درک مارکس از بديل سرمايهداری
بررسی کتاب
مفھوم بديل سرمايه داری نزد مارکس« اثر پيتر ھيوديس«
فريدا آفاری

• پيتر ھيوديس ،نظريهپرداز و کنشگر انسانباو ِر مارکسيست و استاد فلسفه در دانشکده اوکتون در ايالت ايلينويز آمريکا
در اثر جديد خود سعی کرده است تا درک مارکس را از بديلی ايجابی از نوشتهھای او از جوانی تا واپسين سالھای
زندگیاش بيرون کشد .روش ھيوديس ،روش نوآورانهای است ...

انتقاد طرفداران نظام سرمايهداری به چپ مارکسيست اين بوده که آنھا يا از نظامھای
تماميتخواه مانند شوروی و چين دفاع کردهاند يا در صورت مخالفت با اين نظامھا بديلی
ايجابی در برابر سرمايهداری ارائه نکردهاند [١].پيتر ھيوديس ،نظريهپرداز و کنشگر
انسانباو ِر مارکسيست و استاد فلسفه در دانشکده اوکتون در ايالت ايلينويز آمريکا در اثر
جديد خود سعی کرده است تا درک مارکس را از بديلی ايجابی از نوشتهھای او از جوانی تا
واپسين سالھای زندگیاش بيرون کشد .روش ھيوديس ،روش نوآورانهای است .با توجه
به اينکه اغلب نظريهپردازھای مارکسيست صرفا ً بر بخشھايی از نوشتهھای مارکس مانند
دستنوشتهھای اقتصادی فلسفی  ١٨٤٤يا گروندريسه يا سرمايه تأکيد کردهاند ،او
نوشتهھای مارکس را از سال  ١٨٣٧تا  ١٨٨١چون تماميتی حاوی تداوم و گسست در
نظر گرفته است [٢].ھيوديس ھمچنين ادعا نمیکند که بديلی ساخته و پرداخته را در آن آثار يافته است .او در
جستوجوی سرنخ ھای تلويحی و آشکار در آثار مارکس برای ساختمان جامعهی پساسرمايهداری غير بيگانهشده است.
ابتدا نويسنده دو نحلهی مارکسيستی را در دو دھهی گذشته مشخص و سپس آنھا را ارزيابی میکند چرا که به نظر او اين
دو نحله سعی کردهاند تا اھميت امروزين نقد مارکس بر سرمايهداری را به بحث کشند.
آنچه او »مارکسيسم عينيتباور« مینامد ،مھمترين دستاورد مارکس را شناخت سرمايه چون نيرويی خودمختار میداند
که اراده و اَعمال سوژهھای انسانی را به انقياد میکشد .اين نحله خود شامل گرايشھای متفاوتی است که نظريهپردازانی
مانند اونو ،سکين ،آلبريتون ،باک ھاوس ،پوستون و کريس جان آرتور را در بر میگيرد[٣].
آنچه او »مارکسيسم سوبژکتيويست« مینامد مھمترين دستاورد مارکس را شناخت سوژهھای انسانی میداند که تالش
میکنند حکومت سرمايه را لغو کنند .اين نحله شامل نظريهپردازانی مانند جان ھالووی ،آنتونيو نگری و مايکل ھارت
است.
اونو ،سکين و آلبريتون منطق سرمايه را با بازار آزاد و مالکيت خصوصی تعريف میکنند و نتيجه میگيرند که راه چيرگی
بر سرمايه ،الغای بازار و ايجاد اقتصاد برنامهريزیشده است .آلبريتون در اينباره چنين مینويسد» :شوروی قدم بزرگی
در راه تحقق سوسياليسم برداشت .در برخی زمينهھا نسبتا ً موفق بود و در برخی زمينهھا نه چندان ...من با اين نظر
مخالفم که يک اقتصاد برنامهريزی شده میتواند سرمايهداری باشد[٤]«.
پوستون و باک ھاوس سرمايهداری را نه با بازار آزاد و مالکيت خصوصی که با شيوهی کار مکانيکی يکنواخت و تسلط
فرايند توليد بر انسان تعريف میکنند [٥].آنھا شوروی و چين مائوئيست را نمونهھايی از سرمايهداری دولتی میدانند.
کريس جان آرتور سرمايهداری را با بازار آزاد و مالکيت خصوصی تعريف میکند اما شوروی سابق را نه سرمايهداری و
نه سوسياليستی میداند.

با اين حال ،ھمچنين وجه اشتراک اين نظريهپردازان اين است که ھمگی منطق سرمايه را برابر با منطق ديالکتيک ھگل
وخصوصا ً مفھوم ايدهی مطلق ھگل میدانند .به نظر اين نظريهپردازان» ،ايدهی مطلق« در انديشهی ھگل برابر است با
تفوق امر کلی بر دگربود و محو شدن فرديت يا سوژهگی .ھمانگونه که سرمايه ارزشافزايی ارزش را بر ھمهی روابط
تحميل میکند ،ايدهی مطلق نيز دگربود را محو میکند.
مارکسيستھای سوبژکتيويست ،سرمايه را براساس بيگانگی "عامل" از "فرايند عمل" تعريف میکنند و جامعهی
پساسرمايهداری را برابر با الغای کار میدانند [٦].آنھا منطق سرمايه را نه منطقی خودمختار که صرفا ً واکنشی به تمرد
سوژه میبينند .ھمچنين شوروی و چين مائوئيست را سرمايهداری دولتی مینامند .اگرچه تفاوتھايی ميان نظريهپردازان
اين نحله وجود دارد ،وجه تشابهشان اين است که نيازی به نظريهپردازی برای درک منطق سرمايه يا ارائهی بديلی برای
سرمايهداری نمیبينند چون میپندارند که تودهھای مردم با مبارزات خودانگيخته عليه حکومت سرمايه ،بديل را در زندگی
روزمرهی خود خواھند آفريد .آنھا نه فقط ايدهی مطلق ھگلی را سلطهجو مینامند ،بلکه در نھايت ھر نوع تالش برای
درک واقعيت يا نظريهپردازی را بيھوده میدانند.
اما به نظر ھيوديس ،دو نظريهپرداز به آسانی در ھيچيک از اين نحلهھا نمیگنجند :تونی اسميت و رايا دونايفسکايا .تونی
اسميت اگرچه به مکتب ديالکتيک نظاممند از نحلهی مارکسيستھای عينيتباور تعلق دارد ،منطق سرمايه را ھمتا با
منطق ديالکتيک ھگل نمیداند .او میپندارد که »ھگل مانند مارکس خواستار تماميتی است که اصل سوژهگی ،فرديت و
شخصيت را محو نکند .اين است آنچه سوسياليسم نام دارد[٧]«.
رايا دونايفسکايا )١٩١٠ـ ،(١٩٨٧فيلسوف مارکسيست انسانباور و نظريهپرداز تز شوروی به عنوان سرمايهداری
دولتی ) [٨](١٩٤١برخالف مارکسيستھای سوبژکتيويست ،ھر مرحله از رشد سرمايهداری را به واکنشی به قيام
سوژهھا تقليل نمیدھد .او میپندارد که مارکس در عين دنبال کردن منطق سرمايه به عنوان حرکتی عينی ،نبض روابط
انسانھا را نيز حس و دنبال میکرده است .به نظر دونايفسکايا منطق ھگل منطق خودمختاری است اما اين منطق وجود
عينيت را نفی نمیکند .ديالکتيک ھگل با دگربود و عينيت رودررو میشود و در فرايند ادراک آن تحول میيابد و غنیتر
میشود .از اينروست که دونايفسکايا مفھوم "نفی در نفی" در »ايدهی مطلق« ،فصل پايانی کتاب علم منطق را
چشماندازی از جامعهای نوين يا فراروی از سرمايه تعبير میکند[٩].
سوالی که در اينجا مطرح میشود اين است که چرا ھيوديس نحلهھا و متفکران فوق را برای شروع بحث پيرامون
مارکس و بديل سرمايهداری انتخاب کرده .بیشک انديشمندان ديگری نيز میتوانستند مورد بحث قرار گيرند .شايد بتوان
گفت که سواالتی که اين نحلهھا و متفکران مطرح کردهاند میتواند جوانبی از آثار مارکس را روشن کند که تابهحال مورد
توجه قرار نگرفته است.
پس از اين مقدمه ،ھيوديس نوشتهھای مارکس از سال  ١٨٣٧تا  ١٨٨١را دنبال میکند تا درک او را از بديل
سرمايهداری دريابد .در اين مقاله من به جای ارائهی خالصهای از فصلھای مختلف کتاب سعی خواھم کرد به چھار
درونمايه که در اين اثر ارائه شده بپردازم١ :ـ ارزش چيست و از کجا ناشی میشود؟ ٢ـ فراروی از توليد ارزش چگونه
امکانپذير است؟ ٣ـ فرديت آزاد يا نيروی انسان نه به عنوان وسيله که به عنوان غايتی در خود  .٤آيا رابطهای ميان
ديالکتيک منفيت ھگل و فراروی از سرمايهداری وجود دارد؟
 .١ارزش چيست و از کجا ناشی میشود؟
ھيوديس مینويسد که در ويراست دوم جلد اول کتاب سرمايه که در سال  ١٨٧٢منتشر شد ،مارکس برای اولين بار ميان
ارزش مبادلهای و ارزش به معنای دقيق کلمه تمايز قائل میشود .اين تمايز بسيار مھم است؛ اما چرا؟ مارکس کار مجرد يا
انتزاعی را »جوھر ارزش«] [١٠مینامد .ارزش مبادلهای شکل پديداری اين جوھر ارزش است .مارکس مینويسد» :من
نخستين کسی بودم که اين ماھيت دوگانهی کار نھفته در کاالھا را آشکار و آن را به نحو انتقادی بررسی کردم [١١]«.او
ميان کار به عنوان فعاليتی خالق و کار انتزاعی تمايز قائل میشود و کار انتزاعی را ويژگی مشخص سرمايهداری مینامد.
به عبارت ديگر ،به نظر مارکس شيوهی خاصی از کار ارزش توليد میکند ،کار انتزاعی ھمگن که در »لختهای بیپيرايه

از کار نامتمايز انسانی« بيان میشود[١٢].
رسيدن به اين نتيجهگيری بسيار دشوار است چون در سطح پديداری به نظر میرسد که روابط مبادلهای آفرينندهی ارزش
ھستند .اما مارکس »با اين درک ...موانع تاريخی اقتصاد سياسی کالسيک را پشت سر میگذارد« [١٣]،بهويژه ريکاردو
که میدانست کار تنھا توليدکنندهی ارزش است اما نمیپرسيد که چه نوع کاری ارزش توليد میکند.
مارکس ھمچنين در بخش پايانی فصل اول سرمايه ،تحت عنوان »سرشت بتوارهای کاال و راز آن« میپرسد :چرا ارزش
خصلت ذاتی محصوالت کار به نظر میرسد؟ سپس پاسخ میدھد که »سرشت بتوارهی جھان کاال از سرشت اجتماعی
ويژهی کار سرچشمه میگيرد [١٤]«.ھيوديس نشان میدھد که منظور مارکس شيوهی کاری است که در آن رابطهی
سوژه و ابژه وارونه میشود ،و اين وارونگی در قلمرو توليد صورت میگيرد[١٥].
اگرچه مارکس قلمرو توليد و شيوهی خاصی از کار را در نظام سرمايهداری خاستگاه ارزش مینامد ،اھميت قلمرو گردش
را برای توليد ارزش چنين توصيف میکند» :سرمايه نمیتواند از گردش ايجاد شود و به ھمين ترتيب ناممکن است که
خارج از گردش پديد آيد .سرمايه بايد ھم از گردش سرچشمه بگيرد و ھم نگيرد [١٦]«.به عبارت ديگر ،بدون وجود
بازار کار )و نه صرفا ً بازار کاالھا( که در آن سرمايهدار نيروی کار را خريداری میکند تا ارزش اضافی توليد کند ،پول
نمیتواند به سرمايه تبديل شود.
پس آيا میتوان سرمايهداری را با بازار "آزاد" نيروی کار تعريف کرد؟ در اينجا ھيوديس تأکيد میکند که شرط الزم
برای وجود بازار نيروی کار ،وجود طبقهای از کارگران مزدبگير است که نه جزيی از وسايل توليد محسوب شوند )مثل
برده و سرف( و نه مالک وسايل توليد باشند )مانند دھقانان( .بنابراين ،در اينجا نيز آنچه که ايجاد بازار نيروی کار را
امکانپذير میکند شرايطی است که در آن وسايل توليد و وسايل معاش مانند نيروھايی خودمختار در برابر کارگر قرار
میگيرند ،يعنی وجود کار انتزاعی يا بيگانه شده.
او نتيجهگيری میکند که از اينرو ،ھدف اصلی نقد مارکس نه بازار نيروی کار که روابط مشخص و بيگانهشدهی توليد
است که چنين بازاری را بهوجود میآورد [١٧].درواقع کارگر پيش از فروش نيروی کار خود به سرمايهدار ،قابليت کنترل
بر فعاليت خود را از دست داده است .فروش کار او نتيجهی بيگانگی او از شرايط توليد است و نه علت آن [١٨].رقابت
در بازار نه علت که نتيجهی روابط توليد سلطهگرانه است .سرمايهدار نيز صرفا ً تجسد سرمايه است :حاکميت شیء بر
انسان يا کار مرده بر کار زنده[١٩].
به نظر ھيوديس ،گواه اين امر که مارکس الغای بازار و رقابت بینظم آن را راه کليدی برای ايجاد بديل سرمايهداری
نمیديد ،اين است :او در جلد نخست کتاب سرمايه در بخش مربوط به انباشت سرمايه ،حتی به امکان تمرکز »کل
سرمايهی اجتماعی در دستان يک سرمايهدار واحد يا شرکت سرمايهداری واحد«] [٢٠در جامعهای معين اشاره میکند و
چنين نظامی را کماکان سرمايهداری میداند .بنابراين ،در جامعهای معين و نه در سطح جھانی ،سرمايهداری ممکن است
بتواند حتی با فقدان رقابت بازار آزاد ادامه پيدا کند[٢١].
بحثی که در اينجا توسط ھيوديس مطرح شده بسيار کليدی است .لذا مايلم سه نکتهی منتج از آن را خاطرنشان کنم.
.١خصلت انتزاعی يا بيگانهشدهی کار در نظام سرمايهداری نه از فروش نيروی کار در بازار کار که از تفوق وسايل و
شرايط توليد بر انسان آغاز میشود .٢ .جدايی توليدکنندگان از وسايل و شرايط توليد صرفا ً يک رابطهی مالکيت نيست که
تنھا از طريق الغای مالکيت خصوصی وسايل توليد حل شود .٣ .از نظر تاريخی ،ھمزمانی ظھور اقتصاد پولی )پس از
کشف فلزات گرانبھا در قارهی آمريکا( ،رشد تجارت دريايی و جدايی توليد کنندگان مستقيم از وسايل و شرايط توليد منجر
به ايجاد نظام سرمايهداری شده است .اما از نظر مفھومی ،سرشتنشان شيوهی توليد سرمايهداری حاکميت شيئ بر انسان
يا سلطهی کار مرده بر کار زنده است.
حال بايد پرسيد که راه فراروی از اين شيوه توليد چيست؟
 .٢فراروی از توليد ارزش چهگونه امکانپذير است؟

مارکس در سال  ١٨٤٤مینويسد" :فرض کنيد که ما توليد را بهمثابه انسان انجام دھيم .١ ...ھنگام توليد ،من فرديت
خود ،ماھيت ويژه آن را عينی میکنم .٢ ...با انجام اين کار من خرسند میشوم که نياز ديگری را از طريق عينيت بخشيدن
به فعاليتم برآورده میکنم... .٣ .من ديگری را نه به عنوان يک رقيب متخاصم که يک مکمل الزم خودم میبينم»... .٤ .در
بيان فردی زندگيم من مستقيما ً بيان زندگی تو توسط خودت را میآفرينم «.اين بدان معنی است که بر جدايی بين بھرهی
شخصی و بھرهی عمومی چيره میشويم .کار من و ھمچنين کار تو نمايانگر نمود آزاد زندگی خواھد بود[٢٢].
مارکس برخالف اقتصادسياسیدانان کالسيک که سرمايه را با »لختهای از کار« تعريف میکنند ،تأکيد میکند که سرمايه
لختهای از ھر نوع کار نيست بلکه لختهای از کار انتزاعی يا بيگانه شده است» [٢٣].سرمايه بيان نوعی ويژه از کار
است که نسبت به محتوايش بیاعتنا است ...انتزاع از ھر ھستی ديگری« [٢٤].پرولتاريا صرفا ً از طريق کار کردن زندگی
میکند» ،کاری تکساحتی و انتزاعی«] [٢٥که به »حرکت انتزاعی و مکانيکی« ] [٢٦تقليل يافته است.
مارکس تأکيد میکند که الغای مالکيت خصوصی وسايل توليد لزوما ً به الغای سرمايه نمیانجامد .الزم است که به رابطهی
مستقيم کارگر با توليد و جدايی يا بيگانگی کارگر از فعاليت خود پرداخت .اين واقعيت که کار صرفا ً وسيله است و تھی از
لذت و خرسندی ،وجود طبقهای بيگانه که کار اجباری را از کارگر استخراج کند ،الزامآور میکند [٢٧].از اينرو ،او
مینويسد که »مالکيت خصوصی صرفا ً نتيجه و پيامد الزم کار بيگانهشده است ،پيامد جدايی کارگر از طبيعت و خود...
اگرچه به نظر میرسد که مالکيت خصوصی بنياد و علت کار بيگانهشده است ،اما در واقع نتيجهی آن است ،ھمان طور که
خدايان اساسا ً علت اغتشاش ذھنی آدمی نيستند بلکه معلول آن میباشند[٢٨]«.
ھيوديس نتيجهگيری میکند» :قلب مسئله ،پايان دادن به بيگانگی در خود فعاليت کار است .ما شاھد نقطهعطف مفھومی
در درک مارکس از بديل سرمايهداری ھستيم [٢٩]«.او ھمچنين استدالل میکند که اين درک باعث شد تا مارکس نقد
بُرندهای از روابط زن و مرد در جامعهی سرمايهداری نيز ارائه کند .ھمانطور که الغای مالکيت خصوصی روابط
سرمايهداری را الغا نمیکند ،اشتراکیشدن زنان نيز زنان را از روابط سلطهگرانه و موقعيتشان به عنوان ابژه رھا
نمیکند.
اما درک مارکس از بديل سرمايهداری با نقد او بر پير پرودون به عنوان يک نوريکاردويی چپگرا گره خورده است .فقر
فلسفه مارکس که در سال  ١٨٤٧نوشته شده ،ايدهھای پرودون را درکتاب نظام تضادھای اقتصادی يا فلسفهی فقر
) (١٨٤٦به نقد کشيده است .پرودون در اين اثر میکوشد تا اصل تعيين ارزش توسط زمان کار را که به ريکاردو تعلق
دارد ،از فرايند بینظم مبادله در سرمايهداری جدا کند .او پيشنھاد میکند که در يک نظام بديل ،کارگران ارزش زمان
کارشان را به صورت کوپنھايی دريافت کنند که نمايانگر ساعات کار انجامشدهی آنھا در ھفته يا در ماه باشد.
مارکس در پاسخ استدالل میکند که تعيين ارزش کار توسط زمان کار ،اصل مرکزی سرمايهداری است .او پرودون و
سوسياليستھای انگليسی مانند جان بری ،توماس ھاجسکين ،ويليام تامپسون ،تی .آر .ادموندز را نوريکاردويی میخواند
و ادعا میکند که خطای تئوريک ھمهی آنھا چنين است :برابر دانستن زمان واقعی کار با آنچه مارکس »زمان کار الزم از
لحاظ اجتماعی« میداند .البته که کار منشاء ارزش است اما ارزش نه بيانگر زمان واقعی کار توسط کارگر که بيانگر
حداقل زمان کار الزم برای توليد يک کاالست [٣٠].اين معيار »پشت سر توليدکنندگان«] [٣١و بدون به رسميت شناختن
توانايیھا ،نيازھا و محدوديتھايشان تعيين میشود[٣٢].
مارکس تأکيد می کند که در نظام سرمايهداری ،کارھای متنوع و متفاوت از طريق »تسلط ماشين بر انسان يا تقسيم کار
شديد"] [٣٣به برابری انتزاعی فروکاھيده میشوند» .انسانھا توسط کارشان محو میشوند [٣٤] «.و اين کار انتزاعی
است که معيار ارزش قرار میگيرد .بنابراين ،در نظام سرمايهداری »زمان ھمه چيز است و انسان ھيچ چيز .او حداکثر
الشهی زمان است .کيفيت ديگر اھميت ندارد .کميت ھمه چيز را تعيين میکند :ساعت به ساعت ،روز به روز [٣٥]«.تا
زمانیکه شيوهی کار انتزاعی باشد ،ارزش نيز وجود خواھد داشت.
پرودون به شيوهی کاری که ارزش توليد میکند نمیپردازد و خصلت انتزاعی يا بيگانهی کار را حفظ میکند .او صرفا ً به
شيوهی مبادله میپردازد .مارکس استدالل میکند که شيوهی مبادله از اينرو نابرابر است که شيوهی توليد بر مبنای کار

انتزاعی بنا نھاده شده است .او میپندارد که در جامعهای پساسرمايهداری کار انتزاعی وجود نخواھد داشت و لذا معيار آن
نيز زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی نخواھد بود .در عوض زمان کار توسط خود توليدکنندگان بر مبنای توانايیھا ،نيازھا
و محدوديتھايشان تعيين خواھد شد.
مارکس در گروندريسه ) (١٨٥٧-١٨٥٨نقد خود بر پرودون را بسط میدھد و به اين مشکل اشاره میکند که اگر در
چارچوب شيوهی توليد سرمايهداری يا کار انتزاعی ،به کارگران به جای پول ،کوپنھايی برابر با ساعات زمان کارشان
پرداخت شود ،ارزش اين کوپنھا ھمواره کاھش خواھد يافت ،چون زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی برای توليد يک کاال
ھمواره در حال کوتاه شدن است و يک ساعت کار آنھا اگر دو سال پيش برابر با زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی بوده،
دو سال بعد ديگر با آن ميانگين برابر نيست و در نتيجه ارزش يک ساعت کار آنھا کاھش يافته که به اين معنی خواھد بود
که ارزش کوپن آنھا نيز کاھش خواھد يافت[٣٦].
مارکس ھمچنين استدالل میکند که ريکاردو و پيروان او از جمله پرودون تفاوت قيمت با ارزش را درک نمیکنند .ارزش
يک کاال در نظام سرمايهداری بايد با قيمت آن تفاوت داشته باشد .ارزش کاال نه توسط زمان واقعی کار برای توليد کاال
بلکه برمبنای زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی تعيين شده است ،زمانیکه ھمواره رو به کاھش است [٣٧].اما قيمت کاال
عمدتا ً توسط رابطهی عرضه و تقاضا تعيين میشود.
البته مارکس اين مسئله را مورد تأکيد قرار میدھد که زمان کار الزم برای توليد زندگی مادی بايد کم شود تا انسانھا
فرصت کنند به نيازھايی فراتر از توليد زندگی مادیشان بپردازند ،يعنی آنچه او در دستنوشتهھای » ١٨٤٤تماميت
نمودھای زندگی« میناميد.
او اذعان میکند که سرمايهداری با استفاده از فنآوری برای کاھش زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی برای توليد ،مبنايی
مادی برای شيوهی واالتری از زندگی میآفريند .با اين حال مارکس پيشبينی نمیکند که کاھش زمان کار الزم از لحاظ
اجتماعی در چارچوب سرمايهداری به الغای شيوهی توليد ارزش منجرشود .او در گروندريسه در بحثی مربوط به
خودکارسازی چنين مینويسد» :رابطهی انسان با فرايند توليد مانند يک ناظر و تنظيمگر خواھد بود که در کنار فرايند
توليد میايستد به جای آنکه عامل اصلی آن باشد [٣٨]«.ھيوديس در اينجا دو نکته را خاطرنشان میکند .١ :اگرچه
نظريهپردازانی مانند پوستون و نگری بر مبنای اين فصل نتيجهگيری میکنند که کار توليدکنندهی ارزش در چارچوب خود
سرمايهداری الغا میشود ،اين تفسير نادرست است چون سرمايهداری با استفاده از فنآوری شدت کار کارگران شاغل را
افزايش میدھد .٢ .توليد ارزش در چارچوب سرمايهداری الغا نخواھد شد و بنابراين ،نقش کارگران توليدکنندهی ارزش
به عنوان سوژه در ميان سوژهھای ديگر نيز الغا نخواھد شد.
پس چهگونه میتوان به توليد ارزش خاتمه داد؟ آيا تعاونیھای کارگری میتوانند اين کار را انجام دھند؟ ھيوديس ادعا
میکند که مارکس اگرچه به تعاونیھای فوريه و اوئن بسيار عالقمند بود ،و خاطرنشان میکرد که در اين تعاونیھا
کارفرما از کارگران حقوق دريافت میکند و تحت فرمان کارگران قرار دارد ،قابليتھای تعاونیھا را محدود میدانست .او
در آنچه ما جلد سوم سرمايه میشناسيم چنين نوشت» :کارگران ھمبسته تبديل به سرمايهداران خود میشوند« چون
بنگاهھای اشتراکی که به صورت جمعی مديريت میشوند تحت فرمان توليد ارزش باقی میمانند .آنھا ھنوز »کار خود را
ارزشافزايی میکنند [٣٩]«.ھيوديس در اينباره میافزايد» :از آنجا که تعاونیھا جزيرهھايی در يک اقيانوس
سرمايهداری ھستند ،نمیتوانند مانع عملکرد قانون ارزش شوند [٤٠]«،قانون ارزشی که تصميمھای آنھا را در مورد
محصوالت ،ميزان توليد ،شدت و شکل توليد تعيين میکند.
آيا کمون پاريس به توليد ارزش خاتمه داد؟ کمون پاريس اولين قيام در زمان حيات مارکس بود که در آن طبقهی کارگر
کنترل يک شھر بزرگ را به دست گرفت و سعی کرد تا روابط اجتماعی را در جھتی انقالبی تجديد سازماندھی کند .مارکس
در اثر پرآوازهی خود ،جنگ داخلی در فرانسه ،تأکيد میکند که اين قيام در عمر کوتاه شش ھفتهای خود ،ارتش را برچيد،
جدايی دولت از مذھب را بنا نھاد ،نيروی پليس را لغو کرد ،از طريق کميتهھای کارگری توليد و توزيع آذوقه و ديگر اقالم
را تنظيم کرد ،مقامات را موظف کرد تا از طريق انتخابات آزاد منصوب شوند و حق عزل فوری مقامات بیکفايت را به
مردم داد .مارکس کمون پاريس را »خودفرمانی توليدکنندگان«] [٤١يا »شکل سياسی سرانجام کشف شده برای شناختن
رھايی اقتصادی کار« ناميد[٤٢] .

ھيوديس در اينجا تحولی عميق را در انديشهی مارکس پيرامون مقولهی دولت خاطرنشان میکند :مارکس و انگلس در
مانيفست کمونيست چنين نوشته بودند» :پرولتاريا از برتری سياسی خود برای بيرون کشيدن تدريجی سرمايه از چنگ
بورژوازی ،متمرکز کردن تمام ابزارھای توليد در دست دولت ،يعنی پرولتاريايی که به عنوان طبقهی حاکم متشکل شده،
استفاده خواھد کرد [٤٣] «.اين جمله را مقايسه کنيد با جنگ داخلی در فرانسه ھنگامی که مارکس مینويسد» :اما
طبقهی کارگر نمیتواند صرفا ً دست بر ماشين از پيش آمادهشدهی دولت بياندازد و آن را برای اھداف خود شکل
دھد [٤٤]«.مارکس ھمچنين در يکی از پيشنويسھای اين اثر ،دولت را »يک شيطان مرگبار«] [٤٥يا »ماشين کريه
استيالی طبقاتی«] [٤٦مینامد که نيازمند انقالب است.
اما مارکس تأکيد میکند که کمون پاريس تنھا برابر بود با خودفرمانی توليدکنندگان در سطح يک شھر و نه فراروی از
سرمايه .کمون پاريس نمیتوانست در آن سطح محدود شھری و طی  ٦ھفته بر توليد ارزش فائق آيد .او تأکيد میکند که
برای دستيابی به اين ھدف »الزم است مبارزاتی طوالنی ،سلسلهای از فرايندھای تاريخی را در نورديد که شرايط و
انسانھا را دگرگون میکند [٤٧]«.او ھمچنين به نياز به »ھماھنگی ملی و بينالمللی«] [٤٨اشاره میکند.
ھيوديس نتيجهگيری می کند که آنچه مارکس در نقد برنامه گوتا "يک دورهی گذار سياسی" بين سرمايهداری و کمونيسم
يا "ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا" ناميده ،شکلی غيردولتساالر ،آزادانه متحد شده و خودفرمان مانند کمون پاريس
است [٤٩].مارکس از رھبری توسط يک حزب سخن نمیگويد بلکه به شکلھای دموکراتيک برای تأمل ،رايزنی و شرکت
جمعی در تحولی انقالبی اشاره میکند .ھيوديس ھمچنين تأکيد میکند که نه فقط کارگران که بيکاران ،اقليتھای ملی،
قومی ،نژادی ،زنان ،جوانان ،و کسانی که از روابط ازخودبيگانه و کااليی در محل کار ،نھادھای آموزشی ،و در شکلھای
متفاوت خانواده يا روابط عاشقانه رنج میبرند نيز در اين تحول انقالبی سھيم خواھند بود.
معيار دگرگونی کار و روابط اجتماعی ،الغای قانون ارزش خواھد بود و اين ھدف بدون ھماھنگی در سطح انقالبات
بينالمللی امکانپذير نخواھد بود.
در اينجاست که میتوانيم به کمک ھيوديس درک عميقتری از دو اثر مارکس که پس از کمون پاريس نوشته شده بيابيم:
 .١بازنويسی بخش پايانی فصل اول سرمايه در ويراست  ١٨٧٢و چاپ فرانسوی  ١٨٧٢-١٨٧٥و  .٢نقد برنامهی
گوتا).(١٨٧٥
در بخش پايانی فصل اول سرمايه ،مارکس پس از اشاره به روابط پيشاسرمايهداری در اروپای فئودالی مینويسد:
»سرانجام ،برای تنوع ھم که شده ،انجمنی از انسانھای آزاد را به تصور در آوريم که با ابزارھای توليد مشترک به کار
میپردازند و نيروی کار فردیشان را آگاھانه با برنامهای مشخص در حکم يک نيروی کار اجتماعی صرف میکنند[٥٠]«.
ھيوديس خاطرنشان میکند که در اين جامعه  .١مارکس ھمهی محصوالت را »ابژهھای مستقيم مصرف که شکل ارزش
ندارند« مینامد .٢ .اين جامعه آزادانه تشکيل شده و نه بهاجبار مانند روابط پيشاسرمايهداری .٣ .افراد مستقيما ً در توليد،
توزيع و مصرف کل محصول اجتماعی نقش دارند .بخشی از کل محصول اجتماعی صرف بازتوليد وسايل توليد ،ارائهی
خدمات اجتماعی و بيمهی اجتماعی میشود و بخش ديگر آن بهعنوان وسايل معيشت مصرف میشود .نسبت اين تقسيم
بستگی به ميزان رشد اجتماعی جامعه دارد.
مارکس فرض میکند که سھم ھرکس از وسايل معيشت توسط زمان کار او تعيين میشود .اما برخالف سرمايهداری در
اينجا روابط اجتماعی توليد کنندگان »شفاف« است به اين معنی که ھرکس بر مبنای زمان کار واقعی خود وسابل معيشت
دريافت میکند و نه بر مبنای زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی يا ميانگين اجتماعی که پشت سر توليدکنندگان و بدون کنترل
آنھا تعيين شده است.
الزمهی اين شفافيت اين است که کار انتزاعی نباشد به اين معنی که زمان کار فضايی برای تعمق و رشد ھر فرد باشد و نه
زمانی که مدتش توسط نيروھايی خارج از کنترل توليدکنندگان و بر مبنای يک ميانگين انتزاعی تعيين شده باشد[٥١].
نقد برنامه گوتا را میتوان »پیگيرترين ،موشکافانهترين و آشکارترين بحث مارکس پيرامون جامعهای پساسرمايهداری

دانست [٥٢]«.اين اثر نقدی است بر طرفداران مارکس از جمله آگوست ببل و ويلھلم ليبکنخت که در سال  ١٨٧٥بهرغم
انتقادات شديد مارکس از فردريک السال ،با طرفداران السال وحدت کردند و حزب سوسيال دموکرات آلمان را بهوجود
آوردند .حزبی که بعدھا به نام انترناسيونال دوم شناخته شد .متأسفانه اين نقد در زمان حيات مارکس منتشر نشد چون
برخی از طرفداران او در آلمان به زندان افکنده شده بودند و مارکس نمی خواست در آن شرايط آنھا را علنا ً به نقد کشد.
مارکس در اين نقد که شباھتھای بسياری به بخش پايانی فصل اول سرمايه دارد ،برای اولين بار به "دو مرحله"ی
پايينی و بااليی کمونيسم اشاره میکند .ھيوديس تأکيد میکند که برخالف تفسير اغلب مارکسيستھا که مرحلهی پايينی را
سوسياليسم و در برگيرندهی توليد ارزش و مرحلهی بااليی را کمونيسم و برابر با الغای ارزش مینامند ،مارکس ھر دو
مرحله را کمونيسم میناميد و الغای توليد ارزش و مبادلهی کاالھا را مشخصهی مرحلهی پايينی نيز میدانست.
ھيوديس خاطرنشان میکند که از ھمان مرحلهی پايينی ،کار انتزاعی به اين صورت الغا میشود» :از طريق ايجاد روابط
توليدی آزادانهی ھمبسته ،که در آن توليدکنندگان شيوه ،شکل و محتوای فعاليت خود را بر مبنای توانايیھای بالفعل خود
سازماندھی میکنند ،حاکميت زمان به عنوان يک معيار انتزاعی خرد میشود [٥٣]".در نتيجه خصلت دوگانهی کار ــ کار
انضمامی و کار انتزاعی ــ که مارکس سرشتنشان سرمايهداری میدانست لغو میشود ،کار انتزاعی که جوھر ارزش
است وجود نخواھد داشت و شرايطی که توليد ارزش را امکانپذير میکند پايان خواھد يافت .ھنگامی که ارزش وجود
نداشته باشد ،بازار نيز وجود نخواھد داشت.
توليدکنندگان نيز پس از تعيين کردن بخشی از کل محصول اجتماعی که بر اساس رايزنی خود آنان به بازتوليد وسايل
توليد ،ارائهی خدمات اجتماعی و بيمهی اجتماعی اختصاص داده شده ،بخش ديگر کل محصول اجتماعی را که به وسايل
معيشت اختصاص دادهاند بر مبنای زمان کار واقعی ھر فرد قسمت میکنند .برخالف جامعهی سرمايهداری که کار خانگی
را بیاجرت میگذارد ،کار شامل نگهداری از کودکان يا سالمندان يا بيماران در منزل نيز میشود .البته اين کار محدود به
زنان نخواھد بود و الزم نيست کاری دايمی يا تماموقت برای افراد انجامدھندهی آن باشد.
ھيوديس ھمچنين تأکيد میکند که ھنگامی که مارکس صحبت از »مدت يا شدت«] [٥٤کار به عنوان معيار تعيين سھم ھر
فرد از وسايل معيشت میکند ،منظورش نه شدت به عنوان ميزان بازده بلکه شدت به عنوان ميزان انرژی است که ھر فرد
برای انجام کارش صرف میکند .برای مثال يک ساعت کار معلم کودکان عقبمانده که انرژی بيشتری میبرد میتواند
برابر با دو ساعت کار معلمی باشد که به کودکانی با ھوش متداول درس میآموزد[٥٥].
نقد برنامهی گوتا در عين حال با ايجاد تمايز بين مرحلهی پايينی و بااليی کمونيسم نشاندھندهی برخورد واقعبينانهی
مارکس به چشمانداز تحقق جامعهی کمونيستی است .مارکس به اين امر واقف است که انسانھايی که در جامعهی
سرمايهداری زيستهاند نمیتوانند يک شبه به اصل »از ھرکس بر مبنای توانايیاش و به ھر کس بر مبنای نيازش«
رضايت دھند .و ھيوديس به تفسير پارش چاتوپادھيای ،مارکسيست ھندی اشاره میکند که میگويد ،مارکس به مرحلهای
باالتر و نه يک مرحلهی باالتر اشاره کرده است .او ھمچنين به اين مرحله به عنوان مرحلهای نھايی يا پايانی اشاره
نمیکند[٥٦].
مارکس مینويسد که مرحلهی بااليی نيازمند تحوالت خطيری است :افرايش ميزان توليد برای پايان دادن به فقر ،پايان
جدايی کار فکری و يدی يا به عبارت ديگر تحقق رشد ھمهجانبهی انسانھا ،کار نه به مثابه يک وسيلهی صرف برای
امرار معاش بلکه فعاليتی خالق يا نياز اصلی زندگی .تنھا بر مبنای اين تحوالت است که اصل »از ھر کس بر مبنای
توانايیاش و به ھر کس بر مبنای نيازش« میتواند محقق شود.
ھيوديس با استناد بر ديگر آثار مارکس اين مسئله را روشنتر میکند :آزادی واقعی مرحلهای است که در آن جامعه با
زمان کار به معنای دقيق کلمه يا توليد زندگی مادی تعريف نشود .و مسلما ً ھرچه اوقات فراغت توليدکنندگان بيشتر باشد،
جامعه غنیتر است .اما معنايش اين نيست که کار در مرحلهی بااليی الغا خواھد شد .منظور مارکس ايجاد نوع کاری است
که از خودپويی ،خودتکاملی و خود تحققيابی فرد تفکيکناپذير باشد ،يعنی فعاليتی ايجابی و رھايی بخش [٥٧].در عين
حال ،معنای اين تفسير اين نيست که از منظر مارکس مرحلهی پايينی کمونيسم به آزادی دست نمیيابد .چرا که انجام کار
آزادانهی ھمبسته ،کار بيگانه نشده ،کار آگاھانه و معطوف به کيفيت در زمانی که برمبنای توانايیھا و محدوديتھای خود

توليدکنندگان تعيين شده ،خود نمايانگر آزادی است .برخالف نظرات نظريهپردازی چون ھربرت مارکوزه ،تعيين سھم
توليدکننده از وسايل معيشت بر مبنای زمان کار واقعی او ناقض آزادی او نيست .در نظام سرمايهداری ،تعيين اجرت بر
مبنای زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی يعنی بدون در نظر گرفتن توانايیھا و محدوديتھای توليدکنندگان و شرکت
آگاھانهی خود آنان در تعيين شرايط توليد است که آزادی را از توليدکنندگان میگيرد [٥٨].از اينرو نمیتوان گفت که
مارکس آزادی را برابر با الغای کار میداند.
در اينجا الزم است بيشتر به درک مارکس از آزادی در جامعهی پساسرمايهداری بپردازيم.
 .٣فرديت آزاد يا نيروی انسان نه به عنوان وسيله که غايتی در خود
مارکس در دستنوشتهھای  ١٨٤٤مینويسد» :کمونيسم به خودی خود ،ھدف تکامل انسان و شکل جامعهی انسانی
نيست [٥٩]«.به نظر بسيار عجيب میآيد که فيلسوفی که عمر خود را صرف پرداختن به ھدف کمونيسم کرده چنين
بنويسد .منظور او چيست؟ ھيوديس تأکيد می کند که ھدف مارکس جامعهای است که در آن »انسان با تماميت غنای
وجودش توليد شود .انسان غنی که عميقا ً از تمام حسھا برخوردار است" [٦٠]«.تجلی تماميتی از قابليتھای حسی ذاتی
و اکتسابی يک فرايند بیانتھای شدن است [٦١]«.به عبارتی ديگر چشم انداز مارکس از آينده شامل دو سطح میشود.١ :
ايدهی کمونيسم که ھدفش الغای کار بيگانهشده و مالکيت خصوصی وسايل توليد است .٢ .تحقق ايدهی آزادی که
چشماندازی است بسيار نامحدود چون ھدفش بازگشت انسانيت به خود بهعنوان يک موجود پراحساس و دارای تماميتی از
تجلیھای زندگی است[٦٢].
مارکس نه يک تکاملباور تکراستاانديش که انديشمندی است که ايدهی تاريخ بهعنوان مراحل لزوما ً پيشرونده را نيز رد
میکند .او در خانوادهی مقدس مینويسد که در تاريخ حرکتھای قھقرايی و َد َورانی نيز رخ میدھند [٦٣].در عين حال
انسان غنی و پر احساس از نظر او يک انسان بینقص نيست .برخالف لشک کوالکوفسکی که میپندارد جامعهی
پساسرمايهداری از منظر مارکس برابر است با »يک جامعهی بینقص که در آن کليهی آرزوھا برآورده میشوند و کليهی
ارزشھا به رسميت شناخته میشوند«] [٦٤ھيوديس مینويسد که »تأکيد مارکس بر دستيابی به تماميتی از تجلیھای
زندگی« به اين معنی نيست که زندگی عاری از درد ،تضاد و رنج خواھد بود .تلويحا ً نوعی از زندگی مد نظر است که در
آن میتوانيم اين رنجھا را بپذيريم چون ديگر از خود بيگانه نيستيم[٦٥]".
درک مارکس از جامعهی پساسرمايهداری ھمچنين چيزی نيست که فيلسوف چک ،کارل کوسيک ،در نقد ويرانگرش بر
کشورھای کمونيستی چنين توصيف کرده» :فرد توسط جامعه محصور میشود[٦٦]«.
مارکس در گروندريسه مشخصات سه مرحله از تاريخ انسان را خالصه میکند [٦٧]:مرحلهی اول يا جوامع
پيشاسرمايهداری که در آن روابط مبتنی بر وابستگی شخصی است )وابستگی به شاه يا ارباب فئودال( .خرسندی بر
مبنايی محدود و پدرساالرانه بنا شده .کار مستقيما ً اجتماعی است اما آزاد نيست .مرحلهی دوم يا سرمايهداری که در آن
روابط مبتنی بر استقالل شخصی است و انسانھا از لحاظ صوری آزادند اما تحت سلطهی اشيا و انتزاعاتی مانند ارزش
قرار دارند .پيوندھای شخصی گسسته و محو میشوند .کار مستقيما ً اجتماعی نيست .مرحلهی سوم يا جامعهی
پساسرمايهداری که مارکس آن را »فرديت آزاد مبتنی بر تکامل جھانشمول افراد« ] [٦٨مینامد .کار مستقيما ً اجتماعی و
ھمچنين آزاد است و وسايل توليد اشتراکیاند.
ھيوديس تأکيد می کند که مارکس حتی از واژهی کمونيسم در تعريف مرحلهی سوم استفاده نمیکند و آن را "فرديت آزاد"
مینامد ،فرديت آزادی که اجازه میدھد تا انسانھا بر مبنای قابليتھا ،توانايیھا و نيازھايشان با ھم در يک ھمبستگی
آزاد رابطه برقرار کنند .از منظر ھيوديس ،مارکس نمیپذيرد که سرمايهداری به فرديت انسانھا احترام میگزارد .در
عوض سرمايهداری بر افراد مسلط میشود و آنھا را تحت روابط اجتماعی که خود ساختهاند به انقياد میکشد[٦٩].
از اينروست که مارکس جامعهی يونان باستان را از جنبهھايی واالتر از سرمايهداری میدانست چون در اين جامعه ھدف
شھروند خوب بودن و انجام کار با کيفيت بود در صورتی که در نظام سرمايهداری ھمه چيز به توليد و آن ھم توليد ثروت
تقليل میيابد .در اينجاست که مارکس در بند پرآوازهای از گروندريسه چنين مینويسد:

»ھنگامی که شکل تنگ و محدود بورژوايی کنار گذاشته شود ،ثروت چه چيزی است جز جھانشمولی نيازھا ،توانايیھا،
لذتھا و نيروھای توليد افراد که در مبادلهای ھمگانی توليد میشود ...چه چيزی است جز بسط مطلق گرايشھای
خالقانهی انسان ،بدون کوچک ترين پيششرطی جز تکامل تاريخی پيشين که تماميت اين تکامل را ـ يعنی تکامل کل
نيروھای انسانی به معنای دقيق کلمه که با ھيچ مالک و معيار مرسومی سنجشپذير نيست ـ به غايتی در خود تبديل
میکند؟ چه چيزی است جز وضعيتی که در آن آدمی خود را به ھيچ شکل تعيينشده بازتوليد نمیکند و تنھا تماميت خود را
میآفريند و در جستوجوی آن نيست که ھمان بماند که گذشته بدان شکل داده بلکه در حرکت مطلق برای شدن
است؟][٧٠
در بندی از جلد سوم سرمايه نيز مارکس »قلمرو واقعی آزادی« را »تکامل نيروھای انسان چون غايتی در خود« توصيف
میکند[٧١].
ھيوديس نتيجه میگيرد" :مھمترين عامل تعيينکننده در درک مارکس از جامعهی نوين اين است :روابط اجتماعی نبايد
مستقل از خودکنشی افراد ھمبسته عمل کند .مارکس مخالف ھر نيرويی است ـ چه دولت و چه برنامهی اجتماعی يا خود
بازار ـ که زندگی مستقلی از آن خود میيابد و از نيروھای انسان به عنوان يک وسيلهی صرف برای شکوفايی و رشد
خود استفاده میکند .مخالفت مارکس با وارونگی سوژه و ابژه علت مخالفت او با کليهی شکلھای توليد ارزش و مبنای
درک او از سوسياليسم است .او تأکيد میکند که نيروی انسان بايد غايتی در خود باشد و نه وسيلهای برای ھدفی
ديگر[٧٢]".
 .٤آيا رابطهای ميان ديالکتيک منفيت ھگل و فراروی از سرمايه وجود دارد؟
يکی از جنبهھای متمايز اثر ھيوديس ادعای اوست که چشمانداز تحقق نيروی انسان به عنوان غايتی در خود نمیتوانست
بدون درک عميقی از فلسفهی ھگل نظريهپردازی شود .ھيوديس برای اثبات نظريهی خود به بسياری از آثار مارکس
اشاره میکند که در اين مقاله نمیتوان به ھمهی آنھا پرداخت.
مارکس انديشهی ھگل را جذاب میداند چون مقولهی بيگانگی را به بحث کشيده و در پديدارشناسی ذھن ،علم منطق و
فلسفهی ذھن مبنايی نظرورزانه برای فراروی از اين بيگانگی ساخته و پرداخته است .در عين حال مارکس در نقد
فلسفهی حق ھگل ،سازش او با دولت پروس و توجيه فايده باوری توسط ھگل را کامالً به نقد میکشد.
ھيوديس تأکيد میکند» :نقد مارکس به ھگل اين نيست که به واقعيت به شيوهای انتزاعی برخورد کرده است .مارکس ھگل
را به نقد میکشد چون به سوژه به شيوهای انتزاعی برخورد کرده است [٧٣]«.به عبارت ديگر ،نقد مارکس بر ھگل اين
نيست که او بر روی سرش ايستاده و بايد وارونه شود .از منظر مارکس خطای اصلی فلسفهی ھگل اين است که سوژهی
"ديالکتيک منفيت" او يک خودآگاھی فاقد صفات انسانی است .در نتيجه ،بيگانگی نه به مثابه بيگانگی انسان از قابليت
خود برای فعاليت آزادانه ،آگاھانه ،انديشيده و ھدفمند بلکه بيگانگی خودآگاھی از انديشه تلقی میشود[٧٤].
با اين حال ،به نظر مارکس »دستاورد برجستهی پديدارشناسی ھگل و پیآمد نھايی آن يعنی ديالکتيک منفيت به عنوان
اصلی جنبنده و زاينده ،ھنگامی نمودار میگردد که ھگل خودآفرينی آدمی را چون يک فرايند درمیيابد ،عينيتيافتگی را
به مثابه از دستدادن عين )ابژه( ،بيگانگی و فرارفتن از اين بيگانگی درک میکند ،و در نتيجه ذات کار را درک میکند و
انسان عينی )حقيقی چون واقعی( را پیآمد کار خود آدمی میپندارد .رابطهی واقعی و فعال آدمی با خويشتن به عنوان
موجودی نوعی يا تجلیاش به عنوان موجود نوعی واقعی )يعنی چون موجودی انسانی( تنھا با بھرهبرداری از تمام
نيروھايی که به عنوان موجودی نوعی از آن او ھستند ) (species-powersامکانپذير است؛ امری که به نوبهی خود
تنھا از طريق کوششھای ھميارانهی تمام نوع بشر و به عنوان نتيجهی تاريخ امکانپذير است[٧٥]«...
در بند باال میتوان مشاھده کرد که مارکس چهگونه ديالکتيک منفيت يا فراروی از بيگانگی را رابطهی واقعی و فعال آدمی
با خويشتن به عنوان موجودی نوعی میبيند که بر مبنای تاريخ و کوششھای ھميارانهی نوع بشر ھمواره خود را از نو
میآفريند .در اينجا میتوان شباھتھايی با بندھايی از گروندريسه و جلد سوم سرمايه دربارهی نيروی انسان به عنوان

غايتی در خود ديد .مارکس ھمچنين اين فرايند خود آفرينی را "ذات کار" مینامد.
از اينروست که او در دستنوشتهھای  ١٨٤٤ادعا میکند که اگر "انسان واقعی و جسمانی"] [٧٦سوژهی ديالکتيک
منفيت ھگلی باشد ،میتوان چشماندازی از کار و فعاليت غير بيگانهشده را در اين مفھوم يافت .در اينجاست که او
فلسفهی خود را "طبيعتباوری تمامعيار يا انسان باوری" مینامد که وحدتی است از ايدهآليسم و ماترياليسم[٧٧].
ھيوديس استدالل میکند که مفھوم ھگلی خودپويی از طريق نفی در نفی باعث شد تا مارکس تحول انقالبی را به يک عمل
منفرد ،نفی مالکيت خصوصی وسايل توليد و براندازی سياسی بورژوازی تقليل ندھد بلکه مفھوم يک انقالب اجتماعی
ھمواره منتقد از خود يا فرايند انقالب مداوم را بپروراند[٧٨].
ھيوديس برای روشنترکردن اين رابطه ،ترجمهی خود را از يادداشتھای مارکس بر »دانش مطلق« ،فصل نھايی کتاب
پديدارشناسی ذھن ھگل که تا بهحال به انگليسی ترجمه نشده در پايان کتابش ضميمه کرده است .مارکس در اين
يادداشتھا تفسير ھگل را از سفر فلسفه که کتاب پديدارشناسی ذھن به آن اختصاص دارد ،خالصه میکند .او مینويسد:
»حرکت آگاھی بايد با ابژه در تماميت تعينات آن و از منظر ھر يک از اين تعينات رابطه برقرار کند ...به اين معنی که
آگاھی ھر يک را مانند خود ،و از طريق رابطهای ذھنی که ذکر شد درک میکند[٧٩]«.
مارکس سپس درک ھگل از مفھوم دانش مطلق را چنين خالصه میکند» :آگاھی برابر است با منفيت ناب ...حرکت
فراروی از خود .مفھوم در عينيت ...دگرگونی جوھر به سوژه .اين تعمق خود بر خود است که حقيقت ذھن به عنوان ذھن
خودآگاه را تشکيل میدھد[٨٠]«.
در اينجا الزم بود که ھيوديس فصلی را به تحليل اين يادداشتھا و درک خود از رابطهی فراروی از سرمايه با ديالکتيک
منفيت ھگل اختصاص میداد چرا که سواالت متعددی در مورد رابطهی مارکس با ھگل مطرح شده که بايد به آن پاسخ داد.
روشن است که ھيوديس برخالف نحله ای که او "مارکسيست عينيتباور" مینامد ديالکتيک منفيت ھگل را به منطق
سرمايه محدود نمیکند و آن را برابر با محو کردن دگربود نمیبيند .او ھمچنين برخالف نحلهای که "مارکسيست
سوبژکتيويست" مینامد ،ديالکتيک منفيت ھگل را متھم به سلطهجويی نمیکند .او با انديشمندانی مانند تونی اسميت و
رايا دونايفسکايا ھمعقيده است که میپندارند ديالکتيک منفيت ھگل و خصوصا ً ديالکتيک مفھوم "ايدهی مطلق" ھگل
دياکتيک رھايی و چشماندازی از جامعهای سوسياليستی است.
در فقدان فصلی جداگانه پيرامون اين بحث ،الزم میدانم برای ارزيابی ادعای ھيوديس نگاھی اجمالی به درک ھگل از
مفھوم »منفيت مطلق« در سه اثر برجستهی او ،پديدار شناسی ذھن ،علم منطق و فلسفهی ذھن بياندازم .اين نگاه
بهھيچوجه دربرگيرندهی ھمهی وجوه مختلف اين آثار نيست بلکه صرفا ً سعی میکند فصل پايانی ھر يک از اين آثار را
مرور کند.
در فصل »دانش مطلق« در پايان پديدارشناسی ذھن ،ھگل به اين موضوع میپردازد که چهطور میتوان به مرحلهای جديد
از روح زمانه و جھانی جديد دست يافت .در اينجا او تأکيد میکند که راه رسيدن به اين مرحلهی جديد نه صرفا ً درک
تاريخ که درک و درونی ساختن دستيابیھای فلسفی در تاريخ به منظور بازسازی يا جلجته )مرگ و دوباره زنده شدن(
دانش است .دانش مطلق نه صرفا ً بازگويی و مرور گذشته يا ترکيب تز و آنتیتز که بازآفرينی ايدهی آزادی به عنوان
ايدهای ھمواره در حال تحول است[٨١].
در فصل »ايدهی مطلق« در پايان علم منطق ،ھدف با ھمانندی ايدهی عملی و ايدهی نظری تعريف میشود .ھگل به تمايز
ميان منطق فلسفهی کانت و ديالکتيک "نفی در نفی" پرداخته و ادعا میکند که فلسفهی کانت رابطهای ابزاری با ابژه
برقرار میکند .منطق صوری صرفا ً مفاھيمی از پيش تعيينشده را بر واقعيت مھر میزند .در مقايسه با آن ،مفھوم نفی در
نفی میکوشد تا تعينات ابژه را با کليهی ويژگیھايش درک کند و در اين فرايند ،مفھومی غنیتر و متحولشده و نه صرفا ً
ترکيبی از اين تعينات با ايدهی آغازين را عرضه کند .به عبارتی ديگر »درنگيدن به تضاد ،مرحلهی اساسی مفھوم
است«] [٨٢و فراروی را ممکن میسازد .از اينروست که ھگل مینويسد» :ايدهی مطلق باالترين تضاد را درون خود

دارد[٨٣]«.
در فصل "ذھن مطلق" در پايان فلسفهی ذھن ،ھگل پس از پرداختن به مفھوم ھمهخداانگاری در فلسفهی اسپينوزا و
ھمچنين موالنا ،تأکيد میکند که فلسفهی او برابر با ھمهخداانگاری نيست .اگرچه او اسپينوزا و موالنا را میستايد ،ھدف
فلسفهی او دستيابی به جوھری مطلق نيست .مقولهی جوھر در فلسفهی اسپينوزا گويای مفھومی است که تعينات بیشمار
دارد اما خود منفيتناپذير است .ھگل برای تعريف پروژهی فلسفی خود تأکيد میکند که ھدف او درک حقيقت نه بهمثابه
جوھر که بهمثابه سوژه است]) [٨٤اين عبارت در مقدمهی پديدارشناسی ذھن نيز ذکر میشود( .تقابل جوھر با سوژه در
اينجا به اين معناست که حقيقت برای ھگل نه يک ايدهی منفيتناپذير که ايدهای خودپو و در حال تحول است .ذھن مطلق
در نھايت »ايدهای خودانديش«] [٨٥است که به ھيچ مطلقی محدود نمیشود و ھمواره حامل انگيزهی خودپويی است.
»اين طبيعت امر واقع ،يعنی مفھوم است که علت حرکت و تکامل است ،اما ھمين حرکت ھمانا عمل شناخت است[٨٦]«.
به نظر میآيد که در اين فصلھا بحثھای متعددی وجود دارد که بر مبنای آن بتوان منطق تماميتخواھی و سلطهجويی را
به زير سوال کشيد .ھمچنين به نظر میآيد که ايدهی ھگلی ،دگربود و فرديت را محو نمیکند بلکه ھمواره میکوشد تا آن
را با کليهی تعيناتش درک کند تا ايدهای غنیتر و متعينتر را بيافريند .اين مفھوم خود میتواند مبنايی برای دموکراسی
سوسياليستی باشد .در عين حال درک ھگل از سوژهی خودپو و خودانديش اگرچه به تحوالت در قلمرو انديشه محدود
شده ،با چشمانداز مارکس از فرديت آزاد يا نيروی انسان نه به عنوان وسيله که به عنوان غايتی در خود بیشباھت نيست.
در نھايت خوانندگان بايد خود به آثار ھگل رجوع کنند و ادعاھای ھيوديس را بر مبنای درکی عميق از اين آثار ارزيابی
کنند .بحث در اين زمينه باز است و بسيار ضروريست.
نتيجهگيری
اثر جديد ھيوديس با ارزيابی و بازانديشی بخش اعظم آثار مارکس از سالھای  ١٨٣٧تا  ١٨٨١نشان میدھد که مارکس
مفاھيم و پيشنھادھايی حياتی برای نسلھای بعدی به جای گذاشته تا بتوانند بديلی منسجم در برابر سرمايهداری بپرورانند.
چشمانداز مارکس ژرف و نيازمند فرايندھای عينی ،ذھنی و ھماھنگیھايی بسيار در سطح جھانی بوده است .در عين حال
درک او از بديل سرمايهداری فرسنگھا با آن رژيمھای تماميتخواھی که تحت نام مارکس در شوروی و چين و ديگر
کشورھای کمونيست قرن بيستم حکم میراندند فاصله داشت.
بنا بر ارزيابی ھيوديس ،مارکس سعی داشت تا مبنايی برای وحدت جديدی بين عينيت و ذھنيت ايجاد کند .او منطق
سرمايه را چون يک منطق خودمختار در کتاب سرمايه بهدقت تحليل کرد و درعين حال ھمواره به دنبال آغازھای جديدی
بود که مبارزات خودانگيختهی انسانھا برای فراتر بردن چشمانداز رھايی ارائه میکرد .پرداختن به ايدهی آزادی مستتر
در اين مبارزات خودجوش به اين معنی نبود که او نقش خود را به بازگويی اين مبارزات محدود کند .او ھمواره در حال
تحليل ،نظريهپردازی ،بازانديشی تاريخ و فلسفه ،ارائهی مفاھيم نو و چشماندازی تحولپذير در مورد حال و آينده بود.
مطالعه و بحث پيرامون اثر برجسته ھيوديس میتواند آغاز خوبی برای ھمهی کسانی باشد که از نظام سرمايهداری رنج
میبرند و مايل به تکرار تجربيات تلخ کشورھای کمونيست قرن بيستم نيز نيستند.
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