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شناسایی عناصر جامعهی بدیل در «گروندریسه»

بخش نخست :درآمد
نوشتههی حاضتر جست وجویی برای یافهن نسخهای حاضر و آماده برای جامعهی
بدیل نیستت  1چنین چیزی نه در «گروندریستته» یاف میشتتود و نه در دیگر آثار
متتار ت هتچتینین مهن نونی طراحی مستتتیر حر ت و جوین جتتامعتتهی
پستتاستترمایهداری و یا بهاصتتاحا «مراحل دوران گذار» نیستت ایاینرو بیشتتهر با
عرصهی مفهومی مخهصات جامعهی بدیل سرو ار دارد یعنی به عوض شریح وجوهی
جیه دارد مفاهیچی ه هنوی به فعل درنیامده
انضتتتچامی بر «قدرت جرید» مار
باشتتند و هچیون امجانی در بان شتترایج موجود نهفهه باشتتند بنا به ضتترورت ای
ایالپردایی دربارهی جامعهی
ستتتاحهی جریتدی براوردارند اما جریدات مار
بدیل نیست بحجه ای راه درگیری با امر واقع و نقد ایجابی آنیه هست منه شدهاند
هنگامی ه اودِ امر واقع ضتتادمند باشتتد عوامل فرآروی ای آن نیز در اودِ آن قابل
جس وجوس
ادراک واقعیت موجود نچی وانتد بته نچود پتدیدهها بستتتنده ند و در انیوهی ای
دادههای مشهود جربی و محچوسی ه در ساح جامعه در جریان اس غوطهور شود
یک وضتعی نوین پیش ای پیدایش دربان شترایج موجود هچیون یک «پهانسیل»
یتا امرِ«مچجن» بته ستتتر میبرد آنیته مچجن را به واقعی یدیل میجند «ستتتنهز»
مجچوعه عوامحی استتت ه درون یک وضتتتعی اا ییستتت رده و یمانی نچایان
میشتود ه سر بای رده باشد آنیه «شرایج» را ه بهاودی اود «منفعل» اس به
یک «فا » یا امر بدیهی یدیل می ند حر هی استتت ه ای قیل در نه شتتترایج
چنانیه ذات و نچود هچاره قرین
موجود حضتوری باققوه داشتهه اس بهقول مار
یجتدیگر بودنتد دیگر چه نیایی به عحب بود با این حال یک «ذات» مآقاً باید پدیدار
گردد
بهسخهی
پ معضل شناا ِ هچان عناصر درونی اس ه بدون مفاهیب مار
امجانپذیر است آن مفاهیب با این ه نظاممندند یک «ستیسهب» یا دسهگاه نیسهند
 1حیهی گفهاوردهای «گروندریستته» ای مهن انگحیستتی مار ین نیجوقاب به فارستتی برگردانده شتتده و
مسئوقی آن به عهدهی نویسنده اس
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ایاینرو شتتناا شتتناستتی مار ستتی را درعین حال باید در روششتتناستتی مار
جست وجو رد نها ای این طریق دراواهیب یاف ه فرآروی ای امر واقع در اینجا و
ا نون درونماندگار استتت دیاقجهیک درونماندگاری و فرآروی پر نش استتت م هب
نچایانگر شابه و هب چایز اس در حقیق چگونگی رفع آن نش اس ه نیایمند
روش مار سی اس
اما دربارهی روش دیاقجهیجی «گروندریسه» ا نون میاحث بسیاری صورت گرفهه
اس ت بهویژه پیرامون «روش اقهصتتاد ستتیاستتی» نویستتندهی مهن حاضتتر نیز ستتهب
وچجی در این میاحث داشهه اس  1اما این نوشهه بهجای جرار آن میاحث و چر ز
بر دیاقجهیک «در اود و برای اود» برآن اس ا در حد وان چگونگی اربرد روش
را در پیوند با عناصر جامعهی بدیل در «گروندریسه» مورد
دیاقجهیجی وستج مار
بررسی قرار دهد

بخش دوم :فرآروی از «جامعهی مدنی»
«ایهچه مهب ر این اس ه ما باید ای برقراری مجدد 'جامعه' بهمثابه یک انهزاع در
برابر فرد اودداری نیب فرد هچان هستهی اجهچاعی اس بنابراین بیان یندگیاش
حهی اگر درشتجل مستهقیب نچادی اشتهرا ی پدیدار نگردد و در هچجاری مستتهقیب با
دیگران هب انجام نگیرد میین و مؤید هسهی اجهچاعی اس »
دسهنوشهههای اقهصادی-فحسفی ( 1۴۱۱آثار )۹۹۲۳۳
پرستش نخسهین «گروندریسه» این اس ه نقاهی شروع نقد چیس مار
با ایدههای قرن هجدهب و فردِ اود فا شتروع می ند در واقع این پرستتشی اس ه
ای جنیهی فحستتتفی ای یمان نگارش پایاننامهی د هرایش ( )1۴۱1و ستتت
مار
1نگاه نید به « ۹ندو اوی در گروندریسهی مار » در قینک ییر۹
 /https://pecritique.com/2020/08/08تتنتتدو تتاوی-در-گتترونتتدریستتتتته-متتار تت -
دس E2%80%8C%ن/

شناسایی عناصر جامعهی بدیل در «گروندریسه»
«نقد فحسفهی حق هگل» ( )1۴۱۹با آن دس به گرییان بود ۹بدیل جامعهی «ا چی»
معاصتتر چیس ت هگل بدون رفع خاصتتچات جامعهی مدنی پاستتخ اود را در دوق
هگل با اذعان به اصتتتح ا چی جامعهی معاصتتتر
یتافهته بود  1بته دیدهی مار
میاواهد مجچوعهی پرا ندهی عرصتتههای ضتتادمند اصتتوصتتی را در حین حفظ
طیقتات اجهچاعی در حیهی انهزاعی آشتتتهی دهد اما یک عامل وحدتبخش اارجی
نچی واند میانجی دوگانگی انستان بهمثابه یک «بورژوا» و یک «شهروند» باشد انسان
فرا ر ای یک شتهروندِ صترو و هستهی انستانی نیز فرا ر ای موجودیهی ستیاستی اس
جتامعتهی متدنی عرصتتتهی نزاعی هچگتانی استتت ته در آن منتافع عتام به معنی
عچومی یافهگی نفع اا است در درون فرد نیز شچجشی ذا ی بین یک شهروند
ستتیاستتی و یک فرد اصتتوصتتی وجود دارد جامعهی مدنی در بردارندهی انیوهی ای
قایههای مهضتاد منافع اا است م شابه منافع عام و اا صرف ًا یک شابه صوری
اس
«گروندریسته» ای هچان صتفههی اول دو نظریه را به نقد می شدم یجی نظریهای
ته بتا «فرد» بتهعنوان واحتدی اود فتا شتتتروع می نتد و دیگری دیدگاهی ه با
«اجهچاع» بهستتان یک «ستتوژهی واحد» ااستتهگاه نظریهی اوقی «قرارداد اجهچاعی»
ه ستوژههایی بهطور طییعی مسهقل را با وساط چنان قراردادی وارد
روستو است
ار یتتاو و یتتک ائهحتتاو عچومی می نتتد (  )۴۱امتتا اود این فرد منفرد مؤقفتتهی
اجهچتاعی استتت ته براحاو عهد هن دیگر جزو مهعحقات یک مجچوعهی معین و
مهدود نیستت بحجه فردی منفکشتتده ای پیوندهای طییعی و یک انقیاد بیواستتاه
است م فرد «ایدهآل» ستدهی هجدهب است م فردِ جامعهی رقاب آیاد اس ه ای بدو
شتروعش در ستدهی شانزدهب «جامعهی مدنی» را پیشبینی می ند ریشهی نظری
آدام اسچی و ریجاردو نیز بر چنین برداشهی اسهوار اس
1برای بررسی و اه «نقد فحسفهی حق هگل» نگاه نید به قینک ییر۹
 /https://pecritique.com/2021/03/17تتتت متتتتحتتتتی-در-حتتتتواشتتتتتتتی-نتتتتقتتتتد-
فحسفهE2%80%8C%ی-حق-هگل-عل/
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اما رویجرد دیگری هب هس ه صور می ند «جامعه» جچع جیری افراد اس و
نته بیتانگر مجچوعته روابج مهقتابل آنها این گرایشتتتی استتت ه در برابر پیشروی
قجامگستتتیخههی عصتتتر معاصتتتر و فروریزی حیهی پیوندهای فرد با «جامعه» و یا
«جچعی » شتتتروع می ند این نظرگاه نیز ه شتتتامل ادییان ستتوستتتیاقیستتت و
اقهصتتاددانانی مثل ژان با یستت س ته میگردد نستتی به جامعه «نگاهی نادرستت و
نظروریانه» دارد (  )۳۱این دیدگاه مفهوم ارگر معاصتتر را برطرو نچی ند بحجه
آن را عچیب هچگانی میدهد درچنین منظری جامعه یک ستتترمایهدار ل جریدی
اواهد بود اما ستترشتت بیگانهی اجهچاع و راباه با جهان اشتتیا و طییع را دستت
نخورده باقی میگذارد جامعه به اجهچاع ار و برابری دستتهچزدها یدیل میشتتود ه
ای ستوی یک سترمایهی اشهرا ی ای سوی جامعه بهمثابه سرمایهدار عچومی پرداا
در برابر این دو گرایش بر مینشتاند یک «جامعی انضچامی»
میشتود آنیه مار
استتت ته ای فرآیند نقد جامعهی معاصتتتر عیور می ند به وجهی ه فرد و جچع را
برمینایی امحاً جدید به عامل میرساند
جامعهی مدنی معاصتر در چامی وجوه و صورتبندیهای گوناگوناش برای فرد
درحجب یتک وستتتیحه استتت اود این فرد بهظاهر «اودبنیاد» وستتتج یک روابج
اجهچاعی اریخی عین یافهه است یعنی در درون اجهچاع اس ه اودی پیدا رده
استت یک فرد موقد ابژهای وقید می ند و با مصتترو آن دوباره به اود بایمیگردد
اما درون جامعهی نونی راباهی فرد با مهصتتول وقیدش راباهای اارجی استت
یعنی وستج اجهچاع وستاط میشتود بنابراین او به وجهی بیواستاه آن را صرو
نچی ند «بایگشتت فرآورده به ستتتوژه به راباهی او با ستتتایر افراد بستتتهگی دارد »
(هچانجا) آن واساهای ه در جامعهی مدنی افراد را به یجدیگر پیوند میدهد اریش
میادقه اس
اریش میادقه یک میانجیگر هچهجانیه است «وابسهگی مهقابل افرادی ه نسی
بته یجدیگر بی فاوتاند پیوند اجهچاعی آنها را شتتتجل میدهد » (  )1۶۱بنابراین
«فرد قتدرت اجهچتاعی و نیز ححقهی ار یاطش با جامعه را در جییش حچل می ند »

شناسایی عناصر جامعهی بدیل در «گروندریسه»
(  ) 1۱۱اریش میادقه جستب این پیوسهگی اجهچاعی اس م وجه عامی اس ه در
واقع فردی و ویژگی افراد را نفی می ند در اینجا ستترشتت اجهچاعی فعاقی و نیز
شجل اجهچاعی مهصول و سهب هر فرد در وقید بهسان چیزی عینی و بیگانه پدیدار
میگردد و به گونهای با افراد روبرو میشتتود ه به جای ار یاو مهقابل آنها با یجدیگر
فرانچود یعی آنها ای روابای اس ت ه موجودیهی مستتهقل پیدا رده اس ت راباهی
مهقابل افراد هچیون چیزی بیگانه و اودمخهار بهمثابه یک «شتی » پدیدار میشود
«هر فرد در ساح یک شی ای قدر ی اجهچاعی براوردار میگردد » ( )1۱۴
جتامعهی نونی جحی وابستتتهگی هچهجانیهی وقید نندگان به یجدیگر وأم با
انزوای امل منافع آنهاست قسیب ار اجهچاعی «وحد ی» را برمینشاند ه اارج
ای اودِ افراد و مستتتهقل ای آنهاستتت «افراد جذب وقید اجهچاعی میشتتتوندم وقید
اجهچاعی اارج ای آنها ییستهه و سرنوش آنها را رقب مییند » (هچانجا) ایاینرو افراد
به شی ایچانی میآورند ه به یجدیگر ندارند اما چرا «صرفاً ای آن جه ه آن شی
چرا ه افراد راباهی اجهچاعی اود را ای
راباتهای عینیت یتافهته بین افراد استتت
اودشتتتان بیگانه ردهاند بهطوری ه چیزگونه شتتتده استتت » (  )1۶۱بنابر این
نهیجه میگیرد ه در یمان ما «افراد ییر سحاهی جریدات به سر میبرند ه
مار
در واقع بیان نظری روابای مادی استت ه ارباب و ستترور آنهاستت » (  )1۶۱آن
روابج مادی ه ظاهراً به قدر ی اودمخهار یدیل شتتتده استتت نهیجهی مههوم این
حقیق استت ه «نقاهی عزیچ فرد آیاد اجهچاعی نیستت » (  )1۳۱در روابج
پیشاسرمایهداری بهجای قدرت اجهچاعی یک شی سحاهی مسهقیب فرد بر فرد یک
وابستهگی شتخصتی برقرار بود س این روابج به «اسهقحاقی شخصی میهنی بر یک
وابستهگی عینی» یدیل گشت صورتبندی بعدی «فردی آیاد» اس ه میهنی بر
« جامل جامع افرادی است ه بارآوری اشهرا ی و اجهچاعی اود را ابع اود و ثروت
اجهچاعی می نند » ( 1)1۱۴
رجوع نید به قینک ییر۹
1برای بررسی مشخصی دربارهی مفهوم «فردی آیاد» نزد مار
/https://pecritique.com/2018/08/08در-جستتتتتتتتهتتتتتتجتتتتتتوی-فتتتتتتردیتتتتتت -
گچشدهE2%80%8C%ی-مار -عحی-ر/
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بخش سوم :مفهوم «برابری و آزادی»
«قحچرو گردش یتا میادقهی اقایی ه در مهدودهی آن ارید و فروش نیروی ار
جریان دارد در واقع هچان پردی حقوق ذا ی بشتتر استت قحچرو انهصتتاری آیادی
برابری ماقجی و بنهام آیادی چرا ه هب اریدار و هب فروشتتتندهی اقا مثحاً نیروی
ار هچیون اشتتخاصتتی آیاد ه در پیشتتگاه قانون برابرند قرارداد میبندند برابری
چون هریتک بتهعنوان صتتتاحا ستتتادهی یک اقا وارد راباه با دیگری میشتتتود و
معادلهای برابر را میادقه می ند »
1۲۴۱
« اپیهال» 1
در طر و نقد مفهوم «برابری و آیادی» در جامعهی بورژوایی
روی سخن مار
در درجهی نخستت مهوجه ستتوستتیاقیستت ها بهویژه پیروان پرودون استت یجی ای
ژفهچیهای رای عدم درک سترش پول بهعنوان معیار سنجش شجل اریشی اس
ته برای را بر آن میدارد تا بتا حفظ اریش میادقه و روابج اجهچاعی مهناظر با آن
مقوقهای به استتب «پول -ار» را جایگزینش نند مثل این استت ه بهقول مار
«بهجای وارد ردن ضتتتربه به ار اورجین او را هدو بگیریب» (  )۲۱۱این گونه
راهحلها ستتترشتتت مهعارض روابج اجهچاعی را دستتت نخورده باقی میگذارند این
ستتادهنگری است ه بخواهیب پولِ فینفستته را ه جحوهی نچادین ضتتادهای بنیادی
روابج موجود اس دس اری نیب وقی اود آن روابج را دگرگون نجنیب
«دمو راستتتی بورژوایی» حهی بیش ای اقهصتتتاددانان به اود میباقد ه جستتتب
باقفعل برابری افراد استت اقیهه چرا ه نهم مادام ه اقا یا ار صتترفاً بهعنوان اریش
میتادقه ادراک شتتتود و روابای ه طی آن اقاهای گوناگون با یجدیگر مر یج گردند
1برای نظری دربارهی میانی جامعهی پسا سرمایهداری در « اپیهال» نگاه نید به قینک ییر۹
https://pecritique.com/2018/12/30/متتتیتتتانتتتی-جتتتامتتتعتتته%E2%80%8Cی-
پساسرمایه%E2%80%8Cداری-در-ب/

شناسایی عناصر جامعهی بدیل در «گروندریسه»
هچستان باشند در آن صورت افرادی ه سوژهیهای میادقهاند نیز هچانند یجدیگرند
ا آنجا ه به سترش صوری راباه مربوو میشود بین آنها هیچ چایزی وجود ندارد
«هر یک ای ستتوژهها میادقهگراستت یعنی هر یک نستتی به دیگری ای هچان روابج
اجهچاعیای براوردار استت ه آن دیگری نستتی به او بنابراین بهعنوان ستتوژههای
میادقه برابری شتتاار روابج آنها استت

غیر مچجن بهوان بین آنها چایزی یاف

چته برستتتد بته ضتتتاد عحتاوه بر این اقاهایی ه آنها میادقه می نند نیز بهعنوان
اریشهای میادقه معادل یجدیگرند » ( )۲۱1
ا آنجا ه به «شتتتجل ناب» آن روابج مربوو میشتتتود مههوای راباه اارج ای
محاحظات اقهصتادی اس آنگاه فقج ظهور سه وهحه را مشاهده می نیب ه ای قهاظ
صتتوری مهیاین یجدیگرند ۹ستتوژههای راباه بهعنوان مبادلهکننده اریشهای میادقه
برابرها و باقااره اود عچل میادقه یعنی واستاهای ه ای آن طریق سوژهها بهعنوان
میادقهگر بهعنوان برابر و ابژههای هچانند آنها برنشتانده شدهاند این ابژههای برابر در
حجب «عین یابی» یک ستوژه برای ستوژهی دیگر است ه هچسان اریش برابرِ اود
آنهتا میشتتتود آنها در عچل میادقه در حین احستتتاب برابری نستتتی به یجدیگر
بی فاوتاند آنها نها با وساط عچل میادقه برای یجدیگر واجد هسهیاند
اما این میادقه نندگان درعین حال وارد عچحی شتتدهاند ه عحاوه بر برابری بیانگر
آزادی است

این یک وهحهی حقوقی است

بدان معنا ه در این میادقهی برابرها نه

اشونهی و نه اعچالِ یوری صورت گرفهه اس هر یک ای آنها آیادانه وارد معامحه شده
استت هریک داوطحیانه ماقجی اود را به دیگری واگذار می ند هریک ا جایی اود
را درااهیتار امیتال دیگری قرار میدهد ه آن دیگری اود را در ااهیار امیال او قرار
داده بتاشتتتد «هریتک بهطور مهقابل دیگری را مورد استتتهفاده قرار میدهد و مورد
اسهفادهی دیگری قرار میگیرد » (  )۲۱۹این وهحهها در عین حال وارد «ذهنی »
آن دو فرد میشوند۹
یجب هریک با یدیل اود به وسیحهی دیگری به هدفش میرسدم و دوم هر دام
بهمثابه هدفی برای اود وسیحهای برای شخر دیگر میگرددم و سوم ار یاو مهقابحی
ه در آن هریک در آنِ واحد هب هدو و هب وستیحه اس و با این ه بهعنوان واقعی ِ
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ضتتتروری میتادقته مفروض استتت وقی ای دید دو طرو میادقه به اودی اود فاقد
موضتوعی اس این ار یاو مهقابل ا جایی مورد وجه اوس ه منافعاش را مین
ند حهی اگر به قیچ حذو دیگری باشتتتد «به بیان دیگر نفع مشتتتهرک ه ظاهراً
بهعنوان نی ل عچل نچادین گشتهه و به یید هر دو طرو رستتیده اس به اودی
اود انگیزه نیستتت بحجه طوری جریان مییابد ه گویی در پشتتت ِ ستتترِ این منافعِ
اودپوی مشتتخر و بدون اطحاع نفع فردی و در عارض با دیگری صتتورت پذیرفهه
اس » ( )۲۱۱
با این حستتتاب فرد می واند اود را به این آگاهی دقخوش ند ه ارضتتتا ردن
منافع مهضتتتادِ اصتتتوصتتتیاش دقیقاً به معنی رفع عارض و هقق منافع اجهچاعی و
جچعی استتت «در عچل میادقه یجایک افراد در ذهنی اویش چنین میپندارند ه
ستوژهی مسحج و عیین ننده هسهند بنابراین با چنین برداشهی آیادی امل فردی
برقرار شده اس » (هچانجا) در عین حال هر دو طرو واقفاند ه در پی هقق نفع
اودپوی اویش هستتهند بنابراین نفع عچومی دقیقاً به معنی عچومی ِ منافعی اودپو
استت هنگامی ه شتتجل اقهصتتادی میادقه برابری هچهجانیهی افراد را برمینشتتاند
آزادی مههوای میادقه را شتجل میدهد «ایاینرو در دادو سهدی ه میهنی بر اریش
میادقه اس

نه فقج برابری و آیادی مههرم شچرده میشود بحجه میادقهی اریشهای

میتادقه مینای حی برابری و آزادی استتت

و بهعنوان ایدههایی ناب صتتترفاً بیانِ

ایدهآقیزهشدهی این مینا هسهند » ( )۲۱۱
با این وصتیف چگونه می وان ایالپرداییهای ستتوستتیاقیست های فرانسوی را
وجیه رد ه هقق ستتتوستتتیاقیستتتب را معادل عچحی ردن ایدهی برابری و آیادی
میانگارندم ایدهای ه در انقحاب فرانسته ظهور یاف اما وسج روابج پوقی و سرمایه به
انهراو شتیده شتد وقی در اصل و در ذات اود یک نظام برابری و آیادی جامع بود
مستتهدل ستتاا نظام پوقی یا اریش میادقه در واقع هچان
اما هچانطور ه مار
آنیه این سوسیاقیس ها ایجچحه پرودون
نظام برابری و آیادی هسهند بهقول مار
را ای وجیه گران روابج بورژایی فجیک می ند «ای ستویی حساسی های آنها نسی

شناسایی عناصر جامعهی بدیل در «گروندریسه»
به ناقضات درون نظام و ای دیگر سو نا وانیِ آرمانشهری آنها در شخیر فاوت بین
شجل واقعی و ایدهآقی جامعهی بورژوایی اس » (هچانجا)
جتذب و دفع مهقتابتل افراد در فرآینتد میتادقته ته رقاب آیادی بر پایهی روابج
ستترمایهدارانه ایجاد می ند در واقع بهجای افراد اود ستترمایه را ای موانعی ه ستتر
راهش بود آیاد ستتتااهه استتت بنابراین این نوع آیادی فردی در عین حال «انهحال
امل چام آیادیهای فردی و امل رین انقیاد فردی و یعی ای شتتترایای اجهچاعی
است ه شجل یک قدرت عینی را به اود گرفهه اس  -ابژهها و اشیائی ه ای روابج
بین اود افراد مسهقل شده و بر آنها چیرگی یافههاند » (  )۶۱۲پ این ه بخواهیب
اریش میادقه را حفظ نیب وقی انجشتتتاو ضتتتروریاش به رقاب به ستتترمایه به ار
دستهچزدی و اری ه اریشآفرین اس را شخیر ندهیب هیچ چیز مگر یک ایال
این عرصتتهی
بافی ستتادهقوحانه نیستت م بنابراین ضتتروری استت ه بههچراه مار
پرسروصدای ارید و فروش در بایار ه در برابر دید هچگان هچهچیز در ساح صورت
بر
میپذیرد را رک نیب و به اانهی امن وقید وارد شتتتویبم جایی ه بهقول مار
سردر آن نوشهه شده اس « ۹ورود مچنوع اس مگر برای ساو ار»

بخش چهارم :ورود به فرآیند تولیدی
«ای دیدگاه اجهچاعی طیقهی ارگر حهی هنگامی ه اارج ای فرآیند بیواساهی
ار استت هچان قدر ضتتچیچهی ار استت ه ابزارهای بیجان ار بردهی رومی با
ینجیر به ارباب اود وابسهه بود اما ارگر مزدگیر با رشهههایی نامرئی»
۱1۳
« اپیهال» 1
هچاناور ه مشتاهده شد عرصهی میادقه در بایار در ساح جریان دارد و مربوو
به شجل اس این نچود مههوای راباه را پنهان و آن را رایآمیز می ند اما در اعچاق
بهویژه در میادقهی ستترمایه و نیروی ار فعل و انفعاقا ی صتتورت میپذیرد ه حیهی
مفاهیب حقوقی «آیادی و برابری» را نقض می ند به مهضتتی ه شتترایج وقیدی بر
مینای ستترمایهای ه اود را ای مهدودی های پیشتتاستترمایهداری رها رده استت
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استتهقرار پیدا ند استتهقحال صتتوری ارگر برای فروش نیروی ارش ای بین میرود
حهی اگر ارگر بهواند ار برای یک ستترمایهدار را با یک ستترمایهدار دیگر عوض ند
نچی واند اود را ای دست ل سترمایه در مقیاستی اجهچاعی ای سرمایه بهعنوان یک
ند
مجچوعه احا
با حر ای ستتاح به عچق ای شتتجل پدیداری به ذات ه روابج
بنابراین مار
باقفعل را پنهان ستااهه بود معچای قانون دسهچزدی و ذب معامحهی برابرها را برمحا
می نتد هت شتتترایج اجهچتاعی ستتترمایهدارانه ارگر پیش ای ورود به معامحه به
ارفرمای اود وابستهه شتده اس چندین سده طول شیده بود ه سرمایه با وسل
به وحشتتتیانه رین روشها و به ادم گرفهن قانون و ابزارهای اشتتتون آمیز دوق
وقیتد ننتده را ای شتتترایج عینی تار – ابزار و مواد تار – جدا ند وقید ارگری
هیدس بهعنوان نیروی ار سوبژ هیوی ه ای شرایج ابژ هیو ار بیگانه شده اس
نقاهی شروع و پایه و اساب شیوهی وقید سرمایهداری اس بدین سان نش ارگر
به مهض ورود به فرآیند وقیدی در مهصوقی عینی مییابد ه با او بیگانه اس
ورود «گروندریسه» به فرآیند اری با « اپیهال» مهفاوت اس ای یک جنیه وجه
مشتتخصتتهی «گروندریستته» بدون ورود به اراانه نیرد ارگر با ماشتتین و جن
استتت
دااحی ار و ستتترمایه نچایانگر ابعاد شتتتگف انگیز «قدرت جرید» مار
«گروندریستته» جستتب نفوذ مفهومی او به دقایق فرآیند اری و راباهی ارگر با «نا-
ارگر» و بیان ایدهآقی حر هی استتت ه به ورای وحدت آن اضتتتداد میرود ییین
سترش ار در «گروندریسه» به گونهای اس ه راباهی ارگر را نه فقج با سرمایه
بحجه با اودِ ارگر بهعنوان سوژه و با فعاقی اش نچایان میساید نه فقج راباه با مواد
و ابزار ار راباهای بیگانه اس ت بحجه «درواقع اودِ ار ینده در برابر ظرفی ار ینده
به وجهی بیگانه ظاهر میشود ای هچین روس

ه در چنین حاقهی مهصول نیز در

منظر او بتتهعنوان ر ییی ای مواد و ابزاری بیگتانتته و تتاری بیگتانتته ر مینچتایتتد »
( )۱۶۲
اقهصتاد عامیانه ه صرفاً به مهصول ار وجه دارد ل این فرآیند را به فراموشی
میستتت تارد در صتتتور ی ته این «جدایی ماحق» این بیگانگی پیششتتترو وقید

شناسایی عناصر جامعهی بدیل در «گروندریسه»
ستترمایهداری استت آنیه در این فرآیند ا فاق افهاده استت « ثیی ارِ عینی یافهه
بهمثابه نا-عینی ِ ارگر استت م عینی ِ ذهنیهی ه معارض ارگر استت » ( )۱1۲
بنتابراین در جتامعهی بورژوایی ارگر بهعنوان «ستتتوبژ هیویهه» ای جایگاهی بدون
عینی براوردار است اما شتیئی ه در برابر او ایستتهاده است معادل باهچسهان یا
جامعه شده اس پ در واقع سرمایه راباهی ارباب و بنده را ای بین نیرده اس بحجه
آن را در شتجحی میانجیشده بای وقید رده اس اما وقهی ارگر « شخیر دهد ه
مهصتول مهعحق به اود اوست و به این قضاوت برسد ه جدایی او ای شرایج فعحی
بخشتیاش نابهجاس – بر او هچیل شده اس – این آگاهیِ عظیب ه اود ماحصل
شتتیوهی وقیدی استت ه بر ستترمایه جیه دارد هچانند آگاهی برده ه نچی واند به
چحک غیر درآید ناقوب انقراض آن اس » ( )۱۶۹
در ستتراستتر «گروندریستته» فرآروی ای روابج ستترمایهداری را ای
بنابراین مار
عارضتتات درونی اود این روابج استتهخراج می ند «پیشنهادههای ستترمایه بهعنوان
ستترمایهی فینفستته به وجهی ایدهآقی پهانستتیل استتههاقهی آن را نیز دربر دارد »
(  )۹۴۱یعنی آشتجار ردن عارضتات وقید سرمایهداری «نشانگر سرحدا ی اس
تته بتته ورای آن میرود » (  )۹۹1روابج ستتترمتتایتتهداری حتتامتتل انیوهی ای
صتورتبندیهای مهضتاد وحدت اجهچاعی است ه سرش ضادمندش نچی واند به
واساه ی یک دگردیسی آرام نفی شود ای سوی دیگر اگر ما در عارضات پنهان درون
اود جامعه «پیششرو یک جامعهی بیطیقه را نچییافهیب در آن صورت هر اقدامی
برای منفجر ردنش ایالپردایانه میبود » ( )1۱۳
ایاینرو پرورش مفهوم ستتترمایه و ستتترشتتت ار بهعنوان مفاهیب بنیادین روابج
جامعهی بورژوایی و نیز روشتن ستااهن «فرآیندِ شتدنِ» آنهاس ه مسیر حر
ضادمند و امجان دگوگونی و فرآروی ای این روابج را مشخر می ند در واقع حیهی
مقوقتات اقهصتتتاد ستتتیتاستتتی معتاصتتتر نه به اودی اود بحجه ای آنجا ه «معرو
صتورتبندیهای هستهی و مخهصات وجود» هسهند نیای به بررسی دارند اما اگر این
مقوقات به نظر «نامعقول» میآیند این اود نشانگر سرش ژدیسهی هسهی اجهچاع
نونی است نهادینه رین جسب این ژدیسگی ه هب در مفهوم و هب در هسهی به
روی ستر ایسهاده اس اصح اودِ ار اس هچانطور ه پیش ر اشاره شد ارید
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و فروش نیروی ار مر یج با عرصتهی گردش اس اریش نیروی ار مانند هر اقای
دیگری بته میزان معینی ای یمان ارِ اجهچاعاً قایم برای وقید و بای وقیدش بستتتهگی
دارد و پ یش ای ورود به فرآیند وقیدی معین شتده است بنابراین آنیه اساسی اس
ادراک چگونگی مصتترو نیروی ار در احال وقید راباهاش با شتترایج عینی ار و با
اود ارگر اس
«گروندریسه» سرش ار نونی و فعاقی بارآور را با «جامعی انهزاعی» عریف
می ند ه آفرینندهی «ثروت» است این یک « ار عام» یک « ار فینفسته» است
ه نستی به انواع مشخر ار بی فاوت اس در عین حال این اری اجهچاعی اس
ه اصتتح اجهچاعی آن با اریش میادقه وستتاط شتتده اس ت یعنی بهطور پستتینی
برنشانده شده به عیارت دیگر وسج شرایای عینی ه نه فقج ای نهرل ارگر اارج
در جامعهی
استتت بحجته او را ییر نهرل اود درآورده استتت بته دیتدهی مار
پستاسترمایهداری سترشت اجهچاعی ار یک پیشنهاده است یعنی بهطور پیشینی
برنشتانده شتده جای قستیب ار اجهچاعی را سایماندهی اری میگیرد ه نهیجهی
مشتار افراد در مصترفی اشتهرا ی است در اینجا اصح ار بدون میانجیگری
اریش میادقه ای ابهدا بهطور بیواساه اجهچاعی اس
«نجههی آاری ه در راباهی ار با ستترمایه هنوی باید بدان وجه رد این اس ت
ه ار بهعنوان اریش مصرفی ه در برابر سرمایه ایسهاده اس نه این یا آن ار بحجه
کار ساااده و نا

استتت م اری انهزاعی ه نستتتی به ویژگیهای معین آن ماحقاً

بی فاوت استت اما قادر به هر عینی استت » (  )۲۳۶این اری استت ه براحاو
صتنعهگر « چام اصایل هنری آن یدوده شده اس » اری اس ه نیایی به مهارت
و خصر ندارد و آمادهی هر نوع اری اس م و «بیشهر و بیشهر به یک فعالیت نا
انتزاعی به فعاقی ناب مجانیجی و قذا بی فاوت نسی به هر شجل اا
صتترفاً مادی یدیل میشتتود » (  )۲۳۱اری استت

به فعاقیهی

ه به منزقهی اریش مصتترو

سترمایه است سترمایه نسی به چگونگی مصرو یمان مصرو شدت و سرع ار
تامحتاً بیاعهنتاستتت « تار نتابودگی اریشهتای عینیت یتافهتهم بودگی اریشهای
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عینی نایافههم بودگیِ ایدهآل آنهاست م امجان وجودی اریشهاس
به منزقهی برنشاندن اریش اس » ( )۲۳۴
ار نشتتتی ستتتاینده استتت مادهی اام مادهای بیشتتتجل استتت ه در برابر
شتتتجلپذیری مقاوم می ند « ار آ شتتتی ینده و شتتتجلدهنده استتت گذرا بودن
چیزهاس یمانچندی و شجل گرفهن آنها وسج ار ینده اس » (  )۹۶1ار ینده
مواد و مصتتتاقح تار را به «بدنهی رو اود یدیل رده و ای این راه به آنها بهعنوان
چیزی مرده جان دوباره میبخشتتد » (  )۹۶۱اما در مقایستته با فعاقی نیروی ار
سترمایه مههوایی منفعل است ماحصتل فرآیند اری بهواستاهی حر و مصرو
ار ابژه یا ماده ای اس ه ای حر بای ایسهاده به سجون رسیده اس  ۹یک «مادی
مرده» با این حساب در انههای ار فقج هچان چیزی پدیدار شده اس ه ای ابهدای
ورود به فرآیند اری میانی و پیش شروهای آن معین شده بود
ار بهمثابه یک ستتوبژ هیویهه
اما نها چیزی ه ای ار عینی یافهه مهچایز اس ت
استتت م بته عیارت دیگر ار مادی یافهه اری ه در مجان حضتتتور دارد هچینین
بهعنوان ار گذشهه در چایز با اری ه در یمان حضور دارد اری ه در یمان حال
حضور دارد اری ینده اس و بهعنوان سوژهی ینده هچیون یک ظرفی یک امجان
ییستت می ندم یعنی بهعنوان یک کارگر بنابراین یگانه اریش مصتترفی ه می واند
قاا مخاقف سترمایه را شتجل دهد ار ینده اس

«کار ارزش مصرفی اس

ه با

سرمایه بهعنوان اریش میادقه مقابحه می ند در چنین ساحهی صرفاً در ار یاو با نا-
سارمایه با نفی سرمایه موجودی دارد ه سرمایه بدون وجود آن سرمایه نیس
نا-سرمایهی واقعی کار اس » ( )۲۱۱

بخش پنجم :کار ضروری ،کار مازاد ،کار زائد ،کار آزاد
«یمتان آیاد – ه هب یمان فراغ و هب یمان فعاقی های عاقیه استتت – طییعهاً
ه در مغزش
ستی را ه ای آن براوردار اس به سوژهای مهفاوت یدیل رده اس
دانش انیاشهه شدهی اجهچاع ییس می ند»
۱1۲
«گروندریسه»
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ار اجهچاعی در شتتجل وقید ستترمایهداری را به « ار ضتتروری» و « ار
مار
اضتافی» قسیب می ند ار ضروری اری اس برای وقید و بای وقید نیایمندیهای
معیشتتهی ارگر ار اضتتافی اری استت ه اریش اضتتافی وقید می ند این اریش
اضتتافی هب بهمنظور انیاش ت ستترمایه اس ت و هب بهااطر مین معیش ت و مصتترو
طیقهای است ه ای قیل ار دیگران ییست می ند ار اضتافی اری اس ه برای
بخش غیرموقد جامعه «وق اضتتافی» ایجاد می ند در نظام ستترمایهداری اهش ار
ار اضتتافی یمان اری مایاد بر یمان ار ضتتروری
ضتتروری به حداقل نامچجن است
اس ت وقید ار اضتتافی یجی ای قوانین ستترمایه اس ت اما ستترمایه فقج با به جریان
اندااهن ار ضروری ار اضافی وقید می ند
گرایش سترمایه در این اس ه هب ار وقید ند و هب ار ضروری را به حداقل
برستاند ایاینرو هب جچعی ارگری و هب جچعی اضافی وقید می ند روند حر
سترمایه به ستوی یائد ستااهن نستیی ار انسان اس یعنی برنشاندن ار اضافی به
نشتتتان میدهد «ای ستتتویی ار
هچراه حذو ار ضتتتروری اما هچانطور ه مار
ی ار بااق نسیی (یا در
اضتافی وقید می ند و ای دیگر ستو و مهناستا با آن منها ِ
بههرین حاق

ار غیرمولد) مستیر جامل اجهچاعی ابداً بدین صورت نیس

ه یک

فرد با برآورده ردن نیایمندیهایش برای اود مایادی میآفریند بحجه بدان صتتتورت
ته فرد یتا طیقته ای ای افراد مجیورنتد بیش ای حد قایم ار نند – ای یک ستتتو کار
اضافی و ای دیگر سو نا -اری و ثرو ی مایاد » (

)۱۱1

بنابراین رشتد ثروت در مناستیات سترمایهداری با وجود چنین اضدادی قابل فهب
اس این وسعهی ضادمند به هچراه گسهرش صنعهگری یک نظام بهره شی عام ای
طییعت و یفیت هتای انستتتانی ایجاد می ندم نظامی ابزارگونه ه ای عحوم و حیهی
یفی های جستتتچی و فجری بهرهبرداری می ند این در حاقهی استتت ه بیرون ای
دایرهی وقید و میادقه هیچ چیز ای منزقهی فینفستتته و اصتتتاقهی فینفستتته براوردار
نیست بر بنیاد وقید سرمایهداری ل طییع برای بار نخس به یک ابژهی مهض
به یک مادهی مصرفی ااقر یدیل میشود و دیگر بهعنوان قدر ی برای اود ادراک

06

شناسایی عناصر جامعهی بدیل در «گروندریسه»
ا آن را

نچیگردد شتتفیات نظری قوانین مستتهقل طییعی هچیون «نیرنگی استت
مایع نیایمندیهای انسان ند » ( )۱1۱
انجشتتاو حقیقی ستترمایه ار جچعی را با مهارت ر یا می ند اما به وجهی ه
ارگر وانایی جستتتچی اود را ای دستتت میدهد مهارت نه در وجود ارگر بحجه در
ماشین و بهطور ل در پیوند عحب با پیجرهی ماشینآقات در درون اراانه موجودی
مییابد «رو اجهچاعی ار ای یک هستتهی عینی براوردار میشتتود ه ای افراد ارگر
منفصتتل شتتده استت » (  )۱۲۳این ه وقید مادی بر مینایی نوین برای هچگان
یمانی اضتافی برای ستایر فعاقی ها باقی اواهد گذاشت موضوع رایآمیزی نیس اما
«ای آنجا ه یمان آیاد یمانی برای رشد آیاد اس » سرمایه یمان آیادی را ه ارگر
در اجهچاع
برای جامعه میآفریند غصتتتا می ند (  )۶۹۱در چشتتتباندای مار
پساسرمایهداری برابرنهادههای یمان ار و یمان آیاد مر فع میشود
اما آنچه جامعهی بشری ا نون با آن مواجه بوده اس یعنی وقید یمان مایاد و
ار نجردن برای عدهای معدود و ار ضتتروری برای ستتایر اعضتتای جامعه در مرححهی
وقید سترمایهداری به اوج میرسد وجه مشخصه ی سرمایه این اس ه با به ادم
گرفهن چام عحوم یمان ار اضتتتافی را افزایش میدهد ثروت ستتترمایهداری با هدو
وقید اریش مستتهقیچاً ار اضتتافی را به صتترو اود درمیآورد گرایش ستترمایه «ای
ستویی هچواره تولید زمان مازاد اساات و از سااوی دیگر ،است الهی آن به کار
اضااافی » (

 )۱۱۴یمان ار بهعنوان معیار ستتنجش اریش ثروت را بر مینای فقر

برمی نشتاند عح وجودی ار مایاد در عارض و به ااطر یمان ار اضتتافی اس بدان
ستتتان ه ل یمان فرد را به یمان ار یدیل می ند فرد را به یک « ارگر» صتتترو
فرومی اهد «بنابراین ،پیشرفتهترین ماشین کارگر را به کاری طولانیتر از یک
وحشی مجبور میکند » (

)۱۱۳

اما شتتدید هرچه بیشتتهر این ضتتاد نهایهاً آشتتجار می ند ه رشتتد نیروهای موقد
جامعه را نچی وان به غصتتا ار غیروابستتهه رد یمانی ه ودههای ارگر ار را به
صترو اود در آورند «هستهی ضتادمند کار مازاد مهوقف میشود آنگاه ای سویی
ار ضتروری با نیایمندیهای فردی اجهچاعی ستنجیده میشود و ای دیگر سو زمان
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مازاد برای هچگان رشتد می ند در آن صورت سنجهی ثروت دیگر بههیچوجه یمان
یمان آیاد برای رشتتد
ار نخواهد بود بحجه یمان مایاد اواهد بود » (هچانجا) مار
هچتهجانیهی افراد را بهعنوان رشتتتد مهب رین نیروی موقده معرفی رده و با عییری
امحاً بدیع میگوید «بر مینای فرآیند مستتتهقیب وقیدی می وان وقید ساارمایهی
ثابت را مهرادو اود انسان درنظر گرف » ( )۱1۲
بتا نفی جتامعتهی بورژوایی هدو نهایی فرآیند وقیدی اود موجود انستتتانی در
راباهاش با جامعه اواهد بود هر آنچه شتتتجحی ثاب دارد صتتترفاً وهحهای وهحهای
یوالیابنده در حر اجهچاع اواهد بود حهی فرایند مستتتهقیب وقید نیز وهحهای ای
آن اواهد بود نها ستتتوژهی شتتترایج وقیدی و روند عینی یابی وقید افرادی در
راباتهی مهقتابتل با یجدیگر اواهند بودم حر هی ه طی آن افراد اجهچاعی به هچراه
بایآفرینی جهان ثروت در واقع در حال بای وقید اویشاند آنگاه آن بخش ای رویانهی
ار اجهچاعی ه ضتترور اً به وقید مادی ااهصتتا دارد و اه و و اه ر شتتده و در
نهیجته یمانی ه جامعه برای فعاقی آیاد و فجری فرد درااهیار دارد افزایش مییابد
ای چنین منظری رستتاندن رویانهی ار به حداقل ماحق به معنی جامعی بخشتتی به
ار اس
در جامعهی معاصتتر و شتتیوهی وقیدی ه مهناظر با آن استت مههوای یندگی
انستان با هیستایی امل آن مهرادو اس م شچوقی عینی یابی با بیگانگی امل و
انهتدام چتام موانع بتا ایثار ردن انستتتان بهعنوان هدفی در اود هچراه استتت با
دگرگونی و پش ت ستتر نهادن پیش اریخ جامعهی انستتانی دیدی ار غیر و ارنجردن
عدهای معدود به پایان میرستد آنگاه سرچشچهی ثروت نیز یمان ارمسهقیب مادی
نخواهد بود بنابراین هنگامی ه پوسههی مهدود شجل بورژوایی برافجنده شود ثروت
هیچ چیز نیست مگر جامعی نیایمندیها ظرفی ها شادیها و نیروهای موقدی ه
به واساهی عاون هچهجانیهی افراد آفریده شده باشد۹
«پرورش ماحق پهانستتیلهای انستتان بدون هیچ پیشفرض تی مگر جامل اریخی
پیشتتتین ته در این صتتتورت تل این جتامتل را بته جامل حیهی وانچندیهای
فینفستتهی انستتان بهعنوان غایهی در اود یدیل می ند بدون این ه با معیاری ای
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پیش تعیینشده قابل ستنجش باشد وضعیهی ه او در آن اود را بهطور امل و نه
کستتاحهی بای وقید می ند وشتتشهای او بدان ااطر نیس ت
باقی بچاند بحجه در جه حر ماحقِ شدن اس » ( )۱۴۴

ه آنیه بوده اس ت

