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 1237-1259،صص1399(تابستان  10سوم،شماره دوم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سال پژوهشي( جامعه ـفصلنامه علمي )مقاله علمي

 ماركس  كارل سياسي فلسفه در و جامعه دولت

 1  شهره شهریاری

 2 مسئول ( سندهی) نو رضا شيرزادی

 3حسينعلي نوذری

 

 

 چکیده  -

ها و نهادها  تجربه انسانی و ترکیبی عظیم از واقعیات مرتبط با نیروها، قدرت  دولت پرحضورترین واقعیت  

ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته است. مهمترین دولت عالی  .است 

-های دولت بر وجه اجباردر برخی از نظریه  .ولت، وضع و اجرای قوانین در جامعه است وجه حاکمیت د

دولت  رآمیز  برخی  است.  شده  تاکید  مارکسیست لیست ئاها  و  سیاسی  تلقی  های  اجبار  ابزار  را  دولت  ها، 

ی از یک .مین رفاه و آسایش توصیف شده است.  أسسه تؤخر، دولت به عنوان مأاند. در تقسیرهای متنموده

های   جوامعدولت  ثیرگذار  أتدیدگاه  دیدگاه    ،بر  امروز،  تا  باز  دیر  اندیشه از  در  است.  بوده  مارکس  کارل 

دولت به عنوان ابزار سرکوب طبقه کارگر، دولت به منزله   :مبتنی بر سه نظر مختلف  مفهوم دولتمارکس  

میانجی یا  مت  ،داور  از  تابعی  عنوان  به  دولت  نهایت  در  زیربناییّغو  این همچنین    .باشدمی  ،اقتصادی  ر  در 

کند و با پیروزی پرولتاریا و تا  بخش این نظام عمل می داری مانند ابزار تحکیمدولت در نظام سرمایه  ،دیدگاه

در نتیجه به   . حذف دولت مد نظر است   ، و پس از آن  ، وجود آن امری ضروری  ،گیری کمونیسمزمان شکل 

وجه به تعابیر مطرح شده مفهوم دولت به لحاظ ایفای نقش متفاوت،  با ت  مارکس  دیدگاه  نظر می رسدکه در

 وجود آن امکان پذیر نمی باشد.و اما تداوم دارای امکان بقاء  در کوتاه مدت  وجودیبه لحاظ ضرورت 

 

 ، کارل مارکسفلسفه سیاسی ،جامعه: دولت، کلیدی واژگان -

 

 

 

 

 

 
 ران یكرج، ا ،ي،واحد كرج، دانشگاه آزاد اسالم ياسيعلوم س  ،گروه اندیشه سياسي یدكتر ی دانشجو 1
 رانیكرج، ا ، يالملل، واحد كرج، دانشگاه آزاد اسالم ن يو روابط ب ياسيگروه  علوم س، اریاستاد2
 رانیكرج، ا ، يالملل، واحد كرج، دانشگاه آزاد اسالم ن يو روابط ب ياسيگروه  علوم س، اریاستاد3

1398/ 12/ 12: افت یدر خیتار  

1399/ 2/ 29: رشیپذ خیتار  
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  مقدمه  -

مهمی است که بصورت فراگیر به آن پرداخته می شود ، توجه به   در جهان امروز ، دولت یکی از موضوعات

کارکرد و نقش آن  در دو بعد داخلی و خارجی در تسهیل روند  دولت در زمان حاضر ، از یک سو به دلیل  

پیشرفت یک کشور، و از سوی دیگر نیز به دلیل موضوعات مشترکی است که بخش عمده ای از جوامع را  

ت . مفهوم دولت کاربردها ، تعاریف و معانی بسیار گسترده و متعددی دارد و می توان درگیر خود نموده اس

آن را برای طیف گسترده ای مورد استفاده قرار داد از جمله مجموعه ای از نهاد ها ، یک واحد سرزمینی یا  

اغل دولت  مفهوم  روزمره  زبان  در   . موارد  این  مانند  و   ، تاریخی  هویت   ، جغرافیایی  مفهوم قلمرو  با  ب 

جای یکدیگر مورد استفاده قرار    بهحکومت آمیخته می گردد و در اغلب موارد این دو واژه بطور مترادف  

د . اما باید به این نکته توجه نمود که در این دو واژه تفاوت های اساسی وجود دارد . به عقیده نمی گیر

ومت است به این معنا که حکومت بخشی از  برخی از نظریه پردازان ، دولت مفهومی فراگیر و محیط بر حک

دولت محسوب می گردد ، و از برخی از جهات مهم ترین بخش آن است . دولت مدرن بر خالف نمونه 

موضوعات   از  یکی  به صورت  آن  ماهیت  و  ذات  که  است  فراگیر  و  مند  قدرت  آن چنان  قبلی خود  های 

ئولوژیک است. مارکسیست ها اعتقاد دارند که محوری و مورد اختالف در گفتمان سیاسی و اختالفات اید

کرد درک  جامعه  اقتصادی  ساختار  از  جدا  و  مستقل  توان  نمی  را  ایدهدولت  این  در  نظام    .  دل  از  دولت 

طبقاتی سر برآورده است و وظیفه ای آن حفظ و ابقأ نظام طبقاتی، سلطه طبقاتی و استثمار طبقاتی است.  

در   کالسیک  مارکسیسم  نگاه  مانیفست استناد  در  مارکس  دیدگاه  در  توانیم  می  را  دولت  نظریه  مورد 

کمونیست مشاهده کنیم مارکس می گوید: « قوه مجریه دولت مدرن چیزی نیست جز کمیته ای برای اداره 

کتاب دولت امور مشترک و عمومی کل بورژوازی ». این دیدگاه بعدها به گونه ای شدید تر در آراء لنین در  

کوب طبقات استثمار شده و  لنین دولت را صرفا ً به منزله  ابزاری برای سر می گردد،       و انقالب مطرح  

تلقی می نماید. برخی از مارکسیت ها در نقطه نظرات و نگاه مارکس به برداشت یا تلقی پیچیده   محرومین

بقه حاکم برخوردار  تری استناد می نمایند مبتنی بر اینکه دولت می تواند تا حدودی از  استقالل نسبی  از ط

نماید نیز عمل  لذا در مواقعی قادر است در جهت منافع سایر طبقات  پوالنزاس در کتاب قدرت   .باشد و 

به منزله نوعیسیاسی و طبقات اجتماعی   تلقی می    دولت را  که قادر   کندصورتبندی اجتماعی متحد ساز 

تنش ها و تضادهای اجتماعی را کم  است از راه گسترش حقوق سیاسی و امکانات رفاهی تا حدی دامنه  

این نظریه نئومارکسیتی در واقع بیانگر همان نگرش لیبرالیسم به دولت به مانند داور یا میانجی است.    .کند

البته با توجه به اینکه دولت مدرن در دراز مدت در جهت منافع سرمایه داری عمل می نماید و این امر در  

قدرت طبقاتی نابرابر و غیر عادالنه می شود ، بر سرشت طبقاتی دولت نهایت باعث تثبیت و تداوم نظام  

 .مدرن تاکید دارد
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  (1883-1818) 1کارل مارکس  -1

 بستر اجتماعی تاثیرگذار بر آراء کارل مارکس  -1-1

انقالب      با  مقایسه  قابل  که  نکرده  تجربه  را  انقالبی  هرگز  باشد.  آلمان  آمریکا  مستعمره  یا  فرانسه  های 

-ای پویا، هر چند پر از تعارض، به حساب میبر این، بسیاری از فرهیختگان آلمانی، فرانسه را جامعه الوهع

به نظر میای ایستا و عقب آوردند. در مقایسه با فرانسه، آلمان جامعه آلمان به    ،رسید. از نظر سیاسیمانده 

شدهدولت  تقسیم  متعددی  مستقل  و  های  در  ،  آلمان  و    1871یکپارچگی  نظامی  قدرت  نتیجه  در  و صرفاً 

های دیپلماتیک بیسمارک بدست آمده بود. اقتصاد عمدتاً کشاورزی آلمان، همراه  اقتصادی پروس و مهارت

های صنعتی شدن، از مقررات حکومتی و فرهنگ ضد تجاری سرخورده بود. از نظر اجتماعی، آلمان  با فوران

کاری بود که مجال نوآوری اجتماعی و آزادی کمی را مهیا  هدار کامالً محافظتحت حاکمیت اشرافیت زمین

ماندگی اجتماعی در مقایسه با فرانسه، دیگر جای تعجب نبود که طبقه کرد. با در نظر گرفتن این عقب می

متوسط آلمان به لحاظ سیاسی ضعیف و ستایشگر روح نظامی و پدرساالرانه اشرافیت زمیندار باشد. به هر  

های روشنگری در آلمان، به خصوص ثیر شرایط جدید تغییر در اروپا قرار گرفت. ایدهأت  حال، آلمان تحت 

های فرهیختگان، مورد پذیرش قرار گرفت. بسیاری از نخبگان فرهنگی و سیاسی آلمان روح ترقی در حلقه

یر اجتماعی  اندازهای واقعی کمی برای تغیای دست به این عمل زدند که چشمها در جامعهرا پذیرفتند. آن

آن دیده می این کشورها نقشی حیاتی در در  انگلستان که طبقه متوسط در  در فرانسه و  شد. در حالی که 

 لمان بود. آنقطه مقابل  ،کردترویج و گسترش تغییرات اجتماعی لیبرال بازی می

وه اجتماعی قابل  طبقه متوسط آلمان خواهان سرمشق قرار دادن اشراف بود نه سرنگونی آن. در نبود گر     

کردند که روشنفکران و  خواه تصور میهای ترقیای که قادر به ایجاد تغییر باشد، بسیاری از آلمانیشناسایی

ند. روشنفکران آلمانی به جای آن که جامعه را عرصه تعارضات اجتماعی  اافکارشان نیروهای واقعی تغییر

آنان تاریخ را حکایت  تغییر اجتماعی تلقی می  ها را سرچشمه حقیقیبینیبپندارند، رویارویی جهان کردند. 

دانستند. صحنه سیاسی آلمان متشکل از دو گروه بود که تمایل به  می  ءبسط و تکامل عقل از راه برخورد آرا

لیبرال و فیلسوفان ایده لیبرال بر این عقیده بودند که تغییر مستلزم تغییر داشتند: مصلحان  آلیست. مصلحان 

ت گردآوری اقدامات  یا  معین  مشکالت  تحلیل  کار  به  علم  دارد  امکان  است.  قانونگذاری  و  اداری  دریجی 

فیلسوفان    ،اطالعات درباره مسائل خاصی بیاید، اما نیازی به نظریه جامعه یا تاریخ وجود ندارد. گروه دوم

-کانت و هگل یاری می  آلیسم آلمان قرار داشتند. آنان از فلسفهثیر سنت ایدهأآلیست بودند که تحت تایده

ها قصد داشتند فرهنگ مذهبی بندی نمایند. آنگرفتند تا نگرش خود را نسبت به تغییر روشنگرانه صورت

 
1 - Karl Marx 
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سکوالر فرهنگ  با  را  می  -آلمان  رواج  گسترده  سطحی  در  را  لیبرال  افکار  که  کنند  تعویض  -اومانیستی 

 . (37-39: 1395داد)سیدمن، 

غ     جامعه  چهره  صنعتی  نظام  انقالب  با  کوچک  روستاهای  در  مردم  اکثریت  دیگر  داد.  تغییر  را  ربی 

نمی زندگی  گسترده  بیشخویشاوندی  دیگر  و  زندگیاز  تر  کردند،  برای  که  را  چه  داشتند، آن  نیاز  شان 

کردند. با رشد تجارت، اقتصاد معیشتی جامعه قرون وسطی از بین رفت و نظامی سیاسی  خودشان تولید نمی

ش آن  آنجایگزین  در  که  زمیننه  قدرت    ،د  مالکیت  بر  این ،  مبتنی  در  بود.  مالی  دارایی  بر  مبتنی  بلکه 

نداشتند از صنعتی شدن وجود  قبل  تا  که  اجتماعی  از مشکالت  پدیدار شدند و    ،موقعیت، گستره وسیعی 

 . (32: 1394 همین امر ذهن روشنفکران و متفکران اجتماعی را درگیر نمود)دیلینی،

تراستا،  در همین        مارکس  کارل  بر  زیادی  زاده شد؛ شهری أعوامل  تریر  در شهر  مارکس  گذاشتند.  ثیر 

واقع در استان راینالند در مرز غربی آلمان. همجواری این شهر با فرانسه و حاکمیت ناپلئون بر آن، سبب  

عقل و  فرانسوی  فرهنگ  که  بود  متشده  نیز  را  مارکس  آن،  بر  حاکم  بعدهاأگرایی  نماید.  رویکرد ثر  این   ،

انگلس در کلن در  کارانه ایدهمحافظه آلیسم آلمانی بود که بر تفکر مارکس اثر گذاشت. مالقات مارکس با 

سال   آورد1842نوامبر  بوجود  آنها  میان  طوالنی  رفاقتی  که  سرنوشت  ،،  عطفی  نقطه  تکوین  نیز  در  ساز 

 . (101: 1394تفکرات مارکس بود)دیلینی، 

های اقتصادی و بحران بزرگ ها، عدم تعادل دهم، برخالف دیدگاه تعادل پایدار کالسیکاز آغاز سده نوز     

دار های اجتماعی دامنهنظمی و شورشدر اروپای غربی ظهور کرد و در پی آن رویدادها، بی  1825و    1814

-  1831سال    ها و اغتشاشات اجتماعی که با اعتصابات کارگری دری اروپا را فرا گرفت. شورشتقریباً همه

م به یک انقالب اجتماعی مبدل شد و به اکثر کشورهای  1848در سال    ،ده بودشدر فرانسه شروع    1830

بودند که از شرایط سخت کار و  معترضین  اروپای غربی و مرکزی راه یافت. در قدم اول، کارگران، بیشترین  

ناراضی بودند توان خرید دستمزدها  کا  ،به عبارت دیگر  .کاهش  اقتصادی سال انبوه  از بحران  ناشی  رگران 

ها را زاییده نظام  تعادلیها و بیعدالتیهمه بی  معترض،اروپا ناخشنود و معترض بودند. انبوه کارگران    1825

میسرمایه آزاد  کلی  داری  صورت  به  و  داشتند  را  استثمار  به  منتج  مکانیسم  فروپاشی  آرزوی  و  دانستند 

د بودند. در سده نوزدهم در اروپا دانشمندان به فضای رمانتیک آن زمان خواهان تغییر نظام اقتصادی موجو 

کردند و سعی داشتند در برابر جهنم سرمایه داری، بهشت جامعه اشتراکی آرمانی و رویایی را پدید  فکر می

ایده این  برابر  در  ولی  انگلسآورند.  و  مارکس  تخیلی  و  رویایی  واقعیت   ،های  بر  متکی  اراینظامی  را  ه  ها 

داری، با استدالل علمی ثابت کنند که سرمایهنمودند  ریزی کردند و سعی  دادند و سوسیالیسم علمی را پایه 

های گسترده که انقالب صنعتی سده اسباب ویرانی و نابودی خودش را فراهم خواهد کرد. در میان ناآرامی

های دانش ای بودند. پیشرفت های تازههای اروپایی خواهان واقعیت جامعه  ،نوزدهم در اروپا پدید آورده بود
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قرن  دانشی  و  صنعتی  فرهنگی،  اجتماعی،  احوال  و  اوضاع  در  گردید.  نیازها  این  جوابگوی  سده  آن  در 

های بشری، بلکه تاریخ تمامی جهان در حال  نوزدهم این اندیشه برتری یافته بود که نه فقط تاریخ جامعه

          .(307-312: 1391 تکوین و نو شدن است)آشفته تهرانی،

 کارل مارکس) زندگی نامه و آثار( -2-1

در شهر تریر، واقع در استان غربی راینالند، در مرزهای   1818کارل هاینریش مارکس در پنجم ماه مه       

غربی کشور پروس بدنیا آمد. نزدیکی این شهر به فرانسه و حکومت موقت ناپلئون بر آن، موجب شده بود  

فره عقل برای محافظهگرایی  بدیلی  مانند  به  فرانسوی  نماید. نگ  آن عمل  در  درآلمان،  پروسی غالب  کاری 

تریر از فلسفه مترقی روشنگری در مواردی چون ارائه پروژه کارهای همگانی فایده زیادی برده بود. به این  

که یکی  مارکس    واسطه مشاهده نماید.ترتیب، مارکس جوان توانست پیامدهای مثبت تعقل روشنگرانه را بی

، کارل 1820از نه فرزند خانواده بود، تنها پسر خانواده بود که بیش از چهل سال زندگی کرد. در اواسط دهه 

مادرش   نهایت  در  با  غسل  و خواهرانش و  هاینری  کارل،  پدر  دین مسیحیت گرویدند.  به  یافتند و  تعمید 

هر هلندی،  پیشینه  با  هنریتا  مادرش،  و  راینالندی،  تبار خاخام  پیشینه  از  هاینریش دو  بودنند.  یهودی  های 

مرفه زندگی  بود و  کانون وکالی شهر  رئیس  )دیلینی، مارکس، وکیلی موفق و  آورد.  فراهم  توانست  را    ای 

1394 :94-93).   

ش را در فلسفه کالسیک دریافت کرد.  امارکس در دانشگاه بن و برلین تحصیل کرد و دانشنامه دکتری      

نشجویی وارد فعالیت سیاسی شد و تا آخرین روزهای عمر خود تعهد علمی و انقالبی را توامان  از دوره دا

نگار و بعد  به عنوان روزنامه  1843داد. در دانشگاه جزء گروه هگلیان جوان بود. کارش را در سال  انجام می

آغاز کرد. در سال   انقالبی تحت    1844سردبیری رونامه  با محافل  ارتباط  به به دلیل  پیگیرد قرار گرفت و 

از  آشنا گردید و    ،پاریس گریخت. در پاریس با فردریک انگلس که او هم از جوانان انقالبی و رادیکال بود

های  تا آخر عمر وی ادامه داشت. مارکس و انگلس که با محافل و گروه  آن به بعد این دوستی و همکاری 

در سال   داشتند  پیوند  به سوسیالیسم  در سال  ج  1847متمایل  کردند.  منتشر  را  کمونیست  بیانیه   1848زوه 

انقالب در اروپا شروع شده بود. مارکس در جریان انقالب به آلمان برگشت اما بعد از شکست   دومینوی 

انقالب از آلمان تبعید گردید و باقی عمر خود را در لندن گذراند. مارکس در لندن ضمن حفظ ارتباط خود  

یشتر وقت خود را صرف تحقیق برای نوشتن کتاب سرمایه کرد که در زمان حیات  های انقالبی ب با فعالیت 

وی تنها جلد اول آن به نشر رسید و دو جلد دیگر آن را انگلس منتشر نمود. مارکس در انگلستان زندگی  

وی  زندگی  گذران  وسیله  داد.  دست  از  فقر  بخاطر  را  فرزند خود  دلیل چهار  همین  به  گذراند  را  سختی 

روزنامه  نوشتن برای  کمکمقاله  و  کمک  ها  وی  به  توانست  انگلس  که  زمانی  مارکس  بود.  انگلس  های 

بیشتری نماید تمام نیروی خود را برای تحقیق و نوشتن صرف کرد. با این حال کتاب سرمایه ناتمام ماند و 
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نتوانست بخش قرارمارکس  بحث  مورد  تفضیل  به  و  دهد  گسترش  آن  در  را  نظریه خود  از  از    های  دهد. 

مینوشته مارکس  مهم  دستنوشتههای  به  )توان  سیاسی  و  اقتصادی  باخ  1844های  فوئر  درباره  تزهایی   ،)

(، مبانی نقد اقتصاد سیاسی  1847  –(، بیانیه کمونیست )به اتفاق انگلس  1946(، ایدئولوژی آلمانی )1845)

( و سرمایه را نام برد. بسیاری  1852رت )(، هجده برومر ناپلئون بناپا1848(، جنگ طبقاتی در فرانسه) 1854)

زنده و برخی به  های مختلف علوم اجتماعی هنوز در عرصه، ها آوردههایی که مارکس در این نوشتهاز آموزه

 (.  173-174: 1386شدت موضوع بحث و مجادله است)پوالدی، 

مین نماید و أبرای خانواده ت  رد و او نوشت نتوانسته پول دارو رادخترش فرانسیسکا مُ  1852در سال        

رد. بعد از آن به دلیل ارث و میراث و پسرش ادگار مُ 1855غذای آنها نان و سیب زمینی بوده است. در سال 

حمایت مالی انگلس، که وارث تجارت پدر خود در منچستر شده بود، به آرامی وضع زندگی مارکس بهبود  

سالمت خود را    1881بود و هرگز پس از مرگ ینی در    ناخوش  ،یافت. مارکس در طی ده سال آخر زندگی

  .(46:  1396 )کرایپ،درگذشت بدست نیاورد، و دو سال بعد نیز خود او 

 

 ی کارل مارکساسیفلسفه س -2

 

را    1جامعه شناسی ان  گذارنبنیا  نیمنتفذتراز    مارکس      او خود  گرچه  بیشتر  ،  شناسجامعهنه  است،  بلکه 

انقال های بزرگ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست. قرن نوزدهم دوره آشوببی میاقتصاددان سیاسی و 

کرد؛ دید مارکس وبر به آینده با کمی هراس م به دوره نظم پیشین با دیدی حسرت بار نگاه می یبود. دورک 

س با  بود؛ اما مارک  2ساالری قفس آهنین سلطه دیوان،  بینی نمایدهمراه بود و تمام آنچه را که توانست پیش

کرد. مطالعاتش وی را به این اعتقاد  نفرتی که از فقر و اختناق پیرامون خود داشت، به آینده با امید نگاه می

هایش، یعنی از رساند که جامعه آتی بدون تردید جامعه کمونیستی خواهد بود. مارکس جامعه را از خاستگاه

انسان که  آمدزمانی  هم  گرد  زندگی  نیازهای  تولید  برای  شالوده  ها  وی  نظر  به  داد.  قرار  مطالعه  مورد  ند، 

کلید فهم جامعه محسوب می  ،جامعه پدیده  این  این رو  از  اقتصادی بود و  شد. مرحله بعدی تحلیل تولید 

اختالف  ،وی تحول  گروهبه  بین  اقتصادی  میهای  مربوط  جامعه  مختلف  این های  مارکس  نظر  به  شود. 

مهار و اداره منابع اقتصادی جامعه را تحت انحصار خود در آورد، و   آید که یک گروهتضادها وقتی پدید می

گروه سایر  به  نسبت  نتیجه  میدر  قدرت  توانست  ها صاحب  قدرت  این  از  استفاده  با  مسلط  گروه  گردد. 

تاریخ  ارزش از  تاریخ جامعه عبارت است  نماید.  تحمیل  کل جامعه  بر  را  قبول خود  مورد  مناسب و  های 

 
1 - Sociology 
2 - Bureaucracy 
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یابد. هر مرحله از تسلط یک ت اقتصادی جامعه که همراه با آن گروه مسلط نیز تغییر میتغییرات در ساخ

ها این است  پردازند، قصد آنها به تحلیل جامعه میزند. وقتی مارکسیت گروه یک دوره تاریخی را رقم می

                                                  .    (16-17: 1389 ها و اعمال حاکم را به منافع گروه حاکم مرتبط سازند)مور،که ارزش

مارکس اندیشمندی تاریخی است. به عبارت دیگر زندگی و آثار مارکس با تاریخ جهانی مرتبط است.       

سرمایه موقعیت  نوزدهم،  قرن  وضعیت  از  درستی  درک  است  الزم  مارکس  درک  و  1داری برای  استعمار   ،

-ای در قرن بیستم بازی میان داشته باشیم. مارکس همچنین نقش برجستههای ایدئولوژیک آن زمدگرگونی

های های عظیمی مانند اعتال و سقوط سوسیالیسم، جنگ سرد و جنبشکند. وی در این دوره، روح جریان

ضد استعماری در جهان سوم است. مردان تاریخی مانند لنین، استالین، تروتسکی، گرامشی، مائو، کاسترو، و  

های  اند. بخش بزرگی از تاریخ روشنگری قرن بیستم پیرامون اندیشهدیگر بر اندیشه وی تکیه کرده  بسیاری

اچ و اعضای مکتب فرانکفورت از مارکس ک مارکس شکل گرفته است. اندیشمندانی مانند ژان پل سارتر، لو 

های جامعه  و شامل نظریههای ا های اندیشهای بود. بیشترین رشتهاند. وی اندیشمندی چند رشتهثر بودهأمت

                                      .                                    (179-180: 1377 های اقتصادی و فلسفه و تاریخ است)جهانبگلو،شناختی، نظریه

پدیده      قانون  یافتن  آن،  و  مهم است  مارکس  برای  نکته  بررسی مییک  که  اینهایی است  با  همه   کند؛ 

ها در یک دوره در یک دوره تاریخی معین، ها از آن جهت مهم نیست که اینبرای او، قانون حاکم بر پدیده

ها، به این  ها و تکامل آنتر آن است که قانون تغییر پدیدهشکلی معین و پیوند متقابلی دارند. برای وی مهم

گذار آن پمعنا که  از  از نظمی  به شکل دیگر،  از یک شکل  این  ها  که  به نظم دیگری است. زمانی  یوندها، 

می  بررسی  را  اثراتی  ریز  به  ریز  کرد،  کشف  را  آنقانون  راه  از  قانون،  این  که  زندگی کرد  در  را  خود  ها 

ترتیب، مارکس سعی می  دهند...اجتماعی نشان می این  به  انجام دهد: نشان  پس  کار را  تنها یک  نماید که 

توالی مناسبات اجتماعی، از راه پژوهش دقیق علمی، و تا حد امکان، محرز های معین و م دادن ضرورت نظام

آن از  را  خود  تحقیق  که  واقع  امور  آن  میکردن  شروع  آنها  به  و  حرکت  نماید  مارکس  است.  وابسته  ها 

از  ها نه فقط  راند؛ این قانونها حکم میهایی بر آنداند که قانوناجتماعی را یک فرآیند طبیعی تاریخی می

نمایند ها را تعیین می ها مستقل هستند، بلکه بر عکس اراده، آگاهی و شعور آناراده، آگاهی و شعور انسان

خود   که  نقدی  بنیادهای  که  است  واضح  دارد  )فرهنگ(  تاریخ  در  تابعی  نقش  چنین  آگاه،  عنصر  اگر   ...

کم دیگری میموضوع فرهنگ است،  از هر چیز  آگاتر  نتیجه  یا  نه تواند، شکل  دیگر،  به سخنی  باشد.  هی 

آن می بیرونی  نمود  تنها  بلکه  مارکسایده،  باشد.  نقد  این  آغازگاه  تاریخی، معتقد است    تواند  هر دوره ی 

گذارد و ی معینی از تکامل را پشت سر می های خاص خود را دارد ... به محض آن که زندگی، دورهقانون

-39:  1394  نماید)مارکس،های دیگری میه تبعیت از قانونرسد، شروع بای به مرحله دیگری می از مرحله

38)    .   

 
1 - capitalism 
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 جامعه سیاسی                                                                                      -1-2   

ند اهمیت است. کارل مارکس بینشی از جامعه سعادتم، حائز  روش اوگی  د یچیپنظریه مارکس به علت        

جامعه سیاسی کمونیستی را جایی   ،کلی است. مارکس در یکی از فرازهای بسیار معروف خودکه بسیار  دارد

ای که تواند در هر زمینه کند که در آن هیج کس رشته تخصصی مشخصی ندارد، بلکه هر کس میتعریف می

تولیدموفقیت   ،مایل است  که شیوه  آن جا  از  آورد:  به دست  کنترل    1هایی  انسان  تحت  برای  است،  جامعه 

می کند، عصر  ممکن  ماهیگیری  ظهر  بعداز  برود،  به شکار  انجام دهد. صبح  مختلفی  کار  روز  هر  که  شود 

گاوها را غذا بدهد و شب به انتقاد اجتماعی بپردازد؛ بدون این که شغلش شکارچی، ماهیگیر، چوپان و یا 

ساده   اقتصاد  درباره  کلی  اشارات  این  جز  باشد.  حرفهمنتقد  غیر  خوشایند  حرفی  ایو  چندان  مارکس  ها، 

کم این  برای  مارکس  است.  نزده  کمونیستی  جامعه  جزئیات  نقشه درباره  نبود  مایل  او  دارد.  دلیل  گویی 

صادق نیست. او    ،کندتفصیلی درباره جامعه کمونیستی ارائه دهد؛ زیرا این امر برای کسی که کار علمی می

دانست.  پرداز میخیال  ،دادندخود را از نظم سیاسی عقالیی به تفصیل توضیح میپردازانی را که بینش  نظریه

-گرفت و خیالی میجالب باشد، مارکس آن را به مسخره می  ،هر چقدر هم که این جامعه بازسازی شده

به مطالعه    ، صحبت آن شد  های دیگری که قبالًدانست. او مدعی بود که سوسیالیسم علمی او برعکس روش

تغییر و تحول است.  ها و حقایق مییت واقع ذاتاً در حال  بلکه  نیست،  ایستا  تعبیر وی، حقیقت  پردازد. در 

نامید. این اعتقاد پیامدهای زیادی داشت    "دیالکتیک"  ،مارکس الگوی این پیشرفت را که در تاریخ نیز هست 

زندگی سیاسی در زمینه    های نظمیها در رابطه با بحث این بخش به خصوص مهم است. بیکه یکی از آن

ها در شرایط تنش هستند که در اثر دو نیروی متقابل به شوند، یعنی آنتلقی می  "تضاد"تغییرات دیالکتیکی  

تضادها  این  بردن  میان  از  برای  سعی  اثر  در  دیالکتیکی  تغییر  که  داشت  اعتقاد  مارکس  است.  آمده  وجود 

هایی نظمیمحرک تحول تاریخی است. از آن جا که بی  نیروی  ،است. به نظر مارکس، از بین بردن تضادها

است  کرده  مشاهده  خود  زمان  سیاست  در  مارکس  بوده  ،که  تضادها  میهمین  تصور  وی  آناند،  ها  کرد 

صرفاً سرنخی   ،کردهای سیاسی را که تجربه می نظمیکنند. به عبارت دیگر، مارکس بییکدیگر را خنثی می 

تر آینده تلقی ها را منبع و اساس رشد جامعه عقالییدید، بلکه آنمی نمیبرای تصویر جامعه سیاسی منظ

پویایکرد. بیمی تنش  در درون خود  تاریخ  اخیر  انحالل آن  ینظمی مرحله  به  که  در  ها میداشت  انجامید. 

او  بینی کلی است تا آرزوهای خیالی.  نتیجه، بینش بازسازی شده مارکس از جامعه سعادتمند بیشتر یک پیش

کند که از نظام اجتماعی نو که به زودی به وجود خواهد آمد و نه از امکانات بالقوه، توصیف تقریبی ادعا می

انتها. به همین دلیل بود که  ارائه کرده است. جامعه بازسازی  شده او بینشی از آینده بود و نه از آرمانی بی 

های ها و آرمانتواند درباره آرزوها، خیالمیتصویر مارکس از جامعه کمونیستی خیلی واضح نبود. انسان  

 
1 - mode of production 
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دیگر   ،داند انتزاعی خود به وضوح صحبت کند. اما اگر انسان مثل مارکس ادعا کند که قوانین تکامل را می

توان ساخت کلی آینده را نشان داد. بینی کند، در آخرین تحلیل فقط میتواند شکل دقیق آینده را پیشنمی

از استعاره نمایش میهای  یکی  نکته را به خوبی  این  نظر مارکس  او میمورد  تا جایی میدهد.  توان  گفت 

-جامعه عقالیی آینده را به تصویر کشید که بتوان تصویر آن را در بطن زمان حاضر مشاهده نمود. نابسامانی

تا حدودی داری تصویری از جامعه سوسیالیستی را در خود دارد، ولی این تصویر تنها  های جامعه سرمایه

توان مشاهده کرد. تنها وقتی که روند تاریخ  دهد. نظم جدید را فقط در زمان مناسب میشکل آن را نشان می

توان آن را مشاهده کرد. تا آن موقع کوشش برای تجسم جامعه  می  ،کامل شد و جامعه نو به ظهور رسید

روی از  است  عاقل  و  بالغ  انسان  تصویر یک  برای  مثل سعی  می  کمونیستی  روی جنین  از  او.  توان جنین 

تصویر بسیار کلی از شخص ارائه کرد و نه بیشتر. هر چند که بینش بازسازی شده او خیلی مبهم است، ولی  

کامالً از یک جامعه  او  بینش  با  نظمی جامعه وی  بی  از  مارکس  بسیار  نظم  رابطه درک  آینده  یافته عقالیی 

او برای قاطعانه )عملی تا  روشن است. خواست  او را واداشت  تاریخی  تغییر  پویایی  از  او  بودن و درک   )

بی مقایسه  به  نکته  به  سرمایهنکته  جامعه  بپردازد.  آینده  نظم  و  کنونی  جامعه  نظمی  است،  طبقاتی  داری 

پرولتاریا  و  بورژوا  کارفرمای  طبقه.  بدون  نظر    1کمونیستی  از  سوسیالیست  انسان  هستند،  بیگانه  دو  هر  یا 

در جامعه کمونیستی صلح حاکم است.  و  داری گرفتار جنگ،  خود آشنا است. جامعه سرمایه  روانی جامع و

ها امکان ندارد و بعد با تحول انقالبی از بین رسند که تحمل آنها و تضادهای زمان حال تا جایی میتنش

که یک انسان    گردد همان اندازه با نظم قدیمی مشابه است خواهند رفت. نظم نویی که از تحول ایجاد می

  (.                                                               145-148: 1387 بخشوده شده به انسان گناهگار شبیه است)اسپرینگز،

در        جامعه  مارکس  دیدگاه  دارد »در  ریشه  حیات  مادی  راه   «شرایط  از  اقتصادی  زیرساختار  توسعه  و 

نیا تامین  افراد برای  با طبیعت، روساختارهای  کوشش  انسان  به معنای دیگر کشاکش  یا  زهای اساسی خود 

البته طی یک  حقوقی و سیاسی جامعه را معین می نماید. براین اساس جامعه معرف یک وضعیت تعادلی، 

گذار تکاملی است و آگاهی اجتماعی به واسطه شیوه تولید مادی، و به عبارت دیگر، نظام اقتصادی معین 

  (.                                                 117: 1393 کینالک،گردد)می

                                                        

 حکومت / دولت: -2-2     

 

است. جستارهای سیاسی مارکس    را مورد بحث قرار داده  در سه جستار سیاسی موضوع دولت مارکس       

مارکس، در هیجدهم برومر   است برای وارد شدن به مساله دولت در تئوری مارکسیستی.  پایه تحلیلی الزمی

 
1 - proletariat 
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بناپارت، فرآیند شکل از  لوئی  به ماشینی مستقل  آن  گیری، توسعه و گسترش دستگاه دولتی و مبدل شدن 

تگاه دولتی اش، با دساین قوه اجرایی، با سازمان وسیع دیوانی و نظامی»کند:  جامعه را به شرح زیر بیان می 

مصنوعی و  سربازانپیچیده  میلیونی  پنج  ارتش  و  کارمندان  میلیونی  نیم  سپاه  با  انگلی اش،  هیأت  این  اش، 

و همه منافذش را مسدود کرده است،    ،وحشتناک، که تمامی تن جامعه فرانسوی را چونان غشایی پوشانده

به نیز  که خود  فئودالیته،  زوال  هنگام  به  و  مطلق،  سلطنت  عهد  گردید.   در  تشکیل  کرد،  کمک  آن  سقوط 

امتیازات اعیانی مالکان عمده ارضی و شهرها، به همان میزان از اختیارات قدرت دولت تبدیل شد، صاحبان 

عالی کارمندان  به  فئودالی  متناقض رتبه حقوقعناوین  فئودالی  رنگارنگ حقوق  نقشه  و  شدند،  تبدیل  بگیر 

قد منظم  کامالً  برنامه  به  متمرکز  قرون وسطایی  منقسم و  کارخانه،  کار یک  آن، چونان  کار  که  دولتی،  رت 

های مستقل، محلی، اش در هم شکستن تمام قدرتتبدیل گردید. نخستین انقالب فرانسه، که هدف  ،است 

بود ملت  بورژوایی  ایجاد وحدت  منظور  به  والیتی،  و  شهری  سلطنت  می  ،ایالتی،  که  را  کاری  هم  بایست 

بود،  کرده  آغاز  قدرت   مطلق  دستگاه  و  اختیارات،  وسعت،  هم  و  دهد،  توسعه  ناگریز  را،  مرکزیت  یعنی 

اداری را تکمیل کرد و این دستگاه  ناپلئون  این   حکومتی را.  در  بیشتری را  کار  سلطنت ژوئیه فقط تقسیم 

لح ب منافع جدید، و، در نتیجه، مصاحهای صادستگاه وارد کردند، تقسیم کاری که به موازات پیدایش گروه

ی بیدرنگ از جامعه تفکیک یافت. هر نفع مشترک تازه اداری در داخل جامعه بورژوایی، به تدریج افزایش می

مدرسه و   ،به عنوان یک نفع برتر، یک نفع عمومی، از حیطه عمل اعضاء جامعه خارج شد، از پل    گردید و

کوچک در  آبادی  به  متعلق  مزرعهامالک  امو ترین  آهن،  راه  تا  گرفته  دانشگاهها  و  ملی  صورت ال  به  ها، 

موضوع فعالیت حکومتی در آمد. باالخره، جمهوری پارلمانی برای مبارزه با انقالب خود را مجبور دید که با  

تمرکز قدرت حکومتی را تقویت کند. تمامی   ت عمل و اقدام به سرکوبی، وسایل کار واتخاذ سیاست شدّ

در شورش جای  به  سیاسی،  این  همهای  حکومتیشکستن  کرده  ، ماشین  کمک  آن  تکمیل  و  تقویت  اند؛ به 

کردند مبارزه  قدرت  کسب  برای  نوبه خود  به  کدام  هر  که  چونان    ،احزابی  را  دولت  عظیم  بنای  این  فتح 

رسد کامالً مستقل شده  اند. تنها در دوره بناپارت دوم است که دولت به نظر میغنیمت اصلی فاتح دانسته

رسد آن چنان تقویت شده است که دیگر برای وی یی به نظر میابر جامعه بورژواست. ماشین دولت در برا

دسامبر باالی سرش باشد، عیار خود ساخته از خارجه آمده   10مهم نیست که آدمی همچون رئیس جمعیت  

ای که مشتی سرباز نمای مست ، که با عرق و کالباس سبیل هایشان چرب شده، و دائم هم باید چرب شود،  

دست اش بلند کرده و به افتخار وی هورا کشیده اند. نومیدی اندوهگنانه، احساس وحشتناک یاس و   بر سر

جاست.   همین  از  است  آورده  بند  را  اش  کشیدن  نفس  راه  و  انداخته  چنگ  فرانسه  سینه  در  که  تحقیری 

م بر حکمی  ها، همارکس در این عبارت  «.فرانسه احساس می کند که دامن عفت اش را لکه دار کرده اند

می اواشاره  حکم  تنها  نه  دیگر  امروزه  که  است:    ،کند  بشر  کنونی  اجتماعی  دانش  مجموعه  حکم  بلکه 
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نیامده» زمین  به  آسمان  از  اجتماع  حکومت و دولت  یا  قالب جامعه  در  مردمان  اجتماعی  اند، حاصل عمل 

فرانسه می «اندسیاسی به  »  گوید: . مارکس در جنگ داخلی  به عنوان رئیس دهقانان فرانسوی  بناپارت  لوئی 

باز و در دوره امپراطوری دوم بود که    .«جمهوری رای داده بودند، ولی حزب نظم امپراتوری دوم را آفرید

شود که دیگر گویی برآیند یی آنچنان تقویت میا هم به عقیده مارکس ماشین دولت در برابر جامعه بورژو

ای است باالی سر جامعه و مستقل از آن. پس،  کم پدیدهعمل طبقات اجتماعی آن جامعه نیست بلکه در ح

کنیم که در همین کلمات نقل شده از مارکس، به عبارت دیگر، موضوعی به میان کشیده شده که  مشاهده می

-سیاسی می  -ثر در تحوالت اجتماعیؤ تبیین آن از حدود بینش ماتریالیستی او، که اقتصاد را یگانه عامل م

بیرون  آشکارا  دولتی»  است:  داند،  یعنی طبقه   -اگر دستگاه  بورژوازی،  فرانسه حاصل عمل طبقه  حکومتی 

تاریخاً بالنده فرانسه، و برای دفاع از منافع اقتصادی این طبقه بوده، چگونه است که حاصل عمل همین طبقه 

پدیده گسترش  شدهبه  خارج  آن  نظارت خود  حیطه  از  سرانجام  که  انجامیده  طب  ،ای  آن  به  نسبت  و و  قه 

گردیده مستقل  دستگاهی  فرانسوی  جامعه  در   ،تمامی  انگلس  است؟  شده  تبدیل  سر  باال  آقا  نوعی  به  و 

اینگونه وضعیت و شرایط کمون و دولت   ،نویسدای که بر کتاب جنگ داخلی در فرانسه مارکس میمقدمه

سعه به عنوان صنعت  وری پاریس، به چنان حدی از تو، مرکز صنایع پیشه1871در  دهد که:  را توضیح می

با توجه به اینکه یکی از دستورات صادر   .شد آن را موردی خاص نامیدبزرگ دست یافته بود که دیگر نمی

شده از سوی کمون، که مهمترین دستورش هم بود، صحبت از ایجاد سازمانی برای صنعت بزرگ و حتی 

نه شکل بگیرد بلکه قرار بود  در هر کارخاسیس انجمن کارگران  أکرد که نه فقط باید بر اساس تکارخانه می 

ها در یک فدراسیون بزرگ دور هم جمع شوند؛ به اختصار اینکه نوعی از سازمان چنانکه  انجمن  همه آن

می داخلی  جنگ  در  میمارکس  سرانجام  نقطه  گوید،  درست  که  چیزی  یعنی  کمونیزم،  ایجاد  به  بایست 

دلیل هم بود که رویداد کمون در واقع گور مکتب پرودونی ف آیین پرودون بود، بینجامد و به همین  لمخا

سوسیالیزم را کند. این مکتب امروزه در بین محافل کارگری فرانسه جایی ندارد و به کلی از بین رفته است؛  

-به جای آن، چه در نزد معتقدان به امکانات، چه در بین هواداران مارکسیزم نظریه مارکس است که میدان

توان پیدا کرد. های اعتقاد به آیین پرودون را اینک فقط در محافل بورژوازی رادیکال مینشانه  کند.داری می

تواند جامعه را به کمک کمون در نهایت به این نتیجه رسید که طبقه کارگر، بعد از رسیدن به قدرت، نمی

خود را که تازه بدست آورده همان ماشین دولتی قبلی اداره کند، این طبقه کارگر، برای آن که سلطه طبقاتی  

دوباره از دست ندهد، باید از یک طرف ماشین سرکوب گذشته را که علیه خود او به کار گرفته شده   ،بود

از بین ببرد اما از طرف دیگر باید تدابیری انجام دهد که قدرت داده شده به گماشتگان و کارمندانی که   ،بود

گرفتنی باشد. خصلت خاص دولتی ت، همواره و بدون استثنا پسخود او برای اداره جامعه مامور کرده اس 

می فرمان  جامعه  بر  کمون  از  پیش  ارگانکه  ساده،  کار  تقسیم  راه  از  ابتدا  جامعه،  بود؟  چه  های راند 

اندام  این  اما،  ایجاد کرده بود.  این مورد  منافع مشترک خود و مراقبت در  تامین  ها، که مخصوصی را برای 
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آ  به تندولت در رأس  پرداختن  با  به مرور زمان،  ماهیت  أها قرار داشت،  تغییر  مین منافع خاص خودشان، 

و به خداوندگاران جامعه مبدل شده بودند. این دگرگونی را    ،از حالت خدمتگزار جامعه خارج گردیده  ،داده

شود دید و م میبه عنوان مثال نه تنها در قالب پادشاهی موروثی بلکه حتی در قالب جمهوری دموکراتیک ه

خواه و  نمونه آشکار آن درست در آمریکای شمالی، هر یک از دو حزب بزرگ که شامل احزاب جمهوری 

بودند می  ،دموکرات  قدرت  دستگاه  در  را  یکدیگر  جای  نوبت  میبه  اداره  افرادی  توسط  که  گیرند،  شود 

آن برای  به شمار میسیاست  کار  و  نوعی کسب  کرسیها  بر سر  در   های آید، و  قانونگذاری،  نمایندگی و 

ها از داغ شدن پردازند، و درآمد آنگری میهای محلی و همچنین در دولت فدرال به همه نوع معاملهدولت 

انتخابات و تبلیغات برای حزب خودشان به دست می انتخابات پاداش این تنور  آید که بعد از پیروزی در 

ها از کنند و همه به این امر آگاهی داریم که آمریکاییدریافت میها را با اعطای مقامات دولت به آن  فعالیت 

که    یهایاند که این بار سنگین را حمل نکنند و با وجود کوشش سی سال پیش تا امروز چه قدر سعی کرده

توانیم بهتر از هر ند و درست در همین آمریکا است که میاباز به نتیجه مطلوب دست نیافته  ،دهندانجام می

ای گردد که نسبت به جامعه، جامعهی دیگری در جهان مشاهده کنیم که چگونه قدرت دولت موفق میجا

اداره برای  آن  دست  در  ابزاری  جز  چیزی  شروع  در  نمیکه  این  اش  در  کند.  پیدا  استقالل  باشد،  بایست 

داری با مقامات ثابت و  های سلطنتی وجود دارد، نه اشرافیت، نه ارتش دائمی، نه دستگاه اآمریکا، نه خاندان

گر سودجو وجود دارند که به در آن جا دو گروه سیاست باز معامله،  حقوق بازنشستگی. با همه این موارد

می پر  قدرت  دستگاه  در  را  همدیگر  جای  برای  نوبت  و  وسایل  فاسدترین  از  استفاده  با  را  دولت  و  کنند 

شرم به  می رسیدن  خود  خدمت  در  خود  مقاصد خاص  کارتل  آورترین  دو  این  برابر  در  نیز،  ملت  گیرند؛ 

و   دارند  تسلط  وی  بر  واقع  در  ولی،  دارند  قرار  وی  خدمت  در  اصطالح  به  گویا  که  باز  سیاست  بزرگ 

-کمون برای اینکه از این مصیبت اجتناب  ای ندارد و تن به قضا داده است.هکنند، هیچ چارشان میغارت

زاری جامعه به خدایگان گهای دولتی از خدمتدل شدن دولت و اندامهای قبلی، یعنی مبناپذیر در همه نظام

-دو وسیله کارآمد را به کار برد: اول این که گزینش همه مقامات در دستگاه   ،مسلط بر جامعه، گرفتار نشود

این   بر  را  اساس  نتیجه  در  و  کرد  عمومی  آراء  مبنای  بر  انتخاب  تابع  را  آموزشی  و  قضایی  اداری،  های 

آن مقامات در هر لحظه پس گرفتنی باشند. دوم این که دستمزد خدمات را از پایین تا باالترین   گذاشت که

فرانک. بدین ترتیب، جلوی مسابقه    6000  :کردها، معادل همان دستمزدی قرار داد که کمون پرداخت می آن

می گرفته  اداری  مناصب  و  مقامات  آوردن  بدست  شوندگان    ،شدبرای  انتخاب  که  آن  امور ضمن  برای 

نبودن باز  مردم دست  برایشان گذاشته شده است   دنمایندگی  که  را  که حدودی  کردند  مراقبت می  باید    ،و 

نمایند نشاندن    .رعایت  بود و  زمان مرسوم  آن  تا  که  به صورتی  دولتی  در هم شکستن قدرت  این روش 

ه آن پرداخته شده است.  قدرتی نو، به جای آن موضوعی است که در بخش سوم جنگ داخلی فرانسه نیز ب
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ی به دولت از حد فلسفه فاین موضوع از آن جهت قابل توجه است که به خصوص در آلمان، اعتقاد خرا

و در وجدان عمومی بورژوازی و حتی در وجدان بسیاری از کارگران ریشه دوانیده است. در   ،خارج شده

ت که بیان فلسفی به خود گرفته است، تلقی فیلسوفان، دولت تحقق فکر یا ملکوت خدا بر روی زمین اس 

گونه  یا باید تحقق بیابد و ارجگذاری خرافی  ،قلمروی است که حقیقت و عدالت جاودانه در آن تحقق یافته

دارد ارتباط  به دولت  آن چه  می  ،دولت و هر  در گیرد، و ریشهاز همین جا سرچشمه  این احساس  گیری 

ردد که همه ما، از همان دوران شیرخوارگی، با این تصور خو  گ تر میوجود همه به خصوص از آن رو آسان

ای که تاکنون صورت گرفته،  ایم که همه امور و همه منافع مشترک جامعه به طور کلی، جز به شیوهگرفته

توانند تنظیم و خورند، به صورت دیگری نمییعنی جز به دست دولت و مراجع اقتداری که نان دولت را می

اند اعتقاد به پادشاهی موروثی را کنار بگذارند و به  حاال که توانسته  ،کنندندان که مردم فکر میاداره شوند. چ

معجزه راستی  به  گامی  بخورند،  قسم  دموکراتیک  جمهوری  برداشتهسر  در وار  دولت،  که  حالی  در  اند. 

تی است که در  ای دیگر نیست و این حقیقواقعیت امر، چیزی جز ماشین سرکوب یک طبقه به دست طبقه

بهترین   این که، دولت، در  به یکسان مصداق دارد؛ خالصه  پادشاهی، هر دو  نظام  جمهوری دموکراتیک و 

از شرّ  ،خود  ،حالت  نبرد برای به دست آوردن سلطه طبقاتی خود، آن را  پیروز در  پرولتاریای  ی است که 

ترین  اریس، از ضررهای آن در کوتاهی است که پرولتاریا، درست مانند کمون پشرّ  . بردگذشته به ارث می

اند،  ای از مردم، که در شرایط اجتماعی نو و آزادانه به بار آمدهزمان رهایی ندارد مگر آن گاه که نسل تازه 

بروبند و از پیش پای   ،ای را که دولت نام داردچندان توانایی پیدا کنند که بتوانند تمامی این زباله برانباشته

  ،یال دموکرات عامی، که اخیراً واژه دیکتاتوری پرولتاریا دوباره به گوش او خورده است خود بردارند. سوس

خواهید بدانید که این دیکتاتوری چگونه  از شنیدن آن به وحشتی سالمت بخش گرفتار شده است. اگر می

است)مارکس،   توانید نگاهی به کمون پاریس نمایید، خواهید دید که این همان دیکتاتوری پرولتاریااست می

1388  :44-9).   

ای دیالکتیکی بین ضرورت و آزادی وجود  مارکس در مورد ضرورت و آزادی عقیده دارد که یک رابطه     

اما خارج از اختیاز    ،ها است دارد. از یک طرف ما شرایط عینی را داریم که تحول آن گرچه نتیجه کار انسان

ها  بینیم که متکی به عمل خودآگاه انسانمبارزه طبقاتی را می  ها است. از سوی دیگرها و مستقل از آنآن

سازند اما نه بدون در نظر  ها هستند که تاریخ را میگوید که انساناست در همین رابطه مارکس چنین می

آن دل  که  طور  هر  نه  و  دارند  قرار  آن  در  که  موقعیتی  میگرفتن  شناخت  ها  را  آزادی  مارکس  خواهد. 

کند. بنابراین، ما به این معنی آزاد نیستیم که هر کاری که دل ما  ر جهت آن تعریف میضرورت و عمل د

مندی خاص خود را  خواهد بتوانیم انجام دهیم. شرایط بیرونی یک واقعیت عینی است که مسیر و قانونمی

آدم واقعیت  این  میدارد.  ناامید  را  خیال  حاک های خوش  قانون  و  راه  ما  که  زمانی  ولی  واقعیت  کند.  بر  م 
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و می هستیم  آزاد  آنگاه  کنیم  آن عمل  در جهت  و  بشناسیم  را  در بیرونی  کردن شرایط  دگرگون  در  توانیم 

 . (186-187: 1386جهت دلخواه صاحب سهم باشیم)پوالدی، 

ای که حاکمیت اقتصادی به معنای مالکیت و کنترل وسایل تولید را در اختیار  به عقیده مارکس، طبقه      

نظام سرمایه  دارد، در  دارد.  اختیار  در  را هم  مالکیت حاکمیت سیاسی  روابط  که  نهادی است  داری، دولت 

ت دارد. براین اساس، دولای بر طبقه دیگر ستم روا میکند، و بدین وسیله طبقهاقلیت ثروتمند را حفظ می

د، دولت نیز ماهیتی طبقاتی د و فقیر نیست. مادامی که طبقات وجود دارننماینده تمام مردم اعم از ثروتمن

     .(185: 1378خواهد داشت؛ دولت همواره حامی فرمانروایان خواهد بود)چیلکوت، 

سیاسی         بیگانگی  بخواهیم  مجموعهرا  اگر  زیر  از  یکی  مارکس  میکه  خودبیگانگی  از  بیان ،  داندهای 

ژیکی نیز همراه است که شامل بیگانگی باید بگوییم بیگانگی اقتصادی با بیگانگی سیاسی و ایدئولو  ،نماییم

در نظام    ،پردازداز محصول )بشر به عنوان یک موجود تولید کننده تنها با کار خود است که به تولید کاال می

ارزش این کاال در بازار کار معادل میزان کار اجتماعاً    آید.ه صورت کاال در میببازار کار کارگر نیز خود  

آفریند ه برای بازتولید آن الزم است میچاست. اما این کار ارزشی به مراتب بیش از آن   الزم برای بازتولید آن

بیگانه در مقابل وی  که به صورت ارزش اضافه به تصاحب کارفرما در می نیرویی  آید و حتی به صورت 

دهد م میوارگی کاال )از کار در کارخانه هر کارگر جزء کوچکی از یک کار جمعی را انجاایستد( و بتمی

خبر است. به این ترتیب محصول کار انسان خصوصیت خود را به عنوان  که از چگونگی محصول نهایی بی 

آید که در برابر شود و به صورت واقعیتی ستمگر در میواره میدهد و بت محصول کار انسان از دست می

سرمایه همان  یا  کننده  تصاحب  و  کارگر  همان  یا  کننده  دو  تولید  هر  میدار  بیگانگی  می  ،گیرد(قرار  باشد. 

با دنیای خیالی. در جامعه سرمایه آن  ایدئولوژیکی یعنی تحریف مناسبات واقعی و توجیه  و  داری سیاسی 

بشر بین شهروند و موجود اقتصادی به دو قسمت تقسیم شده است. این دوگانگی انعکاس بیگانگی سیاسی  

آید که کند. دولت بورژوایی به صورت ابزاری در میید میاست که دولت بورژوایی آن را بیش از پیش تشد

  .(195-196: 1386 گردد)پوالدی،از طریق آن طبقه مالک یعنی صاحب سرمایه بر سایر طبقات مسلط می

کند تا رابطه دولت با طبقه حاکم را نشان دهد. جامعه از دو  مارکس با ارائه تصویری از جامعه سعی می      

نا و زیر بنا تشکیل شده است. زیر بنا از نیروهای مولد و روابط تولید اجتماعی مبتنی بر  بخش مجزای روب

کننده  گردد. به سخن دیگر، نیروهای مولد و کنترل و مالکیت وسایل تولید، عامل تعیینآن نیروها تشکیل می

حقوقی و سیاسی از    کند. روبنایتقسیم کاری هستند که برخی از اعضای جامعه را از اعضای دیگر جدا می

می برداشت  تشکیل  به جهان  نسبت  متفاوت  در سطوح  مردم  برداشت های  این  زیربنای جامعه  گردد.  به  ها 

آن دارند.  ایدئولوژیبستگی  میها  کاذب  آگاهی  ضامن  که  هستند  علم هایی  نقش  مارکس،  باور  به  باشند. 

ایدئولوژی منافع طبقه مسلط هستند.  افشای  این طبقات است که  هایی است که حافظ  انقالب بر ضد  تنها 
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کند که عناصر  ها رها کند. مارکس به این نکته اشاره میتواند سیستم یا جامعه را از شر این ایدئولوژیمی

اساسی که عبارتند از دولت و طبقه حاکم، روبنا و زیر بنا، واقعیت و ایدئولوژی، روابط و نیروهای مادی  

و   ،کنند. دولت در کنار طبقه حاکم قرار داشتههای تاریخی را مشخص میدورههای تولید که  تولید و شیوه

     .(185-187: 1378نماید)چیلکوت، در راستای پیشبرد امور این طبقه عمل می

می       برطرف  کمونیستی  استقرار جامعه  با  انسان  میبیگانگی  یگانگی  به  انسان  و  یگانه شود  برای  رسد. 

توان به  گردد. از جمله این شرایط مینیاز است که در جامعه کمونیستی فراهم می  شدن انسان به شرایطی

های جوامع ماقبل  این موارد اشاره کرد: وفور نعمات حیات، بیرون آمدن کار از حالت اجبار که از ویژگی

انسان  کمونیستی است و تبدیل آن به ضرورت اخالقی، منتفی شدن فاصله طبقاتی و مبارزه طبقاتی و ستم  

نو با خصوصیات  انسان  انسان و سرانجام یکی شدن  آزاد و عبر  به عنوان موجودی  )انسان  کلی خود  ی و 

ای  تولیدکننده در کلیت خود(. مارکس اعتقاد دارد که دموکراسی به عنوان یک آرمان فقط در چنین جامعه

سی و تحقق آزادی را فقط با های رادیکال است که دموکرا یابد. مارکس از جمله دموکراتامکان ظهور می

کشی  داند و این خود مستلزم از میان برداشتن بهرهاز بین رفتن هر نوع ستم انسان بر انسان امکان پذیر می

گردد و دولت به  انسان از انسان است. در این مرحله عالی از تکامل جامعه بشری وجود دولت نیز منتفی می

می بین  از  به  تدریج  اینکه  برای  جامعه  رود.  پیدایش  یعنی  تاریخ  از  معینی  مرحله  در  دولت  مارکس  نظر 

مهار طبقات مورد بهره  البته دولت فقط  کشی توسط طبقات بهره طبقاتی و برای  آمده است.  کش به وجود 

از مهم اما یکی  ندارد  آن مهار طبقاتی می یک وجه  پیدایش مالکیت خصوصی، ترین وجوه  با  باشد. دولت 

قات بوجود آمده است و با حذف مالکیت خصوصی و منتفی شدن تقسیم طبقاتی جامعه تقسیم جامعه به طب

 .(198: 1386دهد)پوالدی، علت وجودیش را نیز از دست می

اول آن که مارکس عقیده داشت که طرح شعار نابودی فوری حق وراثت در حکم آن است که سرنا را       

دوم    .تن دارایی فقط وجه خاصی از کل نظام مالکیت است اش بنوازیم، اما حق به ارث گذاشاز سر گشاده 

ای برای حفظ  آن که به عقیده مارکس، دولت منشأ مستقل همه مصائب اجتماعی نیست، بلکه صرفاً وسیله

امتیازات موجود است. اختالف نظر در این مورد به صورت اساسی نبود، برای اینکه مارکس، مثل باکونین، 

نهادهای سیاسی موجود اعتقاد داشت؛ باکونین نیز اگر چه با این نظر موافق بود    یبه ضرورت نابودی همه

که دولت، به لحاظ تاریخی، به عنوان ابزاری در دست مالکیت خصوصی بوجود آمده است، اعتقاد داشت  

و به دژ مستحکم و الزم نظام طبقاتی مبدل گردیده است. اختالف   ،که دولت به تدریج نیروی مستقلی شده

تواند از همان شروع، همه اشکال دولت را از میان بردارد نظر در این نکته بود که آیا انقالب سوسیالیستی می

دیگر  به سخن  یا  چیزها  اداره  که  مردم  بر  نه حکومت  آینده  دولت  کار  که  داشت  اعتقاد  مارکس  خیر.  یا 

ی رایی افراطی است برای اینکه ادارهگ دهی تولید خواهد بود. از دیدگاه باکونین این به معنی دولت سازمان

طرح  در  که  آن  سوم  نیست.  پذیر  امکان  بردگی  بدون  الجرم  و  سیاسی  تمرکز  بدون  اقتصاد  متمرکز 
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های پارلمانی و های موجود، از قبیل نظاماستراتژیک مارکس، جایی برای فعالیت سیاسی در چارچوب نظام

فع بورژوایی با منافع پرولتاریا امکان داشت با بورژوایی  غیره وجود داشت و در صورت همخوانی اتفاقی منا

کراتیک به طور موقتی ائتالف نماید. ولی در دیدگاه باکونین، انقالبیون باید فقط در یک فعالیت سیاسی  و دم

ی باکونین در باب فعالیت ی صور وجود دولت است. چهارم این که، اندیشهشرکت کنند و آن نابودی همه

توسط و کمون  اقتصادی  نبود  پرودنی  شهر  آرمان  از  بهتر  چیزی  مارکس  نظر  به  مستقل  کوچک  های 

دانست. اعتقاد داشت که گرایش طبیعی اعتراضات خود به آن آرمان شهر را در مورد این نظر نیز صادق می 

اقتصادی که از واحدهای مستقل تشکیل شده، ناچار همان   در جهت تمرکز تولید است و از سوی دیگر، 

تولید مینظا باز  را  انباشت سرمایه  و  رقابت  اندیشهکند. طی یک دوره م  در مورد  ی طوالنی،  مارکس  های 

ی این مسائل به تدریج تغییر کرد. فقط بعد از کمون پاریس، این اندیشه را پذیرفت که دستگاه موجود  همه

مرکزی پیدا نمود. گیوم، یکی از دولت را باید نابود کرد و همین اندیشه در روایت لنین از مارکسیسم مقامی  

ای از آنارشیست شدن مارکس ارج هواداران سوییسی باکونین، این تغییر دیدگاه مارکس را به عنوان نشانه

اداره که  بود  باور  این  بر  همچنان  مارکس  که  زیرا  بود  اشتباه  در  وی  ولی  امری نهاد.  اقتصاد  متمرکز  ی 

می  ولی  است؛  هیچ  ضروری  آینده  دولت  مارکس  گفت  که  است  درست  داشت.  نخواهد  سیاسی  کارکرد 

هرگز روشن نکرد که وقتی دولت نابود و کل اقتصاد متمرکز شود، در این صورت حیات اجتماعی بر چه  

ی نقد اقتصادی و نیز در ی قوت مارکس در عرصهدهی خواهد شد. در این مجادالت، نقطهاساسی سازمان

های زیان بار یک  احدهای تولید مستقل، مترادف احیای تمامی جنبهاین نظرش بود که نظامی متشکل از و

نقطه برابر،  در  بود.  خواهد  کاالیی  دولت اقتصاد  بر  نقدش  باکونین  قوت  برنامهی  پنهان  و  آشکار  ی گرایی 

-مارکس بود. او درست همان سوالی را پیش کشید که مارکس هرگز بدان جواب روشنی نداد: چگونه می

ی آینده نیز به حاکم و  صادی متمرکزی را، بدون سرکوب سیاسی، تصور کرد؟ و اگر جامعهتوان قدرت اقت

تقسیم شد، چگونه می به محکوم  که  نظامی  یعنی درست همان  نکرد،  تولید  باز  را  امتیاز قدرت  نظام  توان 

آنارشیست  انتقادات  در  بارها  اعتراضات  این  دارد؟  طبیعی  گرایشی  خود  سندیکالیست تثبیت  و  بر  ها  ها 

ای نبود که در آن  مارکس تکرار شده است. واضح است که در دیدگاه مارکس، سوسیالیسم نظام خودکامه

این   با  کند.  را حفظ  امتیازات خود  تولید،  ابزار  کنترل  در  انحصاری خود  اعتبار موضع  به  دستگاه سیاسی، 

ا برای باکونین قائل شد که اولین کسی  توان این امتیاز رهمه، هرگز به این اعتراض باکونین جوابی نداد؛ می

   .(302-304: 1389های لنینیسم را در مارکسیم کشف نمود)کوالکوفسکی،  بود که نطفه

بندی طبقاتی به  تقسیم»توانیم به این نکته توجه نمایم که:  در مورد کارکردهای دولت و نابودی آن می     

ی اولیه را براساس کشفیات مورگان دنبال کرد و این  ایجاد دستگاه دولت انجامید. انگلس تحوالت جامعه

کراتیک قبیله پدیدار شد. به نظر او عوامل  ودهی دمنظر را پیش کشید که دولت در نتیجه فروپاشی سازمان
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این فرآیند سهیم بود: در وهله تغییری بود که پیشگوناگونی در  نتیجهی نخست،  آن،  تر ذکر شد و در  ی 

مور طبقات  به  ثروتمشاغل  از  حراست  عالوه،  به  گردیدند؛  بدل  گوناگون وثی  تصادفات  راه  از  که  هایی 

کند، دست  الزم شد. دولت در مقام ابزار قهری که در دفاع از منافع طبقاتی )معینی( عمل می   ،جمع شده بود

بکم وجود جنبه از زور  استفاده  قدرت و هم  دارد. هم دستگاه  پیش فرض  را  تقسیم طبقاتی  از  رای  هایی 

های پیدایش دولت فتوحات است، اما پیدایش هایی اقتصادی دارند. یکی از راهی بردگان هر دو ریشهاداره

نتیجه وارش،  نمونه  در شکل  و دولت،  ثروت  دولت  است.  واحد  اجتماعی  در چارچوب  طبقاتی  تنازع  ی 

ر سنت کمونیستی جوامع پیشین  ها در برابکند؛ از آنامتیاز به دست آمده )توسط طبقات مالک( را تثبیت می 

گیرد. از آن  های خصوصی فزونی میآورد که در آن نابرابری و ثروتکند و شرایطی فراهم میراست می ح

جا که دولت از ضرورت تمدید تنازع طبقاتی برخاسته بود، از آن جا که در عین حال در زمانی پدیدار شد  

مندتر بود و از  ای تعلق داشت که از همه قدرتولت به طبقهکه تنازع این طبقات جریان داشت، ناچار، این د

به چیرگی سیاسی هم می از طریق دولت،  این طبقه  و  اقتصادی چیرگی داشت،  بدین سان لحاظ  رسید و 

استثمار طبقهوسیله برای سرکوب و  تازه  پیدا میای  با «کردی محروم  رابطه  در  نهم(.  بخش  )منشأ خانواده 

امتیازات طبقهدولت بورژوایی، کار از  نکته   ،ی مالککرد حراست  پروا است، و همین  سخت آشکار و بی 

، در نقدی بر  1850برای ساخت سیاسی دولت اهمیتی حیاتی دارد. همان طور که مارکس و انگلس در سال  

ی متقابل بورژوازی در برابر اعضای دولت بورژوازی چیزی نیست جز بیمه»کتاب ای. دو ژیراردن نوشتند:  

بیمه شده؛  استثمار  طبقه  و  طبقه  این  هزینهخود  پر  روز  هر  ناچار  که  میای  از جامعه  تر  ظاهر،  در  و  شود 

در نتیجه   .«کندیابد، استقالل پیدا میبورژوایی که در بند نگاه داشتن استثمارشدگان را هر روز دشوارتر می

پی سبب  که  را  الزمی  اجتماعاً  کارکردهای  کماکان  باید  دولت  شدگرچه  آن  باید   ، دایش  یعنی  دهد،  انجام 

آن که خودمختار شدن  دهد  انجام  را  کارکردها  کارکردهایی  این  اما  انجامید،  سیاسی  قدرت  پیدایش  به  ها 

ی سرشت دولت نیستند. زیرا در خود این کارکردها هیچ عنصر قدرت سیاسی نهفته نیست،  کنندهدیگر تعیین

مساله اگر  طبقهو  از  حراست  به  نیاز  نمیی  ممتاز  پیدایش ی  به  هم  کارکردها  این  شدن  خودمختار  بود، 

 . (419-420: 1389انجامید)کوالکوفسکی، دستگاه دولت نمی

می     ناپلئون  کودتای  مورد  در  مارکس  که  طور  جامعههمان  در  دستگاه  گوید،  که  بسا  بورژوایی  ی 

از طبقه را  استقالل خود  آن است بوروکراسی،  که خادم  ک   ،ای  نیز اعالم  را  گونه حاالت  این  ند. ولی حتی 

ی منافع طبقاتی تبیین نمود. بورژوایی حاضر است برای حفظ موقعیت خود به عنوان یک توان از زاویهمی

بوروکراسی   یک  دست  به  را  مستقیم  سیاسی  قدرت  اعمال  و  بدهد  دست  از  را  پارلمانی  قدرت  طبقه، 

ن تعریف  اینگونه  را  اگر دولت  بسپارد.  برای  خودمختار  که هر دو  نتیجه خواهیم رسید  دو  به  آن  از  ماییم، 

هستندآموزه مهم  مارکسیسم  جامعه  :ی  در  دولت  رفتن  میان  از  اول،  است مورد  طبقه  بی  دیگری   ،ی  و 

نتیجه انقالب.  یک  توسط  دولت  کنونی  ماشین  کردن  نابود  تقسیم ضرورت  گاه  هر  است.  بدیهی  اول  ی 
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ها حفظ نظام طبقاتی و سرکوب طبقات استثمار  به نهادهایی که کارکرد آن  طبقاتی از میان برود، طبعاً دیگر 

-ی کل جامعه پا پیش میگام اولی که دولت با آن به راستی در مقام نماینده  .نیازی نخواهد بود«  ،شده است 

  یعنی تصاحب ابزار تولیدی به نام جامعه، در عین حال آخرین گام آن در مقام یک دولت است. از،  گذارد

شود و سرانجام دولت روزی  می  لای از روابط اجتماعی زایآن پس هر روز دخالت دولت در عرصه تازه

ها جای خود را به مدیریت چیزها و هدایت ایستد. حکومت بر انسانیک سره به خودی خود از کار باز می

میآفر تولید  نمییندهای  نابود  دولت  می دهد.  پژمرده  میشود،  میان  از  و  و  روشود  علمی  د)سوسیالیسم 

 . (420-421: 1389کوالکوفسکی،   به نقل از:تخیلی، فصل سوم( )

بندد. به ای گذرا از تمدن است و با نابودی تقسیم طبقاتی از میان رخت بر میدولت ابدی نیست؛ جلوه     

کنار چرخ بافندگی و تبر مفرغی به موزه»  :قول انگلس منشأ خانواده،  )«سپرد  هی اشیای عتیقباید آن را در 

ی  کنیم، نابودی دولت مترادف با نابودی وظایف مدیریت الزم برای ادارهبخش نهم(. چنان که مشاهده می

ی بیان، این تولید نیست؛ ولی انجام این وظایف، در حکم اعمال قدرت سیاسی نخواهد بود. در این شیوه

گردد و این همه مؤید عات اجتماعی ناپدید میی تنازآید که در آن همهنکته پنهان است که حالتی پدید می

بندی طبقاتی در عین حال تفسیری است که براساس آن، مارکس و انگلس اعتقاد داشتند که نابودی تقسیم

آن که، روبنای سیاسی ریشههمه از میان خواهد برد. دوم  نیز  به عنوان  یهای دیگر اختالف اجتماعی را   ،

نمی را  قهر  اعمال  منافع طبقه  توانابزار  آن پس در خدمت  از  که  کرد  قرار  طوری اصالح  استثمار شده  ی 

زمان کمون پاریس بر مارکس تحمیل   گیری عمالً درگیرد؛ باید از راه قهر انقالبی نابودش ساخت. این نتیجه

 شد: نابودی دولت بورژوایی گامی است در راه نابودی دولت به طور کلی؛ اما در دوران گذاری که در آن 

زاری برای اعمال قهر نیاز دارد، و این  بی کارگر پیروز در کار مبارزه با استثمارگران است، کماکان به اطبقه

زار) منافع( اکثریت خواهد بود. این ابزار همان دیکتاتوری پرولتاریا  ب)دستگاه( برای نخستین بار در تاریخ ا

کند تا طبقه را یک سره از میان بردارد  ز قهر استفاده میپرده اپروا و بیاست؛ در این دیکتاتوری، پرولتاریا بی

توان کند، اما این گذار را نمیداری زمینه را برای گذار به سوسیالیسم فراهم میگرچه رشد اقتصاد سرمایه

ی تحقق  ی روبنا نیز باید به آن جامهصرفاً در فرآیند اقتصادی به وجود آورد، بلکه در عین حال در عرصه

اقتصاد سرمایهپوشاند آوری و همکاری در فرآیند فرض مثبت سوسیالیسم، سطح باالی فنداری، پیش. در 

سرمایه درونی  تضادهای  سوسیالیستی(  منفی)انقالب  علل  مقابل،  در  است؛  طبقاتی تولید  آگاهی  و  داری 

ی  زور، قابله»  :ی قصار مارکسپرولتاریا است خود گذار، کنشی سیاسی و نه اقتصادی است؛ اما مطابق جمله

اقتصادی است  نیرویی  نو است. زور خود  آبستن  ، 24)سرمایه، جلد اول، فصل  «هر جامعه کهنی است که 

 .(421:  1389)کوالکوفسکی، ، (6بخش 
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ابزار رسیدن پرولتاریا به پیروزی هر چه باشد، در هر صورت مارکس و انگلس قدرت دولتی را صرفاً       

شمردند، آن را با اجتماع نیز  نفسه ارزشمند نمیالف السال و هگل، دولت را فیدانستند. بر خیک وسیله می

نمی تاریخییکی  شکلی  را  آن  بلکه  سازمان  دانستند،  از  گذرا  می و  محسوب  اجتماعی  وجود  دهی  کردند. 

لت، بر عکس، دولت، به عنوان دو .ها یکی نبودوجه با وجود سیاسی آن چها به هی اجتماعی انسان در نظر آن

گیرند، به سخن یافته در کار، در تقابل با او قرار می بیان سیاسی حالتی بود که در آن نیروهای انسان، تجسم

دیگر، دولت تبلور حد اعالی از خودبیگانگی اجتماعی است. اگر پرولتاریا به وسیله اعمال قهر موقتی نیاز  

ابزار همان سلطه این  تپیدا کند،  از سوی  اما کل  ودهی است که عمال ً  ی عظیم جامعه اعمال خواهد شد. 

به عنوان عرصه این سلطه آن است که بساط خود را برچیند و سیاست را  زندگی ی جداگانههدف  از  ای 

نظریه ترتیب،  این  به  او در سال پایان بخشد. پس  ی دولت مارکس تکرار و تکامل همان مطلبی است که 

اند، جوهر های فعال راستینهای واقعی، که تنها نفسشت. انسان، به زبانی فلسفی در مساله یهود نو 1843

تاکنون در عرصه نوعی که  بیگانه شدهای را  از خود  به درون خود  ی  نو  از  ی حیات سیاسی وجود داشته، 

فرآورده به صورت  دیگر  انسان  فردی  نیروهای  اجتماعی  سرشت  کرد.  خواهند  خود  جذب  از  سیاسی  ی 

ای ای مستقیم، و نه درعرصهواهد کرد. زنان و مردان رسالت خود را به جامعه به گونهای بروز نخبیگانه شده

ی این هدف به وجود آمده، به انجام خواهند رساند. در یک کالم، زندگی خصوصی و جمعی در  که ویژه

و آهنگ( خواهد شد. جوهر نوعی انسان در حیات افراد حل خواهد شد  ها تلفیق )و همسطح آحاد انسان

تمایزی میان زندگی خصوصی و نابودی تقسیم  دیگر  های طبقاتی شرط  بندیعمومی در کار نخواهد بود. 

 . (423: 1389کافی و الزم برای این بازگشت به حالت مشخص بودن است)کوالکوفسکی، 

پایان می      به  پرولتاریا  پیروزی  با  گرمبارزه طبقاتی  به دست  را  زمام دولت  که  پرولتاریا   ، فته است رسد. 

بر پا می  این مرحله یعنی دیکتاتوری طبقه کارگر  کند. مارکس پیشدیکتاتوری خود را  بینی کرده است که 

های آزاد و برابر  روند و جامعه انسانیک مرحله موقتی و زودگذر است که طی آن کلیه طبقات از میان می

ری چه مدت باید باشد؟ حقیقت این که رده است که دوران این دیکتاتوکآید. مارکس تصریح نبه وجود می

که دولت نقش  آنپس از »  گوید:کند بسیار مبهم است. او میطبقه میتوصیفی که مارکس از ماهیت جامعه بی

های مربوط به آن است انجام دهد رو به  خود را که همان آموزش و پرورش سوسیالیستی و تحکیم سازمان

ش و تضاد در میان نخواهد بود و هر کس از صلح و آرامش و رود. دیگر زور و فشار و کشمکتحلیل می

فراوانی برخوردار خواهد گشت. هدف عمده اجتماع که براساس آن استوار خواهد شد و پیشرفت آزادانه و 

شود این خواهد کم و کاست برای هر فرد ممکن خواهد بود و اصلی که اجتماع براساس آن استوار می بی

 . (334: 1391 )آشفته تهرانی،« ش و به هر کس به اندازه نیازشا دازه تواناییاز هر کس به ان»بود: 

 گیریبندی و نتیجهجمع -
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شد      مالحظه  که  مارکس  همچنان  دیدگاه  دولت ،  مورد  جامعه در  با    و  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

ملل غربی را مهیا کرد که  توجه به مطالب ارائه شده باید گفت که رویدادهای مهم تاریخی، تکامل اجتماعی  

شامل حوادث و رویدادهای مانند رنسانس، رفورماسیون، عصر روشنگری و انقالب صنعتی نیمه دوم قرن 

این قرن بر جا گذاشت. انقالب صنعتی   18 و نیمه اول قرن نوزدهم بود که تاثیر شگرف بر آراء متفکران 

تضاد بروز  و علت  نمود  دگرگون  را  جوامع  طبقاتی  آشتیساختار  و  های  مسئله  این  گردید.  طبقاتی  ناپذیر 

زمینه فرانسه  انقالب  مارکسیست تاریخ  تحلیل  طبقهساز  بر حسب  جامعه  از  روبنا  ها  و  زیربنا  دوگانه  بندی 

آن انقالب  نظریه  تدوین  برای  را  همچنین شرایط  و  با  گردید  دوره  این  متفکران  از  برخی  مهیا ساخت.  ها 

د سعی  موجود  وضعیت  به  سرمایهتوجه  جهنم  برابر  در  که  و اشتند  آرمانی  اشتراکی  جامعه  بهشت  داری 

ایده این  برابر  اما در  پدید آورند.  نظامی متکی بر واقعیت رؤیایی را  انگلس  ارائه های رؤیایی مارکس و  ها 

ری داگذاری نمودند و سعی کردند با استدالل علمی ثابت کنند که سرمایهکردند و سوسیالیسم علمی را پایه

اسباب ویرانی خود را فراهم خواهد کرد. مارکس با نفرتی که از فقر و اختناق پیرامون خود داشت، به آینده  

کرد، مطالعاتش وی را به این باور رسانده بود که جامعه آتی بدون تردید جامعه کمونیستی  با امید نگاه می

داری به استار دگرگون کردن نظام سرمایههای مارکس، با تعهد انقالبی وی، خو خواهد بود. در همه نوشته

تر یعنی نظام سوسیالیستی و نظام کمونیستی بود. به باور او نفی مالکیت جماعتی و پدید  یک نظام عقالنی

آمدن مالکیت خصوصی به پیدایش از خود بیگانگی و از دست رفتن خصلت نوعی انسان انجامیده است.  

قتصاد است. به نظر وی نیروی اصلی محرک تاریخ تولید وسایل  بخش بزرگی از تحقیات مارکس در حوزه ا

دهد به  مادی حیات است و به این نکته تاکید دارد که تاریخ بشر روی محوری که تولید بشر را سامان می

رود. شیوه تولید که در آن محصول شکل کاال به خود بگیرد یا اینکه به صورت مستقیم برای مبادله  جلو می

تر از آن که خود را به گیرد. در واقعیت کارگر بیشه صورت کلی تولید بورژوایی را در بر میتولید شود ب

-دار بفروشد به سرمایه تعلق دارد. انسان برای برآورده کردن نیازهای حیاتی خود دست به تولید میسرمایه

ای تولید وسایل معاش و دهد انسان طبیعت را برزند بدین طریق که طبیعت را برای نیازهای خود تغییر می

-کند. انسان با کار خود، خود را انسان میدهد. بنابراین انسان تنها موجودی است که کار می حیات تغییر می

گذار تخصص است که  گذارد و پایهداند که بر جامعه تاثیر میکند. در مورد تقسیم کار آن را نوعی سلطه می

انجامد، که این امر به زیان استعدادهای دیگر انسان است. در  ان میی استعداد معین در انسبه رشد یک جانبه

دید وی آزادی و بردگی به صورت تصورات ذهنی نیستند بلکه در جهان واقعی وجود دارند. مارکس برای 

گیرد وی تاریخ همه جوامع را تاریخ مبارزه طبقاتی بررسی تحوالت تاریخی از ماتریالیسم تاریخی مدد می

می میعنوان  تاریخ  حرکت  عامل  نیز  را  طبقاتی  مبارزه  همچنین  و  بین کند،  نزدیکی  رابطه  مارکس  داند. 

میشالوده متذکر  را  تولید یک جامعه  شیوه  با  اقتصادی  سرمایههای  در جامعه  کارگران  مجبور  گردد.  داری 
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فرد سرمایه به  ادامه حیات  برای  و  معاش خود  امرار  برای  را  کار خود  نیروی  که  در هستند  بفروشند.  دار 

تواند ارزش افزوده بیافریند. آنچه مهم است قدرت تولید کارگر  داری این تنها نیروی کار است که میسرمایه

داری  کند که سرمایهکند. در مانیفست به این نکته اشاره میاست و نه میزان ساعاتی که صرف انجام کار می

را   افرادی  صنعتی  پرولتاریای  آوردن  بوجود  نظام میبا  عاقبت  بنابراین  کرد،  خواهند  را  او  گور  که  آفریند 

داری این است که با آگاهی یافتن کارگران از موقعیت موجود و وضعیت خودشان به صورت آگاهی سرمایه

البته سرمایهتر میداری آگاهطبقاتی و منافع مشترک جمعی در سرنگونی نظام سرمایه داران و دولت  شوند. 

کنند. طبقه کارگر برای احقاق حق خود سندیکاهای کارگری را بوجود آورده، ها مقاومت میآننیز در مقابل  

ها آگاهی انقالبی نیز رو  دهد و در نتیجه این فعالیت های حزبی روی خوش نشان میو همچنین به سازمان

گرایی به عهده  ها باید رهبری فکری و سیاسی را بدون جناح به افزون شدن است. در این زمان کمونیست 

خواهد   نتیجه  به  سرانجام  انقالب  پرولتاریا  گرفتن  قدرت  و  جامعه  اقتصادی  اوضاع  بدتر شدن  با  بگیرند. 

گردد و رسید. پرولتاریا دولت را در اختیار گرفته و دولت از اختیارات خود در مالکیت بر ابزار تولید منع می

ی تجربیات در آمریکا، بریتانیا و آلمان به این مشاهده  گیرد. مارکس بااقتصاد زیر کنترل اجتماعی قرار می

های  توان به سوسیالیسم دست یافت. در مورد دولت دیدگاههای پارلمانی نیز میرسد که با شیوهنتیجه می

نماید. دولت به عنوان دستگاهی وابسته به سلطه طبقاتی، دولت به عنوان ارکان حزب که  متناقض را ارائه می

ک سازمان است و در نهایت دولت به عنوان راهبر و یا راهکار انقالب. در مورد اول دولت به  شکلی از ی

کشی مستمر  عنوان ابزار سلطه طبقاتی مد نظر است که طبقه اقتصادی حاکم برای تامین امنیت خود و بهره 

به مانند یک اقتدار و دهد. در دیدگاه دوم دولت را  اقتصادی و کنترل سیاسی دولت را مورد استفاده قرار می

تواند مبارزه طبقاتی را در جهت منافع همگانی تنظیم کند یا  بیند که میسلطه بالقوه مستقل و خودمختار می

در   اول  نظر  سازد.  منحرف  را  آن  و  کند  مهار  خاص  سیاسی  قشر  یک  برتری  جهت  در  را  مبارزه  حتی 

مارکس   تحلیل  در  دوم  نظر  و  است  آماده  روشنی  به  بناپارت مانیفست  حاکمیت  تحت  فرانسه  دولت  از 

انتقادات اولیه مارکس از هگل دارد، ولی در  یاین نظر رتوضیح داده شده است، و در نظر سوم که   شه در 

در  پاریس  کمون  رژیم  استقرار  پرتو  در  و  شد  تغییراتی  دستخوش  دیدگاه  این  او  بعدی  مطالعات  جریان 

ه دولت همیشه یک شکل منزوی و از خود بیگانه از سازمان  گوید ک از نو بیان شد. این دیدگاه می  1870

سیاسی است چرا که بر پایه انفکاک بین فرمان روا و فرمان بر بنا شده است. فقط زمانی که این انفکاک از  

. در فرازی دیگر مارکس   دهی جامعه برچیده شود، بیگانگی سیاسی از بین خواهد رفت سازمان  –راه خود  

کند که دولت از آسمان به زمین نیامده است بلکه حاصل عمل اجتماعی مردم در قالب  ره میبه این نکته اشا

ای که حاکمیت اقتصادی به معنای مالکیت و کنترل  جامعه یا اجتماع سیاسی هستند. به عقیده مارکس، طبقه

نظام س نیز در اختیار خود دارد. در  تولید را در اختیار دارد، حاکمیت سیاسی را  داری، دولت رمایهوسایل 

ای بر طبقه دیگر ستم روا  کند و بدین وسیله طبقهنهادی است که روابط مالکیت اقلیت ثروتمند را حفظ می 
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دارد براین اساس دولت نماینده تمام مردم اعم از فقیر و ثروتمند نیست. مادامی که طبقات وجود دارند،  می

فرمانروایان خواهد بود. بیگانگی انسان با استقرار جامعه   دولت نیز ماهیتی طبقاتی دارد، دولت همواره حامی

رسد. به نظر مارکس دموکراسی به عنوان یک آرمان تنها در  رود و انسان به یگانگی میکمونیستی از بین می

جامعه ای امکان ظهور دارد که جامعه کمونیستی باشد. در مرحله عالی از تکامل جامعه بشری وجود دولت 

رود. مارکس در فرازی معتقد است که کار دولت آینده نه گردد و دولت به تدریج از بین مییضی مقنیز من

دهی تولید خواهد بود. مارکس براین باور بود که  حکومت بر مردم که اداره چیزها یا به سخن دیگر سازمان

ناداره متمرکز اقتصادی امری ضروری است ولی می خواهد داشت.  گفت دولت آینده هیچ کارکرد سیاسی 

نابود کرد اما در دوران گذار که در آن طبقه ی وی اعتقاد داشت که دولت بورژوازی را باید به طور کلی 

کارگر پیروز در کار مبارزه با استثمارگران است کماکان به ابزاری برای قهر نیاز دارد و دولت برای اولین بار  

پرولتاریا از قهر دولت   .ار همان دیکتاتوری پرولتاریا است در تاریخ ابزار منافع اکثریت خواهد بود. این ابز

سرمایه اقتصاد  رشد  بین  این  در  و  ببرد  بین  از  کالً  را  طبقه  تا  کرده  به استفاده  گذار  برای  را  زمینه  داری 

 ی رو بنا نیزکند. اما این گذار فقط تغییر اقتصادی در زیر بنا نیست بلکه تغییر در عرصهسوسیالیسم آماده می

دولت تنها تا زمانی وجود خواهد داشت که در دوران گذار از مرحله سوسیالیسم به مرحله  باید انجام گیرد.  

در نهایت    طبقه به وجود دولت دیگر نیازی نیست بنابرایندر جامعه بی  کمونیسم پرولتاریا به آن نیاز دارد.

 دولت از بین خواهد رفت.  در جامعه کمونیستی
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