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  زندگی ، اندیشه ، مراسم گذر
  

 در ترایـر    (Rhineland)، در شـهر راینلنـد     هان و نه تنها تفسیر آن برانگیخـت       که ما را به تغییر ج     این مرد  مشهور     
(Trier)   هـاینریش، پـدری   ( دانش آموزی باهوش که در خانواده ای نسبتا مرفـه رشـد کـرد          .  به دنیا آمد   1818 در

کارل جوان خیلی زود از خانه فرارکرد و به جـای کـسب سـرمایه ،عـازم مطالعـه و تالشـی                      ) یهودی تبار و وکیل بود    
گی در دانـشگاه  او در هفـده سـال  .  ایـن فـرار ، مـادر عزیـزش هنریتـا را بـسیار آزرد               -! طوالنی برای براندازی آن شد    

به کرات نفـت چـراغ نیمـه        .  حقوق خواند و براحتی نصیحت پدر را برای یک زندگی ساده نادیده گرفت             (Bonn)بن
هـیچ کـس   .شب را می سوزاند ، آبجویی می نوشید و  سیگارهای سنگین دود می داد و بعد در لیوان فـرو مـی کـرد          

لعه ی فلسفه به دانشگاه برلین فرستاد و سـرانجام تـز            تعجب نکرد که هنریش سرحال آمد وقتی پسرش را برای مطا          
در ایـن حـین ، کـارل بـه دام عـشق             . دکترایش را درباره ی فیلسوفان کالسیک یونان ، دموکریتوس و اپیکور نوشت           

او که چهـار سـال بزرگتـر  و          .  افتاد ، دختری زیبا و اشرافی به نام جنی ون وستفالن           "ترایر"همسایه کودکی اش در     
کارل و همسر آینده اش ، ابتدا عـشق         .  در انگلیس بود   Argyllک بارون بود ، یکی از اقوام دور کنت  ِ آرگیل           دختر ی 

  . نامزدی خود را اعالم کردند ، هیچکدام از والدین تعجب نکرد1836خود را پنهان داشتند اما وقتی این دو در سال 
 ویلهلم فردریش هگل بـود ، کـه سـالها قبـل از اینکـه       اشتیاق وافر دیگر مارکس ،متفکر بزرگ ایده آلیست ، گئورک         

مارکس جوان حتی تصنیف کوچک و جذابی هم بـه افتخـار            . سوسیالیست فرابرسد ، در دانشگاه برلین کرسی داشت       
پـس قـادر اسـت    . ، آنچه را که حس می کند آزادانه ابداع می کنداو آنچه را که می اندیشد می فهمد ": هگل سرود   

  همـانطور کـه خـواهیم دیـد وامـداری عمیقتـر مـارکس بـه هگـل ،          ".انگی را برای خویش بنوشـد  شهد نوشین فرز  
دیالکتیک ، روش و نظام تفکری بود که او بعدا آنرا در کتاب سرمایه در اختیار گرفت و تمامی تـضادها و تناقـضات ،                          

اگرچه با هگل   . ی منسجم به چنگ آورد    جریان ها و سیالن ها ، تزها و آنتی تزها ، زندگی و اندیشه را به صورت کلیت                 
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، همه چیز در ذهن و در ایده بود که  به وضعیت مطلق خویش در فرد خودآگاه و خودانتقادی  ، رها از ایمـان بـد و                             
 جز جهان مادی    "اگرچه مارکس عنقریب از هگل روی گرداند و ایده را  چیزی نمی دانست             . آگاهی ناشاد ، می رسید    

 ، اما در برلین یکی از باهوش تـرین      ".کاس می یابد و به اشکال متفاوت اندیشه تبدیل می شود          که در ذهن انسان انع    
  .و خوش مشرب ترین اعضای جمع پر سروصدایی بود که هگلیان جوان خوانده می شدند

  
بـود   و در صدد     برای تغییر آن دست به گریبان بود      مارکس اوایل دهه ی چهل را با فلسفه و دیالکتیک هگل و تالش              

آنرا به چیزی عینی تر و مادی تر تبدیل کند ، نه آنکه آنرا کامل حـذف کنـد بلکـه بـا نقـدی تمـام عیـار هـسته ی                           
بیست سال بعد هم ، مارکس وام خود به این ایده آلیست آلمانی          . رادیکالش را از پوسته ی رازورزانه اش بیرون بکشد        

رگ معترف بود و حتی در فـصل نظریـه ی ارزش بارهـا شـیوه                را تصدیق می کرد و آشکارا به شاگردی این متفکر بز          
رازورزی که دیالکتیک در دست هگل از آن در رنج بود ، به هیچ وجه مـانع ایـن                   . بیان به خصوص هگل را به کار برد       

پس مارکس دانست کـه     .نشد که او اولین کسی باشد که صور کلی حرکت را به شیوه ای آگاه و فراگیر ارائه می دهد                   
ت گسترده و پژوهنده ی او و نیز سبک جدی سازش ناپذیرش که اغلـب بـه مواجهـه در مـی غلتـد، هرگـز در                           ذهنی

حدود یک قرن بعد همین تجربه ی مشابه در انتظار  والتر بنیـامین              .(ه کار آلمان پذیرفته نخواهد شد     آکادمی محافظ 
 را ادامه Rheinische Zeitungخشان برای او درعوض روزنامه نگاری رادیکال را برگزید و نوشتن مقاالت در.) بود
وی برعلیه سانسور مطبوعات در پادشاهی فردریش ویلهم چهارم صف آرایی کرد ، قانون سـرقت الـوار را تقبـیح                     . داد

وی در این راه تعجب بسیاری از دوستان خود را نسبت به فضل و دانـش خـویش    .کرده و به سمت کمونیسم جست
وی جـدی   . دکترمارکس ، مذهب قرون وسطایی و فلسفه را با پنبه سر میبـرد              ": یسد  موزس هس می نو   . برانگیخت

تصور کنید ، روسو ، ولتر ، هولباخ ،         . ترین و عمیق ترین مباحث فلسفی را با هوشی طنزآمیز و گزنده تلفیق می کند              
آنوقـت  .)  هم قرار بگیرند   می گویم ترکیب و نه اینکه در کنار       ( لسینگ، هاینه و هگل همگی در یک نفر ترکیب شوند         

 افسوس که به دکتر مارکس گفته شد برای اینکه به نفعش باشد زیادی باهوش ".شما دکتر مارکس را خواهید داشت
 از   حکومت پروس این روزنامه ی شورشی را بست و به مارکس که تـازه ازدواج کـرده بـود ، دسـتور خـروج                       :  است  

  .کشور را داد
ا و خانم مارکس که در ماه عسل به سر می بردند ، پایتخت فرانسه با سرنوشـت آتـی آنهـا                      برای آق . پاریس قبول کرد  

 ، آن دو درباره ی آنچه پیش روست 1844تا سال . هرج و مرج خانگی ،  آشفتگی شخصی ، فقر اقتصادی      : عجین بود 
یادی نوشت که  چند سال بعـد        او متون ز  . را از ناامنی و وابستگی دور کرد       چندانی نداشتند، اما مارکس خود       ایده ی 

بـا ایـن    . او را از شاگردی بیرون آورد و گواهی بود بر اینکه او را به یکی از  متفکرین کلیدی دوران مدرن تبدیل کند                      
ـ   ": یکبار گفت .  حال حس طنزش را از دست نداد   اره ی پـول  تا به حال هیچ کس در فقدان کامل پـول ،اینقـدر درب

وضعیت فقر حاد و در مقابل سانسور و نظارت سرسخت پلیس بود که یکـی از معمـایی   در   وی   ".مطلب ننوشته است  
این اثر هرگز در زمان او منتشر نـشد  و         . 1844یعنی دستنوشته های اقتصادی و فلسفی       : ترین متون خود را نوشت      

این اثر اولیـه سـاخته   هیچکدام از ما هم نمی دانیم مارکس پیر چگونه از   .هیچ دلیل مشخصی هم برای این کار نبود       
مدت دهها سال دستنوشته های پاریس در طاقچه ای در مسکو خاک می خورد و وقتی سرانجام در دهـه سـی                       . شد

سـبب خـشم فراوانـی در دار و دسـته ی مارکسیـستها شـد،                ) یا اجتناب شـده؟   ( چاپ شد ، این متن فراموش شده        
ــت    ــن نوش ــه ای ــرا ک ــودوکس چ ــسم ارت ــسم لنینی ــی داد ،  خــصوصا در مارکسی ــشان م ــوبژکتیو را ن ــسی س ه، مارک

  .اگزیستانسیالیستی رومانتیک که از کمونیسم به عنوان اومانیسمی انقالبی دفاع می کرد
  

دستنوشته های اقتصادی و فلسفی به همراه دیگر آثار این دوره ی مارکس ، یا مورد بیزاری مارکسیست ها است یـا                      
یس آلتوسر به دسته ی اول تعلق دارد و هانری لفور به دسته             نند لوئ سی ما برای مثال ، ک   . مورد عشق و عالقه ی آنها     

اما برای حاال ، باید در ذهـن داشـته          . در مرحله ی بعدی بحث مان در این کتاب باید به هر دو نفر بازگردیم              . ی دوم 
س اقتـصادی   و مـارک  ) 1845پـیش از    (باشیم که آلتوسر برجسته ترین کسی است که بین مارکس اومانیست اولیـه              
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آلتوسر می گوید که پیش از این گسـست معرفـت           . گسست قائل است  )  به بعد  1857( سیاسی دوره ی میان سالی        
، شناختی ، آرای مارکس  ایدئولوژیکی ، هگلی و ازاینرو بی ارزش بودند ، اما بعد از آن مارکس ، همان کارل مارکس                        

. یعنی علم ِ تـاریخ : ی را می گشاید و علمی جدید بنا می نهد    هایش قاره ی جدید    انقالبی بزرگی می شود که تحلیل     
مارکسیـستی گـذارده    این تمایز آلتوسر در طول دهه شصت و اوایل دهه ی هفتاد مهر خود را در مطالعـات شـهری                     

هیچ چیزی در نوشته های اولیه مـارکس خـصوصا          ": ترین جمع بندی را ارائه می دهد         از نظر من لفور معقول    . است
گـسترش   اندیشه اش را کـامال        وجود ندارد که نشان دهد مارکس هنوز       1844های اقتصادی و فلسفی      شتهستنودر د 

مسلما تفسیر این متون مسئله زا اسـت ،         . با وجود این ، رشد و شکوفایی و حرکت در این سیر وجود دارد               . نداده بود 
ین است که ماتریالیسم دیالکتیکی و تـاریخی رشـد   نظر من ا. اما این مسائل را باید به طور درستی فرمول بندی کرد          

حاصـل  ) و در تاریخ بـشریت (  در آثار مارکس  xاما این رشد ناگهان با یک گسست مطلق  ، مثال در لحظه ی . کرد 
 اشتباه و عقیده ی غلطی که باید از آن اجتناب ورزید این اسـت کـه                 ":  یک صفحه بعد لفور می افزاید        ."نشده است 

نوشته های اولیه غنی اند اما این توان و غنا هنـوز مغـشوش اسـت و از                  ...  ه ی مارکس را غلو یا تحقیر کنیم       آثار اولی 
  ".بری است شه ناپخته و به دشواری قابل بهرهنظر اندی

 "غنـای جدیـد بـرای طبیعـت انـسان         "رویای رومانتیک مارکس جوان ، با تمامی مشکالتش ، سوسیالیسمی بود که             
 ، انسانی که تحقـق      غنای انسان نیازمند کل فعالیت های زیستی انسان است        " وی تاکید می کرد که       .فراهم می آورد  
 اما  به گمان مارکس این ثروت مادی نیست که زنان و مردان واقعا نیاز      ".ضرورتی درونی و نیاز داراست    خود را مانند    

 "خالصـه ،  . تـر مـی شـوند         و حتـی بیچـاره     رتـر به نظر مارکس ، هرچه نیاز انسانها به پول بیشتر شـود ، فقی             . دارند
تـوانی  " ،   "نیـازی جدیـد   " و جامعه ی مدرن سـرمایه داری ،          ".، بیشتر میشود  ازمندی ما هم با افزایش قدرت پول      نی

بنابراین مـارکس مـی دانـست کـه بـرای           .  دارد و با سنگدلی همه را به بندگی می کشاند          "قدرتی بیگانه " و   "جدید  
، ما باید همه چیز خود از جمله خودمان را بفروشیم و امیال و نیازها و ی و اکتساب خشنودیازحرکت در مسیر بورژو

. ول ، گسترش قدرت ِ من استگسترش قدرت پ": او می نویسد . رویاهای خود را وقف قدرت سرگیجه آور پول کنیم        
من زشت هـستم ،     ... ی پول    دهرن دا قدرتِ ها و  درت های ذاتی من است  یعنی ویژگی       ها و ق   های پول، ویژگی   ویژگی

به عنوان یک فرد ، لنگ هـستم      من به شخصه    .  ، پس من زشت نیستم     اما می توانم برای خود زیباترین زنان را بخرم        
من بد ، متقلب ، بی مرام و نادان هستم ،  اما پول              . چهار تا پا می دهد ، پس من لنگ نیستم          اما پول به من بیست و     
ی پـول مـی توانـد احمـق           واقعی همه چیز باشد چطـور دارنـده        ی ابراین وقتی پول اندیشه   بنبه من افتخار می دهد      

  "باشد؟
 کارگران هرچه بیشتر    ": عقالنی سرمایه داری را خاطر نشان می کند           این ناعقالنیتِ    "کار بیگانه "خش  مارکس در ب   

ود هرچه بیشتر کاال تولید کنند ، خـ        .د،  فقیرتر می شون     هرچه تولید قدرت و وسعت می یابد       ثروت تولید می کنند ،    
یش ارزش در جهـان      جهان انسانی متناسب با افـزا      " او نقل می کند که       ".تر می کنند   را هم به عنوان یک کاال ارزان      

ه ای کـه  ابـژ :   بی ارزش شدن، همانقدر کـه مـادی اسـت وجـودی هـم هـست       ")24-323.(شود اشیا بی ارزش می   
مستقیا برعلیه خود ِ آنهاست؛ و نیز برعلیه فعالیت کـاری و رابطـه ی بـین                 )  کاال  خودِ یعنی(کارگران تولید می کنند     

ابـژه  "و خالصـه    ت برای هر کارگر امری بیگانه است، قدرتی مستقل از تولید کننده             تولید و فعالی  . کارگران با یکدیگر  
بیشتری می یابـد و جهـان درونـی     هرچه کارگران بیشتر به کار مشغول شوند ، بیگانگی قدرت          .  ِ کار است   "ی سازی 

یـز  ، تولیـد ن   اگر محصول کار بیگانه است    "ند که   ک در نتیجه مارکس جوان، هوشمندانه استدالل می      . رتر می شود  فقی
  )326(".، فعالیت ِ بیگانگیخود باید فعالیتی بیگانه باشد؛ بیگانگی فعالیت

؛ آنها از آنچه می سازند و انجام می دهند از نتیجه            دت میدهن   در حین کار ، مردم اندکی از وجود خویشتن را از دس           
ز ، در نهایـت مـردم ا      )چه ساخت قطعه ای در کارخانه باشد چه کاغـذی در اداره            (و فعالیت کارشان بیگانه می شوند     

 فعـال  برای کارگر کار  . شان، از پتانسیل های واقعی پیشرفت انسانی         خویشتن بریده می شوند ، از وجودِ نوع  انسانی         
ی شـود، زنـدگی      تبـدیل مـ    "ی سـترونی   فراوری به منزلـه   " و به    "ی ضعف  قدرت به منزله  " ، به    "قدرت منفعل "به  

وقتی مردم در حین کار احساس می کنند که خـارج  .  ، از دست دادن خویشتن به مدت اندکی   هراسناک برعلیه خود  
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کارگر وقتی در خانه است که کار نمی کند و ". نداز خویشتن قرار دارند ، در خانه دوباره می توانند خویش را احیا کن
 در اینجا مارکس  موجودات انسانی را، هم از لحاظ عملی و هـم نظـری، در حـال                ".کند در خانه نیست     می وقتی کار 

 فعالیت زیستی آگاهانه ما را از دیگر        "جز فعالیت؟ " " زندگی برای چیست؟     "او می پرسد    : ساخت نوع بشر می بیند    
ق مالکیـت خـصوصی در آن       یـا از طریـ    انکارش کنیـد    (  آزاد را حذف کنید    این فعالیت آگاه و   . دا می کند  حیوانات ج 

، کـل   شود ، قدرت انسانی محدود می شـود        چیزی از دست خواهد رفت، یک نیروی حیاتی سست می         ) دخالت کنید 
 را از طریق نفی بیرحمانه ی        این جریان ها   "سرکوب ایجابی   "مارکس  . پیشرفت از رشد بازمی ماند و تحلیل می رود        

آرزوی او فراروی از تمامی بیگانگی ها بود، کار به واسطه ی آن و نه حول آن ، و در صـدد             . این جریان ها  می جست     
می خواند جایگزین کند ، اجتماعی که در آن ، انسانهای سالم تر             ) 350("اجتماع واقعی "بود یک روز آنرا با آنچه که        

  .جتماعی زندگی و کار کنندو آزاد تر در حیات ا
ی فوئربـاخ  نوشـته       یی دربـاره  تزها: ، این بار در بروکسل        دیگر اثر اولیه مارکس تکرار شد        ِ فعالیت عملی در    موضوع

در حلقـه   ) 1841( ِ لودویگ فوئربـاخ      "ذات ِ مسیحیت  ". اما در زمان حیات مارکس منتشر نشد       1845شده در سال    
 ، مارکس 1844در آگوست . هگلیان جوان گامی از آن فراتر رفتند. ین کتاب ها بودهای چپ گرا یکی از پر فروش تر

مارکس . ، مقاله ی انتقادی اش را درباره ی فلسفه حق هگل برای فوئرباخ فرستاد             این هگلی جوان مرتد، به جای نامه      
م و با عذر از آوردن این کلمه        را نسبت به احترا   ) فوئرباخ(شانس را بیابم تا  شما     خشنود خواهم شد  اگر این       "نوشت    

 ِ شـما ، بـه       "ذات ِ مـسیحیت   " و   "اصول فلسفه ی آینده   "ی اضافه کرد     و ".ی عشقی که به شما دارم ، متقاعد سازم        
پس این فوئرباخ بود که هگل را . رغم چشم انداز محدودشان ، از نظر من از تمامی ادبیات کنونی آلمان وزین تر است       

همچنین مذهب را از بهشت  انتزاع به روی زمین  . واقعی ِ گوشت و خون، قرار داده بود روی پاهای خودش در جهان
 نمی تـوان دانـست      اکنون روح مطلق را چیزی    . عی نیست واقعی کشانده بود ، مذهبی که دیگر جز یک مفهوم اجتما          

وان یـک مـدافع واقعـی       فوئرباخ هگل را بـه عنـ       .جز جهان واقعی که با گورستان تخیالت انسانی جایگزین شده است          
  . مسیحیت افشا کرد

پس مارکس کشف کرد کـه چگونـه انـسان انتزاعـی            . اما مارکس دانست که فوئرباخ هم کامال در جهان مادی نیست          
افسوس ، در حالیکه به سراغ حل این معما رفته بود ،  از بابـت    . فوئرباخ را باید به یک نیروی مادی پویاتر تبدیل کرد         

مراجع قـدرت  .   نوشته بود دچار مشکل شد  Vorwartsولت پروس که برای روزنامه ی پاریسی ِ دو مقاله ی ضد د
در .  پروس دخالت کرده و به حکومت فرانسه شکایت کرده و مارکس دستور خروج از کشور فرانسه را دریافـت کـرد                    

ند که تا سـال بعـد خانـه ی           ، مارکس ، جنی و دختر نوزداشان جنی ،  به رود آلیانس  بروکسل رفت                1845فوریه ی   
در اولین بهار در بروکسل ، مـارکس بـه طـور قعطـی از               . در طول هجده ماه بعدی سه بار تغییر مکان دادند         . آنها بود 

 و یکی از 1842او مجموعه ای از تزهای یازده گانه را پیشبرد که خیلی بعد دوست جدیدش از سال . فوئرباخ گسست
  .بعد از تورق یادداشت های قدیمی مارکس آنرا کشف کرد1880، در اواخر دهه ی  رفقای وفادارش ، فردریش انگاس

لودویـگ  " با عنوان    1888 را به عنوان یک ضمیمه برای مقاله اش در سال            "تزهایی درباره ی فوئرباخ     " انگلس بعدا   
ادداشت هایی با دسـت     ی"او در دیباچه ، متن دوست قدیمی اش را          .  منتشر کرد  "فوئرباخ و پایان فلسفه ی کالسیک     
که مطلقا برای انتشار نبود ، اما به عنـوان اولـین سـند و آبـستن تابنـاک                    "خواند  "پاچگی و بدخط برای تشریح آتی       

کـنش  ":   آبستن تابناک ایـن نظرگـاه ، برچـسبی جدیـد داشـت                ".نظرگاهی به جهان جدید ، بسیار ارزشمند است       
رکس به نوع خاصی از یک ماتریالیست و سوسیالیست دارد، فیلـسوفی بـا              متن ِ بروکسل ، نشان از رشد ما        . "انقالبی

. اکنون همه چیز جلوی پای مارکس است      . این گرایش و کسی که مقدر شده است به آموزش دهندگان آموزش دهد            
  .هیچ راهی برای بازگشت به عقب نبود ، همانطور که پلیس مخفی بلژیک هم او را زیر نظر داشت

  
  
  
  



 ٥

  فلسفه کنار نهادن 
  

تاکنونی که فوئرباخ هم شامل آنها مـی        کل عمده ی تمامی ماتریالیست های       مش":مارکس در اولین تز اش می گوید        
شود این است که آنها شی ، واقعیت ، امرمحسوس را تنها به شکل ِ ابژه یا ابژه ی تامل تصور می کنند و نه به منزلـه            

س ، استـشمام ،     فوئرباخ ابژه های حسی ،یعنی ابژه های قابـل لمـ          بله ، مسلما    . "ی فعالیت و کنش محسوس انسانی     
اما او  خـود     . را پدیده ای متمایز از ابژه ی تفکر و جدا از ساختارهای ایده آلیسم هگلی  می داند                 دیدن و مزه  کردن      

جیب و غریب بـاقی  به عبارت دیگر ماتریالیسم او ایده آلیسمی  ع       . فعالیت انسان را فعالیتی ابژکتیو در نظر نمی گیرد        
فوئرباخ عمل را خـارج را از اندیـشه ی          .  رفتاری نظرورز باقی می ماند     "رفتار اصالتا انسانی    "به نظر مارکس    . می ماند 

از یک طرف ،  ما وجود ِ تاملی ، خودآگاه  انسان را داریم که ماهیتا روی زمـین ریـشه دارد و از        : انسان می پنداشت    
اما فوئرباخ در این باره که این دو قلمـرو          . م که عمال می تواند جهان حسی را به کار گیرد          طرف دیگر ، انسانی را داری     

 ، هـم  " عملـی -فعالیت انتقـادی "او نتوانست بفهمد که . چگونه به هم مرتبط می شوند اشاره ی مختصری کرده بود   
ی جهـان ِ بیرونـی ،  بـا تغییـر     بنابراین کـنش بـا عمـل رو   . ابژه های محسوس را تغییر می دهد و هم  ِ عمل فهم را     
برای مارکس این دو جهان ، یک جهان می شود که به صورت . طبیعت ِ بیرونی ، طبیعت درونی را هم تغییر می دهد

  .سوژه و ابژه ی مارکس با عمل یعنی  با عمل انقالبی، به هم مرتبط می شوند. پویا و نه منفعل به یکدیگر مرتبط اند
حقیقـت همیـشه    : هیچ راه حل انتزاعی وجود نـدارد        . کتیو به سئوال عملی تبدیل می شود      سئوال درباب حقیقت ابژ   

 بایـد حقیقـت را ثابـت کننـد ، یعنـی             "اکنون انسانها   .این گفته قطعه ای از تز دوم مارکس است          . امرانضمامی است 
ر سر واقعـی بـودن یـا نـاواقعی     مجادله ب. واقعیت و قدرت را ، یعنی این جنبه ی تفکر فوئرباخ را در عمل ثابت کنند      

 فیلسوفان تا وقتی زیر این آسمان آبی هستند         ".بودن اندیشه ای که از عمل جداست ، مسئله ای کامال مدرسی است            
اما هرگز حقیقت واقعی را در اتاق های بحـث بـی فایـده ی دانـشگاه پیـدا        .  می توانند درباره ی حقیقت بحث کنند      

 تنها با به نتیجه رساندن گام هایش می توان آزمود ، با قرار گرفتن در عمل مـی تـوان                      تفکر انتزاعی را  . نخواهند کرد 
حقیقـت سـوی    .  تنها با کار روی یک مسئله است که انسانها پاسخ ها را خواهند یافـت              . راه های درست را نشان داد     
 بعـد از آن روشـن تـر مـی        تمرکز آن در حین عمل و     : پیشرفت آن قابل دانستن نیست      . دیگر خود را نشان می دهد     

در نتیجه ، هیچ نقشه ی از پیش طرح شده ای ،  هیچ الگوی انتزاعی ، هیچ طـرح از پـیش ترسـیم شـده ای ،        . شود
این معنایی است که مارکس از حقیقت مد نظر دارد و نیـز             . هیچ کدام اینها  جای  کار مداوم عملی را نخواهد گرفت           

  . کنداینگونه  او صحت و سقم را تعریف می
وی به همه یادآور می شود که انـسانها خـود تغییـر             . اما در تز سوم او خود را از ماتریالیسم عوامانه دور نگاه می دارد             

البتـه اگـراول    . دهنده اند ، ما  نه تنها واکنش دهنده به تغییرات در حوادث بیرونی ، بلکه مبدع تغییـر هـم هـستیم                      
. ی کردن کنش به معنای تغییر مردم ، ایده ها و ایده ها درباره ی ایده هاسـت                 بنابراین انقالب . خودمان را تغییر دهیم   
به طریقی ، کنش انقالبی باید در ایجاد ایـده          ) 422(". تعلیم تعلیم دهنده هم ضروری است      ": مارکس ذکر می کند     

سعه یافتند؛ ایـده هـایی   ایده ها در دانشگاه ، در محیط کار ، در خیابان و بارهای مشروب فروشی تو      .  ها مداخله کند  
ظاهرا . که روزنامه ، رساله ها و کتاب ها تکثیر شدند، همگی برای نفوذ سوسیالیستی زمین بازی مناسبی خواهند بود  

او مـی   . این نوعی ماتریالیسم خود انتقادی و خود انعکاسی  است         . ،ماتریالیسم ِ مارکس ، لحظه ای ایده آلیستی دارد        
وی اشاره می کند که عمل هم ایده .  و تاکید می ورزد که ایده های درست از همه مهمتر اندداند که ایده ها مهم اند

اما ایده های جدید هـم      . تغییر حوادث معموال راه را برای تغییر ایده ها بازمی کند          .ها و هم حوادث را تغییر می دهد       
البی چسبی است که ارتباط حقیقـی ایجـاد         در این حین ، کنش انق     . به همان اندازه می توانند حوادث را تغییر دهند        

  .می کند
ایـدئولوژی  "در واقع ، کنار نهادن فلسفه ضرورت داشت ،  دیدگاهی که در یـک مجلـد هفتـصد صـفحه ای بـه نـام                           

 بـه   1846 و تابـستان     1845 بیان شد ، کتابی که مارکس با انگلس اغلب اوقات در بروکسل ، بین سـپتامبر                  "آلمانی
باید از فلسفه فرا رویم و مانند یک انـسان معمـولی خـود را وقـف مطالعـه ی      ": آنها نوشتند . مدرشته ی تحریر در آ   



 ٦

فلـسفه و   .واقعیت کنیم ، واقعیتی که در آنجا حجم عظیمی از مواد ادبی  و البته ناشناخته برای فیلسوفان وجود دارد                   
از ایـن پـس ، اولـین بنیـان ِ روش             ".جهان واقعی همان رابطه با یکـدیگر دارنـد کـه خودارضـایی و عـشق جنـسی                 

فعالیـت وشـرایط مـادی کـه در آن زنـدگی مـی            " و   "افـراد واقعـی   "ماتریالیستی تبدیل می شود به بنیـان ِواقعـی،          
ِ "پایـه ی واقعـی   "مـاده درمقابـل ،   ) 42.(پس این بنیان ها را می توان با روشی صـرفا تجربـی بررسـی کـرد            ."کنند

اکنون مـسیر واقعـی     . اهی تعیین نمی شود بلکه زندگی آگاهی را تعیین می کند          ایدئولوژی است ، چون زندگی با آگ      
تاریخ برای مارکس و انگلس در آغاز با سازمان دهی فیزیکی مردان و زنان واقعی ، با روابـط آنهـا بـا جهـان طبیعـی                           

 خـود ِ    "وژی آلمـانی    ایدئول"پس در   . وتغییرات متوالی از طریق کنش فرهنگ متغیر انسانی ، آشکارا پدیدار می شود            
ماتریالیسم تاریخی ، پیشا تاریخ و تاریخ صحیح تولید زندگی مادی است که شکوفا می شود، بحثی کـه از سـلطه ی                       

پیشتر ، از اشاره ی مارکس در اثر اصلی اش از روابط بین پیشرفت سرمایه  . شیوه ی تولید سرمایه داری خبرمی دهد      
  . می خواند "تقسیم کار"ت مربوط به آنچیزی است که او داری و شهرنشینی شنیدیم که این تحوال

تقـسیم  "با این حال ، برای ایجاد صنعت ،         ) 68.( موجود می پندارند   "تقسیم کار "مارکس و انگلس صنعت را تنها در        
  از نظر این دو تن ، بزرگترین تقسیم کار یدی و ذهنـی ،              ".کار بین کار ذهنی و یدی بایستی عمال تکمیل شده باشد          

 است کـه هـر روز عمیقتـر مـی           "تخاصمی"آنها می گویند این تقسیم براستی       . در واقع ، جدایی روستا و شهر است       
بربریت به تمدن ، قبلیه به دولت ، از قوم به ملت تا اینکه به کل تاریخ تمدن در زمان حاضر                     "در آغاز با گذار از      .شود

همچنین در شـهرها تقـسیم      . ل سیاست را ضروری می سازند     شهرها وجود ِ اداره ، شهرداری و در ک        ) 69(".می رسد 
جامعه به دو طبقه ی بزرگ ، کامال آشکار می شود که همین تقسیم جامعه هم مبتنی بر تقـسیم کـار و ابـزار آالت                          

در اینجا به بخشی از متن مارکس و انگلس گوش می سپاریم که اولین نگاه دیالکتیکی خود را گرایشات                   . تولید است 
 البته موضوعی که مقـدر شـد تـا چهـل سـال بعـد هـم بـه آن                     -سرمایه داری صنعتی نوظهور ابراز می کنند      مخرب  
  : به همان اندازه ی تابناکی اندیشه شان ، لحن ایشان هم صدای نیرومندی دارد. بپردازند

  
سـتا تنهـا واقعیتـی      شهر درحالت واقعی اش تمرکز جمعیت ، ابزار تولید ، سرمایه ، لذات ، نیازهاست درحالیکـه رو                 "

ایـن  . تخاصم بین شهر و روستا ، تنها در چارچوب مالکیت خـصوصی وجـود دارد  . مقابل آن دارد یعنی جدایی و انزوا      
زمخت ترین نشانه ی انقیاد فرد در نظام تقسیم کار است که فعالیتی تعریف شده به او تحمیل می شود ، انقیادی که 

 می سازند و دیگری را محصور در حیوان روستایی و هر روز تضاد جدیـدی      از انسان یک حیوان محصور شده در شهر       
باز هم کار در اینجا مسئله ی اصلی است ، قدرتی است که بر فرد اعمال می شود و تا                    . بین منافع آنها ایجاد می کند     

هر و روستا ، از     براندازی تخاصم میان ش   . جایی که این قدرت وجود دارد مالکیت خصوصی هم باید وجود داشته باشد            
نخستین شرایط زندگی اشتراکی است، شرطی که بار دیگر به انبوهی از بنیان های مادی وابسته اسـت و بـا اراده ی                       

  ")69.(صرف نمی توان انجام داد
   

 جزئیـات   "وضعیت طبقه ی کـارگر    "تعدادی از این دیدگاه ها از آن انگلس است که در نوشته ی قدیمی تر او به نام                   
انگلـس بـزودی    .(  و تاریخی ظهور مانوفاکتورها و کارخانه های بزرگ شهری را در انگلستان نشان مـی دهـد                 انتقادی

 که ابزاری برای پیـشرفت شـرایط زنـدگی اشـتراکی            "انبوهی از بنیان های مادی    "اشاره ی دقیقتری خواهد کرد به       
و مشتاق مـی کنـد و فروپاشـی  فئودالیـسم ،             ایدئولوژی آلمانی ، ما را به ماتریالیسم تاریخی سالهای پیش ر          .) است  

گذار تدریجی از تجارت به مانوفاکتورها، از مانورفاکتور ها به نظام کارخانه های عظیم ، از کارخانـه هـای عظـیم بـه                        
تا اواسط قرن نوزدهم ، سـرمایه ی سـابقا سـوداگر، آشـکارا بـه سـرمایه ی                   .   را ترسیم می کند    "بازار مدرن جهانی  "

او مـی   ) به رغم تدابیر تجاری حمـایتی       .( مارکس صنعت بزرگ را رقابتی جهانی می دانست       .  می شود  صنعتی تبدیل 
محو  هر ایدئولوژی ممکن ، مذهب ، اخالقیات و غیـره اسـت و ایـن کـار را                    "دانست  که  این رقابت جهانی در حال          

ت که ما برای اولین بـار در حـال ایجـاد     مارکس می دانس  ".نمی تواند انجام دهد مگرآنکه از آنها دروغی اشکار بسازد         
از آنجایی که سرمایه داری از تمامی ملل متمدن تشکیل شده و هـر عـضو آن وابـسته بـه                     ".  هستیم "تاریخ جهانی "
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 علم طبیعـی    ".ارضای خواسته های دیگران در کل جهان ، بنابراین انحصار سابق ملت های منزوی را نابود می سازد                 
 اما نتیجـه ، هـم مهـیج و هـم مـشکل       ". و از تقسیم کار، آخرین ظاهر طبیعی آنرا می ستاند          را تابع سرمایه می کند    

به جای شهرهای طبیعی رشد یافته ،  شهرهای صنعتی بزرگ و مدرنی ایجاد می شود که  ظرف یک                    ": آفرین است   
  )78( ".شب ظاهر می شوند

چرا که صنعت بزرگ بسیاری از کارگران را به گـرد   اگر هم مرثیه ای نوستالوژیک وجود داشته باشد ، سهوی است؛       
از یک طرف ،  آنها را از یکدیگر جدا و بیگانه می سازد  و با محـصوالت   .  هم می آورد و در عین حال جدا هم میکند       

 ،  با این حـال ، از طـرف دیگـر         . و فعالیت هایشان آنها را محاصره می کند و با حس رقابت آنها را از اتحاد بازمی دارد                 
همین حرکت به ایجاد شهرهای صنعتی غول پیکر  و ارتباطات سریع و ارزان یاری رسانده و از اینرو اشکال بدیعی از                      

 کـه   "مانیفست کمونیـست    "البته این تناقض یکی از انگیزه های اصلی         . اجتماع و فعالیت مترقی را ممکن می کنند       
 1400ای همیشه از اروپای قاره ای ، نوشته شد ، جـزوه ای               ، یک سال و نیم بعد از اخراج مارکس بر          1844در سال   

بـین  . کلمه ای که کتابفروشی های آلمان را در فوریه زمانی که فضای انقالبی سراسر اروپا دربرگرفته بود ، پـر کـرد                       
کـارگران و دانـشجویان خـشمگین در        .  اروپا در بحران اقتصادی و نـابرابری اجتمـاعی فرورفـت           1848فوریه و جون    

شـبحی بـود    " و   "بهار مردم "، مجارستان ، اتریش ، سوئیس  و ایتالیا به خیابان ریختند که              ) پروس( فرانسه ، آلمان    
بگذاریـد  ". می خوانـد   "شبح کمونیسم " شبحی که مارکس در نقل قولی مشهور آنرا          ".که در اروپا در رفت و آمد بود       

ن شادکامی زودرس از کار در آمد و بعـداز امیـدهای ابتـدایی               ای ".طبقات حاکم با انقالبی کمونیستی به لرزه در آیند        
در فوریه ، بعد از ساعتها سنگربندی  پادشده لویی فیلیپ تسلیم شـد و               . ،خصوصا در فرانسه پایان غم انگیزی داشت      

اما تا زمـان آوریـل ، اکثریتـی         . یک حکومت جمهوری موقت در میان ستایش عموم ، برپا شد            . به انگلستان گریخت  
ده ها هزار نفـر     . ارتجاعی و ضدسوسیالیست بازگشت و یکبار دیگر کارگران در سنگرها به حالت آماده باش در آمدند               

و بـرای سـالها ،      . جان خود را از دست دادند بسیاری از نیروهای مترقی در انتقام جویی کشته شـدند                " ایام جون  "در
  از اصول کلی     1872پنج سال بعد در مقدمه ای در سال         مارکس بیست و    . ( حکومتی فاسد و محافظه کار برقرار شد      

  . )  این مانیفست دفاع کرد و در کل برای امروز هم صحیح است
  

  شهرنشینی ، سرمایه و شهرنشینی مارکس
  

این لیگ یک انجمـن بـین       .مارکس تاثیرگذارترین بیانیه را درباب سوسیالیسم مدرن برای لیگ کمونیسم فراهم آورد           
 رفیـق مـارکس را   1847 مخفی کارگران و روشنفکران چپ گرا بود که در کنگـره ی لنـدن در سـال                 المللی بزرگ و  

نثر خیـره کننـده ی آن ، مـارکس را بـه     . مامورکردند تا  پیش نویس  یک برنامه ی نظری و عملی دقیقی را بنویسد      
بالزاک و دیکنز نزدیـک بـود کـه    عنوان یکی از بزرگان صاحب سبک ادبی قرن نوزدهم تایید کرد ، نثری که به روح ِ            

مانیفست، ملغمه ای بی    . واقعیت را با عیبجویی ، پیش بینی را با درمان ، سوررئالیسم را با رئالیسم درهم آمیخته بود                 
آنچه هست را با آنچه باید باشد . سابقه از تحلیل مارکس به همراه رویای تابناک وی را در معرض نمایش قرار می داد

 وضعیت حاضر را درونی سازی تمامی وضعیت های پیشین و نیز  آبستن وضعیت آینده قلمـداد مـی                    همراه می کرد،  
بنابراین مانیفست تاریخچه ای بود از رشد صنعت مدرن ، متناظر با پیشرفت سیاسی بورژوازی و ظهـور فراگیـر                    . کرد

آنها هستند که در اثر پیشرفت توسـط  . تپرولتاریا به تنهایی یک طبقه ی واقعا انقالبی اس. گورکن آن یعنی پرولتاریا 
هر وقـت کـه     . بورژوازی بوجود آمده اند ، که خود بورژوازی هم از لحاظ تاریخی نقش انقالبی خود را ایفا کرده است                  

مـارکس بـا    . بورژوازی دست باال را پیدا کرده است، تمامی روابط روستایی ، پدرشاهی و فئودالی را نابود کرده اسـت                  
بورژوازی وابستگی های فئودالی را  که انسان را به ماوراهای طبیعی محـدود مـی سـاخت ، بـی                     ": د  حرارت می گوی  

رحمانه ی از هم گسالنده است و بین انسان و انسان پیوندی جز منفعـت شخـصی و پرداخـت بـی روح پـول  بـاقی                            
گرایی بـی ذوق را در آب یـخ         شورمندانه ترین حرارت مذهبی بهشتی ، طرفداری دلیرانه از احساسات           . نگذارده است 

  )475(". ارزش شخصی را در ارزش مبادله حل کرده است. محاسبات خودپرستانه غرق کرده است
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فشار حیرت آور  رشد صنعت بورژوایی ، انباشت سرمایه و رشد کارخانه ها              )  و بزودی هرجایی  ( هرکسی و هرچیزی    
ور مهیجی تغییر داده  وداد و ستد انسانی را به داد و ستد مالی               مردم و مکان ها را به ط      . و روابط بازار را احساس کرد     

بورژوازی هر چیزی را کـه تـاکنون        ": مارکس با آمیزه ای از لبخند و اشک می گفت           . ورابطه ی بین اشیا تبدیل کرد     
د خودش ، نویـسندگان و       او با مردمی مانن    ".در هاله ای از افتخار و هراسی محترمانه نگریسته می شد را زدوده است             

روشنفکران صحبت می کرد اما این فهرست مخاطبین شامل ، فیزیکدانان ، پروفسورها ، هنرمندان و دانشمندان هم                  
می شد تا خیل کارگران مزدبگیر یعنی کسانی که نیروی کار آنها بازار داشته و برای هرکسی مـی توانـست سـرمایه                       

ن سازی و افسون زدایی لبخند می زند چون او شاد است ، او صریحا فکـر مـی   مارکس به این فرآیند عریا. ایجاد کند 
نه به این خاطر که او شرور است و یا حس منحرف وشوخ طبعی دارد ، بیشتر به . کند که ما هم باید خوشحال باشیم

ته ای اصلی تفکر    چنین تضادی در سیر تاریخ انسان ، هس       .این دلیل که آنچه او می بیند مترقی است و نه ضرورتا شر            
با بدترین جنبه   )  واین محو شدن  (این پیشرفت   . مارکس است ، اگرچه این تضادی در خود اندیشه ی مارکس نیست           

مارکس می دانست که پیشروی صنعت مدرن و زندگی در نظام سـرمایه داری ، بـا از هـم                   . هایش گامی است به جلو    
زا بوده و بی عدالتی و وحشی گری حاکم شده و به مـردم      گسیختگی همراه است ، از لحاظ جسمی و عاطفی مشکل           

او . اما او به همان اندازه امیدوارم است که از این رنج  و تاریکی آغازین، جهان بهتـری حاصـل آیـد   . آسیب می رساند  
 در  .اعتقاد راسخ دارد که نوری در انتهای تونل پدیدار خواهد شد و در نهایت این انـدوه ، ارزش آنـرا خواهـد داشـت                        

بورژوازی اولین طبقه ای بوده است که ":ضمن این دستاوردها بدیهی است وباید به صورتی جدید در آینده تایید شود
وی شـگفتی هـایی بـسیار برتـر از اهـرام مـصر ،               .نشان داد فعالیت انسان چه دستاوردهایی می توانـد داشـته باشـد            

هایی کرده است که تمامی مهاجرت های پیشین ملـل          سفر. آبگذرهای  رومی و کلیساهای گوتیک بوجود آورده است        
  )476(".و صلیبی ها را تحت الشعاع قرار داده است

در واقع قادر نیست به اسـتثمار       .  اما همه ی اینها بهایی مهلک دارد چرا که بورژوازی نمی داند چه زمانی توقف کند               
جا ، رقابت برادرکشانه در همـه جـا ،و  ابتکـار    کار ، جذب مردم در تولید ، ساخت محصوالت بیشتر ، رسوخ به  همه     

تولید برای تولید بیشتر ، پول . سکون به معنای مرگ است و رشد همه چیز است.تنها برای شکست رقبا را پایان دهد
مارکس در نقل قولی که بارها ذکر شده است ، می گوید            . برای کسب پول  ماموریت تاریخی طبقه ی بورژوازی است         

می تواند وجود داشته مگر با انقالب مداوم در ابزار تولید ودرنتیجه روابط تولید که بـه تبـع روابـط کـل                       بورژوازی ن "
انقالب و تحول مداوم ابزار تولید ، اختالل پیوسته در شرایط اجتماعی ، نامعلوم بودن و تهیـیج همیـشگی ،                     .... جامعه

مامی روابط ایستا و منجمـد بـا آمـوزش باسـتانی و             ت. وجه  مشخصه ی عصر بورژوایی از تمامی دوران پیشین است            
تمامی اشکال جدید قبل از اینکه بتوانند استوار گردد کهنه و متـروک مـی   . تعصبات مقدس همگی زدوده می شوند     

هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود ، هر آنچه مقدس است تکفیر می شـود و انـسان                          . شوند
می شود با حواسی هوشیار در برابر شرایط واقعی زندگی اش  و روابط اش بـا نـوع خـویش مواجـه                       در نهایت مجبور    

  )476(".شود
در اینجاست که  هرچه مقدس است تکفیر می         .  بیش از همه در شهر است که چیزها دود می شود و به هوا می رود               

ط واقعـی زنـدگی و روابـط مـان بـا دیگـر              شود و بازهم در شهر است که ما مجبور هستیم با حواسی هوشیار با شرای              
به خاطر همین است که شـهر      . به خاطر همین است که مارکس از شهرنشینی استقبال می کند          . انسانها مواجه شویم  

روستا "بورژوازی . را پیامد طبیعی رشد نیروهای مولد می بیند و به چشم معیاری برای تقویت این پیشرفت می بیند                
شهرهای عظیم ایجاد کرده که در مقایسه با روستا ، جمعیت شهری را افـزایش               . آورده است   را تحت اختیار شهر در      

این طعنه ی آخری کـه  اغلـب         ) 477("بسیار داده است و به طور قابل مالحظه ای از جمعیت روستایی کاسته است             
در کتـاب سـرمایه نـشان    دیدگاه او به طور پیچیده تـری  . زیان آور تعبیر می شود ، همیشه بحث اصلی مارکس نبود    

داده می شود، کتابی که آنرا بیست سال بعد نوشت و پیشرفت صنعتی شدن مدرن را نابودی سالمت جسمانی کارگر                    
. شهری و زندگی ذهنی کارگر روستایی شمرد که اندیشه و فرهنگ مردم روستا را به همراه خاک شان تباه می کنـد                     
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 "ی بـا فرآینـد تحـول سـرمایه داری در کـشاورزی تحلیـل رفتـه  و                  مراد مارکس گویا این است که زنـدگی روسـتای         
  . کارگران روستا را نابود می کند"سرزندگی ، آزادی و استقالل

. با وجود این ، هر مخالفتی که مارکس نسبت به روستا داشت ، همانقدر که ذهنی وسیاسی است شخصی هم هـست                 
ـ . او بیشتر زندگی خود را در شـهرها سـپری کـرد       ه ی دسـت اولـی کـه داشـت مـی دانـست کـه شـهرها از         از تجرب

نظراقتصادی چگونه سرکوبگر هستند اما این را هم می دانست که محیطی بخشنده برای اذهـان مـستقل و مخـالف                     
مارکس عاشق روبنای فرهنگی شهرها ، موزه ها ، کتابخانه ها و کتابفروشی های دست دوم هم بـود،                   . فراهم می آورد  

مانند موزه ی بریتانیا تصور ) و مقدمتا شهری( ست کار خود را بدون وجود این منابع ذهنی غنی         و به سختی می توان    
  Kentish Town خانواده اش به بخش حاشیه ای لندن و بـه منطقـه ی سرسـبز   1858حتی وقتی در سال .  کند

  . و تیره می خواند ، مملو از تاریکی و پوچ"منطقه ای بربرنشین"رفتند مارکس شکایت می کرد  و آنجا را 
 می خوانند که جامعه ی بسته  gemeinschaftگسست از جامعه ی روستایی و آنچه جامعه شناسان آنرا  فرهنگ 

ایـن یعنـی محـو بـوم گرایـی قـدیمی ،             . و منزوی است ، از نظر مارکس فرآیندی است شهرنشینی و جهـان وطنـی              
 و مـراوده از هـر سـو ،     gesselschaft تر اما غنـی تـر و   خودکفایی  و تنگ نظری  و تغییر آنها با چیزی بی ثبات

 ، جهانی ذهنی و چند فرهنگـی        "ادبیات جهانی "مارکس از ایده ی     . اتکای متقابل ملل به یکدیگر و امتزاج  فرهنگی        
 در اینجا مالکیت ذهنی، مالکیت عمومی می      . که ایده ها مرز ندارند و همه چیز رامی توان بدست آورد، دفاع می کرد              

تقریبا یکی از مولفین این ادبیات جهانی ، البته خود شهرنشینی و  نیروهایی است که مارکس از آنهـا حمایـت                      . شود
که نطفه ی تولید ِ فرهنگ      ) پیشرفت سریع ابزار آالت تولید ،  نوآوری در ارتباطات ، نابودی مکان توسط زمان              ( کرد  

اکم جمعیتی ، تمرکز سرمایه ، صنعت و مالکیـت شـتاب مـی              مارکس در مقابل چیزی  که به تر       .  کالن شهر هستند  
او از اینکه ماهی بزرگ ، ماهی کوچک را ببلعد و بعد کوسه باقی ماهی های بـزرگ را ببلعـد            . بخشد، چشم می پوشد   

بورژوازی در طول حکومت اندک یکصدساله اش ، نیروهای مولد بزرگتر و      "مارکس توضیح می دهد که      . لذت می برد  
 بارها به نظر می رسد که خود مارکس هم از ایـن واقعـه               ".  از تمامی نسل های پیشین بوجود آورده است         عظیمتری
انقیاد نیروهای طبیعت توسط انسان ، ماشین آالت ، کاربرد شیمی در صنعت و کـشاورزی ، دریـانوردی   ": می ترسد  

 اروپا برای کشت و زرع ، کانالیزه کردن رودخانه با نیروی بخار ، راه آهن ، تلگراف الکتریکی ، پاکسازی تمامی قاره ی          
قرن پیش کجا تصور این را می کرد که چنـین نیروهـای   . ها ، تمامی جمعیت روی کره ی زمین را جادو کرده است          

  )477("مولدی در کاراجتماعی نهفته باشند؟
ابت متقابل از هم گسسته بودند، بدنـه         کارگران که  قبال به صورت توده های بی ارتباط  به هم پراکنده بودند و با رق                 

ای  به هم فشرده تر و یکنواخت تر شکل می دهند ، حتی نه در نتیجه ی اتحاد خود بلکه در نتیجه ی اتحادی کـه                           
با این حال ، مارکس این اتحاد اجباری را در حرکت به سوی اتحاد فعال خـود پرولتاریـا مـی                     . دستور بورژوازی است  

شهرها به صورت توده های بزرگتری جمع می شوند ، قدرت شان رشد می کند و احـساس نیـروی   پرولتاریا در  . بیند
) مانند اتحادیه های صنفی( کارگران با سرسختی شروع می کنند به متحد شدن برعلیه بورژوازی . بیشتری می کنند

ین جنگ مهم است اما ثمره اگرچه ا. و حول دستمزد به اتفاق رسیده و بر سر مناقشات  فوری محیط کار می جنگند        
 که مارکس امیدوار اسـت روزی در یـک          "اتحاد گسترده تر کارگران است    "ی واقعی این نتیجه ی فوری نیست بلکه         

او معتقد بود که بزودی پرولتاریـا در یـک طبقـه ، در              . سطح کمی مشخص در یک قدرت  کیفی جدید آمیخته شود          
  یـک    "در ذات " رادیکالیزه کـرده و      "در ظاهر "می شود و شهر را      یک جنبش مستقل خودآگاه از اکثریت ، متشکل         
  . مبارزه ی طبقاتی گسترده تر را تسریع می بخشد

در . این تعریف به صورتی که مارکس پیش می برد بورژوازی را مروج غیرارادی برای اتحاد انقالبی کارگران می بینـد                   
بنیـاد جامعـه ای کـه       ) درن را هـم بایـد اضـافه کنـیم           و شهرنشینی مـ   (واقع ، با پیشرفت هر روزه ی صنعت مدرن          

مارکس احساس می کـرد آنچـه بـورژوازی تولیـد مـی کنـد               . بورژوازی استوار کرده ،  از زیر پایش خالی خواهد شد          
  ."گورکن خودش است"



 ١٠

هیم جامعه ای خوا  " به جای جامعه ی قدیمی بورژوازی با تقسیمات و تخاصم های طبقاتی  ، سبعیت و پوچی اش ،                    
قطعـا ایـن میسرنیـست مگـر        ) 491(".داشت که در آن پیشرف آزادانه ، شرط پیشرفت آزادانه ی همگان خواهد بود             

مارکس  یکبار استثنائا سعی می کند فهرستی از مشخصاتی کـه            . بوسیله ی تهاجم قهری  به حق مالکیت ِ بورژوازی         
 مشخصاتی که ضمنا الزمه ی ماهیـت هـر   ( ، فراهم آورد   الزم است تا این جامعه ی جدید ، برابر و  آزادتر بوجود آید             

 2. الغای مالکیت زمین و کاربرد تمامی اجاره های زمین برای مقاصد عام المنفعه ) 1.)  شهر سوسیالیستی هم هست
تمرکز  )  5تمرکز اعتبار در دستان دولت   ) 4الغای تمامی حقوق وراثت   ) 3مالیت بر در آمد سنگین و تصاعدی )  

توسعه ای کارخانه هایی با مالکیت دولتی و بهبود خاک زمـین هـا       ) 6ابزار ارتباطات و حمل و نقل در دستان دولت          
محو تدریجی تمایز بین شـهر و   )  8آموزش آزاد برای تمامی کودکان در مدارس عمومی         ) 7. مطابق با طرح عمومی   

سوای هر چیزی . کس مبهم است و باید در ذهن داشت   آخرین مالحظه ی مار   .روستا با توزیع برابر جمعیت در کشور      
دیگر این بند آخری ، در تغایر با تایید مارکس از شهرنشینی سرمایه داری قـرار دارد ، چـون اکنـون وی شـهر پـسا                           
سرمایه داری را بر آرمان شهری با مقیاس کوچک قرار می دهد که با طبیعت همزیست است و مشابه شهرهای پیشا                     

.  این مورد را دنبال می کند      1872انگلس در سال    .  وپیشه وری است که او پیشتر آنرا محکوم کرده بود          سرمایه داری 
که بعدا مورد بحث قرار خواهـد       ( "مسئله ی مسکن  " از کتاب    3انگلس در بخشی تقریبا دور افتاده در فصل تکمیلی          

ط اسـت و هـم بـا تولیـد کـشاورزی و             نسخه ای از سوسیالیسم ارائه می دهد که هم با تولیـد صـنعتی مـرتب               )گرفت
 پیشتر در همین کتاب در توضـیح مفـصل تـر دیگـری           ".جمعیت را در کل کشور تا حد ممکن برابر توزیع می کند           "

  )384(".اما شهرهای بزرگ مدرن تنها با الغای شیوه ی تولید سرمایه داری محو خواهند شد": انگلس می نویسد 
  

   مارکس دیالکتیکی ، مارکسیسم شهری
  

 شهر را در رشـد      "نقش کارکردی " ، می توانیم     1840ما با خواندن متون مشترک مارکس و انگلس در اواخر دهه ی             
به طور کل ، این دو نفر  شـهر سـرمایه داری را از نظـر      . و نابودی امیدبخش شیوه ی تولید سرمایه داری درک کنیم         

آنها مـی داننـد کـه هـیچ راه          .  قبال بود پیشرفت می دانند     آنها این شهرها را نسبت به آنچه      .  تاریخی تایید می کنند   
مارکس در هجدهم برومـر     . بازگشتی وجود ندارد ، می دانند که جمهوری های تا حد بهینه کوچک کار نخواهند کرد               

  از   ".انقالب اجتماعی شعر خود را از گذشته نمی گیرد بلکه از آینده اخـذ مـی کنـد                 ": نوشت  ) 1852(لویی بناپارت 
این واقعیات صریحا در یـک وحـدت تخاصـم          .  دیگر ، آنها شهر سرمایه داری را به لحاظ اخالقی محکوم کردند            سوی

 در جایی که ممکـن در       ".هرچیزی آبستن ضد خویش است    "برانگیز جمع می شوند ، در شکل اجتماعی عجیبی که           
 گام به جلوتر ، می توانیم دریابیم کـه         ما با برداشتن یک   . ناممکن ، آزادی در ضرورت ، رهایی در بندگی مستتر است          

همان نیروهای تاریکی که شکل کاالیی را    . مارکس و انگلس چگونه بر ابهام عجیب شهر سرمایه داری مهر تایید زدند            
جادو می کند و بازار جهانی را بوجود می آورد ،  شهر صنعتی را هم به ما می دهد و کالن شهر مدرن را تعریف مـی                      

مارکس و انگلس قطعا قلمروی دیالکتیک کالن شـهر         . وی دیالکتیک و یا دیالکتیک خودهمسانی است      این قلمر . کند
تمامی اندیشه ی مارکس و تعهد هستی شناختی اش یعنی تعهد به آنچه وجـود دارد، حـول همـین                    . را درک کردند  

ر نتیجه ، ما بایـد انـدک       د. این مهمترین فقره در مهماتخانه ی مارکس وهر مارکسیستی است         . دیالکتیک می چرخد  
دیالکتیک به عنوان ابزاری روش شـناختی و بـه عنـوان جهـان              . زمانی با کاربرد مارکس از این دیالکتیک آشنا شویم        

بینی ،  بر مارکسیسم شهری مورد پژوهش  در این کتاب را حکم تایید زده و بسیاری از مارکسیست هـا از آن بـرای              
  .اری  و شرح و بسط چشم انداز خود ِ مارکسیسم به کار می گیرندسنجش پویه های شهرنشینی سرمایه د

 که مارکس با موفقیت ازدست پلیس  مخفی پروس ، فرانسه و بلژیک در می رفت و اکنون بـی جـا و                        1859 تا سال   
 ". مشتاقانه در آرزوی کسب مجالی بودم تا از مسائل عمومی برای مطالعه ی خودم صـرف نظـر کـنم                    "بی پول بود ،     

مارکس پذیرفت .   و از ایام غنیمت در موزه ی انگلستان ، نوشته شد1859نبوهی از مطالب در این دوره  در دهه ی ا
البته بسیاری از این  یادداشت هـای         . که اغلب آنها به قصد انتشار نیست و تنها توصیحاتی برای شخص خویش است             
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 نوشته شد تحت عنوان گروندیـسه یـا         1858و  1857خصوصی و تحلیلی ، خصوصا نوشته هایی که در طول زمستان            
  در   "سـرمایه "دیگر مطالب حجیم کـه از داده هـای اولیـه بـود در جلـد اول                  . خطوط کلی برای عموم انتشار یافتند     

. سنگ های زمخت اکنون گـوهری نـرم شـدند   .  تلخیص و جمع و جور شود"شیوه ی ارائه"مقدمه ی مارکس به نام   
طبل دیالکتیک را بر کله ی تازه به دوران رسـیدگان امپراتـوری مقـدس               "را هم داشت که     اکنون مارکس این امید       

در واقع .  در واقع سرمایه آنچنان با دیالکتیک در آمیخته است که اغلب به چشم نمی آید".پروس جدید بکوبد-آلمان
 ویرایش هـای متعـدد نوشـته        مارکس اجزا کلیدی دیالکتیک ماتریالیستی اش را در مقدمه ی اش به ما داد که برای               

  .شد که برای بحث پیش غذای کوچکی است
 همه در حال تغییر است ، همـه  "هراکلیتوس حکیم یونان باستان می گفت. یکی از آشکارترین آنها بحث تغییر است  

  و  "ترسیم قوانین ماهوی حرکت اسـت     "هدف کتاب سرمایه    .  و مارکس هم با او موافق بود       ".چیز در حال شدن است    
هـیچ  "مارکس به طرز خستگی ناپذیری تاکید می ورزد که          .  است " قوانین اقتصادی حرکت جامعه ی مدرن      "تعیین

 نظـم سـرمایه     ".چیز جامد و ثابتی وجود ندارد بلکه  اندامواره ای متغیر  و همواره در معرض فرآیند تغییر قـرار دارد                    
چـون  . یخی مرحله ای زودگـذر در سـیر پیـشرفت اسـت           از لحاظ تار  ) و مسلما ابزار نظم شهری سرمایه داری      (داری  

 در ادراک ایجابی از امر موجود همزمان نفی  و نابودی چاره ناپذیر آن را هم تشخیص می دهـد ، چـون                        "دیالکتیک  
  ".هر شکل تاریخا توسعه یافته را مرحله ای سیال و در حرکت در نظر می گیرد

تضاد برای او جوشش عناصر ناسازگار در یک وحـدت کـه   . فته استمارکس معتقد بود که ریشه ی تغییر در تضاد نه       
اما هر کدام از سویه های تضاد برای این وحدت درونی اسـت        . هم این وحدت را تقویت می کند و هم تحلیل می برد           

نمونه ی آشکار کاال است کـه همـراه بـا ارزش مـصرف و ارزش مبادلـه ، شـکل           . و از ماهیت خودش نشات می گیرد      
.   و شکل پولی آن ، با روابط متقابال نابودکننده و متخاصـم ، موجـب بـی ثبـاتی فراگیـر سـرمایه داری اسـت                          ارزشی

او برای درک این تضاد ، باید جهـان را بـه            . ".حرکت جامعه سرمایه داری کامال متضاد است      "مارکس می پندارد که     
بـه مـا    . فرآیند در تمامی آثار وی حاضر است      به واقع ، مارکس متفکر شگرف فرآیند است؛         . صورت فرآیند درک کند   

می گوید که سرمایه یک فرآیند است ، کار نیز یک فرآیند است ،و همچنین ارزش ، پول ، طبقه و انباشت ، صـنعتی               
 نگریـسته مـی     "فرآیند تاریخ طبیعی    " مانند   "آرایش اقتصادی جامعه    "در کتاب سرمایه  به      . شدن و شهری شدن     

بـه مقـوالت    "نسانها گیرنده و تجسم ِ این فرآیند می شوند ، یا همانطور که مارکس می پنداشـت ،                   شود؛ در اینجا ، ا    
  )92.( و حاملین روابط و منافع طبقاتی خاص هستند"اقتصادی تشخیص می بخشند

بـه عبـارت دیگـر ،        .   مارکس ، متفکر فرآیند، پدیده ی اجتماعی را در هر سطحی وابسته به هم مالحظه مـی کنـد                  
یـا بایـد   ( یوه ای که جوانب مختلف جهان بـه یکـدیگر مـرتبط انـد، جـزو خصیـصه ی ذاتـی ایـن جوانـب اسـت            ش

روابط، در جهان هستی شناختی مارکس، خود متضاد هستند ، روابط متضاد ، تشخص فرآیند ها هم تشخصی                  ).باشد
وابط تولید و اشکال مبادله ی متناظر آنچه در این اثر بررسی می کنم ، شیوه ی تولید سرمایه داری ، ر". متضاد است
پس ازنقطه نگاه مارکسیستی ، اندیشیدن درباره ی جامعه و شهرها به ضرورت  اندیشه ای کل گرا                  ) 90(".با آن است  

تحـت  . ما آنرا در تمامی ایـن کتـاب خـواهیم دیـد          . این امر درسنت کلی مارکسیسم نوعی راست کیشی است        .  است
،سرمایه و کار ، ارزش مصرف و ارزش مبادله ، سلول هـا و بـدن ، متقـابال بـه یکـدیگر                       چنین شرایطی، خرد و کالن      

شما نمی توانید بدون جنگل را بدون درختان ، شاگردان را بدون معلمان ، مرد را بدون زن داشته باشـید                     . مرتبط اند 
که ایـن رابطـه ی اجـزا بـا     سنجش اجزای مرتبط به هم بدون در نظر گرفتن این. و البته برعکس آن هم صادق است       

  . یکدیگر بخشی از کل یا بخشی از کلیت است ، امری است غیرممکن 
تنها کلیتی انضمامی قادر است تا      . نزد مارکس ، تنها کلیتی انضمامی می تواند جهان را با روشی جامع به چنگ آورد               

انتزاع .  ا ، مکان ها و زندگی انتزاع می شوند        مفاهیم واقعی  از جهان انسانه     .  ادراک و تصاویر را با مفاهیم تبدیل کند       
اجزا را در کل قرار می دهد اما همچنین کل را در هم اجزا تشخیص میدهد ، شخصی را در کلـی ،                        ) فرآیند اندیشه ( 

عام را در خاص ، همسایگی را در شهر ، شهر را در همسایگی ، شـهرها را در سـرمایه داری جهـانی  وسـرمایه داری                            
بنابراین دیالکتیک مارکس ، استقرایی و قیاسی است ، بین نظریـه و آزمـون ، ادراک نـشدنی و                    .  در شهرها جهانی را   
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این روش تنها روشی است که امر انضمامی را به چنگ می آورد وبه عنوان یک امر انضمامی                  . شدنی  حرکت می کند    
  .در ذهن بازتولید می کند

 باشد ، بینشی که به      "بتوارگی کاالها " مارکس در کتاب سرمایه مفهوم       شاید بهترین و عمیقترین ساختار دیالکتیکی     
این بحث در بخش پایانی اولین      . طورقابل توجه برای مارکسیست های شهری که بزودی خواهیم دید، گرانمایه است           

آنرا کاال در اینجا مارکس با حسی از مزاح تالش می کند چیزی به ظاهر بدیهی که ما . فصل کتاب سرمایه آمده است
در یک سطح ، یعنی در سطح ظاهری حـواس ، المـسه ، بویـایی و بینـایی ،                   . می خوانیم ، وارد زندگی و دید ما کند        

این را می توان همان ارزش مصرف کاال خواند امری که نیاز انـسان را ارضـا   . هیچ چیز نامساعدی در آنها وجود ندارد      
امـا  از طـرف دیگـر و در      .  حتی وقتی که به یک میز تبـدیل شـود          چوب به چوب بودن خود ادامه می دهد       . می کند 

در اینجا مارکس   . سطح عمیقتر، همین که این جنس مفید به صورت یک کاال در آید ، از یک امرحسی فراتر می رود                   
روی سرش می ایستد و از مغز چوبی خود ، ایده های مضحکی بیرون می دهد ، بسیار شـگفت                    ": به طعنه می گوید     

.  می کنند  "معماوار" و   "جادویی" این ایده های مضحک و عجیب کاال را          ".از آنکه با اراده ی خود به رقص در آید         تر  
کسی که این فعالیت های مشخص کاری را جمع می          . برای مثال ،یک کاال با کار واقعی مردمانی زنده ایجاد می شود           

این کار تحت کنترل و تملـک خـصوصی کـسی         .  داراست کند و برای انجام این کارها مزد پرداخت می کند ، سرمایه           
ظـاهر  . قرار می گیرد و برای یک بازار اشیایی اجتماعی می سازد یعنی اجناسی برای فروش و به امیـد کـسب سـود                      

کفش ، پیراهن ، کامپیوتر ، اتومبیل ، همگی در جهان مـا  وجـود ِ                 .مشخص یک کاال  به اندازه ی کافی واقعی است           
آنها قیمت های کمی دارند که در بازار اتیکـت          . می توانیم انرا بپوشیم ، لمس کنیم و یا آنرا برانیم            . ندشی واقعی دار  

در امر محسوس یعنی قلمـروی قابـل ادراک تجربـه ی روزمـره ،  بـا                  . می خورند که حکم هویت کیفی خود را دارند        
مبادله می کنیم این فعالیت  ) کاال(  چیزی دیگر    را با ) پول( یک چیز . چیزهای واقعی فکر می کنیم و سر و کار داریم         

  .به تنها کامال واضح است و به تنهایی در ابعاد عظیم قابل سنجش است
اما مارکس ازما می خواهد آنرا با قرار دادن در یک زمینه ی تاریخی تر و جغرافیایی تر بسنجیم  و از ما مـی خواهـد                  

او می خواهد حافظه ی ما را آهسته به کار اندازد، می خواهد به یاد               .  یمجوانبی فراتر از ظاهر تجربی مان در نظر آور        
مـا  .  متاسفانه ما این ارتباط را نمی بینیم      ) 165 (".محسوس هستند و هم فراحسی یا اجتماعی      "ما آورد که کاال هم      

جتمـاعی کـار    شکل اتمام شده ی جهان کاالها ، یعنی شکل پـولی ، خاصـیت ا              ": نمی بینیم چون به گمان مارکس       
 آنـرا بـه روابـط    "خصوصی و روابط اجتماعی بین کارگران را پنهان می سازد و روابط را به جای آشکار کردن صریح ،   

مارکس در مقابل ، اجتماعی از مردان و زنانی آزاد را تصور می کند که               ) 169-168(".ابژه های مادی تبدیل می کند     
در این نظام ، آنها به صورت کامال شفاف در هر بخشی از  یک زنجیره                . ندبه صورت اشتراکی با ابزار تولید کار می کن        

ایـن  . ی کاالیی و در زمان های مختلف یک وحدت قرار می گیرند، یعنی در جریان تولید ، توزیع ، مبادله و مـصرف                      
اقل مزد ، تولید شاید با حد( شفافیت حیاتی است تا آنجایی که مارکس گمان می کند جابجایی که کاال در بین تولید

و مصرف نهایی دستخوش آن می شوند یعنی شاید مصرف در هزاران کیلومتر دورتر از تولید ، به لحاظ                   ... ) انتفاعی و 
. این امر پراکنده و گمراه کننده است و سبب می شود با پریـشانی رفتـار کنـیم   . سیاسی ناتوانی طبقه ی کارگر است    

باره برقرارکنیم ، و آنرا در تمامیت ارتباط اجتماعی دوباره از نو بـسازیم ، از نـو        پس اگر ما این ارتباط قطع شده را دو        
معیـاری  . شفافیت ارتباط هایمان را ایجاد کنیم ،  می توانیم سرمایه داری را افشا کنیم و جهان اش را بهتر بفهمیم                      

بدین نحو ، مـارکس     .   تغییر دهیم  به دست می اوریم که چگونه  سرمایه داری عمل می کند و چگونه می توانیم آنرا                
آنرا در دوگانگی اش یکی ببینیم آنرا . از ما می خواهد شخصیت دوگانه ی جهان را از پایه ای رادیکال به چنگ آوریم  

همزمان هم یک فرآیند و هم یک شی ، هم یک رابطه ی اجتماعی و هم یک ابـژه  در نظـر آوریـم ،  پیامـدی قابـل       
  . غیرقابل مشاهدهمشاهده از قانون  حرکتی

 برخی از جالب ترین و خیال پرداز ترین مارکسیست های قرن بیستم ، که برخـی از آنهـا هـم مارکسیـست شـهری        
اغلب آنها پرده ی مارکس را بسط داده اند ، در حال بسط ، ارتقا هم داده اند و به                    . هستند ، از این ایده بهره برده اند       
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عه داد و خیابـان هـای شـهر و فـضاهای عمـومی را بـا تغذیـه از ذهنیتـی                      فضای شهر ، قلمروی فرهنگ عامـه توسـ        
 .مارکسیستی روشن ساخته اند

بر تحلیل اقتصادی مارکس استوار کنیم " اینرا می پذیرد که قصد ما "تاریخ آگاهی و طبقاتی  "برای مثال ، در کتاب      
می شود هم به شکل عینی و هم از موضع  و از آن به سوی بحث حل مشکالتی که از خاصیت  بتواره ی کاالها ناشی                 

لوکاچ ، این مارکسیست هگلی پرنفوذ، مفهوم شی شدگی را به منزله ی ترکیبـی               . "ذهنی متناظر با آن ، پیش برویم      
این مفهوم بعـدا تـز   . جذاب از تزهای جوانی مارکس درباب بیگانگی و تصورات پخته ی او از بتوارگی توسعه می دهد    

جامعـه ی   "هم طنین می افکند و به گی دوبور هم کمک می کند تا کتاب مکتبـی خـود یعنـی                     ذهن والتر بنیامین    
در ضمن ،دیگر مارکسیست شهری بزرگ یعنی هانری لفور ، رشته           .  را به صورت نظری چارچوب بندی کند       "نمایشی

م ، و به ساختمان هـا ،  ی بحث خود را حول مفهوم بتوارگی می چرخاند و به ما تاکید می کند که فضا را بتواره نکنی    
بناهای تاریخی ، فضاهای عمومی ، کل همسایگی و روبنای شهری را تنها به عنوان ابـژه هـای محـض در فـضا نگـاه                    

ما در عوض باید  با یک پرش مفهومی آنها را به صورت رادیکال تصور کنیم ، یعنی همانطور که مـارکس گفـت         .کنیم
  .  تولید فضا واقعی  و روابط اجتماعی ذاتی آن تمرکز کنیمریشه ی این چیزها را بدست آوریم و بر 

بنـابراین معمـای    "بـه زعـم مـارکس       . مفهوم بتوارگی چشم اندازی است برای کل جریان دیالکتیکی کتاب سـرمایه             
یعنـی  ( حرکت پول ، و حرکت پول برای کـسب پـول بیـشتر ،    ) 187(".بتوارگی پولی ، معمای بتوارگی کاالیی است 

کاال شکل سلولی آن است و از اینرو بنایی است کـه     : در واقع حرکت کاالهاست     ) به سرمایه تبدیل می شود    پولی که   
پول ِ در فرآیند یا پولی که کاالها را به گردش در می آورد ، پول به عنـوان                   . کل تحلیل مارکس روی آن استوار است      

پول موجب زایشی زنده را موجب می "از سرمایه است، اندازه گیری عام ِ زمان کار در کاالها برای مارکس نقطه ی آغ 
و منبع این تخم های طالیی ،یعنـی منبـع راسـتین    ) 225(".شود یا دست کم ، روی تخم های طالیی خوابیده است    

یعنی نیروی  : سرمایه، همین کاالی به خصوص و ناقابل است ، کاالیی که می تواند ارزش بیشتری از خود تولید کند                    
در اینجا هیچ راه ورودی به آن    .   رخ می دهد   "جایگاه پنهان تولید  "یت فرد برای کار کردن ، مصرفی که در          کار ، قابل  

در همین جاست که مارکس تصویر پویای خود را از فرآیند صنعتی سرمایه داری آغـاز مـی                  . مگر برای تجارت نیست   
ز روزهای کاری ، آمیزه ای از تاریخی غنی همراه     وی ما را به سمت فرآیند کار هدایت می کند ،  تاریخچه ای ا              .  کند

  .با افشاگری های سیاسی، اصالت وجود همراه با واقعیات سخت اقتصادی
مارکس در تمام مدت ، با مهارت تمام درنده خویی و عطش خون آشام برای ارزش اضافه و طغیان مبارزه ی طبقاتی                      

 سرمایه با کار ، کارگر با کارگر رده پایین تر و سـرمایه دار بـا                 وی به طرزی مهیج ، رقابت     . بر سر آنرا بیرون می کشد     
سرمایه دار رده پایین تر را به تصویر می کشد ، او با توضیح ضرورت  اشکال جدید مشارکت تولیدی تقسیم کار و فن 

هـد کـه چـه      وی قدرت حیرت آور ابتکار انسان را نشان می د         . آوری ، درست قلب مبارزه ی رقابتی را نشانه می رود          
چیزهایی می تواند بسازد و خراب کند ، چیزهایی با کیفیات بیگانه ، ابزارهای انسان که بر ابزار بـودن انـسان داللـت          

سرانجام در پایان کتاب سرمایه و خود سرمایه ، بیگانه زدایی مارکس از تالش تمام نشدنی برای انباشت را                   . می کنند 
اکنـون و بـرای همیـشه  ، تمـامی            . "قانون عام انباشت سرمایه   "ی انباشت و    رانه ی بی رحم انباشت برا     . می شنویم 

سرمایه . مرزها با احترام به انسانها و مکان ها محو می شوند و از لحاظ فیزیکی و اقتصادی از هم گسیخته می گردند                     
بنابراین سرمایه .  می کندعلم را  در این فرآیند به خدمت می گیرد و  از آن به عنوان یک نیروی مولد دیگر استفاده 

هم به جلو و هم به سوی بیرون همانطور که اشباع می شود ، متمرکز می شود و در همان حال که متمرکز و اشـباع                          
همراه با کاهش مداوم در  تعداد متنفذین سرمایه ، که تمامی این فرآیند دگرگـونی     ". می شود ، انباشت هم می کند      

  )929(".ده ی بی نوا، ستمدیده ، بنده و  فروافتاده و استثمار شده نیز رشد می کندرا غصب و انحصاری می کنند، تو
اما مارکس با وجود تمامی بینش تاریخی کم نظیر، محتوای ذهنی و چـشم انـداز                . خیره کننده است ، مطمئن باشید     

تامـل کنـد، هرگـز      وسیع ، که مرزبندی های علمی سنتی را در هم می شکند، هرگز نیازی ندید که بـر خـود شـهر                       
او تـا اواخـر دهـه ی        . درصدد جستجوی پیشرفت صنعتی شدن و تولید با پیشرفت شهرنشینی و تولید شهر برنیامـد              

شهرنـشینی بـا وجـود    .  درنیامیخـت 60 مدتی را صرف این کار کرد ، اما هرگز آنرا با تفکـرات اواخـر دهـه ی     1840
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داری ، نه مورد نقد مارکس قرار گرفت و نه نقشی اصـلی در              اهمیت سیاسی ، تاریخی و نظری مشهود آن بر سرمایه           
 در پـاریس مـضامین      1871 و   1848تحوالت انقالبـی    : این غفلت تعجب برانگیز است      . امیدهای رادیکال او ایفا کرد    

تنها برای لحظه ی مارکس بالغ ِ سرمایه روی پیوند میان انباشـت سـرمایه و فرآینـد هـای                    .  شهری مشهودی داشت  
 هـم  "هرچه تمرکز ابزار تولید بیشتر باشد ، نگون بختی موقعیت سکونتی طبقـه ی کـارگر                 ": تمرکز می کند  شهری  

ترقی شهرهایی که با افزایش در میزان ثروت همراه هستند ، ماننـد خـراب کـردن بخـش هـایی از                      . بیشتر می شوند  
ن  و غیـره ، تعـریض خیابـان هـا بـرای         لحاظ ساختمانی بد ساخته شده اند ، تاسیس عماراتی برای بانک ها ، مخـاز              

مـارکس  ) 812(".ترافیک و حمل و نقل تجملی و ورود تراموا ، آشکارا فقرا را به حاشیه های شـلوغ شـهر مـی رانـد                       
.... شرارت همراه با پیشرفت صنعت، انباشت سرمایه ، گسترش و بهبود شهرها ، رشد مـی کنـد                 "نتیجه می گیرد که     

های صنعتی و تجاری انباشته شود ، هرچه از نیروی انسانی قابل استثمار بیشتر گرفته               هرچه سرمایه سریعتر در شهر    
  )815(". شود ، بدبختی محالت فقیر شده ی کارگرنشین هم بیشتر می شود

وی نقد شهری گسترده تر و پژوهش دربـاب اسـرار آنـرا بـه               . اما نگفت . مارکس در این باره بیشتر می توانست بگوید       
در واقع انگلس قبال هم با مسئله ی شهر برخورد کرده بود و ارتباط بـین صـنعتی شـدن و                     . واگذاردفردریش انگلس   

وی قبال به صورت جامع دربـاره ی منچـستر یـک            . انباشت را با شهرنشینی قبل از دوستی با مارکس تایید کرده بود           
منچستر انگلس را مـورد سـتایش       مارکس در کتاب سرمایه کتاب      . شهر صنعتی در شمال انگلستان مطلب نوشته بود       

با این کتاب و بـه طـور    ) 349(".انگلس روح شیوه ی تولید سرمایه داری را چقدر خوب فهمیده است           ": قرار داده بود  
کل با انگلس است که ما باید تکوین مارکسیسم شهری و واقعی و تبار و تاریخچـه ی آن را در طـول قـرن بیـستم و         

  . بیستم و یکم معلوم کنیم
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