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گشتوگذاری در حاشیهی دستنوشتههای ریاضی مارکس

 – ۱پیشگفتار
«اصللکمیت

میامتتایزیمیهمتوسللممهوموتمتن نما اه همشا،ل املماصللکمشواشویملمات ا م

تجویل یمش جلا،امالا بمشلهمبلیلابلی مشلاماا باه مو للل ملمهو یو مهونیملم بلا م
یالک کمتوک کما ل اما بارمبیا ،ل امشههثاشهمیوش ل مش ولا ام ا همدو مت ورزام
اسلل مبامشهمها هایمصللوفمهوله یاو متامش واا مه وایمش جا،امش ولا ملمش توالتم
،مبامتصوفمیو ا» م
وگکام«پ ی اب،واس مذون»امصم ۴۰۱م
م
تابیخمگواهم ،ماسل میهمه ول ا،ماااوکم ب،ل ووایمهابی امتام

مهتکنمسال ا،ممسا م

ثابمالمبام بماو لللهوایمغبابگوه همه هو،میو همشو ا امسلللوگ ،للل م ب اارم یوی م
بیازااوفامالل نمی لل میهمشهطوبمج یم بصلل مجت لبیام سلل هشو یملماا شللابم
او،لل هوایمهابی مشو امدو م،للاو ماینمه ساسلل امشهما ومه بسلل میهموویکمازم
سلل او،لل هوایمهابی مشهسللبتمتکا،م،للوایو مس و مشهمبلیمصلل وهیمتابیخ م
ه هاا امازاینبلام« س او ،هوایمهن و -اا صا یم »۴۴۱۱مازمپ مهوبا،مجوبشوایم
ابلپایم،لللوا مسن همسلللوهایه ابیم لل مبلسللل هاملمیام«گولا بی للله» مت

متاث وم

ااقنابوایم ،ماس نتابیمچ نملموو امزه وهماا شابمیاه و ا م
توجتهملماا شللابم« سلل او،لل هوایمبیا،لل »مهابی ما زما تالاًمازماینمااس هم
ه ل ثو ما

ام لبا،مهخدومسوهایه ابیمجماا ام بم وهیم لتماو،مش

لیکمامیهم

گاهمسصللوم«پ للاه ب»،املمگاهم«پ للاصللون »مااتگ ابیم،لل هماسلل امشهمش لابگ م
تکوولوژیم یج ا ملمووشمهصلووس امومم بمزه نملمومم بمهضلاامجاهن

مشخش هم
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اس امالگوبی موایمتجوی یمبیا ،اتمه ب،اماههقممزیوساد مشنکهمساد تا،مهکویم
جما،میووا مبامشهمزیومسنوهیما بتتو مهوویمصوبیمیش هاا ام م
ذوو

وایمهن نملمه

م یج ال مشامج بمظوه

ل مها،لل نا متوکومبامشودوب ابم

ازمیکمسللو ،ل مهکاا ک م«ااب»مه یو امباصمااووجابمهوویمصللوبیمبامه توا،م بم
ین ل ولایمداهوش-بل،لللن مه کولچ پوایمیاهپ وتووایمبیزملم ب،للل مشهدوش م
هشلاو همیو ا مازدو مش گااگ میوشمتوکوامشهماا یش ،مدصن ماشزابیامیکملس نهیم
صوفامه و میهمشاملجوهمچو شن یمذوو
و

میهمیوشماا اا مبامو هتو مساد هاملمشهم

ماا ا،مهنوامه شخش امتناب ،موتهجاابهم اب ام م
ه توا،مه س م،لل میهمشوااههبیزمیاهپ وتومتا

اب اماهلامیکماماینمیو ول ماسللل م بمیلکمه
جایگزینمیو ،مها،ل و م،لخص

یمه لل وم وی م ،مبامزیومیو و م
ل هیمش للل ابمهن ناملم لتامو هشم

یاه همشهجایماا ا،وای ماس میهماقش مه ق مم بم

هو یو متول یم ابا امپوتابم،للل ،مشهمش ول،مچودهیمتول یامه

ل م،للل ،ماهکا،م

وتب ل گ ملمتنال،م بمه ممیاباملمج بمشخشماس ت مازمباا ه،ل گا،مشهمیابوایم
غ ومهول امامای ام اصلن مشهشابمه لب میهماتت زهمیامااووا یم،ل ،مجاهنهیمهناصومبام
شهموتواهمه لب ام بم ،مصلللوبتامیوشمج بملم ه م بمباشوهیمهو مشامدویشملمشام
سایوماجزایماج تاعامشهمیوش مهکاا ک ملمش ولا متب یکمه گو ا م
یو

ملم،خص

مبه م ،هامیت

وایمااه ن و مبامتول مه یو میهمپ وا ،ا،مشام

ه لااج گویما بت مهوااا لللاا امشاماهپواتوبیمهو هیمها،للل نملمیامه وتملم لل ام
اهکا،پ یومه گو اموتهمچ زمااشکماا ازهگ ویمه ،و ملمه تواا مشامهنا لهایمبیا ،م
تنویفمگو امش ینسلللا،امیابیو مهقولاتمهوویمبیا،للل مدو مبامجایگزینم وی م
ی و ملم بل،هاا گابمیوشماو ماا ا،مه یوو ا م
پوسللشماینماسلل
توا،مشامیت

مسلوج

م یامهواو ت مچو،م«ادناا ات»ام« ق ق »ملم« زا ی»مباما زه م
مهممتوم ،یهم یا مباو مشهمسویمشول،به مازم بل،ماینم،وایمم
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م یامبلشماق م یالک ک مبیا،للل اتمتوسلللممهابی مشوایمچو نمه للل ویم

و للل
باهگشاس

م

م
م

 - ۲آشنایی مارکسِ جوان با ریاضیات
« بمتتاه م وزهوایمتخصلللصللل ایمیهمهابی مپژلوشمه یو م– مل ملازت مشه مگو نم
ا لل میهم وزهوایمپژلوشلل مالمش لل ابمه ووعمشو ا املماز مالمیابمپژلوشمو گاهم
سو

مابو م–م بموومسوصهایام

م بمبیا ،اتامالمشهما ایج مه قکم س میاه ا» م
هوی بیشمااگن ام بمهواسممدارسپابیمهابی م م

م
،لللواو مش للل ابیم بشابهیم ااشملمه زا،مسنااهیمهابی مشهمبیا،للل اتم بم لبا،م
ش وسل ا،م بم سل ما ل ام بمگواو ااههمهابغال ص ن مال م(۴۱مسپ اهبو)۴۴۸۱ماینم
جتناتمشهمچشلممه دوب م« ااشمالم بهوب مبیا ،اتمدوبماس ا» م(هجتوسهم ثاب؛م
)۴ ۶۱۱ماهام ااشمالم بماهوبم یگواموت و،متابیخملمزشا،امشهلیژهملات نملمیوااا مش ابم
سال متوص فم ،هماس امازم غازمتام

یمهننوتمشو میهمگوایشملاان مهابی مش شتوم

هنوه ماس متامتجوش ام م
ازاینبلملا مشابم یگومشامشودوب مالمشهمبیا،للل اتمهواجهمه ،لللویمامشومزه وهایم
هووق ماسل امهابی ملا م بم ااشلگاهمشنمهشلو مت ص کمشو ام بااههایمشهمپ بشم
بشابهیمهن لوهیم قوقمه گوی م«ازماش امجزتگوای مغ وسنت مبلشمبیا ،مهاان م
بمشواشوم برم ق ق مشو ام بماینمبلشاماوی و همشهماینمطوفملم ،مطوفاملم لبمتام
لبمهو،وعمه چود مش ل،م ،یهمدو مهو،وعمشهسووا،ماهویم زا هملم ب ا متکوینم
شهملجم مچو جاابهمشهم،للککم ب ی امیکمهثنثمشهمبیا،لل ا،مهوصلل مسللاد تا،ملم
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اثباتمه و ام ب ال یهموت و،مهوموه متجوی یم بمهضللامشاا مه هاا مش ل،م ،یهم
شهمچ زم یگویمتکاهکمپ امیو ا»م(وتا،جاامصم )۴۴م
هابی م بم لبا،م ااشگاو امشهدصوصم بم ااشگاهمشول نامش ابیمازم ثابموگکام
شهلیژه م«متابیخمهن وه»ملم«هووی»مبامشام ا مهوالنهمیو همشو امشخشماس ت مازم«هووی»م
وگکمشهماق مهباا ما ویمبیا،ل اتماد صللاصم اب ماهاماز ،جامیهمپایا،ااههیم ی وایم
هلابی مشوم«توللالتمهن لللوللهیمطب ن م هویوی وسملماپ کوب» متتویزم اب اماثویمازم
بیا،ل اتم بم ،میاه مات ،و امتومامهوب مهن و میهمه توا،مشوج همساد امتک هیم
هابی مشوم« وی مهونی» ماسل میهمسوهوشاءمهواو ت ماس میهم بمتتاه م ثابمشن یم
الامازجتنهم بم« سل او ،ل هوایمبیا ،ل »م()۴۴۴۴امشهمیااو،ماصللن مسللپموماا یشللهم
التبل یلکمه ،لللو ا م هویوی وسملماپ کوبام بمتل بی مه زیکامشودوب یمه ناب
ا لب مشهمباشوهیماا یشلهملمو ل م ا ،و امسن

م

ملماد اباماتا مشابزمچو نمتناب ،م

شو ام بمهن وهیم هویوی وسام«اتمامیگااهماتا مستوه ملمس و مشوبس متجوش مطب ن م
شهطوبمساتماسل »م(وتا،جاامصا م)۱۴۱اماهاماپ کوبمیهمهناب

متجوشهگوای ماس ام بم

شواشوم«جبوگوای »مای ل ا هملمسن هم«ل،ل مهوجو »مه ،لوب امالمازم«بلشمهق ب ،هیم
و لل ماا وافم اصللکمه یو »ملمهوهیمشهمتب نم«بلحماتم»مه گو میهموتا،م«دو م
وی مهونی»ماس ام(وتا،جاامصم)۱۰م م
ایلن م« وی ل مهونی» مچلله مت ل مسووا ،م« یللالک للک مهوو ل » مش للا ،م،لللو م
(« س او ،هوایماا صا ی-هن و م»)۴۴۱۱امچهم« وی مهونی»، ،م(«گولا بی ه»)م
لمچهم«توااتو یماا لاا امیهمغای مدویشماسل » م(«سلوهایه»)ام،اینهاشم یالک کم
او ماو ماسل
شههثاشهماو مهالک

م«ال ا مشههثاشهماو مد اامسلو غازمالهاا لمما ویماس املمیتوا مام
مدصلللوصللل امهخی مزا گ ملاان ماا لللا،مشهسووا،متتنکمالاملم

ازاینبلمسوهوشاءم الهاا ممستن ماس امشهمش ا،م یگوامال ا مالهاا ت ماس میهمدو م
بامشاماو م ینملسلاط مه یو ام ب ال یهمیتوا لمامالهاا لت ماس میهمدو مبامشام
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او مهالک

مدصلوصل ملسلاط مه یو اماهامهقممازمطوییماو مدو ماینملاسوهامیهم

دو مپ شاما هایم،لولبیمه شا،ل اماسل میهمالهاا ممدو پویممهثب امالهاا ت م
هثب امپامشهمسوصهملجو مه گ اب ا»م(هجتوسهم ثابام )۸ ۸۱۴م
هلابی م بم«دلااوا هیمهق س» ما زمشهمبیا،للل اتمشودوب ی مگ بامه یو ماهامشوم
زه وهیمهب ث مسات م بشابهیمهاتویال لمامالمشاما،ابهمشهم یابتمه گوی میهمالم بمسنمم
ه زیکمها همباما بت مدو هوینمااه ملم ،بامیگااهمسوصللوملمتوماماسللاسمو لل ملم
ااشمابزیاش میو امپ ولا،م یابتمه زیک اااا موت و،م«ل مبلی» ملم«لاهاتویه» مشو ا م
یهمالل مسلللاد تا،م یابت مجما،م واا مبامشهم ا ایماا لللا،مهو قکمیو ملمهن ق مشو م
«ای هام وی مهکاا ک ماس ل ا»مالمهخلفمی ابم«اا للا،مها ،ل و »ماس ل میهموووزمومم
تج ی مچاپمه ،و ملمی ابمهنولفم«اوبهنملاینو»مشهااتم«هصوفماا اا م ه ا»،م بم
ا تهیم لتماو،مش ل ممازم ،مهنممم،ل هماس املاهاتویهمهاتویال ممااگن

ملم یابتم

هواا للویمبام به ه ز ملمهب ث مازمسللوخمها ،ل نم واا م یابتمبامگو تا،مه یو ام
هابی مسلپ مشهمهواا

مش کنملواشزمشودوب مه یو میهمالل مگویامشهمها همس تای م

ساطو ملم،لاسوااهمه شخشل ملم له مشهطوبمیکمجاابهمه زیکمبام بموو سهام وی م
هکاا ک ملمبیا ،ل اتمت ن کمه شو امهاتویال للمم«اا للا،گویز»مه ،للو مشهملجم میهم
هولاو مملمایل هولاماز م ،ولامهنوفمو مچ ز مهگوم«ا،لللبلاح» مات گو ا ام(هجتوسهم
ثابا)۴۴-۱ ۴۴۱مشهوو ا امشزل یمهننوتمدواو م،ل میهمهباا ماا یشلهیمهابی م بم

بیا،ل اتما زمهو،لوس

مپ امه یو امچو،مصوفا ومازماینیهمالم بمی اه نمسوصهم

پژلوشمه یو م–مچهماا صللا امچهمتابیخامچهمه زیکملمچهمزه ن،للواسل م–مشهمسنوتم
تجوش مشامه ااج گویماا یشهیم یالک ک مدو مهنوامه شخش ام م
م
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 - ۳روآوری مارکس به ریاضیات
«صللوفا ومازمهوالنهیم ثابم،للاسوا،ملمبها،اوی للا،امهوب م وتااگ زم یگویمیهم
هابی مشوایم سلو ،مهلزشمیشلفمیو همشو امهوالنهیمبیا ،اتمشو امالمتتایکملیژهم
ایمشهمبیا ،اتم ا ،امجبوامذووشمبامت ک نمه ا ا» م
پا ملاهابگامداطواتمیاب مهابی امصم ۶۶م
م
گو ابملاهابگمشاماینیهمشنضلاًما ،باهما
شهمبیا،ل اتمبا متام

ام بمس نم ا م لایکماصن مبل لبیمهابی م

یمدال مازمهنوامه یو امشهوو ا میک مازمالل نم،واو مشودوب م

هشخصمشهمبیا ،اتم بمااههایماس میهمهابی مشهمتابیخم۴۴مژااویهم۴۴۱۴مشهمااگن م
او،لل همشو امینو م بسلل مپ مازماتتاتم«گولا بی لله»ا م بم ال یهمهشلللو ماگابشم
« سل او،ل هوایم»۴۴۱۶-۶۴ملمت ابرماا شلابم«سمت مشوماق ماا صا مس اس »مشو ام«م
ب نمتشلویحماصو ماا صا ما ،باواتم بمه اسبهمشها بیمهاا میابم ،هماس میهمشهم
ااچابمدو تمبام بگ ومتج ی ا ویمسللوی م بمجبومیو هاتامهنمو لا م بم
ا

للاسمبا

للابم

ماکو هاتاماهامشامه ا،مشومز  ،مازمطوییمجبوامشهسللوس مباهمدو تمبامشازم

دواوممیو ا»م(هجتوسهم ثابام )۱۰ ۴۱۱م
هو،للوعمتب نمسللوس ملم،لل ابماجواتم(یامیالاوا)میهمشهمیک مازمهواو ممه وبیم
« س او ،هوایمبیا» ،مهابی متب یکمگو ی ام بم«گولا بی ه»امجایگاو مااضتاه م
یاه همشو امتول مها،ل و م بمهق اسل ملسل ملم ب ا مب ،امااهوزلا مباشوهیمتش ی م
سوس مها ،نمشامتوااتو یمج مماا ا،املما زمسوس مگو شملماا قا میالاواامهابی م
بامشهماینما جهمبسلاا همشو میهم«زها،م ب ا مهن لتمیو ،مه اه ماس ا» م«ه ابوای م
یهمسلوهایهمط مه یو متامازمیکم،ککمشهم،کن م یگومهو قکم،و امشخشوایمگو شم
بامه سلازا املماینمشخشوام بملا

وایمهن نمزها،م وی مه یوو م -م

مه اه م

هضلللای ما زمدو مبامشهمزها،میاوشمه و امشهسووا،مهثا امه لللألهیمهممم بمشازابماهم
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ه لاه مشنکهمسلوس ماسل ؛مه تمزها،م سل وسل مشهم ،ماشازاب م–مسوس مگو شام
زهاا میهمط م ،مااجات مه پ یو امتن نیوو هی م هناتمت قییاش مسلللوهایهم بمزهاا م
هن نماس ا»م(گولا بی هامصم )۱۸۴م
طبیمهنتو امهلابی مشلهموومسوصلللهایمیهملاب مه ،لللو امااگن مباما زم بگ وم
ه یول اماینم بگ ویمشلاز همهثب م ا،للل میلهمچو ینمسلللا مشن امپ مازمهوالنهیم
« سللل او،للل هوایمبیا،للل »امهابی مه وهم ا امهابی م بماش امشوایمااگن م ااهم
ه پا،لل میهمشوایملبل ما ازمزیا یمشهم ااشمهق هات ما لل ملمسللپ مپ شللوما م
ه یو میهمهوامگوه ن م

ابمتوا،ن ملماا گوا م«شوایمهوالناتما اه ماساس ماس ا»م

شن مه یومه ،لللو میهم«هنم بماینمزه وهمی ابوایمش للل ابمزیا یم ابتمیه مچواا هم
سنااتو مشا ،امه توااممشوای مشووس ما»م(ااههم۶مژلئ هم۴۴۶۸امهجتوسهم ثابام )۱۴ ۱۴۱م
جزئ اتمزیا یمازم ا همش نم  ،لم بماینمزها،م بمهوب مبیا ،اتمب لش م ،هم بم
سلل ما لل ا م(لاااکماینماوی للو همازم ،مشادبوما لل )ماهامیک مازمی ابوای میهم
هابی مشوایمااگن مهوسلل ا همشو م« لبهیمیاهکمبیا،لل اتمداص»اماثومبیا،لل م ا،م
هواا للویاملوئ زمشوجاه نمهوااکوبمشو ام ،طوبمیهمازمااههیمااگ مشهمهابی مشوه ی م
(۸۰مههم)۴۴۶۱امهابی مشهموتواهم ،می ابمیا ا ،میاماو ،هایمومم،ت تهمیو همشو ام
ااههیمااگن ما،للابهایمشهمه وایم ،ماو ،ل همات یو ام بسو

م بشابهیما للت مازم

ی ابما ومه و میهمشهم ،متوجم ماشللل هام ،طوبمیهمااگن متو،للل حمه و اماینم
شخشمازمی ابمش ل ابمسلو

ملمپ شمپاماه ا هماسل امسپ ما جهمه گ و میهماساسًمام

لابملماتو ابوایمس یم(بیشهامتوا،امتوال املگابی مملمغ وه)مش ل،مشموهگ ویمازم
جبومیابشو مستن ما اب ام سللل م دومشامهزاحمشهمهابی مطنوهمه زا میهماز ماوابم«اینم
شخشمداصملااناًم بم،أ،مبیا ،ا،مسال هقاتما

ا»م(هجتوسهم ثابام )۱۴ ۱۸۴م

ازم،للود مشهمیوابامااگن م بماینم لبهامیهمهقاب،مشاماگابشم«سللوهایه»ماسل امشهم
یمت

متأث وم ااشمبیا ،مهابی ماوابمگوه همشو میهمشهملجم مظاووًماماغواق ه زم
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بمااههمایمشهملااگهمه گوی م«ماک همایم بهوب موگکمپ وم لب هم،لل همیهمات توااممازم
،مچشلممپو،ل میومام،تامهوکوم ااشمست یمالم بشابهیم سنوتمبیا ،مو
بیا ،موگکمشهم

ام ااشم

یمشو میهمو یکمازم،اگو ااشماا بمشهملیوایشم س او ،هوایم

ش ل ابیمیهمازمدو مشاا مگ ا،ل همشو ماگش امشهما ومهنمهابی امتومامی

ماس میهم

شهماا ازهیمیاه مازمبیا،ل اتملمهن وهمسوم بمه لب میهمش وا ا مچو نمیابیمبامااجاتم
و ا»م(م۴۲مهابسم۴۴۶۱امهجتوسهم ثابام )۱۴ ۴۸۴م
م
م
 – ۴نقد نیوتن در دستنوشتههای مارکس
« یولزمشالادوهم،ماه میاه ممیهم س او ،هوایمبیا ،اتمبامهوالنهمیومااامهنمشهمتوم
تبویکمه گویماماثومشهمبل،للو مبلزماسلل امشای ما للب مشهمبل،لل میهمبیا،لل ااا،م
باز ه زشمه یوو متنجتمیو اماهاماینما جهیماا یشهیمتکسا

ماینم اایا،ماس ا» م

ااگن امااههمشهمهابی ام۴۴مالتم۴۴۴۴ام(هجتوسهم ثابام )۱۶ ۴۴۰م
م
هوالنهیمبیا،للل اتمیهمشهماو مهابی م بمالایکم وهی م ۶۰مهقمم بم«الااتمهواغ »م
ااجاتمه گوه امشههولبمشهمپژلوش ل م بشابهیمتابیخملمبلشمبیا ،ل اتمابتقامیاه ملم
امای اًامهااو موومسوصلهایمیهمهابی ملاب شمه ،ل امشهم سل الب وای مه قکمهوجوم
گو یل امهلا صلللکماینمپژلوشمهشلللو همیهمازمالاسلللمم وهی م۶۰م،للل تمیاه ام
« سل او ،هوایمبیا » ،مالس امطبناامااگن ماخ

نمی

مشو میهما خهایمازم ،م

بام بیاه میو ملمشامهابی ملاب مگو گوم ،ا م
،طوبمیلهمازمااههی م۴۱مژلئنم۴۴۴۸مشهملوبامهابی مشوه م ی امهابی مازمااگن م
دواس ل همشو میهماینم س ل او،لل هوامبامهو شللومیو م–میهمشهمووم ل کمه للوماگو ی ام
(هجتوسلهم ثلابام)۱۶ ۸۲م ب مش نمهلابی پژلولا،مهجلا لاتمش للل ابیم بشابهیماینم
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سل او،ل هوامجابیماس امشود م ،وامبام الیم س الب وای مابزا هایمه ااو میهم
طنایه ابمبیا ،ل اتماو،مش ل مماس ل ام(اینماوی للو همشهم ل کمس تمتخصللصم بماینم
ب ،هاملاب مچو نمهبا ث مات گو ا)ماهامیااو،ماصن مهبا ثمیووا م بمابتباطمیامس تم
ابتباطم سل او،ل هوایمبیا،ل مهابی مشاماق ماا صلا مسل اس ماس میهم بما ت م
شن یماینمهقالهمشام ا مش ش ویمشهم ،مه پو ازتام م
شهوو ا امدو مهابی ملجو مچو نمابتباط مبامتصل ییمیو هماس امالم بمااههایم
شهمااگن م(۸۴مههم)۴۴۶۸مشاما،لابهمشهمساهوئکمهوبامیه مهابی م بهوب مبیا ،اتمشامالم
هشلوبتمه یو امه گوی م«ه ألهایمبامیهمه ت ماس مهوامیناههمیو همشامهوبم بمه ا،م
گ ا،ل ماماهامالمهن ق ماسل میهم بم ا م ا،ومااشکم کما
سواهن ماسل میهموووزمیشلفماشل هاا امه أ لهماینماس

مچوامیهم بشو ابا هیم
متومشاماتو ابوای میهماشا،م

ه وو م وی ما ت وااماوخوایمتخو فاملمغ وهملمغ وهام بمط میکمسا املمغ وهام
شلهمطوبمزیگزاگ مشالاملمپای نمه بلا ام ،لللوای م ابیامهنمشهمطوقمگوااگو،مسلللن م
یو هاتمشلامت ن لکمش وا،وااماینماه لد زوامباموت و،مهو و وای مااهو ممه اسلللبهم
یوماملمهن ق تم(لموووزمشالبم ابتمیهماهکا،مپ یوماس امشهم،وط میهمهوا ملمهصالحم ،م
شهماا ازهیمیاه مهوالنهم،لو )مهتکنماس مش وا،ماواا نماصن مااظومشومش وا،وامبامشهم
لس نهیمبیا ،اتمتن نمیو ا»م(هجتوسهم ثابام )۱۱ ۱۰۱م
شلای مازمگتااهزا وایمش هوجاتم بشابهی ماینیهماگومهابی مزا ه مه هاا امچگواهم
بیا ،اتامشهلیژهم

ابمتوا،ن م()differential calculusمبام بمجن وایم۴ملم۸م

«سلوهایه»متشلویحملمت ا یمه یو امپوو زماتو اماهاما تالاًم ،وهیمیابشو م ،م بمجن م
ال مبامه توا،مشهمش ثمگ ا،ل اماهاماش ام،ولبیماس میهم،تهایمازماق مهابی مازم
بیا ،اتما وتنملما زملایبو

مبام بماینجامهووحمیو ما م

ا وتنامیا،لفما ولیمجاذشهامشو ،مشو میهمشاماسل وا همازم

للابماسل لا میو میهم

بسل مهثکمهول م ه ،مسلوز،مشومزه نام وی مسل اباتما زمشاموتا،م ،ابمصوبتم
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ه پ یو امالمتب نم«،ل ابم ا »مباماینگواهمتو،ل حم ا همشو ماگومیکم ،مشامسوس م
یکوواد م ب ا م وی مشا،ل امشامتق ل ممه لاه مط م ،همشومزهاا میهم ،مه اه م
ط میو هماسل امه توا،مشهبا

مه ألهمبام کمیو اماهامچواا همسوس م وی مه ل وم

شا،ل امشوایمه اسلبهمشای ممیانگین سرعت ،مبام بمهاصنهیمط  ،همپ امیو امازم ،م
باهمه توا،مهاصنهوای میوتاهتوملمیوتاهتومباما زم
بمیکم«ل

ابمیو اماهامشه س م لب ،م ،ابم

هیمهن ن»اما ازهو متق للل ممیکم«هاصلللنهیمش امای میوچک» مشومزهاا م

«ش امای میوچک»ماسل اماینمستکمشهمهنو مه اسلبهی م«،ویتمهقا یویم بمهنو

م

ااپ ی م»، ،ماس ام م
شللهم یل هی مالامصلللوبتملمهخوزمچو نم،لللویب ماونلاً م«تق للل مپل یووللای م
ااپ ی ،لوا ه»اا ملمه توا،م بم«،ویتمامای »م بمیکملونهیم ا ام ،مبامهنا مصووم
گوه هملماا ی همااگا ،امومما وتنملمومملایبو

میهمشهطوبمه قکملمومزها،م

ابم

توا،لن مبامپایهگ ابیمیو ا امشهما جهیم هشاشم مبس ا اماهامشوایمتشویحمهنوایم ،م
،ویتمامای م چابما،کا م ،ا املایبو

مشوایم یوواا کوایمدو شم«»dxملم«»dyم

باماش اعمیو ملمدابزما لت م،لویتم ،وامبامشهم،لککم«»dx/dyمهشخصمیو ام( بم
اینجا xماتو ابمه اه مل yماتو ابمزها،ماس )امپ مها صکماا ی همااگا ،نم،ویتم
امای مشهطوبمهووق ام0/0ماس ا م
هابی ماینم،ویتمبام«باز ه ز»مه ااه ملم«یت
«ا،باحمیت

وایمااپ ی ،وا ه»یم  ،لمبامشهم

وای مبد شوش ه» متشب همه ساز امشه ی هیمالامپ یوه نمچو نما جهایم

بسل موتااو مپ یوشم«اسلوابمه وب »ماسل ام0/0مه تواا مهنوفموومیت
زها،ملسوس مه توااو مشه مx1ل y1مامشهمیت

مشا ،ام

وای مش امای مااچ زامتل ومیوو ا مش ل،م

،یهمتل ویم بمهق ابم ،مصلوبتمگ و ام پ مهنا مصوومهو

میو ،م،ویتمامای م

و مچ زمبامتو،ل حمات و امه توا،مشاماو مxملمyمشهمx1ملمy1ملمسپ مشاماو مx1م
لy1م لشلابهمشله م yل xبسللل ل ماهلامچو نما جلهایمشهدو یدو مش مهنواماسللل ام
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( )dx/dy=dx1/dy1=0/0مازما ومهابی امه لللألهیماصلللن مبلشملمیامهو یو ملم
« نقلهوایمش واش و » م سللل یاش مشهماو ماو ماسللل ا م بمس نم ا امهابی م ی گاهم
بیا ،اااا مبامیهمهن ق ا م dxمل dyمشهسووا،میت

وای مش امای میوچکماووگزمشهم

صوومات بسو ما زم«لاو »مه ااه ا م
هابی م وی مهوقمبام«ه اه زیکماسلل ننای »مدوابمه یو مچوایهمشهم ی هیمالام
ا وتنمشامجمشمازم« وی مشالونک» ملمتجوی مازمهو یو ماو ماو امشهما جهای مبسللل هم
اسلل میهمشودنافما سایمدو شمیهمو مپ شهو،لل مبامات پ یو امیکم«پ شهو

م

ه اه زیک »ملما زم«غ وبیا» ،ماس ا م
م
م

 – ۵از نقد ریاضیات تا نقد اقتصاد سیاسی
«اش امهشللل یمگوه نملمسلللپ م

فم ،مهوجومشهمااشو گ مه گو امسلللخ ما بارم

ستن اتمتوا،للن م( بس ل مهااو ماو ماو مشهطوبمسات)م بمهمممچگواگ متوالتاشمشام
چوا،مبلشمسللا هایمامو هماسلل ملمایوکهمچگواهمازم ،مباهمشهما ایج ملاان م سلل م
ه یاش ا» م
هابی ام« س او ،هوایمبیا» ،امصم ۸م
م
هابی م ،م« وی مشالونک»مبام بم«سللوهایه»م بمهصللکم«اوخملمهق ابمابزش» ماتایا،م
ه سللاز مامالم بم ،جامشهمتشللویحماااوا مه پو از میهماز م لمساهکامینو ماوخمابزشم
ا،لاه متول ،ل هملمهق ابمسلوهایهیمه ل ومپو اد  ،هما جهمه ،و ا مچواا هماوخم
ابزشما،اه مینو م بجهیماس ثتابما ولیمیاباملمابزشما ولیمیابمینو مهق ابمزها،م
یابملازتمهننوتمشا ،ل ام ،گاهمش یم ماس ل میهمووچهمسللوهایهیمه ل ومشزبگتومشا ،ل ام
هق ابمابزشملمابزشما،لاه متول  ،هما زمشزبگتومدواو مشو ا م«اینماااو،م ،کابامشام
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تتاتمتجاببمهب و مشوماتا وایمش لاسللوهم بمتضللا ماس ل ااامشوایم کماینمتضللا م بم
ظاووامشهم نقهوایمش واش و مش ابیما ازم ابیماموتا،طوبمیهم بمجبوماش ای ما زامپ شم
ازم برماینمیه م 0/0مش ااگومهق ابیملاان ماسللل امشهمش للل ابیمازم نقهوایمش واش و م
ا ازهو یما» م()۴ ۱۴۴مشهما ومهابی اماا صلا مس اس میناس کمشهطوبمغویزیمشهمچو نم
اااوا مپ مشو همشو ماهامیو ،م« شامتجوی یماجبابیماینماااو،مبامازمتضا وایماا ،مازم
تجوشهیمش لاسوهمشوواا ا»م(وتا،جا) م
لاان

ماهوماینماسلل میهموممسللوهایهیمثاش م«»cم(یابمهو هیمپ شلل و ا)،ملمومم

سلللوهایهیمه ل وم« »vم(یابمزا هاملمهصلللوفم ،م بمدنا متول )اموو لم ائتاًم ب ا م
تل واا امهو یو متوایمملمتتویزمسلللوهایهمهنوفمتل وم بم«توی تمابگاا ک»مسلللوهایهم
اسل مشهملجم میهم بم،ویت مv/cمامشهمهولبمهق ابمبلمشهمیاوش مازvملم جممبلمشهم
اهزایشللل مازمcمبامشلهم وی مه اا از امهابی مشوایماثباتما ولیمیابمشهسووا،میگااهم
ساهکمتول مابزشما،لللاه امازمسلللوهایهیمثاش متجوی یمهووق میو هملم ،مبامهنا م
«صوو»ماوابمه و ام()C=0م(وتا،جاامصم)۱۴۱مینو مها یمبام«غ ومها ی» مه ساز م
لمیابمهو هملمسلللاینم بمهوا امهصلللالحملماشزابم(،لللوایممس و میاب)مبام«و » مهو

م

ه یو !م م
چوا مشوایم ،یهم ،وامتتاه مابزشمدو مبامه للل ق تاًمشهمیالامهو قکمه یوو مش ل،م
،یهمذبهایمابزشمهازا ملاب م ،میو همشا،و ام بمسو

مهابی مشامتتویزمشومسوهایهیم

ه ل ومیامسلل ا ماینمطوبملااتو مه یو میهمااگابما ولیمیابمازم«و »ام«چ زی»م هوی هم
اسلل امپ ملا مه گوی میابماا للا،مهو همبامزا همه یو امیامشهمها هایمهوونکمیهم بم
شواشوم،للککمپ یویمهقاله مه یو امبلحمه شخشل اماینمش ا،مهنواسل میهم بمهوایو م
«»، ،ام«ااشو گ »مشهم«شو گ مه ن ن»متل وم،ککمپ امه یو ا م
بس نم ا ام،للای مش وا،مهشللاشهمچو نماسلل لال مبام بمتق لل مشو یمیابمشهم«یابم
،ولبی»ملم«یابما،اه »مپ امیو اماگومیابم،ولبیمبام«»xملمیابما،اه مبام«»yمهو

م
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یو مام،للویتم«»x/yم،للویتمتواسللتمیابمشوایمتول ملمشازتول ما ازهو یواملما لکم
اا للا،مهول مشامیابیماس ل میهمابزشما،للاه متول مه یو امشهطوبمه ااگ نملم بمیکم
هجتوسهیمینا،امشخشماس ممابزشما،للاه ملاب مشازتول ملمبلا ماابا،لل مسللوهایهم
ه گو ملمشخشمشازهاا همصوفمتول ملمشازتول ما ازهو یوایماهوا مغ وهول مه گو م
یهمازمابکمیابم یگوا،مزی ل مه یوو امهصوفمچو ینما کمازمیابگوا،مط میکما کم
شهلاسلوهیمسوس مها ،ن لاتاماهزایشمبلزااهمیامتش ی مشموهیش مازمیابام،ولبتاًمشهم
هو نلهمایمه بسللل میهما جهایمهنکوسمشهمشابمه لب ام ب ال یهموتا،میابمهازا م
شوایمشخشمغ وهول مجاهنهم«لا م زا »میامشوال مایجا مه یو ا م
بم،ل وهیمتول مسلوهایه ابیامیاوشمیابم،لولبیمشهم

ااکامشامصوفم

ااکم

ااوژیملم بم،لوایو میهم،لای هیمسو ،ماا ا،مشا ،مغ وهتکنماس ا م«هقمماللایم
بلشمتول مسوهایه ابیماس میهمیاوشمیابمشهمیابم،ولبیمباماهکا،مپ یومه ساز ا»م
(وتا،جاامص م)۶۶۶م ب ،صللوبتام« ،مشخشمازمبلزااهمیابماج تاس میهم،للولبتاًمشهم
تول مها یماد صللاصم اب میوتاهتوم،لل هاملم بما جهمزهاا میهمجاهنهمشوایمهنال

م

زا ملمهکویمدو م باد ابم اب ماهزایشمه یاش امازمچو نمهو ویامبساا ،مبلزااهمیابم
شهمحداقل مطلقامشهمهنو مجاهن

شخش مشهمیابماس ا»م(وتا،جا) م

بمچو نم ال م یامه توا،متصللوبمیو میهم،للویتم«»x/yمشهم«»0/0مگ ابمیو م
ینو ماهمهقممیابما،لاه مشنکهمیابم،لولبیما زمشهم«صوو»میاوشمیاش مظاوواًماینطوبم
شهما ومه بسل میهمپاسخمهابی م بم«سوهایه»امگوایشمتقویب م()approximationم
شهمصللووماسل امینو مشهمصللووماز یکمه ،للو ماهامو گاهمشهمصللوومات بسل اماهام یام
هلابی مچوا،مهو،للل مبام بم«گولا بی للله» مه تکمه اا مالب همالم بمووم لماثوم
«صوههجوی م بمیاب»ملم« زا سازیمزها،مشوایمتکاهکموتهجاابهیماهوا »مبامپ شاما هیم
هوابلیمازماج تاعمسوهایه ابیمه اا ام بمجاهنهیمیووا امش نم«زها،میابمه ق م»ملم
«لا م زا »م«تناب ،متجوی ی»مشواوابماس ام م
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شوایمهو ی وایماج تاس  ،هامووم،ککمثاش ام

مدو مهو یو مشناهصکمتول یام

ب کمم«یکملونهیمصوفامیکملونهیمااپ ی ،وا ه» م(«گولا بی ه»امصم)۶۴۴م بم
بلا م« وی مهونیم،لل »،ماسلل ا م«یابمه لل ق مملمیت

م ،مشهسووا،متن نیوو هیم

اصلکمتول یم-ملمتول مابزشوایمهصللوه م-مااپ ی م،ل هملام بمهقای للهمشامیابمساتم
سنت ملمیابش للل مهو مسنوتمطب ن اموممازمل اممیتّ میاوشمه یاش ملموممازمل امم
ی و مشهمیکملونهیمتاش » متب یکمه ،لللو ام(وتا،جاامصم)۶۰۰م بم ،صلللوبتام«شهم
ه ضلل میهمیابمشهسووا،مسللوچشللتهیمس ممثولتمپایا،میاش امزها،میابما زمشهسووا،م
هن ابمسلوجشمه وافم،ل هملمشای مششو ا» م(وتا،جاامصم)۶۰۱مهن ابمثولتامازمزها،م
یابمشهملا م زا متب یکمه گو ا ما بتمتصللوبمهابی م بم«گولا بی لله»مازماج تاعم
پ لللاسلللوهایهم ابیمشهمچوا،ماهیوای ماز یکمه ،لللو میهم

م بی میاهناًمش ی مازم

ه اشول لللممباشوهیماا لللا،ملمطب ن مابائهمه و اماا لللا،مهول م یکومیکم،للل
تل و،لللککمیاه همبامشهسووا،م نقهیملاسلللوهمش نمدو ملم،للل

م

ملاب مات یو امشنکهم

هو یو مطب ن ماج تاس ،لل همبامشههثاشهمیکملسللل نهامش نمدو ملمطب ن مغ وابگاا کم
اوابمه و ام«المشهجایم ،یهمساهکماصن متول مشا ،امشهمیوابیمه بل ا»م(وتا،جا) م
شواشواینماا ا،مشهجایم دال م بمهو یو مه ق ممتول یامشهسووا،مااظوامسوپوس م
لمتو میوو هیم ،ماقش هویو مه یو امشام

فمیابم،لولبیم بمهو یو مه ق ممیابام

«سللوژهیمیاهناًمه والت ملاب متابیخمه ،للو میهم بمذوو
اج تاعمزی

اشام ااشماابا ،ل ه ،ل هیم

مه یو ا» م(وتا،جاامصم)۶۴۴مشهمشالبماینماوی و هامگو تا،مهابی م بم

«گولا بی له»ملم«سلوهایه»امومملجهمتتایزملمومملجهمتشاشهم اب ام بموو لماثوام،ناعم
ی مجاه مهابی مازماج تاعمپ للامسللوهایه ابیمهشللاشهماسلل امچواا هملجهمتتایزیم
به ا،مشا،لل اماینمتتایزمبامصللوهاًمشای م بمش ا،مااضللتاتیاه هتوم«سللوهایه»امشهلیژهم بم
پو اد نمشهمهوموتم یالک کم« زا یملم،ولبت»مهشاو همیو ا م

گشتوگذاری در حاشیهی دستنوشتههای ریاضی مارکس

بماز مهلابی امانتولم ق ق م زا یمشولامشهمسلللو،للل مدو م« بملبای» مانتولم
،لولبتم غازمه ،لو ماهامشومهبوای مها یم،کوهامه گو امبس ،مشهم ،چهمالم«بلحم
اا لاا میابمجاه »مه دواا م(«سلوهایه»ام)۸ ۴۲۲امهشلولطمشهم«یوتاه، ،مبلزااهمیابم
اسلل ا»مشامیوتاهم،لل ،میابمشهم

ااکمهتکنامزها،م زا یمشهملجو مه ی میهمهوجتم

پولبشمیاهکماهوا مه گو امجایما ازوایمش لاسوهیمطب ن مباما ازوای مه گ و میهم
تابیخاًمزا هم ،ه اا امازماو افماا ا،ام،ولبتمصوفمیکمو فمدابج مز ل هم ،هم
لمجللایم«یللاب»مشللهمهنوللایمه نللابفم ،مباامدو میوشگویامدو مهنن ل شخشللل ملم
سو

یاش مسوژهیماا اا مه گ و ام م
اینم ا قاًموتا،مهوموه ماسل میهمهابی مشوایماخ ل نمشابم بم« س او ،هوایم

اا صللا ی-هن للو م»۴۴۱۱م بمهوابلیمازم«یابمش گااهم ،ل ه»مپولبشم ا همشو ام«ین هیم
سنوتمطب ن م(هکاا کامه زیکام ،ت ملما زمبیا ،ات)میهمج بمهوالبیامابزشاهزای م
لمشموهیشللل مازمیلابم،للل همشو ال املمهو یو وای مبامشهم وی ماا اد همشو ا میهمشهم
ظوه

وایمج لللت ماا لللا،مشوایمشهیابماا اد ناشمش متوجهمشو ا » م(«سلللوهایه»ام

)۴ ۶۴۶امشهلاسلوهیم

فمتق ممیابمهکویملمج ت ماج تاس امج بم«یابمجاه »م

اا اا مه گو ا ام م
ازماینبلامتکلاهلکموتهجاابهیماهوا ماج تاعمشهجایم ،یهملاش للل همشهمزها،میابملم
ه زا،میابیمشا،ل میهملاب مهو یو مشناهصلکمتول ی م،و امشهما بتمسواهکملما ولوایم
لاسلو مش گ مپ امه یو میهماا ا،م بم ،مهو یو مشهم وی م به لب امهابی میابم
جاه متوک ک ،همازمیابما ،وای مصوفمباماینگواهمتوص فمه یو م«یابمجاه م،اهکم
ین هی مای شللاهاتاماد واساتاملمتتاه میابوایمهکویملمسنت ماسلل ا»م(«سللوهایه»ام
)۸ ۴۲۲م م
م
۴۸مژلئ هم۴۰۴۰
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