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وسط همان اندازه احمقانه است که تملک یک انسان تهی زمین توسط افراد بمالکیت خصوصی کره»

 یانسانی دیگر. حتی کل یک اجتماع، یا حتی یک ملت و حتی مجموعه جوامع موجود، مالکان کره

های تر به نسلرا درشرایطی بهبودیافتهباید آناند و میزمین دارندگانن و اکنها صرفاً سازمین نیستند. آن

(۱۹ : ۳سرمایه، کارل مارکس، ) «بعدی منتقل سازند.  

 
 گفتارپیش

بومی، دوباره با زیستمحیطی و زیستپذیر انترمیمدوم قرن حاضر، در مواجهه با تخریب  یدهه انسان معاصر در

ی زمین و موجودات زنده اش شده که امکان تداوم پایدار هستی انسانی و بلکه کل کره روروبه های زیست مدارانعارضه

زیست درگیر شده بود،  یرا به پرسشی مبرم تبدیل کرده است. آخرین باری که بشر با چنین شدتی با بحران ادامه

ای آمریکا و شوروی هستهرقابت  پی آن درای برسر مردم هیروشیما، و هستهپس بارش بمب  قرن بیستم و از یدرنیمه

 .بود

حیات به بحرانی معرفتی و معیاری برای  یبشری و امکان ادامه یپذیری جامعهآسیبسان امروز هزمان هم بدرآن

 توسط «؟دارد ایآینده بشر آیا» :هایی همچونبود. پرسشه شدهانسان تبدیل  «اصالت»زندگی و چالش  «معنای»سنجش 

 .نگریستتردید می یدیدههو بدان ب کردمیتشبیه  «معمایی»خود هستی را به  بزرگی مثل برتراند راسل، غالباً اندیشمندان

ی اجتماعی نوینی بود که خواهان صلح پایدار، هاجنبشظهور جهانی  ،دکر تبدیل «امید» به را چه تردیدهااما آن

ی گیرمحیطی، دوباره شاهد شکلزیستنیز با تشدید انهدام  ای بودند. امروزهستههای تعیین سرنوشت و حذف نیروگاه

های حیوانی و گیاهی، و نیز پاالیش آلودگی جوامع بشری را گونهایم که احیای آب، خاک، هوا و شدهجنبشی جهانی 

 .انددادههای خود قرار درخواست یسرلوحه

ا و پخش وسیع مواد رادیواکتیو در محیط فوکوشیمای هسته سونامی ژاپن و تخریب نیروگاه درپیدرعین حال، 

ای هسته ی پیوند جنبش ضدهازیست که توسط کارشناسان چندین برابر هیروشیما برآورد شده است، شاهد ایجاد زمینه

 .ایمبا جنبش محیط زیست شده

و احیای ستیز طبیعتهای توان به مهار قدرتاست که می «خرد عمومی»کنش جمعی و  یواسطههنهایت فقط بدر

 طوربهکه این های اجتماعی، باجاست که خود این حرکتتوان زادآوری و خودپاالیی طبیعت امید بست. اما مشکل این

، دانسته یا هامتفاوت و حتی متناقضی هستند. هرکدام از این طیف هایگرایشعام درخواست مشترکی دارند، شامل 

که درتعیین مسیر و سرنوشت این ند هستعینی از طبیعت، جامعه و نقش انسان های مبند به تعابیر و دیدگاهدانسته، پایان

 .کنندسزایی ایفا میهها نقش بو امکان موفقیت آن هاجنبش

هایی وجود دارند که با حرکت اند، جریانشدهموسوم  «ی ژرفهااکولوژیست»نمونه، درمیان کسانی که به  طوربه
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مدارانه رسیده اند و انسانـ  پساداند، به خاستگاهی وعی را مسئول تخریب طبیعت مین ای انتزاعی که انسانِگزارهاز 

ستیزند. برخی از آنان بازگشت به نوعی میابی آن، یجهتنظر از ماهیت و اجتماعی، صرف یبانفس هرگونه توسعه

  د.انردهروک («اکوتاژ»)و حتی به حذف جمعیت شهری  (اکوتوپیا) «طبیعی» اًزندگی بدوی و ظاهر

یی قرار دارند که خود از تبار نظری ناهمگونی برخوردارند که با یدک ها«اکو سوسیالیست»سوی طیف، آن در

 یی تاریخی را دوباره بیازمایند. آنان کماکان بر توسعههاخواهند آزمودهکارل مارکس، می نیزکشیدن نام سوسیالیسم، و 

بخش و هستیترین نیروی بزرگخود که درنزد مارکس انسان غافل از آن ورزند،می اصرار «نیروهای مولد»نامشروط 

تعاون، و یا  یبدون توجه به سرشت خود کار واهمیت خصلت آزادانه، «کار تعاونی»جانبه بر یک یمولد بود. تکیه

کار انسانی و  یبنیادین اجتماع آینده، بدون تبیین و نقد ماهیت بیگانه یعنوان شاکلههب «مالکیت خصوصی»حذف 

فرجامی بینظری  هایگرایشی طبیعی درخالل فرآیند کاری، ازجمله هاو سازه هاتعاون انسان با طبیعت و داده ینحوه

 .کنندسنگینی می «مترقی»ی هاجنبشهستند که بر بدنه و ذهنیت 

ن محیط زیست و تکاپوی ی انسان امروزی به دیدبانی کردهاست که درپرتو حساسیتنوشتار کنونی این یانگیزه

وی را برای  یفلسفه «سبز»اجمالی از سپهر اندیشگی مارکس، تا حد ممکن بُعد  اًضرورتبهسازی آن، با یک بازنگری 

 .زمان حاضر برجسته سازد

 

 

 دموکریتوس یا اپیکور؟

بی در خود فلسفه ازخود برجای نگذاشته است، چنان انقال «ی طبیعتفلسفه»که اثری تحت عنوان کارل مارکس بااین

ای که آیندهاش انسان، طبیعت، تاریخ و جامعه در کلیت نوینی گردآوری شدند که فقط در اندیشهکه در سپهر د کرایجاد 

 .رسندنامید به یگانگی بالفعل می «قلمرو حقیقی آزادی»را وی آن

را  «آینده»که  هاییآلیستایدهبا برخوردار است اما  «نگرآینده»تفکر مارکس از سرشتی  یدراین منظر، شیرازه

کنند، هیچ وجه مشابهتی ندارد. این پندار سمج تخیلی تعریف می ءبه یک مبدا «بازگشت»وجهی فراتاریخی و همچون هب

واسطه و بدوی انسان و گردد، از یگانگی بیی جهانی بازتولید میهاو افسانه هاتوسط اسطوره و به سنت درآمده که مرتباً

جو وبه چنان مبدایی جست «رجعت»آلی ساخته که بقای طبیعت و سعادت بشر را درگرو ، ایده«انسان طبیعی»یا  طبیعت،

 .دکنمی

 ،«دانش» درخت خاطر برچیدن میوه ازهشود که هنوز بانسان می «معصومیت»تصوری شامل دوران  ءاین مبدا

که دربرابر د شبازسازی  «هارومانتیک»بازگشت توسط  یایده این مدرن جهان در. بود نکشانده تباهی به را خویشتن

زدایی از طبیعت و فروپاشی جوامع زراعتی، پرچمدار نوعی افسوناروپای صنعتی و  یگسیختهلجام یتوسعه

 .دندشگرایی تجریدی طبیعت

 «ریخی قانونمکتب تا»درسنجش ی اردرگفتگذاری کرده باشد، پایهکه مبانی نظری خود را مارکس حتی پیش از آن
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می سپوزیتوی»گرایانه و عنوان روندی واپسه، این حرکت رومانتیکی در سیمای گوستاو هوگو را، ب۹۴۸۱ سالهب

عنوان حالت حقیقی طبیعت انسانی برآورد هوضعیت طبیعی را ب»تشخیص داده بود. پیروان این جریان  «قدانهتغیرمن

 : ۹مجموعه آثار، ) «.اندبودهمند بهره، از حکمتی نخستین یتی طبیعیمردم در وضعشود که طور تصور میاین …کنندمی

۱۰۱( 

باید از ی طبیعت او، درواقع میعنوان شاکله فلسفههاما برای آشنایی بهتر با مارکس و ادراک مفهوم آزادی ب

سال بعد، در  سهو  کرد آغازاش را پژوهش حول پایان نامهسالگی  ۱۰ی وی آغاز کرد. مارکس در سن ادکتر ینامهپایان

به اتمام رسانید. با اینکه بررسی این پایان نامه  «ی طبیعت دموکریتوس و اپیکورتفاوت بین فلسفه»تحت عنوان  ۹۴۸۹

آل ایدهورزد و تکیه می «صرفاً به بُعد مادی»ست که دموکریتوس کالم مارکس این یدرظرفیت این نوشتار نیست، چکیده

در این امر نهفته است  استچه در اپیکور جاودانی و عظیم آن». اما دکنمیای از واقعیت ادراک «لهوه» عنوانبهرا فقط 

را برجسته  «آزادی مطلق ذهن»مارکس در اپیکور  (۸۹۴ :۹مجموعه آثار، ) «.دهدنمیکه وی شرایط را به مفاهیم ترجیح 

ص ) «.کل است طوربهعینی بررسی آمپریک طبیعت اتم، یگانه نمود عمومی و »ه برای دموکریتوس سازد در حالیکمی

گردد که می «روح اتم»و موفق به تبیین  «کندهستی انحراف حاصل می یاز روش مقیدشده»اپیکور ی فلسفهاما  (۳۳

 ناراضی فلسفه از»دموکریتوس که یک دانشمند شناخته شده بود  (۴۰ص  جا،همان)است.  «خود حرکت مطلق»همان 

 «گراییتجربه» معارض بود، شده نامیده «علم دشمن» حتی که اپیکور درعوض، «.کندمی روآوری مثبت دانش به هشد

 .دشومی «وضع موجود»نافی  ،بوده، به فلسفه رو کرده

مارکس تعارض دموکریتوس و اپیکور در اساس در رابطه بین تفکر و هستی است که در تضاد بین علیت  یدیدههب

این دو فیلسوف که علمی واحد »قول مارکس هیابد. بتبلور می «آزادی ذهن»ار، تعیین سرنوشت و با اختی «جبرگرایی»و 

کردند، در تبیین حقیقت، یقین، انطباق و پیاده کردن این علم و کلیت رابطه وجهی مشابه تدریس میهرا ب (یعنی فیزیک)

 (۳۴ص ) «.بین تفکر و واقعیت تضادی فاحش داشتند

جهان  یسازنده ترین عنصربنیادی عنوانبه «اتم»تفهیم حرکت  چگونگی در «دو گرایش»این  یندهکنتعیین یوهله

بودند،  ءدر خال هااتم ی«دافعه»و نیز حرکت  «سقوط مستقیم»ها معتقد به که هردوی آن. باایندشومیموجود نمایان 

از سقوط جبری،  «انحراف»نامد. او در این یم «انحراف از خط مستقیم»را اپیکور قائل به حرکت سومی است که آن

 تشبیه «مستقیم خط» یک به را تقدیر اگر. کندمی ادراک را «فرد»و اصالت وجود  «هستی نسبی»نفی ، «آزادی» یوهله

 .انحالل و حذف فردیت است یمنزلههب، «خط»به یک  «نقطه»اپیکور، امتداد آن  یدیدههب، «نقطه» یک به را فرد و کنیم،

دهد که دربرابر واقعیت موجود اپیکور این انحراف از خط مستقیم را بالفاصله به آگاهی فرد انسانی انتقال می

که برای اپیکور رجحان قائل است، نسبت به . اما برخالف تصور رایج، مارکس با ایندکنمیبا آن مقابله  ،ایستادگی کرده

تمجیدی  یکه نشانهپیش از آن «روشنگری» یدن اپیکور به اندیشهکند. تشبیه کروی نیز نگرشی نقادانه اختیار می

 «هستی نسبی»نظر مارکس، فردی که خود را از هاست. ب «فردیت انتزاعی»نقد مارکس از  یسویه باشد، دربردارندهتک

ه معارض انقیاد کباشد، با این «وجود درخودی ناب»یعنی ارتباط با سایر افراد رها ساخته باشد، و استقاللش درحکم 
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داند که می «اتمی». لذا مارکس روش اپیکور را است جسته «انحراف»انصراف یا  «کل هستی»هستی است، درواقع از 

  .دشومینمودار  «فردیتی منزوی»سازی در قامت سرنوشت تعیینِ ـ خوددرآن حرکت 

گاه خویش خروج کرده، عزلتاز  «فرد خودکفای خودآگاه»شود، این طبیعی مربوط می یجا که به فلسفهتا آن

جا، همان) «.خیزد، با طبیعت که ساحتی مستقل یافته است، به مقابله برمیدهکراصلی حقیقی قلمداد  عنوانبهخود را »

اپیکور است که در برابر جبر کور و جمعیت تحمیلی، در  یفلسفه «اصل مطلق»پس فردیت انتزاعی درواقع  (۳۹ص

 .ها به جامعیت نرسیده استر انسانتعاونی آزادانه با سای

خویش رسیده، و به  تأییدواقع به  یافته باشد، تنها با نفی کل جهانِ «شمولیتی انتزاعی»خودآگاهی فردیتی که 

قول هطبیعت است. ب «بودگی-نا»یا  «عدم وجود»درحکم  «عقل»جا نماید. در اینمی اقدام «انهدام واقعیت طبیعت»

 یفالسفه برخالف اپیکور لذا( ۲۱جا، صهمان) «.، آزادی از وجود است، نه آزادی در وجودفردیت تجریدی»مارکس 

 که دیالکتیکی» رغمهب و نشاندمیبر را عینیت فاقد ذهنیتی بود، ذهنی عنصری فاقد که طبیعت پرستش و عتیق عهد

هدایت نمی کند،  «عینیت»ه یگانگی با را ب «متفکر یسوژه»چشمگیر است که ی ناقضت یدربردارنده، «دارد نهفته درخود

 .باشدمند ناقضتهرچند که خود این عینیت منقسم و 

 نشاط و خودی خود، که آرامشهکند که هدف روش تحلیلی وی نه دانش طبیعت باذعان می الًآماپیکور 

آورد. اما این یست که ذهن اندیشمند، پس از آزاد شدن به انرژی عملی رو مدرعوض مارکس برآن. است خودآگاهی

ایده  یواسطههاست که هستی فرد را ازطریق ذات، و واقعیت معین را ب نقدفلسفی، خود نظری است. این  کنش»

 (۴۴جا، ص همان) «.سنجدمی

 

 نقد ادراک فوئرباخی از طبیعت

نمودار  متدز ای مغزی است که در جدایی ا«سکته» یلحاظ معرفتی، تعبیر مادی صرف از مارکس و طبیعت نشانههب

فرآیند »طور که خود مارکس نقصان تفسیر فوئرباخ از مادیت و طبیعت را به منتزع شدن از درست همان ؛دشومی

ی های حسی را جدا از ابژههاابژه»کند که فوئرباخ ابراز می «تزهایی درباره فوئرباخ»دانست. وی در مربوط می «تاریخی

 .ددانمیرا عینی ن «کنش انسانی»کند، یعنی نمیادراک  «سوبژکتیو» طوربها . لذا طبیعت ردکنمیاستنباط  «فکری

وجهی طبیعی متحد هعمومیتی نهانی و خرفت که افراد متعدد را ب»را درمنظر فوئرباخ که مارکس آن «نوع بشر»

 یواسطههب( نوع بشر) جمعیت و فردیت جااین در. است معاصری مدنی جامعه «منزوی فرد» همزاد نامد،می «سازدمی

 .رسندنمیبه تعامل  «انسانی اجتماعی»نقادانه، در ( ذهنی/عینی کنش) «پراکسیس»یک 

هگل قلمداد کردند. لذا  «مطلق یایده»تراز را همپیروان فوئرباخ مفهوم نوع بشر وی را به اوج برده و حتی آن

این » :پرسدفوئرباخی را مال خود کرده بودند، می «نانسا»که  «های حقیقیسوسیالیست»گویی به مارکس درحین پاسخ

بلکه باید از الله گوشش استنتاج گردد و یا از  شودمیاش دیده نتاریخیاست که در هستی و فعالیت واقعی  'انسانی'چه 

 ]هگل «ی طبیعتفلسفه» ۱۸۲اشاره به پاراگراف ] «؟سازددیگری که او را از حیوانات متمایز می یخصیصه
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اما درنزد  «.بردهمواره به طبیعت خارجی پناه می»کند بلکه نمیفوئرباخ با جهان معین روابط اجتماعی برخورد  لذا

درخت سیب، مانند اکثر درختان ». شودمیانتزاع نابی است که در هیچ کجا یافت ن، «غیریت»مثابه یک همارکس طبیعت ب

کنش یک  یواسطههب رواین از و شده، کاشته و آورده ما اقلیم رد تجارت یواسطههمیوه، فقط طی چند قرن گذشته و ب

 (۳۱: ۴مجموعه آثار، ) «.تبدیل گشته است 'یقین حسی'معین در عصری مشخص برای فوئرباخ به  یجامعه

 و خالقیت به انسانی، مداوم محسوس کار» به یعنی کند،می جلب «فعال یجنبه»در عوض، مارکس توجه ما را به 

هر اختراعی، هر پیشرفتی در صنعت، »شود که رو معلوم میاز این «.مبنای کل جهان حسی موجود عنوانبهتولید  این به

سازد ی فوئرباخی را فراهم میهایی که شواهد عینی گزارههارا برکنده و زمینه [طبیعیی ] تکه دیگری از این حوزه

فوئرباخ نه فقط تغییری عظیم »، دشوول انسانی لحظه ای متوقف شمچنانچه این فعالیت جهان «.دهدرفته کاهش میرفته

درجهان طبیعی را خواهد دید، بلکه بزودی به این تشخیص خواهد رسید که کل جهان انسانی و قوای باصره و حتی 

 (۸۰همانجا، ص ) «.اندشده هستی خود وی نیز ناپدید

 ماقبل «طبیعت» با و است انسان تاریخ نخست یدرجه رد وی توجه کانون که ورزدمی تأکید بارها و بارها مارکس

 تاریخ به. تاریخ علم شناسیم؛می را واحد علم یک فقط ما». ندارد سروکار خود خودیهب «ناب» طبیعی علم یا و بشری،

 جدا هم از نتوانمی را جنبه دو این اما. کرد تقسیم انسان تاریخ و طبیعت تاریخ به راآن و نگریست جنبه دو از توانمی

 (۱۴جا، ص همان) «.انسان وابسته به یکدیگر خواهند بود و طبیعت تاریخ باشد، داشته وجود انسان کهزمانی تا. کرد

ای نهادهپیشجداگانه برای هستی،  مبنایی و علم برای مبنا یک داشتن» بود کرده ابراز ترپیش مارکس که طورهمان

برد سر میهوجه با طبیعتی که فوئرباخ درآن بهیچهکه مقدم بر انسان بوده است، ب آن طبیعتی» ،هرحالهب «.استغین رود

طبیعتی »جاست که انسان همواره با اما نکته دراین «.شودمییکسان نیست، یعنی طبیعتی است که در هیچ کجا یافت ن

، و است «انضمامی»لحاظ تاریخی هه بچسازد که آننمایان می «دیالکتیک»بوده است.  روروبه «تاریخی و تاریخی طبیعی

 .هم حاوی تشابه و هم تمایز است، «تنازع»و هم  «وحدت»سازد هم شامل چه ارتباط انسان با طبیعت را تبیین میآن

بایستی تحت نظارت عقالنی افراد درآیند، بلکه این امر شامل نیستند که می «های طبیعیقدرت»این فقط 

این انجماد فعالیت »اند. شدهها پدیدار خارج از هستی آن و بیگانه نیروهایی سانهب که دشومی ای«های اجتماعیقدرت»

سر برده، از کنترل ما خارج هصورت قدرتی عینی که در ورای ما بهایم بکردهچه خود ما خلق اجتماعی، این انسجام آن

 یواسطههکه بتازمانی «است.ل تاریخی تاکنون ترین عوامل تکامشده و انتظارات ما را باطل کرده است، یکی از مهم

که فعالیت انسانی وقتی تقسیم کار بین منافع عام و منافع خاص در درون جامعه گسست وجود داشته باشد، و لذا تا

که تحت کنترلش باشد، او جای آنهگردد و بکنش خود انسان به قدرتی بیگانه و معارض وی تبدیل می»داوطلبانه نباشد، 

 (۸۳جا، صهمان) «.کشدرا به بردگی می

سازی تعارضی که در درون خود برطرفبدون  «طبیعت»و  «جامعه»بنابراین، برنهادن یک دوگانگی ذاتی بین 

ای که گویی فاقد تعارض است، حوزه عنوانبهیابی در آن و پناه «طبیعت»اجتماع وجود دارد، و سپس کمک طلبیدن از 

 :داردطور که خود مارکس ابراز میکند. همانرا اسرارآمیز می نگرش به انسان و طبیعت
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طور بود. همینده کربخواند دالیل خیلی بهتری ارائه  'جنگ همه باهمه'اثبات  یکه طبیعت را حوزههابز برای آن»

گسست داند؛ هگلی که در طبیعت یک می متصل او[ فکری] ساختمان به را خود ما 'سوسیالیست حقیقی'هم هگل که 

خداوند نامیده بود. پس از  انضمامیرخوت ایده مطلق دانسته و حتی حیوان را عذاب  یرا دورهاستباط کرده بود و آن

دهد، و پوشاند، با آگاهی انسان نیز همین کار را انجام میای مرموز میکه سوسیالیست حقیقی ما طبیعت را در پوستهآن

امور  یکه نمود آگاهی، بازتاب فکری نیتی پاک دربارهسازد. البته وقتییز مبدل میاین طبیعت اسرارآم ینهییرا به آآن

ای تبدیل خواهد شد که طبیعت در آن نهییانسانی را به طبیعت تعمیم داده باشد، بدیهی است که آن اگاهی صرفاً به آ

گسستی که در در  -الغا کند  را سستگ آن خویش یحیطه در بایدمی 'انسان' که امر این مشغول مداقه کردن خود است.

مفعولی که در آن طبیعت نسبت به  ینهییآ عنوانبهاز طریق استناد به انسان  -درون طبیعت ناموجود مفروض شده بود 

صرفاً  یوارهیک اندام عنوانبهتر از طریق استناد به انسان طور که پیشرسد؛ درست همانیابد به اثبات میخود آگاهی می

 (۸۳۳ص  جا،همان) «.عی به اثبات رسیده بودطبی

هیچ انتظاری نمی رود که نسبت به  اساساً هاآن از که ستاین حقیقی هایسوسیالیست درمورد مارکس آخر کالم

، قادر به ندهستها پیروانش دیالکتیک هگلی، برخوردی انتقادی داشته باشند چرا که خود فوئرباخ فیلسوف که آن

ی مارکس، حتی در یک پاورقی، هااز آن پس دیگر هیچ اثری از فوئرباخ در نوشته (۴۳۰جا، صهمان) «.انجامش نگردید

به انگلس  ۹۴۲۴ژانویه  ۹۹تاریخ های است که بنامهبرد، در بعدی که مارکس نام فوئرباخ را می یتوان یافت. دفعهنمی

اوین بودم، متوجه شدم که دورینگ یک فیلسوف کبیر که مشغول ورق زدن عندرحالی [بریتانیای ]من در موزه » :نوشت

. لذا باران این استهگل  'طبیعی غیر'[ دیالکتیک]مقابل  یاست چراکه دیالکتیکی طبیعی را به نگارش درآورده که نقطه

ن بابت بیش نیست. وجدان فوئرباخ از ای 'سگی مرده'کنند که دیالکتیک هگلی این عالیجنابان در آلمان تصور می !هااشک

 (۴۱۰ :۸۱مجموعه آثار، ) «.بار سنگینی را بردوش دارد

 

 

 ۴۴۱۱فلسفی  -ی اقتصادی هانوشتهدست

اند. تاریخعزیمت و نیز ماحصل حرکت  ینقطه، «سوژه» عنوانبهمارکس هم مواد و مصالح کار و هم انسان  یدر اندیشه

چیزی  تمامیت تاریخ جهان»نوینی است که برایش  مالًکا هگلی برای وی مشهود کرده بود ظهور انسان «نفیِ نفی»چه آن

. نامید «تاریخ معمای» حلراه رااین مارکس «.نیست مگر تولید انسان توسط کار انسانی، و پیدایش طبیعت از برای انسان

رسیده و کل  انجامه؛ بازگشتی که آگاهانه ب(یعنی انسانی) اجتماعی موجودی مثابههب خویشتن به انسان کامل بازگشت»

 (۱۱۲ : ۳مجموعه آثار، ) «.گرددثروت تکامل پیشین را شامل می

فعالیت  او ،اندخوانده «گراعمل» را مارکس و هداد رواج پسامدرن هایگرایش و شده روز مد که اینظریه برخالف

سازد. دراین منظر، برطرف می انسان را تأییدبخشی و عینیتکرد که ستیز بین خود چیزی ادراک میمثابه آنهانسانی را ب

ورزید که مارکس اصرار می «د.کنمیکل طبیعت را بازتولید »کنند، انسان برخالف حیوانات که صرفاً خود را تولید می
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آزاد  یتولیدگر است که از چنان نیاز کند و موقعی حقیقتاًکه از نیاز جسمی فارغ باشد نیز تولید میانسان حتی هنگامی»

 (۱۳۴جا، ص همان)باشد. ده ش

 عمل برنشاندناین »بخشی انسان توسط این فعالیت آزاد، بدین باور بود که عینیتهذا وی در وارسی خود مع

نیز ها نآرو کنش هایی عینی است که ازاینی ذاتی توانمندیسوبژکتیویتهی چنین روندی است. این سوژهنیست که 

سقوط  خلق ابژه یبه حیطه 'کنشی ناب' یین موجود عینی از عرصهپس در عمل برنهادن، ا …باید عینی باشدمی

 «.یک موجود عینی و طبیعی عنوانبهاوست؛ مؤید کنش او  عینیکند. برعکس، محصول عینی اش صرفاً مؤید کنش نمی

 (۳۳۲جا، ص همان)

آلیسم و هم از ماتریالیسم ایده هم از»نامید که  «ناتورالیسم یا اومانیسمی پیگیر»اش را فلسفهروست که وی هم ازاین

 کمونیسم» مارکس منظر در( جاهمان) «.هاستبخش هردوی آنوحدتحقیقت  یمنزلههمتمایز بوده و در عین حال ب

 شکل کمونیسم. است انسان احیای و آزادی تکامل بعدی یمرحله در ضروری و بالفعل فازی لذا و نفی، نفیِ وضعیت

 یاش مقصد تکامل انسان، شکل جامعهچنینیبالفصل است. اما کمونیسم در صورت  یهآیند دینامیک اصل و ضروری

به ظهور  «اومانیسم مثبتی که از خود شروع کرده باشد»است که  «ایواسطه»تنها از پس رفع چنین  «.انسانی، نیست

یعنی ناتورالیسم  -بیعت احیای حقیقی ط -وحدت کامل انسان با طبیعت »رسد. در چنین وضعیتی، اجتماع درحکم می

 «رهایی یکایک افراد»صورت، آن در (۱۱۴جا، ص همان) «.طبیعت است ییافتهفعلیتانسان و اومانیسم  ییافتهفعلیت

 .«ندشوی زمین برخوردار کل کره یجانبههمهمندی از تولید بهرهظرفیت »ها از آورد که انسانوجود میهبرا نآامکان 

 یشود. ولی کل جملهقول مینقل در همه جا مرتباً «،انسان است غیرارگانیکطبیعت اندام »که  مارکس یاین گفته

پیوند جسمی و روحی هستی انسانی با طبیعت، صرفاً »افزاید که ، زیرا مارکس بالفاصله میدشومی گوییبازندرت هوی ب

واسطه بی طوربه انسان»گوید که مارکس میاین بنابراین، با (۱۳۴ص ) «.بدین معناست که طبیعت با خود پیوند دارد

 انسانی طبیعی موجود یک او. نیست طبیعی موجود صرفاً یک انسان اما» که دهدمی ادامه «،است موجودی طبیعی

عینی و نه ذهنی به شکل کافی و مستقیم  طوربهطبیعت نه  …عبارت دیگر، او موجودی برای خویش استهب …است

 باید می» که نامدمی «نوعی موجودی» را انسان مارکس که جاستدراین «.است قرار داده نشده سانیاندراختیار موجود 

 (۳۳۲جا، صهمان) «.خویش تصدیق و نمادین کند دانش در هم و وجود در هم را خود موجودی، چنین عنوانبه

است. رویارویی مارکس با ده شتوار بر بستر تاریخ بالفعل اس مالًفوئرباخ، مفهوم مارکس کا «نوع بشر»اما برخالف 

کند، ای که به خود استناد مینفی مثبتهگل با درک مفهوم »برای وی مستدل ساخته بود که  ۹۴۸۸دیالکتیک هگلی در 

 این وی کهاین با «د.کنمیانسان ادراک  خودزاییمثابه کنش هکار را ب»لذا هگل  «.به ازخود بیگانگی انسان پی برده است

 ینتیجه و هگل "پدیدارشناسی" دستاورد ترینبرجسته» است، کرده محصور انتزاعی تفکری در را یخیتار حرکت

الب قدر  بخشیعینیتخود و  خودآفرینی، همین حرکت مطلق»برای هگل  که است این در «نفی دیالکتیک - اشنهایی

است که خویشتن را هدف خود قرارد است. لذا نمود فرجامین هستی انسانی  سازیغریبهـ خود و  ازخود بیگانگی
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  (۳۸۳جا، ص همان) «.داده باشد

و یا  «حرکت مطلق شدن» گروندریسهانسان بیان شود، و چه در  «خودزایی»فرآیند  عنوانبهچه این حرکت مطلق 

 از جیخرو راه واحد آن در هگلی نفی نفیِ شود، نامیده «دارد خود در پایانش را که انسانی توانمندی» سرمایهدر 

 جا، صهمان) «.برددرون خود فرو میهبحرکتی است عینی که بیگانگی را »که  استکردن آن  رفع و انسان، بیگانگی

۳۸۹) 

 بدیع مفهوم بار نخستین برای که است ۹۴۸۸« هگلی دیالکتیک نقد» یرساله همین در مارکس که کرد کیدأت باید

جا که دهد. ازآنپرورش می «کاالیی وارگیبت» عنوان زیر« سرمایه» کتاب در سپس که کندمی گذاریپایه را «تیئشی»

است، بازبینی اجمالی مفهوم آن ه شدنهادین  «وارگیبت»ناپذیر بین انسان و طبیعت در این جبران رفع گسست ظاهراً

 .کندپیدا می ضروریاهمیتی 

 

  



01 
 

 کاالیی وارگیبت

 ییعنی یک ماده، «شیئ»جاست که یک است. در آن مارکس متد نمود ترینمتراکم ،«سرمایه»فصل نخستین جلد یکم 

د شومیالعاده ای برخوردار خارقاش، از چنان شکل طبیعیخصوصیات جسمی و  یهمراه کلیههمصرف بقابلمحسوس 

بین  نشانگر گسستی «ناب»جا، صفت این کند. درتعریف می «اجتماعی ناب»که  «ماورای طبیعی»را نه فقط که مارکس آن

کرده و به  «دیالکتیکیاژگونگی و»ها را دستخوش یک هستی طبیعی و اجتماعی است چراکه روابط اجتماعی بین انسان

ها. این مستقیم اجتماعی بین محصوالت فعالیت بارآور آن یاست؛ یعنی به رابطه کردهمبدل  «ارزشی» ییک رابطه

وجهی هشده است، ب «زداییانسان» و «زداییطبیعت» آن از که تاس اجتماعی یرابطه یک یا ،«اجتماعی شیئ»معرف یک 

 .سازدنمایان می «دهکرضرورتی بدیهی که طبیعت تحمیل » عنوانبهکه یک شکل معین تاریخی را 

ه ساخت «ناممکن»ها را ی ملموس تالش انسانهافرآوردهادراک حسی  «میزآاسرار»صورتی هکه ب «یافتگیتیشیئ»این 

مارکس  «.روابط مادی بین افراد، و روابط اجتماعی بین اشیا است»بخشیده، در واقع معرف  «استعالیی»هیبتی ها و بدان

 .«خوانمکاالیی می وارگیبتاین آن چیزی است که من » :گویدمی

که صورتی در «،کندسان قانون قهری طبیعت تصریح میهخود را ب» الزم جتماعاًکار ا، «مرموز»در این شکل 

اجتماعی  «خصلت عجیب»در  وارگیبتاین  «ءمنشا»ایفا نکرده است.  «پیدایش ارزش مبادله»هیچ نقشی در  «بیعتط»

که زندگی خودپوی خویش را دارد تفویض  «موجودیت مستقلی»به اشیا  اًظاهرآن بوده و  ینهفته است که تولیدکننده

ی ا؟ به بیان مارکس، کاری که از محتواست «ارزشی شکل» یگونه فعالیتی است که پدیدآورندههکرده است. این چ

 .درآمده باشد «انتزاعی»صورت کار عام هو بده شخود تهی  یجانبههمهمعین، مفید و 

شان به یک مخرج مشترک، برابرسازی انواع بسیار ناهمگون کار در اثر تجرید از خصلت نابرابرشان و یا تنزل دادن»

از کجا ناشی شده است؟ و  «سحرآمیز»این خاصیت  :پرسداو سپس می «.کاری انسانیعنی مصرف کردن تجریدی توان 

 .«شکل این خود از»دهد که پاسخ می درنگیب

و کار  شخصمش به کار اکار، و تفکیک ی«دوگانه»از طریق تفهیم خصلت  «تیئشی» از رمزگشایی از پس مارکس

کند که سازد و ابراز میجدا می «کار مثبت»از  «واحد مشابهی دارد عنصر»را که  «کار منفی»، درعین حال )معین( انتزاعی

ضرورت ازلی »سان یک هو بشود میهای اجتماعی بندیکار مثبت، شرط ضروری تولید بوده و شامل تمامی صورت

 تشکیل «عنصر دو» از مصرفی مواد تمام مارکس، باور به. کندمی تنظیم را طبیعت و انسان بین مادی تعامل ،«طبیعت

 .ای مادینهادهپیشمفعول و  عنوانبهو دیگری طبیعت  «سوبژکتیو»فاعل یا عامل  عنوانبه کار یکی اند؛شده

د. کار انسانی خود داروامی «حرکت»کرده و به  «زنده»را  «مرده یماده»است که  «دهندهشکل»کار، فعالیتی 

 که است بدیهی «.شودمی داده یاری طبیعی نیروهای توسط تباًمر» بخشیدنشکل درحین و «کندنحوی طبیعی عمل میهب»

 هایمارکسیست از را مارکس فقطنه که است کلیدی اینکته این «.نیست مادی ثروت ءمنشا تنها کار» مارکس، نظر در

کل زمین حائز جا جوامع اشتراکی و از آن اببرخورد او  یدر ارتباط با نحوه صاًخصو بلکه کند،می متمایز خود از بعد

 است.اهمیت 
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تنها زمینه و عوامل مادی را فراهم نه که است «تاریخی کارگاه عظیم»ی زمین یک مارکس، خود کره یدیدههب

است.  «شرایط عینی کار» یدهندهتشکیلمثابه ابزار کاری، درمجموع هاش بیافتهتعمیمهمراه شکل هسازد، بلکه بمی

سوژه انسانی هدایت شده و تحت نظارت اوست به اوضاعی  یواسطههاز وضعیتی که ب غیریت یافتن این شرایط عینی

بندی عظیم خودکار مبدل ساختمانای در یک مهرهکه نمودی خودمختار یافته، از کف وی خارج شده و او را به 

به انقیاد کشیدن انسان و سازد. لذا رحمانه از طبیعت عجین میکشی بیبهرهسازد، استثمار انسان از انسان را با می

 .اندبودهواحدی برخوردار  یطبیعت، همواره از سرچشمه

حاکمیت  «زنده»مستقل، بر کار  ظاهراً و خودکار آالتماشین گسترشروبه و عظیم پیکر در «مرده» کار کهوقتی

قوانین » یواسطههت گرفته و بنیروهای مولد اجتماع از خود انسان سبق یناهنجار مجموعه یکه توسعهداشته باشد؛ وقتی

اش در تخریب طبیعت، تجریدیدر این سیمای  «انسان»باشد، مقصر دانستن ه گرفتخدمت ههمگان را ب، «ذاتی خود

شده، و در یک اوضاع یئعام، بلکه انسانی محصور در دورن روابط شی طوربهای خالی از مفهوم است. این نه انسان گزینه

جای فاعل و مفعول عوض شده  هکبار آورده است. وقتیهفجایع اکولوژیکی عصر حاضر را بکه  استمعین تاریخی 

 الًآمجز اضمحالل طبیعت و هدیگری ب یل یافته باشد، نتیجهتنز «یافتهشخصیت یماده»باشد، و منزلت انسانی تا حد یک 

 .آوردنمیحتی انقراض نسل بشری به بار 

 

 

 ی و گذار به آیندهدارسرمایهپیشاهای بندیصورت

 و ی را نیز ارزیابیدارسرمایهپیشاکالبدشکافی عصر معاصر، روابط  حین در ،«سرمایه»مارکس درهمان فصل نخستین 

خود روشن  ینوبهههای تاریخی، بکردن این دوران «یادآوری». دکنمیها را بررسی و مفهوم آن «خصلت تاریخی»

سوی اجتماع هاندازی است بچشمگذشته نیست بلکه  «بندیجمع» رایبصرفاً  سازد که بازتاب آن اشکال در تفکر،می

با م یسمتابولبرداری از فناوری و بهرهروش توسعه و ، «تولیدکنندگانی که آزادانه به تعاون رسیده باشند»ای که در آن آینده

 .اندکردهوجهی عقالنی تنظیم هخویش را نیز ب «طبیعت غیرارگانیک»

ها و نشینی جنگلعقبی طبیعی، هاهمه چیز، از جمله آب و هوا، خاک، بیشه یمارکس دربردارنده یافق اندیشه

شناس آلمانی، زمینهای مارکس از کتاب نگاه کنید به برداشت)ها در یونان، بین النحرین و ایران بود. گیری بیابانشکل

خاستگاه یک »سوی هگذشته و حال همواره ب یجانبهمههموشکافی  مارکس، درنزد (۴۴۴ :۸۱کارل فراس، مجموعه آثار، 

ی زمین توسط افراد مالکیت خصوصی کره»نظر چنین خاستگاهی، ممتمایل بود. از  «شکل اقتصادی عالی تر اجتماعی

همان اندازه احمقانه است که تملک یک انسان توسط انسانی دیگر. حتی کل یک اجتماع، یا حتی یک ملت و حتی هب

را درشرایطی باید آناند و میزمینو دارندگان ن اساکنها صرفاً ی زمین نیستند. آنجوامع موجود، مالکان کرهمجموعه 

 (۱۹۹ :۳سرمایه، ) «.های بعدی منتقل سازندتر به نسلبهبودیافته

برد، را از بین میی آنان هاتنها نیروی طبیعی موجودات انسانی و توانایینهبه کشاورزی، آن  ی و انکشافدارسرمایه
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ما درعوض رفتاری عقالنی و آگاهانه »سازد. خیزی طبیعی خاک را فرسوده میمستقیم حاصل طوربهبلکه همچنین 

های نسل یشرط جدانشدنی هستی و بازتولید زنجیره عنوانبه، و مییدادارایی اشتراکی و  عنوانبهنسبت به زمین 

که آزادانه متحد  تولیدکنندگانی (۱۸۱ص  جا،همان) «.یمای زمین مواجههای کرهکشی و اتالف توانمندیبهرهانسانی، با 

انسان و زمین را برمبنای عقالنی احیا خواهند ساخت؛ پیوندی که دیگر با وساطت  یپیوند صمیمانه»شده باشند، 

بستان نبوده و ازطریق  ـبده  یمالکیت استقرار نیافته است، چرا که زمین دیگر ابژه یسروری و بندگی و افسون مسخره

 (۳:۱۲۴)مجموعه آثار،  «.به تصاحب شخصی انسان درخواهد آمد آزاد، بار دیگر حقیقتاً گیریبهرهفعالیت آزاد و 

منزلگاه نورانی »کند. برخالف نمیبین انسان و طبیعت حذف  ینشینی را نیز از رابطهاجارهمارکس زمین اجاری و 

 «ی زمینخاطر حق زندگی کردن بر روی کرههب»از بخش دیگر حاضر بخشی از اجتماع  یه، در جامع(آشیل) «پرومته

کشی مالکان از سطح و اعماق زمین و نیز بهرهعام شامل حق  طوربهطور که مالکیت زمین درست همان»گیرد. خراج می

 (۱۰۴ :۳سرمایه، ) «.گرددطریق حفظ و پرورش حیات میآسمان، و از آن

آمیزی بخشی به جدایی شهر و روستا، یعنی با بازیافت و همپایانو ، «الکیت از سلب مالکیت کنندگانسلب م»با 

 منزلگاه مثابههب زمین» از کارگران راندن مندی از فقر در شکل اجاره خانه وبهرهترین نوع شنیعفعالیت اشتراکی و جامع، 

 فرآیند در ناپذیرجبران گسستی تشدید باعث که کندمی ایجاد ار شرایطی» کالن کشاورزی. رسدمی پایان به نیز «عمومی

 یکه توسط قوانین طبیعی خود هستی برقرار شده است. نتیجهمی سمتابولیگردد؛ می اجتماعی مسمتابولی یپیوستههمهب

 (۱۸۱جا، صهمان) «.خیزی خاک استکار تخریب حاصلاین

موجودیتی انتزاعی و بیگانه،  عنوانبهاز جامعه  «وارشنقطهانزوای »ابر فرد دربر یجانبههمهبا درنظر گرفتن تکامل 

های هایی که مثل کموناند و چه آنرفتهها که از بین چه آن - «های بدویکمون»ی تعقلی مارکس درمورد هابازتاب

 وحدت»نگر چگونگی احیای که بیا «شرایط اصلی تولید»نه فقط نشانگر  -دادند حیات می یدهقانی روسیه کماکان ادامه

 (۸۴۱گروندریسه، ص  )بود.  «ها با طبیعتآن ستیمتابولی یانسانیت زنده و فعال با شرایط طبیعی و غیر ارگانیک مبادله

 هر تحت تولید( جاهمان) «.هاستجدایی این شرایط غیرارگانیک هستی انسان از هستی فعال آن»ف سرمایه، معرّ

 در بلکه یابد،نمی عینیت خود طبیعی درکیفیت فرد» موجود، مناسبات در اما. است فرد بییاعینیت معنیهب شرایطی،

 (۱۳۲جا، ص همان) «.نسبت به وی وجودی خارجی دارد حال درعین که رسدمی عینیت به اجتماعی کیفیتی

ت عینی بشریت با مستلزم وحد، «به بار نشاندن محتوای کامل انسانی»، «سازی کاملتهی»جای این هب رو،ازاین

، «خاطر تولیدهتولید ب»عوض ه. وقتی باستاش با اجتماع آمیختگیشرایط مادی و طبیعی تولید و نیز بازیافت فرد و 

کارگاهی »صم ادراک نشده و به اسان طبیعتی بیگانه و خهموجود انسانی به هدف تولید تبدیل شده باشد، کل زمین نیز ب

 (۸۳۹جا، ص همان). دشومیتبدیل  «و خاستگاه مشترک اجتماع پایگاهآورد و نیز به م میکه وسایل و مواد کار را فراه

درک »فرد با طبیعت، و نیز برای  «آلایدهواقعی و »ی مارکس برای تقدیر کردن از شمولیت روابط «گروندریسه»

نوینی را فراهم  یزمینه (۴۸۱ص ) «اشواقعیاندام  عنوانبه، و تشخیص طبیعت فرآیندیک  عنوانبهتاریخ انسانی 

و بیان مشخص روابط کمونهای موجود  بررسیتازگی داشت،  آخر حیات مارکس کامالً یچه در دههساخته بود. اما آن
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 یبندی تضادمند توسعهها را ملزم به گذار به صورتکه آن، بدون آناستمبنایی برای احیای آن جوامع  عنوانبه

 .ی کنددارسرمایه

ای انتقادی مارکس درمورد جوامع باستانی، برای وی مسجل ساخته بود که خود اجتماع اشتراکی، مبنای هپژوهش

 عنوانبهی را دارسرمایهرو مارکس روابط . ازایناستانسانی هدف نهایی تولید  یتولید هستی بوده و بازتولید این جامعه

 .کردنمیروهای مولد جامعه ارزیابی ضروری انکشاف نی یجوامع و مرحله یقانون عام توسعه همه

تواند نمیشده، دیگر  روروبه خودش با بحراننی رودخصوص درشرایطی که تعارضات هاین مناسبات اجتماعی، ب

تولید  یضرورت طبیعی و حوزه یحیطه ورایدرنظر گرفته شود. در  «فرد یجانبههمهامکان تکامل »پایه و اساسی برای 

هدف غایی، »ای که درآن عرصهنامد؛ می «قلمرو حقیقی آزادی»را ای است که مارکس آنعرصهآن، معنای اخص همادی ب

 (۱۴۱ : ۳سرمایه،  ) «.استهای انسانی مندیتکامل خود توان
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