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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

یو آگاه" یبورژوائ -یخودبخود" یآگاه<  به ی سهمیادا   

ن داموامي پی آقاۀنوشت> کارگران" یستيکمون−یطبقات"  
                                                                                                            

 ششاد و تشه ماه ی هشتم دستيب                                                                                                            یفرخ. ف 
 

                                                                                                     
ن دوست گرامی برای رسيدن به اين سطح از آگاهی در رابطه با موضوع بحثشان  به ايز ميخواستمقبل از هر چي

 ، چه تبريک بگويم، مخصوصأ در رابطه با تفکيک کامأل بجای ايشان مابين مبارزات خودانگيختۀ طبقۀ کارگر

ه با مقولۀ کليت ای ايشان در رابط و کمونيستی آنها، و همچنين بحث کامأل بجهادی و چه سياسی، و مبارزۀ آگاهاناقتص

  . اجتمايی و حرکت طبقاتی کارگران

، اما  را ندارمهمن در اينجا قصد پرداختن به مقالۀ ايشان که در سه بخش مختلف در نشريۀ دانشجوئی بذر بچاپ رسيد

 آن اشارۀ کوتاهی به ٢ ٣يشان در سطوری چند در بذر شمارۀ  که امقولۀ بيگانگیمايلم که نکاتی چند را در رابطه با 

  . باشد که قدم هر چند کوچکی در راه فهم و تحليل اين مقوله برداشته شود.در ميان بگذارم ،داشته اند

به عناوين چرائی طبقۀ کارگر از ـ   که فکر ميکنم هنوز در سايتهای مختلف آنها را ميتوان يافت ـمدر دو مقالۀ قبلي

در آنجا خاطر نشان کردم . م را در اين مورد ارائه دادمبحث خود) کمونيسم(منظر مارکسيسم و فراروی از بيگانگی

که بحث من فقط برداشت من از درک مارکسی قضيه است، اينکه چگونه مارکس اين مقوله ای را که از نسلهای 

درک کلی ئی که  تاريخی رساند و از آن بعنوان  ـ گرفته، تکامل داد و به پايه ای مادی،متفکرقبلی به ارث رسيده بود

    )١(:او خود ميگويد. پرنبوغ بعديش را حول آن و در امتداد آن بنا نهاد، استفاده نمود ليلهایتح

همانطور که با تجزيه و تحليل، مفهوم مالکيت خصوصی را از مفهوم کار بيگانه شده استنتاج نموديم، اکنون " 

له مثأل در تجارت، رقابت، سرمايه، پول، م بسط ودر هر مقويم هر مقولۀ اقتصاد سياسی را با کمک اين دو مفهوميتوان

  ." از نو بازيابيمار مشخص و مبسوط اين عناصر نخستين نمود

البته همينجا دوباره يادآور ميشوم که اساس بحث من درک . و اين کاريست که او در گروندريسه و کاپيتال انجام ميدهد

صی را و فقط و فقط حاصل مطالعات شخصی در مارکسی از موضوع را شامل ميشود و نه هيچ گروه يا دستۀ مشخ

  :ه را هم خالی از ربط نميدانم اما ذکر چند نکت.آثار بنيانگذاران سوسياليسم علمی ميباشد

 ،همانند اکثر ديگر مفاهيم آن،اينکه همانطور که دوستمان هم اشاره کرده اند اين بخش از دريافت مارکسيستی: يکم

 اما اين هيچگونه مناسبتی با دريافت خود کارل ء استفادۀ گروه يا دسته جاتی بوده است،مورد استفاده و يا احتماأل سو

  .ينجا مد نظر است نداردمارکس که در ا

اينکه ما الاقل اينرا به مارکس مديونيم که او را نه با شقه شقه کردن به، آنگونه که متأسفانه مرسوم شده است، : دوم

لسوف و سياسی و يا انواع و اقسام ديگر، بلکه از طريق ديالکتيکی که از خود او ويا مارکس في! مارکس جوان و پير

با مواد تاريخأ مشخص در اختيارش و در بحبوحه ای معين ) البته انسانی نابغه( ن کنش يک انسا او را در،يمه اآموخت
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  .و در تکاملش در اين کنش و غيره در نظر بگيريم

که درک خود را از آن ارائه نداده ايم نميتوانيم بشکلی شايسته استفادۀ صحيح يا اينکه در يک مبحث تا زماني : سوم

  .اشتباه ديگران را از آن باثبات برسانيم

  )٢(:دوستمان آقای پيام دامون ميفرمايند. با اين مقدمه به اصل موضوع ميپردازم

 بر اين بخش يعنی تأثير کارگران از اساسأ...  مناسبات انسانی »شئی شدگی«و  »کار از خود بيگانه«دو مفهوم" 

کاالها ـ «ی ميان انسانها بوسيلۀ پول و از طريق داد و ستد »کار«و مناسبات ) بيگانگی کار(روابط اقتصادی

  ."تکيه دارد) شئی شدگی يا شئی وارگی(»چيزها

تازه با فلسفه اتمام   مارکسی بود کهاگر اين تکه از بحث ايشان را اينگونه درک کنيم که مارکس آندورۀ بخصوص

و هنوز حدودأ دوسالی بيشتر از مطالعات اقتصاد سياسی او نگذشته بود و اثر ) بعنوان هگلی جوان سابق(حجت کرده

 اما اگر اينرا .، در اين صورت مشکل خاصی پيش نميآمدهاو نيز طبيعتأ حال و هوای همين شرايط را بازتاب ميکرد

را چيزی که بنظر ميرسد احتمال قويتری ( سياسی ـ انقالبی نبودن ذکر کرده باشنددر تقابل اقتصادی ـ فلسفی بودن و 

 مطلبی که اينگونه فلسفه را راديکاليزه ميکند الف ـ.  اشکال اساسی بر آن وارد است، در آنصورت الاقل دو)باشددارا 

 مارکس مفهوم کار بيگانه شده را در ب ـ. و با اين حدت به نقد اقتصاد سياسی می نشيند نميتواند سياسی ـ انقالبی نباشد

و از آنجا به تضاد کار و سرمايه و سپس حل اين تضاد به مالکيت خصوصی " دستنوشته های اقتصادی و فلسفی" 

  )٣:(مارکس ميگويد. توسط جنبش کمونيستی بسط ميدهد

لکيت خصوصی و بندگی، شکل از رابطۀ کار بيگانه شده با مالکيت خصوصی چنين برميآيد که رهايی جامعه از ما"

  ..."زيرا کل بندگی آدمی ناشی از رابطۀ کارگر با توليد است ... سياسی رهايی کارگران را بخود ميگيرد

اما ممکن است که دوست عزيز ما .  شکل سياسی اين عمل نيز ذکر گرديده است  حتیدر اينجا مالحظه ميکنيد که

روهها و دسته جاتی است که در مقاله شان ياد کرده اند و نه دريافت خود اظهار بدارند که منظور ايشان درک همان گ

  .، که در اينصورت نيز ما را ماللی نيستمارکس

شفافتر و صيقلی تر شده و صد البته که مبحث ارزش اضافی جايگاه  صد البته که هرچه جلوتر ميرويم درک مارکس

 پايه ای بودن مقولۀ بيگانگی کار نزد او نميکاهد بلکه برعکس، خاصی در اين رابطه پيدا ميکند، اما اين ذره ای از

  .بخصوص اثر يادشده پيدا کندضافه ارزش مارکس را ميتواند در اثار جوانيش خوانندۀ دقيق اساس و مادۀ خام تئوری ا

  )۴:( ادامه ميدهددوست گرامی ما اينچنين

و » هگلی«رور زمان و در پی کندن از مفاهيم فلسفیدر مباحث مارکس به م} از خود بيگانگی کار{اين مفهوم " 

در (مباحث، کمرنگ شدو گذر از مباحث مجرد و انتزاعی اقتصادی ـ فلسفی و همچنين پختگی » فوئرباخی«

  .کروشه از من است)." »سرمايه«در( و يا بکلی حذف گرديد) گروندريسه

ست مصطلح شده توسط گروه خاصی از چپ اروپايی، اما  االبته ايشان مطلع هستند که اين هم طرز دريافتی از مسئله

چون موضوع بحث ما نوشتۀ ايشان است، اينرا همينگونه مطرح شده توسط ايشان می انگاريم و ثابت ميکنيم که 

  : نکته را بايد تذکر دادنخست دواما . صحت ندارد

  



 

 3

بدليل حاکميت مطلق آنان در آن (ی بودهگلاصطالحات مجبور به استفاده از  شکی نيست که مارکس از اينکه يکم ـ

يا ( اينها نزد او چنان تغييری کرده بودند که از جنبۀ هگليشان مفادنميتوانست خرسند باشد، اما) دوران بخصوص

شد، و اين هيچگونه  ی خاصی باقی مانده بود، مثل همان سرنوشتی که نصيب ديالکتيکبخشها  فقط )فوئرباخيشان

 بلکه همانگونه که در باال هم اشاره شد، بايد در هر مورد بدنبال خود اصل .آنها ندارداز  دخلی به درک مارکسيستی

  .دريافت بود نه کپيهای ناشيانه و مغلوط از آن

که برخواسته از درک   ـ چون اين بخش از بحث ايشان توسط ديگران نيز بعنوان برهان بر عليه اين برداشتدوم ـ

 ده، لذا ما مجبور به آوردن نقل و قولهای فراوان از دو کتاب ياد شده توسط ايشان ميباشيممادی تاريخ است ـ استفاده ش

  .و قبأل از اين بابت از خواننده پوزش ميخواهيم

؟ !پس آيا اين صحت دارد که دريافت مارکس از مقولۀ بيگانگی کار در گروندريسه کم رنگ و در کاپيتال محو گرديد

  :از گروندريسهمثالهايی . خير به هيچوجه

خصيصۀ اجتماعی فعاليت و نيز شکل اجتماعی فراورده و سهم افراد در توليد در اينجا چيزی بيگانه به نظر ميرسد " 

  .)۵(..."که عينأ روياروی افراد است

  :و يا

ی شان ظاهر خارجی و خصلت ازخودبيگانۀ اين پيوندها که سبب روياروئ... اين پيوندها همه ساختۀ کار افراد ست،"

 خودبيگانگی فرد ت به حد کافی پيشرفت کند تا هم ازکه توليد بر اساس ارزش مبادله ای نخس... با ذات انسانی است،

  .)۶("نسبت به خويشتن خود و ديگران امری جهانشمول گردد

  :و يا

ی و حرکت  نظام مزدبگيری خود مبتنی بر سرمايه است به طوری که از اين زاويه نيز سرمايه همين جابجاي"

   )٧(."جوهريست که الزامأ به بيگانه شدن فعاليت خود کارگر نسبت به او ميانجامد

  :و يا

وسايل توليد کارگر . بدينسان مالکيت يعنی همان شرايط مادی کار کامأل از ديد نيروی کار جدا و منفک ميشود" 

گر نسبت به محتوای کار خود بيگانه سبب ميشود که کار... جدايی مطلق مالکيت از کار....بصورت مالکيت غير

  )٨(."شود

  :و يا

  )٩(..."اما اين عينيت پذيری تبديل به نيرويی مادی، مستقل از وجود او و مسلط بر او شده" ... 

  :ويا

يتی خارجی، و حتی به ثروت که در چارچوب کار زنده چيزی جز يک امکان نبود اکنون در پرتو توليد به واقع" 

  )١٠(." نسبت به کار تبديل شده استواقعيتی بيگانه

  :ويا

در روند توليد فراهم ميشود و ... شرايط عينی و واقعی انتفاع کار.... نتيجۀ کار توليد ثروتی بيگانه با کارگر و" 

  )١١(..."صورت اشياء و واقعياتی مستقل و بيگانه را بخود ميگيرد
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  :و يا

بيگانه پيدا ضمنأ کار زنده در برابر کار زنده حالتی . آن خود او نيستوجود کارگر در چيزهايی عينيت مييابد که از " 

  )١٢(."ميکند

خوانندۀ عالقه مند و دوستمان پيام دامون . تازه اينهمه را ما فقط بعنوان نمونه و فقط از يک جلد گروندريسه آورديم

آنچه حاجت . گيری شخصی خود دست يابندخود صدها مورد ديگر را پيدا کنند و به نتيجه ميتوانند با مراجعه مستقيم 

البته ممکن است که برای خوانندۀ ما باعث سردردی هم شده باشد، اما ميبايستی که يکبار برای . ما بود برآورده شد

گ نشده، بلکه وجب بوجب هرکجا هميشه اين موضوع فيصله مييافت که در گروندريسه نتنها دريافت کار بيگانه کمرن

  . اين درک پايه ای رجعت داده شده استکه ضرورت بود به

 برای کسی که با آثار مارکس آشنايی حتی نسبی دارد، خواندن سطور گروندريسه حکايت از جرح و تعديل و ضمنأ

کس و يا الاقل مار استوانگهی همانگونه که معرف حضور همگان . تداوم دستوشته های اقتصادی و فلسفی را دارد

بوده که در گروندريسه و بخصوص در کاپيتال  بيان کرده، مهمترين ابزار تحقيقی وی استفاده از انتزاع خود مستقيمأ

عام  منطقی اين عمل فرصت کمتر برای پرداختن به قوانين بشدت هرچه تمامتر از آن بهره مند شده است و نتيجۀ

 از ،ی منتجه از آن و فراروی کمونيستیليل کار بيگانه شده و مالکيت خصوصکه تح( حرکت نيروهای اجتمايی است

اما بيگانگی کار آنچنان نقش مرکزيی در دريافت او داشته که عالرغم اينهمه همانطور که ثابت شد، . )اين دسته اند

  .بارها و بارها به آن رجوع ميکند

اننده اين را از نزديکتر يح است؟ با عرض پوزش دوباره از خوآيا اينکه گفته شود اين مقوله در کاپيتال محو شده صح

  :در کاپيتال آمده است. مورد بررسی قرار ميدهيم

 شيوۀ توليد سرمايه داری بطورکلی برای شرايط و محصول کار در ای کهشده بدينسان صورت مستقل و بيگانه " 

   )١٣(."د کاملی بدل ميگرددبرابر کارگر ايجاد ميکند، با ماشينيسم تحول مييابد و به تضا

  :و يا

که از او بيگانه است، بر او حکومت بنابراين کارگر خود پيوسته ثروت عينی را بصورت سرمايه يعنی مانند قدرتی " 

  )١۴(..."ميکند و ويرا مورد بهره کشی قرار ميدهد توليد ميکند،

  :و يا

ت داده ميشود که نسبت نسبت داده ميشود، به عاملی نسبيه بشکل سرما...  روزافزونی که کار گذشته بنابراين تأثير" 

  )١۵(."بيگانه است... به کارگر 

  :و يا

اين نحوۀ برداشت کمتر مايۀ تعجب است، زيرا که با نمود واقعيت منطبق است، چراکه مناسبات سرمايه عمأل پيوند " 

مايه کارگر را در مقابل شرايط تحقق درونی را در بی تفاوتی، سطحی گرايی و بيگانگی محضی که مناسبات سر

  )١۶(."کارش قرار ميدهد، ميپوشاند

  :و يا

کارگر به خصلت اجتمايی کارش و به }اينجا اشاره به فصل روزانۀ کار است{ م باالخره همانطور که قبأل ديدي" 
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   .استه از من کروش   )١٧(." برای هدف مشترک، بچشم قدرتی بيگانه مينگردترکيب شدن اين کار با کار ديگران

  :و يا

مسئله تنها به از خود بيگانگی و بيتفاوتی کارگر که ناقل کار زنده است از يکسو و صرفه جويی يعنی بکاربستن " 

   )١٨(."مقتصدانۀ شرايط کارش از سوی ديگر ختم نميشود

  :و يا

به روابط اجتماعی بلکه به يک  از آنجايی که در اينجا اينگونه بنظر ميرسد که بخشی از ارزش اضافه مستقيمأ نه "

عنصر طبيعی، زمين، گره خورده است، لذا بيگانه و فسيل شدگی بخشهای مختلفۀ ارزش اضافه در مقابل يکديگر 

  )١٩(."کامل شده است

  :و يا

 از جهتی ديگر اين بسيار طبيعی است که عوامل واقعی توليد خود را در اين اشکال بيگانه شده و غير منطقی، کامأل" 

   )٢٠(."در خانه احساس کنند

فکر ميکنم که تا همين حد دوست ما و خوانندۀ مطلب قانع شده باشند که دريافت کلی مارکس از بيگانگی در همه جای 

و نتنها اين بلکه ). ما تعمدأ از همه جای کاپيتال نقل و قول آورديم و .(ه استکاپيتال يافت ميشود و ابدأ از آن محو نشد

 در اشاره شد،در باال هم  مارکس ميتوان ردپای اين درک پايه ای نزد او را دنبال کرد، اما همانطور که در همۀ آثار

جاهايی که بنا بر ماهيت موضوع اجبار در تجريد در سطح بسيار باال مالزمت داشته، ادراکات کلی تر منطقأ جنبۀ 

انگی گيريهای عام و کلی مانند مبحث بيگنتيجه تئوری های ارزش اضافی از حاشيه ای تری ايفا ميکنند، مثأل در 

، در صورتيکه در )چيزی که بخودی خود واضح است، اما در همانجا هم کامأل غايب نيست( کمتر استفاده شده است

  .ايدئولوژی آلمانی از اينگونه و از جمله موضوع بحث ما بفراوانی يافت ميشود

کر يکسری نکات که توسط آقای پيام دامون در همين مبحث گنجانده شده اند درازا نکشد فقط تذه برای اينکه اين مقاله ب

  :دنايشان در ادامه ميگوي    .را کافی ميدانم

در » جنبۀ تعيين کننده«، دارای »کانون نقد انقالبی از سرمايه داری« که قرار باشداهگنوجه مشترک اين دو مفهوم، آ" 

و کأل راهنمای نگرش و رويکرد به نظام سرمايه » می از ديالکتيکجزء مه«جامعۀ سرمايه داری، » مفهوم و درک«

داری و ويژگيهای اساسی يا صفت مشخصه وجه توليد سرمايه داری باشند، همانا در سايه قرار دادن و کمرنگ کردن 

   )٢١(."قانون توليد ارزش اضافی به عنوان قانون مطلق اين وجه توليد و استثمار کارگران است

ما . د که دوست ما در حال جدل ادبی با کسی يا گروهی است، از همين جهت کلماتی را در گيومه ميگذارندبنظر ميرس

ولی اگر ما کلمات داخل . با اين بخش از قضيه سروکاری نداريم، گو اينکه طرف مقابل هم کامأل مشخص نيست

خاطر نشان کردن اينکه کسان بسياری سعی در   اوأل را نشان بر عدم توافق ايشان با آنها بدانيم بايد گفت که گيومه

« ، ديگری ميگويد»تئوری ارزش« کانونهای اساسی متفاوت برای نقد انقالبی از سرمايه داری بوده اند، يکی ميگويد

و االآخر، اما » ديالکتيک«و گروهی ميگويند» کارمزدی«، بعدی ميگويد»بيگانگی«، سومی ميگويد»ارزش اضافی

ندۀ يک کليت تئوريک است  بيان تئوريک جنبش کمونيستی در بر دارکه سوسياليسم علمی بعنوانهمه قافلند از اين

اما همانگونه که . ر تمام اين اجزاء، و هرآنگاه شما حلقه ای از اين زنجيره را بگسليد، کليت را نفی کرده ايدمشمول ب
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 اينکه دوست ثانيأ. اساس درک او اشغال ميکنددر اولين نقل وقول هم آمده، نقد بيگانگی مارکس جايگاه خاصی را در 

، يک اشکال عمده دارد و آن اينکه »قانون توليد ارزش اضافی قانون مطلق اين وجه توليد است«ما اظهار ميدارند که 

 توسط سرمايه ويژۀ تصاحب آنمشخصۀ توليد بشيوۀ سرمايه داری نه خود صرف توليد ارزش اضافه بلکه صورت 

همانطور که آقای پيام دامون هم مستحضر هستند ارزش اضافه در تمام نظامات حتی در کمونيسم هم  و داران ميباشد

  .ايجاد خواهد شد، اما اينکه شکل مالکيت آن چگونه است، تفکيک کنندۀ اينها از يکديگر ميباشد

. ـ اقتصادی اشاره داردمفهوم بيگانگی کار فقط به جنبۀ حقوقی ايشان در ادامۀ مطلبشان از اين گاليه دارند که 

 يعنی(همانگونه که در باالتر هم ذکر گرديد بحث بيگانکی مارکس را بدون در نظر داشتن ادامۀ منطقی آن نزد او 

بعنوان عينيتی خشن اما مارکس در واقع بيگانگی را .  اشتباه محض استمالحظه کردن) فراروی از بيگانگی

برای ما ) يعنی کمونيسم را( بتواند ناگزيری لغو و فراروی از آنرا که  تحليل ميکند به اين دليلضروری برای ما

  .اين دو رهيافت از يکديگر غير قابل تفکيکند. باثبات برساند

 روند بکارگيری نيروی کار و مکانيزم توليد مبحث بيگانگی چگونگی« در ادامه گاليۀ ايشان بآنجا ميرسد که ميگويند

 البته ممکن است اينچنين باشد و حق را بتوان به ايشان داد، اما من فکر نميکنم که .»ارزش اضافی را توضيح نميدهد

و االلقاعده به همين دليل هم دست به تجزيه . اين بهيچ عنوان نيت مارکس هم بوده و يا ادعايی در اين زمينه کرده باشد

  .ميزنددر ادامۀ کار خود  عميقتر و دقيقتر سرمايه داری و تحليل هر چه

در اختتام بعنوان يک . کر ميکنم که سهم خود را در رابطه با اين بخش از نوشتۀ ايشان تا همينجا ادا کرده باشمف

ادراکات و مفاهيم مارکسيستی کمی مراقب دوست پيشنهاد ميکنم که در مورد پذيرش تفاسير رنگارنگ موجود از 

  .اختيار ماست رجوع کنيمباشيم و هميشه به اصل مطالب که خوشبختانه امروزه وسيعأ در 

  فرخی. ف
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