
	

	

 و تقسیم اجتماعی مرگ 19-پَستی، کوویدمستور:  زندگی

یک شئ «نویسد که نوع انسان می ی اخالقیاتبنیان مابعدالطبیعهکانت در اثر خویش با عنوان 

 هااستفاده کرد، بلکه باید در تمام کنش نیست، بنابراین چیزی نیست که صرفاً از آن همچون وسیله
طوالنی از تفکر بورژوایی، سیری راستا با همکانت، ». نفسه پنداشته شودی غایت فیمثابههمواره به

این در حالی است که اساساً چنین چیزی تحت عنوان بخشد. ) اولویت میماهوبهانسانی (زندگی به 

 بودگیِ خود وجود ندارد.زندگیدر زندگی وجود ندارد: » ماهوبهزندگی «

در اینکه یک موجود  –شود دقیقاً و اساساً شامل این می«کند، گونه که انگلس بیان می، آنزندگی

عبارت  زندگی). دورینگآنتی» (زمان] چیزی دیگرهر لحظه خودش است و، با این همه، [هم

همچنین تضادی است  زندگیبنابراین، « .زندگیموجود زنده با شرایط مادّی است از اندرکنش 

سازد؛ و به آغازد و خود را منحل میکه در خودِ چیزها و فرایندها وجود دارد و دائماً خود را می

به  1(انگلس).» شودرسد و مرگ وارد مینیز به پایان می زندگیمجرّد اینکه تضاد از میان رفت، 
 همواره چیزی غیر از خودش است. زندگیبیان دیگر، 

ی واسطهانسان، به کمک آن، به«گردد، فرایندی که انسانی توسط تولید اجتماعی پایدار می زندگی
» کنداش میگری کرده، تنظیم و ادارهکار بین خود و طبیعت را میانجیوهایش، سازکنش

خویش از طریق کار، خودشان را نیز،  زندگیبا تولید شرایط  هاانسان). سرمایه(مارکس، جلد یکم 

» معنا(ها)یی«جمله تصورات و اَعمال انسانی، منکنند (مارکس). تولید می» گونه«ی یک مثابهبه
آنان توسط «شوند؛ آنگاه که نحوی فعاالنه توسط مردم ایجاد میبهبخشند، می» زندگی«که آنان به 

ها، ها، تا دورترین شکلو دادوستد متناظر با آنی معیّن نیروهای تولیدی، شکل خاصّی از توسعه

ای از وجود انسانی است شیوه زندگی). ایدئولوژی آلمانی(مارکس و انگلس، » گردندمشروط می

 یافته داریم.صرفاً زندگی تاریخاً تعیّن –شرایط اولیه وابسته است این به تنها که 

از خوراک گرفته تا  –ها وابسته است انسانی بدان زندگیای که فرایندهای مادّیدر جوامع طبقاتی، 

ودفن کفنها و ها، اتوبوستاپکننده، از آب پاکیزه و مسکن گرفته تا لپهای محافظتماسک

شرایط تولیدشان در دست تولیدکنندگان شوند که ای تولید میتحت روابط مادّی –مردگان 

دهند که ای انجام مینشدهکار اضافی پرداخت ،واسطهبی واسطه نیست. بلکه این تولیدکنندگانِبی

 شود.اش توسط مالکان ابزارهای تولید انباشت میبخش اضافه

در آن برخی (که صاحب شرایط تولیدند) دیگران را که  اندروابط طبقاتی همانا روابط مالکیت

 کار استثمارشده. –کنند برایشان کار کنند مجبور می
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از تولیدکنندگان مستقیم بیرون نشده ی پرداختخاصّی که در آن کار اضافهی اقتصادیِ شیوه«

تیال و بندگی است؛ چیزی که مستقیماً از دل خود تولید اسی رابطهی کنندهشود، تعیینکشیده می

اجتماع کلّ ساختمان گذارد. کننده، بر آن اثر میی عاملی تعیینمثابهد و متقابالً، بهآیبیرون می

طریق بیرون آمده بدیناقتصادی که از دل روابط بالفعل تولید، و نتیجتاً شکل سیاسیِ خاصّ آن، 

های که در خصلت –ی اقتصادیِ مشابه یک زیربنااین، اما، مانع آن نیست که استوار گشته است. 

پایانی در سطح ظاهر به خود بگیرد. های بیهای و دگرگونیواریاسیون –اش مشابه است اساسی

شمار شرایط تجربی متفاوت، شرایط طبیعی، روابط نژادی، اثرات ی بیهای نتیجهاین دگرگونی

 ).سرمایه(مارکس، جلد سوم  »کند و چیزهای دیگر استای که از بیرون عمل میتاریخی

ی تقسیم شدن اجتماعی و نحوهمبتنی است بر تولید ماهو) انسانی (به زندگیبه عبارت دیگر، 

 ی اجتماعی.اضافه

پذیر دسترس زندگیتنها داری)، اند (مانند سرمایهآنجا که ابزار تولید تحت مالکیت خصوصی

و این ابتنا بر مبتنی بر ضرورت است.  زندگیگویند) باوران میزندگیرغم آنچه برگسون و دیگر (به
، اجبار خاموش مناسبات اقتصادی«زیرا سازد. بدل می انقیاددرآمدهبهزندگی را به چیزی  ضرورتْ

در » آزادی«ی جلوه). سرمایه(مارکس، جلد یکم » کنددار را بر کارگر تثبیت میی سرمایهسلطه

دارانه مرهون این واقعیت است که کارگران مجبور نیستند مستقیماً کار کنند (جز در جوامع سرمایه

» آزادی«در این ، نهایتاً، »آزادی«اما این بلکه آزادند تا کارفرمایان خویش را برگزینند. زندان)، 
که » ی زندگی ماشیوه« آزادیِگردد: یا در مقام کارگر استثمارشده زندگی کن یا بمیر. مستحیل می

برای اند باید برای حفاظت از آن آرزوی مرگ بکنند، به عبارت دیگر تنها یاد گرفتهکارگران 

های کارگران طریق، بر زندگیبر کار و، بدینای که آید؛ طبقهی مالک آزادی به حساب میطبقه

 راند.فرمان می

کارگر مزدی اجازه دارد برای «نویسد، طور که مارکس میشرایط مرگبار زندگی که در آن، همان

طور رایگان برای را به زمان مشخصییعنی، صرفاً تا جایی زندگی کند که  –بقای خویش کار بکند 

 زندگیبودگیِ خودِ زندگیاینک توسط تفکر بورژوایی به )، ی گوتانقد برنامه» (دار کار کندسرمایه
به نظر  زندگیبدون کار استثمارشده همچون غایت خودِ  زندگیفروکاسته شده است، اینکه 

 رسد.می

هایی برای درسرسد: نظر میهای زندگی سرمایه بیش از آن چیزی هستند که به باری، درس

 سرمایه. زندگیگسترش 



	

	

ها را به چالش انسان زندگیداری چگونه بار دیگر نشان داده است که سرمایهگیریِ جهانی یکهمه
کند که طریق افشا میتهی گشتن زندگی توسط سرمایه را بیش از هر چیز بدین 19-کوییدکشد. می

نیست، بلکه صِرفِ بقا داشتن  زندگیداری دیگر تحت لوای سرمایه زندگیدهد چطور نشان می

که توسط ) 1844های اقتصادی و فلسفی دستنوشتهاست (مارکس، » ای فیزیکیابژه«همچون 

 شود.گیرد و دور انداخته میی مالک مورد استفاده قرار میطبقه

گیری مخدوش ی همهپیرامون مسئلهدر گفتمان فرهنگی نحوی فعاالنه بهکه  زندگیواقعیت بنیادین 

میزان زمان کار اجتماعاً الزم برای تولید ابزار داری، بنا به ذات خویش، سرمایهگردید این است که 

کس گرسنه نباشد، هیچاهمیت فروکاسته است، حداقلی با این معیار که را به حداقلی کم زندگی

نکرده نباشد ... این در حالی نباشد، تحصیلمسکن نباشد، بدون غذا نباشد، بدون مراقبت بی

طور جهانی، این اجبار را به همگان سرایت داده است که یا کار کنید و کار است که همزمان، به

فارغ از ملیت، دین، سن، نژاد،  –تان را به سود کسی دیگر تبدیل کنید، یا بمیرید استثمارشده

 جنسیت، گرایش جنسی یا توانایی.

در پایدار ساختن سودآوری به هر قیمتی اولویت دارد، ی حاکمه این قضیه که منافع طبقهبا رو شدن 

ی های سود عدهشده تا نرخ بندینحوی سهمیهبهگیری در این همه زندگینه فقط ابزار 
های کارگران نیز، خود، در قالب های مالی تضمین گردد، بلکه زندگیاز الیگارش شماریانگشت

» کارگران ضروری«طنز تلخ اصطالح مقوالت دورانداختنی و دورنینداختنی تقسیم گردیده است. 
به اند. شده، بلکه برای مرگ هم برگزیدهزندگیاند که نه تنها برای ها کارگرانیاین است که این

باشد، آنان باید روزانه با امکان مرگ بقا داشته » مانی زندگیشیوه«عبارت دیگر، برای اینکه 

در موقعیتی قرار ترتیب، آنان بدینها از لحاظ اقتصادی مجبورند چنین کنند). مواجه شوند (آن

ترین گیرند که باید بر روی جان خود قمار کنند تا زندگی را ادامه دهند. در واقع، آنان برجستهمی

 هستند.دارانه تجلّیِ ناآزادیِ جوامع سرمایه

بیشتر از هر چیز دیگری به مرگی داری در سرمایه زندگیدهد چطور شرایط گیری نشان میاین همه

محتواییِ آزادی در جوامع همان بیگردد شدیداً آشکار میآنچه روزانه زنده شباهت دارد. 

ایدئولوژی برند. ها در آن به سر میهای انسانای است که تودهدارانه و شرایط واقعی ناآزادیسرمایه

انسانی چونان چیزی که  زندگیبخشی به با تقدسرا اجتماعی  زندگیبورژوایی این واقعیت بنیادین 

سازد، مخدوش می –تنهایی منشأ ارزش است زیرا نیروی کار انسانی به –نفسه ارزشمند است فی

قلمداد  زندگیهر چیزی که رژیم استخراج ارزش را تهدید کند همچون دشمن خودِ طوری که به

نفسه که انگار فیبه چیزی  زندگیطریق بدل کردن اجتماعی از  زندگیمخدوش کردن گردد. می

شناختی، شناختی، اخالقی، پزشکی، زیباییهای زیستچیزی مقدس است از طریق گفتمان

 –منداش زندگی-شرایط نارا از  زندگیای شکل گرفته است که همگی سیاسی، فلسفی و غیره



	

	

بر کارگر آزادیِ سرمایه که ناآزادی این  به هر جهت، کنند.واره میشئ –نفسه ی غایتی فیمثابهبه
ها اینیچه-طور که نو، آن»زندگی«گذاریِ گفتمانیِ ارزش کند، توسط بازارزشتحمیل می

کار مزدی هم در حالی که ، آنزندگیی مند کردن دوبارهزندگیرسد. گویند، به پایان نمیمی

وبویی رنگسپاری به قواعد سرمایه است، همراه با تنها تشدید تناجتماعی است،  زندگیهنجار 

زندگی را سپری کند؛ در حالی که » امید«با کند که مذهبی که به کارگرِ استثمارشده موعظه می

 دهد.تسکین میوجدان استثمارکننده را 

شناختی یا اگزیستانسیالِ ذهنی نیست؛ همچنین، شرطی وجودی یک الگوی هستیآزادی انسانی 

اعطای شکلی از غایت انسانی مقیّد است به انتخابِ یا کار یا مرگ،  زندگیوقتی هم نیست. 

فقط تا که رساند فقط به کسانی سود میای بیمارگون که نفسه به آن، چیزی نیست جز مضحکهفی

وضعیتی تاریخی است که تحت لوای آزادی انسانی  کنند.کار دیگران را استثمار اند که آنجا زنده

اجبار ای که در آن نظام اقتصادی شود.ی تولیدی حاصل مییافتهنوعی از روابط اجتماعیِ سازمان

ای برای بتواند پایهدشواری است، به زندگیدر مقام کارگران استثمارشونده، ضامن امکان به کار 

ای که در آن حقوق فردیِ ناظر بر مالکیت خصوصی مقدم است بر آزادی انسانی باشد. جامعه

شان از ها در خودِ وضعیت وجودیای است که در آن انساننیازهای اجتماعیِ آن جامعه، جامعه

ارگران تعلق ی کمحصوالت اجتماعی کار به جامعهای که در آن شوند، جامعهخود بیگانه می

برای اینکه د. نشوی مالکیت خصوصی انباشت میمنزلهطور خصوصی بهندارد، بلکه به

دارانه که جهان اجتماعی را به سرمایه زندگیآمیز این تضاد تخاصم –ازخودبیگانگی انسانی 

به  را از دور خارج کنیم –گونه برای وجود ی رقابتوضعیت جنگ همه علیه همه در مبارزه
در  )1844های اقتصادی و فلسفی دستنوشته(مارکس، » روندگیِ ایجابی از مالکیت خصوصیفرا«

بازگشت کامل انسان به خودش «ی تولیدی که بنیان ی تولید کمونیستی نیاز داریم، شیوهیک شیوه

بازگشتی که آگاهانه است و کلّ غنای رشد و  –همچون موجودی اجتماعی (یعنی انسان) است 

فقط هنگامی که روابط . )1844های اقتصادی و فلسفی دستنوشته» (گیردتحوالت پیشین را دربرمی

طور آگاهانه و جمعی در راستای نه تنها نیازهای بقا، بلکه در راستای تولید بنیان مادی اجتماعی به

سازماندهی شوند است که آزادی انسان به امکان بدل  –آزاد از اجبار اقتصادی  –زیستنِ آزادانه 

 گردد.می

حلّ واقعیِ  –... حلّ اصیل تعارض بین انسان و طبیعت و بین انسان و انسان است این کمونیسم «

یابی و خودتأییدگری، بین آزادی و ضرورت، بین فرد و ی بین وجود و ذات، بین عینیتمنازعه

(مارکس، » پندارد.حلّ این معما میحلّ معمای تاریخ است، و خود را نیز راهکمونیسم نوع. 
 )1844های اقتصادی و فلسفی دستنوشته



	

	

ای باید بفهمیم آنچه باید تغییر کند همانا آزادی موهومیِ برای متحقق ساختن چنین آزادیِ واقعی

آغاز  زندگیی عنوان پایهدر جوامع طبقاتی است، تغییری که با پذیرش روابط طبقاتی به زندگی

مارکسیستی را  در چارچوبضرورت اندیشیدن «طریق است که کارگران شود، زیرا تنها بدینمی

 »)دموکراسیو سوسیال بالنکیسم«(لوکزامبورگ، » آموزندمی

آنچه ی در کار نیست. ازندگیبیرون از روابط طبقاتی، بدون الغای روابط مالکیت خصوصی، هیچ 

، فرهنگ، طبیعت، ملیت، خانواده، عقل، اخالقیات، زندگی –شود بیرون از طبقه گذاشته می

صرفاً ظاهر آزادی و رهابودن از طبقه را دارد، ای است که خود محصول طبقه –ایمان، عشق و ... 

خود  زندگیشان را صرف غنابخشی به یزندگانرژی کارگران اند، زیرا زیرا کارگران ازخودبیگانه

اند) هزینه یافتهی تشخصتر شدن مالکان (که صرفاً سرمایهکنند، بلکه آن را در راه غنینمی

شده توسط ها برای نفی شرایطِ ضروریِ تحمیلنیازهای انساناگر کار معطوف به برآوردن کنند. می

ها وضعیتی را خاتمه ندهند که در آن اگر انسانای در کار نخواهد بود. سرمایه نباشد، هیچ آزادی
مسئله این ی هم در کار نخواهد بود. ازندگیبدل شده است، هیچ ای متحرک به مرده زندگی

ی ها باید قادر باشند منطق سبعانهرا تخیل کنند. بلکه، آن» اشتراکیّت«ها بتوانند نیست که آدم
رسالت تاریخی این نیست که صرفاً طبقه را به رسمیت ی طبقاتی را بپذیرند. القصه، مبارزه

ی عیناً منطق سازندهتوانیم طبقه را نادیده بگیریم؟)، بلکه باید طبقه را بشناسیم (اصالً چطور می
بخشی به این وضعیت مشارکت خاتمهوسیله در مبارزه برای دارانه تلقی کنیم و بدینسرمایه زندگی

 ای را به وجود آوریم.ی کمونیستیِ جهانیورزیم و جامعه
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