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 هيخی و نظريسم تارياليماتر

 »گانگی انسانياز خود ب«
ام دامونيپ   خرداد هشتاد وهفتم تشه بيست  

                                                                                                    
 -آگاهی خودبخودی «وستی به مقاله ين نوشته درچند صفحه خالصه می شد و قرار بود پين اي شکل نخست:حيتوض

ف می يران ترجمه و تاليدگاه در اين ديت موضوع، فراوانی کتابها و مقاالتی که با ايبه علت اهم. باشد» ...ی ويبورژوا

وست آن مقاله ين مقاله هم می تواند پينرو اياز ا. ل شديته شد تا آن جا که خود به مقاله مستقلی تبدشوند، به بسط آن پرداخ

  )ام دامونيپ(. ک مقاله مستقل دانسته شوديد و هم يبشمار آ

]١[ 

  گانهيازخود ب» کار«

 افتگیي) تيئي ش-تيماد(ت يني ع-الف 
 جسمانی -تی ذهنیيرو و فعالي جدا شدن کار به مانند استعداد، نعنیي فلسفی، -شه اقتصادیياندکاردر» عينيت يافتگی «-١

. د شدهيرونی توليب)  محصول-فرآورده(ز يا چيء یافتگی آن درشي »تحقق«و » تينيع«، »تيخارج«از کننده کار و 

دو، ن يکی از ايخود که » دو«ش يدايو پ» خود«از » خود«ا فاصله گرفتن و جدا شدن ي، »ر خوديغ«در » خود«تحقق 

» گانهيب«ده، مستقل و باصطالح يرون شدگی تحقق بخشين بيافته، ازخودی که به ايت ينيوع رونی شدهيعنی خودی که بي

ی از وجود آدمی از وی جدا شده و نسبت به وی، شکلی يد شده آدمی، به عنوان جزينسان محصول توليبد .می شود

  . ابديرونی و مستقل می يب

روی خود را يت فکری و بدنی مان مثَال روی مقداری خاک و آب، استعداد و نيه ما با فعالانی ساده تر، زمانی کيبه ب

عنی خاک را به کوزه يم؛ يردهييزی دلخواه مان، تغيم، آن را به چيانجام می ده ی که روی آن»کار«م و با يزيرون بريب

ل کرده است کار يآنچه خاک را به کوزه تبد. ميده اينی بخشيی مان را، وجودی خارجی وعيم، استعداد و توانايل کنيتبد

رها يزهست که ما را بدرود گفته ووجود ما نيست، بخشی ازگر تنها خاک نيک شیء، ديبه عنوان  ماست؛ پس کوزه

  .ک کوزه را به خود گرفته استي) ا متجسدي(مجسم  زش با خاک، شکليکرده، از ما جدا و مستقل شده و در آم

ز يرونی نيزهای بيافتن چيت يست، بل درونی شدن و ذهنيروهای درونی انسان نيافتن نيت ينيعرونی شدن و ي کار تنها ب

نسبت به انسان، نسبت به » ريا غيدگر «ک ي) ا ِگلي در نمونه ما خاک -دهيا پديشیء (رونی يب» زيچ«هر. هست

ل آن يآن، با دگرگون کردن و تبدرونی، با کار بروی يز بين چيزش با ايدر کار، انسان با آم. محسوب می شود» خودی«

ا يغرابت (» تيخارج«دا می کند و يپ» شناخت«) زيت آن چيهای گوناگون و ماهيژگياز و(ز يگر، از آن چيزی ديبه چ

انسان رخنه می کند و انسان با » تيذهن«به درون » زيچ«جه، يدرنت. ان برمی داردياز م» خود«آن را برای ) گانگیيب

روهای آدمی يکسو استعداها و نياز . روندی دوگانه است) ديا تولي(پس روند کار . می شود) »اآشن«ا ي(» گانهي«آن 
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رونی برای انسان درونی يا بيگر اشياز سوی د. رنديبه خود می گ» دگر«ده ها شکل يا و پديرونی می شوند و در اشيب

رونی، انسان ينش بيا آفريت بخشی يني عنديب در فراين ترتيبه ا. رنديبخود می گ »خودی«می شوند و درانسان شکلی 

روی يش و چگونگی گسترش آنها پی می برد و نينی خويهای ذهنی وعييند، به حدود و مرزهای توانايخود را می آفر

  . های خود را کمال می بخشدييشناخت، استعداها و توانا

) يا خود آن شخصو (گری يد می کند، ديکی توليآنچه . زهستيست بل مصرف کننده نيد کننده نيالبته انسان تنها تول

جه مصرف ي، درنت)می گردد» گانهيب«(جدا می شود او» ازخود«يکی د يتولو» کار«يکه حالدر. مصرف می کند

ييهای آدمی، بطورعمده، خود را هرچند استعدادها و توانا.  می شود)»آشنا«ا ي(وست ين شخص دوم، پي، به ا»گریيد«

ی و يز، استعداد، آموزش، توانايزها و درونی کردن آنها نياری چياند، اما مصرف بسينشگری می نمايد و آفريتولدر

دنی است نه آنچنان کمتر از يزاستعداد و تحقق بخشيی مصرف درست و درونی کردن، نيمی خواهد و توانا» کار«

  .د معنویيدر باره تولن هم درباره محصوالت مادی صدق می کند وهم يرونی؛ و اياستعداد و تحقق بخشی خود درشیء ب

ش را دگرگون می کنند و يعی و اجتماعی خويد و مصرف، جهان طبيد، با توليک نگاه کلی، انسانها، با کاروتولي در

  .ز به همراه آن دگرگون می سازندين حال خود را نيدرع

کسو ابزار و يد، از د می کنيد محصول است و انسان نه انفرادی بل اجتماعی توليرونی، توليت بخشی بيني چون ع-٢

ت يعنی چگونگی مالکيد، يان انسانها درتوليگر روابط ميله آنها انجام می شود و ازسوی ديد اجتماعی بوسيوسائلی که تول

  .   ابديت می يع محصوالت، اهميد، چگونگی نظارت بر روند کار و توزيابزار و وسائل تول

ل امر ذهنی به متضاد يا تبديو ) ا ذهني(» دهيا« »افتگیيت يرجخا«ده می شود، ينام» گانگیيب« آنچه در نزد هگل -٣

ت ينين به عيآغاز» ده مطلقيا«ا ي» تيذهن«ل ي، تبد»گانگی ذهنيازخود ب«در فلسفه هگل . نی استيعنی امر عيخود 

، انسان» ذهنی«های ييروها و توانايرونی شدن نيو ب» افتگیيت ينيع«ن هگل يهمچن. است) عتيطب(رونی يجهان ب

رونی يان بردن بين خارجی، از ميط فهم و ادراک عين حال شرايکاری که درع. می خواند» گانگیيب«له کار را يبوس

ل شدن به ضد خود، ين با تبديآغاز» ده مطلقيا«ا يت ين تفکر، ذهنيدر ا .آن و به درون بازگشتن آنرا می سازد بودن

 -نها کار فکری می داند که هگل آنرا ت-د و با کار و کوششگانه می شوياز خود ب» عتيطب«ا يرونی يت جهان بينيع

انسانی، » شهي اند-يتذهن«خ، دوباره دريدل تارو گذری طوالنی در عتيبروی طب) بنده(رنج انسان دراز و پردرد و

ی ا به خودباز ميابد يرا بازمی ) نيت بزرگ آغازيذهن(شتن خود يخو) فلسفه هگل(ت در فلسفه ين و درنهايدرهنر، د

  .خی استيش تارين پويت ايذهن، نها»  آزادی- دانش مطلق-خود آگاهی«. گردد

روها و يو هم گون و فراجهانی ن» افتگیيت يخارج«ده می شود، گونه ای از ينام» گانگیيب«شه فوئرباخ ي آنچه دراند-۴

د ياز د. ديبه شمارمی آ» الیيخ«عنی امر يبه متضاد خود، » واقعی«ل امر يهای واقعی انسانی است و شکلی از تبدييتوانا

. می گردند» گانهيب«افته و نسبت به وی يتی مستقل ياز انسان جدا شده، موجود» خدا«های انسان درقالب ييفوئرباخ توانا

ش می يخو» بنده«عنی انسان مسلط می شوند و او را يدگار خود ين، بر آفريگانه شده، در شکل ديروهای انسانی بين نيا

  .انسان می باشد» گانه شدهيب«روهای يافت نيبه معنای باز» گانگیيب«ن يتن از اگذش. گردانند

ده اما مارکس ينام» گانگیياز خود ب«های ذهنی انسان را ييافتگی توانايت ينين عيم که هگل ايزاشاره کنين نکته ني به ا-۵

ن روندی را ذات کار دانسته ياست و چنافتگی خوانده ي) تيئي ش-تيماد(ت ينيندانسته و همان ع» گانگیيازخودب«آن را 
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ز استفاده يافتگی ني، استقالل )افتگیيت يريغ(به معنای جدا شدگی، دگرگشتگی » گانگیيب«البته مارکس از مفهوم . است

گر کاالها و ياز د» کاال«ک يبه مفهوم جدا شدگی، مثَال جدا شدن » گانگیيب«تال يبرای نمونه درکاپ. کرده است

 ارزش«شده » گانهيازخود ب«به عنوان شکل  »متيق«ا يجهان کاالها، و و استقالل آن دربرابر »پول«ه دگرگشتگی آن ب

که » گانه با خوديب«و باصطالح » ر خوديغ«زی يه داری به چيل روابط سرماين تبديهمچن. ، بکار رفته است»واقعی

ک يل يدگاه تبدين دياز ا. خوانده شده است» یگانگيب«ز ين) یيه ربايمثَال سرما(ست يه داری نيگر حتی روابط سرمايد

به » گانگیيب«ک يک دگر گشتگی، يک جداشدگی، يز، يآن چ» متي نقطه عز-تي هو-اصل«زی متضاد با يز به چيچ

دا کرده يپ» استقالل«افته، ي» تيريغ«را شکل » هيسرما«تال، يی است که مارکس در کاپين راستايدر چن. ديشمار می آ

  .کارمی داند» گانه شدهيب«ا ي

يد خی توليتعلق دارد و خارج از اشکال مشخص و تاريم، تنها به شکل مجرد کارباال درباره کارگفت تمامی آنچه در-۶ 

   .رديدرون آنها صورت می پذاجتماعی می باشد که کار

 گانه يب» خود«از » کار « -ب 
د است می تواند يت خصوصی بر ابزار توليلکما«نکه بخشی از جامعه، دارای ي در جوامع طبقاتی، به واسطه ا-١

ی های انسان ياستعدادها و توانا» رون شدگیيب«ن جوامع يادر. يگررا، تصاحب کندد شده بخش ديقسمتی از محصول تول

نسبت به  »ريا غدگري«يافتن ت يد، و استقالل عمومی آن در قبال سازنده، با مالکيبا کار و تول)  کارگر- دهقان- برده(

ت ينيخود ع«افته، بلکه بخشی از آن يت ينيرونی شده وعيب» گريخود د«را نه تنها کار به شکل يز. وام می گرددآن، ت

ن شکل، يبه ا. رديتعلق می گ» گریيد«تعلق ندارد، بلکه به » ت بخشندهينيخود ع«گر به يا کار اضافی، دي» افتهي

گانگی، يانطباق با واژه بيگر ودرانی ديا به بي. رديلق می گتعيابد وهم به دگرگشتگی می يروهای انسان در کار، هم دگرن

. ت خود در می آورديآن را به تصاحب و مالک» گانه ایيب«؛ و هم )هگل(می شود » گانهيب«کار هم از کننده اش 

جز » تيمالک«ن حال، در يش را، در عيافته خوي» تينيدگر گشته و ع«و کارگر، بخشی ازخود  برده، دهقان) مارکس(

  .ننديمی ب» گریيد«ا يخود 

ز يد اشتراکی است، محصول نيت ابزار تولين علت که مالکيه به ايم که در جوامع اشتراکی اوليز اشاره کنين نکته نيبه ا

جه، محصول کار از کننده کار يد وجود ندارد و درنتيت خصوصی بر ابزار تولين جوامع مالکيدر ا. از آن همه است

  . نمی شود» گانهيب«

ل و ين کاال  با ميست بل افزون بر آن، ايافتگی کار ني»تيئيش«رونی شدن و يد کاال، تنها بيی ساده، توليد کاالي در تول-٢ 

ی، به شخص يش است، در مبادله کااليد خويل توليت خصوصی انفرادی بر وسايد کننده آن که دارای مالکيخواست تول

نی موجود است و يمع» برابری« بستان بطورکلی -ن بده يادر. يدمی آدر» يگانه ب-گری يد«ت يا به مالکيگری وا گذاريد

ست و يد نيل تولي که صاحب وسا-د کننده يبدان گونه که تول» گانگیيب«گری واگذار شدن محصول کار، با ين به ديا

ی يد کااليدر تول. دگری واگذارد، تفاوت داريگان به ديد خود را به رايل و خواست خود و به اجبار، سهمی از توليبدون م

ا کمتر کار خصوصی از کار اجتماعی، سود بردن و يشتر يل کار خصوصی به کار اجتماعی و بهره بردن بيساده، تبد

» بازار« روهای يو روابط و ن» ارزش«ا ورشکست شدن، به معنای تسلط قانون يه و يشتر کردن سرمايضرر کردن، ب

د يه دارانه و توليت خصوصی سرمايگری که با مالکيکی توسط ديد، استثمار يتولن گونه يد کنندگان است، اما در ايبر تول
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  .دان می گذارد، وجود ندارديه داری پا به ميی سرمايکاال

افتگی يت ينيد و فروش می گردد، عيد و خريروی کارانسان به شکل کاال درمی آيه داری که نيی سرمايد کاالي در تول-٣

ی ساده در يد کااليتفاوت آن با تول. رديز صورت می گيی تعلق گرفتن محصول کار نگريهمچنان پا برجاست و به د

د شده به يد کننده در شکل محصول توليرو و توانهای تولين فروش و تعلق گرفتن نيی ساده، ايد کاالينجاست که در توليا

د کننده، که هر ين دوتوليب» برابر«َا ی عمومي کاال-ئی يک بده بستان شيگری، آزادانه، بنا به خواست فروشنده، و در يد

ه ين سرمايرابطه به داری و دريی سرمايد کااليکه در توليد خود بودند صورت می گرفت، در حاليدو مالک ابزار تول

روی کاراست، صورت يی به نام نيگری فقط مالک کااليد و ديکی مالک ابزار توليکه » مالک«ن دو يدار و کارگر، ب

) ردياگر آنرا نفروشد از گرسنگی می م(ل و خواست است يو بنا به م» آزادانه«ه، از سوی کارگر، نه جيدرنت. رديمی گ

. د، واقعَا برابراستيمی نما» برابر«ش که يد و فروش، برخالف ظاهر آشکار خويو خر» بده بستان«ن يو نه ا

ن روند، همان يا) ده می شوديرون کشيش ازارزش مبادله ای پرداخت شده بابت آن، بيروی کار، ارزشی بيازمصرف ن(

  .ده شده استينام» گانگی کاريازخود ب«زی است که يچ

عنی يک سو بخشی از ثمره کار يد، از يت خصوصی بر ابزار توليه داری، با توجه به وجود مالکين درسرماي بنابرا-۴

 - ن محصول يگر اي از سوی درد ويگر تعلق می گيا انسانی دي» گانهيب«د شده انسانی به يبخشی از محصول تول

  عنی يزنده،  کار با » گانهيب « و باصطالح  کار زنده، مستقل جدا از وجودی   به شکل -» کارمرده «ا يافته يت ينيکارع

ن يبه ا. دن خون آن می پردازديستد بر آن مسلط می شود و به مکيمی ا» کارزنده«د؛ در مقابل يدر می آ» هيسرما«

می باشد که از شکل » گانهيکارازخود ب«ا يگانه شده کار، يافته کارگر، شکل بي» تينيع«، کار »هيسرما«ب يترت

  .ابديشده و بر آن تسلط می » گانهيب«ت جسمانی کارگر، ينيت وعيعنی ذهنين خود ينخست

 از گانگیيب: گانگی می پردازدين بيج ايشتر نمی رود و به نتايستد و پيل می اين تحليدر آستانه ا» گانگی کاريب «-۵ 

  .»گرانيگانگی وی از ديب«و » گانگی کارگر از خوديب«، »روند نظارت بر انجام کار«

له يد، عدم نظارت کارگران بر روند کار و تصاحب محصول کار بوسيه دارانه بر ابزار توليت سرماي سه محورمالک-۶

» ساخت اقتصادی« به مقوله هستند و» ديروابط تول«، محورهای )ع محصول کاريچگونگی توز(د ين ابزار توليمالک

و » روانی«ی هستند که وجه يگران، مقوله هايش و از ديگانگی، کارگر از خوياما دو نوع ب. تعلق دارند) ربنايز(

» ساخت«ب مولفه های سطوح اول ين ترتيبد. می باشند) روبنا(» روساخت«ی از بخشهای مقوله يدارند و جز» ذهنی«

ا يروهای مولد ين» روانی«عنی وجوه يد داللت دارند، دومولفه سطوح دوم يناسبات تولا ميکه تنها بر روابط اقتصادی 

  .ن می کنندييرا تع» روساخت«

 »گانگی کاريب«ه ي نکات عام در نظر-پ
د ين معنی است که در گذشته، زمانی که  محصول از آن توليبخودی خود دارای ا» گانگی کارياز خود ب«ه ي نظر-١

گانگی ين يگانه بود و بواسطه اياش »ذات انسانی«ت خصوصی وجود نداشت، انسان با خودش، با يلککننده بود و ما

گانگی تام وجود داشت و يعنی در مجموع، در تمامی وجوه زندگی، ي. گانگی بسر می برديز در يگران نيدرونی، با د

  .گانه بودي، »تيانسان «شتن خود، بايخود، با خو» جوهر«واقعی با » انسان«. وجود نداشت» گانگیيب«

د آمد، انسان از يد پديبر ابزار تول» ت خصوصیيمالک«تعلق گرفت و » گانهيب«د کننده به ي از زمانی که محصول تول-٢
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ن انسان ينی، بيگانگی های عين بيا. ند کار از دست داديبرفرا ز،يش بدورافتاد و نظارتش را نيت آزاد و آگاهانه خويفعال

  .ش دچار کرديخو» جوهرانسانی«از » گانگیيب«ی انداخت و انسان را به يجدا» تيانسان«و 

د يپد. ش استيد زندگی مادی خويط و وجوه اساسی توليبشر از شرا) یيا جداي(گانگی يت خصوصی، بينسان مالکيبد

پس  .دگانه شويا بي، تهی، »نوعی انسان«ش، از خصال ينی خويشيپ» سرشت انسانی«آمدن آن موجب شد که آدمی، از

که در گذشته موجود بوده، » تیيانسان«ه داری، در سنجش با يت خصوصی و از جمله نظام سرماينظام های دارای مالک

  .نديبه شمارمی آ» ت زدايانسان«و » ر انسانیيغ«نظام های 

نسانها ان ايگانگی تام در انسان و ميش است و اگر در گذشته يشتن خويگانگی بشر با خويت خصوصی، بي اگرمالک-٣

ه، بازگشت ين نظرين رو، در اياز ا. د هدف همه انسانها شمرده شوديگانگی، باين يموجود بود، پس بازگشت همگان به ا

ن بازگشت، همانا، ين هدف اينخست. سم می باشدياليت اجتماعی و ساختن سوسيش فرض مالکي، پ»ذات انسانی«به 

  .گمگشته است» تيانسان«گانگی با يا يانسان » سرشت نوعی«گانگی با يی و يافت، آشنايباز

که بر فراز سر انسان موجود » تیيانسان «-خی يشا تاريپ» جوهرانسانی«ک يه، خواه ناخواه ين نظرينگونه در اي بد-۴

خ يد اجتماعی بشر، مستقل از تاريک توليش فرض وجود دارد که مستقل از پراتي به عنوان پ-خی، پرو بال می زند يتار

خی ي تار-ک اجتماعیيندهاست و پراتين فراين اينی تکوين عيدهای مادی و معنوی بشر و ضرورتها و قواننين فرايتکو

کی به آن، نسبت به بود و نبود يا نزديتی، نسبت به دوری يزهرگونه معنويخی و نيد مادی، تاريوه های توليد بشر و شيتول

  .رديآن، مورد سنجش و ارزش گذاری قرار می گ

]٢[ 
  »گانگیيب«ه يخی و نظريم تارسياليماتر

 گانگیيخی و بيسم تاريالي ماتر- الف
زی از يچ) ا بودني(گر، دور شدن يز ديزی از چيچ) ا بودني(عنی جدا شدن ي. وندينبود پ. گانگیيعنی نبود يگانگی ي ب-١

ز يگشته، به چ» یخارج«گانه بوده، جدا شده، نسبت به آن ين با آن يش از ايزی که پيزی از چيعنی چي. گريز ديچ

  .ردين قرار می گيز نخستيبا چ» تقابل«ل شده و در يگری تبديد

دی را در ياگر ما رابطه تول. رويان دو نيوند و هماهنگی ميعنی پيگانگی ي. رويان دو نيعنی تضاد مي» گانگیيب «-٢

م ينگاريب» گانگیيب«ر، د، نظارت بر کار و دور شدن محصول از کننده کايت خصوصی بر ابزار توليعرصه های مالک

د را يروهای مولد که انسانها و ابزار توليدی و نين روابط توليان اينی هماهنگی و وابستگی نسبی ميد در نقطه های معيبا

رد و ير بگيد تأثيروهای مولد بتواند از مناسبات تولين. ديش آيرد، وجود داشته باشد تا حرکت در دو سو پيدر بر می گ

دی، يوه توليعنی اگر چه در هر شي. ق می کنديروهای مولد تطبيد و نيخ حرکت روابط تولين با تاريا. رديتکامل انجام پذ

. ز موجود استيا همان هماهنگی نسبی نيگانگی يانشان يکن ميوجود دارد ل» گانگیيب«ن دو تضاد و باصطالح يان ايم

روابطی . دی می شوديدر چارچوب روابط تول» ابزار«و » انسانها«عنی يروهای مولد يهماهنگی ای که موجب رشد ن

ابد، بر يشتری می يب» گانگیيب«ت ويت، قطبيروها، به مرور خارجين نين و در تضاد با ايروهای مولد نويکه نسبت به ن

روهای مولد را يدتر نيط برخورد ها و تقابل های شديروها شده و شراين نيروها مسلط می شود، مانع رشد آزادانه اين نيا

  .دی را موجب می گرددين توليت واژگون کردن و به جای آن نشاندن مناسبات نويا خود و در نهاب
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ن تضاد تنها در يم در آن صورت ايروهای مولد تصورکنيد و نيان روابط توليرا به مفهوم تضاد م» گانگیيب« اگر ما -٣

ز موجود خواهد يستی نيبوده و در جوامع کمونه هم موجود يجوامع طبقاتی موجود نبوده است، بل در جوامع اشتراکی اول

ستی يعنی گرچه جامعه کموني. د تضاد وجود خواهد داشتيروهای مولد و روابط تولين نيز بين جامعه نيرا در ايبود ز

ن ينی بيه داری و کَال جوامع طبقاتی است، اما به نوبه خود حاوی تضادهای نويسرما) گانگی هایيب(نفی  تضادهای 

  .  د خواهد بوديمولد و روابط تولروهای ين

به مفهوم تضاد عام » گانگیيب«گريم ديدرست بدان) جوامع طبقاتی(نی يخی معياما چنانچه آنرا تنها در دوره و روابط تار

ن شکل خاص ينرو رفع اياز ا. ندو استيان ايد نبوده بلکه تنها شکل خاصی از تضاد ميروهای مولد و روابط توليان نيم

د، نظارت کننده کار بر يت عمومی بر ابزار توليعنی مالکيد يروهای مولد و مناسبات توليان نين ميگانگی نويبه معنای 

روهای يان نيشگی تضاد مين رفتن هميد شده به کننده کار، خواهد بود اما به معنای از بيند کار و تعلق محصول توليفرا

  .د نخواهد بوديمولد و روابط تول

 »گانگیيب«ه يه داری و نظريخی، نظام سرمايسم تاريالي ماتر-ب

گانگی ي، ب»یيا آشنايگانگی ي«عنی يگانگی يبدون وجود همزاد ب. است» ونديا پيگانگی ي«عطف به » گانگیيب« پس -١

رشد مخالف خود ) به، و(دن يگانگی بدون تحرک بخشين حال بيدرع. نمی تواند وجود داشته باشد و حرکت و رشد کند

گری بر روند کار و از دست دادن محصول برای کارگر در ياگر تسلط و نظارت د. ن نداردي، امکان تکو»یيآشنا«عنی ي

گانگی يت وی از خود اواست و بيی بخشی از فعاليش و جداي، به معنای عدم نظارت وی بر کار خو»دیيروابط تول«

به » نیيريش«یيگری به وی، آشنايخشی از دن نظارت و الحاق بيد، ايد، برای مالک ابزار توليبه شمار می آ» تلخی«

زه مند می کند و موجب آن می شود که ين روند انگيد را در تداوم ايمالک ابزار تول» نيريی شيآشنا«ن يا. ديحساب می آ

 )١(.د بدمديش آن، دوباره بدرون توليده است برای افزايوی بخش بزرگ آنچه را از کار اجتماعی بدرون خود فرو کش

می توان آنها را بکار د و تکامل آنها به گونه ای که جز به شکلی اجتماعی نين روند، موجب تمرکز ابزار توليادامه ا

ت خصوصی ياگر مالک. می گردد» روهای مولدين«د، و رشد يو تولند کاريفراشتريو اجتماعی ترشدن هرچه ببرد، تمرکز

با ) کارگر(ن کار يی نويط آشنايد اجتماعی شده، شرايست، تولش ايکار با خو» گانگیيب«د اجتماعی شده، يبر ابزار تول

ز يد نيها می رسد، تول»انحصار«عنی ين درجه خود، يی تريت خصوصی به نهاياگر مالک. را در خود دارد» تياجتماع«

گانه يب«ت ين مالکيدی، بيوه توليک شيگانگی، تضاد درون يه بيدر نظر. ابدين شکل خود تکامل می يتر» اجتماعی«به 

د که با ين روابط توليد بيوه توليعنی تضاد درونی شياجتماعی » گانه کنندهيا يآشنا کننده «د يخصوصی و تول» شده

کی و ابهام يا در تاريا وجود ندارد يشده اند، » اجتماعی«روهای مولد که يمشخص می شوند و ن» ت خصوصیيمالک«

  .رديمی گقرار

قرار » گانگیيب«ا يگر در تضاد يکديگر جدا می سازد و با يکديک طبقه، از يراد  رقابت، کارگران را به عنوان اف-٢

ن منافع، آنها را بعنوان يو مبارزه در راه ا) اسی، کوتاه مدت و دراز مدتياقتصادی و س(می دهد، اما منافع مشترک 

گر يکديگر دورمی شوند و هم به يکديکارگران هم از. می دهدقرار» یيآشنا«ا يگانگی يک کرده و دريک طبقه بهم نزدي

ک يستی و گذشتن از ي انقالبی طبقه کارگر برای برقراری نظام کمون-اسی يبا مبارزه آگاهانه و س. ک می شوندينزد

گر يکديک شدنشان به يف و روند نزديگر ضعيکديشدن کارگران از ب گوناگون، روند دوريو نشفرازسلسله مبارزات پر
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،با »یيجدا«، با وجه »گانگیيب«گانگی ما تنها با وجه يه بياما در نظر. ک طبقه، قوی می شوديو وحدتشان به عنوان 

ان نکه کارگريا. گانه مطلق استيگران بيدک ازيگانه مطلق، يک از خود بيم و کارگر يروبروهست» دوری«وجه 

بانشان را رها نمی يکه گر» ر شوميتقد«ن ي، از ا»گانگیيب«ز يت نفرت انگين جبريا چگونه می توانند راه نجاتی از

  )٢(.رديدا کنند، در پرده ابهام قرار می گيسازد، پ

انی عام تر يا به بي(ک يدئولوژي ا-اسی يان ساخت اقتصادی و روساخت سيخی، ما با تضاد ميسم تارياليه ماتري درنظر-٣

. ن  دو ناموزون استير اييرکت و تغه، حين نظريدر ا. مييندو، روبرويان ايو کنش متقابل م) وجود و شعوراجتماعی

ک را يدئولوژيست که ساخت اقتصادی، روساخت اينگونه نيعنی تنها اي. ستيندو نيان ايه ميک سويک رابطه ي

. فا می کننديش می افتند و نقش محرک و تکامل دهنده را ايی در روساخت پيبل گاهی اجزا. ن کندييبطورمطلق تع

ی از ياست و شکاف می اندازد، بخشها» گانه کنندهيب«دی باصطالح يقتصادی، روابط تولکه در ساخت اين در حاليبنابرا

  . رديرا به عهده می گ» آشنا کننده«ا يروساخت نقش آگاه کننده 

دان را مهم می شمارد، اما ين ميشه ارزش قائل است و مبارزه در ايگانگی، گرچه ظاهرَا برای حوزه انديه بياما نظر

دئولوژی ي طبقاتی و انقالبی که به عنوان ضد ا-ن، نه علم و دانشی اجتماعیي جدال است نه آگاهی نواوَال آنچه مرکز

گمگشته و در واقع نفی » جوهرانسانی«ک ي» افتيباز«د، بل يد می آينی طبقه کارگر پديطبقات مسلط و بعنوان جهان ب

شه، مطلق شده و مبارزه يا جدال در حوزه اندن طبقاتی است؛ و دوميشه انقالبی نويهرگونه اند) و مبارزه بر ضد(

  .انقالبی عملی طبقه کارگر با طبقات ارتجاعی به فراموشی سپرده می شود

ان طبقه يزد بل به رسوخ و نفوذ خود ميشه های حاکم می ستيک با افکار و انديدئولوژيه انقالبی نه تنها درعرصه اي نظر

ک سازمان انقالبی يزحمتکشان درن کارگران ويشروتريتشکل نمودن پبه مو توده های زحمتکش می پردازد وکارگر

نسان خواه درعرصه يمی پردازد و بد کارمی کند،يعنی دولت حاکم پيضد سازمان موجود طبقات ارتجاعی رزمنده که بر

ه ياما نظر. ندفا می کيمبارزه طبقات ازد و نقش محرک را دريو خواه درعرصه عمل با قدرت حاکم به نبرد برمی خنظر

جه می يو بی نترمزوانه، رازي ذهنی گرا-ری روانشناسانه يکه او آنرا به مس(نه نظری يهمان زمری را دريگانگی، درگيب

، »بازگشت همگان به ذات انسانی«عنی يش يه مقدمات فکری خويپابرخالصه کرده و) کنده منحرف ميا آگاهانيکشاند 

  .به مماشات با طبقات ارتجاعی حاکم می پردازدگريسوی دی انقالبی را نفی می کند و ازکسو هرگونه مبارزه طبقاتياز

ک و امکان يدئولوژياسی و ايدی و روساخت های سيان روابط تولين تفکر، هرگونه تضاد مينگونه برمبنای اي بد-۴

ته شده و نقش محرک و نی ناممکن دانسياسی انقالبی ازجنبشهای عيجنبشهای فکری و تشکالت س» ش افتادنيپ«

ک يدئولوژي ا-اسیيروساخت س. شودتلقی مي) »گانگیياز خود ب«گريا گونه های ديو (ن جنبشها نادرست يسازماندهنده ا

ن يا. تشان نفی می گردديا موجوديشده و اضداد از دل آن رخت برمی بندند » گانگیيب«منحصر به ) ا شعور اجتماعیي(

  .انشان سرمی دهديم» آشتی«رد، خود را بر فراز آنها قرار داده و ندای يادها را می پذن تضيه حتی زمانی که اينظر

روابط گانگی دريمطلق روندهای بکسو تابع محض ويارگران و جنبش خودبخودی آنها، ازدگاه، آگاهی کين ديااز 

دل جنبش طبقه  وجوه انقالبی درگونهنسان وجود هريقلمداد می گردد و بد» گانهيخود باز«جه يت است و در نتيمالک

نکه در يتئوری هم«ن آموزه انقالبی مارکس که يغ تئوری انقالبی و نفی ايبا عدم تبلگرياز سوی د. کارگر نفی می گردد

ن جنبش، گاه يی اي، همان جنبش خودبخودی و البته وجوه بورژوا»ل می شوديروی مادی تبديان توده ها نفوذ کند به نيم
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  .د می شودييم، تأيرمستقيم و گاه به گونه ای غيستقبه گونه ای م

 ه داریيو اقتصاد سرما» گانگیيب«ه ي نظر-پ
د کننده ازصاحب خود جدا شده و به شکل يافته توليت ينينکه بطورکلی کارعيه داری ورای ايحوزه اقتصاد سرمادر

ن يی ترين و نهايعنی عامتري -سلط می شود مبر کارگر» گانهيب«ی يرويد و به مانند نيگری درمی آيت خصوصی ديمالک

ارزش «عنی چه؟ ي»  کار-ارزش «ست؟ يچ» ارزش«: اراستي پرسشها بس-د يگانگی می گويه بيی که نظريزهايچ

ن تعلق محصول کار يزم ايگر، مکانيانی ديا به بيرد و يتعلق می گ» گریيد«کدامست؟ چگونه کار به » روی کارين

افته پرداخت نشده در شکل يت ينيع» کار«رد؟ چگونه يست و چگونه صورت می پذيچ» اراستثم«ا يگری يکارگر به د

نها يدرمورد تمام ا» گانگی کاريب«ل می شود؟ مفهوم يتبد» هيسرما«عنیيخود ريبه غ» ارزش اضافی«و » کار اضافی«

های يژگيل ويرد، اما از تحليم پذيش و کم به جوامع طبقاتی تعميل تالش می کند که با درجاتی بين تحليا. ديزی نمی گويچ

کاری که مارکس در پی آن بود . زمی کندين تضادها، پرهيری ايه داری و آشتی ناپذيمشخص تضادهای اقتصادی سرما

   .ن، از آنها گسستيم نويدن به مفاهيم و رسين مفاهيکه آنر انجام دهد و انجام داد و در پی آن با گسترش ا

 جين نتاي نخست-ت
د کننده جدا و يد کننده از توليکار تول. ده استثمار در جوامع طبقاتی استيک نگاه کلی و از دور به پديگانگی يبه ي نظر-١

افتن ين که اشکال تعلق يگانگی درباره ايه بياما نظر. ديگردرمی آيت شخصی ديمی شود و به مالک» گانهيب«نسبت به او

مقابل در» گانگی کاريب«خصوص ه مارکس درينظر. ديی گوزی نميجوامع طبقاتی چگونه است چدر» ريغ«به کار

خ و علم يشرفت های بعدی مارکس در حوزه علم تاريش است، اما در مقابل پيگانگی هگل و فوئرباخ  گامی به پيه بينظر

  .اقتصاد، شناختی نارسا است

سم ياسی درباره مکانيه اقتصاد سيرک نظياست و نه ) خیيسم تارياليماتر(خ يگانگی نه فلسفه تاريه بي بطورکلی نظر-٢

در . ن دو حوزه نوسان می کنديان اين مسائل سخن دارد و ميدو اکه ظاهرَا درمورد هريحاله داری؛ درينظام سرما

مارکس در آثار . مييستی روبرويخی و اقتصاد مارکسيسم تارياليگانگی ما با شکل نارس و ناپخته مباحث ماتريه بينظر

ده های معنوی يل پديرغم حرکت از شالوده مادی جامعه و تحليعل»  فلسفی-دست نوشته های اقتصادی«آندوره از جمله 

، »شعور اجتماعی«و» وجود اجتماعی«عنی يخی يسم تارياليم اساسی ماترينه هنوز مفاه ن شالوده مادی،يبر بسترا

ک يرا ساخته بود و نه » کيئولوژدي ا-اسی يروساخت س«و » ساخت اقتصادی«و » ديروابط تول«و » روهای مولدين«

ان نسبتَا منظم ين بينخست. ان نهاده بوديرا بن» ارزش اضافی«و » روی کارين«ر يمی نظيستی و مفاهياقتصاد مارکس

) او و انگلس(» روشن کردن مسائل برای خودشان« که مارکس هدف آنرا -» دئولوژی آلمانیيا«خی دريسم تارياليماتر

  )۴(.، شکل گرفت»فقرفلسفه« م ساخت اقتصادی در يل نسبتا منظم مفاهيتحلن ي و نخست)٣(می داند 

 سميگانگی و اکونوميه بي نگاهی کوتاه به وجوه مشترک و تضاد نظر-ث
را هر دو نظر يکسو در وحدت است زياز . ستی در وحدت و تضاد بسر می برديه اکونوميبا نظر» گانگیيب«ه ي نظر-١

را برخالف يگر در تضاد است زياز سوی د. ط اقتصادی می داننديصرف شرا ا، بازتابآگاهی خودبخودی کارگران ر

گانگی، آنرا بطور يدگاه بيد. ابی می کنديستی که آگاهی خودبخودی کارگران را بطورمطلق، مثبت ارزيه اکونومينظر
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  . ابی می کنديمطلق، منفی ارز

د، مخالفت می يايرون از طبقه کارگر بي تئوری انقالبی که از بستها با هرگونه آگاهی وين مقدماتی، اکونوميبرمبنای چن

اما هواداران . د می کنديازخود را توليآگاهی مورد ن ند که خود طبقه کارگر به گونه ای خودبخودی،يورزند و می گو

ده باشند که ين عقيد بر ايا بايمی دانند گو» گانهيآگاهی از خود ب«نان چون آگاهی طبقه کارگر را يا: »گانگیيب«دگاه يد

  .  ن طبقه شوديرون طبقه کارگر وارد اياز ب» گانگیيفاقد ب«آگاهی 

ه طبقات يگانگی را نه تنها شامل حال طبقه کارگر بل شامل حال کليگانگی، بيه بيل که هواداران نظرين دلي البته به ا-٢

نان يبرخی از ا. اورنديز بيرا برای آنها ن» یآگاه«شتن را موظف می دانند که يز می دانند، خويه داران نياز جمله سرما

ی يآشنا«و » بازگشت به خود«نان، ينسان از نظر ايبد. را درست نمی دانند» طبقات«شتر رفته و حتی مفهومی به نام يپ

گانگی ينرو هواداران بياز ا. گمگشته، تنها شامل حال طبقه کارگرنشده بل شامل حال همه انسانها می شود» با خود

اسی طبقه يندگان سيآنها نما. ه را برای همه انسانها می آورندين نظريه خاصی را برای طبقه کارگر نمی آورند بل اينظر

  ؟!خی همه انسانها هستنديفراتار» تيانسان«ندگان يبل نما ستنديکارگر ن

 -؟ انسانها ! اساسی مبارزهنرو کانونياز ا. است» ذات انسانی«ه بازگشت به ينظر. نان برای انسانها می آورندي آنچه ا-٣

ی با ذات يعنی آشناي حوزه ای نظری، -م ينسبت ده» گانگیيب«ه ين مبارزه ای را به هواداران نظريرش چنياگر ما پذ

ز را به عنوان ينان چه چيست و اينی انسانی چيشين ذات پينکه ايا. ن ذاتی استيروی عملی از چنينی انسانی و پيشيپ

ش از آن به ياما پ. م پرداختينک به آن خواهي برای انسانها و ازجمله طبقه کارگرمی آورند، ما ا»؟!آگاهی با خود آشنا«

ه مارکس؛ يان های اساسی نظريا بنيز هست مگر وجوه انقالبی يهمه چ» با خود آشنا«ن آگاهی يم که اين نکته اشاره کنيا

ان طبقه کارگر و دامن يج آن ميغ و تروي لزوم تبلعنی نفی جوهره آموزش مارکس، نفی تئوری انقالبی،ين مسئله، يو ا

  ■. ستهاستينان با اکونومين وجه مشترک اين طبقه، دومي انقالبی ا-زدن به مبارزات طبقاتی 

  ٢٧بذر شمارۀ  نشريه -پيام دامون 

 :ادداشتهاي
  
د يشود، بل از دابد، نابود می يش نيی که اگر افزاي» ارزش خود افزا«عنی يه يش و الزام درونی خود سرمايد گراين روند را نه از دي ما ا-١
ی ارزش، هدف ذهنی يارزش افزا«ه دار که يعنی سرماي» دارای اراده و شعور شده«و » افتهيت يه شخصيسرما«، »ن حرکتيعامل آگاه ا«

علق روی کار بدنبال او مانند کارگر متيش می رود و دارنده نيشاپيه دار در پيآن مرد پولدار سابق به مثابه سرما... «:م يشرح می ده» اوست
گری سرافکنده و منزجر، همچون کسی که پوست يکی دين يش، ايکی باد در دماغ افکنده، لبخند زنان و کار انديآن . به وی روان است

اسکندری تمام بازگفت ها . ه، ترجمه ايمارکس، سرما» .ش برندين انتظاری ندارد که به دباغيش را به بازار آورده است و اکنون جز ايخو
 از فصل چهارم

است » گانهيب«گران يا از دياست و » گانهيب«د کارگرازخودش يگانگی است که می گويه بين نظرين بند آمده، تنها پاسخی به اي آنچه در ا-٢
ن يچنانچه تنها مبارزه در راه منافع اقتصادی کارگران در نظر گرفته شود، بازا. ندينرو تنها تضاد های درونی طبقه کارگر را می بيو از ا
ن مبارزات ين نکته است که همين فهم ايشان و همچنيط زندگيکارگران با شرا» یيآشنا«ا يازمند و بوجود آورنده درجاتی از آگاهی ي نامر
 .ش نخواهد رفتيو همکاری و اتحاد کارگران پ) یيکايسند(ز بدون حداقلی از آگاهی يی نيابتدا
نه يشيپ«با » ه حسابيتسو«ش گفتار، مارکس، آن کتاب را ين پيدر ا. مارکس» اسیينقد اقتصاد س«ش گفتار کتاب يد به  پي نگاه کن-۴و٣

افت يآنرا نوشته ای می خواند که زمانی نگارش » فقر فلسفه«ن انگلس درمقدمه ای بر چاپ اول آلمانی کتاب يهمچن. می خواند» فلسفی شان
  .)دها از من استيتأک(» .ف می کردين تکلييخی و اقتصادی با خودش تعينش تاريمارکس در مورد اصول چگونگی ب«که 
 


