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 پیشگفتار - ۱
ی هرابط درستیبه( ۳۷۸۱) کاپیتالویراست دوم آلمانی  گفتارپیکارل مارکس در 

کند. موانع تاریخی رشد می آلمان را ترسیمی ماندهعقبی هاقتصااد سایاسای با عام 

ی در آلمان، در عین حال مانع امکان رشاد متتقل اقتصاد سیاسی بود. در دارسارمایه

ه عا کان آلمانی، اقتصاااد ساایاساای ماردی وارداتی بود و از آنپردازنظریهنتیجه، نزد 

از اصاااول عامد ای هبیاان نظری ی  واق یت اارعی بود، در دسااات آنها به مجموع

 استراله یافت.

شااکوفایی ماارزا   ویژهبه، ۳۷۸۷ی در آلمان پس از دارساارمایهبا رشااد سااریع 

یابی ی قوامهاعملی و هم نظری، دیگر زمینهی هکارگر هم در عرصاای هاعتماعی طاق

ان اناقتصادداز بین رفته بود. آز آن پس « طرفبیعلم »ی   عنوانبهاقتصااد سایاسی 

 بودن این روابط« ازلی»کنندگان ی و توعیهدارساارمایهبه مالغان روابط اعتماعی  کلاً

( ۷۸به صدا درآمده بود )ص « ناقوس مرگ علم اقتصااد بورووایی»دگردیتای یافتند. 

ناود. پس چنانچه بخواهیم « مانع از نقدِ آن»اما عدم رشاد اقتصااد سایاسی در آلمان 

رد بررساای قرار دهیم، شاارایط اعتماعی م ینِ هگل و اقتصاااد ساایاساای را موی هرابط

 آلمان آن زمان نااید نادیده گرفته شود.

در دسااات داریم در مجموق نقش  کاپیتالی دربارهکه ای ی گتاااتردههاپژوهش

. اندردهکدیالکتی  هگل در نگارش نقد اقتصااد سیاسی مارکس را تدایت  گرمیانجی

لام در نقد اقتصاااد ساایاساای کلاساای  را آارین ککاپیتال از سااوی دیگر، چنانچه 

 مرتوب کنیم، هرآنچه پیش از مارکس به نگارش درآمده است، در مقایته با آن قط اً

ی هرا م یااار سااانجش کلیاا کاااپیتااالتوان می نمااایااد. درواقعمی م یوب و ناااکااافی

فکری مارکس همچنین ی هانادیمااامندان پیش از مارکس دانتااات. بنابراین منظوم

هگل و مارکس  گرمیانجیسااان نقش ک ما از هگل نیز هتاات. بدینادرا گرمیانجی

، درایت هگل و دانش او نتاات به اقتصاااد ساایاسی در زمان رواینگردد! ازمی عاهعاب

را « روح زمان»قول اود او هاود هرچند عمیق و گتااترده باشااد، دیگر قادر نیتاات ب

 من کس کند. 
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نامید. اگر مارکس « اقتصااااددان»مرساااوم ی   ت ریفتوان بنا بهنمی اما هگل را

فلتافه را عبب نقد اقتصااد سایاسی کرد، هگل اقتصاد سیاسی را عبب فلتفه کرده 

ی پرتو کل سپهر فلتف دراساساً اقتصااد سایاسی ی دربارهبود. پس ماانی نظری هگل 

ی هصعر در« ایده»بُ د م ینی از تجلی صرفاً او قابل فهم و نقد است. نزد هگل، اقتصاد 

ی هفلتف»ی هاسات. مرصاول نهایی و مکتوب اقتصااد سایاسی بر زمین« روح عینی»

سال مناقمه  ۰۲۲است که با گبشت  حقی هعناصار فلتافهگل، اثر عنجالی « عملی

اود این اثر را نیز باید در پرتو  بر ساار مفاهیم نهفته در آن هنوز پایان نیافته اسااات.

 آن نوشته است مورد بررسی قرار داد.که هگل بر ای پیمگفتار و مقدمه

روش علم فلتاافی، مفهومی »نویتااد  می حقی هفلتاافی همقدم ۱۳هگل در بند 

بازنمایی شده و در اینجا مفروض  منطقدهد، در می که اود را از درون اود انکمااف

نامم... این دیالکتی ، عملکرد می 'دیالکتی 'من اصل متررک این ]مفهوم[ را  است...

ساوبژکتیو نتاات به ی  موعوق نیتت که به وعهی بیرونی با آن منطاق ای یماهاند

اود آن موعااوق اساات که به نروی ارگانی  در حال ی همایشااده باشااد، بلکه عان

 (۱۸)ص« ی اویش است.هاو میوه هاپروراندن شااه

 

 منطق مبانی نظری نقد اقتصاد سیاسی در  – ۲
 ناپبیرِهتااات، در آنِ واحد نفی و نابودی اعتناب چهدیالکتی  در فهم مدات آن»

تاریخی را در حال ی هیافتانکماااف بندیصااور دهد؛ چراکه هر می آن را تمااخی 

برد؛ می گبرای آن پیی ه، به عناروازایننگرد و می حرکات و در وعااا یتی سااایال

 «نقاد و انقلابی است.ذاتاً هیچ چیز نیتت و  تأثیرچراکه ترت 

 (۳۲۱، ص ۳ کاپیتال)

 

ی هاسااات. هگل در مقدم« علوم فلتااافیی نامهدانش»کتاب اول  منطق کوچ 

طرح اطوط اساسی آن را ی هکلِ منطق را ارائه کرده و زمینی همفصال این اثر عصار

 فلتاافی و تایینی هدر عینیت اندیماا تأملکند. مرور اصاالی این مقدمه می پردااته

لام کی هعا اقتصااد سیاسی است. شیرازآن تجربی و ازوعه تماابه و تمایز آن با علوم 
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دار تجربه اسااات چراکه تجربه و علوم تجربی مررک هگل این اسااات که فلتااافه وام

 اند. آغاز ص ود فلتفهی هاندیمه و نقط

هیچ چیز در تفکر نیتات که احتااس و تجربه نمده »هگل بر این باور اسات که 

ی هتجربه، نگارند»قطع عنوان کرد که  طوربهوان تمی او،ی ه( به دید۷)بند « باشاااد.

ی ه( چراکه یکم، علوم تجربی به مماهد۳۰)بند « فلتافه اسات پیشدرییو  رشدد

کنند. آنها با توساال به اندیمه، با مصالری که نمی بتانده های پدیدههاگیصارف ویژ

در شاکل امور ممابه عام، ی نی  آیند؛ مصاالریمی اند به ملاقا  فلتافهآماده ساااته

ه ی ااصی کها. هنگامی که این کار صور  پبیرفت، دادههابندی پدیدهقوانین و طاقه

کنند. دوم، این امر فلتاافه را می دارند برای عبب شاادن در فلتاافه آمادگی پیدا دربر

 سازد تا به سوی این حقایق م ین انضمامی گرایش پیدا کند. می وادار

عا( بنابراین، فلتفه )همان« رشد اود را مدیون علوم تجربی است. پس، فلتافه»

آنها را تمخی  داده و »کند، بلکه نمی ی آمپری  موعود در سایر علوم را انکارهاداده

 «سازد.می کند؛ عنصار عام علوم را تصادیق کرده و با سااتمان اود منطاقمی قاول

سااویه نیتاات بلکه دیالکتیکی اساات. ی فلتاافه با علوم تجربی ی ه( اما رابط۳۰)بند 

هیچ چیز در »کند که در عین حال می تأکیدبنابراین درسااات در همان بند هماااتم 

 «حس و تجربه نیتت که در اندیمه حضور پیدا نکرده باشد.

در آلمان »برد که می نام« اقتصاااد ساایاسای نوپایعلم »مماخ ، هگل از  طوربه

ان ملی شنااته شده و در انگلتتی هاقتصاد عقلانی دولتی یا اقتصاد هوشمندان عنوانبه

کند که در دانش تجربی می ( سپس اعافه۸)بند « نام فلتافه را تصااحب کرده است.

، همچون االاق، روح هادیگری از ابژهی هکه حلقکماود اساسی وعود دارد. یکم آن دو

دوم ی هنکت ۳ا را در اود عبب نکرده اسااات.وعود دارد کاه علم تجربی آنهآزادی  و

سازد. این فرم در بیانی عام، نمی است که ارد سوبژکتیو را قانعفرم مربوط به روش و 

نقیصه است   دوی هکه اود این روش دربردارنداین اسات. مضاافاً« ضدریر »تایین 

مت ین نا» آن گنجانده شده، به اودی اودکه امر عامع، یا اصال عامی که در یکم این

اساات و با امور ااص مرتاط نمااده اساات. عام و ااص نتااات به یکدیگر « و ماهم
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اند نیز به همان هم پیوند زده شدههی ااصای که بهاتصاادفی و بیرونی هتاتند. داده

 بیرونی دارند. ای وعه باهم رابطه

هتتند یی هاو گزینش هاموارد دادهی هآغاز علوم تجربی در همی هکه نقطدوم این

که در برابر متافیزی ِ انتزاعی یی با اینگراتجربهاناد. کاه از چیز دیگری منت  نماااده

در عین حال علوم  ۰است نفوذ کند.« فراحتی»حرکتی پیمارو بود، نتوانتت به آنچه 

 عاچه حقیقی است باید در اینآن که هرسازند  اینمی تجربی اصال مهمی را برعتته

ی انضمامی، هادادهی هها با تجزیو اکنون، در عهان بالف ل، باشد. اما روش ترلیلی آن

کند که کار اصااالی ترکیب اعزای می گبارد، ی نی فراموشمی تمام باقیکاار را نیماه

 ست.هامنقتم شده و ادراک ارتااط متقابل درونی آن داده

اود اروج کرده، مضامین آنها را دارند تا از می با این وصاف، آنها اندیماه را برآن

اود عینیت باخمد ی هنایافتعامع و ترقق عبب کرده و از این طریق به امر متصاوراً

 یهالاقیت و حرکتِ اندیمی هو حرکت آزاد آنها را عمیم هاتا بتواند منطقِ اودِ داده

ون دی تجربی نیز بهای فلتاافه ناممااروط نیتاات و دادهگرمیانجیآزادِ منطقی کند. 

فرزند »توان نتیجه گرفت که فلتفه می فهم نیتتند! با این اوصافوساطت فلتفه قابل

 a) (۳۰)بند « مادیون اسااات. پسددینیتجرباه اسااات و  هور اود را باه امری 

posteriori)  
در تمام  تأملاما نفس وعودی اندیماااه و اندیمااایدن همواره م رف وسااااطت و 

هم وعود دارد  (a priori) پیشینیاست. پس در اندیمیدن امر  واسطهبیی هاداده

کند تا به می ی برونی را درونیها، اناوه عظیم و متراکم دادهواساااطاهبیکاه امر عاام 

« عینیت دیالکتی » ۱روی کند.ساوی انکماافی که منت  شاده از اود آن باشد پیش

حرکتی در عریان  هرعا»ما مراوس نیتاات. ی هدر عمجمصاارفاً بدان م ناساات که 

هرگاه در عهان بالف ل عملی به سرانجام رسیده  ،باشاد، هرعا نماانی از هتاتی باشد

 (۷۳)بند « عا دیالکتی  ممغول کار است.آن باشد، در
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 آشنایی با اقتصاد سیاسی: استوار  یا اسمیت؟ – ۳
امور »زمان آشاانایی هگل با اقتصاااد ساایاساای و یا گرایش او به سااوی ی هدربار

 «اقتصاد»او به ی هشروق علاقی هی بتیاری وعود دارد. برای نقطهایزنگمان، «مادی

دهناد، و برای دیگر باا اساااتناد به می در توبینگن ربط شایآموزدانشرا باه دوران 

ی هاو به زمان اقامتش در برن. کارل روزنکراس، شااااگرد و نویتاااند« دفتر ااطرا »

کند که تا حدی نماااانگر می حکاایتی را نقال (،۳۷۸۸هگال )ی هناامااولین زنادگی

 ی آلپ در سااوئیسهاپایه. از قرار هگل ساافر کوتاهی به کوهاود اوسااتی هانگاشاات

فروشااد و ت یین می شااود که به او ساارشاایر گرممی عا با چوپانی روبروکند. در آنمی

ش آن کناد باا این انگیزه که قیمتی مازاد بر ارزمی قیمات آن را باه اریادار واگابار

تر از ارزش آن دریاافات کناد. هگل در ااطراتش آورده اسااات که چنانچه مالغی کم

کرد. گویا در ذهن می آن چوپان قیمت واق ی آن را طلب کردم، قط ااًمی پیمااانهااد

دور افتاده با چه ی هکه آن چوپان در این منطقهگل پرسااماای ایجاد شااده بود؛ این

اسااتب به احتمال قوی، ی  سااری  م یاری قیمت آن مرصااول را مفروض داشااته

 ماادلا  قالی!

عدی اقتصاااد در فرانکفور  ی هحال آنچه سااندیت تاریخی دارد آغاز مطال هربه

 اش( پیش از ورود به ینا است. عورج لوکاچ در پژوهش بدیع، عمیق و گتترده۳۸۷۷)

رهگل عواندرکتاب  عیمز اساااتوار ،  ، به نقل از روزنکراس و با اشاااره به کتاب سااِ

ی هگل پیرامون هاایدهی هکلی»نویتااد  می ،کندوکاوی در اصااول اقتصاااد ساایاساای

(، estates) هاو کار، تقتیم کار و ثرو  رسته هامدنی، نیازمندیی هسارشت عام 

 آلمانی کتاب اسااتوار ی هفقر، پلیس، مالیا  و غیره، در نهایت در تفتاایری بر ترعم

نگاشته  ۳۸۷۷مه  ۳۱فوریه و  ۳۷متمرکز شده است که بین  اقتصااد سیاسیی درباره

ی هابرداشااتی هدارندباقی مانده اساات. این تفتاایر دربر کامل طوربهشااده اساات که 

 ۸(۳۸۲)ص « مهمی پیرامون سیاست و تاریخ و مماهداتی بتیار دقیق است.

 از ارسااطو و افلاطون، فیلتااوفان مدرن پیش از هگل نظرصاارفکه، قدرمتاالم آن

نامد نداشتند که این می «روح عینی»چه هگل در آن« ایده»ااصای به تجلی ی هعلاق

ه ان بر این باورند کپژوههگلم اصر است. اکدر ی هعطفی در تاریخ فلتفی هاود نقط
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مجلد به  پن در  ۳۸۱۷-۸۰ی هاآلمانی کتاب اساااتوار  را که بین ساااالی هاو ترعم

اسمیت را چند سال ب د در ینا  ثرو  مللچاپ رسایده بود، در دسات داشت و کتاب 

 ۳۸۷۸-۷۱ی هاآلمانی اثر اسمیت پس از دو دهه بین سالی همطال ه کرده بود. ترعم

)م روف  ۳۷۲۲-۳۷۲۰های گفتاردرسبه چاپ رساایده بود که هگل برای اولین بار در 

 کرده است.  بدان اشاره«( رئالی هفلتف»به 

 هگل پیش و پس ازی هگتااتااتگی یا تداوم اندیماای هشااکافتن دقیق برد دربار

حاعاار نیتاات. کافی اساات اشاااره کنیم که یکی از ی هورود به ینا، در گنجایش مقال

ی هبا اسااتناد به آثار کتابخان ریس، ب ضاااًهاان م اصاار، اچ. اس.پژوههگلین ترم تار

زمان در فرانکفور  آنهم به اساتوار  و اسمیت را هم هگل، بر این باور اسات که هگل

 رساااد که لوکاچ نیز به نوعی ادعایمی به نظر 5زبان انگلیتااای مطال ه کرده اسااات.

ر بتاایار اساسی دای ما براین باوریم که مفهوم کار که مقوله»کند  می تأییدریس را ها

 تماز ی  سیتای پارهی هشدی مفقودهاتر در قتمتینا است، پیش سیتتم االاقیا 
را در  ثرو  مللبه احتمال بتاایار قوی هگل  روازایندر فرانکفور  ارائه شااده اساات. 

 (۳۸۲)ص « تدارک آن نوشته مطال ه کرده بود. فرایند

گیری اساااتوار  و اسااامیت بر هگل، دو نتیجه تأثیری هریس و لوکاچ دربارها اما

ه طور کبیش از هرچیز، همان»کند که  می تأییدکنند. الاته لوکاچ می متفااو  ارائاه

دان واق ی اقتصاد بود. او ، تاریخهامارکس نماان داده اسات، استوار  دربین کلاسی 

 «ی گرایش داشت تا کارکردهای درونی آن.دارسارمایهی اعتماعی هابیماتر به ریماه

عطف ی هآدام اساامیت ی  نقطی هدر تکامل هگل، مطال »به باور لوکاچ،  ۱عا()همان

مهمی در همان ی هدیگری است که در مقال پژوههگل ۸( ریموند پلانت،۳۸۰)ص « بود.

 با روشاای متفاو  به همان نتای «( هگلی دربارهعتااتارهایی ی هگزید)»قالی  مأاب

 رسد.می ریسها

وعود داشاته است  حقی هفلتاف ویژهبهدر ارزیابی هگل، تاریخاً کوری که ی هگر

نیتتند. از ی  سو،  پبیرآشتیاسااساً امل رسااندن اعادادی اسات که چگونگی به ت 

شهروندان، و از « هتتی اشتراکی»و تجتام « امر عامع» عنوانبههگلی دولت ی هاید

آدام اسمیت که نافی هرگونه داالت دولتی « بازار آزاد»و « مدنیی هعام »دیگر ساو 
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ی استوار  و اسمیت را هاستاورددر مکانیتم اودکار فرآیند تولیدی است. آیا هگل د

 سیاسی اود کرده استب ی هتلفیق کرده است و یا نظرا  هردوی آنها را عبب فلتف

ترکیب استوار  را که چه ، طرح عملی آنحقی هفلتف ۰۱۱بند ی ههگل در افزود

ی هداران حوزهدفِ نظار  و مراقاتِ ااتیار»د  دهمی گونه توعیحاین است و اسامیت

ی هسااپس دو نظری« عمومی این اساات که بین فرد و امکان امرِ عام وساااطت کنند.

کند که کنترل همه چیز به می یکی تصریح»دهد  می متضااد را برعتته کرده و ادامه

عمومی دارای هیچ ی هنا ران عمومی ت لق دارد و آن دیگری که سااارپرساااتان حوز

« کند.می بر اساس نیاز دیگران هدایت ااتیاری نیتتند، چرا که هر فرد اعمال اود را

، ی نی هر فرد حق دارد «را باید راعاای کرد نظرگاهدو هر»پاسااخ هگل این اساات که 

دهد کار کند. درعین حال آزادی تجار  می که تمخی  رعهت برآوردن نیازش هرطو

را عاااایع کند. نف ی که در برابر « ایر عمومی»و مااادله نااید به نروی باشاااد که 

شود، چنانچه به حال اود گباشته شود، می به آزادی تجار  متوسال« کنترل از بالا»

مر آن به ا دناین، بازگردانکند. بنابرمی اواهانه سقوطکورانه به سوی اهدافی اودکور

 عام متتلزم چنان کنترلی است.

 

 معضل امتزاج فرد ی جمع – ۴
ی متنوق پیوند هابندیصور است که  'مدنیی هعام 'تنها در قرن هجدهم، در »

 عنوانبهصاارف عهت اهداف اصااوصاای او، ی هی  وساایل عنوانبهاعتماعی با فرد 

انتان به م نی اا  کلمه، حیوانی سیاسی است؛  شوند...می عارورتی اارعی، روبرو

   ۷«دهد.می نه فقط حیوانی اعتماعی بلکه حیوانی که در درون عام ه به اود فردیت

 (۷۸، ص گروندریته)
 

(، برن و ۳۸۷۷-۷۱( و هگل عوان در توبینگن )۳۷۰۳) حقی هفلتااافبین هگل 

ی هاایمیان هم دوره ( متااافتی طولانی طی شااده اساات. در۳۸۷۸-۷۷فرانکفور  )

 «ارگانی »هگل، شاور و شاوق ناشی از انقلاب فرانته، رویای احیای آتن و آمیختگی 

ی هاشتراکی به تا یت از پیروان اولی دهی سیاسی، و یا توهم مالکیتشهروند و سازمان

مرور فروکش کرده بود. ساقوط ناپلوون و احیای سالطنت در فرانتاه، رشد متایح، به
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عصر »زدایی از مدرن با افتونی هی عام های، تفکی  طاقاتی و پیچیدگیدارسرمایه

کهن همراه بود. گتاتت هگل با شلین  در عین حال به م نی وداق قط ی با « طلایی

 یی ایالی بود.هارمانتیتم و شکوه و علال گبشته

ی او برای هاالوصااف آنچه در هگل پیوسااتگی داشاات، عوهر اصاالی کوشااشمع

دنی می هتوان فرد و عمع، عام می که چگونهیی به چالش عصر نوین بود  اینگوپاسخ

وان تمی اعتماعی به ت امل رساااند. به بیان دیگر، چگونهی هو دولت، را در ی  فلتااف

اسااات را به « عن  همه با همه»هگل  تأییدبز و ها گتااایختگی آنچه به ت ایرازهم

 آلمان، هگل بای هافتادگی کمور پراکندرغم عقبوعهی عقلانی ساازماندهی کرد. علی

عمیق آثار ی هسااایاسااای انگلتاااتان و فرانتاااه، مطال -در وعااا یت اعتماعی تأمل

 کتوتان و م اصران آلمانییو(، و نیز پیشاندیمامندان آنها )هیوم، فرگوسان، مونتتک

ر اروپایی، متاای تراود )فیمااته، کانت، شاالین (، پی برده بود که عوامع پیماارفته

فصااال  ویژهبه، حقی هفلتااافدهند. در واقع می آلمان را نماااانی هحرکات و آیند

که اوعااااق اعتماعی آلمان را من کس کند، ماحصااال ، پیش از آن«مدنیی هعام »

آمدهای آن در آرایش عدید طاقا  صاان تی انگلتااتان، انقلاب فرانتااه و پی انقلاب

هم در زمانی که اعتماعی، ساالب قدر  از اشاارافیت و سااااتمان نظام فووالی بود، آن

 کرد.می مدنی مدرن هنوز قوام نیافته و دوران طفولیت اود را سپر یعام ه

به شیوایی، دقت و درایت هگل  متن حاعار، هیچ اندیمامندیی هبه باور نویتاند

 ۷مدنی را ترساایم نکرده اساات.ی هی عام هاپراکنده و پیچیدگی یاب اد متنوق، اعزا

 عا، درشود، هگل فقط در ی می عا که به اقتصااد سایاسی مربوطاا ، تا آن طوربه

ممابه همان نظری دقیقاً کند که می به آن براورد ، متاتقیماًحقی هفلتاف ۳۷۷بند 

برداشت »حاعر(. ی هکه در منطق ارائه کرده بود )رعوق شود به بخش دوم مقال است

ورزد، در نظام فلتفی هگل ی  می استناد ها، برداشتی که به مدروکا  و داده«ادراکی

 «عقل»ی هرا از عهد« حقیقت»کانتی است چرا که عتتجوی -ااساتگاه نظری پیماا

 نزد هگل، ماانی فکری اقتصااااد سااایاسااای راکند. می واگبار هااارج کرده، به داده

 متپ هاتوان از برداشات ادراکی تفکی  کرد. با این وصف، ادراک فلتفی به دادهنمی
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 قدردانی ی اقتصاااد ساایاساایهاو دسااتاورد ها، هگل از پژوهشروازهمینکند. نمی

 .کندمی

طور نامد، به می «هاسیتتم نیازمندی»که ای ، در بررسی عرصه۳۷۷هگل در بند 

او، چون این عرصه مربوط به ی هبرد. به دیدمی ، و ریکاردو نامسه ممخ  از اسمیت،

ااص، در مقایتااه با ی هکرانمند و متناهی اساات. این عرصااذاتاً اساات، « امور ااص»

نیاز »اسات. امر ااص وابتته به « برداشات ادراکی»یا عامع، مرل نمایش « امر عام»

، که اود مرصااول نیازهای «اارعی یاشاایای هوساایل»اساات که به « سااوبژکتیو

اقتصاااد ساایاساای علمی »کنند. می عینیت پیدا« وساااطت کار و تلاش»اند، با دیگران

کند اما مو ف است ارتااطا  می آغاز هااست که با چنین برداشتی از کار و نیازمندی

ح دهد. ی و کیفی شااان توعاایو اواص کمّ های اناوه را با تمام پیچیدگیهاو حرکت

این یکی از علومی اسات که  هورش ناشای از شرایط دنیای مدرن است. فرآیند رشد 

ه پایان عزئیا  روبرو بود تا باست که در آغاز با اناوه بیای آن، نمایمگاه عالب اندیمه

، نماِد هانیازمندیی هرا استخراج کرده و در عرص اشایای هآنها اصاول ساادی هواساط

 «چیزها را کمف کند. عقلانیتِ نهفته در

یابند و به می ی ااص و وساااایل ارعاااای آنها چنان گتاااترشهانیازمندینهایتاً 

میل کرده، به نیازها و « نهایتبی»کنند که به ساااوی می هم وابتاااتگی پیداهقدری ب

و ابزار آنها کیفیتی  هاهنگاامی که نیازمندی»شاااوناد. می ماادل« انتزاعی»اهادافی 

)بند « ود.شمی متقابل افراد با یکدیگر نیز انتزاعیی هاصالت رابط انتزاعی پیدا کنند،

شااود. هم اکنون، به می براوردار« عام»از ساارشااتی « وعه ااص»( بدین سااان ۳۷۰

هگل، ی هبه دید ۳۲ایم.( شاااده۰5۱تا  ۳۷۰مدنی )بندهای ی ههمراه هگل، وارد عام 

ایده اسات که از اصلتی منقتم براوردار است. در « انتزاعیی هوهل»مدنی ی هعام 

( ۳۷۸)بند « ی اود تقتیم شده و سردرگم است.هانظم االاقی به غایت»این عرصه، 

از ای اهااداف اود اسااات، مجموعااهی هکااه اود ابژ« فرد انضااامااامی»عااا، در این

ا ی «لت بیرونیدو»برداشت ادراکی این عرصه را همچون ی   روایناز ست.هاینیازمند

( در این مرحله، امر ااص حق آزادی عمل دارد اما ۳۷۱)بند  کند.می اسااتنااط مادی

 ممروط به نظار  است.
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امیال صاارفاً چنانچه امر ااص به حال اودش گباشااته شااود، و اعازه بیابد که 

با لکند. می ساوبژکتیو اود را دناال کند، اود را نابود ساااته و نظم االاقی را فاسد

را « عمهوری افلاطون»( در عین حال، هگل نظم االاقی ۳۷5باید مردود شااود. )بند 

کماد چرا که فردیت آزاد و عنصار سوبژکتیو را نفی کرده و در مقابله با آن می به نقد

ر پیش مقدکه در آن پیمااه و تکلیف هر شااخ  ازنماااند عینی را برصاارفاً ی  دولت 

مدنی، هر فرد به دناال اهداف اصوصی ی هام شاده اسات. هگل اذعان دارد که در ع

اند. در عین حال، با طرح این موعوق اود اسات و دیگران برایش در حکم ی  وسایله

اسات، با مترد کردن اعزای آن توساط ی  « یگرمیانجیقلمرو »مدنی، ی هکه عام 

 کند. می )روسو( نیز مخالفت« قرارداد اعتماعی»

شاااخ  »( یا ۳۷۸)بند « بورووا عنوانبهراد اف»هگال م تقاد اسااات که اهداف 

عاناه به سااایر اعضااای که اود بدانند، به ااطر وابتااتگی همه، بدون آن«اصااوصاای

ال من با دنا»کند. بنابر این، می پیدا« شااکل عام»متقابل آنها، ی  ی هاعتماق و رابط

اهداف مرا  اودی هبرم که این به نوبمی کردن اهداف اودم، اهداف عمومی را به پیش

است که فردی منزوی و ای وهله»، «وعه عام»( این ۳۷۸بند ی ه)افزود« برد.می پیش

( این ۳۷۳)بند « کند.می ی انتزاعی و روش ارعاای آنها را انضمامی یا اعتماعیهانیاز

( و چون ۳۷۱)بند « شااودمی اهداف ااص تادیلی هکننداعتماعی به ت یینی هوهل»

سااازد، نیازهایش را می به نیازهای صاارف طای ی و عتاامی رها فرد را از وابتااتگی

د بُ ی هدارنداعتماعی، دربری هوهل»گیرد که این می نتیجه روازاینکند. می اعتماعی

آزادی، ذاتی کار ی هوهل»کند این می ( و بلافاصاااله اعاااافه۳۷۸)بند « آزادی اسااات

 ۳۳«است.

 

 مفهوم کار در منظر هگل – ۵
دیالکتی  منفیت  –هگل و ماحصاال نهایی آن  پدیدارشااناساایدسااتاورد عظیم »

این اساات که هگل اودآفرینی انتااان را همچون ی   –اصاالی پویا و الاق  همداببه

گانگی بیگانگی و رفع این بیه مدابفقدان عین، بهی هفرآیناد، عینیات یاافتن را به مداب
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چرا که  عینی )انتاااان حقیقی، پی برده و انتاااانِ کارباه ذا   روازایندرک کرده و 

 «فهمد.می حاصل کار اودش عنوانبهواق ی( را 

 ۳۷۸۸فلتفی -ی اقتصادیهامارکس، دستنوشته

 

بین انتان و عهان ی همرکز تقاطع یا واسط« کار»نزد هگل، در ی  مفهوم بتیط، 

ه دو بی کار است که آنگرمیانجیاارج اسات. کار مرل ملاقا  ساووه و ابژه است. با 

نمااااند. ن ابتدای کتاب چنین مهمی را برمیاز هما حقی هفلتااافرساااند. می ت امل

 دساات آوردن آن یا دردساات گرفتن آن اساات. هگلهتصاااحب کردن ی  شاای ، ب

ی هد)افزو« ین ابزارند که در ااتیار هیچ حیوانی نیتت.تردساتان من، عالی»گوید  می

عینی، حقی  طوربه» دهد  می توعاایح« حق انتزاعی»که او در بخش  طور( آن55بند 

شااود، هرگز حقی بر ی  شااخ  دیگر نیتاات بلکه فقط می که از ی  قرارداد ناشاای

بیگانه تواند ازاودمیرا  حقی بر ی  چیز اارج از فرد یا چیزی اساات که آن شااخ 

 ۳۰(۸۲)بند « کند؛ ی نی حقی بر ی  شی .

انتااان »نیتااتند. اما  ماندگاردرونو در اود حاوی هدفی  اندفاقد ذهنیت اشاایا

ی  شی  یا ماده  ( قط ا۸۸ًبند ی ه)افزود« آزاد است و در نتیجه، مطلق است.ای اراده

دهد. می در برابر کار انتاانی که درصادد تغییر شاکل آن است، از اود مقاومت نمان

زمند بردباری، ممااقت و عمل ( لبا فرآیند کاری برای فائق آمدن بر شاای  نیا5۰)بند 

دیگر، و ی ههمان فرآیندی اسات که انتان را از موعودا  زنددقیقاً نفی اسات و این 

کند؛ چرا که به ورای نیازهای اال  می او تفکی « وع یت طای ی»نیز از انتان در 

که  درحالی کندمی رود. میل طای ی در مصرف ی  چیز آن را نفی یا نابودمی طای ی

 کار، تولیدگر، ی نی آفریننده است.ی هانتان به واسط

ی  موعود  عنوانبهکه در درون اود دارد، ای واسطهبیاین، انتان در هتتی بنابر

طای ی صرف، آزاد نیتت. او زمانی آزاد است که عتم و ذهن اود را پرورش داده، به 

کند. این به اود واصل شدن  ییدتأاش، اود را تصااحب اود درآورده و در اودآگاهی

اود تادیل کرده و ی هدر حکم ف لیت یافتن اساات. انتااان از این طریق اود را به ابژ

شاااروق مطلق مفهوم ی هنقط»آزاد، ای یابد. انتاااان آزاد، ذهن و ارادهمی اود را آزاد

عااا آن ی و ازداربرده( توعیااه غیرعقلااانی 5۸)بنااد « آزادی، حق و علم حق اسااات.
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رفاً صموعودی  عنوانبهدر برداشت غلط از انتان « سروری و بندگی»عدالتی مطلقِ بی

ل به ی توسداربردهطای ی نطفه بتاته اسات. از ساوی دیگر، چنانچه مانای مقابله با 

و « آزادی ذهن»ی هانتااان طای ی باشااد، هنوز به مرحلی واسااطهبیهمان هتااتی 

 چه در نزاق ساروری و بندگی صور ی، آنعینی هایم. در عرصامفهوم آزادی نرسایده

نارد »و درگیر شاادن در « صاارف از آزادیی واسااطهبیآگاهی »پبیرد، فراروی از می

آگاهی از اود، به اودآگاهی عینی،  عدالی هاساات. ذهنی که به واسااط« تمااخی 

تاریخ اساات. از آن پس، نفی  ءاااتتام که ساارمنماای هدساات یافته باشااد، نه نقط

که ساارآغاز گبار به مراحل ب دی تکامل و مفهوم آزادی « باید»دیگر نه ی  ی داربرده

 ۳۱است.

سااروری و »، به قتاامت پدیدارشااناساای روحعا اواننده را به کتاب این هگل در

ابتدایی ی هشاااد، تازه در مرحل تأکیدطور که در بالا دهد که همانمی رعوق« بندگی

، هنوز راه «روح»و « عقل»شا ور انتاان است و برای رسیدن به  سافرهای پرماعرای

 که برده با پمتپیش دارد. بنابراین در ساطور پایانی این مارد، پس از آن درازی در

 دهدمی رسد، هگل نمانمی سار گباشتن نارد مرگ و زندگی با ارباب اود به آگاهی

وعود اساات. ی هیافت ینی  روش تذاتاً که این آگاهی هنوز به عااد اود آغمااته و 

گیردب عروری می پرساش این اسات که او با کتب استقلال اود چه متیری را پیش

نتات به توانایی کامل »اود و برای اود،  اسات که برای رسیدن به آزادی بالف ل، در

( کتااب اسااتقلال و به ۰۸۲)ص « واق یت عینی تتاالط پیدا کند.ی هاود بر مجموع

ول کار اود، درعین حال نیازمند تفکی  اود با شااای ، با یگانگی درآمدن با مرصااا

عهان بیرونی اسات. در غیر این صاور ، تصارف یا تصاااحب شی ، به انهدام طای ت 

بخمد، میلی مهار شده می کاری که به شای  شکل»شاود. در واقع کار آزاد، می منجر

ه درک متتقیم آن برد، از این طریق بمی که رن ای اندازد. آگاهیمی اسات؛ به ت ویق

 ۳۸(۰۱۷)ص « برد.می موعودیت متتقل و اویش پی

 آغاز« سااروری و بندگی»بنابراین، مفهوم کار آزاد نزد هگل تازه پس از فراروی از 

 شااروق« مالکیت»را با مفهوم  حقی هفلتاافنختاات ی هشااود. او بخش اول پارمی

  تصارف، استفاده و بیگانگی. تصرف از کندمی بخش تقتایم ساهو آن را به  ۳5کندمی
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ابزار و نیروهای ی هطریق تصاااحب متااتقیم یا شااکل بخماایدن به شاای  به واسااط

مصاارف، انهدام و نفی آن ی هواسااطشااود. اسااتفاده از ی  شاای  بهمی مکانیکی احراز

کند. مصرف ی  می هم تفکی هگل مصرف و مالکیت ی  چیز را از پبیرد.می صور 

مصاارفی و نیازهای ممااابه  یکند که با سااایر اشاایامی اص را برآوردهشاای ، نیازی ا

 این»، ی  نیاز ااص در عین حال در حکم نیازی عام است. روازاینمقایته است. قابل

وعه عام شاای  که ااصاایت م ین آن از وعه ااص آن ناشاای شااده و از کیفیت آن 

 در»گوید  می این بند یه( سپس در افزود۱۱)بند « منتزق شده است، ارزش آن است.

 صااارات 'نیاز'شاااود؛ ی نی وقتی من از می عاا کیفیت در شاااکل کمیت ناپدیداین

وند. شمی عرعهین چیزها قابلترام که طاق آن متنوقکار بردههکنم، اصطلاحی را بمی

 عاشوند. بنابراین در اینمی م ادل یکدیگر روازاینآنها به اشتراک در آن سهیم شده و 

ی نی به  تفاو  است،تفکر از کیفیت ااص ی  چیز به چیزی که نتات به کیفیت بی

چنانچه بخواهید »م رف آنچه هتت، نیتت.  واق اً« ارزش»پس « کند.می کمیت گبار

ارزش یا  چیز را ناه در وعاه ااص بلکه به وعهی انتزاعی بیان کنید، نماد آن پول 

گیرد که می عا نتیجهز آنا« د ارزش اساات.نماصاارفاً ی  تجرید،  عنوانبهاساات. پول 

یاا   عنوانبااهاگر بخواهیم مفهوم ارزش را درنظر بگیریم، بااایااد بااه اود چیز فقط 

 ۳۱یا نماد نگاه کنیم.« سمال»

ت به بازگم»است که در نظر هگل به م نای « بیگانگی»ی هب د سوم مالکیت، وهل

اارعی و اتکا به اود در اسات. بازگمت از غیریت، از تصاحب صرف ی  شی  « اود

یا  دشود که باید بین برده و ی  کارگر روزمزمی یادآور اعهتاتی بالف ل. هگل در این

شاااغل  آتنی نتاااات به کارگر روزمزد احتمالاًی هبرد»ادمتکار تفکی  قایل شاااد. 

را از اود بیگانه  و تمام وعودش برده، کل ف الیت اود عنوانبهی داشاات اما ترآسااان

( اما در اود این واق یت که ۱۸بند ی ه)افزود« کرده و به مال  اود واگبار کرده بود.

 بخش م ینی از  رفیت کاری و نه عتم و ذهنش را از اود بیگانهصرفاً کارگر روزمزد 

کند، پتانتااایل یا امکان می به دیگری واگبار« قرارداد»ی  ی هکند و به واساااطمی

 ۳۸است. ماندگاروندررهایی 

مدنی است. و ی هدر عام « ماادله»ورود به عرصاه یی ه، مرحل«قرارداد»مارد 

طور که مارکس اریاد و فروش نیروی کار. اما همانی هیاا باه بیاان ماارکس، مرحلا
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تقلای صااور  نگرفته اسات چرا که ساارمایه، اساااسااً کند، در این قرارداد می تصاریح

گوید آنچه در می آن اریداری کرده اساات. هگل هم« شارز»نیروی کار را بر اساااس 

عا سوای در این( »۸۱است. )بند « ارزش»سان  یا ممابه است، همان این م امله هم

یی که وارد های اارعی چیزهایی که ماادله شااده اساات، سااووههاتفاو  بین کیفیت

 عه عامی شاارکتی قرارداد در وها، چرا که سااووه«اند با یکدیگر برابرندقرارداد شااده

پای به ارید و فروش ی  پایای هکنناد که همان ارزش اسااات. هگل پس از ماادلمی

ی نی « قرارداد دساااتمزدی»، به «پول»چیز م ین باا یا  چیز عاام یا ارزش، ی نی 

 (۷۲رسد. )بند می ممخ «  رفیت تولیدی»ماادله با 

مدنی نمااده اساات. پس عااروری ی ههگل هنوز وارد عام باید یادآوری کرد که 

تر، در قتامت چهارم این مقاله بدان پردااته شده بود را بر روی اسات که آنچه پیش

 ی هگل( مربوطها)عنوان« ساارمایه»و « کار»عا که به مفهوم کار متمرکز کنیم. تا آن

( را باه آن ۳۷۱-۰۲۷بنااد ) ۳۰فقط « مادنیی هعااام ا»شاااود، هگال در بخش می

که طی  را مفاهیمیی هفمرده شدی هچکیدصارفاً عا او در این ااتصااص داده اسات.

 ۳۷دهه بدان پردااته بود ارائه داده است. دو

کتاااب و ی هکار، وسااایل»کند  می گونه توصااایف، کار را این۳۷۱هگال در بند 

کار، ی هی ااص ما است. به واسطهاساازی ابزار ااصای مناساب برای نیازمندیمهیا

طور مماخ  و توسط انواق و عرعاه کرده اسات، به تاتقیماًمواد اامی که طای ت م

د یابی در شکل، ابزار را واعگردد. این تغییرمی اقتام فرآیندها با اهدافی متنوق منطاق

ی ه، رشااد و تنوق ابزارها و رابطهاگتااترش نیازمندی« کند.می مصاارفارزش و قابل

م عنصاار عینی و عا»شااود و می اعتماعی« تقتاایم کار»متقابل افراد با یکدیگر، باعد 

( این تقتااایم کار ۳۷۷کند. )بند می تادیل« نهفتاه در کاار را باه فرآینادی انتزاعی

 کندمیو مهار  او را مردود، م ین و متمرکز  تراعتماعی، کار ی  فرد ااص را ساده

تجرید تولید ی  فرد از تولید شااخ  دیگر، » دهد. نهایتاًمی و بارآوری کار را افزایش

ناری شود به کمی که بالااره انتاان موفقکند تا اینمی کار را هرچه بیماتر مکانیکی

 ۳۷«را عایگزین اود کند. هارفته و ماشین
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 عنوانبهاماا باه بااور هگل، ماحصااال این روند، تولید چیزی اسااات که او آن را 

لکتیکی، ابا پیمرفتی دی»گیرد که می فهمد. لبا نتیجهمی یا انیورسال« عامی هسرمای»

( ۳۷۷)بند « شود.می امر ااص توسط امر عام تادیلی هاودپویی سوبژکتیو به واسط

یابد تا سااهم اود را از آن می ترصاایلا  و مهارتش امکانی ههرکس بتااته به درع

 یهفلتفی هدریافت کند! این آن مرزی است که هگلِ لااقل در عرص« عامی هسارمای»

روند مکانیزه شااادن کار و  درساااتیبهد. او شاااونمی نعملی اود، قاادر به عاور از آ

 کند که باید برای علوگیریمی تأکیدگتترش ت ارض ثرو  و فقر را تمخی  داده و 

ن برای اینهایتًا حلی پیدا کرد. اما از فقر، با داالت دولت و نیز عضاویت در اصناف، راه

وقتی استاندارد زندگی اناوه بزرگی از مردم ». به باور او، یابدنمی م ضل، علاعی قط ی

ها توانایی تمااخی  و احترام به اود را از (، آن۰۸۸)بند « به زیر مرز م یمات برسااد

مدنی متوول ی هعام »است. « فقرایی شورشی»دهند که حاصل آن ایجاد می دسات

ور شااورشاایانی فقیر در عین حال باید مانع از  ه»اما « اعضااای اود اساات.ی هتغبی

 (۰۸۸بند ی ه)افزود« گردد.

ااساااتگاه هگل، همان »کند  می به همین ااطر اسااات که مارکس اعلامدقیقااً 

 یهکند؛ به مدابمی انتان ادراک ذا  عنوانبهرا  کاراقتصااد سایاسی مدرن است. او 

بیند، می امدات کار ری هکند. او فقط عنامی تأییدذاتی که انتان از طریق آن اود را 

با مماهده  ۳۷۸۸و مارکسِ  ۳۷۰۳لبا هگلِ  ۰۲(۱۱۱ ۸)آثار، « منفی آن را.ی هنه عنا

مارکس،  یهرسند. به دیدمی گیری متفاو نتیجه دوممابه، به  و ترلیل روندی نتاتاً

د. انمدنی هتاتند که گویا به بیرون از آن پرتاب شدهی هکارگران آن بخمای از عام 

ری اساات که نتااات به فقر عتاامی و روحی اود یفق»اساات، ی نی « ساووه»کارگر، 

الغاگر -، اودروازاینکند و می زدایی را درکآگاهی دارد. نا انتاااانیتی که این انتاااان

 (  ۱۱ ۸)اثار، « است.

در واقع، گتاتات عظیم بین دیالکتی  هگل و مارکس در همین امر نهفته است. 

از  ترینو بنیاد تر، عمیقتراندیمد، درونییم کهای دیالکتی  مارکتای با م رفی سووه

 کند.می اوداندیش عدای هدیالکتیکی است که اندیمیدن را از سوو
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 هانوشتپی

کرد. این اثر چنان بدیع و متفاو  بود که انتمارش  برطرفکاملاً اودی را مارکس چنین کم کاپیتال - ۳

 توانا نمیر کاپیتال متناقض آنها نمانگر آن بود کهکاملاً های د. واکنششاقتصاددانان  یهباعد سرگیج

له تاریخ عم)از با م یارهای تجربی اقتصااد سایاسی کلاسی  سنجید. در این اثر، اقتصاد سیاسی، تاریخ

ی طاقاتی و انقلاب اعتماعی، همگی در ی  کل شناسی، قانون و تاریخ تکامل آن، ماارزهفناوری(، مردم

  اند.عامع و انضمامی ترکیب شده
 عنوان چیزی فراحتی و متافیزیکی. ا به  کالکاپیتالی شروق مقایته کنید با نقطه۰
را در  هاالاته روش بازنمایی از لراظ فرم باید با روش ترقیق تفاو  داشااته باشااد. پژوهش باید داده» ۱

را  هاها را ترلیل کرده و ارتااط درونی آنتماام عزئیاتش از آنِ اود کند و اشاااکال متفاو  تکامل آن

توان حرکت واق ی را به نروی مناسب بازنمایی کرد. دناال کند. فقط پس از اتمام این کار اسات که می

چنانچه این کار با موفقیت انجام شاده باشاد، اگر اکنون بازتاب هتاتی موعوق به ایده بازگردانده شود، 

 (۳۲۰، ص ۳)کاپیتال « مواعهیم. پیشینینماید که با سااتمانی ه چنین میگاآن
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نویتاد، بر روی آثار و رشد فکری او در ینا تمرکز دارد. می« اقتصاادیا »ی هگل و آنچه لوکاچ درباره۸ 

ی آلمانی این منتمار نمد. ترعمه ۳۷۸۲ی به اتمام رساید اما تا اواار دهه ۳۷۱۷در ساال هگل عوان 

ی کامل از آن زمان ی  نتخهکه روزنکراس در به چاپ رسید. الاته بااین ۳۷5۸اثر با تغییراتی در سال 

 تفتیر هگل را در دست داشته است، به دلایل ناروشنی این نوشته مفقود شده است. 
5 H.S.Harris, “The social Ideal of Hegel’s Economic Theory,” in Selected 

Essays on G.W.F.Hegel, Ed. Lawrence S. Stepelevich, Humanities Press, NJ. 

1993, Pp. 187-212 

، ۳ کاپیتالدر « انااشت بدوی سرمایه»ویژه دربخش برای مارکس، اساتوار  مرع ی تاریخی بود. او به۱ 

کند. الاته براورد مارکس به او غیر انتقادی نیتاات اما در بتاایاری به نظرا  اسااتوار  اشاااره می مرتااً

دولتی، و غیره نظرا  استوار   موارد، عدایی شاهر و روساتا، برکنده شدن کارگر از زمین به کم  قهر

ی مارکس و اساتوار  نیازمند عتاتاری عداگانه است. کافی است اشاره کند. بررسای رابطهمی تأییدرا 

نیز نکا  مهمی  گروندریتااهی اساات. مقدمه های ارزش اعااافیتووری ی آغازشااود که اسااتوار  نقطه

باره مفهوم قرن هیجدهمی از فرد اودکفا تاااون کروزویی اسااامیت و ریکاردو درابهاما  رابینی درباره

کند. در هایی برعتااته میعنوان نقطه مقابل چنین برداشااتعا اسااتوار  را بهدربر دارد. مارکس در آن

 رفتار شده است که« ایس  مرده»گوید با استوار  مدل عای دیگری در گروندریتاه نیز با ت جب می

 ی نوق رفتار دورین  باکرد. مارکس عین همین عاار  را درباره مندلتاون در زمان لتین  با اسپینوزا

 هگل بارها تکرار کرده بود.
۸  Raymond Plant, “Economic and Social Integration in Hegel’s Political 

Philosophy,” op.cit. Pp.76-103 

نیز بازگو  ۳ کاپیتالر است را د« شهروند پلیس»که در اصال به م نی را مارکس این گفتاورد ارساطو ۷ 

د، پندارطور که ارسطو حیوانی سیاسی میانتان اگر نه آن»نویتاد  می« همکاری»کند. او در بخش می

ی شاالومو آوینری، در نهایت چالش عصاار ( به دیده۸۸۸)ص « در همه حال حیوانی اعتماعی اساات.

   است.« شهروند پلیس»و « انتان اقتصادی»مدرن فراروی از ت ارض بین 

 نگاه کنید به 
Shlomo Avineri, Hegel’s Theory of Modern State, Cambridge University 

Press, 1972, p.240 

بر روی مفهوم دولت هگلی تمرکز دارد، ت ریف هگل از  ماارکس کاه کلااًی حق هگال نقاد فلتااافاه۷ 

 کند کهتصریح می پبیرد. مماکل مارکس این نیتت. برعکس، مارکس در همه عای مدنی را میعام ه

هگل مورد مناقمه نیتت. اما مارکس « آمپری »شاود، ترلیل ی مدنی مربوط میعا که به عام هتا آن

ی مدنی اسااتخراج را از درون اودِ عام ه« روح عامع»کند چرا که می« ییگراتجربه»هگل را متهم به 

 نکرده است.
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آغاز  ۰۱۲باقی مانده اساات، با بند  حق هگل ینقد فلتاافه های مارکس درموردشااتهآنچه از دسااتنو۳۲ 

ی اول این دستنوشته مفقود شده است. به احتمال قوی، مارکس نقد اود صافره چهار شاود.  اهراًمی

 ، آغاز کرده بود.«دولت»ی شروق فصل ، ی نی نقطه۰5۸را با بند 
ه . مارکس تنها کتی است کقادر به مرتفع کردن این اعاداد نگردیدنهایتاً به باور این نویتانده هگل ۳۳

، به همراه «عن  داالی در فرانتاااه»ی مدنی گردید. قادر به فراروی از دولت سااایاسااای و نیز عام ه

ه ای است کهای آن، نماد بارز چنین ادعایی اسات. اما این اثر تالور انضامامی سااپهر اندیمهنویسپیش

بنیان گباشته  ۳۷۸۸فلتفی -اقتصادیهای دستنوشتهی بورووایی در مارکس پس از گتاتت با عام ه

 بود.

تفکی  کار از  رفیت کاری،  برای، «ارید و فروش نیروی کار»، در قتااامت ۳ کاپیتال مارکس در۳۰ 

توانم مرصااولا  من می»کند که تکرار آن دراینجا حائز اهمیت اساات  را بازگو می ۱۸گفتاوردی از بند 

توانم برای مد  مردودی دیگر واگبار کنم و می های عتامی و ذهنی اود را به شخصیمنفرد مهار 

هایم نتاااات به کلیت و هایم را به او بدهم، چرا که به ااطر این مردودیت، تواناییاساااتفاده از توانایی

کنند. اما من با واگبار کردن کل زمان اود که در کارم شامولیت هتتی من اصلتی اارعی کتب می

ت، عوهر وعودم، ف لیت و ف الیت عام و شااخصیتم را به دارایی و در تمام مرصاولاتم متالور شاده اسا

 (۰۸۰)ص « کنم.دیگری تادیل می

عدایی ترمیلی او « ناقوس نابودی»، تمخی ، اودآگاهی و قضاو  کارگر را گروندریتاهمارکس در ۳۱ 

یر غ تواند به تمل که نمیبرده نتااات به این فهم»کند که  از حاصاال کارش تلقی کرده و اعااافه می

ی تصاان ی و گیاهی شااده و داربردهعنوان ی  شااخ ، موعودیت درآید و با آگاهی نتااات به اود به

 (۸۱۱)ص « عنوان مانای تولید پابرعا باقی بماند.دیگر قادر نیتت به

میلادی قرن پیش در  ۱۲ی که در دهه ای بر اوانش هگلمقادمه الکتاااانادر کووو در اثر عنجاالی۳۸ 

ژه قتمت وی، بهپدیدارشناسی روحگبار عریانی نظری بود که به تفتیر او از ، پایهفرانتاه به چاپ رساید

ش از تفتیر کووو را به خ، حمید عنایت این ب5۲ی ، ب دی عهانی داد. در اوایل دهه«سروری و بندگی»

به فارساای برگرداند که بارها توسااط انتمااارا  « ادایگان و بنده»همراه پیمااگفتار مفصاالی زیر عنوان 

اوارزمی تجدید چاپ شاده اسات. شاکی نیتات که چگونگی پرورش نزاق بنده و ارباب توسط هگل و 

 ی کار و ساارمایه،ی کار، و از آنجا انتقال آن به ماارزهتکیه بر فرآیند کتااب اودآگاهی برده به واسااطه

ه کمااف تاریخی مارکس را ب-توان دسااتاورد عهانی طاقاتی اساات. اما نمیگام مهمی در فهم ماارزه

توان دستاورد او را در ماارزه با غیر ترلیل ی طاقاتی فروکاسات. اما حتی در این عرصاه نیز نمیماارزه

ی کار )کار ی طاقاتی، در عین حال وقوف به اصااالت دوگانهبرد. اودآکااهی کاارگر در فرآیند ماارزه

بیان دیگر، کارگر اود را به دگِر ای منفی با اود است. به مجرد و کار انضامامی( و ازآنجا برقراری رابطه

به درک مدات نفِی  ،کند و از آن راه از آغماتگی به عد اود اروج کردهی اود تادیل میاود، به ابژه

 کند.ی بدیل تادیل میی عزیمت عام هوعود اود نایل شده و آن را به نقطه
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 «ی حقوقی سووه است.ن رابطهیترکند که سادهرا با مالکیت آغاز میی حق فلتفهدرساتی هگل به»۳5 

 ۳۲۰، ص گروندریته مارکس،

 تواند با نماد اودپول م ینی می»کند که می تأکید« فرآیند ماادله»، در فصل ۳ کاپیتال مارکس در۳۱ 

ست. ی  نماد اصرفًا عابجا شود. اما این ت ایر م ین به برداشت اشتااهی منجر شده که گویا اود پول، 

کل شصرفًا ی این شا  اسات که شکل پولی ی  شی  نتات به اود آن بیرونی و دربردارندهاین اطا 

وان عنپدیداری روابط انتاانی نهفته شاده در آن اسات. به این م نا، هر کالایی ی  نماد است چرا که به

مارکس در زیرنویس این « ی مادی کار انتااانی مصاارف شااده در تولید آن اساات.پوسااتهصاارفاً ارزش، 

 کند.ممروح بازگو می طوربههگل را ی یادشدهرعوق کرده و گفتاورد  ی حقفلتفه ۱۱لب به بند مط

 آسایدهد. او با تماریح رشااد غولبدیع از مالکیت ارائه میکاملاً ، ی  مفهوم گروندریتاه مارکس در۳۸ 

 الیت افراد برنماااندن فبا »گوید  بر بیگانگی کارگر می تأکیدی کار مرده در مقایتااه با کار زنده و پیکره

ی این شاااکل بیگانگی زدوده ی تولیدها، از وهلهاجتماعییا ف الیت  واساااطهبیعنوان ف الیت عامِ باه

پیکر اعتماعی ارگانیکی که در  همدابشااود؛ بهی مالکیت برنمااانده میشااود و از آن طریق به مدابهمی

( مارکس همین ۷۱۰)ص « کنند.ماعی بازتولید میعنوان افراد، ولی افرادی اعتدرون آن افراد اود را به

این نفیِ نفی اساات که مالکیت اصااوصاای را ازنو »کند  گونه بازنویتاای میاین ۳ کاپیتالمفهوم را در 

 (۷۰۷)ص « نماند.کند بلکه به واقع مالکیت فردی را برمیبرقرار نمی

 یفلتفه»ویژه ( و به۳۷۲۰« )سیتتم االاقی»باید به  بررسی تکوین مفهوم کار نزد هگل، قط اً برای۳۷ 

ی حاعاار، ناگزیریم موعااوق برد را ( رعوق کرد. نظر به حجم مقاله۳۷۲5-۱های ینا گفتاردرس« )روح

به  های هگل لطفاًگفتاردرسمرصاااور کنیم. برای بررسااای ی حق فلتااافهتا حد ممکن در چارچوب 

 های زیر رعوق کنید پیوند
“System of Ethical Life”,  

“The Philosophy of Spirit”.  

اسط اود  یِ تغییر یافته را وکارگر دیگر ی  شی  طای  »گروندریتهمقایتاه کنید با گفتاورد زیر از ۳۷ 

که به فرآیندی صاان تی تادیل شااده اساات عایگزین آن را دهد، بلکه فرآیندی طای ی و ابژه قرار نمی

، که فاعل اصلی باشدیابد. او به عای آنی اود و طای ت ارگانی  نموده و بر آن تتلط میکرده، واسطه

 (۸۲۳)ص « رود.به کنار فرآیند تولیدی می

های ینا با اار ناود. آیا چنانچه آنها را، از عمله گفتاردرساز آثاار قالی هگل در  الاتاه ماارکس ابادا۰۲ً 

ار را ی مدات کعناهصرفاً ورزید که هگل گفتاورد زیر را، بررسای کرده بود کماکان بر این نظر اصرار می

 فهمدب می

شااود. عنصاار م نوی، ح و کتاال میروکارگر در کار ماشااینی مانند اود ماشااین، هرچه بیمااتر بی»

کند، و شود. این کار او را به ی  نقطه مردود میآگاه زندگی، به ف لیتی پوچ تادیل میسارزندگیِ اود

کند و آن شاود... انتاان در ماشین ف الیت رسمی اود را لغو میمی ترشاود، ی  ساویه ترهرچه کامل

ی ماشاین، عرور  کار با پردازش طای ت به واساطه او کند...]ماشاین[ را وادار به کاری برای اود می

http://www.marxists.org/reference/archive/hegel/seindex.htm
http://marxists.org/refrence/archive/hegel/jlindex.htm
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رد؛ یابد نه برای فکند. مقدار کار فقط برای کل کاهش میکند. فقط آن را تمدید میاود را منتفی نمی

شده و فرد رن  بیمتری مترمل  ترشود، ارزش آن کم تریابد، زیرا هرچه کار مکانیزهبرعکس افزایش می

امکان عدا شدن کامل از آن وعود دارد، زیرا  ساازی کار مکانیکی، متاتقیماًارزشدر این بی شاود...می

ماند، یافتن اصاال اارعی. آنچه برای انتااان باقی میکاملاً کمی و بدون تنوق اساات،... چیزی کاملاً کار 

 نگاه کنید به « حرکتی برای کار است که به همان اندازه مرده باشد.
Https://isr.press/Hegel_Labor/index.html 

https://isr.press/Hegel_Labor/index.html

