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ینی ویژه نظام ماشبه ــ واقعی کار از سرمایه تبعیّتهای این فصل قرائتی است از شرح مارکس از شکل

این [ 1قالبی.]ی انهای سوبژکتیویتهعیّندیالکتیکی ت بازنماییی در حکم برسازنده ــ مقیاسبزرگصنعت 
ود. در واقعیت، نباید موجب شگفتی ش ،ی انقالبی استی بنیاد سوبژکتیویتهبرسازنده واقعیْ تبعّیتزاره که گ

باشد که  «تاریخ طبیعی»ترین تعیّن فرایند ی عامبینش دربارهکردن آن انگیزتر از انضمامینباید شگفت

 شرح و بسط داد. 1411 های پاریس درنوشتهو مارکس در دست است هاانسان رشد و تکوین یبرسازنده
های مادی خاص ی قدرتتوسعهرشد و عبارت است از  انسانبراساس آن متن قدیمی، محتوای تاریخ نوع 

. مارکس نتیجه یانسان بارآوری سوبژکتیویتهی توسعهرشد و ، یعنی ندهای کارکنی سوژهبه منزله انسان

و  ــایه سرم الغایحل راههای مادی و اجتماعی این توسعه است که باید گرفت که در دگرگونی تاریخی شکل

توانست میدر نقد اقتصاد سیاسی نوجود داشته باشد. اما آن تالش اولیه  ــ ی انقالبیبنابراین، سوبژکتیویته
نقالبی ی دگرگونی اکه بنیاد و شالوده در اختیار گذاردهای اجتماعی ی از تعیّناهنادرک علمی دقیق و موشکاف

از  یلیْتحلکه ملهم از فویرباخ بود، توانست به سیاق  دگردیسانندهجامعه است. مارکس مجهز به روش نقد 

برداری پرده «مقوالت اقتصادی»ی ءوارهی شیپنهان در پس ابژکتیویته اجتماعی ی بنیادکار بیگانه به منزله

 بارآور یسوبژکتیویته یعنی) انسان موجود نوعی بودنخاص یه،اول یهابه نوبه خود، در آن نوشتهمارکس  کند.

کشف  یلیلتحبه صورت  یابد،تکامل می شدهیگانهدر آن شکل ب تاریخاًکه  یماد ییعنوان محتوا( را بهانسان

حتوا و م ( را در پسیانسان) تعیّن ترینبسیطاکتشافات به مارکس اجازه داد تا  ین، اگرچه احال این باکرد. 

که  یتربیش هاییانجیم یدر آشکارساز ترکیبیبه لحاظ  مسلماًدرک کند،  شدهیگانهکار ب الغایشکل 

  [2]شکست خورد.کند ایجاب می یانقالب یسوژه یو ماد یماعاجت ساختبر

رکس را به نوشتن ما یتکه در نها یاسی،نقد اقتصاد س تربیش یالکتیکید یتوسعه یبرا یعمل -ینظر نیاز

واسطه یو ب سیطب یانقالبی یویتهسوبژکت ماندگاراست. بستر درون یرز یتواقع یانگرب دهد،یسوق م یهسرما

ی تهابژکتیوی سشده در پینف یمحتوا عنوانبه یانسان بارآور پراتیکمحض  عام و یت، مادمثالً ؛یستن
ه نابراین ببکه است، « کثیر هایتعیّنوحدت »درعوض،  [3].یداریهسرما یاجتماع هایی شکلشدهیگانهب
پژوهشی  ،ای باشدیچیدهپ یالکتیکید ی پژوهشیجهتواند نتیم فقطآن  یعلمو فهم که درک  استمعن ینا

به نقطه شروع  یاو واسطه یبیو هم بازگشت ترک مجردبه امر  مشخصاز امر  یلیتحلهم حرکت شامل 
رک کند مرتبط را د یاجتماع هایشکل یهمه یلیبه طور تحل یدبا یالکتیکید پژوهش ین،بنابرا[ 1].صمشخ

شکل ه مثابرا به یکارگران مزد یاسیکنش سی خمیرمایهبه  یمنته «یدرونپیوندهای » طور ترکیبیبه و
 کند. یدبازتولبشر  یزندگ یندفرآ یخیتاروجود  ییوهش یانقالب یدگرگون
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م به اقدا یالکتیکید پژوهشکه  ایسوژه دهد،یاثر مارکس نشان م ینترطور که عنوان مهمهمان اکنون،

قدرت »به  ،یاجتماع یزندگ شدهیگانهب یسوژه عنوانبهاست که  یهسرما کند،یم شهاینیّتعی کشف و ارائه

 «یانپا ینقطه چنینهمشروع و  ینقطه» یدبا ینبنابرا و شودیم یلتبد «ییبورژوا یغالب جامعه یاقتصاد
 ییرهاز دا بیرونرا  یانقالب یسوبژکتیویتهموضوع  ینا [5]دهد. یلرا تشک امر مشخص ذهنی یدبازتول

 معناست که خودِ ین. بلکه به ادهدنمیقرار  یداریهسرما یاجتماع هایشکل یالکتیکیشدن دآشکار
 شده درک شود.هیگانب یسوژه در حکم یهسرما ماندگاردرون نِیّمثابه تحقق تعبه یدبا یانقالب ییویتهسوبژکت

و شکل  یتماد نیحرکت متضاد ب یبیترک شرحشامل  یدآن اساساً با یالکتیکید بازنماییاساس،  ینبر ا [6]

 یکه در آن محتوا یشکل ضرور چونهمرا  یاپرولتار الغاییتا حد مطلق آن باشد، و کنش خود ایْیهسرما
  [7].سازدکند، آشکار یم تصریحخود را  پیشین

 هاییّنتع یشنما یقعمدتاً از طر ،(یسهگروندرتر از همه، در )اما مهم سرمایهاساساً در مارکس 

 الکتیکید توانست ،(یهسرما از کار یواقع تبعّیت یجه)در نت ینسب یارزش اضاف یدمختلف تول هایشکل
اد که هنگامی م دجاانروند  این بررسیبا  قیقاً کار را د ینشده را مشخص کند. او ایگانهب یانسانکار  منددستگاه

 یانسان بارآور یسوبژکتیویته یتبا ماد کند،یو دگرگون م گیردیم یارکار را در اخت یندفرآ اییهشکل سرماکه 
 ییویتهتسوبژک سرمایهْ یابود: آ ینا در پژوهش موردنظر از منظر بیرونی تلویحی مشخصپرسش . کندچه می

ل فرارفتن از شک یبرا یماد ییهارا با قدرت انسان یتکه در نها دهدیم ییرتغ یارا به گونه یانسان بارآور
 ی، منطقباشد ینکه چن یتنها در صورت یالیستی،منظر ماتر ینز اا کند؟ یزتجه ی تکوینششدهیگانهب و یاجتماع

 یمعهمشخص درون جا ینیع توانمندی یک چونهمآگاهانه را  یکنش انقالب یکه مسئله بودخواهد 
 یماد هاینیّبه کشف تع یازنهمانا مارکس  ی موردنظرنکته یگر،به عبارت د [4].یممطرح کن یداریهسرما

رکت از ح یناش و شدهیگانهب توانمندی یک عنوانبه هاآن یکنون یوجود وجهدر  یستیکمون یجامعه

و لزومًا از  یقاً دق و این است __ شدنبدل تی  فعلبه  یعنی  ــ یافتن تحقق یبرا اییهخودمختار شکل سرما

 .الغاکننده ممکن استخود یایپرولتار یکنش آگاهانه انقالب یقطر

 ینتریطبس هاآن یاند. همهو فقط در چند متن مارکس به صورت گذرا ذکر شده هستندپراکنده  هانیّتع این
توسط  یجمع یییرون عنوانبه یکار اجتماع یانهکامالً خودآگاه یرا سازمانده یسمکمون فعرم سرشت

 عنوانبهار از ک یتنقد برداشت آدام اسم وبدر چارچ ،یسهگروندرکنند. در یم یفآزادانه توص یدکنندگانتول

 نامدیم« کار واقعاً آزاد»او  چهآن یکل هاییژگیرا از و یفتوص ینو مختصرتر ینترمارکس واضح ی،قربان
 :کندیارائه م
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 تاروستا[گیدو اس - «کار واقعًا آزاد» عنوانبه] یابددست  سرشت ینتواند به ایم یزمان فقط یماد یدتول کار»
 یانساننه صرفاً تالش  و داشته باشد، امع هنگامهمو  یعلم سرشت( 2آن مطرح شود،  یاجتماع سرشت (1که 

 یه شکلنه ب ،یدتول یندسوژه، که در فرآ عنوانبه شتالبلکه مهارشده، مشخصاً  یعیطب یروین یک در حکم
  [9]«شود.یهر مظاکند یم یمرا تنظ یعتطب یروهایکه تمام ن یتیفعال عنوانبه، بلکه جوشو خود یعیصرفاً طب

کار  ،بودن واقعاً آزاد یکه برا کندیاست که مارکس نه تنها ادعا م ینا قطعه ینا «جذاب»جالب و ی جنبه
 یکه آگاه گویدیم چنینهمشود، بلکه  یلتبد یاجتماع یماً و مستق یافتهسازمانی آگاهانه یتفعال یکبه  یدبا

ه بعدًا طور کهمانباشد.  یعلمو از نوع  عامامر  یک یدبا یافتهییرها یدیتول یتآن فعال یکنندهیمتنظ

و  درک یبرا ،[11]به آن اشاره کرده است یگرکه مارکس به ندرت در موارد د یر،اخ یژگیو ینا ید،د یمخواه
که  یایفهوظ ؛برخوردار خواهد بود یفراگیر یتاز اهم یانقالب ییویتهسوبژکت مشخص هاینیّما از تع فهم

 یرابطه یمسئله خواهمیمرحله، من فقط م ینبدون تنش و ابهام. در ا هالبته ن یافت،خود مارکس به آن دست 

کنم.  زتدوینبامطرح شد،  یسهگروندراز  قطعهرا که در باال در پرتو آن  بارآور ییویتهسوبژکتو  یهسرما ینب

 ایجاد ضرورت کهکند یدگرگون م یارا به گونه انسان بارآور ییویتهسوبژکت ،یهسرما یتوسعهرشد و  یاآ
 یطبقه ایعالوه، آهآورد؟ بیم پدید، که مارکس به آن اشاره کرده یکل یژگیرا با دو و بارآور ییویتهسوبژکت

 ست؟هاآنحامل  یماد یکارگر سوژه

 حرکت ییالکتیکد یانببر اساس آن با  که مارکس دهمیرا مورد بحث قرار م یمقاله، روش یندر ا بنابراین،
بحث  قیدق یهمطالع یقابتدا از طر استدالل ینرا ارائه کرد. ا یانقالب یسوژه عمالً ی،واقع تبعیّتمتناقض 

 قیاسمصنعت بزرگ یراز ،پرورانده شد یهسرما کتاب در یاسمقبزرگصنعت  هایپیرامون تعیّنمارکس 

 یزندگ یدتول ندیفرآ یانهداریهسرما یدگرگون ین. جوهر ادهدیم یلرا تشک یواقع تبعّیتشکل  ترینیافتهتوسعه
 یهاخاص نهفته است: اندام یشگرا یکبر اساس  یکارگر جمع بارآور هاییژگیدر جهش وهمانا  یانسان

ه است ک یدرون یماد نعیّ ت ین. اشوندیم یلتبد عمومی بارآور یهاسوژهبه  یتکارگر در نها یفرد

که شرح  کنمی، استدالل محال این با. آیدشمار میبه یاپرولتار یاسیس یانقالب یسوبژکتیویته یشالوده

 را یدما هاینیّاز تع یشده و انبوه جهات کوتاه یاز برخ یهسرمادر  هایمارکس از آن دگرگون یالکتیکید

ارائه  یزاعانت یامکان سانبه ی کارگرطبقه. کندیآشکار نم است،کارگر  یطبقه یوجود انقالب یکه شالوده
 یارزش اضاف امرتبط ب هایفصلکه در « شدهیگانهب یانسانکار  یالکتیکد» ینب یشکاف ،ینشود. بنابرایم

 «یهت سرماانباش یخیتار یشگرا»جلد اول در فصل  یاندر پا یانقالب یجآشکار شد و نتا یهسرمادر  ینسب

 یاوح گروندریسهاز  «هاینماش یقطعه»که به اصطالح  کندیم یشنهادپ یتدر نها قالهم ینماند. ا یباق

 یمطالعه قیت. از طراس یاسمقبزرگصنعت  بارآور یسوبژکتیویته یژگیوی بارهمتفاوت اما مکمل در یدگاهید



5 

 

 مندستگاهد یآشکارساز یلتوان به تکمیم یاسی،نقد اقتصاد س ترقدیمیمربوطه از آن نسخه  قطعات یقدق
 .پرداخت یانقالب ییویتهسوبژکت یو ماد یاجتماع هاینیّتع

 

 سرمایهکارگران در  بارآوری مقیاس و سوبژکتیویتهصنعت بزرگ

که  نهفته است تحوالتیدر  یْنسب یارزش اضاف دیتول مشخص هایمارکس از شکل شرحدر  اصل راهنما
در معرض  اشافزاییارزشقدرت  ریتکث یبرا یابزار چونهمآزاد را  دوسویه کارگر بارآوری سوبژکتیویته هْیسرما

از آغ اسیمقبزرگصنعت  هاینیّمارکس از تع بازنماییکه  ستین جانیادر ، حال این بادهد. یقرار م هاآن
 یصهکه مشخ ینیماش نظام یواسطهبه ینسب یارزش اضاف دیتول آغازامر از همان نقطه  نیا لیشود. دلیم

 ،مانوفاکتورکند، اگر در یطور که مارکس خاطرنشان م. همانردیگیت مأاست نش اسیمقبزرگصنعت 

 ی)با دگرگون تاسبه معنای دقیق کلمه  بارآوری سوبژکتیویته، یکار اجتماع یماد طیشرا یدگرگون متِ یعز نقطه
 یدگرگون مقیاسْبزرگ صنعتدر  ی آن دگرگونی حاصل شده بود(هجیتخصص، که در نت کیابزار کار، در قالب 

  [11]آن است. یهجینت ریکارگر مزدبگ یو دگرگون دهدیم لیشروع را تشک یابزار کار نقطه

مقابل  در ژهیوآالت، بهنیخاص ماش تیماد یرا با توسعه یانسانکار  ندیفرآ یدگرگون نیجوهر ا مارکس
ذار مارکس در گقبالً از سوی تفاوت  نیا نیّتع نیتر. در واقع، سادهدهدیم شرح ،مانوفاکتورکار در  ندیفرآ

. من ر شدآشکا آالتنیماش یکه ضرورت توسعه جاناهم ،شده بود ینیبشیپ هیسرما یموجود در فصل قبل

 یبرا «ینیچارچوب ع» کی یتوسعه قیاز طر مانوفاکتور سوبژکتیو یبردن مبنا نیاز ب یبرا هیسرما ازیبه ن
ه، طور خالصبه کنم.، اشاره میکارگران یواسطهبی یو دانش عمل ی، مستقل از تخصص دستیماد دیتول

مه سرچش بارآور میستقم یاست که از همکار یکار اجتماع یهابه قدرت ینیع یشکلاعطای  یبحث درباره
  [12].ردیگیم

هم به دانش و هم  ــ هرچند محدود ــ دنیبخش تینیاز ع نیماش یدوگانه مادی یژگیو ن،یبنابرا
 کند تا حرکتیتالش م هیسو، سرما کیشود. از یم یناش کنندهدیو قدرت کارگر تول یدست یهامهارت

 کار به ارزش یابژه لیواسطه در تبدیعامل ب عنوانبه انسانحرکت دست  گزینجایرا  عتیطب یروهاین
 یاهینوان پاعکارگر را به یواسطهبی سوبژکتیو یتا تجربه کندیتالش م گر،ید یکند. از سو دیجد یمصرف

امر در  نیند. اک گزینجایکار،  ندیفرآ هایتعیّنشناخت  یبرا یاهیپا یعنیکار،  ندیفرآ یآگاهانه میتنظ یبرا
از  یدرونی وجهبه وضوح  کهآنضمن است که  یتیدانش به فعال آن دیتول لیبه تبد ازیاول مستلزم ن یوهله

 دایپ میمستق دیتول ندیبودن فرآواسطهیاز ب زیمتما یوجود همه نیماند، با ایم یباق یسازمان کار اجتماع
« ار مردهک» ماًیکه مستق بارآور ییروین عنوانبهبه آن  دنیبخشتینیبه ع ازیهمراه با نآن دانش، کند. یم
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سرمایه از این رهگذر،  [13].ردیعلم را به خود بگ عاملزوماً شکل  دیبا ،آن استمل احن یدر ماش شدهبازنموده

 دیتول ندیرآفی واسطهبیمندی توان مثابهبهرا  کاربرد علم میتعم ،انسان خیتار برای نخستین بار در )پیشا(

 ماً یمستق یدانش علم ،شرحمرحله از  نیکه در ا دی، توجه داشته باشحال این با [11].کشدپیش می میمستق
شود، یافته در قالب ماشین پدیدار میامری شیئیت عنوانبه فقطشود، بلکه یظاهر نم بارآور تیفعال چونهم

 .نیوجود ماش یبرا یفرضشیعنوان پبهیعنی صرفاً 

نظام بر  یبتنم هیسرما دیتول ندِیفرآ یماد یژگیو یدربارهمارکس  حیتوض یادیبن یهاجنبه جانیتا ا هانیا

از سر  یمصرف یهاارزش دیتول ندیعنوان فرآبهدر وجهش فرایند این که  ییهایدگرگون یعنی ،اندماشینی

شمار به فزاییاارزش ندیو فرآ رکا ندیکه وحدت فرآ گونه استبدین هیسرما دیتول ندی، فرآحال این با. گذراندمی
ارزش، بر  خودگستری طیبر شرا ینیماش نظامخاص  ریتأث تکوینمارکس به  شرحرو،  نی. از اآیدمی

های وتوی تعیّنبا این بررسی، شرح مارکس ته [15].پردازدمی ،هیسرما دیتول ندیفرآ یشکل یهانییتع

 شوند.یمربوط مآن « ابژکتیوعامل »به کند و ایجاد می دیتول ندیفرآ آورد که نظام ماشینی درای را در میتازه
، یعنی کار ندیفرآ «سوبژکتیوعامل »ها بر یدگرگون نیا ریتأث یتحقیق دربارهاست،  یضرور چهآن ن،یبنابرا

 است. کارگر،

 راتیتأث یبرخ» اساساًرا که  چهآن، در ابتدا اسیمقبزرگدر بخش سوم فصل مربوط به صنعت  مارکس
 تکوین و بسطن بدو ندتوانیکه م یراتییتغآن دسته  یعنی کند،یارائه م ،داندمیبر کارگر  نظام ماشینی «یکل

 [16].یرندقرار گبحث مورد« شودمی بیترک عینی سمیرگانا نیبا ا یانسانی سازمایه»که در آن  یشکل خاص

 بارآور یتهسوبژکتیویدر  یدیجد یفیک نیّتع چیهشامل  هاآن بسطهستند که  یاثرات هانیا گر،یبه عبارت د

 هیسرما افزاییارزش ندیفرآآالت در دهند که ماشینارجاع می کمیبه تغییرات  هاآنبرعکس، . نیستکارگران 

 یروین یتوده یعبارتند از: گسترش کم . این تغییراتکندایجاد میکار زنده  یرویاستثمار ن ندیفرآی به منزله
حجم  شیبه افزا گرایشو  ؛کارانهروز تطویلبه  گرایشادغام کار زنان و کودکان؛  قیاستثمار از طر لکار قاب

 .یانسانکار  یرویاستثمار ن دیشد

 یاهنیّاست که مارکس شروع به آشکار کردن تع« کارخانهکل »ارائه عملکرد  قی، از طرمبخش چهار در

تصر به از اور به طور مخ یا. بحث در مورد قطعهکندیم اسیمقبزرگصنعت  بارآور تهیویخاص سوبژکت یفیک

ص مشخ یدارهیسرما یجامعه سپهر چونهمکارخانه را  نیّتع نیترعام موشکافانه کند تا یمارکس کمک م

آگاهانه  مینظت، حال این با. ردیگیبالفاصله صورت م یاجتماع دیتول ندیفرآ یآگاهانه میکه در آن تنظکند 

 یادم یاجتماع یرابطه یژگیو عنوانبه است که وارونه یاجتماع عام تنظیماز  مشخص یشکل همانا

 دهیناد اور فیاست که تعر یهمان موضوع نیو ا ــ خانهشود. در کاریم نییتع اشگستریخود ندیشده در فرآ
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 از یگرید یبه مرحله «ملموسو  یفن یتیواقع»وارونه با به دست آوردن  یاجتماع وجود نیا ــگرفته 
  [17]رسد.یم اشتوسعه

 ،کندیبزرگ را مشخص م یاسمقبزرگکه صنعت  یکار اجتماع یعلم یآگاهانه یمتنظ ،سانبدین
. دهندیم انجام طهواسبی یدتول یندرا در فرآ یمکه کار مستقزاده شده باشد  یکارگرانتوسط که  یستن اییژگیو

 یو اراده یآگاه یدبانظامی که آنان ، اندشیئیت یافته ینیماشنظام ها قباًل در ، آن قدرتاین کارگران از نظر
 ،یجهدر نت [14].شوندمی لبد «آن یضمائم زنده»به  آن حد که، تا کنند شخود را تابع حرکت خودکار بارآور

 ییجدا یدشدت که فقط با است «یدتول یندفرآ یفکر یقوا» یمعظ یعلم یمستلزم توسعه یاسمقبزرگصنعت 
ایند در فر ،نظام ماشینی عنوانبهاش وجودی محصول کار در وجه .شودحاصل می یماز کارگران مستق این قوا

 یهسرما ن،یبنابرا شود.طور صوری بلکه حتی به صورت مادی بر کارگر چیره میی تولید نه تنها بهواسطهبی

 شود.یظاهر م یدتول یندخود فرآ مشخص یماد یسوژه چونهمنظر آن کارگران  رد

 تعکارگر صن بارآوری سوبژکتیویتهخاص  نیّعاز ت یاخالصه توانیمیعناصر، اکنون م ینتمام ا با

به  یازن (دارگرایشبا حذف ) ،نظام ماشینی یقاز طر ینسب یارزش اضاف ید. تولرا ارائه دهیم مقیاسبزرگ

 یک مشخصشکل  هاآن بارآوری رشد سوبژکتیویتهکارگران، به  یتخصص هایها و دانشمهارت یهمه

ی مزد کارگر ییویتهسوبژکت ییگراخاصو در تقابل با  ،سبعانهی یوهش ینا در. دهدیم مطلق لتنز

 universal)عمومی کارگر  یکمحصول خود،  ینتریلعنوان اصبه یاس،مقصنعت بزرگ ،مانوفاکتور

worker) ست.ا یانسانکار  یندفرآاز که قادر به مشارکت در هر شکل  بارآور یاسوژه یعنیآورد، یوجود مبه 
 به قول مارکس:

، دهندمی انجام هاچیماشینکه  یهر نوع کار کردنسطحهمو  یسازبرابربه  گرایش ،ی خودکاردر کارخانه»
 یزاتمات ی تولید کارگاهی است؛ به جایشود که مشخصهمراتب کارگران تخصیصی میسلسله گزینجای

  [19]«.شودمی البسن و جنس غ یعیطب یها، تفاوتیصیتخصکارگران  میان عارضی

 یبرا ینف یا یماد یهستند، ضرورت ساده ینیکه قادر به کار با هر ماش یکارگران ایجادبه  یشگرا ینبا ا
ها در کارکردهای اما تا جایی که ماشین [21].رودیم ینواحد از ب یدیکارکرد تول یکافراد به  همیشگی انضمام

ع، است. در واق یرپذامکان یکار در کارخانه هنوز از نظر فن یم، تداوم تقسیابندتخصص می بارآورخاص 

 بارآور وهاییرن یتوسعه یانجیداران و کارگران که میهسرما ینب یاستثمار یرابطه د،کن یمارکس استدالل م
به  «یمیدکار ق یمتقس» یدمحصول آن است، به بازتول یشدهیگانهب یژگیو یک عنوانبه یکار اجتماع یماد
 ،عمومییش از پیش ب یکارگر پرورش یبرا مقیاسبزرگصنعت  گرایش [21.]دانجاممیتر هولناک یایوهش

 یدشدکار زنده بر اساس ت یرویاستثمار ن یفضاها یربا تکث یعنیآن،  ینف یدر شکل انضمام از این رهگذر
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 یفن شدن ضرورتیدبه ناپد تواندنمیمنفرد  داریهسرما ین،. بنابرایابدیتحقق م« شدهصلب یهایژگیو»
 یداو تول یفرد ییزهرقابت، تنها انگ شاردهد. تحت ف یتاهمکم کارگر  بارآور یویتهخاص سوبژکت یتوسعه

همان  با همیشگی کارکردنتخصص »کارگر به  کردنمنضماست. اگر او بتواند آن را با  مازاد یارزش اضاف
 یاکح یدجد یفن یطکار تحت شرا یمتقس یدکار را خواهد کرد. در واقع، بازتول ینا [22]به دست آورد، «ینماش

 یدبازتول یالزم برا هایینههز» یراز ــ دشوپرداخت تواند میکار  یرویاز ن یتراز آن است که ارزش کم
 دارد که اطاعت ینداللت بر ا ین،عالوه بر ا .«یابدیمگیری چشم[ او کاهش گیدو استاروستا - ]کارگران

 ارخانهک کل هاو ب یصالنهأمست یوابستگ» یراز ــ شودیقابل استثمار القا م یانسان و مصالح از مواد یتربیش
  [23].«.شودیکامل م داریهبه سرما یجهنت و در

 هاینیّبودن و خاص بودن تع عام ینحرکت متناقض ب ینا پیرامونمهم است که  یارمقطع بس ینا در
 یدبا یگر،د یمانند هر جا جا،ینمارکس، در ا یر. به تعبیمروشن باش مقیاسبزرگ تعصن بارآور یسوبژکتیویته

 یابد،میتحقق  یخیجوهر جنبش تار هاآنکه در  یمشخص هایشکلو  یهانباشت سرما یعموم یشگرا ینب

 یوهش وجودی یلدل ید،د یمطور که خواهکه، همان یاساس نی تع ین،بنابرا. یمقائل شو یزتما

 ارآورب هاییژگیو بخشیدن بهعامیتبه  یشدر گرا کند،یم یانرا ب دارییهسرما یدتول

ست که ا ینیماش نظام یقاز طر ینسب یارزش اضاف یدتول عامحرکت  ین. انهفته است یکارگران مزد

از  ود دهیارائه م یداریهسرما یتوسعه یرکار در مس یندکه فرآ آیدشمار میبه یمتنوع هایشکل ینایربز
مارکس  یقاکنون در خوانش خود از تحق یدموضوع، اجازه ده یناثبات ا یبخشد. برایوحدت مآن به  روینا

 تریشبشده را ییکه او حرکت تضاد شناسا رجوع کنیم یهسرماکتاب در جایی به  مقیاساز صنعت بزرگ

  [21.]فصل ینکارخانه در بخش نهم هم یگذاردرباره قانون یبحث بعد یعنیکند، می رآشکا

 یسعهتو ،شود(یمربوط م یهسرماکه به  ییاست که بخش نهم )تا جا ینبحث ما ا یبرا یاساس نکته

در بخش  مارکس شرحکند. در واقع، یم یلرا تکم مقیاسصنعت بزرگ بارآور یسوبژکتیویتهخاص  هاینیّتع
و  بخشیتعامیبه  مقیاسصنعت بزرگ امع یشگرا ینباست  یانشدهتضاد حلبازنمایی دیالکتیکی ، مچهار
 ین،وه بر ا. عالشودمیمنفرد واگذار  دارانیهسرمای گسیختهعنان یکه به اراده کار یمتقس ییگراخاص یدتشد
 یهاوانمندیتخود به کشف  یالکتیکید یحبار در توض یناول یمارکس را برا بحثْ ینکه چگونه ا یدد یمخواه

 دهد.ی، سوق مدر بردارد یداریهشکل خاص سرما ینکه ا یانسانکار  یروین یانقالب یخیتار

صنعت  سرشت اساسیو  مانوفاکتورکار تحت  میتقس نیتضاد ب» ی حرکتنخستین جلوه
طور که مارکس اشاره . همانشوددیده میکودکان کار  یبرا یاجبار ییدر آموزش ابتدا[ 25]«اسیمقبزرگ

کودکان  یانجسم بیتخر»نه تنها منجر به  یفرد یهاهیاز کار کودکان توسط سرما هیرویب کند، استثماریم
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 بهنابالغ را  یهاانسان»مید که مصنوعاً ایجاد شد و جاانای یبلکه به انحطاط فکر [26]شد« و جوانان
 نیا نیب یواضح اریبس زیتما» که جاآناز  [27]«بدل کرد. ینسب یارزش اضاف دیتول یبرا محض ییهانیماش

 یعنیتوسعه،  یخود برا تیوجود دارد که در آن ذهن بدون از دست دادن ظرف یعیجهل طب حالتو  وضعیت
 بر انجامکار کودک سر یرویاز نانه داریهافراط در استثمار سرما نیا ،[24]«استغیرفعال ، اشیعیطب یبارور

ا در کارگران بزرگسال ر یهندیو وجود نسل آتاثیر گذاشت  یاجتماع یهیکل سرما افزاییارزش تیظرفهمان 
ی بارهبحث در قیاز طراین روند را مارکس . تبه خطر انداخ هیسرما ازین مورد «یو اخالق یماد طیشرا»

 یارآموزک نظام کیچاپ، حول  نیماش رواجدهد، که قبل از ینشان م یسیانگل وکار چاپ سربیکسب ینمونه
یک چاپچی که  یکردند تا زمانمی یرا سپر یآموزش یادوره»شده بود که در آن کارگران  یسازمانده
 کارشان یالزمه هاآناز  کیهر  یخواندن و نوشتن براتسلط به »آن  اساسو بر « ده بشونداحاضروآم

تا  11سنین  داران امکان آن را یافتند که کودکانی را در، سرمایههای چاپاما با رواج ماشین [29]«.بود

و موجودات  یوحشبه تمام معنا معموالً »و « بخوانند دستنتوانینم هاآناز  یادیتعداد ز»که  سالگی بگمارند 17
ترین کارها برای ساعاتی ساده انجاماین کارگران جوان همه روزه مسئول  [31]«.هستند یاالعادهخارق اریبس

اخراج « هانهخاچاپ»از  «اینهاکار کودک نیچن انجام یبرا یریپ» لیبه دلشدند، تا زمانی که بسیار طوالنی می

در همان  یحترها شده بودند که  یو جسم یانحطاط فکر چنانساله در  17آن کارگران  [31]«.شدندمی

کار  یورین یعنیخود،  یارزش اضاف یواسطهیکه از منبع ب بارآورشدت محدود های بهبا آن ویژگی ،کارخانه

 ، نامناسب بودند.ندکسب کرده بود ،یانسان

رایش گ»را درباره  یاگونه شک و شبههنه تنها هر تا داد اجازهکارخانه به مارکس  قوانین یآموزش یبندها
 یبرا تادند به او کمک نیز کر ، بلکهبرطرف کند یانسان بارآور یسوبژکتیویته یدگرگون به هیسرما «مومیع

 بارآور یتیویتهسوبژکخاص از  لشک آن یتوسعه فقطکه  کند دیتأک اشیکیالکتیبار در کل شرح دنخستین 

ات مناسبمثابه بهفرارفتن از خود  یبرا یماد یهاقدرت ایجادرا در  هیسرما یخیاست که حرکت تار یانسان
 :بیان کند انسانزندگی  یکنندهتنظیم اجتماعی عمومی

ی وجود دارد؛ اهانکارخ نظام در آینده آموزش یجوانه است، داده نشان مفصل طوربه اوئن رابرت کهچنان»
 درهم ورزش و آموزش را با بارآور کار معینی، سن از بعد و کودک هر خصوص درکه  آموزش این نوع

 کامالً  ییهاانسان پرورش روش تنها است بلکه اجتماعی تولید ارتقای هایروش از یکی تنهانه آمیزد،می

  [32] «است. رشدیافته

ان را نش «ندهیآموزش آ» یجوانه یْآموزش یکند که بندهایکه مارکس روشن م دی، توجه کنحال این با
بارآور  یسوبژکتیویتههم است که  نیهدف بحث مارکس نشان دادن ا گر،ید انی. به بهمینو فقط دهد، می
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با  قوهامر بال نیاهم و  استبالقوه امر  کی عنوانبه ندهیآ یاجتماع هایشکلحامل موثر  مقیاسصنعت بزرگ
« اچیزین»در  یآموزش یوجود ندارد. برعکس، بندهاواسطه بیهنوز  شد که تاکنون آشکار هاییتعیّنتوجه به 

بلکه . ستندنی «افتهیرشدکامالً  یهاانسان پرورش ی برایروش» وجههیچبه هانیّتع نیکه ا کنندآشکار میخود 
 شدهلیتحم باررقت هایشکلهنوز در دام  شانبارآور یسوبژکتیویتهکه  اندیافراد گرفتنمفروضاز  هاییشکل

ن آالزم است تا هنوز دیگری  یماد یهایاست. دگرگون هیسرماافزایی ارزش یبرا طیشرا دیتوسط بازتول
 به کمال برسند. هاجوانه

کار  میقست لیآن به دل افزاییارزشمقابل با موانع  ی عمومیْکارگران دیتول هب یاجتماع ییهکل سرما نیاز
اه تحت کار در کارگمیدر مورد تقس چهآن»کند، یم انیکه مارکس ب کهچنانرود. ینم نیاز بتولیدی در کارگاه 

که  ییجاآندر واقع، از  [33]«صادق است. زیدر جامعه ن ارک میصادق است، در مورد تقس نظام مانوفاکتوری
کار  یماد طیراش یدائم یمستلزم دگرگون رییتغ نیا ،است یاساساً انقالب مقیاسصنعت بزرگ یفن یشالوده
 یبدنه کی عنوانبه هاآن انیو ب یکارگران فرد بارآور یسوبژکتیویتهاعمال  هایشکل ن،یو بنابرا یاجتماع
ی هاشکلدر این تغییر فنی مستمر از این رهگذر متضمن افرادی است که  [31]است. یجمع اً میمستق بارآور

 ،«نینابراب»که  ردیگیم جهی. مارکس نتکار کنند ینسب یارزش اضاف دیتول یدهونشدیتجد شهیهم یماد
ی انبهجهمهکارکرد و تحرک  تسیالیّکار،  یرویخود، مستلزم تنوع ن تیبنا به ماه ،اسیمقبزرگصنعت »

افزایی عمومی تولید اجتماعی از طریق ارزشکند که سازمان اما او بار دیگر اشاره می [35]«است انکارگر
 ینف افراد یجانبههمه رشد یبرا را شیگرا نیا یواسطهبیتحقق  ،ی اجتماعیهای مستقلی از سرمایهبخش

ای ی آن از طریق شکل سرمایهءوارهشدن خصوصی کار و وساطت اجتماعی شیبخشبخش [36]کند.یم
تنوع  لیبه تحم نیبنابرا [37]شود.می «های متحجرشتمامی خصوصیتبا  یمیکار قد میتقس»موجب بازتولید 

« خوردرمیبمانع  ههمه جا ب در که یعیکورکورانه قانون طبویرانگر و با کنش را  یعیقانون طب کی» شکلِ کارْ

یش پ شکل متناقض نیادر  عمومیکارگران  پرورش به مقیاسبزرگ صنعت شیگرا حال این با [34].دهدیم

حد شده هنگایب یشکل اجتماع نیا است که تکوین کامل این تعیّنکه در  کندآشکار می چنینهمو  رودمی

کاماًل  عمومی سرشتبر  دیجد یجامعه یماد یشالوده گر،یبه عبارت د [39.]کندیم دایخود را پ مطلق

 استوار است. یانسان بارآور یهتیویسوبژکت ییافتهشگستر

منطبق  یاه گونهب یدشود و روابط موجود با یلتبد یاجتماع یدتول یقانون کل یکبه  یدکار با ییرامکان تغ ینا»
 کارکرداز  یکیکه صرفاً حامل  ،نسبتاً رشدکردهد که امکان تحقق آن در عمل را فراهم کند ... فرد نشو

 یاجتماع یکردهااو کار ید که برابده رشدکردهفرد کامالً  جای خود را به یدبا ،است یتخصص یاجتماع
  [11]«.دهدیم انجام تهستند که او به نوب یتاز فعال یمتفاوت یهایوهمختلف ش
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 یاعاجتم ییهکل سرما یدبازتول یعموم یهاکند که در آن ضرورتیرا آشکار م یبحث راه ینبا ا مارکس

 یقطر ازشان مشخصبا تحقق  ــ هستند عمومی بارآور یسوبژکتیویتهکه حامل  یمورد، کارگران یندر ا ــ
تالش  آورباری ی خاص سوبژکتیویتهو تشدید توسعهتداوم  ی)که برا یفرد یهایهسرما یخصوص یهاکنش

تجسم  عنوانهبکارگر  یطبقه یینتضاد با تع ینکه چگونه ا ینیمبیما م ،عالوهبهد. نکنیکنند( برخورد میم
 را فراهم یاپرولتار یاسیقدرت س یو اجتماع یماد یشالودهکه  یه،سرما افزاییارزش یباواسطه یازهاین
شود که تصاحب یک موجب می یاسمقبزرگصنعت  یدر واقع، توسعه [11]کند.یم تغییرکند، یم

شده طور که مورد ذکرهمان یرا،، زبدل شودکارگر  یطبقه به موضوع بقای اعضای عمومیی سوبژکتیویته
کار  یرویه نک یرندقرار گ یتیتوانند در موقعیم یقطر یناز ا فقطدهد، یکارگران صنعت چاپ نشان م پیرامون
 یبرااسطه وبی یازیرا به ن یاجتماع یرمایهشده سیگانهب یازهاین و از این طریقبفروشند ) یهبه سرماخود را 

« رندهای خود را روی هم بگذاعقل»باید  به این ترتیب، کارگرانکنند(.  یلخود تبد یو ماد یاجتماع یدبازتول
 ییآموزش ابتدا داعالم کن»داری را مجبور کنند که یک طبقه، دولت سرمایه عنوانبهشان و از طریق مبارزه

مسلماً  ــاما آموزش ابتدایی چه چیزی است جز گام  [12]«اشتغال کودکان است. یبرا یشرط اجباریشپ

رای بکه کارگر را  یبارآور هاییژگیو یدر توسعه یعنی ینده؟آ عمومیکارگران  یلتشکدر  ــ ایپایه

، بلکه یاسمقبزرگ یعصنا یِکارگر جمع یِاجتماع واسطهالب ارک ینداز فرآویژه  یآن جنبه یا یننه در اکارکردن 
  [13].کند یزتجه خواهد،باز او  یهکه سرما اییفهدر هر وظ

 یبقهط یاسیقدرت س یبرا یگرید یماد یمبنا ،عمومیبه کارگران  یاجتماع ییهسرما یازن ینبنابرا
ی لوهج ینکند. در ایآن فراهم م یاجتماع یدبازتول یطشراپیرامون دار یهسرما یبا طبقه یاروییکارگر در رو

به نظر  ،شودبازنموده می «انهکارخ قوانین»در که  انو قدرت کارگر یاسمقبزرگصنعت  ینب از رابطهنخست 
 ش آنکار کاال به ارز یروی/فروش نیدشکل خر عنوانبهآن  نیّتع ترینیاز کل یکه مبارزه طبقات رسدینم

 ینمارکس ا حال این با [11].کندیم یانب «انهروزکار » یکه مارکس در فصل دهم دربارهای نکته ،رودبفراتر 
در  ،ندرشد ک شخصبه طور م عمومی بارآور یویتهبه سوبژکت یشگرااین  یکه، وقت کندیگزاره را مطرح م

زم های الآورد یعنی قدرتفراهم می یطبقات یمبارزه را برای ایدهگستر یکنندهدگرگون یهاقدرت یتنها
  [15].طبقه یک عنوانبهکارگران  «یاسیس تفوق»استقرار  برای

 یرسخت ناگزیری ینپشت ادر پس  ترمشخص هاینیّکه تع شودیسؤال مطرح م یناکنون، بالفاصله ا
توان یدهد. در واقع میارائه نم یپاسخ یچصفحات ه ینمتأسفانه مارکس در ا یست؟چ یاسیقدرت س یپرولتر

نوان شکل عبه «یاپرولتار یکتاتورید»شدن ضرورت ارائه کرد. آشکار یشد پاسخیاستدالل کرد که اصالً نم
 اییاعشکل اجتمی واسطهاین ضرورت به ین،است و بنابرا یتربیش هاییانجی، مستلزم ممشخص یاجتماع

ارگران ک یاسیکنش س یقاز طر واسطهبی توانمندی یکتحقق  در قالب شرح و ارائهنقطه از  ینکه در ا
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 یمرحله از ارائه یندر ا ین،بنابرا [16].آیددر نمیاجرا ی به مرحلهمواجه هستیم با آن  طبقه یک عنوانبه
 یهسرما یغاال یعنوان مبنابه بالیدهفرد کامالً  یبارهدر باال در چهآنو هم  واسطهتوانمندی بیهم  یالکتیکی،د

ص های مشخنیّتعکه نسبت به  یمشاهدات واسطه نیستند،چیزی جز مشاهدات بیمورد بحث قرار گرفت، 
که  ییاجآناز  یگر،د ی. از سوبیرونی هستند ما یرو یشپ و یاسمقبزرگ صنعت بارآور ییویتهسوبژکت

 یساسا گرایش ،یِ، هرچند واقعمحدودِ تجلییعنی است،  عامیتاز  ینیمع یدرجهشامل  واسطهتوانمندی بی

از  ین،. بنابرامناسب هستند شکید، بانیرونیمارکس، اگرچه ب تأمالت، اشیافتهشکل کامالً توسعهدر  یدتول به
 تربیشجهت آشکارشدن  بینییشپ برایآن اظهارات را  به نحو موجهی توانستیاو م شناختی،منظر روش

 توانیآن م یقکه از طر یخیتنها راه تار» :مطرح کند انهداریهسرما یدتول ییوهخاص ش یخیتضاد تار ینا
 اما [17]«.ی جدیدی بازسازی کردی تولید را بر پایهشیوهرا منحل کرد و سپس دارانه ی تولید سرمایهشیوه

تر از مهم یا، ییاسقدرت س یپرولتر یرتسخ هاینیّتع مناسب و کاملِ یالکتیکید شرح یکعنوان به این ارائه
 .رسدبه هدف خود نمی قطعاًتا جایی که بسط یافته آزاد افراد،  بستگیهم یانقالب یدهمه، تول

 یدنقطه از خوانش انتقا ینا یالکتیکی،د پژوهشساز باشد. از منظر مشکل یدخود نبا یبه خود امر این
است که  یمعن ین. فقط به ایستبست ناصاًل بن یانقالب ییویتهسوبژکت هاینیّتع یمارکس برا یوجوجست

ی یویتهسوبژکت یعنی ــما  یانیپای نقطه یراز یابد،به جلو ادامه  یدباهنوز  امر مشخصبه  مجردسفر ما از امر 

 که از ی، هنگامحال این با. یستما ن یرو یشپ یناهنجار یچنظر، ه ینست. از اور از ماهنوز د ــ یانقالب

موضوع  ،تاس عینیت یافتهمارکس  یهسرمادر تر پیشکه کنیم مبادرت می یقیتحق بهعناصر این  منظر

 ینصه اطور خالهب هانیّدر کشف آن تع یهسرمامعاصر  ینظر، مشکل خواننده ین. از اشودبسیار متفاوت می

 .یمنکته را گسترش ده ینا ید. اجازه دهوجود ندارند هاآناست که 

 یندهفزا و آگاهانه یمو تنظ مقیاسبزرگ تعکارگر صن واریشگرا عامیتبا  هنگامی کهکه مارکس،  یدیمد
ص خا یشکل ماد یتأمل دربارهبه از بیرون این فرایند  شود،یکه مستلزم آن است، مواجه م یکار اجتماع

 سوی. از دپرداز، میاست یضرورآزاد  ای واقعاًبر پایه «یننو ایساختن جامعه» یکه برا بارآور ییویتهسوبژکت

یکی که با توجه به این ،بیان شد گروندریسهاز « کار واقعاً آزادانه»ی مربوط به طور که در قطعههمان یگر،د

 کی یماد یدتول»قادر به  یعنی ،عام است بارآورهای ویژگی بودنحامل همانا «کار واقعًا آزادانه»های از تعیّن
وب جا که همه چیز خ. تا اینیمابرجسته کردهرا  یواکنش ینچن یشناختما مناسبت روش ،«سرشت عام است
کل ش هاینیّتع وتویتهتوان نمی عامیتْ یژگیواز ، دارد یادطور که خواننده به اما، همان پیش رفته است.

ه طور ک)که، همانآورد را در« کار واقعاً آزاد»برای واسطه برخوردار از توانمندی بیو  بارآور ییویتهسوبژکت

کار »اول،  یرا فراهم کند(. در وهله انقالبی یاسیس ییویتهسوبژکت یشالوده ماد یدمن استدالل کردم، با
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 نیآن بالفاصله مطرح شد. ا یاجتماع عام یژگیبود که و یماد یداز تول یندیفرآ تضمنم چنینهم «واقعاً آزاد

 یزن سرمایهدر حضور دارد و  یاسمقبزرگ صنعت  بارآور ییویتهدر سوبژکت ــ واریشگرا کمدست ــشرط 

 یسهگروندرمارکس از  یکه قطعه یدتوجه داشته باش ین،اما، عالوه بر ا [14].بسط داده شده است و شرح

قادر به  که باشد یعلم یآگاه یک یانب یدبا «یانقالب» بارآور یعامیت سوبژکتیویتهکند که یاشاره م
 جانی. و اصل موضوع در ااست« یعتطب یروهاین یهمهی کنندهتنظیم یتفعال» عنوانبهکار  یسازمانده

 نهفته است.

به  یلاارائه شده است، تم یهسرماطور که در ، آنمقیاسکارگر صنعت بزرگ بارآور یسوبژکتیویته گرچه

 یست،ن دیتول یندفرآ یآگاهانه یمتنظ یاو برا یتظرف یگسترش علممحصول  عامیت یندارد، اما ا عامیت

 یو ماد اجتماعی هاینیّتع یباره( از هرگونه دانش درمطلق یتدر نهاو )محروم شدن فزاینده بلکه محصول 
 ریکارگران درگ یبرا یدیم،دتر پیشطور که . همانرودشمار میبهاز آن  یبخشنیز که او  است کار یندفرآ
در هر  ندتواینوع کارگر مطمئناً م ینرسد. ایخود م اوجبه  یدیو  یکار فکر یی، جدایدتول یممستق یندفرآ
 نچوهم« غالب یسوژه»عنوان کند، اما نه به رکا دهدیاو قرار م یرو یشپ یهکه سرما یکار خودکار یندفرآ
سوژه است، و کارگران صرفًا  روباتخود »آن کارگران  یدر عوض، برا«. عنوان ابژهبه یکیمکان روبات»

 محرک یرویتابع ن ،آناند، و همراه با هماهنگ شده روباتناخودآگاه  یهاآگاه هستند که با اندام ییهااندام
 یتهیافتینیوجود ع ، واندالزم یعتطب یروهاین یمتنظ یکه برا یعلم بارآور هایقدرت [19]«هستند یمرکز

 در یم،یبهتر است بگو یا،دست ) در یهکه سرما یستن اییژگیاست، و فرضیشپ ینیماش نظام یکدر  هاآن
 یرویه پبحامل چیزی است که من که  یکارگر مزد قالب اینطور خالصه، در بگذارد. به یمسر( کارگران مستق

گرد  عامیتو  یعلم یآگاه ،ناممیم یافتهتنزل کامالً بارآور یسوبژکتیویتهآن را  [51] کاررا ینیگواز ا

که  یستن یافتهنزلت بارآور ییویتهسوبژکت ینا یگر،هستند. به عبارت د دیگریکبلکه در تقابل با  ،آیندهم نمی
 یکه خود مارکس براکند حمل میرا  اییخیتار یانقالب یهاقدرت خودْ گیواسطیدر ب ،این اعتبارصرفاً به 

 یرابطه که خود حرکتِاثبات نکرده  یزعالوه، شرح مارکس نهدانست. بیم یضرور مایهسر «ترکاندن»

 بارآور ییتهیوسوبژکت یدگرگون یبه ضرورت اجتماع ــ یهانباشت سرما ــ یامروز یشدهیگانهب عام و یاجتماع
شده انهیگشکل ب یندر اکه  یدانش علم یهاقدرتتصاحب برای بازانقالب،  یاسیدر شکل س ،آن کارگران

 د.انجاممیاست تکوین یافته 

مارکس  که شرح جاستنیدر ا ،یسوژه انقالب یماد شیدایپ حیتوضدر  بسندگینا نیا رغمبه، حال این با

ول کار متوقف از محص شدههگانیب یژگیو کی عنوانبه یانسان بارآور یتهیویسوبژکتهای نیّاز تع هیسرما  در

ردن در آشکار ک ،مندنظام یاوهیش چیبه ه گر،ی(، مارکس دماندهیجلد اول )و دو جلد باقی بقیهاز  [51]شود.یم
که ارائه شد، و پس از حرکت به  یا. از نقطهکندینم شرفتیپ یانقالب یسوژه یو اجتماع یماد یهانیّتع
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کت آن، حاکم بر حر یانباشت آن و قانون کل د،یو بازتول یارزش اضاف دیتول یدرون یهانیّتع بودبرونسمت 
آمده  «انهدارهیانباشت سرما یخیتار شیگرا»که در فصل  کندای میگیریهجیبه نت میجهش عظ کیفقط 

 :کندیارائه م شود،یم یدارهیسرما دیتول یهویش یکه منجر به الغا یهاینیّرا از تع ریاست و شرح معروف ز

ه کنند و بتمامی امتیازات این فرآیند تحول را غصب می دارهای کالنی کهسرمایهبا کاهش منظمِ تعداد »
ی ها طبقهکند؛ اما همراه با اینظلم، بردگی، تباهی و استثمار رشد می آورند، حجم فقر،انحصار خود درمی

بیند، میش داری آموزشود و توسط همین سازوکارِ فرآیند تولید سرمایهبر تعدادش افزوده می کارگر که پیوسته
ر وزنجیری ببه غل دارد. انحصار سرمایهتر سر به شورش برمییابد، هرچه بیششود و سازمان میمتحد می

خود آن شکوفا شده است. تمرکز وسایل  شود که همراه آن و تحت حاکمیتِی تولیدی بدل میوپای شیوهدست
ی تهدارِی خود سازگار نیست. پوسی سرمایهگر با پوستهدی رسد کهای میشدن کار به نقطهتولید و اجتماعی

ندگان، کنمالکیتآید. سلبداری به صدا درمیخصوصیِ سرمایه ترکد. ناقوس مرگ مالکیتِمی داریسرمایه
  [52]«شوند.مالکیت میسلب

 یلیاز نظر تحل ن،ی)و بنابرا متفاوت تاًیفیک« وجه»دو  نیکننده بگمراه تلفیق یاگر مسئله

 تیسلب مالک یعنی ،میبخش آمده است کنار بگذار نیکارگر را که در ا یطبقه ی( کنش انقالبکیتفکقابل

 جادیا بلق هایفصلکه مارکس در  هایینیّتع ایماند که آیم یسوال باق نیا ــ هیسرما یو الغا یبورژواز
ی پوسته اندنترک» یهویاز ش یکل اریو بسانگارانه از حد ساده شیب حیتوض نیگذار به ا هیتوج یبرا ،کرده بود

انباشت  امقانون ع»در فصل که  هیسرماگمان گرایش به تمرکز بی [53].ریخ ایاست  یکاف «داریسرمایه
شکل  یژگیو یزلهمنکار به  یروندهپیششدن یضرورت اجتماع بحث شده بود، شرحی از «هیسرما

کار  یمحدوده یکم نی تع سطح بیرونیدر  یحیتوض نیاما چندهد. یارائه م یکار خصوص یدارانههیسرما

 یفیک یهایدگرگون یبارهدر یزیچ کهنیبدون ا ،شودیمتوقف م است افتهیسازمان  که آگاهانه یاجتماع
کند.  انیب رد،یگیفرض مشیپ را کار اجتماعی اسیگسترش مق نیکه چن یکارگر جمع بارآور یسوبژکتیویته

 واسطه است.یب مسلماً  قطعه نیدر ا نهفته یانقالب یهتیویگذار به سوبژکت هکنم کیمنظر، من فکر م نیاز ا

توانند ، میشده است یته ییمحتوا راز ه باًیشان تقربارآور یسوبژکتیویتهکه  یآن کارگران گونههچ

 یعنابه م اینکنند )که  یسازمانده خودآگاه یجمع یروین کیکار جامعه را در قالب  یرویکل ن صیتخص

 مودهاینبا  ویژهبه کارگران را نی، مطمئناً افزاینده «رهیانحطاط، ستم و غ ،یبدبخت»است(؟  هیسرما الغای

توانند یم این مصائب ن،یکند. بنابرایشان مواجه میاجتماع هستی یشدههگانیبوجود  یهویش حادِ واسطهبی

مقاومت  تیرا به تقو ایشانکار،  یرویمبارزه بر سر ارزش نجریان در  کارگران بستگیهمروابط  استحکامبا 

 یه خودب یدارهیسرما یگانگیب نمودهای، آن حال این باسوق دهند.  یدارهیدر برابر استثمار سرما شانیجمع
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 شالً خودآگاهکام یتعالمبه شکل  یگانگیآن ب دیاز بازتول یاز شکل یطبقات یمبارزه لیتبد یبرا یخود راه
 ینیوجود عدر جهان بلکه  یدگرگون یبرا یادیبن یاراده نه درمسئله این  ،یستیالیندارند. از منظر ماتر

کند، یم انیب مقدس یخانوادهطور که مارکس در . همانشودیآن خالصه م انجام یبرا یماد یهاقدرت

ظهور [ 51.]شود نییتع« ضرورت یعمل انیب» عنوانبهاست که  «یکامالً ضرور ازین» کی موضوع بر سر

شامل  چنان، هماست« بیان عملی ضرورت» یخیتاری ی سازمایهکه شالوده یضرورت اجتماع
 است. کارگران بارآور یدر مادیت سوبژکتیویته تربیشهای زیروزبرشدن

اما نه  ؛موافقم است ناقصمارکس  یهیسرماهستند  یکه مدع یبا کسان یطور کلنظر، من به نیاز ا

 لیتکم[ 56]،یکار مزد یاسیبا اقتصاد س ای [55]،یطبقات یبا مبارزه دیبا هیسرما کیالکتیکه د به این معنا
 دِکنم که خوی. در عوض، من فکر مستین دیالکتیک سرمایهاز  یدرون وجهی ریاخوجوه  این ییشود، گو

 ینیماش امنظ قیاز طر ینسب یارزش اضاف دیتولتر، حرکت متناقض طور مشخصبه ،و «هیسرما کیالکتید»
 یشدههگانیب یژگیو مثابهبه  یانسان بارآور یتهیویسوبژکت یدر توسعه تربیشدارد. بدون کاوش  لیبه تکم ازین

 جیو نتا هیاسرم رتبطم هایلدر فص یافتهبسط «یانسانکار  کیالکتید» نیب یشکاف ،یاجتماع یهیسرما

 جلد اول وجود خواهد داشت.م انیدر پا یانقالب

خواهم  یبررس سهیگروندردر  ینیماش نظام هاینیّتعی را دربارهمارکس  شرحمن  ،یبخش بعد در

 وهشپژ یبرا یاصل عناصروجود ندارد، اما  در آن اثر مفقود یهانیّکامل تع مندنظام تبیینکرد. اگرچه 

 از آن متن استخراج کرد. توانیرا م یانقالب یتهیویسوبژکت تربیش

 

ی های سوبژکتیویتهی مفقوده در تعی نگروندریسه و نظام ماشینی: در جستجوی حلقه

 انقالبی

ن مایبه بررس یالحظه یبرا ،سهیگروندردر  ینیماشنظام مارکس از  شرحنقطه ورود به  عنوانبه

 ی، به رابطهترقیطور دق. بهمیگردمیارائه شده است باز هیسرماه در ک اسیمقبزرگصنعت  هایتعیّن یدرباره

علم  یرد کلمستلزم کارب ینسب یاضاف رزشا دیشکل از تول نی. اگرچه اگردیمبازمی دیتول ندیعلم و فرآ میان
که در  ینتوسط کارگرا ینبود که از نظر ماد یایژگیو بارآورْ نیروی  مثابهبهعلم بود، اما  بارآور یروینمثابه به

درت شکل ق ی، آن دانش علمهاآن یشود. برا حملمشغول بودند  میبه کار مستق دیتول واسطهیب ندیفرآ

 زین دریسهگرونبود، به خود گرفت. مارکس در  افتهی شیئیت نیکه قبالً در ماش ی را به خود گرفتاهناگیب

 [ 57]کند.ینکته اشاره م نیبه ا
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 یعلم یهاقدرت نیا کند،یم انیب «واسطهبی دیتول ندیفرآ جینتا»در طور که مارکس ، همانحال این با

در خصوص  کهچنان ــها ی صوری این قدرتسان، اگرچه سوژهبدین [54]خود محصول کار هستند. تیدر نها

له ماند، بالفاصیم یباق هیسرما ــ کندصدق می هاانسانمستقیم  یسازمان همکارهای برآمده از ی قدرتهمه

 عنو یعلم یهاتیظرفاش شده( گانهی)ب یفکرکه کار  ستیک یماد یشود که سوژهیسؤال مطرح م نیا

تن . با کنارگذاشبخشدسامان می دیتول یواسطهیب ندیرا در فرآ هاآن یدهد و کاربرد عملیبشر را توسعه م
 تیمعطوف به تنها شخص دیبا گزینجایکه تنها  رسدی، به نظر مبارآور یعنوان سوژهبه یدیکارگران 

و  ید آگاهرش قیاوست که از طر نیا ایباشد. آ دارهیسرما یعنی م،یمستق دیتول ندیموجود در فرآ یهماندیباق
کند؟ یمجسم م یعیطب یروهایحرکت ن یکنترل علم یرا براهایی تبه قدر هیسرماهمانا نیاز ، شبارآور یاراده

 آورده است: هیسرمادر « اسیمقبزرگالت و صنعت آنیماش»فصل  یادداشتی بهپاسخ را مارکس در 

او ی همانع استفادجه ویچهبهحال در عینکه  یتیندارد، واقع یانهیهز چیدار ههیسرما یبرا ،یبه طور کل علم،»
 “یدارهیسرما”. اما تصاحب شوددر برگرفته می هیسرماتوسط  “گانهیب”کار  ندهمان “بیگانه”علم . نیستاز آن 

ر دکتکامالً متفاوتند.  زیچدو  ،یثروت ماد یخواه دربارهو  خواه در خصوص علم باشد ،“یشخص”و تصاحب 
ز اکنند، مطلقًا دارهای عزیزش، که از ماشین استفاده میخورد که کارخانهخود با جاروجنجال افسوس می یور

ایی انگلستان برخی تولیدکنندگان مواد شیمی زیانگرتیح از نادانی تواندیم گیبیلاند و علم مکانیک بویی نبرده
 [ 59]«نقل کند. هاناداست یمیشی علم درباره

ی ه واسطهکه ب است یدانش علمآن  یتوسعه یبرا یفکر یهاکه تجسم قدرت ستیدار نهیسرما ن،یبنابرا
 دیتول ندیشده در فرآ. علم گنجاندهشودمیگرفته فرض پیش ینیماش نظام کیدر  اشهافتیشیئیتوجود 

 مِ یمستق دِیتول ندیکه فرآ «یگرید» نیا است. «یگرید» کی یتصاحب محصول کار فکر جهینت ،واسطهبی
در  مارکس شرحبه صراحت در  دهد،یم انجام میانجی الزمعنوان آن را به بارآور تیفعال اسْیمقبزرگ عیصنا

 یهر زمانکه د لیدل نی، به ایکموجود داشته باشد.  غیبت نیا یبرا لیوجود ندارد. ممکن است دو دل هیسرما

س مارک شرح راینکته قبل، ز یدر ادامهتازه شروع به رشد کرده بود. دوم، و  یماعاجت یسوژه نیمارکس چن

 میمستق دیتول دنیمانده در فرآیکارگران باق بارآور یسوبژکتیویتهاست که  ییهایمحدود به دگرگون هیسرمادر 

 یتتحوال در میاناست که  نیا کندمطرح می یکل بحث او به طور ضمن چهآن، حال این باشوند. یمتحمل م
 یآن را در خارج از مرزها کارْ ندیاست که کل فرآ یکند، گسترش وحدت مادیم جادیا اسیمقبزرگکه صنعت 

ار ک ندیفرآ کیاز  یاجنبهبه صرفاً  دیتول میمستق ندیرو، فرآنیاز ا [61.]گیرددر برمی «کارخانه یوارهاید»
حرکت  میتنظ یقدرت آگاهانه برا ی: توسعهستا یاضاف وجهکه اکنون مستلزم دو  شودیمبدل تر گسترده

 نظام یعمل یدر سازمانده تیآن ظرف یریکارگو به به سیاقی عینی و عام ــ علم یعنی ــ یعیطب یروهاین
 از وحدت یعلم، از جمله آگاه یانهآورکاربرد فنــ  ماندیم یباق میاز کار مستق چهآنو هر  ینیخودکار ماش
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 یرسد که ارائهیاما، به نظر م [61].حضور دارند زین سرمایهدر  گرید وجوه نی. مطمئناً ابارآور یهمکار

است  میکارگران مستق یسوبژکتیویتهدر برابر  هاآن یمجزا یوجود یهویبر ش دیحول تأک جاآنمارکس در 

[ 62]منظری نیچن نیب مارکس ،گروندریسهمقابل، در  شود. دریمگرفته فرض شیپ هاآن تیکه توسط فعال

ه کییدر نوسان است، جا دهد،یکار زنده را در سرلوحه قرار م تیکل فعال بنیادی یکه وحدت ماد منظریو 
 :نظام ماشینیبا  [63].کنندیعمل م یضرور یسازنده وجوهعنوان آن به یفناورانه یعلم و کاربردها یتوسعه

کاربرد  عنوانبه رتبیشبلکه  رد،یگیکارگر قرار نم میتحت مهارت مستق دیتول ندیرسد که کل فرآینظر م به»
به  میمستق کار ؛دیبه تول یعلم سرشتدادن  یبرا هیسرما شیگرا سترو نیعلم است. از ا یفناورانه

 [ 61]«شود.فروکاسته می ندیفرآ نیاز اصرف  وجودی وجه

و  دارهیسرما عنوانکردن مالکان کاال بهشامل مشخص ینسب یارزش اضاف دیتول در ضوفرم هاینیّتع
ا است که تنه یهیبد ،یکار علم یماد یسوژه عنوانبه دارسرمایهگذاشتن است. پس از کنار یکارگر مزد

 دیتول ندیآراز ف کوین و بالیدن این وجهت مظهر توانندیاند، مشده نییآزاد تع دوسویهافراد  عنوانبهکه  یکسان
نگاه ا بپرداخته است، اما ن این موضوعاگرچه مارکس به صراحت به  ن،ید. بنابراباشن اسیمقبزرگصنعت 

 علم ارآورب یروهاین یتوسعه رایب اشیدائم ازین به یاجتماع هیگونه کل سرماهچ کهتشخیص این یخیتار
 یاهانهدر کنترل آگ شرفتیپ اهمان شکه کارکرد یخاص کارگر جمع یاندام جزئ کی جادیبا ا یعنی، پردازدمی

، است التآنیماش یدهیچیپ و خودکار یهانظامبه آن در قالب  دنیبخششیئیتو  یعیطب یروهایحرکت ن
از ا که ر چهآناست که  یکارگران از یجیتدر ییزدامستلزم مهارت ینیماش نظامکه  یدر حال شود.تر میآسان

 یکیاز تکرار مکان ریغ ییاز هر محتوا عاریکه کارشان  ییتا جا ــدهند می انجاممانده  یباق میقکار مست

ارگان  یااعض بارآور یسوبژکتیویته دارشیگرا گسترشمستلزم  چنینهم ــ شودمیساده  اریبس یکارها

که در  تا جایی [65.]خواهدیمرا کار  ترهدیچیپ هایشکلکارگران  نیاز ا هیسرما. است یکارگر جمع یفکر

از  ست کهبدیهی ا هستند.« بر کارگر ینیماش دیتول یواسطهبی پیامد» زین هاروند نی، ابحث شد هیسرما

 یارزش اضاف دیشکل مشخص از تول کیاز  شیب یزیچ افتهیگسترش بارآور یسوبژکتیویته نیکه ا ییجاآن
در حرکت  هیسرما یوجود یوهیبه ش یافتهتکوینتازه  یفکر بارآور یهااعمال قدرت ست،ین ینسب
 [ 66]شود.یم برگردانده اشافزاییارزشخود

از  اشادیبنی تیکند که اهمیم جادیا یماد یدگرگون کی طریق به این شدههگانیشکل ب نیا در هیسرما
رح مط جانیدر ا چهآنرود. یمتفاوت هستند، فراتر م بارآور یهایژگیو یکه صرفاً دارا یکارگران مزد دیتول

 دیگر جیبه تدری انسانکار  [67.]است یانسانکار  تیماه جوهریو  یاساس یدگرگون ز،یاست، قبل از هر چ
 یاهندیطور فزابهاکنون این کار  .نیستشکل آن  رییموضوع کار با هدف تغ یکار بر رو یروین میکاربرد مستق
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ار کند که را واد هاآناست تا  یعیطب یروهایحرکت ن یکنترل آگاهانه ششود که هدفیم یتیبه فعال لیتبد

 حی. بر اساس توضتحقق بخشندشکل آن را  رییتغ قیطر نیطور خودکار بر موضوع کار عمل کنند و از ابه

 گرگونیدگونه  نیا یخیشدن متناقض تارآشکار این در  ،سهیگروندردر  ینیماش منظامارکس از 

 .قرار دارد هیمطلق سرما تیمحدود اساسکه  است انسان بارآور تهیویسوبژکت یماد

 وضع رزشا یهکنندنییتع یهمؤلف گانهی عنوانبهرا ــ صِرف کار  تیکم ــ زماِن کار هیکه سرما یزانیبه م»
 یهاشارز نشِیآفر یهکنندنییاصل تع ای دیتول یهنندکنییاصل تع عنوانبهآن  تیو کم واسطهیکار ب کند،یم

و هم  ابدییم لیمقدار تقلو کم تیاهمکم یبه عامل یهم به لحاظ کمّ واسطهی. کار بشودیم دیناپد یمصرف

 یِمعل کار با سهیدر مقا ردستیاما ز ،یپوشمچش رقابلیهرچند هنوز غ ،یایوجود به وجه ،یفیبه لحاظ ک
بارآور  یروین با سهیدر مقا چنینهمو  ،ییاز سو ،یعیعلوم طب یآورانهکاربرد فن یعنی شود،یبدل م یعموم
ه نظر ب یعیطب موهبت چونکه هم یبارآور یروین رد،یگینشأت م دیکه از سازمان جامعه در کل تول ،یعموم

که بر  یلشک عنوانبهرا  خود تا کندیتالش م هیسرما ب،یترت نی. به ا(است یخیتار یاگرچه محصول) رسدیم
 [ 64]«مسلط است، منحل کند. دیتول

ر طواست. به یدیو  یکار فکر نیب یرابطه یمیقد یمسئلههمان  جانی، مسئله در اطور خالصهبه
است که در آن حرکت متضاد آن  یدارهی، شکل خاص سرماکرد درک که باید اییاساس ی، نکتهترمشخص

 یهژیوخاً تاری یدگرگون نیا یانقالب ید. جنبهندهینشان م ینیماش نظام یکار زنده خود را با توسعه وجهدو 
 یلمع تیماه ژهیوو به دیتول ندیفرآ یدگیچیو پ اسیاست که هم مق نیا یدارهیسرما یجامعه درکار زنده 

تحت  یماعاجت اکنون مستقیماً تجسم کارِ ی( را براکارگرریدار )غهیسرما یسوبژکتیویتهروزافزون سازمان آن، 
و  یکرکار ف یهاقدرت یبدان معناست که توسعه نیا گر،ی. به عبارت دسازدش سترون میاهیسرما تیحاکم

 [ 69]شود.یم لیتبد «کنندهکار اتطبق» یژگیبه و هاآناعمال 

 ای یعموم یاهندیبه طور فزا عتاًیاست، طب افتهیگسترش  یکه از نظر علم یکار فکر بارآور یهتیویسوبژکت

 یروهاین یتکلگسترش کنترل آگاهانه بر  ،یانسانکار  یرویشکل از ن نیاعمال ااز است. هدف  شمولجهان

 برای هانآ عام تعیّنمستلزم درک  کار زندهْ  یروهاین از نیروهای طبیعت تبعیّت نیا ،عالوهبهاست.  عتیطب

 ن،یدر حال تکامل است. بنابرا شهیهم های ماشینینظامدر  شانخاص یکیتکنولوژ یکاربردها یتوسعه

کند،  برجسته همیارانهآن را در برابر کار  یژگیکند تا و یم انیب هیسرماطور که مارکس در جلد سوم همان

 [ 71]است. عمومیکار  ف،یبنا به تعر ،یکار علم

 دیتول یرا برا یگرید شیگرا قیطر نیا به ،یارگان کارگر جمع نیا یدائم تحولو  لیتشک با هیسرما

 عامیت گرید عامیت نی، احال این باکند. یم جادیهستند ا عمومی بارآور یسوبژکتیویته یکه دارا یکارگران
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. شوندیوم مبه آن محک میکه کارگران مستق ستین یفرد یدیتول یهاتیمطلق ظرف فقداناز  یناش توخالی

شود یم لیتبد یجمع یسوژه کی یهاو ملموس اندام یغن عامیت، به شودگسترده می عامیتاین که  یهنگام
 یهر شکل ن،یو بنابرا ینیماش رخودکا نظامهر  دیتول ندیفرآ یعلم یسازمانده یبرا شانتیظرف یکه به واسطه

 یشوند آگاهانه بر روند زندگیقادر م یاهندیبه طور فزا، اسیمقبزرگبر اساس صنعت  یاجتماع یاز همکار
ر چنین نخواهد رفته رفته دیگ ابد،ییکارگران گسترش م بارآور یسوبژکتیویتهکه  هنگامی. کنند یخود حکمران

و انبوه کار  رکیپغول یعیطب یروهایدر برابر علم، ن یکوچک تینهایب تیکم عنوانبه»کارگر  تیفردبود که 
فتن یاشیئیت میمحصول مستق این فردیت رایز [71]محو شود. «است افتهیتجسم  ینیاشم نظامکه در  یاجتماع

 ست:هاآن بارآور یسوبژکتیویته

را  رهیغ و خودکار یسندگیر یهانیماش ،یبرق یهاآهن، تلگراف یهاراه وها،یلوکوموت ها،نیماش عتْیطب»
 رب انسان یاراده یهاشده به اندامدگرگون یعیهستند؛ مواد طب انسانمحصوالت صنعت  هاآن. سازدینم
 اند،دهخلق ش انسانهستند که توسط دست  انسانذهن  یهااندام هاآن. عتیدر طب انسان تیفعال ای عتیطب

 ،جامعه، دانش یکه علم عموم دهدیرا نشان م یادرجه ایپا یهیسرما یدانش. توسعه یهافتیتیئیش قدرت
ی گزند ندیفرآ طِیکه شرا کندیم انیرا ب یادرجه رو،نیبدل شده است و از ا یاهواسطیبارآور ب یروین به

 ار یاشده است. درجه یزیرقرار گرفته و بنا به آن از نو قالب یخودش تحت کنترل عقل عموم ،یاجتماع
 یهواسطیب یهااندام عنوانبهفقط در شکل دانش، بلکه نه یبارآور اجتماع یروهایکه ن دهدیم نشان
 [ 72]«اند.شده دیبالفعل، تول یزندگ ندیفرآ ،یاجتماع سیپراکس

های اثرات تولید ارزش اضافی نسبی بر شکل« ی منفیسویه»بر  سرمایهگونه در هدیدیم که مارکس چ

رساختن ضرورت اجتماعی برای بی کارگر از طریق نظام ماشینی متمرکز شد. طبقه بارآوری مادی سوبژکتیویته
ی تولید چون امکانی انتزاعی پدیدار شد که پیوندش با توسعههم تاریخاً  سانبدین« فرد اجتماعی کامالً بالیده»

ویم که شمتوجه می گروندریسه. اکنون برعکس در رسیدبه نظر میمدار سرمایه یکسره بیرونی ماشین

نیز  و زندگی بخشیدن به تمام نیروهای علم و طبیعت،»ی سرمایه را در وقفهگونه گرایش بیهمارکس چ
 عمومیی تاریخی خود آن سوبژکتیویته نشدچون تکوین ضروریهم [73]«اجتماعی و تبادل اجتماعیترکیب 

 کند.مشخص مطرح می

 اکنون دهد؛نمی قرار خودش و ابژه بین میانجی عنصر عنوانبهرا  یافتهدگردیسی طبیعیِ  یابژه دیگر کارگرْ »

 غیرارگانیک، طبیعت و خودش بین میانجیْ عنوانبه کند،می دگرگون فرآیند صنعتی به که را طبیعی فرآیند او

. ایستدمی آن کنار باشد، تولید فرآیند اصلی عامل کهآن جای به او. دهدمی قرار کند،می آن ارباب را خود که
 برای که زمانی نه و انسان خود توسط شدهانجام یواسطهبی کار نه دهد،می رخ دگرگونی این کههنگامی
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 یواسطه به آن بر سلطه و طبیعت از اشوفهمدرک اش،عام بارآور نیروی تصاحب بلکه کند،می کار آن
 یمنزلهبه که - اجتماعی فرد تکوین خالصه، طوربه ــ است اجتماعی یهستنده یک عنوانبه اشهستی
 [ 71]«.شودمی ظاهر ثروت و تولید یپایهسنگ

 که گسترش روندی عنوانبهاجتماعی را ، تکوین فرد سرمایهجا در انطباق با عالوه بر این، و در این

شکل مادی  عنوانبهو بنابراین  یابدتصادم می اششدهدارانه و بیگانهنهایتاً با شکل اجتماعی سرمایه آنْ تربیش
ائه ، اراست« جدیدی ایجاد جامعه»اسطه حامل ضرورت وتوانمندی بی چونهمکه  ،یبارآوری سوبژکتیویته

 دهد:سان ادامه میمارکس بدینکند. می

 لیقل یاکارنکردن عدهطور که نخواهد بود، همان یعموم ثروت یشرط توسعه گرید هاکار مازادِ توده»
 یابر ارزش مبادله یمتک دِیتول جه،ینخواهد بود. درنت انسان ذهن یِ عموم یروهاین یشرط توسعه گرید

 [75]«.و تضادمندش خواهد بود یاز شکل اضطرار یعار زین واسطهیب یِمادّ دیتول ندیو خود فرآ پاشد،یفروم

ارگر ک گزینجای یسوژه انقالب عنوانبهرا  یکارگر فکر جاینممکن است به نظر برسد که مارکس در ا

 واسطهار بیو کو  یکار فکر یانتزاع قراردادن تقابل موضوع اصلیاست که  ین، نکته احال این باکند. یم یدی
 یهر آن سرماد هاست ک یمتناقض هایشکل درکبلکه  یست،ن یگرید در مقابل یکیدادن به یازامت رایب یدی

قط ف یسهگروندرکه شرح مارکس در  ییجاآندهد. از یکار را توسعه م یندفرآ یضروروجه دو  ینا تاریخاً

 ر کلیاز منظ ییبورژوا یجامعه»حرکت  یعنی ــ آن یخیتاری یجهتر، نتطور مشخصو به یعموم یشبه گرا

ی بورژوایی توجه نشان حرکت جامعه متناقض هایشکلاو چندان به  ،[76]پردازدیم« کلمثابه یک بهو 

ستقیم تدریجی کاربرد م یابیشیئیتبه  یشگرا یخی، روشن است که در آشکارشدن تارلحا این با. دهدنمی
را  یدی و یکار فکر ینب ییعمالً جدا یهسرما ین،ماش یژگیو یکعنوان کار به یابژه در یانسانکار  یروین

 [ 77].کند یم یدو تشد یدبازتول

 ینیع رویی( به نیدیو  ی)اعم از فکر واسطهبیکارگر  سوبژکتیوتخصص  تبدیلکه  ییجاآنواقع، از  در
 که با تحول یدیبه جلو در لغو کار  یشود، هر جهشیم انجام تدریجبهبلکه تنها  یست،ن یآن یدادرو یک ینماش

. یابدیم تحقق یدیی زنده رکا ستثمارا یفضاها برا یواقع یربا تکث شود،ایجاد می یندفرآ یماد هایدر شکل
 یتابع دخالت یدرا که هنوز  یدتول یندهایاز فرآ یانبوهممکن است  یدجد یفناورانه هایشکلخود در واقع، 

در قالب  یتح یاید، ولتقسیم کار ت یکدر  یاندام جزئ عنوانبهچه  ین،ماش یزائده عنوانبهچه  ــ کارگر هستند

حذف کامل  یابر یطکه شرا یتا زمان ین،. بنابراکند تکثیر یشخو یوجود یطعنوان شرابه ــ «خانگیصنعت »
و  یدجد طیکار ساخت، در شرا یمتقس یاو/ ینماش یمهضم عنوانبهواسطه بیشود، کار  یجادا یدی( کار یباً)تقر

 [74].شودیم دیبازتول یاردیهتر استثمار سرماسخت یطو شرا بارآور یسوبژکتیویته تربمخر یحت هایشکلبا 
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 اب تبطمر هایبر اساس شکل یکارگر جمع یدرون تفکیک یناست که ا ینچن یقیناً، حال این با

ی و یدی کار فکر ییجدا لغو یخیْ تار یندیدر فرآاست که  یاکنندهی، شکل خودنفبارآور ییویتهسوبژکت

 بازتولید ندیرا در فرآ یدیکار  یفیو ک ی، وزن کمهاآن ییجدا یدتشد یقاز طر یهسرما ین،. بنابرایابدیتحقق م
 ینکند. به ایم یلتبد یفکر یندیکار زنده را به فرآ یاساس وجه یلهوس ینبرد و بدیم یناز ب یاجتماع یزندگ
و  یار فکرک ینب ییکه در آن جدا رسدیم یابه نقطه یتدر نها یهکار توسط سرما یندفرآ یدگرگون یب،ترت
 یندفرآ یدهاز سازمان یعنوان شکلبه تواندینم ت،اس یدیکار  یزمقدار ناچ یفیو ک یاکنون از نظر کم چهآن

 یواتجسم ق یقتواند خود را از طریم فقطجامعه  یماد بارآور یروهاین ی. توسعهیددست آبه هاانسان یزندگ
 یماً تقاکنون مس که نشان دهد بارآور یبدنه ییهر اندام جز یفرد یسوبژکتیویتهدر  یاجتماع یدتول یفکر

شکل دانش  یددر هر کارگر منفرد، اکنون با «یعقل عموم» یادغام قوا ینا ین،. عالوه بر ااست یاجتماع

 یواسطهبی یسوبژکتیویته بارآور یمحصول تجربه کهینا یبه جا ،داشته باشد ــ علم یعنی ــ ینیع یاجتماع
 د،ید یمطور که در ادامه خواه(. همانورانه صادق بودپیشهمستقل  یدتول موردطور که در کارگر باشد )همان

کل ش ــ آن بارآور ییویتهسوبژکت فارغ از ــ کارگر یطبقه کل یشدهدهیسازمان یآگاهانه یاسیسکنش 

 [ 79].یابدیدر آن تحقق م یراخ یماد یدگرگون یناست که ا یالزم

 عمومی وربارآ یهاسوژه یخیتار یددر تول تواندیخود، نم یافزایارزش حدومرزیدر حرکت ب یهسرما ین،بنابرا
تواند از یم فقط یانسان بارآور ییویتهسوبژکت یماد هایشکلدر  یدائم تحول ین، اهنگامهممتوقف شود. 

کار  یآگاهانه یمتنظ یدامنهگسترش  یبترت ینرخ دهد و بد یکار خصوص تدریجیشدن  یاجتماع یقطر
کند. یمطرح م یهسرما ینسب یارزش اضاف یدتول یبراواسطه بیضرورت  یکچون همرا  یاجتماع اًیممستق
« ار واقعاً آزادک» یگرد شرطیشپ یخیبه سمت ظهور تار یه، سرمایاسمقبزرگتوسعه صنعت  یقاز طر ین،بنابرا

 : کندیمعمل  یزن

 شرطیشپ یْتوسط عقل اجتماع یعتطب یروهاین یر... درست مانند تسخ یاسمقبزرگصنعت  یدتول ینددر فرآ»
در حضور  کار فرد یگر،د یو از سو شودیم یلخودکار تبد یندسو به فرآ یککار است که از  یلوسا بارآورقدرت 
 ییوهش ینا ریگد ییهپا ،ابراین. بنشوددر نظر گرفته می ی،اجتماع کار یعنی ،معلق کارعنوان خود به یممستق

 [ 41]«.رودیم یناز ب یدتول

عنوان به یانسانکار  نِیّ و تع «یعقل اجتماع» یِعلم بارآورگسترش قدرت  یسویهدو یبر مبنا سرمایه
کند. یحرکت ممستقیماً  یاجتماع یشکل عنوانبهمطلق خود  یخیتار حدومرزبه  ی،اجتماع اًیممستقکاری 
از  یهکه انباشت سرما یزمان [41]کنند،مطرح می یاز تروتسک تبعّیتارتدوکس به  هاییستمارکس کهچنان

 یریپذهمان جامعه ی. برعکس، وقتدرسو مرز نمیحد  ینبه ا ماند،یجامعه باز م یماد بارآور یروهاین یتوسعه
 یک وانعنبه ی،نسب یارزش اضاف یدتول یقاز طر یانسانکار  هایقدرت یعلم یافتنعامیتو  شدهیگانهب
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 یعنیکند، یم یجادخاص ا یشکل ماد رجامعه را د بارآور یروهای، رشد نخود ماندگارضرورت درون

را  ینانسا یزندگ یدبازتول که عام یاجتماع یرابطه یکعنوان به یکار اجتماع یکامالً آگاهانه یسازمانده

 ،شودیم ملرا شا یکه کارگر جمع ی استمنفرد بارآور یسوبژکتیویتههر  یژگیو ینو بنابرا کندتنظیم می
جامعه  یماد بارآور یروهایبه جلو در ن تربیشجهش  یط،در آن شرا .یابدتصادم میسرمایه با حدومرز خود 

 یدوابط تولبا ر ــ دکنیم یکتهد ینسب یارزش اضاف یدتول یعنی یه،خود سرما ضرورت ترینواسطهبیکه  ــ
 ینتواند به ایما، فقط م یانب ییوهبه ش یستی،مارکس یککالس ینشب ینا. گیردقرار میدر تضاد  یداریهسرما

امل و طور کشود که به یدتول بارآور ایسوژه چونهم انسان یبرا ایشدهیگانهب ی: ضرورت اجتماعشدمعنا با
 یگانهب یییروجامعه را ن یگراو د ین،آگاه است. بنابراخود یفرد یتفعال و یهاقدرت یاجتماع یهانیّاز تع ینیع

( ارآورب یهمکار یعنی) یاجتماع یزندگ مادیت. در عوض، او آگاهانه یندبمیو خصمانه که بر او مسلط است ن
یروی ن یینههز یآگاهانه ضرورت اجتماع ینکند و بنابرایخود تجربه م یترشد کامل فرد یرا شرط الزم برا

 ییویتهاز سوبژکت شکل ین، احال این با. شناسدرسمیت میبه یدکنندگانتول یربا سا یکارگاندر پیوند کار خود را 

 مستقل و یخصوصافراد  عنوانبهرا  هاانسانکند که ی( برخورد میه)سرما یاجتماع یلزوماً با شکل یانسان

 یدرتق شکل اجتماعی راآن  یخیتار یو توسعه عام یمتقابل اجتماع یوابستگ یجهکه در نت آوردپدید می
 عنوانبهار ک یندفرآ یماد هایشکل نیّاست. تع یحاصل کار اجتماع ، شکلی کهینندبیو خصمانه م یگانهب

 ین،نابرابباشد.  یانسان یزندگ یدبازتولمیانجی تواند ینم یگرد یافتهینیتع یاجتماع مناسباتحامالن 

 :آزاد افراد بدهد بستگیهمخود را به  یبرسد و جا یانبه پا یدبا یهانباشت سرما

ه صرفاً به ک یزیچ یا، و منفرد یجزئصرفاً  یزیمثابه چبه زنده، کار میانجیِیب یگاهِنقشِ جا یاما با الغا»

 یتیفعال یاعام  طهْ واسیب یتیفعال یمنزلهافراد به یتاست، با وضعِ فعال عامیرونی لحاظ بصرفاً به یا یلحاظ درون

چون هم هاآن، جاآن شود؛یآن برکنده م ینیِع یِاز وجوهِ وجود یدتول ییگانهب شکلِ ینا یپوسته ،یاجتماع

چون را هم یشافراد خو، هاآنو با سازوکار  شوندیوضع م یواراندام اجتماعیِ یکرچون پافراد، هم یملکِما
 یندفرآ یراافراد، ب یِزندگ یدِبازتول یبرا یطیشرا ین. چنکنندیم یدبازتول اجتماعی یِفرد، اما همانا چونان فرد

 طیو هم شرا یوابژکت یطاند؛ هم شراوضع شده یو اقتصاد یخیروند تار یواسطه به مولدشان، خود یِزندگ
 [ 42]«.اندیطشرا ینگوناگونِ هم یهاشکل صرفاً  هاآن [یراز] یو،سوبژکت

 ییویتهژکتسوبی شدهیو اجتماع یافتهکامالً توسعه یافتنِعمومیت یبرا نیّتعم اًیخضرورت تار ین،بنابرا

حرکت  یدرون نی عنوان تعاما به ،است اشدارییهسرما« پوشش»کارگران، فراتر از  بارآور

بر آن  این داللت یابد.تحقق می یستیکه در شکل مشخص انقالب کمون یهسرما ی خودشدهیگانهب

 بارآور یآگاه مشخصِ یانب تواندیم فقط کارگر یطبقه یانقالب یاسیس یآگاهکه کند می
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 مادیت یآن( اساساً دگرگون ی)محتوا فهمدیم خودالغاکننده یایپرولتار یاسیکنش س چهآن [43].باشد هاآن

 یگر،د انیست. به بهاآن یو توسعه یسازمانده یاجتماع یهاشکل ،ینبنابرا ،و یانسانفرد  بارآور یروهاین

آن  یاجتماع هایشکل یدگرگون یقاست که از طر انسان یزندگ یدتول یندفرآ یمادجهش  یبحث درباره

 ین،. بنابرادکنیم بارز ،انقالب یعنیآگاهانه،  یاسیسکنش  یقود را از طرخ و یردگیبه خود م مشخصیشکل 

 یاسیس کنش در رشد یلتسه یا یجادکه باعث ا یستن یرونیب «ینیع یطشرا» یافتن جاینمسئله در ا

آگاهانه  کیپرات یو اجتماع یماد ماندگاردرون یا یدرون هاینیّبلکه موضوع آشکار کردن تع شود،یم خودمتعیّن

طرح م اییهشکل سرما یضرورت الغا محتوا و شکل جایندر ا یگر،است. به عبارت د یهسرما رونده ازفراو 

 است.

 ینا . اگرچهیمدرک کن گروندریسهرا از  «هاینماش یقطعه» یتاهم توانیمیاکنون مخالصه کنیم: 

هستند(،  قییتحق یهانوشتهفقط دست هاآن) نامنظم دارد یآشکارا شکل تر نقد اقتصاد سیاسیروایت قدیمی

کننده اندگردیس یکپرات یدرون یمحتواکه  یهاینیّ انبوه تع مندنظامآشکار شدن  یاست برا یعناصر یحاو

. دیابیدست مآن به  یودفقط تا حد یهسرماهایی که ، تعیّندهندیم یلرا تشک یهاز سرما روندهفرا و

کارگر  یکل طبقه یاسیکنش آگاهانه س یعنیآن،  شکلاست که ضرورت  سرمایهمتن ، در واقع حال این با

 اسییکنش س نیّتع ،ایرخانهکا قوانینبحث در مورد  یقمارکس از طر یدیم،طور که دکند. همانیرا آشکار م
 قواعد یلتحم یبرا ،یافتهسازمانآگاهانه  و یدر قالب کنش جمع ی،ضرور اییانجیعنوان مطبقه کارگر را به

از  شخصم یشکل عنوانبه یعنی ؛کندآشکار می یداریهسرما یدتول ییوهدر ش یکار اجتماع یعمومآگاهانه 

اما عالوه بر  ای.یهشکل سرما یقاز طر یاجتماع یزندگ ــ رو وارونهیناز ا ــ ناخودآگاهاساساً  یسازمانده

 ازیاست که در آن ن یشکل ضرورآن  یزطبقه ن یک عنوانبه یکارگران مزد یکه مبارزه یدیمدر باال د ین،ا
 واقعی بعّیتتوجه از  یناشکه  ،عمومی بیش از پیش بارآور یسوبژکتیویتهبا  یبه کارگران یاجتماع ییهسرما

هم مارکس در فصل پانزد یحدر توض که د. درست استکنمیاست، خود را مطرح  یاسمقبزرگصنعت در قالب 

فراتر  یاجتماع ییهسرما یدبازتول یکنندهیانجیموجه  عنوانبه خود نیّاز تع یطبقات یمبارزه ،یهسرما

 شدنیاجتماع ــآن  ماندگاردرون یماد یمحتوامارکس که  را باید در این موضوع دیدعلت این امر رود. ینم

 یهمان کار قاًیدق ینکند. اما ایرا تا حد مطلق آن آشکار نم ــ یانسان بارآور ییویتهسوبژکت یعموم یو توسعه

ه شکل کند بلکیرا آشکار نم یمتفاوت یمحتوا گروندریسه یعنی ؛دهدیم انجام یسهگروندراست که 

: ماندمی باقی سانیک یشینیپطور بهتحقق  یِانضمام ییوهشد. دهبسط می را از خود آن محتوا یتریچیدهپ
 یهسرما یداز بازتول یشکل عنوانبه یگرکه د یامبارزهاما طبقه.  یک عنوانبه یکارگران مزد یمبارزهیعنی 

 ییوهش عنوانآن، اکنون به یمحتوا غنا و وفور یانعنوان ببه ،یکارگران مزد یاسیشود. کنش سینم نیّتعم
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: ستییانقالب کمون امع جاست تعیّناز این. از شودیم نیّتعم ،رودفراتر می یهرماکه از س یانسان کنشوجود 
جانبه است، و مهه شمصرف نیز و یدکه در تول یغن یتفرد» ییویتهسوبژکت یخیتار یدکه تول یاسیشکل س

 [ 41] .ودشتلقی می شیتفعالخود کامل  یتوسعه بلکهرسد، یبه نظر نمکار  یگرد یزکارش ن ینبنابرا

 گیرینتیجه

 حتوضی یرا برا یدر وحدت خود عناصر هیسرماو  سهیگروندرشده است که  استداللفصل  نیدر ا

 نی. اندکنیفراهم م شود،یم یکارگر انقالب یطبقه یاجتماع برساختکه منجر به  هیسرما یهانیّتع یعلم

 هکباشد  شهیدر اند یاجتماع وجود ایهنیّتع یهمه مشخصوحدت  دیشامل بازتول دیدر واقع با حیتوض

، حال این با. دشویکاال شروع م یعنیشکل آن  نیتربسیطاز  الغایی که ،متضمن آن است هیسرما یضرورت الغا
فراروی رت متمرکز شد که ضرو هیاز سرما ی، بحث بر شکل خاصتربیشکمبود جا برای توضیح  آشکار لیبه دل
 قالب شکل در نیکه ا کندیمقاله استدالل م نیدارد. ا واسطه در خود در بربیبالقوه امر  کیعنوان را به از آن

 نهفته است.، ینیماش نظام ، هماناهیسرما ازکار  یواقع تبعّیت یبالیدهکامالً 

که در ابتدا در  یحیبا توض هیسرمادر  مقیاسصنعت بزرگ ازمارکس  بررسی م،یدیکه د طورنهما

ده است امر باعث ش نیارائه کرده بود، متفاوت است. ا گروندریسه موسوم به اشیقاتیتحق یهانوشتهدست

 دگاهیمارکس از د تیذهن رییتغ بازتاب یحتو ناسازگار  یرا تا حد دگاهیدو د نیا نیاز محقق یاریکه بس
و  آناز  ترنانهیبدب دگاهیبه د یواقع تبعیّتهای شکل بخشییرها یهاتیظرف یبارهدر هیاول یهنانیبخوش
نبه از ج نیمتفاوت از ا یمقاله خوانش نی. ابدانندمرده بر کار زنده کار  یاز حکومت استبداد یگرید یجلوه

ه ب سهیگروندردرست است که شرح مارکس از  ناًیقیکه  یحال مارکس ارائه کرده است. در یرشد فکر

 عیصنا بارآور یهتیویسوبژکت یهانیّتع یمتناقض درباره دگاهیدو د گرنایتفاوت ب نیکرد، ا رییتغ هیسرما

 کندیکز ممتمر یدو تضاد اساساز  یکی رشدرا بر  توضیحدر واقع  ی. در عوض، هر متنستین مقیاسبزرگ

 یانقالب یویتهسوبژکتی ماندگاردرون یهنیآن زم تکوینو  ستا یواقع تبعیّتشکل  نیتردهیچیپ یکه مشخصه

 گیریتکوین و شکل بودنعام وبودن خاص نیب [45]«تضاد مطلق»بر  توضیح ،سرمایه. در سازدبرمیرا 

 تعصن یکارگران مزد تیفرد یماد تنزلبر  دیکأکه مارکس را به ت استتمرکز م بارآور یهتیویسوبژکت

 یرفک وجوه نیتضاد ب تکوینتوجه خود را  گروندریسه ، مارکس دربرعکسدهد. یسوق م مقیاسبزرگ

 یعلم ترشگسبه  گرایشو او را به آشکارکردن  کندیمتمرکز م هیسرما تیتحت حاکم دیتول ندیفرآ یدی و

ل سکه هستند: شک کی ی، دو روتضاد، هر دو حال این بادهد. سوق میآزاد سویه دوکارگر  یسوبژکتیویته
 وعن تیماد ،یخیخاص تار یهافرضشیاز تکامل و بر اساس پ یادر مرحله هاانسانکه در آن  یاشدهگانهیب

 [ 46].کنندیم دیخود را تول
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 خواستن، و )برخالف دانستن طبیعی خودپوی پیوند یک را هوارشئ صرفاً  پیوندِ  این که است بیهوده اما»

 ست.هاآن پیوند محصول این آنند. ذاتی و ناپذیرجدایی افرادْ  سرشت از که کنیم اند( درکهمراه تأمل با که

 آن در هنوز ای کهخودمختاری و بیگانگی دارد. تعلق فرد تکامل از معینی یمرحله به و است تاریخ محصول

 به شان درگیرند،اجتماعی زندگی شرایط آفرینش فرآیند در چنانهم هاآن که دهدمی نشان فقط زیند،می

 [ 47]«بیاغازند. شرایط این دل از را اجتماعی زندگی خود کهآن جای

 ست،ین یو محصول کار اجتماع سوژه نیب صوری یفقط شامل وارونگ تکوین نیا م،یدیکه د طورنهما

رورت ض پیرامون، مارکس حال این باشود.  یم زین یکارگران مزد بارآور تیفرد یماد کردنمثلهبلکه شامل 

 کوینت یِخیتار - یجهان فراینددر  محودر حال  یوجه عنوانبه حتی فقط هاشکلآن  یخیتار ینسب

 [ 44] روشن بود. اشیگزینجایضرورت  ایجاددر  ن،یو بنابرا« کار واقعًا آزاد» تیماد
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 کهنیبرده است و ا یناز کارگر را از ب یبه پرورش نوع خاص یازن ینی،کار ماش یبرا شغلی الزم یبودن مهارت هایتاهمیب

کم و  امر ممکن است ینا هرچند. است یاز دوم «وءاستفادهس»دهنده سواحد نشان یتخصص ینماش یککارگر به  یوابستگ

در  سمقیابزرگ یعصنا یکل یتوجه وضع یچدهد وجود داشته باشد، به هیکه او مورد بحث قرار م یخاص یعدر صنا یشب

. یابدیحقق مت یهتوسعه سرما یخیتار یردر س یجبه تدرتنها  یجهان بارآور ییویتهبه سوبژکت یعموم یشزمان او نبود. گرا

صنعت  یخیتار ی. بدون شک، توسعهرودینم ینشبه از ب یککار  یرویخاص ن هاییژگیو یبرا یمعنا، ضرورت فن ینبه ا

 یشرفت، پحال این باکند. می حفظکار را  یندفرآ هاینیّ( از تع«یضمن»بر تجربه ) یبه تنزل دانش مبتن گرایش، مقیاسبزرگ

تر( محدود اییندهخاص )هرچند به طور فزا یتوسعه یبرا یضرورت فن ینیتاکنون شامل بازآفر دارییهسرما یوناتوماس

ها ینبر ماش ، تسلط کامل«ییستفورد»انباشت به اصطالح  یدر طول چرخه یحت ین،بوده است. بنابرا بارآور یسوبژکتیویته

 یوناتوماس یراخ . تنها با موجیدآیاپراتور ماهر به دست م یک گذاشتناست که با کنار یطوالن نسبتاً اییادگیری یندفرآ یازمندن
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خود را از دست داده اند )اما بدون  یقبل یتمرکز چشمگیریطور بر تجربه به یمبتن یاخاص  یهامهارت یانه،بر را یمبتن

 .Balconi 2002به  بنگرید کار، ینددر فرآ یرتحوالت اخ ینشوند(. در مورد ا یدطور کامل ناپدبه کهینا

[25]. Marx 1976a, p. 615. 

[26]. Marx 1976a, p. 520. 

[27]. Marx 1976a, p. 523. 

[28]. Ibid. 

[29]. Marx 1976a, p. 615. 

[30]. Ibid. 

[31]. Ibid. 

[32]. Marx 1976a, p. 614. 

[33]. Marx 1976a, p. 615. 

[34]. Marx 1976a, p. 617. 

[35]. Ibid. 

 .Bellofiore 1998aی این موضوع بنگرید به برای تأمالتی معنادار درباره [.36]
[37]. Marx 1976a, p. 617. 

[38]. Marx 1976a, p. 618. 

[39]. Marx 1976a, p. 617. 

[40]. Marx 1976a, p. 618. 
اد اما در تض دهند،ی را تشکیل میارزش اضاف یداز تول هایی است که وجهیضرورت «واسطهبا یهاضرورت»قصودم از م [.11]

 هاییهسرماای است که در مقدار آن توسط هر وسیله یشافزا به افزاارزشارزش خود یاز( نواسطهبی ین)بنابرا ینتربا ساده
کنم  یر م، فکرودفراتر میفصل  ینا یگسترهاز  یاساس ینکته ینا یبارهدر شایسته. اگرچه بحث یابدیتجسم م یفرد
 هیژه وبمارکس . کنددرک میرا  یطبقات یو مبارزه یهانباشت سرما ینب مندنظامدهد که مارکس ارتباط یرا نشان م یروش

 یداریهسرما یدولت یرمستقیمغق آن روابط یکند که از طریم تعریف یممستق یاجتماع یرابطه ترینعامرا  یطبقات یمبارزه

 ینمطمئناً به اموضوع  ینکه ا ی. در حالIñigo Carrera 2003, pp. 5-6به بنگرید مورد،  ین. در اکندبارز میخود را 
در متحرک خود یست که محتوانیز ه معنا یناست، به ا یاردیهسرما یدتول درونی یتواقع یک یاست که تضاد طبقات یمعن

آن  یوجود ساده ین،استدالل کرد(. عالوه بر ا Bonefeld 1995مثال،  یبراطور که، )همان یستآن ن یتوسعه سپ
که به  ست،ین یهسرما افزاییبه جز ارزش یاجتماع یزندگ یدهاصل متضاد سازمان یکظهور  یانگرفوراً ب معنای دقیق کلمهبه

 Cleaver 1992بنگرید به  ؛«ییستاتونوممارکسیسم »رویکرد )مانند به اصطالح  یابدینوبه خود در طبقه کارگر تجسم م
رزش ا یددهد که تولینشان م یاجتماع یشکل عنوانبه یطبقات یمبارزه مند. درعوض، مکان نظام(De Angelis 1995و

شکل  یدربارهمارکس  شرح یگر،است. به عبارت د در وحدت آن یکار اجتماع یشدهیگانهحرکت ب گیبالقوه یک یاضاف

 یماعاجت یدحرکت بازتول یجهو در نت - افزاییارزش یندفرآ مشخصکه موضوع  سازدیآشکار م یمبارزه طبقات یاجتماع

 یهاانکار قدرت یبه معنا ین، فصل پنجم. اStarosta 2005 مقایسه کنید با است. یاجتماع یهکل سرما - شدهیگانهب

که کنش  تاس ینا دهدینشان مبحث  ینا چهآن هستند. ی آنانسانکارگران تشخص که نیست  یانسانکننده عمل دگرگون
فراتر  یاسیو هم عمل س یهسرما ییدکنندهبازتول یاسیهم کنش س -داشته باشد  یاکنندهکارگران هر قدرت دگرگون یاسیس

 .باشدده ش یجادعنوان سوژه و نه خارج از آن ابه یهسرما یشدهیگانهباشد که توسط حرکت ب یعزم درون یک یدبا - یهاز سرما
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[42]. Marx 1976a, p. 613. 

 یهایژگیکرده است: تنزل و ییدشده توسط مارکس را تأ ییشناسا یعموم یشگرا ،ماشینی یدتول یراخ یخیتحوالت تار [.13]
وم د تر آن. موردعامابعاد  یدتول یبرا یشوند، همراه با گسترش الزامات آموزش رسمیم یجادخاص که در محل کار ا یدیتول

چی ینماش فبرخال کامپیوتربر  یمبتن یهایاست که اپراتور معاصر فناور یتر و انتزاعیکل نشدا یجادا یالزم برا یازنیشپ
 . Balconi 2002به بنگرید (. کنترل اجرای وظیفه ،«دادنانجام» ی)به جا گیردبه کارمی «یستفورد»

[44]. See Kicillof and Starosta 2007a and 2007b; Iñigo Carrera 2003, pp. 81-2, and 

Müller and Neusüss 1975. 
[45]. Marx 1976a, p. 619. 

 یوهار در ششدن کیاجتماعی شدهیگانهب یهایبه مثابه تجل یهو تمرکز سرما تراکمبه  یشگرا یشامر مستلزم نما ینا [.16]
واحد وجود داشته باشد به حد مطلق  اییهسرما عنوانبه واسطهبی ،جامعه ییهسرماکل که  یاست و زمان یداریهسرما یدتول

 .Marx 1975, p. 780کنید با  یسه. مقارسدمیآن 
[47]. Marx 1976a, p. 619 

با  ،کار یاجتماعسرشت  یآگاهانه یمتنظ یبه گسترش دامنه گرایش، «یاسمقبزرگ یعآالت و صناینماش»در فصل  [.14]

ارزش  یدولشکل از ت ینکه محصول حرکت ا ،کار یاجتماع یمتقس یواسطه خصوصبا یهاتعداد شاخهتکثیر  همخالف ب یشگرا

 یشآن گرا یا ینا یغلبه یبرا یلیاما دل .Marx 1976a, p. 572بنگرید به  .همزیستی دارد، هست یزن ینسب یاضاف

 «یداریهانباشت سرما عامقانون » هاینیّکه او تع جاآن، شودمطرح میمارکس  یبعداً در ارائهموضوع  ینذکر نشده است. ا

ر خود را ب هایتاول در ن یشدهد که چگونه گرایو تمرکز نشان م راکمت یه بهسرما هاییش، گراجاآنکند. در یرا آشکار م

 کند.یم یلدوم تحم یشگرا

[49]. Marx 1976a, pp. 544-5. 

[50]. Iñigo Carrera 2003. 

 یاصل از توسعهح بارآور یسوبژکتیویته یدگرگون باعث انباشت ندیفرآ یازهایمازاد نسبت به ن تیجمع جادیکه ا ییتا جا [.51]

کردن مثله مورد نیتریافراط این وضعیت تر،قیطور دق. بهنیاز به شرط و شروط دارد عبارت نیا،  شودمی اسیمقبزرگصنعت 

 .هاآنآشکار  دی، بلکه عدم بازتولهاآننه صرفاً تنزل  یعنیدهد، یکارگر را نشان م یطبقه بارآور یهایژگیو یماد

[52]. Marx 1976a, p. 929. 

ه که در باال ذکر شد، هر چ هیانباشت سرما یخیتار شیگرامربوط به از فصل  ایقطعهمارکس در  بندیصورتابهامات  [.53]

 تیب مالکسل نیب «در تفاوت وحدت»که او در مورد  سازدیاو آشکار م «یاسیس یهانوشته»به اصطالح  قرائت سرسریباشد، 

 قیشود تا از طریم ترکیبطبقه کارگر  یاسیس یامر در برنامه نیا اوالً،. صراحت داردکامالً  هیسرما یو الغا یبورژواز

ن به صراحت آ یواسطهبی یاقتصاد یکه محتوا ،ستیکمون فستیمانمندرج در  «یاسیس تفوق»انقالبی « تسخیر»

 طبقه کارگر دیبازتول طیشرا بخشی بهکلیت( و یبورژواز یالغا جهی)در نت یدولت تیدر قالب مالک هیتمرکز مطلق سرمابه 

. Marx and Engels 1976, pp. 92-3بنگرید به . ستین یدارهیسرما دیتول یهویش یالغا مستلزم، اما دانجاممی

 قدرت یانقالب ریمارکس تسخ یدهد، براینشان م یستگیبه شا Chattopadhyay 1992, pp. 92-3طور که همان

 یدارهیرماس دیتول یهویش دگرگونی ندیفرآ شروع یبرا یضرور هایشکل ،یاز بورژواز تیهمراه با سلب مالک یاسیس
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مارکس  شود،یم افتیارتدوکس  سمیمارکس یطور کلو به نیکه در لن یافراد بودند. اما، برخالف تصور یانهآزاد بستگیهمبه 

 انیپا و جامعهتوسط  یجمع تصاحبدهنده خود نشان یبه خود»کارگر  یطبقه یاسیکه حکومت س دانستروشنی میبه

 دیتول یوهیش ونبود در یادورهمارکس  یبرا «ایپرولتار یکتاتورید(. »Marx 1992c, P. 93) «ستین هیسرما

تا مرز ها سمبهوی سوراخمهدر ه دیبا هیکه در آن سرما -نیست  یدارهیرسرمایغ یانتقال یجامعه ن،یبنابرا - یدارهیسرما

 (.Ibid) زیرورو شود طبقه کارگر عنوانبهخود  الغای یرو برا نیاز ا و ییرهاخود یبرا کارگران مزدیکامل  یسازآماده

[54]. Marx and Engels 1975a, p. 37. 

[55]. Shortall 1994. 

[56]. Lebowitz 2003. 
[57]. Marx 1993, p. 693. 

[58]. Marx 1976b, p. 1055. 

[59]. Marx 1976a, p. 508. 
 .Iñigo Carrera 2003, ppمقیاس، من رویکرد اثر تر فرایند تولید صنعت بزرگهای فزوندر این واکاوی تعیّن [.61]

 ام.را دنبال کرده 1-37

[61]. Marx 1976a, p. 549. 

[62]. Marx 1993, pp. 692-4. 

[63]. Dunayevskaya 1989, pp. 80-6. 

در  ینیماش نظامبخش ییرها هایتوانمندیکه  ییجا - سهیگروندردر  ینیماش شرح نظام نیتفاوت ارائه ببه  یاو به درست

 دیکأده تکار زن ه برمردی کار سلطه یماد انیب عنوانبهآن  نیّ تعبر  جایی که - هیسرمادر  شرح آنو  -شود ینظر گرفته م

 کهآن به جای دهد،ینسبت م سوژه یبارهمارکس در دگاهید ریی، او به اشتباه آن را به تغحال این با. کنداشاره می -شود می

 و یزیج یاهاندامتشخصی که و  ینیماش نظام یتوسعه بداند که در اثر همان تیمتفاو یتاًفیک یهاتوانمندی آن را شرح

 اند ایجاد شده استیافته یمختلف کارگر جمع
[64]. Marx 1993, p. 699. 

 تقلیل آشکاراشد،  بندیصورت( Braverman 1998ورمن )یبر یکه در اثر اصل ،«ییزداتز مهارت»اصطالح به [.65]

از  یکیبه  ینینظام ماش ازیمورد ن یکارگر جمع بارآور یسوبژکتیویتهتنزل/ گسترش  یسویهدوحرکت  نیا یسویهکی

 لیاز دال یکیکند،  یاشاره م تیاسم یکه تون ورط. همانIñigo Carrera 2003, p. 32 وجوه آن است. بنگرید به

 دیلتو یهابه مهارتبسیار نهفته است که « مهارت»محدود آن از  اریبس فیدر تعر ایسویهکی شرح نیچن در پس یفور

 .Smith 2000, p. 39بنگرید به  کند.یاشاره م ایخانهکار

 یشکل اند،تهافی تشیئی ینیماش نظامکه قبالً در  ،یدیعلم، نه فقط در برابر کارگران  بارآور یهامعنا که قدرت نیبه ا [.66]

 شوندمواجه می یابیگانهقدرت چون هم مظهرش هستند،علم که  یبا توسعه نیز فکریکارگران  ، بلکهرندیگیبه خود م گانهیب

، اشیلمع یدر شکل کل یحت ی،کار فکر یتوسعه نیا یشدههگانیب تیماه ن،یست. عالوه بر اهاآن یکه حاصل کار اجتماع

 هایلاست که شک ریناگز ه،یسرما دیاز بازتول یشکل عنوانبه خود نیّ در تع ی،شود. دانش علمیم انیب ،در روش آن یعنی

 یرونیب ریروابط ناگز عنوانبهرا  هاآنو روابط  واسطه،های بیقیتصد ای خودبنیاد هستندگانی عنوانبهرا  یو اجتماع یعیطب



31 

 

 Iñigo. بهر. ک چنینهم .دیکاررا مراجعه کن گوینیکتاب توسط ا نینکته، به فصل ا نیا تربیش حیتوض ینشان دهد. برا

Carrera 1992 and Starosta 2003. 

[67]. Iñigo Carrera 2003, p. 11. 

[68]. Marx 1993, p. 700, تاکید از من است 

 Marx) یارزش اضاف یها هینظرمارکس در ی فشردهبه نظرات  ژهیدار، به وهیسرما غیرضروری بودندر مورد  [.69]

1989a, p. 499 )سوبژکتیو های، قدرتمقیاسبزرگ صنعتدر  یکارگر جمع یهمکار اسیو مق یدگیچی. پبنگرید 

 ی. تمام کارکردهاکندسترون می کارگر جمعی یدیتول ینظارت بر ارگان ها بارآورریکار غ یحتبرای تجسم دار را هیسرما

و  Marx 1976a, p. 549بنگرید به شود. یم انجام یکارگر جمع یارگان جزئ کیتوسط  تیرینظارت، اجبار و مد

Marx 1991b, pp. 510-1طوربه بیترت نیبه ا ست،ین هیسرماماهیت انگلی دار، اگرچه هیسرما یانگل تی. ماه 

: کندیم انیرا ب یاجتماع یهیسرماخود انباشت  ،شدهگانهیضرورت ب نیکه ا دیشود. و توجه داشته باشیم ملموس یاندهیفزا

. شود هاختصاص داد گستری آنبه خود دتوانیاست که م یابالقوه یارزش اضاف شدنکسر یدهندهنشان دارهیمصرف سرما

ی بارهدر است ینگر یهادگاهید یشالوده ،معنا نیبه ا ایهیدار و شکل سرماهیسرما یانگل تیماه یبارهدر یاتفاقاً، سردرگم

 تربیشمادی  هاییعنی بدون وساطت دگرگونی -شان واسطگیی که در بیانسانهمکاری « پسافوردیستی»های کنونی شکل

 .Negri 1999, pp، و Negri 1992, pp. 65-8به  . بنگریددربردارندی را هیسرما یانفجار رابطهی امکان بالقوه -

156–60. 

[70]. Marx 1991b, p. 199. 

[71]. Marx 1976a, p. 549. 

[72]. Marx 1993, p. 706. 

[73]. Marx 1993, p. 706. 

[74]. Marx 1993, p. 705. 

[75]. Marx 1993, pp. 705-6. 
[76]. Marx 1993, p. 712. 

 یقطعه»که به شدت بر  «یشناخت دارییهسرما» یا «یرمادیکار غ» جدید هاییهنظر یاصل یهااز ضعف یکی [.77]

 ؛Lazzarato 1996 بنگرید به مثال، عنوانبهاز آن متن است.  هاآن ی«گرامرحله»دارند، خوانش  یهتک «هاینماش

Vercellone 2007 ؛Virno 2007 . یفتوص یبرا گروندریسهاز  هاییبخشاز  یسندگانآن نو یگر،عبارت دبه 

 عتصن زینگجاینه تنها  شودیکه گفته م کنندیاستفاده م دارییهمتفاوت از توسعه سرما کیفیتاً  یامرحله یستیفرمال

بدون واسطه  هایهنظر ینآن، ا. بدتر از «یعقل عموم»: عصر کندیم گزینجای یزرا ن یواقع تبعیّتبلکه  ،شودمی یاسمقبزرگ

 اً مشخص ینیعهای شکلرا بر  یسهگروندردر شده و شکل تمام یاساس یشگرا -رو به صورت حدس و گمان  یناز ا -

تنزل و /حرکت متناقض بسط هاآن است که ینا یجهآن را نشان دهند. نت ینف تاکنند یمعاصر اعمال م

طور دهند. همانیجلوه م یتاهمکم یا یرندگیم یدهرا ناد یواقع تبعیّت یِفعل یماد هایاز شکل یناشیافتن ییت/جزیافتنعامیت

 یست،نمقیاس بزرگ عتصن بارآور یسوبژکتیویته هاینیّ تع یانتزاع ضد د،کنیآشکار م «هاینشما یقطعه» چهآن یدیم،که د

ختلف سه شکل م ینب یزو اتفاقاً، تمامند است. اساسیْ نظامشک بی متنِ این  یتست. اهمهاآن ترشخصم یبلکه توسعه
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 یقو تنم یکبررسی  ی. برابر همین منوال است صوری و واقعی تبعیّت ینب یزو تما یهسرماارائه شده در  یواقع تبعیّت

 .Tomba 2007بنگرید به  ،یهسرما یهافصل «یگرایانهمرحله» خوانشِ یهعل

 اجآنرا نشان داده است. او در  ینا سرمایهدر  «یاسمقبزرگ صنعتآالت و ینماش»فصل مارکس در بخش هشتم  [.74]

 خانگیو  ورانهپیشه یعمدرن، صنا تولید کارگاهی، نظام ماشینی یقاز طر ینسب اضافی ارزش یدگونه تولهکه چ کنداظهار می

 عته در صنک پردازدمی کارگران یاجتماع وجود هاینعیّت به زیر و رو کردن نه تنها یهسرما یب،ترت ینکند. به ایم یدرا بازتول

 خانگی یا یکارگاه یدتول کار در یماز طبقه کارگر را که هنوز تحت تقس ییهابخش چنینهماند، بلکه ادغام شده مقیاسبزرگ

 ثماراست ایهشکل ترینیانهوحش یلتحم یقتنها از طر یاجتماع یدتول یندفرآ یراخ یها. شکلکندیمتحول م کنند،یکار م

 یشههم خانگیو صنعت  کارگاهی یدتول بقایکه  کندی، مارکس روشن محال این با. دهندیخود ادامه م یکارگران به بقا

 تصنع تام و تمام یتوسعه همانا یهسرما عام یش. گراتداوم داشته باشد یطوالن یزمان یهااگر دوره یاست، حت یموقت

که  یتا زمان «و منتظر بماند یندبنش» یستکند که طبقه کارگر مجبور نیروشن م کسعالوه، بحث مارهاست. ب یاسمقبزرگ

تر کار را در بارآوری نسبتاً پایین کارْ  یرویاز حد ن یشکه استثمار ب یومرزحد -برسد  حدومرز بقای تولید کارگاهی به پایان

 یهااخهشآن در شود موفق  یکار یانهزکوتاه کردن رو یکه مبارزه برا مادامی کند.مقیاس جبران میبزرگ تعصن مقایسه با

ممانعت از فروش نیروی کار به کمتر از ارزش آن و بنابراین با  باادامه دارد،  کارگاهی یدتول هاآنکه در  به اجرا درآید یدیتول

ما  جایندر ا شود.می یاسمقصنعت بزرگ یتوسعهآالت باعث تشدید داران در رواج ماشینکاهش حدومرز سرمایهمخالفت با 

عه شکل مشخص توس یاست، که اول یانقالب یاستس یانجیم یمترق یاستکه در آن س یمدار اییوهواضح از ش اینمونه

 است. یظهور دوم یبرا یماد هاینیّتع

 یتوسعه یحرکت به سوگسترده  بارآور ییویتهسوبژکت یکحامل  گرچه کارگرانِا، بدیهی است که ین،عالوه بر ا [.79]

ند. به ده یم انجامشده یگانهب یشکل اجتماع عنوانبه یهسرما هایکار را در محدوده ینکنند، اما ایم یانرا ب عمومی یتفرد

 ی«همه جانبه و یغن یتفرد»که نوع  یستن هاآن بارآور یهیویتسوبژکت یماد هایشکل یواسطهبی فعلی ت یگر،عبارت د

 یافتهزلتن بارآور ییویتهبا سوبژکت یکارگران هاآنبه همان اندازه که  .دهدیم یل( را تشکP. 325 ,1993موردبحث مارکس )

 ین. از اندشویم خود ییرتغ یندرآخود دستخوش ف یانقالب یندفرآ یاندهند، بلکه در جر ییررا تغ« جامعه» یدنه تنها با ،هستند

 مشخص یشکل عنوانبه یانسان ییویتهسوبژکت نیّکه تع« از لجن اعصار خالص شوند» یدبا یارگان کارگر جمع هر دورو، 

شناخت  ییوهش یعنی) یکار فکر یدگرگونمستلزم  ینتر، ایقاست. به طور دق کرده یلتحم ینسب یارزش اضاف یداز بازتول

 .دبنگری 66ی شماره یادداشتآن است. به  تعمیم( و ینوع روش علم یا یعلم

[80]. Marx 1993, p. 709. 

[81]. Trotsky 2002, pp. 1-2. 
[82]. Marx 1993, p. 832. 

 یالغا گر،یشده است. به عبارت دیگانهب یسوبژکتیویته یک یانب یدهد که کنش انقالبینشان م چنینهماین امر  [.43]

 یانسان سمتج عنوانبهاست که کارگران  کنشیبلکه  یست،ن متعیّنآزاد و خود اًانتزاع یاسیکنش س یکمحصول  یهسرما

 یاسیکنش س چهآن. Iñigo Carrera 2003 بنگرید به:آن هستند.  انجامبه  مجبور یهحرکت سرما یشدهیگانهب ینقوان
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وان کنش عنخاص آن به نیّ تع کند،یم یزمتما یمبارزه طبقات در یهسرما ییدکنندهبازتول هایشکلرا از  یهاز سرما اروندهفر

ران کارگ ،حال این با. ، جداستیاجتماع یهضرورت سرما تشخص یعنی، خود یشدهیگانهب یتاست که کامالً از ماه یجمع

عنوان افراد که به کنندیکشف م یزرا ن یخیتار یفهوظ یه،از وجود سرما اییوهش عنوانبهخود  نیّ با آگاه شدن از تع یانقالب

 یزندگ ییستسازمان کمون یدتول یقاز طر یهسرما یگزینجای: یرندبه عهده بگ یدبا شدهیگانهحال ب ینکامالً آگاه و در ع

، خود را از هر گونه اشتوسعه یردهد که در مسیرا سازمان م اییگانهب یاسیکنش س یانقالب یبژکتیویتهسو ین. بنابرایاجتماع

 کند.یشده رها میگانهبآثار وجود 

[84]. Marx 1993, p. 325. 

[85]. Marx 1976a, p. 617. 

 کیالسشکل ک»به  یخیاست که از نظر تار انسان بارآور تیاز توسعه فرد یامستلزم درجه یخیتار یهارضفشیآن پ [.46]

 یگروابط وابست یهمه انحاللبر اساس  یعنی، ورپیشهدهقان و  یمنزو یکار فرد و استقالل یآزاددر قالب « مناسب

که  هیسرما یماد یژگی. وMarx 1993, p. 156و  Marx 1976a, p. 927شود. بنگرید به ی پدیدار میشخص

 Marx بنگرید به است. یشدن کار آزاد اما منزویشامل اجتماع قاًیدق ابد،ییبه آن دست م گانهیب یبه شکلصوری  طوربه

1976a, p. 927. 

[87]. Marx 1993, p. 162. 

[88]. Ibid. 
 

 منابع

Balconi 2002: Balconi, Margherita 2002, ‘Tacitness, codification of Technological 

Knowledge and The Organization of Industry’, Research Policy, 31, 3: 357-79. 

Bellofiore 1998a: Bellofiore, Riccardo,1998, Marxian Economics. A Centenary 

Appraisal, Volume I, Essays on Volume III of Capital: Method, Value and 

Money, London: Macmillan. 

Bonefeld 1995: Bonefeld, Werner, ‘Capital as Subject and the Existence of 

Labour’, in Emancipating Marx, Open Marxism 3, London: Pluto Press, 1995 

Boyd, Richard: Boyd, Richard 1979, ‘Metaphor and Theory Change’, in Ortony 

(ed.) 1979. 

Bonefeld, Gunn and Psychopedis (eds.) 1992: Bonefeld, Werner, Richard Gunn, 

and Kosmas Psychopedis (eds.) 1992, ‘Introduction’, in Open Marxism. Volume 

2: Theory and Practice, London: Pluto Press, 1992. 

Braverman 1998: Braverman, Harry 1998, Labor and Monopoly Capital: The 

Degradation of Work in the Twentieth Century, New York: Monthly Review. 



33 

 

Chattopadhyay 1992: Chattopadhyay, Paresh 1992, ‘The Economic Content of 

Socialism. Marx vs. Lenin’, Review of Radical Political Economics, 24, 3/4: 90-

110. 

Cleaver 1992: Cleaver, Harry 1992, ‘The Inversion of Class Perspective in 

Marxian Theory: From Valorisation to Self-Valorisation’, in Bonefeld, Gunn 

and Psychopedis (eds.), Open Marxism. Volume 2: Theory and Practice, 

London: Pluto Press 1992. 

De Angelis 1995: De Angelis, Massimo 1995, ‘Beyond The Technological and 

Social Paradigms: A Political Reading of Abstract Labour as the Substance of 

Value’, Capital and Class, 57: 107-34.  

Dunayevskaya 1989: Dunayevskaya, Raya 1989, Filosofía y Revolución. De 

Hegel a Sartre y de Marx a Mao, Mexico City: Siglo XXI. 

Iñigo Carrera 1992: Iñigo Carrera, Juan 1992, El Conocimiento Dialéctico, 

Buenos Aires: Centro para la Investigación como Crítica Práctica. 

_____ 2003: 2003, El Capital: Razón Histórica, Sujeto Revolucionario y 

Conciencia, Buenos Aires: Ediciones Cooperativas. 

Kicillof and Starosta 2007a and 2007b: Kicillof, Alex and Guido Starosta 2007a, 

‘On Materiality and Social Form: A Political Critique of Rubin’s Value-Form 

Theory’, Historical Materialism, 15, 3: 9-43. 

Lazzarato 1996: Lazzarato, Maurizio 1996, ‘Immaterial Labour’, in Virno, Paolo 

and Michael, Hardt (eds.) 1996, Radical Thought in Italy. A Potential Politics, 

Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Lebowitz 2003: Lebowitz, Michael A. 2003, Beyond Capital. Marx’s Political 

Economy of the Working Class, second edition, Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 

Marramao 1975/6: Marramao, Giacomo 1975/6, ‘Theory of Crisis and the 

Problem of Constitution’, Telos, 26: 143-64. 

Marx 1975: 1975, El Capital. Tomo 1, translated by Pedro Scaron, Mexico City: 

Siglo XXI. 

_____ 1976a: Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 1, translated by Ben 

Fowkes, London: Penguin. 

_____ 1989a: Economic Manuscript of 1861–3, in Marx and Engels 1975-2005, 

Vol. 32, New York: International Publishers. 

_____ 1991b: Capital. A Critique of Political Economy, Volume III, translated by 

David Fernbach, London: Penguin. 



34 

 

_____ 1992b: Ökonomische Manuskripte 1863–1867 in Marx and Engels 1976–, 

II/4, edited by Manfred Müller, Jürgen Jungnickel, Barbara Lietz, Christel 

Sander, and Artur Schnickmann, Berlin/Amsterdam: Dietz 

Verlag/InternationalesInstitut für Sozialgeschichte Amsterdam. 

_____ 1992c: Capital. A Critique of Political Economy, Volume II, translated by 

David Fernbach, London: Penguin. 

_____ 1993: Grundrisse, translated by Martin Nicolaus, London: Penguin Books. 

_____ 1994: Economic Works 1861-64, in Marx and Engels 1975-2005, Vol. 34. 

Marx and Engels 1975a: ‘The Holy Family’ in Marx and Engels 1975-2005, Vol. 

4. 

Marx and Engels 1976: Gesamtausgabe (MEGA2), Berlin: Dietz Verlag. 

Müller and Neusüss 1975: Müller, Wolfgang, and Christel Neusüss 1975, ‘The 

Illusion of State Socialism and the Contradiction between Wage Labor and 

Capital’, Telos, 25: 13-90. 

Negri 1992: Negri, Antonio, 1992, Fin de Siglo, Barcelona: Paidos Iberica/I.C.E-

U.A.B. 

_____1999: ‘De la Transición al Poder Constituyente’ in Negri and Guattari 1999. 

Postone 1993: Postone, Moishe 1993, Time, Labor and Social Domination: a 

Reinterpretation of Marx’s Critical Theory, Cambridge: Cambridge University 

Press.  

Shortall 1994: Shortall, Felton 1994, The Incomplete Marx, Aldershot: Avebury. 

Smith 2000: Smith, Tony 2000, Technology and Capital in the Age of Lean 

Production. A Marxian Critique of the ‘New Economy’, Albany, NY: SUNY 

Press. 

Starosta 2003: Starosta, Guido 2003, ‘Scientific Knowledge and Political Action: 

On the Antinomies of Lukács’ Thought in History and Class Consciousness’, 

Science and Society, 67, 1: 39-67.  

______ 2004: ‘Rethinking Marx’s Mature Social Theory’, Historical Materialism, 

12, 3: 43-52. 

______ 2005: Science as Practical Criticism. An Investigation into Revolutionary 

Subjectivity in Marx’s Critique of Political Economy, unpublished PhD thesis, 

Coventry: Department of Sociology, University of Warwick.  

Tomba 2007: Tomba, Massimiliano 2002. Crisi e critica in Bruno Bauer. Il 

principio di esclusione come fondamento del politico. Naples: Bibliopolis. 



35 

 

Trotsky 2002: Trotsky, Leon 1959 [1932], The History of the Russian Revolution, 

edited by Frederick Wilcox Dupee, New York: Doubleday. 

Vercellone 2007: Vercellone, Carlo 2007, ‘From Formal Subsumption to General 

Intellect: Elements for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive 

Capitalism’, Historical Materialism, 15, 1: 13-36. 

Virno 2007: Virno, Paolo 2007, ‘General Intellect’, Historical Materialism, 15, 3: 

3-8. 


