداف جیامعیه بیهطور عیام مطابقت دارد .بدین ماوال ،بورژوازی در خلال زوال
فئودالسسی

چون یک طبقهی عام عما کرد ،مانگونه که انقلاب فرانسه در جریان

ییک مرحلیه کوتاهتر از تاریخ این وظسفه را انجام داد ( Marx, 1115a, 195; cf.
 .)Engels, 1191, 11; 1112c, 111توجه داش ه باشسد که جایگاه یک طبقهی عام با
تاریخ آن طبقه

پوشییاند کاما ندارد :بورژوازی با عدم نمایادگد مااف عام جامعه،

دیگر طبقهی عام محسییوب نمدشیید ،درسییت به مان شییکا که در مراحا آغازین
سرمایهداری پرول اریای نوظهور اوز طبقهی عام نبود.

چاسن توجه داش ه باشسد که

لازم نسست اعضای طبقهی عام ،اکمریت جمعست یک کشور (یا یک ماطقه) را تشکسا
د اد .بدینسیان «عامست» طبقهی عام به کارکرد اندازهی نسیبد اعضیای آن بس گد
ندارد .بهعاوان نمونه ،بورژوازی در کشییور اید

چون طبقهی عام ظهور کرد که در

آن زمیان درصیید کوچکد از کا جمعست را دربرمدگرفت ،و پرول اریا نسز مدتواند
جایگاه طبقهی عام را به دسیت آورد ،بدون آنکه اکمریت نسبد یا مطلق جمعست را
تشکسا داده باشد.
مانگونه که اشیاره شید پرول اریا طبقهی عام در سیرمایهداری پسشرف ه است .به
مسن دلسا لاسن طبقهی کارگر را «طبقهی پسشیگام قرن بسس » نامسد ( .)22 ,1116به
یک معاا پرول اریا یک طبقهی عام دیگر است ،این طبقه پسش از ر چسز به سرنگوند
سییرمایهداری نساز دارد .به زبان دریپر «در این مقط تاریخد با نساز ای عمومد جامعه
خواند دارد» ( .)112 ,1111پرول یاریا نظسر بورژوازی اگامد که طبقهی عام بود
اکاون وعدهی ر اید اج ماعدِ از نظر تاریخد قابا دس رس را نمایادگد مدکاد .اما به
روایت دیگر این درسیت اسیت که برای مارکس پرول اریا فدنفسه یک طبقهی عام
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محسوب مدشود ،اما در واق مارکس ادعا مدکاد که پرول اریا مظهر شکلد از عامست
م مایز از سایر طبقات عام است .به باور او ،پرول اریا تجس طبقهی عام به معاای کاما
کلمه اسیت ( .)51 ,1129بهطور خلاصیه ،عام بودن پرول اریا در مقایسه با بورژوازی
ک تر تصیادفد اسیت ،در حالد که ر اید به دسیت آمده از سوی بورژوازی بهعاوان
طبقهی عام در سیرنگوند فئودالسسی و دستیابد به نظ اج ماعد پسشرف هتر تاها یک
شکا از سلطهی طبقاتد را ملغا کرد« ،انقلاب کمونسس د [یعاد پرول ری] ...به سلطهی
تمیامد طبقات از جمله خود طبقه پایان مدد د» ،مانگونه که در ایدئولوژی آلماند
اشیاره شیده پسروزی پرول اریا با امحای جامعهی طبقاتد «به الغای ...سلطه بهطور عام
مدانجامد» ( .)Marx and Engels, 1112, 56, 11بورژوازی بهعاوان طبقهی عام
تاها مدتواند مدعد عامست نسیبد باشید ،چون جامعه را از یوغ فئودالسس آزاد کرد و
ر اید را به ارمغان آورد ،امری که ر چاد برای پسشیرفت اج ماعد ضروری ،و برای
زمانهی خود دارای حداکمر عامست (از برخد جهت ا دربردارندهی مااف

مگان) بود،

( )cf. Marx and Engels, 1112, 612ولد در عسن حال ناکاما بهشمار مدرفت.
از سییوی دیگر ،پرول اریا مدتواند ادعا کاد که عما خودر اند او به ر اید کاما و
قطعد ماجر مدشیود ،چون نقطهی پایاند اسیت بر تمام اشکال سلطهی طبقاتد .بهطور
خلاصه ،خودر اند پرول اریا شرد لازم و کافد برای ر اید جامعه بهطور کا از سلطه،
اس ممار و س طبقاتد خوا د بود.
امیا دقسقاً چهگونه خودر اند طبقهی کارگر به ر اید از تمامد اشییکال سییلطه،
اسی ممار و س طبقاتد مدانجامد؟ به این پرسش مدتوان چاسن پاسخ داد :در حالد که
ر اید تمام طبقات پسشسن (یعاد ر اید از موانعد که مان رشد حداکمر آنان مدشود)
مسیی لزم تابعست از گرو د دیگر بود ،خودر اند پرول اریا شییاما تابعست سچ بخش
دیگری از جامعه نسست .مااف طبقاتد پرول اریا م ضمن  -پسوند ساخ اری با -تابعست و
سی بر سچ طبقهی اج ماعد دیگری نسست ،و این واقعست او را قادر مدسازد تا امور

9

رنزو لورنته  /ترجمهی حسن آزاد

اق صادی را بدون بازتولسد اس ممار بر پایهی طبقه و زیان ای حاصا از آن سازماند د
کاد .پرول اریا به شکا باسادیتر ،بدون بازتولسد تابعست و اس ممار به پسروزی مدرسد؛
به این دلسا سییاده که پرول اریا برخلاف سییایر طبقات بدون الغای خود

چون طبقه

نمدتوانید خود را ر یا سییازد ،یعاد بیدون پیایان دادن به جایگاه کارگران

چون

پرول یارییا .پرول یاریا برای ر اید خود باید سییرمایهداری را از بسن ببرد ،اما وجود
پرول اریا به سیرمایهداری و بهویژه به نظام کار مزدی وابسی ه اسیت .پس پرول اریا با
سیرنگوند سرمایهداری نظمد را برمداندازد که شرد وجودی خود اوست :اگر طبقات
وجود نداشی ه باشاد ،طبقهی کارگر ،طبقهی تحت س نسز بهخودیخود وجود نخوا د
داشیت ( )cf. Marx, 1112, 616ازاینرو ،پرول اریا نمدتواند خود را ر ا سازد  -به
معاای سییرنگوند سییرمایهداری  -بدون اینکه شییرایط وجودی خود را از بسن ببرد .و
باابراین بدون الغای خود ،نمدتواند خود را ر ا سازد .ر اید طبقاتد در مورد پرول اریا
شاما از بسن رف ن خود اوست )9(.در واق  ،پرول اریا در بسن طبقات عام یگانه و بدماناد
اسییت تا آنجا که نابودی خود را دف قرار مدد د .و از اینرو ،این وظسفه را بدون
پسشداوری نسبت به مااف خود – مااف خود پرول اریا  -نمدتواند انجام د د .برعکس،
مافعیت عساد طبقاتد او در امحای خود اوسییت .باری اگر پرول اریا در سییرنگوند
سرمایهداری

زمان خود را ملغا مدکاد ،پس نمدتواند پس از پسروزی طبقهی دیگری

را بیه انقساد خود در آورد .چون دیگر بهعاوان طبقه وجود نخوا د داشییت .اما عما
خودالغیاید پایان جامعهی طبقاتد را بهطور عام نشییان مدد د ،یعاد دسییتک طبق
پسششیرد ای نظریهی مارکس ر طبقهی از نظر اق صادی با ا مست دیگر نسز از بسن
مدرود :با سیرنگوند سرمایهداری ،بورژوازی نسز بهعاوان طبقه محو مدشود .پس بدین
نحو ،خودر اند پرول اریا ضیمانت ر اید عمومد از تمام اشکال سلطهی طبقاتد است.
تحقق این دف طبق نظر مارکس و انگلس «رسالت»« ،وظسفه» و «حرفه»ی تاریخد
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پرول اریا اسییتMarx, 1112, 12; 1111, 111; Engels, 1191, 612; Marx ( .
)and Engels, 1115, 11

ابهام در مفهوم «عامیت»
پسش از بازگشییت به بازسییازی دلایا مارکس و انگلس در باب اینکه ر اید طبقهی
کارگر م ضمن ر اید عمومد است ،ا مست دارد که به طور خلاصه به مفهوم مرتبط و
در عسن حال جداگانهی «عامست» در نوش ه ای مارکس اشاره کاس  ،درکد که برخد
اوقات با مفهوم طبقهی عام مغشیوش و یکسیان انگاش ه مدشود.

چاسن جا دارد به

رابطیهی بسن «عیامست» در طبقهی عام و مفهوم «عامست» که غالباً با مفهوم ژموند
مراه است ،روشاد بخشسد.
نخسییت به معااید بپردازی که با عامست رابطهی نزدیکد دارد و در آثار اولسهی
مارکس دیده مدشود و برخد مفسران بر آن تأکسد کردهاند ( see, e.g., Avineri,
 .)1129, 51–26; Löwy, 6221, 52, 92; Thomas, 1111, 12–11این معاای
دیگر عامست شیاید به شکلد مشخصتر در فراز ای مشهوری از «ایدئولوژی آلماند»
و مقدمهی مارکس بر «مشییارک د بر نقد فلسییفهی حقوق گا» آمده اسییت .در این
م ن ا پرول اریا بهعاوان «طبقهای اسیت که تمام مصایب اج ماعد را بدون بهرهمادی
از مااف آن به دوش مد کشید و از جامعه بسرون گذاش ه شده است .طبقهای که دیگر
چون طبقهای از جامعه به حسیاب نمدآید ،بهعاوان طبقه شااخ ه نمدشود و بسانگر
انحلال تمامد طبقات ،ملست ا و غسره در درون جامعهی کاوند است» ( Marx and
 .)Engels, 1112, 56و در ادامیه« ،پرول اریا در زمانهی کاوند ...از تمام اشییکال
خودفعالس د بهطور کاما محروم شیده اسیت» ( )Marx and Engels, 1112, 91و
شییامیا «طبقیهای از جیامعیهی میدند کیه طبقیهای از جامعهی مدند محسییوب
نمدشیود...حوزهای که به علت رنج مگانداش خصل د عام دارد .سچ حق ویژهای را
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طرح نمدکاید ،چون نیه ییک بدعیدال د ویژه ،بلکه بدعدال د عام بر علسه او اِعمال
مدشییود...حوزهای...که...فقدان کاما انسییانست اسییت» ( ;Marx, 1115a, 192
 .)emphasis in the original; cf. Marx and Engels, 1115, 11مارکس و
انگلس در این فراز ا تأکسد دارند که پرول اریا نمایادهی عامست است چون  )1تبا د
اج ماعد او عاری از تمام «ویژگد» ا است (او «انحلال تمامد طبقات و ملست است»
«از جامعه طرد شده است» [یعاد در جامعهی مدند جایگا د ندارد و بهرسمست شااخ ه
نمدشییود]« ،فقدان کاما انسییانست» و غسره)؛  )2رنج و قرباند شییدن آن مهجانبه و
تمام اشکال آسسب اج ماعد را دربر دارد (مجبور است«تمام مصایب جامعه را به دوش
بکشیید» و از «خطا به شییکا عمومد رنج مدبرد» [«بدعدال د مطلق که مدتواند به
بدعدال د فدنفسه ترجمه شود»]).
این مفهوم از عیامست بهطور قط با مفهوم طبقهی عام مورد نظر در این نوشیی ار
مربود و گا د وابسی ه اسیت .از باب نمونه ،این مفهوم تأیسدی است بر این ادعا که
پرول اریا نمایادهی عمومد جامعه به شمار مدرود ( .)Marx, 1115a, 191و

چاسن

توضییسح مدد ید که چرا پرول اریا از سچ یک از مزایای جامعهی بورژواید بهرهماد
نسست (از خصلت انساند تهد شده و از ر ویژگد محروم است و غسره) و آماده است
کیه عاملست خود را

چون «طبقهی عام» اِعمال

کاد)1(.

بهاین ترتسب ،ح د این معاا

از «عامست» م مایز از مفهوم محک و از حسث سساسد محدودتری از طبقهی عام است،
که مارکس و انگلس در سراسر نوش ه ایشان مورد بحث و دفاع قرار دادهاند .بهعلاوه،
مفهوم طبقهی عام مدتواند مسیی قا از این معاای از لحاظ مفهومد م مایز از «عامست»
مفصیابادی شود ،آنچاانکه بسساری از فراز ا در نوش ه ای مارکس و انگلس نشان
مدد د ،آن ا در م ن ای بعدی خود به این معاا اشاره نمدکااد .بدین ماوال ،بهماظور
بازسییازی درک آن ا از طبقهی عام ،مدتوانس نقاقول اید را که من در رابطه با این
معاای اخسر آوردهام ،نادیده بگسری .
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مفهوم «عامس د» که در بالا به آن اشییاره شیید به سچرو تاها مفهومد نسسییت که
موجب اغ شاش و عدم دقت در بحث طبقهی عام در دیدگاه مارکس و انگلس مدشود.
برخد پسشفرض ا در ارتباد با مفهوم ژموند  -مراد من بهطور تقریبد تواناید یک
طبقهی مسیلط برای القای ارزش و باور ای خود به جامعه بهطور کلد است ،به شکلد
که تمام جامعه دیدگاه اج ماعد ،سیساسید طبقهی مسلط را مدپذیرد (و بدین شکا با
سییلطهی او

نواید مدکاد)-

چاسن مدتواند به بدفهمد مفهوم طبقهی عام بسانجامد.

بهویژه اگامد که مفسیران بر جابهی ژموند در مفهوم عامست تأکسد دارند .مارکس
و انگلس در ایدئولوژی آلماند اشییاره مدکااد« :برای ر طبقهی جدیدی که خود را
در جیایگیاه طبقهی حاک قرار مدد د ،بسش از آن که مجبور باشیید ...مااف خود را
چون مااف عام تمام اعضییای جامعه معرفد مدکاد...باید به نظرات خود شییکلد عام
ببخشید .) Marx and Engels, 1112, 22( »...بر پایهی این نقاقول ،طبسعد است
کیه

آوا با یکد از مفسییران ن سجه بگسری « :یک طبقهی عام ،طبقهای اسییت که

مدتواند مااف خود را

چون مااف عمومد معرفد کاد» (.)Callinicos, 6222, 15

اما این خصیلتبادی صیرفاً زماند درسیت است که نمایادگد مورد نظر ،بهطور دقسق
مااف عمومد را بازنماید کاد .به سخن دیگر ،اگامد که گروه ای مخ لف مدکوشاد
مااف خود را

چون مااف عمومد جلوه د اد ،آنچه که یک طبقهی عام راسیی سن را

م میایز مدکاید حقسقت عساد ادعا ای او در ارائهی مااف عام در یک مقط تاریخد
ویژه اسییت .بهطور خلاصییه ،ادعای پرول اریا برای نمایادگد مااف عام یک عقلانست
محض

نسست)12(.

مانطور که سایر گروه ای اج ماعدِ خوا ان دستیابد به ژموند،

در دورهای که پرول اریا فدالواق تاها طبقهی عام راس سن محسوب مدشود ،ادعا ایشان
فاقد حقسقت عساد است و از عقلانست محض فراتر نمدرود.
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پرولتاریا همچون عامل رهایی عمومی بشریت
اکاون به دفاع مارکس و انگلس در ارزیابد پرول اریا

چون طبقهی عام و نگاه آن ا

بیه مفهوم عامست طبقه باز گردی -یعاد طبقهای که برخلاف طبقات دیگر برای مااف
جیامعیه بهطور کا عما مدکاد .مانگونه که مشییا ده کردی پرول اریا طبق نظر
مارکس و انگلس «طبقهای اسیت که جامعه را از تمام اشیکال س  ،اس ممار و سلطهی
طبقاتد بهطور عام و قطعد ر ا مدکاد .اما

چاسن مارکس و انگلس باور داش ی اد که

پرول اریا در دسییتیابد به ر اید خود موفق مدشییود «جامعه را بهطور کا از تمام
اشکال س و اس ممار ر ا سازد» .و الغای «سلطه بهطور عمومد را به ارمغان آورد» .به
نظر مدرسید این دو تز با

برای کسیاند که دف خود را حداکمرِ پسشرفتِ بشری

قرار دادهاند حاوی این مضییمون اسییت که ر اید اق صییادی طبقهی کارگر ...دف
سی رگد اسیت که ر جابش سساسد باید

چون وسسلهای در خدمت نسا به آن قرار

گسرد .این امر بهدشواری حکمد غسرمعقول بهنظر مدرسد اگر از یکسو ،زمان عاملاند
که به ر اید انسیان باور دارند محدود ،و از سیوی دیگر ،ر اید طبقهی کارگر شرد
لازم و کافد برای محو رگونه س  ،اس ممار و سلطه بهطور کلد باشد( ،برخلاف سایر
جابش ای ر ایدبخش که واداران آن به شکا قابا قبولد مدعد اند که مطابق مااف
جیامعه بهطور کا عما مدکااد ،اما باور ندارند که پسروزی آن ا در دف خود ،در
عسن حال پایاند است بر تمام اشکال س  ،اس ممار و

سلطه))11(.

پس پرسییش مرکزی این اسییت :بیه چه دلسا مارکس و انگلس باور دارند که
گزارهی دوم حقسقت دارد .چرا آن ا ر اید طبقهی کارگر را شرد لازم و کافد برای
محو تمام اشکال س  ،اس ممار و سلطه مدپادارند؟ به بسان سادهتر چرا ر اید پرول اریا
وعدهی ر اید کاما بشیریت را دربر دارد ،یعاد وعدهای که ر کس را بهطور کاما
ر ا مدکاد؟ (این ادعا که پرول اریا در تعقسب حذف سیی طبقاتد به معااید به مااف
مگاند خدمت مدکاد یک نک ه است ،و باور به اینکه پایان بخشسدن به س طبقاتد
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معیادل با ر اید مگاند اسییت نک های کاملاً م فاوت ).چرا امحای سیی طبقاتد -
برقراری جامعه بدطبقه  -دقسقاً م ضیمن ر اید عمومد از سی محسیوب مدشییود ،و
اح مالاً بعد از آن تاها س ناشد از «خصومت فردی» وجود خوا د داشت ( مانگونه
که مارکس در مقدمه در باب نقد اق صیاد سیساسد طرح مدکاد)621 ،1191؛ در یک
کلام چرا ر اید از بادگد چاسن پسام تعسسنکاادهای

دربردارد؟()16

مانگونه که مشییا ده شیید برای ن سجهگسری از نوشیی ه ای مارکس و انگلس
مدتوانس دو نوع اس دلال یا دفاع جداگانه ارائه کاس  .اس دلال نخست بر این ادعا اس وار
است که امحای سرمایهداری  -در ن سجه ر اید پرول اریا – نقطهی پایاند است بر یک
شییکا از سیی که تمام اعضییای جامعه (از جمله خودِ سییرمایهداران .نگاه کاسد به
زیرنویس  )15تحت تأثسر آن قرار دارند ،که در آن تداوم وجود سرمایهداری در زمان
ما اشکال غادتر از خودآماید فردی و اشکال عالدتر تکاما اج ماعد را عقس مدسازد.
در حالد که

زمان دلایا عدم اماست اج ماعد را به شکا دایمد از بسن

مدبرد)11(.

به

سییخن دیگر ،اسیی یدلیال اول بر مایاف حیاصییا از آزادی نسرو ای مولده از قسد
محدودیت ای مااسبات تولسدی گذش ه و در ن سجه از بسن رف ن بحران اق صادی ،تحول
یک تقسییس کار ماسییوف و فلجکااده ،از بسن بردن روش ای غسرمعقول سییاخ اری و
غسره تأکسد دارد .اسی دلال دوم حاکد از این اسیت که الغای تمایز و سلطهی طبقاتد،
بخش عمدهی شییرایط و امکانات عملد سییلطه و اسیی ممار غسرطبقاتد نظسر جاسیید،
جاسیس د ،نژادی و غسره را ریشیه کن مدکاد .و برداش ن موان از پسش پای نسرو ای
مولده و امحای تمایز طبقاتد صرفاً دو جابه از یک تحول بهشمار مدروند .این روند ا
در واق  ،دو اس دلال مجزا را برای این ادعا مطرح مدکااد که ر اید پرول اریا م ضمن
از بسن بردن سی و اسی ممار و الغای «سیلطه بهطور کا» اسییت ،و باابراین پرول اریا
مدتواند

چون عاما ر اید مگاند عما کاد.
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با اسی دلال نخسیت شروع کاس یا خط اس دلالد که بر س

عمومد ناشد از درباد

بودن نسرو ای مولده تأکسد مدکاد ،اسیی دلالد که فرایاد عمومد آن بهاندازهی کافد
آشااست .سرمایهداری زماند محرک رشد اج ماعد بود ،اکاون به مانعد در برابر رشد
نسرو ای مولده بدل شده و توسعهی اج ماعد بسشتر را سد مدکاد :اکاون روابط تولسد
سییرمیاییهداری

چون زنجسری اسییت بر پیای نسرو یای مولده .از این رو ،الغای

سرمایهداری به شکا اج ماعد شدن وسایا تولسد نقطهی پایاند است بر تقسس طبقاتد
و شیرطد مطلقاً اساسد برای ادامه پسشرفت بسشتر اج ماعد .یعاد دستیابد به سطح
بیالیاتری از تکیاما اج ماعد (اق صییادی ،فاد ،فر اگد و ح د اخلاقد( .))11ر اید
پرول اریا ضرورتاً م ضمن الغای سرمایهداری است -پرول اریا بدون الغای سرمایهداری
و مراه آن سلطهی طبقاتد نمدتواند به وجود خود پایان د د  -و از اینرو ،نمدتواند
بیدون ییک جهش قطعد در تکیاما اج ماعد خود را ر ا کاد .این جهش به معااید
تمامد اعضیای جامعه از جمله خودِ سیرمایهداران را ر ا

مدسازد)15(.

از این جهت که

مان ساخ اری اساسد را از مسان بر مددارد  -یعاد روابط تولسد سرمایهداری – و «برای
تمام اعضای جامعه نوعد از زندگد را تضمسن مدکاد که نه تاها از حسث مادی بساده
اسییت ،و روزبهروز کاماتر مدشییود؛ بلکه نوعد از زندگد که رشیید آزاد و تحقق
تواناید ای فسزیکد و فکری را نسز برای مگان تأمسن مدکاد»Engels, 1191, ( .
 )621–612به بسان خلاصه ،ر اید طبقهی کارگر از س و الغای سرمایهداری پایاند بر
س عمومد است  -جامعه بهطور کا از آن بهرهماد مدشود  -و نه صرفاً محو یک یا
چاد س ویژه .این ر اید به پسشرفت دورانساز در چارچوب ساخ اری فراگسر جامعه
شی اب مدبخشد ،در تقابا با از بسن رف ن برخد کارکرد ای س گرانه  -اکاون تعداد
انیدکد از آن ا از حمایت قانوند بهرهماد مدشییوند  -در چارچوب جامعهای که در
سطح کلان کارکردی س گرانه دارد.
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این اسیی دلال بهتاهاید برای تأیسد این ادعا کافد نسسییت که ر اید پرول اریا به
«تمامد اشکال س »« ،تمامد اشکال اس ممار» و «سلطه بر طور عام» پایان مدد د .اما
درک نقشید که در دفاع از مم از بودن و ویژگد مبارزهی پرول اریا ایفا مدکاد حایز
ا مست اسیت .فرض کاس مارکس و انگلس در این ادعا برحق باشاد که پرول اریا در
جریان ر اید یک نظام اق صادی-اج ماعد  -یعاد سرمایهداری  -را از بسن مدبرد که
تداوم وجود آن ما را از شیرایط لازم برای دس رسد به اشکال بالاتر از شکوفاید انسان
محروم مدکاد ،به بسان دیگر ،طولاند شدن سرمایهداری نه تاها تکاما عمومد جامعه را
به تأخسر مداندازد ،بلکه ماب عمدهای از سیی برای تمام اعضییای جامعه نسز بهشییمار
مدرود .تقریباً رکس در جامعهی سییرمایهداری موجود به علت کارکرد این نظام به
نوعد تحت سی اسییت ،بهطور نمونه ،بهعلت بدثباتد اق صییادی دایمد که این جامعه
ایجاد مدکاد )12(.اگر این حقسقت داش ه باشد ،پس پرول اریا در تلاش برای ر اید خود
که با مااف او

چون یک طبقه

خواند دارد ،بهطور قط مااف دیگران را نسز تأمسن

خوا د کرد-چون مگان در حفظ پسششیرد رشید بالاتر انساند سهس اند -بدون این
که در آیاده گرو د دیگر را به تابعست خود در آورد .ر اید پرول اریا بهطور مس قس
و مادی مااف تمام گروه ای تحت س دیگر را با ر ا کردن آن ا از س سرمایهداری
تیأمسن مدکاد ،اما ر اید سییایر گروه ای تحت سیی

(بهعاوان نمونه زنان) بهطور

مسی قس و مادی مااف مادی تمام اعضای طبقهی کارگر را برآورده نمدکاد .کلمهی
«مسیی قس » در اینجیا تعسسنکاایده اسییت :سییرنگوند سییرمیایهداری و برقراری
سیوسیسالسسی /کمونسسی مااف

مگان را به شسوهای کمابسش بلاواسطه تأمسن مدکاد،

بهگونهای که بهرهمادشییدگان خود این مااف را درمدیاباد (شییاید ،به جز برخد از
سرمایهداران) ،یعاد شرایط بسسار مساعدتر اق صادی-اج ماعد برای شکوفاید .ریشهکن
کردن پدرسییالاری سییرانجام

مردان  -مسنطور مردان کارگر  -و زنان را ر ا

مدکاد ،چون نقش ای جاسییس د سییا د را از بسن مدبرد و بدین وسییسله مرد را آزاد
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مدسازد تا اشکال نویاد از بسان و تحقق خود را برگزیاد ،اما این مافعت را بسساری از
بهرهمایدان در مرحله نخسییت درنمدیاباد .چون در آغاز معاای آن برای برخد با از
دست رف ن پارهای از ام سازات «مادی» مشخص مراه است :ماافعد که مرد ا بهعلت
وجود مردسیالاری از آن بهرهماد مدشوند( .)Hartmann, 1191به ر حال ،الزامات
این اسی دلال این است که اگر ما مدکوشس برای ر اید اج ماعد به مؤثرترین شکا
مشیارکت داشی ه باشیس  ،مشارک د که مس قسماً به نف بسشترین افراد ممکن باشد و
زنیدگد آن یا را بیهطور باسادی م حول کاد ،باید برای مبارز در راه ر اید طبقهی
کارگر اولویت قایا شوی  .مگر آنکه این دف کاملاً غسرواق بساانه باشد ،و نسبت به
ر اید گروه اید که تحت اشییکال ویژهی سیی قرار دارند ،تلاش بسشتری را طلب
کاد .تعداد افرادی که از ر اید طبقهی کارگر بهرهماد مدشیوند و سیرشییت و مسزان
مافع د که نصییسب آن ا مدشییود دلسلد اسییت برای ام ساز قایا ش یدن برای مبارزهی
طبقهی

کارگر)11(.

مانگونه که پسشتر اشاره شد این اس دلال ر چاد قابا قبول است ،اما نمدتواند
برای ارجحست دادن به مبارزهی پرول اریا برای ر اید اس دلالد کاملاً مجابکااده باشد.
چون نشیان نمدد د که ر اید طبقهی کارگر به تمام اشییکال سی  ،اس ممار و سلطه
بهطور عام خاتمه د د .اس دلال طرح شده در اینجا به دشواری دلسلد در اخ سار ما قرار
مدد د که تصیور کاس پسروزی طبقهی کارکر م ضمن پایان بخشسدن به تمام اشکال
(سسس ماتسک) اج ماعد سلطه ،س و اس ممار است ،مگر آنکه بپذیری اس ممار ،سلطه
و سی طبقاتد تاها شیکا مصیایب اج ماعد اسیت ،یا اینکه تمام انواع دیگر سلطه،
اسی ممار و سی ماحصیراً از لایهبادی طبقاتد ناشد مدشود .اما مانگونه که پسشتر
اشیاره شید ،این تاها خط اسی دلالد نسست که مارکس و انگلس در ادعای خود به آن
تکسه مدکااد ،مباد بر اینکه ر اید پرول اریا تمامد اشیکال سی  ،اس ممار و سلطه را
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محو مدکاید و تمیام کسییاند که به ر اید انسییان علاقهماد اند ،باید برای مبارزهی
کارگران اولویت قابا شوند.
مانگونه که پسشتر بهطورخلاصه اشاره شد ،اگر نخس سن خط اس دلال مارکس و
انگلس بر این نک ه تکسه داشیت که باای سوسسالسس یا کمونسس س عمومد ناشد از
تداوم سیرمایهداری را از بسن مدبرد .اسی دلال دوم آن ا بر این اس وار است که الغای
تمایزات طبقاتد شییرایط تحکس و گس ی رش سییایر اشییکال س ی  ،سییلطه و اس ی ممار
«غسرطبقاتد» را ریشیهکن مدکاد .و در واق  ،وجود طبقات برای اشیکال دیگر س
نظسر پدرسییالاری و سییلطهی نژادی شییرایط مسییاعدی فرا

مدکاد ،بسییساری از

عما کرد اید که موجب تحکس پدرسیالاری و س نژادی مدشوند بر روابطد اس وار
اند که از تمایزات طبقاتد ریشییه مدگسرند ،چون پدرسییالاری و س ی نژادی اسییاس یاً
دربرگسرنیدهی توزی نیابرابر مزایا و مشییکلات اج ماعد بر پایهی جاسییست و نژاد
محسیوب مدشیود .اما این نابرابری ا صیرفاً به علت دسیترسد م فاوت به کالا ا و
فرصت ای گوناگون به وجود نمدآیاد ،بلکه به این دلسا که کالا ا و فرصت ا خود
از ارزش یا و جاذبهی اج ماعد نابرابر برخوردارند ،و این ماب نهاید این دشییواری
است .دسترسد محدود زنان به شغا اید با درآمد بالا غسرقابا قبول است (محدودی د
که وابسی گد اق صادی آن ا را به مرد افزایش مدد د) ،اما اگر نظام اق صادی مشاغا
را به «پُر درآمد» یا «ک درآمد» تقسییس نکاد و تمامد کارگران برای کار برابر
درآمید مکفد و تقریبیاً برابر درییافت کااد ،این دشییواری بهوجود نمدآید (با در
نظرگرف ن پرداخت برای نساز ای مخ

لف))19(،

توجه داشیی ه باشییسد ادعا این نسسییت که امحای تمایز طبقاتد خودبهخود موجب
ناپدید شییدن تمام رف ار ا و رویکرد ای تبعسضآمسز مدشییود .نژادپرسیی د ،نابرابری
جاسیید ،ضیید جاسگراید و سییایر رف ار ای تبعسضآمسز بهطور قط در جامعهی
بدطبقیه نسز به حسات خود ادامه مدد اد ،مانگونه که این پسشداوری ا رف ار مردم
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را با سایر اعضای جامعهی طبقاتد شکا مدد د .بهعلاوه ،این نوش ار دربارهی حوزهی
خانگد که ماشیا بسیساری از اشیکال سی بر زنان در جامعه پدرسالار است ،سخاد
نمدگوید .ادعا این اسیت که بسیساری از دشیواری ا و مااسبات که در سرمایهداری
بهطور معمول س  ،اس ممار و سلطه را ممکن مدسازد دیگر وجود نخوا د داشت.
در اینجا تأکسد به این نک ه لازم اسیت که این نوش ار صرفاً تز ای آشاا را بازگو
نمدکاد که سی طبقاتد سیایر اشکال س بر پایهی جاسست ،نژاد ،قومست را تشدید
مدکاد ،یا با آن ا ارتباد دارد .علاوه بر این ،م ضیمن این ادعا نسست که در جامعهی
سیرمایهداری س

ای نژادی و پدرسالارانه قاباتقلسا به تخاص طبقاتداند ،که در این

جامعه جابهی اسیاسد دارد .این نوش ه بسشتر بر این امر تأکسد دارد که تمایز طبقاتد
بسیساری از عملکرد اید را ممکن مدسازد که اشکال غسرطبقاتد اس ممار ،س و سلطه
را بهوجود مدآورند ،و اینکه جامعهی غسرطبقاتد به شیکا چش گسری وقوع و شدت
اشکال غسرطبقاتد س را کا ش مدد د.
باری ،راه دیگری وجود دارد که در آن امحای سیلطه و تمایز طبقاتد به ریشهکن
شدن شرایطد ماجر مدشود که سایر اشکال س غسرطبقاتد را ممکن مدسازد .و این با
یکد از اشییکال اِعمال سییلطهی طبقاتد در جامعهی سییرمایهداری ارتباد دارد ،یعاد از
طریق کا رل مؤثر بر نسروی کیار .مارکس در آثار اولسه و م أخر خود توجه ما را به
این پرسییش جلب مدکاد .او در یکد از فراز ای جالبد که در دسییتنوشیی ه ای
اق صادی -فلسفد  1911وجود دارد ،مدگوید «تمام بادگد انساند به رابطهی کارگر با
تولسد بسیی گد دارد ،و تمام روابط بادگد تغسسرات و پدآمد ای این رابطه بهشییمار
مدروند» )1115b, 692( )11( .و در نخسی سن اسیاسیاامهی موقت ان رناسیسونال اشاره
مدکاد «تابعست اق صادیِ انسانِ کارگر به کساند که ابزار ای کار ،یعاد مااب حسات
را در انحصیار دارند ،ریشیهی مهی صیور بادگد و مه ی اشکال فلاکت اج ماعد،
انحطاد ذ اد و وابسی گد سیساسد است» )a, 111195(.در ر دوی این نقاقول ای
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مارکس یکد از جابه ای رابطه کارگر و تولسد در سرمایهداری کا رل بر نسروی کار
دیگران را مورد توجه قرار مدد د که به نظر او در تمام اشیکال سلطه مش رک است-
در واق آن را تحکس مدکاد .به باور او این شییسوهی اِعمال سییلطه اسییت ،کا رل بر
نسروی کار دیگران ماشیا و نخسی سن وسیسلهی اشیکال طبقاتد و غسرطبقاتد سیلطه،
اس ممار و س محسوب مدشود (نظسر اشکال سلطهای که بر نژاد و س اس وار است).
ادعای مارکس به این معاد نسسیت که محو کار وابسی ه و غسرمسی قا در اق صاد
رسیمد ،محو پدرسیالاری را در پد دارد .در واق  ،تا آن جا که سرنگوند سرمایهداری
کا رل بر کار زن را در اق صیاد از بسن مدبرد ،موجب ر اید از جابهی«طبقاتد» س
بر آن اسیت  -ر اید زنان بهعاوان کارگر  -و نه ر اید زنان از س پدرسالاری .در
حالد که بسییساری از نظریهپردازان پدرسییالاری با گزارهی مارکس توافق دارند ،اما
مانگونه که یک نویسادهی فمساسست یادآوری مدکاد «پایهی مادی که پدرسالاری
بر آن اس وار است به شکا باسادیتر به کا رل مرد بر نسروی کار زن بس گد
( ،)Hartmann, 1191, 15آن یا

دارد»()62

چاسن بر این واقعسیت تیأکسد دارند که بخش

زیادی از این «کا رل» در قل روی کار خانگد و در پسوند با تقسس کار خانگد اِعمال
مدشود.
پس چهگونه ممکن است محو کار غسرمس قا/وابس ه در اق صاد رسمد به تضعسف
یا از بسن رف ن اشیکال غسرطبقاتد سی  ،اسی ممار و سلطه بساجامد؟ نخست ،الغای نظ
اج ماعد در چارچوب اق صییاد رسییمد که در آن برخد مجاز و قادر به کا رل کار
دیگراناند قطعاً زنان را تشویق مدکااد که کار غسرمس قا/وابس ه را در قلمروی خانه
نفد کااد .به سیخن دیگر ،چاسن تغسسری ممکن است در رابطه با ان ظار ای مربود به
اس فاده از کار خویش اثرات روانشااسانهی تعسسنکااده داش ه باشد :کساند که به کار
کاملاً مسی قا در «محا کار» عادت کردهاند ،ممکن نسست به کا رل خارجد «بسرون
از محیا کیار» (بیهعاوان نمونیه در خیانیهی خود) تن در د اید .از بسن رف ن کار
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غسرمسی قا/وابسی ه در اق صاد رسمد جدا از این ام ساز رواند برای کارگران مافرد؛ از
بسن رف ن کار غسرمسی قا در اق صیاد رسمد در عسن حال موجب عدم مشروعست کار
غسرمسی قا/وابسی ه در سیایر حوزه ای اج ماعد و زندگد خصیوصد خوا د شد .در
جوام سیرمایهداری اجبار به کار غسرمسی قا/وابسی ه در محا کار ضرورت ًا به اشکال
غسرمسی قا/وابسی هی کار خارج از محا کار مشروعست مدبخشد؛ درست نظسر آنکه
روابط اج ماعد سلسلهمراتبد و نابرابر خارج از قل روی خصوصد رشد و تمبست روابط
سلسلهمراتب و نابرابر بسااشخصد را در این حوزه تشویق مدکاد .بهطور خلاصه ،از بسن
بردن کار غسرمسی قا/وابس ه در محا کار ،ان ظارات فردی و الگو ای اج ماعد را در
رابطه با خصییلت کار تغسسر مدد د ،و تا این حد به از بسن بردن پدرسییالاری و سییایر
اشیکال غسرطبقاتد سی  ،اسی ممار و سیلطه یاری مدرساند )61(.الب ه کامل ًا جدا از این
ملاحظات تأمسن از حسث اج ماعد و تضییمسن شییدهی کار خوب ،مسییکن مااسییب و
مسیایلد از این دسیت ،به زنان این فرصت را مدد د که در صورت عدم شرکت مرد
در کار ای خانه با تهدید «خروج» ،قدرت چانهزند خود را به شیکا اسیاسد افزایش
د اد ،و این امر از توزی نابرابر و سلسلهمراتبد کار در خانه جلوگسری مدکاد.
پس اجزای تمایز و سیلسیلهمراتب طبقاتد سازوکار ای بسساری دارد که موجب
تحکس شییکا ای عمده س ی  ،اس ی ممار و سییلطهی غسرطبقاتد مدشییود .بسییساری از
کارکرد اید که سییازندهی این شییکا ای بادگداند ،به توزی بسییسار نابرابر مزایا و
مشکلات ناشد از تمایز طبقاتد نساز دارد ،و مزایا و مشکلاتد که از شکا تمایز طبقاتد
ناشید مدشیوند و رواج کار وابس ه آن را تحکس مدکاد .به مسن دلسا ایجاد جامعهی
بدطبقه به حذف بسساری از عااصر و پایه ای س نژادی و پدرسالارانه کمک مدکاد.
در حالد که الغای نابرابری ای پدرسییالارانه و نژادی سییاخ ار طبقاتد را به جای خود
باقد مدگذارد .و بدینترتسب ،بر سازوکار ای دست اندرکار س طبقاتد بهطور نسبد
اثری چش ی پوشییسدند دارد .به مسن دلسا اسییت که مارکس و انگلس بر محو طبقات
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پیافشییاری مدکااد ،و انگلس در  1911مدنویسیید«الغای طبقات خواسییت باسادی
ماست»)1112 d, 665; cf. Marx, 1195b, 161(.

برخی نتایج الزامی نظری
اگر بازسازی ارائهشده در این مقاله مورد توجه قرار گسرد ،مفهوم مارکس و انگلس از
پرول اریا

چون «طبقهی عام» را به دشییواری مدتوان فکری اغراقآمسز دانسییت،

آنچاانکه مخالفان مارکس یسس ی مدگویاد .از اینرو ،این ادعا که ر اید پرول اریا به
ر اید عمومد ماجر مدشییود ،قابا دفاعتر از انحرافات رایجد اسییت که به این نظریه
نسیبت مدد اد .یعاد مارکسسست ا قادرند مباند نظری قابا قبول برای این باور خود
ارائه کااد ،که مبارزهی طبقهی کارگر برای ر اید از اولویت برخوردار اسییت .و با
اس فاده از مااف به ان قاد افرادی نظسر مسلدباند پاسخ د اد ،که بر این باور بود «طبقهی
کارگر سیازمانیاف ه تا آنجا که مدتوان از آن بهعاوان باشییادهای واحد سخن گفت
تاها یک گروه ذینف اسیت در کاار دیگران ،و به سچرو سوژهای "مم از" محسوب
نمدشود» )11 ,1191( .بهطور خلاصه ،به شکا موجهد مدتوان اثبات کرد که ر اید
پرول اریا در پسشبرد ر اید بشیری نسبت به ر پروژه ی سساسد دیگر که دف آن
الغای سی اسیت از نقش تعسسنکاادهتری برخوردار است .و نظر مارکس و انگلس را
مغرورانه و به قول یکد از برخد مفسیران بهعاوان «تحجر طبقاتد» » کاار نگذاشت.
()Hoffman, 1115, 116
تأکسد بر این نک ه شییاید حایز ا مست باشیید که حمایت از این نظر الزاماً بهمعاای
پذیرش این نک ه نسسیت که سی طبقاتد بدترین شکا س محسوب مدشود ،رچاد
مارکس با توجه به نقش مرکزی کار در انسیانشااسد فلسفد خود اح مال ًا باور داشت
(کار فعالس د اسییاسیید اسییت که از ر گذر آن ما اسی عداد ا و تواناید ای خود را به
کمال مدرسانس و به خودتحققد دست مدیابس ) ،که س بر کارگران در واق بدترین
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و مخربترین نوع سیی بیه شییمیار مدرود .تا زماند که ما خود را به شییکا ای
غسرترکسبد سی محدود کاس  ،این تز ممکن اسیت حقسقت داش ه باشد .اما س دارای
اشییکال ترکسبد نسز سییت که مااب مخ لف و جداگانهای از سیی را در بر مدگسرد.
بهعاوان نمونه ،سی نژادی غالباً با سی طبقاتد مراه است ،در کاار انواع دیگر س
که از بدرف اری ،حذف ،تبعسض و غسره ناشید مدشیود .اشکال ترکسبد س

در معاای

مطلق آن ،مطمئاا زیانآورترین شیکا آن س اد ،با این فرض که س طبقاتد را در
نسز برمدگسرند .موضیوع بازسیازی شیده در این مقاله ضیرورتا به این معاا نسست که
مبارزه علسه س ی

ای غسرطبقاتد تا برقراری جامعه بدطبقه به تعویق بساف د .من بسشتر

بر این بیاورم که ر اید پرول اریا برای ر اید انسییان نسییبت به سییایر پروژه ای
ر یایدبخش مشییارک د باسیادیتر محسییوب مدشییود .اگرچه پذیرش این نظر به
معاای«ام ساز بخشییسدن» به مبارزهی پرول اریا اسییت ،اما لزوماً بهمعاای نادیده گرف ن
سیایر مبارزات نسست (ح د اگر این نظر م ضمن برخد برای اولویت ا برای مبارزات
طبقهی کارگر باشید ،بهویژه در مواردی که با سیایر اب کار ای سساسد اخ لافد بروز
کاد).
به رحال ،بگذارید برای ن سجهگسری بر دف در سییطور پسشییسن تأکسد کا که در
صدد حقانست و اع بار مفهوم مارکس و انگلس از طبقهی عام و ر اید عام نبود ،بلکه
بسشتر مدخواسییت نشییان د د که این مفا س ماسییج  ،قاباقبول و حداقا قابادفاع
سیی اد .یک اسیی دلال جام برای ادعای مارکس و انگلس در کاار چسز ای دیگر به
توضییسح مفهوم «طبقهی اج ماعد» و «مااف طبقاتد» نساز دارد :یک بسان کاماتر از
این تز که یک «طبقه» مدتواند «نمایادهی مااف » جامعه بهطور کا باشید و کشسدن
مرز ای روشین بسن مفا س «سی »« ،سیلطه» و «اس ممار» .افزون براین ،این امر به
وارسد دقسق و دفاع از مفهوم سوسسالسس /کمونسس به روایت مارکس و انگلس وابس ه
اسییت ،چون قیابیاقبول بودن ادعای آن ا به برخد پسشفرض ای باسادی در مورد
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سیاخ ار و ویژگد ای جامعهی سیوسیسالسسی د/کمونسس د نساز دارد( ،بدطبقه بودن،
برابریخوا د رادیکال ،نظ ساخ اری که شکوفاید حداکمر مگان را ممکن مدسازد
و غسره) .در عسن حال باید مشخص کرد پذیرش پسشفرض ای مارکس و انگلس مملاً
دربارهی ریشییهکن کردن «سییلطه بهطور عام» ،به معاای ک بها دادن به جان سییخ د
اشیکال غسرطبقاتد سی نظسر س پدرسالارانه یا نژادی نسست .سرانجام لازم است که
این ادعیا را مورد بررسیید قرار د س کیه تیأکسد مارکس بر جایگاه طبقهی کارگر
بهعاوان طبقهی عام به سرماشا یکد از غسردموکراتسکترین جابه ای مارکسسس بدل
شده است)Cunningham, 1111, 61( )66(.
اگر این پرسیش ا پاسخد درخور گرف ه باشاد ،مارکسسست ا مدتواناد بازنگری
در مفهوم «طبقهی عام» را امری مااسیب تلقد کااد .اما برای گسیست از این مفهوم
بیهطور کلد دلیاییا اندکد وجود دارد ،چون مانگونه که مشییا ده کردی درک
مارکس و انگلس کاملاً عقلاند و از شائبه «م افسزیک کار» فاصله زیادی دارد.

ترجمهی حاضر با اندکد تلخسص از ماب زیر است:
RENZO LLORENTE, Marx’s concept of “Universal class”: A
Rehabilitation, Science & Society, Vol. 11, No. 1, October 6211,
512–522
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یادداشتها:
-1طبق نظر سیید.رایت مسلز «در مرکز اندیشییه مارکس-در واق مرکز تمام نحله ای
مارکسییسسیی د -گزارهای وجود دارد :کارگران مزدبگسر در مسان تمامد عااصییر و
نسرو ای جامعهی سیرمایهداری ضیرورتا بهعاوان کاشگران پویای سساسد در بلوغ و
زوال سیرمایهداری عما مدکااد» ( .)161 ,1126مسلز مدنویسد واداران این نظر «با
قدرت از طبقهی کارگر جوام پسشیرف هی سرمایهداری

چون عاما تاریخد یا ح د

بیه عاوان مه ترین عاما در تحول رادیکال اج ماعد یاد مدکااد در برابر دلایا واقعاً
موثر تاریخد که اکاون برخلاف این ان ظار گوا د مدد اد».)1121 ;652(.
 -6بهعاوان یک اشییاره کوتاه به تمامد این موضییوعات در پسوند با مفهوم«م افسزیک
کار» به مسلدباند مراجعه کاسد
Miliband, 1191, 15, 11; 1111, 11.
-1در مورد مفهوم طبقهی عام به نظر مدرسد که اخ لاف سسس ماتسک یا قابا ملاحظهای
بسن مارکس و انگلس وجود نداشی ه باشد ،به مسن دلسا من در بحث از این مفهوم و
ن ایج آن به آثار ر دو م فکر اشاره مدکا  .اما اگر مقالهی من غالباً بر مارکس تکسه
مدکاد به این دلسا است که او نسبت به انگلس به شکا وسس تری این مفهوم را بهکار
برده اسیت .بهعلاوه انگلس خود در مقدمهی سیال  1999بر مانسفست کمونسست ( b,
 )1112511اشاره مدکاد در اب دا مارکس باند شکا دادن به مفهوم «طبقهی عام» بوده
است.
-1برای اشاره و بحث صریح در باب این مفهوم مراجعه کاسد به:
Avineri, 1129, 51–26; Draper, 1111, 111–1; 1119, 12–16; Miliband,
1191, 11; Cunningham, 1111, 61; Townshend, 1112, 5; Ahmad,
1111, 11–11; Eagleton, 6226; and Callinicos, 6222, 11–15, 611–656.
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چاد تن از مفسییران (بهعاوان نمونه آویاری ،احمد و ایگل ون) با بددق د این مفهوم را
تعریف مدکااید ،مانگونه که مکفرسییون در اشییاره به کانساگهام مسن کار را
مدکاد.
-5من از این نحوهی بسان اسی فاده مدکا تا پدیده اید نظسر س پدرسالاری و نژادی
را از سیی

یاید کیه باسیاد طبقاتد دارند م مایز کا  .مطمئاا اصییطلاح «غسرطبقه»

گمراهکااده اسییت ،چون سیی پدرسییالارانه و نژادی غالباً سییلطه «طبقاتد» را
دربرمدگسرد ،و برای ماظور کاوند ما امکاند معقول به نظر مدرسد.
-2مقایسه کاسد با «مقدمه»ی مارکس بر:
Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Law
«چون انقلیاب یک ملت و ر اید یک طبقهی ویژه از جامعهی مدند ،بهطور
موجب بهرسیمست شیااخ ه شدن یک رس هی اج ماعد

زمان،

چون رس های از کا جامعه

مدشییود .)Marx, 1115a, 195( »...کلمهی «ملت» در اینجا ترجمه کلمه آلماند
( )”die Revolution eines Volkes“( )Volkاسیت .از م ن این فراز بهروشاد
بر مدآید که «ملت» را باید از حسث سییساسیید-نهادی فهمسد ،نه بهعاوان یک مفهوم
قومد-تاریخد.
-1مقایسیه کاسد با «مقدمه»ی انگلس بر چاپ آلماند مانسفست کمونسست سال 1991
( .)1112a, 119اشییاره به این نک ه با ارزش اسییت که انگلس مفهوم طبقهی عام را -
گرچه بدون اسی فاده از این اصیطلاح  -بهعاوان عاصری از «گزارهی اصلد» یا «فکر
اصلد» مانسفست قلمداد مدکاد(.)1112b, 511; 1112a, 119
«-9پرول یارییا...تاها با الغای خود و نسروی مقابا خود به پسروزی مدرسیید» [یعاد
مالکست خصوصد] ( .) (Marx and Engels, 1115, 12مدتوان اس دلال ارائه شده
در اینجا را به شیکا زیر صیورتبادی کرد .پرول اریا بدون اسی ممار شدن نمدتواند
وجود داشی ه باشید .چون اسی ممار عاصر سازندهی سرشت پرول اریاست ،پرول اریا تا
زماندکه اسی ممار مدشییود

چاان به وجود خود ادامه مدد د .باابراین ،تاها راه برای
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پرول اریا در محو اس ممار خود  -یعاد به ر اید دست مدیابد  -الغای خود اوست کاد،
یعاد کارگران باید دیگر پرول اریا نباشاد.
- bender, 1199, 19 and Simon, 1111, 61.1
بایدر بر این نک ه تکسه مدکاد ،اما توضییسح این نک ه را فراموش مدکاد که چهگونه
ر اید پرول اریا به ر اید عمومد مدانجامد.
-12آویاری بهشیکا سودمادی به تفاوت بسن «طبقه در حال عروج» و «طبقه در حال
زوال» اشاره مدکاد(این اصطلاحات غالباً در پسوند با تحلسا اج ماعد مارکس و انگلس
بیهکار مدرود) که اخ لاف بسن این دو با «ادعای عامست» رابطه دارد و این که این
اصطلاحات «مع بر و واقعد» س اد یا نه (.)cf. Sacristán, 1191, 629 ;59 ,1129
در این تفسسر «طبقهی در حال عروج» اساساً م رادف «طبقهی عام» است.
-11در این مقاله اصطلاح «س »« ،اس ممار» و «سلطه» را با دقت کاما بهکار نمدبرم
( مانگونه که مارکس و انگلس چاسن مدکااد) و تلاشد برای تعریف این اصطلاحات
و مرز ای کاربرد آن انجام نمدد  .افزون بر این ،در صییفحات بعدی گا د تاها به
«سیی » اشییاره مدکا و آن را بهعاوان اصییطلاحد به کار مدبرم که دربرگسرندهی
«اس ممار» و «سلطه»

ست .برای اینکه از تکرار بسش از حد پر سز کا .

-16تری ایگل ون در ک اب اخسرش «چرا مارکس حق داشت» بهدرس د اشاره مدکاد
کیه میارکس اعضییای طبقهی کارگر را

چون «عاملان ر اید عمومد» مدپادارد

( )125 ,6211و ح د مدپذیرد که سیی طبقاتد به حفظ نژادپرسیی د و پدرسییالاری
کمک مدکاد ( .)122 ,6211مانگونه که خوا س دید این دلسلد اسییت برای موجه
بودن «ر اید عام» .اما ایگل ون توضییسح نمدد د که چرا ر اید پرول اریا م ضییمن
ر یاید عمومد اسییت (از ماظر میارکس و انگلس) ،و ملاحظهی خود را به این امر
محدود مدکاد که افراد اگامد که «از قسدوباد طبقهی اج ماعد آزاد شییوند»« ،قادر
به شکوفاید خود خوا اد بود»(.)121
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-11ماظور من این نسسییت که این ا تاها مفاسیید یا زیان اید سیی اد که مدتوان به
سرمایهداری نسبت داد ،نک هی بسشتر این است که در رابطه با این اس دلال ویژه زیان
محسوب مدشوند.
-11غالباً فراموش مدشود که انگلس در آن د دوریاگ مدگوید الغای طبقات

چاسن

به ر اید اخلاقد مدانجامد و برای نخس ی سن بار «یک اخلاقسات واقعاً انسییاند را ممکن
مدسازد که از تخاص طبقاتد و خاطرهی ذ اد آن برتر است» ()99 ,1191
-15سیوسیسالسسی و کمونسس به سرمایهداران نسز کمک مدکاد .الب ه نه در نقششان
چون سییرمایهدار .دلسا آن اگر پسشفرض ای مارکس و انگلس دربارهی تکاما
سیرمایهداری درسیت باشد صرفاً یا ح د مقدم اً این نسست که بسساری از سرمایهداران
سرانجام در اثر رقابت ورشکست مدشوند ،شرکت ا ثبات مد یاباد و کا رل دولت بر
برخد از صیاای افزایش مدیابد بلکه دلسا اصییلد بسش تر این اسییت که سرمایهداری
دربرگسرندهی درجهی قابا ملاحظهای از بسگانگد برای خود سرمایهداران است ( see,
 .)e.g., Marx and Engels, 1115, 12برای نقاقول در این مورد مراجعه کاسد به
انگلس م أخر که یادآوری مدکاد که کمونسسیی به نف سییرمایهداران نسز سییت(.
).Engels, 1112c, 111
-12تا آنجا که سیرمایهداری به خود سیرمایهداران آسیسب مدرساند ،عموم ًا به دلسلد
کاملاً م فاوت است (به زیرنویس پسشسن مراجعه کاسد).
 -11توجه داشی ه باشیسد که چهگونه این اس دلال با یک مورد اساساً اس راتژیک برای
ا مست کار سییازمانیاف ه برای ر برنامهای در جهت تحول رادیکال اج ماعد تفاوت
دارد .به قول مسلدباند ،اس دلال اخسر به این معااست که «بدون سازمانیابد جابش ای
کارگری بهعاوان نسرو ای سیساسید ،نمدتوان نظ اج ماعد مسیلط را از حسث باسادی
مورد چالش قرار داد ،چون طبقهی کارگر سییازمانیاف ه نسییبت به نسرو ای اج ماعد
دیگر از نسروی بیالقوه ،انسییجیام و ظرفست بسشتری برای تحول اج ماعد برخوردار
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اسییت»Miliband, 1191, 112; cf. Anderson, 1191, 12–11; Wood, ( .
 )1192, 15, 199–12در حالد که این اسیی دلال بهدرسیی د بر ا مست بسییسج طبقهی
کارگر تأکسد مدکاد ،اما با بدیهد انگاشی ن این امر که سیوسسالسس /کمونسس به نف
تمامد جامعه خوا د بود ،ناقص باقد مدماند.
 -19در کاار فقدان بسکاری و عواما دیگر این دلسلد اسییت که اسیی ممار جاسیید در
جوام بدطبقه نادر خوا د بود.
-11آویاری بهدرسیی د مدگوید «بردگد پرول اریا الگوید برای تمام اشییکال انقساد
انسیاند محسوب مدشود» .یکد از موارد اس فادهی نسب ا مشهور تز مارکس را مدتوان
در نظر او دربارهی فحشیا مشیا ده کرد «فحشیا صیرفاً شکا ویژهای از آن فحشای
عمومد است که کارگران در آن گرف ار اند».
-62این کا رل طبق نظر ارتمن «با حذف زنان از دسی رسیید به مااب مولد اق صادی
لازم و محدود کردن جاسست آن ا حفظ مدشود».
-61در این زمساه باید به خاطر داشییت که جوام سییوسییسالسسی د و کمونسسی د برای
رضییایتبخش کردن و جاذبهی بسشتر تمامد انواع کار از نسرو ای مولده بهرهکشید
مدکااد.
-66طبق نظر کیانساگهام «این دیدگاه به عملکردی طبقاتد-تقلساگرایانه مدانجامد ،و
آن را تقوییت مدکاید .نسرو یای دموکراتسک را تجزیه مدکاد و موجب انحراف از
کشییف ریشییه ای مشییکلاتد نظسر نژادپرسیی د ،ملدگراید افراطد ،پسشداوری ای
جاسگرایانه و غسر جاسگرایانه و نظایر آن مدشود ،و علا این انحرافات را حفظ و
تحکس مدکاد ،و ح د موجب پسدایش چاسن رویکرد اید در طبقهی کارگر و طبقات
دیگر مدشود».
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