
سرمایه  و ۱۸۴۴ دست نوشته های اقتصادی و فلسفیپیرامون مقوله ی کار و تولید در 
لوچیو کولتیبا نقدی بر  دیدگاه  

نویسنده: فروغ اسدپور

مارکس ۱۸۴۴دست نوشته های   در مقدمه ی چاپ فارسی1یلوچیو کولتمدت ها بود که قصد داشتم نقدی بر مقاله ی 
بنویسم، تا به بهانه ی بیان انتقاداتم به برخی از نکات طرح شده در نوشتار وی، مقایسه ی فشرده ای بیککن مفهککوم کککار و

سستولید از نظر  ازسرمایهبا مفهوم کار و تولید از نظر مارکس  دست نوشته ها مارک بت آغ  انجام بدهم. اکنون به مناس
ر نگاه انتقادی علقمندان قرار دهککم. /  ف. ا. - شککهریوربه کار این وبسایت امکان آن را می یابم تا این مطلب را در اختیا

۱۳۹۵

* * *

 مارکس و کولتی سرمایه ی
تکولتیچیزی که در مقدمه ی   نظر مرا جلب کرد این مدعای او بود که: "... یک نسل تمام از نظریه پکردازان مارکسیس

 و سکککایرسرمایه نمی دانستند... نخستین نسل مارکسیست ها از طریق مارکستقریبا هیچ چیز از آثار فلسفی نخستین 
قتصادی تاریخی و سیاسی بود) با نظرات او آشنا شدند و بنابراین قککادر منتشر شده بود (که اساسا امارکسآثاری که از 

ه  د ک تند دریابن د....نمی توانس فی آنهکا را دریابن ینه و زمینه ی فلس امع پیش ور ج ارکسنبودند که به ط دامم ه ک  ب
دلیل...متقاعد شد...فلسفه را کنار بگذارد، چرا متقاعد شد که به عوض آن که رساله ی فلسفی خویش را بنویسد تمامککا

،فوئربککاخبه تحلیل جامعه ی جدید سرمایه داری بپردازد. مطالب اندکی که در دسککترس بککود ماننککد تزهککایی در بککاره ی 
، برای توضیح این موضککوعسرمایه بر چاپ دوم جلد اول مارکسمقدمه بر درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی... و پی گفتار 

2کفایت نمی کرد."

 

 بر مجمککوعه یکولتی، «خلهصه ای از مقدمه ای است که کولتی لوچیو یادآوری می کند، متن ترجمه شده از دست نوشته ها. همان طور که مترجم فارسی 1
) نگاشته است. ۱۹۷۷انتشارات پنگوئن،  - Early Writings (نوشته های اولیه ی مارکس

. ۱۳۷۷ حسن مرتضوی،، برگردان کارل مارکس» ۱۸۴۴ای اقتصادی و فلسفی دست نوشته ه« از مقدمه ی ترجمه ی فارسی ۱۵ ص. لوچیو کولتی..  2



ی گذارد:اهی است که -به باور من- پیش م متوجه دو درک اشتبکولتیانتقاد من از این پاراگراف 
 کتابی اقتصادی تاریخی و سیاسی است.مارکسی  سرمایه . گویا۱
 به تحلیل «جامعه ی سرمایه داری» پرداخته است.سرمایه. گویا ۲

 کتککابی اسککت بککا بنیان هککای مککارکسیسرمایه در باره ی مورد اول باید گفت که امروز تقریبا به روشنی می دانیم کککه 
 و به این معنا نه اقتصادی، نه سیاسی و نه فلسفی بلکه ترکیبی3نیرومند فلسفی و در واقع اقتصاد سیاسی فلسفی است

سسسرمایه بر ویراست اول مارکسبسیار دیالکتیکی و یکتاست: اقتصاد سیاسی فلسفی. فقط کافی است تا به پیش گفتار 
(این که کولتی به این پیش گفتار اشاره نمی کند قدری شگفت انگیز است) برگردیم تا بنیان های نیرومند فلسفه ی علم را

 می نویسد: «... در تحلیل شکل های اقتصادی، نه میکروسکوپ به کار می آید و نهمارکسنزد او شناسایی کنیم. در اینجا 
معرف های شیمیایی. [قدرت تجرید، باید جککایگزین هککر دو شککود]. ... فیککزیک دان، فراینککدهای طککبیعی را یککا در جککایی
مشاهده می کند که در بارزترین شکل خود روی می دهند و تاثیرات مختل کننده، کمترین نقش را در آن دارند، یککا هککر
جا که امکان داشته باشد، در شرایطی دست بکه آزمککایش می زنکد ککه [از جریکان فراینکد در حکالت نکاب آن] مطمئکن

  4باشد...».

 از شباهت روش شناسی علوم طبیعی با روش شناسککی خککود در نقککد اقتصککاد سیاسککی سککرمایه داریمارکسهنگامی که 
 و تمرکککز روی منطککققککدرت تجریککدمی نویسد و با این حال تاکید می کند که شرایط ناب آزمایشگاهی را بککه میککانجی 

ه توضکیحاتش در سرمایه (قانون ها و گرایش های ضروری شیوه ی تولید سرمایه داری) فراهم می کند، باید روشن باشد ک
باره ی روش و ساختار متنی که از خود به یادگار گذاشته است فلسفی است و نه سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی. بککرای

توان گفت که علوم گوناگون (برای نمونه فیزیک و شککیمی با بیانی دیگر می مارکستوضیح این جنبه ی پراهمیت از کار 
) در ساختارهای اهصلی پدیده ی مورد پژوهش شان یعنی در قانونمندی های آن می کاوند، چیککزی کککهمارکسدر اشاره ی 
 آن را هستی شناسی علمی می نامد و فلسفه در روش و مفاهیم تلویحی رشدیافته از سوی این علوم تحقیق5روی باسکار

می کند، و با بهره گیری از آنها هستی شناسی فلسفی یعنی اندیشیدن بککه تمککامیت پدیککده ها و لیه منککدی جهککان و نیککز
 در اینجا می کند همین اندیشیدن فلسفیمارکسدیالکتیک بین پدیده ها و لیه های گوناگون را رشد می دهد. کاری که 

)؛ بککه ویککژه فصککل دوم: «هستی شناسککی یکتککای۱۳۹۴، فروغ اسککدپور: «دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی» (برگردان رابرت آلبریتون. نگاه کنید به 3
سرمایه. 

.۳۰ جلد یکم. برگردان حسن مرتضوی. چاپ دوم. ص. . سرمایه4

 کککهباسکککار فیلسوف شهیر علم، نویسنده ی کتاب های بسیاری در زمینه ی رئالیسم انتقای است. برای مطالعه ی بیشتر در بککاره ی ایککده های . روی باسکار5
:باسکاردر معرفی و شرح نظرات همچنین بنیان گذار رئالیسم انتقادی- دیالکتیکی تلقی می شود، نگاه کنید به مطالبی از این نگارنده 

.۱۳۹۰»، نشریه ي آلترناتیو، رئالیسم انتقادی، در معرفی و نقد آرای روی باسکارفروغ اسدپور: «
.۱۳۹۰؛ کندوکاو»، نشریه ی رئالیسم انتقادی و تصریح شالوده های فلسفی مارکسیسمفروغ اسدپور: «

http://altmag2011.files.wordpress.com/2011/10/critical-realism3.pdf
http://kandokav.com/article/kk-301-special-critical-realism/


 را داده6ناتورالیسککم انتقککادی به آن نککام باسکارو یافتن شباهت و تفاوت بین روش علوم طبیعی و روش خود اوست که 
مم نگاهش را به سککمت پراتیککک علمککی برنمی گردانککد، بلکککه است. فلسفه به  علت علقه مندی محض به نتایج معرفتی عل
علقه اش در واقع تا حد زیادی معطوف است به مجموعه مفاهیم تلویحاا موجود در پراتیک علککم کککه بککرای دانشککمندان

 هم با بهره داشتن از نگاه فلسفی است که به روش علوم طککبیعی متمایککلمارکس 7وضوح بخشی به آن ها اهمیتی ندارد.
نظککام آنها استفاده و البته جرح و تعدیلش می کند. یعنی این که او خوب می داند کککه 8ینظام بسته می شود و از مفهوم 

ا بسته ت. ی ه  در قلمرو علوم اجتماعی تنها با کمک قدرت تجرید امکان پذیر اس ارکسهنگکامی ک ت و ذاتم  از سرش
سرمایه به میانجی قانون ها و گرایش های ضرور آن در تقابل با پدیدارها و یا تصادفات سخن می گوید روشن است کککه از
تند فی هس طلحاتی فلس ه اهص ه هم ت ک .هستی شناسی یکتای سرمایه و تفاوت بین ذات و پدیدار سخن در میان اس

زیکولتیبحث های بت وارگی کال و نظایر آن نیز جای خود دارد که  ت چی  با دیدگاه خاص خود به آنها اشاره کرده اس
که دیرتر به آن می پردازم. 

 به الهام گیری از روش ارائه ی هگلی (بزرگترین فیلسوف عصککر خککود)مارکسبا اعتراف روشن سرمایه به جز این ما در 
روبرو هستیم و این خود نشانه ای است از تاثیر جدی فلسفه بر اقتصاد سیاسی مارکس و درآمیختن آن در تککاروپود اثککر

9دوران سازش، چیزی که کولتی شاید به دلیل ایستار ضدهگلی اش چشم به رویش می بندد.

کمارکسدر باره ی محور انتقادی دوم شاید بهتر این باشد که بگوییم  تی ی رمایه داری (ح امعه ی س ل ج ه تحلی  نه ب
سرمایه آنها را در مارکسجامعه ی سرمایه داری مشخص مثل انگلستان هم لیه ها و وجه های بسیار گوناگونی دارد که 

بحث نکرده است)، بلکه پیش و بیش از هر چیز به هستی شناسی و شناخت شناسککی (هککر دو مفککاهیمی فلسککفی- روش
 در قلمککروی محککدود امککامککارکسشناختی و علمی) سرمایه و برسازی نظری دللت های منطقی آن مشغول بوده است. 

بنیادین پژوهش کرده است و قاعدتا نمی توانسته است جامعه ی سرمایه داری- حککتی فقککط در یککک کشککور معیککن مثککل

 به روش شناسی مورد نظر خود داده است. ناتورالیسم، به شباهت های روش شناختی بین علوم طبیعی و علککومباسکار نامی است که ناتورالیسم انتقادی... 6
اجتماعی اشاره دارد و پسوند انتقادی به تفاوت های بین این دو قلمرو ارجاع می دهد. 

باشککد و بککر مفککاهیم آنهککا روشککنیهم  می گوید- می تواند همچنین دارای کارکردهای جدلی در رابطه با پراتیک های علمی باسکارر که . فلسفه -همان طو7
مف در ارتباط با علوم و دانشمندان مختلف انجام می هگلبیندازد. این همان کاری است که  داد. او به آنها یادآوری می کرد که از ترس «متافیزیککک»، در حککر

به اتم باوری روی آورده اند، در حالی که در پراتیک علمی شان واقعاا فلسفی می اندیشند. جای دیگری به آنها هشدار می دهد که نبود «متافیزیککک» به معنککای
. همرتباطی درونی برقرار کند اUnderstandingنبود درک فلسفی نیست، بلکه به معنای درک فلسفی بد است که نمی تواند بین تعین های یک سویه ی فاهمه 

«درست است که نیوتون آشکارا هشدار داده بود که فیزیك] می نویسد: ۲۵۷-۸او برای نمونه در «دانشنامه ی علوم فلسفی» [پاره ی نخست: علم منطق، ص. 
 از همیککن نگارنککده درهم علم هم فلسفه نگاه کنید به مقاله ی   است که مطابق هشدارش عمل نکرد».نیوتونباید از متافیزیك پرهیز کند، اما مایه ی اعتبار 

سایت نقد اقتصاد سیاسی.

. ۵ کنید به مطالب معرفی شده درباره ی رئالیسم انتقادی در پانویس نگاه. 8

 Lucio Colletti: Marxism and Hegel. 1969 . نگاه کنید به: 9

https://pecritique.com/2013/02/08/%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1/


 اهصول به دولت، قانون، پیش زمینه ی تاریخی عروج این کشورمارکسانگلستان- را هم به نحوی جدی بحث کرده باشد. 
به سطح ممتازترین کشور دنیای باختر به لحاظ هصنعتی و تجاری، چگونگی شکککل گیری سکرمایه ی هصکنعتی و بسکیاری

ه است. موضوعات دیگر در انگستان نپرداخت

 و قوانین عالم گیر دیالکتیک سرمایه
سک برای مقابله با کولتی  رایککج در آن دوره می نامککد تککا حککدی10 بین الملل دوم و آنچه که او مونیسککمماتریالیسم دیالکتی

 درکولککتی 11 حول دیالکتیک و اهصول بحث هککای دیککالکتیکی را نفککی کککرده اسککت.انگلسپیش رفته است که بحث های 
) می نویسککد: «آنچککهمارکس (و آثار آغازین دست نوشته هااز باره ی چرایی استقبال نکردن نسل هایی از مارکسیست ها 

که باعث شد تا این آثار "خارج از خط" مارکسیسم قرار گیرند، جدا از محدودیت های خاص خککود، ناهماننککدی آنهککا بککا
 درانگلس"ماتریالیسم دیالکتیکی" بوده است. در این آثار ابدا سخنی از دیالکتیک طبیعت نبود، مقدماتی برای نظریه ی 

سر دیالکتیک (دگرگونی کمیت به کیفیککت و برعکککس، نفککی نفککی، وحککدت اضککداد) چیککده نشککده مورد سه قانون عالم گی
12بود...».

سرمایه  و هم در جلد یککککمدست نوشته ها در حالی این سخن را می گوید که می دانیم مقوله ی نفی نفی هم در کولتی
می نویسد: «...ما کمونیسم را بککا خصککلت نفککی در نفی اش و تملککک ذاتککی دست نوشته ها در مارکسبه کار رفته است. 

 می نویسککد: «شککیوه ی تملکککسرمایه هککم او در 13انسانی از طریککق نفککی مککالکیت خصوهصککی مشککخص مککی کنیککم...».

 می نویسد: «نگرش فرهنگی مشترک تمام این نسل، هصرف نظر از بسیاری از تفاوت هایشان، مبتنی بر گرایشی معین به هم نهادهایی جهانشمولکولتی. 10
و جهان بینی های عظیم بود. کلید این جهان بینی ها معمول اهصلی یگانه بخش بود که همه چیز را از ابتدایی ترین سکطح بیولکوژیکی گرفتکه تککا تاریکخ انسککان

 باشککد، در پرتکوکولکتی(دقیقا مونیسم!) توضیح می داد». گمان می کنم امروز نقطه ی قوت و نقطه ی ضعف این رویکرد مونیستی و ایستار ضد آن کککه از آن 
دیالکتیک قدیم» یا ماتریالیسککم دیالکتیککک وارد به « کریستوفر آرتورر، روشن باشد. بی مناسبت نیست که همین جا به انتقادی کهروی باسکافلسفه ی علم 

 در تشریح دیالکتیک جدید و تفاوت اش با ماتریالیسم دیالکتیک می نویسد: « پس چککه چیککزی در ایککن دیالکتیککک،آرتورمی داند هم اشاره ای داشته باشیم. 
"جدید" به شمار می رود؟ در اینجا تلویحاا مقصود از "دیالکتیک قدیم" همانا مکتب "دیامات" [یا ماتریالیسم دیالکتیکي] است که ریشه در روایککتي عامیککانه

وجه بکهانگلکس دارد. دیالکتیک [در مکتب یاد شده] چون یك "جهان بینی" کلي و روشي کلي ارائه می شد. پلخانوف و انگلساز نظرات  ب ت  به ویکژه در جل
 از دیالکتیک و نیز در شرح و بسط روایت خودش تاثیرگذار بود. او "سه قانون" دیالکتیک را مطرح کککرد. مسککئله ي اهصککلي ایککن پککارادایممارکساستفاده ی 

آرتککورتلش براي انطباق همه چیز با این "سه قانون" بود. پارادایم یادشده مجموعه ای از مثال ها را در برمي گرفت و نظام مند نبود». به نظر می رسد که نقد 
 ترتیب داده شده بود تلش داشت تا همه چیز را در انطباق بککا سککه قککانون نفککیپلخانوف و انگلساین باشد که پارادایم عامیانه ی نانظام مندی که از نظرات 

نفی، دگرگونی کمیت به کیفیت، و وحدت تضادها، توضیح بدهد و همین است که از نظر آرتور مشکل ساز است.

 Lucio Colletti: Marxism and Hegel. 1969. نگاه کنید به: 11

. ۲۵. ص. کولتی. مقدمه ی دست نوشته ها. 12

 در فرایند نفی نفی، بر عامل مالکیت خصوهصی تاکیددست نوشته ها. دقت کنید که مارکس ۱۸۴. همچنین نگاه کنید به ص. ۱۹۹. همان منبع. ص 13
، بر شیوه ی تولید سرمایه داری به مانند یک تمامیت تاکید دارد. سرمایهمی ورزد، در حالی که مارکس 



سرمایه داری که از شیوه ی تولید سرمایه داری سر بککرمی آورد، مککالکیت خصوهصککی سککرمایه داری را ایجککاد می کنککد. ایککن
نخستین نفی مالکیت خصوهصی فردی است که بر پایه ی کار مالک آن استوار است. اما تولید سرمایه داری نیز با ضرورت

 14یک فرایند طبیعی، نفی خویش را به وجود می آورد. این نفی نفی است».
به جز این شاهد کاربست «قانون های» دگرگونی کمیت به کیفیت (همچککون قککانونی عککالم گیر، یعنککی دارای اعتبککار در

 در همین کتاب می نویسککد: «هصککاحب پککول یککا. مارکسهستیم سرمایهطبیعت و جامعه هردو) و وحدت اضداد هم در 
کالها فقط عمل زمانی به سرمایه دار تبدیل می شککود کککه کمینه ی پککول پرداخککت شککده بککرای تولیککد بسککیار بیشککتر از

خود کشکف ککردهمنطق  در هگلبیشینه ی آن در سده های میانه باشد. در اینجا مانند علوم طبیعی، درستی قانونی که 
15بود، یعنی این که تفاوت های هصرفا کمی در نقطه ی معینی به تمایزات کیفی تبدیل می شوند، نشان داده می شود».

در باره ی وحدت اضداد نیز بهترین نمونه ای که می توان بیان کرد وحدت پرتضاد سککرمایه و کککار در تمککامیت گشککوده ی
مفهوم سرمایه است. 

 قانون دگرگککونی کمیککتمارکس با کاربست دیالکتیک در طبیعت باشد، می توان دید که کولتیبه هر حال اگر مخالفت 
به کیفیت را در هر دو سپهر طبیعت و جامعه کاربست پذیر می داند. همان طور که پای بندی او به ناتورالیسم انتقادی در

اع به شباهت و تفاوت بین علوم طبیعی و علکوم اجتمکاعی، از ایکن گواه آن است که او در اثر سترگ خود با ارجسرمایه
مارکس)، از خصوهصیات دیالکتیک Emergentismروش دیالکتیکی «عالم گیر» بهره برده است. به جز این، امرجنتیسم (

مم آن هستي شناسی فلسفی است که جهان مادی (هککم طککبیعی و هککم است که طبیعت را نیز شامل می شود. امرجنتیس
ل یکدیگر (جککامعه از دل طککبیعت برمی آیککد و بککر آن تککاثیراجتماعی) را همچون موجودیت هایی لیه مند و برآمده از د

می گذارد و برعکس، طبیعت هم به سهم خود سرنوشت جامعه را تعیین می کند، همان که امروز دیگر نمی تککوان چشککم
بر روی آن بست) و نیز دارای سککطوحی کاهش ناپککذیر بککه یکککدیگر بحککث می کنککد، هککر سککطح از این هککا بککه واسککطه ی
خصوهصیات علیتی مستقل و مجزای خود تعریف می شوند که (به ویژه در قلمرو جامعه و تاریخ) می تواننککد حککاوی نفککی

واقغی و تضادهایی درونی باشند که گذار به لیه ی بعدی را ممکن سازد.
سسنتیجه ای که می توان گرفت این است که  سس که قاعدتا باید سرمایه مارک  به کمال رسیده باشککد، نظککرات نهککاییمارک

سس را هم باید بیان کرده باشد، و چنانچه مارکس  آنهککا راکولککتی از قوانینی سخن به میان آورده باشد که سرمایه مارک
 دقیقککا بککه ایککن دلیککلدست نوشته هاورت شاید مشکل مارکسیست های مورد نظر او هم با نادرست می داند، در این هص

نبوده باشد.   
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 و دیالکتیک جدید» (با عنوان «نفککی نفککی») بحککث خککوبی در ایککن بککاره طککرحسرمایه «کریستوفر آرتور در فصل ششم کتاب.  ۳۴۳. همان منبع، ص. 15
: «سرمایه و دیالکتیک جدید»؛ برگردان: ف. اسدپور]آرتورمی کند. [نگاه کنید به: 



سن مککارکس ما را به مفاهیم گاه نککارس و پرابهککام کولتیبحث حول نوشته ی  همان گونه که دیدیم دست نوشته ها جککوا
می نویسد که در علم شاهراهی وجککود نککدارد،سرمایه  در پیش گفتارش بر مارکسرسانده است. بیهوده نیست که خود 

۱۸۴۴ دست نوشته های تاکیککد فراوانککی بککر کولککتیمگر پیمودن سنگلخ هایی که باید در هم کوبیده و هموار شوند. 
 همچون شئی واره شدن مناسبات اجتماعی تولید و بت وارگککی کککالیی راسرمایه داشته است و مفاهیم کلیدی مارکس

 قککرار دادهدست نوشته ها در امتداد مفاهیم 16ه در میانه ی راه اتفاق افتاده استبدون ارزیابی جدی تغییرات مفهومی ک
 وهصککل کککرد، بی آنکککهسککرمایه را می توان با خط مستقیمی به مفککاهیم دست نوشته ها در مارکسگویا مفاهیم  17است.

 را به گونه ای منسجم توضیح داد. مارکسگسست ها و چرخش ها و تکامل پسین 

 را چنان بال می بککرد کککه گویککا۱۸۴۴ دست نوشته ها اهمیت کولتینکته ی مورد نظر من به طور خلهصه این است که 
بدون آن، درک بت وارگی کال، شئی وارگی و وارونگی هستی شناسانه ی جامعه ی سرمایه داری، ناممکن است. در حالی که

 بدان دست یافته است امکان فراپشککت نگریسککتن و ترسککیم مسککیری کککهمارکس به مانند آن قله ی نظری که سرمایه
 تا این نقطه طی کرده است را برای خواننده مهیا می سازد و امکان داوری در باره ی این مسیر و فرازونشیب هایمارکس

را ارزیابی و داوری کککرد تککا ۱۸۴۴دست نوشته هایبهتر می توان  سرمایهآن را نیز. به این ترتیب با در دست داشتن 
برعکس.

 و در واقع با نگککاهی رو بککهسرمایه به همین جهت، در باقی مانده ی این نوشتار کوتاه تلش می کنم تا در پرتو خوانش 
، آن هم فقط در یک زمینککه، تعریککف کککار و شککرایط اجتمککاعی آن،مارکس ۱۸۴۴دست نوشته های پشت، به خوانش 

.حسن شمس آوری، ترجمه ی ایزاک روبین بر کتاب «نظریه ی ارزش مارکس»، اثر  فردی پرلمان. در این رابطه نگاه کنید به مقدمه ی16

 در این مقدمه می نویسد: «مارکسیست ها... اغلب اوقات به مفهوم جداافتادگی یا بیگانگی در دست نوشته ها این ایراد را می گیرند که مککارکس .... کولتی17
در دست نوشته ها فقط نظریه های انسان شناسانه به ما داده است، نظریه ای که با "آدمی" در انتزاع و خارج و مستقل از مناسبات واقعککی اجتمککاعی-تککاریخی

 در همان سال به طبقه ی کارگر و نظایر آن کرده اسککت ارجککاع می دهککد و سککپس اظهککارمارکس برای رد این انتقاد به اشاراتی که کولتیبرخورد می کند». 
 در دست نوشته ها را نظریه ای انسان شناسانه می دانند. او در ادامه می نویسککد:مارکسشگفتی می کند که چرا شماری از مارکسیست ها نظریه ی بیگانه شدگی 

 از بیگانگی مذهبی، باید توجه داشت که مارکس حتی در آثار متاخر خود از این الگککو بهککره بککرده اسککت بککی آن کککهفوئرباخ«همچنین در ارتباط با تحلیل 
 پککس ازمارکس، پاره ی یکم بخش بتوارگی کال اشاره می کند جایی که سرمایهپسرفتی به انسان شناسی داشته باشد» و برای انکار این اتهام به جملتی از 

اشاره به این که چگونه مناسبات معین اجتماعی میان آدم ها شکل واهی مناسبات میان اشیاء را می گیرد، می نویسد: «برای داشککتن قیاسککی در ایککن مککورد،
باید به قلمرو مه آلود مذهب پرواز کنیم زیرا دقیقا در مذهب است که فراورده های مغز آدمی، به هصورت اشکالی خودمختار پدیدار میگردنککد کککه از زنککدگی

 می گویککد ایککنکولککتی ] ۳۰خاص خویش بهره مند هستند... همین رابطه در جهان کالها با محصولت دستان آدمی اتفاق می افتد». [دست نوشککته ها. ص. 
 بتواره پرستی یا شئی انگاری تحلیلسرمایهمنتقدان «درک نمی کنند که پدیده ی از خودبیگانگی با بتواره پرستی یکی است و به طور مفصل در سه جلد 

 چیزی نیستند جز بازفرموله کردننظریه های ارزش اضافی و  سرمایهشده است». [همان جا] او با مثال ها و نمونه های متعددی می خواهد ثابت کند که 
 [«نظککریه ی ارزش مککارکس»؛ برگککردان حسککن ایککزاک روبیککن. در حالی که فککرد پرلمککان در مقککدمه ای کککه بککر کتککابدست نوشته هانکات درج شده در 

و بیگانگی به کککار رفتککه در آثککار متککاخردست نوشته ها شمس آوری] نوشته است تلش می کند تا پیش زمینه های تاریخی و نظری بیگانگی به کار رفته در 
مارکس را بیابد و این دو عبارت به ظاهر یکسان را که دارای زمینه مندی و میانجی های اندیشگانی، تاریخی و مضمونی متفاوتی هسککتند را نککه همچککون دو

من اما در امتداد هم توضیح بدهد که دارای پیشینه و مضمون های متفاوتی هستند.  عبارت این همان، بلکه به مانند دو عبارت نا-این هما



به درکی بسیار متکامل تر از این مفاهیم دسککت یککافت کککه بککه سرمایهمی کوشم نشان بدهم که مارکس همت گمارم.  
 قرار ندارند. دست نوشته هانحوی بی واسطه در امتداد مفاهیم 

 پایه گککذار آن تلقککیایزاک روبین و رویکرد نظریه ی شکل ارزش، که روی باسکاردر این نوشتار با میانجی فلسفه ی علم 
 نیککز آن را بککا جککرح و تعککدیل هایی از آن خککود18می شود و اهصحاب دیالکتیک جدید و به ویژه دیالکتسین های نظام منککد

س انسانی (معطوف به کککار و جککز بر تقدم شکل اجتماعی بر پراکسیتاکید باسکارکرده اند، رویکردی که شباهت هایی با 
 را مورد ارزیکابی قکرار خکواهم۱۸۴۴دست نوشته های، بخش هایی از کتاب سرمایهآن) دارد، و نیز با اتکاء به خوانش 

 خلقانه ترین اثکرکولتی (که به نظر دست نوشته هاداد. در اینجا نشان خواهم داد که یک امتداد بی واسطه بین مفاهیم 
 بککه نظککر مککن و بسککیاری دیگککران) وجککودمارکس (به مانند متکامل ترین و برجسته ترین اثر سرمایه) و 19 استمارکس

ندارد. این رابطه، رابطه ای بامیانجی است و باید از نو مفهوم پردازی شود.

پیش از آغاز بحث لزم است که دو مفهوم شکل اجتماعی و شکل ارزش بککه کوتککاهی و فشککردگی، و البتکه بکه بهککای از
ده ن خوانن وند تکا ذه یح داده ش ان، توض ده پیرامون ش دست رفتن دقت و غنای این دو مفهوم، و بحث های انجکام ش

آمادگی مواجهه با قسمت های گوناگون بحث را بیابد.

شکل اجتماعی به مانند هستی شناسی اجتماعی عام
روی باسکارشکل اجتماعی، واژه ای که در این مقاله بارها به کار گرفته خواهد شد، از دستگاه مفهومی رئالیسم انتقادی 

به وام گرفته شده است. شکل اجتماعی به مسئله ی بسیار مهم ساختار و عاملیت (ایجنسی)، یا همان شکل اجتماعی و
پراکسیس دگرگون ساز به مانند مقوله های هستی شناسی عام اجتماعی اشاره دارد. شکل اجتماعی بحثی است پیرامککون
شکل همیشه پیشا-موجود اجتماعی که فعالیت های تولیدی و غیرتولیدی دسته ها و گروه های انسانی را سازمان، قالب و

 شکل های اجتماعی شرط لزم برای هر گونه کنش نیت مندانککد و پیشککاموجود بککودن (بککهباسکارجهت می دهد. به نظر 
معنای دوام و پایداری) آنها استقلل شان را همچون ابژه های احتمالی تحقیق علمی تثبیت می کند. بر اساس ایککن درک
جامعه متشکل از افراد یا گروهها نیست، بلکه تجلی و بیان مجموع روابطی است که افراد و گروههای انسانی درون شککان
ه در قرار دارند. حرکت اهصلی نظریه ی اجتماعی هم حرکت از سوی پدیده های تجربه پذیر زندگی اجتمککاعی، آن گکونه ک
تجربه ی عامل های اجتماعی درگیر تجربه پردازی شده است، به سمت روابط اهصلی است که آنها را ضککرورت می بخشککند.
در ضمن رئالیسم انتقادی باسکار بر این نکته پایفشاری می کند که مردم در فعالیت اجتماعی خویش کارکرد دوگککانه ای

: «دیالکتیک جدید و سرمایه»، برگردان: فروغ اسدپور.  کریستوفر آرتور. نگاه کنید به:18
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انجام می دهند: نه تنها باید محصولت اجتماعی را بسازند بلکه باید شرایط ساخت آنها را هم بسازند یعنی سککاختارهای
هدایت کننده ی فعالیت های اهصلی تولیدی شان را بازتولید (یا کم یا بیش دگرگون) کنند. این دومی همان جنبه ای است

 و انسککانها آنهککا را فککراورده20که عموما به نحوی ناخودآگاه ایجاد می شود و به این معنا پس پشت انسانها شکل می گیرد
هایی طبیعی درک می کنند و با این حال به دلیل تضادهای موجود در این شکل ها امکان رفلکسیویتی (خودبککازبینی) و
می خود، محصولت اجتماعی اند، بنابراین دگرگون شدنی هککم هسککتند و بککه آگاهی وجود دارد. چون ساختارهای اجتماع
این ترتیب فقط به نحوی نسککبی پایککدار و باثبات انککد. بنککابراین جککامعه بایککد همچککون تککوده ی مفصککل بندی شککده ای از
ساختارهای نسبتا مستقل، آفریننده و بادوام درک شود یعنی یک تمامیت پیچیده که هم در عناهصرش و هم در روابککط

ه21بین آنها در معرض تغییر قرار دارد. ایی ک طه ی فعالیت ه ه واس ا ب اعی تنه  به نظر باسکار اگر که ساختارهای اجتم
هدایت می کنند وجود داشته باشند، در این هصورت نمی توانند مسککتقل از درک کنش گککران از فعالیت های شککان باشککند؛
یعنی ساختارها نمی توانند مستقل از مفاهیم و نظریه های عاملین در باره ی فعالیت ها و اهداف شان دوام داشککته باشککند.
چون این مفاهیم و نظریه ها خود محصولت اجتماعی هستند پس همین هککا هکم ابژه هککای ممککن دگرگکونی محسکوب

22می شوند و در نتیجه این ابژه ها هم فقط دارای پایداری و استقلل نسبی هستند.

بنابراین شکل اجتماعی که موجودیتی ساختارمند و تفکیک شده است حاوی عنصر ذهنیککت و آگککاهی و مفککاهیم حککک
شده در ذهن ایجنت های اجتماعی نیز می باشد. افزون بر این، این شکل اجتماعی و ذهنیت درونی آن هر دو بککا عنصککر
پراکسیس، که هم عمل تولیدی خودآگاه است و هم عمل ناخودآگاه بازتولیدکننده ی شکل اجتماعی- اگرچه در حالتی

جرح و تعدیل یافته، به هم مربوط می شوند و به واسطه ی آن نیز تغییر و تحول می یابند. 
بحث باسکار پیرامون هستی شناسی اجتماعی عام، همانطور که خواننده خواهد دید، برای داوری پیرامککون رابطه ی بیککن

سسشکل اجتماعی، یا ساختارهای اجتماعی و پراکسیس انسانی درون این ساختارها، نزد  ۱۸۴۴ی دست نوشته ها مارک
اهمیت دارد. اما این هستی شناسی اجتماعی عام، همان طور که از نام آن نیز برمی آید برای مطککالعه ی شکککل اجتمککاعی
خاص جامعه ی سرمایه داری، که همان شکل ارزش یا شکل سرمایه است، کفایت نمی کند. برای درک شکککل اجتمککاعی

 از ساختارهایی که پس پشت آدم ها شکل می گیرند سخن گفته است.هیجدهم برومر لویی بناپارتو هم در سرمایه . مارکس هم در 20

 را بحککث و نقککد کککرد. مککارکس تمککامی سککاختارهایسرمایه. با توجه به این تعریف از جامعه بهتر می توان درک کولتی از فعالیت نظککری مککارکس در 21
«جامعه ی سرمایه داری» را در پیوند پرتضاد ساختارها و سازوکارهای آن به هم بحث نکرده است بلکه اهصلی ترین شان را آن هم در عالی ترین سککطح تجریککد

شناسایی و مفهوم پردازی نموده است.  

 این است: تحلیل اقتصادی از تولید سرمایه داری. یعنی این کتاب هم زمان نقد اقتصاد سیاسی بورژوایی، و نقککدسرمایه می نویسد: «زیر-عنوان باسکار.کک 22
مفاهیم اقتصادی زندگی روزمره است که بنا به نظر مارکس، اقتصاد سیاسی بورژوایی تنها آنها را بازتاب داده یا توجیه می کند و هم نقد آن شیوه ی تولیدی

نگاه شود به: است که چنین مفاهیمی را برای ایجنت های درگیر آن ضروری می کند».
».رئالیسم انتقادی و تصریح شالوده های فلسفی مارکسیسم: «فروغ اسدپور 
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ود و ده می ش رمایه نامی کل س ا ش سی ویژه تری نیاز هست که شکل ارزش ی خاص چیره بر این جامعه به دستگاه مفهوم
برای تدقیق مطالعه مان پیرامون جامعه ی معین سرمایه داری به کار می آید.

شکل ارزش 
نظریه ی شکل ارزش به مانند هستی شناسککی خککاص جککامعه ی سککرمایه داری نیککز همچککون شکککل اجتمککاعی بککه ماننککد
هستی شناسی عام اجتماعی، بر مبنای تقدم شکل اجتماعی بر پراکسیس انسانی استوار است. به همیککن جهککت هککم در
این چارچوب، موضوع کار و تولید اجتماعی (و دیگر شکل های فعالیت انسانی)، آن موضوعی است که تا تبیین و تشریح
شکل ارزش به تعویق انداخته می شود، تا ابتدا روشن شود که فعالیت هککای اجتمککاعی کککار و تولیککد تحککت چککه شککرایط
ی ن هستی شناس ه بی وند. از قیاسکی ک ساختاری و به میانجی کدام سازوکارهای بنیادین تکاریخن معیکن انجکام می ش
اجتماعی عام و هستی شناسی خاص سرمایه انجام شد، بایککد روشککن باشککد ککه در بحث هککای مربککوط بککه شکککل ارزش،
مناسبات طبقاتی و رابطه ی بین مولدین بی واسطه و استثمارگران شان به مانند یک رابطه ی بی واسککطه بیککن سککوژه های
اجتماعی و تولیدی نمی تواند بحث شود. از همین جا باز روشن است که آگاهی این سوژه ها از مناسککبات و روابطککی کککه
کل ارزش فضکایی ا ش اعی  در اینج کل اجتم –درگیرشان هستند هم نمی تواند به نحوی بی واسطه بحث شود. هر ش –

«طککبیعی» بککرای ایجنت هککای درگیککر فعا لیت هککای اجتمککاعی تولیککدی و غیککر آن فراهککم می آورد کککه مفککاهیم اهصککلی
تشکیل دهنده ی آگاهی شان را می سازد. اما هر شکل اجتماعی هم حاوی ساختارها و لیه های گوناگون، و نیز تضککادهای
درونی و بیرونی است که در درک ایجنت های حاضر از آن شکل اجتماعی، به مانند امری طبیعی، خلل ایجاد می کنککد و
کل ارزش، همه ی فعالیت هکا و مناسکبات زمینه های دگرگونی های رادیکال و اهصلح طلبانه را ایجاد. اهصول در نظریه ی ش
اجتماعی و بین انسانی، و در نتیجه ذهنیت و آگاهی انسانی هم، با میانجی شکل اجتماعی چیره، و در سطوح گونککاگون

تجرید و تدقیق بحث می شود. 

اینک با توجه به آنچه که گفته شد می توان گفت که نظریه ی شکل ارزش در وهله ی نخسککت بککر مفهککوم پردازی سککپهر
مبادله و شکل های آن، کال- پول- سرمایه، و اهصول تبیین رابطه ی اجتماعی اشککیاء بککا یکککدیگر، اسککتوار اسککت. در ایککن
رویکرد، تعینات شکل اجتماعی مبتنی بر مبادله و نیز خود سپهر مبادله به ماننککد جنبککه و لحظه ای از تمککامیت تولیککد،
برای تعیین سرشت سپهر تولید و کار از اهمیت بسیاری برخوردار است. این نظریه وبسط آن را می توان در قسمت سوم

 زیر نام «شکل ارزش یا ارزش مبادله ای» و همچنین در فصل دوم «فرایند مبککادله» مطککالعه کککرد.سرمایهاز فصل اول 
بلفاهصله پس از قسمت مربوط به شکل ارزش و در ادامه ی آن، قسمت چهارمی بککه نککام «خصککلت بت واره ای کککال و راز



 را توهصککیف کککرده23آن» می آید که به بیانی می توان گفت «روبنا»ی فرهنگی و ایدئولوژیک جامعه ی سرمایه داری (ناب)
است. این روبنا، این شکل از آگاهی، لیه ای امرجنت (نو-پدید) است که برخاسته از شکل اجتماعی تولیککد در جککامعه ی
ه مناسکبات اقتصکادی و روابککط ککار و تولیکد سرمایه داری، یا همان شکل ارزش بکه ماننکد چیره تریککن شککل، اسکت ک

 در اینجا می نویسد: «پس خصلت معماگونه ی محصول کار، آن گاه کهمارکسسرمایه داری در چارچوب آن معنا می یابد. 
(تاکید از من اسککت)، [بککه ایککنخود همین شکل شکل کال به خود گرفته است، از کجا سرچشمه می گیرد؟ آشکارا از 

نحو که هم هنگام، سه چیز شکل تازه ای پیدا می کنند. نخست:] یکسانی یا هماننککدی کارهککای انسککانی، شککل شکئی وار
محصولت کار را به خود می گیرد، آن گاه که در شیئیت شان، به عنوان ارزش همانند اند؛ [دوم:] مقدار زمانی که نیککروی
کار انسانی مصرف شده، شکل مقدار ارزش محصول کار را پیدا می کند و [سوم:] سرانجام مناسبات بین تولیدکننککدگان
با یکدیگر، مناسباتی که بستر اهداف و علئق اجتماعی کار آنها است، بککه شکککل رابطه ی اجتمککاعی محصککولت کککار در

 چیزی که نظریه ی بت وارگی می گوید این است که شکل ارزش یا شکل اجتماعی تولید در این جامعه، شکل24می آید».
مناسبات بین تولیدکنندگان مستقیم، شکل کار ایککن تولیدکننکدگان و شکککل محصککولت کارشککان، را چنککان دگرگککون
می کند، که مفهوم بت واره انگاری کال به ضرورت، به لیه ی بنیادینی از آگاهی عاملین یا ایجنت های درگیر تولید و کار
در این جامعه تبدیل می شود. تبیین شکل ارزش و سپهر مبادله به ما می گوید که اشیاء در این سپهر واقعا با هم رابطککه
می گیرند و با زبان خاص خود با یکدیگر خویشاوندی برقرار می کنند و هصاحبان خککود را بککه حککاملین هصککرف خککود فککرو
می کاهند. نظریه ی شکل ارزش به ما می گوید که شئی وارگی مناسبات تولیدی یک لیه ی زیرین و واقعککی در جککامعه ی
روری اسکت، یعنکی ریشکه در یکک عیت، یکک آگکاهی وارونکه امکا ض سرمایه داری است و آگاهی برخاسکته از ایکن وض

 هم ساختارهای برسانده ی جامعه ی سرمایه داری که مسئول تبدیلسرمایههستی شناسی وارونه دارد. بنابراین مارکس 
محصول کار انسان به کال و مسئول شئی واره شدن مناسبات اجتماعی تولیدی انککد را بککه نحککوی انتقککادی توضککیح داده
است و هم آگاهی و مفاهیم برآمده از دل این ساختارها را که عاملین کار و تولید با آنها وضعیت خککود را درک کککرده و
می فهمند. این آگاهی چیزی شبیه واگذاری بی واسطه ی قدرت های انسانی به موجودی فرازمینی، و توهمات موجککود در

 بی واسطه در امتککدادکولتیوارونگی های شناخت دینی نیست و تفاوت مهمی با آن دارد. تفاوت مهم این دو آگاهی (که 
یکدیگر قرارشان می دهد) در این نکته است که در آگاهی ناشی از شئی وارگی مناسبات اجتماعی برخاسته از حککاکمیت
شکل ارزش، شاهد نوعی گمراهی و غلط هصرفا شناختی نیستیم، بلکه با یک وارونگککی و غلککط هستی شناسککانه ی خککود-

بازتولیدگر هم روبروییم. 
سشروبین  در باره ی شکل ارزش که بر سپهر مبادله مبتنی است، می نویسد: «مسئله این اسککت کککه در برخککورد بککا پرسکک

سی سم مبادله به قدر کافی از هم تمیز داده نمی شوند. باید مبادله به عنوان شکککل اجتمککاع رابطه ی مبادله و تولید، دو مفهو
.۱۳۹۴فروغ اسدپور، : «دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی»، برگردان رابرت آلبریتون. نگاه کنید به: 23
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سد بازتولید را از مبادله به عنوان مرحله ی خاهصی از این فراینککد بازتولیککد، کککه جککایگزین مککرحله ی تولیککد مسککتقیم فراین
25می شوند، تمیز دهیم».

 در این گفتاورد بر آن پا می فشارد این است که در شکل ارزش، وجککه مبککادله در دو سککطح از واقعیککتروبینچیزی که 
عمل می کند: یک بار در سطح خرد درون فرایند تولید، و یک بار در سطح کلن به ماننککد سککازوکار بازتولیکد اجتمککاعی
سرمایه داری. تشخیص ندادن تعلق وجه مبادله به دو سطح هستی شناسانه، مایه ی مجادلت بسیاری بین مارکسیست ها

شده است که در جای دیگری باید به آن پرداخت. 
 در ادامه می گوید: «مبادله فقط یک مرحله ی مجزا از فرایند بازتولید نیست؛ مبککادله نشککان ویککژه ی خککود را رویروبین

سی  تولید است. اگر بککه ایککن واقعیککت سد اجتماع سی خاهصی از فراین تمامی فرایند بازتولید حک می کند. مبادله، شکل اجتماع
سد  فراینککد تولیککد اسککت،  آن گککاه بسککیاری از گزاره هککای  سی خو سل اجتماع  کککامل روشککنمککارکستوجه کنیم که مبادله شک

 مدام تکرار می کند کار مجرد فقط نتیجه ی مبادله است، بدان معنی اسککت ککه نککتیجه ی شکککلمارکسمی شوند. وقتی 
ر ی ب سد مبتن ی تولی الیی، یعن د ک سل تولی اجتماعی معینی از فرایند تولید است. فقط تا آن حدی که فرایند تولید، شک

سل ارزش درمی آید». سل کار به شک  26مبادله را به خود می گیرد، کار به شکل کار مجرد و محصو
اینک با مرور کوتاهی که بر مفهوم شکل اجتمککاعی بککه ماننککد هستی شناسککی عککام اجتمککاعی و شکککل ارزش بککه ماننککد

می رویم. سرمایه و دست نوشته هاهستی شناسی خاص سرمایه داشتیم، به سراغ موضوع کار و تولید در 

 و مقوله ی شکل اجتماعیسرمایه در پرتو ۱۸۴۴ی دست نوشته هاخوانش 

سسقصد اهصلی من بحث پیرامون مقوله ی کار و تولید نزد  سس و دست نوشته های مارک  اسککت. امککا بککرایسرمایه مککارک
پیکربندی این بحث لزم می بینم که با مقدماتی آغاز کنم.

 از رابطه ی خصمانه و بیگانه ساز طبقاتی بین کار و سرمایه سخن می گوید، اما هنککوزمارکسدر کتاب نخست، با این که 
 را به نحوی منسجم بحث نکرده اسککت،سرمایه داریشکل اجتماعی یا اهصلی ترین ساختارهای تولید و بازتولید جامعه ی 

همان ساختارهایی که این طبقات و افراد در چارچوب آنها با هم رابطککه گرفتککه و اندیشکه و کنککش می ورزنککد. مقککوله ی
«کار» هم هنوز به نحوی منسجم و دقیق تبیین نشده است. مناسبات بین سوژه های طبقاتی با میانجی شکل ارزش یککا

 بحث شده است، توضککیح داده نمی شککود. چیککزی کککهسرمایهشکل سرمایه به آن شکل پیچیده و دیالکتیکی ای که در 
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خواهیم دید برای یک درک منسجم از مقوله ی کار مسئله ساز می شود و این البته همان چیزی است که به نظر می رسد
 به دلیل ضدیتی که با چند وجهی بودن امور و لیه مندی شان در دیالکتیک دارد به آن توجه چندانی نمی کند.کولتی

سسدر همین آغاز خوب است خاطرنشان شود که   چیزی که27 هنوز از «قیمت کار» سخن می گویددست نوشته ها مارک
بین نیروی کار و کار تفاوت قائل شده است. نیروی کار، نیککروی سرمایه تصحیح شده است. او در سرمایهمی دانیم در 

بالقوه ی موجود در تن و جان کارگر است، در حالی که کار، اعمال آن نیرو در شرایط تولید است، چیزی که سککرمایه دار
برای آن قیمتی به کارگر نمی پردازد. زیرا مزد کارگر بابت کالی نیروی کار پرداخت می شود و نه مصککرف آن در دسککت

 و کارگزاران اش. به این معنا کار و نیروی کار به دو سککطح مختلککف هستی شناسککانه تعلککق دارنککد. در همیککنسرمایه دار
 مقوله ی ارزش کار نزد اقتصادسیاسی دانان کلسیک را نقد می کند و می نویسد: «بنابراین، آنچه رامارکسراستاست که 

که ارزش کار می نامیدند، در واقع ارزش نیروی کار بود که در شخص کارگر وجود دارد و با کارکرد آن یعنی کار تفکاوت
  28دارد. همان  طور که ماشین با اعمالی که انجام می دهد متفاوت است».

 نزدیککک شککویمدست نوشته هااما اگر بخواهیم در پرتو بحث ساختار و عاملیت یککا هستی شناسککی عککام اجتمککاعی بککه 
می توانیم به این پاراگراف اشاره کنیم، جایی که مارکس می نویسد: «... سرمایه کار انباشککت شککده اسککت؛ و بنککابراین در
نتیجه ی این واقعیت، محصولت کارگر هر چه بیشتر از او گرفته می شود تا آن جا که حککتی کککارش بککه عنککوان دارایککی

 متمرکککزسککرمایه دارشخص دیگری در مقابل او قرار می گیرد و ابزار هستی و فعالیتش به نحو فزاینده ای در دسککت های 
مم می گردد. ....کارگر با تقسیم کار از یک طرف و انباشت سرمایه از طرفی دیگر، به نحو منحصر به فککردی بککه کککار، آن هکک
کاری یک جانبه و ماشینی، وابسته می شود. چون کارگر از لحاظ معنوی و مادی تا سطح یک ماشین تنکزل داده شکده و
از وجودی انسانی به فعالیتی انتزاعی و شکمی که باید سیر شود سقوط کرده اسککت، بیککش از پیکش بککه هککر نوسککان در

 29قیمت بازار، به نحوه ی کاربرد سرمایه ....وابسته می شود».

سسمی دانیم که دیرتر  دست نوشته ها، سرمایه را کار مرده ی انباشت شده تعریف می کند در حالی که در سرمایه مارک
هنوز تفاوت ساختار که نتیجه ی کنش دیروز و نسل های گذشته است و کنش اینجا و امروز به خوبی و شککفافیت بحککث
نشده است. تفاوت بین تقسیم اجتماعی کار و تقسیم تکنیکی آن درون کارگاه و کارخانه هم هنوز روشن نیست. معلوم
نیست چرا در اثر «انباشت کار»، «محصول کارگر» که هنوز در اینجا کال نامیده نمی شود، هککر چککه بیشککتر از او گرفتککه
می شود و چرا باید محصولت کار و خود کار (که گویا حالتی انضمامی دارند) در مقابل کارگر قرار گیرند؟ در اینجککا بککه

.   ۵۷. ص. دست نوشته ها.  27
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نظر می رسد که با یک رابطه ی سوژه-سوژه روبرو هستیم، چنین نیست؟ به نظر می رسد که بکا رابطه ای بی واسککطه بیکن
 و انباشت کار کارگر نککزد او از سککوی دیگککرسرمایه دارکارگر، کار انضمامی او و همچنین محصولی انضمامی از یک سو و 

روبرو هستیم، یا در بهترین حالت با رابطه ی بین دو طبقه به نحوی بی واسطه و مستقیم طرف هستیم. مهم تککر از همککه
 کار و محصککول کککار،سرمایه از «کار» و «محصول کار» چیست. در حالی که در مارکساین که هنوز نمی دانیم منظور 

جای خود را به مفاهیم پیچیده و چند وجهی و پرتضادی می سپارند که درکی یکسویه از مسائل را نککاممکن می سککازند.
سس ک،سرمایه مارک ار از ی د: ک  کار را با اهصل نا-این همانی توضیح می دهد و آن را به دو سطح از واقعیت مربوط می کن

سو کاری است مشخص و خصوهصی؛ و از سوی دیگر کاری است مجرد و اجتماعی و پیوند پیچیده ای بین ایککن دو وجککه
 تلش می کند آن را با موشکافی و دقت توضککیح دهککد. کککار یککک تعریککف نککدارد، بککا خککومدمارکساز کار وجود دارد که 

این همان نیست؛ یعنی نمی توان از آن به مانند «کار» نام برد، بلکه از همان ابتدا چیککزی پیچیککده و متضککاد و پرمعضککل
است که در تمامیت گشوده ی مفهوم سرمایه جای گرفته است. 

 نام مرموز کال را به خود می گیرد، که باز به همان ترتیبی که در بال گفتهسرمایهاز سوی دیگر «محصول کار» نیز در 
شد، پدیده ای نا-این همان و پرتضاد است: هم ارزش مصرفی (و نه الزاما شئی ای قابل لمس) است و هم ارزش و بککاز بککه

 هنکککوز آندست نوشته هاهمان ترتیب چند وجهی است و به یک سطح از واقعیتی تک وجهی تعلق ندارد. بنابراین در 
شکل اجتماعی و ساختارهای به لحاظ تاریخی معین، و در نتیجه شرایطی که کار و محصول آن، در چارچوب آنها بایککد
درک شوند را نمی شناسیم. هنوز نمی دانیم کدام شکل های اجتماعی به لحاظ تاریخی متعیککن، میککانجی گری مناسککبات

 نا-این همان (فرمانککده ی تولیککد وسرمایه دارکار و تولید و رابطه ی بین کارگر نا-این همان (هم مولد است هم ضدمولد) و 
 در این کتاب از ساختارها و میانجی هایی همچونمارکس، ایستوان مزارشاستثمارگر) را به عهده دارند. اگرچه به بیان 

 بین طبیعت و کککار انسککانی30تقسیم کار، مالکیت خصوهصی و نظایر آن به مانند ساختارهایی میانجی کننده (مرتبه دوم)
سخن می گوید، اما واقعیت این است که هنوز نتوانسته است موضوع عاملیت و ساختار را به نحوی دیالکتیکی و علمی و

 می کند.  سرمایهموشکافانه در قالب شکل ارزش یا شکل سرمایه به هم مربوط کند، آن گونه که در 

 در بککاره ی کککار کککارگرسرمایه دیرتککر در مککارکسبایککد بگککوییم کککه  دست نوشته هادر ادامه ی تفسیر جملت بال از 
می نویسد: «... ارزش مصرفی نیروی کار، و به بیان دیگر خود کار، همان قککدر بککه فروشککنده ی آن تعلککق دارد کککه ارزش
مصرفی روغن پس از فروش آن به فروشنده ی آن. مالک پول ارزش روزانه ی نیروی کار را پرداخته اسککت؛ بنککابراین، وی

31استفاده از آن را در طول روز به خود اختصاص داده، یعنی مدت کار روزانه به او تعلق دارد».
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سسبه این ترتیب می بینیم که  ، موفق شده است وحدت و تفکیک همزمان کار و نیروی کککار، و نیککز تعلککقسرمایه مارک
آنها به دو سطح هستی شناسانه را با میانجی واژه ی «پس از فروش» به درستی فرموله کنککد. اینککک بککه پرسشککی دیگککر
ی و ود، یک می رسیم که آیا کاری که ساختمان و ماشین آلت و دارو می سازد با کاری که در قالب سرمایه انباشت می ش
همان است؟ چگونه «کار» به نحوی بی واسطه می تواند به شکل سرمایه دربیاید و انباشت شود، یا به بیانی خود را نفککی
کرده و به قالب ضد خویش، سرمایه، درآید؟ اگر که تبدیل کار به ضد خود به همین شکل مستقیم و بی واسطه هصککورت

، بحث خود را از «کار» و انباشت آن در قککالبسرمایه در مارکسبحث شده است، چرا  دست نوشته هامی گیرد که در 
تقات کل ارزش و مش اره ی ش ه انگیز را در ب وار و مناقش ضد خویش آغاز نمی کند؟ چرا آن فصل های آغازین بسیار دش

ر هکممارکساجتماعی چندگانه اش (کال، پول، سرمایه) می نویسد؟ چرا  دار و ذات ب ر پدی ه اگ د ک ا می نویس  در اینج
تادست نوشته ها از هنگککام نگککارش مککارکسمنطبق بودند در این هصورت به علم نیازی نمی بککود؟ بنککابراین بایککد نظککر 

، تغییر کرده باشد که کتاب را با رابطه ی سوژه-سوژه (حتی در شکل طبقات اجتماعی) آغاز نمی کند. برعکککسسرمایه
 بحث خود را با کال و ارزش (شکل های اجتماعی) و با تاکید ویژه روی شکلسرمایهمی بینیم که مارکس در جلد یکم 

رده و اره ک رمایه داری اش امعه ی س روت در ج انه ی ث وم دوگ ود در مفه مبادله می آغازد. در این آغازگاه به تضاد موج
می نویسد: «ثروت جوامعی که شیوه ی تولید سرمایه داری بر آنها حاکم است همچون تککوده ی عظیمککی از کالهککا (ارزش

 تصکور32مبادله ای یا ارزش به معنای خاص آن) جلوه می کند. کالی منفرد شکل ابتکدایی آن ثکروت  به شکمار می رود».
ا- ع پیش ه در جوام ت ک رفی اس ای مص کل از ارزش ه تفاده و متش ل اس خص و قاب عمومی از ثروت، یک دارایی مش

 از ثککروت پیککش می نهککد، مفهککومی اسککت اسککتوار بککر نککا-مارکسسرمایه داری نیز مرسوم بود. اما اینجا هم مفهومی که 
این همانی و تضاد و وحدتی گشوده.                                                              

 از این که ثروت جامعه ی سککرمایه داری خککود را در شکککل کالهککا نشککان می دهککد،مارکس اینک باید پرسید که منظور 
چیست؟ مگر بین ثروت و انبوه کالها تفاوتی هست؟ از سوی دیگر چرا کال (یعنککی ثککروت جوامککع سککرمایه داری) را بککا
ارزش مترادف قرار می دهد؟ چرا نمی نویسد که منظورش از کال، همان اجناس مصرفی مثل پالتو، چکمه، میز، هصککندلی

 نام های متفککاوت دوگککانه ای -- ارزش مصککرفی و ارزش (مبککادله ای) --مارکسو ماشین آلت است؟ اگر چنین است چرا 
وند؟ برای یک و همان چیز ابداع می کند؟ چرا اجناس مصرفی در عین حال کال و ارزش (ارزش مبادله ای) نامیده می ش
مگر نه این که در کارخانجات و کارگاه ها و موسسات تولیدی فقط  اجناسککی تولیککد می شککوند کککه بککه نحککوی از سککوی
مشتریان به مصرف می رسند؟ جنس مصرفی مثل کفش همان نیست که بشریت در طول تاریخ خود تولید کرده اسککت،
گیرم با فنون و وسایل جدیدتری؟ دلیل این عدم ترادف باید این باشد که کال فقط محصول کار، جنس مصرفی یککا بککه

 ارزش مصرفی نیست. ارزش مصرفی سطح بالیی و رویین ماجراست و به نظر می رسد که چیزی پککسمارکسبیان خود 
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پشت این سطح قابل رویت پنهان است که علم باید به درک و دریافت آن یاری رساند. علت باید این باشد کککه در ایککن
می گوید، پدیدار و ذات، سطح و ژرفا بر هم منطبککق سرمایه در مارکسجامعه و در این شیوه ی تولیدی، همان طور که 

نیستند و به همین دلیل برای شناخت ماهیت و چندوچون «ثروت» در این جامعه باید علم و دیالکتیک بککه کمک مککان
بیاید.                                                                                                            

سس به همین جهت هم   نمی تواند چنین بگوید که گویا کارگر محصولی تولید می کند که سکرمایه دار آن راسرمایه مارک
 بر این نظر اسککت کککه ارزشسرمایهاز او می گیرد یا کاری انجام می دهد که در شکل سرمایه انباشت می شود. مارکس 

مصرفی و کال، کار و سرمایه، به واسطه ی شکل ارزش، یک شکل اجتماعی بکه لحکاظ تکاریخی معیکن، در یکک رابطه ی
تنگاتنگ و به هم تنیده، در یک وحدت پرتضاد با هم به سر می برند. به همان ترتیب هم توضیح می دهد که فرایند کککار
د ان فراین ت، همزم ن اس در جامعه ی سرمایه داری برخلف «پدیدار» آن که گویا فقط کارانضمامی مولد محصولی معی
کار مجرد به لحاظ اجتماعی لزم هم هست. باز به میانجی شکل ارزش، کار انضمامی و کار مجرد نیز در وحدت و تضاد
با یکدیگرند. اما این وحدت و تضاد درون تمامیتی به نام سرمایه جای گرفته است که یک سککویه ی مککاجرا را بککه قطککب

33فرودست خود فروکاسته است و البته برخلف تمامیت هگلی بسته نیست.

 می خواهککد «سککاختارهای مختلفککی را توضککیح بدهککد کککه مسککئولیت وجککود ایککن جککامعه وسرمایه در واقع مککارکس 
دگرگونی هایش به عهده ی آنها است... [او می داند که] جامعه قابل تقلیل به مردم و پراتیک های کاری و غیرکاری شککان

 دیگر در هصدد آن نیسکت تککا جککامعه را34نیست. می داند که شکل های اجتماعی شرط لزم هر گونه کنش نیت مند اند».
در وهله ی نخست در پرتو طبقه بندی افراد یا گروههای انسانی و پراتیک های مبتنی بر کار انضمامی تعریف کنککد، بلکککه
در پی بحث و بررسی ساختارها و سازوکارهای اهصلی برسازنده ی جامعه ی سرمایه داری، و مجموع روابطی است که افراد
و گروههای انسانی درون شان، در جایگاه های ساختاری و کارکردی، قککرار دارنککد. همککان سککاختارها و روابطککی کککه کککار
انضمامی به طور خصوهصی انجام شده در کارگاه های سرمایه داران و شرکت های منفرد را به کار مجرد به لحاظ اجتماعی

لزم تبدیل می کنند. 

دهدست نوشته هادر اینک یک بار دیگر به همان قسمت از گفتاورد مارکس  ت ش توجه می کنیم. «... سرمایه کار انباش
است؛ و بنابراین در نتیجه ی این واقعیت، محصولت کارگر هر چه بیشتر از او گرفته می شود تا آن جا که حککتی کککارش

«دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی».  : آلبریتون. برای توضیح تفاوت تمامیت هگلی و تمامیت مارکسی، رجوع کنید به فصل دوم کتاب 33
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ت های ده ای در دس الیتش بکه نحکو فزاین به عنوان دارایی شخص دیگری در مقابل او قرار می گیرد و ابزار هسکتی و فع
 35سرمایه دار متمرکز می گردد...»

چون سرمایه، کار انباشت شده است (دیرتر کار مرده ی انباشت شده نامیده می شود)، بنککابراین محصککولت کککارگر (کککه
دیرتر کال نام می گیرند) هر چه بیشتر از او گرفته می شود، تا آن جا که حتی کار (کدام کار؟) او نیککز بککه عنککوان دارایککی
سرمایه دار از او بیگانه می شود. اما چنین چیزی چگونه ممکن است؟ محصولت کارگر کککه او خککود تولیدشککان می کنککد
چگونه از او گرفته و به سرمایه دار انتقال داده می شوند و با این حال کارگر اعتراضی نمی کند؟ در ضمن چنین بککه نظککر
می رسد که گویا با گونه ای از رابطه ی مستقیم میان سرمایه دار و کارگر روبروییم، یک فرایند انتقال و غصب مسککتقیم؛ و
اگر که چنین باشد در این هصورت استثمار سرمایه دارانه با استثمار جوامع پیشا-سرمایه داری چه تفاوتی دارد؟ اگککر ایککن
انتقال محصول کار کارگر به نحوی مستقیم انجام می شود چگونه است که بر سر مالکیت «محصول» دعوا در نمی گیرد؟
چرا کارگر به مزد پولی خود و دعوا بر سر آن قناعت کرده و محصول را به سرمایه دار واگذار می کند؟ در عین حال بایککد
در نظر داشت که اگر منظورمان از کارگر، پیشه ور و هصنعت گر پیشا-سرمایه داری (و دوران گذار به سرمایه داری) نباشککد
که فرایند کار زیر نظارت و سازماندهی و برنامه ریزی مستقل وی انجام می شد، در این هصورت بایککد پرسککید کککه کککارگر

 وآدام اسککمیتمزدبگیر سرمایه داری که برای هصاحب سرمایه کار می کند و درگیر تقسککیم کککار گسککترده ی مککورد نظککر 
 است، و فقط بخش بسیار جزیی و کوچکی از یک محصول معین را می سازد و شاید هم هرگز فراورده ی نهککاییمارکس

را با چشم خود مشاهده نکند، چگونه می تواند از غصب «محصول» خود و یا بیگانه شدن آن از خککویش سککخن بگویککد؟
دیگر این که، هنگامی که نقطه ی عزیمت بحث را به نحوی بی واسطه در سپهر تولید اختیار کنیم، نمی دانیم که کککارگر
پیش از مواجهه ی خود با سرمایه دار یا کارگزاران او در سپهر تولید کجا بوده اسکت، در چکه وضکعیتی بکه سکر می بککرده
است، ساختار ذهنی او به چه ترتیب پردازش شده است و چرا باید بککا سککرمایه دار در سککپهر تولیککد، در شککرایط تبعیککت

واقعی اش از او، روبرو شود؟ 
 به ما می گوید که کارگر به نحوی بی واسطه وارد فرایند تولید نشده است بلکه ابتککدا در سککپهرسرمایهمارکس دیرتر در 

ابت ود را ب گردش با کارگزاران سرمایه یا سرمایه دار روبرو می شود و در قرارداد کار که بین این دو منعقد می شود، او خ
پرداخت اندازه ی مشخصی از پول، متعهد به انجام وظایفی می کند که هنوز چند و چککون آنهککا معلککوم نیسککت. او هنککوز
نمی داند که دقیقا چه «کار»ی باید انجام دهد، چگونه و دقیقا با کدام ابزار باید تولید کند و در ضمن چککه چیککزی بایککد
تولید کند و برای چه هدفی. علت این بی خبری هم این است که او نه در نقش «هصاحب یا ناظر» شرایط تولید و فرایند
کار بلکه در نقش یکی از «نهاده های» فرایند تولید که او در طراحی و تعیین اهدافش نقشککی نککدارد، وارد سککپهر تولیککد

می شود.
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 او پیش تر بدون هیچ وسیله ی تولیدی بوده است. او پیش از این «آزاد از هر گونه تعلقی»، یعنی فاقد هر گونه وسیله ی
تولیدی از آن خویش، و همچنین فاقد هر گونه تعلقی به یک جماعت طبیعی (اهصناف و روستاهای پیشا-سککرمایه داری)
بوده و به این ترتیب نمی توانسته است مستقل نیروی کار خود را بر روی ابککژه ای طککبیعی (همککان طککبیعت غیرانککدام وار
مورد نظر مارکس) اعمال کرده و در اثر تحقق آن، یعنی انجام کار، «محصول» فردی یا جمعی ای به دست بیاورد ککه از

آن خود اوست. 

ارگر رد: «ک اهده ک وان مش م می ت بیعت ه ار روی ط بیعت و ک همین فقدان شکل اجتماعی را در پیوند با موضوع ط
نمی تواند چیزی را بدون طبیعت، بدون جهان محسوس خارجی بیافریند. این ماده است که کار بر آن واقعیت و فعلیککت
می یابد و از آن و به وسیله ی آن اشیاء را تولید می کند... بنابراین هر چککه کککارگر جهککان خککارجی و در نککتیجه طککبیعت

36محسوس را با کار خویش به تملک خود درمی آورد، خود را به گونه ای مضاعف از ابزار حیات محروم می سازد...».

اینجا هم به نظر می رسد که با یک فرایند «طبیعی» رابطه ی بین انسان و طبیعت روبرو هستیم. مگر نه این که طبیعت
و ابژه های طبیعی که ما از طریق آنها تولید می کنیم نیز اموری تاریخا متعین هستند؟ همان عککواملی کککه کککارگر را بککه
ور ارگر محب ز ک ت نی ن جه «اتمی آزاد» تبدیل کرده اند طبیعت و دسترسی به آن را نیز دگرگون ساخته اند. به همی
است نیروی کارش را در سپهر گردش به فروش بگذارد تککا بککا میککانجی سککرمایه و عوامککل آن بتوانککد وارد سککپهر تولیککد
اجتماعی و دگرگون سازی ابژه های «طبیعی» شود. او در شکل اجتماعی ویژه ای زندگی می کند که بنا به آن نیروی کار
و اعمال آن نیرو از هم جدا شده و به دو سپهر جدا از هم تعلق دارند. عینیت یابی کار دیگر همان نیست کککه در پیشککا-
سرمایه داری بود. در شکل اجتماعی ویژه ی جامعه ی سرمایه داری نمی توان نیروی کار و اعمال آن را به نحوی بی واسطه

 در ارتباط با طبیعت هم به همین ترتیب می تککوان گفککت ککه بککی میکانجی شککل37در ادامه و در امتداد هم تصور کرد.
سی به لحاظ تاریخی معین، کار روی طبیعت نمی تواند اتفاق افتد. طبیعت نیز همچون سوژه های انسانی همچککون اجتماع
جامعه موجودیتی ارتباطی و لیه ای است، چیزی پایا، ایستا و قابل انتزاع از محیط خویش نیست بلکه آن نیز از آهنککگ
و جنبش محیط یا ژئو-تاریخ ها و تمامیت روابط اش با دیگر چیزها تاثیر می گیرد. طبیعتی که در جامعه ی مثل فئککودالی
وجود دارد با طبیعتی که در جامعه ی سرمایه داری وجود دارد دقیقا به دلیککل ارتباط منککدی طککبیعت و جککامعه بککا هککم،
سیاسی با طککبیعت، و کککاری کککه روی طککبیعت اجتماعی  –متفاوت از یکدیگرند. ارتباط این دو هصورت بندی اقتصادی  –

انجام می شود، بسیار متفاوت از یکدیگر است.
حتی همان ابژه های طبیعی که باید میانجی عینیت یابی اعمال نیروی کار «انسان» شوند (همان فعالیت انسانی که باید
به مثابه فعالیتی هم خودآگاه و هم ناخودآگاه درک شود. خودآگاه است زیرا که شکخص در تولیککد و ککار اجتمککاعی بککه
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داری به معنای خاص کلمه است.. منظور کار و تولید در سپهر تولید سرمایه37



وی ه نح ه ب ن ک د، و هکم ای نحوی آگاهانه بنا به نیت و هدف خود وارد می شود و وظیفه و کار خویش را انجام می ده
ناخودآگاه به میانجی فعالیت تولیدی خود در چارچوب شکل اجتماعی غککالب، بککه بازتولیککد شکککل اجتمککاعی مسککتقر و
–ملزومات اش  اگرچه در حالتی تغییریافته- می پردازد) نیز از سوی شکل اجتماعی چیره ی کنونی و در نتیجه به نحوی

 می توان گفت: «عمل ساختن، مواد خامی را نیاز دارد و شککرایط کنککش،باسکارپیشنی به «کارگر» داده شده اند. به بیان 
منابع کنش گری و قانونمندی فعالیت را لزم دارد. حتی فعالیت خود-انگیخته یا خود-انگیختگککی هککم بککه مثککابه شککرط
ضروری وجود خویش مسککتلزم وجککود یککک شکککل اجتمککاعی پیشککا-داده ی موجککود اسککت کککه در آن و از راه آن عمککل
خودانگیخته انجام می شود. پس اگر جامعه را نتوان به فرد تقلیل داد (جامعه مخلوق افراد نیست)، باید گفت که جامعه

 این نکته در قککالب شکککل ارزش بککه ماننککد شکککل38یک شرط ضرور برای هر عمل عامدانه ی انسانی به طور کلی است».
راحت ومکارکس ۱۸۴۴ دست نوشته هایخاص چیره بر عصر سرمایه داری، همان چیزی است که در  ه آن هص وز ب  هن

 تشریح شده، توضیح داده نشده است. سرمایهروشنی که در 

 در ادامه می نویسد: «...پس اگر کارگر با محصول کار بیگانه باشد، خکود تولیکد قاعکدتا می بایکد بیگککانگی فعکال،مارکس
بیگانگی فعالیت و یا به عبارتی فعالیت بیگانه سازی باشد. بیگانگی محصول کار از کار، هصرفا در جدا-افتادگی و بیگککانگی
خود فعالیت کار خلهصه می شود... بنابراین چه چیزی باعث بیگانگی کار می شود؟ اول بککه دلیککل ایککن واقعیککت ککه کککار
نسبت به کارگر، عنصری خارجی است یعنی به وجود ذاتی کارگر تعلق ندارد، در نتیجه، در حین کارکردن نه تنها خود
را به اثبات نمی رساند بلکه خود را نفی می کند، به جای خرسندی، احساس رنج می کند ... انرژی جسمانی و ذهنی خود
را آزادانه رشد نمی دهد... این کار کاری اجباری است. بنابراین نیککازی را بککرآورده نمی سککازد بلکککه ابککزاری هصککرف بککرای
برآورده ساختن نیازهایی است که نسبت به آن خارجی هستند. … نهایتا خصلت خارجی کار برای کارگر از این واقعیککت

39پیداست که این کار از آن او نیست و به کسی دیگر تعلق دارد...».

) بککه کنککار، توهصککیف تککاثیرات هصککرفا40 (تعلق کار به وجود ذاتککی کککارگرارکسمزبان انسان شناسانه ی (آنتروپولوژیستی) 
 بسککنجیمسرمایه در مککارکسویرانگر کار در سرمایه داری نیز به کنار، بی مناسبت نیست که این رویکرد را با رویکککرد 

هنگامی که می نویسد: «وقتی فرایند کار عبارت از فرایندی باشد ککه بککر اسککاس آن سککرمایه دار نیککروی کککار را مصککرف
می کند، دو پدیده ی سرشت نشان را به نمایش می گذارد. نخست، کارگر تحت کنترل سرمایه داری کار می کند که کارش
به او تعلق دارد ... دوم، محصول دارایی سرمایه دار است، نه دارایی کارگر که تولیدکننده ی مستقیم آن به شمار می رود.

. نگاه کنید به بخش «شکل اجتماعی» در همین نوشتار.   38
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. عبارت تعلق ذاتی کار به کارگر، کار و نیروی کار را این همان توهصیف می کند. گویا اعمال این نیرو و عینیت بخشی به آن عملی خودانگیخته اسککت. امککا40
حتی اگر این خود-انگیختگی را هم بپذیریم باز باید به آن شکل اجتماعی همیشه پیشتر موجود اشاره کنیم که چنین خود-انگیختگی را ممکن می کند.



مثل، هنگامی که سرمایه داری ارزش روزانه ی نیروی کار را می پردازد؛ استفاده از آن مانند هر کالی دیگر، مانند اسککبی
که برای یک روز کرایه می شود، برای یک روز از آن اوست. استفاده از کال متعلق به خریدارش است، و در واقککع مالککک
نیروی کار با در اختیار قرار دادن کارش فقط ارزش مصرفی ای را که فروخته است [به او یعنی سککرمایه دار] می دهککد. از
لحظه ای که او پا به کارگاه سرمایه دار می گذارد، ارزش مصرفی نیروی کارش و بنککابراین اسککتفاده از آن کککه همانککا کککار
ب، ن ترتی است، به سرمایه دار تعلق دارد ... فرایند کار همانا فرایند بین چیزهایی است که سرمایه دار خریده است. به ای
محصول این فرایند به او تعلق دارد، همانند شککراب کککه محصککول فراینککد تخمیککری اسککت کککه در زیرزمیککن اش اتفککاق

 41می افتد».
، می بینیم که مارکس از درون تمامیت سرمایه و منطق آن که همان شکل اجتمککاعی چیککره بککرسرمایهدر متن بال از 

دنیای سرمایه داری است موضوع را بررسی می کند و به گونه ای هصرفن نرماتیو و یا آنتروپولوژیک به سازمان کار یککا رنککج
سسکارگر اعتراض نمی کند. در ضمن باید به خاطر داشته باشیم که  بککه اقتصککاد سیاسککی دان های دست نوشته ها مککارک

ا، ه پرولتاری د ک رح نمای وع را ط ن موض د ای زمان خود اعتراض می کرد که «... همین است که اقتصاد سیاسی می توان
 نه بککاسرمایه در حالی که در 42درست مثل اسب ها فقط باید تا آن اندازه دریافت کند که بتواند به کارش ادامه بدهد»

ا ه م رمایه را ب ود س ازوکار خ دی و س د دارد قانون من ه قص نگاهی هصرفا نرماتیو بلکه با تکیه به نقد درو ن ماندگاری ک
بشناساند می نویسد که از نگاه سرمایه، کارگر با اسب خریداری شده تفاوتی ندارد و استفاده از آن هم به همان ترتیب با
استفاده از اسب هیچ تفاوتی ندارد. به سادگی می نویسد که درون این شکککل اجتمککاعی، شکککل ارزش یککا همککان شکککل
سرمایه، کارگر هصاحب شرایط و فرایند تولید و کار و در نتیجه هصاحب محصولت تولیدی این فرایند نیست و نمی توانککد

 زیرا که او پیشاپیش در سپهر مبادله ی «هم ارزها» قدرت اعمال نیروی کار خود را بکه سکرمایه دار واگکذار ککرده43باشد.
است و بنابراین دیگر نمی تواند ادعای تصاحب محصول یا نظارت بر فرایند تولید و اعمال نیروی کار خود را داشته باشد.
به این معنا که کارگر در قبال دریافت ارزش نیروی کارش (یک کاسه عدسی) از حق خود برای نظارت بر اعمال نیروی
کارش چشم پوشی کرده و هدایت و مدیریت آن را به فرد یا افراد دیگری سپرده است. به این ترتیب مسئله ی حککق هککم

اینجا امری درونی منطق و تمامیت سرمایه است و از بیرون نمی توان به آن انتقاد موجهی وارد کرد. 

سس  اما می نویسد: «اگر محصول کار با من بیگانه است، اگر این محصککول چککون نیرویککی بیگککانه دردست نوشته ها مارک
برابر من قد علم می کند، پس به چه کسی تعلق دارد؟ اگر فعالیت خودم، به من تعلق نداشته باشککد، اگکر ایکن فعککالیت،

. ۲۱۳ جلد یکم ص. سرمایه، 41
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سس به نظر من، باید کاملن روشن باشد که این قبیل توهصیفات 43  ناب (یکسکویگی معنککایسرمایه داریاز کارگر را باید در چارچوب جامعه ی  سرمایه مارک
کارگر و کار) و آن مرحله ی خاص از سرمایه داری (لیبرالیسم) درک کرد. 



فعالیتی بیگانه و از سر اجبار باشد، پس این فعالیت به چه کسی تعلق دارد؟ به موجودی غیر از خودم. .. اگککر محصککول
کار به کارگر تعلق نداشته باشد، اگر این محصول چون نیرویی بیگانه در برابر او قد علم می کند، فقط از آن جهت است
که به آدم دیگری غیر از کارگر تعلق دارد.... نه خدا، نه طبیعت، بلکه فقط خود آدمی اسککت کککه می توانککد ایککن نیککروی

44بیگانه بر آدمی باشد».

در اینجا به نظر می رسد که با تقدم پراکسیس (معطوف به کار تولیدی) بر شکل اجتماعی روبرو هستیم. به نظر می رسد
که با نوعی روش شناسی فردگرا روبرو هستیم که بنا به آن گویا نقطه ی آغاز تحلیل مناسبات اجتماعی بکر فکرد (انسکان
گونه ای!) و کار و فعالیت تولیدی او متمرکز شده است. بیگانه شدگی در این بستر است که شککرح داده می شککود. «مککن»
«کار» می کنم، فعالیتی مولد انجام می دهم اما فعالیت و کار تولیدی من که باید مال خودم باشد به مککن تعلککق نککدارد و
محصول فعالیت تولیدی ام هم به من تعلق نمی گیرد. به همین جهت این فعالیت که بککه مککن کککارگر (منظککور از مککن و
کارگر دقیقا چیست؟) تعلق ندارد. فعالیتی است بیگانه و از سر اجبار. به همین ترتیب محصولی که عینیت یابی فعککالیت
بیگانه و اجباری کارگر است، در مقابل او به مانند نیرویی بیگانه قد علم می کند. اما چگونه؟ این نیروی بیگانه چگونه بر

 می نویسد که نه خدا نه طبیعت بلکه فقط خود آدمی است که می تواند اینمارکسفراز سر کارگر به وجود آمده است؟ 
نیروی بیگانه بر آدمی باشد. اما آدمی نمی تواند نقطه ی آغاز تحلیل مناسککبات اجتمککاعی و شکککل های اجتمککاعی باشککد.

 نه آدمی نه فرد کارگر و نه حتی طبقه ی کککارگر، بلکککه سککاختارها و سککازوکارهای ژرف جککامعه یسرمایهنقطه ی آغاز 
سرمایه داری است که کار و محصول و تعلق محصول را به شکلی پیچیده و پرتضاد توهصیف می کنککد. در گفتککاوردی کککه
بیان کرد دقیقن روشن نیست که کدام سازوکارهای تاریخی-اجتماعی است که نیروهای «آدمی» را از او بیگانه سککاخته
است و نه فقط این، که آنها را بر فراز سر او نشانده است؟ اینجا از ساختارها و سازوکارهای متضاد و شکل اجتماعی پپر-
پیچیده ی سرمایه داری به معنای اخص کلمه هنوز سخن به میان نیامده است. اینجا هصرفا با انتقککاد از بیگککانگی رابطه ی
بین سوژه و ابژه، و البته با عنایت به میانجی های تقسیم کار و سرمایه و در عین حال با توسل به گونه ای روش شناسککی

مبتنی بر فردگرایی (گاهی هم کلکتیویستی) روبرو هستیم. 
پرسش دیگر این که: آیا کار فقط در هصورتی به کارگر تعلق دارد که متعلق به شخص او باشد؟ محصول کار نیز فقط در

از «کارگر جمعی» سککخن سرمایه دیرتر در مارکسهصورتی متعلق به کارگر است که به تصاحب بی واسطه ی او درآید؟ 
می گوید که در پرتو آن دیگر نیازی نیست کارگر منفرد به نحوی خودآگاه بر همه ی فرایند کارواقف باشد یا بککر فراینککد
تولید نظارت کند، بلکه کافی است تا عضوی از پیکره ی ارگانیک جمع همیارانه ی مولدی باشد تا کار و فعالیت اش معنککا

و مفهوم بیابد.
«مادامی که فرایند کار هصرفا فرایندی انفرادی است، کارگری واحد تمام کارکردهایی را که بعدا از هم جدا می شککوند در
خود گرد می آورد. هنگامی که یک فرد ابژه های طبیعی را برای معاش خود تصککاحب می کنککد، بککه تنهککایی بککر فعککالیت
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خویش کنترل دارد بعدهاست که دیگران بر او کنترل اعمال می کنند. انسککان منفکرد نمی توانکد بکدون بکه ککار گرفتکن
عضلت خود تحت کنترل مغز خویش بر طبیعت اثر بگذارد. به همان ترتیب که در نظام طبیعت سککر و دسککت بککه هککم
تعلق دارند، کاز ذهنی و کار یدی نیز در فرایند کار وحدت می یابند. بعدهاسککت کککه آنهککا از هککم جککدا می شککوند و ایککن
جدایی به تضادی خصمانه تکامل می یابد. ... محصول بی واسطه ی تولیدکننده ی منفرد به محصککول اجتمککاعی مشککترک
کارگر جمعی، یعنی به محصول مجموعه ی ترکیب شده ی کارگران دگرگون می شود که هر کدام از اعضککای آن کنککترل
کم و بیش مستقیمی بر ابژه ی کار دارند. همین است که همراه با سرشت همیارانه ی فرایند کار، مفهککوم کککار مولککد، یککا
مفهوم حامل آن، یعنی مفهوم کارگر مولد، بسط می یابد. دیگر برای انجام کاری مولد لزم نیست تا دست خود فککرد بککه
کار گرفته شود، کافی ست اندام یک کارگر جمعی باشد و یکی از کارکردهای فرعی آن را انجام دهد. تعریف یاد شککده و
اولیه ی کار مولد، که از ماهیت خود تولید مادی مشتق شده، در مورد کارگر جمعی، به عنوان یک کلیت، درست اسککت.

 45اما برای هر کدام از اعضای آن، به هصورت انفرادی، مصداق ندارد».

، چنان چه کار من فعالیتی خودآگاه نباشد، یعنی چنان چه فعالیت من بیگککانه ازمارکسموضوع دیگر این که، بنا به نظر 
من و از سر اجبار باشد، در این هصورت این کار، کاری برده وار است و من تفاوتی با برده نخککواهم داشککت. در حککالی کککه

 به هنگام بررسی سپهر گردش، ایده های برابری، آزادی، و بهشت بنتککام را شککرح می دهککد کککهسرمایه دیرتر در مارکس
سسشامل کارگر و سرمایه دار هر دو می شود. به این ترتیب می بینیم که  ، در سطح سپهر گردش و مبککادله،سرمایه مارک

به ایده های آزادی، برابری، مالکیت و فاعلیت آدمیان در این هصورت بندی اقتصادی-اجتماعی اهمیت می دهد و آنها را در
همین سطح از واقعیت با این که در تضاد با لیه ی زیرین واقعیت قرار دارند، به رسمیت می شناسد تککا سککپس بککه پککس

 به تفصیل بحث نمی شود تشکیل دهنده ی بخش بزرگی ازمارکسپشت ماجرا در سپهر تولید بپردازد. این سطح که نزد 
سوبژکتیویتیه و آگاهی فردی و جمعی کارگران است و مفاهیم آنها از جامعه ی سرمایه داری را به نحوی بی واسطه شکل
می دهد. می دانیم که ساختارهای اجتماعی بر خلف ساختارهای طبیعی مستقل از درک کنشگران در باره ی این که بککا

فعالیت خویش چه کاری انجام می دهند نمی توانند وجود داشته باشند.

 کارگر هم همچون سرمایه دار مالک و دارنده ی «ارزش»ی است که در اختیار خود اوست، در تکن اوسکت و آن را بککرای
فروش ارائه می کند. این ارزش، این دارایی این کال نیروی کار اوست و از همین جا ایککده ی «برابککری» در مقابککل قککانون
ارزش، و در ضمن برابری کارها- فعالیت ها و «آدم»ها سرچشمه می گیرد. کارگر هم همچون سرمایه دار «آزاد» است تککا
«ارزش» یا کالی خود را به بازار بیاورد و برای فروش عرضه کند. کارگر هککم در تحقککق «ارزش»ی کککه بککه بککازار آورده
است، یعنککی در فککروش نیککروی کککارش، ذ ی نفککع اسککت و بککابت آن تلش و خودفعککالیتی می کنککد. درک او از خککودش،
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وضعیت اش، کارش و هدفی که از کار کردن دنبال می کند همگی در این جامعه و در بحث سککاختار و عککاملیت اهمیککت
 نمی توانسککتهمککارکس نیز بنا بککه روش خککاص سرمایههنوز بحث نشده است و در دست نوشته ها دارند چیزی که در 

است به تفصیل بحث شود. بنابراین باید دید کدام ساختارهای قانون مندی وجود دارند ککه جکبر سکاختاری مکورد نظکر
 را پنهان می کنند. باید دید چرا مردم کار، خود نیز باور دارند که موجوداتی «آزاد»اند که بککا اراده و میککل خککودمارکس

قرارداد کاری را امضا می کنند. 
 فقط با سپهر تولید روبرو هستیم اما نمی دانیم کارگری که در این قلمرو مقابل سککرمایه دار ایسککتادهدست نوشته هادر 

است از طریق چه فرایندی راهش به اینجا منتهی شده است. کدام تاریخ را از سر گذرانده است تا به سپهر تولیککد گککام
پهرسرمایه در مارکسبنهد.  دیگر در س ا یک دار ب ش از دی  برای مان روشن می کند که کارگر و (عوامل) سرمایه دار پی

تولید، نخستین بار در سپهر مبادله با یکدیگر روبرو می شوند. این سپهر اهمیت خارق العاده ای برای بحث پیرامون نظککام
سرمایه و سپهر تولید مبتنی بر فرماندهی سرمایه و تولید سرمایه دارد. این سپهر، سپهر مبادله، سپهر مبادله ی برابرهککا
ینی وی پیش ه نح ه ب ت ک کل ارزش اس همان نخستین مرحله از شکل اجتماعی مبتنی بر حاکمیت سرمایه، یعنی ش
نقش، کارکرد و معنای کار کارگر را در ذهن او و در واقعیت اجتماعی جان بخشیده و تثبیت می کند. این سککپهر اسککت
که اساس تجریدهای واقعی سرمایه داری را تشکیل می دهد و محتوای کار و تولید را وارونه می کند. این بحککث را دیرتککر

در مطالبی دیگر پی می گیرم. 

سخن پایانی
سی پجنککب پراکسیس انسانی در قالب شکل اجتماعی به معنای گونه ای فعالیت دوگانه اسککت هککم خککود-فعککالیتی یککا خککود-
آگاهانه است و هم فعالیتی است ناخودآگاه. شکل اجتماعی چارچوبی ساختارمند برای فعالیت های تولیدی و بازتولیدی
ه ه ب ت ک کل ارزش اس رمایه داری ش امعه ی س ره در ج اعی چی کل اجتم د. ش نسل های پیاپی انسانی فراهکم می کن
فعالیت های اقتصادی و تولیدی انسان های درگیر جهت و معنککا می دهککد. فعالیت هککای آگاهککانه ی انسککان های درگیککر را
هیمه ی آتش ماشین ارزش افزایی سرمایه کرده و ایجنت های کار و تولید را وامی دارد تا بککا طککبیعی انگاشککتن مناسککبات
اجتماعی تولید و توزیع و مصرف در این جامعه، راه پیمایی پایان ناپذیر سرمایه به سوی انباشت و انباشت بیشتر را تککاب
بیاورند. با شناخت این شکل اجتماعی تولید و همه ی متعلقات ش، با شناخت شکککل ارزش اسککت کککه می تککوانیم بککه آن
–ساختارهای اهصلی پی ببریم که باید در نخستین گام  چنانچه قصد نجات خود و کره ی خاکی مان را داریم- نفی شوند

و جای این ساختارها و این شکل اجتماعی، شکل دیگری باید بنا شود که فعالیت دوگانه ی انسانی را به یکدیگر نزدیک
کند و در خدمت هدفی انسانی و واقعا اجتماعی دربیاورد. 



 درمکارکسپرداختم تا نشان دهم که  ۱۸۴۴دست نوشته های اقتصادی-فلسفی در بال به بررسی فرازهایی از کتاب 
این کتاب هنوز درگیر هصیقل دادن مفاهیم اقتصاد سیاسی فلسفی است و از این مهم خلهصی نیافته است. مقوله ی کککار
را به نحوی تاریخی بحث نمی کند آن را در قالب شکل ارزش نگجانیککده اسککت و رابطه ی اسککتثمار سککرمایه دارانه را نیککز
هنوز به نحوی منسجم تدوین و بحث نکرده است. موضوع ساختار و عاملیت در نوشتارش روشن نیست. گاه چنان است
که گویا عاملیت و ساختار یکی هستند و بر هم منطبق اند، یا اهصول بحثی از این مفاهیم در میان نیست. در ضککمن، نککه
مقوله ی شکل اجتماعی عام و نه شکل اجتماعی خاص سرمایه داری، هیچ یک را هنوز رشد نداده اسککت، چیککزی کککه بککه

 با آن روبرو می شویم. سرمایهروشنی در 
مقوله ی شکل ارزش یا شکل سرمایه و کار مجرد موضوعاتی هستند که امیدوارم در آینده ی نزدیک به آنها نیز بپردازم. 

 


