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 : علیه ورکریسم ی طبقاتیمبارزهو  ایپرولتار

 

 صمد کامیار 

 

 ردبُش یپ یبرا ییبهانه ای کاری درفش پ یْوژدئولیا ایپرولتار یبرا

 1. خودِ هدف و سالح است  کهبل ست،ی ن شیهاهدف

 

رابطه  یاساس  یها پرسش   ن یا  به  هاستی کمون  پاسخ با  هاستی کمون  انی م  یکه  چگونه  طبقه  تشک  و  ؟باشد  دیو    الت ی شکل 

با    یو ارتباط   وندیکارگر چگونه پ  یطبقه  یروزمره  ی. مبارزهخوردیگره م  یگرید  یهابه پاسخ به پرسش   ؟چگونه  شانیحزب

پ داراست؟  انقالب  مع  یانضمام  ی خواسته  کی  ان ی م  وندی امر  تار  ن یو  مس  قیاز طر  ست؟ی چ  ایپرولتار  یخ یبا رسالت    یری چه 

برهاند؟    آن  یِداریو پد  کیدئولوژیا  ی خارج شده و خود را از آگاه  ییبورژوا  یمدن  یقادر خواهد شد از دل جامعه  ایپرولتار

و    ن یمع  خاًی تار مناسبات  کی   چونهم  یعنی  هست،  که  گونههمان قتاًی حق را ییبورژوا  ی جامعه  ت ی واقع   تواندیچگونه م  ایپرولتار

درک کند؟ پاسخ به   ،2«است  شده  لی تحم  عتی طب  یسو   از  که  یهیبد  یضرورت»  ای  یعمل انسان  یِخی تارفراچون خصلت  نه هم

خواهد   ن ییکارگران را تع  یروزمره  یو مبارزه یبا جنبش کارگر شانسبت در یستی کمون "کرددیباچه"  یفحواها پرسش  ن یا

  ی زی چ   یمدن  ی جامعهو    ایپرولتار  ان ی م  نسبتِ  فی تکل   ن ییتع   رامون ی پ  انیدر جر  بحثِ  در  مداخله  ضرورت   ،لی دل ن ی هم کرد. به

 بتواند از آن چشم بپوشد.   یصادق  ستی کمون  چی که ه  ستی ن

 حیتشر  با و  کندیم ی بازشناس م سیورکر و  ی طلب فرصت جنس  از  را   یشات یگرا متن . بحث نی ا به ورود ی برا ست یتالش  متن ن یا

  مشخص  طوربه متن. ابدیب ش یخو   بحث یبرا ی گاهتا آغاز کوشدیم شات،یگرا ن ی ا ینظر و یمفهوم ورصُ نیترروشن  ییِابتدا

  پرداخته   ،نظرگاه خود   ن ییو تب  حیتشر  ی واسطه  به  عمدتاً   هم آنو    ، نظرگاه  کینقد    به  که بل  ، نشده  نوشته  یگری د  متن   نقد   در

 .است

  ان ی م  که   ستیشکاف   همان  است،   نموده  رخ  یمدن  ی جامعه  با   نسبتش   در  ا یپرولتار  خصلت  سر  بر  بحث  انیجر  در  که  یشکاف 

بودنمود  رخ  هاکیمنشو  و  هاکیبلشو همان  ؛ه    همان  و  شودیم  ن ییتب  "کرد  دیباچه"  در  ن یلن  توسط  که  ستیشکاف   هکذا 

 
در همین ابتدا الزم به ذکر است که تمامی کلمات داخل ][ و تمام تأکیدها و نیز    . 185  ص  مار،ی بوت  نده،یپو   جعفر  محمد  لوکاچ،  جورج  ،یطبقات  یآگاه  و   خیتار  1

 ها در سرتاسر متن از سوی نگارنده هستند. نویسیبرجسته
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به   ی گام جدال  ن ی که در ا ستیسخت در انتظار کسان ی. عقوبتسازدیرا از هم جدا م  دی سرخ و سف  ت،یدر نها که ست یشکاف 

لن   ستی که خود را کمون  یاشتباه بردارند. از نظر کس   خ یدر تار  زی چ  چی ه  داند،یم  ا یپرولتار  یخ یرا آموزگار و رهبر تار  ن یو 

  که بود  هر آن کس خواهد  قْی غر  ان ی م  ن ی در ا  ؛کند اتخاذ یکیبلشوضدِّ  ی موضعاز آن باشد که   ترو دردناک  ترن یننگ  تواندینم

  نیگ سهم  و  حساس  ینبرد  رو  ن ی ا  از.  را  لوکاچ   بعد  روز   و  نی لن  فردا  و  شودیم  منکر  را  یگرامش  امروز  کند،  پشت  سمی کمون   به

بحث خود و بحث مقابل    به   تینهایب  ی ت یحساس  با و    میگذشته جمع کن  چندبرابرِ  را  مانحواس  تا  کندیم  جاب یا  که   است  انهی م  در

دو    یخی تار   جینتا  ،می شیندای ب   انه ی خاورم  و  رانیا  در  سمی کمون  یورَش ی پ  یبرا  را  شانیهاداللت  و  می کن  یابیارز  را  بحثهر 

 . گرددیممکن م حی که قضاوت صح  است قیطر ن ی ا از. تنها میشناس باز

 

 بحث  به   ورود

تمام   استداللیْ لحاظبه که کندیم عرضه یمدن یجامعهرا در مورد  یبحث "ی کارگر سمی برالی ل  نقد" یجزوهدر  ن یخاکب خسرو

بعد نسبت    ییهاآن  یِمباحث  جامعه  ایپرولتار  انی م  یمطرودبودگکه  میرا    یمدن  یو  اندک  ،کننداِقامه   آن   بر  یزی چ  ،یجز 

  صرفاً   ارزش  قانون  یلوا   تحت  که  ها،کاال  صاحبان »  دی تول  یطهی ح  به  ورود  و  گردش  ی طهی ح   از  خروج  با  سدینویم  او.  اندفزودهی ن

بورژوا.    یروی ن  داریخر  ایفروشنده    نکیا  ،بودند  ها کاال  صاحبان پرولتر و  قوان  یمدن  یجامعهکارند:    از   هابرابر  یمبادله  ن یبا 

  یمارکس و جمله  از  اول  یجمله  3«.یطبقات   ی مبارزه:  کندیم  حُکم  یگرید  زی چ   جا ن ی ا  پس   است،  عاجز  دو  ن ی ا  انی م  کردنحُکم

  هاارزهم  یمبادله  ماندن،زنده  یبرا  اجبار  به  فروش  یبرا  یآزاد»  دی تول  یطهی ح  به  ورود  با:  سدینو یاو م  4خودش است.   ری دوم تفس

خواهیم دید که از    ،بیترتن یبد  5«.شودیم  لیتبد  ری غ  ینشدهپرداخت  کار  تصاحب  حق  به  تیمالک   و  یاضاف  کار  استخراج  به

  یی کاال یمبادله ن یچرا که اصاًل قوان ،شوندیم داریپد واسطهیب کهبل دهندیرخ م  هان ی نه تنها ا یدی در واحد تولنظر خاکبین، 

قانون ارزش   ن  جاآنو  عل  ایپرولتار  تیفعال  جاآنو    شوندیم  نقض  ن یقوان  ن یا  ؛ستی صادق    جاآنبوده،    یمدن  یجامعه  ه یذاتاً 

   .حاکم است ی طبقات یمبارزه

و   د ی تول یطهی در ح  ردبَیکه گمان م ابدییم  یمدن  یخارج از جامعه  واسطه یرا ب  دارهیکارگر و سرما  انی قهر م   جا آناز    ن یخاکب 

  دار هیسرما  هیو در واقع نبرد کارگر عل  « ستندی ن  ارزش  منطق  یلوا   تحت»  ن یشی پ  یهاصاحبان کاال  گری مبادله د  یطهی خارج از ح 

  .است  یطبقات  یمبارزه  لی دلن یهم به  و  ارزش  منطق  هی عل  نبرد  ،یی بورژوا  دی تول  یاجتماع  مناسبات  هیعل  کارگر  نبرد  خودیخودبه

 
 . 9ص   منتشره در فضای مجازی، ن،یخاکب خسرو ،یکارگر سمیبرالی ل نقد 3

 . است شده   معنا آن بر یمبتن کیپرات و ی مدن یجامعه با  تشیضد در نیخاکب  یبرا و جانیا در اما. اندبرده  کار به یمتفاوت یمعان در را  یطبقات  یمبارزه  د،ی کن دقت 4
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  وجود  هیسرما نظم هی عل یزی چ  خودیخودبه روزمره یمبارزه  در که  داد می خواه  نشان کراتبه ترنادرست است. جلو یبحث  ن یا

  سوی به  اشین یع  یِری سوگ  که  ی ایمبارزات  وستاریپ  کیدر    حضوربدون    یعنی  خود یخودبه  دارهیسرما  ه ی عل   کارگر  رزم.  ندارد

اثر   ییْبورژوا  ی جامعه ی ن یو ع  یذهن  دی جز بازتول  ،اشژهیو  تین یع  در   ا، یپرولتار  ی آگاهانه  تی فعالبدون    نی چنهمو   است   انقالب

مناسبات    یروزمره  دی از بازتول   یبخش  عنوانبهاز بودن    تواندینمروزمره    یمبارزه  یژهیو  تی نی ع  ،در واقع  ندارد.  یگرید  یخ یتار

امر   یورا   درنتیجهو    درک  یتحول اجتماع  ندیفرآ  تی از کل   یا مرحله  عنوانبه  ایکه توسط پرولتارمگر آن  زند،  تن  ییبورژوا

 گردد.  یروزمره سازمانده

  ی عنی  ،دیکه با  گونههمانرا    یطبقات   یو مبارزه  داندیم  ی طبقات  یرا مبارزه  دارانهیکارگران و سرما  ان ی قهر م  کهیهنگام  ن یخاکب 

زمان کار    ن یتع   یبراکه قانون مبادله    ستی صرفاً مسئله آن ن  گری. دگذاردیم  رونی پا را از بحث مارکس ب  ،یمدن  یجامعه  هی عل

به    ها یمندقانون  نیا  ه ی عل   یو عمل  شودینقض م  نیقوان  نی ا  که  ست یمعن  بدانبحث او    که بل  ،کندینم  ی روشن   حُکم روزانه  

  ،شود  بدل  یطبقات  یمبارزه   ت یتمام  از   یاوهله  به  تواند یم  که   را  یا روزمره   یمبارزه   او.  افتدیم  انیجر

و    ییمناسبات بورژوا  ت ی با تمام  تیدر جهت ضدّ  خود یخود بهو    واسطهیچرا که آن را ب  خواندیم  ی طبقات  ی مبارزه  واسطه یب

که    جاآنو    است  یگ وارهشئ  ی طهی ح  و  ارزش  منطق  تی حاکم  ،یمدن  یجامعه  ی طهی مبادله ح  ی طهیح  ییگو  .ندی بیذات آن م 

  بازتاب   دارهیکارگر و سرما  انیدر جدال م  و  گرددیم  انینما  یمدن  یجامعهنقض    می شویم  دی تول  ی طهی مبادله وارد ح   یطهی از ح 

  ی جامعه  ییگو»که    یابه گونه  مبارزه گذارده است،  دانی اش پا به ممنافع روزمره   یصرفاً برا  ایپرولتار  کههنگامیآن هم    ،ابدییم

 6«نبوده است.  ش یب یکذب ز ی نخست ن یاز همان وهله یمدن

  یشکل  ن یگزی جا  دهد،یم  حی توض  تالیکاپ  در  مارکس   که  گونهآن  ،رسدیم  تی واقع  به  هینظر  آن  قیطر  از  که  را  یشکل  ن یخاکب 

میان بورژوازی  ی  روزمره  قهر در واسطهیب  ذات  او  نزد  ، بی ترتن یبد  . شودیآگاه م   ت ی طبقه به واقع   ک یآن    ق یکه از طر کندیم

  ارزش   تضاد   به  آغشته  ابتدا  همان  از  که  است  ذات   سطح  افزا،خودارزش  ارزش  مثابه به  هیسرمااما    .دوشیم  "نمودار"و پرولتاریا  

 : هیسرما یعنیسطح ذات،  ن ینظر مارکس، ا از. است مبادله ارزش و یمصرف

ب  ایمحصول و پول،    یِانج ی میب  وحدت  هیسرما  قرار،ن یبد.  است  گردش  و  دی تول  <یانجی میب  وحدت>بهتر،    یانی به 

  نیبنابرا  و  ن ی متع   کهـ  یوحدت  ن ی چن  مثابهبه  کهن یا  از  است  عبارت  اشن یتکو  و  واسطهیب  ست یامر  خودیخودبه

 7.کند  یسپر و برنشاند را خود ـاست شده وضع ساده  یرابطه چونهم

 
 . 10ص   ،همان ،یکارگر سمیبرالی ل نقد 6

 . 252  ص تا،ی اله  ،یمرتضو  حسن و یخسرو  کمال  مارکس، کارل  سه،یگروندر 7
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  گردش،   و  دی تول   ساحت  دو  هر   از  است  منبعث  دارْیپد  ؛گردش  و  دی تول   یها ساحت  از  ز، وحدتییمتما  ستیت یکل  هیسرما  یعن ی

  ،یمدن  یجامعه  ی منزلهگردش به  یاقامه  و  دی تول   ساحت  داریپد  عنوانبه  گردش  یتلق باشد.    د ی تول   دارِیپد  گردشْ  کهن یا  نه  و

 .  است مارکس  یک یالکت ید مباحث  از یصور درک وانگارانه ساده سمی فرمال کی

 و  دارهیسرما  انی م  یمبادله  در  و  داریپد  سطح  در  اما.  ندیآفریم  یاست که ارزش اضاف   ییکار کاال  یروی ن»  :سدینویم  ن یخاکب  

است    یمدن  ی جامعهاست درون  هگردش و مبادل   یطهی که کارگر در ح جاآن  تا از نظر او    8«.ستی کار ن  یروی از ن   یسخن  کارگر

و   ستی ن یمدن یجامعهدرون  گری د گرددیآغاز م ،دو حق انی م قهر همان ای ،دارهیکارگر و سرما انی که جدال مییاجناما از آ

  گردد یم  انیع  واسطه یو ب  خودیخود بهکار بودن    یروی ن  یاوالً فروشنده  د ی تول  یدر وهله  کندیاو گمان م  . از آن است  رونی ب

  یانقالب   ندیفرآ تیکه تنها در نها  چهآن  .شود  پرتاب  یمدن  یجامعه از  خارج به  ایپرولتار  تا  ستیکاف  یآگاه  سطح  ن یهم  اًی و ثان

به خصلت    هاستیورکر  یبرا  ،یاستثمار و نظام استثمار  هی عل  ا ینزاع پرولتار  یعن ی  دینمایرخ م  ایو پرولتار  یبورژواز  انی در نزاع م

  و  داریخر  آن  در  که   است  یا مبادله  تنها   ن یا»  :دیگویم  بارهاین راسخ در    .گرددیبدل م  دارهیکارگر و سرما  انی قهر م  یِاکنون 

  در   یعضو  ایکه پرولتار  جاستن یا...    استشده  حک  آن  یپا  در  مبادله  قانون  مهر  که  کنندیم  استناد  یحق  به  دو  هر  فروشنده

  9.« است  برآمده  جامعه  آن  ن یادیبن  روابط  آن  از  که  کند  استناد  یحق  به  تواندینم  دارهیسرما  با  نزاعش   دراست که    یمدن  یجامعه

  و  دارهیسرما  ،که هردو  جاآناز   هم، از نظر راسخ  .گرددیم  بدل  یمدن  یجامعه  عضونا  به   ایپرولتار  او  نظرگاه  در  ل،یدلن یهمبه  و

  ، ییبورژوا حق  به استناد  امکان عدم  ن یا . ستی قانون مبادله قابل استناد ن گری پس د به قانون مبادله رجوع کنند توانندیم کارگر،

  ی طبقات  یمبارزهبه    نی خاکب  نزد  را   دار هیکارگر و سرما  انی قهر م  است که   یانهی زم   همان  ،منطق ارزش  یطهی بودن از ح  " خارج"  ای

ایشاناز آن  .همان بحث است  ری بحث راسخ تفس  ،درواقع  ؛کرد  بدل مبارزه  یدرازدامن   ندیحاصل فرآ  چهآنهر    جا که    ی از 

  ایتوانست پرولتار  دن نخواه  تنهانهگاه  آن  گیرندمیحاضر در نظر  ویّح   ی واسطهیب  یدادهش ی پ  عنوانبهاکنون  را از هم  ست یانقالب 

تثب   یعامل  کهبل  دن کن   یاری  اشیانقالب  یرا در انکشاف مبارزه   حُکمِ   ن ی خاکب  و  راسخ  .اَندبدل  یکنون   تی وضع  تیدر جهت 

  ن ی ا  یواسطهیب  و  زیمتما  یِخی تار  تیف یک یمعنابه  را کار  زمان نیی تع  یبرا  دارهیسرما  و  گررکا  ان ی م   مبادله  قانون  نکردن  مشخص

  توسط   نکردن  مشخص  حُکمِ که  کنندیم  گمان  هاآن.  کنندیم  ری تفس درک و   ییبورژوا  استیس  و  یدئولوژیا  با  تش یو ضدّ  قهر

  نیو از ا  شود یبه استثمار آگاه م   دی تول  ی هوهل  در  حضور  یط   او   که   است  لیدل  نیا  به   دار هیسرما  و   کارگر  انی م   مبادله  قانون

  ت یضدّ  موجب  خود  یبه نوبه  ن یا  و  گنجد،ینم  ییکاال  یدرون قانون مبادله  شودیاو طلب م  یکه از سو   ین یادیجهت حق بن 

به خارج از    شود،یمواجه م  دارهیکه با سرما  گاهآن  اش،روزمره  یمبارزهدر    ایپرولتار  پس .  گرددیبا منطق ارزش م   ایپرولتار

 .  شودیم طرد یمدن یجامعه

 
 . 11ص   ،همان ،یکارگر سمیبرالی ل نقد 8

 . 3ص   منتشره در فضای مجازی، راسخ، روزبه ها،سنگر میتحک  9
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 داریپد  استثمار   ، شودیم  نقض  یبرابر  و  ی آزاد  دار هیسرما  و  گرر کا  ان ی م:  میی بگو  دیبا  م ی کن  یبندجمع را  نظراتشان  م یبخواه  اگر

  ی جامعه  درنتیجه  و  ستی ن  استناد  قابل  هم  ییکاال  یمبادله  ن ی قوان   پس   ،ستی حاکم ن  ییکاال  یمبادله  ن یقوان  درنتیجهو    گرددیم

به قانون ارزش، قانون    تواندیزور نم   نیکه ا  ییجاآنزور حاکم است، از    ایو پرولتار  یبورژواز  ان ی م  ؛ست ی هم حاکم ن  یمدن

  ،گنجدینم  یمدن  یجامعهدر    عتاً ی است و طب  یطبقات   یمبارزه  خودیخودبهاستناد کند    یمدن  یجامعههمان    ای  ییکاال  یمبادله

  تواندینم  دارهیسرما  هی کارگر عل  یمبارزه  هاآن  یبرا  بی ترت ن یبد  .شودیم  انی کار بودن و استثمار ع  یروی ن  یفروشنده  آن  لیذ  و

مبارزه  کهبل  ،باشد  یمدن  یجامعه  یهادر چارچوب  یاجتماع  یمبارزه توسط جنبش  کی دار  ی کارگران علیه سرمایهگویی 

  .معناستیب  یکارگر  ییگراجنبشها  آن  یبرا  .رفته استچارچوب فراتر   نیاز ا  اشژهیو  ی نی ع   طیشرا یواسطهبه  پیشاپیش 

آن گرا  کیها  نزد  و  بال  نیتکو  ش ی گرا  وامکان    ی عن ی  ،ین یع  شی امکان    یتی فعل به    انقالب   سوی به  یکارگر  جنبش    دنِی و 

  ن یهم  حیصح  ردبُش ی پ  ها آن  یبرا   ناچار به  ،لیدلن یهمبه  .گرددیبدل م  ایپرولتار  یروزمره  ی در آگاه  ،یو انقالب   موجود ش ی ازپ

د  ن یچن هم.  بود  خواهد  هم  انقالب  ردبُش ی پ  خودبهخود  ،تش ینها  تا  روزمره  یمبارزه ان  دیاز    ی گررکا  جنبش   رافاتحآنان 

.  داردیم  باز  یورَش ی پ  از  لزوماً  روزمره  سطح  همان  در  را  جنبش   ن یاو    شودیم  یوارد جنبش کارگر  رونی ست که از بیانحرافات 

  با   همآن  ،نی خاکب  و   راسخ.  شودیم   فروکاسته  گران رکا  یروزمره  یمبارزه  یربَش یپ  به  ها ستی کمون  نقش  ب ی ترتن یبد

بازشناس  ،ییبورژوا  یجامعه  کیدئولوژیا  داریپد  یعن ی  ،یمدن  یجامعه  اشتباه،  یایبندصورت اشتبا  کنندیم  یرا    هاما 

مبارز  شانمضاعف به  که  است  آن  ب  بخشندیم  یکارگر خصلت  یطبقه  یروزمره  یهدر  ت  واسطهیکه  بدون    ی آگاه  نی یعو 

 .دارد یانقالب ذاتاً یخصلت ،دارد انیمبارزه درون آن جر  آنکه   یت ی تمام  کردنلحاظبدون  ،مشخصش

چه قهر    م ی ده یکرده و نشان م   یرا بررس   ییبورژوا  ی . ابتدا دو سطح قهر در جامعهمیکن یشان مواجهه مبا بحث  قدمبهقدم  ما

  یِری گیپ  تی نی کرد که اوالً ع   میاستدالل خواه  سپس   .کندینم  یمدن  یجامعه  مخروجرا    ایپرولتار  یو چه قهر فرااقتصاد  یاقتصاد

  د ی واره را بازتولشئ  یآگاه  که بل  ،گرددینم  ن یراست  یطبقات  یمنجر به آگاه   خودیخودبه  ای پرولتار  یبرا  یو جزئ  دامر منفر

بحث    به  اشکار بودن  یروی ن  یبه فروشنده  ،ش ی خو  نیروی کار  بودنکاال  به  ایپرولتار  یدر باب آگاه  ،مرحله  ن یا  از  پس .  کندیم

  خودیخودبه  اًی و ثان  شودیحاصل نم  ایپرولتار  یآگاهانه  تیفعال   قیهم جز از طر  یآگاه   ن یاوالً ا  میدهیو نشان م  میپردازیم

  ی جامعهاز  ایکه خروج پرولتار میدهیدر انتها نشان م .ستی ن دارا  را یمدن یجامعه با نسبت در ایپرولتار ساختن مخروج تیکفا

نت  یمدن در  نشان  گردد یم  ممکن   یندیفرآ  چه  ی طآن    یالغا  جه یو  با  را  بحثمان  نتاو  و    یتسیورکردرک    یاس ی س  ج یدادن 

   .میکن یم یبندجمع  یمدن یجامعهو  ا یپرولتار یرابطهطلبانه از فرصت
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 ی مدن  یجامعه  و  وارگی، طبیعت دیتول

  که یهنگام و  است صادق یمدن ی جامعه  ن یقوان م،ی دار قرار  گردش یطهی که در بازار، در ح جاآنتا   راسخ و نیخاکب   ظرنبه بنا

م  ییبورژوا  ی جامعه  قت ی حق  که بل  ، ن یعامل  ی چهره  ریی تغ   ضمن   تنها نه  می شویم  د ی تول  یطهی ح   وارد   نیقوان  و   شودیآشکار 

  ی جامعه  در که را یمتفاوت   تأثرات  و  ری تأث  که آن  از   شی پ  10.دشویم  ثابت   آن  کذب   بیترتن یبد  و  شوندینقض م  ی مدن  یجامعه

 . می بحث کن یمدن یجامعهدرباب مفهوم  یکم  دی اجازه ده  می کن  یبررس شودیوارد م ایبر پرولتار ییبورژوا

ما    بندد،یرخت م  یآلمان  یدئولوژیمتون مارکس پس از ا  از  ییبورژوا  یجامعه  داریپد  یدر معنا  یمدن  ی که جامعه  جاآن  از

به آن  حفظ  ضمن  مفهومهم  کرده  ج،یرا  یعنوان  ا  می اتالش  محتوا  ن یتا  با  را  باب    ن یترشرفتهی پ  یمفهوم  در  مارکس  آثار 

.  میپُر کن   یستی مارکس   یرا با محتوا  آن  ستیبایم  میکن   حفظ  را   یمدن  یجامعه  مفهوم  میبخواه  ما  اگر.  می پر کن  یاس ی اقتصادس

آن،    نیتریاهیپا  در  صرفاً  اما  ،یتمامبه  ییبورژوا  یدئولوژیا  یرندهی دربرگ   ستیبایم  یمدن  یجامعه   ی وهله  در  یعن یسطح 

  ی جامعه  ب ی ترت ن یبد.  رسدیم  خود   یینها  تکامل  به   تال ی کاپ   در  یی بورژوا  یدئولوژیا  یساختار  خصلت  کشف .  باشد  اشیماد

و    وارهعتی طب  ن یقوان  سطح  با  شد  خواهد  معادل  میری بگ  نظر  در   ییبورژوا  یجامعه  کیدئولوژِی ا  داریپد  معادل  اگر  را  یمدن

نه با    جان ی. ااندیاجتماع   مناسبات  از  یناش  که  ستیمناسبات   آن  شدنوارهعتی خصلت طب  ن ی هم  زی ن   اشیدئولوژیو ا  ؛وارهشئ

اجزا حضور    ن یا  یتمام  یکه ورا  میهست   روروبه  مندقانون  یتی تمامبا    کهبلو بنتام    تی مالک  ،یبرابر  ،یاز همِ آزاد  یجدا  یهااِلمان

است    ییبورژوا  یجامعه  کیدئولوژیمفهوم خصلت ا  ،می گفت  چهآن.  کندیرسوخ م  ییبورژوا  یجامعه  نی و در ذهن و ع   دارد

  یتوانست ضمن تعهد به مباحث مارکس مفهوم جامعه  میاست که خواه  صورتن ی. فقط بدشودیظاهر م  تالی که در کاپ  گونهآن

از   ا یبودن پرولتارخارج  ،صورتن ی ا در درواقع،. می کن حفظ شود،یم دینزد مارکس متأخر ناپد اشهی اول  یمعنا در را ،که  یمدن

شرح داده   ییکاال  ی وارهعتی طب ن یدر نسبت با قوان  ایپرولتار  یامر روزمره تیضدّ  اینقض    یواسطهبه  ستیبایم  یمدن  ی جامعه

  .شوندینم نقض ایپرولتار با نسبت  در و دی تول  امر با نسبت  در  ن ی قوان  ن ی ا که میکن  اثبات می کنیشود. ما هم در ادامه تالش م

 :سدینویم تالیکاپ اول جلد در "ییافزاارزش  و کار ندیفرآ" فصل در مارکس 

 
  سخت  یرون یب  موانع   ن یا  گاهآن  باشد  کا یسند  قتاًیحق  کایسند  اگر   باشد،  یقیحق  ی کارگر  جنبش  یکارگر  جنبش   اگر  اما  دارد،  وجود  یرونیب  موانع   شانیا  نزد   که  البته  10

واجد    خود یخودبه"  ی انقالب  و  یطبقات یآگاه  بدون  اش یورَشیپ  ی حت  و   کایسند  ،یست یکمون  نیی تبدر    که   د ید  میخواه   جلوتر.  شود  رهیچ  ی درون  ی روین  ن یا  بر  د نبتوان 

 .  ستین  "ارزش 
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نه تنها خاستگاه    کهن یکاال دارد و ا  ن یبود که ا  یاژه یبود ارزش مصرف و  کنندهن یی ( تعدار هیاو )سرما  یبرا  قتاًی حق  چهآن

  در   یوکار توقع دارد.    یروی از ن  دارهیکه سرما  ستیاژهیخدمت و  نیاز خود است. ا  ترش یب  ی منبع ارزش  که بلارزش  

  .کندیم عمل  ییکاال  یمبادله یابد ی هاقانون  طبق  خصوصن یا

  ت ی واقع  ن ی ا  ،است  کار  یروی ن  خود   ارزش  برابر  دو  شود، یم  جادی ا  روز   کی  طول   در  کاریروی ن   مصرف  با  که   یارزش 

 11. است نشده یعدالت یب فروشنده  حق در  وجهچی ه به اما کندیم  داریخر  بی نص  را یاژهیو اقبال

 :سدینویو باز هم م 

  انجام   ی استخراج ارزش اضاف  و  شده است   لیتبد  هیپول به سرما  یعنی]صورت مسئله برآورد شده است    ط یشرا  تمام

 12.است نشده نقض وجهچی ه به هاکاال  ی مبادله بر حاکم  یهاقانونکه   ستیحال  در  ن ی ا و ،[شده است

  یاضاف ارزش  استخراج  و  ییافزا ارزش  ند یفرآ  ضمن   ی عن ی  جان ی ا  که  دیگویم  فراوان  دی تاًک   با  مارکس  مین یبیم  مباحث   ن ی ا  در

  یِ وارگشئ  ی رگی ل چمفصّ  ی صورتاما لوکاچ به  13.شوندینم  نقض   نی قوان   ن ی ا  و  کنندیم  عمل  "یی کاال  یمبادله  یابد  ن یقوان"

 :دهدیم ح ی توض  دی تول ندیرا درون فرآ ایبر پرولتار ییبورژوا یجامعه

برعکس، در    شود؛ینمودار نم  [کار]  ندیفرآ  ن ی مثابه فاعل راستکار به  ندیو نه در رفتارش در فرآ  ینی ع   طوربه  نه  انسان

موجود  ش ی ازپ  یتی صورت واقعنظام به  ن ی است؛ اگنجانده شده  ی کیمکان  ی است که در نظام  یک ی مکان  جزِء  کی  حُکم

کند، در برابر کارگر    پیروی  اشن یاز قوان  ناخواهخواه  دیو با  کندیکه در استقالل کامل از انسان کار م  ،شدهتی و تثب

  ی گرو نظاره ترهرچه کم زی کارگر ن تی کار، فعال ندیفرآ شدنِین یو ماش شدنیعقالن شرفتی گام با پ. همردی گیقرار م

نظاره.  شودیم   ترش یبچه  او هر فرآبرخورد  به  قوان   ینیماش  یندیگرانه  از  پ  نی که  که    یندیفرآ  کند،یم   یروی ثابت 

  انسان   یانجیمیب   برخورد  یاساس  یهامقوله  رد،یپذینم  یری انسان تأث   تی فرد است و از فعال  یمستقل از آگاه 

 
 . 218ص   ،همان ،کمی مجلد ،هیسرما 11

 . 219ص  همان، 12

  ن یقوان"  از  رونیب  به  را  ایپرولتار  بتواند  که  شودینم  داریپد  واسطهیب  جهیدرنت  کند،ینم  نقض   را  ییبورژوا  یبرابر  کار  یرو ین  از  یاضاف  ارزش  استخراج  و  استثمار  13

 . کند پرتاب دی تول "ی عیطب
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 تا  را  زمان  و  کندیم   بدل  مشترک  مخرج  کی   به  را  مکان  و  زمان:  سازدی م  دگرگون  زین  را  ایدن  به

 14. دهدیم دست  از را  خود الی سو  ریپذریی تغ  ،یف یزمان سرشت ک  بی ترتن یبد]...[ .  دهدیم لیتقل مکان سطح

قوان  ب ی ترتن یبد تنها  م   ستیجار  و  یسار  دی تول  یطهی ح  درارزش    ن ینه  خود  سخت  و  سفت  تابع  را  آن    که بل  ، سازدیو 

  ی برخورد  به  زی ن  را  ای دن  به  انسان  برخورد  و  کندی م  زیربه خارج از آن سر  دی تول   یطهی از درون ح  ن یقوان   ن یاز ا  یناش  یِوارگ شئ

  تنها   خیتار  که  چرا ،دهدیرا از دست م ش ی خو  ی خیخصلت تار ش یرو  شِ ی پ   انی انسان نسبت به اع  برخورد   ؛کندیبدل م  یانتزاع

  و  ییبورژوا  یجامعه  خودِ  وارهْشئ  عمل  کهیدرحال  ،است  انیاع  تحول  و  ریی تغ   ازمندی ن  زمان  و  گرددیم  ممکن   زمان  بستر  در

به    و  گرفته  ش ی عمل خو  فرضش یرا پ  ییجهان بورژوا  یستای ا  ساختاربرخورد    نیا  ؛پنداردیم  یع ی طب   یزی چ   را  آن  یمندقانون

  ماًی مستق  که   گاهآن  ی . پس حت کندیدنبال م  ییخود را درون نظم بورژوا  یو تنها منافع جزئ  ستیآگاه ن  خیدر تار  شیخو  ت ی فاعل

  شامل  ز ی ن  را   ایپرولتار  و   یبورژواز  انی م   قهر  قطعاً ن ی ا  و  ، است  آن  یچنبره در  م یرمستق ی غ   ، کندینم   عمل ارزش  قانون   ی لوا  تحت 

 : دهدیم ادامه  لوکاچ. شودیم

  ان ی ب  که  باشدداشته  ـ کارخانه  درون  یحت ـ  یری تأث  ن یچن   تواندیم  یصورت   در  فقط  کارخانه  یابیسازمان  ی درون  شکل  اما

 15. باشد یدارهیسرما  یجامعه  یتمام ساختار یفشرده

  یجامعه  کیدئولوژیساختار ا  یضرور  وستار ی بر پ  د ی تول  یطهیو عمل درون ح   یآگاه   یوارهشئ  خصلت   ن ییتب  از   پس   لوکاچ

  ن ی ا  فتدی از کار ب   ییبورژوا  یجامعه  ک یدئولوژیساختار ا  نی مع   یطهی ح   کی. روشن است که اگر در  کندیم  دی تأک  یی بورژوا

 کرد. کجا کار نخواهد چی ساختار در ه 

 

 ا یپرولتار و  یاقتصاد  قهر 

بن   هی در جلد اول سرما  "کار روزانه" از مارکس در فصل    یقول  نقل بدل شده   هایبدفهم  ن یااز    یار ی بس  انی وجود دارد که به 

به    یهاتسیورکر  دیاست. شا م  قول   نقل   ن ی ا  یِبدفهم   لی دل ما هم  .  شودیم  نقض   دی تول  یطهی ح  در  ی آزاد  که  دن کنیگمان 

 :سدینویم  مارکس 

 
  رامون یپ  کیکوس  بحث  در  و  ترجلو   صرف  یورزدست  به  یانسان  عمل  شدن  بدل   و  مکان  به  زمان  شدنفروکاسته  بدل   بحث.  211ص    ،همان  ،یطبقات  یآگاه  و  خیتار  14

 . شد خواهد تر روشن یانتزاع کار و روزمره  کیپرات
 . 212همان، ص  15
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. در  رسدینظر مکه وارد آن شد، متفاوت بهیبا زمان  د،یآیم  رونی ب  دی تول  ندیکه کارگر ما که از فرآ  می کن  قیتصد  دیبا

مالک در برابر مالک   کیرودررو شده بود،    گرید  ی هامالکان کاال  ری، با سا"کار  یروی ن" یعنوان مالک کاالبهبازار  

  ی از توافق دو اراده  ی ناش  د ی رسینظر مفروخته بود، به  دارهیکارش را به سرما  یروی که بنا به آن او ن  ی. قراردادگرید

  ی عامل"  او  که  شد  معلومشد،    انجاممعامله    کهیبوده است. اما هنگام  دار،یخر  یفروشنده و اراده  یاراده  یعنیآزاد،  

  آن  ی ط  که است یزمان مدت  بفروشد، را  شیخو کار یروی ن  تا  بوده آزاد  آن ی ط  که  یزماناست و مدتنبوده  "آزاد

 16. بفروشد را  آن است مجبور 

  ی استخراج ارزش اضاف   ندیفرآ  ل یذ  ،مارکس  از  نی ش ی پ  یهاقولقلن بنا به    ،یطرف . از  می هست  روروبهمعماگون    ت ی وضع  کی  با

  نقض   اجبار   نیا  ایآ  ؛دارد   وجود  کار  یروی ن  فروش   در   یاجبار او    قول  به   بنا   ی و از طرف  شوندینقض نم  ییکاال  ی مبادله  ن یقوان

اشاره   یاقتصاد  یاجبار به اجبار ن یا جان یا در ؟اندنشده نقض ییالکا یمبادله ن یقوان چگونه پس  ،یآر اگر ست؟ی ن یآزاد آن

  ضمن . تنها در بخش بعد  ستین   ییکاال  یمبادله  یو قانون ابد  "یآزاد "ناقض    یاجبار اقتصاد  ن یچرا ا  می ده یم  حی دارد و توض

و    انی م  یجار  یاقتصادفرا  قهر  انی م  نسبت  دارد،  اشاره  یاقتصادفرا  قهر  به  مشخصاً   که  مارکس   از  یقول   نقل  یارائه کارگر 

 .  داد می خواه   حی توض را  ییبورژوا "دی تول  یعی طب  یهاقانون"و  دارهیسرما

بب  ،مبادله  بودنداوطلبانه  همان  ،یرونی ب  جبر   از  یآزاد  ییبورژوا  یآزاد   که   ،یآزاد  یژهیو  خاًیتار  شکلِ   ن ی ا  ایآ  می نی است. 

   است؟نقض شده ابد،ییم یخود بهخود  یتجل ی اسی و س  یاجتماع  یطهی در ح  ییبورژوا اقتصاد  "یع ی قانون طب " بسط  یانج ی مبه

اقتصاد  .شودیم  زاده  مبادله  ندیفرآ  دل  از  چگونه  یآزاد  که  میدانیم  مارکس   از جبر  م  یاما  عمل  به    کند؟یچگونه  جبر 

  ، است  دی از ابزار تول  کاریروین  ییاز جدا  یکه ناش  جاآن تا به استثمار تن دهد، از    شودیوارد م  ایکه بر پرولتار  یماندن، جبرزنده

  که بلاراده    یِنه تنها آن آزاد  ،درنتیجه  17. است  ییبورژوا  "دیتول  یعی طب  ن یقوان "  از  یناش  و  "ی اقتصاد  مناسبات  خاموشجبر  "

 :سدینویم مارکس . اندییکاال  یهواربت ن یقوان یدهیی زا هم شدهیجبر درون ن یا

 عادت  و ت سنّ آموزش، ث یح از که دهدیم رشد را یکارگر یطبقه ،ی دارهیسرما دیتول شرفت یپ

فرآ  .کند  ی تلق  یهیبد  ،یعیطب   یها قانون  چونهم   را  دیتول  یوه یش  ن یا  یهاازین   دی تول   ندیسازمان 

  ،ینسب  تیجمعاضافه  یِدائم  دی . تولشکندیرا در هم م  ی خود، هر نوع مقاومت   یشرفتهی در سطح کاماًل پ  یدارهیسرما

  ه ی سرما  یی افزاارزش  اتی منطبق با مقتض  یها را در چارچوب تنگ مزد  جه، یدر نت   ،کار و  یروی ن  ی قانون عرضه و تقاضا

 
 . 322ص   ،همان ،سرمایه، مجلد یکم 16

 بر   یآدم  محتوم  سرنوشت  چونهم  آن،  یجهینت   چونهم  روزمره   طوربه  کهبل  است  ییبورژوا  یجامعه  نیتکو   شرطشی پ  تنها  نه  دیتول  ابزار  از  کار  یروین  ییجدا  17

 . شودیم داریپد یو
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م   قهر  از  هنوز  البته.  کندیم  ت ی تثب   را  کارگر  بر  دارهیسرما  ی سلطه  ،یاقتصاد  مناسبات  خاموش  جبر.  داردینگه 

م  میمستق  یِاقتصادفوق شرا  شودیاستفاده  در  تنها    به   را  کارگر  توانیم  امور  یعاد  تی وضع  در.  ییاستثنا   طی اما 

و  ردی گیسرچشمه م دی خود تول طیکه از شرا هیاو به سرما یبه وابستگ توانیم یعن ی ؛ وانهاد "دی تول  یعیطب  یهاقانون"

 18کرد.   هیتک کندیرا ممکن م  یستگ واب ن یتداوم ا

  وادار   کارش   یروی ن  فروش  به  را  ایپرولتار  ی ا"یرونی ب "  یروی ن  چیه  که  چرا   کند،یم  نیتضم  را  بودنآزادانه  " دی تول  ی عی طب  ن یقوان"

  مدتبلند  در   کارگرچرا که    ؛گردد یم  " آزاد  ی عامل"اش به سوژه  شدنبدل  از  مانع  که  ستیدیق  واجد   ی آزاد  نیا  اما   کند،ینم

  حاصل   ، درنتیجه  ، و  دی تول   ابزار  از  کار   یروی ن   ییِجدا  ی زاده  یآزاد   هم   و   اجبار  هم.  ماند  نخواهد  زنده  کارش   یروی ن  فروش  بدون

 ایآ  و  .کنند  نقض  را  آن  کهن ی ا  نه  شوند،یم  دی بازتول  هانآ  توسطاند،  "یی بورژوا  دی تول   یع ی طب  ن یقوان"  و  "یاقتصاد  ینهفتهجبر  "

 ؟است یرونی ب یجبر جبر، ن یا

پس    19شوند«یم  گرصاحبان کاال جلوه  یع ی طب  یزهیکاال، در غر  یعیطب   یها»قانون  ییبورژوا  ی در جامعه  میدانیکه م   جاآن  از

  ست یجبر و ضرورت  کهبل  ست،ی ها ن کاال  یورود فرد به مبادلهبرای    الزم  یِدر نقض آزاد  یکه از آن نام برده شده جبر  یجبر

جبر، جبر    ن یا  هرچندکه  .پنداردیم  خود  یعیعمل طب  یینها  یجهی نتو    خود  یدرون  یاراده  از  یاوهله  را  آن  فرد  که

  ها آن  از  که  ستیمناسبات  کهبل  ،ها حرکت کندانسان  یکه مطابق آگاه  ست ی ن  یمناسبات   ن یاست اما ا  دی تول   ی مناسبات اجتماع

  .کند  وارد  یگرید  خاص  فرد  بر  خاص  ینهاد  ای  فرد  که  ستی ن  یجبر  جبر،  ن ی ا  لذا  است.  افتهی  سلطه  هاآن  بر  و  شده  مستقل

گمان    گونهن یا  ای. پرولتارابدییم در  ی عی طب  یجبر  صورتبه  ستی ن   یرونی ب  "ی اسلطه"  لی هم به دل  قتاًیرا که حق   یجبر  ایپرولتار

او   کهبل  ابم،ی ب  یداریخر  کارمیروی ن  یاست که من ناچارم به سرعت برا  دی کار از ابزار تول   یرو ی ن  ییجدا  لی که به دل   کندینم

  خا  یتار  دْی تول   یاجتماع  مناسبات  از  یناش   جبر  ضرورت،  و  دیق  نیا  برمبتنی  .  ابدییدرم   یع ی طب   یرا چونان امر  طش یشرا  خود

  ، یدرون  ی ضرورت  جهینت   در  و  ی عی طب  یجبر  صورتبه  القاعدهیعل   ،کهبل.  رسدینم  نظربه  گذرا  خا یتار  ،درنتیجه  ،و  مشخص

 
 . 752و  751صص   همان، 18

  ق یاز تعم  ی ابا وهله  ییدر فصل اول؛ گو   ییکاال  ی وارگبتنه درون بخش    کند یطرح م  تالیبحث را مارکس در فصل دوم جلد اول کاپ  نیا.  113ص    همان،   19

  ن یقوان  ن، یقوان  نیا  که   کندیم  گمان  انسان  بعد  یوهله  در  اما  ردیگیم  خود  به  را  اءیاش  ی عیطب  نی قوان  شکل  است  یاجتماع  که  چهآن  ابتدا.  میدار  کاروسر  یوارگبت

  نیا.  شودیم  یدرون  واره شئ  ی صورتبه  ی مناسبات اجتماع  قتیها هستند. در حقخود انسان  الیام  ی جهی نت  کهبل  ستند،ین  شوند یم  اجابت   او  توسط  که   یعیطب   و   یرونیب

  یخ یتار  انسانِ  یِاجتماع  عمل  ی جهی نت  ساکنابتدابه  نه  ده یپد  نیا  است  انسان  عمل  یجهی نت  یاده یپدگردد  روشن  کهیهنگام  یحت   صورت نیا  در  دارد؛  یجالب  عواقب  امر

  او   اما   است،  ی انسان  عمل  ی جهی نت  ییبورژوا   ی جامعه  که   ردیبپذ  تواندیم  بورژوا  یسوژه   ب یترتنیبد.  گرددیم  نمودار  ینوع  انسانِ  یعیطب   عمل  یجهی نت  چونان   کهبل

  یِ خ یتار  خصلت  کهآنیب  شود  آگاه   کار  یروین ینیآفرارزش  خصلت   به  تواندیم  ایپرولتار  جهت   نیا  از .  دیزدایم  اشیخیتار  و  ی اجتماع  تی ثیح  از   را  انسان  نیا  خود

 .  میدهیکرده و ادامه م طرح لوکاچ دید از را  بحث نیا ترجلو .  بماند ی باق  ریرناپذییتغ امر شیبرا چنانهم  استثمار خود پس. ابدیدر را  عمل نیا خودِ
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  جابتاِ   تواندیم  تنها  ، "ستیع یطب "که    جاآنکه از    یجبر  ؛رسدینظر مبه  شودیوارد م  گررکا  تام  یآزاد  بر  که  یدرون  یدی ق

 :کندیاضافه م گونهن یا " کار روزانه"شده از فصل آورده قولنقل از پس  بالفاصله  باًیتقر  هم  مارکس . شود

را    ی قانون  بیطبقه، تصو  کیچون  و هم  یفکرهم  دیبا  م، ی دژخ   ن ی در مقابل ا  ش یاز خو   "انت ی ص"  یبرا  کارگران

مانع فروش خود و خانواده  یسنگر اجتماع   کینند که همانند  ک  لی تحم بتواند  بردگقدرتمند  به    از و مرگ    یشان 

 20شوند. هیبا سرما هداوطلبان قرارداد قیطر

  یدرون  یصورت صرفاً به  کهبل  ،شودیورود آزادانه به قرارداد نقض نم  لذا.  شودمیداوطلبانه خوانده    قراردادْ  هم  جان ی ا  درپس  

  ی اجبار هرگز شکل سلطه  کهچرااست؛    بودن را نقض نکردهآن اجبار، داوطلبانه  ؛دکن جلوه میرنگ  اش کمخصلت آزادانه

  یوارگعتی طب  یهابه خارج از مرز  ای. پس پرولتارستیباق  چنانهمدر ورود به مبادله    یفرد  ی آزاد   ن یو بنابرا  افتهی را ن  یرونی ب

   .شودیپرتاب نم ییبورژوا

غالب اعتصاب    در  یکارگر  ی هم مقاومت  دیپس نبا  بود،یتام م  یاجبار   کهبلآزاد    تی بر عامل  یدرون  یدی اجبار، نه ق   ن یا  اگر

  مقاومت   هم  ،دارد  بقا  امکان  یآزاد  آن  هم  ،ستی ن  تام  اشکیولوژی ب   یبه معن   گاهچی اجبار ه   ن یکه ا  جاآناز    قاًیدق  ؛بودیممکن م

امکانات وجود دارد چرا که اوالً در آن   ن یا  ی. همهوجود دارد  کار  یروی ن  یدر قالب عرضه و تقاضا  یت یالی س   و هم  )اعتصاب(

  جز  یراه  و  ماندیمباز  ییافزاارزش  از "زنده  کار "   با  وندی پ  بدون  ز ی ن  هیسرما.  دارد  وجود   هیسرما یآزاد   بر  یدی ق ماجرا هم    یسو

  در   و  حداقل  دارد  کارکردن  روز  کی  یبرا  یتوان  که  یکار یروی ن  هر  اًی ثان  و  بود؛  نخواهد  ش یروِشیپ  در  یورشکستگ

  نی ا.  است  گزاف  ییبها  یمعنابه  هیسرما  یبرا  هم  روز  چند  نی هم   و  دارد   هم  کارنکردن روز  چند  یبرا  ی توان حالت ن یتریانتزاع

 یجبر  ضمن   ،"داوطلبانه قرارداد  "  جهینت   در.  است  کار  یروین  فروش  از  داوطلبانه  امتناع  و  اعتصاب  هرنوع  امکانِ  یِماد  یهیپا

  شهی هم  یبرا  و  بارکی  یدرون  جبر  که   بود  شده  نقض   قتاًی حق  مبادله  در   یآزاد  آن  یصورت   در   تنها.  است  ممکن   ،کارگر  بر  یدرون

که برده   جا آنبرده تا    .است  صادق  بردگان  مورد  در  تنها  شدنسلب  ن ی ا  یول  نمود؛یم  سلب  ایپرولتار   از   را  یگری د  ینهیگز  هر

  ی کارگر حت  .برده وجود ندارد ی برا یپس آزاد ؛ ستی برده ن گریو اگر کار نکند د باشد یکس  یبرده دیبا ، کار کند  دیاست با

  ،ستی بر برده حاکم ن   یجبر اقتصاد  ی از طرف  کارگر است.  یاز طبقه  یبخش  "کار  یروی ن  یرهی ارتش ذخ"   عنوانبهاگر کار نکند  

هم    تانیلوازم زندگ  ن ی تأم  دی نباش   "کار آزاد  یروی ن"اگر شما    یعبارت به  .است  ارباب  یعهده  بر  ش یشاپی پ  دشی بازتول   کهچرا

  یجبر و آزاد  ن یا  ،بی ترت ن یبدظاهر نخواهد شد.    تانیبر آزاد  یدرون  یجبر  صورتبه خواهد بود و    داربرده  یبر عهده  ش ی شاپی پ

 درک کرد.    توانیمضداد  اَ ی کیالکت یتنها در وحدت د کهبل گریدکیرا نه در نقض 

 
 . 322ص  همان، 20
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مبادله نقض    یکه آزاد ضمن آن  جان ی است. ا  ش ی کار خو  یروی ن  یکارگر مجبور به فروش آزادانه  یاست: طبقه  گونهن یا  مسئله

هم وجود    یجبر  ن یچن  یامکان وجود  ،یرونی ب  یسلطه  از  یفرد  تام  یآزاد  بدون.  ندارد  وجود   هم  آزاد)اراده(   اما عامل  شودینم

  نقض   عدم"  ، هم اجبارو     یتوانست ضمن درک هم آزاد  می ما حل خواهد شد و  خواه   یهی اول  یمعما  گونهن ی ا  .داشت نخواهد

حضور   متضاد  یو اجبار با هم در وحدت   یآزاد  جه،ی در نت  .میی نما  نیی تب   را   اجبار   توسط  یآزادعدم نقض    و  " مبادله  یابد  ن یقوان

  فرد  با  نسبت   در   درون  از   ی ضرورت  صورت به  اجبار   .است  سوژه  یبرا  یدرون  یْاجبار  اجبار،  که  چرا  ؛ تناقض  کیدارند و نه  

 . یرونی ب یدی بودن از قدآزا یعنی ، شودیظاهر م  یرونی با اشخاصِ ب ش نسبت در که است فرد  یآزاد ،یآزاد و گرددیم ظاهر

  خصلت   ل یذ  و  ندارند  ی تناقض  آن   با  و   اندییبورژوا  "د ی تول  یعیطب   نی قوان "و جبر دو وجه از    یآزاد   ن ی که، اوالً اآن  یبندجمع

  یدر جهت الغا  ایاست و نه در تناقض با آن    یبر آن آزاد  یدرون  یدی تنها ق  جبر  آن  اًی ثان.  اندنهفته  آن  کیدئولوژیا  و  وارهعتی طب 

  ی از جامعه  ل ی دل  نیبه ا  ایاند و پرولتارنقض نشده  ییبورژوا  "د ی تول  یع ی طب  نی قوان "کدام از    چیه  ایآن. پس در نسبت با پرولتار

  نی چنهمو  اندنشده نقض ییکاال  یمبادله یابد ن یقوان که داد نشان توانیم که است  شکل ن یبد تنها.  است فتادهی خارج ن یمدن

. از  ستیاو همان جبر ساختار  یبرا  ی اصل  ش ی است و گرابدل نکرده    " آزاد  یعامل"به    یتمامبه  را   ایلتاروپر  ̊ یصور  یآزاد

هر    یرندهی گردرب  "منطق ارزش "و    ییبورژوا  "دی تول  یع ی طب   نیقوان "  ،یمدن  یمفهوم جامعه  شودیم  جهیکه گذشت نت  یمباحث

 .اندنهفته دی تول   ییمناسبات بورژوا یهواربت ن یقوان لیو هم آن اجبار؛ هر دو ذ یهم آن آزاد :دو است

   ،21است   نکرده  حساب  هیتسو  خود  یکه هنوز با گذشته  یمارکس  کند،یم  نقد  را  هگل  که  جوان  یهگل   کی  عنوانبه  مارکس 

و   22ست«ی ن  یمدن  یجامعه  از  ی اطبقه  که  داندیم  یمدن  یجامعه  از  یاطبقه  را  ای»پرولتار  "هگل   حق  فلسفه  نقد  بر  یامقدمه"در  

بالفعل   ی مبارزه  جا ن یا  در   مارکس.  گردد  آگاه   امر  ن یبد  لسوفانیف  توسط   ست یو تنها کاف  23«است  یجهان  این نظم  »انحالل 

در کانون    را  است   جهان  ن ی هم  یدهیی زا  یمندنظام  صورت به  و  یکنون   جهان  دل  از  ندهیآ  جهان  یندهی زا  عنصر  که  ، یطبقات

خود را در   یفکرسالح یابد، پرولتاریا نیز نزد او »فلسفه سالح مادی خود را در پرولتاریا می آن یجابه و نگاهش ننشانده است

  نی . از اپیمایداش را دارد میهای نخستین گام یدارهیشناخت جامع مناسبات سرما : است روشن  هم ل ی دل 24کند.«فلسفه پیدا می

را    ندهیجهان آ  تواندیکه خود م  ییبورژوا  دی تول   یوهیدر قلب ش  یانه طبقه  "است   ری غل و زنج"با    یا طبقه  اینظرگاه پرولتار

تول  ن ی. در اندیفرای ب با مناسبات  نروبه  کندیم  ن ییگونه که روبنا را تع آن  یدی جا هنوز   ر یمارکس تصو  تالی اما کاپ  25. می ستی رو 

 
 .دانستیم شان گذشته با انگلس  و خودش حساب یهیتسو   را یآلمان یدئولوژیا مارکس 21

 . 33ص  مرادی، اختران،ی حق هگل، کارل مارکس، محمود عبادیان و حسن قاضینقد فلسفه 22

 . 34ی حق هگل، همان، ص نقد فلسفه 23

 . 35و  34، همان، صص ی حق هگلفلسفهنقد  24

ی  نظریه"سوی پرولتاریا( از بخش اول )تکامل سیاسی مارکس جوان( کتاب گیری بهمباحث مطروحه در این پاراگراف مبتنی است بر مباحث فصل ششم )سمت  25

 آوری، نشر مرکز.، هال دریپر، حسن شمس"انقالب مارکس )دولت و بوروکراسی(
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سرما  یمتفاوت  و  کار  تضاد  ددهدیم  هی ارا  ه یاز  فالسفه  یسالح "صرفاً    ا یپرولتار  گری.  دست    فلسفه  تحقق   ی برا.  ستی ن   "در 

اما بحث مارکس را    .یو واقع  یو نه از دل تطابق عقالن   26شود یم  آغاز   دی تول   یاجتماع نبردش از دل مناسبات    کهبل  جنگدینم

 : سدینویباره م ن ی در ا لوکاچ .کرد نیی هم تب   یترحیصح ی به گونه توانیم

پرولتار  دیتردیب وجود  نف   حُکمدر    ایصرف  و  هنگام   یزندگ  یوهی ش  ن یا  ینقد  تا  اما  عیاست.  بحران    ی ن یکه 

  ی تمامبه  را  بحران  نیا  ت ی ماه   و  ابدی ن   دست  ن یراست   ی طبقات   ی به آگاه  ایکه پرولتاریتا هنگام   رد، ی اوج نگ  یدارهیسرما

 27.رودیم فراتر خودضدّ از یمنف طوربه فقط درنتیجه  و کندیم نقد صرفاً را یوارگ شئ طبقه نیا نسازد، آشکار

  نی البته خود لوکاچ ا .کند نقد را ییبورژوا ی جامعه  ش ی گاه خونظر از  تواندیصرفاً م  خودیخودبه ایلوکاچ پرولتار قولبه پس 

  ل یرا زا  یوارگشئ  یِهست   ،یوارگ نقد شئ  می دان یکه ما م  جاآن  از  .نشود  محقق  تواندیم  که  ندی ب یمامکان    کیصرفاً    هم  را

  ؛ خواهد ماند  ی باق   یمدن  یو درون جامعه  یی بورژوا  ی جامعه  یوارگ شئ  ل یذ  چنان همطبقه    کیمقام    در   ا یپرولتار  پس   کند،ینم

 .تنها برداشت درست ممکن از بحث مارکس است  ن یا .از آن فرارود مثبت صورت  به تواندیکه نم چرا

 

 ایپرولتار  و ی اقتصاد فرا  قهر 

در    مارکس   کند؟یم  پرتاب  ی مدن  یاز جامعه  رونی را به ب  ایرا نقض کرده و پرولتار  یی کاال  یمبادله  ن یقوان  یاقتصادفرا  قهر  ایآ

بحث را    نیو لوکاچ ا  28ست«یاخالق   و  ی خی تار  یعنصر»  شامل  «کار  یروی ن  ارزش   ن یی»تع:  سدینویم  "کار روزانه " همان فصل  

 که  چرا: دهدیم حی با نقل قول مارکس توض 

  ست ی ن  استنتاج  قابل  یاضاف  کار  یبرا  یمرز  ن یبنابرا  و  کار  یروزانه  یبرا  یمرز  چی ه  ییکاال  یمبادله  خود  عتی طب  از

  یواسطهبه  زانی م  کی   به  حق  دو  هر  و  حق،  برابر  در  حق:  شودی م  داریالجمع پدتنازع مانعِه  ینوع   جان یدر ا  ن،یبنابرا  ]...[

و   29. است  رندهی گ می تصم  و  کننده ن ییتع   قهر  برابر  حق  دو  ی منازعه  در .  اندشده  نی تضم  و  نی تأم  ها کاال  یمبادله  قانون

 
 . نظرورز یافلسفه  نه  و است "پراکسیس ی هینظر" ا،یپرولتار ییرها طیشرا علم  عنوان به سمیمارکس 26

 . 194ص  ،همان  ،یطبقات  یآگاه و  خیتار 27

 . 62ص  ،چرخ ،یخسرو کمال ،لوکاچ جرج ،یاجتماع یهست  یشناسیهست 28

  قانون   به  دارهیسرما»جدال    نیدر ا  سدینو ی. او مکندیاعتصاب شرح م  کی  انیکارگر را در جر  کیو    دارهیسرما  کی جدال    تالیبند کاپ  نیاز ا  ش یپ  مارکس  29

  آگاه   کهآن   وجود  با  اما  ما  داستان  کارگر.  کندیم  نقل  یفرض  کارگر  کی  قول   از  را  دارهیسرما  به  خطاب  کارگر  یهاصحبت  مارکس.«  کندیم  استناد  کاال  یمبادله

  داستان  کارگر  قول  از   مارکس.  کندیم  استناد   مبادله   قانون همان به  فقط و  فقط جدال   طول  تمام  در  اما  است  دارهیسرما  توسط  کارش  یروین یاضاف   ارزش   استخراج  به

فقط در بازار؟ مارکس باز هم از قول کارگر    ایاما آ  « .میشناسیم  را   هاکاال  یمبادله  قانون   ی عنی  قانون،  کی  فقط  بازار  در  [کارگر  و  دارهیسرما]و من    تو»  :سدینو یم

  هر  مانند   رایزمن مدت زمان متعارف کار روزانه است،    خواست»  :سدینو یم  انیپا  در  و  بازهم  و  «.است  ییکاال  یمبادله  قانون  و  ما  داد  قرار  خالف  نیا»  :سدینو یم
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  است؛   کار  روزانه   یها مرز  سر  بر  مبارزه   گرانینما  کار  روزانه  یقاعده  ن ییتع   دارانه، هیسرما  خیدر تار  کهاست    نی چن

  30. کارگر یطبقه  یعن ی کل، کارگر و دارانهیسرما یطبقه  یعنی کل، یهیسرما انی م ینبرد

 :کندیم اضافه "یاجتماع   یهست  یشناس  یهست"  در قول  نقل  ن ی ا یادامه در لوکاچ و

فرااقتصاد  گونهن یا فرآ  یعن ی  وقفه،یب   است  شده  کتهی د  ارزش  قانون  خود  یسو   از  که  یضرورتبا    یوجوه    ندیدر 

 31.شوندیم داریپد ارزش  قانون تحقق یعاد ندیفرآ درروزمره،  دارانههیسرما ییکاال یمراوده 

  و  یبورژواز  انی م  یمشخص   حُکم  چی ه   اما  کنند،یو عمل م  شوندیارزش نقض نم  ن یقوان  ،دی تول  ای  ییافزاارزش  ندیفرآ  در  پس 

دو   (الزم  یاجتماع   لحاظبه  کار)زمان   کار  یروی ن  توسط  دشدهی تول   ارزش  مقدار  و  کار  یروی ن  ارزش  که چرا  کنند؛ینم  ایپرولتار

 هر   که  هست   هم  یمعن  بدان  ن یا  اما.  ستندی ن  ن یمع   یاصورت نقطههستند که هرچند حدودشان مشخص است اما به  یاِلمان

  دو  هر  »   چرا که  ،شده است   ن یارزش تضم  انونتوسط ق  روزمره   جدال  در  رادهی سرما  و  کارگر  انیم  یحُکم

  یطبقه  انی م   یامبارزه  کند،یم   حُکم  قهر  جا  ن یا  « .اندشده  ن ی تضم   و  ن یتأم  هاکاال  یمبادله  قانون  یواسطه  به  زانی م  کی  به  حق

  یگفتهبهکار( است.    یکار )متعارف روزانه  ی روزانه  یقاعده  ن ییدر مثال مارکس تع   اشجهیو نت  ،دارهیسرما  یکارگر و طبقه

  در  جهی نت  در   و   هاندیفرآ  در  روزمره  صورتبه(  کار  یروی ن  ارزش  ی خی تار)خصلت    ی اقتصادعناصر فرا  قهر  نیا  ق یطرلوکاچ از  

  ارزش   نه در تضاد و تناقض با قانون   دار هیسرما  و  کارگر   انی م  قهرپس    ؛گردندیم  داریارزش پد  انونق  تحقق   یعاد  ندیفرآ  دل

غلبه  یاوهله  خودیخود به  کهبل موجب  که  هستند  آن  از  بر    یمتفاوت  ارزش  ب  کیمنطق    کار  یروی ن  یعن ی  یرونی مانع 

قوان  ی حُکمکار    ی روزانه  یقاعده  "قیدق"  ن ییبا تع  ی اقتصادقهر فرا  32.شوندیم کار و    انی م   ،بودمبادله نکرده    نیرا که خود 

 
  کارگر.  کنندیم  استناد  مبادله  قانون  به  فقط و  فقط  طرف  دو  زیآمقهر  ندیفرآ  درون  در  و  چنانهم  نیبنابرا  «.طلبمیم  را  خود  یکاال  ارزش  یگری د  یفروشنده 

  تنها   او.  است  نامتعارف  کار  زمان  به   اعتراضش  فقط و  ندارد  استثمار  ت یماه  به   یاعتراض  چ یه   اما  است،  بودن  کار  ی روین  ی فروشنده  به آگاه   و   استثمار  به  آگاه   ما  داستان

به قانون مبادله کاال استناد نکند؟ البته مارکس    تواندیم  یاعتراض  نیچگونه چن   است.  نشده   پرداخت  یتمامبه  دارهیسرما  توسط  شیکاال  ارزش  چرا  که  است  معترض

  چنانهم  است،  آگاه  استثمار   به  و   بودن  کار یروین  یفروشنده   به   کارگر  کهیهنگام  و  مارکس  مثال  ن یا  در  ی حت  اما .  سدینو یم   آگاه  کارگر  د ید  از   را  ها بحث  ن یا  ی همه

 استثمارکه کشف    دهد یبحث مارکس نشان م  نیا.  هاستکاال  یمبادله  قانون  به  استنادش   ،دارهیسرما  و   کارگران  ان یم  جدال  انیجر  در  ی عنی  ، اعتصاب  کی  انیجر  در

  گردد یم موجب انسان بر  اءیاش  یواقع یسلطه  چنانو هم کندینم  رانیرا و  ییبورژوا  یجامعه   کیدئولوژی ا داری پد  تیتمام سوژْه  توسط

  خود یخودبه  وجهچی هبه  استثمار   لغو   وهله  نیا  در.  گرددرفته یها پذ انسان  یعیعمل طب  یجه ینت  عنوانبه   وار،عتیطب  امر  عنوانبه   استثمار  خود  که 

 .  ستیخواست مشخص ن کی ایحق  کی

 . (257و  256ص ص   همان،، مجلد یکم، سرمایه) 62ص   ،همان  ،یاجتماع یهست  یشناسیهست  30

 .62ص همان،  31

قهر در نسبتش    نیا ی دارد درک خصلت درون تی اهم مانیبرا جانیبد تا  آنچه  اما میکن یم ارائه روزمره  ی آگاه رامونیپ لوکاچ  و ک یکوس از  یمفصل بحث تر جلو  32

 است.   ینی به لحاظ ع  دیتول   یعیطب ن یبا قوان
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 ندش یو فرآ  ردیپذیرا م  حُکم  ن ی و منطق ارزش هم ا  ابدیتحقق ارزش مختل نشود و امتداد    ندیتا فرآ  دهدیم  انجام  هیسرما

 . ابدییتداوم م

م  یروی ن   یانسان  تیموجود موجب  ارزشِ   شودیکار  مبنا  که  بر  صرفاً  لذا    نییتع  یاقتصاد  ییآن  و  خصلت  "   ن یانگردد 

بروز هر بار و با    ن یا  .کندیم  دای پ  بروز  داره یسرما  و  کارگر  انی م  یجدال  و  قهر  یواسطه  به  "کار  یروی ارزش ن  یاخالق ـیخ یتار

. لوکاچ  آوردیفراهم م  کاپیتالیسموار  شئ  ن یقوان  دی و بازتول  امتداد منطق ارزش  یرا برا  یشروع  یکار ، نقطه  یروی ارزش ن  تی تثب 

 : دهدیمادامه  گونهن یابحث  ن ی ا حی در توض 

  ،ییبازنما  ن یا  کامل  لی تفص   در  کار،  یروی ن  و  پول  ز یمتما  تاًی فی ک  گمانیب  و  ژه یو  یکاال   دو  هر  از  مارکس   ییبازنما

  دهد؛ یم  دستبه  ،ی دارهیسرما  از  همانا  آن،  یقی حق  یمعنا  در  یاجتماع  محصول  ن ی نخست  از  وتمامتام  ظاهراً  یریتصو

  یِآن، بررس  قیهمراه است و از طر  هی اول  یاقتصاد   یها یبندشکل  به  و  عقب  به  دائم  نگاه   با  حال  ن ی ع   در  که  یریتصو

و    ییمحتوا  یغلبهو    دارانههیسرما  دی تول  یژهیاجتماعات و  ن یجانبه بر اهمه  یعمدتاً در خدمت پرتوافکن   هازیتما  قی دق

 33. است وجه ممکن  ن یبه بهتر "یع ی موانع طب"بر  اشیمقول

نوبه  ن یا نشان    ی به  اقتصاد  دهدیمخود  مقوالت  انکشاف  یکه  و  ناب  شکل  هست  زی ن  شان افتهیدر    یمستلزم 

  شانیمقول  یرگی چ شان،یمقول   انکشاف  گر،ید  عبارتبههستند؛    یاجتماع   یو تداول هست   ییدر کارآ  یاافتهیانکشاف

 34.یخ یتارـیاجتماع تحول به متعلق ستیدادیرو ،یع ی طب  سدِّ بر

است    یانسان  تی و مستقل از فعال   یک ی مکان  ینه قانون»  کنندهْن یی تع  یِاقتصاد  یمقوله  یری گ شکل  ط،یشرا  ن یدر ا  دیگویم  لوکاچ

  ی و فرااقتصاد  یو اجتماع  یخ ی متعلق به تحول تار  یهادادیرو  ن یکه لوکاچ ا  می نیبیم  هم  باز  جان یدر ا  35«آن.  میو نه محصول مستق 

  انیشده و جر  ره ی چ  "ی عی طب  سدّ"آن منطق ارزش بر    قیطر  ازکه    ندیبیم  ی روش  که بل  ، ارزش  یها یمندبا قانون  تیرا نه در ضدّ

محصول    یْاقتصاد  یمقوله  یر ی گشکل  سدینویم  لیدلن یهمبهو    ندیبیواره مشئ  ن یقوان  ن یا  یها را در چنبرهاو سوژه  .ابدییم

ن  میمستق  انسانچرا  ست، ی انسان  محصول  دق   ن ی ا  .اندوارهشئ  نی قوان   یچنبره  در   که   است   ییهاکه  قهر    قاًی جمله  با  ارتباط  در 

تع  قول به  ای کار    یروزانه  ی قاعده  ی کنندهن یی عنوان تعبه  ، دارهیکارگر و سرما  انی در م  ی جار  یِ اقتصادفرا   ی کنندهن یی لوکاچ 

ن  یخ یتار  یجنبه م  ،رکا یروی ارزش  ا  کندیصدق  نقطه  قاًیدق  ن یو  بود.  یهمان  لوکاچ هم  نزد  م  ،درواقع  آغاز بحث    ان ی قهر 

 
 . 72و   71صص   همان، 33

 .83ص  همان، 34

 . همان 35
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  را   کاری روی ن  آن  قیطر  از  ارزش  منطقاست که    یهنگام روشهم  کهبل  هیتضاد کار و سرما  دارینه فقط پد  دارهیکارگر و سرما

  اما  داندیم  اثرگذار  ی مقوالت اقتصاد  یری گ را در شکل  یانسان  تی عامل  لوکاچ  .کشاندیم  اشوارهشئ  یهایمندقانون  درون  به

 است  ریناپذانکار  یانقالبامر    یسو به  ین یع  یشیوجود گراجدال    ن یدر اپس هرچند    .است  "کاذب"  یایآگاه  واجد  که  یت ی عامل

  ی وار عمل کرده و آگاهشئ  ن ی در قوان ایپرولتار مداوم یِسازیدرون جهت در ،عکس  جهت در قاًی دق آن یهمرروز کی پرات اما

  .دمدیم ایواره را درون پرولتارشئ

 :میبرو لوکاچ  سراغ به هم  باز دی ده  اجازه نماند ری تفس و بحث  یجا  کهآن یبرا 

در خود    اشهیو پا  شهیر  و  شودیم  ده یآفر  اقتصاد  خود  یسو  از  یاقتصاد فرا  یها روین  جوالن  یفضا

  نیکنش و واکنش ب  یابطه برار  ن ی در ا  زی از هر چ  ش ی ب   چهآنزمان کار از راه مبارزه(    ن یی . )مثاًل تعاقتصاد است 

  به  را  خود یینها  لی تحل  در  یاقتصاد  ن ی قوان   کهن یادوگانه است: نخست    یادارد نکته تی اهم   یاقتصاداقتصاد و قهر فرا

نتا  ییها راههیب   یو ط  می مستق  راه  دورزدن  با   هرچند.  نشانندیم  یرسکُ   ی هاکنش   یبرا  ینامطلوب  جیکه گاه موجب 

...شوندیم  ی طبقات ا  .    و   ات ی جزئ  ن یآخر  یرندهی دربرگ  تیکفابه  تواندینم  ی افتگین ییتع   نیا  حالن ی ا  با  که ن یدوم 

 36. باشد [یطبقات   یمبارزه] انیجر در  منفرد یهاکشاکش 

  ی ضرورت   »بالوکاچ    قولبه  ایفرض خود دارد و  ش یارزش را پ  یها یمندقانون  شروع،  یدر نقطه  دارانهیکارگران و سرما  انی قهر م

از سو است«    کتهید  ارزش   قانونخود    یکه  نقطه  کند؛ یم  آغاز شده  هم  انیپا  یو  را  هم،  یی نها  ی وهله  در   ، خود    ن یدرون 

مانع   کیبر    منطق ارزش   پس از غلبه  بار ن یآغاز مجدد منطق ارزش، اما ا  یبه نقطه  انش یپا  ینقطه  یعنی  ؛ابندییها میمندقانون

  ی ترش یب  وضوح   با  لوکاچ    « .شوندیم  داریپد  ارزش  قانون   تحقق   یعاد   ندیفرآ  در لوکاچ، »  قولبهباز هم    ای  شود یمشخص، بدل م

  قهر  و   مبارزه  اما  است   افتهین یتع   " یاقتصادصرفاً  "  لحاظ به  اشینگ یشی ب   و  ینگ یکم  در  فقط   کار »زمان:  دیگویم  ی گرید  یجا  در

ارزش و    ی وارگعتی از طب   یامتداد  قهر از نظر منشاً و افقْ  نی ا  ،درنتیجه  37«.کندیم  نیی تع  را  اش مشخص  یمرتبه  و  حالت   هر

را    دارهیکارگر و سرما  انی و خصلت قهر م  تی فی ک .  رودیم  نشانه  را  هاآن  در  یتضاد  کهن یضمن ا  ،است   آن  یهایمندقانون

 .  "منفرد یهاو کشاکش  اتی جزئ ن ی آخر"مگر در   کندیم نیی منطق ارزش تع عتاًی طب 

  "درون "  کهبل  ارزش  منطق  ه یعل  القاعدهیعل   و  خودیخودبه  نه  دارانهیسرما  و  کارگران  انی م  یروزمره  یمبارزه  ،ب ی ترتن یبد

 مندقانون  یتمامبه  یکه قهر خود امربا وجود آن  .ستی ن  مندقانون  اتی جزئ  ن ی آخر  تا  و  یتمامبه  نفسهیف  هرچند که  ،است  آن

 
 از مترجم است. ی داخل ][افزوده  .132ص  همان، 36

   .115ص  همان، 37
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ا  38ست ی ن با  نسبت  در  و    یانج ی م   یحلقه  یساختار  یصورت به  کهبل  ،ست ی ن  هم   ی رونی ب  القاعدهیعل  هایمندقانون  نیاما 

 گردد؟یم  باز  هایمندقانون  ن ی ا  به  ساختاراً  میگویم  چرا.  هاستیمندقانون  ن یو ا  کاریروی ن  یاقتصاد فرا  یهست   یکنندهیدرون

 :کیکوس قولبه ای هایمندقانون ن ی ا یوارهعتیطب  خصلت علتبه

نه    شوند؛یم  دی بازتول  تی عنوان خود واقع به  یا ختهی خودانگ   صورتبه  جیرا  تفکر  در  ها زی چ   یِداریپد  صُور  و  هادار یپد

 هاداریپد  شکالاَ  که  جهت  آن  از  کهبل   اند،کینزد  یحس  افتیدر  و  سطح  به  زیچ   هر  از  ش یبها  که آن  رواز آن

 39. کندیرا خلق م "ج یتفکر را"  انهْ ی. کنش روزمره و سوداگرااندروزمره  عمل یعیطب دیتول

  ی واره است، واجد آگاهشئ  نی قوان   دی بازتول  دار،یپد  دی تول  اشجهیبدان علت که نت   قاًی هم دق   دارهیکارگر و سرما  انی قهر م  پس 

 .است یداریپد یآگاه واره،شئ

  یْ جبر و قهر  ی تمامبه  اًی مبادله اختصاص ندارد و ثان  یطهی که اوالً به ح   ،میشد  روروبهاز قهر و اجبار    یگری د  یوهله  با  جان یا

  می نی ب ی. اما باز هم مدنشویم  عمالاِ  گریکدی  بر  ینیمع  یهارو ین   توسط  و  یفرااقتصاد  ستیلوکاچ امر  قولبه  ست؛ی ن  فرد  یِدرون

 که بل  شوندینقض نم  جان یا  یو برابر  یآزاد  ،درنتیجه.  شودینقض نم  ییکاال  یعام مبادله  نی که قانون ارزش و قوان 

  توان ینم.  است  شده  رفتهیپذ  ها آن  توسط   ش یشاپی پ  جا ن ی ا  در  یحُکم  هر  که   صورتن یاما بد  ؛ کنندینم  ینیمع  حُکمِصرفا   

  ی مندقانون  تیقهر با تمام  ن یا  از سر درک نسبتِ   تنهاکرد.    یبازشناس  یتناقض  ،یآزاد  جاآنقهر حاکم است و    جان ی که ااز سر آن

 کرد.   ن یب ن ی در ا ی صور یحُکم توانی. نمگرددیدو روشن م  ن یا انیاست که نسبت م  دی مناسبات تول 

  افتدیم  انیبه جر  یاطهی در ح  یو بورژواز  ایپرولتار  انی م  یاقتصادو جبر فرا   کردیآن را محدود م  یاز دل آزاد  یاقتصاد  جبر

  هم   یک ی  ن ی ا  ن یبنابرا  .است  نکرده  ن یمع  را  یانقطه  چی ه   طهی ح  ن ی ا  در  خود  اما  ،وضع کرده است  ـمبادله  ن یقوانـ  "یآزاد"که  

 . کندینم نقض  را یآزاد

  "ی عی طب  ن یقوان"  یدر مقابل قاعده  یفرااقتصادقهر    ن یا  ییخصلت استثنا  رامونی الزم است مجدداً نقل قول مارکس پ  جان یدر ا  

 :سدینویم مارکس  .میرا ذکر کن  دی تول

 
  و   آگاهانه  عمل   یسوبه  یفرارو   ین یاست که امکان ع  ، اتیجزئ  نیمند نبودن تا آخرقانون  ی عنی  ،دارهیسرما  و   کارگر  انیم  ان یم  قهر   نیادیبن   خصلت   ن یهم  قاً یدق   و   38

 . گشود میخواه را بحث   نیا لیتفص  به و ترجلو . دارد نهفته   خود در را سوژه یسو  از یقیحق ت یعامل عمال اِ امکان سوژه، یانقالب

 . 13ص نشر قطره،  ان،یعباد محمود بودن، یانضمام ک یالکتید ک،یکوس  کارل  39
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  ی وهی ش   نیا  ی هاازین   عادت  و  سنت   آموزش،   ث ی ح   از  که  دهدیم  رشد  را   ی کارگر  یطبقه  ، یدارهیسرما  دی تول   شرفتی پ

فرآ  .کند  یتلق  ی هیبد  ،یع ی طب  یهاقانون  چونهم  را  دی تول پ  یدارهیسرما  دی تول  ندیسازمان    ی شرفتهی در سطح کاماًل 

کار و در   یروی ن یقانون عرضه و تقاضا  ،ینسب تی اضافه جمع یدائم دی . تول شکندیرا در هم م ی خود، هر نوع مقاومت 

تنگمزد  جه، ینت  چارچوب  در  را  مقتض  ی ها  با  م  ه یسرما  ییافزاارزش  اتی منطبق    مناسبات  خاموش  جبر .  داردینگه 

  تنها   اما  شودیم  استفاده  م ی مستق  یاقتصادفوق  قهر  از  هنوز   البته .  کندیم   تی تثب  را   کارگر  بر   دارهیسرما  یسلطه  ،ی اقتصاد

  به  توانیم  یعنی  وانهاد؛  " دی تول  یع ی طب  ی هاقانون"  به  را   کارگر  توانیم  امور  یعاد  ت ی وضع  در .  ییاستثنا  ط یشرا  در

 .کرد  هی تک   کندیم  ممکن  را یوابستگ  ن یا تداوم و  ردی گیم  سرچشمه دی تول  خود  طی شرا از که  هیسرما به او یوابستگ

  مجدداً   را   قاعده  استثنا،  ن ی ا  اًی ثان   و   ابدییم  ییاستثنا  حالت  یاقتصادفرا  قهر  اوالً   داستیهو  هم   قول  نقل  ن ی ا  در   که   گونه همان

  ، یاقتصادفوق  قهر  ایپرولتار  .وانهاد  دی تول   یع ی طب   طیشرا  به  بتوان  را  ایپرولتار  بار دیگر  که  آوردیم   دیپد  یطیشرا  و  کندیم  استوار

و نه    کندیدرک م   وار عتی طب  ن یبا قاعده، با قوان  کند،یم  دی و آن را بازتول   کندیروزمره آغاز م  یوارگ عتیکه از طب   یی استثنا

به  ؛آن  ه یعل  خود یخودبه نم  ی ت یضدّ  نی چن  ی ن یع  گاهو آغاز  جه ینت  لحاظ چرا که  مارکس هم    دگاهیاز د  پس.  دهندیرا نشان 

  دانست. 40ی طبقات  یمبارزه خودیخود بهرا  دارهیکارگر و سرما انی قهر م توانینم

  دیگویم  ما  به  گفتارشش ی که در پ  لتایکاپکه چگونه    شودیاصاًل متوجه نم  ستیورکر  کی  م یمباحث که بگذر  ن ی ا  یهمه  از

  نی ا  نقض  به  ناگهان  کار  یانهی م  در    ،41است«  مدرن  یجامعه  حرکت  یاقتصاد   یهاقانون  آشکارکردن  اثر،  ن یا  یینها  »هدف

  به   ی شباهت   چ ی ه  که  میبودیم  روروبه  نابودشونده  خود خودبه  و   داریپانا  یتمامبه  ستمِی س  کی  با  ما  صورتآن  در  ؟برسد  هاقانون

مدرن به شرح   یجامعه  یهاشرح روند  یبرا  مارکس تر نبود که  صورت درستن یخب در ا.  داشت ینم  ن یامروز  یدارهیسرما

  ینقطه: »دیگویکه لوکاچ به ما م  ستیدر حال  ن یا  د؟یآغازیم  آن  از  حداقل  ای  کرد؟یماکتفا    یاقتصادقهر فرا  ن ی هم   خیتار

هم از    لی دلن یهمبه  و  42«باشد.  یو مرکز  ین یع  یشناخت   یلحاظ هستبه  یامقوله  زی از هر چ   ش ی ب   دیبا(  تالی )بحث در کاپ  متیعز

استخراج ارزش    یوهله  یعن یدر قلب آن    قاًیارزش دق  یهایمند که قانون  کندیادعا م  راسخخاکبین و  . اما  آغازدیم ارزش  

مارکس    یمدرن برا  یجامعه  نیی توانمند است که در تب   یاچه مسئله  ردبُش ی در پ  قاًی قانون ارزش دق   ن ی . پس اشودیم  نقضاضافه  

 است؟  شده  لحاظ "یمرکز و ینی ع  یشناخت  یهست  لحاظبه یقولهم"عنوان به

 
 . داریو نیز دولت سرمایه  یمدن یجامعه هی عل یعنی میدار مدِّنظر جانیا درکه ما  ییمعنا در یطبقات  ی مبارزه  40 

 . 31ص   ،همان کم،ی مجلد ،هیسرما 41

 . 64ص   ،همان ،یاجتماع ی هست ی شناسیهست 42
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  قانون   و  مبادله  یهایمندقانون  "درون "  و لوکاچ،   تالیکاپ  درقول مارکس  به  ای  یمدن  یجامعه  " درون"  القاعدهیعل  ایپرولتار

و ،  گرددینم  مندقانون  تمامیبه  داراش در جریان قهر میان کارگر و سرمایههستی  گاهچی ه   کهآن  لی دل  به  اما.  دارد  قرار  ارزش

با    و  یانقالب  ین یع  ش یگرابا    ستیاهمواره موجد مبارزه، این امر  ییبورژوا  دی در تول  اشژه یو  گاهی جا  لی به دل  ن ی چنهم  عتاًی طب 

همان    ای  و  را  یمدن  یها خارج گردد و با خروج خود جامعهمرز  ن ی تضاد و مبارزه از ا  ن یدر اثر ا  کهن یا  ؛انقالب  یمندامکان

وابسته است    "یاس ی نخواستن س "  کیبه    ،ن یلن   قی رف  قولبه  ،یطبقات  استی س  یکاماًل به مسئله  ،کند  لغو  را  ارزش  یهایمندقانون

  ان ی انقالب اکتبر ب  ری باشد. رهبر کب  پرتاب کرده  رونی را به ب  ایوجود ندارد که پرولتار  ییروی ن  یاقتصاد   یهاو در خودِ سازوکار

 کرده است:   حیتشر  یبه روشن  "کرد؟ دیباچه"بحث امروز ما را در   یِاس ی س

کم  یدار هیسرما  تکامل  هرقدر» پرولتارهمان  دیافزایم  ایپرولتار  تی بر  هم  حاصل    گرددیم  ریزناگ  ایقدر  امکان  و 

  «.است  یضرور  و  بوده  ممکن   سمی ال ی سوس  که  کندیم  درک  رفتهرفته  ایپرولتار.  کند  مبارزه  یدارهیسرمابر ضدِّ  دینمایم

  ی مبارزه  میمستق   و  ریناگز  ی جهینت   یست ی الی سوس   معرفت  که  دیآیم  ظرنبه  وقت  آن  م،یشو  قائل  یارابطه  ن یچن  هرگاه

 43. ستی ن حی صح  وجه چیهبه ن ی که احال آن و. استیپرولتار ی طبقات

  "سازمان کارگران"مفهوم    الشعاعتحت  کمهم کم  "ونی انقالبسازمان  "  مفهوم  شود،  یمدن  یجامعه  مطرود  ایپرولتار  اگر

  خارج در    ا یپرولتار  درنظرگرفتن 44گرفت.   خواهدرا    "ی ستیکمون  کیپرات"مبارزه و    ی جا  "سمیورکر" قرار خواهد گرفت و  

کرد    دیبادر چه  ن یلن   .داشت  نخواهد  ییگرایخودبهخود  انواع  به  دادنتن   جزبه  یاجهی نت  ییبورژوا  یجامعه  کیدئولوژیااز مدار  

 :سدینویم  گونهن یا

  یمبارزه اقتصاد"الشعاع مفهوم  تحت  [ست ی کمون:  ما  زبان   به ]  دموکرات   ال ی سوس  یبرا  یاس ی س   ی مفهوم مبارزه  هرگاه

  دیبا  طبعاً  صورتن ی در ا  [شود  کاستهوفر  یاقتصاد  صرفاً  یاستی س   به  استی س  و]  ردی گقرار    "و حکومت  انیکارفرما  هی عل

قرار    "سازمان کارگران "الشعاع مفهوم  تحت  ش یکم و ب  ی و  یبرا  ،هم   "ون ی انقالبسازمان  "   مفهوم  که  داشت   انتظار

  45.ردی گ

  ی روال  خودیخودبه  جنبْش  نیا  اما.  است  هیسرما  هیعل  کاریروی ن   جدال  و  یکارگر  جنبش  انی بن   تضاد  ن یهم. دارد  وجود  یتضاد

 دار یپد  ارزش  قانون  تحقق  یعاد  ندیفرآ  در  آن  قیطر  از  یفرااقتصاد  وجوه  و  شده  کتهید  ارزش  قانون  خود  یسو  از  که  ستا

 
 . 66ص   ،یستیالیسوس یکارگر نشروالدیمیر لنین،   کرد، دیبا چه 43

 مراجعه کند.   "ایتال یا ستی)کنگره دوم( و حزب کمون نترنیاز کم یحزب و طبقه، اسناد"  یبه جزوه  تواند یراستا خواننده م نیا در 44

 . 137ص   ،همان کرد، دیبا چه 45
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  به  کجا  که ن یا  اما  ،کندیآغاز م  یمدن  ی جامعه  دل  از  جنبش  نیا  ست یجنبش کارگر  یْطبقات از مبارزه  منظور   اگر.  شوندیم

 .است سمیبلشو یمسئله برسد، انیپا

  است ی س  و  اقتصاد  انی م  یعِلّ  یا که رابطه  جاآنشده است و از    ن یعج  هاستیورکربا پوست و گوشت و استخوان    سمی اکونوم

  یِاقتصاد  تین یع  در   قدمبهقدم   انقالب   روند  اگر  ونباشد،    یمدن  ی جامعه  از همان آغاز مطرود  ایپرولتار  اگر  دن کنیم  گمان  ،اندقائل

 .داشت نخواهد وجود سم ی کمون یبرا  ین یع  امکان چیه گاهآننباشد،  وضبطثبت  ییبورژوا یجامعه

 

 پرولتاریا و  کاال  ی خودآگاه

 :سدینویم لوکاچ

  آگاه کاال   مثابهبه خود  از که ابدی ی آگاه ش ی خو  یِاجتماع ی هست  به  تواندیم ی صورت  در فقط کارگر  ز ی چ  هر  از  ش ی پ

   46. شود

 نظرمدِّ  [یدی تول  واحد  درون  ایپرولتار]  واسطهیب  یرابطه  زی ن  جان یا  در  میی بگو  اگر  ستی ن   ییگوتناقض  وجهچیهبه

  فروش   به  جیتدربه  را   خود   دیبا  که   یکارگران  ن یا»  که  است   آن   سم،ی کمون  فست ی مان  یگفتهبه  واسطهیب  امر.  ستی ن

کاال    مثابهبه  شیخو  به   است  قادر  ییکاال  ن یچن  کهن ی ا  و.  « هستند   کاال  ،یگرید  یتجار   محصول  هر  مانند  رسانند،

هرچند    ست،ی ن  دی تول  یطهی حضور کارگر در ح   یواسطهیو ب  یخودبهخود  یجهینت   گرید  یآگاه  ن یا]  ابدی  یآگاه

نزد  ن ی اول  ییگو م  یوارگ سنگر شئ  ن یترکیو  که  شود  تواندیاست    ی آگاه   رفع]  مسئله  ن ی ا  حل  یبرا  ،[شکسته 

  از  اطالع  همانا  اش،دارشدنیپد  یساده  صورتبهکاال، با توجه    یافتهی نوساطت  یآگاه  رای. زستی ن  یکاف  [وارهشئ

 یدیترد [...] .سازندیم یاست که آن را اجتماع  یعوامل  با  یانتزاع  سراپا و  یآگاه  از رونی ب ی رابطه و ی انتزاع یانزوا

  واسطهیب  یهست  صورت  یطبقات   یآگاه   به   م ی بکوش اگر  [  ...]  را کنار گذاشت.  ی واسطگیب   دیبا  جان یکه در ا  ستی ن

 47.می شویم  هااسطوره ری اس ریزناگ م،ی بده

 
 . 318ص  ،همان  ،یطبقات  یآگاه و  خیتار 46

  فقط  ایپرولتار ،ییکاال یرابطه به صرف یآگاه با»:  سدینو یم گونهنیا( 35)ص  از همین کتاب یگرید یلوکاچ در جا .325ص   ،همان  ،یطبقات  یآگاه و خیتار 47

از   یاستخراج ارزش اضاف خودِ جانی تا بد  ،واقع . درندیفرآ  نیخود در ا یبالقوه  تینه از فاعل  عتاًیو طب شود« آگاه  یاقتصاد ندیفرآ  موضوع مثابهبه خودش از تواندیم

  نی مع  یهاروند  از  کدام چی ه که  چرا  ، کندیم  حفظ  سوژه  یبرا  را   خود  " یعیطب " ت ینی ع  چنانجامعه هم  وهلهْ   نیشده است، اما در ا  ی شناسباز کاریروین یژه یو  یکاال

 . ستکشف نشده ا یینظم بورژوا نیو تکو  ی ریپاگ یِاجتماعـیخیتار
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در    ایاز حضور پرولتار  یناش  یواسطهیامر ب  ،"کاال  یخودآگاه"   لوکاچ  قولبه  ای  کاال  مثابهبه  خود  به  ایپرولتار  یآگاه  ن یابنابر

  محضْ   یِواسطگ یاز ب   هیاول  یِوفرارَ  ن ی ا  ؛است   " محض  ی واسطگیب"و فراتر از    یاز آگاه   ی سطح  کهبل  ست، ی ن  دی تول   یطهی ح

  آن،  یشناخت روش  آمدیپ  و  یواسطگ یب   که  ستی ن  معنا  ن یبد»بوده و    یانتزاع  چنانهم  یآگاه  ن ی ا  .راه است  گاهاما تنها آغاز

در همان سطح و وهله    تواندیکارگر م  ن ی آغاز  یآگاه  48« .اندشده  رفع  یتمامبه  موضوع،  و  فاعل   سخت  و  سفت  تقابل  یعن ی

ا در    اش یمنطق  یانتها  تا  اگر  ای  شود،یم  منجد  ییبورژوا  یجامعه  یهاچارچوبه  درون  ایپرولتار  صورت، ن یمنجمد شود که 

 :سدینویم لوکاچ. بدرد  هم از را یمدن ی جامعه  جهینت  در و را ییبورژوا یجامعه یوارگ شئ تواندیم  شود یری گیپ

  یی هاقطعه  ن ی چن  از  که  ستی ن  یک ی مکان   یت یکل  از  یاقطعه  ،[کاال  یخودآگاه   ای  ن یآغاز  یآگاه   همان] خاص    یمرحله

  دارد   را  امکان  ن یا  یامرحله  هر(؛  داندی م  ر یناپذانیپا  یِورَش یپ  را  شناخت  که  است  دگاهید  ن ی)هم  باشدگرفته  شکل

  ی مرحله  که  است  ریپذامکان  یصورت   در  فقط  امر  نیا  اما.  دهد  بسط  خود  درون  از  را  تیکل  یمحتوا   یغنا  تمام  که

  ی واسطگیب  از  خروج  یبرا  حرکت  و  ودش  گرفته  نظر  در  ت،ی کل   یسوبه  گذار  ینقطه  مثابه   به  یعن ی  مرحله،  مثابهبه  خاص

  به   ـستی ن  یذهن  یمقوله  دو  انیم  حاد  آشکارا  یتضاد  از  ش یب  یزی در وجود خود چ که  ـ  را  هر مرحله  که  ی)حرکت

 49.نشود منجمد دیجد ی واسطگیب و  ییستایا صورتبه( سازدیم بدل یک ی الکتید ندیفرآ از یامرحله

ن  50ت ی از حرکت کل  ی امرحله  عنوانبهاگر    ایکاال درون پرولتار  ی خودآگاه  ما  مثال  در   و  مرحله   هر  ،ب ی ترتن یبد و    ابدی بروز 

گرفته ب   یسطح   خودیخودبهنشود،    درنظر  تول   ین ی نو  یِواسطگ یاز  ا  کندیم  دی را  در  م  ن ی و  منجمد  ا  ،شودیسطح    که ن ینه 

ب  ایپرولتار به  جامعه  رونی را  د  چونهم  هم  کاال  یخودآگاه   ی حت  پس .  شود  یهاد  یمدن  یاز  سطح  آگاه  یگریهر    ،یاز 

  کهآن مگر  کندیم عمل  آن ی دئولوژیا لیذ خودکار   صورتو به ردی گ یم قرار یمدن ی جامعه  ی هادر چارچوبه ̊ خودیخودبه

 لحاظ شود.  ت ی از کل یاوهله عنوانبه

  ان ی م  یجدال   صورت به  ست،ی ن   ایپرولتار  یالبته خودآگاه   چنان همو    است یپرولتار  یآگاه   ی کاال که آغازگاه منطق   یآگاه خود

را نشانه    یطبقات   یمبارزه  یموضوع اساس  بیترتن یو بد  ابد،ییبازتاب م  کار  یروی ن  یکاالبر سر ارزش    دارهیکارگر و سرما

  باشد   یدارهیسرما  یجامعه  "ی عی طب  ن یقوان"  شکستن درهم  یمعنابه  ا یپرولتار  یبرا  و  یخی تار  لحاظبه  قهر  ن ی ا  خود  کهن ی. ارودیم

  وجهچی ه به  که  یایخودآگاه   ؛ است  وابسته  ایپرولتار  یآگاهخود  به   آن،  یهاچارچوبه  در  ستن یز  امتدادِ  یمعنابه  یتمامبه  ای

 
 . 317ص  ،همان 48

 . 321 ص  همان، 49

 . 328 ص  همان،  .باشد گرفته  قرار ی انقالب جنبش  و  افق کی درون  که گاه آن «، است تیکل یعمل به سمت دگرگون نیا ی نیع شیگرا یهنگام یعنی» 50
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  ی جه ینت  تواندیتنها متنهاو  کهبل  ، ستی روزمره ن  یشرکتش در مبارزه  ا ی  دی تول   یطهی در ح  ایحضور پرولتار  ی واسطهیب  ی جهینت 

 : سدینویرفع تضاد باشد. لوکاچ م  یاو برا یو آگاهانه یانقالب کی پرات

  یِ زندگ  یِواسطگ یب   از  یوفرارَ  زانی م  تابع  آن،  ی دامنه  و  ،یریپذ  امکان  ،ییکارآ  قهر،   دخالت   عکس،  به   ا،یپرولتار  یبرا

است. اما    خیتار  یده یآفر  ز،ی ن   یآگاه  ن یخود ا  یگستره و ژرفا  جهی و در نت   ،یوفرارَ  ن ی شده است. البته امکان اداده

در    کهبل  ست،ی آن( ن  "نیقوان")و    ن یشی پ  ی واسطهیب   یهاداده  میتداوم مستق   یجهی نت  ی خی تار  رِیپذامکان  یِبرتر  ن یا

کل   یآگاه وساطت  تی به  رهگذر  از  که  است  نهفته  بهمتعدّ  یها جامعه    تحقق  به  یآشکار  لی تما  و  آمده  دستد 

 51. دارد خیتار  لتحوّ یِک ی الکتید یهاش یگرا

  به  نسبت  ایپرولتار  کردیرو  اما  رود،یم   نشانه  را  یطبقات  یمبارزه  یاساس   موضوع  یبورژواز  و  ای پرولتار  انی م  قهر  که  هرچند  پس 

  ان ی م قهر. سازدیم بدل آن هی عل  یطبقات  ی مبارزه به ای یمدن یجامعه  امتداد در یامبارزه به را مبارزه خود  که  است موضوع ن یا

به   قاًیرا حامل است اما دق  ییبورژوا  ی شیساختاراً گرا ایپرولتار  یآگاه  یوارهشئ  خصلت لی دل  به  هرچند ا یپرولتار و یبورژواز

ه   لی دل  ن یا نمقانون  تمامیبه  گاهچی که  امکان  شود،یمند  عامل  یمندواجد  لوکاچ    یانقالب  یسوژه  یآگاهانه  تی بروز  است. 

 : سدینویم

  و   ت،ی واقع  به  ممکن  قدرتِ   ن ی ا  لیتبد  اما.  است  ین یع  "ن یقوان   یهامجموعه"  آمدیپ  ایپرولتار  قدرت  ن یا

 و   ندیفرآ ن ی ا  محض  موضوع   واقع  در  امروزه  که  یی ای)پرولتار  یاقتصاد  ندیفرآ   فاعل  مثابهبه  ا یپرولتار  دخالت

  ی هامجموعه"  نی با ا  رباورانه یتقد  و  خود بهخود  گرید(  دیآیم   حساببه  ندیفرآ  نی ا  ینهفته  و   بالقوه  فاعل   فقط 

 پرتاب  خود  از  رونی ب  به  را  ایپرولتار  یخودبهخود  طوربه  ن ی قوان   یهامجموعه  یعن ی]  شودینم  ن یی تع  "ن یقوان

  " ن یقوان  یها مجموعه"براساس  صرفاً  بحران  برابر  در  ایپرولتار  ی هاواکنش   کههنگامی تا واقع،  در.  [کنندینم

محدود   ختهیانگ خود  ی هاجنبش   به  تینها  در   ها آن  کهیهنگام  تا   رند،ی گیم   صورت   یدارهیسرما  ی اقتصاد

دفاع  حُکمدر    ییاستثنا  چیهیب  باًیتقر[  ...]  شوندیم اقتصاد  ی اقدام  تهاجم  مقابل  به  یدر    یِ اسیس  ندرتو 

  ان ی ب  فقط   جنبش  ی ختگیانگخود)  .هستند  بحران  یبرا  "ی اقتصاد  صرفاً"  یحلراه  افتنی  یبرا  ی بورژواز

  که هنگامی  هاواکنش   ن یهم  اما(  است  یاقتصاد   ن یقوان  از  آن  پیرویِ  یشناختروانـیاتوده  و  ویسوبژکت 

 
 . 333 ص  همان، 51
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  از   ختهیانگخود  کاماًل  بی ترتهمانبه  ند،ی آ  نظربه  ریناپذتحقق  ای  شوند  برآورده  شانواسطهیب  یهاهدف

 52.اندودهمی پ  را خود "ی عی طب" ری س  ییگو سببن ی هم به. مانندیم  باز حرکت

درون او به اوج    یوارگ شئ  ن یت که اعلّ  ن یو البته به ا  اشیو آگاه   یهست   یوارهشئ  خصلت  تعلّ  به  قاًی دق  ایپرولتار

عمل   اش،واسطهیبر درک ب  یعمل مبتن  اًی که آن را بشناسد و ثان ابدییو امکان م تواندیاست که اوالً م رسدیخود م

  ی ته از هستبرخواس  که  ایپرولتار  ی. امر روزمرهگنجدیم  یینظم بورژوا  یهادرون چارچوبه  ی تمامبه  اش، ختهی انگ خود

  ی بورژواز با یزندگ یهاجلوه تمام  یوارگشئ در ا یپرولتار»که   چرا ست،ییبورژوا  خودیخودبه است  اشواسطهیب

منجمد   ی هادرون غالب  ی تمامفراتر نرود، به  ی واسطگیب  ن ی خود از ا  یآگاهانه  تیبا فعال   ا یاگر پرولتار  53«.است  میسه

فرارَماندیم  یباق  ییبورژوا ا  یو.  برا  هر  یواسطگیب  ن یاز  امکانش  و    ی جامعه   درون  ایپرولتار  یچندکه ضرورت 

  که   ستی ن  ی زی چ  یو فرارَ  نیا.  شودینم  ممکن  او  یانتقاد ـیانقالب  س یپراکس  قیطر  از  جز  اما  است،   موجود   ییبورژوا

  نْ یقوان  ن یا.  شوده  زاد  ند،یآیم  دیپد  هواربت  ن ی قوان  توسط  که  ییهاواکنش   و  کنش   درون  از  خودکار  صورتبه

  و   مرگ   یمسئله  به  ایپرولتار  ی برا  را  یآگاه   ی مسئله  دهند، یم  قرار   ایپرولتار  ار ی اخت  در  را  ای یآگاه  ن یچن  امکانات

  ن یا  تواندیم  که  اوست  یانقالب  کی پرات  و  ایپرولتار  یآگاهانه  تیفعال  نهاتتنهاو  تینها   در  اما  سازند،ی م  بدل  یزندگ

  نی ا  ؛ستیوارگشئ  یطهی ح   در  ایپرولتار  ماندنیباق  ندْیفرآ  ن ی ا  یِاساس   ش یگرا  کی.  کند  محقق  را  یانتزاع   امکانات

 .  شودیم  د ی بازتول  ییبورژوا  یها در جامعهانسان  یروزمره  ک ی توسط پرات  کهبلندارد    ژهیو  تیفعال  کیبه    ازی ن  ش یگرا

 

 روزمره  سیپراکس  و  یانقالب  س یپراکس 

 

 سرنوشت  برسد،فرا  یدار هیسرما  ییِنها  یِاقتصاد  بحران  کههنگامی

 ،ایپرولتار   یدتی عق   بلوغ  گرو  در(  ت یبشر  سرنوشت  زی ن)و    انقالب

 54.خواهد بود  ،او یطبقات   یآگاه یعن ی

. اجازه  مینمود  ن ییتب  یاسی نقد اقتصاد س  بر  یمبتن  تماماً  یمنظر  از  را  یمدن  یجامعه  به  نسبت  ایپرولتار  بودنیدرون  یمسئله  جان یا  تا

 .م ی کن  یبررس ایپرولتار یبرا یطبقات  یخصلت آگاه یو از جنبه تریاس ی س  یمسئله را از منظر دی ده

 
 . 484ص  همان، 52

 . 294ص  همان، 53

 . 185ص  ،همان 54
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 اما.  دارد  کار وسر  " موضوع  خود" با    ک ی الکت ید»:  کندیم  آغاز  جمله   نیا  با  " بودنیانضمام  کیالکت ید"  نام  با  ک ی کوس  کتاب 

را    یانضمام  یو آگاه  یانضمامشبه  یآگاه   ،یدو شکل آگاه   کی کوس   55« .دینماینم  انسان  بر  واسطهیب  را خود "موضوع  خود"

  ی. دو گونهفهمدیم یانسان  س یپراکس یرا متناسب با دو گونه یدو شکل آگاه  نیاز ا کی. او هر کندیم کی تفک گریکدیاز 

 درونشان است.  قاًی دق  کهبلها از آن رونی ب یزی نه چ  ،یآگاه زیکه دو شکل متما یسی پراکس

  کرد یرو"  ،" انسان  واسطه یب  و  ن ی آغاز  کرد یرو":  خواندیم  یمتفاوت   یها نام  به  متن   طول   در   را   ک ی  نوع  سیپراکس  ک ی کوس

،  "شدهرازورز  س یپراکس"  ،" ی انتزاعکار  "   ،"ها انسان  و  هازیچ   یدستکار   "  ،"سودگرا  واسطهیبعمل  " ،  "سودنگرانه ـیعمل

 . رهی و غ " نهیروز ی انهیسودگراعمل "

در    سدینویم  کی کوس   .دیافزایم  یگری د  یغنا  بر  کی  هر  که  دهدیم  دست هب   س یپراکس  شکل  نیا  از   هم  ی متفاوت  ف یتعار  او

  سی پراکس   ؛ و56«دکن یو ارضاشان جلوه م  هایازمندی افزار، نها و کارهدف  ل،یجهان وسا  عنوانبه  تی واقع»  :س یپراکس  از  گونهن یا

 یبند رده   بر  کار،  میتقسکه بر  ]است[  و پراکنده از افراد    جانبهکی  مشروط،  یخ یتار  ثی ح  از  یعمل»  نهیروز  یانهیسودگرا

در    سیپراکس  ن ی که ا  یجهان  ؛ و57«ردی گ یدارد و از آن سر م  بنا   یاجتماع  خواستگاه   مراتب سلسله  و  طبقات  به  جامعه

شونده شناخته  واسطهیب  یْآدم  تیفعال  ج ینتا  عنوان بهو    نهندیاثر م  عت ی طب  طیکه بر شرا  شدهتیتثب  ان ی اع  جهان»دارد    انیآن جر

 59«( هاست.یکارآماده و گرداندن )دست یهاجهان دستگاه ،ینگران و تدارک جهان» ،58«ستند ی ن

رازورز  س یپراکساز    گونهن ی ادر    ،ن یبنابرا و  نانسان  ،شدهروزمره  منافع،  احت   ها یازمندی ها  انسانی و    درون  را   شیخو  ی اجات 

  ابتنا   طبقات  به  جامعه  میتقس  و   کار  می تقس   بر  تواندیم  هاازی اجات و نی احت   ن یا  .رندی گیم  یپ  وارهشئ  یمندقانون  یهاچارچوب

  انی قهر م  نظرگاهْ  ن ی ا  با  که  است  روشن .  باشد  هفتادی ن   خارج  یوارگ شئ  یطهی ح   از  هنوز  هاآن  به  سوژه  کردیرو  اما  دن باش   هداشت

  لیذ  ، کینوع    س یپراکس  لی ذ  ک ی کوس  یبرا  ی گریهر منفعت مشخص د  ا یکار    یهروزان   یبر سر قاعده  دارهیکارگر و سرما

  و   رندی گیم   خود فرضش یپ  را "شده  ت ی تثب  ان ی اعجهان "  عمالْاَ   ن ی چرا که ا رد،ی گ یانسان قرار م  ی واسطهیو ب   ن ی آغاز  کردیرو

  تی ع است از شناخت واق  زیمتما  س،یپراکس  از  گونهن یا  .سازند  برآورده  را  ش ی خو  هدف  تا  کنندیم  "یکاردست"  آن  درون

  یآگاه   امااست.    "یانتقاد ـیانقالب   س ی پراکس"  انگرینما  یدوم  ن یا.  شانتی تمام  در  تی واقع  و  امور  ریی تغ  و  هست  که  ونهگآن

  است؟ هچگون   آن به منضم  یآگاه روزمره، س یپراکس  با  متناسب

 
 . 7ن، همان، ص  بودیانضمام کیالکتید 55

 . 8و  7 صص همان،   56

 . 8 ص  همان، 57

 . 9 ص  ،همان 58

 .65 ص  ،همان 59
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به چ  ری درگ  فردِ»  ْسی پراکس  گونهن یا  در  سدینویم  کی کوس م تصوّ  یدارا  هازی نسبت    کامل   نظام  کیخود    یبرا   شود،یر 

  ک ی پرات نیا ان ی م جا ن ی در ا 60« کندیم ت ی تثب  و  حفظ را ت ی واقع  و داریپد شکلکه  کندیم خلق رسا یهانگرش

کارگران و    انی )قهر م  " یاقتصادفراامر "  انی م  ن یشی پ بحث  در ما  که شود یم قیتصد  یا رابطه همان ی اجتماع مناسبات و نه یروز

که واجد   جاآنالقاعده و تا  یعل  "یامر فرا اقتصاد".  میکرد  احتجاجبه کمک مارکس و لوکاچ    "منطق ارزش"( و  دارانهیسرما

انقالب پد  یانتقادـیخصلت  : دهدیم  ادامه  کی کوس .  کندیم  تیتثب   را  آن   گونعتی طب  یجلوه  ن یچنهمو    تی واقع  دارینشده، 

و  ابدی یید، با امور آشنارَآوَ جا خود را در جهان به  دهندیم امکان انسان به آن خوردر جیسودگرا و تفکر را یواسطهیب عمل»

  ج یدر تفکر را  ها زی چ   یداریو صور پد  هاداریپد»  ،61« شود  امور  درک  به  منجر  کار  ن یا  کهآنیب  رد،ی گ   یها را به بازآن

واقع   عنوانبه  ختهیخودانگ  صورتبه  یِعیطب   دیتول  هادار یپد  شکال اَ  که  جهت   آن  از[  ...]   شوندیم  دی بازتول   تی خود 

 62.«است  روزمره  عمل

  ی هاچارچوبهدرون    یانسان  ی هاازی بر تحقق ن  یسودگرا مبتن  ک ی پرات  یْکارگرکه جنبش   جاآنتا    شودیروشن م  ،ب ی ترتن یبد

 دهی روزمره گنج   سی پراکس  لی است و ذ  ییبورژوا  یجامعه  یها چارچوبه  درگیر  ،63«است  خودگردان  که»  ردی گیمیپ  «را  ینظام»

انقالب از خصلت  نت  یته   یو  و در    ت ی تثب   را  تی واقع  داریپد  و  گستراندیم  هاانسان  ذهن   در   را  واره شئ  یتنها آگاه  جهی است 

  که  گونه)همان  ایپرولتار  عمل  یواسطهیب  یجهی نت  که  دهدیم   رخ  علت  بدان  تنها  وارشئ  یآگاه   یذهن  تی تثب  ن یا.  کنندیم

آن    "یع ی طب"  یهایمندو قانون  ییبورژوا  یجامعه  داریپد  دی همان بازتول  الحساب ی( علیفرااقتصاد  چه  و  یاقتصاد  چه  میدید

 :  کندیم قیتصد  گونهن یاما را  یری گ جهینت کی است. خود کوس 

  64. کنندیم یزندگ  دارانهیسرما هم و کارگران هم ،ستم ی ب قرن  در هایداریپد جهان  ن یا در

  و  گنجدیم  روزمره  س یپراکس  لیذ(  گرددیم  درک  ییبورژوا  نظم  در  که   گونهآن)منفعت    منفعت  بر  یمبتن  عمل  قطعاً

کارگر  ب ی ترتن یبد جنبش  پرات  ن یا  لیذ  خودیخودبه  یعمل  پراکس   انیجر  کی نوع  واجد    خود یخودبهروزمره    سی دارد. 

  متفاوتْ   یان ی منضم به آن به ب  یو آگاه   ایپرولتار  یامر روزمره  ی. لوکاچ دربارهییواره و بورژواشئ  یهست اما آگاه   یآگاه

 
 . 8 ص  ،همان 60

 . 8ص   .همان 61

 .13 ص  همان، 62

   .63 ص  همان، 63

 . 65، ص همان  64
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 ح یبحث لوکاچ را تشر  ،میرو  کی نزد کوس  س ی سراغ نوع دوم پراکس  کهاز آن  ش ی پ  دی . اجازه ده کندیرا تکرار م  کی بحث کوس 

 :  دیگویم وی. میکن 

  ت ی با وضع  یاز نظر ذهن   رایز  گردد،ینمودار م  "درست"  یزی چ همانند    سوکیاز    [یروان   ،یتجرب  یآگاه]  یآگاه  ن یا

  طور به  رایز  د،یآیدرم   "کاذب   یآگاه "  صورتبه  ی آگاه   ن ی ا  حال،  ن یع  در...    شودیم  هیتوج  یخی و تار  یاجتماع 

    65.ردی گینم دربر را یاجتماع  تحول ذات تیتمام ینی ع

 : دهدیشکل ادامه من یبد و

  ی اند، از لحاظ ذهن داده  انجامرا    یروزمندی پ  یهابودند و انقالب  تی حاکم   یایجو  نیشی پ  یهاکه در جامعه  یطبقات

ز  یترآسان  یفهی وظ آگاه  را یداشتند،  ع آن  یطبقات   یانطباق  ساختار  با  و    یاقتصاد، ضرور  ینی ها  به    درنتیجه نبود، 

 در   که  ژه یو  ییروین  کمک  به  دیبا  فقط  هاآننداشتند.    یآگاه  یتحول اجتماع   ندیخود در فرآ  یژهیکارکردِ و

بر   شان عمالاَ  یاجتماع  یمعنا  اما  ؛ کردندیم  لیتحم  و  ن یتأم  را   خود  یواسطهیب  منافع  داشتند  اریاخت

به    ماندیم  دهی خودشان پوش  م  ندیدر فرآ  "عقل   رنگی ن "و    یدگرگون   یفهی وظ  خ، یتار  ی. ولشدیتحول نسبت داده 

  ی ک ی الکتیتضاد د  یحاو  دیاو با  یطبقات  یآگاه  لی دلن یهمبهگذاشته است، و    ایپرولتار  یجامعه را بر عهده  یآگاهانه

ب   نی ب نها  واسطه یمنافع  هدف  کل   نیب  ،ییو  و  منفرد  و   یکل  ندیفرآ  منفردِ  عناصر  درواقع،باشد.    ت، ی عناصر 

 ریناپذیی جدا  یبخش   خود،  ت یماه   یاقتضا  به   شان،یانضمام  یهابا خواسته  یانضمام  یهات ی وضع

ب   آن  یاقتصاد  ساختار  و  ن یقوان  تابعو    ،یدارهیسرما  یاز جامعه منافع  عناصر   واسطهیهستند.  و 

  یدارهیسرما  یجامعه  یسوو آگاهانه به فرا  ینیع  طورو به  شوندیم  ی انقالب  یمنفرد صرفا  هنگام

  ند یفرآ  کی  لیذ  ای]   شوندگرفته  نظر  درتحول    ندیفرآ  ت یاز کل  یجزئ  عنوانبهکه    کنندیگذر م

 ن یا.  شود  برقرار   وند یپ  یینها  هدف  و  هاآن  ن یب  و  زندیآمآن در  یبا مجموعه  ، [ رندیقرار گ  یانقالب

  منافع  ن یب  یکیالکت ید  یرابطه که    معناست ن یبد  ا،یپرولتار  یآگاه  یبرا  ی عنی  ،یذهن  نظر   از   نکته

  گر ید  و  دارد  یجا   ایپرولتار  یخودآگاه  درون  در  جامعه،  ت ی کل  بر  هاآن  ینیع  ریتأث  و  واسطهیب

[  ی طبقات  تی وضع  با]  (متناسب  ی)آگاه  از  رونی ب  که  ستی ن  ینی ع  یندیفرآ  ـبود  ن ی شیپ  طبقات  تمام  یبرا  که  گونهآنـ

  افق   لیذ  توانندیم  که یحالدر   ، است  یی بورژوا  یدجامعهی بازتول   ،اعمال منفرد  نیا  یجهینت که    چرا ]  باشدداشته  انیجر

 در  ن،ی ش یپ  طبقات  برخالف  ا،یپرولتار  یانقالب  یروز یپ  ن،یبنابرا.  [باشندداشته  متفاوت  ی داللت   یستی کمون
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 امر   رفصِ  ردبُشی پ  ن یبنابرا]   ست ی نطبقه    نیا  ن ی مع  یاجتماع  یهست  یواسطهیب  تحقق  حُکم

به  افتهیگونه که مارکس جوان درهمان  کهبل  ، [ ست ین   هم  اشروزمره    به  ایپرولتار  یروزیپ  داده،  نشان  یروشنو 

  66. است خود  از  یوفرارَ یمعنا

  یمبارزه  همان   ا ی  یانضمام  یهاخواسته با  مرتبط   ندیفرآ منفرد  عناصر.  شب  ی کی تار  مقابل   در   است  روز   ی روشن   به   لوکاچ   حرف

  یجامعه  از  ریناپذییجدا  یبخش   تشانیماه  ی اقتضا  به   آن،  از  فراتر  و  دارهیسرما  و  کارگر  ن یب  قهر  همان  ا،یپرولتار  یروزمره

  مؤکد  نیز  "یطبقات   یآگاه   و  خی تار"  در   را   اششناسانهیهست   بحث  همان  لوکاچ یعنی  .  آن  ساختار  و   ن یقوان  تابع  و  اندیدارهیسرما

  ی عناصر  عنوانبهها  و به آن   ردی تحول درنظر گ  یکل  ندیعناصر فرآ  عنوانبه  راعناصر منفرد    ن ی ا  ایپرولتار  کهآن   بدون.  کندیم

  همواره  منفرد  عناصر.  اندییعناصر منفرد تماماً بورژوا  ن ی ا  ا،یپرولتار  یآگاه بدون خود  د، آگاه شو  ی خی تار  یدگرگون  ت ی از کل 

عناصر   عنوان به  کههنگامیاما تنها    ؛کنندیم   دی واره را درون خود بازتولشئ  ی آگاه  ییْبورژوا  یوارهعتی طب  ن یقوان  دی بازتول   با

  یْ جزئ  منفردِ  امور  ن یا  ردبُش ی . پس پشوندیم  "هم"  یاست که واجد خصلت انقالب   ،وندش  گرفتهدرنظر   یانقالب  ندیفرآیک  منفرد  

نم  ن،ی راست  یطبقات   یآگاه  ن ی بدون تالش در جهت تکو   ی مبارزه  ردبُش یپ  یو چگونگ  یست ی به چ  یبا آگاه  تواندیکه طبعاً 

  ا یپرولتار  یخ یتار  ی فهیدر نسبت با وظ  ،ابدی ب  ی ست ی کمون   ییمحتوا   مبارزهْ  یورَش ی پ   ن ی ا  کهآن  بدون  و  ،67باشد   کسانیروزمره  

 :  سدینوی. لوکاچ ماندارزشیب
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  یطبقات  ی را به سطح آگاه  زه یغر  نیا  توانند یم  ی دارند و حت  ی مبارزات اقتصاد  ی برا  یکامالً درست  یطبقات  یزه یغر  که   هستند  ایپرولتار  از  یاقشار»:  سدینو یلوکاچ م  67

  ای یکیمکان   و  یخط  ارتباط  چیه   (.197  ص  همان،)  «.است  پردازانهایوتوپی  سره کیکه    ورزندیم  دیتأک  یدگاهیبر د  یاسیحال، در مورد مسائل س  نیارتقا دهند، اما در ع

  با  را ی ستیکمونممکن است که اختالف موضع  یوجود ندارد. مبارزه بر سر سبک کار درون جنبش کارگر نشیعج یِاسیس ی و مبارزه  یاقتصاد یمبارزه  کی انیم

  توانند یم  هاکارسبک  و  ها تشکل  نیا  یهمه  یکارگر  جنبش  درون  اما  سازد،  روشن  هاآن  نقد   جهت  در  را  یاصل  عناصر  و  دهد نشان  ژهیو  یاسیس  ی روین  چند  ای  کی

  ج یترو  و  غی تبل  بدون  تواندینم  یکارگرجنبش  درون  مبارزه   پس.  اندییبورژوا  یآگاه  حامل  یخودخودبه  طوربه  درواقع  و باشند  ییبورژوا  استیس  بردشیپ  بستر

  ردبُشیپ  یبرا  گرید  ی برخ  نسبت  در  شکال اَ  ن یا  از  یبرخ  تر شیب   توانِ  انکار   قصد.  کند  هی تک  اَشکال  نیا  از   کدامچیه   به   یست یکمون  ی اسیس  موضع   عناصر   نیتریگره

نظر جدال   نیندارد. از ا یبرتر یگریبر د ها نیاز ا کدامچیه  یستیکمون  استیبدون س یخیتار یمنظر از که میکنیم دیتأک نکته نیا بر تنها . میندار را روزمره  جنبش

  ی ندگیرا نما  طلبانهیسرنگون  شاتیو گرا  "ابانیخ"  یواسطهیو ب  میداشت که شورا بروز مستق  تیتپه از آن رو اهمشورا درون مبارزات کارگران هفت  هیعل  کایسند

ا   کردیم از  جدال  نیو  آن  درون  و  معنا  کایسند  ،ژه یونظر  حامل  صرفاً  هم  ینه  و  بل  یشگیعام   یِ اسیس  مضاعف  یمعنا  حامل  شورا  با  تشیضد  در  کهخود 

  ن یا  حرکت  ضمن  بتوانند  که  "میفراهم آور  یدروگران"  ما  نیلن   قول   به   که  است  آن  مهم  .شودیم  مبارزه   یطهیح  وارد  تینها  در  ایپرولتار.  بود  طلبانهیسرنگونضدِّ

 . کنند برداشت ی کیبلشو  است یس نفعبه را جهینت  ،مبارزه 
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  واقعِ   امر  از  یوفرارَ  ضرورت  با  خود  تکامل  ن یآغاز  مراحل  همان  از   یحت   یبورژواز  عکس بر   ایپرولتار

  ی مبارزه  یهیکه از الزامات اول  یرو گشت، ضرورتبهرو[  هاآن  ذات  به  دنی رس   و   هاده یپد  سطح   از   یفرارو]  یانجیمیب

  68.است او بوده ی طبقات

 :  دهدیادامه م و

درجهت هدف باشد و    یگام  ایباشد:    را داشته  ریاز دو کارکرد ز  یکیممکن است    یینفع گذرا  هر

  ا یپرولتار  یطبقات  یآگاه  به  تمامیبه  کردکار  دو  از  کی  هر  تحققهدف را در پرده نگه دارد.    ای

  69. جداگانه خاص یها کاریشکست او در پ ای ی روزیو نه به پ است  وابسته

  ی کیکت ی ال یردی غ  قدرمنظر آن  ن یاز ا  ،70دهد یم  ش انجام   یستی کمون  ی و مبارزه  کایکه راسخ در باب سند  ،یکاف   ازالزم    جداکردن

  هم کارگران منافع یورَش ی پ  یحت  ،یست ی کمون استی س بدون ن،یراست   یطبقات یآگاه بدون. ندارد گفتن  که  است یانقالب ضدِّ  و

  یِ ورَش یکه پ  ست ی ن  گونه ن یا .  سازدیمتشکل م   راوار  شئ  ی آگاه  ،سطح   ن ی تریاهیپا  در   که   چرا  است،   کرده  پرده  در  را   هدف

  عنوان بهبدون محتوا را    یِورَ ش یپ  ن یا  ما  که  باشد،  ممکن کارگران    یروزمره  یمبارزه  یبرا  یاس ی س ـیخی تار  یاز محتوا  یته

  یمحتوا   سر  بر  توانست  می خواه   ماجرا  از  پس   و  حاال  که  میبر  گمان  و  م، یآور  نظراز محتوا در  یفرم خال   کیامکان صرف،    کی

 روزمرهْ   یمبارزه یورَش ی پ لیدل به "امکان"  یتوسعه  یواسطه به میتوانیم اکنون که تفاوت  نیا با م، یپرداز نبرد به آن یاس ی س

توسط    یینها  یو در وهله  ایآگاهانه پرولتار  تی فعال  لیذ  ای  یاروزمره  یمبارزه  هر.  میببر  ش ی پ  ی تررا در سطح گسترده  استی س

را واجد   هاستی کمون   کهبل  ست ی مند نارزش  خودیخود به   ای  ،71دارد یمگام بر  یافق انقالب  کی در    و  شودیم  یحزبش رهبر

 : سدینویم  گونه ن ی ا. لوکاچ  افتهیسازمان  ییِبورژوا  ی از آگاه  ای پرولتار  یهیتصف و    "رونی از ب   یبردن آگاه"  یبرا  کند یم   یافهی وظ
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که   کندیوانمود م یاگونهبه او «.است یستیکمون  یمبارزه  الزم شرط یاهیاتحاد یمبارزه  میاگفته ما»: سدینو یم راسخروزبه ( 24)ص  "هاسنگر میتحک " متن  در 70

 . گردد ا یهم یستیکمون  یبرگرداند تا سپس امکان مبارزه  ییکایسند یرا به مبارزه  کایداشته تا سند قصد...( کایسند ی)درباره  نشیشیپ متندر  ییگو 
  ی کربندیپ  و  شکل  کی  درون  گرید یطرف  ازاست و  نکرده   افتیدر  ینزد بورژواز  کیدئولوژیو ا  یاسیس  یپاسخ  شیشاپی پ  یطرف  ازکه    میدانیم  یرا افق  ی انقالب  افق  71

 . نباشد ریجاگ( ییکایآمر سمیالیامپر)مثالً  ییبورژوا یافتهیتی ئیش  و ژه یو یاسیس
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  اش جهیکه نت   ی)نبرد  یی نها  نبرد  یبرا  آموزش   ابزار   نه  را  هاآن  ن یتأم  یبرا  مبارزه   و  خاص  منافع  کهن ی ا  یعنی  ی طلب فرصت

  خودیخودبهکه    میبدان  یزی چ   که بلمتناسب وابسته است(،    یبه آگاه   کاگر  یطبقه  یروان  یآگاه  یکینزد  زانی م  به

  72. شودیم  کینزد یینها هدف  به ود خبهکم خوددست ایاست  مندارزش

  و  اقتصاد   جداکردنبا   د،پندارینم  یکاف  و  ندیبیم  الزم ند،ی بیم  امکان   کی  فقط را  یی کایسند  مبارزه  دیبگو  که  هم  هرچه  راسخ

از س  که یهنگام.  استشده  مرتکب  یتسیورکر  یعمل  استْ ی س م  می کنیم  ی ته  استی مبارزه را    یی کایسند  یمبارزه  مییگویو 

  یی جدا  در   تواندینم  که  میدهیم  یخودبهارزش خود  یندیبه فرآ  میدر واقع دار  ،...و    کندیم  جادیا  ی باالخره الزم است، امکانات

  سم ی و اکونوم   سمیورکر  ن یا  ؛73رد ی گیفرض خود م  ش یرا پ  ینظرگاه   ش یوبکم  یهر عمل انسان  .باشده  داشت   وجود  است ی س   از  تام

  ی خال  ی مبارزه یِورَش یپ در م یی گویم کهن ی . ادبندیم دزیریم  یدشمن طبقات  ابی که به آس یآب ی را به رو  ش ناکه چشم است

  شیکه گرا  ستی بدان معنا ن   ، ندارد  وجود  یارزش   خودیخودبهتحقق منافع روزمره،    یبرا  ایپرولتار  نِ ی راست  یِطبقات   یاز آگاه 

 : سدینویگونه که لوکاچ م. همانمی اگرفته دهیمتحقق شود را ناد تواندیوجود دارد و م ایکه در عمل پرولتار  ایینی ع

...    شودیم  افتی  قتی حق  یسوبه  یشیگرا  واقع،  امور  از  ایپرولتار  نادرست  یهایابیارز   و  "کاذب"  یآگاه  در  یحت

ن  یمعنا به  وجهچیههب...    قت یحق  یسو به  ینیع  شیگراوجود   ا  ست ی آن    تواند یم  شیگرا  نیکه 

  یآگاهانه  تی فعال  با  وفقطفقط  آن  تحقق...    آشکار شود  ـایپرولتار  یفعاالنه  دخالت   بدونـ  خودیخودبه

  74.ردیپذیصورت م ایپرولتار

  نی آن گام بر ندارد، ا  سمتبه  و  نشود  ت ی تمام  از   ی آگاه  واجد  اشمبارزه  انیجر  در  ایپرولتار  اگر   که  است  آن  مسئله  جان یا  در

  ؛ خواهد بود ییآن قطعاً بورژوا  مشخص   خاًیتارمعنا فارغ از خصلت    نیو ا  د،یگزخود برخواهد یبرا  یگرید  یمبارزه قطعاً معنا 

طبقات  یبرا  یسازمانده  همان  یست یورکرعمل    ،درنتیجه  کارگر  ایپرولتار  یدشمن  جنبش  ا  یدرون  بود.   زی چ   ن یخواهد 

  م،یبگذار  مبارزه  ی برا  یامکان  را   آن  اسم   بعد  و  کند   قبضه  را   هاسنگر  دشمن   ابتدا   تا   م ی کن  صبر  ما   کهن یدر خود ندارد. ا  ی مندارزش

با گرا  ن ی عج   قتی حق  یسوبه  ایپرولتار  درون  یِنیع  ش یگرا.  است  احمقانه  واقعاً که    یاییبورژوا  یذهن  و  ین ی ع  ش یاست 

 
 . 190ص  ،همان  ،یطبقات  یآگاه و  خیتار 72

  صراحت،  به  نه  اغلب  شده،داده   افق  کی  در  را   آن  شه یهم کهبل  کند، ینم  درک  کتای  منفرد،  مطلقاً   را  متفرد  ز یچ  کی  گاه چی ه  انسان »:  سدینو یم  باره نیا  در  ک یکوس  73

 ( 24ص  همان، بودن،یانضمام کی الکتی)د «.کندیم افت یدر تیتمام صورتبه حاًیتلو  که

 . 189 و 188 صص   ،همان  ،یطبقات  یو آگاه خیتار 74



30 
 

بدون    و  ایپرولتار  یِکیآگاهانه و بلشو  تی پس بدون فعال  75است.  ییبورژوا  یجامعه  دی و بازتول  دیدر تول   ایحضور پرولتار یجهینت 

  باً یتقر طورآغاز مبارزه و به  یکه از همان لحظه  یواقع شود، تنها امکان  یانقالب  یبا افق   یروزمره درون جنبش یمبارزه  ن یکه اآن

  یی بورژوا  یآگاه  تْی نها  در.  است   ییبورژوا  است ی س   و  ی آگاه  کند،یم  خود   ی سازمانده  و  یابیتیفعل  به   شروع  ی خودخودبه

 .ابدییم  یاافتهیتشکل  و منسجم شکل داشت کارگران  درون یمنفرد شکل  ترش یپ که

حق   دی گویم  کی کوس   ."ی انقالبـیانتقاد  س ی پراکس":  یانسان  س یپراکس  دوم  یگونه  سراغ   میبرو  اما که  ذات    قتِیهرچند 

  نیبنابرا  .« مطلق باشد  تواندینم  یدگی پوش   ن یا»اما    ،شودینمها روشن  انسان  یروزمره  عمل  قیطر  از  و  یخودبهخود  صورتبه

 : سدینویم  کی کوس. « نی مع تی فعال  کی» قیروشن گردد، اما تنها و تنها از طر تواندیذات م

  ک یاز راه    دیبا  هازیچ  یدگی پوش  لی و چون دل  دیگشایبر ما نم  ماًی خود را مستق  دارْی که ذات بر خالف پد  جاآن  از

 76.است آشکار شود، لذا علم و فلسفه شکل گرفته ژهیو تی فعال

 :  سدینویم از کتابش  یگرید یدر جا  کی کوس

  ت ی واقع کیکه کشف  م،ی پرده بفهم کی شکافتِنازهم عنوانبهرا  یانضمامگ شبه [یِشکندرهم] میتوانیما نم ن یبنابرا

 77انسان وجود داشته باشد.  تی شده باشد، جدا از فعال داده ینهفته و آماده

جز   یانضمام  ت ی واقع  ن یاز ابتدا ا  کهبل  ،است  ژهی( ویِعملـی)نظر  تی فعال  کی  مستلزم  تیواقع  یِانضمام  فهم  و  درک  تنها  نه  پس 

در   ی گر و درخشانروشن  ینکته یصادق  انیپو .شود درک  که داشت   نخواهد وجود اصاًل  ،یانتقاد ـیانقالب سی پراکس  قیاز طر

 : شودیباب متذکر م ن یا

 
.  دهدیم  ارجاع   وارعتیطب  و   متحقق  ی تین یع  به   یی بورژوا  یآگاه   رد،یگیم  خود  به   محض   ی آگاه  شکل   ی اول  که یحال  در  است   ترمندقدرت  ی اول  از   ی دوم  همواره   75

  هی عل ی آگاه سان به یانقالب یخیتار یآگاه  ،مقابل در. ابدییم وار عتیطب یا جلوه  هاستانسان روزمره "ی عیطب"  عمل  د یبازتول که جاآن از ییبورژوا وارشئ یآگاه

(:  کندیم  نقل  یکس  از  دشییتأ  ضمن را  بحث  نیا  کی)کوس   سدینو یم  گونهنیا  بارهنیدر ا  کی.  کوساست  "تیع یطب"   هیعل تشیچرا که فعل   شود،یم  گرجلوه   تیع یطب

  در  ی معن  به  حذفشان  است،شده   ل یتحم  یعنوان جهان واقع   بردر آن    هاداریپد  که چون...  است  انباشته  را  ی معمول  زبان  در  تیواقع   مفهوم   و  یمعن  تمام   داریپد  جهان»

همان،   بودن،یانضمام ک یالکتی)د «.ردیگیم خود  به محض  یآگاه ک ی یناواقع شکل  نماتناقض طوربه)جهان(  آن  در لی اص  ت یواقع...  است  جهان ن یا نهادن پرانتز

  ی فاصله در را هاست یورکر که است یدیکل حلقه آن آن، با متناسب کار سبک و هینظر اتخاذ و هاکیو ذات نزد بلشو  داریپد انیم یاساس نسبتِ نیدرک ا( 16ص

 . دهدیم قرار عمل بلشویکی  با معنادار

 . 11  ص همان، بودن،یانضمام کیالکتید 76

 .18 ص  همان، 77
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  ست یندیفرآ که  ، یآگاه ندیفرآ در کن ی ل  هستند، زی ن  واقعبه و پندارندیم یمدن یجامعه  از ی عضو را خود کارگران

  نیا.  کنندیم  منحل  را   آن  واقعبه  آن  از  یوفرارَ  ضمن   در  و  ندی آیم  قیفا  عضوبودن  ن یا  بر  ، یکیپراتـیمبارزات 

  یجامعه  انحالل  ندیدآشُ  جز  ستی ن  یزی چ   بودنش،  ی مدن  یجامعه عضونا   بر  ایپرولتار وقوف  ندیآدشُ  که  معناستن یبد

 78. یدارهیسرما  یجامعه از یوفرارَ و یمدن

جهان    یورا  یت یهرگز واقع  یانقالب  یمبارزه  یری گی پ  قیجز از طر  کهبل  ،است  را پنهان کرده  تیواقع  یاکه پرده  ستی ن  گونهن یا

داشت.     یانضمامشبه نخواهد  شبه  چهآن  کیکوس  یبراوجود  مبارزه   کندیم  پنهانش  یانضمامگکه    ینه 

 ی در وهله  ،که  یبا جهان  کهبل  "یعیطب"جهان    کیآن است که ما نه با    کهبل  ،طبقات  انیم  "ی روزمره "

 .  میدار وکارسر هاست عمل انسان یجهینت ،یینها

 : سدینویم وی

م   پوشاندیآن را م  یانضمامگشبه  که  یواقع   جهان   ینی جهان مناسبات ع   کی  کند،یخود را دگربار در آن آشکار 

  ی انسان  سی جهان پراکس  کهبل  ،ی در برابر توهم ذهن   یی جهان اعتال   کی  ای  ،باشدواقع  که در تقابل با مناسبات نا  ستی ن

 79. است ساختار  و ن ی تکو ابژه، و سوبژه محصول، و دی تول  وحدت چونان یاجتماعـیانسان تی است. آن فهم واقع 

 :  دهدیادامه م یانقالب سی در باب پراکس   کی کوس

تول   کیهمانا    ی انضمامگشبه خودمختار  فروکاه   دات ی وجود  و  سودگرا  یانسان  عمل  سطح  به  است.   انه یانسان 

  در   ت یواقع  شود،یم  یانضمام  ت ی واقع  یریگشکل  موجب   که  است   یندیفرآ  کی  اششکنیدرهم

 80.شودیم درک آن ت ی انضمام

  81است.  " یانقالب ـیانتقاد س یپراکس"  همان کی کوس  یبرا یشکن درهم ندیفرآ ن یا

 
 . 9  ص ،یمجاز یفضا در منتشره  ،یق صاد  انیپو  ،(4 یاحاله ضد)  کارخانه دژ و استیس یالغا سم،یورکر 78

 . 17  ص همان، بودن،یانضمام کیالکتید 79

 .18 ص  همان، 80

  ،رودیم  فرا  آن  از  و  ستین  کسانی  آن  با  اما  ،یانقالب  ندیفرآ  تیکل  از  یعنصر  عنوانبه  رد،یگیدربرم  زین  را  روزمره   امر  که  کیکوس  نزد  یانقالب  سیپراکس  موضوع  81

  و   گرداندیبرم  را  وارش یهست   ت یثیح   لوکاچ   نزد  " ایپرولتار  ی آگاهخود"  به   که  طوراین.  کندیم  ل ی تکم  را   لوکاچ  و تأمالت  رد یگیم  بر  در  ز ین  را   حزببحث    قطعاً 

  آن   ل ی دل  ن یهم  به   هم   ما   و   کرد  درک  و   خواند   ک یکوس  بحث   امتداد  در  د یبا  را  ی طبقات  ی آگاه  ی درباره   لوکاچ   بحث .  بخشدیم  انسان  یهست   در   مستقل  ی اهیپا  بدان

 .میآورد هم  امتداد در را دو
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تنها آگاه  ایپرولتار  یروزمره   امر  که  م یاافتهیدر  جا  ن ی ا  تا ندارد    یانقالب   ی نه  نهفته  که    جا آنو تا    جاآناز    که بلرا در خود 

بازتول  آوردیم  درنظر  خود  اجاتی احت  ساختن برطرف  ظرف  و  فرضش یپ  را  ییبورژوا  یجامعه  یهایمندقانون  داریپد  دی به 

است.   ا  می اافتهیدر  ن یچنهممشغول  بازتول  دی بازتول  ن ی که  و  شئ  یآگاه   یِذهن  دی بازتول  کهبل  ،مناسبات  یِن یع  دی نه صرفاً  واره 

  تین یمربوط به ع  یا مسئله  یانقالب   یمبارزه  ک ی  وجود  امکان  که  است  حی صح   ن ی ا.  است  عمل  یسوژه  ذهن   در  کنندهرازورز 

  کهبل  دی تول   ینی ع   گاهیجا  کی حضور در    ل ی به دل  ی خودخودبه  طور قطعاً نه به  ی انقالب  ی اما آگاه  ، است  یاس ی سـیاقتصادمناسبات  

  امکان   یِماد  ینهی زم  صرفاً  دیتول   یِنی ع  گاهیجا  آن  .ابدییم  تیاست که فعل   یانقالب  یمبارزه  ندیمشارکت در فرآ  لی به دل  قاًی دق

پراکس  س یپراکس  .سازدیبرم  را   ی انقالب  ی آگاه  تکوین  و    از  دارند  که   ی ارانه  و  هدف  جهت   از   ی انتقادـیانقالب  سی روزمره 

  ی انقالب   یدگرگون  اشیاساس  یرانه  یگریفرد است و د  یروزمره  یهاازی ن  واسطهیاش برانه  یکی  .گردندیم  زیمتما  گریکدی

  آغازد یم  یانقالب با اول  ندیدر فرآ   ای. پرولتارسنجدیم  یاساس  یرانه  ن یا  با  نسبت  در  را  منفرد  امور  و  هاازی ن  و  منافع  و  است  جامعه

  ی انضمام یبه آگاه  انضمامیشبهو  وارهشئ یگذار از آگاه ند یفرآ یانقالبفرآیند تکوین آگاهی . رساندی م انیبه پا یو با دوم

تحقق    ی به سوژه  ا یپرولتارو  از خود است،    یوفرارَ  ندیرفع خود، فرآ  ندیفرآ  ا یپرولتار  یانقالب برا  ندیلوکاچ فرآ  قولبهاست.  

 : سدینویم بارهن ی. لوکاچ در اگرددیبدل م یرسالت بشر

حال    ن ی در ع   کهبل  ست،ی ن  ـیبورژواز  یعن یـ  یرونی دشمِن ب  ضدِّ  بر  مبارزه  صرفاً...    طبقهیب  یجامعه  استقرار  یبرا  مبارزه

  82.یو یطبقات  ی بر آگاه یدارهیساز نظام سرماو تباه گررانیو راتی تأث است: بر ضدِّ ش ی خو مبارزه بر ضدِّ

  عمل   و  شدیاندی م  داریپد  درون  "ختهیخودانگ"   و  ساختاراً  که  آوردیم  دیپد  را  یجنبش   که  یی بورژوا  نظم  یذات  تضاد  همان

و    ایپرولتار  یاش به خودآگاهعدم تحقق  ایکه تحقق    ندتَیجنبش م   ن ی انقالب در ا  یسوهب  ی نی ع   یشیگرا  هنگامهم  ،کندیم

و   ردی قرار گ   یانقالب  یزهمبار  کی  انیجنبش در جر  ن یوابسته است. اگر ا  یانقالب   افقـمبارزه  ک یجنبش درون    ن یا  یری گقرار

انقالب  کیتوسط   اوتاب  ،شود  یسازمانده  یحزب  ذ  ن ی توان  که  داشت  خواهد  سطح    یانقالب  س یپراکس  لیرا  عمل  " از 

شئ  ن یچنهمو    "نه ی روز  یانهیسودگرا امر  سطح  آگاه از  واجد  و  رفته  فراتر   تا   گاه چیه  آنکهیبگردد،    ی انضمام  یواره 

  نیدر چن   .گردد  ره یچتمامی  به  اشعمل   یدوگانگ  و  اشیآگاه  یدوگانگ  بر   بتواند  برقراری کمونیسم  یزمانه

  سیپراکس  ،یعمل انسان   ینهدو گو  ، قرار گرفته  یجنبش انقالب   کی  فرآیندکه در    یجنبش کارگر  کیدرون    یعن ی،  یطیشرا

  اش ینی ع   یجهینت   چنانهمکه    یامر  عنوانبه  ؛شوندیجنبش متحد م  کیواحد در عمل    یدر عمل  ،یانقالب  س ی روزمره و پراکس

  در   را  منفرد  امر  ردبُش یکه پ  یعمل عنوانبهو    ،رازورز شده  کیپرات  لیاست ذ  ییبورژوا  یجامعه  یوارگ عتیطب   دی و بازتول  دی تول
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اابدییم  انیجر  یانقالب  کی پرات  لیذ  ،ابدییمدر  ایپرولتا  یِخی تار  رسالت  ردبُش ی پ  چارچوب  آگاهی  یآگاه   یِدوگانگ   ن ی.   ،

، اولی  حالاز ابتدا و در همه انقالبی،ـانتقادیانضمامی برآمده از پراکسیس روزمره و آگاهی انضمامی برآمده از پراکسیس شبه

  ی جنبش انقالب  کینه در    ایاما اگر پرولتار   .وجود دارد  ایدرون پرولتار  ،عنوان یک امکان عینیعنوان یک عینیت و دومی بهبه

  83بدل خواهد شد.  یانتزاع  صرفاً امکان کی به یآگاه یِانقالب  شکل  ،باشد یکیبلشو ی و نه واجد ضمانت دیشرکت جو

  یآگاه   که   دارد   ن ی ادی بن  قتیحق   ن یا  در   شهیر  و  ردی گیم  نشأت  ایپرولتار  یآگاه   متضاد   و  گانهدو  خصلت  از   حزب  ضرورت

  همواره  خودخودبه  طوربه  ایپرولتار  یآگاه  و  شودینم  رهی چ  وارهشئ  ی آگاه  بر  تمامیبه  گاهچیه   یکارگر جنبش   درون  یانقالب 

ذهنیت و    درون  به  روزمره  عمل  قیطر  از  " ختهیخودانگ"  ومند  ساختار"  یوارهشئ  یآگاه  .ماندیم   یباق  ی وارگشئ  حدود  در

  ی هاوارهعادت"   قیگرفته و از طر  خودبه  وارهعتیطب   یخصلت   یْآگاه   ن ینزد ا  ییبورژوا  یجامعه  ؛کندیم  رسوخ  ایپرولتار  یآگاه

بدون    ن ی چنهممنفرد و    هم،بر  و  همآشفته و در   ،یالتی تشک ـیاس ی س بدون ثقل    یانقالب  ی. آگاهکند یاز خود حفاظت م   "گذشته 

هد  ا نخو  ییبورژوا  یروزمره  ی آگاه   یوارهعتی از خصلت طب  یوو توان فرارَ  ماند،یم  یزیصراحت آگاهانه و در حالت غر

  است،  یسار  و  یجار    ایپرولتار  درون  یخودخودبه  طوربه  که  اییطبقات  یآگاه  ،یجنبش انقالب  کیدرون    یداشت. پس حت 

غر  تواندینم   ینظر  لحاظبه نا  یزیاز سطح    تراوش   مقابل  در  تواندینم  یالت یتشک  و  یسازمان  لحاظبه  و  رود  فراترآگاهانه  و 

  به   ن یچن هم  کهبل  دی تول   یسازمانش را نه صرفاً درون مناسبات اجتماع   ش یشاپی پ  که  ،ییبورژوا  یآگاه  یهرروزه  و  یروزمره

  84دولتش داراست، تاب آورد. شکل

  تا   حداقل  یانقالب   یمبارزه  کی   در  قرارگرفتن   وجود  با  یحت  ای ارپرولت   چگونه  و  چرا  که  دهدیم  نشان  ما  به  لی تحل  از   شکل  ن یا

درون   قیطرن یبد  و  ماندیم  گرفتار  ییبورژوا  یجامعه  کیدئولوژیا  داریپد  یهاچارچوبه  در  ،85اش یکتاتورید  وضع  از  ش ی پ

در مقایسه    یستی کمون  یِاس ی ثقل س  یفهیوظ  یْنی ع   یِافق انقالب  کیدر نبود    یعن ی  یط یشرا  ن ی در چن  .ردی گیقرار م  یمدن  یجامعه

  که   ردی گ یم  خود  به  محض  یآگاه  کی  یجلوه  86" واقعیت اصیل"  کی کوس   قولبه  و  است  تر ن یسنگ   اری بس  یْانقالب   طیشرا  با

 . شود ردهب ش یپبه یالتی تشک ـیاس ی س  سختِ و سفت ضامن  کی  توسط ی امبارزه هر درون دیبا

 

 
  ی سو   از  و  ییمبارزه با دولت بورژوا و  یطلبیسرنگون  یعنی  سمیبرالیل  یاسیس  تبارز  راندنعقب   ییرا در عصر ما از سو   یانقالب  یو مبارزه   یغور بروز آگاهثحدود و    83

 . کندیم ن ییتعاز آن  ی وفرارَ یبرا تیبشر ی رَوشیپ ضرورت و کایآمر سمیالیامپر کیهژمون  افول گرید

 . بازماند یانقالب قاطع عمل  از  یکیبلشو   حزب کی نبود در که جاآن. آورد ادیبه را سیپار کمون ری ناپذوصف وتوانتوش یسادگ به  توانیم 84
 .امروز یرانقالبیغ تی وضع عتاً یطب و  یطلبیسرنگون  یرگیچ  طیشرا در یکارگر جنبش به برسد چه 85

 . 75ی بنگرید به پانویس شماره  86
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   یبند جمع 

است که ما گمان    این مسئله    کهبل  ،است  کار  یروی ن  ژهیو  یکاال یفروشنده  و   استثمار  تحت  ایپرولتار   که  ستی ن   آنصرفاً    مسئله

انسان  یساخته  جامعه  نیا  که ن یا  و  ییبورژوا  یهجامع  یخی تار  خصلت  و  یطبقات  سم ی آنتاگون  می کنینم بدون دست  هاست، 

  یاکنندهن یی تع  خودیخودبهنمودِ    چیه  دارْیدر سطح پد  واسطهیب  ، یطبقات  یبر آگاه   ی و بدون عمل مبتن   ی انتقادـیانقالب  کی پرات

  یروزمره  امر  گرش ی کند و به ستاقلمداد    یمدن  ی جامعه  مطرودرا    ایپرولتار  که آن  یبرا  سمیرکربا و  نی عج   یِطلبفرصت.  ابندی ب

ذات در  »:  دیی گویم  بارهاین   در   کی کوس .  کندیم  لحاظ  شدهآشکار   واسطه،، بیداریبدل شود، ذات را در سطح پد  ایپرولتار

  م، ی کنیو ما اضافه م  87«را داراست.  ش ی هاجنبه  یبرخ  ای  گونپاره  نهاتـ  نارسا دارد  یجلوه صورت   ن یا  یول  کندیجلوه م  داریپد

 ی. تا زمان الغاکِشدبرنمی  ییبورژوا  یدئولوژیو ا  داریرا به خارج از سطح پد  یاجنبنده  چی گون و نارساست هکه پاره  چهآن

آن برزمد.   هی است که عل   88ریزناگ  ی خی تار  لحاظ و به  تواندیاست اما م   یمدن  یجامعههمواره درون    ا یپرولتار  ،یمدن  یجامعه

  تواندیهم نم  گاهچی هرچند که ه   ؛روزمره متشکل سازد  یمبارزه  درون  یتمامرزم خود را به  ن یا  تواندینم  گاهچی ه  ایپرولتار

  با   یکیبلشو  حزب.  باشد  اشیکیبلشوحزب    تواندیفقط م  ایپرولتار   یِرزم انقالب  التیرد. تشکبَ  ادیرزم روزمره را از    یانجی م

درشکاف هستهپراتیسین   یواسطه)به  کارگری  جنبش   انداختن  و  کمونیست  کارخانههای  جنبش   یری گفاصله  و(  های    از 

حزب بلشویکی سیاست    باشد.ه  جنبش به سطح باالتر را داشت   "رفع "  تیکفا  تواندی( مزمش ی نترال اس  و  حُکمم  نظم  یواسطهبه)

ی انقالبی قرار  مبارزه  یندمحورِفرآیک کلیت  کند و امر روزمره و جنبش را در  طبقاتی را در جنبش و امر روزمره مندرج می

  یابد.دهد و در این وحدت دیالکتیکی است که توانایی برکِشی از وضعیت، فعلیت میمی

  یارذکارگ حزب ی فهیوظ اما ابد،ییم گسترش  بحران  هنگام  به  و شود یم دی تول  ی خودخودبه  طور ساختاراً و به روزمره جنبش

  صورت بهتنها    یانقالب  یمبارزه  کی  در  یحت  که  است  جنبش   درون  یایآگاه  و  استی س  آن  ساختن متشکل  و  یدهسازمان  و

 : سدینویم بارهاین لوکاچ در  ظاهر گردد. تواندیم یزیغرو   یانطفه
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  و  میمستق   خط  در  ایپرولتار  یطبقات  یآگاه   ،ینی ع  اقتصاد  بحران  با  گامهم  که،  میورز   دی تأک   می خواه یم  جان یا  در

  ی بورژواز یفکر ذنفو  ریز ایپرولتار از  ی می عظ  یهابخش  کند؛ینم رشد ایپرولتار یطبقه تمام در  پارچهکی ی نحوبه

 89. آوردینم رونی ب حالت  ن ی ا از را  هاآن زی ن یاقتصاد بحران ن یادترح و  ن یبدتر ی و حت  مانندیم یباق

 ز یکه حزب را از جنبش متما  ی ااما آن نقطه  ؛رسانندیم  یاری  بتوانند   که  جانآتا    یجنبش کارگر  یورَش ی به پ  هاستی کمون 

  و  استی س  ساختن لمتشکتبیین و    ،کندیم  ف یتعر  را   ی حزب  ی فهیوظ  و   ساخته  بدل  حزب   به   را   حزب  که   یاوهله  و   سازدیم

کاری و سبک  یهاضامن   برساختن   و  جیترو  و  غی تبل  یواسطهبه  ایپرولتار  درون  یْانقالب   و  یضرور   یخی تار  لحاظبه  یمبارزه

  ی واسطهبه  جنبش  از  یری گفاصله  با  حزب.  ندارد  را  آن  اجابت  تاب  گاهچی ه که جنبش    ست یاوهله  ن ی ا.  است  ح ی صح  یالتیتشک

  دا ی امکان را پ  ن یا  ،انقالب  یو مردن برا  ستن یبا ز  تیو در نها  ش یخو  ییهدف نها  عنوانبهو با قراردادن انقالب    زمش ی نترالاس

  رد بُش ی روزمره، پ  یمبارزه  بدون  که  بحث   نی ا.  دارد  نگاه  ماناَ   در   ی جنبش  یوارهشئ  یآگاه   از  ترش یب تا خود را هرچه  کندیم

  و  وارهشئ  یآگاه  ری سا  همواره  یْخودخودبه  جنبش   که  میباش  آگاه  کهیهنگام   اما.  ستی ن  نادرست  ست،ی ن  ممکن   سمی کمون

تا    ی اقتصاد  یمبارزه  گسترش   مییبگو  که   است  آن  درست   گاهآن  ، است  ییبورژوا  است ی س کار    جا آنتنها  دستور 

و    یی کای)مبارزه سند  ی الزم و کاف  ان ی م  ن ی آن سازند. بنابرا  ن یرا عج   ی انقالب  یی داللت و معنا  کوشندیکه م  هاست ستی کمون

  یرابطه  کردنفرض  ی حاکم است. خط  یک ی الکتید  یارابطه  کهبل  ،وجود ندارد  اییخط   یِارتباط زمان  چی( هیست ی کمون  است ی س

  .نباشد  ن ی عج   تی کل   از  مشخص   یدرک  با  ابتدا  از  که  ستی ن  یعمل  چی ه   یانسان   جهان در  چراکه   است،  سمیورکر  ن یع   دو  ن یا  انی م

  ی ای در جغراف  .نشود  ن ی هرچند نه به صراحت، عج   ،یو آگاه  است ی که با س  ستی ن  یا یاقتصاد  ی مبارزه  چی ه  بی ترتن یهمپس به

عمدتاً و   یاقتصاد   یِخودخودبه  جنبش آگاهی متناظر با  بحث بدان معناست که    ن یا  یطلبیسرنگون  یرگی چ  طیشرادر  و    رانیا

ی طبقاتی و  بُرد مبارزهها، پیش های اصلی کمونیستیکی از تکالیف و پراتیکلذا    90. شودیم   ن یعج  ی طلب یاز ابتدا با سرنگون

 است.  ،ابتداازهمان ،ی اقتصادی با کارگذاری سیاست پرولتریمبارزه

  هست  هم  لی دل ن ی هم به  و  کندیم  ری تعب   عمل  یهاسوژه  و  عمل  یهاحوزه  یدوگانگ   به  را  یانسان  س یپراکس  یدوگانگ  سمیورکر

  دهد یرخ م   دی تول  یاست و درون حوزه  ،مقام کارگر  در  البته  ،که متعلق به کارگران  جاآنرا از    یکارگر  یروزمره  کی پرات  که

  در   که  یزی چ  سمیرکرو  ینظر برا  ن ی . از اابدییم  یانقالب  یواجد امر روزمره  خودیخودبهرا    د ی تول  یو حوزه  بخشدیتقدس م

 د ی بازتول   جهت  در  تنها  و  ماندیدرم  روزمره  یوارگ شئ  شُلِولگِ  در  سمیورکر.  است  یرودنباله  و  یطلب فرصت  ماندیم  تینها
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برای توضیح منشأ و چیستی جنبش    .ردیگیم  یاز جنبش کارگر  یناش  وارِشئ  یآگاه   ازخود را    یماد  یهیپا  طلبانهیسرنگون   استیس  با  جنبش   شدننیعج  نیا 90

 . ، منتشره در فضای مجازیپویان صادقی ،"مساحی جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط("طلبی بنگرید به  سرنگونی
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از دست  شان  زمامکه    دن کنیم  نیی تع  تیدر وضع  ی اری عملش را البته عوامل بس  یخ یتار  یمعنا  اما  کوشد،یم   کارگران  سود   به  آن

، پدیدار یا واقعیت  انضمامیت و انضمامیتشبه  یواسطه  بهرا    یانسان   س یپراکس  یاما خصلت دوگانه  ها ستی او خارج است. کمون 

. تنها آنان هستند که خواهند  کنند یم  ن ییتب   زیمتما  یو دو رانه  جهی دو نت   ،ی خیدو افق تار  ی دیالکتیک ذات و پدیدار(،منزله)به

طبقه نبرد  یتوانست  در  را  آگاه  ،ی انقالب  یکارگر  از  لوکاچ  به  یعنی  ،یانضمام  یآگاه   یسوبه  یداریپد  یدر حرکت  قول 

 . دکنن  یاری یراست به ، " یطبقات ی آگاهکردن آگاهانه"


