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 حماسی پرومته سیمای معرفی.1

 

 .«ترین قدیس و شهید تقویم فلسفی استپرومته برجسته»

 ۱۴۸۱ مارکس

 

در  «هگوت»کیستتتت که  کند؟می یاد او از گونهاین مارکس که ایپرومته این کیستتتت

ای وصتتا او شتتیر می ستتراید و بتهووش برایو اورتور می ستتازد؟ این موجود استت ور 

هنوز  (Aeschylus)آیسخولوس سال پس از آفرینو او در تراژدی  ۰۰۲۲کیستت که 

 حضوری زند  و پرمناقشه دارد؟ 1در ادبیات جهانی و نیز در ایراش

 میرفیآیستتخولوس با گزید  هایی از زباش خود  را پرومته شتترو  برای دهید اجاز 

  :کنیم

ستت م مهرورزی به آدمیاش  هاند. بزنجیری ستتخت و جانها  بستتتههمرا زیر آستتناش ب»

ایزدانی که به بارگا  وی  یو منفور هنه بخت و استیر هستتم. دشتنن ز وسایزدی نگوش

ی و پیروز یاند. بهروزی سترنوشتت از آش زورمنداش نیست  و اندیشه  سرمشنهرا  یافته

دید  ن ود  و درسر می پروراند انستاش رن  یروی در اندیشتههیچهتوانایی استت. ز وس ب

تاد. و ایست او ای هنداستتاش ن ود.. پس به دتدّبا منین اندیشته نکه نژاد او را ت ا  کند. م

 .«آدمیاش را  از نیستی و فرو افتادش رهاند.

 :پردازدسپس به برشناردش عنلهرد و دستاوردهای پرومته میآیسخولوس 

مرگ رهاند.  امید ناپیدا را در جاش آناش نهاد.  و ستتپس  یمن آدمیاش را از اندیشتته»

اهد آموخت. من هنرها را خو موه تت آتو را ناار آناش کرد.. آری و از برکت آش هنه

های آجری و هنر دروگری کار گیرند. از خانههبه آناش آموختم که بیندیشتتند و خرد را ب

زیستند. طلو  و غروب دانستند. زیر زمین  در زوایای ژرف و تاریک غارها میهیچ ننی

                                                      

نامراد.  که کلاغاش ای من پرومتته» :شتتتاملو «هوای تتاز »  در کتتاب «شتتتیر تنهتایی»نگتا  کنیتد بته  1 

 .«ا.ای جاوداش گسترد سرنوشت را  سفر بی
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تیم هاست  و تربر اعداد را که سرآمد دانستنی رگاش را به آناش آموختم. ستپس کارستتا

ها ننود.. هاستتت بداشدانو ییاد ستتپردش میزها را  که ستترمشتتنههتوانایی ب حروف و

 «.جای انساش بارهای گراش را بردارندهنخست من بر مارپایاش زین و پالهنگ نهاد.  تا ب

 :که دهدمی ادامه سپس

 هن نداشتتتند  دارویی هیچ بیناری  در آدمیاش ترهاپیو کهآش هنه از ترشتتگفت اما»

 داروییبی از. بنوشتتند که شتتربتی نه و نهند پوستتت بر مرهنی که نه بخورند  که غذایی

شتتتاش کرد. و بیناری بخو آگا درماش داروهای اختلاط از من کهآش تا دادندمی جاش

خاطر آدمی در دل خود نهاش کرد  استتتت  از های که زمین بگا  گنجینهبستتتتو  آمد. آش

ها را ارزانی دانو یکه پرومته هنهآش کوتا  ستتخن. مفرغ و آهن و ستتیم و زر خ ر داد.

 2.«آدمیاش داشت

 گری انقلابیآید  پرومته طغیاشبرمیآیستتتخولوس طور کته از کلا. خود پس هنتاش

 خواهیشورد. روایت او نناد بارز تیارض خودکامگی با آزادیاستت که علیه ز وس می

به  (زدستاشای) «النپیا»و م ارز  برای رهایی انساش است. بنابراین وقتی خ ر ربودش آتو از 

 «هفستوس» یواس ههدهد تا ب می دستور (Hermes) رستد  به هرمسگوش ز وس می

(Hephaestus) ای به برد  و او را در صتتتخر  (در قفقاز)قاف  یپرومته را بر ستتتر قله

رویید. خورد اما جگر او از نو میآمد و جگر او را میکرکستتی میزنجیر کشتتد. هر روز 

 !ساش پرومته محهو. به عذاب و رنجی ابدی شد  بودبدین

استتتت. آیستتتخولوس  یگانههای ستتتهیتنها یهی از تراژد «زنجیر در پرومتته» امتا

اند. د شر او هستند که مفقود گ  دو اثر دی«رستته بند از یپرومته»و  «آورآتو یپرومته»

 .اندازی به روی رهایی پرومته در زنجیر استمیضل گفتناش حادر گشایو مشم اتفاقاً

 

  

                                                      

 ۱۹۳۴شاهرخ مسهوب  انتشارات فرهنگ جاوید   یترجنه از برگرفته2 
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 آیسخولوس با مارکس آشنایی- ۲

ا زماش آشتتتنایی او ب یمارکس نوشتتتته شتتتد   دربار  یهایی که تاکنوش دربار زندگینامه

 های درسی مارکسکلاسکه د. قدر مسلم ایندهدست ننیهاطلا  دقیقی بآیستخولوس 

 هایزباش و ادبیات کلاسیک  تاریخ شامل  «تریر» شتهر در( ۱۴۹۲ - ۱۴۹۰)در دبیرستتاش 

د و مستتتلد شتتتد  بو زباش لاتین کاملاً به مارکس. بودند یونانی و لاتین ویژ هب خارجی

 .خواند و بنویسدبرا راحتی آشتوانست بهمی

یافت و پس از یک ستال به دانشگا  برلن رفت. ن را  به دانشتگا  بُ ۱۴۹۰او در اکت ر 

وناش باستاش ویژ  اساطیر یهبه امور انسانی ب هایی که در دانشتگا  بن برداشته بود کلاًکلاس

ل عین حا پیوستتت که در «کلوپ شتتیرا»جا به و تاریخ هنر اختصتتاد داشتتتند. او در آش

ز شجویی بود و بسیاری ان یهی از مراکز اعترادتات دان. بُشتدش ستیاستی میاشتامل فیال

دانشتجویانو دستتگیر شد  بودند. در این دور  از زندگی مارکس دفترهای شیری از او 

و  کامل نوشتتته جا ماند  استتت که قصتتد انتشتتارش را داشتتت. او حتی یک رماش نستت تاًهب

ا که جاز آش)های افلاطوش به قلم کشتتید  بود. «دیالوگ»جستتتارهایی به ستت ک و ستتیا  

جا وارد م حای درمورد آثار  در این دتتتر مربوط به مودتتتوعی دیگر استتتت گفتناش حا

  روشویم. کافی است بدانیم به احتنال قوی در هنین دهای مارکس ننیها و ترجنهنامه

 (.  بودشدآشنا آیسخولوس است که مارکس با 

رای دکت ینامهالتحصیل می شود. پایاشفارغ برلن دانشتگا  از ۱۴۸۱ ستال در مارکس

انو نشتتانگر وستتیت و ژرفای د - «ط ییت دموکریتوس و اپیهور یتفاوت فلستتفه» -او 

نامه  ایاشدقیق پ یمارکس نس ت به اندیشننداش عصر باستاش و نیز زماش خود است. م الیه

 «مارکستتیستتم»به نا. را تواند ریشتته های فهری آن ه نویس آش میها و پیویادداشتتت

 .ننایاش کندشناسیم بر ما می

ستتوستتیالیستتم »گذاراش یهی از پایه Moses Hess (۱۴۱۰ – ۱۴۸۰)موزس هس 

ی تواش او را یههایو میلحاظ شهرت و نوشتههلحاظ سنی و هم بهاست که هم ب «آلنانی

از  یهی ردمارکس را  بار نخستین برای کسوتاش مارکس به حساب آورد. وقتی اواز پیو



 

 
 

 علی رها 5

در نامه ای به دوستتتو  هسشتتود. کند دمار حیرت میمیمجامع ستتوستتیالیستتتی ملاقات 

گونتته متتارکس را این ۱۴۸۱در ژو ن  (Berthhold Auerbach) برتولتتد او ربتتاخ

سزایی در من گذاشت. خود را آماد  کن هثیر بأاو پدید  ای است که ت» :کندتوصیا می

. دکتر مارکس نینسل کنونی را ملاقات ک - یشاید یک نابغه -ترین فیلسوف تا برجسته

 و اینهه هول اخ  لسینگ  ولتر  روسو  کن تصور …هنوز بسیار جواش است (نا. می ود من)

 دکتر آش ماحصل …کن ترکیم واحد فرد یک وجود در را هاآش هنگی ستپس را؛ هگل

 3.«است مارکس

 شاید یمکن مقایسه کندمی ترستیم خود از مارکس که تصتویری با را پرومته مهمناش

 خاطرات هنستتر مارکس  جنی یدو پی ب ریم. در دفترمهتا حدی به شتت اهت آش بتوانیم

مارکس میروف شتتد  باقی ماند  استتت که تاریخ  «اعترافات»ای که به وستتتفالن نوشتتته

ال و پرسو خانوادگی درحضور دخترانو از ؤاستت. در یک س ۱۴۰۱نگارش آش ستال 

ر و   شتهسپیآیستخولوس :دهدخ میترین شتاعرت کیستت؟ پاستمح وب :او می پرستند

 یستتتپارتاکوس و کپلر؛ اید امته از آش بیزاری؟ بندگی؛ قهرمانت کیستتتت؟ گوتته. آش

یچ ات؟ هراه ردی یات؟ تهریم کردش؛ اید فلاکت یات؟ م ارز  کردش؛ اید خوشحالی

 (۸۰:۰۱۸مجنوعه آثار؛ ! )ای نیست که نس ت به آش بیگانه باشممودو  انسانی

پتایتدار بود. دامتاد مارکس  پل لافارگ  در آیستتتخولوس تیلق ختاطر متارکس بته 

حفظ بود و اغلتتم در  را کتتاملتتاً او هتتاینتته و گوتتته» :ختتاطراتو یتتادآور می شتتتود کتته

یر ناپذگر خستتتتگیکرد. او خوانوها را بازگو میهتایو گفتاوردهایی از آشصتتتح تت

را به زباش اصتتلی یونانی آیستتخولوس های اروپایی بود. او هرستتال شتتاعراش در تنا. زباش

                                                      

 :برگزید  از کتاب 3 

S.S. Prawer, “Karl Marx and World Literature”; Oxford University Press, 

۱۳۸۴ 
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 4«.دانستبشری می یجامیه یترین نابغهخواند و شهسپیر را برجستهمی

 برجستتته پرومته وصتتا درآیستتخولوس  زباش از مارکسرا  آن ه تواشمی درواقع

 :ه کهکند. اعتراف پرومتنظر را پنهاش ننی این فلسفه. »برد کارهب او خود مورد در سازدمی

ا. لبه ع ارت ستتاد  من از خیل خدایاش انزجار دار.  در حقیقت اعتراف خود فلستتفه و ک

رین عنواش والاتهعلیه خدایاش آسنانی و زمینی است که خودآگاهی انساش را بقصار آش بر

امتا فلستتتفته به » :دهتدستتتپس ادامته می (۱:۹۲مجنوعته آثتار؛ ). «پتذیرنتدالوهیتت ننی

 فلسفه احساس شیا ی شدوخیم نوایانی که از ودتییت ااهراًوجوش نامیقول بیجنم

م نئن  :گزار خدایاش داددهد که پرومته به هرمس  خدمتکنند هناش پاستتخی را میمی

ر کنم. هناش بهتباش که ودتع خویو  سترنوشتت شو. خود را  با بندگی تو عوض ننی

واپستتین کلا.  (۹۱جا  د هناش). «پدر ز وسکه خاد. این صتتخر  باشتتم تا غلا. وفادار 

د تقویم ترین قدیس و شتتهیپرومته برجستتته» :مارکس منین استتت ینامهگفتار پایاشپیو

 .«فلسفی است

 

 «بند رسته ی ازپرومته»- ۳

شاعر نامدار  (Percy Shelly) ((۱۴۳۰-۱۴۰۰)پرسی شلی  یاین عنواش درا. شتاعرانه

 هک کندمی تأکید کتاب یدی امه در به ماپ رسید. او ۱۴۰۲است که درسال  (انگلیستی

های پار دارد. در روایاتی که از تههآیسخولوس  یاختلافی استاسی با پرومته او یپرومته

آمد  استتت  پرومته یا پرومتئوس  که آیستتخولوس  ی«از بند رستتته یپرومته»بازماند  از 

کند. نی میبیاست  سرنگونی ز وس را پیو «اندیوپیو»اش به مینی یونانی واژ  یریشه

مور أم طل د و هرکول راگیری از منین عقوبتی از پرومته کنک میلذا ز وس برای پیو

 .کندرهاسازی او از اسارت می

من  تیاملی بین او و ز وس صتتورت  یاما پرستتی شتتلی عنواش می کند که در پرومته

                                                      
4 “Marx and Engels Through the Eyes of their Contemporaries”, Progress 

.۱۳۸۰Publishers,  
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کرد.  کتتاری جز بتتازستتتتازی اثر روایتتت دیگراش را تهرار می گیرد. منتتان تته منننی

انجا. نداد  بود.. اما من درحقیقت از مناش عاق ت شتتومی که آیستتخولوس  یشتتد گم

االم را با قهرماش آشتتتتی دهد ناخرستتتند بود.  مراکه در این صتتتورت اهنیت مینوی و 

 .رفتاخلاقی رن  و پایداری پرومته ازبین می

خاصتتتی به شتتتلی داشتتتتند. اشتتتیار او در جلستتتات  یدو علاقهمارکس و انگلس هر

. ستتزایی داشتتتهشتتد و درمیاش کارگراش انگلیستتی مح وبیت بها خواند  میمارتیستتت

گویتد خوانندگاش او کنتد و میاز ن وغ او قتدردانی می «هتایی از لنتدشنتامته»انگلس در 

ه از خاطرات طور کآش (۹:۹۴۲مجنوعه آثار؛ ). «هستند فرودستتطور اخص ط قات هب»

او را  هنه عنیقاً ۸۲ یآید  انگلس به او گفته بود که ما در دههمیالنور دختر مارکس بر

 .ای میت ر و برجسته بوددو. قرش نوزدهم مهر  یشناختیم. شلی در نینهمی

  پس از میرفی ستتینای (۱۴۴۴) «شتتلی و ستتوستتیالیستتم»ای زیر عنواش النور در مقاله

ابراز می کرد که از مرگ  او دایناً»کنتد کته ول متارکس بتازگو میانستتتانی شتتتلی از ق

عیار و یهی از خورد مراکه او یک انقلابی تنا.ستتا میأستتالگی ت ۰۳زودرس شتتلی در 

 5«.پیشتازاش سوسیالیسم بود

مه تواش استتارت بالفیل پرومته را نادید  گرفت و بدوش شتتناخت آشبا این حال ننی

رهایی از بند را پرداخته کرد. گستتستتت با رمانتیستتم و نقد اوتوپیا به مینی  یهستتت زمینه

د  را اندازی است که م انی آینپرورش مشم یمنزلههپشت کردش به آزادی نیست بلهه ب

کرد  برخورد ما به می تأکیدطور که مارکس کند. هناشدر دروش زماش حال جستتتجو می

قد کنیم اما فبینی ننیای تجریتدی پیوگونته متا جهتاش را بته»نیستتتت.  «مهت ی»جهتاش 

وییم گننی جهاش به ما. خواهیم جهاش جدیدی را از طریق نقد جهاش کهنه بازیابی کنیممی

ما اصتول جدید را از دروش اصول خود جهاش  !جاستت  درمقابلو زانو بزنیدحقیقت این

                                                      
5 Marx and Engels on Literature and Art; Progress Publishers, 

۱۳۸۱, p.۹۰۱. 
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ت برداریتتد موش کنیم کتته از م تتارز  دستتتکنیم. متتا بتته جهتتاش اعلتتا. ننیاستتتتخرای می

ه جهاش ب کنیم. ما صرفاًاند و ما شیار حقیقی م ارز  را به شنا اع ا میتاش احنقانهم ارزات

  (۱:۱۸۱مجنوعه آثار؛ ). «کندبرای مه م ارز  می دهیم که واقیاًنشاش می

تر اشتتتار  شتتتد  میضتتتل گفتناش کنونی ستتتهنی در گشتتتایو گونه که پیوهناش

رو بازگشتتت دوبار  به خود ایندیالهتیک رهایی پرومته استتت. ازی اندازی به رومشتتم

 .ناپذیر استگری راهننا درورتی اجتنابعنواش واس همارکس به

 

 گسلدجوان زنجیر اسارت را می یپرومته - ۴

اش  پس رغم فشار و تهدید خانواد بهاستاداش دانشگا  برلن و  یمارکس برخلاف توصیه

لفت مخا دانشتتتگاهی و کار آکادمیک کاملاً یکردش حرفهالتحصتتتیلی بتا دن تالاز فتارغ

نی کرد  بیدکترایو مستتیر بیدی زندگی او را پیو ینامهورزد. گویی مضتتامین پایاشمی

 از آتو ربودش از پس پرومته که گونههناش» :کرد  بود که تأکیدجا او در آش !بودنتد

که با آش از پس نیز فلستفه کند می زمین بر شتدش مستتقر و ستازیخانه به شترو  پردیس

کند. ذهن تئوریک به گیر می شود  علیه جهاش خارجی مرخو میگستترش خود جهاش

 هک واقییتی میارض و …شد  رسد  به انرژی عنلی م دلمحضی که درخود به آزادی می

 (۱:۱۸۳مجنوعه آثار؛  ). «گردداست می آش خود از بیروش

های موجود بته مح  خروی از دانشتتتگا  درگیر م ارز  با قدرتبنتابراین متارکس 

طی  سازد. اوابتدا خود را به شتهل فیالیت م  وعاتی ننودار می شتود. این حرکت درمی

ترین راژنویسد که یهی از پرتیمی «ایتونگتسراینیشته »ها مقاله برای نشتریه یک ستال د 

نشریه » :کند کهعهد  گرفته و اعلا. میرزودی سردبیری آش را بهم  وعات راین بود. او ب

  (۱۸۸جا  هناش). «رحم و تجسم روح تاریخی مردماش استزباش بی

برخلتاف شتتتاگرداش مر و راستتتت هگل که فرزانگی خود را روحی جامع و مرد. 

دنیا  فلسفه دنیوی و»کند که انگاشتتند  مارکس تصتریم میمی «روحبی یماد »عامی را 

نقد رادیهال او از خفقاش حاکم بر آلناش و طرح  (۱۳۰جا  هناش). «فلستتفی شتتد  استتت
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یتونگ ساتشدش راینیشه م احث عنیق فلستفی خیلی زود موجم ستانستور و ستپس بستته

مناستت ت خاموش شتتدش آش نشتتریه ترستتیم و تهایر می شتتود  گردد. تصتتویری که بهمی

ر کرکستتی جگر او را ای را نشتتاش می دهد که به ماشتتین ماپ زنجیر شتتد  و منقاپرومته

نشتتانه گرفته استتت. با این وصتتا مارکس ابراز می کند که حهومت آلناش با این کار 

 .«آزادی مرا به من بازگرداند  است» (۱۴۸۹آوریل )

 یع فی در بیوگرافی اندیشتتتهبتدوش اغرا  نق ه (۱۴۸۹-۱۴۸۸)یتک ستتتال بیتدی 

 (Arnold Ruge) وگهمارکس است. طی این یک سال علاو  بر هنهاری با آرنولد ر

در فیتالیت م  وعاتی  ازدوای با جنی وستتتتفالن  آشتتتنایی با انگلس  ورود به پاریس و 

ای را نگاشت و مشغول پژوهشی شترکت در مجامع کارگری  مارکس آثار بسیار ارزند 

روزی  فشترد  و عنیق درمورد تاریخ انقلاب فرانسه  اقتصاد سیاسی و نیز بازخوانی شت انه

 هایدستتتنوشتتته» او کندوکاو اوی ید. نق هشتتهگل  «پدیدارشتتناستتی روح» و «من ق»

که با  ای استریزی سپهر اندیشهاست که درحقیقت بیانگر پایه «۱۴۸۸فلسفی -اقتصتادی

 .گرددشناسایی می «مارکسیسم»

را مه آش شتتور و شتتیا مارکس در پاریس از وصتتا خاری استتت مرا که ااهراً

شتتند و اندیهای رنج ری که میهستتتی انستتاش»گرایی هم .بودگشتتت یافته دن الو میهب

آغازی نو که به  برای( ۸:۱۸۱مجنوعه آثار؛ ) «اندهای اندیشتتنندی که تحت ستتتمانستتاش

زد  شتتتد  بود که حتی از قدری هیجاشهمنجر گردد. مارکس ب «انستتتانیتت جدید»یتک 

اری کرد  بود دعوت به هنهتر جدایی فلستتفه و ستتیاستتت نزد او را نقد فویرباخ که پیو

باید در یهی از جلستتات کارگراش فرانستتوی شتترکت کنی تا بتوانی خلود و » :کندمی

 این میاش در …که در این انستتاش های رنج ر شتتهوفا شتتد  استتت در  کنی را اصتتالتی

متندش ماستتت که تاریخ عناصتتر عنلی رهایی بشتتریت را تدار  می  یجامیه «بربرهای»

 (۹:۹۰۰ثار؛ مجنوعه آ) «.بیند

 به ناب بداند کهآش بدوش مارکس که نیستتتت عاملی هناش بازیافته« عنصتتتر»آیا این 
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دکترایو در جستتتجویو  ینامهدر پایاش (Themistocles) «تنیستتتوکل» یتوصتتیه

وقتی آتن درمیرض انهدا. بود کوشید آتنی ها را متقاعد کند که »بود؟ تنیستتوکلی که 

. «جتدیتدی را در دریا بر م نای عنصتتتری جدید بنا ستتتازندشتتتهر را تر  کرد  و آتن 

تحر   غیر نقاد ای بیتاریخی  تود  یا ماد  یسوژ  یا عامل این( ۱:۸۳۰مجنوعه آثار؛ )

 .باشند پرواز حال در« نقاد»هایی القدسروح در جامیه نیستت که در ورای آش روحو بی

هل بلهه نقادانی هستند که دست بر قضا شهایی نیستند که درعین حال نقادند ایناش انساش

  !اندو شنایلی انسانی پیدا کرد 

خود را در تیارض با  «سروری عقل»های مپی است که روی سخن مارکس با هگلی

ه سوژ  ای فراانسانی است ک «تاریخ»نشتاندند. نزد آناش هایی که می اندیشتند برمیانستاش

دهند. مارکس در روی آش را تشتتتهیل میوابزار و ادوات پی انستتتاش های واقیی صتتترفاً

 او فقری است»  پرولتاریا است. «سوژ »با صتراحت اعلا. می کند که  «مقدس یخانواد »

ی را زدایکه نستت ت به فقر جستتنی و روحی خود آگاهی دارد. ناانستتانیتی که این انستتاش

  (۸:۹۱آثار؛  مجنوعه) «.کند و از اینرو خودالغاگر استدر  می

بلهه از آش جهت  «اندهن وش خدایاش»ها پرولتاریاست اما نه بداش خاطر که آشسوژ   

ی شتتود و ستتایر روابد بردگی کارگر با تولید ناشتتی میکل بردگی انستتاش از راب ه»که 

 کل رهایی هاآش رهایی بنابراین ( ۹:۰۴۲مجنوعه آثار؛ ).«اندتیدیلات و نتای  آش راب ه

آش  به بیروش که هستتند مدنی یجامیه از بخو آش آناش. دگیردربرمی را بشتری یجامیه

ی است مه انسانبه گنگشتگی رسید  و هرآش «پرولتاریا»اند. انساش در وجود پرتاب شتد 

انستتاش دوبار  به » :دارد کهرو مارکس بانگ برمیاز هستتتی او ربود  شتتد  استتت. از این

نهو به کآیسخولوس ی پرومتههن پرنوری که مس آش …غارنشتینی رجیت کرد  استت

 (۹:۹۲۸مجنوعه آثار؛ ). «وحشی را آدمی کرد  برای کارگر وجود ندارد

 رایدش تواندننی …آگاهی نظری پیدا کرد  است»ساش انسانی که هبا این وصا  او ب

 رد کهرا  موجود یجامیه ناانستتانی شتتراید یکلیه کهآش مگر کند نفی را خود هستتتی

بنابراین وقتی کارگراش  (۸:۹۸مجنوعه آثار  ). «شتتد  استتت منتفی کند خلاصتته او وجود
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عنواش هشتتاش بخاطر احتیاجات عاجلهب کنند  صتترفاًانجنن تشتتهیل داد  و ت ادل نظر می»

جا  هناش). «است موجوداتی انسانیعنواش هخاطر نیازهایشتاش بهنیستت بلهه ب کارگر

۰۸) 

 

 جهانخواردگردیسی پرومته به اهریمنی  - ۵

 (۱۸۳۸ - ۱۴۰۱)اختصتار اشتار  شد. هنسر شلی  مری شلی تر به اثر پرستی شتلی بهپیو

یهی از  (۱۴۱۴) «ی مدرشنهشتتتاین؛ یا پرومتهافر»ای پرکار بود که کتاب خود نویستتند 

مه از این اثر در نسل های متنادی در اذهاش نقو بسته است حهایت آثار مهم اوست. آش

 سهولتگردد. بهه از کنترل خالق خود خاری شد  و خودمختار میخلق موجودی است ک

ی بر انساش میاصر تش یه کرد که بر ماشین و جهاش مادّ یمی تواش این روایت را به ستل ه

 .از هستی خودپو برخوردار گشته است خود میر  شد  و ااهراً یآفرینند 

تاین نهشتتتاکه ویهتور فر «هیولایی»به  «ی مدرشپرومته»از ستتتوی دیگر اطلتا  نا. 

بهشتتتت »تولیتد کرد  حتاکی از نتافرمانی مخلو  هوشتتتنندی استتتت که از قرار میلو. 

را خواند  استتتت مرا که زباش  (John Milton)   اثر جاودانی جاش میلتوش«شتتتد گم

تو باشتتم ولی به دیوی فرو  "آد."قرار بود من » :گویدستتخن گشتتود  و به خالق خود می

ق  محتو. سرپی ی مخلو  از خال ی. در این روایت اخیر  نتیجه«دل شد.افتاد  بر زمین م 

انگارد و درتلاشتتی دگردیستتی پرومته به جانوری استتت که خود را مرکز ثقل جهاش می

 .سر می بردهداینی برای سل ه بر ط ییت و کل عالم هستی ب

دا کرد  پی ایاومانیست مح وبیت ویژ -این گرایشی است که در بین نظرورزاش پسا

اند  شد  ثرأزمین و انهدا. ط ییت مت یحق از گرمایو کر پردازاش که بهاست. این نظریه

داری  مستت م بحراش تجریدی را در ورای روابد اجتناعی میین ستترمایه «انستتاش»ناحق به

ی را باعث گنگشتگور شد  و آشحنله «مارکستیسم»رو به ایندانند. ازمحی ی میزیستت
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 6انگارند.روشنفهری می یذهنی جامیه

 یخود در اشتتاعه «مارکس-مارکستتیستتت های پستتا» که کرد تأکید باید جاهنین

نظر از دیدگا  کسانی موش بوخارین اند. صرفهایی از مارکس مؤثر بود منین برداشت

 یک: یماتریالیسم تاریخ ینظریه»و یا کتاب رسنی درسی  «الف ای کنونیسم»ی در جزو 

اتحاد »بالفیل و تاریخی  یتجربه 7 (۱۳۰۱) «جامیه شتناستی مارکستیستی عنومی کتاب

  از زماش استالین تا زماش فروپاشی  دال بر تشدید هولنا  «جناهیر شتوروی سوسیالیستی

  «خد تولید»کردش . با پذیرفتن و عنلیاتیأکشتتی انستتاش از انستتاش  رقابت با غرب توبهر 

ا اذعاش به ساحتی اقتصادی بوقفه و تکبدوش یهتیلوریستم و ستپس فوردیستم بود. توسی

دای کردش و اهحضتتور بالفیل قانوش ارزش  ایجاد رقابت مهلک بین کارگراش  برجستتته

کردش کنند  در مخدوش  ستتتهنی تییین(استتتتخانویستتتم) «کتارگراش ننونته»جوایز بته 

درمیتتاش را حتی امروز نیز فهری متتارکس ایفتتا کردنتتد کتته اثرات مخرب آش یمنظومتته

 .تواش مشاهد  کردمر می هایبسیاری از گرایو

یروهای ن»کانوش اصلی نهوهو مارکس کنترل و سل ه بر ط ییت و رشد نامحدود 

های ط ییی استتت. پرومته را باید از زمین و کل زدایی از قدرتجا افستتوشو از آش «مولد 

یا بود نه جایی در النپای که مورد غضم ایزداش پس پرومته !فلهی اخرای کرد یمنظومه

یهی از منقدین  (Andrew Dobson) دارد و نه در زمین. بنا به ادعای اندرو دابستتوش

ای مارکس  موجودی استتت که منزلگاهی در ط ییت انستتاش پرومته»اجتناعی   زیستتت

                                                      

 را «اکولوژیست های ژرف»موش محید زیست مودو  بحث حادر نیست  نقد  ال ته6 

 ش. .  اجنالی از فلسفه ط ییت مارکس بررسی برای. کرد کولوم دیگر فرصتی به باید

 .۱۹۳۲  ی ط ییت مارکسدرآمدی بر فلسفه به علی رها 

 :از بوخارین چبه نقد جوری لوکا ش. . 7 
George Lukacs ,  “ Technology and Social Relations ”;  NLR , 

Sept-Oct ۱۳۱۱. 

http://nasour.net/1390.07.24/573.html
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که می باید برای محقق کردش خود ط ییت را به اطاعت  است سرکشی روح او 8.«ندارد

. آوا شد  اندها همهم با پسامدرنیست «تمارکستیست»وادار ستازد. حتی برخی از منقدین 

 مارکس که کندمی تصتتدیق نیز (Anthony Giddens) عنواش ننونه آنتونی گیدنزهب

 (به ط ییت)ای نگرش پرومته یشیو »او  نزد. دارد« ابزاری»نگرشی  به ط ییت صرفاً نس ت

 9.«دارد برجسته نقشی

بخشتی که در این نوشتار از کنید ستینای انقلابی و آزادیطور که ملاحظه میهناش

دهند ش مارکس ارایه میاپرومته ترستتیم شتتد  هیچ وجه اشتتتراکی با آش کستتی که منقد

مارکس »کند ادعا می (Wade Sikorski) ید ستتتهورستتتهیطور که وِندارد. آیا آش

ه کنال داری در بخاطر نقو سرمایهبه»بود؟ آیا او  «یهی از ستتایشتگراش متیصم ماشین

 .پس بررسی کنیم 10«بخشید؟می را داریسرمایه هایجنایت …رساندش ماشین

 

 «سرمایه»جایگاه ماشین در   - ۶

در نهایت قانونی که با مقیاس و نیروی ان اشتتتت هنوار  یک »

کتتار را میلق نگتتا   ینستتت ی و ارتو ذخیر جنییتتت متتازاد 

کند که از دارد  کتارگر را مناش به ستتترمایه میخهوب میمی

 (۸۳۳  «سرمایه)». «بستن پرومته به صخر  مستحهم تر است

 

 صفحه  ۱۰۲ بر بالغ -« بزرگ صنیت و آلاتماشین» - یهم جلد« سرمایه»فصتل پانزدهم 

 یتواند کتابی کامل باشتتد. م الیهخود میخودیاستتت که به کتاب فصتتل ترینطولانی

                                                      
8 Andrew Dobson, “The Green Reader”; Mercury House, ۱۳۳۱ 
9 Anthony Giddens, “A Contemporary Critique of Historical 

Materialism”; University of California Press, ۱۳۴۱. 
10 Wade Sikorski, “Modernity and Technology”; University of 

۱۳۳۹ Press, Alabama  



 «ی در زنجیرپرومته»کارل مارکس و دیالکتیک رهاییِ  04 

وح نشانگر ودماشین به یدربار  «گروندریسه»آش با ق یه بستیار کوتا   یدقیق و مقایسته

 سر رب لهأمس نگارش آش دو اثر پینود  است. یفاصله راهی طولانی استت که مارکس در

تدقیق  و بلهه بر ستتر خودانهشتتافی مارکس  تهامل نیستتت م روحه م حث یکنّ رشتتد

 .ثیرش بر نیروی کار استأمفهو. ماشین و ت

ای به انگلس به   در نامه«ستتترمایه»نویس خود متارکس پس از اتنا. نخستتتتین پیو

من در حال افزودش مودوعات » :کندیید میأ  منین ادعایی را ت۱۴۱۹ یژانویه ۰۴تاریخ 

ته است ا برانگیخهای مندی که کنجهاوی مرآلات هستم. پرسومیینی در قسنت ماشین

ها بپرداز.. من تنامی دفترهای اصتتتلی به آش یوجود دارند که نتوانستتته بود. در نستتتخه

یادداشتتتم درمورد تهنولوژی را بازخوانی کرد. و در کلاس درستتی عنلیاتی پروفستتور 

مجنوعه آثار؛ ). «ا.که مخصتتتود کارگراش استتتت شتتترکت کرد  (Willis) ولیس

۸۱:۸۸۴) 

  «کار وزانهر» نیز فصل و فصل این که کردمی تأکید« سرمایه» انتشار از پس مارکس

فهنی هستتتند که باید در جلستتات کارگری مورد توجهی خاد قرار و قابل م احث مهم

 (۱۱هناش:) 11گیرند.

وپنجم  یستویژ  فصل بهکتاب ب سراسر در ماشین با کارگر یراب ه که نناند ناگفته

ی قانوش عنوم»جا پس از اث ات این ودوح مشهود است. او در  به«قانوش ان اشتت سرمایه»

 یاد انستتتاش زند  با م یراب ه «واژگونگی دیالهتیهی»  با طرح «م لق ان اشتتتت ستتترمایه

کنتد کته دستتتتنزد کتارگر مته کم بتاشتتتد مه زیاد  در دروش نظا. مرد   تصتتتریم می

کار هد تولید اجتناعی بستتایلی که برای بارآوری و رشتتوها و روش یداری کلیهستترمایه

ارگر را ها ک. این روشستکنندگاش اداز تولی شیکبهر شود  ابزارهایی جهت گرفته می

 ضنوشم کنند؛می ت دیل« ماشین از ایزاید » به را او و داد  تنزل« انساش یک از ایپار »به 

                                                      
 :  مجنوعه آثار۱۴۱۸نوام ر  ۹۲مارکس به کوگلناش به تاریخ  ینگتا  کنیتد بته نتامته11

۸۰:۸۴۳. 
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ستقل قدرتی م» ماابههب علم که نست ت هناش به و کرد  م دل رن  به را او بارآوری واقیی

. «دستتتازهای فهری کارگر را از او بیگانه میشتتتود  ارفیتجتذب فرآینتد تولیتدی می

 بر را« انگیزنفرت است دادی» کار خلال در با مییوب کردش شراید کار ( ۸۳۳ دهناش  )

 (جاهناش). «دهندزماش کارگری استحاله می به را او زندگی زماش» کل و دارندمی روا او

 از. ن اشتتد مارکس نافذ نقد و پژوهو مورد که یدی از هستتتی کارگر نیستتتبُ هیچ

ها تا فضتتای قد و وزش آش تغذیه  از ها آش کودکاش ومیرمرگ تا کارگراش عنر متوستتد

مه  اخلاقی و یمناسم  از نور و هوای کافی در محید کار تا سوانم صنیتی؛ مه از جن ه

  مارکس در هنه جا حهم جر. ماشین سرمایه را از لحاظ تاریخی  اجتناعی و نیز قانونی

کند. هرجا که ماشتتتین وارد صتتتحنه شتتتود باخود محرومیت  ذلت  قح ی و صتتتادر می

 .آوردهنرا  میهومیر بمرگ

لیس ریسی انگتر از انقراض تدریجی کارگراش نختاریخ جهانی هیچ ننایشی مخوف»

گرسنگی تلا شدند. مارکس سپس  ها ازبسیاری از آش (۰۰۸د سرمایه  ). «سراغ ندارد

صنیت پن ه ریسی وکند که با ورود ماشین نخاستینار انگلیس را به نقد کشید  و ابراز می

 دیل هولناکی ت یمه در انگلستتتتاش مرگی تدریجی بود به مناش واقیهبه هندوستتتتاش  آش

هی در ابکارگراش هندی ماال مش فلاکت برای. سازدنسل بشری را منهد. می»شود که می

 ندوستتتاشه فلات ستنگفرش اش گریستتند های استتخواش. تواش پیدا کردتاریخ بشتری ننی

است  جدید کار تقسیم یک جهانی  بازار تسخیر محتو. ینتیجه( ۰۰۴د. «. )است شتد 

«. کندیم ت دیل صنیتی بخو کشاورزی یطور عند  به عرصهبخشی از جهاش را به»که 

 (۰۴۲د. )

 :یم دادگونه تودتواش اینمارکس در نقد ماشینیسم را می اندیشگی اصلی کانوش اما

ماشتین تجستم مادی روش هستتی سترمایه است. نظا. ماشینی با احراز خصلتی مستقل و »

 (۰۰۴د. ). «بدیاجان ه انهشاف میبیگانه نست ت به تولیدکنند   به تیاردتی کامل و هنه

 «راز وسایل پراکند  و مجزا به نفع کارگستنتزی »بنابراین برخلاف پرودوش که ماشتین را 
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کارگراش در خرد کردش  یهای اولیهانگتاشتتتت  مارکس حتی از حرکتمی (۰۸۴د. )

کند ولی حنایت می Luddites) هاجن و لودایت)ها در اوایل قرش نوزدهم متاشتتتین

یک گیری تئوراین نتیجه»دهد که کارگراش در تداو. رشتتتد فهری خود به تودتتتیم می

 سرآغاز این( ۰۱۱د.). «کردش روزانه کار استرسند که تنها را  کوتا درست می اًکامل

 .نامدمی« درازمدت داخلی جنگ یک» راآش مارکس که است دورانی

یو از اصتتل ستتوبژکت (ابژکتیویته)رها شتتدش عینیت »ماشتتینی  تولید اصتتلی میضتتل

 «روحبی»بسد و گسترش ماشینیسم بین وسایل تولیدی یک هنهاری  (۰۲۰د. ).«استت

غولی »نیاز بود   هن وش کنتد کته بستتتاش یتک اتومتاتوش عظیم  از انستتتاش بیایجتاد می

این زنداش »در دروش کارخانه   (۰۲۹د. )کند. عنل می «هایی شی انیمهانیهی با قدرت

غایت اعصتتاب را بهبا ماشتتین ستتلستتله. کار «تیاردتتی نهادینه وجود دارد»  «تیدیل یافته

د   هم فیالیت جستتنی و هم کرعضتتلات را حذف  یجان هفرستتود  کرد   کارکرد هنه

 .سازدم دل می «یافتهشخصیت به زماش کاریِ»فهری را 

طور داینی انجا. شود  حرکت سیال نیروهای حیاتی انساش را هیک کار یهساش که ب

تنو  کنشتتگری خویو استتت که احستتاس خرستتندی ستتازد  مراکه انستتاش در مختل می

ور تولیدی  او را مج  یکند. اما پیوند خوردش کار تخصتصتی با کل مهانیستم عرصهمی

ستتتازد کته حرکتت خود را بتا حرکت منظم ماشتتتین من  ق کند. تولیدکنندگاش طی می

 هاشتتوند که به رشتتد غیرعادی استتتخواشزندگی خود به کارکردی محدود دتتنینه می

ثیر متقابل اعنالی که أکنو محتدود و یهنواخت  انستتتاش را از ت (۸۱۴)شتتتود. میمنجر 

در ازای کل تواننندی کاری انساش  کاری »دارد. این نو  کار دارند بازمی مضنونی غنی

خود  یجان ه را وجه مشتتخصتتهتخصتتصتتی را به کنال رستتاند  و فقداش یک رشتتد هنه

 (۸۸۲د.). «کندمی

تور ق یه کرد  و به موکارگر مستتتقل را ق یه فرد  کار کردشمتحول با ماشتتینیستتم

 یاید ز به …ی صتتترف بدش خود انستتتاش به پار »کند. خودکار عنلیاتی دقیق ت دیل می

 امر دراین ماشتتینیستتم پارادوکس( ۸۴۱د. ).«شتتودمی م دل مفلوی هیولایی به …کارگا 
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شود دیل میای ت کار به وسیلهبرای کوتا  کردش زماش  ابزار ترینپرتواش» که استت نهفته

. هدف تولید ماشتتتینی کاهو رن  «کندکته کتل زماش زندگی کارگر را زماش کاری می

ی از انساش و کشبهر  یترین وسیلهرحنانهبرعهس. ماشتینیستم به بی انستاش نیستت. کاملاً

ولید شود. تط ییی تواننندی او ت دیل می یکار به ورای محدود  یطولانی کردش روزانه

ین ریزی شد  بدهی یافته و برنامهبزرگ ماشتینی در دروش محید کار مشتارکتی ستازماش

کتته از کنترل و درایتتت  «تولیتتدی کتتاملی یوار انتتدا.»آورد. وجود میهابزار تولیتتدی بتت

 .است «است دادی ناب» یمنزلههدهی بتولیدکنند  خاری است. این شهل سازماش

ادوات و ابزارهای تولیدی خود محصتتتول کار گذشتتتته عینیت  یکه کلیهپس با این

ند  کارگر به مح  ورود به محید کار با عینیتی حادر و آماد  و ایافته و مخلو  انستاش

در »شتتتود. بنابراین نزد کارگراش ارت اط متقابل کار مرد  و زند  ازپیو ریخته مواجه می

ش ساهعنلی ب یاحی کرد   و در عرصهدار طرای که سرمایهنظری هن وش برنامه یعرصه

کند که ها خودننایی میقدرتنند موجودی خاری از آش یاو  به شتتتهل اراد  یاتوریتته

 (۸۴۲د.). «سازدها را به هدف خود وابسته میکنو آش

ل خودکار  حام یوار اندا. یک هن وش تولیدی بلافصل فرآیند دیدیم که طورهناش

-مرکزی خود یهنتاهنتتگ بود  کتته تتتابع یتتک نیروی محرکتتهکنشتتتی بتتدوش وقفتته و 

جا و وارونه شتتتد  استتتت ه. در منین روندی  نقو ستتتوژ  و ابژ  جاباستتتتکنند  تنظیم

اندا. های آگاهی  ها صتترفاًوجهی که گویی ستتوژ  خود آش اتوماتوش استتت و انستتاشهب

 یه مشتتتخصتتتهوج ستتتتاند. اینهای ناآگا  اتوماتوش هنگا. شتتتد هستتتتند که با اندا.

جا هنه میز حول مرکزیت ماشین در این. ماشتین از سترمایه کاربرد روش و برداریبهر 

گردد. این کتارگر استتتت کته از برای فرآیند تولیدی موجودیت دارد و نه بالیهس. می

بنابراین به هوش و ابتهار کارگر نیازی نیستتت. درواقع ستترمایه موقیی بارور  (۱۰۱د. )

تقستتیم کار  (۸۴۹د.)ترین دخالت را داشتتته باشتتد.کارگر در آش کمشتتود که ذهن می

کند. می ای ویژ  ت دیلشیدش را به حرفهیگیرد و اندداری  فهر کارگر را نشانه میسرمایه
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 گذاریرا به خدمتماتابه ارفیت تولیدی از کار منفک شتتتد  و آشهعلم بت» (۸۴۸د. )

 (۸۴۰د. ).«سازدسرمایه وادار می

قول مارکس کل علو. ط ییی هفقد نیروی کار که ببرای تتداومو نه پس ستتترمتایته

علم جدید »کند.را جذب وجود خود می (مهتانیک  فیزیک  شتتتینی و نیز ریادتتتیات)

 که به توانایی انستتتاش برایاستتتت بدوش آش «خاطر تولیدهتولید ب»درختدمت « تهنولوژی

مارکس  در  یدید هب (۱۱۱د. )اندازد توجهی داشتتته باشتتد. کار میهفرآیندهایی که ب

( ۰۱۰د. ). «متفاوت خواهد بود کاربستتتت تهنولوژی کاملاً یحوز »آینتد   یجتامیته

 گاشتولیدکنند خود به بایدمی که هستند هایدانشتهد  فردی  درایت و قضتاوت دانو 

 اش در ذهنیت»ای که نوینی وارد تاریخ گردد؛ سوژ  انستانی کاملاً یستوژ  تا بازگردند

 (۸۱۰   د.گروندریسه«. )باشد شد  ذخیر  اجتنا  یشد  ان اشته دانو

 

 آخر کلام - ۷

آیستتتخولوس  زنجیر در یپرومته خدایاش یوناش که یک بار در»

بایستتت بار دیگر طور تراژیک زخنگین و هلا  شتتد  بودند  میهب

به وجهی کندی بنیرند.  (Lucian) لوستتتین دیالوگ هایدر 

که بشتتتریت با کنتد؟ برای آشمرا تتاریخ منین مستتتیری را طی می

 .«خویو جدا شود یاز گذشته خرسندی

 (۹:۱۸۳ آثار؛ مجنوعه« )هگل حقو  فلسفه نقد یمهمقد بر سهنی»

 

ماشین  یعنواش کسی که شیفتههطورکه در س ور بالا تشریم شد  نهوهو مارکس بهناش

(  Andrew Ure)منقدین مارکس او را با آندرو اور ربد است. ااهراًبی استت استاساً

 روح لاستتتیکک بیاش او اثر»اند. اشتتتت ا  گرفته «مانوفاکتور یفلستتتفه»کتاب  ینویستتتند 

 نظا. مداح عنواشهب وی از مارکس که اور دکتر( ۰۱۸ستترمایه  د. «. )استتت کارخانه

ین او ماشتت یدید ریستتی بود. بهنخ ماشتتین ستتتایشتتگر کند می یاد ایکارخانه خودکار
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رین نظا. صتتنیتی و بهت یکنند استتت  تنظیم «مدرش یپرومته»یا  «آد. آهنی»خودکار که 

 .وسیله برای شهست اعتصابات کارگری است

خاطر مجهز کردش ستتترمایه علیه هتواش بمی» :کندطور که مارکس تصتتتریم میهناش

به بید را نوشتت. فراتر از هرمیز  ۱۴۹۲کارگر  کل تاریخ اختراعات از ستال  یقیا. ط قه

. «ریسی یاد کرد که عصر جدیدی را در نظا. اتوماتیک باز کردباید از ماشین خودکار نخ

یناست م بداش اور دکتر نزد« دکترین»های خودکار به یک ارتقای نظا. ماشین( ۰۱۹د. )

گیرد  به کارگراش ستترکو هنوار  آموزش ت خود میوقتی ستترمایه علم را به خدم»که 

 (۰۱۸د. ). «دهدفرمان رداری می

نظر مارکس پرولتاریا  آورد  شتتد  در ارگفت این طور که در قستتنت مهار.اما هناش

 برعهس. فاعلیت کارگر بداش میناستتت که موجودی رنج ر و منفیل نیستتت. کاملاً صتترفاً

کنند  استت. رها -ای خود   ستوژ «تارهای نامر ی»رغم مصتلوب شتدنو به ماشتین با به

تی که بنا به درورت منین سرشسوژگی او در سرشت وجودی اش ریشه بسته است و این

جز زنجیرهای خود میزی برای از دستتتت دادش هها بآش»مه اقدامی خواهد کرد.  تاریخاً

 شتتراید هستیشتود و نستت ت به . پس امهاش رهایی از تیاردتی درونی ناشتی می«ندارند

باید پشتهار  اشتیا  به کسم دانو  انرژی اخلاقی و کشو »ها عاملی خارجی نیست. آش

ت به را تشتتخیص داد تا بتواش نستت  وقفه برای رشتتد در کارگراش فرانستتوی و انگلیستتیبی

 (۸:۴۸مجنوعه آثار؛ ). «اصالت انسانی این جن و اید  کسم کرد

وز  در ای موش هربرت مارکف برجستهبنابراین جای بستی شتگفتی استت که فیلسو

  امهتاش رهتایی را بته دیتالهتیهی ختارجی  بته عاملی در ورای «اروس و تنتدش»کتتاب 

دن ال هدهد. مارکوز  می گوید ما بارجا  می «پرومتته»تیتارض درونی شتتتراید هستتتتی 

 و رفتار در و دارند داینی جایگاهی ما یمخیله در که گردیممی« قهرمانانی فرهنگی»

 رهنگی ف قهرماش ترین برجسته. »اندبشری یجامیه سترنوشتت یکنند تییین خود کردار

و در ازای رنجی ابدی   شتتتوردمی خدایاش علیه که استتتت( رنج ری) یاغی و فری هار

عوض هب . ما«وقفه برای فتم هستی استسازد. او میرف بارآوری و تلاشی بیفرهنگ می
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بگردیم که میرف ق م  (Orpheus) «ارفئوس»دن ال سن ل دیگری موش هپرومته باید ب

 دهد بلهه آواز سرمی دهد.مخالا پرومته یینی خرستندی و کامیابی است. او فرماش ننی

  1.«رساندرهایی از زماش است که انساش و ط ییت را به تیامل می»کنو او 

ستتخت و مه هرآش»کتاب  ینویستتند  (Marshall Berman) اما مارشتتال برمن

گویی به مارکوز   مدعی   درمقا. پاستتتخ«رودشتتتود و به هوا میدود میاستتتت  استتتتوار

شتترط رستتیدش به اما پیو 2شتتود که مارکس پرومته و ارفئوس را متحد کرد  استتت.می

مته ولذات جسنانی و ارزش های روانی و مینوی  کنشگری پر و نشتاط  صتلم  آرامو

تواش صرفا با منین اهدافی تیریا رهایی انستاش را میاستت. جای پرستو استت که آیا 

 کرد؟

نیت از ویژ  آدا. اسهداناش کلاسیک بف مفهو. اقتصادذکر است که برخلا یشتایسته

 به. تدانستتمی« بخوفیالیتی آزادی»  مارکس کار را «شتتد نفرین»عنواش کنشتتی هکار ب

 نظر دم را دستنزدی کار و سترواژ بردگی  یا و تن لی و ب الت یا استنیت آدا. او یدید 

ه خلق منفی باشد قادر ب مه صرفاًاما آش»بود.  «منفی صرفاً»یینی برداشت او از کار  .داشت

جنله تولید اثری هنری  کاری بسیار جدی ازآزاد   کار واقیاً». برعهس  «هیچ میز نیست

عنواش هبه کار ب بنابراین نگرش (۱۱۱گروندریسه  ). «است که نیازمند تلاشی بزرگ است

تواش قربانی هن نین می»عنواش نفی آرامو  مستتترت و لذت را هرن  و فتداکتاری و یا ب

د. ناش  ه). «آزادی نامید؛ یینی نفی یک ودییت منفیکردش ب الت  شوربختی و عد.

۱۱۹) 

نناد صرف یک کشو ط ییی »پس نزد مارکس کار آزاد کاری است که که از آش 

                                                      
1 Herbert Marcuse, “Eros and Civilization”; Beacon Press, ۱۳۰۰ 

(p. ۱۱۰) 

2 Marshall Berman, “All that is Solid Melts into the Air”;Simon 

and Schuster, ۱۳۴۰. (p. ۱۰۸) 
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یابی سوژ  و لذا آزادی واقیی م دل بخشی به خود  عینیتبه واقییتخارجی زدود  شد   

این هناش مفهومی استت که مارکس برای بار نخست در  (۱۱۱هناش  د.). «شتد  باشتد

آخر عنر بداش وفادار ماند.  تا و بود داد  پرورش« ۱۴۸۸فلسفی -های اقتصادیدستنوشته»

 در. کندوجهی انضتتنامی پرداخته میهرا ب این مفهو.  (۱۴۸۹« )تاوگ ینقد برنامه»او در 

تیارض  جاتقسیم کار و از آش یواس ههوار افراد بکه انقیاد برد پس از آش» اجتنا  آیند 

ندگی  ی صرف زکه کار از وسیلهاز آش سپبین کار جسنی و فهری ناپدید شد  باشد؛ 

بر  ای است که جامیهفقد درمنین وهله …خود به نیاز نخستتین زندگی م دل شتد  باشتد

 یتوانو و بتته هرکس بتته انتتداز  یاز هرکس بتته انتتداز  :نویستتتدروی پرمم خود می

 3.«نیازش
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