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هگل و نقد اقتصاد سیاسی

 - ۱پیشگفتار
کارل مارکس در پیگفتار ویراست دوم آلمانی کاپیتال ( )۳۷۸۱بهدرستی رابطهی
اقتصااد سایاسای با عام هی عقبماندهی آلمان را ترسیم میکند .موانع تاریخی رشد
سارمایهداری در آلمان ،در عین حال مانع امکان رشاد متتقل اقتصاد سیاسی بود .در
نتیجه ،نزد نظریهپردازان آلمانی ،اقتصاااد ساایاساای ماردی وارداتی بود و از آنعا که
بیاان نظری ی واق یت اارعی بود ،در دسااات آنها به مجموعهای از اصاااول عامد
استراله یافت.
با رشااد سااریع ساارمایهداری در آلمان پس از  ،۳۷۸۷بهویژه شااکوفایی ماارزا
اعتماعی طاقهی کارگر هم در عرصااهی عملی و هم نظری ،دیگر زمینههای قوامیابی
اقتصااد سایاسی بهعنوان ی «علم بیطرف» از بین رفته بود .آز آن پس اقتصاددانان
کلاً به مالغان روابط اعتماعی ساارمایهداری و توعیهکنندگان «ازلی» بودن این روابط
دگردیتای یافتند« .ناقوس مرگ علم اقتصااد بورووایی» به صدا درآمده بود (ص )۷۸
اما عدم رشاد اقتصااد سایاسی در آلمان «مانع از نقدِ آن» ناود .پس چنانچه بخواهیم
رابطهی هگل و اقتصاااد ساایاساای را مورد بررساای قرار دهیم ،شاارایط اعتماعی م ینِ
آلمان آن زمان نااید نادیده گرفته شود.
پژوهشهای گتاااتردهای که دربارهی کاپیتال در دسااات داریم در مجموق نقش
میانجیگر دیالکتی

هگل در نگارش نقد اقتصااد سیاسی مارکس را تدایت کردهاند.

از سااوی دیگر ،چنانچه کاپیتال را آارین کلام در نقد اقتصاااد ساایاساای کلاساای
مرتوب کنیم ،هرآنچه پیش از مارکس به نگارش درآمده است ،در مقایته با آن قط اً
م یوب و ناااکااافی مینمااایااد .درواقع میتوان کاااپیتااال را م یااار سااانجش کلیاهی
انادیمااامندان پیش از مارکس دانتااات .بنابراین منظومهی فکری مارکس همچنین
میانجیگر ادراک ما از هگل نیز هتاات .بدینسااان نقش میانجیگر هگل و مارکس
عابهعا میگردد! ازاینرو ،درایت هگل و دانش او نتاات به اقتصاااد ساایاسی در زمان
اود هرچند عمیق و گتااترده باشااد ،دیگر قادر نیتاات بهقول اود او «روح زمان» را
من کس کند.
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اما هگل را نمیتوان بنا بهت ریف مرساااوم ی «اقتصااااددان» نامید .اگر مارکس
فلتافه را عبب نقد اقتصااد سایاسی کرد ،هگل اقتصاد سیاسی را عبب فلتفه کرده
بود .پس ماانی نظری هگل دربارهی اقتصااد سایاسی اساساً در پرتو کل سپهر فلتفی
او قابل فهم و نقد است .نزد هگل ،اقتصاد صرفاً بُ د م ینی از تجلی «ایده» در عرصهی
«روح عینی» اسات .مرصاول نهایی و مکتوب اقتصااد سایاسی بر زمینهی «فلتفهی
عملی» هگل ،اثر عنجالی عناصار فلتافهی حق است که با گبشت  ۰۲۲سال مناقمه
بر ساار مفاهیم نهفته در آن هنوز پایان نیافته اسااات .اود این اثر را نیز باید در پرتو
پیمگفتار و مقدمهای که هگل بر آن نوشته است مورد بررسی قرار داد.
هگل در بند  ۱۳مقدمهی فلتاافهی حق مینویتااد «روش علم فلتاافی ،مفهومی
که اود را از درون اود انکمااف میدهد ،در منطق بازنمایی شده و در اینجا مفروض
است ...من اصل متررک این [مفهوم] را 'دیالکتی ' مینامم ...این دیالکتی  ،عملکرد
اندیماهای ساوبژکتیو نتاات به ی موعوق نیتت که به وعهی بیرونی با آن منطاق
شااده باشااد ،بلکه عانمایهی اود آن موعااوق اساات که به نروی ارگانی در حال
پروراندن شااهها و میوههای اویش است( ».ص)۱۸

 – ۲مبانی نظری نقد اقتصاد سیاسی در منطق
«دیالکتی در فهم مدات آنچه هتااات ،در آنِ واحد نفی و نابودی اعتنابناپبیرِ
آن را تمااخی میدهد؛ چراکه هر صااور بندی انکمااافیافتهی تاریخی را در حال
حرکات و در وعااا یتی سااایال مینگرد و ازاینرو ،به عناهی گبرای آن پی میبرد؛
چراکه ترت تأثیر هیچ چیز نیتت و ذاتاً نقاد و انقلابی است».
(کاپیتال  ،۳ص )۳۲۱
منطق کوچ کتاب اول «دانشنامهی علوم فلتااافی» اسااات .هگل در مقدمهی
مفصال این اثر عصارهی کلِ منطق را ارائه کرده و زمینهی طرح اطوط اساسی آن را
پردااته میکند .مرور اصاالی این مقدمه تأمل در عینیت اندیم اهی فلتاافی و تایین
وعه تماابه و تمایز آن با علوم تجربی و از آنعا اقتصااد سیاسی است .شیرازهی کلام
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هگل این اسااات که فلتااافه وامدار تجربه اسااات چراکه تجربه و علوم تجربی مررک
اندیمه و نقطهی آغاز ص ود فلتفهاند.
هگل بر این باور اسات که «هیچ چیز در تفکر نیتات که احتااس و تجربه نمده
باشاااد( ».بند  )۷به دیدهی او ،میتوان بهطور قطع عنوان کرد که «تجربه ،نگارندهی
رشدد و پیشدریی فلتافه اسات» (بند  )۳۰چراکه یکم ،علوم تجربی به مماهدهی
صارف ویژگیهای پدیدهها بتانده نمیکنند .آنها با توساال به اندیمه ،با مصالری که
آماده ساااتهاند به ملاقا فلتافه میآیند؛ مصاالری در شاکل امور ممابه عام ،ی نی
قوانین و طاقهبندی پدیدهها .هنگامی که این کار صور پبیرفت ،دادههای ااصی که
دربر دارند برای عبب شاادن در فلتاافه آمادگی پیدا میکنند .دوم ،این امر فلتاافه را
وادار میسازد تا به سوی این حقایق م ین انضمامی گرایش پیدا کند.
«پس ،فلتافه رشد اود را مدیون علوم تجربی است( ».همانعا) بنابراین ،فلتفه
دادههای آمپری موعود در سایر علوم را انکار نمیکند ،بلکه « آنها را تمخی داده و
قاول میکند؛ عنصار عام علوم را تصادیق کرده و با سااتمان اود منطاق میسازد».
(بند  )۳۰اما رابطهی فلتاافه با علوم تجربی ی سااویه نیتاات بلکه دیالکتیکی اساات.
بنابراین درسااات در همان بند هماااتم تأکید میکند که در عین حال «هیچ چیز در
حس و تجربه نیتت که در اندیمه حضور پیدا نکرده باشد».
بهطور مماخ  ،هگل از «علم نوپای اقتصاااد ساایاسای» نام میبرد که «در آلمان
بهعنوان اقتصاد عقلانی دولتی یا اقتصاد هوشمندانهی ملی شنااته شده و در انگلتتان
نام فلتافه را تصااحب کرده است( ».بند  )۸سپس اعافه میکند که در دانش تجربی
دو کماود اساسی وعود دارد .یکم آنکه حلقهی دیگری از ابژهها ،همچون االاق ،روح
و آزادی وعود دارد کاه علم تجربی آنها را در اود عبب نکرده اسااات ۳.نکتهی دوم
مربوط به روش و فرم است که ارد سوبژکتیو را قانع نمیسازد .این فرم در بیانی عام،
تایین «ضدریر » اسات .مضاافاً اینکه اود این روش دربردارندهی دو نقیصه است
یکم اینکه امر عامع ،یا اصال عامی که در آن گنجانده شده ،به اودی اود «نامت ین
و ماهم» اساات و با امور ااص مرتاط نمااده اساات .عام و ااص نتااات به یکدیگر
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تصاادفی و بیرونی هتاتند .دادههای ااصای که بههم پیوند زده شدهاند نیز به همان
وعه باهم رابطهای بیرونی دارند.
دوم اینکه نقطهی آغاز علوم تجربی در همهی موارد دادهها و گزینشهایی هتتند
کاه از چیز دیگری منت نمااادهاناد .تجربهگرایی با اینکه در برابر متافیزی ِ انتزاعی
حرکتی پیمارو بود ،نتوانتت به آنچه «فراحتی» است نفوذ کند ۰.در عین حال علوم
تجربی اصال مهمی را برعتته میسازند اینکه هر آنچه حقیقی است باید در اینعا
و اکنون ،در عهان بالف ل ،باشد .اما روش ترلیلی آنها با تجزیهی دادههای انضمامی،
کاار را نیماهتمام باقی میگبارد ،ی نی فراموش میکند که کار اصااالی ترکیب اعزای
منقتم شده و ادراک ارتااط متقابل درونی آن دادههاست.
با این وصاف ،آنها اندیماه را برآن میدارند تا از اود اروج کرده ،مضامین آنها را
عبب کرده و از این طریق به امر متصاوراً عامع و ترققنایافتهی اود عینیت باخمد
تا بتواند منطقِ اودِ دادهها و حرکت آزاد آنها را عمیمهی الاقیت و حرکتِ اندیمهی
آزادِ منطقی کند .میانجیگری فلتاافه ناممااروط نیتاات و دادههای تجربی نیز بدون
وساطت فلتفه قابلفهم نیتتند! با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت که فلتفه «فرزند
تجرباه اسااات و هور اود را باه امری پسددینی مادیون اسااات( ».بند (a )۳۰
)posteriori
اما نفس وعودی اندیماااه و اندیمااایدن همواره م رف وسااااطت و تأمل در تمام
دادههای بیواسطه است .پس در اندیمیدن امر پیشینی ) (a prioriهم وعود دارد
کاه امر عاام بیواساااطاه ،اناوه عظیم و متراکم دادههای برونی را درونی میکند تا به
ساوی انکماافی که منت شاده از اود آن باشد پیشروی کند« ۱.عینیت دیالکتی »
بدان م ناساات که صاارفاً در عمجمهی ما مراوس نیتاات« .هرعا حرکتی در عریان
باشاد ،هرعا نماانی از هتاتی باشد ،هرگاه در عهان بالف ل عملی به سرانجام رسیده
باشد ،در آنعا دیالکتی ممغول کار است( ».بند )۷۳
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 – ۳آشنایی با اقتصاد سیاسی :استوار یا اسمیت؟
دربارهی زمان آشاانایی هگل با اقتصاااد ساایاساای و یا گرایش او به سااوی «امور
مادی» ،گمانزنیهای بتیاری وعود دارد .برای نقطهی شروق علاقهی او به «اقتصاد»
را باه دوران دانشآموزیاش در توبینگن ربط میدهناد ،و برای دیگر باا اساااتناد به
«دفتر ااطرا » او به زمان اقامتش در برن .کارل روزنکراس ،شااااگرد و نویتاااندهی
اولین زنادگینااماهی هگال ( ،)۳۷۸۸حکاایتی را نقال میکند که تا حدی نماااانگر
انگاشااتهی اود اوساات .از قرار هگل ساافر کوتاهی به کوهپایههای آلپ در سااوئیس
میکند .در آنعا با چوپانی روبرو میشااود که به او ساارشاایر گرم میفروشااد و ت یین
قیمات آن را باه اریادار واگابار میکناد باا این انگیزه که قیمتی مازاد بر ارزش آن
دریاافات کناد .هگل در ااطراتش آورده اسااات که چنانچه مالغی کمتر از ارزش آن
پیمااانهااد میکردم ،قط ااً آن چوپان قیمت واق ی آن را طلب میکرد .گویا در ذهن
هگل پرسااماای ایجاد شااده بود؛ اینکه آن چوپان در این منطقهی دور افتاده با چه
م یاری قیمت آن مرصااول را مفروض داشااته اسااتب به احتمال قوی ،ی سااری
ماادلا قالی!
بههرحال آنچه سااندیت تاریخی دارد آغاز مطال هی عدی اقتصاااد در فرانکفور
( )۳۸۷۷پیش از ورود به ینا است .عورج لوکاچ در پژوهش بدیع ،عمیق و گتتردهاش
ساار عیمز اساااتوار ،
درکتاب هگل عوان ،به نقل از روزنکراس و با اشاااره به کتاب ِ
کندوکاوی در اصااول اقتصاااد ساایاساای ،مینویتااد «کلیهی ایدههای هگل پیرامون
سارشت عام هی مدنی ،نیازمندیها و کار ،تقتیم کار و ثرو رستهها (،)estates
فقر ،پلیس ،مالیا و غیره ،در نهایت در تفتاایری بر ترعمهی آلمانی کتاب اسااتوار
دربارهی اقتصااد سیاسی متمرکز شده است که بین  ۳۷فوریه و  ۳۱مه  ۳۸۷۷نگاشته
شااده اساات که بهطور کامل باقی مانده اساات .این تفتاایر دربردارندهی برداشااتهای
مهمی پیرامون سیاست و تاریخ و مماهداتی بتیار دقیق است( ».ص ۸)۳۸۲
قدرمتاالم آنکه ،صاارفنظر از ارسااطو و افلاطون ،فیلتااوفان مدرن پیش از هگل
علاقهی ااصای به تجلی «ایده» در آنچه هگل «روح عینی» مینامد نداشتند که این
اود نقطهی عطفی در تاریخ فلتفهی م اصر است .اکدر هگلپژوهان بر این باورند که
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او ترعمهی آلمانی کتاب اساااتوار را که بین ساااالهای  ۳۸۱۷-۸۰در پن مجلد به
چاپ رسایده بود ،در دسات داشت و کتاب ثرو ملل اسمیت را چند سال ب د در ینا
مطال ه کرده بود .ترعمهی آلمانی اثر اسمیت پس از دو دهه بین سالهای ۳۸۷۸-۷۱
به چاپ رساایده بود که هگل برای اولین بار در درسگفتارهای ( ۳۷۲۲-۳۷۲۰م روف
به «فلتفهی رئال») بدان اشاره کرده است.
شااکافتن دقیق برد دربارهی گتااتااتگی یا تداوم اندیماهی هگل پیش و پس از
ورود به ینا ،در گنجایش مقالهی حاعاار نیتاات .کافی اساات اشاااره کنیم که یکی از
م تارترین هگلپژوهان م اصاار ،اچ .اس.هاریس ،ب ضاااً با اسااتناد به آثار کتابخانهی
هگل ،بر این باور اسات که هگل اساتوار و اسمیت را همزمان در فرانکفور آنهم به
زبان انگلیتااای مطال ه کرده اسااات 5.به نظر میرساااد که لوکاچ نیز به نوعی ادعای
هاریس را تأیید میکند «ما براین باوریم که مفهوم کار که مقولهای بتاایار اساسی در
سیتتم االاقیا ینا است ،پیشتر در قتمتهای مفقودشدهی پارهای از ی سیتتم
در فرانکفور ارائه شااده اساات .ازاینرو به احتمال بتاایار قوی هگل ثرو ملل را در
فرایند تدارک آن نوشته مطال ه کرده بود( ».ص )۳۸۲
اما هاریس و لوکاچ دربارهی تأثیر اساااتوار و اسااامیت بر هگل ،دو نتیجهگیری
متفااو ارائاه میکنند .الاته لوکاچ تأیید میکند که «بیش از هرچیز ،همانطور که
مارکس نماان داده اسات ،استوار دربین کلاسی ها ،تاریخ دان واق ی اقتصاد بود .او
بیماتر به ریماههای اعتماعی سارمایهداری گرایش داشت تا کارکردهای درونی آن».
(همانعا) ۱به باور لوکاچ« ،در تکامل هگل ،مطال هی آدام اساامیت ی نقطهی عطف
بود( ».ص  )۳۸۰ریموند پلانت ۸،هگلپژوه دیگری است که در مقالهی مهمی در همان
مأاب قالی («گزیدهی عتااتارهایی دربارهی هگل») با روشاای متفاو به همان نتای
هاریس میرسد.
گرهی کوری که تاریخاً در ارزیابی هگل ،بهویژه فلتافهی حق وعود داشاته است
چگونگی به ت امل رسااندن اعادادی اسات که اسااساً آشتیپبیر نیتتند .از ی سو،
ایدهی هگلی دولت بهعنوان «امر عامع» و تجتام «هتتی اشتراکی» شهروندان ،و از
دیگر ساو «عام هی مدنی» و «بازار آزاد» آدام اسمیت که نافی هرگونه داالت دولتی

هگل و نقد اقتصاد سیاسی

در مکانیتم اودکار فرآیند تولیدی است .آیا هگل دستاوردها ی استوار و اسمیت را
تلفیق کرده است و یا نظرا هردوی آنها را عبب فلتفهی سیاسی اود کرده استب
هگل در افزودهی بند  ۰۱۱فلتفهی حق ،طرح عملی آنچه را که ترکیب استوار
و اسامیت است اینگونه توعیح میدهد «هدفِ نظار و مراقاتِ ااتیارداران حوزهی
عمومی این اساات که بین فرد و امکان امرِ عام وساااطت کنند ».سااپس دو نظریهی
متضااد را برعتته کرده و ادامه میدهد «یکی تصریح میکند که کنترل همه چیز به
نا ران عمومی ت لق دارد و آن دیگری که سااارپرساااتان حوزهی عمومی دارای هیچ
ااتیاری نیتتند ،چرا که هر فرد اعمال اود را بر اساس نیاز دیگران هدایت میکند».
پاسااخ هگل این اساات که «هردو نظرگاه را باید راعاای کرد» ،ی نی هر فرد حق دارد
عهت برآوردن نیازش هرطور که تمخی میدهد کار کند .درعین حال آزادی تجار
و مااادله نااید به نروی باشاااد که «ایر عمومی» را عاااایع کند .نف ی که در برابر
«کنترل از بالا» به آزادی تجار متوسال میشود ،چنانچه به حال اود گباشته شود،
کورکورانه به سوی اهدافی اوداواهانه سقوط میکند .بنابراین ،بازگرداندن آن به امر
عام متتلزم چنان کنترلی است.

 – ۴معضل امتزاج فرد ی جمع
«تنها در قرن هجدهم ،در 'عام هی مدنی' است که صور بندیهای متنوق پیوند
اعتماعی با فرد بهعنوان ی وساایلهی صاارف عهت اهداف اصااوصاای او ،بهعنوان
عارورتی اارعی ،روبرو میشوند ...انتان به م نی اا کلمه ،حیوانی سیاسی است؛
نه فقط حیوانی اعتماعی بلکه حیوانی که در درون عام ه به اود فردیت میدهد۷».
(گروندریته ،ص )۷۸
بین هگل فلتااافهی حق ( )۳۷۰۳و هگل عوان در توبینگن ( ،)۳۸۷۷-۷۱برن و
فرانکفور ( )۳۸۷۸-۷۷متااافتی طولانی طی شااده اساات .در میان هم دورهایهای
هگل ،شاور و شاوق ناشی از انقلاب فرانته ،رویای احیای آتن و آمیختگی «ارگانی »
شهروند و سازماندهی سیاسی ،و یا توهم مالکیت اشتراکی به تا یت از پیروان اولیهی
متایح ،بهمرور فروکش کرده بود .ساقوط ناپلوون و احیای سالطنت در فرانتاه ،رشد
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سرمایهداری ،تفکی طاقاتی و پیچیدگیهای عام هی مدرن با افتونزدایی از «عصر
طلایی» کهن همراه بود .گتاتت هگل با شلین در عین حال به م نی وداق قط ی با
رمانتیتم و شکوه و علال گبشتههایی ایالی بود.
معالوصااف آنچه در هگل پیوسااتگی داشاات ،عوهر اصاالی کوشااشهای او برای
پاسخگویی به چالش عصر نوین بود اینکه چگونه میتوان فرد و عمع ،عام هی مدنی
و دولت ،را در ی فلتاافهی اعتماعی به ت امل رساااند .به بیان دیگر ،چگونه میتوان
ازهمگتااایختگی آنچه به ت ایر هابز و تأیید هگل «عن همه با همه» اسااات را به
وعهی عقلانی ساازماندهی کرد .علیرغم عقبافتادگی کمور پراکندهی آلمان ،هگل با
تأمل در وعااا یت اعتماعی-سااایاسااای انگلتاااتان و فرانتاااه ،مطال هی عمیق آثار
اندیمامندان آنها (هیوم ،فرگوسان ،مونتتکیو) ،و نیز پیشکتوتان و م اصران آلمانی
اود (فیمااته ،کانت ،شاالین ) ،پی برده بود که عوامع پیماارفتهتر اروپایی ،متاایر
حرکات و آیندهی آلمان را نماااان میدهند .در واقع فلتااافهی حق ،بهویژه فصااال
«عام هی مدنی» ،پیش از آنکه اوعااااق اعتماعی آلمان را من کس کند ،ماحصااال
انقلاب صاان تی انگلتااتان ،انقلاب فرانتااه و پیآمدهای آن در آرایش عدید طاقا
اعتماعی ،ساالب قدر از اشاارافیت و سااااتمان نظام فووالی بود ،آنهم در زمانی که
عام هی مدنی مدرن هنوز قوام نیافته و دوران طفولیت اود را سپر میکرد.
به باور نویتاندهی متن حاعار ،هیچ اندیمامندی به شیوایی ،دقت و درایت هگل
اب اد متنوق ،اعزای پراکنده و پیچیدگیهای عام هی مدنی را ترساایم نکرده اساات۷.
بهطور اا  ،تا آنعا که به اقتصااد سایاسی مربوط میشود ،هگل فقط در ی عا ،در
بند  ۳۷۷فلتافهی حق ،متاتقیماً به آن براورد میکند که دقیقاً ممابه همان نظری
است که در منطق ارائه کرده بود (رعوق شود به بخش دوم مقالهی حاعر)« .برداشت
ادراکی» ،برداشتی که به مدروکا و دادهها استناد میورزد ،در نظام فلتفی هگل ی
ااساتگاه نظری پیماا-کانتی است چرا که عتتجوی «حقیقت» را از عهدهی «عقل»
اارج کرده ،به دادهها واگبار میکند .نزد هگل ،ماانی فکری اقتصااااد سااایاسااای را
نمی توان از برداشات ادراکی تفکی کرد .با این وصف ،ادراک فلتفی به دادهها پمت
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نمیکند .ازهمینرو ،هگل از پژوهشها و دسااتاوردهای اقتصاااد ساایاساای قدردانی
میکند.
هگل در بند  ،۳۷۷در بررسی عرصهای که «سیتتم نیازمندیها» مینامد ،به طور
ممخ از اسمیت ،سه ،و ریکاردو نام میبرد .به دیدهی او ،چون این عرصه مربوط به
«امور ااص» اساات ،ذاتاً کرانمند و متناهی اساات .این عرصاهی ااص ،در مقایتااه با
«امر عام» یا عامع ،مرل نمایش «برداشات ادراکی» اسات .امر ااص وابتته به «نیاز
سااوبژکتیو» اساات که به «وساایلهی اشاایای اارعی» ،که اود مرصااول نیازهای
دیگراناند ،با «وساااطت کار و تلاش» عینیت پیدا میکنند« .اقتصاااد ساایاساای علمی
است که با چنین برداشتی از کار و نیازمندیها آغاز میکند اما مو ف است ارتااطا
و حرکتهای اناوه را با تمام پیچیدگیها و اواص کمّی و کیفی شااان توعاایح دهد.
این یکی از علومی اسات که هورش ناشای از شرایط دنیای مدرن است .فرآیند رشد
آن ،نمایمگاه عالب اندیمهای است که در آغاز با اناوه بیپایان عزئیا روبرو بود تا به
واساطهی آنها اصاول ساادهی اشایا را استخراج کرده و در عرصهی نیازمندیها ،نما ِد
عقلانیتِ نهفته در چیزها را کمف کند».
نهایتاً نیازمندیهای ااص و وساااایل ارعاااای آنها چنان گتاااترش مییابند و به
قدری بههم وابتاااتگی پیدا میکنند که به ساااوی «بینهایت» میل کرده ،به نیازها و
اهادافی «انتزاعی» ماادل میشاااوناد« .هنگاامی که نیازمندیها و ابزار آنها کیفیتی
انتزاعی پیدا کنند ،اصالت رابطهی متقابل افراد با یکدیگر نیز انتزاعی میشود( ».بند
 )۳۷۰بدین سااان «وعه ااص» از ساارشااتی «عام» براوردار میشااود .هم اکنون ،به
همراه هگل ،وارد عام هی مدنی (بندهای  ۳۷۰تا  )۰5۱شااادهایم ۳۲.به دیدهی هگل،
عام هی مدنی «وهلهی انتزاعی» ایده اسات که از اصلتی منقتم براوردار است .در
این عرصه« ،نظم االاقی به غایتهای اود تقتیم شده و سردرگم است( ».بند )۳۷۸
در اینعااا« ،فرد انضااامااامی» کااه اود ابژهی اهااداف اود اسااات ،مجموعااهای از
نیازمندیهاست .ازاینرو برداشت ادراکی این عرصه را همچون ی «دولت بیرونی» یا
مادی اسااتنااط میکند( .بند  )۳۷۱در این مرحله ،امر ااص حق آزادی عمل دارد اما
ممروط به نظار است.
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چنانچه امر ااص به حال اودش گباشااته شااود ،و اعازه بیابد که صاارفاً امیال
ساوبژکتیو اود را دناال کند ،اود را نابود ساااته و نظم االاقی را فاسد میکند .لبا
باید مردود شااود( .بند  )۳۷5در عین حال ،هگل نظم االاقی «عمهوری افلاطون» را
به نقد می کماد چرا که فردیت آزاد و عنصار سوبژکتیو را نفی کرده و در مقابله با آن
ی دولت صاارفاً عینی را برنماااند که در آن پیمااه و تکلیف هر شااخ ازپیش مقدر
شاده اسات .هگل اذعان دارد که در عام هی مدنی ،هر فرد به دناال اهداف اصوصی
اود اسات و دیگران برایش در حکم ی وسایلهاند .در عین حال ،با طرح این موعوق
که عام هی مدنی« ،قلمرو میانجیگری» اسات ،با مترد کردن اعزای آن توساط ی
«قرارداد اعتماعی» (روسو) نیز مخالفت میکند.
هگال م تقاد اسااات که اهداف «افراد بهعنوان بورووا» (بند  )۳۷۸یا «شاااخ
اصااوصاای» ،بدون آنکه اود بدانند ،به ااطر وابتااتگی همهعاناه به سااایر اعضااای
اعتماق و رابطهی متقابل آنها ،ی «شااکل عام» پیدا میکند .بنابر این« ،من با دناال
کردن اهداف اودم ،اهداف عمومی را به پیش میبرم که این به نوبهی اود اهداف مرا
پیش میبرد( ».افزودهی بند  )۳۷۸این «وعه عام»« ،وهلهای است که فردی منزوی و
نیازهای انتزاعی و روش ارعاای آنها را انضمامی یا اعتماعی میکند( ».بند  )۳۷۳این
«وهلهی اعتماعی به ت یینکنندهی اهداف ااص تادیل میشااود» (بند  )۳۷۱و چون
فرد را از وابتااتگی به نیازهای صاارف طای ی و عتاامی رها میسااازد ،نیازهایش را
اعتماعی میکند .ازاینرو نتیجه میگیرد که این «وهلهی اعتماعی ،دربردارندهی بُ د
آزادی اسااات» (بند  )۳۷۸و بلافاصاااله اعاااافه میکند این «وهلهی آزادی ،ذاتی کار
است۳۳».

 – ۵مفهوم کار در منظر هگل
«دسااتاورد عظیم پدیدارشااناساای هگل و ماحصاال نهایی آن – دیالکتی منفیت
بهمدابه اصاالی پویا و الاق – این اساات که هگل اودآفرینی انتااان را همچون ی
فرآیناد ،عینیات یاافتن را به مدابهی فقدان عین ،بهمدابه بیگانگی و رفع این بیگانگی
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درک کرده و ازاینرو باه ذا کار پی برده و انتاااانِ عینی (انتاااان حقیقی ،چرا که
واق ی) را بهعنوان حاصل کار اودش میفهمد».
مارکس ،دستنوشتههای اقتصادی-فلتفی ۳۷۸۸
نزد هگل ،در ی مفهوم بتیط« ،کار» مرکز تقاطع یا واسطهی بین انتان و عهان
اارج اسات .کار مرل ملاقا ساووه و ابژه است .با میانجیگری کار است که آندو به
ت امل میرساااند .فلتااافهی حق از همان ابتدای کتاب چنین مهمی را برمینمااااند.
تصاااحب کردن ی شاای  ،بهدساات آوردن آن یا دردساات گرفتن آن اساات .هگل
میگوید «دساتان من ،عالیترین ابزارند که در ااتیار هیچ حیوانی نیتت( ».افزودهی
بند  )55آنطور که او در بخش «حق انتزاعی» توعاایح میدهد « بهطور عینی ،حقی
که از ی قرارداد ناشاای میشااود ،هرگز حقی بر ی شااخ دیگر نیتاات بلکه فقط
حقی بر ی چیز اارج از فرد یا چیزی اساات که آن شااخ را میتواند ازاودبیگانه
شی ( ».بند ۳۰)۸۲
کند؛ ی نی حقی بر ی
اشاایا فاقد ذهنیتاند و در اود حاوی هدفی درونماندگار نیتااتند .اما «انتااان
ارادهای آزاد است و در نتیجه ،مطلق است( ».افزودهی بند  )۸۸قط اً ی شی یا ماده
در برابر کار انتاانی که درصادد تغییر شاکل آن است ،از اود مقاومت نمان میدهد.
(بند  )5۰لبا فرآیند کاری برای فائق آمدن بر شاای نیازمند بردباری ،ممااقت و عمل
نفی اسات و این دقیقاً همان فرآیندی اسات که انتان را از موعودا زندهی دیگر ،و
نیز از انتان در «وع یت طای ی» او تفکی میکند؛ چرا که به ورای نیازهای اال
طای ی میرود .میل طای ی در مصرف ی چیز آن را نفی یا نابود میکند درحالی که
انتان به واسطهی کار ،تولیدگر ،ی نی آفریننده است.
بنابراین ،انتان در هتتی بیواسطهای که در درون اود دارد ،بهعنوان ی موعود
طای ی صرف ،آزاد نیتت .او زمانی آزاد است که عتم و ذهن اود را پرورش داده ،به
تصااحب اود درآورده و در اودآگاهیاش ،اود را تأیید کند .این به اود واصل شدن
در حکم ف لیت یافتن اساات .انتااان از این طریق اود را به ابژهی اود تادیل کرده و
اود را آزاد مییابد .انتاااان آزاد ،ذهن و ارادهای آزاد« ،نقطهی شاااروق مطلق مفهوم
آزادی ،حق و علم حق اسااات( ».بنااد  )5۸توعیااه غیرعقلااانی بردهداری و از آنعااا
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بیعدالتی مطلقِ «سروری و بندگی» در برداشت غلط از انتان بهعنوان موعودی صرفاً
طای ی نطفه بتاته اسات .از ساوی دیگر ،چنانچه مانای مقابله با بردهداری توسل به
همان هتااتی بیواسااطهی انتااان طای ی باشااد ،هنوز به مرحلهی «آزادی ذهن» و
مفهوم آزادی نرسایدهایم .در عرصاهی عینی ،آنچه در نزاق ساروری و بندگی صور
میپبیرد ،فراروی از «آگاهی بیواسااطهی صاارف از آزادی» و درگیر شاادن در «نارد
تمااخی » اساات .ذهنی که به واسااطهی عدال آگاهی از اود ،به اودآگاهی عینی،
دساات یافته باشااد ،نه نقطهی ااتتام که ساارمنماااء تاریخ اساات .از آن پس ،نفی
بردهداری دیگر نه ی «باید» که ساارآغاز گبار به مراحل ب دی تکامل و مفهوم آزادی
است۳۱.
هگل در اینعا اواننده را به کتاب پدیدارشااناساای روح ،به قتاامت «سااروری و
بندگی» رعوق میدهد که همانطور که در بالا تأکید شاااد ،تازه در مرحلهی ابتدایی
سافرهای پرماعرای شا ور انتاان است و برای رسیدن به «عقل» و «روح» ،هنوز راه
درازی در پیش دارد .بنابراین در ساطور پایانی این مارد ،پس از آنکه برده با پمت
سار گباشتن نارد مرگ و زندگی با ارباب اود به آگاهی میرسد ،هگل نمان میدهد
که این آگاهی هنوز به عااد اود آغمااته و ذاتاً ی روش ت ینیافتهی وعود اساات.
پرساش این اسات که او با کتب استقلال اود چه متیری را پیش میگیردب عروری
اسات که برای رسیدن به آزادی بالف ل ،در اود و برای اود« ،نتات به توانایی کامل
اود بر مجموعهی واق یت عینی تتاالط پیدا کند( ».ص  )۰۸۲کتااب اسااتقلال و به
یگانگی درآمدن با مرصاااول کار اود ،درعین حال نیازمند تفکی اود با شااای  ،با
عهان بیرونی اسات .در غیر این صاور  ،تصارف یا تصاااحب شی  ،به انهدام طای ت
منجر میشاود .در واقع کار آزاد« ،کاری که به شای شکل میبخمد ،میلی مهار شده
اسات؛ به ت ویق میاندازد .آگاهیای که رن میبرد ،از این طریق به درک متتقیم آن
موعودیت متتقل و اویش پی میبرد( ».ص ۳۸)۰۱۷
بنابراین ،مفهوم کار آزاد نزد هگل تازه پس از فراروی از «سااروری و بندگی» آغاز
میشااود .او بخش اول پارهی نختاات فلتاافهی حق را با مفهوم «مالکیت» شااروق
میکند ۳5و آن را به ساه بخش تقتایم میکند تصارف ،استفاده و بیگانگی .تصرف از
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طریق تصاااحب متااتقیم یا شااکل بخماایدن به شاای به واسااطهی ابزار و نیروهای
مکانیکی احراز میشااود .اسااتفاده از ی شاای بهواسااطهی مصاارف ،انهدام و نفی آن
صور میپبیرد .هگل مصرف و مالکیت ی چیز را ازهم تفکی میکند .مصرف ی
شاای  ،نیازی ااص را برآورده میکند که با سااایر اشاایای مصاارفی و نیازهای ممااابه
قابلمقایته است .ازاینرو ،ی نیاز ااص در عین حال در حکم نیازی عام است« .این
وعه عام شاای که ااصاایت م ین آن از وعه ااص آن ناشاای شااده و از کیفیت آن
منتزق شده است ،ارزش آن است( ».بند  )۱۱سپس در افزودهی این بند میگوید «در
اینعاا کیفیت در شاااکل کمیت ناپدید میشاااود؛ ی نی وقتی من از 'نیاز' صااارات
میکنم ،اصطلاحی را بهکار بردهام که طاق آن متنوقترین چیزها قابلعرعه میشوند.
آنها به اشتراک در آن سهیم شده و ازاینرو م ادل یکدیگر میشوند .بنابراین در اینعا
تفکر از کیفیت ااص ی چیز به چیزی که نتات به کیفیت بیتفاو است ،ی نی به
کمیت گبار میکند ».پس «ارزش» واق اً م رف آنچه هتت ،نیتت« .چنانچه بخواهید
ارزش یا چیز را ناه در وعاه ااص بلکه به وعهی انتزاعی بیان کنید ،نماد آن پول
اساات .پول بهعنوان ی تجرید ،صاارفاً نماد ارزش اساات ».از آنعا نتیجه میگیرد که
اگر بخواهیم مفهوم ارزش را درنظر بگیریم ،بااایااد بااه اود چیز فقط بااهعنوان ی ا
«سمال» یا نماد نگاه کنیم۳۱.
ب د سوم مالکیت ،وهلهی «بیگانگی» است که در نظر هگل به م نای «بازگمت به
اود» اسات .بازگمت از غیریت ،از تصاحب صرف ی شی اارعی و اتکا به اود در
هتاتی بالف ل .هگل در اینعا یادآور میشود که باید بین برده و ی کارگر روزمزد یا
ادمتکار تفکی قایل شاااد« .بردهی آتنی نتاااات به کارگر روزمزد احتمالاً شاااغل
آسااانتری داشاات اما بهعنوان برده ،کل ف الیت اود و تمام وعودش را از اود بیگانه
کرده و به مال اود واگبار کرده بود( ».افزودهی بند  )۱۸اما در اود این واق یت که
کارگر روزمزد صرفاً بخش م ینی از رفیت کاری و نه عتم و ذهنش را از اود بیگانه
میکند و به واساااطهی ی «قرارداد» به دیگری واگبار میکند ،پتانتااایل یا امکان
رهایی درونماندگار است۳۸.
مارد «قرارداد» ،مرحلهی ورود به عرصاه ی«ماادله» در عام هی مدنی است .و
یاا باه بیاان ماارکس ،مرحلاهی اریاد و فروش نیروی کار .اما همانطور که مارکس
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تصاریح میکند ،در این قرارداد اساااسااً تقلای صااور نگرفته اسات چرا که ساارمایه،
نیروی کار را بر اساااس «ارزش» آن اریداری کرده اساات .هگل هم میگوید آنچه در
این م امله همسان یا ممابه است ،همان «ارزش» است( .بند « )۸۱در اینعا سوای
تفاو بین کیفیتهای اارعی چیزهایی که ماادله شااده اساات ،سااووههایی که وارد
قرارداد شاادهاند با یکدیگر برابرند» ،چرا که سااووههای قرارداد در وعه عامی شاارکت
میکنناد که همان ارزش اسااات .هگل پس از ماادلهی پایاپای به ارید و فروش ی
چیز م ین باا یا چیز عاام یا ارزش ،ی نی «پول» ،به «قرارداد دساااتمزدی» ی نی
ماادله با « رفیت تولیدی» ممخ میرسد( .بند )۷۲
باید یادآوری کرد که هگل هنوز وارد عام هی مدنی نمااده اساات .پس عااروری
اسات که آنچه پیشتر ،در قتامت چهارم این مقاله بدان پردااته شده بود را بر روی
مفهوم کار متمرکز کنیم .تا آنعا که به «کار» و «ساارمایه» (عنوانهای هگل) مربوط
میشاااود ،هگال در بخش «عااام اهی مادنی» فقط  ۳۰بنااد ( )۳۷۱-۰۲۷را باه آن
ااتصااص داده اسات .او در اینعا صارفاً چکیدهی فمرده شدهی مفاهیمی را که طی
دو دهه بدان پردااته بود ارائه داده است۳۷.
هگال در بند  ،۳۷۱کار را اینگونه توصااایف میکند «کار ،وسااایلهی کتاااب و
مهیاساازی ابزار ااصای مناساب برای نیازمندیها ی ااص ما است .به واسطهی کار،
مواد اامی که طای ت متاتقیماً عرعاه کرده اسات ،بهطور مماخ و توسط انواق و
اقتام فرآیندها با اهدافی متنوق منطاق میگردد .این تغییریابی در شکل ،ابزار را واعد
ارزش و قابلمصاارف میکند ».گتااترش نیازمندیها ،رشااد و تنوق ابزارها و رابطهی
متقابل افراد با یکدیگر ،باعد «تقتاایم کار» اعتماعی میشااود و «عنصاار عینی و عام
نهفتاه در کاار را باه فرآینادی انتزاعی» تادیل میکند( .بند  )۳۷۷این تقتااایم کار
اعتماعی ،کار ی فرد ااص را سادهتر و مهار او را مردود ،م ین و متمرکز میکند
و بارآوری کار را افزایش میدهد .نهایتاً «تجرید تولید ی فرد از تولید شااخ دیگر،
کار را هرچه بیماتر مکانیکی میکند تا اینکه بالااره انتاان موفق میشود به کناری
رفته و ماشینها را عایگزین اود کند۳۷».
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اماا باه بااور هگل ،ماحصااال این روند ،تولید چیزی اسااات که او آن را بهعنوان
«سرمایهی عام» یا انیورسال میفهمد .لبا نتیجه میگیرد که «با پیمرفتی دیالکتیکی،
اودپویی سوبژکتیو به واسطهی امر ااص توسط امر عام تادیل میشود( ».بند )۳۷۷
هرکس بتااته به درعهی ترصاایلا و مهارتش امکان مییابد تا سااهم اود را از آن
«سارمایهی عام» دریافت کند! این آن مرزی است که هگلِ لااقل در عرصهی فلتفهی
عملی اود ،قاادر به عاور از آن نمیشاااود .او بهدرساااتی روند مکانیزه شااادن کار و
گتترش ت ارض ثرو و فقر را تمخی داده و تأکید می کند که باید برای علوگیری
از فقر ،با داالت دولت و نیز عضاویت در اصناف ،راهحلی پیدا کرد .اما نهایت ًا برای این
م ضل ،علاعی قط ی نمییابد .به باور او« ،وقتی استاندارد زندگی اناوه بزرگی از مردم
به زیر مرز م یمات برسااد» (بند  ،)۰۸۸آنها توانایی تمااخی و احترام به اود را از
دسات میدهند که حاصل آن ایجاد «فقرایی شورشی» است« .عام هی مدنی متوول
تغبیهی اعضااای اود اساات ».اما «در عین حال باید مانع از هور شااورشاایانی فقیر
گردد( ».افزودهی بند )۰۸۸
دقیقااً به همین ااطر اسااات که مارکس اعلام میکند «ااساااتگاه هگل ،همان
اقتصااد سایاسی مدرن است .او کار را بهعنوان ذا

انتان ادراک میکند؛ به مدابهی

ذاتی که انتان از طریق آن اود را تأیید میکند .او فقط عناهی مدات کار را میبیند،
نه عناهی منفی آن را( ».آثار ۰۲)۸ ۱۱۱ ،لبا هگلِ  ۳۷۰۳و مارکسِ  ۳۷۸۸با مماهده
و ترلیل روندی نتاتاً ممابه ،به دو نتیجهگیری متفاو میرسند .به دیدهی مارکس،
کارگران آن بخمای از عام هی مدنی هتاتند که گویا به بیرون از آن پرتاب شدهاند.
کارگر« ،ساووه» اساات ،ی نی «فقیری اساات که نتااات به فقر عتاامی و روحی اود
آگاهی دارد .نا انتاااانیتی که این انتاااانزدایی را درک میکند و ازاینرو ،اود-الغاگر
است( ».اثار)۸ ۱۱ ،
در واقع ،گتاتات عظیم بین دیالکتی هگل و مارکس در همین امر نهفته است.
دیالکتی مارکتای با م رفی سووهای که میاندیمد ،درونیتر ،عمیقتر و بنیادینتر از
دیالکتیکی است که اندیمیدن را از سووهی اوداندیش عدا میکند.
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۳۲آنچه از دسااتنوشااتههای مارکس درمورد نقد فلتاافهی حق هگل باقی مانده اساات ،با بند  ۰۱۲آغاز
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را با بند  ،۰5۸ی نی نقطهی شروق فصل «دولت» ،آغاز کرده بود.
۳۳به باور این نویتانده هگل نهایتاً قادر به مرتفع کردن این اعاداد نگردید .مارکس تنها کتی است که
قادر به فراروی از دولت سااایاسااای و نیز عام هی مدنی گردید« .عن داالی در فرانتاااه» ،به همراه
پیشنویسهای آن ،نماد بارز چنین ادعایی اسات .اما این اثر تالور انضامامی سااپهر اندیمهای است که
مارکس پس از گتاتت با عام هی بورووایی در دستنوشتههای اقتصادی-فلتفی  ۳۷۸۸بنیان گباشته
بود.
۳۰مارکس در کاپیتال  ،۳در قتااامت «ارید و فروش نیروی کار» ،برای تفکی کار از رفیت کاری،
گفتاوردی از بند  ۱۸را بازگو میکند که تکرار آن دراینجا حائز اهمیت اساات «من میتوانم مرصااولا
منفرد مهار های عتامی و ذهنی اود را به شخصی دیگر واگبار کنم و میتوانم برای مد مردودی
اساااتفاده از تواناییهایم را به او بدهم ،چرا که به ااطر این مردودیت ،تواناییهایم نتاااات به کلیت و
شامولیت هتتی من اصلتی اارعی کتب میکنند .اما من با واگبار کردن کل زمان اود که در کارم
و در تمام مرصاولاتم متالور شاده اسات ،عوهر وعودم ،ف لیت و ف الیت عام و شااخصیتم را به دارایی
دیگری تادیل میکنم( ».ص )۰۸۰
۳۱مارکس در گروندریتاه ،تمخی  ،اودآگاهی و قضاو کارگر را «ناقوس نابودی» عدایی ترمیلی او
از حاصاال کارش تلقی کرده و اعااافه میکند که «فهم برده نتااات به اینکه نمیتواند به تمل غیر
درآید و با آگاهی نتااات به اود بهعنوان ی شااخ  ،موعودیت بردهداری تصاان ی و گیاهی شااده و
دیگر قادر نیتت بهعنوان مانای تولید پابرعا باقی بماند( ».ص )۸۱۱
۳۸الکتاااانادر کووو در اثر عنجاالی مقادمهای بر اوانش هگل که در دههی  ۱۲میلادی قرن پیش در
فرانتاه به چاپ رساید ،پایهگبار عریانی نظری بود که به تفتیر او از پدیدارشناسی روح ،بهویژه قتمت
«سروری و بندگی» ،ب دی عهانی داد .در اوایل دههی  ،5۲حمید عنایت این بخش از تفتیر کووو را به
همراه پیمااگفتار مفصاالی زیر عنوان «ادایگان و بنده» به فارساای برگرداند که بارها توسااط انتمااارا
اوارزمی تجدید چاپ شاده اسات .شاکی نیتات که چگونگی پرورش نزاق بنده و ارباب توسط هگل و
تکیه بر فرآیند کتااب اودآگاهی برده به واسااطهی کار ،و از آنجا انتقال آن به ماارزهی کار و ساارمایه،
گام مهمی در فهم ماارزهی طاقاتی اساات .اما نمیتوان دسااتاورد عهان-تاریخی مارکس را به کمااف
ماارزهی طاقاتی فروکاسات .اما حتی در این عرصاه نیز نمی توان دستاورد او را در ماارزه با غیر ترلیل
برد .اودآکااهی کاارگر در فرآیند ماارزهی طاقاتی ،در عین حال وقوف به اصااالت دوگانهی کار (کار
مجرد و کار انضامامی) و ازآنجا برقراری رابطهای منفی با اود است .به بیان دیگر ،کارگر اود را به دگ ِر
ی
اود ،به ابژهی اود تادیل میکند و از آن راه از آغماتگی به عد اود اروج کرده ،به درک مدات نف ِ
وعود اود نایل شده و آن را به نقطهی عزیمت عام هی بدیل تادیل میکند.

هگل و نقد اقتصاد سیاسی

«۳5هگل بهدرساتی فلتفهی حق را با مالکیت آغاز میکند که سادهترین رابطه ی حقوقی سووه است».
مارکس ،گروندریته ،ص ۳۲۰
۳۱مارکس در کاپیتال  ،۳در فصل «فرآیند ماادله» تأکید میکند که «پول م ینی میتواند با نماد اود
عابجا شود .اما این ت ایر م ین به برداشت اشتااهی منجر شده که گویا اود پول ،صرف ًا ی نماد است.
این اطا دربردارندهی این شا اسات که شکل پولی ی شی نتات به اود آن بیرونی و صرف ًا شکل
پدیداری روابط انتاانی نهفته شاده در آن اسات .به این م نا ،هر کالایی ی نماد است چرا که بهعنوان
ارزش ،صاارفاً پوسااتهی مادی کار انتااانی مصاارف شااده در تولید آن اساات ».مارکس در زیرنویس این
مطلب به بند  ۱۱فلتفهی حق رعوق کرده و گفتاورد یادشدهی هگل را بهطور ممروح بازگو میکند.
۳۸مارکس در گروندریتاه ،ی مفهوم کاملاً بدیع از مالکیت ارائه میدهد .او با تماریح رشااد غولآسای
پیکرهی کار مرده در مقایتااه با کار زنده و تأکید بر بیگانگی کارگر میگوید «با برنماااندن ف الیت افراد
باهعنوان ف الیت عامِ بیواساااطه یا ف الیت اجتماعی ،از وهلههای تولیدی این شاااکل بیگانگی زدوده
میشااود و از آن طریق به مدابهی مالکیت برنمااانده میشااود؛ بهمدابه پیکر اعتماعی ارگانیکی که در
درون آن افراد اود را بهعنوان افراد ،ولی افرادی اعتماعی بازتولید میکنند( ».ص  )۷۱۰مارکس همین
مفهوم را در کاپیتال  ۳اینگونه بازنویتاای میکند «این نفیِ نفی اساات که مالکیت اصااوصاای را ازنو
برقرار نمیکند بلکه به واقع مالکیت فردی را برمینماند( ».ص )۷۰۷
۳۷برای بررسی تکوین مفهوم کار نزد هگل ،قط اً باید به «سیتتم االاقی» ( )۳۷۲۰و بهویژه «فلتفهی
روح» (درسگفتارهای ینا  )۳۷۲5-۱رعوق کرد .نظر به حجم مقالهی حاعاار ،ناگزیریم موعااوق برد را
تا حد ممکن در چارچوب فلتااافهی حق مرصاااور کنیم .برای بررسااای درسگفتارهای هگل لطفاً به
پیوندهای زیر رعوق کنید
“System of Ethical Life”,
“The Philosophy of Spirit”.
۳۷مقایتاه کنید با گفتاورد زیر از گروندریته «کارگر دیگر ی شی طای یِ تغییر یافته را واسط اود
و ابژه قرار نمیدهد ،بلکه فرآیندی طای ی را که به فرآیندی صاان تی تادیل شااده اساات عایگزین آن
کرده ،واسطهی اود و طای ت ارگانی نموده و بر آن تتلط مییابد .او به عای آنکه فاعل اصلی باشد،
به کنار فرآیند تولیدی میرود( ».ص )۸۲۳
۰۲الاتاه ماارکس اباداً از آثاار قالی هگل در درسگفتارهای ینا با اار ناود .آیا چنانچه آنها را ،از عمله
گفتاورد زیر را ،بررسای کرده بود کماکان بر این نظر اصرار میورزید که هگل صرفاً عناهی مدات کار را
میفهمدب
«کارگر در کار ماشااینی مانند اود ماشااین ،هرچه بیمااتر بیروح و کتاال میشااود .عنصاار م نوی،
سارزندگیِ اودآگاه زندگی ،به ف لیتی پوچ تادیل میشود .این کار او را به ی نقطه مردود میکند ،و
هرچه کاملتر شاود ،ی ساویهتر میشاود ...انتاان در ماشین ف الیت رسمی اود را لغو میکند و آن
[ماشاین] را وادار به کاری برای اود میکند ...او با پردازش طای ت به واساطهی ماشاین ،عرور کار
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اود را منتفی نمیکند .فقط آن را تمدید میکند .مقدار کار فقط برای کل کاهش مییابد نه برای فرد؛
برعکس افزایش مییابد ،زیرا هرچه کار مکانیزهتر شود ،ارزش آن کمتر شده و فرد رن بیمتری مترمل
میشاود ...در این بیارزشساازی کار مکانیکی ،متاتقیماً امکان عدا شدن کامل از آن وعود دارد ،زیرا
کار کاملاً کمی و بدون تنوق اساات ...،چیزی کاملاً اارعی .آنچه برای انتااان باقی میماند ،یافتن اصاال
حرکتی برای کار است که به همان اندازه مرده باشد ».نگاه کنید به
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