نقد اقتصاد سیاسی

کندوکاوی در «گروندریسه» مارکس
 دستنوشتههای ۷۵۸۱-۸۵علی رها

کندوکاوی در «گروندریسه» مارکس – دستنوشتههای 7581-85

2

 - ۱پیشگفتار
حدود  ۰۱سال یش ،داد و یاهلینشس سالد ند ر ل

دستروشتهیلی ۰۵۸۱-۸۵

مل کس موساااوه ه گنورد یساااه ل کود عنشق سااانملیهدا ی جهلری و رشز ظهو
جاب ،یلیی اجتنلعی مصلدف شد .تللقی شنایط عشای جهلن ل عشاشت مفلیشم مل کس
ه فو ان کافنارسیل ارتشال مالدل

و کتل یلی گورلگوری یشنامون گنورد یسه ماهن

شد که د مهنوع د ندا ردهی نداشتیلی تلزهای از افق اردیشهی مل کس ودرد.
امل زملری که لقن ینیله و احند تدیس گنورد یسااه ا ه فل ساای نگنداردرد ۰ل
دیهی  ۰63۱و دو ان فنوک ،حنکتیلی اعتناضای مصلدف شد .امشد سشل می ود
که تنجنهی جدیدی که ه ینت حسااس منتیااوی و کنل خساانوی ماتشاان شااده
اسات  2هواساههی شنایط رویس اینان و نآمد حنکتیلی اعتناضی چاد سل اخشن
لعث گشالی ،مبلحث تلزهای گندد .یششا فتل ی که کنل خسنوی ن ایس تنجنهی
جدید روشاته اسات هتلزگی د سالیت «راد» ماتشن شده است 6.یشش فتل فشندهی
ایشالن که ن جابهیلی معشای از گنورد یساه تکشه دا د شلید توارد ه سنفصل تبلد
رظنی زرده و یویلیی تبدیل گندد که از طنیق لزر نی ساارهن اردیشااهی مل کس ه
لزسلزی مبلری رظنی خودِ شنکتکاادگلن د حث ماتهی شود.
امشد می ود که روشااتهی حلضاان رشز توارد د حد توارلیی رویساااده سااهنی د
تداوه ایس حث ایفل کاد .د ا تدا سعی میکام چکشدهای از فنآیاد ر ل

گنورد یسه

و تل یخچهی ارتشاال آن فنایم آو ه .ساارس وا د حث ا علد معشای از آن شااده تل ن
 ۰گنورد یسه :مبلری راد اقتصلد سشلسی؛ تنجنه لقن ینیله احند تدیس .تهنان :آگله ۰636
 2گنورد یسه  :دستروشتهی اقتصلدی  /۰۵۸۱ -۰۵۸۵کل

مل کس ؛ تنجنه کنل خسنوی و حسس

منتیوی .تهنان :دلیشتل .۰6۱۱
گشاااتاای-د -خاالااوت االه%E2%80%8C-گُاال6 https://naghd.com/2019/12/01/
/ی-مل کس%E2%80%8Cاردیشه
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چاشس زمشاهای رکلتی مادملتی د ل هی مساشن حنکت و خود ارکشلفی فکنی مل کس
هدساات دیم .گلهیلی رخسااتشس یگنلن د ندا ردهی کلسااتییل و خهلیلیی خواید
ود که امشدوا ه ل توجه دیدگلهیلی خوارادگلن فنیشخته و رالد نطنف گندرد.

 – ۲گاهشمار نگارش گروندریسه
 ۰۵۸۱سالدی ود که حنان سانملیهدا ی نای ل رخست ا علدی جهلری یلفت .وقتی
داماهی ایس حنان ه ایلدل

متحده آمنیکل کششده شد هرلگله حنان داعتی ل حناری

ملدی توأه گندید و ه و شکست ی سشل ی از مؤسسل

مهم ملدی ارهلمشد .مل کس که

از یس شکست ارالل یلی  ۰۵۸۵و فنوک ،جاب،یلی جهلری د دیهی  ۸۱مشللدی
فندات ا ناشنت شاننده هشاد

مشالو کل یهویشی شده ود ه محب نوز

حنانیلی اقتصالدی للفلدله ا اههی رتلیج واکلوییلی خود ا ضنو تی علجل دید.
او د رلمهای ه ار لس د یشااتم دساالمبن  ۰۵۸۱روشاات« :مس تنله شااو و ینشااو
دیوارهوا مشالو کل جهت گندآو ی مهلدعل

اقتصلدی اه یستم لکه توارم قبل از

توفلن حداقل خهوط عندهی آن ا وشس کام( ».آثل )۸۱-2۰۱
ی گنلن مل کس هینناه حنان سااانملیهدا ی امکلن ظهو جاب،یلی اجتنلعی
جدیدی ا یش ،شای میرنود که ا اههی طنح کلی رظنات ،ا ضااانو ی میکند۰۱ .
وز عد او د رلمهی دی نی ه ار لس روشااات«:مس تل سااالعت  ۸دااابه هطو ی
ینهجلربه مشااالو کل ه .مس د گشن ارهله دو وظشفهاه -۰ :تشااانیه هوق اقتصااالد
ساشلسای (یم نای مالفع عنوه و یم مشاخصلً نای خوده؛ نای خللصشدن از ایس
کل وق مهلالً اساالساای اساات که ه وجهی ینه جلربه وا د موضااوع گنده) و -2
بحران کنونی( ».ینلنجل ص  )22۸سرس د رلمهای ه فندیالرد دلسل د  2۰دسلمبن
توضااشه میدید که « :حنان تهل ی کاوری منا وادا کنده اساات که مشاالو کل ی
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جدید وی خهوط عندهی اقتصلد سشلسیاه گشته و رشز چشزی د ل هی حنان کاوری
آملده کام( ».ینلنجل ص )22۸
د واقع مل کس کل جدی ر ل

ِ آرچه ا که گلیی «راد ماودل

اقتصلدی» و یل

« هوق اقتصالد ساشلسای» و د جلیی دی ن «افشالی ارتالدی رظله اقتصلد و ووایی»
رلمشده ود د ووهس  ۰۵۸۱آنلز کند و د او
حل

هموازا

 ۰۵۸۵رلتنله ه «یلیلن» سلرد .د عشس

ایس دسااتروشااتهیل سااه دفتن یلدداشاات قهو دی ن شاالمل مهلدبی

د ل هی حنان عظشم اقتصالدی  ۰۵۸۱و مساشن حنکت آن ه قلم کششد .شکی رشست
که مل کس د دو ر ل

ایس دستروشتهیل دون آنکه از یش ،از رتلیج کل

خبن

داشاته لشاد ار شزهی ارتشال و ا اههی آن ه عنوه ا داشت .ینلنگوره که خود
ل یل تأکشد کنده ود ینوا ه د تلل

آن ود که «یک یشنوزی علنی رصاااشو حز

کام( ».رلمه ه ویداملین یکم فو یه ۸۱؛ آثل ۰)۸۱:6۱۱
هینحل آنچه د مهتنعی زین عاوان گنورد یساه گندآو ی شااده است شلمل
قهعهای رلتنله د ل هی دو اقتصالددان «کنی و لستشل» (ووهس  )۸۱دفتنی زین عاوان
«مادمه» (دفتن  Mاو

 )۸۱و یفت دفتن دی ن اساات که شاالمل فصاالیلی «یو » و

«سااانمالیه» میگندد( .اکتبن  ۸۱تل مه  )۸۵رلگفته رنلرد که ه لو ایس رویسااااده آن
«مادمه» دفتنی جداگلره اساات که ینلنطو که از محتوای ،نمیآید ل ایسکه رلتنله
لقی ملرد خودیخود یک کل رسابی است .ایس «مادمه» شلمل «تودشد عله» « ا ههی
تودشاد توزیع مبالدده و مصااانف» «ا زا و وا ط تودشدی» و رشز مبحث جاهلدی و
مشاهو « و

اقتصالد ساشلسای» است که د قسنت یلیلری ایس روشته ه آن جوع

خواید شااد .عشد ه رظن می سااد که مل کس نخللف شااشوهی معنو خود وی
مهلبی مادمه روشته لشد که یاوز ه ر ل
 ۰ینچاشس ر له کاشد ه رلمه ه فنیلش نا

د رشلمده است.

 2۱فو یه  ۰۵3۱آثل ۸۰:۵۱

۸
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مل کس د حشس ر ل

گنورد یساه د ووهس  ۰۵۸۵روشتس اثن تلزهای ا شنوع

میکاد زین عاوان ساهنی ن راد اقتصالد سشلسی (از ایس یس راد) که یکسل عد د
ووهس  ۰۵۸۱ماتشااان میگندد .فکن ر ال

ایس اثن مالهیال یش ،از «اختتالهِ رلتنله»

گنورد یساه شکل گنفته ود .مل کس ل مشلرهیگنی دلسل د آدنلن رلشنی یلفت و
قنا داد چلپ آن ا امیااال کند .قنا ن ایس شاااده ود که راد د دو یل هی جداگلره
ماتشن شود.
د  22فو یه  ۸۵مل کس د رلمهای ه دلسااال مت کن میشاااود که «مس چاد مله
است که مشلو کل وی مناحل یلیلری [ راد] ودهاه ودی کل ه کادی یش ،می ود
چون ه محیای که از دسات موضاوعی که سل یل مهلدعه کندهای خللص میشوی
جابهیلی تلزهای از آن مکشاوف میشاود که رشلزماد اردیشاشدن ششاتن اسات( ».آثل
 )۸۱-2۱۱سارس د رلمهی دی نی ه او د  ۰۰مل ق  ۸۵میرویساد« :یل هی رخست
می لید رسااابتلً یک کلشت لشاااد چنا که مبلری آنچه عداً خواید آمد ا یلیه گ ا ی
میکاد… مس خوده یاوز د مو د تعداد دافحل

وشس رشستم چنا که د دفتنیلیم

مواد مو د رظن کللً ه شااکل تکر ل ی ( )monographاساات؛ جزهشلتی که طبعل
لید د ورد گندآو ی ح ف گندرد( ».ینلنجل ص )2۵۱
مل کس د او

 ۸۵یس از یک شنل ی سخت از جنله و ه کبد ه تهویز دکتن

نای تلششن آ ویوا و رشز توقف کاال اادون وقفااه حاادود یااک مااله رزد ار لس د
ماچساااتن می ود .آنطو که از مکلتبل

عدی آنیل نمیآید آندو مشااالو تبلد

رظنی جدی د ل هی مبحث «سااانملیه هطو عله» میگندرد که د واقع موضاااوع
یل هی دوه راد و فصال سوه آن است .مل کس یس از لزگشت از ماچستن د رلمهای
د  6۰مه میرویسااد« :مس د حل حلضاان آملدهی کل ه و میخوایم ید رگ اجالق
ا آملدهی چلپ کام .مشکل ایس است که دستروشته اه (که د دو

چلپ مهلدی
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ینحهم میشااود) واقعلً د یمو نیم اساات و خ ،عندهی آن ه قساانتیلی عدی
من وط میشود( ».ینلنجل ص )6۰۱
او

 ۸۵زملری اسات که مل کس از ادامهی کل وی گنورد یسااه دست میکشد

امل جهت اساتفلده د اثن تلزها

د مله ووهس  2فهنست رلتنله از میلمشس آن هویهه

مبحث «یو » تهشه میکاد .ایس مبحث ی لره قسنتی از گنورد یسه است که چکشدهای
از آن د شاکلی تلزه د فصال دوهِ یل هی او راد گاهلرده میشود .دیهی است که
تلکاون یشچ اشل های ه محتوای گنورد یسه رشده است .امل یش ،از ینداختس ه چاشس
مهنی ضانو ی است تل حد امکلن نخی رل وشاییل د مو د گنورد یسه ا نطنف
سلزیم و سرس هاختصل منو ی کاشم ن تل یخ تنجنه و ارتشل

.

 -۳گردشی در سازماندهی اندیشه
اکثن رویساادگلری که د سل یلی اخشن گنورد یسه ا مو د توجه قنا دادهارد یل یلی
خود ا از محدودهی ماودل

اقتصاالد سااشلساای فناتن راهلدهارد و یل ل تکشه ن تودشد و

نجساته کندن جلی له کل د آن ه را ،کل گن هعاوان سووه و یناکسشس آن سووه
ینچون امنی عشای ینداختاهارد .یگنلن ایس رظنگلهیلی عیااالً رلمتبلیس ینکداه ه
رحوی سهنی د لزشالسی گنورد یسه و و

نخو د مل کس ه «اقتصلدیل » ایفل

کندهارد .حتل متفکنی چون موشااه یوسااتون ۰رشز که سااووه ا ره ل کل گن که ل خودِ
ساانملیهی هظلین خودیو و خود-مشلرهی چورلن «جوینی متحنک» و از آنجل خود

”۰ Moishe Postone, “Labor and the Logic of Abstraction,
https://krieger.jhu.edu/arrighi/wpcontent/uploads/sites/29/2014/03/Postone-interview.pdf
نای رظنگلیی که راههی مال ل یوستون است ر له کاشد ه نورو گلدی:
https://www.academia.edu/592396/The_Labor_of_Fire_On_Time_and_Lab
or_in_the_Grundrisse
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ادللگن شاالسالیی میکاد ه مبلحثی د ل هی سالختنلن ا زشاای وا ط سنملیهدا ی
مییندازد که حثار شز و قل لتوجهارد.
ینس ،ایس است :اگن قنا ن ایس لشد که سووه و کا ،ارالل یا
از جهلن سنملیهدا ی کلفی لشد د آن دو

نای فنآ وی

چه رشلزی ه گنورد یسه و یل کلیشتل

دا یم؟ رویسادهی ایس سهو مدعی است که مفهوه سووگی ینچاشس سرهن اردیش ی
مال کس ا د نمی گشند .د نشن ایسداااو

عشاشت اردیشاااهی او هسااالن «چشز

د خودی نشنقل ل شاااالخت» مدفون میگندد .د حاشات منحلهی جدیدی از کا،
اجتنالعی و یاک ویلهی تلزه از شاااعو و شاااالخت از دیلدکتشک واحدی رلشااای
میگندراد .اهقو مال کس «ارادیشاااهیل ینوا ه ل تل یلیی رلمنهی ه درهی جلمعه
متصاالارد ».ل ایس تعبشن شاالید توان گنورد یسااه ا محصااو تلل
سااالزملندیی فکنی خود و ورد ر ل

مل کس نای

ا معلد خود – فعلشت خشااای و کا،

رظنی او تصو کند.
خودِ ایس فنآیااد ل عبو از دلیهیلی مختلف تعال  -اد اک اردیشاااه و مفهوه -
ماهن ه ا ههی مافی ل خود و خودارکشلفی میگندد .د ایس مسشن ذیس اردیشناد
یشکنهی مهنوعاه افکال خود و رشز دی نان ا ه ا ههی یهوی ،تبدیل میکاد .دیس
سالن گنورد یسه یم د حکم حفظ و یلدآو ی دو

ادییلیی است که ل حنکت

آزاداره و مشااانوط خود ه ویلهیلی تل یخی معای می خشااااد و یم معنف اد اک
اردیشاانادارهی ساالزملندیی آن دااو تبادییلساات .ینلنطو که مل کس ه دلساال
خلطنرشلن میسلزد اثن او «ملحصل  ۰۸سل کل یهویشی است( ».آثل  )۸۱-6۸۸ایس
کل یهویشای دساتروشتهیلی یل یس ( )۰۵۸۸و دستروشتهیلی نوکسل  2۸دفتن
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یالدداشااات ( )۰۵۸۱-۸6گزیادهیال و ملالحظالتی د ال هی یکل دو ( )۰۵۸۰و رشز
دستروشتهیلیی د ل هی مبلددل

شسادنللی ( )۰۵۸۱-۸6ا شلمل میگندرد۰.

مل کس د سناسن گنورد یسه ه ایس دستروشتهیل و دفلتن یهویشی خود جوع
میکاد .ل توجه ه ساال یل د هد ی و تبعشد لعث ش ا فتی اساات که مل کس ل چه
حساالسااشتی آثل و روشااتهیلی خود ا حفظ کنده و ه احتی ه آرهل مناجعه میکاد.
ینآنچه از روشاتهیلی او مفاود شده و یل سل یل از ارظل یاهلن ملرده است ین ی ه
دو ان یس از منگ او من وط میشورد.
مسااأدهی مهنی که لید د ل هی تهدید ساالزملندیی فکنی مل کس ن آن تأکشد
کند ایس اساات که یکم او دسااتلو دیلی مهم تنله اردیشاانادان دی ن و رشز خود ا
جا

حفظ و رفی میکااد و دوه ینهی آنیل ا ه وجهی لزتودشد و ا اهه میکاد

که ار ل ل ماهق حنکت خود آن دساااتلو دیل مواجهشم .یعای یم ل «ماهق دادهیل» و
یم ال «دادهیالی ماهق» ینچون یک دیلدکتشک واحد و نویشم .ملحصااال ایس کل
ساالزگل ی ایده ل عشاشت اساات که یم کلسااتییلی و

تهن ی (آمرنیک) ا منتفع

میکاد و یم ایدهیل ا زمشای و ایسجهلری میسلزد.
ه یک کلله ایس دیلدکتشک اد اک د وریِ ذا

خود یدیدهیلساات؛ یعای از شنون

ه ا ههیل تحنشل رشاده و د حنکت خود آنیل د ون ملردگل ( )immanentاست.
ایس روشته د قسنت یلیلری دو ل ه ه ایس مبحث لزخواید گشت.

۰Marcello Musto, “Formation of Marx’s critique of political economy:
From
the
Studies
of
1843
to
the
”Grundrisse,
https://marxismocritico.com/2012/01/25/the-formation-of-marxscritique-of-political-economy-from-the-studies-of-1843-to-thegrundrisse/
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 -۴گذری به تاریخ کشف و انتشار گروندریسه۲
دارساااتاه رشسااات که ار لس هعاوان «وا ث» آ شاااشویلی عظشم مل کس از وجود
دساتروشاتهیلی  ۰۵۸۱-۸۵لخبن وده اسات .خود مل کس د سااناسن کلیشتل یشچ
اشال های ه آنیل رکنده است( .سنروشت اسف ل آ ششویلی مل کس جلی خود دا د
و د چل چو

روشتهی حلضن رنیگاهد) مادمهی گنورد یسه نای اودشس ل توسط

کلهوتساکی د سال  ۰۱۱6د رشانیه «رشو زایت» ماتشن و سرس ه ز لنیلی مختلف
تنجنه شد.
مهنوعهی دستروشتهیل د سل  ۰۱26توسط دیوید یلزاروف کشف شد .او د
آن زملن مساوو «مؤساسهی مل کس-ار لس» ود .ال ه گزا

یلزاروف ه «آکلدمی

ساوساشلدشساتی مسکو» مل کس نای ایس دستروشتهیل عاوان خلدی ارتخل

رکنده

ود .یلزاروف ه سااالشاهی خود عاوان «رخساااتشس یش،رویس کلیشتل » ا نای آنیل
نگزید .اودشس شاخصی که عاوان گنورد یسه ا ارتخل

کند ینکل

یلزاروف یلو

وِدِن ود که د سال  ۰۱2۱دستارد کل گندآو ی و تاظشم «دستروشتهیلی مادملتی
کلیشتل » ود .کل گنورد یساه نای ل رخسات د  ۰۱6۱د مساکو ماتشن شد و ۰۸
سل عد د  ۰۱۸6د آدنلن رشز چلپ شد.
د اواخن سااال یالی  ۸۱تل اواساااط دیهی عد که ل ارالل

چشس و اساااتالل

یادوسااتلن مصاالدف ود خ ،مهنی از گنورد یسااه زین عاوان «دااو تبادییلی
اقتصالدی یششلسنملیهدا ی» ه ز لنیلی مختلف تنجنه و ماتشن و ل استابلدی جهلری
و نو شاد .نای رخساتشس ل مساهل شاد که مل کس ا داً دیدی تک خهی از مسشن
 2نای یک ن سی جلمع جوع کاشد ه:
Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of Marx’s Critique of Political
Economy,150 Year later, “Dissemination and reception of the
Grundrisse in the world”, Marcell Musto, London New York,
Routledge, 2008
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حنکات تل یخی جوامع ردا د .ایسکه چنا وینای ،مهنوعه آثل مل کس )(MEW
 3۵-۰۱۸3شاالمل گنورد یسااه رشااد سااشل تأمل نار شز اساات .ینچاشس ایسکه چنا
ویناساتل ان مهنوعه آثل مل کس ه ار لشسی گنورد یسه ا شاه کنده و د دو جلد
مختلف ( 2۵و  )2۱ماتشن کندرد ا داً قل ل فهم رشست.
هینتادین تنجنهی کلمل گنورد یساه ا تدا د شن (وایس  ۰۱۸۵چشس  ۰۱32و
شااو وی  )۰۱3۵ارهله ی ینفت و ساارس د اواخن دیهی  3۱و اوایل دیهی  ۱۱د
سااشل ی از کشااو یلی درشل ارتشاال یلفت .متس حلضاان از تنجنهی ار لشساای مل تشس
رشکودلق ( )۰۱۱۸استفلده کنده است و کلشهی ا جلعل

ه ایس متس است.

 - ۵از گروندریسه تا نقد
مل کس از گنورد یسه تل راد د مدتی کوتله اه د ازی ا طی میکاد .ینلنطو که
یش،تن ملالحظاه شاااد ایادهی ر ال

رااد راه د «توادی» لکاه د حشس ر ل

گنورد یسه شکل گنفت .ینلنطو که دیدیم ل ایسکه مل کس کل وی گنورد یسه
ا د مله ووهس آنلز کنده ود د مله دساالمبن اساات که نای رخسااتشس ل آن ا ه
ار لس لزگو میکاد .ایس و

معنو مل کس ود که یش ،از شانوع کل موضوع ا

ل کسی د مشلن رنیگ اشت .او د  22فو یهی  ۸۵د رلمهای ه دلسل
ا «راد ماودل

طنح کلی اثن

نای اودشس ل

اقتصاالدی» میرلمد .مالیسااهی ایس طنح ل آرچه د

گنورد یسه د دستو کل قنا داده ود ادعلی ایس گفتنلن ا ه اثبل

می سلرد.

گنورد یسااه (ص  )22۱طنح کلی راد اقتصاالد سااشلساای ا ه شاانح زین مهنح
میکاد:
 -۰یو

از

مباالددااه؛  -2سااالختناالن د وری تودشااد؛  -6دوداات؛  -۸وا ط

شسادنللی؛  -۸لزا جهلری .امل مل کس د رلمهی فو اد کن ه دلسل میگوید« :کل ه
شا ،کتل

تاساشم شده است -۰ :سنملیه (حلوی فصلیلیی مادملتی)؛  -2ملدکشت
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ا ضای؛  -6کل دستنزدی؛  -۸دودت؛  -۸مبلددهی شسادنللی؛  -3لزا جهلری( ».آثل
)۸۱-2۱۱
ظلیناً طنح کلی مل کس ه ایس مهنوعهی وسشع ختم رنیشد چنا که سرس ادامه
میدید«:ادبته مس رنیتوارم از مللحظلتی ارتالدی د ل هی سالین اقتصلددارلن خوددا ی
کام هویهه جددی علشه یکل دو ...امل هطو کلی راد و تل یخ اقتصاالد سااشلساای و
یک کتل

ساوساشلدشسم موضوعل

دی ن ا شکل میدیاد و لدلخنه هوق تل یخی

مختصاانی د ل هی تکویس و ا تبلط شس ماودل

اقتصاالدی یک کتل

سااوه اساات».

قد ی تأمل ن ایس طنح کلی شلر ن آن اساات که مل کس ینووه سااشل عظشنی یش،
وی خود گ اشااته ود .از طنح لدل فاط قساانتیلیی از اد یکم یعای «ساانملیه»
ر لشاته شد که آرهم د راد رلتنله لقی ملرد .امل میتوان ادعل کند که مل کس ایمّ آن
موضوعل

ا هروعی د ون کلیشتل ادنله کنده است که ادبته موضوع روشتهی حلضن

رشست.
مال کسیهویالن هاتفل آ ا ه د ساااتی اینشت قهعهی کوتله جداگلره و یلیلری
گنورد یساه زین عاوان «ا ز » (ص  )۵۵۰ا نجسته کندهارد .مل کس جنلهی او
آن قهعه ا ایسگوره آنلز میکاد« :ایس قسااانت ه جلو آو ده شاااود» دان معال که
راههی یلیلری لید ه راههی عزینت تبدیل گندد .سارس اضلفه میکاد که «کلدل اودشس
ماوده و تهسااام ثنو

و ووایی اسااات ».امل یکم د ایسجل یاوز شس کلدل هعاوان

محصاو کل و ا ز

که از آن مشاتق میگندد تفکشکی قلهل رشده است .دوه زملن

ر ل

ایس قهعه مله مه  ۸۵است.
امال مال کس د  ۰۰مال ق د رلمهای ه دلسااال ساااه فصااال راد ا ایسگوره

نمیشنل د -۰«:ا ز ؛  -2یو ؛  -6سنملیه هطو عله( ».آثل  )۸۱-2۵3ال نایس او
یش ،از اتنله قهعهی ا ز
مل کس راد ا ل ا ز

د گنورد یسااه ه ایس رتشههگشنی سااشده ود .یس آیل

شانوع میکاد؟ یلسخ مافی است .مل کس کل ر ل

راد ا
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د مله مه آنلز کنده ود .امل د آو یل آن سل د رلمهای ه ار لس شنح کلملی از سه
یو و

فصال آن ا اهه میدید .عاوان ادالی «سنملیه هطو عله» است که ه ا ز

سانملیه تاسشم میگندد( .ینلنجل ص  )2۱۵او متس مادملتی دو فصل او راد ا د
مله او

هقلم میکشااد و آن ا د اواخن روامبن تکنشل میکاد .نای ل رخساات ایس

متس مادملتی هجلی ا ز

ل «کلدل» شنوع میکاد که ل آرچه د ووهس  ۸۱ماتشن شد

مهل ات دا د.
مال کس د رالماهای اه دالسااال د اکتبن  ۸۱میگویاد« :مس مهبو ه کل آن ا
دساتکل ی کام چنا که از یش،رویس یل هی دوه یکسال گ شاته است( ».ینلنجل
ص  )۸۱۵امل د ایس یش،رویس «سانملیهی عله» که لزرویسی تلششنشکل یلفتهای از
فصالیلی سانملیه د گنورد یساه ود ه داو

دستروشته لقی ملرد و یشچگله

ماتشاان رش اد .فاط چکشدهای از فصاال یو ِ گنورد یسااه آنیم ه وجهی تهدیدرظن
شده ه راد اه یلفت .فصل رخست راد «کلدل» کلمللً جدید است.

آرچه د ایسجل قل لذکن اساات سااشن تکلمل فصاال کلدل از راد ( )۰۵۸۱تل کلیشتل
( )۰۵3۱و سااارس کل داهنی وی آن فصااال و تلششنا

مهنی اسااات که د چلپ

فنارساااوی ( )۰۵۱2-۱۸وا د میکاد که ن سااای آن از چل چو

حث کاوری فناتن

می ود .نای حسااس ختله کلفی اساات د ایسجل رلمهای که مل کس د  ۰6اکتبن 33ه
کوگلنلن روشته ود ا لزگو کاشم:
«کل اثن ه اجزاء زین تاسااشم میگندد :کتل
دوه  -فنآیاد گند

ساانملیه؛ کتل

یکم  -فنآیاد تودشد ساانملیه؛ کتل

سااوه  -ساالختنلن کل فنآیاد؛ کتل

د ل هی تل یخ توو ی .جلد رخست شلمل دو کتل
کتل

او است کتل

چهل ه -

سوه جلد  2و

چهل ه جلد .6
ه دیدهی مس ضاانو ی ود که کتل

او

ا از رو شاانوع کام یعای کتل ی ا که

دورکن د یک فصاال د ل هی کلدلیل ماتشاان کنده ود خللدااه کام .ه قیاالو

مس
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چاشس کل ی ضاانو ی ود و ره فاط هخلطن تکنشل کندن لکه از آن و که اشااخلص
یوشاااناد رشز مساااوله ا رفهنشده ودرد .ه شلن دی ن قهعلً د لزرنلیی او

هویهه

تحلشل کلدلیل کلستییلیی وجود داشته است( ».آثل 26۵ا)۸2

از زملن یش،رویس فصال ساوه راد د اوایل سل  3۱تل اودشس یش،رویس کلیشتل
د تل ستلن  3۰مل کس رلگهلن کل وی راد اقتصلد سشلسی ا متوقف کند .د عوض
حدود یک ساال تنله اثن جددیِ جال ِ وگت توجه او ا ه خود جلو کند (Herr

) .Vogtاو کل جدی و متننکز وی کلیشتل

ا ل خللده ندا ی از «دفتنیلی خوده»

آنلز کند که د ندا ردهی وا سی موجز دستروشتهیلی  ۰۵۸۱-۸۵است.

 -۶بازگشت به گروندریسه
گنورد یسااه ره کلیشتل اساات و ره اودشس یش،رویس آن .گنورد یسااه ینلن اساات که
خودِ مل کس میگوید« :یش،رویسای رلمنتو (rohentwurf) ».گنورد یسه ا لید
د خود و نای خود واکلوی کند و ره وا وره .ادبته ل وایسر نی ه آن ل مشلرهیگنی
کالیشتال حتی میتوان نخی مفلیشم رلیختهی آن ا رشز مو د ینسااا ،قنا داد .امل ل
چاشس ر نشااای رنیتوان اه فنآیااد شاااد و قواهیل ی اردیشاااهی مل کس یی ند.
گنورد یسه ا هد ستی «کل گله فکنی» مل کس رلمشدهارد.

ربلید ل سالده ر نی گنورد یساه ا دنفلً هعاوان «یهوی »،و کلیشتل

ا هعاوان

« لزرنلیی» معنفی کند .چاشس ثاویت یل دوگلر یای ا ا تدا ومس وسدودسکی ز لرزد
خلص وعله کند 6.امل یکم ینلنطو که یش،تن مللحظه شاااد گنورد یساااه هقو
خود مل کس ملحصال سال یل یهوی ،اسات که « ه شکل تکرویسی جهت یلدلی،
6The Making of Marx’s Capital, Roman Rosdolsky, Pluto Press, 1979
«ین دو اثن (گنورد یسااه و کلیشتل ) محصااو
لزرنلیی است ».ص ۰۱۱

و

دیلدکتشکی یسااتاد .رفلو

آندو داانفلً د و
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افکل ه د دو هیلی ساشل متفلوتی ر لشته شدهارد ».دوه گسست نشن دیلدکتشکی شس
یهوی ،و الزرنالیی فنامو

میکااد کاه ایس یندو ویلهیلیی از یک فنآیاد واحد

یستاد .ضنوی است که ایس ویلهیل ا د حشس تنلیز د اتحلدشلن اد اک کند.
گنورد یساه ششتن ه ارفهل ِ خودار شخت ی اردیشه میملرد امل هیشچوجه رنودا
«اردیشاهو زی ی مشلرهی» و یل « یواساه ی حس و اردیشه» رشست .مل کس ه نم
شنال ییالی متعادد د زمالن ر ال

و رشز تا دساااتی و فللکت ملدی و اجبل ه

ماالداهرویسااای نای «رشویو ک دیلی تنیبون» جهت امنا معل

که ه ساااهم خود

وقاتگشن ود د عنض چاد مله حدود  ۱۱۱دااافحهی فشااانده ا ه قلم کشاااشد.
لو رکندری است امل عشس حاشات است!
مبلحثی چون و

اقتصالد سشلسی کل مودد و نشنمودد ا ههی کل و ملششس و

ازخود ش لر ی کل گن دااو تبادییلی جوامع یششاالساانملیهدا ی و اینشت آن هویهه
نای جوامعی مثل اینان و رشز چشاااماردازی عنشق از جلمعهی یسااالسااانملیهدا ی
د ندا ردهی مفلیشم ین ل ی یسااتاد که از جهلتی حتی فناتن از کلیشتل می ورد و افق
یکنان اردیشااهی مل کس ا رنلیلن میساالزرد .ینیک از ایس مبلحث هخودی خود
رشلزماد تأمل و واکلوی جداگلره یستاد؛ کل ی که د ظنفشت روشتهی حلضن هعاوان
مدخلی نای تبلد رظن رشست.

الف – نقطهی عزیمت در گروندریسه
یش ،از ینداختس اه ین مبحثی لید از تحنشل یش،داو ییلی خود ه گنورد یساااه
اکشاداً خوددا ی کند .گنوراد یساااه تهلی حنکات مفلیشنی د حل ینو

جهت

«یلدلی ،افکل » اسات .ال نایس ضنو ی است که آنیل ا ماهند رکنده و ینلرهو که
خود مل کس تأکشد میکاد «رتلیهی که یاوز لید ه اثبل
خود قنا رداد .هعاوان رنوره نای اثبل

نساااد» ا مبالی رظنو زی

هادااهللح «ملتنیلدشساام یناتشکی» مل کس

تودشد ا هعاوان راههی عزینت راد اقتصلد سشلسی او جل رزرشم.
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کل مسااولهی راههی آنلز د گنورد یسااه یاوز ل رل وشاااییلیی و ه وساات.
د سات است که مادمهی گنورد یسه راههی عزینت ا «افنادی که د جلمعه تودشد
میکاااد دا ا تودشد افنادی که هواساااههی اجتنلع تعشس یلفتهارد» نمیگزیاد .امل د
ینلن مادمه د قسانت « و

اقتصالد سشلسی» مل کس دو ل ه راههی شنوع ا ه

موضوعی مو د ینس ،تبدیل میکاد .او سرس ل تأکشد ن ایسکه هعاوان یک قلعدهی
کلی علهتنیس تهنیدا

د مشلن نایتنیس ارکشاالفل

امکلن ی ینرد عاوان میکاد که

«راههی عزینت اقتصالد مد ن تهنید از ماودهی کل است کل ِ فیرفسه یعای کل ی
ساالده خلدک که د یششاانفتهتنیس جوامع داااعتی مثل آمنیکل د عنل ه حاشات
یشوسته است( ».ص )۰۱۱
ل ایس وداف مل کس میگوید که «جهت ینداخته کندن مفهوه سنملیه ضنو ی
اساات که ره ل کل لکه ل ا ز

شاانوع کاشم( ».ص  )۰۱۸مل کس یک ل دی ن رشز ل

اشال ه ه راههی شانوع میگوید که «فصل او » ا لید ل ا ههی کل و سنملیه آنلز
کند که ن ا ز

مبلدده و تودشد هطو عله ماده است( .ص  )2۱۵امل رهلیتلً ینلنطو

که یش،تن مللحظه شاااد رتشهه میگشند که لید ل «ا ز » شااانوع ه کل کند .نای
مل کس گزیا ،راههی عزینت ساااشل دشاااوا ود .ینلنگوره که خود او عدیل د
یش،گفتل کلیشتل جهت آملدهساالزی ذیس خواراده نای د ک ساانشاات کلدل ت کن
میدید« :راههی آنلز د علوه ینوا ه ل دشوا ی و ه وست)۰:۵۱( ».
ب « -قدرت استعلایی پول»
یش،تن یلدآو شاادیم که مل کس داانفلً فصاال «یو » ا از گنورد یسااه ه راد ماتال
کند .او د فهنسااتی که از دفتنیلی ،تهشه میکاد رشز عندتلً وی فصاال یو تننکز
میکاد .د عشس حل یلدداشااتی جداگلره د ساارتلمبن  ۸۵زین عاوان «یو همثل ه یو »
(آثل  )2۱:۸۱۵میرویسد که فصل «قد

یو » د دستروشتهیلی اقتصلدی-فلسفی
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 ۰۵۸۸ا د خلطن زرده میسلزد .قهعه شعنی از یشادا شلعن یورلری قنن یاهم یش،
از مشللد هرله «کشفشت زیبلییشاالسلرهی طلل» راههی عزینت آن یلدداشت است« :طلل
آتشی شعلهو است د شو مید خشد و د مشلن ثنو یلی ینتکبن ی ینتلست».
دسااتروشااتهیلی  ۰۵۸۸رشز شااعنی مش ال ه از «تشنون آتای» شااکساارشن ا لزگو
میکاد«:طلل؟ طللی گناربهلی ینتلأدو؟… تو ای وساااری یسااات شااانیت که د
یکرل چ ی ملل خلل میافکای( »...آثل  )6:622مل کس د گنورد یساااه رشز از یو
هعاوان « وساااری جهلنشااانو معنف ارحلل

وا ط و جلی زیس شااادر ،هلی

یم لیی و یشورد عشاشتیلفتهی اجتنلعی» یلد میکاد .ل دگندیساای «کلدل-یو -کلدل» ه
«یو -کلدل-یو » گویی یو داانفلً خود ا رنلیادگی میکاد و هساالن «ا ز

جهلن

شنو مبلدده استالل مییل د» چناکه حیو کلدل ا از ارظل یاهلن میسلزد.
هدیدهی مل کس شاکل یودی یک شاکل «ایده آ رل » یل «مفهومی» است .یو
شاکل ضانو ی یدیدا ی مشزان ا زشی است که د کلدلیل د ونملردگل است  -یعای
زملن کل  .یو فاط د ظنفشتی «تصااو ی» یل ایده آ اساات که ینچون مادا ا ز
ارهله وظشفه میکاد .د رتشهه مل کس سانشت یو

ا ایسگوره خللده میکاد« :یو

دانفلً هعاوان واحدی تصاو ی ضانو ی اسات… حیو لدفعل آن زاهد است…
د عشس حاال

ااهعاوان جوینی طبشعی ...ینچون وزن طلاال یاال رانه و نشنه واحااد

سااه ،میگندد .ا ز یلی مبلدده توسط ذیس است که ه مالدین معشای از وزن طلل
یال رانه اساااتحالداه مییل اد و ه وجهی ایده آ معلد کنشت تصاااو ی طلل و نشنه
میشورد( ».گنورد یسه ص )2۱۵
د یو اساات که مفهوه ثنو

ثنو

تهنیدی متحاق میشااود .هعاوان ثنو

عله یو «ره فاط شکل لکه د عشس حل محتواست( ».ینلنجل ص  )2۰۵د حنکت
یو و گسااتن

آن ه وا ط شسادنللی و لزا جهلری «یسااتی» یو ل «مفهوه» آن

ارهبل یشدا میکاد« .د جلیی که ثنو

هخودی خود د شاااکلی کلمللً ملدی یدیدا

۷۱

علی رها

گندد موجودیت ،فاط د مخشلاهی مس اهسااان می ند؛ یک تویم محب اسااات».
(ینالنجل ص  )266شاااکل یدیدا ی یو د «یو -کلدل-یو » مآدلً د ظلینخودِ آن
مشالرهی ا رشز از مشلن ح ف کنده و د شاااکل «یو -یو » ه یک فنآیاد «رلمعاو و
یمعال» دگندیسی یشدا میکاد.
اداااودلً کلدلی یک ا رنیتوان ل کلدلی دو مبلدده کند م ن آنکه یندوی آرهل ا ل
یک واحد معشس ل یک چشز سااوه اردازهگشنی کاشم .ایس چشز سااوه «فاط د ذیس
همثل ه یک مفهوه واجد یسااتی اساات چناکه مبشس یک ا تبلط اساات .هطو کلی
امکلن نقنا ی موجودیت وا ط ه وجود تعالی ست ی دا د( ».ینلنجل ص )۰۸6
ایس مسااأده حتی د دویتنیس شااکلیلی دادوسااتد رشز موضااوعشت دا د .مل کس
رنورهی ومشلن سااالحل نن ی آفنیال ا نجساااته کنده و میگوید« :یک کلدل یش ،از
آنکه ل کلدلیی دی ن معلوضه شود می لید ا تدا ه ذیس و ز لن مبلدده ارتال یشدا کاد».
یاک قلدو آیس که ا تدا یودی واقعی ود سااارس ه یودی ایدهآ مبد میگندد .رزد
آنیال ایس قالدو آیس «دااانفلً موجودیتی تهنیدی دا د ینلنطو که ین ا هه ای
داانفل ل وساالطت تهنید رنودی خلص یلفته و فندیت یشدا میکاد( ».ینلنجل ص
)۰۸2
یس یو «دااانفلً کلدلیلیی ا ه گند

میاردازد که از یش ،ه وجهی ایدهآ یم

د ذیس فند و یم د مفلیشم اجتنلعی ه یو اساااتحلده یلفته ودرد( ».ینلنجل ص
 )۰۵۱ال نایس مل کس رتشهه میگشند که ا ز یلی مبلدده ل وسالطت ذیس اساات که
ه مادا یلی معشای از ا ز

مبلددهی متفلو

مبد میشورد .یعای ه وجهی ایدهآدی

نرشلرده شده و معلد یکدی ن میگندرد .یس کلدلیل عد از آنکه هطو ی ایده آ ه
یو تبدیل شاده لشااد اسات که ل یو معلوضاه شاده و ه یودی واقعی دگندیسای
مییل اد( .ینلنجل ص )۰۱6
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اسلسلً رزد مل کس ره فاط د ا ههی ارسلن ل ارسلن لکه د متل ودشسم ا ههی او
ل طبشعت خل جی د فنآیاد کل رشز راههی شنوع «ایده» است؛ چنا که یک محصو
از ا تدای کل «ازیش ،ه گورهای ایده آ موجودیت داشاته است ».ایس یدف است که
ششوهی فعلدشت ا تعششس میکاد .و ایس یدفی است که ارسلن مودد رسبت ه آن آگلیی
دا د و ا ادهی خود ا تال ع آن میکااد .یس د ایسجال حنکتی از ایاده آ ه هل ل
وسلطت ا زا کل دو

گنفته است.

د ایس فنآیاد کل همازدهی کا ،و «رلآ امی» و شایء (یل نا نایسااتلده) د حکم
«سکون» است .دیس دو

کل ل ا ههی خوی ،عهشس میشود .کل عشاشت مییل د
از مندگی

و شایء ه شاکل د میآید .کل زرده ل تصانف اششل آنیل ا از خو

شدا میکاد و «امکلن» ا ه «واقعشت» تبدیل میکاد .اششلی ملدی و یجلن «د آت،
کال گداخته شاااده هعاوان خشااای از ارداهوا هی کل تصااانف شاااده ل ارنوی
حشل خ ،عهشس گندیده و نخو دا از کل کندی میشورد که ل مفهوه آرهل مهل ات
یشدا میکاد( ».کلیشتل  )۰:2۵۱ه ینشس خلطن اساات که مل کس روشااتهیلی معنو
اقتصالدی ا ه خلطن «تعصابی که رسبت ه جابهی ملدی» دا رد ه راد میکشد چنا
که آنیل از «تنله تنلیزا

د شکل و نمیگنداراد( ».ینلنجل ص )3۱۱

آنچه د نا ن شاکلی ینی مالومت میکاد ملدهی خله است« .کل آتشی زرده و
شکلدیاده است .کل معنف گ ا ودن اششل و شکلگشنی آنیل د زملن زرده است».
(گنورد یساه ص  )63۰شهوده رشسات که وقتی ملحصل تلل
دو

کلیشتل ارتشل یلفت جهلن اردیشه ا دچل حشن

که ایس رظنا

کند .ه او خنده میگنفتاد

«سااافساااهه لزی ی لی» اسااات .یل ایسکه طنز تلای او از اقتصااالد

«متلفشزیکی» اساات .نخی دی ن و
ا

مل کس د رهلیت ه

یهوی ،او ا « هلدشسااتی» امل و

ا «متأساافلره آدنلری-دیلدکتشکی» مییاداشااتاد .یس ه اسااتی و

لزرنلیی
راد اقتصاالد

۷9
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ساشلسی مل کس کداه است؟ آیل ماهبق ل « و
آیل ینلرادی و

قشلسی» و یل وشی «تحلشلی» است؟

دیلدکتشکی مل کس ل ی ل دنفلً «دیسهرنلیلره (شنلتشک)» است؟

واقعلً آنچه مل کس «یساتهی عاللری» دیلدکتشک ی ل میرلمد چشست؟ و چالرچه
ی ل ا «رخستشس کسی دارشم که شکلیلی عله حنکت دیلدکتشک ا ه ششوهای جلمع
و آگلیلره لزرنلیی کنده اسات» و یل آنگوره که د ویناساات فنارسوی کلیشتل آمده
کسای که حنکت دیلدکتشک ا «د تنلمشت خود تشنیه کنده است» آیل رشلزی ردا یم
که یش ،از «وا وره» کندر ،دستکم تل حدی آن ا شالسشم؟
ینلرادی «شاانلتشک» ینلن اساات که خود مل کس ه آن اذعلن دا د و من وط ه
«شااشوهی شلن خلص» ی ل اساات .د واقع آنچه مل کس «شااشوهی خلص شلن» ی ل
میرلمد فاط ز لن ر ل

رشست لکه هویهه شلمل «تالشد» از ماهق ی ل د لزرنلیی

شاکل ا زشای اسات؛ یعای اد -اد کندن متس و سرس تشنیه ین اد ل یک افزوده.
ایس کال ی اسااات که مل کس د ضااانشنهی ویناسااات او کلیشتل ارهله داد و د
ویناستیلی عد آن ا تصحشه کند.

« - ۷روش اقتصاد سیاسی»
یس ل توضاشحلتی که داده شاد اگن ینساشای د مشلن لشاد اسالسل د مو د «حیو
ینیشبت» ی ل د شاشوهی ر ل

مل کس رشسات .ینس ،تل یخی یم نای مل کس

و یم نای عصان مل ایس اساات که چنا مل کس یس از گساساات ل ی ل منتبل ه او
لزمیگندد؟ و رشز چنا یس از گساسات ل فوین لخ و راد فلسافهی یسل-ی لی یعای
یس از «تساااویه حسااال

ل وجدان فلسااافی خود» و «یلدلی ،افکل خوی »،ره د

گنوراد یساااه راه د کلیشتل و ره د یشچ اثن دی نی رلمی از فوین لخ رنی ند؟ تاهل
زمالری کاه مل کس رله فوین لخ ا ن ز لن جل ی میکاد د دو رلمهای اسااات که ه
ار لس میرویسد.
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مل کس د وارویهی  ۰۵3۵ه ار لس میرویسد« :د موزهی ( نیتلرشل) متوجه شده
که دو یاگ یک فشلسااوف کبشن اساات چنا که یک دیالکتیک طبیعت علشه دیلدکتشک
«نشنطبشعی» ی ل روشته است .یس ل ان ایس اشکیل .ایس علدیجال لن د آدنلن چاشس
مییادا رد که ی ل یک "سااگ منده" اساات .وجدان فوین لخ از ایس ل ت ل ز گی
ن دو

دا د( ».آثال  )۸2:۸۰۱مال کس د رلمهی دی نی ه ار لس د یفتم روامبن

 3۵د ال هی ووزف دیتزن ( )Dietzgenکه متلثن از فوین لخ ود میرویساااد« :از
خت د اوساات که ایس دقشالً ی ل اساات که مهلدعه رکنده( ».آثل  )۸6:۰۸۸مل کس
یش،تن د  ۱مه  3۵ه خودِ دیتزن روشاته ود که« :اگن وزی ایس ل ساا شس اقتصالد
سشلسی نداشته شود یک "دیلدکتشک" خوایم روشت( ».آثل )۸6:6۰
ال نایس اگن چاشس تصاو شاود که وجه تنلیز مل کس ل ی ل ن سن تال ل «ایده
آدشسم» و «ملتنیلدشسم یناتشکی» است لید یلدآو شد که رخستشس تز مل کس د ل هی
فوین لخ دقشالً ن ساانعشاشت یناتشک یل «جابهی فعل » اساات که نخللف ملتنیلدشساام
توساط ایده آدشسم (ی ل) ینو ارده شد! یس توسل ه فعلدشت ارالل ی عنلی-ارتالدی
نای د ک ا ههی مل کس وی ل ی ایهای اسات که از رلکهل سند میآو د .حتی
اگن ایدهودووی آدنلری یم که ه گفتهی خود مل کس ه دست «جویدن ارتالدی مو »
سرنده شد هدقت مهلدعه شود هخو ی میتوان د یلفت که او د آنجل یسل-ی لییل
ا متهم میکاد که مالداری یستاد که فلسفهی ی ل ا رفهنشدهارد .ه استی چه رشلزی
ود که مل کس د مهمتنیس اثن زردگیا

کلیشتل آنیم للفلدااله یس از اشاال ه ه

تنلیز دیلدکتشک خود ل ی ل د نا ن اشاااخلدااای چون دو یاگ آشاااکل ا خود ا
«شلگند آن اردیشناد ز گ» اعلله کاد؟
تل یخ گواه آن اسات که نای زدودن «شبه ی ل» از سرهن اردیشهی مل کس  -از
نرشاتشس تل آدتوسان  -اهیلی ساشل ی آزملی ،شاده اساات .یلکسلزییل از « نون»
جنل ی ه شاکست ارهلمشدرد .شلید ایبند جدید ه تبعشت از جو

دوکل ِ مؤخن

2۷

علی رها

یلکسالزی از «د ون» لشاد! لو رکندری اسات امل «مل کسشستی ی لی» که د ست ه
ینشس خلطن «تکفشن» شده ود د وایسشس دو هی رظنو زی خوی - ،ار ل نای دفع

«آگلیی اردوه ل » خوی ،و ح ف جلی له ملردگل کتل دو انسااالز تل یخ و آگلیی
طبالتی  -د کتل
حسل

یساتیشااالساای یساتی اجتنلعی ن آن میشااود تل نای ینششاه

مل کس ا از «ایده آدشسم ی لی» جدا کاد۸.

امل مل کس د رلمهای ه ار لس د  ۰3وارویه  ۸۵اذعلن میکاد که نای روشاااتس
گنورد یسااه «ماهق ی ل د ا تبلط ل ینو اردن موضااوع نایاه سااشل قل لاسااتفلده
ود( ».آثال  )۸۱:2۸۵اهدیادهی مل کس اثن او رخساااتشس تلل

نای کل ند و

دیلدکتشکی د اقتصالد ساشلسای اسات .د سات د ینشس زملن است که دلسل رشز ه
ر ال

اثنی ل تالشد از دیلدکتشک ی ل اقداه میو زد .مل کس د یکم فو یهی ۸۵

د رلمهای ه ار لس میرویسااد«:طنف میخواید اقتصاالد سااشلساای ا ه ساابک ی ل
تفساشن کاد .نای ،گنان تنله خواید شد یا لمی که د یل د شس رادی که توارد علم
ا ه منتبهای نسالرد که ه وجهی دیلدکتشکی عنضه گندد ل کری ندا ی تهنیدی از
یاک رظاله حالضااان و آمالدهی ماهای آنیم ل د یلفتی مبهم از چاشس رظلمی کلملل
متفلو

اسات( ».آثل  )۸۱:2۸۵اسالق حنف مل کس ایس است که اودلً دلسل ماهق

نای یک ن سای ارتالدی از کتل

یساتی شالسی یستی اجتنلعی دوکل

ه ویهه فصل «مل کس» )۸

ر له کاشد ه مالده ای که چادی یش ،روشته اه:
تااااأماااالاااای-اجااااناااالداااای-د -مااااشااااناثhttps://naghd.com/2020/06/21/-
/ی-جو %E2%80%8C -دوگلره
خ ،عندهی یساتیشالسی یستی اجتنلعی (فصل «مل کس») ا کنل خسنوی ه فل سی تنجنه و
د سلیت «راد» ماتشن کنده است.
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ی ل ا رفهنشده اسات و د ثلری د عوض لزآفنیای دیلدکتشک ه گورهای ارینلمی
د یک علم جدید ه کری ندا ی تهنیدی آن اکتفل کنده است.
امل خود ی ل رساابت ه اقتص الد سااشلساای و کل علوه تهن ی ویکندی ارتالدی
داشااات .ی ال ا داً ماکن تهن ه ربود .کلمللً نعکس .او د اد  ۰2ماهق مشاااخک
میکاد که «تهن ه راههی عزینت فلساافه اساات ...تهن ه مؤدف شااد و یششاانفت
فلساافه اساات ».امل ی ل دو کلسااتی اشلدیس د علوه تهن ی و «علم رویس اقتصاالد
ساشلسای» مشالیده میکاد .یکم ساوای فلکتیلی ملدی عندهی دی نی از ا ههیل
ینچون آزادی ،روح و اخلاق وجود دا د که از دساتنق علوه تهن ی خل

است.

دوه ه دحلظ شکل خندِ سو هکتشو خوایلن چشزی فناتن از آن است که علوه تهن ی
عنضاه میکااد .ایس شاکل د معالی وساشع کلنه ضررورت است .ازایس و و
علوه تهن ی یم د ندا ردهی دو کلسااتی اساات ( .اد  )۱یکم امن عله د آن رلمتعشس
است و ا تبلطی د وری ل امن خلص ردا د .خود آن امو خلص رشز که د عله تنکشو
شادهارد ین یک رسبت ه دی نی ا تبلطی خل جی دا د .دوه ایسکه راههی عزینت
آنیل ینوا ه دادهیل و مفنوضاالتی یسااتاد که از چشز دی نی مشااتق رشاادهارد .د ین
دوی ایس کلستییل حق مهلو د مو د ضنو

ادا رنیشود.

ال نایس فلساافهی دادهیلی علوه تهن ی ا رفی رنیکاد لکه آنیل ا تشااخشک
داده و عالدن جلمع قوارشس و طباه ادی آنیل ا میی یند و د د ون خود میگاهلرد.
ودی د عشس حل ماودل

دی نی ا وا د علوه میکاد .یس اردیشه از یکسو میلمشس

علم ا د خود تنکشو میکاد امل از ساااوی دی ن تکلمل آزادی ا که توساااط ماهقِ
خودِ دادهیل تعشس یلفتهارد ه آنیل عنضااه میرنلید .ایس یندو سااویه ل حفظ تنلیز
مکنل یکدی نرد .ا ههی آنیل ا میتوان د « یواساههگی» و «واساههگی» خللده
کند .از ایس و فلسفه ل یاشس حسی ل شهود یواسهه فلدله گنفته ا هه ای «مافی»
ل دادهیلی اودشه نقنا سلخته و مشلرهی میشود .امل فلسفه فنزرد تهن ه است؛ یعای
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مدیون یک امن یساشای ( (a posterioriاسات .امل د عشس حل د اردیشه یک امن
یششااشای ( )a prioriیم وجود دا د که هساالن یک یواسااه یِ جلمع ل خود د
ی لر ی سااان می ند امل چالرچه ایس یواساااههگی منتفع رشاااود ینچون احکله و
فنایب جلوه گن میشود.
ی لدفعل حنکت
علوه تهن ی فلسفه ا وادا میسلزرد که ه سوی حالیق ارینلم ِ
کااد .د عوض فلسااافاه رشز اه محتوای یکنانِ دادهیالی تهن ی ه مهتنع عظشم
فلکتیلی علوه تهن ی «آزادی اردیشاااه» ا زاری میکاد .ه ادعلی رویساااادهی متس
حلضان مل کس آن دو کلساتی اقتصالد ساشلسی ا که د آزادی و ضرورت خللده
میشااود ا نطنف میساالزد .د دیلدکتشک مل کساای خلص و عله ا تبلطی د وری
مییل اد و ینلنطو که یش،تن گفته شد ه او«آزادی حنکت د امو ملدی» میدید.
سالختنلن اردیشهی مل کس اد اک د وری ذا

خود چشزیلست؛ از شنون ه فلکتیل

تحنشل رشاده و د قلرون ضانو ی حنکت خودِ یدیدیل د ونملردگل است«.چالرچه
شااکل رنلدیس و ذا

امو هطو ی یواسااهه قنیس یکدی ن ودرد علم هکلی زاهد

میگشت) ».کلیشتل )۱۸3:6
ل ایس مللحظل

مادملتی اکاون ضنو ی است که ه متس « و

لزگندیم امل ل یک ت کن مهم :کسااای که خواید ه کاه و

اقتصلد سشلسی»

مل کس یی بند لید

قد ی حودله کاد و خود ا نای و ود ه مبحثی فشنده و یشچشده آملده سلزد که د
ر له او مفهوه رشسات .خودِ مل کس یم د ایس قسنت د حل کلاهل

فتس ل و

است و میخواید آن ا نای خود حللجی و وشس کاد.
آنچه د مو د ضرررورت و آزادی آو ده شااد د ایسجل هعشاه مشااهود اساات.
اساتددل مل کس د د جهی رخسات ایس است که و

دیلدکتشکی رنیتوارد از یک

«کال زراده» ینچون «جنعشات» شااانوع کااد .چاشس راهاهی آنالزی یک «کلشت
تهنیدی» است .نای گ ا ه «کلشت ارینلمی» ضنو ی است که هواسههی « و
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تحلشلی» ه ساوی «مفلیشنی ینچه سالدهتن» ه سوی دلیهیلی سهحیتنی از تهنید
ملراد کل دسااتنزدی تاسااشم کل و نشنه حنکت کند تل ایسکه لدلخنه ه ساالدهتنیس
نساااشم .امل ایس تلزه آنلز کل اسااات .از آنجل لید دو ل ه عزه سااافن کند تل

تعشال

هواساااههی « و

تنکشبی» ل دی ن ه «کلشت» ه «جنعشت» ساااشد .امل ایس ل

هعاوان وحدتی از وا ط و تعشال
«و

تحلشلی» ه لزیل ی تعشال

متاوعی که د یک کلشت تنکشو شدهارد.
ساااشط ماتهی میشاااود و « و

تنکشبی» ه

« لزتودشد وجه اریاانلمی ل وساالطت تعال» .مل کس تصاانیه میکاد که ایس و
دومی « و

دااحشه علنی» اساات .یس آیل وشاای که مل کس اتخلذ میکاد داانفلً

تنکشبی اساات؟ دشااوا ی موضااوع دقشالً د تبششس ایس مهم اساات که ملحصاال و
تنکشبی یعای «کلشات اریااانالمی» ره فنجله لکه راههی عزینت «د واقعشت و د ا
ینچاشس د مشاالیده و اد اک اساات ».یس آیل و

تنکشبی یرشلز از و

تحلشلی

است؟
نای شااانوع الیاد گفات کاه ایس دو و

ا ربالید هعاوان «دو منحله» لکه

ویلهیلی یک فنآیاد واحد فهنشد .چون ینلنطو که مل کس تصاانیه میکاد کلشت
اریانلمی ا رشز رنیتوان دون یش،رهلده یلیی که ن آن ال شااده است مثل خلرواده
یم لیی یل جلمعه اد اک کند .شلید اگن و
ی ل د مبحث و

دیلدکتشکی مل کس ل خ ،رهلیی ماهق

تحلشلی و تنکشبی مالیسااه شااود مبلری فکنی مل کس وضااوح

ششااتنی شل د .ی ل د علم ماهق عاوان میکاد که« :اد اک تحلشلی معنف تشااخشک
( )apprehensionامان واقاع اساااات .یاادف و

تانکااشبی د ک کاالماال

( )comprehensionامن واقع اسااات؛ یعای د ک تاوع تعشاال

د اتحلد آنیل».

(ص  )۱۱۸راههی عزینت که کلشت ارینلمی است «آنلز پیشروی و تکوین است.
ایس یششانوی توساط تعشال

سالده و تعشال

دی نی که از یی آنیل میآیاد مشخک
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میشود و همنو نایتن و ارینلمیتن میگندد( ».ص  )۸۸۱ال نایس رزد ی ل و
دیلدکتشکی یم تحلشلی و یم تنکشبی است ودی ره ایس است و ره آن!
لید شس نداشات خل جی ( )vorstellungو اد اک دیلدکتشکی تنلیز قلیل شد.
ماعکس کندن ا ههیاال د ذیس رناالیااادگی کندن ( )representationآنیاال اال
ا ههیالی مشاااخک ا تبلطی شنوری دا د .و

تحلشلی ل وسااالطت خود از طنیق

تشاانیه از اجزا و عالدانِ ساالزای کلشت ورنلیی میکاد .امل و
راهاهی ماال ال و

تنکشبی د ساات

تحلشلی اسااات( .ماهق اد  )22۵یعای ل شااانوع از ا ههیلی

تنکشوشده د یک ارداه ا گلرشک ه سوی مفلیشم مشخکتن حنکت میکاد تل رهلیت ًل
ه فند یل «سالو » (کلدل) هعاوان راههی عزینت جدید نسد .د ایس حنکت تفکن
ل فع ا تبلط خل جی ل ا ههیل ه د ون آنیل رفوذ کنده ا تبلط متال ل و ضااانو
وجودی آنیل ا د یلفته و آنیل ا د د ون تفکن لزتودشد میکاد.
اه گفتاهی مال کس «اگن چاشس کل ی ل موفاشت ارهله یل د اگن اکاون یساااتی
موضاوع ه ایدهیل ماتال گندد آنگله چاشس میرنلید که ل سلختنلری یش ،یخته ( a
 )prioriمواجه یستشم( ».کلیشتل  )۰:۰۸2رزد ی ل (ماهق اد  )26۰چاشس فنآیادی
ل رفی یش،فنض ارتزاعی رخساتشس ه «سالختنلن» کلشت می سد و سرس ل رفی آن
ه ضانو

« لزرنلیی» رلهل میگندد .ل ایس حل مل کس ضنو ی می شاد که یس از

تاأکشاد ن الزتودشد امن اریااانلمی د تفکن شس خود و ی ل وجه تنلیز نقنا کاد.
مل کس د گنورد یساه ایسگوره استابلط میکاد که «ی ل دچل ایس تویم شد که امن
واقع محصاو تفکنی است که ن خود تننکز کنده و و فلی د ون خود ا کلویده و
و خویشااتس ا از د ون خود ارکشاالف میدید» چنا که ی ل «اردیشااهی مفهومی ا
جلرششس ارسلن واقعی» ارسلری که میاردیشد کنده است.
اال نایس چاشس میرنالیاد کاه ی ال «حنکات ماودال » ا هجلی «فنآیادی که
اریانلمی هواساههی آن واقعشت وجودی مییل د» رشالرده اسات .امل للفلدله اضلفه
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میکااد که «ایس د سااات اسااات» دان معال که «کلشت اریااانلمی کلشتی د تفکن
اریانلمیِ د ون تفکن و د واقع محصاو تفکن و اد اک است؛ ودی ره ه وجهی که
محصاو مفهومی است که میاردیشد و خود ا د شنون د و ای مشلیده و مفهوه
تودشد میکاد؛ لکه محصاو ینو اردن مشلیده و فلینه ه مفلیشم است( ».ص )۰۱۰
معای «وا وره» کندن هادااهللح «ایدهی خوداردی »،نرشاالردن مفلیشنی اساات که
محصااو ینو اردن مشاالیده و فلینهی اردیشاانادی زرده مثل مل کس و حتی ی ل
اسااات و راه یک «ملدهی خوداردی !»،یس وشاااس اسااات که ه دیدهی مل کس
اختللفرظن ل ی ل ره ن سن و

دیلدکتشکی که د مو د جدا کندن مفهوه از سووهی

متفکن است.
گنورد یساه امل چنخهی رفیِ رفی ا ه سانارهله ماهای خود وادل رنیکاد .د
دیلدکتشک ی ل « و

دااعود از تهنیدی ه اریاانلمی هعاوان وشاای که تفکن

اریانلمی ا مل ِ خود کنده و آن ا ینچون امنی ارینلمی د تعال لزتودشد میکاد»
(ینالنجل) ل ُعد دی نی ینناه اسااات که اریااانلمی د تفکن یل حنکت از عله ه
خالص اه فند ا ال حنکتی از مشاااخک ه عله تکنشل میکاد .مل کس اگنره د
گنوراد یساااه لکاه د اداماهی کل ایس ُعد دوه ا ه راههی عزینتی جدید تبدیل
میکاد :کلدل! د ا د یش،گفتل ی که ن راد میرویسد تصنیه میکاد که آرچه هعاوان
«یک مادمه کلی» د دساتروشتهیلیم ه قلم کششده وده «ح ف شده است چنا که
یس از مللحظل

عدی ه رظن می ساااد که یش ،شای رتلیهی که یاوز لید مساااتد

شورد گنناهکااده است».
ازایس و تاأکشد میکاد که «خوارادهای که واقعلً قصاااد دربل کندن کل ه ا دا د
لید مصنم شود که از خلص ه عله یششنوی کاد( ».آثل  )2۱:23۰امل شنوع از «کلدل»
د راد تلزه گله رخساتشس است .از راد ( )۰۵۸۱تل کلیشتل ( )۰۵3۱-۵6مل کس یاوز
اه د ازی د یش ،دا د که محتل یک ن سی جداگلره است.
او او
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