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 شناسی ی انسان پیشکش به دانشجویان رشته

 

ٞب ثشای  ٞبی ػبدٜ ا٘ؼبٖ تٙبػت ٌٛ٘بٌٛ٘یِ جبٔؼٝ. دس جبٔؼٝ ای اجتٕبػی اػت ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ، ثٝ چیضٌٍٛ٘ی فشآٚسدٜ

ٞب تمؼیٓ وبسی ثؼیبس جضئی ثشلشاس اػت.  وٙٙذ، ٚاحذ تِٛیذ وٕبثیؾ ٕٞبٖ ٚاحذِ ٔصشف اػت ٚ دس آٖ خٛد وبس ٔی

وٙذ ٚ ؿمبلی ٚ ؿىبفی ثیٗ تٛاٍ٘ش ٚ تٟیذػت، ضؼیف ٚ  دس ایٗ جٛأغ ا٘ؼبٖ ثشای ا٘ؼبِٖ دیٍشی وبس ٕ٘ی

چٙیٗ جٛأؼی چیضٌٍٛ٘ی ٔٛجٛد اػت؛ دس ٔشاتجی ثشای فشٚدػتبٖ ٚ ثشدٌبٖ ٚجٛد ٘ذاسد. دس  ٔٙذ، ٚ ػّؼّٝ لذست

دس  [01]وٙٙذ، أب ایٗ چیضٌٍٛ٘ی ؿىّی ػبدٜ داسد.  چٖٛ اؿیبء سفتبس ٔی ٞب ثب یىذیٍش ٞٓ چبسچٛة خب٘ٛادٜ ا٘ؼبٖ

ا٘ذ ٚ ثشٚت ٚ  تش وٝ دس آٟ٘ب عجمبت ]اجتٕبػی[ سٚ دس سٚی یىذیٍش لشاس ٌشفتٝ ٞبیی ثب ػبختبسٞبیی پیچیذٜ جبٔؼٝ

ای اجتٕبػی، ٞٓ دس ؿىُ ٚ  ٔثبثٝ پذیذٜ ثٙبثشایٗ ٘بػبدال٘ٝ تمؼیٓ ؿذٜ اػت، چیضٌٍٛ٘ی ٘یض ثٝلذست ٘بیىؼبٖ ٚ 

ا٘ذ ٚ ٞٓ ٔٙفؼُ: ٟٔبجشتِ اججبسی ٘ٛػی  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٞٓ فؼبَ ٞٓ دس ٔحتٛا، ٔتٙبظشاً پیچیذٜ اػت. چیضٌٍٛ٘ی

ٍٞٙبْ ٔٙفؼُ ٚ فؼبَ  ٞٓ ا٘فؼبَ اػت، فشٚؽ صٔبٖ وبس خٛیؾ، وبسوشدٖ ثشای دیٍشی، اص ِحبػ ٔحتٛای خٛد،

ِحبػِ صٛسی ٚ ػیٙی  ٞبی ثٝ وٝ اص ِحبػ ؿىّؾ ٘ٛػی فؼبِیت اػت: لشاسدادی اػت وٝ ثیٗ ا٘ؼبٖ اػت، دسحبِی

اؽ، ثخـی اص  وٙذ، صیشا فشد ثخـی اص صٔبٖ ص٘ذٌی آصادِ ٔٙؼمذ ؿذٜ اػت. أب دس ایٙجب فؼبِیت ثٝ ا٘فؼبَ ٌزاس ٔی

 ٌزاسد. خٛیـتِٗ خٛیؾ سا ثٝ فشٚؽ ٔی

ا٘ذ، جذایی غیشدیبِىتیىیِ ؿىُ ٚ ٔحتٛا سا ٔٛضٛع ثشسػی خٛیؾ لشاس  ٞب ٔبدٜ طاٖ پُُ ػبستش ثب ایٗ ادػب وٝ ٚاطٜ

وٙذ، وٝ سٚؿٙفىش وبسٌش اػت ٚ ثٙبثشایٗ  اػت. ایٗ ادػب ٔتضٕٗ آٖ اػت وٝ ٘ٛیؼٙذٜ ثب ٔٛادِ وبسؽ وبس ٔی دادٜ

ی ٔبسوؼی تض یبصدٞٓ  دٞذ. ػبستش ثب ایٗ سٚیىشد ثش٘بٔٝجبی تفؼیشِ صِشف، تغییش  تٛا٘ذ جٟبٖ سا ثٝ ٔحصِٛؾ ٔی

ا٘ذ،  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ تفؼیش وشدٜ دٞذ: فیّؼٛفبٖ تبوٖٙٛ جٟبٖ سا ثٝ ؿیٜٛ ی فٛئشثبخ سا دس دػتٛس وبس لشاس ٔی دسثبسٜ

ِٚتبسیب وٙذ. آسیُ ٚ وبِیجبٖ، سٚؿٙفىشاٖ ٔٙفه اص پش ٔؼئّٝ ثش ػش تغییش آٖ اػت. ػبستش سٚثٙب سا ثٝ صیشثٙب ثذَ ٔی

ای  ا٘ذ، فشاٚسدٜ ٞبی ٔبدی ثب عجیؼت ثؼتبٖ ٚػبص ٚ ثذٜ ا٘ذ، ػٛخت ٞب وبس سٚی عجیؼت ؿٛ٘ذ، ٚاطٜ دس اٚ ٔتحذ ٔی

ٞب  وٙذ. اص دیذ ػبستش، ٚاطٜ چٖٛ یه تجش. تجش ؿیئی اػت ٔفیذ ٚ جٟب٘ی اص اؿیبء ٔفیذ سا ایجبد ٔی ا٘ذ، ٞٓ اجتٕبػی

ثبٚسا٘ٝ. چٙیٗ ثبٚس ثٙیبدیٙی  ػبص٘ذ: أیذی خٛؽ جٟبٖ سا دٌشٌٖٛ ٔی وٙٙذ ٚ ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘یض وبسی جض ایٗ ٕ٘ی

ثشد ٚ فمظ تجّیغ سٚؿٙفىشاٖ ثشای ٘مؾ خٛیؾ  صشفبً ثٝ ثبدوشدٖ دس پٛػت ٘مؾ سٚؿٙفىشاٖ دس جبٔؼٝ ساٜ ٔی

ی وبسؽ سٚح ٚ جبٖ آدٔی اػت ٚ ٘ٝ عجیؼت، ٘ٛیؼٙذٜ ٚ ٞٛاخٛاٞبٖ اٚ سا تـٛیك  اػت. ایٗ وبسپشداصی وٝ ٔبیٝ

وٙذ چٙبٖ سفتبس وٙٙذ وٝ ٌٛیی جبٔؼٝ ثش وبس افشاد ا٘ؼب٘ی ٚ رٞٗ ٚ جبٖ آ٘بٖ اػتٛاس اػت ٚ ٘ٝ ثش جٟبِٖ  ٔی

وٙذ.  عجیؼت. ػخٗ ػبستش ساثغٝ ثب پشِٚتبسیب سا، وٝ دس جبٔؼٝ وبسپشداصی سٚی عجیؼت سا ثشػٟذٜ داس٘ذ، ٘فی ٔی

چٖٛ عؼٕٝ ٚ یغٕبی جًٙ ٘بتٛاٖ ٘یؼتیٓ،  ایٓ ٚ ٞٓ ٔبٖ سا اص دػت ٘ذادٜ ػبستش دسیبفتٝ اػت وٝ ٔب لذست ا٘ؼب٘ی

                                                           
[01]

 Lawrence Krader, Primary Reification, in Primitive Mythology, Diogenes, 56, 1666. 
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داؿتِٗ ٘جشد عجمبت اجتٕبػی سا جبثجب  ٍ٘بٜ ٔبٖ، ٕٞب٘ب تٛا٘بیی ٘ٛعِ ا٘ؼب٘ی دس ص٘ذٜ ٚ فؼبَ افضاس ٚ ٔیب٘جی أب اٚ دػت

خٛد ٔحَٛ وشدٜ اػت. اٚ دس صذد اػت خیبِؾ سا سٚصآٔذ وٙذ، أب  عشیك ٘مـی ثؼیبس أیذثخؾ ثٝ وشدٜ ٚ اص ایٗ

[ دس ػغفؾ ثب ٔحصَٛ اجتٕبػی ٚ ثب ػشؿت وبسؽ دس جبٔؼٝ ثب ٔٛا٘غ Aktualisierung]چٙیٗ سٚصآٔذوشد٘ی 

٘حٛی ثب٘ٛی  ؿٛد. اٚ ثشای خٛد ا٘فؼبِی تجٛیض وشدٜ اػت وٝ ثؼضبً ٔتأٔال٘ٝ ٚ ثؼضبً فؼبال٘ٝ، ثٝ خٛد سٚثشٚ ٔی

 ؿٛد. ٚػبعت ٔی

( ٔبستیٗ Sorge« )تـٛیؾِ»ی ٞشاع ٚ  وشد، صیشا اٚ ثب فّؼفٝاس٘ؼت ثّٛخ ا٘فؼبَِ ؿبػشا٘ٝ سا ثٝ فؼبِیتی ثذَ 

ی ٘بوجبآثبدی ]یب  ا ٌٕبٖ سٚیىشد اٚ ؿیٜٛ دٞذ. ثی ػتیضد ٚ اصُِ أیذ سا سٚ دس سٚ ٚ ثذیُِ آٖ لشاس ٔی ٞبیذٌش ٔی

٘ٛع  اتٛپیبیی[ ٚ ٞذفی آسٔب٘ی داسد وٝ ثذٖٚ تحمك آٖ، وبس جبٔؼٝ ثش عجیؼت، وّٕٝ ثٝ وّٕٝ، تحممی وبرة اػت.

ٌزاسد ٚ ٔب اص عشیك فؼبِیتی وٝ ٔؼغٛف ثٝ  ا٘ؼب٘ی اص عشیك ٚػبعت ثَذٚی وبس دس جبٔؼٝ ثش جٟبٖ ٔبدی اثش ٔی

وٙیٓ. ٘ٛیؼٙذٜ ثب ٚػبعت ثب٘ٛیِ تأُٔ پیشأِٖٛ چٙبٖ ػّٕی  جٟبٖ عجیؼی اػت خٛد سا دس ایٗ ساثغٝ ٚاسد ٔی

ٞب  ٚسصی اػت. ٔٙبػجبت ٔب دس جبٔؼٝ اص عشیك ٚاطٜ ـٝثبختٍیِ ا٘ذی چٖٛ ِّٕٞتِ ثیٕبس، سً٘ ػشٚوبس داسد؛ ػّٕؾ ٞٓ

 چٖٛ فؼبِیت اجتٕبػیِ ٔٛجٛد ا٘ؼب٘ی ثش دٚؽ وبسِ اٚػت. ؿٛ٘ذ؛ ثبسِ ایٗ ٔٙبػجبت ٞٓ دٌشٌٖٛ ٔی

ػٛ ٚ تغییش جٟبٖ، اص ػٛی دیٍش، ػجبست اػت اص دیبِىتیهِ  ٞب اص یه ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ی ثیٗ تحمك ایذٜ ساثغٝ

ٔثبثٝ یه  ٔثبثٝ ا٘ؼبٖ، یؼٙی ثٝ اص دیٍش اػضبی ثذٖ. ا٘ؼبٖ ٔٛجٛدی اجتٕبػی اػت؛ ثٝ ٘بپزیشیِ ٔغض ا٘ؼبٖ جذایی

سٚد: حؼی ـ فشاحؼی ]اػت[. چٛةِ ٔیض  ٞب فشاتش ٔی ٞبی خٛد ٚ ٞٓ اص آٖ ٔٛجٛد ص٘ذٜ، ٞٓ ٔحذٚد اػت ثٝ حغ

ٔثبثٝ وبال چیضی  ثٝ وٙیٓ. أب ٔیض عشیك اِدساوؾ ٔی ٞبی ٔب ٚ چیضی اػت وٝ ٔب اص ایٗ چیضی اػت دس جٟبِٖ حغ

ی ا٘ؼب٘ی  جبٔؼٝ [00]ٍٞٙبْ فشاحؼی، یؼٙی چیضی اػت اجتٕبػی.  اػت ٔتؼّك ثٝ جٟبٖ حؼی ٚ چیضی اػت ٞٓ

ای دیبِىتیىی  ٞبی فشاحؼی دس ساثغٝ ای اػت حؼی ـ فشاحؼی. ایٗ پذیذٜ ٞب پذیذٜ ٘یض ٕٞب٘ٙذ ٔٙبػجبت ا٘ؼبٖ

سٚ،  یٓ، ػجبست اػت اص تمّیُ ا٘ؼبٖ ثٝ یه چیض. اص ٕٞیٗثیٙ وٝ دس سٚصٌبس وٙٛ٘ی ٔی لشاس داس٘ذ وٝ، چٙبٖ

سغٓ وبػتی ٚ یه ػٛیٍی[ وٕبوبٖ دیبِىتیه اػت ٚ  أب، ]ثٝ [01]ٚوبػت ٚ یه ػٛیٝ.  دیبِىتیىی اػت پُشوٓ

تِٛیذؿذٜ، ٞشچٙذ ثٝ ٚاسٚ٘ٝ، ٔحصِٛی اػت ا٘ؼب٘ی. حتی ثذتشیٗ ٔؼٕبس اص ایٗ ِحبػ ثب ص٘جٛس ػؼُ ٔتٕبیض  وبالی

 [02]وٙذ.  سیضد ٚ دس وبسؽ، ثٝ ٔیب٘جی ػش ٚ دػتب٘ؾ ػُٕ ٔی ای دس رٞٗ خٛد عشح ٔی ٘ؼبٖ ثش٘بٔٝاػت وٝ ا

ی  اؽ خغبػت، صیشا اٚ ٘ٝ اص ٘مغٝ ثٙذی وشدٜ اػت، أب تشتیت ٚ تٛاِی ٔمصٛد سا صٛست ای ٚافی ثٝ ػبستش ا٘ذیـٝ

ٔتصٛس اص عشیك وبس اجتٕبػی سٚی  پٛؿب٘ذٖ ثٝ أش ػُٕ ی وٙذ. جبٔٝ ای ٔیب٘ی ؿشٚع ٔی آغبص، ثّىٝ اص ٘مغٝ

ٞب، ٚ ٘ٝ فمظ تؼّك داسد ثٝ جٟبٖ  ٞب ٚ خیبَ ای اص ا٘ذیـٝ جبٔؼٝ ٘ٝ ؿیئی اػت فمظ دس رٞٗ، آٔیضٜ [03]دٞذ.  ٔی

                                                           
[00]

 Marx, Kapital, I, 1. Kap. 4. 
[01]

 Ebd., S. 55. 
[02]

 Ebd., S. 3. Anschnitt, 5. Kap., 1. G. W. F. Hegel, System der Sittlichkeit, Schriften zur Politik und 
Rechtsphilosophie, hg. V. G. Lasson, 1613, S. 431. Ders., Sämtl. Werke, hg. V. E. Gans, K. Hegel, Bd, 6, S. 264. 
[03]

 Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1556 (MEW 13, S. 21). Marx, Kapital,  I, a.a. O., S. 56, 55ff. 
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ٌٛ٘ٝ  ی أش حؼی ٚ أش فشاحؼی اػت، ٕٞبٖ دٚ. جبٔؼٝ ساثغٝ ی ثیٗ ایٗ ٞب، ثّىٝ ػجبست اػت اص ساثغٝ ػیٙیِ حغ

ی خٛد، ٔبداْ وٝ ٔٙظٛس ٘ظشِ ٔب ا٘ؼبٖ ٚ  ٘ٛثٝ ی افشاد؛ افشادِ دسٌیش دس ایٗ سٚاثظ ٘یض ثٝ ثغٝوٝ پیٛػتبسی اػت اص سا

ی وبسِ دػتبٖ ٚ وبسِ ػشؿبٖ. جٟبِٖ  ای ٞؼتٙذ اص ساثغٝ ٞٓ پیٛػتٝ ی ثٝ ٚجٝ ا٘ؼب٘یِ ٞؼتیِ ٔبػت، ٔجٕٛػٝ

داصا٘ٝ داسد ٚ آ٘جبوٝ ٚالؼیت اص پش پشداصا٘ٝ ٘یؼت، أب دسخٛد ػٙصشی خیبَ فشاحؼیِ ا٘ؼبٖ دس وّیت خٛیؾ خیبَ

ای ػیٙی اػت، ػجبست اص  پشداصا٘ٝ خٛاٞذ ؿذ. جبٔؼٝ ٘خؼت ساثغٝ ٔبٖ ثّغضد ٚ ثٍشیضد، ػشاػش خیبَ ٟٔبس دػتبٖ

جٛیب٘ٝ ٚ  ای ػتیضٜ ٌٛ٘ٝ ی ٔتٕذٖ ثٝ ٞب. ایٗ ٔٙبػجبت دس جبٔؼٝ ای اص ٔٙبػجبت ثیٗ ا٘ؼبٖ ٞٓ پیٛػتٝ ی ثٝ ٔجٕٛػٝ

جٛیب٘ٝ ]یب آ٘تبٌٛ٘یؼٓ[ دس افشاد دسٚ٘ی ؿذٜ اػت. سٚاثظ افشاد ا٘ؼب٘ی ٘یض  ا٘ذ ٚ ایٗ تمبثُِ ػتیضٜ ٔتمبثُ ا٘ـمبق یبفتٝ

٘فؼٝ ٞٓ ػٛطٜ اػت ٚ ٞٓ اثظٜ. ثٙبثشایٗ  ٌٛ٘ٝ اثظوتیٛ ـ ػٛثظوتیٛ اػت وٝ ا٘ؼبٖ فی ٕٞبٖ ی خٛد دلیمبً ثٝ ٘ٛثٝ ثٝ

ثخـیذٖ ثٝ  ثخـذ. ا٘ؼبٖ ثب ؿیئیت یت ٕ٘یاؽ سا وٝ پیـبپیؾ ؿیئیت یبفتٝ اػت، ؿیئ ا٘ؼبٖ جٟبِٖ اجتٕبػی

وٙذ. دلیمبً ٕٞیٗ سٚاثظ  سٚاثظ اجتٕبػیِ ثشآٔذٜ ٚ ثشخبػتٝ اص خٛدِ اٚ، ؿیئیتِ جٟبِٖ اجتٕبػی سا دسٚ٘ی ٔی

ی  ی ا٘ؼبٖ ضشٚسی ٞؼتٙذ. )٘ه، ثٝ پبسٜ ٔٙضِٝ اؽ ٚ ثشای سؿذ ٚ ثبِیذ٘ؾ ثٝ ا٘ذ وٝ ثشای ٞؼتٙذٌی اجتٕبػی

 (٘خؼت

چیضٌٍٛ٘ی ٔٛجٛد ثبؿذ؛ ایٗ چیضٌٍٛ٘ی ٘یض  یکتٛا٘ذ فمظ  ٕ٘یای وٝ ثٝ عجمبت ا٘ـمبق یبفتٝ اػت،  دس جبٔؼٝ

ِحبػ ٚ تب ایٗ  ؿبٖ ا٘ـمبق یبفتٝ ثبؿذ. وبس فشد، اص ایٗ دس تِٛیذ اجتٕبػی  ثبیذ ٔتٙبظش ثب ٔٙبػجبتِ افشادِ ا٘ؼبٖ

ی  اػتفبدٜ ی دساختیبس خٛد ثب حكِ ٔب٘ذٜ ؿذٜ ]ثٝ دیٍشی[ ٚ صٔبِٖ ثبلی صٔبِٖ فشٚختٝ ٔمیبع وٝ فشد صٔب٘ؾ سا ثٝ

ؿذٜ. ٕٞیٗ فشآیٙذ تمؼیِٓ صٔبِٖ خٛد، ٘ٛػی  وٙذ، وبسی اػت چیضٌٖٛ لیذٚؿشط اص آٖ، تمؼیٓ ٔی ثی

ا٘مغبعِ صٔبٖ ٚ اص ػٛی دیٍش ٚاٌزاسیِ خٛیـتِٗ  ػٛ ٌؼؼتی اػت دس جشیبٖ ثی ؿذٌی اػت؛ اص یه چیضٌٖٛ

ثبسٜ  خؼت ٔضبػف اػت. دس ایٗی ٔذسٖ، چیضٌٍٛ٘یِ ٘ خٛیؾ، جٛٞش ٚجٛدِ خٛیؾ، ثٝ دیٍشی اػت. دس جبٔؼٝ

وشدٖ، ٕٞب٘ب اػذاْ ا٘ؼبٖ اػت؛ اػذاْ اٚػت،  ا٘ؼب٘ی سا ثخؾ ثخؾ»وٙذ:  ٔبسوغ اص دیٛیذ اٚسوٟبست ٘مُ ٔی

وبسِ  [04] «وشدِٖ وبس، لتُ خّك اػت. اؽ سٚا ثبؿذ ٚ لتُ اٚػت، اٌش سٚا ٘جبؿذ. ثخؾ ثخؾ اٌش حىٓ اػذاْ دسثبسٜ

ثٙذیِ وبس  وٝ تؼّیٓ ٚ تبثغ ایٗ ثخؾ وؼی اػت ِختٝ ٚ ٔتجّٛسؿذٜ دس ٔبدٜ. آٖ ؿذٜ، وبسِ ٔشدٜ اػت، وبسی تمؼیٓ

                                                           
[04]

 Marx, Kapital, I, a. a. O., 12. Kap. 5. 
 مارکس جامعه، و مانوفاکتور در کار تقسیم پیرامون آن از پیش فصل در و مانوفاکتور، ی دارانه سرمایه سرشت مونپیرا فصل، این در

 کارخانه در و جامعه در کار تقسیم که کند می نقل تز این از پشتیبانی در هگل و فرگاسون آدام اسمیت، آدام مانند کسانی از بسیاری گفتاوردهای
 کارگران   از ای طبقه مانوفاکتور، که بود کرده یادآوری را نکته این فصل همین سوم ی پاره در او. برد می راه انسان جان و جسم شدن   ُمثله به
 های آغازه در. بود منتفی افزارمندان های کارگاه در و[ مانوفاکتور از] پیش دوران در وجودشان که آورد پدید[ «سواد بی» یا] «نیاموخته»

 را مذکور های شدگی ُمثله اثرات و برداشت پیش به را ها گام ترین بزرگ اجتماعی کار تقسیم مانوفاکتور، ی دوره در داری، سرمایه دوران
 ُشمار افزایش و اش کننده تولید از کاال ی فروشنده جدایی ی واسطه به تولید،[ فرآیند  ] گوناگون   های فعالیت در شاغل کارگران. آورد همراه به

 این در که افرادی اجتماعی سرشت در رسد، می کنندگان مصرف دست به نهایتا   که محصولی تا خام طبیعی   محصول ی ماده بین میانجی مراحل
 منتج های چیزگونگی و تنازعات و اقتصادی و اجتماعی های جدایی ُشمار   افزایش  . اند شریک جامعه اجتماعی سرشت در نیز و درگیرند فرآیند
 به که رنجی ی واسطه به صرفا   سرمایه و کاالها تولید فرآیند. افزودند آن تأثیرات شدت   بر و کنند، دگرگون را فرآیند این توانستندن آن از

 فروش از که سودی نابرابر   تخصیص یا ثروت نابرابر اجتماعی   تقسیم مانند دیگری عوامل گرفتن نادیده با حتی و ــ کند می تحمیل ها انسان
 عنوان زیر اش رساله در تر پیش ها مدت فرگاسون آدام. است رفته کجراهه به ــ اند بوده دخیل تولیدشان در که کسانی بین شود می حاصل کاالها

 ناشهروند بردگان   از مرکب است آمده پدید ملتی کار، شدن تخصصی ی واسطه به که نوشت 255 ص ،1161 مدنی، ی جامعه پیرامون جستاری
[Heloten] ک.ر. آزاد شهروندان از نه و. Marx, Kapital, I, a. a. O., S. 315 

https://naghd.com/2020/01/04/%da%86%db%8c%d8%b2%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/
https://naghd.com/2020/01/04/%da%86%db%8c%d8%b2%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/
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سٚ، ٘ٝ أشی فشدی، ثّىٝ اجتٕبػی اػت. ٌؼؼتی  ی آحبدِ خّك اػت ٚ اص ایٗ اػت، فشد ا٘ؼب٘ی ٘یؼت، ثّىٝ ٕٞٝ

آیٙذ وبس ثٙذی فشآیٙذ تِٛیذ دس جبٔؼٝ، فش ٍٞٙبْ ثخؾ ؿذِٖ صٔبِٖ سٚصا٘ٝ اػت، ٞٓ وٝ ػجبست اص ثخؾ ثخؾ

ی ٘خؼتیٗ  آٚس٘ذٜ ثٙذی فشاٞٓ ٘ٛع ثخؾ ٔثبثٝ وبس ثشای دیٍشی ٘یض ٞؼت. ایٗ دٚ ٔثبثٝ وبس اجتٕبػی، ثٝ ثٝ

ٞب سا  تٛا٘یٓ آٖ وبس اص ػبػبتی وٝ ٔب ٔی ی ٔذسٖ ٞؼتٙذ. جذاوشدٖ سٚصا٘ٝ ی فشآیٙذ چیضٌٍٛ٘ی دس جبٔؼٝ ٔشتجٝ

ص صٔبِٖ خٛدی، صٔبٖ ٔشدٜ اص صٔبِٖ ص٘ذٜ، ٔؼتمیٕبً ػجبست اػت خٛد ثٙبٔیٓ، جذاوشدٖ صٔبِٖ ثیٍب٘ٝ ا صٔبِٖ ٔتؼّك ثٝ

خٛد یه چیضٌٍٛ٘ی  خٛدیِ وبس ثٝ اص ا٘ـمبقِ جبٔؼٝ دس ػغف ثٝ خشیذاساٖ ٚ فشٚؿٙذٌبِٖ صٔبِٖ وبس. تمؼیٓ سٚصا٘ٝ

ت ٔیض ؿذٜ دس وبسِ ص٘ذٜ وٙبس خظِ ص٘جیشِ تِٛیذ یب پـ ٘یؼت، أب ػشچـٕٝ ٚ خبػتٍبِٜ چیضٌٍٛ٘ی اػت. صٔبِٖ صشف

دٞذ، صٔب٘ی اػت وٝ ثٝ خٛدِ ا٘ؼبٖ تؼّك ٘ذاسد. صٔب٘ی اػت  ای اػت وٝ ا٘ؼبٖ اص دػت ٔی دفتش وبس صٔبٖ ٔشدٜ

پٛؿی  سا فشٚختٝ اػت تب ثتٛا٘ذ ص٘ذٜ ثٕب٘ذ، ثخٛسد ٚ تٗ ٔتؼّك ثٝ دیٍشی وٝ ا٘ؼبٖ اص ػشِ ضشٚست ٚ اججبس آٖ

سا فشٚختٝ اػت، یه ؿئ اػت، صٔب٘ی اػت وٝ دس  ٝ آٖؿذٜ دیٍش اص آِٖ وؼی ٘یؼت و ثبؿذ. صٔبِٖ فشٚختٝ داؿتٝ

 وبس سفتٝ اػت. ٔبیّٕهِ دیٍشی ثٝ

ػبدٌی صٔبِٖ آصاد ٘یؼت؛ صٔب٘ی اػت وٝ فمظ دس ٔؼٙبیی دٚپّٟٛ آصاد اػت،  ٘ـذٜ ثٝ ]اص ػٛی دیٍش[ صٔبِٖ فشٚختٝ

ست ثخـی اص سٚص ٚ اص ص٘ذٌی وٙذ ٚ ثٙب ثش ضشٚ صیشا ثبسِ صٔبِٖ ٘بآصاد ٚ ضشٚسی ثش دٚؽِ صٔبِٖ آصاد ػٍٙیٙی ٔی

ٞب اص وبس  یبثٙذ وٝ صٔبِٖ آصاد، ٘بآصاد اػت. اسصؿی ٘ذاسد ٚ اٌش آٖ وٙٙذ دسٔی وٝ عجك ایٗ لبٖ٘ٛ وبس ٔی اػت. وؼب٘ی

فشٚؿذؽ ٚ  ؿٛد. وبسٌش ثٝ آٖ ثخؾ اص صٔب٘ی ٘یبص داسد وٝ ٔی صٚدی پظٔشدٜ ٔی ؿبٖ ثٝ دٚسی ٌضیٙٙذ، تٗ ٚ جبٖ

وبس ٌیشد. اص آ٘جبوٝ ص٘ذٌیِ  یٗ صٔبٖ سا ثفشٚؿذ دس اِصای ٔضد ٚ خذٔت ثٝ دیٍشی ثٍٝٞٙبْ ٘بٌضیش اػت ٕٞ ٞٓ

دیٍشی دس جبٔؼٝ ثشای اٚ ٕٔىٗ ٘یؼت، ثٝ آٖ صٔب٘ی ٘یبصٔٙذ اػت وٝ اختیبس ٚ وبسثؼتؾ دس دػتبٖ دیٍشی 

یبثذ وٝ  سٔیاؽ د آٚسدِٖ آصادی دػت اػت وٝ پغ اص ثٝ ای ػخٗ ٌفتٝ اػت. اپیىتتٛع ]فیّؼٛف سٚالی[ اص ثشدٜ

ٔب٘ذ. تٛٞٓ آصادی، تٕٛٞی  ثٛد وٝ دس خذٔت اسثبثؾ ثبلی ٔی ایٗ آصادی تٕٛٞی ثیؾ ٘یؼت ٚ ثٟتش آٖ ٔی

ای اػت وٝ  ای اػت وٝ فشد آصاد اص آٖ ثشخٛسداس اػت؛ ٚ دْٚ تٛٞٓ آصادی ٔضبػف اػت: ٘خؼت تٛٞٓ آصادی

ِٛٞٓ ٘خؼت ثٝ تٛٞٓ دٚٔیٗ ٞیچ سثغی ٘ذاسد، وٙذ. ت ثٛد٘ؾ تجشثٝ ٔی ی آصادؿذٜ دس لیبع ثب سٚصٌبس ثشدٜ ثشدٜ

داسی ٔذسٖ، ثشای ا٘ؼبِٖ آصاد تٕٛٞی  ی ػشٔبیٝ صیشا تحت ؿشایظ ٞش٘ٛع تٕذ٘ی، اص ؿشقِ وٟٗ ٌشفتٝ تب جبٔؼٝ

ٌٛیذ حبَ ٚ سٚصِ دس لُُ ٚ ص٘جیشثٛد٘ؾ سا دسٚ٘ی وشدٜ اػت ٚ  ای وٝ اپیىتت اص آٖ ػخٗ ٔی ثیؾ ٘یؼت. ثشدٜ

 اؽ دس جبٔؼٝ ثذَ ؿذٜ اػت. یؿشط ص٘ذٌ ایٗ ٚضؼیت ثٝ

ای وٝ ٔٛضٛع ایٗ جؼتبس اػت، تبثؼی اػت اص تمؼیٓ وبس ٚ اػضبی آٖ اص اِضأبت ػٕٛٔیِ تخصیصِ صٔبٖ  جبٔؼٝ

ی ٔتٕذٖ تٛصیغ ٔحصَِٛ اجتٕبػی ٘بثشاثش اػت ٚ  وٙٙذ. دس جبٔؼٝ ثٝ سفبٜ جٕؼی ٚ فشدی تجؼیت ٔی [05]آصاد 

ثب ٚضؼیت ٔبلجُ ٕٞبٍٞٙیِ تٕذٖ ٔب. ایٗ ػشؿت ـ ٘ـبٖ دس ٔٛسد ٞش  ٌٛیذ ٔتٙبظش اػت ٌٛ٘ٝ وٝ فٛسیٝ ٔی آٖ

                                                           
[05]

 Marx,  Grundrisse, a. a. O., S. 565 f, Kapital III, a. a. O., S. 525. 
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داسی صبدق اػت. تٛصیغ ٘بثشاثش ٔحصَٛ  ی آػیبیی ٌشفتٝ تب ثبػتب٘ی، فئٛداِی ٚ ػشٔبیٝ ی تِٛیذ، اص ؿیٜٛ ؿیٜٛ

س دػتب٘ی ؿذٖ ثشٚت د ٔؼٙبی ا٘جبؿتٝ تش ا٘ؼبٖ اػت، صیشا تٛصیغ ٘بثشاثش ثٝ سیضِ چیضٌٍٛ٘یِ ثیؾ اجتٕبػی ؿبِٛدٜ

تش اػت، اِػٕبَ لذست یه  ؿذِٖ ثؼیبساِٖ دیٍش اػت. ٞش ا٘ذاصٜ ٘بثشاثشی تٛصیغ ثشٚت ثضسي ا٘ذن ٚ تٟیذػت

وٝ ػشآخش ا٘ؼبٖ سا ثٝ ثشدٜ ثذَ  تش اػت، تبجبیی ؿذِٖ وبُِٔ ا٘ؼبٖ ثٝ چیض ثیؾ تش ٚ ثذَ ؿخص ثش دیٍشاٖ افضٖٚ

ؼیبس ؿبیغ اػت وٝ ثشدٜ ثٙب ثٝ تؼشیفِ آٖ دس حمٛق سُْ تٕبٔی. ایٗ ثشداؿت ث وٙذ. )اِجتٝ وٕبثیؾ ٚ ٘ٝ ثٝ ٔی

ٌفتٗ[ أب  ایٗ صذای ]ػخٗ [01]تٛا٘ذ حشف ثض٘ذ.  ای وٝ ٔی ٌٛػت، ٚػیّٝ ثبػتبٖ، یه ؿئ اػت: اٚ اثضاس ػخٗ

تٛا٘ذ ٕٞشاٜ ثب  ٌفتٙؾ ٚ اص ایٗ ِحبػ وٝ ٔی صذای چیضٞب ٘یؼت، صذای ا٘ؼبٖ اػت. ثشدٜ ثٙب ثش تٛا٘بیی ػخٗ

٘حٛ ػمال٘ی ثیٙذیـذ، داٚسی ٚ احؼبػبتؾ سا ثیبٖ وٙذ ٚ داٚسی ٚ احؼبػبت دیٍشاٖ سا ثفٟٕذ،  اسثبثؾ ثٝ

ؿَٕٛ، ٚ ٔتؼّك  ٌفتٗ، خٛدِ ٔبیّٕىی اػت. ٔبیّٕىی اػت جٟبٖ جبیٍبٞی ثشتش اص چٟبسپب داسد. ایٗ تٛا٘بیی ػخٗ

ی اػت ٘ٝ خصٛصی ٚ ٘ٝ ؿخصی. ثٝ ٘ٛعِ ا٘ؼبٖ وٝ ثٙبثشایٗ ثشدٜ ٚ اسثبة ٔـتشوبً اص آٖ ثشخٛسداس٘ذ؛ ٔبیّٕى

ای ثٝ  ٚاػغٍیِ آٖ اػت.( اِػٕبَ لذست یه ؿخص ثش دیٍشی ا٘ؼبٖ سا تب ا٘ذاصٜ ی ثی اؽ ؿبِٛدٜ ثٛدٌی ٔـتشن

 ٍٞٙبْ دٌشدیؼی اسثبة ثٝ یه چیض ٘یض ٞؼت. وٙذ. دٌشدیؼی یه ثشدٜ ثٝ یه چیض ٞٓ یه چیض ثذَ ٔی

صبحتِ  ی آٖ صٔبِٖ وبس ثٝ ٚاػغٝ ذِ آٖ ٚضؼیتی اػت وٝ ثٝآٔ داسی پی ی ػشٔبیٝ چیضٌٍٛ٘یِ وبسٔضدی دس جبٔؼٝ

آٔذِٖ  چٙیٗ ؿشطِ ػمذِ لشاسداد پیشأٖٛ فشٚؽِ صٔبٖ، ٚ ثشای فشاٞٓ اػت؛ ایٗ ٚضؼیت ٞٓ ػشٔبیٝ فشٚختٝ ؿذٜ

ی وبس دس وبسخب٘ٝ، دس اداسٜ ٚ ٞش جبی دیٍش اػت. ا٘ؼبٖ ثب آٔٛختٗ ؿشوت دس فشآیٙذ وبس دس جبٔؼٝ وٝ خٛد  ٔشحّٝ

ؿٛد، دس  وٙذ. اٚ ثؼضبً یب وبٔالً ثٝ ؿئ ثذَ ٔی جؼث اص تمؼیٓ وبس دس وبسخب٘ٝ اػت، خٛد سا ثٝ ؿئ ثذَ ٔیٔٙ

ای ٔفشٚض  یبثذ. ثٙبثشایٗ فشد ٘ؼجت ثٝ ٘یبصٞبی جبٔؼٝ ٔٙبػجبت اجتٕبػی تِٛیذ، ثخـی اص ٚجٛدِ اٚ ؿیئیت ٔی

ؿٛد. اٚ  ٝ ٚ دسیبفتؾ اص خٛد تٙظیٓ ٚ ٟٔبس ٔیعشیك سٚاثظ افشاد ثب یىذیٍش دس جبٔؼ آٌبٞی داسد ٚ اص ٕٞیٗ پیؾ

ای ٔؼیٗ دسٚ٘ی وشدٜ اػت؛ ایٗ  ؿذٜ دس تِٛیذ جبٔؼٝ ٔثبثٝ فشدی چیضٌٖٛ ػبصٚوبسِ ٟٔبسِ آٔٛصؽ خٛد سا ثٝ

آیذ  ای پذیذ ٔی ٔیب٘جی ساثغٝ ی اجتٕبػی ثٝ ؿذٜ اػت؛ ٚ اص آ٘جبوٝ ایٗ ساثغٝ ی اجتٕبػیِ دسٚ٘ی چیضٌٍٛ٘یِ ساثغٝ

ؿٛد. ٔحذٚدوشدٖ ٔشصٞب  ٕٞیٗ ٔمیبع ثٝ یه ؿئ ثذَ ٔی چٖٛ یه ؿئ داسد، خٛد ٘یض ثٝ تبسی ٞٓوٝ ثب فشد سف

ی وبس ٔضدی، دس ؿىُ  دٞذ، ٔؼضّی اػت ػظیٓ. ساثغٝ ٚ اثؼبدی وٝ دس چبسچٛة آٖ ایٗ پذیذٜ سٚی ٔی

یبصٞب دس ؿىُ وشدِٖ ٘یبصٞبی فشد ٚ جبٔؼٝ؛ ٟٔبس ٚ ساٞجش ایٗ ٘ ای اػت ثشای ثشعشف ٔـخصؾ دس جبٔؼٝ، ٚػیّٝ

ی ثیٍبٍ٘یِ ٔضبػفِ فشد دس تِٛیذ  ٞبی ٔـخص ٚ ٔجشدِ وبس دسثشٌیش٘ذٜ وٙذ. ؿىُ وبس اجتٕبػیِ ٔجشد ظٟٛس ٔی

 ا٘ذ. اجتٕبػی
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