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 بخش نخست: درآمد
ی ای حاضر و آماده برای جامعهجویی برای یافهن نسخهوی حاضتر جست نوشتهه

و نه در دیگر آثار شتتود یاف  می« گروندریستته»در نه  چنین چیزی 1بدیل نیستت  

ی مهن  نونی  طراحی مستتتیر حر تت  و  جوین جتتامعتته هتچتینین   متتار ت 

رو  بیشتتهر با نیستت   ایاین« مراحل دوران گذار» اصتتاحا به  و یا داریپستتاستترمایه

 شریح وجوهی سرو ار دارد  یعنی به عوض ی بدیل مخهصات جامعهی مفهومی عرصه

مفاهیچی  ه هنوی به فعل درنیامده  مار    جیه دارد « قدرت  جرید»انضتتتچامی  بر 

باشتتند  و هچیون امجانی در بان شتترایج موجود نهفهه باشتتند  بنا به ضتترورت  ای 

ی ی جامعهی دربارهپردایایالستتتاحهی  جریتدی براوردارند  اما  جریدات مار    

اند  هشدیری با امر واقع و نقد ایجابی آنیه هست   منه  بدیل نیست   بحجه ای راه درگ

هنگامی  ه اودِ امر واقع  ضتتادمند باشتتد  عوامل فرآروی ای آن نیز در اودِ آن قابل 

 جوس   وجس 

ها بستتتنده  ند و در انیوهی ای پتدیدهد ونچ وانتد بته موجود نچیادراک واقعیت  

  ور شودمحچوسی  ه در ساح جامعه در جریان اس   غوطه های مشهود   جربی وداده

  «پهانسیل»یک  هچیون  دربان شترایج موجود پیدایشپیش ای یک وضتعی  نوین  

« ستتتنهز»برد  آنیته مچجن را به واقعی   یدیل میجند  بته ستتتر می «مچجن»یتا امرِ

مجچوعه عوامحی استتت   ه درون یک وضتتتعی  اا  ییستتت   رده  و یمانی نچایان 

اس  به « منفعل»اودی اود هرا  ه ب« شرایج»شتود  ه سر بای  رده باشد  آنیه یم

 ه ای قیل در  نه شتتترایج  حر هی استتت  ند  یا امر بدیهی  یدیل می« فا  »یک 

مار    چنانیه ذات و نچود هچاره قرین قول به  اس  موجود حضتوری باققوه داشتهه

دار باید پدی قاًآم« ذات»با این حال  یک  یجتدیگر بودنتد  دیگر چه نیایی به عحب بود 

 گردد 

سخهی بههچان عناصر درونی اس   ه بدون مفاهیب مار     پ  معضل  شناا ِ

ند  یا دسهگاه نیسه« ستیسهب»مندند  یک نظام  هبا اینست   آن مفاهیب  اپذیر امجان

                                                      

ای مهن انگحیستتی مار ین نیجوقاب به فارستتی برگردانده شتتده و « گروندریستته»ی گفهاوردهای  حیه1 

 ی نویسنده اس  مسئوقی  آن به عهده
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شتتناستتی مار   روششتتناستتی مار ستتی را درعین حال باید در شتتناا   روایاین

جا و جو  رد   نها ای این طریق دراواهیب یاف   ه فرآروی ای امر واقع  در اینوجستت 

 نش استتت م هب ماندگاری و فرآروی  پردرونماندگار استتت   دیاقجهیک درونا نون  

  چگونگی رفع آن  نش اس   ه نیایمند  شابه و هب  چایز اس   در حقیق  گرنچایان

 روش مار سی اس  

   ا نون میاحث بسیاری صورت گرفهه «گروندریسه»روش دیاقجهیجی  یدربارهاما 

ی مهن حاضتتر نیز ستتهب نویستتنده«  روش اقهصتتاد ستتیاستتی»پیرامون  ویژهبهاستت   

میاحث و  چر ز جای  جرار آن هنوشهه  باین اما  1 وچجی در این میاحث داشهه اس  

حد  وان  چگونگی  اربرد روش    برآن اس   ا در«در اود و برای اود»بر دیاقجهیک 

مورد  «گروندریسه»ی بدیل در دیاقجهیجی  وستج مار   را در پیوند با عناصر جامعه

 بررسی قرار دهد 

 

 «ی مدنیجامعه»بخش دوم: فرآروی از 
یک انهزاع در  مثابههب 'جامعه'مجدد  ریبرقرا ر این اس   ه ما باید ای ایهچه مهب»

اش  یندگیهستهی اجهچاعی اس   بنابراین  بیان هچان برابر فرد اودداری  نیب  فرد  

حهی اگر درشتجل مستهقیب نچادی اشتهرا ی پدیدار نگردد  و در هچجاری مستتهقیب با 

 «هسهی اجهچاعی اس  ید ؤمدیگران هب انجام نگیرد  میین و 

 (۹۹۲۳۳)آثار   1۴۱۱فحسفی -های اقهصادیدسهنوشهه

 

ی شروع نقد چیس   مار   این اس   ه نقاه« گروندریسه»پرستش نخسهین 

 ند  در واقع این پرستتشی اس   ه  فا شتروع میهای قرن هجدهب و فردِ اودا ایدهب

( و ستتت   1۴۱1ی د هرایش )نامهپایانی فحستتتفی  ای یمان نگارش مار   ای جنیه

                                                      

 در قینک ییر۹ «ی مار   اوی در گروندریسه ندو»نگاه  نید به۹ 1 

https://pecritique.com/2020/08/08/متتار تت -گتترونتتدریستتتتته-در- تتنتتدو تتاوی-

 /نE2%80%8C%دس 

https://pecritique.com/2020/08/08/کندوکاوی-در-گروندریسه-مارکس-دست%E2%80%8Cن/
https://pecritique.com/2020/08/08/کندوکاوی-در-گروندریسه-مارکس-دست%E2%80%8Cن/
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« ا چی»ی (  با آن دس  به گرییان بود۹ بدیل جامعه1۴۱۹« )ی حق هگلنقد فحسفه»

ی مدنی  پاستتخ اود را در دوق  معاصتتر چیستت   هگل بدون رفع  خاصتتچات جامعه

ی معاصتتتر  ی مار    هگل با اذعان به اصتتتح  ا چی جامعهبته دیده 1یتافهته بود 

حفظ  اصتتوصتتی را در حینهای  ضتتادمند ی عرصتتهی پرا ندهاواهد مجچوعهمی

بخش اارجی وحدتطیقتات اجهچاعی  در  حیهی انهزاعی آشتتتهی دهد  اما یک عامل 

سان باشد  ان« شهروند»و یک « بورژوا»یک  مثابهبه واند میانجی دوگانگی انستان نچی

فرا ر ای یک شتهروندِ صترو و هستهی انستانی نیز فرا ر ای موجودیهی ستیاستی اس   

ی نزاعی هچگتانی استتت   ته در آن منتافع عتام به معنی متدنی عرصتتتهی جتامعته

یافهگی نفع اا  است     در درون فرد نیز  شچجشی ذا ی بین یک شهروند عچومی 

ی انیوهی ای ی مدنی در بردارندهستتیاستتی و یک فرد اصتتوصتتی وجود دارد  جامعه

صرفًا یک  شابه صوری های مهضتاد منافع اا  است م  شابه منافع عام و اا   قایه

 اس   

 ای شدم یجی نظریهدو نظریه را به نقد میی اول  ای هچان صتفهه« گروندریسته»

 نتد و دیگری دیدگاهی  ه با واحتدی اود فتا شتتتروع می عنوانبته «فرد» ته بتا 

 «اجهچاعی قرارداد»اوقی  یااستتهگاه نظریه « ی واحدستتوژه»یک ستتان به «اجهچاع»

وارد  قراردادی   چنانطاوسا را ب مسهقل یطییع طوربههایی ستوژه ه   است  روستو

 یقفتتهؤم منفردامتتا اود این فرد ( ۴۱ نتتد  )  ائهحتتاو عچومی مییتتک ار یتتاو و 

معین و  یاجهچتاعی استتت   ته براحاو عهد  هن  دیگر جزو مهعحقات یک مجچوعه

ه واستتاانقیاد بییک شتتده ای پیوندهای طییعی و کمنفبحجه فردی   مهدود نیستت 

ی رقاب  آیاد اس   ه ای بدو است م فردِ جامعه هجدهبی ستده «آلایده»است م فرد 

ی نظری  ند  ریشهبینی میپیشرا « ی مدنیجامعه»ی شانزدهب  شتروعش در ستده

 اس   نیز بر چنین برداشهی اسهوار آدام اسچی  و ریجاردو 

                                                      

 نگاه  نید به قینک ییر۹   «ی حق هگلنقد فحسفه»بررسی  و اه برای 1 

https://pecritique.com/2021/03/17/نتتتتقتتتتد-حتتتتواشتتتتتتتی-در- تتتت متتتتحتتتتی-

 /عل-هگل-حق-یE2%80%8C%فحسفه

 

https://pecritique.com/2021/03/17/تأملی-در-حواشی-نقد-فلسفه%E2%80%8Cی-حق-هگل-عل/
https://pecritique.com/2021/03/17/تأملی-در-حواشی-نقد-فلسفه%E2%80%8Cی-حق-هگل-عل/
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  جچع جیری افراد اس  و «جامعه» ند رویجرد دیگری هب هس   ه  صور میاما 

 رویپیشنته بیتانگر مجچوعته روابج مهقتابل آنها  این گرایشتتتی استتت   ه در برابر 

و یا « جامعه» ی پیوندهای فرد  با حیه ی عصتتتر معاصتتتر و فروریزیگستتتیخههقجام

   ه شتتتامل ادییان ستتوستتتیاقیستتت  و  نیزاین نظرگاه   ند شتتتروع می« جچعی »

نگاهی نادرستت  و »نستتی  به جامعه   گرددمی هانی مثل ژان با یستت  ستتاقهصتتاددان

 ند بحجه نچی برطرورا معاصتتر  ارگر  فهومماین دیدگاه  ( ۳۱  )  دارد« نظروریانه

دار  ل  جریدی درچنین منظری  جامعه یک ستتترمایه  دهدمی آن را  عچیب هچگانی

جهان اشتتیا و طییع  را دستت  و راباه با ی اجهچاع بیگانه ستترشتت  اواهد بود  اما

ه   شتتود یدیل می اجهچاع  ار و برابری دستتهچزدهابه گذارد  جامعه  باقی می نخورده

عچومی  پرداا  دار سرمایهمثابه بهاشهرا ی  ای سوی جامعه  یسترمایهیک ای ستوی 

 «جامعی  انضچامی»نشتاند  یک آنیه مار   در برابر این دو گرایش بر می  شتودمی

به وجهی  ه فرد و جچع را  ند  ی معاصتتتر عیور می ته ای فرآیند نقد جامعهاستتت  

 رساند به  عامل میمینایی  امحاً جدید  بر

اش  برای فرد گوناگونهای بندیصورتی مدنی معاصتر  در  چامی وجوه و جامعه

   وستتتج یک روابج «اودبنیاد»ظاهر بهدرحجب یتک وستتتیحه استتت   اود این فرد 

است   یعنی در درون اجهچاع اس   ه اودی پیدا  رده  یافهه عین اجهچاعی  اریخی 

د  دگرمی ند و با مصتترو آن  دوباره به اود بایای  وقید میاستت   یک فرد موقد  ابژه

ای اارجی استت   ی فرد با مهصتتول  وقیدش  راباهی  نونی  راباهدرون جامعه اما

واستاه آن را  صرو شتود  بنابراین  او به وجهی بییعنی  وستج اجهچاع وستاط  می

 «ی او با ستتتایر افراد بستتتهگی دارد بایگشتت  فرآورده به ستتتوژه  به راباه» ند  نچی

دهد  اریش ی مدنی افراد را به یجدیگر پیوند میدر جامعهای  ه آن واساه جا()هچان

 میادقه اس   

وابسهگی مهقابل افرادی  ه نسی  »است    جانیههچهگر اریش میادقه یک میانجی

( بنابراین  1۶۱)  « دهد اند  پیوند اجهچاعی آنها را شتتتجل می فاوتبیبته یجدیگر 

«  ند ی ار یاطش با جامعه را در جییش حچل میفرد قتدرت اجهچتاعی و نیز ححقه»
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( اریش میادقه   جستب این پیوسهگی اجهچاعی اس م وجه عامی اس   ه در 1۱۱) 

هچاعی فعاقی   و نیز جا ستترشتت  اج ند  در اینواقع فردی  و ویژگی افراد را نفی می

سان چیزی عینی و بیگانه پدیدار بهشجل اجهچاعی مهصول  و سهب هر فرد در  وقید  

شتتود  ه به جای ار یاو مهقابل آنها با یجدیگر  ای با افراد روبرو میگردد و به گونهمی

ی یعی  آنها ای روابای استت   ه موجودیهی مستتهقل پیدا  رده استت   راباهفرانچود  

شود  پدیدار می« شتی »یک  مثابهبهمهقابل افراد  هچیون چیزی بیگانه و اودمخهار  

 (1۱۴) « گردد هر فرد در ساح  یک شی  ای قدر ی اجهچاعی براوردار می»

با م أو  نندگان به یجدیگر  ی  وقیدجانیههچهی  نونی   جحی وابستتتهگی جتامعه

نشاند  ه اارج برمیرا « وحد ی»هاست    قسیب  ار اجهچاعی  انزوای  امل منافع آن

شتتتوندم  وقید افراد جذب  وقید اجهچاعی می»هاستتت   ای اودِ افراد و مستتتهقل ای آن

  افراد روایاین)هچانجا( « یند اجهچاعی اارج ای آنها ییستهه و سرنوش  آنها را رقب می

صرفاً ای آن جه   ه آن شی  »دارند  اما چرا  آورند  ه به یجدیگر نشی  ایچانی میبه 

ی اجهچاعی اود را ای  ه افراد راباهچرا ای عینیت  یتافهته بین افراد استتت    راباته

( بنابر این  1۶۱) « ی  ه چیزگونه شتتتده استتت  طوربهاند   ردهاودشتتتان بیگانه 

 ه  برندبه سر می ی  جریداتافراد ییر سحاه»گیرد  ه در یمان ما  مار   نهیجه می

( آن 1۶۱)  « در واقع بیان نظری روابای مادی استت   ه ارباب و ستترور آنهاستت  

ی مههوم این مخهار  یدیل شتتتده استتت   نهیجهبه قدر ی اود روابج مادی  ه ظاهراً

( در روابج 1۳۱)  « ی عزیچ   فرد آیاد اجهچاعی نیستت  نقاه»حقیق  استت   ه 

ی مسهقیب فرد بر فرد  یک ی قدرت اجهچاعی یک شی   سحاهجابهداری  سرمایهپیشا

ک اسهقحاقی شخصی میهنی بر ی»وابستهگی شتخصتی  برقرار بود  س   این روابج به 

ی بر اس   ه میهن« فردی  آیاد»بعدی   بندیصورت یدیل گشت   « وابستهگی عینی

اود و ثروت  جامل جامع افرادی است   ه بارآوری اشهرا ی و اجهچاعی اود را  ابع »

 1(1۱۴)  «  نند اجهچاعی می

                                                      

 قینک ییر۹ رجوع  نید بهنزد مار    « فردی  آیاد»مفهوم  یدرباره یبررسی مشخصبرای 1 

https://pecritique.com/2018/08/08/فتتتتتتردیتتتتتت -جستتتتتتتتهتتتتتتجتتتتتتوی-در-

 /ر-عحی-مار  -یE2%80%8C%گچشده

https://pecritique.com/2018/08/08/در-جستجوی-فردیت-گمشده%E2%80%8Cی-مارکس-علی-ر/
https://pecritique.com/2018/08/08/در-جستجوی-فردیت-گمشده%E2%80%8Cی-مارکس-علی-ر/
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 «برابری و آزادی»بخش سوم: مفهوم 
 

ی آن ارید و فروش نیروی  ار ی  اقایی   ه در مهدودهقحچرو گردش یتا میادقه»

جریان دارد  در واقع هچان پردی  حقوق ذا ی بشتتر استت   قحچرو انهصتتاری آیادی  

 نیروی ی  اقا  مثحاًاریدار و هب فروشتتتندهبرابری  ماقجی  و بنهام  آیادی  چرا  ه هب 

برابری   بندند    ار   هچیون اشتتخاصتتی آیاد  ه در پیشتتگاه قانون برابرند  قرارداد می

شتتتود  و ی یک  اقا وارد راباه با دیگری میصتتتاحا ستتتاده عنوانبتهچون هریتک 

 « ند   های برابر را میادقه میمعادل

 ۲۴۱1    1«  اپیهال»

 

ی بورژوایی در جامعه« برابری و آیادی»مار   در طر  و نقد مفهوم روی سخن 

استت   یجی ای   پیروان پرودون ویژهبهها  نخستت  مهوجه ستتوستتیاقیستت  یدر درجه

معیار سنجش شجل اریشی اس   عنوانبههای رای   عدم درک سترش  پول  ژفهچی

اجهچاعی مهناظر با آن  دارد  تا بتا حفظ اریش میادقه و روابج آن می  ته برای را بر

قول مار    را جایگزینش  نند  مثل این استت   ه به«  ار-پول»ای به استتب مقوقه

( این گونه ۲۱۱)  « جای وارد  ردن ضتتتربه به ار  اورجین او را هدو بگیریببه»

گذارند  این نخورده باقی میدستتت ها  ستتترشتتت  مهعارض روابج اجهچاعی را حلراه

ی نچادین  ضتتادهای بنیادی    ه جحوهرا نفستتهفیستت   ه بخواهیب پولِ ا نگریستتاده

  اری  نیب وقی اود آن روابج را دگرگون نجنیب  دس   روابج موجود اس 

باقد  ه  جستتتب ان  به اود میاقهصتتتاددان  حهی بیش ای «دمو راستتتی بورژوایی»

ریش ا عنوانبهیا  ار صتترفاً  باقفعل برابری افراد استت   اقیهه  چرا  ه نهم مادام  ه  اقا

میتادقه ادراک شتتتود  و روابای  ه طی آن  اقاهای گوناگون با یجدیگر مر یج گردند 

                                                      

 نگاه  نید به قینک ییر۹  « اپیهال»داری در ی پسا سرمایهمیانی جامعه یدربارهبرای نظری 1 

https://pecritique.com/2018/12/30/جتتتامتتتعتتته-متتتیتتتانتتتی%E2%80%8Cی-

 /ب-در-داریE2%80%8C%پساسرمایه

https://pecritique.com/2018/12/30/مبانی-جامعه%E2%80%8Cی-پساسرمایه%E2%80%8Cداری-در-س/
https://pecritique.com/2018/12/30/مبانی-جامعه%E2%80%8Cی-پساسرمایه%E2%80%8Cداری-در-س/
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اند نیز هچانند یجدیگرند  میادقههای یهچستان باشند  در آن صورت  افرادی  ه سوژه

د  ندارشود  بین آنها هیچ  چایزی وجود  ا آنجا  ه به سترش  صوری راباه مربوو می

گراستت   یعنی هر یک نستتی  به دیگری ای هچان روابج ها میادقههر یک ای ستتوژه»

های ستتوژه عنوانبهای براوردار استت   ه آن دیگری نستتی  به او  بنابراین اجهچاعی

ها  چایزی یاف   ها استت   غیر مچجن بهوان بین آنشتتاار روابج آن برابریمیادقه  

 عنوانبه نند نیز ها میادقه مین   اقاهایی  ه آنچته برستتتد بته  ضتتتاد  عحتاوه بر ای

 ( ۲۱1)  « های میادقه  معادل یجدیگرند اریش

شتتتود  مههوای راباه اارج ای آن روابج مربوو می« شتتتجل ناب»جا  ه به  ا آن

 نیب  ه ای قهاظ وهحه را مشاهده می سهگاه فقج ظهور محاحظات اقهصتادی اس   آن

ه  های میادق  اریشکنندهمبادله عنوانبههای راباه ستتوژه صتتوری مهیاین یجدیگرند۹

 عنوانبهها ای  ه ای آن طریق سوژه  و باقااره اود عچل میادقه  یعنی واستاهبرابرها

  در های برابراند  این ابژهشدههای هچانند آنها برنشتانده برابر  و ابژه عنوانبهگر  میادقه

ی دیگر است   ه هچسان اریش برابرِ اود ستوژه برای ستوژه یک« عین  یابی»حجب 

شتتتود  آنها در عچل میادقه  در حین احستتتاب برابری  نستتتی  به یجدیگر هتا میآن

 اند  هسهیاند  آنها  نها با وساط  عچل میادقه برای یجدیگر واجد  فاوتبی

اند  ه عحاوه بر برابری  بیانگر شتتدهحی  نندگان  درعین حال وارد عچمیادقهاما این 

ی برابرها  نه حقوقی استت   بدان معنا  ه در این میادقه یاست   این یک وهحهآزادی 

ها آیادانه وارد معامحه شده یوری صورت گرفهه اس   هر یک ای آن اشونهی و نه اعچالِ

یک  ا جایی اود هر ند  استت   هریک داوطحیانه ماقجی  اود را به دیگری واگذار می

دهد  ه آن دیگری اود را در ااهیار امیال او قرار را درااهیتار امیتال دیگری قرار می

دهد و مورد طور مهقابل  دیگری را مورد استتتهفاده قرار میهریتک  به»داده بتاشتتتد  

« ذهنی »ها در عین حال وارد ( این وهحه۲۱۹)  « گیرد ی دیگری قرار میاسهفاده

 شوند۹میدو فرد  آن

رسدم و دوم  هر  دام یی دیگری  به هدفش میجب  هریک با  یدیل اود به وسیحه

گرددم و سوم  ار یاو مهقابحی ای برای شخر دیگر میهدفی برای اود  وسیحه مثابهبه

واقعی ِ  عنوانبه ه  ه در آن هریک در آنِ واحد هب هدو و هب وستیحه اس   و با این
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  فاقد دید دو طرو میادقه  به اودی اود ضتتتروری میتادقته  مفروض استتت   وقی ای

 اش را   مینمنافعموضتوعی  اس   این ار یاو مهقابل  ا جایی مورد  وجه اوس   ه 

 به بیان دیگر  نفع مشتتتهرک  ه ظاهراً» ند حهی اگر به قیچ  حذو دیگری باشتتتد  

هر دو طرو رستتیده اس   به اودی یید   گشتهه و به  نی   ل عچل نچادین عنوانبه

یابد  ه گویی در پشتتت ِ ستتترِ این منافعِ اود انگیزه نیستتت   بحجه طوری جریان می

اودپوی مشتتخر  و بدون اطحاع نفع فردی  و در  عارض با دیگری  صتتورت پذیرفهه 

 (۲۱۱)  « اس  

 ردن  خوش  ند  ه ارضتتتابه این آگاهی دق  واند اود رافرد می با این حستتتاب 

به معنی رفع  عارض و  هقق منافع اجهچاعی و  اش دقیقاًمنافع مهضتتتادِ اصتتتوصتتتی

پندارند  ه در عچل میادقه  یجایک افراد در ذهنی  اویش چنین می»جچعی استتت   

 ننده هسهند  بنابراین  با چنین برداشهی  آیادی  امل فردی  عیینی مسحج و ستوژه

اند  ه در پی  هقق نفع واقفعین حال  هر دو طرو  جا( در)هچان« س  برقرار شده ا

به معنی عچومی ِ منافعی اودپو  اودپوی اویش هستتهند  بنابراین نفع عچومی دقیقاً

نشتتاند  ی افراد را برمیجانیههچهاستت   هنگامی  ه شتتجل اقهصتتادی میادقه  برابری 

سهدی  ه میهنی بر اریش و  در دادروایاین»دهد  ی میادقه را شتجل میامههو آزادی

 هایی اریششود  بحجه میادقهمیادقه اس   نه فقج برابری و آیادی مههرم شچرده می

هایی ناب  صتتترفاً بیانِ ایده عنوانبهاستتت   و  برابری و آزادیمیتادقه مینای  حی  

 (۲۱۱) « ی این مینا هسهند شدهآقیزهایده

های فرانسوی را های ستتوستتیاقیستت یپردایایال وان یف  چگونه میبا این  وصت

ی برابری و آیادی  وجیه  رد  ه  هقق ستتتوستتتیاقیستتتب را معادل عچحی  ردن ایده

ای  ه در انقحاب فرانسته ظهور یاف  اما  وسج روابج پوقی و سرمایه به انگارندم ایدهمی

نظام برابری و آیادی جامع بود  انهراو  شتیده شتد  وقی در اصل و در ذات اود یک 

طور  ه مار   مستتهدل ستتاا   نظام پوقی یا اریش میادقه در واقع هچان اما هچان

 جچحه پرودونها  ایمار   آنیه این سوسیاقیس قول بهنظام برابری و آیادی هسهند  

  های آنها نسیستویی حساسی  ای» ند  را ای  وجیه گران روابج بورژایی  فجیک می
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شهری آنها در  شخیر  فاوت بین آرمانو ای دیگر سو  نا وانیِ  ه  ناقضات درون نظامب

 جا()هچان« ی بورژوایی اس  ی جامعهآقایدهشجل واقعی و 

ی روابج ذب و دفع مهقتابتل افراد در فرآینتد میتادقته  ته رقاب  آیادی بر پایهجت

افراد  اود ستترمایه را ای موانعی  ه ستتر جای ه ند  در واقع بدارانه ایجاد میستترمایه

انهحال »راهش بود آیاد ستتتااهه استتت   بنابراین  این نوع آیادی فردی  در عین حال 

ی و  یعی  ای شتتترایای اجهچاعی  رین انقیاد فرد املهای فردی و  امل  چام آیادی

ج ای رواب ها و اشیائی  هابژه -است   ه شجل یک قدرت عینی را به اود گرفهه اس  

 ه بخواهیب ( پ  این۶۱۲) « اند بین اود افراد مسهقل شده و بر آنها چیرگی یافهه

اش به رقاب   به ستتترمایه  به  ار اریش میادقه را حفظ  نیب وقی انجشتتتاو ضتتتروری

اس  را  شخیر ندهیب  هیچ چیز مگر یک ایال  آفریناریشدستهچزدی و  اری  ه 

ی هچراه مار   این عرصتته ه بهاین ضتتروری استت  قوحانه نیستت م بنابربافی ستتاده

چیز در ساح صورت سروصدای ارید و فروش در بایار  ه در برابر دید هچگان  هچهپر

ر    بمارقول به ه ی امن  وقید وارد شتتتویبم جاییپذیرد را  رک  نیب و به اانهمی

 « و ار ساورود مچنوع اس  مگر برای »در آن نوشهه شده اس ۹ سر

 

 بخش چهارم: ورود به فرآیند تولیدی
ی واساهی  ارگر حهی هنگامی  ه اارج ای فرآیند بیای دیدگاه اجهچاعی  طیقه»

ی رومی با برده جان  ار   ی  ار استت   ه ابزارهای بی ار استت   هچان قدر ضتتچیچه

 «هایی نامرئیینجیر به ارباب اود وابسهه بود اما  ارگر مزدگیر با رشهه

 ۱1۳    1«  اپیهال»

 

ساح جریان دارد و مربوو  ی میادقه در بایار  درهچاناور  ه مشتاهده شد  عرصه

 ند  اما در اعچاق  آمیز میو آن را رای   مههوای راباه را پنهاندونچبه شجل اس   این 

ی پذیرد  ه  حیهی ستترمایه و نیروی  ار  فعل و انفعاقا ی صتتورت میدر میادقه ویژهبه

 ند  به مهضتتی  ه شتترایج  وقیدی بر را نقض می« آیادی و برابری»مفاهیب حقوقی 

داری رها  رده استت   ستترمایههای پیشتتاای  ه اود را ای مهدودی مینای ستترمایه
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رود  بین می ای فروش نیروی  ارش  ایاستتهقرار پیدا  ند  استتهقحال صتتوری  ارگر بر

 دار دیگر عوض  ند دار را با یک ستترمایهحهی اگر  ارگر بهواند  ار برای یک ستترمایه

یک  عنوانبهسرمایه   واند اود را ای دست   ل سترمایه در مقیاستی اجهچاعی  اینچی

 مجچوعه  احا   ند  

داری به ذات  ه روابج بنابراین  مار   با حر   ای ستتاح به عچق  ای شتتجل پدی

ی برابرها را برمحا باقفعل را پنهان ستااهه بود  معچای قانون دسهچزدی  و  ذب معامحه

دارانه   ارگر پیش ای ورود به معامحه به  نتد   هت  شتتترایج اجهچتاعی ستتترمایهمی

 ارفرمای اود وابستهه شتده اس   چندین سده طول  شیده بود  ه سرمایه با  وسل 

آمیز دوق   اشتتتون ها و به ادم  گرفهن قانون و ابزارهای  رین روشحشتتتیانهوبه 

جدا  ند   وقید  ارگری  –ابزار و مواد  تار  – ننتده را ای شتتترایج عینی  تار  وقیتد

نیروی  ار سوبژ هیوی  ه ای شرایج ابژ هیو  ار بیگانه شده اس    عنوانبهدس    هی

داری اس   بدین سان   نش  ارگر ی  وقید سرمایهاب شیوهشروع و پایه و اس ینقاه

 یابد  ه با او بیگانه اس  به مهض ورود به فرآیند  وقیدی  در مهصوقی عینی  می

مهفاوت اس   ای یک جنیه  وجه «  اپیهال»به فرآیند  اری  با « گروندریسه»ورود 

با ماشتتین  و جن    بدون ورود به  اراانه  نیرد  ارگر «گروندریستته»ی مشتتخصتته

مار   استتت   « قدرت  جرید» انگیزشتتتگف ابعاد  گرنچایاندااحی  ار و ستتترمایه  

-نا»ی  ارگر با  جستتب نفوذ مفهومی او به دقایق فرآیند  اری و راباه «گروندریستته»

رود   ییین به ورای وحدت آن اضتتتداد می ی حر هی استتت   هآقایده  و بیان « ارگر

ی  ارگر را نه فقج با سرمایه  ای اس   ه راباهبه گونه« گروندریسه»سترش   ار در 

واد ساید  نه فقج راباه با ماش نچایان میفعاقی سوژه  و با  عنوانبهبحجه با اودِ  ارگر 

 ار ینده در برابر ظرفی   ار ینده  درواقع اودِ»ای بیگانه استت   بحجه و ابزار  ار راباه

ای هچین روس   ه در چنین حاقهی  مهصول نیز در  شود   ظاهر میبیگانه به وجهی 

« نچتایتتد  ر ییی ای مواد و ابزاری بیگتانتته  و  تتاری بیگتانتته ر  می عنوانبتتهمنظر او 

 (۱۶۲) 

ی را به فراموش عامیانه  ه صرفاً به مهصول  ار  وجه دارد   ل این فرآیند اقهصتاد

شتتترو  وقید پیش  این بیگانگی  «جدایی ماحق» ته این ستتت تارد  در صتتتور یمی
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افهه یعینی   ثیی   ارِ»داری استت   آنیه در این فرآیند ا فاق افهاده استت   ستترمایه

( ۱1۲) « عینی ِ  ارگر استت م عینی ِ ذهنیهی  ه معارض  ارگر استت  -نا مثابهبه

  ای جایگاهی بدون «ستتتوبژ هیویهه» عنوانبهی بورژوایی   ارگر بنتابراین  در جتامعه

عینی  براوردار است   اما شتیئی  ه در برابر او ایستتهاده استت   معادل باهچسهان یا 

ی ارباب و بنده را ای بین نیرده اس  بحجه جامعه شده اس   پ  در واقع سرمایه  راباه

ه  شخیر دهد  » شده  بای  وقید  رده اس   اما وقهی  ارگرمیانجیآن را در شتجحی 

مهصتول مهعحق به اود اوست   و به این قضاوت برسد  ه جدایی او ای شرایج فعحی  

 ه اود ماحصل  این آگاهیِ عظیب –بر او  هچیل شده اس   –جاس  هاش ناببخشتی

ه  واند بی  وقیدی استت   ه بر ستترمایه  جیه دارد  هچانند آگاهی برده  ه نچیشتتیوه

 ( ۱۶۹) «  چحک غیر درآید  ناقوب انقراض آن اس  

داری را ای   فرآروی ای روابج ستترمایه«گروندریستته»بنابراین  مار   در ستتراستتر 

 عنوانبههای ستترمایه نهادهپیش» ند   عارضتتات درونی اود این روابج استتهخراج می

 «ی آن را نیز دربر دارد ی  پهانستتیل استتههاقهآقایده  به وجهی نفستتهفیی ستترمایه

نشانگر سرحدا ی اس  »داری  ( یعنی  آشتجار  ردن  عارضتات  وقید سرمایه۹۴۱) 

داری  حتتامتتل انیوهی ای ( روابج ستتترمتتایتته۹۹1) « رود  تته بتته ورای آن می

 واند به مهضتاد وحدت اجهچاعی است   ه سرش   ضادمندش نچیهای بندیصتورت

ی یک دگردیسی آرام نفی شود  ای سوی دیگر  اگر ما در  عارضات پنهان درون واساه

یافهیب  در آن صورت  هر اقدامی طیقه را نچیی بیشرو یک جامعهپیش»اود جامعه 

 ( 1۱۳) « بود انه میپردایایالبرای منفجر  ردنش  

مفاهیب بنیادین روابج  عنوانبه  پرورش مفهوم ستتترمایه و ستتترشتتت   ار روایاین

هاس   ه مسیر حر   آن« فرآیندِ شتدنِ»ی بورژوایی  و نیز روشتن ستااهن جامعه

ی واقع   حیه  ند  در ضادمند و امجان دگوگونی و فرآروی ای این روابج را مشخر می

معرو »اود  بحجه ای آنجا  ه  مقوقتات اقهصتتتاد ستتتیتاستتتی معتاصتتتر  نه به اودی

  اما اگر این ندداربررسی  به هسهند  نیای« های هستهی و مخهصات وجودبندیصتورت

اع ی هسهی اجهچژدیسهآیند  این اود نشانگر سرش   می« نامعقول»مقوقات به نظر 

مفهوم و هب در هسهی  به  ه هب در ژدیسگی   رین  جسب این نهادینهاست     نونی

 ر اشاره شد  ارید طور  ه پیشروی ستر ایسهاده اس   اصح  اودِ  ار اس   هچان
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ی گردش اس   اریش نیروی  ار  مانند هر  اقای و فروش نیروی  ار مر یج با عرصته

قایم برای  وقید و بای وقیدش بستتتهگی  دیگری  بته میزان معینی ای یمان  ارِ اجهچاعاً

یش ای ورود به فرآیند  وقیدی معین شتده است   بنابراین  آنیه اساسی اس   دارد و پ

اش با شتترایج عینی  ار و با ادراک چگونگی مصتترو نیروی  ار در احال  وقید  راباه

 اود  ارگر اس  

عریف  « جامعی  انهزاعی»  سرش   ار  نونی  و فعاقی  بارآور را با «گروندریسه»

  استت« نفستهفی ار »  یک « ار عام»است   این یک « وتثر»ی  ند  ه آفرینندهمی

 فاوت اس   در عین حال این  اری اجهچاعی اس   ه نستی  به انواع مشخر  ار بی

طور پستتینی  ه اصتتح  اجهچاعی آن با اریش میادقه وستتاط  شتتده استت   یعنی به

 وسج شرایای عینی  ه نه فقج ای  نهرل  ارگر اارج  به عیارت دیگربرنشانده شده  

ی ی مار    در جامعهاستتت  بحجته او را ییر  نهرل اود درآورده استتت   بته دیتده

طور پیشینی است   یعنی به نهادهپیشداری  سترشت  اجهچاعی  ار یک پستاسترمایه

ی هگیرد  ه نهیجبرنشتانده شتده  جای  قستیب  ار اجهچاعی را سایماندهی  اری می

جا  اصح   ار  بدون میانجیگری مشتار   افراد در مصترفی اشتهرا ی است   در این

 واساه اجهچاعی اس   طور بیاریش میادقه  ای ابهدا به

ی  ار با ستترمایه هنوی باید بدان  وجه  رد این استت  ی آاری  ه در راباهنجهه»

اریش مصرفی  ه در برابر سرمایه ایسهاده اس   نه این یا آن  ار  بحجه  عنوانبه ه  ار 

 آن ماحقاً معینهای استتت م  اری انهزاعی  ه نستتتی  به ویژگی کار ساااده و نا 

( این  اری استت   ه براحاو ۲۳۶) «  فاوت استت   اما قادر به هر  عینی استت  بی

اس   ه نیایی به مهارت    اری « چام اصایل هنری آن یدوده شده اس »صتنعهگر  

ا  فعالیت نبیشهر و بیشهر به یک »ی هر نوع  اری اس م و و  خصر ندارد  و آماده

ی  فاوت نسی  به هر شجل اا   به فعاقیه  به فعاقی  ناب مجانیجی و قذا بیانتزاعی

ی اریش مصتترو (  اری استت   ه به منزقه۲۳۱) « شتتود    یدیل میمادیصتترفاً 

ایه  نسی  به چگونگی مصرو  یمان مصرو  شدت و سرع   ار سترمایه است   سترم

های یتافهتهم بودگی اریشعینیت هتای  تار  نتابودگی اریش»اعهنتاستتت    تامحتاً بی
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   فعاقی عنوانبههاس   و آنهاست م امجان وجودی اریش آلایدهنایافههم بودگیِ عینی 

 ( ۲۳۴) « ی برنشاندن اریش اس  به منزقه

شتتتجل استتت   ه در برابر ای بیی اام  مادهستتتاینده استتت   ماده  ار   نشتتتی

دهنده استتت   گذرا بودن  ار آ شتتتی ینده و شتتتجل» ند  پذیری مقاوم  میشتتتجل

(  ار ینده  ۹۶1)  « چیزهاس   یمانچندی و شجل گرفهن آنها  وسج  ار ینده اس  

 عنوانبهها این راه به آنی رو  اود  یدیل  رده و ای بدنه»مواد و مصتتتاقح  تار را به 

( اما در مقایستته با فعاقی  نیروی  ار  ۹۶۱)  « بخشتتد چیزی مرده  جان دوباره می

ی حر   و مصرو واستاهبهسترمایه  مههوایی منفعل است   ماحصتل فرآیند  اری  

ی  ماد»ای اس   ه ای حر   بای ایسهاده  به سجون رسیده اس ۹ یک  ار  ابژه یا ماده

 ی  با این حساب  در انههای  ار  فقج هچان چیزی پدیدار شده اس   ه ای ابهدا«مرده

 های آن معین شده بود  ورود به فرآیند  اری  میانی و پیش شرو

هه مثابه یک ستتوبژ هیویبهیافهه مهچایز استت    ار عینی  اما  نها چیزی  ه ای  ار

در مجان حضتتتور دارد  هچینین یافهه   اری  ه استتت م بته عیارت دیگر   ار مادی 

 ار گذشهه  در  چایز با  اری  ه در یمان حضور دارد   اری  ه در یمان حال  عنوانبه

ی ینده  هچیون یک ظرفی   یک امجان سوژه عنوانبهحضور دارد   اری ینده اس  و 

 واند   بنابراین  یگانه اریش مصتترفی  ه میکارگریک  عنوانبه ندم یعنی ییستت  می

اس   ه با  ارزش مصرفی  کار»اا مخاقف سترمایه را شتجل دهد   ار ینده اس   ق

-ان ند  در چنین ساحهی  صرفاً در ار یاو با اریش میادقه  مقابحه می عنوانبهسرمایه 

  با نفی سرمایه  موجودی  دارد   ه سرمایه  بدون وجود آن  سرمایه نیس   سارمایه

 (۲۱۱) « اس   کارواقعی  ی سرمایه-نا

 

 بخش پنجم: کار ضروری، کار مازاد، کار زائد، کار آزاد
طییعهاً  –های عاقیه استتت   ه هب یمان فراغ  و هب یمان فعاقی  –یمتان آیاد »

ای مهفاوت  یدیل  رده اس     ه در مغزش به سوژه  ه ای آن براوردار اس را  ستی 

 « ندی اجهچاع ییس  میدانش انیاشهه شده

 ۱1۲    «گروندریسه»
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 ار »و «  ار ضتتروری»داری را به مار    ار اجهچاعی در شتتجل  وقید ستترمایه

های  ند   ار ضروری   اری اس  برای  وقید و بای وقید نیایمندی قسیب می« اضتافی

 ند  این اریش معیشتتهی  ارگر   ار اضتتافی   اری استت   ه اریش اضتتافی  وقید می

  مین معیشتت  و مصتترو  ااطربهانیاشتت  ستترمایه استت  و هب  رمنظوبه اضتتافی هب

اضتافی  اری اس   ه برای   ند   ارقیل  ار دیگران ییست  می ای است   ه ایطیقه

داری  اهش  ار نظام ستترمایه  ند  درایجاد می« اضتتافیوق  »موقد جامعه بخش غیر

یمان  اری مایاد بر یمان  ار ضتتروری  ار اضتتافی   ضتتروری به حداقل  نامچجن استت 

استت    وقید  ار اضتتافی  یجی ای قوانین ستترمایه استت   اما ستترمایه فقج با به جریان 

  ند  اندااهن  ار ضروری   ار اضافی  وقید می

گرایش سترمایه در این اس   ه هب  ار  وقید  ند و هب  ار ضروری را به حداقل 

 ند  روند حر   هب جچعی   ارگری و هب جچعی  اضافی  وقید می روایاینبرستاند  

سترمایه به ستوی یائد ستااهن نستیی  ار انسان اس   یعنی برنشاندن  ار اضافی به 

ای ستتتویی  ار »دهد  طور  ه مار   نشتتتان میهچراه حذو  ار ضتتتروری  اما هچان

  بااق  نسیی )یا در  ند و ای دیگر ستو و مهناستا با آن منهاِی  اراضتافی  وقید می

بدین صورت نیس   ه یک  مستیر  جامل اجهچاعی ابداً (   غیرمولدبههرین حاق   ار 

آفریند  بحجه بدان صتتتورت هایش  برای اود مایادی میفرد با برآورده  ردن نیایمندی

کار ای یک ستتتو  –ای ای افراد مجیورنتد بیش ای حد قایم  ار  نند  ته فرد یتا طیقته

 (۱۱1)  «  اری و ثرو ی مایاد -دیگر سو  نا   و ایاضافی

ی قابل فهب داری با وجود چنین اضدادبنابراین  رشتد ثروت در مناستیات سترمایه

ام ای  شی عی  ضادمند  به هچراه گسهرش صنعهگری  یک نظام بهرهاس   این  وسعه

ی  ندم نظامی ابزارگونه  ه ای عحوم و  حیههتای انستتتانی ایجاد میطییعت  و  یفیت 

 ند  این در حاقهی استتت   ه بیرون ای برداری میبهرههای جستتتچی و فجری  یفی 

دار براور نفستتتهفیو اصتتتاقهی  نفستتتهفیی  وقید و میادقه  هیچ چیز ای منزقهی دایره

ی مهض  داری   ل طییع  برای بار نخس   به یک ابژهنیست   بر بنیاد  وقید سرمایه

 برای اود ادراکقدر ی  عنوانبهشود و دیگر ی مصرفی ااقر   یدیل میبه یک ماده
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نیرنگی استت   ا آن را »گردد   شتتفیات نظری قوانین مستتهقل طییعی هچیون نچی

 (۱1۱) « های انسان  ند مایع نیایمندی

 ند  اما به وجهی  ه انجشتتاو حقیقی ستترمایه   ار جچعی را با مهارت  ر یا می

بحجه در دهد  مهارت نه در وجود  ارگر   ارگر  وانایی جستتتچی اود را ای دستتت  می

آقات در درون  اراانه  موجودی  ماشینی طور  ل در پیوند عحب با پیجرهماشین  و به

شتتود  ه ای افراد  ارگر رو  اجهچاعی  ار ای یک هستتهی عینی براوردار می»یابد  می

 ه  وقید مادی بر مینایی نوین  برای هچگان ( این۱۲۳)  « منفصتتل شتتده استت  

ها باقی اواهد گذاشت   موضوع رایآمیزی نیس   اما ایر فعاقی یمانی اضتافی برای ست

 ه  ارگر را   سرمایه یمان آیادی «جا  ه یمان آیاد  یمانی برای رشد آیاد اس ای آن»

اندای مار    در اجهچاع چشتتتب( در ۶۹۱ ند  )  غصتتتا می آفریندبرای جامعه می

 شود و یمان آیاد  مر فع میهای یمان  ار نهاده  برابرداریپساسرمایه

با آن مواجه بوده اس   یعنی  وقید یمان مایاد و   ا نونی بشری چه جامعهاما آن

ی ای معدود و  ار ضتتروری برای ستتایر اعضتتای جامعه  در مرححه ار نجردن برای عده

ی سرمایه این اس   ه با به ادم  رسد  وجه مشخصهداری به اوج می وقید سترمایه

داری با هدو دهد  ثروت ستتترمایه چام عحوم  یمان  ار اضتتتافی را افزایش می گرفهن

ای »آورد  گرایش ستترمایه درمی ار اضتتافی را به  صتترو اود   وقید اریش  مستتهقیچاً

ی آن به کار تولید زمان مازاد اساات و از سااوی دیگر، است الهستویی هچواره 

معیار ستتنجش اریش  ثروت را بر مینای فقر  عنوانبه( یمان  ار ۱۱۴)   « اضااافی

نشتاند  عح  وجودی  ار مایاد در  عارض و به ااطر یمان  ار اضتتافی اس  بدان برمی

صتتترو «  ارگر» ند  فرد را به یک ستتتان  ه  ل یمان فرد را به یمان  ار  یدیل می

تر از یک طولانیترین ماشین کارگر را به کاری پیشرفتهبنابراین، » اهد  فرومی

 (۱۱۳)   « کندوحشی مجبور می

 ند  ه رشتتد نیروهای موقد آشتتجار می اما  شتتدید هرچه بیشتتهر این  ضتتاد نهایهاً

های  ارگر   ار را به وابستتهه  رد  یمانی  ه  وده وان به غصتتا  ار غیرجامعه را نچی

گاه  ای سویی شود  آنمهوقف می کار مازادضتادمند هستهی  » صترو اود در آورند  

زمان شود  و ای دیگر سو  های فردی  اجهچاعی ستنجیده می ار ضتروری با نیایمندی
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وجه یمان هیچبهی ثروت دیگر  ند  در آن صورت  سنجهبرای هچگان رشتد می مازاد

جا( مار   یمان آیاد برای رشتتد )هچان«  ار نخواهد بود  بحجه یمان مایاد اواهد بود 

 رین نیروی موقده معرفی  رده و با  عییری مهبرشتتتد  عنوانبهی افراد را جانیههچته

ی مایهساار وان  وقید بر مینای فرآیند مستتتهقیب  وقیدی  می»گوید   امحاً بدیع می

 (  ۱1۲) « را مهرادو اود انسان درنظر گرف   ثابت

بورژوایی  هدو نهایی فرآیند  وقیدی  اود موجود انستتتانی در ی بتا نفی جتامعته

ای ای  وهحهچه شتتتجحی ثاب  دارد  صتتترفاً وهحهآن اش با جامعه اواهد بود  هرراباه

ای  اییابنده  در حر   اجهچاع اواهد بود  حهی فرایند مستتتهقیب  وقید نیز  وهحهیوال

یابی  وقید  افرادی در عینی  ی شتتترایج  وقیدی و روندآن اواهد بود   نها ستتتوژه

مهقتابتل با یجدیگر اواهند بودم حر هی  ه طی آن افراد اجهچاعی  به هچراه  یراباته

 یآن بخش ای رویانه اند  آنگاهبایآفرینی جهان ثروت  در واقع در حال بای وقید اویش

شتتده و در  ر  و اهو   ار اجهچاعی  ه ضتترور اً به  وقید مادی ااهصتتا  دارد  و اه

د  بیامی افزایشنهیجته  یمانی  ه جامعه برای فعاقی  آیاد و فجری فرد درااهیار دارد 

بخشتتی به جامعی ی  ار به حداقل ماحق به معنی نظری  رستتاندن رویانهم ای چنین

   ار اس 

مههوای یندگی  ی  وقیدی  ه مهناظر با آن استت  ی معاصتتر و شتتیوهدر جامعه

 یابی  با بیگانگی  امل وعینی ستایی  امل آن مهرادو اس م شچوقی  انستان با  هی

با  هدفی در اود  هچراه استتت   عنوانبهانهتدام  چتام موانع  بتا ایثار  ردن انستتتان 

ی  ار غیر و  ارنجردن دی انستتانی  دی اریخ جامعهپیشدگرگونی و پشتت  ستتر نهادن 

ی ثروت نیز یمان  ارمسهقیب مادی گاه  سرچشچهآن رستد ود به پایان میای معدعده

روت افجنده شود  ثی مهدود شجل بورژوایی بره پوسههنخواهد بود  بنابراین  هنگامی  

ها و نیروهای موقدی  ه ها  شادیها  ظرفی هیچ چیز نیست  مگر جامعی  نیایمندی

 آفریده شده باشد۹ی افراد جانیههچه عاون  یبه واساه

ی مگر  جامل  اریخی فرضتتپیشهای انستتان  بدون هیچ پرورش ماحق پهانستتیل»

های ی  وانچندی تل این  جتامتل را  بته  جامل  حیه پیشتتتین   ته در این صتتتورت

ی  ه با معیاری ا ند  بدون ایناود   یدیل می غایهی در عنوانبهی انستتان  نفستتهفی
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ه طور  امل و نقابل ستنجش باشد  وضعیهی  ه او در آن اود را به شدهتعیینپیش 

های او بدان ااطر نیستت   ه آنیه بوده استت   ند   وشتتش  بای وقید میستتاحهی ک

 (۱۴۴)  « جه  حر   ماحقِ شدن اس   بحجه در باقی بچاند 

 


