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 پیشکش کارگران هفت تپه و فوالد اهواز

 

 گفتارپیش – ۱
اه گهلچجا که من آن از اما. اوست "نظام سوسسولاسلیو     " ی ارزش مارکس مبنایی آقای واگنر، نظریهبه دیده»

   «ام، این از تخلالت واه  واگنر است.نیاخ ه "نظام  سسسلاسلی  " گاههلچ

 (۴۲:۱۳۱مجمسعه آثار، ) ۱۸۸۱وسف واگنر، های  در مسرد آدیادداشت مارکس،

 
 

ه ثمری اسووت کی آینده کار ب گلری جامعهاسبقاز همان عنفسان جسان  پ  برده بسد که طراح  و  مارکس کارل

ای به آرنسسد در نامه ۱۸۲۳ای به بار نخساهد آورد. او درسال ی فاضله، ن لجهمدینه وجز جماد فکری و ناکجاآباد 

« ی چلزهای مسجسد اسووت.ی همهرحمانهنقد ب » ی ماعسض سوواخ مان آینده، وفلفههرده بسد که بروگه عنسان ک

هم در  «نقد» ،«(سرمایه»فرع   عنسان« )سلاس  اق صاد نقد» تا «هگل حق یفلیوفه  نقد» از (۳:۱۲۴مجمسعه آثار، )

که این نقد در نزد اما این .بسد ی مارکساندیشه اسواسو    رکن همساره ی عمل ،ی نظری و هم در عرصوه عرصوه 

مارکس چه معنا و مفهسم  دارد خسد مسضسع  است که درملان پلروان او تعابلری م فاوت و ح   م ناقض داش ه 

 است.

، «باخی فسیردربارهتزهای  » اس ناد به با گاه ما، عصر در ویژههب مارکس، از پس هایمارکیولیت  از بیولاری 

سفان تاکنسن فللی» که مارکس اعالم کرده بسدرا برطرف شوده انگاشو ند. این   ، آنبدون واقعلت یاف ن نقدِ فلیوف 

افت. فاهر انقالب  دگردیی  یای به، به ک لبه«آن اسوت  تغللربر سور   میولسه که اند، حال آنجهان را تعبلر کرده

 الح درعلن !ه بسدکرد تلف «سرمایه» گسی  مارکس پس از این گف اورد، چهل سوال تمام وقت خسد را در نگارش 

 خلصتش گاه  کردند، پافشواری  «پراکیولس » ها که با تسسول به همان تزها برروی مارکیولیوت   از برخ  ح  

، به منظسر (سسبژک لسی ه) «ذهنلت» یا «ی فعالجنبه» گرای  ناب و برجی ه کردنعلنلت از مارکس نقد که ندادند

 مان عمل  ان قادی بدان معنا نلیت که عملأبر کنش تس م حد کردن علن و ذهن برای یک شروع تازه بسد. تکله

 عد عمل  است.عد نظری و یا تفکر بری از بُانقالب  فاقد بُ

دک رای مارکس تاحدی ما را به روشن کردن این مسضسع یاری دهد.  ینامهشاید بازگسی  گف اوردی از پایان

رسلده  لای که درخسد به کمارسد که فلیفهفرام  دارد که در تاریخ فلیفه نقاط عطف جا ابراز م مارکس درآن

اما خسدِ کنش فلیوف ، نظری اسوت. این نقد است که وجسد فردی را با   » آورد.م اسوت به سوسی جهان خارر رو  

گشووایشوو   یطرح چنلن مفهسم  از نقد، نقطه (۱:۸۱مجمسعه آثار ) «سوونجد.جسهر و واقعلت خاص را با ایده م 

درشووکل عقالن  » ی نقد دیاسک لک جا آهنگ دوگانه. دراین«سوورمایه» د سوولاسوو  دراسووت به روی نقد اق صووا

چرا که هر شکل  چه هیوت، در آن  واحد به معن  تشخلص نف  و انهدام آن است  درحلن درک مثبت آن» ،«آن

نقاد و  را که ذاتاًچ …کندم را نلز درک عد گذرای آنرو بُایناز ای را سلال و م حرک دانی ه ویاف هتکامل تاریخاً

 (۱:۱۰۳ سرمایه« )انقالب  است.
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س  اداق ص بسرژوای  علم نقد درحلن مارکس «سرمایه» که ادعاست این ساخ ن می دل حاضر نسش ار معضول 

داری را نلز به تصسیر ی پیاسرمایه، بلکه مبان  نظری جامعهسوازد م  (aughebung) را مرتفعنه فقط آن اسو ، 

ان چنلن به معنای ساخ م ریزی ارکان فلیوف  اج ماع آینده ابداً پ  که کرد تلکلد دوباره یدبا جا م  کشود. هملن 

 او به «پسزی لسییت» ، محافل«سرمایه» کند، پس از ان شارگسنه که خسد مارکس عنسان م ای نلیوت. همان جامعه

ظلر اگسسوووت ن) های آیندههوای  برای آشووونزخانه بوه عسض نگوارش دسووو سرعمول   » کوه  گرف نود  م  خرده

اسفعل های بی دادهتحللل نقادانه به محدود دیگر سووسی از و "م افلزیک " سووسی  از اق صوواد به برخسردش ،(تنکس

 (۹۹، ص جاهمان) «است.

 .دش اق صاددانان سرگلجگ  باعث (۱۸۸۱) ان شارش که اسوت  م فاوت  و بدیع اثر چنان «سورمایه » درحقلقت

اد تجرب  )آمنریک( اق صووبا معلارهای  تسانم ن را اثری چنلن که بسد آن گرننشووا آنها م ناقض کامالً هایواکنش

 و «انهبلنواقع» ، هم«تحللل » هم و «قلاس » آن اثر را در آن  واحد هم تسانم گسنه هسنجلد. چ کالسلک سولاسو   

 از هک گرفت خرده «سوورمایه» به تسانم ناملد؟ مگر  «ماتریاسلیوو  » هم و «آسلیوو  ایده» ، هم«م افلزیک » هم

 است؟ «گری هگل سفیطه» سس دیگر از و است تجرب  و مادی امسر در حرکت آزادی فاقد سسی 

 کداملن د؟باش داده پلسند طبقات  مبارزات با را سلاس  اق صاد که دارد وجسد دیگری اثر «سرمایه» آیا به جز

گذارد مسرد و نلز مردم جسامع اس عماری م  رگری کاطبقهی که بر تلثلر پرتس در را اق صادی مقسالت یکایک اثر

 یمقابله و درگلری کار، روزانه کردن کستاه برای مبارزه به «سوورمایه» بررسوو  قرارداده اسووت؟ بخش اعظم  از

له تاریخ از جم) تاریخ. است شده داده اخ صاص کار تضادمند فرآیند و کارخانه «روح اس بدادی» کارگر با ماشلن،

، قانسن و تاریخ تکامل آن، انقالب و اق صوواد همگ  در یک کل جامع و (ن روپسسسژیآ) شووناسوو نیووانا، (تکنسسسژی

م  که کند، هنگاطسر که خسد مارکس بلان م اند. همانتنظلم، ترکلب و نقد شده ،اسعادهانضمام ، در این اثر خارق

 سضسع تحقلق و بررس  شسد و سنسکه هی   یک ماین جامعلت انضومام ، گردآوری و عرضه گردد، یعن  وق   

روبرو  ریخ هممکن اسوووت چنلن بنماید که با سووواخ مان  ازپلش» ، بازتاب بلابد،«ایده» تعقل ، در یدر عرصوووه

 (۱۰۴ ص ،جاهمان« )هی لم.

ه لم با مارکس هم صدا شسیم کتسانم  دهلم، قرار قضاوت مسرد را «سرمایه» بنابراین چنانچه با چنلن نگرش 

، ص جاهمان) داری به پایان رسووولده اسوووت.مناسوووبات سووورمایه عنسان علم هق صووواد سووولواسووو  بو  دوران ا

ی نسین فکری است که اب دا و ان هایش رهای  همنظسم یک که جدید «علم» یک نه ده،شو  آن گزینجای آنچه (۹۱

 ی مادی است.خسدمخ ار جهان مرده هدف و فاهراًی روند ب کامل جامعه بشری از زیر سلطه

 
 

 کنیم؟ آغاز کجا از - ۲
یک  یحاضر است  چرا که یک آغاز مسقع  نسین است که درخسد نطفه اری گف میولسه دشوسارترین   آغازی نقطه

ی جامعه ی، ارتباطش با انیووان، با پلدایش، تکامل و آینده«کار» ی این نسییوونده،دیدههپایان را نلز حمل کند. ب

زند. کار، چه در شکل عام آن که شامل نهر اندیشگ  مارکس را رقم م ی سو ای اسوت که شواکله  بشوری، مقسسه 
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 ویژه در روابطههای مخ لف تاریخ ، بگردد، و چه در اشووکال معلن آن در صووسرتبندیی جسامع انیووان  م کلله

 .است «ضرورت و آزادی» داری، کللد حل معمایسرمایه

آن کنش، انیووان ی واسووطههب که فرآیندی عت نخیووت، کار فرآیندی اسووت بلن انیووان و طبل یدر درجه

و  ای که به اندام خسدش، به دستکند. انیوان نلروهای طبلع  تنظلم م  وسواطت و  را طبلعت با خسدم ابسسلیوم  

د از هایش باشاندازد تا مساد و مصاسح طبلعت را به وجه  که مناسب نلازمندیسرش تعلق دارد را به حرکت م 

وی طبلعتِ بلرون از خسدش، هم ر ی این کنش انیوووان  برواسوووطهی این حرکت، بهواسوووطهآن  خسد کند. او به

ها های خف ه در درون طبلعت را بلدار کرده و به آندهد. او تسانمندیطبلعوت و هم طبلعوتِ خسدش را تغللر م   

 (۴۸۳ص جا، همان) بخشد.فعللت م 

ت دسهای بشسد. در ان های فرآیند کاری ن لجهز م ی انیوان با کارش، ارتباط  اسوت که از ذهن آغا  رابطه

تنها نه انیان (۴۸۲).است داش ه «حضسری ایده آل» رواینآید که از اب دا تسسوط تسسلدکننده تصوسیر شوده و از   م 

ه سازد. او نیبت ب، بلکه همچنلن در آن مساد اهداف خسیش را محقق م دهدم صسرتبندی مساد طبلع  را تغللر 

ای ی او را نلز چنلن هدف و ایدهی کنشوگری اوست. اراده ی شولسه آگاه  دارد. آن هدف، تعللن کنندهآن هدف 

ه هرچه او نیووبت ب» :ی مارکسی هدفمندی اسووت. به دیده. کل فرآیند کاری نلازمند چنلن ارادهکندم تعللن 

ال عنسان روهتر از آن بو هرچه کمراینتری داش ه باشد، و ازی کمش عالقهای تحصلل کردنسورشت کار و نحسه 

 (۴۸۲) «شسد.تر م اش اجباریهمان نیبت ملزان تسجهاش سذت ببرد، بههای جیم  و فکریآزاد تسانمندی

 دوم، کار  خسدِ یعن  هدفمند، کنش یکم، :کندم بخش تقیلم  سهرا به  ی فرآیند کاریعناصر ساده مارکس

وسایل کار یا ابزار تسسلد. در فرآیند کاری، کنش انیان  با وساطت وسایل کار، ، سسم و کار  مصواسح  و مساد یا ابژه

ر صسرتبندی ی تغللواسوطه هی این فرآیند محصوسس  اسوت که ب  . ن لجهکندم ی کار را با نل   قبل  دگرگسن ابژه

بژه به یابد و ار علنلت م کا شسند وووو. کار و ابژه اش باهم آملخ ه م کندم ی کار، نلازی انیان  را برآورده ابژه

. دراین ی ثابت فرآیند کار استی فعال، شکل ناآرام یا ذهنلت، و ابژه مفعسل و جنبهشسد. کار، جنبهکار گرف ه م 

 این. است آن وجسدی پلشلن شکل نف   یعن  «وجسدِ تعلن یاف ه» ، و محصسل،«بسدن»، ابژه در حکم«شدن» فرآیندِ

شسد. این ی مصورف بارآور انیان ، دوباره نف  م  ی یک کلفلت اسوت که به واسوطه  دهیاف ه دربردارنتعلن وجسد

شدن  او  و تصدیق انیان و برای خسد تلیلدی فان ، مسجب کران است که با جذب ابژهفرآیند نف   نف ، حرک   ب 

 گردد.م 

 ده، آن مردگان را بلدار کندباید این اشلا را تصاحب کرکار زنده م » :کندم طسر که مارکس تصوریح  همان

د. آن اشلا در آتش کار گداخ ه شده، جذب کنهای مفلد مصرف  تبدیل و آنان را از یک امکان  صورف، به ارزش 

که مسجب کارکردی مناسب با مفهسم  شسندم ای آغش ه ی آن گردیده و با چنان انرژی حلات وارهبخش  از اندام

ر عنسان عناصهوس  م ناسب با یک هدف و ب شسندم در واقع مصرف  آن اشلاها در این فرآیند شوسد.  و نقش آن

معاش به مصرف فردی برسند  وسایل عنسانهب ندتسانم  که جدیدی محصسالت های مصرف  جدید وسازای ارزش

 (۴۹۰) «عنسان وسایل تسسلد وارد یک فرآیند جدید کاری شسند.هو یا ب

بسدگ  » به را «نابسدگ » که معناسوووت بدان کندم  زنده را ردهم انیوووان  کار گسیود م  موارکس  وق  

ه خاطر یابند. بم  وجسدی تعلن «شدن» ، وحدت اضدادند و در فرآیند«نبسدن» و «بسدن» نماید.م  تبدیل «م علن
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عادل بت را می ثاعنسان یگانه عامل تسسلد ارزش اضاف ، سرمایههداش ه باشلد که مارکس برای اثبات نلروی کار ب

 و (گذش ه) مرده کار !سازد، مادی را غلرمادی م (۱۴۱) ی ثابت  یعن  با تجرید از سورمایه (c=۰) کندم صوفر  

 به کاال من قل میوو قلماً را خسد ارزش تمام  هاآن چراکه  کندم  فرض «هلچ»تسسلد را  مصوواسح و مساد در سوواکن

ی م غلر یا کار باشند. درعسض مارکس بر روی سرمایهای ارزش اضواف  وارد آن کرده  که ذرهکنند بدون آنم 

 !آفریندی را م «چلز» ،«هلچ» م  نماید که کار از چنلن. کندم زنده، سلال و روان تمرکز 

م انیوان و طبلعت، وجه عام  اسوت که شامل تمام جسامع بشری   یو جا م ابسسلچنلن مفهسم  از کار و از آن

داری باید از تشابه به تفاوت رسلد تا ویژگ  این روابط آشکار شسد. لد سورمایه . اما برای درک روابط تسسگرددم 

ارگر این دیگر ک» گردد.م  «واژگسنگ  دیاسک لک » ی کار دسووو خسش یکی کار و ابژهدر این مناسوووبات، رابطه

که جای آنهکند. بکه او را اس خدام م  ستگلرد، بلکه این ابزار تسسلدی انلیت که ابزار تسسلدی را به خدمت م 

ی ضروری مسجسدیت خسیش به عناصر مادی فعاسلت بارآور  او مصرف شسند، کارگر را همچسن خملرمایه عنسانبه

 (۲۴۱) «رساند.مصرف م 

 سری مردگانتجا امنرااین. اسوووت برقرار «کار زنده» بر «کار مرده» یا «گوذشووو ه » حواکملوت   جوا این در

جسد و و خسد را تصدیق کند، مساد و ابزار تسسلدی او را جذب  بدعلنلت یا کار ط  در زنده کار آنکه جایهب !اسوت 

مکند. حاکملت سوورمایه بر کار، حاکملت محصووسل بر جا که ب سانند کار زنده را م آن تا «زاسس» خسد کرده و مانند

افزای  ( هدف، ارزش۹۹۰است. )« انیانبر  اشلای سولطه » یعن  «واژگسنگ  سوسژه به ابژه و باسعکس » تسسلدکننده،

 (جاهمان) «بلگانگ  انیان با کار خسد است.رو هی لم، جا با آن روبهاین چه درآن. »است سرمایه

داری است، با این ی روابط سرمایهیاف ه، همانند کارگر، بردهی شوخصولت  سورمایه  عنسانبه دار،سورمایه  خسدِ

ن  آن که کارگر از اب دا قربادرحاس  کندم  پلدا ضووایت مطلقدار در فرآیند ازخسدبلگانگ  رتفاوت که سوورمایه

، در مناسبات «سرمایه یک ش ء نلیت» که. بنابراین با اینکندم بسده، همچسن یک سرکش دربرابرش ایی ادگ  

، ۱۸۸) «.گرددم ها پدیدار با انیووان سووان روابط اشوولاروابط اج ماع  معلن تسسلدی بلن افراد به» داری،سوورمایه

  (۱۰۱۸، ۴۰۹) «یاف گ  اشلا و شلئ شدن انیان هاست.شخصلت» روابط ، چنلن معن  (۱۰۰۱

ا م  فعل و انفعال انیان و طبلعت ریداری م ابسسلتسسلد سورمایه  ی، شولسه آیدم بر باال سوطسر  از که طسرهمان

شسد و هم لن و خاک، م سازد  درآن واحد هم مانع تجدیدحلات عناصر سازای طبلعت، همچسن هسا، زممخ ل م 

م یبرد. در نزد مارکس، احلای آن م ابسسلبلن م وس ای  را ازسوالمت جیوم  و هیو   فکری کارگر شهری و ر   

« ی تسسلود اج ماع  و به شوووکل  که م ناسوووب با رشووود کامل انیوووان باشووود  کننوده قوانسن تنظلم » عنسانبوه 

ی است. اما قبل از ورود به چنلن اج ماع ، ضروری دارپیواسورمایه   یجامعه ارکان ترین اسواسو    از یک  ،(۸۳۸)

 .بریمب پ  معاصر جهان در کار از او مثبت نقد ژرفای به تا شسیم تسسلدی فرآیند وارد مارکس همراه به تا است

 

 کار بیگانه و مسماشینی کار، تقسیم - ۳

حائز  ی نخیتدرجه در چهنآ او نزد در .دهدم ن سونجش قرار  مسرد «خسد برای» و «درخسد» را ماشولن  مارکس

ادی داری، ماشلن تجیم وجسد مماشلن و تکنسسسژی بر انیان است. در تسسلد سرمایه تلثلراهملت اسوت ارتباط و  

 و کرده پلدا «خصل   می قل و بلگانه» سورمایه اسوت. نظام ماشولن  در این شوکل معلن، نیوبت به تسسلدکننده     



6 
 

ماشلن نه فقط رقلب  است که دایم درحال زاید ساخ ن  (۱۱۸) «یابد.جانبه انکشواف م  تعارضو  کامل و همه » به

  کارگر است، بلکه قدرت  معاند اوست.

( ۱۲۱) «کارگرانسوون زی از وسوایل پراکنده و مجزا به نفع  » ان قادی پرودون که ماشولن را برخالف نظر غلر

رها شوودن عنصوور علن  از اصوول »ی هیند تسسلدی به منزسا، مارکس بر آن بسد که ورود ماشوولن به فرانگاشووتم 

که  دکنم روح ایجاد بلن وسایل تسسلدی یک همکاری ب  ماشلنلیم گیو رش  و بیوط  (۱۰۴) «سوسبژک لس اسوت.  

 ملع «های  شووولطان غسس  مکانلک  با قدرت»نلاز از انیوووان، همچسنسوووان یک اتسماتسن عظلم، خسدکار و ب هب

کار « اسوووت. تعارضووو  نهادینه مسجسد» ،«دان تعودیول یواف ه   زنو » این کوارخوانوه،    درون در (۱۰۳) .کنود م 

 ، هم فعاسلتکندم ی عضالت را حذف جانبهکارکرد چند کرده، فرسسده غایت به را اعصواب  سولیوله   ایکارخانه

ری ی تقیلم کار، کاواسطهسوازد. انیان  که به م  مبدل «یاف هزمان کاری شوخصولت  » جیوم  و هم فکری را به 

ساح   و خسدکار آن عمللات تبدیل ی تک، جیومش به وسلله دهدم اخت و تخصوصو  انجام   معلن شوده، یکنس 

 (۲۱۹. )است «تقدیر انیان» . گسی  تکرار  مکرر کنش  که به وجه  بیلار محدود تعریف شده،گرددم 

 انیان هچراک ،سازدم  مخ ل را انیان حلات  نلروهای سلال  حرکت شسد، انجام دایم  طسرهب که یکیان کاری

کند. اما پلسند خسردن کار تخصووصوو  با کل که احیووام میوورت و خرسووندی م اسووت  خسیش کنش تنسع در

یک ماشلن منطبق کند. کارگران در  منظم حرکت باسازد که خسد را تسسلدی، او را مجبسر م ی عرصوه مکانلیوم  

ها منجر و اسوو خسانعادی عضووالت که به رشوود غلر شووسندم ط  زندگ  خسد به کارکردی محدود ضووملمه 

رد. این دام اعماس  که مح سای  غن  دارند بازم قابل  تلثلرکنش محدود و یکنساخت، انیان را از  (۲۸۹) شوسد. م 

سوواح   را به کمال رسووانده و فقدان یک تکامل  در ازای کل تسانمندی کاری انیووان، تخصووصوو  تک » نسع کار

حسل کردن روش کار فرد، کارگر می قل را ( ماشولنلیوم با م   ۲۱۰)« کند.ی خسد م مشوخصوه  جانبه را وجههمه

ی هزاید به …ی صوورف بدن خسدانیووان به پاره» .کندم کرده به مستسر خسدکار عمللات  دقلق تبدیل قطعه قطعه

 (۲۸۱) .اوست «ترور» پاره کردن انیان به معن پاره (۲۸۱) «شسد.م  مبدل مفلسر هلسالی  به …کارگاه

ن در که ای کندم  اعالم مارکس .شسدم  آملخ ه «سرمایه» در مارکس نقد با کارگران بانگ که جاستاین در

ماشوولن ها را م سقف » زنند کهم  فریاد نلز کارگران. اسووت کارگر (۸۳۱) (Marthyrology)« شووهادت»حکم 

قسق ح"وتاب سض کاتاسسگ پرآبعبه»کار را کستاه کنلد! پس ی روزانه غذا! زمان کار و ، الاقل ط  صوورف«کنلد

گذارد تا باالخره روشون شسد که چه مسقع  ی کار محدود شوده قدم به پلش م  ی روزانهفروتنانه فراخسان ،"بشور 

رسوووانوود پووایووان یوواف ووه و ک  زمووان  کووه بووه خسد او تعلق دارد آغوواز  زمووان  کووه کووارگر بووه فروش م 

 یاین ن لجه» ها، بهمقابله با ماشوولن و خرد کردن آن از عبسر از دوران پس کارگران بنابراین (۲۱۲) «.گرددم 

این سرآغاز دوران  است  (۱۸۱) «ی کار است.رسوند که تنها چاره، کستاه کردن روزانه درسوت م   تئسریک کامالً

 نامد.م  «مدتیک جنگ داخل  طسالن » راکه مارکس آن

ار برای کستاه ترین ابزپرتسان» ان معنا کهدب است، «واژگسنگ  دیاسک لک » معرف یک ماشولنلیم  «پارادوکس»

بررس   با مارکس «.کندم شسد که کل زمان زندگ  کارگر را زمان کاری ای تبدیل م کردن زمان کار به وسلله

آالت کاهش رنج مسجسد انیوان  نلیت. برعکس،  که هدف ماشولن  سوازد م های مخ لف تسسلد، میو دل  عرصوه 

ی محدوده ی کار به ورایکردن روزانهی تشدید بهره کش  انیان و طسالن رین وسللهترحمانهتسسلد ماشلن  به ب 
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و  ده  یاف هشوووسد. تسسلد بزرگ ماشووولن  در درون کارخانه مشوووارک   سوووازمانطبلع  تسانمندی او تبدیل م 

خارر از کن رل و  هک (۲۲۹) «ی تسسلدی کامل وارهاندام» آورد وجسد م هریزی شوووده بلن ابزار تسسلدی ببرنوامه 

که سرمایه این پس (۲۱۰) .است سرمایه «ریزی اس بدادیبرنامه» درایت تسسلدکننده اسوت. نام این شوکل معلن،  

ه سسیه است ووو روندی واحد باین است که میلر این حرکت تک میلسهمسرد پرسش نلیت.  کندم ریزی برنامه

لد! این روندی تسس خاطره، تسسلد ب«خاطر انباشتهانباشت، ب» :کنندهخسدِ تسسلدی قلمت ازبلن رف ن رشود چندجانبه 

هدفش  یعن  است  افزای ارزش و نام ناه  فرجام است که تسسلد، هم اب دا و هم ان های آن است  حرکت مطلقب 

 (۴۱۳) در درون خسدش است.

 و (۴۲۱) هاش به تعامل رسووولد«وجسد و مفهسم» خسدمخ وار اسوووت که  ابژک لس  حرکوت  یوک  این فواهراً 

 کندم  تلکلد مارکس. است شده برخسردار «می قل» صسرتبندی یا شکل یک از (self-identity) اشخسدشناس 

ها  ی تفاوتی مادی دارند، از کللهخاطر وسسام و تسجه خاص  که به جنبهههای اق صاددانان عام  بنسشو ه » که

ات ادوی که کللهبااین پس. است «اس بدادی ناب» ده  ی سازمانشلسه شکل، این (۸۸۳) «ماند.در شوکل غافل م  

 باشند، با این وصف کارگر به محضیاف ه و مخلسق انیان م ی علنلتهای تسسلد خسد ماحصول کار گذش ه رو ابزا

 شسد. بنابراین در نزد کارگران ارتباط م قابلساخ ه مساجه م ورود به محلط کار با علنل   حاضور و آماده و پلش 

ی عمل ، به سان دار طراح  کرده، و در عرصهای که سرمایهی نظری همچسن برنامهدر عرصه» مرده و زنده کار

ها را به هدف که کنش آن کندم ها خسدنمای  ی قدرتمند مسجسدی خارر از آنی او، بوه شوووکول اراده  اتسری وه 

 (۲۱۰) «.سازدم خسیش وابی ه 

رمایه، س» .است کار نلروی بر فرمانروای  که تملک نه سرمایه و «هیاف ی شوخصلت سورمایه » دارسورمایه  اما

این روند  شکل دیدیم که طسرهمان (۹۳۴) «است. اشولئ نلیوت بلکه روابط اج ماع  بلن افراد با ملانجلگری اشل  

وم  ی راش در فرآیند تسسلدی است. به قسل مارکس، بردهبلگانگ ی آن انقلاد کارگر و ازخسدااسو بدادی و مح س 

کار  ی نلرویفاهر آزادانههای  نامرئ  به ارباب خسد وابی ه است. اما فروش بهبا زنجلر و کارگر مزدور با رشو ه 

. کارفرما، نه یک سازدم ی کار وسرمایه را پنهان در بازار و کذب محض قراردادی قانسن ، سورشت واقع  رابطه 

که دس مزد او کم یا نظر از اینرو، صرفجسد است. از اینی مسی واحد، بلکه مجمع انحصاری کل سرمایهسورمایه 

که وارد فرآیند تسسلدی شووده باشوود، از او بلگانه شووده، در خالل تسسلد علنلت کار کارگر پلش از آن» زیاد باشوود،

   (۱۱۹) «شسد که از او بلگانه است.یاف ه و به محصسس  تبدیل م 

 ی سرزندگ ، آزادیشدهده سورکسب سازمان » کار م رادف باطسر که دیدیم، ترکلب اج ماع  فرآیند همان

مارکس  که اسووت بدیل  نظری مبان  ،اسووت بررسوو  نلازمند اکنسن چهآن (۸۳۹) «و خسدمخ اری کارگر اسووت.

رای به و «سرمایه» اما .است می  ر داریسورمایه  اج ماع  روابط نقد در بدیل  ی چنلنزملنه .اسوت  داده پرورش

 .دهدم ه ئداری ارای پیاسرمایهاندازی مثبت نیبت به جامعهط رف ه، چشمنقد این رواب

 

 «کار جامع» و اشتراکی کار همکاری، - ۴
ریزی عمل  و آگاهانه نلیت. درعلن حال دیدیم ی بری از برنامهداری تسسلد سرمایهتر اشواره شود که شلسه  پلش

ت. این های  مکانلک  و فکری اساندام شامل که است «یک اتسماتسن گی رده» که فرآیند بالفصل تسسلدی همچسن
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 تنظلم کنندهخسدکار و خسدی ها حامل کنشووو  بدون وقفه و هماهنگ بسده و همگ  تابع یک نلروی محرکهانودام 

ها باشوند. در چنلن روندی، نقش سوسژه و ابژه وارونه شوده است، گسی  سسژه، خسدِ آن اتسماتسن است و انیان   م 

 ها مش رکاًاند، به وجه  که هردوی آنهای ناآگاه اتسماتسن همگام شدههای آگاه  هی ند که با انداماندام صورفاً 

برداری سرمایه از ماشلن است. همه ی بهرهی مرکزی تابعلت کنند. این روند، وجه مشخصهاز یک نلروی محرکه

 حاکم یا «اتسکرات» که همچنلن یک که به قسل مارکس نه فقط یک اتسماتسن گرددم چلز حسل مرکزیت ماشلن 

 (۲۱۲) .است مطلقه

، « اتسکراس»این هاست. گرایش درون  باط و همکاری بلن ماشوولنضو م  خسدکار نسع  انیو ی این مکانلالزمه

 و ابرینابر اسغای کلفلت، از تجرید. است «کار تجریدی عام» انساع کار به یکی سازی همهبرابر کردن و میوطح 

شوده از انیان و  بیو ری، همکاری، یک همکاری بلگانه ( در چنلن ۲۴۰اسوت. ) ویژگ  های آن  وجز فردیت، نف 

  روح است.ب 

خسد معرف یک خسدیکه بهی هرنسع تسسلد در مقلاسووو  وسووولع اسوووت و با اینطسر کل، همکاری الزمههب

وجه تسسلد  ، وس  شووکل بنلادی(مانند مصوور و جسامع آسوولای  ) صووسرتبندی معلن و یک عصوور خاص نلیووت  

اج ماع  است که در آن  واحد  داری یک روش تسسلد اش راک  یا می قلماًسرمایه اصسالً (۲۱۳) داری است.سرمایه

چه جا سوازمانده  و آنارش  الزم و ملزوم یکدیگرند. آن . در اینکندم  ایجاد «روح  حلسان » بلن افراد رقاب   با

 نامد.م  افراد کردن اتملزه و (۲۱۸) «مه با همهجنگ ه» یا «ری حلسان تسامنرا» مارکس یک

داری در بطن خسد تضادی تر تسضولح داده شود، شوکل اش راک  کار سرمایه   طسر که پلشدر علن حال همان

بدان معنا که این کارگر است که از برای فرآیند تسسلدی مسجسدیت دارد و نه فرآیند  کندم ناپذیر را حمل آش  

برعکس، سوورمایه مسقع  بارور  کامالً. ندارد نلازی کارگر اب کار و هسش به بنابراین (۸۴۱) .تسسلدی برای کارگر

داری، فکر کارگر را تقیولم کار سرمایه  (۲۸۳باشود. ) ترین دخاست را داشو ه  شوسد که ذهن کارگر در آن کم م 

خسد ابداً خسدیکار اش راک  به( اساساً ۲۸۲کند. )م خصسص تبدیل هگلرد و اندیشلدن را به حرفه ای بنشانه م 

 در جسامع بدوی را اش راک  ماسکلت مارکس وق   که از هملن روست .نلیت ی آزادجامعه یک سنجش شواخص 

فرد، مانند کندوی زنبسرها، بند نافش هنسز به قبلله » جا. در اینکندم آزادی فردی تکله د، بر عدمکنبررسوو  م 

 (۲۱۴) «وابی ه است.

به معن  حذف  داری صوورفاًت که این پندار که در نزد مارکس فراروی از روابط سوورمایهپس ضووروری اسوو

 به یکم، :ماسکلت خصسص  و کار تعاون  است از اذهان زدوده شسد. هملن طسر نلز تسهم نیبت به تکنسسسژی و علم

دوم، به  (۱۱۱) «م فاوت خساهد بسد. ی کاربیوووت تکنسسسژی کامالًحسزه» ی آیندهی موارکس، درجوامعوه   هدیود 

یک  سانعنبههای  هی ند که فقط از کل کارگاه فاکسس ه فردی، درایت و …دانش، قضواوت » ی تقیولم کار، واسوطه 

تسسلد مادی، قدرت  مافسق و تحت تملک غلر  ی فرآیندفکسرانه هوای فرفلوت  (۲۸۴) «رود.مجمسعوه ان ظوار م   

ی کل اراده سان وحدت وهیند جدای  کار عمل  با کار فکری بکنند. این فرآباشند که بر کارگر فرمانروای  م م 

ی مثابههعلم ب» رسد.شوسد و در تسسلد ماشولن  در سطح  گی رده به کمال م   ی کار اج ماع  نمایان م وارهاندام

و  نداندیشم فرد (جاهمان) «.سوازد م اری سورمایه وادار  زگرا به خدمتفرفلت تسسلدی از کار منفک شوده و آن 
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که خادم کارگر باشد، در همه جا در برابرش قدافرازی از هم تفکلک شده و دانش به جای آن کارگر  بارآور کامالً

 (۱۸۳) .گرددم  مبدل آن معارض و کار از شده گیلخ ه ای وسلله به «دانش» .کندم 

 را (لاتو نلز ریاضوومکانلک، فلزیک، شوولم  ) طبلع  علسم کل که کار نلروی فقط نه تداومش برای سوورمایه

ه به کخاطر تسسلد اسوووت بدون آنه، تسسلد ب«علم جدید تکنسسسژی» ی مارکس،. به دیدهکندم  خسد وجسد جذب

بدیه  است که در نزد  پس (۸۱۸) اندازد تسجه  داش ه باشد.تسانای  انیان برای انجام فرآیندهای  که به کار م 

مل سرشت خسدِ کار است. سر و دست به یک اندام تعلق دارند و مارکس رهای  انیان درگرو دگرگسن کردن کا

پایان بخشلدن به تقیلم کار، به گییت بلن کار جیم  و کار فکری، سنگ بنای یک اج ماع آزاد است. از هملن 

 برداری ایده آسلزهکشوود، نه فقط آنرا کن م  نقد به «سوورمایه»در را «جمهسری افالطسن » رو، وق   که مارکس

که در نزد افالطسن، ح   وق   که  سازدم ویژه خاطرنشان هنامد، بلکه بی تقیولم کار در نظام مصوری م   شوده 

محصوسل کار نه ارزش مبادسه بلکه کاالی مصورف  باشد، این کارگر است که باید خسد را با کار منطبق کند و نه   

اصوول   که تسجهله گزنفسن و هسمر، با ایننه فقط افالطسن بلکه اکثر نسییووندگان عهد ع لق، ازجم (۲۸۸) برعکس.

  ان قادی داش ند.ع  دیدی غلرآنها کلفلت کاال و ارزش مصرف  آن بسد، نیبت به تقیلم کار اج ما

جوونووب و » داری مووسجووبسووورمووایووه  روابووط «تضوووواد مووطوولووق» بوورعووکووس، بووه نووظوور مووارکووس،

. اسووت «بر مبنای  جدید» هجامع بازسووازی و «اسغای تقیوولم کار کهن هدفش» که شووسدم  «انقالب  جسشوو 

د م انیووان و طبلعت و با چگسنگ  انجام کار در فرآینیووم ابسسل با تسسلدی، ابزار با ی کاررابطه کردنم حسل (۸۱۹)

ه ای خساهد بسد ک، جامعه«تر اج ماعیک شکل عاس » د. بنابراین،شو  خساهد «سورمنشواء تکامل  انیوان    » تسسلدی،

اندازی ( با این وصوف، بازگشای  از چنلن  چشم ۱۳۹« )اسوت. صول حاکم آن  رشود آزاد و کامل هر فرد ا » درآن

 حوو وو  و موو ووفوواوت  هووایبوورداشووووت مووعضوووول و نوولیووووتهوونووسز بووه مووعوونوو  پووایووان کووار    

داری را دچار مشکل ی پیواسورمایه  جامعه ادراک تاحدی چهآن شواید  .سوازد م ن برطرف را مارکس از م عارض

و ی قلمرسسلد مادی اسوت. فراروی از ضرورت مادی و ورود به آس انه ، عدم رهای  ذهن از تنگنای قلمرو تکندم 

  حقلق  آزادی، نلازمند واکاوی عملق تر سنهر اندیشگ  مارکس است.

ضرو کار .کندم  تقیلم «اضاف  کار» و «ضروری کار» به را داریسرمایه تسسلد شکل در اج ماع  کار مارکس

های معلشو   کارگر. کار اضواف ، کاری اسوت که ارزش اضاف     زمندیاسوت برای تسسلد و بازتسسلد نلا  کاری ری،

ملن معلشت و مصرف نامحدود لت به دسللانباشوت سرمایه است و هم   برای. این ارزش اضواف  هم  کندم تسسلد 

وقت » . کار اضاف  کاری است که برای بخش غلرمسسد جامعهکندم ای اسوت که ازقبل کار دیگران زییت  طبقه

فقط اسغای روش تسسلد » داری کاهش کار ضوروری به حداقل، ناممکن است. نظام سورمایه  . درکندم جاد ای «آزاد

ی آن بخش از روزانه» صسرت،درآن (۸۸۱) «.سازدم داری است که کاهش کار به کار ضروری را ممکن سرمایه

 جه، زمان  که جامعه برای فعاسلتتر شده و در ن لبه تسسلد مادی اخ صواص دارد کستاه  ج ماع  که ضورورتاً اکار 

ی کار به حداقل مطلق به معن  نظری، رساندن روزانهماز چنلن  شسد.تر م اخ لار دارد بلش آزاد و فکری فرد در

  (جاهمان) «جامعلت بخش  به کار است.

 کار (۳:۱۹۹سوورمایه ) «ما باید کار جامع و کار اشوو راک  را ازهم تفکلک کنلم.» که کندم  تلکلدمارکس 

 وس  درعلن حال شسندم یند تسسلدی سوهم خسد را دارند. هردو با هم ترکلب  افر در هریک اشو راک   کار و جامع
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. گردد می اک شووافات، اخ راعات ، و تمام  کارهای فکری و علم  کار جامع شووامل کلله» اند.از یکدیگر م فاوت

م طسر که مشاهده کردیم، تقیلهمانجا( )همان« است.افراد ی همکاری می قلم دربرگلرنده اما کار اش راک  صرفاً

 دو را مخاصم، بلکه آنسازدم هم جدا ه فقط کار جیوم  و کار فکری را از داری نسورمایه  تسسلد در اج ماع کار 

 فصلاند، در فرآیند بالی بشریکه خسد به نسع  محصسل تکامل عمسم  جامعهی علسم، با این. همهکندم یکدیگر 

. شووسند مسووان قدرت بارآور سوورمایه فعللت یاف ه و به ابزار تشوودید بهره کشوو  از نلروی کار مبدل هتسسلدی ب

. بنابراین خسد این کندم را سووورکسب سووورموایه نه فقط نلازی به دانش، مهارت و درایت کارگر ندارد بلکه آن 

 آورد.همراه م م انیان و طبلعت را بهیبسسلی واژگسن نلازمند واژگسن شدن است که درعلن حال احلای م ارابطه

 بی گ  «ضرورت و آزادی»ی داری به درک مفهسم مارکس از مقسسهپس فراروی از روابط اج ماع  سورمایه 

 رایب بشری جسامع تمام. شسد شکاف ه باید است، «کار ضروری» به معن  جا بعضواً این در که ضورورت  خسدِ. دارد

داری اند. در اج ماع پیوواسوورمایه    خسد، نلازمند کار و مساجهه با طبلعتهیوو زتسسلدبا و تسسلد اح لاجات، رفع

 یابند، بلکه سرشت خسد این کار ضروری کامالًها تسسعه م ی نلازمندیمسردنظر مارکس، نه فقط کلفلت و دامنه

، بلکه   صسرت گلرد  و تعاون  عقالنگباییوت در همبیو   دگرگسن خساهد شود. کار برای تسسلد مادی نه فقط م  

آزادانه به تعاون رسوولده و تحت نظارت آگاهانه و » باید محصووسل تشووریک میوواع  افرادی باشوود کهویژه م هب

با صوورف حداقل انرژی و » بایدم  کاری چنلن درثان ، (۱:۱۰۳سوورمایه ) «ها قرار گلرد.ی آنشوودهریزیبرنامه

 (۳:۹۱۸) «انیان  باشد. درشرایط  انجام پذیرد که شایی ه و مناسب طبلعت

که این عرصووه دیگر ضوورورت کسر نلیووت، وس  کماکان در قلمرو ضوورورت باق  م    با این وصووف، با این

، جاهمان) «هدف  در خسیش اسووت. عنسانبههای انیووان تکامل تسانمندی» ، به معن «قلمرو حقلق  آزادی» ماند.

همساره بر چنلن مبنای  اما شسدرورت آغاز م ض قلمرو «رایدر و» اش، ماهلت به بنا آزادی قلمرو بنابراین (۹۱۹

روح انیوووان   کار » چه مارکسی این تحسل عظلم، به آن. رسووولودن بوه آسووو انه  گرددم  سفوا ای شوووکموادی 

شدن کستاه» ی گذارمیو لزم یک دوران گذار است. پلش شرط اساس  این دوره  ،(۱۹۹، جاهمان) خساندم  «جامع

. با کستاه شووودن کار ضوووروری تسسلد مادی به حداقل ممکن، زمان آزادی (۹۰۹، جاهمان) «.ی کار اسوووتروزانه

شوسد. این زمان  آزاد برای پرورش کامل افراد است.  که صورف کارهای علم ، هنری و غلره م   آیدم وجسد هب

د رش را آن م عارف معنای به «کار» جای «.فعاسلت های عاسله» شسد و هموقت آزاد هم شوامل اوقات فراغت م  

لرد که گگلرد. جای نلازهای می قلم طبلع  به معنای اخص آن را نلازهای  م م  «خسد کنشوگری »ی همه جانبه

ارج  زدوده شوده و کنش او، به  اند. از اهداف انیوان ، ضورورت صورفِ یک هدف طبلع   خ   آفریده شوده  تاریخاً

مارکس،  گاه، به قسلشسد. آنن  به آزادی واقع ، تبدیل م ی انیوان ، یع یاب  سوسژه بخشو ، به علنلت فعللتخسد

ی اج ماع زییوووت شووودهاش، دانش  انباشووو هدر ذهنلت» شوووسد کهم فواوت  وارد تواریخ م    ی کوامالً سوووسژه

 (۱۱۴گروندرییه، ) «.کندم 
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