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  .سھراب ن: فرستنده

 ٢٠١١ اپريل ٢٧

  

  ! از كاپيتال بياموزيم

٨ 
  كار بيگانه شده

اگر در روند اين سوخت و . گيرد طبيعت ارتباط دارد و سوخت و ساز خود را از آن می انسان از طبيعت است و با

بيگانگی  از خود نظام اجتماعی موجود عامل و بانی. گردد خللی ايجاد گردد، اثر آن بر زندگی او ظاھر می ساز

   .انسان است

ژاپنی كه با  خلبانان(و سياسی) طالبان(انتحاری از نوع مذھبی{ امروزی از قبيل خودكشیۀجامع ھای  ناھنجاریۀھم

 اعتياد } …غرق شدن، سقوط آزاد و  گلوله، سم،آويز، حلق) كوبيدند ی میئريكااوھای امھواپيما خود را به ن

 بالفصل از ۀھا بيماری روانی ديگر نتيج نگرانی، دزدی و ده ، افسردگی، اضطراب،)ھروئين، ترياك، شيشه، الكل(

 ھا با طبيعت قطع باط آنزنند ارت پزشكان كسانی كه دست به خودكشی می يكی از روان به قول. خودبيگانگی است

اينكه بمب به خود بندد يا با  كند از برند و تفاوتی نمی گردد و بيگانه شده و سپس به سادگی خود را از بين می می

  !كشی عارفانه خود را از بين ببرند رياضت

كار، كار يك خود ھای كارگرانی ھستند كه بر روی دستگاه زنند، افرادی كه در امريكا دست به خودكشی می بيشتر

  .دھند نواختی را انجام می

اما چگونه؟ در صورتی كه انسان از . از بين خواھد رفت“ و مطمئنا“ يقينا آيا از خودبيگانگی از بين خواھد رفت؟

متبادر گردد  بالفاصله ممكن است اين فكر به ذھن ما. دوباره به طبيعت بازگردانيم) بيگانه شده(را طبيعت جدا شده

ھيچ وجه چنين نيست، بلكه با اوضاع  يم و به صورت وحشی زندگی كنيم؟ بهئھای اوليه درآ نسانصورت اكه بايد به 

يابند، به طبيعت بازگرديم، زيرا که وجود ما  و گسترش می و شرايط و امكانات موجود، كه روز به روز ھم بيشتر

 توليد فقط. يمئوليد از آن جامعه نماسايل تاست كار مزدی را لغو كنيم و مالكيت بر و فقط كافی. از آن طبيعت است

نيازھای  در صورتی كه مايحتاج و(جھت رفع نياز و مايحتاج ضروری انسان صورت گيرد، نه برای فروش

.). كاالی اضافه توليد شده را بخرد ھا برآورده شود، در آن صورت كسی نيست كه  انسانۀفيزيكی و اجتماعی ھم
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را ھم با ميل خود، نه به اجبار ھركاری را دوست داشتند، انجام  ترين زمان ممكن كمكنند و  ھا كار می  انسانۀھم

 .دھند می

اش مورد  گو كه انديشه ندانم آنجلسی طرفدار كانت از فيلسوفان پزشك لس روان(جا نظر يك دانشمند بورژوا  اين اما

آورم تا پاسخی باشد به مزدوران   مینابرابری طبقاتی،  معضل جھانیۀو ضد كمونيسم، دربار)  .يد من نيستأئت

 بدانند حتا دانشمند بورژايش ھم چه خود بخواھد چه نخواھد از كمونيسم تاثير گرفته داری كه وطنی جھان سرمايه

مردم جھان چنين ) اقليت دارا اكثريت فقير و(گانش در مورد نابرابری طبقاتی  اين پزشك در پاسخ يكی از بينند. است

  :گفت

كنيم يا بيكاريم، بايد يك  ينی داريم يا نداريم، كار میئيا سياھيم، چه آ ين كه انسان خوب يا بدی ھستيم، سفيديماعم از ا"

ميليارد نفر در دنيا  علت آن اين است كه اين حق ماست، اگر ھفت. نيازھای فيزيكی و مادی داشته باشيم حداقلی از

. از آن من است به عنوان يك انسان… ھوا، جانوران و  ، ھا، زمين ھا، جنگل كنند يك ھفت ميليادرم اين آب زندگی می

 ھا اين حق را به عنوان يك اصلی علمی و اثباتی  انسانۀاصل است كه بايد ھم اين حداقل نيازھا به عنوان يك

 ".بپذيرند

بر اين . کند  نمیبرادری و خواھری معنی پيدا له اخالق و انسانيت وأقبول اين اصل و حداقل نيازھا، مسپس بدون "

اند، باورشان اين است كه انسان چنين  فھيم كه به معنی واقعی انسان پی برده ھای آگاه و  انسانۀاساس است كه ھم

  ”.خواھند داراست و روی اين اصل تأكيد دارند و آن را برای ھمه می حقی را

ھا توان  انسان و نه تكنيك جديد امروزی،ھای خيلی قديمی  اساس تكنيكه قابل توجه اين است كه حتی ب نكته مھم و"

حتی ايالت . ميليارد نفر را ھم غذا بدھند  ميليارد نفر، نه ھفت٢٢۵ كه -اند آن را ھم محاسبه كرده-اين را دارند 

 زمين را ۀھای کر  انسانۀتواند غذای ھم ی میئامكانات توليدی، به تنھا  و خيز بودن زمين كاليفرنيا به دليل حاصل

شان برسد و در  بدن نيازھا به ھا اين حداقل در نتيجه مشكلی برای تھيه غذا وجود ندارد و زمانی كه انسان“ ”.بدھد

برای خود و ھمه افراد جامعه مفيد بوده و  كنند و مسير آموزش و پرورش و بھداشت درست قرار گرفتند، رشد می

 آن ۀبنابراين ما و شما، ھم.  و توليد كننده ھستندلدندؤھا م  انسانۀھم به اين دليل كه. ھمه چيز بھتر خواھد شد

  ”.آوريم می كه احتياج و دوست داريم و خواستاريم را به مقدار بيشتر و بھتر به دست یئچيزھا

يعنی در روند موجود، . اند نسبی نگه داشته اما اين طبقات دارا ھستند كه اكثريت افراد جامعه را در فقر مطلق و"

اين تضاد، تضاد غيرقابل تحملی است كه دير يا زود . شود فقيرتر می د، ثروتمندتر و فقير،روز به روز ثروتمن

  ”.و سياسی موجود در جامعه جھانی را به ھم خواھد ريخت اساس نظام اقتصادی

محكومان نود و نه درصد؛ كافی است كه محكومان به حقوق خود آگاه باشند و به قدرت  حاكمان يك درصد ھستند و"

در آن صورت . آورند  عمومی است، به وجودۀتوانند تغيير و تحولی كه خواست واقف گردند، در آن صورت می خود

در دنيای امروز ھيچ مشکلی از نظر غذا،  تا. تواند ھمه چيز را در اختيار ھم نوع خودش قرار بدھد انسان می

ه باشد و درد و رنج، حرص، طمع، آحاد جامعه وجود نداشت ۀمسکن، بھداشت و آموزش وپرورش رايگان به ھم

در چنين شرايطی حتی الزم نيست انسان بيشتر از روزی . از بين برود… و فحشا  دزدی، جنايت، قتل، اعتياد، فقر

  ”.كار كند چھار ساعت

دادن به مصائب مناسبات  برای پايان) تعريفی كه خود از سوسياليسم دارد(راه حل جنبش سوسيالسيتی"

عمومی و طبيعی دارد، از آن ھيچ شخصی نيست،  چه جنبه كه يكی آن است كه ھر آن د اصل داردچن داری، سرمايه
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و ديگری . جمعی دارد، مانند زمين، جنگل، معادن، آب، نفت، گاز، ھوا بلكه از آن ھمه است و مالكيت عمومی و

  “.نيازھا برای ھمه داشتن حداقل

وشش سالگی  كارل ماركس كه در سن بيست  فرزانه قرن نوزده از خود بيگانگی، از زبان بزرگ ۀ اكنون در بار

  :نوشته است

 

  شده كار بيگانه

مالكيت خصوصی، تفكيك كار، . پذيرفتيم ھای اقتصاد سياسی آغاز كرديم و زبان و قوانين آن را فرض ما از پيش"

قابت و مفھوم ارزش مبادله و اجاره بھای زمين و نيز تقسيم كار، ر سرمايه و زمين، تفكيك دستمزد، سود سرمايه و

داديم كه  براساس اصول اقتصاد سياسی و با واژگان آن نشان.  استدالل خود قرار داديمۀپاي غيره را پيش فرض و

روزی كارگر با  داديم كه فالكت و سيه يابد؛ نشان ترين نوع كاال، تنزل می كارگر تا حد يك كاال و در حقيقت پست

ی ضروری و ناگزير رقابت،  معكوسی دارد؛ نشان داديم كه نتيجه كند نسبت توليد میقدرت و عظمت كاالھايی كه 

 ترين شكل ممكن است؛ و دست رو پيدايش انحصار به وحشتناك ای معدود و از اين دست عده انباشته شدن سرمايه در

كارگران صنعتی ناپديد  داران و موجران زمين مانند تمايز كارگران كشاورزی و آخر نشان داديم كه تمايز سرمايه

  ”.گردد غيرمالك تقسيم می ی صاحبان مالكيت و كارگران شود و كل جامعه به دو طبقه می

اقتصاد . دھد كند، اما آن را توضيح نمی آغاز می اقتصاد سياسی كار خود را از واقعيت مسلم مالكيت خصوصی"

به شكل “ ھايی كلی و انتزاعی كه بعدا فرمولكند، با  در عمل طی می سياسی روند ماديی را كه مالكيت خصوصی

دھد كه چگونه اين  نمی فھماند يعنی نشان اقتصاد سياسی اين قوانين را به ما نمی. كند شوند، بيان می می قانون ارائه

بندی كار و  ی منشاء تقسيم توضيحی درباره اقتصاد سياسی ھيچ. اند قوانين از ذات مالكيت خصوصی پديد آمده

دار را  كند، نفع سرمايه ی دستمزد را با سود تعريف می ھنگامی كه رابطه ”مثال. دھد  سرمايه و زمين نمیسرمايه و

در  به ھمين شيوه رقابت. كند چه را كه قرار است توضيح دھد، مسلم فرض می داند يعنی آن می علت غايی

اقتصاد سياسی در اين . شود می  دادهرود و براساس شرايط خارجی توضيح ھای آن به فراوانی به كار می استدالل

باشند، چيزی به ما  نمودار مسير ضروری تكامل می عارضی تا چه حد“ مورد كه اين شرايط خارجی و ظاھرا

تنھا نيروی . گردد نظر اقتصاد سياسی به عنوان يك واقعيت عارضی پديدار می ديديم كه چگونه مبادله از. گويد نمی

 ”.است بر آن استوار است، حرص و طمع و جنگ ميان طماعان يعنی رقابتاقتصاد سياسی  ای كه محركه

آيين رقابت را با آيين “ تواند مثال كند می نمی ی پيوند اين حركت را درك به اين دليل كه اقتصاد سياسی نحوه“ دقيقا“

زرگ در تقابل قرار دھد اصناف، آيين تقسيم مالكيت ارضی را با آيين امالك ب وران را با آيين انحصار، آزادی پيشه

طبيعی انحصار، نظام  ناپذير و وران و تقسيم مالكيت ارضی را پيامدھای ضروری، اجتناب رقابت، آزادی پيشه زيرا

  ”.دھد پيامدھای عرضی، از پيش انديشيده و حاد توضيح می ھا را به مثابه داند بلكه آن صنفی و مالكيت فئودالی نمی

ضروری ميان مالكيت خصوصی، حرص و طمع و تفكيك كار، سرمايه و مالكيت ارضی،  بنابراين اينك بايد پيوند"

ميان كل اين  رقابت، ارزش قائل شدن و خوار كردن آدمی، انحصار و رقابت و غيره و به عبارتی پيوند مبادله و

  ”.سازی و نظام پولی را بررسی نماييم نظام از خود بيگانه

چنين  .اول اقتصاددان سياسی، با بررسی وضعيت بدوی خيالی شروع كنيمبحث را مانند سبك متد قصد نداريم“

اين . كند نامعلوم منتقل می ای دور دست و دھد و تنھا مسئله را به نقطه وضعيت بدوی چيزی را توضيح نمی

م كار ميان تقسي“ ی ضروری ميان دو چيز، مثال رابطه چه را كه قرار است اقتصاددان استنتاج كند يعنی وضعيت، آن
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ی شر را در ھبوط آدمی  شناسی ھم به ھمين شيوه ريشه يزدان. آورد به حساب می و مبادله را واقعيتی مسلم و رخداد

 ”.گردد نمودار می چه بايد توضيح داده شود، در شكلی تاريخی به عنوان يك واقعيت مسلم دھد يعنی آن می توضيح

  ”.كنيم ما از واقعيت اقتصادی معاصر آغاز می“

. گردد می شود، فقيرتر كند و محصوالتش از لحاظ قدرت و مقدار بيشتر می ثروت بيشتری توليد می رچه كارگرھ"

افزايش ارزش جھان اشياء نسبتی  .شود تری تبديل می آفريند، خود به كاالی ارزان ھرچه كارگر كاالی بيشتری می

كند بلكه خود و كارگر را نيز به عنوان كاال   توليد نمیفقط كاال كارگر. ھا دارد مستقيم با كاستن از ارزش جھان انسان

  ”.كند با ھمان نسبتی است كه به طور كلی كاال توليد می كند و اين توليد می

 كند يعنی محصول كار، در مقابل كار به عنوان معناست كه شيئی ابژه كه كار توليد می  به اين"واقعيت فوق صرفا"

در شيئی تجسم يافته، يعنی  محصول كار، كاری است كه. كند توليد كننده قد علم میچيزی بيگانه و قدرتی مستقل از 

واقعيت . واقعيت يافتگی كار، عينيت يافتن آن است. است اين محصول عينيت يافتن كار. ايی تبديل شده است به ماده

يت يافتن به شكل از دست سياسی برای كارگران به صورت از دست دادن واقعيت، عين يافتگی كار در قلمرو اقتصاد

 ”.گردد می شیء و بندگی در برابر آن، تصاحب محصول به شكل جدايی يا بيگانگی با محصول پيدار دادن

  كارگر واقعيت خويش را تا مرز ھالك شدن  واقعيت يافتگی كار به عنوان از دست دادن واقعيت تا آن حد است كه“

عنوان از دست دادن شیء تا آن حد است كه از كارگر اشيايی  بهعينيت يافتن . دھد از فرط گرسنگی از دست می

شود  در حقيقت خوِد كار به شیء تبديل می. برای زندگيش بلكه برای كارش ضروری است شود كه نه تنھا ربوده می

 به شكل تصاحب شیء. آورد تواند آن را به دست ھای بسيار نامنظم می العاده و با وقفه كارگر تنھا با تالشی خارق كه

شود و بيشتر نفوذ  تر صاحب آن می كند، كم می بيگانگی با آن تا آن حد است كه كارگر ھرچه بيشتر اشيا توليد

  .گيرد می قرار محصول خود يعنی سرمايه

محصول كار خويش، رابطه با شیء بيگانه  ی كارگر با گيرد كه رابطه تمام اين پيامدھا از اين واقعيت ريشه می

ی  كارگر از خود بيشتر در كار مايه گذارد، جھان بيگانه اين پيش فرض، بديھی است كه ھرچهبراساس . است

تری  گردد و اشيای كم تر می گردد، و زندگی درونيش تھی و ضد خودش قدرتمندتر می آفريند بر خودش اشيايی كه می

تر به  كند، كم می را بيشتر وقف خداھرچه آدمی خود . افتد ھمين جريان نيز در مذھب اتفاق می. شوند او می از آنِ 

. زندگيش ديگر نه به او كه به آن شیء تعلق دارد كند اما كارگر زندگی خود را وقف توليد شیء می. پردازد خود می

محصول كار او ھرچه . كنند تری را تصاحب می شود، كارگران اشيای كم تر رو ھرچه اين فعاليت گسترده از اين

از  بيگانگی كارگر. تر خود خواھد بود ست و در نتيجه ھرچه اين محصول بيشتر باشد، او كمني باشد، او ديگر خود

ھستی خارجی شده است بلكه  آفريند، نه تنھا به معنای آن است كه كارش تبديل به يك شیء و يك محصوالتی كه می

ه با او موجوديت دارد و قدرتی به عنوان چيزی بيگان به اين مفھوم نيز ھست كه كارش خارج از او، مستقل از او و

 دھد، چون چيزی بيگانه در برابر او قرار ھا می اشيا با حياتی كه كارگر به آن .گيرد است كه در برابر او قرار می

 .گيرند می

آن به بيگانگی و از دست دادن شیء يعنی  كند و در يافتگی، به محصولی كه كارگر توليد می اكنون به مفھوم عينيت

  .نگريم تر می دقيقمحصولش، 

كار بر آن واقعيت  اين ماده است كه. تواند چيزی را بدون طبيعت، بدون جھان محسوس خارجی بيافريند نمی كارگر

  .كند می ی آن اشيا را توليد يابد و از آن و به وسيله و فعليت می
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دون اشيايی كه روی آن عمل كار ب آورد به اين معنا كه طور كه ابزار حيات را برای كار فراھم می طبيعت ھمان

آورد يعنی ابزاری كه برای  محدودتر ابزار حيات را نيز فراھم می تواند حيات داشته باشد، به مفھومی كند، نمی می

  .كارگر الزم است تأمين معاش مادی خود

د، خود را آور كار خويش به تملك خود در می بنابراين ھرچه كارگر جھان خارجی و در نتيجه طبيعت محسوس را با

به اين دليل كه جھان محسوس خارجی ديگر شیء متعلق “ اوال: سازد می ای مضاعف از ابزار حيات محروم به گونه

به مفھوم  اين جھان محسوس خارجی ديگر ابزار حيات“ ثانيا. عبارتی ابزار حيات كارش نخواھد بود به كار او يا به

  .بود گر نيز نخواھداش يعنی ابزاری برای تأمين معاش كار بالواسطه

كند يعنی  ابژه كار را دريافت می گردد؛ نخست از آن جھت كه عين ی شیء می بنابراين در ھر دو جنبه، كارگر برده

بنابراين . كند ی امرار معاش خود را دريافت می جھت كه وسيله كند و دوم از آن از اين جھت كه كار او شغلی پيدا می

اوج اين بردگی . به عنوان وجودی جسمانی وجود داشته باشد“ ان كارگر و ثانياعنو به“ شود كه اوال قادر می

وجودی جسمانی،  اش را حفظ نمايد و تنھا به عنوان تواند وجود جسمانی است كه تنھا در مقام كارگر می ھنگامی

  .شود كارگر محسوب می

ھرچه كارگر بيشتر توليد : گردد ن میاقتصاد سياسی به اين شكل بيا بيگانگی كارگر از محصول خود در قوانين(

ھرچه  گردد؛ تر می ارزش بھاتر و بی كند، خود بی مصرف كند؛ ھرقدر ارزش بيشتری توليد می كند، بايد كمتر می

تر؛ ھرچه  تر، خود وحشی متمدن گردد؛ ھرچه محصولش تر می محصوالتش بھتر پرورانده شده باشد، خود كژديسه

  ).ی طبيعت تر و بيشتر برده خود كودن تر، تر؛ ھرچه كار ھوشمندانه كار قدرتمندتر، خود ناتوان

و محصوالتش، بيگانگی ذاتی در سرشت كار را ) كار(مستقيم ميان كارگر  ی اقتصاد سياسی با ناديده گرفتن رابطه

و تنگدستی  ركند اما برای كارگر فق انگيز توليد می درست است كه كار برای ثروتمندان اشيايی شگفت .كند پنھان می

آفريند اما برای كارگر  كار زيبايی می .سازد ی قصرھاست اما برای كارگر آلونكی می كار به وجود آورنده. آفريند می

دھد و  ای سوق می كند اما بخشی از كارگران را به كار وحشيانه می ماشين را جايگزين كار دستی. آفرين است زشتی

شعوری به  بی ی شعور است اما برای كارگران خرفتی و كار توليد كننده. كند یبه ماشين تبديل م ی كارگران را بقيه

  .آورد بار می

ايی كه مالك  رابطه. باشد مصنوعات حاصل از توليد خود می ی كارگر با ی مستقيم كار با محصوالتش، رابطه رابطه

اين “ بعدا ما. كند است و آن را تأييد میی نخست  كند فقط پيامد اين رابطه توليد برقرار می با مصنوعات توليد و خود

ی كارگر را با  چيست، در واقع رابطه ی اساسی كار پرسيم رابطه ھنگامی كه می. ی دوم را بررسی خواھيم كرد جنبه

  .توليد مد نظر داريم

 رسیی كارگر با محصوالت كارش بر بيگانگی كارگر را از يك جنبه يعنی از لحاظ رابطه تاكنون جدا افتادگی و

. افتد فعاليت توليدی نيز اتفاق می ی توليد كه در خود عمل توليد و در چارچوب ايم اما بيگانگی نه تنھا در نتيجه كرده

تواند نسبت به محصول فعاليتش  طور می بيگانه نكرده باشد، چه اگر كارگر در خود عمل توليد خويشتن را از خود

باشد،  ی فعاليت و توليد است پس اگر كارگر با محصول كار بيگانه توليد، برآيند و عصاره بيگانه باشد؟ محصول

بيگانگی . سازی باشد فعاليت بيگانه بايد بيگانگی فعال، بيگانگی فعاليت و يا به عبارتی می“ خود توليد قاعدتا

  .شود بيگانگی خوِد فعاليِت كار خالصه می در جدا افتادگی و“ محصول كار از كار، صرفا
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  شود؟ می ه چيزی باعث بيگانگی كاربنابراين چ

به وجود ذاتی كارگر تعلق ندارد؛ در  به دليل اين واقعيت كه كار نسبت به كارگر، عنصری خارجی است يعنی“ اوال

كند، به جای خرسندی، احساس  رساند بلكه خود را نفی می نمی نتيجه، در حين كاركردن، نه تنھا خود را به اثبات

دھد بلكه در عوض جسم خود را فرسوده و  جسمانی و ذھنی خود را آزادانه رشد نمی انرژیكند، نه تنھا  رنج می

يابد و زمانی  می بنابراين كارگر فقط زمانی كه خارج از محيط كار است، خويشتن را در. كند را زائل می ذھن خود

كند   و ھنگامی كه كار میكند كار نمی ھنگامی آسايش دارد كه. باشد كه در محيط كار است، خارج از خويش می

. نيست و به او تحميل شده است؛ اين كار، كاری اجباری است در نتيجه كارش از سر اختيار. احساس آسايش ندارد

سازد بلكه ابزاری صرف برای برآورده ساختن نيازھايی است كه نسبت به آن  نمی بنابراين نيازی را برآورده

فيزيكی يا الزام  كه الزامی شود كه به محض آن وح در اين واقعيت ديده میی آن به وض خصلت بيگانه. ھستند خارجی

خارجی، كاری كه در آن آدمی خود را بيگانه  كار. شود ديگری در كار نباشد، از كار كردن چون طاعون پرھيز می

كار برای كارگر خصلت خارجی “ نھايتا. كشاند كند و به تباھی می می سازد، كاری است كه با آن خود را قربانی می

كار تعلق  پيداست كه اين كار از آِن او نيست و به كسی ديگر تعلق دارد و كارگر نه به خود كه به از اين واقعيت

كند  آدمی، مستقل از فرد عمل می درست مانند مذھب كه فعاليت خودجوش تخيل آدمی يعنی فعاليت مغز و قلب. دارد

گذارد، فعاليت كارگر نيز فعاليتی خود جوش  بر او اثر می ھی چه شيطانی،يعنی چون فعاليت موجودی بيگانه، چه ال

  .اين فعاليت بيانگر از دست دادن خويشتن خويش است .نيست و به ديگری تعلق دارد

كاركردھای حيوانی خود يعنی خوردن، نوشيدن و توليد مثل و حداكثر در محل  تنھا در) كارگر(بنابراين آدمی 

. نيست كند و در كاركردھای انسانی خود چيزی جز حيوان  خود و غيره، آزادانه عمل میپوشاك سكونت و طرز

  .شود می چه كه انسانی است، حيوانی شود و آن چه كه حيوانی است، انسانی می آن

ھای  اما ھنگامی كه از ساير فعاليت انسانی ھستند“ البته خوردن، نوشيدن، توليد مثل و غيره كاركردھای حقيقتا

  .باشند كاركردھايی حيوانی می انی منتزع و به غايتی صرف بدل گردند،انس

ی  رابطه) ١. ايم را در دو جنبه از آن مورد بررسی قرار داده سازی فعاليت انسانی يعنی كار ما تا كنون عمل بيگانه

 اين رابطه در عين حال رابطه با. كند میعنوان شيئی بيگانه كه قدرتش را بر او اعمال  كارگر با محصول كار به

) ٢. كند قد علم می جھان محسوس خارجی يعنی با اشيای طبيعت نيز ھست كه به شكل جھانی بيگانه روياروی او

ی كارگر است با فعاليت خويش به صورت  رابطه اين رابطه،. ی كار با عمل توليد در چارچوب فرايند كار رابطه

بار، قدرتی تضعيف كننده، آفرينشی عقيم كننده  فعاليت، فعاليتی است مشقت اين. و تعلق نداردفعاليتی بيگانه كه به ا

به  -اش را مگر زندگی چيزی جز فعاليت است؟ جسمانی و ذھنی كارگر يا در حقيقت زندگی شخصی كه انرژی

“ د از خودبيگانگی ھستيم كه قبالشاھ جا ما در اين. كند فعاليتی به ضد او، مستقل از او و بدون تعلق به او تبديل می

  .بوديم به شكل بيگانگی از اشيا مشاھده كرده

 .شود بررسی گرديد، استنتاج می ”ای كه قبال  سومی از كار بيگانه شده وجود دارد كه از دو جنبهۀجنب

ا به عنوان ر) نوع خود و ساير انواع(تئوری و عمل، انواع  آدمی موجودی نوعی است نه تنھا به اين خاطر كه در

 با خود چون نوعی از موجودات – و اين بيان ديگری از ھمين موضوع است –كند بلكه  می عين ابژه خويش اختيار

 .كند می واقعی و زنده است يعنی در مقام موجودی جھان شمول و بنابراين آزاد، برخورد كه

گيرد كه آدمی  واقعيت سرچشمه می نزندگی نوعی، چه زندگی آدمی و چه زندگی حيوانات، از لحاظ مادی از اي

تر است،  كند و چون آدمی در قياس با حيوانات جھان شمول می از قِبل طبيعتی غيرانداموار زندگی) مانند حيوانات(
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 طور كه گياھان، حيوانات، ھمان. شود تر می  شمول كند، جھان كه از قِبل آن زندگی می قلمرو طبيعت غيراندامواری

موضوعات  به عنوان“ به عنوان موضوعات علوم طبيعی و بعضا“  از لحاظ نظری بعضاسنگ، ھوا، و غيره

بايد  فكری او ھستند كه ابتدا می سازند و طبيعت معنوی غيرانداموار و خوراك ھنری بخشی از آگاھی آدمی را می

آدمی از . سازند ا مینيز بخشی از زندگی و فعاليت آدمی ر ی عمل برای خوشايند و ھضم او آماده گردند، در حيطه

كند گرچه به شكل غذا، گرما، پوشاك، مسكن و غيره درآمده  طبيعت زندگی می لحاظ فيزيكی از قِبل محصوالت

را كالبد  گردد كه تمام طبيعت شمولی نمايان می به صورت آن جھان“ شمولی آدمی در عمل دقيقا جھان .باشند

ماده، شیء و ابزار فعاليت زندگی  (٢ ی مستقيم زندگی اوست و ھم هوسيل) ١كند زيرا طبيعت ھم  غيرانداموار او می

گوييم  اين كه می. تا جايی است كه خود طبيعت كالبد آدمی نيست طبيعت كالبد غيرانداموار آدمی است و اين. اوست

پيوسته با  يدخواھد نميرد با كند، به اين مفھوم است كه طبيعت پيكر اوست و اگر می زندگی می آدمی از قِبل طبيعت

به اين مفھوم است كه طبيعت با  ”گره خوردن زندگی مادی و معنوی آدمی با طبيعت صرفا. اين تبادل داشته باشد

  .است خود پيوند دارد زيرا آدمی خود بخشی از طبيعت

اش،  اتیكاركردھای عملی و فعاليت حي از خود يعنی از) ٢از طبيعت و ) ١كار بيگانه شده، با بيگانه ساختن آدمی 

ای جھت زندگی فردی تغيير  بيگانه شده زندگی نوعی را به وسيله كار. سازد نوع انسان را از آدمی بيگانه می

سازد و سپس زندگی فردی را در شكل  زندگی نوعی و زندگی فردی را بيگانه می ی نخست در وھله. دھد می

 .سازد و بيگانه، تبديل میبه ھدف زندگی نوعی، آن ھم به ھمان شكل انتزاعی  انتزاعی خود

ارضای نيازی يعنی  ای برای ی نخست در حكم وسيله حقيقت كار، يعنی فعاليت حياتی و زندگی توليدی، در وھله در

اين زندگی . توليدی، زندگی نوعی است با اين حال زندگی. شود نياز به بقای وجود فيزيكی انسان پديدار می

در سرشت فعاليت حياتی آن نمايان است و فعاليت آزاد و  صلت نوعی آنخصلت كلی انواع، خ. آفرين است حيات

  .كند ای برای زندگی كردن تجلی می زندگی تنھا به عنوان وسيله .آگاھانه، خصلت نوع انسان است

فعاليت،  اين. سازد حياتی خود بالواسطه درھم آميخته است و خود را از اين فعاليت جدا نمی حيوانات با فعاليت

كند و فعاليت حياتی  آگاھی خويش می اما آدمی فعاليت حياتی خود را تابع اراده و. شود يت حياتی او محسوب میفعال

فعاليت . خود را با آن يكی كرده باشد“ نيست كه آدمی مستقيما اين فعاليت حياتی، قصد و ھدفی. ای دارد آگاھانه

ھمين است كه آدمی موجودی نوعی . سازد ن متمايز میبالواسطه از فعاليت حياتی حيوا حياتی آگاھانه، آدمی را

زندگی خود او  يا به سخن ديگر، به اين خاطر كه آدمی موجودی نوعی است، موجودی است آگاه يعنی اين كه است

كار بيگانه شده اين رابطه را معكوس . است به ھمين دليل، فعاليت او فعاليتی آزاد. برايش در حكم عين يا ابژه است

اش را به ابزاری صرف در  آگاه، فعاليت حياتی خويش، وجود ذاتی د يعنی اين كه چون آدمی موجودی استكن می

  .كند می اش تبديل خدمت ھستی

كند، خود را به  غيرانداموار می آدمی با خلق جھان اشيا از طريق فعاليت عملی خويش و در كاری كه بر طبيعت

موجودی كه با نوع خويش به عنوان وجودی ذاتی و يا با خود به  د يعنیرسان عنوان موجود نوعی آگاه به اثبات می

ھا  مورچه زنبور عسل، سگ آبی،“ مثال. كنند حيوانات نيز توليد می“ مسلما. كند برخورد می عنوان موجودی نوعی

توليد . اش است چهكه نياز فوری خود يا ب كند سازند اما حيوان چيزی را توليد می و غيره برای خود النه و آشيانه می

حيوانات تحت اجبار مستقيم نياز جسمانی . كند جانبه و گسترده توليد می ھمه سويه است در حالی كه آدمی ھا يك آن

ھنگام رھايی از چنين  زنند در حالی كه آدمی حتی ھنگامی كه فارغ از نياز جسمانی است و فقط به توليد می دست به
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. كند حالی كه آدم تمام طبيعت را بازتوليد می كند در ن فقط خود را توليد میحيوا. كند نيازی است كه توليد می

  . شود رو می اش تعلق دارد در حالی كه آدمی آزادانه با محصولش روبه فيزيكی به وجود“ محصول حيوان مستقيما

در حالی كه آدمی  ددھ محصول خود را در انطباق با معيارھا و نيازھای نوعی كه به آن تعلق دارد، شكل می حيوان

گونه معيارھای مناسب با اشيا را به كار  ھرجا چه داند كه قادر است مطابق با معيارھای انواع ديگر توليد كند و می

  .سازد قوانين زيبايی نيز می رو آدمی اشيا را برحسب از اين. برد

 به عنوان موجود نوعی به اثبات ی نخست خود را در وھله بنابراين آدمی فقط با كار خويش برجھان عينی است كه

از طريق و به علت اين توليد است كه طبيعت به عنوان كار و . فعال نوعی اوست اين توليد، زندگی. رساند می

اين طريق نه تنھا از  ی كار، عينيت يافتن زندگی نوعی آدمی است زيرا به رو ابژه از اين. شود گر می جلوه واقعيت او

كند و در جھانی كه توليد كرده،  را بازتوليد می اھی خويش بلكه در واقعيت نيز فعاالنه خودلحاظ ذھنی يعنی در آگ

بنابراين كار بيگانه شده با جدا كردن محصول توليد آدمی از او، در واقع زندگی  .دھد خود را مورد انديشه قرار می

به چنان ضعفی  برتری او را بر حيوانكند و  اش را به عنوان عضوی از نوع انسان جدا می عينيت واقعی نوعی و

  .شود می سازد كه حتی كالبد غيرانداموار او يعنی طبيعت نيز از او گرفته مبدل می

وسيله، زندگی نوعی آدمی را ابزاری  به ھمين سان، كار بيگانه شده با تنزل فعاليت خودجوش و آزاد آدمی به يك

ای تغيير شكل  نوع خويش دارد، در اين بيگانگی به گونه ازای كه آدمی  آگاھی. كند اش می برای حيات جسمانی

  .گردد ای تبديل می تنھا به وسيله يابد كه زندگی نوعی برای او می

 

  :بنابراين كار بيگانه شده

 چه سرشت و چه ويژگی نوعی معنوی او را، به وجودی بيگانه و به ابزاری در خدمت حيات وجود نوع آدمی، .٣

معنوی او يعنی وجود  سان آدمی را از كالبد خود و نيز از طبيعت خارجی و ذات ازد و بدينس اش تبديل می فردی

  .سازد اش بيگانه می انسانی

آدمی از محصول كار خويش، از فعاليت حياتی خويش و از وجود نوعی خودبيگانه  پيامد مستقيم اين واقعيت كه .۴

رو شده  ھا روبه انسان شود گويی با ساير رو می ن با خود روبهھنگامی كه انسا. بيگانگی آدمی از آدمی است شود، می

ی  نيز با خود مصداق دارد، در مورد رابطه ی انسان با كار و محصول كارش و چه در ارتباط با رابطه آن. است

  .ھا نيز صادق است آدم ھا، كار و محصول كار ساير آدمی با ساير آدم

ھا از ھم و ھر  شده است، به اين مفھوم است كه آدم آدمی از او بيگانهدر حقيقت اين قضيه كه سرشت نوعی آدمی 

  .اند بيگانه شده ھا از سرشت ذاتی آدمی كدام از آن

ای كه با ساير  ی نخست در رابطه كند، در وھله می ای كه انسان با خود برقرار بيگانگی انسان و در حقيقت ھر رابطه

  .شود  و نمودار میيابد می سازد، تحقق ھا برقرار می انسان

ديگری را براساس معيارھا و روابطی كه در آن  ی كار بيگانه شده، رو ھر شخص در چارچوب رابطه از اين

  .دھد مد نظر قرار می يابد، خويشتن را به عنوان كارگر در می

اقعيت را كارگر و توليدش آغاز كرديم و اين و ما بررسی خود را از يك واقعيت اقتصاد سياسی يعنی بيگانگی

 واقعيتی اقتصادی را بررسی“ كرديم و با تجزيه و تحليل اين مفھوم، صرفا براساس مفھوم كار بيگانه شده تبيين

 .كرديم

اگر محصول كار با من . حضور دارد خواھيم ببينيم كه مفھوم كار بيگانه شده چگونه در زندگی واقعی اكنون می
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 كند، پس به چه كسی تعلق دارد؟ برابر من قد علم می انه دربيگانه است، اگر اين محصول چون نيرويی بيگ

 نداشته باشد، اگر اين فعاليت، فعاليتی بيگانه و از سر اجبار باشد، پس اين فعاليت به اگر فعاليت خودم، به من تعلق

  چه كسی تعلق دارد؟

  .به موجودی غير از خودم

  

  اين موجود كيست؟

در خدمت ) ساختمان معابد و غيره در مصر، ھند و مكزيك“ مثال( توليد اصلیھای نخستين، در دروان خدايان؟ البته

ھمين امر ھم در . صاحبان كار نبودند اما خدايان به خودی خود ھرگز. گرفت خدايان بود و محصول به آنان تعلق می

كند و  میھرچه طبيعت را با كار خويش بيشتر مقھور  آدمی! چه تناقصی را شاھديم. مورد طبيعت صادق است

از پيش زائد و غير ضروری، بايد از لذت حاصل از توليد و تمتع از  معجزات صنعت، معجزات خدايان را بيش

  .ھا بيشتر دست شويد قدرت محصول به نفع اين

كار در خدمت اوست و منفعت حاصل از محصول كار در  ای كه كار و محصول كار به آن تعلق دارد و وجود بيگانه

  .تواند خود آدمی باشد می گيرد، تنھا ر میاختيار او قرا

كند، فقط  محصول چون نيرويی بيگانه در برابر او قد علم می اگر محصول كار به كارگر تعلق نداشته باشد، اگر اين

ی اوست،  ی عذاب و شكنجه اگر فعاليت كارگر مايه. ديگری غير از كارگر تعلق دارد از آن جھت است كه به انسان

تواند  انسان است كه می نه خدا، نه طبيعت، بلكه فقط خود. اش باشد ی ديگری منبع لذت و شادمانی زندگیبايد برا پس

  .اين نيروی بيگانه بر انسان باشد

كه  ای ی انسان با خود تنھا از طريق رابطه رابطه: مطرح كرده بوديم، به خاطر داشته باشيم بايد فرضی قبلی را كه

ی او، حكم  يعنی كار عينيت يافته بنابراين اگر محصول كار آدمی. يابد  عينيت و فعليت میكند، با ديگران برقرار می

گاه وضع او نسبت به آن چنان است كه گويی كسی  از اوست، آن يابد كه مستقل شيئی بيگانه، دشمن و قدرتمند را می

 ی او با فعاليت اگر رابطه.  استكسی كه نسبت به او بيگانه، دشمن، قدرتمند و مستقل ديگر صاحب اين كار است،

تسلط، اجبار و يوغ آدمی  گاه اين رابطه، فعاليتی است كه در خدمت، تحت خويش چون فعاليتی غيرآزادانه باشد، آن

  .ديگر است

گردد كه او ميان خود و  ای پديدار می طبيعت، به صورت رابطه ھرگونه از خودبيگانگی آدمی، از خويش و از

 ی در رابطه“ به ھمين دليل، از خودبيگانگی مذھبی ضرورتا. نمايد از خويشتن برقرار می ی متمايزھاي طبيعت با آدم

با يك ميانجی و از اين  ی آدم عامی جا با جھان ذھنی سروكار داريم، در رابطه آدم عامی با كشيش و چون در اين

ھا  ی عملی واقعی با ساير آدم ق رابطهاز طري در جھان واقعی عملی، از خودبيگانگی فقط. گردد قبيل نمايان می

بنابراين آدمی . ای است عملی نماياند، خود واسطه طريق آن بيگانگی چھره می آن ميانجی كه از. تواند نمود يابد می

بيگانه و رو در رو با  ھايی اش را با اشيا و عمل توليد به شكل رابطه با آدم كار بيگانه شده نه تنھا رابطه از طريق

كنند،  ھا در برابر توليد و محصول او قد علم می ساير آدم آفريند كه در آن ای را نيز می كند بلكه رابطه رقرار میاو، ب

 طور كه توليد خويش را به شكل از دست آدمی ھمان. گيرد ھا قرار می مقابل اين آدم در ای كه خود نيز در آن رابطه

آفريند،  نيست، می يان يعنی به شكل محصولی كه از آن اودادن واقعيت و كيفر خويش و محصول خود را چون ز

طور كه فعاليت خويش را با  انسان ھمان. آفريند می كند بر توليد و محصول آن نيز ی آدمی را كه توليد نمی سلطه

  .كند كه از آِن او نيست ای اعطا می به غريبه سازد، فعاليتی را خويشتن بيگانه می
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اين مسئله را از ديدگاه كسی بررسی خواھيم كرد “ بعدا. ايم كارگر بررسی كرده  از ديدگاهتاكنون اين رابطه را فقط

  .كند نمی كه كار

آورد كه نسبت به آن بيگانه است و در  می ی كسی را با اين كار به وجود پس كارگر از طريق كار بيگانه شده رابطه

يا ھر نام ديگری كه بر صاحب كار گذاشته (دار مايهی سر رابطه ی كارگر با كار، رابطه. خارج از آن جای دارد

 رو مالكيت خصوصی، محصول، نتيجه و پيامد ضروری كار بيگانه شده و از اين. كند خلق می را با آن كار) شود می

  .ی خارجی كارگر با طبيعت و خويش است رابطه

سان بيگانه شده، كار بيگانه شده، از مفھوم كار بيگانه شده، يعنی ان سان مالكيت خصوصی براساس تحليل بدين

  .شود و انسان از خود بيگانه اسنتنتاج می زندگی بيگانه شده

را از اقتصاد سياسی ) زندگی بيگانه شده(مفھوم كار بيگانه شده درست است كه ما از حركت مالكيت خصوصی،

 د كه مالكيت خصوصی بنياد و علترس گردد كه اگر چه به نظر می تحليل اين مفھوم روشن می استنتاج نموديم اما با

اغتشاش ذھنی آدمی نيستند  علت“ طور كه خدايان اساسا باشد، ھمان ی آن می كار بيگانه شده است اما در واقع نتيجه

  .شود می دو سويه“ اين رابطه بعدا. باشند بلكه معلول آن می

محصول كار بيگانه شده است و از سوی  سو تنھا در اوج نھايی تكامل مالكيت خصوصی، راز آن يعنی اين كه از يك

 .گردد كند يا به عبارتی واقعيت يافتن اين بيگانگی، آشكار می می ای است كه با آن كار خود را بيگانه ديگر وسيله

  .اند افكند كه تاكنون الينحل مانده فوريت پرتو روشنی بر بسياری از مجادالت می اين تفسير به

دھد و ھمه  كار اختصاص نمی داند اما با وجود اين چيزی را به  منشاء واقعی توليد میاقتصاد سياسی كار را تنھا .١

تناقض، له كار و عليه مالكيت خصوصی موضع گرفته  پرودون در مقابل اين. دھد چيز را به مالكيت خصوصی می

قوانين كار “  صرفاتناقض كار بيگانه شده با خود است و اقتصاد سياسی اما ديديم كه اين تناقض ظاھری،. است

  .تدوين كرده است بيگانه شده را

ی كار سھم  محصول به عنوان عين يا ابژه در ضمن پی برديم كه دستمزد و مالكيت خصوصی يكسان ھستند زيرا

در دستمزد كار، كار به عنوان “ نھايتا. ضروری بيگانگی كار نيست كار است و در نتيجه دستمزد چيزی جز پيامد

فقط  جا اين نكته را بسط خواھيم داد و در اين“ بعدا. گردد بلكه در خدمت دستمزد است نمی ديدارھدفی در خود پ

  .كنيم برخی از نتايج را ارائه می

مسائل از جمله اين واقعيت كه تنھا تحت شرايط اجباری  ای نظر از پاره صرف(افزايش تحميلی دستمزدھا

چيزی جز پرداختی بھتر به بردگان نيست و برای ) گردند اخت میباشد، پرد می دستمزدھای باالتر كه خالف قاعده

  .شان را به ارمغان نخواھد داشت برای كار، موقعيت و شأن انسانی كارگران يا

 ی كارگر امروزی را با كارش به برابری دستمزدھا كه پرودون خواستار آن است، فقط رابطه در حقيقت حتی

 .دار انتزاعی تلقی خواھد شد سرمايه جامعه در چنين حالتی يك. دھد ر شكل میھا با كار تغيي ی انسان ی ھمه رابطه

سقوط يكی . كار بيگانه شده علت اصلی مالكيت خصوصی است دستمزدھا پيامد مستقيم كار بيگانه شده است و

  .خواھد داشت الجرم سقوط ديگری را به دنبال

رھايی جامعه از مالكيت خصوصی و بندگی،  آيد كه بر میی كار بيگانه شده با مالكيت خصوصی چنين  از رابطه .٢

نه به اين معنا كه فقط رھايی كارگران مدنظر است بلكه به اين معنا  گيرد شكل سياسی رھايی كارگران را به خود می
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ست و توليد ا ی كارگر با ھا را در بر دارد زيرا كل بندگی آدمی ناشی از رابطه رھايی كل انسان كه رھايی كارگران،

  .باشد نمی ی بندگی چيزی جز جرح و تعديل و پيامد اين رابطه ھرگونه رابطه

بيگانه شده استنتاج كرديم، اكنون  طور كه با تجزيه و تحليل، مفھوم مالكيت خصوصی را از مفھوم كار ھمان

 در تجارت، رقابت، “دو مفھوم بسط دھيم و در ھر مقوله مثال ی اقتصاد سياسی را با كمك اين توانيم ھر مقوله می

  .مبسوط اين عناصر نخستين را از نو بازيابيم سرمايه، پول، نمود مشخص و

  :خواھيم كرد تا دو مسئله را حل كنيم قبل از پرداختن به اين جنبه، سعی

ی آن با انسان  شود و نيز رابطه كه از كار بيگانه شده منتج می ای تعريف ماھيت عام مالكيت خصوصی به گونه .١

  .اجتماعی ستين و مالكيترا

پذيرفتيم و ھمين واقعيت مسلم را تجزيه و تحليل  ما بيگانگی كار و بيگانه شدن آن را به عنوان يك واقعيت مسلم .٢

سازد؟ اين بيگانگی چگونه در  كنيم كه آدمی چگونه كار خويش را بيگانه می اكنون بايد اين پرسش را طرح. كرديم

اين  ی مالكيت خصوصی چيست به نده است؟ ما با تغيير شكل اين پرسش كه ريشهآدمی ريشه دوا ماھيت تكامل

زيرا ھنگامی . ايم طی كرده ی كار بيگانه شده با مسير تكامل آدمی چيست، قسمت زيادی از راه را پرسش كه رابطه

 زمانی كه از كه نسبت به آدمی خارجی است اما شود، با چيزی مواجه ھستيم كه از مالكيت خصوصی سخن گفته می

اين شكل جديد از طرح مسئله، راه حل خود را نيز . آدمی سر و كار داريم با خود“ شود، مستقيما كار سخن گفته می

  .دارد در بر

كار بيگانه شده به دو عنصر . انسانی اش با مالكيت راستين ماھيت عام مالكيت خصوصی و رابطه): ١در ارتباط با 

ی  كنند و يا به عبارت ديگر نمودھای متفاوت يك رابطه می ابل يكديگر را تعيينشود كه به طور متق تجزيه می

شود و بيگانگی به صورت تملك؛ بيگانگی  بيگانگی و جدا افتادگی از محصول ظاھر می تملك به صورت. واحدند

  .درآمدی واقعی برای پذيرش در جامعه پيش

ی آن را با خود بررسی و  ا خود كارگر يا با عبارتی رابطهآن را ب ی ما يك جنبه از كار بيگانه شده يعنی رابطه

مالكيت  .غيركارگر با كارگر و كار را به عنوان محصول و پيامد ضروری اين رابطه استنتاج كرديم روابط مالكيت

 ی كارگر با كار و با رابطه: شود می ی كار بيگانه شده، دو رابطه را شامل خصوصی به عنوان نمود مادی و فشرده

  .با كارگر و با محصول كارش ی غير كارگر محصول كار خويش و غيركارگر و رابطه

آورد، اين تملك به صورت بيگانگی،  تصاحب خود در می ديديم كه در رابطه با كارگر كه با كارش، طبيعت را به

بانی كردن برای ديگری و از آِن ديگری، نيروی حياتی آن به صورت قر فعاليت خودجوش آن به صورت فعاليت

 .گردد به صورت از دست دادن و واگذار كردن آن به قدرت و شخصی بيگانه، پديدار می زندگی، توليد محصول

 .محصول كار بررسی كنيم ی اين شخص را كه با كار و كارگر بيگانه است، با كارگر، كار و بايد رابطه اكنون می

گردد، برای غيركارگر به  صورت فعاليت بيگانه پديدار می هچه برای كارگر ب ابتدا الزم به يادآوری است كه ھر آن

  .گردد می صورت وضعيت بيگانگی نمودار

نزد غيركارگر به شكل ديدگاھی تئوريك  ،(به عنوان يك نظرگاه(ديد واقعی و عملی كارگر از توليد و محصول“ ثانيا

  .يابد تجلی می

چه را كه خود بر  دھد اما آن دھد، بر ضد او انجام می  میكارگر بر ضد خود انجام چه را ، غيركارگر ھر آن“ثالثا

  .دارد دھد، برضد خويش روا نمی كارگر انجام می ضد

  .دھيم بررسی قرار می تر مورد حال اين سه رابطه را دقيق
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  )شو می جا ناتمام قطع نوشته در ھمين نخستين دست(

 ١٣٨٧مرتضوی انتشارات آگاه  ترجمه حسنماركس كارل؛  / ١٨۴۴ھای فلسفی اقتصادی و فلسفی نوشته دست

  ١٤١ لغايت ١٢٣صص 
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