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 مقدمه

نه    ستا  کاپیتالنه  ،  گروندریسه بیآن  «نویسپیش  »نخستینو  افق  جهاتی،  از  اما  از  ،  حتی  آن  کران 

تردید  بررسی کنیم، بی  کاپیتالهای  چه آن را در پرتو دستاوردها و نوآوریچنانرود.  ر میتفرانیز    کاپیتال

  ، ( مشخص  کار   و  مجرد  کار)  دوگانه   کار   بدیع   مفهوم   با  رابطه  در  چه  ــ  های بسیاری در آن خواهیم یافت کاستی

  گروندریسه  وجود، نای با .  الخ  و  سرمایه،  ارگانیک  ترکیب  کاال،  یهبتوار  خصلت   و  ارزشی  شکل  با  ارتباط   در  چه

،  ک دهه پژوهش استی  هاست که ماحصل قریب ب مارکس  نظری    تکوین  فرایند  و  شکوفایی   در   عطفی  ی هنقط

  .« اندبسیار متفاوتی نگاشته شده  های نویسی برای پاالیش افکارم در دورهکه به قول مارکس »به شکل تک

) ۲۰از  بیش    یهثمر  کاپیتالاگر   پیگیر۱۸۸۳-۱۸۶۱سال  تالش  که    ای انه(  ماند،    سرانجام است  ناتمام 

ماه   ۶صفحه را بدون انقطاع در ظرف   ۸۰۰خودانگیختگی ذهنی خالق است که    انفجارمعرف    گروندریسه 

کشید.   قلم  مارکسادرست  به  قول  به  که  »پیشای ست  یک  ]خامنویس  ن   »rohentwurf  اما است،   ]

استدالل    گونهآن  وجههیچبه برخی  »اندیشهمیکه  نمودار  بیکنند،  »بیورزی  یا  ومیانجی«    واسطگی حس 

 یشه« نیست. اند

آثار خود داشت، بر کسی پوشیده   میجدیت و وسواسی که مارکس در بازنگری، تجدیدنظر، ویرایش و تدقیق دای

یل  ر آو ۲۸)  کندمی  بیانبه فردیناند السال دالیل تاخیر در انتشار را    ایدر نامهکه خود مارکس    گونهنا نیست. هم

خصوص را اضافه کرد که من در هرچیز  هن خصلت بای   گذشته از مشکالت معیشتی و بیماری، »باید ،  ( ۱۸۶۲

  کنم، به طوری که مجبورم آن را کامالا میکه نوشته باشم و یک ماهی به آن نگاه نکرده باشم، اشکال پیدا  

بود    اینشدهویرایشناتمام و    اینوشتهدست  گروندریسهاما    [۱]( ۴۱:۳۵۵،  مجموعه آثاربازنویسی کنم.« )

 . اندروست که بسیاری آن را »کارگاه فکری« مارکس نامیدهنای انتشار نبود. هم از  یهن شکلی آمادیچن باکه 

ابعاد  پیش  گروندریسهکه مارکس در زمان نگارش  میعظیبسیار    ی هعین حال، پروژ در رو داشت، شامل 

بنابراین، ضروری    [۲]داد.میآن را تشکیل    یهگان  ۶ث  ح از مبا  است که »سرمایه« صرفا یک بخش  ای گسترده

 آالتماشین  یهکه به مسال  جاتا آن  .کرد  واکاوی  ــ  خود  برای   و  درخود ــرا به طور مستقل    گروندریسه است  

  یه، کماکان، اگر نه از جنبکاپیتالادآوری است که مارکس حتی در زمان نگارش  یه، الزم بشودمیمربوط  

کم از لحاظ تجربی و کارکرد بالفعل ماشین در فرایند بالفصل تولید و تاریخ فناوری، نیازمند مفهومی، دست
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ی قسمتی از  درباره»کند:  می( تصریح  ۱۸۶۳ ژانویه ۲۶تر بود. همانطور که او در نامه به انگلس ) کندوکاو بیش

ام که  ن موضوع نشدهای  تاکنون قادر به فهم  پردازد تردیدهای بسیاری دارم. من آالت میکتاب که به ماشین

جا که از نیروی بخار پیش از آن استفاده ماشین خودکار چگونه ریسندگی را تغییر داد، یا به عبارت دیگر، از آن

  ، آثار)  «.کند  دخالت  خودش  یمحرکه  نیروی  با  بایستمی  ــ بخار   نیروی  رغمبه ــ  شد، چگونه ریسندهمی

۴۱:۴۴۶) 

به ماشین و فناوری داشت. دفترهای    اینقد اقتصاد سیاسی، توجه ویژه  ی هش در بارهای مارکس از آغاز پژوهش

دوره چند  به  مارکس  فناوری  میتاریخ  تقسیم  مختلف  ابتدا،  ی  سپس  ۱۸۴۵شوند؛  و  اوایل    ۱۸۵۱،  و 

از وجود    ۱۹۲۵انگلس، در سال   -مارکس   یموسسه  بنیانگذار. برای نخستین بار، دیوید ریازانوف،  ۱۸۶۰ یدهه

ی نسبتاا کاملی از  ی نمایههئبرداری کرد. او پس از ارای تاریخ فناوری پردهدفترهای یادداشت مارکس درباره

ی آثار مارکس  ن دفترها در طرح مجموعهای  کند کهبرداری کرده بود، ادعا مینویسندگانی که مارکس گزیده  آثار

روی انتشار به خود ندیدند.    ۱۹۸۲ جایگاهی ندارند. البته، دفترهای یادداشت مارکس تا سال(  ۱و انگلس )مگای  

ن دفترها اکنون در  ای کل  [ ۳]ها در دو اثر متفاوت در آلمان منتشر شدند.هایی از آنن سال رونوشت بخشایدر

 .اندسیمللی تاریخ اجتماعی« قابل دسترالبین یموسسه»

پانزدهم   فصل  ترین بلند  صفحه، ۱۵۰ بر  بالغ   ــ  بزرگ«   صنعت  و  آالت»ماشین  ــ  کاپیتال جلد اول  فصل 

  بسیار   ی قطعه با  آن   ی مقایسه و دقیق  ی مطالعه.  باشد  کامل   کتاب   یک   تواند می  خود  خودی   به   که  است  کتاب

  آن  نگارش   یفاصله  در  مارکس  که  است  دشواری  و  طوالنی  راه   نشانگر  ی ماشیندرباره گروندریسه  کوتاه

دو اثر پیموده است. مسأله بر سر کمیت مبحث مطروحه نیست بلکه بر سر خودانکشافی مارکس، تکامل و  

  فصل  نیز   و  فصل  نای  که  کردمی  تأکید  مارکس  خودِ ویژه تأثیرش بر نیروی کار است.تدقیق مفهوم ماشین و به

   [ ۴]مورد توجه خاص قرار گیرند.  کارگری  جلسات  در  باید  که  هستند  میفهقابل  و  مهم   مباحث  کار«،  ی»روزانه

نزد او  چه  آندهد.  میسنجش قرار ن  دمور  «برای خود» و  «  در خود»و فناوری را    آالت ماشینگاه  مارکس هیچ

حال،   نای با  در فرایند کار است.   آن  ارتباط با   و   تاثیر ماشین بر کارگر نخست حائز اهمیت است،    ی هدر درج

های گوناگون  بندی»آنچه صورت فناوری به خودی خود شاخصی اصلی در تبیین روابط اجتماعی تولید نیست.

ای است که در هر مورد کار اضافی را از تولیدکنندگان بالفصل  کند، شیوهدیگر تفکیک میاقتصادی را از یک
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ی کمونیستی  ی کاربست ماشین در جامعهکند که »شیوهمی( ازاینرو، تاکید  ۱:۳۲۵،  کاپیتالکند.« ) اخذ می

»به خاطر مجهز کردن سرمایه  بنابراین،   ( ۵۱۵  .، صجای بورژوایی متفاوت خواهد بود.« )همانکامالا با جامعه

  (۵۶۳  .ص  جا،همان)  «. نگاشت  بعد  به ۱۸۳۰ از سال  راتوان کل تاریخ اختراعات  ی کارگر، میعلیه قیام طبقه

بر نای با بپردازد، »هنوز موجود  ایوجود، مارکس  فناوری«  انتقادی  به »تاریخ  کاملی که  اثر  باور است که  ن 

 (۴۹۶ .جا، ص نیست.« )همان

  ای که او در نامه  گونهناپایانی تصور کرد. هم   و فناوریْ  آالتماشین  یهمارکس دربار  هایتوان بر پژوهشمین

آالت هستم. مسائل عجیب  درحال افزودن مطالبی به بخش ماشین»کند:  می( بازگو  ۱۸۶۳ژانویه    ۲۸به انگلس )

ها( را  ن موارد، تمام دفترهایم )گزیدهای  ها نپرداختم. برای روشن شدنو غریبی وجود دارند که در ابتدا به آن

ی عملی )صرفاا تجربی( برای کارگران حضور دارم  نین در یک دورهو همچ  ام ی فناوری بازخوانی کردهدرباره

داد( برگزار  هاکسلی هم درس می  جا کهشناسی، همانی زمینکه پروفسور ویلیس )در خیابان جرمین، موسسه

کنم، اما  کند. قوانین ریاضی را درک میجاد میای  کرده. علم مکانیک برای من تقریباا همان معضالت زبان را

پیچیدهاده س از  است،  بصری  دانش  نیازمند  که  فنی  واقعیت  ترکیبترین  است. ترین  دشوارتر  برایم    «ها 

 (۴۱:۴۴۸، مجموعه آثار)

 گروندریسه به تاریخ کشف و انتشار اجمالی گذری 

انگلس که  نیست  وجود  به دانسته  از  مارکس،  عظیم  آرشیوهای  »وارث«  -۵۸های  نوشتهدستعنوان 

سراسر    ۱۸۵۷ در  مارکس  خود  است.  بوده  اشاره  کاپیتالباخبر  آنهیچ  به  )سرنوشت  ای  است.  نکرده  ها 

  گروندریسه ی  مقدمه  . گنجد( ی حاضر نمیبار آرشیوهای مارکس جای خود دارد و در چارچوب نوشتهاسف

های مختلف  منتشر و سپس به زبان  ایت تس ویهن  ی در نشریه  ۱۹۰۳ برای اولین بار توسط کائوتسکی در

 ترجمه شد.  

ریازانوف   دستمجموعهدیوید  »مؤسسهکرکشف    ۱۹۲۳ دررا  ها  نوشتهی  مسئول  زمان  آن  در  او  ی  د. 

بنا  - مارکس بود.  »آکاد  انگلس«  به  ریازانوف  گزارش  برای  میبه  مارکس  مسکو«،  ن  ای  سوسیالیستی 

سلیقهنوشتهدست به  ریازانوف  بود.  نکرده  انتخاب  خاصی  عنوان  پیشها  »نخستین  عنوان  خود  نویس  ی 

را انتخاب کرد، همکار ریازانوف،    گروندریسهشخصی که عنوان    نخستینها برگزید.  « را برای آنکاپیتال
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اما خود  « بود.  کاپیتال  ماتیهای مقدنوشتهاندرکار گردآوری و تنظیم »دستدست  ۱۹۲۷پاول وِلِر بود که در  

به السال، برای نخستین بار، طرح کلی اثرش را »نقد مقوالت اقتصادی«    ای ، درنامه۱۸۵۸فوریه   ۲۲مارکس در  

 نامد.  می

در آلمان نیز به    ۱۹۵۳سال بعد، در   ۱۴در مسکو منتشر شد و    ۱۹۳۹برای بار نخست در    گروندریسهکل  

، که با انقالب چین و استقالل هندوستان مصادف  ۱۹۵۰ یتا اواسط دهه  ۱۹۴۰های  در اواخر سالچاپ رسید.  

مه عنوان »صورت  گروندریسه از    میبود، بخش  پیشاسرمایهبندیزیر  اقتصادی  زبانهای  به  های  داری« 

با   منتشر و  بار مسجل شد که مارکس دیدی  هاستقبالی جهانی روبمختلف ترجمه و  برای نخستین  رو شد. 

 (MEW) مارکس  مجموعه آثار  ستکه چرا ویرانای  از مسیر حرکت تاریخی جوامع ندارد.  راستاییتک

مجموعه  که چرا ویراستاران  نای  برانگیز است. همچنینبسیار تأمل  گردید،ن  گروندریسه شامل   ۱۹۵۶- ۶۸

( منتشر کردند، ابداا قابل  ۲۹و    ۲۸کرده و در دو جلد مختلف )   دوپاره را    گروندریسهمارکس به انگلیسی،    آثار

 فهم نیست. 

( انجام  ۱۹۶۸و شوروی    ۱۹۶۲، چین  ۱۹۵۸ابتدا در شرق )ژاپن    گروندریسه ی کامل  تقدیر، ترجمه هر به

در بسیاری از کشورهای دنیا انتشار یافت.  میالدی    ۷۰ یو اوایل دهه  ۶۰ یپذیرفت و سپس در اواخر دهه

ن متن  ای  ی ارجاعات به( استفاده کرده است و کلیه۱۹۷۴ی انگلیسی مارتین نیکوالس )متن حاضر از ترجمه

  ی هطی دو دهشهرت یافته است، به ویژه    گروندریسه ها«ی ی ماشین»قطعهه اصطالح به  آنچه باست.  

   [۵] دارد.موضوع بحث و مجادالتی بوده است که تا همین امروز کماکان ادامه گذشته، 

 گروندریسه در بافتار  «هاماشین ی قطعه»جایگاه 

 هایتی س کا برخی از  روست. یکی به  ه با دو معضل مهم روب  «های ماشین تبیین مفهوم »قطعه ن نویسنده،  ای  به باور 

منزوی   گروندریسه کلی    یه را از بافتار و زمین   «قطعهن »ای   رویکردهایی که به  است، و دیگری  مرتبط  خوِد متن  

 ی ه گذار از جامع   های سرفصل مارکس  ،  شود می که به خود متن مربوط   جاد. تا آن ن کن می را جداگانه بررسی    و آن

که مارکس در می هنگااست.    نکردهدر همه جا به وضوح تفکیک  را    داریسرمایه پسا  یه داری به جامعسرمایه 

آلی حرکتی واقعی که سرمایه با ده ای   »بیان   ی ه شدِن« سرمایه را به مثاب   »فرایند دیالکتیکِی  می مفهو   ی ه عرص

ن ای   تداوم رشد کند که  می هنگام استدالل کشد، هم می ( به تصویر ۳۱۰  )ص.  « شود می وساطت آن واجد هستی  
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قابل   »در نطفه«که از ابتدا    ، الغایی( ۴۰۱کند« )ص.  می جاد  ای  تضادمند »بالقوه امکان الغاء آن اضداد را   فرایندِ 

نقاطی که   ی است نشانگِرروشتر است،  چه برای ما از همه چیز مهم کند که »آن می مارکس تاکید  ادراک بود.  

تاریخی فرایند   یک شکل صرفاا  ی ه جایی که اقتصاد بورژوایی به مثاب   ، یا درشود می جا آغاز  پژوهش تاریخی از آن 

گر ( بنابراین، نقد دیالکتیکی شرایط موجود، »هم هنگام نشان ۴۶۳تولیدی به ورای خود اشارت دارد.« )ص.  

نده را ی آ  ــ  دهد می شدِن آن را ارایه    هاینشانه   کند ومی سرحدی است که شکل کنونی روابط تولیدی را متوقف  

 کند که »خوِد سرمایه، سد راه سرمایه است«، و می ابراز  بنابراین وقتی مارکس  (  ۴۶۴کند.« )صمی بینی  پیش 

 های نهاده رو، برنشاندن پیش   ن ای کار اضمحالل خود و ازراند نماید که »شرایط کنونی تولید دست می گونه  ن ای 

جاد کرده است ای  ن شبهه را ای   پژوهان از مارکس (، برای بسیاری  ۴۶۱  نوین هستند« )ص.   ی یک جامعه   تاریخی 

 سرمایه خودالغاءگر است.   گویا به نظر مارکسْ که 

های متضاد وحدت اجتماعی  بندیحامل انبوهی از صورت» داری سرمایهروابط  مارکسْ نزد تردیدی نیست که 

آرام  تواند به واسطهنمی  وجههیچبه  است که سرشت تضادمندش   ( ۱۵۹  .« )صشود.   الغاءی یک دگردیسی 

جامع   یعنی به  است.   قطعاا  داریْسرمایهپسا   یهگذار  اجتماعی  انقالب  یک  »چاننایاز  نیازمند  در  رو،  ما  چه 

یافتیم، در آن صورت، هر میطبقه را نبی  یهیک جامع  هایپیش نهاده  ود جامعهْخپنهان درون    هایتعارض

با  کار  پرتنش    ی هرابط رو، پرورش مفهوم   نای از   بود.« )همان(میپردازانه  خیال  کردنشْ کوششی برای منفجر

که مسیر حرکت تضادمند و امکان دگوگونی    استمترادف  رابطه    »فرآیندِ شدنِ« آن  هم هنگام باتولید ماشینی  

  کند.می  آشکاررا آن   از  رویاو فر 

چنان ماشین»قطعهچه  بنابراین،  به  ها« ی  مارکس   خودی را  روش  منظورکردن  بدون  و  کنیم،  خود  بررسی 

  داریسرمایهروابط    خودکارْ  های کنیم که گویا با رشد و گسترش فناوری و ماشینمیجاد  ای   ن شبهه را ای  ناخواسته

را   اما همانخواهند کرد  منقرض خود  بهخودخودْ  آن.  از  اشاره شد،  که  متنْ جاطور  در خود  نقطای  که    ی هن 

بر    ها«ی ماشین»قطعه  بازنمایی نشده است، برنشاندنِ  طور مشخص بهدر همه جا  دگرگونی کیفی و گذار  

اذعان   گروندریسهادآوری است که خود مارکس در  ی  هالزم ب  .شودمیبستر کل اثر بیش از پیش ضروری  

  ی هجنب  بلکه صرفاا  ،محل مناسبی نیستبپردازیم    آالتماشیننکه به طور مشروح به  ای  برایاینجا  کند که »می

آن تا  یعنی  است،  نظر  مورد  آن«  مثاب جاکلی  »به  مقابله    یهکه  کارگر  با  عینی  طور  به    کند.« میسرمایه 

 (۶۹۵ )ص.
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و  به    گروندریسه  پرداختن  یهشیو با  کارخانه  کار  است.  کامالا  کاپیتالفرایند  در    متفاوت  مارکس 

اشاره    گروندریسه  با ماشین«  از فصل    می بخش اعظ  کاپیتالکه   حالی کند، درمیگذرا به »نبرد کارگر 

و صنعت بزرگ« را به رویارویی کارگر و ماشین، و جنگ داخلی کار و سرمایه در مقطع تولید    آالتماشین»

 گروندریسهانگیز است.  شگفت  گروندریسهن وصف، »قدرت تجرید« مارکس در  ای  دهد. بامیاختصاص  

ی  رابطهکارگر با »ناکارگر« است، به وجهی که    یهمارکس به دقایق فرایند کاری و رابط میهو فتجسم نفوذ م

سازد. نه فقط رابطه با  اش نمایان میعنوان سوژه، و با فعالیتکارگر را نه فقط با سرمایه، بلکه با خودِ کارگر به

بیگانه  واقع خودِ کار زنده در برابر ظرفیت کار زنده به وجهی   ای بیگانه است، بلکه »درمواد و ابزار کار رابطه

عنوان ترکیبی از مواد و ابزاری  روست که در چنین حالتی، محصول نیز در منظر او به ... از همینشودمیظاهر 

 (۴۶۲. نماید.« )ص بیگانه، و کاری بیگانه رخ می

ذهنیتی که  مثابه ناعینیتِ کارگر است؛ عینیتِ  یافته بهن فرآیند اتفاق افتاده است، »تثبیت کارِ عینیتایچه درآن

عنوان »سوبژکتیویته« از جایگاهی  به  ی بورژواییْدر جامعهکارگر  ( بنابراین،  ۵۱۲.  معارض کارگر است.« )ص

او برابر  در  اما شیئی که  است،  برخوردار  عینیت  است. ای  بدون  جامعه شده  یا  باهمستان  معادل  است،    ستاده 

عنوان ارزش مصرفی  ن است که کار بهای  دان توجه کردی کار با سرمایه هنوز باید بی آخری که در رابطه»نکته

است؛ کاری انتزاعی که نسبت به    کار ساده و ناب ن یا آن کار، بلکه ای  ستاده است، نه ای   که در برابر سرمایه 

کاری است که نیازی  ن  ای   (۲۹۶.  نی است.« )صت، اما قادر به هر تعیّاعتناسآن مطلقاا بی  معینهای  ویژگی

،  فعالیت ناب انتزاعیک  یهتر ب تر و بیشی هر نوع کاری است؛ و »بیشبه مهارت و تخصص ندارد و آماده

.«  شودمی ، تبدیل  مادیتفاوت نسبت به هر شکل خاص، به فعالیتی صرفاا  به فعالیت ناب مکانیکی و لذا بی

 (۲۹۷. )ص

رو هم جمعیت   این تولید کند و هم کار ضروری را به حداقل برساند. ازن است که هم کار  ای  گرایش سرمایه در

کند. روند حرکت سرمایه به سوی زائد ساختن نسبی کار انسان است. کارگری و هم جمعیت اضافی تولید می

کار جمعی را با مهارت ترکیب    انکشاف حقیقی سرمایهْ  یعنی برنشاندن کار اضافی به همراه حذف کار ضروری.

دهد. مهارت نه در وجود کارگر، بلکه در  خود را از دست می  میکند، اما به وجهی که کارگر توانایی جسمی

یابد. »روح اجتماعی  آالت در درون کارخانه، موجودیت میی ماشینطور کل در پیوند علم با پیکرهماشین، و به
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که تولید مادی  نای  ( ۵۲۹  .شده است.« )صکه از افراد کارگر منفصل    شودمیکار از یک هستی عینی برخوردار  

ها باقی خواهد گذاشت، موضوع رازآمیزی نیست.  برای همگان زمانی اضافی برای سایر فعالیت  بر مبنایی نوینْ 

آفریند  که زمان آزاد، زمانی برای رشد آزاد است«، سرمایه زمان آزادی را که کارگر برای جامعه می جاآن اما »از

 (  ۶۳۴  .کند. )صمیغصب 

آن به    یهبنابراین، حرکت تضادمند سرمایه »از سویی همواره تولید زمان آزاد است، و از سوی دیگر، استحال

ک »کارگر« صرف  یهکند. فرد را بکل زمان فرد را به زمان کار تبدیل می( در نتیجه، ۷۰۸کار اضافی.« )ص.  

»بنابراین،  فرومی طوالنیپیشرفتهکاهد.  کاری  به  را  کارگر  ماشین  میترین  مجبور  وحشی  یک  از  کند.«  تر 

زمان کار و زمان    هایداری، برابرنهادهمارکس، در اجتماع پساسرمایه  یهیش اند  کرانسپهر بیدر    ( ۷۰۹ .)ص

می  آزاد تولیدیْرو،  نایاز  د. نشومرتفع  فرآیند  نهایی  جامعه  هدف  نفی  در    بورژواییْی  با  انسانی  موجود  خود 

یابنده، در حرکت اجتماع  ای زوالای، وهلهچه شکلی ثابت دارد، صرفاا وهلهاش با جامعه خواهد بود. هر آنرابطه

ی کار اجتماعی  آن بخش از روزانه  آنگاه.  ای از آن خواهد بودخواهد بود. حتی فرایند مستقیم تولید نیز، وهله

تر شده و در نتیجه، زمانی که جامعه برای فعالیت آزاد  مادی اختصاص دارد کوتاه و کوتاه  که ضرورتاا به تولید

ی کار به حداقل مطلق به معنی  یابد. از چنین منظری، رساندن روزانهاختیار دارد افزایش می و فکری فرد در

 بخشی به کار است. جامعیت

 ها«ی ماشینقطعه»بازخوانی 

  برخوردار   آن  از  که  را  کسی  طبیعتااــ    است  عالی  هایفعالیت  زمان  هم  و  فراغت  زمان  هم  که  ــ»زمان آزاد  

 « . کندی اجتماع زیست میشدهکرده است...که در مغزش دانش انباشته تبدیل متفاوت ایسوژه به است

 (۷۱۲  .ص)، گروندریسه

از به خودِ متن    پس  اکنون ضروری است  باال،  با دو    ها«ی ماشینقطعه»مالحظات مقدماتی  اما  بازگردیم، 

گری  ، یا خودکنشدر نزد مارکس  داریسرمایهپسا  یهدر جامع   : یکم، درک مفهوم کارِ آزادبنیادین  یهنهاد پیش

یا کار در    «مادی   صرفاا»و دوم، تفکیک کار    ،[۷] »نوع انسان« به عنوان بدیل »کارگر«  یهو آگاهان آزادانه  

ها،  نکاربست آ  یه ، شیوآالتماشین نهاده با   ن هردو پیشای  بالفصل تولید مادی از کار جامع انسانی.  دفراین

 ( ارتباطی مستقیم دارند.  علوم )مکانیکی، شیمیایی، و غیره فناوری و
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  هایبندیصورت  یهکند: یکم، کلیمیاجتماعی را به سه بخش تقسیم    هایبندیمارکس طرح عام صورت

و وابستگی مستقیم فردی )خویشاوندی، خونی، و غیره( به قبیله، به جمع یا همبایی توام با    داریسرمایهپیشا

سته به  انقیاد فردِ مستقیم نیست بلکه وابدر آن  که  ،  داریسرمایهمستقیم بر فرد؛ دوم، روابط اجتماعی    یهسلط

متقابل بین افراد یک »قدرت اجتماعی    یهطرابجا  نای  شرایطی عینی است که از کنترل افراد خارج است. در

»روح اجتماعی  کند:  میها سروری  هاست اما خودمختار شده و بر آنخود آن  یه« که آفریدکند میبیگانه تولید  

(؛ سوم، »فردیت آزاد،  ۵۲۹که از افراد کارگر منفک است.« )ص.   شودمیکار برخوردار از یک موجودیت عینی  

ن یا آن کار ]مشخص[  ای  ، »کار،داریسرمایهدر روابط اجتماعی    ( ۱۵۸افراد.« )ص.    ی هجانبتکامل همه  ی هبر پای

ست.« اعتناکامالا بیمشخص آن    ویژگیمحض و ساده است، کاری تجریدی که نسبت به    نیست، بلکه کار

  بنابراین ، یک فعالیت مکانیکی محض،  «نفسه فی»یدی محض است، کار  ن یک فعالیت تجر ای  ( ۲۹۶)ص.  

 (۲۹۷.« )ص. مادی صرف، یا فعالیتی صرفاا صوریبه شکل خاص آن، »یک فعالیت  اعتنابی

رود، و در گیرودار  میتاریخ« خود کلنجار  بشری هنوز با »پیش  یهاما بسیار مهم است، مادام که جامعن  ای  اما، و

نوین، هنوز به خود واصل نشده و آن   کامالا یهاست، یعنی بر مبنای یک جامع ایندهیآ فرایند برساختن چنان

همان است که مارکس    دقیقاا  انسان جدید ظهور نیافته است، واقعیت وجودی ماشین و نظام ماشینی و کلیت کارْ

ی  ندهکه اجزای ساز  ــ مجتمعی از کارها ــنظیر از آن بازنمایی کرده است: »کار یک کلیت است  با درایتی بی

ترکیب چنین کاری    ...نیستفرد کارگر    کار  یه، به طوری که تمامیت فرایند، ثمرانددیگر بیگانهآن با یک

گانگی  ی  هک ــ  شودمیبرداری کرده و توسط آن هدایت  نا مدرست به همان میزان از اراده و خردی بیگانه فر

  ی هبه مثاب   آالتماشین اش از یگانگی عینی  که وحدت مادی  چرا  ــ در جایی دیگر است  روح زنده اش

 (۴۷۰عینیت بخشیده است.« )ص.   میعل  ی هدای  کند که به میبرداری  فرمان هیوالیی زندهپایا و    ی هسرمای

محقر طبیعی« سوق   هایمارکس، روابط اجتماعی کنونی، کار را به »فراسوی محدودیت  یهحال، به دید نای با

که در آن »رشد فردیتی   ی ؛ روابطآفریندمیرا    داریسرمایهگذار به روابط پسارو، عناصر مادی   نای دهد، و ازمی

یابد،  میچون کار تجلی ن رو، کار او نیز دیگر هم نای ، و ازجانبه استغنی که هم در تولید و هم در مصرف، همه

تواند  می( در چنین روابطی »کاری که طی آن یک ماشین  ۳۲۵بلکه به عنوان رشد کامل خودِ فعالیت.« )ص.  

ازی که مارکس  انددر چشمبه عبارت دیگر،    .« )همان( شودمیکار یک موجود انسانی را انجام دهد، متوقف  

زمانی فرا خواهد رسید   سرانجامدارانه،  روابط سرمایهروی از  اکشد، با فر میجا به تصویر  نای  رئوس کلی آن را در
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برای   کار  مادی که  کار ضروری ــ  تولید  ـ  یا  کاهش    ـ ممکن  حداقل  جاییابدمیبه  ماشین  کار  ،  گزین 

چه مارکس  آن است«، به   عالی هایفعالیت  زمان هم  و  فراغت  زمان هم که  ــزمان آزاد و » شودمیجسمانی 

ن امر وجود  ای  کند، »هیچ چیز رازآمیزی درمیتاکید    او طور که  همان  .انجامدیمنامد،  می»نوع جدید انسانی«  

 (۶۱۲ندارد.« )ص. 

کند.  میبازگو کردن نقد مفهوم کار نزد آدام اسمیت اهمیت شایانی پیدا    برای درک مفهوم کار آزاد انسانیْ

کار  خود  رق جبین  ع »باید با   ــکند  می  لعن را    «آدم »جا  در آن  « یهوهخلقت که »  یهمارکس با اشاره به اسطور

دیگری را  ، کار  سرواژ و کار دستمزدی( ،  )بردگی  ن نوع »کار منفی«ای  که به جز   اسمیت را  « آدم»  ــکنی«  

ن موانع،  ای  روی ازا در برابر کار وجود دارد. اما فرموانع بسیاری  کند که  میو تصریح    کشدمیشناسد، به نقد  مین

که به    بخش است... »کنشی آزادیکه همانا »یک فعالیت خالق مثبت« است،    »نفیِ یک وضعیت منفی« 

«  همانا کار است.  ، که کنش آن دقیقاا قعی استلذا آزادی وااست،    یابی سوژهیابی، عینیتخودتحقق  ی همثاب

  می گرو سر  ج سان تفرهم  کند، کار صرفاامیلوحانه تصور  طور که فوریه ساده از سوی دیگر، آن  ( ۶۱۱)ص.  

نیازمند شدیدترین سازی، هم هنگام به دقت جدی است و  آزاد، به عنوان نمونه، آهنگ  نیست. »یک کار واقعاا

 [ ۸])همان( تالش است.« 

در  سرمایه  مند کار است.  دهنده و هدف مصالح کنشِ شکلصرفاا   نزد مارکسْ   ی بی شکلی خام، مادهماده

رسد و  میدهنده است، هم خودش به مصرف  گری کار محتوایی منفعل است. کاری که شکلمقایسه با کنش

»خودِ کار از شکل کنش به    ن فرآیندْای  رساند؛ در میست به مصرف  اعتناکه نسبت به شکل بیرا    ای هم ابژه

دهد و از کنش به هستی  میدادن ابژه، شکل خود را نیز تغییر    کند. با تغییرمیآید، مادیت پیدا  میشکل ابژه در  

)صمیتغییر   زند۳۰۰  .کند.«  آتش  »کار  گذرا شکل  یه(  معنی  به  است.  بی بخش  چیزها،  و    میدوا بودن 

  یهمواد و ابزار کار را به پیکر  فرآیند تولیدْ   ( »کار زنده در ۳۶۱  . نده است.« )صها توسط کار ز یابی آنشکل 

 (  ۳۶۴  .کند.« )صمیرو مرده را زنده نایروح خود تبدیل و از

بر مبنای تولید کار مازاد و   رشد فناوری و علم دقیقاا و روابط اجتماعیِ متناسب با آن،  داری سرمایهاما در تولید 

جان را  آن اجزای بی  آالتْماشینحصول است. اما »علم که با ساختن  تقسیم کار اجتماعی قابل  ی هبه واسط

قدرتی    یهکند، بلکه به مثابمیآگاهانه عمل کنند، در آگاهی کارگر زیست ن  روباتچون یک  کند تا هممیوادار  

سان آن  ن ماشین دیگر همای  (۶۹۳کند.« )ص.  میبیگانه، به سان قدرت ماشین، و از طریق ماشین بر او عمل  
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با مهارت و فعالیت خویش میانجی خود و مواد خام  ابزاری نیست که پیش با جذب  میتر کارگر  کرد، بلکه 

د. بدین سان، کل مهارت و دانش انباشته  کنمیک فعالیت تجریدی محض محدود  ی هقوانین مکانیک، کارگر را ب 

، آالتماشین. »در  شودمیشده، نیروهای مولد عام ذهن اجتماع، که خود محصولی تاریخی است، جذب سرمایه  

پدیدار   کارگر  به  نسبت  بیرونی  امری  و  بیگانه  یک  قوانین  ۶۹۵  . .« )صشودمیدانش همچون  کاربرد  با   )

، »کل علم به خدمت سرمایه گماشته  اندی که مستقیما از علم ناشی شده مکانیکی و شیمیایی در فرآیند تولید

 (۷۰۴.« )ص.  شودمی

اد شد،  ی  هندیآ  گذار از حال و  های ن نوشته از آن به عنوان دشواری متن در تفکیک سرفصلای  چه در ابتدای آن

مارکس را با دقت دنبال کرد.    یهیشاند  . بنابراین باید مسیر حرکتشودمی  گرجا باعث سردنای  تواند درمی

تر  تر شده و هر چه بیشگوید با رشد صنعت بزرگ اتکای تولید به کمیت زمان کار کممیکه مارکس میهنگا

، چنین شرایطی را به دگرگونی  اندکاری به جریان افتاده که در خالل زمان  شودمیبه نیروهای عامالنی وابسته  

کنونی است، برطرف    ی هکه دزدی کار بیگانه که مبنای جامعمیکند؛ هنگامیمشروط    داری سرمایهمناسبات  

 ( ۷۰۷، و کار ضروری نیز با »نیازهای انسان اجتماعی سنجیده شود.« )ص. شده باشد

ـ برای سرمایه، نیروهای مولده و روابط اجتماعی     ی برای در حکم ابزار  صرفاا  ــدو بعد رشد فردیت اجتماعی    ـ

ن مبنای محدود، مبنای کامال جدید و  ای  تولیدند؛ ابزاری صرف برای تولید بر یک مبنای محدود. با دگرگونی

»به محضی که کار در شکل مستقیم   آورد.میرا به همراه  ها«که »رشد آزاد فردیت شودمیبنا نهاده  میعظی

(  ۷۰۳جش آن نبوده و نباید باشد.« )ص. عظیم ثروت نفی شود، زمان کار معیار سن  یهسرچشم  ی هآن به مثاب 

و غیره افراد متناسب    میبا رشد هنری، عل  را»کاهش کار ضروری جامعه به حداقل، زمان آزاد شده  آنگاه،  

عظیم ترین نیروی مولد  »خود بر قدرت تولیدی کار که    یهن زمان آزاد شده به نوب ای  ( ۷۰۶.« )صکردخواهد  

 کند. میبرطرف و »تعارض انتزاعی« بین زمان کار مستقیم و زمان آزاد را  گذارداثر می  «است

اش با جامعه خواهد بود. هر  موجود انسانی در رابطه خودِ ی بورژوایی، هدف نهایی فرآیند تولیدیْبا نفی جامعه

یابنده، در حرکت اجتماع خواهد بود. حتی فرایند مستقیم  ای زوالای، وهلهچه شکلی ثابت دارد، صرفاا وهلهآن

ی  یابی تولید، افرادی در رابطهی شرایط تولیدی و روند عینیتای از آن خواهد بود. تنها سوژهتولید نیز وهله

تقابل با یکدیگر خواهند بود؛ حرکتی که طی آن افراد اجتماعی به همراه بازآفرینی جهان ثروت، در واقع  م

به فراسوی تولید بالفصل مادی عبور    »مارکسیسم«افق تنگ نگرشی که به نام  اما  اند.  حال بازتولید خویش در
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ضرورت و    یهمتقابل عرص یهابط ضرورت صرف اسیر است، نه فقط قادر به درک ر یهکند، و در محدودمین

، به جز کار  داریسرمایهاجتماع پسافرایند گذار به  ضرورت نیز، در    یهآزادی نیست، بلکه حتی در درون عرص

 ماند.مینامد، باز میو مالکیت اشتراکی، از ادراک آنچه مارکس »جامعیت کار انسانی« 

پرورش مطلق  به جز  چه چیزی است  کنار گذاشته شود، ثروت  که شکل محدود بورژوایی  می»در واقع، هنگا

ن تکامل را،  ای  کل  صورت  نای فرضی مگر تکامل تاریخی پیشین، که درهای انسان، بدون هیچ پیشپتانسیل

توانبه تکامل کلیه بهنفسههای فیمندیی  انسان،  تبدیل  ی  بدونمیعنوان غایتی در خود،  با  نای کند،  که 

ساحتی، طور کامل و نه تکقابل سنجش باشد. وضعیتی که او در آن خود را به  شدهتعیین پیش ازمعیاری  

چه بوده است باقی بماند، بلکه در حرکت مطلقِ شدن  های او بدان خاطر نیست که آنکند. کوششبازتولید می

 (۴۸۸)ص.   است.«

 

 ها یادداشت 

پایانی  ۱۸۵۸فوریه    ۲۲ی دیگری به السال در  چنین بنگرید به نامه هم  [. ۱] ، »چند ماه است که مشعول کار روی مراحل 
شوی،  ای خالص می ها پژوهیده که از دست موضوعی که سال رود، چون به محض این ام، ولی کار به کندی پیش میبوده 

می جنبه مکشوف  آن  از  ای  تازه  بیش های  اندیشیدن  نیازمند  که  )شود  است.«  آثارتر  اکثر  ۴۰:۲۷۰،  مجموعه  آنچه   )

ی شود. مارکس در ادامه اند این است که طرح کلی مارکس به آن شش کتاب ختم نمی توجهی کردهپژوهان به آن بی رکس ما
ویژه جدلی علیه  ی سایر اقتصاددانان خودداری کنم، به توانم از مالحظاتی انتقادی درباره »البته من نمی گوید:  همین نامه می 

دهند، و باالخره  یک کتاب دیگر را شکل می   ریخ اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم موضوعات طور کلی نقد و تاها بام  ریکاردو... 
 یک کتاب سوم است.«  ی تکوین و ارتباط بین مقوالت اقتصادیْ مختصری درباره رئوس تاریخی 

  .۲ی سرمایه؛  ه . در بار۱کتاب تقسیم شده است:    ۶(: »کل اثر به  ۱۸۵۸آوریل    ۲ی مارکس به انگلس )بنگرید به نامه  [. ۲]

 ( ۴۰:۲۹۸، مجموعه آثار. بازار جهانی.« )۶المللی؛  . تجارت بین ۵. دولت؛ ۴. کار دستمزدی؛ ۳مالکیت زمین؛  

[3]. Karl Marx, Die technologisch-historischen Exzerpte (ed. Hans-Peter Müller), 

Ullstein Verlag, Frankfurt am Main 1981 [1851 notebooks]; Exzerpte über 

Arbeitsteilung, Maschinerie und Industrie (ed. Rainer Winkelmann), Ullstein 

Verlag, Frankfurt am Main 1982 [1845 notebooks]  

المللی تاریخ اجتماعی«  های »انستیتوی بین به لینک   ۱۸۵۱و نیز    ۱۸۴۵دفترهای مارکس در  امینمض  با   جهت آشنایی بیشتر
 ۲لینک و  ۱لینک  مراجعه کنید:

 ( ۴۲:۴۸۹، مجموعه آثار)، ۱۸۶۷نوامبر  ۳۰مان، برای نمونه نگاه کنید به نامه مارکس به کوگل [. ۴]

https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00860.B_33?locatt=view:manifest
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00860.B_51?locatt=view:manifest
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، آن زمان و اکنون«، ص  گروندریسه :۱۸۵۰ی ، »دهه فلسفه و انقالب به بنگریدهای معتبر، یکی از برداشت برای [. ۵]

ی برای آشنایی با نظر نویسنده .  ۱۳۸۳ی حسن مرتضوی و فریدا آفاری، انتشارات خجسته،  ، اثر رایا دونایفسکایا، ترجمه۱۱۸

 . لینک این مقاله در این ، لطفاا نگاه کنید به کاپیتالی ماشینیسم، تقسیم کار و کار بیگانه در متن کنونی درباره 

نظریه   [. ۶] به  بنگرید  نمونه  پوستون:برای  موشه   Moishe Postone, Labor and the Logic of  ی 

Abstraction  لینک این  در 

 لینک. در این   برای دیدگاهی که نقطه مقابل پوستون است، نگاه کنید به برونو گالی 

تفکیک  به درستی  به معنی کار مجرد،    laborو    مشخص به معنی کار    workبین    توانفارسی نمی زبان  اسفانه در  مت  [. ۷]
 شد.  قائل

برانگیز بوده است، از  مارکس در جای دیگری در تبیین سرشت کار مولد و نامولد، که از زمان آدام اسمیت، بسیار مناقشه  [. ۸]

مولد نیست، گرچه پیانو بدون    ی پیانونوازنده   امااست    کارگری مولد  نیست که پیانوسازگوید: »آیا مسخره  قول سنیور می 

ی پیانو کار خود را با  کند، و نوازنده را بازتولید می   سرمایهطور است. پیانوساز  اما دقیقاا همین بود. معنی می ی پیانو بی نوازنده 

گمان چنین  کند؟ چرا، بی کند و حس موسیقی ما را ارضاء نمی قی تولید نمی ی پیانو موسیاما مگر نوازندهکند. درآمد مبادله می 

اقتصادی  کند؛ کاری نیست که در معنای  ای که اوهام تولید می اما مانند کار دیوانه   کند. کار او چیزی را تولید کرده است. می

 ( ۳۰۵.« )ص. شود کار فقط با تولید ضد خود مولد می  باشد.کار مولد 
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