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 چکیده
 یِیگراوانیح یانتقاد انیو جر سمیمارکس نظر میانتبادلگذشته،  یدر سه دهه

 یهاپژوهشگران از مقوله است. افتهی شیافزا یاکنندهطور خوشحالبه یانسان

فاده است یدارهیدر سرما واناتیو نقد استثمار و سرکوب ح لیتحل یبرا یستیمارکس

توار شکننده اس یهاو قضاوت هااسیمارکس اغلب بر ق یِ اصل میاما کاربرد مفاه .کنندیم

 یطبقات یمبارزه یو اثبات نظر واناتیاز ح یکشبهره قیدق یسازمفهوم یبرا است.

را با توجه  ینولوژیترم حیحاضر درک صح یمقاله وانات،یها و حانسان یمشترک برا

 مارکسنکته که  نیا حیبا توض-نخست،  .دهدیبه چهار موضوع مرتبط به هم ارائه م

 -- یاجتماع ،یخیتار یستیالیماتر زیتما کیعنوان را به وانیانسان و ح انیرابطه م

 ادجیبر ا یمارکس مبن یهینظر هیعل جیاتهام را کند،یدرک م یکیالکتیو د یعمل

 یوهیاز ش مبتنی بر رابطهدوم، بر اساس درک  .شودیرد م وانیح -انسان  یدوگانگ

 یکالاها ایبرده  ،یکارگر مزد واناتیکه ح کنمیاستدلال م ،یدارهیسرما دیتول

 یقهدست طبها بهآن ،یطور کلبه عتیعنوان طببلکه، به .ستندیشده ناستثمارفوق

 نیا .ندریگیتحت ستم قرار م یاستبداد یشکلو  به شوندیاستثمار مفوق دارهیسرما

در دست  دیو ابزار تول یخصوص ملکیرا به ما واناتیح ،وانیح -- هیسرما یرابطه

ارزش کار  یهینظر یبرا زین یتوجهقابل یامدهایامر پ نیا .کندیم لیتبد هیسرما

ها آن .کنندینم دیو کالا تول یارزش اضاف ایارزش  واناتیسوم، ح دارد. یوانیح

 هیبه سرما گانیصورت راها بهکار آن یرویهمراه نکه به کنندیم دیتول یمحصولات

ور طبه واناتیبه ح یگانگیچهارم، من از انتقال مفهوم ب ت،یدر نها .ابدییاختصاص م

 یاشمانند مورد انسان ن یاز نوع کار اجتماع دیبا واناتیح یگانگیاما ب .کنمیدفاع م یکل

 واناتیاستثمار ح یژهیشکل و لیدلبه زین یاز بدن و زندگ یگانگیشامل ب دیشود و با

  باشد. یدارهیدر سرما

 

 عتیو طب واناتیها، حانسان نیکه در آن روابط متقابل ب یعادلانه و آزاد یجامعه

با آن  اًمیکه مستق یطیتحت شرا دیبا .دیآینم دیپد چیداشته باشد از ه یبا هم آشت

ل در  شک آزادریناعادلانه و غ یاو از جامعه ابدی نیو به ما داده شده، تکو میشویمواجه م
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شروع  ینقطه یدارهیسرما یجامعه ،رگیعبارت دبه د.خود منتقل شو ریاخ یخیتار

ت لازم اس ن،یبنابرا است. واناتیدوستدار ح سمِیالیسوس یمبارزه برا ریناپذاجتناب

 ییرها یبرا یطبقات یمبارزه طیعنوان شرارا به واناتیمناسبات استثمار و سلطه بر ح

 .میکن پردازینظریهو  لیممکن، تحل شکل به بهترین واناتیح

 ییراگوانیح نیب ایمحتاطانه یکیگذشته، نزد یسه دهه یاساس، در ط نیبر ا     

ه تا ک سم،یو مارکس - یانسانریغ واناتیاسفناک ح تیدرک وضع - یانتقاد یِانسان

وجه ت یدارهیو سلطه تحت سرما کنون عمدتاً )نه صرفاً( به مناسبات مختلف استثمار

که صحبت از استثمار و ستم بر  یعنوان مثال، هنگامبه داده است. یداشته است، رو

از اصطلاحات  وانیح -انسان  پژوهشگران شود،یم یدارهیدر سرما واناتیح ریسا

حاضر به آن  یکه در مقاله یکوچک منتخب یاند )برااستفاده کرده یستیمارکس

 ;Benton 1993b; Bujok 2015: دیکن مراجعه هانیام به اپرداخته

Gunderson 2011; Hochschartner 2014; Hribal 2003; 
Macdonald 2016; Noske 1997; Painter 2016, 2017; Perlo 

2002; Peterson 2013; Torres 2007.) بحث هنوز به  نیحال، ا نیبا ا

حل  دیهنوز با یاصل زیبرانگاز موضوعات بحث ینشده است و برخ یاساس یکاف یاندازه

 - یستیالیسوس یطبقات یمبارزه یبرا داریپا ینظر یمبنا کی شوند تا بتوان

 1کرد. جادیا انهیگراوانیح

اساس،  نینزد مارکس و بر ا وانیح -انسان  زیعنوان مثال، نزاع در مورد تمابه     

 یدربارهاو  یانتقاد یهیو نظر یخیتار سمیالیماتر یو سازگار یدر مورد سودمند

 Bentonمثال،  یوجود دارد )برا واناتیستم بر ح استثمار و لیتحل یبرا یدارهیسرما

1993a, 1993b; Mutherich 2004; Rosen & Wirth 2013.) 

حث ب یدارهیدر سرما یانسانریغ واناتیادغام ح قیدق یعلم ریپژوهشگران در مورد تفس

 یهازیچ ای شدهاستثمارفوق یهستند، بردگان، کالاها یها کارگران مزدآن ایاند: آکرده

 ,Derrida 2009; Ducey 2017; Hribal 2003)نگاه کنید به  گر؟ید

2007, 2010, 2012; Macdonald 2016; Murray 2011; Painter 

2016, 2017; Perlo 2002; Torres 2007).  ییهابحث ن،یعلاوه بر ا 

عنوان ه)ب کنندیم دیتول یکالا، ارزش و ارزش اضاف واناتیح ایپرسش که آ نیا رامونیپ
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؛ Macdonald 2016؛ Hochschartner 2014؛ Ferrari 2017مثال، 

Murray 2011 ؛Perlo 2002اند شده گانهیها بها مانند انسانآن ایآ کهنی( و ا

 Gunderson 2011; Mutherich 2004; Noske دینگاه کن ژهیو)به

  ( درگرفته است.1997

 اتوانیو شکل استثمار ح واناتیح ریسا یدربارهاندازه که  همانبه ها بحث نیا     

 یبرا کیکلاس سمیمارکس یهالیو پتانس هایژگیو یاست، درباره یدارهیدر سرما

 یبه راه انداختن مبارزه ی، براصادق است زین واناتیح یمسئله یدرباره یپردازهینظر

ه ب دنیبخشو شکل ینظر یهادر عرصه انهیگراوانیح - یستیالیسوس یطبقات

 گرانپژوهشاندک(  کماکان) یهاتلاش ،یطور کلبه .واناتیطرفدار ح یِانقلاب سیپراکس

 یاستثمار و آزاد یِانتقاد یاجتماع یهیعنوان نظربه سمیمارکس یبارورساز یبرا

 از یبرخ رسدیبه نظر مبد،  ایحال، خوب  نیبا ا مهم رو به جلو است. یگام ،واناتیح

 عنوان مثال، در مورد، بهتلاش صورت گرفته است نیا یکه در پ ییهاو قضاوت هااسیق

 فیضع دهم،ینشان م ریطور که در ز همان وانات،یو ح یشباهت استثمار کارگران مزد

 یامارکس بر یغن ینظر یاز مبان توانیاست که م یادیهنوز موارد ز باشند. اساسیو ب

فته گموضوعات و مشکلات  یو بررس واناتیاز ح یکشبهره یانتقاد یاجتماع یهینظر

 آموخت. شده

و  سمیموضوعات در بحث مارکس نیاز تندتر یبرخمقاله،  نیا یهیدر بق ن،یبنابرا

 هیاز اتهامات عل مختصر یابیمن با ارز مورد بحث قرار گرفته است. یانسانریغ واناتحی

 نیاگر ا رایز 2.کنمیپرست بودن شروع ممحور و گونهبر انسان یمارکس مبن یهینظر

 یذارگهیپا گرید یکردیرا بر رو یانتقاد یِاجتماع یهیامر درست بود، لازم بود که نظر

طور به یدارهیمارکس از سرما یبر مناسبات اجتماع یدر فصل بعد، درک مبتن .میکن

مارکس، که  یهینظر یرا در مورد سه موضوع اساس زیرتا مباحث  شودیم انیخلاصه ب

برخوردار است  یاساس تیاز اهم زین واناتیح یاستثمار و آزاد یاجتماع یهینظر یبرا

در  3استثمارفوق یعنوان رابطهبه وانیح - هیسرما یاز رابطه یاول، درک آماده کند.

سط شده باستثمارفوق یاهابردگان و کال ،یعنوان کارگران مزدبه واناتیمقابل تصور ح

 یبرا گانیرارا به یمصرف یهاارزش واناتیکه چرا ح دهمیدوم، نشان م است. افتهی

با  ت،یدر نها .کنندینم دیکالا تول ای یو چرا ارزش، ارزش اضاف کنندیم دیتول هیسرما
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رسون از گاند انیو انتقاد را واناتیح یگانگیباربارا نوسکه از ب یسازپرداختن به مفهوم

 .کنمیارائه م یدارهیدر سرما واناتیح یگانگیدوباره از ب یآن، مفهوم

 یخیارت سمیالیچگونه ماتر نکهیآن هستم که نسبت به ا یدر پ ها،لیتحل نیبا ا

 یانتقاد یِاجتماع یهینظر یبه توسعه تواندیم یاسیمارکس و نقد او بر اقتصاد س

ر علاوه ب کنم. جادیا تیشفافخود  یدر درک نظرکمک کند  واناتیح یاستثمار و آزاد

د به ما کمک کن تواندیم واژگاناز  حیکه درک صح کندیحاضر استدلال م یمقاله ن،یا

 اساس نیو بر ا ،یاز لحاظ نظر واناتیانسان و ح یآزاد یبرا یطبقات یمبارزه یتا برا

 ،یرعهر فصل ف انیاساس، در پا نیبر ا .میشو زیتجه یاقتصاد - یاسیس سیدر پراکس

با موضوع  پردازم،یکوتاه به ارتباط موضوعات مربوطه که در ادامه به آن م یشکلبه

 اشاره خواهم کرد. وانات،یح یآزاد یبرا یپرولتر یطبقات یمبارزه

 

ن مارکس از انسا یکیالکتید زیو تما وانیح - انسان یانگاردوگانه

 وانیح -
 یلیلتح یعنوان مبنامارکس به یهیدر مورد ارزش استفاده از نظر سندگانینو یبرخ

مثال  ی)برا کنندیابراز م یجد یدهایترد وانیح -روابط انسان  یپردازهینظر یبرا
Benton 1993a, 1993b; Mutherich 2004; Rosen & Wirth 

 یاسیمارکس و اقتصاد س یخیتار سمیالیکه ماتر کنندیها استدلال مآن (.2013

ا هآن جه،یدر نت رد شود. دیاست که با وانیح -انسان  یاو ذاتاً واجد دوگانگ یانتقاد

 و یغرب یانگارتفکر دوگانه ینهیریدر موضع سنت د ستادنیمارکس را متهم به ا

مارکس، هم در  یهینظر هیاعتراض عل نیا .کنندیمحور بودن مپرست و انسانگونه

 کاملًا متداول است. واناتیح یطرفداران آزاد نیو هم در ب وانیح -مطالعات انسان 

از موضوعات داغ مورد  گرید یکه قبل از پرداختن به برخ دانمیم یضرور ن،یبنابرا

 به آن بپردازم. ،یانتقاد یانسان ییگراوانیو ح سمیمارکس نیبحث ب

نزد مارکس توسط  وانیح -انسان  یانگاردوگانه ییمورد، اتهام ادعا نیترشاخص

 & Burkett« )اول یمرحله ستیالیاکوسوس»و  ییایتانیبر یشناساستاد ارشد جامعه

Foster 2016: vii( تد بنتون است )1933a: 23ff.) یفرض او اساساً به کارها 
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 کندیاشاره م 4411 یو فلسف یاقتصاد یهانوشتهدست ژهیومارکس، به یهیاول

(MECW 3:299-348 ،سیپار یهانوشتهدست .)حال، بنتون  نیبا ا در ادامه

(1993a: 35متقاعد شده است که مارکس در طول زندگ )خود را  کردیخود، رو ی

( continuism) ییگراتداوم کیبه  یانگاراز دوگانه وانیح -انسان  زینسبت به تما

 نیروپس از انتشار کتاب چارلز دا ژهیوداد، به رییتغ انهیگرالیتقلریاما غ انهیگراعتیطب

 .1581در  هاگونه أمنش یدرباره

ها و مارکس در مورد انساننظر معروف خود،  ی( در مقاله1993aبنتون )

 یهدسازمان یاصل میمفاه»معتقد است که  ،ییگراعتیطب ای سمی: اومانواناتیح

 نیب یادیبر اساس تضاد بن»  ،«یگانگیو ب یوجود نوع - هانوشتهدستمارکس در 

نزد  دیگوی( م1993aبنتون ) (.2)ص  «است. افتهیتوسعه  وانیانسان و ح عتِیطب

 (.32 )ص «شوندیم فیثابت توص نیمع یزندگ یوهیش کیبا » واناتیح ریمارکس سا

هماهنگ  یآزاد، خودآگاه و از نظر اجتماع یاگونهها در جهان خارج بهدر مقابل، انسان»

 یهانوشتهدستبنتون از  ریتفس یدر ادامه (.1993a: 32 )بنتون «کنندیعمل م

 یگانگیب لیدلها بهکه[ مارکس معتقد است که انسان شودی]گفته م ،سیپار

بنتون  ،بیترت نیبد .اندافتهیتنزل  واناتیح تیخود به وضع یاز وجود نوع دارانههیسرما

(1993aفرض م )یخیتار یشکلتضاد مطلق و عام، نه موقت و به»که مارکس از  کندی 

 یدگزن یوهیخود از ش یانتقاد اخلاق یزیرهیپا یبرا وانیانسان و ح انیم افتهییبرتر

. (25f)ص  کندیاستفاده م یخصوص تیعنوان سازمان کار مالکبه «یدارهیسرما

انسان  ییکه درک مارکس از رها کندی( استدلال م1993a:32سرانجام، بنتون )

 نیا از اهآن ها است.نفع انسانبه عتیبر طب ندهیفزا دائماً  یسلطه یبر مبنا شرفتیپ

 یابیرا باز واناتیح ریخود و سا نیکامل ب زیخود را محقق و تما یوجود نوع قیطر

 جهی( نت1993a)بنتون  یسیشناس انگلجامعه (.1993a: 26)بنتون  کنندیم

 کی»بلکه « محورانسان»تنها نه ییمارکس در مورد رها یهیاول دگاهیکه د ردیگیم

تلاش »نظر،  نیاز ا (.32است )ص « العادهخارق یپرستانهکامل گونه یفتگیخودش

 انویانسان و ح انیانسان از نظر تضاد کامل م تیاز ماه یشرح یارائه یمارکس )...( برا

  4(.1993a:32)بنتون « است یمدرن غرب یفلسفه یاصل انیمنطبق با جر اریبس
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: هیسرماخود  یدر اثر اصل یکه مارکس حت انددهیعق نیبر ا یگرید سندگانینو

استفاده  وانیح -انسان  یانگار( از دوگانهMECW 35-37) یاسینقد اقتصاد س

روزن  انایدر آلمان، آ وانیح -انسان  یشدهآغازعنوان مثال، در مطالعات تازهبه کند.یم

ر د سندگان،ینو نیا یگفتهبه اتهام را مطرح کردند. نی( ا.21f :2013) رثیو سون و

 ،هیماسرگرفته تا  سیپار یهانوشتهدستاو مانند  یهیاول یهاآثار مارکس از نوشته

 او تداوم دارد.نزد  وانیح -انسان  یانگاردوگانه

 در مشابه بلکه متفاوت از بنتون است.با هم تنها نه Wirthو  Rosenاستدلال 

 Tier-Okonomien? Uber die Rolle derی خود مقاله

Kategorie ‘Arbeit’ in den Grenzziehungspraxen des 

 Dualismus-Tier-Mensch (Rosen & Wirth 2013)8 ،سندگانینو 

رز م کی یمفهوم کار را با بنا یمسئله یریطور چشمگبه»که مارکس  کنندیاظهار م

 کهنیها از اآن (.21)ص  «کندیمرتبط م وانیح -مستحکم انسان  خاًیمشخص و تار

 یبخش عنوانبشر به خیو فرض تار وانیح -انسان  یوستگیاعتقاد به پ رغمیمارکس عل

 اتوانیح ریانسان و سا انیم یشناختیخط هست کیطور قاطع به  عت،یطب خیاز تار

ر جلد د یخود، به بخش یعنوان اثبات ادعاها بهآن .کنندیمسف أتکند ابراز یم میترس

با مُهر  یشکلکار را به( »MECW 35که در آن مارکس ) کنندیاشاره م هیسرمااول 

روزن و  ن،یعلاوه بر ا (.MECW 35: 188) گیردیم فرضپیش «یانحصاراً انسان

مورد « ابزار کار»عنوان به واناتیدر نظر گرفتن ح لیدل( مارکس را به2113) رثیو

 یجیتحول تدر یجهینت»ها آن شان،یدر شکل کنون (.22)ص  دهندیانتقاد قرار م

)ص  «افتیکار او ادامه  یلهیوس، تحت نظارت انسان، و بهنسل نیچند یهستند که ط

ها استدلال خود را تا آنجا ادامه آن ،سیپار یهانوشتهدستبا استناد به  (.155

 جهیتکه در ن دهدیآگاهانه را فقط به انسان نسبت م دیتول ییکه مارکس توانا دهندیم

و ا دگاه،ید نیدر ا .شودیم عتیو طب یانسان یاز جامعه یانگاردوگانه کی جادیباعث ا

 Rosen & Wirth) دهدینسبت م یرا به موضوع کار انسان «خدایی یهایژگیو»

ه ک ردیگیم جهیها نتفرد انسانبهسرانجام، مارکس ظاهراً از کار منحصر (.23 :2013

 رثیروزن و و (.23)ص« بپردازد خیفقط ]انسان[ قادر است با اقدامات خود به خلق تار»
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مفهوم کار مارکس کنار گذاشته شده و  قیاز طر یوانیکه کار ح رسندیم جهینت نیبه ا

فهوم م دهندیم شنهادیها پرو، آننیااز .شودیم یو نامرئ افتهیآن کاهش ارزش  نیبنابرا

  شود. یانسانریغ واناتیکه شامل کار ح ابدی رییتغ یاگونهکار به

 اشتباه از آثار یریبر اساس تفس رثیحال، هر دو استدلال بنتون، روزن و و نیبا ا

 میان یعمل -ی و اجتماع یخیتار -ی ستیالیماتر ،یکیالکتید زیها تماآن مارکس است.

و متأخر مارکس بر اساس آن نوشته شده است،  هیاول یهارا که نوشته وانیانسان و ح

 سندهیسه نو یرد ادعاها یرا برا زیتما نیطور مختصر ادر ادامه، به .کنندیدرک نم

  .دهمیم حیتوض

عمل  قیها، از طراز جمله انسان ،یعیمارکس معتقد است که تمام موجودات طب

 دیحفظ و خود را بازتول عتیطب یهیخود را با بق سمیکار، متابول یعنی ،یاجتماع

 یازهایرفع ن یبرا یمحصولات عتیطب رییبا تغ گرید واناتیها و تمام حانسان .کنندیم

در مورد آدولف  ییهاادداشتی( در MECW 24مارکس ) .کنندیم هیخود ته

ا نه ب ره،یو غ دنیبا خوردن، آشام یوانیمانند هر ح»ها که انسان دهدیم حیتوض واگنر

ان جه یزهایاز چ یبرخ یریکارگرابطه، بلکه با رفتار فعال، به کیدر  [خود افتن]ی

 (.835)ص  .«کنندیخود شروع م یازهایبرآوردن ن جهیخارج با عمل و در نت

ه خود بلک یخارج عتیتنها طبکار خود نه یندهایفرا دیبا بازتول واناتیها و حانسان

سو  کیخود از  یو اجتماع یکیولوژیب یهاتی: ظرفگریعبارت دبه دهند،یم رییتغ زیرا ن

 در .گرید یخود را از سو یاگونهبیناخاص مربوط به گونه و روابط  یو روابط اجتماع

در  واناتیکار انسان و ح یندهای( فراcoevolution) یتکاملتکامل و هم خ،یطول تار

کار  یندهایفرا یعیطب -ی منجر به اشکال مختلف اجتماع یعیتحولات طب ریکنار سا

س مارکس و انگل ن،یبنابرا شده است. یعیطب -ی و روابط اجتماع هاتیخاص گونه، ظرف

(MECW 5 در )ند،یگویم یآلمان یدئولوژیا 

 واناتیاز ح دیکه دوست دار یگرید زیهر چ ایمذهب  ،یاریبا هوش توانیانسان را م
 زیخود، شروع به تما یزندگ لیوسا دیها خود به محض شروع به تولآن کرد. زیمتما

با  هاانسان دارد. یها بستگآن یکیزیکه به سازمان ف یگام کنند،یم واناتیخود از ح
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. )ص دکننیم دیخود را تول یماد یزندگ میمستقریطور غخود به یزندگ لیوسا دیتول
31) 

 عتیطب یهیو بق وانیانسان و ح نیب زیتکامل متما لیمارکس و انگلس دل ن،یبنابرا

ن در آ شتریب نیو تکو ،یاجتماع پراکسیس یعنی ،یاجتماع یِاهدر کار گونه قاًیرا دق

 .ابندییطول زمان م

انگارانه از طرف مارکس و دوگانه یشناختیهست ای یمفهوم زیتما کی نیا     

وجه با ت خاص مربوط به گونه یاشکال کار اجتماع نیها  بدر عوض، آن .ستیانگلس ن

 )ازجمله یعیطب و یانسان خیدر طول تار یجار سیها در پراکسبه تحولات متعدد آن

 ،هیسرمادر  نیو همچن سیپار یهانوشتهدستدر  .شوندی( تفاوت قائل میوانیح

مفروض  سپهر کیچنانکه خود را در  یواقع زیتما یِخیتار ندیفرا نیمارکس بر ا

راستا، او حداقل  نیدر ا .کندیاذعان م سازدیزمان و فضا آشکار م در یعیطب - یاجتماع

 تیفعال» یانسانریغ واناتیاول، ح .کندیرا برجسته م انکاررقابلیغ تیچهار واقع

 :MECW 35خود را دارند )« کار یزیاشکال غر» ای( MECW 3: 276) «یزندگ

 طیوابسته به شرا نوعی یمختلف زندگ یهاتیفعال یو دارا کنندیها کار مآن (.187

 ی)که در مورد انسان همان وجود نوع ینوع یهایژگیو براساس و  یو اجتماع یخیتار

 و خواهند ساخت. اندخود را ساخته خیتار شهیهم واناتیدوم، ح ن،یبنابرا است( هستند.

ه هر ب وانات،یح خیهستند، از جمله تار یعیطب خیو تار عتیاز طب یها بخشسوم، انسان

بدان  نیا .ردیها ممکن است به خود بگآن یخاص گونه یاجتماع خیکه تار یشکل

 خیتار و یطور کلبه یعیطب خیسو و تار کیبشر از  خیمعناست که، چهارم،  تکامل تار

رت صو گریکدیمتقابل به  یدر وابستگ شهیهم گرید یطور خاص از سوبه واناتیح

 .ردیگیم

 یسازمفهوم یکیالکتید یشکلرا به وانیح -انسان  یمارکس رابطه ن،یبنابرا

 اناتویح ریها با ساوجود دارد که انسان  یخیفراتار یعیطب - یاجتماع یوحدت .کندیم

احساس،  یدارا ،یجسمان ،یعیطب»عنوان موجودات بهها انسان در آن مشترک هستند.

و  واناتیمانند ح»هستند « درد، مشروط و محدود یبا تجربه» یموجودات «ینیع

ا ( بافتهی)منطقاً سازمان سمِیو متابول عتیها به طبآن (.MECW 3: 336) «اهانیگ
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 و روابط هاتیها ظرفوحدت، انسان نیحال، در چارچوب ا نیبا ا وابسته هستند. عتیطب

 قیها از طرآن اند.گسترش داده عتیو با طب گریکدیرا با  یخاص یعیطب - یاجتماع

و اشکال  هاتیظرف یدر کنار توسعه - خود یخاص گونه یکار اجتماع ریاشکال متغ

ها انسان نایم یفیک یمنجر به تفاوت ندیفرا نیا .اندافتهیتکامل  واناتیح ریسا یوجود

 انیفاوت مت نیبنابرا شده است. یانسان ینسبتاً مستقل توسعه ریو مس واناتیح ریو سا

درون  یخیتار سیاز پراکس یعیطب - یاجتماع یتفاوت گر،ید یهاها و تمام گونهانسان

تفاوت در وحدت در طول زمان  نیا مشترک است. یعیطب - یوحدت اجتماع کی

 .تافیتوسعه خواهد  یشتریدر روند تکامل مشترک ب ندهیاست و در آ افتهیتکامل 

 واناتیها و حانسان انیمطلق و عام م ،یخیتارتقابل فرا چیدر تفکر مارکس ه ن،یبنابرا

  موجه است. یو از نظر علم یکیالکتید یزیوجود ندارد، بلکه تما یانسانریغ

ت که اس وانیح -انسان  یبر عمل اجتماع یمبتن یخیتار یستیالیماتر زیتما نیا

 یبرا یدارهیسرما یخیشکل خاص تار یمارکس بر اساس آن ارائه و نقد خود را درباره

با  .کندیبنا م یو وجود نوع یگانگیو موضوعات مربوط به ب یکار اجتماع یدهسازمان

 واهدخیم رایز شودیقائل م زیتما وانیکار انسان و ح انیمسائل، مارکس م نیتوجه به ا

 مرتبط با هم اشاره کند. یحداقل به سه جنبه

 یعیامر طب کی یدارهیسرما دیتول یوهیاول، او قصد دارد نشان دهد که ش

 یساخته یرداهیسرما ،یعنی است. یانسانمناسبات  یجهیبلکه نت ستین ریناپذرییتغ

آن استثمار و ظلم به  یِ مربوطه که ذات نِیمع خاًیتار یِ مناسبات اجتماع انسان است.

 ستدبهبلکه  ستین واناتیح ای عتیطب یاست ساخته عتیو طب واناتیها، حانسان

ا هکه متشکل از انسان دارهیسرما یطبقه یها تحت رهبرآن شده است. جادیها اانسان

 واناتیاست که از کار ح یامر، ضرور نیاشاره به ا یبرا .شوندیهستند اجرا و حفظ م

جام ان هیسرمااست که مارکس در  یکار نیا .میداشته باش یعلم یانتزاع یانسانریغ

عنوان او کار انسان را به ،دهندی( نشان م2113) رثیهمان طور که روزن و و .دهدیم

در عوض، او روابط  .کندیتصور نم واناتی( در تقابل با کار ح22)ص  «یکار واقع»

 واناتیدهند و شامل حیرا شکل م یدارهیرا که در اصل سرما یواقع یخیتار یاجتماع

ه در از کار مولد ک واناتیکنارگذاشتن کار ح گر،یعبارت دبه .کندیم لیتحل شود،ینم
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از راه روابط  ژهیاست )همراه با ادغام مجدد و یشمولمنعکس شده، عدم هیسرما

ه ن شود،یانجام م یدارهیسرما سی(  که توسط پراکسدینیرا بب ریاستثمار، زفوق

 ینهی( در زمMECW 6همان طور که مارکس ) او. میمفاه ایمارکس  یلهیوسبه

 «تیواقع یکنندهانیاست و نه در کلمات ب قیدر حقا یبدگمان» کند،یاشاره م یگرید

 (.128)ص 

 مناسبات یدارانههیسرما نیمع خاً یشکل تار نیو نقد ا فیدوم، هدف مارکس توص

است که انسان را از  یخاص ذات یژگیو کی نیا است. عتیو طب گریکدیبا  یانسان

 یانسان یِ نوع یژگیو ها( و ازانسان ریخود، از جامعه )سا دیمحصولات خود، روند تول

 هاندارهیروابط سرما نیا لیو تحل فیتوص .کندیم گانهیب ،یوجود نوع یعنیخود، 

وض، در ع .دهدینم لیتقل واناتیح تیانسان را به وضع ای کندیارزش نمرا کم واناتیح

 منجر تیواقع نیدارانه به اهیسرما یکه مناسبات اجتماع کندیمارکس خاطرنشان م

 یانرانسیغ واناتیکه در آن با ح ییهاییگونه از توانا کیعنوان ها بهکه انسان شودیم

و  هاتیها فقط آن دسته از فعالانسان ،یدارهیدر سرما .شوندیجدا م ستندیمشترک ن

 یلهیوسبه هیبق دارند. اریمشترک هستند در اخت گرید واناتیرا که با ح ییهاتیقابل

 یو در خدمت طبقه شوندیجذب م ایادغام شده  یدارهیسرما یاجتماع یساختارها

در  کار یدارانههیمارکس از شکل سرما ریتصو ن،یعلاوه بر ا .رندیگیقرار م دارهیسرما

ثال، م یبرا است. عیارتمام یخیتار ستیالیماتر کیکه مارکس  دهدینشان م هیسرما

و  شودی( انجام میتوسط زنان )انسان شتریکه ب دمثلیو تول یکنارگذاشتن کار مراقبت

 یاز کمبود مفهوم یشاهد رد،یگیصورت م دارانههیسرما یخارج از مناسبات اجتماع

 یدارهیاو از سرما محورانسانریپرستانه و غگونهاز درک ضد یبلکه اثبات ست،یمارکس ن

ساس ا نیخاص )و نه همه( و بر ا یکه مارکس فقط روابط  انسان کندیثابت م رایز است.

انسان  کار ن،یبنابرا .داندیم دارانههیکار مولد را سرما یعنی ،یاز کار انسان یشکل خاص

 ریتصو به هیکه مارکس در سرما ستین واناتیکلمه و در تقابل با کار ح قیدق یمعنابه

 ،ستیاو ن یمفهوم حاتیترج لیدلبه دهدیکه مارکس انجام م ییاستثناها .کشدیم

 .شودیبر آن بنا م یدارهیاست که سرما یکار اجتماع یخیشکل خاص تار لیدلبلکه به

 در عوض .ابدیگسترش  ای ریی( مارکس تغیکه مفهوم کار )اجتماع ستیلازم ن ن،یبنابرا
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که کار  یواقع یدارانههیسرما یاست که در آن روابط اجتماع دهیزمان آن فرا رس

 شود. جادیا یانقلاب دهد،یم لیتقل یرا به کار مولد  کارگران مزد یاجتماع

 دیلتو یوهیش یدارانههیو سرما یانسان یژگیسوم، هدف مارکس از آشکار ساختن و

نگلس ا فرد انسان است.بهمنحصر یهالیاز پتانس یبرخ میمنظور ترسبه همچنین یکنون

(MECW 25: 329f.با توجه به ظرف )ها، به اشکال آن یاجتماع - یعیطب یهاتی

اشاره  دهند، رییرا تغ عتیطب توانندیم واناتیح ریکه انسان و سا یمختلف یو قلمروها

 .تندسین نیزم یها صرفاً قادر به نابودانسان میدانیکار، همان طور که م نیبا ا .کندیم

 یاگونهرا به یغلبه کنند و کار اجتماع یدارهیبر سرما توانندیم نیها همچنآن

 د.ده یآشت عتیو طب واناتیبا ح گر،یکدیها را با مجدد کنند که انسان یدهسازمان

ن آ یلهیوساست که تحت آن و به مناسباتیبردن تمام  نیامکان از ب ایمعنبه نیا

 جوامع خِیطور که در طول تارهمان شوند،یم یتلق دیتول یلهیعنوان وسبه واناتیح

ست ها ممکن اآن .ستندیکار ن نیخود قادر به انجام ا واناتیح بوده است. نیچن یطبقات

 ییها فاقد توانااما آن با استثمارگران و ستمگران خود امتناع کنند. یاز همکار

 نیدر ا هستند. یآگاهانه در شکل غالب کار اجتماع یانقلاب جادیو ا یجمع یدهسازمان

 انیم یشناختیکه تفاوت هست کردیتوجه است که مارکس اصلاً فکر نمقابل نهیزم

 همان طور که بنتون ،یاز کار اجتماع یتسیکمون یشکل جادیبا ا دیبا وانیانسان و ح

(1993a: 26مطرح م )تمام  توانندیها مدر عوض، انسان شود. ایاح کند،ی

بار  نیاول یخود را برا نیخود را محقق ساخته و بنابرا یعیطب - یاجتماع یهالیپتانس

 بشناسند. یانسان واناتیعنوان حبه خیدر تار

 یانگارخود از دوگانه ریو نه در آثار اخ هیاول یهانوشتهطور خلاصه، مارکس نه در به

 یوجود نوع ای یگانگیاو در مورد کار، ب میمفاه استفاده نکرده است. وانیح -انسان 

ر عمل ب یو مبتن یخیتار یستیالیها ماترآن .ستیمحورانه نانسان ایپرستانه گونه

ن مختلف اذعا یهاگونه یلهیوسبه یکار اجتماع او به اشکال مختلفِ هستند. یاجتماع

با  .اندافتهیمشترک  یتکامل ،مختلفِ توسعه یرهایکه در طول زمان در مس کند،یم

 -همزمان وحدت انسان  توانیم وانات،یها و حانسان انیم یکیالکتید زیتما لیتحل

 کرد. یسازمفهوم گریکدیبا  ناپذیررییتغ یصورت ارتباطها را بهآن یفیو تفاوت ک وانیح

 یساختهانسان یژگیبه و دارانه،هیسرما یکار اجتماع یسازمارکس با مفهوم
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در سازمان  یانقلاب جادی( و امکان ایکار انسان نیمع خاًی)شکل تار یدارهیسرما

شکال ا ریکنار گذاشتن سا یکار را برا نیاو ا .کندیاشاره م یکار اجتماع یدارانههیسرما

 یدارهیکه در سرما سازدیدر عوض، مارکس روشن م .دهدیانجام نم وانیح ایکار انسان 

ن کنار گذاشت .ستین یزیچو چه شودیم یعنوان کار مولد تلقدر واقع به یچه نوع کار

 یدارهیاسرم یروابط اجتماع یجهینت یانسانریغ واناتیکار ح زیو ن یانسان یکارها ریسا

 است نه درک مارکس از کار.

 یهیاز آنجا که نظر گرفت. هادگاهید نیاز ا توانیمهم را م یجهیحداقل دو نت

آن را  نتوایم نیمحور، بنابراپرستانه است و نه انسانمارکس نه گونه یانتقاد یاجتماع

در  یدارهیدر سرما واناتیاز ح یکشو نقد بهره لیتحل یبرا ینظر یمبنا کیعنوان به

خاص  طیدرک شرا یرا برا ییابزارها واناتیح خواهانیآزاد ن،یبنابرا .میرینظر بگ

 یدارند تا عرصه اریدر اخت انهیگراوانیح - یستیالیسوس یطبقات یمبارزه یخیتار

 یبه پرسش واناتیح یآزاد .ندکن ترعیخود را گسترش داده و درک خود را وس تیفعال

 .شودیم لیکار تبد یمناسبات اجتماع یدهسازمان یدر مورد چگونگ

 

 یدارهیاز سرما یاجتماع یبر رابطه یدرک مبتن
 دیتول یوهیاز ش یاجتماع یبر رابطه یمبتناختصار ارتباط درک به نه،یزم نیدر ا

مفهوم  خواهم داد. حیتوض واناتیاز ح یکشو نقد بهره لیتحل یرا برا یدارهیسرما

 دیتول یوهیش یپردازهیصرفًا به نظر یاجتماع یبر رابطه یمبتن یدارهیسرما

 یهادر گفتمان یبر مشکلات محور دهدمی بلکه امکان کند،یکمک نم یدارهیسرما

 یدارهیسرما ک،یستماتیسنظر ماز  .فائق شویم زین انهیگراوانیح - یستیمارکس

بنا  ینیمع خاًیتار یعمل یاست که بر اساس روابط اجتماع یاسیس یاقتصاد یستمیس

مرتبط وجود دارد که مستقل از  یکیالکتیشکل دو به یاجتماع یرابطهدو  شده است.

 دیتول یوهیش یاصل یخود، هسته ییایو جغراف یاجتماع ،یخیتار یهایژگیو

  2.دیبازار و روابط تول ی: رابطهدهندیم لیرا تشک یدارهیسرما

فروشند و یکار را م یرویازجمله ن ییکالاها ریگردش، عوامل درگ یدر حوزه

 عیو توز یدهبازار سازمان قیو هم محصولات آن از طر یهم کار اجتماع خرند.یم
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 دیدر مورد آنچه تول یریگمیتصم یبرا یاجتماع کیدموکرات ندیفرا چیه .شوندیم

خود مشخص  یدوگانه یژگیکالاها با و وجود ندارد. انیکسچه یچگونه و برا شود،یم

ارزش عنوان کالا به و ارزش )مبادله( هستند. مصرفی ارزش یها دارا: آنشوندیم

درست مانند هر محصول در هر شکل  کند،یرا برآورده م ازهایاست که ن یئیش ،مصرفی

همان طور  .دیآیآن به وجود م قیبازار و از طر یبرعکس، ارزش کالا در رابطه از جامعه.

متفاوت، با  یمصرف یهاجود ارزشبا و کنند،یو فروش م دیکه عوامل بازار کالاها را خر

کالاها را  یزیچپرسش که چه نیمارکس با ا .شوندیارز روبرو معنوان همها بهآن

 یِ خیفراتار یژگیها در وکرده است که آن لیتحل کند،یارز قابل مبادله معنوان همبه

و  دیمشترک با خر یژگیو نیا ،یدارهیدر سرما 7محصول کار بودن مشترک هستند.

رزش محصولات ا ن،یبنابرا .شودیم لیمحصولات تبد یفروش محصولات به شکل اجتماع

با  در ارتباط شهیکالا هم کیدر بازار، ارزش  .شوندیم لیو به کالا تبد کنندیم دایپ

ها آن دیتول یها با زمان کار اجتماعاً لازم براارزش آن .شودیم نییکالاها تع ریسا

شکل ارزش  نیاست که اول یاکالا ارزش مبادله کی یارزش کمّ .شودیم یریگاندازه

 موارد هستند(. ریسا هیاست )پول و سرما

که  شودیتمام کالاها ظاهر م یعام برا یارزمتعدد، هم یهافروشودیخر انیاز م

 یرا برا ییکالاها دارانیکه خر یدر حال کالا و شکل دوم ارزش است: پول. کیخود 

ر از آنچه د یشتریتا پول ب فروشندیها را مفروشندگان آن کنند،یم یداریمصرف خر

حال  همان طور که مارکس  نیبا ا .رندیآن خرج کرده بودند پس بگ یابتدا برا

(MECW 35: 176نشان م )دست فروشندگان در منظم ارزش به شیافزا دهد،ی

از کجا  یه ارزش اضافک نیبردن به ا یپ یبرا نیبنابرا .ستین ریپذگردش امکان یحوزه

  .آوردیم یرو دیبه روابط تول د،یآیم

 یهستند و کارگران مزد دیتول لیکه صاحب وسا یدارانهیسرما د،یتول یدر حوزه

و هم  دارانهیهم سرما .ندیآیکار خود ندارند، گرد هم م یرویجز ن یزیچ چیکه ه

از  یمیمستق یاسیس یسلطه چیه آزاد هستند. یاسیرسماً از نظر س یکارگران مزد

 ایارحال، پرولت نیبا ا وجود ندارد. سمیعنوان مثال، فئودالمانند به یگریطرف بر د کی

 یلازم برا یدر بازار بفروشد تا کالاها دارانهیکار خود را به سرما یرویمجبور است ن
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 توانندیداران مهیپس از فروش، سرما دست آورد.هکار خود و خود را ب یروین دیبازتول

 .رندیبگ اریرا در اخت دیتول یکار در حوزه یرویمصرف ن

 ییتنها کالا یکار کارگران مزد یروین رایبرخوردار است ز یاژهیو تیامر از اهم نیا

 یکالاها یکارگران مزد یوقت کند. جادیا یدیمصرف ارزش جد یدر ط تواندیاست که م

ده ش انیکار )ب یروین یبرا دارانهیرا که سرما یتنها ارزشنه کنند،یم دیتول یدیجد

 دیرا تول یزیبلکه چ کنند،یم دیاند بازتولکرده خرج دیتول لیدر دستمزد( و وسا

 یراب .ابدییم صیتخص هیکه به سرما نامدیم یکه مارکس آن را ارزش اضاف کنندیم

الاها ک دیبا دارانهیسرما ابد،ییم تینیشده ع دیتول یکه در کالاها یدرک ارزش اضاف

 قیشده از طر یگذارهیمازاد با پول سرما جادیا ندیفرآ ن،یبنابرا را در بازار بفروشند.

 یابیرا ارزش ندیفرا نیمارکس کل ا .شودیانجام م یارزش اضاف دیتول

(valorisation ارزش )ا ر دیتول لیکه وسا یاطبقه داران،هیسرما .نامدیم هیسرما ای

 .کنندیرا دنبال م هیروند انباشت سرما نیدارند، ا اریدر اخت

)با روابط  دیتول یبه حوزه توانیرا نه م هیطور خلاصه، روند انباشت سرمابه

که  ییگردش )جا یو کار در آن( و نه به حوزه هیسرما نیب یو استثمار یمراتبسلسله

عنوان هبدون روابط بازار ب داد. لیهستند( تقل گریکدیبرابر با  یعوامل آن رسماً در ارتباط

ارزش  چیه ،یمحصول اجتماع یکننده عیو توز یکار اجتماع یاصل یدهندهسازمان

ار ک یروین ،یدارهیسرما دیبدون مناسبات تول وجود ندارد. یاهیسرما ای)مبادله(، پول 

زش صورت ار جادی( و ادیعنوان شکل غالب تول)به ییکالا دیتول شود،ینم لیبه کالا تبد

م ه و یارزش اضاف یدارا یکالاها دیهم تول ه،یگردش و انباشت سرما یبرا .ردیگینم

 یرضرو تیکل کیعنوان به یدارهیسرما دیتول ندیفرا یارزش در بازار برا نیتحقق ا

  است.

ور طو کارگران صرفاً به دارانهیاست که سرما نیامر ا نیا یاصل یهااز دلالت یکی

عنوان به یدر ارتباط گریکدیبا  نیبلکه همچن ستندیدر بازار ن یعاملان مساو یرسم

امل و کار، هم ش هیسرما نیرابطه ب ن،یبنابرا شده  قرار دارند.کننده و استثماراستثمار

 ینیرآفروابط، نقش یکیالکتیتعامل د نیاما در ا است. دیبازار و هم روابط تول یرابطه

 چگونه است؟ واناتیح
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 یاستثمار شده: رابطهفوق یکالاها یانه بردگان  ،ینه کارگران مزد

 وانیح - هیسرما
 ست.ا تردهیچیپ حیاست که پاسخ صح یهی. اما بدکدامچیاست: ه نیپاسخ کوتاه ا

 یسازدر درک و مفهوم تواندیم یدارهیاز سرما یاجتماع یبر رابطه یو درک مبتن

از  یکشبهره ینحوه ،یدارهیسرما یاجتماع یبنددر شکل واناتیادغام ح یچگونگ

 یانتقاد یهاکنون، در گفتمانتا کمک کند. برندیکه از آن بهره م یها، و کسانآن

اس حل بر اسسه راه انیتلاش وجود داشته که م نیا یبرا کردیرو نیچند انه،یگراوانیح

  5( نوسان دارند.typical-ideal) یآرمان ینمونه

واقع  و در یمزد انکارگر واناتیکه ح شودیجمع م نظریه نیاردوگاه گرد ا نیاول

(. همان طور Hribal 2003: 435, 2012: 2) «کارگر هستند یاز طبقه یبخش»

 کند،یوضوح استدلال م( به2112) Jason Hribalآن  یبرجسته یندهیکه نما

کردند. ]...[ دوم، نقش  فایا یدارهیسرما یدر توسعه یضرور ینقش واناتیاول، ح
 ها و شهرها کار کردند.در مزارع، کارخانه واناتیح ها نقش کارگران بود.آن یضرور

انقلابات  یندهایفرآ قیسوم، از طر .انسان، جهان مدرن را ساختند یها، به اندازهآن
[ و با کار کریستین استاچها؛ کمون یو نابود یجمع حصارکشی]در عصر  یادشده

    1(.2fکارگر شدند. )ص  یاز طبقه یبخش واناتیخود، ح یضرور
د قرار دارن یکشکه مورد بهره یعنوان بردگانرا به واناتیگروه دوم از پژوهشگران ح

 ;.Ducey 2017: 1f) دهندیها کار برده را انجام مآن رایز کنند،یم یابیارز

Macdonald 2016: 29; Murray 2011: 95ff., 103; Painter 

(، 2111) دایژاک در یفرانسو لسوفی(. ف239 ,236 ,233 :2017 ,332 :2016

 (.12هستند )ص « شدهبردهر کاابزار » یانسانریغ واناتیکه ح سدینویمثال، م یبرا

متحده باب تورس  الاتیساکن ا «ستیآنارش الیسوس»سوم عمدتاً از  کردیرو

هستند و نه برده.  ینه کارگر مزد واناتیکه معتقد است ح شودیم ی( ناش3: 2117)

 سد،ینوی( م2117در عوض، تورس )

 یهاهیدر توسعه و حفظ سرما یخیتار ینقش یطور سنتبه واناتیکه ح یدر حال
 یداربرده هیشب یو کم ی مطلقداربرده هیشب یاند که اندککرده فایا یو کشاورز یصنعت
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 یرنامگذا ایکارگر  ینقش طبقه صیبر تخص هیتک یاست، بهتر است  به جا یمزد
 حیتوض هیدر سرما واناتینقش ح یسازمفهوم یچگونگ یدرباره یکم ،یداربرده یساده

 ر،یمانند کارگران مزدبگ قاًیو نه دق یانسان یهامانند برده قاً ینه دق واناتیح .میده
 یزنده یها کالاها: آنکنندیاشغال م یدارهیرا در سرما یمتفاوت تیموقع
 (31استثمارشده هستند. )ص فوق

در  واناتیاستثمار ح یعنصر خاص از رابطه کی هاهینظر نیتمام ا قت،یدر حق

 .ستندین یآن کاف یسازمفهوم یحال، برا نی. با اکندیرا روشن م یدارهیسرما

 یواضح است که رابطه کنند،یاشاره م سندگانینو نیاز ا یاریهمان طور که بس

 واناتیتر از همه، حمهم .ستین کسانیو کار  هیسرما نیو ب واناتیو ح هیسرما انیم

 ن،یعلاوه بر اکنند. ها مزدی دریافت نمیآن .فروشندیکار خود را در بازار نم یروین

ر د یعنوان موجوداتبه واناتیمتقابلًا، ح .ستندین« آزاد» یافراد یاسیها از نظر سآن

 ییطور معمول روزهابه واناتیکه ح تیواقع نیا هستند. دارانهیکامل سرما اریاخت

ز ا یتنها برخ کنند،یکار م یانسان یبدتر از کارگران مزد یطیو در شرا تریطولان

 یمعن نیابزار کار هستند، به ا نیها همچنآن ه،یاز نظر سرما امر هستند. نیا یامدهایپ

  .شودیها کار انجام مآن یو رو کنندیکه کار م

ی ماعاجت یلیکارگر فاقد چارچوب تحل یعنوان طبقهبه واناتیاز ح بالیهر فیتوص

اس او بر اس فیتعر .کندیم فیکارگر را تعر یاساس آن طبقه است که بر یاقتصاد -

در واقع، همان طور  و کارگران است. واناتیح انیم یخیتار زیآمخشونت یهاشباهت

خود کار  خیدر طول تار واناتیح کند،ی( استدلال م2113 :437-444) Hribalکه 

مختلف  یهاوهیاند و به شداران انجام دادههیسرما یرا برا یضرور یها کارهااند، آنکرده

 نیها کارگر هستند. اما اآن ،یمفهوم کل نیدر ا اند.کمک کرده یدارهیسرما دیبه تول

به  یژگیو نیا صیتخص .کندیکارگر نم یاز طبقه یها را بخشآن ییتنهابه هایژگیو

است که در  یدارهیدر سرما یکار مزد یمعنا یکنار گذاشتن محتوا یمعناها بهآن

 میقمست یآزاد بودن )نبودن تحت سلطه یاسیاز نظر س شده است: فیبخش بالا تعر

 یرویو فروش ن دیتول لیوسا تی)نداشتن مالک ی( و آزاد بودن از نظر اقتصادیاسیس

کارگر،  یطبقه یاقتصاد - یاجتماع نیگذشته از تع الا(.ک کیعنوان کار خود به
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 سونیه جطور ک همان .ستندین ایاز پرولتار یبخش زین یاسیس تیعامل یمعنابه واناتیح

 از خود را دارند. یکشوقفه در بهره جادیا ییها توانا( نشان داده است، آن2111) بالیهر

 یاردهیسرما دیتول یوهیتا آگاهانه در برابر ش ستندین یجمع یدهاما قادر به سازمان

 یقهاز طب یبخش واناتیکلام، ح کیدر  ن،یبنابرا بکشند. ریمقاومت کرده و آن را به ز

 .ستندیکارگر ن

دارند  یوجه مشترک واناتیها و ح، برده«عنوان بردهبه واناتیح» یهیدر مورد نظر

رکس ما .شوندیاختصاص داده م دیعنوان ابزار تولو به ستندیآزاد ن یاسیکه از نظر س

(MECW 28 در )در رابطه با سرواژ، او ]برده؛ استاچ[ خود : »سدینویم ،سهیگروندر

. او از شودی( ظاهر منی)زم رمنقولیغ ییاز دارا ریناپذییعنصر جدا کیعنوان به

 که، دهدیم حیتوض او در ادامه (.312)ص « متعلقات خاک است، درست مانند احشام

عنوان به گرید یبخش یاز جامعه از سو یو سرواژ ]...[ بخش یداربرده یدر رابطه
جودات مو ریبرده ]...[ در کنار سا .شودیم یخود تلق دیبازتول یِعیطبو  رزندهیغ طیشرا
 یخاک جا یمهیعنوان ضمبه د،یتولی رزندهیغ طیعنوان شرامانند احشام به یعیطب
 (413. )ص ردیگیم

 یدستمزد چیآن ه یدر ازا فروشند،یکار خود را نم یروین واناتیها و حبرده

برده » دیگویم هیو سرما یکار مزد( در MECW 9مارکس ) .کنندینم افتیدر

همان طور که گاو خدمات خود را به دهقان  فروخت،ینم داربردهکار خود را به  یروین

دار برده: »دیگوی( بدون ابهام مMECW 35او ) ،هیسرمادر  (.213)ص  ،«فروشدینم

 ن،یعلاوه بر ا (.272)ص  «خردیکارگر خود را م خرد،یطور که اسب خود را مهمان

 صطلاح.ا نیا ییبورژوا یانهیگرالیدر مفهوم تقل یحت - ستندیو بردگان آزاد ن واناتیح

که به صاحب  داندیم یخصوص ملکیرا ما واناتیو ح یانسان یهارو مارکس بردهنیااز

 یعنوان بخشهر دو به ،یاقتصاد - یاز نظر اجتماع ها را بفروشد.آن دهدیها اجازه مآن

( از 2111) دایبرداشت در هیکاملاً شب نیا .رندیگیقرار م یکشمورد بهره عتیاز طب

  ( است.12)ص « شدهابزار کار برده»

که  یتیو وضع یدارهیها در سرماانسان یداربرده نیب بسیار یهاحال، تفاوت نیبا ا

ز ا یانسان یاول، طبقات تحت ستم و استثمار شده در آن هستند وجود دارد. واناتیح
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 یاسیس ،یاقتصاد - یاز لحاظ اجتماع یداراند که بردهنائل آمده یطیبه شرا یخینظر تار

 یدارهیرماسپیشاروابط از  آن .ستیغالب ن یانسان یِطبقات یرابطه گرید یکیدئولوژیو ا

 ی/ سرواژ به کار مزدیداراز برده یشرویاند از جمله پشده لیتبد یدارهیبه سرما

ده انجام ش یطور یکار اجتماع یدهسازمان ن،یبنابرا .یکار اجتماع یعنوان شکل اصلبه

اساساً،  .ردیگیدر بر م یدارهیدر سرما ایعنوان پرولتارها را حداقل بهاست که انسان

اما،  ادغام کرد. هیسرما یدر رابطه یعنوان کارگران مزدرا به یانسان یهابرده توانیم

روابط قدرت  رییبه تغ یبستگ ریخ ای شوندیم لیتبد یها به کارگران مزدبرده ایکه آنیا

و  یاسیس ،یاقتصاد - یاجتماع یبه برآمد مبارزات طبقات یعنیطبقات دارد،  انیم

 همچنان وجود دارد. یانسان یبردگ که کارِ ییدر جا یکیدئولوژیا

ران عنوان کارگبه توانندینم یطور کلبه عتیطور خاص و طببه واناتیدر مقابل، ح

به  یطبقات یاگر مبارزه یادغام شوند، حت یدارهیسرما یدر روابط اجتماع یمزد

 توانندینم -اتفاق خود بهبیقر تیدر اکثر - واناتیح ریسا .ابدیگسترش  هاانسانریغ

 افتیرکنند، مزد د دیبفروشند، سر کار بروند و کالا تول دارانهیکار خود را به سرما یروین

 یبرا ییهاراه یحت د،یشا خود بفروشند. یازهایرفع ن یکالا برا دیخر یکنند و آن را برا

انسان وجود  تیبا حما واناتیاز ح یکردن برخ زهیپرولتار یبرا ییهامدل یتوسعه

 چگونه است. رممکنیغ واناتیبا تمام ح یکار نیحال، انجام چن نیبا ا داشته باشد.

ه کنم: خلاص د؟یکن ایپرولتارتبدیل به ها گاو را  ونیلیم ایزنبور عسل  کی دیتوانیم

فاه اگر ر یناسازگار است، حت واناتیح ونیزاسیبا پرولتار یدارهیسرما یروابط اجتماع

  لحاظ شود. نییاز پا یطبقات یعنوان هدف مبارزهها بهآن

 یو استثمارشدگان در مبارزه دگانیستمد یاسیس تیعامل یابیارز ن،یعلاوه بر ا

 یدهبه سازمان قادر واناتیهمان طور که در بالا گفته شد، ح است. یضرور یطبقات

م طبقات حاک ای هیر خود توسط سرماآگاهانه در برابر استثمار و سلطه ب یمقاومت جمع

 ینسانا یهابا برده واناتیاستثمار و سلطه بر ح جه،یدر نت .ستندین یدارهیسرماپیشا

قرار  یزندان مورد بدرفتار ای یجنس ،یکه همچون کارگران خانگ یمتفاوت است، کسان

عنوان مثال در به شوند،یکشته م ی(، و حتILO 2017: 33, 39, 42) رندیگیم

 صورتفقط به یانسانریغ واناتیدر مقابل، ح (.Dow 2019) لندیتا یریگیصنعت  ماه
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 یتا در سطح شوندیها پرورش داده مموارد، آن شتریدر ب .کنندیکار نم یروزشبانه

 نیا لیدلهب ن،یبنابرا شوند. لیتبد یوانیح یبه کالاها یبعد یکشته و با فرآور یصنعت

 یرداهیدر جوامع سرما واناتیاز ح یکشدرک بهره یبرا یمفهوم درست یها، بردگتفاوت

 .ستین

 یعنوان اصطلاحاستثمار شده را بهفوق یزنده یبرداشت باب تورس از کالاها امر نیا

معتقد  وجود دارد که یخوب لیدر واقع، دلا .گذاردیم یباق یکنندگنییتببالقوه با قدرت 

 ست.ا یدارهیدر سرما واناتیدرک استثمار و سلطه بر ح یمناسب برا یاواژه نیا میباش

روز تولدشان توسط  نیها از اولاول، آنشوند. استثمار میحیوانات به دو معنا فوق

م ها کار انجاآن یبر رو ای کنندیکار م ایکه  یشکلشوند بهیتصاحب م دارانهیسرما

اخ دست سلبه ایشان فرا رسد که مرگ یتا روز ،یشکافزندهعنوان مثال، در به شود،یم

 به ییبورژوا یبا توجه به روابط اجتماع واناتیموجود ح تیدوم، وضع کشته شوند.

جود و واناتینفع ح در سود به یکاهش گونهچیکه ه دهدیرا م نیتضم نیا دارانهیسرما

 دارانهیسرما یبرا زین یوانیو محصولات ح کنندیکار م گانیصورت راها بهآن ندارد.

 یطهاز راب یبخش واناتیکه ح تیواقع نیاز ا دارهیسرما یطبقه ن،یبنابرا است. گانیرا

 کردیور رسدینظر م به ن،یعلاوه بر ا .بردیندارند بهره م یدیعا چیو ه ستندین هیسرما

 یکالاها یدر اجزا یها حتاز آن ییهابخش ای واناتیخود ح رایتورس درست است ز

ودات موج واناتیکه ح ییجااز آن .شوندیم فرآوری ک،یمختلف، از کت خز گرفته تا است

 رسدیاست، به نظر م یدارهیسرما یشده هستند و از آنجا که کالا واحد اصل استثمارفوق

  .دیشده نام استثمارفوق یزنده یرا کالاها واناتیح توانیکه م

 شتریدر ب .ستندیکالا ن کیکلمه  قیدق یمعنابه یانسانریغ واناتیحال، ح نیبا ا

 ارزش مصرفی یها، اجزامحصولات حاصل از کار آن ایها از آن ییهاها، بخشموارد، آن

ه همان طور ک کند،یم لیرا به کالا تبد یوانیمحصول ح ای وانیآنچه ح کالاها هستند.

آن است: پرورش آن،  یبر رو یتمام کالاها گفته شد، مصرف کار مزد یدر بالا برا

 ،نیعلاوه بر ا .رهیبر آن، کشتن آن، پردازش قطعات آن و غ شیآن، انجام آزما دنیدوش

 واناتیرا که ح یارابطه رایز ستین قیدق واناتیح یسازمفهوم یشکل کالا برا تیاولو

 لیدر تحل .سازدیمبهم م کند،یکالا م کی ارزش مصرفیاز  یها را بخشآن یو اجزا

  نات،وایاز ح دارانههیسرما یکششکل بهره دنیفهم یبرا ،یدارهیدر سرما واناتینقش ح
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امکان  نیا یرا در نظر گرفت، که به دوم دارانهیو سرما واناتیح نیب یواقع یرابطه دیبا

. دکنیرا درک نم نیتورس ا کنند. یاز کالا تلق یعنوان بخشرا به یتا اول دهدیرا م

 کفایت کامل ندارد. زینظر تورس ن ن،یبنابرا

تثمار اسفوق یزنده یهستند و نه برده و نه کالاها ینه کارگر مزد واناتیح ریاگر سا

 کند،یم یها را معرفآن هیسرماهمان طور که مارکس در  شده، پس چه هستند؟

/ یاجتماع قیدق یمعنابه - عتیاز طب یعنوان بخشبه  یادر رابطه هیبا سرما واناتیح

 رزندهیزنده و غ عتیطب یهیبا بق واناتیاگرچه ح شوند،یوارد م -اصطلاح  نیا یاقتصاد

مربوط  رهیو غ یها به زندگآن یادراک رنج، علاقه تیامر به ظرف نیا تفاوت دارند.

 - وانی/ حهیسرما یرابطه - واناتیو ح دارانهیسرما نیب یرابطه ن،یبنابرا .شودیم

 است. عتیبا طب دارهیسرما یطبقه یاز رابطه یبخش

با استثمار کارگران  سهیدر مقا یاستثمارفوق یرابطه کی نیا ،یاز نظر اقتصاد

 عنوان تصرفبه واناتیها از حآن یکشبهره است. یانسان یهابرده یو حت یانسان یمزد

 چیها، همند آناز جمله کشتن نظام وانات،یح یعیو طب یاجتماع یزندگ تیریو مد

ها، آن ینسب یخودمختار وانات،یح یذات یهایژگیو هیسرما ندارد. یتیمحدود

ها جدا مثل خاص خودشان را از آندیها و اشکال تولآن یو گردش برا دیتول یامدهایپ

کار  یروین واناتیح ن،یعلاوه بر ا (.Stache 2017: 533به  دی)نگاه کن کندیم

 دنیدست کش .کنندینم افتیکار خود در یبرا یپاداش گونهچیو ه فروشندیخود را نم

 انیاپ یمعناکه به - یقیبه هر طر واناتیفقط پاداش دادن به ح ای واناتیاز استثمار ح

 یاشده بر جادیدر سود ا یضرورریکاهش غ یمعنابه - ستیاستثمار با دادن دستمزد ن

وان عنبه کنند. یریاز آن جلوگ یمتیتا به هر ق کوشندیم دارانهیسرما است. هیسرما

در  و هیسرما یبا رابطه وانیح - هیسرما یرابطه عت،یطب - هیسرما یاز رابطه یبخش

 .شودیخود ادغام م تیدر کل یدارهیسرما دیتول ندیدر فرآ جه،ینت

 انیهمان است که در رابطه م واناتیاستثمار حاز فوق یاقتصاد - یهدف اجتماع

 کسب سود حداکثر تا حد ممکن. - یطور کلبه ای مینیبیم یانسان یهاو برده هیسرما

نکنند )به فصل بعد مراجعه  دیخود سود تول واناتیاگر ح یاست حت یسود ضرور جادیا

کالاها که متضمن سود هستند، مشارکت  یارزش مصرف دیها فقط در تولآن (.دیکن
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همچون  هستند. یسود ضرور جادیا یها برا، آنیوانیح یهیسرما یاما برا .کنندیم

 هستند «گانیرا یایهدا» دارانهیسرما یها براو کار آن واناتیح ،یطور کلبه عتیطب

(MECW 37: 733.) 

 نایبه ب است. یاستبداد یرابطه کی وانیح - هیسرما یرابطه ،یاسیاز نظر س

شناختن تیرسمبر به ینادر دادگاه در سطح جهان مبن اریبس ماتیتصم ،یحقوق

!( ستندین یدامدار واناتیبالاتر که ح یخاص )محدود به پستانداران رده واناتیح

 .کنندیم دییقاعده را تأ نیهستند که ا یخاص، استثنائات طیعنوان اشخاص تحت شرابه

 یستیفرمال یدر معنا یحت یاسیاز نظر س واناتیهمان طور که در بالا گفته شد، ح

 و شوندیعنوان افراد آزاد شناخته نمبه هیها از طرف سرماآن .ستندیآزاد ن ییبورژوا

 دارانهیسرما .کنندیها ستم مبر آن میمستقریبا تمام انواع خشونت آشکار و غ باًیتقر

 سو، همان کیاز  .کنندیم زین نیدلخواه تصاحب کنند و چنرا به واناتیح توانندیم

و مقاومت آگاهانه  یدهدر سازمان واناتیح یناتوان لیدلبه نیطور که گفته شد، ا

شکل خاص از سرکوب  نیا گر،ید یاز سو مشترک است. یمجموعه کیعنوان به

ه و استثمار شد یهاانسان یلهیوسبه نییاز پا یطبقات یمبارزه رایاست ز ریپذامکان

ر که د کیبخش ارگان غیر از .ردیگیطور قاطع در بر نمهرا ب واناتیستم هنوز حتحت

ر در براب ینیع یحاکم منافع دارهیسرما یانباشت است، طبقه دیجد یحوزه کیواقع 

استثمار فوق یدر روابط کنون یحت -دارد  واناتیبه نفع ح یاساس لیهرگونه تعد

  .شودیها مامر منجر به کاهش سود آن نیبدون شک ا رایز وانات،یح

 یانسانریغ واناتیتعارض در مورد نقش ح مربوط بهمن  یشنهادیحل پراه یمعنا

و، س کیاز  دو جنبه است. یحداقل دارا انهیگراوانیح سمیالیسوس یبرا یدارهیدر سرما

شکل خاص آن را آشکار  یدارهیدر سرما واناتیاز استثمار ح یستیمارکس لیتحل

 یتفاوت و ارتباط درون یعنی شود،ی)نه انسان( دنبال م هیسرما یلهیوسکه به کندیم

و ادغام  یدارهیسرما یاز روابط اجتماع واناتیحذف ح .هیسرما -کار  یآن با رابطه

استثمار بر منظور فوقکل به کیعنوان به یدارهیسرما دیتول ندیها در فرامجدد آن

 دهدیاستدلال من نشان م گر،ید یاز سو .شودیانجام م ییبورژوا تیاساس روابط مالک

 یشکمبارزه با بهره یبرا یمحور یاستثمار، نقطهدر فوق  وانیح - هیسرما یکه  رابطه

 .شودیحل نم تیدر روابط مالک رییاست که بدون تغ واناتیاز ح
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 اضافیارزش و ارزش  جادیکالا، ا دیتول وانات؟یارزش کار ح یهینظر
 یسازمفهوم یبرا یمتعدد ینظر یامدهایپ وانیح - هیسرما یرابطه یژگیو

 یموارد با مواضع مشترک پژوهشگران انتقاد نیاز ا یبرخ دارد. یدارهیدر سرما واناتیح

 یهیتناقضات که به نظر نیدر ادامه، من به سه مورد از ا در تضاد است. وانیح -انسان 

 پرداخت.و به هم مرتبط هستند خواهم  شوندیارزش کار مارکس مربوط م

ثمار مورداست کالا دیتول یبرا یدارهیدر سرما واناتیاست که ح نیاستدلال ا نیاول

 دیکالا تول» واناتی( معتقد است که ح2117مثال، تورس ) یبرا .رندیگ یو ظلم قرار م

نزد تورس، تنها دو  (.11)ص (« گریمرغ، چرم، پشم و موارد دتخم ر،ی)مانند ش کنندیم

 دیتول یکار برا» یعنیکنند،  یط یدارهیدر سرما توانندیم واناتیح راه وجود دارد که

 کندی( استدلال م2111) یمور ب،یترت نیبه هم (.22: 2117)تورس « کالا شدن ایکالا 

 (.17)ص  کنندیعمل م «کالا یکننده دیتول یعنوان کالاهابه» واناتیکه ح

 واناتیفرض هستند که ح نیبر ا وانیح -انسان  یدوم، پژوهشگران انتقاد

همان  (.25: 2112)مکدونالد  کنندیعمل م« ارزش یکننده دیتول»عنوان به یانسانریغ

« اندشده لیارزش تبد دیتول یبرا یاساده یهانیبه ماش»ها آن د،یگویطور که تورس م

را به « ارزش خود»  «واناتیح ریکار سا»(، 2112) بالیهر سونیقول جبه (.31)ص 

 (.22)ص  کندیم قیکالاها تزر

 جادیا زین یتنها ارزش بلکه ارزش اضافنه واناتیح ریاست که سا نیسوم، فرض بر ا

از هر دو گرفته » ی( معتقد است که ارزش اضاف2112) بالیمثال هر یبرا .کنندیم

( معتقد است 2114) Hochschartner .واناتیها و ح(، انسان12)ص  «شودیم

 یکه برا ییکالاها دیتول یاز زمان لازم برا شیب یو هم کارگران مزد واناتیکه هم ح

 دارانهیرا که سرما یتا آن ارزش اضاف کنندیاست کار م ازیها مورد نآن دیبازتول

( اساساً 317: 2112( و پرلو )15: 2111) یمور کنند. جادیا رندیبگ اریدر اخت توانندیم

 یاستخراج ارزش اضاف ییتوانا: »دیافزای( م2117) یفِرار استدلال موافق هستند. نیابا 

 (.115)ص  «بردیم لیها را تحلآن یکل زندگ ،یانسانریغ واناتیاز ح یکشاز راه بهره
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ام بودن در مق یلازم برا یهاشرطشیکه پ کنمیمواضع، من استدلال م نیبرخلاف ا

 دیدوم، فرد با .دیتول لیبر وسا یدسترس وجود دارد: اول، عدم نیآفرارزش یِکارگر مزد

خود  دیمنظور بازتولرا در بازار به ییبفروشد و کالاها دارانهیکار خود را به سرما یروین

از  یعنوان بخشبر مناسبات، کار به یمبتن طِیشرا نیتنها تحت ا کارش بخرد. یرویو ن

 MECW« )کار مولد» ایارزش  یدکنندهیتول یِکار مزد ن،یکار اجتماعاً لازم و بنابرا

 .شودیشناخته م یدارهی( در سرما510 :35

طور ها بهآن متفاوت است. یدارهیسرما دیتول ندیدر فرآ هیبا سرما واناتیح یرابطه

آن  یدر ازا کنندیکار م هیسرما یهستند و اگرچه برا دیفاقد ابزار تول یخصوص

وان عنبه دیها در تولهمان طور که در بالا گفته شد، آن .کنندینم افتیدر یدستمزد

علاوه  .دشونیاستثمار ماست، فوق هیمتعلق به سرما یشکل خصوصکه به یدیتول زاربا

کار خود را  یرویها نه نآن .ستندیبازار ن مناسباتدر  یوجه عاملچیهها بهآن ن،یبر ا

 یدهبازار سازمان یلهیوسنه به واناتیکار ح ن،یابنابر .خرندیم ییو نه کالا فروشندیم

 نیا .شودیشناخته م یدارهیاز کار اجتماعاً لازم در سرما یعنوان بخشو نه به شودیم

 کامل از یو با استفاده یروزصورت شبانهاغلب به واناتیبدان معناست که، هرچند ح

که  یکار یرویتنها ن .کنندینم دیتول یاارزش مبادله ایارزش  کنند،یبدن خود کار م

 ود،شیم یدهتوسط بازار سازمان ن،یو بنابرا یداریدر بازار خر دارانهیسرما یلهیوسبه

 کارِ خالق ارزش است. یروین

جود و زین یانسان یروین رایز ستیها نمربوط به گونه یااول مسئله یدر وهله نیا

و  شودیشناخته نم  یعنوان کار مزدبه دارانهیتوسط سرما دیخر قیدارد که از طر

 مثلدیکه تول یعنوان مثال، هنگامبه .ستندین یهستند که کارگر مزد یکارگران انسان

گنجانده  هیدر مدار سرما شوندیمراقبت که )اغلب( توسط زنان انجام م یو کارها

 مشمول دستمزد نشده و شوند،یانجام نم دارهیمنافع سرما یبرا یوقت یعنی شوند،ینم

 شدهکار صرف یرویامر در مورد ن نیهم .رندیگیقرار نم یدارهیسرما دیدر روابط تول

که هنوز در جهان وجود دارند )سازمان  یانسان یبرده ونیلیم 41توسط حدود 

 ایاست  یکارگر مزد یکس ایآ کهنیا ( صادق است.ILO 2017: 5کار  یالمللنیب

ر عمل ب یمبتن یبه مناسبات واقع یبستگ ریخ ای کندیم جادیکار ارزش ا کهنیا ای ریخ

 انسان. ینه تعلق به گونه -دارد  یاجتماع
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 - یاز لحاظ اقتصاد عتیطب ای واناتیها، زنان، حکه برده ستیبدان معنا ن نیا

ها از گذاشتن آناز کنار دارانهیسرما نکهیا ای رندیگیقرار نم یکشمورد بهره یاجتماع

بلکه منظور  .برندیبهره نم یاستثمارو ادغام مجدد از راه روابط فوق هیسرما یرابطه

 متفاوت است. یها با کارگران مزداز آن یکشاست که بهره نیا

 کنند،ینم جادیو ارزش ا دهندیانجام نم یکار مزد یانسانریغ واناتیاگر ح

ارزش  یتنها داراشد، نه حیکالاها، همان طور که در بالا تشر ند.کن دیکالا تول توانندینم

 عت،یمانند طب وانات،یح نیبنابرا هستند. زیارزش مبادله ن ایارزش  یبلکه دارا مصرقی

 عت،یعنوان مثال، طببه هستند. یمصرف یهاکه ارزش کنندیم دیتول یمحصولات

 یرگیمرغ و موارد دتخم ر،یگوشت، ش واناتیح کرده است. دیتول یلیفس یهاسوخت

محصولات حاصل از کارشان  نیآنان و همچن یبدن و زندگ دارانهیسرما .کنندیم دیتول

فقط در  یوانیمحصولات ح (.MECW 35: 599) کنندیتصاحب م «گانیرا»را 

که  دشونیم لیبه کالا تبد ن،یهستند و بنابرا یاارزش مبادله ایارزش  یدارا یطیشرا

 کار مصرف کنند. یرویها نآن دیتول یبرا زین یکارگران مزد

نار اگر در ک یحت کنند،ینم جادیا یقطعاً ارزش اضاف واناتیبدان معناست که ح نیا

ورد که زنده هستند م یتا زمان یبدتر کار کنند و حت یطیو بخشاً در شرا یکارگران مزد

 یدارهیها در جوامع سرماخوک ایها که در مورد اکثر گاوها، مرغ رند،یقرار گ یکشبهره

 صادق است.

طرح م وانیح -که توسط پژوهشگران منتقد انسان  یاهیطور خلاصه، هر سه فرضبه

 نیادینروابط ب جهیارزش کار و در نت یهیاز نظر یکسانیشده است بر اساس سوءبرداشت 

در نظر  یعنوان کارگر مزدرا به واناتیح توانینم یاز نظر تئور است. یدارهیسرما

 گانیصورت راخدمات را به ای کنندیم دیمحصولات تول کنند،یکار م واناتیگرفت. ح

لا ها کاحال، آن نیبا ا .دنشویاستثمار مفوق دارهیسرما یو توسط طبقه دهندیارائه م

 نیا گرفت که جهینت توانیم .کنندینم جادیا یارزش اضاف ای، ارزش کنندینم دیتول

  منتقل کرد. واناتیبه ح توانیارزش کار را نم یهینظر یمارکس درباره مِ یمفاه

حداقل دلالت بر دو  ،یطور کلبه عتیهمچون طب واناتیحال، نقش خاص ح نیبا ا

 یِ زدبه کارگران م دیبا وانات،یاستثمار ح یبررس ینخست، برا دارد. کیاستراتژ نشیب
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 کنند،یم دیتول یهستند که ارزش اضاف یها کسانآن رایپرداخت، ز یوانیح نداراهیسرما

 یبدون طرح بها قائل شدن برا گر،ید یاز سو .یوانیح یهیسرما اتیح ریاکس یعنی

که منجر به کاهش سود  یاقدامات فور ،یوانیکار ح یروین ای واناتیح یزندگ

ه در مقابل یموفق یابزارها تواندیم شود،یم واناتیح یبه نام آزاد یوانیح دارانهیسرما

 باشد. یوانیح عیبا صنا

 

 وانیح یگانگیب -انسان  یگانگیب
مارکس، ادغام  یهینظر یپرستانهضد گونه یژگیدر مورد و توانیم نجا،یتا ا

 یهیدر نظر واناتیو نقش ح هیها با سرماارتباط آن قیاز طر یدارهیدر سرما واناتیح

در رابطه با  یمفهوم مارکس نیقسمت آخر، آخر نیدر ا کرد. جادیا تیارزش کار، شفاف

 .یگانگی: بردیگیقرار م یمورد بررس واناتیح

( در چاپ اول 1117باربارا نوسکه ) یشناس هلند، انسان1151 یدهه انیدر پا

مفهومِ در آن زمان  واناتیها و حفراتر از مرزها: انسانکتاب معروف خود 

از زمان  ( را مطرح کرد.15)ص  «ییزداوانیح» ای «واناتیح یگانگیب»  یستیآوانگارد

 11.کرده است دایپ یاگسترده عیتوز وانیح -پژوهشگران انسان  نیب یانتشار، کار و

 یهیبود که مفهوم اول یکس نی( اول12-21: 1117نوسکه )  دانمیتا آنجا که م

قل منت واناتی[ حیبه ]حوزه سیپار یهانوشتهدسترا از  یگانگیب یمارکس درباره

همان طور که مارکس ابتدا در مورد کارگران  وانات،یکه ح کندیاو استدلال م کرد.

 گانهیخود ب یو از وجود نوع یدیتول تیمطرح کرد، از محصول خود، از فعال یمزد

را  یانگگیاو ب است. یدارهیدر سرما گریکدیو از  عتیاز طب یگانگیاند، که شامل بشده

و  کنواختیآور، کار ملال طیو شرا یدارهیکار سرما ندیفرا یستیلوریت دهیسازمانبا 

 (.14، 12: 1117)نوسکه  کندیمرتبط م یانسانریغ

قرار  دییمورد تأ وانیح -انسان  یتمام پژوهشگران انتقاد یسو از یو یهینظر

( دو بحث 2111گاندرسون ) انیرا مطرح کردند. از جمله، را یاعتراضات یتیاقل نگرفت.

 یگانگیمارکس در مورد ب یهینظر»که  داردینخست، او اظهار م .دهدیمهم را ارائه م

 یعاجتما یو کامل کردن زندگ جادیا تیانسان "تیماه"که  کندیفرض م نیانسان چن
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 فیفرصت را مختل و تحر نیا یدارهیکار آزاد، متفکرانه و خلاق است، اما سرما قیاز طر

 ینوع یژگیباور است که و نیگاندرسون بر ا گر،ید انیبه ب (.222)ص « کرده است

 :که دهدی( ادامه م2111ندرسون )ااست. گ یگانگیاو، شرط ب یانسان، وجود نوع

و  هیلاو یسازیبه اهل دی]...[ مطمئناً با واناتیح یگانگیمنسجم در مورد ب یاهینظر
ا ب سهیمورد نظر را در مقا یگونه یعیطب یبازگردد ورفتارها شدهیکارانتخاب دست

 (222. )ص ردیدر نظر بگ یانسان یگردخالت طیآن در شرا یرفتارها
 ردیگیم جهی( نت2111گاندرسون ) شود،یکار توسط نوسکه انجام نم نیاز آنجا که ا

 اناتویتوجه به قلمرو حقابل یو عمل یبدون مشکلات نظر» توانیمفهوم را نم نیکه ا

 (.222)ص « منتقل کرد یرانسانیغ

توجه نوسکه و گاندرسون ارزش آن را دارند که مورد ریها در تفاساز جنبه یبرخ

در هر دو مورد، به نظر  .ستمیها موافق نآن یهااستدلال یاما من با مبان .رندیقرار گ

 .ندزیمارکس دور م یهانوشتهدر  یگانگیب حیکه مشکلات حول درک و توض رسدیم

 مناسبات است. یگانگیب لیدل یکار اجتماع یخیاز نظر مارکس، شکل خاص تار

 دیولکارگران ت رایز شود،یم یکارگران مزد یگانگیباعث ب یدارهیسرما عیو توز دیتول

ما ا کنندیکار را اجرا م ندیها فراآن .ستیها نمتعلق به آن گریاما محصول د کنندیم

ار را ک نیا دارانهیسرما رند،یگینم میشود تصم دیچگونه تول ای زیچچه کهنیدر مورد ا

 یکارگران مزد محصول ندارند. عیدر توز ینقش چیها هآن ن،یعلاوه بر ا .کنندیم

 دارانهیو سرما کنندیم دیبزرگ( تول یهاصورت گروه)بخشًا به یصورت گروهبه

 یاجتماع ای یانسان یاعنوان مجموعهبه ندیاما هر دو فرا .کنندیم عیمحصولات را توز

ها آن خاص یانسان یگونه یعیطب -ی اجتماع یهاتیبا توجه به ظرف دکنندگانیاز تول

 نیب از عتیها با طبشدن، ارتباط آن ایسرانجام، با پرولتار .شودی( انجام نمی)وجود نوع

 ندیآو خود فر یستیلوریت دهیزمانرا عمدتًا به سا یگانگیدر مقابل، نوسکه ب .رودیم

و بدون در نظر  یدارهیسرما دیتول ندیاز فرا یشکل خاص یعنی دهد،یکار نسبت م

 یؤثر برااز عوامل م یکیعنوان کار به یانسانریغ طیاو بر شرا ن،یعلاوه بر ا .عیگرفتن توز

در  یسازکارگران خطوط آمادهعنوان مثال، البته، به .کندیم دیتاک گانهیکار ب

رک مارکس حال، د نیبا ا .کنندیتجربه م وهیش نیترانهیرا با وحش یگانگیها، بکشتارگاه
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مثال  یبرا است. یدارهیسرما دیفراخور تمام اشکال تول یکارگران مزد یبرا یگانگیاز ب

د ، هرچناندشده گانهیاز نظر مارکس ب یعنوان کارگران مزدطراحان به نیترخلاق یحت

 میتحت فرمان مستق یبا دستمزد کم که در کشتارگاه یممکن است همچون مهاجر

  رنج نبرند. کند،یکننده را در تمام طول روز تکرار مخسته اتیسرپرست خود عمل

ود جو و یگانگیب انیدر گاندرسون وجود دارد تا ارتباط م یلیتما گر،ید یاز سو

ان دادن نش یکارگران را برا یگانگیمسلماً مارکس ب دهد.نشان   زیآمرا غلو یانسان ینوع

گونه از خود نشان  کیعنوان که انسان به یخاص یعیطب - یاجتماع یهالیپتانس

که  دشویمشکل مربوط م نیبه ا یگانگیمفهوم ب نیبنابرا .کندیم لیتحل دهد،یم

ا ب را محقق سازند. خود یهالیها بتوانند پتانسمانع از آن است که انسان یدارهیسرما

 .ابدی لیتقل یانسان یهالیپتانس تیبه محدود دیلزوماً نبا یگانگی، مفهوم بنیا وجود

 .ستندین یدارهیسرماپسا یجامعه کیها در واقع قادر به ساختن ها و مرغگاوها، خوک

، ها نباشداگر استثمار و سلطه بر آن م،یدانیاما، بر اساس تمام آنچه که ما تاکنون م

 -خود  یعی/ طبیو احساسات متعدد اجتماع قیعلا ها،تیبا توجه به ظرف توانندیم

ها وابسته به وجود آن ینوع یهایژگیو کنند. یزندگ -خاص خودشان  ینوع یهایژگیو

را محقق ، آن شدیها اجازه داده م(، و اگر به آندینیانسان است )بالا را بب ینوع

ها از محقق ساختن خود محروم و هم انسان واناتیهم ح ،یدارهیاما در سرما .کردندیم

 یشرطرا گسترش داد، به یگانگیاصطلاح ب یانتقاد یمحتوا توانیم ن،یبنابرا هستند.

 جانی، در انیا با وجود .ردیمورد مناقشه قرار نگ یخاص انسان یِ وجود نوع یِ گانگیکه ب

عاملات ت .ستین خواستهخودها مانند مورد انسان واناتیح یگانگیلازم به ذکر است که ب

شده  ها مخدوشانسان نیب دارانههیمناسبات سرما لیدلبه گریکدیو با  عتیها با طبآن

 است.

او  ت.اس یرفتنیتر پذبه نظر من، مخالفت دوم گاندرسون نسبت به مورد اول او کم

قبل از  یاجتماع یهایبنددر شکل واناتیح ینوع یهایژگیکه و دیگویدرست م

ها انسان یامر در مورد وجود نوع نیهم شده است. یتباه و نف ف،یتحر زین یدارهیسرما

 واناتیح یگانگیب یسازدر برابر مفهوم یاکنندهاستدلال قانع نیاما ا صادق است. زین

مدرن صورت  ییبورژوا یدر درون جامعه یگانگیب ،امروزه .ستین یدارهیدر سرما

 یستیالیماتر دگاهیاز د ن،یبنابرا حرکت آن است. یقانون اقتصاد یجهیو نت ردیگیم
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 یععنوان موضوبه یگانگیب یخیشکل خاص تار لیکننده، تحلروش متقاعد ،یخیتار

 است. دارانههیسرما

در  ناتوایح یگانگیب یو چگونگ لیدل یکه نوسکه درباره یطور خلاصه، در حالبه

 زیو تما یخیتار سمیالیبر اساس ماتر توانیم کند،یکامل بحث نم یشکلبه یدارهیسرما

 ها،آن ینوع یهایژگیها با توجه به تفاوت در وو انسان واناتیح انیم یکیالکتید

ه نقد نوسکه ک یسازمفهوم ییِ گرالیمقابله با تقل یبرا گاندرسون را رد کرد. ملاحظات

 دیرا مف یگانگیمارکس از ب یهیاول یسازمن آن را آشکار کرد، بازگشت به مفهوم

 لیدلبه یانسان یکارگران مزد یگانگیهمان طور که در بالا استدلال کردم، ب .دانمیم

ل،  ک کیعنوان به هیسرما دیتول یندهایدر فرا یدارهیسرما عیو توز دیمناسبات تول

 .شودیم داریپد

 زین واناتیح یگانگیمنجر به ب یکار اجتماع یدارانههیشکل سرمابه نظر من، 

ه است ک واناتیو ح هیسرما انیم یاستثمارفوق یاستبداد یشامل رابطه رایز شود،یم

محصولات حاصل از کار خود  توانندینم واناتیرابطه، ح نیدر ا داده شد. حیدر بالا توض

ق با مطاب توانندیها نمآن داشته باشند. اریها را در اختآن عیتوز ای دیتول یندهایو فرا

 رگیکدی ای عتیخود را با طب یرابطه توانندیخود عمل کنند و نم ینوع یهایژگیو

تبر و مع ریپذامکان واناتیبه ح یمرحله، انتقال مفهوم از کارگر مزد نیتا ا شکل دهند.

 است.

 فیرا توص واناتیح یگانگیاز ب ییهاجنبهواقع  حال، نخست، نوسکه در نیبا ا

کارگران  برخلاف کرد. یسازمفهوم یستیمارکس کیبا اصطلاح کلاس توانیکه نم کندیم

 یژگیو یدهندهنشان نیا ندارند. اریخود را در اخت زندگیبدن و  یحت واناتیح ،یمزد

 میانسان ترس یاست که مارکس برا یزیاست و فراتر از آن چ وانیح - هیسرما یرابطه

 زیفزوده را نا یگانگیدو شکل ب نیا دیبا واناتیح یگانگیمفهوم ب ن،یبنابرا کرده است.

  موجود قرار دهد. یهایبندها را تحت دستهآنکه آن یجاشامل شود، به

 یوممفه حیکه فراتر از توض واناتیح یگانگیبحث حاضر در مورد ب یمحور یجنبه

تمام  یضرورت برانداز تیاست، تقو واناتیح یگانگیب قینظر شده و تصددیو تجد قیعم

ده ش برده، واگذاشته و زبون ر،یتحق یموجودات وانیح واست که در آن انسان  یروابط
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کار  یدارانههیوجود دارد و اساس آن در شکل سرما واناتیح یگانگیاگر ب هستند.

ش جنب یبا هماهنگ دیبا یانسان ییگراوانیاست که ح یگرید لیاست، دل یاجتماع

 عمل کند. یترعیوس سوسیالیستی

 

 گیرینتیجه
 یاصل یهینه نظر :انجامدیم ریز ینظر جیحاضر به نتا یموجود در مقاله لیتحل

 یستیالیها ماتربرعکس، آن .ستیمحور نانسان ایپرستانه مارکس و نه مفهوم کار او گونه

مناسبات از  بر یو مبتن یکیالکتیدرک دبر اساس  پرستانه هستند.گونهو ضد یخیتار -

 دیلتو یوهیدر ش وانیح - هیسرما یِخیخاص تار یرابطه لیدلبه واناتیح ،یدارهیسرما

ست استثمار افوق یاستبداد یرابطه کی نیا .رندیگیمورد استثمار قرار م یدارهیسرما

 ینه کارگر مزد واناتیح ن،یبنابرا .شوندیادغام م یدارهیدر سرما واناتیکه توسط آن ح

 ملکیعنوان ماها بهبا آن استثمار شده.فوق یزنده یکالاها ایهستند و نه برده و 

به  دیواگذار و همچون ابزار تول دارانهیبه سرما گانیرابه عتیکه  از طرف طب یخصوص

استثمار شده، کار عنوان موجودات فوقبه واناتیح .شودیم رفتار شوند،یکار گرفته م

، ها ارزشاما آن .کنندیم دیمحصولات تول هیسود سرما به گانیصورت راو به کنندیم

 یانانس یمشابه کارگران مزد واناتیسرانجام، ح .کنندینم دیتول یارزش اضاف ایکالا 

رک مارکس مشت شده توسط فیتوص یِگانگیها در چهار شکل از بآن .شوندیم گانهیب

ر د دیبا واناتیح ریها و ساانسان انیها مآن ینوع یهایژگیهستند، اگرچه تفاوت در و

بر  یکه در آن مبتن یخیشکل خاص تار لیدلبه واناتیح ن،یعلاوه بر ا نظر گرفته شود.

 گانهیخود ب یاز بدن و زندگ اند،ادغام شده یدارهیسرما دیتول یوهیمناسبات در ش

 هستند.

 یانانس ییگراوانیو ح سمیمتقابل مارکس ینظر یکینزد ها،افتهی نیبر اساس ا

 یفاژر تواندیم دارهیسرما یطبقه هیمشترک عل یطبقات یمبارزه نیو همچن یانتقاد

استثمار  یاصل یبازیگر و سودجو یدهندهحیوان نشان -سرمایه  یرابطه .ابدیب یشتریب

 ت.اس انهیگراحیوان یسوسیالیست یامروز و در نتیجه طرف مقابل در مبارزه یِحیوان

کار  - هیو سرما وانیح - هیسرما یسو و رابطه کیاز  وانیانسان و ح یگانگیب لیتحل
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متفاوت، اما  یشکلبه واناتیحخواهان آزادیکه کارگران و  دهدینشان م گرید یاز سو

 .رندیگیقرار م یکشمورد بهره ت،یکل کیعنوان به یدارهیسرما دیتول ندیفرآ کیدر 

ارزش،  دیبا توجه به تول واناتیح تیموقع نییتع در کنار هم بجنگند. دیها باآن ن،یبنابرا

و  ،یوانیح عیصنا یتداوم زندگ یمشکلِ بلافاصله برا جادیا یرا در مورد چگونگ ینکات

 - هیسرما یبه هر جهت، رابطه .دهدیارائه م وانات،یسود به نام حدر کاهش  جادیا

دارانه هیسرما یدر کار اجتماع یانقلاب جادیا کیهدف استراتژ ،اتوانیح یگانگیو ب وانیح

ها تننه -وجود دارد  یروزیپ یبرا ییایکلمه، دن یواقع یبه معنا .سازدیرا برجسته م

 ها.انسان یبرا
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 یسرررتیمارکسررر ییگراوانیبحث ح یحاضرررر را به چهار جنبه یمن بحث در مقاله 1

 مناقشه بوده است.هستند و تا کنون مورد یکه به نظرم موضوعات اصل کنمیمحدود م
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ها اشرراره کرد، به آن توانیوجود دارد که م زین یگریاسررت که موضرروعات د یهیبد

 ای واناتیح یاسررتثمار و آزاد یانتقاد یاجتماع یهیعنوان مثال، نقش اخلاق در نظربه

 .اگروانیکس توسط پژوهشگران ح( ماریوارگ)بُت سمیشیدرک و کاربرد مفهوم فت

 یشکله بهگون کی یرفتار با اعضا»عنوان به ،کایتانیبر یدانشنامهدر  ،یپرستگونه 2

ر اعتقاد ب» نیو همچن« ها هستندگونه گرید یتر از اعضرامهم یاز نظر اخلاق ییکه گو

درعوض من  شررده اسررت. فی(  تعرDuignan 2013« )عمل موجه اسررت نیکه ا نیا

 یجانور یهاکردن گونهکه با منتسرررب دانمیم ییبورژوا یدئولوژیرا ا یپرسرررتگونره

هان و پن هیتوج ف،یرا توصرر واناتیتر، اسررتثمار حبا ارزش کم یموجودات به یانسررانریغ

ر علاوه ب قرار دارد. یدارهیسرما یستیآنتاگون یآن در روابط اجتماع یهاشهیر .کندیم

ر ( دیگرامشررر یمعنا)به یفرهنگ یاز سرربک زندگ کیدئولوژیا یواژه شررکل نیا ن،یا

 .کندیرا مشخص م ییبورژوا یجامعه

ه ک»( است ی)فلسررف یدگاهید یمحورانسران ،کایتانیبر یدانشننامهبر اسراس      

از نظر  (.Boslaugh 2016« )موجودات جهان هسرررتند نیترمهم ایهرا مرکز انسررران

   .کنمیم لیتعد یپرستمشابه در مورد گونه یرا به شکل فیتعر نیمن ا ،یمفهوم

تفاده اس نجایدر ا یستیمارکس یلیتحل یمعنااول به یاستثمار در وهلهاصرطلاح فوق 3

، حال نیبا ا شود. زیمتما یاسیسر ای یاصرطلاح اسراسراً اخلاق کیاز  دیکه با شرودیم

 یدارا یاسررتثمارفوق یرابطه کیعنوان رابطه به کیواضررح اسررت که نشرران دادن 

معناست که  نیفوق استثمار به ا جا،نیدر ا است. یاسیو سر یاخلاق میها و مفاهدلالت

 هیتوسط سرما یاز متوسط استثمار کارگران مزد هیتوسط سرما واناتیاز ح یکشبهره

اضر ح یدر مقاله وانیح - هیسرما یبه بخش رابطه شتر،یب حیتوض یبرا .رودیفراتر م

 .دیمراجعه کن

مراجعه  Stache 2018تر فرض او، به جانبهبحث بنتون و رد همه شتریب اتیجزئ یبرا 4

 .دیکن

 یانگارمرز دوگانه میترسرر یهاوهیدر شرر« کار» یمقوله یدرباره ؟یوانیح-اقتصرراد 8

حاضررر توسررط  یدر مقاله یاز متون آلمان یسرریانگل یها. تمام ترجمهوانیح -انسران 

 انجام شده است. سندهینو
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 دیتول یوهیش یاصل یدو رابطه نیا ،هیسنرمامارکس،  یسره جلد اثر اصرل یمعمار 2

 دیتول ندیفرآ یجلد اول درباره .کندیها را منعکس مو ارتباط متقابل آن یدارهیسررما

و جلد سوم مربوط به روابط متقابل  هیجلد دوم مربوط به روند گردش سررما ه،یسررما

 (.Wolf 2013به  دیهاست )رجوع کنآن یکیالکتید

ه است ک نیمشترک کالاها ا یژگیکه و دیگوی( بلافاصله مMECW 35: 48مارکس ) 7

 یجنبه را که برا نیحاضر، ا ینقطه از مقاله نیدر ا هستند. انسانها محصول کار آن

برخوردار اسرررت، کنار  یاژهیو تیاز اهم یدارهیدر سررررما واناتیح تیرموقع لیرتحل

 بر یمفهوم مبتن یتمرکز بر ارائه نجایو ا ردیگیبعداً مورد بحث قرار م رایز گرذارم،یم

 توسط مارکس است. رابطه

مختلف  میبا مغشررروش کردن مفاه واناتیطرفدار ح سرررندگانیاکثر نو قت،یدر حق 5

 کالا هستند. ایبرده و/  ،یحال کارگر مزد نیدر ع واناتینشران دهند که ح خواهندیم

ک، بوژو یعنوان مثال، ملانبه موضوع وجود دارد. نیدر مورد ا یبیمواضع ترک ن،یبنابرا

در روابط  واناتی(، متقاعد شررده اسررت که ح148, 137: 2118) یشررناس آلمانجامعه

 دارانههیسرررماپیشرراو  دارانههیسرررما یهایژگیقرار دارند که با و یداربرده هیکارِ شررب

 نیاز ا ینظر یریگجهیبدون نت (2113) بالیهر سررونیج یحت .شررودیمشررخص م

کار بدون »عنوان به نیکارگر اما همچن یاز طبقه یعنوان بخشرا به واناتیح ،مشاهده

موضرروع،  نیدر مورد ا یکاملاً متفاوت دگاهید (.432)ص  کندیم فیتوصرر« دسررتمزد

 واناتیاز ح یکش( بهره2118 :82) Sanbonmatsuمربوط به جان سانبونماتسو است. 

خاص خود  یاعنوان طبقهبه واناتیطبقه و ح کیعنوان ها بهانسررران انیرم یزیرا چ

 زیدر بحث بالا ن کنم،یمواضع را رد م نیمن ا کهنیا لیدل کند. یم یسازها مفهومآن

 .شودیمشخص م

طور که در نگاه اول به نظر آن Hribal یهی( فرضرر.306f :2002مشررابه کار پرلو ) 1

است  حیمورد صر نیدر ا Hribal (2007: 102, 106, 2012: 3) .ستیروشن ن رسردیم

 یاز طبقه یعنوان بخشکه با صراحبان خود دارند، به یارا با توجه به رابطه واناتیو ح

Hribal (2112 )خود،  یهیبحث در مورد فرضررر ینیاما در بازب .کندیم فیکارگر تعر

شد، تکرار  نیتدو 2113در سرال  یاصرل یبار در مقاله نیاول یموضرع خود را که برا
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، 24)ص « و اسرراس کار انسرران بوده اسررت هیپا واناتیکار بدون حقوق ح»که  کندیم

 تیواقع نیرا در ا یمشکل چیخود، او ه یاصرل یمانند مقاله (.کریسرتین اسرتاچ دیتأک

ارگران ها ککارگر آن یاز طبقه یعنوان بخشبه واناتیح فیکه با توجه به تعر ندیبینم

 حیتشر یبرا نجایرا در ا Hribal یاصل یدهیحال، من ا نیبا ا بدون دسرتمزد هستند.

 .کنمیمطرح م یدارهیدر سرما واناتیح گاهیدرک از نقش و جا اتیجزئ
 :Cochrane (2010: 106f.), Gunderson (2011، چند مورد یمشاهده یبرا 11

265f.), Hribal (2012: 21), Painter (2016: 333f.), Perlo (2002: 307), Peterson 

(2013: 164ff.), Petrus (2015: 39f.), Torres (2007: 39ff.). 


