
مارکسیسم، اخالق، و سرشِت انسان

 فیل اکسپر

انگاره های اخالقِی ما از کجا می آیند؟ مارکس چون ماده باور بود نمی پذیرفت که بایدهای اخالقی −

سرچشمه ای الهی دارند و از بیرون برای جامعه ی انسانی وضع شده اند. اما همچنین نمی پذیرفت که

.اخالق صرفاً بر خرد استوار است

ترجمه: جویا آروین

مشخصات تصویر

کارل مارکس

دقیقه ۱۰

 وقتی کسی با مارکس از: »کارل فورلندر، سوسیالیست و فیلسوِف آلمانی، در آغاِز سده ی بیستم می گوید

».اخالق سخن می گفت او با صدای بلند می خندید

داستانی که فورلندر تعریف می کند واقعی باشد یا نه، وقتی حکمراناِن ما از اخالق سخن می گویند

تقریباً همه ی آنان اخالق را برای پیشبرِد منافعِ خودشان به کار می گیرند در. واقعاً مایه ی خنده است

.حالی که وانمود می کنند برای خیِر همگانی یا مصالحِ بشریت کار می کنند

بسیاری. با این روی اما دشوار است بپذیریم که اخالق چیزی بیش از ایدئولوژِی طبقه ی حاکم نیست

از مردم به سوسیالیسم می گرایند چراکه فکر می کنند باید در برابِر برخی چیزها ایستاد نه صرفاً به

این دلیل که آن چیزها منافعِ مادی شان را تهدید کرده است بلکه به این دلیل که آن چیزها به خودی خود

جنگ های ،(sexism) تبعیِض جنسیتی ،(racism) نادرست هستند، چیزهایی چون نژادساالری

امپریالیستی که صدها هزار تَن را به کشتن می دهند، سیستمی که زندگِی مردمان را ویران می کند تا

.شماِر اندکی در ثروت غوطه ور باشند

و در جاهایی دیگر در آثارش بحثش در« ۱۸۴۴فلسفی -دست نوشته های اقتصادی»مارکس در 

ً. این باره را با انگاشتی متفاوت درباره ی سرشِت انسان آغاز می کند در دیدگاِه او، انسان ها ذاتا

 موجوداتی اجتماعی هستند که بدوِن همکاری و همزیستی از بین رقابت گر نیستند بلکه

.می روند
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سرچشمه اخالق

پس انگاره های اخالقِی ما از کجا می آید؟ مارکس چون ماده باور بود نمی پذیرفت که بایدهای اخالقی

اما همچنین نمی پذیرفت که. سرچشمه ای الهی دارند و از بیرون برای جامعه ی انسانی وضع شده اند

ایمانوئل کانت، فیلسوِف آلمانِی سده ی هژدهم، از این دیدگاه دفاع. اخالق صرفاً بر خرد استوار است

.می کرد

کانت استدالل می کرد که حکم های اخالقی باید جوری باشند که به یکسان برای همه ی انسان ها گزارده

.او از این نکته نتیجه می گرفت که می توان نشان داد که کدام حکم ها معتبر و کدام نامعتبرند. شوند

حکم هایی معتبرند که دوست داریم همه، هم خودمان و هم دیگران، پیروی کنند؛ حکم هایی نامعتبر

کانت. هستند که دوست داریم فقط برای خودمان یا فقط برای دیگران یا برخی از مردم گزارده شود

بر همین پایه معتقد بود که دروغ گویی اخالقاً خطاست چراکه اگر همه، هروقت دل شان خواست،

.دروغ بگویند آنگاه اعتماد و ارتباط از بین می رود و هیچ کس به هدفش نخواهد رسید

اما در اوایِل سده ی نوزدهم هگل استدالل کرد که اخالِق کانتی سراپا صوری و بی محتوا است — یا

برای نمونه، کانت معتقد. به تر است بگوییم محتوایش به طوِر نامشروع از جای دیگر آورده شده است

اما. بود که دزدی بد است چراکه اگر همه دزدی می کردند مالکیت خصوصی به هم می ریخت

هگل پاسخ می دهد که محتوای اخالق از. می توان پرسید که اصالً چرا باید مالکیِت خصوصی باشد

توصیفی که دیدگاِه هگل به ما می دهد درست است اما به.  گرفته می شود سنت های فرهنگی و تاریخی

.ما نمی گوید که آیا و در چه شرایطی آن سنت ها را باید بپذیریم یا رد کنیم

در تأثیرگذارترین نظریه های اخالق از سدهای هژدهم به بعد اخالق راهی ضروری برای واپایش و

برای نمونه، بن مایه ی نظریه ی کانت این است که اخالق باید امیال. کنترِل انسان دانسته شده است

.انسان را مهار کند تا کشمکِش اجتماعی پیش نیاید

این دیدگاه ها بر این فرض استوار هستند که انسان ها ذاتاً رقابت گر و منفعت جو هستند و اگر به حاِل

اخالق قرار است چنان وضعیتی را تعدیل کند. خود رها شوند همه همواره با هم در جنگ خواهند بود

.تا جامعه از هم نباشد

انگاشتی متفاوت درباره ی سرشِت انسان

و در جاهایی دیگر در آثارش بحثش در این« ۱۸۴۴فلسفی -دست نوشته های اقتصادی»مارکس در 

در دیدگاِه او، انسان ها ذاتاً رقابت گر. باره را با انگاشتی متفاوت درباره ی سرشِت انسان آغاز می کند

علِم مدرن نیز.  موجوداتی اجتماعی هستند که بدوِن همکاری و همزیستی از بین می روند نیستند بلکه

انسان ها در شکِل گروه های اجتماعی که با اتکای متقابِل افراد بر همدیگر. همین دیدگاه را تأیید می کند

پدید می آیند به فرگشت و تکامل رسیده اند؛ اگر انسان ها فردهایی جدا و تک و پیوسته در جنگ و



ریچارد لی که متخصص انسان شناسی است. ستیز با همدیگر بودند به فرگشت و تکامل نمی رسیدند

:می گوید

»  سال پیش[، انسان ها۵۰۰۰پیش از آنکه حکومت پدید آید و نابرابرِی اجتماعی نهادینه شود ]حدود 

برای هزاران سال در گروه های اجتماعِی کوچک و مبتنی بر روابِط خویشاوندی می زیستند، و

سنت ها و روندهای اقتصادی شامِل مالکیِت جمعی یا اشتراکی بر زمین و منابع، عمِل متقابل و معامله

».به مثل در توزیعِ مواِد غذایی، و روابِط سیاسِی نسبتاً مساوات خواهانه بود

اما. ممکن است بدیهی به نظر برسد که خشونت و جنگ همواره بخشی از جامعه ی بشری بوده است

بر اساِس»چنان که برایان فرگوسون نشان می دهد، . بررسِی تاریخی چنین چیزی را نشان نمی دهد

یافته های باستان شناختی در سطح جهان، نمی توان پذیرفت که جنگ همیشه جنبه ای از حیاِت بشر بوده

».است، بلکه این یافته ها نشان می دهد که جنگ عمدتاً در ده هزار ساِل گذشته توسعه یافته است

مارکس تشخیص داد که در وضعیت های اجتماعی و تاریخِی گوناگون ممکن است رفتار و

روان شناسِی انسان به طوِر چشم گیری تغییر  کند، درست به همان سان که وقتی دمای هوا تغییر

انسانیت امری انتزاعی»او می گوید . کند آب ممکن است به شکِل جامد یا مایع یا گاز درآید

انسانیت در واقعیت نتیجه ی روابِط اجتماعی. نیست که در ذاِت هر انسانی نهاده شده باشد

».است

•

فقط درنتیجه ی برخی تغییراِت خاص در طوِل تاریخ بوده که جنگ به جامعه ی بشری راه یافته است

سلسله مراتِب اجتماعی»— یعنی وقتی جوامعی استقرار یافتند که در آنها ثروت انباشه می شد و وقتی 

چنین نیست که جنگ از گرایشی. پدید آمد« و طبقه ی برتر با منافع و رقابت گری های خاِص خودش

که انسان ها به خشونت دارند سرچشمه گرفته است، بلکه جنگ منافعِ کسانی را بازتاب می دهد که در

.رأس جامعه هستند و به احتماِل زیاد از جنگ سود می برند

چنین شواهدی تأیید می کند که خشونت و خودخواهی و رقابت گری و حرص و آز و بیگانه هراسی در

ذات و سرشِت انسان ها نیست؛ و نه نظاِم سلسله مراتبی در جوامعِ انسانی امری طبیعی است و نه

فرودستِی زنان در نسبت به مردان؛ و سرمایه داری، برخالِف آنچه مدافعانش ادعا می کنند، از طبیعت

.و سرشِت بشر سرچشمه نمی گیرد

».انسانیت در واقعیت نتیجه ی روابِط اجتماعی است«

مارکس تشخیص داد که در وضعیت های اجتماعی و تاریخِی گوناگون ممکن است رفتار و

روان شناسِی انسان به طوِر چشم گیری تغییر  کند، درست به همان سان که وقتی دمای هوا تغییر کند آب

انسانیت امری انتزاعی نیست که در ذاِت»او می گوید . ممکن است به شکِل جامد یا مایع یا گاز درآید

انسانیت در واقعیت نتیجه ی روابِط اجتماعی است. هر انسانی نهاده شده باشد .«



با این روی اما انسان در عمل محدودیت هایی زیست شناختی و روان شناختی دارد. اگر چنان

محدودیت هایی نبود آنگاه ممکن بود جوامعی طبقاتی باشند که در آنها اکثریِت مردم چنان تربیت

می شدند که بهره کشی و ستم را بپذیرند. اما تاریخِ جوامعِ طبقاتی چنان دیدگاهی را رد می کند. ]یعنی

همان محدودیت ها مانع از بهره کشِی متداوم و همیشگی می شود.[

مارکس بیش از هر کسی از این نکته آگاه بود، و از همین رو از همان نخستین نوشته هایش

سرمایه داری را غیرانسانی می شمارد و سرزنش می کند — جامعه ی سرمایه داری جامعه ای است که

در آن اکثِر انسان ها نمی توانند با خرسندی زندگی کنند و به کارهایی خشنودکننده و برآورنده و

در. ثمربخش مشغول باشند یا به شیوه ای رضایت بخش با دیگران یا با جهاِن طبیعت در ارتباط باشند

،جامعه ی سرمایه داری

کار با کارگر بی گانه است، یعنی کار با سرشتِ  کارگر پیوند و هم خوانی ندارد؛ … زین رو کارگر«

در کارش خودش را بیان و تصدیق نمی کند بلکه رد و انکار می کند؛ کار به او احساِس خشنودی

نمی دهد و نیروِی بدنی و روانی اش را آزادانه شکوفا نمی کند بلکه تن اش را می رنجاند و روانش را

بنابراین کارگر فقط در بیرون از کار احساِس خوشی و آسودگی دارد، و وقتی کار. ویران می کند

فقط وقتی کار نمی کند احساس می کند در خانه است و. می کند احساس می کند با خودش فاصله دارد

.وقتی کار می کند در خانه نیست

ً. زین سان، کار به  دلخواِه کارگر نیست بلکه زوری است؛ بیگاری است نیازی را برنمی آورد؛ صرفا

این را که کار با کارگر بی گانه است از اینجا. ابزاری است برای برآوردِن نیازهایی بیرون از آن

در کار نباشد کارگر چنان از) فیزیکی یا غیره(می شود فهمید که به محِض اینکه دیگر هیچ اجباری 

… .کار دوری می کند که انگار طاعون است

بنابراین کارگر خود را فقط در کارهایی که دیگر جانوران هم می کنند آزاد احساس می کند، یعنی در

خوردن و نوشیدن و تولیِد مثل، یا، در به ترین حالت، در سکونت گزیدن و جامه بر تن کردن، و جز

آنچه حیوانی. اینها؛ و در کارهایی که به عنواِن انسان می کند احساس نمی کند با حیوان تفاوتی دارد

».است انسانی می شود و آنچه انسانی است حیوانی

جوری دیگر بگوییم، سرمایه داری امری طبیعی نیست و محدودیت های ساختگی و جعلی که سازمان ِ

اجتماعی در شکِل کنونی اش بر رشد و شکوفایِی انسان ها می گذارد اکثریِت انسان ها را از شکوفایی

.بازمی دارد

دو گونه اخالق

اما این نکته چگونه به اخالق ربط می یابد؟ دیدگاِه مارکس درباره ی اخالق بسیار بیش از آنکه به

نزدیک باشد به دیدگاِه فیلسوفاِن باستان به ویژه ارسطو) برای نمونه، کانت(دیدگاِه فیلسوفاِن مدرن 

مارکس اخالق را مجموعه ای از احکام برای واپایش و مهاِر طبیعِت انسانی نمی گیرد؛. نزدیک است



بلکه معتقد است اخالق راهی برای شکوفایِی انسان است، راهی برای اینکه انسان ها ظرفیت ها و

.توانش های خود را بی کم وکاست تحقق بخشند

در طِی حدوِد ده هزار ساِل گذشته در جوامعِ بشری مردم در. با این روی اما در اینجا پیچشی هست

از این رو اخالق نیز. طبقه هایی اجتماعی از هم جدا شده اند و در  ستیز و دشمنی با هم قرار گرفته اند

برای رهایی و آزادِی بشر توسعه نیافته است بلکه مجموعه ای از قانون ها و احکامی که رواج یافته

.چیزهایی بوده که هر طبقه ی اجتماعی خواسته برای منافعِ خودش به کار بندد

مارکس نشان می دهد که طبقه های اجتماعِی گوناگون به چه شیوه هایی در نظاِم سرمایه داری کارشان

:به ستیز می کشد

سرمایه دار که کار را خریده است حِق خودش می داند که ساعاِت کاری را هرچه می خواهد«

در. طوالنی تر کند و، هرگاه بشود، از یک روِز کاری در حِد دو روِز کاری از کارگر کار بکشد

طبیعتاً محدودیت دارد و خریدار نمی تواند آن را) یعنی کار(دیگر سو اما کاالیی که فروخته شده 

هراندازه بیش تر مصرف کند ، و کارگر که فروشنده ی کار است حِق خودش می داند که، هرگاه

.بخواهد، ساعاِت کاری را در حد معینی کم کند

.پس در اینجا گونه ای تضاد هست، حق علیِه حق، که هردو را قانوِن مبادله به یکسان تأیید می کند

از همین روست که در. وقتی هر دو سو به یکسان ذی حق باشند آنگاه زور تصمیم گیری خواهد کرد

تاریخِ تولیِد سرمایه، ساعات کاری در نزاعی میاِن سرمایه  درمجموع، یعنی طبقه ی سرمایه داران، و

».کار درمجموع، یعنی طبقه ی کارگر، تعیین شده است

اما نمی توان نتیجه گرفت که این دو اخالق، یعنی اخالِق سرمایه داران و اخالِق طبقه ی کارگر، هردو

چراکه مارکس استدالل می کند که در نظاِم سرمایه داری طبقه ی کارگر طبقه ای. به یکسان معتبر هستند

طبقه ی کارگر وقتی منافع اش را دنبال می کند منافعِ کل بشریت را. جهانی و جهان شمول است

از آنجا که منفعِت طبقه ی کارگر اقتضا می کند که خود را با برانداختِن سرمایه داری. نمایندگی می کند

.رهایی بخشد، این کار هم هنگام کِل بشریت را رهایی خواهد بخشید

کارگران در تالش برای پایان دادن به بهره کشی و ستم ناگزیر هستند اخالِق طبقه ی حاکم را به چالش

به علِت نپرداختِن]وقتی کارگران کارخانه ای را اشغال می کنند یا وقتی صاحباِن خانه که . بکشند

سلِب مالکیت می شوند از ترِک خانه خودداری می کنند، اخالِق سرمایه داری به چالش کشیده[ اقساط

در این تالش ممکن است در مرحله ای باالتر نیاز به استفاده از زور علیِه خشونِت دولتی. می شود

.باشد

گرچه مارکسیسم در سرشِت مشترِک بشری بنیادی برای اخالق می بیند، اما تا وقتی جامعه

با این روی اما طبقه ی کارگر از. طبقاتی است هیچ اخالِق همه روا و جهان شمولی ممکن نیست

.طریِق مبارزه برای منافعش این امکان را فراهم می کند که چنان اخالقی پدید آید



•

:مارکسیسِت بریتانیایی کریس هارمن در این باره چنین توضیح می دهد

مارکس متوجه بود که آنچه اهمیتی اساسی دارد رفتارهای فردی نیست بلکه نزاع میاِن نیروهای«

آنچه اهمیتی اساسی دارد نه اخالِق شخصی بلکه جنگ برای برقرارِی جامعه ی نیکو. اجتماعی است

و در آن نزاع، زباِن اخالق اغلب زبانی بوده که طبقه ی حاکم به کار بُرده تا مخالفان را در. است

.تنگنا بگذارد

اما، در مقابل، کوشش های طبقه ی کارگر هر بار که در واقعیت گامی به پیش می رود ارزش هایی را

.بنا می نهد، ارزش هایی که به جامعه ای حقیقتاً مبتنی بر همکاری و زین رو حقیقتاً انسانی اشاره دارند

چنان کوشش هایی انگاره های همبستگی، پشتیبانِی متقابل، هم افزایِی توانایی ها، و همکاری را رواج

».می دهند

اما این هم به نوبه ی خود به. اخالِق طبقه ی کارگر به این هدف است که بهره کشی و ستم را پایان دهد

هدِف عالِی»لئون تروتسکی می نویسد . این معناست که نمی توان همه ی کنش ها را موجه دانست

انقالبی پشِت پا می زند به شیوه ها و روش هایی که بخشی از طبقه ی کارگر را در برابِر بخش های

».دیگر می گذارد … یا ایماِن توده ها به خودشان و سازمانشان را کاهش می دهد

به سوی اخالق جهان شمول

بدین سان، گرچه مارکسیسم در سرشِت مشترِک بشری بنیادی برای اخالق می بیند، اما تا وقتی جامعه

با این روی اما طبقه ی کارگر از طریِق. طبقاتی است هیچ اخالِق همه روا و جهان شمولی ممکن نیست

چنان که انگلس می گوید. مبارزه برای منافعش این امکان را فراهم می کند که چنان اخالقی پدید آید :

ما معتقدیم … که، در تحلیِل نهایی، تاکنون نظریه های اخالق همه محصوِل اوضاعِ اقتصادِی زمانه«

و از آنجا که جامعه تاکنون در تخاصم های طبقاتی بوده، اخالق هم همیشه اخالِق طبقاتی بوده. بوده اند

است؛ یا سلطه و منافعِ طبقه ی فرادست را توجیه کرده، یا، از زمانی که طبقه ی کارگر به اندازه ی

کافی قدرتمند شده، خشِم طبقه ی کارگر علیِه سلطه ی طبقه ی فرادست را و منافعِ ستمدیدگان در آینده

.را نمایندگی کرده است

کسی شک نخواهد کرد که در این روند در کل پیشرفتی در اخالق حاصل شده، درست همان سان که

.اما هنوز از اخالِق طبقاتی فراتر نرفته ایم. در دیگر شاخه های دانِش بشری پیشرفت حاصل شده است

اخالقی حقیقتاً انسانی که از تخاصم های طبقاتی و نیز خاطره ی چنان تخاصم هایی فراتر می رود فقط

در مرحله ای ممکن است که جامعه نه تنها بر تخاصم های طبقاتی فائق آمده باشد بلکه حتا آنها را در

».واقعیِت زندگی فراموش کرده باشد

زمانه
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