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 هیسرماکوین ت هاینشانهمکتوب  یشکل در واقعبهکه  یمتن نخستین، ریزاست شالوده یمتن گروندریسه

 و یاقتصاد یهانوشتهدستکه با  یطوالن ی، در سفرگذار است در حال یمتن هنگامهم را در خود دارد؛

طور که هست در نظر گرفت: همان دیرا با[ گروندریسه] میعظ ینوشته. دستشودآغاز می 4411 یفلسف

 نیها را در ااز مشکالت و مقوله ی. مارکس تالش کرد تا برخصمیمانه و وارشوریدهفکری  یبردارادداشتی

انجام  هیارزش و سرما یهیاز نظر ینیجنمند نظام یبار در ارائه ننخستی یکار را برا نیکند. او ا« رفع»صفحات 

 کند.یروشن م ش رامشکل و چارچوب برای خود معیارهااست که او  حرکت نیداد. در ا

 یهارائتباعث قها ابهام نی. اپرابهام است یمتن ناگزیر موضوع نیتوجه به ا با گروندریسه ینوشتهدست

. عالوه یاطابژکتیویسم افر شیک سوی آن سوبژکتیویسم افراطی است و سوی دیگرکه  است همتضاد از آن شد

مثبت، بلکه  ایبودند که خود را نه تنها در رابطه یسندگانینو هایقرائت هاآن که میتوجه داشته باش دیبا ن،یبر ا

 .دندیدیمنیز  سهیگروندربا  ی عمیقتداومدر 

دها از شهو یامستمر و کامل کل اثر است، با مجموعه یبازخوان یهجینت کنم،یم شنهادیپ جااین در چهنآ

 یتز ساساکنم که بر میدستور کار ترس ینوع خواهمیم ،جااین کنم. در شاندییتأ یدر آثار متوال کوشممیکه 

 جادیبدون ا گر،یبه عبارت د خواند.« عقبرو به  » دیاست: مارکس را با که در اصل چنینشده  انیب یاصل

 نیستند،ر مارکس وفادا یتر به روح نظریهی که اساساً نه تنها به نص مارکس بلکه مهمقبول رقابلیغ هایانحراف

 هسرمایی زمینهپیش چونهمکه  گذاری کردارزش به این اعتبار تا حدی دیتوان و بایرا م سهیگروندر

مورد  یخیشده و از نظر تار لیتحم یمعکوس خواند که به نوع یدر توال دینبا را گروندریسهشود. خوانده 

 سهیروندرگ قراردادنتقابلزود به  ای ریکه د خواند هیسرما« قبل از» را سهیگروندر کهاین یعنی ،است دییتأ

و  0691 یاثر در غرب، در اواخر دهه نیبالفاصله پس از انتشار ا یقرائت نی. چنانجامدمی هیسرما« در برابر»

 است.شده دنبال  یخاص یفراموشبا که  یا، دورهی رایج شدسکه 0691 یآغاز دهه

ناگزیر انم، را بپوش ریناپذانیبه ظاهر پا زیانگبحث یحوزه کی دیکه با ییجافضا، و از آن تیبا توجه به محدود

دهد ش گستر بحثم راتواند یکه م یشماربی یهاقولنقل ازبروم.  شیپ با احکام مبرهن و مسلمکه  خواهم بود

 دیولت هایی که برلکش»بخش است که به  یمن صفحات متیعز . نقطهاستفاده نخواهم کردکند،  تأییدو 

 کمدستکه اگر نه همه،  کوشممی جااین است. از افتهیاختصاص [ گروندریسه]در  «اندانه مقدمدارهیسرما

 یتهرش ،یظاهر ینظمیب ریمداوم و کامل متن، در ز قرائتو در شرح دهم را  سهیگروندر نیاز مضام یاریبس

 ی را توضیح دهم.استدالل واحد یراهنما
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 رکر است که قبالً  سهیگروندر لیبد یهاهشیکل هایخاستگاه کردنکمک به روش یبازخواناین از  مهدف

است  سهیگروندرمرسوم از  یهاقرائت نی. در درون ایافراط ابژکتیویسمو  یافراط سمیویسوبژکتیعنی کردم، 

 انویلیمیماس وساخته بود بر هیاول [operaismo] گراییرا که کارگر یلیاص «خیتار یفلسفه»آن  میتوانیکه م

 ییبه کارگرگراویژه من در این مورد به [0].جای دهیم، دادمورد انتقاد قرار آن را شدت هباز متون  یتومبا در تعداد

دهم ارجاع می ،یو نگر یترونتآثار مانند ه ،یرعقالنیو غ «انهیگرافعلیّت» ،یستیآلدهیا یهایژگیبا و ،«نظری»

به  از آن چیزی که جریان مبتذل کنونی تریغن اریبساست  یاکه تجربه آن تیدر کل هیاول ییکارگرگراتا به 

 تیهادر ن «یعقالنریغ»و  «کیدئولوژیا» ییکارگرگرا نیحال، مسلم است که ا نیو با ا [2].شناسدیم تیرسم

 قرائتن ای. دیبه مارکس را د ،یانحصار مییممتاز، اگر نگو ینقطه دسترس سهیگروندردر  جا رسید کهبه آن

خوانش  نیه ااست ک ییهاجنبه کردنبرجسته مهدف ن،ی. بنابرانبود نسنجیدهو  لیدلهرچند که بیبود،  یاشتباه

بالقوه « ردکارب»و « فعلیّت»ی کوشم دربارهمی گیریبه آن متوسل شود. در نتیجهمشروعیت خود  یبرا تواندیم

  در زمان کنونی چیزی بگویم. گروندریسهی «شایسته»

 بازخوانی سریع گروندریسه

وجود  زیاست که در مفهوم کار مارکس ن یانکته نیکنم. ایشروع م عامیتفرد و  نیب یبا موضوع رابطه من

، 4411 یو فلسف یاقتصاد یهانوشتهدست نیبالفاصله به رابطه موردمناقشه ب نیدارد. بنابرا

 .شودیم مرتبط سرمایهو  سهیگروندر

 یفوئرباخ تأکیدهایشده است،  یکربندیپ 4411 یهانوشتهدستکه در  کار یکه مقوله ستین یشک

نشده، که با  فیعرت هنوز« یانسانموجود »به تردید داشت که در این متن  توانینم نیچندارد. هم یادیز

 هانوشتهدستمارکس  یبرا یانسانموجود . شودارجاع داده می، شودمیمشخص  یخیفراتار یهایژگیو

، نه گونه رای، ز«نوعی»است  ی، موجودهنگامهماست.  عتیاز طب یبخش شهیهم رایاست، ز «یعیطب» یموجود

 ینسانا که موجود دیگویمارکس مبه این طریق موضوع آن است.  زین یبلکه از نظر عمل ،یتنها به لحاظ نظر

ی تأیید وجود انسانهمانا  عینیْجهان  یعمل دیکند. تولیو آزاد ارتباط برقرار م «عام» موجودیعنوان با خود به

 به مثابه وجود آگاه نوعی و بنابراین عام است.

 ل دادهتقلی را یافق نظر نیا بالیدهمارکس  ایسؤال مطرح است و مکرراً توسط مفسران مطرح شده که آ نیا

. میارد «گرایانگسست»و  «استمرارگرایان» نیآسان ب اریبس گیدوپاره کیما  ،جااین است. در کردهرها  ای

 رار دهند.ق گرایانی گسستزمرهدر  رادارند خود  لیتما ،خوانندیم هیسرماکه مارکس را بر اساس  یسندگانینو
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دارد. به  وجود« جوان»با مارکس « بالیده»مارکس میان ناب و ساده  یکه گسست کنندمی انیببه اختصار  هاآن

در  ؛کرد روشنبه عقب آن را رو ها با خواندن متن توانیوجود دارد که م یدر عوض تداوم رسد کهمی نظر من

موجود »م مفهو قرائت یدر برابر وسوسه دیاست. ما با ینقطه اتصال اساس سهیگروندربه عقب، رو سفر  نیا

 یرابار ب کیاست که مارکس  یمفهوم ییگو م،یمقاومت کن« نوعیو  یعیطب یموجود»عنوان به« یانسان

طور به کهاین ای ،بردیآن را به کار مهست طور که کرده است، و سپس همان تیتثب هانوشتهدستدر  شهیهم

که مارکس هرگز آن را  میرو هستروبه یدگاهیبا د جااین برعکس، ما در کند.رد می هیسرمادر  آن را کامل

کند، آثاری که با خود بازتعریف می یای در آثار بالیدهای ریشهبه شیوهاما مطمئناً آن را  کند،یرها نم

 [3]شود.دهد آغاز میگرایی و تاریخیت نسبت میو معنایی که به مفاهیم طبیعت گروندریسه

و  نیّعتم یدیافراد درون مناسبات تول خودجوشِ وندیپ همانا «یعیطب» وندیپ ،سهیگروندر نظر مارکسِ از

وابط به عنوان ر شانیکه روابط اجتماع یآن دسته از افرادیعنی  ــ «یافتهجانبه تکاملهمه»محدود است. افراد 

کس ادامه هستند. مار خیاربلکه محصول ت ستند،ین عتیمحصول طب ــ تشان اسیکنترل جمع تابع شانجمعی
 تولید دقیقاً شود،می ممکن فردیت نوع این هاآن در که هاییمندیتوان یتوسعه فراگیرندگی و درجه»دهد: یم

 از و خودشان از افراد بیگانگی عمومیت با همراه که دهدمی قرار فرضپیش را (ایمبادله) ارزش یپایه بر

 [4].«کندمی ایجاد نیز را هایشانتوانایی و مناسبات تمامی جانبگیهمه و عمومیت دیگران،

د گسلداری تولید میپیشاسرمایه« طبیعی»های از شکل گروندریسه داری بنا به مارکسِسرمایه

 با جماعت خود که ریشه در گذشته دارد،ها درون این شکلبه این معنا که بازتولید مناسبات فرد  «طبیعی» ــ
بات مناس از آغاز فهم علمی بای بورژوایی، و بنابراین، ای محدود است. این مواجهه از آغاز جامعهی توسعهشالوده

ه تواند دیدگاهی را تدوین کند کاست که می داریمارکس فقط با آغازیدن از سرمایهشود. مدرن تولید برقرار می
روری که محصول ضاما بدون این ،دهدای دیگر را نشان میای برتر از توسعهتوسعه بنا به آن یک شکل اجتماعیْ

را  اندازیتوانیم چشمی بورژوایی است که میی تاریخی، با آغازیدن از جامعهآن باشد. سوای هر نوع فلسفه
 کند.هنگام هم گذشته و هم امکانات آینده را روشن میمآشکار کنیم که ه

« طبیعی»ای که نه تنها وجود انسانی است، هستنده« عامیت»پروبلماتیک  نظر من، این صفحات بازنمودِبه

د، و ی جدیادر جامه اما . این درونمایههانوشتهدستی مایهطور خالصه دروناست: یعنی بهنیز نوعی  بلکه

ن تاریخاً وجود انسانی اکنو« نوعیتِ »و « عامیت»گردد. بافتاری استداللی که از ریشه تغییر کرده است بازمیدر 
به  تواند در مقطع معینی از تاریخشود، میای که به این طریق برساخته میانسانی« طبیعت»شود. متعیّن می

دارانه کانی پنهان و خفته در واقعیت سرمایهعنوان امطور مشخص بهیعنی آن هنگام که به در آید،« اندیشه»
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گامی که شکل ثروت هن پرسدمارکس مییابد. ی بیگانگی تحقق میشکل کژدیسهشود، واقعیتی که بهمعین می
مندشدن از نیروهای بارآور ها و بهرهچه چیزی است جز عمومیت نیازها، توانایی ،اندازدمحدود بورژوایی را دور می

شمولْ در حکم امکانی مشخص شوند؟ در این تاریخ است که فرد جهانای عمومی ایجاد میبادلهافراد که در م

ط فق ،گروندریسهبنا به استدالل  ،شود. این امکان با اوضاع و احوالی گره خورده است کهبرساخته می

های لشک» ،به این روند چنین بنادهد. هممی ندابه معنای دقیق کلمه را « جامعه» زایشِ است که داریسرمایه
 اند.«اجتماعی»فقط به معنایی بسیار محدود  هاآن :اند«طبیعی»، «داریسرمایهپیشا

ی این نکات در آیا همه [5]اند.ای بلند از مفسران، از لوکاچ تا اشمیت، این نکات را به خوبی درک کردهرشته

. به علت محدودیت فضایی که در اختیار دارم، اند؟ به نظر من چنین چیزی صادق نیستناپدید شده سرمایه

مارکس در پایان این فصل  [9]کنم.محدود می سرمایهسیزدهم مجلد اول  خود را به چند سطر مهم از فصل

گیرد و حتی کند که چگونه صنعت مدرن شکل موجود فرایند تولید را در نظر نمیطوالنی با قوت تمام تأکید می
ی ه پایهی فنی آن انقالبی است، در حالی کنویسد که پایهس با اشتیاقی مهارنشده میکند. مارکقطعی تلقی نمی

وم آالت به واژگونی مداکارانه است. سرمایه با ماشینگیری محافظهنحو چشمهای دیگر تولید بهی شیوههمه
های یبکارکردهای کارگران، ترکتا پای  صنعت مدرن از سر نظر مارکس،بنا به نیست. محدود ی فنی تولید جنبه

 ست کهکند که به معنای آن ا، تقسیم کار در جامعه را متحول میکند. بنابراینرو می و انقالبی فرایند کار را زیر

، چرا که انقالب فنی و اجتماعی با زایش و مرگ و دگرگونی مستمر سازدی جهان مبادله را واژگون میپا تا سر از
« تحرک»و  کارکردها« سیالیت»کار، « تنوع»با خود  های ایند خورده است. همههای تولید پیونشاخه
 آورد.ی کارگر را در تمام وجوه خود به همراه میجانبههمه

کند. اگر تأکید می هاآن «ایجابی»ی بالقوه فرایندها، بر سویهاین  «منفی»ی مارکس پس از توصیف سویه
ی همراه با اثرات مخرب کورکورانهشود، تحمیل میتنوع کار فقط به عنوان یک قانون طبیعی مسلط  هامروز

مقیاس با فجایع خود به نحوی عمل صنعت مدرن بزرگشود، رو میهروب یی که همه جا با موانعقانونی طبیع

نوان قانون عممکن کارگر به جانبگیترین همههای کار و بنابراین بزرگوعشناختن تن رسمیت کند که بهمی
شود. این پرسش مرگ و زندگی همانا جایگزینی فرد اجتماعی عام تولید بدل به پرسش مرگ و زندگی می

رای آن است که ب« ایافتهیجانبه تکاملهمه فرد»ــ با  از وجود انسانی صرفجزیی، بخشی  کارگر سویه ــیک
ی کارگر ، چرا که )بالقوه( برساختهدیگریکهای فعالیتی است در تبادل با شیوه کارکردهای اجتماعی متفاوتْ

 ی تولید است.دارانهو مشخصاً سرمایه یافتهتکاملی کامالً شیوه« ترکیبی»و « جمعی»

 ایدئولوژی آلمانیو  4411های نوشتهدستشود که به مطرح میاز نو بار دیگر مشکلی  جااین در

 حداکثر ناپیوستگی وجود دارد، و اولی را فقط شده است. در تداوم آشکارْ  بازاندیشیگردد، اما اکنون کامالً بازمی
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انی به عقب بازخو یانسانموجود کار و  یبارهدر گفتارگذاری کرد، یعنی اگر توان با استفاده از دومی ارزشمی

و  «اندانه مقدمدارهیسرما دیتول هایی که برلکش» از طریق ،4411های نوشتهدست به سرمایهشود، از 

 .گروندریسه« بازار جهانی»

ه آن ب گروندریسهگذاریم و به واکاوی برخی مضامین دیگر که در ای کنار میاین رشته استدالل را لحظه

ی هانوشتهدستزنم که کمابیش از استدالل کنیم. من دست به انتخابی میتوجه میپرداخته شده 
دا کم در ابته سرعت به این کار بپردازم و دستخواهم بکند. بدیهی است که میپیروی می 4481 -4484

 [9]گذارم.بررسی بخش بسیار جالب پول را کنار می

د. این پیوند کندیگر برقرار میاعتنا به یکپیوندی اجتماعی را میان افراد متقابالً بی ی عمومی در بازارْمبادله

که داری، با توجه به اینبنابراین در خود سرمایهاما  ی عام کاالها ــشود. در مبادلهی بیان میادر ارزش مبادله

نیست؛ در عوض برعکس، « واسطه اجتماعیبی»ــ کار  یابندعمومیت میی کاالها فقط با سرمایه مبادله
ه اجتماعی شود. تولیدکننده باید به تولید عام، ب« اشیاء»ی خصوصی است. کار باید از طریق مبادله واسطهبی

 ای اشارهما به توالی جااین پول است. درهمان که در حالت منزوی و منفردشده  ای( حیات بخشدارزش )مبادله
ا و معین است و بعد در پول واقعی. ب ی نخست به شکل پول رهنی معلومکنیم که بنا به آن مبادله در وهلهمی

طه شدنش فقط باواسیعنی کاری که اجتماعی ،وجود دارد« کار مجرد»تلویحی از  یاین استدالل آشکارا تعریف

کری اما با تعمیق یک خط ف نویسد ــمی گروندریسهاز تری با شفافیت بیش سرمایهمارکس در [ 8]است.

« اجتماعیواسطه بی»ــ که فقط کاری که به واقع  شودشرح داده می با احتیاط هر چندآغاز شد،  جااین که در

ــ را  ی پول و تعریف کار مجردنظریه ی مرتبط ــما این دو نکته [6]است که پول را به مثابه کاال تولید کند.

 جااین رد گروندریسهمجرد در ی کار گردیم. زیرا مسلماً بحث دربارهباز می هاآن گذاریم و بعداً بهفعالً کنار می

باقی  4484-4481های نوشتهدستیابد و پیچیدگی تحلیل آن یکی از مضامین جالب مرکزی پایان نمی

 ماند.می

ی پول، پردازد یعنی پول به منزلهاش میمقولیاج تاستنهنگامی که مارکس به پول در سومین تعیّن خود در 
مارکس در  ؟«تبدیل کند»به سرمایه  «خود را»کند تا تر پول میتولید بیشافتد که پول شروع به چه اتفاقی می

ای از مندانهبه نحو نظام ــ دهدنیز روند مشابهی رخ می گروندریسههر چند در مقطعی در  ــ سرمایه

 [01]یل کند.تبد« پروانه»د خود را به توانپوشاند، و میپیله میکند که خود را در استفاده می« شفیره»ی استعاره
ر د ارزش؟ پاسخ معموالً افزاییتری را ایجاد کند، یعنی روند خودارزشچگونه ممکن است که ارزش ارزش بیش

بلور تشده ای نهادهشود که در ارزشی بیش از ارزش سرمایهی کار زنده داده میتحلیل نهایی با ارجاع به مقوله
دقیق کلمه  و کار به معنای «کار زنده توانایی»بین  بسیار تمایزِ که با وضوحمارکس یابد. نکته این است که می
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کار »کند. اصطالح بیان می گروندریسهدر  کند، با ابهام زیادی نظر خود رارا درک می« فعالیت»به مثابه 

طور به شود: ابهامی کهبرای اشاره به این دو بُعد استفاده می سادگی عموما، اغلب و به«کار»یا حتی صرفاً « زنده

 ناپدید خواهد شد. سرمایهکامل در 

ار به کای که در آن گوید، مبادلهبا سرمایه سخن می« کار»ی اعتنایی از مبادلهگاهی مارکس حتی با بی
آورد. کارگر به ازای آن چیزی جز دست میتری بهشود و سرمایه در همین مبادله کار بیشسرمایه تسلیم می

گره »موجودات انسانی زنده به نایی کاری است که آورد که در واقعیت توارا به دست نمی« کار»این « ارزش»

قرائت کنیم، این اغتشاش برطرف و ابهام رفع « عقبروبه» سرمایه. اگر ما این عبارات را از «خورده است

 پردازیم: مناسباتیکارگر می یداران و طبقهمناسبات اجتماعی بین سرمایهی ما به ماهیت دوگانهشود. می
ی ؛ از سوشودمشخص میدست آمده توسط مزد در بازار کار نیروی کار به« فروش»اجتماعی که از یک سو با 

گوییم که سان ما از این سخن میی تولید. بدینواسطهنیروی کار در فرایند بی یا استثمار« استفاده»دیگر با 
آمیز( شود: یعنی چگونه به استخراج )بالقوه تعارضگردش، به وجه دوم، در تولید، گشوده می چگونه وجه اول، در

ود خکه  جااز آن است و در حال شدن.« سیال»که در ماهیت خود « فعالیتی»انجامد؛ کارگر می «در جریان»کار 
« بادلهم»توان صورت مجازی میاین فرایند را فقط به  ،ایستدنمیآن باز تکرار  اش ازمارکس در تأمالت بعدی

 تعریف کرد.

یعنی  کرده است:در آن حرکت می 0859-0858تر در ی من، این جهتی است که مارکس پیشبه عقیده
« ارتوانایی ک»است همیشه به دقت بین  گوییم، الزمسخن می« کار»مفهومی که در آن هنگامی که از  بیان
 یروی)ن یم اوله ، تمایز قائل شویم.ار به معنای دقیق کلمهکرد کاست و عمل« فعالیت»القوگی کار به مثابه که ب

مکن . ابهام نوشته مرندیناپذییجدا ،نیتعاجتماعاً م ی، به عنوان انسان«آزاد»)کار زنده( از کارگر  یکار( و هم دوم

نیز  لیدل نیبه ا دیاما شا م،یکار دار و سر یشخص یاستفاده یبرا ییهاتادداشیباشد که ما با  لیدل نیاست به ا
 اهدگیداین  یابهام راه را برا نیروشن نکرده است. اما مطمئناً ا مهم را کامالً  ینکته نیباشد که مارکس ا

« توانایی کار»تواند با کار زنده میکه در آن  [00]کند،تلقی می «چون سوبژکتیویتههم»را کار زنده  گشاید کهمی
گشاید که اینک مفهوم کار زنده را به این ابهام راه را برای کسانی می سان گرفته شود.یا با خود کارگر هم

ا آن ت؛ «کار»است، به جز  زیهمه چ تیدر نها« کار زنده» سان،بدین: دهندفعالیت، و نه فعالیت، ارجاع می ناـ
 دهند.را میکار زنده از کار « خروج» شنهادیپ روزهکه ام نماحد ناسازه

 ستای کار انهدارهیسرما« کاربرد»دوم به عنوان  دگاهید نیو از ا ،«کار زنده»و « کار توانایی» زیتما نیا از
د و آن را به استخراج کار اضافی ارجاع کنخاستگاه ارزش اضافی می یدربارهی شرحی که مارکس شروع به ارائه

آمده است،  4481-4484 یهانوشتهدستکه قبالً در  یدارهیسرما افزاییارزش نوعی نییتب نیا د.دهمی
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صاد نقد اقت یمتوال یهاما بارها آن در روایتکه  دینام «سهیروش مقا»آن را  توانیاست که م یزیبر چ یتکم

 درابتدا  [02]ارائه شده است. هیسرماجلد اول آن در فصل هفتم  کیو کالس یینهاروایت و  ،یابیممی یاسیس

الزم  اً اجتماع )زنده( زمان کار تطویلاز و کار  انهروز« کردنطوالنی»از  یکار، ارزش اضاف بارآوریاز  ینیسطح مع
 هبکه خود معاش ـ مزد  دیتول یبرا «الزمکار »از زمان  شیکه کل کارگران بزمان کاری یعنی  ،شودیم زاده

  .کنندمی، صرف شودپول بیان می

مطابقت دارد.  انیپایب یچیدر مارپ «ترشیب» یثروت انتزاع دیتول یهزیبا انگ یاستخراج ارزش اضاف یهزیانگ

د کار و نامحدو بیشینهبه استخراج شمول شی جهانیبا گرا هیاز قبل روشن است که سرما ،سهیگروندردر 

شمولی جهان شمولی سرمایه، جهانبذر جهان جااین در. الزم، یکی و همان استفراتر از کار  اریبس ،یاضاف
مشهود  ،یطور خالصه از بازار جهانبه، د، از تالش و کوششی عمومینیابتر توسعه مینیازهایی که هر چه بیش

 پیش دیا. ما بمیمتوقف شوواسطه بی دیتول در میتوانیاست، نم نیاز چه لحاظ چن میبفهم کهنیا ی. برااست
 دهند.ها به طور گسترده انجام مینوشتهکاری است که این دست، و این میریو گردش کاالها را در نظر بگ میبرو

ارزش خارج از مبادله وجود ندارد. ارزش  که کندتأکید می صراحتبه سرمایههمانند  جااین مارکس در

بررسی  درنگ بهاین موضوع او را بی د.نباید به واقع در بازار نهایی کاالها فعلیّت یاب« رهنی»و پول « نهفته»

ط از این لحاظ خ گروندریسهاضافی( تعریف شد.  ـ ارزش )« تحقق»ی دهد که بعدها مسئلهچیزی سوق می

 دهم. ارائه را ترکیبی از آن متاسفانه باید تا حد زیادی جااین کند که من درای را دنبال میاستداللی اولیه

ای ی راندن کار اضافی به کرانهچنین بنا به رانهساختن ارزش، اما هم خود در بیشینهی ، بنا به رانهسرمایه
« ناب»مزدها را به صورت نسبی بچالند. این گرایش در شکل رسد که سرانجام به این میفراتر از کار الزم، 

لیل دی که به تقیابد، رونشان استخراج ارزش اضافی نسبی است فعلیّت میهایی که هدفخود از طریق روش
زایش یابد )مادامی که این افزایش از که مزد واقعی افانجامد، ولو اینشده میمزد در ارزش جدید افزوده سهم

مارده از شود که کارگران گر کار فراتر نرفته باشد(. مارکس البته در این صفحات یادآور میافزایش نیروی بارآو
کند، دار منفردی که بر افزایش مزد کارگرانش تأکید میسرمایه هستند. بخشی از بازار« دیگر»داران سوی سرمایه

طور به سرمایه»افزایش یابد. اما اگر  انددر جای دیگر استخدام شدهواقع ناراحت نیست که مزد کارگرانی که  در
 [03]، استدالل باال معتبر نخواهد بود.در نظر بگیریم را« عام

تواند ی تحقق ارزش کاالها می، چگونه مسئلهباشدتقاضا  افزاییارزشمحرک این حرف صادق باشد و اگر اگر 
ه یا ب ،ریکاردو یا سه« گراییهماهنگ»د به نحوی که ارزش کاالها شامل ارزش اضافی باشد و به دام وحل ش

 با ونهکند که چگروشن می گروندریسهمالتوس و سیسموندی نیفتیم؟ مارکس در « مصرف نامکفی»دام 

ه بدون گسترش یک سرمایارزش اضافی نسبی، استخراج  با ترمندانهراج ارزش اضافی مطلق، اما حتی نظامستخا
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زمان سایر های دیگر تصورناپذیر است. بدیهی است که این روند به معنای حضور همهنگام سرمایهبرساختن هم
 همراه با تکثر ،اضافی باید کنار همو کار اضافی، استخراج کار  است. خلق ارزش و ارزشکار و مبادله  نقاط

 شود.به بازار جهانی انجام میهای تولید و متعاقباً با تحقق گرایش شاخه

ار نهایی ارزش مبادله در باز« یافتنفعلیّت»واسطه و ی میان تولید بیی رابطهبر این اساس است که مسئله
ند تا عرضه تقسیم کار انطباقی داشته باش« کیفی»و تعمیق « کمی»گسترش میان باید شود. کاالها بازتعریف می

های کمی معین و دقیق میان جایی را برای تقاضایی متناظر و مکفی داشته باشد، یعنی ظهور موثر رابطه

یقی ضروری به طر« تعادل»گوید که این شرایط راستین به ما می یسهگروندرهای تولید در مبادله. اینک شاخه

ی پیوند با نرخ ارزش اضاف هاآن اند تا روابط میان کار اضافی و کار الزم را تعیین کنند: بنابراین،به هم گره خورده
رف به مصتقسیم این ارزش اضافی  یعالوه بر این، به نحوه هاآن واسطه ثابت است.دارند که در تولید بی

ارزش اضافی به عنوان سرمایه( بستگی  کردنخرجگذاری )ارزش اضافی به عنوان درآمد( و سرمایه کردنخرج)

)مواد « یارزش مصرف»از لحاظ  هانسبتبه ویژه ، («ایمبادله ـارزش )» از لحاظ هانسبتباید با  هاآن دارند.
تیار در اخمناسب  هایو کیفیت هاکمیتباید در  ود، نآالت، کارگران و غیره( مطابقت داشته باشخام، ماشین

ین واقعیت د، ارخ ده مشکلیاست تا انباشت سرمایه بدون « درونی یضرورت»گر د. اگر شرایط تعادل بیاننباش
 [04]اتفاقی است.شود، کامالً واقع در واقعیت تصدیق میبهکه این ضرورت درونی 

رش گست مددتوان نه تنها به میید که گورود و به ما میمی از این نقطه فراتر گروندریسهمارکس در 

احتمالی بین  تضادنیز بر  ، بلکه به دلیل مداخله اعتباریه استرکر شدباالتر کار( که نقاط و مداوم نقاط مبادله )
کند که اعتبار این امکان را فراهم می چیره شد. آن در گردش کاالها« یافتنتفعلیّ»ارزش و  یواسطهتولید بی

 گسترش [05]پول برای دستیابی به کاال به شکل نهایی پرداخت شود، این پرداخت را انجام داد. کهآن قبل از
 یدیگر هایبخش از برخی در مارکس. شودمی رها خاص یمکان و لحظه در بازار معین هایمحدوده از تولید

«. مولدنا»های : گسترش حوزهکندتضاد رکر می این مطرح کردن برای را دیگری راه است، توجه مورد که

ده مثبت ش یاشارهبه مالتوس  ، چند بار، به طور استثناییهاآن وجود دارد که در گروندریسهدر  هاییبخش

 [09] است.

« ط تعادلنظمی شرایبی»مبادله،  هاینسبت« صادفی بودنت»ناشی از از نظر مارکس، مشکل چندان یا اساساً 

شد مداوم سرمایه ر یانگیزهاست که دقیقاً به این دلیل که  این واقعیت تربیش مشکلخود نیست.  خودی به
تعادل  ایهنسبت، هنگامهمتواند به طور مداوم تغییر کند. بنابراین، ارزش اضافی است، نرخ ارزش اضافی نمی

تغییر  اًبخشی تعادل مداومدرون هاینسبتتغییر کند. اگر  یارزش هم از نظر مادی و هم از نظرباید بین صنایع 
« لید کاالهاتوسرریز »ه شود. بحران از هم گسیختای معین تواند در نقطهدر تعادل، نمی ،«متوازن»کند، بازتولید 
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ای متمایز هکه به ویژگی ، دالیلیدهدسرمایه رخ می« درونی»بلکه به دالیل  «بازار آنارشی»فقط نه به دلیل 
 رفاًکه صاین . بحران، ازشودمیمرتبط  داریسرمایه «مشخصاً » تولید یشیوه برقراریتولید ارزش اضافی و 

ر لحظه دبحران آن را گسترش که  است اعتبار مددشود: و دقیقاً به می« محتمل»بیش از پیش ، اشدب« ممکن»
 کند.تر میکنندهویران وقوعْ

تر دیگری برای بحران درونی بپردازید، دلیل عمیق گروندریسهتر به خواندن ، هر چه بیشدر حقیقت

مارکس «. مانع»یا « سد»نه صرفاً یک و واقعی است، « حدومرز»که یک  حدومرزیشود: سرمایه آشکار می
کند آن را وادار می افزاییارزش مقتضیاتاز یک سو،  [09]است، تجسم تضاد.« تضاد در حرکت»گوید سرمایه می
 هایی که باید برای به دستشده را به حداکثر برساند. اما از سوی دیگر، روشیا جذب« مکیده»کار  کمیتتا 

 ونحویژه استخراج ارزش اضافی نسبی، به رشد استفاده شود، و به به رو یآوردن ارزش اضافی در مقیاس
منجر به  هاآن شود. بنابراین،میمنجر  واسطهتولید بیبه اخراج کارگران، صریح یا ضمنی، از  ناپذیریاجتناب

رائه دهند اتوانند کار زنده تنهایی میشوند که بهمی« تولید منزلگاه پنهان»های انسانی از طرد آن دسته از سوژه
 که منبع انحصاری ارزش جدید تولیدشده در هر دوره است.

ادی زمان کار در فرایند کار انفر« تشدید»یا « گسترش»تواند این مشکل را با نخست، سرمایه میی در وهله
ی تکثیر نقاط طور خاص این روی دیگر سکهاست. به« زمانهم»کارهای حل دیگر تکثر روزانهحل کند. راه

ودی خود داللت خیری که به اند: تکثمبادله و نقاط تولید است که گفتیم به استخراج ارزش اضافی نسبی مرتبط
 رسد که اینافزایی و استخراج کار جدید دارد. با این همه، به نظرم میبر گنجاندن کارگران در مارپیچ ارزش

 کند این فرایندها دیر یا زود به سقوطفکر می گروندریسهکه مارکس در طور نسبی شاهدی است بر اینبه

انجامد. علت اساساً در این واقعیت نهفته است که افزایش تدریجی نرخ سود ناشی از یک پویش اقتصادی می

کار  روزانه»مرزی ندارد. از سوی دیگر،  و ی ثابت، حددر عناصر مادی سرمایه« یافتهشیئیت»کار مرده یعنی کار 
باید  ای که«کار زنده»ی معین استخراج شود، حد و مرزی ندارد. تواند از یک جمعیت کارکنندهکه می« اجتماعی
ن، بنابرای است.« سیال»فراهم شود، به نظر مارکس « توانایی کار»یعنی حامالن « کارگران زنده»توسط 

ی ومرز یا سقفمر در چارچوب حدتواند امتداد یابد. اما این اپذیر است و میانعطاف« واقع در» هاآن شدن کارصرف
 متعیّن صادق است.

کند، راه برای قرائت ممکن گرایش نزولی نرخ سود دارانه که کمی با خشونت عمل میی سرمایهاین رانه
تواند در تأمالت بعدی مارکس یافت. استدالل به شرح زیر است: در سطح نظام، گشاید که بقایایش را میمی

کنیم که کل سود ناخالص برابر باشد با کل ارزش ا کل سود ناخالص است. فرض میصورت کسر نرخ سود همان
انیم این تواختصاص یافته است. ما حتی می« صنعتی»ی سره به سرمایهیعنی آن ارزش اضافی یک ،اضافی

باد هوا  د باتواننکشد، که کارگران میمارکس جای دیگر به آزمون میکه ای فرضیه را نیز اضافه کنیم، فرضیه
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ی کسی در بازار کار برای فروش نیروی کارش به سرمایه طور خاص سروکلهزندگی کنند: وضعیتی که در آن به
ماعی را کار اجتی متغیر صفر خواهد بود و ارزش اضافی کل روزانهافتد. اگر اوضاع واقعاً چنین باشد، سرمایهنمی

کوس خواهد شد )مع« بیشینه»حد ممکن خواهد بود و نرخ سود جذب خواهد کرد. بنابراین، ارزش اضافی باالترین 
ه کار کنند، کردند کها غیر از زندگی با باد هوا فقط زندگی میترکیب سرمایه(. علت این است که حتی اگر انسان

شد، این امر صادق خواهد بود که با جمعیت سره به زمان کار بدل میشان یکنحوی که زمان زندگیبه

 مرز معینی فراتر رود. و تواند از حدکار اجتماعی نمی ی معینی، روزانهکارکننده

 ی ثابت از گرایش عمومی پویشپردازیم. افرایش تدریجی عناصر سرمایهاکنون به مخرج کسر نرخ سود می
شخصًا می تولید ی استخراج ممکن کار و ارزش اضافی را به برقراری شیوهشود که بیشینهسرمایه ناشی می

ی وسایل تولید نسبت به کارگران، توسط مارکس، به افزایش سرمایه« مادی»سازد. رشد داری مرتبط میسرمایه
تغیر صفر ی مشود. در خصوص زمانی که سرمایهمی برگردانده« ارزش»ی متغیر برحسب ثابت نسبت به سرمایه

ی مخرج نظر بگیریم: در نتیجه، افزایش تدریج ی ثابت را درپایان سرمایهوار بیباشد، ما فقط باید افرایش گرایش
داومًا سقوط ی نرخ سود میابد، بیشینهتدریج افزایش میهی ثابت بیابد. هنگامی که سرمایهبدون وقفه ادامه می

 [08]یابد که دیر یا زود نرخ بالفعل سود نیز باید کاهش یابد.کند و به این واقعیت سوق میمی

داری است و ی تولید مشخصاً سرمایهی شیوهپردازی مارکس دربارهاز نظریه ها بخش مهمیرواج ماشین

ر جفت دیگدهد. ی استخراج ارزش اضافی نسبی و گرایش نزولی نرخ سود را تشکیل میخود شالوده نوبه به
 انداز رکر شود.شود باید به اجمال در این چشمنقاطی که در گروندریسه به آن پرداخته می

 وسایل[ 06]گیرند.را در برمی« کار»شان هستند که درون خود ی مادیسرمایه در جوهرمایه« پیکر»ها ماشین
-0] اقنوم»ارز مصداق ب نیشود. ایمابزارش بدل ابزار به کار است که  نی: برعکس، استندیابزار کار ن گرید دیتول
هگل  برمارکس  یاز نقد جوان یمورد، عنصر نیدر ا نیچنموضوع و محمول است. هم یوارونگ ،«یواقع [06
 یبرا یوارونگ نیشود. ایم لبد هیمااز نقد سر ریناپذو حذف یضرور یشود و به بخشیگردد، دگرگون ممیباز 
گی شود. ویژآمیز میراز« بارآوری سرمایه»چون هماست که  یضرور یکار اجتماع بارآورِقدرت  شیآن افزا دیتول

باشد. « یاءاش» مثابهخود وسایل تولید و طال به« طبیعی»رسد ویژگی نظر میی محصول مازاد به تولیدکننده

شود: یم یناش هیسرما «گیوارهبت سرشت»از  «پرستیوارهبت» نیا که خواهد گفت یبهتر انیبه ب هیسرما

 «اسوحسوی فرا» یهایژگیقرار دارند، واقعاً آن و یدارهیسرما یاجتماعمناسبات که درون  هنگامی ،«اشیاء»آن 
 «یماعاجت»عد . همان بُ هیسرما یاجتماع تیماه لیبلکه به دل ،«ءایاش» «یعیطب»سرشت عنوان را دارند؛ نه به

 .شودیم لیبر کارگران تحم هیدرون کار توسط سرما یهمکار
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لید فرآیند تو« پیکر»یعنی وارد ها، آن وارد ماشین انه ازدارسرمایه کاربردتوهم نیست. علم و  ایندر واقع 
 «عقل عمومی» کاربردای به ، از نظر کمی و کیفی، به طور فزایندهی، یعنی ارزش مصرف«ثروت»شود. می

 ، درریسهگروند یای معین دیگر معیار نباشد. به گفته، زمان کار باید در نقطهمنظوربستگی دارد. برای این 

ای که توسط ایده [21]ای وجود دارد:ارزش مبادلهتولید مبتنی بر « شکستندرهم»دلیل دیگری برای  جااین
 بینرفژاین صفحات پیوند  ینحوهاست. اما شده گذاری و ارزش مطرحویژه در ایتالیا، بسیار گسترده، به آثاری

 گشت. بعدًا به این موضوع باز خواهیمما مشخص نیست. وجه هیچبهنوشته این دست در گنجیده راگفت یهبقی اب

 یهشدهای تعیینبارها و بارها از محدودیتسرمایه کند: سرمایه را بیان می شدنشمولجهان« بازار جهانی»
شود درون تولید ساخته می« مادی پیکر»این کند. رود، اما تضاد درونی خود را بازتولید و عمیق میخود فراتر می

به ، و شده است« اجتماعی»درون  ازکند که ای تولید میگونهاکنون لزوماً به وشود، بیگانه می« کار»که در آن 
انون بدون وجود ق روند جهانی مطابقت دارد. اینمناسبات ای فشرده از شبکهبا ، ی عاملحاظ بیرونی، در مبادله

فقط با  طهرابن را تضمین کند. ای« بیرون»و « درون»رشد این  سب الزم برایدهد که تناسیستماتیکی رخ می
 شود.وحشتناک بحران تحمیل میی وسیله

ها چیزی جز این ییاز است تا بفهمیم که در همهن[ 20]«آگاهی عظیم»گوید که به یک می هگروندریس

کار بیگانه وجود ندارد. اما مارکس معتقد است این خود سرمایه است که شرایط را برای این آگاهی عظیم ایجاد 
عنوان هران را بشده به سرمایه توسط کارگقدرت اجتماعی منتقل بازتصاحبکند. این خود سرمایه است که می

یرد. مارکس، گبسیار آسان و تقریباً خودکار به خود می سرشتیتصاحبی که گاهی بازسازد: یک طبقه ممکن می

واقعی  یشاید نتیجه ــ داریگرایش تاریخی انباشت سرمایه یبارهدر [20-0] سرمایهودوم در فصل سی

آید. داری به صدا در میمالکیت خصوصی سرمایهمرگ ناقوس »کند: حتی از این تعبیر استفاده می ــ کتاب
 در :[23]گویندو لوکا باسو و روبرتو فینیلی هر دو درست می [22]«شوند.مالکیت می کنندگان سلبمالکیتسلب
ک ها در یتاریخ سروکار داریم. با این حال، این نارسایی یاز یک فلسفههای روشنی ، آشکارا با رگهجااین

« نامنتظره»حتی اگر به شکل  ــتوان آن را با عجله کنار گذاشت، زیرا شوند که نمیور میتر غوطهاستدالل کلی

ه و توسع ینظریهی دربارهبه ادغام در یک خط استدالل واحد ــ  طور مبهمطور که گفته شد بهد، و هماننباش
ه در دو بخش بعدی نیز بمن . شودگره خورده اشاره می محوریت تضاد طبقاتی در تولید که به بحران ینظریه
 باز خواهم گشت. مضموناین 

 گروندریسه دستاوردهایها و محدودیت

تر نشان دهم، تالش خواهم کرد شفاف گروندریسه« ابهام» یدربارهرا  مکه قضاوت خودبرای ایناکنون 

 رستی ازبا فه، از سویی «ترازنامه»نوعی  یآمیز است: یعنی تهیهتا عملیاتی انجام دهم که مسلماً کمی مخاطره
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وی از ستوان در آن متن مشخص کرد، و ، فتوحاتی که میجا داد گروندریسه« دارایی»ر توان دکه می نکات

فر س در تقریبی که مارکس باید هایبندییعنی صورتوجود دارد، « هابدهی»که در عوض در نکاتی دیگر، 
 غلبه کند.  هاآن بر نظری بعدی

 ر آغازد ابتداپردازد: به پول می گروندریسهمارکس در دو بخش بزرگ کنیم. پول شروع می یما از نظریه

 جااین من درکند. هایش را روشن میوضوح ایدهمارکس به [24].نوشتهدستپایان تقریبا در ، بار دوم نوشتهدست

تر بیش ــ دندانکنم. در اولین صفحات متنی که تقریباً همه آن را بسیار هگلی میفرضیه را مطرح می نخستین

 «نمایش»یا « تبیین»تر از پول، بیش ــ [25]شودتر میکم اشهای متوالیویراستکه این جنبه در  سرمایهاز 

}ارزش و کار متبلور{ عمل که به جای آن »پردازد، در این معنا به بازنمایی آن می ارزش و کار متبلور در آن،
کننده شود، گامی تعیینی پول که بعدها در متن مطرح می. در دومین بخش درباره«استمظهر آن »یا  «کندمی

حلیلی که ت هایقطعیتعدمست باشد یا نه، درتفسیر این  شود. چههای بعدی برداشته میدیبنبه سوی صورت

ه باعث بودن است ک است. با این حال، دقیقاً همین ناتمام« هابدهی»طور قطعی به پایان نرسیده، مطمئناً جزو به
 بندی شوند.رتبه« هادارایی»شود که باید در میان ایجاد دو مسیر تحقیقاتی می

: پردازدیم ،«نماد»یک  مثابه، به پول ـ کاال مثابهآن به  یاز جمله جنبه ین مسیر این است که به پول،اول

از کاال و  هسرمایهمانند  گروندریسهدر  بازنمایی این امر آشکارا با این واقعیت مرتبط است که دیالکتیک

ود که برای خ هاییبه عنوان یادداشت هاآن در این صفحات، دقیقًا به دلیل ماهیتمارکس شود. ارزش آغاز نمی
مایه بپرد. بنابراین، هنگامی که او سر یتواند به خود اجازه دهد از یک سطح انتزاع به سطح دیگرنوشته شده، می

تعریف  «بر کار جدید سلطه»، «کار جدید ایبر ایحواله»عنوان اساساً به به فوریترا معرفی کرد، پول 
 ابکه قبالً عرضه شده است. اما لزوماً  مرتبط نیست یکار موجود کمیت باو این توصیف لزوماً  [29]شود.می

 .نیز مرتبط نیست، کاال تولید کردهی منزلهکه پول را به  یکار کمیت

 ای، پول به عنوان کاال مقولهسرمایهزیرا برعکس، در بخش اول جلد اول  ،این نکته حائز اهمیت است

ر از در سفمارکس . اش«بیان پولی»ارجاع ارزش به کار با استفاده از  ریزیشالودهناپذیر برای اجتناب است

مفسران، م از چشآشکارا به ماهیت حیاتی این نکته پی برد، که عالوه بر این، اغلب  سرمایهبه  گروندریسه

جا نا آاست. ت« نتعیّم»کند، یک کار را تولید می منفردکاری که کاالهای  .است دور ماندهچه جدید و چه قدیم، 
طابق با فعالیتی که میعنی ، اجتماعیاست « یفعالیت»خصوصی و فقط باواسطه  واسطهبی، مجردکه این کار 

، یعنی در یک «شودمی تصور»مطابقت دارد که هنوز فقط « ارزشی»شود، با میصرف الزم  اًزمان کار اجتماع
آید؟ یعنی چه زمانی انتزاع کار هنوز فقط چه زمانی به وجود می به واقعین ارزش اشود. بیان می« رهنی»پول 

رسد؟ به عبارت دیگر، چه زمانی کار شود و به کمال میمیانجام سرانجام  کهنهفته است  واسطهبیدر تولید 
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کار ( و یصرفارزش م ی)تولیدکننده« مشخص»کار  درتصور است، بلکه عنوان فعالیت مفید قابلزنده نه تنها به
 شود؟می مضاعف، پول( ایارزش مبادله ی)تولیدکننده« مجرد»

شود، با طال تعیین می کمیتاً ای که کاال در مبادله مشهودنا مجرددهد که کار پاسخ می سرمایهدر مارکس 

این دد مارزش به  درونیشود. دنیای تولید می مشخصتوسط کار « عنوان کاالپول به» چرا کهشود، د میومشه

 کاالی هر یمبادله ارزش ــ «شدهکنارگذاشته» ییکاال عنوانبه پول ــ یواقعیت که طال با ارزش مصرف
ل عنوان پو، نه تنها ارزش مصرفی طال بهروندمین ه در. کندمی بیرونی را خود کند،می «آشکار» را دیگری
 طهواسبی»کار  یگانهچون هم است، بلکه کار مشخصی که آن طال را تولید کرده استْ عامقدرت خرید همانا 

الزم  اً)تا جایی که مطابق با زمان کار اجتماع« دهدنمایش می»را هر کاالی دیگری  مجردکه کار « اجتماعی
کی که از دیالکتی شرحبا یک  و کندت حرکت میکلی منظر. این بینش از شودنشان داده می ،شده باشد( صرف

 : زیرا آنگیردشود و جان میمیکند، تکمیل حرکت می« شکل»به سمت « جوهر»و از « بیرون»به « درون»
 خصیمشکار  بهکند می ی که کاالها را تولیدمجرداز کار و از ارزش به پول،  که« بیان» روندپول با « نمایش»

تمایز است، م وجوهامل تولید و گردش نهایی کاالها به عنوان . کلیت، که ش، مطابقت داردکندتولید میرا که پول 
( یدارانهش نیروی کار و فرآیندهای )سرمایهدارد که شامل خرید و فرو« مرکزی»اجتماعی تولید  مناسباتدر 

 .شودمیکار 

شود، هنوز در نظر گرفته می اش«رهنی»که در وجود  ،ی واحدیاستدالل کامالً واضح است. ارزش در کاال

را  ریپیکگوید. آن شبح باید می سرمایهنیست. مارکس این را به صراحت در  ناب« شبح»چیزی جز یک 

 پیکرگیرد، که ارزش آن را در اختیار می پیکری. شود« تجسمم»یا « پیکریافته»کند: به این معنا، باید « تسخیر»

 فحاتدر این ص« عنوان کاالپول به»چنین باشد، ارزش است. اگر « پیکریافتگی»پول است: این واقعاً  -کاال
این  ایلهمقو تقلیلهای نظریه پولی )که ماهیت کاالیی پول متعاقبًا در نه چندان برای جنبهضروری است، اما 

 روجود پیوند بین ارزش و کار. د ضامنعنوان کرد آن بهبرای عمل تر، بلکه بیشاست(مناسب سه جلد بسیار 
ی پایه ارک ینظریه»ی در حکم شالودهاساساً  معنی،طور نامناسب، اما نه بیبه هرچندکه وجود دارد ستونی  جااین

 [29]است.« کاری پایه ارزش ینظریه»اما در واقع تعریف شده است، مارکس  «ارزش

را در  نقش کار میاگر بخواه. ستین اندکیکاال مشکل  در حکمپول  قیارزش و کار از طر نیب پیوند نیا
ز این غیر ا. دبده «یبازساز»خود را به  یجا دیباقطع م نیدر ا «ریتفس» ،میحفظ کن یارزش مارکس یهینظر

 هینظر کی زیاز هر چ شیارزش مارکس ب یهیاند نظرکه متقاعد شده یکسان یبرا کمتواند باشد، دستهم نمی

از  یترشیاستقالل ب ،هیسرمابا  سهیدر مقا ،سهیگروندردر پول که  رسدینظر مبهاستثمار است.  یدرباره

بینشی که نسبت ، 4481-4484 یهانوشتهدستشده توسط کار دارد. در دیتول یآن در کاال« تجسم»
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ر اشاره دارد که د یریبه مس قاًیدق ،است «ندهیکار آ کنترل بر» هنگاموجود دارد و هم «نماد»عنوان پول به به
 یه براک کندیارزش و کار برقرار م نیبرا  یارتباط ریمس نیاست. ا تریننویدبخشبه نظر من  گرید یجاها

از  ترشیبلکه ب ،«یجهان ارزهم»عنوان پول به قینه از طر نیمناسب است: بنابرا یدارهیسرما دیتول یهویش
یار در اخت را یاسم یمزد پول فاکتوررمز »ها بانک« کند.را از لحاظ مالی تأمین می دیتولکه  بانک» قیطر

نقش  ،اجاین در د،یتول یمال نی. تأمکندیفراهم م در بازار کاررا کار  یروین دیکه امکان خرگذارند ها میشرکت
د یتأک رییه تغپول ب نینماد تیبر ماه دی. تأککندیم ایفا یدارهیسرما دیدر تولرا کرد کار عمل یاعتبار پول-شیپ

 یندهو کار ز دیجد یارزش افزوده نیب سانیِهم یپول ی. اکنون شالودهتبط استمر یارزش مارکس یهیدر نظر
کار  نیب همسانی یجادوره( به نیصرف شده در ا تیفعال عبارت است از میآورمی ادیبه )که  ریکارگران مزدبگ

 یاجتماع تنها کار یعنی در برابر پول است یاجتماع فقط فرضاً و کاری که کاالـ  در محصول «افتهیشیئیت»
 .ردیگیمرکز صحنه قرار م ، درواسطهیب

 یراب گروندریسهاست که در  یاصطالح« کار»ام که . قباًل استدالل کردهرسیمبه کار میپول از اکنون 

ا ت یمتوال یهادر شرح جیبه تدرامر  نی. ارودیمتفاوت به کار م یمفهوم هایتعیّناز حد  شیپوشش دادن ب

در  مارکس .شد حی، تصحتبیین و محدود شدند دقتمعدود به  یکه استثناها هیسرماواضح  سینوشیپ

 دنکیاده ماستف« کار یروین»اصطالح  سخن بگوید، از« توانایی کار زنده» ازباید هنگامی که می گروندریسه

کار توسط  نیانسان هستند و بنابرا هاآن کهچراکارگران است  یژگیکار و یرویاست؛ ن« کار زنده» شکه کاربرد

، گویدسخن می ،یگریدقید  چیه ون، بد«کار»مارکس از  هنگامی که ،هیسرما. در شودیم صرفخودشان 

 .جردماست و هم کار  یهم کار انضمام هنگامهمکه کند اشاره می، به کار زنده، «تیفعال»با وضوح به  شهیهم

خش در ب میتوانیرا م یزیچه چ دیگری وجود دارد.« بدهی» گروندریسهبنابراین، در این اغتشاش نگارش 

 یهااز بخش یدر برخ میتوانمیگرداند که یبازم «مجرد»کار  تعریفپاسخ ما را به  م؟یآورحساب به  «ییدارا»

« در جریان»را فقط کار مجرد کار مارکس  یاهگ که در آن م،یبخوان 4481-4484 یهانوشتهدست

 [28]کند.کارگر مزدی توصیف می

 چونمهکه  ،یعموم ییمبادله کاال برخوردار ازای در جامعه ی نوعیاهدکنندیکار تول فقطرا نباید  مجرد کار
 یدارهیسرما یجامعه کی یمجزا دکنندگانیکار تولبلکه  ، تلقی کرد؛شودمیدرک « ساده ییکاال یجامعه»

 تیلفعا نیهستند. ا ایهیسرما یابطهآن تابع رمتعدد در رقابت است که کارگران در  یهاهیسرماکار  همانا
را از دست « ورانههشیپ یهاهمه خصلت» یکارگر مزد این گرایش وجود دارد که فعالیت زیرااست  «مجرد»

وجود  یترشیاما موارد ب [26]کرده است. دیبر آن تأک ینلیمارکس است که روبرتو ف از تأمل وجهی نیبدهد. ا
 دیو شا گیرد؛در برمیرا  «کار» هایعدبُ یهمه «ابژهفقدان » نی. ااست «ابژهفاقد » یدارد. کار کارگران مزد
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این . ندکتوسط مارکس را توجیه میاصطالح  نیا کاربرددر واژگانی  ابهام یاست که به نوع جنبه نیفقط هم
 یحت نیبنابرا و نیستندگیرد؛ زیرا کارگران مالکت یا صاحب وسایل تولید را در برمی« توانایی کار زنده»فقدان 

نند، در ک واگذاردار هیکار خود را به سرما یرویکنند و مجبورند ن هیخود ته یرا برا یشتیمع لیتوانند وساینم
 «گرانید» آن اکنون از ایتوانایی نیاستفاده از چن چرا که، گیرددر برمی «تیفعال»عنوان به زیکار را ن جهینت

علق ندارد، ت کارگرانبه  زی، خود محصول نشده «بیگانه»است که اکنون  یتیمحصول فعالکار  جا کهاز آناست. 
 ین فراینداطور که وارد است. همان «هی برهنسوبژکتیویته»است. کارگر به عنوان انسان  گرانید ییبلکه دارا

 [31].«یک بینوا»است،  «فقر مطلق»او  عقوبتش هر چه باشد، .شوداز آن خارج می شد،

ر اساس ب گراییکارگرنخستین جنبش که  میابییرا م ییخطاها کلیت یسرچشمهابهام است که ما  نیا در
ار به عنوان ک با «تیفعال»عنوان که کار را به یانی: جراش را بنا کرد«یرعقالنیغ»و  «کیدئولوژیا» یهاآن جنبه

 دهصرف موجود زن یسوبژکتیویتهبه « به کار زنده اشاره دارد»که  را کاریو  گیردیکی می« کار توانایی»
، به کارگران زنده و سرانجام به هر سوژه« اجتماعی»عنوان ویژگی کار به« یاریهم»انتساب  [30]گردد.برمی

 [32]انجامد.ادغام در سرمایه، نیز به همین نتیجه میپیش و مستقل از 

 هاینوشتهدستاحلی که بعداً در به مریعنی  ــ پردازدها میماشین رواجوقتی مارکس به توصیف 
تبعیت »ه بو « ویژه»داری ی تولید سرمایهبه شیوه دارینتایج فرآیند تولید سرمایهو در  4481-4484

مانند هکار، درست  مشخص «هایویژگی»د که شتر خواهد روشن ــ بخشدمیجان « کار از سرمایه واقعی
پیکری » قیقاً د یعنیشوند، کار اجتماعی، در واقع توسط خود سرمایه دیکته شده و به نوعی تولید می بارآور نیروی

 حال در» ر، کا«زنده»های هیوالیی، که کار ، با ویژگی«مکانیکی پیکر»، «مادی پیکر»یک  «.گیردخود می به
اقعی را با وو بنابراین کارگران  «کار توانایی»کند، زیرا و مرده تبدیل می یافتهشیئیتکار  بهرا  و درونی« شدن

عشق تسخیر شده پیکرش با که  گویی» ،کند. این هیوال اکنون شروع به کار میکندخود هماهنگ می

 نیز آمده است. گروندریسهکه یک بار در  گوته فاوستقولی از نقل [33]«:باشد

ــ  ریسهگروند. مارکس قبالً در بسیار مراقب باشیمتحلیلی  تنددر اطراف این پیچ  هنگام حرکتما باید 

داری، کار رمایهسمشخصًا ، با تولید مقیاسبزرگگوید که با تولید می درد فراقی ــبدون هیچ باید تأکید کنیم 

 اظهارات تندتری بیان، او حتی سرمایهدر «. شودمنحل می»فرد منفرد ی واسطهمشخص بیفعالیت  سانب

ی نیست. تنهایی قادر به تولید هیچ ارزش مصرفکارگر دیگر قادر به تولید کاال نیست، زیرا او دیگر بهتک : کندمی
شود. این یم گنجانده« کارخانه»کاری  پیکرکارگر در تک کند. اما بنابراین او نیروی کار مشخصی را تامین نمی

 داریرمایهس بنگاهبخشد. این کارگر جمعی محصول حیات می-کاری ترکیبی و جمعی است که به کاال پیکر
کاالیی ند، کتولید کند: در غیر این صورت کاالیی تولید نمی یارزش مصرفبرای دیگران در بازار باید همیشه 
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ر . کارگشودای نمایش داده و بیان میو در ارزش مبادلهو ارزش است  یدوگانگی ارزش مصرف اششخصهکه م

ن های مفید انجام دهد، و بنابرایتواند فعالیت معینی را با ویژگینمی ــ سرمایهبرساخته و تابع  ــ «جمعی»
 رایب« مشخص» داشته باشد. کار مجرد وجهیمشخص در کنار  وجهیکه این کار لزوماً باید  حقیقت این است

، یا یا تنرلزدایی، مهارت جااین در ی موردنظرشود. نکتههرگز ناپدید نمیابدًا  در واقع جمعیکارگر 

. در واقع، نکته این است که نیست ــ درکی واحد نزد مارکسهای متفاوت گونه ــاز کار  «زداییانضمامیت»

 یسهگروندرطور که مارکس در همان، شوداکنون به کارگر جمعی نسبت داده می که مشخصی «هایکیفیت»

 شْ«وبژکتیوس»و « ابژکتیو»عناصر  به بنگاه در کلیت واحد« بیرونی» آگاهییک اراده و  یبه واسطهنویسد، می
 شود.نسبت داده می

« یکارخانه»حتی در قالب  سرمایهدر مارکس شویم، میرو هروب« ترکیبی»با کار ما اگر قبالً در این صفحات 

، برای مثال، «هاجتماعی شد واسطهبی». کار گویدسخن می« اجتماعی شده واسطهبی»داری از کار سرمایه
ینده کرد کار در کمونیسم آدهد، یا عملرخ می ی بومیان آمریکاییکه در کمونته نوع بارآوری است از آنفعالیت 

ت، تولید اس« اجتماعی» ی، که همیشه شالوده«مشترک»یا « کل»جتماعی، کار های ابندیصورتاست. در آن 
، به کار دکار گرفته شونهای مختلف بهتوانستند در شاخههای خاصی که میروش بنا بهدر فعالیت، ، درون تولید

تولید در عوض  در این جوامع، کار در. نداشتمطابقت « نیاز اجتماعی»یا « میانگین فنی»با  رفت ونمی
شخصًا ماین فعالیت یعنی کاری که به گذار از میانجی پول نیاز ندارد. با این همه، است؛ « واسطه اجتماعیبی»
ای گونهشود، بهانجام میمحل کار  و «کارخانه»سرمایه، در  ازواقعی کار  تبعیتداری، با تولید سرمایه یشیوه در

عمالً »این امر . گیرندشوند و شکل کاال را به خود میمی« فوراً اجتماعی»چیزهای مادی یا غیرمادی که اکنون 

ی شود، زیرا تقسیم فنمی« اجتماعی واسطهبی»داری، سرمایه یآتلیهکه کار، فعالیت، در این است « صادق

 ن همه،ای با تولید وجود داشته باشد.وحدت تولید مستلزم آن است که یک پیوند اجتماعی از پیش درون  وندر
 یارک» همانا «شودمی ترکیب»سان بدین ی کهعمومی، کار یجامعه یعنی مبادله ونتقسیم کار در منظراز 
جوزی از مبه صورت پسینی  که باید استاجتماعی  «واسطهاب»ماند: کار فقط باقی می« خصوصی واسطهبی

 واسطهبی»نظر برسد، کار  همتناقض بممکن است این امر که قدر هم هچداده شود. هرآن به اجتماعی بودن 
باید  تر کاری است که هنوزبیش ؛ستنی« اجتماعی واسطهبی»کار  دارْ تولیدکنندگان سرمایه ی«شدهاجتماعی
 مبادالت است. یمعنای گسترش و تعمیق مداوم حوزهطور که دیدیم، این به. همان«شود»اجتماعی 

ای فزاینده طوربهکارگر منفرد را  بالفعلْدر واقعیت فرآیندهای کار در صورتی رشد کمی دارد که  فقطسرمایه 
های ، در مبادله، خود سرمایه به شیوهسرانجام و ؛شوددر تولید گزین کارگر فردی کارگر جمعی جای و ؛ردکنار گذا

وجه »م یتواندرونی و ضروری است که می پویاییمارکس، دقیقاً در این  نظربهتری بیان شود. کیفی غنی
یه در ناپذیر سرمامقاومت یرژهآن را ببینیم. در همین پویایی است که « نقش تاریخی» و «سرمایه سازتمدن
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عنوان چیزی که با استخراج نسبی ارزش اضافی مطابقت دارد، های خود را بهساختار بازار جهانی، ریشه
 [34].گستراندمی

گر، ، بار دیجااین را، هرچند بسیار کوتاه، مورد بحث قرار دهیم. در« بحران ینظریه»توانیم در این مرحله می

یک  چیزی بیش از گروندریسهبحران در  یکه نظریه این استناپذیر، واقعیت اجتناب« هایبدهی»در کنار 

« اشیپفرو» یای دربارهنظریه بندیصورتبحران،  یدرباره ارطرح خالصه نیست. به نظر من نقطه ورود گفت
با شور یست ن که تصادفی نظریه نوعی لفاظی فروپاشی استاین «. نرخ سود نزولی گرایش»داری است: سرمایه

 تمانیفست حزب کمونیسجا حتی خود و آن جااین های گسترده و پویای سرمایه کهظرفیت یبارهو شوق در
یدگاه ین دادر ، کندتر عمل میسنجیدهه بسیار ک، سرمایهشود. مارکس در ، همراه میکندمی رنگکمی بیرا 

 تغییراتای از عنوان نظریهنرخ سود را به تنزلعالوه بر این، او مضمون  .کندمیوارد وتعدیل زیادی جرح
دهد. با این حال، ردپای یک قرائت میبسط ای متفاوت گونهداری قرار دارد، بهسرمایه یسودآوری که در چرخه

نرخ  تنزلی اچرخهماند. من قضاوت را در مورد قرائت میزمینه باقی نرخ سود در پس تنزلاز « مزمن»بلندمدت 
، داری استسرمایه فروپاشیاین لحاظ که علت ، یا حتی از مزمنسقوط لحاظ . اما از گذارممسکوت میرا سود 

پی درآوری تحوالت پیتوان با یاداست. دالیل این قضاوت را می ناپایدارنرخ سود به نظر من ولی گرایش نز
مین سرمایه است که ه یوقفهبی یمارکس روشن کرد. این دقیقًا پویایی نوآورانه ینقادانهاقتصاد سیاسی 

شدن مستمر تک کاالها، یعنی ارزان« زداییارزش»تأکید دارند منجر به  4481-4484های نوشتهدست

ر دهند، تأثیثابت را تشکیل می یکه سرمایه ی«عناصر»چنین بر ارزش شود. این پدیده هممی هاآن ارزش
د، به هیچ وجه باش« کشسان»باشد، حتی اگر  ی داشتهحداکثر نرخ سود سقف کسر گذارد. بنابراین، اگر صورتمی
 تواند در طول زمان کاهش یابد.نیست. برعکس، حتی میمشخص و معلوم مخرج افزایش با 

ارائه شده است. در میان  گروندریسهدر صفحات است که بحران  ینظریهدر « بدهی»این همان 

ی در کلیت واحد از این لحاظ که : فشردهوجود داردبحران تحقق  یفشرده و منسجم درباره گفتاری« هادارایی»
د. دیگر مرتبط نیستنطور صریح با یکهرگز بهمارکس تر کند که در کارهای پختههایی را درک میگرایش
این شد. کننده نباقانع چنینکه شاید دیگر هرگز  ای استها به شیوهکه درک این گرایش از این لحاظ منسجم

« زمال اً اجتماع»توان به روش زیر بازسازی کرد. تعریف زمان کار می ،کنمکه به آن اشاره میرا خط استداللی 
شاره دارد، چیزی ولید با نیاز اجتماعی نیز اکند، بلکه به مطابقت تبه میانگین فنی تولیدکنندگان توجه نمی فقط

ا وضوح ( ببار خواهد بود. مارکس برای اولین بار )و شاید تنها« متعارف»عد تقاضای ، بُسرمایهکه در جلد سوم 

 نامکفیرف مص»تناسب و بحران ناشی از به اصطالح ترکیبی از به اصطالح بحران عدم گروندریسهبسیار، در 
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ر د سرمایهجلد دوم و جلد سوم  هاینوشتهدستبه بحران در  هاکند: این گرایشپیشنهاد میرا « هاتوده

 .اندشده پراکنده شدهبندیطبقه یشرحدر مختلف های جا

کثرتی از کارها و نیازها را نه تنها تحمیل استخراج ارزش اضافی نسبی  [35]تر بررسی کنیم.موضوع را دقیق
ی بین های تعادلبه سمت حداکثر افزایش نرخ ارزش اضافی، نسبت رانشبا این حال، کند. بلکه تثبیت می

 تر است و ممکن استمحتمل حالتدر این « عدم تناسب»کند. وقفه اصالح میبیهای مختلف تولید را شاخه
ران یگر جبد سپهرهاید که با مازاد عرضه در نمهم تولید بده سپهرهایبودن تقاضا در فیمکبه ناجای خود را 

االها کاشباع وجود دارد،  هاآن در مازاد یهایی که عرضهد. کاهش متعاقب سطح تولید و اشتغال در شاخهنشومی
دهد: این بدان معناست که این عدم تناسب به مازاد عرضه بر تقاضا برای کل اقتصادی تعمیم می نظامرا به 
ا روح که ب کندرا مطرح می یتولید موضوععمومی  سرریزو  تناسبعدمبین  ترکیبشود. تبدیل می نظام

خود  وارگرایشتنزل، ماندگارگرایش درونبحران که  یدر نظریه پارچگیایجاد یکاست:  منطبق گروندریسه

 و بنابراین به شکل شودمیتضاد  دچاراین گرایش در واقع به نحو مؤثرتری [ 39]شود.را نیز شامل می ،نرخ سود
نیروی  ترِ تواند نرخ ارزش اضافی را از طریق استثمار بیشمی ترْبیش یسرمایهچرا که یابد، خالص تحقق نمی

د که رکنرخ سود غلبه  وارگرایش تنزلبر توان میدر صورتی فقط کار افزایش دهد. این بدان معنی است که 
عمومی  سرریزکه به  هاییتناسبانجامد، عدمیم هاتناسبعدمد به ی تقویت شود که دیر یا زوپویایآن دقیقاً 

ات تواند جای خود را به مبارزمی ی. با این حال، این امر به نوبه خود و در شرایط تاریخی خاصغلتندتولید در می
رمایه را نهایی بحران س علت جااین شود. ما دربدهد، زیرا فشار بر کار زنده تشدید می واسطهبیدر فرآیند تولید 

ماعی تولید اجت مناسباتکار،  یانهدارفرآیندهای سرمایه درداریم. این بحرانی است که این بار مستقیماً در اختیار 
 گردد.برمی« مبارزه طبقاتی در تولید»و به  گیردرا در برمی

 معتقدم جااین در [39]؟«یبده» ای است «ییدارا» «هانیماش یقطعه»خالصه،  یترازنامه نخستین نیدر ا ایآ
متن  نینظر من ا. بهمینیبب یبده کیو هم به عنوان  ییدارا کیرا هم به عنوان  «هاماشین یقطعه» دیبا که

بر  ینمبتاین قطعه که  رسدینظر م. بهاست لوداز حد رمزآ شیب کمیا دست مغشوش اریجهات بس یاریاز بس
ی ودهشالاستخراج کار است که  تنزلکاال معادل تک است که بر اساس آن کاهش زمان کار موجود در  یدگاهید

 آثارمارکس در  دگاهیاز د کمدست انداز،چشم نیااز توان ینظر من نم به [38].آیدشمار میبه یدارهیسرما

وان از ت، نیز نمیدهدیارائه م سهیگروندرخود  هک یدگاهیداساس این، بر بر عالوه کرد: اما دفاعترش پخته

 .آن دفاع کرد

( که هیمعناست که زمان کار )پرداخت شده توسط سرما نیبه ا فقطکاال تک زمان کار متبلورشده در  کاهش
. با ابدیمیاهش ک میرمستقیغ ای میالزم است، مستق نیمع یشتیطبقه کارگر بر اساس سطح مع دیبازتول یبرا
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زمان  رایز شود،یآزاد م «زائد»زمان کار  بخشد،یم اتیبه آن ح هیکار که سرما بارآوریمداوم  شیافزا
به  تواندیم تربزرگ دسترسقابلزمان  نیا تر،شرفتهیپ دیتول یهاوهیش گری. در دشودیم« دسترسقابل»

آزادی ناقص [ 36]شود. کار صرف ایگونهطور وسواسکه بهبه جای این اختصاص داده شود، یگرید یهاتیفعال

بر آن تأکید صفحات  نیمارکس در هم سازد وآزادی خود کارگر را ممکن می که شرطی است که کار ــ« از»
. به انجام برسدتواند یسپس مــ  [41]ی که اسمیت از کار مدنظر دارد(دگاهیمربوط به د ی)مثاًل بخش ها دارد

 کی نیرکس، اما دگاهید نیشود. بر اساس معتبرتر لبد نخستین ازین واقع بهتواند بهیصورت کار م نیتنها در ا

 یگناه اصل قاً یدقدارد.  انی، جرنقد برنامه گوتاتا  0844از انسان است که در تمام افکار او، از  یعد اساسبُ

به  ودنبی و انحصارکردن در خود مستحیل، بودن وتمامکار با تاماست:  نیاساساً ا مارکسْ  ظرن به یدارهیسرما
 .انجامدیعد فعال انسان مکشتن بُ

ه ک دیگویبه ما م ــ سهیگروندر یهااز بخش یبرخ مارکسِ  ،به نظر مننیز،  و ــ هیسرما مارکسِ  اما

 یدرون ییای. پوبخشدتحقق نمی ،کار یانهکوتاه شدن روز یعنی ،معنا نیبه ارا هرگز کاهش زمان کار  هیسرما
 هیرماتوسط س هک ایکار زندهیعنی در قفس زمان کار مازاد،  دسترس قابلمعناست که زمان  نیبه ا یدارهیسرما

، «اندگنجانده»را در خود  «یعقل عموم»که  ییهانیماند. همان ماشی، محدود م«شودصاحب میت»و  «دهیمک»
تخراج را در اس یچرخش ابد،ییتحقق م هاآن در ینسب یکه استخراج ارزش اضاف ییهانیآن دسته از ماشیعنی 

همراه است. استفاده از  یترشیکار با شدت ب انزم شیافزا ن،یمطلق به همراه دارند. عالوه بر ا یارزش اضاف
کار  یهنیدر هز ترشیب ییجو، باعث صرفهکارگرانبزرگ  یهاتودهاز  ییزداو اغلب مهارت و کودکان ار زنانک
ت بهتر اس ای)ای بینشی چرخهبه نفع  ایبینش زنجیرههر  [40]وجود دارد. استثمار یهازمان« زمانهم»شود. یم

 تر،یطور کله. بشودیم یاساساً نف ینسب یمطلق و ارزش اضاف یارزش اضاف نیب ی( از رابطه«یچیمارپ» بگوییم

 و 4484-4481 یاقتصاد یهانوشتهدست مارکسِ چهآن از میدار یکینزد اریبس قیتلف جااین ما در

 دیدگاه. از دنامیم هیسرما ازکار  «یواقعتبعیت »و  «صوری بعیتت»، یدارهیسرما دیتول ندیفرآ جنتای

 جود دارد.و یگسترش به سمت بازار جهانبه  شیگرا ریناپذاجتناب «یمنف یسویه» قیتعم ،جااین در ،ینیمع

 هیتوج «هایبده» فهرست انیرا در م «هانیماش یقطعه» تیموقع ،هیسرمابه  کنندهتعیینارجاع  نیا اگر

صفحات کاماًل روشن است  نیدارند. اساساً در ا شیگرا یگرید جهتوجود دارد که به  ییهااستدالل کند،یم
 ؛کندیاشاره م یواقع «ثروت»در قالب  یارآوربه ب ،گویدسخن می «هیسرما بارآوری»از مارکس  یکه وقت

 «یفارزش مصر» شهیدر کاال هم میدانیطور که مکند. همانیاشاره م یاز نظر ارزش مصرف ارآوریبه ب ،نیبنابرا
ر کند، کارگیم دیتول ترشیبو پول پول  دیتول یبراکاالها را که  هی( وجود دارد. سرماای)مبادله« ارزش»و 
که  است یفن یپیکر نیچنهم «یبیترک» ارگرک نیدهد. ایفرمان مبه آن و  کندمی یرا سازمانده «یجمع»

 گرنایکه نما آن «یصور نیّ تع»از  دتوانینم ندیفرآ نیا ،یکم ،یماد یسویه. زندرا می خود هربر آن مُ هیسرما
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درنگ بی. جدا شود ابد،یتحقق  ،ییدر گردش نهایعنی در بازار،  دیبا شهیهم ومحصول است -کاال یفیک یسویه
جدا  توانیبر ارزش مبادله را نم یمبتن دِیتول «یفروپاش»و  «یعقل عموم» ی مرتبط باقطعهکه  شودیم جهینت

 یناش «هاتوده نامکفیمصرف »و « هاتناسبعدم» بیکاالها، که به نوبه خود از ترک یعموم سرریزبه  شیاز گرا
 یکه ارزش مصرف دهدتردید قرار می مکان را موردا نیاای طور ریشهبه گرایش نیا [42].مطالعه کرد شود،یم
 شود. دییات ییدر بازار نهابه این اعتبار و  شود دیتول تواندی میترشیب

 «اًمشخص» دیتول یهویکه ش روزانه کار یشدن بالقوه کوتاه .دهیمتوضیح می یبه زودرا امر  نیا لیدل
مالً ع ه،یو کار مازاد سرما« زنده»کار  هب هیسرما ریناپذسیری ولع لیبا خود به همراه دارد، به دل یدارهیسرما
 مشخصه زود ب ای ریکردن کار مازاد است که دبیشینهبه  شیگرا نیهم قاً یحال، دق نی. با استیتحقق ن قابل

ز ا یبحران عموم یبه معنا نیا رای: زکندیم وضع هیکه خود سرما انجامدیم هیسرما یبرا یتیشدن محدود

: میه کنرا ارائ ریاستدالل ز سهیگروندر یمنطق ریاز مس یرویبا پ میتوانیم ن،یسمت تقاضا است. بنابرا

 یبه نوبه ست کهازهاین یمستلزم توسعه ردارد. گسترش بازا ازین یترشیدر حال گسترش به بازار بی هیسرما
وجود  یورتدر ص فقط افتهیجانبه تکاملهمهشود. اما افراد می« یافته تکامل جانبههمه افراد» گیریشکلخود به 

ترس در دسکه زمان کار  یدر صورت فقط گر،یبه عبارت دشود.  مقرر یکار در نقطه خاص انهدارند که کاهش روز
. با ابداختصاص ی دیاز تول ریغ یزیچ برای ینشود، بلکه به زمان برگرداندهکار مازاد  زمانبه  پارچهکیبه طور 

 نیمع یهادر محدوده و یاجتماع کشمکش یواسطهاگر به ه،یاست که سرما یزیهمان چ قاً یدق نیحال، ا نیا
 یتگبس تیواقع نیبه ا هیسرما «افزاییشخودارز»اجازه دهد.  تواندیخود نم تیبا توجه به ماه ،مجبور نباشد

 کیخود را به  دیهستند که با یاکار مرده ه،یعنوان سرماامرار معاش، به لیو وسا دیتول لیدارد که پول و وسا
الیتی عنوان فعرا به تریچه بیشو مازاد کارِ هر کار وقفهیکند که ب لیتبد «ی متحرکمرده» کی، «آشامخون»
 .«مکدیم» «در حال شدن»

 لیتبد ارآورب یروهایتوسعه ن یبرا« بارفالکت یاهیپا»به  «گانهیسرقت زمان کار ب»است که  لیدل نیبه هم

رتبط مگفتمان  ونرا در «هانیماش یقطعه»است که  یترآن استدالل گسترده لیدل گر،ی. به عبارت دشودیم
و  «یعموم عقل»که  میکندرک  میتوانیتر است که مبزرگ بافتار نی. در اکندیادغام م دیتول سرریزبحران با 
 یهیار نظروجه اعتب چیبه ه کهنیبدون ا ،( به چه معنا با هم هستندایبر ارزش )مبادله یمبتن دیتول «یفروپاش»

 زیر سوال ببریم.« کار»استثمار  یهیعنوان نظررا به یارزش مارکس

 بخشیفعلیّت

 شود،یرا شامل م «هانیماش یقطعه»خود  یمختلف بحران، که در خط منطق یهاهیواحد از نظر قرائت نیا

ا شروع ب فقط قرائت نی. اکندمیباز  سهیگروندرموجود در  یمفهوم یدستاوردها «بخشیفعلیّت» را برای راه
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پس از  سهیگروندر دنبا خوان یعنی فقطاست:  ریپذآورد امکانهمراه مارکس به  یکه سفر نظر یاهجیاز نت

 ؛سهیدرگروندر پرتو  هیسرما یدهد: بازخوانمیاجازه نیز حال، و برعکس، به حرکت متقابل  نی. در عهیسرما

 .هیسرمابا « همراه»بلکه  ،هیسرما «هیعل» سهیگروندرنه قرائت بار،  نیحال، ا نیبا ا

 عنوانارزش مارکس، به یهیگفت که نظر توانیارائه کردم، م جااین که در یواقع، بر اساس استدالل در
ای عنوان نظریهچون گذشته بههم زین هامروز، موضوعیت داشته است و استثمار و بحران هنگامی همهینظر

 یرحط فهمید کهتوان بهتر یمزمانی قضاوت را  نیا موضوعیت دارد. یدارهیسرما شیپو یبازساز درمند ارزش
نوزدهم تا امروز را در نظر داشته  یسده انیاز پا ه،یانباشت سرما مهماز مراحل  یبیترک نهایتیب و یخیتار
 دشواری زیادی با استفاده از عدسی تنزل چیبدون ه توانیرا م ستمیبی سدهنوزدهم و آغاز  یسده انی. پامیباش

 سهیگروندردر  رتشیب ماستدالل کرد اش در متن نشاند، قرائتی کهنرخ سود در قرائت نسبتاً سنتی« وارگرایش»

 یزیاز آن چ شیب نیمع یاو در نقطه افتی شیحسب ارزش افزا رب هیسرما بی. ترکسرمایهدر شود تا می هافتی

نوزدهم  یدهسبود که در اواخر  یآن بحران امدی. پگسترش پیدا کردقادر به مقابله با آن بود  یکه نرخ ارزش اضاف
 شد. دهیرکود بزرگ نام

که  ــ سمیدر آن زمان واکنش نشان داد. فورد جیرا« ماهرکارگران » یطبقات بیبه ترک یابا حمله هیسرما
منظم اصطالح  نیبه ا [42-0]تنظیم مکتب که  ییشود و نه به معنایدرک م مولد ـیفن یعنوان نوآوربه

ایان پ کارخانه ی/اجتماعیفن پیکر ایریشه جرح و تعدیلاست که با واکنش  نیا نینماد ینقطه ــ کندمی
اول  یکه قبل از جنگ جهان یسازمان یهاینوآور ریو سا سمیلوریعناصر تیابد؛ در این روند جرح و تعدیل می

قدرت ش افزایافزایش شدت و نیز ، «خط مونتاژ»فوردیسم با . شونددر کارخانه گنجانده می بودند اشاعه یافته
با  سمیلوریکه ت دموفق شو ییتوانست در جا هنگام فنون تولید را نیز تغییر داد(را که فوردیسم هم)چ بارآور کار

 ،بافتار نیصورت گرفت(. در ا نکرده بودای فنی که تغییر زیرا افزایش شدت کار در شالودهمواجه شده بود ) یمانع
 د.بو هیسرما یارزش بیترکرشد از  شیب ینرخ ارزش اضافرشد 

به  ،یمؤثر در کل نظام اقتصاد یتقاضا بودننامکفی لیبه دل یدارهینقطه خاص، سرما کیحال، در  نیا با
که در رخ داد  یو مال یبازسفته هایپویشپوشانی برای حل این بحران همدچار شد.  دیتولسرریزبحران 

 نیبنابرا. سوق داد تورمی یبه وحشت و بدهرا  یلما یثباتیو سپس ب شد یابتدا باعث سرخوش 0621 یدهه

گسترش  0631 یو سپس در سراسر دههرخ داد  0626که پس از بحران بازار سهام در را سقوط بزرگ  توانیم
 یدر نتیجهها کاال دیتول ییافتهسرریز تعمیم بحران یهاعدسیاز با استفاده بزرگ،  یدوباره بدون مشکل افت،ی

 .قرائت کرد سهیگروندر ماننده ،«هاتوده مصرف محدود»و « عدم تناسب» یتالق
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یف بازتعر یدر هر صورت به معنااما نبود.  یدارهیسرما یفروپاش ،«یینها یفروپاش» گریآن بار د امدیپ
 شکلرییغرا ت یدارهیسرما یاطور دورهکه به ینقاط عطف ساختار اریاز بس یکی ،ی سرمایه بودگیر سازمایهچشم

عنوان دوم به یجنگ جهانبه آن  و پیش از سمینزیو ک «یاکارگر توده» دییخود را به تأ یجافوردیسم . دهدیم
شخص م را ینزیدوران ک ناپذیری کیکه به طور تفک ینگ و رفاه: جفتداد. ج یو رکود دائم کسادیراه خروج از 

 که اییقشره وکار  های. شکلکنندیم ادی «ییعصر طال»عنوان بهاز آن  جانبهکیطور به یاریبسکند که می
پذیرفت، تری که دولت درون اقتصاد میتنیده با نقش بیش از پیش مهمدرهم ستند،ین یمولد ارزش اضاف ماًمستقی

آمد، سرمایه شمار میاگرچه این روند از منظر تحقق کاالها در بازار مطلوب سرمایه به. گیری یافتندچشمگسترش 
و  ردندکیم دیارزش تول ماًیکه مستق یاز کارگران یاستخراج ارزش اضاف ایبرتری را فشار روز افزونهنگام هم

مستمر نرخ  شیافزاسازوکار به  به این دلیل، بار دیگر،. کرد، اعمال میکردندیرا حفظ م یکل ساختار طبقات دیبا
 .افتی شیافزا اییوابستگ نیچندر واقع : مستقیم وابسته شد دیدر تول استثمار

 کیعنوان آن را به توانیکه م یشد، بحران داریپد 0691و  0691 یهادهه نیباز بحران  یگریشکل د
ی طهرابو در  دیتول محلدر  یطبقات یهدر مبارز شهیکرد که ر فیتوص میو مستق لیاص «یبحران اجتماع»

ل دارد، آن را کامالً قاب انیجر رکسماآثار کار مرده و کار زنده، که در تمام  کیالکتیبر د دیدارد. تأک ایهیسرما

 ،کارگران( یعنی) سهیگروندر بنا به واژگان ،«تهیویکار به مثابه سوبژکت»رمز آن است.  یکند و به نوعیدرک م

 ار،ک یروین نیدست آورده است. ارا در بازار کار بهشان کار یروین هیسرماچرا که شود، یگنجانده م هیدر سرما
 یود و براخ یبرا ه،یکه سرما یشود تا زمان لبد «سیال» یبه کار زندهتر هر چه بیش دیبا« کار توانایی» نیا

ار زنده ک «یتالیس»آورد. اما  دسترشد به به کامالً و نسبتاً رو تیکم کیرا در  یارزش اضاف ،قشرهای نامولد
 نیمع یاجتماع یسوژه کیهستند،  گرانکار خود کار یرویکار استخراج شود، و حامالن ن یرویاز حامالن ن دیبا

 شود. یوادار به همکار ای ترغیب دیبا ایکند « مقاومت»تواند میکه 

حمول که در آن م یبا وارونگشود، میمشخص  «یواقع بنیاد» کیبا  هیاست. سرماروشن  یلیخ مارکسنظر 
 نیا نکار است و کارگران صرفاً حامال یرویدارد ن تیاهم هیسرما یبرا چهآن بر سوژه مسلط است. به چه معنا؟

شود،  دهیکش دیپنهان تول منزلگاهبه  دیاست: کارگر با چنین نیزبالقوه هستند. در مورد کار زنده « کار توانایی»
کار  یروین «استفاده از. »کندیعرضه م این معنارا به « کار»او  فقطاست و  دهیکار به کارگر چسب یروین چرا که

 یو کارگرا م،یدیطور که د. همانستیممکن ن به کار یاجتماع متعیّنانسان  کیعنوان بدون واداشتن کارگر به
 «یجمع»و  «یبیترک»کارگر  کیاز  یبخش یاندهیطور فزاکند و بهیم دیتول رتکم «منفرد» یاوهیاست که به ش

 یاما برا ؛ارزش است یسرچشمهمند است که خود عالقه ندارد، به کار عالقه یبه کارگر به خود هیاست. سرما
. ابع سازدواسطه بگنجاند و تبی دیکارگران را در تول دیبا ن،یدست آورد. بنابرابه را کار یروین دیداشتن کار، با

ت است درس کسب کار بدون کارگران است.همانا  هیسرما حیکه ترج کندیاستدالل م سهیگروندرمارکس در 
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یعنی آن،  استفاده از نیاست و بنابرا «هیسرما» کارِ یروین د،یآیبه دست م هیتوسط سرمانیروی کار  یکه وقت
و  ه،شیهم تواندیزنده نم درست است که کارنیز ، به همان اندازه نیاوجود است. با  هیسرما کار، از آنِ کردِعمل

 .«دیلدر تو» ناپذیراجتناب« یطبقات یمبارزه» یاست برا ییمبنا نیبماند. ا یکارگر باق تیزمان، فعالهم

الً در که قبای مسئله ،میابییارزش مارکس را م یهیاشاره دارد که در آن جوهر نظر یابه مسئله موضوع نیا

بهتر  که ایمسئله ،در شرح آن کمدست، مغشوشو  یهنوز مقدمات یمطرح شده است، اما به روش گروندریسه

 کیکتالیو دشود شروع می سرمایه از جلد اولاش یپنهان واقع« مرکز»که  چراروشن شود،  هیسرمادر بود می

یعنی وحدت  ه،یسرما ، درمتضاد یمشکل وحدت درون این مسئله عبارت است از :اندازدبه جریان میخود را 
 اما قه.عنوان طببه ،یاجتماع ایعنوان سوژهبهتر، کارگران به به عبارت ایکارگر،  قالبکار و کار زنده در  یروین

مختلف  هاینیّتع نیب یوحدت درون نیا یسازامکان مضمون سهیگروندر اغتشاش قاًیدق ،یبه طرز متناقض

 حده ب از سویی «تهیویکار به مثابه سوبژکت» ،سهیگروندردر  رایزدهد، یرا م هاآن یو تضاد احتمال« کار»

درون  «تیفعال»عنوان بهرا کار  گر،ید یو، از سوکند ترکیب می« مندیتوان»به عنوان را کار  افراط
 گاهنآه ک است نیوجود دارد. نکته ا« کار زنده»و « کار زنده توانایی»وحدت « کارگر زنده». در «سوبژکتیویته»

راج شود. استخ واقعیاز کارگران  شهیهم دی. کار باابدیآخر تحقق به تواند تا یهرگز نم هیسرما یواقع یوارونگ
 نیچنو هم« هاآن»کار  شهیماند: همیم یکارگران باق تیفعال ری، ناگزاست «غیر»و  «گانهیب»آن کار، اگرچه 

 وجود دارد.« تضاد در حرکت»به عنوان  هیسرما راز جااین ماند. دریم یباق هیسرما

 که من به آن اشاره کردمرا  0691 یو آغاز دهه 0691 یدهه انیپا نیب دیروابط تول «یاجتماع» بحران

 ندیفرآ در گسست یاساس طریقبه  دیبامیدر آن زمان  «یاکارگر توده»که  این توانایی: یافراط یبیدر ترک ــ

زیر چنین  یحترانسبتاً به دتوانیم ــ نقش داشته باشد هیسرما یخیتار یهشدفیتعر شکلدر آن  افزاییارزش
گشود که قباًل پنهان مانده را از کار مارکس  ی. برعکس آن هم درست است. آن مبارزات ابعادشودنوری قرائت 

به آن مبارزات که زمان  را هیدهد تا واکنش سرمایبه ما امکان م قرائت نی، اهنگامهم. ندتر درک شده بودو کم

وز و هن یدائم ه،یسرما -کار یدر حال ظهور رابطه دیجد یکربندی. پمیکرده است، درک کن نییحال ما را تع
 : مارکسِ میکن یبازخوان گریبار د کیکند تا مارکس را یبه ما کمک م ،یدارهیدرون سرما رییدر حال تغ شهیهم

 .سهیگروندر مانند مارکسِهدرست  ،هیسرما

 «نماد»عنوان پول را به یهیدوباره نظر دییایب [43]چیست؟چه روزگار ما  شدنمالیشدن و  یواقع، جهان در

 یهااستیس دیجد هایشکل یبخش اساس پولْ  نینماد تیدر ماه یکار. دستمیمطرح کن سهیگروندردر 

است که  لهیوس نیکار. به ا یرویبر ن یانجیمبا ی«کنترل و سلطه» کیجز  نیست یزیکه چ است یاقتصاد
بدون  تمرکز»ی سابقهروند بی گرید رویبه نوبه خود،  ،یسازموقتی. شودیم یجهانامری  کارْ« سازیموقتی»
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کم در این معنا: دست .رودینم شیپ یفن« تمرکز»همراه با  گری، د«تمرکز» ها،هیاست. ادغام سرما« تمرکز

ه طور ب ــو دانش  های ماشیندارانهاز علم درون آن، طرح و کاربرد سرمایهمقیاس، استفاده که تولید بزرگاین
 ا خودْ همراه ب که ینسب یارزش اضاف تخراجاست، و همراه با آن اس هیسرما «ژهیو»که  یدیتول یهویخالصه، ش

گسترش  ،یدیتول یواحدها فنی ُبعد شیافزا مستلزملزوماً  گرید ــ آوردرا پدید می یترشیگسترش و شدت کار ب
طور که همان نیست. هاآن یفیو ک یحقوق یمحل، همگن ساز یککارگران در  یآورگرد، «کارخانه»مستمر 

 گرید هیانباشت سرما ،بود صادقپس از او کم یک سده دستو معتقد بود خود  یهزمان یبرا یمارکس به درست
 .تسیسقف ن کی ریز و دیمحل تولیک در  یواحد یهاهیکارگران تحت فرمان سرما شیافزا معنایلزومًا به 

ه شدن و تکتکه. شوندیم لیتبد «شیضدگرا» کیبه  کارگران شدنهمگن نیزو  هیتمرکز سرما گرایش به
 است. «شیگرا»کار اکنون  یروین یپراکندگ

 «یاجتماع»به بحران  هیسرما ییاست که ما پاسخ نها «شیضد گرا»و  «شیگرا» وارونگی نیدر ا قاًیدق

 افزاییارزش ایطشر همانا «کار» «یواساز» بحرانِعلت ، نهایی تحلیلدر : میابیمیرا  0691-0691 هایدهه
قرائت  نی، در اتردیدبی. آوردپدید میرا  دیجد هایکشمکشو  دیجد یهاحال بذر بحران نیبا اکه است  یکنون

مارکس ظاهر  «هیعل»مارکس یک دهد، به اصطالح، یقرار م جدال با همرا در  هیسرماو  سهیگروندرکه 

کس را مار کهنیمگر ا نص متون یافت ــدر  توانیرا که نم «دیجد» یدارهیسرما سابقهیب سرشتشود. اما یم

با  دتوانیهرگز نم ــ میباش بیو غر بیعج یهار خوانشیدرگ ای میده لیتقل امبریپ کیمشکوک  گاهیبه جا
 تیمحوری ارزشش با نظریهبا  ویژه، بهمیکن آغاز از مارکسما باید . شوددرک  از مارکس دوباره «کردنآغاز»

قش ن یبارهدر ینیبافراط در خوشی ارزشی که از اما نظریه. هیو پول به عنوان سرما یکارگر مزد یکار زنده

 بردارد، پالوده شده باشد.وفور در به  سهیگروندرکه  خیتار یفلسفه یو بذرها هیسرما یخیتار
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[39]. On disposable time, cf. Marx 1975–2005c, pp. 92–4. 

[40]. Marx 1975–2005a, pp. 529–33. 

[40.] Tomba 2007 .به درستی بر این نکته تأکید کرده است 
[42.] Napoleoni 1976  در همین راستاها مطرح کرده است.« ی ماشینقطعه»از  پرباریقرائت بسیار 

ثر از مارکسیسم ساختاری، مکتب أکه مت 0691 یدانان فرانسوی در دههی گروهی از اقتصادسیاسینظریه میمکتب تنظ [.42ـ0]

 آنال، نهادگرایی و کارل پوالنی و شارل بتلهایم بودند. 

 دهیم: خواننده را به منابع زیر ارجاع می  [.43]

Bellofiore 1999 and 2001, and Bellofiore and Halevi 2009a and 2009b 
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