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 مدخل - ۱
. این هر دو در شرایط دارسرمایهگاه کارگر تولید کرده است و نه نه هیچ« طبیعت»

، یک موجود تاریخی است. ازلی نیست، «کارگر»کنند. و روابط معینی مفهوم پیدا می

کارگر، احیای انسانیت اوست. کار و سرمایه، کارگر  مثابهبهبلکه گذراست. نفی هستی او 

را حذف و کارگر را حفظ کرد. فرآروی  دارسرمایهتوان ، وحدت اضدادند. نمیدارسرمایهو 

، یا به معنی الغای کارگر و سرشت کنونی کار است و یا یدارسرمایهاز روابط اجتماعی 

روز واقع موجود دیبه« سوسیالیسم»همان است که در  معنی است؛ یعنی بعضاًبی اساساً

 آیا الغای«. اشتراکی»ی هسرمای –کل  دارسرمایهیک  مثابهبه« اجتماع»تجربه شد: 

ازی اندچشماست؟ آیا چنین « مارکس جوان»آلیستی ایدهصرفاً مخلوق تخیلات « کار»

یی به گوپاسخسره فاقد مبنایی مادی است؟ جستار کنونی تلاشی مقدماتی برای یک

 است. هاپرسشین ا

 

 گری چیست؟کار چیست؟ کنش - ۲
ی هایگیر با ریسمانکارگر مزد ی رومی با زنجیر به بند کشیده شده بود؛برده»

 «نامرئی به مالک خود بسته شده است.

 ۹۱۷، ص ۱کاپیتال مارکس، 

 

ی متفاوت با دو مفهوم مختلف استفاده از دو واژه« کار»در یونان باستان برای 

« آشولیا»معنی رنج و مشقت، و دیگری به ponos «پونوس»ی واژه یشد. یکمی

a’scholia  ی خوذ از واژهأم که ل، حرفه یا مشغول بودناغتشاکه مترادف است با 

schole  افزودن پیشوند است به معنی فراغت .a  بهscholia  حامل یک بار منفی

سرآمد عنوان به. ارسطو آزاد زمان نفی معنی به کار –فراغت عدماست، به معنی 

یک  یداری بود، کارکردن را شایستهبردهیونان باستان، که مبتنی بر نظام  یاندیشه

 دیدگاه ارسطو در عصر کنونی ها بود و بس. قطعاًی بردهدانست. کار، وظیفهشهروند نمی

ن أش در« فراغت»عنوان بهچه ارسطو آن ،عین حال نیست. در هتوجیقابلوجه هیچبه

و « کار»منفعلانه نبود. ارسطو بین ملی أتگری و نظارهپنداشت صرفاً یک شهروند می
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ورزی و هنری است که بنا به اندیشهتمایز قایل بود. نزد او این کنش آزاد، « کنش»

 سرشت خود، بیرون از قلمرو ضرورت است. 

که مارکس در این مورد خاص، در تفکیک کار و کنش آزاد، تا چه حد از ارسطو این

 ای ارسطواز یافتن ردپنباید  با این حالپذیرفته بود، موضوع مبحثی جداگانه است. ثیر أت

رؤیای »، «آلات و صنعت بزرگماشین»فصل در جا که تعجب کرد، آن کاپیتالدر 

 کند: را بازگو می« ارسطو

بینی هوشمندانه توانست فراخوانده شود، یا حتی با یک پیشاگر هر ابزاری می»

های دادالوس آفریده همانند –توانست کاری که مناسب آن است را انجام دهد می

Daedalus های هفستوس پایهسهکردند، و یا همچون طور خودکار حرکت میکه به

Hephaestus اگر –رفتند می خود دلخواه خود به دنبال انجام کارهای مقدسبه 

گاه دیگر نه استاد صنعتگر نیازی به شاگرد آنبافت، می خودبهخود بافندگان دوک

تردید، نزد مارکس، ضرورت و آزادی، اضدادی بی ۱(۲۳۵)ص « داشت و نه ارباب به برده.

 ی مارکس بیشتر به هگل نزدیک است تا به ارسطو. مطلق نیستند. در این مورد، اندیشه

د، گویدر نقد فیلسوفان متافیزیک کهن می منطق صغیر ۳۲ی بند هگل در افزوده

 اعمال طبیعت»پنداشتند که گویا گونه میآنها در بررسی تفاوت آزادی و ضرورت این

طور انتزاعی معارض تابع ضرورت است و روح آزاد است... اما چنانچه آزادی و ضرورت به

یچ ای که در درونش هگاه صرفاً به امر کرانمند تعلق دارند. آزادییکدیگر قرار گیرند، آن

رو اینهایی انتزاعی و ازضرورتی وجود نداشته باشد و ضرورت صرف بدون آزادی، تعین

 انضمامی آزادی یک امر نامتعین ناب نیست، بلکه ذاتاً ۵(۲۲)ص « ر حقیقی هستند.غی

ی هگل، ضرورت در برداشت است. به دیده ،کننده، و در همان حال ضرورینیخودتعیو 

 عامیانه به معنی تعینی بیرونی است و نه ضرورتی درونی که مترادف با آزادی است.

ی مارکس در نشدهادراکی بسیار مشهور ولی چنانچه این مفهوم هگلی را با قطعه

مقایسه کنیم، شاید بتوانیم تشابه دیدگاه هگل و مارکس را تشخیص دهیم.  ۳ کاپیتال

شود که هنگامی آغاز می قلمرو آزادی واقعاً»دهد که جا ابتدا توضیح میمارکس در آن

کند صریح میسپس ت« سط ضرورت و اقتضای بیرونی پایان یافته باشد.یافته توتعینکار 

تر تولید اجتماعی، برای بازتولید هستی و برآورده کردن عالیکه انسان حتی در شکل 

ی خود، نیازمند تنش و تعامل با طبیعت است. در این عرصه، یعنی در نیازهای فزاینده
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فًا بدان معناست که انسان اجتماعی شده، آزادی صر»ی تولید بلافصل مادی، عرصه

تولیدکنندگان همبسته، متابولیسم انسان و طبیعت را با صرف حداقل انرژی و در 

« ند.به روشی عقلانی تنظیم کن شرایطی که مناسب و همساز با سرشت انسانی آنها باشد

قی آزادی، قلمرو حقی»ولی این عرصه همواره در قلمرو ضرورت باقی خواهد ماند. اما 

ا شود، اما تنهغایتی در خود، در فراسوی آن آغاز می مثابهبههای انسانی رشد توانمندی

نیادین ای بنهادهپیشتواند شکوفا شود. کاهش کار روزانه، بر بنیاد این قلمرو ضرورت می

 ( ۷۲۷)ص « است.

آزادی.  ضرورت وی کافی گویاست: تمایز و تشابه دیالکتیکی زبان مارکس به اندازه

جاست که مارکس مفهوم کار همبسته، اشتراکی، عقلانی و آزادانه را یکم نکته در این

ار، ی کانهدارسرمایهبرد، و دوم همان کار را نیز با نفی روش در قلمرو ضرورت به کار می

ای که متناسب با سرشت انسانی با به حداقل رساندن کار ضروری و همچنین با شیوه

جا، یعنی نه در فراسوی ضرورت، بلکه در خود فرآیند تولید کند. در اینفهیم میباشد ت

مادی نیز، در مفهوم کار تحولی بنیادین صورت پذیرفته است. بنابراین، پرسیدنی است 

روح جامع »ی ضرورت تام و کار اشتراکی، آنچه او که نزد مارکس، در فراسوی عرصه

توان نامد، چه مفهومی دارد؟ آیا چنین فعالیتی را می( می۱۷۷)همانجا، ص « کار انسانی

مارکس » چیزی است کهنامید؟ آیا این مفهوم تداوم « کار»به بیان متعارف همچنان 

 ؟ گری خوانده بودکنش-خود« جوان

 

 « مارکس جوان»نزد « کار»مفهوم  - ۳
ند، کای انحصاری فعالیت نمیکس در حوزهی کمونیستی، جایی که هیچدر جامعه»

خواهد آزموده شود، جامعه تولید عمومی را تنظیم ای که میتواند در هر رشتهولی می

دهد که امروز یک کار و فردا کار دیگری انجام دهم؛ رو به من امکان میاینو از کندمی

گیری، و عصر دامداری کنم، و از آنجا که دارای ذهنیت ماهیصبح شکار کنم، بعدازظهر 

گاه شکارچی، ماهیگیر، چوپان یا منقد هیچکه هستم، بعد از شام نقادی کنم، بدون آن

 «شوم.

 ۹::۲، آثار ایدئولوژی آلمانی
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ای سال از نگارش آن، کماکان مسأله ۱۹۲ی جنجالی بالا با گذشت بیش از قطعه

برانگیز است. چنانچه متن را از بستر عمومی موضوع تفکیک کنیم، برحسب مناقشه

 یهای فرععنوانشهری نیست. یکی از های آرمانشباهت به آرای سوسیالیستظاهر بی

سوسیالیسم آلمانی بر طبق »ی آثار حذف شده است که از مجموعه ایدئولوژی آلمانی

 در متون موجود، این بخش به عنوان مجلد دومنام دارد.  ۳«پیامبران گوناگون آن
سیمونیسم و نیز آرای سنمنتشر شده است که شامل نقد  ایدئولوژی آلمانی

آید که در اجتماع آینده، برمیی بالا چنین است. از قطعه« های حقیقیسوسیالیست»

نقد مفهوم آدام  در گروندریسه مارکس درکنشگری در حکم نوعی تفرج است. -خود

ی متن حاضر بررسی خواهد شد. گردد که در ادامهاسمیت از کار به این مبحث باز می

شهری از جمله توماس مور، ویلیام مارکس در این زمان با آثار اکثر نویسندگان آرمان

نا بود. ن آشوفوریه و رابرت او شارلموریس، آتینه کابه، سن سیمون، ویلهلم ویتلینگ، 

، مارکس تا آخر عمر آرای مانیفست کمونیستتخیلی در  رغم نقد سوسیالیسمِعلی

ن را در زمان معین نگارش آثارشان، اصیل و معتبر وویژه فوریه و اوبهبرخی از آنها 

  :دانست.می

وژی ایدئولی اصلی بحث در پس ضروری است با طرح این نکات مقدماتی، به زمینه
اصلی بحث مارکس، تقسیم کار اجتماعی بین کار جسمی و کار بازگردیم. رکن  آلمانی

 افراد»یا « افرادی انتزاعی»فکری است که منجر به مثله شدن افراد شده، آنها را به 

م جای تجسبه« کنشگری-خود»کند. تبدیل کرده و فردیت را طبقاتی می« متوسط

مادی  اکنون زندگی»که شود بالفعل هستی، به حدی از تولید زندگی مادی تفکیک می

شکل  مثابهبهآفریند )که اکنون صرفاً به عنوان غایت، و کاری که این هستی مادی را می

( ۷۹)ص« شوند.پذیر است( همچون وسیله پدیدار میکنشگری امکان-منفی خود

سان قدرتی مافوق و بیرون از او ظاهر شده و بهچه خود کارگر آفریده است رو، آنایناز

 کشد. او را به انقیاد می

یک  یواسطهبهو « اندشدهی عمومی افرادی که آزادانه متحد برنامه»مبنای اما بر

که از کنترل آنها خارج را هایی ، افراد قدرت«برطرف کردن کار»نیز  ، و«انقلاب جامع»

جر من« های خود افرادی ظرفیترشد کلیه»آورند که به به تصرف خود درمی شده است
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کنشگری با زندگی مادی -تنها در این مرحله است که خود»جا( گردد. )همانمی

های طبیعی و شود که با تکامل افراد به افرادی کامل، و طرد محدودیتمترادف می

 ( ۷۷)ص « گردد.کنشگری، متناسب می-دگرگونی کار به خود

ر خود جای غایتی دبهی بنیادین مارکس که کنش یا کار انسانی ی این نظریهریشه

ی مارکس، ی صرف برای زیستن تبدیل شده است، به زادگاه سپهر اندیشهبه یک وسیله

 ۲یابد.گردد و در سراسر آثار او تداوم میبازمی ،::۱۷ فلسفی-های اقتصادینوشتهدست

جاست که مارکس اعلام ها کاشته شده است. در آننوشتهی همه چیز در آن دستنطفه

ار دارد و ککند اقتصاد سیاسی نه با یک موجود انسانی، بلکه صرفاً با یک کارگر سرومی

 «ی انسانی به کاری انتزاعی نزول پیدا کرده استبخش اعظمی از جامعه»که به این

نزد اقتصاددانان، محصول همه چیز و کارگر هیچ است.  .(۳:۵:۱)آثار  کاری ندارد

هیچ  پول»، شعار «هیچ زمینی بدون ارباب نیست»عوض این شعار قرون وسطایی که به

« ی مرده بر انسان است.ی کامل مادهکه بیانگر سلطه»را برنشانده است « اربابی ندارد

 در جهان اشیا د ارزشرشجهان انسانی با  بی ارزش شدن»جا، ( در این۵۶۹)ص 

شود و ( بنابراین، خود کارگر به یک شیئ تبدیل می۵۹۵)ص« نسبتی مستقیم دارد.

گردد. اقتصاد تر میتهیاش درونیافزاید، جهان هرچه بر جهان شیئی بیرونی می

 یکند، چرا که به رابطهسیاسی بیگانگی ذاتی موجود در سرشت کار را پنهان می

 پردازد. پس معنای این بیگانگی کارگر چیست؟)کار( و تولید نمی ین کارگرمستقیم ب

 ی بیگانگی در فرآیند کار است. یعنی کار نسبتبیگانگی از محصول کار، نتیجه اولاً

های اش تعلق ندارد. او در خلال کار ظرفیتذاتیبه کارگر بیرونی است و به طبیعت 

بنابراین کار او داوطلبانه نیست بلکه »دهد. فکری و جسمانی خود را آزادانه رشد نمی

هایی برای ارضای نیازای وسیلهاست. پس نه ارضای یک نیاز، بلکه صرفاً  کاری اجباری

هستی به جز مگر »پرسد جاست که مارکس می( در این:۵۹)ص« بیرون از آن است.

اما برای کارگر این فعالیت تبدیل به عذاب شده است، « فعالیت چیز دیگری است؟

فعالیتی که از او بیگانه شده است، و همچون نیرویی مستقل علیه خود او ایستاده است. 

( ۵۹۶ص)« گرددپدیدار می ی زندگییک وسیله مثابهبهبنابراین، خود زندگی صرفاً »

 (۵۷۲گردد. )ص، خادم دستمزد می«غایتی در خود باشد»که نجای آبهو کار 
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، در عین حال یک مفهوم «منفی»یا کار « بیگانهکار ازخود»مارکس به همراه نقد 

هایی کند. بنابراین ما را با پرسشپرداخته می« مثبت»یا کار « کار آزاد انسانی»بدیع از 

ی کار آزاد را صرفًا از درون کنش تاریخیِ سازد: آیا مارکس ایدهاساسی روبرو می

ان به ارتباط متقابل، کند؟ آیا در حین اذعکارگران استخراج می« انتقادی-عملی»

ی مارکس، اصالتی مستقل قایل شد؟ این توان برای خود اندیشه، اندیشهمی

ی گفتمان کنونی است اما پاسخ به آنها برای هایی است که خارج از محدودهپرسش

ا ب ایدئولوژی آلمانیامروز ضرورتی مبرم دارد. اما ناگفته نباید گذاشت که مارکس در 

از درون آن آگاهی ضرورت یک »ای است که د که پرولتاریا طبقهکنصراحت بیان می

 زند، که البته ممکن است در طبقات دیگرانقلاب بنیادین، آگاهی کمونیستی، برون می

 (۲۵)ص « ی تعمق در وضعیت این طبقه ظهور پیدا کند.هم به واسطه

 

 کار منفی، کار مثبت – ۴
اش، دیالکتیک نفی نهاییی یجههگل و نت پدیدارشناسیی دستاورد برجسته»

اصلی متحرک و زاینده، این است که ابتدا هگل خودآفرینی انسان را همچون  مثابهبه

ین سان بیگانگی و فرآروی از ابهاز دست دادن ابژه،  مثابهبهیابی را عینیتیک فرآیند، 

 انسان –یابد و انسان عینی درمیرا  کارفهمد، و بدین خاطر سرشت بیگانگی می

 «کند.انسان ادراک می کارِ خودماحصل  مثابهبهرا  –حقیقی، چرا که انسانی واقعی 

 ۳:۳۳۵، آثار «نقد دیالکتیک هگل»

 

، سرشت «منفی»هم کار  ::۱۷فلسفی -های اقتصادینوشتهدستمارکس در 

وین ن و کاملاً« عام»ی تجریدیِ کند و هم یک نظریهکنونی کار، را به دقت تشریح می

که به سطح را ی معاصر دهد. او هم سرشت تمدن جامعهارایه می« مثبت»ی کار در باره

کند و هم دیدگاهی بسیار بدیع از آشکار می سقوط کرده است« بربریت خام احتیاج»

زول از ن« مارکس جوان»دهد. توصیف انسانی به دست می شت نیاز و ثروت حقیقتاًسر

دیل فعالیت و تب« فعله»ی صرف تولید، به یک جایگاه انسانی کارگر به سطح یک وسیله

با » ای او کهدهنده است: مسکن اجارهتکان واقعاً« انتزاعی ترین حرکت مکانیکی»او به 
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آغشته است، محرومیت از نور و فضای آزاد، زندگی در « ی نفس تمدنسموم آلوده

حیوان را انسان، »های تمدن در آن جاری است. این طبیعت متعفن مناطقی که فاضلاب

کند، اما کند! غارنشین در مسکن خود احساس بیگانگی نمیمی« و انسان را حیوان

د؟ کجاست آن مسکن ی امن خود به شمار بیاورکارگر کدامین مسکن را به عنوان خانه

 آن را به تصویر کشید؟ )آشیل( لوسخیسی آای که پرومتهنورانی

حتی هنگامی که از نیاز جسمی »اما مارکس معتقد است که انسان، برخلاف حیوان، 

ازی کند که از چنین نیتولید می کند، و فقط هنگامی حقیقتاًآزاد است نیز تولید می

خ کل آنچه تاریبرای انسان سوسیالیست »کند که میکید أت( او ۵۹۶)ص« آزاد باشد.

« ، هیچ چیز نیست مگر آفرینش انسان از طریق کار انسان.جهانی نامیده شده

د موجواقتصاد سیاسی، یک  فقرو  ثروتشود که به جای گاه معلوم میآن( »۳۲۲)ص

احد آنِ و در غنییابد. یک موجود انسانی ظهور می انسانیبا نیاز غنی  انسانی غنی

انسانی است که در او متحقق  –زندگی است  هایابرازانسانی است که نیازمند کلیت 

کند. بر مبنای ، زیست مینیازکردن خودش همچون یک ضرورت درونی، یک 

و  انیانسانسان نیز به همان نسبت اهمیتی  فقربلکه  ثروتسوسیالیسم، نه فقط 

شود موجود کند. فقر پیوند منفعلی است که باعث میرو اجتماعی دریافت میایناز

 ( :۳۲)ص «باشد را تجربه کند. دیگرترین ثروت که یک انسان برجستهانسانی نیاز به 

کند عنوان مفهوم مثبت کنش انسانی توصیف میبهچه مارکس پس بدیهی است آن

 بازگشت انسان»ی او به دیدههرگز در تاریخ از موجودیتی واقعی برخوردار نبوده است. 

عنوان هبی کل بشریت، با وساطت کنش همبسته»بیگانگی، -خوداز راه رفع از« به خود

ی ( یعنی فقط با فرآروی از جامعه۳۳۳)ص« پذیر است؛ی تاریخی، امکانیک نتیجه

در این صورت، باید پرسید: مارکس چگونه به این « مبنای سوسیالیسم.بر»معاصر و 

ستگاه نظری مثبت نسبت به سرشت تجریدی کارِ عام رسیده است؟ پس چرا بعد از خا

 و خودآفرینی انسان توسط کار، بلافاصله« دیالکتیک نفی»ی بارهتصدیق نظر هگل در

ی ی منفبیند و نه جنبهی مثبت کار را میاو فقط جنبه»گیرد که: به هگل خرده می

 ؟ یافت گروندریسهها را در ه برخی از این پرسشتوان پاسخ ب( آیا می۳۳۳)ص ۶؟«آن را



 علی رها 8 

بحث جامعی « منفی»ی کار در نقد آرای آدام اسمیت در باره گروندریسهمارکس در 

، و «ایثار»ی آن به شرح زیر است. اسمیت، کار را به عنوان دهد که خلاصهارایه می

کند. به نظر مارکس، اسمیت ادراک می« قربانی کردن آزادی، آسایش و خرسندی»

ا مورد نظر دارد که از گوید چرا که او صرفاً کار برده، سرف و دستمزدی ردرست می

شود. البته کار برای رسیدن باعث انزجار می بیرون به کارگر تحمیل شده است و قطعاً 

همین  کند که دقیقاًبه اهداف خود موانعی خارجی بر سر راه دارد. اما اسمیت درک نمی

بخش است. هنگامی که از اهداف خارجی آزادیکنش برطرف ساختن موانع، 

اند، نشی طبیعی زدوده شود و به اهدافی تبدیل گردد که فرد برای خود بر میهاضرورت

اقعی رو آزادی واینیابی سوژه و ازعینیتبخشی به خود، به فعلیت»در آن صورت، کار به 

 (۶۱۱)ص« همان کار است. شود که کنش آن دقیقاًتبدیل می

چه شنودی است. آنی آزادی و خزله)کارنکردن( به من« ناکاری»اما نزد اسمیت، 

چ هی یچه صرفاً منفی باشد، آفرینندهآن»است. اما « کار منفی»اسمیت در نظر دارد، 

 اشبخشیتحقق-( اما هنگامی که فرد شرایط عینی و ذهنی خود۶۱۵)ص « چیز نیست.

بدان معنا نیست که شود. البته این را ایجاد کند، کنش او به کاری جذاب تبدیل می

 ار واقعاًشود. کمی« سرگرمی و تفرج»مانند فوریه تصور کنیم که کار صرفاً تبدیل به 

جا( )همان« به جدیت و تلاش بسیار نیازمند است. ، دقیقاًسیقیمومانند ساختن »آزاد، 

ادراک شود، فقط به یک تعین منفی دست « ایثار»عنوان بهپس چنانچه کار صرفاً 

هنگام به معنی قربانی کردن تنبلی، عدم همتواند قربانی کردن آسایش می»ایم. یافته

( برعکس، کار ۶۱۳)ص « آزادی و ناخرسندی باشد؛ یعنی نفیِ یک وضعیت منفی.

 ( :۶۱)ص  ۹«است. کنشی مثبت و خلاق»

جا است که کار ضروری برای ارضای نیازهای مطلق، همواره زمانی آزاد این نکته در

های مختلف تاریخی متفاوت است. در اجتماع باقی گذاشته است که میزان آن در دوره را

های سرانجام تولید مادی برای هر فرد زمان مازادی برای فعالیت»ی، دارسرمایه-پسا

( ۶۱۵)ص « ی رازآمیزی وجود ندارد.دیگر هیچ نکته گذارد. در این مورد،دیگر باقی می

زاید کردن تخصص  ی پیشرفته دقیقاً اصل سرمایه»ی مارکس، که به دیدهاما با این

( ۲۷۹)ص« ی طبیعی استویژه، کار جسمانی و منتقل کردن مهارت به نیروهای مرده
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آزادی که کارگر  ، سرمایه زمان«وقت آزاد، زمانی برای رشد آزاد است»جا که و از آن

 (:۶۳کند. )صآفریند را غصب میبرای جامعه می

طور شود این است که مارکس بهمی نکم از نکات بالا دستگیرماچه دستآن

کند که وجه کند. از سویی ابراز میزمان دو هدف مرتبط ولی متباین را دنبال میهم

یابد؛ یک تجرید است، اما نه یک تجرید تصنعی. ولی با عام توسط ذهن استقرار می

( بنابراین تشریح ۷۷)ص« ی واقعی تولید را شناخت.توان هیچ مرحلهنمی»آن به سی أت

گوید ی عزیمت نقد اقتصاد سیاسی است. اما از سوی دیگر میسرشت کنونی کار نقطه

ترین انکشافات ممکن غنیترین تجریدات از درون عامی کلی، عنوان یک قاعدهبه»

چه شناخت مفهوم کلی کار را میسر ساخته ( به عبارت دیگر، آن:۱۲)ص « خیزند.میبر

ی ی معاصر است. در مناسبات پیشرفتهبرداری از سرشت جامعهپرده است، دقیقاً 

، کار ساده، و خالص در «نفسهفیکار »ی کار، ی است که تجرید از مقولهدارسرمایه

( این کاری است که برخلاف کار تخصصی و ۱۲۲ پیوندد. )صعمل به حقیقت می

 یکلیه»ت. کاری که تفاوت اسبی ای، نسبت به ویژگی مشخص کار مطلقاً حرفه

، کاری که هرچه بیشتر کنشی صرفاً انتزاعی «های هنری آن زدوده شده استشاخص

 ( ۵۷۹)ص « ، یک کنش مادی ناب.صوریکاری صرفاً »رو اینشود. ازو مکانیکی می

 یی مقابل نکات بالا، به این جملات مارکس دقت کنید: مادهعنوان نقطهبهحال 

دهنده و هدفمند کار است. در مقایسه شکلشکل، صرفًا مصالح کنش ی بیخام، ماده

دهنده است، هم خودش شکلبا کنشگری کار، سرمایه محتوایی منفعل است. کاری که 

رساند؛ به مصرف میتفاوت است بت به شکل بیکه نسرا ای رسد و هم ابژهبه مصرف می

کند. آید، مادیت پیدا میمیخودِ کار از شکل کنش به شکل یک ابژه در»در این فرآیند، 

« کند.دهد و از کنش به هستی تغییر میبا تغییردادن ابژه، شکل خود را نیز تغییر می

دوامی و ا بودن چیزها، بیبخش است. به معنی گذرشکلی کار آتش زنده( »۳۲۲)ص 

فرآیند تولید مواد و  کار زنده، در( »۳۶۱)ص « یابی آنها توسط کار زنده است.شکل

)ص « کند.رو مرده را زنده میاینازی روح خود تبدیل کرده و ابزار کار را به پیکره

۳۶: ) 
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نه ایجاد تعادل بلکه تداخل و تصادم  چه مارکس در برابر دیدگان ما قرار دادهآن

برند. به یسر مبهناپذیر آشتیزیستی همی متضاد است که در یک دیالکتیکی دو مقوله

طور ناب از عنوان سوبژکتیویته، بهبهی بورژوایی کارگر در جامعه»که بیان دیگر، با این

ی کل جهان عین حال خمیرمایه (، در۷۶:)ص « جایگاهی فاقد عینیت برخوردار است

اند، هستی یافتههایی که عینیت عنوان عدم هستیِ ارزشبهکار »مادی است: 

ی با چنین دارسرمایه( جهان بالفعل ۵۷۹)ص « ها است.ی آن ارزشنیافتهعینیت

)ص « بالقوه، امکان مرتفع شدن آن اضداد است.»تعارضاتی روبروست که رشد آنها 

دست یافتن به این شناخت که محصول »گیرد که: ( بنابراین، مارکس نتیجه می۲۱:

یابی او نامعقول بوده و به واقعیتبه اوست، و این قضاوت که جدایی از شرایط لق عمت

ی تولیدی حمیل شده است، آگاهی عظیمی است که خود محصول شیوهزور بر او ت

کند که آگاهی برده متکی بر سرمایه است، و به همان اندازه ناقوس مرگ آن را اعلام می

عنوان هب. با این آگاهی نسبت به خود تواند در مالکیت غیر باشدکه نمیایننسبت به 

شود و قابلیت تداوم به تصنعی و گیاهی میداری صرفاً بردهیک شخص، موجودیت 

 (۶۳:)ص « دهد.عنوان مبنای تولید را از دست می

 

 زمان کار و زمان آزاد  – ۵

 گاه دیگر معیار ثروت مطلقاً های یکایک افراد است. آنثروت واقعی، رشد توانمندی»

 «نه زمان کار بلکه زمان آزاد خواهد بود.

 ۹۲۷، ص گروندریسه

 

 «آلات و صنعت بزرگماشین»، در مقایسه با گروندریسهدر « آلاتماشینی قطعه»

است، مبحثی بسیار کوتاه و فشرده است. دشواری اصلی  کاپیتالترین فصل گستردهکه 

هایی هستند در به این خاطر است که آنها یادداشت نظر از فشردگی اساساً صرفمتن 

از  اند. بنابراین نقاط گذارنشدهمنظور انتشار نگاشته بهآزمایشگاه فکری مارکس که 

 روشنیبهی دارسرمایه-ی بورژوایی به اجتماع پسای کارگر با ماشین در جامعهرابطه

ی قطعه»ی بارهورود به مباحث جنجالی کنونی در ۷اند.نشدهتشریح و تفکیک 
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ی برای رفع هرگونه تردید ،این وجود ی حاضر نیست. بادر گنجایش نوشته« آلاتماشین

ی دارسرمایهی مارکس، در تولید کرد که به دیدهکید أتباید از ابتدا مصرانه 

کند که از یک وحشی بیشتر کار ترین ماشین کارگر را مجبور میپیشرفته»

، ۹۲۷)ص «کرد.ترین ابزار کار میبدویترین و سادهکند، یا بیشتر از زمانی که با 

 از مارکس(ها کیدأت

کند، یکی از قوانین سرمایه، تولید کار اضافی یا گونه که مارکس تشریح میهمان

 کند.مازاد است. اما سرمایه صرفاً با به جریان انداختن کار ضروری، کار مازاد ایجاد می

زمان به سوی تولید جمعیت کارگری و جمعیت مازاد همطور بنابراین، گرایش سرمایه به

به سوی زاید ساختن )نسبی( کار »ست که به قول مارکس است. این تعارضی درونی ا

( ۳۷۷)ص« نهایت سوق دهد.انسان گرایش دارد تا قادر شود کار انسانی را به سوی بی

یعنی هم کار ضروری را معوق کند و هم کار اضافی ایجاد کند. تولید کار مازاد، یا کار 

)کارنکردن( برای بخش  کاری-ی، خالق زمان نادارسرمایهدسترس، در مناسبات  در

اه گمعینی از جامعه است. اما زمانی که این سرشت متضاد پشت سر گذاشته شود، آن

شود و زمان اضافی در گیری میاندازهکار ضروری بر اساس نیازهای اجتماعی فرد 

، خود ثروت ی ارزشسنجه مثابهبهزمان کار »دسترس همگان قرار خواهد گرفت. 

بر مبنای تعارض و در درون تعارض با زمان نشاند؛ زمان مازاد میی فقر برمبنارا بر

عنوان زمان کاری، و به؛ یا برنشاندن تمام زمان یک فرد کار اضافی موجودیت دارد

 (۹۲۷)ص« رو فروکاستن او به یک کارگر که جذب کار شده است.ایناز

اعی ی تقسیم کار اجتممبنای تولید کار مازاد و به واسطهبر رشد فناوری و علم دقیقاً 

 کندجان را وادار میآلات، آن اجزای بیماشینعلم که با ساختن »حصول است. اما قابل

کند، بلکه تا همچون یک اتوماتون آگاهانه عمل کنند، در آگاهی کارگر زیست نمی

)ص « د.کنماشین، و از طریق ماشین بر او عمل میسان قدرت بهقدرتی بیگانه،  مثابهبه

تر کارگر با مهارت و فعالیت پیش( این ماشین دیگر همسان آن ابزاری نیست که ۶۷۳

کرد، بلکه با جذب قوانین مکانیک، کارگر را به یک خویش میانجی خود و مواد خام می

نش انباشته شده، کند. بدین سان، کل مهارت و دافعالیت تجریدی محض محدود می

شود. نیروهای مولد عام ذهن اجتماع، که خود محصولی تاریخی است، جذب سرمایه می
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آلات، دانش همچون یک بیگانه و امری بیرونی نسبت به کارگر پدیدار ماشیندر »

( با کاربرد قوانین مکانیکی و شیمیایی در فرآیند تولیدی که ۶۷۲)ص « شود.می

 (:۹۲)ص« شود.کل علم به خدمت سرمایه گماشته می»اند، شدهاشی مستقیما از علم ن

واند تعنوان دشواری متن در تفکیک حال و آینده یاد شد، میبهآنچه در ابتدا از آن 

ت ی مارکس را با دقگمی شود. بنابراین باید مسیر حرکت اندیشهرجا باعث سرددر این

با رشد صنعت بزرگ اتکای تولید به کمیت گوید دنبال کرد. هنگامی که مارکس می

شود که در خلال به نیروهای عاملانی وابسته میتر شده و هر چه بیشتر زمان کار کم

ی اردسرمایهاند، چنین شرایطی را به دگرگونی مناسبات افتادهزمان کاری به جریان 

ونی ثروت است، برطرف کند؛ هنگامی که دزدی کار بیگانه که مبنای کنمشروط می

عنی یافته، یعینیتی کار زنده با کار مبادله»کند که شده باشد. مارکس تصریح می

ی هرابطبرنهادن کار اجتماعی در شکل تضاد سرمایه و کار دستمزدی، انکشاف نهایی 

ه مثاببهشرط آن حجم زمان کار مستقیم پیشی ارزش است. پایهو تولید بر ارزشی

 ( :۹۲)ص« یابد.ی تولید ثروت است و به همین وجه نیز ادامه میکنندهتعیینعامل 

 –دو بعد رشد فردیت اجتماعی  –و روابط اجتماعی  برای سرمایه، نیروهای مولد

برای تولید بر یک مبنای محدود. با دگرگونی  صرفاً در حکم ابزار تولیدند؛ ابزاری صرف

رشد »شود که به همراه جدید و عظیمی بنا نهاده می ، مبنای کاملاًاین مبنای محدود

ا ب»رو، اینکند. ازعنوان معیار سنجش حذف میبه، زمان کار مستقیم را «هاآزاد فردیت

کاهش کار ضروری جامعه به حداقل، زمانی که آزاد شده است با رشد هنری، علمی و 

ی خود بر نوبهبهاین زمان آزاد شده،  (۹۲۶)ص« غیره افراد متناسب خواهد گشت.

« تعارض انتزاعی»ترین نیروی مولده است اثر گذاشته و عظیمقدرت تولیدی کار که 

 کند.بین زمان کار مستقیم و زمان آزاد را الغا می

ی بورژوایی، هدف نهایی فرآیند تولیدی، خود موجود انسانی در با نفی جامعه

ای ای، وهلهچه شکلی ثابت دارد، صرفًا وهلهخواهد بود. هر آناش با جامعه رابطه

از آن  اییابنده، در حرکت اجتماع خواهد بود. حتی فرایند مستقیم تولید نیز، وهلهزوال

ی یابی تولید، افرادی در رابطهی شرایط تولیدی و روند عینیتخواهد بود. تنها سوژه

که طی آن افراد اجتماعی، به همراه بازآفرینی متقابل با یکدیگر خواهند بود؛ حرکتی 
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زمان آزاد که هم زمان فراغت »گاه آناند. ثروت، در واقع در حال بازتولید خویش جهان

ی ی آن را به سوژهدارنده های عالیه است، طبیعتاًو هم زمان پرداختن به فعالیت

« ند.کی جامعه زیست میشدهانباشتهمتفاوتی تبدیل کرده است که در مغزش دانش 

 ( ۹۱۵)ص 
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 ایزد فرمان داده است که کار دختران را فرشتگان انجام دهند،

 پرند،ها میبال از روی چرخسبکو اینک آنان 

 چرخند،گاه محورهای لرزان به گرد خویش نمیآن

 کشند.ه دور خویش میهای متحرک را بو بار سنگ

 بگذارید همانند پدران خود زندگی کنیم،

 «ی الهی لذت ببریم.و از کار دست بکشیم و از هدیه

« ونانیهای یگزیده»ی شعری از آنتی پاتر، شاعر یونانی در زمان سیسرو، که توسط اشتولبرگ در مجموعه

، با :۵:، ص ۱ کاپیتال وی درمنتشر شده است. برگردان به فارسی توسط حسن مرتض ۱۷۹۵در سال 

 اندکی تغییر. 

که نی معاصر به جای آبه باور هگل، در یونان فلسفه به کناری ایستاده و در خود تنیده بود. اما فلسفه۵ 

نامحدود جهان  های خود را به سوی مصالح ظاهراًانرژی»اش محبوس کند، ساختهخود را در جهان خود 

 ( ۱۲، ص ۹)بند « کند.پدیداری معطوف می

 

ی کل کند و آن بخش را ضمیمهیاد می فرعی عنوانکه از این « بیانیه علیه کارل گرون»نگاه کنید به ۳ 

 (۶:۹۳نامد. )آثاراثر می

اختمان مخالف س کهکند. او با این، از کابه و فوریه دفاع می«های حقیقیسوسیالیست»مارکس در مقابل : 

های کمونیستی در دوران سیستم»کند که این های فکری است، اذعان میساختمان کردن سیستم

پسند، ارزش تبلیغاتی عامههای رمان مثابهبهنخستین جنبش کمونیستی ظاهرشدند و در زمان خود 

های ( اما سوسالیست۶۱:)ص « ی پرولتاریا تناسب داشتند.یافتهانتکاملبا آگاهی  داشتند که دقیقاً

اند، نه فقط ]سفر[ به کردهها را سرنگون ی سیستمبا یک ضربه، همه»حقیقی آلمان به خیال خود 

عی محتوای واق»جا( )همان« از ارسطو گرفته تا هگل. –های فلسفی ی ]کابه[ بلکه تمام سیستمایکاریا

  (۶۵:)ص « ساز، نیازهای زمانی است که در آن ظهور یافتند.دورانای هتمام سیستم

ی را دارسرمایه-، هنگامی که مارکس ارکان اجتماع پسا«ی گوتانقد برنامه»برای نمونه نگاه کنید به  ۲ 

یم کار و تقسوار فرد به بردهکه انقیاد ی کمونیستی، پس از آندر فاز بالایی جامعه»کشد: به تصویر می

 یکه کار نه صرفاً یک وسیلهاز آنجا همچنین تعارض بین کار فکری و جسمی ناپدید گردید، پس از آن

ری یافت های ثروت اشتراکی وفور بیشتزیستن بلکه به نیاز بنیادین هستی تبدیل گشت، و تمامی چشمه

 ویرطرف شده و جامعه برفقط در چنین هنگامی است که افق تنگ بورژوایی حق در تمامیت آن بر –

 (۷۹::۵)آثار، « ی نیازش.اش و به هر کس به اندازهتوانایینویسد: از هر کس در حد پرچم خود می

 :ن.ک.نزد هگل  کار منفیجمله ازی مفهوم کار، برای نظر این نویسنده در باره۶ 

https://pecritique.com/2021/05/03رها/-یعل-یاسیس-اقتصاد-نقد-و-/هگل 

 ی پل لافارگ، که واکنشی غیر دیالکتیکی به شرایط کنونی، نوشته«حق تنبل بودن»مقایسه کنید با ۹ 

 است.کار و اخلاقیات کار 

https://pecritique.com/2021/05/03/هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی-رها/
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http://www.slp.org/pdf/others/lazy_pl.pdf 

(، مارکس ۱۷۶۹)کاپیتال  ( تا انتشار ویراست نخست۱۷۲۹-۲۷) گروندریسهی نگارش در فاصله۷ 

ی های دههبا تلاطم ۱۷۲۲آرام  ی نسبتاًکند. صرف نظر از تفاوت دههآوردهای نوینی کسب میدست

آلات نماشیی فناوری و منجر گشت، مارکس در عرصه« کارگریی مللالبینانجمن »سیس أتکه به  ۱۷۶۲

ژانویه  ۵۷ی کند. )نامههایی عملی در این زمینه شرکت میکند و حتی در کلاسهای عمیقی میپژوهش

ی سرمایه، باره، یعنی دفتر یادداشت پنجم در«جااین»گوید (. مارکس می۷:::۱:به انگلس، آثار،  ۱۷۶۳

)ص « ی کارگران علیه ماشینمبارزه»با  و( ا۶۷۲)ص « آلات نیست.ماشینمحل ورود به جزییات رشد »

ی ندهسکند. برای نظر نویطور گذرا به آن اشاره می، صرفاً بهکاپیتال ( آشنایی دارد ولی بر خلاف:۹۲

 :ن.ک.مارکس، « دفترهای فناوری»ی متن کنونی در باره

https://pecritique.com/2022/01/16%درباره/E2%80%8Cی-

 /یE2%80%8Cفناورانه%-یهاE2%80%8C%ادداشتی

http://www.slp.org/pdf/others/lazy_pl.pdf
https://pecritique.com/2022/01/16/درباره%E2%80%8Cی-یادداشت%E2%80%8Cهای-فناورانه%E2%80%8Cی/
https://pecritique.com/2022/01/16/درباره%E2%80%8Cی-یادداشت%E2%80%8Cهای-فناورانه%E2%80%8Cی/

