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ميالدي تا مه  ١٨٥٧ي  ي ژوئيه هاي اقتصادي ماركس كه در فاصله نامي است براي دستنوشته» گروندريسه«
» كري«هاي  ي دو اقتصاددان به نام درباره هستند هايي داشتدنخست يا ها . اين دستنوشتهاند شدهنوشته  ١٨٥٨

ز پس ا اقتصاد سياسي مدرنِ«در گمگشتگيِ » استثناء«؛ دو »فرانسوي«، ديگري »يانكي«يكي  ،»باستيا«و 
يابند  ؛ دو نويسنده كه درمي»بافته  هاي التقاطي و ناهنجار بهم درسنامه«هاي  راهه در بي» ريكاردو و سيسموندي

اش را در آثار اقتصاد  هاي نظري شرط روياروي اقتصاد سياسي، همانا سوسياليسم و كمونيسم، پيش«قطب مقابل، 
ها و  ها و كتاب اي كه اهميت آن، اگر نوشته وچند صفحه ي سي»درآمد«سپس،  .ده صفحه، »يابد كالسيك مي

ي  ي بقيه تر از صدها صفحه بسا بيشظاهر  بهقرار دهيم،  را مبناي داوري دريسهگروني  و گفتگوها درباره ها بحث
، »روش اقتصاد سياسي« مشهوري  داري و نيز قطعه ي توليد سرمايه هاست؛ شامل سپهرهاي شيوه دستنوشته

قتصاد نقد اشناسي،  شناختشناسيِ هستي اجتماعي،  ي هستي آور و درخشان درباره هاي شگفت سرشار از انديشه

دو بخش بزرگ،  با» سياسي نقد اقتصاد ي گروندريسه«اصلي . پس از آن، متن اعمطور  نقد و روش، به سياسي؛
ونيم؛ با  صفحه ، همانا به بلنداي، يكدر پايان، يادداشتي به كوتاهيِ ي پول و سپس سرمايه. نخست درباره

هاي اقتصادي مدرن، كه در  كاملي از نظام ي كماكان زنجيره«كاره:  اي ناتمام، بريده. پاياني ناگهاني و نيمه جمله
شان را كماكان  اي كه شالوده هاي اجتماعي بندي آنها ارزش مبادله، در ژرفا و گستره بر توليد مسلط است، و شكل

  ».آنكه سازد، بي مالكيت اشتراكي مي

، پيش از انتشار نخستين ويراست جلد اول ١٨٦٧را پيش از سال  گروندريسهاي  با چنين پاياني، اگر خواننده
زده و  شد كه چرا چنين كار عظيمي ناتمام مانده است؛ بهت خواند، شايد دچار اندوه و افسوس مي مي كاپيتال

 كند كه فاش مي، »ارزش«همانا ونيمِ ناتمامِ پاياني،  صفحه اي نابهنگام. اما عنوان اين يك اندوهگين از سكته
از آنجا آغاز  ]Darstellung[اي رسيده است كه اينك بايد براي بازنمايي  به نقطه ]Forschung[كار پژوهش 

يابد كه:  پايان مي» ارزش«ي پاياني با عنوان  با اين جمله از قطعه گروندريسهدر اساس . ارزشاز شود: 

با اين جمله آغاز شود  كاپيتالتا  ،»ستا كاالشود،  اي كه ثروت بورژوايي در آن بازنمايي مي نخستين مقوله«

پيكري از  ي غول انبوهه«چون  فرماست، هم ر آنها حكمداري د ي توليد سرمايه ثروت جوامعي كه شيوه«كه: 
شود، پس پژوهش ما با واكاوي كاال آغاز  چون شكل عنصريِ آن، پديدار مي هم ، و كاالي منفرد»كاالها

  ) .S .٢٣ ,MEW» (شود. مي

، نقد اقتصاد گروندريسهاش؛  عجالتاً بگوئيم: خطوط عمده ي نقد اقتصاد سياسي است؛  گروندريسه، »گروندريسه«

 اي از آن نقدي است هاي عمده كه بخش به اين دليل نه نيزو  از آن رو كه چنين عنواني دارد فقطسياسي است، نه 
 اقتصاد«اصلي يا فرعيِ كمابيش همگيِ آنها  هاي نوشته است كه عنوان كه ماركس بر آثار مهم و معاصرش

 نقداي است براي  ، بيانيهها در متن و مقولههم  آشكار و يدر بيانصراحت و  بههم  است، بلكه از آن رو كه» سياسي

 .اعمطور  به نقدطور اخص؛ و سپهر  داري به ي توليد سرمايه شيوه نقدايدئولوژي بورژوايي و  نقداقتصاد سياسي، 
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كند، ساختمان، زبان، لحن،  اي بدل مي چنين بيانيه اي به را بيش از، و مقدم بر، هر جنبه و جلوه وندريسهگراما، آنچه 
آنچه در آن از ي ماركس و نقد آموخت، تا  تر بتوان درباره بيان و ساخت و بافت متن است. از اين بافتار، بسا بيش

  گفته شده است.

  انديشه نقابِ رخِ بي
و خواندن آن، گشت و گذاري است در اين پستو،  ؛خلوتگاه انديشه است ست.ي انتشار ني متني آماده گروندريسه

هاي خود را  ها و رفه ريخته نيست؛ قفسه آشفته و بهم گروندريسهباغچه، حياط خلوت؛ در اين اتاق كار و پژوهش. 
كه  نه براي خواننده، بلكه براي نويسنده. ايندارد و هرچيز آن دراساس سر جاي درستش قرار گرفته است، اما 

كه دم دست نيست، در  ه از البالي كتابيكشيد اي، يادداشتي يا نشاني سرَك نويسي اي، گزيده دفتري، جزوه
ي  خواننده خواننده است، نه نويسنده. است، معضلاي باالتر است يا پشت كتاب و جزوه و برگي ديگر پنهان  رفه

ي او و بودوباش و بايد و  هزاران صفحه دربارهانتشار   ، و پس از تأليف وكاپيتالرا پس از امروزي كه ماركس 
ها و پس و پيشِ  ها و طبقه در قفسه گروندريسهخواند ممكن است از جايِ قرارگرفتنِ محتواي  شايد روش او مي

  است.زده شود، براي خود نويسنده، براي خود ماركس، قطعاً چنين نبوده  آنها شگفت

چيز  ويژگيِ متن است. همه ،اش احساس و انديشه در بروز چندزبانهواسطگي  بي نوعي دلنويسي است. گروندريسه
شده است.  ،هاي ذهن نطفه بسته است، نوشته، همانا بازنويسي گونه كه به انديشه درآمده يا در پيكر واژه همان

ي زبان فرانسوي قابل بيان  زدگي تنها در كرشمه به آلماني، انگليسي، فرانسوي، يوناني و التين. آنجا كه هيجان
ي فرانسوي زبان، جز از راه واژه و عبارت فرانسوي ممكن نبوده ا بوده است، يا جايي كه شيطنت تحقير نويسنده

را زباني  اشد كه نويسنده يا ادعاي انگليسيب» موقر«ان اندازه قدر گَس و هم است؛ آنجا كه دشنامي بايد همان
، با و يا پيروي از رسم زمانه نماييِ ديگران ا مضحكه و نكوهشِ فاضلدرخور باشد؛ يا آنجايي كه هدف تفاخر، ي

چيز در همان  ها را پذيرفته است. شده است، متن پيكر همان زبان تي به التين يا يوناني تأمين ميواژه يا عبار
  ترين احساس و معنا در انديشه و قلم جاري شده است. همان لحظه با نزديك

براي  واسطه يب سهيگروندراست.  شياز نما يها، عار جمله يساختمان دستور گمان يزبان و لحن و ب يِژگيو
واسطه براي  نيست. در متني كه بي كاري يا خودنمايي در اساس نشاني از محافظهنشده است. در آن  خواننده آماده

تواند از خودنمايي فاصله بگيرد.  شود، هراندازه نويسنده فروتن و صادق باشد، بسا ناخواسته، نمي ديگران نوشته مي
قدر ياراييِ نويسنده،  دقت و استحكام، به گمان احترام، دربرابر مخاطب، زبان و بيان و استدالل را به هراس، و بي

شده باشد. دشنامي  بايد حساب نيز شان گزندگي و اند. بايد گزنده باشند هاي پرخاشگر عامدانه واژه كند. موظف مي
شوند. در  هاي پشت سر شكسته نمي ناشي از انفجارِ خشم يا تحقير و تمسخر نيستند. آنجا كه الزم است، پل

رعايت ديگران نيست. نيازي به زيبايي و فخامت كالم، تعارف، فخرفروشي، نان   به ينياز گروندريسه
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و سياسي در ميان  ايدئولوژيك هاي تر از همه، توجيه ن و آن، و مهمهاي ضروري و غيرضروري به اي دادن قرض
  ويش.خلجان و جوالني در خلوت خبيشتر، پروا، در خلوت.  ، صميمانه، بياست صادقانه گروندريسهنيست.  

ي خود  آورند كه حتي حوصله ها گاه تكراري و كشدار و چنان مالل ها و محاسبه ها و مثال گفتارها و استدالل
كه بگويد  ي ساده نيز. مثالً براي اين شود، هر محاسبه ار ميرها بار تك برند. هر استدالل، ده نويسنده را هم سر مي

١درصد آن است،  ٥٠ ،است» ب«نصف  »الف«نويسد:  مقداري نصف مقدارِ ديگر است، مي
٢

صورت  آن است، به 

سختي و  حال خواننده بايد جان است... با اين ٤به  ٢، مثل نسبت ٥صورت اعشاري: صفر مميز  كسري: يك دوم، به
هاي پر از اشتباه است كه ناگهان فرازي  آور و محاسبه شكيبايي داشته باشد. درست در متنِ اين تكرارهاي مالل

چون ستارگان نوراني از پسِ ابرهاي خستگي در آسمانِ نبوغ بيرون  هايي هم ها و جمله درخشد. واژه آور مي تشگف
  زنند. مي

اي  انديشه بلند بلند فكركردن است. مثلِ ميانجي است. بي ورزي ساختمانِ بيان و دستور زبان، درست مانند انديشه
تن كرده  ي جمله را به امل كتاب درازا دارد؛ انديشه، كه جامهي ك آغاز شده است، گاه يك صفحهكه با يك جمله 

ها، »كب فلَش«ها در پيوستگي،  گسست ر ازهايش را ببندد، پ ي دكمه است، تا به نقطه، به پايان برسد، تا همه
كه  از آنشود. در قلب يك جمله، پيش  گذاريِ زبان درمانده مي هاست. نشانه ي بينِ معترضه ها ها و معترضه معترضه

را بين دو ويرگول گذاشت؛ اما توان آن  اي است كه مي معترضه اي خود نيازمند انديشه راهي هموار را طي كند، واژه
شود  رسد كه نياز به اشاره، به انديشه يا مرجع و سند ديگري دارد كه مي اي مي آيد، به واژه بين دو ويرگول مي آنچه

جايش داد، اما چاره چيست وقتي انديشه اينجا هم آرام ندارد و » نتزپرا«در ظرف و در بين دو قالب يا دو 
ي اين پروازها، بسا  اي بين دو خط تيره برايش ساخت و در فاصله جايي ديگر پرواز كند كه بايد خانه خواهد به مي

نده اين نيست معضل نويس ي ديگر. اي، آكوالدي و غيره و غيره اي، كروشه هاي ويرگولي، پرانتزي، خط تيره خانه
بود،  اي كه جمله با آن آغاز شده خواهد بداند سرنوشت انديشه كه نفس خواننده بند آمده است و با استيصال مي

اي كه  ترين ماهي لغزان از تور انديشه خواهد كوچك كجا رسيده است. اما نويسنده را باكي از اين نيست. او مي به
ي  ها در حافظه و ذهن و نوشتار و استدالل است كه النه و آشيانه است، نگريزد. اما همين معترضه پهن كرده

  همانند. براي او و براي ما. ترديدها هستند، ترديدهايي بي

ي توليد  اين نيست كه متني است براي آشنايي با ديدگاه ماركس در نقد اقتصاد سياسي و شيوه گروندريسهامتياز 
مراتب  اي به توان در مجموعه است سرشار. با ديدگاه ماركس ميداري، هرچند از اين لحاظ نيز گنجي  سرمايه
 كاپيتالآشنا شد.  كاپيتالتر، در ساختماني كه با منطق بازنماييِ انديشه برپا شده است، در سه جلد  ورفته شسته

اي رها  عهاي به جام داري و در گشودن دريچه ي توليد سرمايه اي است كه در نقد شيوه ي پيراسته و ويراسته منظومه
، جز گروندريسهاي نوشته شده است. امتياز  براي خواننده و براي مبارزان راه برپاييِ چنان جامعه ،از سلطه و استثمار

اند.  پاسخ ها هنوز بي پرسش از بسياريماركس، جايي كه  بازانديشيتكلف براي  اين، فضايي است گشوده و بي
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هاي  هاي بريده و برگ اي از شاخه گشت در اين باغ با انبوهه بايد آماده باشد كه اگر در گُل گروندريسهي  خواننده
ي  اش سر نرود و با دقت در آنها نيز بنگرد، بسا كه پشت اين شاخه يا برگ ريخته، جوانه شود، حوصله ميريخته روبرو 

هايي بداند كه با بازگشت از  راهه هاي كوتاه و بلند را بي چنين، نبايد راه اي درخشان پنهان باشد. هم اي از انديشه بالنده
ها و  ي همين راه توان مسير اصلي را دنبال كرد. مسيري اصلي و هموار در اينجا نيست. باغ، مجموعه آنها مي

  هاست. راهه بي

  »گروندريسه«معناي 
اين كتاب و اين مجموعه از  هر چند است. نقد اقتصاد سياسي ي Grundrisse، »گروندريسه«حال  بااين

هاي ماركس نيست، بلكه طرح و  برداري نويسي بر آنهاست، دفتر گزيده پر از گفتاوردها و حاشيه ،ها دستنوشته
اي است براي كاري ويژه، متني است براي يك طرح و طرحي است براي يك متن. تأملي كوتاه در معناي  نقشه
است و  Grundrissي جمع  صيغه Grundrisseي از هوده نيست. ، خال]Grundrisse[» گروندريسه«ي  واژه

Grundriss اسمي است تركيبي، مركب از ،Grund  وRiss .Grund معناي زمين و شالوده و بنياد و پايه است و  به
Rissرفته اين نام در زبان جاري آلماني و در دوران  هم معناي شكاف، بريدگي، پارگي و گسست. روي ، دراساس به

در  Grundrissي ساختمان است در پردازشِ افقي؛ روي يك صفحه، دوبعدي.  معناي طرح و نقشه اركس نيز، بهم
هاي  ها، ديواره ها، پي اين معنا، فروفكنيِ قامت عموديِ ساختمان است بر سطحي افقي: خطوط عمده، شالوده

راه  .ها، در درون، رو به بيرون بر درها و دريچه ها، هاي بينابين، بر رابطه بندي، بر راه هايي بر بخش اصلي؛ داللت
اند.  ي عموديِ ساختمان نهفته ي كامل، قامت و منظره تصور پيكره Grundrissدر  (هاي) ورود و راه (هاي) خروج.

اند؛ اگر به تمثيل ساختمان »استنتاج«قابل تصورند. در نماي دوبعدي، طبقات ساختمان قابل رؤيت نيستند، قابل 
منطق  و دانش آن كس كه باترين سطح تجريد در نمودارسازي است.  باال Grundrissوفادار بمانيم، 

ي رشد  ها اجازه شنرو ها و سايه ياري اين دانش و منطق، در ذهن خود به خط به تواند سازي آشناست، مي انساختم
  .كل ساختمان را در تصور آورد و پرهيبِ و باليدن دهد

دليل نبوده  اند، شايد بي معناي شالوده و شكاف كه اجزايش جداگانه به Grundrissاستفاده از واژه و تركيبي مانند 
شده است، برگزيده شده  تمثيل ساختمان و طرح ساختماني كه بايد ساخته مي نگاه و عطفي به ؛ شايد در نيماست

يا مباني يا قوانين عام يا نواميس فهميد. همان زمان هم ماركس   معناي شالوده حال نبايد آن را به است. بااين
دين) ها يا احكام بنيا (قوانين يا گزاره Grundsätze(قواعد بنيادين) يا  Grundregelnتوانست از تركيباتي مانند  مي

در آلماني كهن و آلماني  Rissبراي ماركس جذاب و جالب بوده است.  Rissي  واژهاستفاده كند. شايد همين تبارِ 
 ميانه نيز، با بازنوشتRiz معناي خط، حرف الفبا و در اساس شيار  به]Furche[  شكافي كه با خيش در است؛  بوده

از آن،  ي امروزي ر اين معنا براي استفادهها را روشن كند. ميراث و تبا بسازد و جايگاه مرزيشود تا  زمين كنده مي
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 ،گروندريسهترين مرتبه روشن شوند.  ها در بنيادين قرار است مرزها و جايگاه گروندريسهاز اين رو، بيهوده نيست. در 

  ادين است.(جداكردن)هاي بني تجريد

هايي است براي طراحي و نمايش، براي بازنمايي  ها نيست، بلكه جستجوي راه برداري دفتر گزيده گروندريسه
داري در نموداري چهاربعدي. آراسته، پيراسته، برافراشته  ي توليد سرمايه ساختمان نقد اقتصاد سياسي و نقد شيوه

ي  تشخصي تاريخي (همراه با بعد چهارم: زمان). در جستجو براي شيوه با با ابزارهايي از مفاهيم، همه با معنا و
ي بازنمايي؛ و  ي پژوهش و شيوه مانند جداكردن شيوه ،گيرند اي شكل مي هاي تازه بازنمايي است كه انديشه

از موضوع تواند  گيرند، از اين دست كه: روش پژوهش نمي يابند و قدرت مي اي قوام مي ي از پيش آماده ها انديشه

ي هر موضوعِ  منطق ويژهتر: جستجو براي  مراتب مهم تر و به پژوهش مستقل و مبرا باشد؛ يا، بهتر و دقيق

شوند، حاضرند، هرچند  طرح مي كاپيتالتر در سه جلد  ي موضوعاتي كه پسين تقريباً همه گروندريسه. در ويژه
ي  اپختگي و ناسفتگي: پول، كمابيش در همهاينجا و آنجا هنوز ناپخته و ناسفته و با جذابيت همين ن

ي  مثابه سنجه مثابه مجردترين شكلِ بيانِ ارزش، به ترين سرشت و نقشش به كم در مهم كاركردهايش، دست
فرآيندهاي توليد و تحقق ارزش، كار و  سرمايه، ثابت و متغير، پايا و گردان؛ پيوستگيِ ؛ارزِ عام ها و هم ارزش

تالشي  گروندريسه؛ در پايان، »ارزش«. نهايتاً، رسيدن به مصب يا دلتاي كاپيتالتر از  غنيمراتب  نيروي كار، به
عنوان سند واكاوي و نقد در اختيار  به تواند مي است براي تركيب و ترتيب اين مصالح در ساختماني كه اينك

رساند » اي ...، نخست به مرتبهيك علم را از راه نقد«توان  كه چگونه مي خواننده قرار گيرد. نمايشي براي اين
كار بستنِ نظامي انتزاعي  سراسر متفاوت است با به« كه ، كاري»اش كرد نحوي ديالكتيكي بازنمايي كه بتوان به«

). كاري كه ٧٥ .S ,MEW٢٩» (ي حدس و گمان. هم بر پايه ساخته از منطق در نظام [اقتصاد سياسي]؛ آن و پيش
 باشد »هنگام بازنمايي نظام و نقد آن از طريق همين بازنمايي هم« و» رژواييبازنمايي انتقاديِ اقتصاد بو«

منطقِ «توان از اين تالش براي يافتن  شناسي در سپهر نقد مي ي شناخت ). آنچه در حوزه٥٥٠(همانجا، ص 
سازي كه اين تالش ماركس براي  دوران آوردهاي ي آن دست فراچنگ آورد، همانا همه» ي موضوعِ ويژه ويژه

ي  ي رهايي به ارمغان آورده است، بسا هدف و خواسته شناسيِ هستيِ اجتماعي و تاريخي انسان و نظريه هستي
  ميانجيِ بازنمايي. هاست؛ بي ميانجي اين انديشه بي در شهود گروندريسهاند. لذت خواندن  خود او در اين اثر نبوده

يا » اين نكته به اينجا مربوط نيست«ها روبرو شد كه:  توان بارها با عباراتي همانند اين ماركس ميتر اثري از  در كم
جاي طرح اين نكته در اين يا آن «يا » اين موضوع به فصل ديگري مربوط است كه به آن خواهيم پرداخت«

هاي طرح يا  ي از علتهايي پرشمارند. يك آوري چنين ياد گروندريسهدر ». فصل و مبحث مشخص ديگر است
مثابه  به ،گروندريسهگمان ساختمان  هايي كه به موضوع جاري بحث تعلق ندارند، بي ي ضمني به نكته اشاره
اين نكته را «است. در بسياري از موارد روي سخنِ ماركس با خود است:  ،نويس يا طرح خام و آغازين پيش

تر  هاي مهم اما علت». جاي اين موضوع اينجا نيست« ،»يادم باشد به اين نكته بازگردم«، »فراموش نكنم
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ي متن براي ساختمان بازنمايي. هنوز نه ترتيب و توالي موضوعات دقيقاً روشن  اند به خصلت جستجوگرانه معطوف
رسد كه براساس دريافتي هنوز  اي جايي به ذهن مي كه نكته است و نه حتي منطق درونيِ اين ترتيب و توالي. اين

از منطقِ چفت و بست موضوعات به فصل يا مبحث ديگري تعلق دارد، در اين شرايط گريزناپذير است. اما نابالغ 
آن را كند يا  را جذاب مي گروندريسهگيري است كه  ي تصميم دقيقاً همين ناروشني، همين حضور خواننده در لحظه

تر اين است كه  مراتب مهم سازد. علت به ويژه و برجسته مي ماركس ي پيشين و پسينِ نسبت به آثار منتشرشده
ي واسط و مياني منظم ها و مرزهاي دقيق و حلقه نتجريد روش هاي ب و توالي مباحث هنوز براساس سطحترتي

آيد به موضوعِ جاري بحث مربوط است،  نظر مي رسد كه به اي به ذهن نويسنده مي اند. يعني، وقتي نكته نشده
ي تخصيص پول  كه بحث درباره مثالً زماني طح تجريدي ديگر.اقعي هم اين ربط وجود دارد، منتها در سطور و به

و بديهي است كه به  شود ميبه ابزار توليد و خريد نيروي كار است، بديهي است كه مزد كارگر به موضوع مربوط 
ديگري براي طرح اين نكته  هاي مقدمهبه  ديگري است. هنوز ذهن برسد، اما ارتباط آن با موضوع در سطح تجريد

هاي آنها. بنابراين، آنگاه كه ترتيب و توالي مباحث  تمايز بين ارزش اضافي مطلق و نسبي و تركيب ،مثالً ؛است نياز
ــ با منطقي دروني و روشن از دانيم  ي موضوعِ ويژه روشن شده است ــ و چنان كه مي براساس منطق ويژه

تر و در نتيجه  تر و مركب خاص هاي سوي سطح ر و در نتيجه مجردتر بهت و بسيط تر تجريدي عام هاي سطح
لحاظ تواليِ موضوعي و هم سطح تجريد،  هنگام هم به رود، آنگاه جايگاه موضوعات، هم تر پيش مي مشخص

  تر است. تر و قطعي روشن

  روش نقد اقتصاد سياسي

، اينك مشهورترين متني است كه ماركس »درآمد«در همان آغاز و در بخش  »روش اقتصاد سياسي«ي  قطعه
ي  يوهي پژوهش، از مشخص به مجرد، و ش تفاوت شيوه روشني  ي روش نقد اقتصاد سياسي نوشته و در آن به درباره

 چند اين متنِاست. هررا بررسي كرده عرض ديد ديگران قراردادن)، از مجرد به مشخص، بازنمايي (يا ارائه يا در م
شناسي  شناسي و شناخت هاي مربوط به روش بسيار كوتاه جايگاه بسيار مهمي در شناخت روش ماركس و اساساً بحث

مربوط است، هنوز دو  گروندريسهدر سپهر دانش اجتماعي و تاريخي دارد، اما تاجايي كه به نقد اقتصاد سياسي در 
ترين سطح و عزيمت از اين  تعين سوي كم از امور مشخص و پرتعين بهكردن فرآيند پژوهش  طيكاستيِ بنيادين دارد. 

ترين نقطه كجاست و چرا  تعين ) آن كمالفكند كه:  نقطه براي حركت در فرآيند بازنمايي يا ارائه، هنوز، روشن نمي
دقت و صراحت  هاي ب ي بازگشت تلقي شود. هنوز تمايز بين ارزش و ارزش مبادله و نقطه طفي ع مثابه نقطه بايد به

مثابه خصلت عيني مضاعف محصولِ كار  روشن نيست، زيرا هنوز تمايز بين شكل يا قالبي كه كار مجرد در آن به

جز پيكر يا محتواي شكلي نيست ، و شكل يا قالبي كه اين خصلت تازه ــ كه خود چيزي يابد پيكر مي

)Formgehaltارزش را بيان  اجتماعي شكلاي  ارزش مبادله«شود، روشن نيست. هنوز  ) ــ در آن پديدار مي

اي براي خصلت اجتماعي كار  خود، شكل يا پيكرهنيز )، نه شكلِ پديداريِ چيزي كه آن  ٧٥٨ .S ,٤٢ ,MEW» (كند مي
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وجود » شكلِ ارزش«تقلي براي هنوز بخش مس گروندريسهدر  داري است. ي توليد سرمايه ي شيوه در شرايط ويژه

هاي معين در  ) منطق دروني تواليِ موضوعات چيست؟ آيا همان منطق و روشي كه با استناد به آن از تعينبندارد. 
ي آنها در مسير بازگشت و بازنمايي  وبارهانتزاع شده است، براي انضمام و تركيب د ]Forschung[فرآيند پژوهش 

]Darstellung[ كند كه پس از پايان  تجريد نمي و منطقي  را با شيوه ها انه تعينگر است؟ آيا صافيِ پژوهش مناسب
شيوه و منطقي سازگار با د؟ نتركيب و منظم شو اينك بايد با شيوه و منطق ديگري هاي پديدارشده، پژوهش و روشني

پاسخ  گروندريسهها هنوز در  پرسش اين ناآشناست؟ براي مخاطب اما هنوز ،»آشنا«اينك براي نويسنده  موضوعي كه
  روشني ندارند.

ي كوتاه ماركس زير  شايد نخستين تالش براي تنظيمي تازه ــ و البته بسيار مختصر ــ از اين مواد، نوشته
، يا ٥٨ـ  ١٨٥٧هاي اقتصادي  باشد كه بالفاصله پس از پايان دستنوشته» پيرامون نقد اقتصاد سياسي«عنوان 

آغاز » كاال«با مبحث  گروندريسهانتشار يافته است. اين متن برخالف  ١٨٥٩، نوشته شده و در سال گروندريسه
ي  شود و بخش مربوط به سرمايه، به بخش مربوط به پول مقدم است. حتي تأثير تأمالت ماركس درباره مي

 يتر ونه به سطح عامي بسيار كوتاه و مشهور همين كتاب مشاهده كرد و ديد چگ توان در مقدمه روش را مي
ي  رابطه هاي آگاهي تعميم يافته است. اما ي هستي اجتماعيِ انسان و شكل ي ماترياليسم تاريخي و رابطه درباره

تجريد  هاي ولي خود به سطحكه به يك واقعيت يا برشي معين از يك واقعيت مربوطند،  هايي ناروشن تعين
هاي بسيار  و بسا سوءتفاهم ها موجب مناقشه اش تعلق دارند، نماييي پژوهش پيرامون آن و باز گوناگوني در شيوه

ي  ي آن همه ي برجسته مونهن ي ماركس و ماركسيسم شده است. داري در شناخت و ارزيابي انديشه دامنه
گمان با درك  ي هستي اجتماعي انسان و آگاهي اوست. بي نظري پيرامون رابطه هاي ها و مناقشه مشاجره

هاي آگاهيِ  شكل متناظر دانستنِتوان با  تجريد، مي هاي ماركس در استفاده از سطح از روش ديگري

اي  هاي معين زندگي اجتماعي و تاريخي انسان، از تقليل اين رابطه به رابطه اجتماعي و تاريخي معين با شيوه
ــ كه  ،كاپيتالجلد  علّي، يا حتي ديالكتيكي ماقبل ماركسي و غيرماركسي پرهيز كرد. تنها پس از تدوين سه

هاي درخور  ها نخستين پاسخ اين پرسشهاي جلد سومش پيش از انتشار جلد نخست آن آماده بود ــ  دستنوشته
ند بازنمايي روشن، مستدل و ي آغاز فرآي عنوان نقطه ترين سطح تجريد به است كه پايين كاپيتاليابند. در  را مي
 ها تنها سير حركت از مجردترين مقولهشده است و در ترتيب و توالي موضوعات اين سه جلد است كه نه  تعريف

ي  ان با ديالكتيك ويژهتو گيرد، بلكه مي ي ديالكتيكي ماركسي شكل مي ترين آنها و بر پايه سوي مشخص به
كار مشخص تا  ه مجرد، ازاين روند از مجرد به مشخص با روندي موازي از مشخص ب هنگاميِ ماركس و هم

: ه و نهايتاً رانت، آشنا شدي مجازي و بهر داري، همانا سرمايه ي توليد سرمايه در شيوه ها ترين مقوله انتزاعي
  ».شدن پشت عرياني ديالكتيك پنهان«

  گرايانه هاي هگل و روايت ، نقد گروندريسه
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گرايانه از ماركس در  موجود تأويل هگل مقوم گرايش هميشه ،گرايانه از آن و تفسيرهاي هگل گروندريسه
وش هايي در ارزيابي از كاربست ر ها و گرايش گيري دريافت شكل بوده است و به ماركسيستيهاي گوناگون  ايدئولوژي

هاي سنتي در تأويل هگلي در ماركسيسم، از  است كه تازگي دارند و لزوماً با گرايش ديالكتيكي نزد ماركس راه برده
روش «ي  ويژه تفسير قطعه آوا نيستند. به خوان و هم هاي ماركسيسم غربي، هم انگلس تا ماركسيسم روسي و آغازه

با منطق هگل باشد،  كه متناظر ، در راستاي تأويلي از روش ماركسگروندريسه» درآمد«در بخش » اقتصاد سياسي
ي گذشته نقش  راه برده است كه طي چندين دهه» ديالكتيك دستگاهمند«و » ديالكتيك تازه«هاي  به گرايش

هاي پربار ناشي از تأويل  اند و سهمي در بحث ايفا كرده كاپيتالهاي مربوط به روش ماركس و روش  در بحث معيني
ي  و قطعه» درآمد«كه عمدتاً بر بخش  گروندريسهن چنين تأويلي از گما بي اند. برعهده داشته گروندريسههگلي از 

ها،  ويژه در اين بخش استوار است، مجاز و مشروع است و حضور پرهيبي از هگل را، به» روش اقتصاد سياسي«
  توان انكار كرد. نمي

را در تالشِ او براي  گروندريسهتوان يافت كه شفافيت، صراحت و صميميت  تر اثري از ماركس مي حال كم با اين
با منطق و ديالكتيك هگلي داشته باشد. در با هگل و گاه تقابل بنيادينش ي كارش  تمايز شيوه نمايش

شده براي انتشار، در تأييد يا انتقاد از  مالحظاتي كه ممكن است نويسنده در اثري رسمي و تدوين گروندريسه
با هگل و چه فاصله گرفتن از او و نقد بنيادينِ ديالكتيك او، دلي  اند. چه هم هگل و هگليان داشته باشد، غايب

  تكليف با خود نويسنده است. گفتگويي دروني و بر بستر تعيين

 -  به گذار از محصول به كاال و و در صفحات آغازين مبحث پول، زماني كه» درآمد«ماركس بالفاصله پس از 
پردازد، به  اي به پول مي و از ارزش مبادله اي  زش مبادله به اراز كاال -ي ارزش هنوز غايب است  مقوله چون

شود ـ الزم خواهد شد تا اين نكه فعالً اينجا بحث با اين پرسش دچار وقفه  بعداً ـ براي آن«شود:  خود يادآور مي

شود اين فرانمود را ارائه دهد كه گويي موضوع  را تصحيح كنم كه سبب مي آليستيِ بازنمايي ي ايده شيوه

ويژه اين عبارت: محصول (يا فعاليت) كاال  است. به ديالكتيك اين مفاهيمهاي مفهومي و  رفاً تعينص
). اين يادآوري و اين رويكرد انتقادي نه ٨٥(همانجا، ص » اي، پول اي؛ ارزش مبادله شود؛ كاال، ارزش مبادله مي

هاي  است، بلكه در نمونه گروندريسهر هاي ماركس در سراس الل پاي روش و استد زمينه و هم تنها همواره پس
داري،  ي توليد سرمايه اقتصاد سياسي و شيوه هاي ازه از واكاويِ فرآيندها و مقولههايي ت شكل در بسياري
ناميد با منطق و » ديالكتيك ماركسي«توان  شود. تمايز روش ماركس و هگل و تمايز آنچه مي بندي مي صورت

سو و صريح و شفاف و  آليستي نزد هگل از يك ديالكتيك هگلي، صرفاً تمايز بين زبان و بياني رازآميز و ايده
طور اعم است؛ در  س از سوي ديگر نيست، تفاوت در ماهيت ماترياليسم و تعريف عينيت بهماترياليستي نزد مارك
نيست، بلكه » ديالكتيك مفاهيم«پرهيز از  ماترياليسم پراتيكي است. وظيفه تنهاهمانا در ماترياليسم ماركسي، 
اجتماعي انسان در  شناختيِ ساخت و بافت زندگي و هستي  ري است براساس منطق ويژهديالكتيك تازه و ديگ
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داري. هماننديِ صوري بين روش بازنماييِ عزيمت از امر مجرد و  ي توليد سرمايه فرماييِ شيوه شرايط حكم
سوي امر مشخصِ در انديشه، نزد ماركس و هگل، توانِ تشخيص و بازشناسيِ ديالكتيك ماركسي را  حركت به

ماتيك، از منظري كانتي)ي ديالكتيك ماركسي به ديالكتيك ش(يا » نمايانه ديسه«ندارد. اين همانندي تنها تقليل 
ـ مثالً  سطح نامتجانس و نامتصل از دستگاه شناختي (شما)ها دو» نما ديسه«نزد كانت، و منطق هگلي است. 

كنند، زيرا  خرد ـ را وساطت مي هاي وري فهم و اصلدا هاي هاي داوري فهم؛ يا مقوله هاي تجربه و مقوله داده
توان بين دو سر يا سرشت و  روش ماركس و هگل نمي» هماننديِ«دو سطح خويشاوندي دارند. اما با اين  با هر

انتقادي و ماترياليستي آليستي هگل و ديالكتيك انقالبي ـ  هاي پيوندناپذير، همانا بين ديالكتيك ايده هويت
نزد ماركس، » در انديشهمشخصِ «يا  »كلِ مشخص«زد. عزيمت از امر مجرد و رسيدن به  ماركس، پل

ي بازنمايي  ، بلكه تنها شيوه»نيست گيريِ خود امر مشخص فرآيند پيدايش و پاي«معناي  برخالف هگل، به
  )٣٥است. (همانجا، ص 

واسطه و يك به يك نفي/ اثبات در ديالكتيك  هايي است كه دقيقاً با نقد تناظر بي سرشار از نمونه گروندريسه
ي ماركس كه مي توان آن را ديالكتيك  ؛ ديالكتيكي ويژهندپرداز نمايانه مي يلِ ديسهاين تقل به رد و انكارِ هگلي

 ي برجسته بسنده به دو نمونه اي كوتاه اشارهي حاضر به  در نوشته از آن ميان ناميد.» نقد منفي/نقد مثبت«
  :كنيم مي

ي پول، سياليت و لطافت و بساطت نابِ  در پيكره» سرمايه«شود  : گفته ميهاي سرمايه يك؛ دگرديسي

يابد  ي اشياء (شرايط توليد) دگرديسي مي ي عيني و بيگانه خويش به پيكره نفياي زنده و خودپوست كه با  سوژه

ي مطلق بدل  ي پول، به سوژه ه(با فروش محصول) به خود بازگردد و با بازدرآمدن به پيكرنفي نفي تا دوباره با 

ي  ست؛ نقطهاش بسته ا اي است كه هنوز بند نافش به تبار پيشاتاريخي»پول ـ سرمايه«ي عزيمت،  شود. نقطه
داند، حضور و وجودش ناشي از خود او،  شده است و مي» خودآگاه«اي است كه اينك »پول ـ سرمايه«رسيدن، 

ي الحاقي ـ ارزش اضافي ـ در  خش انباشت و گردش سرمايهخود اوست. (در ب» كارافتادنِ به«ناشي از 
ذات و  ي قائم به چون سوژه سرمايه همدهد كه چگونه در اين حالت،  تفصيل نشان مي ماركس بهگروندريسه 

افزايي وجود ندارد  يابي و ارزش اي، جايي براي فرآيند توليد، فرآيند ارزش كند). در چنين شاكله خودمختار جلوه مي
حال مصرف است و هر مصرفي، توليد.  اند؛ وحدت ضدين. هر توليدي درعين و توليد و مصرف، يكي و همان

داري همواره سپهر گردش و  اقتصاد سياسي يا اقتصاد بورژوايي از سرمايه رمانيِهوده نيست كه تصوير آ بي
  ي پول ـ كاال ـ پول بوده است: بدون ميانجي توليد. ي بالواسطه رابطه

 آليستي است. ايده به اين دليلدور و  اي اين نيست كه رازآميز است، از واقعيت به اما انتقاد ماركس به چنين شاكله

ي  تواند شالوده يست كه چنين تصوير عامي از هستي اجتماعي تنها در سطحي از تجريد و بساطت ميمسئله اين ن
معناي  اش تعريف شود و جزء تنها به در معناي هگليآن، كليت  داري قرار بگيرد كه در ي توليد سرمايه تبيين شيوه
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تمايز نيز يابد. انتقاد ماركس به اين طرح و  معنا  ]Moment[تجلي تمامي كليت در يك لحظه يا يك وجه وجودي 
نامد، اين است كه اين  مي هگل» آليسم غيرانتقاديِ ايده«، ي حق هگل نقد فلسفهاي كه او در  او با هگل، نكته

سرمايه  ماهيت سطح از تجريد براي فرآيند توليد و بازتوليد سرمايه، حتي در سطح مفهوم، در سطح تعريف
]Begriffsbestimmung[ه بنا به تعريف، يا سرماي استهوده است. زيرا اگر قرار  معنا و بي ي عاميتي بي ، نماينده

باشد، آنگاه حتي در  خودافزا) يذات و خودپو (خودمختارِ قائم به ارزشِسرمايه،  ]Begriff[مفهومِ  سرمايه بنا بر
پوشي  ي متغير چشم ي ثابت و سرمايه ايهتوان از تمايز و تعينِ تقسيمِ سرمايه به سرم ترين سطح تجريد نمي عام

شود كه با كار و با خريد نيروي كار مبادله  ل مياين است كه پول زماني به سرمايه بدي حرف ماركس  كرد. همه
ي مادي،  ي پولي به پيكره در تبديل پيكره عبارت ديگر، اگر آن هم كاري كه صرف توليد خواهد شد. به ،شده باشد

محو » ي عيني و بيگانه پيكره«كار، پشت عاميت  ، تبديل پول به نيروي كارِ آماده بهنخستين نفياصطالح  در به
ترين و نخستين گام، و نه در قياس  و پنهان شود، تعريف سرمايه در ماهيتش نقض شده است؛ يعني در همين عام

است كه » ي عيني پيكره«اصطالح  به گرفتنِ تمايز در ناديده سرمايه. ترِ تر و مشخص هاي ديگر و پرتعين شكلبا 
يابي و  . بنابراين، نقش فرآيند ارزشكند ميانتقاد » پوزيتيويسم غيرانتقادي«مثابه  در منطق هگل بهآن  از ماركس

و به سطح  سرمايه، تعيني زائد و غيرمجاز در اين سطح از تجريد نيست ]Verwertungsprozess[افزاييِ  ارزش
 توليد همان مصرف«در تعريف نهفته  معناي تضاد بي رمايه تعلق دارد. اينجا، عاميتتعريف مفهوم و ماهيت س

ي  شناسيِ سرمايه ــ سپهر توليد، از تعريف شيوه شود و تقدم منطقيِ ــ منطقي، از لحاظ هستي آشكار مي، »است
از اهميت يا تقدم فراتاريخي ـ  شود و نه ي توليد تاريخيِ معين استنتاج مي ي يك شيوه منزله داري به توليد سرمايه

شود،  هاي ماركس تلقي مي بندي ترين واكاوي و صورت چون هگلي كه اغلب همگروندريسه » درآمد«طبيعيِ توليد. 
  ي فوق نيز هست. هاي نقادانه ي تالش دربرگيرنده

ي اجتماعي را  يهايم و هنوز كل سرما ترين سطح تجريد را ترك نكرده كه هنوز اين عام يك گام بعد، درحالي
ي ماركسي با  هاي شاكله كنيم، تفاوت يابي سرمايه، تلقي مي چون شخصيت دار را هم چون كلي واحد، و سرمايه هم

ماندن در چارچوب همان  شوند. تأكيد بر باقي ي منطق و ديالكتيك اوست، آشكارتر مي كليتي هگلي كه الزمه
هاي  است كه هدف، اثبات تفاوت اين دو شاكله با استناد به تفاوتسطح از تجريد براي تأكيد دوباره بر اين نكته 

يست. فرآيند ترتيب و توالي انگارانه، عاميانه و گاه مبتذل، بين هگل و ماركس ن ي ساده گرايانه واقع اصطالح به
كند كه  نميشونده ــ و در اينجا فرقي  ي سپري/نفي نحوي است كه لحظه ) در كليتي هگلي بهها ها (يا لحظه مقوله

شود  ميتر طي  تر به امر مشخص و پرتعين تعين اصطالح دستگاهمند (سيستماتيك) از امر انتزاعي و كم مسيري به
شدن  شود. درست است كه اين حل شده حل مي آمده/اثباتاي فر ي تالي يا لحظه تمامي و سراسر در لحظه ــ به

ي شدن، هماني است كه در اصطالح هگلي، حال متضمن حفظ شدن نيز هست و اين سپري و نف درعين

Aufhebung  ،ماندگار  ي تالي است يا در حركتي درون (درونِ) لحظه درناميده شده، اما حفظ شدن]immanent[ 
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زمانيِ واقعي ندارند.  هم ،ها يا وجوه وجودي آن نيست؛ لحظه كناري تالي انتقال يافته است، در  لحظه درونِبه 

ء، حضور روح حضور كل است در جز» زمانيِ هم«آنها، منطقي است، از منظر ازليت و ابديت است، » زمانيِ هم«
  القُدس. پدر، پسر و روح» زمانيِ هم«اينجا و اكنونش؛  (هاي) (هاي) اينك آن، تعين است در پيكر يا تعين

هاي سرمايه ــ كه در  ي گردان (يا در گردش) در دورپيمايي و سرمايه ي پايا (يا استوار) تمايز بين سرمايه
ي فوق را، در همين سطح از تجريد،  موضوع بحث ماركس است ــ شاكله كاپيتالتر از  حتي بيشگروندريسه 

  كند: نقض مي

آالت و  ي بارآور، يعني ابزار توليد (مواد خام و كمكي، ابزار، ماشين الف) در تبديل پول ـ سرمايه به عناصر سرمايه

ماند.  مثابه پول باقي مي شود و بخشي از آن به پول ـ سرمايه در اين تبديل وارد نمي كلغيره) و نيروي كار، 

ي بارآور باقي  وجه وجوديِ سرمايه كناردر » ـ سرمايهپول « ]Moment[عبارت ديگر لحظه يا وجه وجوديِ  به

ي عاطل،  مثابه سرمايه به ي مورد نظر ما اين نيست كه اين بخش از سرمايه، ماند. توجه داشته باشيم كه مسئله مي

گيرد يا  عهده مي ي تجاري را به ي سرمايه يافته تري از تجريد، نقش استقالل مشخصو  ديگر هاي در سطح
ي بارآور از آن رو  شود. وجود آن در همين سطح از تجريد در كنار سرمايه ي مجازي و اعتباري مي سرمايهي  زمينه

ي تحقق  ارزش، وظيفه تحققي توليد و  عنوان فرآيند پيوسته ، بهدارانه ضروري است كه در فرآيند توليد سرمايه
دو لحظه، از تعريف و ماهيت خود  اين واقعيِ زمانيِ عبارت ديگر هم ي خود سرمايه است. به ارزش نيز بر عهده

  سرمايه تعلق دارد. مفهومِشود و به سطح  سرمايه استنتاج مي

افزايي سرمايه، نه تنها بخشي  يابي و ارزش ي بارآور، در فرآيند توليد و زمان ارزش ي سرمايه ب) در مرتبه يا مرحله
حضور و وجودي مستقل براي ايفاي نقش تحقق ارزش را دارد، بلكه كل آن سهمي از سرمايه كه  سرمايه از پول ـ

ي كاال ـ سرمايه (محصول)،  به ابزار توليد بدل شده است نيز، پس از پايان فرآيند توليد و عبور به مرحله يا مرتبه

ا به محصول منتقل كرده است، ي ارزش خود ر ي گردان همه كه سرمايه شود. درحالي محصول ناپديد نمي در

در ي بارآور، و پس از اين،  سرمايه كنار دري پايا تنها جزئي ارزشي از خود را به محصول سپرده و كماكان  سرمايه

ي  ي پايا و سرمايه تمايز سرمايه كاال ـ سرمايه، وجودي مستقل خواهد داشت. درست است كه با واردكردن كنار
طريق تعينِ   ايم و از اين تر برداشته د حركت از سطحي مجرد به سطحي مشخصگردان، گامي ديگر در فرآين

اي از يكي از مراحل واحد نيست، بلكه  ايم، اما اين تعينِ تازه، تعريف تازه اي به موضوع شناخت افزوده تازه

نمايانه)، يا  ي (ديسهآنها، در كنار يكديگر است. بنابراين صرف هماننديِ صور واقعيِزمانيِ  ي هم آشكاركننده

تواند در ارزيابيِ روش هگل و ماركس،  ها بين فرآيند شناختيِ حركت از مجرد به مشخص، مي همانندي شاكله
  كننده باشد. حتي گمراه
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نه تنها بديهي و ضروري » محصول«، حضور بخشي از پول در كنار »كاال ـ سرمايه«ي  ج) در مرتبه يا مرحله
اش در تحقق ارزش را ايفا كند. حضور  شده بيني ي پيش تواند وظيفه رمايه اينك مياست، بلكه اين بخش از س

ي پايا نيز بديهي است. اما ويژگيِ اين مرحله، تفاوت محصول با شرايط توليد (مواد خام، ابزار توليد، نيروي  سرمايه
و فراتاريخي است و ربطي به  ي مادي آنها؛ زيرا اين تفاوت صرفاً صوري گمان نه از لحاظ پيكره كار) است؛ بي

در محصول است،  اضافي ارزشماهيت سرمايه ندارد. تفاوتي كه به ماهيت سرمايه مربوط است، حضور 

. حضور اين سهم ندارددر ارزش عوامل توليد، پيش از فرآيند توليد،  تناظر يك به يكيي  موجودي كه نقطه

ي كليت هگلي را (و البته كل دستگاه و سازوكار اقتصاد  هاي ديگر است كه شاكله از سرمايه، در كنار سهم تازه
تر از  كند؛ نه از لحاظ تفاوت اين سطح از تجريد با سطحي مشخص بورژوايي را) در همين سطح از تجريد نقض مي

ي روابط اجتماعي  است و تصوير و جلوهتجريد كه در آن، همين ارزش اضافي منشاء سود و بهره و رانت شده 

  است، بلكه در همين سطح از تجريد. تر واقعيدارانه،  سرمايه

در شئ نفي  اش را ترين شرايطي كه در آن، سرمايه پيكر پولي ترين و انتزاعي ي مهم اين است كه اتفاقاً عام نكته
يا حتي خود به شيئي قابل خريد و  ؛ي تجاري) ايهخانه بازگردد (سرم تر به چون پولي بيش كند تا با نفيِ دوم هم مي

كند،  ي مجازي) و فرآيند توليد در آن، فرآيند زائد و مزاحم و پرخطري جلوه مي شود (سرمايه فروش بدل مي
اي تجربي است. ديالكتيك ماركسي در  داري در مرتبه ي توليد سرمايه ترين سطحِ حضورِ شيوه ترين، واقعي مشخص

  هاي فرآيند بازنمايي. ترين امر است، نه در همانندي صوريِ گام مجردترين و مشخص هنگاميِ همآشكاركردن اين 

شد كه  گفت هگلِ پير اگر امروز در دارِ الهوت خبر مي چه مي«به انگلس نوشت:  ١٨٦٨مارس  ٢٥ماركس در 

 das( امر مجزا] يها يا مقوله ها ژه) و [واdas Allgemeine( امر عامي]  ها [واژه و مقوله ها و شمالي نزد آلمان

Sundre ،( امر خاصيا )das Besondreر ) هيچ معنايي ندارند جز زمين اشتراكي يا زمين ويژه و جداشده د
» رويند. ريشه دارند و از آنجا بيرون مي» مناسبات ما«منطق، هرآينه در  هاي مالكيت خواص؟ لعنتي اين مقوله

)MEW ٣٢, S. ٥٢(  

هاي سازگار با منطق  : يكي از آشكارترين نمونهعوامل عيني (ابژكتيو) و ذهني (سوبژكتيو) توليد ؛دو
شان با نفي يا ضد آنهاست و اگر اين دو سر متناقض و  دانستن از طريق يگانه ها هگل، تعيين جايگاه و تعريف مقوله

امر سوبژكتيو ــ در معناي چيزي كه ابژكتيو نيست ــ و امر ابژكتيو ــ در معناي چيزي  هنگام در تمايزِ ممتنافي ه
ي كارگر و  تطابقي كامل نزديك خواهد شد. جمله  به بندي شوند، اين سازگاري كه سوبژكتيو نيست ــ صورت

 ،)گروندريسه، ٣٧١ .S ,٤٢ MEW» (كنند ميبا بازتوليد ديگريِ خود، با بازتوليد نفيِ خود، خود را توليد «دار  سرمايه
، اگر به تناظر »نا ـ كار«مثابه  يا سرمايه به» نا ـ سرمايه«مثابه  يا تعريف كار به ؛تواند از هگل باشد خوبي مي به
كاوي  كه با ژرف حتي زماني ي نفي و اثبات در ديالكتيكي هگلي منسوب شود، عاري از مشروعيت نيست. واسطه بي
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فردي ـ  ، يعني دروني و درون»ذهني«ي عاميانه ــ از ماركس و از هگل نيز ــ امر سوبژكتيو را به و فرارفتن از درك
مند بدانيم، باز هم در تقسيم عوامل  ترين معنا، امر معطوف به عنصرِ عامل و آگاه و اراده تقليل ندهيم و آن را در عام

مانيم كه  اي باقي مي گانهوو سوبژكتيو، در محدوديت ددارانه به عوامل ابژكتيو  فرآيند توليد و بازتوليد سرمايه
توليد و تلقي  (عيني) بژكتيوِاشرايط مثابه  به چارچوب و فضاي رويكردي ماركسي نيست. تلقي مواد خام و ابزار توليد

ژكتيويته و ميانجي، نفي سوب هويت سرمايه، بي سو كه از يك نحوي ) توليد، بهمثابه شرايط سوبژكتيوِ (غيرعينيِ كار به
اي از نفي و اثبات  ميانجي، نفي ابژكتيويته (عينيت) و سرمايه باشد، دوگانه از سوي ديگر هويت كار، بي ، ونفي كار

در تعريف همين گروندريسه است كه در عطف به هردو، رويكردي غيرانتقادي دارد. ويژگي رويكرد ماركس در 

ي  كستنِ اين دوگانهو ش عينيت پراتيكي آن،  ت و شالودهي عزيم ، رويكردي انتقادي است كه نقطهها مقوله

  است. شناسي سنتي فلسفه و شناخت

مثابه عاملي رو در روي سرمايه، بين بيان منفي يا سلبي كار و بيانِ مثبت يا ايجابيِ آن  در تعريف كار به ماركس
نايافته در  به معناي امري شيئيت» يافته ي هويت نا ـ سرمايه«مثابه  شود. در بيان سلبي، كار به تمايز قائل مي

نداشتن  سوبژكتيوبودنِ آن در اين معنا، مترادف با عينيت، غيرعيني (غيرابژكتيو) است، اما در اين معنامحصول، و 
مثابه پراتيك اجتماعي و تاريخيِ انسان، و از  مثابه فعاليت، به بژكتيونبودنِ خود كار نيست. در بيان ايجابي، كار بهاو 

، يكي گروندريسهر كوتاه د ازِمثابه امري سوبژكتيو (يا معطوف به انسان)، امري عيني است. سراسر اين فر اين رو به
گرفتن از ديالكتيكي است كه در ترتيب و توالي منطقي مفاهيم  هاي تالش ماركس در فاصله ترين نمونه از درخشان
درك و  توان به آليستي است. دقيقاً با عزيمت از همين نقد است كه مي شود و از اين رو ديالكتيكي ايده خالصه مي

، همانا ماترياليسمي پراتيكي، و دريافت و برداشت او از ديالكتيك در برداشت ماركس از رويكرد ماترياليستي
  چون تناقض سرمايه، نزديك شد:  اي هم موضوعِ ويژه

 خود، اما، عيني؛ خودي نايافته، در بياني سلبي (به يافته، عبارت است از: كار شيئيت ي هويت مثابه نا ـ سرمايه كار به«
). كار در اين مقام، آخته [يا ابژكتيو] آن است نايافتگي در شكلِ برون شيئيتاش در اين تعريف،  نايافتگي شيئيت

ي  ي وسائل كار، همه همه ازمحصول خام نيست؛ كاري است جداشده ي توليد نيست،  ماده نيست، وسيله
ي وجوه  مثابه انتزاعي از همه بودن [كار] به آنها. زنده افزارها و مايه و موضوع كار و از تماميِ عينيت دست

برهنه ـ عريان از هر عينيتي، وجودي ارزش، نيز)؛ سراسر  مثابه ناـ ا هستي واقعي دارد، (بهاي كه كار در آنه وجودي
مثابه طرد و  بهبلكه  مثابه كاستي يا فقدان، مثابه فقر مطلق؛ فقر، نه به آخته [يا سوبژكتيو]، كار به سراسر درون

معناي دقيق و  ارزش بهـ  مثابه وجود واقعيِ نا ]. يا، بهبركنارشدن تمام و كمال از ثروت عيني [و متجلي در اشياء
مثابه  تواند به ميانجي. اين شيئيت تنها مي اي خالصاً عيني، با وجودي بي اعالي كلمه، و بنابراين ارزش مصرفي

اشد. از آنجاكه ميانجي وجود داشته ب بي آميزي و تطابق با پيكرمنديِ در هم شخص، و صرفاًاز ناپذير  جدايي شيئي
عبارت ديگر شيئيتي است كه  ميانجي نيز هست. به شيئيت بي ـ  است، بنابراين نا ميانجي لصاً بياين شيئيت خا
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مثابه  بياني ايجابي؛ تعيني به در ارزش،ـ  نايافته، نا ت ندارد. كارِ شيئيتميانجيِ فرد، شيئي بي بيرون از وجود واقعيِ
ي خود كار  آخته به اين ترتيب وجود درونآخته نيست و  نايافته است، بنابراين برون خود معطوف، شيئيت سلبيتي به

ي جاندارِ  مثابه سرچشمه بلكه به مثابه فعاليت؛ نه به مثابه خود ارزش، مثابه شئ يا برابرايستا، بلكه به است. كار، نه به
سو فقر  ترين تناقضي در اين نيست كه داعيِ اين مدعاي متناقض شويم كه كار از يك ارزش... بنابراين كوچك

مطلق است در مقامِ شئ، از سوي ديگر امكان عام ثروت است در مقامِ عاملِ آگاه و صاحب اراده [يا سوژه] و 
گيرند، كه  كنند و از جوهر كار سرچشمه مي مي طور متقابل مقيد مثابه فعاليت؛ زيرا اين دو سر، يكديگر را به به
ي خود، سرمايه را  نوبه شرط سرمايه است و هم به مثابه هستيِ متناقض سرمايه، هم پيش متقابل، به مثابه قطب به

  )٢١٨ـ  ٢١٧ص (همانجا،  .»گيرد ض ميفر پيش

ي بعد از اين  حتي آشكار در چند صفحهتوان با صرا ي اين نقد و ديالكتيك انتقادي و انقالبيِ ماركسي را مي نتيجه
دار  كارگر در اختيار سرمايه ،آنجاكه خود كار به يكي از عناصر عيني تبديل شده است كه در جريان مبادله«فراز يافت: 

شكلِ سكون و ركود دارد،  كياست: ي عينيتمايزي  خود سرمايه، است، تفاوتش با عناصر عينيِ ديگرِقرار گرفته 
ي اين رويكرد و  اي كه شالوده كننده تعيين ي ). نكته٤ـ  ٢٢٣(همانجا، ص  »و فعاليتديگري شكلِ جنبش 

نشانِ نقد ماركسي است دقيقاً اين است كه تشخيص و شناخت تمايز بين كار و عناصر ديگر سرمايه از آن رو  سرشت

مثابه پراتيك انساني، خود  است كه كار به عيني به اين دليل اين تفاوتاست و  عينيپذير است كه تفاوتي  امكان
  عيني است يا از عينيتي ويژه، متفاوت با عينيت اشياء و ابزار و مواد كار برخوردار است.

  سخن پاياني

زباني ديگر بايد همدالنه و صميمانه، و دربرابر خواننده، صادقانه باشد، آن گونه كه اين  بهگروندريسه ي  ترجمه

است، بداند به ضيافتي آراسته و ازپيش آماده و براي پذيرايي  ناخواندهاحساس را از خواننده نگيرد كه ميهماني 
و ها  . در پايان، در كنار شگفتييزنقاب را ببيند، آشفتگي را ن اي بيه دعوت نشده است؛ آن گونه كه زيبايي

 باقي بمانند. ها نيز ها و ابهام ها، پرسش جذبه

  


