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 ی عزیمتنقطهی دربارهمسائل روش: 

درآمد  کار ازاز آن سرانجام  سرمایهکتاب های اثری کرد که نویسشروع به نگارش پیش ۱۸۵۷مارکس در اوت 

افراد »کند: اظهار می گروندریسهی نوشتهدست منتشر شد. او در سطرهای آغازینِ گروندریسهعنوان  او ب

 [ ۱].«است ی عزیمتنقطهگمان ــ بی ن افرادعیّتتولید اجتماعاً مبنابراین،  ــتولیدکننده در جامعه 

هایش را بپروراند مطرح کرد: ایده بنا به آن خواهدکه می ایترتیب و توالیی رشته مارکس در همین دفترْ

ی یا بیش، با همه بودن{، کمدلیلِ }عام و انتزاعیآیند{ که به همین های عام انتزاعی }می}نخست{ تعیّن .۱»

 }سپس{ مقوالت ناظر بر .۲های جامعه سازگارند. البته به همان معنای متمایز و دقیقی که در باال آمد. شکل

 [ ۲]«ی بورژوایی...بندی جامعهمفصل

اما به زحمت یک[ 3]یکسانی را همراه با انگلس به اثبات رسانده بود. ی عزیمتنقطهمارکس قبالً نیاز به 

نقد اقتصاد  پیرامونی آن، شروع به کار بر در نتیجهمستقیماً نویس، و کردن نخستین دستسال پس از قلمی 

از آن به بعد، مارکس نه تنها این آغازگاه اخیر نقد [ 4]کرد و کاال را نقطه شروع جدید خود قرار داد. سیاسی

کرد:  ، ضرورت آن را نیز بیانسرمایهی آن در بند آغازین اقتصاد سیاسی را از نو تأیید کرد بلکه هنگام ارائه

 و کاالی“ ی عظیمی از کاالتوده”چون هم، ها حاکم استداری بر آنی تولید سرمایهثروت جوامعی که شیوه»

 [ ۵]«شود.رسد. پس پژوهش ما با واکاوی کاال آغاز میچون شکل عنصری این ثروت به نظر میمنفرد، هم

ی نخست، من در وهله»ش بار دیگر بر ضرورت این نقطه شروع تأکید کرد: امارکس در اواخر زندگی

“. نمتقسیم ک”ها را به هیچ قسم کنم و نباید آنآغاز نمی“ مفهوم ارزش” کنم، بنابراین ازآغاز نمی“ مفاهیم”از

ترین شکل اجتماعی است که محصول کار در آن قالب در جامعه معاصر ارائه کنم، بسیطچه از آن آغاز میآن

 [ 6]«ست.“کاال” و آنشود می

 از هنچآمطرح شد به  گروندریسهبند اول سطور باال از غازگاه را که در آتواند تغییر که می یتنها استدالل

 است. استداللی است که در متن گروندریسه بسط یافته ،ذکر شد توضیح دهد پیرامون نقد اقتصاد سیاسی

 کرد. جوورا جستمانده از آن گذار باقی یردپا بتوانباشد که  جایی دیبا سهیگروندرخود متن  ن،یبنابرا

 رائهارا بازتاب گذار از فرایند پژوهش به فرایند  ی عزیمتنقطهپرداز مارکسیست این تغییر در چندین نظریه

ان اذعان گرپژوهش، برخی از سانبدین [۷]به وجوه متفاوتش تلویحاً اشاره کرد. سرمایهدانند که مارکس در می
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ای دیگر ادعا این، عده بر عالوه[ ۸]مربوط است. ارائهاساسًا به  سرمایهبه  گروندریسه تکوینِ اند که کرده

اند سرانجام برخی از مولفان استدالل کرده[ 9]متعلق است. ارائهدیالکتیکی فقط به روش  ینتکواند که این کرده

[ ۱0]های منتشرشده نقدش از اقتصاد سیاسی را پنهان کند.که مارکس عامدانه کوشید تا روش پژوهش در روایت

جای این است که هر تالشی برای یافتن راهنمای روش پژوهش باید به شده یادی تلویحی خط استداللی نتیجه

 روشِ خودِ  وینتکدر واقع  ی عزیمتنقطهآیا این تغییر در  دانیمنمیمتمرکز باشد. اما  گروندریسهبر  سرمایه

حل این پرسش در تشخیص . در این مورد، راهیا خیر رسدبه کمال خود می سرمایهکه در  استپژوهش 

 نهفته است. تکوینمحتوای مشخص بالفعل آن 

دهد. مارکس در ما را مستقیماً در مقابل معضل دیگری قرار می ی عزیمتنقطهی بازتعریف این مسئله

ت دا مقوالکند که ابتداری به این نحو آغاز میهای اقتصادی سرمایهی خود را از شکلمطالعه گروندریسه

ی گیرد. به این ترتیب، با مشارکت در نقد نظریهشده توسط اقتصاد سیاسی را موضوع خود در نظر می تثبیت

شود،  یبررس دیبا جانیای که در انکته»شود: های ارزش مواجه میبا تعیّن« ی گواهی ساعات کاربرگه»

که شالوده میکن مطرحی ی توهماترا درباره یمالحظات توانیم.. ساعت کار است. یی گواهبرگه رییرپذیتسع

گردش پرودون را به  یهینظر رازی که نیترتا بر ژرف دهدیساعت کار است و به ما اجازه م یی گواهی برگه

 [ ۱۱]«.میفکنینظری ب دهد،یم وندیپ ــ ارزش نییتع یهینظر ــ اشیعموم یهینظر

پاریس مارکس تشخیص  ۱۸۴۴های نوشتهدستی واقعی در توان رویکرد مشابهی را به جستارمایهمی

 داد:

ار کزبان و قوانین آن را پذیرفتیم... درست است که ما مفهوم  و های اقتصاد سیاسی آغاز کردیمما از فرض»

نتاج مالکیت خصوصی استی حرکت ( را از اقتصاد سیاسی در نتیجهشدهزندگی بیگانه) شدهبیگانه

 [ ۱۲]«کردیم.

اال آغاز های کرا با آشکارکردن ایجابی تعیّن پیرامون نقد اقتصاد سیاسیکتاب در مقابل، مارکس 

ی ی برگهنظریه اقتصاد سیاسی، از جمله هایمقوله دلیل وجودیاست که با  شرح و بسطکند. دقیقاً این می

اقتصاد  هاینظریه بسطوشرح ازرسد. به بیان دیگر، نقد اقتصاد سیاسی دیگر گواهی ساعات کار، به اوج می

داند. برعکس، میوجه به تعّین واقعی بر نیاز به ت مقدمآن را  انتقادیْبحث بسطی که وکند، شرحآغاز نمیسیاسی 



4 
 

د کند که مقوالت اقتصاتا جایی دنبال می تکوینشکند و آن را در ا خودِ تعیّن واقعی آغاز میواجهه بنقد از م

شوند. این مسیر جدیدِ استداللی آشکار می های الزمِ ایدئولوژیکِ وجودِ آن تعیّن واقعیْچون شکلسیاسی هم

رسد. مارکس در و کمال می ویژه در روایتِ قطعی فصل نخست در ویراست دوم، به بلوغ، بهسرمایهفقط در 

ان دادن این نشدیالکتیکی گنجیده در آن فصل را با  تکوینکند و های کاال آغاز میکردن تعیّن جا با آشکارآن

ای هستند آگاهیچگونه هر دو اقتصاد سیاسی کالسیک و عامیانه دو شکل ضروری  گیرد کهموضوع نتیجه می

هه مواج روش شناختیتغییر  ی ماهیتِبار دیگر، با مسئله [۱3]شوند.بند می در پرستی کاالوارهبت یبه واسطه که

ی این تغییر برای نخستین بار که نتیجهجااز آنبه بار آورد. وتعدیل جرحهستیم که در شکل استدالل مارکس 

ن را در متن آ تکوینتوانیم مسیر ، ما فقط مینشیندبه بار می پیرامون نقد اقتصاد سیاسیدر کتاب 

 دنبال کنیم. گروندریسه

 بازنمایی یا بازتولید امر مشخص 

دهد که بسیار ما قرار می روی پیششناختی را دگرگون شد، موضوعی روش ی عزیمتنقطهطریق دومی که 

 علمی کنونی کامالًهای پژوهش روش درای که ای، چه رسد به خوانندهتر است. هیچ خوانندهتر و پیچیدهجذاب

ف ی آدولهایی دربارهیادداشتقول ذکرشده در باال از ای از نقلی ویژهتواند به جنبهمتبحر است، نمی

  «کنم...آغاز نمی“ مفاهیم”ی نخست، من از در وهله»توجه باشد: بی واگنر

نه روش رشد اآید، یگواقعیت که ضرورتاً از تعریف مفاهیم یا مقوالت نظری پدید می بازنماییچگونه؟ آیا مگر 

ی توان متمایز کرد: شهود یعنی شناخت غیرعقالنمعرفت علمی نیست؟ امروزه دو شکل اصلی معرفت انسان را می

ورت ها بنا به ضرکند و روابطی را میان آنکه از مفاهیم آغاز می بازنماییواسطه، و برداشت عقالنی یعنی بی

 دریسهگرونپردازیم(. اما مارکس در تر به منطق میسازد )در ادامه بیشبرقرار می منطقساختاری، یعنی نوعی 

کند که نه تنها واجد سرشت عقالنی است بلکه راهی است شکل سومی را در مقابل این دو شکل تعریف می

های پیوستار تعیّنامر مشخص، مشخص است، چرا که »شدن بر بازنمایی به معنای دقیق کلمه: برای چیره

آوردن،  همی بهروست که در اندیشه امر مشخصْ به مثابهست در چندگانگی. از اینپرشمار است، همانا یگانگی

راین ی عزیمت واقعی و بنابهرچند که آن، نقطهعزیمت،  ینقطه مثابهنه بهشود، و ی نتیجه پدیدار میبه مثابه

در راه [ ۱4]( نیز هست.Vorstellungتصوردرآوردن )( و به Anschauungنگریستن ) ی عزیمتنقطه
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ه ب از طریق اندیشیدنهای مجرد شود. در راه دوم، تعیّننخست، تصور تام در تعّین انتزاعی فرّار، گم و محو می

 [ ۱۵]«د.نانجامامر مشخص می بازتولید

به معنای پذیرش امر مشخص  بازنماییدهد. ها را نشان مینام هر روْش خود تفاوت مشخص بین آن

ها را دوباره ارائه کنیم، گویی که آنکنند برای ایناست که خود را به ما ارائه می ینمودهای آن به همان نحو

وانند یا تکنند. این نمودها میشان تحمیل میتابع روابط ضرورتی هستند که خود را از طریق منطق ساختاری

همیده ف تحلیلیآیند یا نمودهایی که فقط از طریق میانجی فرایند واسطه به چشم ما مینمودهایی باشند که بی

های کلی امر نمودهایی را منتزع کند که )کمابیش( بر ویژگی که توانسته است خودِ  ایتحلیلیشوند، فرایند می

نماییآید، ضرورت بازبه دست می تحلیلنظر از میزان جزییاتی که با اما صرف بحث تکیه دارند. مشخص مورد

دیگر در رابطه قرار داده است. نفوذ در با یکاین تحلیل بودگی نمودهایی که شده همیشه منطبق است با برون 

 یگانه است.ببازنمایی  ، بنا به تعریف، با هدفاساسیبودگی برای استخراج ضرورت این برون

ها باید روی ایدهشده در اثر پیشست که مسیر طیا امر مشخص از طریق اندیشه حاکی بازتولیددر مقابل، 

شود. ت واقعی آن پیموده میش، در فعلیّ وین ضرورت امر مشخص، یعنی تعیّنکهمان مسیری باشد که در اثر ت

حرکت  ،سانبدینشود، مطرح سازد. یافته نمی اشواقعی عینکه در  را تواند هیچ نوع ضرورتیحرکت اندیشه نمی

راین، کند متوسل شود. بنابی عزیمت معینی را برقرار میتواند به هیچ ضرورت ساختاری که نقطهنمی اندیشه

 تواند از امر مشخص بالفعل آغاز شود و نه از مفاهیم.این شکل از معرفت فقط می

حال،  نی. با ابه نظر برسد بید ممکن است عجندار رتیمغابا هم که اساساً  یعقالنی اندیشهوجود دو روش 

هنگام  گریبار د کیآشنا بود و  اریبا کار هگل بستوانست صادق باشد که موضوع در خصوص مارکس نمی نیا

هگل در متون خود پیگیرانه دیالکتیک [ ۱6]«.تورق کرده بود»را  علم منطق گریبار د گروندریسهنوشتن 

 ارشاختکه سرا  ییروش بازنماــ و  نامیده بود« ی نظرورزانهاندیشه»اش آن را آلیستیکه او در وارونگی ایده ــ

اما وارونگی  [۱۷].دهدتقابل قرار می، در سازدمتکی می موضوعشبودگی صوری صوری یعنی برون بنیادهایرا بر 

کند. یم ایجادرا  یواقعامر  یْ منطق ضرورتِ  خودِ  آشکارکردنِ ساخت که  اش او را در این نمود متوقفآلیستیایده

 .به بازنمایی واقعیت محکوم شد شاهینظر ،سانبدین
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سیست را پردازهای مارکتوجه اندک نظریه بازتولیدو  بازنماییتقابل بین ، صوری ارجاعات، فراتر از اکنون

ه ب کنند، به خود جلب کرده است.ی آن با روش هگل کار میو رابطه گروندریسهکه روی موضوع روش در 

 شود که گویی این موضوعی است کهمارکس پرورانده است به نحوی ارائه میبودگی روشی که صخا، یطور کل

ت مرتبط موضوعی اسگویی  سانبدیناستفاده متکی است و  و بنابراین منطق مورد بر شکل ضرورت ساختاری

برده  به کار ی مترادفبه عنوان اصطالحات بازتولیدو  بازنماییموارد، رخی در ببا تفاوت میان دو نوع بازنمایی. 

روش خود را در تقابل با بازنمایی مارکس  دهند کهتشخیص می که یکسان ی، حتگرید سویاز  [۱۸] شوند.می

( reproductionگزین بازتولید )( را جایreconstructionبازسازی )ی واژه قرار داد، گرایش دارند که

دیگر بیرونی دارد که متقاباًل نسبت به یکدادن عناصری اشاره  ی بازسازی به پیوندی واژهریشه[ ۱9]کنند.

ماندگار برای برقراری یک رابطه ها فاقد ضرورتی درونبودگی متقابل، آنهستند. بنابراین در این شرایط از برون

ضرورتی  نه از ،برقرار شود تواندمی ساختاریاز طریق ضرورتی برآمده از خود فرایند  فقطهستند. این رابطه فقط 

بازنمایی را نشان  یهاتیمحدودکه این یبرا قاً یدق ــور که هگل خاطرنشان کرد طهمان موضوعش. مده ازآبر

 قی، تصدشدن شناخته یبرادقیقًا ، شدهشناخته یطور کلبه چهآن»موردی باشد که در آن  نیا دیشاــ  دهد

 [ ۲0]«شود.ینم

 ینطقمبازنمایی  غیر از یگریروش د چیه شدنش نهاده ابناز زمان  یاسیروشن است که اقتصاد س ناکنو

رائه را ا امر مشخص بازتولیددر آن مارکس روش تر نقل شد و باالبندی که حال،  نی. با اخته استشناینم

  :شودناشی می بازنمایی منطقی نیاز ا ماًی، مستقکندمی

 و ملت جمعیت، با کنند؛می آغاز زنده تمامیتی یا کل با همواره هفدهم قرن عنوان نمونه، اقتصاددانانبه»

 روابط برخی ،تحلیل طریق از که رسدمی سرانجام به جااین در همیشه کارشان و غیره؛ و های بسیاردولت دولت،

 منفرد وجهِ چند این کههمین اما .کنند پیدا را غیره، و ارزش پول، کار، تقسیم مانند عام، و کنندهانتزاعیِ تعیین

 کار، میتقس مثل کار، سادهآمدند که از امر  دیپد یایاقتصاد {علوم} یهاو منتزع شدند، نظام تیتثب شیب ایکم 

آشکارا  ،یدوم{ راهِ} نی. اکنندیصعود م یها و بازار جهانملت نیب یدولت، مبادله یارزش مبادله، به سو ازها،ین

 [ ۲۱]«درست. یبه لحاظ علم ستیروش
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استفاده اقتصاد سیاسی روش درستی است، در حالی که  روش مورد گویدشود که مارکس میچگونه می

کند، تعریفی که حتی متضاد با خودادراکی خود تعریف می بازتولیدچون گیری آن را همکارهنگام پیامد بههم

 واقعیت است؟  هایبازنماییی هایش به منزلهاقتصاد سیاسی از ماهیت نظریه

نشان  ،های ارزش اضافینظریه، و نیز در سرمایهگفتار به ویراست دوم عالوه بر این، مارکس در پس

ی اقتصاد سیاسی کالسیک جا برای ظهور عنصر اقتصاد سیاسی عامیانه استفاده دهد که چگونه روش موردمی

یاسی بهتکوین تاریخی اقتصاد سکند که تأکید می شناختید روشبر مبنای چنین رویکر چنین اوکند. همباز می

گزین سوی جایبهداری ی تولید سرمایهروی شیوهبا پیشکه مقدر است  سازدمیعنوان شکلی از آگاهی آشکار 

 شود:ی تولید شیوهآن را از دست بدهد تا به توجیهی صرف برای  اشی محتوای علمیهمه خودْ

تضادهای  واقعیکند، پا به پای تکوین که این اقتصاد ایجاد میزیرا تکوین اقتصاد سیاسی و ضد آن»

ی به کنند. فقط هنگامی که اقتصاد سیاسداری حرکت میهای طبقاتی نهفته در تولید سرمایهاجتماعی و تعارض

ها شامل ای بیابد... جدایی عنصری که تصورش از پدیدهشدهی معینی از توسعه برسد و شکل کامالً تثبیتمرحله

ون شود... چاش به وجه خاص اقتصاد سیاسی بدل میهدهد یعنی عنصر عامیانهاست رخ میبازتاب صرف از آن

هنگام شوند که اقتصاد سیاسی به پایان چارچوب خویش به مثابه علم برسد، همچنین آثاری فقط زمانی پدیدار می

 [ ۲۲]«گورستان این علم خواهند بود.

روش نقد  یخیتار که در روش آن نهفته است، نقش یاسیسرنوشت اقتصاد س نیمارکس در تقابل کامل با ا

 برای خود یدر شکل عقالن}دیالکتیک{ : »دیگویو م کندیم فیرا تعر« من یکیالکتیروش د» ،یاسیاقتصاد س

اش از وضعیت انگیز است، زیرا در درک ایجابیی آبروریزی و نفرتآن، مایه پرستگویان اصولسخنو  یبورژواز

یافته نفی این وضعیت و نابودی ناگزیر آن نیز هست؛ زیرا هر شکل تکوین درکمتضمن زمان موجود امور، هم

انتقادی و  ؛ و چون در جوهر خودْکندنیز درک میگذرای آن ی از لحاظ جنبه را در جریان حرکت و بنابراین

 [ ۲3]«دهد چیزی آن را تحت تاثیر قرار دهد.انقالبی است، اجازه نمی

ح مطر کیکالس یاسیاقتصاد س از پی یخیدو مرحله تاری بارهکه مارکس در یاهمان نکته گر،ید یاز سو

دهد که یبه وضوح نشان م ــ کاردویو ر تیبا آثار اسماش ی هفدهم خود تا بالیدگیهای سدهگاهاز آغاز کرد ــ

ناشی  تیواقع نیاز ا [،۲4]از سوی این مکتب، به رغم تصورات روسدولسکی یدارهیسرما مناسبات انگارییعیطب

 .کندیمحدود متر های مشخصشکلمتعاقب به  بازگشتبدون  تحلیلی یخود را به مرحله یرویهکه شود نمی
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است که،  نیتنها پاسخ ممکن ا م،یریگیم دهیانسجام از جانب مارکس را نادکه هرگونه احتمال عدم یهنگام

یم زسنتو  تحلیل یدوگانه ریاز مس امر مشخص( ذهنی دیو بازتول یمنطق ییکه هر دو روش )بازنما یدر حال

 نی. ادهدانجام میهای مشخص متفاوت شکلدر را  گامدو  نیاز اهر یک  یگذرند، هر شکل از دانش علم

امر  ییبازنمامورد،  کیها، در مربوط به آن جیمتفاوت باشند که نتا گریدکی ازقدر آن دیبا مشخص هایشکل

به  دیها باتفاوت آن ن،یباشد. عالوه بر ا شهیدر اند امر مشخص دیبازتول گر،یو در مورد د شهیدر اند مشخص

 یجتماعا توجیه مناسباتو  «قبرستان علم»آن را به  یلاو یخیتار تکوینکه  یباشد که در حال قیعم یقدر

کند. یرا دفن م یاجتماعمناسبات شود که آن یم لبد یآگاه یبه شکل علم یگریکند، دیم لبد یدارهیسرما

از  بلکه، تنیس قیبه عنوان موضوع تحق یمتفاوت یواقع یمحتوا پذیرش ناشی از یْخیتار یرهایدر مس ییواگرا

 .آیدبه تصاحب در می شهیشود که در آن همان محتوا در اندیم یناش یخود شکل

 لا شکر بدون معضل سنتزی سهیگروندرمارکس در آغاز  یشناختواضح است که اظهارات روش نیبنابرا

 ترشیها برا حل کند. برعکس، آن یاسیروش نقد اقتصاد س بودگیخاص یمسئله یراحتکه بتواند به دهدینم

خاص روش  یهااز جنبه دقیق برگردان کیاز  شیب یزیچ ۱۸۵۷ یکنند تا پاسخ. مقدمهیسؤال مطرح م

 ابتدا الهمق نیدر اما  ن،ی. بنابرادنابی بسط یانتقاد یبه شکل ترشیب دیبا شیکه محتوا کنندفراهم نمی یکیالکتید

 نیاد. بر اد میخواه حیتوضرا  شهیدر اند امر مشخص دِ یو بازتول ییبازنما میانشکل در مسئله تفاوت  یبارهدر

ه ب سهیگروندراز  و میداد حیکه در باال توض یگرید یشناختتحول روش ی دودربارهاساس، ما متعاقباً 

 بحث خواهیم کرد. شوند،یم یمنته هیسرماو  سیاسی پیرامون نقد اقتصاد

 [ ۲۵]شناخت علمی هایروش

های اندیشه. هایی هستند با ماهیت ذهنی، به بیان دیگر برساختههم بازنمایی و هم بازتولید امر مشخص برساخته

، این بر کنند. عالوهمیکند هر دو رویکرد با مواجهه با امر مشخص واقعی آغاز که مارکس خاطرنشان میچنان

ه ب شدخالت در تکوینبه امید  انظر را ب های امر مشخص موردشان این است که در اندیشه تعیّنهر دو هدف

بدهند که  ار شت کنشیچنگ آورند، یعنی بر آن تأثیر بگذارند. هر دو رویکرد قصد دارند به چنین کنشی سر

کنند که هیچ محتوای ضروری غیر از آگاه است. به این معنا، از این فرض حرکت می خودطور عینی از علت به

ت بر آن اس گرپژوهشی پذیرند، هیچ ضرورتی که برآمده از سوبژکتیویتهشود نچه در موضوع آن یافته میآن

ند تا از کنوع میکنند. این نیز به معنای آن است که این رویکردها از مواجهه با امر مشخص واقعی شرنتحمیل 
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راتر کند، فاش ارائه میی تعیّن واقعیواسطه در هنگام پژوهش دربارهنمودی که این امر مشخص به شناخت بی

های کنند. در بخشامر مشخص واقعی آغاز می تحلیلِبا  شناختیبروند. به بیان دیگر، هر دو رویکرد روش

 ای که این دو روش علمیهای بنیادیکاویم تا تفاوترا می تری هر شکل از فرایند شناختبعدی با جزییات بیش

 کند توضیح دهیم.را از هم جدا می

 بازنمایی منطقی

متصور ود را خ عینیتبنیادهای  نمای بازنمایی منطقیْ سرشت تحلیلِکنیم که در آن ای آغاز میما از بررسی شیوه

گذارد که یک امر شود که هرگونه امکانی را کنار میدیده میای چون ابژکتیویتهشود. این ابژکتیویته هممی

ر ب ی خود شکلش را حمل کند.واسطهاست درون خویش ضرورتی علّی غیر از نمود بی نمشخص موجود ممک

دیگری برای بیان ماهیت عام علیّت  ممکن راهتر نمودهایش، هیچ تر یا کماین اساس، غیر از نظم و ترتیب بیش

تعیّن  ترینترین و عامواسطه به کشف بسیطکه از امر مشخص بی تحلیلیشود که . نتیجه میداردنوجود 

ترین مفاهیم و بنابراین، ضرورت وجود بسیط [۲6]های تکراری باشد.منوط به تشخیص ویژگیانجامد باید می

که امر عام  یفیک نیتکو مییاگر نگو مقوالت بر حضور تکراری یک ویژگی در امر مشخص اصلی استوار است.

(general( خاص ،)specificو تک )نی (singularرا تع )یامر کل یصرفاً کمّ نیکند با تکو یم نیی 

(universalجز ،)یی (particularو فرد )ی (individualخلط م )نیگفت که ا توانیکم مشود، دست ی 

تر با فرض امر چنین حاکی است که آن دسته از مفاهیم بسیط. این بازنمایی همشوندیداده نم زیدو از هم تم

توانند میها نآیند. بنابراین آنبه دست میهای واقعی غیرتکراری است که عاری از ویژگی صرفاً ذهنی مشخصِ

تر شود بسیطبا آن آغاز می تحلیلمنطبق باشند که از آن چیزی که  واقع موجودیبهبا هیچ امر مشخص 

 باشد.

ی تکرار برای انتزاع آن مفاهیم عام از امر مشخص اصلی کافی پنداشته شود، فرایند باید هنگامی که درجه

شود که ی دوم، بازنمایی امر مشخص به عنوان یک وحدت پدیدار می. در این مرحلهجهت خود را معکوس کند

دیگر قرار ای ضروری با یکی تحلیلی به دست آمده بودند در رابطهدر آن مفاهیم کمابیش عامی که در مرحله

ی متعاقباً با رو ی نخست، پیششده در مرحلهترین عنصر ضروری مشخصی بسیط، بر پایهسانبدینگیرند. می

های عرضی کنار گذاشته شده بودند، یا به عبارت عنوان ویژگیآید که قبالً بههایی به عمل میبازگنجاندن ویژگی

که واکاوی با این تصور آغاز شد که هر امر اما با توجه به این«. کنندههای سادهفرض»دیگر با کنار گذاشتن 
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رود، مفاهیم منبعث از آن ها فراتر میی آنواسطهتصدیق بی عینیتمشخص عاری از ضرورتی علّی است که از 

اط با هم در ارتب ساختاریضرورت ها باید با توسل به توانند این شرط را حفظ کنند. در نتیجه، آنفقط می

فاهیم را در بودگی متقابل این مهنگام برونها بیرونی است و همورتی که به ناگزیر نسبت به آنقرار بگیرند، ضر

ازنمایی که کل پیوند عینی را ب است ساختاریاین ضرورت  منطقْ، سانبدینکند. حفظ می شدهبازنماییوحدت 

درگیر  وابطری مفاهیم و ی همههبودگی دوسویای است بیرونی میان مفاهیم. منطق به برونکند، گویی رابطهمی

جاست ماهیت از این بخشد.گویانه، انسجام میدر این بازنمایی که متکی است بر ماهیتی ضرورتاً همان

 [ ۲۷]ی خود سنتز.گویانههمان

بررسی و  یشد، ضرورتا با این شیوهها ارجاع میتر به آندرست است که اغلب مولفان مارکسیست که پیش

دهند. کنند قرار میها در مقابل این رویکرد، رویکردی را که دیالکتیکی تعریف میآن[ ۲۸]موافق نیستند.پردازش 

کنند که تحلیل باید در این پژوهش دیالکتیکی به خود بگیرد. ندرت صراحتًا شکل خاصی را بیان میاما به

، بین انتزاعات تجربی و [۲9]ممکنو  وجوه ضروری نشود که کلید حل مسئله در تمایز بیاظهار می سانبدین

های دهند که شکلنهفته است. این رهاوردها تشخیص می [3۱]، یا بین انتزاعات عام و متعیّن[30]جوهری

و وجدهند که این جستها معموالً نه راهی را توضیح میتر یافت. اما آنهای مشخصانتزاعی را باید در شکل

تواند برقرار شود. در مواردی که در آن شکل ها میای که بر مبنای آن این تفاوتباید انجام شود، نه شالوده

است  مشترکهای شود که مستلزم تکرار ویژگیچون تحلیلی دیده می، گاهی همیابدمیصراحت تحلیل 

 ایان فرایند تحلیلی را به شیوهگرپژوهشکه سایر یا این[ 3۲]کنند(.تفاوتی با تحلیل بازنمودی نمی سانبدین)

سرانجام، [ 33]یرونی.قاباًل بی کلیتی پیچیده به عناصر بسیط متکنند یعنی به عنوان تجزیهدکارتی توصیف می

ظری تعریف ی ناند که مفاهیم ابتدایی را باید برحسب هدف یا غایت برساختهبرخی نویسندگان استدالل کرده

 [34]بر تکوین علمی مطرح ساخت. مقدم گرپژوهشها را باید با محک و معیار ، آنکرد یا به بیان دیگر

 ها را به فرارویهای تحلیل عاری از ضرورتی هستند که آنشیوه این که این مفاهیم برآمده ازبا توجه به این

عریف ت منطق دیالکتیکیکند که بازنمایی می ها را ضرورتی ساختاریی بین آندهد، رابطهاز خود سوق 

 دیگری نشئت بگیرد تا نظام ساختارمند شود که مفهوم باید منطقاً از مفهومشود. در برخی موارد، اظهار میمی

در موارد دیگر،  [3۵]شود.شود، اگرچه شکل مشخصی که در آن این فرایند بناست رخ دهد به واقع تبیین نمی

، یا در مکشوف ساختن [3۷]، یا در تضاعف مفاهیم انتزاعی[36]هگل منطقاین انشقاق در توافق با شرح و بسط 
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. رویکردهای دیگر منطق دیالکتیکی شودمیبنیان نهاده  [3۸]بخشنتعیّیّن نظیر شرط وجود مقوالت مقوالت متع

رایند گشت به فبطه با کل است که این امر بر بازدادن اجزاء در را دانند که درگیر تالش برای قراررا منطقی می

امر به ماهیت متقابالً بیرونی  (specific( و امر خاص )  generalامر عام )کند که در آن میداللت  سنتز

ی ناگزیر همانا موارد، نتیجه در تمامی[ 39]شوند.فروکاسته می (particular) یی( و امر جزuniversal) یکل

تنیدگی صرفاً ذهنی مفاهیمْ جای تردید ندارد امری است مشخص در اندیشه که ماهیت آن به عنوان پیامد درهم

 [ 40]مند در تقابل با بازتولید است.و در نتیجه شرایط آن به عنوان بازنمایی مفهومی نظام

به  گرایش یهواسطبهمنطقی باید  -دیالکتیکی وینتککنند که های مارکسیستی مطرح میسایر برداشت

 [4۱]ی نظری است،شده توسط هر مقولهاجتماعی که ذاتی شکل اجتماعی ارجاع النعام بخشنتعیّهای کنش

دهند به پیش رانده شود. اما این رویکردها توضیح نمی [4۲]نقصان عملی هر شکل به دست آمده یواسطهبهیا 

سویی این  کنند. ازکنند حل میمفهومی ایجاد می تکوین ها در انسجام بالفعلِ که این رویه را که چگونه شکافی

ای که دهد و از سوی دیگری رشتهپاسخ می ساختاریکند که به ضرورت ای میکردن رشتهامر داللت بر دنبال

 [ 43]کند.واقعی را دنبال می حرکت خود امر مشخصِ 

متکی بر منطق دیالکتیکی ماهیتی  هایتکوینکنند که ی این ادعا خلق میای را براها زمینهاین ایده

قادرند  و شوندکه به قصد ساختاربندی منطق دیالکتیکی انجام می هاتکویناما همین [ 44]گویانه ندارند.همان

اً مستلزم اند که چنین منطقی ضرورتانسجام را به بازنمایی امر مشخص به مثابه وحدت اضداد بدهند، نتیجه گرفته

این یک واقعیت پیشامدی [ 4۵]تعریف شوند.و بسیط  بالواسطه هایایجابها به مثابه آن است که هر یک از آن

ل ضرورتی عنوان حامگاه باید بهشد، آنبرخوردار می نیست. اگر هر قطب از ظرفیت ایجاب از طریق خودسلبی

. در این مورد، باید پذیرفت که اشتدیوام یجُنبخودتحققش آن را مستقل از ضدش به شد که شناسایی می

الوه ع ائد خواهد بود.ز بازنمایی کند ای بین اضدادبه عنوان رابطهرا که کل حرکت  ساختاری ضرورتگنجاندن 

رایند ، فگیردمیطریق خودسلبی در تضاد قرار از جا که این حرکت منطقی با حرکت واقعی ایجاب آن بر این، از

 یحرکت واقعتمام روابط مفهومی که  یگویانهدهد. سرشت بیرونی و همانانسجام سوق می شناخت را به عدم

 [ 46]است.امر  ایناز ناشی  در تحلیل نهاییْ  ،دنکنبازنمایی می یکیالکتیمنطق د قیاز طر ،یینها لیرا، در تحل

، آدام مثالًشود. یچگونه ظاهر م یاسیاقتصاد س ی عزیمتنقطهروش در همان  نیکه کاربرد ا مینیحال بب

ترین تعیّن بر مبنای بسیط یاجتماع یزندگ یدهسازمانی را درباره اشهینظر تا کندیاز آن استفاده م تیاسم



12 
 

 نسانا عتیخاص در طب شیگرا کی»از  «شودمیکار  میتقس موجبکه  یاصل»که  کندی. او استدالل مبپروراند

اهده مشاین که کشف آن در  «گیرد...سرچشمه می گرید زیچ ه ازایب زیچ کیو مبادله  تهاتر، یعنی معاوضه

 [ 4۷]«شود.ینم دیده واناتیحبین است و عمول ها مانسان یهمه مبادله در میان»که  نهفته است

 کندیکه حکم معیّن کلی را بریزد ت نیای شالوده دیبا تیکه اسم شودیظاهر م یزمان لیشکل تحل نیهم

و  گر،ید یاز کاال یریعنوان مقادبلکه به شود،ینم گرجلوهاین عنوان  به ماً یمستق پذیرارزش مبادله کارِ  یمحتوا

ی مبادلهکه  شودیم صهادعا خال نیبه ا بنیاد نظر اوکل [ ۱-4۷].شودیم انیب متیعنوان قتر، بهطور مشخصبه

 پذیر آن را با مقادیری از کاالیتر است که ارزش مبادلهبنابراین طبیعی»و  شودیمشاهده م «اغلب» کاال با کاال

ا پول ب اغلبخاص  یهر کاال»، هنگامهمکه  ی، در حال«تواند بخردبا مقادیر کاری که می و نه ،دیگر بسنجیم

 [ 4۸]«تا با هر کاالی دیگر. شودیمبادله م

دهد تا یاجازه م لیتحل یهویش نیبه ا نمود ترینواسطهبی تکرارکه چگونه  میتوجه کنبه این موضوع گذرا 

در عبارات زیر در است که هگل  یزیهمان چ نیارائه دهد. ا یواقع عام نیّآن را به شکل معکوس به عنوان تع

 :نظر داشت

 کامالً  گمانهایش بر آن متکی است، پدیده بیشود و تعیّنرویه بنیاد از پدیده مشتق میجا که در این از آن»

اصول و مفاهیم اولیه  یمنزلهیابد... شرح با بنیادهایی بهش جریان میو با بادی مساعد از جانب بنیاد راحتیبه 

خواهد در چنین علومی رسوخ کند که در میان زمین و آسمان ول هستند... بنابراین کسی که می شودمی آغاز

واسته از آن خشود زیرا از آن خواسته می ،باید ذهنش را با چنین بنیادهایی پر کند، کاری ناخوشایند برای خرد

 [ 49]«.ردیمعتبر بگ یارا همچون شالوده ادیبنیب یزیچ شودیم

واسطه به محتوای تعیّن ی طریقی که بازنمایی منطقی در را برای وارونگی نمودهای بیدقیقًا به واسطه

ا به عنوان اش رگرایانهشکل توجیه تارساند به اتمام میعلم گشاید، اقتصاد سیاسی نقش خود را به عنوان می

 کند.اقتصادی عامیانه ایجاد 

های فرض کنارگذاشتنمر مشخص از طریق هم آدام اسمیت و هم دیوید ریکاردو برای بازگشت به ا

ذار انگار از توصیف خود از گشناسی طبیعترا در قالبی به لحاظ زیباییای انهگری به ویژه روشنکننده، نمونهساده

« سرمایه»گزینی این فرض که دهند. این گذار به جایارائه می« انباشت موجودی»به « وضعیت اولیه و خام»از 

تمام وسایل ضروری برای کشتن سگ آبی و گوزن ممکن است »تر که گرایانهارد، با فرضی واقعبه کار تعلق د
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ی فراهم ی دیگرها را ممکن است طبقهشده برای کشتن آن به یک طبقه از افراد تعلق داشته باشد و کار انجام

 [ ۵0]شود.، فروکاسته می«آورد

 «گروندریسه»به « سرمایه»بازتولید دیالکتیکی: از 

ی واسطههبازنمایی انتزاعی امر مشخص ب نهایی تحلیل مبتنی بر برساختی نتیجه گروندریسهمارکس قبل از 

ار یا ، جاندهااصطالح عرضی بهاز پی انتزاع همه، سانبدین»نشان داده بود: هایش را کنارنهادن اجباری ویژگی

یار عنوان جوهر در اختبه را ما مقوالت منطقی حق داریم بگوییم که در انتزاع نهاییْ  ،ها یا اشیاءجان، انسانبی

 [ ۵۱]«داریم.

چون هم این وارونگیبه مدد نشان داده بود؛ منطق را  بازنمایی هر نوعتر وارونگی ذاتی در مارکس حتی قبل

 وبودن حرکت بی نمود بادر آن امر مشخص و اندازد شود که امر مشخص را به حرکت میضرورتی آشکار می

قانیت حآید. مارکس در ابتدا خود را به این محدود کرده بود تا به تصور در میخودجنبی  در تواناییعدمبنابراین 

وع بودگی موضسرشتی عام را با ضرورتی که منطبق با خاصبرخوردار از  ساختاریگزینی یک ضرورت جای

که  یاما بعدها در پروراندن روشی علم[ ۵۲]«موضوع خاص. منطق خاصِ »مشخص آن است به اثبات برساند: 

ن چیره شود پیشرفت کرد و روش شدر مقابل ضرورت واقعی موضوع ساختاریبودگی ضرورت قادر باشد بر برون

خواهیم آن را مشخص تا چه حد مینظر از این که بودگی ذاتی خود منطق است، صرفبرونساخت که این 

ها کامالً انسان و طبیعت است، ذات آن ینظرورزانه ایاندیشه ارزشذهن است،  پول رایجمنطق »کنیم: 

بنابراین  و ،شدهبیگانهغیرواقعی و است  ایاندیشهاین رو و از  واقعی یهابودگیی متعیّناعتنا به همهبی

 [ ۵3].«انتزاعیی : اندیشهمنتزع از طبیعت و انسان واقعیای است اندیشه

راه را برای شکلی از  گروندریسهی روش در برسد که مارکس در همان متن درباره به نظرممکن است 

انتزاعات  نیترعام ب،یترتنیبد»وجو برای ویژگی تکرارشونده است: جستهمانا  کند که هادی آنْتحلیل باز می

همگان  یهدیبه د زیچ کی ارگانْیجا که در بسآن شوند؛یم داریپد مشخصتکوین ممکن امر  نیتریفقط در غن

 [ ۵4]«.ستدیایبازم د،یدرآ شهیخاص به اند یفقط در شکل کهنیعام{ از ا زیگاه است که }آن چ. آندیآیمشترک م

ی نوبهدهد انتزاع آن اندیشیده شود. بهمی کالم این قطعه شرط وجود کلی امر مشخص است که اجازهاما لب

قیقًا ترین شکل اندیشه است. با این همه، دواسطهکند، بیای که از تحلیل متکی بر تکرار آغاز میخود، بازنمایی
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کلی  های. مثالً، آزادی و برابری هنگامی که به شکلتواند از نمودهای خود تکرار فراتر رودبه همین دلیل نمی

ت انتزاعی تصور شوند. اما مقوالت انتزاعی عنوان مقوالتوانند بهشوند، فقط میبدل می مناسبات اجتماعی عمومی

 نکیا»گویند: شان نمیی محتوای خود یا به عبارت دیگر ضرورترغم این حضور تکرارشونده چیزی دربارهبه

 یاقتصاد مناسبات که کندیم ... اثباتما  یزمانه دروپیکریو ب رانهیاقتصادِ و {علم} نیترتازه بارتمالل استدالل

 یابربر انِیهمه جا ب یمناسبات اقتصاد نیا ن،یو بنابرا کنندیرا بیان م یسانکیواحد و  یجا تعیّنات سادههمه

اقتصاددانان[ آن را به  ینکته از سو نیبر ا یهستند؛ ]پافشار یامبادله یهاارزش یساده یمبادله یِ و آزاد

 [ ۵۵].«کودکانه فروکاسته است یانتزاع

شناسی مارکس را است. اما اظهارنظر روش گروندریسههدف خاص این مقاله توجه به موضوع روش در 

هایی که در جهاِن کالبدشناسی انسان، کلید کالبدشناسی میمون است. داللت»در خود این کتاب به یاد آورید: 

تمامی درک شوند که این توانند بهتر وجود دارند، فقط زمانی میمراتب عالیحیوانات نسبت به یپائینْ مرتبه

 [ ۵6]«شده باشند. ترْ خود شناختهعالی مراتبِ 

با  سهگروندریی روش دیالکتیکی موضوع مشخص تحقیق خود را دربارهما ، ، برخالف نظر مفامسانبدین

 [ ۵۷]کنیم.کند آغاز میکسب می سرمایهای که این روش در شکل کاماًل تکامل یافته

که در شود. اما به جای اینل مرتبط با روش دیالکتیکی با مواجهه با امر مشخص متعیّن آغاز میتحلی

کند تا از ، این تحلیل تالش میشودیتکرار م شانیدر نمودها زیچه چ مینیتا ببموارد دیگری باشیم وجوی جست

اش شکل امر مشخص اصلی )و بنابراین متعیّن( را به خود واسطهیابی بیخودتحققپرده بردارد که  یضرورت

وجو کند تکند تا ضرورتی را جستحلیل دیالکتیکی در امر مشخص واقعی رسوخ میگرفته است. به بیان دیگر، 

 یگبحث به آنچه در قامت بالقوهکردِن ضرورت مورد میبا تقس این تحلیل چه هست باشد.شود آنکه باعث می

تحلیل محتوای ضرورت  سانبدین. دیآیامر نائل م نیآن به ا یافتهیتحقق  شیشاپیپ جیمحض دربر دارد و نتا

هنگامی که [ ۵۸]کند.رو، وجود مشخص( جدا میاش )و از اینیافتهرو وجود انتزاعی( را از شکل تحقق)و از این

پیش  تریبسیطی هرچه بالقوه گام به سمت کشف ضرورت به گاماین گام نخست برداشته شد، این فرایند باید 

ورتش محتوی ضرمحتوای ضرورت تازه کشف شده به عنوان شکل مشخصی که در آن  پذیرشبرود. این کار با 

شده در تعیّن  شکل انتزاعی آشکار پذیرششود. به بیان دیگر، تحلیل با به نوبه خود تحقق یافته است انجام می

 رود.شکلی مشخص پیش میعنوان خود به
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ی اجتماعی اکند که چگونه تحلیل با مواجهه با تعیّن خاص کاال به عنوان رابطهروشن می سرمایهمارکس در 

کند. او ای ارائه میمبادلهشود و در آن این تعیّن خود را تحت شکل ارزش تحت شکلی مشخص آغاز می

رسد که این شکل مشخص قادر باشد درون به نظر ناممکن میی نخست کند که چگونه در وهلهخاطرنشان می

عنوان رابطه ای بهی ارزش مبادلهواسطهاما این نمود بی [۵9]اش حمل کند.خود محتوایی متفاوت با نمود بیرونی

ی کمّی برابری ی ضرورت وجود رابطهشود. با طرح پرسش دربارهتجزیه می واکاویکمّی انتزاعی به محض 

واسطه متضمن وجود محتوایی بی یهای مصرفکه این ارزش شودمیهای مصرفی متفاوت، روشن زشمیان ار

وجو برای یافتن ویژگی تکراری موضوع اصلی است جستجا چه در اینکنیم که آنمشترک هستند. اشاره می

نحو هتفاوت بدهد هر یک از این دو ارزش مصرفی کیفیتًا مای است که اجازه مینیست بلکه کشف سرچشمه

که باید ای ایجاد شود بلای مبادلهتواند از رابطهدیگر را بگیرند. بنابراین، چنین محتوایی نمیجای یک یکسانی

یابد تا شکل تحلیل با رویارویی با جوهر مشترک متبلورشده در کاال ادامه می[ 60]درون آن تجلی یابد.

گی محضی که هنوز باید متحقق شود، یعنی همین کنش قادر وهی بالقاش را از ضرورت آن به مثابهیافتهتحقق

گی کنش بارآور انسان یعنی کار به مثابه تحلیل به بالقوه ا کند. در این مقطع،، جدمشترکبه ایجاد جوهری 

ام دیگری کند که گگی را فقط هنگامی کشف میپردازد. با این همه، این بالقوهپذیری کاال میی مبادلهسرچشمه

کند کند. این به معنای آن است که تحلیل کشف میهای مشخص تحقق آن منتزع میدارد و کار را از شکلبرمی

پیرایه بی ایانسانی... لخته انتزاعیکار »ترین محتوا را به شرح زیر در بردارد: که ضرورت ارزش تا کنون بسیط

 [ 6۱]«شدن آن.شده بدون توجه به شکل صرفصرفمتمایز انسانی، یعنی نیروی کار انسانی از کار نا

ای کشف کرده یافتهعنوان عمل تحققجا متوقف شود. تحلیل کار انتزاعی را بهتواند در ایناما تحلیل نمی

ه بگی است که تحقق یافته است، کند. اما مادامی که کار مجرد خود یک بالقوهاست که به کاال ارزش اعطا می

ه ، تحلیل باید بسانبدیناش. نگری کمّیهاست به جز دقیقاً یکسانی کیفیترسد عاری از همهمی نظر

کند و آن را در ماهیت مادی کار انتزاعی انتزاعی بپردازد که کاالها را تولید می وجوی محتوای ضرورت کارجست

شدن رفدیده بگیریم، چیزی نیست جز صفعالیت بارآور، اگر شکل خاص آن یعنی سرشت مفید کار را نا»یابد: می

  [6۲]«شدن بارآور مغز، پی و عضالت انسان...صرفنیروی کار انسانی... 

سان به شرط زندگی انشدن مادی بدن انسان، اینک تحلیل باید به پرسش زیر پاسخ دهد: چگونه این صرف

ن مادیت با جداکردن ای سانبدینحلیل کننده باشد؟ تبودگی اجتماعی کاال تعیینبرای خاصتواند میطور عام، 
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وساز اجتماعی ادامه عنوان ارگان فعال فرایند سوختشدن فردی نیروی کار از ضرورت آن به ی صرفبه منزله

عنوان محتوای کیفی خاصش واجد راهی است شدن مادی بهکند که این صرفیابد. متعاقباً تحلیل کشف میمی

 شدنطور کلی صرفگیرد. این بهخود را در سازمان کار اجتماعی نادیده می مشارکت آنْ که در آن فرد حاملِ 

ی شود و تحقق مشخص آن به تمامی تحت کنترل ارادهبارآور جسمانیت انسان است که برای دیگران انجام می

چگونه  که کنداش کنترل میی فردیی ارادهی کاال به واسطهدهند. تولیدکنندهافرادی است که آن را انجام می

های او، رها از وابستگی شخصی، اعمال قابلیت سانبدینچیز را برای اعضای دیگر جامعه تولید کند. و چه

اش از سازمان کاری که توسط دیگر هنگام آگاهیکند. اما هماش را برای انجام کار اجتماعی کنترل میفردی

ای وجود ندارد، و نیز هیچ فردی بیگانه یشود. هیچ ارادهشود کنار گذاشته میتولیدکنندگان منفرد کاال انجام می

شده در تولید کاالها را سازمان بدهد. کاری که کاالها را شدن نیروی کار فردی اعمال ی جمعی، که صرفاراده

شود: طور خصوصی توسط تولیدکنندگان متقابالً مستقل انجام میکار اجتماعی است که به سانبدینکند تولید می

ی انواع متفاوت کار، که هر نوع دیگر کاال شود، به مثابه نتیجهد با توجه به یکتوانفقط چنین محصوالتی می»

 [ 63]«شود.طور مستقل و به حساب اشخاص خصوصی انجام میبه

محقق  یابد کهینم انیپااین دلیل دهد به یم شهیاند از طریق امر مشخص دیخود را به بازتول یکه جا یلیتحل

کند.  دیتر تولیانتزاع یحت یشونده را متوقف کند تا مفهوم تکرار یهایژگیو ییشناسا ردیگیم میخودسرانه تصم

یشده، آشکار م کشف راً یاخ یضرورت محتوا یجووهنگام جست رسد کهبه این دلیل به پایان میدر عوض، 

ته تواند یافاش میمشخص ضروریآن محتوا در شکل  مالزمیافتگی خودتحققتنها با  ضرورتاین که  شود

 زشار یکاال دارا میکشف کن تا اجازه داده استبه ما  لی. تحلمیکاال برگرد ارزش یحتوای مبه نمونه. شود

در آن انجام شده و مستقل  یطور خصوصبهالزم که  ی اجتماعاً کار انتزاع رایزاست  یریپذمبادله یژگیو یعنی

تحقق این است که  طور نی: چرا ادهدیقرار م یگریدر برابر سؤال د ماًیما را مستق نیاست. ا افتهی مادیت

را ارزش  یاجتماع یژگیبه محصول آن و یطور کلکار انسان به یروین یماد کردنِ صرف و مستقلِ یخصوص

 [ 64].ستیسوال ن نیبه ا ییگوخقادر به پاس لیحال، تحل نیبا ا بخشد؟یم

به نظر  لیاست، حد تحل دهینقطه رس نیکه چگونه به ا میکن یمارکس را بررس یارائه یواقع، اگر نحوه در

ضرورت محتوا بود.  یشامل جستجوتحلیل  نقطه نیاست. تا ابرآورده  سرآن  مندیحالتدر  رییرسد که از تغیم

 کی بودگیبرونبه  فوذقادر به ن ییکه گو کندیم ارائه یارا به گونه تحلیلگام خود  نیبرعکس، مارکس در آخر
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 به نظر گر،یعبارت د. بهستیو مستقل ن یمحصول کار خصوصاین که محتوا  یعنی، نیست تکرارشونده یژگیو

 .بپذیردرا  ییروش بازنمانمای مندی سرشتحالت دیبا لیرسد که تحلیم

ق تحق یکه تنها با همراه شودمیمطرح ما  یرو شیپ یاضرورت ارزش به گونه مرتبط باپرسش  اکنون

به آن پاسخ  توانیدر کاال کشف کرده است، م ماندگاردرون تیّفعل کیبه عنوان  لیکه تحل یخاص گیبالقوه

ل و مستق یخصوص یاوهیشکه به  اً الزماجتماعانتزاعی کار  یافتن تیماد یواسطهکاال که به یریپذداد. مبادله

 حیتوض آن تحققرا با  شضرورت دیکه با گیرددر قالب محتوایی در مقابل ما قرار می ،شودوضع می شودیانجام م

ارزش  یمنزلهبه بیان آن یضرور مشخصحرکت ارزش را در شکل  دیبا بسط موضوعوشرحرو،  نیدهد. از ا

 [ 6۵]دنبال کند. ایمبادله

پرسد یخود م یبه نوبه کیکند و از هر یرا آشکار م ایمبادله یرابطه هایشکل یدر پ یمارکس پ نیبنابرا

کند ت نمیدالل تریبسیط شکل بر بسطوشرح نیکه ا میکند. توجه داشته باشیآشکار م جیرا به تدر ییچه محتوا

است.  یدوم جودگواه بر ضرورت و ی. در عوض، آشکار شدن ضرورت اولکندی ایجاد ترمشخص که شکل

ارزش  مشخصدر شکل  آشکارساختن یضرورت ارزش را برا بسطوشرح توانیکه از آن م یی عزیمتنقطه

کل راز شکل »متفاوت:  یدو کاال نیب ایمبادله یرابطه یعنیاست،  یدوم انیب ترینبسیطدنبال کرد،  ایمبادله

 [ 66]«همین شکل است. لیتحلمشکل واقعی ما  ،نیبنابرانهفته است.  بسیطشکل  نیارزش در ا

یافته در ترین شکل، روشن است که ارزش کاال یعنی کار انتزاعی اجتماعاً الزم مادیتبسیطتر در این پیش

ًا از دهد. عالوه بر این، ضرورتای کاماًل نسبی بروز نمیآن در شکلی خصوصی و مستقل، فقط خود را به شیوه

بیش از هر چیز، این  [6۷]کند.ارز آن عمل میچون همکه هم یابدبروز می طریق ارزش مصرفی کاالی دیگری

همان  ایْاش به مثابه ارزش مبادلهشدن محتوای ارزشی کاال در شکل ضروری نخستین گام در فرایند آشکار

 ند:برداری شده بودتر توسط تحلیل پردهکند که پیشهایی را آشکار میتعیّن

کتانی نیز  یا نشان داده بود، خود پارچهتر به ممان از ارزش کاال پیشچه را که تحلیلبینیم آنبنابراین، می»

ز افکار ی کتانی اکند. فقط پارچهگیرد، تکرار میــ قرار می کت که در ارتباط با کاالی دیگری ــبه محض آن

 سرشت تجریدیکه کار در دارد. برای بیان این، پرده برمیییخود به تنها زبانی که آشناست یعنی زبان کاال

ست، از آید یعنی ارزش اشمار میکت تا جایی که با من یکسان بهگوید ست، میی ارزش اوآفرینندهاش انسانی

 [ 6۸]«که خود من.همان کاری تشکیل شده است 
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کشف کرده  تری آن چیزی است که تحلیل پیشرسد که گویی کل موضوع اصلی ارائهبه نظر می سانبدین

ماندگار رونیعنی با بازتولید حرکت د« زبان کاالیی»یم که ما با تصاحب کندرنگ کشف میاست. با این همه ما بی

نخست،  یشوند. در وهلههایی که تحلیل قادر نبود کشف کند، اکنون مشهود میکاال در اندیشه، برخی تعیّن

ن نتیجه ایبنابر»کند که تکوین آن باید در اندیشه دنبال شود: واقعی تصریح می موضوععنوان کاال خود را به

که تکوین شکل هنگام شکل بسیط ارزش محصول کار است و هم اینشود که شکل بسیط ارزش کاال هممی

 [ 69]«کاالیی منطبق است با تکوین شکل ارزشی.

که اندیشه شروع به آن شرح دهد. به محض آن ی عزیمتنقطهتحلیل نتوانست ضرورت کاال را به عنوان 

ی دوم، مرحله این کند. درکند موضوع فرق میاش با کاالی دیگر میی اجتماعیرابطهحرکت کاال در بازتولید 

 دهد که درهای مشخص شکل خاصی نشان میضروری برای کشف تعیّن ی عزیمتنقطهعنوان کاال خود را به

مسیر  بازتاب جانیابد. شرح در ایداری سازمان میی تولید سرمایهوساز اجتماعی در شیوهآن مادیت فرایند سوخت

 دارد که با مسیر هر تحلیلی بیگانه است.که در مسیری گام برمی استبالفعل پژوهش 

ت کند که بنا به آن مادیرود و ضرورتی را آشکار میپژوهش به پیش میدر این بازتولید ذهنی امر مشخص، 

هنگام آشکار هم [۷0]شود.پدیدار میای ی مبادلهارزش کاال در همین شکل رابطهدر شده عام کار بازنمایی

شده توسط ارزشْ شکل غیرمستقیمی است که کند که غیاب ظاهری هر نوع وحدتی در مادیت کار بازنماییمی

کند که این وحدت نیاز دارد متعاقباً، روشن می [۷۱]یابد.در آن وحدت عام فرایند مادی کار اجتماعی تحقق می

ا، حرکت خود کااله نهمی سازمانش، به بیان دیگر در اند آن را در همین حرکتتوست یابد که میای دبه جلوه

هر نوع شکل مشخص محصول کار اجتماعی به  ای، مادیت جسمانیی مبادلهدر واقع، در رابطه [۷۲]کند. سنتز

 رشود. این امر آشکاعنوان بیان سنتزی وحدت غیرمستقیم کار اجتماعی بدل میارز عام بهشکل مشخص هم

 شدنِ رفعام کار انسانی یعنی صَ ی مادیتداری بر پایهطور مشخص در سرمایهسازد که وحدت کار اجتماعی بهمی

 شود:بارآور بسیط بدن انسان برقرار می

شود... به ای اجتماعی تمامی انواع کار انسانی تلقی میی کتانْی تجسد مشهود و حالت شفیرهکالبد پارچه»

های عنوان کاری که از تمامی شکلیافته در ارزش کاالها فقط در وجه منفی آن یعنی بهعینیتاین ترتیب، کار 

ی طرز بارزشود. بلکه ماهیت مثبت آن نیز بهنمی بازنمایییافته های مفید کار بالفعل انتزاعمشخص و ویژگی
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عل به سرشت مشترک کار ی انواع کار بالفکه شکل عام ارزش همانا تحویل همهشود، و آن اینمتجلی می

 [ ۷3]«نیروی کار انسانی است. شدنِ انسانی به طور عام یعنی صرف

هایی که تعیّن تنها با کشفخود نه  ییافتهتحققشکل توانیم ببینیم که بازتولید ضرورت کاال در اکنون می

که اگر  کندیرا آشکار م یبالفعل یهنگام نمودهابلکه همکند ها ناتوان بود پیشرفت میتحلیل از توضیح آن

شده در . در فرایند تحلیل، وحدت کار اجتماعی بیانکردیم ریدر آن نمودها گ شدیپژوهش در آن مرحله قطع م

کل محتوای مادی در  غیابرسد که توسط می به نظرچون چیزی ی نخست همی کاال در وهلهتوانایی مبادله

در  ود.شی دوم، تحلیل به نحو ناگزیری با این مادیت مواجه میکار انتزاعی تعیین شده است. فقط در مرحله

شود که آید، روشن مین وحدت غیرمستقیم کار اجتماعی به دست میشکل ارزشی که با تعیّ تکوینمقابل، در 

ست. این ا منوطانسان  تجسمانی شدن بارآور صرفعنوان واقعی کار انتزاعی به کیفیت مادی هچنین وحدتی ب

کند، تولید می ارزهمکه  مشخصیدر واقع، کار  آمده است.ارزش به دست  تجلیترین بسیطشواهد از قبل در 

ن دلیل که مادیت به ای، تنها ی قطب نسبی را تولید کندکنندهاشغال را بیان کند که کاالی ایتواند کار انتزاعیمی

طور که مارکس اشاره ت. همانوهمان اسمادیت دومی یکینیروی کار انسانی با  یسادهشدن  عنوان صرفآن به

یم به نظرواقعی است، امر مشخص ین گام ضروری در شناخت علمی یک نخستکه تحلیل  جاکند، از آنمی

ست ادر اندیشه  امر مشخصدوم که شامل بازتولید  یمرحلهدر در مقایسه با دشواری ذاتی  رسد پرداختن به آن

 مکنیمدوم است که قدرت توضیح انتزاعات ظاهری  یاین مرحله فقطبا این حال، تر و حتی کافی باشد. نآسا

فریدهآزمینی  ی، کشف هستهواقعیتدر »تحلیلی اول پدیدار شود:  یتوانست در جریان مرحلهرا دارد که می

 یه شکل آسمانب یزندگ یاز مناسبات واقع یعنیبرعکس،  تا تر استاز طریق تحلیل بسیار آسانآلود دین های مه

 [ ۷4]«.روش علمی است یگانهروش ماتریالیستی و در نتیجه  یگانه. روش اخیر دیآن مناسبات رس

ه ما نشان شود بمی صورت خصوصی و مستقل انجامبهکه محصول کار اجتماعی  توسطشکل ارزشی تکوین 

 یگاهانهآ یغلبهدهی تولید و مصرف اجتماعی مستقیماً با داری، سازمانتولید سرمایه یداده است که در شیوه

طور غیرمستقیم . برعکس، کار اجتماعی بهیابدگیرد تحقق نمیمشخصی که کار فردی به خود میشکل مادی 

ر کلی، طوانسان بهبارآور عنوان فعالیت مادی کار به سانیمبتنی است بر هم یابد کهبه وحدت خود دست می

نیروی کار انسانی هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته  شدن صرفعنوان به شعنوان کاری که مادیتیعنی به

تواند بدون در نظر گرفتن آشکار شدن این شکل از سازماندهی فرآیند کار اجتماعی نمی سانبدین [۷۵].است
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 یهایش وجود دارد متوقف شود. پس از رسیدن به این نقطه، که در مرحلهدر آگاهی سوژه شکل الزمی که

مری اای نسبتاً بیرونی بر اساس تکرار صرف آشکار شود، اکنون به عنوان توانست به شیوهتحلیلی تنها می

 شود:در اندیشه آشکار میحرکتش برخاسته از بازتولید 

ستند هایی از افراد هبه این دلیل که محصوالت کار افراد حقیقی یا گروه شوند، فقطکاال می اجناس مفیدْ»

ی این افراد حقیقی مجموع کار جامعه را دهند. مجموع کل کار همهدیگر کار خود را انجام میکه مستقل از یک

تماس اجتماعی کنند در دیگر مبادله نمیمحصوالت خود را با یکدهد. چون تولیدکنندگان تا زمانی که شکل می

دهد. ، سرشت اجتماعی خاص هر کار تولیدکننده فقط در عمل مبادله خود را نشان میگیرنددیگر قرار نمیبا یک

ی مناسبات که عمل مبادله مستقیماً میان محصوالت، و غیرمستقیم از طریق فقط به واسطهبه بیان دیگر، 

 [ ۷6]«.شودبارز میچون بخشی از کار جامعه همکند، کار فرد تولیدکنندگان برقرار میمحصوالت میان 

ارزشی نیست که قباًل از طریق تحلیل کشف  هاینتعیّ شرحشکل ارزش صرفًا شامل  تکویندر مجموع، 

کار  مستقلْ  الً متقابتولیدکنندگان  ی کههنگامتواند نشان دهد که می تکوینیشده بودند. برعکس، تنها چنین 

اجتماعی دیگری غیر از شرایط عمومی خود به مناسباتتوانند به هیچ ، نمیدهندرا سازمان می اجتماعی خود

. هر ار کنندک به طور کلی ، یا به بیان دیگرتکیه کنندبدن خود  کردن بارآورصرف تواناییعنوان حامالن فردی 

ه عبارت صرف کند. ب مشخصیمتعیّن عمومی را به شکل  تواناییخصوصی موظف است که این  یتولیدکننده

د. اگر دهانجام می مشخص متعیّنطور خصوصی کار انتزاعی خود را در قالب یک کار ها بهدیگر، هر یک از آن

عنوان همتناظر ب یابد، کار انتزاعیِ مادیتمفید اجتماعاً نیروی کار تحت یک شکل انضمامی  کردنِ صرفاین 

یکسان کار انتزاعی  یابیِ شیئیتدیگر  ای با حاملِمبادله یرابطه ویژگی اجتماعی محصول آن برای برقراری

ن عیّت سانبدینو ، شودمی بازنمایی شارزش محصول بسان الزم اً کار انتزاعی اجتماع تشود. مادیمی بازنمایی

آورد. وحدت مادی تولید اجتماعی خصوصی و مستقل در این شکل اجتماعی خاص یک کاال را به دست می

طور غیرمستقیم است که به عامیاجتماعی  یگیرند، رابطهغیرمستقیم برقرار است. شکل ارزشی که کاالها می

بهها نآ در مقابل شانهمین دلیل است که محصول کار خود شود. بهآزاد برقرار می متقابالًتوسط تولیدکنندگان 

 .گیردقرار میها مسلط است، که بر آن ایعنوان حامل قدرت اجتماعی بیگانه
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 گروندریسهی روش دیالکتیکی در گستره

ی هبودگی تاریخی کاال را به عنوان رابطها خاصنوشتهگردیم. مارکس در این دستبرمی گروندریسهاینک به 

 وطور خصوصی و مستقالً سازمان یافته است کند که در آن کار اجتماعی بهای آشکار میاجتماعی عام در جامعه

 کند:این امر تولیدکنندگانش را به عنوان اشخاص متقاباًل آزاد تعیین می

وابستگی  ثابت مناسبات تمامی انحالل هم ای،مبادله هایارزش در هافعالیت و محصوالت یهمه انحالل»

 دهد. تولیدمی قرار فرضپیش را دیگریک به تولیدکنندگان عیارتمام وابستگی هم و تولید، در شخصی )تاریخی(

 مصرف به֯ معاش خود وسایل به محصولش تبدیل که طورهمان است، وابسته دیگر افراد تمامی تولید به فرد هر

 اعتنابی دیگریک به نسبت که افراد یجانبههمه و متقابل وابستگی این.. بود. خواهد وابسته دیگر افراد تمامی

 آن در که یابدمی تجلّی ایمبادله ارزش در اجتماعی پیوند سازد. اینمی را شاناجتماعی پیوستار هستند،

 عام محصولی باید. او شودمی بدل نفسهفی محصولی و فعالیت به ابتدا یا محصولش فعالیتش فرد، هر برای

 کند. هرمی حمل خود جیب در جامعه، با را پیوندش نیز و اجتماعی قدرت وی...  ،ایارزش مبادله کند، تولید

 را آن باید گاهبگیرید، آن چیز آن از را اجتماعی قدرت دارد. اختیار در چیز یک شکل در را اجتماعی قدرت فرد

 [۷۷]«بسپارید. دیگری اشخاص بر عمالش[ا ]برای اشخاص به

و  سهگروندریوبسط روش دیالکتیکی که میانجی برسد که تفاوت در شرح به نظرگاه ممکن است آن

ی اساسی بر اساس همان مسئله سرمایهشود که تر جزییاتی محدود میاست، به غنای بیش سرمایه

ای با افراد ترین شکل مناسبات اجتماعی عام در جامعهکند )یعنی بسیطرا ارائه می گروندریسهآشکارنشده در 

نیم تواپیمود، می گروندریسهکنیم که مارکس در که ما مسیری را بررسی میمتقابالً آزاد(. اما به محض این

شناسی، غنای کند. در واقع، از منظر روشهنوز اساساً مسیر تحلیلی را دنبال میهای ارزش ببینیم که کشف تعیّن

ازد سدر میان آثار مارکس در این واقعیت است که حدومرزهایی را شفاف می گروندریسهخاص این بخش از 

زتولید اها در جریان ببر این محدودیت سرمایهکند. استدالل در روی سنگینی میکه در فاز تحلیلی بر پیش

توان در یرا م یلیتحل ریمس تیبازتاِب اولوطور که در زیر نشان خواهیم داد، کند. همانسنتزی غلبه می

آن  یمشخص ضرور یهاجوهر به شکل نیا نِ یرو، تکو نیکه شناخِت جوهر ارزش و از هم دید ییحدومرزها

 .شودیبه آن دچار م
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ن لی در تعییکند موضوع اصکشف می گروندریسهرود، در مارکس که به صورت تحلیلی پیش می

کند که وحدت یافتن کار اجتماعی است. وی کشف میعنوان کاال همانا سازمان مادیتهای مصرفی بهارزش

قط ف یکار انتزاع تیاو با مادیابد. با این همه، طور غیرمستقیم از طریق گردش کاالها بروز میاین مادیت به

 شود:نوع مادیتی مواجه میخارجی ضد آِن به مثابه غیبت تام و تمام هر  تحت نمودِ

فقط به یک نسبت کمّی خاص، به شود، نهای میارزش مبادله (یک فعالیت یا)که یک محصول هنگامی»

کند چه کمیتی از کاالهای دیگر با آن برابر است، یعنی به عددی که بیان می ــ شودیک نسبت عددی، بدل می

زمان باید به لحاظ کیفی دگرگون شود، به عنصر بلکه هم دیگر استکاالهای  ارزهم ارز آن، یا در چه نسبتیهم

گذارده، در واحدهای یکسانی، بدل و درنتیجه قیاسبه نحوی که هر دو کاال به مقادیر نام دیگری مبدل شود،

زیرا  -۱وت فیتاً متفاکی)کاال ابتدا باید به زمان کار، یعنی به چیزی کیفیتاً متفاوت با خودش، بدل شود  د.پذیر شون

 یافته؛ زمان کار نه در شکل حرکت، بلکه در شکلی زمان کار، بلکه زمان کار مادّیتمثابهنه زمان کار به کاال

عام  طوریافتگی زمان کار بهزیرا کاال شیئیت -۲نتیجه است؛  <در شکل>فرآیند، بلکه  <در شکل>سکون؛ نه 

به لحاظ کمّی  اش، فقط کاری متفاوتشده از کیفیت کار جداخود کاال فقط )نیست که فقط در تصور وجود دارد 

 (فاوت دارددیگر ت ی متعیّن کاری متعیّن و به لحاظ طبیعی متعیّن است که کیفیتاً با کارهای، بلکه نتیجه(است

کار، قابلزمان کار، مقادیر  های دیگرتا بعد به عنوان کمیتی متعّین از زمان کار، مقداری متعّین از کار، با کمیت

 [ ۷۸]«.مقایسه شود

 اشمحتوای مادی است که ویژگی تاریخی ترینبسیطاجتماعی فاقد  عامرسد که رابطه می به نظر سانبدین

 ییتوانااز وحدت  حرکت آناست. این بدان معنی است که مارکس هنوز کشف نکرده است که  کردهاعطا آن را 

 هایطور غیرمستقیم خود را از طریق شکلگیرد، تا بهسرچشمه میطور کلی مادی جامعه برای انجام کار به

طور خصوصی و مستقل اعمال شده است، تحمیل کند. بنابراین، حرکت به تواناییاین در آن که  مشخصمادی 

نشئت ترین محتوای خاص آن بسیطمنتسب به  ذهنی اًکه گویی از ماهیت انتزاع شودمیای ارائه آن به گونه

، ذهنی اً عانتزا ارط یک بازنمایی صرف، یعنی به یک ساختایچنین محتوایی به شر تحویلاست. با  گرفته

جای پاسخ به این واقعیت رسد. بهوارونه به نظر می متعاقباً اندیشه  از طریقآن  مشخصهای شکل وبسطشرح

 هایمفهومی آن شکل لحاظبه اندیشه حرکترسد که خود نظر می کند، بهکه اندیشه از حرکت واقعی پیروی می
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 ویژگیای کاال، ارزش مبادله ؛شودمی ایمبادله ارزش کاال ؛شودمحصول کاال می»کند: را ایجاد می مشخص

 [ ۷9]«کند...پولی خود را به صورت پول از آن جدا می ویژگی این ؛آن است ماندگارپولی درون

 عدا،ب»کند: دهد و ماهیت وارونه آن را آشکار میرا در معرض انتقاد قرار می وبسطشرحاین مارکس خود 

 بازنمایی آلیستیی ایدهشیوه این تا شد خواهد الزم ،نشود وقفه دچار پرسش این با بحث جااین فعالً  کهآن برای

 دیالکتیک و مفهومی هایتعیّنصرفاً  موضوعْ  گویی که دهد ارائه را فرانمودی شودمی سبب که کنیم تصحیح را

 ای،مبادله ارزش ای؛مبادله ارزش شود؛ کاال،می کاال فعالیت( محصول )یا عبارت: این ویژهبه است. مفاهیم این

 [ ۸0]«.پول

 حلراهتا بر  گذاریممیکشف شده است را کنار  گروندریسه چه قبالً درآن شرحدر  پیشرفتی بحث درباره

 ی عزیمتنقطه و گروندریسهعزیمت  ینقطه جیم که میانشویتمرکز مدیالکتیکی  وبسطشرحجهش کیفی در 

 در کشفحل این راهشود. به طور کامل تکمیل می سرمایهبعدها در است و  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی

غز و غیره م عضالت،نیروی کار انسان، بدن انسان،  نوعی بارآور شدنصرف مثابهکیفیت مادی کار انتزاعی به 

 شویژگی اجتماعی محصولچون همشود، به صورت خصوصی و مستقل انجام میجا که از آننهفته است که 

 شکل ارزش توسط مارکس ممکن شد. تکوینشود. چنین کشفی تنها با می بازنمایی

 ی تحلیلیوهآن، بر ش مشخصهای ن کاال به شکلترین تعیّ بسیطاز  فترپیشاین  وبسطشرحخود،  یبه نوبه

دیگر از  ی تحلیلْدر این شیوه گویدمی گروندریسهطور که مارکس در ابتدای همان گذارد.مارکس تأثیر می

کند. در عوض، تحلیل با هدف نمی حرکت« بسیطهای انتزاعی یا مقوله»برای رسیدن به  واسطهامر مشخص بی

ارزش »و نه « ارزش» نه»رو: کند. از اینحرکت میواسطه امر مشخص بیشکل خاص  ترینبسیطکشف 

 [ ۸۱]«موضوعات من است. اقتصادی امر مشخصترین بسیط عنوان{}به .کاال.. بلکه« مبادله

 امر مشخصتر، در خود عبارت دقیقکند. بهبه امر انتزاعی حرکت نمی مشخصبنابراین، تحلیل صرفًا از امر 

دیگر،  دهد، کشف کند. از سویتجلی ضرورت خاص آن را تشکیل می ترینبسیطکند تا شکلی را که نفوذ می

رو، فقط در . از اینرودنمی های آن پیشظاهری جلوه کلی ودر تکرار  عاموجوی ضرورت تحلیل نیز با جست

حرف خواهد ای که اصالً میخواننده»برسد:  امر مشخصترین بسیطتواند به می تکینشرایطش به عنوان وجود 

 [ ۸۲]«.گذر کند[ allgemeinen] عام[ به einzelnen] تکینمرا دنبال کند، باید تصمیم بگیرد که از 
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 سرمایهه ب گروندریسهروش دیالکتیکی از تکوین نیکالوس }مارتین{ اکنون با بازگشت به روشی که 

ندی بجمعموضوع بحث خود را ، کاهدفرو میدر دومی  ی ارائهدر اولی و شیوه پژوهشی بین شیوه به تفاوترا 

 یمندترین مرحله، و در واقع در قدرتاوج خودگیرد که پژوهش در این واقعیت را نادیده میاو کنیم. خوانش می

است. نیکالوس  سرمایهشده در شکل ارزش آشکار تکوین(، در هر نوع نمودیرو قادر به غلبه بر از اینو ) خود

شاهده است اما مقابل گروندریسهبه وضوح در  پژوهشکند که روش استدالل میچنین همراه با رایشلت هم

ای از گیرند که مارکس به شیوهها این واقعیت را نادیده میپنهان شده است. بنابراین آن سرمایهدر  عامدانه

دیالکتیکی را پژوهش ذاتی در  وجهدو  وحدتِ در هر مرحلهْبر اساس آن شود که متوسل می سرمایهدر  شرح

 خصمر مشرسد یک امی به نظرارائه را با رویارویی با چیزی که « گره»هر  مارکسطور کلی، کند. بهآشکار می

 طهواسضرورت آن امر مشخص بیکند تا به تحلیل ضرورت آن بپردازد. هنگامی که می آغازاست واسطه بی

 کیدر مقام  بارنیا ه،یکه امر مشخص اول یتا زمانکند دنبال می اشبخشیتحققخودد، آن را در وشمیکشف 

بین  دیالکتیکی ی. این بدان معنا نیست که هیچ تغییری در ارائهشود دی، بازتولشدهشناختهامر مشخص 

جهتی که تکوین  یبارهصریح در تأمالت طور مشخصبهرخ نداده است. مارکس  سرمایهو  گروندریسه

نسبت ق، دقی ی، به بیانتأمالتحذف کرد. با این حال، این  شرح خوداش باید طی کند، از شکل ضروریمحتوا در 

دن زیر را س در پرتو تفسیر خود، راهبرد خوانو. نیکالآیندشمار میبیرونی بهمحتوا تکوینی خود ذهنیبازتولید  به

راستای  ، سپس )درگروندریسهمعاصر باید  یکند: ابتدا خوانندهمارکس توصیه می پژوهشروش « درک»برای 

 نکات ضمنیرویکرد ارائه شده در این فصل به [ ۸3].را بخواند سرمایههگل و در نهایت  منطقسخنان لنین( 

 منطقکرد که از را تولید می دانش اصلیشود. به لطف این واقعیت که مارکس باید بسیار متفاوتی منجر می

( )روشِ  «آناتومیِ » خود کردنِ از آنِتوانیم با میابتدا  ، مارفتپیش می سرمایهبه  جاآنو از  گروندریسهبه 

نقد اقتصاد  رتبالیدهخود را تقویت کنیم،. این شکل  بازشناسی فرایند ،سرمایهیعنی ترین موضوع، بالیده

 است. منطقتر و روش ابتدایی گروندریسهدرک روش  راهسیاسی حاوی 

 یدرهم و برهم جلوه کرده باشد، باز هم شکاف یکیالکتیروش د یجست و جو یِهرقدر هم که توالاکنون، 

( که لتوسرآمتن  آلتوسر )تاکید در اصل وغریبعجیب« اکید یتوصیه»مذکور و  یکردهایرو انیم یامدنینفائق
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چه آن»که مانع درک « باریزیان شدتب« »تأثیر هگلی» از تا کردنظر صرف سرمایهاز کل بخش اول باید 

 [ ۸4]د.شوشود، اجتناب می« باید فهمید

 ی کارگر ... آگاهی طبقه ی عزیمتنقطهی بار دیگر درباره

 ی انقالبیی سوژهبه منزله

عنوان امر مشخص از طریق اندیشه به بازنماییو  بازتولیدتفاوت اساسی شکل و محتوا بین  یما درباره

 یگامی است در تکوین اولیه گروندریسهچنین دیدیم که چگونه های شناخت عقالنی بحث کردیم. همروش

 رسد.به اوج خود می سرمایهروش بازتولید که فقط در 

ا معلق ر پیرامون نقد اقتصاد سیاسیبه  گروندریسهاز  ی عزیمتنقطهی تغییر در اما هنوز مسئله

. هموجو کردجست گروندریسهما از همان آغاز گفتیم که این تغییر را باید در همان متن  گذاریم.باقی می

مناسبات ترین شکل عنوان بسیطهای کاال بهکشف تعیّنتر، های قدیمینوشتهچنین ادعا کردیم که در این دست

نیم تحلیلی انجام شد. اما اکنون باید اضافه ک داری از طریق فرایندی اساساً ی تولید سرمایهدر شیوه عاماجتماعی 

 به پیش عاممناسبات اجتماعی های مشخص برگرفته از این طور که مارکس در آشکارکردن شکلکه همان

این  شود.ی بازتولید دیالکتیکی تعیین میمرحله یواسطهبهبیش از پیش  گروندریسهوحدت متن رود، می

 پس از آشکار طور خاص،کند. بهکسب میواقعیت آشکارترین بیان خود را بعدتر در بزنگاهی حساس در متن 

رسد که در ای میداری در وحدت مشخص آن، بازتولید دیالکتیکی به نقطهسرمایهی تولید های شیوهشدن تعیّن

کند. در این نقطه، می گزینی سرمایه را در سازمان آگاه زندگی اجتماعی آشکارطور کامل ضرورت جایآن به

همیت دارد، همانا چه در امر مشخص موجود اآن کلرا کردن ضرورت مورد بحث نیست زی تحلیل قادر به آشکار

تحلیل در مقابل این امر است.  عاممناسبات اجتماعی  مثابهبرای تصریح نفی خود بهماندگارش بالقوگی درون

آشپزی  دستور»اش فراتر برود و آن را تحت عنوان گی محروم از محتوای انضمامیی آن بالقوهتواند از ارائهنمی

ی های شیوهمارکس با بازتولید تعیّن[ ۸۵]شود.متصور می« یندهآ غذاخوری هایسالن برای )کُنتی آن؟ نوعِ از (

کند ، آشکار میی امر مشخص موجودوحدت خویش به عنوان برسازندهآن هم در  اندیشه، داری درتولید سرمایه

ارآور بنیاد مادیت فعالیت ب شود که در آنْ ی تولید از شکلی خاصی ناشی میاین شیوه یکه ضرورت تاریخ

 کند:شدن کار خصوصی دگرگون میکارگر را از طریق اجتماعی
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مزدی،  کار و سرمایه تضاد شکل در اجتماعی کار کردنوضع یعنی یافته،شیئیت کار با زنده کار یمبادله»

 به را یافتهدگردیسی طبیعیِ  یابژه دیگر است... کارگرْ  ارزش بر متکی تولیدِ  و ارزش یرابطه نهایی تحول

 دگرگون صنعتی فرآیند به که را طبیعی فرآیند او اکنون دهد؛نمی قرار خودش و ابژه بین میانجی عنصر عنوان

 جایبه او .دهدمی قرار کند،می آن ارباب را خود که غیرارگانیک، طبیعت و خودش بین میانجیْ  عنوانبه کند،می

واسطهبی کار نه دهد،می رخ دگرگونی این کههنگامی .ایستدمی آن کنار باشد، تولید فرآیند اصلی عامل کهآن

 اش،عام بارآور نیروی تصاحب بلکه کند،می کار آن برای که زمانی نه و است انسان خود توسط شدهانجام ی

 طوربه ،است اجتماعی یهستنده یک عنوانبه اشهستی یواسطه به آن بر سلطه و طبیعت از اشفهم و درک

 فراروندی سرمایه... خود شودمی ظاهر ثروت و تولید یپایهسنگ یمنزلهبه که اجتماعی فرد تکوین خالصه،

 را اجتماعی، تبادل و اجتماعی ترکیب طبیعت، و علم هایقدرت تمام سویی از سرمایه بنابراین،... است متناقض

 دیگر، سوی از. بیافریند مقصود آن برای شده اعمال کار زمان از مستقل (نسبی طوربه) را ثروت تا خواندمی فرا

 درون را هاآن و شوند گیریاندازه کارْ  زمان با اندشده خلق سانبدین که را عظیمی اجتماعی نیروهای خواهدمی

 و بارآور نیروهای. کند ارزش حفظ عنوانبه است، شده خلق ترپیش که ارزشی حفظ برای ضروری حدومرزهای

می ظاهر وسیله عنوان به صرفاً  سرمایه منظر از اجتماعی فرد یتوسعه متفاوت یجنبه دو اجتماعی مناسبات

 مادّیِ  شرایط هاآن، درواقع اما. دهد ادامه اشحقیرانه یپایه بر را تولید بتواند تا ،هستند وسیله هم صرفاً  و شوند

  [۸6]«.هستند پایه آن پاشاندن

ر با داری، بار دیگی تولید سرمایهگونه کشف تعیّن تاریخی مشخص شیوهمارکس تقریباً بالفاصله پس از این

شود. با این همه، دیگر این چیزی انتزاعاً تحلیلی نیست. رو میهروب گروندریسههای ارزشی آن در کاال و تعیّن

های کاال کردن تعیّن شروع به آشکار [۸۷]«به این فصل باید دوباره بازگردم»ی یادداشت سادهمارکس بعد از 

کند. اما این ی تولید میترین شکل مشخص مناسبات اجتماعی عمومی در این شیوهعنوان بسیطبه

ی ند. بدنهشوقطع می دادن کرده استوبسط شرحشروع به  در همان اول کار که تازههای اولیه نوشتهدست

 ۱۸۵۷-۱۸۵۸با این همه، این روایت  دهد.می ۱۸۵9 پیرامون نقد اقتصاد سیاسیشان جای خود را به متن

شه کند که تکوین بازتولید امر مشخص از طریق اندینقد اقتصاد سیاسی مارکس است که این نکته را روشن می

 کند.را تعیین می ی عزیمتنقطه)و نه تحلیل( چیزی است که ضرورت این 
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کرد  فرض گروندریسهآغاز به طور مشخص تغییر کرده است؟ مارکس در آغاز  یاکنون چگونه این نقطه

ی نقطه ، اینسرمایهو  گروندریسه، در حالی که در هستند «در جامعه دکنندهیافراد تول» ی عزیمتنقطهکه 

ین گام نخست« کنند.افرادی که در جامعه تولید می»گیریم: بدل شد. این گزاره را در نظر می« کاال»به  عزیمت

 دادن آن: یعنی به هریکشان انجام دهند عبارتست از سازمانکه این افراد الزم است برای انجام تولید اجتماعی

این افراد چنین  ای که در آنها باید کار مشخص مفیدی سپرده شود تا برای دیگران انجام دهد. شیوهاز آن

ایند ی فرشان در مقطعی است که در آن چرخهکنند فقط اعمال مناسبات اجتماعی عمومیسازمانی را آشکار می

مانا ه« در جامعه دکنندهیافراد تول»ی در مطالعه ی عزیمتنقطه ،سانبدینافتد. زندگی جامعه به جریان می

ی تاریخی شان در هر دورهعمومی شده توسط مناسبات اجتماعیترین شکل خاص ارائهمطالعه و بررسی بسیط

ست. میان افراد نیداری چیست؟ مناسبات اجتماعی مستقیم ی تولید سرمایهاست. این شکل خاص در شیوه

شان ی محصوالت کار اجتماعی خصوصی و مستقلها از طریق مبادلهبرعکس، مناسباتی است غیرمستقیم که آن

طور خالصه، آن مناسبات اجتماعی دهند. بهارز کار انتزاعی انجام میهای همهای کمیتیافتگیعنوان مادیتبه

از دقیقاً یکسانی آغ ی عزیمتنقطههر دو از  سرمایهو  پیرامون نقد اقتصاد سیاسیهمانا کاالست. 

که مارکس تا آن زمان به عنوان امر ضروری مطرح کرده بود. اما پیشرفت او در بازتولید امر مشخص از  کنندمی

ل ترین شکل مشخصی است که حامدهد تا تشخیص دهد که این چیز، کاال، بسیططریق اندیشه به او اجازه می

ای است که افراد رها از جامعهــ در  رو مصرف اجتماعیو از این توانایی برای سازماندهی کار اجتماعی ــ

شخص که متناظر با تحقق خصوصی و مستقل  ی کامل بر کار فردیوابستگی شخصی هستند. کنترل آگاهانه

ت روسکند. از اینشان را ایجاب میهنگام فقدان کامل کامل کنترل آگاهانه بر سرشت اجتماعیآن است، هم

 یافته در محصول کارش.های اجتماعی شیئیتتبعیت فرد انسان به قدرت

وش علمی رروش علمی نیست.  طبیعیی روش نگاهی بکنیم. بازنمایی منطقی شکل بار دیگر به مسئله

دادن عمل، خود یک شکل اجتماعی توانایی انسان برای سازمان سانبدینهای آگاهی، و ی شکلهمانند همه

چنین حامل تاریخاً متعیّن است. در مقابل این شکل از آگاهی، بازتولید امر مشخص از طریق اندیشه وجود که هم

که در جوهر خویش انتقادی و »مناسبات اجتماعی تاریخاً متعیّن است. مارکس ضرورت تاریخی این روش را 

داری شرح و بسط داد. با این ی تولید سرمایهگزینی شیوهعنوان شکل ضروری آگاهی در جای، به«ی استانقالب

ان مارکسیست به کلی فراموش یا پاک شد. گرپژوهشهمه متعاقباً این روش به محاق رفت و حتی از سوی خود 
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 راتیکپ یا قدرت سازماندهطبقه کارگر ب یپرسش را در مرکز بحث شکل آگاه نیاست که ا آنمتن  نیهدف ا

 قرار دهد. هیاز سرما روندهفرا

 

  Method: From theبا عنوان Laboratory Marx’s In ی اول کتابای است از پارهی حاضر ترجمهمقاله *

Grundrisse to Capital از Juan Iñigo Carrera. 
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