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 را در برابر خـود      “ سامان نو ” ی الکترونیکی   ی نشریه هنخستین شمار 
سامان ” .   قراراست که این نشریه به صورت فصل نامه منتشر بشود         .   دارید
. یـابـد   انتشار مـی 1357 بیست و هشت سال پس از انقالب بهمن ماه “ نو

در .   ترین رویدادهای تاریخی در قرن گذشته بـود        انقالبی که یکی از مهم    
هـای چـپ ایـران        انقالب ایران این نکته برجسته شد که بیشتر سازمان        

و “   رهـایـی کـارگـران        عـلـم شـرایـط      ” دیدگاه روشنی از سوسیالیسم و  
کـار  ی طبقاتی دانش و راه  سوسیالیسم و مبارزه.   استثمارشدگان را ندارند  

-ها و حـمـاسـه       اما مبارزه .   طلبدخود را می  
های کـارگـران، سـتـمـدیـدگـان و             آفرینی

های ایرانی مـجـهـز بـه یـک             سوسیالیست
زیربنای نظری قوی و درک صـحـیـح           

اجتماعی و همچنـیـن       -مفاهیم سیاسی 
انقالب شـکـسـت     .   دانش انقالبی نبودند  

های کمونیستی ایـران     خورد و سازمان  
ای رانـده    فروپاشیدند و یا به حـاشـیـه       

فقر تئوریک چپ، همچنان باقـی    .   شدند
این بحران طـی بـیـسـت و         .   تر گردیدماند و حتا در مواردی عمیق   

هشت سال گذشته کماکان ادامه دارد، بحرانی که به چند دهه پیش            
المللی شود و ریشه در جنبش سوسیالیستی بین      از انقالب مربوط می   

های تاریخی چپ در ایـران، کـارگـران،          فقر نظری و شکست.   دارد
زحمتکشان و ستمدیدگان را ازیک دانش کارآ برای دگرگون کـردن           

 با تکیه بر    “ سامان نو ” ی  ساختار جامعه محروم ساخته است؛ نشریه     
کمک به گسترش نقـد و بـررسـی            خرد جمعی، تالشی است برای    

و .    ها و بسترسازی جنبش سـوسـیـالـیـسـم           دالیل تاریخی ناکامی  
کارهای نظـری  کوششی است جهت یافتن راه“   سامان نو “   سرانجام ، 

 . مناسب برای خودرهایی کارگران و زحمتکشان
 

-ای را طلب مـی     جنبش سوسیالیستی ایران چه نوع نشریه     

 کرد؟ 

 
ی نظری فراسازمانی سوسیالـیـسـتـی، نـیـاز بـه            انتشار یک نشریه 

ِ نظری، دانش طبقاتی کافی، امکانات تشکـیـالتـی و            ی قوی پشتوانه
های بسیار، هنوز چـنـیـن        با وجود کوشش  .   ی انتشاراتی دارد  تجربه
ای در جنبش نوین چپ ایران وجود ندارد و ما نـیـز مـدعـی                 نشریه

نیستیم که به تنهایی، مجهز به تمام دانش، نیرو و ابـزار کـار الزم           
شـمـار   هـای بـی    به هرروی، باید اذعان داشت کـه تـالش     .     هستیم

هـا بـه     وارزشمندی در این زمینه انجام گرفته است، اما این تـالش           
 .  نیافتنددالیل مختلف سرانجام مطلوبی نداشتند و یا ادامه

مـحـصـول      “ سامان نـو   ”   .   شدهرحال، این امر مهم باید آغاز می      به
ی ی یک نشریـه   چنین نیازی است؛ تالشی منظم و مداوم برای تهیه        

نظری چپ به زبان فارسی که اخبار و مسایل  روزمره، جای خود را               
به متون زیربنایی و نوشتار تـحـقـیـقـی           

هدف این نشریه، یافتن جایگاهـی  .   بدهد
برای تولید و انتشار ادبیـات پـژوهشـی          
چپ رادیکال است، ادبیاتی که با تکیه بر        

های جدی مطالعاتی از یک سـو و       بنیان
گـری و    هـای دخـالـت     توجه به عرصـه   

هـا از سـوی دیـگـر،           کارکردی نوشتـه  
بسترساز و راهگشای همـگـرایـی طـیـف           

 .پراکنده نیروهای چپ باشد
بدیهی است که تحقق این خواست کالن، نیاز فراوانی به کـار و تـالش              

های بنیادین در   همگان دارد، کسانی که سوسیالیسم را ابزار تغییر آفرینی        
جامعه دانسته و با نفی اندیشه و کُنش استثـمـار انسـان از انسـان در               

کننـده در روابـط انسـانـی و             جستجوی سامانی نو و واکنشی دگرگون     
بدین سان به باور ما، ابزار این هـدف درایـجـاد یـک           .  اجتماعی هستند 

ی ی نظری نهفته است که امیدواریم مبدل به تریبون آرای هـمـه             نشریه
 حاصل تالش و     “ سامان نو ” به هر حال،    .   های انقالبی بشود  سوسیالیست

 : هاستتوافق جمع بسیار کوچکی از چهار گرایش مختلف از سوسیالیست
 سـال    30های گوناگون چپ ایران کـه طـی           اعضا و فعاالن سازمان     -1

های نظری حزبی و سازمانی      گذشته با دیدی انتقادی به عملکرد و دیدگاه       
 .اندی خود به پژوهش پرداختهگذشته

نظرپردازانی که  به هیچ حزب یا سـازمـان     روشنگران سوسیالیست و   -2
اند، اما در جهت پـژوهـش و          سیاسی چپ ایران تعلق تشکیالتی نداشته     
 .اندآموزش مبانی نظری سوسیالیسم کوشا بوده

 پیشگفتار

 با تکیه بر خـرد      “ سامان نو ” ی  نشریه
کمک بـه     جمعی، تالشی است برای   

گسترش نقد و بررسی دالیل تاریخی      
ها و بسترسـازی جـنـبـش         ناکامی

 .  سوسیالیسم
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ی جوانان و دانشجویانی کـه در چـنـد سـال               طیف بسیار گسترده      -3
گذشته با خروش و خیزش جنبش دانشجویی و کارگری  به سوسیالیسم             

 .اندگرایش یافته

پردازان جنبش جهانی سـوسـیـالـیـسـتـی کـه              پژوهشگران و نظریه    -4
 . ورزنددرهمیاری با جنبش چپ ایران تالش می

 
دانیم که همکاران امروز این نشریه بخش بسیار کوچکی از نیروهای    ما می 

سامان ” اهداف   .   المللی هستند چپ در جنبش سوسیالیستی ایران و بین      
ولی با آگاهی از ایـن      !    بس بزرگ و توان و نیروی ما بس کوچک است          “ نو

مورد پـذیـرش    “   مرجع معتبر نظری  ” دانیم که یک    واقعیت، این را نیز می    
بـنـابـرایـن،     .   همگان در جنبش سوسیالیستی ایران و جهان وجود نـدارد         

ما دراین مسیر و .   ی حرکت ما آغازی دوباره است  کنیم که نقطه  اذعان می 
ی ی امـور نشـریـه       این امر در هـمـه      .   در یک فرایند انتقالی قرار داریم     

در نتیجه، چالش ما برای کمک بـه ایـجـاد             .   کند صدق می  “ سامان نو ” 
های نظری چپ، سایر امور فنی، ویـرایـش و           بستری است که برای بحث    

به زبان ساده در حال حاضـر،       .    رشد یابنده و موثر باشد     ،“ سامان نو ” نشر  
همکاران ایـن  .   ندارد“  ویراستار”هیات دبیران، سردبیر و “ سامان نو” 

ایـن  .   انـد ها کار نشر را آغاز کـرده      نشریه با آگاهی به این نوع مشکل      
ی ترکیب نوشتارها و تنوع ویراستاری خواهـیـد         کمبودها را در شیوه   

ی به باور ما، هیات ویراستاری و سردبیری مورد پذیرش هـمـه        .   دید
بایستی در یک فرایند کار مشترک، شـنـاسـایـی و             همکاران نیز می  

تصمیم جمعی ما این است که پس از سـپـری             .   گردیدگزینش می 
-مدت از کار مشترک و آشناشدن با قابلـیـت       ی کوتاه شدن یک دوره  

های فنی، نوشتاری و تنوع نظری یکایک همکاران، به انتخاب هیات           
در واقع گروه ویراستاری، هم بـایـد        .   مسئوالن و ویراستاران بپردازیم   

-ی توانایی های نظری گوناگون باشد و هم دربرگیرنده      بازتاب گرایش 
سـامـان   ” اندرکاران و همکاران     های فنی و کارشناسی یکایک دست     

بایست از همـیـن آغـاز        ایم که می  افزون براین، ما تاکید داشته    .     “ نو
ی پیوستن سایر پژوهشگران، کارشناسان و عالقمندان را         کار، زمینه 

ی کار مشترک و کسب شناخت نسبی     ایجاد کرده و پس از یک دوره      
 ،“ سـامـان نـو     ” های انتشاراتی دست اندرکاران جدیـد        از توانایی 
به .   های الزم برای شرح وظایف یکایک همکاران انجام شود      هماهنگی

همین دلیل الزم است که گزارش کوتاهی از روندی که منـجـر بـه                
 . گردید ارایه شود“سامان نو”انتشار 

  

مباحث پیرامون چگونگی ایجاد یک نشریه ی نظری از خـرداد مـاه              
ای های گستـرده طی چند ماه به بحث.   آغاز شد)   2006ژوئن ( 1385

هـای   نظری و نقد و بررسی تـجـربـه   یی نشریه ی اولیه پیرامون ایده 
) 2006اکـتـبـر        ( 1385سرانجام در آبان ماه     .   پیشین پرداخته شد  

ای که مورد پذیرش همگان قرار گرفت و در این شماره مندرج            بیانیه
 .است، تصویب گردید

ی ما ناکافـی     جدید است و شناخت و تجربه       از آنجایی که این پروژه    
و محدود است، تصمیم گرفته شد که اصول کلی کار،  امور فـنـی و         
مالی نیز تا انتخاب مسئوالن و هیات تحریریه و همچنین تـبـیـیـن               

ی نشر، براساس نظرخواهی و تصمیم همگـانـی   شرح وظایف و برنامه   
های رسیده بعد از ویـرایـش بـرای            بدین سان، مقاله  .   اتخاذ بشوند 

. شود و بعد از آن منتشر خواهـد شـد       نگارندگان بازپس فرستاده می   
نا گفـتـه   .   این روندی است که برای آغاز کار در نظرگرفته شده است     

نماند که با اشاره به مشکالت مختلف نشر، حاصل کار مورد بازنگری            
ی ی نخستین کار، جنـبـه   بنابراین، مرحله .   جمعی قرار خواهد گرفت   

ی گـذار کـار       تجربی دارد و برای باالبردن کیفیت روزافزون،  دوره         
 .مشترک با تکیه بر خرد جمعی  در نظر گرفته می شود

  

نـقـص      در آغاز راه است و طبیعی است کـه خـالـی از       “ سامان نو ” 
به همین دلیل، همکاران ایـن  .   گردیدنخواهد بود اما باید از جایی آغاز می       

هـای  فشارند و در تمام عرصهی یاران را با صمیمیت می     نشریه دست همه  
گران، نظرپردازان ، مـبـارزان و         ی پژوهش نظری، فنی، تخصصی از همه    

 .کارشناسان جنبش سوسیالیستی، انتظار یاری دارند
 

 “سامان نو“ یاندرکاران نشریهدست
 1385بهمن ماه 

 :همکاران این شماره
باقر مومنی، علی حصوری، یونس پارسا بناب، رابرت برنر، مـایـک      
. هینس، نرگس مُشار، احمد سیف، امید بهرنگ، ژاله حیـدری، م           

پرتو، مهرزاد جاوید، بهرام کشاورز، مجید تمـجـیـدی، کـورش             
عرفانی، حمید دارنوش ، ساسان دانش، ایوب رحمانی، اردشـیـر            
مهرداد، هما علیزاده، لیال خوزستانی، کورش ناظـری، سـیـاوش          

 بهزاد، ستاره عباسی، بهزاد کاظمی 
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سامان ”ی بعدی  آخرین مهلت برای ارسال مطالب جهت درج در شماره
 . است1386اول فروردین “ نو

         

ها، پیشـنـهـادهـا،     ها، ترجمهی دریافت مقالهآماده“ سامان نو  •
های شما در تمام امور مربوط به نشـر و            انتقادها و راهنمایی  

 . ویراستاری است
·  

ها و نظرهای خود را به صورت فایل کـامـپـیـوتـری در                ها، مقاله پترجمه
ی پست و یا به وسیله)   CD(  بر روی لوح فشرده  Word XPفرُمت

ارسـال  “   سـامـان نـو     ” های پستی و الکترونیکی     الکترونیکی به آدرس  
 . کنید

•. با نویسندگان و مترجـمـان اسـت        “   سامان نو ” های  مسئولیت مقاله  •

 .با ذکر منبع مانعی ندارد“ سامان نو”نقل مطالب  

ارسـال شـود     “   سامان نـو  ” ی  نامهمطالبی که فقط برای درج در فصل       •
 .  منتشر خواهد شد

 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: آدرس پست الکترونیکی

 ,Saamaane no, BM BOX 2699: آدرس پستی
London WC1N 3XX, U.K. 

 

  
 

جـنـگ،   .   بـرد داری در بحرانی دائمی به سر می      جهان کنونی سرمایه  
هـای  قحطی، گرسنگی، خشونت، نابودی محیط زیسـت، بـیـکـاری           

گسترده، بنیادگرایی مذهبی و عروج تعصبات ملی و قومی هر لحظـه   
های ادواری دو سـده      بحران.   گیرددر گوشه و کنار جهان قربانی می      

طـبـقـه    .   اخیر، اکنون به صورت بحرانی ساختاری نمایان شده است        
 حیات بشر را به تسخیر خـود درآورده و        یتمام گسترهدار  سرمایه

طبقه کارگر اما در تمـام ایـن دوران           .   مورد استثمار قرار داده است    
تسلیم نشده و مبارزه طبقاتی خود را بر علیه هجوم سرمایه سازمـان         

عـمـل و     کمونیسم و سوسیالیسم انقالبی که محـصـول     .   داده است 
 پرولتاریا در این پیکار سهمگین طبقاتی بوده اسـت تـنـهـا               ینظریه
ای کـه  گزینه.    ممکن و عملی در برابر جامعه را نمایانده است    یگزینه

 برنامـه   اگر چه هنوز متحقق نشده است اما اندیشه دستیابی به آن و             
 یهای جـامـعـه     رسیدن به آن بسیاری از دستاوردها و پیشرفت        عمل

 .مدرن بشری را تغذیه کرده است
 و به خصوص شکست پـرولـتـاریـا و جـنـبـش              1357 انقالب  یتجربه

رغم پـیـکـارهـا و         سوسیالیستی، و در نتیجه شکست انقالب ایران، علی       
ای از بـحـرانـی عـمـیـق در جـنـبـش                   طبقه کارگر، نشانه   هایهمبارز

این شکست سه نـکـتـه مـهـم را بـرای جـنـبـش                  .   سوسیالیستی بود 
 :سوسیالیستی برجسته نمود

داری و   نخست، عدم شناخت کافی و الزم از ماهیت نظام جهانی سرمایـه           
 .داری در ایرانامپریالیسم و به تبع آن ماهیت مناسبات سرمایه

های انـقـالبـی،     آشنایی و یا نادیده گرفتن برخی از مهمترین سنت        ادوم، ن 
 تغییر و مـاهـیـت    هژهای مبارزاتی و نیز نقش تاریخی کارگزار و سو       تجربه

 .دگرگون کننده پرولتاریا
سوم، شفاف نبودن هدف و استراتژی جنبش سوسیالیستی و نداشتن یک         

را در       درک و برنامه یگانه برای جنبشی که خودرهایی طبـقـه کـارگـر              
 .دستور کار خود قرار داده باشد

در واقع انقالب ایران ناتوانایی و ناکارآمدی نظریات و راهکارهای مـوجـود             

 ؟“ سامان نو”چرا نشریه 

http://newleftreview.org/  
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هـای نـظـری و        اغـتـشـاش   .   در جنبش سوسیالیستی ایران را نشان داد      
گـرایـی،   های سوسیالیسم غیر کارگـری مـبـتـنـی بـر اصـالح                برداشت

گرایی فرقه گرا، عامل مهمی در شکـسـت چـپ و              اقتدارگرایی، جانشین 
این بحران منحصر به جنـبـش       البته  .   برجسته شدن این ناکارآمدی بودند    

کل جنبش جهانی سوسیالیـسـم      ریشه در     سوسیالیستی در ایران نبود و      
 سوسیال دموکراتیک  کـه      یگرایانههای اصالحها و برنامه اندیشه.   داشت

داری حل شدند و نیز فروپاشی بلوک شـرق کـه             عاقبت در نظام سرمایه   
سالها به نام سوسیالیسم به اشکال متفاوتی پرولتاریای این کشـورهـا را               

 .های متنوع این بحران را بازنمایاندندمورد استثمار قرار داده بود، صورت

های فراوانی که تا به امروز در نقد و برش از سوسیال دموکراسی و               تالش
ای و  ند تا نوزایی نظری، برنامه    اهبلوک شرق شکل گرفته است نیز نتوانست      

جهت نبود که جـهـان       بی.   سازمانی سوسیالیسم انقالبی را سازمان دهند     
در .    نظم نوین را اعـالم نـمـود     وداری پایان تاریخ را جشن گرفت      سرمایه

ضای نـظـری و     ففضای نامیدی و یأس، پسامدرنیسم و پساساختارگرایی،    
 .های روشنفکری را تسخیر کردها و حوزهفکری دانشگاه

. دهـد اما جهان ما را نه نبرد مکاتب، بلکه مبارزه طبقـاتـی شـکـل مـی                  
ها برای رهیابی در مسیر رهایی از قید هرگونه ستم          جستجوی انسان 

کشی و     و تبعیض طبقاتی، نژادی، جنسیتی، ملیتی، اجتماعی، نسل       
ز نابودی مـحـیـط      اجنگ افروزی و همچنین تالش برای جلوگیری       

اکنون آشکار شده است که در برابر انسـان          .   زیست ادامه یافته است   
ی سوسیالیسم یا بربریت، بلـکـه یـا          قرن بیست و یکم، نه دو گزینه      

سوسیالیسم و یا از بین رفتن تمام نسل و هستی بشری و نـابـودی                
 . کل محیط زیست و طبیعت قرار دارد

 
های نظری جـنـبـش       باید دوباره تاکید کرد که کمبودها و دشواری       

سوسیالیستی در عرصه جهانی به ناچار تاثیرات خـود را بـر روی              
به ویژه ایـن کـه پـژوهـش         .   اندجنبش سوسیالیستی ایران گذاشته   

داری در ایران و شناخت درست از ماهیت        پیرامون  مناسبات سرمایه   
نوع ویژه  حاکمیتی که با شکست انقالب به قدرت رسید نیز مزید بر       

در واقــع، ایــن نــظــام، بــا ادعــاهــای           .     عــلــت گشــتــه اســت    
های تحلیلی  منحصر بـه خـود را           اش، پیچیدگی “ ضدامپریالیستی” 

 ایران  آفرید و سپس در سطح وسیعی از جهان           یهدرچارچوب جامع 
به طوری که کمبودهای نظری پـیـرامـون تـبـیـیـن               .   گسترش داد 

سوسیالیستی از ماهیت حاکمیت سیاسی و دولت نگهبان مناسبـات          
اقتصادی و اجتماعی دولتمردان حاکم، تاثیر  مخرب خود را عالوه بر            

تمام این عوامل که با     .   چپ ایران، در عرصه جهانی نیز گذاشته است       

های تئوریک و ابهامات پیشیـن      زایش این نظام همراه بود، بر نقصان      
شناسـی، رهـیـافـت و         بدین سان، هم اکنون، ضرورت آسیب .   افزود

 یه نظری در جنبش سوسیالیستی  به مراتب از هـر دور             یمداخله
 تر شده استتاریخ معاصر ایران پراهمیت

 
های مثبت و متعددی که تاکنون انجام یافته        متاسفانه با وجود تالش   
دستاوردهـا و    الزم  که برخاسته از        های نظری است هنوز آن مداخله   

های چپ، و متکی بر پژوهـش، دانـش و           های گوناگون سازمان  سنت
 طبقاتی باشد، نتیـجـه      –کنش فعاالن سوسیالیست از منظر تاریخی       

کافی نداده است؛ یعنی آن فعالیـت نـظـری کـه هـدف خـود را                      
قـرار داده    “   سوسیالیسم از پایـیـن    ” بسترسازی برای یاری به جنبش      

 . باشد
همچنین باید تاکید کرد که فضای سیاسی و اجتماعـی ایـران و رشـد                  

های مردمی، و به ویژه روی آوردن نسـل جـوان بـه          ها و مبارزه اعتراض
های چپ، بستری برای مداخله به وجود آورده که نیاز به داشـتـن               آرمان
های نظری روشن، نوین و رهگشایی از مفهوم، برنامه،  اهداف و اصول             پایه

بدین سان، یکی  .     گرا را دوچندان مبرم ساخته است     سوسیالیسم دگرگون 
هـای  ها و تـجـربـه     ها، مبارزه از محورهای اصلی مداخله، آشنایی با تئوری      

های گوناگون خـواهـد       جنبش ها و گرایش    یهپیروزمند و شکست خورد   
ورزان  مـتـعـددی کـه از         ها و آثار اندیشهچنین، معرفی پژوهش هم.   بود

ای گوناگون برخاسته و برای  انقالب سوسیالیـسـتـی       های سیاسی پیشینه
 .اند نیز ضرورت خاص یافته استمبارزه کرده

ای کـه هـدف     نشریه.    بدین منظور انتشار خواهد یافت     “ سامان نو ” نشریه  
پژوهش و مداخله  در مباحـث نـظـری           :   کندخود را  این چنین بیان می      

. ورزدجنبشی که برای انتقاد، یادگیری، روشنگری و دگرگونی تالش مـی          
جنبشی که برای شناخت و رهیابی در مسیر انقالب سوسیالـیـسـتـی و                

اکنون آشکار شده است که در برابر انسـان          
ی قرن بیست و یـکـم، نـه دو گـزیـنـه               

سوسیالیسم یا بربریت، بلکه یا سوسیالیسم و 
یا از بین رفتن تمام نسل و هستی بشـری و            
 . نابودی کل محیط زیست و طبیعت قرار دارد
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از   . کـنـد  ای انسانی کوشش مـی    خودرهایی طبقه کارگر و  استقرار جامعه      
پردازانی  کـه     گران و نظریه    از تمام پژوهش    “ سامان نو ”   یاین رو  نشریه   

ای مسائل و مشکـالت     خواهان مداخله در این مسیر و نقد و بررسی ریشه         
 . آورداند برای همکاری دعوت به عمل مینظری جنبش سوسیالیستی

پردازد، طرحـی   هایی می برای آن که روشن شود که نشریه به چه موضوع         
 :دهیماز آن به دست می

  

 .ی تئوری انقالبیمباحث و مسایل عام درباره: الف
ی علم سوسیالیسم و جوانب آن؛ فلسفه، تئوری شناخـت و نـقـد                درباره

. اجتمـاعـی    –نقد اقتصاد سیاسی و شناخت ساختار اقتصادی        .   ایدئولوژی
-ها و تقابـل  مسائل سوسیالیزم و انقالب؛ مفهوم طبقات اجتماعی و تفاوت        

حاضر، استراتژی و تاکتیک انـقـالبـی،    “   دوران” هایشان با یکدیگر، مسئله    
های سازماندهی طبقاتی و سیاسی، مسائل دوران گذار بـه           برنامه، تئوری 

تـبـیـیـن     .   الملل انقالبی سوسیالیسم و مفهوم جامعه انتقالی، دولت و بین       
دوره بـنـدی     .     و نقد دیگر مفاهیم از سوسیالیسم  “   سوسیالیسم از پایین  ” 

های امپریالیـسـم و      داری جهانی در دوره حاضر، تئوری     اقتصادی، سرمایه 
پژوهش .   موانع تحول در جامعه.   افتادگی، تئوری عقب  “ جهانی شدن ” 

بحث  پیرامون ادبیات و هـنـر و تـئـوری               .   پیرامون محیط زیست  
های گوناگونی که تحـت     زیباشناسی و همچنین نقد و بررسی تئوری      

درک سوسیالیستی از  دمـوکـراسـی و        . موجوداند“  مارکسیزم”نام  
 ... آزادی  و 

 

 مسائل ویژه جامعه ایران: ب
های اجتماعی؛ کارگران، دهقانـان، زنـان، جـوانـان،            بررسی جنبش 

نقد و بررسی دمـوکـراسـی        .   بررسی مسئله ملی  .   دانشجویان و غیره  
های مدرنیته و سـنـت، انـقـالب یـا              نقد و بررسی تئوری   .   لیبرالی

تـحـقـیـق     .   مفهوم اجتماعی خشونت و نافرمانـی مـدنـی     .   اصالحات
تحقیق .   داری ایران و ماهیت روحانیت شیعه     پیرامون ساختار سرمایه  

بررسی نقش تـاریـخـی    .   درباره ماهیت و نقش مذهب در تاریخ ایران       
طبقات و احزاب سیاسی؛ ماهیت اپوزیسیون بورژوایـی و پـژوهـش           

 ....و.  ها و احزاب چپتاریخی پیرامون سازمان

 “سامان نو”اندرکاران نشریه الکترونیکی دست
 

   2006اکتبر 

 

 

 :مقدمه
 سوسـیـالـیـسـم       مفهومبحران امروزی سوسیالیسم، بحران در      

برای نخستین بار در تاریخ جهان، اکثریت قابل تـوجـهـی از            .   است
  اما ایـن      ) 1( . نامندمی“   سوسیالیست” جمعیت آن خود را به تعبیری       

تریـن  نزدیک. نامگذاری در هیچ زمانی کمتر از امروز گویا نبوده است 
های گـونـاگـون     “ سوسیالیسم” چیز به یک محتوای مشترک در این        

در وجه ایجابی، طیفـی     .   داریضدیت با سرمایه  :   یک وجه سلبی است   
نامـنـد   های ناهمخوان و متنازع که خود را سوسیالیست می        از اندیشه 

 .اندتر از تنوع نظریات در دنیای بورژواییبه مراتب گسترده
داری نیزهر روز کمتر و کمتر به عنوان صورت         حتی ضدیت با سرمایه   

در بخشی از این طیف، شمـاری از         .   ماندوجه اشتراک این طیف باقی می     
احزاب سوسیال دموکرات عمال هرگونه مطالبات مشخص سوسیالیستی را     

هـای  های خود حذف کرده و هر جا که ممکن باشد ابقاء بـنـگـاه              از برنامه 
تـریـن   سوسیال دموکراسی آلمانی بـرجسـتـه   .   دهندخصوصی را وعده می 

حزب چالمرز در کتاب اخیر خود با عنوان        .   ا. همانگونه که د  .   (   نمونه است 
به عنوان یـک تـفـکـر،         “ : کند جمع بندی می   سوسیال دموکراتیک آلمان  

فلسفه، و یک جنبش اجتماعی، سوسیالیسم دیگر در آلمان توسط هـیـچ             
مطابق تعریف ایـن احـزاب،     )   “   شودیک از احزاب سیاسی نمایندگی نمی  
گرایشی که از سوی اینان رسمیـت   .   سوسیالیسم از موجودیت عاری است    

بـا  .  رفرمیستی استتمام و کمالیابد یک گرایش سوسیال دموکراسی  می
 هستند؟“ سوسیالیست”چنین تصویری این احزاب به کدام معنا همچنان 

های کمونیستی هسـتـنـد کـه          در بخش دیگر این تصویر جهانی، دولت      
: بودن آنان نیز بر یک وجه سلبی اسـتـوار اسـت       ” سوسیالیست ”دعوی  

داری سود خصوصی، و نیز این واقعـیـت کـه       یعنی براندازی نظام سرمایه   
در سمت ایجابـی  .   اندطبقه حاکم از مالکین خصوصی ثروت تشکیل نشده       

داری شـده اسـت       آن اما، نظام اجتماعی اقتصادی که جایگزین سرمایـه        

 بهرام کشاورز: ترجمه

 ”سوسیالیسم  ” دو تعریف از  

 هال دریپر
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نظامی نیست که بتوان آن را به کارل مـارکـس           
اما چه  .   دولت مالک ابزار تولید است    .   نسبت داد 

-دارد؟ مطمئنا توده  “   اختیار” کسی دولت را در     
های کارگری که استثمار شده و اسیراند و و از           

های کنترل اجتماعـی و سـیـاسـی           تمام اهرم 
طبقـه  .   اند دولت را در دست ندارند     محروم شده 

حاکم نوینی، یعنی رؤسای بوروکرات، بـر یـک          
 collectivist systemگـرا    سیستم جـمـع   

جز .   گراییِ بوروکراتیک یک جمع .   رانندحکم می 
سازی بـه طـور مـکـانـیـکـی بـا                آنکه دولتی 

معادل فرض شود، این جوامع به      “   سوسیالیسم” 
 اند؟“سوسیالیستی”چه معنا 

این دو نوع سوسیالیسم بسیار متفـاوتـنـد امـا            
آید با یکدیگر اشتـراک      بیش از آنچه به نظر می     

سوسیال دموکراسی عمومـا در رؤیـای         .   دارند
. داری از باال بوده است    سرمایه“   کردناجتماعی” 

قانون اصلی آن همواره آن بـوده اسـت کـه               
ی فزاینده دولت در جامعه و اقـتـصـاد           مداخله

ایـن  .   خود به خود امری سوسیالیسـتـی اسـت        
نگرش شباهت خانوادگی مهلکی با آن مفـهـوم         
استالینیستی از سـوسـیـالـیـسـم دارد کـه                
سوسیالیسم از باال به پایین نامیده شده است و       

این .   سازی می داند  سوسیالیسم را معادل دولتی   
دو در تاریخ پر ابهام تفکر سوسیالیستی ریشـه          

 .دارند
آیـد  صفحاتی که در پی می  :   هابازگشت به ریشه  

کنکاشی تاریخی در معنای سوسیالـیـسـم بـه           
انواع متفاوتـی از    ” همواره .   ای جدید است  شیوه

وجود داشته است که معموال بـه        “   سوسیالیسم
طلب، طلب یا خشونت انقالبی یا رفرمیست، صلح   

-دموکراتیک یا اقتدارگرا، و غیره، تقسیـم مـی         
-این تمایزات وجود دارند اما تقـسـیـم        .   اندشده

در تمام تاریـخ    .   بندی اساسی چیزی دیگر است    
های سوسیالیستی شـکـاف      ها و جنبش  اندیشه

سوسیالیسـم   و   سوسیالیسم از باال  بنیادین میان   

 . بوده استاز پایین
آنچه بسیاری از اشکال متفاوت سوسیالیسم از        

زند این باور است که     باال را به یکدیگر پیوند می     
سوسیالیسم بایست توسط نخبگانی حاکـم بـه         

 ارزانـی های سپاسگذار    این یا آن شکل به توده     
ها کنترلـی بـر     ، بی آنکه از جانب این توده      شود
اما جوهره سوسیالـیـسـم از        .   ها اعمال شود  آن

پایین این دیدگاه است که سوسیالیسم تنها از         
های فعـال شـده و در          طریق خودرهایی توده  

شود که آزادی را خود بـه        جنبشی متحقق می  
دست می آورند و در پیکـار بـرای در دسـت               

و نـه   (   گرفتن سرنوشت خود به مثابه بازیگرانی       
 از پـایـیـن     بر صحنه تاریخ،     )   هایی  فقط سوژه 
رهایی طبقه کارگر به وسـیلـه       ” .   شوندبسیج می 

ایـن  :   “ آیـد خود طبقه کارگر بـه دسـت مـی           
نخستین جمله از اصولی اسـت کـه تـوسـط              

الملل اول نوشته شد و اصـل        مارکس برای بین  
 .نخست زندگی او نیز بود

این مفهوم سوسیالیـسـم از بـاال اسـت کـه                
دیکتاتوری کمونیستی را به عنوان شـکـلـی از           

همین مـفـهـوم      .  کندمعرفی می“ سوسیالیسم” 
سوسیالیسم از باال است که توجـه سـوسـیـال            
دموکراتیک را بر روبنای پارلمانی جامعه و بـر           

اقـتـصـاد آن      “   های فرمانـدهـی   قله” دستکاری  
ها را به صورت ابزاری در   سازد و آن  متمرکز می 

. آوردای از پایین در مـی      خصومت با اقدام توده   
همین سوسیالیسم از باال است که سنت مسلط        

 .در تکوین سوسیالیسم بوده است
لطفا توجه کنید که این ویژگی منـحـصـر بـه             

بر عکس، اشتیاق رهایی از      .   سوسیالیسم نیست 
ها جامعـه  باال پُرنفوذترین قاعده در سرتاسر قرن   
تـعـهـد    .   طبقاتی و سرکوب سیاسی بوده اسـت      

دائمی هر نیروی حاکمی این است که هـمـواره          
مردم را در حالتی نگاه دارد که برای محافظـت          

بـه جـای     ( از خود چشم به باال دوخته باشند         

اینکه نگاهشان را به قدرت خود معطوف کننـد         
مردم در بـرابـر     ) .   تا از نیاز به حمایت رها شوند  

. بـردنـد  عدالتی مالکان به پادشاهان پناه مـی      بی
بـه  .   برای سرنگونی استبداد پادشاهان به مسیح     

ای از پایین، یـافـتـن        جای عمل متهورانه توده   
تر رفـتـار     با مردم مهربان” که “   خوبی” حاکمان  

تـر بـوده     خطرتر و  محتاطانه   همواره کم “   کنند
الگوی رهایی از باال در تمام تاریخ تمـدن         .   است

-خورد و در سوسیالیسم نیـز مـی        به چشم می  
اما تـنـهـا در       .   بایست ردپای آن را آشکار نمود     

چهارچوب جنبش مدرن سوسیالیستی بود کـه       
توانست حتی به صورت یـک     رهایی از پایین می   

از درون سوسیالیسـم    .   گرایانه درآید آرزوی واقع 
است که رهایی از پایین اگر چـه بـا اُفـت و                 
. خیزهایی به جلوی صحنه پا گـذاشـتـه اسـت           

توان هـمـچـون یـک        تاریخ سوسیالیسم را می   
تالش پیوسته اما تا حد زیادی ناموفق در جهت         
رهایی خود از سنت کهن، از سنت رهـایـی از         

 .باال، خواند
ما با اعتقاد راسخ به اینکـه بـحـران کـنـونـی              
سوسیالیسم تنها در پرتوی این شکاف عظیم در   

-شود، به مثال  پذیر می سنت سوسیالیستی فهم  
های اندکی از این دو تعریف از سوسیـالـیـسـم            

 . ایمپرداخته

 

 سوسیالیست“ نیاکان”برخی از 
الملـل  کارل کائوتسکی، تئوریسین برجسته بین    

دوم، کتاب خود درباره توماس مور را بـا ایـن             
ی کند که مور و مونزر دو چـهـره        بحث آغاز می  

بزرگ آغازگر تاریخ سوسیالیسم هستند و هـر        
هـا را از      راهپیمایی طوالنی سوسیالیسـت   ” دو  

لیکورگوس و پیتاگاروس تا افالطون، گـراچـی،         
 .“ادامه دادند... کاتالینه، مسیح و 

ایــن فــهــرســتــی بســیــار بــا مــعــنــی از            
های اولیه است و کائوتسکی بـا        “ سوسیالیست” 
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بود تا یک سوسیالیست را هنگامی که       توجه به جایگاهش بایست قادر می     
 .شد تشخیص دهدبا او مواجه می

کننده است آنست کـه  در رابطه با این فهرست آنچه بیش از همه مجذوب   
 .شودچگونه تحت یک آزمون به دو گروه کامال متفاوت تجزیه می

های اولیه از او     “ سوسیالیست” روایت پلوتارک از لیکورگوس باعث شد تا   
اسپارتی یاد کنند و این همان دلیلی است       “   کمونیسم” به عنوان بنیانگذار    

اما همانگونه که تـوسـط      .   گنجاندکه کائوتسکی او را در فهرست خود می       
پلوتارک توصیف شده است، نظام اسپارتی بر تقسیم برابر زمیـن تـحـت               

ایـن  .   مالکیت خصوصی مبتنی بود و به هیچ وجه سوسیالیسـتـی نـبـود              
تواند به وجود آیـد     که از توصیف نظام اسپارتی می     “   گراییجمع” احساس  

 حـاکـم اسـپـارت کـه           سبک زندگی طبقه  :   خیزداز بستر دیگری بر می    
ای سازمان یافته بود که تـحـت         همچون پادگان نظامی در حال محاصره     

برد و بر آن یک رژیم تروریستی تحمیل شـده         یک انضباط دائم به سر می     
-دانم چگونه یک سوسیالیست مـدرن مـی       من نمی .   بر بردگان حاکم بود   

. تواند این رژیم را نه طالیه دار فاشیسم بلکه نیای سوسیالیسم بـخـوانـد         
اما چگونه است که این اخـتـالف         !   بین این دو تفاوت فاحشی وجود دارد      

 کند؟خود را بر تئوریسین برجسته سوسیال دموکراسی آشکار نمی
ساالر را بنیان نهاد که به مثابه بازوی سـیـاسـی       پیتاگوراس، نظامی نخبه  

دار در مقابل جنبش دموکراتیک توده مـردم عـمـل            آریستوکراسی زمین 
او و حزبش در نهایت توسط یک قیام انقالبی مردمی سرنگون و             .   کردمی

عـالوه  !   رسد کائوتسکی در سنگر دشمن قرار داردبه نظر می  .   اخراج شدند 
گـرای  بر این در درون نظام پیتاگوریسی یک رژیم اقتدارگرا و نـظـامـی               

با این وضعیت، کائوتسکی به ایـن دلـیـل کـه              .   خواه مسلط شد  تمامیت
ی پیتاگوریس، مصرف جمعی را به اجرا گذاشتند او         یافتههواداران سازمان 

بـود  حتی اگر این مسأله درست می  .   را به عنوان نیای سوسیالیسم برگزید     
، چنین اقـدامـی نـظـام         ) بعدها کائوتسکی پی برد که چنین نبوده است       ( 

ایـن  .   ایکرد که هر نظام راهبانه    پیتاگوراس را همان اندازه کمونیستی می     
 .گرایی در فهرست کائوتسکی از دومین نیای تمامیت

تنها عـنـصـر      .    افالطون به اندازه کافی شناخته شده است     جمهوریمورد  
اشتراکی به گروه   -در حکومت آرمانی او تجویز مصرف راهبانه      “   کمونیسم” 

-ای است که بوروکراسی و ارتش را شکل می        نخبه“   پاسداران” کوچکی از   
ها مبتنی بر مالکیت خصوصی اسـت       اما نظام اجتماعی پیرامون آن    .   دهند

و در اینجا نیز الگوی حکومت آرمانی افالطون یک الیت  .   و نه سوسیالیسم  
 کند که آریستوکرات حاکم است و بحث او بر این نکته پافشاری می

ناپذیری به معنای زوال و تباهـی جـامـعـه            دموکراسی به صورت اجتناب   
در واقع هدف سیاسی افالطون نوسازی و پاالیش آریستـوکـراسـی            .   است

او را نیای سوسیالـیـسـم    .    با جریان دموکراسی بودمبارزهحاکم به منظور   
خواندن بر مفهومی از سوسیالیسم داللت دارد کـه هـر نـوع کـنـتـرل                  

 . دانددموکراتیکی را نامربوط می
نـام  .    نداشتند گراییاز طرف دیگر کاتیلینه و گراچی هیچگونه سویه جمع        

ای دموکراتیک خلق علیه نظم مستقر پیوند       های توده ها با قیام جنبش   آن
ها در سمت مردمی    ها مطمئنا سوسیالیست نبودند اما آن     آن.   خورده است 

این پیکار طبقاتی در جهان باستان قرار داشتند، یعنی در سمت جنبـش             
تـمـایـزی    )   کائوتسکی  (   پرداز سوسیال دموکراسی    نظریه.   خلقی از پایین  
 .ها قائل نیستمیان این جنبه

تاریخ موضوع ما، دو نوع تصویر حاضر آمـاده بـرای     در اینجا، در این پیش  
ی تصویـری بـا سـایـه        .   تشرف به معبد جنبش سوسیالیستی وجود دارد 

گـرا،  گرایی، که با اینحال کامال نخبـه اشتراک)   به قول معروف(کمرنگی از  
- از هر گونه جمـع     عاریاقتدارگرا و ضد دموکراسی بوده است و تصویری         

یک گرایش  .   گرایی که با پیکارهای طبقاتی دموکراتیک مرتبط بوده است        
-گرا بدون دموکراسی، و یک گرایش دموکراتیک بدون اشـتـراک          اشتراک
بی آنکه چیزی وجود داشته باشد که این دو را به یکدیگر پیـونـد               گرایی،  

 .دهد
تا توماس مونزر، رهبر جناح چپ انقالبی در جنبش اصالحات آلمان، کـه             

خـورده  که گره) ایده های مونزر(های کمونیستی جنبشی اجتماعی با ایده 
در .   با پیکارهای گسترده دموکراتیک خلقی ، چنین پیوندی وجود نـدارد        

دوره ی هـم  تفاوت میان این دو چهره    .   مقابل آن دقیقا سر توماس مور بود      
ای کامال یک شـکـل را         مور جامعه  اتوپیای.   موضوع کانونی بحث ما است    

کند که بیش از آنکه یادآور دموکراسی سوسیالیستـی بـاشـد،             تصویر می 
است، یعنی یک نمونه نوعـی  ]   ی جورج اورولنوشته  [ 1984یادآور کتاب   

عـجـیـب    .   دارانه اسـت   گرا و حتی برده   سوسیالیسم از باال که کامال نخبه     
که در آستانه جـهـان مـدرن          “   نیای سوسیالیستی ” نیست که از این دو      

از آن دیگری نفرت داشت و از جالدانی که او و     )   مور (   اند، یکی   ایستاده
 .جنبش او را سالخی کردند حمایت کرد

پس سوسیالیسم هنگامی که برای نخستین بار پا به جهان گذاشت چـه              
معنایی داشت؟ از همان آغاز دو تعریف جدا از سوسیالیسم وجود داشت و     

 .گاه متوقف نشده استمیان آن دو تقابل و ستیز هیچ
 

 



                9                                               2007فوریه   - 85بهمن   -شماره اول   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

 های مدرننخستین سوسیالیست
ی حدود نیم قرن میان انقالب کبیر فرانسه       سوسیالیسم مدرن در فاصله   

همانگونه که دموکراسی مدرن در این .    متولد شد1848و انقالبات سال   
های سیامی به هم پیوسـتـه   اما این دو همچون دو قلو.   فاصله متولد شد 

. ها از همان ابتدا در خطوطی مـجـزا سـیـر کـردنـد                آن.    نشدند متولد
 نخستین بار چه زمانی این خطوط یکدیگر را قطع کردند؟

. های انقالب فرانسه انواع متفاوتی از سوسیالیسم ظهور کردنـد         بر ویرانه 
ها را مورد تـوجـه   تر از آنما در پاسخ به پرسش خود سه نوع پر اهمیت       

 .قرار خواهیم داد
نخستین جنبش مدرن سوسیالیستی جنبشی بود کـه در             - بابوف -1

) ” دسیسه ی بـرابـرهـا          ” ( آخرین مرحله انقالب فرانسه توسط بابوف    
این جنبش به عنوان تداوم ژاکوبنیسم انـقـالبـی بـه           .   شد  رهبری می 

ی بـرابـری     یعـنـی جـامـعـه       ( ی هدف اجتماعی ثابت قدم تری       عالوه
  )2(. نگریسته شده است) کمونیستی

ی یـک  ی سوسیالیسم با ایدهبار در عصر مدرن بود که ایده این نخستین 
 .ای پراهمیت ساختجنبش مردمی پیوند خورد و آمیزه

در هر مورد دقـیـقـا       :   این آمیزش بالفاصله پرسشی حیاتی را برانگیخت      
ی سوسیالیستی و آن جنبـش مـردمـی          ای میان این اندیشه   چه رابطه 

 . سال بعدی است200این پرسش اساسی سوسیالیسم در وجود دارد؟  
ای مردم شکست خورده    کردند که جنبش توده   ها مشاهده می  بابوفیست

امـا  .   اندرسید که  مردم از انقالب روی برگردانده است، چنین به نظر می    
-ها مـی   بابوفیست:   بردند و به کمونیسم نیاز داشتند   ها هنوز رنج می   آن

هـای  ی انقالبی مردم به دلیل تـوطـئـه         اراده.   دانیمگفتند ما این را می    
ای از جانـب    آنچه ما بدان نیاز داریم توطئه     :   راست شکست خورده است   

ی انـقـالبـی را        چپ به منظور بازآفریدن جنبش مردمی است تا اراده       
اما مردم دیگر بـرای    .   درنتیجه بایست قدرت را تسخیر کنیم.   برانگیزاند

 قدرت را بـه      مادرنتیجه ضروری است که     .   تسخیر قدرت آماده نیستند   
ایـن  .   نام آنان و به منظور برانگیختن مردم تا این نقطه تسخیر کـنـیـم              

مسأله به معنی یک دیکتاتوری موقت و در حقیقت توسط یک اقلـیـت              
اما این دیکتاتوری یک دیکتاتوری تعلیمی خواهد بود که هـدف            .   است

پـذیـر   آن خلق شرایطی است که کنترل دموکراتیک را در آینده امکـان           
این دیکتاتوری، دیکـتـاتـوری      ) .   به این معنا ما دموکرات هستیم     .   ( سازد

بـلـکـه    )   آنگونه که کمون دیکتاتوری پرولتاریـا بـود        ( خلق نخواهد بود    
 . است) اما با نیاتی بسیار خوب( مردم  برصراحتا دیکتاتوری

مفهوم دیکتاتوری تعلیمی بر مردم به واسطه بابوف، بوناروتی، بالنکی و            
های آنارشیستی و باکونین، در بخش اعظم پنجاه سال بـعـد            نیز لفاظی 

این دستور کار جدید از طـریـق ایـن            .   ی چپ انقالبی باقی ماند    برنامه
ایـن  .   کشیـده بـه ارث بـاقـی مـانـد              گروه انقالبی برای مردم محنت    

تـریـن شـکـل       وار، نخستیـن و ابـتـدایـی         سوسیالیسم از باالی نمونه   
سوسیالیسم انقالبی است اما حتی امروزه نیز مورد ستایش کاسـتـرو و              

 . گری استمائو قرار دارد که معتقدند این شیوه  کالم آخر در انقالبی

 ذهن درخشانی که در این دوره انقالبی ظهـور کـرد         -سن سیمون     -2
سن سیمون بیزاری عمیـقـی از        .   ای کامال متفاوت در پیش گرفت     رویه

ی آن بود امـکـانـات        آنچه او شیفته  .   نظمی و آشوب داشت   -انقالب، بی 

 .بالقوه صنعت و علم بود
بینش او هیچ کاری به مسائلی همچون برابری، عدالت، آزادی، حـقـوق             

شـدن و    نداشت بلکه تنها متوجه مدرنیزاسیون، صـنـعـتـی        . . .   بشر و یا    
شـدنِ  صنـعـتـی   .   ریزی فارغ از هرگونه مالحظات این چنینی بود       برنامه
ریزی شده کلید ورود به این جهان نوین بود و بدیهی اسـت کـه                برنامه

هـای  شونـد الـیـگـارشـی       آن دسته از مردمی که به این جهان وارد می      
. ها و مدیران بـودنـد    گذاران و تاجران، دانشمندان، تکنولوژیست    سرمایه

های او استقبال نکردند، او نـاپـلـئـون و            هنگامی که این دسته از طرح     

 سن سیمون
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هایی برای دیـکـتـاتـوری       جانشینش لویی هجدهم را فراخواند تا برنامه      
-ها همگی تا جـزئـی   او متغیر بود اما آنهاینقشه.   پادشاهی اجرا کنند  

او به مثابه یک نژادپرست و       .   شده، اقتدارگرا بودند  ی طراحی ترین رویه 
ی های استعماری، دشمن متعصب هر گـونـه ایـده           یک طرفدار جنگ  

ها به عنوان فرزندان انـقـالب فـرانسـه           برابری و آزادی بود که او از آن       
 . متنفر بود

که از پـاسـخ   )   1825(اش سن سیمون تنها در آخرین مرحله از زندگی 
این نخبگان طبیعی به انجام وظایفشان و ایجاد الیگارشی جدیدی کـه            

ی مدرنیزاسیون باشد نا امید شده بود، به سمت کـارگـرانـی             برندهپیش
اگـر  “   مسیحیت نویـن  ” .   های تحتانی قرار داشتند جذب شد     که در الیه  

چه یک جنبش مردمی بود اما نقش آن در واقـع مـتـقـاعـد کـردن               
. ریزان طرفدار سن سیمون بـود      های برنامه قدرتمندان به اتخاذ توصیه   

-یافتند تا به رؤسا ی مدیریتی و سرمایه      بایست سازمان می  کارگران می 
طبقـه  ” ها را مجاب کنند که قدرت را از         دار خود عریضه بنویسند و آن     

 .حاکم بگیرند“ کودن
ریزی شده و این   ی برنامه ی جامعه ای که بنابراین او میان آن ایده      رابطه

تـوانـنـد    کرد چه بود؟ مردم، جـنـبـش، مـی         جنبش مردمی برقرار می   
ی آخریـن ایـده    .   همچون یک دژکوب در دستان هر کسی مفید باشند  

امـا  .   برای ایجاد سوسیالیسمی از باال    سن سیمون جنبشی بود از پایین       
. قدرت و کنترل بایست در همانجا که همیشه وجود داشت باقی بمانـد            

 .یعنی باال

ی سوسیالیسمی که در نسـل پـس از           سومین گونه   -ها  اتوپیست  -3
رابـرت اوون،      -گرا بود های اتوپی انقالب ظهور کرد از آنِ سوسیالیست     

ها طرح کلی یک کولونی اشتراکی آن.   چارلز فوریه، اتینه کابه و دیگران     
تراوید و قـرار     آرمانی را ریختند که تماما از جمجمه رهبران بیرون می         

 بنه ولنـت بود به لطف ثروتمندان بشردوست و در زیر بال و پر قدرت          
 .تأمین مالی شود

با آنکه در میان آن جمع از جهات بسیار بیشترین همدلی را بـر              ( اوون  
ایـن  ” :   درست مانند دیگران نظراتی بی چون و چرا داشت        )   انگیختمی

بایست توسط ثروتمندان و قـدرتـمـنـدان صـورت            . . .   دگرگونی عظیم   
جویی فقرا در   ستیزه.   هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نیست       .   بگیرد

مقابل ثروتمندان و قدرتمندان اتالف وقت، استعداد و مـنـابـع مـالـی                
از میـان  .   و جنگ طبقاتی مخالف بود“ نفرت طبقاتی”او ذاتا با . “. ..است

انـد  پرده نوشتهبسیاری از معتقدان به این شیوه، شمار اندکی چنین بی         
اداره یا کنترل جامعه    ” عبارت است از    “   سوسیالیسم” که هدف این نوع     

ترین پزشکـان، بـیـمـارانشـان را در             به همان صورتی است که خبره     
رفـتـاری   .     “ کنندهای روانی اداره و کنترل می     ترین بیمارستان پیشرفته
هایی که به دلیل عدم عقـالنـیـت و           مدارا و مهربانی با بدبخت    ” توام با   

 .“اندترین نظام اجتماعی موجود، چنین شدهناعدالتی این غیرعقالنی
دید اما در آن بـحـث           انتخابات را تدارک می    Cabetی کابه   جامعه

-مند، و هـم   آزادانه وجود نداشت و مطبوعات تحت کنترل، تلقین نظام        
شکلی تام و تمام به عنوان بخشی از این نظام پیشنهادی مورد تاکـیـد               

 . گرفتقرار می
ی سوسیالیستی و جنبش مردمی در نـزد ایـن            ی میان اندیشه  رابطه

 ای گـوسـفـنـد    گلههای تخیلی چه بود؟ از نظر آنان مردم       سوسیالیست
نبایست چنیـن  .   شدندبودند که بایست توسط چوپانی خوب هدایت می    

پنداشت که سوسیالیسم از باال ضرورتا متضمن نیات مسـتـبـدانـه و                
های از بـاال     نباید چنین پنداشت که عمر سوسیالیسم     .   ستمگرانه است 

بر عکس، این گونه نگـرش آنـچـنـان           .   در این سمت به سر آمده است      
خـط  ” ای مدرن همچون مارتین بابر در کتاب         مدرن است که نویسنده   

گـراهـای    آن چنان از این اتوپـی Paths in Utopia“   سیر در اتوپیا 
“ آزادیـخـواهـان   ” هـا و      ها دمـوکـرات   کند که گویی آن   قدیمی یاد می  

این اسطوره کامال فراگـیـر اسـت و بـار دیـگـر                  .   اندای بوده برجسته
نـویسـان   آور نویسندگان و تـاریـخ    ی عدم حساسیت شگفت   نشاندهنده

دار سوسیالیسم از باال به  ی عمیقا ریشه  سوسیالیست نسبت به تاریخچه   
 .     عنوان تعریف مسلط از دو تعریف سوسیالیسم است

 آنچه مارکس انجام داد

به معنای جستجو برای تـجـویـز      –گرایی به دلیل اتوپیاگرا بودن  اتوپی
پردازی برای طرحی که بایست تـحـقـق         ساخته و خیال  الگویی از پیش  

ی بعالوه اساسا با ایـده   .   گرا و ضد دموکراتیک بود    به شدت نخبه    -یابد  
هـای در    دگرگونی جامعه از پایین و توسط مداخلـه انـقـالبـی تـوده               

جستجوی آزادی خصومت داشت حتی در جایی که نهایتا توسـل بـه              
-ای برای تحت فشار قراردادن رأس حکومت را مـی          ابزار جنبش توده  

در جنبش سوسیالیستی، آنگونه که قبل از مارکس تـکـویـن            .   پذیرفت
ی سوسیالیستی و دموکراسـی از پـایـیـن            یافته بود، در هیچ جا ایده     
 . یکدیگر را قطع نکرده بودند

این تقاطع و این تلفیق محصول مشارکت عظیم مـارکـس بـود کـه                  
- فرعی محسوب مـی  سرمایهدرقیاس با اهمیت آن، کل محتوای کتاب        

آن چیزی که وی به هم پیوند داد سوسیالیـسـم انـقـالبـی بـا                   .   شود
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جوهره مارکسیـسـم    .   دموکراسی انقالبی بود  
این قانون است، بقیه شرح و     ” :   در اینجا است  

 سـال    مانیفست کمونیستدر .   “ تفسیر است 
 خودآگاهی این جنبش مشخص شده      1848

از همان آغـاز کـار       ” )   و به زبان انگلس ( بود  
شان بر این بود که رهایی طبقه کارگر        عقیده

بایست توسط خود طبقـه کـارگـر صـورت            
 .“گیرد

مارکس جوان خود نخستین مصونیتش را از       
هـا بـه     گیرترین بیماری طریق ابتالء به همه   

. دست آورد، یعنی توهمِ به دیکتاتوری ناجی      
 ساله بود قیصر درگذشـت      22هنگامی که او    

 در میان تشـویـق       چهارمو فردریش ویلهلم    
های دموکراتیـک از     ها و با توقع رفرم    لیبرال

. هیچ تغییری رخ نـداد    .   باال، بر تخت نشست   
ی مارکس هرگز به اعـتـقـاد رایـج هـمـه              

های آن زمان به دیـکـتـاتـوری          سوسیالیسم
 . ناجی و یا رئیس جمهور ناجی بازنگشت

جـوی  مارکس به عنوان سردبـیـر سـتـیـزه          
ای که ارگان طیف چـپ لـیـبـرال            روزنامه

ی صنعتی راین بـود وارد       دموکراسی منطقه 
و به زودی به پـیـشـروتـریـن           .   سیاست شد 

صدای کل دموکراسی سیاسی آلمـان بـدل         
ای که او منـتـشـر کـرد       نخستین مقاله.   شد

ای به نفع آزادی بی حصر مطبوعـات        مجادله
در زمـانـی کـه       .   در برابر سانسور دولتی بود    

گیری حکومت پادشاهی او را مجبور به کناره      
هـای  کرد او به یافتن اطالعات بیشتر از ایـده   

شـد  سوسیالیستی که از فرانسـه وارد مـی         
هنگامی که این سـخـنـگـوی         .   تمایل یافت 

برجسته دموکـراسـی لـیـبـرال بـه یـک               
سوسیالیست تبدیل شد، او هنـوز بـه ایـن            

-وظیفه به عنوان پیکار برای دموکراسی می       
با این تفاوت که این دمـوکـراسـی         .   نگریست

. تـر در خـود داشـت         اکنون معنایی ژرف   
مارکس نخستین انـدیشـمـنـد و رهـبـر               

 پیکار برای لیبرال از دلسوسیالیست بود که 

 .دموکراسی به سوسیالیسم رسید

ی  او نسـخـه  1844های سال نوشتهدر دست 
گرا را که نافی شـخـصـیـت         کمونیسم تقلیل 

انسان بود نفی کرد و در جستجوی آن چنان     
گرایی کـامـال     کمونیسمی بود که یک انسان    

 او و     1845در سـال      .   تکوین یافته باشـد   
گرایی در جریـان    دوستش انگلس علیه نخبه   

سوسیالیستی که توسط برونو باوئر نمایندگی   

ها  آن 1846در سال   .   شد استدالل کردند  می
هـای  کمـونـیـسـت    ” در بروکسل و در تبعید      

را سازمان دادند و انگلـس      “   دموکرات آلمانی 
در زمانه ما دموکراسی و کمونیـسـم   ”:  نوشت

تنها کارگران قـادر بـه اتـحـاد           .   یک چیزند 
واقعی زیر پرچم دموکراسی کمـونـیـسـتـی          

 ).هستند

در رسیدن به دیدگاهی کـه در آن بـرای             
های نوین کمونیستی بـا      بار اندیشه نخستین

شورمندی نوین دموکراتیک درآمیخته بـود،      
های کمونیستی موجود همچون    ها با فرقه  آن

فرقه ویتلینگ که در رؤیای یک دیکتاتـوری        
پیـش از    .   مسیحایی بود به ستیزه برخاستند 

ها به گروهی بپیوندند که بعدها بـه         آنکه آن 
جـا  هـا درآن   آن( لیگ کمونیست تبدیل شد     

ها تصریح آن)    را نوشتند  مانیفست کمونیست 
-کردند که این سازمان بایستی از یک شیوه       

گرایی نخبگان به یـک گـروه      ی کهن توطئه  
هـر  ” تبلیغی روباز تبدیل شـود کـه درآن            

-چیزی که موجب اقتدارگرایی موهوم مـی       
، که در آن     “ شود از اصول کنار گذارده شود     

-تصمـیـم  ”   ی رهبری برخالف سنت     کمیته
، توسط تمام اعضاء انـتـخـاب         “ گیری از باال  

ها توانستند رویکرد خود را به لیـگ        نآ.   شود
ای که تـنـهـا      بقبوالنند و این گروه در نشریه     

چند ماه قبل از مانیفست کمونیست منتشـر        
 :شد اعالم کرد

 
هایی که معتـقـد بـه         ما در زمره کمونیست   

انهدام آزادی فـردی هسـتـنـد و آرزوی              
بازگرداندن جهان به یک پادگان عظیم و یـا         

. آسا را در سر دارند نیستیـم      یک کارگاه غول  
هایی وجـود دارنـد کـه         مطمئنا کمونیست 

بدلیل آگاهی اندک پشتیبان آزادی فـردی         
اند بـه    نیستند و خواهان حذف آن از جهان      

این دلیل که این آزادی را مانع هماهـنـگـی           
اما ما تمایلی بـه از دسـت         .   دانندکامل می 

دادن آزادی در عوض به دست آوردن برابری       
ایم که در هیچ یک از      ما متقاعد شده  .   نداریم
ای مبتنی  های اجتماعی به مانند جامعه    نظام

بر مالکیت جمعی، آزادی فـردی تضـمـیـن           
اندرکار بنای دولتی   بیایید دست .   شده نیست 

دموکراتیک شویم که در آن هر حزبی قـادر         
باشد از طریق کلمات و نوشتار اکثریت را بـه    

 ...های خود جلب کندایده
 

مانیفست کمونیست که از درون این مباحث       
کرد که نخستین هـدف      سر برآورد اعالم می   

. اسـت “   پیروزی در نبرد دموکراسـی  ” انقالب  
هنگامی که دو سال بعد و پس از سـقـوط             

 لیگ کمونیستی منشعـب  1848های  انقالب
کـمـونـیـسـم      ” شد، بار دیگر پیکاری علیـه        

که خواهان جایگزیـنـی جـنـبـش          “   ابتدایی
هـای  ای طبقه کارگر آگاه با دسته واقعی توده 

برنامه مارکس برای جنـبـش      
آمـاده  :   طبقه کارگر این است   

شدن به منظور دگرگون کردن     
خود و به دست گرفتن قدرت      

ایـنـجـاسـت کـه        .   سیاسی
-مارکسیسم پا به هستی مـی     

 گذارد
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مـارکـس بـه آنـان         . انقالبی بود به راه افتاد 
 :نوشت

 
ی نـیـروی مـحـرک        تنها اراده . . .   این اقلیت   

. کـنـد  انقالب، و نه روابط واقعی را، ایجاد می       
شـمـا   ” :   گوییـم در حالیکه ما به کارگران می     

وارد پانزده یا بیست و یا پنجاه سال جـنـگ           
المللی خواهید شـد،    های بین داخلی و جنگ  

نه تنها به منظور دگرگون کـردن شـرایـط            
 موجود، بلکه همچنین به منظور دگـرگـون        
کردن خود و آمـاده کـردن خـود بـرای                

، اما شما در عـوض بـه       “ فرمانروایی سیاسی 
ما بایست قدرت را بـه      ” :   گوییدکارگران می 

یکباره به دست بگیریم یا در غیر اینـصـورت         
 .“بهتر است در رختخواب بمانیم

 
گویند طبقه کـارگـر      برخالف کسانی که می   

همین یکشنبه قدرت را به دسـت خـواهـد           
گویـنـد طـبـقـه        گرفت و نیز کسانی که می     

کارگر هرگز قدرت را به دسـت نـخـواهـد             
گرفت، برنامه مارکس برای جنبش طـبـقـه          

آماده شدن بـه مـنـظـور          :   کارگر این است  
دگرگون کردن خود و به دسـت گـرفـتـن             

اینجاست که مارکسیسم پـا      .   قدرت سیاسی 
ای علیه  گذارد، در پیکار آگاهانه   به هستی می  

طرفداران دیکتاتوری تعلیمی، دیکتاتورهـای     
ناجی، نخبگان انـقـالبـی، اقـتـدارگـرایـان             

گـر و    کمونیست و نیز نوع دوستان موعـظـه       
این مارکسیسم مـارکـس     .   های بورژوا لیبرال

ای که هم از     است، نه هیوالی کاریکاتورگونه   
سوی پروفسورهای نظام حاکم تصویر شـده        

نـاپـذیـر    است، کسانی که از روح مصـالـحـه        
مخالفت انقالبی مارکس با وضـع مـوجـود           

لرزند، و هم از سوی     داری به خود می   سرمایه
هـایـی کـه      ها و نئواستالینیست  استالینیست

کوشند این واقعیت را پنهان کنند  کـه           می
 از   ی آنان نسخهمارکس با اعالم جنگ علیه      

 .کمونیسم راه خود را مشخص کرد

ی این مارکس بود که در نهـایـت دو ایـده            
سوسیالیسم و دموکراسی را به یکدیگر پیوند       

ای را پروراند که بـرای       چرا که او نظریه   .     زد
. ساخت-نخستین بار این تلفیق را ممکن می      

اینکـه  :   ی این نظریه این گزاره است     -جوهره
-اقلیتی اجتماعی وجود دارد که نفع و انگیزه   

ی تغییر در این نـظـام را دارد، و هـدف                
تواند آموزش و بسیـج ایـن        سوسیالیسم می 

این اقلیت اجتمـاعـی     .   اقلیت اجتماعی باشد  
طبقه استثمارشده، طبقه کارگر اسـت کـه          
تدریجا از دل آن نیروی مـحـرکـه انـقـالب         

ای در نتیجه بر اساس نظـریـه      .   آیدبیرون می 
هـای  های بالقوه انقالبی را در تـوده       که توان 

بیند، سوسیالیسم از پایین ممکـن      وسیع می 
ها است، حتی اگر در زمان و مکانی معین آن        

سرمایه، در نهایت،   .   مانده به نظر برسند   عقب
چیزی به جز مبنای اقتصـادی ایـن گـزاره           

 .نیست
ای پیرامون سوسیالـیـسـم      تنها چنین نظریه  
تواند آمـیـخـتـگـی مـیـان           طبقه کارگر می  

سوسیالیسم انقالبی و دموکراسی انقالبـی را     
ما در اینجا در پـی اسـتـدالل          .   ممکن سازد 
بودن این اعتقاد نیستیم، بـلـکـه         برای محق 

یـعـنـی    .   کنیـم تنها بر بدیل آن پافشاری می    
ها و یا مصلحانی کـه  اینکه تمام سوسیالیست  

کنند نهـایـتـا بـه        این آمیختگی را انکار می    
، حـال    غلتندمینوعی سوسیالیسم از باال در      

گـرا،  چه رفرمیست بـاشـنـد چـه اتـوپـی             
بوروکراتیک، استالینیست، مائوئیست و یـا        

 . کاستروئیست

، مانیفسـت کـمـونـیـسـت        پنج سال قبل از    
انگلس بیست و سه ساله کـه بـه تـازگـی               

-سوسیالیست شده بود در سنتی هنوز نخبه      
ما کادرهای خود را تـنـهـا از           ” :   گرا نوشت 

توانیم جذب کنیم که از آمـوزش       طبقاتی می 
انـد، یـعـنـی از         بسیار خوب برخوردار شده   

انگلس جوان بـه    .   “ . . . ها و طبقه تجار   دانشگاه
های نوینی کسب کرد امـا ایـن         زودی آموزه 

عقیده منسوخ هنوز همچون همیشه بـا مـا          
 .    است

 ...ادامه دارد
 

 :هانویسپی
این مقاله برای نخستیـن بـار در           -1

 : بـه چـاپ رسـیـد          1966سال  
http://www.marxists.org/
archive/draper/1966/two

souls/index.htm 
به طور مشخص باید بیان کرد کـه      -2

ی جـرالـد     این آمیزه به وسـیلـه      
 “ لِوِلرهای حقـیـقـی    ” وینستنلی و   

True Levellers    جناح چـپ ،
امـا  :   انقالب انگلستان انجام یافـت    

 .  فراموش شد  و سرانجامی نیافت
    

 

org.monthlyreview.www://http 



              13                                               2007فوریه   - 85بهمن   -شماره اول   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

 

 پیش گفتار

) Erik Olin Wright, 1997( های اریـک رایـت       در یکی از کتاب   
تصویری وجود دارد که در آن دختر خردسالی، در حالی که به یک گـاو                

این :   این چیه؟ پدر جواب میدهد!   پدر:   اشاره می کند، از پدرش می پرسد      
 چرا؟: پرسددخترک خردسال می. گاو است 

، “ ی کـارگـر    اضمحالل طبـقـه   ” های  ، در اوج بحث   90 و   80های  در دهه 
، وقتی کسی . . . و“  ی طبقهعتیقه شدن مقوله”، “توفق دانش بر نیروی کار” 

خواست به این ادعاهای ایدئولوژیک پاسخ دهد در احساس اریک رایت     می
اما پرداختن به مفهوم طبقه نه در پاسخگویـی بـه ایـن               .   شدشریک می 

های ذهنی گرایانه بلکه با هدف شفاف سازی خود بحث در مـورد              نگرش
بر خالف تصور ساده نگـرانـه در         .   طبقه همواره مهم و ضروری بوده است      
ای نیست که پاسخ آن یک بار داده        میان بخشی از چپ، این مبحث حوزه      

اگر پـاسـخ   .   ی ما گویا فقط تکرار کلیشه وار این پاسخ است        شده و وظیفه  
بسیار ساده است، پرسش این است کـه چـرا         “   طبقه چیست؟ ” به سوال   

ها،  نزدیک به دویست سال، بحث متمرکزدر این مورد هـنـوز     پس از سال  
پردازان متعلق به این یک گـرایـش مشـخـص، درک و                در میان نظریه  

ی اقتصادی اسـت؟     وجود ندارد؟ آیا طبقه یک مقوله     “   برداشت مشترک ” 
ی ایـن   آیا یک مفهوم اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی و یا ترکیبی از همه            

هاست؟ گروه بندی بر اساس جنسیت، تعلق به اقلیتـی قـومـی و                عرصه
ای با بحث طبقه    ی خانوادگی و اینگونه مسایل، چه رابطه      مذهبی، پیشینه 

ای برای مـفـهـوم طـبـقـه            ها، بخشی از تعریف پایه    دارد؟ آیا این هویت   
ی ها درفهم بیشترمقوـلـه    بندیشود؟ اگر نه، جایگاه این گروه     محسوب می 

 .ها سوال دیگرطبقه کجاست؟ و ده
های گوناگون در میان نظریه پـردازان، بـه          بخشی از توضیح وجود نظریه    

مفهوم طبقه در حـالـیـکـه       .   های ماهیت مفهوم طبقه ارتباط دارد    ویژگی

ی ترین وجـوه جـامـعـه       کند، بازتاب یکی از پیچیده    بسیار ساده جلوه می   
ی طبقـه بـه طـور         بستر عینی جدل نظری پیرامون مقوله     .   بشری است 

سادگی و  .   های مختلف در جامعه گره خورده است      مستقیم به منافع گروه   
ها داشته باشد،   ی طبقه، بیش از آنکه ریشه در کج فهمی        پیچیدگی مقوله 

هـای مـخـتـلـف        بیشتر ریشه در بستر مادی و تعارض واقعی منافع گروه    
از یک طرف بخشی از جامعه، صاحبان ثروت و قدرت در            .   اجتماعی دارد 

سطوح مختلف ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، منافـعـی        
های اجتماعی و به تبع آن به چالـش کشـیـدن آن                بر تاکید تضاد گروه   

های اجتماعی در تعاریف معینـی از        ندارند؛ از طرفی بخشی دیگر از گروه      
ی جدال دایـمـی     پایه.   شوندی طبقه، نامریی شده و نمایندگی نمی      مقوله

هـای  ی گـروه   نظری و شفاف سازی این مقوله بر بستر جـدال روزمـره             
ی ایستا نیست جامعه یک پدیده .   گیردمختلف موجود در جامعه انجام می     

، تغییر و تحول و تعلق به موقعیت طبقاتی جدید، عناصری جدایی ناپذیر             
. یابداز این تحوالت بوده و آگاهی از این موقعیت درمرور زمان افزایش می          

ی تصویری از این جدل و گامـی در       نوشتار حاضر تالشی است برای ارایه     
الزم به تاکید است که این تصویـر فـقـط            .   راه شفاف سازی مفهوم طبقه    

 .بخشی از انبوه مباحث در مورد طبقه است
 

ی مهم، پایه ای و کلیدی در تحلیل جامعه اسـت،           اینکه طبقه یک مقوله   
در واقع این توافق    .   پردازان بسیاری است  به طور شکلی مورد توافق نظریه     

هـا،  گران جدی، کالسـیـک    یک از دست اندرکاران و پژوهش     از طرف هیچ  
. . .  ها و ها، فمینیست ها، نئوکلونیالسیت شناسان مدرن، پسامدرنیست  جامعه

هـا در     تئوری بی قیدی پُست  .   به طور جدی مورد شک قرار نگرفته است       
مورد طبقه نیز بیشتر از آنکه حاوی ادعایی جدی باشد بیشتر یک ادعـای    

به هر روی، هدف از پرداختن به مفهوم طـبـقـه، ایـن             .   ایدئولوژیک است 
هـای  ی ساختار جامعه  با شرایط و موقعیت زیستی گـروه         است که رابطه  

مختلف اجتماعی و رفتار کلی این طبقات و نتایج دراز مـدت آن مـورد                 
 .بررسی قرار گیرد

 

 ی مباحث پیرامون طبقهپیشینه

های مختلف در جامعه ، بـه قـدمـت تـاریـخ               می توان گفت وجود گروه    
های انسانی نه تنها خود را به شکل جمعی، در گروه.   ی بشری است  جامعه

هـای  بـنـدی  کردند بلکه تقسیم  تقابل با طبیعت و حیوانات ، هماهنگ می       

 ای به اعماق، باز هم بحثی در مورد طبقهروزنه

 مجید تمجیدی
 

majidtamjidi@yahoo.se  
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درون گروهی بر اساس جنسیت، توانایی جسمی، سن نیز بخشی از تاریخ            
ی بشـری،  تـاریـخ          تاریخ تکامل و رشد جامـعـه     .   های اولیه است  انسان

بـنـدی   های بزرگتر از یک طرف و تعمیق تقـسـیـم          پیدایش و ایجاد گروه   
مستقل از اینکه چه بخشی از این       .   درون گروهی از طرف دیگر بوده است      

ها نیز  قدمت تاریخی     بندیتاریخ موجود است، اما جدل بر سر این تقسیم        
ی گروه، صنف و طبقه از جـملـه در مـبـاحـث                پرداختن به مقوله  .   دارد

. ی قدیمی نـیـز وجـود دارد         فالسفه
پـردازان بسـیـاری قـبـل از            نظریـه 

ها از جمله آدام اسمیت، بـه        کالسیک
ی طـبـقـه      طور مستقیم به مقـوـلـه      

با این حال آن چیزی کـه      .   اندپرداخته
ها و جدال مستقیم پیرامـون      به نظریه 

شود، تـاریـخ     مفهوم طبقه مربوط می   
تری داشته و مباحث جـدی در        کوتاه

قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستـم، بـا          
. گـردد ها آغـاز مـی    دیدگاه  کالسیک  

داری به طور عملی و واقعی در اروپـا، بـه            ی تولید سرمایه  قرنی که شیوه  
ی صنعتی به شدت رشد     ی مسلط نظام اجتماعی تبدیل شد، جامعه      شیوه

کرد، شهرنشینی گسترش یافت و بخش قابل توجه جمعیت، از روستا بـه             
در نتیجـه بـرای درک        .   شهرها نقل مکان کرده و تبدیل به کارگر شدند        

بیشتر مفهوم طبقه با پرداختن به اندیشمندان کالسیک و تحلیل دیدگاه            
 .کنیمپردازان معاصر نیز اشاره میآنها و سپس به درک نظریه

 کارل مارکس و مفهوم طبقه

ها و انبوه   ی نظریه ی مهم و کلیدی درهمه    اگر قرار باشد دو و یا سه مقوله       
ی طبقه یـکـی   ادبیات مارکس مورد شناسایی قرار گیرد بدون شک مقوله       

“  دیدگاه مارکس در مورد طـبـقـه       ” با این حال موضوع     .   از آنها خواهد بود   
پـردازان  شناسی بوده و حتا در میان نـظـریـه          ی اصلی مارکس  یک شاخه 

متعلق به سنت مشخص مارکسیستی نیز در این مورد اختالف نظر وجود            
-های قابل مالحظه در میان بسیاری از مارکسـیـسـت   تفاوت.   داشته است 

های صاحب نام از جمله لنین، کائوتسکی،  لوکزامبورگ، لوکاچ، گرامشی،          
سـطـور   .   فقط بخشی از استدالل این ادعاسـت ...   آلتوسر، برورمن، رایت و  

زیر نیز حاصل بازخوانی مشخصی از مارکس است و در نتیجـه بـا آرای                 
 . ها تفاوت داردبسیاری از مارکسیست

 

که گاهی به همراه انگلس نوشته شـده، مـانـنـد       ( ی مارکس   در آثار اولیه  
ی نگاه مارکس به مـقـوـلـه        . . . )   مانیفست کمونیست، ایدئولوژی آلمانی و      

طبقه و تحلیل آن دارای ویژگی خاصی است که با سطح تحلیل او از این               
منظور از سطح تحلیل بـررسـی       .   مقوله از جمله در کاپیتال متفاوت است      

-ای از تاریخ است که مورد تحلیل قـرار مـی      ای از جامعه و آن دوره   الیه
های مـارکـس   بندی نظریهبه طور مشخص با نظر آلتوسر در تقسیم   .   گیرد

-با این حال بین آثاراولیه.   توافق ندارم“   مارکس پیر”و “ مارکس جوان”به  
ی مارکس از جمله مانیفست کمونیـسـت،        
ایدئولوژی آلمانی، آثار معطوف به نقد    
هگل و فوئرباخ با آثار بعدی مارکـس        

های مـهـمـی     به ویژه کاپیتال، تفاوت   
وجود دارد که به طور مستقـیـم بـه          

ی نکـتـه  .   شودبحث طبقه مربوط می   
مهم در بازخوانی آثار مارکـس ایـن         
است که او مباحث مختلفی در مـورد    
طبقه، در سطوح مختلف فـلـسـفـی،         
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سازمانی، مبارزاتی، مربـوط  بـه              

-بـه گـروه    )   و یا عدم تـوجـه  (   های تاریخی مختلف، توجه سطوح و دوره 
ی آنها را باید    ی معین را مطرح کرده که همه      های داخلی یک طبقه   بندی

همزمان در یک ارتباط مستقیم با همدیگر مورد توجه قرار داد و این کـار         
نـقـش بسـیـار       )   context(ی بستر و زمینه مقوله.  بسیار مشکلی است 

هـای سـطـحـی،       مهمی در این بحث داشته و ریشه بسیاری از برداشـت          
کلیشه ای ، مذهبی و شعاری از تئوری مارکس در بی توجهی به همـیـن              

ی مارکس بیشتر معطوف به سطح فلسفی اسـت و           آثار اولیه .   مقوله است 
پردازد، همچـون  ی اقتصادی و اجتماعی می حتا آنجا که مارکس به عرصه     

الزم .   مانیفست، به روند تاریخی دراز مدت، عمومی و کـلـی اشـاره دارد            
بـه طـور     .   تر بیان کنیـم   است این تفاوت را با تمرکز بر یک نکته ، روشن          
تواند از نظر فلسفی هنوز     مثال حکمی در مورد زوال قطعی یک پدیده می        

عدم توجه به ایـن  .   حکمی صحیح ولی از نظر تاریخی حکمی اشتباه باشد     
تواند از یک طرف به روش مذهبی و غیر مستند در دفاع از یک       تفاوت می 

ی صحیح فلسـفـی     حکم غلط تاریخی و یا از طرف دیگر به رد یک نظریه           
 .منجر شود

 
ی او شکـل و    های مارکس در ادبیات اولیه    گیریبسیاری ازاحکام و نتیجه   

-بیشتر شبیه صدور حکم و پیـش      .   گویانه و پیغمبرمابانه دارند   زبانی پیش 

تر در متد و تئوری مـارکـس در         ی بسیار مهم  نکته
ی طبقه این است که هدف مارکس بـه         بررسی مقوله 

های مخـتـلـف    بندیطور اساسی دستیابی به تقسیم 
های مختلف نـبـوده      برای جای دادن مردم در گروه     

ای تـحـوالت     بلکه جلب توجه به دینامیسم پـایـه       
 . اجتماعی در جامعه است



              15                                               2007فوریه   - 85بهمن   -شماره اول   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

-ی پرولتاریا و بورژوازی سخن مـی      وقتی از مبارزه  .   های قطعی است  بینی
این نوع کالم و صدور     .   کندبینی می گوید و یا سرانجام این مبارزه را پیش       

حکم قطعی در این آثار ریشه در این مسئلـه دارد کـه پـیـام آن بـه                   
ی آن با گذشته و در نهایت به منطق و فـرجـام               دینامیسم جاری، رابطه  

بیشتر خصلت فلسفی دارد تا اقتصـادی  .   بسیار درازمدت آن معطوف است    
عدم درک این نکته موجب شده که بخـشـی از            .   و یا اجتماعی و سیاسی    

های او تا حـد طـرفـداران          بینیطرفداران مارکس در دفاع از آرا و پیش       
های مذهبی نزول کرده و به جایگاه علمی او لطمه زده و منزلت او               سکت

خود مارکس که مانیفست را بـرای    .   را به سطح کاهن معبد پایین بیاورند  
گروه مشخص و در مقطع معینی تدوین کرد در فعالیت با گروه دیگر، در         
بستر و تاریخ معین دیگر، در تشکیل انترناسیونال اول، حتا نامی نـیـز از                

های آخر فعالیت او بیشتر از چنـد نـمـونـه             آن به میان نیاورد و در سال      
 Hobsbawm( .   ( انگشت شمار از مانیفست در دسترس همگان نـبـود        

 غرض آنکه خود مارکس بر این تفاوت، سطوح مختلف تـحـلـیـل،     1999
از طرف دیگر مخالفان مـارکـس در رد         .   بیش از هر کس دیگر آگاه بود      

توجه بوده و استدالل تاریخی را       های او به این دینامیسم و متد بی       نظریه
 . اندهای او استفاده کردهبینیبه عنوان استدالل رد پیش

 
ای او بـه    ی مارکس منبع مهمی در شناخت نگاه پایه       به هر روی آثار اولیه    

ترین کلیدهـای  یکی از اصلی“   از خود بیگانگی” تئوری .   مفهوم طبقه است  
ی از   بر خالف هگل که ریشـه     .   کاوش بحث مارکس در مورد طبقه است      

دانست و یا فوئرباخ کـه      خود بیگانگی انسان را در جدایی روح و جسم می         
کرد، ارجاع مارکس در این جستجـو       ی آن را در مذهب جستجو می      ریشه

به زندگی مادی و واقعی بشر، به بخش اعظم فعالیت انسان، یعـنـی کـار                
ی آرایش و سـازمـانـدهـی آن و             با تمرکز بر سازمان کار و شیوه      .   است

شود پاسخی به چرایـی  کند، میجایگاهی که انسان در این عرصه پیدا می    
ی عالقـه و تـمـرکـز          ریشه.   ی مدرن داد  از خود بیگانگی بشر در جامعه     

ی ترین کنش در جامعـه ایترین و پایه ی تولید، این بدوی   مارکس برمقوله 
وقتی سازمان کار به نحوی سازماندهی شده کـه         .   بشری نیز همینجا ست   

بیشتر افراد  جامعه حتا از محصول تولیدی خویش نیز بی بهره اند، وقتی              
شود و هر چـه     محصول تولیدی انسان خود به ابزار تسلط بر او تبدیل می          

کند نیروی تسلط سیستم و نـظـام مـوجـود را              انسان بیشتر تولید می   
ی خالقیت و آفرینش کـه از نـظـر            کند، انگیزه بازتولید و قدرتمندتر می   

شـود و    ترین تفاوت میان انسان و حیوان است، محـو مـی           مارکس اصلی 
بدون توجه بـه ایـن تـئـوری           .   گرددانسان از انسانیت خویش بیگانه می     

باید توجه  .   های بعدی او را در مورد طبقه دریافت         شود بحث مارکس نمی 
هـای  داری در قرن بیستم، به ویـژه در دهـه        داشت که بازسازی سرمایه 

پایانی این قرن، و نتایج آن برای بشر امروز، بحث از خود بیگانگی انسـان               
 .را دوباره به یک بحث پویا و مطرح تبدیل کرده است

 
های فلسفی مارکس با هگل و فوئرباخ و بقیه بـا هـدف     ی چالش اما همه 

هدف مارکس این اسـت    .  گیردتعریف فلسفی و یا ذاتی انسان انجام نمی 
تـر  ی طبقه را در سطحی مشـخـص        که این تعاریف عام، در اینجا مقوله      

آثـاری  .   تعریف کرده و به آن سیمای زمینی و خصلتی کـاربـردی دهـد        
مـبـارزه   ” ،   “ ، کاپیتال “ گروندریسه” ،  “ ای بر اقتصاد سیاسی   مقدمه” مانند  

بخشی از آثاری است که با این هدف بـه نـگـارش               “   طبقاتی در فرانسه  
ی طبقه بـه طـور اسـاسـی در               تعریف مارکس از مقوله   .   درآمده است 
این هـمـان    .   ساختاری، تولیدی و مادی در جامعه است        -ایسطحی پایه 

ی های مختلف اجتماعی، مـبـارزه      بستری است که تعارض دایمی گروه       
ای تغییر و تحوالت در جـامـعـه را        طبقاتی، منطق آن و دینامیسم پایه   

گوید تـاریـخ   با توجه به این تحلیل است که مارکس می        . دهدتوضیح می 
در آثار متـعـلـق بـه         .   ی طبقاتی است  تمام جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه    
ی سرمایه داری ارایه ی طبقه در جامعهمارکس دو تعریف در مورد مقوله   

ی داری از دو طـبـقـه     تعریف اول این است که جامعه سرمایه      .   شده است 
شود، فروشندگان و خریداران نـیـروی کـار؛ یـعـنـی                اصلی تشکیل می  
-ی اصلی جامعه  در این تعریف اگر چه دو طبقه      .   دارانکارگران و سرمایه  

گیرند اما این تعریف معطوف بـه       داری مورد شناسایی قرار می    ی سرمایه 
ای که خرید و فروش کاال توسط فـروشـنـدگـان و              حوزه.   بازار کار است  

تریـن  یکی از اصلی  “   از خود بیگانگی  ” تئوری  
کلیدهای کاوش بحث مارکس در مورد طبقـه        

ی از خـود      بر خالف هگل که ریشـه     .   است
بیگانگی انسان را در جدایی روح و جسـم           

ی آن را در     دانست و یا فوئرباخ که ریشه     می
کرد، ارجاع مارکس در این مذهب جستجو می 

جستجو به زندگی مادی و واقعی بشـر، بـه           
 .بخش اعظم فعالیت انسان، یعنی کار است
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این تعریف، تعریفی اقتصادی است امـا هـنـوز           .   شودخریداران انجام می  
این تعریف از طرف کسانی که تـمـایـل           .   ی تولید نشده است   وارد حوزه 

بـنـامـنـد،     “   ی کارگر طبقه” گیرند،  می“   حقوق” دارند تمام کسانی را که      
ی های اخیر در مورد اینکه همهبحث.   بیشتر مورد توجه قرار گرفته است     

اما مانـدن   .   ماندحقوق بگیران کارگرند به این تعریف مارکس محدود می        
در چارچوب این تعریف، نامریی کردن عمق تحلیل مارکس از مـفـهـوم              

نخسـت  .   ی طبقه است  طبقه و به ویژه هدف کاربردی تعریف او از مقوله         
شوند و هر تعریـفـی بـا         ها خود بخود تعریف نمی    به این دلیل که مقوله    
ایـن  )   concept( هدف از تعریف یک مقوله .   گیردهدف معین انجام می 

های دیگر مورد   ی مشخص و معین در تمایز با پدیده       است که یک پدیده   
. شناسایی قرار گرفته تا به درک بیشترو فهم کاربردی آن منجر شـونـد              

ای از تمـام ارکـان     اگر تعریف یک مقوله آنقدر عام بوده و یا بیان فشرده     
به همین دلیل و با ارجاع به .   یک تئوری نباشد تعریف کاملی نخواهد بود    

خود تئوری مارکس، این تعریف مارکس از طبقه از آنجا که معطوف بـه      
تر آنکه ایـن    دوم و مهم. بازار کار است تعریف کاملی از این مقوله نیست 

ی اصلی و   درآمدی برای ورود به صحنه    تعریف از طبقه نزد مارکس پیش     
 از نظر مارکس . ی تولید و سازمان کار استای جامعه یعنی عرصهپایه

ی ی نیروی کار بلکـه عـرصـه     ی مبادلهصحنه ی اصلی نمایش نه عرصه 
نیروی کار، کاالیی است که همـراه بـا          .   ی تولید است  مصرف آن وعرصه  

ی مهم ، تعریف با توجه به این نکته.   کند افزایی می  مصرف خویش ارزش  
ی اصلی جامعه این است که یک طبقه مالک     تر مارکس از دو طبقه    کامل

این طبقه با خرید و      .   داری سرمایه وسایل و ابزار تولید است یعنی طبقه      
مصرف نیروی کار که متعلق به طبقه کارگر و فاقد وسایل تولید اسـت،               

ایـن  .   شـود ارزش افزایی کرده وفرایند آن منجر به انباشت سرمایـه مـی      
ای تحوالت عمیق در جامعه و توضیح منطق تحوالت اسـاسـی            رکن پایه 

به عبارت دیگر از همان ابتدا تـعـریـف           .   ی دراز مدت است   در یک دوره  
. ی طبقه، نزد مارکـس اسـت       استثمار جزیی جدا ناپذیر از تعریف مقوله      

شـنـاسـان بـلـکـه بسـیـاری از               سپس خواهیم دید که نه فقط جامعه      
 . اندها نیز به این نکته کم توجه بودهمارکسیست

 
ی طبقه تر در متد و تئوری مارکس در بررسی مقوله  ی بسیار مهم  اما نکته 

هـای  بنـدی این است که هدف مارکس به طور اساسی دستیابی به تقسیم          
های مختلف نبوده بلـکـه جـلـب          مختلف برای جای دادن مردم در گروه      

-این مـهـم    .  ای تحوالت اجتماعی در جامعه استتوجه به دینامیسم پایه 
از نظر مـارکـس   . ترین نکته در تبیین تئوری مارکس در مورد طبقه است 

این نکته که هر فرد در جامعه به طور مشخص به کـدام طـبـقـه و یـا                
گیرد، در مقایسه با دینامیسـم      ی کدام گروه طبقاتی تعلق می     زیرمجموعه
ای بسیاری از تحوالت مهم و تـعـیـیـن     ی جامعه و منطق پایه  رشد یابنده 

تالش مـارکـس ایـن       .   ی دوم اهمیت قرار دارد    ی جامعه، در درجه   کننده
ای و   ی پـایـه   است که نشان دهد در تفاوت با جوامع دیگر چه نوع رابطه           

اسـاس ایـن     .   ها در جامعه کاپیتالیستی برقرار اسـت       عمیق، میان انسان  
ی سرمایه داری روند ارزش افزایی و کسب سود هـر           دینامیسم در جامعه  

ای است که جـامـعـه نـظـم           ی پایه بربستر همین رابطه  .   چه بیشتر است  
دهد و مبارزه برای کسب منافع مـخـتـلـف و             دلخواه خویش را شکل می    

ی آشکارتر سیاسی و اجتماعی بلکه در        مبارزه طبقاتی، نه فقط در صحنه     
ی سازمان کار به محرک و موتور تغییر و تحوالت در جامعه تبدیـل   عرصه

ای در جـامـعـه،        های مربوط به تغییر و تحوالت پـایـه         پرسش.   شودمی
تر از آن   ی این تحوالت و مهمبازسازی و تغییرات ساختاری در آن، آینده   

منطق و چرایی این تحوالت از نظر مارکس، ابتدا باید در این سطح پاسخ              
 .گیرند

 

 ماکس وبر، امیل دورکیم و طبقه

اساس بـحـث    .   گرددمحسوب می   ماکس وبر یکی ازاندیشمندان کالسیک    
های مختلف در تبیین روند و تحوالت جامـعـه          وی در مورد اهمیت حوزه    
توان فـقـط بـا       داری در غرب را نمی    ی سرمایه این است که عروج جامعه    

هـای  از نظر او یکی ازمشخصه    .   های اقتصادی توضیح داد   عوامل و شاخص  
ی داری در غرب نـقـش شـاخـه         مهم و تعیین کننده در پیدایش سرمایه      

وبر معتـقـد اسـت کـه          .   معینی از پروتستانیسم و کالوینیسم بوده است      
هایـی  پروتستانیسم بر خالف مذاهب دیگر، همچون اسالم،  دارای ویژگی          

انداز واینگونـه   است که تشویق به کار سخت و منضبط، کار و تالش ، پس            
وبر در کتب و آثار تحقیقی مـخـتـلـف      . رفتار اجتماعی بخشی از آن است 

این “   داری و روح پروتستانیسم   عروج سرمایه ” ی  خویش از جمله در مقاله    
به عبارت دیگر در تفاوت بـا مـارکـس کـه         .   کندنظر خود را مستدل می 

دانـد وبـر     ی تحوالت اجتماعی مـی     ترین الیه ی اقتصادی را عمیق   حوزه
ی باورها و مجموعه اعتقاد مردم را نیز بـه           های دیگر از جمله حوزه    حوزه

ی های وبر به ویژه تاکید او برمقوـلـه  نظرپردازی.   داندهمان اندازه مهم می   
-های جامعـه پایه  -اقتصاد و جامعه” ، در کتاب ) status( موقعیت و مقام    

اهمیت وبر در مباحث    .   به آرای او جایگاه مهمی داده است      “   شناسی فهیم 
مربوط به طبقه بیشتر از آنکه حاصل مستقیم کار خود او باشد مـدیـون                
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طرفدارانی که به ویژه در نقد و       .   هاستفعالیت طرفداران او یعنی وبریست    
هـای خـود را مـدون          جدال با مارکسیسم با توسل به ماکس وبر نظریه        

 .کردند
از نظر وبر تعلق طبقاتی به معنای تعلق به یک موقعیت طـبـقـاتـی در                   

ی طبقـه :   از نظر او سه نوع موقعیت طبقاتی وجود دارد؛ یکم   .   جامعه است 
موقعیـت اول    .   ی اجتماعیطبقه:   ی شغلی و سومطبقه:   مالک و دارا، دوم  

موقعیت دوم به امـکـان و شـرایـط         .   شودبه مالک بودن افراد مربوط می     
فروش کاال و خدمات در بازار بستگی دارد و موقعیت سوم به فرایندی از               
کل موقعیت طبقاتی و اینکه فرد چقدر امکان جابجایی از یک طبقـه بـه      

-بندی مشخص این گروهوبر در تقسیم.   ی دیگر را دارد مربوط است   طبقه
هایی مانند سـرمـایـه،       کند که با دخالت دادن شاخص     ها تالش می  بندی

تری را تـرسـیـم        های طبقاتی مشخص دارایی، تحصیل و درآمد موقعیت    
هـای  مـوقـعـیـت    ” توانند همزمان در    ها افراد می  بندیدر این تقسیم  .   کند

در بخش مهمی از ادبیات آکادمیک و      .   مختلفی قرارداشته باشند  “   طبقاتی
شـنـاسـی،    دانشگاهی، به ویژه در کتب معطوف به معرفی مقدماتی جامعه         

شود که ماکس وبر بحث مارکس راجع به نقش اقتصاد را تاییـد             اشاره می 
این .   ها نیز توجه کند   کرده و سعی دارد عالوه بر آن به نقش دیگرشاخص         

ی اقتصاد از   نخست آنکه از نظر وبر عرصه     .   دیدگاه دارای ایراد جدی است    
دوم اینکه تعریف وبـر  .   عمقی که در مباحث مارکس دارد برخوردار نیست    

 -معطوف به بازار   -ی مارکس از طبقه     ی اقتصادی به تعریف اولیه    از طبقه 
-مرکز توجه وبر، بر خالف مارکس، در پرداختن به مقوله     .   شودمحدود می 

ای که سـرمـایـه ارزش         ی اقتصاد، عرصه تولید و سازمان کار و یا عرصه         
به همین دلیل اسـت کـه        .   ی بازار است  کند، نیست بلکه حوزه   افزایی می 

های بندیهایی همچون در آمد و تحصیل در تقسیم       دردیدگاه وبر شاخص  
به عالوه هدف اصلی از تـعـریـف    .   یابنداو از طبقات نقش بسیار مهمی می  

ی طبقه از نظر مارکس به طور اساسی جلب توجه به دینـامـیـسـم             مقوله
ای و روابط متقابل تحوالت جامعه و از نظر وبر شنـاسـایـی تـعـلـق                   پایه

 . های مختلف اجتماعی استها در گروهگروهی و جایگزین کردن انسان
هـای وبـر     های تکمیلی در بـحـث   یکی دیگر از مقوله   “   پرستیژ اجتماعی ” 

منظور وبر این است که یک فرد ممکن است بـه یـک یـا چـنـد            .   است
موقعیت طبقاتی تعلق داشته باشد اما در عین حال روابط معینی چه بـا               

این شاخـص   .   افراد متعلق به همان موقعیت و یا خارج از آن داشته باشد             
. گیرد، نقـش مـوثـری دارد       نسبت به جایگاهی که فرد در جامعه قرارمی  

بـه  . . .   مانند اصل و نسب، موقعیت خانوادگی، تیپ زنـدگـی، عـالیـق و                
 .بخشدموقعیت فرد ، هویت معینی در جامعه می

 
یکی دیگر از اندیشمنـدان     
کالسیک در مبحث طبقه،    

در .   امیل دورکیـم اسـت     
حقیقت خـود دورکـیـم        
کمتر به طور مستقیم بـه      

ی طبقه پـرداخـتـه      مقوله
اســت امــا تــعــدادی از       

ی طبقه،  نظرپردازان مقوله 
از جمله گـرونسـکـی، بـا         
تکیه بر مباحث و دیدگـاه      

هــای دورکـیــم، نـظــریــه    
هـای  به طور کلی آرای دورکیم با تاکید بر ارزش.   مشخصی را طرح کردند   

اخالقی مشترک، تبدیل همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانـیـک در          
داری و اینکه کارکردهای تعریف شده در جامعـه، جـای            ی سرمایه جامعه

همیاری فردی را گرفته وهمچنین نقش تقسیم کار در جامعه، تـعـریـف       
توان گفت که آرای دورکیم در ادراک طـبـقـه،       در یک کالم می   .   شودمی

تا آنجا که بـه بـحـث         .   جامعه است )   فونکسیونالیستی( ی کارکردی   شیوه
شود ، تقسیم کار بر اساس شغل فردی، کاری که هر فرد        طبقه مربوط می  

دردیدگاه دورکیم شغل افـراد    .   کنددهد، معنا پیدا میدر جامعه انجام می 
هـای  و قرارداد کار، روابطی که بر اساس این قراردادها، میان افراد با شغل            

های کلیدی در تعریف و شناسایی طبقـات        گردد، مقوله مختلف استوار می  
 .در جامعه هستند

 

 ی طبقهشناسی مدرن و مقولهجامعه

پس از جنگ جهانی دوم با مباحثی که به ویژه در آمریکا مـطـرح شـد                   
کـانـون   .   دیدگاه وبریستی در بحث پیرامون طبقه مورد توجه قرار گرفـت          

ی قبلی  ی امکان ترک طبقه   این مباحث به جابجایی طبقاتی، یعنی درجه      
های وبر  ولی بحث .   و امکان و میزان موفقیت در این جابجایی متمرکز شد         

 60های در دهه  ) Dahrendof( موقعی بیشتر مطرح شد که داهرندوف      
. ی جدیدی ارایه داد که به بحث نئووبریسیتی معـروف شـد      نظریه70و  

داری نوع جـدیـد یـا      اساس بحث داهرندوف این بود که ما با یک سرمایه        
ی کار و   روبروییم که در آن رابطه)   postcapitalism(داری  فراسرمایه

های مختلفی تقسـیـم     ی محوری نبوده و این رابطه به گونه       سرمایه رابطه 
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ی جامعه دیگر به آن معنای سابق جـامـعـه         .   شده است 
های طبقاتی  ای از موقعیت  طبقاتی نیست بلکه مجموعه   

است که فرد در هر دوره از زندگی خویش، نسبت بـه             
. گـیـرد  های مختلف، در آن قـرار مـی        عوامل و شاخص  

 .ی قدرت و اتوریته استمحور تئوری داهرندوف مقوله
 

 مدل گلد هرپ

هـا گـلـدهـرپ       ترین فـرد نـئـووبـریسـت        اما برجسته 
 )Goldthorpe 1980   (    ی مـدل    است که بـا ارایـه

بنـدی طـبـقـاتـی در          های موجود تقسیم  معینی مدل 
بسیاری از کشورها را، به ویژه در سطح آمـارگـیـری و          

تمرکز گلدهرپ  .   های عملی، تحت تاثیر قرار داد     تحقیق
ی جابجایی طبقاتی است و مدل و جـدولـی کـه             در بحث طبقه بر مقوله    

دهد این است که ابتدا موقـعـیـت      برای تقسیم طبقات در جامعه ارایه می      
ی مستقیمی با موقعیت    افراد را بر اساس موقعیت شغلی که آن هم رابطه         

ی در حقیقت نـکـتـه      .   دهدآنها در بازار کار دارد، مورد شناسایی قرار می        
این مدل بیشتر .   ی استخدامی افراد است   کلیدی در بحث گلد هرپ رابطه     

بندی افـراد بـر اسـاس        از آنکه مدل طبقات در جامعه باشد مدل تقسیم       
از نظر گلدهرپ بخشی از مـردم کـارفـرمـا              .     ی استخدامی است  رابطه

) بدون استخدام از طرف کسی( هستند، برخی کارفرمای خودشان هستند     
در حقیقت مدل او برمبنای دو رابـطـه     .   و برخی دیگر استخدامی هستند    

ی دوم   ی نخست بر اساس قرارداد کار و رابـطـه         تعریف شده است، رابطه   
بـر  .   دهد  که فرد به سازمان مربوط ارایه می(service(براساس خدمتی  

اساس این روابط گلد هرپ مدلی ارایه داد که شامل هـفـت مـوقـعـیـت            
طبقاتی است که پس از بررسی و بازبینی دوباره، آنها را به یازده موقعیـت    

ی مدل او بر این اساس است که ابتدا سه گروه کلی طـبـقـه              .   افزایش داد 
ی کارگر ایجاد و سپس آنها را بـه زیـر              خدماتی، طبقات میانی و طبقه    

در یک نگاه کلی مدل گلـدهـرپ را          .   کندبندی می های دیگر تقسیم  گروه
 :توان چنین ترسیم کردمی

 بندی طبقاتیاریک رایت و تقسیم

در تقابل با رشد دیدگاه نئووبریستی یک جریان فکری دیگری نیز رشـد              
این دیدگـاه  .   دانستهای خود را متعلق به مارکسیسم می      کرد که  اندیشه   

. به ویژه در مراکز آکادمیک و دانشگاهی با اریک رایت شناخته شده است            
های پوالنزانس با تاکید بر تقسیم کار و ایـنـکـه         البته پیش از رایت بحث    

ی طبقه را از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد بـحـث       باید مقوله 
های مسـلـط در شـوروی          ای این درک با بحثقرار داد که تفاوت ریشه    

ها و احـزاب  پردازان بسیاری را به ویژه در میان سازمان  سابق، توجه نظریه  
 .چپ و سوسیالیست جلب کرد

بندی طبقات ارایـه    اریک رایت در دو مقطع مختلف دو مدل برای تقسیم  
 Braverman-نخستین مدل او تحت تاثیر مباحث هری برورمن   .   داد

 مديران غير مختار مديران نيمه مختار مديران متخصص  بورژوازی

 سرپرستان غير مختار سرپرستان نيمه مختار سرپرستان متخصص    های کوچکصاحبان شرکت

 پرولتاريا کارگران نيمه مختار متخصصين غير مدير   بورژوازی بدون کارگر استخدامیخرده

 متخصص رده باال ی خدماتی-طبقه
 متخصص رده پايين

 کارمندان بخش خدمات ی ميانی-طبقه
 کارگران غير يدی يا فکری

 های کوچک با افراد استخدامی-صاحبان شرکت
 های کوچک بدون افراد استخدامی-صاحبان شرکت
 های روستايی کوچک-دهقانان و شرکت

  ی کارگر-طبقه
 های کارگران يدی-های با مهارت پايين وسرپرست-تکنيسين

 کارگران ماهر
 کارگران نيمه ماهر و غير ماهر
 کارگران روستايی و کشاورزی

  

             مدل يازده گانه ی گلدهرپ

 :مدل دوم رايت
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Harry 1974   -          ایـن  .   و تاکید او بر نقش اقتدار در فرایند کـار بـود
ی فرعی نیز در مـیـان        شد و سه طبقه   ی اصلی می  مدل شامل سه طبقه   

ی اصلـی شـامـل      در مدل رایت سه طبقه .   گرفتندطبقات اصلی جای می   
ی میانی عبارتـنـد از     سه طبقه.   بورژوازی، خرده بورژوازی و پرولتاریاست   

ی گـیـرد، طـبـقـه       ی مدیران که بین بورژوازی و پرولتاریا قرارمـی        طبقه
گـیـرد و     کارفرماهای کوچک که بین بورژوازی و خرده بورژوازی قرارمـی    

ی مزدبگیران نیمه مستقل که بین خرده بورژوازی و پرولتاریا جـای        طبقه
ی بندی این است که سه طبـقـه       ی مهم در این تقسیم    نکته.   شودداده می 

ی ی میانی بر اسـاس مـقـوـلـه          اصلی بر اساس شرایط مادی و سه طبقه       
 . کنترل تعریف می شوند

 
 John  -ها، از جمله روئـومـر      مدل رایت ازطرف بسیاری از مارکسیست     

Roemer, 1982-  اساس این نقد ایـن بـود کـه         .  با انتقاد مواجه شد
در مـدل اریـک       ,   ی کلیدی مارکس در بحث طبقه یعنی استثمـار    مقوله

رایت با پذیرش این انتقاد مـدل        .   رایت مورد بی توجهی قرار گرفته است      
در این مدل رایـت  .   دیگری را ارایه داد که به مدل دوم رایت مشهور است         

اما همانطور که در جدول .   ی استثمار متمرکز شود   سعی دارد که بر مقوله    
در ایـن    .   بینید اساس درک رایت از استثمار عنصر مالکیت اسـت         زیر می 

بنـدی رایـت     مدل هر طبقه همزمان با چهارمشخصه تعریف و در تقسیم         
گیرند که  عبارتند ازارتباط  ساختاری  با وسایل تولیـد، تـعـداد                قرار می 

ی کنترل و رابطه با هرم قدرت و سرانجام رابطـه بـا              ها، درجه استخدامی
ها رایت دو گروه اصلـی      با توجه به این شاخص    .     تقاضای تحصیل و دانش   

گروه مالکین را بـه      ) .   بگیرانحقوق( مالکین و غیر مالکین     :   کندایجاد می 
داران، صاحبان شرکت با کارگر استخـدامـی کـم و        سه زیر گروه سرمایه 

گروه غیر مالک را    .   کندخرده بورژوازی بدون کارگر استخدامی تقسیم می      
های پاییـن   نیز به سه گروه اصلی مدیران، سرپرستان و کسانی که در رده           

هر یک از .   کندبندی میسازماندهی شده و  به انجام کار مشغولند، تقسیم        
ی تخصص به سه گـروه    ها را نیز بر اساس درجه     ی این گروه  زیر مجموعه 

این مدل از طرف آن      .   کندمتخصص، نیمه مختار و غیر مختار تعریف می       
بگیر نیزبـه عـنـوان       ها که تمایل دارند ازقشر حقوق     بخش از مارکسیست  

ایراد اصـلـی   .   ی کارگر استفاده کنند مورد استقبال قرار گرفته است        طبقه
بندی بر اساس مالک و غیر مالک و قـرار            این مدل این است که  تقسیم      

دادن مدیران و کارگران در یک گروه مشترک کلی غیر مالکیـن، نـقـش                
مستقیم مدیران را درفرایند ارزش افزایی سرمایه و استثمار کارگران، تنها        

چـیـزی کـه      .   کنـد گیرند، کمرنگ می به این دلیل که آنها هم حقوق می       

مغایر با درک روشمند مارکس در تحلیل و تعریف مفهوم طبقه، یـعـنـی       
های مختلف درفرایند تولید و ارزش افزایی سرمـایـه          تمرکز بر نقش گروه   

 .است
  

پردازان دیگر مارکسیست است، وی معتقد اسـت       بوردیو نیز یکی از نظریه    
نـیـز   . . .   های اجتماعی، فرهنگی و     ی اقتصادی، سرمایه  که عالوه بر سرمایه   

عناصری بسیار مهم و موثر برای تعیین موقعیت اجتماعی فرد در جامعـه             
تر شـدن مـطـلـب از بـررسـی               اما به خاطر جلوگیری از طوالنی.  است

جنسی، قومی و    ( بیشترآرای بوردیو خودداری کرده و بر سه دیدگاه دیگر        
 .    کنیمی طبقه اشاره مینسبت به مقوله) های پست مدرنیستی نظریه

 

 طبقه، جنسیت، قومیت

یکی از ایرادهایی که به مباحث مربوط به طبقه در دویست سـال اخـیـر           
های معینی  شود این است که این مباحث از منظر و منافع گروه      گرفته می 

های اجتماعی دیگر، مبنی بر تعـلـق        ی گروه در جامعه انجام گرفته و بقیه     
در این تعاریف از جـایـگـاه مشـخـصـی           . . .   جنسی و یا قومی، مذهبی و       

های بسیار مختلف دیدگاه فمنیستـی،      مستقل از تفاوت  .   برخوردار نیستند 
انتقاد مشترک نگاه جنسی به مباحث طبقه این است که تـبـعـیـض بـر             

ای در این مباحث جای گرفتـه       ای حاشیه اساس جنسیت به عنوان مسئله    
های واقـعـی     و ارزش مردانه، از جمله در تعریف مفاهیم، جایگزین ارزش         

در مباحث حاکم حول طبقه بر منافع مشترک میان مردان و            .   شده است 
ی دیگر آن، تضاد منافـع    شود اما نسبت به جنبه    زنان یک طبقه تاکید می    

این بی قیدی به این دلیل اسـت کـه     .   شوددرون گروهی، کم توجهی می   
در این مباحث، نگاه مردانه  حاکم بوده و زنان همواره به عـنـوان گـروه           

-به طورمثال بر این نکته تاکید مـی     .   اندای مورد توجه قرار گرفته    حاشیه
ی تـولـیـد مـردانـه          آید، حوزه شود که وقتی از تولید سخن به میان می        

یکی از ایرادهایی که به مباحث مربوط به طبقـه در            
شود این است که ایـن       دویست سال اخیر گرفته می    
های معینی  در جامعـه      مباحث از منظر و منافع گروه     

های اجتماعی دیگر، مبنی    ی گروه انجام گرفته و بقیه   
در ایـن    . . .   بر تعلق جنسی و یا قومی، مذهبـی و            

 . تعاریف از جایگاه مشخصی برخوردار نیستند
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درکانون توجه بوده است؛ اگر به کار مولد اهمیت داده شده، از کار مردان              
به عنوان کار مولد نام برده شده وسرانجام کار بدون دستمزد زنـان کـه                 
. همواره بخش بزرگی از تولید در جامعه را تشکیل داده نامریی شده است            

هـا، در    بندی الـویـت   در نتیجه، نه تنها در تعاریف مفاهیم بلکه درتقسیم        
ی راه حل سازماندهی جدید نیز گروه زنان گـروه           ها و ارایه  طرح خواسته 

مورد توجه   -مردان   -گروه اصلی “   یار و یاور ” ای بوده و به عنوان      -حاشیه
ی مادی این بی قیدی، نـگـاه   به نظر این منتقدین، پایه.     قرار گرفته است  

 Wikander.   ( مردانه و برتر شمردن منافع مردان بر زنان بوده اسـت           
1994, Mies 1986, Hartman 1981, Firestone 1971( 

 
ی قومی نیز بر این پایه استوار است که در ایـن مـبـاحـث               انتقاد از زاویه  

های ساخـتـار     ترین الیه  اقلیتی که در پایین   . . .   های قومی، مذهبی و     گروه
طبقاتی جامعه جای دارند، مانند سیاهان در آمریکا و یا مـهـاجـریـن در              
کشورهای اروپایی، در مباحث مربوط به طبقه مورد توجه کمتـری قـرار              
گرفته و نامریی شدن کار و تولید بخش مهمی از جامعه منجر بـه ابـزار             
اعمال قدرت بیشتر ازطرف بخش حافظین نظام علیه بخش اقلیت شـده             

 )  7Wilson 1978, 198.(است
 

 ها   پست تئوری
ی  فراصنعتی، از جملـه پـدر پُسـت            پردازان جامعه بحث مشترک نظریه  

هـای پُسـت     و یـا  نـظـریـه          )   Daniel Bell(ها، دانیل بل  تئوریسین
فوردیستی در مورد مفهوم طبقه این است که بـا تـوجـه بـه انـقـالب                     

های اخیر، شرایـط    انفورماتیک و تحوالت عمیق اقتصادی و اجتماعی دهه       
داری که مارکـس آن      اجتماعی کنونی با جوامع صنعتی و یا نظام سرمایه        

ی فـرا صـنـعـتـی، پُسـت            کرد، روبرو نیست بلکه با جامعه     را تحلیل می  
ی جـدیـد     در جـامـعـه     .   کاپیتالیستی و یا پُست فوردیستی مواجه است      

ی کارگر را گرفته است،  ی قبلی طبقه  تخصص و دانش جای تعیین کننده     
ی گذشته را ندارد، مـنـبـع         ی تعیین کننده  ی کارگر دیگر آن وزنه    طبقه

ارزش اضافی دیگر نیروی کار نیست بلکه دانش است؛ متخـصـصـیـن و                
-ی جدید متعلق به آینده را تشکیل می    دست اندرکاران دانش، یک طبقه    

ها را غلـوآمـیـز     های خود،این نظریه  البته دانیل بل در ادامه بررسی     .   دهند
ی ارزیابی کرد اما هیچگاه راجع به نقش جدید بـورژوازی در جـامـعـه                 

به هر حال پرسشی که اگـر دانـش جـای           .   فراصنعتی، نظری ابراز نکرد   
شدن است، چه بـر     ی کارگر در حال منقرض      نیروی کار را گرفته و طبقه     

ی دار آمده و آیا دانش، همانند نـیـروی کـار، بـرده               ی سرمایه سر طبقه 
 .کارمزدی سرمایه است یا خیر از طرف این سنت پاسخی نگرفته است

 

 بندی تحلیلیجمع

همانطور که مالحظه کردیم ساختمان بحث مارکس درمورد مفهوم طبقه          
هـا و    ی مادی میان انسان  به طور خالصه این است که این بحث به رابطه         

ی اصلی که بایـد بـه آن          ی جامعه تعلق دارد و حوزه     ترین الیه ایبه پایه 
هایی که برای   رسد تالش به نظرمی .   ی سازمان کار است   متمرکز شد حوزه  

تکامل بحث طبقه انجام گرفته، هم درروش مارکسیستی و هم در دیدگاه            
ی مهم در بحث مارکس را فراموش کرده و در عمـل بـه               وبری، این نکته  

تنزل بـحـث سـاخـتـار          .   ای مارکس منجر شده است    تضعیف بحث پایه  
تحت عنوان موقعـیـت   ( طبقاتی در جامعه به بحث موقعیت اجتماعی فرد         

های ها در گروه  و گروه در جامعه و تالش برای جای دادن انسان         )   طبقاتی
ی ی دیدگاه مارکس پیرامون مـقـوـلـه        مختلف اجتماعی ، تکمیل و ادامه     
ی مهم در این مورد ایـن اسـت      نکته.   طبقه نیست بلکه تضعیف آن است     

های مارکس، ابزاری است برای هدفی دیگر، یعنـی تـوجـه بـه                که بحث 
داری و فهم منطق تغییر و تحـوالت     ی سرمایه ای در جامعه  دینامیسم پایه 

های مارکس در مورد طبقه به طور مستقیم ابزار         نظریه.   ای آن است  ریشه
های روشـمـنـد      مناسبی برای فهم موقعیت فرد در جامعه نیست؛ تحلیل        

گویی ی این فهم باشد اما کلید مستقیمی برای پاسخ        تواند پایه مارکس می 
تـنـزل هـدف      .   های مطرح شده در این سطح نـیـسـت         ی پرسش به همه 

-بندی افراد در گـروه   ی طبقه در تحلیل جامعه به تقسیم      کاربردی مقوله 
هـا،  های مختلف و تمرکز بر میزان امکان آنها در جابجایی میان این گروه            

مـدل دوم    ( و یا در بهترین حالت   )  life style(فهم روش زندگی افراد  
ی کنترل، در واقع بـه    بندی آنها بر اساس مالکیت و یا درجه     دسته)   رایت

ی تحوالت جامعه منجـر شـده        نازایی این بحث در شناخت منطق و پایه       
بدون تفکیک این دو مقوله، یعنی ساختار طبقاتی و موقعیت فرد و            .   است

گروه در جامعه این معضل همچنان حل نشده باقی مانـده و مـخـدوش               
 .شدن مفهوم طبقه یکی از اجزای اجتناب ناپذیر آن خواهد بود

ی اصلی بحـث   ی تفکر وبری و یا نئووبری، با وجود تعهد به هسته          درشیوه
ی تولید حذف و بـا      مارکس و تکامل آن، کل بحث مارکس راجع به حوزه         

به همین دلیل بحث این دیدگاه، تـوضـیـح          .   شودمفهوم بازار جانشین می   
دهد فـرد  ی طبقه نیست بلکه بخشی از ابزاری است که توضیح می      مسئله

هـایـی   در جامعه از چه منزلت و موقعیتی برخوردار بوده و چه شـاخـص              
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شرایط اجتماعی او را در پیشرفت و یا عدم پیشرفت، بیشتر و یا کـمـتـر       
، سعـی  1997های بعدی خود از جمله در با اینکه رایت در تالش.  کندمی

ی ی اقتصادی و طـبـقـه        ی طبقه دارد این مشکل را با تفکیک دو مقوله       
شناسانه حل کند اما مشکل بحث رایت این است که او نیز به طـور     جامعه

بیند و در    اساسی این تفاوت بنیادی از اهداف تحلیل مفهوم طبقه را نمی          
رسـد  به نـظـر مـی     .  پردازدی طبقه میهمان روش وبری به تحلیل مقوله 

ی موقعیت طبقاتی و موقعیت فرد در جامـعـه،       بدون تفکیک شفاف مقوله   
 .سازی مباحث مربوط به طبقه ناممکن استشفاف

 
ها مشکل اصلی این است که مباحث آنها بـراسـاس           در مورد پست تئوری   

مناسبات عینی جامعه نیست بلکه بر تصورات ذهنی و امیال نظرپـردازان            
توان بر اساس باز تعریـف      طبقه کارگر را نمی   .   این شیوه تفکر استوار است    

این مقوله .   ی جامعه حذف کردها و به طور ذهنی از صحنهمقوله“   مجدد” 
های مشخص نشان داد کـه آیـا         از جنس سخت افزار است و باید با مثال        

فرایند تکامل تکنولوژی مبتنی بـر    .   توسط دانش حذف شده است یا خیر    
های عظیم در چین که از باالترین       دانش پیشرفته، همچون ایجاد کارخانه    

مند است، که بیشتر یادآور فـوردیسـم اسـت،      سطح تکنیک و دانش بهره 
 -های فـراصـنـعـتـی     ی استدالل مشخص علیه نظرپردازی فقط یک نمونه  

دوم اینکه این دیدگاه هنوز به این پرسش کـه اگـر              .   فرافوردیستی است 
ی کارگر منقرض شده، پس بر سر بورژوازی چه آمده، پاسخی نداده            طبقه
در نتیجه، این نظریه بیشتر از آنکه حاوی بحث علمی مبتـنـی بـر      .   است

واقعیت موجود در مورد طبقه باشد پاسخی کارفرمایانه بـه تـغـیـیـر و                 
های اخیر و ابزاری ایدئولوژیک برای ایجاد آگاهی کاذب در           تحوالت سال 

 .ی کارگر جهانی استمیان بخش های مختلف طبقه
 

بـایـد   .   طـلـبـد   اما انتقاد از منظر جنسی در مورد طبقه تامل بیشتری می          
اظهار کرد که بخش مهمی از این انتقاد تا آنجا که به کاربرد عملی بحـث                

سیاسی کـارگـران      –های اجتماعی   ها و فعالیت  طبقه توسط سوسیالیست  
هـا و    تاریخ احزاب سوسیالیستی و اتحادیـه .   شود، درست است  مربوط می 

ی های کارگری تا حدودی تاریخ بازتعریف مفهوم طبقـه، مـبـارزه            تشکل
ی مشترک، نظم بخشیدن    های این مبارزه، منافع و مبارزه     طبقاتی، اولویت 

های کارگران بر بستر برتر دانستن منافع کارگر مرد بـر مـنـافـع         خواسته
هم در تعریف مفاهیم از جمله کار مولد، هم درنـوع           .   کارگر زن بوده است   

ی ی زنان، هم در عرصه    ها همچون ممنوع بودن کار شبانه     ی خواسته ارایه
ی او حضـور      برجسته نکردن منافع متضاد درون طبقه، زن و منافع ویژه         

ی مـتـال    های کارگری، مانند اتحادیه   ها و اتحادیه  بسیاری از تشکل  .   ندارد
 .اندسوئد،  سمبل نگاه مردانه به کارگر بوده

های مارکس در    رسد انتقاد از منظر جنسی به بحث      با این حال به نظرمی    
برد و آن عدم درک این مسـئلـه         مورد طبقه از یک ضعف بنیادی رنج می       

ی است که بخش اعظم تعاریف مارکس از مفاهیم مختلـف در جـامـعـه         
-سازی نگاه سـرمـایـه   سرمایه داری، تعاریف شخصی او نیست بلکه شفاف  

ی کار مولد و کار غیر      ها، به طور مثال در تعریف مقوله      داری به این مقوله   
 .مولد است

هـای  داری، از جمله در نـقـد نـظـریـه            مارکس در نقد خود به سرمایه     ”   
ی میان کارگر و سـرمـایـه،      ای ترین رابطهکند که پایه اسمیت، تاکید می  

منظور مارکس از ارزش اضافی تـفـاوت ارزش           .   تولید ارزش اضافی است   
دار و ارزش کسب شده پس از پـایـان            شده توسط سرمایه  گذاریسرمایه

ی یک کاالی مـعـیـن ،         ارزش اضافی از طریق مبادله    .   است فرایند تولید 
تولیـد  ,   نیروی کار، که ویژگی آن تولید ارزشی بیش از بهای خویش است           

داری ی سرمایـه  در جامعه دهد که   مارکس به روشنی توضیح می    .   شودمی
 مولد بودن کار فقط به معنای تولید کاال نـیـسـت             دارهاو از منظر سرمایه   

ی مهم و کلیـدی  این نکته.   بلکه بیش از هر چیز تولید ارزش اضافی است        
انـد  است که نه تنها بسیاری ازمنتقدین فمینیست به آن بی توجه بـوده             

ها نیز با بی قیدی از کنار آن گذشته و با دفـاعـی            بلکه بیشتر مارکسیست  
-مردساالرانه در واقع ازدیدگاه و درک اسمیت در برابر مارکس دفاع کرده           

واقعیت این است که هم در تعریف آدام اسمیت و هم در تـعـریـف                  .   اند
-اما نکته .   شودمارکس، کار بدون مزد زنان به عنوان کار مولد تعریف نمی          

ی مهم این است که تعریف مارکس از کـار مـولـد، درک و تـعـریـف                       
ی از نظر مارکس در یک جـامـعـه     .   مارکس از کار مولد نیست   “   شخصی” 

گیری کردن کار محـسـوب      آل صبح نقاشی کردن و بعد از ظهر ماهی        ایده
هـا  تعریف مارکس از کار مولد و کار غیر مولد، تعریف این مقولـه          .   شودمی

منظری که در آن فقط تولید کاال کار را   .   داری استاز منظر نظام سرمایه  
 *“ .شودکند بلکه باید این روند به تولید ارزش اضافی منجرمولد نمی

 
 به عالوه نگاه جنسیتی با وجود تالش مثبت برای جلب توجه به منـافـع               
مختلف درون گروهی، در موارد زیادی از یک طرف مـنـافـع مشـتـرک                
طبقاتی میان کارگران زن و مرد را کم رنگ کرده و از طرف دیگر ساختار              

بـه عـبـارت      .   را کمرنگ نموده اسـت “   گروه زنان” قدرت و طبقاتی درون    
ی زن، پوششی برای نامریی کردن سـاخـتـار قـدرت درون             دیگر مقوله 
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ایـن  .   گروهی زنان و تعلق آنها به طبقات مختلف و متضـاد شـده اسـت                
ضعفی است که نگاه قومی نیز از آن رنج برده و با انتقاد درست به اینـکـه    

های قومی حاکم انجام گرفته، به ساختار قـدرت   تعریف طبقه از نگاه گروه    
درون گروهی و تعلق افراد متعلق به یک گروه اقلیت قومی یا مـذهـبـی                 
مشترک به طبقات مختلف در جامعه، مانند کارگران سیـاه و بـورژوازی            

 . سیاه، کم  توجه بوده است
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آیــــا  
سوسیالسم باور بـه   

های اجتماعی است یا بر نگرشی ایدئولوژیـک        برخاسته از درک واقعیت   
داری تـالش بـر ایـن اسـت کـه                استوار است؟ در جوامع سرمـایـه      

رها نشان دهند کـه نـه از       سوسیالیسم را به عنوان یک مجموعه از باو   
ای عـده “   ایدئولـوژیـک  ” های اجتماعی، بلکه از دیدگاه      درون قانونمندی 

-های بیرونی، ذهنـیـت    خواهند با نادیده گرفتن عینیت    آید که می  برمی
در کـنـار تـالش        .  های خویش را به عنوان حقیقت مسلم نشان دهند 

ی گـرایـانـه   های مکانیکی و سطحـی    داری، تالش تبلیغاتی نظام سرمایه  
خوانند به این توهـم     می“   سوسیالیست” عده ای که خود را به نادرست        

دامن زده است که سوسیالیسم یک ساختار ذهنی و آرمانی است کـه              
 . شاید روزی قابل اجرا باشد و نه بیش از این

تالش این نوشتار این است که ببینیم آیا به راستی سـوسـیـالـیـسـم                  
است و یا برخاسته از فهم سازوکارهای انسانی        )   اختراع( ی ذهن   ساخته

در حـالـت اول،       .   اسـت )   های موجود کشف قانونمندی ( درونی جامعه   
سوسیالیسم  امری محتمل و نسبی است که تحقق یا عدم تحقـق آن               
تابع شانس و منتج از شرایط  به طور صرف ارادی است، اما در حـالـت              

شود که هـر    دوم، سوسیالیسم به عنوان یک گزینش طبیعی مطرح می        
روشـن  .   دهـد گرایی را در مقابل آگاهی خویـش قـرار مـی            انسان واقع 

های کاذب ایـدئـولـوژیـک و          ساختن این نکته به بسیاری ازکشمکش     
 .  دهدسیاسی میان موافقان و مخالفان سوسیالیسم پایان می

از “   سوسیالیسم” .   نخست بهتر است به تعریف واژه سوسیالیسم بنگریم       
آید که صفت است و در زبان فارسی به مـعـنـای             می“   سوسیال” ی  واژه

ی التـیـن خـود از        این صفت در ریشه.   ترجمه شده است “   اجتماعی” 
“ اتحاد یافته” و “   هم پیوستهبه” آید که به معنای  می socialisیکلمه
ای و واژگانـی    به همین ترتیب سوسیالیسم از حیث معنای ریشه       .   است

اما اینکه ذات سوسیالیسـم  .   است“   اتحادگرایی” و “ همگرایی”به معنای  
ی شود نکتـه  گذرد مربوط می  به این ترتیب به جامعه و آنچه در آن می         

ی اجتماعی، به عنوان صفـت،      برای این منظور باید بر واژه     .   مهمی است 

 . دقت کرد

 
 است“ انسانی”همان “ اجتماعی”
 

ی اجتماعی، که معادل سوسیال و به عنوان صفت معمول است، در     واژه
در زبان فـارسـی   “   اجتماع” اما  .   خیزدبرمی“   اجتماع” زبان فارسی از نام     

 امـیـر     از دید“   اجتماع” تعریف .   ی کمونیته به کار می رود     معادل کلمه 
ی محلی معین و از     ای که وابسته  جامعه” :  چنین است  پور  حسین آریان 

این تعریـف قـدری کـاهـش          .   “ نیاز باشد های دیگر کمابیش بی   جامعه
کـافـی   “     اجتماع” دهنده و محدود کننده است و اگر اعتبار آن را برای          

زیرا .   نیست“   اجتماعی” ی  ی گستردگی معنایی واژه   بدانیم در برگیرنده  
شود و   مربوط می “   جامعه” یا اجتماعی، به عنوان صفت، به       “   سوسیال” 

  در کتـاب “   جامعه” .  جامعه جمعی به مراتب گسترده تر از اجتماع است 
گـروهـی   ” :    چنین تعریف شده اسـت     آریان پور  “ شناسیزمینه جامعه ” 

های متعدد ومرکب از کثیری زن و مرد و کـودک           وسیع شامل سازمان  
که در طی زمانی دراز از اتکای متقابل اجتماعی و نظم گروهی بـهـره                

ی های خویش، دربـرگـیـرنـده     این تعریف، با تمامی کاستی    .   “ مند باشد 
است و ایـن    “   اجتماعی” یا  “   سوسیال” اجزای الزم برای رساندن مفهوم      

جامعه در اساس بـیـانـگـر        .   “ اتکای متقابل اجتماعی  “ چیزی نیست جز  
-ظرفی است که نوزاد بشری درآن، برخالف بسیاری از حیوانات، داده           

ی خویـش را از       ی بالغی از گونه   های الزم برای تبدیل شدن به نمونه      
بدو تولد و به طور غریزی در خود ندارد، این توانایی را پیدا می کـنـد                  

موجودی مجهز بـه زبـان، تـوان           .   که به تدریج تبدیل به انسان شود      
های پیچیده جهت تصـمـیـم        ارتباطاتی، درک پدیده ها، فهم موقعیت     

ای به عبارت دیگر، جامعه آن مـجـمـوعـه    .   گیری و یک دستگاه ارزشی   
ی زیاد  های بالقوه ای را که در بدو تولد دارای توان       است که موجود زنده   

های بالفعل کم است، درطول یک فرایند طوالنی تـبـدیـل بـه               و توان 
-مـی “   حیوان اجتماعی ” از همین روی، برخی، انسان را       .   کندانسان می 

ی بشری و رونـد      ی حضوردر جامعهنامند، یعنی حیوانی که به واسطه  
بدون جامعه، نوزاد انسانی،    .   شوداجتماعی شدن، تبدیل به یک بشر می      

تواند تبدیل به یک موجـود بشـری         در صورت بقای جسمی خود، نمی     
های غریزی بشریش   های رفتاری غیر انسانی او بر ویژگی      شود و خصلت  

نوزاد بشری بدون جامعه و به طور منـزوی یـا خـودجـوش             .   چربدمی
 . شودتبدیل به انسان نمی

 های اجتماعی سوسیالیسم گرایی یا ریشهجامعه

 کوروش  عرفانی

korosherfani@yahoo.com  
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این حیوان اجتماعی را انسـان      “   اجتماعی شدن ” جامعه ازطریق فرایند    
دهد نوزاد بشر   ی انسانی است که اجازه می     این محتوای جامعه    . کندمی

از همان ابتدا با دریافت گرمای بدن مادر، شیراو، صدای او، نوازش مادر             
محبت و توجه والدین و اعضای بزرگتر خانواده، به مـوجـودی              و سپس 

ویژگی ها وخصلت هـا را          تبدیل شود که توان بازتولید همان رفتارها،      
بدین صـورت    .   کندهای بعد از خویش کسب می     در خود و نیز در نسل     

کارکرد بنیادین جامعه عبارت است از تبدیل نوزاد بشـری بـه یـک                 
بودن خویش و آگاه از آنـچـه          “   انسان” ، یعنی موجودی آگاه بر      “ فرد” 
ی وجودی جامعه ایـن اسـت کـه در             فلسفه.   مترتب است “   انسان“ بر

درازمدت این کارکرد بنیادین را تامین ساخته و شرایطـی را فـراهـم                
نسازد که درآن، تبدیل نوزادان به انسان وتداوم بخشیدن بـازتـولـیـد               

های بعد دچـار     های انسانی برای افراد و نسل     خصلت
بـایسـت   در طول حیات افراد، مـی     .   اشکال شود 

شرایطی در جامعه فراهم باشد که مـوجـب         
ی جمعی شود   تقویت روابط انسانی و روحیه    

هـای  تا امکان باز تولید رفتارها و خصـلـت          
انسانی بدون وقفه و با کیفیتی باال مـیـسـر           

ها را   به عبارتی جامعه هر گز نباید انسان .   باشد
به سوی دوری ازهم و جدا شدن از یکدیگر سـوق         

هاست، ارتباطـات   جوهر حیات اجتماعی، وجود روابط میان انسان      .   دهد
بین افراد در جهت تامین خصلت ذاتی و وجودی جامعه، یعنی خصلت            

ی آن، تولید و بـازتـولـیـد       خصلتی که به واسطه .   آن است “   اجتماعی” 
مـیـراث   ” این انتقال خصلت بازتولید از طـریـق            .   ممکن است “   بشر” 

انـجـام   “   فرهنـگ “ و یا به زبان ساده تر،     “   میراث فرهنگی ” یا  “   اجتماعی
ها را به رنگ و شـکـل خـود            جامعه از طریق فرهنگ، انسان    .   شودمی

سازد و از این طریق، با وجود گذر زمان و نـو              درآورده و هماهنگ می   
 . کندها، بقای خویش را حفظ میشدن نسل

-های انسانی دیگر متمایز مـی  را از جمع  “   جامعه” پس، آنچه به راستی     
ی اول، همین خصلت بازتولید فرهنگی است که ازطریق         کند، در درجه  

ا ”   .   شـود آن، نوزادِ حیوان اجتماعی به بشر، فرد و شهروند تبدیل مـی            
. “ گـردد ی فرهنگ جامعه خود، موجودی اجتماعی مـی       نسان به وسیله  

اگر ما این کارکرد اصلی جامعه را برای معنا بخـشـیـدن بـه صـفـت                    
درنظر بگیریم هر آنچه که مانعی در این فرایند مـحـسـوب    “   اجتماعی” 

بـه عـبـارت      .   کنـد پیدا می “   ضد اجتماعی ” شود ازاین دیدگاه، خصلت     
یابد و این، در تـخـالـف بـا           خصلت ضد ذاتی می“  جامعه”دیگر برای  

. ی وجودی جامـعـه اسـت       کارکرد بنیادین جامعه و در تضاد با فلسفه       
-یعنی امری که به جامعه تحمیل شده است و از درون جامعه بر نمـی              

مانند نوعی ویروس که نسبت به ارگانیزم بیگانـه اسـت و بـه                 .   خیزد
همین دلیل نقش و کارکردی پیش بینی شده برای بـقـا و حـیـات                   

بـرای درک      . ارگانیزم ندارد و باز به همین دلیل، مخرب نیز خواهد بود 
 .این موضوع باید به سیر تحول بشر مراجعه کرد

 

 تحول تاریخی بشر 

. کـرده اسـت    انسان ازهمان ابتدای تاریخ خویش درجمع زندگی مـی         
گونه نـاشـی از زیسـت         گونه به انسان  حیوان  تحول او از    بقای انسان و  

های مندرج در ایـن زیسـت        جمعی و پیچیدگی  
ناشی از با هم بودن افـراد و بـاهـم             .   است

مشکالت زندگی را حل وفصل کـردن و          
پیش رفتن درسیر تامین بقـای بشـر و           

جوامعی که از آنها با       . تحول و پیشرفت او   
شود و هم اکنـون     یاد می “   ابتدایی” صفت  

-نیز برخی از آنها به حیات خویش ادامه مـی  
های چندیـن   دهند، دارای بسیاری از خصلت    

در این جوامع، افراد درنوعی .   ی همان جوامع نخستین هستند  هزارساله
کار جمـعـی و      .   برندهمکاری همه جانبه، دائمی و داوطلبانه به سر می        

تعاون اجتماعی در این جوامع بدیهی است و از دل هیچ اجبـاری جـز        
هـا  ی طبیعی رفتار انسان   آید، نتیجه حیات و تداوم زندگی جمع بر نمی      

گیرد و به وجود افراد معنا      در جمعی است که وجود خود را از افراد می         
منـد  کنند وهمه از حاصل کار یکدیگر بهره      همه کار می  .   بخشدو بقا می  

 . دهندشده و به نیازهایشان پاسخ می

در این جوامع، کودکان به سان عنصری جدایی ناپذیر از وجـود گـروه               
یابند و تمامی تـوجـه و         بوده و درمیان جمع رشد کرده و پرورش می        

اند در بزرگسالی در اخـتـیـار          مراقبتی را که از دیگران در یافت کرده       
خصلت اجتماعی جامعه، یعنی حیـات جـمـعـی       .   دهنددیگران قرارمی 

 . افراد، مشهود، ساری و جاری است
بدین ترتیب با در نظر داشتن این ویژگی نهادینه، هرآنچه این روابـط              
متقابل خودجوش میان افراد جامعه را، که هدفی جز خدمت رسانی به            
یکدیگر و تامین رفاه فرد و جامعه ندارد، زیر سوال برد خصلـتـی ضـد          

هـای  را از جمـع   “   جامعه” آنچه به راستی    
ی کند، در درجـه   انسانی دیگر متمایز می   

اول، همین خصلت بازتولید فرهنگی است      
که ازطریق آن، نوزادِ حیوان اجتماعی بـه        

 . شودبشر، فرد و شهروند تبدیل می
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ها را بر علیه هـمـدیـگـر        هر چیز که انسان   .   گیرداجتماعی به خود می   
ی افراد جامعه را به هم      برانگیزد، هر چیز که جمعی بودن مبنای رابطه       

ریزد، هر چیز که سبب شود فرد نقش خود را به عنوان عضوی از جمع        
از دست دهد، هر چیز که شرایطی را فراهم کند که درآن، فردی بدون              

هر چیـز کـه      .   مند شود کار کردن برای جمع، از حاصل کار جمع بهره        
ی توان خویش به جمع، نتواند از    ی همه فردی را وادار کند ضمن ارائه     

جمع، آنچه را که برای بقای خود نیاز دارد بگیرد، یعنی بـه تـنـاسـب              
دهد از جمع نگیرد و این، در حالی که عـده ای              آنچه که به جمع می    

-ی این موارد نـمـونـه     همه.   دیگر، بیش از آنچه نیاز دارند بدست آورند       
هایی از رفتارهای غیراجتماعی یک جامعه، با تعریفی که در باال از آن              

یعنی جامعه ای بر اساس همیاری افراد با یکدیگـر بـه             .   دادیم، هستند 
 .    طور طبیعی برای حفظ بقای افراد و تامین خوشبختی آنها

های ضد اجتماعی و غیـر طـبـیـعـی          حال تصور کنیم که این خصلت  
آنقدر رشد کند که کارکردهای همگرایی و پیوندسازی الزم برای بقـای    

توان همـچـنـان از      جامعه را زیر سوال برند؛ آیا از یک زمان به بعد می     
ها در آن، نه در      ای که انسان  سخن به میان راند؟ آیا مجموعه     “   جامعه” 

جهت توافق و همسویی با یکدیگر، بلکه به سوی اختالف و دور شـدن            
کنند، یک جامعه است؟ آیا جمعی کـه در آن            -از همدیگر زندگی می   

گویی به نیازهای بدیهی خویش را ندارند و        اعضای بسیاری امکان پاسخ   
در مقابل، برخی دیگر ازاعضا چندین برابر بیشتر از آنچه نـیـاز دارنـد                

تواند همچنان یک جامعه باشد؟ آیا آنجا کـه ایـن            آورند می بدست می 
جمع، اعضای فراوانی از خویش را به سوی عدم کسب یا به سـمـت از        

هـایـی   های انسانی خویش فراخوانده و ازآنها انسـان دست دادن خصلت  
منزوی، روان پریش، ناکام، سرخورده، دگرستیز، جنگ طلب، همـنـوع           

 پرورد، جامعه است ؟ کش، جنایتکار و غیره می

نامیم و در آن       می“   جامعه” واقعیت این است که آنچه را که ما امروز          
دارد تـا    ای است که اعضای خـود را وامـی           کنیم مجموعه زیست می 

ها تالش الزم را نـکـنـنـد،           های انسانی به سایر نسل    درانتقال خصلت 
چنین محیطی به جای محبت به دیگران، نفرت از دیگـران را دامـن                

- تفاوتی با دیگران را عادی می     زند، به جای همدردی با دیگران، بی      می
سازد، به جای ارزش گذاردن به جان دیگران، گرفتن جان دیگـران را              

دهد، به جای تالش برای بهبود وضع دیـگـران، تـالش          آسان جلوه می  
ای آیا چنین مجموعه.   دهدبرای پیشرفت فردی خویش را اصل قرار می      

ای است که بشر اولیه آن را تشکیل داد تـا بـتـوانـد،            باز همان جامعه  
هایی مجهز سازد که بقای نسل او را فراهم         نوزادان خویش را به خصلت    

یعنی همیاری، همکاری، تالش دسته جمعی و استفاده ی برابـر    :   بسازد
 از حاصل تالش جمعی؟ 

ایم ی بشری دور شده   ی جامعه رسد که ما از این الگوی اولیه      به نظر می  
انـد احسـاس     تر شدهتر و پیچیده و هر چه جوامع از نظرمادی پیشرفته      

ی انسانی و نیاز ذاتی موجـود      همسویی و تعاون که خصلت ذاتی جامعه      
. انسانی بوده و هست بیشتر به دست فراموشی سـپـرده شـده اسـت                

هایی مانند حسادت، رقابت ناسالم، نفرت، خودخواهی، تـرجـیـح           پدیده
منـد شـدن، دروغ       منافع خویش بر دیگران، ازحاصل کار سایرین بهره     

گویی، اذیت و آزار دیگران، غارت و چپاول سایرین، دزدی، خبـاثـت و        
ی اولـیـه     به هیچ عنوان با ماهیت زندگی اجتماعی در دل جامعه. . . قتل

حتی امروز نیز در بـرخـی از       .   اندای ندارند و با آن بیگانه     انسانی رابطه 
داران آن جوامع اولیه هستند مفاهیمی مانـنـد      قبایل ابتدایی که میراث   

پـس  .   بازی و یا ستمگری وجود ندارد و قابل فهم نیسـتـنـد        دروغ، حقه 
بروز این حوادث در تاریخ بشری هر چند یک واقعیت است اما واقعیـت   

به آن نگـاه  “   انحراف تاریخی” توان به چشم نوعی     پذیرفتنی نیست ومی  
 . کرد

ی انسـانـی    ای از عوامل سبب شد که جامعه      از دیدگاه تاریخی مجموعه   
ی خود به سوی از هـم پـاشـیـدگـی              از آن همبستگی ارگانیک اولیه    

ترین دراینجا فقط به یکی ازاین عوامل وشاید اصلی     .   مکانیکی پیش رود  
آیا این با بروز خصلت غیـرطـبـیـعـی و        .   حق مالکیت:   آنها اشاره کنیم 

ها نبوده است که آن یگانگی کارکردی       تاریخی مالکیت طلبی در انسان    
ها در جوامع ابتدایی بـه دسـت          و یکسانی جایگاهی اولیه میان انسان     

فراموشی سپرده شده واحساس جدایی، ستیزه جویی و دشمنی مـیـان    
های حاضر در یک جامعه و یا میان جوامع نسبت به یـکـدیـگـر        انسان

فراهم شده است؟ آیا محبت و دوستی نسبت به یکدیگر جای خـود را        
های منفعت پرستانه نداده است؟ چرا بـه        به خودشیفتگی و خودخواهی   

اند که حتی فرزندان نسـبـت بـه           ها آنقدر از هم دورشده    تدریج انسان 
والدین خویش بی اعتنا شده و دربسیاری جوامع صنعتی غرب، برخـی            
فرزندان تنها یک بار در سال سراغی از مادر و یا پـدر خـویـش مـی                

 گیرند؟

در یک کالم، اما آیا تمامی این رفتارهای ضد اجتماعی را می توان بـا                
 عامل باال، یعنی پیدایش مالکیت، توضیح داد؟ 

برای پاسخ به این پرسش بهتر است به جای ارایه ی یک پاسخ از پیش      
ها تعیین شده در پی آن باشیم که چگونه حق مالکیت در روابط انسان            
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 . چنین آشوبی را پدید آورد
 

 گذری به تاریخ طبقاتی
 

بروز حق مالکیت، به دور از آنکه شرایط پیدایش آن به طور دقیق چـه               
ها  به نسبت انـبـاشـت ثـروت دارای           بوده است، سبب شد که انسان    

یعنی از حالت تساوی ارزشی که در نبـود         .   های یکسان نباشند  موقعیت
تا قبل از این زمان، مالکیت، مـفـهـومـی            .   مالکیت داشتند بیرون آیند   

یعنی هر کس از یک سری ابزارها یا کـاالهـا بـرای               .   کارکردی داشت 
کرد و سپس این ابزارها را برای کار        انجام یک کار و وظیفه استفاده می      

اما بعد از این دوره، مالکیت به مـعـنـای          .   گذاشتدر اختیار دیگران می   
یعنی داشتن یا نداشتن کاالها تبدیل به معیاری        .   ارزشی آن مطرح شد   

افراد دارا از ارزش اجتماعی بیشتری برخوردار شدند و         .   برای ارزش شد  
در حالیکه تا پیـش     .   درمقابل، افراد ندار ارزش خویش را از دست دادند        

از آن، ارزش افراد به نیروی کارو نقش کارکردی آنـان بـرای جـمـع                  
 دهی بستگی داشت، از این پس، افراد دارا یک عامل اضافی برای ارزش          

ایـن  .   ها و ابزارتولـیـد  مالکیت ثروت:   به خویش در مقابل دیگران یافتند 
-ی اجتماعی یا به عبارتی زاینـده ی پیدایش دو مقولهوجه تمایز زاینده 

ی ی اجتماعی دارای ثروت و طبـقـه    طبقه:   ی اجتماعی بود  ی دو طبقه  
 .اجتماعی بدون ثروت

ای که آنها   توانستند از وجه ممیزه   ی انسانی، افراد نمی   پیشتر، درجامعه 
زیـرا  .   را به طور جمعی به دو گروه متفاوت تقسیم کند برخوردار باشند           

شده است که امکان انباشـت آن        ای تقسیم می  ها به گونه  ی ثروت همه
هـای  این ویژگی بـه شـکـل        .   برای کس یا کسانی وجود نداشته است      

انسان شناسانی مانند .   گوناگون درجوامع ابتدایی امروز نیز موجود است      
بینی اند که در این جوامع برخی از مراسم پیش         نشان داده  مارگرت مید 

شده است که در طی آن، میزان اضافی تولید کشاورزی بین هـمـگـان               
 درطـی  ی نو،گینه در  پاپوبه طو مثال در میان قبیله ی. شودتوزیع می 

ای مـیـزان     گیرد هر خـانـواده    مراسمی که به صورت جشن صورت می      
ی خود را به میهمانان پیشکش کرده و این جشن تـا بـه                تولید اضافه 

بدین تـرتـیـب     .   کندی تولید اضافی ادامه پیدا می     مصرف رساندن همه  
. خواهد در ورای نیازخویش چیز دیگری را انباشت کنـد         هیچ کس نمی  

ها نوعی ساز و کار برای ممانعت از پیدایش انباشت ثروت در            این جشن 
دانیم بروز طبقات اجتماعـی  این در حالی است که می  .   ورای نیازهاست 

انباشتی که اعضای جامعه را     .   ی انباشت ثروت بود   ناشی از ظهور پدیده   
ی بدیهی این امر،    به دارا و ندار تقسیم کرد و به تدریج به عنوان نتیجه           

ی تاریخـی  این پدیده.  ی ندارها مسلط ساختی داراها را بر طبقه طبقه
ای که انسان ها را به یکدیگر وابسته        سبب شد که از این پس، مجموعه      

نگه خواهد داشت چیز دیگری جز یک همبستگی کارکردی و طبیعـی            
یـعـنـی چـارچـوب        .   برای پاسخگویی به نیازهای متقابل یکدیگر باشد      

ها را بدون کمترین اجبـاری بـه یـکـدیـگـر               بزرگی که از ابتدا انسان    
ی برتـر،   ای شد که در آن، طبقه     ساخت تبدیل به مجموعه   همبسته می 

ساخت که در خدمتش باشد و نـیـروی کـار            ی کهتر را وادار می    طبقه
بـا  .   ی دارا قرار دهـد    خود را، برای تامین بقای خویش، در اختیار طبقه        

از این پس در واقع     .   جامعه آسیب دید  “   اجتماعی” ظهور طبقه، خصلت    
های دارای تعاون کـارکـردی، بـلـکـه        ای از انساننه مجموعه“   جامعه” 

ها را به یکدیگر    معادل ساختار طبقاتی شد؛ زیرا آنچه از این پس انسان         
کرد نه نـیـاز      متصل می 

یکسان و متقابل، بـلـکـه       
نیازی ناهمسان و متقابل    

داراها برای انباشـت    .   شد
ثروت به نـیـروی کـار         
ندارها نیاز داشـتـنـد و        
نــدارهــا بــرای بــقــای      
خویش، به ثـروتـی کـه        

کردند و به   خود تولید می  
ناچار در اختیـار داراهـا       

 .قرار می دادند

نمودار زیر مراحل رونـد      
تاریخی خروج جـوامـع      
بشری از سیر طبـیـعـی       
خویش و وارد شدن بـه       

ی ضد اجتماعی آن    دوره
 . را نشان می دهد

 

مراحل تاریخی تحول اجتماعی و ضد اجتماعی در        :   نمودار یک   
 جوامع بشری

 

 
 کار جمعی همگانی

 
 توليد ثروت

 
ی جمعی و همگانی-استفاده  

 
 ظهور پديده-ی انباشت ثروت

 
ی مالکيت وطبقات-ظهور پديده  

 
 کار جمعی اکثريت

 
 توليد ثروت

 
 اختصاص اکثريت توليد به اقليت
 اختصاص اقليت توليد به اکثريت
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ها را   از این روی بود که خصلت انسانی روابط اجتماعی، که باید انسان           
ساخت، جای خود را به خصلـت       با میل و اشتیاق به یکدیگر متصل می       

ای است از اجبار و فشار که در قالب پـذیـرش            طبقاتی داد که مجموعه   
ی “ جـامـعـه   ” در باصطـالح     .   شوداستثمار برای تضمین بقا خالصه می     

ها آن احساس خوشبختی را که ناشی از بی نیازی   طبقاتی بیشتر انسان  
-ی خویش است از دسـت مـی    -ی آیندهو در واقع نبود نگرانی در باره 

نیاز مداوم به فروش اجباری نیروی کار، برای تـامـیـن بـقـای                 .   دهند
ها شده و آنها را  خویش، تبدیل به منشا نارضایتی عمیق و درونی انسان        

به سوی نوعی مسخ تدریجی و ناپیدای ماهیت انسانی خویش به پیـش     
همان ماهیتی که در جوامع طبقاتی فـقـط نـزد            .   بردمی

-کودکانی که هنوز به چرخه.   توان یافت کودکان می 
 وارد نشده اند     اجتماعی شدن ضد اجتماعی    ی

و جهان را از دریچه ی طبیـعـی روابـط            
به محض آنکه هـمـیـن       .   نگرندانسانی می 

ی ی رفع نیازهای اولـیـه      کودکان، مرحله 
ی آنـچـه     خویش را طی کرده و به حوزه      

شوند، به  گویند وارد می  نیازهای ثانوی می  
حضور یک خصلت ضـد طـبـیـعـی و              

. بـرنـد  مصنوعی در روابط انسانی پی مـی      
ی پول  یابند که تنها به واسطه    آنها در می  

توانـنـد بـه      ی نیاز است که می   و نه به واسطه   
تا زمانی که   .   ها و کاالهای تولیدی دست یابند     ثروت

داری، که نمود آن پول اسـت،        ی تولید سرمایه  به چرخه 
آلوده نشده اند، کودکان یگانه بخشی از جمعیت بشری هستـنـد کـه               

ی طبقاتی احساس خوشبختی، آنگونه که نزد همه        توانند در جامعه  می
. های ابتدایی موجود بود و هست را، تـجـربـه کـنـنـد                اعضای جامعه 

. احساسی که ناشی ازعدم نگرانی جهت تامین نیازهای خویـش اسـت            
-نگرانی فوق با رسیدن به سن بلوغ و فهم جایگاه عظیم پول در چرخه             

ی زندگی اقتصادی و نقش اجتماعی آن در وجود هریک از ما مستـقـر        
فراگیری اهمیـت   .   سازدشده و تا آخرین روز عمر، انسان را مشغول می         

دادن به یک شئی قراردادی، به نام پول، نخستین گام در مسیـرمسـخ               
-سابقه، کودک مجبور است خصـلـت  زیرا با خشونتی بی.   انسانی ماست 

های طبیعی درونی خویش و نیز اهمیت انسانی روابط خودجـوش بـا              
دیگران را نادیده گرفته و هر دو را تحت سلطه و مهار منطق پول قـرار                

او باید بیاموزد که از این پس، تمامی روابط انسانی، جمعی و بـه               .   دهد

اصطالح اجتماعی و اقتصادی فقط و فقط بر این مبناست که تعـیـیـن               
شود ودیگر موارد، همگی، در درجه ی دوم و سوم و چندم اهمیـت              می

-انگیزترین و دردآوردترین تجربهساالری غمپذیرش پول.   گیرندقرار می 
ی تاریخ بشری است که به دلیل خصلت ضد اجتماعی، ضد انسانـی و               
ضد طبیعی خویش زیربنای مسخ کم یا زیاد ماهیت بشری تـک تـک               

 دهی فرامادی پول نشان جرج سیمل با توضیح این ارزش     .   هاستانسان
ی مادی، زندگی اجـتـمـاعـی و روابـط             دهد که چگونه این پدیده    می

دهد و خـود بـه ارزشـی در ورای             معنوی افراد را تحت تاثیر قرارمی     
گیرد و دیگران را مجبور بـه پـذیـرش ایـن               های دیگر قرار می   ارزش

بر روی این تجربه سیـاه اجـبـاری          .   کندواقعیت تلخ می  
-ها، سرخم کـردن   ها، تسلیم ی سازش است که همه  

های دیـگـر    ها و انسان ستیزی   ها، ظلم پذیری  
ی پذیرش جایگاه   به واسطه .   شودسوار می 

برتر پول است که انسان جایگاه بـرتـر و           
نخست خویش را در سلـسـلـه مـراتـب            

دهد، علیرغم آنکه   ارزشی فرد از دست می    
خواهد این را    انسان به عنوان انسان نمی    

همین خصلت اجباری است کـه       .   بپذیرد
داری را   ی سـرمـایـه    مسخ بشر در جامعه   

در این جـامـعـه، مسـخ         .    سازد بدیهی م 
هـر  .   گـیـرد  شدن را میشدگی جای اجتماعی  

 . شودها برعکس استفاده میچند که از واژه
استقرارپول به عنوان ارزش برتر درذهن انسـان، تـالش            

کنـد و    ریزی شده نهادینه می   ای برنامه برای دستیابی به آن را به گونه      
اکثریت مطلـق   .   گیردریزی شکل می  تمامی زندگی بر اساس این برنامه     

ریـزی  ها بدون آنکه بدانند تنها برای پاسخگویی به این بـرنـامـه            انسان
ناخودآگاهشان که ناشی از پذیرش و درونی کردن جایـگـاه و نـقـش               

ترین مسیرهای زندگی حـرکـت   ایپول است، به دنبال کلیشه“  حیاتی” 
تحصیالت برای بدست آوردن شغل، شاغل بودن برای بدست         :   کنندمی

میلیاردها انسـان    .   آوردن بازنشستگی و بازنشستگی داشتن برای مردن 
هاست که بر مبنای این الگوی خشک و بی روح و           ی زمین سده  در کره 

اند ودر این میان، با تشکیل خـانـواده و جـا          ضد انسانی حرکت کرده   
ی تاریخی بازتولید آن    انداختن این الگو در ذهن کودکان خویش زمینه       

 . کنندبدون آنکه بدانند چه می. اندرا فراهم ساخته

ی طبقاتی و تبلورآن، جامعه ی سرمایه داری، بـا      بدین ترتیب، جامعه  

ی طبقاتی و تبلورآن، جـامـعـه ی           جامعه
ها به دو ارزش    سرمایه داری، با تجهیز انسان    

پول و ضرورت تالش برای کسب آن، انسان        
ریزی درونـی   ها را در ناخودآگاهشان برنامه    

شده کرده و در داخل نظام نابرابر خویش به         
میلیاردها انسان بـا قـبـول         . گیردکار می 

های  پول به مهره  “   ماهوی” ی ارزش   ناآگاهانه
 شوند -ی ماشینی تبدیل میساده
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ها به دو ارزش پول و ضرورت تـالش بـرای کسـب آن،            تجهیز انسان 
ریزی درونی شده کرده و در داخل       انسان ها را در ناخودآگاهشان برنامه     

ی میلیاردها انسان با قبول ناآگاهانه    .   گیردنظام نابرابر خویش به کار می     
شوند کـه  -ی ماشینی تبدیل میهای سادهپول به مهره“ ماهوی”ارزش  

کند و بقیه، نقش ابـزار      فقط برای رفاه و رضایت اقلیتی کوچک کار می        
برای اینکه افراد چنین روابط ناسالم، غیر مـعـقـول،        .   و سوخت را دارند   

ضد انسانی و نابرابری را بپذیرند باید به آنها باوراند که این است و جـز                
نباید به آنها اجازه داد چیز دیگری را تصور کنند و اگر هـم        .   این نیست 

تصور کردند، باید به ایشان نشان داد که این رویایی بیش نـیـسـت و            
ساالری یی که پولهاباید ایده آل.   بهتر است به دنبال اجرای آن نباشند     

هایی را که به چیز دیگری جز پول        برند شکست، آرمان  را زیر سوال می   
دهند لوث کرد و اجازه نداد هیچ موقعیت مناسبی برای اجـرای            بها می 

ی جـامـعـه   .   یک الگوی زیست اجتماعی و اقتصادی دیگر شکل گـیـرد       
-طبقاتی با درونی کردن ترس ونگرانی برای بقای انسان این کار را می            

ترس از فردا و نگرانی از آنچه بر سر خود و یا فرزندانمان خـواهـد   .   کند
به همـیـن   .     ساالر سیستم رویمآمد، اگر نپذیریم که زیر بار منطق پول       

کند که باور داریم یگانه راه نهایی       ی طبقاتی کاری می   خاطر نیز جامعه  
تـوان بـه     درغیر این صورت تنها مـی   . رهایی از این نگرانی مرگ است 

یعنی به صورت منزوی شـدن      :   صورت مصنوعی از این نگرانی رها شد        
و صومعه نشینی، تبدیل شدن به یک بی خانمان کنار خیابان که فقـط      
باید گرسنگی را بر طرف کند و این خود ماجرایی مفصل و رنج آور در          

هایی را خلق کنـد     داری است و یا باید برای خود زمان       ی سرمایه جامعه
که در آن به این نگرانی نیاندیشد، آن هم ازطریق داروهای آرام بخـش              

ی الکل، سکس، مواد مخدر و یا پناه بردن مکانـیـکـی بـه          یا به واسطه  
 . تعطیالت

پریشی ی طبقاتی یا انسان باید در نوعی روان      به عبارت دیگر، در جامعه    
عمیق کمابیش پنهان فرو رود و تا آخر عمر با این اضـطـراب درونـی         

ی ناشی از اندیشیدن مداوم به فردای نامطمئن خـود و کسـان                شده
نزدیک خویش زمان کوتاه زندگی را هدردهد و یا باید راهی برای پایان             

برون رفتن و رهایی از این سیسـتـم   .   دادن به این اضطراب دائمی بیابد   
 : ضد انسانی به چند طریق ممکن است

یا به طریق انفرادی با تسلیم شدن، عزلت گزینی و گوشه نشـیـنـی و                 
صوفی منشی، یا به طور جمعی با کار انسانی، گروهی و در یک کالم با               

راه نخست برای کسانی است که در نیافـتـه انـد             .   گری مبارزاتی تغییر
راه دوم، بـرای      .   برای این مشکل جمعی راه حل نیز باید جمعی باشد         

کسانی است که به فهم فردی انسان ها و اراده ی جمعی آنـهـا بـاور                   
،  “ جامعه” ها از این به اصطالح      دانند که خارج ساختن انسان    دارند و می  

ی دروغین، که درواقع نظام سازماندهی شده روابط ضـد           از این جامعه  
انسانی و طبقاتی است، میسر نخواهد بود، مگر با تغییر ساختار طبقاتی          

یعنی با از میان بـردن       .   هایی است که منشا و عامل اصلی چنین پدیده      
تا زمانی که انسان هـا بـرای     .   روابطی که بر اساس پول و مالکیت باشد  

پاسخگویی به نیازهای خویش احتیاج به بدست آوردن پـول داشـتـه              
باشند مجبورند که نیروی کار خویش را بفروشند، تا زمانی که نـیـروی          

شوند و تا زمانی که ی برتر می کار خود را بفروشند موجب تقویت طبقه      
های بعد همچنان ادامه ی برتر را تقویت کنند استثمار آنها و نسل  طبقه

 .خواهد یافت

این بدان معنی است که برای بازگرداندن خصلت انسانـی بـه روابـط                
اجتماعی و برای بازگرداندن ویژگی اجتماعی به جامعه و رها ساخـتـن             

ای نیسـت  ی مسخ، چارهی بسته انسان ها از شبه زندگی در یک چرخه       
ی بشـری  مگر تالش برای پایان دادن به آنچه که ماهیت انسانی جامعه         

را زیر سوال برده است، یعنی به طور مشخص، بروز طبقات اجتمـاعـی              
چنین حرکت عظـیـمـی یـک       .   های مالکیت و انباشت ثروت    به واسطه 

انقالب در این مفهوم زیربنایی یعنـی بـازگـردانـدن            .   طلبد-انقالب می 
ی احساس خوشبختی در    شرایط نیکبختی به انسان، یعنی ایجاد زمینه      
ای به عـوامـل نـگـرانـی          -میان اعضای جامعه، یعنی پایان دادن ریشه      

هـا را ازهـم       آفرین، یعنی پایان بخشیدن ساختاری به هر آنچه انسان        
-این مهم نیز حاصل نمی    .   دور، رقیب و یا دشمن یکدیگر ساخته است       

شود مگر با شکستن ساختار طبقاتی و جایگـزیـن سـاخـتـن آن بـا              
در .   ای آن به مفهوم طبیعی و ریشه    “   جامعه” ساختاری انسانی، یعنی با     

 برای بازتولد بخشیـدن     ضد جامعه، این معنا انقالب یعنی محو ساختن       
های دارای   ای از انسان   به معنای حقیقی آن، یعنی مجموعه      جامعه،به  

موقعیت ارزشی یکسان که به طور داوطلبانه برای رفع نیازهای خویش           
کنند و به دنبال این هستند که حاصل        با یکدیگر فعالیت وهمکاری می    

کار خود را در اختیار همدیگر قرار دهند و از حاصل کار یکدیگر بـرای               
 . مند شوندرفع نیازهای مادی و معنوی و شکوفایی خویش بهره

 

 راه انسانی رهایی بشر) سوسیالیسم(گرایی جامعه

 
سوسیالیسم یـعـنـی      .   کند پس سوسیالیسم، معنای مشخصی پیدا می   
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گرایی یعنی تالش برای بازگرداندن هویـت  و      و جامعه “   گراییجامعه” 
به جامعه و این نیز به معنای فراهم کردن شرایطی          “   اجتماعی” خصلت  

ها اجازه دهد به جای صرف وقت و انرژی خویش در        است که به انسان   
سـازد از    مسیرهایی که آنها را از همدیگر دور یا رقیب و یا دشمن مـی            

. ورزی به یکدیگر بهره بـرنـد    آنها در راه یاری، تعاون، نوعدوستی وعشق      
سوسیالیسم یا جامعه گرایی یعنی فراهم ساختن آن بستری که در آن            

بـه  .   بردن از کار دیگری را نـدارنـد  ای به بهره ها نه نیاز و نه عالقه     انسان
ای که احتیـاج  کنند و به اندازهتوانند برای جمع کار میای که می اندازه

کنند و چون همه آگاهانه و داوطلبانه چـنـیـن          دارند از آن برداشت می    
“ جـامـعـه   ” ایـن    .   کنند نه تضادی خواهد بود و نه جنگ و ستیزی         می

ی همان چیزی که در ابتدای تاریخ بشریت بـه شـکـل سـاده                .   است
خویش وجود داشت، همان چیزی که به شکل ابتدایی خویش درقبایل           

ی امروزهست و همان چیزی که با هوش و علم و خالقیت انسـان              اولیه
 . ی امروز نیز حاصل شودتواند در دنیای پیچیده و پیشرفتهمی

 روش بازگرداندن معنا به جامعه با تبدیل آن بـه             –نمودار دو   

 محل رشد مادی و معنوی بشر 
 

کند که نسبت به محـیـط       جامعه گرایی یا سوسیالیسم ما را دعوت می       
اطراف خویش حساس باشیم و ببینیم که چگونه حاکمـیـت پـول و                
سرمایه و استثمارگری اقلیت نسبت به اکثریت در حال از میان بـردن           

. ی زمـیـن اسـت       و محیط طـبـیـعـی کـره         “   جوامع” ماهیت انسانی   
کند که درد و رنج انسـان        سوسیالیسم یا جامعه گرایی ما را دعوت می       

زیـرا نـه     .   ها و حیوانات و طبیعت را غیر عادی دانسته و آنرا نپذیریـم            
نیازی به این همه رنج و زجر و تخریب است و نه شرایط تحمل بـرای             

تالش در مسیرسوسیالیسم همان تالش بـرای بـازسـازی        .   ی آن ادامه
روابط انسانی است تا به جای کینه و نفرت، دوستی و محبـت مـیـان                 

کـن  ها گسترش یابد وبه این واسطه آزار، قتل و استثمـار ریشـه             انسان
تـریـن و     گرایی یا سوسیالیسم بدین ترتیب عـادی       جامعه.   خواهد شد 

. تواند داشـتـه بـاشـد      ترین آرمانی است که هرانسان آگاهی می طبیعی
چنین آرمانی اختراع و ابداع ذهنی کسی نـیـسـت، بـلـکـه کشـف                     
قانونمندی عینی حاکم بر روابط انسانی در شکل بدیهی و طـبـیـعـی                

ی همان روابطی که آثارش را در قالب خوشبختی سـاده          .   خویش است 
اعضای قبایل ابتدایی و نیز شادی اصیل و طبیعی در میـان کـودکـان               

احساس ناب خوشبختی یعنی شاد بـودن،        .   کنیمبینیم و تجربه می   می
پـایـان   دوست داشتن، زیستن آگاهانه، فهمیدن و کشـف کـردن بـی             

 .های هستیناشناخته
گرایی همین حس خوشبختی انسـانـی را کـه             سوسیالیسم یا جامعه  

اند به عـنـوان شـاخـص         میلیاردها نفر در سراسر جهان از آن بی بهره        
“ سیستمـی ” پرسد چرا باید    دهد و می  طبیعی و ملموس خویش قرارمی    

هایی سالم و خـوشـبـخـت و            را تحمل کنیم که از ما به جای انسان        
آورد ؟   پریش، خود آزار و دگر ستیز بار مـی   نوعدوست، موجوداتی روان  

انسان ” ، به عنوان تفکری “گراییجامعه”در پاسخ به این سوال است که  
الـگـویـی بـر       .   دهد، الگوی طبیعی روابط انسانی را پیشنهاد می     “ محور

ی ایـن دردهـا، مشـکـالت و           اساس حذف بنیادین ریشه های زاینده 
یـعـنـی    .   های بشـری   “ جامعه” شرایط ضد بشری حاکم بر به اصطالح        

حذف انباشت ثروت، حذف مالکیت ثروت دیگران، حذف پول، حـذف            
سرمایه و حذف تمامی اشکال آشکار و پنهان استثمار مادی و روحی و             

ها، با از میان بـردن      بعد، جایگزین ساختن آنها با تقسیم همگانی ثروت       
معنا ساختـن  ها و با بیچرایی انباشتن و داشتن مالکیت فردی بر ثروت      

. سـاالری حضوروجایگاه پول، در یک کالم با پایان بخشیدن بـه پـول             

 
 از ميان بردن حق مالکيت فردی بر ثروت ديگران 

 
 ازبين بردن انباشت ثروت توسط يک اقليت 

 
 ها-توزيع متساوی ثروت

 
 از ميان رفتن نياز به پول 

 
ی توان و مصرف به -ی نظام کار به اندازه-استقرار آگاهانه و داوطلبانه

 ی نياز-اندازه

 
 حذف احساس نگرانی دائمی برای بقا

 
  سالم شدن روابط انسانی 

 
 معنا گرفتن خصلت اجتماعی

 
 پيدايش جامعه به معنای نوين خويش

 
 ی احساس خوشبختی در بشر-امکان پذير شدن باز تجربه
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ی اینها ممکن است وهمچنان که بهترین الگو درحفظ طبـیـعـت             همه
رعایت نظم طبیعی حاکم بر آن است، در جامعه نیز بهتریـن الـگـوی                

-سعادت فردی وهمگانی، پیروی از نظم انسانی است ؛ نظمی آسـایـش        
خواه، دوستی جو، مهر طلب و در جستجوی خوشبختی فرد و جمع به             

ای متداوم، یعنی شرایطی که در آن خوشبختی فرد و جمع یکـی             گونه
در این معنا، سوسیالسیم یا جامعه گرایی     .   است و در تضاد با هم نیست      

نه تنها اختراع و ابداع ایدئولوژیک عده ای محدود نیست، بلکه کشـف              
های حاکم برروابط نوع بشر است کـه      روشمند یک سری از قانونمندی    

ی انسان اند و برای تامین خوشبختی همهطبیعت و تاریخ به ما آموخته  
ی آگاهانـه،   ی آنها و مقابله   هوشمندانه  ها کار دیگری نداریم جز رعایت     

های بدیـهـی    شده با آنچه رعایت این قانونمندی      شجاعانه و سازماندهی  
سوسیالیـسـم   در یک کالم، .   سازد، یعنی نظام طبقاتیرا ناممکن می 

ی در   مبـارزه .   بازآفرینش جامعه است توسط انسان و برای انسان   
گرایی مبارزه در راه حفظ کرامت و تـامـیـن            راه سوسیالیسم یا جامعه   

ی بهینـه از    ای است برای استفادهمبارزه.   سعادت اختیاری انسان است 
های انسانی در جهت تامین خوشبختی هـمـگـان          خرد، دانش و ارزش   

 . براساس حق واقعی انتخاب برای هرکس
* * 

 
 Socialisme  
 Social 
چـاپ سـوم       - نشر مرکـز   – فرهنگ علوم انسانی     – آشوری، داریوش    

   .348 ص – 1381

 Le petit Robert  
 نگارنده بر این باورست که نخستین گام در نوزایش چپ ایـران ایـن                

توان تصویر خشـک     است که با یافتن معادلی پارسی برای این واژه می         
ی التینی این کلمه را از آن گرفت و از طریق این معادل             ناشی از ریشه  

ای اولیه در مورد ماهیت آن برای شنونده بدسـت          عامه فهم، بتوان ایده   
 . آورد

 
 Community  (en), Communité (fr) 
 –بر اساس آگ برن و نیـم کـوف            )   تالیف  ( - آریان پور، امیر حسین    

 .66 ص – 1380 تهران – انتشارات گستره –شناسی زمینه جامعه

 . گیردرا برای آن بکار می“ جماعت”ی  داریوش آشوری معادل کلمه 
دهـد   ارائه میsocialی  داریوش آشوری معادل دیگری را برای کلمه  

. “ جامعگی” :   تر به معنای مورد نظر ما این نوشتار است        که بسیار نزدیک  
“ جامعـوی ” داورشیخاوندی تحت عنوان      را پیش ازاین دکتر     این معادل 

ــود      ــه          .   پــیــشــنــهــاد کــرده ب : هــم چــنــیــن نــگــاه کــنــیــد ب
http://www.sharghnewspaper.com/830115/idea.htm 

 Society (en), Société (fr) 
 66 همان منبع ص  
 
: کنـد ی انسان یاد می آریان پور در کتاب یاد شده از چهار وجه ممیزه    
از این رو او   .   اندیشدگوید و می  سازد، سخن می  گروه جوست، ابزار می   ” 

 homo و انسان ابـزار سـاز          homo politicus زی انسان جامعه 
faber  انسان سخن ورز homo loquax           و انسـان انـدیشـه ورز 

homo sapiens 136ص (“  نامیده اند (  

 Socialisation 
 138 ص – زمینه جامعه شناسی – آریان پور  

 
کند که برای اطالع از رونـد  �  نگارنده خوانندگان عالقمند را دعوت می   

بروز حق مالکیت در جوامع بشری به اثر کالسیک انگلس در این بـاره           
 منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت  -فدریک انگس: مراجعه کنند 

ــزم              ــیـ ــارکسـ ــاى مـ ــبـ ــفـ ــدل ( الـ ــنـ ــل      (- مـ  -  1فصـ
http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/wor

ks/1975/alefba/alefba1.pdf  

 

کرد که هر بار که به فرزند خویش         یکی از دوستان نگارنده تعریف می      
: دادهگفته است برای خرید پول ندارد، فرزند خردسالش پاسخ مـی           می

زیرا در تصور کودک هنوز جا نیـافـتـاده    .   “ خوب برویم از بانک بگیریم  ” 
دار، پول را تنهـا     داری، طبقات غیر سرمایه   ی سرمایه است که در جامعه   

 . توانند بدست آورنددر مقابل فروش نیروی کارشان می
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