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تر دف« به كتاب مشهور الورنس كرادر» درآمد«از »: نقد« توضيح
هاي  برداري گزيده اي است از ، كه مجموعه»شناسي ماركس قومهاي  يادداشت

تاكنون  ،شناسي گرِ قلمرو انسان شناختيِ چهار پژوهش ماركس از متون قوم
و  انمورگي  دربارهي دوم  و پاره») مقدمه(«ي نخست  ي پاره ترجمه

  ايم. كتاب را عرضه كرده ي آلماني ترجمهمقدمه به 

، شامل سه فصل است. فصل Hanserنشرِ  ،ي آلماني كتاب كرادر ترجمه
ي  مشهور كرادر است. فصل دوم، به مقايسه» درآمد«ي  نخست، دربرگيرنده

زير عنوان  پردازد و فصل سوم، شناختيِ ماركس و انگلس مي آثار قوم
هاي كرادر  ي ديدگاه ندهدربرگير» ي جامعه گي و انتزاع در نظريهچيزگون«

داري و ايدئولوژي بورژوايي است. اين فصل،  ي سرمايه پيرامون نقد جامعه
عرضه خواهد شد.  »نقد«در  ترتيب ها، به ي آن كه ترجمه شامل سه پاره است
 ي كارل ماركس درباره«با عنوان  ي نخست از اين فصل متنِ پيشِ رو، پاره

  است. »سرشت انسان و جامعه

  

 

  

  يشناس انساني  رشته مبارز پژوهانِ و دانش انيبه دانشجو شكشيپ

  

  سرشت انسان و جامعه ي ـ كارل ماركس درباره ١

كه در  دارد از اين كند و ما را برحذر مي ها استناد مي ماركس براي درك سرشت انسان، به روابط اجتماعيِ انسان
براين، او فرد انسانيِ  عالوه [١] آدمي بسته است. هاي شان بر احساس هايي باشيم كه راه دريافت جستجوي ذات

                                                           
  ويژه تز ششم: ي فوئرباخ، به ماركس، تزهايي درباره  [١]
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دانانِ  اي را كه اقتصاد سياسي دهد و نه انسانِ انتزاعي معين را در [متن] روابط اجتماعيِ مشخصش قرار مي
انسان با جامعه در  [٢]اند.  كرده ش] بدلDaniel Defoeي هيجدهم به رابينسون كروزويِ دانيل دفو [ سده

كند، انسان نيز جامعه را توليد  مثابه انسان توليد مي گونه كه جامعه انسان را به ابل قرار دارد: هماناي متق  رابطه
 [٣] اند. گيري و پيدايش خويش، اجتماعي ي پاي ورزيِ انسان چه در محتوا و چه در شيوه كند؛ كردار و انديشه مي

كه انسان به جهانش شيئيت  يابي است اجتماعيت يابيِ انسان است: از راه اين ايجاد جهانِ انساني، اجتماعيت
كه در برابر فرد  ] است، تصرف چيزي است Gegenstandبخشي، تصرف برابرايستا [ بخشد. كنشِ شيئيت مي

چون امري عيني در برابر انسان قرار داده است. برابرايستاي  كه خود را هم انساني ايستاده است، چيزي
چون برابرايستايي خارجي، و در  ي او تعلق ندارد، بلكه هم ان نيست، به سوبژكتيويتهدرآمده از آنِ انس تصرف به

ي  از آنِ اوست. يعني، برخالف داعيه پس شود و زين چون برابرايستايي صوري، تصرف مي عطف به او، هم

                                                                                                                                                                                     
» دين را در ذات انساني انتزاعي نيست  حل مي انسانيفوئرباخ ذات [يا انسانِ] منفرد خانه كرده كند. اما ذات كه در فرد  باشد. آن [ذات

  ي روابط اجتماعي است. ي همه انسان] در واقعيت خويش، مجموعه

  پردازد، ناگزير است: فوئرباخ كه به نقد اين ذات واقعي نمي

فرضِ خود قرار  ـ را پيش منزويدر خود تثبيت كند و [در نتيجه] يك فرد انسانيِ انتزاعي ـ ـ از روند تاريخي انتزاع كند. جانِ مذهبي را ١

  دهد.

ي  دهنده پيوند طور طبيعي بهمثابه عاميتي دروني و گنگ، عاميتي كه صرفاً  ، به»نوع«مثابه  تواند به ـ بنابراين نزد او ذات انساني تنها مي٢

  »افراد است، دريافت شود.

[٢] Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (١٨٥٨ -١٨٥٧), Einleitung (١٨٥٧), S. ٥. 
آفريند، هماني است كه هست، همانا ناكامل؛ اين جنبش بايد به سراسرِ كنش و  اي كه بنا بر آن انسان خود را مي جنبش ديالكتيكي  [٣]

ماركس  )١٨٤٤هاي اقتصادي ـ فلسفي ( دستنوشتههاي متقابلِ انسان و جامعه معطوف شود. نگاه كنيد به  واكنش
)MEGA,I,٣,S. ١١٧f١٨٤٥ايدئولوژي آلماني (ماركس و انگلس، چنين نگاه كنيد به  ). هم)(MEWفصل مربوط به فوئرباخ. ٣ ،(

اي  كند، جامعه اش را توليد مي طريق، جامعه جنبش ديالكتيكي، جنبشي است مضاعف: پديدآورندگيِ انسان، توليد خويشتنِ خود او، كه از آن
ي انساني را: فرد  كند و ساخت و بافت جامعه خت و بافتش را تعيين ميي خاستگاهش، سا كند. شيوه مثابه انسان توليد مي را به  كه انسان

كه روابط اجتماعي، پيوستاري از روابط فردي است. آخرين فصل  ] روابط اجتماعي استNexusگونه پيوستارِ [ انساني دقيقاً به همان
يابيِ  طور اعم. هگل شيئيت ي هگل به فلسفه ي نقد ماركس است به ديالكتيك هگل و دربرگيرنده هاي اقتصادي ـ فلسفي دستنوشته

ي اين تز اتخاذ موضع كرده است. منابع و  شدنِ انسان را يكي و همان قرار داده است؛ ماركس در فصل مذكور درباره جهان را، و انسان
ي هربرت ماركوزه  نگاه كنيد به نوشتههاي آغازين  گيري عنوان يكي از موضع ها و به مراجع پيرامون اين موضوع بسيار فراوانند. از ميان آن

 On  .١٣-١٢ .S ,؛ هانا آرنت در:١٩٣٢ .Die Gesellschaft, Bd٩در: » گذاريِ ماترياليسم تاريخي منابع تازه براي بنيان«زير عنوان 
Violence, ي عضوي  منزله ه انسان بههيچ چيز آشكارتر از اين نيست ك«... آفريند:  كند كه انسان خود را مي ، به اين درك حمله مي١٩٧٠
ي ژان  اين اظهار مرتبط است به مالحظات هانا آرنت پيرامون مقدمه». اش را مديون خود نيست... مثابه فرد، هستندگي از نوع [انسان] يا به

ويژه در يك  ر جامعه، بهي فرد انسان د كند و رابطه پل سارتر به اثر فرانتس فانون. هانا آرنت خودآفريني را به نوع يا به فرد معطوف مي
ي خودآفريني انسان با موضع ماركس منطبق  گونه كه ديديم اين برداشت از مسئله داند. همان ي مشخص و مفروض را منتفي مي جامعه

ي ماركس  با انديشه داليلي قابل فهم، به اشتباه آن را آفريند و هانا آرنت به ناپذير، خود را مي بود كه انسان در قهرِ مقاومت نيست. سارتر گفته
  كند. مطابق تلقي مي
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رد نيست. ] از آنِ فeo ipsoنفسه [ كرد، برابرايستا في را به مالك جهان بدل مي منماكس اشتيرنر كه 

يابي همواره فرآيندي ويژه است  بخشي، فرآيندهايي متقابالً مؤثر بر يكديگرند؛ اجتماعيت يابي و شيئيت اجتماعيت
يابي  هاي اجتماعي در اين جامعه. شيئيت اي معين و پيوستاري از كنش اي از روابط در جامعه مركب از مجموعه

هاي فرديتش را شيئيت  ي ارگان رد انساني جهانش را و همهفرآيندي است عام و مشترك ميان كلِ نوعِ بشر: ف
شان در عطف به  شان يا در جايگاه اند، در جايگاه عيني ها، كه مستقيماً [نزد همگان] مشترك بخشد. ارگان مي

ند هاي انساني در جامعه، عبارت برابرايستا[ي خود]، عبارتند از تصرف برابرايستا. از سوي ديگر مناسبات و فعاليت
هستيِ  [٤]شدنش به نوعِ انسان.  يابيِ او؛ همانا شرط عامِ بدل از شرايط عينيِ هستيِ اجتماعيِ انسان يا اجتماعيت

يابد.  اي معين و مفروض تحقق مي اش، در وحدت مكان، زمان و فعاليت جامعه بودگي اجتماعي فقط در خاص
چون يك بالقوگي موجود  اي فقط هم چنين جامعه ي عام وجود ندارد؛ چون جامعه براي نوع انساني، چيزي هم

  است.

ي  نوبه اش كه به يابيِ جهانِ اجتماعي يابيِ فرد انساني و شيئيت آفرينش جهان انساني عبارت است از اجتماعيت
شود، بلكه  [يا برابرايستا] بدل نمي طريق، انسان به شئ نيست. از اينيابي خويشتنِ خود او  خود، چيزي جز شيئيت

ي نخست، به همان اندازه كه يك ابژه است،  ي انساني، يعني در عطف به خود، در وهله ي موجود زنده منزله هب
يابيِ  اش موجودي است قائم به خويش. شيئيت حال يك سوژه نيز هست و در مناسبات دروني و بيروني درعين

هاي هستي اجتماعيِ او. از  از شرطاش، يكي  هاي هستي فرديِ اوست؛ سوبژكتيويته خويشتنِ او، يكي از شرط
  زدايي از او. چون نوعِ انساني و نه انسان شدنِ انسان است هم يابي نه انساني اين رو، آن شيئيت

كه روابط ابژكتيو و  طريق است اش، برابرايستايي است براي خود؛ از اين ي جامعه فرد انساني تحت شرايط ويژه
ماند و  شوند. اگر ابژه به سوژه بازنگردد، ابژه بازپس مي يكديگر جاري ميآميزند و در  هم مي سوبژكتيوش به

شود. به اين ترتيب جنبش ديالكتيكي دچار ركود و  اي خصوصي بدل مي كه رابطه با ابژه به رابطه چنين است
ز سويه، و ا خيزد كه شخصي يك سويه انساني برون مي وكاست و يك شود و از جنبشي چنين پر كم سكون مي

كه انسان  آمدنيِ اين واقعيت است وكاست است. مالكيت خصوصي بيان ملموس و احساساً فراچنگ اين رو، پر كم
نفسه، يكي در برابر ديگري  چون يك برابرايستاست: در كنش تصرف، في ي انسان، هم منزله براي خود به

اش، برابرايستا را به مايملك  سوبژكتيويتهگذارد. آن يك، كه در  نمايش مي دست آورده است، به مالكيتي را كه به
  شود. اش با ديگري و با خود، به برابرايستايي بيگانه و ناانساني بدل مي كند، در رابطه خود بدل مي

كه با برابرايستايي  اي است يابيِ ذات انساني ي خصوصي با مالكيت، شيئيت يابيِ فرد انساني در شكل رابطه شيئيت
اش  كند؛ آن كار، كارِ خود او در جامعه است. هستي چون يك شئ رفتار مي آفريده است، هم كه از طريق كارِ خود

اي است  كند؛ اينك، هستي كه خود را به موجودات ديگر معطوف مي  اي اجتماعي است ي نخست، هستي در وهله
                                                           
[٤] Marx, MEGA, a. a. O. (MEW Eng. Bd ١, S. ٥٣٨f). 
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اشخاص در فرآيند ميانجيِ  چون روابط بي در رابطه با اشياء. روابط اجتماعيِ فرآيند خصوصي كار نه هم
ي روابط شيئيِ اشخاص و  لهشوند: همانا به منز ي همان چيزي كه هستند پديدار مي منزله شان بلكه به كاركردن

اجتماعيِ اشياء. در اينجا، شخص وجه صوري، بيروني و حقوقيِ موجود انساني است؛ دگرديسيِ شئ و  ابطور
چون  را هم آن [٥] اي كه ماركس ي كااليي است. بتوارگي بطهشيسم] توليد كااليي و را شخص، بتوارگيِ [فتي

چون بارِ سنگين زمان حال دريافت  ي گذشته بر زمان حال تعبير كرده بود، اينك هم ي سنگينِ دست مرده سايه
زدايي  ي روح است كه در فرآيندي از انسان پردازانه شود. آن بتوارگي يك رازآميزي است، ساخت و بافت خيال مي

هنگام آفرينشِ جهان  يابي، هم اند: شيئيت اش بعضاً ترسيم شده حاصل شده است، فرآيندي كه خطوط عمده
ي هستيِ  ي اجتماعي انسان است با خود؛ رابطه برابرايستاهاست از طريق انسان اجتماعي و آفرينش رابطه

اش، چه دروني و  يابي شيئيت انسان موجودي است يكسر اجتماعي و كنشِ [٦]. ابژكتيويش با هستيِ سوبژكتيوش
متأمالنه و چه بيروني، در برابر جهاني كه رو در رويش ايستاده است، كنشي است اجتماعي؛ همانا كار فرد در 

زدايي را  ي كااليي، كنشِ انسان ي خصوصي در جامعه و با تكامل آن به رابطه يافتن رابطه جامعه. ما با رواج
شويم: جهانِ برابرايستاهايي كه  شده، يعني بيگانه و ناانساني وارد مي زدايي نساناي ا كنيم و به رابطه متحقق مي

ي شيئي نه فقط  شود. رابطه بودن بدل مي شود؛ برابرايستابودن به شئ ي ماست به جهانِ اشياء بدل مي آفريده
ي بين خدايگان و بنده،  هطور اعم شرط رابط تر به ي كاالست، بلكه و بيش ي توليدكننده اي متعلق به جامعه رابطه

طور عيني، بينِ برابرايستا  فرادست و فرودست، باال و پست، توانگر و تهيدست، قوي و ضعيف است. اينك ما به
  شويم. طور اعم و شيئي يا برابرايستاي فروتر از انسان تمايز قائل مي به

كند كه  گونه دروني مي روتر از انسان هماناش را با برابرايستاي ف ي توليد كااليي، رابطه فرد انساني در جامعه
كند.  همين ميزان نيز خود را به يك شئ بدل مي مثابه اشياء دروني كرده است؛ به ها را به اش با انسان رابطه

كند. اينك  منفرد بيان و واگذار مي ذره يا اتميچون  چون انسان، بلكه هم هنگام، انسان خود را نه ديگر هم هم
يوش در مقامِ شكل شيئيت يافته است و در جامعه فقط واحدي حقوقي است، طرف قرارداد، كارگرِ زندگيِ سوبژكت

فروشد يا دارايي اوست و ديگر  ي چيزي است كه مي اش با ديگران رابطه مزدبگير يا مالك و غيره است. رابطه
  [٨]. ارزشش، جوهر اوست [٧] بلكه با آنچه از آن برخوردار است؛ دهد، شود كه انجام مي سنجيده نميبا آنچه 

                                                           
[٥] Karl Marx, Das Kapital, I, ١. Kap., ٤. MEW ٢٣, S. ٨٥. 
[٦] Marx, MEGA, a. a. O. S. ١٠٩ (MEW a. a. O. , S. ٥٣٢). Auch S. ١٠٧ (S. ٥٣٠), S. ١٣٣ (S. ٥٥٢). Vgl. 

Marx, Grundrisse, a. a. O., S. ٥٧٩. 
[٧] Marx, MEGA, a. a. O., S. ١١٨ (MEW a. a. O., S. ٥٤٠). 

 كند: جا به اثر موزِس هس اشاره مي ماركس در اين

Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz, I. ١٨٤٣.  
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ي كاال  ايم، و به اين روابط، در جوامع توليدكننده گون گسترده ي ساتري از روابط شئ اين واقعيت كه ما پرده
اي از روابط در  هم بافته ي به مثابه مجموعه ايم، ساخت و بافت انساني ما را به كننده بخشيده شكلي بتواره

  گون ي عناصر، روابط و محصوالت برسازنده[ي جامعه] شئ گمان همه سازد. بي مي اي ويژه با ترديد روبرو جامعه
ي انسان به اشياء  اند و از اين رو، عناصر و روابط برسازنده نيستند، بلكه بخش اعظم محصوالت اجتماعي چنين

ون اشياء تحقق چ شوند و هم آيند و اگر پيشاپيش چنين نيستند، چنين مي ي شئ درمي شوند؛ به جامه بدل مي
توانسته باشد. انسان يا ذات انسانيِ نوع انسان، روابطي كه ما  شان مي يابند؛ فارغ از آنچه بالقوگيِ انساني مي
مثابه موجود انساني و اجتماعي با يكديگر داريم و محصوالت دست و سرِ ما، توليد ذهني و زيباشناختيِ ما،  به

ي چيزهاي ديگرِ فرهنگ و  گيرند و همه سو قرار مي ن است، در يكچيزي كه يگانه و منحصراً مختص به انسا
اي و  ل، توليدات كارخانهثَم  سازند؛ به شان جهانِ اشياء را مي ي انساني اشيايي هستند كه در تماميت جامعه

  گري ما. متعلقات صنعت

مان يا  ] برسازندهكردن آنچه شئ نيست: [شئ كردنِ] يك انسان، بخشي از [عناصر كردن يعني شئ چيزگون
كنندگي است. در زبان التين  ي مقابل كنش انساني كنندگي نقطه محصولِ دست يا سرِ انسان را. كنشِ چيزگون

[انسان]، وابستگانِ » humanus«ي  سو امر الهي بود: منظور از واژه مفهوم متقابل و متضاد با امر انساني از يك
معناي پست و پائين، خاضع)؛ از سوي  به»: humble«بان فرانسوي: ؛ در زhumusزمين است (در زبان انگليسي: 

ي مقابلِ شئ، چيز.  [امر واقع] بود، نقطه» res«ديگر، در زبان التين امر انساني مفهوم متقابل و متضاد 
اي  شيوه مان را رازآميز كرديم و آن را به ي مقابل امر زميني است: ما قدرت انساني هنگام امر انساني نقطه هم

هاي انساني و محصوالتش، كار  ي مقابل و متضاد كنش پردازانه به قدرتي الهي دگرسان ساختيم. نقطه خيال
شده، كار در خط زنجير  داده هاي پيش پيروي از سرمشق اي است، كار متداول تكراري، كار مانوفاكتوري به زنجيره

ها،  كردنِ انسان ها و اتوماتيزه كردن يل، مكانيزههاي تعد هاي توليد است كه از طريق سياست نقاله و كنار تسمه
 Paulكنند. پل گودمن [ برداري مي آنژ نسخه اند كه با كار در خانه از آثار ميكل ها را به كساني بدل كرده آن

Goodmanشوند. با اين ادعا، البته ما  ها به كارمندان و خدمه بدل مي گويد كه چگونه انسان ] از اين سخن مي
ايِ كفش و خانه كه هزاران  دهند: توليد زنجيره ها پاسخ مي كنيم كه اين محصوالت به نيازهاي انسان نمي انكار

                                                                                                                                                                                     
[٨] Karl Marx, MEW ١٩, Randglossen zu Adolph Wagners „Lehrbuch der politischen 

Ökonomie“, S. ٣٦٧. 

و از  dignitas: ارزش، قيمت، ارج، بها، شايستگي، جذبه، ٣٧٢ص ». معادل ارج، ارجمندي، مرتبه و غيره dignitasي التين  واژه«... 
 به:يابد. نگاه كنيد  ي جوهري و تجسميِ ارزش انكشاف مي ي بين جنبه ، رابطه»ارزش«ي  شناسيِ واژه اين قبيل. در واژه

Marx, Theorien über den Mehrwert, Bd ٣, (MEW ٢٦,٣, S. ٢٩١).  
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ها  ها و دروازه هاي چوبي كه بر سرِ درها و درگاه ايِ تنديس هزار از آنها يك شكل و قواره دارند، توليد زنجيره
  اند. كاري توليد شده يفشوند و شُمار بسياري از آنها، با خراطي و ظر آويخته مي

ها به بردگان، خريد و فروش پيكر انسان، خريد و فروش زمان كار انسان. عقد قرارداد بين  دگرديسيِ انسان
سواد، اجبار يا فريب اقوام به مهاجرت، تجارت انسان،  لحاظ صوري آزاد و انقياد بلندمدت كارگرانِ بي طرفينِ به

طريق،  ي نژادپرستي، و از اين كننده مثابه عنصر تعيين داري و كار اجباري به ربايي، تجارت برده: برده انسان
هاي مذهبي،  سوزان، جنگ ها، نژادها، طرد و حذف مذهبي، تفتيش عقايد، كتاب شدنِ طرد و حذف كاست دروني

قعيت و هاي مرگ، شكنجه و مرگ. تاريخ انسان از مرز بين وا اجبار به تغيير مذهب، شعارهاي مرگ، اردوگاه
ي ناانسانيت،  گرايانه و پارانوياييِ خود، اگر نه تماميِ سياهه هاي واقع كند. چيزگونگي در شكل پارانويا عبور مي

» reification«ي انگليسي براي چيزگونگي،  كند. (واژه كم بخش اعظمي از آن را پنهان مي دست
ي محتواي اين واژه را بايد با  اش با تجربه اصلهآزار كه ف رنگ و بو و بي اي بي گي] است، واژه شده واره [سنگ
] Morris Rafael Cohenاش سنجيد. موريس رافائل كوهن [ ي التيني ي آن با ريشه شده ي شكلِ التيني فاصله

اي زشت و پلشت براي  [چيزكنندگي] جايگزين كند؛ واژه» Thingification«ي  خواهد اين واژه را با واژه مي
  )چيزي زشت و پلشت.

جهانِ اشياء با جهانِ طبيعي يكي و همان نيست؛ از همين رو، انسان به جهان طبيعي تعلق دارد، اما نه به جهان 
اشياء. جهان اشياء با دربرگرفتنِ چيزهايي كه انسان توليد كرده است، جهاني ايستا نيست و سد بين امر انساني و 

ي نخست، امر انساني بخشي است از هستندگيِ انسانيِ ما و  هواقع عبورناپذير نيست. در وهل امرِ شيئي، مرزي به
مان از جهانِ انسان به جهانِ اشياء يا به  كه روزگاري پيشاانساني بودند؛ پس از آن، در زندگي روزمره روابطي

هايمان  كردنِ حيوانات، با سر و با دست وارونه از جهانِ اشياء به جهانِ انسان گذار كرديم. از راه خانگي و اهلي
 [٩]اي ديگر اي انساني بدل كرديم. در نوشته ي طبيعي را به ماده طور عام، ماده موادي انساني يا به اشياء را به
ي  شده وار دارند؛ حيوانات اهلي اي كوچ هاي انساني، حركت و چرخه هاي جماعت ام كه برخي از نظام نشان داده

كنند. اما آن حيوانات، پيش  ساني، همانا فرهنگ ما، حركت ميي پرورش ان هاي كوچ و زير سلطه ها در چرخه آن
اي در حالت طبيعي و وحشي داشتند و ما، يا برخي از ما، شبانان  كه اهلي شوند، پيشاپيش زندگيِ كوچنده از آن

شان را با كوچندگيِ  ي فرهنگي ما بگذارند و كوچندگيِ طبيعي ها را ناگزير كرديم سر به سلطه كوچنده، آن
يافتن مبتني است بر تأثير و تأثر متقابل، اما در اين  نسانيِ ما، همانا شكل فرهنگيِ زندگيِ ما وفق دهند. وفقا

شده از سوي ما، چيزهاي  ي متقابل، انسان موجود برتر و مسلط است. در ميان گياهان و حيوانات اهلي رابطه
مان  ها. ما در سوبژكتيويته ي زيبايي مانند رامشِ اسبكاريم، يا چيزها زيبايي وجود دارند، همانند گياهاني كه مي

                                                           
[٩] Lawrence Krader, Pastorialism, International Encyclopaedia of the Social Scienes, New 
York, ١٩٦٨. 
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شوند و  لحاظ سوبژكتيو زيبا ناميده مي كنيم، زيباياني را، كه درواقع و در اساس به زيبايي را در طبيعت كشف مي
شان كرده بود ــ متمايز  توصيف» دالنه دروغينِ هم«هايشان ــ كه جان راسكين،  ها را از نسخه بدل ما آن

سازند: درياهاي متبسم،  ي طبيعت را فراهم مي نيم؛ زيباياني كه مجال بازخوانيِ احساسات انساني از چهرهك مي
ي سوبژكتيو  ي رابطه هنگام نوشتن پيرامون زيبايي طبيعت آشكارا در انديشه آميز. (گئورگ زيمل، به ابرهاي تهديد

كنيم، در وجه عيني خود با خانگي و  شده كسب مي اي كه ما از محصوالت اهلي ما با طبيعت بوده است.) زيبايي
ها و با ساختن لباس و پوشش  ها، با تغذيه از آن كردنِ گياهان و حيوانات پيوند خورده است. ما با كشتن آن اهلي
اند؛ كاري بسا زائد: اين  كنيم كه قابل استفاده ها، طبيعت زنده را به محصوالت يا چيزهاي مرده بدل مي از آن

دميم و به هنجارهاي  كنندگي است. با كنش سوبژكتيوِ زبردستي، در طبيعت روح مي معناي چيزگون نخستين
معناي  هنگام به كنيم؛ گذار از فرآيند توليد هنري به محصوالت فرآيند توليد، هم اش مي انساني آراسته

  به شئ است. معناي دگرديسيِ محصول هاست. در بدترين حالت، اين فرآيند به بخشي به آن شيئيت

چون اشياء به ديده آيد و از  شود كه جهان طبيعي هم تمايزنهادن بين امر انساني و جهان طبيعي باعث مي
گمان شئ نيست، زيرا هم در جهان انساني و هم  طريق عينيت نصيبِ اين و ذهنيت نصيبِ آن شود. ابژه، بي اين

كه در [كنش]  ، يكي و همان نيستند. درحاليكنندگي بخشي و چيزگون در جهان اشياء موجود است. شيئيت
بخشي ضروري  اي در [كنش] شيئيت شود، چنين نتيجه ] وضع ميsubhumaneكنندگي، امرِ فروانساني [ چيزگون

مان امر  شود، زيرا ما در داوري كننده آغاز مي زدايي نيست. در گذار از اين عينيت به ذهنيت، فرآيندي انسان
ايم. منظور ما از تمايز بين انساني/پيشاانساني فقط تمايز بين انسان و  فروانساني بدل كرده پيشاانساني را به امري

كه با تميز بين انساني/فروانساني، جهان انساني را از جهان  طبيعت، بين امر فرهنگي و امر طبيعي است، درحالي
مان با طبيعت، از  اين داوري، در رابطهاست؛ با  يسوبژكتيو  گمان داوري كنيم. تمايز نوعِ دوم بي اشياء جدا مي

نحو سوبژكتيو ساخته و پرداخته شده و در سنت  كه به اي است رويم. امر فروانساني مقوله عينيت فراتر مي
توانيم به داوري  امر پيشاانساني قرار گرفته است: بدون سوژه نمي ي عينيِ روشنفكريِ ما پيش از مفهوم يا مقوله

مراتبي را منسوب كنيم، اما در سنت متمدن ما وضع  توانيم به طبيعت، سلسله لحاظ عيني نمي عيني برسيم. به
 لحاظ سوبژكتيو به يابد كه ما به ي ديگري است. در اين سنت نظم عيني طبيعت به نظمي دگرديسي مي گونه به

ي  شوند؛ در قواره ها با هم مرتبط مي ها يا اليه دهيم: امر انساني و امرناانساني در قالب مرتبه طبيعت نسبت مي
ساختنِ داوريِ سوبژكتيومان در عمل عيني و  هنگام متحقق كه به اي  مان در برابر جهان ناانساني هاي تكرار كنش

مان، مدارجي از فرادستي و فرودستي  هاي انساني هدف مان در برابر جهان واقعي براي تأمين در كنش واقعي
كه از همان آغاز در دوران باستان در سنت  مراتبِ هستندگان است كنيم. سخن بر سرِ آن سلسله تحميل مي

افالطوني و نيز در سنت عبري وضع شد و از آن پس از سوي كساني چون هانري برگسون، هانس دريش 
]Hans Drieschي اشياء و  ساندر و آلفرد نورث وايتهد دوباره سر برآورد. در اين قالب، رابطه]، ساموئل الك

كه  اي  اند، پديده ها انشقاق يافته هايي كه به طبقات و قشرها و اليه نما از جامعه اي است سرشت ها پديده انسان
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ها و اشياء سدي است قابل  شناسيِ آغازين سد و مرز ميان انسان كنند. در اسطوره روابط ما در جامعه تكرارش مي
اي آشكار، حركتي است در هردو راستا.  شيوه عبور و تبديل گوهر يك نظام به نظامي ديگر مكررتر است و به

ي متمدن برپا  ها در جامعه اند و سدهايي كه ميان آن ها و جهان اشياء از يك ماده ساخته شده جهان انسان
دو [سپهر] در  ] ماست. بديهي است كه اينgeistigي و ذهني/روحانيِ [هاي فيزيك اند، منازلِ گذار بين كنش شده

اند. تمايزهاي سر برآورده در  ي متمدن به كار يدي و كار فكري از يكديگر گسسته شده انشقاق جامعه
ي افالطونيان چنين آيد،  اند و هر اندازه به ديده شده گسسته، تمايزهايي مشتق ْ ازهم هايي به اين شيوه جهان

  شده نيستند. لحاظ عيني مفروض و داده تمايزهايي به

اي پيچيده است: خود اين رابطه هم ابژكتيو است و هم سوبژكتيو،  ي بين جهان انسان و جهان اشياء رابطه رابطه
اش وجود دارد، از  مثابه ابژه و تنها در عينيت كه جهان اشياء فقط به زيرا انسان هم سوژه است و هم ابژه، درحالي

كند كه يك انسان،  اي طبيعي وجود ندارد. اين عقيده كه يك كامپيوتر به همان معنايي فكر مي رو كه، سوژه آن
ي  ] است و در طبيعت، در اين معنا جز انسان، سوژهAnthropomorphismشناختي [ گراييِ انسان فقط شبيه

هايش را متحقق  پردازي كه خيال ستاش آن موجودي ا گرِ ديگري موجود نيست. انسان در سوبژكتيويته انديش
ي  ها را در جهان و در خودمان جامه پردازي داريم و اين خيال كه مجالِ خيال كند؛ و در اين سوبژكتيويته است مي

گذاريم و كارافزارها و  ي اجرا مي مرحله ها را به همان ميزان كه اين خيال كنيم. ما، به پوشانيم و كارا مي عمل مي
ي عمل  مان جامه هاي گيريم، تا به خيال آوريم و به كار مي تصرف درمي مان را به هاي هاي حس وساطت

آورند، مثالً  تصور درمي ها چيزهايي خيالي به كنيم. انسان پوشانيم، جهانِ طبيعي، تجربي و واقعي را دگرگون مي به
هاي  و نه حشرات، بلكه پارازيتايم كه نه هوا  مانند جهاني بدون ماالريا، بدون حشرات موذي. ما كشف كرده

  كنند. ها هستند كه ماالريا را منتقل مي آن

لحاظ  شوند، نوع انساني به چون ابزار سلطه استفاده مي جا هم شمولِ انساني، كه همه ي تمدنِ جهان بر پايه
و  ،از داشتن از طريق اختراعات و اكتشافات ناشي ي ماست. تواناييِ سلطه محيطي نوعِ مسلط سياره زيست

ها. اما ما، از مرز  كردنِ حيوانات و گياهان، چيرگي بر بيماري راستاست با حل معضالت واقعي: اهلي و خانگي هم
گذاريم، از  بخشيدن به خود اين ابزارها پا را فراتر مي و سد ميان حل معضالت واقعي با ابزارهاي واقعي و عاميت

هايي كاربرد ندارند،  ها، چنان راه حل دهيم كه در آن يي گسترش ميقلمروها طريق كه ما، اين ابزارها را به اين
  زيرا خود مسئله دگرگون شده است، همانا، برابرايستاي ما برابرايستاي ديگري است.
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، »شدگي چيزگون«تناسب به  را به Verdinglichungي  : در اين ترجمه ما واژهتوضيح مترجم*

 هايي مانند: چنين براي واژه مه كرديم. همترج» چيزگونگي«و » كنندگي چيزگون«

Subjekt, Objekt, subjektiv, objektiv, Subjektivität, Objektivität,   

، »ابژكتيو«، »سوبژكتيو«، »ابژه«، »سوژه«صورت  ها به براي پرهيز از سوءتعبير، از بازنوشت رايجِ آن
تر بوده است از  موارد كه امكان سوءتعبير و خطا كماستفاده كرده و در برخي » ابژكتيويته«و » سوبژكتيويته«

  ايم ـ م و غيره سود جسته» ذهنيت«و » عينيت«يا » عيني«تعابيري مانند 
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