
1 
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ای در قطعه»ند که به اصطالح ی مفسران مارکس قرار دارد. برخی مؤلفان معتقدچنان مورد عالقهگروندریسه متنی است که هم

فروپاشی »ی رود. نوعی نظریهداری، سندی اساسی به شمار میسرمایه «زوال»ی مارکسی برای نظریه« باب ماشین

داری خود آن ای که سرمایهکند. شیوهی جدید تولید ظهور میه طی آن یک شیوهکم توصیف روندی است ک، یا دست«داریسرمایه

بدیهی انگاشته « ای درباب ماشینقطعه»گیرد. در این تفسیرها، نتایج داری در تضاد قرار میکند، اما با منطق سرمایهرا ایجاد می

در  1850ی گیرد که از اوایل دههانبه از بحران ریشه میجاز یک سو، از درکی یک« ای درباب ماشینقطعه»شود. اما نتایج می

ی آن است. در های اصلی گروندریسه مشخهبندی مقولهها در صورتافکار مارکس وجود داشت، و از سوی دیگر، برخی کاستی

اضافی نسبی، ما به  ها را برطرف کرد. در جلد یکم سرمایه، هنگام بررسی تولید ارزشهای بعد، مارکس هر دوی این بدفهمیسال

گوید گروندریسه را در خود و ( می1گونه که آنتونیو نگری)کنیم. اگر، همانبرخورد می« ای درباب ماشینقطعه»نقدی ضمنی از 

ی این انتقاد از خوِد ضمنی توان از بحث دربارهطور مستقل مورد مطالعه قرار دهیم و تکامل نظری مارکس را نادیده بگیریم، میبه

طور مستقل }و بدون توجه به تکامل نظری مارکس{ معنایی جز پذیرش نتایج سادگی صرف نظر کرد. قرائت غیرانتقادی متن بهبه

ی مارکس قرار داد، بلکه ی گروندریسه، نباید متن را صرفاً در روند تکامل اندیشهآن ندارد. امروزه اما برای بحث خالق درباره

ی مارکس انجام هایی نیز در نظر گرفت که در قرن بیستم دربارهدریسه را در جریان تکامل بحثعالوه بر آن، باید خوانش گرون

هایی که هنوز در خوانش های متعددی از خوانش گروندریسه شکل گرفته است، روشها به روشگرفته است، چون این بحث

 .شودگروندریسه به کار گرفته می

  

 دریافت گروندریسه در قرن بیستم .1

کنیم، باید همواره این کار را در شرایط تاریخی معینی انجام دهیم که ما را ی برجسته بحث میی اثر یک نویسندهکه دربارههنگامی

برانگیز رسند، ولی برخی دیگر پرسشکند. برخی از این مسایل به نظر بدیهی میی آن دوره آشنا میهای ویژهها و مالحظهبا پرسش

عالوه در مورد مارکس این واقعیت وجود رسیدند. بهسال قبل متفاوت به نظر می 40یا  30ها در ی از ارزیابیاند. برخو قدیمی

تدریج هایی که برای بحث اهمیت دارند، در زمان حیات او اصالً به چاپ نرسیدند. تمام آثار او بهدارد که امروزه بسیاری از متن

 .ها اثر گذاشته استها نیز بر جهت و زمان بخش اعظم بحثثار، بلکه وضع انتشار آناند. نه تنها متن تاریخی این آچاپ شده

، مارکس فقط توانست جلد اول را چاپ کند. این انگلس بود که جلد دو و سه را بعد از مرگ مارکس با «سرمایه»حتی در مورد 

ی آثار مارکس و انگلس ن مجلدها در متن مجموعههای اصلی ایهای اخیر، نسخهتغییرات ویراستاری بسیار منتشر کرد. طی سال

توانیم تغییرات ویراستاری انگلس را مشخص سال، ما می 100ترتیب، اکنون بعد از گذشت بیش از )مگا( انتشار یافته است. بدین

های نظریه»ئوتسکی که کارل کاها را مورد بحث قرار دهیم. در آغاز قرن بیستم، بعد از آنکنیم و ارتباط درونی و مفهومی آن

رسید که گویا تمام انتقادهای مارکس به اقتصاد سیاسی به طور منتشر کرد، به نظر می 1910تا  1905را بین « ارزش اضافی

( 2پرداخت.)ی اقتصادی میعنوان جلد چهارم سرمایه به تاریخ نظریهبه« هانظریه»ی مارکس کامل موجود است. چون طبق برنامه

ی کارگر، خصلت شد که استثمار طبقهعنوان اقتصاددان بزرگ سوسیالیست معرفی میرایج بعدی، مارکس بههای در خوانش

ای و سپس بر پایه« مانیفست کمونیست»ناپذیر به سوسیالیسم را اثبات کرده بود. نخست در داری و گذار اجتنابزای سرمایهبحران

مورد ستایش « سوسیالیسم علمی»عنوان پیروزی آوردها را بهها این دستبسیاری از مارکسیست«. سرمایه»تر در کتاب وسیع

باوری، چه واقعی و چه نقد گرایش به اقتصادباوری، جبرگرایی و بیش از همه عینیت 1920ی دادند. اما با آغاز دههقرار می

های اقتصادی ـ نوشتهه خصوص دستی مارکس بی مارکس قوت گرفت. در این زمینه، انتشار آثار اولیهغیرواقعی، در نظریه

های اقتصادی مارکس، درک ی فلسفی و اجتماعی وسیع تحلیلسروصدای زیادی برپا کرد. در این اثر، ظاهراً زمینه 1844فلسفی 

 گراییرسید که گرایش به عینیتداری، آشکار شد. بر این اساس، به نظر میدر سرمایه« ازخودبیگانگی»و « ذات انسانی»او از 

 .تر به شکل کلی مورد انتقاد قرار گرفته بود، پاسخ خود را دریافت کرده استی سوژه در آثار مارکس که پیشو فقدان نظریه
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ی یک خوانش سیاسی معین بود که به ی نظری صورت گرفته باشد، بلکه نتیجهای نبود که کامالً در حوزهاین تغییر برداشت پدیده

شد که و تصلُب در مارکسیسم رسمی و حزبی برانگیخته شده بود. اما فاشیسم و استالینیسم مانع می اشکال گوناگون بر علیه تحجر

که شرایط رخ داد؛ هنگامی 1960ی روی صرفاً در دههروی کند. این پیشبه شکل نمایانی پیش 30ی بحث آغاز شده در ابتدای دهه

اش را از دست خودیی ضد تحجر خودبهی مارکس تقریباً انگیزهآثار اولیه بحث اساساً تغییر کرده بود. بیش از هر چیز دریافت از

که لویی آلتوسر عنوان نمونه، هنگامیلنینیسم ادغام شده بود. به -کیشی مارکسیسمداده بود. در ضمن، این آثار تا حد زیادی در راست

ای از شکل ویژه« سرمایه»تقاد قرار داد و برای کتاب مورد ان« ایدئولوژیک»عنوان آثار ی مارکس را بهآثار اولیه 1965در 

رفت. اما موضع خود او که بارها مورد بحث قرار گرفته، با کیشی به شمار میعلمی بودن قایل شد، این امر در واقع نوعی راست

ای نظری کنار گذاشته است. هکیشی ـ از بحثاین اتهام همراه بود که او سوژه و مبارزات اجتماعی را ـ دقیقاً از موضع ضدراست

)اقتصادی ـ نظری( وجود دارد، که هر یک با مواضع « متأخر»)فلسفی( و مارکس « اولیه»ی مارکس های متعددی دربارهبحث

ی گروندریسه به شکل واقعی آغاز شد، که به سیاسی معینی ارتباط دارد. در این شرایط، برای اولین بار قرائت وسیع و گسترده

 .ه بر واژگان و شرایط تفسیر آن تأثیر گذاشتطور پیوست

در مسکو چاپ شد که طی دوران جنگ و بالفاصله بعد از آن مورد توجه افراد اندکی قرار  1939-41گروندریسه نخست در 

ضا، با در آلمان شرقی بار دیگر انتشار یافت، در آغاز خوانندگان چندانی نداشت. این ف 1953گرفت. حتی هنگامی که این اثر در 

و اولین  1967ی فرانسوی در (. گروندریسه با ترجمه3تغییر یافت) 1968انتشار تفسیر رومان روسدولسکی بر گروندریسه در 

 .ها، بلکه در سطح وسیع در بسیاری از کشورها مورد بحث قرار گرفتدیگر نه فقط در میان آلمان 1973ی انگلیسی در ترجمه

های نظری مارکس را که تا آن زمان مورد بحث تواند تمام دشواریآسایی، میچون منبع معجزههمرسید که گروندریسه به نظر می

پرداز اقتصادی ظاهراً فروکش کرد. اما در عین قرار گرفته بود حل کند. تقابل میان مارکس جوان و فلسفی و مارکس پیر ِنظریه

له تبدیل شد: این اثر نشان داد که آثار اقتصادی مارکِس پیر بر یک ی پیوند و واسط بین این دو مرححال گروندریسه به یک حلقه

 .چه که در کتاب سرمایه غایب بود در گروندریسه حضور داشتبنیاد فلسفِی رشدیافته استوار است. آن

وندریسه این پرسمان پردازد، در گرشناسانه میگفتارها به مسایل روشگفتارها و پیکه مارکس در کتاب سرمایه تنها در پیشدر حالی

تر بیان شده است. مراتب روشنی هگل بهشود. در این اثر، مراجعه به فلسفهبه طور پیوسته در جریان معرفی مطلب مطرح می

عنوان سوژه در برابر تر از کتاب سرمایه بهی کارگر در این اثر بسیار قویطور است: طبقهی عاملیت نیز همیندر مورد مسئله

بینی کرده بود )سرمایه، مالکیت ی شش کتابی که او در هنگام نگارش گروندریسه پیشرفی شده است. به عالوه، برنامهسرمایه مع

چه که مارکس در کتاب سرمایه دهد که هدف تحقیق از آنالمللی و بازار جهانی( نشان میارضی، کار مزدی، دولت، تجارت بین

رسد که گروندریسه را باید کتاب تکمیلی سرمایه پنداشت. چون در این رانجام به نظر میتر بود. سبه آن پرداخته است بسیار وسیع

گیرند که در کتاب سرمایه به آن پرداخته نشده است. مشهورترین این موضوعات اثر یک رشته از موضوعات مورد بحث قرار می

ها پیش ، که موضوع دومی از مدت«ای در باب ماشینقطعه»و « داریاشکال مقدم بر تولید سرمایه»در گروندریسه عبارتند از 

 (4).ی کارگرباوری ایتالیا مورد بحث قرار گرفته استدر نحله

ی مارکس بدون گروندریسه قابل رسد که گروندریسه برای هرکس مطلبی در بردارد. امروزه بحث دربارهبه این ترتیب به نظر می

آید. گویی ما ایستاده نظیری به شمار میی فکری بیب است که قرائت آن تجربه( در واقع گروندریسه اثری جذا5تصور نیست.)

ریزی تر برنامهگیری نظری مارکس هستیم، استفاده از مطالب نسبت به کتاب سرمایه بسیار آزادتر و کمشاهد روند تحلیل و شکل

 .شودمی فهم، غالباً به شور و شوقی غیرانتقادی ختمشده است. اما این شیفتگی قابل

 ی مارکسجایگاه گروندریسه در تکامل اندیشه –2

ً به ی کتاب سرمایه مارکس بیانگاریم، روند درونی تکامل نظری نقد مارکس به اقتصاد عنوان ضمیمهاگر گروندریسه را صرفا

تزهایی »کنم. بعد از میماند. به طور خالصه، این روند تکامل را یادآوری سیاسی و خصلت انتقالی این اثر از دیده پنهان می

های اقتصادی معطوف شد که وجود به نقد بنیادی آن نظریه 1845-46تحقیق مارکس در « ایدئولوژی آلمانی»و « ی فویرباخدرباره

ها مفاهیم شان قرار داشت. اما در این مرحله، مارکس برای جایگزینی این موضوعنوعی انسان و ازخودبیگانگی در کانون توجه

در اختیار نداشت. ایدئولوژی آلمانی به طور مثبت و بیش از هر چیز چرخشی بود به سوی امر تجربی. مارکس و انگلس  زیادی

شد. در این بستر، مارکس بافی فلسفی میبایستی جانشین اندیشهکردند که ی تجربی امور تأکید می، ثبت جنبه«علم مثبت»بارها بر 

پذیرفت. او داری میهای اساساً درست از واقعیت سرمایهعنوان توصیفطبقاتی فرانسوی را بهی اقتصاد سیاسی ریکاردو و نظریه

آمیز هایش با کلماتی اغراقبینی و دقت تحلیل( بارها ریکاردو را به خاطر نکته1847در درگیری با پرودون )« فقر فلسفه»در 

درنگ از تحلیل طبقاتی بورژوایی مورخان فرانسوی مثل گیزو یا ، بی«مانیفست کمونیست»( او در 6اد.)دمورد ستایش قرار می

دهد ای را که آماج حمالت خود قرار میکند. او در بین نظرات ریکاردو، تنها نکتهشان از انقالب فرانسه یاد میتیری در بررسی

ی ( در مورد نظریه7پنداشت.)طبیعی مییمهای ازلی و نی تولیدی تاریخاً معین، بلکه شیوهداری را نه یک شیوهاین است که سرمایه

تر این بود ی طبقاتی را کشف کرده است، بلکه ادعای او بیشطور: مارکس مدعی نبود که وجود طبقات و مبارزهطبقاتی نیز همین

ی ر مارکس استفادهتوانیم دمی 1840ی ی دوم دهه( ما در نیمه8شود.)طبقه ختم میی بیی طبقاتی در نهایت به جامعهکه مبارزه

 .شودی طبقاتی را بیابیم، اما هنوز نقدی بنیادی از مقوالت اقتصاد سیاسی دیده نمیانتقادی از اقتصاد سیاسی بورژوایی و نظریه
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داری در آن دوره و جا در قلب نظام جهانی سرمایهاین نقد بنیادی صرفاً بعد از مهاجرت اجباری مارکس به لندن شکل گرفت. این

شروع کرد، « دوباره از ابتدا»ی بریتانیا وجود داشت، مارکس مطالعات اقتصادی خود را هایی که در موزهکمک انبوه کتاببا 

ها را نیز مورد نقد قرار ( او اکنون خوِد مقوله9کند.)به این امر اشاره می« مشارکت در نقد اقتصاد سیاسی»ی که در مقدمهچنان

سازد. تر میکند، و در جریان پیشرفت مطالعات خود، نقدش را بنیادیپول و رانت ریکاردو انتقاد می یدهد. او نخست به نظریهمی

و شروع تدوین گروندریسه را تنها آغاز تحول نقد علم اقتصاد و گامی در جهت کتاب سرمایه نبود.  1857در « مقدمه»نگارش 

ی این های گذشته بود. اما تالش برای ارائهآوردهای نظری سالدستاین تالش در عین حال، و قبل از هر چیز مرور جزء به جزء 

نظرات به شکلی منسجم، هنوز به یک مسیر تحقیق پر فراز و نشیب نیاز داشت، که طی آن مارکس بر موانع نظری متعددی فایق 

 .آمد

ی خود انبوهی از مطالب را دهریزی شکه مارکس نگارش گروندریسه را آغاز کرد، برای مطالعات اقتصادی برنامههنگامی

ی شروع واقعی است: ی کامل فاصله داشت. در واقع اثر گروندریسه فاقد یک نقطهگردآوری کرده بود، ولی هنوز از یک نقشه

ای که به شکل نامحسوس داری غلبه کند. برنامهخواست از طریق یک نظام پولی بر سرمایهنقدی بر داریمون شاگرد پرودون که می

کنیم که مارکس هنوز با مقوالت جا به روشنی مشاهده میدرگیری با بنیادهای مفهومی الزم برای چنین نقدی منجر شد. ما در اینبه 

دهد که این فصل تالشی به روشنی نشان می« فصلی درباب پول»رو است. قرائت دقیق ارزش، پول و مبادله با مشکالت جدی روبه

ی نوینی از موضوع کند به شکل ارائهرود، بلکه بارها و به طور پیوسته سعی میبه شمار نمی ی مطلبیافته برای ارائهوحدت

 (10).دست یابد

ای خارجی مربوط و حادثه آورد، به انگیزهرغم این مشکالت حل ناشده، به تحقیقی دوباره در این زمینه روی نمیکه مارکس بهاین

بینی صبرانه در انتظار چنین بحرانی بود، و پیشها بیآغاز شده بود. مارکس سال 1857شد: بحران اقتصاد جهانی که در سال می

های انقالبی اتفاق بیافتد. او انتظار داشت که اثرش بتواند به جنبش انقالبی های شدید اقتصادی و شورشکرد که به دنبال آن تنشمی

 .آن را به پایان برساند موقعکمک کند، و اکنون از این امر نگران بود که نتواند به

های های چشمگیری داشت. اما تحلیل او دارای کاستیمارکس در جریان نگارش گروندریسه، در باال بردن اطالعات خود پیشرفت

بندی نوشته یک سرهماین دست»دهند. مارکس نوشت که بسیار است که بسیاری از خوانندگان پر شوروشوق آن را تشخیص نمی

ً توالی مطالب در میان تعداد 12«.)اندهای بعدی نوشته شدهبسیاری از مطالب آن برای بخشواقعی است که  ( منظور او صرفا

های معرفی شده خود حاوی اطالعات معینی بود: این نظم، ارتباط بین مقوالت و ها نبود. ترتیب مقولهزیادی از تغییرات و نشانه

ی ی نظیر کاال، پول، سرمایه، کار مزدی و غیره بیان نظری روابط اجتماعی در یک جامعهدهد. مقوالتها را نشان میپیوند متقابل آن

فرض کنند، بلکه در یک واقعیت اجتماعی، به طور متقابل پیشزمان ظهور میاند. این روابط نه تنها به طور همداری پیشرفتهسرمایه

ها را فراهم ین مقوالت ساده و پیچیده و پیوند مفهومی ـ نظری بین آنشوند. تنها تحلیل نظری امکان تمایز بیکدیگر نیز محسوب می

تک مقوالت شود، دقیقاً به این دلیل است که پیوند مفهومی بین تکنوشته قطع میکه پیوند مفهومی دست( اما هنگامی13کند.)می

 .عین مفهومی این مقوالت وجود دارداهمیت در تچنان کمبودهایی نه چندان بیهنوز در ذهن مارکس روشن نیست، یعنی هم

ها را در ها را در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهیم داد. اما این واقعیت که مارکس برخی از این کمبودما برخی از این کاستی

. اما تر روبرو هستیمبرطرف کرد به این معنا نیست که از گروندریسه تا کتاب سرمایه با پیشرفت خطی و دقت بیش 6018ی دهه

-6/3/ 11)مگای 1871-1861های نوشتهبود، که گروندریسه، دست« مگا»راهنمای ویراستاران  80و  70ی چنین نظری در دهه

کردند. به این معنا تلقی می« نویس کتاب سرمایهسه پیش»عنوان( را به11/4 4/2-1)مگای 1865-1863های نوشته( و دست1/3

شود. اما از گروندریسه شروع می Qویراستاری انگلس( هدف یک روند تکاملی است که دقیقا که سرمایه )یعنی اثر سه جلدی با

توان در این روند تکاملی گرایش متضادی را مشاهده کرد. های نظری، میعالوه بر اصالح روش ارائه و فایق آمدن بر کاستی

مشارکتی در نقد اقتصاد »سازی در فهمید. نخستین عامهگوی خود سخن میی ارائهشیوه« سازیفهمعامه»مارکس غالباً خود از 

سازی بهای خود را دارد: گاهی فهمشود. این عامهو دومین تالش در چاپ دوم جلد اول کتاب سرمایه دیده می 1859« سیاسی

( 14افتد.)از قلم می« هسرمای»شود و برخی روابط مانند گذار از پول به سرمایه در کتاب ی یک مفهوم مشخص دچار ابهام میزمینه

را پیشرفت تلقی « سرمایه»بدین ترتیب هانس گئورگ باکهاوس و به ویژه هلموت رایشلت این تحول از گروندریسه به کتاب 

ی منسجم اولیه در نظر ی ارائهعنوان عدول از یک شیوهتر بهها این تغییر را بیشی آن. آنی ارائهکنند؛ چه رسد به تدقیق شیوهنمی

 (15).گیرندیم

رسند. این امر صرفاً روی نظری دایم ـ روشن به نظر نمیتر و چه تدقیق با پساما هر دو موضع ـ چه پیشرفت به سوی دقت بیش

کنیم شود که بدین طریق ما فراموش میی پیشرفت یا پسرفت نیست، بلکه بیش از هر چیز به این امر مربوط میبه خاطر مشاهده

گیرد. های مفهومی بنیادی را نیز دربرمیهای شخصی، بلکه پرسشنه تنها تحول دیدگاه« سرمایه»ریسه به که حرکت از گروند

ـ او دو طرح را در گروندریسه ارائه و در دست« سرمایه به طور عام»مفهوم و « کتاب 6طرح »مارکس  های نوشتهرا کنار گذاشت 

نویس آن است نه نخستین پیش 1862-65های نوشتهتاب سرمایه که دستها را تکرار کرد. مارکس در کبار دیگر آن 63-1861

(. 16کننده است)ی کل اجتماعی تعیینهای منفرد و سرمایهسومین، یک چارچوب نظری جدید تدوین کرد که در آن تمایز بین سرمایه

نویس در شش جلد که برای آن دو پیش« اسینقد اقتصاد سی»ی تحقیقاتی مختلف تمایز قایل شویم: در واقع ما باید بین دو برنامه
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 1863-65های نوشتهنویس )دست(، و سرمایه در چهار جلد کتاب با سه پیش1861-63های نوشتهوجود دارد )گروندریسه و دست

 (17).(1871-81های نوشتهی اولین چاپ کتاب جلد اول سرمایه و دستعالوهبه 1866-71های نوشتهو دست

 و خطاهای آن« ای در باب ماشینقطعه»رکس در استدالل ما–3

کند. او در آغاز یافته حرکت نمیی ارزشی تکاملی گروندریسه، هنوز بر مبنای یک بررسی نظریهنوشتهمارکس در ابتدای دست

ص را روشن نکرده ویژه هنوز تمایز بین کار مجرد و مشخکند که جایگاه پول در گردش کاالیی را تعیین کند. و بهتر تالش میبیش

طور در هشتم کند ـ و همیندرک اقتصاد سیاسی توصیف می« ی اساسینکته»را است ـ چارچوبی که او در کتاب سرمایه آن 

( برقراری تمایز روشن 18در این موضوع نهفته است.)« تمام راز مفهوم اقتصادی»نویسد ای به انگلس میدر نامه 1868ی ژانویه

شکل گرفته « مشارکتی در نقد اقتصاد سیاسی»ی ارزش ریکاردو بود در خص که گسست کامل از نظریهبین کار مجرد و مش

شود )اما هنوز بین ارزش مبادله و ( در واقع مارکس در گروندریسه نیز بین ارزش مصرف و ارزش، تمایز قایل می19است.)

شود(. او وقتی از زمان کار در تعیین جلد اول سرمایه دیده میکند، این تمایز صرفاً در چاپ دوم ارزش، تفاوت روشنی برقرار نمی

را در نظر دارد، که مانعی در اغتشاش در تعیین کار « وکاستکمکار بی»گوید مثل آدام اسمیت و ریکاردو صرفا ارزش سخن می

 (20).شودمجرد و مشخص محسوب نمی

ً به صورت یک فرضیهعنوان وحدت روند کار و روند ارزشداری بهتحلیل روند تولید سرمایه ی مقدماتی طرح افزایی صرفا

شود، و بنابراین مرتباً به این پرسش رو میی ثابت با دشواری روبهشود. بدین ترتیب مارکس در استفاده از تعیین شکل سرمایهمی

بتواند ارزش وسایل تولید استفاده شده را به محصول منتقل کند و در عین حال ارزش جدیدی نیز  گردد که آیا ممکن است کاربرمی

ی کار و گاهی به «محتوا»و « شکل»عنوان ( رفت و برگشت مارکس در تالش برای توضیح این مسئله ـ گاهی به21بیافریند.)

به چاپ رسیده کامالً  (PEM)در مورد تکامل نظام مارکسیکار ـ در کتابی که از سوی گروه تحقیق « کمیت»و « کیفیت»ی مثابه

 (22).مورد تحلیل قرار گرفته است

ً در دارانهی ثابت مشکالتی دارد، تعیین شکل سرمایهکه مارکس هنوز با مفهوم سرمایهدر حالی ی واقعی وسایل تولید را صرفا

سان که صرفاً شامل وسایل تولید در روند گردش است. بدین (، یعنی تعیین شکلی23گیرد)ی استوار در نظر میی سرمایهمقوله

داری تعلق دارد ـ های زیادی صورت گرفته است در بخش روند گردش سرمایهی آن بحثکه درباره« ای در باب ماشینقطعه»

 .شودکند که به تحلیل روند تولید مربوط میوپنجه نرم میگرچه با مشکالتی دست

از یک رشته دگریسی عبور می کند تا به ماشین یا »داری ن عقیده بود که وسایل تولید در روند تولید سرمایهمارکس در ابتدا بر ای

حرکت ماشین این فعالیت »شود. جا فعالیت کارگر متحول می( در این24«.)به بیان بهتر به یک نظام ماشینی خودکار تبدیل شود

برای سرمایه یک »کند که تمامی این روند تحول ( مارکس استدالل می25.)«کند و بر آن مسلط است، نه برعکسرا تعیین می

تری از سرمایه است. انباشت دانش ی تصادفی نیست، بلکه تحول تاریخی وسایل تولید سنتی به ارث رسیده، به شکل مناسبمسئله

عنوان دارایی سرمایه یا به بیان سان بهینشود، و بدو مهارت و نیروهای مولد عمومی خرد اجتماعی در مقابل کار جذب سرمایه می

ی وسایل تولید به معنای اکید کلمه در روند تولید وارد مثابهجایی که بهکند، تا آنی استوار ظهور میتر دارایی سرمایهدقیق

 (26).«شودمی

 :کندمارکس اندکی بعد موضوع را به این شکل خالصه می

کند ـ ی تولیدی متناسب با خود را برقرار میگیرد ـ یا هنگامی سرمایه شیوهی صورت میی کامل سرمایه فقط هنگامپس توسعه»

ی ی خود نیز به سرمایهواسطهچون سرمایه استوار تعریف شود، بلکه حتی در شکل بیکه وسایل کار نه تنها از لحاظ صوری هم

گاه تمامی فرایند تولید دیگر نه تحت برابر کار قرار گیرد؛ آناستوار تبدیل شده باشد و در درون فرایند تولید به صورت ماشین در 

بخشد و سان سرمایه به تولید خصلت علمی میی علم جلوه کند. بدینچون کاربرد فناورانهتابعیت مهارت مستقیم کارگر، بلکه هم

 (27).«یابدتنزل می ای از این فرایند ی سادهکار به لحظه

ی دانش و داری، کاربرد فزایندهی نظام ماشینی در تولید سرمایهتوانست از توجه به اهمیت فزایندهییک ناظر در قرن نوزدهم نم

ی یاد شده این تحوالت را مورد توجه قرار جا این واقعیت که مارکس در نوشتهتر کارگر منفرد در تولید غافل باشد. در ایننقش کم

 .تواند شامل تنظیم و توضیح این روند به شمار آیدآوردی صرفاً می. چنین دستشودآورد تحلیلی خاصی محسوب نمیدهد، دستمی

روش تولید مناسب خود »آورد. سرمایه گیرد که سرمایه ضرورتاً به وجود میچون روندی در نظر میمارکس این تحوالت را هم

با سرمایه مطابقت دارد؟ پاسخ مارکس مبهم است:  ی تولید، اما چرا کاربست نظام ماشینی و سرشت علمی فزاینده«کندرا ایجاد می

ی در جمله«. نیروهای بارآور عمومی خرد اجتماعی را جذب کرده است»کند که سرمایه ی نقل شده، او اظهار میدر اولین قطعه

به سخن دیگر «. ندارد ی کارگران قرارتحت تابعیت مهارت بالواسطه»کند که در روند تولید استفاده از علم دیگر دوم او تأکید می

تر از کارگران گیرد، سرمایه هرچه بیشی اجتماعی قدرت سرمایه بر کار فزونی میی دانش تولید شدهدارانهی کاربرد سرمایهبر پایه

اضافی  ی مثبتی در بردارد. اما هدف سرمایه تولید ارزششود، این قدرت فزاینده برای سرمایه نتیجهها مستقل میمنفرد و مهارت آن

با سرمایه است، باید به تولید « روش تولید متناسب»گر است. برای نشان دادن این نکته که تحوالت یاد شده از سوی مارکس بیان
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ی زیادی دارد. چون او هنوز برای تولید ارزش اضافی ارزش اضافی اشاره کرد. اما در این نقل قول مارکس از این نکته فاصله

تر علمی آالت و خصلت هرچه بیشی ماشینتواند کاربرد فزایندهنیافته است. این بدان معناست که او میبه مفهوم مناسبی دست 

گیرد. و ادعا کند که این موارد برای سرمایه تحولی مناسب به شمار توجه در نظر ی یک گرایش تجربی قابلتولید را صرفاً به مثابه

 .بودن این تحوالت برای سرمایه را به کرسی بنشاندسبتواند به شکلی مستدل مناآیند. اما نمیمی

 :کندی دالیل تجربی تاکید میی چنین استداللی بر تضادی )ظاهری( در حوزهاو به جای ارائه

کند، کار بالواسطه ی ارزش برقرار میکنندهعنوان تنها عامل تعیینرا به -ی کارکمیت ساده-همان نسبت که سرمایه زمان کار به»

دهد. کار بالواسطه های مصرفی نقش خود را از دست میی ارزشی تولید و به وجودآورندهکنندهعنوان معیار تعیینمقدار آن به و

دهد، و از حیث کیفی در مقایسه با کار علمی عام، به عاملی ثانوی و با کاهش سهم ]آن در تولید[ اهمیت کّمی خود را از دست می

 (28)…شودپوشی بدل میدر عین حال غیرقابل چشم

 .«کندعنوان شکل مسلط بر تولید منحل میسان، سرمایه خود را بهبدین»کند: بینی میی دور پیشمارکس بعد از این برای آینده

شود. در عوض مارکس برای مقابله با برداشت لودردیل تری ارائه نمیگیرانه دالیل بیشگیری غافلدر این مرحله برای این نتیجه

گونه در ی استوار چهپردازد که سرمایهی استوار مستقل از زمان کار منشاء ارزش است به این مشکل میکه سرمایهمبنی بر این

ی سرمایه شرط رابطهگوید که پیشگردد. او میکند. چند صفحه بعد او به این تناقض برمیارزش محصوالت تولید شده مشارکت می

 (29).شودمحسوب می« کننده در تولید ثروتشده، عامل تعیینمستقیم، کمیت کار به خدمت گرفتهکه حجم زمان کار »این است 

تر کند، تولید ثروت واقعی، کماما به همان نسبت که صنعت بزرگ رشد می»کند: فرض عمل میاما رشد صنعت برخالف این پیش

اند بستگی وامل دیگری که در خالل زمان کار در حرکتتر به قدرت عبه زمان کار و تعداد کارگران استخدام شده، و بیش

 (30).«دارد

 کنند؟کند، پس کارگران در روند تولید چه نقشی ایفا میتری بازی میاما اگر زمان کار بالواسطه نقش همواره کوچک

ی ناظر و ناظم با این فرایند در تر به مثابهرسد که کار در درون فرایند تولید قرار داشته باشد و انسان بیشبه نظر نمی دیگر »

 (31).«که عامل اصلی روند تولید باشد، در کنار آن قرار دارداو بیش از این… ارتباط است

(. که مارکس بر مبنای آن 32تر از نیروهای بارور عمومی او مدنظر است)ی بیشجا دیگر نه کار مستقیم انسان، بلکه استفادهاین

 :کندیری میگای دور نتیجهبرای آینده

که کار در شکل مستقیم خویش دیگر منشاء اصلی ثروت نباشد، زمان کار هم دیگر معیار ثروت نخواهد بود، و نباید هم همین»

ها، دیگر شرط ای هم }دیگر نباید معیار سنجش{ ارزش مصرفی }قرار گیرد{. ارزش اضافی تودهباشد. بنابراین ارزش مبادله

تواند مانع{ توسعه نیروهای عام فکر بشری }شود{. گونه که کار نکردن تنی چند نیز }نمیهمانگسترش ثروت عمومی نیست، 

آید که دیگر عاری ریزد و فرایند تولید مستقیم و مادی به صورتی در میای فرو میسان، }روال{ تولید بر اساس ارزش مبادلهبدین

 (33).«از نیازمندی و تناقض است

ی عزیمت مارکس، ها توجه کنیم. نقطهی استدالل مارکس در آنها، بهتر است به نحوهمکرر از این جملهقول رغم استفاده و نقل به

داری ی تولید سرمایهتر از علم و نظام ماشینی به طور پیوسته در شیوهی هرچه بیشگیر تجربی است که استفادهاین گرایش چشم

 :هایی است که بر یک دیگر استوارندگیریمبنای نتیجه وچرا چونی بیگیرد: این مشاهدهفزونی می

 .کرداز روند تولید بود، و از این امر نتایج زیر را اخذ می« کار بالواسطه»ی مارکس شاهد به حاشیه رانده شدن فزاینده -الف

 .ای به عهده دارندقش فزایندهی ثروت نیست، بلکه علم یا دانش عمومی اجتماعی در تکوین آن نکار بالواسطه، دیگر منبع عمده -ب

 .ثروت نیست« معیار»زمان کار، دیگر  -ج

 .انجامدمی«( تولید مبتنی بر ارزش مبادله)»داری این امر به فروپاشی تولید سرمایه-د

و سودمند یابیم که عدم وجود تمایز بین کار مشخص گیری را جزء به جزء و با دقت مورد بررسی قرار دهیم، درمیاگر ما این نتیجه

 :کند نتایج مهمی در پی داردکند و کار مجرد انسانی که در شکل ارزش خودنمایی میکه ارزش مصرف را تولید می

ی مجاز رونده از نظام ماشینی از محدودهی پیشهای تجربی در خصوص استفادهگیری از مشاهدهدرمورد الف( مارکس در نتیجه

کار »ها به جای داری در جایگزینی ماشینضیح داده شود که آیا در روند تولید سرمایهرود. اما نخست الزم است توفراتر می

رسد به طور واقعی محدودیتی وجود ندارد. اگر ما صرفا کار مشخص سودمند را در نظر بگیریم در واقع به نظر می« بالواسطه

ی زمانی که طی آن این وجود ندارد )اگرچه در دورهکه برای افزایش بارآوری از طریق افزایش کاربست نظام ماشینی محدودیتی 

داری پاسخ است(. اما باید به خاطر داشته باشیم که این موضوعی است در چارچوب روند تولید سرمایهدهد پرسشی بیاتفاق رخ می
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رانه مورد استفاده قرار داای سرمایهکه به طور قطع در استفاده از نظام ماشینی با محدودیتی مواجه است. ماشینی که به شیوه

کند )اگر یک ماشین گیرد، خود یک شیی دارای ارزش است که مصرف میانگین ارزش خود را به کاالهای تولید شده منتقل میمی

هزارم ارزش خود را به هر کاالی تولید شده منتقل دههزار قطعه کاال تولید کند، پس این ماشین یک 10معین قبل از فرسودگی خود 

آالت ی به کارگیری ماشینگونه که مارکس در بخش دوم فصل پانزدهم مجلد اول کتاب سرمایه به طور مبسوط دربارهند(. همانکمی

ی تولید محصوالت کاهش پیدا کند، استفاده از ماشین صرفاً هنگامی با صرفه است که هزینهداری بحث میدر روند تولید سرمایه

جویی در مصرف کار در اثر صرفه دهد که انتقال ارزش ماشین به محصوالت از تقلیل هزینهمی کند. و این امر صرفاً زمانی رخ

دار مزد این یک ساعت جویی یک ساعت در تولید هر قطعه شود، پس سرمایهتر باشد، اگر استفاده از ماشین باعث صرفهزنده کم

دار از ماشین استفاده نخواهد تر باشد، سرمایهک ساعت بیشرا به جیب زده است. اگر انتقال ارزش ماشین به محصول از مزد ی

ی تولید را نیز باال برده است. صرفاً زمانی کرد، چون ماشین ممکن است بارآوری کار را افزایش داده باشد، اما در عین حال هزینه

 .ز شده باشداندای مزد پستر از هزینهگیرد که انتقال ارزش ماشین کمماشین مورد استفاده قرار می

های مصرفی است ی ارزشچیست. اگر منظور ثروت مادی، یعنی توده« ثروت»جا روشن نیست که مراد مارکس از در این -ب

عنوان نمونه، بارآوری زمین( و نیروهای گاه همانند کار مشخص سودمند، نیروهای مولد طبیعی )بههیچ« کار بالواسطه»پس 

ی ثروت نبوده است. اما اگر منظور مارکس شکل اجتماعی ثروت در جوامع «عمده»آمد، منشاء  مولدی که از سوی انسان به وجود

باشد بنابراین، این ارزش معرف کار مجرد انسانی است که کاالها را تولید کرده است. « انباشت عظیم کاالها»داری، یعنی سرمایه

در آخرین روند تولید مصرف شده و چه بخش در هیأت « واسطهکار بال»جا مهم نیست که چه بخش از این کار مجرد به شکل این

به محصول منتقل شده است. حتی اگر بخش رو به افزایشی از ارزش محصول به انتقال ارزشی  آالت عینیت یافته و ارزش آنماشین

 .کندعنوان جوهر ارزش اعتبار خود را حفظ میآالت مربوط شود، کار مجرد بهاز راه مصرف ماشین

ی جوهر ارزش اعتبار خود را مثابهدر تولید نقشی رو به کاهش داشته باشد، کار مجرد به« زمان کار بالواسطه»حتی اگر  -ج

وجه معیار ارزش چنان معیار سنجش ذاتی آن باقی خواهد ماند. به هر حال، زمان کار بالواسطه به هیچکند، و زمان کار همحفظ می

است. اما مصرف زمان کار مشخص به تی از کار مشخصی است که مولد منفرد مصرف کرده نیست: زمان کار بالواسطه کمی

ی میانگین مناسبات گیرد که صرفاً نتیجهطور منفرد، مبنای ارزش نیست، بلکه ارزش توسط آن مقدار از زمان کار مجرد شکل می

 .اجتماعی است

« تولید استوار بر ارزش مبادله»اش یعنی زوال گیری آخریدر نتیجه اگر زمان کار معیار ذاتی ارزش باشد پس استدالل مارکس -د

گیری گونه مشکالت اندازهگیری نهایی از آغاز کامالً ناروشن است که چهدیگر از اعتبار برخوردار نیست. در واقع با این نتیجه

 .شودداری ختم میکه قرار است این کار انجام شود( بالواسطه به زوال تولید سرمایهارزش )تا جایی

گیری آخر روشن است و جای شگفتی است که مارکس به ضعف این استدالل توجه ندارد. توضیح این به هر حال سستی نتیجه

های بحران»کرد که ادعا می« مانیفست کمونیست»نویس گروندریسه باید جستجو کرد. مطلب را در درک او از بحران قبل از پیش

( 34«)دهند.ی آزمایش قرار میی بورژوایی را در بوتهتری وجود جامعهای خود هر بار به نحو تهدیدکنندهتجاری با بازگشت دوره

یک انقالب جدید صرفاً »ی نزدیکی وجود دارد: مارکس و انگلس چند سال بعد نیز ادعا کردند که بین بحران و انقالب رابطه

( مارکس در حین نگارش 35«)ی وقوع بحران حتمی است.انقالب به اندازه پذیر است، اما وقوعدنبال یک بحران جدید امکان به 

ی آغاز یک فروپاشی عنوان نقطهچنین بهعنوان عامل تسریع یک روند سیاسی، بلکه همتنها بهی گروندریسه، بحران را نهنوشتهدست

 :نویسدجا او میتوان مشاهده کرد. در آنینویس یک طرح اولیه مگیرد. این درک مارکس را در پیشاقتصادی نیز در نظر می

 (36).«برندی تولید و شکل اجتماعی مبتنی بر ارزش مبادله را از بین میها، شیوهبحران»

انجامد، و این داری میی تولید سرمایهبحران به انحالل شیوه»مارکس در آغاز کار بر روی گروندریسه بر این اعتقاد بود که 

سیلی »اکنون با شروع اولین بحران بزرگ بازار جهانی که به «. پاشدی تولید سرانجام در مسیر تکامل خود از هم فرو میشیوه

 (37).داد بسنده کندی این روند را شکل میباید به طرحی اولیه از سازوکاری که شالوده تبدیل شده بود. او« کنبنیان

اتفاق افتد، اما این نه  1857-8دانیم که حوادث مسیر دیگری را طی کردند. گرچه اولین بحران واقعی بازار جهانی در اما می

دنبال داشت. برعکس: بحران به سرعت سپری شد و ادله را بهی انقالب بود و نه فروپاشی تولید مبتنی بر ارزش مبکنندهتسریع

که را فراموش نکرد. هنگامیگاه آنداری نیرومندتر از پیش از آن سر برآورد. مارکس این درس را کامالً آموخت و هیچتولید سرمایه

ان برساند، مارکس به او پاسخ داد که به پای 1870ی دانیلسون، مارکس را تحت فشار قرار داد تا کتاب سرمایه را در اواخر دهه

دهد که هایی کامالً جدیدی از خود بروز میتواند کتاب سرمایه را کامل کند، چون این بحران پدیدهقبل از به اوج رسیدن بحران نمی

ری و حتی ترس از دای فروپاشی سرمایه(. در پایان تالیف گروندریسه از نظریه38ها را از حیث نظری درنیافته است)او هنوز آن

 .که کتاب دیرتر از موعود مقرر آماده شود، نشانی باقی نمانده بوداین

 معمای فرانسوا کنه و حل آن –4



7 
 

ی استوار در گروندریسه مورد تحلیل قرار داد در جلد اول کتاب سرمایه در موارد مختلفی ای که مارکس در رابطه با سرمایهپدیده

ای که در گروندریسه صرفاً به شکل ابتدایی وجود خشی از بررسی تولید ارزش اضافی نسبی، مقولهعنوان بخورد ـ بهبه چشم می

ی ثابت و متغیر ی تمایز دقیقی بین کار مشخص سودمند و کار مجرد انسانی و سپس میان سرمایهدارد؛ اما در کتاب سرمایه بر پایه

 .گیردافزایی مورد بررسی قرار میر و روند ارزشچون وحدت روند کاچنین درک روند تولید سرمایه همو هم

ی تولید ارزش اضافی نسبی طرح یافتههای سامانعنوان شیوهتنها به شکل تجربی یا واقعی، بلکه بهتکامل نیروی مولد اکنون نه

پرتو الگوی تولید  شود، که در آن امکان بنیادی افزایش نیروی مولد در همکاری نیروهای منفرد کار، تقسیم کار )که درمی

گیرد. در هر سه سطح، آالت )با الگوی صنعت بزرگ( را در بر میگیرد( و استفاده از ماشینای مورد تحلیل قرار میکارخانه

عنوان دارایی های فکری روند مادی تولید در نظر کارگران بهتوانایی»عنوان نیروی مولد سرمایه و نیروهای مولد اجتماعی کار به

 :(. اما این امر در هر سه سطح یک شکل نیست39« )کندنیرویی که بر او سلطه دارد جلوه میغیر و 

ی کل پیکر کار اجتماعی در مقابل دار بازنمود وحدت و ارادهشود که در آن سرمایهاین فرایند با جدایی از همیاری ساده آغاز می»

یابد، و در صنعت کردن کارگر و تبدیل او به جزیی از روند تولید ادامه میکارگران منفرد است. این روند در تولید کارگاهی با مثله

کند به کمال ی نیرویی توانمند و مستقل از کار، او را به خدمت سرمایه مجبور میبزرگ، از طریق جدا کردن علم به منزله

 (40).«رسدمی

 :کندصه میتحلیل خود از تولید ماشینی و صنعت بزرگ را خال 13سپس مارکس در فصل 

افزایی سرمایه است، این داری از آن جهت که فقط فرآیند کار نیست، بلکه در همان حال فرآیند ارزشهر نوع تولید سرمایه»

دهد، برداری قرار میخصوصیت عمومی را دارد )تهی کردن کار از محتوای خود(: کارگر نیست که شرایط کار را مورد بهره

آالت است که این وارونگی کند. با این همه، تنها با ظهور ماشینبرداری میاست که از کارگر بهره بلکه برعکس این شرایط کار

که به دستگاهی خودکار بدل شده، در جریان فرآیند کار در مقابل کارگر یابد. ابزار کار به دلیل اینملموس می واقعیتی فنی و 

تر نشان که پیشکند. چنانرا جذب میشود و آنکه بر نیروی کار زنده مسلط می گیردجانی قرار میچون کار بیعنوان سرمایه همبه

ها به نیروهایی که سرمایه بر کار گونه دگرگونی این توانمندیهای ذهنی فرآیند کار از کار یدی، و به ایندادیم، جدایی توانمندی

شود. در مواجهه با علم، نیروهای عظیم توار است، تکمیل میآالت اسکند سرانجام توسط صنعت بزرگ که بر بنیاد ماشیناعمال می

ی هر ماشین کار که اکنون از هر اهمیتی تهی شده است یافته، مهارت ویژهی کار اجتماعی که در نظام ماشینی تجسمطبیعی و توده

 (41).«شودعنوان خصوصیتی ناچیز محو و نابود میبه

و   در متن تولید ارزش اضافی نسبی )افزایش قدرت مولدی که به کاهش ارزش نیروی کار مارکس با تحلیل تغییرات در روند تولید

تواند مانند گروندریسه صرفاً ادعا کند یابد( نمیانجامد و زمان کار اضافی متناسب با آن افزایش میبدین ترتیب زمان کار الزم می

های فکری کارگران در شود که جدایی تواناییبرای او روشن میکند. را مدلل نیز میکه این تحول ضروری بوده است، بلکه آن

عطفی رسد، اما نه به نقطهی اوج میداری است. این روند در تولید ماشینی به نقطهذاتی تمامی اشکال تولید سرمایهروند تولید گرایش 

خرد »نار استفاده از علم و به این طریق داری را مورد تردید قرار دهد. مهارت جزیی کارگران منفرد در ککه تولید سرمایه

چنان تر مفهوم کارگر مولد را آنکند. این وضعیت بیشکند. اما این امر تولید ارزش را تهدید نمیاهمیت کمتری پیدا می« عمومی

 .دهدکه به طور ضمنی در فصل چهاردهم مطرح شده بود، تغییر می

گاه دهد. اما هیچبررسی شده مورد مطالعه قرار می« ای در باب ماشینقطعه»مارکس در کتاب سرمایه همان تحوالت را که در 

گیری ارزش مورد تردید قرار گرفته است ـ با عنوان معیار اندازهکند که کار مجرد دیگر جوهر ارزش نیست، یا کار بهادعا نمی

 .دلیلی موجه

در فصل دهم، « مفهوم ارزش اضافی نسبی»گیرد. در بررسی بُعد ارزشی اکنون در سطح کامال متفاوتی مورد بررسی قرار می 

گذاران اقتصاد سیاسی یعنی فرانسوا کنه برای پاسخ به آن مخالفان خود را تحت کند که یکی از پایهمارکس به معضلی اشاره می

است، اما از سوی دیگر تالش  مندداری صرفاً به ارزش مبادله عالقهفشار قرار داده بود: یعنی این واقعیت که از یک سو سرمایه

ً کاهش دهد.)کند ارزش مبادلهمی تواند به این معضل پاسخ دهد. او ( مارکس در گروندریسه نمی42ی محصوالت خود را مرتبا

از یک سو، زمان »کند: عنوان تناقض سرمایه درک میرا بهبرد. اما به جای حل، آنکند نام میصرفاً از تناقضی که کنه طرح می

سان، کند زمان کار را به حداقل کاهش دهد. بدینکند، و از سوی دیگر تالش میعنوان تنها معیار و منبع ثروت معرفی میار را بهک

 (43).«سرمایه خود تناقضی است در حاِل شدن

 در کتاب سرمایه داری را دربر دارد.ی تولید سرمایهظرفیت سرنگونی شیوه« تضاد»کند که این مارکس در گروندریسه ادعا می
مند نیست، بلکه صرفاً به ارزش دار به ارزش مطلق کاال عالقهشود: سرمایهاین تضاد در متن تحلیل ارزش اضافی نسبی حل می

کند ارزش ی فروش تحقق یابد. و چون همان روندی که کاالها را ارزان میتواند به وسیلهمند است که میاضافی نهفته در آن عالقه

شان تولید داران که تنها هدفچرا سرمایه»دهد، بنابراین، این پاسخی است به معضل زیر: ها را نیز افزایش مینهفته در آناضافی 

در  1857-8( تضادی که مارکس را در 44«)ی کاالها را پایین بیاورند.کنند که ارزش مبادلهارزش اضافی است مرتباً تالش می

بینی کند، در کتاب ود و موجب شده بود بالفاصله فروپاشی تولید مبتنی بر ارزش مبادله را پیشگروندریسه به شگفتی در آورده ب
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به معضلی در تاریخ نظریه تبدیل شده بود که پاسخی ساده داشت. مفسرانی که تنها به تفسیر گروندریسه قناعت  1867سرمایه 

 .گام شوندرکس همکننده با مااند، قادر نیستند در این پیشرفت نظری تعیینکرده

 :ای است ازی باال ترجمهمقاله

Michael Heinrich, The ‘Fragment on Machines’: A Marxian Misconception in the Grundrisse and its 

Overcoming in Capital, in Riccardo Bellofiore, Guido Starosta  and Peter D. Thomas (eds), In Marx’s 

Laboratory. Critical Interpretations of the Grundrisse (2013), Brill Publisher. 

 هانویسپی

 .51، ص. 1984نگری  -1

ای از نظرات اقتصادی نیست، تنها به این علت که تاریخ منظم و با نقشهشود: نهاین اثر تاریخ نظرات اقتصادی محسوب نمی -2

عالوه به این دلیل که در ها(. بهی معین اقتصادی است )با خارج شدن از موضوع و پرداختن به سایر حوزهبلکه تاریخ یک مقوله

ی اولین دهندهتر نشاناند. بنابراین هنوز در سطح دانش کتاب سرمایه قرار ندارند. این اثر بیشمدهبه نگارش درآ 1861-3تاریخ 

 .گام )مهم( در تحول این سطح از معرفت اقتصادی است

 .1977روسدلسکی -3

 .2009مقایسه کنید با تاریخ بلوفیوره و تونبا در -4

 .2008به موستو  المللی گروندریسه مراجعه کنیددر مورد تأثیر بین-5

 .123-4، ص ص 1976عنوان نمونه مارکس و انگلس به -6

 .(100اِ، ص  2005-1975)مارکس  1846عنوان نمونه نامه به آننکوف در دسامبر به -7

 .62-5ص ، ص2005در مارکس و انگلس  1852مارس  5ی مارکس به وایده مایر در مقایسه کنید با نامه -8

 .265، ص 1859مارکس  -9

 .1973 (PEM) عنوان نمونهبه -10

 .271، ص 1983، در مارکس و انگلس 1858فوریه  22عنوان نمونه نامه به السال، به -11

 .318ص  1985، در مارکس و انگلس 1858مه  31نامه به انگلس  -12

تر مراجعه کنید به حث مبسوطبرد. برای بعنوان معرفی دیالکتیکی از آن نام میی آن مطلبی است که مارکس بهاین هسته -13

 .171ff، ص ص 1999هاینریش 

 .ff 253، ص ص 1999عنوان نمونه هاینریش به -14

 .2008، رایشلت 1997نمونه باکهاوس   عنوانبه -15

 .1989عنوان نمونه هاینریش به – 16

 . 2009عنوان نمونه هاینریش به -17

 .514ب ص  1987؛ مارکس 132الف، ص  1976مارکس  -18

گوید اهمیت این تمایز اولین بار هنگامی برای مارکس روشن درستی می( به194، ص 1980طور که شرادر )شرادر همان -19

طی آماده کردن مشارکت در نقد  1858 -59های کرد که به احتمال زیاد در سالبرداری میی فرانکلین یادداشتشد که او درباره

ی ارزش مارکس کامل نبود و صرفاً در حین درگیری با نظرات اما در این مرحله تحول نظریهاقتصاد سیاسی انجام گرفته است. 

مشارکت در نقد »شود، امری که در کتاب های ارزش اضافی اهمیت کامل شکل ارزشی برای او روشن میساموئل بیلی در نظریه

 .شودای دیده میکنندههنوز به طور خالصه و غیرقانع« اقتصاد سیاسی

تر بیان شد. ای به انگلس که پیشوکاست( باقی بماند. در نامهکمتواند در حد )کار بیکند که تحلیل نمیمارکس خود تأکید می -20

 (514ب، ص 1878)مارکس 
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 .179-91الف، ص ص  2005-1975مارکس  -21

22- PEM1978 123، ص ص ff. 

 .81ج، ص  2005-1975مارکس  -23

 .82ص اِ،  2005-1975مارکس  -24

 .83ج، ص  2005-1975مارکس  -25

 .84ج، ص  2005-1975مارکس  -26

 .85ج، ص  2005-1975مارکس  -27

 .85-86ج، ص  2005-1975مارکس  -28

 .90ج، ص  2005-1975مارکس  -29

 .جاهمان -30

 .91ج، ص  2005-1975مارکس  -31

دهد که تا چه حد علم و دانش عمومی جامعه به نیروی ی استوار نشان میتکامل سرمایه»دهد که مارکس اندکی بعد توضیح می -32

« مولد مستقیم بدل شده و خرد عمومی شرایط روند حیات اجتماعی را تحت کنترل خود در آورده و مطابق با خود شکل داده است

گوید که برخی مؤلفان سخن می« خرد عمومی»ای است که در آن مارکس از ن تنها قطعه(. ای92ج، ص  2005 -1975)مارکس 

 .کنندبا رضایت آن را تکرار می

 .91ج، ص  2005-1975مارکس  -33

 .489، ص 1976مارکس و انگلس  -34

 .510الف، ص  2005-1976مارکس و انگلس  -35

 .195الف، ص  2005-1976مارکس و انگلس  -36

 .217، ص 1983و انگلس مارکس  -37

 .354، ص 45جلد  2005-1976مارکس و انگلس  -38

 .482الف، ص 1976مارکس  -39

 .جاهمان-40

 .548-9الف، ص 1976مارکس  -41

 .437الف، ص 1976مارکس  -42

 .91ج، ص  2005-1976مارکس  -43

 .437الف، ص 1976مارکس  -44

 


