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  مارکس منتقد برابری گرايي است
  آلن وود: از
  کيوان. ب: برگردان

  
  دربارة نويسندة مقاله  

  
الهـی  «). ۱۹۷۰(» اخـالق دينـی کانـت     «از اثرهـای او     .  استاد فلسفه در دانشگاه کورنل آمريکا بوده اسـت         ۱۹۸۰    آلن وود از    

  .شهرت زياد دارد) ۱۹۹۰(» انديشة اخالقی هگل«و ) ۱۹۸۱روتلج وکگان پل، (، کارل مارکس )۱۹۷۸(» شناسی عقلی کانت
و ديدگاههای او را    . می با مارکس دارد   ل    آلن وود از فيلسوفانی است که علی رغم هياهویُ مد روز و سطحی نگری برخوردی ع               

  .بر پاية مجموع اثرهای وی نقد و بررسی کرده است
عدالتخواهانه به مشام می رسد، آلن وود به هسته های پرتـو ا فکـن                    در بازار آشفته ای که بوی انکار مطلق همة ارزش های            

انديشة مارکس توجه دارد که در کنکاش های فلسفی و علمی در شمار مبناهايی برای راه يافتن بـه عرصـه هـای جديـد تفکـر                         
  .فلسفی و اجتماعی است

يـر پيرامـون توضـيح هـدف نوشـتن ايـن مقالـه و                مترجم فرانسوی مقالة ز    و     آلن وود در نامه ای که به درخواست ژاک هوآر         
  :های خاص خود نگاشته، تصريح کرده است موضع
پس اين موضعگيری . نتيجه گيری های من آشکارا به بيان موضع مارکس اختصاص دارد و موضع خاص مرا بيان نمی کند          «

نقش برابـری در مبـارزه بـا        «در بخش   موضع گيری های اساسی سياسی من در اين مقاله          . مستقيم سياسی شخصی من نيست    
که در عين حال نقد جزيي از مارکس است، توضيح داده شده؛ هر چند اين موضع گيـری هـا در ايـن تـالش نيسـتند از                         » ستم

  .خواست های برابری خواهانه ای دفاع کنند که با برداشت های مارکس در تعارض نباشند
ف های مـن در ايـن مقالـه همچـون ديگـر نوشـته هـايم دربـارة مـارکس بيـان                بديهی است، انکار نمی کنم که يکی از هد      

با اينهمـه،   . و اين در صورتی است که شما فکر مارکس را از آن نتيجه گيری کنيد              . هايم نسبت به فکر مارکسيستی است      عالقه
فکـر مـارکس بايـد داشـت،        هيچيک از نوشته هايم بطور مستقيم اين مسئله را که در وضعيت سياسی کنونی چه برخوردی بـا                   

به بيان درست، فکر نمی کنم کـه     . نيم که امروز طبقة کارگر جهانی سازمان يافته وجود ندارد         ياز يک سو می ب    . مطرح نمی کند  
است که واضح گرديـد کـه بـر خـالف           ) دست کم نيم قرن   (مدت مديدی   .  به اين سو، چنين چيزی وجود داشته است        ۱۹۱۴از  

و يا ديگر حزب های متحد آن در ديگر کشورها هيچج انقالب پرولتری به مفهوم مارکسيستی روی                 ) بقسا(انتظار اتحاد شوروی    
  .نداده است

     از سوی ديگر، فکر می کنم که پيروزی جنـبش هـای راديکـال در جهـان کـه هـدف آنهـا دگرگـونی ريشـه ای يـا زدودن                               
از چيزی داشته ايم که به آينده به ظاهر آراسته بـرای نـوع بشـر                داری و امپرياليسم است، يگانه اميدی است که ناگزير           سرمايه

اغلب اين جنبش ها نوشته های مارکس را به عنوان منبع اساسی الهام اخذ کرده اند و من فکر می کنم کـه آنهـا                         . شباهت دارد 
 آنها نه تنها بـه بـی اعتبـار          در مقياسی است که   » در کشورهای سوسياليستی  «اما روندها و رويدادها     . در اين کار حق داشته اند     

کردن امپرياليسم شـوروی و استالينيسـم بلکـه متأسـفانه در مجمـوع بـه بـی اعتبـار کـردن انديشـة مارکسيسـتی و انديشـة                             
دليـل  . در کوتاه مدت، من نسبت به جريان سياست جهانی بدبينم         . سوسياليستی انجاميده اند که ماية زيان های بی شمار است         

نها مبتنی بر اين واقعيت است که انتقاد مارکس از سرمايه داری همواره بطور بنيـادی درسـت و  عادالنـه                      های خوش بينی ام ت    
تضادهای اساسی سرمايه داری از بين نرفته اند؛ زور و ستم فوق العاده زيادی که بعنوان بيماری مزمن اين سيسـتم بـروز                       . است

بديهی است که انديشة مارکس می تواند در ديدگاه بسـياری از افـراد     . می کند، هميشه وجود خواهد داشت که بايد زدوده شود         
ديـر يـا    . بی اعتبار جلوه کند، اما حقيقتی که او روشن گردانيده است، تکذيب نشده اند و در معرض چنين تکذيبی قرار ندارنـد                     

  .زود بشريت به آن روی خواهد آورد



 ٢

مقايسـه  ) کـه غالبـاً بـد فهميـده شـده         (د کانت نسبت به انقالب فرانسـه             من برخوردم را نسبت به رويدادهای تازه با برخور        
کانت بطور کلی انقالب را تأييد نمی کرد و اميـد نداشـت             . اين دو برخورد بنا به مالحظه های معينی عکس يکديگرند         . کنم می

ن انقـالب و الهـام بخشـيدن بـه          اما برخورد جالب توجه او باعث حضـورش در ايـ          . که انقالب فرانسه نتيجه های خوبی ببار آورد       
نشـانه ای  . کانت فکر می کرد عالقه هايي که طبقه های فرهيختة اروپا نسبت به انقـالب نشـان مـی دهنـد                   . شاهدان آن گرديد  

  .معتبر برای آيندة تمدن اروپاست
يد واقـع شـوند و از       من فکر می کنم که  اين دگرگونی ها مف         .      برخورد من به دگرگونی اروپای شرقی درست عکس آن است         

اما از سوی ديگر، نسبت به واکنش کسانی که در ايـن دگرگـونی هـا شـرکت دارنـد، سـخت در                       . اين رو به آن درود می فرستم      
اين واکنش چنانچـه ادامـه      .  زعم آنها اين رويدادها مارکسيسم و بطور کلی سوسياليسم انقالبی را بی اعتبار کرده اند               هب. شگفتم

  .درازمدت مصيبت های به مراتب بدتری در مقايسه با رويدادهای گذشته ببار می آورديابد، به يقين در 
بنا بـه دليـل هـايي کـه         .      نمی دانم چگونه بين توضيح های متفاوت من که شما انگيزندة آن بوديد، انتخاب انجام می گيرد                

 کـار را    لن اصالح ناپذير تلقی نمی کنم؛ اما اشکا       من خود را يک خوشبي    . اکنون با توضيح های من در باال بايد روشن شده باشد          
من کم توانم، اما سرگشته نيستم، چرا که انديشه هـايمُ مـد روز              . در انتخاب موضع همجون يک راديکال آشتی ناپذير نمی بينم         

بـه  . رغبـت نـدارد   البته، هيچ شخص شايسته ای بهُ مد روز بودن          . انديشه هايی را در نظر گيريد که در کشورمُ مد روزند          . نيست
اما اگر مسئله پيروزی در اسـاس منتفـی باشـد، در            . يقين برداشت من اين نيست که راديکاليسم برای پيروزی انتخاب می شود           

و اگر روشنفکران راديکال آمريکـا بهـر شـکلی متلـون            . اين صورت نوع بشر بايد درانتظار آيندة فوق العاده تيره  و تاری بسر برد              
اگـر مـايليم    .  احساس نمی کنم که چيزی در ميان باشد که يکی از ما بتواند يا بايد برای تغيير آن انجام دهـد                     درجا زده بمانند،  

چنين نباشد بايد کوشش خود را در تغيير وضع روحی اشخاص ادامه دهيم؛ بگونه ای که انديشه های ما بـرای آنهـا ديگـر ايـن                   
  .»چنين متلون نباشد

  .در اياالت متحد نمايشگر جريان انقالبی است» کالرادي«الزم به يادآوری است که 
  :مقالة آلن وود شامل يک مقدمه و پنج بخش بشرح زير است

  انگلس  و برابری -۱
 »نقد برنامي گوتا«مارکس و توزيع در  -۲

 برابری توزيعی و برآوردن نيازها -۳

 نقش برابری در مبارزه با ستم -۴

 مارکس مخالف ستم و مخالف برابری گرايی -۵

  
  مقدمه

  جامعة سرمايه داری برای مارکس در اساس يک جامعة طبقاتی و جامعه ای است که پويايی عمـدة آن بنـا بـر سـتم يـک                              
رسـالت اساسـی    . مارکس همواره مخالف آشتی ناپذير ستم در همة شکل های آن بود           . طبقه به طبقه ديگر برانگيخته می شود      

تم طبقاتی از راه محو اخـتالف هـای طبقـاتی اسـت کـه آن را ممکـن            پرولتاريا آنطور که مارکس آن را درک می کرد، محو س          
با اينهمه، تقسيم جامعه به طبقه ها و بويژه ستم يک طبقه به طبقه ديگـر همـواره مسـتلزم نـابرابری هـای شـديد                          . سازد می

ضـامندی و خوشـبختی    اجتماعی، نابرابری ها در ثروت و امکان ها، قدرت و اعتبار، آزادی و بـرآوردن آرزوهـا، درک خـويش، ر                    
بر عکس، جامعة بدون طبقه ها بنظر می رسد قبل از هر چيز جامعه برابرهايی باشد که در آن همه بطور برابر در خرج و                         . است

کسانی که با ستم در همة شکل های آن مبارزه می کننـد، اغلـب مبـارزة خـود را بـه مثابـه                    . دخل زندگی اجتماعی سهيم اند    
آنها خواسته های شان را در ارتباط با ايده آلها يا اصول برابری که عبارت از برابـری حقـوق                    . قی کرده اند  مبارزه برای برابری تل   

صوری و شناسايي قطعی آن از طرف جامعه يا برابری فرصت ها در زمينة آموزش و پرورش و تحقـق آرزوهـا يـا تقسـيم برابـر                         
  .ثروت و رفاه است، بيان کرده اند

د ما را به اين فرضيدن سوق دهد که مارکس يک برابری خواه و رزمندة برابـری اسـت و چـون بـه جامعـة                               اين امر می توان   
ولی با اينهمه، اين را می دانيم که هيچ تأييـد صـريح و بـدون ابهـام                  . ن طبقه ها بود   وبرابرها می انديشيد در سودای جامعة بد      

ر نوشته های انگلس، بويژه در تحليل های او پيرامـون نخسـتين             د. نسبت به مفهوم برابری در نوشته های مارکس وجود ندارد         
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های مختلـف    جنبش های راديکال مانند جنگ دهقانی در قرن شانزده در آلمان به اظهارهايي بر می خوريم که عالقه به گونه                   
 صـريح و انتقادهـايی از   البته در نوشته های اين دو انديشمند، انکارهای کـامالً     .  خواست های برابری خواهانه را نشان می دهد       

در اساس يـک انديشـه بـورژوايي اسـت و در            » برابری«آنها در نوشته های خود تأکيد می کنند که          . برابری خواهی وجود دارد   
با تکيه بر متن ها، من فکر می کنم که ما بايد مارکس را با وجـود ايـن   . بيان خواسته ها يا هدف های طبقه کارگر جايي ندارد         

مـارکس انديشـة    . مخالف همة شکل های امتياز اجتماعی و ستم بود، بعنوان مخالف ايـده آل برابـری تلقـی کنـيم                   واقعيت که   
به گمان من ديدگاه های مـارکس  . داند چون آن را در پراتيک به مثابه دستاويزی برای ستم طبقاتی می. برابری را رد می کند    

با توجه به اينکه ما بشدت کوشيده ايم فکر کنيم که مارکس بايد يک              . دربارة اين مسئله ها شايستة پژوهش و کند و کاو است          
  .برابری خواه باشد، اين می تواند برای ما در اين کشف که چرا مارکس برابری خواه نيست، آموزنده باشد

ابری خواهان  بر. در آغاز می توان آن را همچون يک حق يا هدف اجتماعی نگريست            . اغلب مفهومی ناروشن است   » برابری     «
می توانند به تصديق اين نکته پردازند که افراد بنا بر مالحظه های معين حق دارند بطور برابر مطرح شوند و يا حق دارنـد بـه                            

يـاريگر و خواهـان     به بيان ديگر، برابـری خواهـان مـی تواننـد            . نسبت های برابر از ثروت های معين اجتماعی بهره مند گردند          
آن افراد برابرند يا کميت های برابر از چيزی دريافت کنند، بی آنکه تصديق کنند که افراد حق مقـرری  ر  جامعه ای باشند که د    

برابر يا سهم های برابر دارند و حتی بی آنکه سيستم حقوقی ای رادر نظر گيرند که به اعتبـار آن توزيـع در برابـری وضـعيتی                            
لب اين دو روش بررسی برابری رادر هم مـی آميزنـد و يـا بـه نـاروا           برابری خواهان اغ  . تحقق خواهد يافت که جستجو می شود      

  و سيستمی از حقوق برابر می تواند به توزيع بسيار نابرابر ثـروت، قـدرت و رفـاه بيانجامـد                  . پندارند که آنها در عمل برابرند      می
 حقـوق بسـيار نـابرابر بـه افـراد           برابر در جامعـه دادن    ) يا قدرت (برعکس، می تواند چنين رخ نمايد که تنها روش کسب ثروت            

  .بمنظور استفاده از استعدادها و امکان های شان برای بدست آوردن ثروت و قدرت است
مـن فکـر مـی کـنم کـه      .     ما بايد برخورد مارکس به برابری به مثابه حق را از برخورد او به برابری بمثابه هدف متمايز کنيم                

ما در نوشته های او انتقادهای خاصی از کوشش برای تحقـق برابـری در   . يکسان است برخورد مارکس به برابری به مثابه هدف        
با اينهمه، فکر می کنم که می توان نشان داد کـه مـارکس دريافـت خـاص اش از يـک                   . وضعيت، ثروت يا رفاه افراد نمی يابيم      

کر می کنم که  اين نيز بغايت مـبهم اسـت            به عالوه، ف  . جامعة بدون طبقات را در ارتباط با هر هدف برابری تدوين نکرده است            
  .که مارکس برابری را به عنوان چيزی در نفس خود خوب يا مطلوب تلقی کرده باشد

يکی از دليل هايی که مـارکس در نقـد مفهـوم برابـری دارد               .      برعکس، برخورد مارکس به حقوق برابر آشکارا انتقادی است        
اگر کسی بگويد که برابری بايد در جامعه برتری داشته          . فهوم های حق و عدالت است     پيوستگی تنگاتنگ آن در ذهن افراد با م       

باشد، اين بطور کلی مترادف با اين تصديق است که افراد حق دارند همچون برابرها مطرح شوند، يـا حـق سـهم هـای برابـر از              
 اختصـاص دادن سـهم هـای        د بطور نـابرابر يـا     اين برداشت به اين گفته باز می گردد که مطرح کردن افرا           . فالن ثروت را دارند   

همانطور که من در جای ديگر آن را تأييد کرده ام، مارکس از جامعه سـرمايه داری بـه           . نابرابر به آنها ناستوده يا ناعادالنه است      
وايي هـا و بـی   در واقع، مارکس نمی انديشـد کـه نـار         . دليل اين يا آن نوع بی عدالتی يا نقض اين يا آن حقوق انتقاد نمی کند               

داری از ايـن زاويـه       بنابراين، ما نبايد انتظار داشته باشيم کـه او را در نقـد سـرمايه              . عدالتی ها الزمة توزيع سرمايه داری است      
مارکس بدرستی می انديشـيد کـه سـرمايه    . باشد، نقض می کندهرکس را در آنچه که بايد » حق برابری«ببينيم که اين نظام   
چون مارکس محو جامعـة     . اما او به استثمار و ستم به دليل حق و عدالت نمی تازد            .  و به آنها ستم می کند      کارگران را استثمار  

. ابه اصالح بی عدالتی يا دفاع از حقوق نمی دانسـت و آن را بعنـوان دفـاع از برابـری حقـوق تلقـی نمـی کـرد           ثمه  طبقاتی را ب  
رة برابـری نقـد او از درخواسـت برنامـة گوتـا اسـت کـه طبـق آن                    تصادفی نيست که گفتمان بسيار وسيع و نافذ مارکس دربـا          

  .)۱ (با حق برابر برای همة عضوهای جامعه تقسيم می شوند» محصول های کار«
     برابری اعم از اين که به مثابه حق يا عدالت تلقی شود، ايده آل سادة اجتماعی نيست، بلکه چندين ايده آل مختلف و اغلب 

رابطه های گوناگون زيادی وجود دارد که در ساية آن افراد می توانند از طريق جامعـه بطـور برابـر مطـرح                       . سازش ناپذير است  
نتيجه گزينش برابرانه در يکی از اين رابطه ها می تواند بـا  . دارندشوند و گونه های متعدد شئ ها را به سهم هاي برابر دريافت       

مثالً جامعة بورژوايي در آنجا که امتيازهـای مربـوط بـه تولـد و کاسـت                 . اشدنتيجة اين گزينش در رابطه ديگر بسيار متفاوت ب        
را برسميت نمی شناسد، جامعة برابرها است؛ اما افراد را به مثابه برابرها در مقياسی کـه صـاحب اختيـار خـود و                        ) طبقه بسته (

کيد دارد که بـازار يـا خريـد و فـروش     مارکس حتی روی اين واقعيت تأ   . مالکيت خود هستند، مطرح می کنند، حق برابر دارند        



 ٤

 ديگری رابطه برقـرار مـی کنـد و    اچون هر کس بعنوان مالک ساده کاال ب «: نيروی کار در محدودة خود يک قلمرو برابری است        
 بازار کار سرمايه دار و کـارگر را در مقياسـی کـه آنهـا مالـک و سـوداگر کاالهـا                     ). ۲(» آنها معادل را با معادل مبادله می کنند       
تئوری مارکس در کتاب  اول کاپيتال مبتنی بر ايـن فـرض اسـت کـه کـارگر ارزشـی           . هستند، همچون برابرها مطرح می کند     

 کارگر بيانگر کميت زمان کار اجتماعاً الزم برای بازتوليد نيروی کار فروخته             يعنی مزد . يروی کارش دريافت می کند    معادل با ن  
  .شده است

بازار کـار آنگونـه کـه       . مارکس که طبق آن بازار کار قلمرو برابری است، معنی طعنه آميزی دارد                 بديهی است که اين گفته      
ه به طبقة ستمگر سـرمايه داران و طبقـة          ع اينست که جام   ور است و نتيجة انباشتی بازارها     مارکس آن را می بيند بغايت الزام آ       
، هرگاه تصور کنيم که قصد ريشخند آميـز مـارکس بـدين    البته از کنار مسئله می گذريم. ستمکش کارگران تقسيم شده است    

. معناست که او واقعاً نمی انديشيد که بازار کار قلمرو برابری است يا می انديشيد که برابری در آنجا فقط برابری ظاهری اسـت                       
ادوها، رابطة ميان سـرمايه     روشن است که در قياس با رابطه های ميان برده داران و بردگان، اربابان و رعيت ها، استادکاران و پ                   

ريشخند برای اينست که اين برابری نه تنها کـارگران را از سـتم مصـون نمـی دارد، بلکـه                . داران و کارگران رابطة برابرانه است     
از آن اين نتجيه بدست نمی ايد که نوع ديگر برابری بر برابری بورژوايي برتـری دارد،                 . دقيقاً وسيلة ستم عليه کارمزدبری است     

  .رعکس اين نتيجه بدست می آيد که مبارزه با ستم عليه طبقه کارگر نبايد بنام برابری هدايت شودب
  

  انگلس و برابری
انگلـس بـه احتمـال ميـان        . بنظر می رسد که برخی قطعه ها و نوشته های انگلس اين نتيجه گيری را تأييـد نمـی کننـد                         

ايـن تمـايز را در مـتن هـای          . فرق قايـل بـود    » برابری مالکيت «يا  » تماعیبرابری اج «و  » برابری حقوقی «يا  » برابری سياسی «
از سوی ديگر، او . توصيف می کند) ۴(» برابری واقعی«در يک مناسبت انگلس کمونيسم را به مثابه ). ۳(مارکس هم می بينيم 

بری هنوز بنا بر محدوديت خـود بـا         برا« : به اقدام در تعيين ماليات برای کسب حق رأی می تازد و در برخورد به آن می گويد                 
 متنهـا،   -آنچه که علی رغم نابرابری ثروتمندان و بي چيزان برابری معنـی مـی دهـد                 . فاصله دارد » برابری ناب در برابر قانون    «

بـا  ). ۵(»  به کوتاه سخن، آنچه که ويژگی نابرابری به نام برابـری معنـی مـی دهـد                 -برابری در محدودة نابرابری عظيم موجود       
برابـری  «: از ايـن رو، او مـی گويـد        ). ۶(اينهمه، مارکس تأکيد می کند که برابری همواره مفهومی بطور اساسی سياسی اسـت               

گفتـه شـده اسـت کـه برابـری بطـور اساسـي           » ايدئولوژی آلمانی «در  ). ۷(» در جامعة بورژوايي وجود دارد    اکنون  واقعی مدنی   
  ).۸(انديشه ای بورژوايي و غير پرولتری است 

چنانچه نه يک انديشة برابری، بلکه انديشه های متعدد برابری وجود دارد، اثبات اين نکته که برابری بطور اساسی بورژوايی                     
توانـد چونـان     مفهوم های برابری مثل برابری صوری مالکان خصوصی در بـازار مـی            .  بيجا بنظر آيد   ديا پرولتری است، می توان    

اما من فکـر مـی کـنم کـه          . ن برابری پرولتری تلقی شود    وچهمي مانند ضرورت توزيع برابر ثروت       برابری بورژوايي و مفهوم هاي    
هـای اجتمـاعی     هدف مارکس عبارت از تأييد اين نکته است که انديشة برابری که به عنـوان وسـيلة ايـدئولوژيک بـه جنـبش                      

توانند به تدوين مفهوم های      پرولترها می . ستنيرومند تاريخی کمک کرده است و کمک خواهد کرد، انديشة برابری بورژوايي ا            
البته، از ديدگاه مارکس، انديشة برابری هنگامی که توسط جنبش کـارگری بکـار              . ای بپردازند که برای شان مفيد باشد       برابری

  .می رود، امری بی اعتبار، ناسودمند و مبهم است
ری پرداخت، جالب است که ما در نوشته هـای ا و واضـح تـرين         چون به نظر می رسد که انگلس به نوبة خود به مفهوم براب          

  ):۹(رااز نظر می گذرانيم » آنتی دورينگ«اين قطعة معروف . برهان بی اعتبار شدن آن را در خواست پرولتری می يابيم
 مثالً در جنگ - آغازين  مخصوصاً در حالت-يا اين خواست . از اين، خواست برابری در زبان پرولتاريا معنايي دوگانه دارد      « 

 واکنش طبيعی عليه نابرابری های فاحش اجتماعی، عليه اختالف و تباين ميان ثروتمنـدان و تهيدسـتان، اربابـان و                     -دهقانان  
 تنها در اين معنـا      -به اين عنوان، اين خواست فقط بيانگر غريزة انقالبی است و در اين معنا               . بردگان،  سيران و گرسنگان است     

و يا محصول خواست بورژوايي برابری است که خواست های کمابيش عادالنـه اش را از          . که مفهوم خود را پيدا می کند       است   -
و اين خواست با تصـيديق هـای خـاص سـرمايه داران همچـون وسـيله بـرانگيختن                   . آن بيرون می کشد و از آن فراتر می رود         

کند و از اعتبار     اين حالت در نفس خود مانند برابری بورژوايي عمل می          شوراندن کارگران عليه سرمايه داران بکار می رود و در         
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هر خواسـت برابـری کـه فراتـر     . در هر دو حالت، مضمون واقعی خواست پرولتری خواست از بين رفتن طبقه ها است      . می افتد 
  .»برود ناگزير در پوچی فرو می افتد

يشيم که او برای خواست های برابری خواهانه در جنـبش پرولتـری جـای                  اگر اين قطعه را به دقت نخوانيم می توانيم بيند         
.   بنظر می رسد که انگلس به تفسير اين خواست ها مبادرت می کند و حتی دليل هايی برای آنها مـی يابـد                        .واقعی قايل است  

تـری معنـايي دوگانـه    انگلس می گويد خواسـت پرول  . اما يک بررسی بسيار دقيق نشان می دهد که اين برداشت نادرست است            
» فقط ابزار غريزة انقالبی«و به اين عنوان » واکنش طبيعی عليه نابرابری های فاحش اجتماعی«  اين که، اين يک  نخست. دارد
امـا ايـن   . موافق است و جايي برای آن در جنبش پرولتری قايـل اسـت         » غريزة انقالبی «می توان تأييد کرد که انگلس با        . است

کامالً ممکـن    . آيد که ما چنين جايي در هر انديشه در خالل آنچه اين غريزه برای بيان خود يافته می يابيم                  نتيجه بدست نمی    
همانطور که بموقع خواهيم    . است که غريزة انقالبی در خالل انديشه های ناروشنی ابراز گردد که از اين پس از اعتبار می افتند                  

اين واقعيت که انگلس غريزة انقالبی را به مثابه يگانـه           . ديشه ای از اين نوع است     ديد، انگلس فکر می کند که برابری به دقت ان         
توجيه چنين خواست های برابری خواهانه درک می کند، اين نکته را به ذهن متبادر می کند که هيچ توجيه اين خواسـت هـا     

  . نمی گرددکه همچون يک مفهوم اخالقی يا تئوريک نگريسته می شود، از ايده آل برابری حاصل
     دوم اينکه، انگلس می گويد که خواست برابری پرولتری هنگامی گسترش مـی يابـد کـه مبلغـان بکوشـند بـا اسـتفاده از                          

اين مربوط به اين باور است که اينها ادعاهايي هستند که طبق آن             . ادعاهای خاص سرمايه داران کارگران را به هيجان درآورند        
  .ر برابر قانون، برابری از منظر دولت، برابری در بازار، حقی بشری يا به بيان ديگر چيز مطلوبی استبرابری بورژوايي، برابری د

     همچنين قابل درک است که انگلس در ارتباط با موضوع از اين قرار محتاط باشد که در چه مقياسی خواست هـای واقعـی            
باشند » کمابيش درست «گويد، چنين نتيجه گيری هايي می توانند        او می   (پرولتری می تواند از اين ادعاها نتيجه گيری شوند          

به هيچ وجه روشن نيست که انگلس راهکار تهييج کارگران را با استفاده از ادعاهای     ). » اند» بيشتر برای دراز مدت   «و به يقين    
مدافعان سرمايه داری يافـت، و      با اطمينان می توان در آن موضوعی برای برهان های صوری عليه             . سرمايه داران پذيرفته است   

به يقـين انگلـس   . آن در صورتی است که آنها بر پاية آنچه سرمايه داران می گويند به نتيجه گيری های نادرست مبتنی نباشد      
از اين رو،   . های جنبش پرولتری بکار روند     نمی انديشد که ارزش ها و ادعاهای بورژوايي می توانند بدون نقد برای تدوين هدف              

وقتی خواست پرولتری برابری از خواست های بورژوايي نتيجه می شود، در نفس خـود بنـا بـر برابـری                     : بی درنگ می افزايد   او  
معنی آن اين است که انگلس خواست پرولتـری برابـری را بـه حسـاب خـود در      . »عمل می کند و از اعتبار می افتد       «بورژوايي  

امـا او درسـت چنـد قطعـه         . م بورژوايي برابری به سود خود استفاده می کنـد         مقياس دقيق بکار می برد و بدين ترتيب از مفهو         
سرچشمه می گيرد و بطور اساسی برای دفـاع از ايـن            «    شرايط اقتصادی جامعه بورژوايي   «باالتر گفته است که اين مفهوم از        

برابری پرولتری بر مبنای مفهـوم       انديشيدن که او برای خواست های         اين پس دليل های کمی برای    ). ۱۰(شرايط بکار می رود     
معنی واقعی خواست پرولتری برابری در هر فرمولبندی عبارت از نـابودی            . بورژوايي برابری ارزش زيادی قايل است، وجود دارد       

با اينهمـه، خواسـت     . و اين به عقيدة انگلس مضمون واقعی و عقالنی هر خواستی از اين نوع را تشکيل می دهد                 . طبقه ها است  
بـرعکس، مسـئله    . از مفهوم برابری برای فرمول بندی اين خواست استفاده نشده اسـت           . دی طبقه ها خواست برابری نيست     نابو

انديشـه انگلـس ايـن اسـت کـه      . عبارت از خواستی است که در ارتباط با درک طبقاتی مارکسيستی فرملو بنـدی شـده اسـت               
ست در اصطالح های مفهومی ای که جايش را به اصـطالح هـای               ن خوا يزيرا ا . خواست برابری مبهم و معطوف به گذشته است       

پيش از آنکه اين تئوری وجود داشته باشـد و          . علمی تر و واقع گرايانه تر تئوری جامعه مارکس سپرده، فرمول بندی شده است             
ای حملـه بـه مناسـبات    بويژه در دوره ای که بورژوازی مترقی ترين طبقة اجتماعی بود، مفهوم برابری بهترين مفهوم موجود بر   

اما از اين پس ديگر جايي در جنبش پرولتـری بـرای مفهـوم برابـری يـا                  . بود) بخصوص مناسبات فئودالی  (ستمگرانه اجتماعی   
  .خواست هايي که در اصطالح هايش فرمول بندی شده وجود ندارد

نامه ای خطاب به اوگوست بيل در زمينه خواست              انگلس، ضمن تفسير برنامه گوتا، تقريباً همة اينها را در همان ارتباط در              
محـو هـر اخـتالف      «عبارت نابودی هر نابرابری اجتمـاعی و سياسـی بجـای            «: اظهار داشته است  » برابری اجتماعی و سياسی   «

معرفی جامعه به عنوان قلمرو برابری يک مفهوم يک جانبة فرانسوی است که بـه شـعار                 ). ۱۱(» طبقاتی بسيار ترديدآميز است   
زيـرا پاسـخگوی    . اين مفهوم در زمان و مکان خود دليل وجوديش را به همـراه دارد             . ديمی آزادی، برابری و برادری تکيه دارد      ق

.  از ما ناگزير به گذشـته تعلـق دارد  اما درحال حاضر مانند همة مفهوم های مکتب های اجتماعی پيش    . مرحله ای از تحول بود    



 ٦

اکنون اين مفهـوم جـايش را بـه مفهـوم هـای دقيـق تـری داده اسـت کـه                      . ی انگپزد زيرا در ذهن ها جز اغتشاش فکری برنم       
  ).۱۲(» پاسخگوی مطلوب تر واقعيت ها است

       
  »نقد برنامة گوتا«مارکس و توزيع در 

کـه اغلـب بـد      (ی او، بيشتر در نقـد يادشـده عليـه خواسـت             »نقد برنامة گوتا  «     جالب ترين بحث مارکس دربارة عدالت در        
ايـن خواسـت در     . وجـود دارد  ) ۱۳(» توزيع ثمره های کار ميان همة عضوهای جامعه با حقوق برابـر           «، در برنامة    )ميده شده فه

نخستين قطعة برنامه فرمول بندی شده، اما مارکس آن را موکول به بحث هنگام نکته سـنجی هـای اش در بـارة قطعـه سـوم              
او اينگونه عمل می کند، چون بنيادی ترين نقدش . محصول های کار است » منصفانه«يا  » عادالنه«کند که خواستار توزيع      می

  .از خواست های برابری توزيعی در برنامه انتقاد از مفهوم عدالت توزيعی به عنوان پايه خواست های طبقه کارگر است
به شيوة توليدی که بخشی از  ،يک سيستم توزيع به رابطة کارکردی اين سيستم      به مثابه        مارکس تأييد می کند که عدالت       

همانطور کـه  . کنترل مؤثر وسيله های توليد استدر عدالت بويژه کارکرد رابطه های اجتماعی . آن بشمار می رود، بستگی دارد 
هر توزيع چيزهای مورد مصـرف نتيجـة شـيوه ای           «: مارکس در مالحظه های نهايی اش پيرامون قطعة سوم برنامه گفته است           

اگر عنصـرهای توليـد     ) ۱۴. (»اما اين توزيع يک خصلت از شيوة توليد است        . يط توليد آن را قسمت کرده اند      است که خود شرا   
» تقسيم شده باشند، توزيع کنونی شئ های مورد مصرف از آن نتيجه می شـود              ) آنگونه که در شيوة توليد سرمايه داری است       (
)۱۵.(  

ور که مارکس در کاپيتال بيان کرده، عدالت معامله ها ميان عامل های توليد  چون همانط .      به عالوه، اين توزيع عادالنه است     
اين واقعيت که توزيع کنونی عادالنه اسـت، در         ). ۱۶(اين معامله ها با شيوة مسلط توليد بستگی دارد          » تناسب«يا  » تطابق«به  

آيـا بورژواهـا    : بيان شده است  » منصفانه«يا  » عادالنه«ت توزيع   سيادداشت های آغازين مارکس پيرامون برنامة گوتا دربارة خوا        
» منصـفانه «است؟ و در واقع آيا اين بر پاية شيوة کنـونی توليـد يگانـه تقسـيم                  » منصفانه«تأييد نمی کنند که تقسيم کنونی       

از يا بر عکس ايـن رابطـه هـای حقـوقی اسـت کـه       . نيست؟ آيا رابطه های اقتصادی بنا بر انديشه های حقوقی تنظيم شده اند        
مـارکس پـس از اثبـات ايـن مطلـب از ناروشـنی و ابهـام بيـان برنامـة گوتـا دربـارة                         . »های اقتصادی بوجود می آينـد؟      رابطه

 جانشـين مفهـوم مثبـت    السـال يک مفهوم مبهم است که به عقيدة    » محصول کار «. انتقاد می کند  » های کامل کار   محصول«
را ميـان فـرد فـرد کـارگران         » محصول های کار  «نخواند توانست مجموع    به عالوه، هيچ جامعة کمونيستی      . گردد اقتصادی می 
هـايی بـرای پـس     برای جانشين کردن وسيله های توليد، برای رشد توليد و سرمايه  «بايد مبلغ ها و سرمايه هايی       . تقسيم کند 

بـه هـيچ    ... ت و اهميـت شـان       يک ضرورت اقتصـادی اسـ     ... کسر اين ملغ ها     ... انداز يا بيمه در برابر حوادث در اختيار داشت          
  .»ترتيبی در ارتباط با عدالت تعيين پذير نيست

مدرسـه هـا، مؤسسـه هـای     : برآوردن نيازهای مشـترک «، »هزينه های اداری«لغ هايي را برای تأمين ب     عالوه بر اين، بايد م 
اصـول کامـل    «بدين ترتيـب    : س می گويد  مارک. پيش بينی کرد  » منابع الزم برای نگهداری از کارافتادگان     «بهداشتی و غيره و     

  ).۱۷(» به محصول جزيي تبديل می شود... کار 
چون » سوسياليست های عامی  «     هدف اصلی مارکس در تفسيرهايش دربارة قطعة سوم برنامه عبارت از سمتگيری توزيعی              

چگونـه وسـيله هـای مصـرف        مـارکس ضـمن ايـن بررسـی کـه           . ی ها است که خواست های برنامه را تدوين کـرده انـد            لالسا
. کنـد  به احتمال در جامعة کمونيستی آينده تقسيم خواهد شد، از سمتگيری يادشده انتقاد مـی              ) »های جزيي کار   محصول«(

 ضـروری   ثهنگام قرائت شرحی که مارکس دربارة توزيع کمونيستی ارائه می دهد، در نظر گرفتن مقصود کلی اش در اين بحـ                    
انی که بخاطر توفيـق نيـافتن در انجـام آن ايـن شـرح را خـارج از مـتن شـان قرائـت کـرده انـد و                      با اينهمه بسيارندکس  . است

در مقياسی که   » اصول عدالت توزيعی  «به عنوان   ) يا هنوز بدتر  (اند که مارکس آنها را به عنوان خواست های پرولتری            پنداشته
دهـد کـه مـارکس        در نظر گرفتن دقيق مـتن نشـان مـی          اما. توزيع سرمايه داری بايد با آن ها سنجيده شود، معرفی می کند           

انديشة او اين اسـت کـه   . در زمينة توزيع کمونيستی به دقت برای روشن گردانيدن عيب های آن مطرح می کند تحليل اش را    
، ) کندو بايد  هم تغيير( رشد می يابد، تغيير خواهد کرد هچون سيستم توزيع در سوسياليسم در مقياسی که شيوة توليد جامع     

يا به عنوان يکی از هدف های درازمدت جنـبش   )En soi(اگر جنبش کارگری شکلوارة توزيعی ويژه ای به عنوان هدف بخود 
  .هدف عام تشريح توزيع کمونيستی عبارت از نفی سمتگيری توزيعی به عنوان يک کل است. مطرح کند، سردرگم خواهد شد
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توجه کنـيم، مـی تـوانيم آن را بـه روشـنی             خوب   دربارة سومين قطعة برنامة گوتا            اگر به قطعه های پايانی تفسير مارکس      
  :تشخيص دهيم

تفاهم داشـته ام تـا نشـان        » تقسيم منصفانه «و  » حق برابر «و همچنين دربارة    » محصول کامل کار  «من مخصوصاً دربارة         «
زب مـا  بـه حـ  هـا  دريافت هـايي را در قالـب جـزم    دهم چه جنايتی مرتکب می شوند آنهايي که از يک سو می خواهند دوباره               

تحميل کنند که زمانی معنايي داشته اند، اما امروز ديگر جز لفاظی منسوخ بيش نيستند و از سوی ديگر، دريافت واقع گرايانه                      
غيـر آن انجـام   و اين به ياری ياوه های يک ايدئولوژی حقـوقی يـا   ... ای را که با زحمت زياد به حزب القاء شده، ضايع گردانند         

نخستين مرحلة جامعه   «با بخاطر سپردن اين نکته در ذهن، حال به تحليلی باز می گرديم که مارکس دربارة                 ). ۱۸(» گيرد می
آنچه ما اين جا با آن سروکار داريم، اين آن جامعة کمونيستی نيست که روی پايـه هـای خـاص                     «. کمونيستی بدست می دهد   

  ).۱۹(» س، جامعه ای است که تازه از سرمايه درای سربرآوردهخود رشد يافته است، بلکه برعک
که در لفافه گفته ايم که کارگران ) »عدالت توزيعی«هنوز کمتر با مفهوم   (     به عبارت ديگر، ما با يک شکلوارة ايده آل توزيع           

 و فرضـی پـيش بينـی کنـيم کـه            ما بيشتر می کوشيم بطور کلی     . آن را در جامعة کمونيستی برقرار می کنند، سروکار نداريم         
نتيجه ها، برای توزيع وسيله های مصرف، مالکيت جمعی وسيله های توليد در نخستين مرحله های اين مالکيـت جمعـی چـه                 

  . بودخواهد 
هـای   توزيع وسيله » در يک جامعة همياری مبتنی بر مالکيت مشترک بر وسيله های توليد           «     مارکس يادآوری می کند که      

  :اسب با سهم هر کارگر در کار خواهد بودمصرف متن
 درست معادل آنچه که به جامعه داده دريافت - پس از کسر و تفريق های انجام يافته -بنابراين، توليد کننده بطور فردی      «

 کار او فـراهم     او از جامعه حوالة ثابتی دريافت می کند که کميت         ... آنچه که او به جامعه داده مقدار کار فردی اوست           . می کند 
او با اين حواله از ذخيره های اجتمـاعی چيزهـای مـورد مصـرف را                ). تفريق انجام يافته برای تأمين بودجه جمعی است       (آورده  

  ).۲۰(» بقدر ارزش کميتی برابر کارش می ستاند
مطابقت خواهد »  برابر حق«مرحلة جامعة کمونيستی با      نخستين   :     بنظر می رسد که مارکس برنامة گوتا را تصديق می کند          

. بطور مشخص اين سيستم توزيع به هر کس حق برابر به وسيله های مصرف بر حسب سـهم برابـر در کـار خواهـد داد                         . داشت
عالوه بر اين، تحليلی که مارکس دربـارة توزيـع          . حق برابر در برابر کار برابر     : اصل توزيع آن می تواند اينگونه فرمول بندی شود        

مونيستی ارائه می دهد با خواست های برنامة گوتا با وجود بسيار مبهم و مغشوش بودن وجه مشترک دارد و         نخستين مرحلة ک  
» کميت کار«دهد که توزيع طبق      مارکس نشان می  . به عنوان يک راهنمای مفيد به برنامه ريزان آيندة چامعه خدمت می کند            

و » شـدت «مـارکس يـادآور مـی شـود کـه           . را چگونه بايد سـنجيد    » کميت کار «او به ما نمی گويد که       . هرکار انجام می گيرد   
او به هيچ وجـه نشـان   . بايد مد نظر قرار گيرد، اما هيچ وسيله ای برای سنجش اين دو عامل ارائه نکرده است                » مدت«همزمان  

يهی اسـت کـه   بـد . نمی دهد که چگونه نيروی کار متخصص يا آموزش ديده می تواند با نيروی کار غير متخصص مقايسه شود   
و بـه اجـرا درآوردن هـر        » حق برابـر در در برابـر کـار برابـر          «شيوه ای که اين مسئله ها مطرح می شوند، همزمان برای معنی             

مارکس چيزی بيش از طرح سادة يـک سيسـتم توزيـع ارائـه              . شکلواره توزيع که از اين اصل ناشی می شود، قطعی خواهد بود           
مـن  . ر کس باآن روبرو گردد، بکوشد شکلواره اش را مورد عمل قرار دهد، پاسخ نداده است               نداده و به مسئله های اساسی که ه       

می پذيرند، » اصل عدالت توزيعی«فکر می کنم کسانی که توصيف مارکس دربارة توزيع نخستين مرحلة کمونيسم را به عنوان               
ه همچنين تشخيص کم مايه شـان را در گـزينش           تنها در زمينة قصدی که مارکس از پيشنهاد آن دارد، اشتباه نمی کنند، بلک             

انتقاد از با اينهمه، ابهام توصيف مارکس مانع از تعقيب هدف خاص وی در . طرح های آرمانی عدالت اقتصادی آشکار می سازند 
 ديد برابـری     نمی شود؛ زيرا اين هدف بيانگر آن است که سيستم حق برابر در برابر کار برابر هر چند مبهم باشد، از                     برنامة گوتا 

شرح اجرای آن هر چه باشد، اين سيستم، با وجود ناگزيری در نخستين مرحلة کمونيسـم، جـايش    . اجتماعی بکلی ناقص است   
انديشة مارکس اين است که اين سيستم آشکارا ناقص اسـت؛       . را به مرحله های بعدی و پيشرفته تری می سپارد و بايد بسپارد            

حـق  «: اين سيستم در اين ويژگی با جامعة بورژوايي همداستان است         . است» برابری حقوق «ا  زيرا اين سيستم توزيعی مطابق ب     
قطعـة سـوم برنـامي گوتـا حملـه بـه کاربردهـای سوسياليسـتی                چون تفسير مارکس دربارة     . انجامد به توزيع نابرابر می   » برابر

در برابر کاربردهای سوسياليستی ايده آل      نيستی  وزيع کمو بنابراين، بحث های او دربارة ت     . های حق عدالت توزيعی است     مفهوم
  . است» برابری حقوق«توزيع مطابق با 
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     مارکس يادآور می شود که توزيع کمونيستی نخستين مرحلة کمونيسـم نـاقص خواهـد بـود نقـص آن بطـور مشـخص از                         
ری اسـت کـه عرضـه مـی کنـد،           حق توليد کننده به نسبت کـا      «در اين سيستم    . خاستگاه برابری خواهانه سرچشمه می گيرد     

فـرد  «بـا اينهمـه، چـون       ). ۲۱(» برابری اين جا مبتنی بر اين واقعيت است که کاربرد آن بر پاية وحدت مقياس مشترک است                
بلحاظ جسمانی يا اخالقی بر ديگری برتری دارد، پس در همان زمان کار بيشتری عرضه می کند يا می توانـد زمـان بيشـتری                         

در نخستين مرحلة کمونيسم توزيـع نـاگزير تـوزيعی نـابرابر      . »رابر يک حق نابرابر در برابرکار نابرابر است       حق ب «اين  . »کار کند 
اما حتی اگـر کـارگران در اسـتعداد کـار فـرق             . و بدرستی چنين خواهد بود؛ چون توزيعی مطابق با حق برابر است           . خواهد بود 

 چـون   .انه همواره ناقص خواهد بود و باز همان وضـع را خواهـد داشـت              نداشته باشند، اين سيستم توزع از ديدگاه برابری خواه        
، يکی بـيش از ديگـری فرزنـد دارد،    »رده و کارگری ازدواج نکرده     ک کارگری ازدواج «. بدرستی توزيعی مطابق  با حق برابر است       

» ق بايد نه برابر، بلکه نابرابر باشـد       برای پرهيز از همة اين عيب ها، ح       . يکی غنی تر از ديگری است     [...] در باربری کار    . الی آخر 
سـهمی بـه کـار برابـر     که  حق برابر در برابر کار برابر، حتی هنگامی         . کارگران از حيث نيازها و تکفل هايشان متقاوت اند        ). ۲۲(

  .اضافه شود، موجب اجابت نابرابر نيازها و رفاه نابرابر می شود
مارکس تصريح می کند کـه سيسـتم        . شده موضوع های بحث و بررسی اند           برخی دليل ها که اين جا توسط مارکس اقامه          

بدون شک، اشخاصی   . ، ناموفق است  نتوزيعی که او آن را شرح داده، در توضيح نابرابری های ثروت و اجابت نيازهای ناشی از آ                 
 بی کم و زياد به مثابه آنچه عدالت آن در مخالفت با اين موضوع  وجود دارند، آنها می توانند اصل حق برابر در برابر کار برابر را              

 که مارکس خـود را  من فکر می کنم.  ناراحت نشوندنرا می طلبد، بپذيرند و از توزيع نابرابر ثروت و احساس رضايت ناشی از آ   
طرح کند نتيجه های نابرابر اين توزيع عيـب هـايي هسـتند کـه در نفـس خـود او را ملـزم        مذيحق می داند که اين موضوع را  

. سازد که برابری خواهان آشتی ناپذير را که در حقيقت بايستی از هر نوع نابرابری برآشفته شوند، مورد خطـاب قـرار دهـد                     می
در اين صورت نمی توان، از آنها انتظار داشت که همزمان ثروت برابـر و اجابـت                 . نمی توان از هر حيث برابری خواه منطقی بود        

مايلم فکر کنم کـه او      . بدليل سامانی که مارکس در چارچوب آن نقدهايش را ابراز می دارد           . دبرابر نيازهاي شان را داشته باشن     
اونابرابری ثروت را در صورتی که نيازهای اجابت نشده فرد بخود رها نگردد، بعنـوان               . عميقاً از برآوردن نابرابر نيازها ناراحت بود      

زيرا بنظـر مـی رسـد کـه         . ای قطعی دربارة اين موضوع اشتباه است      البته، به احتمال، گرفتن نتيجه ه     . يک عيب نمی نگريست   
ناراحـت  بـرای  پذيرد که مهم نيست کـدام نـابرابری       مارکس با ديدی بشر دوستانه عليه رابری خواهان استدالل می کند و می            

  .اين فرضيه بسهم خود بيشتر پيش پا افتاده است. کردن آنها کافی است
های  قادی که مارکس از نخستين مرحلة جامعة کمونيستی بعمل می آورد، اين است که نتيجه              تان     با اينهمه، موضوع اصلی     

او حتی بنفع اين تز متناقض دليلـی کلـی ارائـه            . نابرابر آن دقيقاً مطابق با اين واقعيت است ک اين توزيع بنا بر حق برابر است               
چنانچـه نـابرابر    (اما افـراد نـابرابر      . ک واحد اندازه گيری باشد    حق در طبيعت خود فقط می تواند مبتنی بر کاربرد ي          «: درمی دا 

بنا بر يک واحد مشترک، بهمان اندازه که آنها را از يک زاويه می سـنجيم، و آنهـا را تنهـا در يـک       ) نبودند، افراد متمايز نبودند   
نگـريم و از بقيـه انتـزاع         يگـر مـی   جنبة معين، مثالً در وضعيت کنونی درک می کنيم و فقط به عنوان کارگر و نه هيچ چيز د                  

  ).۲۳(» بنابراين، مثل هر حق اين يک حق نابرابر در مضمون خود است... کنيم، قابل اندازه گيری اند  می
 در کمونيسـم         به هميت ترتيب، حق برابری که بر بازار بورژوايي چيرگی دارد، بطور منظم به نابرابری می انجامد، حق برابر                  

بنظر می رسد که مارکس می پنداشت که اين موضوع به خود طبيعت حق برابر          . نيز به نابرابری های ناخواسته منجر می گردد       
  .مربوط است و هر سيستم توزيع مبتنی بر هر حقوق ناگزير نقص های مشابهی دارد

که طبق آن افراد متفاوت در رابطة  را ليپنيتس قبول ابلق     به يقين اين نتيجه گيری مبالغه آميز است؛ حتی هنگامی که تز 
معين بايد نابرابر باشند، به عنوان يک آزمون بپذيريم، اين نتيجه بدست نمی آيد که يک سيستم مبتنـی بـر حـق برابـر بايـد                           

شند که در آن هـا افـراد        نتيجه های نابرابر داشته باشند؛ چون ممکن ا ست اتفاق بيفتد که حقوق برابر بر رابطه هايي استوار با                  
بنظر می رسد که . از اين قرار آيا می توان سيستمی با حقوق برابر ترکيب کردکه نتيجه های نابرابر نداشته باشد. نابرابر نيستند

در عوض، آنچـه را     . اين مسئله واقعيت است و بنا بر برهان انتزاعی از نوع برهانی که مارکس ارائه می دهد، تصميم پذير نيست                   
رهان مارکس روشن می گرداند، اين است که تضمينی وجود ندارد که يک توزيع طبق حقوق برابـر يـک توزيـع برابـر در هـر                   ب

شکلوارة توزيعی مـی توانـد بـه هـر شـخص            . ديدگاه جز ديدگاهی است که در نفس خود بر پاية حقوق برابر تصريح شده است              
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البتـه ايـن شـکلواره      . ای مصـرف بدهـد کـه جامعـه آن را در اختيـار دارد              حقی برابر کار برابر، يا حتی سهم برابر در وسيله هـ           
  .تواند اجابت  برابر يا رفاه برابر را تضمين کند نمی

باشد؟ جرا نمی تـوانيم بطـور ذهنـی         » يکسويه«آنها می پرسند چرا حق برابر بايد        .      برابری خواهان بايد شکاک باقی بمانند     
ا همة جنبه های وضعيت درآميزيم؟ آنها می توانند تأييد کنند که مارکس قبالً به چنين کـاری                  دريافت مان از حقوق برابر را ب      

دست زده است؛ زيرا بنظر می رسد  که او اصل برابری ثروت را بر اصل حق برابر در برابرکار برابر و اصل اجابت برابـر نيازهـا را                           
 ناسازگار نيست، بلکه فقط بـا درک معـين از آنچـه کـه بايـد برابـر           او با مفهوم حق برابر    . بر اصل برابری ثروت ترجيح می دهد      

   .گردد، مخالف است
     من فکر می کنم که اين پاسخ اشتباه است و در آغاز، تئوری اجتماعی مارکس در پيوند با دريافت هايش از آنچـه  کـه بـا                            

ب اين انکار را می دهد که مـا در وارد کـردن             اهد داشت، به او دليل های مناس      وتوزيع در نخستين مرحلة کمونيسم شباهت خ      
اصل توزيعی که مـارکس بـرای ايـن    . ا برابری اجابت در نخستين مرحلة جامعه کمونيستی آزاد باشيم     ياصل های برابری ثروت     

 کارکردی از رابطه های اجتمـاعی       ،توزيع.  اصلی است که سطح رشد اقتصاديش ديکته می کند         اجامعه ترجيح می دهد، آشکار    
مارکس فرض می کند که در نخستين مرحلة کمونيسم مسئله عبـارت از حـق برابـر در                  . ست که توليد در آن سامان می يابد       ا

  .هر قدر اين توزيع ناقص باشد، سيستمی است که اين جامعه بايد آن را بپذيرد. برابر کار برابر خواهد بود
نه که از جامعه سرمايه داری پس از زايـش طـوالنی و دردنـاک               اين نقص ها در نخستين مرحلة جامعة کمونيستی، آنگو             « 

» حق هرگز نمی تواند فراتر از وضع اقتصادی جامعه و درجة تمدنی باشد که با آن در پيوند است    . سربر آورد، امری ناگزير است    
)۲۴(.  

  
  برابری توزيع و برآوردن نيازها

هميشـه در مضـمون خـود       » حق برابـر  « که او تصديق می کند که         هنگامی ،     جدا از تئوری اجتماعی مارکس، فکر می کنم       
است، روی پاية محکمی تکيه می کند، با وجود اين، مگر اين معنا را بدهد که حقوق برابر اعم از اينکه طبتعـت شـان             » نابرابر«

کـه بـه سـهم معينـی از         اسـت؛ هنگـامی     دها  اهر چه باشد، هميشه در اصل، حقوقی با سهم های برابر در برآوردن نيازها يا نه               
يلم در برابر ديگران بتوانم درحدود معينی بدون توجه به نتيجه های رفتارم از اين سهم به نفع                  اهای مصرف حق دارم، م     وسيله

بويژه هرگاه به سهم معينی از ايـن ثـروت هـا حـق دارم               . اين چيزی است که داشتن حق معنی می دهد        . ديگری استفاده کنم  
ق بنا بر قاعده های مبادلة کاالها يا بنا بر سهم من از کار در جامعه يا بنا بر شکلواره ای که ثروت هـا را                          فرض کنيم که اين ح    (

پس نمی تواند اين اتفاق بيفتد که خواست مـن از ايـن             ) بطور برابر بين همه عضوهای جامعه تقسيم می کند، معين می گردد           
 در چنين شرايط اين سهم از وسيله های مصرف نيازهـايم را بـرآورد يـا                 سهم مخالف يا زيانمند نسبت به اين واقعيت باشد که         

هر سيستم توزيع حقوق بنا بر طبيعـت خـود بـا ديگـر شـرايط                . رفاهی برای ديگران برتر از آنچه سهم شان است، فراهم سازد          
نتيجة نهايي اين . تأثير متقابل دارد) ادهای افر  استعدادها، نيازها و امکان-» و بنا براين، محتمالً نابرابری ها «-مثل تفاوت ها (

افراد همواره بايد نتيجه نه تنها حقوقی که آنها دارند، بلکه همچنين نتيجـه           يا رفاه قياسی    ) نيازها(تأثير متقابل ثروت يا اجابت      
يز می سازد،   روشی باشد که آنها برای تحقق حقوق شان و ديگر شرايط که وضعيت يک فرد معين را از وضعيت فرد ديگر متما                     

هرگاه بتواند . يا رفاه را تضمين کند) نيازها(هيچ سيستم حقوقی نمی تواند در نفس خود تقسيم برابر اجابت            . انتخاب می کنند  
) حقوق در قبال سهم معينـی از ثـروت هـا يـا وسـيله هـای مصـرف       (آن را تضمين کند، حقوقی که به اين سيستم تعلق دارد            

ی چنين توزيع برابر را مختل می سازد، مورد ريشخند قرار گيرد و عمـل ايـن مختـل کـردن بايـد                       تواند در هر بار که اجرا      می
البته حقوقی را که بتوان با اين دليل ها ريشخند کرد به هيچ وجه حقوق نخواهد . بعنوان دليل کافی ريشخند کردن آنها بيارزد  

  .بود
گر نتيجه های اجرای حق من تا آن اندازه برای ديگران زيانمند            ا.      بديهی است که هيچ حقی به کلی بی قيد و شرط نيست           
امـا  . نطور که ميل دارم استفاده کنم     آمن می توانم از مالکيت ام       . باشد، بجاست تصريح کنم که ديگر دارای چنين حقی نيستم         

 فکر می کنم کـه   مننهمه اي اب. نه به صورتی که کنشی مثل آزاد کردن گازی باشد که هوای تنفس ديگران را مسموم می کند                 
. استثناهايي از اين نوع وجود د ارد که تنها در مورد نتيجه هـايی کـه همزمـان غيرعـادی و بـدفرجام انـد، قابـل قبـول اسـت                              
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پذيرفتنی نيست که من از داشتن حق سهمی از ثروت اجتماعی که آن را به ترتيب ديگری در اختيار دارم، تنها به ايـن دليـل                          
يـا رفـاهی زيـادتر از       ) نيـاز (که اين سهم از آنچه ديگران دارند زيادتر است، يا اينکه اين سهم مقدار اجابت                ساده صرفنظر کنم    

  ).۲۵(آنچه که سهم شان برای شان تأمين می کند، فراهم آورد 
يا ) نياز(ابت      البته، با همة ايرادی که می گيرند، با اطمينان می توان گفت که هر شخص حق سهم برابر از خوشبختی يا اج               

مسـئله در   . آری می توان چيزهايي از اين قبيـل گفـت         . رفاه دارد و هيچکس حق سهمی از اين ثروت ها بيش از ديگری ندارد             
هـای مـورد     افراد می توانند به سهم معينی از چيزها مثل پـول و ثـروت             . صورتی از اين قرار است که آنها حامل معنايي باشند         

ا حتی می توانند مانند باندی که در تقسيم برابر غنيمت به توافق می رسد، حق سهم برابر داشته                   آنه. مصرف حق داشته باشند   
سـهم  . و رفاه در صورتی که آنها بتوانند اندازه گيری شوند، نمـی تواننـد بطـور مسـتقيم توزيـع شـوند                     ) نياز(اما اجابت   . باشند

نيازها، ميل های فرد و روشی که او بـه سـليقه و اختيـار خـود از                   (چيزهايي که آنها را در اختيار داريم، بيش از ديگر عامل ها           
  .به ثروت هايی بستگی دارد که به آنها اختصاص می دهند) ثروت ها استفاده می کند و غيره

هـای   باشد که بـه ثـروت  يا رفاه دقيقاً بايد حق دريافت سهم از منابعی    ) نياز(     يک حق سهم برابر حقيقتی در زمينه اجابت         
فرضيدن چنين حقی، فرضـيدن مـوردی   . يا رفاه می انجامد، اختصاص داده شده است  ) نياز(يادشده که در واقع به اجابت برابر        

يعنـی اجابـت    .  حق داريم، وجود نخواهـد داشـت       جدا از نتيجة نهايي توزيع منابع     که  است که در آن وسيلة تعيين کردن آنچه         
يـا رفـاه    ) نيـاز ( مستقل از بررسی مفصل نتيجه های توزيع معين وسيله های اجابـت              .ندافراد دار که   واقعی   یينسيا رفاه   ) نياز(

حتـی اگـر شـکلواره      . وسيله ای وجود ندارد که بدانيم آيا از حق خود سود جسته ايم يا از آن تخطی يا آن را نقض کـرده ايـم                        
ی نمی تواند باشد، بخاطر اينکه هيچ فرد نمـی          اين شکلواره حقوق توزيع   . توزيعی ای بيابيم که نتيجه های مطلوب داشته باشد        

) نيـاز (تواند روی حق سهم اعطاء شده در اين شکلواره اصرار ورزد، مگر اينکه اين شکلواره در توليد مداوم توزيع درست اجابت                      
  .ار آوردالبته اين شکلواره توزيع هرگز نمی تواند در نفس خود تضمين کند که اين نتيجه را بب. يا رفاه کامياب باشد

يا رفاه و يا چيزهايي از اين نوع دارد، فکـر مـی کـنم  آنچـه     ) نياز(     هنگامی که می گويند هر شخص حق سهم برابر اجابت       
نه اي است که سيستم توزيع معينی بتواند پيدا شود کـه در واقـع هميشـه             ياآنها در واقعيت انجام می دهند، بيان آرزوی پارسا        

البته، اين مسئله ای است که الزم می آيد بدانيم          . ری از ثروت ها فراهم می کند که مناسب اوست         برای هر کس سهم های براب     
هنگامی کـه مـارکس     . فکر می کنم  . که آيا شرايط زندگی بشری هرگز اجازه خواهد  داد که چنين سيستمی امکان پذير باشد               

  . کند امکان عملی چنين سيستمی را نفی میهر حق برابر يک حق نابرابر در مضمون خود است، در حقيقت : يدمی گو
نی که ميل دارند مارکس را به مثابه يک برابری گرا ارزش يابی کنند، می توانند دربارة اين موضوع دليل بياورنـد کـه                   اکس      

ر به توزيـع    هر چند مارکس عليه برابری به عنوان حق استدالل کرده، اما چون او روی اين واقعيت تکيه می کند که حقوق براب                     
مخصوصـاً او   . نابرابر برآوردن نياز می انجامد، از اين طريق ترجيح خاص خود را نسبت به برابری به مثابه هدف نشان می دهـد                     

با اينهمه، اين نتيجه گيـری نادرسـت   . نشان می دهد که به جامعه ای گرايش دارد که در آن توزيع مبتنی بر اجابت برابر است           
ديده ايم هنگامی که مارکس اجابت نابرابر را به مثابه نقص توزيع بر             .  آن منتهی می شود، معتبر نيست      است و استداللی که به    

آنگونه که پذيرفتنی «اما حتی اگر .  در برابر برابری گرايان دفاع کند ad huminemپاية حق برابر تلقی می کند، می تواند از 
. ردد که بايد دارويي برای اين نقص در ارتباط با برابری گرايان ابداع کرد             او خود چنين بينديشد، اين نتيجه عايد نمی گ        » است

اما اين نتيجه بدست نمی آيد که بايد کاری برای برابر کـردن انجـام      . نابرابر باشد ) نياز(شايد اين نشانه خوبی نيست که اجابت        
  .داد

  .جامعة کمونيستی دارد، نمايان نمی گردد» یمرحلة عال«     مفهوم برابری هرگز در بينش جسورانه ای که مارکس از 
، هنگامی که کـار تنهـا       ... در مرحلة عالی جامعة کمونيستی، هنگامی که قيد تبعيت افراد در تقسيم کار از ميان برخيزد                      «

روهای مولد ستين نياز جامعه تبديل می شود، هنگامی که با رشد متنوع افراد نيخوسيله زيستن نيست، بلکه در نفس خود به ن        
نيز رشد می يابند و همة منبع ثروت جمعی به وفور جهش می کند، آنگاه تنها افق محدود حقوق بورژوايي قاطعانه در نورديده                       

» از هر کس باندازة استعدادهايش و به هر کس به اندازة نيازهايش           «:  می شود و جامعه می تواند روی پرچم های خود بنويسد          
)۲۷.(  

را درست بخاطر اين کـه  » اندازة نيازهاي اشبه از هرکس به اندازة استعدادهاي اش و به هرکس  «لويی بالن مارکس شعار        
در هيچ ديدگاهی مساوی مطرح نمی کند، بلکه آنهـا را بيشـتر بطـور       او افراد را    . شعاری برابری گرايانه نيست، انتخاب می کند      
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می توان گفت که اين شعار دست کم ايجـاب   .  و استعدادها مطرح می کند     فردی، يعنی هر يک را با مجموع گوناگونی از نيازها         
اما من فکر می کنم که اين نادرست است؛ مگر اينکه معنی آن اين باشد که . می کند که نيازهای افراد به تساوی برآورده شوند

ری خواه اسـت، چـون سـرانجام زمـانی          وانگهی می توان گفت که مرگ هولناک براب       . همة نيازهای افراد واقعاً برآورده می شوند      
  .مرگ گريبان همه را به تساوی می گيرد

برابری گرايان  . در برابر آنچه که بواقع در ذهن داريم برآورده نشدن برابر است، مناسب تر است              » اجابت برابر «     حرف زدن از    
يط که بنا بر آن بقدر کافی منابع بـرای بـرآوردن   اغلب به توزيع برابر به عنوان روش عادالنه و بشردوستانه بررسی کمبود و شرا       

اين انديشه عبارت از اين است که اگر کمبـود بطـور همگـون ميـان افـراد رواج دارد،                    . هرکس وجود ندارد، انديشيده اند    ) نياز(
 مـن بـاخبرم     و در هيچ جای ديگر تا آنجا که       » نقد برنامة گوتا  «انديشة مارکس در    . هيچکس خيلی زياد از آن آسيب نمی بيند       

به عقيدة مارکس، مسئله جامعة بورژوايی اين نيست که کمبود در آنجا بی قاعده توزيع شده، بلکه مسئله بيشتر                   . چنين نيست 
ای وجود دارد که سـودها را        از اين قرار است که کمبود در جايي وجود  دارد که به هيچ وجه ناگزير نيست؛ زيرا در آنجا طبقه                    

  .بلعد  الزم می سازد، میر اکثريت را دستخوش فقر مصنوعی و غيبا تکيه بر سيستمی که
حتی در کمونيسـم،    » نابرابری ها «و  » نقض ها «بنظر واضح می آيد که مارکس عقيده دارد که          » نقد برنامة گوتا  «     بر اساس   
پس از  . وجود خواهد داشت  » جهش کند «کافی برای برآوردن کامل نيازهای هر فرد        » منابع ثروت تعاونی با وفور    «تاز مانی که    

سيستم توزيع ثروت های کمياب ديگر الزم نخواهد بود؛ چونکه ثروت ها ديگـر کميـاب نخواهـد      آن روز، البته برابری به عنوان       
  .بود

حـق  «نقـد او از     .      به عقيدة من واضح است که مارکس برابری اجتماعی را به مثابه چيزی در نفس خود خـوب نمـی نگـرد                     
يک روش سرشتی يا بطور ذاتی خوب در يک شکلواره حقـوق برابـر، بـه              » درستی«جاب می کند که او آن را به عنوان          اي» برابر

مارکس توزيع برابر در برابر کار برابر را در نخستين مرحلـة کمونيسـم تـرجيح مـی                  . ترتيب معينی که ساخته شده تلقی نکند      
يده آل است، بلکه بخاطر اينکه عقيده دارد که اين توزيع است که از مالکيت   البته نه به خاطر اينکه اين شکلوارة توزيعی ا        . دهد

. جامعة کمونيستی جامعه ای بدون طبقه ها خواهد بـود         . جمعی وسيله های توليد در نخستين مرحله های آن نتيجه می شود           
به عالوه مـارکس بـه مـا      .  می انگارد  را به مثابه يک روش مبهم و منسوخ بازنمود هدف محو امتيازهای طبقاتی            » برابری«اما او   

بنظـر  . نمی گويد که او از اين رو موافق محو جامعة طبقاتی است که عقيده دارد جامعة بدون طبقه ها بطور ذاتی خوب اسـت                        
من اين فرضيدن بيشتر هماهنگ با روح کلی انديشة مارکس است که او از اين رو با محو طبقه ها موافق است که فکر می کند 

  .ه چيز ديگری که او برای آنها به عنوان توسعة آزادی انسان، رفاه، همبود و رشد فردی ارزش قايل است، می انجامدکه ب
است که سطح زندگی هم شکل را به همه کـس           » کمونيسم ابتدايی «به  » حسرت آلود «     مارکس منتقد بسيار جدی تمايل      

اين نوع کمونيسم نه تنها موفق نشـد        « : او می گويد  .   تحميل می کند    انگاشتهپيش  با برابر کردن از پايين بر پاية حداقل از          ... 
ترديدی نيست که بخشی از آنچه که مـارکس  ). ۲۸(» از مالکيت خصوصی فراتر رود، بلکه حتی هنوز با آن برخورد نکرده است    

البته، روشـن اسـت کـه بـه     .  گردداست که پيشرفت انسان را مانع می» پيش انگاشته«را اينجا ناراحت می کند، سطح زندگی    
  .در پی آن بود، خاصيتی نيست که نقض های طرح اش را جبران کند» کمونيسم ابتدايي«عقيدة او برابری اجتماعی که 

  
  نقش برابری در مبارزه با ستم

شـود،   و هدايت می       فکر می کنم که مسئله از ديدگاه مارکس عبارت از اين است ک ه مبارزه هايی که بنام برابری رهبری                     
مـورد  . چون مارکس به انديشه برابری در ايـن خصـوص کـم اعتنـاء بـود     . نقش ناچيزی در رهايي طبقه کارگر ايفاء کرده است   

خاص اين برابری که در خواست بورژوازی در برابر نهادهای فئودالی بود و در پرتو آن به پيروزی رسيد، نه فقط به رهايی طبقه                    
هـای صـوری نقـش       عالوه بر اين، نـابرابری    . ه يکی از وسيله های اساسی ستم بورژوازي نسبت به اوست          کارگر کمک نکرد، بلک   

اگر کارگران مزدبر به عنوان افراد فرودست در برابر طبقه های بسيار دولتمنـد و بهتـر   . مهمی در حفظ اين ستم ايفاء نمی کند    
وع پيشداوری ها و تبعيض ها هستند، اين علت اساسی ستم بـه طبقـه               تعليم يافته مطرح اند و اگر آنها در ارتباط با اينان موض           

کارگر نيست، بلکه تنها نتيجة فرعی شيوة زندگی از حيث مـادی و معنـوی بـه فقـر کشـيده شـده اسـت کـه در آن وضـعيت             
رابـر دولـت و حتـی       واقعيت يابی برابری صوری، برابری در برابر قانون، برابـری در ب           . اقتصادی کارگران عليه آنان عمل می کند      
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در عوض، آنچه ضروری است، سازماندهی طبقه کارگر بمنظور بهبود          . برابری معامله در بازار وضع کارگران را بهبود نمی بخشد         
در تئـوری مـارکس تـدبيرهای       . هـای توليـد اسـت      قدرت مذاکره کارگران و به احتمال زدودن کنترل سرمايه داران بر وسـيله            

محـدود  : ايـن تـدبيرها بيشـتر عبارتنـد از    . ی کارگران، بطور کلی بنا بر طبيعت برابر گرايانه اسـت      حقوقی و سياسی مساعد برا    
کردن وسيله هايی است که طبقه سرمايه دار بوسيله آن نيروی کار را استثمار می کند و سود جستن بورژوازی از اين استثمار                       

. ارة علت ها و چاره های ستم به طبقه کارگر حق دارد، جدل کرد             می توان در اين باره که آيا مارکس درب        . را دشوارتر می سازد   
ها در لوای برابری و حتی برابری حقـوق در مبـارزه عليـه        من فکر می کنم، آنچه کمتر قابل بحث است اين تز است که مبارزه             

در انگلسـتان و    غيرسـفيدها   . اسـت  شکل های ديگر ستم اجتماعی مانند ستم نژادی و جنسی کاميابی های چشـمگير داشـته               
آنها هنوز به حمايت در برابـر تبعـيض هـای نـژادی در            . اياالت متحد هنوز بايد به برابری کامل در نگرش های دولت نايل آيند            

زنان هنوز در برابر قانون به عنوان انسان برابر با مردان شناخته نشـده و بـه   . قلمروهايي چون آموزش، مسکن و شغل نياز دارند      
، مخصوصاً در قلمروهای اشتغال در معرض تبعيض منظم قرار دارنـد و بـا رفتـار ظريـف و حسـاب شـده در             شيوه های مختلف  

می کنند و در برابر کارهای هم ارزش و برابـر نسـبت بـه مـردان حقـوق              نبرخی حرفه های بسيار با اهميت و پردرآمد راه پيدا           
بود وضع غيرسـفيدها و زنـان انجـام گرفتـه و هنـوز کارهـای          در پرتو برابری کارهای زيادی برای به      . کمتری دريافت می کنند   

البته، اين انديشه که در صورت زدوده شدن اين نابرابری ها، سـتم نـژادی يـا طبيعـی از      . زيادی وجود دارد که بايد انجام گيرد      
ر زدودن ايـن سـتم هـا در     از اين رو، در مبارزه با ستم نژادی و جنسی قرار دادن شـعا             . قع گرايانه است  اميان برمی خيزد غير و    

  .صدر آماج ها، نامعقوالنه نيست
     فکر می کنم که شايد مارکس در ارزش يابی اش از انگار برابری در تطبيق با توجه بسيار انحصاری بـه سـتم عليـه طبقـه                           

 دگرگـونی    او از اين جهت چنين عمل می کند که می پنداشت ستم طبقاتی بطـور کلـی کليـد                   .کارگر دچار اشتباه شده است    
مبارزه طبقاتی محرک نهايي تـاريخ      «: تاريخی است و مبارزه بين بورژوازی و پرولتاريا کليد پويايي تاريخی در عصر حاضر است              

بـه  ). ۲۹(» است و بويژه مبارزه طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا به مثابه اهرم مهم انقالب اجتمـاعی مـدرن بشـمار مـی رود                      
اسـتعمار  . ده است ستم ملی يا نژادی را در ارتباط با کارکرد آن در جامعه سرمايه داری توضيح دهـد    عالوه مارکس اغلب کوشي   

و بدين ترتيب شکل بندی سرمايه را ممکـن  . به عنوان وسيلة تمرکز ثروت در دست طقه های رهبری کنندة اروپا بکار می رود        
از ايـن رو،    . ف ايرلندی ها طبقه کارگر را متفرق مـی کنـد          پيشداوری ملی و مذهبی کارگران انگليسی بر خال       ). ۳۰(» می سازد 

بورژوازی انگليس نه تنها از فقر ايرلند که طبقه کارگر انگليس را با مهاجرت اجباری ايرلندی های فقير احاطه می کند، سود                      «
 انـدازه ای قابـل قبـول        مارکسيست ها به شـيوة تـا      ). ۳۱(» جسته است، بلکه پرولتاريا را به دو اردوی خصم تقسيم کرده است           

انگلس حتی در زمينـة توضـيح طبقـاتی         . »توضيح مشابهی از کارکرد نژادگرايی سفيدها در سرمايه داری معاصر ارائه کرده اند            
  ).۳۳(» ن سرچشمه های ستم جنسی کوشيده استيدربارة نخست

 نمی آيد که ستم نژادی يا ستم ملی شکل های                با اينهمه، حتی اگر همة اين آموزه ها را بپذيريم همواره اين نتيجه بدست             
شايد که اين آموزه ها می فهمانند که محو ستم طبقاتی محود ديگر شکل هـای سـتم را بـا محـو                       . سادة ستم طبقاتی هستند   

حتی اگر چنين باشد، اين نتيجه بدست نمی آيد که مبـارزه بـا سـتم جنسـی،                . بخشی از پاية اقتصادی شان آسان خواهد کرد       
ی يا ملی ضر ورت اش را در نخستين مرحله های جامعة کمونيستی که تکيه بر ميراث اخالقـی و فکـری جامعـة قـديم را                         نژاد

به هيچ وجه نبايد از آن نتيجه گرفت که ما به مبارزة هماهنگ با اين شـکل هـای سـتم در             . ادامه می دهند، از دست می دهد      
پس اگر ما بـه چنـين مبـارزه نيـاز           . ی اگر با آن پيوند يافته باشد، نياز نداريم        جامعة بورژواي متمايز از مبارزة طبقه کارگر، حت       

که در نفس خود در جنبش طبقه      ) مانند برابری (داريم، در اين صورت می توان در آن جايی ولو اندک برای انديشه های معين                
 به تکميل شناخت اين واقعيت نـدارد کـه   فکر می کنم که ارزش يابی مارکسی برابری نياز        . کارگر به سنجش در می آيد، يافت      

مبارزة طبقه کارگر يگانه جنبش ترقيخواه اجتماعی نيست و مفهوم برابری می تواند نقش مثبت در مبارزه با ستم که در خارج                 
شناخت اين موضوع ها به تکميل و توسعة مفهوم هـای مـارکس و              . از جنبش کارگر به معنای دقيق آن جريان دارد، ايفاء کند          

اين ضرورتاً به معنی ترک برخـی آمـوزه هـای           . ولی به اصالح و تجديد نظر کردن در آنها منتهی نمی گردد           . انگلس می انجامد  
عالوه بر اين، اين به تکميل يا توسعة مفهوم های مارکس به ترتيبـی کـه مـالزم بـا روح مارکسيسـم در                    . مثبت مارکس نيست  

  .دينفس خود است، نيانجام
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ن اگر الزم است جايي برای مفهوم برابری در مارکسيسم قايل شد، بايد دقت کـرد کـه آمـوزه هـای اخالقـی در                              با وجود اي  
نبايد تصـور کنـيم کـه برابـری در برابـر قـانون،              . زمينة حق عدالت که مارکس به وضوح آنها را نفی می کند، داخل آن نگردد              

زار چيزهايي هستند که بايد از اين جهت مطالبه شـوند کـه بطـور ذاتـی                 موقعيت برابر در برابر دولت يا برابری داد و ستد در با           
اگر آنها در خود طلبيدن اند، بخاطر اين است که طلبيدن آنها در شرايط معين تاريخی باعـث                  . خوب يا در اصل درست هستند     

ه محو نابرابری ها بـا محـو        به هيچ وجه نبايد دچار اين توهم شويم ک        . پيشرفت منافع گروه های ستمديده اجتماعی بوده است       
ن رونـق مـی گيـرد،    آمارکس در اين باره که ستم بورژوايي به پرولتاريا در متن عدالت بورژوايي و برابری ويژه           . ستم يکی است  

 ضـمانت هـای برابـری داد و سـتد و وضـعيت سيسـتم                ،يا اسلوبی مارکس می پنداشت که برابری صوری       . برداشت تندی دارد  
از ايـن   .  نفس خود بتواند از افراد در برابر موقعيت منظم افراد از منافع افراد ديگر حراست کند، وجود ندارد                  حقوقی برابر که در   

  .کل همواره بالقوه نابرابری در مضمون استشبرابری در . روست که حق برابر همواره بطور ضمنی يک حق نابرابر است
 برای برابری اجتماعی سفيدها و غير سفيدها يا مردان و زنان است، از                   معنی آن اين است که اگر اين چيز خوبی در مبارزه          

آن رو است که اين ا مر به پايان دادن شکل های ويژة ستم کمک می کند و اين تنها چيز مطلوبی است ک از ديرباز به داشتن         
اسـت و ايـن تنهـا خـود را بـه عنـوان              انديشه برابری به مثابه هدف بخود يا اصل عدالت ارزيابی نشده            . اين نتيجه گرايش دارد   

بدون شک، کسانی که توجيـه صـرفاً عمـل باورانـه     . بخشی از استراتژی اعمال دگرگونی ترقيخواهانة اجتماعی تحميل می کند      
ستم به زنان و غير سفيدها علی . اما بايد دربارة اين توجيه چيز ساده ای گفت. خواست برابری اجتماعی را رد می کنند، زيادند      

ما برای برابری تنها در مقياسی کـه شـرايط را بـرای             . م نابرابری هايی که پيش از اين به آن دست می يازديدند، ادامه  دارد              رغ
در اين صورت، هيچ دليلی برای ِاعمال ستم بيشتر وجـود           . ستمگران و رابطه های اجتماعی ستم دشوار می سازد، ارزش قائليم          

در نفس خود برای برابری ارزش قائليم، بنابراين راه را به روی کسانی مـی گشـاييم کـه                   از سوی ديگر، چون ما      . نخواهد داشت 
يا آنچه که   (مثالً سياست استخدام ترجيحی     . بتوانند از دليل های برابری گرايانه برای ايجاد مانع در مبارزه با ستم سود جويند              

مروز به وسعت ستايش می شود و در مقياس بسيار کمتری از اين سياست ا . را در نظر گيريم   ) دنمی نام » تبعيض مثبت «آن را   
ماننـد شـغل هـای      (لی  غاين سياست عبارت از دادن امتياز استخدام در برخـی از گـروه هـای شـ                . در چند حا عمل کرده است     

ض يـا   است که بطور سنتی در اين شغل ها بنابر تبغـي          )  مانند غيرسفيدان و زنان   (گروه های زير ستم     به عضوهای   ) دانشگاهی
عيـب  . مخالفان اين سياست اغلب با اتکاء به دليل های برابری گرايانه با آن مبـارزه مـی کننـد                  . ديگر راه نداشته اند   دليل های   

جويي آنها است که اين سياست ناقض اصل سنتی برابری گرايانه است که طبق آن نبايد هيچ اجبار صوری، نژادی يـا جنسـی                        
افرادی که برای شغلی انتخاب می شوند بايد از شايستگی های خـردی برخـوردار               . ه باشد در تصميم های استخدام وجود داشت     

آنها تأکيد دارند که ترجيح دادن افراد بنا بر دليل های نـژادی             . باشند و مالحظه های نژادی و جنسی شان در آن دخالت نکند           
بـه  » تبعـيض مثبـت   «بنابراين دليل هـا     . اعدالنه است يا جنسی دقيقاً مانند اقدام های تبعيض آميز عليه زنان و غير سفيدها ن             

  .همان نقض های برابری باز می گردد
     مدافعان بسيار سرسخت امتياز در استخدام می کوشند از آن دفاع کنند و نشان دهند که اين سياست بـا ايـده آل برابـری          

آنگونـه  . عطاف ناپذير و خردگرايانه درک می شود       و حتی خواست آن است بويژه هنگامی که اين ايده آل بشيوة کمتر ان              مرتبط
از . به يقين، مفهومی در آن وجود دارد که اين توجيه را می پـذيرد             . می تواند چيزهای بسيار مختلفی معنی دهد      « برابری«که  

 وسـعت   سوی ديگر، مخالفان استخدام ترجيحی به روشنی در تأکيد روی اين نکته حق دارند که اين سياست، اصل برابری بـه                    
بطور طبيعی،  . پذيرفته را که در گذشته برای محکوم کردن تبعيض ها بر ضد زنان و غير سفيدها بکار می رفت، نقض می کند                     

نتيجة آشکار واقعيت پذيرفتن اين اصل به دايمی کردن مدل های شغل مربوط است که ستم به زنـان و غيرسـفيدها را مجـاز                         
  ی تواند از برابری صوری تغذيه کندستم آنگونه که مارکس گفته م. می داند

.      با  اينهمه، بهترين توجيه امتياز در استخدام، بدقت همان است که توجيه منع تبعيض بر ضد گروه های زير سـتم اسـت                        
چـون در   . برای اين دو تدبير، توجيه اين است که آنها وسيله های موقت و عملی پيشبرد دگرگونی ترقيخواهانه اجتمـاعی انـد                    

 ناتوانيم، قادر نيستيم آنها را قانع کنيم که اصول برابری را برای توجيه آن               ينهمزنع کردن مخالفان امتياز در استخدام در اين         قا
  .بپذيرند

نسبت به گروه »  گذشتهیبی عدالتی ها« کسانی که از امتياز در استخدام به عنوان شکلی از توزيع يا جبران            ،     فکر می کنم  
اع می کنند، به خطا می روند؛ همانطور که مخالفـان امتيـاز در اسـتخدام در تصـريح آن شـتاب دارنـد، ايـن                          های زير ستم دف   
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سودبرندگان امتياز در استخدام مايل اند که در        . شيوة موفقی در تقسيم وظيفه ها يا ا متيازهای چنين جبرانی نيست            سياست  
؛ در صورتی که وظيفه های جبران در ارتباط با کسانی است که از        )۳۳(شمار اعضاء کمتر زيان بين گروه های ستمديده باشند          

به يقين، اين دليل ها هنوز مبتنی بر مفهوم اغلب فردگرايانـه عـدالت جبـران                ). ۳۴(کمتر سهم برده اند     » بی عدالتی گذشته  «
چيز برای انجام دادن، ايـن اسـت        اما بنظر من همواره ساده ترين       . برخی ها می توانند به اين دليل آن را رد کنند          . کننده است 

پس اگر ما نتوانيم مخالفـان ايـن   . که بگوييم امتياز در استخدام مؤثرترين روش برای برانگيختن دگرگونی مبرم اجتماعی است   
  .سياست را با اين روش متقاعد سازيم، نخواهيم توانست آنان را در قبول اين يا آن اصول عدالت جبران کننده قانع سازيم

  
  س مخالف ستم و مخالف برابری گراييمارک

برخی ها می گويند که ايده آل برابری اجتماعی چه در مفهـوم سـتم    .      مارکس مخالف همه شکل های ستم اجتماعی است       
چگونه می توانيم تصميم بگيريم که کی ستمديده اسـت و کـی بـا               . در نفس خود و چه در مخالفت مارکس با آن روشن است           

 چه چيز بد مارکس می تواند در ستم بيابد، درحالی کـه تنهـا           .اصول برابری يا عدالت از آن استثناء شده است        استناد به برخی    
تنها نبود ستم اجتماعی معنـی      » برابری اجتماعی «شايد برای برخی ها     . ستم نيست که اصل برابری اجتماعی را نقض می کند         

از سوی ديگر،   . ايد بتوان گفت که نمی تواند دارای چنين معنی باشد         اصطالح تا اندازه ای مبهم است که ش       » برابری«. می دهد 
. ديده ايم که مارکس و انگلس مفهوم برابری را چيز مفيد برای همسانی آنچه در ستم طبقاتی مناسبتی ندارد، نمـی گريسـتند   

اظهار . گروه ديگر می سازد   ستم برای مارکس مشخصة رابطه های اجتماعی است که بطور منظم منافع يک گروه را تابع منافع                  
اينکه بورژوازی به پرولتاريا ستم می کند، متکی ساختن داوری ها روی منافع گروه ها و تأثيرهای مـنظم برخـی رابطـه هـای                         

برخی از اين داوری ها . روی اين منافع است) مثل مالکيت خصوصی وسيله های توليد، رابطه سرمايه در کار مزدبری(اجتماعی 
). هر چند که در مورد ستم بورژوايی پرولتاريا، مارکس بـه ضـرورت آن نمـی انديشـد                 (ورد چند و چون قرار گيرند       می توانند م  

برخی از اين داوری ها حتی می توانند دربارة مسئله های عميق و دشوار در تئوری اجتماعی، تفسيری اجتماعی از منافع افراد                      
هـا بـه مسـئله هـا در زمينـة اصـول برابـری اجتمـاعی يـا عـدالت ميـدان                    اما، دست کم، در نخستين برخورد، آن      . بدست دهند 

مارکس هرگز توضيح مستقيم و روشنی دربارة دليل های خود در نقـد سـتم اجتمـاعی و امتيازهـای طبقـاتی کـه              . دهند نمی
امـا ايـن    .  نمـی کنـد    را به عنوان يکی از اين دليل ها ذکر        « نابرابری«به يقين او خود هرگز      . شالودة آن است، بدست نمی دهد     

فرض من اين اسـت کـه       . انديشه که مارکس چون به برابری عشق می ورزد، از ستم نفرت داشت، نبود تخيل را نشان می دهد                  
مارکس مخالف ستم اجتماعی است؛ زيرا او طرفدار اين واقعيت بود که در اين مرحله از تـاريخ بشـر، جامعـه هـای زيـر سـتم                            

بايد مسئوليت اين وضعيت را متوجه ستم دانسـت، چـون           . دنرای طرح های انسانی را هدر می ده       پيوسته امکان های بالقوة اج    
فکر می کنم که مارکس متمايل به پشتيبانی است که به گفتـه او بردگـی       . که در برابر رشد خودپوی نوع بشر قد علم می کند          

دست کم، به عقيدة من مارکس سـتم را         ). ۳۵(« استعده ای را از آن رو با اغماض نگريسته اند که وسيلة رشد کامل سايرين                
در اين حالت روحی، او . از حيث تاريخی در مقياسی موجه تلقی کرده است که برای رشد نوع بشر و استعدادهايش ضروری بود      

 مـارکس   بنابراين دليل ها، به عقيده من، حمايت      . را رشد نيروهای مولد اجتماعی ذکر می کند       ) ۳۶(» توجيه تاريخی سرمايه  «
از جنبش هايي که با ستم اجتماعی مخالف اند، مبتنی بر داوری ها پيرامون مفهوم تاريخی سـتم در دوران معاصـر اسـت، نـه                          

  .مبتنی بر برخی اصول عام و کلی آزادی، عدالت يا برابری
ديدگان در همـة    ده با اين واقعيت کـه مـارکس عالقـه زيـادی بـه جنـبش هـای رهـايي سـتم                     ي     البته، آشتی دادن اين عق    

های تاريخی نشان می دهد، نه فقط در هنگامی که می پندارد چنين جنبش ها نيروهای مولـد را توسـعه مـی دهنـد،                          مرحله
اگر مارکس ستم را هر بار که در خدمت منافع پيشرفت های اقتصادی و فنی قرار می گيرد، چونان چيز                    . دشوار بنظر می رسد   

 بايد از او متوقع باشيم که در نخستين مرحله های سرمايه داری در کنـار بـورژوازی عليـه                    موجه تلقی می کند، در اين صورت      
دربارة رشد سرمايه داری را خوانده باشد، نمی تواند چنين ظنی بخـود راه              » کاپيتال«با اينهمه، هر کس تئوری      . پرولتاريا باشد 

وانگهـی، اگـر    .  به يقين نمـاد رشـد اقتصـادی نيسـت          چنانکه هر کس می داند که قهرمان مارکس اسپارتاکوس است که          . دهد
تصديق کنيم که شور و اشتياق مارکس به جنبش های مددکار سـتمديدگان تنهـا مربـوط بـه ايـن اعتقـاد او اسـت کـه ايـن                            
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ها از حيث اقتصادی مترقی اند، در اين صورت عالقه او را به اين قبيل جنبش ها در همـة دوران هـا، هنگـامی کـه در                            جنبش
  بر رشد اقتصادی مانع می تراشند، چگونه توضيح دهيم؟ برا

     بديهی است که مارکس برای جنبش کارگری نه فقط بخاطر اينکه از حيث تاريخی مترقی است، بلکه از اين رو برتری قابل 
 حتـی در    اما. است که فکر می کند که اين جنبش در طول پيشرفت اقتصادی موجب تقويت همبود و بشريت آينده می گردد                   

د، رخارج از آن، اين تصور ساده گرايانه است که مارکس هنگامی که توجه اش را به مبارزه های تاريخی گذشته معطوف می دا                      
عالقه و تمايل او ضرورتاً بايد متوجه مبارزه هايی گردد که او انجام آن ها را همچـون امـر تـاريخی کـه بنـا بـر گـرايش هـای                                

ممکن است افرادی وجود داشته باشند که تاريخ را بـه مثابـه مبـارزه               . توجيه می شود، می نگرد    ترقيخواهانه در کارهای بشری     
احساس های مارکس   . اما مارکس از اين نوع افراد نيست      . ويژة ميان خير و شر، آزادی و استبداد، برابری و ستم درک می کنند             

يـک اخـتالط از احتـرام بـه     . نـا مصـمم اسـت   نسبت به يک جنبش بـزرگ تـاريخی مثـل سـرمايه داری احساسـی دوگانـه و              
دستاوردهای عظيم سرمايه داری بنفع رشد انسان و انزجار نسبت به هزينه انسانی که بخاطر ايـن دسـتاوردها پرداختـه شـده،           

» مـی بايسـت   «است و آيا اين تاريخ      » بدی«يا  » خوب«ری چيز   ا اگر از مارکس بپرسيم که آيا تاريخ کلی سرمايه د          .وجود دارد 
وجود آيد؟ تنها پاسخی که می توانيم از او متوقع باشيم، رد اين سئوال های ما بـه عنـوان يـک چيـز ميـان تهـی، بـی جـا و                                 ب

ايـن نظـام موجـب درد و رنـج هـای هولنـاک بشـری و                 . سرمايه داری چيز هراس انگيز اما ناگزير بوده اسـت         . نامناسبت است 
جنبـة  .  آزادی و فعاليت بشری امکان های بی سابقه ای ايجاد کرده است            های عظيم انسانی گرديد و در عين حال برای         ضايعه

 است کـه    یوظيفة مهم از اين پس عبارت از سنجش امکان هاي         . آن جدا کرد  » بد«سرمايه داری را نمی توان از جنبة        » خوب«
جنـبش تـاريخی باشـد کـه تـوان      عالقه های ما بايد متوجه آن     . سرمايه داری ايجاد کرده و از خود سرمايه داری فراتر می رود           

  .تحقق کامل امکان های موقعيت های تاريخی مان را دارد
     مارکس نسبت به مبارزه های ستمديدگان در هر زمان و مکان عالقه نشان می دهد، و اين البته، نه از آن جهـت کـه آنهـا                         

مـارکس در   . ن جنـبش خويشـاوندی دارنـد      دارای همان توجيه تاريخی جنبش کارگری اند، بلکه بخـاطر ايـن کـه آنهـا بـا ايـ                   
اسپارتاکوس و ياران او همان شهامت و جسارت تزلزل ناپذيری را در مقابله با ستم می بيندکه طبقه کارگر در قرن نوزدهم آن                       

 را طاليـه داران همـان       بـابوف مارکس در کتاب دهقانان آلمان در قرن شـانزدهم برابـری خواهـان و و طرفـداران                  . را نشان داد  
مـارکس در   . رزوهايي می بيند که به عقيدة او طبقه کارگر جديد با بهترين چشـم انـدازهای پيـروزی آن را حفـظ مـی کنـد                         آ

پذيرش اين خويشاوندی حتی در مورد سوسياليست های اوليـه کـه آنهـا را بـه  عنـوان صـاحبان انديشـه هـای خيالپرسـتانة                         
. انه و برابری طلبانه رد می کرد، شک و ترديد از خود نشان نمی دهد              های سپری شده و دارندگان ايده های اخالق گراي         مرحله

مارکس نسبت به نخستين جنبش های مددکار ستمديدگان نه بخاطر اين که ايدئولوژی شان را قبول دارد، بلکـه بخـاطر ايـن                     
رکس جانبـدار همـة     مـا . که برای او ميراثی قابل احترام، حفظ کردنی و به پيـروزی رسـاندنی اسـت، عالقـه نشـان مـی دهـد                       

  .هاي ضد ستم است مبارزه
  

  ۱۹۹۷، پاريس ۴۷ مجلة جنبش، شماره :منبع
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  پی نوشت ها

  ۲۴، ص ۱۹۶۶ترجمة اميل بوتی گلی، چاپ سوسيال، پاريس ) CPGE(مارکس، انگلس، نقد برنامه های گوتا و ارفورت  -۱
 ۱۹۶۵، چاپ سوسيال ۱۷۹، ص ۱ کاپيتال، کتاب نخست، ج مارکس،. ۱۰، ص ۲۳مارکس، انگلس، آثار، ديتز فرالگ، ج  -۲

۳-  I MEW  ، ۳۶۲ ، ۱۸۴۳مارکس، مسئله يهود 

۴-  I MEW ،۴۸۳ -۴۸۲ 

۵- MEW۳ ،۵۷۹ 

 ۶- I MEW EB ،۵۵۳ نياز، توليد و تقسيم کار«، ۱۸۴۴، مارکس دست نوشتة« 

 .تخراج شده است نگاشت اس۱۸۵۳ و اوت ۱۸۵۰اين از دفتری که مارکس در فاصله سپتامبر  -۷

۸- MEW۳ ،۴۷مارکس، انگلس، ايدئولوژی آلمانی  

 ، ترجمة اميل بوتی گلی۱۹۷۳انگلس آنتی دورينگ، چاپ سوسيال  -۹

۱۰- CPGE ۲۷، ص 

۱۱- CPGE ۲۷-۲۹، ص 

 ۱۳۶-۸ ص ۱۹۸۱بنگريد به وود، کارل مارکس، روتلج وکگان پل،  -۱۲

۱۳- MEW۱۹، ۷ ۱۸۷۵مارکس  ۱۸ -۲۸ انگلس نامه به ببل 

 ۱۴- MEW۱۹ ،۲۰ CPGEآغاز ، 

۱۵- MEW۲۰ ،۱۹همانجا  

۱۶-  MEW ۲۵ ،۱۵۲ مارکس، سرمايه، کتاب ،III، دربارة بردگی (۲۱، فصل ۲ ج( 

۱۷- MEW۱۹ ،۱۹ CPGE،آغاز  

۱۸- CPGE ۳۲-۳۳، ص 

  ۳۰، ص CPGE -۲۰و ۱۹
۲۱- CPGE، ۳۰ ص  
۲۲- CPGE ۳۲، ص  
   همانجا-۲۳
   همانجا-۲۴
   ?Sen ،Equality of What بنگريد به -۲۵
  ...» و با آن، تقابل ميان کار فکری و کار دستی... « می افزايد ۳۲ ص ،CPGE مارکس در -۲۶
۲۷- CPGE، ۳۲ ص  
۲۸- MEW EB، I، ۵۳۵ مالکيت خصوصی و کمونيسم«، ۱۸۴۴، مارکس دست نوشتة«.  
۲۹- MEW ،۴۰۷ ،۳۹  
۳۰- MEW ۲۳ ،۷۸۲-۷۷۷ سرمايه، کتاب ،I پيدايش سرمايه داری صنعتی «،۶، ص ۲۴، فصل ۷، بخش«.  
، منتشر ۱۹۰۲ در زمان نواين نامه برای نخستين بار در .  استخراج شده است۱۸۷۰ مارس ۲۸ اين از نامه خصوصی تاريخ   -۳۱
  .شد
۳۲- MEW ۲۱ ،۵۰۶۰ فصل ... ، انگلس، منشأ خانواده ،II ،۵۴-۶۵، ص ۱۹۷۴ چاپ سوسيال  
، ۶، ش Liberنامـه بـه اروپـا، صـدايي از آمريکـا،      « در William Julius Wilson بنگريد به جامعه شناس شـيکاگو  -۳۳

  ۱۹۹۰ دسامبر ۱۵، لوموند، ۱۹۹۰دسامبر 
  .۴، ۱۹۷۵، فلسفه و امور عمومی، Georges Sher بنگريد به -۳۴
۳۵- MEW ۲۳ ،۴۳۰ مارکس، کاپيتال I ۴ ، بخش ،b ،۱۳  
۳۶- MEW ۲۵ ،۲۶۹ مارکس، کاپيتال کتاب سوم، ج ،I  سوالل و باديا چاپ سوسيال-ترجمه کهن . ۲۷۱-۲۷۲، ص  .  


