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پيتر هيوديس، دانش
آموخته فلسفه و
سرويراستار

مجموعه آثار روزا
لوکزامبورگ

/ بررسی کتاب «مفهوم بديل سرمايه داری نزد مارکس» اثر پيتر هيوديس/

انتقاد طرفداران نظام سرمايه داری به چپ مارکسيست اين بوده که آنها يا از
نظام های تماميت خواه مانند شوروی و چين دفاع کرده اند يا در صورت

مخالفت با اين نظام ها بديلی ايجابی در برابر سرمايه داری ارائه نكرده اند.[1]
پيتر هيوديس، نظريه پرداز و کنشگر انسان باور� مارکسيست و استاد فلسفه
در دانشکده اوکتون در ايالت ايلينويز آمريکا در اثر جديد خود سعی كرده

است تا درک مارکس را از بديلی ايجابی از نوشته های او از جوانی تا واپسين
سال های زندگی اش بيرون کشد. روش هيوديس، روش نوآورانه ای است. با
توجه به اينکه اغلب نظريه پردازهای مارکسيست صرفا� بر بخش هايی از
نوشته های مارکس مانند دست نوشته های اقتصادی فلسفی 1844 يا

گروندریسه يا سرمایه تأکيد کرده اند، او نوشته های مارکس را از سال 1837
تا 1881 چون تماميتی حاوی تداوم و گسست در نظر گرفته است.[2]

هيوديس همچنين ادعا نمی کند که بديلی ساخته و پرداخته را در آن آثار يافته
است. او در جست وجوی سرنخ های تلويحی و آشکار در آثار مارکس برای

ساختمان جامعه ی پسا سرمايه داری غير بيگانه شده است.

ابتدا نويسنده دو نحله ی مارکسيستی را در دو دهه ی گذشته مشخص و سپس آن ها را ارزيابی می کند چرا که به نظر
او اين دو نحله سعی کرده اند تا اهميت امروزين نقد مارکس بر سرمايه داری را به بحث کشند.

آن چه او «مارکسيسم عينيت باور» می نامد، مهم ترين دستاورد مارکس را شناخت سرمايه چون نيرويی خودمختار
می داند که اراده و ا�عمال سوژه های انسانی را به انقياد می کشد. اين نحله خود شامل گرايش های متفاوتی است که

نظريه پردازانی مانند اونو، سکين، آلبریتون، باک هاوس، پوستون و 9ریس جان آرتور را در بر می گيرد.[3]

آنچه او «مارکسيسم سوبژکتيويست» می نامد مهم ترين دستاورد مارکس را شناخت سوژه های انسانی می داند که
تال ش می کنند حکومت سرمايه را لغو کنند. اين نحله شامل نظريه پردازانی مانند جان هالووی، آنتونیو نگری و

مایGل هارت است.

اونو، سکين و آلبريتون منطق سرمايه را با بازار آزاد و مالکيت خصوصی تعريف می کنند و نتيجه می گيرند که راه
چيرگی بر سرمايه، الغای بازار و ايجاد اقتصاد برنامه ريزی شده است. آلبريتون در اين باره چنين می نويسد:

«شوروی قدم بزرگی در راه تحقق سوسياليسم برداشت. در برخی زمينه ها نسبتا� موفق بود و در برخی زمينه ها
نه چندان… من با اين نظر مخالفم که يک اقتصاد برنامه ريزی شده می تواند سرمايه داری باشد.»[4]

پوستون و باک هاوس سرمايه داری را نه با بازار آزاد و مالکيت خصوصی که با شيوه ی کار مکانيکی يکنواخت و
تسلط فرايند توليد بر انسان تعريف می کنند.[5] آنها شوروی و چين مائوئيست را نمونه هايی از سرمايه داری دولتی
می دانند. کريس جان آرتور سرمايه داری را با بازار آزاد و مالکيت خصوصی تعريف می کند اما شوروی سابق را

نه سرمايه داری و نه سوسياليستی می داند.

با اين حال، همچنين وجه اشتراک اين نظريه پردازان اين است که همگی منطق سرمايه را برابر با منطق ديالکتيک
هگل وخصوصا� مفهوم ايده ی مطلق هگل می دانند. به نظر اين نظريه پردازان، «ايده ی مطلق» در انديشه ی هگل
برابر است با تفوق امر كلی بر دگربود و محو شدن فرديت يا سوژه گی. همان گونه که سرمايه ارزش افزايی ارزش
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رايا دانايفسکايا (1910 –
(1087

را بر همه ی روابط تحميل می كند، ايده ی مطلق نيز دگربود را محو می کند.

مارکسيست های سوبژکتيويست، سرمايه را براساس بيگانگی «عامل» از «فرايند عمل» تعريف می کنند و جامعه ی
پساسرمايه داری را برابر با الغای کار می دانند.[6] آن ها منطق سرمايه را نه منطقی خودمختار که صرفا� واکنشی
به تمرد سوژه می بينند. همچنين شوروی و چين مائوئيست را سرمايه داری دولتی می نامند. اگرچه تفاوت هايی ميان

نظريه پردازان اين نحله وجود دارد، وجه تشابه شان اين است که نيازی به نظريه پردازی برای درک منطق سرمايه يا
ارائه ی بديلی برای سرمايه داری نمی بينند چون می پندارند که توده های مردم با مبارزات خودانگيخته عليه حکومت
سرمايه، بديل را در زندگی روزمره ی خود خواهند آفريد. آنها نه فقط ايده ی مطلق هگلی را سلطه جو می نامند، بلکه

در نهايت هر نوع تال ش برای درک واقعيت يا نظريه پردازی را بيهوده می دانند.

اما به نظر هيوديس، دو نظريه پرداز به آسانی در هيچ يک از اين نحله ها نمی گنجند: تونی اسمیت و رایا
دونایفسGایا. تونی اسميت اگرچه به مکتب ديالکتيک نظام مند از نحله ی مارکسيست های عينيت باور تعلق دارد،

منطق سرمايه را همتا با منطق ديالکتيک هگل نمی داند. او می پندارد که «هگل مانند مارکس خواستار تماميتی است
که اصل سوژه گی، فرديت و شخصيت را محو نکند. اين است آنچه سوسياليسم نام دارد.»[7]

رايا دونايفسکايا (1910ـ1987)، فيلسوف مارکسيست انسان باور و
نظريه پرداز تز شوروی به عنوان سرمايه داری دولتی (1941)[8]

برخال ف مارکسيست های سوبژکتيويست، هر مرحله از رشد
سرمايه داری را به واکنشی به قيام سوژه ها تقليل نمی دهد. او می پندارد

که مارکس در عين دنبال کردن منطق سرمايه به عنوان حرکتی
عينی، نبض روابط انسان ها را نيز حس و دنبال می کرده است. به
نظر دونايفسکايا منطق هگل منطق خودمختاری است اما اين منطق
وجود عينيت را نفی نمی کند. ديالکتيک هگل با دگربود و عينيت
رودررو می شود و در فرايند ادراک آن تحول می يابد و غنی تر
می شود. از اين روست که دونايفسکايا مفهوم «نفی در نفی» در
«ايده ی مطلق»، فصل پايانی کتاب علم منطق را چشم اندازی از

جامعه ای نوين يا فراروی از سرمايه تعبير می کند.[9]

سؤالی که در اين جا مطرح می شود اين است که چرا هيوديس نحله ها
و متفکران فوق را برای شروع بحث پيرامون مارکس و بديل

سرمايه داری انتخاب کرده. بی شک انديشمندان ديگری نيز می توانستند
مورد بحث قرار گيرند. شايد بتوان گفت که سؤاال تی که اين نحله ها و
متفکران مطرح کرده اند می تواند جوانبی از آثار مارکس را روشن

کند که تابه حال مورد توجه قرار نگرفته است.

پس از اين مقدمه، هيوديس نوشته های مارکس از سال 1837 تا 1881 را دنبال می کند تا درک او را از بديل
سرمايه داری دريابد. در اين مقاله من به جای ارائه ی خال صه ای از فصل های مختلف کتاب سعی خواهم کرد به
چهار درونمايه که در اين اثر ارائه شده بپردازم: 1ـ ارزش چيست و از کجا ناشی می شود؟ 2ـ فراروی از توليد

ارزش چگونه امکان پذير است؟ 3ـ فرديت آزاد يا نيروی انسان نه به عنوان وسيله که به عنوان غايتی در خود 4.
آيا رابطه ای ميان ديالکتيک منفيت هگل و فراروی از سرمايه داری وجود دارد؟

1. ارزش چيست و از کجا ناشی می شود؟

هيوديس می نويسد که در ويراست دوم جلد اول کتاب سرمایه که در سال 1872 منتشر شد، مارکس برای اولين بار
ميان ارزش مبادله ای و ارزش به معنای دقيق کلمه تمايز قائل می شود. اين تمايز بسيار مهم است؛ اما چرا؟ مارکس
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کار مجرد يا انتزاعی را «جوهر ارزش»[10] می نامد. ارزش مبادله ای شکل پديداری اين جوهر ارزش است.
مارکس می نويسد: «من نخستين کسی بودم که اين ماهيت دوگانه ی کار نهفته در کاال ها را آشکار و آن را به نحو

انتقادی بررسی کردم.»[11] او ميان کار به عنوان فعاليتی خال ق و کار انتزاعی تمايز قائل می شود و کار
انتزاعی را ويژگی مشخص سرمايه داری می نامد. به عبارت ديگر، به نظر مارکس شيوه ی خاصی از کار ارزش

توليد می کند، کار انتزاعی همگن که در «لخته ای بی پيرايه از کار نامتمايز انسانی» بيان می شود.[12]

رسيدن به اين نتيجه گيری بسيار دشوار است چون در سطح پديداری به نظر می رسد که روابط مبادله ای آفريننده ی
ارزش هستند. اما ماركس «با اين درک… موانع تاريخی اقتصاد سياسی کال سيک را پشت سر می گذارد»،[13]

به ويژه ريكاردو كه می دانست کار تنها توليدکننده ی ارزش است اما نمی پرسيد که چه نوع کاری ارزش توليد می کند.

ماركس همچنين در بخش پايانی فصل اول سرمایه، تحت عنوان «سرشت بتواره ای کاال  و راز آن» می پرسد: چرا
ارزش خصلت ذاتی محصوال ت کار به نظر می رسد؟ سپس پاسخ می دهد که «سرشت بتواره ی جهان کاال  از

سرشت اجتماعی ويژه ی کار سرچشمه می گيرد.»[14] هيوديس نشان می دهد که منظور مارکس شيوه ی کاری است
که در آن رابطه ی سوژه و ابژه وارونه می شود، و اين وارونگی در قلمرو توليد صورت می گيرد.[15]

اگرچه مارکس قلمرو توليد و شيوه ی خاصی از کار را در نظام سرمايه داری خاستگاه ارزش می نامد، اهميت قلمرو
گردش را برای توليد ارزش چنين توصيف می کند: «سرمايه نمی تواند از گردش ايجاد شود و به همين ترتيب

ناممکن است که خارج از گردش پديد آيد. سرمايه بايد هم از گردش سرچشمه بگيرد و هم نگيرد.»[16] به عبارت
ديگر، بدون وجود بازار کار (و نه صرفا� بازار کاال ها) که در آن سرمايه دار نيروی کار را خريداری می کند تا

ارزش اضافی توليد کند، پول نمی تواند به سرمايه تبديل شود.

پس آيا می توان سرمايه داری را با بازار «آزاد» نيروی کار تعريف کرد؟ در اين جا هيوديس تأکيد می کند که شرط
ال زم برای وجود بازار نيروی کار، وجود طبقه ای از کارگران مزدبگير است که نه جزيی از وسايل توليد محسوب

 شوند (مثل برده و سرف) و نه مالک وسايل توليد باشند (مانند دهقانان). بنابراين، در اين جا نيز آنچه که ايجاد
بازار نيروی کار را امکان پذير می کند شرايطی است که در آن وسايل توليد و وسايل معاش مانند نيروهايی

خودمختار در برابر کارگر قرار می گيرند، يعنی وجود کار انتزاعی يا بيگانه شده.

او نتيجه گيری می کند که از اين رو، هدف اصلی نقد مارکس نه بازار نيروی کار که روابط مشخص و بيگانه شده ی
توليد است که چنين بازاری را به وجود می آورد.[17] درواقع کارگر پيش از فروش نيروی کار خود به سرمايه دار،
قابليت کنترل بر فعاليت خود را از دست داده است. فروش کار او نتيجه ی بيگانگی او از شرايط توليد است و نه
علت آن.[18] رقابت در بازار نه علت که نتيجه ی روابط توليد سلطه گرانه است. سرمايه دار نيز صرفا� تجسد

سرمايه است: حاکميت شی ء بر انسان يا کار مرده بر کار زنده.[19]

به نظر هيوديس، گواه اين امر که مارکس الغای بازار و رقابت بی نظم آن را راه کليدی برای ايجاد بديل
سرمايه داری نمی ديد، اين است: او در جلد نخست کتاب سرمایه در بخش مربوط به انباشت سرمايه، حتی به امکان
تمرکز «کل سرمايه ی اجتماعی در دستان يک سرمايه دار واحد يا شرکت سرمايه داری واحد»[20] در جامعه ای
معين اشاره می کند و چنين نظامی را کماکان سرما يه داری می داند. بنابراين، در جامعه ای معين و نه در سطح

جهانی، سرمايه داری ممکن است بتواند حتی با فقدان رقابت بازار آزاد ادامه پيدا کند.[21]

بحثی که در اين جا توسط هيوديس مطرح شده بسيار کليدی است. لذا مايلم سه نکته ی منتج از آن را خاطرنشان کنم.
1.خصلت انتزاعی يا بيگانه شده ی کار در نظام سرمايه داری نه از فروش نيروی کار در بازار کار که از تفوق

وسايل و شرايط توليد بر انسان آغاز می شود. 2. جدايی توليدکنندگان از وسايل و شرايط توليد صرفا� يک رابطه ی
مالکيت نيست که تنها از طريق الغای مالکيت خصوصی وسايل توليد حل شود. 3. از نظر تاريخی، همزمانی

ظهور اقتصاد پولی (پس از کشف فلزات گران بها در قاره ی آمريکا)، رشد تجارت دريايی و جدايی توليد کنندگان
مستقيم از وسايل و شرايط توليد منجر به ايجاد نظام سرمايه داری شده است. اما از نظر مفهومی، سرشت نشان
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شيوه ی توليد سرمايه داری حاکميت شيئ بر انسان يا سلطه ی کار مرده بر کار زنده است.

حال بايد پرسيد که راه فراروی از اين شيوه توليد چيست؟

 

2. فراروی از توليد ارزش چه گونه امکان پذير است؟

مارکس در سال 1844 می نويسد: «فرض کنيد که ما توليد را به مثابه انسان انجام دهيم… 1. هنگام توليد، من
فرديت خود، ماهيت ويژه آن را عينی می کنم… 2. با انجام اين کار من خرسند می شوم که نياز ديگری را از طريق
عينيت بخشيدن به فعاليتم برآورده می کنم. 3. …من ديگری را نه به عنوان يک رقيب متخاصم که يک مکمل ال زم
خودم می بينم. 4. …«در بيان فردی زندگيم من مستقيما� بيان زندگی تو توسط خودت را می آفرينم.» اين بدان
معنی است که بر جدايی بين بهره ی شخصی و بهره ی عمومی چيره می شويم. کار من و همچنين کار تو نمايانگر

نمود آزاد زندگی خواهد بود.[22]

مارکس برخال ف اقتصادسياسی دانان کال سيک که سرمايه را با «لخته ای از کار» تعريف می کنند، تأکيد می کند که
سرمايه لخته ای از هر نوع کار نيست بلكه لخته ای از کار انتزاعی يا بيگانه شده است.[23] «سرمايه بيان نوعی
ويژه از کار است که نسبت به محتوايش بی اعتنا است… انتزاع از هر هستی ديگری».[24] پرولتاريا صرفا� از
طريق کار کردن زندگی می کند، «کاری تک ساحتی و انتزاعی»[25] که به «حرکت انتزاعی و مکانيکی» [26]

تقليل يافته است.

مارکس تأکيد می کند که الغای مالکيت خصوصی وسايل توليد لزوما� به الغای سرمايه نمی انجامد. ال زم است که به
رابطه ی مستقيم کارگر با توليد و جدايی يا بيگانگی کارگر از فعاليت خود پرداخت. اين واقعيت که کار صرفا�
وسيله است و تهی از لذت و خرسندی، وجود طبقه ای بيگانه که کار اجباری را از کارگر استخراج کند، الزام آور

می كند.[27] از اين رو، او می نويسد که «مالکيت خصوصی صرفا� نتيجه و پيامد ال زم کار بيگانه شده است، پيامد
جدايی کارگر از طبيعت و خود… اگرچه به نظر می رسد که مالکيت خصوصی بنياد و علت کار بيگانه شده است،

اما در واقع نتيجه ی آن است، همان طور که خدايان اساسا� علت اغتشاش ذهنی آدمی نيستند بلکه معلول آن
می باشند.»[28]

هيوديس نتيجه گيری می کند: «قلب مسئله، پايان دادن به بيگانگی در خود فعاليت کار است. ما شاهد نقطه عطف
مفهومی در درک مارکس از بديل سرمايه داری هستيم.»[29] او همچنين استدال ل می کند که اين درک باعث شد تا
مارکس نقد ب�رنده ای از روابط زن و مرد در جامعه ی سرمايه داری نيز ارائه كند. همان طور که الغای مالکيت

خصوصی روابط سرمايه داری را الغا نمی کند، اشتراکی شدن زنان نيز زنان را از روابط سلطه گرانه و موقعيت شان
به عنوان ابژه رها نمی کند.

اما درک مارکس از بديل سرمايه داری با نقد او بر پیر پرودون به عنوان يک نوريکاردويی چپ گرا گره خورده
است. فقر فلسفه مارکس که در سال 1847 نوشته شده، ايده های پرودون را درکتاب نظام تضادهای اقتصادی یا
فلسفه ی فقر (1846) به نقد کشيده است. پرودون در اين اثر می کوشد تا اصل تعيين ارزش توسط زمان کار را
که به ريکاردو تعلق دارد، از فرايند بی نظم مبادله در سرمايه داری جدا کند. او پيشنهاد می کند که در يک نظام

بديل، کارگران ارزش زمان کارشان را به صورت کوپن هايی دريافت کنند که نمايانگر ساعات کار انجام شده ی آن ها
در هفته يا در ماه باشد.

مارکس در پاسخ استدال ل می کند که تعيين ارزش کار توسط زمان کار، اصل مرکزی سرمايه داری است. او
پرودون و سوسياليست های انگليسی مانند جان بری، توماس هاجسGین، ویلیام تامپسون، تی. آر. ادموندز را

نوريکاردويی می خواند و ادعا می کند که خطای تئوريک همه ی آنها چنين است: برابر دانستن زمان واقعی کار با
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آنچه مارکس «زمان کار ال زم از لحاظ اجتماعی» می داند. البته که کار منشاء ارزش است اما ارزش نه بيانگر
زمان واقعی کار توسط کارگر که بيانگر حداقل زمان کار ال زم برای توليد يک کاال ست.[30] اين معيار «پشت

سر توليدکنندگان»[31] و بدون به رسميت شناختن توانايی ها، نيازها و محدوديت هايشان تعيين می شود.[32]

مارکس تأکيد می کند که در نظام سرمايه داری، کارهای متنوع و متفاوت از طريق «تسلط ماشين بر انسان يا تقسيم
کار شديد»[33] به برابری انتزاعی فروکاهيده می شوند. «انسان ها توسط کارشان محو می شوند.» [34] و اين کار
انتزاعی است که معيار ارزش قرار می گيرد. بنابراين، در نظام سرمايه داری «زمان همه چيز است و انسان هيچ
چيز. او حداکثر ال شه ی زمان است. کيفيت ديگر اهميت ندارد. کميت همه چيز را تعيين می کند: ساعت به ساعت،

روز به روز.»[35] تا زمانی كه شيوه ی کار انتزاعی باشد، ارزش نيز وجود خواهد داشت.

پرودون به شيوه ی کاری که ارزش توليد می کند نمی پردازد و خصلت انتزاعی يا بيگانه ی کار را حفظ می کند. او
صرفا� به شيوه ی مبادله می پردازد. مارکس استدال ل می کند که شيوه ی مبادله از اين رو نابرابر است که شيوه ی
توليد بر مبنای کار انتزاعی بنا نهاده شده است. او می پندارد که در جامعه ای پساسرمايه داری کار انتزاعی وجود
نخواهد داشت و لذا معيار آن نيز زمان کار ال زم از لحاظ اجتماعی نخواهد بود. در عوض زمان کار توسط خود

توليدکنندگان بر مبنای توانايی ها، نيازها و محدوديت هايشان تعيين خواهد شد.

مارکس در گروندریسه (1858-1857) نقد خود بر پرودون را بسط می دهد و به اين مشکل اشاره می کند که اگر
در چارچوب شيوه ی توليد سرمايه داری يا کار انتزاعی، به کارگران به جای پول، کوپن هايی برابر با ساعات زمان
کارشان پرداخت شود، ارزش اين کوپن ها همواره کاهش خواهد يافت، چون زمان کار ال زم از لحاظ اجتماعی برای
توليد يک کاال  همواره در حال کوتاه شدن است و يک ساعت کار آن ها اگر دو سال پيش برابر با زمان کار ال زم
از لحاظ اجتماعی بوده، دو سال بعد ديگر با آن ميانگين برابر نيست و در نتيجه ارزش يک ساعت کار آنها کاهش

يافته که به اين معنی خواهد بود که ارزش کوپن آنها نيز کاهش خواهد يافت.[36]

مارکس همچنين استدال ل می کند که ريکاردو و پيروان او از جمله پرودون تفاوت قيمت با ارزش را درک نمی کنند.
ارزش يک کاال  در نظام سرمايه داری بايد با قيمت آن تفاوت داشته باشد. ارزش کاال  نه توسط زمان واقعی کار
برای توليد کاال  بلکه برمبنای زمان کار ال زم از لحاظ اجتماعی تعيين شده است، زمانی که همواره رو به کاهش

است.[37] اما قيمت کاال  عمدتا� توسط رابطه ی عرضه و تقاضا تعيين می شود.

البته مارکس اين مسئله را مورد تأکيد قرار می دهد که زمان کار ال زم برای توليد زندگی مادی بايد کم شود تا
انسان ها فرصت کنند به نيازهايی فراتر از توليد زندگی مادی شان بپردازند، يعنی آنچه او در دست نوشته  های 1844

«تماميت نمودهای زندگی» می ناميد.

او اذعان می کند که سرمايه داری با استفاده از فن آوری برای کاهش زمان کار ال زم از لحاظ اجتماعی برای توليد،
مبنايی مادی برای شيوه ی واال تری از زندگی می آفريند. با اين حال مارکس پيش بينی نمی کند که کاهش زمان کار
ال زم از لحاظ اجتماعی در چارچوب سرمايه داری به الغای شيوه ی توليد ارزش منجرشود. او در گروندریسه در

بحثی مربوط به خودکارسازی چنين می نويسد: «رابطه ی انسان با فرايند توليد مانند يک ناظر و تنظيم گر خواهد بود
که در کنار فرايند توليد می ايستد به جای آن که عامل اصلی آن باشد.»[38] هيوديس در اين جا دو نکته را

خاطرنشان می کند: 1. اگرچه نظريه پردازانی مانند پوستون و نگری بر مبنای اين فصل نتيجه گيری می کنند که کار
توليدکننده ی ارزش در چارچوب خود سرمايه داری الغا می شود، اين تفسير نادرست است چون سرمايه داری با
استفاده از فن آوری شدت کار کارگران شاغل را افزايش می دهد. 2. توليد ارزش در چارچوب سرمايه داری الغا
نخواهد شد و بنابراين، نقش کارگران توليدکننده ی ارزش به عنوان سوژه در ميان سوژه های ديگر نيز الغا نخواهد

شد.

پس چه گونه می توان به توليد ارزش خاتمه داد؟ آيا تعاونی های کارگری می توانند اين کار را انجام دهند؟ هيوديس
ادعا می کند که مارکس اگرچه به تعاونی های فوریه و اوئن بسيار عال قمند بود، و خاطرنشان می کرد که در اين
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تعاونی ها کارفرما از کارگران حقوق دريافت می کند و تحت فرمان کارگران قرار دارد، قابليت های تعاونی ها را
محدود می دانست. او در آنچه ما جلد سوم سرمایه می شناسيم چنين نوشت: «کارگران همبسته تبديل به سرمايه داران

خود می شوند» چون بنگاه های اشتراکی که به صورت جمعی مديريت می شوند تحت فرمان توليد ارزش باقی
می مانند. آنها هنوز «کار خود را ارزش افزايی می کنند.»[39] هيوديس در اين باره می افزايد: «از آن جا که

تعاونی ها جزيره هايی در يک اقيانوس سرمايه داری هستند، نمی توانند مانع عملکرد قانون ارزش شوند،»[40] قانون
ارزشی که تصميم های آنها را در مورد محصوال ت، ميزان توليد، شدت و شکل توليد تعيين می کند.

آيا کمون پاريس به توليد ارزش خاتمه داد؟ کمون پاريس اولين قيام در زمان حيات مارکس بود که در آن طبقه ی
کارگر کنترل يک شهر بزرگ را به دست گرفت و سعی کرد تا روابط اجتماعی را در جهتی انقال بی تجديد

سازماندهی کند. مارکس در اثر پرآوازه ی خود، جنگ داخلی در فرانسه، تأکيد می کند که اين قيام در عمر کوتاه
شش هفته ای خود، ارتش را برچيد، جدايی دولت از مذهب را بنا نهاد، نيروی پليس را لغو کرد، از طريق

کميته های کارگری توليد و توزيع آذوقه و ديگر اقال م را تنظيم کرد، مقامات را موظف کرد تا از طريق انتخابات
آزاد منصوب شوند و حق عزل فوری مقامات بی کفايت را به مردم داد. مارکس کمون پاريس را «خودفرمانی

توليدکنندگان»[41] يا «شکل سياسی سرانجام کشف شده برای شناختن رهايی اقتصادی کار» ناميد. [42]

هيوديس در اينجا تحولی عميق را در انديشه ی مارکس پيرامون مقوله ی دولت خاطرنشان می کند: مارکس و انگلس
در مانیفست Fمونیست چنين نوشته بودند: «پرولتاريا از برتری سياسی خود برای بيرون کشيدن تدريجی سرمايه
از چنگ بورژوازی، متمرکز کردن تمام ابزارهای توليد در دست دولت، يعنی پرولتاريايی که به عنوان طبقه ی
حاکم متشکل شده، استفاده خواهد کرد.» [43] اين جمله را مقايسه کنيد با جنگ داخلی در فرانسه هنگامی که

مارکس می نويسد: «اما طبقه ی کارگر نمی تواند صرفا� دست بر ماشين از پيش آماده شده ی دولت بياندازد و آن را
برای اهداف خود شکل دهد.»[44] مارکس همچنين در يکی از پيش نويس های اين اثر، دولت را «يک شيطان

مرگبار»[45] يا «ماشين کريه استيال ی طبقاتی»[46] می نامد که نيازمند انقال ب است.

اما مارکس تأکيد می کند که کمون پاريس تنها برابر بود با خودفرمانی توليدکنندگان در سطح يک شهر و نه فراروی
از سرمايه. کمون پاريس نمی توانست در آن سطح محدود شهری و طی 6 هفته بر توليد ارزش فائق آيد. او تأکيد

می کند که برای دستيابی به اين هدف «ال زم است مبارزاتی طوال نی، سلسله ای از فرايندهای تاريخی را در نورديد
که شرايط و انسان ها را دگرگون می کند.»[47] او همچنين به نياز به «هماهنگی ملی و بين المللی»[48] اشاره

می کند.

هيوديس نتيجه گيری می کند که آنچه مارکس در نقد برنامه گوتا «يک دوره ی گذار سياسی» بين سرمايه داری و
کمونيسم يا «ديکتاتوری انقال بی پرولتاريا» ناميده، شکلی غيردولت  ساال ر، آزادانه متحد شده و خودفرمان مانند
کمون پاريس است.[49] مارکس از رهبری توسط يک حزب سخن نمی گويد بلکه به شکل های دموکراتيک برای
تأمل، رايزنی و شرکت جمعی در تحولی انقال بی اشاره می کند. هيوديس همچنين تأکيد می کند که نه فقط کارگران
که بيکاران، اقليت های ملی، قومی، نژادی، زنان، جوانان، و کسانی که از روابط ازخودبيگانه و کاال يی در محل
کار، نهادهای آموزشی، و در شکل های متفاوت خانواده يا روابط عاشقانه رنج می برند نيز در اين تحول انقال بی

سهيم خواهند بود.

معيار دگرگونی کار و روابط اجتماعی، الغای قانون ارزش خواهد بود و اين هدف بدون هماهنگی در سطح
انقال بات بين المللی امکان پذير نخواهد بود.

در اين جاست که می توانيم به کمک هيوديس درک عميق تری از دو اثر مارکس که پس از کمون پاريس نوشته شده
بيابيم: 1. بازنويسی بخش پايانی فصل اول سرمایه در ويراست 1872 و چاپ فرانسوی 1875-1872 و 2. نقد

برنامه ی گوتا(1875).

در بخش پايانی فصل اول سرمایه، مارکس پس از اشاره به روابط پيشاسرمايه داری در اروپای فئودالی می نويسد:
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«سرانجام، برای تنوع هم که شده، انجمنی از انسان های آزاد را به تصور در آوريم که با ابزارهای توليد مشترک
به کار می پردازند و نيروی کار فردی شان را آگاهانه با برنامه ای مشخص در حکم يک نيروی کار اجتماعی صرف
می کنند.»[50] هيوديس خاطرنشان می کند که در اين جامعه 1. مارکس همه ی محصوال ت را «ابژه های مستقيم

مصرف که شکل ارزش ندارند» می نامد. 2. اين جامعه آزادانه تشکيل شده و نه به اجبار مانند روابط
پيشاسرمايه داری. 3. افراد مستقيما� در توليد، توزيع و مصرف کل محصول اجتماعی نقش دارند. بخشی از کل

محصول اجتماعی صرف بازتوليد وسايل توليد، ارائه ی خدمات اجتماعی و بيمه ی اجتماعی می شود و بخش ديگر آن
به عنوان وسايل معيشت مصرف می شود. نسبت اين تقسيم بستگی به ميزان رشد اجتماعی جامعه دارد.

مارکس فرض می کند که سهم هرکس از وسايل معيشت توسط زمان کار او تعيين می شود. اما برخال ف
سرمايه داری در اينجا روابط اجتماعی توليد کنندگان «شفاف» است به اين معنی که هرکس بر مبنای زمان کار

واقعی خود وسابل معيشت دريافت می کند و نه بر مبنای زمان کار ال زم از لحاظ اجتماعی يا ميانگين اجتماعی که
پشت سر توليدکنندگان و بدون کنترل آن ها تعيين شده است.

ال زمه ی اين شفافيت اين است که کار انتزاعی نباشد به اين معنی که زمان کار فضايی برای تعمق و رشد هر فرد
باشد و نه زمانی که مدتش توسط نيروهايی خارج از کنترل توليدکنندگان و بر مبنای يک ميانگين انتزاعی تعيين 

شده باشد.[51]

نقد برنامه گوتا را می توان «پی گيرترين، موشکافانه ترين و آشکارترين بحث مارکس پيرامون جامعه ای
پسا سرمايه داری دانست.»[52] اين اثر نقدی است بر طرفداران مارکس از جمله آگوست ببل و ویلهلم لیبGنخت که
در سال 1875 به رغم انتقادات شديد مارکس از فردریک السال، با طرفداران ال سال وحدت کردند و حزب سوسيال
دموکرات آلمان را به وجود آوردند. حزبی که بعدها 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 آنها را علنا� به نقد کشد.

مارکس در اين نقد که شباهت های بسياری به بخش پايانی فصل اول سرمایه دارد، برای اولين بار به «دو
مرحله»ی پايينی و باال يی کمونيسم اشاره می کند. هيوديس تأکيد می کند که برخال ف تفسير اغلب مارکسيست ها که
مرحله ی پايينی را سوسياليسم و در برگيرنده ی توليد ارزش و مرحله ی باال يی را کمونيسم و برابر با الغای ارزش
می نامند، مارکس هر دو مرحله را کمونيسم می ناميد و الغای توليد ارزش و مبادله ی کاال ها را مشخصه ی مرحله ی

پايينی نيز می دانست.

هيوديس خاطرنشان می کند که از همان مرحله ی پايينی، کار انتزاعی به اين صورت الغا می شود: «از طريق ايجاد
روابط توليدی آزادانه ی همبسته، که در آن توليدکنندگان شيوه، شکل و محتوای فعاليت خود را بر مبنای توانايی های
بالفعل خود سازماندهی می کنند، حاکميت زمان به عنوان يک معيار انتزاعی خرد می شود.»[53] در نتيجه  خصلت
دوگانه ی کار ــ كار انضمامی و کار انتزاعی ــ که مارکس سرشت نشان سرمايه داری می دانست لغو می شود، کار
انتزاعی که جوهر ارزش است وجود نخواهد داشت و شرايطی که توليد ارزش را امکان پذير می کند پايان خواهد

يافت. هنگامی که ارزش وجود نداشته باشد، بازار نيز وجود نخواهد داشت.

توليدکنندگان نيز پس از تعيين کردن بخشی از کل محصول اجتماعی که بر اساس رايزنی خود آنان به بازتوليد
وسايل توليد، ارائه ی خدمات اجتماعی و بيمه ی اجتماعی اختصاص داده شده، بخش ديگر کل محصول اجتماعی را

که به وسايل معيشت اختصاص داده اند بر مبنای زمان کار واقعی هر فرد قسمت می کنند. برخال ف جامعه ی
سرمايه داری که کار خانگی را بی اجرت می گذارد، کار شامل نگه داری از کودکان يا سالمندان يا بيماران در منزل

نيز می شود. البته اين کار محدود به زنان نخواهد بود و ال زم نيست کاری دايمی يا تمام وقت برای افراد
انجام دهنده ی آن باشد.

هيوديس همچنين تأکيد می کند که هنگامی که مارکس صحبت از «مدت يا شدت»[54] کار به عنوان معيار تعيين
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سهم هر فرد از وسايل معيشت می کند، منظورش نه شدت به عنوان ميزان بازده بلکه شدت به عنوان ميزان انرژی
است که هر فرد برای انجام کارش صرف می کند. برای مثال يک ساعت کار معلم کودکان عقب مانده که انرژی

بيشتری می برد می تواند برابر با دو ساعت کار معلمی باشد که به کودکانی با هوش متداول درس می آموزد.[55]

نقد برنامه ی گوتا در عين حال با ايجاد تمايز بين مرحله ی پايينی و باال يی کمونيسم نشان دهنده ی برخورد
واقع بينانه ی مارکس به چشم انداز تحقق جامعه ی کمونيستی است. مارکس به اين امر واقف است که انسان هايی که در
جامعه ی سرمايه داری زيسته اند نمی توانند يک شبه به اصل «از هرکس بر مبنای توانايی اش و به هر کس بر مبنای

نيازش» رضايت دهند. و هيوديس به تفسير پارش چاتوپادهیای، مارکسيست هندی اشاره می کند که می گويد،
مارکس به مرحله ای باال تر و نه يک مرحله ی باال تر اشاره کرده است. او همچنين به اين مرحله به عنوان

مرحله ای نهايی يا پايانی اشاره نمی کند.[56]

مارکس می نويسد که مرحله ی باال يی نيازمند تحوال ت خطيری است: افرايش ميزان توليد برای پايان دادن به فقر،
پايان جدايی کار فکری و يدی يا به عبارت ديگر تحقق رشد همه جانبه ی انسان ها، کار نه به مثابه يک وسيله ی

صرف برای امرار معاش بلکه فعاليتی خال ق يا نياز اصلی زندگی. تنها بر مبنای اين تحوال ت است که اصل «از
هر کس بر مبنای توانايی اش و به هر کس بر مبنای نيازش» می تواند محقق شود.

هيوديس با استناد بر ديگر آثار مارکس اين مسئله را روشن تر می کند: آزادی واقعی مرحله ای است که در آن جامعه
با زمان کار به معنای دقيق کلمه يا توليد زندگی مادی تعريف نشود. و مسلما� هرچه اوقات فراغت توليدکنندگان
بيشتر باشد، جامعه غنی تر است. اما معنايش اين نيست که کار در مرحله ی باال يی الغا خواهد شد. منظور مارکس
ايجاد نوع کاری است که از خودپويی، خودتکاملی و خود تحقق يابی فرد تفکيک ناپذير باشد، يعنی فعاليتی ايجابی و
رهايی بخش.[57] در عين حال، معنای اين تفسير اين نيست که از منظر مارکس مرحله ی پايينی کمونيسم به آزادی
دست نمی يابد. چرا که انجام کار آزادانه ی همبسته، کار بيگانه نشده، کار آگاهانه و معطوف به کيفيت در زمانی که

برمبنای توانايی ها و محدوديت های خود توليدکنندگان تعيين شده، خود نمايانگر آزادی است. برخال ف نظرات
نظريه پردازی چون هربرت مار9وزه، تعيين سهم توليدکننده از وسايل معيشت بر مبنای زمان کار واقعی او ناقض
آزادی او نيست. در نظام سرمايه داری، تعيين اجرت بر مبنای زمان کار ال زم از لحاظ اجتماعی يعنی بدون در
نظر گرفتن توانايی ها و محدوديت های توليدکنندگان و شرکت آگاهانه ی خود آنان در تعيين شرايط توليد است که

آزادی را از توليدکنندگان می گيرد.[58] از اين رو نمی توان گفت که مارکس آزادی را برابر با الغای کار می داند.

در اين جا ال زم است بيشتر به درک مارکس از آزادی در جامعه ی پساسرمايه داری بپردازيم.

3. فرديت آزاد يا نيروی انسان نه به عنوان وسيله که غايتی در خود

مارکس در دستنوشته های 1844 می نويسد: «کمونيسم به خودی خود، هدف تکامل انسان و شکل جامعه ی انسانی
نيست.»[59] به نظر بسيار عجيب می آيد که فيلسوفی که عمر خود را صرف پرداختن به هدف کمونيسم کرده

چنين بنويسد. منظور او چيست؟ هيوديس تأکيد می کند که هدف مارکس جامعه ای است که در آن «انسان با تماميت
غنای وجودش توليد شود. انسان غنی که عميقا� از تمام حس ها برخوردار است.»[60] «تجلی تماميتی از

قابليت های حسی ذاتی و اکتسابی يک فرايند بی انتهای شدن است.»[61] به عبارتی ديگر چشم انداز مارکس از
آينده شامل دو سطح می شود: 1. ايده ی کمونيسم که هدفش الغای کار بيگانه شده و مالکيت خصوصی وسايل توليد

است. 2. تحقق ايده ی آزادی که چشم اندازی است بسيار نامحدود چون هدفش بازگشت انسانيت به خود به عنوان يک
موجود پراحساس و دارای تماميتی از تجلی های زندگی است.[62]

مارکس نه يک تکامل باور تک راستاانديش که انديشمندی است که ايده ی تاريخ به عنوان مراحل لزوما� پيش رونده را
نيز رد می کند. او در خانواده ی مقدس می نويسد که در تاريخ حرکت های قهقرايی و د�و�رانی نيز رخ

می دهند.[63] در عين حال انسان غنی و پر احساس از نظر او يک انسان بی نقص نيست. برخال ف لشک
9وال9وفسGی که می پندارد جامعه ی پساسرمايه داری از منظر مارکس برابر است با «يک جامعه ی بی نقص که در آن
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کليه ی آرزوها برآورده می شوند و کليه ی ارزش ها به رسميت شناخته می شوند»[64] هيوديس می نويسد که «تأکيد
مارکس بر دستيابی به تماميتی از تجلی های زندگی» به اين معنی نيست که زندگی عاری از درد، تضاد و رنج
خواهد بود. تلويحا� نوعی از زندگی مد نظر است که در آن می توانيم اين رنج ها را بپذيريم چون ديگر از خود

بيگانه نيستيم.»[65]

درک مارکس از جامعه ی پساسرمايه داری همچنين چيزی نيست که فيلسوف چک، 9ارل 9وسیک، در نقد ويرانگرش
بر کشورهای کمونيستی چنين توصيف کرده: «فرد توسط جامعه محصور می شود.»[66]

مارکس در گروندریسه مشخصات سه مرحله از تاريخ انسان را خال صه می کند:[67] مرحله ی اول يا جوامع
پيشاسرمايه داری که در آن روابط مبتنی بر وابستگی شخصی است (وابستگی به شاه يا ارباب فئودال). خرسندی بر
مبنايی محدود و پدرساال رانه بنا شده. کار مستقيما� اجتماعی است اما آزاد نيست. مرحله ی دوم يا سرمايه داری که
در آن روابط مبتنی بر استقال ل شخصی است و انسان ها از لحاظ صوری آزادند اما تحت سلطه ی اشيا و انتزاعاتی
مانند ارزش قرار دارند. پيوندهای شخصی گسسته و محو می شوند. کار مستقيما� اجتماعی نيست. مرحله ی سوم يا
جامعه ی پساسرمايه داری که مارکس آن را «فرديت آزاد مبتنی بر تکامل جهان شمول افراد» [68] می نامد. کار

مستقيما� اجتماعی و همچنين آزاد است و وسايل توليد اشتراکی اند.

هيوديس تأکيد می کند که مارکس حتی از واژه ی کمونيسم در تعريف مرحله ی سوم استفاده نمی کند و آن را «فرديت
آزاد» می نامد، فرديت آزادی که اجازه می دهد تا انسان ها بر مبنای قابليت ها، توانايی ها و نيازهايشان با هم در يک
همبستگی آزاد رابطه برقرار کنند. از منظر هيوديس، مارکس نمی پذيرد که سرمايه داری به فرديت انسان ها احترام
می گزارد. در عوض سرمايه داری بر افراد مسلط می شود و آن ها را تحت روابط اجتماعی که خود ساخته اند به انقياد

می کشد.[69]

از اين روست که مارکس جامعه ی يونان باستان را از جنبه هايی واال تر از سرمايه داری می دانست چون در اين
جامعه هدف شهروند خوب بودن و انجام کار با کيفيت بود در صورتی که در نظام سرمايه داری همه چيز به توليد و

آن هم توليد ثروت تقليل می يابد. در اين جاست که مارکس در بند پرآوازه ای از گروندریسه چنين می نويسد:

«هنگامی که شکل تنگ و محدود بورژوايی کنار گذاشته شود، ثروت چه چيزی است جز جهان شمولی نيازها،
توانايی ها، لذت ها و نيروهای توليد افراد که در مبادله ای همگانی توليد می شود… چه چيزی است جز بسط مطلق
گرايش های خال قانه ی انسان، بدون کوچک ترين پيش شرطی جز تکامل تاريخی پيشين که تماميت اين تکامل را ـ
يعنی تکامل کل نيروهای انسانی به معنای دقيق کلمه که با هيچ مال ک و معيار مرسومی سنجش پذير نيست ـ به
غايتی در خود تبديل می کند؟ چه چيزی است جز وضعيتی که در آن آدمی خود را به هيچ شکل تعيين شده بازتوليد

نمی کند و تنها تماميت خود را می آفريند و در جست وجوی آن نيست که همان بماند که گذشته بدان شکل داده بلکه در
حرکت مطلق برای شدن است؟[70]

در بندی از جلد سوم سرمایه نيز مارکس «قلمرو واقعی آزادی» را «تکامل نيروهای انسان چون غايتی در خود»
توصيف می کند.[71]

هيوديس نتيجه می گيرد: «مهم ترين عامل تعيين کننده در درک مارکس از جامعه ی نوين اين است: روابط اجتماعی
نبايد مستقل از خودکنشی افراد همبسته عمل کند. مارکس مخالف هر نيرويی است ـ چه دولت و چه برنامه ی

اجتماعی يا خود بازار ـ که زندگی مستقلی از آن خود می يابد و از نيروهای انسان به عنوان يک وسيله ی صرف
برای شکوفايی و رشد خود استفاده می کند. مخالفت مارکس با وارونگی سوژه و ابژه علت مخالفت او با کليه ی
شكل های توليد ارزش و مبنای درک او از سوسياليسم است. او تأکيد می کند که نيروی انسان بايد غايتی در خود

باشد و نه وسيله ای برای هدفی ديگر.»[72]
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گئورگ ويلهلم فريدريش هگل (1831-1770)

4. آيا رابطه ای ميان ديالکتيک منفيت هگل و فراروی از سرمايه وجود دارد؟

يکی از جنبه های متمايز اثر هيوديس ادعای
اوست که چشم انداز تحقق نيروی انسان به
عنوان غايتی در خود نمی توانست بدون

درک عميقی از فلسفه ی هگل نظريه پردازی
شود. هيوديس برای اثبات نظريه ی خود به
بسياری از آثار مارکس اشاره می کند که در
اين مقاله نمی توان به همه ی آن ها پرداخت.

مارکس انديشه ی هگل را جذاب می داند چون
مقوله ی بيگانگی را به بحث کشيده و در
پدیدارشناسی ذهن، علم منطق و فلسفه ی

ذهن مبنايی نظرورزانه برای فراروی از اين
بيگانگی ساخته و پرداخته است. در عين
حال مارکس در نقد فلسفه ی حق هگل،
سازش او با دولت پروس و توجيه فايده
باوری توسط هگل را کامال � به نقد

می کشد.

هيوديس تأکيد می کند: «نقد مارکس به هگل اين نيست که به واقعيت به شيوه ای انتزاعی برخورد کرده است.
مارکس هگل را به نقد می کشد چون به سوژه به شيوه ای انتزاعی برخورد کرده است.»[73] به عبارت ديگر، نقد
مارکس بر هگل اين نيست که او بر روی سرش ايستاده و بايد وارونه شود. از منظر مارکس خطای اصلی فلسفه ی
هگل اين است که سوژه ی «ديالکتيک منفيت» او يک خودآگاهی فاقد صفات انسانی است. در نتيجه، بيگانگی نه به
مثابه بيگانگی انسان از قابليت خود برای فعاليت آزادانه، آگاهانه، انديشيده و هدفمند بلکه بيگانگی خودآگاهی از

انديشه تلقی می شود.[74]

با اين حال، به نظر مارکس «دستاورد برجسته ی پدیدارشناسی هگل و پی آمد نهايی آن يعنی ديالکتيک منفيت به
عنوان اصلی جنبنده و زاينده، هنگامی نمودار می گردد که هگل خودآفرينی آدمی را چون يک فرايند درمی يابد،
عينيت يافتگی را به مثابه از دست دادن عين (ابژه)، بيگانگی و فرارفتن از اين بيگانگی درک می کند، و در نتيجه
ذات 9ار را درک می کند و انسان عينی (حقيقی چون واقعی) را پی آمد کار خود آدمی می پندارد. رابطه ی واقعی و
فعال آدمی با خويشتن به عنوان موجودی نوعی يا تجلی اش به عنوان موجود نوعی واقعی (يعنی چون موجودی

(species-powers) انسانی) تنها با بهره برداری از تمام نيروهايی که به عنوان موجودی نوعی از آن او هستند
امکان پذير است؛ امری که به نوبه ی خود تنها از طريق کوشش های هميارانه ی تمام نوع بشر و به عنوان نتيجه ی

تاريخ امکان پذير است…»[75]

در بند باال  می توان مشاهده کرد که مارکس چه گونه ديالکتيک منفيت يا فراروی از بيگانگی را رابطه ی واقعی و
فعال آدمی با خويشتن به عنوان موجودی نوعی می بيند که بر مبنای تاريخ و کوشش های هميارانه ی نوع بشر
همواره خود را از نو می آفريند. در اين جا می توان شباهت هايی با بندهايی از گروندریسه و جلد سوم سرمایه

درباره ی نيروی انسان به عنوان غايتی در خود ديد. مارکس همچنين اين فرايند خود آفرينی را «ذات کار» می نامد.

از اين روست که او در دستنوشته های 1844 ادعا می کند که اگر «انسان واقعی و جسمانی»[76] سوژه ی
ديالکتيک منفيت هگلی باشد، می توان چشم اندازی از کار و فعاليت غير بيگانه شده را در اين مفهوم يافت. در

اين جاست که او فلسفه ی خود را «طبيعت باوری تمام عيار يا انسان باوری» می نامد که وحدتی است از ايده آليسم و
ماترياليسم.[77]
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هيوديس استدال ل می کند که مفهوم هگلی خودپويی از طريق نفی در نفی باعث شد تا مارکس تحول انقال بی را به
يک عمل منفرد، نفی مالکيت خصوصی وسايل توليد و براندازی سياسی بورژوازی تقليل ندهد بلکه مفهوم يک

انقال ب اجتماعی همواره منتقد از خود يا فرايند انقال ب مداوم را بپروراند.[78]

هيوديس برای روشن ترکردن اين رابطه، ترجمه ی خود را از يادداشت های مارکس بر «دانش مطلق»، فصل نهايی
کتاب پدیدارشناسی ذهن هگل که تا به حال به انگليسی ترجمه نشده در پايان کتابش ضميمه کرده است. مارکس در
اين يادداشت ها تفسير هگل را از سفر فلسفه که کتاب پدیدارشناسی ذهن به آن اختصاص دارد، خال صه می کند. او
می نويسد: «حرکت آگاهی بايد با ابژه در تماميت تعينات آن و از منظر هر يک از اين تعينات رابطه برقرار کند…

به اين معنی که آگاهی هر يک را مانند خود، و از طريق رابطه ای ذهنی که ذکر شد درک می کند.»[79]

مارکس سپس درک هگل از مفهوم دانش مطلق را چنين خال صه می کند: «آگاهی برابر است با منفيت ناب…
حرکت فراروی از خود. مفهوم در عينيت… دگرگونی جوهر به سوژه. اين تعمق خود بر خود است که حقيقت ذهن

به عنوان ذهن خودآگاه را تشکيل می دهد.»[80]

در اين جا ال زم بود که هيوديس فصلی را به تحليل اين يادداشت ها و درک خود از رابطه ی فراروی از سرمايه با
ديالکتيک منفيت هگل اختصاص می داد چرا که سؤاال ت متعددی در مورد رابطه ی مارکس با هگل مطرح شده که

بايد به آن پاسخ داد.

روشن است که هيوديس برخال ف نحله ای که او «مارکسيست عينيت باور» می نامد ديالکتيک منفيت هگل را به
منطق سرمايه محدود نمی کند و آن را برابر با محو کردن دگربود نمی بيند. او همچنين برخال ف نحله ای که

«مارکسيست سوبژکتيويست» می نامد، ديالکتيک منفيت هگل را متهم به سلطه جويی نمی کند. او با انديشمندانی مانند
تونی اسميت و رايا دونايفسکايا هم عقيده است که می پندارند ديالکتيک منفيت هگل و خصوصا� ديالکتيک مفهوم

«ايده ی مطلق» هگل دياکتيک رهايی و چشم اندازی از جامعه ای سوسياليستی است.

در فقدان فصلی جداگانه پيرامون اين بحث، ال زم می دانم برای ارزيابی ادعای هيوديس نگاهی اجمالی به درک هگل
از مفهوم «منفيت مطلق» در سه اثر برجسته ی او، پدیدار شناسی ذهن، علم منطق و فلسفه ی ذهن بياندازم. اين

نگاه به هيچ وجه دربرگيرنده ی همه ی وجوه مختلف اين آثار نيست بلکه صرفا� سعی می کند فصل پايانی هر يک از
اين آثار را مرور کند.

در فصل «دانش مطلق» در پايان پدیدارشناسی ذهن، هگل به اين موضوع می پردازد که چه طور می توان به
مرحله ای جديد از روح زمانه و جهانی جديد دست يافت. در اين جا او تأکيد می کند که راه رسيدن به اين مرحله ی

جديد نه صرفا� درک تاريخ که درک و درونی ساختن دست يابی های 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 آنتی تز که

بازآفرينی ايده ی آزادی به عنوان ايده ای همواره در حال تحول است.[81]

در فصل «ايده ی مطلق» در پايان علم منطق، هدف با همانندی ايده ی عملی و ايده ی نظری تعريف می شود. هگل به
تمايز ميان منطق فلسفه ی کانت و ديالکتيک «نفی در نفی» پرداخته و ادعا می کند که فلسفه ی کانت  رابطه ای

ابزاری با ابژه برقرار می کند. منطق صوری صرفا� مفاهيمی از پيش تعيين شده را بر واقعيت مهر می زند. در
مقايسه با آن، مفهوم نفی در نفی می کوشد تا تعينات ابژه را با کليه ی ويژگی هايش درک کند و در اين فرايند،

مفهومی غنی تر و متحول شده و نه صرفا� ترکيبی از اين تعينات با ايده ی آغازين را عرضه کند. به عبارتی ديگر
«درنگيدن به تضاد، مرحله ی اساسی مفهوم است»[82] و فراروی را ممکن می سازد. از اين روست که هگل

می نويسد: «ايده ی مطلق باال ترين تضاد را درون خود دارد.»[83]

در فصل «ذهن مطلق» در پايان فلسفه ی ذهن، هگل پس از پرداختن به مفهوم همه خدا انگاری در فلسفه ی اسپينوزا
و همچنين موال نا، تأکيد می کند که فلسفه ی او برابر با همه خداانگاری نيست. اگرچه او اسپينوزا و موال نا را
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می ستايد، هدف فلسفه ی او دستيابی به جوهری مطلق نيست. مقوله ی جوهر در فلسفه ی اسپينوزا گويای مفهومی
است که تعينات بی شمار دارد اما خود منفيت ناپذير است. هگل برای تعريف پروژه ی فلسفی خود تأکيد می کند که

هدف او درک حقيقت نه به مثابه جوهر که به مثابه سوژه است[84] (اين عبارت در مقدمه ی پدیدارشناسی ذهن نيز
ذکر می شود). تقابل جوهر با سوژه در اين جا به اين معناست که حقيقت برای هگل نه يک ايده ی منفيت ناپذير که

ايده ای خودپو و در حال تحول است. ذهن مطلق در نهايت «ايده ای خودانديش»[85] است که به هيچ مطلقی محدود
نمی شود و همواره حامل انگيزه ی خودپويی است. «اين طبيعت امر واقع، يعنی مفهوم است که علت حرکت و

تکامل است، اما همين حرکت همانا عمل شناخت است.»[86]

به نظر می آيد که در اين فصل ها بحث های متعددی وجود دارد که بر مبنای آن بتوان منطق تماميت خواهی و
سلطه جويی را به زير سؤال کشيد. همچنين به نظر می آيد که ايده ی هگلی، دگربود و فرديت را محو نمی کند بلکه
همواره می کوشد تا آن را با کليه ی تعيناتش درک کند تا ايده ای غنی تر و متعين تر را بيافريند. اين مفهوم خود

می تواند مبنايی برای دموکراسی سوسياليستی باشد. در عين حال درک هگل از سوژه ی خودپو و خودانديش اگرچه
به تحوال ت در قلمرو انديشه محدود شده، با چشم انداز مارکس از فرديت آزاد يا نيروی انسان نه به عنوان وسيله که

به عنوان غايتی در خود بی شباهت نيست.

در نهايت خوانندگان بايد خود به آثار هگل رجوع کنند و ادعاهای هيوديس را بر مبنای درکی عميق از اين آثار
ارزيابی کنند. بحث در اين زمينه باز است و بسيار ضروريست.

نتيجه گيری

اثر جديد هيوديس با ارزيابی و بازانديشی بخش اعظم آثار مارکس از سال های 1837 تا 1881 نشان می دهد که
مارکس مفاهيم و پيشنهادهايی حياتی برای نسل های بعدی به جای گذاشته تا بتوانند بديلی منسجم در برابر

سرمايه داری بپرورانند. چشم انداز مارکس ژرف و نيازمند فرايندهای عينی، ذهنی و هماهنگی هايی بسيار در سطح
جهانی بوده است. در عين حال درک او از بديل سرمايه داری فرسنگ ها با آن رژيم های تماميت خواهی که تحت نام

مارکس در شوروی و چين و ديگر کشورهای کمونيست قرن بيستم حکم می راندند فاصله داشت.

بنا بر ارزيابی هيوديس، مارکس سعی داشت تا مبنايی برای وحدت جديدی بين عينيت و ذهنيت ايجاد کند. او منطق
سرمايه را چون يک منطق خودمختار در کتاب سرمایه به دقت تحليل کرد و درعين حال همواره به دنبال آغازهای
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جديدی بود که مبارزات خودانگيخته ی انسان ها برای فراتر بردن چشم انداز رهايی ارائه می کرد. پرداختن به ايده ی
آزادی مستتر در اين مبارزات خودجوش به اين معنی نبود که او نقش خود را به بازگويی اين مبارزات محدود کند.
او همواره در حال تحليل، نظريه پردازی، بازانديشی تاريخ و فلسفه، ارائه ی مفاهيم نو و چشم اندازی تحول پذير در

مورد حال و آينده بود.

مطالعه و بحث پيرامون اثر برجسته هيوديس می تواند آغاز خوبی برای همه ی کسانی باشد که از نظام سرمايه داری
رنج می برند و مايل به تکرار تجربيات تلخ کشورهای کمونيست قرن بيستم نيز نيستند.

فريدا آفاری
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