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داريدرك مارکس از بدیل سرمایه
هیودیسپیتراثر»مارکسنزدداريسرمایهبدیلمفهوم«کتاببررسی

فریدا آفاري

هايها یا از نظامداري به چپ مارکسیست این بوده که آنداران نظام سرمایهانتقاد طرف
ها بدیلیاند یا در صورت مخالفت با این نظامخواه مانند شوروي و چین دفاع کردهتمامیت

باورِگر انسانپرداز و کنشیتر هیودیس، نظریهپ1اند.داري ارائه نکردهایجابی در برابر سرمایه
دیدجاثرمارکسیست و استاد فلسفه در دانشکده اوکتون در ایالت ایلینویز آمریکا در

هاي او از جوانی تا واپسین سعی کرده است تا درك مارکس را از بدیلی ایجابی از نوشته		خود
که به ایناي است. با توجهاش بیرون کشد. روش هیودیس، روش نوآورانههاي زندگیسال

هاي مارکس مانندهایی از نوشتهپردازهاي مارکسیست صرفاً بر بخشاغلب نظریه
اند، او تأکید کردهسرمایهیاگروندریسهیا1844هاي اقتصادي فلسفی نوشتهدست
چون تمامیتی حاوي تداوم و گسست در نظر 1881تا 1837هاي مارکس را از سال نوشته

پرداخته را در آن آثار یافته وکند که بدیلی ساختهن ادعا نمیچنییودیس همه2گرفته است.
ي مان جامعهجوي سرنخ هاي تلویحی و آشکار در آثار مارکس براي ساختواست. او در جست

شده است.بیگانهداري غیرسرمایهپسا
ها را سپس آني گذشته مشخص و ي مارکسیستی را در دو دههابتدا نویسنده دو نحله

اند تا اهمیت امروزین نقد مارکس بر نظر او این دو نحله سعی کردهکه بهکند چراارزیابی می
داري را به بحث کشند.سرمایه

ورد مارکس را شناخت سرمایه آترین دستنامد، مهممی» باورمارکسیسم عینیت«چه او آن
کشد. این را به انقیاد میهاي انسانیداند که اراده و اَعمال سوژهچون نیرویی خودمختار می

،ریتونآلب،سکین، اونوپردازانی مانندهاي متفاوتی است که نظریهنحله خود شامل گرایش
3گیرد.را در بر میکریس جان آرتوروپوستون،باك هاوس
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ورد مارکس را شناخت آترین دستنامد مهممی» مارکسیسم سوبژکتیویست«چه او آن
کنند حکومت سرمایه را لغو کنند. این نحله شامل داند که تالش میمیهاي انسانی سوژه
است.مایکل هارتوآنتونیو نگري،جان هالوويپردازانی مانندنظریه

نند و کاونو، سکین و آلبریتون منطق سرمایه را با بازار آزاد و مالکیت خصوصی تعریف می
ه است. شدریزيرنامهبازار و ایجاد اقتصاد بگیرند که راه چیرگی بر سرمایه، الغاي نتیجه می

شوروي قدم بزرگی در راه تحقق سوسیالیسم برداشت. «نویسد: باره چنین میاینآلبریتون در
م امن با این نظر مخالف…چندانها نهموفق بود و در برخی زمینهها نسبتاًدر برخی زمینه

4»اري باشد.دتواند سرمایهشده میریزيکه یک اقتصاد برنامه

ار ي کداري را نه با بازار آزاد و مالکیت خصوصی که با شیوهپوستون و باك هاوس سرمایه
ها شوروي و چین نآ5کنند.نواخت و تسلط فرایند تولید بر انسان تعریف میمکانیکی یک

ا با رداري دانند. کریس جان آرتور سرمایهداري دولتی میهایی از سرمایهمائوئیست را نمونه
داري و نه کند اما شوروي سابق را نه سرمایهبازار آزاد و مالکیت خصوصی تعریف می

داند.سوسیالیستی می
که همگی منطق سرمایه را برابر استپردازان ایناشتراك این نظریهچنین وجهحال، هماینبا

این نظردانند. بهي مطلق هگل میوم ایدهبا منطق دیالکتیک هگل وخصوصاً مفه
ي هگل برابر است با تفوق امر کلی بر دگربود و در اندیشه» ي مطلقایده«پردازان، نظریه

ي روابط افزایی ارزش را بر همهگونه که سرمایه ارزشگی. همانمحو شدن فردیت یا سوژه
کند.ي مطلق نیز دگربود را محو میکند، ایدهتحمیل می
تعریف »فرایند عمل«از » عامل«براساس بیگانگی هاي سوبژکتیویست، سرمایه رامارکسیست

ها منطق سرمایه را نه آن6دانند.داري را برابر با الغاي کار میي پساسرمایهکنند و جامعهمی
چنین شوروي و چین بینند. هممنطقی خودمختار که صرفاً واکنشی به تمرد سوژه می

ه پردازان این نحلهایی میان نظریهفاوتنامند. اگرچه تداري دولتی میمائوئیست را سرمایه
پردازي براي درك منطق سرمایه یا که نیازي به نظریهاستشان اینجود دارد، وجه تشابهو

هاي مردم با مبارزات پندارند که تودهبینند چون میداري نمیي بدیلی براي سرمایهارائه
ها ي خود خواهند آفرید. آنهخودانگیخته علیه حکومت سرمایه، بدیل را در زندگی روزمر

نامند، بلکه در نهایت هر نوع تالش براي درك جو میي مطلق هگلی را سلطهفقط ایدهنه
دانند.هوده میپردازي را بیواقعیت یا نظریه
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تونیگنجند:ها نمییک از این نحلهآسانی در هیچپرداز بهنظر هیودیس، دو نظریهاما به
ي حلهمند از ن. تونی اسمیت اگرچه به مکتب دیالکتیک نظامدونایفسکایارایا واسمیت

تا با منطق دیالکتیک هگل باور تعلق دارد، منطق سرمایه را همهاي عینیتمارکسیست
گی،هگل مانند مارکس خواستار تمامیتی است که اصل سوژه«پندارد که داند. او مینمی

7»چه سوسیالیسم نام دارد.آنفردیت و شخصیت را محو نکند. این است

پرداز تز شوروي باور و نظریه)، فیلسوف مارکسیست انسان1910-1987رایا دونایفسکایا (
هاي سوبژکتیویست، هر مرحله از برخالف مارکسیست8)1941داري دولتی (عنوان سرمایهبه

پندارد که مارکس میدهد. او یها تقلیل نمداري را به واکنشی به قیام سوژهرشد سرمایه
س نیز حها راعنوان حرکتی عینی، نبض روابط انسانسرمایه بهعین دنبال کردن منطق در

نظر دونایفسکایا منطق هگل منطق خودمختاري است اما این منطق کرده است. بهو دنبال می
فرایند شود و درکند. دیالکتیک هگل با دگربود و عینیت رودررو میوجود عینیت را نفی نمی

» فیندرنفی«روست که دونایفسکایا مفهوم اینشود. ازتر مییابد و غنیادراك آن تحول می
اي نوین یا فراروياندازي از جامعهرا چشمعلم منطق، فصل پایانی کتاب»ي مطلقایده«در 

9کند.یر میاز سرمایه تعب

ها و متفکران فوق را براي که چرا هیودیس نحلهاستشود اینجا مطرح میی که در اینالوس
شک اندیشمندان دیگري داري انتخاب کرده. بیشروع بحث پیرامون مارکس و بدیل سرمایه

ها و االتی که این نحلهوقرار گیرند. شاید بتوان گفت که ستوانستند مورد بحث نیز می
جه حال مورد توروشن کند که تابهتواند جوانبی از آثار مارکس رااند میمتفکران مطرح کرده

قرار نگرفته است.
کند تا را دنبال می1881تا 1837هاي مارکس از سال پس از این مقدمه، هیودیس نوشته

هاياي از فصلي خالصهجاي ارائهداري دریابد. در این مقاله من بهدرك او را از بدیل سرمایه
ارزش .1ایه که در این اثر ارائه شده بپردازم: ممختلف کتاب سعی خواهم کرد به چهار درون

فردیت .3پذیر است؟ گونه امکانهفراروي از تولید ارزش چ.2شود؟ چیست و از کجا ناشی می
اي میان آیا رابطه.4عنوان غایتی در خود عنوان وسیله که بهبهآزاد یا نیروي انسان نه

داري وجود دارد؟دیالکتیک منفیت هگل و فراروي از سرمایه
شود؟میناشیکجاازوچیستارزش.1
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منتشر 1872که در سال سرمایهنویسد که در ویراست دوم جلد اول کتابهیودیس می
تمایز قائل معناي دقیق کلمه اي و ارزش بهر میان ارزش مبادلهباشد، مارکس براي اولین

10»جوهر ارزش«شود. این تمایز بسیار مهم است؛ اما چرا؟ مارکس کار مجرد یا انتزاعی را می

من «نویسد: اي شکل پدیداري این جوهر ارزش است. مارکس مینامد. ارزش مبادلهمی
حو نه در کاالها را آشکار و آن را بهي کار نهفتنخستین کسی بودم که این ماهیت دوگانه

شود عنوان فعالیتی خالق و کار انتزاعی تمایز قائل میاو میان کار به11»قادي بررسی کردم.انت
ي نظر مارکس شیوهدیگر، بهعبارتنامد. بهداري میگی مشخص سرمایهو کار انتزاعی را ویژ

یز ماپیرایه از کار نامتاي بیلخته«کند، کار انتزاعی همگن که در خاصی از کار ارزش تولید می
12شود.بیان می» انسانی

ه رسد کنظر میدشوار است چون در سطح پدیداري بهگیري بسیار رسیدن به این نتیجه
موانع تاریخی اقتصاد …با این درك«ي ارزش هستند. اما مارکس اي آفرینندهروابط مبادله

تنها دانست کار ویژه ریکاردو که میبه13،»گذاردسیاسی کالسیک را پشت سر می
کند.پرسید که چه نوع کاري ارزش تولید میي ارزش است اما نمیتولیدکننده
اي کاال ووارهسرشت بت«، تحت عنوان سرمایهچنین در بخش پایانی فصل اولمارکس هم

هد درسد؟ سپس پاسخ مینظر میخصلت ذاتی محصوالت کار بهپرسد: چرا ارزش می» راز آن
14»گیرد.ي کار سرچشمه میکاال از سرشت اجتماعی ویژهي جهان وارهسرشت بت«که 

ي سوژه و ابژه ي کاري است که در آن رابطهدهد که منظور مارکس شیوههیودیس نشان می
15گیرد.رو تولید صورت میشود، و این وارونگی در قلموارونه می

داري خاستگاه ارزش ي خاصی از کار را در نظام سرمایهرو تولید و شیوهاگرچه مارکس قلم
تواند میسرمایه ن«کند: رو گردش را براي تولید ارزش چنین توصیف مینامد، اهمیت قلممی

ترتیب ناممکن است که خارج از گردش پدید آید. سرمایه همیناز گردش ایجاد شود و به
ر (و دیگر، بدون وجود بازار کاعبارتبه16»باید هم از گردش سرچشمه بگیرد و هم نگیرد.

کند تا ارزش اضافی تولید دار نیروي کار را خریداري میصرفاً بازار کاالها) که در آن سرمایهنه
تواند به سرمایه تبدیل شود.کند، پول نمی

جا هیودیس نیروي کار تعریف کرد؟ در این» آزاد«داري را با بازار توان سرمایهپس آیا می
اي از کارگران مزدبگیر ازار نیروي کار، وجود طبقهکند که شرط الزم براي وجود بتأکید می

شوند (مثل برده و سرف) و نه مالک وسایل تولید است که نه جزیی از وسایل تولید محسوب 
پذیر چه که ایجاد بازار نیروي کار را امکانجا نیز آنباشند (مانند دهقانان). بنابراین، در این
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لید و وسایل معاش مانند نیروهایی خودمختار در کند شرایطی است که در آن وسایل تومی
گیرند، یعنی وجود کار انتزاعی یا بیگانه شده.برابر کارگر قرار می

رو، هدف اصلی نقد مارکس نه بازار نیروي کار که روابط اینکند که ازگیري میاو نتیجه
واقع کارگر در17آورد.وجود میي تولید است که چنین بازاري را بهشدهمشخص و بیگانه

دار، قابلیت کنترل بر فعالیت خود را از دست داده پیش از فروش نیروي کار خود به سرمایه
رقابت در بازار 18ي بیگانگی او از شرایط تولید است و نه علت آن.است. فروش کار او نتیجه

ایه است: رمدار نیز صرفاً تجسد سگرانه است. سرمایهي روابط تولید سلطهنه علت که نتیجه
19بر انسان یا کار مرده بر کار زنده.ئشحاکمیت 

نظم آن را راه کلیدي براي نظر هیودیس، گواه این امر که مارکس الغاي بازار و رقابت بیبه
وط بخش مربدرسرمایهدید، این است: او در جلد نخست کتابداري نمیایجاد بدیل سرمایه

دار ي اجتماعی در دستان یک سرمایهکل سرمایه«به امکان تمرکز ابه انباشت سرمایه، حت
کند و چنین نظامی را اي معین اشاره میدر جامعه20»داري واحدواحد یا شرکت سرمایه

،نه در سطح جهانیاي معین وداند. بنابراین، در جامعهداري مییهکماکان سرما
21با فقدان رقابت بازار آزاد ادامه پیدا کند.اداري ممکن است بتواند حتسرمایه

ي هم سه نکتاجا توسط هیودیس مطرح شده بسیار کلیدي است. لذا مایلبحثی که در این
ه داري ني کار در نظام سرمایهشده.خصلت انتزاعی یا بیگانه1منتج از آن را خاطرنشان کنم. 

. 2ود. شو شرایط تولید بر انسان آغاز میاز فروش نیروي کار در بازار کار که از تفوق وسایل
نها از ي مالکیت نیست که تجدایی تولیدکنندگان از وسایل و شرایط تولید صرفاً یک رابطه

زمانی ظهور . از نظر تاریخی، هم3طریق الغاي مالکیت خصوصی وسایل تولید حل شود. 
شد تجارت دریایی و جدایی ري آمریکا)،بها در قارهاقتصاد پولی (پس از کشف فلزات گران

ده است. داري شبه ایجاد نظام سرمایهقیم از وسایل و شرایط تولید منجرکنندگان مستتولید
بر انسان یا ايئداري حاکمیت شي تولید سرمایهوهنشان شیاما از نظر مفهومی، سرشت

ي کار مرده بر کار زنده است.سلطه
فراروي از این شیوه تولید چیست؟حال باید پرسید که راه

است؟پذیرامکانگونهچهارزشتولیدازفراروي.2
…انسان انجام دهیميمثابهفرض کنید که ما تولید را به«نویسد: می1844مارکس در سال 

. با انجام این کار من 2…کنم. هنگام تولید، من فردیت خود، ماهیت ویژه آن را عینی می1
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. 3کنم. م برآورده میام که نیاز دیگري را از طریق عینیت بخشیدن به فعالیتشوخرسند می
در «…. 4بینم. عنوان یک رقیب متخاصم که یک مکمل الزم خودم میبهمن دیگري را نه…

معنی اناین بد» آفرینم.سط خودت را میم من مستقیماً بیان زندگی تو توابیان فردي زندگی
چنینشویم. کار من و همي عمومی چیره میي شخصی و بهرهبهرهاست که بر جدایی بین 

22گر نمود آزاد زندگی خواهد بود.کار تو نمایان

تعریف» اي از کارلخته«دانان کالسیک که سرمایه را با مارکس برخالف اقتصادسیاسی
ر انتزاعی کااي ازاي از هر نوع کار نیست بلکه لختهکند که سرمایه لختهکنند، تأکید میمی

تنا اعش بیابه محتوايتسرمایه بیان نوعی ویژه از کار است که نسب«23یا بیگانه شده است.
کند، پرولتاریا صرفاً از طریق کار کردن زندگی می24».انتزاع از هر هستی دیگري…است

تقلیل یافته است.26»حرکت انتزاعی و مکانیکی«که به 25»ساحتی و انتزاعیکاري تک«
کند که الغاي مالکیت خصوصی وسایل تولید لزوماً به الغاي سرمایه مارکس تأکید می

ز اي مستقیم کارگر با تولید و جدایی یا بیگانگی کارگرانجامد. الزم است که به رابطهنمی
پرداخت. این واقعیت که کار صرفاً وسیله است و تهی از لذت و خرسندي، فعالیت خود

رو، او ایناز27کند.آور میکه کار اجباري را از کارگر استخراج کند، الزاماي بیگانهوجود طبقه
مد آشده است، پیمد الزم کار بیگانهآیمالکیت خصوصی صرفاً نتیجه و پ«نویسد که می

رسد که مالکیت خصوصی بنیاد و علت نظر میاگرچه به…جدایی کارگر از طبیعت و خود
طور که خدایان اساساً علت اغتشاش ي آن است، همانواقع نتیجهشده است، اما در کار بیگانه

28»باشند.ذهنی آدمی نیستند بلکه معلول آن می

له، پایان دادن به بیگانگی در خود فعالیت کار است. اقلب مس«ند: کگیري میهیودیس نتیجه
چنین هماو 29»داري هستیم.عطف مفهومی در درك مارکس از بدیل سرمایهما شاهد نقطه

ي اي از روابط زن و مرد در جامعهکند که این درك باعث شد تا مارکس نقد بُرندهاستدالل می
داري را الغا طور که الغاي مالکیت خصوصی روابط سرمایهداري نیز ارائه کند. همانسرمایه

بژه رها ن اعنواشان بهگرانه و موقعیتوابط سلطهشدن زنان نیز زنان را از رکند، اشتراکینمی
کند.نمی

عنوان یک نوریکاردویی بهپیر پرودونداري با نقد او براما درك مارکس از بدیل سرمایه
هاي نوشته شده، ایده1847مارکس که در سال فقر فلسفهگرا گره خورده است.چپ

نقد کشیده است. ) به1846(ي فقرفلسفهنظام تضادهاي اقتصادي یاکتابپرودون را در
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کوشد تا اصل تعیین ارزش توسط زمان کار را که به ریکاردو تعلق پرودون در این اثر می
کند که در یک نظام نهاد میداري جدا کند. او پیشنظم مبادله در سرمایهدارد، از فرایند بی

اعات گر سهایی دریافت کنند که نمایانصورت کوپنکارگران ارزش زمان کارشان را بهبدیل،
ها در هفته یا در ماه باشد.ي آنشدهانجامکار 

کند که تعیین ارزش کار توسط زمان کار، اصل مرکزي مارکس در پاسخ استدالل می
توماس ،جان بريهاي انگلیسی مانندداري است. او پرودون و سوسیالیستسرمایه

د کنادعا میخواند و را نوریکاردویی میتی. آر. ادموندز،ویلیام تامپسون،هاجسکین
چه مارکس ها چنین است: برابر دانستن زمان واقعی کار با آني آنکه خطاي تئوریک همه

داند. البته که کار منشاء ارزش است اما ارزش نه می» زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی«
گر حداقل زمان کار الزم براي تولید یک گر زمان واقعی کار توسط کارگر که بیانبیان
ها، رسمیت شناختن تواناییو بدون به31»پشت سر تولیدکنندگان«این معیار 30ست.کاال

32شود.شان تعیین میهاينیازها و محدودیت

تسلط«داري، کارهاي متنوع و متفاوت از طریق کند که در نظام سرمایهمارکس تأکید می
ها انسان«شوند. فروکاهیده میبه برابري انتزاعی 33»ماشین بر انسان یا تقسیم کار شدید

گیرد. و این کار انتزاعی است که معیار ارزش قرار می34»شوند.توسط کارشان محو می
ي چیز. او حداکثر الشهچیز است و انسان هیچزمان همه«داري ، در نظام سرمایهبنابراین

، ساعتبهتکند: ساعچیز را تعیین مییفیت دیگر اهمیت ندارد. کمیت همهزمان است. ک
ي کار انتزاعی باشد، ارزش نیز وجود خواهد داشت.که شیوهتا زمانی35»روز.بهروز

ي کار پردازد و خصلت انتزاعی یا بیگانهکند نمیي کاري که ارزش تولید میشیوهپرودون به
يکند که شیوهپردازد. مارکس استدالل میي مبادله میکند. او صرفاً به شیوهرا حفظ می

ي تولید بر مبناي کار انتزاعی بنا نهاده شده است. او رو نابرابر است که شیوهاینزمبادله ا
داري کار انتزاعی وجود نخواهد داشت و لذا معیار آن اي پساسرمایهپندارد که در جامعهمی

نیز زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی نخواهد بود. در عوض زمان کار توسط خود تولیدکنندگان
شان تعیین خواهد شد.هايها، نیازها و محدودیتبر مبناي توانایی

دهد و به این مشکل ) نقد خود بر پرودون را بسط می1857-1858(گروندریسهمارکس در
ي یا کار انتزاعی، به کارگران داري تولید سرمایهکند که اگر در چارچوب شیوهاشاره می

واره ها همات زمان کارشان پرداخت شود، ارزش این کوپنهایی برابر با ساعجاي پول، کوپنبه
واره در کاهش خواهد یافت، چون زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی براي تولید یک کاال هم
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ها اگر دو سال پیش برابر با زمان کار الزم از لحاظ حال کوتاه شدن است و یک ساعت کار آن
نگین برابر نیست و در نتیجه ارزش یک ساعت کار اجتماعی بوده، دو سال بعد دیگر با آن میا

36ها نیز کاهش خواهد یافت.معنی خواهد بود که ارزش کوپن آناینها کاهش یافته که بهآن

کند که ریکاردو و پیروان او از جمله پرودون تفاوت قیمت با چنین استدالل میمارکس هم
داري باید با قیمت آن تفاوت داشته سرمایهکنند. ارزش یک کاال در نظام ارزش را درك نمی

ز مبناي زمان کار الزم اباشد. ارزش کاال نه توسط زمان واقعی کار براي تولید کاال بلکه بر
ت کاال عمدتاً اما قیم37کاهش است.بهواره روکه هملحاظ اجتماعی تعیین شده است، زمانی

شود.تقاضا تعیین میوي عرضهتوسط رابطه
دهد که زمان کار الزم براي تولید زندگی له را مورد تأکید قرار میامارکس این مسالبته 

شان ها فرصت کنند به نیازهایی فراتر از تولید زندگی ماديمادي باید کم شود تا انسان
نامید.می» تمامیت نمودهاي زندگی«1844هاي نوشتهچه او در دستبپردازند، یعنی آن

آوري براي کاهش زمان کار الزم از لحاظ داري با استفاده از فنسرمایهکند که او اذعان می
ال حاینآفریند. باواالتري از زندگی میياجتماعی براي تولید، مبنایی مادي براي شیوه

کند که کاهش زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی در چارچوب بینی نمیمارکس پیش
در بحثی مربوط بهگروندریسهشود. او درزش منجري تولید ارداري به الغاي شیوهسرمایه

گر ي انسان با فرایند تولید مانند یک ناظر و تنظیمرابطه«نویسد: خودکارسازي چنین می
هیودیس 38»که عامل اصلی آن باشد.جاي آنایستد بهر کنار فرایند تولید میخواهد بود که د

پردازانی مانند پوستون و نگري بر اگرچه نظریه. 1کند: جا دو نکته را خاطرنشان میدر این
ي ارزش در چارچوب خود کنند که کار تولیدکنندهگیري میمبناي این فصل نتیجه

وري آداري با استفاده از فنشود، این تفسیر نادرست است چون سرمایهداري الغا میسرمایه
داري الغا چارچوب سرمایه. تولید ارزش در 2دهد. شدت کار کارگران شاغل را افزایش می

هاي عنوان سوژه در میان سوژهي ارزش بهقش کارگران تولیدکنندهنخواهد شد و بنابراین، ن
دیگر نیز الغا نخواهد شد.

ا توانند این کار رهاي کارگري میتوان به تولید ارزش خاتمه داد؟ آیا تعاونیگونه میپس چه
بسیار اوئنوهفوریهايکس اگرچه به تعاونیکند که مارانجام دهند؟ هیودیس ادعا می

ها کارفرما از کارگران حقوق دریافت کرد که در این تعاونیمند بود، و خاطرنشان میهعالق
دانست. او در ها را محدود میهاي تعاونیکند و تحت فرمان کارگران قرار دارد، قابلیتمی
بسته تبدیل به کارگران هم«شناسیم چنین نوشت: میسرمایهچه ما جلد سومآن
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د شونصورت جمعی مدیریت میهاي اشتراکی که بهچون بنگاه» ندشوداران خود میسرمایه
39»کنند.افزایی میکار خود را ارزش«ها هنوز مانند. آنتحت فرمان تولید ارزش باقی می

اري دیک اقیانوس سرمایههایی در ها جزیرهجا که تعاونیاز آن«افزاید: باره میاینهیودیس در
ها را هاي آنقانون ارزشی که تصمیم40»توانند مانع عملکرد قانون ارزش شوند،هستند، نمی

کند.در مورد محصوالت، میزان تولید، شدت و شکل تولید تعیین می
آیا کمون پاریس به تولید ارزش خاتمه داد؟ کمون پاریس اولین قیام در زمان حیات مارکس 

دست گرفت و سعی کرد تا روابط ي کارگر کنترل یک شهر بزرگ را بهر آن طبقهبود که د
جنگ ي خود،دهی کند. مارکس در اثر پرآوازهاجتماعی را در جهتی انقالبی تجدید سازمان

اي خود، ارتش را کند که این قیام در عمر کوتاه شش هفته، تأکید میداخلی در فرانسه
هاي را بنا نهاد، نیروي پلیس را لغو کرد، از طریق کمیتهبرچید، جدایی دولت از مذهب 

کارگري تولید و توزیع آذوقه و دیگر اقالم را تنظیم کرد، مقامات را موظف کرد تا از طریق 
کفایت را به مردم داد. مارکس کمون انتخابات آزاد منصوب شوند و حق عزل فوري مقامات بی

شکل سیاسی سرانجام کشف شده براي شناختن «یا 41»خودفرمانی تولیدکنندگان«پاریس را 
42نامید.» رهایی اقتصادي کار

ي دولت خاطرنشان ي مارکس پیرامون مقولهجا تحولی عمیق را در اندیشههیودیس در این
ز برتري پرولتاریا ا«چنین نوشته بودند: کمونیستمانیفستکند: مارکس و انگلس درمی

تدریجی سرمایه از چنگ بورژوازي، متمرکز کردن تمام سیاسی خود براي بیرون کشیدن 
ه، ي حاکم متشکل شدعنوان طبقهست دولت، یعنی پرولتاریایی که بهابزارهاي تولید در د
هنگامی که جنگ داخلی در فرانسهاین جمله را مقایسه کنید با43»استفاده خواهد کرد.

ي دهشدست بر ماشین از پیش آمادهتواند صرفاًي کارگر نمیاما طبقه«نویسد: مارکس می
چنین در یکی از مارکس هم44»دولت بیاندازد و آن را براي اهداف خود شکل دهد.

ماشین کریه استیالي «یا 45»باریک شیطان مرگ«هاي این اثر، دولت را نویسپیش
نامد که نیازمند انقالب است.می46»طبقاتی

پاریس تنها برابر بود با خودفرمانی تولیدکنندگان در کند که کمون اما مارکس تأکید می
توانست در آن سطح محدود شهري سطح یک شهر و نه فراروي از سرمایه. کمون پاریس نمی

یابی به این هدفکند که براي دستهفته بر تولید ارزش فائق آید. او تأکید می6و طی 
تاریخی را در نوردید که شرایط و اي از فرایندهاي الزم است مبارزاتی طوالنی، سلسله«



فریدا آفاري|145

اشاره 48»المللیهنگی ملی و بینآهم«چنین به نیاز به او هم47»کند.ها را دگرگون میانسان
کند.می

ي گذار یک دوره«نقد برنامه گوتاچه مارکس درکند که آنگیري میهیودیس نتیجه
کلی نامیده، ش» پرولتاریادیکتاتوري انقالبی«داري و کمونیسم یا بین سرمایه» سیاسی

مارکس از رهبري 49ساالر، آزادانه متحد شده و خودفرمان مانند کمون پاریس است.غیردولت
هاي دموکراتیک براي تأمل، رایزنی و شرکت گوید بلکه به شکلتوسط یک حزب سخن نمی

ارگران ط کفقکند که نهچنین تأکید میکند. هیودیس همجمعی در تحولی انقالبی اشاره می
هاي ملی، قومی، نژادي، زنان، جوانان، و کسانی که از روابط ازخودبیگانه کاران، اقلیتکه بی

هاي متفاوت خانواده یا روابط عاشقانه و کاالیی در محل کار، نهادهاي آموزشی، و در شکل
برند نیز در این تحول انقالبی سهیم خواهند بود.رنج می

ط اجتماعی، الغاي قانون ارزش خواهد بود و این هدف بدون معیار دگرگونی کار و رواب
پذیر نخواهد بود.المللی امکانهنگی در سطح انقالبات بینآهم

تري از دو اثر مارکس که پس از کمک هیودیس درك عمیقتوانیم بهجاست که میدر این
در ویراست سرمایه. بازنویسی بخش پایانی فصل اول1کمون پاریس نوشته شده بیابیم: 

).1875(ي گوتانقد برنامه.2و 1872-1875و چاپ فرانسوي 1872

پاي داري در ارو، مارکس پس از اشاره به روابط پیشاسرمایهسرمایهدر بخش پایانی فصل اول
ور تصهاي آزاد را بهانجمنی از انسانسرانجام، براي تنوع هم که شده،«نویسد: فئودالی می

ا شان را آگاهانه بپردازند و نیروي کار فرديابزارهاي تولید مشترك به کار میآوریم که با در
هیودیس خاطرنشان 50»کنند.اي مشخص در حکم یک نیروي کار اجتماعی صرف میبرنامه

هاي مستقیم مصرف که شکل ابژه«ي محصوالت را . مارکس همه1کند که در این جامعه می
اجبار مانند روابط بهجامعه آزادانه تشکیل شده و نه. این 2نامد. می» ارزش ندارند
. افراد مستقیماً در تولید، توزیع و مصرف کل محصول اجتماعی نقش 3داري. پیشاسرمایه

ي خدمات اجتماعی دارند. بخشی از کل محصول اجتماعی صرف بازتولید وسایل تولید، ارائه
ت شود. نسبوسایل معیشت مصرف میعنوان شود و بخش دیگر آن بهي اجتماعی میو بیمه

این تقسیم بستگی به میزان رشد اجتماعی جامعه دارد.
ود. شکند که سهم هرکس از وسایل معیشت توسط زمان کار او تعیین میمارکس فرض می

معنی ایناست به» شفاف«اعی تولید کنندگان جا روابط اجتمداري در ایناما برخالف سرمایه
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کند و نه بر مبناي زمان مان کار واقعی خود وسابل معیشت دریافت میکه هرکس بر مبناي ز
کار الزم از لحاظ اجتماعی یا میانگین اجتماعی که پشت سر تولیدکنندگان و بدون کنترل 

ها تعیین شده است.آن
معنی که زمان کار فضایی براي اینر انتزاعی نباشد بهکه کااستي این شفافیت اینالزمه

ش توسط نیروهایی خارج از کنترل اد هر فرد باشد و نه زمانی که مدتتعمق و رش
51.شده باشدمیانگین انتزاعی تعیینتولیدکنندگان و بر مبناي یک 

رامون ترین و آشکارترین بحث مارکس پیگیرترین، موشکافانهپی«توان را مینقد برنامه گوتا
داران مارکس از جملهنقدي است بر طرفاین اثر 52»داري دانست.سرمایهاي پساجامعه

رغم انتقادات شدید مارکس ازبه1875که در سال ویلهلم لیبکنختوآگوست ببل
داران السال وحدت کردند و حزب سوسیال دموکرات آلمان را ، با طرففردریک السال

د در این نقنام انترناسیونال دوم شناخته شد. متأسفانه وجود آوردند. حزبی که بعدها بههب
ان افکنده شده زندداران او در آلمان بهزمان حیات مارکس منتشر نشد چون برخی از طرف

نقد کشد.ها را علناً بهخواست در آن شرایط آنبودند و مارکس نمی
دارد، برايسرمایههاي بسیاري به بخش پایانی فصل اولمارکس در این نقد که شباهت

کند کند. هیودیس تأکید میپایینی و باالیی کمونیسم اشاره میي »دو مرحله«بار به اولین
ي ي پایینی را سوسیالیسم و در برگیرندهها که مرحلهکه برخالف تفسیر اغلب مارکسیست

نامند، مارکس هر دو ي باالیی را کمونیسم و برابر با الغاي ارزش میتولید ارزش و مرحله
ي ي مرحلهي کاالها را مشخصهولید ارزش و مبادلهنامید و الغاي تمرحله را کمونیسم می

دانست.پایینی نیز می
صورت الغا ایني پایینی، کار انتزاعی بهلهکند که از همان مرحهیودیس خاطرنشان می

بسته، که در آن تولیدکنندگان شیوه، ي هماز طریق ایجاد روابط تولیدي آزادانه«شود: می
کنند، دهی میزمانهاي بالفعل خود سابر مبناي تواناییشکل و محتواي فعالیت خود را

ـ ي کارخصلت دوگانهدر نتیجه53»شود.عنوان یک معیار انتزاعی خرد میحاکمیت زمان به
د، شودانست لغو میداري مینشان سرمایهکه مارکس سرشتـ کار انضمامی و کار انتزاعی

یر پذداشت و شرایطی که تولید ارزش را امکانکار انتزاعی که جوهر ارزش است وجود نخواهد
کند پایان خواهد یافت. هنگامی که ارزش وجود نداشته باشد، بازار نیز وجود نخواهد می

داشت.
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تولیدکنندگان نیز پس از تعیین کردن بخشی از کل محصول اجتماعی که بر اساس رایزنی 
ي اجتماعی اختصاص تماعی و بیمهي خدمات اجخود آنان به بازتولید وسایل تولید، ارائه

اند برداده شده، بخش دیگر کل محصول اجتماعی را که به وسایل معیشت اختصاص داده
داري که کار خانگی ي سرمایهکنند. برخالف جامعهمبناي زمان کار واقعی هر فرد قسمت می

اران در منزل نیز مندان یا بیمداري از کودکان یا سالگذارد، کار شامل نگهاجرت میرا بی
راي وقت بمی یا تمامئنخواهد بود و الزم نیست کاري داشود. البته این کار محدود به زنانمی

ي آن باشد.دهندهافراد انجام
کار 54»مدت یا شدت«کند که هنگامی که مارکس صحبت از چنین تأکید میهیودیس هم

عنوانشدت بهکند، منظورش نه عنوان معیار تعیین سهم هر فرد از وسایل معیشت میبه
م کارش صرف است که هر فرد براي انجامیزان انرژيعنوانمیزان بازده بلکه شدت به

تواند یبرد متري میمانده که انرژي بیشساعت کار معلم کودکان عقبکند. براي مثال یکمی
55آموزد.معلمی باشد که به کودکانی با هوش متداول درس میبرابر با دو ساعت کار

ي پایینی و باالیی کمونیسم حال با ایجاد تمایز بین مرحلهعیندري گوتانقد برنامه
ي کمونیستی است. انداز تحقق جامعهي مارکس به چشمبینانهي برخورد واقعدهندهنشان

د واننتاند نمیداري زیستهي سرمایهکه در جامعههایی مارکس به این امر واقف است که انسان
دهند. رضایت» کس بر مبناي نیازشاش و به هررکس بر مبناي تواناییاز ه«شبه به اصل یک

وید، گکند که می، مارکسیست هندي اشاره میپارش چاتوپادهیايو هیودیس به تفسیر
چنین به این کرده است. او همي باالتر اشارهاي باالتر و نه یک مرحلهمارکس به مرحله

56کند.اي نهایی یا پایانی اشاره نمیعنوان مرحلهمرحله به

: افرایش میزان تولید ي باالیی نیازمند تحوالت خطیري استنویسد که مرحلهمارکس می
شد دیگر تحقق رعبارتو یدي یا بهدادن به فقر، پایان جدایی کار فکريبراي پایان

ي صرف براي امرار معاش بلکه فعالیتی یک وسیلهيمثابهبهها، کار نهانساني جانبههمه
کس بر مبناياز هر«خالق یا نیاز اصلی زندگی. تنها بر مبناي این تحوالت است که اصل 

تواند محقق شود.می» کس بر مبناي نیازشاش و به هرتوانایی
اي کند: آزادي واقعی مرحلهتر میروشنله را استناد بر دیگر آثار مارکس این مسهیودیس با ا

معناي دقیق کلمه یا تولید زندگی مادي تعریف نشود. ت که در آن جامعه با زمان کار بهاس
ش اتر است. اما معنايتر باشد، جامعه غنیو مسلماً هرچه اوقات فراغت تولیدکنندگان بیش

مارکس ایجاد نوع کاري است ي باالیی الغا خواهد شد. منظوراین نیست که کار در مرحله
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ی ایجابی شد، یعنی فعالیتناپذیر بایابی فرد تفکیککه از خودپویی، خودتکاملی و خود تحقق
ي حال، معناي این تفسیر این نیست که از منظر مارکس مرحلهعیندر57بخش.و رهایی

ه بسته، کار بیگاني همکه انجام کار آزادانهیابد. چرانیسم به آزادي دست نمیپایینی کمو
خود هايها و محدودیتنشده، کار آگاهانه و معطوف به کیفیت در زمانی که برمبناي توانایی

نپردازي چوگر آزادي است. برخالف نظرات نظریهتولیدکنندگان تعیین شده، خود نمایان
و، تعیین سهم تولیدکننده از وسایل معیشت بر مبناي زمان کار واقعی اهربرت مارکوزه

زم از لحاظ داري، تعیین اجرت بر مبناي زمان کار الناقض آزادي او نیست. در نظام سرمایه
هاي تولیدکنندگان و شرکت ها و محدودیتنظر گرفتن تواناییاجتماعی یعنی بدون در

58رد.گیي خود آنان در تعیین شرایط تولید است که آزادي را از تولیدکنندگان میآگاهانه

داند.توان گفت که مارکس آزادي را برابر با الغاي کار مییرو نمایناز
داري بپردازیم.ي پساسرمایهتر به درك مارکس از آزادي در جامعهجا الزم است بیشدر این

خوددرغایتیکهوسیلهعنوانبهنهانساننیرويیاآزادفردیت.3
خود، هدف تکامل انسان خوديکمونیسم به«نویسد: یم1844هاي نوشتهدستمارکس در

آید که فیلسوفی که عمر خود را نظر بسیار عجیب میبه59»ي انسانی نیست.و شکل جامعه
صرف پرداختن به هدف کمونیسم کرده چنین بنویسد. منظور او چیست؟ هیودیس تأکید 

انسان با تمامیت غناي وجودش تولید «اي است که در آن می کند که هدف مارکس جامعه
هاي تجلی تمامیتی از قابلیت«60»ها برخوردار است.ود. انسان غنی که عمیقاً از تمام حسش

انداز مارکس دیگر چشمعبارتیبه61»انتهاي شدن است.حسی ذاتی و اکتسابی یک فرایند بی
شده و ش الغاي کار بیگانهاي کمونیسم که هدف. ایده1شود: از آینده شامل دو سطح می

اندازي است بسیار ي آزادي که چشم. تحقق ایده2ی وسایل تولید است. مالکیت خصوص
عنوان یک موجود پراحساس و داراي خود بهش بازگشت انسانیت بهانامحدود چون هدف

62هاي زندگی است.تمامیتی از تجلی

نوان عي تاریخ بهراستااندیش که اندیشمندي است که ایدهباور تکمارکس نه یک تکامل
نویسد که در تاریخ میي مقدسخانوادهکند. او دررونده را نیز رد میلزوماً پیشمراحل
حال انسان غنی و پر احساس از نظر عیندر63دهند.هاي قهقرایی و دَوَرانی نیز رخ میحرکت

ي پندارد جامعهکه میلشک کوالکوفسکینقص نیست. برخالفاو یک انسان بی
رزوها ي آنقص که در آن کلیهي بییک جامعه«مارکس برابر است با داري از منظر پساسرمایه

نویسد که هیودیس می64»شوندرسمیت شناخته میها بهي ارزششوند و کلیهرده میبرآو
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ندگی به این معنی نیست که ز» هاي زندگییابی به تمامیتی از تجلیتأکید مارکس بر دست«
م توانینظر است که در آن میتلویحاً نوعی از زندگی مدّعاري از درد، تضاد و رنج خواهد بود. 

65»ها را بپذیریم چون دیگر از خود بیگانه نیستیم.این رنج

کارل چنین چیزي نیست که فیلسوف چک،داري همي پساسرمایهدرك مارکس از جامعه
ط فرد توس«گرش بر کشورهاي کمونیستی چنین توصیف کرده: ، در نقد ویرانکوسیک

66»شود.جامعه محصور می

ي مرحله67کند:مشخصات سه مرحله از تاریخ انسان را خالصه میگروندریسهدرمارکس
داري که در آن روابط مبتنی بر وابستگی شخصی است (وابستگی اول یا جوامع پیشاسرمایه

یماً مستقبه شاه یا ارباب فئودال). خرسندي بر مبنایی محدود و پدرساالرانه بنا شده. کار 
ل بر استقالداري که در آن روابط مبتنیرمایهي دوم یا ساجتماعی است اما آزاد نیست. مرحله

ي اشیا و انتزاعاتی مانند ارزش ها از لحاظ صوري آزادند اما تحت سلطهشخصی است و انسان
ي هشوند. کار مستقیماً اجتماعی نیست. مرحلقرار دارند. پیوندهاي شخصی گسسته و محو می

ل شموبر تکامل جهانفردیت آزاد مبتنی«ه مارکس آن را داري کي پساسرمایهسوم یا جامعه
.اندچنین آزاد است و وسایل تولید اشتراکینامد. کار مستقیماً اجتماعی و هممی68»افراد
اده ي سوم استفي کمونیسم در تعریف مرحلهاز واژهایس تأکید می کند که مارکس حتهیود
ها بر مبناي دهد تا انساننامد، فردیت آزادي که اجازه میمی» فردیت آزاد«کند و آن را نمی

بستگی آزاد رابطه برقرار کنند. از منظر شان با هم در یک همها و نیازهايها، تواناییقابلیت
ارد. در عوض ذگها احترام میي به فردیت انساندارهپذیرد که سرمایهیودیس، مارکس نمی

اند به ها را تحت روابط اجتماعی که خود ساختهشود و آنداري بر افراد مسلط میسرمایه
69کشد.انقیاد می

ت دانسداري میهایی واالتر از سرمایهي یونان باستان را از جنبهروست که مارکس جامعهایناز
که در نظامصورتیودن و انجام کار با کیفیت بود درف شهروند خوب بچون در این جامعه هد

جاست که مارکسیابد. در اینهم تولید ثروت تقلیل میچیز به تولید و آنداري همهسرمایه
نویسد:چنین میگروندریسهاي ازدر بند پرآوازه

چیزي است جز هنگامی که شکل تنگ و محدود بورژوایی کنار گذاشته شود، ثروت چه «
اي همگانی تولیدها و نیروهاي تولید افراد که در مبادلهها، لذتشمولی نیازها، تواناییجهان

تریني انسان، بدون کوچکهاي خالقانهچه چیزي است جز بسط مطلق گرایش…شودمی
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روهاي یعنی تکامل کل نیشرطی جز تکامل تاریخی پیشین که تمامیت این تکامل را ـ پیش
ایتی پذیر نیست ـ به غمعناي دقیق کلمه که با هیچ مالك و معیار مرسومی سنجشانی بهانس

شکل هیچیتی که در آن آدمی خود را بهکند؟ چه چیزي است جز وضعدر خود تبدیل می
ت جوي آن نیسوآفریند و در جستکند و تنها تمامیت خود را میشده بازتولید نمیتعیین

70ه بدان شکل داده بلکه در حرکت مطلق براي شدن است؟که همان بماند که گذشت

تکامل نیروهاي انسان «را » رو واقعی آزاديقلم«نیز مارکس سرمایهدر بندي از جلد سوم
71کند.توصیف می» چون غایتی در خود

ي نوین کننده در درك مارکس از جامعهترین عامل تعیینمهم«گیرد: هیودیس نتیجه می
بسته عمل کند. مارکس مخالف روابط اجتماعی نباید مستقل از خودکنشی افراد هماین است: 

ي اجتماعی یا خود بازار ـ که زندگی مستقلی از آن هر نیرویی است ـ چه دولت و چه برنامه
ي صرف براي شکوفایی و رشد خود عنوان یک وسیلهیابد و از نیروهاي انسان بهد میخو

هاي کلي شمارکس با وارونگی سوژه و ابژه علت مخالفت او با کلیهکند. مخالفت استفاده می
ایدبکند که نیروي انسانتولید ارزش و مبناي درك او از سوسیالیسم است. او تأکید می

72»اي براي هدفی دیگر.غایتی در خود باشد و نه وسیله

دارد؟وجودسرمایهازفرارويوهگلمنفیتدیالکتیکمیانايرابطهآیا.4
عنوان انداز تحقق نیروي انسان بهه چشمهاي متمایز اثر هیودیس ادعاي اوست کیکی از جنبه

پردازي شود. هیودیسي هگل نظریهتوانست بدون درك عمیقی از فلسفهغایتی در خود نمی
توان کند که در این مقاله نمیي خود به بسیاري از آثار مارکس اشاره میبراي اثبات نظریه

ها پرداخت.ي آنهمهبه
ي بیگانگی را به بحث کشیده و درداند چون مقولهي هگل را جذاب میمارکس اندیشه

مبنایی نظرورزانه براي فراروي از این ي ذهنفلسفهوعلم منطق،پدیدارشناسی ذهن
او سازش،ي حق هگلنقد فلسفهحال مارکس درعینبیگانگی ساخته و پرداخته است. در

کشد.نقد میباوري توسط هگل را کامالً بهدولت پروس و توجیه فایدهبا 
نتزاعی اي انقد مارکس به هگل این نیست که به واقعیت به شیوه«کند: هیودیس تأکید می

اي انتزاعی برخوردکشد چون به سوژه به شیوهنقد میرخورد کرده است. مارکس هگل را بهب
یگر، نقد مارکس بر هگل این نیست که او بر روي سرش ایستاده و دعبارتبه73»کرده است.

تیک دیالک«ي که سوژهاستي هگل اینمارکس خطاي اصلی فلسفهباید وارونه شود. از منظر 
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بیگانگی يمثابهبههنی است. در نتیجه، بیگانگی ناو یک خودآگاهی فاقد صفات انسا» منفیت
مند بلکه بیگانگی انسان از قابلیت خود براي فعالیت آزادانه، آگاهانه، اندیشیده و هدف

74شود.خودآگاهی از اندیشه تلقی می

نهایی آن آمد هگل و پیپدیدارشناسیيورد برجستهآدست«نظر مارکس حال، بهاینبا
هگل گردد کههنگامی نمودار میعنوان اصلی جنبنده و زاینده، یعنی دیالکتیک منفیت به

ادن عین داز دستيمثابهیافتگی را بهیابد، عینیتد درمیخودآفرینی آدمی را چون یک فراین
کند میرا دركکارکند، و در نتیجه ذات(ابژه)، بیگانگی و فرارفتن از این بیگانگی درك می

واقعی و يپندارد. رابطهیآمد کار خود آدمی مو انسان عینی (حقیقی چون واقعی) را پی
عنوان موجود نوعی واقعی اش بهعنوان موجودي نوعی یا تجلیفعال آدمی با خویشتن به

عنوان موجودي نوعیبرداري از تمام نیروهایی که بهه(یعنی چون موجودي انسانی) تنها با بهر
خود تنها از طریق ينوبهبهپذیر است؛ امري که ) امکانspecies-powersاز آن او هستند (

75»…پذیر استي تاریخ امکانعنوان نتیجهي تمام نوع بشر و بهیارانههاي همکوشش

گونه دیالکتیک منفیت یا فراروي از بیگانگی توان مشاهده کرد که مارکس چهدر بند باال می
اریخ مبناي تبیند که بر عنوان موجودي نوعی میواقعی و فعال آدمی با خویشتن بهيرا رابطه

توان جا میآفریند. در اینواره خود را از نو میي نوع بشر همیارانههاي همو کوشش
عنوان بهي نیروي انساندربارهسرمایهو جلد سومگروندریسههایی با بندهایی ازشباهت

نامد.می» ذات کار«چنین این فرایند خود آفرینی را غایتی در خود دید. مارکس هم
76»انسان واقعی و جسمانی«کند که اگر ادعا می1844هاي نوشتهروست که او در دستایناز

شده را انهبیگغیراندازي از کار و فعالیت توان چشمي دیالکتیک منفیت هگلی باشد، میسوژه
عیار یا باوري تمامطبیعت«ي خود را جاست که او فلسفهدر این مفهوم یافت. در این

77آلیسم و ماتریالیسم.نامد که وحدتی است از ایدهمی»باوريانسان

س نفی باعث شد تا مارکدرمفهوم هگلی خودپویی از طریق نفیکند کههیودیس استدالل می
تحول انقالبی را به یک عمل منفرد، نفی مالکیت خصوصی وسایل تولید و براندازي سیاسی 

واره منتقد از خود یا فرایند انقالب اعی همبورژوازي تقلیل ندهد بلکه مفهوم یک انقالب اجتم
78مداوم را بپروراند.

دانش «هاي مارکس بر ي خود را از یادداشتترکردن این رابطه، ترجمههیودیس براي روشن
ده حال به انگلیسی ترجمه نشبههگل که تاپدیدارشناسی ذهن، فصل نهایی کتاب»مطلق
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ها تفسیر هگل را از سفر مارکس در این یادداشتش ضمیمه کرده است. ادر پایان کتاب
د: نویسکند. او میبه آن اختصاص دارد، خالصه میذهنپدیدارشناسیفلسفه که کتاب

حرکت آگاهی باید با ابژه در تمامیت تعینات آن و از منظر هر یک از این تعینات رابطه «
که اي ذهنیرابطهاز طریقمعنی که آگاهی هر یک را مانند خود، و اینبه…برقرار کند

79»کند.ذکر شد درك می

آگاهی برابر است «کند: مارکس سپس درك هگل از مفهوم دانش مطلق را چنین خالصه می
دگرگونی جوهر به سوژه. این …حرکت فراروي از خود. مفهوم در عینیت…با منفیت ناب

80»دهد.تشکیل میعنوان ذهن خودآگاه را خود بر خود است که حقیقت ذهن بهتعمق

يها و درك خود از رابطهجا الزم بود که هیودیس فصلی را به تحلیل این یادداشتدر این
االت متعددي در وکه سداد چراتیک منفیت هگل اختصاص میفراروي از سرمایه با دیالک

ي مارکس با هگل مطرح شده که باید به آن پاسخ داد.مورد رابطه
تیک نامد دیالکمی» باورمارکسیست عینیت«اي که او برخالف نحلهس روشن است که هیودی

بیند. کند و آن را برابر با محو کردن دگربود نمیمنفیت هگل را به منطق سرمایه محدود نمی
ت نامد، دیالکتیک منفیمی» مارکسیست سوبژکتیویست«اي که چنین برخالف نحلهاو هم

و با اندیشمندانی مانند تونی اسمیت و رایا دونایفسکایا کند. اجویی نمیهگل را متهم به سلطه
ي ایده«پندارند دیالکتیک منفیت هگل و خصوصاً دیالکتیک مفهوم عقیده است که میهم

اي سوسیالیستی است.اندازي از جامعهکتیک رهایی و چشملهگل دیا» مطلق
زیابی ادعاي هیودیس نگاهی دانم براي اردر فقدان فصلی جداگانه پیرامون این بحث، الزم می

پدیدار شناسی ي او،در سه اثر برجسته» منفیت مطلق«اجمالی به درك هگل از مفهوم 
وه ي وجي همهوجه دربرگیرندههیچبیاندازم. این نگاه بهي ذهنفلسفهوعلم منطق،ذهن

رور کند.مکند فصل پایانی هر یک از این آثار رامختلف این آثار نیست بلکه صرفاً سعی می
پردازد که ، هگل به این موضوع میپدیدارشناسی ذهندر پایان» دانش مطلق«در فصل 

جا او اي جدید از روح زمانه و جهانی جدید دست یافت. در اینتوان به مرحلهطور میچه
ي جدید نه صرفاً درك تاریخ که درك و درونی کند که راه رسیدن به این مرحلهتأکید می

(مرگ و دوباره جلجتهمنظور بازسازي یاهاي فلسفی در تاریخ بهیابیساختن دست
تز شدن) دانش است. دانش مطلق نه صرفاً بازگویی و مرور گذشته یا ترکیب تز و آنتیزنده

81واره در حال تحول است.اي همعنوان ایدهي آزادي بهکه بازآفرینی ایده
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ي نظريي عملی و ایده، هدف با همانندي ایدهعلم منطقدر پایان» ي مطلقایده«در فصل 
پرداخته » نفیدرنفی«ي کانت و دیالکتیک فلسفهشود. هگل به تمایز میان منطق تعریف می
کند. منطق صوري صرفاً اي ابزاري با ابژه برقرار میرابطهي کانتکند که فلسفهو ادعا می

فی ندر. در مقایسه با آن، مفهوم نفیزندشده را بر واقعیت مهر میمفاهیمی از پیش تعیین
تر نیمفهومی غهایش درك کند و در این فرایند،ي ویژگیکوشد تا تعینات ابژه را با کلیهمی

دیگر یعبارتي آغازین را عرضه کند. بهایدهصرفاً ترکیبی از این تعینات باشده و نهو متحول
روست اینسازد. ازو فراروي را ممکن می82»ي اساسی مفهوم استدرنگیدن به تضاد، مرحله«

83»ي مطلق باالترین تضاد را درون خود دارد.ایده«نویسد: که هگل می

، هگل پس از پرداختن به مفهوم ي ذهنفلسفهدر پایان» ذهن مطلق«در فصل 
رابر با بي او کند که فلسفهچنین موالنا، تأکید میي اسپینوزا و همانگاري در فلسفهخداهمه
ی یابي او دستستاید، هدف فلسفهخداانگاري نیست. اگرچه او اسپینوزا و موالنا را میهمه

ي اسپینوزا گویاي مفهومی است که تعینات ي جوهر در فلسفهبه جوهري مطلق نیست. مقوله
د کني فلسفی خود تأکید میناپذیر است. هگل براي تعریف پروژهشمار دارد اما خود منفیتبی

(این عبارت در 84سوژه استيمثابهجوهر که بهيمثابهبهکه هدف او درك حقیقت نه
جا تقابل جوهر با سوژه در اینشود). نیز ذکر میپدیدارشناسی ذهنيمقدمه

ال حاي خودپو و درناپذیر که ایدهي منفیتمعناست که حقیقت براي هگل نه یک ایدهاینبه
است که به هیچ مطلقی محدود 85»اي خوداندیشایده«نهایت تحول است. ذهن مطلق در 

این طبیعت امر واقع، یعنی مفهوم است «ي خودپویی است. واره حامل انگیزهشود و همنمی
86»که علت حرکت و تکامل است، اما همین حرکت همانا عمل شناخت است.

بر مبناي آن بتوان منطق هاي متعددي وجود دارد که ها بحثآید که در این فصلنظر میبه
لی، ي هگآید که ایدهنظر میچنین بهال کشید. هموسجویی را به زیرخواهی و سلطهتتمامی

رك ش داي تعیناتکوشد تا آن را با کلیهواره میکند بلکه همدگربود و فردیت را محو نمی
وکراسی مند مبنایی براي دتواتر را بیافریند. این مفهوم خود میتر و متعیناي غنیکند تا ایده

ي خودپو و خوداندیش اگرچه به تحوالت حال درك هگل از سوژهعینسوسیالیستی باشد. در
وان عنبهفردیت آزاد یا نیروي انسان نهانداز مارکس از رو اندیشه محدود شده، با چشمدر قلم

شباهت نیست.عنوان غایتی در خود بیوسیله که به
باید خود به آثار هگل رجوع کنند و ادعاهاي هیودیس را بر مبناي در نهایت خوانندگان 

ست.زمینه باز است و بسیار ضرورياینز این آثار ارزیابی کنند. بحث دردرکی عمیق ا
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گیرينتیجه
تا 1837هاي اثر جدید هیودیس با ارزیابی و بازاندیشی بخش اعظم آثار مارکس از سال

اي جهاي بعدي بههایی حیاتی براي نسلنهاداهیم و پیشدهد که مارکس مفنشان می1881
ف و انداز مارکس ژرداري بپرورانند. چشمگذاشته تا بتوانند بدیلی منسجم در برابر سرمایه

ر در سطح جهانی بوده است. هایی بسیاهنگیآنیازمند فرایندهاي عینی، ذهنی و هم
خواهی که تحت هاي تمامیتبا آن رژیمها داري فرسنگحال درك او از بدیل سرمایهعیندر

اصله راندند فنام مارکس در شوروي و چین و دیگر کشورهاي کمونیست قرن بیستم حکم می
داشت.

بر ارزیابی هیودیس، مارکس سعی داشت تا مبنایی براي وحدت جدیدي بین عینیت و بنا
دقتبهسرمایهابذهنیت ایجاد کند. او منطق سرمایه را چون یک منطق خودمختار در کت

ي دنبال آغازهاي جدیدي بود که مبارزات خودانگیختهواره بهحال همتحلیل کرد و درعین
ي آزادي مستتر در کرد. پرداختن به ایدهانداز رهایی ارائه میها براي فراتر بردن چشمانسان

مبارزات محدود این مبارزات خودجوش به این معنی نبود که او نقش خود را به بازگویی این 
و و ي مفاهیم نپردازي، بازاندیشی تاریخ و فلسفه، ارائهواره در حال تحلیل، نظریهکند. او هم

پذیر در مورد حال و آینده بود.اندازي تحولچشم
د ي کسانی باشتواند آغاز خوبی براي همهمطالعه و بحث پیرامون اثر برجسته هیودیس می

ت قرن کمونیسیل به تکرار تجربیات تلخ کشورهايبرند و مامیداري رنج که از نظام سرمایه
بیستم نیز نیستند.
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