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ان بازگرددر مارکس  روش و راههمانا  دهد کهمی نشان گروندریسه فرازهایگزیدهدقیق  بررسی چکیده:

منطق سرمایه در  ماندگارندرو رویپیشاست که چگونه موضوع به این  پرداختن، به جای خودهگل  سر

شمار به یفعالیت انسان خودِ سپهر ،از همین رو ،کهاست جهانی اینهای نای از تعیّی مجموعهآفریننده جهانْ

 اوقات فراغتاز ارزش مازاد گرفته تا کار مازاد، تا  -های دیالکتیکی در فهم مارکس از مازاد چرخش .آیدمی

[ unfolding]ماندگار پیشروی حکایت از این دارد که چگونه قانون درون -کند که نقد سرمایه را ممکن می

ظرفیت  کند. با این حال، اینمی فراهم را رهایی ظرفیت بالقوه برای نیز جهانی بینواسازی واینسرمایه شرایط 

؛ کندر میظهوی سیاسی فقط با مبارزه - یابدتحقق میاند امکان خودکارسازی که بسیار از آن گفتهکه در  -

 پیوندد.خود به واقعیت نمیخودی بهاین ظرفیت 

 آیدحرفش به میان میهمه  از که بیش داریی سرمایهشدهبینیو نیز پیش حاضرهای از بسیار بحرانیکی 

دهند که می هشداربه ما  ایسیاسی مسلک [ امروزی از هر1های]«یویِرر پل» است. ظهور خودکارسازی

را یک  این درستیبه نظرم به گراهادر میان چپبسیاری  [2]هامان را از ما بگیرند.ها در راهند تا شغلماشین

بارآوری  کهاین، است بینی کردهپیشمارکس  ی«هاماشین یقطعه» بخش مشهورِ  فرصتی که ؛دانندفرصت می

ر پی جدل زیادی دوبحثقطعه این  .کنداز کار را فراهم می آالتْ شرایط رهایی گستردهی ماشینگرفتهفزونی

ها ندارم. البته در آغاز باید مختصری از جایگاه این تمایلی به بازگویی این بحث جااین من درو  ،داشته است

رایط ش توصیفات مارکسیستی و پسامارکسیستی ازدر  -« عمومی عقل»ویژه برداشت آن از و به -قطعه 

 ویکم بگوییم.ی بیستی بیستم و اوایل سدهداری اواخر سدهسرمایه

 روینی یک چه اندازه به تا که دانش عمومی جامعه دهدمی نشان پایای سرمایه رشد»د که نویسمارکس می

 عقل نترلکاندازه تحت تا چه  زندگی اجتماعیْ خود فرایندشرایط  بدل شده و از همین رومستقیم  تولیدی

 را چرخشی جااینمارکس در رسد نظر میبه (907، 1791)«آن دگرگون شده است نا بهعمومی قرار گرفته و ب

که در ادامه  طورهمان کند.معاصر ما مطرح می« اقتصاد دانش»اصطالح ی ارزش به بهی کار پایهاز نظریه

مؤید  - گروندریسههای یا اساساً سایر بخش -قطعه کنم که باقی مطالب این نمی گمانشود، روشن می

که  صورتست پذیرفتنی. در هر حال، این این برداشت باشد، هرچند اگر مجزا به این جمله بنگریم برداشتی

ل هارت و مایک ،امپراتوریی بنیادی کتاب ایده ،برشمرد« تولیدی مستقیمنیروی »یک توان را می دانش

تش از برداش از لحاظکم دستست که دارد، نفوذش بسیار بیش از دقتی است، کتابی که (2001)آنتونی نگری

 از آنِ  که در گذشته مازاددر تولید ارزش  اساسی آن نقش»از نظر هارت و نگری  [1].حرکت کنونی سرمایه
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نیروی کار فکری، غیرمادی و  یبر عهده تربیشهرچه بود، امروزه های بزرگ نیروی کارِ کارگران کارخانه

ممتاز مبارزه ی محل کار عرصه زمانی ( در حالی که27، 2001) «.است [communicativeپذیر ]رسانش

عنی ی هستیم، «های کاریفعالیت از یادر سراسر مجموعهنافرمانی و سرکشی »شاهد آمد، امروزه شمار میبه

رسند به این نتیجه می نگری و هارت (27)«.کندرا تعیین می که امر اجتماعی مندیعناصر نسبتی همه»در 

استدالل  ( پائولو ویرنو به همین ترتیب173)«.کردست که مارکس از آینده تصور میدوران ما همانی»که 

به  گرانرکا کهچنانهم «بدل شدن به نیروی اصلی تولید استشرف کامالً در دانش انتزاعی ... »کند که می

، 2009)«.شیئیت یابدآالت ماشین قالب در تواندنمی»شوند که بدل می« های شناختیمخزنی از مهارت»آن 

 «.شودعمومی به بنیان واقعی هر نوع پراکسیسی بدل می عقلدر  شدنسهیم »از همین روست که  [3](7، 1

(2009 ،8) 

ی از های اتونومیستی برداشتروییم که مشخصههباوری روبی غریبی از جبرباوری و ارادهبا آمیزه جااینما در 

وع داری پیشاپیش بدون هر نی پساسرمایهکنند شرایط ویژهاز این رو که گمان می ،جبرباور است:قطعه این 

 شرایط فرارسیدن اینهمین  باور از این نظر کههرادبرای دستیابی به آن فرا رسیده است، و ا ی سیاسیمبارزه

 [5.]دسرمایه بایستندر برابر تماس دارند خودانگیخته نیروهای سرمایه  هرجا که بااست تا  کارگران پذیرای

 یاری مسئلهدکند، در سرمایهکه تونی اسمیت در نقد خود به ویرنو و کارلو ورچلونه استدالل می طورهمانالبته، 

 چنانهم»ی ما که از جمله در زمانه بوده است، «حدودنظامند م ایشیوهبه» هموارهعمومی  عقلسهیم شدن در 

 اومتدن ها و نیازهای انسامعطوف به برآورده کردن خواسته در دانشِ گذاریسرمایهکم گیریشکل چشمبه

 «عاطفهو  فکر» از طریق ( از این گذشته، هارت و نگری با این استدالل که کار مولد228، 2011)«.دارد

 لکهمجیزگوی روشنفکران است، ب ناکیشبههطرز شوند که بهمین از انقالب فهمی موجب فقط، آیدوجود میبه

ه ی طرز کار درونی سرمایدرباره ی مارکسنظریه بنایسنگ کهگذارند کنار می را ی ارزشی کار پایهنظریه

، 2001)ند. داننمیکننده تعیین ایهصخصیدیگر را  داریدر سرمایه ناگزیری بحران کهاینتر مهم بس و ،است

ییر که تغ دارنداز میان بر می را ایهای واقعیشالودهجا، این اندیشمندان با متصور شدنِ انقالب در همه (175

در  روایتی که»کند که . هری فردریک پیتس استدالل مییابدامکان وقوع می هابا تکیه بر آن تاریخی

، 2019)«.کشدبه تصویر میطبقاتی  یمبارزهخالی از  کلدرو تغییر شاهدیم، تاریخ را  بحراناز  امپراتوری

وی از نیز تعمیم بدهیم که به پیر هایی درون مارکسیسم معاصربه سوگیریتوانیم می بندی رااین جمع (117

  اند.سربرآورده امپراتوری
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حقق ت کهاینواقعیت دهد که امکان رهایی از کار وجود دارد، اما ، نشان میامپراتوریمارکس، کامالً برخالف 

ختیار نه به ازنند اما شان را رقم میخودْ تاریخها انسان: »گیردصورت میی سیاسی این امکان فقط با مبارزه

 «هاماشین یقطعه»( مارکس در 137، 2010مارکس، )«.تام خود؛ نه در شرایطی که خود برگزیده باشند

 داریرمایهمناسبات اجتماعی س تواند با وجودمی کار کندگیرد که تصور میبه باد انتقاد میهنگامی که فوریه را 

طرهای با این س« قطعه»عالوه این و بهکند، ضرورت را روشن می به بازی بدل شود همین شکلی سحرآمیزبه

 یابد:بسیار مهم پایان می

خود انسان در  یعنی، خود جامعه ، هموارهدرنظر بگیریمرا در دورنما و کلیت آن  اییوی بورژجامعه اگر ما»

های سوژه یگانه افراد ...شود.ی نهایی فرایند تولید اجتماعی پدیدار میعنوان نتیجهبه اش،مناسبات اجتماعی

تولید ا از نو آن ر کنندمی تولیدباز به همان اندازه که آن راکه  ،با یکدیگردر روابط  یآن هستند، البته افراد

کنند، جهان ثروتی را که می بازسازیدر آن را  خودهمین که ها که خود آن حرکتنند. فرایند دائمی کمی

  (912، 1791)«.کنندآفرینند از نو بازسازی میمی

 توجهی بهی بیالبته این نتیجه -اند ها محصول جامعهانسان -آیند به نظر می انهجبرباور سطرها این

مقصود این  «.دکننمیبازتولید و از نو تولید »ست که افراد بدین وسیله مناسبات اجتماعی خویش را پادحرکتی

با این حال  است. اجبارمرزهای حدو دلباورانه بلکه عیان کردن عاملیت در فراز نه جبرباورانه است نه اراده

کند که هدف غایی جامعه نه خلق مارکس استدالل میترین نوع کاربردش تا حد زیادی اخالقی است. مهم

ز روی مردمانی ا بایستی در لفافه بدین معناست که یک جامعه را ؛افزایی بلکه بازتولید مردم استثروت یا ارزش

، ولو با نوع باوریبه این ترتیب برخالف آلتوسر، من اصرار دارم که مارکسیسم با انسان پروراند سنجید.که می

وز که هن در حکمِ چیزی پنداشتبتوان را باوری نزد مارکس بسا انسان؛ چهخوانی داردکاماًل هم از آن،خاصی 

 که با پیشاتاریخ انسان.چنانبا آن درگیریم هم هنوز ایم،به آن دست نیافته

یاید، کار ما ب بهپردازی نسبت او با هگل تواند برای مفهومنامم میباوری مارکس میانسان جااینمن در  چهآن

ی روش ای دربارهرا با تشریح برخی نکات پایه گروندریسهچند راستای فکری از  عالوه در ادامه قصد دارمبه

ائل مس گروندریسهدر  گونه که میکائیل هاینریش اشاره کرده است،، هماندر واقع مارکس دنبال کنم.

صلی مشغولی است که به دلبرای یافتن نظراتیاز همین رو محل مناسبی دست باال را دارد و  شناختیروش

شمار تاریخی به و مان مفهومیزای که همهمانا رابطه، مازادو ارزش  مازادبین کار  یرابطهگردد: من بازمی

 ابیشکم مندارم. به گمان سرمایهیا  گروندریسهدر توجیه این ادعا تمایل چندانی به انتخاب [ 7.]آیدمی
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 - سرمایههای اساسی برخی از مفهوم در آن که طوریبهیادداشت است،  گروندریسهواضح است که 

اندازه واضح  به همان باز همو  ،اندبه سرانجام نرسیده کامالً -ویژه کار انتزاعی و زمان کار اجتماعاً الزم به

ی دهنقدگری بالی چهآندرکل با  اندیشه است که هایحوزه اری ازبسی در بینشاین متن سرشار از است که 

هر  داللیاست های اساسی و عناصرتوانسته مفهوم ،ی، در کمال شگفتراستیخواند، و بهمیشماریم مارکس می

  را در یک متن بگنجاند. سرمایهسه مجلد 

، ستلیقدر عمیقاً هگهتشخیص داد این است که چتوان این متن می یدربارهکه  اینکتهترین بدیهیمسلماً 

لند هگل برای آنانی که ماینکته  این .شودمیبه فراموشی سپرده  مارکس آثار بعدی به واسطه عمدتاً که دِینی

گی نقد مارکس ویژ توانمی نظرمهاست، اما ببخش رضایتکنار بگذارند به قدر کافی عنوان یک ایدئالیست را به

دعای ا کند.وطنش پشت میهمه به دین او به هم از که بیش دریافتیی برخی فرازها نگاه بهبا  به هگل را

 روند دقیقی برای هگل بود؛ یست که روح جهانچیزی من قدری جسورانه است: سرمایه برای مارکس همان

 رویچگونه پیش است که موضوع این پرداختن بهگرداند، باز می به جای خود هگل را سر که مارکس با آن

ست که از همین رو ای از حدومرزهای دنیای واقعیی مجموعهآفرییندهدرونی منطق سرمایه در جهان ما 

باوری نسانا یدربارهآلتوسر اختالف با رغم آید. به این ترتیب، من بهبه شمار می انسانیکنش سپهر واقعی 

تاب ک کامل هگل بدون بررسی و فهم فهمیدن»گویم که ی ادعای او میمایهسو با جانهم تربیشمارکس، 

 (912، 1791)«.ممکن نیست سرمایه

 سیرم، گروندریسهای از فرازهای مهم در با استفاده از مجموعه من در راستای اثبات این ادعا در ادامه 

 مارکس چهآنبرای بررسی ای عنوان شیوهکنم، بهردیابی مینزد مارکس  را مفهوم مازاد دیالکتیکیِ

های مکتب آلمانی نقد ارزش عمدتاً ایده شمارد. به این منظورداری میها و موانع تولید سرمایهمحدودیت

[wertkritik] ی ارزش و مسئله بسته به از مارکس ی درستدهد فهمکنم که نشان میرا پیگیری می

 یقطعه»شهری هوای آرمانو[ در واقع، حال9]است افزایی ارزشسرمایه به ارزش ناپذیرسیری عطش

رکس ست. مامتکی خودکارسازیبر گرایش مشهور نرخ سود به کاهش در پی افزایش  تا حد زیادی« هاماشین

و  شودیمکار زنده مبادله  جزئی از سرمایه که به ازای به نسبت وابسته است نرخ سود»کند که استدالل می

تر شده با کار زنده کوچکمبادله جزءمواد خام و وسایل تولید وجود دارد. بنابراین، هرچه  در شکلکه  جزئی از آن

 - بارآوریافزایش  برای -به خودکارسازی  اشتیاق[ 8](939، 1791مارکس، )«.شودمی ترکمشود، نرخ سود 

 راندیمها را از فرایند تولید بیرون تا جایی که انسانشود، اما نسبی ناشی می مازاداز تالش برای کسب ارزش 
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د. بینجام نیز ی کار انسانیی اجتماعی( آفریده)در سطح کل سرمایه مازادِمجموع ارزش  تواند به کاهشمی

به دلیل تضادهای  خودکارسازی ،از این رو .ترکم مازاد، ارزش ترکم؛ کار انسانی ترکم، کار انسانی تربیش ماشین

با چنین  خودکارسازی شود.آن بدل می کارکردمانعی در همزمان به ، اما دهدروی میداری درونی خود سرمایه

قعی هستند های واماشینست: تردید تاریخیبیی عملکرد آن شیوهاما  رسد،نظر بسیار هگلی میتوصیفی به

 گیرند.های واقعی میکه دارند کار را از انسان

زم الکار  :شودپدیدار مینامد می مازادمارکس کار الزم و کار  چهآنبین ی معین ابه سبب رابطهاین پویه 

ر دار افزون بسرمایه ست کهکاری مازاد؛ کار آیدشمار میضروری به ست که برای بازتولید کارگرانیکار

ی در سویه چهآن»نویسد که مارکس مینام دیگر استثمار است.  مازادستاند. کار های بازتولید کارگران میهزینه

 احتیاجاتشورای  مازادعنوان کار ی کارگر دقیقاً بهسویهشود، در پدیدار می مازادارزش  یمثابهبه سرمایه

 دهد:از این رو مارکس ادامه می (123، 1791)مارکس، «.کندعنوان کارگر جلوه میبه

 طریق از فقط و بیافریند؛ {تصرفقابل و}دسترس در زمانِ و مازاد کار که است سرمایه قانون ... این»

. کارگر بپردازد با مبادله به دیگر، عبارت به -، است کاری چنین انجام به قادر الزم کار جنبش درآوردنبه

 میزان همان به کند؛ ایجاد تریبیش کار امکان سرحد تا که است سواین به سرمایه گرایش همین رو از

 جمعیتِ  افزایش به سرمایه یکسان گرایش علت و. دارد گرایش مقدار نیترکم به الزم کار کاهشِ به که

 جمعیتی همین روست؛ از مازاد جمعیت یمثابهبه جمعیت این از بخشی دائمیِ حفظ عین حال، در و کارکننده

 (177)«.است فایدهبی کند، افزاییارزش تواندنمی سرمایه که زمانی تا یعنی نخست، یوهله در که

دار سرمایه نسبی مازادارزش  به اشتیاقی هم نیاز دارد. و با وجود این، تربیشسرمایه که گسترش یابد، به کار 

را ایجاد  «ی مستمندانارتش ذخیره» ایگونه دارد. این گرایش متضادْرا به کاهش کار موجود در کاال وامی

چنان مه در صورت نیاز سرمایه به خدماتشان اند اما با این همهکند، کارگرانی که از تولید بیرون رانده شدهمی

مارکس  .باطل است و عاطلجمعیتی  مترادف با مازادکار « دسترسِ  درزمان » در این فراز، اند.در دسترس

ایه است ی تولید متکی بر سرمجمعیت.... فقط در شیوهرشد کار مازاد متناظر است با رشد اضافه»که  نویسدمی

  (703)«.شودی خود کار ظاهر مینوایی همچون نتیجهکه بی

 و ازن ،کندرا مجسم می« مجازی»نوایی بیان مارکس بی به باطل یا و جمعیتی عاطلکار مازاد درحالی که 

 کند:توجه خود گوشزد میشایانِ هایکه مارکس در یکی از پرشمار پانویس طورهمانآفریند، نعمت نیز می
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 سوی از...  نسبی بیکارگی منفی،{ کمّی لحاظ به} کارِ ایجاد با است متناظر یکسو در مازاد کار ایجاد»

 با نکته این بداهت درک در که طبقاتی دید از سپس و است بدیهی سرمایه دید از نخست نکته این. دیگر

 محصول مازاد قِبَل از که غیره، وچاکران  حقیر، و پست کارهای به گماشتگان بینوایان، :نداشریک سرمایه

 علم، تولید زمان ایجاد آن از پس و دسترس در زمان ایجاد جامعه، کل به عطف در. کنندمی زندگی

 کرده ارضا را اشیراضطرا نیاز فردی چون که نیست چنین روی هیچ به جامعه تکوین سیر. غیره و هنر

 است شده ناگزیر افراد از ایطبقه یا فرد یک که روستآن از بلکه پردازد؛می مازاد ایجاد به پس است،

 سو،یک در مازاد کار که روستآن از کند؛ تولید است، الزم اشاضطراری نیاز ارضای برای چهآن از بیش

 ثروت یتوسعه و تکوین که است این واقعیت. است دیگر یسویه در مازاد ثروت و فراغت یکنندهوضع

 امکان همانا ثروت یتوسعه و تکوین بالقوه،: دارد واقعی وجود [Gegensatze] تضادها این در فقط

  (301)«.تضادهاست این بر غلبه و کردن سپری

ست و حقیر های پکند که در آن چاکران و گماشتگان به کاری این فراز مسیری را روشن میالعادهتیزبینی فوق

. کار مازاد ستنحوی متمایز اما مرتبط به کار دیگران متکیشوند که هرکدام بهبه دانشمند و هنرمند تبدیل می

ای امعههای جعالوه ساختارها بهآن وجوهی ناسازگار از یک روز کاری کارگر نیستند.ترتیب صرفًا و الزم بدین

 همانا -شده است. یک بار دیگر شاهدیم که یکی از قوانین حتمی سرمایه  مازادهستند که وقف تولید ارزش 

و این  .شودمی بدلسرمایه کرد ط بیرونِی عملشرای یکی از به -شکاف بین اجزای الزم و ناالزم روز کاری 

 شود.برای آزادی می نهفته در این شکل از سازمان اجتماعی یبالقوه ظرفیت سد راهِ واقعیت بیرونی نیز

 کار مازاد را به یک بهی خود ویژه نیازداری گردد که سرمایهروند بازمی این دلیل این اتفاق هم تا حدی به

 :دهدتسری می ،بنیادبنیاد و ابژه، با اجزای سوژهاجتماعیعام  ضرورت

 صِرف، مصرفیِ  ارزش منظر از زائد کار همین ،مازاد همین آفرینش سرمایه، بزرگ تاریخیِ  سهم»

 چنان نیازها یکسو از که رسدمی انجام به آنگاه اشتاریخی تقدیر و است، معاش صِرف یوسیله یمنزلهبه

 از فردی نیازهای و شده مبدل عام نیازی به خود است، ضروری چهآن ورای مازاد، کار که اندیافته تکوین

 ایمرتبه و سطح به... سرمایه انضباط ضرببه که کار، در کوشایی دیگر سوی از و گیرندمی سرچشمه آن

 (125)«.است شده بدل بشر نوین عام ویژگی به که رسیده

 به جااینست اما در مازاد اهمه ارزش  از ؛ پیشفراسوی ضرورتست که دیدیم کاری طورهمان کار مازاد

های خواستههنگامی که افراد  .غیرضروریویژه کاالهای : کاالها و بهاشاره دارد مازادارزش  آن ینتیجه
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ت که کرده اس ارشاد اخالق کارای گونهبه  اینان را سرمایه ، هنگامی کهسوی دیگرو از  - یابندی میتربیش

 - آزادشده بارها از آن تن زده استتازه پرولتاریای کندخاطرنشان می مارکس )و از جمله ای. پی. تامپسون(

مان زهم انسانی که ،شودمیشود: انسانی نو زاده به یک ویژگی نوعی بشر مبدل می در کار کوشایی همگانی

 انمساخت طرحی کلی از شده. مارکس در این فرازفراهم وقف تولید کاالهای تجملیو  شده است وقف کار

 البتهکند. ین نظم اجتماعی پشتیبان آن ارائه مینهمچ وکاالیی بالیده  داریِسرمایه یویژه مصنوعینیازهای 

 کند:به همین بسنده نمی جاایندر  مارکس

 ثروت حفظ و تصاحب که است رسیده ایمرتبه و سطح کار ... به بارآورِ  نیروی تکاملم زمانی که سرانجا»

 با کارکنان یجامعه دیگر سوی از و است جامعه کل برای یترکم کارِ  زمان مستلزم یک سو از عمومی

 فردیتی تطوّرِ  مادّیِ عناصره[ سرمای]آنگاه  ... کندمی برقرار علمی ایرابطه...  بازتولیدش یتازندهپیش فرآیند

 همان()«....است جانبههمه اشمصرف در هم و تولید در هم که آفریندمی را غنی

 را نماند باطلل و عاط تواندیم که شدهیزیرهبرنام معقول یحونهب است یاهجامع همانا ــ یینها شکل نیا

 شده ناپدید اشهواسطیب شکل در یطبیع ضرورت آن در» که ستیهمان – کند دگرگون دهیبال یتیفرد به

 تر بگوییم،روشن همان(.)«است کرده اشغال شدهآفریده تاریخاً  ضرورتی را طبیعی جایگاه ضرورتِ  است؛ زیرا،

این  .آفریندانسانی را میی های اولیهنیازبر  چیرگیشرایط  از این روسازد و میسرمایه نیازهای مصنوعی 

واقعًا توانایی مولد سرمایه به برآوردن نیازهای اساسی مارکس  ؛آمیز نیستطعنهبر نیازهای طبیعی  پیروزی

تر . به همان ترتیب که پیشروییمهعیار از دیالکتیک روبای تمامبا نمونه جااینستاید. ما در انسان را می

مصنوعی  نیز نیازهای جااینشدند، در نوایان به دانشمند و هنرمند تبدیل میگماشتگان به کارهای پست و بی

هم مانعی که  باز کهاینتر از همه مهم .شودمبدل میکمیابی مادی  فراروی از به سرمایه کاذبآگاهی  از

 .است نهفته «در خود سرمایه»دارد شهری بازمیسرمایه را از دستیابی به این تصویر آرمان

 «هفرایند تحقق سرمای»ست که ی روندیدربارهکه کند را در فرازی بررسی مییکی از این موانع  مارکس

 چهآنای میان که به رابطه -در این فرازها ما [ 7](302).نیز هست« زداییند ارزشفرای»یک  موارهه

که د باشیم شاه دستگاه دیالکتیکی این متن را توانیممی -تکیه دارد رد اشمبرمی ها و موانعمارکس محدودیت

مارکس  کنمنمی گمان کهاینکند. دیگر کار می از دنیای واقعی ی خودهاسازیترین نمونهانضمامی با استفاده از

 ،«محدودیت»گوید می هرگاه او ست کها ، بلکه برداشت من اینردبَ کار میرا کامالً همسان به اصطالحاین دو 

 چهنآ ست.شرایطی بیرونی« مانعْ» مقصودش از کل به یک قانون درونی سرمایه اشاره دارد در حالی که در
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و  «کندبرابر خود تلقی می مانعی درها را هر یک از این محدودیت»ست که دهد اینسرمایه معموالً انجام می

 طور واقعیبهها را شود که آنهیچ روی نتیجه نمیبه»اما  «گذردها درمیاز آنتصورْ در »به این ترتیب 

با تضادهای درونی خود را ست که سرمایه ا ی اصلی ایننکته جاایندر ( 310)«.نیز پشت سر گذاشته باشد

 یضادهاتوانند این تاما با این حال، این ساختارها هرگز نمی ،کندمدیریت می واقعی دنیایایجاد ساختارهایی در 

 ند.نرفع ک ماندگارِ شکل سرمایه رادرون

در و  کندیم جاجابهاز جهان تولید به گردش نگاهش را به آن بپردازم،  خواهممیای که مارکس در بافتار ویژه

 ناگزیر سرمایه اش،، در کمال شرمساریگرداند کهنماید به جهانی رو میسرمایه درونی می در چهآناین بین از 

چون یکسره هم تحققْ فرایند تولید، چارچوبدر » نویسد کهمارکس می .دهددر بطن آن به حیات خود ادامه می

تصور  محصولبخشی از خود  چونهم( به بیانی دیگر، ارزش در تولید 303)«.شودتولید کار مازاد ظاهر می

فقط زمانی انتزاعی اجتماعی  چونهمارزش  شود.کجا یافت نمی واقعًا هیچاما با این حال ارزش  ،شده است

آورد یپدید م را جهانیاین هایگرفتاریای از مجموعهواقعیتی ساده که  یافته است،شود که تحققمی هیافت

ند }فرای از آن بیروندر  اکنون همان موانع»که نویسد مارکس می انجامد.زدایی میکه مستقیماً به ارزش

نیازی به آن محصول وجود داشته باشد؛  همه باید از ( این موانع پرشمارند. پیش303).«شودتولید{ ظاهر می

یف ی کاال توصسویهعنوان دو به هیسرما در چهآنمستلزم ارزش مصرفی است.  مازادبه بیان دیگر، ارزش 

که به دنبال تحقق ارزش کاالی خود در بازار  ستا داریسرمایه آن هایگرفتاریواقعی در دنیای  شودمی

 است.

ا آی به فروش برسد؟ تبرد تا محصوالقدر زمان میهآفرین است. چهمان اندازه مشکل زمان گردش نیز به

 ش ارزش بینجامد؟کاه بهبتواند نسبت به زمان تولید محصول تغییر کرده باشد تا  زمان کار اجتماعاً الزم بایستی

بسا به تا چه دیگرای در نقطه مازادخلق ارزش » به مندندنیازد، پس نشو باید خریداری تمحصوال این و اگر

استوار بر سرمایه عبارت است از  یک شرطِ تولیدِ»گیرد که ( مارکس نتیجه می309)«.دنآن مبادله شو ازای

های ، خواه این سپهر مستقیماً گسترش یابد، خواه کانوناز گردشیابنده تولید سپهری هماره گسترش

 (309)«.، بر مدار همین سپهر ایجاد شوندتربیشی نقاط مثابهتولید، به

 جهانیْ  بازار ایجاد سوی به گرایش»کند: می بندیجمع مختصر و مفیدمارکس سراسر این فرایند را 

 که شودمی پدیدار مانعی چونهم محدودیتی هر. است مفروض و موجود سرمایه مفهومِ  خودِ  در واسطهبی

 -افزایی ارزش ضرورتِ ارزش -داری های درونی سرمایهمارکس از قانون (308)«.شود گذاشته پشت سر باید
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ادن نشان د ؛ باشودکه یکسره به بازار جهانی منتهی می گیردرا برمی دنیای واقعیپیامدهای ای از مجموعه

از  انبوهین ماز، مانعی که همیابدگونه محدودیتی درونی در قالب مانعی بیرونی شکلی انضمامی میهچ کهاین

 مالً کا توانهرگز نمی همه برای محدودیتی که با این حلی گذراراهی عالوه، بهآوردپدید می جدید مشکالت

این واقعیت است که سرمایه ناگزیر به تحقق یافتن در  محدودیتْ  این مقصود از جاایندر  .کردرفع  آن را

ی جا که این محدودیت به مانعخود تحقق یابد، آن خودی به واقعی دنیایبه بدون گذار تواند گردش است؛ نمی

دیت های این محدوبنابراین، خاستگاه .باشندکاالی من  خریدار ممکن استدیگری افراد شود، همانا مبدل می

 ،داشته باشد 'Mبه  Cبه  Mگردد که سرمایه باید هنگام حرکت از باز می ایپایه گذارهای صورییکسره به 

 فرایندی بیرون که تولید نیازمندِهمین به بیان دیگر، ی مبدل شود.تربیشتا به پول  شودمی تبدیلپول به کاال 

 ی محدودیتیمنزلهو هر یک به ،شودمحدود میبا ارزش مصرفی  ایارزش مبادلهشود، از خود یعنی گردش می

ها، همانا عناصری از قوانین این محدودیت با این حال کند.افزایی ارزش عمل میبر توانایی سرمایه در ارزش

 هک شوندرفع می -مسیرهای تجاری، بازارهای جهانی  -ای از شرایط بیرونی مدد مجموعه درونی سرمایه، به

 .هستند زمان موانعی سر راه تحقق آنهم البتهو  هامحدودیت برای گذر از اینسرمایه  هایرویه در ضمن

در هر  روپاشیف ایبروز گونهی نیاز داشته باشد، احتمال تربیشهرچه سرمایه برای تحقق خود به نقاط بیرونی 

چندانی با روح جهانی  اختالف جااینما در  [10]است. تربیشپذیری آن نظام بحرانیعنی  شود،می تربیشنقطه 

ازه تجانی خودآگاهی فیلسوف  در مقام تا صرفاًکند بیرونی می ابژه جهانجا که خود را در هگل نداریم، آن

  .بگیرد

ند کآن کاری می «سازِنفوذ مدنیت»شود: رواساز سهیم میی جهانرانه روح جهانی در یک با در واقع، سرمایه

این سرمایه ( 307-10)«.دبنمای محض تحوالت محلیچون هم» انسانی یپیشین جامعه تبی مراهمهکه 

ق سرمایه را ملزم به خل «تازهایجاد نیازهای »دهد. اگر انجام می ارتباط انسان با طبیعت یبا دگرگون را کار

بار به شیئی طبیعت برای نخستین»که چنان شودموجب می علم طبیعی را نیزپیشرفت  کند،صنایع نوین می

 خویش به متکی قدرتی یمثابهبه دیگر ؛اش مطرح استشود، فقط سودمندیمحض برای انسان مبدل می

وری طبهتوانیم چرخشی دیالکتیکی را ببینیم، جا هم میتا همین (308، 310)«.شودنمی شناخته رسمیت به

 ،انجامندمیهای علمی به سودمندی که پیشرفت

 آن آویزدست به که دشومی پدیدار نیرنگی چونهم فقط نیز ذات ]طبیعت[بهقائم قوانین نظریِ  شناخت و»

 به را تصور این خویش، {درونی}گرایش به بنا سرمایه .گرداند انسان نیازهای مقهور...  را طبیعت توانمی

 نیازهای یدرویشانه و سنتی ارضای و طبیعت از سازیخدایگان فرای نیز و ها،داوریپیش و موانع ورای
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 این یهمه علیه سرمایه. زندمی مهمیز کهن زندگی هایشیوه بازتولید و معین مرزهای به محدود و موجود

 نیروهای پیشرفت که ستموانعی یهمه یفروریزنده و شکنندهدرهم انقالبی، هماره و است ویرانگر شرایط

 «.کنندمی سد را روحانی و طبیعی نیروهای بین مبادله و استثمار و تولید بسیارگونی نیازها، گسترش ،تولید

(310) 

در  سمارک کهاینمحدود یا درویشانه بودنش را؛ و با  نه اما یمرسنتی بودن را بخو آن است افسوس ما ممکن

در  رویرد کردن آن را پیش و از این رو - شمردبرمیپرستی سازی طبیعت را شکلی از بتخدایگان جااین

یعت را طب ختنسا عالوه مقهوربه -داند که پیشتر شاهد بودیم راستای فراروی از نیازهای حیوانی محض می

داری است. سرمایه با ی سرمایهفکری ویژهردیف استثمار طبیعت و نیروهای گیرد که همنیز در نظر می

تر که سازد. روشنخود در جهانی واقعی می کردعملخویش را به مدد  یشمولنجها شکستن سنت،درهم

 اندنشمناتمام ، سرمایهکرد زمان و در اثر عملهم با این حال ؛ستا تاریخی نهایتبیشمولی آن جهان بگوییم

 سرشت در موانعی با راند،می آن سوی به وقفهبی سرمایه که شمولیجهانفراگیرندگیِ » شده است: عیان

را  «ها/ موانعمحدودیت»اصطالحات  موارد ناسازگاریِ  آن یکی از جاایندر  - «شودمی روروبه سرمایه خودِ

 سرمایه خودِ  تطورش، و گسترش از معین ایمرتبه درکه »موانعی  -تر به آن اشاره کردیم که پیش شاهدیم

 خویش به اتکا با سرمایه الغای و رفع سوی به و سازندمی هویدا گرایش اینمانع  بزرگترین چونهم را

 (310)«.تازندمی پیش

رمایه ی سوقفهحرکت بی. از یک سو اندکمابیش روشنی کنونی که ما در آن قرار داریم این موانع در مرحله

از سوی دیگر، چند عامل  های تولید پیشینی با سرعت ادامه دارد.ی شیوهدر راستای دراختیار گرفتن همه

 ،فرانک مشهور آندره گوندرتز  جاایندر کند. شاید در برابر این فرایند مقاومت میداری هستند که درونی سرمایه

برخی  جیدهآگاهانه و سنسرمایه با استفاده از آن  ، فرایندی کهبرایمان تداعی شود« نیافتگیی توسعهتوسعه»

ه را به گسسته از توسع شدنِشهری شبح هولناکِتوانیم یا می است. بازداشتهشدن صنعتیرا از  مناطق جهان

نامیده است که بنا به  های زاغهسیاره مایک دیویسکه  رودشمار میبه ذهن بیاوریم که خصلت چیزی

ش تاریخ طوالنی جنب یهمین بازاندیشی تازه دربارهیا  است. گراستعمار دنیایاز  میراثی خودْشرح فرانک 

ی تاریخچه»با عنوان  [The Endnotes Collective] کالکتیو زندنوتاِ دیی کارگری که مجموعه

ی کار در یارانهنه وجوه هم... » ی بیستمدر طول سده که اساسی، با این ادعای انجام داده است« جداسازی

ی ( همه83، 2015)«.داشتکه دست باال  سرمایه بود [atomizingساز ]ذرهذرهویژگی]های[ که بلها کارخانه

 تیحالنامد، می« اجتماعی بودن غیراجتماعی» زنند که ارنست لوفچیزی حرف می همان این اندیشمندان از
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یادآوری این  جاایندر  (155، 2013)شود.بازاری با یکپارچگی روزافزون در ضمن موجب چندپارگی نیز می که

ارگر را ی ککه طبقههایی ویژه در رویه، بهشمولیتک این موانعِ جهانتک برای سرمایه نکته اهمیت دارد که

پرده  ی امر اجتماعیبا این همه، سرمایه با نابود کردنِ دقیقاً خود ایده کاربردی روشن دارد. کنند،چنددسته می

 از همین روست که هر یک از این .استوار استبر آن با این حال دارد که اعتنایی خویش به تمدنی برمیاز بی

ما دهد اکه سرمایه وعده می ستایکامیابی از تربیشخرسندی هرچه نا یعرصهزمان ، همشمولیجهان موانعِ

ا کنش بالبته امکانی که فقط  -هستند  ممکناختالل  هایبه بیان دیگر، عرصه ؛ناتوان از برآوردن آن است

  پیوندد.به واقعیت می یانسان

ای جامعه»کند، که لوف استدالل می طورهمانو هست.  بوده هیسرما خودِ هیسرما یبرا دیتهد نیترگبزر اما

د ارزها پیش ببری همی مبادلهبسته و ی زندگانی را از روزِن تنگهر جلوه یکسرهکه در عمل کوشیده که 

های خویش همواره ترین گرایش( سرمایه برای فرونشاندن مخرب157، 2013)«.شودبازتولید خود می ناتوان از

وامعی ج افزایی ارزش متکی بوده است:ناپذیر خود به ارزشگوناگون برای عطش سیری یخارجقلمروهای به 

ن اواخر، تا همیکمابیش داری که در جریان تکامل خود استثمار کرد، قلمرو بازتولید اجتماعی و پیشاسرمایه

 هایهزینهبخشی از » مخارجش گویدگونه که لوف مینمود، آنرفاه. اگر دولت رفاه روزگاری الزم می دولت

فاه ، پا پس کشیدن از دولت ر«آمدچنین جاری برای میسر ساختنِ استثمار مولدِ توان کار به شمار میآتی و هم

مبدل « هیافتمنابع بدتخصیص»به  هااین هزینه« داریبه دید سرمایه» که بدین معناستی کنونی در دوره

ی رهارتش ذخی» درواقع قادر نیست، که دوباره پذیرایتمایلی ندارد، و جا که فرایند تولید است، از آن شده

  باشد. خود در آغوش« مستمندان

: آیدشمار میبه داریی سرمایههای ویژهبحرانگرفتن رشتههای شدتی کنونی یکی از دورهبنابراین، زمانه

امیابی ها را به کی انسانشمار، همهمعدودی انگشتداری جز نبود عیان این امکان که سرمایهافزایش نابرابری، 

تواند رفت سرمایه بکه احتمال می ی راترین مانعتر که جدیمحیطیِ هر دم نمایانبحران زیست یکو برساند، 

توانیم در کار بودن منطق باز هم می جااین[ در 11]تراشد.می داریدر برابر بازتولید خود سرمایهایجاد کند 

ی آن ایجاد ترین موانع را سر راه توسعهجا که پیشروی خود سرمایه سخترا تشخیص بدهیم، آنهگلی 

که قادر  بشری خودآگاه با عاملیت [recuperation] ی تازه گرفتنجان -ی نهایی مرحله آن فقط کند.می

که، به باور مارکس، است  - باشدخود سرمایه  گارِدمانموانع در حکم محدودیت، یعنی دروناین  شناختبه 

 هنوز پدید نیامده است.
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تعداد  رددااحتمال  خودکارسازی در اقتصاد کنونیپیداست که ها. به این ترتیب بازگردیم به بحث ماشین

 ام،اره کردهتر اشکه پیش طورهمانکارگرانی که دیگر،  - براندشماری از کارگران را از فرایند تولید بیرون بی

که  طورانهم .خواهند شد دائمیای زیرطبقه تبدیل به عوضدربلکه شوند، ذخیره انگاشته نمیارتش  ایگونه

ند کجا دارها استثمارت کرده باشروزی که سرمایهآن سیه»طعنه گفته بود: ترها بهجُوان رابینسون خیلی پیش

که زمان موجود و  ترتیببه همان البته  (.35، 1772)«روزی که استثمارت نکرده باشند کجا!و آن سیه

ی را فردیتی غن عناصر مادیِ پرورش»مبدل شد، خودکارسازی نیز تصرف کار مازاد به تولید علم و هنر قابل

ه کرد کای کمونیستی را جایی تخیل میکرد که جامعهبینی می؛ مارکس همین را پیش«کندایجاد می

ای ، جامعه«موفق شود که بخواهد ایدر هر شاخه تواندمی ندارد بلکه صرف یی کارکس فقط یک حوزههیچ»

ری به گاوداگاه به شکار برود و بعدازظهر به ماهیگیری و عصرگاه صبح»فرد{ } در آن میسر است که که

 خودخودی عناصر بهست؛ عبارت دقیقی« عناصر مادی(. »51، 1778)«مشغول باشد و بعد از شام به نقد ادبی

را مبدل کردن به فردیتی غنی که مارکس  جاماندگی از استثمار روزیِ . سیهپی ندارنددر هیچ پیامد خاصی 

 کند مستلزم کنش است.جسم میم

عیت افزایش جم -گرای معاصر تصور کنیم که هر کدام از این تحوالت چون برخی اندیشمندان چپهم کهاین

ای هگلی معن مستقیم به آزادی بینجامد بهتواند می -محیطی ی زیستباطل، ابداعات فناورانه، فاجعه و عاطل

را با ایجاد آن یکی بدانیم.  -پذیری کنش ی امکانمشاهده -ماند که شناخت آزادی ماندن است؛ به این می

 .فریندآمی تربیشبلکه فقط تخریب  که هیچآزادی  قادر به ایجادسرمایه اگر به حال خودش رها شده باشد 

باوری مارکس انانس ست.داند مقید به تاریخ یعنی سیاسیکه مارکسیسم الزم می یگرفتنتازه  جانبنابراین، 

 .ی او در خدمت بشری که هنوز پا به عرصه نگذاشته استاست، همانا نقد بالیده بر این بهبودی متکی

 

فیدشان به های مبابت واکنش، و همچنین برت بنیامین، یتیسوسا اند نسیسامایلم از خوانندگان ناشناس  جاایندر *

 تشکر کنم. نویس قبلی این نوشتهپیش

 .های مترجم استهای داخل }{ افزوده** نوشته

 ست از:ایی حاضر ترجمهنوشته ***

The Grundrisse as Method: Surplus Value, Surplus Labor and Freedom from 

Work, Paul Stasi, Science & Society, Vol. 83, No. 4, October 2019, 522–535. 
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[1.] Paul Revere :ای اعالم ی برابا بریتانیا بوده که در ایجاد سامانه آمریکا یانقالبجنگ گر و از قهرمانان مردمی صنعت

ی نزدیک شدن ی هشدار به نیروهای آمریکایی دربارهبرا 1995او در آوریل « شبِسواری نیمه» است. خطر نقش داشته

  بدل شده است. م نیز ی مردم آمریکا به استعارهبا راه یافتن به فرهنگ عامهنظامیان بریتانیا بسیار مشهور است و 

 باره:در این گرایانهچپ هایی با نگاهکتاب [.2]

Inventing the Future, by Nick Srnicek and Alex Williams (2015) and 

Postcapitalism: A Guide to Our Future, by Paul Mason (2015) 

توان همه را نام برد، چندان که با جستجویی ساده در نمی قدری پرشمارند کههای عمومی نیز بههای موجود در رسانهروایت
  شود.گوگل مشخص می

دیابی را رکمابیش مستقیم مسیری ، هاماشین یقطعه حیات معاصری درباره ای پرمایههری فردریک پیتس در مقاله [.1]

و  یت{استر}والی بیستم، جنبش اشغالی نخست سدهدر اوایل دهه سازیتا مبارزات ضد جهانی امپراتوریاز  کند کهمی

 یابد.ادامه میحتی حزب کارگر بریتانیا 

آن  ماتریالیسم تاریخیبود که  2009در دسترس قرار گرفت، هرچند در سال  2001متن ویرنو نخستین بار در سال  [.3]

 را منتشر کرد.

 مارکسهای نگری از دیرباز در کانون این سنت جای داشته است. برای مثال بنگرید به کتاب او در واقع، نوشته [.5]

پیتس تفاوت  به نظر ارائه شده بود. با این همه، 1798گفتارهایی که ابتدا در براساس درس ،1772، فراسوی مارکس

 .وجود دارد امپراتوری های حاضر درو استدالل مارکس فراسوی مارکسدر چشمگیری میان موضع پیشین نگری 

در  ،پرداختشناختی گفتارها به مسائل روشگفتارها و پیتقریباً فقط در پیش سرمایهدر حالی که مارکس در » [.7]

(. البته 200، 2011هاینریش، )«پیش کشیده شده بود بازنمایی ی{خالل }مرحلهدر مدام  اساسی یمسئلهاین  گروندریسه

لی رو متن قبو از همین دهدبه دست می« هاماشین یقطعه»نقدی ضمنی از  سرمایهسخن اصلی هاینریش این است که 

  کند.داری متأخر مبدل میتحوالت معاصر در سرمایهمایه برای را به راهنمایی کم

[9.] Wertkritik -  دست به  1780ی ست که از دههبسته از اندیشمندان آلمانیچندان همنام گروهی نه -یا نقد ارزش

 نخستین( 2013)الرسن و دیگران، ویراستاران،  مارکسیسم و نقد ارزشو عالیِ  شدهی ویراستمجموعه اند.قلم بوده

ان، زمی او، ویژه اثر استادانهچنین متأثر از آثار موشه پوستون، بهها همزبان است. آنها در جهان انگلیسیحضور جدی آن

  هستند. ی اجتماعیکار و سلطه

نشان نقد تریشدهی سود نقد شده است، احتماالً شناختهجاست خاطرنشان کنیم که تز مربوط به نرخ کاهندهبه جاایندر  [.8]

کلی همه قائل به حفظ این تز در شاینهمین اواخر نقد دیوید الیبمن که با البته و دان ژاپنی نوبو اوکیشیو باشداقتصاد
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 یونظر اوکیش با هاای از نوشتهها در مجموعهسالطی که این اواخر مایکل رابرتز،چنان، همشده است. اندرو کالیمنبازبینی

که آن را  جاستست نسبتاً فنی، اما بهبرای صحبت از این بحث مناسب نیست که اغلب بحثی جااین .مخالفت کرده است

 یافتن معیاری درست برایبنیادینِ دشواری شود ی دردسر میمایه چهآن بزنیم. از پژوهش عالمت پردردسرای عنوان حوزهبه

چیزهایی متکی باشند که علم اقتصاد قادر به  اقسام و انواعبر  ندرناگزیی نرخ سود ها دربارهست. بحثمازاد اارزش 

 ت.اس با ارزش -بسته چنین هموضوح همهرچند به - متمایزای مقوله قطعاً شان است، مانند قیمت، اما قیمتگیریاندازه

چنین و همدهد دست میدر این بحث به از دیدگاه او سودمنددرکی  [The Long Depression] رابرتز رکود بزرگِ

 The Failure of Capitalist] دارانهناکامی تولید سرمایه کتاب دیدگاه کالیمن نیز در فصل ششمی فشرده

Production ی مارکس«سرمایه»گیری بازپس[ و نیز فصل هفتم [Reclaiming Marx’s “Capital”] 

 Political Economy After]ی علم اقتصاد شیوهاقتصاد سیاسی به با عنوان الیبمنکتاب  .موجود است

Economics] ردازد، پنیز می تراساسی یکند به مشکلی سود را تشریح میی نرخ کاهندهی او دربارهنظریه زمان کههم

 گیری کرد.توان اندازهیک را نمیتوان و کدامهایی از ارزش را میچه جلوه کهاین

اما من  بهتری باشد، معادلتواند [ میdevalorization« ]کاهیارزش»پیشنهاد نیل الرسن به من این بود که  [.7]

ی{ نیکوالس استفاده [ }ترجمهdevaluation« ]زداییارزش»شود از شده ظاهر میچنان در جایی که در متنی نقلهم

 کنم.می

 چنین امکان {خریدار و فروشنده بین} صِرف جدایی دلیل به و -د شو روروبه ناکامی با فرآیند این بگیریم فرض» [.10]

 ارزش تنهانه که است شده مبدل ارزشیبی محصول به دارسرمایه پول آنگاه - مهیاست مورد آن یا این در ایناکامی

 (301« )است داده دست از هم را اشاولیه ارزش بلکه نیاورده، دست به نوینی

 عالوهبه جااینتوانستم در می کند،روح جهانی هگل عمل میاگر استدالل اصلی من این است که سرمایه همچون  [.11]

ند، از این کنیچه رفتار می اراده به قدرتچون هم تربیشای که به بار آورده محیطیبگویم که سرمایه از نظر بحران زیست

 چیز.هیچ به تا اراده کندنابودی خویش  به دهدنظر که ترجیح می
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