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  :مقدمه
هايي است كه در موضوعترين  اسلوب ماركس يكي از جذاب وي روشبحث در باره

نه تنها سي در سنت ماركسيسم رواين بحث اما  .سنت ماركسيستي در جريان است
مهجور مانده  بسيار زياديتوان گفت كه تا حد  بلكه حتي مي،شتي عميقي نداريشه
 چه تمايزي با ،روش تحقيقي روش ماركس كدام است؟  براستي وجه مشخصه؟بود

 او درباره سرمايه چه تفاوتي موضع متد ماركس، با روش ارائه در متد ماركس دارد؟
داري استوار است؟ يا برعكس دارد بنيان اريخي سرمايهدارد؟ آيا كاپيتال بر تحليل ت

دهد؟ به سخن سرمايه را بي توجه به سطح معين از رشد آن مورد واكاوي قرار مي
 روش منطقي باور صرفا به  او منطقي است، يا- آيا ماركس مدافع روش تاريخيديگر،

 ؟گيرد صورت ميچگونه داشت؟ گذار از پديدار به ماهيت، يا گذار از مجرد به مشخص
 ،هاي درازدامني در سنت ماركسيستي شده استها و نظاير آن سبب بحثاين پرسش
 كه براي دهدكنيد بخش كوچكي از آن را بازتاب مياي كه مشاهده ميكه مجموعه

هايي ديگري ما اميدوارم در آينده بحث. آشنايي نسل جوان چپ گردآوري شده است
  .را در اين باره منتشر سازيم
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  روش اقتصاد سياسي 
  ماركس
  باقر پرهام، احمد تدين

 اقتصادي، نخست از جمعيت آن، از توزيع -هنگام بررسي كشوري معين از نظر سياسي
هاي متفاوت  ، و از شاخه)1(رئاين جمعيت به طبقات، يا در شهر، روستا، سواحل و جزا

  .كنيم  قيمت كاالها و غيره آغاز ميتوليد صادرات و واردات، توليد و مصرف ساليانه،
 ظاهرا درست به ،گذارد يك چنين روشي كه بناي كار را بر امور واقعي و مشخص مي

از همين رو در اقتصاد هم بايد از جمعيت كه پايه و موضوع تمامي عمل . رسدنظر مي
. ودش تر نادرستي اين نظر آشكار مياما با تعمق بيش. اجتماعي توليد است آغاز كرد

. جمعيت اگر مثال طبقات متشكله آن ناديده گرفته شوند انتزاعي بيش نيست
طور طبقات هم عبارتي ميان تهي خواهد بود اگر با عناصري كه اين طبقات  همين

از جمله [بگيري، سرمايه و غيره  مزدي يا مزد كار. ها هستند آشنا نباشيممتكي به آن
ها، و  ود مسبوق به مبادله، تقسيم كار، قيمت خيها هم به نوبه اين.] اين عناصرند

) 2.(مثال سرمايه بدون كارمزدي، بدون ارزش، پول، قيمت، و غيره هيچ نيست. اند غيره
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 با مفهوم كلي جمعيت شروع كنيم، ناگزير به دريافتي  بودين حساب اگر بنا ابا
]Vorstellung [ه گام به مفاهيم توان با تحليلي گام ب كه ميدرحالي. رسيديم آشفته مي

يعني از واقعيت ملموس و مشخص اندك اندك به . تر رسيدبيش از پيش بسيط
جا  اين. ترين مفاهيم و مقوالت دست يافتتر و سرانجام به بسيط مجردات لطيف

ديگر به عناصر  حركتي معكوس الزم است، يعني بايد از مفاهيم مجرد شروع كرد و بار
ين روش به خالف روش اول، به جاي  ابا. يد مثال به جمعيت رسواقعي مشخص

ينات و روابط پيچيده اي سرشار از تع  به مجموعه،دريافتي آشفته از يك امر كلي
 روش علم اقتصاد در آغاز اين علم ، از لحاظ تاريخي]اول [اين روش. خواهيم رسيد

ا و غيره ه  همواره با كل زنده، با جمعيت، ملت، دولت، دولت17اقتصاددانان سده . بود
كننده كنند و هميشه هم به كشف معدودي از مناسبات عام، مجرد و تعيين آغاز مي

وبيش پرورده  كه اين مقوالت كم رسند و همين  ارزش و غيره مي،نظير تقسيم كار، پول
هاي اقتصادي كه از مفاهيم بسيط  كنند به ساختن دستگاه و منتزع شد، شروع مي

ها و اي شروع و به دولت، و مبادله بين ملت  و ارزش مبادلهنظير كار، تقسيم كار، نياز،
 از نظر علمي روش درستي ]دوم [بديهي است اين روش. شود بازار جهاني ختم مي

  ) 3.(است
گر  بيان و تعينات بسياريمشخص، مشخص است زيرا در حكم تركيب به هم برنهاده

نهاد، نوعي نتيجه است و نه  از ديد انديشه نوعي هم] ولي. [وحدت در گوناگوني است
نقطه عزيمت، حتي اگر در عمل به صورت نقطه عزيمت و بنابراين نقطه عزيمت 

يعني در نظر گرفتن واقعيت مشخص به [در صورت نخست . مشاهده و ادراك ما باشد
در ] از واقعيت[درك درست ما ] عنوان نقطه عزيمت و نه نتيجه تحول تاريخي

اي كه  يعني از ديد انديشه[، در صورت دوم  كه شود، درحالي مفاهيمي انتزاعي حل مي
براساس تعينات مجرد ] بيند نهاد يا نتيجه تحول تاريخي مي واقعيت را نوعي هم
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هگل دچار اين توهم شد كه . توان به باز توليد واقعيت مشخص از راه انديشه رسيد مي
مق در انديشگي خويش اي متمركز بر خويش كه سرگرم تع واقعيت را نتيجه انديشه

كه منظور از رسيدن به مشخص  در حالي. است و حركت خويش را از خود دارد، بداند
اما اين .  مشخص و بازتوليد انديشه آنستيافتن به واقعيتِ  همانا دست،از طريق انديشه

ترين  مثال ساده. روي به معناي تعيين روند تكوين خود واقعيت مشخص نيست به هيچ
بل مبتني بر ]  انديشه ما نيستيزاييده[اي،  رزش مبادلهاتصادي، يعني  اقيمقوله

ط معين ئچون جمعيت و عمل توليد افراد جمعيت در شرا] واقعيات مشخصي[وجود 
تواند  اين مقوله نمي. و غيره است) يا كشور(يا در نوع معيني از خانواده، آبادي يا دولت 

اعي و يك جانبه در درون يك كل زنده  انتزيهستي ديگري جز به صورت يك رابطه
اي به عنوان  و اين در حالي است كه ارزش مبادله. مشخص و داده شده داشته باشد

  . يك مقوله عمري به قدمت توفان نوح دارد
 چنان است كه موجوديت واقعي انسان را در -ويژه آگاهي فلسفيه  ب-نوعي از آگاهي

] معتبر[مفاهيم از نظر او يگانه واقعيت داند و بنابراين جهان  تفكر مفهومي مي
سفانه سرش به خارج اآگاهي، حركت مقوالت را كه فقط متشود، اين نوع  محسوب مي

. هاستپندارد كه جهان محصول آن گيرد و مي بند است به جاي عمل واقعي توليد مي
ور تص ، به عنوان كليت انديشيده و]واقعيات[اين البته درست است زيرا كليت مشخص 

ي نيست و ا اين قضيه چيز تازه اما در. ادراكي واقعيت، تا حدودي محصول انديشه است
 كليت مشخص واقعي با انديشه و ادراك يرابطه. [ي استيگواين در واقع نوعي تكرار

فرآورده مفهومي خودانديش و خودساز ] معنا نيست كه كليت واقعي وجه به اين به هيچ
شند، بل حاصل ارتقاء مشاهده و ادراك به سطح مفاهيم در وراي مشاهده و ادراك با

شود، فرآورده مغز  كليت، كه در ذهن به صورت كل انديشيده نمودار مي. است
شناسد، راهي  انديشمندي است كه براي دستيابي به جهان يك راه ممكن بيش نمي
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 مادام .كلي متفاوت استه كه با راه دستيابي عملي و عقلي به جهان در هنر و دين ب
كه فعاليت صرفا كالمي و نظري ذهن به جاي خود باقي است، موضوع انديشه هم 

اين رو، در روش نظري هم بايد  از. كندستقل خود را بيرون از ذهن حفظ ميوجود م
 هميشه به موضوع واقعي يعني به جامعه توجه كرد و واقعيت داده شده و مقدم بر

  . انديشه آن را هرگز از نظر دور نداشت
اما اين مقوالت بسيط داراي وجود تاريخي يا طبيعي مستقلي مقدم بر مقوالت 

هگل مثال، به ]. ف) [4.(كند فرق مي: تر نيستند؟ در جواب بايد گفت تر و عينيمشخص
ترين رابطه حقوقي شخص آغاز  درستي فلسفه حق را با مفهوم تصاحب يعني ساده

 - يتي قبل از خانواده يا قبل از روابط اربابنوع مالك   در واقع هم هيچ]اما [.كند مي
 هنوز هم برخي و بر عكس. ترند، وجود ندارد  كه روابطي بسيار مشخص،نوكري
توان يافت كه تنها رابطه حقوقي شناخته شده  را مي) 5(اي  ها يا جماعات قبيله خانواده

كيت مربوط جا كه به مقوله مالپس، تا آن. ها رابطه تصاحب است نه رابطه تملكآن
 جماعات ساده خانوادگي يا ي رابطهي مقوله،ها ترين مقوله شود، بايد گفت بسيط مي

تر، رابطه مذكور به صورت  كه در يك جامعه تكامل يافته در حالي. اي است قبيله
به عبارت ديگر، درك . شود يافته ظاهر مييك سازمان تحول ترين رابطه در ساده
مشخص ] اجتماعي[ن تصور قبلي از بسترت مستلزم داش تصاحب، در هر حاليمقوله

توان تصور كرد كه يك فرد وحشي دور از جامعه صاحب چيزي باشد اما  مي. آن است
گفتن اين كه تصاحب از نظر تاريخي مقدم بوده . اين تصاحب يك رابطه حقوقي نيست

د مسبوق زيرا پديده تصاحب خو. و خانواده از تحول آن پيدا شده است، درست نيست
در هر صورت، يك نكته . است] يعني خانواده ["تر مقوله حقوقي مشخص"به وجود اين

گر مناسباتي هستند كه توسعه ضعيف و هاي ساده بيان كه مقوله مسلم است و آن اين
تري كه بيان عقلي خود  ها هنوز به پيدايش روابط پيچيده ناكافي عنصر مشخص در آن
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ها، هنگامي كه  گونه مقوله د يافت نينجاميده است، اينتري خواه را در مقوله مشخص
تري پيدا كند احتماال به صورت مقوالت بيش] تاريخي[مشخص توسعه ] واقعيت[

ممكن است پول از نظر تاريخي قبل از سرمايه، قبل از وجود . مانند فرعي باقي مي
از اين .  استبانك، نظام مزدبگيري و غيره وجود داشته باشد و عمال هم چنين بوده

گر روابط اساسي يك كل هنوز تر هم ممكن است بيان توان گفت مقوله ساده لحاظ مي
روابطي . گر روابط فرعي يك كل تحول يافته باشدو هم بيان) 6(نه چندان تحول يافته

ترين  توسعه يابد و به سطح مشخص] اجتماعي[كه از لحاظ تاريخي پيش از آن كه كل
پس مشي انديشه مجرد، كه از ساده به مركب . ود دارند خود برسد وجيمقوله
  . روند تاريخي خود واقعيت منطبق است رسد، با مي

يافته اما در عين حال از نظر هاي بسيار توسعه توان گفت شكل مياز سوي ديگر 
  مقوالتترين ها عالي اي از جامعه، مانند پرو، وجود دارند كه در آنمانده تاريخي عقب

توان ديد بي آنكه حتي  كار پيشرفته و غيره را مي  مثال تعاوني، تقسيماقتصادي،
هاي آبادي بين جماعت در. كمترين نشاني از هيچ نوع رابطه پولي وجود داشته باشد

پول ] جريان[اي بر  كنندهاسالو پول و مبادله، كه نقش تعيين] هاي جماعتي يا آبادي[
، نقشي يا تقريبا نقشي ندارد و فقط در مرز ]اه  آبادي يا[ها  تك جماعت دارد، در تك

هاي ديگر نقشي بازي مي  ها با جماعات يا آبادي، در مراوده آن]ها يا آبادي[ها  جماعت
 در كانون آبادي جماعتي ،عنوان عنصر سازنده و نخستين كه مبادله به تصور اين. كند

هاي  تر در ارتباط آباديچون مبادله در اصل بيش. آغازين قرار دارد اشتباه محض است
دهنده يك  اعضاي گوناگون تشكيليجماعتي گوناگون با هم پديد آمد، نه در رابطه

جا از روزگار دور نقشي  عالوه گرچه پول همه  به،ديگريك آبادي جماعتي واحد با يك
هاي يك كاره، يعني تاجرپيشه، به  بين ملت ايفا كرده، اما در عصر باستان تنها در

هاي جهان باستان،  ترين بخشحتي در پيشرفته. نصر مسلط درآمده استصورت ع
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فرض جامعه بورژوايي ها، توسعه كامل پول، كه پيش ها و رومي يعني در بين يوناني
پس . جديد است، تنها هنگامي آشكار شد كه آن جوامع ديگر در حال انحالل بودند

ط ئترين شرا  تنها در تكامل يافتهتمامي شدت و حدت خود،  بسيار ساده، باياين مقوله
كه پيش از آن، هرچند از لحاظ تاريخي وجود داشته،  كند، درحالي اجتماعي بروز مي

مثال در اوج تكامل . گرفته استاما هرگز تمامي مناسبات اقتصادي را در بر نمي
 نه[جنسي بود ] ودالي يا ديوانيئف[ها و عوارض امپراتوري روم اساس پرداخت ماليات

گاه تمامي محدوده كار  طور كامل تنها در ارتش رشد كرد و هيچه نظام پولي ب]. نقدي
مقوله از نظر تاريخي قبل از ] شكل[ترين  را در بر نگرفت پس گرچه ممكن است بسيط

در قالب توسعه ] االصول مقوله علي[آن وجود داشته باشد، اما ] شكل[ترين  مشخص
تواند متعلق به شكل مركبي از جامعه  مي)  سطحياز لحاظ عمقي و(يافته كامل خود 
  . تري دارداي نه چندان تكامل يافته توسعه بيش در جامعه] بينيم مي[باشد هر چند كه 

 بي هيچ شرح و -طور كليه فكر كار ب. رسد اي به نظر مي كار مقوله خيلي ساده
اش،  با همه سادگي از نظر اقتصادي، "كار"همه  با اين.  نيز بسيار كهن است-تفصيلي 

چنان كه مناسبات ايجاد كننده اين تجريد ساده نيز مقوالت  مقوله جديدي است هم
 ينظام پولي مثال هنوز هم ثروت را به صورت كامال مادي و به مثابه. جديدي هستند

اي  ين ديدگاه، نظام تجاري يا كارخانه ادر مقايسه با. بيند يك چيز خارجي در پول مي
را بايد گامي عظيم به جلو دانست چراكه اين نظام منبع ثروت را نه در ] مانوفاكتور[

ديد گرچه اين   مي-اي  يعني فعاليت تجاري و كارخانه-ل در فعاليت بشرييي بخود ش
به عكس اين . كرد چنان تنگ نظرانه فعاليتي براي پول درآوردن تصور مي فعاليت را هم

دانست و  را خالق ثروت مي- كشاورزي- كارها نوع معيني از نظام، نظام فيزيوكرات
اي براي پول درآوردن نيست بل  فقط وسيله] يعني محصول [ييعقيده داشت كه ش

ين همه، به دليل خصلت يك سويه فعاليت  ابا. فرآورده و نتيجه كلي كار است
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هنوز حالتي طبيعي  ]يعني محصول كار[فرآورده ] مفهوم[اين دوره  در] توليدي[
  . شد زمين تصور مي) 8](ف[ر حكم فرآورده كشاورزي، فرآورده اعالي داشت و د

هنگامي رخ داد كه آدام اسميت، با كنار گذاشتن ] دراين زمينه[پيشرفت عظيم 
اي، كشاورزي يا بازرگاني، به  هاي خاص فعاليت ايجاد كننده ثروت، يعني كارخانه شكل

ين  ابا.  گامي مهم به جلو برداشتكار به عنوان يك مقوله عام، بدون هرگونه تمايزي،
] يعني تصور كلي [ييتصور كلي از فعاليت آفريننده ثروت، ما، ديگر با تصور كلي ش

طور كلي، هرچند به صورت كار گذشته، كار عينيت ه ، يعني خودكار ب]كار[محصول
، از اين ]در آن روزگار[دشواري و عظمت اين پيشرفت را . رو  هستيمهيافته قبلي روب

به ] از نظر خويش عدول و[گاه   آدام اسميت هم گهتوان دريافت كه حتي خودِ جا مي
اين در واقع چيزي ] گاه فعلي كه از نظر و حال آن[كند نظام فيزيوكراتي سقوط مي

ترين رابطه توليدي بشر، كه در هر  ترين و قديمي نبود جز كشف بيان انتزاعي بسيط
جنبه درست و از جنبه  از يك] ود اين كشف هماما خ. [شكلي از جامعه معتبر است

اعتنايي نسبت به انواع خاص كار مستلزم آنست كه   زيرا بي،ديگر نادرست است
يك  هاي مشخص كار وجود داشته باشد كه هيچ اي از شيوه مجموعه بسيار توسعه يافته

د فقط مجر] مقوالت[ترين  االصول كلي يعني كه علي. را بر ديگري نتوان غالب دانست
صورت گرفته ] واقعيت در[ترين وجه مشخص توسعه  هنگامي قابل تصور است كه غني

باشد و تنها در صورت اخير است كه همگان تصور مشتركي از يك عنصر كلي پيدا 
از سوي ديگر تصور مجرد . شود كنند كه ديگر به صورت خاص در نظر گرفته نمي مي

اعتنايي نسبت به انواع  بي. رها نيست ذهني كليت مشخصي از كايكار فقط نتيجه
اي از جامعه است كه در آن افراد به آساني  خاص كار خود مخصوص شكل ويژه

ها بي اهميت است توانند از كاري به كار ديگر روي آورند و نوع خاص كار براي آن مي
، در كار واقعي  اي نه تنها مقوله كار، بل چنين جامعه در. يعني كه در خور اعتنا نيست
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طور كلي است و پيوند ارگانيك خود را با افراد به هر شكل ه حكم ابزار ايجاد ثروت ب
ترين شكل جامعه  ترين و جديد چنين وضعي در پيشرفته. خاصي از دست داده است

كار "، "كار"جاست كه مقوله مجرد تنها در اين. ايي در اياالت متحده وجود داردوبورژ
كه در عمل حقيقت پيدا ) 9](ف[ح بدون شرح و تفصيل ، كار به اصطال"طور كليه ب

ترين مقوله مجرد كه اقتصاد سياسي نوين در رأس مباحث خود  يعني بسيط. كند مي
هاي جامعه است،  گر مناسبات كهن بسيار معتبر در همه شكلدهد و بيان قرار مي

قتصادي در اي ا اي مجرد تنها به صورت مقوله حقيقت عملي خود را به عنوان مقوله
اعتنايي  اين گونه بي شايد تصور رود كه. وردآ جامعه به دست مي] شكل[جديدترين

نسبت به انواع خاص كار، كه يك فرآورده تاريخي در اياالت متحده است در بين 
] بايد توجه داشت كه[اما . شود خودي نمودار ميه تمايلي خودبيها مثال به منزله روس
اند، با مردمان متمدني كه خود را با  كندني آماده ع براي هر جانبربرهايي كه بالطب ميان

وانگهي . تفاوت از زمين تا آسمان است. دهند هر كاري انطباق مي] ط فنييشرا[
ها چنان به طور  دهد كه روس  نشان مي،كار ها نسبت به خصوصيت اعتنايي روس بي

تواند  الت عوامل خارجي مياند كه ظاهرا تنها دخ سنتي به نوع معيني از كار گرويده
  . ها را سست كنداين گرايش آن

با  ترين مقوالت، دهد كه انتزاعي اي نشان مي اين مثال در مورد كار به نحو تكان دهنده
هاست  انتزاعي بودن آني، كه خود نتيجه]تاريخ[شان در همه ادوار وجود اعتبار كلي

ط ياند و تنها در درون شرا ط تاريخييهر قدر هم كه انتزاعي باشند باز هم محصول شرا
  . تاريخي خود اعتبار كامل دارند
. ترين سازمان تاريخي توليد است ترين و پيچيده جامعه بورژوايي توسعه يافته

گر نوع مناسبات و جامعيت ساخت اين جامعه اند، امكان درك هايي كه بيان مقوله
ي گذشته را كه جامعه هاي اجتماع بندي ساخت و مناسبات توليدي همه صورت
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دهند و  ها بنا شده است نيز به ما ميبورژوايي براساس مواد و مصالح بازمانده از آن
شان  بندي هاي اجتماعي كه دوران تاريخي كنند كه برخي از بقاياي آن صورت ثابت مي

دهند در  هنوز سپري نشده است، در درون جامعه بورژوايي به حيات خود ادامه مي
اند معناي روشن خود را در درون جامعه  هاي بالقوه توانسته رخي از تواناييكه ب حالي

خصوصا . تشريح بدن انسان كليدي براي تشريح بدن ميمون است. بورژوايي پيدا كنند
تر را تنها پس از شناخت تاريخي  تر در ميان انواع حيوانات پست بالقوه تحول عالي

ين حساب كليد اقتصاد باستان و  اورژوايي هم بااقتصاد ب. توان فهميد تر مي تحول عالي
گيرند و  هاي تاريخي را ناديده مي اما نه به روش آن اقتصادداناني كه تفاوت. غيره است

ه ركسي كه با اجا. گردند هاي جامعه به دنبال مناسبات بورژوايي مي در همه شكل
ها را يكي  نبايد آنفهمد اما شريه را هم البته ميزمين آشنا باشد معناي خراج و ع

جا كه جامعه بورژوايي خود تنها يك شكل تضادآميز تكامل وانگهي از آن. بداند
. توان درون آن يافت هاي پيشين را غالبا مي اجتماعي است، مناسبات ناشي از شكل

خالصه، . گيرم فقط به شكل پژمرده يا حتي در لباس مبدل، مانند مالكيت جماعتي
هاي ديگر اجتماعي هم معتبر هستند اما به  ورژوايي براي همه شكلهاي اقتصاد ب مقوله

هاي پژمرده و مبدلي از  مقوالت اقتصادي بورژوايي ممكن است شكل] 10[قيد احتياط 
تكامل . ها تفاوت اساسي دارند اما با آن،مقوالت پيشين را هنوز در خود داشته باشند

رت نهايي جوامع گذشته  است كه تاريخي به اين معناست كه آخرين شكل جامعه صو
به يك [جوامع گذشته همواره ] به همين دليل. [اند همه مراحل مقدماتي آن بوده

قادر به نقد ] زمانه خودشان در[جوامع، . شوند جوامعي يك سويه تلقي مي] معنا
هاي تاريخي  نظر از دورهو صرف(ط بسيار ويژه يانتقادي خود نيستند مگر در شرا

مسيحيت تنها زماني ). اند كرده هاي انحطاط تلقي مي ودشان را دورهمعيني كه خ
به ] ي[توانست به درك عقالني اساطير پيشين كمك كند كه از برخي جهات بالقوه 
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همين طور اقتصاد بورژوايي تنها هنگامي . درجه معيني از قدرت انتقاد از خود رسيد
ل آيد كه روند انتقاد از خود يقي ناودالي، باستان، يا شرئتوانست به درك اقتصادهاي ف

وداليسم، كه ئنقد اقتصاد بورژوايي از اقتصادهاي پيشين و عمدتا ف. را آغاز كرده بود
پرستي، يا   با نقد مسيحيت از بتتا آن جاهنوز با آن مستقيما درگير بود، 

برداشت بورژوايي از مقوالت [پروتستانيسم از كاتوليسيسم، شباهت داشت كه 
اي براي جا دادن هويت خود در  پا افتاده فقط كوشش ساده و پيش] ياقتصاد
  . بودميهاي دور از راه اسطوره پردازي ن گذشته

هاي اقتصادي در علوم تاريخي و اجتماعي هم بايد به خاطر   تكوين مقولهيدر زمينه
اين علوم، هم در ذهن مطرح است   در- يعني جامعه نوين بورژوايي-داشت كه موضوع

هاي هستي  ها و شكلگر شيوههاي مورد بحث بيان از اين رو مقوله و.  هم در واقعيتو
اند، يعني وجود اين جامعه، از  و غالبا جوانب ويژه همين جامعه خاص يا همين موضوع

اي است كه ما شروع به بحث كردن از آن به عنوان جامعه   مقدم بر لحظه،لحاظ علمي
بايد اين قاعده را ] 11.[در مورد علم هم صادق است] ليبه طور ك[اين قضيه . كنيم مي

مثال به . ها بسيار سودمند خواهد بودبه خاطر سپرد زيرا از لحاظ توالي و نظم مقوله
تر از پرداختن به اجازه زمين، و مالكيت  چيز طبيعي رسد براي شروع كار هيچ نظر نمي
نيز  ها و ها و همه هستي مه توليداي، منبع هاشد، چون اين دو مقوله با زمينـهزمين ب

.  پيوستگي دارند- يعني كشاورزي-نخستين شكل توليد تقريبا در همه جوامع مستقر
هاي جامعه يك نوع خاص  در همه شكل. تر نخواهد بود اما چيزي از اين اشتباه آميز

ها غلبه دارد و مناسبات آن نوع خاص هم بر ساير مناسبات  توليد بر ساير شكل
ها در آن شناورند  رسيم كه همه رنگ اي عام مي پس به زمينه. گذارند ي تأثير ميتوليد

كننده وزن مخصوص تمامي به عبارت ديگر هر جوي تعيين. گيرند و از آن مايه مي
 شكارگران و(مثال مردمان شبانكاره . اند هاي خاصي است كه در آن ماديت يافته هستي
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شود قرار  جا آغاز مي  كه تحول واقعي از آناي سوي نقطه گيران صرف در اين ماهي
در ميان شبانان بعضي اشكال كشاورزي به شكل پراكنده . را در نظر بگيريم) دارند

مالكيت اشتراكي . تعيين مي كند] كه اشتراكي است[شود و مالكيت زمين را  يافت مي
بيش حفظ بين شبانان، بسته به ميزان عالقه اين مردم به سنن خويش كم و  زمين در

 مانند عهد -بين مردمي كه در. نمونه آن مالكيت جماعتي اسالوها است. شود مي
نشين، كه خود نشانه پيشرفت  جا  به كشاورزي ساكن و يك-وداليئف  باستان و نظام

بيش  اش، كم و هاي مالكيت پردازند، حتي صنعت، با سازمان و شكل بزرگي است، مي
كه اين معنا كه يا كامال وابسته به آن است، چنانتحت تأثير مالكيت ارضي است، به 

در روم باستان مرسوم بود، يا از همان روابط و سازمان ارضي موجود روستا در داخل 
 سرمايه يحتي خود سرمايه در قرون وسطا، هنگامي كه جنبه. كندشهر تبعيت مي

ال تحت تأثير وري است، كام پولي محض ندارد و به شكل ابزارهاي توليدي سنتي پيشه
كشاورزي : در جامعه بورژوايي درست عكس اين است. خصلت مالكيت ارضي است

آيد و كال زير سلطه سرمايه  مي اي از صنعت در  سادهيبيش از پيش به صورت شاخه
هاي اجتماعي كه زير سلطه مالكيت  طور است اجاره زمين، در همه شكل همين. است
هاي تحت حاكميت  در شكل] كه درحالي. [دارداند هنوز رابطه طبيعي غلبه  زمين

اجاره زمين بدون . سرمايه، غلبه با عنصر اجتماعي ايجاد شده در جريان تاريخ است
. توان درك كرد كه سرمايه را بدون توسل به اجاره زمين مي سرمايه معنا ندارد در حالي

ه شروع و هم سرمايه هم نقط. سرمايه نيروي اقتصادي فراگير جامعه بورژوايي است
و بعد از مطالعه جدا جداي . نقطه پايان است و بايد قبل از مالكيت زمين بررسي شود

  . شان را هم بررسي كرد توان روابط متقابل هاست كه مي هردوي اين
. ها درست نيستهاي اقتصادي براساس تأثير تاريخي آن پس بررسي توالي مقوله

شان در جامعه بورژوايي جديد در نظر   روابطها براساستر آن است كه توالي آن درست
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ها يا از تحول گرفته شود و اين درست عكس آن چيزي است كه از نظم طبيعي آن
منظور ما بررسي پيوندهاي تاريخي اوضاع اقتصادي در توالي . آيد مي شان بر تاريخي
كه ها، چنانتوالي آن] يعني منطقي[آلي  هاي متفاوت جامعه يا ترتيب ايده شكل
پندارد، نيست، غرض  اش از حركت تاريخي مي در تصور مبهم و آشفته) 12(دنپرو

  . ها درون جامعه بورژوايي استبررسي نظم و روابط آن
 از آن رو در -قيان و مردم قرطاجنهي مانند فن-پيشه در جهان باستان اقوام تجارات

نمود پيدا مي كنند ] به عنوان اقوام تجارت پيشه[يعني در تجرد محض (خلوص كامل 
اين حالت خلوص و تجرد سرمايه به . شان پوشيده از اقوام كشاورزي استكه پيرامون

عنوان سرمايه تجاري يا پولي درست به خاطر آنست كه سرمايه هنوز عنصر مسلط آن 
لمباردها و يهوديان هم در برابر جوامع كشاورزي قرون وسطا چنين . جوامع نيست
  .وضعي دارند

:  واحد در مراحل اجتماعي متفاوتيهاي متفاوت يك مقوله يگري از حالتمثال د
. هاي سهامي است جامعه بورژوايي شركت] سازمان توليد در[هاي  يكي از آخرين شكل

هاي تجاري بزرگ  در شركت] پيدايش بورژوازي[هاي اين مقوله را هم از آغاز اما نمونه
  . توان ديد ند ميكه از امتيازات و انحصارات برخوردار بود

 و تا حدودي - راه يافته17آثار اقتصاددانان سده  مفهوم معيني از ثروت ملي كه در
اين است كه ثروت فقط براي   حاكي از-يابد  هم ادامه مي18 يدرآثار اقتصاددانان سده

نيرومندي دولت تابع ميزان اين ثروت  آيد كه در دست دولت باشد، و اين به وجود مي
كه  توان بازيافت و آن اين گاهانه را در دوران جديد هم ميآن فكر رياكارانه ناهمي. است
هاي جديد توليد ثروت است و دولت چيزي جز ابزار توليد ثروت  گويند هدف دولت مي

  . نيست
  :پس روشن است كه طرح كارها بايد چنين باشد
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 اما به مفهوم ،هاي جامعه وبيش در همه شكل مفاهيم عام مجرد كه كم] بررسي) [1(
  .تشريح شده در باال، معتبرند

اند و طبقات اساسي  گر ساخت دروني جامعه بورژواييهايي كه بيان مقوله] بررسي)[2 (
بررسي سرمايه، كارمزدي، مالكيت زمين، مناسبات متقابل . ها متكي هستندن آبر

پول و [ردش گ. ها مبادله ميان اين. ها، شهر و روستا، سه طبقه بزرگ اجتماعي اين
  ).خصوصي(نظام اعتبارات ]. كاال

ضمنا به مفهوم دولت به خودي . تمركز روابط بورژوايي در قالب دولت] بررسي)[3(
. ها مستعمره. جمعيت. اعتبارات عمومي. ديون دولتي. ها ماليات. "نامولد"طبقات . خود

  .مهاجرت
 .المللي مبادله بين.  كارالمللي تقسيم بين. المللي توليد مناسبات بين] بررسي) [4 (

 .نرخ تسمير. صادرات و واردات

  . ها بازار جهاني و بحران] بررسي) [5(
  

  .اين متن از جلد اول گروندريسه برگرفته شده است
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   :ها نويس زير
ترجمه براساس متن آلماني كه انگليسي . ")هيدروگرافي(از منابع آب ":مترجم فرانسوي نوشته است-1

  . ن مطابق است، صورت گرفتنيز با آ
  . لماني و انگليسي هستآجمله اخير در متن فرانسه نيست ولي در متن -2
ي  شروع و به جمله"اين روش از لحاظ تاريخي" يعني عباراتي كه با ، ترجمه انگليسي عبارات اخير- 3
 است كه اي شود، ترجمه آشفته  ختم مي"بديهي است كه اين روش از نظر علمي روش درستي است"

ترجمه براساس روايت فرانسوي با توجه به . شود بحث مي] روش پيشين و روش اخير[در آن از دو روش 
  . متن آلماني صورت گرفت

4-ca  depend  
  . هاي كالنيگروه:  مترجم انگليسي نوشته است-5
  . روابط مسلط يك كل كمتر تحول يافته:  مترجم انگليسي نوشته است-6
ها را در بر   تا فيزيوكرات16ود كه نظام پولي بنا به تعريف فوق، اقتصاددانان سده  ماركس برآن ب-7

 "اي نظام تجاري يا كارخانه"جا آن چه در درون نظام پولي به معناي فوق پديد آمد دراين. گيرد مي
ليسم ناميده  كه در كتب درسي مركانتي(كه در جاهاي ديگر نظام سوداگرانه  ناميده شده در حالي

اما معمول  شمرد  كتاب اين دو نظام را از هم متمايز مي327-8وي در صفحات . نام گرفته است) شود مي
درباره اقتصاد  ("نظام سوداگري نوعي نظام پولي است"ها را به هم ربط بدهد چون  است كه آن او اين

  ]. ما).[158، صفحه 1971 لندن ،سياسي
8- Par  excellence   
9- Travail  sans  phrase   
10 - Cum  grano salis  
  .  جمله اخير، به صورت فوق، فقط در متن انگليسي وجود دارد-11
-12Pierre  Joseph  prudhon. Systeme  des contradictions  economi- pues ou 

philosophie  de la misere , paris, 1846, vol. I. p. 146, E.   
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  متد موضوع و

  انگلس. ف
  ش پيشاهنگآر

ت شقوانيني است كه بر مبادله و معيه اقتصاد سياسي به معناي وسيع كلمه، علم ب
. اند توليد و مبادله در عملكرد مختلف. ي انساني حاكم است زندگي مادي در جامعه

ي  تواند بدون مبادله انجام پذيرد ولي مبادله چون از زيادي امر تنها مبادله توليد مي
كرد اجتماعي تحت  هريك ازاين دو عمل. پذير نيستتوليد انجاممحصوالت است بدون 

ي  رو عمدتا قوانين خاص ويژه اي قرار دارند و از اين نفوذ تأثيرات عمدتا خارجي ويژه
ديگرند و دو همواره الزم و ملزوم يك ولي از سوي ديگر اين. باشند خود را دارا مي

ي عرض و طول  منزلهه توان ب  ميها رانهند كه آن روي هم مير چنان اثري ب آن
  . شمار آورده مختصات منحني اقتصادي ب

كنند از كشور به كشور و در هر كشور باز  ها درآن توليد و مبادله ميطي كه انسانيشرا
تواند در همه  از اين رو اقتصاد سياسي نمي. شود از هر نسل تا نسل ديگر عوض مي

و كمان، چاقوي سنگي و  از تير. ان باشدهاي تاريخي يكسكشورها و در همه دوران
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هاي  ستگاهي استثنايي و معمول ميان وحشيان تا ماشين بخار هزار اسبه و دمبادله
اهالي فويرلند . ي عظيمي است آهن و بانك انگلستان فاصلهنساجي مكانيكي، راه

سفته  رسند كارشان هم به تقلب در طور كه به توليد كثير و به بازار جهاني نميهمان
هركس بخواهد اقتصاد سياسي فويرلند را تابع . كشد بازي و ورشكستگي در بورس نمي

 طريق جز اين باشد، روشن است كه از قوانيني سازد كه بر انگلستان امروز حاكم مي
نتيجتا اقتصاد سياسي ماهيتا . ها چيزي ارائه نخواهد دادبافيترين كلي پا افتاده پيش

موضوعي دائم التغيير ه وضوعي تاريخي يعني بمصاد سياسي به اقت. علمي تاريخي است
اقتصاد سياسي ابتدا قوانين ويژه هريك از مراحل تكامل خاص توليد و . پردازد مي

تواند چند قانون كامال پايان اين بررسي مي كند و سپس تازه در مبادله را بررسي مي
ه درعين حال ب. ند وضع كندطور كلي معتبراه عمومي را كه براي توليد و مبادله ب

هاي توليدي و اشكال مبادله معيني  خودي خود روشن است كه قوانيني كه براي شيوه
هاي توليدي و اشكال مبادله  ها شيوههاي تاريخي كه در آن معتبراند، براي كليه دوران

ترتيب مثال با ظهور پول فلزي يك سلسله  بدين .باشند مذكور مشترك هستند نافذ مي
ها هاي تاريخ كه در آنها و همه بخش رفتند كه براي همه كشور كار ميه  قوانين باز

  . باشد، معتبر است پول فلزي واسطه مبادله مي
هاي تاريخي  شرطي يك جامعه تاريخي معين و از پيشي توليد و مبادلهاز نوع و شيوه

در . شود يي توزيع محصوالت نيز معلوم م اين جامعه در عين حال نوع و شيوه
بقيه  زمين همراه است و يا اي يا روستايي كه با مالكيت اشتراكي بر هاي قبيله پايي هم

نهند، توزيع  ي تاريخ مي و يا بقاياي بسيار مشهود آن كليه اقوام متمدن قدم به عرصه
 يجا كه درميان اعضاتقريبا متعادل محصوالت امري كامال بديهي است، آن

كند، اين ديگر  تري در توزيع محصوالت بروز ميرابري بيشهاي مذكور ناب همبايي
هاي شرط زراعت محدود يا وسيع برحسب پيش. عالمت سرآغاز انحالل همبايي است
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اند اشكال و توزيع كامال متفاوتي را ايجاب  ها تكامل يافتهتاريخي كه از درون آن
وزيعي است كه از ولي آشكار است كه زراعت وسيع همواره مستلزم چنان ت. كند مي

ه زراعت وسيع يك تضاد طبقاتي توزيع وابسته به زراعت محدود متفاوت است، ك
 دار و كارگر مزدور را  و سرمايههو برده، ارباب و دهقان بيگاري دهند دار برده-گستر

وجه مشروط  كه توليد زراعي محدود به هيچآورد در حالي وجود ميه ضروري ساخته ب
قاتي در درون عناصر فعال در توليد كشاورزي نيست و برعكس به وجود اختالف طب

ورود و . دهدوجود خود زراعت محدود، فروپاشي آغاز شده اقتصاد خرده را بشارت مي
حال صرفا اقتصاد طبيعي برقرار بوده هجا تابانتشار پول فلزي در كشوري كه در آن

هم بدين ترتيب كه   و آناست همواره با دگرگوني كندتر يا تندتر همراه بوده است
تر فزوني تر و بيشنابرابري توزيع در ميان افراد، يعني ضديت غني و فقر بيش

 كارگران دائم ،داران بزرگكارگاه صنفي و محلي قرون وسطي وجود سرمايه. گردد مي
ساخت كه صنعت بزرگ مدرن، گسترش سيستم  قدر ناممكن ميالعمر مزدور را همان

ها را دو و يعني رقابت آزاد، آن تكامل شكل مراوده منطبق با اينجديد اعتبارات و 
  . آورد وجود ميه ضرورتا ب

جامعه به . كند ولي همراه با اختالفات موجود در توزيع اختالفات طبقاتي بروز مي
شود و  گر و استثمار شونده و غالب و مغلوب تقسيم مي طبقات ممتاز و محروم، استثمار

هاي هم قبيله، براي  روي همپاييهاي خود ي تكامل گروه امر نتيجه بادي  دولت كه در
 هم برابر خارج بود، از  و دفاع در) مثال آبياري در شرق(شان  حفظ منافع مشترك

ي مسلط  ي طبقه ط حيات و سلطهييكي از مقاصدش نيز اين است كه شرا كنون ديگر
  . دارد  هارا عليه تحت سلطه قهرا پابرجا نگ

 نيز يك محصول صرفا منفعل توليد و مبادله نيست بلكه متقابال بر هردوي اما توزيع
وسيله اشكال ه هر شيوه يا شكل مبادله جديد در ابتدا نه تنها ب. گذارد ها تاثير ميآن
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ي توزيع قديمي نيز  وسيله شيوهه ها، بلكه بقديمي و نهادهاي سياسي منطبق با آن
ه اي طوالني ب يع منطبق با خود را تازه در مبارزهشيوه توليد جديد، توز. شود مختل مي
تر و توان تشكل  اندازه يك شيوه توليد و مبادله معين، متحرك ولي هر. آورد چنگ مي
رسد كه از  اي مي تر به مرحله قدر هم توزيع سريع تر باشد هماناش بيش و تكامل

جوامع اشتراكي . تداف  توليد و مبادله به تعارض مييشيوه با مادرش سبقت گرفته و
طور كه همان(توانند هزاران سال پابرجا بمانند  ها قبال سخن رفت ميبدوي كه از آن

ها مبادله درون آن كه درقبل از آن) پوستان و اسالوها وجود دارند هنوز هم نزد سرخ
ها آغاز  آن انحالل آنبه دنبالبا جهان خارج باعث ايجاد اختالف در ثروت گردد و 

رسد و تازه  داري مدرن كه قدمتش به سختي به سيصد سال مي اما توليد سرمايه. شود
 يعني از صدسال قبل مسلط شده است، دراين مدت كوتاه ،با ورود صنايع بزرگ

اي محدود   تمركز سرمايه در دست عده-بار آورده استه چنان تناقضاتي در توزيع ب آن
  . كه در نتيجه الزاما نابود خواهد شد -سو هاي بزرگ از دگر از يكسو و تمركز توده

چنان طبيعي است كه   يك جامعه آنيط زيست مادي هر مرحلهيپيوند توزيع با شرا
كه يك شيوه توليد روال تكامل تازماني. شود ي مردم منعكس مي همواره در غريزه

كنند كه وجه توزيع  را تحسين مي نآاش را حفظ كرده است حتي كساني  يابنده
مثال كارگران انگليسي هنگام ظهور صنايع . گذارد با آن سرشان را بي كاله ميمنطبق 
 در ،حتي تازماني كه اين شيوه توليد از نظر اجتماعي وضعيتي عادي دارد. بزرگ

مجموع نسبت به امر توزيع خاطر موجود است و هرآينه صداي اعتراض نيز بلند شود 
و خاصه ) سيمون، فوريه و اون سن(د بودي حاكم خواه درون خود طبقهاين صدا نيز از 

ي توليد  تازه وقتي شيوه. گونه طنيني نخواهد داشت هاي استثمار شونده هيچ نزد توده
ط يمد، وقتي شراآسر ه سراشيبي زوال افتاد، وقتي عمرش كم و بيش به مورد بحث ب

قت و الباب كرد تازه آن اش دق طور عمده ناپديد شد و ديگر جانشينه اش ب هستي
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. شود است كه از دست واقعيات جان سخت به عدالت به اصطالح جاودانه متوسل مي
ترين كمكي به ما نخواهد كرد، ولي توسل به اخالقيات و حقوق از نظر علمي كوچك

اعتراض اخالقي هرچند كه عادالنه هم باشد براي علم اقتصاد نه مبناي استدالل بلكه 
هاي  تر اين است كه ناهنجاريه علم اقتصاد بيشوظيف. تنها عالمت وجود بيماري است

ي توليد موجود و  مثابه نتايج شيوهه رسند ب اجتماعي را كه جديدا به منصه ظهور مي
اثبات رسانده و در درون شكل ه م انحالل قريب الوقوع آن بيچون عال در عين حال هم

 را كه  عناصر سازمان جديد توليد و مبادله آتي،اقتصادي در حال انحالل
خشمي كه شاعر را شاعر . هاي مذكور را از بين خواهد برد كشف نمايد ناهنجاري

چنين هنگام حمله به هارمونيكرهايي كه ها و هم كند هنگام تشريح اين ناهنجاري مي
 .جاسته كنند كامال ب ها را انكار يا توجيه ميي حاكمه اين ناهنجاري در خدمت طبقه

شود  جا معلوم مي توان چيزي با آن ثابت كرد از اين  نميولي اين كه در موارد مشخص
كه در هريك از اعصار تاكنوني تاريخ موضوعي كافي براي خشمگين شدن وجود داشته 

  . است
ها جوامع مختلف ط و اشكالي كه تحت آنيراش علم بر يمثابهه اقتصاد سياسي ب

 -اند الت خود را تقسيم كردهها هر بار محصواند و تحت آنبشري توليد و مبادله نموده
حال از علم اقتصاد در اختيار ه چه كه ما تا بآن. وجود آيده بايد دراين وسعت تازه ب

داري منحصر ي توليد سرمايه طور كامل به تاريخ پيدايي و تكامل شيوهه داريم تقريبا ب
كند،  آغاز ميودالي ئ علم اقتصاد با انتقاد به بقاياي اشكال توليد و مبادله ف،باشد مي

سپس . نمايد ها اثبات ميجاي آنه داري را بضرورت جانشين شدن اشكال سرمايه
هاي را با توجه به جنبه داري و اشكال مبادله متناسب با آنقوانين شيوه توليد سرمايه

. هايي كه اهداف اجتماعي را تكامل بخشد پروراند، يعني با توجه به جنبه اش مي مثبت
داري يعني با ترسيم قوانين آن با  ي توليد سرمايه  سوسياليستي به شيوهسپس با انتقاد
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كه اين شيوه توليد در نتيجه تكامل خود به  اش يعني با اثبات اين توجه به نكات منفي
دهد، اين كارش خاتمه ميه  ب،كند جا خودش را ناممكن ميرسد كه در آناي مي نقطه

تدريج پاي بند قابل ه داري ب د و مبادله سرمايهكند كه اشكال توليانتقادات ثابت مي
وسيله ه كند كه نوع تقسيمي كه ضرورتا ب شوند، ثابت مي تحملي براي خود توليد مي

است كه  وجود آوردهه شود وضع طبقاتي را ب مشروط مي) توليد و مبادله(اين اشكال 
-د يابنده سرمايهتضاد هر روز تشديكند ثابت مي. گردد تر مي هر روز غير قابل تحمل

شود با كارگران مزدوري  تر ميشان بيشتر و ثروتتدريج تعدادشان كمه داري را كه ب
گردد و باالخره  تر ميشان در مجموع هردم بدتر و تعدادشان بيشچيزي كه وضعيت

وجود ه داري بكند كه نيروهاي مولد عظيمي كه در درون شيوه توليد سرمايه ثابت مي
وسيله ه سيله آن ديگر مهار كردني نيست فقط در انتظار تصاحب بوه آمده ولي ب

 و تكامل آزاد ءباشد تا ابزار بقا كاري از روي برنامه مي اي سازمان يافته براي هم جامعه
  . تر تضمين نمايد جامعه را درمقياس هرچه بيشءهاي كليه اعضا استعداد

داري ژوايي، آشنايي با شكل سرمايهبراي به سرانجام رساندن كامل انتقاد بر اقتصاد بور
-اشكال ماقبل آن و هم. داري توليد، مبادله توزيع كافي نبودآشنايي با شكل سرمايه

چنين اشكالي كه در كار آن در كشورهاي كمتر توسعه يافته وجود دارند نيز 
يك چنين . شان مورد برررسي و مقايسه قرار گيرند بايست الاقل در خطوط اساسي مي
سي و قياسي تاكنون در مجموع تنها از جانب ماركس انجام پذيرفته است و ما تا بررر

داري تشخيص داده چه را كه درباره اقتصاد نظري ماقبل سرمايه ي آن حال همهه ب
  . يم او هستاست صرفا مديون شده

هايي نابغه بوجود آمده است وسيله انسانه اواخر قرن هفده ب اقتصاد سياسي اگرچه در
ها و آدام اسميت، وسيله فيزيوكراته ه معني اخص كلمه و در تبيين مثبت خود بو ب

  باشد و در دوره طور اساسي فرزند قرن هيجدهم ميه ولي اقتصاد سياسي ب
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زمان با همه امتيازات و كمبودهاي آن  دستاوردهاي روشنگران بزرگ فرانسوي آن
ها نيز هاي آنم در مورد اقتصاددانآن چه كه ما درباره روشنگران گفتي. عصر قرار دارد
هاي عصر نبود بلكه  ها اين علم جديد بيان روابط و نيازمندينآاز نظر . صادق است

وسيله اقتصاد سياسي نه ه بادله مكشوف بمبيان عقل جاودانه بود، قوانين توليد و 
ين بودند، ا  ها بلكه قوانين طبيعي ابدي قوانين يك شكل معين تاريخي آن فعاليت

اما اين انسان در زير روشنايي روز، . شدند قوانين از طبيعت انسان استنتاج مي
اين  ن زمان بود كه مترصد بورژوا شدن بود و طبيعتش هم درآبورژوازي متوسط 

  . ن زمان به توليد و تجارت بپردازدآشد كه تحت مناسبات معين تاريخي  خالصه مي
قدر كافي ه ان آقاي دورينگ و متدش در فلسفه بم"نقاد گذاربنيان"كه مابا پس از اين

بيني كنيم كه برداشت از  توانيم پيش گونه اشكالي مي آشنا شديم ديگر بدون هيچ
 گفت اش فقط پرت و پال نمي جا كه وي در فلسفهآن. اقتصاد سياسي چگونه خواهد بود

 شده  شيوه نگرش مسخ،اش شيوه نگرش) كرد كاري كه مثال در فلسفه طبيعت مي(
اش نه قوانين تاريخي تكامل بلكه قوانين طبيعي و حقايق  مسئله. قرن هيجدهم بود

ط تاريخي موجود يمناسبات اجتماعي مانند اخالق و حقوق نه برحسب شرا. ابدي بود
شدند كه از آن دو يكي آن وسيله آن دو مرد كذايي تعيين ميه در هر مرحله بلكه ب

كمال تاسف تاكنون  كند كه البته اين حالت دوم با ميكند يا نديگري را يا سركوب مي
پس اشتباه نخواهد بود اگر ما اين نتيجه را بگيريم كه آقاي . هنوز اتفاق نيافتاده است

م ا به قوانين طبيعي جاودانه و به احك،دورينگ اقتصاد را نيز به حقايق قطعي
 مثبت اقتصاد را، دهد ولي در كنارش تمامي محتوي توتولوژيك بي محتوي رجعت مي

كند و ديگر اين كه  جا كه وي از آن اطالع دارد مجددا قاچاقي از در عقب وارد ميتا آن
كند بلكه تعيين   اجتماعي از توليد و مبادله استنتاج نمياد يك رويديمثابهه توزيع را ب

جا كه و از آن. سازد دست آن دو مرد مشهور خود واگذار ميه را ب سرنوشت قطعي آن
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مان هاي توانيم حرفايم بنابراين مي خوبي آشنا شدهه ها ديگر ب بندي با اين گونه چشم
  . را خالصه كنيم

برخي " شده است و "مشخص" وي "فلسفه"اقتصاد وي مرتبط است با آن چه كه در 
تري اش به حقايق واال مرتبه تكيه دارد كه قبال در حوزه تحقيق عالي نكات اساسي

   ".مسجل شده است
همه جا نفير پيروزمند آقاي دورينگ براي آن چه كه . همه جا سماجت در خودستايي

ه طور كه بهمان. مسجل بلي ولي چگونه. قاي دورينگ مشخص و مسجل كرده استآ
  . كند گونه كه كسي جهالت را  مسجل مي آن. كرات مشاهده كرديم

  : گويد بالفاصله پس از آن مي
  ...."اقتصاديرين قوانين طبيعي هر تعالي"

  بنابراين درست حدس زده بوديم
ه تاريخ گذشته ب ولي اين قوانين طبيعي فقط زماني اجازه داشتن درك درستي را از"

رسي كنيم كه نتايج اين قوانين در اثر اشكال ها را در وضعيتي برما آن"دهد كه يما م
داري و  چون برده منهادهايي ه. اندها پيدا كرده بندي گروه گري و تقسيم مختلف سلطه

 اشكال يمثابهه شود بايد ب ها ملحق ميآنه سرواژ كه غصب هم، همانند برادر توامان ب
 اقتصادي در نظر گرفته شوند كه داراي خصلتي واقعا سياسي -ساختماني اجتماعي

سازند كه تنها در درون آن، تاثيرات قوانين  هستند و تاكنون در جهان چارچوبي را مي
   ".منصه ظهور برساننده تواند خود را بصاد ميطبيعي اقت

مد واگنرمĤبانه ورود دو آعنوان يك پيش دره جمله مذكور غريو شيپوري است كه ب
اين جمله مسئله اساسي . تر استاين هم بيش از ولي باز. دهد مرد كذايي را بشارت مي

ري مساوات ترجمان تئو قاي دورينگ جزآدر برخورد با حقوق . باشد تمام كتاب مي
. ما نداشته استه تري براي عرضه كردن بروسو به يك تئوري سوسياليستي چيز بيش
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كارگري   خانهها قبل در هر قهوهتوان از سال ها را ميهايي كه خيلي بهتر از آنحرف
هاي اقتصاد  و البه گفتار دورينگ چيزي جز ترجمان سوسياليستي عجز. پاريس شنيد

 چنين چيزي جز وانين طبيعي ابدي اقتصاد شكايت دارند و همداناني كه از تحريف ق
و از اين جاست . اين قوانين نيست نان از دخالت دولت و قهر درآخواهي ترجمان تظلم
كارگر  هر. ها كامال تنهاستاوست درميان سوسياليست چنان كه درخور كه وي هم

حافظ استثمار است داند كه قهر فقط  خوبي ميه نظر از مليتش بسوسياليست صرف
 استثمار او را تشكيل داند كه مناسبات سرمايه و كارمزدور پايه ولي علت آن نيست، مي

بوجود آمده و نه به داند كه اين مناسبات از طريقي صرفا اقتصادي دهد، مي مي
  . قهرآميز

  كنيم كه  كمي بعد اطالع حاصل مي
ديگر توان از يك و توزيع را مي دو جريان يعني توليد "مسائل اقتصادي درميان همه"

دو اضافه  نه ايسطحي جريان ديگري را نيز ب  معروف وJ.B. Sayعالوه ه  ب"تفكيك كرد
كند و آن جريان مصرف است ولي وي نتوانست چيز معقولي در باره آن بگويد مي

هاي  طور كه اسالفش هم نتوانستند ولي مبادله و گردش فقط يكي از شبكه همان
ي آن چيزهايي متعلق است كه بايد باشند تا  يد است كه بدان همهزيرين تول

   ".كنندگان واقعي برسد كنندگان يعني مصرف دست آخرين مصرفه محصوالت ب
م يعني  هي ذاتا مختلف ولي متقابال وابسته به سهووقتي آقاي دورينگ اين دو پر

كند كه  ادعا مياي زد و بدون هيچ مالحظهري ي توليد و گردش را در هم مي پروسه
ين حرف فقط  ابا. وجود آيده تواند ب  فقط در اثر اعراض از اين اغتشاش مي"اغتشاش"

 سال اخير 50خصوص در ه ي گردش ب كند كه وي تكامل شگرفي را كه پروسه ثابت مي
امري كه در كتابش  فهمد را نمي كه آن شناسد، يا اين پشت سرخود گذارده است نمي

كه وي توليد را در يك امر  پس از اين. ولي اين هنوز كافي نيست. شود هم اثبات مي
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واحد توليد في حدذاته خالصه كرد، توزيع را به عنوان امري ثانوي و بروني دركنار 
ديديم توزيع در  كه ما حال اين. دهد كه گويا با آن هيچ ربطي ندارد توليد قرار مي

ه يك جامعه معين و هم خطوط اصليش محصول ضروري مناسبات توليد و مبادل
ها را بشناسيم شرط تاريخي آنست و آن هم بدين شكل كه اگر ما آن چنين پيش

چنين  ولي هم. اين جامعه را استنتاج كنيم ي توزيع حاكم در توانيم با قطعيت شيوه مي
بينيم كه آقاي دورينگ اگر نخواهد به اصولي كه در برداشت اخالقي، حقوقي و  مي

 مجبور است اين حقايق ابتدايي را انكار ، داده است پشت كند"يصتشخ"اش  تاريخي
هاي مورد نيازش را قاچاقي وارد اقتصاد  نمايد و اين كار را هم وقتي قرار باشد آدم

كه توزيع با موفقيت كامل گريبان خود را از   به صراحت انجام دهد و پس از اين،نمايد
گردد ديگر هيچ مانعي دربرابر اين   ميدست هرگونه پيوندي با توليد و مبادله خالص

  . رويداد بزرگ قرار نخواهد داشت
در . برخورد با اخالق و حقوق چگونه پرورانده شد ابتدا بايد بياد  بياوريم كه مسئله در

   :او گفت. اين جا آقاي دورينگ ابتدا فقط بايك آدم شروع كرد
ارت ديگر خارج از هرگونه پيوندي عبه ين اعتبار كه منفرد است و يا ب ادمي را باآاگر "

. تواند داشته باشداي نميهاي ديگر است در نظر آوريم اين آدم هيچ گونه وظيفه با آدم
  ".براي او فقط خواستن وجود دارد و نه بايستن

عنوان منفرد مجسم شده است، آيا كس ه  اين انساني كه ب، بي وظيفهاما اين انسانِ
گناه   فلك زده در بهشت است، آدمي كه بي"يعني آدميهودي اوليه "ديگري غير از 
ي واقعيت نيز گناهي در پيش  تواند گناهي بكند؟ اما اين آدم فلسفهاست چون نمي

البته اين فرد، حوا با گيسواني . گيرد در كنار وي ناگهان فرد ديگري قرار مي. دارد
كند كه بدان  پيدا مياي  دم وظيفهآفورا . افشان و مجعد نيست، بلكه آدم ديگري است

جاي آورده و او را در آغوش ه كه حق برابري برادر ب نهد يعني به جاي اين گردن نمي
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 ،ناه اوليهگكشد و در تعارف اين   او را به بند مي،سازد ي خود مي  او را تابع سلطه،كشد
 امروز در رنج و عذاب است و بهه  سراسر تاريخ جهان تا ببردگي،اين گناه موروثي 

  . ارزد قاي دورينگ به يك پول سياه نميآمين دليل است كه اين تاريخ طبق نظر ه
 نفيِ"كه  پندارد كه با گفتن اين ين هم اشاره كنيم كه اگر آقاي دورينگ ميه اضمنا ب

قدر كافي مورد ه را ب ي هبوط آدم و روز رستگاريست، آن  عكس برگردان افسانه"نفي
ي  وسيلهه ي همان قصه ب ي انتشار جديدترين نسخه تحقير قرار داده است، پس درباره

لق گوي بيسمارك، مايه روز منگاران تقول روزنامهه چون ب(خود ايشان چه بايد گفت؟ 
ي خلقت قديس  لبته افسانهارحال ما  هبه) شويم  مي"تر نزديك"رستگاري هر روز

ارزد ولي   ميسرشجا گناه آدم و حوا به دردنآچون در . دهيم تورات را ترجيح مي
ي خلقت را ساخته ست كه با دو نفر مرد افسانه ااين بالمنازع آقاي دورينگ در اشتهار

  . و پرداخته است
  :دهيم حال به تعبير اقتصادي هبوط آدم گوش فرا

بينسون كه با نيروي خودش تنها در برابر طبيعت اي توليد تصور يك ر براي انديشه"
زي تقسيم كند شايد بتواند شماي فكري خوبي را كسي نبايد چي ايستاده است و با

ترين مسائل انديشه توزيع نيز يك شماي فكري  براي مجسم كردن اساسي... ارايه دهد
ديگر تركيب  شان با يك نفري كه نيروهاي اقتصادي تواند مناسب باشد، دونفري مي دو

اين  ع غير ازدر واق. خيزند يك ديگر به ستيز برمي سر تقسيم با شده و ظاهرا بر
-طور نطفهه  براي تشريح دقيق مناسبات توزيعي و مطالعه قوانين آن ب،سادهگانگي دو

اين جا همكاري از روي  در. نداريم چيز ديگري نيازه شان ب اي و در ضرورت منطقي
 كه ،قدر قابل تصور است كه تركيب نيروها از طريق سركوب يك بخش  همانبرابري
هم ازاين رو  ده يا كارافزار صرف به خدمت اقتصادي مجبور وعنوان بره صورت ب دراين
  ...عنوان كارافزار و حياتش تامين خواهد شده تنها ب
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 محض و در طرف ديگر  و وضعيتي كه يك طرف آن هيچ بودنِبرابريميان وضعيت 
 مراحل مختلفي است كه هر يك از اين مراحل را ،آن قدر قدرتي محض قرار دارد

. رنگ و متنوع تاريخ جهان براي مدتي در اشغال خود داشته استهاي رنگا پديده
جا داشتن يك ديد عمومي از نهادهاي حق و باطل در تاريخ، پيش شرطي  دراين

  ".اساسي است
  و باالخره درخاتمه، تمام توزيع به يك

  . شود  تبديل مي"حق توزيع اقتصادي"
تواند   دست دو مرد معروفش ميدست در. يابد گاهي ميجا دورينگ باالخره تكيه دراين

ي ناشناسي  پس اين سه ستاره ستاره ولي هنوز در. قرن خويش را برجاي خود بنشاند
  . قرار دارد

ل يهرجا كه بخشي از جامعه انحصار وسا. اضافه كار را سرمايه كشف نكرده است"
 است به كه آزاد باشد يا نباشد، مجبور نظر از اينتوليد را در دست دارد، كارگر صرف

اضافي ضميمه كند تا  زمان كاري كه براي تامين زندگي خويش الزم دارد مقداري كار
ادوش گكا خواه اين مالك كالوس. ل توليد را ايجاد نمايديموجبات زندگي مالك وسا

آتروسك، بارون نرماندي، بوده در آمريكا و   وكراتئي آتني باشد، خواه ت نجيب زاده
  )249  سرمايه جلد اول ص-ماركس(".دار سرمايهدار مدرن يا  خواه زمين
 شكل مشترك يق اطالع يافت كه بنيادينِاين طر كه آقاي دورينگ از پس از اين

كه در درون تضادهاي طبقاتي عمل  جايي  تا آن-استثمار همه اشكال توليد تاكنوني
  بايبست تا پايهمي كاره  چيست، ديگر فقط بايد دو مردش را هم برآن ب-كند مي
ي  انديشه"آني نيز در تحقق اين او و.  حاضر و آماده شودوا  ل و نسب اقتصاد واقعيتاص

 كار پيش از زمان كاري كه براي تأمين ،كار بدون پاداش.  درنگ نكرد"سازسيستم
 كه نامش روبينسون ،جاست، آدم مايحتاج زندگي كارگر الزم است، نكته در همين



 اقتصاد سياسي ماركسروش 

 ٣١

كند ولي جمعه چرا بيش از  مجبور به بيگاري دادن مياست آدم دوم را كه جمعه باشد 
ين سوال نيز پاسخ ه اكند؟ ماركس بعضا ب آن چه براي معيشت خود نياز دارد جان مي

مسئله خيلي . ولي آن جواب براي اين دو مرد خيلي طول و تفصيل دارد. دهد مي
  . شود راحت حل مي

ن برده يا كارافزار مجبور به عنواه ب"كند او را   مي"سركوب"روبينسون جمعه را 
. كند  تامين مي"عنوان كارافزاره تنها ب"اش را  و زندگي"سازد خدمت اقتصادي مي

نشان  يك تير دو ي باي مدرن گو"برخورد خالق"ي اين  وسيلهه آقاي دورينگ ب
كند كه اشكال متعدد توزيع تا كنوني،  خود هموار نميه اوال كه اين رنج را ب. زند مي

 چون ،ها اصال ثمري نداردم ايشان اينعبز. شان را توضيح دهد ف و علل پيدايشاختال
كل  دوما. دراين مورد بعدا سخن خواهيم گفت. كال بر سركوب و قهر استوار است

يعني . كند ي اقتصاد به حوزه ي اخالقيات و حقوق منتقل مي تئوري توزيع را از حوزه
از . وبيش متغير ها و احساسات كم ي انگاشت هي واقعيات استوار مادي به حوزاز حوزه

خواهد  تي هرچه دلش ميحتواند برا رو وي نيازي به تحقيق و اثبات ندارد و مي اين
هاي كار نبايد از علل واقعي  اعالم كند و اين خواست را مطرح نمايد كه توزيع فرآورده

-ادالنه محسوب ميها بلكه بايد ناشي از آن چه كه نزد آقاي دورينگ اخالقي و عآن

شود، به  كه چه چيزي نزد آقاي دورينگ عادالنه محسوب مي ولي اين. شود باشد
تواند حقيقتي محض باشد چون  وجه نمي وجه غير قابل تغيير نيست، پس به هيچ هيچ

 آقاي دورينگ 1868 در سال "اصوال قابل تغيير نيستند"حقايق از نظر آقاي دورينگ 
  در كتاب 

   مدعي شد-هاي اجتماعي منه سرنوشت نوشت-
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تر شكل ست كه مالكيت را پيوسته دقيق اين هاي پيشرفته دري تمدنگرايش همه"
م ريختن  هجاست و نه در به اس و اساس آينده و تكامل مدرن نيز دراين بخشد و

   ."هاي مختلف فرمانرواييحقوق و عرصه
  تواند قبول كند  كه او نمي ديگر اين

به نوع ديگري از كار، هرگز بتواند با قوانين طبيعت آدمي و  وركه تبديل كارمزد"
   ."ي اجتماعي انطباق يابد وري پيكرهبندي طبيعي ضر تقسيم

 مالكيت خصوص و كارمزد و ضرورتي طبيعي بوده بنابراين عادالنه 1868پس در سال 
دالنه  و بنابراين ناعا"غارت"ي قهر است و  ها نتيجه هردوي آن1876است و در سال 

و  جوشين ه ااي كه بتوانيم بدانيم كه از نظر اين نابغه و ما به هيچ رو نمي. است
ي امري  مثابهه تازد چه چيزي احتماال چند سال بعد بجلو ميه رتالطم بپخروش 

 اين خواهد بود كه در رو بهترين كار اين و از. گر خواهد شد اخالقي و عادالنه جلوه
قوانين واقعي، عيني و اقتصادي تكيه كنيم و نه به تصورات ها به  بررسي توزيع ثروت

  .  آقاي دورينگ از حق و باطلِ اي، متغير و ذهنيلحظه
هاي كار، آن چنان كه امروزه هست، با ي توزيع فرآورده هرگاه ما براي دگرگوني شيوه

ي تضادهاي وحشتناكش مانند تضاد فقر وفور، گرسنگي و عيش و نوش هيچ  همه
ي توزيع ناعادالنه است و اين  داشتيم كه اين شيوه اين اعتقاد نمي ديگري جزتضمين 

مان بسيار اسفناك بود و  وقت وضع كه باالخره عدالت بايد روزي پيروز شود، آن
 قرون وسطايي نيز كه خواب امپراطوري نباطنيو. كشيديم بايست خيلي انتظار مي مي

در عنفوان تاريخ .  تضادهاي طبقاتي آگاه بودندبودن ناعادالنه ديدند بر هزار ساله را مي
نستر با صدايي بلند به تمام  مو را توماس جديد، در سيصد و پنجاه سال پيش نيز آن

ار طنين افكند و عهاي بورژوايي انگليس و فرانسه همين شدر انقالب. جهان اعالم كرد
 شعاري كه تا -اتي تضادها و تعارضات طبقءالغا و اگر امروز همان شعار. خاموش شد
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ها بار طنين  مليون-شد رو ميهاعتنايي طبقات كارگر و رنجبر روببي  با1830سال 
همان ترتيب و  هكند و آن هم ب انداخته و كشورها را يكي پس از ديگري تسخير مي

يابد، اگر اين شعار در  شدتي كه صنعت بزرگ در هر يك از اين كشورها تكامل مي
ي  عمر يك انسان به آن چنان قدرتي دست يافته كه با همهطول متوسط ه مدتي ب

اي نزديك  اش در آينده اند مقابله كرده و از پيروزي نيروهايي كه عليه آن متحد شده
اين رو كه صنعت بزرگ  وقت بايد پرسيد كه اين از چه روست؟ از ن است، آنئمطم

ست كه براي نخستين بار در وجود آورده اه اي را ب  ي پرولتاريا يعني طبقهيمدرن از سو
 اين يا آن سازمان طبقاتي و اين يا آن امتياز خاص، ءتواند نه خواست الغا تاريخ مي

و در موقعيتي قرار گرفته است . طور كلي مطرح نمايده  طبقات را بءبلكه خواست الغا
 و . را پيدا خواهد كردينيچ) 1(كه اگراين خواست را به تحقيق نرساند حال و روز كولي

وجود آورد ه اي ب عنوان طبقهه كه از سوي ديگر همين صنعت بزرگ بورژوازي را ب اين
ي  دوره ل زيست را در دست دارد ولي در هريي ابزار توليد و وسا است كه انحصار همه

شود كه ديگر داراي آن توان نيست كه بحراني و ورشكستگي متعاقب آن ثابت مي
اند كماكان تحت كنترل خود داشته   خارج شدهيد قدرتش نيروهاي مولد را كه از

شود، مانند لكوموتيوي  اش جامعه به فالكت كشيده مي اي كه تحت رهبري طبقه. باشد
. را بگشايد تر از آنست كه بتواند آن كه دريچه بخار آن چفت شده و آتشكارش ضعيف

ي  ي شيوه وسيلهه اي كه باين روست كه هم نيروهاي مولده اين از عبارت ديگره ب
 اند و هم سيستم توزيع ثروت منبعث از آن دروجود آمدهه داري بتوليد مدرن سرمايه

اي كه اگر  درجهه اند و آن هم ب ي توليد قرار گرفتهتضادي شديد با خود آن شيوه
ي توليد و توزيع انجام  ي مدرن نخواهد بود بايد يك دگرگوني در شيوه تماس جامعه

اطمينان به پيروزي سوسياليسم . بين ببرد ات طبقاتي را ازي تعارض گيرد كه كليه
ي كم و بيش روشن، راه خود را با ضرورتي براين واقعيت ملموس مادي كه در چهره
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استثمار باز مي كند، استوار شده است و نه بر   ناپذير در ضمير پرولترهاي تحتاجتناب
  . ي حق و ناحق نشين دربارهيا آن خانه تصورات اين

  .آنتي دورينگ برگرفته شده استكتاب ين متن از ا
  :يادداشت

  . كشيدند جاي حيوان كالسكه را ميه شد، كه ب  سابقا در چين به كساني اطالق مي- كولي-)1(
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  روش ماركس
  يزيئسو پل

   حيدر ماسالي
. خيرند يز و بيانگها، احتماال مالل  مانند ساير رشته،شناسي در اقتصاد مباحث روش

اين رو،  از.  همراه دارد را بهباوجود اين، حذف كامل مسئله، خطر اشتباهات جدي
ترين عناصر نحوه برخورد ماركس را با اقتصاد، به دراين فصل خواهيم كوشيد مهم

- خصوصا در مورد ماركس اهميت بيشهاين نكت. اختصاري هر چه ممكن، بيان كنيم

شناسي مربوط ز دستاويزهاي مهم و نومايه او دقيقا به روشتري دارد، چه كه بسياري ا
هاي معاصر، دراين مدعا آن قدر  ترين ماركسيست  يكي از پرنفوذ"لوكاچ". شوند مي

در مورد نظريه ماركس صرفا به روش ] 1[ييني آراست": گويد پيش رفته كه مي
  )1(".شود شناسي مربوط مي

   
   استفاده از انتزاع -1

شناسي شناسي اقتصادي ماركس ممكن است بسيار شبيه روش شدر ظاهر، رو
 - من روش انتزاعيوم او هوادار. وكالسيكش جلوه كندئپيشينيان كالسيك و آيندگان ن

رمايه در مقدمه س. استنتاجي بود كه صفت ويژه و پيشاني سفيد مكتب ريكاردو است
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. هاي شيمياييعرفخورد نه م سكپ به كار ميوه ميكرندر تحليل اشكال ":نويسد مي
اين هم گذشته وي به روشي معتقد بود و  از. "دو شود نيروي انتزاع بايد جانشين هر

خوانندش و   مي"تقريب تدريجي"پردازان معاصر روش بست كه نظريه آن را به كار مي
تر و حذف  به مفاهيم انضمامي ترعبارت است از حركتي قدم به قدم از مفاهيم انتزاعي

اي  فزايندهيده كننده در مراحل تدريجي تحقيق، تا نظريه بتواند قلمروهاي سا فرض
  . هاي واقعي را به حساب آورد و توضيح دهد از پديده

هاي شديدي بين او و نمايندگان سنت كالسيك و  وتاتر شويم تف ليكن چون باريك
، مسئله اصل انتزاع به خودي خود از ارائه دانش ناتوان است. وكالسيك خواهيم يافتئن

به عبارت ديگر، شخص بايد تصميم بگيرد كه چه را .  كاربست آنستيمشكل، نحوه
  . كنار بنهد و كدام را متنزع نكند

اي تحت تحقيق است؟ و دوم،   چه مسئله،اول. كندكم دو مسئله بروز مي جا دست اين
ديد خواهيم تر ها را بيابيم، بي اگر پاسخ اين پرسش. اند عناصر اساسي اين مسئله كدام

حال، كافي . هاي خود را به قالب بريزيم بخشي فرض توانست با معيار سادگي و رضايت
است همان سؤال اول را بررسي كنيم تا قانع شويم كه اقتصاددانان هميشه در مقصد 

توان مسائلي را كه برخي از اقتصاددانان پرآوازه عزم  مي. اند خود هم رأي نبوده
قوانيني "، )آدام اسميت (" ماهيت و علل ثروت ملل". د، ذكر كردان شان را كرده تحقيق

اعمال انسان در كسب و كار "، )ريكاردو ("دهند كه توزيع محصول زمين را نظم مي
، رفتار )داون پورت ("قيمت علل و قضاياي فرعي آن"، )مارشال ("معمول زندگي

هاي مختلف  تفادهلي محدود كه اسياي بين اهداف و وسا انسان به عنوان رابطه
اما محل ترديد است كه . آيد مسلما وجوه مشتركي به چشم مي). ونرابينس("دارند

 است  آناما محل ترديد. يدآ آن چه برمي. سان گرفت بتوان دوتاي اين تعاريف را يك
جمله چگونگي كاربرد حربه از  -شانتوان يافت كه مصالح دو محققي را نمي كه هيچ
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 -يكي ممكن است تفاوتي را كنار بنهد. كامال واحد تمشيت دهند را به نحوي -تجريد
اي كه تحت  ش است و باز هردو، از ديدگاه مسئلهاتبيين   كه ديگري در پي-منتزع كند

خصوص در ه  بايد اين نكته را بتدانش پژوه ماركسيس. بررسي دارند، محق باشند
صادي حركت جامعه عيان كردن قانون اقت" -ذهن داشته باشد كه مقصد ماركس

 حتي بعد از آن.  با مقاصد مكاتب فكري غير ماركسي كامال متفاوت است-)2 ("نوين
 محقق معلوم شد، باز، هيچ ضابطه عامي در كار نيست كه راه را نشانش يكه وظيفه

كند، در  اش خاطر نشان مي درستي بسيار در مقدمه فلسفه تاريخ كه با چنان. دهد
ه اين مهم است كه اساسي را مشخص كرد و در مقابل بپويش دريافت علمي، "

ليكن براي ممكن ساختن اين، بايد بدانيم اساسي . اصطالح غير اساسي برجسته نمود
اين است . پذير كردن تحليل آنمشخص كردن اساسي و امكان) 3("...كدام است

غير اساسي  اما از كجا بايد شروع كرد؟ چگونه بايد اساسي را از. وظيفه خاص انتزاع
تواند اين سؤاالت را طرح كند ليكن متأسفانه نمي شناسي مي تشخيص داد؟ روش

 "پويش دريافت علمي"توانست، اگر مي. اي به دست دهد هاي حاضر آماده تواند پاسخ
در عمل الزم است . تري از آن چه كه در عمل دارد، داشت مسير بسيار كوبيده

ت تدوين كرد، اين فرضيات را به كار گرفت و فرضياتي درباره آن چه كه اساسي اس
بنابراين اگر بخواهيم دستاوردهاي . هاي تجربه بازرسي كردنتايج را با محك داده

دانشمندان خاصي را بيابيم بايد بكوشيم فرضيات كليدي او را بشناسيم و اگر ممكن 
ر روشن پ. دهد ن را چگونه تعميم مي آملزوماتها را از كجا آورده و است ببينيم آن

ليكن در مورد ماركس، آن قدر در باره تكامل فكري . است كه اين هميشه ساده نيست
  . دانيم كه دست به چنين تالشي بزنيماو مي

هنگام تحصيل در دانشگاه، وي برفلسفه و علم حقوق دقيق شد و قصد داشت به 
ر آن هنگام حتي  هر چند كه د-اش"افراطي"هاي  آموزش. اي آكادميك بپردازد حرفه
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 1842در . دست آورده اي در تدريس ب  مانع از آن شد كه كرسي-نبود سوسياليست هم
دراين منصب براي نخستين بار . سايتونگ را پذيرفت سر دبيري روزنامه نوبنياد راينيشه

 اجتماعي نو خصوصا افكار سوسياليستي و يچنين با آرا با مسائل واقعي اجتماعي و هم
گرفت   به مقدار زيادي از فرانسه نشأت مي1840 و 1830هاي  ه در دههكمونيستي، ك
اي با روزنامه اكسبورگر سايتونگ از يافتن اين كه در باره در مجادله. تماس يافت

جا تصميم گرفت كه در اولين   آشفته شد و از آندسوسياليسم عقيده روشني ندار
ارزشش را دارد، دست  شده بوداين موضوع، كه معتقد  اي عميق در هعفرصت به مطال

 امور ء به دستور اوليا"راينيشه"بعد از چند ماه . اين فرصت چندان دور نبود. زند
درنگ در مطالعه سوسياليسم و توقيف شد و ماركس خود را فارغ و آزاد يافت و بي

در طول همان چند . ور شد كمونيسم، تاريخ فرانسه، اقتصاد سياسي انگلستان غوطه
اش بريد و به ، كه اغلب در پاريس و بروكسل سپري شد، از گذشته فلسفيسال بعد

سخن . يافت كه از آن، آثار اقتصادي بعدي خود را به نگارش درآورد ديد بالغي دست
كه تصميم بگيرد مطالعه اقتصاد را  ها پيش از آننحوه برخورد او با اقتصاد، مدت. كوتاه

  . عين يافته بودپرواي نخستين خود كند شكل گرفته و ت
اش در ر مقدمه به حق مشهور نقد اقتصاد سياسي گفتاري از او درباره تكامل فكريد

اين ه چند كه بسياري از خوانندگان ب هر. ها بحراني در دست داريمطي اين سال
تاكيد بر عبارت از خود (مقدمه آشنايند، تكرار قسمتي از آن شايد خالي از فايده نباشد

  :نويسد ياو م). من است
شد كه روابط حقوقي و هم چنين اشكال دولت را نه  برمطالعاتم مرا به اين نتيجه راه"

توان به صرف خودشان دريافت و نه با به اصطالح پيشرفت عمومي ذهن بشر  مي
توضيح داد، بلكه اينان در شرايط مادي زندگي ريشه دارند كه به وسيله هگل، به 

 خالصه شده است،  "جامعه مدني"ن هيجده، تحت نام س و فرانسه قريپيروي از انگل
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مطالعه اين را كه در پاريس . تشريح آن جامعه مدني را بايد در اقتصاد سياسي جست
اي را كه بدان رسيدم و چون  نتيجه كلي... شروع كرده بودم در بروكسل ادامه دادم

: ن خالصه كردتوان به كوتاهي چنيدريافتمش ديگر چراغ راهنماي مطالعاتم شد مي
شود كه مستقل از  دهد وارد روابط معيني مياي كه انجام مي انسان در توليد اجتماعي

شان  اراده اويند، اين روابط توليدي با مرحله معيني از تكامل نيروهاي مادي توليدي
 -دهدو مجموع اين روابط توليد ساخت اقتصادي جامعه را تشكيل مي متناظرند

روند و اشكال معيني از   بر آن روبناهاي حقوقي و سياسي باال مياي كه شالوده واقعي
 توليد در زندگي مادي، سرشت كلي يشيوه. گردندها مربوط ميشعور اجتماعي به آن

اين شعور انسان . كندهاي اجتماعي، سياسي و معنوي زندگي را تعيين مي پويش
ماعي او، تعيين كننده كند بلكه، برعكس، وجود اجت نيست كه وجودش را تعيين مي

-نيروهاي مادي توليد در جامعه، در مرحله خاصي از تكامل. شعور اجتماعيش است

 - به عبارتي كه صرفا بيان حقوقي همان قضيه است-شان، با روابط توليدي موجود، يا
اين روابط، . افتند  درتعارض مي،اند اي كه قبال در چارچوب عمل كرده با روابط مالكانه

گاه زمان انقالب  آن. شوند هايشان بدل مي ب تكامل نيروهاي توليد به زنجيراز قوال
وسعت با سرعتي كم  با تغيير شالوده اقتصادي، تمامي روبناي پر. رسد اجتماعي فرا مي

  . "شود  دگرگون مي،يا بيش
شود كه پرواي نخستين ماركس، به طور كلي و باالخص پويش  شكار ميآجا  از اين

 در وهله اول -شناسي جامعه  كالبد"اقتصاد سياسي"اهميت . ي بوده استتغيير اجتماع
اين رشته  جاست كه محرك تغيير اجتماعي را در نه به خاطر خودش است بلكه از آن

. اين نكته بايد تأكيد ورزيد، چرا كه به مفاهيم اقتصادي تلخيص كند بر. بايد جست
تصادي و غير اقتصادي را در كليت كوشيد رابطه حقيقي و متقابل عوامل اق بلكه مي

  . وجود اجتماعي باز بنماياند
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گيري كه كليد تغيير اجتماعي را بايد در حركت شيوه توليد جست،  بعد از اين نتيجه
 از نقطه نظر قوانين حاكم بر تغييرات ،وي به مطالعه پيگير و جامع اقتصادي سياسي

 مقصد "تصادي حركت جامعه نوآشكار كردن قانون اق"اينك .  دست زد،شيوه توليد
  . تر بازمانده عمر خود را صرف آن كردشد كه بيش علمي او

توان وجوه اساسي مسئله را تشخيص داد؟ وي آن حال، با فرض اين هدف، چگونه مي
پويش تكامل از طريق تعارض نيروهاي مخالف يا متضاد  عناصر فكري هگل را كه بر

هاي دقيق  رسيد اينان از محك بررسي  به نظر ميچه كار. كرد، اختيار نمودتكيه مي
ليكن برخالف هگل ريشه تعارضات تعيين . اندفعليت تكامل تاريخي سر بلند درآمده
 تعارض ،ه قول خودشبگرفت، يعني آنان را،  كننده تاريخي را در شيوه توليد پي

نين آغاز اي، چ بعد از يادداشتي مقدمه) 1847 ("كمونيست مانيفست". طبقاتي شناخت
اند، تاريخ مبارزات طبقاتي  تهداشتاريخ تمام جوامعي كه تا كنون وجود ": شود مي

داري و نيز اشكال متقدم جامعه، در  نيروهاي اقتصادي دست در كار در سرمايه".است
هايي  آيد كه روابط اساسي اقتصادي آن مي جا بر از اين. يابند تعارضات طبقاتي جلوه مي

ها عناصر اين. يابند اين شكل بروز مي اند و به عارضات طبقاتيهستند كه پايه ت
  . اي هستند كه بايد به مدد انتزاع، مجزا گردند و تحليل شوند اساسي

اقتصاددانان . كاري متفاوت رهنمون شود  يينآتواند به  ليكن حتي اين فرضيه نيز مي
 به اعتباري - داشتندهاي اقتصادي تعارض طبقاتي عالقه فراوان كالسيك نيز به ريشه

 ليكن خصومت -كرد  دقيقا همين را افاده مي"توزيع محصول زمين"ريكاردو از 
 به خود جلب كرده بود - هم فكري و هم عاطفي-تر توجه آنان رااي كه بيش اجتماعي

نتيجه اينان تأكيد بسيار، و گاه  در. داران بودداران صنعتي و زمين تعارض سرمايه
در واقع ريكاردو . شود، داشتند و درآمدي كه از مالكيتش حاصل ميزمين  اساسي، بر

 دانش درستي در مورد اجاره بها، فهم تأثير پيشرفت ثروت بر"گفت بدون داشتن  مي
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 ...طبقات مختلف جامعه بندي بربخش اثر ماليات  يا رديابي رضايتسود و دستمزد،
بها را  زمين و اجاره صلي برماركس عذر گرايش به نهادن تاكيد ا) 4(".ناممكن است

تر از اين به نظر چيز طبيعي هيچ":نويسد او مي. دريافت ليكن آن را نادرست شمرد
بع ن م-بها آغاز كنيم، با مالكيت ارضي، چه كه وابسته زمين است رسد كه با اجاره نمي

 تمامي توليد و تمامي وجود، و با كشاورزي، يعني نخستين شكل توليد در تمام جوامع
تر از اين  چيز اشتباه هيچ و"افزايد  درنگ مي هذا بي مع) 5(".كم و بيش استقرار يافته

در . كار بعدي اوست يين آ دليل او در اختيار چنين بينشي مفتاح ".تواند باشدنمي
  دار،  جامعه سرمايه

شود و يكسره در سيطره سرمايه  اي از صنعت مي كشاورزي بيش از پيش صرفا شعبه"
چنين پايان   بايد نقطه آغاز و هم،سرمايه قدرت مطلقه جامعه بورژوا است... افتد مي

  . باشد و پيش از مالكيت زمين تفصيل شود
بنابراين غير عملي و نادرست خواهد بود كه مقوالت اقتصادي را در ترتيبي كه عوامل 

اي كه  طهها با راببلكه ترتيب تسلسل آن. اند قرار دهيم مشخص كننده سير تاريخ بوده
شود، و اين مخالف كامل   بورژوايي دارند، معين ميجديدديگر در جامعه نسبت به يك

آن چه ما . رسيد شان به نظر ميچيزي است كه نظم طبيعي يا ترتيب تكامل تاريخ
خواهانش هستيم محلي نيست كه روابط اقتصادي در توالي تاريخي اشكال مختلف 

 جوياي پيوند ارگانيگ آنان در حوزه جامعه بورژوايي نو مابلكه .... اندجامعه اشغال كرده
  )6(".هستيم

سرمايه قدرت مطلقه جامعه : عبارت به ويژه مهم است جمله مشخص شده در
گونه كه براي اقتصاددانان كالسيك   همان-تعبير اين جمله از نظر وي. بورژوازي است

بطه اقتصادي نخستين رابطه  آن بود كه را-توانست داشته باشد نيز چنين معنايي مي
رابطه كار ":اين را درجايي ديگر بيان داشتهكه  چنان. دار و كارگر استبين سرمايه
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حتي پيش از آن كه ) 7(".كندامي سرشت شيوه توليد را تعيين ميمزدي و سرمايه، تم
 ابراز داشته "مانيفست" را آغاز كند همين نظر را در "سرمايه" و "نقد"كاوش براي 

شود، به  اردوي بزرگ دشمن مجزا مي طور كلي، پيش از پيش به دوه جامعه، ب"، بود
 اين رابطه بايد كانون تحقيق را ". بورژوازي و پرولتاريا-ند اطبقه كه روياروي هم دو

ترين   به ناب،ش كنديتشكيل دهد، نيروي انتزاعي بايد به خدمت گرفته شود تا مجزا
ها را، فارغ از اختالالت نامربوط، درموردش  حليلترين ت اش كند و دقيق شكل تلخيص

  . پذير سازد امكان
. قدم مشخص باشد كم متضمن دو ين كاري نياز دارد كه دستآي هپذيرش اين موضع ب

 مگر رابطه بين سرمايه و كار، موقتا ناديده مفروض ،نخست، تمام مناسبات اجتماعي
  . دوباره به ميان آيد تنها در مراحل بعدي تحليل، ،شود، تا وقتي ديگر

ترين شكل يا اشكال تلخيص و تبديل  كار و سرمايه خود بايد به پراهميت دوم، رابطه
ترين اشكال  اي كمي نيست، مفهومش آن نيست كه رايج جا مسئله مسئله در اين. شود

هاي ساختي  ها و ويژگي اهميت، دراين زمينه، به گرايش. اين رابطه بايد برگزيده شود
 -  اشكالي از رابطه كار،ر معلوم استكه پ  چنان،ماركس. شود ه مربوط ميكل جامع

ترين رابطه  آورند به عنوان پراهميت بر مي سرمايه را كه در حوزه توليد صنعتي سر
هاي مشخص  داران و هم كارگران به نمونه هم سرمايه. دار جديد برگزيد جامعه سرمايه

هاي نامربوط به رابطه تحت آزمايش از  گيشوند كه كليه ويژ خصلت نمايي تلخيص مي
با افراد تنها تا آن جا كار ":نويسد  مي"سرمايه"در مقدمه . ها حذف شده استآن

ايم كه تشخص مقوالت اقتصادي، تجسم منافع طبقاتي و روابط طبقاتي خاصي داشته
   ".باشند

. اي است ادلهاي مب  سرمايه چيست؟ اين رابطه، درشكل، رابطه-ماهيت اين رابطه كار
گيرد لوازم دار مي از سرمايه  خرد و كارگر با پولي كهكار مي  دار از كارگر قدرتسرمايه
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اي، به روشني مورد  اي مبادله اين رابطه، به عنوان رابطه. كندزندگي را كسب مي
. گونه روابط كه شكل و ساخت مشتركي دارند اين خاصي است از گروهي بسيار از

هاي عام مبادله   سرمايه بايد از تحليل پديده- است كه مطالعه رابطه كاربنابراين روشن
  . آغاز شود

 "سرمايه"بخش اول جلد يكم. رسيم سياسي مي  غاز اقتصادآبدين ترتيب عمال به نقطه 
.  عنوان دارد"كاالها" ،كند را خالصه مي"نقد اقتصاد سياسي"كه كتاب قبلي وي 

طور متعارف قصد از آن مبادله باشد نه استفاده ه آن چيزي است كه ب كاالها هر
ارزش (اي و رويه كمي آن مستقيم، بنابراين تحليل كاالها متضمن تحليل رابطه مبادله

كه بعد  چنان. باشداين گذشته حاوي تحليلي از پول نيز مي است، و از) اي مبادله
 در مورد كاالها خواهيم ديد بسياري از دستاوردهاي جالب توجه ماركس از بررسي او

  . شود ناشي مي
ريزد به تكليف عمده  مي  پي ماركس، پس از آن كه با تحليل كاالها، بنياد ضرور را

تقريبا تمامي بازمانده جلد اول سرمايه به رابطه كار سرمايه در . پردازدخويش مي
 جلد اول در ،به بيان ديگر. اش اختصاص يافته است"پيراسته" شده و "مجزا"اشكال 

  . يابد شود و ادامه مي سطح بااليي از انتزاع آغاز مي
آورد و آن اين كه، نتايج حاصل در جلد  قبول اين واقعيت نتيجه مهم ديگري به بار مي

يكم خصلتي موقتي دارند و دربسياري از موارد، و نه الزاما در همه اوقات، در مراحل 
آيند، كم يا بيش   به حساب ميتري از واقعيتتر انتزاع، يعني وقتي وجوه بيشپايين

 ها و قوانيني را كه در شود گرايش پس معلوم مي] 2.[شوند دچار تعديالتي گسترده مي
. هاي مستقيمي درباره آينده گرفت بينياند نبايد به معناي پيشجلد يكم مطرح شده

ان اند و نيز به ميز اعتبار اينان وابسته است به سطح انتزاعي كه درآن استنتاج شده
فهم اين واقعيت مي . تر تحليل خواهند يافت جرح و تعديلي كه در مراحل مشخص
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توان از قانون  به عنوان مثال مي. هوده را مانع شود توانست بسياري از مناظرات بي
قانون عمومي و مطلق "معروف فقر فزاينده پرولتاريا ياد كرد كه وي آن را 

مخالفان ماركسيسم هميشه كذب اين . واندخ مي) 8("داري سرمايه] 3[اندوزي  سرمايه
. اند داري را فهميده آن، نادرستي تحليل ماركس از سرمايه اند و از قانون را كشف كرده

برخي از پيروان نظريه علمي، از سوي ديگر به همان اندازه در انديشه اثبات صحت اين 
حرارت بسيار توليد اي در گرفته كه  اند و ناچار نيم قرن است كه مناظره قانون بوده

. هردو طرف در كج فهمي روش وي مقصرند. ده استوكرده و چيزي بر روشنايي نيافز
 كه در "مطلق"انتزاع مشتق شده است و واژه  قانون مورد بحث در سطح بااليي از

بيني  رو پيش  به كار رفته است و به هيچ"مجرد"وصفش آمده در معني هگلي 
  وي با،اين گذشته، دراين مورد خاص از. دهد ميمشخصي درباره آينده به دست ن

گويد، كه مشكل بتوان اين كج فهمي را بخشودني  قدر روشن سخن مي زباني آن
 ديگر قوانين، اين قانون در  مانند تمام"افزايد،  درنگ مي بعد از اقامه قانون بي. دانست
در مجال ما شان اكنون  لشود كه تحلي كردش با بسياري از شرايط تعديل مي عمل

. اين در عدم تعبير اين قانوني عيني داد تر از  ناممكن است كه هشداري روشن".نيست
شناسي، اين كج فهمي و نظاير بسيار آن را مانع توجهي شايسته به مسائل روش

  . شد مي
مان همين  براي منظور كنوني.  را بحث كنيم"سرمايه"نيازي نداريم كه تمامي طرح

 غرض از جلد دوم و سوم به حساب آوردن عواملي بود كه در جلد اشاره كافي است كه
يكم، آگاهانه، حذف شده بودند، يا به عبارت ديگر آوردن تدريجي تحليل به سطوح 

كند، جلد دو و سه مان ناسازگار جلوه ميدرعين حال، و اين با حرف. تر انتزاع بود پايين
حالت ناتمام  ند، دليل اين، درتري داركم) فعلي(نسبت به جلد يك مواد واقعي 

هاي ماركس، به  نوشته از روي دست،انگلس در تأليف جلد دوم و سوم. هاست آن
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) 9(".تر ترتيبي اندك داشتند و پرداختي اندك"مطالب توضيحي فراواني برخورد كه 
توانست  ليكن، برعكس، جلد يكم را ماركس خود آماده چاپ كرده بود و البته مي

كه از مقام يك   واقعي خود را چنان وحدت بخشد كه انگلس جز آنمطالب نظري و
فراتر نهد، احتماال قادر به انجام آن نبود، و اين كاري بود كه انگلس  ويراستار بسيار پا

  . عاقالنه مردودش شمرد
گيري ماركس از انتزاع به طور كلي بحث كرديم و قصد نداريم در اين  درباره بهره

جاست اشاره كنيم كه بسياري از انتقاداتي ه ليكن ب. ص وارد شويم موارد خاهمرحله، ب
پايه انكار برخي از  شود، آگاهانه يا نا آگاهانه، بر شناسي وي متوجه مي اقتصاد كه بر

اين بحث به ما ميزاني براي قضاوت اعتبار . كند ها كار ميست كه او با آن هاييرضف
هاي ساده مورد فرض  سؤال زير را بايد درهبهمواره . دهد اين انتقادات به دست مي

  :اند مطرح كردكه موجب انتقاد شده) انتزاعاتي(اي  كننده
  اند؟ آيا با توجه كامل به مسئله تحت تحقيق شكل يافته) 1 (
  كنند؟  آيا عناصر غير اصلي مسئله را حذف مي) 2( 
 مثبتي بيابند، حذف عناصر اساسي نپرداخته اند؟ اگر هر سه سؤال پاسخ يا بهآ) 3(

 واين اصل در سنجش ربط . يم كه اصل تجريد درست، رعايت شده استيتوانيم بگومي
  .اعتبار بسياري از انتقاداني كه از ماركسيسم شده، باور بزرگي است

  
   
   خصلت تاريخي انديشه ماركس -2

ترديد درست   اين سخن بي."ذات خود، تاريخي است   در كنهروش ماركس": لوكاچ
  ]4.[تواند باشد بخش نميكيد ننهد رضايتااين ت بحثي در مسئله كه بر  و هراست
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تر از  و كم، واقعيت اجتماعي از نظر ماركس، چندان مجموعه خاصي از روابط نيست
اي خاص  شود، بلكه پويش تغيير ذاتي مجموعه اي از چيزها هم شمرده نمي آن، آميخته

اجتماعي همانا پويشي تاريخي است، پويشي به عبارت ديگر، واقعيت . از روابط است
هاي اجتماعي، مانند افراد،  نظم] 5.[گاهيشناسد و نه توقف كه در اصل نه فرجامي مي

هاي جاي قالبه ب"شوند كه  گذارند و زماني هم از صحنه خارج مي به دور حيات پا مي
ل اجتماعي،  ليكن پويش تحو".شان بدل شوندهاي  به زنجير،تكامل نيروهاي توليدي

اي كه صرفا مكانيكي نيست بلكه محصول عمل انسان است، اما عملي كه با نوع جامعه
اما نه . سازد انسان تاريخ را مي".طور معيني محدود شده استه درآن ريشه دارد، ب

سازد بلكه  تاريخ را در اوضاعي كه خود انتخاب كرده مي هرگونه كه دلش بخواهد، او
 جامعه هم در ".ا از گذشته منتقل شده، داده شده و يافته آمدهدر اوضاعي كه مستقيم

  . پذيرد تغيير مي] معين[تغيير است و هم، در حدودي 
شود كه همواره   از اين ديد، به نحوه برخوردي با علم اجتماع منجر ميدفاع در پيگيري

به . ت و اين تنها رويه ديگري از همان چيز اس-خصلت تاريخي دارد، و از اين گذشته
. شود ، منجر ميكنوني يجمله جامعهاز نحوه برخوردي انتقادي با همه اشكال جامعه، 

يكي از اوصاف ويژه فكر غير ماركسي آن است . اهميت اين نكته گزاف نيست تاكيد بر
هاي پيشين را دريابد، حال آنكه همين قوه تميز، تواند خصلت گذرايي همه نظمكه مي

ترديد،  اين، بي. شود آيد، عقيم مي داري به ميان مي م سرمايهوقتي كه مسئله خود نظا
طور كه خواهيم ديد به  آيد، اما همان اي در مورد همه اعصار تاريخي راست مي اندازه تا

براي يك : گويد كه ماركس مي چنان] 6.[اي دارد داليلي خاص درباره عصر ما صدق ويژه
 گفته ".ت اما ديگر موجود نيستتاريخ وجود داشته اس"نماي جديد متفكر خصلت

  : لوكاچ دراين باره بسيار رساست
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شود كه  اش ظاهر مي ترين وجه روشنه اين خصلت غير عملي فكر بورژوايي، زماني ب"
ناتواني كامل متفكران و ... اي تاريخي مالحظه كنيم مثابه مسئلهه مسئله حال را ب

هان به عنوان تاريخ جهان، بايد دانان بورژوا از درك حوادث كنوني تاريخي ج تاريخ
  ) 13.(خاطره تأسف آور همه صاحب شعور بعد از جنگ جهاني و انقالب جهاني باشد

خواند بلكه   به بعد اتفاق افتاده نه تنها ما را به تغيير اين حكم نمي1922چه از سال  آن
 تاريخ ها همواره رويدادهاي معاصر را بر زمينه از سوي ديگر، ماركسيست. گواه آنست

 بلكه ،آشكار است كه اين تفاوت به دليل هوش و ذكاوت نيست. اند جهاني تاويل كرده
  . ناشي از روش و نحوه برخورد است

. گيرند كه منظومه شمسي را طور مسلم و بديهي ميداري را همان اكثر مردم، سرمايه
صويري را پذيرند، همان ت داري، كه اين روزها اغلب آن را مي زوال محتمل سرمايه

انگيزد كه سرد شدن محتمل خورشيد، يعني اين كه ربط و دخلش به حوادث  برمي
تواند آن چه را كه درچارچوب اين نظام  اين ديدگاه، شخص مي از. شود معاصر انكار مي

تواند  دهد نه مي چه را كه براين نظام روي مي دهد بفهمد و مالحظه كند، اما آن رخ مي
واقعيت اخير اغلب اوقات به شكل اين انكار ساده . ارزيابي كندتواند  بفهمد و نه مي

اين وجود، بزرگ ه ب. معناست كند كه گفتگو درباره نظام اجتماعي بيتظاهر مي
نتيجه آن كه از نظر ذهن . شوند تاريخي، عموما به كل نظام اجتماعي مربوط مي

 عوارضي كه اين امر گيرند، باتمام خود ميه آميز بخصلت نماي جديد، خصلتي فاجعه
  . زدگي عاطفي و آشفتگي فكري، به همراه دارد از طريق بهت

يعني گذرايي (داري  ها، از سوي ديگر، خصلت خاص تاريخي سرمايه براي ماركسيست
تواند، به  به يمن اين واقعيت است كه يك ماركسيست مي. ستاقضيه مهمي ) آن

اين گذشته چون عمل انسان در  از. مثابه يك كل، بازرسي كنده را ب عبارتي، آن
 ثر است نگرشي انتقاديوول و مئگذارد و يا خواهد گذشت مس نظام مي تغييراتي كه بر
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كه به عنوان مثال   چنان-نه تنها عقال ممكن است، بلكه اخالقا نيز پر اهميت است
 و آخرينش، كه -نگرشي انتقادي به منظومه شمسي واجد چنين اهميتي نيست

  .     كه، از نظر عمل مهم است ست آنكمترينش ني
  .داري برگرفته شده استاين فصل از كتاب نظريه تكامل سرمايه
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   :زير نويس 

پس . ييني پيروي كردنآني اهل سنت بودن و از شعبه اصلي يع) رتدوكسا(ييني آراست] 1[
درست "كس را به وارتد. رساند ن ميييآسب خود را مستقيما به منشأ اولي ن  اصل و"يينيآ راست"
ندارد، بهتر است يين كاري آچه رفت چون اين كلمه با حفانيت  اند با توجه به آن  نيز برگردانده"يينآ

  م . برگردانيم"يينآراست "آن را به 
به اثر دوم . خوبي نشان دادهه گروسمن در مقدمه كتاب خويش ب اين وجه روش ماركس را هنريك] 2[

  .  كتابنامه آخر كتاب حاضر مراجعه كنيدگروسمن در
. يل بحث خواهد شدص آمده و در صفحات بعد به تفaccumulationاندوزي در برابر  سرمايه] 3[

  . مترجم. 93و  92خصوصا نگاه كنيد به صفحات 
 يكي از بهترين آثاري كه به انگليسي درباره اين وجه تفكر ماركس و در واقع درباره تمامي مسايلي] 4[

به كتابنامه آخر كتاب ( است  Karl Korschاند وجود دارد كتاب آقاي  كه دراين فصل بررسي شده
  .) حاضر مراجعه كنيد

از تالشي روابط ] حركت مداومي[ حركت مداومي از رشد، در نيروهاي توليدي وجود دارد، "] 5[
 نقل ".ذيرن انتزاع حركت استتنها چيز تغيير ناپ. بندي در افكار از شكل] حركت مداومي[اجتماعي، و 

   "فقر فلسفه"از 
  . 54 تا 47نگاه كنيد به صفحات ] 6[
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  روش اقتصادي ماركس
  رونالد ميك

  سوداگر. ر. م
هاي اقتصادي بعدي ماركس بود، و به مقياس  مفهوم مادي تاريخ سرآغاز پژوهش

 اما اشتباه خواهد بود كه تصور ،ساخت زيادي روش اقتصادي منتخب او را معلوم مي
ه تلقي شد مثابه نوعي طرح ثابت و از قبل تعيينه كنيم ماركس مفهوم مادي تاريخ را ب

. هاي اقتصادي خواه ناخواه بايد با آن منطبق گردند كرده، طرحي كه واقعيت مي
بايستي با  كرد كه مي اي تلقي مي  فرضيهيمثابهه ماركس مفهوم مادي تاريخ را ب

تر   برجسته-و آثار گوناگون اقتصادي او. هاي اقتصادي آزمايش گردد كاربرد بر واقعيت
هايي   گاميمثابهه توان با اطمينان به  را شايد ب-سي و سرمايهاز همه انتقاد اقتصاد سيا

لنين اين مطلب را بخوبي . در پيمودن اين فرآيند آزمايشي سخت و دراز به شمار آورد
  گويد كه ماركس، بيان كرده و مي

) واقعي( چهل براي مطالعه مواد مستند يهاي دهه پس از بيان اين فرضيه در سال"
را ) يعني نظام توليد كااليي(هاي اقتصادي جامعه بندي يكي از صورتاو . اقدام نمود
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ها را مورد  سال آن25كه حدود (ها   بزرگي از يافتهيانتخاب نمود، و براساس توده
ها ها و تكامل آنبندي از قوانين حاكم بر عمل اين صورت) مطالعه قرار داده بود

تحليل دقيقا به روابط توليدي بين اين . دهد ها را به دست مي ترين تحليل مفصل
ز روابط توليدي براي جكه به عاملي اعضاي جامعه محدود شده، ماركس بدون اين

دهد كه چگونه سازمان كااليي توليد اجتماعي  تبيين موضوع توسل جويد نشان مي
در درون (شود، و طبقات متضاد  داري بدل مي يابد، چگونه به اقتصاد سرمايه تكامل مي

وري آآيد، چگونه بار بورژوازي و پرولتاريا به وجود مي) اي مناسبات توليدي حاضرمرزه
كند كه با  سازد، و چگونه بدين وسيله عنصري را خلق مي كار اجتماعي را افزون مي

نيست، ... گيرد ناپذير قرار مي داري در تضاد آشتي اساس موجوديت خود سازمان سرمايه
  ".ت شده استبلكه يك قضيه از نظر علمي ثاب

ممكن است با قسمت آخر داوري لنين در پايان قطعه موافقت داشت يا نداشت، اما 
هاي اقتصادي ماركس اساساً  توان ترديد كرد كه توضيح او از خصوصيت پژوهش نمي

  .صحيح است
هاي  ها واقعيتكردند كه سرچشمه مادي اصلي آن ماركس و انگلس بارها تأكيد مي

  :ها در ايدئولوژي آلماني نوشتندآن.  و تكامل آن استمشخص زندگي اجتماعي
ما از انسان واقعي موجود شروع كرديم، و براساس فرآيند زندگي واقعي تحول "

اين روش برداشت ... اش را نشان داديم هاي ايدئولوژيك و انعكاس فرآيند زندگي بازتاب
كند و براي يك  اين روش از مفروضات واقعي شروع مي. از مفروضات به دور نيست

هايي در تنهايي  ها هستند، نه انسانمفروضات آن انسان. شود ها جدا نميلحظه از آن
هايي در فرآيند واقعي تكامل در شرايط معين،  رويايي و يا تعريف انتزاعي، بلكه انسان

  ".پذير است فرآيندي كه از لحاظ تجربي ادراك
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نظر ماركس و  كه طبق(داشت انگارگراها اين برداشتي است كه نه تنها به روشني با بر
مغايرت ) "فعاليت وهمي موضوعات وهمي"ها عبارت است از انگلس تاريخ براي آن

اي  مجموعه"شان عبارت از كه تاريخ براي(گرايان  چنين با برداشت تجربهدارد، بلكه هم
ت عام معيني انسان بايد لزوما با تجريدا. نيز مغايرت دارد)  است"هاي مرده از واقعيت

از مشاهده تكامل تاريخي انسان به دست "شروع كند، اما اين تجريدات هميشه بايد 
ها فقط آن"ياد داشت كه ه ويژه بايد به ب. ها نبايد انتظار زيادي داشتو از آن. "آيد
هاي جداگانه  بندي توانند به تسهيل در تنظيم مواد تاريخي كمك كنند، توالي طبقه مي

 نسخه و طرحي براي بيان پر مغز ،وجه مانند فلسفه يچ هاما به.  كنندآن را تعيين
  ".هاي تاريخ ندارند دوره

دهند كه  اي را تشكيل مي  فرضيه- قضاياي اصلي مفهوم مادي تاريخ-اين تجريدات عام
با در نظر گرفتن اين هدف اساسي، . ماركس در زمينه اقتصاد اقدام به آزمايش آن كرد

ترين و  كه ماركس در برابر خود قرار داد تعريف و تحقيق درباره سادهاي  اولين وظيفه
كه به عواملي سواي روابط بدون اين"هاي اقتصادي مربوطه بود  ترين مقوله ابتدايي

پس از انجام اين كار، بايد به تدريج از ساده . "توليدي در تبيين موضوع متوسل شود
البته در هر . ا مجرد مجزا بنا كردبه پيچيده حركت كرد، و كل مشخص را از اجز

شان مورد  ها در وابستگي متقابل و در فرآيند تكاملي اي از تحليل، بايد مقوله مرحله
  .ها محك زده شود مالحظه قرار گرفته، و نتايج با واقعيت

رسد روش ماركس با روش هر   به نظر نمي ام، گونه كه من تاكنون توضيح داده بدان
ها تفاوت فاحشي داشته  ماعي ديگر در رسيدن به، و آزمون فرضيهول اجتئدانشمند مس

  .باشد
انگلس . كند كند، و بسيار هم فرق مي شناسي ماركس مطلب فرق مي اما در مورد روش
اجراي روشي كه پايه انتقاد اقتصاد سياسي ماركس "گويد  رود كه مي تا جايي پيش مي
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بيني  تر از خود جهان، كم)ميك.  ر-و به طريق اولي سرمايه را (دهد  را تشكيل مي
اي كه  شناختي گسترده  در چهارچوب برداشت روش".مادي اصلي داراي اهميت نيست
 ناميد " تاريخي-روش منطقي"چه را كه ممكن است در باال عنوان شد، ماركس آن

ترين ثمرات مطالعات هگلي او ترين و مهم كند، روشي كه از جالب توجه انتخاب مي
كند، تاكنون   مي1859ز تعريفي كه انگلس از اين روش هنگام مرور انتقاد در ا. بود

طور تام و تمام بدون توجيه نقل ه توان آن را تقريبا ب تعريف بهتري نشده است، و مي
توانست از منطق هگلي هسته آن را كه  ماركس تنها كسي بود و هست كه مي": كرد

ستخراج كرده، و روش ديالكتيكي آزاد شده شامل كشف واقعي هگل در اين قلمرو بود ا
آليستي را در شكل ساده بنا سازد، شكلي كه در آن ديالكيتك به تنها  از پوسته ايده

  ."گردد شكل حقيقي تكامل انديشه بدل مي
تاريخي و : توان به دو گونه انجام داد انتقاد از اقتصاد را حتي طبق روش حاصله مي"

ترين به  طوركلي، از سادهه بازتاب ادبي آن، تكامل بچون در تاريخ مانند . منطقي
گيرد، تكامل تاريخي ادبيات اقتصاد سياسي يك خط  ترين روابط صورت مي پيچيده

هاي  تواند با آن پيوند يافته و مقوله دهد كه انتقادات مي اي به دست مي كنندهراهنمايي
اين شكل آشكارا از . طوركلي به همان توالي تكامل منطقي ظاهر شونده اقتصادي ب

سان اين  تري است، چون در واقع بديننظر روشن بودن مطلب داراي مزيت بيش
شود، اما در واقعيت امر ممكن است بدين وسيله مردم تكامل بالفعل است كه دنبال مي

حركت تاريخ معموال به صورت جهشي و انكساري است، و آن را بايد در . پسندتر گردد
ترين  معني كه حتي نه فقط بايد كم اهميت اه دنبال كرد، بدينهمه جا از همان ر

هاي زيادي كه در رشته تفكر به  مدارك را با هم تركيب كرد، بلكه بايد متوجه سكته
توان بدون تاريخ جامعه  عالوه بر آن تاريخ اقتصادي را نمي. آيد شد وجود مي

سازد، چون هيچ كار  ميداري نوشت و اين خود انجام كار را بسي دشوارتر  سرمايه
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به همين مناسبت اين روش منطقي بررسي . مقدماتي تاكنون در اين زمينه نشده است
اما در واقعيت امر اين روش بررسي، چيزي جز يك روش . تنها روش مناسب بود

 انديشه يرشته. تاريخي نيست كه از شكل تاريخي و تصادفات نامنظم آزاد شده باشد
شود و روند بعدي آن چيزي  شد كه تاريخ با آن آغاز مي روع ميبايد با همان چيزي ش

نيست مگر تصويري در آينه در روند تاريخي به شكل مجرد و از نظر تئوريك سازگار، 
 اما اصالحي كه طبق قوانيني كه به وسيله روند  يك تصويري در آينه كه اصالح شده،

در اين روند هر عاملي را . واقعي خود تاريخ آماده و مهيا شده، صورت گرفته است
ترين حالت تكاملي آن، در شكل كالسيك آن مورد مالحظه قرار  توان در رسيده مي
  .داد
ترين روابطي كه از لحاظ تاريخي و در عمل در برابر  طبق اين روش، از اولين و ساده"

 شروع شود، جا از اولين روابط اقتصادي كه پيدا ميگيرد، بنابراين، در اين ما قرار مي
ما اين روابط را تحليل ). ميك.  ر-يعني روابط بين توليدكنندگان كاال(كنيم  مي
ديگر مثابه يك رابطه بدان معني است كه داراي دو طرف است و به يكه كنيم كه ب مي

ها بذاته مورد بررسي قرار گيرد، ما را به نحوه  اگر هريك از اين طرف. وابسته است
تضادهايي به وجود خواهد . سازد شان بر هم آشنا مي تاثير متقابلها با يكديگر، رفتار آن

اما چون ما نه يك فرآيند انتزاعي انديشه كه فقط در . هايي است حل آمد كه نيازمند راه
گيرد، بلكه يك واقعه حقيقي را كه در عمل در زمان خاصي  انديشه ما صورت مي

 است مورد مالحظه قرار صورت گرفته است و يا هنوز هم در حال صورت گرفتن
هاي خود را پيدا  حل دهيم، اين تضادها نيز در عمل تكامل يافته و محتمال راه مي

خواهيم برد  كه آن به  حل ادامه داده، و پي ما به تعقيب سرشت اين راه. خواهند كرد
دانيم دو طرف متضاد آن بايد  وسيله استقرار يك رابطه تازه به وجود آمده كه حال مي

  "مل يابد و غيرهتكا
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شكي نيست كه گاه . گونه كه روش سرمايه نيز چنين بود اين روش انتقاد بود، همان
ها را در به عللي كه ماركس بخشي از آن(در كاربرد آن روش افراط شده است 

طوركلي ثابت ه ، اما ب)اي كه براي چاپ دوم سرمايه نوشته توضيح داده است مقدمه
اي بود  و داراي مشخصه. اي مفيد بوده است العاده ور فوقطه شد كه در دست ماركس ب

شد واجد اهميت  كار برده ميه كه نظر به اين واقعيت كه در ارتباط با آزمايش فرضيه ب
توضيحات تاريخي، و "سازد نيازمند  طور كه انگلس خاطر نشان مي  يعني همان-بود

  ".ها بود تماس دايمي با واقعيت
و گاه (يابد  مرزهاي تاريخي نظام توليد كااليي گسترش ميگرچه قلمرو سرمايه تا 

 يعني -ويژه به تحليل شكل معيني از توليد كاالييه ، اما ماركس ب)حتي بيش از آن
: نويسد ماركس در مقدمه چاپ نخست سرمايه مي.  عالقمند بود-داري شكل سرمايه

 توليد و مبادله داري، و شرايط بايست طريقه توليد سرمايه در اين كتاب من مي"
  .متناسب با آن طريقه را بررسي كنم

 البته ".هدف نهايي اين اثر عريان ساختن قوانين اقتصادي حركت جامعه نو است"
 تنها "سازد، درست است كه براي انجام اين كار همان گونه كه انگلس خاطر نشان مي

بايست  و الاقل مي. داري كافي نبود آشنايي با شكل توليد، مبادله، و توزيع سرمايه
هايي كه پيش از آن وجود داشته و يا هنوز هم در كنار آن در  هاي اصلي شكل جنبه

  اما،".شد گرفت و مقايسه مي كشورهاي كمتر پيشرفته وجود دارد، مورد بررسي قرار مي
اقتصاد سياسي به مفهوم " هرگز "سرمايه"گويد  گونه كه انگلس مي با اين همه، بدان

هايي كه درآن جوامع مختلف انساني توليد و  علم شرايط و شكل"عني  ي- آن"وسيع
سرمايه در اصل به . ، نبود"كنند مبادله كرده و بر اين پايه محصوالت خود را توزيع مي

طور عمده، ريشه، تكامل، و سقوط ه مند است، يعني ب يك جامعه انساني خاص عالقه
  .دهد ر ميداري را مورد بررسي قرا توليد كااليي سرمايه
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-در رابطه با اين مطلب شايسته است درباره جنبه ديگر روش اقتصادي ماركس در اين

 منطقي در مطالعه هر -استعمال روش تاريخي. تري داده شودجا توضيح بيش
هاي اقتصادي را بايد  مقوله"بندي اجتماعي خاص لزوما بدان معني نيست كه  صورت

 بلكه ".اند كننده روند تاريخي ها عوامل تعيينآنبه ترتيبي، منظم كرد، كه نشان دهد 
بندي اجتماعي خاص  ديگر در صورتاي كه با يك ها را بايد در رابطهتوالي نظم آن

كند نكته اين  گونه كه ماركس تأكيد مي همان. مورد مطالعه دارند، سرو سامان داد
 و بنابراين هاي اجتماعي صنعت معيني مسلط بر بقيه است، در همه شكل"است كه 

هاي  اين پرتو كلي است كه همه رنگ. كننده موضع و اثر بقيه است شرايط آن تعيين
 بايد پذيرفت كه در ".شوند هايش تلطيف ميگي ديگر زير تاثيرش بوده و از طريق ويژه

 رابطه كار و سرمايه ".سرمايه نيروي تام اقتصادي مسلط است"جامعه بورژوازي نو
بنابراين در . كننده است و بنابراين بايد درصدر بررسي قرار گيرد رابطه مسلط و تعيين

 اين مقوله تاريخي ما قبل "شروع كنيم) رانت(از اجاره "برابر اين وسوسه طبيعي كه 
كشاورزي بيش از پيش به " بايد مقاومت كرد، چون در جامعه بورژوازي -داري سرمايه

  ".گيرد سرمايه قرار مييك شاخه از صنعت تبديل شده و كامال زير سلطه 
شناسي ماركس با بررسي  مطلب باقي مانده چند اشاره مقدماتي به ترتيب رابطه روش

اي كه ماركس در سرمايه براي خود قرار  ترين وظيفهمهم.  كار است-او از نظريه ارزش
داري برحسب تكامل  بندي اقتصادي سرمايه داده بود تبيين ريشه و تكامل صورت

بايد در مورد توليد كااليي بطور عام و .مثابه توليدكنندگان بوده ها ب سانروابط بين ان
... يك، شكل، معين توليدي"شد كه  داري بطور خاص نشان داده مي توليد سرمايه

چنين رابطه متقابل بين اين مصرف، توزيع، مبادله و هم) هاي شكل(كننده  تعيين
 كار آشكارا نقش اساسي را به عهده - در اين تعريف نظريه ارزش".عناصر مختلف است
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طريق خاصي از بيان اين امر است كه روابط اجتماعي "دارد، چون در واقع آن نظريه 
  . اين مسئله كلي نيازمند توجه خاصي است".كننده روابط مبادله است توليد تعيين

  :شد كار و سرمايه آمده است، نقطه آغاز مناسبي با-كنم، گفته زير كه در مزد فكر مي
ها تنها از طريق آن. كنند ها نه تنها بر طبيعت، كه بر خود نيز عمل مي در توليد انسان"

ديگر خود را با يك] كار[هاي  همكاري با هم به طريقي معين توليد كرده، و فعاليت
ها و روابط مشخصي با هم شده و فقط در  ها براي توليد وارد تماسآن. كنند مبادله مي

ها بر طبيعت يعني توليد صورت ها و روابط اجتماعي است كه عمل آن درون اين تماس
  ".گيرد مي

ديگر برقرار ها در جريان توليد با يك  كه انسان"ها و روابط اجتماعي تماس"اين 
  :ها از دو زاويه مختلف نگاه كردتوان به آن كنند، به وضوح بسيار پيچيده بوده، و مي مي

اي كه بر تقسيم  واقعيت شروع كرد، كه در هر جامعهاوال ممكن است با توجه بدين 
مختلف بطور مستقيم يا غيرمستقيم ) هاييا گروه(اجتماعي كار بنا شده باشد، به افراد 

جدا از ) هاييا گروه(هاي اين افراد  شود، بنابراين فعاليت كارهاي مختلفي واگذار مي
اگر با تاكيد روي اين جنبه از .  شود"مبادله"ديگر متقابال هم بايد به نحوي با يك

رسد، تمايز بين  ها شروع كينم، تمايز اصلي كه به نظر ما ميروابط توليدي انسان
 "مبادله"كند، و  هايي است كه شكل مبادله كاالها را پيدا مي  فعاليت"مبادله"

 يعني محصوالتي كه -مبادله كاالها. گيرد هاي ديگري مي ها است كه شكل فعاليت
 -شود  براي نوعي بازار توليد مي"وبيش از هم جدا وليدكنندگان خصوصي كمت"توسط 

اين نوع مبادله از مرزهاي ) طبق توضيح ماركس(گرچه . اي استپديده نسبتا تازه
داري وجود داشته و دامنه آن در  هاي ابتدايي برخاسته، و گرچه در نظام برده جماعت

ه ها ب داري است كه روابط بين انسان ايهيابد، اما فقط در سرم وداليسم گسترش ميئف
دوما، ممكن . گردد مثابه توليدكنندگان كاالها بر تمامي زندگي اقتصادي مسلط مي
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هايي كه  توان، برپايه تفاوت ها را مي است با توجه بدين واقعيت شروع كرد كه جامعه
 دوره معين مثابه توليدكنندگان وجود دارد و روابط مالكيت خاص هره ها ب بين انسان

برحسب خصوصيت و طريقه توزيع وسائل . بيان حقوقي آن است، از هم متمايز كرد
هاي مختلف بسياري براي توليد اشياء مورد نياز توليد انسان ممكن است خود را در راه

 "ها مبادله متقابل فعاليت"در هر دوره معيني .  يا سازمان داده شود-سازمان دهد
. ، يا همكاري، يا با خصلت انتقالي و مختلط مستقر شده باشدممكن بر روابط وابستگي

طبق نظر ماركس اين روابط خصلت خود را به مجموعه كل روابط توليدي موجود در 
هر زمان معيني بخشيده، و به همين مناسبت پايه درستي براي تميز يك نظام 

  .دهد ت مياقتصادي از نظام ديگر و تقسيم تاريخ انسان به مراحل مختلف به دس
در سرمايه نه سراسر تاريخ انسان بلكه فقط تكامل نظام عمومي توليد كااليي و از آن 

گونه كه ديديم  و همان. داري موردنظر ماركس بود جمله مرحله توليد كااليي سرمايه
البته دوراني كه . داد داري هدف اصلي بحث ماركس را تشكيل مي همين مرحله سرمايه
ي صورت گرفت، با توالي نظامات اقتصادي مختلف مشخص تكامل توليد كاالي

. شود هايي كه در باال توضيح داده شد متمايز مي گردد، نظاماتي كه براساس ضابطه مي
ه ها ب اما طبق روش ماركس نقطه آغاز پژوهش بايد مطالعه روابط بنيادي بين انسان

گونه كه در سراسر دوره   توليدكنندگان كاال، در شكل عام و مجرد خود، بدانيمثابه
نخستين وظيفه ما بايد تحليل سرشت اين رابطه توليدي . وجود داشته است، باشد

اي  بنيادي و نشان دادن آن باشد، كه چگونه اين رابطه در محدوده عمومي گسترده
.  در همه جوامع توليد كااليي است"مصرف، توزيع و مبادله] هاي شكل[كننده  تعيين"

رين وظيفه از نظر ماركس تحليل ترتيبي بود كه چگونه اين تصوير ت دومين و عمده
كننده ساير روابط اقتصادي است،  وسيع و ساده شده كه طبق آن روابط توليدي تعيين

گيرد، تغييريافته و  داري توليد كااليي جاي نظامات قبلي را مي زماني كه نظام سرمايه
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ن اساساً همان چيزي است كه ماركس زماني كه دانسته شد اي. يابد جرح و تعديل مي
 كار در نظام اقتصادي -كوشيد در اثر اقتصادي خود انجام دهد، محل نظريه ارزشمي

 بيش از 1868يه ئماركس در نامه مشهور خود به كوگلمان در ژو. او مĤال معلوم ميگردد
  :هر جاي ديگر به اين مطلب نزديك است

ر كتاب من نبود، تحليلي كه از روابط واقعي حتي اگر فصلي هم درباره، ارزش، د... "
معني درباره  اظهارات بي. ام نشاني از دليل و اثبات رابطه ارزش واقعي است نموده

ضرورت اثبات مفهوم ارزش ناشي از جهالت كامل نسبت به موضوع مورد بحث و روش 
  .علم است

سال، يم در يكگو داند اگر كشوري از كار كردن باز ايستد من نمي هر كودكي مي"
داند كه توده محصوالت  چنين هر كودكي ميهم. بلكه در چند هفته هالك خواهد شد

كه منطبق با نيازهاي مختلف جامعه است، توده از لحاظ مقداري معين و متفاوتي را از 
  ."كند كل كار اجتماعي طلب مي

تواند از  ميهاي معين ن خود واضح است كه اين ضرورت توزيع كار اجتماعي به نسبت"
تواند شكلي را كه  طريق شكل خاصي از توليد اجتماعي از ميان برود، بلكه فقط مي

توان لغو كرد، در شرايط تاريخي  هيچ قانون طبيعي را نمي. پذيرفته است تغيير دهد
توان تغيير داد، شكلي است كه اين قوانين در آن عمل  تغييرپذير چيزي را كه مي

  ."كند مي
اي كه رابطه متقابل كار اجتماعي در مبادله  قسيم نسبي كار در جامعهو شكل عمل ت"

  ".شود ارزش مبادله اين محصوالت است خصوصي محصوالت فردي كار بيان مي
بنابراين اگر كسي نخواهد از . وظيفه علم دقيقا حل چگونگي عمل قانون ارزش است"

دهد، به ناچار به ) توضيح(است هايي را كه ظاهراً با قانون متضاد  همان آغاز همه پديده
 در اين قطعه بسيار مهم ".گيري قبل از اثبات اصول، دچار خواهد شد اشتباه نتيجه
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كند براي فهم او در ابتدا تأكيد مي. كندماركس به ترتيب زير مطلب خود را بيان مي
او سپس .  ضرورت دارد"موضوع مورد بحث و روش علم"صحيح نظريه ارزش او فهم 

سازد كه تقسيم اجتماعي كار لزوما داراي جنبه كمي  داده و خاطر نشان ميادامه
است، يعني نه تنها كل كار جامعه بايد به توليد محصوالت مختلف اختصاص يابد، بلكه 

ها اختصاص داده  است، براي توليد آن"مقدار آن معين"بايست توده كاري كه  مي
 يمثابهه  را ب"هاي معين ماعي به نسبتضرورت توزيع كار اجت"و از آن پس او . شود
شرايط "كند، كه قابل لغو نبوده، بلكه ممكن است در   توصيف مي"قانون طبيعي"يك 

گويد، شكل ويژه عمل  او سپس مي.  به طرق مختلفي عمل كند"تاريخي تغييرپذير
شوند، دقيقا ارزش  مثابه كاال توليد ميه هايي كه محصوالت ب اين قانون در جامعه

 يعني اين كاالها نه فقط بدان علت داراي ارزش مبادله -مبادله اين محصوالت است
باشند،  هستند كه محصوالت كاري كه بطور متناسب در چنين جوامعي توزيع شده مي

اي كه هر واحد از محصولي نسبت به هر واحد از هر  بلكه به روشني مقدار ارزش مبادله
ها سبي كار جامعه كه الزم است براي توليد آنمحصول ديگري دارا است به مقادير ن

و باالخره با روشن ساختن اين نكته كه ارزش مبادله . اختصاص داده شود، بستگي دارد
هاي توليد كااليي  هاي توليد كااليي و تنها با نظام يك مقوله تاريخي بوده و با نظام
اسي توليد كااليي سازد كه وظيفه اصلي اقتصاد سي پيوسته است، او خاطر نشان مي

همه " بكوشد " از همان آغاز" انسان نبايد".چگونگي عمل قانون ارزش است"حل 
گونه كه ريكاردو  همان ("هايي را كه ظاهراً با قانون متضاد است، توضيح دهد پديده

اي را كه ظاهراً برحسب عمل خود قانون با قانون  ، بلكه بايد بكوشد پديده)كرد عمل مي
  .ضيح دهدمتضاد است تو

كننده  تعيين"كه چگونه روابط توليد بنابراين براي ماركس كار نشان دادن اين
كار نشان دادن ه  در جهات اصلي، ب"مصرف، توزيع، و مبادله است] هاي شكل[
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راه . شود  به موازات گسترش توليد كااليي خالصه مي"چگونگي عمل قانون ارزش"
شناسي  پيش گرفت بطور عمده با برداشت روشاي كه او براي انجام اين كار در  ويژه

هاي كلي كه در اصل هنگام نوشتن سرمايه در  ويژه با هدفه عامي كه پذيرفته بود، و ب
داري از طريقه  تمايز طريقه عمل قانون ارزش در سرمايه. شد نظر داشت، مشخص مي

بلكه او در . بودوداليسم يا بردگي يا كمونيسم ابتدايي مورد نظر او نئعمل آن مثال در ف
هاي خاصي را كه يك شكل توليد كااليي ما قبل  نظر داشت در اين رابطه جنبه

و توجه خود را روي تمايز . سازد، تجريد نمايد داري را از شكل ديگر متمايز مي سرمايه
داري از چگونگي طريقه عمل آن در  چگونگي طريقه عمل قانون ارزش در سرمايه

 مشخص "ساده"فته، تا جايي كه اين نظامات با توليد كااليي ر هم هاي قبلي روي نظام
 با "ارزش"گردند يعني توليدي كه در آن مبادله عادي عبارت بود از مبادله  مي

داد،  طور عمده عالقه به تحليل آن نشان ميه چيزي كه او ب.  متمركز سازد"ارزش"
توان تصور كرد  ا كه ميداري اثري ر اين بود كه چگونه پيدايش توليد كااليي سرمايه

مثابه توليد كنندگان بر روابط مبادله توليد كااليي ساده ه ها را ب رابطه اصلي بين انسان
كرد در توليد كااليي ساده و  او استدالل مي. كند ، جرح و تعديل مي بكار برده است

كه در (  توليدكنندگان كااليمثابهه ها ب داري هر دو، رابطه اصلي بين انسان سرمايه
اثر خود را بر روابط مبادله با تبديل ) سراسر دوره توليد كااليي وجود داشته است

جايگزين . كند يافته اعمال مي هاي كار تجسم هاي مبادله كاال به تابع نسبت نسبت
شدن توليد كااليي ساده، كه در آن توليدكنندگان مستقيم صاحب وسائل توليد 

داري كه در آن توليد كنندگان صاحب چيزي جز  يهاند، با توليد كااليي سرما خويش
، بدان معني نيست )كه آن نيز حال به يك كاال تبديل شده(نيروي كار خود نيستند 

اما پيدايش . هاي كار مجسم نيست هاي مبادله ديگر تابعي از نسبت كه نسبت
ادله هاي مب يعني نسبت: داري بدام معني است كه شكل تابع تغيير كرده است سرمايه
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در حالي . يافته مربوط شده است هاي كار تجسم تر به نسبت به نحوي متفاوت و پيچيده
هاي مبادله را  كند كه نسبت كه در توليد كااليي ساده قانون ارزش چنان عمل مي

داري به  يافته برابر سازد، در توليد كااليي سرمايه هاي كار تجسم وبيش با نسبت كم
هاي  ها هنوز هم مĤال با نسبت  به نحوي كه گرچه نسبتكند، ترتيب ديگري عمل مي

برابر با ) يا حتي بطور عادي( دو لزوما  گردند، اما ديگر آن يافته تعيين مي كار تجسم
  .ديگر نيستنديك

جا تاكيد كردم كه اگر ما بخواهيم من اين نكته را به لحاظي به اين مناسبت در اين
ريه در نظام عام او دارد بفهيم، درك كامل اين نظريه ارزش ماركس و نقشي كه آن نظ

اما مخصوصا در صورتي كه بخواهيم گوهر گفته ماركس را از متن . مسئله ضرورت دارد
آن استخراج كنيم و آن را از نو با شرايط امروز انطباق بدهيم، اين مسئله داراي 

  .اي خواهد بود كننده اهميت تعيين
 "چگونگي عمل قانون ارزش"وظيفه نشان دادن گونه كه ديديم براي ماركس همان

مĤال همانند با آن بود كه نشان داده شود چگونه روابط توليدي، روابط مبادله را تعيين 
طور عمده با اين ه اي كه ماركس براي انجام اين كار پيش گرفت ب راه ويژه. كند مي

د كااليي در واقعيت كه او در درجه اول عالقمند به مقابله مشخصات اصلي تولي
اما اگر ما در درجه اول . شود داري رقابتي با توليد كااليي ساده بود ديكته مي سرمايه

داري انحصاري با  عالقمند به مقابله خصوصيات اصلي توليد كااليي مثال سرمايه
داري رقابتي باشيم، طريقه اقدام به انجام اين كار  خصوصيات توليد كااليي مثال سرمايه

اي است كه ما در فصل نهايي كتاب حاضر  اين مسئله. اوت خواهد بودتا حدي متف
  .تر گفتگو خواهيم كرددرباره آن بيش

  .اين فصل از كتاب پژوهشي در نظريه ارزش كار برگرفته شده است
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 همان كتاب و سرمايه، جلد اول، 221مراجعه كنيد به تعريف ص. 336 آنتي دورينگ، ص-20
  .43و 9صفحات 

  . را مطالعه كنيد59-60 براي نمونه سرمايه، جلد اول، صفحات -21
  .راجعه كنيد به فصل اول اين كتاب م-22
 "روابط توليدي"بدين مفهوم اصطالح . 12 مراجعه كنيد به انتقاد اقتصاد سياسي ص-23

  .كار برده شده استه معموال در ادبيات ماركسيستي ب
از نظر سهولت . 73-4، صفحات )لورنس و ويشارت (kUgelmann نامه به كوگلمان -24

  .ام درك، قطعه را به چند پاراگراف تقسيم كرده
مثابه كاال ه شرط پيدايش محصوالت ب": 148 مراجعه كنيد به سرمايه، جلد اول، ص-25

مستلزم چنان تكاملي در تقسيم اجتماعي كار است، كه جدايي ارزش مصرف از ارزش مبادله، 
اي كه براي نخستين بار از طريق معامالت پاياپاي شروع شد، بايد قيد كامل شده  جدايي
هاي اجتماعي است، كه بندي ملي فصل مشترك بسياري از صورتاما چنين درجه تكا. باشد

هاي ديگر  البته در متن. "هاي تاريخي است ترين جنبه دهنده متنوع در جهات ديگر نشان
  .دهد  نشان مي"هاي تاريخي متنوع جنبه"ماركس دقيقا عالقه به تأكيد همين 

، ) كاال- پول-كاال( C-M-C كاالها با فرمول "ساده" طبق توضيح ماركس گردش -26
 - كاال-پول (M-C-Mداري گردش كه با فرمول  گردد، كه متمايز از شكل سرمايه مشخص مي

 معموال به وسيله توليدكنندگان "ساده"توليد كااليي . باشد گردد، مي مشخص مي) پول
 صورت "دهند فروش را به منظور خريد انجام مي"مستقل كه داراي كارگر مزدور نيستند و 

فروشد، و يا  منظور خريد پارچه مي مورد نوعي، آن روستايي است كه غله را به. گيرد مي
 با يك كاالي ديگر C-M-Cدور ". فروشد وري است كه پارچه را براي خريد غله مي پيشه

مصرف يعني . گردد يابد، اين كاال از گردش خارج شده و داخل قلمرو مصرف مي پايان مي
 M-C-Mبرخالف آن دور . مه ارزش مصرفي پايان و هدف آن استارضاي نيازها، و در يك كل

بنابراين تنها انگيزه اصلي آن، هدفي كه آن را . يابد با پول شروع شده و با پول پايان مي
در گسترش ساده كاالها دو ). 127 جلد اول، ص  سرمايه،(".كند ارزش مبادله است جذب مي
البته ممكن است دو ). همان كتاب ("با ارزش برابر هر دو كاال بوده، كااليي "Circuitسر دور
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زارع ممكن است ". در واقع معرف مقادير مختلف ارزش باشد) مثال، غله يا پارچه(سر، قطب، 
از .  و يا ممكن است پارچه را كمتر از ارزش آن بخرد غله خود را باالتر از ارزش آن بفروشد،

با اين همه در شكل گردشي كه حال . زند ب"گول"فروش او را  طرف ديگر ممكن است پارچه
اين واقعيت كه . هايي در ارزش صرفا جنبه تصادفي دارد مورد مطالعه ما است چنين تفاوت

گونه كه كند، همان غله و پارچه هر دو معادل هستند، فرآيند را از همه معاني آن، محروم نمي
زمي براي روند عادي آن ها شرط الهاي آن برابري ارزش. كند  عمل ميM-C-Mدر فرمول

  .)128همان كتاب، ص ("است
رود،  را به مفهومي كه در رياضيات بكار مي) فونكسيون ("تابع"جا اصطالح  من در اين-27

به Y و X  است، منظور ما اين است كه Y تابع Xگوييم  زماني كه مي. ام استعمال كرده
شكل واژه اين . كند  و با آن تعيير ميوابسته بوده Y  بهXاندكه      يكديگر به طريقي مربوط

  .گردد  تابع تعيين مي"Shape "شكل"وابستگي با 
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  ي روش ماركس در كاپيتال نكاتي درباره

  )ي ماركس هاي تازه دربارهاهميت آن براي پژوهش و(
  رومن رسدلسكي 

  امير هاشمي: ي ترجمه
I 

طور مختصر و ه جلسه موضوع آن را بمايه خوشوقتي است كه برگزاركنندگان اين 
طور كه پيداست  اين. اند مفيد در عنوان نقد اقتصادي سياسي در امروز خالصه نموده

كه مساله ماركس در  نخست اين: نكته را بيان كنند خواستند با اين كار دو ايشان مي
چه  آنكاپيتال تنها نقد اين يا آن آموزه يا مكتب درحيطه اقتصاد ملي و يا حتي نقد

طور ه ناميد، نبوده است، بلكه نقد اقتصاد سياسي ب  مي"اقتصاد بورژوايي"كه او خود 
همواره دربند " كه -كلي، يعني نقد علمي كه سرو كارش با مناسبات اجتماعي توليد

رو نقد علمي است كه در  بوده و از اين-"شوند  بوده و خود چون شي نمايان ميءاشيا
آيد كه مي  ثانيا به نظرم مي.  قرار گرفته و بايد هم قرار بگيرد"شدگي ييش"بند مقوله 

خواستند با انتخاب اين موضوع اين نكته را نيز بيان كنند كه روش تحقيق ديالكتيكي 
ه رو ب ماركس حتي پس از گذشت صد سال نيز فعليت خود را از دست نداده و از اين

  .  نگريست"اسي در امروزنقد سي"مثابه ه توان به اثر اقتصادي او ب حق مي
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ترين و  شود كه ما روش كاپيتال را پرارزش باال گفته شد روشن مي چه دراز آن
رو به  دانيم و از اين هاي اقتصادي ماركس مي ترين بخش ساختمان آموزه ماندني

مثابه وظيفه مركزي پژوهش ماركسيستي در امروز ه مطالعه و كاربست اين روش ب
  . نگريم مي

II  
 روش كاپيتال به ياندازهه توان وجهي از نظريه ماركس را پيدا نمود كه ب تي ميسخه ب

وجه  بديهي است كه منظور من از گفتن اين جمله به هيچ. آن كم توجه شده باشد
نيازي نيست كه خود . آوردهاي نظري مكتب ماركس نيست ارزش جلوه دادن دست بي

لوگزامبورگ، لنين و تروتسكي . مانند رنظيري  هاي بي اين رابطه به ماركسيست را در
توان براي مثال به اثر مرجع هيلفردينگ، سرمايه مالي يا به  محدود كنيم، بلكه مي

الوصف بايد به بسياري از نظريه  مع. ر اشاره كنيمئباو هاي اقتصادي درخشان اتو تحليل
كالسيك پردازان ماركسيست همان ايرادي را نسبت داد كه ماركس به اقتصاد ملي 

كم توجهي به درك تفاوت " و "توجه خشك و خشن به موضوع" يعني د؛گرفتن مي
  . "ميان اشكال مناسبات اقتصادي

پردازان البته اين كم توجهي به روش، داليل خود را داشت و مادام كه نظريه
 اصلي يسوسياليست توده گير نمودن نظريه ارزش و اضافه ارزش ماركس را وظيفه

جاي ماندني ه آوردهايي  ب كائوتسكي دست. ك. (شتند، قابل درك نيز بودانگا خود مي
هاي اقتصادي وسيله كتاب او، آموزهه چند هزار ماركسيست نخست ب: داشته است

گير  البته اين توده!) كارل ماركس، خواندن و فهميدن جلد اول كاپيتال را آموختند
تقريبا تنها به همان جلد اول كه  نوعي سطحي شدن نيز همراه بود، چرا نمودن با

هاي م پيوستگي كلي در كار ماركس و پيش فرض هاين راه درك به پرداخته شده و از
تر از آن براي نظريه ماركسيستي اين امر بود اما مخرب. شد روشي آن بسيار سخت مي
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الملل دوم نگرش ديالكتيكي به كليت، هرچه  كه با دست باال گرفتن رفرميسم در بين
پردازان ماركسيستي  دادن بويژه كه اكثر نظريه تر جاي خود را به تجربه عريان ميبيش

اين دليل ه يا نوكانتي داشتند و ب) پوزيتيويستي(گرايانهگيري ايجابدراين دوره سمت
هاي فلسفي ماركس، يعني با جهان افكار هگل از دست اي را با آغازگاه هرگونه رابطه

اي تعجب نيست كه اينك اهداف اوليه نقد اقتصادي سياسي اين ترتيب جه ب. دادند مي
تر از زاويه يك علم منفرد مكانيكي و ماركس گم شده و اين نقد خود هرچه بيش

و همين امر سبب ايجاد نقاط تماس فراوان . شد عي تفسير مييمنطبق بر قوانين طب
به : بود) 1(تي سه هاي ريكادو و ح بين تفسير اقتصادي از ماركس دراين دوره با آموزه

عنوان مثال در مورد مساله نقش ارزش مصرف در اقتصاد، در نظريه ارزشن نظريه پول 
  . و در نظريه بحران

رغم زيرا علي. اين نظر از همه گوياتر تفسيري است كه نصيب جلد دوم كاپيتال شد از
ست كمي از بيني ديالكتيكي و ظافت در ساختن مفاهيم د كه اين جلد از زاويه تيز اين

را  هاي اهل علم آن  ماركسيست، نيز داده استءرا ارتقا جلد اول نداشته و چه بسا آن
البته كائوتسكي در شماره سال . اند تر فهميدهبسيار كم مطالعه نموده و از آن هم كم

او دراين مقاله در . مقاله كوتاهي را به اين جلد اختصاص داده است) 2( "زمان نو" 1855
توليد كل سرمايه  فرآيند باز(اي بخش سوم از جلد دوم  به مبحث پايهسه صفحه 

پردازد و درعين حال الگوهاي معروف بازتوليد گسترده را در دو سطر  مي) اجتماعي
انباشت اضافه ارزش، گسترش فرآيند توليد، ": نويسد او مي. كند رفع و رجوع مي
 چيزي است كه در عرض دوو اين همه آن . "شود تري ميهاي بيش موجب پيچيدگي
  ...شود  ماركسيستي آلماني زبان درباره جلد دوم كاپيتال يافت ميتدهه بعد در ادبيا

توجه نظريه ) 3( بود كه كتاب رويزيونيست روسي توگان بارانووسكي1903ابتدا در سال 
ويژه ه را به بخش سوم و ب) ر و غيرهئباو  هيلفردينگ، اتو(پردازان سوسيال دموكراسي
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اما مساله اين نويسندگان تنها اين بود كه به . ه الگوي بازتوليد در جلد دوم جلب نمودب
داران وجود ندارد كمك آن الگوها ثابت كنند كه خطر فروپاشي اقتصادي براي سرمايه

وضوح ه ب. و به بحران سرريز توليد بايد تنها از زاويه بحران عدم تعادل نگريست
لوحانه الگوهاي  هارمونيك است و نويسندگان نامبرده سادهوئن  پيداست كه اين تعبيري

كه درك اند، بدون آن داري گرفته جاي واقعيت مشخص سرمايهه انتزاعي جلد دوم را ب
اي از تحقيقات  اما تنها مرحله-اند هرچند بسيار مهم-كرده باشند كه اين الگوها

رو نياز مبرمي به تكميل  دهند و از اينماركس درباره فرآيند انباشت را تشكيل مي
  . آموزه ماركس در باره بحران و فروپاشي دارند

هاي بيست گامي بود در جهت دوره كوتاه مدت شكوفايي اقتصاد شوروي در سال
در اين رابطه بايد پيش از . گسستي راديكال با كم توجهي به روش اقتصادي ماركس

روبين و مكتبش در .ا. حقيقاتچنين تپراوبراژينسكي و هم. همه از كارهاي درخشان
رسيد پرحاصل باشد پس از يك  نظر ميه اما اين روند كه ب. شناسي نام بردحيطه روش

اي قطع شد و از آن پس هرچه بود، بنا به داليل اجتماعي و  رحمانهشكل بيه دهه ب
هاي روح بود كه سال ها نيست، چنان خام و بياي كه نيازي به پرداختن به آن سياسي

ي، چهل و پنجاه را بايد از زاويه نظريه اقتصادي ماركسيستي زماني از دست رفته، س
  . زماني مرده دانست

ويژه در اروپاي غربي، آغازه هاي يك تفسير جديد ه توان، ب تازه چند سالي است كه مي
شناختي و فلسفي اين  از كاپيتال را ديد كه خوشبختانه دوباره به سراغ مقروضات روش

توانند اساس كار خود را بر طرح  شناسان ميخوشبختانه امروز ماركس. ه استاثر رفت
اين طرح براي ما . اوليه كاپيتال، كه دراين فاصله منتشر شده است، استوار سازند

-ي ظرافت گشايد و همه زمايشگاه اقتصادي ماركس ميآاصطالح ه سوي به اي ب دريچه

شك همه به ياد جمله قصار  بي. دهد ن ميشناسي او را نشا ها و استنتاجات بطني روش
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كسي كه تمام منطق هگل را ": موقع نوشت او در آن.  مي افتند1915لنين در سال 
را كامال  ويژه جلد اول آنه  ماركس و ب"كاپيتال"تواند  نخوانده و نفهميده باشد، نمي

 از يك شود كه در نيم قرن اول هيچجا اين نتيجه حاصل مي و از اين. درك كند
   "!!ها ماركس را نفهميده استماركسيست

ها دراين جمله لنين تعميق نموده و چند تن از اينان دانم چند تن از ماركسيست نمي
اند، اما معتقدم كه با انتشار طرح اوليه شايد ديگر نيازي به به اندرز لنين عمل نموده

و تمام منطق هگل را از اين نباشد كه براي فهميدن كاپيتال ماركس دل به دريا بزنيم 
توان همان نتيجه را از راه مستقيم با مطالعه طرح اوليه مي. آغاز تا پايان مطالعه كنيم

دهد كه ساختمان كاپيتال  چرا كه همين طرح اوليه به ما نشان مي. دست آورده ب
يات نيز تا چه اندازه ديالكتيكي است و ماركس در اقتصاد خود ئماركس حتي در جز

از . ل است كه به هگل تكيه دارندياي براي مقوالت روشي قا كنندهيت تعيينچه اهم
 خاص و فرد، رابطه ،توان از رابطه محتوا و فرم، ذات و نمود، رابطه عام اين دسته مي

جا كه رشته من از آن. واسطگي، رابطه تفاوت، تناقض و تضاد و الخ نام برد بي  وميانجي
دهم دراين مورد به تفصيل صحبت كنم و تنها به  يفلسفه نيست، به خود اجازه نم

نگام مطالعه طرح اوليه متوجه  هكنم كه يك غير متخصص نيز به چيزهايي قناعت مي
الحيت استنتاجات احتماال نادرست مرا تصحيح صشود و اميدوارم اشخاص با  ها ميآن

  . كنند
III  

ه به رابطه شيوه نگرش كنم ك آغاز مي- هرچند بديهي-اين بخش را با ذكر يك قيد
  . شود منطقي و شيوه نگرش تاريخي در كار ماركس مربوط مي

اي چنان سطحي   كاپيتال ماركس چنان به كرات و آن هم به شيوه"گرايي تاريخ"
گيرد  دست ميه اي كه طرح اوليه را براي نخستين بار ب برجسته شده است كه خواننده
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يابد كه گويي اين اثر  ستنباط خالصي نميشود و از دست اين ا در ابتدا متعجب مي
شود، ديالكتيكي كه براي مقوالت اقتصادي   خالصه مي"ديالكتيك مفاهيم"تنها به 

ديگر زايانده و به  ها را به روش ناب هگلي از دل يكل است و آنيپويايي مستقل قا
اركس توان ديد كه م هاي طرح اوليه مي يكي از يادداشت در. دهد ديگر گذار مييك

جا در رابطه با انكشاف او در آن. داده است خود نيز احتمال چنين تعبير نادرستي را مي
رنمايي آليستي شيوه بالزم است كه بعدا خصلت ايده": مفاهيم ارزش پول مي گويد

جا  اين نظر رسد گويي دره شود كه ب آليستي سبب مياين خصلت ايده. تصحيح شود
اما ماركس در جاي . "باشد هيم و ديالكتيك اين مفاهيم ميمساله تنها برسر تعيين مفا

ظاهر صرفا مفهومي رابطه سرمايه را با اشاره به اين نكته تكميل ه ديگري استنتاج ب
هاي اقتصادي متعددي نياز بود تا  كند كه به تكامل تاريخي طوالني و دگرگوني مي

جا مشخصا  از همين": آورد را ميو درپايان اين جمله . سرمايه نيروي كار در بازار بيابد
شود كه شكل ديالكتيكي برنمايي تنها زماني درست است كه مرزهاي خود  روشن مي
 الوصف دراثر خود به تكامل منطقي ارجحيت داده است  و اگر ماركس مع".را بشناسد

كليد درك تكامل "جا چنين نموده است كه به نظر او تكامل منطقي تنها تا بدان
اين ترتيب شيوه نگرش منطقي ماركس به اقتصاد، ه ب. داد دست ميه ا ب ر"تاريخي
چيزي نيست جز شيوه نگرش تاريخي كه تنها لباس "گويد،  طور كه انگلس ميهمان

رو اين  از اين".در آورده باشنده شكل تاريخي و عنصر مزاحم تصادف را از تن آن ب
كند،  واقعي را منعكس ميخي ي تصوير روند تار-طور انتزاعيه  هرچند ب-شيوه

ه تصويري تصحيح شده، تصحيح شده بر اساس قوانيني كه روند تاريخي واقعي ب"
تواند در مقطع تكاملي اوج پختگي و حالت  اين روند مي و هر لحظه از. دهد دست مي

  ".كالسيك آن مشاهده شود
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كشف "پردازان كالسيك هدف سراسر كار نظري ماركس برعكس نظريه: دانيم كهمي
قوانين خاصي بود كه تولد، هستي، تكامل و مرگ يك ارگانيسم اجتماعي موجود و 

وري از چه ئ اما ت."كنند وسيله يك ارگانيسم ديگر و برتر را تنظيم ميه جايگزيني آن ب
تواند به شناخت چنين قوانين خاصي دست يابد كه تنها مدعي داشتن اعتبار  راهي مي

ه توان چنين قوانيني را تعينات اقتصادي عام و قابل ب يباشند؟ و چگونه م تاريخي مي
هاي توليد همه دوره در"هاي اجتماعي، هماهنگ نمود؟ زيرا  كارگيري در همه دوره

شود كه در همه  جا اين نتيجه حاصل مي از همين" و "هاي مشتركي وجود داردنشانه
تر  رو هيچ كاري ساده اين و از ".اند ها سوژه، بشريت، و موضوع، طبيعت، يكي اين دوره

هاي تمامي تفاوت"از اين نيست كه از طريق برجسته نمودن اين تعينات مشترك 
طور نمونه ه  ب".تاريخي را در قالب قوانين عام انساني در هم آميخته يا پاك كنيم

 ها مشتركترين زبان ترين و عقب مانده وقتي كه برخي قوانين و تعينات بين متكامل
شود، تفاوت  ها در آن خالصه مييد دقيقا همان عنصري كه تكامل اين زبانند، پس باا

 اما نظريه اقتصادي نيز بايد به همين طريق پيش از ".عنصر عام و مشترك را بيان كند
داري را كه موضوع مطالعه آن است، بررسي  هر چيز قوانين تكاملي مرحله سرمايه

 "وحدت"الشعاع   تحت"كننده است،تا ديگرگوني، كه همانا عنصر تعيين "كندن 
  . تعينات اين مرحله و مراحل ماقبل آن قرار نگرفته و فراموش نشود

ست؟ دقيقا همان عنصري شود كدام اما عنصري كه سبب تكامل در سپهر اقتصاد مي
: خوانيم در كاپيتال مي! شود كه سرشت ويژه و اجتماعي اين سپهر در قالب آن بيان مي

آيند كار تنها يك فرآيند صرف بين انسان و طبيعت باشد، عناصر ساده جا كه فرتا آن"
 اما هر مرحله ".ند اآن در ميان تمامي اشكال تكامل اجتماعي فرآيند كار مشترك

 مباني مادي و اشكال اجتماعي همان مرحله را باز هم "تاريخي معين از اين فرآيند
 "محتواي" در تفاوت با -عي، و مساله بر سر همين اشكال اجتما"دهد تكامل مي
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هاي اجتماعي در اقتصاد در همين  چرا كه تفاوت ميان دوره!  است-موجود طبيعي
اين ترتيب واضح است كه در همه جوامع طبقاتي اضافه محصول ه ب و. اشكال است

اما . شود وسيله طبقه مسلط تصاحب ميه كنندگان مستقيم ب توليد شده توسط توليد
اي  گيرد، نكته كار برده، كار رعيت و يا كار مزدي صورت مي  شكلكه اين امر دراين

ظاهرا ادبيات . (دهد هاي گوناگون اقتصادي را تشكيل مي است كه تفاوت ميان دوره
داري انحصاري از ماركسيستي جديد آنگلوساكسون وقتي كه براي تحليل سرمايه

اضافه "مفهوم عام را توسط  كوشد آنمفهوم اضافه ارزش چشم پوشي نموده و مي
   .) جايگزين سازد، همين واقعيت را ناديده مي گيرد"محصول

هاي گوناگون اقتصادي  گذاري بين دوره محتوا تنها امر تفاوت-اما اهميت مساله شكل
داري به آن  چه ماركس به هنگام بررسي اقتصاد سرمايهزيرا آن. گيردرا دربر نمي

اي هستند كه در پوششي شيي  هاي اجتماعي يند نيستند، بلكه فرآءپردازد، اشيا مي
گر توان پژوهش نمود كه توجه پژوهش ها را تنها زماني مي اما فرآيند. شوندظاهر مي

اين معنا اقتصاد ماركس  در. در درجه اول به تغيير شكل موضوع پژوهش معطوف باشد
ود در حين تكامل خ  در"ي پوينده سرمايه"هايي كه چيزي نيست جز تاريخ شكل

از . زدايد ها را گام به گام جذب نموده و سپس از خود ميخالل مراحل گوناگون آن
توان درك نمود كه ماركس درست در اقتصاد خود چه اهميت زيادي مساله  جا مياين

پردازان ل بود و تا چه حد مجبور بود ازاين ديدگاه نظريهي محتوا در روش قا-شكل
پردازان كالسيك اشكال خود ويژه جا كه نظريهآنزيرا از . كالسيك را نقد كند

مثابه ه ها ببورژوايي توليد و توزيع را، اشكال طبيعي و غير قابل تغيير دانسته و از آن
ه  مجبور بودند به اشكال توليد بورژوايي ب،كردند هاي داده شده حركت ميفرضپيش

 "اجناس" مصرف و توليد را، يعني توليد ارزش"محتوا خود" بنگرد كه "چيزي"مثابه 
 ضرورتا "محتوا" و "اشكال"كه برعكس يقين داشتند كهگيرد، يا آن نمي را، در بر
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در مقابل بنا به درك ديالكتيكي، كه ماركس از طرفداران پروپا . ديگر هستندمقارن يك
مي ي زاييده از آن در حال تأثير و تأثر و جنگي دا"شكل" و "محتوا"قرص آن بود، هر 

ها و از اين رهگذر است كه از سويي كنار گذاشته شدن شكل  و در،ند اديگربا يك
 چيزي يمثابهه  ب"شكل"برعكس اگر به . گيرد سوي ديگر تغيير محتواها صورت مي

- نظريهدمانن( آنگاه يا بايد ،كناري، چيزي كه نسبت به محتوا بيروني باشد، بنگريم

را  ن را قرباني محتوا نماييم و يا بايد آنبه شكل كم بها داده و آ) پردازان كالسيك
توان از آن دسته از اقتصاددانان عنوان مثال براي امكان دوم ميه ب. نگاريمامطلق بي

شوروي نام برد كه از اين وضعيت كه جامعه سوسياليستي آينده نيز بايد آن كميت 
زمان كار اندازه مبناي  اختيار دارد تقسيم كند و بر معين از كار اجتماعي را كه در

فرما  گيرند كه در سوسياليسم نيز مقوالت اقتصادي ارزش حكم گيري كند، نتيجه مي
مثابه مبناي فرا تاريخي، شكل ارزش را ه اين ترتيب از تعيين ارزش به خواهند بود، و ب

  . گيرند مثابه سرشتي فراتاريخي نتيجه ميه ب
 از هر چيز به اشكال اجتماعي رسيم كه اقتصاد ماركسيستي پيش جا ميپس به اين

شناسي كاپيتال وجه تمام روش پردازد، هر چند اين هنوز به هيچ توليد و توزيع مي
اي و  طور كه پيداست بايد هنوز ميان اشكال ذاتي و غير ذاتي، اشكال پايه اين. نيست

ه ي باردپدياگر ذات و شكل ": گويد ماركس مي!  تفاوت گذاشت"ياردپدياشكال "
جا كه اما از آن. "د بوديداشتند، ديگر علم سراسر زا الواسطه با هم انطباق ميطور ب

 اكتفا كند، بلكه بايد "ها در سطحاردپدي"چنين نيست، پژوهش به هيچ وجه نبايد به 
 نهفته در "اي ساختار هسته" به "ذات دروني" به "ياردپدياشكال صرفا "از 

 را بيابد و خود اين "اردپديقانون "از اين راه هاي اقتصادي راه يابد تا بتواند  فرآيند
طبعا گشودن راهي به ذات دروني فرآيند . مثابه امري ضروري درك كنده  را بپديدار

هاي اردپدي مشروط است كه اين ذات را به "هايي واسطه"هاي اقتصادي به يافتن آن 



 اقتصاد سياسي ماركسروش 

 ٧۶

ه و قانونمند م پيوستگي همه جانب هها بهموجود در سطح پيوند داده و از طريق آن
 توان اصطالحي را كه السال براي دراين معنا مي. شود تمام زندگي اجتماعي بيان مي

 را، "ها دستگاه مفهومي وساطت"كار برده بود، يعني اصطالح ه توصيف فلسفه هگل ب
ين تفاوت  اهاي اقتصادي ماركس نيز معتبر دانست، البته با مورد ساختمان آموزه در

 ماركس به هيچ وجه به مفاهيم صرف قناعت ننموده و برآن "هاي دستگاه وساطت"كه 
  . است كه كليت تجربه را در بربگيرد

: اي برخوردار است رسيم كه در اقتصاد ماركس از اهميتي پايه اينك به بحثي مي
  . "هاي متعدد سرمايه" از "طور عامه سرمايه ب"تمايز

 كه كاپيتال ماركس درچه سطح ندرت پاسخ داده شده استه تاكنون به اين مساله ب
داشت،  اگر نسبت به اين مساله تصور روشني وجود مي. بااليي از انتزاع تدوين شده

عنوان نمونه تنها تعداد ه ب. شدند بسياري از ايرادات نقد آكادميك به ماركس طرح نمي
جلد  اند كه فرض موجود در سراسر دو بسيار معدودي از منتقدان ماركس درك كرده

شوند، تنها سرشتي  كه كاالها به ارزش خود مبادله مياين ت اين اثر مبني برنخس
مساله . (وجه قصد توضيح واقعيت مشخص را ندارد  داشته و به هيچشناسانهروش

ها نيز شده بود، از بورتكويچ نيز كه حتي باعث سردرگمي بسياري از ماركسيست
اند كه تنها از درك نادرست  اي فتادهها همه ايرادات پيش پا ا اين.) همين مقوله است

زيرا درست در همين دوجلد نخست ماركس . شوند ساختمان اثر ماركس ناشي مي
 توليد كه با ارزش خوانايي ندارد، و غيره صرف يآگاهانه از نرخ متوسط سود، از هزينه

  .  بپردازد"طور عامه سرمايه ب"خواهد دراين دو جلد صرفا به  نظر مي كند، او مي
 چيست؟ درابتدا به پاسخي اكتفا مي كنيم كه در يكي "طور عامه سرمايه ب"اما معناي 

خوانيم  جا در توضيح اين مفهوم ميدر آن. از نامه هاي ماركس به كوگلمان آمده است
در . گيردها را ناديده مي  در درجه نخست رقابت بين سرمايه"طور عامه سرمايه ب"كه 
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اي ديگر  كه سرمايه با خود در مقام سرمايه ابت يعني آنرق": طرح اوليه آمده است
ابتدا از طريق اين ". ي سرمايهمثابهه رابطه برقرار كند، يعني رفتار واقعي سرمايه ب

مثابه يك ضرورت خارجي ه  انطباق دارد، برابطه است كه آن چه با مفهوم سرمايه
چيزي نيست جز "هومي رقابتلحاظ مفه رو ب اين از. شود براي سرمايه منفرد ايجاد مي

هاي متعدد نمايان  ، كه درقالب تاثير و تأثر متقابل بين سرمايه...طبيعت دروني سرمايه
ديگر و تعينات دروني سرمايه را بر يك"هايي كه  سرمايه"يابد، شده و واقعيت مي
، "محرك اصلي اقتصاد بورژوايي است"اين نقش،  رقابت در. "كنندبرخود تحميل مي

بخشد، هر چند هم كه  آفريند، بلكه بدان واقعيت مي را نمي ند هم كه قوانين آنهرچ
از اين رو هيچ چيز . سازد ايان ميمدهد، بلكه آن را تنها ناين قوانين را توضيح نمي

اي   مناسبات اعتباري،تر از اين نيست كه پژوهش اين قوانين را با تحليل رقابت نادرست
كه در  نظر از اين صرف. (خود دارند، و غيره، اشتباه كنيمكه اين رقابت را پيش فرض 

 بنابراين براي آن.) كند و بايد هم كه چنين جلوه كند رقابت همه چيز وارونه جلوه مي
ناب پژوهش نمود، بايد از رقابت و تأثيرات  طوره كه بتوان قوانين دروني سرمايه را ب

 "طور عامه سرمايه ب" يا از  " سرمايهيمثابهه سرمايه ب"انتزاع نموده و از    آنبينج
هاي متعدد نبايد موجب  اضافه شدن سرمايه": دهد طرح اوليه ادامه مي. حركت نمود

ها مشترك  چيزي كه در همه سرمايه كه آن برعكس، پس از آن. اخالل در برسي شود
هاي متعدد نيز روشن  است، يعني سرمايه بودن، بررسي شد، رابطه ميان سرمايه

   ".شود مي
هايي  طور كه پيداست مشخصه ند؟ اين اها كدام هاي مشترك همه سرمايه اما مشخصه

و سرمايه خود را از . شوند و نه شامل اشكال ديگر ثروت كه تنها شامل سرمايه مي
اضافه  ارزشي است كه"كند كه سرمايه  طريق متمايز مي ارزش صرف و يا پول از اين

خا يكه سرمايه برپايه مناسبات اجتماعي خود ويژه و تارطريق  ، از اين"زايد ارزش مي
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بسياري "زندگي اقتصادي مشخص  البته در. مناسبات كار مزدي: معيني استوار است
رسد بنا به تعريف سرمايه نبايد به  نظر ميه آيند كه بچيزها جزو سرمايه به حساب مي

شوند كه در  انوي مربوط ميهاي ث  اما همه اين موارد به پديده."آن تعلق داشته باشند
نه با "، "طور عامه سرمايه ب"زيرا ما به هنگام بررسي . نظر نمودها صرفابتدا بايد از آن

و كار داريم و نه با يك سرمايه منفرد در مقابل سرمايه  شكل خاصي از سرمايه سر
ف تنها اين فرآيند ديالكتيكي انكشا.  بلكه شاهد فرآيند انكشاف آنيم،هاي منفرد ديگر

به . يابد بستر آن تكوين مي باشد كه سرمايه بر اي ميآل آن جنبش واقعي بيان ايده
جا عنوان سيري تكاملي نگريست كه از اينه شوند بايد ب روابطي كه بعدا اضافه مي

   ."سرچشمه گرفته است
 زيرا ،استنتاج دقيق مفهوم سرمايه ضروري است":كنداين رابطه تأكيد مي ماركس در

اي اقتصاد مدرن است، و مفهوم سرمايه كه  ن مفهوم مانند خود سرمايه، مفهوم پايهاي
هاي فرضاز درك دقيق پيش. همتاي انتزاعي آن است، زيربناي جامعه بورژوايي است

طور آن مرزي  آيد، و همين دسته اساسي رابطه، بايد تمامي تضادهاي توليد بورژوايي ب
   ."روند ه آن، از چارچوب خود فرا مينيز كه اين مناسبات با رسيدن ب

 "تاريخچه زندگي" دنبال نمودن "طور عامه سرمايه ب"باين ترتيب هدف تجريد
بنابراين اين تحليل بايد با پژوهش فرآيند توليد . هاي آن است همه دوره سرمايه در
افه اين تحليل بايد نشان دهد كه چگونه پول با مصرف كار انساني، اض. غازدآسرمايه بي

 و به "مثابه پول فرا گذشتهه از تعين ساده خود ب"اين طريق  از ارزش توليد نموده و
يد اضافه ارزش خود به بازتوليد لكه سرانجام چگونه تو شود و اين سرمايه تبديل مي

كه  توان استنتاج نمود، بدون آنهمه اين ها را مي. انجامد ي سرمايه مي سرمايه و رابطه
. ها را در نظر بگيريمهاي ميان آنهاي مختلف و تفاوت  سرمايهمجبور باشيم وجود

 بين سرمايه و كار ي رابطه- را"فرض اساسي رابطه سرمايهپيش"بنابراين اگر قرار باشد
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 درك -داريبرنده توليد سرمايه مثابه نيروي پيشه چنين نقش اضافه ارزش ب و هم
عبارت ديگر از ه  از سرمايه يا ب، بلكه"هاي متعددسرمايه"نه از  كنيم، بايد كه

استنتاج واقعي .  حركت كنيم"طور عامه ب"، يعني از سرمايه "ي تمام جامعه سرمايه"
  . اين راه ممكن است مفهوم سرمايه تنها از

براي آنكه . شود اما سير زندگي سرمايه تنها به فرآيند بالواسطه توليد خالصه نمي
ي اضافه محصول، به  اضافهه ايد محصول سرمايه بسرمايه بتواند خود را تجديد كند، ب

اي وسيله مرحله روند گردش بستهه رو مرحله روند توليد ب از اين. پول تبديل شود
به ) سرمايه ثابت و سرمايه متغير(شود كه در سير آن اشكال جديدي  تبديل مي

ات گذاري اين اشكال خود استحكام يافته و از حالت تعين شوند، و سرمايه افزوده مي
ه به اين اشكال نيز بايد ب. سرمايه به اشكال وجودي خاصي از آن تبديل مي شوند

 نگريست، زيرا "طور عامه سرمايه ب"هايي در درون چارچوب تجدد  گذاري  تمايزيمثابه
بدون "رو بايد   و از اين"دهندي انواع سرمايه را نشان مي سرشت همه"اين اشكال 

  .  درك شوند"ديگر يك هاي متعدد برل سرمايهتوجه به تأثيرات متقاب
از سوي ديگر اينك گذشتن سرمايه از مراحل گوناگون گردش به مانعي براي توليد آن 

تواند شود، زيرا گردش به زمان نيازمند است و سرمايه در طول اين مدت نمي بدل مي
زماني بستگي دارد اين ترتيب كاربرد سرمايه نه تنها به مدت ه ب. اضافه ارزش بيافريند
آفريند، بلكه به مدت گردش كه در طول آن  هايي مي ن ارزشآكه سرمايه در طول 

ديگر نه "انطباق با همين امر اضافه ارزش نيز اينك  در. يابند ها تحقيق مييكي ارزش
 بلكه براساس اندازه "براساس معيار واقعي آن، يعني نسبت كار اضافي به كار الزم،

اي به ارزش معين در مدت زمان معيني مقدار  سرمايه": شود جيده ميخود سرمايه سن
   ".كندمعيني اضافه ارزش توليد مي
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گيرد و نرخ اين ترتيب اضافه ارزش سرانجام شكل تغيير يافته سود را به خود ميه ب
بخشي از "اما اين بررسي : خوانيمدر طرح اوليه مي. اضافه ارزش، شكل نرخ سود را

تعيين نرخ   زيرا"هاي متعدد است و هنوز به بحث كنوني تعلق ندارد،برسي سرمايه
متوسط سود و در انطباق با آن تبديل ارزش به هزينه توليد، به رقابت مشروط است و 

  .شود  وارد نمي"طور عامه سرمايه ب"رقابت در برسي 
  

IV 
. است، پرداختيمطور كه در طرح اوليه آمده  جا به طرح ساختمان اثر ماركس، آنتا اين

 در اين نوشته طراحي نموده بود، 1857چه ماركس در سال  آن: بينيم همان طور كه مي
طور كه ماركس خود گفته است  زيرا همان. واقع برنامه اثر نهايي او نيز هست در

سي انتزاعي پديده ر به بر"جلدهاي اول و دوم كاپيتال نيز مانند طرح اوليه تنها 
 در شكل "عبارت ديگر به تحليل روند گردش و روند بازتوليده  ب يا"تشكيل سرمايه،

لحاظ روش ه ب. "طور عامه سرمايه ب"شوند، يعني به برسي   محدود مي"اي آنپايه
دانيم، جلد  طور كه مي همان. شود شناختي، تفاوت اساسي ابتدا با جلد سوم اغاز مي

 گام به گام "ررسي كند كه هاي سرمايه را ب بنديسوم برآنست كه آن دسته از شكل
هاي گوناگون  شوند كه در سطح جامعه، در قالب كنش سرمايه به آن شكلي نزديك مي

. "شوند ن توليد نمايان مي درقالب رقابت، و در آگاهي متوسط خود عامال،ديگر يك بر
شود، هرچند كه   پشت سر گذاشته مي"طور عامه سرمايه ب" مطالعهيپس اينك حوزه

ي او در ابتدا تنها پژوهش كند كه مسالهجلد سوم نيز مكررا تأكيد ميماركس در 
 است و آموزه "آل آن درحالت متوسط ايده.... داريسازمان دروني شيوه توليد سرمايه"

 يادامه"اصلي مربوط به رقابت در خارج از برنامه كار اين اثر قرار داشته و به 
هاي جلد سوم آمده يكي از آخرين بخشدراين رابطه در .  آن تعلق دارد"احتمالي

ن توليد ها از عاماليت يافتن مناسبات توليد و استقالل يافتن آنئدربرنمايي شي": است
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به اين امر نخواهيم پرداخت كه چگونه اين روابط از طريق بازار جهاني، نوسانات آن 
جايگزين هاي صنعت و تجارت، و ها در بازار، پريودهاي اعتبار، سيكلحركت قيمت

نمايند كه در  ديگر، چون قوانين طبيعي مقتدري مي جاي يكه شدن رونق و بحران ب
  ".نمايد اراده خود بدل مي شوند و اينان را به مطيع بي مقام ضرورتي كور ظاهر مي

 "ي احتمالي ادامه"شمارد كه او به  جا خود مسائلي را برمي اين بنابراين ماركس در
رو در كاپيتال تنها زماني كه موضوعات ديگر   از ايناثرش موكول نموده است و

ها سخن رفته ناتمام از آن شكليه هم تنها ب اند و آنها را ايجاب كردهپرداختن به آن
هاي ي بحران ترين اين مسائل بررسي بازار جهاني، مسالهرسد مهم نظر ميه ب. است

 آن را در جاي ديگري كه ماركس ("حركت واقعي قيمت بازار"ي اقتصادي و مساله
هاي بعدي  متأسفانه پژوهش. باشند ) موكول نمود"ي رقابت برسي ويژه"صريحا به 

ازاين رو اين . شناختي توجه ننمودندي ماركس هرگز به اين اشارات روشدرباره
زودي دچار همان وضعيت نامطلوبي شدند كه ريكاردوگرايان ارتدكس ه ها ب پژوهش

هاي درست، اما انتزاعي استاد خواستند آموزه ها مي بودند، اينقرن نوزدهم گرفتار آن 
هاي  دسته از پديده  يعني بدون هيچ وساطتي در مورد آن،طور بالواسطهه خود را ب

رو  ها بودند و از ايننگاه نخست ناقض آن آموزه كار برند كه دره جهان نمودارها ب
ها را به زير يوغ آن قوانين تا بتوان آنها را ببرند  كوشيدند يا دست و پاي اين پديده مي

هايي در وتااما همين امر با تف. كلي وجودشان را انكار كننده كه ب عام كشيد و يا آن
ها نيز صادق است كه به عنوان نمونه كه پاسخ نهايي و  مورد بسياري از ماركسيست

كردند كه در ميها فراموش  نآ. اند ي بحران را در كاپيتال ماركس يافته كامل مساله
ي  وري بايد از تودهئ ت-گويد ي ريكاردو مي طور كه او خود درباره  همان-نزد ماركس نيز

دست ه ند ب اي نهفته در عمق، يعني از نمودارهايي كه به ظاهر ناقض آن پربار و زنده
توان بدون هيچ وساطتي در مورد سير تكامل واقعي كه وري را نميئآيد و اين كه ت
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وضع نامطلوبي كه در باال از آن سخن گفتيم پس . كار بسته  ب، جريان استما دريدا
داري غرب چنين تغييرات عظيمي  جهاني دوم، يعني از زماني كه سرمايه از پايان جنگ

وجود ه هاي اجتماعي جديدي را كه در شرق بخود ديده و از زماني كه بايد پيكرهه ب
اين بار نيز اگر . د قابل تحملي رسيده استي علمي جذب نمود، به ح يوهه اند ب آمده

ي چيزهاي جديدي كه واقعيت مشخص عرضه مي  ي همه وري از عهدهئت  قرار است كه
از تضادها تغذيه " -را بزبان ماركس بيان كنيم  اگر بخواهيم آن-كند، برآيد، بايد

 فاصله بگيرد گرايي شرط آن كه از هرگونه جزمه ين توان را دارد، ب اوري مائ و ت".نمايد
كار برد، ه درستي به را ب پايان روش كاپيتال استفاده نمود و آن و بتواند از غناي بي

هاي انتزاعي اين اثر را با واقعيت مشخص امروز   هايي كه ترم يعني بتواند آن واسطه
ي مركزي اقتصاد ماركسيستي امروز است،  نظر من اين وظيفهه ب. دهد، بيابد پيوند مي
ي نظري ادا  طريقي سهمي درآگاه شدن نسبت به اين وظيفهه بت من بو اگر صح

  . نموده باشد، كامال به هدف خود رسيده است
  . برگرفته شده است11 نقد شماره ياين متن از مجله

  :متن فوق از اثر زير برگرفته شده است
kritik der politischen Okonomie. 100 jahre “kapital”, Europaische verlagsanstalt, 1968, 
Frankufuram main.                                                                                                                       
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  روش سرمايه
  ارنست مندل
  بابك اجمدي

كس در آثار عمده هدف سرمايه خود يادآور روشن معرفت و شناختي است كه مار
گونه  ماركس جاي هيچ. كار گرفته است، يعني روش ماترياليسم ديالكتيكه خويش ب

اي كه به  درنامه. باشد گذارد كه اين حكم خود او درباره كارهايش مي شكي باقي نمي
موريس الشاتر نخستين ناشر متن فرانسه نخست سرمايه نوشته است اين حقيقت را 

خستين كسي هستم كه اين روش را در تحقيق مسائل كند كه من ن تأكيد مي
گفتار به چاپ دوم متن آلماني  ماركس جاي ديگر در پس] 1[ام كار گرفتهه اقتصادي ب

 به مثابه وجه تمايز سرمايه از كليه ،جلد نخست اين استفاده از روش ديالكتيكي را
  ] 2.[آورد ر مياند به شما آثاري كه در تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي نوشته شده

كار گرفته شود ديگر ه كه روش ديالكتيك در تحقيق مسائل اقتصادي ب زماني
 متفاوت جدا از هم، به نظر نخواهند آمد بلكه در ءپديدارهاي اقتصادي چون اجزا

مناسبت دروني باهم چونان يك تماميت كامل و داراي ساختاري جامع در نظر گرفته 
اين تماميت در كليه جوانب و .  تعيين خواهند شدوسيله يك وجه توليد مسلطه و ب
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وسيله قوانين حركت ه اينكه تماميت فوق ب اشكال ظهورش تحليل خواهد شد و
مفروضي در مناسبت با ريشه آن و اشكال ظهور گوناگونش بايد مورد دقت قرار گيرد، 

 قوانين حركت يك وجه توليد مفروض كشف خواهند. ره در مد نظر خواهد بوداهمو
شود كه اين همه چيزي جز ظهور تناقضات دروني ان ساختار نيستند  شد و معلوم مي

وسيله ه ساختار اقتصادي در عين حال ب. نمايند كه دقيقا ماهيت آن را هم تعيين مي
دو علت تغييرات دائمي   شود و اين ها معين ميوحدت اين تناقضات و منازعه آن

طور ثابت دريك وجه توليد ه ييرات كمي كه بواقع تغ در. دهند ساختار را نشان مي
آن، دفاع از خود آن  خواني نظام، وارد كردن اصالح در  مثال هم-دهند معين رخ مي

 از تغييرات كيفي جدايند كه برش ناگهاني، پيدايش ساختاري جديد و -)اكتشاف(
  ).ها انقالب(شوند وجه توليدي جديد را موجب مي
ي تحقيق و شناخت خود را در مقابل روش هگل قرار ماركس به وضوح روش ديالكتيك

البته هرگز احترام خود را  نسبت به اين فيلسوف آلماني كه تحت تأثير . داده است
انقالب فرانسه، انديشه ديالكتيكي را جهت دنياي معاصر به ارمغان آورد، پنهان نكرده 

 مطلق ياز آن ايدهبه گمان وي حركت اساسي . آليستي بودديالكتيك هگل ايده. است
برعكس به گمان ماركس .  جوهر ايده بوديبود، واقعيت مادي صرفا بيان و جلوه

ايده چيزي نيست جز بازتاب دنياي مادي در ذهن "ديالكتيك ماترياليستي است 
قوانين اساسي حركت تاريخ متعلق ] 3[".شود انسان كه در اشكال انديشه برگردان مي

اي  ستي مادي خويش را در گسترده اجتماعي داده شدهبه افراد انسان است كه ه
تكامل انديشه در تحليل نهايي به اين حركت اساسي وابسته است و از . نمايند ايجاد مي

اين رو روند انديشه علمي كه ماركس با آن به  از. نماياند طريق روند تفكر آن را باز مي
 محصول آن وجه توليد و داري موفق شد، خودكرد وجه توليد سرمايه شناخت عمل

صرفا پس از دريافت اين مسئله . منتج از جامعه بورژوازي درگير تناقضات خود بود
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ها دانست يعني  ولوژيئتوان انديشه علمي ماركس را نتيجه تكامل علوم انساني و ايد مي
نتيجه فلسفه كالسيك آلماني، اقتصاد سياسي، انگليسي، تاريخ نگاري و علم سياست 

رشد جامعه بورژوايي و تناقضات .  و سوسياليسم و ناكجاآبادي پيش از ماركسفرانسوي
آن و باالتر از همه مبارزه كار و سرمايه به ماركس  امكان داد تا اين علوم را به طريقي 

ماترياليسم ديالكتيك . جهتي خاص جذب و تركيب نمايد و تعالي دهد ويژه و در
، اين هردو با "دوباره برپاي خود ايستاده"كه آليستي هگل است  همان ديالكتيك ايده

. كند منطق حركت چنين فرض مييديالكتيك به مثابه. هم وجوه تشابه روشن دارند
كه تمامي حركت و كل تكامل، خواه به طبيعت يا جامعه يا انديشه آدمي باشند اشكال 

ن به همان  انگلس و لني.]4[شوند گيرند و ديالكتيك  خوانده مي عمومي به خود مي
. اندكار گرفتهه روالي كه جلد نخست سرمايه طرح نموده، اين روش ديالكتيك را ب

كه چرا ماركس هرگز طرح مورد نظرش را درباره ديالكتيك ننوشته، اما (گويد لنين مي
سرمايه را براي ما باقي گذاشته كه كاربرد ماترياليسم ديالكتيك در حوزه پديدارهاي 

  ]. 5[اقتصادي است
جا كه ديالكتيك مورد نظر ماركس، ماترياليستي است، از تخيل، شرايط از از آن
هاي علمي  برعكس نقطه شروع آن بررسي داده. كند نهاده و شماي رازآميز نمي پيش
واقعيات تجربي بايد . روش تحقيق از روش بيان نتيجه اين تحقيق جداست. است

توان  صرفا پس از اين همه مي. يدگردآوري شوند و بهترين موقعيت شناخت فراهم آ
آميز  اگر اين عمل موفقيت. بازسازي ديالكتيك مواد را جهت شناخت تماميت آغاز كرد

انديشه  در) داريوجه توليد سرمايه(=  تماميت مادي "باز توليد"انجام شود، نتيجه 
 خطر اصلي دركار هر دانشمندي كه به تحقيق دركار پديدارهاي اجتماعي. آدمي است

يا شكل (تمايز ميان نمايش . مشغول است اين است كه چشم به روي نكاتي ببندد
اي است از روش  و خود پاره] 6[و جوهر كه ماركس آن را از هگل آموخته ) ظهور
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تر در  واقع چيزي نيست جز تالشي دائمي جهت رخنه عميق ديالكتيكي تحقيق، در
دهند چرا اين پديدار   توضيح ميدرپي پديدار و فهم قوانين حركت كه اليه هاي پي

طور ثابت و دائم پژوهش ه ب. كند دراين جهت خاص و به اين شكل خاص حركت مي
گري  روشن"هاي آماده و  كه ديگران پاسخ هم زماني  آن- به زير سؤال كشيدن-مسائل 

گذار انقالبي برند، اين است روش ماركس به عنوان يك بدعت كار ميه  عاميانه ب"هاي
  . لم اقتصاددر ع

 هرگز "نمايش" و "جوهر"اما نزد ماركس اين ديالكتسين ماترياليست، تمايز ميان 
تغيير ارزش در تحليل .  واقعي است"جوهر" كمتر از "نمايش"بدين معنا نيست كه  

اين واقعيت   كه با شروع از"ماركسيستي"آن .  استقيمتكننده تغيير نهايي تعيين
اقعي نيست، مورد تمسخر ماركس ماترياليست قرار  وقيمتنتيجه بگيرد كه پس 

گردد،   به درجات متفاوت تعيين باز مي"نمايش" و "جوهر"تمايز ميان . خواهد گرفت
. شود يعني در تحليل نهايي به روند شناخت و نه به درجات متفاوت واقعيت مربوط مي

سادگي داري در تماميت آن كافي نيست كه به  جهت تشريح وجه توليد سرمايه
 بلكه ضروري است كه به ، را بشناسيم"قانون ارزش" آن يعني "جوهر اساسي"
ها هاي فكري موجود ميان آن  در تمامي مناسبات متقابل و حلقه"نمايش" و "جوهر"

 داده شده به اشكال "جوهر"پيدا كنيم تا بتوانيم شرح دهيم كه چرا و چگونه يك
 نه رخدادهاي اتفاقي "نمايش"اين انواع شود، زيرا  اي نمايش داده مي مشخص ويژه

بلكه مسائل را طرح مي . شوند هستند و نه بيان كافي بر وجود خود محسوب مي
نمايند و به نوبه خود بايد توصيف گردند تا به ياري اين وصف، اين امكان ايجاد شود 

 كه دهي اقتصاديهاي رمزآميز كنار زده شوند و فهم كامل شكل ويژه سازمان كه اليه
كه   چنان"نمايش" و "جوهر"نفي ضرورت ادغام . موضوع شناخت ماست ممكن گردد
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اي كه از تحقيق و  نمايند و عدم دقت به نيروهاي اصلي و تناقضات عمده خود مي
  . اند موشكافي تجربي پنهان مانده

وحدت "طريق آغاز كتاب سرمايه يعني تحليل مقوالت اساسي توليد كااليي و 
داري يعني كاال عمدتا به عنوان نمونه زندگي اقتصادي سرمايه)  اصليسلول ("اساسي

ماركس خود روشن ساخته كه . شود كاربرد روش ماترياليسم ديالكتيك معرفي مي
  ـ كاال ـبلكه يك پديدار مادي اوليهـ    ارزش ـنقطه آغاز كار علمي او نه يك مفهوم

د، چرا كه اين وجه توليد تنها شو محسوب مي  دارياست پديداري كه اساس سرمايه
دهي اقتصادي است كه برمبناي توليد كااليي تعميم يافته استوار شكل سازمان

 اين سخن درست اما ناكافي است كه روش ماركس. به صراحت بگويم] 7[باشد مي
در واقع ماركس از عوامل مشخص آغاز كرده و ] 8[ است"صعود از تجريد به مشخص"

يده و اين همه به او ياري داده تا تماميت مشخص را در تحليل به نظرات تجريدي رس
مورد مشخص درغنا و نظم خويشن همواره تركيبي از . نظري خويش بازتوليد نمايد
اما مورد مشخص مادي، يعني جامعه راستين بورژوايي، . تجريدهاي فراوان نظري است

 يداد و به مثابه معني ميها را هاي علمي موجود بود و تالشپيش از تمامي اين تالش
كه  اين  تنها زماني. رفت يك مورد دائمي علمي جهت آزمون صحت نظريه به كار مي

توان  ادي راستين نزديك شود، ميمتماميت مشخص در انديشه انسان به تماميت 
نخستين جلد  در نظر نخست حركتي كه بر. گفت كه انديشه به راستي علمي است

نمايد، يعني حركتي از  اقتصادي مي"مقوالت"ان حركت فرماست چون سرمايه حكم
مسئله بارها چنين طرح شده . كاال و تناقضات دروني آن تا انباشت سرمايه و سقوط آن

داري است يا بازتاب آيا اين حركت صرفا يك تلخيص تجريدي از جوهر سرمايه: است
استين است كه از اي از انكشاف راستين اقتصادي است؟ آيا تاريخ ر سخت ساده شده
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يابد و از  داري تعميم يافته انكشاف مينخستين تظاهر توليد كااليي تا توليد سرمايه
  پوشاند عاري است؟  هرگونه اشكال ثانوي كه صرفا ماهيت بنيادي اين حركت را مي
طور ه آن كاالهايي كه ب. پاسخ به اين سؤال با يك آري يا خير صرفا غير ممكن است

داري در حاشيه روند اصلي توليد و مصرف، توليد  مع پيشاسرمايهاتفاقي در جوا
 را كه، ماركس به استادي در "قانون ارزش"توانند منطق قدرتمند  شوند، نمي مي

 ويژگي اساسي و حاكم بر يتوليد كااليي به مثابه. م بزنند هسرمايه بيان كرده است به
آن نيروي كار و ابزار بدل به كاال اي كه در  سرمايه داري يعني جامعه-حيات اقتصادي

اين معني راست است كه تحليل نخستين مجلد سرمايه  به. اند، موجود است شده
  . و تاريخي نيست) ديالكتيك استوار به منطق(تحليلي منطقي است

چيزها نه . اي و پاياني است دهد كه هر پديداري داراي ريشه اما ديالكتيك نشان مي
اين رو سلول تاريخي  از. گيرند ار و براي هميشه پايان ميب ابدي هستند و نه يك

دانش شناخت تكامل : عين حال كليد كشف تحليل منطقي سرمايه است سرمايه در
در روند انباشت سرمايه و در زندگي . شناسي كامال جدا نيستنينجها از دانش  شاخه

. شوند يه نيز توليد ميهايي از انباشت ابتدايي سرماداري معاصر، جنبه روزمره سرمايه
داري وجود نخواهد  در واقع بدون اين انباشت ابتدايي سرمايه، وجه توليد سرمايه

هاي اصلي تكامل تاريخي را منعكس  رو تحليل منطقي برخي از گرايش از اين. داشت
ه كه از هستي و واقعيت مادي كه ب ("مقوالت اقتصادي"ترين نمايش  ساده. نمايد مي

همانا شكل ابتدايي و ) مي ادراك و ساده شده، تشكيل گشته استوسيله فكر آد
توان منكر   و جدل گردد، نمي هرچه هم كه اين تفسير اسباب بحث. اي آن هاست ريشه

اين هماني تحليل تاريخي و منطقي شد، اين هماني و يگانگي كه در واقع ماركس و 
  ]. 9[انگلس با آن روش خود را شناختند و شناساندند
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 دانشگاهي معاصر -ستاني يات وسيعي از برنشتين تا پوير و اقتصاددانان فرهنگادب
 روش ديالكتيكي كه ماركس از "رمزآميز" ، و حتي "مصرف بي"ايجاد شده تا ماهيت 

فقر نظرگاه تحصلي اين انتقادها، برخالف نظر و هدف ] 10.[هگل آموخته را شرح دهد
ياري عظيمي است كه روش ديالكتيك به  راصلي ناقدين، خود شهادتي بليغ و كامل ب

به شكرانه . تاريخ و هم فهمي روشن و نافذ يابد ماركس كرده تا هم ديدي گسترده بر
آسا و برتر از هر كتابي است كه پس از آن اين روش كتاب سرمايه ماركس كاري غول

مايه سر). يا در عصر ما به رشته تحرير درآمده است(در تحليل اقتصادي نوشته شده 
ازقبيل (ها بتوانند مسائل خود  ها نبوده است تا آن هرگز كتاب راهنمايي جهت حكومت

چنان كتابي نيست كه به بهاي  را حل نمايند و باز آن) ها مشكالت موازنه پرداخت
تن  بازار مي گذرد خبر دهد كه مثال آقاي فالني براي آخرين هزار ابتذال از آن چه در

چه كه در موارد كار، ماشين،  سرمايه شرحي است برآن. يا نهآهن خود خريدار يافته 
ها، ساختار اجتماعي جمعيت، تقطيع رشد  ها و كارخانهكارگاه) تكنولوژي(فناوري

داري كليه امكانات نهاني  كه توليد سرمايه زماني در(اقتصادي و رابطه ميان كارگر و كار 
اين زمينه است كه به راستي در. افتد اتفاق مي) خويش را به كار انداخته است

كشف قوانين درازمدت  به علت قدرت ماركس در. آورد ماركس عظيم است دست
 و "غير خالص"داري در بنيان آن قوانيني جدا از هزاران رويه حركت وجه توليد سرمايه

هاي درازمدت وي را اثبات كرده  نهاده داراي اهميت درجه دوم است كه تاريخ پيش
ناوري، افزايش فقوانين انباشت سرمايه، توسعه قدم به قدم : هايي چون نهاده پيش. است

سريع قدرت توليد و تشديد كار، تمركز رشد يابنده سرمايه، انتقال اكثريت افراد از نظر 
اقتصادي فعال به موقعيت فروشندگان نيروي كار، نرخ در حال تنزل، سود، نرخ درحال 

، جدال طبقاتي غير قابل اجتناب ميان سرمايه و اي هاي دورهرشد ارزش افزونه، بحران
  ] 11.[داري كار و اقدامات انقالبي رشد يابنده جهت سرنگون ساختن سرمايه



 اقتصاد سياسي ماركسروش 

 ٩٠

ترين طريق جهت ناقدين  آسان. عمدتا از دوجانب به اين قضاوت حمله شده است
داري را كه وي ماركس اين است كه صحت كليه قوانين حركت وجه توليد سرمايه

شود كه قوانين فوق به  هم معموال چنين انجام مي كار. ده است نفي نمايندكشف كر
هايي  فرمول. هاي به غايت ساده شده و عموما غلط بيان شده، خالصه گردند فرمول
] 12["هاي شديدتر شونده اقتصادي بحران" يا "فقر افزايش يابنده طبقه كارگر"چون 

كه امكان و حتي ماهيت علمي چنين تر توسط كارل پوپر انجام شده طريق پيچيده
خواند كه  مي"هاي غير مشروط تاريخي ييپيشگو"ها را كند و آن را نفي مي"قوانين"

هاي معمولي علمي،  نهاده پيش"پوپر معتقد است .  جدايند"هاي علمي نهاده پيش"از 
مثال حرارت آب در (كنند كه برخي تغييرات  ند و در خود چنين بيان مي امشروط

پوپر ]13["ممكن هستند) مثال جوشيدن آب(راه سلسله تغييرات ديگري  هم) ريكت
هاي  منكر ماهيت علمي سرمايه و معتقد است كه برخالف نظريات علمي، پيشنهاده

  ] 14[سرمايه قابليت آزمايش علمي را دارا نيستند
 به وضوح اين نظر برمبناي عدم فهم ماهيت ماترياليسم ديالكتيك استوار است كه

طور ثابت بوسيله عمل، معرفت به ه ب": نشان كرده است طور كه لنين خاطر همان
 كه "ثابت كرد"شد  در واقع بسيار آسان مي] 15["كند محتواي خود را تصحيح مي

تر داري بيش داد كه هر چه خدمت سرمايه تحليل ماركس خطاست اگر تجربه نشان مي
يافته، اند، نياز به فناوري، كاهش  شدهترها در حد ميانگين كمرشديافته، كارخانه

تر صاحب وسيله خود كارگران عرضه شده، كارگران هرچه بيشه تر بسرمايه بيش
شود دائماً  ل مصرف ميياند و بخشي از مزد كه صرف وسا هاي خود گشته كارخانه

شود  ل توليد توسط كارگر مييو بخشي از مزد كه صرف خريد وسا(كاهش يافته است 
هاي  هاي اقتصادي سپري گشته و اتحاديه ، چندين دهه بدون نوسان)ش يافتهافزاي

سرمايه است،  محو شدن تضاد كار و اش هم درريشه و(اند  كارگري كامال محو شده
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آري با ارائه ) اندابزار و شرايط توليد را در دست گرفته يعني كارگران خود نظارت بر
يم كه سرمايه اثري مهمل است كه قادر به توانستيم واقعا حكم كن چنين نتايجي مي

يك قرن پس از  در  داري بيني اين نكته نشده كه چه برسر جهان راستين سرمايه پيش
 و درعين حال 1867كافي است تاريخ راستين را از سال. انتشار آن خواهد آمد

سو در نظر بگيريم و از سوي  بيني ماركس كه مسير اين تاريخ چيست را از يك پيش
 را مطرح سازيم تا معلوم شود كه چقدر "قوانين حركت"هاي  يك از آن بديل يگر هرد

تا چه حد از آزمايش تجربي تاريخ سر  آوردهاي نظري ماركس سترگ هستند و دست
  ] 16.[اند بلند بيرون آمده

  .اين متن از كتاب درآمدي به نخستين مجلد سرمايه برگرفته شده است
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  : ها  و حاشيهها يادداشت

گفتار به چاپ ترجمه  پس:  و نيز رجوع كنيد به 1872  مارس 18. نامه ماركس به موريس الشاتر]1[
  . فرانسه جاد نخست سرمايه

- 103متن انگليسي صص ( چاپ دوم متن آلماني نخستين مجلد سرمايه هگفتار ب رجوع كند به پس] 2[
102 (  

  . 102همان ماخذ ] 3[
 1965مسكو . ها برگزيده نامه: ماركس و انگلس:  در1891 كنراد اشميت در اول نوامبر نامه انگلس به] 4[

   439ص 
  . 319 ص 38جلد .  در آثار برگزيده"هگل) منطق(طرح ديالكتيك  ":1. والديمير. لنين] 5[
دانان عامي دقت كرد، اينان صرفا شكل مستقيم  ها و اقتصادفرهنگ پس بايد به نحوه نگرش بي" ]6[
. نمايند فهمند و روابط دروني آن را درك نمي را كه در مغز خودشان بازتاب يافته مي] واقعيت[مايش ن

ن ئژو 27. نامه ماركس به انگلس. "اگر طريق فهم آنان صحيح بود ديگر چه نيازي به علم وجود داشت؟
  . 307 ص 3 و نيز سرمايه جلد 191ها ص  برگزيده نامه: در)1867

-69ص ص)متن آلماني( انگلس-مجموعه آثار ماركس: در"هايي درباره واگنراشت يادد":ماركس] 7[
364   

ارائه كرده ) 171همان ماخذ ص(، نظر خالف آن را لنين 101 ص 1974لندن . هسگروندري: ماركس] 8[
روزنبرگ . ا.د. "گردد تر ميشود بلكه بدان نزديكاز حقيقت دور نمي.... يد به مشخصگذر از تجر":است

جالب را طرح مي كند كه  نوشته است، اين نكته 1930تفسير خود به سه جلد سرمايه كه در دهه در 
ن جنبه مشخص آنجاست كه عمل سازي ماركس به نوبه خود علمي است مشخص و ايعمل تجريد

اين تجريدي . بندي مشخص در تعين تاريخي آن وجود داشته باشد سازي در مناسبت با صورتتجريد
رجوع كنيد به ترجمه اسپانيايي كتاب روزنبرگ كه از متن روسي انجام ( قبل تجربي نيستانتخابي و ما

  ). 46جلد نخست ص(وسيله سرمايه در مكزيك به چاپ رسيده است ه شده و ب
  : درباره اين موضوع و مسائل مربوط به آن رجوع كنيد به] 9[

  .1970فرانكفورت. تاريخ و ديالكتيك در اقتصاد سياسي. اوتو. مورف
  . 1961ديالكتيك تجريدي و مشخص در سرمايه ماركس ميالن : اوالد. ايلژنكف

  . 1967رتوفرانكف. ديالكتيك مشخص: كارل. زككو
  . 1969علم منطق و سرمايه فرانكفورت: ايندريچ. زلني
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  . 1955هامبورگ . تاريخ و ديالكتيك: الو.كوفلر
  : به عنوان مثال رجوع كنيد به] 10[

مفروضات : ادوارد.  برونشتين117 ص 1949نيويورك . كارل ماركس و پايان نظام وي: كفون بوهم باور
 ص 2 جلد  1962لندن . جامعه باز و دشمنانش: كارل.  پوپر51-71ص   ص1899سوسياليسم اشتوتگارت 

82 .  
ي مجله تحقيقات اقتصاد:  در"مقام اقتصاد ماركسي در نظريه اقتصادي زمان حاضر": واسيلي. الونتيف
  :  كه در كتاب زير دوباره چاپ شده است1938مارس . امريكا

  . 95ص 1968لندن . ماركس و اقتصاد نوين: ديويد. هرورتيس
هاي امروزي ماركسيستي در توسعه نظريه اقتصادي دارا هستند با هرچه هم سهمي كه تحليل"] 11[

داري   درازمدت نظام سرمايههاي هم در پرتو تحليل درخشان ماركس از گرايش ارزش تلقي گردد باز
تمركز رشد يابنده ثروت، ازميان رفتن سريع : واقعا تكان دهنده است] كارماركس[نتيجه. اند قرار گرفته
آورانه كه با رشد سريع يابنده رقابت، توسعه فنوليدي كوچك و متوسط، محدوديت رشدواحدهاي ت

. ها گسترش يافتن حوزه واحدهاي تجاري  آنترين ارزش نه بي سرمايه ثابت همراه است، و آخرين اما
اين همه چنان احكام قاطعي هستند كه نظريه اقتصادي نوين عليرغم كل گستردگي خود هيچ چيز 

  .")94همان ماخذ ص : الونتيف. (ها ارائه كند تواند عليه آن نمي
ده توسط كشف ش[او قوانين . لس استئهاي پل سامو سازي نوشته نين سادهمثال كالسيك چ] 12[

رشد " و "فقر طبقه كارگر"(!) كند داري را به دو مورد خالصه مي حركت وجه توليد سرمايه] ماركس در
كه خيلي ساده، هرگز رخ نداده "گردد  در مورد نخستين چنين نتيجه مي"داري انحصارها در سرمايه

ي يگو  اين پيشآمد كه نظر مي نين بهسي سال نخست، چ در"كند   و در مورد دوم اعالم مي"است
جا همه   اين"اما هفتاد سال بعد ديگر احكام او در مورد تمركز صنعتي صادق نيست. ماركس صادق است

ل ناپذير از تكاميك قانون اجتناب"كرد  ركس فكر ميشود كه ما چيز به نتيجه نهايي ختم مي
 "رست نيستاين هم د اهند شد وتر خوهاي تجاري، ضعيفداري وجود دارد كه واحد سرمايه
  . 622-23ص  ص) 1967(57 جلد،مجله اقتصادي امريكا:  در"نظريه اقتصادي ماركس".پ.لسنئسامو

  339 ص 1963لندن . ها ها و تكذيب حدس:  در"ها در علوم اجتماعي ييگو ها و پيش فرض":پوپر] 13[
  210  خاصه ص23تمام فصل . 2جلد. جامعه باز و دشمنانش: پوپر] 14[
شناخت، از سويژه به ) ها، مرحله ها و روندهاي گام( هاكليه اين لحظه":319ن ماخذ صهما: لنين] 15[

  ".رسند شوند و مطابق اين آزمون به حقيقت مي نمايند، در عمل آزمايش مي ابژه حركت مي
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 ويلفردو پارتو "نقد". توان يافت  قوانين حركت مي"ديگر"يك نمونه جالب از فرضيات پوچ كه در ] 16[
 را مبدأ سازمان نظريه "اصلي محقر"كه ماركس يه ارزش اركس است، پارتو جهت نمايش ايناز نظر

گويد كه مطابق نظر ماركس اگر خياط چرخ خياطي و  خويش در مورد ارزش كار قرار داده بود، چنين مي
 "ليدتو"توان نتيجه گرفت دستگاه خياطي ارزش افزونه   باشد ميله امرار معاش خود را اجاره كردهوسي

 1966 در ماركسيسم و اقتصاد ناب ژنو گ سرمايه خالصه شده توسط پل الفارمقدمه به(كرده است 
توان به سادگي  مي.  نمي كند"ثابت"گذشته از اين واقعيت كه مثال فوق هيچ چيز را ). 47-48ص  ص

ازاين رو صاحب نمايد و  ل توليد خود را اجاره ميئچنين استنباط كرد كه كارگران وساازاين ضد الگو 
اي كه در روند  فروشند و از اين رو سود يا ارزش افزونه ها در بازار مي آن. محصوالت كار خود هستند

وجه گرايش غالب  پرواضح است كه اين مورد به هيچ. آورند توليد ايجاد شده را به تصاحب خود در مي
له چنان در ااخر قرن نوزدهم مس اما حتي در او.در انكشاف صنعتي صدوپنجاه سال گذشته نبوده است

. توانست چنين فرضي را بدون فهم پوچ بودن آشكار آن عنوان سازد  بوده كه او مي"باز"ذهن پارتو 
  . دهد داري نشان مي بار ديگر اعتبار فهم ماركس را از كاركرد سرمايه اين نكته يك
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  "سرمايه"روش 
  دونالد كالرك هاجز

  قيآرمان صاد
 ،گرد انتشار جلد اول سرمايه در واكنش به اين كار بزرگ ماركس در صدمين سال

تواند حتي  هاي نقادانه به چاپ رسيده كه احتماال كسي نمي چنان كوه بزرگي از نوشته
تر سرمايه، شايد بشود گفت بخش اعظم آن، هم بيش. ها را بخواندعمرش آن در تمام

اي از رشد  هاي اساسي آن به مرحله ها يا گرايش انوناكنون كهنه شده بدان معني كه ق
كه  چنان ولي هم. ايم داري قابل انطباق بوده است كه ما آن را پشت سر گذاشته سرمايه

هاي اجتماعي بوده تا   روش بررسي پديده،انگلس متذكر شده سهم اساسي ماركس
ا دارد تا سرمايه اين ديدگاه است كه هنوز ج از.  ويژه آنيدهاي كهنه شوندهركارب

داري  اي كامل در مورد توسعه سرمايه چون راهنمايي براي تحقيق و نه چون نظريه
  . دوباره ارزيابي شود

هاي  شناسي بررسي اي كه وجود دارد حدود و خصلت سهم ماركس در روش  مسئله
 را با كل اشتباه مي ءمدافعان روش ماركس اغلب جز. شناسانه مشخص است جامعه
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سرمايه با برداشت ديالكتيكي   سان دانستن روش  يك،ترين اشتباه آنان  رايجو گيرند
منتقدان او كه ظاهرا . است، كه خود كاربرد بسيار خاص روش علمي ماركس است

سازي تئوريك نيز در تفكر علمي و مدل) امپريسيسم(گرايي  آگاهي ندارند كه تجربه
بدان دارند كه سهم ماركس را در شناسانه ماركس اساسي بوده است، گرايش جامعه

گه گاه روش ماركس چنان تفسير . شمارنده ه كردن ناچيز بئمنطق كشف و روش ارا
 بلكه منطق بررسي و تكنيك فرموله كردن و ،شود كه گويا نه تنها ديالكتيك مي

درعين حال خوانندگان . شود ريزي كردن نتايج تحقيقات علمي را نيز شامل مي قالب
چه را  شوند، هرچند دقيقا هر آن  فلسفي روش ماركس نميءب متوجه جزسرمايه اغل

هاي ديگر ماركس چون مطلبي فلسفي تعبير كرد در واقع  كه بتوان از سرمايه يا نوشته
  . شناسي اوست ناپذيري از روششود كه بخش جدايي معلوم مي

ا روي ه ث شده كه خيل عظيمي از به اصطالح ماركسيستاعبه راستي چه عاملي ب
ماترياليسم فلسفي و درك ماترياليستي تاريخ ماركس تمركز كنند و از آن دستاويزي 
بسازند تا به خود زحمت ندهند كه واقعا تاريخ و تاريخ صنعت و كشاورزي و تجارت و 

طور كه مشاهده خواهيم كردن فلسفه تاريخ  ها را بررسي كنند؟ همان متنند اين
از كليات كامال آزموده نشده است كه عمدتا چون اي  ماترياليستي ماركس مجموعه

هاي جامعه شناسانه  هاي گوناگون بررسي اي در حوزه پايه) HYPOTHESIS(هاي فرضيه
اين كليات دقيقا به اين دليل كه مدل شسته و رفته و موجزي از تحول . سودمند است

شكار است كه اغلب ما آ كه بر  در صورتي،دهد قابل اعتماد نيستتاريخي ارائه مي
ماركس فلسفه را نه . تاريخ در عين حال آميخته شكوفنده و درهمي از رويدادهاست

شناسي بلكه چون اهرمي براي  چون منبعي براي دانش تئوريك يا درك زيبايي
ازاين رو بسياري از كليات فلسفي موجود در سرمايه و . ديددگرگون كردن جهان مي

  . شناسانه بود  كليات روشسهمي در نقد اقتصاد سياسي اساسا
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سرانجام، روش سرمايه دربرگيرنده آن چيزي است كه سنتا ولي به غلط از آن چون 
 نيز ضمن "تئوري"جايي كه اين  ولي از آن. شود تئوري ارزش كار ماركس نام برده مي
-و پيش فرض) POSTULATES(اي از اصول  چيزهاي ديگر دربرگيرنده مجموعه

شناسانه است، چون اهرمي به منظور ساختن و نه  فا روشصر) ASSUMPTIONS(هاي
چه كه چون تئوري ارزش  تر آنكه بيشنظر به اين. كندچون بنايي كامل عمل مي

حساب يا تكنيك ) علم(شود كه صرفا  شود پس از تحليلي معلوم مي پذيرفته مي
شود بين  مبتني بر كار است، الزم مي) SOCIALACCOUNTING(داري اجتماعي حساب

شناسانه آن تئوري  هاي روش چه كه در يك تئوري مشخصا تئوريك است و ارزش آن
  . دقيقا تمايز شد

  
  منطق بررسي و ارائه كردن : روش علمي

نوشته  ترين بحث در مورد علمي ماركس در بخش مربوط به روش در دست مفصل
در آن جا . ه شده استارائ) 1857 اوت 23(گفتار بر نقد اقتصاد سياسي  ناكامل او، پيش

شناسان اقتصادي پيشين  ماركس بين روش اقتصاد سياسي كالسيك و روش جامعه
 ،چون جمعيت هاي بزرگ هم شناسان اقتصادي از مجموعهجامعه. شود تمايز قائل مي

اند شروع كردند و با  ملت، دولت كه مفاهيمي مبهم و كلي و تنها در تصور مشخص
ها  چون كاال، مبادله و مانند اين اي همتر پيچيدهوابط كمها به عناصر و رتحليل آن

پس از پايان يافتن اين كار . دهند هاي بزرگ را تشكيل مي رسيدند كه اين مجموعه
هاي سيستماتيك اقتصاد سياسي پديدار شد كه با مفاهيم   اولين رساله،ابتدايي تحليل
 مفاهيم جمعيت، دولت و بازار كنند و به چون كاال و مبادله شروع مي نسبتا ساده هم

رسند و اين مفاهيم نيز مفاهيمي آشفته و مبهم از يك كل خيالي نيستند  جهاني مي
. اند اي دقيقا قابل تعريف و توضيح اند كه برحسب عوامل و روابط ويژه هاي بلكه مجموعه
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اي  اين روش دوم، يعني روشي كه ماركس اتخاذ كرد، با تحليل كاال چون شكل هسته
)CELL- FORM( اين روش تحليل  نقطه حركت در. كنداقتصاد جامعه مدني شروع مي

است به منظور تدوين يك تئوري جامعه ) MICROSOCIOGICAL(رد شناسي خُ جامعه
  . داري به طور كلي توليد سرمايه) MACROSOCIOLOGICAL(شناسي بزرگ 

 ارائه كردن علمي گفتار چاپ دوم سرمايه ماركس منطق بررسي را از روش در پيش
هاي خام يا تحليل منطق بررسي با داده. شناسي متمايز ساخت نتايج تحقيق جامعه

اين منطق بررسي از . رود كند و از مراحل گوناگون تحليل به پيش مينشده آغاز مي
چون  كند و از طريق تحليل به اصول مجرد هم هاي تحليل نشده شروع ميكل

رسد و به وسيله نتايج كامال آزموده نشده و يا  ها مي نند اين كاال و ما،كار، پول تقسيم
  . شود هايي كه بر مبناي تحقيقات پيشين فرموله شده هدايت مي فرضيه

يابد و سفر بازگشت  جا آغاز مي شود كه منطق بررسي پايان مي روش ارائه كردن از آن
ريد متوالي اين روش به جاي تج. سازد به جهان پيچيده و متنوع را فراهم مي

)SUCCESSIVE ABSTRACTION ( يا تحليل به تقريب متوالي)SUCCESSIVE 
APROXIMATION ( يا تركيب)پيچيده و مجرد آن گاه چون نتيجه . نظر دارد) سنتز

شود كه مجموعه معيني را  تحول و روابط متقابل همه عوامل گوناگوني ارائه مي
 و در ءداري را در خال فرايند توليد سرمايهازاين رو، جلد اول سرمايه . دهدتشكيل مي

و پيراسته نشده ) ايزوله(ا در شكلي تك افتاده رسازي  باالترين سطح تجريد يا ساده
شود كه تمام كاالها طبق  دراين جلد سرمايه برخالف واقعيت، تصور مي. دهد ارائه مي
ت هاي توليدشان برمبناي پرداخت دستمزد كار يك فرد در يك ساعهزينه

)STANDARD- MAN- HOURS  (كه  شود، و انحصار مطلقا وجود ندارد، و اين مبادله مي
كه  شود، و يا اين داران صنعتي تصاحب ميتمام مازاد اقتصادي به وسيله طبقه سرمايه

تنها در جلد . هاشود، و جز اين بگيران تقسيم مي داران و مزدجامعه منحصرا به سرمايه
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هاي ساده شده از طريق فرايند گام به گام تقريب  ن فرضسوم سرمايه است كه اي
  . شود هاي واقعي نظم اقتصادي زدوده مي متوالي به پيچيدگي

  ديالكتيك 
ديالكتيك چون منطق بررسي، كاربرد روش علمي براي حل مسايل حياتي طبقه 

گفتار دوم سرمايه هدف اصلي اين مسايل كدام است؟ ماركس در پيش. كارگر است
هاي اجتماعي و  اي كه باعث كشاكش كنندهكتيك را پژوهش عوامل متالشيديال

ديالكتيك به طور ) فونكسيون(نقش ويژه . كندشود اعالم مي تغييرات انقالبي مي
هاي درهم گسلنده در هر نظم  مشخص كشف قوانين به اصطالح حركت يا گرايش

به ) آنتاگونيسم(بدين ترتيب مبارزه، كشاكش، و تعارض . اجتماعي معين است
به اين دليل است كه ماركس ديالكتيك را . شود هاي اصلي تحقيق تبديل مي موضوع

  . ساخت هاي انتقادي و انقالبي مشخص مي اساسا با ويژگي
 آن بوده است كه بر برخوردهاي منافع بين ،سهم ديالكتيك چون روش ارائه كردن

خالف فعال در جامعه، تأكيد هاي مسلط و م طبقات اجتماعي گوناگون و بين گرايش
ماركس اين برخوردها را در شكل تضادهاي قوانين گوناگون حركت يا . كند

  . داري ارائه داد هاي مسلط تحول سرمايه گرايش
و يك ) BIASED(هاي جهت دار  يكي از نتايج كاربرد روش ديالكتيكي اصالح تحليل

ها را  ناپذيرند تا سازشكرد شناسان آكادميك بوده است كه تالش مي سويه جامعه
سازش دهند و بر عناصر تعادل، ثبات، تداوم و عوامل ديگر ياري دهنده به هماهنگي 

هاي خود و  ماركس الاقل خصلت جانبدارانه پژوهش. اجتماعي تأكيد كنند) هارموني(
در . كرد هايش را تصديق مي گيري موجود در گزينش ويژه مسايل و دادهءحالت سو

الكتيك به ماركس كمك كرد تا از طريق سنجيدن نتايج مطالعاتش در واقع روش دي
با حكمت قراردادي ) SOCIAL- DISORGANISATION(سازماني اجتماعي  بي
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)CONVENTIONAL- WISDOM (تري از  تر و جامع جامعه شناسي آكادميك درك دقيق
  . جامعه به دست آورد

در واقع امر .  يك روش است بلكه،در هر صورت ديالكتيك يك تئوري تجربي نيست
 بلكه صرفا در آن با طرز ديالكتيكي ،گونه قوانين ديالكتيك وجود ندارد در سرمايه هيچ

گرچه انگلس ديالكتيك را با تئوري قوانين عام تحول چه در . يم اروهپژوهش روب
كه ديالكتيك  اين حكم را با افزودن اين گيرد، ولي اوطبيعت و چه در جامعه يكي مي

 - شناسي  يك روش،گري به سخن د-ساسا يك تئوري قوانين خود فرايند انديشه استا
ديالكتيك تئوري چگونگي كشف روابط متقابل در طبيعت و جامعه . كند تعديل مي
كرد ديالكتيك  از اين رو صحبت كردن از عمل.  علم خود اين روابط متقابلاست تا علمِ

گويي كه ديالكتيك نوعي قانون است كه  زيرا ،در تاريخ كامال گمراه كننده است
  . كند طبقه را تضمين مي پيروزي نهايي سوسياليسم و ظهور جامعه بي

ها عمل هايي كه قوانين گوناگون حركت ماركس در آندانيم زمينه چنين ميما هم
شود كه مستقيما در مورد  هاي ساده كننده تعديل مي كند چنان با پيش فرض مي

هايي است كه به وسيله تأثيرات متقابال  بلكه تنها گرايش،ربرد نداردرفتار اقتصادي كا
طور كه ماركس در تعديل كردن قانون عام انباشت همان. شود كننده مشروط ميعمل

چون تمام قوانين ديگر در   اين قانون هم،داري در جلد اول سرمايه توجه دارد سرمايه
اين رو اين قانون از لحاظ  از. شود هاي گوناگون تعديل مي كار كردن در موقعيت

اي از  گيري تئوريكي در زنجيرهتجربي ناگزير يا ضروري نيست، بلكه نتيجه
  . هاست استنتاج
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  ماترياليسم تاريخي : شناسانهاصول عام تبيين جامعه
دهد كه چگونه از  گفتار سهمي در نقد اقتصاد سياسي توضيح مي ماركس در پيش

هاي كلي در مورد ساخت و تحول جوامع بشري  گيري خي نتيجهطريق مطالعاتش به بر
هايي كه چون ريسمان راهنما يا اصول هدايت كننده در  گيري  نتيجه-يافت دست

هاي  گاه فهرستي از اصول در شكل قضيه آن. اش قرار گرفت خدمت مطالعات بعدي
)PROPOSITION (منتقدان يك شود كه برطبق اظهارنظر بسياري از نا مشروط ارائه مي 

گويد پيش  ولي ماركس مي. ها دهد تا نظامي از فرضيهتئوري عام جامعه را تشكيل مي
هاي  بندي اي بتواند به وجود آيد كه براي تمام صورت كه تئوري علمي از آن

ها قابل اعمال  بندياي موجود باشد كه براي هريك ازاين صورت تأييد شده) فرماسيون(
داري  هاي توليد و توزيع سرمايه  را به اين محدود كرد كه تئوريازاين رو او خود. باشد

جا كه ماركس  از آن. بندي كندتر توايد كااليي ساده فرموله را بر مبناي تئوري كلي
صريحا تالش براي فرموله كردن يك تئوري عام تاريخ و جامعه را رد كرد، تئوري 

شناسانه است و نه  هاي روشضيهاي از اصول يا فر ماترياليسم تاريخي صرفا مجموعه
هاي كامال آزموده شده، بنابراين خود به خود نه راستين و نه كاذب  اي از قضيه مجموعه

  . اي به كار برده شوند هاي تاريخي ويژه كه در مورد پديده اند مگر اين
) COMMON- DENOMINATOR(توانيم با متمايز ساختن ويژگي مشترك  ما مي

شناسي كه ماركس در   ماركس از انطباق آن به سه حوزه جامعهماترياليسم تاريخي
توان به طور خالصه اين ويژگي مشترك را مي. ها سهم بزرگي ايفا كرد شروع كنيم آن

اوال، هر مرحله معيني در رشد نيروهاي . بندي كرد برحسب اصول اساسي زير فرمول
تقسيم   بر،صاديوزيع مازاد اقتميزان و ت مبادله كاال، بر  بر،مولد، به خصوص تكنولوژي

هاي سياسي و گستره قدرت سياسي، و سرانجام  طبقاتي جامعه، بردامنه بوروكراسي
ثانيا، با . كند هايي اعمال مي برخصلت كلي زندگي فكري و فرهنگي، محدوديت
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تغييرات در نيروهاي مولد و، به خصوص در تكنولوژي، روابط اجتماعي توليد و كليت 
ثالثا، . شود هاي سياسي و فرهنگي به طور كمابيش سريعي دگرگون ميروبناي نهاد

ترين  عاملي است كه خصلت بدين ترتيب سطح تكنولوژي يا گنجايش توليدي مهم
هاي منطبق رفتار سياسي و فرهنگي را توضيح  روابط اجتماعي و طبقاتي و شكل

ط اجتماعي توليد كه رابعا، در كنار نيروهاي مولد يا سطح تكنولوژي، رواب. دهد مي
ترين عامل منفردي است كه براي توضيح  كند مهمساخت طبقاتي خاصي را ايجاد مي

آن چه . هاي سياسي حقوقين فلسفين مذهبي و هنري زندگي الزم است دادن شكل
دهد بنياد اقتصادي شناسانه خصلت ماترياليستي مي كه به اين قواعد تبيين جامعه

 ما در ،اقتصادي نيست) دترمينيسم(وجه تجلي جبرگرايي هيچاين به . هاستمتمايز آن
افيزيك اجتناب تيك تئوري كامل و يا يك م ايم تا روهشناسي روب جا با يك روش اين

  . ناپذير تاريخي
  

  شناسي دانش و در جامعه شناسي سياسي و اقتصادي  كاربرد در جامعه
ييني به وسيله ماركس تر به كاربرد اين اصول تباي بيش شناسان حرفه جامعه

هاي جامعه شناسانه باز فرموله  اين اصول در متن سه حوزه بزرگ بررسي. عالقمندند
ولوژي آلماني ماركس و انگلس كاربرد كالسيك اصول خود را در ئدرايد. شد

در مانيفست كمونيست آنان اين اصول كلي را در . دهند شناسي دانش ارائه مي جامعه
گفتار اقتصاد سياسي  در پيش. ياسي باز فرموله كردندشناسي س متن يك جامعه

طور كه  آن. شناسي اقتصادي به كار برد ماركس اين اصول را در مورد مسايل جامعه
شود كه به  انتظار مي رود در هريك ازاين آثار به آن اصول تبييني حق تقدم داده مي

  . تر مربوط استهر حوزه خاص جامعه شناسي بيش
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و ) CRITICAL- CRITICISM(گرايي انتقادي  اني عمدتا نقدي به نقدولوژي آلمئايد
ها كند كه آن چه انسانهاي چپ است و از اين فرض آغاز مي ادعاهاي فلسفي هگلي

ها صرفا بازتاب و انعكاس  كنند و جز اينكنند و يا درك مي گويند و تصور ميمي
ها نه هستي مستقلي   مانند ايندين، هنر، فلسفه و. فرايندهاي زندگي واقعي آنان است

هاي اجتماعي و دارند و نه اثر علي، بلكه بايد به طور فردي و برحسب وضعيت
رفتار  شود هستي مادي انسان بر از آن جا كه فرض مي. اقتصادي موجود تبيين شوند

آيد كه عقايد حاكم در  فرهنگي و فكري او تأثير قاطعي دارد، اين نتيجه به دست مي
آيد كه  درعين حال اين نتيجه نيز به دست مي. است اي عقايد طبقه حاكمه هر دوره

كند كه منابع خود را  طبقه حاكمه به منظور ابديت بخشيدن به نقش خود تالش مي
 ، حداقل در جوامع طبقاتي،در واقع امر منافع به اصطالح عمومي. منافع عام جلوه دهد

افع خاص و فردي كه ظاهرا در مقابل آن چون من هم كند ومنافع گروهي را بيان نمي
اي كه براي  جا كه هر طبقه از آن. گر منافع خاص و خودگرايانه استقرار دارد بيان

شود كه منابع عام جلوه دهد، اين نتيجه به  كند مجبور ميقدرت سياسي مبارزه مي
دي و  استبداد و بين آزا وكراسيوآيد كه تمام مبارزات براي قدرت بين دم دست مي

ميزي است كه منافع مادي طبقات بيان آ هاي وهم ها صرفا شكل گري و مانند اينستم
رسيم كه نيروها و محصوالت آگاهي را  بنابراين ما به اين نتيجه مي. شود و مبارزه مي

توان صرفا از طريق انتقادگرايي فلسفي از بين برد، بلكه اين امر تنها از طريق نمي
اي كه باعث اين خودفريبي ندانسته و  ابط اجتماعي واقعيواژگونگي انقالبي رو

  . شود ليستي است ممكن ميآهايد) MYSTIFICATION(رازپردازي 
پي تبيين رفتاري سياسي است تا رفتاري  تر درفرض اول مانيفست كمونيست بيش

گران شود كه تاريخ تمام جوامع بشري تاريخ مبارزه طبقاتي بين ستم گفته مي. فكري
كند كه تمام مانيفست درعين حال اين اصول را مطرح مي. بران بوده استستمو 
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ها و يا براي منافع اين هاي اقليت گري يا جنبش هاي پيشين براي نابودي ستم جنبش
اي براي يافته طبقهها بوده است، و اين كه قدرت سياسي صرفا قدرت سازمان اقليت

بيت ) آنتاگونيسم(بين رفتن تعارض  ه با ازچنين اين ك سركوب طبقه ديگر است، و هم
فرضيه عمده ديگري . يابد ها نيز پايان مي طبقات در درون يك ملت دشمني بين ملت

مجبور شود كه از  سازد كه اگر پرولتاريا يا بنا به مقتضياتي در مانيفست مطرح مي
بي پيروزمند لحاظ سياسي خود را عليه بورژوازي سازمان دهد و به عالوه اگر با انقال

طبقه را نيز فراهم كرده  گاه امكان ساختن جامعه بي وضعيت استثمار را نابود كند، آن
  . است

ها گرچه منتقدان ماركس اين فرضيه را با اعتقاد نامشروط در مورد حركت گرايش
گيرند، ولي آشكار است كه  طبق ضرورتي حتمي به سوي نتايج ناگزير اشتباه مي

 اصل فوق ماركس را در  اي چنين بايد زمينه برنامه ما هم. يستمنظور ماركس اين ن
شناسي تئوريك بلكه  بخش نخست مانيفست نه در مورد جامعه. نظر داشته باشيم

اين نتايج . اي سياسي در مورد نتايج نسبتا آزموده شده مطالعات پيشين است خالصه
هاي اساسي   و گرايشها براي منظور عمل سياسي چون راهنمايي اجمالي براي وضعيت

گاه نه به وسيله ماركس و نه به وسيله  كرد، ولي بديهي است كه هيچ آن دوره عمل مي
اي مبتني  اين نتايج حالت موقتي داشت و بر مفروضات ساده. انگلس كامال آزموده نشد

هاي تاريخي بعدي ماركس به كه اين نتايج در نوشته چنين با توجه به اين هم. بود
  .اطالع نبوده است دهد كه ماركس از موقتي بودن آن بي ذاشته شد نشان ميآزمايش گ
بندي برداشت يا درك ماترياليستي تاريخ در رسيم به آخرين فرمول حال مي

اصل نخستين و اساسي اين اثر مطرح مي كند كه . اقتصاد سياسي گفتار نقدي بر پيش
پس . ي مادي توليد انطباق داردروابط اجتماعي توليد با مرحله معيني از رشد نيروها

بنابراين . شود اي از اصول كه بر مبناي اين دو مفهوم بنا شده ارائه مي از آن مجموعه
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 در مرحله معيني از رشد با هشويم كه نيروهاي مولد رو ميهمابا اين اظهار نظرها روب
كه اين روابط  ين اگيرد، يا روابط توليدي موجود، يعني روابط مالكيت، در تضاد قرار مي

ها تبديل شده و منجر به انقالب اجتماعي هاي رشد نيروهاي مولد به موانع آن از شكل
كه روابط توليدي جديد هرگز پيش از آماده شدن شرايط مادي  شود، و يا اين مي

به عالوه تعريفي نيز از ساخت يا بنياد اقتصادي جامعه . شود وجودشان ظاهر نمي
ها يا  گاه ساخت آن. شود ط توليدي ارائه داده ميبرحسب مجموعه اين رواب

ودالي ئهاي توليدي آسيايي، باستاني، ف هاي اقتصادي عمده جامعه به شيوه بندي صورت
رسد  اين فهرست اصول با اين حكم به پايان مي. شود بندي مي و بورژوايي مدرن تقسيم

هاي مولدي كه از درون آميز است و نيرو كه روابط بورژوايي توليد واپسين شكل تعارض
هاي اجتماعي  نهايي تعارض يابد شرايط مادي را براي حل جامعه بورژوايي رشد مي

ها نه براي تبيين رفتار آن. مناسبت اين اصول ديگر بايد روشن باشد. كند فراهم مي
 بلكه براي تبيين اين روابط توليد بر ،فكري و سياسي برحسب روابط اجتماعي توليد

رفتاري كه بايد تبيين شود و هم  به سخن ديگر، هم. اند ي مولد طرح شدهحسب نيروها
  . شناسي اقتصادي ربط دارند ي اند و عمدتا به جامعه اصول تبيين، اقتصاد

  
  شناسانه تئوري ارزش كار اصول روش): ACCOUNTING (دارياصول حساب

اركس چون تئوري منتقدان به دنبال تفسير نادرست ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي م
كار او را نيز  ري ارزشئوو نه نوعي اظهارات كشف كننده، اصول صرفا روش شناسانه ت

سازد كه اوال در حوزه توليد ارزش  برخي ازاين اصول مطرح مي. اند به غلط تفسير كرده
هر كااليي با ميزان ساعات كار استاندارد الزم براي توليد آن، يعني با مقدار كار مجرد، 

شود، و ثانيا در حوزه گردش نسبت مبادله كاالها با  ه و اجتماعا الزم تعيين ميساد
ها  كنند كه هر دوي اين حكم منتقدان استدالل مي. سان است ها يك نسبت كار آن
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)STATEMENT (دو از لحاظ تجربي  به وجود ارتباط تجربي و قوانين داللت دارند و هر
دهد كه حكمي صرفا دايش حكم اول نشان ميينه پيمولي تحليلي از ز. ند انادرست

هاي اول و دوم سرمايه در چنان  چنين استدالل ماركس در جلد هم. تعريفي است
ها نه چون قانون  شود كه حكم دوم در مورد مبادله معدل سطحي از تجريد ارائه مي

  . كند بلكه چون يك اصل عمل مي
اگر ما از ارزش مصرفي . كنيم مياصل اول ماركس دنبال ما بحث خود را با تأملي بر

چنين از خصلت سودمندي انواع خاص ها و همكاالها و خواص فيزيكي و هندسي آن
گيرد  طور كه ماركس نتيجه مي ها تجريد بسازيم، آن گاه همانكار الزم براي توليد آن

. ماند و مجرد باقي نمي) اونيفورم(شكل چيزي جز مقداري كار اجتماعا الزم و هم
نرژي انساني در توليد مصرف شده است و مقدار اين انرژي تنها بخشا فونكسيون ا

از آن جا كه . گيرد شكل خاصي است كه چون كار ماهر و غير ماهر به خود مي
 بيان كوتاه كار اجتماعا الزم و متجانس مجرد مبتني بر ساعات كار "ارزش"واژه

  معيني از معياررزش هر كااليي طبقشود كه ا استاندارد است، بنابراين وقتي گفته مي
جا صحبت از وابستگي  وجه ادعا شود كه در اين شود، نبايد به هيچ اين كار تعيين مي

  . است) CASUALDEPENDENCY(علي 
 بلكه اين ، را به كار گرفت"ارزش"يپرسش عمده اين نيست كه ماركس چگونه واژه
ها تجريد  ساده ضروري براي توليد آناست كه چرا او كاالها را از كار اجتماعا الزم و

با توجه به كاربرد مفهوم ساعات كار استاندارد به وسيله او، پاسخ اين پرسش بايد . كرد
في اشود به شاخصي براي كل تئوري ارزش اض زيرا اين مفهوم تبديل مي. بديهي باشد

  MONETARY(داري او گرچه يك واحد حساب پولي  و قوانين منطبق رشد سرمايه

UNIT OF ACCOUNT (گيري استثمار سودمند است، ولي  و مستقل نيز براي اندازه
كند و در  ر تجريد نميانسبت سود كل به مزد دريك حساب پولي شرايط را از باز
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به عالوه استثمار . دهد نتيجه شاخص دقيقي از استثمار در حوزه توليد به دست نمي
يا استثمار صنعتي و تجاري را  ستد، و و اددر صنعت معيني را با استثمار از طريق د

هاي مشخصا انساني  تواند هزينه چنين نمي واحد حساب پولي هم. گيرداشتباه مي
. گيري كند هاي حياتي و فرسايش كارگر را اندازهصنعت، يعني مصرف انرژي

هاي تئوريك ماركس محدود به آن است كه معدلي پولي  سودمندي آن براي هدف
هاي انساني صنعت و مقياسي محسوس براي نشان دادن تفاوت بين  زينهبراي اين ه

از اين رو تئوري ارزش كار به معناي دقيق كلمه . سازد بازده و درآمد كارگر فراهم مي
  .  بلكه يك روش حسابداري اجتماعي است،يك تئوري علمي نيست

توانست   ميبه زحمت ولي او. اصل دوم ماركس شباهتي ظاهري به قانون علمي دارد
كند كه كاالها در واقع طبق  آن را قانون تلقي كند، زيرا او به تفصيل استدالل مي

شود، ما به  شان مبادله نمي بنابراين چون كاالها طبق ارزش. شودشان مبادله نمي ارزش
دارانه در  خوريم كه در موازات استثمار سرمايه شكلي از استثمار در حوزه گردش برمي

داشت  ها وجود مياگر مبادله معادل. كند قرار دارد و آن را تكميل ميحوزه توليد 
دهد كه در كنار  گاه از استثمار تجاري خبري نبود، ولي خود ماركس نشان مي آن

) فونكسيون(ظاهرا نقش . استثمار اوليه در كارخانه در بازار نيز استثمار وجود دارد
، بلكه كاستن اهميت اثر نوسانات ارتباطي تجربي نيست اصل دوم ماركس تأكيد بر

 قيمت در برآورد كردن ميزان استثمار در كارخانه است، ماركس در واقع در جلد سوم
  . كند سرمايه اين اصل را به منظور توضيح دادن علت استثمار در بازار رها مي 

شان مبادله  ين اصل كه تمام كاالها طبق ارزش امنتقدان ماركس قانون ارزش او را با
اي علي  ولي قانون ارزش ماركس نه از تعادل بلكه از رابطه. گيرند شود اشتباه مي مي

شود  هاي كار كل تنظيم مي هاي كل به وسيله هزينه كند، يعني اينكه قيمت دفاع مي
هاي كل معادل  اين اصل كه قيمت. كه با ساعات كار استاندارد محاسبه نشده باشد
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اند و در مورد وضعيت   كه خود اصول- كاملارزش هاي كل است به وسيله رقابت
  . شود  محدود مي-اقتصادي واقعي كاربرد ندارند

خوريم كه براين فرض بنا شده  در جلد اول سرمايه ما به تبييني از ارزش اضافي برمي
كه به منظور تحليل در  رسد و اين اش به فروش مي است كه نيروي كار طبق ارزش

اين كه نيروي . تواند نديده گرفته شود بي اين اصل ميهاي تجر سطحي باالتر تعديل
و پنجم جلد اول مورد بررسي  رسد تا فصل بيست اش به فروش مي كار واقعا طبق ارزش

هاي  گردد تا نشان داده شود حركتسپس برخي شواهد تجربي ارائه مي. گيرد قرار نمي
وري كه قانون كلي دستمزدها طبق گسترش يا كاهش ارتش ذخيره صنعتي يعني مح

كه ميزان اين ارتش  ين ابا. شود  تنظيم مي-كند عرضه و تقاضاي كار طبق آن كار مي
د يتجاري تغيير مي كند، خصلت دائمي آن چون زا) سيكل(ذخيره با تغييرات در دور 

داري صنعتي بدان معني است كه عرضه كار به جز در مستعمرات و مناطق كم  سرمايه
تر از هزينه  دستمزدها به ندرت بيشهنتيجدر . از تقاضا استتر جمعيت همواره بيش

دگي و توليد نتوليد يا ارزش نيروي كار منفرد است و اغلب به حداقل الزم براي ادامه ز
شناسانه به خوريم كه اصل روش به موردي بر مي جا ما در اين. شود مثل تقليل داده مي

  . استافتد نزديك  چه كه عمال اتفاق مي دقت با آن
  

   "سرمايه"روش 
اش سرمايه ارائه شده  طور كه در اثر عمدهجامعه شناسي اقتصادي ماركس، همان

اوال، كشف و فرموله كردن گرايش : كندشناسي زير را مطرح مي است، مسايل روش
شان براي طبقه كارگر داري در راستاي اهميت انقالبيعمومي و قوانين حركت سرمايه

الكتيكي روش علمي و، ثانيا، آزمون اصول اساسي ماترياليسم از طريق كاربرد دي
داري بر حسب توليد تاريخي از طريق تبيين فرايند مبادله و توزيع سرمايه



 اقتصاد سياسي ماركسروش 

 ١٠٩

انجام اين دو وظيفه مشروط به انجام وظيفه سومي است و آن به كار . داري سرمايه
يزان كامل استثمار بردن اصول مربوط به حسابداري اجتماعي در تالشي براي ارزيابي م

اين وظيفه از يك سو مستلزم جستجوي ديالكتيكي براي قوانين حاكم بر . انسان است
 تبيين ،ميزان و مقدار استثمار از طريق توليد ارزش اضافي است و، ازسوي ديگر

 يعني، چگونه استثمار در حوزه توليد از طريق ،چگونگي كاركرد دقيق قانون ارزش
برخي منتقدان دلسوز سرمايه استثمار را با معيار ديگري . شود ميفرايند توزيع تعديل 

ولي توصيف كردن روش ماركس بدون . كنندگيري مي به جز كار اجتماعا الزم اندازه
م پيوسته فوق درحكم ناديده گرفتن تأثير انقالبي  هدر نظر گرفتن تك تك وظايف به

  . همه جانبه اثر اوست
  . برگرفته شده است2وسياليسم انقالبي شماره اين مقاله از مجله ديدگاه س
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 بازسازي يا ساختارشكني؟

  سرمايهي ارزش و  شناسي درباره مجادالت روش
  ي ويراست انتقادي هاي جديد درباره و بينش

   
  *ميكائيل هاينريش

   موسوي منصور: مترجم 
ي برپايي جنبش دانشجويان در آلمان  ، در نتيجه1970 و 1960هاي  در اواخر دهه

نظرات .  شد ي نقد ماركس از اقتصاد سياسي انجاماي درباره غربي، بحث گسترده
نقد ماركس دست “ بازسازي”هاي متفاوتي براي  سنتي به پرسش گرفته و به تالش

 اواخر ها، فرايند مشابهي در آلمان شرقي اتفاق افتاد كه در از برخي جنبه. زده شد
 كليات آثار ماركس و   كار ويراستاري بر ويراست انتقاديي در نتيجه1970ي  دهه

ها و توضيح معناي  ي طرح كلي اين بحث پس از ارائه. آغاز شد) MEGA(انگلس 
هاي  پردازم كه اين پروژه در اين بسترها، به اين موضوع مي“ بازسازي”مشخص 

 MEGAي نقد ماركس، كه  ها در پروژه ناهمخوانيها و  بازسازي تا چه حد با ناپيوستگي
  .آشكار كرده، به چالش طلبيده شد
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  در مباحثات آلمان“ بازسازي نقد اقتصاد سياسي”ماركس و “ قرائت جديد”. 1

را آماده كرد، جنبش كارگري نسبتاً “ سرمايه ”1860ي  هنگامي كه ماركس در دهه
 بود كه 1880ي  از مرگ ماركس در دهه و پس 1870ي  تنها در اواخر دهه. ضعيف بود

به رسميت “ ماركسيستي”تر و به عنوان احزاب  ي كارگر قوي احزاب سياسي طبقه
از سوي پل الفارگ، “ ماركسيسم”ي  ماركس در مواجهه با اشكال اوليه. شناخته شدند

با فرانسوي به او گفته بود، “ هاي ماركسيست”ي برخي از  دامادش، كه مطالبي را درباره
ــ ) 1(ــ من ماركسيست نيستم“ Je ne suis pas marxiste ” بيان عبارت مشهورش

توان ديد  مي“ ي واگنر هايي درباره يادداشت”در اثر ماركس با عنوان . واكنش نشان داد
“ نظام”ها بلكه دگرگوني نقد خود را به يك كه او نه تنها اين مواضع خاص فرانسوي

ي اظهارنظري از واگنر، عنوان  ماركس ضمن تفسير درباره: دداده بو مورد انتقاد قرار 
با ). MECW 24, p. 533(ايجاد نكرده است “ نظام سوسياليستي”كرد كه وي هرگز يك 

ي نوزدهم چنين نظامي را ايجاد كردند تا  اين همه، احزاب سوسياليستي اواخر سده
اي تبليغاتي برآورده  هي توضيحات ساده و عبارات كليش نيازهاي خود را براي ارائه

كه لنين با “ دكتريني”جامعي ظهور كرد، “ بيني جهان”به عنوان “ ماركسيسم”. كنند
دكترين ماركسيستي قدرقدرت ”: ي آن چنين نوشت ستايشي تقريباً مذهبي درباره

اي  نگري يكپارچه اين دكترين جامع و هماهنگ است و جهان. است زيرا حقيقت است
  ).1913لنين (“ .دهد ها قرار مي نرا در اختيار انسا

] كتاب[در تاييد انكار ماركس در ايجاد نظامي سوسياليستي، عنوان فرعي 
“ نقد اقتصاد سياسي”بلكه “ نظام جديد اقتصاد سياسي سوسياليستي”نه “ سرمايه”

هاي معين بلكه كل يك علم را نقد  ادعاي ماركس اين بود كه نه تنها نظريه) 2.(است
ي مدني را از خود  تر نقدي از آن علمي ارائه كرده كه درك جامعه يان دقيقكرده، به ب

طور گسترده  ي انتقادي به در ماركسيسم سنتي، اين پروژه. به روشني ابراز كرده است
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ها ،  نقد ماركس از مقوله. هاي رقيب تقليل يافته شد ناديده گرفته يا به نقدي از نظريه
به . كند پرستي هيچ نقش مهمي در آن ايفا نمي واره بتتاكيد وي بر اشكال اجتماعي و 

و “ ماترياليسم ديالكتيكي”عالوه بر (“ اقتصاد سياسي ماركسيستي”جاي اين، 
شدت  ي به پيرامون يك نظريه) سنتي“ ماركسيسم”ي  ، سومين جزء عمده“تاريخي”

 جناح چپ هاي ي استثمار مشابه با نظريه ي ارزش متكي بر كار و يك نظريه شده ساده
شده اثر  استثناي چشمگير بر اين نظرات ساده.  ساخته شد1830ي  ها در دهه ريكاردويي

 در اتحاد 1923كه در (**) ي ارزش ي نظريه ايزاك روبين است، اما كتاب او درباره
 در همان جا 1931جماهير شوروي انتشار يافت ــ كه پس از دستگيري وي در سال 

هاي ديگري   به زبان1970ي  ان انگليسي ترجمه و بعدها در دههناپديد شد ــ تنها به زب
  .منتشر شد

ماترياليسم ”به عنوان نظام فلسفي جامع، و “ ماترياليسم ديالكتيكي”با اينكه 
 توسط 1920ي  ي جبرگرا و اكونوميستي تاريخ از دهه به عنوان نظريه“تاريخي

“ اد سياسي ماركسيستياقتص”شدت مورد نقد قرار گرفت،  به“ ماركسيسم غربي”
هاي پرطول و تفصيلي كه اقتصاد  حتي متن. شد همچنان به طور گسترده پذيرفته مي

، هيچ )1962(يا مندل ) 1956(، ميك )1942(كردند، مانند سوييزي  ماركسي را ارائه مي
گانه و  پرستي كاال، و فرمول سه توجهي به موضوعاتي مانند تحليل شكل ارزش، بتواره

ي ارزش  ن ندادند يا اين توجه ناچيز بود، موضوعاتي كه تمايز مشخص نظريهغيره نشا
  .دهد ماركس را به عنوان نقد اقتصاد سياسي نشان مي

هايي چون  با پيشينه.  به درازا كشيد1960ي  به چالش كشيدن اين نظر تا دهه
از اعتراضات عليه جنگ اياالت متحد در ويتنام و جنبش دانشجويان، قرائت جديدي 

“ سوسياليسم”هاي جديدي  جنبش. ماركس در كشورهاي گوناگون غربي آغاز شد
آنها نه . داري غربي به چالش كشيدند ي سرمايه اقتدارگراي شوروي را به همان اندازه
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سنتي را مورد “ اقتصاد سياسي ماركسيستي”بلكه “ ماركسيسم”تنها بنيادهاي فلسفي 
اصلي اين انتقادها تا حدي متفاوت بود؛ مثالً هاي  وسايل و هدف. انتقاد قرار دادند

او از قرائت ارتدكس در ايتاليا؛ لويي آلتوسر و “ عملگراي”ماريو ترونتي و نقد 
ي او در فرانسه؛ يا هانس گئورگ باكهاوس و هلموت “ساختارگرا”هاي  ديدگاه
براي شناسي  عنوان بنيادهاي روش هلت در آلمان غربي كه ديالكتيك هگلي را به رايش

همچنين در اروپاي شرقي كه بحثِ باز . دادند مورد تاكيد قرار مي“ ها تكامل مقوله”
هاي پرطول و  توانيم ديدگاه ي ماركس بسيار دشوارتر از كشورهاي غربي بود، مي درباره

 ظهور كرد رديابي كنيم، مثالً رجوع كنيد به ويتالي 1960ي  تفصيلي را كه در دهه
  .در آلمان شرقي) 1968(وسيه و والتر چوشير در ر) 1967(ويگودسكي 

ماركس سخن بگوييم “ قرائت جديد”از ) در مفهومي گسترده(توانيم  در مجموع، مي
هاي متفاوت دو ويژگي  اين رهيافت.  در بسياري كشورها آغاز شد1960ي  كه در دهه

تر و  يميهاي قد نوشته بلكه بر دست“ سرمايه”} كتاب{نه تنها بر ) 1: (مشترك داشتند
فقط . دادند شناسي را مورد تاكيد قرار مي ها مسائل روش آن) 2(اوليه متكي بودند؛ و 

اين نكته مهم نبود كه ماركس چه چيزي گفته بلكه اين نيز اهميت داشت كه چگونه 
براي (هاي وي تكامل يافته است  آن مطلب بنيان نهاده شده و به چه طريقي ديدگاه

  ).2006هاي جديد رجوع كنيد به البه   اين قرائتي اي درباره بحث فشرده
متن اول . ها در آلمان غربي داشتند دو متن به ويژه تاثير مهمي در اين بحث

 به 1953 انتشار يافت و از 1941ـ1939هاي  بود كه نخستين بار در سال“ گروندريسه”
ها در تن“ گروندريسه”اما . صورت يك ويراست ارزانِ آلمان شرقي در دسترس بود

و بعد در تفسير ) 1962( مورد بحث گسترده قرار گرفت، ابتدا در اثر اشميت 1960ي  دهه
 كتاب 6هگل و اهميت طرح   ـ  ي ماركس ي نافذش كه رابطه روسدولسكي با مقدمه
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روسدولسكي (داد  مورد تاكيد قرار مي“ طور عام سرمايه به”ماركس را همراه با مفهوم 
1968.(  

بود كه در آن تحليل “ سرمايه”ربوط به كاال در ويراست اول متن ديگر، بخش م
به نظر . تر انجام شده است هاي بعدي و معروف شكل ارزش به نحو متفاوتي از ويراست

ي  حلقه”گونه، ويراست اول  تر است و به اين“ هگلي”رسيد كه استدالل در آنجا  مي
هاي  بين سال. قلمداد شد“ سرمايه”هاي بعدي  و ويراست“ گروندريسه”بين “ گمشده

هاي  تعداد نسخه(فروخته شد ) 1966ماركس (نسخه از اين متن  000/90، 1977 تا 1966
نتايج ”هاي ديگري مانند  متن). شده در قسمت مشخصات ناشر اعالم شده بود فروخته

تر  هاي قديمي نيز افزوده شد، و همچنين شماري از كتاب“ واسطه فرايند توليد بي
  .نند كتاب روبين، از نو بازچاپ شدديگري، ما

در آلمان غربي بر مسائل “ سرمايه”، بحث 1970ي   و در دهه1960ي  در اواخر دهه
و ديالكتيك هگلي؛ طرح “ سرمايه”در “ ي ديالكتيكي مقوالت ارائه”شناسي مانند  روش
ه و غير“ ي ارزش نظريه”و “ نقد”، سرشت “سرمايه”ي   كتاب و گستره6ي او در  اوليه

مورد توجه قرار گرفت؛ “ سرمايه”ي تكوين  ها با بررسي نحوه اين پرسش. متمركز بود
و غيره در جريان تكامل “ هاي ارزش اضافي نظريه”، “گروندريسه”به بيان ديگر نقش 

. پژوهش شد“ سرمايه”هاي بين ويراست اول و دوم  مفاهيم اصلي و نيز تفاوت
و نيز “ سرمايه”و نخستين فصل “ ارزش اضافيهاي  نظريه”، “گروندريسه”تفاسيري بر 

  .ي ماركس و هگل انتشار يافت ي رابطه شمار عظيمي از متون درباره
كوشيد تا  يك قطب مي. ها دو قطب را ديد توان در اين بحث طور ساده، مي به

هاي متفاوتي را در بر  قطب ديگر تالش. ماركسيسم رسمي را مدرنيزه و منطبق كند
بنا به اين . كند“ بازسازي”خواستند نقد ماركس را از اقتصاد سياسي  گرفت كه مي مي

ي واقعي  هسته. كننده آزاد كرد رهيافت، اثر ماركس را بايد از تفسيرهاي سنتي گمراه
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هاي گوناگون بازسازي كرد، چرا كه كامل نبودن  نوشته اما پنهان آن را بايد از دست
هش بلكه همچنين در شرح بنيادهاي ــ نه تنها در قلمرو پژو“ سرمايه”عميق 
ريزي  به معناي طرح“ بازسازي”در اين بستر . شناسي آن ــ مورد تاييد است روش

انگيز بود، و نه در ارتباط با اثر خود  هاي سنتي مسئله جديدي در ارتباط با ديدگاه
 در ارتباط با اثر خود ماركس به معناي آشكار كردن منطق پنهان،“ بازسازي”. ماركس

انگاشت انكارناپذير  وجود چنين انسجام دروني، پيش. ي آن بود انسجام دروني پوشيده
  .هاي متفاوت براي بازسازي بود تالش

  :ي ماركس عبارت بودند از ي ارزش، سرمايه و ساختار نظريه موضوعات عمده درباره
هاي  نظريه”(هاي معين  نوشته ي ماركس، سطوح انتزاع، جايگاه دست ـ تكامل نظريه

، و به ويژه اين مسئله كه تا چه حد )؟“سرمايه”به عنوان جلد چهارم “ ارزش اضافي
  مربوط بوده است؛“ سرمايه”به “ طور عام سرمايه به” كتاب و مفهوم 6طرح تدوين 

تكامل ديالكتيكي مفاهيم يا بازنمايي : ها ـ حركت نهفته در پسِ نظم و تكاملِ مقوله
توليد كااليي ”تباط با اين موضوع، برداشت انگلس از انتزاعي تحول تاريخي؛ در ار

  قرار داده شد؛“ گردش ساده”در مقابل برداشت ماركس از “ ساده
مورد بحث “ سرمايه”، ماهيت انتزاع در )1978ـ1970(ـ به دنبال اثر نافذ زون ـ رتل 

كه “ عيانتزاع واق”انتزاع نه به عنوان پيامد عملي شناختي بلكه به عنوان : قرار گرفت
  .در يك عمل اجتماعي معين محاط است

  :موضوعات زير ارتباط نزديكي با اين مباحث داشتند
كه بنا به آن در سطح بااليي از انتزاع، “ Staatsableitungsdebatte”ـ به اصطالح 

  ها پيوند يابد؛ ي دولت بايد با نقد اقتصاد سياسي از طريق تكامل مقوله نظريه
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ي بازار جهاني، نيز در سطح بااليي از انتزاع، از مقوالتي چون  ي نظريه ـ بحث درباره
آن را “ سرمايه”توان در جلد اول  كند و مي استفاده مي“ جرح و تعديل قانون ارزش”

  .يافت
   

ي  جا به يك نكته ــ رابطهفقط در اين. ها را شرح داد توان اين بحث در اينجا نمي
ها و مقاالت زيادي  ، كتاب1970ي  و اواسط دههدر اوايل . پردازم ماركس و هگل ــ مي

. شد رد و اثر هگل را در نقد ماركس بيابند ها كوشيده مي انتشار يافتند كه در آن
هاي متنوعي در اين باره مطرح شد كه ماركس چگونه منطق ديالكتيكي را  بحث

اين . اي بودند كننده هگل بخش تعيين“ منطقِ”از كتاب  ، و كدام بخش“كار بست به”
ي  هايي بود كه در دنياي انگليسي زبان از اواخر دهه موضوعات تا حدي مشابه با بحث

رجوع كنيد به مقاالت كريس آرتور توني اسميت، گريت رويتن و ( برپا شده بود 1980
اما همچنين مطالعاتي انتشار يافت كه با پژوهش جامع ساختار بازنمود .) ديگران

توان كاربرد منطق هگل را يافت يا در  سوال برد كه ميماركس، اين انديشه را زير 
از خطوط استداللي هگلي تقليد شده است، در اين رابطه به ويژه به آثار “ سرمايه”

گيري  ترين نتيجه از نظر من، معقول. رجوع كنيد) 1980(و شرادر ) 1979(متفاوت كوكيبا 
ت بازنمود به دست آورد ي مشكال ماركس برداشت دقيقي را از هگل درباره: اين است

ي مفاهيم و  ، اما درباره)هاي مشابهي انجاميد بندي كه در برخي موارد به فرمول(
 ،1986رجوع كنيد به هاينريش، (شود  راستاي استداللي هگل، هيچ كاربردي ديده نمي

2006) .(3(  
  با انتظار تغييرات سريع سياسي و1970ي  ي دهه هاي فشرده در آلمان غربي، بحث

آميز برآورده نشد،  هاي مبالغه هنگامي كه اين اميد. شد اجتماعي پيش برده مي
هايي در انتقاد از  به جاي طرح بحث. شد هاي مربوط به ماركس بسيار ضعيف بحث
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كه در فرانسه تحت شرايط متفاوتي مطرح “ بحران ماركسيسم”چنين انتظاراتي، تصور 
ي  شد تا بسياري از طرفداران سابق نظريهطور گسترده پذيرفته و موجب  شده بود، به

مجموعه آثار ماركس انگلس (بنابراين، ويراست انتقادي . ماركسي آن را رها كنند
MEGA ( هاي گسترده در آلمان   آغاز شده بود بسيار ديرهنگام براي بحث1975كه در

  تاثيراتي داشت اما ديگر در اين زمان1980ي   در دههMEGA. غربي انتشار يافت
  .تدريج متوقف شده بود هاي مربوط به ماركس به بحث

. ي معيني در آلمان شرقي و اتحاد شوروي ديد توان تا درجه تصوير معكوسي را مي
از  MEGAي   جريان داشت، كار فشرده درباره1970ي  اندكي در دهه در حالي كه بحث

به ويژه دو گروه در آلمان شرقي . تري شد ي مقاالت مفصل  منجر به ارائه1970ي  دهه
تحقيقاتي مهم ظهور كردند، يكي در هاله پيرامون ولفگانگ يان، و ديگري در برلين با 

گروه پيرامون يان . اي ديگر نيكل، كارل اريش ولگراف و عده رولف هكر، يورگن يونگ
آنان .  )1992رجوع كنيد به يان (در ذهن داشتند “ بازسازي”ي  همچنين يك پروژه

كتاب از نو  6ي   اوليه د ماركس از اقتصاد سياسي را در راستاي طرحكوشيدند تا نق
اي منسجم  انگاشت آنان وجود هسته هاي آلمان غربي پيش چون بحثپياده كنند، و هم

  .و پنهان در نقد ماركس بود
ي روش و بازنمودي دامن زد  هايي را درباره  در آلمان شرقي بحثMEGAچنين هم

آخرين كتاب آموزشي . ي آموزشي تاثيري بر جا گذاشته بودها كه حتي در سطح كتاب
 انتشار يافته بود، 1988كه در “ داري و سوسياليسم اقتصاد سياسي سرمايه”ي  درباره

مسلط بود كنار نهاده بود  برداشت انگلس را از توليد كااليي ساده كه چندين دهه
تحقيقاتي آلمان شرقي قرباني هاي  ، گروه1990ي  در دهه). 89: 2002رجوع كنيد به هكر (

شد در  ها انجام مي ها اين بحث كدام از نهادهايي كه در آنهيچ. وحدت آلمان شدند
. كه توسط بوروكراسي دانشگاهي آلمان غربي پيش برده شد باقي نماند“ ارتقا”فرايند 
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ماكس ( با شك و ترديد روبرو شد MEGA حتي تداوم انتشار 1990ي  در اوايل دهه
 پيش و پس از اتحاد آلمان يك MEGAي تاريخ پرماجراي انتشار   درباره2006 هاوزن

 توانست در شرايط جديد باقي بماند و MEGAاما .) بررسي اجمالي ارائه كرده است
هاي جديد و  بحث“ سرمايه”ي جلد سوم  هاي اصلي ماركس درباره نوشته انتشار دست

ي  ي ماركس با ويراست انگلس و نيز دربارهي متن اصل ي رابطه اي را چه درباره فزاينده
ي بهره و اعتبار در  ي بحران يا نظريه ي جلد سوم مانند نظريه كننده موضوعات تعيين
؛ 1995نيكل  يونگ/گراف رجوع كنيد به فول(ي اصلي برانگيخت  نوشته پرتو جديد دست

  ). 97/1996هاينريش 
   

  )MEGA(ويراست انتقادي آثار ماركس و انگلس . 2
ي آثار ماركس و   دومين تالش براي انتشار مجموعه1970ي   در دههMEGAانتشار 

روسي آغاز ـ  ي آلماني  به عنوان يك پروژه1920ي   در دههMEGAنخستين . انگلس بود
هر دو ويراست هدف خود را  )4. (فاشيسم و استالينيسم مانع تداوم آن شدند. شد

هاي ماركس و انگلس مطابق با اصول  و نامهها  نوشته ها، دست انتشار تمامي نوشته
ترِ آثار مهم،  هاي قديمي در حالي كه ويراست. هاي انتقادي گذاشته بودند ويراست

ها را كه توسط مؤلف تهيه شده بود دنبال، يا در مورد  ويراست آن“ آخرين”
ريباً كوشيد تا كار تق كرد و مي هاي انتشارنيافته مقاصد مولف را جستجو مي نوشته دست

كوشند آنچه را كه در شكل و زبان  هاي انتقادي مي اي ارائه كند، ويراست حاضر و آماده
هاي ويراستاري مانند تصحيح يا تغيير متن،  دخالت. اوليه انجام شده انتشار دهند

ها  توان از آن تنظيم مجدد يا ساختاربندي مطالب نبايد در متن ظاهر شود، اما اگر نمي
هاي انتقادي  هاي ويراستاري كه همراه تمام ويراست د در يادداشتاجتناب كرد، باي

  .يابد مستند شودانتشار مي
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MEGAگيرتر از ويراست قبلي است، چرا كه متون به   جديد از اين لحاظ سخت
 MEGAها آمده انتشار يافته اند، حال آنكه در نخستين  نوشته همان شكلي كه در دست

ايدئولوژي ”يا “ فلسفيـ  هاي اقتصادي نوشته دست”ها مانند  نوشته برخي از دست
هاي كاملي به جاي   شامل گزيدهMEGAهمچنين . اند از نو تنظيم شده“ آلماني
اند  هايي كه ماركس و انگلس نوشته هاي ناقص است، عالوه بر اين نه تنها نامه بخش

 جلد را در بر 120  كاملMEGA: اند انتشار يافته است هايي كه نيز دريافت كرده بلكه نامه
گيرد، و كتاب ديگري است  هر جلد شامل يك كتاب، كه متن را در بر مي) 5.(گيرد مي

ي  ي مربوط و نحوه نوشته ي ويراستاري در آن گنجانده شده و تكوين دست كه نمايه
كند و تمام اطالعات ويراستاري، انواع ديگر همان متن، و  انتقال آن را مشخص مي

را در ) نوع كاغذ، رنگ مركب و غيره(ي مدارك مادي  بارهتوصيفات مفصل در
  )6. (گيرد برمي

هاي انتقادي، توجه به فرايند تكوين و تكامل متن معطوف  بنا به اصول ويراست
و همچنين . شود كه هيچ اثر نهايي وجود ندارد شود و در بسياري موارد معلوم مي مي

د كه تالش براي يافتن شكل شو نوشته روشن مي ها و دست نويس در مورد پيش
از برخي لحاظ . آب در هاون كوبيدن است“ خواسته خود مولف مي”شده كه  ويراست

در بستري گسترده ) 1969(ويراست انتقادي شبيه به آن چيزي است كه ميشل فوكو 
كه ظاهراً (“ اسناد”ها نه چون  ناميده است و در آن با نظريه“ شناسي دانش باستان”

 .شود برخورد مي) رسد كه بديهي به نظر نمي(“ بنايي تاريخي”لكه چون ب) بديهي است
پردازد و به اين  هاي ماركس و انگلس مي به متن  به همين شيوهMEGAتا حد معيني  

درك يك بنا . آورد ها را فراهم مي ي اين متن طريق بنياد بهتري براي بحث درباره
ام و  ه  و ادعا شود كه خودم خوب خواندي ساده قرائت تقليل يابد تواند به مسئله نمي

پرداختن به يك بنا فرآيندي . مولفان را با تفسيرهاي ديگر به بد خواندن متهم كرد
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هاي متني معين  ي موجوديت ادراكِ منفعالنه. شود است باز كه بارها و بارها انجام مي
ت كه به نيست زيرا هيچ متني بدون ابهام نيست، بلكه فرايند پوياي بازسازي اس

ها، جهات توجه و  اين شرايط بر بحث. شرايط متغير سياسي و گفتماني بازبسته است
  .شوند تاثيرگذار است كننده تلقي مي مسائلي كه تعيين

MEGAگذارد و با بسياري از  ي جديد را در اختيار مي ها  جديد انبوهي از بينش
مثالً ويراست . كند د مياي عالي برخور نهايت دشوار ويراستاري به شيوه مسائل بي

شاهكاري * “تكميل و تغيير ” )ي نشده و تاكنون ترجمه(نهايت پيچيده  ي بي نوشته دست
بر اين نكته تاكيد .) ما بعداً به اين متن باز خواهيم گشت(از كار ويراستاري است 

 ايجاد MEGAكنم چون مالحظات انتقادي زير تغييري در تحسين من از كيفيت  مي
  .كند نمي

و “ سرمايه”؛ “سرمايه”آثاري غير از ( به چهار بخش MEGAيك مشكل از تقسيم 
تواند سبب جدايي نادرست  ايجاد كرده كه مي) ها ها؛ گزيده كارهاي مقدماتي آن؛ نامه
بندي مرزهاي  ها، اين تقسيم با وجود پيوندِ تمامي اين متن. بررسي و مطالعات شود
هاي  نوشته و دست“ سرمايه” با  MEGA  ومدر بخش د. كند معيني را برقرار مي
از برخي جهات .  به بعد نوشته شده است1857شويم كه از سال  مقدماتي آن روبرو مي

اي شروع شد و در همان سطح   منطقي است كه چيز تازه1857شروع كار از سال 
ر د(خود ماركس .  نيست1847“ فقر فلسفه” يا 1844“ فلسفيـ  هاي اقتصادي نوشته دست”

 پس از نقل مكان 1850گفته است كه در  )“درآمدي بر نقد اقتصاد سياسي”گفتار  پيش
اما آنچه در ابتدا در لندن انجام داد، . به لندن مطالعات جديدي را آغاز كرده است

. است) 1851 (*“تأمل”و متن كوتاه  ) MEGAانتشار در بخش چهارم (ها  گزيده
ماركس . ها استوار هستند بر اين گزيده) 1858ـ1857(“ گروندريسه”و ) 1857 (**“ديباچه”

اول    كه قرار است در بخش(ها  مقاالت زيادي براي روزنامه“ گروندريسه”زمان با  هم
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MEGAنوشت و مطالب اقتصادي مي  )انتشار در بخش سوم(ها  ، نامه) انتشار يابد .
، را آماده “ به بحرانكتاب مربوط”ي مهمي از مطالب، به اصطالح  بر اين، مجموعه عالوه

و در بخش چهارم ) 1991هكر، /رجوع كنيد به بلوك(كرده بود كه هنوز انتشار نيافته 
شايد . ها را بايد با هم مطالعه كرد، نه جداگانه تمامي اين متن. انتشار خواهد يافت

درست نيست كه به عنوان خواننده تقسيم ويراستاري را با نوعي نظم دروني 
  . يكسان بگيريمي متون مجموعه

 به دليل انبوه MEGAشايد اين امر ناشي از آن باشد كه ويراست جامعي چون 
شد از مشكل ديگري  اما مي. دادن اجتناب كند ي نظم تواند از مسئله عظيم مطالب نمي

اند و در  و آثار مقدماتي ناميده“ سرمايه” را MEGAبخش دوم از . اجتناب كرد
شويم ــ  مطلع مي““ سرمايه”نويس  سه پيش” از MEGAهاي مجلدات گوناگون  مقدمه

هاي  نوشته دست”و “ 1863ـ1861هاي اقتصادي  نوشته دست”؛ 1858ـ1857“ گروندريسه”
اما اين ) 7.(ــ برچسبي كه در اين ميان به سرعت گسترده شد“ 1865ـ1863اقتصادي 

توان زير  برچسب يك توصيف خالص نيست، اين يك داوري معين است و داوري را مي
 به بعد هدف مورد نظر 1857از “ سرمايه”شود كه  انگاشته مي چنين پيش. سوال برد

. اند هايي به سوي اين هدف بوده هاي بزرگ ديگر گام نويس بوده و تمامي پيش
نويس  سه پيش”همچنين اين داوري حاكي از آن است كه ماركس پس از نگارش 

 و به دنبال آن  ي نهايي انتشار داده وان نتيجهرا به عن“ سرمايه”، جلد اول ““سرمايه”
ي نهايي هستند انتشار  هاي جلد دوم و سوم توسط انگلس كه آنها نيز نسخه ويراست

ها و اثر نهايي  نويس روشن تكاملي و تمايزي واضح بين پيش از اين منظر، خط. اند يافته
  .وجه چنين نبوده اما جريان كار به هيچ. وجود دارد
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  داوم و گسست در تكامل نقد اقتصاد سياسي ماركست. 3

اي هم براي آن وجود  و پيشينه(ديدگاه يادشده كه طرح كلي آن در باال ارائه شد 
هاي ممكن  ي پرسش دهد كه حيطه انگاشت قرار مي ، تداومي پرقدرت را پيش)دارد

ع متناقض را توان دو موض طور كلي مي به. كند ي ماهيت اين تكامل را معلوم مي درباره
  :تصريح كرد

دهد كه طي آن تحليل و بازنمود به  درپي تكاملي را نشان مي هاي پي نويس پيش) 1(
  .تر كمال بيشتري يافته است عميق دليل پژوهش

هاي پر طول  دهد كه طي آن بخش درپي تكاملي را نشان مي هاي پي نويس پيش) 2(
ملي است به سوي عدم كمال و تفصيل را كنار گذاشته و در برخي جهات اين تكا

  .پسندتر كند كرده تا شرح خويش را عامه بيشتر، زيرا ماركس تالش مي
نخستين ديدگاه از آن . توان يافت هاي آلمان هر دو رشته استدالل را مي در بحث

به همان تعبيري كه در بخش اول “ بازسازي” چرا كه  است،“ سنتي”ي موضع  هسته
ترين نمايندگان ديدگاه  برجسته. ه هيچوجه ضروري نيستاين مقاله توضيح داده شد ب

آوري و حفظ آن  به معناي جمع“ بازسازي”بنابراين، . هاوس و ريشله هستند دوم بك
اما با . چيزهايي است كه كنار گذاشته و بايد متون بعدي را در پرتو متون اوليه خواند

ي  ا آيد كه با رابطه مي در اختيار گذاشته، تصويري پديد MEGAمطالب بالفعلي كه 
““ سرمايه”نويس  سه پيش”ــ با اشاره به “ سرمايه”و “ مطالعات مقدماتي”ساده بين 

  .رسد نظر مي جورتر به و  متفاوت است و جفت ــ
، ماركس اين برنامه را در ذهن داشت كه نقد جامعي از اقتصاد MEGAي  در دهه

نگارش .  معيني به خود نگرفتسياسي بنويسد، اما اين نقد هرگز شكل و ساختار
شناسي و   نخستين تالش براي روشن كردن مشكالت روش1857در تابستان “ ديباچه”
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نيست، “ گروندريسه”اي بر  مقدمه“ ديباچه”. نيازهاي ساختاري براي اين نقد است
بسياري از نويسندگان در . شده اما نسبتاً مبهم ريزي اي است بر اين اثر برنامه مقدمه

“ نخستين”بينند؛ اما برعكس اين  ي ماركس را از روش مي برداشت پخته“ چهديبا”
قول  اين نقل. كالم“ واپسين”ي روش است و نه  درباره) اش ي پختگي در دوره(كالم 

تر از آن است كه  است مبهم“ روش پيشروي از انتزاع به انضمام”غالباً تكراري كه 
اركس عمالً ده سال بعد در جلد اول اي را توصيف كند كه م  بتواند روش پيچيده

  .مورد بحث قرار داده است“ سرمايه”
اند  نشده“ ريزي برنامه“ ”ها نوشته دست”نقطه آغاز معيني ندارد، “ گروندريسه”خود 

ها محصول انتظارات ماركس  آن. اند ي كتاب داريمون بسط يافته بلكه از بحثي درباره
) كه رخ نداد(هاي انقالبي مرتبط با آن  جنبشو ) كه رخ داد(ي بحراني نزديك  درباره
، همزمان با بازنمود محتوايي معين، ماركس بايد ساختار “گروندريسه”در . هستند

. كرد شناسي را مطرح مي داد كه انبوهي از مسائل روش بازنمود خود را شكل مي
اشته تر شكل دقيقي د نويس اثري نيست كه پيش به واقع پيش“ گروندريسه”بنابراين، 

. دهد كه اين شكل چگونه پديد آمده است نشان مي“ گروندريسه”باشد، برعكس 
نقد اقتصاد ”ي  يعني ارائه( كتاب است 6ي امر طرح انتشار  دانيم نتيجه همانطور كه مي

ي سرمايه، مالكيت ارضي، كار  هايي درباره كه عنوان كل پروژه بود، در كتاب“ سياسي
و “ طور عام سرمايه به”و تمايز بين ) ي، بازار جهانيمزدبگيري، دولت، تجارت خارج

تابستان / تا بهار1857اي كه از تابستان   بنابراين، دوره. “رقابت تعداد زيادي سرمايه”
ريزي شده و  بندي براي نقد برنامه ي صورت توان دوره شود را مي  شروع مي1858

  .شود ام ميبندي در آن انج را متني دانست كه اين صورت“ گروندريسه”
توانيم  تر مي پيش. ي بعدي، ماركس كوشيد تا اين پروژه را تحقق بخشد در دوره

گام بعدي . “ ـ ارزشI”: متن كوتاه: بيابيم“ گروندريسه”نخستين گام را در انتهاي 
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”Urtext “)1858 (ي اول پاره. درآمدي بر نقد اقتصاد سياسي”ي  و كتاب انتشاريافته “
سرمايه ”كند و همچنين   كتاب خود را اعالم مي6كس طرح كه در آن مار) 1859(
را در عنوان اثري انتشاريافته مورد استفاده قرار ) براي نخستين و تنها بار(“ طور عام به
به : گنجاند عالوه بر اين، ماركس تاريخ اقتصاد سياسي را در بازنمود خود مي. دهد مي

“ ....درآمدي ”اما حتي در . قتصادي بيايدي ا آن در انديشه دنبال هر مقوله بايد تاريخ
قانون تصاحب در ”هاي مربوط به  بخش: توانيم تجديدنظرهاي مفهومي را بيابيم مي

ي  دو بخش آخر اين فصل درباره“ Urtext”كه در “ گذار به سرمايه”و در “ گردش ساده
  )8. (اند پول حذف شده

اي مستقيم به  ارش تكلمهي خود را با نگ پس از گسستي دو ساله، ماركس پروژه
عظيم “ 1863ـ1861هاي اقتصادي  نوشته دست”دهد كه همانا  ادامه مي” ... درآمدي ”

در اين ). اختصاص يافته بود“ هاي ارزش اضافي نظريه”حدود نيمي از آن به (است 
اش را دنبال كند، اما همچنين شماري از  نوشته، ماركس كوشيد تا طرح اوليه دست

ي مهم روشي است كه در آن ماركس  يك نمونه. جدي در آن رخ دادهتجديدنظرهاي 
همچنين “ گروندريسه”ماركس در چند صفحه در . ديده است بحران اقتصادي را مي

اين با انتظارات وي در آن . هاي ويرانگر بحران را مورد تاكيد قرار داده است ويژگي
اما در سال . د جفت و جور بودكن هاي انقالبي را برپا مي زمان كه بحراني عميق شورش

، بحران بدون اين كه هيچ نوع فرايندهاي انقالبي ايجاد كند به سرعت از بين 1858
. داري را قوت بخشيد رفت و عالوه بر اين، امكانات انباشت را بهبود و تكامل سرمايه

ه ي بحران تاثير گذاشت و ب ي يادشده عميقاً بر برخورد بعدي ماركس با نظريه تجربه
  .ي بحران بايد در تكامل مقوالت داشته باشد زيرسوال برد ويژه جايگاهي را كه نظريه

ي خويش،   ماركس براي هدايت برنامه1863ـ1861هاي  سال تر، در همان تالش پيش
 28اي به كوگلمان در  ماركس در نامه. ي تغييريافته ظاهر شد خطوط كلي يك پروژه
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وي آن را . را اعالم كرد“ سرمايه”وان جديد، يعني ، براي نخستين بار عن1862دسامبر 
“ طور عام سرمايه به”كه فقط به “ خودكفا”اما همزمان چون اثري “ ...درآمدي ”ي  ادامه
رسد كه ماركس در اين زمان به اين نتيجه رسيده  به نظر مي. پردازد توصيف كرد مي

ابراين تصميم گرفته اصول ي شش كتاب خود را به پايان برد و بن كه قادر نيست برنامه
پس . تري رخ داده باشد هاي بعدي، بايد دگرگوني عميق اما در ماه. اي را ارائه كند پايه

سرمايه ”، ماركس هرگز به 1863در تابستان “ 1863ـ1861ي  نوشته دست”از پايان بردن 
ي ها ها، و نه در متن ها، نه در نامه نوشته نه در دست: اشاره نكرد“ طور عام به

 اين قدر مهم بوده و اغلب در انواع متفاوت 1863 تا 1857اين مفهوم، كه از . انتشاريافته
معناي دقيق اين امر در . شده، اكنون كنار گذاشته شده بود ها استفاده مي متن
سو، اين بحث مطرح شده كه  از يك. شدت مورد بحث بوده است هاي گذشته به دهه

كند اما هيچ  بندي مي ساخت“ سرمايه”نمود را در باز“ طور عام سرمايه به”مفهوم 
آيا فقط تا دو كتاب اول، : يابدتا كجا ادامه مي“ طور عام سرمايه به”اجماعي نيست كه 
كند؟ از سوي  ها يا حتي كتاب سوم نيز در اين سطح استدالل مي يا همچنين بخش

داده و عمالً ديگر، اين بحث مطرح شده كه ماركس مفهوم ساختاري خود را تغيير 
  .را كنار نهاده است“ طور عام سرمايه به”

سرمايه ”ام كه ماركس تحت عنوان  استدالل كرده) 1986هاينريش، (اي  در مقاله
ي مربوط به محتوي  ها نويس چنانكه پيش(خواسته محتواي معيني را  مي“ طور عام به

ارزش به سود و بهره ها را از  طور عام آشكارا گذار مقوله بخش مربوط به سرمايه به
كنند و در رقابت تعداد   ها را بيان مي دهد ــ يعني مقوالتي كه تمامي اين نشان مي

انتزاع از (را در سطح معيني از انتزاع نشان دهد ) “شوند ظاهر مي”ها  بسياري از سرمايه
 شود نبايد با استفاده از اين آنچه در اين حركت ظاهر مي): هاي بسيار حركات سرمايه

اين تركيب معين محتوي و سطح انتزاع، تقسيم بين . حركت توضيح داده شود
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كه (“ 1863ـ1861ي  نوشته دست”اما در . كند را ايجاد مي“ رقابت”و “ سرمايه به طور عام”
MEGAداده  ، ماركس بايد تشخيص ) اش انتشار داده  آن را براي نخستين بار در كليت

پرداختن به بهره، كه بنا به طرح : انست تحقق بيابدتو باشد كه اين خواست دوگانه نمي
ي  مثالً رجوع كنيد به نامه(باشد “ طور عام به سرمايه”ي  ماركس بايد آخرين مقوله

، بدون بسط نرخ عمومي سود ناممكن است و )1858 مارس 11ماركس به السال در 
د گردش نياز به است، و بازنمود فراين“ تعداد بسياري سرمايه”انگاشت آن رقابت  پيش

را “ طور عام سرمايه به”ماركس ناگزير مفهوم . پرداختن به انواع متفاوت سرمايه دارد
ي جديد  شناختي پروژه محور روش. گذاشت و بنابراين، خود واژه نيز محو شد كنار 
مفهومي عام كه نبايد با مفهوم سرمايه منفرد مشخص كه در (ي فردي  ي سرمايه رابطه

اي كه  ي اجتماعي است، رابطه و كل سرمايه) شود اشتباه گرفت يرقابت ظاهر م
  )9. (هاي مختلف و در سطوح مختلف انتزاع تحليل كرد ماركس در گام

زاده شد كه “ سرمايه”ي نقد به نام  ، دومين پروژه1864 و 1863هاي  بنابراين، در سال
ي  به تاريخ نظريهقرار بود شامل چهار كتاب باشد، سه كتاب تئوريك و كتاب چهارم 

ي گام به گام  ي خود را براي ارائه ماركس همچنين طرح اوليه(پرداخت  اقتصادي مي
اي به  ماركس نه تنها هرگز دوباره اشاره). تاريخ نظريه براي هر مقوله كنار گذاشت

:  جلد نگفت6 ي طرح اوليه مشتمل بر نكرد، بلكه چيزي هم درباره“ طور عام سرمايه به”
قرار “ سرمايه”ي  اشاره كرد كه خارج از گستره“ اي تحقيقات ويژه”تنها به “ يهسرما”در 

داري؛ در  ي توليد سرمايه سازمان دروني شيوه”اين گستره به عنوان بازنمودِ . داشت
ميانگين ”اين . تعريف شده بود) 832. سرمايه جلد سوم، ص(“ آل حالت ميانگين ايده

ر سطح انتزاعي بود، اما چنانكه ماركس در همان جا شامل برخورد به رقابت د“ آل ايده
با اين همه، موضوعات . گرفت را در بر نمي“ حركت واقعي رقابت”كند،  تاكيد مي

ي كارمزدبگيري و مالكيت ارضي، گنجانده  شده درباره ريزي هاي برنامه كليدي كتاب
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اب اول طرح جايگزين سه كت“ سرمايه”رسد كه  نشدند، بنابراين، معقول به نظر مي
  .شناسي بازنمود تفاوت چشمگيري كرده بود شش كتاب شده است اما رهيافت روش

ي اقتصادي  نوشته دست”توانيم  اگر تمامي اين تغييرات را در نظر بگيريم، نمي
ي  نويس نخست پروژه اين پيش: بدانيم“ سرمايه”نويس سوم  بعدي را پيش“ 1865ـ1863

نويس براي سه  تر، نخستين پيش ت، يا به بيان دقيقنام داش“ سرمايه”جديدي بود كه 
هاي  نظريه”: نويسي وجود ندارد براي كتاب چهارم حتي پيش. “سرمايه”كتاب تئوريك 
پردازد،  كند و فقط به تاريخ يك مقوله مي مفهوم متفاوتي را دنبال مي“ ارزش اضافي

 نوشته شد اما به 1864ـ1863 در Iنويس كتاب  پيش. اگرچه شامل گريزهاي فراواني است
ما در . مفقود شده است“ ي توليد واسطه نتايج فرايند بي”استثناي فصل آخر 

با اين همه، . يابيممي IIيك شرح كامل را براي كتاب “ 1865ـ1863ي  نوشته دست”
اين . اي نكرد تر استفاده ي قديمي نوشته انگلس هنگام تهيه جلد دوم از اين دست

، براي نخستين بار در زبان اصلي 1974ي روسي آن در سال  مهنوشته پس از ترج دست
ي  نوشته دست”، به اصطالح IIIبراي كتاب .  انتشار يافت1988 در MEGA II.4.1در 

 نوشته شد، تقريباً تنها روايت كامل است و انگلس هنگام 1864ـ1863، كه در سال “اصلي
  .تويراست جلد سوم عمدتاً از اين متن استفاده كرده اس

 شروع به نگارش 1866ي  ، ماركس در ژانويه“سرمايه”نويس اول  بر اساس اين پيش
ي تجديدنظري  اما اين چاپ نيز نتيجه.  انتشار يافت1867 كرد كه در سال Iمتن كتاب 

اما فصل . نبود“ ...نتايج فرايند”متن انتشاريافته شامل فصل . نويس اول بود در پيش
ي بازنمود  يافته گرفت كه گسترش در برمي“ ها و پولكاال”ي  تري را درباره مفصل

اي كوتاه به عنوان مقدمه است كه در طرح  ي خالصه به جاي ارائه“ ...درآمدي بر”
عالوه بر اين، در جريان فرايند چاپ، ماركس بازنمود . ي ماركس قرار داشت اوليه
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به عنوان “ كمتر ديالكتيكي”شكل ارزش را در فصل اول با روايتي “ ديالكتيكي”
  .پيوست به اين جلد تغيير داد

 براي چاپ، قادر خواهد بود كه Iكرد كه پس از تدارك كتاب  ماركس گمان مي
انتشار “ سرمايه”هر دو كتاب بايد در جلد دوم .  را به سرعت به پايان بردIII و IIكتاب 

اين (ابد ، تاريخ نظريه، به دنبال آن انتشار يIVيافت و سپس جلد سوم با كتاب مي
 1871 تا 1867هاي  در سال.) گفتار جلد اول طرح شده است موضوع در پيش

به  (IIاي مفصل براي كتاب  نوشته ، دستIIIتر براي كتاب  هاي كوتاه نوشته دست
 IIتر براي كتاب  ي كوتاه نوشته و چند دست) IIي دوم كتاب  نوشته اصطالح دست
چنانكه در : يان بردن زودهنگام برآورده نشداما اميد ماركس براي به پا. نگارش يافت

كرد كه تجديدنظر كامل  نوشت، فكر مي  1871 ژوئن 13اي به دانيلسون مورخ  نامه
 III و IIهاي  پيش از چاپ كتاب)  است1865ـ1863ي  نوشته مقصود دست(نوشته  دست

 را  يدنظر، اين تجدIII و IIهاي   براي كتاب1871ـ1867هاي  نوشته در دست. الزم باشد
نويس دوم  ها همراه با ويراست اول جلد اول پيش انجام داد، به نحوي كه اين متن

  .دهد را تشكيل مي“ سرمايه”جديد 
 كه ويراست دوم جلد اول 1871اين فرايند بازنگري ناگهان با اعالم ناشر در اواخر 

 Iظر در كتاب بنابراين، ماركس شروع به تجديدن.  انتشار يابد متوقف شد1871بايد در 

از كار بازنگري آغاز شد كه ابتدا بر ) و آخرين دوره(اي جديد  با اين كار، دوره. كرد
ي   متمركز بود و ماركس طي آن مشغول تدارك ويراست دوم آلماني و ترجمهIكتاب 

ها  نوشته ، برخي دست1874پس از .  انتشار يافت1875ـ1872هاي  فرانسوي شد كه در سال
  .نوشته شد IIهاي مهمي براي كتاب  نوشته  دست1877 و پس از IIIبراي كتاب 

ي شكل ارزش را در  هنگام تدارك ويراست دوم جلد اول، ماركس بازنمود دوگانه
تكميل و ”ي  ي يادشده نوشته اين بازنگري در دست. فصل اول و در پيوست حذف كرد
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ازنمود مناسبي را دهد چگونه ماركس نه تنها ب انجام شده بود كه نشان مي“ تغيير
توان در متن  كرد بلكه تفسيرهايي را بر بازنمود خويش نوشته است كه نمي جستجو مي

يافتگي  شيئت”اين مالحظات به ويژه براي فهم برداشت او از . انتشاريافته جست
  .نوشته باز خواهم گشت در بخش بعدي به اين دست.  مهم است*“ارزش

شكل ارزش عمدتاً از پيوست ويراست اول پيروي ، تحليلِ “سرمايه”در ويراست دوم 
در پيشگفتار بر ويراست اول، ماركس روايت : سازي است فهم كند كه آشكار عامه مي

توصيه كرده بود “ ي ديالكتيكي تمريني ندارد كه در انديشه”اي  پيوست را به خواننده
 در اين  مهميماركس كامالً آگاه بود كه چيز ). MEGA II. 5. P.12رجوع كنيد به (

گفتار بر  ، پيش“سرمايه”وي براي ويراست دوم . تجديدنظر كنار گذاشته شده است
ماركس . ي مهم را از آن حذف كرد ويراست اول را حفظ كرد ولي در سكوت يك جمله

ي بازنمودِ خويش از   درباره1867، در سال “سرمايه”با “ ...درآمدي بر ”ي  با مقايسه
درك آن دشوار است، زيرا ديالكتيك در نخستين ”:  نوشتتحليلِ شكل ارزش چنين

ماركس با حذف اين جمله در ويراست  ) MEGA II.5, p. 11/12 (*“.تر است بازنمود دقيق
دانسته  نمي“ تر دقيق”دهد كه ديگر ديالكتيكِ تحليل شكل ارزش را  دوم، نشان مي

  .است
ازي، كه در آن بخشي از س فهم از اين لحاظ، تز بكهاوس درباره گرايش به عامه

آميز است كه فقط بر اين  اما اغراق. وضوح كنار گذاشته شده، كامالً درست است
گرايش تاكيد شود، حتي در مورد تحليلِ شكل ارزش كه عدم دقت در آن تا حدي 

برانگيز، حذف چهارمين شكل ارزش  تغييراتِ مسئله در اينجا، از جمله. آشكار است
و جايگزيني آن ) توان در بازنمود فصل اول ويراست نخست يافت يآن را م(“ ناسازمند”

. ندارد“ شكل عام ارزش”است كه هيچ تفاوتي در شكل در مقايسه با “ شكل پولي”با 
گنجاندن شكل پولي به . تنها تفاوت توسط عمل اجتماعي صاحبان كاالها ايجاد شده
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گذاشته شده، بلكه از آن كنار “ تكامل شكل”ي دقيق  اين معناست كه نه تنها جاده
و فصل دوم ) تحليل از شكل كااليي(تر، تفاوت در سطوح بازنمودِ فصل اول  مهم

 در نتيجه، در بسياري از  .مبهم شده است) تحليل از اعمال اجتماعي صاحبان كاالها(
وقتي پول كه . ها، جايگاه و هدف فصل دوم تاحدي ناروشن باقي مانده است بحث
تحليل شكل ارزش در فصل اول بود، چرا فصل دومي الزم آمد كه ي  تر نتيجه پيش

  كند؟ عنوان نتيجه ارائه مي همچنين پول را به
يي اين كمبودهاي معين را مشاهده كنيم، اما اگرچه بايد در چنين بازنگري

هايي را نشان  ضميمه همچنين تكامل. پيامدهاي ضمني آن چندان سرراست نيست
هاي شكل  ويژگي”جا براي نخستين بار بازنمودِ بسيار روشنِ مثال در اين (دهند  مي
. و همچنين بازنمود در ويراست دوم شامل بهبودهاي معيني است) يابيمرا مي“ ارز هم

در مجموع ما سه بازنمود از بخش مربوط به شكل ارزش داريم و هيچكدام به طور 
 شكل ارزش داشته چنانكه بخواهيم درك كاملي از تحليل. نيست“ بهترين”قطعي 

باشيم، بايد از هر سه بازنمود انتشاريافته، و به همان اندازه، دست كم از برخي 
استفاده “ تكميل و تغيير”ي  شده ي بازنگري نوشته ي دست كننده هاي تعيين استدالل

  ).2007رجوع كنيد به هاينريش (كنيم 
 بخش انباشت كرد  تجديدنظرهايي به ويژه درIي كتاب  ماركس در ويراست فرانسه

از جمله، بر پيوند بين انباشت، تمركز و اعتبار تاكيد كرد، مالحظاتي . و آن را بسط داد
، كه در آن بخش مربوط به اعتبار هنوز تا حدي IIIكه تاثير مهمي در محتوي كتاب 

تر  هاي كوچك نوشته ي آخر، عالوه بر دست اما در اين دوره. ناقص است، داشته است
ي  تر درباره ي بزرگ نوشته پردازد، تنها يك دست  ميIIIهايي از كتاب  كه به بخش

   )MEGA II. 14انتشار در (روابط رياضي بين نرخ ارزش اضافي و نرخ سود نگاشته شد 
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 IIهاي مهمي براي كتاب  نوشته ، ماركس دست1881 تا 1877هاي  با اين همه، بين سال
  . انتشار خواهد يافتMEGA II.11نوشت كه براي نخستين بار در 

ي بازنگري بيشتر بود بلكه موضوعات جديد جالبي رخ   نه تنها دوره1870ي  دهه
ماركس حتي زبان روسي آموخته بود تا متون . يكي از اين موضوعات روسيه بود. دادند

موضوع مهم ديگر تكامل اياالت متحد . هاي آماري روسيه را بخواند اقتصادي و گزارش
مند بود اما  ، ماركس به اياالت متحد آمريكا عالقه1870ي  پيش از دهه). 10(آمريكا بود

رجوع كنيد به اشارات او در (اين عالقه عمدتاً معطوف به تكامل سياسي آن بود 
، تكامل اقتصادي اياالت متحد آمريكا بيش از پيش 1870ي  در دهه). 1867گفتار  پيش

 نوشت كه 1878 نوامبر 15يلسون مورخ اي به دان او در نامه. براي او پراهميت شد
ترين كشور براي  ، جذاب1878 تا 1873ي  روزها اياالت متحد آمريكا، به ويژه در دوره اين

محل ”ماركس در جلد اول خاطرنشان كرده بود كه انگلستان . هاست اقتصاددان
 1870ي  رسد كه در اواخر دهه به نظر مي. داري است ي توليد سرمايه شيوه“ كالسيك

ي بانكي و اعتباري و نيز تمركز و تراكم  ماركس اياالت متحد آمريكا را با نظام گسترده
“ محل كالسيك”ي انگلستان مهم و شايد  كم به همان اندازه عظيم سرمايه، دست

ي اياالت متحد آمريكا نه تنها بر كتاب  اين اهميت فزاينده. دانسته است جديدي مي
IIIبلكه احتماالً كتاب ) 11 ( تاثير بزرگي گذاشته استI نيز از اين لحاظ تغييراتي 
 تالش براي به پايان 1870ي  توانيم بگوييم كه در دهه در مجموع مي. كرده است مي

  ).12(و نيز فرايند پژوهش هنوز ادامه داشت“ سرمايه”رساندن 
ل كرد و به كدام شيوه به مسائ دانيم ماركس كدام تجديدنظرها را اعمال مي ما نمي

دانيم كه خود ماركس قانع شده بود كه  اما مي. پرداخت ها مي نوشته هنوز الينحلِ دست
، هنگامي 1881در اواخر .  انتشاريافته ضروري بوده استIبازنگري بنيادي حتي كتاب 

 ضروري خواهد بود، قصد Iكه ماركس مطلع شد كه به زودي ويراست سوم جلد 
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اي كه تغييرات اندكي  مار محدودي از نسخهداشت به ناشر پيشنهاد دهد كه فقط ش
اي بنيادين جرح و تعديل   را به شيوهIخواست كتاب  كرده را منتشر كند، چرا كه مي

بنا به ).  رجوع كنيد1881 دسامبر 13اش به دانيلسون مورخ  به نامه(كند 
 1881تواند در سال  مي“ ي واگنر هايي درباره يادداشت”شده،  هاي اصالح گذاري تاريخ

 Iي مورد نظر ماركس براي بازنگري كتاب  نوشته شده باشد كه احتماالً بخشي از برنامه
  ).1992رجوع كنيد به كپف، (بوده است 

   
ي متفاوت را از هم متمايز  توانيم دو پروژه هاي پيشين مي بندي استدالل در جمع

ي   دورهپس از.  كتاب4در “ سرمايه” كتاب و 6در “ نقد اقتصاد سياسي”كنيم، 
  مختلف از ظهور و تحقق ناكام اين  ، پنج دوره1850ي  مقدماتي در دهه

ها و متون  نويس شامل پيش( نوع متن شد 5ها سپري شد كه منجر به  پروژه
ي دوم  نويس براي پروژه ي نخست و سه پيش نويس براي پروژه دو پيش): انتشاريافته

ي  ين ستون، من اطالعاتي را دربارهدر آخر. كه در جدول باال طرح كلي آن آمده است
درباري تكاملي كه اين نظريه پيدا  ام تا دست كم به چند نكته ي ارزش ارائه كرده نظريه

توان در قلمروهاي ديگر مانند  تغييرات مهم ديگري را مي. كرد اشاره كرده باشم
ك ها را فقط در ي ي آن انباشت، گردش يا بحران يافت اما غيرممكن است كه همه

  .جدول توصيف كرد
، 1883در سال . كرد“ سرمايه”پس از مرگ ماركس، انگلس شروع به ويرايش 

 را انتشار داد كه شامل تغييرات فراواني بود كه ماركس در Iويراست سوم كتاب 
ي تغييرات را در نظر نگرفت و در نتيجه  اما انگلس همه. ي فرانسه داده بود ترجمه

) ي انگليسي و نيز ترجمه(ويراست سوم آلماني : زاده شدويراست جديدي از كتاب اول 
هايي كه در زمان حيات  توسط انگلس گردآوري شد و اين با هيچ كدام از ويراست
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، انگلس ويراست چهارم آلماني را با 1890در سال . ماركس انتشار يافت يكسان نيست
س انجام شد حكم تغييرات ناچيزي انتشار داد و اين آخرين ويراست كه زيرنظر انگل

  .ها يافت اي بسياري از ترجمه ويراست استاندارد را در زبان آلماني و متن پايه
وجوركردن  انگلس آن را با جمع.  انتشار يافت1885در سال “ سرمايه ”IIكتاب 

 نوشته بود، آماده كرد 1881 تا 1868هاي  هاي گوناگوني كه ماركس بين سال نوشته دست
در  IIIي اصلي كتاب  نوشته انتشار دست.  بود1865ي  نوشته  دستترين منبع آن كه مهم

MEGA II.4.2 نشان داد كه انگلس گرچه كوشيده بود خطوط اصلي 1993 در سال 
تغيير ساختاربندي : هاي بسيار زيادي كرده است استدالل را حفظ كند، اما دخالت

ي  نوان؛ تنظيم دوبارهها؛ دادن عنوان و زيرع ها و زيرفصل متن با تقسيم آن به فصل
هاي اصلي ماركس تقريباً در  بندي هاي كوچك و تغيير در فرمول مطالب، حذف بخش

دهم كه به انگلس اتهام وارد  اين نكات را از آن جهت مورد تاكيد قرار نمي. هر جمله
آنچه او انجام داد بهترين . يافت هرگز انتشار نميIII و IIاحتماالً بدون او، كتاب . كنم

اما با اين همه، ما بايد . پذير بود اري بود كه در آن اوضاع و احوال امكانك
ها  انگلس با اين دخالت. ي اصلي ماركس را با ويراست انگلس مقايسه كنيم نوشته دست

كار خواندن متن را تسهيل كرده، اما در همان حال اين واقعيت را مبهم كرده كه در 
. ها قاطعانه پاسخي نيافته است  از پرسشهاي اصلي ماركس، بسياري نوشته دست

هايي  انگلس نه تنها در بسياري از نكات تصميم گرفته كه چگونه به چنين پرسش
بپردازد، بلكه براي خواننده هم روشن نيست كه اصالً پرسشي در ميان بوده است 

. )1996/1997، هاينريش 1995يونگنيكل /گراف رجوع كنيد به مسائل ويراست انگلس، فل(
ي بحران، كه مطابق با  مثالً، انگلس تصميم گرفت تا به نظرات ماركس درباره
ها  انگلس تمامي سرفصل. بازنمودش از قانون گرايش نزولي نرخ سود است، نظم بدهد

كند تا خواننده اين  كند، متن را از نو تنظيم و خالصه مي ها را وارد مي و زيرسرفصل
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. ي بحران ماركس را در اختيار داريم ي نظريه هستهبرداشت را بيابد كه ما در اينجا 
توان فرض كرد كه ماركس پيوندي جدي بين  اگرچه اين نظريه كامل نيست، اما مي

اما اين پيوند جدي يك مصنوع . ي بحران در ذهن داشت قانون نرخ سود و نظريه
حل  هرا. ي اصلي، مسائل كمتر از اين روشن هستند نوشته در دست. ويراستاري است

مسائل مشابه هنگامي . حل ممكن است اما تنها راه حل نيست انگلس تنها يك راه
  . انتشار يابدIIهاي اصلي كتاب  نوشته تشخيص داده خواهد شد كه دست

و “ تئوريك”شامل سه كتاب (“ سرمايه”ي ماركس را براي  هنگامي كه طرح اوليه
شناسيم،  ، چنانكه مي“سرمايه”را با سه جلد ) ي تاريخ نظريه كتاب چهارم درباره

  :كنيم، دست كم سه نكته شايسته توجه است مقايسه مي
“ هاي ارزش اضافي نظريه”قطعاً .  كتاب چهارم كامالً مفقود شده است  .1
كم  احتماالً اهميت نبودِ اين كتاب چهارم بسيار دست. نويس اين كتاب نيست پيش

ن نقد ماركس از اقتصاد سياسي و در ماركسيسم سنتي، تفاوت بي. گرفته شده است
ي بحران  طور گسترده به ارزش اضافي، استثمار و نظريه اقتصاد سياسي كالسيك به

هاي  پرستي، فرمول تاثيرِ تحليلِ شكل ارزش، نقش پول، بتواره. تقليل داده شده است
ها، اين امر  ي اين  نظر از همه صرف. گانه تا حد زيادي ناديده گرفته شده است سه

اين كتاب فقط يك پيوست به آن سه . همچنين پيامدِ كتاب چهارم مفقوده است
هاي  كتاب تئوريك نبوده بلكه احتماالً كليد مهمي براي فهم بهتر خود استدالل

  .تئوريك است
هاي تئوريك به شكلي كه خود ماركس در   در زمان كنوني هيچكدام از كتاب  .2

شكل نهايي خود را توسط ) حتي جلد اول(هر جلد . اختيار گذارده موجود نيست
هاي انگلس  خورد اما دخالت اين موضوع در جلد اول چندان به چشم نمي. انگلس يافت

در . در دو جلد ديگر تاثير چشمگيري بر ساختار و مضمون استدالل گذارده است
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برخي موارد استدالل اصلي ماركس به درجاتي تغيير كرده است، و در موارد ديگر تا 
به صورت قطعي ) ي معين نشده مسائل حل(بحث در متن اصلي “ بازبودن”دي ح

  .توسط انگلس بسته شده است، بدون اين كه اين امر براي خواننده روشن شده باشد
هايي هستند  كنيم، متكي بر متن ، چنانكه امروزه استفاده مي“سرمايه” جلدهاي   .3

هاي  ها ماركس نظرات و ايده  دورههاي متفاوتي نوشته شده و در اين  كه در دوره
  .اي مسائل داشت ي پاره مفهومي متفاوتي درباره

 و ويراست فرانسه 1873ـ1872ــ جلد اول تركيبي است از ويراست دوم آلماني 
  )است“ سرمايه”نويس  كه بنا به جدول باال متعلق به سومين پيش (1875ـ1872

 نوشته 1881 تا 1868هاي  سالــ جلد دوم گردآوري متون مختلفي است كه بين 
  ).“سرمايه”نويس  هايي از دومين و سومين پيش تركيب متن(شده 

 1865 ـ 1864 است كه در IIIبراي كتاب “ ي اصلي نوشته دست”ــ جلد سوم متكي بر 

  ).است“ سرمايه”نويس  كه متعلق به اولين پيش(نوشته شده 
   
ها پايان نيافته بلكه سه جلد نه تن“ سرمايه”توان گفت كه  طور خالصه، مي به

تر از  جلد سوم به ويژه عقب. سازد ي آن حتي يك موجوديت منسجم را نمي انتشاريافته
هاي بعدي براي  نوشته  و نيز در دستIسطح استداللي است كه در بازنگري به كتاب 

  .به آن دست يافته شد IIكتاب 
توانيم بگوييم كه  ذارده، ميدر اختيار گ MEGAما با استفاده از تمامي مطالبي كه 

، كه ماركس نوشته و تاليف كرده “سرمايه”در معنايي اكيد، به واقع يك اثر سه جلدي 
شناسيم، يك مصنوع ويراستاري است  اثر سه جلدي، كه همگي مي. باشد، وجود ندارد

 در MEGAاز اين لحاظ، ). “اقتصاد و جامعه”ي وبر در  مشابه با كار عمده(
كنم زيرا  من بر اين نكته تاكيد مي. نقش داشته است“ سرمايه”معين “ ساختارشكني”
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توان در جزييات نشان  كه مي(باز است “ سرمايه”شود كه بسياري از مسائل  روشن مي
نه تنها مسائل مربوط به بازنمود يا استداللي ناتمام، بلكه در بسياري موارد مانند ). داد

اي حل نشده   و مالي حتي مسائل مفهومي پايهي بانكداري ي بحران يا نظريه نظريه
  . است

ي معيني از بنيادهاي  ، به معناي آشكار ساختن هسته“بازسازي”ي  هر نوع پروژه
ي منسجم نقد ماركس مورد  برداشتن از هسته براي پرده متني، كه به عنوان منبع عمده

ي متوني كه به ميراث گيرد، با در نظر گرفتن تماميت و پيوندهاي درون استفاده قرار مي
  .ماند رسيده، ناكام مي

   
  اي ها در مفاهيم پايه ناهمخواني. 4

ي  دهند، مسئله را تشكيل مي“ سرمايه”هايي كه  عالوه بر سطح نامتوازن تكامل متن
اي مانند كار انتزاعي، ارزش و  توانيم حتي در مفاهيم پايه ما مي: ديگري نيز وجود دارد

توان در هر متن  ها و نكات ناروشن را مي ناهمخواني. ابيمهايي بي پول ناهمخواني
اي  هاي يادشده ماهيت ويژه اما ناهمخواني. اين زياد غيرعادي نيست. اي يافت پيچيده
ي انتقادي ماركس هستند كه چنانكه ماركس  ي پروژه آنان ناشي از سرشت ويژه. دارند

براي “ تالشي علمي”ته،  نوش1862 دسامبر 28ي خود به كوگلمان مورخ  در نامه
  .هستند“ كردن يك علم انقالبي”

هاي موجود است، گسست نه تنها با  انقالب علمي به معناي نقد راديكال از مقوله
هاي متفاوت علم قديمي  هاي منفرد بلكه با قلمرو تئوريكي كه در آن اين نظريه نظريه

اي كه انقالبي علمي   نويسندهدانيم، چنانكه از تاريخ علوم مي. دهد ريشه دوانده، رخ مي
در برخي موارد . رساند باره و به شكلي كامل آن را به انجام نمي كند، به يك را آغاز مي

اين دو . چسبيد كه در همان لحظه از آن گسسته بود ماركس به قلمرو تئوريكي مي
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تاي ها را به طور مثال در راس توانيم آن ما نمي. وجه از هم آشكارا جدا نشده بودند
توان  طور كلي، مي به. دهند اين دو وجه، دو گفتمان را تشكيل مي. ها متمايز كنيم فصل

كه به قلمرو تئوريكي اقتصاد سياسي (گرا را به ارزش  رهيافت جوهرگرا و طبيعت
كالسيك تعلق دارند، و با اين همه در بسياري موارد بهبود چشمگيري را در اختيار 

و يك رهيافت ) اي اسميت و ريكاردو برگرفته شده استه گذارند كه از استدالل مي
 هر دو گفتمان  .را از هم متمايز كرد) كه بيانگر گسست واقعي است(اجتماعي و پولي 

اند؛ پيش از هر چيز اين  ي بسياري از تفاسير قرار گرفته در متن دخالت دارند و پايه
است، مثالً مانند ها سبب ايجاد مشكالت خاصي در استدالل ماركس شده  دخالت

اي كه “ سرمايه”تر در سه جلد  اگر چه اين مسائل پيش. “ي معروف دگرگوني مسئله”
هاي جديدي را در   نيز در اين عرصه شناختMEGAاند،  شناسيم مشهود بوده مي

ي اين مسائل  توانم نكات كوتاهي را درباره در صفحات بعدي تنها مي. گذارد اختيار مي
  )13.(پيچيده بيان كنم

   
  كار انتزاعي

رسد كه ماركس اين مفهوم را  به نظر مي. شود ناهمخواني با مفهوم كار انتزاعي آغاز مي
: به عنوان بهبودي در اقتصاد سياسي كالسيك معرفي كرده است“ سرمايه”در آغاز 

تمايز بين دو عامل كاال، ارزش مصرفي و ارزش، با تمايز بين دو ويژگي كار مولد كاال، 
ماركس با ارتباط دادن كار انتزاعي به صرف . شود خص و كار انتزاعي، كامل ميكار مش
و ) 134. ، ص1976ماركس، (“ هاي انسان و غيره مغز، عضالت، اعصاب، دست”كردن 

ماركس، (است “ در معناي فيزيولوژيك آن”تاكيد بر اين كه ارزش موجد كار، كار 
سازد كه ممكن  هاي طبيعي مرتبط مي ويژگي، نه تنها كار انتزاعي را به )137. ، ص1976

كند  بندي كار انتزاعي نمي است خصوصيت هر شكلي از كار باشد اما كمكي به خصلت
هايي انتزاع از كارِ انتزاعي را  بندي ، بلكه با چنين فرمول)چنانكه روبين اشاره كرده(
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ر انتزاعي چنين كند كه كا اما ماركس برعكس تاكيد مي. داند ويژگي هر فرايند كار مي
توانيم مشاهده كنيم  وجود واقعي كار هميشه مشخص است، آنچه ما مي. ويژگي ندارد
آور در خط  ي معيني از كار مشخص است و اهميتي ندارد اين كاري مالل هميشه شيوه

تحت شرايط اجتماعي معين، كار نه تنها به عنوان كار . توليد باشد يا كار يك زرگر
شمرده “  انتزاعي انساني  كار”انيم مشاهده كنيم بلكه به عنوان تو مشخصي كه ما مي

اين انتزاعي است كه چنانكه ماركس در مقابل اسميت مورد تاكيد قرار ): 14(شود مي
اي؛ بلكه به معناي  اما نه با هر مبادله) 15(“.اجباري شده است”دهد، توسط مبادله  مي

داري  ي توليد سرمايه كه در آن شيوه ”اي ي كاالها در جامعه اخص كلمه توسط مبادله
پذير شده است  هايي امكان تنها توسط اين نوع مبادله است كه ميانگين“ .مسلط است

آورانه  شرايط فن(سازد  را در معنايي دوگانه مي“ زمان كار الزم به لحاظ اجتماعي”كه 
“ سرمايه”م چنانكه در فصل اول ارائه شده و حالل اجتماعي تقاضا چنانكه در فصل سو

  ).202. ، ص1976بيان شده است، رجوع كنيد ، ماركس 
ي غيرمستقيم روشن كرده است، آنجا كه در  ي ديگري را به شيوه ماركس نكته

تواند به عنوان  كند كه نه زمان كار بلكه فقط پول مي ابتداي فصل سوم تاكيد مي
ي، ما همچنين بايد پس از تمايز بين كار مشخص و انتزاع. مقياس ارزش به كار آيد

تمايزي بين زمان كار مشخص و انتزاعي قائل شويم، كه ماركس دست كم به صراحت 
“ زمان كار مشخص”شود هميشه  گيري مي آنچه توسط ساعت اندازه. اين كار را نكرد

كار انتزاعي به . اي از زمان كه طي آن كار مشخص معيني صرف شده است است، دوره
ي  گير نياز دارد اما اين زمان كار انتزاعي يك نتيجه نوان اندازهزمان كار انتزاعي به ع

گير ممكن پول  توان آن را با ساعت اندازه گرفت؛ تنها اندازه اجتماعي است كه نمي
كار “ ي واسطه شكل وجودي بي”پول را ” ... درآمدي بر”بنابراين، ماركس در . است

  ).16(انتزاعي ناميد
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  ارزش

گويد، بايد  ارزش سخن مي“ جوهر”به عنوان “ كار انتزاعي ”هنگامي كه ماركس از
توانيم معنايي جوهرگرا و غيرجوهرگرا را از جوهر  بپرسيم جوهر به چه معنا؟ مي

شده در يك كاالي منفرد  ي جوهري ارزش، ارزش را به جوهر يافته نظريه. متمايز كرد
تر توسط توليد  يشآنگاه ارزش، مستقل از كاالهاي ديگري كه پ. كند مربوط مي

چنين ديدگاه جوهرگرايي در . شده، ويژگي يك كاالي منفرد خواهد بود تعيين
  .ماركسيسم سنتي مسلط بود

توان چنين رهيافت جوهرگرايي را يافت، به ويژه زماني كه ماركس  مي“ سرمايه”در 
: دهد هاي توليد مورد بحث قرار مي ها را به قيمت دگرگوني ارزش  IIIي  نوشته در دست

هايي به  است، ارزش“ ريكاردويي”هاي  كند ارزش آنچه ماركس در اينجا دگرگون مي
. هاي كااليي منفرد، كه ديگر نيازي به شكل ارزش مستقل و پول ندارد عنوان ويژگي

يي كه ماركس ارائه كرد ناموفق بود، چنانكه خود در معناي كامالً كمي، دگرگوني
اما به   )165ـ164. ، صص1959رجوع كنيد به ماركس، (بود  ماركس نيز خاطرنشان كرده

يك صدسال بحث نقص را در بسياري از جزييات نشان داده . پيامدهايش توجه نداشت
ي ارزش براي تعيين  و بسياري ديگر اين نتيجه را گرفتند كه نظريه) 1977(و استيدمان 

و شماري از (د ي ارزش كه زائد نشان داده ش اما نظريه. قيمت توليد زائد است
ي جديد  كننده هاي دگرگون اند آن را با الگوريتم پژوهشگران ماركسيست كوشيده

  .غيرپولي ارزش بود“ ريكاردويي”يك نظريه ) نجات دهند
ي اصلي ماركس، نهايتاً روشن نبود كه آيا انگلس با  نوشته پيش از انتشار دست

اما پس از انتشار . خيرتغييرات ويراستاري چنين برداشتي را ايجاد كرده يا 
 روشن شد كه خود ماركس هنگام بحث MEGA II.4.2در “ ي اصلي نوشته دست”

  .ي غيرپولي استفاده كرده است هاي توليد از نظريه ها به قيمت ي دگرگوني ارزش درباره
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ي نخست جلد اول  بسياري از نويسندگان نيز كه چهار صفحه از پنج صفحه
اند و چنين قرائتي را  ي جوهرگراي ارزش خوانده يهي نظر را به شيوه“ سرمايه”
اما در . كنند اند، تحليل شكل ارزش را فراموش مي يافته“ ي ارزش ماركسيستي نظريه”

“ اجتماعي”يابيم كه كار انتزاعي نه تنها جوهر اين صفحات نخست ما اين اشاره را مي
: ي دوگانه داردمعناي“ مشترك”. است“ مشترك”ارزش است، بلكه همچنين جوهري 

ها جداگانه نيز اين  توانند در چيزي مشترك باشند زيرا هر كدام از آن دو شي مي
ها را كنار هم  و اكنون ما آن) مانند سيب سبز و اتومبيل سبز(ويژگي را دارند 

، يا چيزي را مشتركاً )ها در رنگ سبز مشترك هستند گوييم كه آن مي(گذاريم  مي
هيچكدام ( اتومبيلي را به عنوان دارايي مشترك در اختيار دارند دارند مانند دو نفر كه

  ).به تنهايي مالك اتومبيل نيستند، بلكه تنها با هم داراي اتومبيل هستند
كند كه ارزش در  ، ماركس روشن مي“تكميل و تغيير”ي  نوشته به ويژه در دست

ن يك ويژگي كااليي توانيم از ارزش به عنوا است بنابراين، نمي“ مشترك”معناي دوم 
ي آن با كاالهاي  توانيم از يك كاالي منفرد بدون رابطه منفرد سخن بگوييم، حتي نمي

كند كه اين بينش در بازنمودش تيره و تار  ديگر سخن بگوييم ــ و همچنين بيان مي
يافتن كار انسان  وي پس از اشاره به بازنمايي پالتو و پارچه به عنوان شيئيت. شده است

  :نوشت“ تحويل”ي اين  عناي اخص كلمه، دربارهبه م
,Aber in dieser Reduktion wurde vergessen, daß keines für sich solche 
Werthgegenständlichkeit ist, sondern daß sie solches nur sind, soweit das ihnen 
gemeinsame Gegenständlichkeit ist. Ausserhalb ihrer Beziehung auf einander - 
der Beziehung worin sie gleichgelten - besitzen weder Rock noch Leinwand 
Werthgegenständlichkeit oder ihre Gegenständlichkeit als Gallerten menschlicher 
Arbeit schlechthin“ (MEGA II.6, p.30) 

ارزشي   خود شيئيتها براي اما در اين تحويل فراموش شد كه هيچكدام از آن”
ها فقط تا جايي داراي آن هستند كه اين يك شيئت  ندارند، بلكه هر كدام از آن
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شوند، نه پالتو نه پارچه  خارج از اين رابطه، كه در آن برابر شمرده مي. مشترك باشد
 ).ي من ترجمه(“ .شده ندارند ارزشي يا شيئتي در حكم كار انساني منعقد شيئيت

  :گيرد از آنجا نتيجه مي
   

“Ein Arbeitsprodukt, für sich isolirt betrachtet, ist also nicht Werth, so wenig wie es 
Waare ist. Es wird nur Werth in seiner Einheit mit andrem Arbeitsprodukt” (MEGA 
II.6, p. 31) 

 ارزش شود، نيز محصول كار، چنانكه به معناي اخص كلمه جداگانه در نظر گرفته”
 “.شود تنها در وحدت خويش با محصول كار ديگري به ارزش بدل مي. نيست

   
ارزش تجلي جوهري اجتماعي نيست، تجلي جوهري . اين امر پيامدهاي مهمي دارد

تواند در يك چيز منفرد وجود داشته باشد و تنها با توليد تعيين  است كه نمي
سرشت خاص اين جوهر سبب . ستشود، بلكه تجلي پيوند معين توليد و گردش ا نمي

اين . هاي فراواني را به كار برد نوشت استعاره ي آن مي شد تا ماركس هنگامي كه درباره
  “شيئيت موهومي محض”يا ) 128. ، ص1976ماركس (“ وار شئيت شبح”ها، مانند  استعاره

“rein phantastische Gegenständlichkeit ” , MEGA II .6 , p  .32  

اما موضوع بر سر سبك نيست بلكه . شوند دگان ناديده گرفته مياغلب توسط خوانن
. ي اين جوهر ارزش غيرجوهرگراي خيلي خاص در بر دارد اطالعات مهمي را درباره

ي پولي  كه در تحليل شكل ارزش به عنوان نظريه(ي غيرجوهرگراي ارزش  اين نظريه
ن محصوالت كار فقط ي ارزشي عام بي شود، تا جايي كه رابطه ارزش نشان داده مي

، رهيافت )زماني ممكن است كه شكل مستقل ارزش ــ پول ــ وجود داشته باشد
ي دگرگوني  كند، رهيافتي كه ماركس هنگام ارائه جوهرگرا و غيرپولي را نقض مي

ي اين نكته همچنين به  درباره(هاي توليد ارائه كرد  ها به قيمت ارزش
  ).، فصل پنجم رجوع كنيد2002ديموليس در اكونوماكيس، /ميليوس
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  پول و كاالـ پول

اغلب اين است كه نظام پولي بر وجود يك “ سرمايه”انگاشت ماركس در  پيش
پول الزم نيست ـ  در مناسبات واقعي مبادله، كاال. پول بنيان گذاشته شده استـ  كاال

بود تحليل كرده “ سرمايه”حضور داشته باشد، و چنانكه ماركس پيشتر در فصل سوم 
پول ـ  هاي كاال اما از نظر ماركس، عالئم گردش فقط جايگزين. تواند جايگزين شود مي

ي پول خود را به  ماركس نظريه. كنند گاه نظام پولي عمل مي هستند كه چون تكيه
  .پول كامالً ضروري استـ  كند كه گويي وجود كاال بندي مي اي مفهوم گونه

و ) از زمان برچيده شدن نظام برتون وودز(وقي اما نظام پولي معاصر نه از لحاظ حق
اي وجود ندارد، اين واقعيت كه بانك مركزي هنوز داراي   پول ويژه هيچ كاالـ(نه عمالً 

هاي برخي از  تالش.  پول وابسته نيستـ  به كاال) طالست بقاياي تاريخ است
“ پنهان”پولِ  ـ  دهند طال اين روزها به عنوان كاال كه نشان مي پژوهشگران ماركسيست

  .كننده نيست كند چندان قانع عمل مي
بارها  IIIي اصلي كتاب  “ نوشته دست”ي اعتبار در  ماركس در رهيافت خود به نظريه

توان  مي. داري و تكامل است پول مانعي در برابر توليد سرمايه ـ  تصديق كرد كه كاال
ي معيني از  ي تنها در مرحلهچنين مالحظاتي را ادامه داد و نشان داد كه اعتبار پول

يافته نياز به نظامي پولي  داري كامالً تكامل داري الزم است، اما سرمايه ظهور سرمايه
ي  با اين همه، ماركس تشخيص نداد كه شيوه.  پول وابسته نيستـ  دارد كه به كاال

وي يك در اين مورد، . تواند همچنين بدون اعتبار پولي كار كند داري مي توليد سرمايه
خواست ارائه  كه مي“ ميانگين طال”را با ) معيار طال(ي معين تاريخي تكامل  مرحله

  ).305ـ302، صص 2006رجوع كنيد به هاينريش، (كند اشتباه گرفت 
پول در تحليل شكل ارزش نشان داده شود؟ تحليل  ـ  اما آيا الزم نيست كه كاال

چون . شود رزش دو كاال آغاز ميي ا شكل ارزش تحليل شكلي است و با بررسي رابطه
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همچنين با كاالها به } آن را{تر با كاالها آغاز كرده بوديم  پيش} بررسي خود را{ما 
ارز  آنچه اثبات شد، نه خصلت كااليي پول بلكه ضرورت وجود شكل هم. بريم پايان مي

ارز  اما ثابت نشد كه هم. ي عمل اجتماعي به شكل پولي بدل شد عام بود كه در نتيجه
  .نشده بود انگاشت ثابت  عام و پول ضرورتاً كاال هستند، اين تنها يك پيش

شود كه براي  در يك ضداستدالل سريع به اين رشته برهان چنين پاسخ داده مي
اما اين . سنجش ارزش يك كاال، چيزي واجد ارزش، يعني كاالي ديگري الزم است

 كه سنجش ارزش به عملي جداگانه بين يك كاالي منفرد و فقط وقتي درست است
اي بين كل  اما ويژگي خاص شكل هم ارز عام اين است كه رابطه. پول تبديل شود

كه در اين ضداستدالل  شود؛ تجلي و سنجش ارزش، چنان  كاالها برقرار مي جهان
  .انگاشته شده است، يك عمل جداگانه نيست پيش

. ت است كه توسط ماركس مورد تاكيد قرار گرفتهي بعدي حائز اهمي نكته
هر كااليي اين ويژگي را (ارز عام اين نيست كه چيزي است حامل ارزش  برجستگي هم

شمرده ” ارزش  خود“ طبيعي”ارز عام در شكل  ؛ برجستگي آن اين است كه هم)دارد
ايي قرار ي كااله كه در مقابل همه“ ارزشي است به معناي اخص كلمه” اين  “.شود مي
ماركس در بازنمود تحليل شكل ارزش در فصل اول . گيرد كه چنين ارزشي نيستند مي

ارز عام عمومي  هم. دهد ، اين را با قياسي درخشان نشان مي“سرمايه”ويراست اول 
ي كاالهاي منفرد ديگر  عنوان يك كاالي منفرد عالوه بر همه يي كه بهاست اما عمومي

هاي مشخص  كه گويي عالوه بر شيرها، ببرها و خرگوشماركس نوشت . وجود دارد
اگر اين ). MEGA II.5, P. 37(رود  وجود دارد و اين طرف و آن طرف مي“ حيواني”

توانيم نتيجه بگيريم كه  مي) كاري كه ماركس انجام نداد(مالحظات را ادامه دهيم 
رها، ببرها مشخص تواند به واقع به عنوان يك حيوان منفرد عالوه بر شي نمي“ حيوان”

“ حيوان”وجود داشته باشد كه به عنوان “چيزي”بايد . و غيره وجود داشته باشد
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تواند وجود داشته باشد، تنها  نمي“ حيوان”. باشد“ حيوان”شود و بازنمود “ شمرده”
. روي آن بازنموده شود“ ح”اي با يك   مثالً لوحه تواند يا توسط حيواني معين يا مي

تواند با يك كاال  ارزش به معناي اخص كلمه تنها مي. ول صادق استهمين امر براي پ
  .يا با يك عالمت بازنموده شود

توان نتيجه بگيريم كه در سطح تحليل شكل ارزش و گردش  طور خالصه، مي به
آنچه نشان داده . پول را نشان بدهد ـ  ساده هيچ استداللي وجود ندارد كه ضرورت كاال

در اين سطح از بازنمود، اين كه حامل شكل پول . لي استشود، ضرورت شكل پو مي
تواند آن  ماند، سطح بازنمود چنان انتزاعي است كه نمي يك كاالست يا نه باز باقي مي

به كمك استدالل ماركس (توان نشان داد  اما در سطح بهره و اعتبار مي. را تعيين كند
يافته پول  داري تكامل ايهكه در يك سرم) اما برخالف راستاي آشكار استدالل وي

. ، صص1999رجوع كنيد به هاينريش . ( پول بنيان نهاده شودـ  تواند در كاال نمي
  ).305ـ302

ي پول و  هاي ديگري، به ويژه در رابطه هاي يادشده، ناهمخواني از ناهمخواني
جا اما در اين) 1999رجوع كنيد به هاينريش (شود  ي بحران، مشتق مي سرمايه، در نظريه

  .ي اين نكات پرداخت توان به بحث درباره نمي
   

  ي انتقادي ماركس درك پروژه. 5
رسيد  كرد، به نظر مي  ويراستاري مي1894را در “ سرمايه”هنگامي كه انگلس جلد سوم 

هاي ارزش  نظريه”كه سه كتاب تئوريك تقريباً تمام شده و پس از آنكه كائوتسكي 
رسيد كه كتاب چهارم، تاريخ نظريه، نيز  رد، به نظر مي منتشر ك1908ـ1904را در “ اضافي

ي انتقادي  هاي بعدي، به جز چند استثناي معدود، پروژه در دهه. در دسترس است
 و 1960هاي  هنگامي كه در دهه. ساده شد“ اقتصاد سياسي ماركسيستي”ماركس به 

يده شد، هنوز كننده به چالش طلب  قرائت جديدي از ماركس آغاز و نظرات ساده 1970
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به عنوان اثري تقريباً كامل و نهايي، گرچه گاهي اثري ناروشن و بيش از “ سرمايه”
“ گروندريسه”توانست بيش از هر چيز با  اما اين اثر مي. شد فهم، قلمداد مي اندازه عامه

ي  هسته“ بازسازي”تر چنانكه  ها غني نويسي بزرگ و در برخي جنبه تكميل شود، پيش
هاي  اي كه در قرائت ايده(رسيد  ي ماركس ممكن به نظر مي سجم پروژهدروني و من

نظر از اينكه اين اصطالح آشكارا يا به تلويح به  ف مشترك بود، صر“ سرمايه”متفاوت 
ي   دوم در دسترس قرار داد، ايدهMEGAهايي كه  اما با تمامي متن). شد كار برده مي

سو،  از يك.  دو جنبه زيرسوال رفته استي منسجم و دروني از چنين هسته“ بازسازي”
ها و اثر نهايي وجود ندارد، بلكه فقط  نويس هيچ تفاوت روشني بين پيش

ي ناتمام و ناكاملِ تغييريافته را در اختيار  تري از يك پروژه يافته هاي تكامل نويس پيش
وبرو هستيم اي ر ها حتي در مفاهيم پايه و از سوي ديگر، با شماري از ناهمخواني. داريم

 تا حد MEGAگونه  به اين. سازد كه خطوط متفاوت تفسيري و استدالل را ممكن مي
  .سهيم است“ سرمايه”ي  نظرات گسترده درباره“ ساختارشكني”معيني در 

اي  دهد كه درك نقد ماركس از اقتصاد سياسي وظيفه اين ساختارشكني نشان مي
اي پنهان روبرو  ثري معين يا بازسازي هستهتر است تا اين برداشت كه با ا بسيار سازنده

ي نقد ماركس به عنوان يك ساختار  چنين دركي، حقيقت نهايي را درباره. هستيم
اين اثر هميشه ناتمام، باز و در هر سطح ممكني از فرايند پرسشگري : كند فاش نمي

ز آنچه در تر ا ي باز است، باز در معنايي بسيار بنيادي خود نقد ماركس يك پروژه. است
ي جديد  اين پروژه فقط از آن جهت باز نيست كه پديده. شد گذشته پذيرفته مي

داري را بايد تحليل كرد بلكه در رابطه با مقوالت مورد استفاده براي اين تحليل  سرمايه
. با اين همه، بازبودن را نبايد به دلخواه برداشت كرد. برانگيز است نيز باز و پرسش

خوبي تعريف شده و  ي تحقيقاتي در آن وجود دارد كه به وژهعناصري از يك پر
عالوه بر اين، اين ). غيرجوهرگرا(ي ارزش  توان آن را كنار گذاشت، مانند نظريه نمي
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تواند  هدفي كه نمي. داري چيرگي بر سرمايه: پروژه متعهد به هدف معيني است
اين كار نوعي هر نوع تالشي براي (ي يك پژوهش علمي را تعيين كند  نتيجه
تواند به جهاتي منجر شود كه در آن  اما مي) كند باوري چپ را ايجاد مي اراده

  .تواند طرح شود اي مي كننده هاي تعيين پرسش
   

نويس  مايلم از كريس آرتور و توني اسميت براي تفاسير سودمندشان بر پيش* 
ه و سودمندش هاي فشرد ي اين مقاله و به ويژه از فرد موزلي براي بحث اوليه

به طور خاص از جان كلگ متشكرم كه متن انگليسي را تصحيح كرد . سپاسگزاري كنم
   .ي اين مقاله ياري فراواني رساند ي ارائه و در روشن كردن نحوه

آوري، نشر  اين كتاب با عنوان نظريه ارزش توسط مترجم فقيد، حسن شمس** 
  . ـ م، به فارسي برگردانده شده است1380مركز، تهران 

  .ي سامان نو برگرفته شده استاين مقاله از مجله
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  :هايادداشت
 اوت 5 و به كنراد اشميت، 1882 نوامبر 3ـ2هاي انگلس به ادوارد برنشتين،  رجوع كنيد به نامه. 1
  . انتشار يافت"دمكرات سوسيال" در 1890 سپتامبر 13، و يادداشت كوتاهي كه در 1890اوت 
   

   تا حدي گمراه"داري تحليل انتقادي توليد سرمايه"ي انگليسي   فرعي نخستين ترجمهعنوان. 2
   .كننده است

   
 انتشار يافت، اما سردبيران بخش  طبقهـ  سرمايه در 1989در سال ) 1986(اي از هاينريش  ترجمه. 3

  .ها را حذف كردند مربوط به تكامل ديالكتيكي مقوله
   

ي تاريخ و مضمون سياسي  درباره) 2001(  Beiträge  و) Beiträge )1997رجوع كنيد به . 4
  . MEGAنخستين 

در اين مجموعه از همان . انتشار يافت) MECW( جلد از مجموعه آثار ماركس ـ انگلس 50. 5
  .  را در بر نگرفته بودMEGAاستفاده شده بود، اما تمامي } ي اول دوره {MEGAمجلدات 

گري به نتايج  قت پژوهشي تلقي شود اما بر اساس همين افراطگري در د شايد اين افراط. 6
 /ترنوسكي /گذاري صفحات، ميسكويتچ ي روش شماره با مشاهده. چشمگيري دست يافته شده

 پيش از بخش اول "سرمايه" IIIاند كه بخش دوم كتاب  اين بحث را مطرح كرده) 1982(ويگودسكي 
 MEGAگيري در  اين نتيجه). هاي ماركس در بردارد اللكه نتايجي را براي تكوين استد(نوشته شده 

II. 4. 2ي اصلي كتاب  نوشته  كه شامل دستIIIاما با استفاده از توصيف دقيق .  است بيان شده است
گيري خيلي  توانم اثبات كنم كه اين نتيجه ي ماركس بود، مي انواع متفاوت كاغذي كه مورد استفاده

  ).1994ه هينريش رجوع كنيد ب(موجه نبوده است 
* . Ergänzungen und Veränderungen 
*   Reflection  
**  Einleitung  

  
 در  هاي انتشاريافته نوشته هنگامي كه تمامي متون و دست) 10. ، ص2001(و كرتكه ) 2000(دوسل . 7
ت ادامه نامند، همچنان به اين رهياف مي" چهارم سرمايه"نويس   را با پيش1861 و 1866ي بين  دوره
ي اخير رخ  دهد كه در اين دوره مسائل زيادي را مورد بحث قرار مي) 2002 و 2001(كرتكه . دهند مي
  .دهد مي
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: ها تاثير سياسي مستقيمي دارد آخرين آن. يابيم  اين محذوفات را مي"سرمايه"همچنين ما در . 8
 به "اقتصاد بازار سوسياليستي"مبهم كردن پيوند دروني بين گردش ساده و سرمايه، چيزي مشابه با 

 درك علت حذف آن اولي دشوار است يعني حذف آنچه  .رسد با تحليل ماركس سازگار باشد نظر مي
 در فصل "دهد داري تغيير مي تبديلي كه قوانين مالكيت توليد كااليي را به تصاحب سرمايه"ماركس 

  ."سرمايه" جلد اول 24
   

). رجوع كنيد به نقش او در اين مجلد(ساخته و پرداخته كرده است فرد موزلي ديدگاه متفاوتي را . 9
طور  سرمايه به"ي تمايز بين  كننده موزلي تمايز بين توليد و توزيع ارزش اضافي را چون مضمون تعيين

 حفظ "سرمايه"چون ماركس اين تمايز را در . بيند  مي"ها رقابت بين بسياري از سرمايه" و "عام
 وفادار است، هر چند خود كلمه را "طور عام سرمايه به"كند كه ماركس به  تدالل ميكند، موزلي اس مي

كنم كه تمايز بين توليد و توزيع ارزش اضافي براي ماركس مهم است و  من انكار نمي. حذف كرده است
ين ي تمايز ب اما قبول ندارم كه اين تمايز هسته. كند  ايفا مي"سرمايه"اين تمايز نيز نقش مهمي در 

  . است"رقابت بين تعداد زيادي سرمايه" و "طور عام سرمايه به"
   

ي اياالت متحد  هاي ماركس و انگلس درباره براي بررسي دغدغه) 2005(رجوع كنيد به سيلورز . 10
  . 1840ي  آمريكا از همان اوايل دهه

   
ي كتابش اشاره كرده بود ، ماركس به اسنادي برا1871 ژوئن 13اي به دانيلسون در  تر در نامه پيش. 11

، اياالت 1880اي با جان سوينتون در سال  ماركس در مصاحبه. كه قرار بود از اياالت متحد وارد شود
 .MECW 24, ppرجوع كنيد به (دانست  ترين كشور براي نمايش بازنمودش از اعتبار مي متحد را مهم

هاي ارز و  ها، نرخ ي بانك  را درباره ماركس انبوهي مطالب1870 و 1860ي  در اواخر دهه) 583-585
  . انتشار خواهد يافتMEGAمبادله گزيده بود كه در بخش چهارم 

   
 عنوان شده در تناقض است، يعني اين كه با MEGA II .10ي  اين امر با حكمي كه در مقدمه. 12

 به بازنمود آن باقي ، فرايند تحقيقاتي به پايان رسيده بود و فقط مسائل مربوط«سرمايه» Iانتشار كتاب 
اگرچه اين گفته، عبارت نسبتاً عجيب اقتصاددان آلمان، برترام *). MEGA II .10 ,p .13(مانده بود 

اي به تكميل   به مجلد ديگري نوشته بود كه ماركس عالقه«مقدمه»كند كه در  شفولد را نقض مي
, MEGA II .11,15(ا انجام دهند توانند اين كار ر كرد ديگران نيز مي  نداشت چون فكر مي"سرمايه"
p .871 .(دهند اما بازتاي آن شرايط سياسي است  ي ماركس مي  اطالعات كمي را درباره هر دو مقدمه
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 پس از وحدت آلمان انتشار يافت، 1991نخستين مقدمه كه در سال .  شد MEGAكه منجر به تكوين 
گرا بود كه بنا به آن  ي ماركسيسم نسبتاً جزم كامالً در آلمان شرقي آماده شده بود و سرشار از روحيه

 در آلمان متحد انتشار يافت كه 2004دومين مقدمه در . ي ماركسي بايد كامل و تام و تمام باشد نظريه
ي شفولد، با تخطي از اصول جديد ويراستاري  مقدمه.  سر داده شده بود"ها پايان ايدئولوژي"صالي 

MEGA كردن كار ويراستاري از كار تفسيري تا حد امكان بود، مضمون ، كه هدفش جدا 1993 در سال
ي  كند كه نظريه وي اعالم مي: ديگري جز تفسير ندارد كه با شرايط سياسي زمانه جفت و جور است

رجوع كنيد به (كند  ي نئوريكاردويي سرفا را پيشنهاد مي ماركس كامالٌ منسوخ شده و به جاي آن نظريه
  ).2005، هينريشMEGA II. 15ام از  بررسي

   
هاي باقيمانده و پيامد  ماركس با قلمرو اقتصاد سياسي، دوگانگي" گسست"ي  ساختار پيچيده. 13

 Die Wissenschaft vom"آنها براي ساختار مفهومي نقد ماركس به طور گسترده در اثرم با عنوان 
wert" 1991) انتشار يافت1999تري از آن در سال  ويراست بسيار حجيم .(  

   
 "to count" است كه به "gelten"كرد  فعلي كه ماركس اغلب در اين بستر استفاده مي. 14

، "to count" ،"to rank"هاي  توانيم واژه در ترجمه كالسيك مور و آولينگ مي. ترجمه شده است
«to consider to be»ي  ي انگليسي زبان روشن نيست كه ماركس واژه  را يافت كه براي خواننده

 استفاده كرده "to count"ي  ي خود از واژه ي بهبوديافته بن فاكس در ترجمه. برد يكساني را به كار مي
 " to count"اين ترجمه اين امتياز را دارد كه سرانجام لغت واحدي به كار گرفته شده است اما . است

  .دهد مي در آلماني را كامالً ن"gelten"گيري قوي كمي دارد كه آن معناي  نوعي جهت
   

اسميت برابري عيني كارهاي نابرابري را كه اجباراً توسط ... " نوشت كه "..درآمدي"ماركس در . 15
، MECW 29 ,p .299(".گيرد شود با برابري ذهني كارهاي افراد اشتباه مي فرايند اجتماعي انجام مي

ند اما ماركس در متن ك  ترجمه مي"هاي نابرابر برابري كميت" به نادرست   MECW) تصحيح ترجمه
  .هاي نابرابر شوند و نه كميت انواع كارهاي نابرابر برابر مي.  را به كار نبرده است"كميت"ي  آلماني واژه

   
خيلي ) "واسطه شكل وجودي بي"به جاي ("تجسم مستقيم"MECW 29 ,p .297   ترجمه. 16

  .دقيق نيست
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  شناسي ماركسروش
  سياسي ماركسيي اقتصاد متد ماركس و كارپايه

  سعيد رهنما
: گروندريسهي كامل فارسى  ي دوره ى انتشار ترجمه ها قبالً به بهانه اين سلسله مقاله

 نوشته و ]2[، ركس اثر كارل ما،1844هاى  نوشته  و دست]1[مبانى نقد اقتصاد سياسى،
نوشته ها بار ديگر  اين ]3[،سرمايهي جديد جلد نخست  با ترجمه. منتشر شده بود

ترين اثر ماركس است كه در زمان  ترين و جامع مهمسرمايه جلد اول . يابند انتشار مي
. ترديد معتبرترين مرجع اقتصاد سياسي ماركسي است حياتش منتشر شد و بي

ى  ترين مجموعه ترين و پيچيده ترديد جامع  از نظر وسعت مباحث بىگروندريسه
 منتشر  ترين اثر اوست كه در زمان حياتش به قولى مهم، و  هاى ماركس نوشته دست

 از مرگ وى نيز انتشار  نشد و خود سرنوشت اسرارآميزى يافت و تا حدود نيم قرن پس
 بين  ى يادداشت است كه ماركس ى هفت دفترچه ها مجموعه نوشته اين دست. نيافت
هاى  رده و جنبهتنظيم ك» شدن ذهن خود روشن« عمدتاً براى 1858 و 1857هاى  سال

، 1844هاى  نوشته دست. ، گرديدسرمايهساز مجلدهاى اثر عظيم وى،  اقتصادى آن زمينه
 خود را داشت و   است، سرنوشت خاص ترين آثار دوران جوانى ماركس نيز كه از مهم

ها  نويس اصل دست.  در اروپا انتشار يافت صد سال از زمان نگارش  از نزديك به يك پس
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ناشر آلمانى كه . ها از بين رفته است هايى از آن تشكيل شده كه بخشاز سه قسمت 
 منتشر ساخت كل متن را به ده سر فصل 1932براى اولين بار اين مجموعه را در سال 

  .تقسيم نمود
اگر متن . اند ويژه اولى، متونى سخت و پيچيده ، به1844هاى  نوشته گروندريسه و دست

 خود براى انتشار نهايى آماده كرد و آن   را كه ماركسي جلد اول كتاب سرمايه پيچيده
نوشت در نظر گيريم، و آن را با » فهم همه«االمكان  را آگاهانه به سبكى حتى

هايى ويراستارى نشده و نه چندان منظم مقايسه كنيم، سختى و پيچيدگى  نويس پيش
نويسنده آن را بديهى است كه بين متنى كه . تر گروندريسه را در خواهيم يافت بيش

نويسى ويراستارى و نهايى نشده تفاوت فراوان  كند و پيش براى چاپ نهايى آماده مى
ى  تر ترجمه از آن مشكل. هاى گروندريسه آسان نيست از اين رو درك نوشته. است

ى ادبيات،  چنين متنى به زبان خارجى، آن هم به زبان فارسى است كه جز در عرصه
عالوه،  به. ويژه براى انتقال مفاهيم علوم اجتماعى دارد وانى بههاى ساختى فرا محدوديت

هاى   حتى به ديگر زبان ى اين اثر و ديگر آثار ماركس بايد در نظر داشت كه ترجمه
اروپايى نيز به دور از مشكل نبوده و غالباً مترجمان اين آثار به دشوارىِ انتقال مفاهيم 

 خود به  ماركس. ها اشاره دارند  ديگر زبانى فلسفه آلمانى به هاى پيچيده و واژه
گيرد، و براى   به فرانسه ايراد مىسرمايهجلد اول » دقيق و حتى عين متن«ى  ترجمه

. كند كند، تغييراتى در آن وارد مى» درك قابل«آن كه آن را براى خوانندگان بيشتر 
  )63  سى، صفار31  گفتار نشر فرانسوى جلد اول سرمايه، انگليسى ص  پيش ماركس(

ى  متن كامل گروندريسه را آقايان باقر پرهام و احمد تدين از روى متن ترجمه
هاى فرانسوى و آلمانى ترجمه  ، و انطباق آن با ترجمه انگليسى مارتين نيكوالس

فرسا و وسواسى كه در آن رفته، خود رويدادى است  اند، كه با توجه به كار طاقت كرده
 را آقاى حسن 1844هاى  نوشته دست. ى به زبان فارسىمهم در طرح عقايد اقتصاد
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ى انگليسى مارتين ميليگان با انطباق با متن فرانسوى  مرتضوى از روى متن ترجمه
هر دو مجموعه به همت انتشارات آگاه . ترجمه كرده است و اهميت فراوانى دارد

 از آن به كه بخشي)و انگلس ( اثر مهم ديگرى از ماركس. منتشر و تجديد چاپ شده
تر است جا  اهميت فارسى برگردانده شده، و با آنكه از نظر اقتصادشناسى ماركسى كم

 اول ايدئولوژى آلمانى است كه آقاى پرويز  دارد كه در اينجا به آن اشاره شود، بخش
 ترجمه ]4[.بابايى ترجمه كرده و اخيراً، همراه با چند مطلب ديگر، منتشر ساخته است

كار  توسط آقاي حسن مرتضوي، با دقت و وسواسي كه در آن بهسرمايه جديد جلد اول 
  . رفته خود حادثه مهمي است كه بايد بطور جداگانه در نوشته ديگري به آن پرداخت

هاى گروندريسه طرح مستقيم و  ترين جنبه  جذابترين و از آن جا كه يكى از مهم
ى ذهن نابغه حين كار  تر مشاهده ، و از آن جالب شناسي ماركس غيرمستقيم روش

 بدون توجه به متد و  است، و نيز از آن رو كه درك مباحث اقتصادى ماركس
ى حاضر به طور خالصه به  شناسى ماركسى ممكن نيست، در قسمت اول نوشته روش
ى  در قسمت بعدى به تحول و تكامل نظريه. كنم اى اصلى اين متد اشاره مىه جنبه

هاى قبلى،  مباحث گروندريسه با نوشته) يا گسستگى( و پيوستگى  اقتصادى ماركس
، اشاره خواهد سرمايهويژه  ، به هاى بعدى ماركس  و نوشته،1844هاى  نوشته دستويژه  به

 در اقتصادِ جهانى   نظرات اقتصادى ماركسشد و در قسمت آخر به شكلى گذرا به ربط
  . اشاره خواهم داشت شده امروز و ضرورت مطالعه و شناخت جدى ماركس

هاى  شان نياز به تفصيل هاى حاضر، به خاطر پيچيدگى طرح هر يك از مباحث نوشته
جا  اما سعى بر آن بوده تا آن. ها نيست ها در اين نوشته بسيارى دارد كه امكان طرح آن

در استفاده از متون اصلى . هاى كليدى اشاره شود ترين جنبه ه ممكن است به مهمك
هاى فارسى اين متون استفاده كرده اما در  ، تا آنجا كه ممكن بوده از ترجمه ماركس

ى جمالت هدف من  در ترجمه. ام ناچار از متون انگليسى ترجمه كرده بسيارى موارد به
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ى عين  اى جمله و كمتر حفظ فرم جمله و ترجمهبيشتر انتقال معنى دقيق و محتو
توانستند  بوده، آزادى عملى كه مترجمان فارسى اين آثار نمى) كلمه به كلمه(متن 

   ]5[.داشته باشند
  

   شناسي ماركس روش
اى بنويسد، زندگى  ى متد كتاب جداگانه  كه وعده داده بود كه در زمينه با آن ماركس

اما در چندين اثر خود به .  هرگز چنين مجالى را به او نداد اش سياسى و كار مطالعاتى
.  پرداخت شناسى موردنظرش هايى از روش طور مستقيم يا غيرمستقيم به طرح جنبه

شناسان  كنند كه ماركس  تبعيت مى ى خاص همگى از متد عالوه، آثار اصلى ماركس به
  اى از جمله پاره. اند هاى اساسى اين متد را بازيافته  اين آثار جنبه با بررسى مشخص

 ]7[شناسى، در پنج سطح هستى،   را در تمام وسعتش  ماركس  روش]6[برتل اولمن،
ى   و ارائه  و باالخره عرضه]9[ و بررسى، بازسازى ذهنى  پژوهش]8[شناسى، شناخت

هاى منطق تاريخ، و  شناسان، جنبه بعضى ديگر از ماركس. اند نتايج، جستجو كرده
ى تجريد  حوهى نمود و ذات، علت و معلول، شكل و محتوى و ن هاى فلسفى رابطه جنبه

 ]10[اند؛ از جمله رومن راسدالسكى،  مورد بررسى قرار داده و انتزاع را در متد ماركس
 برخى نيز اين متد را صرفا در ]13[. و تِرِل كارور]12[ تونى اسميت،]11[ير، دِرِك سى

راب . اند  از كليت اقتصاد سياسى ماركسى جستجو كرده هايى خاص رابطه با جنبه
ى حاضر عمدتاً بر آن جنبه  در نوشته. اند  از آن جمله]15[ و جفرى پيلينگ]14[، بيميش

 ]16[ى بررسى و چگونگى تجريد و انتزاع  تاكيد شده كه به نحوه از متد ماركس
اتكاي نوشته عمدتاً بر متون اصلى . شود هاى اجتماعى و اقتصادى مربوط مى پديده

شناسان نيز اشاره شده  هاى مختلف برخى ماركس  است و در مواردى به ديدگاه ماركس
  .است
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ف ى گروندريسه، بر كنار از مباحث مختل العاده طور كه اشاره شد، اهميت فوق همان
شناسى  شناسى و شناخت  روش اقتصادى، سياسى و اجتماعى، در طرح مشخص

ناپذير از كليتى است كه نظام فكرى و   جزيى جدايى اقتصاد ماركس.  است ماركس
ى اقتصادى  ى نظريه از اين رو، هر بحثى در زمينه. بخشد تحليلى او را شكل مى

لسفى، تاريخى، سياسى، حقوقى، اى كه ابعاد ف  به ناچار بايد كليت يكپارچه ماركس
. شود در نظر گيرد شناسى ماركسى را نيز شامل مى شناسى، اخالقى و زيبايى جامعه

هاى  شناسانه و متدى است كه توجه به ويژگى اين كليت خود مبتنى بر ديدگاه روش
  .آن الزامى است

 بر مبنايى ]17[گرا ويژه منطق هگلى، اين متد كل تحت تاثير تحوالت فكرى زمانه، به
ى مرتبط زمان ـ مكان كه تاريخ تحول مادى و   و شبكه جهانى ـ تاريخى و بر ماتريس

ورد ها را در ارتباطى ديالكتيكى م گيرد استوار است، و پديده تاريخ بشرى را در برمى
هاى مطالعات  گرايى را از همان نخستين تالش  كل گرايش. دهد بررسى قرار مى

براى نمونه در پيشگفتار . توان مشاهده نمود  مى اقتصادى و سياسى ماركس
 است، وي ابراز نگرانى  ى اقتصادى ماركس ، كه اولين نوشته1844هاى  نوشته دست
مربوط به هم را در يك اثر » اتوسعت و تنوع موضوع«توان  كند كه چگونه مى مى

و . را به خود گيرد» بخواهى گرايى دل سيستم«آن كه حالت يك  واحد طرح كرد بى
هاى مختلف را در  دهد كه هر يك از جنبه بيند وعده مى چون اين كار را ممكن نمى

ي ديگرى اين موضوعات را به   در نوشته هاى جداگانه منتشر سازد، و سپس جزوه
، عرضه »كليت مرتبط كه روابط فيمابين اجزاى جداگانه را نشان دهديك «عنوان 

كارى كه .) 47   فارسى، ص63   ترجمه انگليسى، ص1844هاى  نوشته دست. (دارد
  .متاسفانه موفق به انجام آن نشد
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 و در 1857ى عمومى  ها بعد نيز در دور دوم مطالعات اقتصادى خود، در مقدمه سال
. كند ى سياست و اقتصاد تاكيد مى ويژه رابطه يگر بر اين ارتباط به، بار د1859پيشگفتار 

ى فلسفه حقوقى هگل را آغاز كرد، به اين نتيجه  نويسد، زمانى كه مطالعه  مى ماركس
روابط حقوقى و اشكال مختلف دولت، به خودى خود، و يا از طريق ...«رسيد كه 

لكه ريشه در روابط مادى زندگى ى عمومى ذهن قابل درك نيستند، ب اصطالح توسعه به
دارند كه كليت آن را هگل، به دنبال نظرات انگليسى و فرانسوى قرن هيجدهم، تحت 

 بود كه نتيجه  و بر اين اساس» .ترسيم نمود) جامعه بورژوايى ("ى مدنى جامعه"عنوان 
 ، ماركس(» .ى مدنى را بايد در اقتصاد سياسى دريافت آناتومى جامعه«گيرد كه  مى

  )20، ص1858پيشگفتار 
شناسان متعارف، كه براى هر پديده و هر مقوله   اقتصاددانان يا جامعه برخالف روش

ى  ارتباط با گذشته ها را بى ، عام و دايمى در نظر دارند، و پديده معنايى مشخص
دهند، در دستگاه  ها توضيح مى شان با ساير پديده تاريخى و بدون در نظر گرفتن رابطه

گويد،  او در فقر فلسفه مى. ى مقابل اين رويه را شاهديم ماركسى نقطهفكرى 
اقتصاددانان روابط توليد بورژوايى، تقسيم كار، اعتبار، پول و غيره را به عنوان «

اقتصاددانان اين مسئله را كه ... كنند هايى ثابت، تغييرناپذير، و ازلى تعريف مى مقوله
اما آنچه را كه توضيح . دهند پذيرد شرح مى  مىتوليد چگونه در روابط يادشده صورت

) هاى(شوند، يعنى حركت دهند اين است كه اين روابط خود چگونه توليد مى نمى
، فقر فلسفه،  ماركس. (»)گيرند مورد توجه قرار نمى(ها را به وجود آورده  تاريخى كه آن

،  اش ء مرتبط درونىاى نه تنها در وضعيت موجود و با توجه به اجزا هر پديده) 199  ص
. گيرد ها مورد مطالعه قرار مى  با ديگر پديده اش بلكه از نظر تاريخى و در ارتباط بيرونى

  .گيرند از اين رو مفاهيم در مقاطع مختلف تاريخى معانى متفاوتى به خود مى
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ترين واحدِ كالم، تا سطح يك مفهوم و واژه  انتهايى روابط تا قلب كوچك نگرى و بى كل
اى كه آن را  و واژه(ست كه هر پديده  اى پيچيدگى نوشتارى به گونه. كند  رسوخ مىنيز

آن كه اين كليت را بتوان عموميت  شود، بى  مطرح مى در كليت خودش) كند بيان مى
   نيستند، بلكه خاص]19[ بودن، عمومى]18[به عبارت ديگر، مفاهيم ضمن كل. بخشيد
را » به طور عمومى«يا » به طور عام« مفاهيم  از اين روست كه ماركس. هستند

. كنند اند، كه مشكل تجزيه و تحليل دقيق را حل نمىد گويانه مى معنى و اين همان بى
» توليد به معناى عام«گروندريسه مفصالً به رد مبحث  1857  ي چنانكه در مقدمه

هيچ » مالكيت«يا در مورد مفهومى ظاهراً بسيار واضح و محورى چون . پردازد مى
  .دارد مالكيت هميشه معنى بسيار خاصى  پذيرد و برايش تعريف عمومى را نمى

اما كل در .  به نظر آيد نبودن در ظاهر ممكن است متناقض بودن اما عمومى اين امر كل
اى نتيجه و يا  در هر جامعه» مالكيت«از نظر او .  بعد زمانى و مكانى دارد نزد ماركس

در هر عصر «: گويد  مىفقر فلسفهدر . روابط واقعى توليد در آن جامعه است» بيان«
از . اى متفاوت، و تحت روابط كامالً متفاوتى شكل گرفته است ه شيوهتاريخى، مالكيت ب

اين رو تعريف مالكيت بورژوايى چيزى جز تشريح تمامى روابط اجتماعى توليد 
به همين ترتيب در مورد مفهوم ) 154  ، فقر فلسفه، ص ماركس. (»بورژوايى نخواهد بود

مزد اسمى، كه «گويد  مى. بينيم همين برخورد را مى» دستمزد«ظاهراً واضح و كليدى 
آورد، و  دار به دست مى  به سرمايه  نيروى كارش مقدار پولى است كه كارگر از فروش

تواند خريدارى كند،  مزد واقعى كه مقدار كاالهايى است كه كارگر با آن پول مى
افه و اض» تمامى تبيين كنند توانند روابطى را كه در مزد موجود است، به كدام نمى هيچ
اين اشكالِ .  وجود كارِ مزدى و سود سرمايه است فرض مزد، خود پيش«كند كه  مى

هاى   وجود شرايط معين اجتماعى توليد با خصلت فرض پيش) ي خود نوبه به(توزيع 
 خود در مورد  البته ماركس (]20[».ند روابط معين ميان عاملين توليد) نيز(معين، و 
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برد كه در ظاهر ممكن  را به كار مى» سرمايه به طور كلى«مفهوم سرمايه، گاه عبارت 
در مورد » عمومى«اما اطالق . آيد  به نظر  هاى خودش است كه مغاير استدالل

ى توليد ندارد معنى ديگرى دارد كه ها ى تاريخى در ساير شيوه كه پيشينه» سرمايه«
  .)در قسمت بعدى به آن اشاره خواهم كرد

هاى ماركسى با خود حمل  ها به خوبى ابعاد وسيع معانى و بارى را كه واژه اين مثال
خواننده هر چه آشناتر با اين دستگاه فكرى باشد ابعاد . دهد كنند نشان مى مى

  تر حس ها را بيش كند و سنگينى واژه ذب مىترى از اين معانى را در هر واژه ج وسيع
سان در رابطه با هم ماهيتى  هاى ناهم هاى گوناگون و يا ماهيت گاه پديده. كند مى
ى مختلف يعنى   اضافى چهار پديده هاى ارزش  در تئورى مثالً ماركس. يابند سان مى هم

امال متفاوتند و هايى ك دهقان، گاو، شخم، و زمين را كه هر يك به خودى خود پديده
كند و  هاى كامال متفاوتى دارند، در رابطه با هم، در جريان فرايند كار، بررسى مى نقش
  .دهد شان را در اين پروسه نشان مى سان نوا و هم  هم نقش

هاى   از دل هر مفهوم انبوهى از مفاهيم ديگر كه جنبه عالوه، در بحث ماركس به
مثالً، كار » كار«از مفهوم . آورند كنند، سر برمى مختلف روابط اجتماعى را تبيين مى

زنده، كار مرده، كار مجرد، كار منسجم، كار منجمد، كار جمعى، كار جماعتى، كار 
ساده، كار پيچيده، كار خصوصى، كار اجتماعى، كار مولد، كار غيرمولد، كار ذخيره 

ند، منتج كن شده، كار ماديت يافته و غيره، كه هر يك معنى خاصى را حمل مى
 در. گيرد  خودشان نيز به كار مى  مفاهيم را در معانى متناقض ماركس. شوند مى

بينيم كه توليد عالوه بر توليد، مصرف هم هست و مصرف عالوه بر   مىگروندريسه
افزون بر اين هر يك از مفاهيم ابعاد ذهنى و عينى دارند، و . مصرف، توليد نيز هست

» واقعيت«شوند و آنچه كه در  كال مختلف ظاهر مىتازه در اذهان مختلف به اش
 كه بعداً اشاره خواهد شد، به شكل ]22[نمايى  و شئى]21[هستند، در مسير بيگانگى
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دليل نيست كه نه تنها خوانندگان عادى بلكه  بى. كنند جلوه مى» نما واقعى«ديگرى و 
 دارند، و  هاى متفاوتى از آثار ماركس»قرائت«شناسان مختلف نيز  متخصصان و ماركس

  .شوند ها شده و مى بسيارى از ظن خود يار يا دشمن اين نوشته
حال سوال اين است كه در اين كليت مرتبط و متحول، بررسى و تحقيق را از كجا بايد 

ى توالى منطقى مقوالت  ي مسئله هاى متعددى در زمينه  در نوشته شروع كرد؟ ماركس
آورد، واضح  صحبت به ميان مى» ى عزيمت نقطه«در تحليل يك نظام اجتماعى، از 
ماند  گر همچون نابينايى مى كل، پژوهشگر و مشاهدهاست كه بدون داشتن تصورى از 

اما كل را نيز به خاطر آن كه از انبوه . كه در جنگلى انبوه سرگشته مانده است
 مشاهده  اش توان در تماميت هاى مرتبط متشكل شده و مدام متحول است نمى پديده

  .كرد، و بايد از جايى آغاز نمود
 او را پدر  ت تاثير ويليام پتى كه ماركسشناسي اقتصاد سياسى كالسيك تح روش

ى حسى را  اين متد كه تجربه.  استوار بود]23[گرايى خواند، عمدتاً بر تجربه اقتصاد مى
صول و قوانين از نظر تجربى پذيرفته داند، يك سلسله احكام، ا  مى تنها منبع دانش

دهد، و آنها را با  ى عزيمت، مبناى تجزيه و تحليل قرار مى شده را به عنوان نقطه
ى اصلى بررسى و  وسيله. دهند قرار مى) تست ( مورد آزمايش) ها فاكت(ها  واقعيت

منطق اين متد منطق صورى است كه اصل اول .  است]24[تحقيق در اين متد، مشاهده
م غلط تواند همزمان هم صحيح و ه نمى ]25[يك گزاره:  است و تناقض» تضاد«آن رد 
اصل «و در . ، يك شئى يا الف است يا الف نيست»اصل طردِ ميانه«در . باشد

تواند همزمان هم برابر الف و هم با آن   الف برابر الف است، و الف نمى]26[»همانستى
   ]27[.اشدنابرابر ب
گرايي اقتصاد سياسى كالسيك و هم بنيان منطق صورى آن را رد   هم تجربه ماركس

 را، از جمله در رابطه با ريكاردو و جيمز  هاى پرهيز از تضاد و تناقض كرد، و تناقض
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گرايي و منطق صورى، از يك سو منطق   در مقابل تجربه  ماركس]28[.يل، نشان دادم
هاى اجتماعى مبناى  ى متقابل و متضاد پديده را با تاكيد بر رابطه) ديالكتيك(هگل 

  ى صرف، روش اد، و از سوى ديگر به جاى شروع از احكام كلى و مشاهدهتحليل قرار د
 و گروندريسه. هاى اجتماعى برگزيد ى آغاز بررسى پديده تجريد يا انتزاع را براى نقطه

ى كاربرد اين متد است، كه بعداً به آنها اشاره خواهد  ترين جلوه  برجستهسرمايهويژه  به
 در آغاز و  اند كه ماركس جمله رافائل اچه وريا، مدعىشناسان، از  اى ماركس پاره. شد

كرده و تجريد را نفى  گرايانه پيروى مى حتى در مقطع گروندريسه، از روشى تجربه
كل كنار  گرايي را به  است كه تجربهسرمايهكرده است، و تنها در مقطع نوشتن  مى
  ]29[.گذارد مى

 سرچشمه 1857ي  به نظر من اين برداشتى نادرست است كه از قرائت نادقيق مقدمه
البته گفتنى است كه بسيارى از طرفداران . (كنم گيرد و در زير به آن اشاره مى مى

، در  اركستوجه به متد م هاى خودمان، بى ، از جمله بسيارى از چپ ماركس
براى . كنند گرايانه و منطق صورى پيروى مى هاى ناخودآگاهانه از متدِ تجربه استدالل

هاى ساخت اقتصادى ايران با يك سلسله مشاهدات و احكامِ منتج از  نمونه در تحليل
هاى  »فاكت«دارى آغاز مي كنند، و آنها را با يك سلسله  تعاريفى ثابت از سرمايه

ى ايران ماقبل  گيرند كه يا جامعه سنجند، و مثالً نتيجه مى ى ايران مى جامعه
  شناسي ماركس بديهى است كه اين متد با روش) دارى است دارى و يا سرمايه سرمايه

   ]30[.كامال متفاوت است
ى ظاهر  كند با مشاهده  بارها تاكيد مىسرمايهويژه در جلد سوم كتاب  ه ب ماركس

اقتصاد "او از . اين روابط رسيد) ذات(هاى درونى  توان به پيچيدگى روابط نمى) نمود(
كند كه تنها به دنبال مشاهده و تعبير ظاهر روابط توليد است،  قاد مى انت]31["عاميانه
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اگر قرار بود نمود و ذات اشياء عيناً با هم منطبق باشند، ديگر نيازى به «گويد  و مى
   ]32[».علوم نبود

به همراه (در ايدئولوژى آلمانى .  نيست البته هر انتزاع و تجريدى موردتاييد ماركس
ابتدا تجريدى «: گويد گيرد و چنين مى اى فيلسوفان آلمانى را به سخره مى پاره)  انگلس

ى تجريد  شود كه اين واقعيت برپايه آيد، بعد اعالم مى از يك واقعيت به دست مى
ورز به نظر آييد، اين راه و روشى   آلمانى، عميق و انديشهاگر بخواهيد. استوار است

گربه : خورد، بازتاب انديشه  را مى گربه موش: واقعيت: است كه بايد برگزينيد، مثال
 توسط گربه   مصرف موش پس.  مساوى است با طبيعت مساوى است با طبيعت، موش

ست با خودمصرفى مساوى است با مصرف طبيعت توسط طبيعت، و بنابراين مساوى ا
 توسط  بلعيده شدن موش: ى فلسفى واقعيت چنين است طبيعت، بر اين اساس عرضه

   ]33[».ى خودمصرفى طبيعت استوار است گربه، بر پايه
، تلويحاً دو امكان فرود گروندريسه 1857 در مقدمه  كسي چگونگى تجريد، مار در زمينه

براى نمونه . كند  به انتزاعى و يا فراز از انتزاعي به انضمامي را طرح مى]34[از انضمامى
رسد راه درست اين است كه با آنچه كه  به نظر مى«د ى علم اقتصا گويد در حوزه مى

كه " ("جمعيت"با مبحث . . . شرطى بالفعل دارد، مثال  واقعى و انضمامي است، و پيش
گويد با   اما مى]35[»شروع كنيم) "پايه و موضوع تمامى عمل اجتماعى توليد است

توجه به طبقات  جمعيت بى«چرا كه .  را نادرست خواهيم ديد دقت بيشتر، اين روش
و طبقات نيز بدون توجه به عناصر .  نيست ي آن، انتزاعى بيش اجتماعى متشكله

بتنى ها نيز خود م معنى خواهند بود، و اين كارِ مزدى و سرمايه بى) يعنى(شان،  سازنده
 اگر از جمعيت آغاز  بر اين اساس«. »ها و غيره هستند بر مبادله، تقسيم كار، قيمت

با تجزيه و تحليل ) در اين صورت( از كل خواهيم داشت، و ]36[كنيم، برداشتى آشفته
) سطح پديده( از  بر اين اساس: رسيم تر مى تدريج به مفاهيم ساده تر به مشخص
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تر حركت  تر و ساده هاى ساده انتزاع) سطح(ايم به  انضمامي كه براى خود متصور شده
خود  خودى  اين متد به از نظر ماركس.  برسيم]37[ترين تعينات كنيم، تا به ساده مى

  .كند كافى نيست و آن را به اقتصاددانان قرن هفدهم منتسب مى
ى  كند، و آن ادامه  اين متد طرح مىى ادامهشناسي ديگرى را در   روش اما ماركس

. ستهاى ساده به سوى انضمام پيچيده ا ، يعنى حركت از انتزاع حركت بالعكس
رسيديم، حركت ) ترين مفهوم از انضمامي به جزيى(وقتى كه به اين «گويد  مى

) اين بار(، اما بازگرديمجمعيت ) مفهوم(دهيم تا به  قدر ادامه مى خود را آن)  بالعكس(
. » كليتى غنى از تعاريف و روابط ى آشفته، بلكه به مثابه  يك كلِ يكپارچه نه به مثابه

شود و  سازى مى  است كه كليت دوباره براين اساس)  از من استپرانتزها و تاكيدها(
از مفاهيم ... "خواند،  صحيح و علمى اقتصاد سياسى مى متد « آن را  آنچه كه ماركس

مفاهيم (كند، و به   مبادله، آغاز مى اى همچون كار، تقسيم كار، نياز، ارزش ساده
   ]38[».شود جهانى ختم مىالمللى، و بازار  ى بين چون دولت، مبادله) وسيعى
 نقطه عزيمت ديگرى، يعنى شروع از رانت زمين، 1857ى   در جاى ديگرِ مقدمه ماركس

انت در نظام چرا كه ر. داند كند، و باز به همين سبك آن را نادرست مى را طرح مى
دارى تابعى از اين نظام است، و او درك آن را بـدون درك سرمايه غيرممكن  سرمايه

سرانجام نتيجه . حال آن كه درك سرمايه بدون رانت زمين كامال ممكن است. داند مى
 در جاى ديگر ]39[»...ى پايان است ي شروع و هم نقطه سرمايه هم نقطه«گيرد كه  مى

به همين دليل . كنم  شروع نمى]40["مفاهيم"ى اول من از  در وهله«كند كه  طرح مى
ى آغاز كار من است،  آنچه كه نقطه... كنم  شروع نمى"مفهوم ارزش"است كه از 

ى معاصر  ترين شكل اجتماعى است كه در جريان آن كار ـ محصول در جامعه ساده
   ]41[.است» كاال«شود و آن  عرضه مى
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شود، چرا كه او در   به اين سادگى حل نمى ى عزيمت در ماركس ى نقطه البته مسئله
هاى مختلفى   از نقطه هايش هاى مختلف گروندريسه، و بعدا در ساير نوشته قسمت

گيرد و سردرگمى ايجاد  كند، و اين مبحث گاه حالتى آشفته به خود مى مى» عزيمت«
بينى نتايجى  پيش...« را به اين خاطر كه 1857ى ى عموم  بعداً مقدمه ماركس. كند مى

ايجاد ... ممكن است) و(كه هنوز شواهد الزم براى اثبات آن به دست نيامده، 
درآمدى بر  را كه همراه با 1859معروف » پيشگفتار«كنار گذاشت و » ...سردرگمى نمايد

گويد،  فتار مى در اين پيشگ ماركس.  منتشر كرد، جايگزين آن نمودنقد اقتصاد سياسى
من باشد، بايد بر آن شود كه از جزء به ) نظرات(اى كه مايل به دنبال كردن  خواننده«

اين پيشگفتار، ضمن ) 19  ص1859، پيشگفتار  ماركس (]42[».سوى كل حركت كند
ى  ى نقطه ى مسئله  دارد، در زمينه اهميت فراوانى كه در طرح مستقيم ديدگاه ماركس
شناسان اين  اى ماركس كند، پاره عزيمت چيز بيشترى از عبارت فوق اضافه نمى

   ]43[.اند  تلقى كرده اش  را به عنوان رد نظر قبلى ى ماركس جمله
شناختي تناقضى بين  به نظر من، اين برداشتى نادرست است و الاقل از نظر روش

 در متد خود، بدون  اگر قرار بود ماركس.  وجود ندارد1859 و پيشگفتار 1857ي  مقدمه
نگرى در  ر كلاز كل، تنها از جزء به كل حركت كند، ديگ» آشفته«تصويرى هر چند 

 كه كل چيزى  اين باور معروف ماركس. توانست داشته باشد  معنايى نمى ماركس
 است، دقيقاً تاييد اين نظر است كه، برخالف متد  ى اجزايش  ساده تر از جمع بزرگ

ى آنها به ماهيت  توان از طريق شناخت يكايك اجزا و تركيب ساده  نمى]44[استقرايى،
آورد  ها كليتى را به وجود مى  آن]45[كنشى چرا كه تركيب اجزا و تاثير هم. كل پى برد

پيشرفت امروزى علوم به وضوح صحت .  نيست اش كننده تقليل به اجزاء تركيب كه قابل
هاى تشكيل  ى اتم كند كه مثالً كليت ملكولى از مجموعه اين ديد را تاييد مى

  .تر است  بزرگ اش دهنده
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 بودن متد خود را نيز كه از سوى يكى از منقدين سرمايه ]46[ ادعاى قياسى ماركس
   ]47[.كند طرح شده بود رد مى

ى  نقطه: هر دو است نه استقرايى و نه قياسى، بلكه تركيبى ديالكتيكى از  متد ماركس
 در  بر اين اساس. پذيرد عزيمت از جزء به كل، اما در قالب تصورى از كل صورت مى

انتهاى طبيعت و اجتماع، هر پديده در سطح موردنظر بررسى نسبت به  پيوستار بى
تر خود، كليتى انتزاعي  سطح باالتر خود، كليتى انضمامي، و نسبت به سطح پايين

تر يعنى   در مورد جمعيت توجه كنيم كه در رابطه با كلِ بزرگ به مثال ماركس. است
آيد، اما در مقايسه با اجزاء  اى انضمامي به حساب مى تمامى جامعه، جمعيت پديده

ى عزيمت  به اين ترتيب، اگر نقطه. اى انتزاعى است ، يعنى طبقات، پديده اش متشكله
بينيم كه  باشد، باز مى)  امي خاصى انضم به عنوان پديده(ى بورژوايى  تحليل، جامعه

ى بورژوايى انتزاعي و عمومى است،  شروع بررسى از كاال است، كه در رابطه با جامعه
گيرد، جالب آنكه  ى آغاز بررسى قرار مى ، نقطه اما خود به عنوان انضمامي و خاص

را ) كاال( در اوج بلوغ فكرى و نظرىِ خود، در سرمايه، دلِ اين ذره  وقتى ماركس
شكافد، چنانچه بعداً خواهيم ديد، انواع روابط و تعينات پيچيده و نهان در درون آن  مى

» اتم«نيز ـ همچون » كاال«توان ادعا كرد كه حتى   مى بر اين اساس. سازد را آشكار مى
شد،  قلمداد مى» جزء اليتجزا«غلط  كه در ابتدا و قبل از كشف اجزاي مادون اتمى، به

ى برخورد  اين نحوه. دهد يار پيچيده با اجزاء مرتبط را تشكيل مىخود يك كليت بس
 به مفاهيم انضمامي و انتزاعي متاثر از تعاريف هگلى است كه اين دو را به  ماركس

   ]48[.داند شكل جداناپذيرى به هم متصل مى
، چنانچه اشاره خواهد شد، متدِ حركت فراز سرمايه و بعد در گروندريسه در  ماركس

» ى عزيمت نقطه«گيرد، البته  انتزاعي به انضمامي را با داشتن تصورى از كل به كار مى
است، » توليد«ى عزيمت  در گروندريسه نقطــــه. در گروندريسه و سرمايه متفاوتند
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» كاال«ى عزيمت  ، نقطه سرمايه در كتاب  و سپس 1859. . . دى بر نقد ولى در درآم
. اما در واقع چنين نيست. شروع از اين دو سطح مطالعه ظاهراً با هم متناقضند. است

دهد و آن تفاوت  ى جالبى توجه مى  در پاسخ به يكى از منتقدان خود به نكته ماركس
ى حركت در   و بررسى و ديگرى نقطهى حركت، يكى در جريان تحقيق بين دو نقطه
بايد از متد ) نتيجه تحقيق(متدِ ارائه «گويد  مى. ى تحقيق است ى نتيجه عرضه و ارائه

ى  ال زيبايى را در زمينه او در جاى ديگرى مث]49[.»بررسى و تحقيق متفاوت باشد
 درآمدى بر نقد اقتصاد سياسىدر . كند هاى مختلف در علوم طرح مى ى عزيمت نقطه
كند، بلكه حتى قادر  برخالف ساير معماران، علم نه تنها در هوا قلعه بنا مى«: گويد مى

ى جداگانه آن را براى سكونت آماده  ريزىِ بنا، چند طبقه است كه قبل از شالوده
  ]50[».دنماي

هاى  آيد اين است كه كليت  برمى هاى خود ماركس در هر صورت آنچه كه از نوشته
شوند، و خود  ترى تشكيل مى هاى مرتبط كوچك موردبررسى از يك سو از اجزا و كليت

هاى عصر حاضر  شناسى در روش. (اند ى بزرگترى هاى به هم پيوسته كليتجزيى از 
 و نه محتوى ـ ديد  نگرى ماركسى ـ البته تنها در روش ترين متدِ مشابه به كل نزديك
 يك  هاى اجتماعى و طبيعى را به مثابه است، كه پديده» سيستميك«گرا يا ديدِ  نظام

 مرتبطى متشكل شده، و خود در قالب ]51[اىه  نظام ، كه هر يك از زير)سيستم(نظام 
 Tنگرى ماركسى در ديد كل). دهد رد بررسى قرار مىكند، مو  عمل مى]52[يك فرانظام

ها را در رابطه با هم بررسى كند و براى اين كار  پژوهشگر ناچار است كه اين كليت
فرود از تصورى عام از انضمام به سوى انتزاع، و فراز از انتزاع به (حركتى دو سويه را 

 نظام  د نظر ماركسترين كليت مور در اين ميان بزرگ. گيرى نمايد پى) انضمام
با تصورى كلى از نظام . است» كاال«دارى است، و كوچكترين كليت آن  سرمايه
) تر، يعنى تاريخ توليد مادى بشر است اى از كليت بزرگ كه خود مرحله(دارى،  سرمايه
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آن يعنى كاال آغاز و بر مبناى آن، كليت » سلول«ترين  ى خود را از كوچك مطالعه
  .كند سازى مى را دوبارهدارى  نظام سرمايه

شود، و توجه به آن براى   گروندريسه ناشى مى1857ى مهم ديگرى كه از مقدمه  مسئله
 الزم است، اين است كه توالى منطقى مقوالت براى  قرائت دقيق آثار اقتصادى ماركس

 آنها در طول  دارى لزوماً همان توالى تاريخى، يعنى توالى پيدايش تحليل نظام سرمايه
يكى از . كند وضوح اين مبحث را در مقدمه طرح مى  خود به ماركس. اريخ نيستت

كند كه بحث در اينجا مربوط به تفاوت بين ديد  درستى اشاره مى شناسان، به ماركس
ى  اين كه عناصر متشكله. است) شناسى  پيدايش(و ديد ژنتيك ) گرا نظام(سيستميك 

ند، يك بحث است، و اينكه اين عناصر گذار يك ساختار چگونه بر يكديگر اثر مى
عدم درك اين تفاوت . اند، بحثى ديگر اند و با هم متشكل شده چگونه پديد آمده

رمينيسم تكنولوژيك ، از جمله دت)دترمينيستى (]53[تواند به ديدى جبرباورانه مى
اى با ارباب فئودال را  آسياب دستى، جامعه« كه  ى معروف ماركس مثال جمله. انجامد

بسيارى را به برداشتى . »دارِ صنعتى اى با سرمايه دارد، و ماشين بخار، جامعه عرضه مى
آرتور، . جي. در اين مثال، به قول سي. دترمينيستى از تكنولوژى سوق داده است

اى ساختى است كه بيانگر روابط  ى تاريخى بلكه مقوله ، نه يك مقوله»شتندا عرضه«
توان  ى خاصى است، و پيچيدگى اين روابط را نمى اجتماعى متناسب با نيروى مولده

  ]54[.ى تكنيك تقليل داد به تحول ساده
   خود از هرگونه گرايش ى صحيحِ آرتور البته بدان معنى نيست كه ماركس اين نكته

زيست كه   در عصرى مى بايد توجه داشت كه ماركس. دترمينيستى مبرا بوده
» قوانين«ى دانشمندان را به كشف  هاى سريع علوم طبيعى و فيزيكى همه پيشرفت

» دقت«هاى هستى را قاطعانه و با  ت تمامى پديدهتوانس علمى كه به تصور آنها مى
ى   وارد عرصه]55[گرايى ى اثبات  با سلطه اين گرايش. داد علمى توضيح دهد، سوق مى
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گرايى   هيچ سنخيتى با اثبات متدِ ماركسبا آن كه ديدگاه و . علوم اجتماعى نيز گشت
ي او را در مقطعى از  گراى قاطعانه هاى علم اى گرايش به معنى دقيق آن ندارد، اما پاره

تحول ...«گويد كه   مى1859گفتار  از آن جمله، در پيش. توان انكار نمود  نمى اش زندگى
   ]56[»...وان تعيين كردت را با دقت علوم طبيعى مى... مادى شرايط اقتصادى ِ توليد

 مبدل شد، عارى از مسئله  اين ديد كه بعداً به باور جدى بسيارى از پيروان ماركس
بيعى كه موضوع توان با علوم ط اوالً علوم اجتماعى و از جمله اقتصاد را نمى. نيست
شان اشيا و روابط ارگانيك و مكانيك است، مقايسه نمود، به عبارت ديگر  بررسى

تر رفتار انسانى و روابط اجتماعى را به حد سطح  تر و سيال توان سطح پيچيده نمى
درست است كه . ارگانيك و بيولوژيك، و به حد سطح مكانيك و فيزيك تقليل داد

هاى سطوح ارگانيك و مكانيك را همراه دارد، اما  سطح انسانى بسيارى از جنبه
هاى رفتارى، روانشناختى، و خودآگاهى، كليتى  هاى اين سطح، از جمله جنبه ويژگى
اين . دارد كه علوم ارگانيك و مكانيك قادر به توضيح آن نيستند تر را عرضه مى پيچيده

كه از قضا هيچ (ى واقعيت در سطح باالتر از فرد انسان، يعنى سطح اجتماع انسان
به )  پيچيدگى اين روابط را نتوانسته نشان دهد پردازى در تاريخ به حد ماركس نظريه

ها و  ي سيستم در مطالعات علمى معاصر، نظريه. يابد مراتب مصداق بيشترى مى
هاى طبيعى و  شان را با پديده ى بين علوم مختلف و ارتباط  كه رابطه]57[ سايبرنتيكس

كنند، وجوه تشابه و اختالف بين علوم طبيعى و علوم اجتماعى را  اجتماعى بررسى مى
  .دهند با دقت بيشتري نشان مى

هاى  رفتپيش. موردنظر را هرگز نداشته و ندارند» دقت«عالوه، علوم طبيعى نيز آن  به
ى  علمى تثبيت شده» قوانين «  از پيش  بشرى بيش  دانش علوم معاصر و افزايش

هاى علوم تجربى، چه رسد به علوم اجتماعى، به زير سوال برده و  گذشته را در عرصه
هاى افراطى ديگرى جايگزين  درست است كه بعداً در اواخر قرن بيستم گرايش. برد مى
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هاى   آن را در ديدگاه ز آن شد، و امروز شواهد و عوارضزدگى افراطى قرن قبل ا علم
. بينيم ها و امثالهم مى گرايى افراطى، شكاكيون جديد، الادريون جديد، پسامدرن نسبى

توانيم راه مناسب بررسى و تحقيق را به   مى اما جالب آن كه با اتكا به خود متد ماركس
باز . صرف از سوى ديگر، بيابيمگرايى از يك طرف و شكاكيت  دور از هرگونه مطلق

عالوه بر برخى پيروان (ى علم دقيق دارند،  تر آن كه امروز اغلب كسانى كه داعيه جالب
خيال از  اند، كه بى ها، يعنى اقتصاددانان نوكالسيك همان اخالف كالسيك) ماركس

ها  تهايشان بر اين فالك توجه به تاثير مخرب نظريه فالكت اكثريت جامعه بشرى، و بى
  .به تصور خود پاسخ تمامى مسائل اقتصادى جهان امروز را دارند

  البته الزم به تاكيد است كه اتهام دترمينيسم بيشتر شامل حال پيروان ماركس
اما در اينجا تنها كافى . ى بحث ما خارج است شود، كه پرداختن به آنها از حوزه مى

هايى از كليت ديد ماركسى، و  ا به جنبهاست اشاره كنم كه بسيارى از اين پيروان با اتك
. گيرند ى دلخواه خود را مى ، نتيجه قولى خارج از متن از ماركس گاه با اتكا به نقل

اى تناقضات در برخى از اين   و وجود پاره هاى ماركس وسعت و پيچيدگى نوشته
نقد  1859ي  هتواند مقدم  مى براى نمونه شخص. كند ها، نيز اين امكان را فراهم مى نوشته

اين متن . ى خاصى برسد و به نتيجه. اقتصاد سياسى را، مالك استدالل خود قرار دهد
العاده و  رغم زيبايى بيان فوق  نوشته، به اى است كه ماركس ترين قطعه كه قطعاً معروف
اى است كه با قطعيت و   ، نوشته  ابعاد مدل عظيم فكرى و نظرى خويش قدرت تلخيص
 را به خاطر اين نوشته به  بسيارى ماركس. ز حدى آغشته است ا حتميت بيش

ى معينى از  كند كه در مرحله اند، چرا كه از جمله تاكيد مى دترمينيسم متهم كرده
ي مادى جامعه به تقابل با روابط توليد موجود  ي اجتماعى، نيروهاى مولده توسعه
 از تحول جوامع بشرى ]58[به عالوه او را با ديدى تك خطى. خيزند و امثالهم برمى

ى شيوه آسيايى،  »ها دوران«ي جوامع بايد از  سازند، كه گويا از نظر او همه متهم مى
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يا به ). 21  ، ص1859ر ، پيشگفتا ماركس. (باستان، فئودالى و مدرن بورژوايى عبور كنند
 جلد اول، كه سرمايهى   در مقدمه قول معروف ماركس همين روال با عطف به نقل

يافته است،  تر توسعه تر است، به كشورى كه كم يافته كشورى كه از نظر صنعتى توسعه
خطى  گيرى دترمينيستى تك دهد به همان نتيجه  را نشان مى اش تصوير آينده

  .رسند مى
 كه مخالف اين برداشت از او هستند، به  آن دسته از طرفداران ماركس،  بالعكس

 به  ى ماركس ترين آنها نامه كنند، كه از جمله معروف  تاكيد مى هاى ديگر ماركس گفته
  طرح كلى تاريخى پيدايش« در اين نامه به كسانى كه  ماركس. ميخائيلوفسكى است

ى تاريخى ـ فلسفى مسيرى عمومى مبدل ا دارى در اروپاى غربى را به نظريه سرمايه
، »شان، ناچار به گذر از آن هستند توجه به شرايط ى مردمان، بى همه) گويا(كرده كه 

 او را گروندريسههاى مشابه در  ته اينان با استناد به اين گفته و گف]59[.كند محكوم مى
  .دانند خطى و معتقد به تحول چندمسيرى مى مخالف ديد تحول تك

  هاى مختلف ماركس توان در نوشته ها را مى ترديدى نيست كه هر دوى اين ديدگاه
توان به درك واقعى   است كه مى مشاهده كرد، اما تنها با شناخت دقيق از متدِ ماركس

عى و اقتصادى پى برد، كه دركى است به دور از دترمنيسيم او از تحول اجتما
انگارانه، و مبتنى است بر شناخت و تحليل دقيق شرايط اجتماعى و اقتصادى  ساده
  كه يك زيربناى خاص» انتهايى تنوعات بى« او از سرمايهدر جلد سوم .  و معين خاص

شرايط «عاتى كه حاصل تنو. آورد ميان مى تواند به خود گيرد صحبت به اقتصادى مى
محيطي، روابط نژادى،  طبيعى، زيست) از جمله شرايط(شمار تجربى متفاوت،  بى

تنها از طريق تجزيه و تحليل تجربى شرايط «اند و  » تاثيرات تاريخى خارجى، و غيره
  ]60[.»اند  قابل درك مشخص
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 نظام   آنچه كه گفته شد، موضوع محورى مطالعاتى و مبارزاتى ماركس براساس
دارى، داليل و شرايط تكوين و تحول آن، درك تناقضات درونى اين نظام و  سرمايه

دارى محصول سلسله تحوالت و  از نظر او نظام سرمايه. رفت از آن است ى راه برون ارائه
ى افراد در جريان توليد اجتماعى در مراحل مختلف  ضاتى است كه مستقل از ارادهتناق

جز يكى دو  ، به با آن كه ماركس. تاريخى، و روابط منتج از توليد شكل گرفته است
را به كار نگرفت، و بيشتر از صفت » دارى  سرمايه«ى  استثنا، خود هرگز واژه

دارى در دستگاه اقتصاد سياسى  ى سرمايه كرد، واژه استفاده مى» دارانه سرمايه«
اى از تحول جامعه بشرى را تبيين  ماركسى، هم نوعى شيوه توليد، و هم مرحله

ى توليد بر مالكيت خصوصى وسايل توليد، توليد انبوه براى بازار و  اين شيوه. كند مى
ر دست وسايل توليد د.  استوار است ى اصلى مبادله استفاده از پول به عنوان وسيله

متمركز است، كه اكثريت نيروى فعال جامعه را كه هيچ ) بورژوا(دار  اقليتى سرمايه
تر  ، با پرداخت مزدى كه كم)پرولتاريا(اى جز نيروى كارشان را در اختيار ندارند  وسيله

 تضادهاى ذاتى  از نظر ماركس. گيرد  واقعى محصول كارشان است، به كار مى از ارزش
، از جمله تضاد بين اقليت صاحب مالكيت و قدرت و اكثريت محروم دارى نظام سرمايه
تمايل تنزلى نرخ سود به : ، آنارشى توليد و توليد اضافه بر مصرف ى ارزش توليدكننده

گذارى در ماشين آالت و   سهم سرمايه داليل مختلف از جمله اجبار در افزايش
ي  دهد و به استثمار فزاينده ىداران روى م تكنولوژى، كه خود بر اثر رقابت سرمايه
شوند  هايى را سبب مى انجامد، همگى بحران كارگران از يك سو و بيكارى فزاينده مى

ها  گيرى اين كه تا چه حد اين نتيجه. سازد كه سرانجام اين نظام را با سقوط مواجه مى
. خواهد شداى است كه بعداً به آن اشاره  با واقعيت منطبق بوده و يا خواهد بود، مسئله

اند و   بارها مرده اعالم كرده  از مرگش  را پس در اينجا كافى است گفته شود كه ماركس
 در ابعاد و ، بايد ديد كه آيا دوران ماركس. اند  را سپرى شده خوانده دورانش
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و نه در بسيارى جزئيات اقتصادى و سياسى سپرى  ( اش هاى كلى و بلندمدت ديدگاه
  يده يا تازه آغاز شده است؟به پايان رس) اش شده

هاى  تدريج در مقاطع مختلف در نوشته  جزئيات اقتصادى مدل خود را به ماركس
 ،1849، كارمزدى و سرمايه 1847، فقر فلسفه 1844هاى  نوشته دستگوناگونى چون 

  هاى ارزش هاى تئورى ، يادداشت1859، درآمدى بر نقد اقتصاد سياسى 1857گروندريسه 
 1867 جلد اول سرمايهو سرانجام در  1865، قيمت، و سود،  ، ارزش1863و  1862اضافى 

  .توسعه داد
در اين راه طوالنى، همانطور كه بعداً توضيح داده خواهد شد، ابتدا تحت تاثير ديگر 

ويژه اسميت و ريكاردو بود، اما  فيلسوفان، هگل و فوئرباخ، و ديگر اقتصاددانان به
رفت و سرانجام دستگاه فكرى و اقتصادشناسى ماركسى را با تدريج از آنها فاصله گ به

 از  فرديناند السال، از رهبران سوسياليست آلمان پس. ها بنا نهاد سنتزى از اين ديدگاه
   منتشر شود، به ماركس شنيدن اين خبر كه قرار است نقد اقتصاد سياسى ماركس

شود و هگل  وسياليست مىريكاردو س«صبرانه منتظر است ببيند چگونه  نوشت كه بى
  )1851 مه 12،  السال به ماركس. (»اقتصاددان

**************************************************  
 و اهميت توجه به آن براى  شناسي ماركس ها به روش در نخستين بخش اين يادداشت

ت در اين قسمت به اختصار به تكوين نظرا. درك اقتصادشناسى ماركسى اشاره شد
تأكيد اين نوشته . كنم  و پيوستگى و گسستگى اين نظرات اشاره مى اقتصادى ماركس

شناسى ماركسى است، نه طرح جزئيات  عمدتاً مرور كليات نظرى و روش
  .گنجد  كه بديهى است در اين خالصه نمى اقتصادشناسى ماركس

  اش  آخرينهاى  با نوشته ى ماركس هاى اوليه هاى ديدگاهى و مضمونى نوشته تفاوت
، كه گويا » بالغ ماركس«و »  جوان ماركس«شناسان را به تقسيم او به  اى ماركس پاره
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ست  و دومى اكونوميست و دترميني]61[ى بيگانگى، پرداز مسئله اولى اومانيست و نظريه
اى ديگر نيز بر يكپارچگى و   پاره]62[.كشى بوده، سوق داد ى بهره پرداز مسئله و نظريه

اين دو برخورد افراطى، يعنى .  پاى فشردند هايش انسجام ترديدناپذير تمامى نوشته
 جوان و   ماركس]63[»شناسانه گسستى شناخت« كه به قول آلتوسر   دو ماركسوجود

 از  كند، و برخوردى كه معتقد است ماركس  بالغ را كامالً از هم تفكيك مى ماركس
  ، همان ماركس)1843(» نقد دكترين دولت هگل «  ماركسهمان آغاز جوانى، يعنى
 نه از راه الهام و شهود، كه  ماركس.  بوده، نادرست استسرمايه  ماركسيست، يا ماركس

از اين رو، . بخشيد از طريق مطالعه و شناخت پيگير علمى، نظرات خود را تحول مى
كه خود نيز هرگز آن را  نانتوان انكار كرد؛ چ  را نمى سير تحول و تطور نظرات ماركس

كه اين تحوالت فكرى را با ديوارى فرضى از هم جدا سازيم و تداوم  اما اين. انكار نكرد
غلط اين  ماركسيسم رسمى نيز به. مبناهاى اصلى نظرى او را نبينيم نيز نادرست است

  ماركس مربوط به دوران گذار فكرى  ى ماركس هاى اوليه كرد كه نوشته ايده را القا مى
ها واجد  ها را كنار گذاشته و از اين رو اين نوشته  آن اش بوده و بعداً در دوران پختگى

  . چندانى نيستند اهميت و ارزش
دهد، متن   را نشان مى هايش  كه تداوم نظريه العاده مهم ماركس يكى از آثار فوق

آن تأكيد درستى بر  شناسان به طور كه بسيارى از ماركس همان.  استگروندريسه
ي اوليه،  كنند، اين اثر از يك سو تداوم منطقى و بسط بسيارى از نظرات طرح شده مى

به عبارت ديگر پل . و از سوى ديگر مبناى نظرى اقتصاد سياسى ماركسيستى است
پرداز   تاريخى و نظريه پرداز بيگانگى انسان، و ماركس  اوليه، نظريه ارتباطى بين ماركس

ها و نظرات   گروندريسه حد واسط بين ديدگاه بر اين اساس. تكشي انسان اس بهره
 از هاى اقتصادى و فلسفى، فقر فلسفه، و كارِ مزدى و سرمايه دستنوشتهطرح شده در 
اين ادعا .  از طرف ديگر قرار داردسرمايه و درآمدى بر نقد اقتصاد سياسىيك طرف، و 
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 گروندريسه و سرمايه  ان اقتصاد هم1844  البته به آن معنى نيست كه اقتصاد ماركس
 در اين مسير طوالنى مدام متحول شد و  است، و واضح است كه تفكر اقتصادى ماركس

  . حتى تغيير يافت
، و ، گروندريسه1844هاى  دستنوشته، يعنى  ى سه اثر مهم اقتصادى ماركس با مقايسه
ه مواردى چند از اين طور خالصه ب در زير به. توان به اين واقعيت پى برد ، مىسرمايه

   ]64[.كنم تحوالت اشاره مى
  

   1844هاى  دستنوشته
ى   از آغاز به اين نتيجه رسيده بود كه براى درك جامعه كه قبالً گفته شد ماركس چنان

از همين رهگذر بود كه مطالعات اقتصادى . د سياسى شروع كردمدرن بايد از اقتصا
 از  پس 1823-1844هاى  وقت بين سال ى اين مطالعات تمام اولين دوره. خود را آغاز كرد

 رفته بود، صورت گرفت و نتايج آن عمدتاً  آنكه كار سردبيرى را رها كرده و به پاريس
تأثير   ابتدا تحت ماركس.  شد منعكس 1844هاى اقتصادى و فلسفى  دستنوشتهدر 
منتشر شده بود  1843قرار گرفت كه در » چارچوب نقد اقتصاد سياسى « ى انگلس مقاله

اما . قلمداد كرد» اى درخشان در نقد مقوالت اقتصاد سياسى رساله« آن را  و ماركس
اين مقاله كه به زبانى بسيار زيبا و شيوا و به سبكى ساده نوشته شده بيشتر يك 

دارى است و از نظر تحليل اقتصادى   بر ضد سرمايه]65[گيرى سياسى و اخالقى وضعم
اى به ليبكنخت آن مقاله   در نامه1871ها بعد در   خود سال انگلس. اهميت چندانى ندارد

ريخى، پر از اشتباه و كهنه دانست كه با نگرشي هگلى نگاشته شده را سندى تا
  ]66[.بود

هاى من مبتنى بر  گيرى نتيجه«كند كه   اشاره مىها دستنوشته در پيشگفتار  ماركس
به » ي اقتصاد سياسى گيرانه ى منتقدانه و سخت ى مطالعه ايهتحليل امپيريك و بر پ
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مانده و يا   كه باقى آن مقدار(ها   اما توجه دقيق به اين دستنوشته]67[.اند دست آمده
  .كند اين گفته را تاييد نمى) ندهناشر اصلى آلمانى به چاپ رسا

تأثير آدام اسميت   در اين دوره عمدتاً تحت درستى تأكيد دارند كه ماركس بسيارى به
را ) 1817منتشر شده در (ريكاردو » اصول اقتصاد سياسى و ماليات«است، و هنوز حتى 
اقتصادى هاى  ترين نقد و مرور جنبه مايكل اوانز ـ كه موشكافانه. مطالعه نكرده بود

 در  ماركس «كند كه  نوشته ـ ادعا مى) در زبان انگليسى( را 1844هاى  دستنوشته
، گروندريسه، ريكاردوگرا، و در فقر فلسفهگرا است، در   اسميت،1844هاى  دستنوشته

 با آنكه اين ادعايى افراطى و نادقيق است، اما همچنان كه ديگر ]68[».گرا است ماركس
ها، دِرك استروك، نيز تائيد  شناسان، از جمله ويراستار انگليسى دستنوشته ماركس

توان انكار  ها نمى  به اسميت را در اين دستنوشته كنند، اتكاى وسيع ماركس مى
هاى مكرر  ها و عطف قول ها حضور نقل  حتى مرورى گذرا بر متن اين نوشته]69[.نمود
اى اشارات، نشان   اسميت و غيبت آشكار ريكاردو را، به جز در پارهثروت مللبه 
  .دهد مى
هاى هگلى  گرفتن از بنيان ضمن فاصله از نظر فلسفى  ، ماركس1844هاى  دستنوشتهدر 

اما . و ماترياليسم فوئرباخ است» اومانيسم«تأثير  سخت تحت) شناسي به جز در روش(
تأثير آدام اسميت،  ى حاضر است، عمدتاً تحت از نظر اقتصادى كه مورد توجه نوشته

م  با طرح سه شكل اساسى درآمد در نظا ماركس. سه و سيسموندى است   ژان باتيست
يا سه شكل (» رانتِ زمين«و » سودِ سرمايه«، »مزدِ كار«دارى، يعنى  سرمايه
جا  در اين. شكافد تحليل خود را مى)  اش ى بعدى تحول نظرى افزايى ـ در مرحله  ارزش

  عقيده است كه تاريخ بشر فرايند توسعه و تحول انسان از طريق كارش با اسميت هم
كند،  ا اصل اقتصاد سياسى قرار داده او را تحسين مىر» كار«كه اسميت  است، و از اين

گيرد كه تقسيم مالكيت موجود را ـ كه از طريق آن افرادى كه  اما بر اسميت خرده مي
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كنند ـ  اند، كار نمى ها كه صاحب مالكيت كنند، و آن از مالكيت محرومند كار مى
ترين   كه از مهم، ي ارزش هاى نظريه جاست كه جوانه در اين. پندارد مشروع مى

كه ـ برخالف نظر برخى  آورد، بى آن هاى اقتصاد ماركسى است، سر برمى ستون
» قانون ارزش«هايى از  بنيان. طور جدى شكل گيرند شناسان ـ در اين مقطع به ماركس

، تفاوت بين » كار ي ارزش نظريه«گيرى است، اما هنوز  در اين مقطع در حال شكل
  .اند شكل نگرفته»  اضافى ي ارزش نظريه«، و » مبادله شارز«و »  استفاده ارزش«

 آن در بهبود كارآيى كار  و نقش» تقسيم كار« نظير اسميت، بر مركزى بودن  ماركس،
. هاى بعدى خود در اين زمينه دارد ى بسيارى با نظريه گذارد، اما هنوز فاصله صحه مى

كند، در اين مقطع   اشاره مىدرستى طور كه اوانز به ي رانت زمين نيز، همان نظريه
ي رانت ريكاردو دارد،  ى گذرايى به نظريه كه اشاره تمامي اسميتى است، و با آن به
افت «ى تأثير رانت بر  ويژه در زمينه  با اسميت به اش وجه ديد ريكاردو و مخالف هيچ به

يح افت ى رانت ريكاردو توض هاى نظريه يكى از جنبه. (گيرد را در نظر نمى» نرخ سود
ى افت نرخ سود مبتنى بر رقابت  ريكاردو دليل اسميت در زمينه. نرخ سود است

اى به طور دايمى سود را  هيچ انباشت سرمايه«از نظر ريكاردو، . ها را رد كرد سرمايه
. » دستمزدها در كار باشد دهد، مگر آنكه دليلى دايمى براى افزايش  نمى كاهش

ى  ر اين زمينه يافت، و آن عبارت بود از مشكل فزايندهريكاردو تنها يك دليل دايمى د
  ]70[.شده توسط اضافه سرمايه تدارك غذا براى اضافه كارگرانِ به كار گرفته

 از  ى ماركس  گرفتنِ قاطعانه صلهى حداقل دستمزد است كه فا اما در طرح مسئله
 به اسميت در اين زمينه  البته برخورد ماركس.  كنيم اسميت را كامالً مشاهده مى

از نظر اسميت، » : گويد از جمله مى. آميز نيز هست چندان دقيق كه به قولى تحريف نه
 حياتِ ى براى ادامه) يعنى مزدى صرفا(ترين حد درخورِ انسان معمولى،  مزدِ عادى كم

ى  هايى از نوشته كند كه با بررسى دقيق پاراگراف  اوانز اشاره مى]71[».گونه است حيوان
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 كند بينيم كه اسميت سعى مى وضوح مى كند، به ها عطف مى  به آن اسميت كه ماركس
ى كارگران امكان  ترين رده تر از آن حتى پايين ترين حد مزدى كه كم تعريفى از پايين

كند كه در  قول ديگرى از اسميت اشاره مى و به نقل. ى حيات ندارند، ارائه دهد ادامه
هيچ  «داند، چرا كه به قول اسميت،   مزدهاى واقعى را براى جامعه مفيد مى آن افزايش

تواند ترقى كند و   فقير و بينوا هستند، مطمئناً نمى اش اكثريتاى كه در آن  جامعه
  ]72[».كامياب شود

هاى بسيار جذاب مجموعه است و   نيز با آنكه يكى از بخشها دستنوشته» پول « بخش
كند، اما بيشتر از نظر اخالقى و سياسى  دارى را بيان مى ن نظام سرمايهواقعيت عريا

 با عطف به شكسپير و گوته به زيباترين  اهميت دارد تا تحليل اقتصادى، و ماركس
، را گاه با زبانى  وجهى قدرت پول در مبدل ساختن هر فرد و هر چيز به ضد خودش

قدرت من ... « :نويسد  مى نمونه ماركسبراى . دهد كه به دور از طنز نيست، توضيح مى
هاى من  هاى پول توانمندى توانمندى. به بزرگى قدرت پول است) صاحب پول(
شود،  آنچه هستم و قادرم انجام دهم از شخصيت من ناشى نمى... است،) صاحب پول(

شايد من عارى از ... توانم زيباترين زنان را بخرم، پس زشت نيستم، اگر من زشتم، مى
عقل باشد؟  تواند بى ل و فكر باشم، اما پول عقل واقعى است، و چگونه مالك آن مىعق

تواند بر   روشنفكر بخرد، و آيا كسى كه مى تواند براى خودش به عالوه مالك پول مى
و بسيارى جمالت » ها روشنفكرتر نيست؟ روشنفكران اعمال قدرت كند از آن

   ]73[. مشابه
تأثير اسميت  ها سخت تحت  در اين دستنوشته در هر حال اين واقعيت كه ماركس

ى بعدى تحول نظرى در فقر فلسفه،  گرا، و در مرحله وجه او را اسميت هيچ است، به
از ) و انگلسى(فنى، آنچه كه درك ماركسى هاى  بركنار از تفاوت. سازد گرا نمى ريكاردو

ساخت، و از  متفاوت مى)  ارتدكس(اقتصاد سياسى را از درك قالب اقتصاد كالسيك 



 اقتصاد سياسي ماركسروش 

 ١٨١

نخست، . شود ى بنيانى خالصه مى همان آغاز آشكارا مطرح گشت، در دو جنبه
دارى نظامى عقاليى، ابدى، و   معتقد بودند كه نظام سرمايه هاى ارتدكس كالسيك
دارى را نظامى گذرا و   نظام سرمايه از نظم طبيعت است، حال آنكه ماركسبخشى 

ها اين نظام را مبتنى بر  دوم، كالسيك.  دانست اى از تحول تاريخ مى محصول مرحله
دانستند، حال آنكه  جهتى منافع اقشار مختلف اجتماع مى همنوايى و هماهنگى و هم

ناپذير طبقاتى بين مالكان وسايل توليد و  ى اين نظام را مبتنى بر تضادهاى آشت ماركس
  .ديد كارگران مى

 و ماركسِ كالسيك را حتى  اين دو تفاوت ماهوى بين اقتصاددانان كالسيك ارتدكس
ويژه جون رابينسون نيز  ها به اقتصاددانان غير ماركسيست، اما مترقى، از جمله نوكينزى

كند و آن اين  ديگرى را نيز طرح مىرابينسون به درستى تفاوت اساسى . كنند تائيد مى
كردند و  دارى شناسايى مى  خود را با نظام سرمايه كه اقتصاددانانِ كالسيكِ ارتدكس

 بر آن بود كه  كه ماركس كردند، حال آن گر نظام را ايفا مى هاى توجيه  ايدئولوگ نقش
  ]74[.دارى اين نظام را براندازد با شناخت كاركردهاى سرمايه

ى  ها، نتيجه خانه ها و صاحب درى، زندگى فقيرانه و فرار مداوم از دست حكومت به در
.  بود عصرش ها و فيلسوفان هم  با ديگر كالسيك تفاوت ديدِ اقتصادى و فلسفى ماركس

.  دانشگاه شود، و همچون ريكاردو ثروتمند توانست نظير هگل رييس راحتى او مى به
ى پول تحقيق نكرده و مطلب  اى نوشت هرگز كسى تا اين حد در زمينه زمانى در نامه

  . ننوشته، و همزمان تا اين حد محتاج پول مانده باشد
در   گرا بود و نه ريكاردويى بدان معنى نيست كه ماركس  نه اسميت كه ماركس اين

 گروندريسهاين در . بود» ماركسى« به معنى دقيق كلمه 1844هاى  دستنوشتهى  مرحله
ى آغاز اقتصاد  نقطه 1844هاى  دستنوشته. شود  ماركسيست ظاهر مى است كه ماركس

اهميت .  در مقاطع بعدى تكميل و اصالح شدند هايش ماركسى است كه بسيارى جنبه
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هاى  ى اقتصادى، در طرح بسيارى جنبه ى نظريهها ها عالوه بر جوانه اين دستنوشته
ور شدن در   از غوطه  هرگز پس شناختى نيز هست كه ماركس وسيع اجتماعى و روان

  . ها را نيافت اقتصاد فرصت بازگشت و بسط آن
، طرح و تحليل بيگانگى انسان است 1844هاى  دستنوشتههاى  ترين بخش يكى از جذاب

مبحث بيگانگى به .  از اقتصاد كالسيك است ماركسى آغاز جدايى جدىِ  كه نقطه
. كند ريزى مى يابد، پى  را كه در مراحل بعدى بسط مى ي ارزش هاى نظريه نوعى پايه
 ،»جداماندگى«، »بيگانگى«اى از مفاهيم هگلى از جمله  جا مجموعه  در اين ماركس

 را در رابطه كار و مالكيت به كار ]77[»شدن بيرونى« و ]76[،»وارگي شئى «]75[
  ]78[.هاى مختلف يك پديده هستند گيرد، كه همگى بيانگر جنبه مى

ى اجتماعى  مفهوم بيگانگى را كه از فيخته و هگل به عاريت گرفته، محتواي ماركس
ى  كه مبناى نظريه(، »ذهن«بخشد، و ابتدا به تبعيت از فوئرباخ، انسان را جايگزين  مى

ى بيگانگى را در اسارت انسان در نهادهايى  ريشه. دهد قرار مى) بيگانگى هگلى است
انسان به جاى آنكه خود شرايط توليدِ اجتماعى و سازمان . داند كه خود بنا نهاده مى

ها را ساخته و   آن  از سوى اين نهادها كه خودش ش عيين كند، شرايطاجتماعى را ت
شود اين اسارت  شود، و هر چه كه مراحل مختلف تاريخى طى مى پرداخته تعيين مى

  .رسد دارى به اوج خود مى گردد، و در نظام سرمايه تشديد مى
، و حتى به شود كه شىء توليدشده به توليدكننده تعلق ندارد بحث از اينجا آغاز مى

ي روانشناختى را آگاهانه به عنوان   اين پديده ماركس. خيزد مقابله با توليدكننده برمى
گيرد كه   خرده مى ماركس. دهد مورد بررسى قرار مى» يك واقعيتِ نابِ اقتصادى«
و ) كار(ى بالواسطه بين كارگر  توجهى به رابطه با بى)  ارتدكس(اقتصاد كالسيك «

  »كند ذاتى كار را پنهان مىتوليد، بيگانگى 
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كند، كه  ى مرتبط بررسى مى را در چهار سطح يا مرحله» بيگانگى« مفهوم  ماركس
. اول، بيگانگى كار از محصولِ كار است. انجامد زدايى كار و كارگر مى همگى به انسان

 قرار گرفته، ديگرى آن  اى حيات بخشيده كه بيرون از كارگر و در مقابلش كار به شيئى
 مبدل شده، چرا كه تنها از طريق  ى محصول كارش كرده، و كار به برده» تصرف«را 

بيگانگى نوع دوم، بيگانگى از جريان توليد يا . تواند به حيات خود ادامه دهد آن مى
كار . شود جا كه كار خارج از كارگر است، كارى اجبارى مى است، از آن» خود بيگانگى«

باالخره بيگانگى نوع سوم، بيگانگى . شود ى رفع نياز مى ديگر نه يك نياز، كه وسيله
نياز . انسان از طبيعت، و سرانجام بيگانگى از نوع بشر، يا بيگانگى انسان از انسان است

شود كه زندگى مولد و خالق صرفاً  انسان به خلق كردن است، اما بيگانگى سبب مى
ن مسئله را به مالكيت و تصرف  مستقيماً اي ماركس. ى تأمين بقا شود مبدل به وسيله

به ) و(اگر محصول كار از من بيگانه است، «كند  سوال مى. دهد محصول كار ربط مى
به چه كسى تعلق ) اين محصولِ كار(مثابه قدرتى بيگانه به مقابله با من برخاسته، 

 نظر  است كه از براين اساس. »دار به سرمايه... به ارباب كار،. پاسخ روشن است... دارد؟
محصول، نتيجه، و پيامدِ كارِ ... مالكيت خصوصى«) در اين مقطع از تفكر(،  ماركس
  ]79[». است شده، و روابط بيرونى كارگر با طبيعت و با خودش بيرونى

 مفهوم بيگانگى نقشى محورى  ى اول تحوالت نظرى ماركس حله در مر بر اين اساس،
اما در مراحل بعدى تأكيد بر مفهوم بيگانگى . در تبيين روابط بين كار و سرمايه دارد

كنار ) كنند نادرستى طرح مى شناسان به اى ماركس ى بيگانگى كه پاره و نه خودِ مسئله(
اى چون  مفاهيم بسيار پيچيده سرمايه و گروندريسهشود، بعداً در  گذاشته مى

هاى گوناگون   جنبه]80[بخشى، ، شيىءنمايى، و شخصيت)وارگى بت(» فتيشيسم«
وان اجزاي كنند، و به عن دارى را تبيين مى ى بيگانگى انسان در نظام سرمايه مسئله
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ترين مفهوم اقتصادِ ماركسى، يعنى   براى تحليل محورى  ماركس ي ارزش الينفك نظريه
  .كنند انسان قد علم مى» استثمار«
 
  گرونديسه-2

 كه 1848هاى اروپايى  هاى سياسى و انقالب  از شكست حركت  پس زمانى كه ماركس
در لندن دور دوم مطالعات ناچار به تبعيد رفت،  ها داشت، به  فعالى در آن خود نقش

ى  اما هرچه بيشتر در كتب فلسفى و اقتصادى كتابخانه. اقتصادى خود را آغاز كرد
تر شد، تا جايى كه  تر و عظيم  عظيم اش ى ذهنى ور شد، پروژه ى بريتانيا غوطه موزه

آورد كه هرچه   به او فشار مى انگلس. تر شد تر و مشكل نوشتن و تنظيم آن مشكل
: نويسد  مى  در پاسخ اصرار انگلس ماركس.  را بنويسد مورد نظرش» علم اقتصاد«زودتر 

ام كه ظرف پنج هفته كلِ اين گُهِ اقتصاد را تمام   رفته پيش) در مطالعاتم(آنقدر «
علم اقتصاد كار خواهم كرد، و ) كتاب(وقتى كه تمام شد، در منزل روى . خواهم كرد

خسته ) اقتصاد(ديگر از اين .  ديگرى خواهم نمود مطالعات خود را وقف علم در موزه
 ».اساساً اين علم از زمان اسميت و ريكاردو پيشرفتى نكرده . ام شده

مادام كه هنوز كتابى ...  «نويسد كه   مى نوعى با گاليه و طنز به ماركس  بعدها به انگلس
ه قلم نخواهى باقى مانده باشد كه از نظرت مهم است، و آن را نخوانده باشى، دست ب

 را با ناشرين مختلف كه از   مشكالتش ى ذهنى ماركس گرفتن پروژه  وسعت]81[».برد
رد  نيز در بسيارى موا البته ماركس. داد  مى  ناراضى بودند، افزايش هاى ماركس وعده
كردن آثار  توانست ناشرى براى برخى آثار خود بيابد و همين امر نيز او را از آماده نمى

توان  خوبى مى هاى او به اين واقعيت را در نامه. كرد سرد مى پراكنده براى چاپ دل
  . مشاهده كرد

، گروندريسهترين مفسران  در اين مقطع، همانطور كه رومن راسدالسكى، از سرشناس
ى آن آثارى چون  ى دوم تحول نظرى خود را كه ثمره  مرحله كند، ماركس اشاره مى
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 است، پشت سر گذاشته، فقر فلسفه، مانيفست كمونيست، و كارِ مزدى و سرمايه
ريكاردو را نقادانه خوانده، هرچند كه هنوز با او تعيين تكليف نهايى نكرده، خود در 

 اضافى، يا  ي ارزش تر مبانى نظريه مهمدانى مستقل مستقر شده، و از همه   اقتصاد نقش
به . ى بسط جزئيات آن است  را شكل بخشيده و آماده اش ى نظام اقتصادى پايه سنگ

ناچار  نگاري براى گذران زندگى و بيمارى، چند سالى اين مطالعات به خاطر كار روزنامه
  .شود دچار گسيختگى مى

 بر اثر اين بحران به ظهور  ماركساى كه   و اميد دوباره1857شروع بحران اقتصادى 
قبل از سرازير «هاى انقالبى در اروپا پيدا كرد، او را بر آن داشت كه تا  مجدد حركت

 را  اش تئورى اقتصادى) ى"گروندريسه"(» طرح عمومى«الاقل ) انقالب(» شدنِ سيل
هر دو ) و انگلس (  اما ماركس]82[.دارى است منتشر سازد گر بحران سرمايه كه توضيح

اى كه انتظار داشتند براى انقالب فراهم كند، دچار توهم  نسبت به اين بحران و زمينه
بودند و بحران به انقالب نيانجاميد؛ چرا كه، از جمله، نيروهاى انقالبى آمادگى 

هاى بسيار مهم از جمله  ى اين توهم دستنوشته اما به هرحال ثمره. ندنداشت
دليل دومى كه نوشتن اين .  گشتسرمايهساز مجلدات عظيم   بود كه زمينهگروندريسه

ها را تسريع نمود و تمامى مفسرين گروندريسه بر آن تأكيد دارند، نفوذ  مجموعه نوشته
به همين دليل . سوسياليسم خوانده بود» برادر ناتني« او را  پرودون بود كه ماركس

است كه فصل اول كتاب با حمله به آلفرد داريمون كه از پيروان پرودون بود آغاز 
  .شود و سراسر متن نيز آكنده از انتقادات از پرودون است مى

اند، و  سرمايه خوانده»  خام نويس پيش«شناسان گروندريسه را  اى ماركس با آنكه پاره
هاى مهمى از چهار جلد  ى كلى قسمت هاى مختلف آن زمينه ت كه بخشترديدى نيس

اند و عالوه بر  تر از سرمايه سرمايه را شكل بخشيدند، اما مباحث گروندريسه وسيع
ى فرد و جامعه،  ى رابطه هاى مختلفى در زمينه  اقتصادى، به بحث مباحث مشخص
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از آنجا كه در اين . پردازد نيز مىشمولى آن و غيره  دارى و جهان ماهيت انقالبى سرمايه
ي كوتاه مرور مباحث گروندريسه ممكن نيست در زير به چند مورد كلى از اين  نوشته

  . كنم مباحث اشاره مى
ى برداشت خاصى از اين مفهوم  مادى، و با ارائه» توليد«ى عمومى با مفهوم  مقدمه

. »ليد فردىِ اجتماعاً متعينافراد توليدكننده در اجتماع ـ يا تو«بحث . شود شروع مى
 و قوانين ]83[در مورد فردباورى) و نيز امروز(هاى حاكم بر آن عصر  سرآغازِ نقد ديدگاه

بودن كار و توليد   با تاكيد بر ديدگاه مادى و اجتماعى  ماركس]84[.طبيعى است
دهند،  انسانى، به اقتصاددانانى كه توليد افرادِ مستقل را مبناى تحليل خود قرار مى

ار دهد،  فرد انسان در توليدِ مادى را مورد سوال قر آنكه نقش بى. گيرد خرده مى
هم فرد . كند  اين انسان را در كليت توليد اجتماعى و نه در انزوا بررسى مى ماركس
اى، يا شكارچى و ماهيگير تنهاى مورد مثال اسميت و »رابينسون كروسو«انسانىِ 

دهد، و هم انسان مستقل و طبيعى روسو در قرارداد  ريكاردو، را مورد سوال قرار مى
دورانى كه اين ديدگاه، يعنى ديدگاه «) از قضا(كند كه  ه مى اشار ماركس. اجتماعى را

و از اين نظر، (فرد جدا از جامعه را به وجود آورد، دورانى است كه مناسبات اجتماعى 
كند كه  و اضافه مى» اند ى خود رسيده ترين حد توسعه در آن به گسترده) عمومى

وانى است كه تنها در ميان حي) بلكه(نه فقط يك حيوان گروهى يا جمعى ... انسان«
تصور توليد فردى، توسط فرد تنهاى خارج ... تواند فرديت خود را بروز دهد جامعه مى
نمايد كه تصور تحول و پيشرفت زبان بدون افرادى كه  همانقدر مضحك مى... از جامعه

   ]85[».گويند كنند و با هم سخن مى با هم زيست مى
منكر وجود ) شان و اخالف امروزى(البته منظور اين نيست كه اقتصاددانان كالسيك 

ى متقابل افرادند، اما با تاكيدشان بر فرد و استقالل و آزادىِ عمل او در  رابطه
متقابل افراد در تقسيم كار هاى  هايى كه از وابستگى گيرى به محدوديت تصميم
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دهند و نتايج و عواقب اين تقسيم كار را درك  شود، كم بها مى اجتماعى ناشى مى
  .سازند كنند و يا پنهان مى نمى

ى  ها، نه تنها در زمينه اى بين اقتصاد ماركسى و كالسيك اين بحث مبناى تفاوت عمده
لكه به مفهوم كليدى كاال كه ى فرد و اجتماع و اجتماعى بودنِ توليد است، ب رابطه

  به همين دليل است كه ماركس. شود بنيان مدل اقتصادماركسى است نيز مربوط مى
، مجدداً به نقد تمثيل درآمدى بر نقد اقتصاد سياسىدر . گذارد بارها بر آن تاكيد مى

وى ماهيگير و «گيرد كه  گردد، و از جمله ريكاردو را به سخره مى رابينسونى باز مى
كشاند، آن  ى ماهى و شكار مى كارچى بدوى را نيز فوراً مانند صاحبان كاال به مبادلهش

 باز بعداً ]86[».هاى مبادله تجسم يافته است هم بر حسب زمان كارى كه در اين ارزش
   ]87[.كند  عينا همين مطلب را برعليه ريكاردو تكرار مىسرمايهول در جلد ا

ى دركى ضداتوميستى  ، نظير درك هگل و تحت تاثير او، بر پايه فرد اجتماعى ماركس
اى كه به آن متعلق است،  توجه به كليت اجتماعى  بىاز نظر او فرديت. استوار است

هايى  كند، از نظر هگل ديدگاه كه كه سيدنى هوك اشاره مى چنان. معنى است كامالً بى
رند ـ خويشتنى كه معامالت خود را انجام فشا  پا مى]88[كه بر اميال خويشتن تجربى

كند، و زندگى خود را مستقل از زندگى  ى خود را آزادانه انتخاب مى دهد، حرفه مى
شمار تجزيه  هاى كوچك بي كند ـ وحدتِ فعاليت اجتماعى را به پاره ديگران تنظيم مى

ظم و ساختار اند، ن هاى جدا از هم كه به دنبال منافع فردى خويش اين پاره. كنند مى
ى  در چنين صورتى است كه هگل جامعه. ريزند هم مى اجتماعى را كه جزيى از آنند، به

بنيان مخالف هگل با فردباورىِ . خواند مى» ي آدمى ي رمه مثابه جامعه به«مدنى را 
هاى افراد در جامعه نبايد بر  عصر روشنگرى و اتوميسم اجتماعى بر اين بود كه فعاليت

ها و منافع فردى استوار باشند و منافع متفاوتِ كل جامعه بايد مد نظر  همبناى انگيز
 اين جنبه  هاى متافيزيكى و سياسى هگل،  گيرى  ماركس، ضمن رد نتيجه]89[.گيرند
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يل خود از موقعيت فرد در توليد اجتماعى و تقسيم كار درون از ديد وي را مبناى تحل
  . ى مدنى قرار داد جامعه

 آزادانه و عقالنى  هاى اقتصاددانان كالسيك و تاكيدشان بر نقش ماركس، در رد ديدگاه
 مستقيم و غيرمستقيم به رابطه و گروندريسه اصلى  فرد، در هر دو بخش

انحالل «: گويد مثالً در فصل پول مى. اره داردهاى عملكرد فرد در جامعه اش محدوديت
ى مناسبات  اى مستلزم انحالل همه هاى مبادله ها در ارزش ها و فعاليت ى فرآورده همه

در وابستگى به توليد، و نيز مستلزم وابستگى ) تاريخى(ى شخصى  شده تثبيت
 در ضرورت اين بستگى دوجانبه اكنون... ى توليدكنندگان به يكديگر است جانبه همه

نفسه يك ميانجى عام است،  اى فى  مبادله دايمى مبادله، و نيز در اين حقيقت كه ارزش
 فقط نگران منافع  تفسير اقتصاددانان از اين پديده اين است كه هر كس. كند تجلى مى

آنكه بداند و   است اما از اين رهگذر به منافع خصوصى همگان، بى خصوصى خويش
گيرىِ منافع فردى به ارتقاي  اما واقعيت اين است كه پى. كند ىبخواهد، نيز خدمت م

از اين عبارت انتزاعى . انجامد كليت منافع خصوصى، يا منفعت عمومى نمى
توان اين طور هم نتيجه گرفت كه هر فرد متقابالً منافع ديگران را سد  اقتصاددانان، مى

ت عام به نفى عام كند به نحوى كه اين جنگ همه عليه همه به جاى اثبا مى
   ]90[.انجامد مى

فرد » اجتماعاً متعينِ«ى وابستگى   ديد خود را در زمينهسرمايهماركس در جلد اول 
  از نظر ماركس. كند  مىكه در گروندريسه به آن اشاره دارد، با تفصيل بيشترى طرح

تنهايى و به خودى خود قابل بررسى و ارزيابى  چنانكه هيح كااليى به هيچ فردى، هم
گذارد و نه  دست به دنيا پا مى نه آيينه به) انسان(از آنجا كه «: گويد او مى. نيست

 كافى باشد، ابتدا خود را در "من، من هستم"  گرا، كه برايش همچون فيلسوفى فيخته
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  پتر هويت خود را تنها در مقايسه با پل، به مثابه. دهد  مى بيند و تشخيص گران مىدي
   ]91[»...كند همنوع خود، ثابت مى

ك وابستگى متقابل را  همين در اهميت تاكيد بر اين مبحث از آن روست كه ماركس
شكل جسمانى ...«ى ارزشى،  در رابطه. گيرد  و كاال به كار مى ى ارزش در رابطه با نظريه

ى  به عبارت ديگر پيكر كاالى ب آيينه. شود كاالى ب شكلِ ارزشى كاالى الف مى
در نتيجه ايجاد رابطه با كاالى ب، كه به عنوان كالبد . گردد نماى كاالى الف مى ارزش

 مصرف كاالى ب را  شود، كاالى الف ارزش  و تجسم كار انسانى در نظر گرفته مى زشار
ى   كاالى الف كه بدين قسم به وسيله ارزش. دهد  قرار مى  خويش عامل تجلى ارزش

   ]92[». است گردد داراى شكل نسبى ارزش  مصرف كاالى ب بيان مى ارزش
ى مادى نشان   وابستگى فردى را در مراحل مختلف توسعه از نظر تاريخى ماركس

 را به ديگرى وابسته  به جاى انسان مستقل هر كس«از قرون وسطى ـ كه . دهد مى
ا مراحل بعدى و ـ ت» ستان، عامى و روحانى ده و خراج رعيت و ارباب، خراج: بينيم مى
 وابستگى شخصى به روابط اجتماعى توليد مادى را  دارى، ماركس ويژه سرمايه به

   ]93[.كند تشريح مى
بر عليه ادعاى پرودون . گردد  نيز باز به اين مبحث بازمىگروندريسهى  در فصل سرمايه

اين تفاوت از سر تا ) و( تفاوتى وجود ندارد  از نظر جامعه ميان سرمايه و فرآورده«كه 
پرودون آن چيزى را ...«: گويد  مى ماركس. نويسد مي» پا ذهنى و مربوط به افراد است

صل جامعه مركب از افراد نيست، مركب از حا... نامد كه دقيقاً اجتماعى است ذهنى مى
از : ها قرار دارند، مثل اينكه كسى بگويد جمع روابط متقابلى است كه افراد در درون آن

بودن يا شهروند بودن از  برده... اند هر دو انسان. انداز جامعه برده و شهروند نداريم چشم
حرف آقاى پرودون ... ها هستند ى بين انسان ي رابطه اند، نتيجه تعينات اجتماعى
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داران  يه و فرآورده اين است كه از ديدگاه جامعه بين كارگران و سرمايهى سرما درباره
   ]94[.»هيچ تفاوتى نيست و حال آنكه چنين تفاوتى از ديدگاه جامعه وجود دارد

» توليد فردى اجتماعاً متعين«ى فرد و اجتماع و   از رابطه ى برداشت ماركس اين نحوه
هاى متفاوت طبقاتى، تقابل طبقاتى، و از نظر تحليلى،  گر موقعيت بيان) گروندريسه(

ترين تفاوت  دهد ـ كه در واقع عمده بنيانِ تحليلِ طبقاتى ماركسى را تشكيل مي
اگر دنياى فردباور و . استشناسى متعارف   و اقتصاد و جامعه اقتصاد سياسى ماركس

ي امروزى، و تشويق و ترغيب   دارى پيشرفته فردگراى حاكم بر جوامع سرمايه
هاى فردى، در نظر  ى رقابت ايدئولوژى نوكالسيك حاكم بر اين جوامع را در زمينه

كنيم   از هر زمان ديگر عواقب فردمحورى و اتوميسم اجتماعى را درك مى گيريم، بيش
» ي اجتماعى مثابه رمه جامعه به«دارى لجام گسيخته را در ايجاد  ايهو موفقيت سرم

  . بينيم مى
رحمانه و  طنز تلخ در اين است كه انسان منفرد و تنهاى اين جوامع كه در رقابتى بى

 و آز را نه  مدت خود درگير شده، اين حرص عصبى تنها به دنبال منافع شخصى و كوتاه
كه به  «،نوعى هگل معتقد بودند طور كه هابز و بهبه خاطر ذات و فطرت خود ـ آن

 معتقد  طور كه ماركس ـ آن» خاطر شرايط اقتصادى ـ اجتماعى و ايدئولوژيك حاكم
 در فقر فلسفه در   از يك قرن و نيم پيش ماركس، در بيش. بود ـ كسب كرده است

 واقعيات كند كه گويى از دارى نكاتى را طرح مى ي سرمايه مورد سمت و سوى جامعه
سرانجام «گويد  مى. كند ى ميالدى جديد، صحبت مى ترديدناپذير امروز، در آغاز هزاره

انگاشت، به شئى مبادله و  ناپذير مى زمانى فرا رسيد كه هر آنچه را كه انسان جدايى
اين زمانى است كه آنچه را كه تا آن موقع . پذير شد معامله مبدل گشت، و جدايى

شد، به دست  شد، ولى هرگز فروخته نمى شد، داده مى بادله نمىشد ولى م ردوبدل مى
، وجدان و غيره ـ يعنى به  شد ـ فضيلت، عشق، اعتقاد، دانش آمد، ولى خريده نمى مى
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اين زمان فساد عمومى، . ى تجارت رانده شد طور خالصه، همه چيز به حوزه
ه چيز، اعم از خودفروشى همگانى، و به زبان اقتصاد سياسى، زمانى است كه هم

ترين  شود تا واقعى  بازارپسند به بازار عرضه مى اخالقى و جسمى، به مثابه ارزش
   ]95[». ارزيابى گردد اش ارزش

هرحال با آن همراه  اى كه به مدرنيتهدارى و   به سرمايه ممكن است اين برخورد ماركس
هاى  خوانى گرايان پيشامدرن از يك سو و نوحه هاى سنت خوانى بوده، شبيه مرثيه

دارى را   در اين بود كه سرمايه اما تفاوت ماركس. ها از سوى ديگر به نظر آيد پسامدرن
ي  مهسپرى شده ـ كه ه» خوب«هاى  زدگى زمان نه در رابطه با نوستالژى و گذشته

دانست ـ بلكه در رابطه با  دارى مى تر از نظم سرمايه شان پست ها را و در تماميت آن
 او را  نگر و تاريخى ماركس، ديد كل. كرد اى فراتر و واالتر از نظم موجود نفى مى آينده

  . نمود دارى هدايت مى  سرمايه هاى متفاوت و متناقض ى جنبه به مشاهده و تحليل همه
دارى از سوى  ى سرمايه هاى چندجانبه ى طرح ابعاد و نقش هترين نمونه بگروندريسه

   تاريخى سرمايه، ميل گسترش به نقش» مفهوم عام سرمايه«در بحث .  است ماركس
هاى ماقبل  دادن به شيوه ى قلمرو خود و به زير سلطه كشيدن و پايان دامنه و حيطه

 تمدنى و انقالبى  ت ديگر به نقشهاى كهنه، به عبار دارى و فرهنگ و ارزش سرمايه
شدن و ايجاد بازار جهانى و  المللى و بين) هاى ماقبل خود در مقايسه با شيوه(سرمايه 

) هاى(هاى منتخب زير از فصل گفته. كند دارى اشاره مى سرانجام خودتخريبىِ سرمايه
 وضوح  كه با دقت بسيار نيز به فارسى ترجمه شده، بهگروندريسهدر » سرمايه«

  .اند   در اين زمينه هاى ماركس گر ديدگاه توضيح
ى بيشترى   يا كار اضافى به صورت مطلق آن، به كار اضافه سرمايه براى تامين ارزش«

ى   و انتشار هر چه بيشتر شيوه و اين در واقع چيزى نيست جز گسترش. نياز دارد
ايجاد بازار جهانى  به  گرايش. ى توليدى متناسب با آن دارى با شيوه توليد سرمايه
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هر حد و مرزى براى سرمايه مانعى است كه . مستقيماً در خود مفهوم سرمايه هست
  ...بايد برداشته شود

 و  ى افزايش  اضافى برپايه  اضافى نسبى، يعنى توليد ارزش از سوى ديگر توليد ارزش
ه طور اوالً مصرف موجود ب... رشد نيروهاى مولد هم مستلزم ايجاد مصرف جديد است

: شود ى نيازها بر تعداد آنها افزوده مى  حوزه ثانياً با گسترش: يابد  مى كمى گسترش
هاى مصرفى جديدى كشف و ترويج  شود، يعنى ارزش اى ايجاد مى ثالثاً نيازهاى تازه

ى توليدى جديدى كه از لحاظ  توان شاخه ى آزادشده مى با اين كار و سرمايه... شود مى
جا  از اين... اى را ارضا و ابداع كند ، به راه انداخت تا نياز تازهكيفى متفاوت است

 و  رسيم به لزوم اكتشاف تمامى طبيعت به منظور دست يافتن بر اشيايى با خواص مى
هاى اقصى نقاط جهان در مقياسى  ى فرآورده ى مبادله فوايد جديد براى توسعه

 اكتشاف قرار خواهد گرفت تا  رضسان تمامى زواياى زمين در مع بدين... المللى بين
اى براى ارزشمندتركردن اشياى مصرف قبلى كشف شود؛ اين اشياى  اشياى مفيد تازه

جديد به صورت مواد خام به كار خواهد رفت؛ و از اين راه علوم طبيعى تا سر حد 
 خواهد شد تا نيازهاى اجتماعى ناشى از   خواهد يافت، ضمناً كوشش امكان گسترش

  پس. جا كه ممكن است كشف، ايجاد و ارضا شوند ندگى در جامعه هم تا آنضرورت ز
 تمامى استعدادهاى انسان  دارى، به ايجاد شرايط رشد و گسترش توليد سرمايه
  ترين نوع ممكن آفرينش ترين و تام يعنى خالصه به ايجاد شامل... انجامد اجتماعى مى

ى  هر چه باالتر برود زمينهاجتماعى خواهد انجاميد چون سطح فرهنگ بشرى 
  ... مندى خواهد داشت ترى براى بهره گسترده

اى  بردارى جهانى از طبيعت است و شبكه ى بورژوايى و بهره ى جامعه سرمايه آفريننده
اين است تاثير : گيرد را در برمى) بشرى(ى  آورد كه تمامى اعضاى جامعه پديد مى

رسد كه  ى اجتماعى مى ن سطحى از توسعهسرمايه به چنا. آفرين عظيم سرمايه تمدن
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تمامى مراحل پيشين در مقايسه با آن حكم تحوالت صرفاً محلى را دارند كه هنوز 
 از مرزهاى ملى و  سرمايه با اين گرايش... اند  طبيعت مفيد و وابسته به كيش

هايى كه در طبيعت به   و آيين ى كيش گذرد و به همه هاى موجود درمى داورى پيش
ى عادات و رسوم كهن و آبا و اجدادى پايان  نگريستند و به همه م خدا مىچش
   ]96[»...دهد مى

اندازى به كل جهان و   و چنگ امان به گسترش  بى  اما همين گرايش از نظر ماركس،
ى  او، در ادامه. دهد دارى را به سوى خودتخريبى نيز سوق مى ى طبيعت، سرمايهتمام

كند  سرمايه گرچه هر حد و مرزى را به صورت مانعى تلقى مى...«: گويد بحث باال، مى
كه بايد بطور ايده آل بر آن غلبه كرد، لكن اين بدان معنى نيست كه در عمل هم بر 

دام از اين حد و مرزها با سرشت سرمايه در تضاد از آنجا كه هر ك. كند آن غلبه مى
شود كه دايماً رفع ولى دايماً تجديد   تضادهايى مى دارى دستخوش است، توليد سرمايه

 رسيدن به آن  امان در تالش  بى اى كه سرمايه از اين هم باالتر، جهانشمولى. شوند مى
اى معين از  ه در مرحلهخورد ك اند برمى است به موانعى كه در سرشت سرمايه نهفته

ترين مانع موجود در راه تحقق اين  دهد كه خود مهم  نشان مى تكامل تاريخى خويش
   ]97[». است و همين مانع آن را سر انجام به حالتي معلق در مي آورد گرايش

 بنيان تمامى مدل اقتصاد سياسى ماركسى را گروندريسهبركنار از اين مباحث، 
 در  اى كه ماركس در واقع تمام مفاهيم و مباحث اقتصادى عمده. كند ريزى مى پى

اند كه   وجود دارد، همين مفاهيم و مباحثگروندريسهتحليل سرمايه به كار گرفته، در 
   منعكس سرمايه و اصالحات بيشتر در كتاببا توالى و نظم متفاوت، و با دقت

  . شوند مى
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  سرمايه-3
 است كه   ديگر مشخص براى ماركس. است» كاال«ى عزيمت در كتاب سرمايه  نقطه

ى آغاز بهترى از كاال براى تبيين كل نظام سرمايه  تواند نقطه هيچ مفهوم ديگرى نمى
دارى از   تمامى روابط سرمايه، كاال كليتى است كه  موردنظرش در تعقيب روش. باشد

شود، و در عين حال خود از روابط و تعينات بسيارى متشكل شده،  آن منتج مى
 . تراكمى از تعنيات بسيار و بنابر اين وحدتِ كثرت است

توان در يك جا   را نمى اش واضح است كه اين كليت واحد و كثرت و تمامى تعينات
ى يك، تحت عنوان سير تحول   در شكل شمارهام كه آن را نشان داد، اما سعى كرده

ى اين  اين نمودار البته شكل بسيار ساده شده. مفهومى در تحليل سرمايه، نشان دهم
اى مفاهيم فرعى منتج از  كليت تحليلى است كه تنها مفاهيم و مباحث اصلى، و پاره

سرمايه  در سه جلد اصلى  اى كه ماركس  در همان توالى مفاهيم اصلى را، كمابيش
شان با هم به قدرى  انبوه مفاهيم و ارتباط متقابل اغلب. دهد مطرح كرده، نشان مى
به همين دليل . ها در يك نمودار وسيع نيز ناممكن است دادن آن است كه امكان نشان

هاى شفاف كه هر يك جزئيات يك   بر روى ورقه اصل اين نمودار را براى تدريس
شوند، تنظيم كرده  دهد، و روى هم گذاشته مى ن مى را نشا مفهوم اصلى و روابطش

اما حتى همين نمودار ساده شده نيز به . بودم، كه امكان چاپ آنها روى كاغذ نيست
آغاز و » كاال«حد كافى ابعاد مدل اقتصاد ماركسى را كه از تحليل و شكافتن مفهوم 

، »سرمايه«، »پول«، »مبادله«، »تقسيم كار«، »كار«، »ارزش« از تحليل مفاهيم  پس
» شدن المللى بين«، به بازار جهانى و »گردش«، و »باز توليد«، » اضافى ارزش«

  . دهد شود، نشان مى هاى تجارى، توليدى و مالى ختم مى سرمايه
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گيرد و   شكل مى به طور خالصه، اين چنين است كه كليت اقتصاد سياسى ماركس
كه تحوالت بعدى اين نظام  اين. آورد دارى فراهم مى مبناى تحليل او را از نظام سرمايه

خوانى دارد يا ندارد، خود مبحث بسيار وسيع و   هم تا چه حد با نظرات ماركس
اما در اينجا تنها به اين . اى است كه بايد در فرصت ديگرى به آن پرداخت پيچيده

  دارى رخ داده، مبنا، اساس رغم تحوالت عظيمى كه در نظام سرمايه كنم كه به اكتفا مى
ديد،  مى) و نه در بسيارى جزئيات( در كليت آن  و جهت تحولى آن با آنچه كه ماركس

  .تفاوت چندانى نكرده است
 او به   از همه در ديدگاه ماركسى اهميت و اعتبار دارد، متد نگرش بيشآنچه كه 

 و  اى نظرات ماركس مسايل اجتماعى، اقتصادى و سياسى است و ترديد نيست كه پاره
 نيز  ، نه تنها امروزه كاربردى ندارند، بلكه در همان زمان ماركس اش هاى سياسى حل راه

هايى كه برخوردى مذهبى  »ماركسيست«لبته براى اين حرف ا. اند به دور از خطا نبوده
بينند، و هر آنچه را كه او گفته و   را پيامبرگونه مى به اين ايدئولوژى دارند و ماركس
ها نيز با تكرار اين  بسيارى از اين. انگارند، ناگوار است نوشته صحيح و دور از خطا مى

ت آزاد بوده و بعداً لنين ديدگاه او دارى رقاب پرداز دوران سرمايه  نظريه ادعا كه ماركس
 _يا ماركسيست (ى انحصارى و عصر امپرياليسم منطبق كرده،  را در رابطه با سرمايه

حال آن كه در واقع . اند به حساب خود مشكالت نظرى را برطرف كرده) ها لنينيست
ايل نه تنها اين مس) و البته اساساً هيلفردينگ(هاى اقتصادى لنين  بسيارى ديدگاه

  . ها نيز افزوده است نظرى را رفع نكرده، كه بسيار به آن
سرمايه به طور «ى   در دوران معاصر بايد بين نظريه در بررسى ربط نظرات ماركس

، تفكيكى كه خود »سرمايه در واقعيتِ انضمامي«و » عمومي«يا به طور كلى يا » عام
ى   بيشتر جنبه"به طور عام"يه سرما.  بارها بر آن تاكيد كرده، تفاوت قائل شد ماركس

به شرايط »  واقعيت انضمامي در«شناسانه دارد، اما سرمايه  انتزاعى و كاربرد روش
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 آكنده سرمايهكه سراسر مجلدات كتاب  با آن. شود  مربوط مى زمانى و مكانى مشخص
 در ويژه ، به از آمار و اطالعات واقعى در مورد عملكرد سرمايه است، عمده تاكيد ماركس

باز ) شماى(طرح « در  مثالً ماركس. جلد اول و دوم بر تحليل سرمايه به طور عام است
ى اجتماعى است، جامعه را تنها متشكل از   تحليل سرمايه معروف كه اساسش» توليد

از نظر كاربرد مفهومى و » طرح«اين . گيرد دارى و كارگر در نظر مى ى سرمايه دو طبقه
ي  تواند مبناى تحليل انضمامي يك جامعه اوانى است، اما نمىانتزاعى حائز اهميت فر

واقعيت « به وجود ديگر طبقات اجتماعى در  واضح است كه ماركس.  قرار گيرد خاص
 ]98[»ى عام گونه« واقف بود اما براى تحليل ناچار بود كه  زمان خودش» انضمامي
اى از جمله روزا لوگزامبورگ به  پاره. ى اجتماعى را به طور انتزاعى طرح كند سرمايه

 خرده گرفتند كه   به طرح بازتوليد ماركس  از متد ماركس خاطر عدم درك اين بخش
   ]99[.دارى را در اين طرح نگنجانده است طبقات ماقبل سرمايه

 در دنياى امروز اين است كه با كاربرد متد او  ربط اصلى ديدگاه اقتصاد سياسى ماركس
 سرمايه در  يا به عبارت ديگر عملكرد مشخص» سرمايه در واقعيت انضمامي«توان  مى

كه ساختار نظام  با آن.  را بررسى و درك كرد خصوص  يك كشور بهى جهانى و در عرصه
سرمايه و تضادهاى آن در كليات تغييرى نكرده، اما تحوالت بسياري روى داده كه با 

ترين تحوالت  يكى از بزرگ. پردازي شوند تحليل و نظريه و كاربرد همان متد بايد تجزيه
و حتى  ( دارى زمان ماركس در سرمايه. دشو ى پولى مربوط مى مثالً به عملكرد سرمايه

ى تجارى  ى توليدى و سرمايه تمامي به سرمايه ى پولى به سرمايه) تا همين اواخر
مثالً در گذشته، مبادالت ارزي يا به صادرات و واردات كاالها و خدمات، و . مربوط بود

  .گذارى مستقيم خارجى، ارتباط داشت يا به سرمايه
ى الينقطع  ى مالى و مبادله شدن سرمايه  پولى ـ مالى بر اثر جهانىي اما امروزه سرمايه

هاى رسمى و  ارز و سهام و اوراق بهادار در بازارهاى جهانى توسط بانك) ساعته 24(
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ى بسيار محدود و عمالً  گران ارز، اعم از قانونى و غيرقانونى، رابطه فالت قاره و معامله
امروزه تنها دو درصد از مجموعه مبادالت . ارندناچيزى با تجارت كااليى و خدماتى د

 98ارز در جهان به صادرات و واردات كاال و خدمات مربوط است و مابقى يعنى حدود 
 اين تحوالت به ]100[.مربوط است) ي كاال بدون واسطه(ى پول ـ پول  در صد به مبادله

 محصول  ى سهم كار زنده در ارزش  فزاينده ى توليد و كاهش ي تحوالت در عرصه عالوه
تجزيه و » سرمايه در واقعيت انضمامي«نهايى و بسيارى تحوالت ديگر در عملكرد 

  . طلبد هاى تازه را مى تحليل
داد و  هاى خود را تغيير مى يه خود مدام با درك بهتر شرايط اقتصادى، نظر ماركس

هاى  حتى در عرصه.  انسانى بود با صداقت علمى و با شهامت ماركس. كرد اصالح مى
مثالً . كرد بينيم كه بسيارى نظرات خود را اصالح و اعالم مى  سياسى نيز مى حساس

 آگاهيم، و اين كه او در زمان   نسبت به كمون پاريس همه از موضع قاطع و راديكالش
ها  تر و تندتر بود، و بعد از شكست كمون به آن كمون حتى از كموناردها هم راديكال

.  نكردند» خرد«ى كافى جلو نرفتند، و ماشين دولتى را  خرده گرفت كه به اندازه
كنند، و  هاى راديكال جهان هنوز با لذت و شعف آن را تكرار مى اصطالحى كه چپ

ايجاد نظامى جديد، در آرزوى خرد كردن هاى  شرط توجه به وجود پيش همگى بى
  . هاى دولتى موجود در همه جا هستند ماشين

اى به يكى از رهبران سوسياليست   در نامه  ده سال بعد از كمون پاريس اما ماركس
هاى  ترين نامه اين نامه به نظر من يكى از مهم. دارد هلند نظر كامالً متفاوتى ابراز مى

 ماركسيسم رسمى، نه ماركسيسم ـ لنينيسم انقالبى، و نه  است كه نه سياسى ماركس
اى به عطف و توجه به آن  كدام عالقه هاى پارلمانتاريست، هيچ دمكرات سوسيال
ى اول پاسخ  اى نياز دارد در وهله اين نامه كه تحليل آن به بحث جداگانه. اند نداشته

ود شرايط اجتماعى الزم توجه به وج هايى است كه بى  به سوسياليست اعتراضى ماركس
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توانند دولت  كنند ـ كه با اخذ اكثريت در پارلمان مى كردند ـ و مى تصور مى
هايى مربوط  حال به آن  درعين اما اين ايراد ماركس. تشكيل دهند» سوسياليستى«

توجه به شرايط الزم، اميد دارند از طريق يك انقالب سياسى سريع  شود كه بى مي
 را در اوج پختگى و  خوبى نظر سياسى ماركس دست آورند، و بهقدرت سياسى را به 

  . دهد قبل از مرگش نشان مى
كه چه بايد كرد و چه كارى را بالفاصله در زمانى معين و در  اين...«: نويسد  مى ماركس
تمامي و دركل به شرايط واقعى  ى مشخصى در آينده بايد به انجام رساند، به لحظه

اى را كه  توانيم معادله ما نمى... د كه عمل بايد در آن انجام شوداى بستگى دار تاريخى
در عاقبت دولتى كه به ... حل را در درون خود نداشته باشد، حل كنيم عناصرى از راه

سركار آمده، هيچ چيز مشخصاً ) پوپولر(طور ناگهانى بر اثر يك پيروزى خلقى 
  تواند در راس هيچ كشورى نمىدولت سوسياليستى در ... وجود ندارد» سوسياليستى«

اى رسيده باشد كه بتواند قبل از هر چيز  كه اوضاع به مرحله قرار گيرد، مگر آن
 گيرد كه جماعت بورژوازى را مرعوب كند و فرصت الزم را  هايى را در پيش سياست

  .ى اول ـ عمل قطعى، به دست آورد براى ـ خواسته
  ي كمون پاريس)تجربه(كن است كه مرا به مم«: نويسد ى نامه مى  در ادامه ماركس

 يك شهر در شرايط  صرفاً شورش) كمون(بر كنار از اين واقعيت كه اين . رجعت دهيد
با . توانستند باشند وجه سوسياليست نبودند و نمى هيچ استثنايى بود، اكثريت كمون به

ل توانست حداكثر آنچه را كه در آن زمان قاب اى عقل سليم، كمون مى ذره
.  با ورساى به نفع تمامى مردم بود سازش) يعنى(آوردن بود، به دست آورد ـ  دست به

توانست به نخوت ورساى خاتمه دهد، و غيره، و  تنهايى مى تصرف بانك فرانسه به
   ]101[».غيره
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اى ندارند كه واقعيت  شناسي ماركسى چاره در هر حال معتقدين به ديدگاه و روش
انضمامي موجود را مورد تحليل قرار دهند و با توجه به تضادهاى نظم موجود و 

هاى مناسب براى تغيير آن را جستجو كنند و  حل نيروهاى سياسى درگير در آن، راه
. دار ادامه دهند  و جهت اى مشخص ارزههاى رهايى بشر به مب در راه نيل به آرمان

  هاى ماركس توان صحت بسيارى از ديدگاه ى قبل، مى  از يك يا چند دهه امروزه بيش
 عملى خواهد  بينى مخالفان ماركس اما ترديدى نيست كه روزى پيش. را مشاهده كرد
ولى آن زمانى است كه تمامى .  و ديد ماركسى سرانجام خواهد مرد شد و ماركس

تا .  بر آنها انگشت نهاده از بين رفته باشند اى كه ماركس مسايل اجتماعى و اقتصادى
 . است اى طوالنى در پيش آن زمان راه دراز و مبارزه

  
هاي زير  كتاب. دكتر سعيد رهنما، استاد علوم سياسي در دانشگاه يورك در كانادا است

  :از وي به انگليسي منتشر شده است
Selected Communities of Islamic Cultures in Canada: A Statistical Profile, 

Diaspora ,Islam and Gender Project, York University, Toronto, 2005;  
)(With Sohrab Behdad) Iran After the Revolution: Crisis of an Islamic State. 

I.B .Tauris, British Academic Press, and London: St. Martin’s Press, New 

York: 1995 ,1996;  
Organization Structure: A Systemic Approach: Cases of the Canadian Public 

Sector, Toronto. :McGraw-Hill/Ryerson, 1992.  
 .اين مقاله از سايت البرز برگرفته شده است
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  :پيوست

ن، تهران، آگاه،  دي د ت م ام و اح ره ر پ اق  ب ه م رج ، ت ي اس ي اد س ص ت د اق ق  ن ي ان ب م:  ه س دري رون ، گ س ارك  م ارل  ك]1[
  .1375 و 1363

، تهران، آگاه،  وي ض رت  م ن س  ح ه م رج ، ت1844  ي ف س ل  و ف ادي ص ت  اق اي ه ه ت وش  ن ت ، دس س ارك  م ارل  ك]2[
1377.  

  .1386ي حسن مرتضوي، تهران، آگاه،  كارل ماركس، سرمايه، نقدي بر اقتصاد سياسي، ترجمه ]3[
ز  روي  پ ي ه م رج  و ت ده زي ي، گ ان م  آل وژي ول ئد  و اي اخ رب وئ  ف گ ودوي ف، ل ان خ ل پ.  ، گ س ل گ ان.  ، ف س ارك م.   ك]4[
  .1379، تهران، نشر چشمه،  ي اي اب ب
» پيشرفتهماركسيسم  « هاى خود در درس هايى از مطالب را مستقيماً از سخنرانى  بخش]5[
)Advanced Marxism (ى مطالعات سياسى دانشگاه قبلى خود، دانشگاه كوئينز  كه در دانشكده

  .ام كردم، گرفته  مى كانادا تدريس
]6[ B .Ollman ,Alienation: Marx Conception of Man in Capitalist 

Society ,Cambridge, 1971.  
]7[ Onthology   
]8[ Epistemology  
]9[ Reconstruction  
]10[ R. Rosdolsky ,Making of Marx’s Capital ,Pluto Press, Vol 1 ,1977.  
]11[ D. Seyer ,Marx’s Method ,Harvester Press.  
]12[ T. Smith ,The Logic of Marx’s Capital ,SUNY Press.  
]13[ T. Carver, “Marx’s 1857 Introduction” ,Economy and Society ,9-2 ,

May 1980.  
]14[ R. Beamish ,Marx, Method and Division of Labour ,U. Illinois 

Press.  
]15[ J. Pilling J. Pilling ,Marx’s Capital: Philosophical and Political 

Economy ,Routledge & K. Paul.  
]16[ Abstraction   
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]17[ holistic  
]18[ total  
]19[ General  
]20[ W. H. Shaw ,Marx’s Theory of History ,Stanford U. Press, P.32  
]21[ Alienation  
]22[ Reification   
]23[ Empiricism   
]24[ Observation   
]25[ Proposition   
]26[ Identity   
فلسفه ،  استيس. ت . براى توضيح تفاوت منطق صورى و منطق هگل در فارسى نگاه كنيد به و]27[

  .320-342 صص) 1381چاپ هفتم، (، حميد عنايت، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي هگل
]28[ Pilling ,Marx’s Capital: Philosophical and Political Economy ,

Routledge & K. Paul, pp.26-40.  
]29[ R. Echeverria, “Critique of Marx’s 1857 Introduction” ,Economy 
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  ماركس و نقدهاي اقتصاد سياسي 
  

 امانوئل رنو 

  ) كيوان. ب( محمدتقي برومند 
ياسي هم زمان ماركس با درك كردن فعاليت تئوريك خود به عنوان نقد اقتصاد س

سئله اين فاصله م. مند با اقتصاد سياسي قرار دارددهد كه در نزديكي و فاصلهنشان مي
گفت بايد  آيا.. هاي اقتصادي استكند كه متوجه تئوريطبيعت ايرادهايي را مطرح مي
ي اقتصاد سياسي تعلق دارند يا با اقتصاد سياسي ي رشتهكه اين ايرادها هنوز به عرصه

-هاي مختلف را در بر ميي است يا بيروني؟ اين مسئله جنبه اند؟ آيا نقد درونبيگانه

شويم كه اين امر هم زمان به كار كرد خاص نقد و دكتريني نخست يادآور مي. گيرد
در آن چه كه به كار كرد خود نقد، . شوندكه از اين كار كرد نقدي نتيجه ميمربوط اند 

مربوط به ي توسط ماركس مربوط است، مسئله يعني به بررسي ارزش اقتصاد سياس
؛ آيا اين موضوع به اقتصاد سياسي يابدي آن گسترش ميديدگاهي است كه بر پايه

اي كه مربوط به دكترين موسوم به نقد اقتصاد اين مسئله بايد از مسئله. ق داردتعل
ي هرشت«هايي كه آيا اين نقد در نفس خود با مشخصه: سياسي است، متمايز شود

  .كنند، سازگارندرا تعريف مي» اسياقتصاد سي



 اقتصاد سياسي ماركسروش 

 ٢١٠

اما در واقع .  وضعيت نقد را مطرح مي كنندشناسياين دو مسئله موضوع شناخت    
ماركس .  اقتصادي مضمون تئوري ماركسي مربوط اند يها به همان اندازه به مسئلهآن

اي كردن رابطهبا معرفي كردن دكترين خود به مثابه يك نقد در واقع براي مشخص 
خيلي ويژه با آن چه كه او  ي اقتصاد سياسي واش با باز ماندهكند كه تئوريتالش مي

البته، به ) 1. (كندداند، حفظ مي سنت اقتصاد سياسي كالسيك يكي ميآن را به عنوان
هايي كه ي اقتصادي از خود پرسيد، آيا نقدپرداز انديشهتوان مانند تاريخحق مي

آيا . رسندكند، به هدف ميه اقتصاد سياسي كالسيك عنوان مي بماركس خطاب
كند، ها در آن چه كه او آن را بيان ميهاي كالسيكي تئوري ماركس با تئوريرابطه

  )2(مطابقت دارد؟ 
از . ي وضعيت نقد ماركسي اقتصاد سياسي، تفسيرها متفاوت انددانيم كه در بارهمي   

براي برخي ديگر او . كندصاد به عنوان اقتصاددان انتقاد مي، ماركس از اقتهاديد برخي
اين گوناگوني تفسيرها . كنددان يا فيلسوف نقد مين را به عنوان جامعه شناس، تاريخآ

ريزي تئوري هاي نقد در جريان طرحبنا بر خود اثرهاي ماركس، بنا بر گوناگوني مدل
ترين بيان شده در كاپيتال ممكن گرديده خواني نقد در پيوند با دكماركس و بنابر ناهم

كند و در واقع، اثر ماركس مجموعي از نقدها به اقتصاد سياسي را عنوان مي )3. (است
ي معيني اين نقدهاي اقتصاد سياسي كليت توان مشاهده كرد كه به شيوهحتا مي

لبته، ا. كنندتصاد سياسي عنوان شوند، محدود ميتوانند براي اقنقدهايي را كه مي
-ها به تكرار سادهي اقتصادي و تاريخ دگرانديشيسئله عبارت از كاهش تاريخ انديشهم

توان انديشيد ولي با اين همه، مي. د است، نيستي آن چه كه در نزد ماركس موجو
توان به نقد ها ميني را در نظر گرفته كه بر حسب آنهاي گوناگوكه ماركس ديدگاه
بنابراين . است شناسانه انتقادش از آن جانونيت شناختاك: داختاقتصاد سياسي پر

ورزي ون نقدي كه توسط ماركس در انديشههاي گوناگمشخص كردن طبيعت گونه
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اين  آيدآن چه در پي مي. ، بي فايده نيستاش در بيان آمدهشناسانه روش خاصروش
ي روش كه مسئلهكند كه زمينه براي اين واقعيت فراهم آيد هدف را دنبال مي

ي نقد اقتصاد سياسي با اقتصاد ي تاريخي رابطهناسانه وضعيت نقد مستقل از مسئلهش
 . سياسي كالسيك مطرح شود 

ي تئوري ماركس ي رابطهنقد ماركس از اقتصاد سياسي مسئلهي وضعيت  مسئله      
ه به ي اقتصاد سياسي دوره است، بنابراين، اقتصاد سياسي دوره، رشتبا چارچوب رشته

هاي نهادي مفهوم قوي اصطالح، به مفهوم گفتمان به هنجار در آمده توسط دستگاه
ن اقتصاد سياسي مانند روند روند نهادي شد. ها نيستها و آموزشها، جزوهمانند مجله

اش اگر ماركس شاهد پيش درآمدهاي )4. (است ]گذشته[شناسي پايان قرن جامعه
علمي كه شناسي پژوهش هاي اين آسيبه عنوان نشانهها را بنتواند آاست، هنوز مي

 ماركسي پس بايد از تفسير كردن نقد) 5. (نامند، در نظر گيردآن را اقتصاد عاميانه مي
نوان دانش يگانه مان از اقتصاد سياسي به عي بازنمودهاياز اقتصاد سياسي بر پايه

هاي ويژگي اي مناسب وهاي برهاني كه به دقت موضوع گفتمان هشده بنابر ضابطه
اگر در نظر گرفتن ) 6. (كند، اجتناب كردهاي پذيرفتني را مرزبندي ميتزها و روش

، اين در مفهوم بسيار وسيع وره به عنوان يك رشته ضرورت دارداقتصاد سياسي د
كند كه مستلزم ها را ايجاب ميروش ها ومرجع مشترك در مفهوم تعريف موضوع و

دهد كه اين واقعيت گواهي مي. ي شده نيستهاي نهاد با رشته تطبيق خاصيدرجه
اندك دقيق به نظر تواند كنند كه ميموضوع خود را به ترتيبي تعريف ميدانان اقتصاد
يابيم كه بسيار ارت ميل يك تعريف گنگ آگاهانه مي، در نزد جان استواز اين رو. رسد

كندكه بسيار تعريفي را پيشنهاد ميكه ريكاردو در صورتي ) 7. (رسدوسيع به نظر مي
ي دوم قرن هم چنين بسياري از اقتصاددانان نيمه) 8. (كندمحدود كننده جلوه مي

بسياري از . خرسندي داشتندهاي اقتصاد سياسي احساس نانسبت به روش] گذشته[
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صاد اي اقتهپيشرفتاند كه يقين پيدا كرده) 10(منجر . و س ) 9(كرن . اِ . ها چون ژ آن
  . اندروش اقتصادي پيش افتاده ي موضوع وسياسي از تعريف دوباره

اد سياسي بايد بياد آورد كه ، براي درك كردن وضعيت نقد ماركسي اقتصبه عالوه    
اين نقدها روي . ند از اقتصاد سياسي استهاي تي نقدي ماركس هم چنين دورهدوره

توان در نزد توضيح آن را مي. كننداسي تكيه ميهاي اقتصاد سيموضوع و روش
ها از يك سو، مبتني بر قائل نشدن وضعيت علم مشخص براي آن. نت يافتاوگوست كُ

توانند چونان هاي اقتصادي ميرد كردن اين واقعيت اند كه پديده اقتصاد سياسي و
از . م آورندهاي مستقل نگريسته شوند و موضوع خود را در يك علم مستقل فراهپديده
هاي اجتماعي را از ديدگاه توان پديدهندار مبتني بر اين باور را كه مينت پ، كُ رواين

از سوي ديگر، ) 11. (كنداه علم اجتماعي فراگير بررسي كرد، افشا ميديگري جز ديدگ
و انتزاعي فيزيك كالسيك در رد كردن كاربرد روش قياسي  ها مبتني براين نقد
نگرانه داند روش عضواين رو ، خود را مكلف مياز) 12. (هاي اقتصادي استپديده

)organiciste (انگاري انشين آن كند و بدين ترتيب تز دوگانهو تاريخي را ج) دو
هاي روح را كه توسط ديلتي، ريكر و هاي طبيعت و علمشناسانه علمشناخت) آليستي
 كرده است مانچنان كه همواره گ) 13. (كندبرانت به فرمول در آمد، عنوان ميويندل 

. هاي مشابهي را به كار بندندبايست روشهاي طبيعت ميكه اقتصاد سياسي و علم
در . يابيمماركس جوان نقدهاي مشابهي با نقدهاي كنت مياين همه، در نزد  با) 14(

- را تأييد مي"تر اقتصاد سياسيبيش"واقع، ماركس هنگامي كه ضرورت ارتقا يافتن 

هاي اقتصادي ي ماركس، پديدهبه عقيده: كندسياسي را رد ميكند، استقالل اقتصاد 
ي تاريخ توانند از ديدگاه فراگير فلسفههاي اجتماعي، به طور كلي تنها ميمانند پديده
هم چنين او از روش اقتصاد سياسي هنگامي كه انديشه قانون ) 15. (درك شوند
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كند، مورد انتقاد قرار اش نقد ميآماري ي انتزاعي و جنبهاقتصادي را با بر مال كردن
 )16. (دهدمي

نه فقط انتقاد از . كندين نوع دكترين را سرانجام ترك مي البته، ماركس ا      
-، بلكه به دفاع واقعي از رشته ميكندها را متوقف ميطبيعت روش استقالل رشته و

روش  ي موضوع وارهها در باز شرح بافتار بحث، پس درواقع، بدين ترتيب) 17. (پردازد
بينيم كه آن جا مي. يابد ضرورت مي1857ي اقتصاد سياسي، تفسير گفتگوي مقدمه

ئه كند تعريف دقيقي از موضوع مورد بررسي اقتصاد سياسي كالسيك اراكوشش مي
  .اش مطرح سازدكند و دليلي براي روش انتزاعي

 است، به درستي به نظر ط به تعريف موضوع، هدف آن در مورد آن چه كه مربو      
هاي مبهم ستگي دارد كه به مشخص كردن تعريفرسد به ارائه تعريف دقيقي بمي

 اقتصاد سياسي پردازاندر ضمن يگانگي موضوع را كه تئوري اش راه يابد ومعاصران
-ي نمودار ميهاياين كوشش تئوريك در تز )18. (، آشكار كنداندكالسيك ارايه داده

هاي توليد، توزيع، مصرف و مبادله را نشان ند وابستگي متقابل مفهومكوشگردد كه مي
هاي متفاوت فعاليت اين جنبه" كنار هم چيدن"دانان را از ماركس اقتصاد) 19. (دهند

البته، او خود را . كندشان سرزنش مي بدون در نظر گرفتن يگانگي واقعياقتصادي
 كه از درون يا -دانانمخالفان اقتصاد": دپاسخ ده" مخالفان اقتصاد"داند به مكلف مي

سست تند يگانگي ها را به خاطر گ كه آن-آورندبر مي بيرون اقتصاد سياسي سر
 )20. (ها قرار دارندها يا پايين آنكنند، باالي همان وضعيت آنارگانيك سرزنش مي

وش انتزاعي ، به دفاع از ر، البتهاركس، م مورد آن چه كه مربوط به روش است در      
روش واقعي علمي استوار بر ساده، انتزاعي، سپس بازسازي . پردازداقتصاددانان مي

ن روش با روش قياسي دهد كه ايماركس توضيح مي) 21. (مشخص بنا بر انديشه است
همين كه اين عنصرهاي ويژه كم يا ": ي اسميت و ريكاردو مطابقت داردمورد استفاده
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اند كه از هاي اقتصادي پديدار شدهبينيم كه سيستمد، ميانبيش معين و مجرد شده
اين واپسين . اند، ارزش مبادله، حتا دولت بر آمده، تقسيم كار، نيازساده، چون كار

ي هم چنين در نزد ماركس دوره) 22. (روش آشكار روشي به طور علمي دقيق است
با آن كه . يابيمرا ميها در اقتصاد سياسي بندي قانونكمال دليل پژوهش و فرمول

ها است كه او سپس در قانون) 23(ماركس جوان گوهر علم را بر تجربه استوار كرد، 
 . يابدو اقتصاد سياسي را مي )24(هاي طبيعت كانون علم

هاي مربوط به ضرورت از ديدگاه تاريخي را حفظ ، نكته1857ي  هر چند مقدمه      
 روش  تعريف كردن يك روش بديل براي كاركرديها ديگر وظيفهكند، اما آنمي

-قط به تصريح كردن ضرورت تاريخمندسازي مقولهها فآن. اقتصاد سياسي را ندارند

قتصاد سرمايه ، تا بتوانند به بيان كردن آن چه كه اهاي اقتصاد سياسي توجه دارند
رانگارانه نسبت وااگر مقدمه به برتري دادن مدل اندام. ، نايل آيندداري از ويژگي دارد

اين جانشيني ديگر چونان نزد ) 26(به مدل مكانيستي در اقتصاد سياسي گرايش دارد، 
هاي عيت موضوع رشته اختصاص داده نشده، بلكه يكي از كيفيتنت به رد كردن واقكُ

 .مرزبندي دقيق موضوع آن است

آيد كه دست ميقتصاد سياسي اين نتيجه به هاي اشرو  از اين دفاع از موضوع و      
 روي خود اقتصاد سياسي تكيه ، نههاي اقتصادي ويژهنقد ماركس فقط روي دكترين

 اگر اين موضع خود. ي كمال يك دشواري دارداين همه، موضعِ ماركسِ دوره ؛ بادارد
ه ماركس دهد، اين دفاع در مقياسي كونان مدافع اقتصاد سياسي نشان ميرا چ

رسد از حيث مضمون كند، به نظر مياي اقتصادي ميهنقدهايي را متوجه دكترين
  .ماندتصاد در پيوندند، متناقض باقي ميشان با نقد بنيادي از خود اق

شناسي اقتصاد هاي مردمفرضي كمال به افشا كردن پيش در واقع، ماركس دوره      
ضرورت كند و اش را بر مال ميريخي و آماريدهد و ديدگاه نا تاسياسي ادامه مي
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را در تأثير گذاردن هاي اجتماعي شناسانه را كه نقش نهادها و نمايندگيرويكرد جامعه
 . كندگيرد، تصريح ميآن در نظر مي

 homo ماركس تصوير آن چه را كه ديرتر آن را 1844ي  در دست نوشته      

oeconomicus) ل نفع تجوي فعابر جس فرد بنا: شناساندد، مينامي) انسان اقتصادي
روبينسون " 1857را هنگامي كه در  او مفهوم اين نقد) 27. (شودشخصي برانگيخته مي

سازد، حفظ ي جامعه را بر مال ميهاي پيشين طبيعي فرد در باره و ديگر افسانه"بازي
 )28. (كندمي

هاي اقتصادي را ندي پديدهي كمال نقدهاي مربوط به تاريخم ماركس دوره      
ح كردن اين او خصلت تاريخي اقتصاد سياسي كالسيك را با تصري. هددگسترش مي

كند و از آن ان از توليد به طور كلي صحبت كرد، افشا ميتونكته كه به دشواري مي
) 29. (هاي اقتصاد سياسي پرداختگيرد كه بايد به تاريخمندسازي مقولهنتيجه مي

دانيم چنان كه مي. دهدسبت مياش نهايبديتي كه اقتصاد سياسي به قانونافشاي ا
. داري است در نظر گرفتن خود پويايي سرمايهتوأم با كوششي است كه هدف از آن

ليل كردن ها ديد ايستاي ناتوان از تحها و ميانگين در قانون1844هاي دست نوشته
كند فهوم اين نقد را هنگامي تكرار ميكاپيتال م) 30. (كندحركت واقعي را آشكار مي

 ) 31. (كند مي"ي مدرنآشكار كردن قانون اقتصادي جامعه"ه خود را مكلف به ك

هاي اقتصادي را هاي مربوط به بعد اجتماعي پديده سر انجام اين كه ماركس نقد      
- كردن ويژگي تاريخي اقتصادسرمايهاو دقيقاً خود را وقف تحليل. دهدگسترش مي

 مقياسي كه از آن توان آن را دردهد كه ميي از آن تعريفي به دست مكند وداري مي
هاي اجتماعي توليد دخالت مزدبر را به عنوان رابطه هاي توليد وخود كردن وسيله

اقتصادي هاي اساسي عالوه براين، تاريخمندسازي مقوله. شناسي ناميددهد، جامعهمي
ارزش به عنوان ( سياسي –هاي اجتماعي ها در اصطالحي آندقيقاً به تعريف در باره
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ه از سوي ديگر، موقعي ك. يازددست مي) ، كار اضافي، ارزش اضافيكار اجتماعاً الزم
- هاي گرايشي خاص اقتصادي ميداري بنابر قانونبراي تحليل كردن پويايي سرمايه

ايط دهد كه شرشناسي در هنگامي توضيح مي، اين پويايي را از ديدگاه جامعهكوشد
و ) دستكارگاه(دهي كار در كارخانه هاي سازمانهاي شكلونيتئوري دگرگ(نهادي 

هم چنين از اين . كند مبناي اين پويايي اند، بررسي ميرا كه )32) (صنايع بزرگ
) 33(نگرند شناسي اقتصادي مي اغلب آن را چونان چيز خاص جامعهگاه است كهديد

ها مبادرت كالسيكش مربوط به مردم شناسي كه ماركس به اصالح كردن تئوري كن
عمل كردن اقتصادي آن را هاي جمعي را كه كند و در ضمن تئوري نمايندگيمي

 )34. (كندكنند، پيشنهاد ميهدايت مي

-هاي اجتماعي چون مردمي علم اين نقدهاي گوناگون پس از ماركس بر پايه      

آيا اين واقعيت . داناقتصاد سياسي پرداختهشناسي به شناسي اجتماعي، تاريخ و جامعه
دهد كه عمل نقد انجام يافته  ماركس وجود داشته اند، نشان نميكه اين نقدها در نزد

گاهي كه، براي او يا ماركس از اقتصاد سياسي از ديدخارج از اقتصاد سياسي است؟ آ
كند؟ ماركس از پيش ي اجتماعي است، انتقاد نميهاي آيندهخارج از علم بيروني،

فلسفه ، به عنوان بردآن را كه دست كم هنوز اين ديدگاه را به كار ميمي امكان عل
ي تاريخ ك مردم شناسي فلسفي، از يك فلسفه، نقد او از يتعريف كرده است، بنابر اين

  .گيردي اجتماعي مايه مييا از يك فلسفه
- ميهاي متفاوت پيدا اجتماعي شكلهايي علم نقدها از اقتصاد سياسي بر پايه      

كنند، هاي اقتصاد سياسي بسنده ميفرضباورانه، به نفي پيشها فقط شكبرخي. كنند
 به راه را سايرين، برعكس،. ها سازندكوشند دكترين بديلي را جانشين آنبي آن كه ب

كنند كه جانشين كردن يا حذف كردن خود اقتصاد روي يك دكترين جانشين باز مي
را براي كامل كردن آن پيشنهاد عتبار اقتصاد سياسي ي يا محدود كردن قلمرو اسسيا
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ست كه هاي واقعيت اقتصادي اضمن براي آن چه كه مربوط به جنبهكنند تا در مي
- اي از نقد شكتوان نمونهمي. جانشين آن گردد شود،موفق به تحليل كردن آن نمي

يافت كه در آن  "بررسي پيرامون هديه"موس در . ي م باور را در روش مورد استفاده
ي اقتصاد هاي مردم شناسانهفرضطور اساسي عبارت از نقد كردن پيشمسئله به 

سازي عي است، بي آن كه كوششي براي بازسياسي از ديدگاه مردم شناسي اجتما
البته، اين برعكس جانشيني يا حذف ) 35. (اقتصاد سياسي از اين ديدگاه به عمل آيد

دوركهايم و سيميان از ديدگاه ) 36( ديدگاه علم تاريخ، نت ازاقتصاد سياسي است كه كُ
ه عبارت در يك مورد، مانند مورد ديگر مسئل) 37. (اندريزي كردهجامعه شناسي طرح

ي يك علم فراگير رده رشتههاي اقتصادي در وضعيت خُاز فروكاستن بررسي پديده
قتصادي وبر، شومپتر هاي اا از روش جامعه شناسياين روشي است كه بايد آن ر. است

كردن بررسي دقيقاً تر كامل در آن هدف بيش رسدو پارتو متمايز كرد كه به نظر مي
 ) 38. (هاي اقتصادي استاقتصادي پديده

هاي  را به عنوان پيش ترسيم اين گونهاند تئوري ماركسها واقعاً توانسته آن      
ك نقد ناب يا به عنوان يك به عنوان ياند آن را و نيز توانستهمختلف نقد ترسيم كنند 

ها از ديدگاه اقتصاد سياسي است  كاركردش فقط آشكار كردن نارساييباور كهنقد شك
اند آن را به عنوان يك نقد جانشين تفسير ها توانستههم چنين آن) 39. (تفسير كنند

صاد سياسي ر اقتكنند؛ اعم از اين كه به طور اساسي استوار بر محدوديت قلمرو اعتبا
، يا استوار بر )40(اش باشد هايداري بنابر تاريخمندي مقولهكالسيك در سرمايه

يا در تئوري اجتماعي ) 41(كوشش به منظور گنجاندن اقتصاد سياسي در علم تاريخ 
 .)42(باشد 

رسد كه نقد ماركسي اقتصاد سياسي از سرشتي اين همه، به نظر مي  البته، با      
-اش را به عنوان يك نقد تئورين اين واقعيت است كه ماركس اقدامواه آگ. ديگر است
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ماركس بيش از . خود اقتصاد سياسي معرفي كرده استهاي ويژه و نه به عنوان نقد 
گسست با اقتصاد سياسي خواستار مداومت آن چه كه اقتصاد سياسي در ديدگاه وي 

شناسد، اقتصاد سياسي كالسيك مينوان سنت از علم دارد، از اين قرار آن چه كه به ع
او درپي گفتار كاپيتال مدعي ياري كردن به پيشرفت اقتصاد سياسي . شده است

ي است؛ و اين هدف را در خود برنامهكالسيك كه ممكن است برقرار بماند، شده 
كند، بايد از ؛ زيرا بخش نظري كه به پيشرفت دانش كمك ميكاپيتال ثبت كرده است

 پي "ي اضافه ارزشها در بارهتئوري" كه بعد زير عنوان -وي كندبخش نقدي پير
ونه اين دكترين به حل كردن دهد كه چگ و به طور معقوالنه نشان مي-ه شدنهاد

ي اقتصاد سياسي كالسيك مطرح آيدكه پيش از اين در عرصههايي نايل ميمسئله
ي اقتصاد سياسي ي رشتهعرصه او كامالً در اين اعتقاد كه بنابر آن اثر) 43. (شده است
دهد، آن چه كه از آوردكه توضيح مي، ماركس آن را هنگامي در بيان ميقرار دارد
ي خصلت دوگانه(يتال وجود دارد، استوار بر تمايزهاي خاص اقتصادي ها در كاپبرترين

ي اقتصاد سياسي قرار نهماركس كه اثرش در په. است) 44) (كار، تحليل اضافه ارزش
اش را او هم چنين، تئوري .ريزي كندهاي آن را پيروش رد، كوشيده است، موضوع ودا

ته، ممكن است او در اين راستا الب. هاي اقتصادي آن دوره تدوين كرده است در مفهوم
  )45. (كندهاي اقتصادي مبادرت مياش به توضيح نقد مقولهانديشيد كه دكترينمي

ها، نيمه بي خردي") (46(هاي ست حل كردن مسئلهي اين خوادرست بر پايه      
مفهوم  اقتصاد سياسي است كه بايد )47(ي )"هاي حل نشدهها و تضادحقيقت

هاي اجتماعي عليه اقتصاد سياسي متمايل گرديد، تفسير نقدهايي كه بعد توسط علم
 . شود

هاي فرضشچون پي(ي ذكر شده هاي تازه متقاعد شد كه موضوع ماركس كامالً      
ها را هاي اجتماعي و نهاد انگاري و نا تاريخمندي كه رابطهمردم شناسي نابسنده، ثابت
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ها برخورد اقتصاد سياسي با آنهايي هستند كه مسئول دشواري) كندنارسا تحميل مي
ا آن گونه كه با ها ر است كه ماركس همواره اين دشواريالبته، امر قطعي اين. كندمي

 درك ي آغازههاي سادهتر به عنوان مسئلهيابد، بيشعين تئوريك ربط ميهاي ممسئله
-هايي براي حل كردن بيشهاي تئوريك به عنوان مسئلهكرده و پيوسته به اين مسئله

درست . ي نارسا از ديدگاه اقتصاد سياسي نگريسته استهاي سادهي نشانهتر به منزله
ي ، مسئله)48(ي كار  طبيعت دوگانهيمسئله(ي تئوريك ن مسئلهبراي حل معي

) 50( اضافه ارزش، –ي سازگاري ارزش مسئله) 49(هاي ارزش  شكل–ي ارزش رابطه
اش را، است كه ماركس نقد اقتصاد سياسي) 51...) (توليد وسيعهاي مربوط به بازمسئله

-  به معني خاص است، تنظيم ميبه همين دليل در آن چه كه مربوط به كاركرد نقد

هاي پرهيز شده يا حل نشده در اقتصاد ون نقد در اين صورت، تئوري مسئله چ-كند
تريني است كه از آن نتيجه مي شود،  در آن چه كه مربوط به دك–سياسي كالسيك 

آورد كه هايي به دست مياش را از مسئله زيرا اين دكترين حقيقت-دهدمعني مي
هاي خاص اش را با مسئلهكترينماركس د. ها شده است كردن آنموفق به حل

 ها را با استفاده از منابع اقتصاد سياسي وصادي تنظيم كرده و كوشيده است آناقت
 ) 52. (هاي اقتصاد سياسي حل كندي مقولهتنظيم دوباره

اد ي اقتصين است كه اين دكترين مستلزم دگرگوني بنيادي انديشه حقيقت ا      
البته، اين . هاي اجتماعي سياسي و ديناميك استهسياسي بنابر تحليل كردن جنب

و كنند هاي خاص اقتصادي دخالت ميها براي مسئلهحلها براي فراهم كردن راهجنبه
مانند كه هدف و واقعيت يافتن آن به اقتصاد تابع تحقق بخشيدن طرحي باقي مي

قتصاد سياسي ي بازسازي ا مدت زماني در بارههر چند ماركس تا. سياسي مربوط است
 بعد از آن چشم پوشيده هاي اجتماعي انديشيد، اماي اصول علم تاريخ و رابطهبر پايه
بايست اصول علم تاريخ و جامعه را بنابر ها كه ميكاپيتال نه بنابر فصلي از كليت. است
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 بنابر اصول خود ويژه بيان كند، بلكه بنابر تئوري ارزش، يعني )53 (1857هاي بينيپيش
ايم، بسياري از مان طور كه پيش از اين نشان دادهه. ريزي شده استتصادي پياق

ماركس به طور فلسفي در . اندسياسي پيدا كرده–هاي ماركس شكل اجتماعي مفهوم
ي اجتماعي دهد كه كدام فلسفهو در ضمن توضيح مي انديشدي اين دگرگوني ميباره

بته، او از اقتصاد سياسي بر ال) 54. ( شدهو كدام تئوري تاريخ اين چنين دخالت داده
 ) 55. (كندتماعي و اين تئوري تاريخ نقد نميي اجي اين فلسفهپايه

. هاي اقتصادي را تحليل كنديد يكپارچگي شرايط اجتماعي پديده ماركس كوش      
 را "داريوند كلي توليد سرمايهر":  است كه بايد سومين كتاب كاپيتالدر اين مفهوم

ي مورد نظر در مجموع شرايط توسعه"، ي پروسه، در اين مفهومواژه ، زيرارك كردد
ي بعد پردازي در بارهاما اين واقعيت كه او به نظريه )56 ("كنداش را بيان ميواقعي

صادش كند، براي تقليل دادن اقتهاي اقتصادي مبادرت مي سياسي پديده–اجتماعي 
جامعه "ي ه يك بخش ساده يا يك كاربرد سادهب، به يك جامعه شناسي اقتصادي

در اين باره، مقايسه دكترين ماركسي با جامعه شناسي .  كافي نيست"شناسي ماركسي
ت  دست يازيدن به ساخ"شناسي اقتصاديجامعه"هدف) 57. (اقتصادي گوياست

ري اگر تئو اماّ. ي تئوري كنش و تئوري نهاد ها استاجتماعي موضوع اقتصادي بر پايه
را كه در بخش ) هاي بزرگو صنعت) مانوفاكتور(كارخانه ( نهادي تقسيم كار هايشكل

، خواهيم ديد كه اين تئوري فقط براي درك كردن  در نظر گيريمlچهارم كتاب 
گرايشي كه بنابر مفهوم اضافه (شرايط اجتماعي شتابانيدن پويايي خاص اقتصادي 

ان جود اين گرايش در نفس خود به عنوو. كنددخالت مي) ارزش نسبي مشخص شده 
به عنوان يك ابزار در اين تئوري فقط . نمايديكي از شرايط برپايي اين نهادها رخ مي

تصادي به ي اقبراي تحليل كردن موضوع خود ويژه هاي ديگر توسعه يافته وميان ابزار
روند اقتصادي اجتماعي ها فقط به عنوان شرايط كه نهادبينيم كار رفته است؛ و نيز مي
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در مورد تئوري . نمايندي آن رخ ميند، بلكه هم چنين به عنوان نتيجهشوپديدار نمي
، مستقل از اقتصاد تئوري ديگر استوار بر تئوري نمودهاي جمعي بيرونيكنش، اين 

تئوري آگاهي خيالي ارزش كه در فصل مربوط به فتيشيسم در كتاب . سياسي نيست
lllاز اين رو، مي. ده، استوار بر نمودهاي خاص اقتصادي است كاپيتال شرح داده ش-

هاي اقتصادي در مقياسي توان آن را به عنوان جنبهكوشد اين نمودهاي روند را كه مي
شوند، اش ناشي ميهاي پديداريتالف واقعي موجود بين ارزش و شكلكه از اخ

نمودهاي اجتماعي آن جا نيز نمودهاي جمعي هم زمان چونان .  سازدنگريست، مشتق
رسد كه البته، به نظر مي. نمايدشان رخ ميروندهاي اقتصادي و به عنوان نتيجه

داري و واقعيت اقتصادي آن بنا بر منطق ي شرايط اجتماعي سرمايهماركس به رابطه
ي "جامعه شناسانه"ي تعريف او در باره. هگلي موقعيت پيش فرض انديشيده بود

هاي اجتماعي از يك اين شرايط مادي و اين رابطه": كنديق ميداري آن را تصدسرمايه
توليد ي دارانههاي روند سرمايهها و آفرينش شرايط مقدم، از سوي ديگر، نتيجهسو،

 ) 58. ("كندها را توليد و بازتوليد ميهستند؛ اين روند است كه آن

الح اقتصاد سياسي  البته، نقد ماركسي اقتصاد سياسي بايد به عنوان اص         
ي به يك هاي تئوريك درونيعني به عنوان روندي كه از مسئلهكالسيك درك شود؛ 

اين نقد اصالح ) 59. (شودي اصول اين تئوري منتهي ميتئوري براي تنظيم دوباره
تصاد سياسي كالسيك هنوز اقتصاد سياسي كالسيك، نه گسست شناخت شناسانه با اق

نه بيش از ) 60( ساده يك پاراديگم براي پاراديگم ديگر ، نه يك جانشينيپيش علمي
                     . كنداسي به عنوان رشته را پيشنهاد مييك اعالم عمومي اقتصاد سي

 پاريس pufاز انتشارات . از مجموعه هژموني آمريكا :  منبع1389تير ماه : برگردان
2000  

  .اين مقاله از سايت نگرش برگرفته شده است
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 ها پي نوشت         

 ص puf در باره ي رويارويي اقتصاد كالسيك و اقتصاد عاميانه، بنگريد به كاپيتال -1         
  .١٩۶، 208 -207- ١٩٧ (ES (3 ج III و كتاب 93

باز   ، اضافه توليد وj . catelierهاي مختلف در هاي مخالف با اين مسئله پاسخ-2         
  1983مردم شناسي، .  ، كار، ارزش و قيمتG .faccarello و ١٩٧۶،  Masperoتوليد، 

هاي ممكن تالش نمي  براي تحليل كردن يكپارچگي تفسير به يقين ما اين جا-3         
 .كنيم

         4- j. j. gislain  ،p . steiner ، 1920 -1890 ،جامعه شناسي اقتصادي ، puf  ،
  . 12 -14 ، صص ١٩٩۵

 اقتصاد سياسي هايها و نخستين جريانهر چند ماركس شاهد نخستين رساله -5         
ها ها و به خاطر فقدان دقت آنطور جدي به خاطر التقاط گرايي آنها به است، در باره ي آن

ترين بيان خود را كامل«ي او اقتصاد عاميانه به عقيده. كندهاي اساسي داوري ميدر مسئله
ها در تئوري. (»كند التقاط گرايي بدون اصول پيدا ميميزي فاضالنه،در شكل تأليف در هم آ

 . ) 590ي اضافه ارزش ، انتشارات سوسيال، ص باره

 . 1971نظم گفتگو، گاليمار، .  فو كو-6       

  .ي اجتماعيي فلسفه اصول اقتصاد سياسي با برخي كاربردشان برا-7       
معين كردن قانون هايي كه «: پيش گفتار) : 1817(يات  اصول اقتصاد سياسي و مال-8       

  . »ي اساسي در اقتصاد سياسيرا تنظيم مي كنند، اين است مسئلهاين توزيع 
  ). 1857(روش اقتصاد سياسي   خصلت و-9       
  . ي روش جامعه شناسي و به ويژه اقتصاد سياسي  پژوهش در باره-10       

 g، در علم اجتماعي، )1839(فلسفه ي اجتماعي  :40ي اثباتي ج هاي فلسفه جريان-11       

. f ، 1995 61-71 ، صص .   
   .117 -118 همان جا، صص -12       
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ي سير اقتصاد سياسي بنابر روش خالصه(روشه . نت، در پي ژ  كمي پس از كُ-13       
ا بنابر تحليل يك ر، نمايندگان دبستان تاريخي آلمان اقتصاد سياسي كالس)1843تاريخي 

شناسي را جانشين آن كنند، اقتصاد سياسي اما به جاي اين كه جامعه. اندهاي مشابه رد كرده
 )٢ . n . 9. در همان كتاب، ص(اشتاينر . ژيسلن و پ . ژ . ژ . تاريخي را جانشين آن كردند 

  . اخته شدبستان تاريخي آلمان بد شننت توسط درسد كُاند كه به نظر مييادآور شده
، صص ١٩٩۴،  pufاشنيد ، مفهوم طبيعت در نزد ماركس، .  در اين باره بنگريد به آ -14       

74- 72 .  
  .56 -57، صص، 20، ج ) pléiade( آثار -15       
 ميانگين يي ايده را در باره، همان برهان آوري37 ، ص 16 -17 همان جا، صص -16       
  .) 35ص (يابيم مي
هاي دبستان تاريخي  درست اين مفهوم نقدها است كه ماركس به يكي از الهام-17       

  . )1418 -1451صص  . 3آثار، ج (ليست . ف . كندآلمان توجه مي
است كه در اين امر توفيق ) say(هاي ميل يا ريكاردو، اين تعريف سي بهتر از تعريف-18      
سياسي چيست؟ اين اقتصاد به ما اقتصاد «: كنديريزي مباني آن مبادرت مبد و به پييامي
 و«:ماركس مي افزايد»اندر جامعه توليد، توزيع و مصرف شدهها دآموزد كه چگونه ثروتمي

ها ، ژ، ف، درسير اقتصاد سياسي و ديگر بررسيمباني اقتصاد سياسي، . (»اندمبادله شده
  .)313 ، ص 1996

  .241-254 ، صص I آثار ، -19    
  .242ص ..  همان جا-20    
در : ها نيستزاع نا تاريخي است ، بدون دشواري اين دفاع از انتزاع كه همراه با نقد انت-21    

   ..41 -54 صص ١٩8٠، pufدنيس، اقتصاد ماركس، تاريخ يك ناكامي . ه : اين باره بنگريد به 
ريكاردو بيش از دهد كه اين روش توسط كس توضيح ميمار . 255 همان جا، ص -22    

طور كامل به كار برده نشد اسميت به كار گرفته شده، هر چند كه اين روش در نزد او نيز به 
ب، دو. بنگريد به اين گفتگوي م ). 183 -189. ، صص2ي اضافه ارزش ، ج ، ها در بارهتئوري(

 تصريح  ،I. برخي بررسي در سنت اقتصادي ، فصل. داري اقتصاد سياسي و سرمايه سرمايه
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اقتصاد سياسي خوب ) اغلب بيان شده(كند كه تئوري انتزاع بايد به عنوان دفاع از انتزاع مي
  . درك شود

  .»ي هر چيز باشدمحسوس بايد پايه«: 87 ، ص I I آثار، -23      
هاي طبيعت ي علمشناسانهمعني شناخت «ساند كوهلر.ژ .ه :  در اين باره بنگريدبه -24      

    .160 -177، صص، 1991 ، 9در آكتوئل ماركس شماره ي » ماركسدر آثار 
   . 1976دو مسنيل، مفهوم قانون در كاپيتال، ماسپرو، . م :  در اين باره بنگريد به -25    
انگلس، فلسفه و . ف .  در باره ي اين موضوع بنگريد به ، س، اِ ، ليدمن، بازي برعكس-26    

  .49 -58 صص 1986اه، فرانكفورت  نشر دانشگ19گرايش علمي قرن 
   .103 ، ص 2.  آثار، ج -27    
   87 -88، صص ) puf( ؛ كاپيتال 281 ص 2. ، ج 235 -237 ، صص I.  آثار ، ج -28    
   .237 -241 همان جا ، صص -29    
  . 16 -17 صص 2.  آثار ، ج -30    
قتصاد سياسي كالسيك و مسئله گروسمن ، ماركس ، ا. ه :  در اين باره بنگريد به -31    

   . 4، فصل 1975ديناميك، عرصه ي آزاد 
  . 4 ، بخش Iكتاب .  كاپيتال -32    
  . و بعد167. اشتاينر ، همان كتاب ، صص . ژيسلن ، پ. ژ .  ژ -33    
كند و دو جنبه ي مهم را اجتماعي شكل تئوري تصوري پيدا ميهاي  اين تئوري نمود-34   

د ارزش را براي بيان كردن هاي نموكه چگونگي) فتيشيسم(وري بتوارگي تئ: در بر مي گيرد
دهد اي را توضيح ميو تئوري ) 2 و 1كاپيتال فصل (دلهاي روند مباهاي فعاليت پايهچگونگي

ها در آگاهي به شكل وارونه كه با پراتيك عامل هاي واقعي ارزش و درآمدكه بنابر آن رابطه
   ) 50 و 48 فصل IIIكاپيتال كتاب ( گردد ت مطابقت دارد ، نمودار مير رقابهاي اقتصادي د

كارسنتي، انسان كلي، جامعه شناسي، مردم . هاي ب باره بنگريد به تحليل  در اين-35    
   .379 -402، صص ١٩٩٧،  pufشناسي و فلسفه در نزد مارسل موس، 

  . يابيمخي آلمان ميوش را در دبستان تاريهمان ر. 66 همان كتاب، ص -36    
هاي يك تئوري ،در جنبه) 1903(»  و علم اجتماعيجامعه شناسي« دوركهايم، فوكونه -37    
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د به متن هاي فراهم ؛ از سيميان، بنگري144 -150، اين جا، صص 121 -159اجتماعي صص 
  . » هاي اجتماعيهاي تاريخي و علمروش«آمده در 

اين هم  . 58 -67اشتاينر همان كتاب ، صص . ژيسلن، پ . ژ.  در اين باره بنگريد به ژ-38    
  .هاي تاريخي اقتصادي است چنين، موضوع اغلب اثر

تواند استوار بر نسبي بودن درستي اقتصاد سياسي كالسيك  اين موضع شك باور مي-39    
ان سازند ، نشها را ممكن ميريخي كه آنباشد و در ضمن رابطه هاي اجتماعي وشرايط تا

تواند از ماركس به خاطر درك كردن نقدش به  در اين مفهوم است كه هابرماس مي.دهد
عالوه بر اين يادآور . خرده بگيرد  ) 76-97 صص 1976شناخت و توجه ، گاليمار ( عنوان علم 

د اقتصاد هاي اقتصادي ، نقهاي اجتماعي پديدهويم كه با آشكار كردن وجود رابطهمي ش
با كاپيتال چه بايد «: ژاك بيده ( دهد هاي اقتصادي را نشان ميسي پديدهسياسي بعد سيا

، اين تفسير كه بنابر آن اقتصاد سياسي به طور اساسي استوار بر ) 40 -70صص1985» كرد؟
داري آن است، از آن جاست؛ به عنوان مثال  كردن سياست و توجيه كردن سرمايهبيان

   .5 -6، صص 1993قدمه بر اقتصاد ماركس، ال دِ كو ورت ، پ ، ساالما ت، هه هاك ، م: بنگريد
كليد ديالكتيك «در مثل در . دال ولپ .  بنگريد به تفسير بسط داه شده توسط ژ -40    

   .2756. ،صص١٩٧۶،  puf، در نقد ايدئولوژي معاصر » تاريخي 
 : Iم ، فصل بخش دو.  چنين است مفهوم تفسير انگلس ، بنگريد به آنتي دورينگ -41    
اين .  و بعد31 ، مقدمه ، صص Iج،  . IIIكاپيتال ، كتاب » موضوع و روش اقتصاد سياسي«

ي ديالك اش در بارههايدر مثل بنگريد به پژوهش. يابيم زلني مي. تفسير را نيز در نزد ژ 
با بيده ، . براي نقد اين تفسير بنگريد به ژ . 41 -63، صص 1975تيك، دانشگاه كارلوا، 

  . 201 -203كاپيتال چه بايد كرد؟ ، صص 
 چنين است تفسيري كه شومپتر هنگامي كه اقتصاد ماركس را به عنوان استفاده از -42   

اقتصاددانان « بنگريد به . جامعه شناسي اش در نظر مي گيرد، به سمت آن رو مي آورد
تئوري . نهاد گرايي«: ه هم چنين بنگريد به ژاك بيد . 23 -24از ماركس تا كينز صص » بزرگ

 صص 17، در آكتوئل ماركس، شماره ي » ي شان با پروبلماتيك ماركسيدر رابطه. قراردادها 
   . ١٩٩٠،  puf و تئوري مدرنيته، 136 -115
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هاي شارهتوانم از امن به طور طبيعي نمي«: 1858وريه  ف22 ماركس به السال، -43    
ون  مثل در جدل با ريكاردو، در مقياسي كه خودش ، چانتقادي به ديگر اقتصاد دانان، در

  . »هاي فاحش از ديدگاه دقيقاً اقتصادي است، دست بردارمبورژواها ناچار به ارتكاب خطا
  . 1867 اوت 24.  ماركس به انگلس -44     
كار كه نخست مسئله عبارت از آن است ، نقد « : 1858 فوريه 22 ماركس به السال،-45     

هاي اقتصادي يا اگر بپسنديد، سيستم اقتصاد بورژوايي است كه به شكل نقد توضيح مقوله 
داده شده ، در باره ي رابطه هاي علم و نقد در كاپيتال بنگريد به ماركسِ ما و ايده ي نقد در 

puf  ،١٩٩۵ 81 -125 صص.   
   .20 -22ا صص .  ، جII بنگريد به معرفي انگلس، كاپيتال، كتاب -46    
  .208 ص 3 ،ج، lll كاپيتال،كتاب -47    
ام كه به شيوه ي نقد روي اين من نخستين كس بوده «47، ص، ) puf( كاپيتال -48    

  . » ام  كار محتوي در كاال انگشت گذاشتهطبيعت مشتق
آن چه كه از معماي ...][آن چه كه اقتصاد بورژوايي حتا نكوشيده « : 54 همان جا ص -49    

 است كه] نكته[هرگز مطرح نكرده اين فقط مسئله ي سادهِ دانستن اين «؛ » آيدپول بر مي
در باره  اينك چرا در نزد اقتصادداناني كه كامالً«؛ » [...] شود كار در ارزش رونما مي[...] چرا 

 بسيار رنگارنگ و بسيار [...]هاي پول را نابر زمان كار موافقت دارند،نمودي كميت ارزش ب
  .» يابيممتضاد مي

تغيير شكل آن به پروانه ضرورتاً بايد هم زمان در سپهر گردش  «187 همان جا ص -50 
  .»توليد شود و به اين دليل ناگزير آن جا رونما نشود؛ چنين است شرايط مسئله 

 ماركس يك توضيح كامل را به دشواري هايي اختصاص داد كه اقتصاد دانان در اين باره -51 
هاي صنعتي و در هاي سرمايهگردش«) : 659 -662همان جا صص (د  كننبا آن برخورد مي

آميزند، در يك جا بجايي عمومي ناپديد مي  شخصي افزايش مي يابند، در هم ميهايآمد
هاي بسيار بغرنج براي حل كردن زمينه را بر مي آشوبد و به تحليل مسئلهكه نگاه [...] شوند 

   ) . 662. ص(» مي دهد
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ر رابطه ي آن با كالسيك ها و اقتصاد سياسي به عنوان يك رابطه ي ديالك تيكي  اگ-52    
نشان داده شده ، دقيقاً براي اين است كه مفهوم ديالك تيك براي او مدل عقالنيتي را فراهم 

براي اين است كه اين توضيح نقد به شرح و بسط نقد . آورد كه در مثل به نقد دست يازد
ت روش انتزاعي سازگار باروش اقتصاد سياسي كالسيك مبادرت مي مقوله ها در باب كيفي

بازگشت به ديالك تيك بايد از ديدگاه اين انديشه ورزي فرا علمي در باره ي وضعيت . كند
نقد اقتصاد سياسي فهميده شود، نه به عنوان اعترافي كه بنابر آن از ديدگاه بيروني به 

ها را حل است كه ماركس مي كوشد اين مسئله  ديد گاه منطق ديالك تيك-اقتصاد سياسي
در واقع، ) . اين چيزي است كه ماركس كوشيد در پي گفتار كاپيتال آن را بيان كند( كند 

 دنيس در .در اين باره بنگريد به ه. ماركس در گير اين اقدام شد، اما به تدريج آن را ترك كرد
  .119 -170صص همان كتاب و ژاك بيده ، با كاپيتال چه بايد كرد؟ 

   . 263 ، ص l آثار -53    
ل فتيشيسم و فصل مانند فص. ها مربوط استهايي كه مسئله به اين مسئله فصل در-54    

   ) .190 -193 صص pufكاپيتال، (مايه تبديل پول به سر
) 106 -108، صص 1971 عرصه ي آزاد، كارل ماركس،(كرش .  پيروي كردن از ك -55    

د ماركسي اقتصاد سياسي را به عنوان اعالم ترك مسئله هاي فلسفه ي هنگامي كه نق
كند، دشوار به نظر شناسا در نزد ريكاردو ، تفسير ميپيش از اين » علم صوري«اجتماعي و 

  . رسد مي
  .200 ص puf كاپيتال -56    
 -17صص . ب همان كتا. اشتاينر را شرح داديم . ژيسلن و پ.  ما اين جا اظهار نظر ژرژ -57   
16 .  
  .197 ، ص 3 ، ج lll كاپيتال، كتاب -58   
تأثير . و اصالح اساسي گسست «ي اصالح اساسي، بنگريد به اتين باليبار  در باره-59  

 ، ص ١٩٩۴ Aubeانتشارات » هاي حقيقتها و ناممكان«در » ها در ايد ئولوژيحقيقت علم
،  puf، » هافرهنگ تاريخ و فلسفه ي علم«، كورلو. در د » گسست«ي ما  ، مقاله99 -163

١٩٩٩   
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 459 ص ١٩8۵،  pufروش شناسي اقتصادي ، ( مينگوآ، سان لمون و ولفرل اشپرگر -60    
sq ( كنند مي،و غيره از اين نوع تفسير دفاع.  
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   و روش ماركسمنطق سرمايه
  جان ريز

  معصوم بيگي. ا
جلوه دادن ماهيت ود دارد كه هم به انكار يا كم اهميت سنت درازآهنگي وج

ويژه سرمايه، و هم به انكار ه پختگي ماركس، بيهاي اقتصادي دورهديالكتيكي نوشته
هورترين مششايد . ها برخاسته استن نفوذ و تاثير هگل در اين نوشتهيا كوچك شمرد

بر اين نكته تاكيد مي   كه 1ي آلتوسري پس از جنگ اين گرايش فكري لوينماينده
نياد گرفته ورزيد كه آثار اقتصادي اواخر كار ماركس بر طبق يك روش علمي دقيق ب

در ايام اخير ] 1. [ها و عاليق فلسفي آثار اوليه او مغايرت دارنداند كه كامال با دغدغه
 يا تاثير هگل را انكار كرده است يا در پي آن برآمده 2نيز مكتب ماركسيسم تحليلي

  . ست كه آثار شوم نفوذ تفكر هگل را بر ماركسيسم به اثبات رساندا
 ها اين است كه احكام خود ماركس را درباره روشي كه درترين مشكل اين بحثبديهي

كند كه بازخواني منطق هگل به او ياري رسانده سرمايه به كار گرفته است نقض مي
در واقع .  براندازد"جود داشته استاي را كه تاكنون در مورد سود وكل آموزه"است تا 

                                                 
1 Louis Althusser)90-1918(فيلسوفِ سياسي ماركسيستِ فرانسوي  

2 Analytical marxism 
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هنگامي كه بار اقتصاد سياسي را از شانه وانهادم بايد يك "شفارد كه بر اين نكته پا مي
قوانين راستين ديالكتيك هم اكنون در هگل حاضر است، گو كه .  بنويسم"ديالكتيك"

ركس در ما] 2[".ت پرده بر گرفتن از اين شكل استبه شكلي رازآميز، آنچه الزم اس
. " ديالكتيك استيسرچشمه همه... تضاد هگلي"كند كه جريان سرمايه استدالل مي

 سرمايه، ماركس به صراحات اين روش ديالكتيكي را "ديباچه بر چاپ دوم"و در ] 3[
كند  دقيقا با همان اصطالحاتي وصف مياش را با هگلدهد و رابطهمورد بحث قرار مي

ياليست گويد كه گرچه او ماترماركس مي. بردود به كار ميي خهاي اوليهكه در نوشته
مقلدان بي مايه عبوس و پر "و هگل ايدئاليست است، هنگامي كه هگل را مورد هجوم 

 مي بيند خود را "نخوت كه اكنون در محافل اهل فرهنگ آلمان زياد حرف مي زنند
سته و گريخته در فصل  و حتي، جكند،شاگرد آن متفكر قدرتمند معرفي مي... آشكارا"

  ]4 ["زندالس مي] هگل[ ي او  بيان ويژهيمربوط به نظريه ارزش با شيوه
شود كه ماركس جالب آن كه اين نقل قول اخير گاه به عنوان گواه اين نكته ذكر مي

فا با اصطالحات و سبك ين خود به هگل جدي نبود، اين كه او فقط يا صردرباره دِ
اين كه . كرداي از ديالكتيك او نمياقعيت امر چندان استفادهد و در وزهگل الس مي

معناي . اين تفسير دروغين و بي اعتبار است بايد از اين عبارت به تنهايي روشن باشد
 چندان مشتاق بود كه خود را با هگل يكسان سمطلب به روشني اين است كه مارك

آن " يها به شيوهصطالحرود كه از همان اجا پيش مي تا آن"حتي"بيانگارد كه 
در هر . ها استفاده كند از آن اصطالح"فقط"گيرد نه اين كه  بهره مي"متفكر قدرتمند

  . كندحال بازمانده همان پاره گفتار نكته را كامال روشن مي
اي كه ديالكتيك در دستان هگل بدان دچار است به هيچ رو او را از آن باز يزرازور
اي را به شيوه] ديالكتيك[ي باشد كه اشكال كلي حركت آن كسدارد كه نخستين نمي
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مي بايست آن را . ايستدديالكتيك با هگل بر سر خود مي. دجامع و آگاهانه عرضه كن
  ]5. [ عقلي درون پوسته رازآميز را كشف كرديوارونه كرد تا هسته

ود را از هاي خترين تعريفآيد ماركس يكي از فشردهاره گفتاري كه در پي ميدر پ
  : ديالكتيك به دست مي دهد

رسد ديالكتيك در شكل رازورانه خود در آلمان رسم روز شده است زيرا كه به نظر مي
اش ديالكتيك در شكل عقالني. كنددارد شكوفان و تجليل و تبجيل ميچه را وجود آن

م و ايي و نفرت است زيرا كه در فهوساش مايه رگويان متعصبزي و سخننزد بورژوا
آن، و فروپاشي ناگزيرش چه وجود دارد شناخت هم زمان نفي اش از آنبتدريافت مث
اي را چنان ي تكامل يافته، زيرا كه ديالكتيك هر شكل از لحاظ تاريخگنجاندرا نيز مي

اپايدار و گذاري آن را بيند كه در حالتي سيال و در حركت است و بنابراين جنبه نمي
 خود گذارد با هر چيزي تحت تاثير قرار گيرد و جوهرِز زيرا كه نمييابد، و بانيز در مي

  ]6. [انتقادي و انقالبي است
 با "ديباچه بر چاپ نخست"در واقع . وضوح اشاراتي تصادفي نيستها بهاين گفته

اي وارهه نه بلوري صلب و سخت بلكه اندامامعج": يادداشتي مشابه پايان گرفته است
او دقيقا ] 7 [".است، و دائما در فرايند تغيير و دگرگوني درگير استقادر به دگرگوني 

همين فرايند ديالكتيكي تغيير و دگرگوني بود كه سرمايه در پي توضيح جز به جز آن 
لي ديالكتيك هاي اصجز اين نيست كه اين تحليل اصطالحو ناگزير . برآمد

 و ابطال بر ترين رديهعيهمين واقعيت است كه قط. كندماترياليستي را منعكس مي
خواهند يا ساختار ديالكتيكي سرمايه را به حداقل بكاهند يا نظر كساني است كه مي

  .انكارش كنند
داري در فرايند تغيير و كند كه جامعه سرمايههم اكنون ديديم كه ماركس اشاره مي

اين نخستين واقعيتي است كه به يك تحليل ديالكتيكي . ني مداوم استدگرگو
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ليد به چشم صنعت مدرن هرگز به شكل موجود روند تو: مشخص و ملموس نياز دارد
حال آن كه . انقالبي است فني آن يبنابراين شالوده. نگردشكلي قطعي و مسلم نمي

صنعت مدرن به مد . هاي توليدي آغازين در اساس محافظه كار بودندهمه شيوه
 توليد  فنييها مداوما نه فقط شالوده، فرايندهاي شيميايي و ديگر شيوهماشين آالت

-هاي اجتماعي فرايند كار را ديگرگون ميرگر و تركيبابلكه هم چنين كاركردهاي ك

  ]8. [كند
  :به عالوه اين فرايند مستلزم تضادي است

هاي اش تقسيم كار قديم را با ويژگيريدا از سوي ديگر صنعت در شكل سرمايهاما
ديدم كه چطور اين تضاد مطلق به همه امن و آرامش . كند  مي3اش بازآوريمتحيرانه

باز ديديم كه چطور اين تضاد بي ... بخشدت موقعيت زندگي كارگران پايان ميو ثبا
شود، در اي كه از طبقه كارگر طلب ميهاي بي وقفههيچ مانع و قيد و بندي در قرباني

رب هرج و مرج اجتماعي سر بر  نيروهاي كار و در آثار مخاتالف و هدر دادن بي باكانه
  ] 9. [آوردمي

داري گونه كه سرمايهاما همان.  تضاد است"وجه منفي"گويد اين چنان كه ماركس مي
تنوع و " ، "اندازدز يك شاخه توليد به شاخه ديگر ميه انبوه سرمايه را امداوما انبو"

و اين همه را با . ندكهاي تازه را تقويت ميارت و يادگيري مداوم مه"گوناگوني كار
چنين چشم دهد، به همين سان هم انجام مي"عمل كوركورانه مخرب قانون طبيعي"

تواند آگاهانه چنين گوناگوني و تنوعي در كار ميبخشد كه انداز را چندان ارتقا مي
.  هر فرد را در جامعه پيش ببرد و تكامل بخشديريزي شود تا ظرفيت همه سويهطرح

 تنوع و گوناگوني كار و از بازشناختِ ها و مصائب خود،ز رهگذر فاجعهصنعت كالن ا"
ترين انواع مختلف كار به  شايستگي و قابليت كارگر را براي بيشاين رو بازشناختِ

                                                 
3 Reproduce 



 اقتصاد سياسي ماركسروش 

 ٢٣٣

هيوالگونگي "توان ديد كه چگونه جا مي اين".آوردصورت مساله مرگ و زندگي درمي
فته كه براي او يارفته و رشداما پيشفرد تم" راه را براي "داريهاستثمار سرماي

 به تي است كه اويهاي گوناگون فعالهاي اجتماعي گوناگون شيوهكاركردها و وظيفه
  .هموار ميسازد] 10 ["گيرد خود بر عهده ميينوبه

يله امكانات بالقوه انساني داري نفي شود تا بدين وس سرمايه"وجه منفي"اما براي آن 
بايست از درون رد آزاد شود، تضادهاي نظام را ميدارا محبوس ميآفريند اما آن كه مي

  :منفجر كرد
اش بر انداختن تقسيم كار كهن است  انقالبي كه هدفبِغَ و شَشك نيست كه آن شور

 اقتصادي دارانه توليد و نيز در تضاد با آن شرايطر تضاد تام و تمام با شكل سرمايهد
ن حال تكامل تضادهاي يك شكل با اي. يابندميكارگران است كه با اين شل تطبيق 

توانند حل شوند و  معين توليد يگانه راه تاريخي است كه در آن اين تضادها ميتاريخي
   ]11. [اي تازه بازسازي شوندآن گاه بر پايه

دهد كه بر فرايند تغيير آن  كليتي نشان مييداري را به منزلهماركس اين جا سرمايه
اي است كه در بر داري جامعهسرمايه. فا و بنياد خود حاكم استرذات تضاد در ژ

-در درون سرمايه. اي جديد است بذرهاي ويراني و نابودي خود و نطفه جامعهيدارنده

اما اين امر . آيند كه نيروي بالقوه نفي آن را در اختيار دارندداري نيروهايي جديد مي
بات روي و اجتماعي قابل مشاهده و قابل اثدهاي مادي نيتواند در نتيجه فرافقط مي

شود تا الگوهاي فالن طرح فلسفي اي كه از آن طلب ميدهد و نه در نتيجه جامعه
  .انتزاعي را به نمود درآورد

داري ترين صورت درباره گذار از فئوداليسم به سرمايههنگامي كه ماركس به كلي
هاي دهقاني، ظهور  زمينياري كه مستلزم سرقت و مصادرهگويد، گذسخن مي

اي است كه ماهيت داري به نقطهتر سرمايهداري و تكامل بيشمالكيت سرمايه
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كند كه خود سرمايه جايش را به سوسياليسم بدهد، متضاداش اين امكان را طرح مي
ماركس نخست به توصيف اين .  نفي اشاره مي كند رايند به عنوان نفيِآشكارا به اين ف

به ... كنندگان مستقيممصادره توليد"داري زد كه چگونه ظهور سرمايهپردانكته مي
آورترين و ترين و رقتي رسواترين، زشتها و با انگيزهترين توحشرحمانهمدد بي

 مالكيت همين امر به پايان يافتن. آورد را الزم مي"هاانگيزترين شور و حرارتنفرت
- مي"مستقل با شرايط كارشتك افتاده و فرد كاركن "جوشي و ادغام استوار بر هم

كه بر استثمار كار از "نشاند  مي"داري رامد و به جاي مالكيت خصوصي سرمايهانجا
  ."خود بيگانه اما به ظاهر آزاد متكي است

تر كار و تغيير و اجتماعي شدن بيش"يابد داري استقرار مياما همين كه سرمايه
عي و از اين توليد به ابزار توليدي كه به لحاظ اجتماتر زمين و ديگر ابزار تبديل بيش

ابزارهاي توليد اكنون ] 12 [".گيرداي به خود ميكند شكل تازهرو گروهي استثمار مي
به لحاظ اجتماعي و به نحو جمعي، و به روشي آگاهانه تر و برنامه مندتر از گذشته كار 

.  رقيب استيه دار خصوصي ومي كنند اما همچنان زير تسلط و نظارت صاحبان سرما
-شوند و هم چنان كه رقابتتر ميداران هر دم از لحاظ تعداد كمافزودن بر اين سرمايه

به همين دليل . شودشان متمركزتر ميشود، سرمايه پديد آمدن انحصار مييشان مايه
  .شودتر و متمركزتر ميطبقه كارگر پرشماره

 ازات اين فراينددار كه همه امتيهاي سرمايههاه با كاهش مداوم شماره كله گندهمر
 خواري و ، بردگي، تحقير وآورند، انبوه فقر، ستمدگرگوني را به انحصار خود در مي

 اما همراه با آن در عين حال طغيان طبقه كارگر نيز گذارد،استثمار رو به فزوني مي
كند و به ياري پيدا مياي كه به لحاظ عددي دائما افزايش د، يعني طبقهگيرفزوني مي

  .يابدگردد و سازمان ميشود، متحد ميداري تربيت ميسازوكار توليد سرمايه
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تز  چگونه طبقه كارگر به عنوان آنتيپردازد كهركس بار ديگر به شرح اين نكته ميما
پردازد كه چگونه اين ح اين نكته ميسپس به توضي. داري سر برآورد جامعه سرمايه

  : رساندداري را گرفته به اوج مي تمام عياري را كه گريبان سرمايهانرايند بحرف
آيد كه خود در كنار  زنجير بر پاي شيوه توليدي در ميانحصار سرمايه به صورت غل و

ن كار به تمركز ابزار توليد و اجتماعي شد. و زير سايه آن باليده و شكوفان شده است
اين . شوندشان ناسازگار و متعارض ميداريرسند كه با پوسته سرمايهاي مينقطه

داري ي ناقوص مرگ مالكيت خصوصي سرمايهصدا. پاشدتركد و از هم ميپوسته مي
  ]13. [مصادره كنندگان مصادهر مي شوند. طنين انداز مي شود

يي پيچ و تاب ادبي آخرين عبارت كافي نبوده است تا براي اين نكته و چنان كه گو
ركس كل حركت را يندي ديالكتيكي به نتيجه خود رسيده است، ماداللت كند كه فرا
  :كندناپذير خالصه ميدر عباراتي ترديد

گيرد، داري سرچشمه مي سرمايه توليدِيداري تصاحب كه از شيوهي سرمايهشيوه
اين نخستين نفي مالكيت خصوصي . آوردداري را پديد ميمالكيت خصوصي سرمايه

استوار است، به ] وداليسمفئ[ر بنياد كار مالك و صاحب آن ه بفردي، به صورتي ك
ناپذيري فرايندي طبيعي، نفي داري همراه با اجتناباما توليد سرمايه. آيدشمار مي

 دومي ديگر مالكيت خصوصي اين نفيِ.  نفي استاين نفِي. آوردخود را نيز به وجود مي
آوردهاي عصر  فردي را بر پايه دستيتِند بلكه در واقع مالكك را از نو برقرار نميفردي

يعني هم كاري و معاضدت و اشتراك در دارايي زمين و : سازدداري برقرار ميسرمايه
  ]14. [كندابزار توليدي كه خود كار توليد مي

-يرا يكي از مفهوم نفي به دقت مورد وارسي قرار گيرد زالزم است اين برداشت از نفيِ

خوش دگرگوني تمام عيار دستگاه هگل به ماركس دستگذار از هايي است كه در 
 نفي در هگل سازوكاري است بر آشتي دادن انديشه با واقعيت موجود، نفيِ. شده است
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يافته در پايان فرايند نانخورده و تغييراي باز آوردن واقعيت به حالت دستبر
 ورزد كه نفيِاز همين روست كه ماركس دقت دارد كه بر اين نكته تاكيد . ديالكتيكي

 ديالكتيك ".كندالكيت خصوصي را از نو برقرار نميم"دهد اي كه او شرح مينفي
. دهد توليد را نويد مييي در شيوهعقكان تغيير مادي واقعي، تغييري واماركس ام

تواند اين بحران را حل كند ممكن اي كه ميگرچه بحران در جامعه و ظهور طبقه
آميز اين  پديدار شود، حل و فصل موفقيت"قانون طبيعيناپذيري به اجتناب"است 

رفت اجتماعي واقعي در جا كه پاي پيشدقيقا از آن. شودبحران از پيش تعيين نمي
يابي به رفت اجتماعي جنگ طبقات براي دست است، دقيقا از آن رو كه اين پيشميان

شده و نيز ناگزير و اي از پيش تعيين، حاصل نتيجهآوردميرهبري جامعه را الزم 
 در آنتي دورينگ به دقت تفسير انگلس اين پاره گفتار سرمايه را. ناپذير نيستاجتناب

برهان محضي كه ابزار توليد " نفي نبايد به چشم دهد كه به نفيِكند و نشان ميمي
بايست به نحو تجربي فرايند مياو در نشان دادن اين نكته كه اين .  نگريست"كندمي

  : بگيرد و مستلزم نگرشي جبرباورانه نيست روشن و صريح استبنياد
ندارد ن  نفي نيت آاز اين روست كه ماركس با مشخص كردن اين فرايند به عنوان نفيِ

تنها پس از آن : بر عكس. كه ثابت كند كه اين فرايند از لحاظ تاريخي ضروري است
 روي داده ور جزيي هم اكنون فرايند به طبت كرد كه در واقع اينكه از روي تاريخ ثا

ده روي دهد، افزون بر اين اين فرايند را به نيبايست در آاست، و به طور جزيي مي
رود بالد و پيش مي طبق يك قانون ديالكتيكي مشخص ميعنوان فرايندي كه بر

  ]15. [همين و بس. كندمشخص مي
 نفي به ين جا نفيِهاست كه ابنابراين تحريف محض واقعيت"گيرد انگلس نتيجه مي

  ".آورد آينده را از شكم گذشته بيرون مياي به كار گرفته شود كهعنوان قابله
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كننده و حياتي ميان مفهوم ه را با جلب توجه به تفاوت تعيينلوفور همين نكت
  :شود نفي و وسعت نظر رويكرد ماركس و انگلس يادآور ميجبرباورانه هگل از نفيِ
 ظفرمند تضاد، محتواي يجهيت، يعني ن4جزء ثالث يا اواسط... كييدر ماترياليسم ديالكت

  جا سنگينيِ ثالث فاقدِكند، اين جزءِ ديگرگون مينتضاد را با از نو مفروض گرفتن آ
يخ و تنها به اين طريق است كه حركت واقعي، تار.  سنتز هگلي استيكارانهمحافظه

انسان از پيش به نحو متافيزيكي وجود . ..تواند وجود داشته باشدانگيز ميعمل هيجان
 5وندگيرفرا. ها ممكن است همه چيز را ببازندانسان. ندارد، بازي برده نشده است

  ]16. [اگزير و اجتناب ناپذير نيستهرگز ن
تواند به گرفتند كه هر جنبه از جامعه ميچنين ماركس و انگلس صرفا فرض نميهم

 به تحليل كردن جامعه. ضاد مركزي كاهش پذيردي واسطه به يك ت نحو بسادگي و به
هاي نظريه پردازان رنگارنگ پست مدرن به معناي آن منزله يك كليت به خالف اتهام

هم اكنون ديديم كه . نيست كه تنوع و گوناگوني ساختار اجتماعي حذف و محو شود
ي واسطه آن يگانگي و وحدت بها و طبيعت، در دريافت ماركس از ارتباط ميان انسان

ني يگانگي و وحدت دارد، حال آن كه يگانگي ديالكتيكي، يعها را از ميان بر ميتفاوت
ماركس دقيقا اين نكته را شان را،  تفاوتدهد و همشان را توضيح مياضداد، هم وحدت

 اي كه ما به آن رسيديم اين نيست كهنتيجه".كندگفتاري از گروندريسه ثبت ميدر پاره
اجزاي يك  ها اعضاء وسان اند بلكه اين است كه همه آنيع، مبادله و مصرف يكتوليد، توز

  ]17[ ". متمايز و متفاوتي در يك وحدت اندهِدهند و وجوكليت را تشكيل مي
هاي گوناگون كليت اش از روابط ميان جنبه باز مراقب است كه نگذارد برداشتماركس

  : به حد كنش متقابل محض فرو كشيده شود

                                                 
4 Third Term 
5 Transcending 



 اقتصاد سياسي ماركسروش 

 ٢٣٨

ند اين فراي. بلكه بر ديگر مراحل نيز تسلط دارد... ليد نه فقط بر خود سيطره داردتو
-، توزيع و مبادلهسان توليدي مشخص مصرفبدين... نگردهمواره از نو به توليد باز مي

  ]18[. كنداي مشخص و نيز روابط مشخص ميان اين مراحل مختلف را تغيين مي
. دهديگر مراحل برشمرده را به هيچ كاهش نمياما اين امر نفوذ و تاثير واقعي د

  : افزايدماركس به گفته مي
براي . كننداش ديگر مراحل تعيين مي يك سويهاما مطمئنا خود توليد را در شكلِ

آن گاه توليد از لحاظ كمي فزوني .  مبادله، گسترش بيابدنمونه اگر بازار، يعني قلمروِ
هم كنشي ... شودتر ميهاي آن ژرفها و شعبههاي ميان شاخهبنديگيرد و بخشمي
وار مصداق اين نكته در مورد هر كل اندام. دپذيرتقابل ميان مراحل مختلف انجام ميم

  ]19[. دارد
-و به همين سان اثبات اين كه جامعه يك كليت است و بر اثر تضادي اصلي جان مي

ندهاي ما فراي.  دست دادداري بهت تا شرحي كافي و وافي از سرمايهگيرد كافي نيس
كنيم و از اين رو ديالكتيك بايد بتواند نشان بدهد كه اجتماعي واقعي را وارسي مي

هاي  در همه جنبه–سيار متفاوت هاي ب و اغلب به شكل–چگونه تضاد اصلي جامعه 
بار ديگر در . شودگر ميسي، ايدئولوژيك و حقوقي جامعه جلوه، فرهنگي، سيااقتصادي
هاي ويژه و خاص  ايم كه در آن ميانجيرسي كليتي جدايش يافته و گوناگونحال وا

ميان كل و اجزا بايد به نحو تجربي برآورده و مشتق شوند و به نحو نظري توضيح داده 
  .هاي كلي استنتاج كردندنه آن كه صرفا از مشخصات و ويژگيشوند 

نبه كامال اصلي و بنيادي دارد براي نمونه اين نكته براي نظريه ماركس درباره بحران ج
اي مبادله و گردش به عنوان تمايزهايي در يك وحدت كه قلمرو توليد و قلمروه

خود . آينداحوال تاريخي بسيار ويژه پديد ميشوند كه بر اثر اوضاع و نگريسته مي
-داري را به عنوان وحدت اضداد توصيف ميي سرمايهكنندهعيينماركس اين جنبه ت
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. تري دنبال كنيم اين استدالل او را با تفصيل بيش جا ارزش آن را دارد كهاين. كند
  : كندماركس از فرايند استثمار در نقطه توليد آغاز مي

ند و بيرون كشيد در كاالها كار اضافي كه ممكن است آن را چالهمين كه همه آن 
فقط حركت افي اما اين توليد ارزش اض. تجسم يافت، ارزش اضافي توليد شده است

- تكميل مي– يعني فرايند توليد مستقيم را –دارانه توليد را نخست فرايند سرمايه

  ]20[.كند
افزايد كه استثماركردن كارگران در نقطه توليد و از اين رو  به گفته ميسكاما مار

  .ها كامال چيز ديگري استتوليد كاالها يك چيز است و فروختن آن
اگر اين كار . بايد فروخته شود. ..انبوه كامل كاالها. سدراگر نوبت به حركت دوم مي
هاي هايي زير قيمتودي انجام پذيرد، يا فقط به قيمتانجام نگيرد، يا فقط تا حد

 خود و  كارگر در واقع استثمار شده است اما استثمارش به خودي،توليد انجام گيرد
 تنگاتنگ با تواند پيوندِه است، و اين ميتدار تحقق نياففي حد ذاته براي سرمايه

] كارگر[ ه باشد كه از او شكستي تام و تمام يا جزئي در تحقق ارزش اضافي داشت
تواند با فقدان جزيي يا كلي سرمايه پيوند شيده شده است، در واقع حتي ميبيرون ك

  ]21[.داشته باشد
  : كنددر نتيجه ماركس استدالل مي

نه فقط در . دن آن يكسان نيستندخشي بشرايط استثمار مستقيم، و شرايط تحقق
  ]22[. ديگر متفاوت اندمكان و زمان از هم فاصله دارند بلكه از لحاظ منطقي نيز با يك

اي از تضاد بنيادي در فالن وحدت نيست بلكه مظهر و جلوهاين امر صرفا تمايزي در 
آميز ه رقابتمبارز"رشد و گسترش فرايند مستقيم توليد را . داري استجامعه سرمايه

همگاني و نياز به بهبود بخشيدن به توليد و گسترش ميزان و مقياس آن صرفا به 
هر چه "اما . راند به پيش مي"عنوان ابزار صيانت ذات و زير كيفر ورشكستگي
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رف بر آن استوار تر با بنياد محدودي كه مصيابد خود را بيشتوليدگري توسعه مي
 كه صرف حركت افزايش ارزش اضافي به كاهش وسايل  زيرا،"يابداست ناسازگار مي

جاست از اين. شود گرايش دارددر دسترس توده جمعيت براي خريدن آنچه توليد مي
  :كس مي گويدركه ما

زمان با اضافه  متناقض نيست كه بايد هم– خود به هيچ رو تناقضي بر اين مبنايِ
ه تركيبي از اين دو  زيرا در حالي ك.اي وجود داشته باشد فزايند اضافه سرمايهجمعيتِ

دهد، در عين حال تضاد ميان زش اضافي توليد شده را افزايش ميه اردر واقع انبو
ود و شرايطي را كه ارزش اضافي شاين ارزش اضافي تحت آن توليد ميشرايطي را كه 

  ]23[. بخشدييابد شدت ميتحت آن تحقق م
ال كارگران ساختماني بيكار و در نيست كه مثداري قاجا كه جامعه سرمايهاما از آن

آوري و از اين رهگذر ا يك جا فراهم آورد بي آن كه سودذخيره آجرهاي فروش نرفته ر
بايست اين تضاد را با وسايل دگر حل دهد، ميهستي خود را در معرض خطر قرار مي

زور عرضه به آيد كه هاي اقتصادي مهارناپذيري به دست مي بحراناين مقصود با. كند
كند و اين كار را از راه متالشي كردن همه يا  و سازگار ميكاالها را با تقاضا يكي

هايي از  يعني ورشكسته كردن بخش–بخشي از ارزش مجسم شده در اين كاالها 
  .رساند به انجام مي–سرمايه 

بر اين  – 7 و ميل6 براي نمونه سي–بخش مهمي از نقد ماركس بر اقتصاددانان بورژوا 
شود گيرند كه هر چيز كه توليد مير است كه اين اقتصاددانان فرض ميواقعيت استوا

داري هنوز يك نويسند كه انگار سرمايهاين اقتصاددانان چنان مي. اهد شدخريده خو
 بي واسطه با اقتصاد تهاتري و پاياپاي ساده است كه در آن توليد و مصرف بي درنگ و

                                                 
6 Jean Baptiste Sey،)1832-1767 (اقتصاددان فرانسوي  
7 John Stuart Mill،)1973-1806 (فيلسوف و افتصاددان انگليسي  
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اقتصادداناني از اين دست فقط وحدت عرضه و تقاضا را مي . وندشهم متحد و يگانه مي
 هم يگانگي گوني وبايست وحدت اضداد، يعني هم گونهبينند، آن هم هنگامي كه مي

هاست كه به شدت رانيابند كه وحدت ميان اين دو فقط در بحسپس در مي. را ببينند
  :كندتر تفاوت خود را آشكار ميتر و بي رحمانههر چه بيش

گويد خريد فروش است و غيره، پس تقاضا عرضه است و عرضه تقاضا، اما اين ميل مي
ي  اگر رابطه...ديگر مستقل باشندتوانند از هم جدا بيفتند و از يكچنين ميدو هم

گاه اين رابطه نتر در نظر گرفته شود، آتر و مشخصتقاضا و عرضه در معنايي وسيع
اين جا بار ديگر وحدت اين دو مرحله كه . گيردنيز در بر مي توليد و مصرف را يرابطه

-دهد و بر كرسي ميها با شدت و قوت نشان ميجود دارد و خود را در خالل بحرانو

 تهبايست به چشم مخالف و متضاد جدايي و تعارض اين دو مرحله نگريسنشاند، مي
و افزون بر اين نمونه  ،شود، جدايي و تعارضي كه دقيقا به همان ميزان وجود دارد

  ]24[.  بورژوايي است8نماي توليد
  :كندتر استدالل ميماركس حتي با عبارت كلي

نمودار وحدت دو فرايند يا به سخن بهتر حركت دو فرايند از رهگذر ... خريد و فروش
حركت به همان ] پس[ دو مرحله متضاد و بدين سان اساسا وحدت دو مرحله است، 

 اما از 9.ديگر استشان از يكمستقل شدنجدايي از اين دو مرحله و اندازه عبارت از 
 هم بسته فقط مي يتقالل دو جنبهاسديگر تعلق دارند جا كه خريد و فروش به يكآن

اين درست همان . گر نشان دهدتواند خود را با زور و قوت به صورت فرايندي ويران

                                                 
8 Typicl 

  :چنين است"هاي ارزش اضافينظريه"اصل عبارت ماركس به نقل از بخش دوم 9
 نمودار وحدت دو فرايند يا به سخن بهتر حركت يك فرايند از -يا دگرديسي كاالها-روشبراي نمونه اگر خريد و ف"

عبارت از جدايي اين دو ه له باشد حركت به همان اندازي متضاد و بدين سان اساسا وحدت دو مرحرهگذر دو مرحله
ن جمله را مبهم كرده  ساختما"اگر"ي شرطي نويسنده با حذف كلمه".شان از يك ديگر استمرحله و مستقل شدن

 .است كه بدين وسيله اصالح شد
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هاي گوناگون و متفاوت را، آن ها وحدت خود را، وحدت جنبهبحراني است كه آن
  ]25[. دهندنشان مي

 يبيند اما اين وحدت را به منزلهداري را ميميل وحدت و يگانگي جامعه سرمايه
بيند و بنابراين مستعد آن است كه يك جنبه از كليت را مستقيما وحدت اضداد نمي

تضادها، تحليل و هاي ميانجي بنيادي، يعني  ديگر فروكاهد بي آن كه حلقهيبه جنبه
يك ضرورتا مقتضي آن است كه به عكس، برداشت ماركس از ديالكت. تبيين گردند

گرا را رد كند و اهميت تام و تمام براي تضادهاي ميانجي ميان هاي كاهشبنديضابطه
  .عناصر مختلف كليت قائل شود

 خطا مي كند كه ميل بهماركس به نكته مشابهي اشاره دارد هنگامي كه استدالل مي
له تحقق كوشد نرخ سود را مستقيما از توليد ارزش اضافي استنتاج كند بي آن كه مسا

پذيرد در  را كه در جريان فرايند انجام مي نرخ سود10سازييا برابري] ارزش اضافي[ 
تضاد ميان قانون عام و تحوالت بعدي در اوضاع و "ن رو، در ميل از اي. نظر بگيرد 

دهنده بلكه از راه تابع كردن هاي پيوندز طريق كشف حلقهوال مشخص نبايد ااح
  ]26[ ".مستقيم و تطبيق بي واسطه امر مشخص بر امر انتزاعي حل گردد

ا جاست كه يا بكوشيم وقايع خاص را از قواعد عام مستقيما استنتاج كنيم يخطا اين
ي استنتاج توان مستقيما از مشاهدات خاص و تجربفرض بگيرم كه قوانين عام را مي

هده تضادهاي ذاتي در ميل اين اشتباه هم چنين مستقيما با ناكامي او در مشا. كرد
  : داري پيوند تنگاتنگ داردنظام سرمايه

 شامل -كنندن را بيان ميهايي كه آ و بنابراين مقوله-ي اقتصاديجايي كه رابطه
ي وحدت بهشود، ميل بر جن اضداد ميها، ضدها و به همين سان وحدتِتناقض

                                                 
10 Equalization 
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 11او وحدت اضداد را به همانستي. كندورزد و تضادها را انكار ميتضادها تاكيد مي
  ]27[. كنداضداد تبديل و دگرگون مي

، تضاد، كليت: شوندگر ميترين نحو جلوهاصطالح ديالكتيك ماركس به برجستهجا اين
 نفي در نظر بگيريم ها را همراه با مبحث نفيِاگر اين اصطالح. ت اضداد، ميانجيوحد
داري به عنوان كليتي جدايش يافته و گونه حي روشن از بينش ماركس از سرمايهطر

-  دقيق از روابط سرمايه12 بر پايه يك تحليل واقعيماركس. دهندگون به دست مي

هاي هگل ي كاربستن صرف مقولهرسد و نه در نتيجهداري به اين درك و دريافت مي
  .ز در مورد جهان پيرامون خودبي هيچ تفاوت و تماي

تار كنند تا ساخنگلس چنين زحمتي بر خود هموار مياز همين روست كه ماركس و ا
داري را برجسته و پرجلوه سازند، ساختاري يك سر ديالكتيكي خاص و ويژه سرمايه

هم چنين از همين . هاي طبقاتي پيشين كشف كردندچه در جامعهمتفاوت با آن
 اين را دارند كه نشان بدهند كه ساختار ي دغدغهن قياست كه به هميروس
 توليد، ي، مثال فالن بخش در نقطه]داريسرمايه[الكتيكي يك بخش از نظام دي

. ضرورتا همان نيست كه در بخش ديگر نظام، مثال در قلمرو گردش و مبادله هست
ضادي نتواند ميان قدر مستقيم كه هيچ ت البته اين دو با هم ارتباط دارند، اما نه آن

ها سر برزند يا آن كه تضادهاي يك قلمرو صرفا و فقط تضادهاي قلمرو ديگر را آن
گيري ماركس و توان در بهرههمين وحدت در اختالف و تفاوت را مي. منعكس كند

هايي مشاهده كرد كه ه روش تحليل و نيز در نتيجه گيريانگلس از ديالكتيك به منزل
   .رسندروش درباره ساختار واقعي جهان بدان ميبا به كارگيري اين 

  
  

                                                 
11 Idntity 
12 Factual 
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  روش سرمايه
 اقتصادي ماركس و انگلس هاي هگل را در نوشتهثير و نقد در واكنش به كساني كه تا

 اين را كه –اند كه مصمم اند خالف اين را ثابت كنند كنند مفسراني پيدا شدهانكار مي
-چه اغلب گمان ميتر از آنسيار اندكيك هگل را با تغيراتي بتكماركس و انگلس ديال

  :كرد را خالصه كرده استاين روي 13كو پركبي. رود برگرفتند
 كوششي است براي دنبال كردن سير تكوين ها ماترياليسم ماركس اساسادر نظر آن"

 كه مفهوم ماركس شوددالل ميچنين است. خواند مي"مفهوم سرمايه "چه خود او آن
، از هگل] روح) [geist(شناختي اساسي ي خصوصيات هستيمهاز سرمايه تقريبا ه

- آن كه خود او بر اين نكته پا ميانجامسر. را در بر دارد] روح [14سرشت آرمانيجمله 

فشارد كه سرمايه نه يك چيز بلكه يك رابطه است و يك رابطه بنا بر تعريف يك 
  )28(." طبيعي15رمان است و نه يك هستومندآ

 با اين همه ،كنندگان ادعايي با اين مايه جسارت مياز نويسنددر واقع معدودي 
اتي ديگر كرد را مي توان در انواع مختلف مفسراني يافت كه به جهعناصري از اين روي

-اند كه بر سرشت ديالكتيكي روي از نظر ناپيدايي كرده كمك بزرگي به سنت تقريبا

هاي تروتسكي  زماني يكي از منشي كه16رايا دونايفسكايا. ورزدكرد ماركس تاكيد مي
ي به نام ماركسيسم و اي در زمينه سنت ماركسيسم هگل و بر انگيزندهبود اثر ارزشمند

يد كم و بيش به طور مستقيم ، اما از آن پس به نحو دم افزون كوشآزادي نوشت
كه  17جيمز. آر.  ال .سي.  مدرن به كار بنددهاي هگلي را در مورد جهانمقوله
مورد نتيجه در هر دو . همان خط سير بسيار كوشيدي هم انديش او بود در روزگار

                                                 
13 -Bhikh Parekh 
14 -Ideal nature  و نيز سرشت مثالي 
15 -entity و نيز وجود طبيعي   
16 -Raya Dunayevskaya 
17 -C.L.R. james 
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اي از مواد و انتزاعي كه زير سايبان آن مجموعهيعني تعميم : تكرار خطاهاي هگل بود
  )29(.  گرد آمده بود– با اندك پيوندي ميان اين دو –مصالح تجربي 

ان هگل و ماركس  ارتباط مي، شناخت ارزشمندي از18اي اخيرتر، توني اسميتنويسنده
- بحث توني اسميت از اين نقطه)30(.به دست داده استي ماركس و ساختمان سرمايه

داري مستلزم تكامل شماري شود كه تحليل ماركس از سرمايهي كامال معقول آغاز مي
 – تجربي مستقيم ندارند 19از مفاهيم و مقوالت است كه هيچ هم بسته و متضايف

وانگهي .  چشيد، ياتوان ارزش اضافي را ديد، لمس كرد، شنيد، بوييديبراي نمونه نم
رزش ارزش مصرف با ا: يابند ديگر ارتباط ميمند با يكها به روشي نظاماين مقوله

  :نويسدتوني اسميت مي. مبادله با ارزش اضافي و غيره
 فهم قابلي خواهد جنبهاگر كسي مي. رودي فكر به اين صورت پيش ميزنجيره
اگر . پذيردتنها از راه مقوالت انجام ميداري را دريابد اين كار ي توليد سرمايهشيوه

 تنها از راه نمودار گيرد اين كار انديشانه به كارخواهد اين مقوالت را ژرفكسي مي
ماناي ميان پيوندهاي درون. پذيردها انجام مي آن20مانايهاي درونساختن پيوند

  )31(.مند پديد آورداي نظامها به شيوهتوان از راه منظم كردن آنيمقوالت را فقط م
هيم ضروري گرفت به معناي آن باشد كه مفا چه اين جا مورد بحث قراري آناگر همه

اي كه مركب از مفاهيم باشد بايد كه از لحاظ دروني منسجم و اند و اين كه هر نظريه
-اما توني اسميت به گفته مي. ماندشه مي اندك جايي براي بحث و مناقهم بسته باشد

هاي كنند، و از اين ساختارها ضرورتا گرايش را معين ميمقوالت ساختارها"افزايد كه 
- كه ماهيت سرمايهدهند كه به ما مجال آن را مي"شوندساختاري معيني ناشي مي

با ) ط اجتماعيرواب (، تحليل ساختارهاآيدكه در پي مياما در مثالي . داري را دريابيم

                                                 
18 - Tony Smith 
19- Corralate 
20 -Immanent 
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. شودكنند تلقين و يكي ميين ساختارها را تعريف ميكه ا) هاي ذهنيمفهوم(ها مقوله
  ، شود كهبنابراين براي نمونه گفته مي

-ضرورتا گرايش) "عيار ارزش ميپول به منزله"مثال (ي وحدت ي سادهفالن مقوله"

هايي اشاره دارد كه اين مقوله ها و اختالفآورد كه به تفاوتهاي ساختاري را الزم مي
اي را وي مقولهاين امر حركت به س.  نياورده استآشكارا و به صراحت آن را به حساب

مثال (شود  تفاوت و اختالف آشكار مي21يكند كه در آن جا گام يا جنبهتوجيه مي
  ]32[ .)"ي ابزار گردشپول به منزله"

هگل نيز از . ي است كه بر هگل رفت همان سرنوشتاين فرايند مستلزم پذيرفتن خطر
 به پايان برد كه در آن ي مفهومي آغاز كرد و كار را با دستگاهي فكرينديشهضرورت ا

تا آن كه دستگاه كاملي به آورد اي ديگر را پديد ميمقولهيك مقوله به طور خودكار 
ني تو.  شرح كافي و وافي واقعيت باشد"بايستمي"آيد كه ادعا مي شود دست مي

تصور را به دست دهد كه مواضع ماركس و "كند اين گويد كه تالش نمياسميت مي
  اما دشوار بتوان باور كرد كه" ادغام كردهم تلفيق و توان به سادگي دررا ميهگل 

براي مثال هنگامي خود را نشان اين نكته . دست كم تا حدودي چنين نكرده است
  :نويسددهد كه توني اسميت ميمي
 استدالل بتواند پيوندي اگر. كنندها يا مراحل ساختارها را بيان ميها ساختارهمقول
، اين معادل آن است  بر قرار كند"استثمار" و "سرمايه"مند ميان دو مقوله، مثال نظام

- دريافته مي"سرمايه"ي كه به صورت مقوله(ار كه نشان داده شود كه يك نوع ساخت

  )٣٣(.يابدپيوند مي) شود

 توني اسميت به طور ضمني رسدشود كه به نظر ميميداشت هنگامي تقويت  براين
گويد كه محتواي تاريخي و تجربي سرمايه نسبت به ساختمان منطقي آن اهميت مي

                                                 
21 -moment 
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هاي ساختار ها يا تجسمها و نمونهتواند به عنوان مثالثانوي دارد يا آن كه فقط مي
  )34.(منطقي دريافته شود

كس مصر بود كه نخست آن كه خود مار. ار چند مشكل بنيادي استكرد دچاين روي
هاي  بر مواد و مصالح تجربي همه جنبهاشرد ديالكتيكي و نيز تسلط و مهارتكروي

ام طبع است آن قدر خ"كس شكوه داشت از اين كه منتقدي مار. يك روش واحد اند
 "بي آن كه" كنم  حركت مي"با اندك آزادي"كه گفته است من در مساله ي تجربي 

 چيزي "حركت آزادنه در مساله"مطلب داشته باشد كه ترين تصوري از اين كوچك
  )35(."نيست – روش ديالكتيكي يعني –له  بررسي مساروشز تعبير ديگري براي ج

هاي پذير به موضوعد فرض اين كه روابط اجتماعي كاهشرس دوم آن كه به نظر مي
هاي 22بايست صرفا سازهكشد كه پس اين روابط ميتجربي نيستند به اين جا مي

ايم كه به آغاز به عبور از پلي كردهاما اگر ما اين قدم را برداريم در واقع . ذهني باشند
هاي يابيم كه همه انواع ويژگيشود زيرا كه به سرعت در ميايدئاليسم منتهي مي

  .اي نداردواسطه بيچ هستي طبيعيداري هيلي درك و دريافت ماركس از سرمايهاص
هاي واقعيت اجتماعي هستي بسياري از ويژگي. اين گام نيستاما نيازي به برداشتن 

از جهان مادي به معناي  و به حق بخشي  مستقيم ندارند اما هم چنان عموماتجربي و
بديهي است كه .  را در نظر بگيريد"دوستي"براي نمونه . شوندوسيع كلمه، شمرده مي

توان هستي نمي.  نيستعناي محدود كلمه موضوع يا شيءاي ماديدوستي به م
توان ترين كاري كه ميو بيش. چ يك از حواس پنج گانه تعريف كرددوستي را با هي

گذارنند، به  هم مي مردم اوقاتي را با– دوستي است ي آثار مرئي و ديدنيكرد مشاهده
، به هم زنندميت به هم ميكنند، با هم صميديگر كمك و مساعدت و مشورت مييك

اما حتي اين گواه تجربي اساسي مسلم و قطعي نيست زيرا . دهند و غيرههديه مي
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-ي اين كارها را انجام مييا همهبسياري از مردم كه با هم دوست هم نيستند برخي 

دهد كه حكم گي دو نفر است كه به ما اجازه ميي تام و كلي زندفقط زمينه. دهند
رت است كه دوستي را به چشم در آن صو. ا اين دو با هم دوست اند يا نهآيكنيم كه 

بدون . دهدر واقع رفتار مردم را شكل مياين رابطه د. كنيماي اجتماعي نگاه ميرابطه
وانيم چنين رفتاري را توضيح تريافتي از دوستي به اين معنا نميداشتن درك و د

.  اندهاي محضتر از مفهومي ماديروست كه روابط اجتماعي چيزاز اين . دهيم
  .ها به معناي تكرار خطاي هگل استكاستن اين روابط به جايگاه مفهومفرو

خواهد صد اين كار را ندارد بلكه فقط ميسوم آن كه ولو اذعان كنيم كه توني اسميت ق
عيت انتزاع به عمل آورد تا هاي غير اساسي و تصادفي واقمانند ماركس از ويژگي

اي كه چگونگي انجام ريابد، هنوز در مورد نحوهتر دهاي اصلي آن را روشنويژگي
آيد منظور او اين به نظر مي.  استكند مشكلي در ميانيند را بيان ميپذيرفتن اين فرا

 كه  همين–ايم يم كه انتزاع درستي به عمل آوردهباشد كه همين كه مطمئن شد
ي موجود ه راستين و حقيقي سرمايمان بازتاب"سرمايه"مطمئن شديم كه مفهوم 

ي بعدي كه در توانيم مطمئن شويم كه هر مقوله آن گاه هم چنين مي–واقعي است 
يابيم، ضرورتا با تضادهايي در مان ميكه در مفهومشود ي تضادهايي پديدار مينتيجه

ي ين فقط فرضي امن و مطمئن بر پايهاما ا. كندداري واقعي تطبيق ميجهان سرمايه
 از مواد و مصالح  دليل اين امر است كه از چه رو كه دقيقا–اثبات تجربي مداوم است 

توانيم ما نمي. پوشيمگنجاند چشم نمياي كه ماركس در سرمايه ميتاريخي و تجربي
  . است23هاي خودزاتاب چنان رفتار كنيم كه گويي صرفا سلسله اي از مقولهبا اين ك

-يه به اين گونه رفتار كنيم، فرقي هم نميتوانيم با سرما ميآمد اظهار اين نكته كهپي

، گويند كار ماركس چه مي"ييك جنبه"ي برخورد با كنندگان دربارهكند كه تكذيب
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هاي ميان ها و صورتگاه علم منطق و ديالكتيكي از شكل به جايهفروكاستن سرماي
توا را از هم جدا كرد اما توان ديالكتيك صورت و محگويد كه نميهگل مي. تهي است

ماركس توانست . ادارش كرد كه حكم خود را نقض كنددر واقع امر ايدئاليسم او و
، هر چند كه در صورت و محتوا متحد و يگانه باشندديالكتيكي را بپروراند كه در آن 

 از آن رو  دقيقا، وي اين دو را تشخيص دهد بود رابطه، و نيز قادراندعين حال متمايز
  .فشارده توني اسميت بر آن پاي مي قدمي را بر نداشت ككه

سرعتي بيش از اند و به گون و پيچيدهكه تضادهاي واقعي در هر حال گونهچهارم آن 
ي در مواردي كه اين ، حتپذيرندكنند تغيير ميها را بيان ميسرعت مفاهيمي كه آن

يدگي و تغيير و دريافت پيچهايي ديالكتيكي اند كه به ويژه براي درك مفاهيم مفهوم
براي احيا و نو به نو كردن بنابراين كار تجربي دايمي هم . شونددر نظر گرفته مي

-ها تعميم ميهاي ديالكتيكي كه از اين تحليلهاي مشخص و هم براي مفهومتحليل

  : ر مورد اين موضوع ذهني روشن داشتانگلس د. پذيرند ضروري است
، روندديگر پيش مياش مانند خطوط مجانب كنار يكيتمفهوم يك چيز و واقع... 

اين . كنندرسند و با هم تالقي نمي به هم نميشوند اما هرگز به هم نزديك ميهمواره
 و بي شود كه مفهوم مستقيمامان تفاوتي است كه مانع از آن ميتفاوت ميان اين دو ه

با . م خود درآيدورت مفهوواسطه به صورت واقعيت در آيد و واقعيت بي واسطه به ص
كند، مفهوم در نگاه نخست مستقيما با واقعيت تطبيق نمي... ب آن كه به اين ترتي

، با اين حال اين مفهوم ي نخست بايد از آن انتزاع شودواقعيتي كه مفهوم در وهله
 انديشه تخيلي و پنداري ي نتايجِ محض نيست مگر آن كه بگوييد همه24خيال و پندار

، و حتي در آن كندها تطبيق مياقعيت فقط به نحو پيچاپيچ با آنرا كه واست زي
  ]36 [.شودفقط به طور مجانب به آن نزديك ميصورت هم 

                                                 
24 -Fiction 



 اقتصاد سياسي ماركسروش 

 ٢۵٠

يت و هم به وحدت اين دو نظر اين جا انگلس هم به حفظ تمايز ميان نظريه و واقع
ني يع( شود  به تمايزبايست قايلبيند كه ميتوني اسميت در جايي وحدت را مي. دارد

بايست وحدت را شود كه ميو جايي قايل به تمايز مي) ها و واقعيتتمايز ميان مقوله
  .)سرمايهتواي تجربي و محتواي نظريِ يعني وحدت ميان مح(ببيند 

كوشند جهان ها ميها به مدد آنهايي كه انسانرانجام آن كه جهان واقعي و مفهومس
همين كه گفته شود كه . رسندبه هم مي انسان ي كار و عملرا دريابند بر زمينه

وجه روشن نيست كنند به هيچ به مدد انسجام خود واقعيت را بازآفريني ميها مفهوم
نيت توني . ماند ماركس بر جا مي" انتقادي –فعاليت علمي "كه چه سهمي براي 

ن زمواسميت اين نيست كه جايگاه چنين فعاليتي را هم به عنوان خاستگاه و هم آ
-اش ناگزير او را به اين مسير مينهايي آگاهي فروكاهد، با اين حال منطق استدالل

  .كشاند
هاي ها در نوشتهها و واقعيتير متفاوتي از ارتباط ميان مفهومانگلس در واقع تفس

انگلس كار خود را از توصيف گزينشي آغاز مي . دهداقتصادي ماركس به دست مي
كس مي آيا مار. ز علم اقتصاد با آن رو به رو بودنقد خود اكند كه ماركس در آغاز 

بايست به وارسي منطق نظام گرفت يا ميداري را پي ميبايست تكامل تاريخي سرمايه
يدگاه تاريخي از د"بايست پرداخت؟ آيا ميداري پخته و رسيده و كاركرده ميسرمايه

 آشكارا اين امتياز"ت تاريخي لس صور؟ در نظر انگرفت پيش مي"يا از ديدگاه منطقي
تري برخوردار بود، زيرا كه تكامل واقعي است كه را داشت كه از روشني و وضوح بيش

اما در واقع  ]37[."شوديگيري م پي"ها تا پيچيدگي جاري آنترين خاستگاهاز ساده"
  :كردي خطا بوده استافزايد كه اين رويانگلس به سخن خود مي

كند، و اين را در سراسر مسير بايد پي ها حركت ميها و قيقاجشتاريخ اغلب با جه"
، به نحوي كه نه فقط بسياري از مواد و مصالحي كه اهميت اندك دارند بايد مد گرفت
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؛ افزون بر بايست گه گاه گسسته شودي فكر مييرند بلكه هم چنين زنجيرهنظر قرار گ
، و از همين ي بورژوايي نوشتريخ جامعهاريخ اقتصاد را بدون تااين محال است بتوان ت

  ]38[ ."گيردرو است كه وظيفه پايان نمي
 در به اين ترتيب روش منطقي بررسي يگانه روش"گيرد كه بنابراين انگلس نتيجه مي

گويد كه اي را ميرسد كه انگلس همان نكتهسپس به نظر مي. "خور و مناسب است
وان به جاي تكامل تاريخي تها را ميمقولهكنند كه تكامل كساني كه استدالل مي

جز روش تاريخي نيست، فقط از صورت ] روش منطقي [ در واقعيت امر اين."نشاند
چنان كه انگلس اما . "ي آن بي بهره شده استههاي تصادفي آشوبندتاريخي و كيفيت

ن از تواتكامل منطقي را مي. كند اين فقط نيمي از داستان استپس از اين روشن مي
مان نقطه آغاز شود بايست از هي فكر ميزنجيره"د تاريخي انتزاع و جدا كرد اما فراين

رفت بعدي تكامل منطق چيزي جز بازتاب پيش"حتي بيش از اين، . "كه آغاز تاريخ
؛ حاظ تاريخي منسجم و هم بسته نيستفرايند تاريخي در يك شكل مجرد و از ل

، چرا كه كندود فرايند تاريخي واقعي آشكار ميي كه خيح شده بر طبق قوانينحتصبازتابي 
 ]39["ي تكامل پختگي و رسيدگي تام و تمام وارسي كردتوان در نقطههر عامل را مي
است كه اين ارتباط با تكامل تاريخي واقعي محدود و منحصر به   مصرو انگلس كامال

  :ق دستگاه فكري است شرح و بسط منطفرايند آغازين انتزاع نيست بلكه جزء دايمي
 تكامل منطقي محدود به قلمرو صرفا انتزاعي ، به هيچ روتوان ديد كه با اين روشمي"

ريخي و تماس دايمي با ، تكامل منطقي نيازمند توضيح و تبين تابه عكس. شودنمي
، و هم شوندترين صورت عرضه ميراين اين داليل و شواهد به متنوعبناب. واقعيت است
شوند و  مراحل گوناگون تكامل اجتماعي ميعاتي به جريان واقعي تاريخ درشامل ارجا

روابط هاي هم شامل منابع و ماخذ اقتصادي، كه در آن شرح و بسط روشن تعريف
  ]40[."شوداقتصادي از آغاز دنبال مي
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ي ترين رابطهكند كه سادهس توليد كااليي ساده را وارسي ميو هنگامي كه انگل
داري كه ماركس تحليل خود را از سرمايهترين ارتباط تاريخي است داييمنطقي و ابت
گيرد شات ميدهد كه منطق تكامل را كه از توليد كااليي نكند، نشان ميبا آن آغاز مي

  :مستقل از عمل تاريخي در نظر آوردتوان نمي
ترس است لحاظ واقعيت در دساي كه از ترين رابطهبا اين روش ما از نخستين و ساده"

صرف اين واقعيت كه اين يك رابطه . كنيمما اين رابطه را تحليل مي... يم روپيش مي
حلي را طلب شوند كه راه حاصل ميتضادهايي.  متقابل داللت داردكنشِ... است بر 

ذهني انتزاعي نظر نداريم كه واقعا در زماني اما از آن جا كه به يك فرايند . كنندمي
يندي واقعي سروكار داريم كه واقعا در زماني خاص ، بلكه با فزايردپذخاص انجام مي

ابند و احتماال راه يشوند و تكامل مياين تضادها نيز در عمل پرورده مي، گيردانجام مي
ه يابيم كگيريم و در مي طبع و سرشت اين راه حل را پي ميما. يابندحل خود را مي

اي هد آمده است كه ما اكنون بايد طرفديد پدياي جاين راه حل بر اثر ايجاد رابطه
  ]41.["متضادش را وارسي كنيم و غيره

انگلس فقط متكي بر آيد روشن است كه روش ماركس و به همين دليل به نظر مي
كردهاي اساسي نظام سرمايه عين نيست كه قرار است نمودار عملهاي مانتزاع مفهوم

ها استوار تر بر تكامل تضادها در اين مقولهداري باشد و ادعا ندارد كه شناخت بيش
ها اتكا تقابل مداوم ميان ديالكتيك مقوله، ماركس و انگلس بر كنش مدر عوض. است

رود اما تكامل جامعه را تفاوت با  تكامل جامعه به پيش ميدارند كه بر طبق اصولي م
  .گيردناپذير خود ميعنوان وجه اشتراك دايمي و اجتناببه 

. ي بارز اين نكته استه عنوان آغازگاه در سرمايه نمونهب كاال از سوي ماركس بانتخا
داري است و ي سرمايههي خاستگاه تاريخي جامعتوليد كااليي ساده همانا نقطه

ذهن . ماندداري بالغ و رسيده بر جا ميترين واحد تحليل در نظام سرمايهاساسي
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داري را از ه ديالكتيكي كه تولد سرمايهاست كماركس و انگلس در اين باره روشن 
داري كامآل توسعه يافته دو كند و ديالكتيك نظام سرمايهبطن فئوداليسم وصف مي

ي خاستگاه حاضر عنصري را تشخيص دادند كه در نقطهچيز متفاوت اند اما در كاال 
 و جنبه ذاتيداري متكامل  مورد هر گونه شناخت نظام سرمايه، و هم چنين دراست

  ]42[.كنداساسي خود را حفظ مي
شود، همين مي ميچنان كه توليد كااليي همگاني و عمو، هر چند هماين راست است

ي گسترش كند، به نحوي كه شبكه را ادغام و ديگرگون ميامر توليد كااليي ساده
 سر متفاوت با روابط دهد يكداري پيشرفته را تشكيل ميي روابطي كه سرمايهيابنده

-چنان كه لنين مي. ي آغازين حاصل آمده استتري است كه در دورهسياري سادهب

  :گويد 
ي ترين رابطهترين و روزمرهام، عنتريترين و بنياديماركس در سرمايه نخست ساده"

-رو مياي كه ميلياردها بار با آن روبهكند، رابطهبورژوايي را تحليل مي) كااليي(ه جامع

 جامعه "سلول"در اين (ي بسيار ساده تحليل اين پديده. ي كاالهامبادله: شويم يعني
-را آشكار مي) بورژواييي تضادهاي جامعه هاي همهيا نطفه(ي تضادها همه) بورژوايي

اين تضادها و تكامل اين جامعه ) هم رشد و هم حركت(تفصيل و توضيح بعدي . كند
  ]43.["دهد انجام نشان ميمنفردش از آغاز تارا در بر آيند و ماحصل اجزاي 

پروراند و پيش مي برد گويد آن طرحي را مي كه لنين از آن سخن مي"تحليل بعدي"
 –، هم قياسي و هم استقرايي تحليلي دوگانه"يي آن را به عنوان كه خود او در جا
داري و هم تاريخ سرمايه"اين امر هم مستلزم . كند توصيف مي"منطقي و تاريخي

- عنصر نمياما اين دو. "كندي است كه آن را خالصه و فشرده ميهايتحليل مفهوم

آزمون به مدد امور واقع يا به ياري عمل به ترتيب تقدم ": ديگر جدا باشندتوانند از يك
  ]44.["در هر گام از تحليل در كار باشدبايد 
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كس، همين نكته را ي مارگيري سرمايه ، شكل25پژوهش سترگ رومان راسدالسكي
ي ماركس اي كه با نظريهدهد كه براي خوانندهراسدالسكي هشدار مي. كندرر ميمك
ديالكتيك "اي از  نمونه– بنمايد "اختگيس"ممكن است ... شنا نيست اين امر آ

... دارد دي حياتي از آن خودشان ارزاني ميهاي اقتصا ميان تهي كه به مقوله"مفاهيم
اما . "ذر كنندديگر گ تا به وجود آيند و در يكگذارداي حقيقتا هگلي ميو به شيوه

 صرفا تكامل افزايد كه گرچه ماركس به جاي آن كهي خود ميراسدالسكي به گفته
ك و فهم منطق نظام بود و گرچه مند به دري نظام را نشان دهد عالقهوقايع نگارانه

ند اين تواهاي تخصصي است كه ميت كه اين امر متضمن تحوالت مقولهدانسمي
-هاي اقتصادي چيزي جزء بازتابخواننده نبايد تصور كند كه مقوله"منطق را دريابد، 

تواند مستقل از اشتقاق تاريخي ها مي يا آن كه اشتقاق اين مقولههاي روابط واقعي اند
اين روش ماركس از همان آغاز بوده ": گيردراسدالسكي نتيجه مي. "ها پيش برودآن

نويس در پاره گفتارهاي بي شمار در پيشتوان هترين نحو مي به باست و آن را
 –و در سرمايه مشاهده كرد كه ] اسيدر نقد اقتصاد سي[، در اداي سهم ]گروندريسه[

ها به دست  اشتقاقي تاريخي از همين مقوله–به موازات اشتقاق منطقي ارزش و پول 
يخي واقعي در كنار  تكامل تاردهد كه در آن ماركس نتايج تحليل انتزاعي خود را بامي

   ]45.["نهدهم مي
 گرچه قوانين نظام كند تا نشان دهد كهاركس زحمت بسيار بر خود هموار ميخود م
 پديد آمدن آن تفاوت دارد، اين قوانين را رفته با فرايند تكوين وداري پيشسرمايه

 باب چگونگي  درشان يا شواهد تجربي معاصرهاي تاريخيتوان از خاستگاههرگز نمي
  :كاركرد نظام جدا كرد

                                                 
25-Roman Roscdolsky  
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ريخ واقعي برد قوانين اقتصاد بورژوايي الزم نيست تابنابراين به منظور بسط و پيش"
شاهده و استنتاج درست اين قوانين، به نحوي كه خود اما م. روابط توليد نوشته شود

 –امد انجهايي مقدماتي مياند همواره به معادله شده26خوش شدندر تاريخ دست
 پس پشت نظام قرار اي كه در كه به گذشته– در علوم طبيعي مانند اعداد تجربي مثال

، حال] زمان [ها همراه با دريافت درستي ازها و نشانهاين اشاره. كنددارد اشاره مي
  ]46.["دهدليدي براي ادراك گذشته به دست ميسرانجام ك

، كوشش مفهومي مستقل از يك سو. دكن نكته بحث ميي دواز اين رو ماركس درباره
 ذهن به صورت كليت كليت كه در": نظام را قابل فهم و دريافتني كندالزم است تا 

 براي تصاحب جهان يك اي است كههي مغز انديشندشود فرآوردهها پديدار ميانديشه
  دهدن به مدد آن اين كار را انجام ميو راهي كه ذه. "شناسدراه بيش نمي

از سوي ديگر اما . " است28 به مفاهيم27هده و برداشت فرديتبديل مشا... يدهفرآور" 
 خلط "آگاهي فلسفي"زد كه اين روش نبايد با آن نوع ورماركس براين نكته تاكيد مي

 كه متاسفانه –ها حركت مفهوم". "جهان مفهومي يگانه واقعيت است" كه نزد آن شود
شود،  صورت حركت واقعي توليد پديدار ميه ب–كند  بيرون دريافت ميفقط تكاني از

واقعي هستي خودمختار خود  29، موضوعبر عكس. "اش جهان استتوليدي كه فرآورده
كند؛ يعني مادام كه رفتار ذهن صرفا ظ ميرا بيرون از ذهن درست مانند گذشته حف

 يز همواره بايد موضوعاز اين رو در روش نظري ن.  است31 و صرفا نظري30نظرورزانه
  ]47 [. پيش چشم داشت32ه عنوان پيش انگاره را بيعني جامعه

 

                                                 
26-Becoming  
27-Conception  
28 -Concept 
29 -Suject 
30-Speculativ  
31 -Theoretical 
32 -Presupposition 
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  روش ماركسيستي   
ماركس . يالكتيك ماركسيستي را خالصه كنيماكنون وقت آن است كه اصول اساسي د

 جهان در فرايند )1: هم پيوسته را از هگل برگرفته اندانگلس سه مفهوم اصلي و به  و
همين . اين كليت از درون متضاد است) 3؛ ستجهان يك كليت ا) 2؛ مداوم تغيير است

را كنار  ي تغييرهاي جزيي دربارهي توضيحركس و انگلس را تشويق كرد تا همهامر ما
ساختارهاي بنيادي جامعه ي تغيير به كنندهتعيينبگذارند و به جست و جوي عوامل 

به مفاهيم انتزاعي  به يزدان، –به همين سان از نظر كردن به بيرون از نظام . نظر كنند
 كه ديرگاهي پيش از اين ، به فالن اصل نخستين جان بخشيي طبيعت انساندرباره

در . غيير قطع اميد كردند براي يافتن علل ت–اي مدفون شده است اي افسانهدر گذشته
هايي در درون ساختار اجتماعي، به تضادهايي ميان ها را به شكافعوض همين امر آن

راند، رهنمون نيرويي كه كل جامعه را به پيش مي، به عنوان لف كليتهاي مختجنبه
  .كرد

ي ي تفكر هگل را از شيوهآنچه شيوه" انگلس هم چنين اذعان دارند كه ماركس و
يافت تاريخي عظيمي است كه كند دري ديگر فيلسوفان متمايز ميي همهانديشه
 مصالح همه جا به لحاظ مواد و"گل اما گرچه در ه. " آن استوار استي هگل برانديشه
به "اين كار فقط"گيرد  تاريخي مشخص مورد وارسي قرار مي، و در يك ارتباطتاريخي

 در نتيجه اين شيوه به ]48[.پذيرد انجام مي" شدهي انتزاعي تحريفصورت يك شيوه
كل ميراث هگل "در نظر اين كسان . شودوان هگل بي مقدار و بي اعتبار ميدست پير

توانست به شد كه به مدد آن هر موضوع ميحدود و منحصر به يك الگوي صرف ميم
شد كه يگانه يها مها و جملهاي از واژهتلنگري شكل بگيرد، و نيز محدود به توده

وجود نداشت در بزنگاه پديدار اش اين بود كه هرگاه شناخت مثبت مقصود برجامانده
  ]49[."شود
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تصادي در  به تاُثير از پيكارهاي سياسي و اقشان عميقاماركس و انگلس كه شخصيت
ي خود قتصاد سياسي شكل گرفته بود وظيفه و ظهور علم ا33ايبريتانيا و اروپاي قاره

اين كار . وهش تجربي و تاريخي بازسازي كنندي پژيالكتيك هگل را بر پايهديدند كه د
كتيكي هاي ديالك تك مقولهم بازسازي تمام عيار تحك و اصالح جزيي نبود؛ و مستلز

هيچ عنصري از . ت آن با تكامل اجتماعي واقعي بودمند و قابل اثباي رابطه نظامبرپايه
  . تر عناصر يك سر دگرگون شدندماند؛ بيشديالكتيك هگل از تغيير بر كنار ن

ها را با آگاهي نگريست و انسانها ميي انسانل به طبيعت به چشم ضد بيگانه شدههگ
خود يگانگي بود كه يافتگي انديشه شكلي از با هر گونه عينيت. شمردسان مين يكشا

. شناخت ميشد بر آن چيره شد كه آگاهي خود را در طبيعت بازفقط هنگامي مي
اند و هم ها از جهان طبيعي تكامل يافتهكردند كه انسانماركس و انگلس استدالل مي

-ي اين كار فرآوردهنسان بر كاركردن و هدايت آگاهانهتوانايي ا. اندچنان به آن بازبسته

ها نه با توليد كردن چيزها بلكه به دليل اين كه انسان. ي فرايند طبيعي تكامل است
امكان انجام دادن اين . شوندانه توليد كنند از خود بيگانه ميتوانند چيزها را آزادنمي

داري به ي سرمايهليدي كه جامعهير است و بر سطح توكار فقط از فتوحات تاريخي اخ
  .آن دست يافته استوار است

هاي بنيادي ميان ديالكتيك هگلي و ديالكتيك ماركسيستي از همين جا سر تفاوت
شوند، منتها جزء به چشم جزيي از طبيعت نگريسته ميها در ماركس انسان. آوردميبر

-هاي خود جدايي مي خاستگاهاثر تكامل كارآگاهانه ازي طبيعت كه بر متمايز و يگانه

 يگانه اند و هم ها هم با طبيعت متحد وانسان. اين همانا وحدت اضداد است. گيرند
 طبيعت انديشه است –كار داريم ط با همانستي اضداد سرودر هگل ما فق. ضدِ آن اند
 در نتيجه در نظر ماركس و. اي كه با خود ضد استي از خود بيگانه، انديشهاما انديشه
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. ان اجتماعي متفاوت اما مرتبط اندانگلس الگوهاي ديالكتيكي در جهان طبيعي و جه
  . ددر نظر هگل جهان طبيعي و جهان اجتماعي همانست ان

اشتند كه ديالكتيك در برخي انگلس به اين نكته توجه د به همين سان ماركس و
رژوايي الگوي تكامل انقالب بو. كندها عمل ميها بسيار متفاوت با ديگر جامعهجامعه

براي نمونه ديالكتيك . كند فقط در انقالب كارگران مكرر نميمتمايزي دارد كه خود را
زي و پرولتاريا بسيار ميان فاعل دگرگوني تاريخي و ساختار عيني جهان در مورد بورژوا

هاي الكتيكي ممكن است خود را در دورهدرهگل الگوي تكامل دي. متفاوت است
ها ي اين دوره ارتباطي با ساختار اجتماعي ويژه كند اما اين امر هيچ"گرجلوه"مختلف 

شود و بي زمان در آن پديدار مي جاودان ي مطلقايدهي ي ويژهندارد و فقط با جنبه
  .مربوط است

هاي تاريخي يك ي دورهگل ساختار از خود بيگانگي در همهبه همين سان در نظر ه
خود بيگانگي در حاكميت  نظر ماركس و انگلس از ، اما درسان و همانست است

، تا حدود بسيار بر ناتواني جامعه در تسلط بر نيروهاي فئوداليسم، مادام كه وجود دارد
داري از خود بيگانگي هم در حاكميت سرمايه. عي يا درك اين نيروها استوار استطبي

  .ر اجتماعي استي خود تقريبا يك س و حادتر است و هم در بن و ريشهشديدتر
به سخن ديگر ماركس وانگلس ديالكتيك را از لحاظ اجتماعي نسبي كردند و بنابراين 

تيك كشكل اين ديالكتيك را از لحاظ اجتماعي نسبي كردند و بنابراين شكل اين ديال
يعني : شودالكتيك به تحليل آن بر گماشته ميتابع همان نيرويي است كه دي

گزير باشد با تحوالت اجتماعي و طبيعي كه ديالكتيك ناو همين . دگرگوني تاريخي
، بايد قادر باشد  ذهني اين تحوالت34هايسروكار پيدا كند نه فقط با پژواكواقعي 

                                                 
34-echo  
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چنان كه . ه جزو تاريخ واقعي است بررسي كنداي را كي پيچيدگي و نا همواريهمه
  :كندبيكو پرك خاطر نشان مي

-گوني شكلد تجربي بنا شده است تنوع و گونه بنيااز آن جا كه ديالكتيك هگل بر.."

-دهد ناديده مييالكتيكي را كه در واقعيت روي ميهاي تكامل دها و درجهها، سطح

عمده يا اصلي و بنابراين بر تكامل ديالكتيكي ) geist(ي هگل بر روح نگاه خيره.  گيرد
كه ديالكتيك چگونه  كند هگل توجه نمي.شوددهد دوخته ميكه در جامعه روي مي

ي خود مشروط به كند و به نوبهآورد و مشروط ميآورد به فعليت در ميخود را در مي
ي زندگي اجتماعي عمل هاي ويژهشود كه در عرصهاي ميالكتيك ثانويتحوالت دي

اي مختلف زندگي اجتماعي وقعي هون تضادها در عرصه، و نيز به تكامل ناموزكندمي
-واحد و منفرد در نظر نمي) Subjekt(ر هگل جامعه را به صورت موضوع اگ. گذاردنمي

پرداخت به اين جا  تاريخي مشخص ميياگر به دقت به پژوهش در يك جامعهآورد و 
ي هم هاي به هم پيوستهاي از الگويرسيد كه هر جامعه مارپيچ هزارتووار پيچيدهمي

ي انساني با تصويري كه او از چ جامعههاي ديالكتيكي است، و اين كه تاكنون هيكنشي
  ]50.["كندارچه و همگن واحد دارد تطبيق نمييك الگوي يك پ

گيرند و براي نمونه دقيقا است كه ماركس و انگلس به عهده مياي فه وظياين دقيقا
، ط توليد و گردش ، اقتصاد و سياست، زير ساخت و روساختميان ابزار توليد و رواب

كنند و هم ها و تمايزهاي ضروري را ترسيم ميو ايدئولوژي هم تفاوتمل اجتماعي تكا
دهد كه روشي ر اين امكان را به ايشان ميهمين ام. ها و پيوندهاي حياتي راارتباط

ديالكتيكي را پيش ببرند كه با تضادهاي واقعي كه قصد تحليل آن را دارد ارتباط بيابد 
  .اما با آن يك سان و همانست نباشد

لي ، ميانجي آشكارا به صورت عنصر مركزي و اصايچنين كليت جدايش يافتهدر 
هنگامي كه در كل به چشم امري بنگريم كه . آيدديالكتيك ماركس و انگلس در مي
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توان آن را به سادگي، به تعدد است و نه به صورت كلي كه ميداراي سطوح متفاوت م
، پي گرفتن پيوندها و استنحو بي واسطه و مستقيما به يك تضاد اصلي فروك

-تر در مياي بسيار حياتير مختلف كل آشكارا به صورت وظيفهتضادهاي ميان عناص

گلس ارزش آن را دارد كه بر آن تاكيد رود زيرا كه اين عنصر در روش ماركس و ان. آيد
 به حق توجه را به آن 35منتل اولكند تا از خطري بپرهيزيم كه بربه ما كمك مي

  :كندمعطوف مي
كه بسيار سريع به خط پايان برسند، و گرايش به اين دارند ... وران ديالكتيكي انديشه"

 در كل اين خطا از آن جا .ي آن برانندتحول را به طرف صورت اتمام يافتهي يك نطفه
-هاي پيچيده هم در مكان و هم در زمان نميشود كه توجه كافي به ميانجيناشي مي

  ]51.["دهنديي اجتماعي را تشكيل مهاي هر مسالهه مفصلهايي كشود، ميانجي
 دگرگون كردند هاي ميانجي و وحدت اضداد را هم چنان كه ماركس و انگلس مفهومو

 در ]52 [. نفي را نيز تغيير دادندهاي تغيير كمي به كيفي و نفيِبه همان سان مفهوم
شدند كه موجب پديد اي انباشته ميهگل تغييرهاي تدريجي و كوچك كه تا نقطه

ترين ترين و ساكنشدند ضرورتا داراي آرامهاي جداگانه و كيفتا متمايز ميآمدن حالت
. آمدند به شمار مي تغييراتي در آگاهيشدند و در سرانجام كار اساساها ميجنبه

 بود "حقيقت " و هاي پيشين ارزشمندچه را در ايدهبرترين مراحل آگاهي همواره آن
هاي دگرگوني. گنجاندشد در خود ميي خود دريافته ميترين زمينهن در وسيعو اكنو
-ليس ممكن است فقط چند مظنون سياهپ.  اندتراي از اين دست ناگزير خشنتاريخي

است فالن محكوميت اخير بهمان هيات تر از گذشته بازداشت كند؛ ممكن پوست بيش
 اما در –ي درازآهنگ باشد سلسلهسفيدپوست آخرين حلقه در يك  ي تمامامنصفه

ممكن . افروزدي شورش را بر مياي است كه جرقهشود كه همان حادثهعمل ثابت مي

                                                 
35-Bertell Ollman  
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 اما اين –ها كارگر را اخراج يا تنبيه كرده باشد است مدير كارخانه پيش از اين ده
  روشنيانگلس همين فكر را با وضوع و. كشد رد آخري است كه كار به اعتصاب ميمو

  :كندي خود بيان ميويژه
. يفيت احضار كنيم يعني ناپلئون رابراي دگرگوني كميت به ك بايد شاهد ديگري را.."

ني بد اما منضبط بودند، و مملوك ناپلئون نبرد ميان سواره نظام فرانسه را كه سواركارا
ي گمان براي جنگ تن به تن بهترين سواركاران عصر خود اما برا كه بي] ي مصري[ها

ان دو مملوك حريف سه بي گم": كندنضباط بودند به اين شرح توصيف ميبهره از ا
 مي فرانسوي بود؛ سيصد فرانسوي معموالبا صد  ؛ صد مملوك برابرفرانسوي بود

و پانصد  ، و هزار فرانسوي بدون استثناء هزار پا در آوردتوانست سيصد مملوك را از
  ]53[."مملوك را شكست داد

، سپس ضدش آغاز كردن از يك ايده.  نفييم هم چنين است حال نفيِچنان كه ديد
واقعي را بي تغيير برجا مي ، ساختار اجتماعي  آن گاه آن را نفي كردنرا پروردن و

الكتيكي را فرو بندد و تعطيل آيد كه حركت دي نفي به كار اين ميدر هگل نفيِ. گذارد
ي مذهب خود هگل در فلسفه. باوري هگل استي سرنوشتاين بن و ريشه. كند

در . هد كه مسيحت برترين شكل مذهب استگيرد تا نشان دديالكتيك را به كار مي
لطنت مشروطه برترين آيد تا نشان دهد كه سي حقوق، ديالكتيك به كار آن ميفلسفه

 را به كارگيرد خواهد همان سازوكارهگل در دستگاه خود عموما مي. شكل دولت است
اين همه ميسر . اوج سراسر كارستان فلسفي غرب استاش هد كه فلسفهتا نشان د
، يعني  نفي حد وسط خودكند كه نفيِكه ايدئاليسم دستگاه هگل معين مياست زيرا 

رسد به حال خود رها كند،  خود به سازش مي36ا كه در حد نهاييواقعيت اجتماعي ر
  ]54.["اي كه شكلي از انديشه استحد نهايي

                                                 
36 -Final term 



 اقتصاد سياسي ماركسروش 

 ٢۶٢

شود و از قعي آغاز كردند كه موجب تغيير ميانگلس از تضادهاي اجتماعي واماركس و 
دهد كه امكان ها قرار مياي در برابر آن نفي اوضاع و احوال اجتماعي تازهاين رو نفي

قعي كه در درون از اين رو فالن فرايند اجتماعي وا. بخشدتر را گسترش ميير بيشتغي
ك سر متفاوت با ديالكتيك ن ضد است داراي موقعيتي ييابد كه با آخود نيرويي را مي

  ،در نظر ماركس و انگلس. هگل است
 هيچ دست به" و "روت هنگفتي در اختيار نداردهيچ ث"، كندتاريخ هيچ كاري نمي"

دهد، كه انسان است، انسان واقعي و زنده، كه اين همه را انجام مي. "يازدجنگي نمي
ا نيست كه ، شخصي جدشود چنان كه پنداشته مي"ريختا"جنگد؛ دارد و مي] ثروت[

هاي خود بهره گيرد؛ تاريخ هيچ يابي به هدفاي براي دستاز انسان هم چون وسيله
      ]55.["كندهاي خود را دنبال ميفاني كه هدنيست مگر فعاليت انس

 بايست دگرگوني واقعي حاصل آيد، گو كه حاصل كشاكش ازاز هر نظام متضادي مي
ي تضاد پيشين هاي در دست رس به واسطهحلبا اين حال، راه. شودپيش تعيين نمي

 مي ي دگرگوني اجتماعي سر برگيرند و از الگوي تازهاي شكل ميهاي ويژهبه شيوه
شين چگونه و به دست چه اين الگوي تازه خود منوط به اين است كه تضاد پي. آوردند

                                  .                شودكسي حل مي
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- اگر در عوض كار را بر بنياد ديالكتيك مفهوم. سازدي تاريخ هگل استوار ميشود كه كار خود را بر فلسفهمراه ميگ

 در شود، بهتري نخست در علم منطق هگل يافته ميهايي كه در وهلهكرد، ديالكتيك مفهومهاي هگل استوار مي
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هايي با روي كرد توني اسميت دارد اين استدالل كه مشابهت. رودداري به كار نميي پيش سرمايهظهورش از گذشته
افكند كه در واقع در كار خ  بيش از آن جدايي و انفكاك مينخست آن كه ميان منطق و تاري. هاي چندي داردضعف

دوم آن كه اين رويكرد ما را . اندهگل هست، زيرا در نظر هگل اين دو فرايند به نحو تنگاتنگي به هم گره خورده
يم در اكند و هيچ سازوكاري براي دريافت اين نكته كه چگونه به اين جا رسيدهسرگردان و درمانده در حال رها مي

داري توانيم ساختار ديالكتيكي كنوني سرمايهگيرد كه ما ميسوم آن كه اين رويكرد فرض مي. گذارداختيارمان نمي
ي توليد كااليي ساده بي ارتباط  يا دست كم چنين ديالكتيكي با مساله-را بدون فهم ديالكتيك خاستگاه آن دريابيم

در ) ماركس و(گيرد كه به موجب ان انگلس اي را دست كم مياندازه ي نگرش حد وسرانجام آن كه اين نحوه. است
طرقي به هم مربوط اند  يافته با هم تفاوت دارند اما بهتگاه نظام و ديالكتيك نظام بلوغيافتند كه ديالكتيك خاسمي

 .تواند آن را آشكار سازدكه فقط ديدگاه نظام بلوغ يافته مي

44-Lenin, Collected Works, Vol. 38(Moscow; progress,1972), 360-61. 
وانگهي به هيچ رو به اين سادگي نيست كه تكامل كاال از . ي اصلي است تاكيد از نويسنده320همان منبع، -45

سازد؛ بلكه ماهيت يك كاالي ويژه يعني نيروي كار است داري را آشكار ميهسته و ياخته تا سيستم، ماهيت سرمايه
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اما فقط فالن . داري است و هم نقدي از علم اقتصاد سياسي بورژواييي سرمايهدستگاه ماركس هم نقدي از جامعه
داشت و بازنمود علمي و ايدئولوژيك آن گيرد كه نقد واقعيت اقتصادي همانا نقد عرضهگراي است كه فرض ميكاهش
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ي پهناورتري كه توانند بدون زمينهي اساسي ديالكتيك اند اما نميمعتقدم گرچه اين سه قانون چكيده و زبده

هم چنان كه بدون آن كه به . آورد به نحو مناسبي دريافته شوندگري را به وجود ميهاي كليت، تضاد و ميانجيمفهوم
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