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 مارکس، فایده و حق

 

 مایکل گرین

 پرستزهیر باقری نوع

 

کند. ، مارکس اصول جوامع کمونیستی و سوسیالیستی را ترسیم می«نقد برنامه گوتا»در  مقدمه نویسنده:

( نیاز برای گذار از ۲( اصول جامعه سوسیالیستی ۱با  شماری در رابطههای بیطرح مختصر او پرسش

( اصول جامعه کمونیستی باقی گذاشته است. در رابطه با پرسش آخر، نویسندگان ۳سوسیالیسم به کمونیسم و 

های متفاوت را به عنوان ارزش اصلی در جامعه کمونیستی مورد بررسی ای از ارزشها یا مجموعهارزش ،متفاوت

 لوها را از اصچگونه این ارزش مارکس کنندنمی ها مشخصنویسندهال هیچ یک از این اند. با این حقرار داده

وسیالیسم س گیرد. آنچه مورد نیاز است بازسازی استداللی است که معنای اصولجامعه کمونیستی برمی اولیه در

نه ابررسی نقاد با نشان دادن اینکه چگونه سازد. هدف من ایجاد فهمی از این اصول است،یا کمونیسم را روشن 

  .شودموجب پرورش دیدگاه مارکس می گرامحور و فایدههای حقاخالق

 اخالق به مثابه فایده

د از اصل بخواهکه به این دلیل که هر کسی  داشت نقدهای تند و تیزیگرایی بنتامی فایده نسبت به مارکس

ته در هر طبیعت بشر تغییریاف ست باید به بررسی طبیعت بشر به طور کلی و سپس بهنخ» فایده بهره ببرد

دار انگلیسی را، به عنوان انسان عادی دار مدرن، به طور خاص مغازهمغازه»(. بنتام ۱« )بپردازد دوره تاریخی

 –جامعه  یک یا انسان، یک چه حیوان، یک چه –هر کلِ ارگانیکی غایت مارکس،  ( از نظر۲« )گزیندبرمی

د یازمننشود مطرح میآن در  ی کهفایده این است که مدل طبیعت بشربه بنتام نگرش  مشکل. است خود حفظ

 توان بانیست. این نکته را می کند و از این رو اصال حفظ  خودخود است که خود را خفه می نوعی حفاظت از

 مندی متوجه شد.فایده بررسی دوگونه از

، یدران مو. در چنیچنین توانی داشته باشد، اگر کسی مفید باشد تواندمیحین عصرانه خوردن ن آواز خواند

 کنم. از طرفاز آن برای تولید چیزی مجزا از عمل خودم استفاده  متوانکه می مفید بودن چیزی از این رو است

مفید باشد. این  های شخصهبود تواناییتواند برای بخواننده اپرا می ی با نظارتآموزش دیگر، جلسات آواز

ای از های خود مفید است در عین حالی که نمونهای برای تکامل بخشیدن به تواناییفعالیت به عنوان وسیله
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. تی، پارادایم نخست فایده اسگرای. زیربنای فایدهتالش دارد آن را به خوبی بیاموزد فعالیتی است که شخصی

های ( و توانایی۳« )ودشان را داشته باشندنای مختص خبایست معنمی»های شخص در این دیدگاه توانایی

(. در ۴« )ی خودانگیختهو نه به عنوان فعالیت ، نه به خودیِ خودبرای شخص معتبر باشند»بایست می شخص

(. کسی که ۵« )شودهدفِ واقعی و رابطه سومی است که رابطه فایده نامیده می استتار» ی فردهاعوض، توانایی

 «اموال»خود را برای به دست آوردن ی هاتواناییکه کند داری عمل میپذیرد مانند مغازهاین دیدگاه را می

ه ک . افرادیفزونی بخشد ،که معموال لذت است را اندوخته خود بتواند گیرد، تابه کار می شمستقل از اعمال

 ( ۶«. )شوندقائل می عمل خودبین خود و گونه  سومی همیشه چیزِ»ند دار یدیدگاه چنین

اختارش را در ذهن خود معمار سکند این است: آنچه بدترین معمارها را از بهترین زنبورها متمایز می

 (۷پیش از آنکه آن را در واقعیت بسازد. ) سازدمی

صرفا به عنوان وسیله برای معاوضه  های انسانی افرادین است که تواناییدر مورد فایده ا دارمشکل دیدگاه مغازه

 شود. های زیادی از لذت، رضایت یا فایده در نظر گرفته میبا واحد

خود را به نقش وسیله جایگاه »(. او ۸«. )کندها به عنوان وسیله رفتار میبا دیگر انسان»از این رو، هر فردی 

 تبدیل« یت بخشیدن به نیازهای خارج از خودای برای رضاصرفا به وسیله»(. کار او ۹«. )بخشدصرف تنزل می

( فعالیت ۱۱تبدیل کند. )« مفید بل فروش، یعنیقا»به که به او تعلق دارد  را چیزی (. فرد باید هر۱۰شود. )می

« روابط بیرونی فایده»انسانی بر اساس  (. قدرت۱۲ن تبدیل خواهد شد. )ای برای زنده ماندهر فردی به وسیله

(. ۱۳ند. )اکاالیی خارج از انسان رسیدن به ای برایهای انسان همیشه وسیلهشوند، یعنی تواناییگیری میاندازه

بیگانه  یمحصول به را که ت یا ظرفیت فرد وجود دارد که هر کاریتوقعی نسبت به قدر»، از نظر مارکس

 (.۱۴«. )رابطه فایده است این و –شود ای که توسط شرایط اجتماعی تعیین میرابطه ؛، انجام دهدبیانجامد

 نتوامی که هاییدارایی است، به عنوانای مبادله یشخص دارند ارزشخود های تنها اهمیت یا ارزشی که مهارت

 ،انجامدمستقل از عمل می نجیره رویدادهایی که به تولید شرایطیهای علت و معلولی در زبه عنوان رشته از آنها

لی به شکل علت و معلو ،یعنی انسان ،دسته مشخصی از امیال مشخصی رضایت برایمیزان  و این خود بهره برد

در ازای کمترین کنند تا جایی که ممکن است تالش می« عاقل»های آورد. از آنجایی که انسانبه ارمغان می

ارائه  آلایدهمابقی به عنوان حالتی »نظر رضایت(، مدست بیاورند )از ه خروجی ب )از نظر فعالیت( ممکنورودی 

است،  فعالیت برای افراد صرفا وسیله (. از آنجایی که۱۵« )شده است، که با آزادی و شادمانی یکسان است

ا سعی آنهقطعا دست بیاورند، چنین خواهند کرد. ه وسیله ب غایت خود را بدون به کار بردن این هرگاه بتوانند

ها بیابند. چنین افرادی به معنایی از این وسیله کارگرفتنبه کمتر کاهش هزینه و برای  هاییخواهند کرد راه

 انسانیت خود بیگانه خواهند شد. 

شدن ردرگیبرای  که انسانیت به دلیل ظرفیتش اخالق از تشخیص این امر عاجز خواهد بود چنین دیدگاهی به

صرفا وسیله در نظر گرفته شود، بلکه در عوض ارزش  با فعالیت خودانگیخته، حتی در مورد خود آدم، نباید
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ه شود کتنها زمانی عملی میمهم ای داشته باشد. این زش مبادلهبایست ارزشی فراتر از هر اردرونی دارد و می

، گیرند. از این روهر شخص، مورد قضاوت قرار  های انسانیِتوانایی بهبودمندی اعمال در تناسب با غایتِ فایده

 ر مارکساز نظ

ها و نیروهای مولد ها، لذتبودن نیازها، ظرفیتجهانی درست فهمیده شود، چه چیزی به جز ثروتاگر 

عالوه  ،شودکامل چیرگی انسان بر نیروهای طبیعت، نیروهای آنچه طبیعت نامیده می است؟...رشد فرد

ورش پرفرضی به جز پیشهای خالق )انسان(، بدون هیچ بر طبیعت خود انسان؟ محاسبه کامل ظرفیت

انی مامی نیروهای انسسازد، یعنی، پرورش تتاریخی که پیشتر رخ داده، که این کلیت پیشرفت را می

 (.  ۱۶« )غایت درون خود به عنوان

( چرا که ۱کند از نظر میلر، مارکس، استفاده بنتام از لذت به عنوان یک استاندارد را به دو دلیل اصلی نقد می

بین  فرد باید ،پیش از تعیین خیرِ خود( به این دلیل که ۲کاهد و نسانی را به یک نوع فرومیهمه روابط ا

( همانطور ۱۷کند. ) بررسی و ارزیابیرا  آنها و ای متفاوتی که توانایی انجامشان را دارد تمایز قائل شدههفعالیت

ند ادعا تواکه گفته شد، آنچه باید اثبات شود به عنوان امری صادق فرض گرفته شده است. یک فایده گرا می

ت. در و ارزیابی کرده اسهای متفاوت را تمایز بخشیده، بررسی فعالیت ،تعیین خیر یک شخصپیش از کند که 

همین است. عالوه بر این، او همه  ،خیر خود تعیین لذت به عنوان استانداردی برای تعیین ینکتهی همه واقع،

 ای است که در آن افزایش رضایت معنادار است.ا که تنها نوع رابطهکاهد چرروابط انسانی را به یک نوع فرو می

 . تر استموید استداللی مستحکمهرچند نکته مارکس 

یا  ،متمایز است نات به واسطه تالش آگاهانه و هدفمندشکه انسان از دیگر حیوا را این واقعیت گرایانفایده

ه یه آنها این است ککه همه هدف نظر چرا. ند. اگر نفی کنند، موضع آنها انسجام نداردکنکنند یا نمینفی می

، هنجاری ارائه عنیفراهم کنند که به وسیله آن شخصی بتواند تصمیم بگیرد چه کند، ی ایگیریفرآیند تصمیم

کنند که بر اساس فهم آن هر شخصی باید آگاهانه عمل کند. از این رو، محتوای نظریه با هدف آن در تعارض 

، که دیدگاه آنها به این دلیل استشان عدم انسجاماین تمایز را بپذیرند،  برد. اگرآن را زیر سوال می است و

به حداقل برسانند و محدود کنند. این بار هدف نظریه با  بشرکند انسانیت را به اسم خیرِ را ملزم می ایشان

ز امیال ای ابه انسان صرفا به عنوان دسته مادامی که برد.سوال می محتوای آن در تعارض است و آن را زیر

 گاهانهعمل آ بایستمی د(دهنانجام می یعنی، رضایت و لذت بنگرند )که این کار را با فروکاهش خیر به مصرف

مادامی  .. در عوض، قویترین میل باید آغازگر رفتار باشدبر مبنای هنجارهای شناخته شده را نفی کنند انسان

یست باشود، میشوند هدایت میکه از نظر آنها رفتار انسان توسط هنجارهایی که آگاهانه به رسمیت شناخته می

کننده آنها درباره انسان به عنوان مصرفانکار کنند. دیدگاه  ای از امیال است،دسته این ایده را که انسان صرفا

 با دیدگاه آنها درباره انسان به عنوان تولیدکننده در تعارض است. 

ر و اینکه از نظ ی اساسی از نظریه اخالق مارکس استهای ابزاری بخشکه توجیه کندگیلبرت استدالل می

ا ر )رنج گسترده انسان( های تولیدی انسان( وسیلهخص، غایت )بسط ظرفیتدر شرایط تاریخی مش»مارکس 
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 هانشان داده، این واقعیت که مارکس به پیامد (Brenkert) (. ولی همانطور که برنکرت۱۸« )کند.توجیه می

 دلخواه بودنچراییِ هایی برای نشان دادن دهد که او از چنین استداللشود، ضرورتا نشان نمیمتوسل می

 هنگامی، (Gewirth) (. البته با قرض گرفتن برخی تمایزها از گویرث۱۹برد. )ره میاز زندگی،  به ی خاصشکل

 از توجیه ابزاریِ  شکلتوانیم سه مشخص کنیم، می ،که به خودی خود دلخواه استای را ندگیکه گونه ز

گویند به ما می ایستا یا پویا باشد. اصول ابزاری پویا تواندتوجیه ابزاری می(. ۲۰شناسایی کنیم. ) شده راکاربردهبه

ابل ق ،ود دلخواه استای از زندگی که به خودی خرر کردن شرایطی برویم که تحت آن شرایط گونهبه سمت مق

امر ین . افراهم کنیمرا عدالت کمونیستی  نیروهای تولید، باید تالش کرد شرایط شود. در رابطه با زیستن

 این نیروهاست. در رابطه با روابط تولید، باید تالش کرد روابط جدید تولید را که با نیروهای مستلزم پرورش

و عمل سیاسی برای کنار گذاشتن روابط تولید  ه آگاهی عموم رساندب، ندسازگار نوین تولید پدیدارشونده

چاره کردن  . اصول ابزاری ایستا معطوف بهصورت پذیرد ،کندرا محدود مینظم جدید  منسوخی که

ه ک دهدهنگامی رخ می این پدیده ؛خیزندها برمیارزش« یدیالکتیک وارونگی»هایی است که از عدالتیبی

هر  مانند و در این حالتاز رده خارج محصور باقی می سیستم روابط تولیدِ نیروهای جدید تولید در حیطه

در این سیستم، ( ۲۱شود. )نابرابری تبدیل می شود، به عنوان مثال، برابری بهارزشی به ضد خودش تبدیل می

کنند و می را کنترل یه این وارونگی دیالکتیت. آنهایی کوجود دارد کنندگان نیزب مالکیتسلب مالکیت از سل

ند کرد دریافت خواه، هستند قشمستح را کنند آنچهمی از این دیالکتیک وارونه منفعتی بدون استحقاق کسب

 . رفت خواهند بین از آنها بر کنترل و منافع این –

ای پرورش نیروه توان متوجه اشتباه این پندار شد که، میی که این تمایزها به رسمیت شناخته شوندهنگام

ر دهد که دای از پیشرفت جامعه رخ میکند. این رنج در مرحلهداری را توجیه میرنج انسانی در سرمایه ،تولید

به  – دنیروهای تولی از د آن در تعارض هستند. رنج ناشی از روابط تولید است وآن نیروهای تولید با روابط تولی

عارضی ت پذیرفتن  پیشرفت نیروهای تولید به عنوان یک خوبِ ابزاری ،بنابراین. دشونمی ناشی – خودی خود

 ینعدر .کند ودی خود دلخواه است را فراهممادامی که شرایطی برای گونه ای از زندگی که به خ کندایجاد نمی

یط کنند که در شرارا بازنمایی می ای از زندگیچرا که گونه ندولید به خودی خود بدروابط ت تشخیص اینکه

  .اندنامطلوب و بنابراین به خودی خود اندرانهکننده و استثمارگجدید تاریخی ازخودبیگانه

 

 اخالق به عنوان حق

 ار است که اخالق یدیدگاه ،کنداخالقی که مارکس در نقد برنامه گوتا بیش از دیگر نظرات نقد می نظریه

در مورد حق دارد و نشان دادن پیشرفت دیالکتیک  که مارکس کردن مفروضاتی. با مطرح داندحق می مسئله

اد شود، نشان خواهم دمیگرفته  داری، از طریق سوسیالیسم به کمونیسم  که توسط مارکس به کاراز سرمایه

 آورد. دست میه چگونه اصل جامعه کمونیستی خود را ب مارکس

http://www.salekenisti.com/


www.salekenisti.com  

5 
 

تواند شامل به کارگیری تنها می حق به واسطه ماهیتش»کند نوان میدر رابطه با ماهیت حق، مارکس ع

داشته است. آنطور که  قدمتی طوالنی فلسفی با عدالت ، در مواجهه( این اصل۲۲« )برابر شوداستانداردی 

طور که اغلب با عباراتی (، و آن۲۳رفتار کرد ) همانند برابرهای برابر باید کند، با انسانمی سطو آن را بیانار

(. ولی شرایط اعمال این اصل ۲۴«. )مشابه رفتار کرد های مشابه باید به شکلیبا انسان»شود، می مدرن بیان

ه برابر یا نابرابر در نظر گرفتبراساس آن، منظری که افراد باید  بایستمی ، چرا کهاین اصل ذکر نشدهخود در 

ند، افراد از ک. بنابراین، این پرسش بدین شکل تغییر میاین اصل شکل بگیردمحتوای مشخص شود تا  شوند

 شوند؟چه منظری برابر یا نابرابر در نظر گرفته می

اری، اصل دترین طرفداران سرمایهصریحداری شروع کنیم. به قول یکی از بگذارید با بررسی اصل جامعه سرمایه

 ،کنندمی تولید تحت مالکیتش آنچه او و ابزار به هر کسی متناسب با» این است داریتوزیع در سیستم سرمایه

شان، تحت تملک شوند که خودشان و ابزاررفته میر گ، برابرها زمانی به عنوان برابر در نظ(. از این رو۲۵« )برسد

ه مالکش که خودشان و ابزاری ک شوندبرابر در نظر گرفته میبه عنوان نا ، زمانیبه اندازه برابر تولید کند. نابرابرها

 ند. نکهستند به اندازه نابرابر تولید 

 هنگی تحت تاثیر آنجامعه و پیشرفت فرتواند فراتر از ساختار اقتصادی حق هیچگاه نمی»گوید مارکس می

 ،کشاورزان جنتلمن درست باشد شرایط ملت که باالتر به آن اشاره شد شاید پیرامون(. اصل توزیع ۲۶«. )باشد

وتی ، هر تفاآن حالتدر زرع و خاک حاصلخیز داشته باشند. به کشت و افرادی که کم و بیش دسترسی برابر 

اقتصاد (. ولی، ۲۷آن فرد خواهد بود. )خواهد بود چرا که صرفا ناشی از تالش تولیدی  بر اساس استحقاق

دارای داری، از نظر مارکس، شرایط الزم برای به کارگیری این اصل را ندارد، چرا که برخی پیچیده سرمایه

  .، در حالی که دیگران چنین نیستندای بوده و مالک ابزار تولیدندویژه جایگاه اجتماعی

جایگاهی  هب کهبل در تولید نیاز است، مطلقا شخصی یجایگاه دار بودن، نه فقط بهبرای سرمایه» از نظر مارکس

تور به کار دارد، برای دس ر، به خاطر این واقعیت که سرمایهداسرمایه( ۲۸«. )استنیز نیاز اجتماعی در تولید 

 کند تا چیزیدار صرفا این امکان را برای کارگران فراهم میسرمایه توان عملی کردن نیروی کار را دارد. هرچند

. با این حال، بخشی از ارزشی (۲۹ارزشمند تولید کنند. ولی این به خودی خود تولید چیزی ارزشمند نیست )

ند تها هسطر این واقعیت که آنها مالک شرکتصرفا به خا ،رسددار میسرمایه آید بهدست میه که از محصول ب

واسطه  داران صرفا به. بنابراین، سرمایهت دارندو نه به این خاطر که در کاری که تولید کننده ارزش باشد مشارک

ا کار خود که ب را ران و محصوالتییگکه به آنها قدرت استیال بر کار د کنندای سود کسب میسیستم اجتماعی

ت و اس محورمدعاهای حق تعیینباط به اخالق مبنای ارت. از آنجایی که این بررسی بیدهدکنند میمی تولید

های دلبخواهی به تفاوت محورها، مدعای حقو بی توجهی به این تفاوت هااز آنجایی که با انتزاع از این تفاوت

حق نابرابری، در » به محورادعای حق بگوییم توانیم همراه با مارکسشود، میمیوابسته اخالقی بین افراد 

(. به طور مشخص، حق هر شخص به کارکرد جایگاه اجتماعی هر شخص تبدیل ۳۰. )شودتبدیل می «محتوا

 شود. می
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 شودبا مالکیت اجتماعی باعث بروز آن می پیچیده داریسرمایه مارکس، نظر از که –پیوند زدن تولید اجتماعی 

ند پیچیده تولید به یکدیگر وابسته هستکند. افراد به عنوان اعضای یک سیستم منظم می حل را مسئله این –

و همچنین از این جهت که همه آنها دسترسی مستقیم به ابزار تولید دارند و همگی در برنامه ریزی و به 

. از آنجایی که طبقات به معنایی که مراد مارکس بود، از اندلمستق ،کنندکارگیری این ابزار تولید مشارکت می

 به هر» او نیست. بنابراین، اصلهر شخص دیگر کارکرد جایگاه اجتماعی  محورحقبین خواهند رفت، مدعای 

ا آنچه به هر کسی متناسب ب»اصل  به« برسد ،کنندتولید میتحت مالکیتش  کسی متناسب با آنچه او و ابزار

ر عاملی دیگ تبدیل خواهد شد. مزایایی که تماما در وضعیت اجتماعی متفاوت ریشه دارند« برسد ،کندتولید می

از آنکه  پس – فرد تولید کننده»در عوض هر کسی چیست نخواهند بود.  برای تعیین اینکه مدعای حق

(. به ۳۱«. )از جامعه پس خواهد گرفتدهد به جامعه میرا  آنچه دقیقا – ها کم شوند، مثال استهالککسری

ارز نه تا شخص گمان کند که معاوضه چیزهای هم شود،جای اینکه کاال با کال معاوضه شود، کار معاوضه می

که  ، برابرها هنگامیدر چنین حالتیموارد نیز چنین است.  ل میانگین برقرار است که در تک تکتنها به شک

در کار  . ادعای حق هر شخصنابرابرند ،کنندوقتی به شکل نابرابر کار می و نابرابرها برابرند، کنندبرابر کار می

  عنوان یک کارگر بنیان نهاده خواهد شد.او به 

کند می مانند اشتباهکار مزدی و تولید کاال باقی می با گفتن اینکه در سوسیالیسم (Aveneri) بنابراین، آونری

است، او متوجه این مسئله نیست که  (Moore) یابد حق با مور( و هرچند در اینکه استثمار پایان می۳۲)

دار، نقش اجتماعی کارگر مزدی (. با از بین رفتن نقش اجتماعی سرمایه۳۳اهد کرد. )ماهیت معاوضه تغییر خو

و بنابراین برای او ارزش افزوده تولید کند از بین خواهد  که مجبور است برای دیگری کار کندبه عنوان کسی 

دهد. اول می را تغییر کنند. این همچنین ماهیت تبادلرفت. افراد در سوسیالیسم با یکدیگر تولید را تعیین می

رچند محصوالت اشتراکی است. دوم، ه هااینکه ابزار تولید قابل مبادله نخواهند بود چرا که مالکیت آن

یگری توان با چیز درا می چیزکه یک  مانند، دیگر تصور بر این نیستکنندگان قابل معاوضه باقی میمصرف

بلکه کار است. تبادل، معاوضه میزان مشخصی از کار  ندنیست هاشود ابژهمبادله کرد. آنچه در اصل معاوضه می

نها زمانی تمن از یک شکل به شکلی دیگر از طریق تبادل کار من با میزان برابر از کار دیگری است. محصوالت 

باشند. بنابراین، منبع اصلی ارزش، که برای مارکس فعالیت داشته زمان کار مشخصی  که نشان از نداقابل مبادله

نوان منبع ارزش پذیرفته خواهد شد. با تشخیص آگاهانه کار به عنوان منبع ارزش، تولیدی است، آگاهانه به ع

دیگر کامال از خودبیگانه شده نیست چرا که  ( معتقدندNell and O’Neillاونیل )و کار دیگر آنچنان که نل 

برای  ایبه عنوان وسیلهتنها با در نظر گرفتن کار  (. در عوض،۳۴«. )ندارای رسیدن به پاداشابزاری ب»صرفا 

ده ن کار انسانی برداشته شأبرای پذیرفتن ش های نخستگام ،رسیدن به همان میزان کار توسط شخصی دیگر

ارزش است.  خود و تعیین کننده درونهمچنین یک غایت  است. کار ابزار است ولی صرفا ابزار نیست. کار

نسانی خود و های اصرفا ابزاری انگاشتن تواناییبنابراین، اولین قدم برای از بین بردن از خودبیگانگی به معنای 

 برداشته شده است. دیگران، 

 جامعه سوسیالیستی ناکامل است.  هرچند،
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ند، یا کئه میاز نظر ذهنی و جسمی برتر است و بنابراین کار بیشتری در زمانی یکسان ارا ولی مردی

برای اینکه بتواند به عنوان یک معیار عمل کند، باید تری کار کند؛ و کار، تواند برای زمان طوالنیمی

تواند استاندارد اندازه گیری باشد. صورت، دیگر نمیمدت زمان یا شدت آن تعریف شود، در غیر این با

ر پذیرد چون هر کسی مثل هحقی نابرابر برای کاری نابرابر است. تفاوت طبقاتی را نمی برابراین حقِ 

بنابراین  پذیرد وهای نابرابر انسانی را میکس دیگری صرفا یک کارگر است: ولی به صورت ضمنی نعمت

 (۳۵) پذیرد.ظرفیت تولید را به عنوان امتیازی طبیعی می

امل شای که حق برابر بر اساس آن بنا نهاده شده است حق برابر از نظر محتوایی نابرابر است چرا که زمینه

 توسط عواملی که فراتر از کنترل آنهاست یعنی ؛گیردتعلق می که به شکل نابرابر به افراد خصوصیاتی است

برابری مدعای حق بر روی آن که کنند یای را فراهم مزمینه اخالق ارتباط بهبی دالیل .هاموهبت ژنتیکی آن

 حقی نابرابر است. فعالیت انسانی در زند در واقعجا می به عنوان حقی برابر خود را . بنابراین آنچهبنا شده است

 دفربه تعبیری شود. در عوض، باید متوجه بود که بررسی میوجود دارد  ای کهاع و جدا از روابط عینیانتز

 . شودبدنمند می طبیعی «ابزارهای»است که توسط برخی  فعالیتی

 هایا موهبتبایست تغییر کند تمی« کند برسدبه هر کسی متناسب با آنچه که تولید می»بنابراین، این اصل که 

توان آن را به عنوان زمان یا شدت کار محاسبه کرد. در واقع، تنها استانداردی نمی دیگرطبیعی را لحاظ کند و 

 بنایتواند مبنا نهاده نشده باشد می ارتباط به اخالقرا بپذیرد و بر مبنای مالحظات بیکه فردیت هر فردی 

 رادبه عنوان افابر بر توانند مدعای حق. تنها بر مبنای تالش است که افراد میابر در عمل و نظر باشدحقوق بر

کند صرفا توانایی تالش آگاهانه و هدفمند است. این فقط و ها را انسان میداشته باشند. خصوصیتی که انسان

از کنترل  شماری خارجتواند به عوامل بیکامال به خود فرد وابسته است، در حالی که جایگاه اجتماعی می

 تولید». چرا که آنچه یک فرد به عنوان یک فرد ندهای طبیعی چنین هستشخص وابسته باشد و موهبت

د کن(، بخشی از اصل باال که عنوان می، فعالیت خودانگیختهش اوست )خودفعالیمستقیما تال« کندمی

شود. از منظر درجات تبدیل می« تالش او به هر کسی متناسب با»به «  کندتولید می ومتناسب با آنچه ا»

 شود. می تبدیل« هایشبه هر کس با توجه به توانایی»به  عدادهای طبیعی،تالش به واسطه است متغیر محدودیت

تواند ، و این تنها تالش است که میهای خود یعنی بیشترین تالش خود را کردنکردن بر اساس تواناییکار 

بایست ند میکنش خود را میتماما از طریق فعالیت خود شخص تولید شود. هر تفاوتی بین افراد که بیشترین تال

به  اعی و طبیعی،های اجتمنظر گرفته شود. هر دوی این تفاوتنتیجه تفاوتهای شرایط اجتماعی و طبیعی در 

 . مدعای حق هر شخص ندارند تعیین لحاظ اخالقی ارتباطی با

یستند، ن چنین نمبنی بر اینکه برخی از کارگران طبیعتا پراستعداد هستند در حالی که دیگرا ،فرض مارکس

غیرمنصفانه است. همانطور  نشان دهد نابرابری درآمد آنچنان که مور مدعی است به این هدف بیان نشده که

به این منظور نیست ، ند در حالی که برخی مجرداتاهلکه اشاره مارکس به این واقعیت که برخی کارگران م

عدالت  (.۳۶کند. )درآمدهای برابر برای نیازهای نابرابر تولید می ،که نشان دهد عدالت سوسیالیستی
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 –ود شکه به خصوصیتی یک جانبه و ناقص از انسان معطوف میاست چرا  جانبهسوسیالیستی همچنان یک

د. شواعی در ارتباط با مشارکتی که دارد بررسی میانتز شکل به هایشتوانایی که کارگر عنوان به انسان یعنی،

ورد که مستحق آن نیست و نتیجه استعدادهای آمنافعی به دست می یفردشود ن، این استاندارد باعث میبنابرای

ه با فهمیدن اینک توانمی . این مشکل را تنهاها تالشی نکرده استدست آوردن آنه که برای ب اوست طبیعی

شود، حل کرد. گذشته از منافع و نسبت با هر فرد تعریف  استاندارد عمل کردن و پاداش گرفتن باید در

نیست همچنان در جامعه  هااجتماعی که کسی مستحق آن هایهای طبیعی، منافع و زحمتزحمت

د. یکی از نوجود دار داریجامعه سرمایه اعی، چرا که هنوز برخی از نهادهای اجتموجود دارندسوسیالیستی 

به زنان و  توان به این شکل از بین برد کهرا تنها میناحق های . این زحمتای استاین نهادها خانواده هسته

ه ب ندکنهای خود به جامعه خدمت میکه بر اساس توانایی را یجایگاه افراد مستقل تا فرصت داده شود کودکان

 ها را پرورش دهند. کنند تا بتوانند این تواناییدریافت  نیازشانو با توجه به  دست آورند

نظر دیگری ناکافی است، چرا که اعمال شخص ماز « کندتوجه به آنچه تولید می به هرکسی با»اصل باال 

اعمال شخص تا حدودی به شود. دیگر در نظر گرفته می هایای برای معاوضه با کارهمچنان به عنوان وسیله

 ،التوصحبه م ،از اعمال به کار برابر شود کهدر نظر گرفته میزنجیره علت و معلولی رویدادها  هایعنوان بخش

ید به تالش انسانی پذیرفته شود نبا ن ذاتیأ. ولی اگر قرار است ششودمنتهی می به رضایت یک نیاز یا خواسته

عنوان یک کاالی قابل مبادله در نظر گرفته شود، حتی اگر قرار است صرفا در ازای میزان مساوی کار مبادله 

مل کنار گذاشته شود. این امر به طور کا نیاز برآوردنِ عمل و مدل فایده گرایانه رابطه بین باید شود. در عوض، 

پذیرفته  «به هرکسی بر اساس تواناییش، برای هرکسی بر اساس نیازش»جدایی تولید و مصرف در این اصل  با

. «کار صرفا ابزاری برای زندگی نیست بلکه نیاز اصلی زندگی است»جامعه کمونیستی  شود. البته در این فازِمی

قرار داده است. بنابراین، آنچه برای تحقق  تن(. به عبارت دیگر، هر فردی هدف خود را تحقق خویش۳۷)

توان در نسبت با هر فرد و شود، و این را صرفا میخویشتن هر فردی نیاز است مفید در نظر گرفته می

 شهای خودیتفعال پرورشبرد پیشای برای فرد فقط وسیله طبیعی او تعیین کرد. فعالیت هر هایموهبت

 است. 

ر آن روابطی که فرد د استاندارد انتزاعی عدالت که روابط طبیعی و اجتماعی عینی را نادیده بگیرد، بنابراین،

رای افراد ب تواند بنیانی برای دکترین حق برابرنمی ،ساحتی انسان وابسته استبه توصیف تکو  وجود دارد

 شود، وحقوق به حقوق نابرابر تبدیل می ،های عینی، از نظر محتواییتاین تفاو گرفتنفراهم کند. با نادیده

 «پاداش»و استاندارد  تاندارد تولید. در عوض، اسنشات خواهند گرفت ارتباط به اخالقنابرابری از مالحظاتی بی

شد. وقتی باتر جامعه کمونیستی مناسب باشد( باید متناسب با فرد ن عبارت واقعا در فازهای پیشرفته)اگر ای

اند دارد. کسانی که تمام تالش خود را کرده کند آنگاه حقی برابر با تماممی، تواندکه می را کسی تمام تالشی

 توانند به عنوان ادعای حق خود، توقع آنچه برای تحقق فردی خود نیاز دارند،وقتی همه این کار را بکنند، می

 یکی در تناسب با پاداش دیگری است.  داشته باشند. تنها در آن صورت است که پاداش
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کند که کل رویکرد مارکس به عدالت کمونیستی اساسا انسجام ندارد. از طرفی، مارکس عنوان مور استدالل می

(، چرا که شامل ۳۸« )شودنداردی یکسان به موارد متفاوت میشامل به کارگیری استا»ها کند که تمام حقمی

های باریک حق محدودیت»شود. با این حال مارکس درباره پشت سر گذاشتن میبه کارگیری قواعد کلی 

رسد که او بر این باور است که حق کمونیستی بر مشکلی ( بنابراین، به نظر می۳۹گوید. )سخن می« بورژوایی

ه باید ک ای استکنم این نتیجهها است. ولی در زمینه این استدالل گمان نمیکند که ذاتی تمام حقغلبه می

همچنان دائما با »حقی که ( به ۴۰« )حق بورژوایی»حق چنین توصیف شده که از  . تکامله آن برسدب

افق محدود حق بورژوایی به طور کامل »( به شرایطی که در آن ۴۱« )شودبدنام می ییهای بورژوامحدودیت

 در اولین هااین ناکارآمدی»کند که ان میر رابطه با حق سوسیالیستی او عنو(. د۴۲) رسدمی «شودده میموپی

به چرا،  گوید(. بنابراین این حق ناکارآمد و ناقص است. او در ادامه می۴۳«. )فاز جامعه کمونیستی الجرم است

تواند فراتر از ساختار اقتصادی باشد، و در سوسیالیسم ساختار اقتصادی همچنان یمناه گاین دلیل که حق هیچ

در فازهای بعدی جامعه کمونیستی کند که چگونه نیافته است. او در ادامه توصیف میبه شکل کامل توسعه 

ین فاز کمونیستی از بدر  سخن این نیست که حق آمد. راه طبیعی تفسیر این فائقها بر این محدودیتباید 

 مانندکنند، ه ای تحقق پیداق به اندازه کافی تحقق پیدا خواهد کرد یا در شکل توسعه یافته، بلکه حرودمی

ای شوند، و به طور کامل در جامعههای حق برداشته میگوید محدودیتمی او رسد کهنظر مینیروهای تولید. به 

 ت که حق دیگر بر اساسکند. علت آن این اسکند تحقق پیدا میرا برآورده می کمونیستی که شرایط مرحله

اعد مارکس تنها قو. بنا نشده است «کارگر»یا  «کنندهمبادله »ها مانند ساحتی و ناقص انسانخصوصیات تک

مر ا است تمام قواعد را. مور از دیدن چگونگی ترکیب و نه آنچنان که مور مدعی کندچنینی را رد میکلی این

 . ماندینی در جامعه کمونیستی باز میو امر ع یجهان

دست آوردن چیزی به ه تغییر خواهد کرد. به جای ب ، تماماهمچنین در جامعه کمونیستی، ماهیت اکتساب

عنوان وسیله بنگرد  شود انسان خود را صرفا بهمی باعث که –گر گاه اجتماعی خود به عنوان مبادلهخاطر جای

هایی که در خود یدست خواهند آورد و فردیت خود را به خاطر توانایه اطر فردیت خود بها را به خابژه افراد –

ید در آن واحد تایید قدرتی اساسی درون من باشد. . بنابراین، اکتساب یک ابژه باکنندکسب می، انددادهپرورش 

 بایست قدرتی باشد که ضرورتا برای اکتساب آن ابژه مشخص الزم باشد.یعنی این قدرت می

ها عشق وانید تنتای انسانی باشد؛ آنگاه میاش با جهان رابطهسان باشد و رابطهفرض کنید که انسان ان

، باید از نظر ببرید خواهید از هنر لذترا با عشق و اعتماد را با اعتماد معاوضه کنید و غیره. اگر می

یگران د فردی باشید کهخواهید بر دیگران تاثیر بگذارید، باید هنری فردی آموزش دیده باشید: اگر می

. هر یک از روابط شما با انسان و طبیعت باید ابرازی مشخص آنهاست بخشالهام آورد و را به ذوق می

 (۴۴.« )مطابقت داشته باشد ، با زندگی شخصی واقعی شماابژه اراده شماباشد، که با 
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های قابل معاوضه به عنوان راهی که ابژه ،و به همراه آن پول ها از بین برودوصیت کاالیی ابژههنگامی که خص

رای ب توان عادالنه محق بود و از این رو فقط با انجام کار خاص مورد نیازآنگاه می از بین برود ،شوندتصاحب می

 را تصاحب کرد.  توان آن ابژهمی ،ابژه یخاص یگونه

یح و رباید از بین برود و چرا تف انجامدکند که چرا تقسیم کاری که به بردگی می تواند فهمی ایجادمیامر این 

باالتر جامعه کمونیستی نیاز است. برای اینکه مستحق وجود فیزیکی خود  به فرد در مراحلپرورش همه جان

برای  .ولید غذا و غیره انجام دهیمرزش، تو با وجود فیزیکی را ش مناسب برای استحقاق ایند تالباشیم، بای

برای  .که برای ساخت خانه الزم است خصوصه ب کنیم، تالشی اینکه مستحق محل سکونت باشیم باید تالش

 در مورد، هر در. غیره و – ای تولید لباس الزم استکه بر کرد، تالشی تالش ستحق لباس باشیم بایداینکه م

 ندک مشارکت تولید فرآیندهای این از یک هر در خود های توانایی با متناسب باید فرد هر کمونیستی جامعه

ز طریق مبادله وجود نخواهد داشت، که استحق هر یک از محصوالت فوق باشد. در این مرحله اکتساب م تا

ن که ها، آنچناتبعیت کنند. همه این نقش از آن های اجتماعی است که افراد بایدوابسته به سیستمی از نقش

 (.۴۵کند، از بین خواهند رفت. )کوهن به درستی عنوان می

را برای همه معتبر  هاارزش آن یکسان دارند که هایو تجربه های یکسانارزش که افراد هنگامی عالوه بر این،

ولی تا جایی که فرد برای تمام عمر خود به قلمرویی از  به معنای کامل عضوی از اجتماع هستند. ،سازندمی

های متفاوتی وجود دارد، اجتماعی از تجارب مشترک تحقق فعالیت ضرورتاکه  شود در حالیفعالیت متصل می

نخواهد یافت. محتوای حق باید متناسب با شکل تولید تعیین شود. با پرورش همه جانبه روش تولید، تجارب 

هر یک دهد در جانبه فرد که به هر کس اجازه میهمهزندگی ضرورتا متفاوتی بروز خواهد کرد؛ تنها پرورش 

 (.۴۶. )بیانجامد انسان و به برقراری حس اجتماع تواند به مالکیتتجربه مشارکت کند می اشکال از این

غلط است.  آزادی ناهمخوان است به شکل مضاعفبا  ( که کمونیسم به شکل مضاعفLessnoffر لسنوف )نظ

 د،اشب ههای فرد جامعتواناییه مالک اوست، و اگر مالک کند که فرد یا مالک خود است یا جامعاو استدالل می

نی عاند، یفرضی یکسان بنا نهاده شدهاس پیش(. هر دو جایگزین بر اس۴۷) .فرد را مجبور به کار کردن کردباید 

رفتار کرد که باید در تجارت معاوضه شوند(. کمونیسم  یبایست با آنها مانند مایملکمیها مالک دارند )توانایی

های فرد دیگر صرفا به عنوان وسیله یا در چنین سیستمی فعالیت برد، چرا کهسوال میها را زیر این جایگزین

شود. همچنین استدالل لسنوف بر مبنای این واقعیت که توزیع بر مبنای نیاز با مایملک در نظر گرفته نمی

ر آن تبادلی ای که د(. در جامعه۴۸نیز نامناسب است. ) ،است دی قابل جمع نیست چرا که اصلی قالبیآزا

اورد، بدست بیهای خود متناسب با تواناییصی باید سهم خود را با تالش هر شخ در آن د بلکهگیرصورت نمی

نترل ک»ی تالش خود بر پایه ادعای حق عالوه بر این، قرار گرفتن کند.را دچار اختالل  هاتواند قالبتبادل نمی

دهد از طریق اعمال خود چگونگی اجازه می چرا که به آنهادهد، را بر زندگی و ثروت خود افزایش می افراد
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آزادی به معنای کنترل بر زندگی خود خواهد  (. این۴۹« )واکنش دیگران نسبت به خودشان را تعیین کنند.

 .      بود
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