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  »]٢[فرایند زندگی«توليد به طور عام و . ١

او بدن انسانی را از ذھن . کند ھگل ھستی انسانی را ھمچون ھستی زنده تعریف می
ی  ای فيزیکی به واسطه از دید او، بدن انسانی به سان سوژه. کند انسانی جدا می

ی  ھنگامی که ھگل درباره. شود ھای متنوع اش بازتوليد می ھای اعضا و اندام گری کنش
ند، بدن انسانی را جدا از ذھن انسانی یا آگاھی در نظر ز بازتوليِد طبيعِی انسان حرف می

  .گيرد می

. ی مارکس، ویژگی خاص زندگِی انسانی این است که آگاھانه است با این ھمه، بنابه گفته
او بر آن است که . دید) ١٨۴۴(ھای اقتصادی و فلسفی  نوشته دستتوان در  این را می

کنند بلکه  آورند، نه تنھا کالری جذب می ھای انسانی غذا به دست می ھنگامی که ھستی
  .کنند آورند و ابراز می شان را نيز به وجود می فرھنگ

ی  کند و شيوه ھای انسانی را به سان وجودھایی صرف تعریف می ھگل اما در مقابل، ھستی
پس از آن . کاود نمی  کند خاص زندگی انسانی را که از نظر جغرافيایی و تاریخی تغيير می

تفاوت  زند که انگار نسبت به زندگی مادی بی گری ذھنی حرف می ، او به نحوی از کنشتعریف
  .است

از . بيند ھای فيزیکی و ذھنی را می گری مارکس در شرح ھگل، تقسيم کار بورژوایی به کنش
ھای  که با توانایی] ٣[ھای مربوط به تغذیه ھای انسانی نه فقط با قابليت دید مارکس ھستی

. ناپذیر است ی او جدایی ھای مرتبط با تغذیه شوند که از قابليت می  ادهذھنی نيز ز
شان که به سان  ھای ذھنی ھای مادی و ھم با توانایی ھای انسانی ھم با توانایی ھستی

ھگل اما در مقابل، . شوند یک کل یکپارچه اند در فرایند خاص بازتوليد خودشان درگير می
ی  خودانگيخته، بيگانه نسبت به حساسيت، نيازھا و اندیشه فرایند بازتوليد را به سان امری

ھای مسلم مالکيت خصوصی  مارکس در دیدگاه ھگل، ویژگی. گيرد انسانی در نظر می
  .یابد بورژوایی را می

ی مبتنی بر  ی روابط مبادله مالکيت خصوصی بورژوایی، کاِر فيزیکی و ذھنی را به وسيله
ری کار ذھنی را نسبت به کار فيزیکی بدیھی فرض کند و برت مالکيت خصوصی جدا می

  .شود زندگی انسانی در فرایند متابوليک افراد با طبيعت حفظ می. کند می

کند و وسایل زندگی را به دست   روی طبيعت که بيرون از اوست کار می  انسان به طور دایم
کند بلکه  را حفظ می گوید که انسان نه تنھا خودش ھگل می. برد ھا لذت می آورد و از آن می

یابی به  با این ھمه این پرورش و عينيت. بخشد پروراند و عينيت نيز می خودش را می
ھگل انسان را به سان . ھای فيزیکی و ذھنی وابسته است گری یکپارچگی طبيعی کنش

  .کند ھای ذھنی را عرضه می گيرد و فقط پس از آن، توانایی فيزیکی می  وجودی صرفاً 

فيزیکی  را در فرایند متابوليک به سان وجودی صرفاً » انسان«ت کار ھگل است که این محدودی
تواند بدون توانایی ذھنی، ثروت توليد کند؟ در برداشت ھگل از  آیا انسان می. کند تعریف می

و آن وجھی است که در آن، کارگر . شود ، وجه خاصی از اقتصاد بورژوایی آشکار می»انسان«
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. بخشد تحقق می) دار سرمایه(توليد مادی را زیر فرمان کارگری ذھنی ) یکارگر مزد(فيزیکی 
کند به  به سان وجودی فيزیکی تعریف می ھگل ھنگامی که انسان را در فرایند متابوليک صرفاً 

  .کند ای ناآگاھانه کارگر مزدی را توصيف می شيوه

ی  نی که مشخصهی جدایی کار به فيزیکی و ذھ شود که ھگل درباره مارکس یادآور می
از دید مارکس این فھِم غلطی است که برداشت . کند داری است سکوت اختيار می سرمایه

با طبيعت به سان تعریفی عام بپذیریم » انسان«ھای فيزیکی در متابوليسِم  ھگل را از مؤلفه
  .ھای توليد مشترک است که در تمام شکل

. شود ی فيزیکی و ذھنی زاده می ی یکپارچهھا از طبيعت و با توانایی» انسان«از دید مارکس 
ھای فيزیکی و ذھنی  سپس یگانگی توانایی. ماتریاليسم مارکس را باید به این ترتيب فھميد

  .رود بورژوایی از بين می] ۴[ی ارزش ی رابطه به واسطه

او این خاستگاه را در . است  کار بعدی مارکس بررسی برداشت ھگل از خاستگاه جامعه
  .یابد می» ]۵[جنس«جنسی بين مرد و زن، در ی  رابطه

این است که فرد خودش را در رابطه با  منطقدر » ھستی برای خود«ی  استدالل ھگل درباره
فرد به مرد ) sect. 221(جا  این. کند کند که به تعبيری نقش آینه را بازی می ای ابراز می دیگری

جنسی به منظور زایيدن فرزندشان که  ی ھا خودشان را در رابطه شود و آن و زن تقسيم می
به سان » انسان«، بازتوليد »ھستی برای خود«در واقعيت، . کنند فردی جدید است ابراز می

پدر و مادر . ی جنسی بين مرد به عنوان پدر و زن به عنوان مادر است ی رابطه فرزند به واسطه
  ).sect. 221, Z(» ميرد ھستِی زنده می«ميرند، در نتيجه  شوند و می پير می

پرسد که در چه شکلی از جامعه است که افراد به سان مردان و زنان،  با این ھمه ھگل نمی
طبيعی یا جنسی  ای صرفاً  کنند، بلکه به جای آن، این پيوند را رابطه این رابطه را برقرار می

این سطح . کنند ای معين با یکدیگر رابطه برقرار می اما مردان و زنان در جامعه. کند تلقی می
شده   ھا تا چه اندازه انسانی ی آن کند که رابطه شان است که تعيين می پيشرفت جامعه

ھا صرفاً  ی آن رابطه] ٧.[شود ی جنسی آشکار می جامعه نيز در رابطه] ۶[بودگی خاص. است
ای است که زن و مرد در آن، آینده ای را برای  ای فيزیولوژیکی نيست، بلکه رابطه رابطه

ميرند اما در فرزندشان، در اميدشان  ھا به سان افراد می ھر چند آن. کنند رزندشان توليد میف
واسطه و فردی،  مرگِ سرزندگِی صرفاً بی«: نویسد ھگل می. کنند ھمچنان زندگی می

اندیشيد که حتا اگر فردی  گونه می ھگل آشکارا این. »است] ٨[روح] Hervorgehen[پيدایشِ 
» گرِ  خرِد کنش«ی  ی ھگل، تاثير نظریه» ایده«. ماند انی ھمچنان باقی میبميرد، روح انس

روحی که برآمده از مرگ فرد است و خودآیين شده است ھمان ] ٩.[دھد را نشان می ارسطو
ھای انسانی  با این ھمه، ھستی. ارسطو است که ھگل آن را از آِن خود کرد» گرِ  خرِد کنش«

ی  گذارند که به واسطه نی از ثروت روحانی را بر جای میھای گوناگو شان شکل پس از مرگ
ھگل از آِن خودسازِی ثروتِ . دھند زنده به وجود ادامه می] یا امرِ [شدن از سوی فرد  فھميده

. گيرد ھای انسانْی اشتباه می روحانی از سوی فرد زنده را با روحی مستقل از ھستی
شان را نيز پشت سرشان به  مادی یا تمدنشان که ثروت  ھای انسانی نه تنھا فرھنگ ھستی
شان حاکم است، با فرھنگ و تمدنی که  ھا با قدرتی که بر جامعه فرزندان آن. گذارند جای می

  .کنند ھا بر جای گذاشته اند زندگی می پدر و مادرشان برای آن

يد به طور از این رو ھگل فرد را صرفاً به سان ھستی فيزیکی، فرایند متابوليسم را به سان تول
ھای  او ویژگی. کند ای صرفاً جنسی تعریف می ی اجتماعِی افراد را به سان رابطه عام، و رابطه

گرایانه  ھای او طبيعت اگرچه تعریف. کند جدا می/شان را منتزع اجتماعِی از لحاظ تاریخی خاص
منظری . روند خاصِ واقعيت تاریخی به شمار می  رسند اما عملن انتزاعی از ابعادِ  به نظر می

انگارد که بيشتر  دھد که او این را بدیھی می نگرد، نشان می را می» انسان«که ھگل از آن 
گرِی ذھنی تعيين  شده از کنش ھا به طور اجتماعی به سان یک وجوِد فيزیکی بيگانه »انسان«
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گری ذھنی از فيزیکی، در واقع طبيعی است و  کند که جدایی کنش او فکر می. شوند می
ھا آگاھانه  که مالکيت خصوصی مدرن ھم نموِد این جدایی است، ھر چند این استدالل نای

  .گيرند شکل نمی

، شکل خاصی از جامعه را به سان شکلی طبيعی یا عام نشان منطقبه بيان دیگر، ھگل در 
شوند و توانایی  ای، توانایی فيزیکی و توانایی ذھنی جدا می در چنين شکِل جامعه. دھد می
اگر امکان داشته باشد . شود گيرد و بر آن چيره می ی باالتر از توانایی فيزیکی قرار میذھن

ھا چيزی چيره است،  ھایی را نشان دھد که در آن تواند حالت می» ایسم-«بگویيم که پسوند 
ھگل حالتی » ایسمـ  آل ایده«توانيم بگویيم که  ایسم، پس میـ  ایسم یا کاپيتالـ  مثلن الکل
مارکس در . چيره است] ١٠[برقرارکننده/کننده ای وضع در آن ایده به سان سوژه است که

بيند که در آن،  داری را می ی مدنی مدرن یا سرمایه آليسم ھگل بازتاب انتزاعی جامعه ایده
این سومين نکته در نقد ضمنی مارکس از . آل، یعنی ارزشِ فزاینده، چيره است ی ایده سوژه

  .اقتصاد سياسی است

اما ھمين . کرد کند که او عملن در آن زندگی می ای انتزاع می ھگل فرد به طور عام را از جامعه
ی  جامعه«] یا نابھنگامی[بينِی  پيش«ی رابينسون کروزوئه  تصویر از شخص مستقل مانند گونه

اش و رسيدن به  ی شانزدھم تا تنومندشدن و پرش اش در سده گيری است، از شکل» مدنی
  ).N 83, M 21(» ی ھيجدھم سده پختگی در

با طبيعت را به سان فرایندی طبيعی یا توليد به طور عام تلقی » انسان«ھگل فرایند متابوليک 
دارانه را عموميت  دھد که او به طور نادرست توليد سرمایه کند، و این نشان می می
سميت و دیوید تعریفی که آدام ا. شود ی مولد تعيين می این با گردش سرمایه. بخشد می

شود،  دھند که در آن، سرمایه به سان شرایِط صرِف توليد بازنمایی می ریکاردو از سرمایه می
در حالی که ھگل . ارزش خودافزا ایست) Versachlichung(انگارِی  ء خود برآمده از چنين شی

کاست، مارکس آن تقسيم  ھستی انسانی را با انتزاع به وجودی صرفاً فيزیکی فرومی
  .دید که در پس انتزاع ھگل نھفته بود ی کار و توليدی را می دارانه رمایهس

زند  به سان زندگی فيزیکی حرف می) sects. 216-22(» زندگی«از » منطق صغير«ھگل در 
-sects. 223(پردازد  می» بازشناسی«یابد، سپس به  ی کار فيزیکی واقعيت می که به واسطه

نسانی در سطحی یکسره جدا از زندگی فيزیکی  ذھن ا ِگری که به سان کنش) 35
کند و مارکس در  تعریف می» بازشناسی«به سان  گرِی ذھنی را صرفاً  او کنش. داندش می

پذیرد اما در بحثش از توليد به  او این مشکل را می. یابد کننده را می این تعریف مشکلی تعيين
گری  به جای آن، او به کنش. کند طور عام خودش را به ابعاد ذھنی کار انسانی محدود نمی

  .پردازد دارانه می ذھنی در اقتصاد سرمایه

گوید که ذھن و بدن انسانی به طور طبيعی با ھم  مارکس در بررسی توليد به طور عام می
ی کار که در آن،  دارانه ی تقسيم سرمایه این یکپارچگی یا وحدت به واسطه. یکپارچه بودند

شوند از ھم  ذھنی و کارگر مزدی به سان کارگر فيزیکی نمایان می دار به سان کارگر سرمایه
سرمایه خودش . دھد که در توليد مادی کار کند دار به کارگر دستور می سرمایه. پاشد می

گری  دار را که سرمایه را ميانجی کند، یعنی سرمایه فرض می/ای را ایجاب و برقرار شخص ویژه
را اندازه بگيرد که باید در جریان توليد ] ١١[ تا ارزش سرمایه دار ماموریت دارد سرمایه. کند می

دار در فرایند گردشی ادامه  گرِی ذھنِی سرمایه کنش. ادامه یابد و در دورنما افزایش بيابد
دار یعنی کسی شخصيت  سرمایه در سرمایه. بخشد یابد که این امکان را واقعيت می می
  .کند جذب می/دارانه درونی سرمایهیابد که ارزش سرمایه را در آگاھی  می

کند که  ھر چند به نظر می رسد ھگل فرایند زندگی انسانی را به سان فرایندی تعریف می
ای ناآگاھانه  شود، اما او به شيوه صرفاً به سان وجودی فيزیکی در آن درگير می» انسان«

که به چنين کاری  د بدون آنکن دار بازتوليد می دارانه را از منظِر نظری سرمایه توليِد سرمایه
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در دکترین ھستی و » سوژه«ھمان گونه که در ادامه به طور مفصل خواھيم دید، . اذعان کند
مارکس از یک جھِت معين به این پی . آل است ایده به تمام معناای  در دکترین ذات سوژه

دارانه  یهگرِی سرما کند که درگيِر کنش ی ھگل بر شخص خاصی داللت می برد که سوژه می
گونه که ھگل  شود که آن ی روحانِی ارگانيسمی نمایان می این شخص به سان سوژه. است

دھد، ھمواره به طور ابدی خودش را به سان نوعی فرایند بازشناسی بازتوليد  شرح می
ی بورژوایی را برای مارکس بازنمایی  جامعه] ١٢[در واقع برداشت ھگل، خدایگان. کند می
  .ارزش و سرمایه رایعنی : کند می

ای انتزاعی ابراز  دارانه را به گونه ی توليد سرمایه ، شيوهمنطقآليسم ھگل، به ویژه در  ایده
ی فراینِد  ھگل نادانسته با تعریف سوژه. دھد کند و شرحی از پتانسيل و ذاتش ارائه می می

دارانه را متھم  مایهشده از کار ذھنی، توليد سر منفک  متابوليک به سان کارگر صرفاً فيزیکیِ 
یا [ھای  نبوِد کار ذھنی در تعریفش از زندگی مادی سرنخ مشخصی را برای ویژگی. سازد می

مارکس آنچه را که ھگل به شيوه ای تلویحی ابراز کرده . دھد کارش به دست می] اجزای
  .کند است به شکلی صریح تبيين می

  نقد اقتصاد سياسی و توليد به طور عام. ٢

گيرد ــ مصرف و توليد، توزیع و توليد، و مبادله و  جفت از مفاھيم را در نظر می مارکس سه
. ھای اقتصاد سياسی یعنی توليد، مصرف، توزیع و مبادله ھستند توليد ــ که برگرفته از مقوله

  که این دادن این ھا را در راستای نشان مقوله  ھای بين ھر یک از این جفت سپس جایگشت
دھد  او ھمچنين نشان می. دھد دھند شرح می يتی خودتوليدکننده را شکل میھا تمام مقوله

ھای کالسيک توليد را به طور  دان سياسی رسد که انگار اقتصاد که ھرچند این طور به نظر می
ی مولد  گردشِ سرمایه دارانه را از منظر ھا توليد سرمایه کنند، اما در واقع آن کلی توصيف می

  .ھای سرمایه در آن نامرئی ھستند کنند که تعين توصيف می) ت… ک ــ پ ــ ک … ت (

  مصرف و توليد

کرد بر آن بود  ی مولد مطالعه می گردش سرمایه جایی که آدام اسميت سرمایه را از منظر از آن
ی توليد و مصرف، او  از ھمين رو، در خصوص رابطه. شود که حرکِت سرمایه از توليد آغاز می

گرفت و آن را در پيوند با توليد  مصرف فردی را به سان کنشی جدا از توليد در نظر می
کرد مصرِف فردی، غيرمولد است و به ھمين خاطر باید به منظور  او فکر می. تدانس نمی

شود ــ  گذاری می ی آورده در توليد سرمایه افزایش موجودِی سرمایه ــ که به سان سرمایه
، و بر ]مصرف مولد[داند که توليدی باشد  او صرفاً ھنگامی مصرف را مصرف می. مانع از آن شد

گوید  اگرچه او می. کند دارانه تاکيد می ی سوبژکتيو در انباشت سرمایهِخّست به سان واقعيت
ھدف از توليد، مصرف فردی است اما در واقع او توليد را صرفاً برای خاطر خوِد توليد 

  .کند پردازی می نظریه

گردد، نه  اما آیا مصرف فردی ھمواره غيرمولد است؟ فرد پس از مصرف به فرایند توليد بازمی
ی مصرف بازتوليد شده اند بلکه با دانشی  ای که به واسطه ھای فيزیکی توانایی فقط با
ی سوبژکتيو بازتوليد را  دان سياسی جنبه اقتصاد. گرفته ای جان ی توليد و نيز با روحيه درباره

اما چرا . رود شود که از مصرف به توليد می طور نشان داده می کند که معموالً این حذف می
جوید؟ این به آن خاطر است که او سرمایه را  ياسی از عامِل سوبژکتيو دوری میاقتصاددان س

کردِن ھزینه به منظور بازتوليد  گيرد، و بر این مبنا ھرگونه صرف دارانه در نظر می سرمایه از منظر
عامل سوبژکتيو . شوند که باید کاھش یابند ھایی نگریسته می زندگی کارگران به سان ھزینه

  .شود گيرد و به دست او انحصاری می دار تعلق می تيب به سرمایهبه این تر

  توزیع و توليد
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اقتصاددانان سياسی از جمله ریکاردو، روی . ور ھستيم جا نيز با ھمان مشکل باال روبه این
داران صنعتی و  در مياِن سرمایه] یا محصول مازاد[ی نھایی یا توزیعِ توليِد اضافه  توزیعِ فراورده

پردازند که نرخ انباشت  کنند، و به تحليل نرخ توزیع سود یا ارزش اضافی می تمرکز میمالکان 
دارانه  به این معنا، ریکاردو اقتصاددان توزیع و انباشِت سرمایه. کند دارانه را تعيين می سرمایه
  ]١٣.[است

دار و کارگر  هی بين سرمای داری رابطه ترین رابطه در سرمایه ای با این ھمه از دید مارکس، پایه
. داران و مالکان شود نه بين سرمایه مزدی است، و شرایط توليد، بين این دو گروه توزیع می

ی توزیع نه  از این رو رابطه. دار تعلق دارد و نيروی کار به کارگِر مزدی وسایل توليد به سرمایه
فرض  را نيز ــ که پيش تنھا توزیعِ ارزش اضافی بلکه توزیع یا جدایِی شرایط ذھنی و عينی توليد

ریکاردو فقط وسایل توليد را ــ که در اختيار . گيرد داری است ــ دربرمی بنيادِی سرمایه
فرضی طبيعی بدیھی  کند و نيروی کار را به سان پيش دار است ــ مطالعه می سرمایه

ر مھم و حياتی به این ترتيب، مشکل بسيا. گذارد انگارد و از این رو آن را از مطالعه کنار می می
  .گيرد داری، مورد توجه قرار نمی شدن از شرایط توليد در سرمایه توزیع یا بيگانه

دارانه آغاز  گيرد که فرایند توليد سرمایه این توزیع یا جدایی از لحاظ تاریخی زمانی شکل می
شده به سان پيامدھای چنين  شود و سپس باعث به وجود آمدِن این شرایِط بيگانه می
  .کنند ی سرمایه را بازتوليد می شود و در نتيجه رابطه ندی میفرای

  :دارانه به این ترتيب است فرایند توليد سرمایه

  توزیع یا جدایِی شرایط توليد .١
  توليِد ارزش اضافه .٢
  توزیع ارزش اضافه .٣

از مسيِر توزیعِ ارزش اضافه مورد بررسی  اما نظِم مورد نظر ریکاردو بر خالف این فرایند، توليد را
  .پردازد ی مولد در حرکتی رو به عقب به توليد می دھد و در گردش سرمایه قرار می

  مبادله و توليد

پردازد، باز ھم  اسميت حتا زمانی که به مبادله می. بينيم باز ھم ھمان مشکل را در اینجا می
مارکس سه گونه مبادله را تعریف . بيند د میی مول گردش سرمایه فرایند را صرفاً از منظر

  :کند می

ی کاال به  واسطه که کارگران را دروِن چارچوب تقسيم کار اما بدون مبادله ی بی مبادله .١
ھایی که در  ھا و توانایی ی فعاليت مبادله: نویسد مارکس می. [زند ھم پيوند می

  ]م. يد تعلق داردگيرند که مستقيماً به تول ی خوِد توليد صورت می محدوده
 P(زند  ی تجاری پيوند می ی کاال که کارگران را در چارچوب تقسيم کار در جامعه مبادله .٢

… C-M-C … P] .(دھد  ھا ھم رخ می ی فراورده ھمين امر در مبادله: نویسد مارکس می
  ]م. ھا برای مصرف مستقيم است شدن فراورده ی آماده چرا که مبادله وسيله

مارکس ). [›M-C-M(کند  که به سان ھدفی در خود عمل می ی مستقل مبادله .٣
ی خود،  یافته ی بين دادوستدکنندگان در کليت سازمان این به اصطالح مبادله: گوید می

شود ھمان طور که خود آن یک فعاليت توليدی  ی خود توليد تعيين می تماماً به وسيله
  ]م. است

محتوای این نوع . شود شکل نمایان می از دید مارکس، سرشت اساسی مبادله در این سه
این حرکت به سوی ). M›-M=∆M(شود  مبادله با افزایشی در پول یا ارزش نشان داده می
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، و افزون بر این به حرکتی برای توليد )›M-C … P … C›-M(گيرد  افزایش ارزش، توليد را دربرمی
  ).P … C›-M›-M-C … P(ود ش ی مولد تبدیل می خود یعنی گردش سرمایه درــ  به سان ھدفی

را ) ›C›-M(بخشِی ارزش اضافه  شکل سوم مبادله که در باال به آن اشاره شد فرایند تحقق
با این ھمه این شکل مبادله از دید اسميت شکلی ثانوی است زیرا برای او این . گيرد دربرمی

  .فرایندی است برای به دست آوردِن شرایط توليد

کند، برای اسميت  در راستای افزایش ارزش عمل میسرشت مبادله، ھنگامی که 
ای بين نيروی کار  شدنی نبود که افزایش ارزش با مبادله شدنی نبود، این ھم برای او فھم دیده

به سان یک کاال و پول به سان سرمایه ــ که خود بيانگر توزیع شرایط توليد است ــ آغاز 
دارانه  يد ارزش اضافه در فرایند توليد سرمایهشود که ھر دو به شکلی مولد در راستای تول می

  .شوند مصرف می

ی پولی آن قدر نيرومند ھست که بتواند شرایط مجزای توليد از جمله  جایی که سرمایه از آن
شود که  ای نمایان می علم و تکنولوژی را به ھم پيوند بزند، نيروی مولِد کار اجتماعی به گونه

کردن افزایشی در ارزش  دار در راستای دنبال ار ذھنی سرمایهک. انگار وجھی از سرمایه است
دار است که ثروت مادی  شود که گویی این کار ذھنِی سرمایه سرمایه نيز به نحوی نمایان می

ی پولی را ببيند که ارزش  ی زیریِن گردش سرمایه تواند الیه اسميت نمی. کند را توليد می
شدنِی  دیده] یا گردشِ [ی پولی درون مداِر  را سرمایهدھد، زی را افزایش می] ١۴[ای سرمایه
ای برای مبادله  به ھمين خاطر او پول را صرفاً به سان وسيله. کند ی مولد حرکت می سرمایه

  .کند تعریف می

ھای سرمایه  ی توليد، مصرف، توزیع و مبادله را به سان لحظه دارانه ھای سرمایه مارکس تعين
خوانند، فراتاریخی  می» توليد به طور عام«تيب آنچه که اقتصاددانان کند، به این تر تحليل می

ھای سرمایه را  نيست بلکه عملن توليد مبتنی بر سرمایه یا توليدی است که تعين
ھای موجود در  ی این چھار مقوله در شکاف دارانه ھای سرمایه تعين. گيرد دربرمی
و چيزی به نام توليد به طور عام را در شوند  شان دفن و به فراموشی سپرده می ھای تحليل

  .آورند ھا به وجود می ذھن این اقتصاددان

ھنگامی که او از . شود سرشت این غفلت دقيقاً مانند غفلتی است که ھگل مرتکب می
و ) فرایند متابوليسم بين انسان و طبيعت(» فرایند زندگی«، )فرد انسانی(» زندگی«
گيرد، در  برد که فرد در آن در پيوند با دیگران قرار می م مینا) ی اجتماعی رابطه(» ھا گونه«

ی  کند و ذھن انسانی به سان سوژه را به سان وجودی صرفاً فيزیکی تلقی می  واقع انسان
ھا ــ  ھنگامی که او سه سوژه ــ زندگی، فرایند زندگی، گونه. گذارد را کنار می» بازشناسی «

دارانه وجود دارند،  ھای توليد سرمایه ر واقعيت به سان لحظهدھد، که د را مورد مطالعه قرار می
در انتزاع و غفلتی که در شرح ھگل موجود . کند ی ذھن انسانی سکوت می در واقع درباره

  .ی توليد، مصرف، توزیع و مبادله وجود دارد دارانه ھای سرمایه سازِی تعين است نوعی پنھان

ای بين سرمایه و نيروی کار به منظور  دارانه با مبادله ایهھمانگونه که دیدیم، فرایند توليد سرم
دار به  ی توليد ــ یعنی توزیع شرایط توليد بين کارگر مزدی و سرمایه شده پيوندزدِن شرایط توزیع

شوند آغاز  شکل نيروی کار و وسایل توليد ــ که به شکل مولدی در فرایند توليد مصرف می
  .شود می

در بخش دوم پيشگفتار » سپس مبادله«و » بعد توزیع«، »بتدا مصرفا«نظم تحليِل مارکس، 
ی  دارانه ھای سرمایه برداشتن از تعين در واقع نظم تحليلی درستی برای پردهگروندریسه 

. رود آورند به شمار می را به وجود می» توليد به طور عام«، در ظاھرِ امرچھار مقوله که 
سرشت . گيرد ينی است که سرمایه از آن سرچشمه میمبادله در پایان این روند، ھمان تع
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شود که بر افزایشی در ارزش  ، نشان داده می’M-C-C›-Mاساسی مبادله در شکل گردش، 
  .کند داللت می

از این رو کار بعدِی مارکس این است که به این بپردازد که چگونه خاستگاه سرمایه را نشان 
او این کار را در . دھد دھد و به ھمين خاطر روش و نظام یا پلَن خود را مورد توجه قرار می

بار بر خالف بخش دوم، نظمی  دھد اما این بخش سوم پيشگفتاری بر گروندریسه انجام می
پردازد، سپس به توزیع یا جدایی  بندد ــ یعنی ابتدا به مبادله یا گردش می به کار می ترکيبی را

ای  و پيونِد دوباره، و دست آخر به مصرف، اعم از صنعتی و فردی ــ که بر خالف نظِم تحليلی
پرداخته گروندریسه ھا در بخش دوم پيشگفتار  است که او بر مبنای آن به بررسی این مقوله

  .است

روش تحليلی، روش ترکيبی، امر ساده، و «روش اقتصاد سياسی و . ٣
  »بندی دسته

، »روش اقتصاد سياسی«، گروندریسهگفتار یا درآمد مارکس بر  در ابتدای بخش سوم پيش
ھای  شود زیرا مارکس در آن از روش اغلب به این پاراگراف استناد می. بينيم پاراگراف زیر را می
  :زند یحرف م] ١۵[صعودی و نزولی

آغاز … ھا و  ھمواره با کل زنده، با جمعيت، ملت، دولت، دولت ١٧ی  ھای سده اقتصاددان
، به معدودی از روابط ]durch Analyse[ی تحليل  کنند و ھميشه ھم با کشف به واسطه می

که این  رسند و ھمين می… کننده مانند تقسيم کار، پول، ارزش و  عام، انتزاعی و تعيين
ھای اقتصادی  کنند به ساختن نظام نفرد کم و بيش پرورده و منتزع شد آغاز میھای م لحظه

ای شروع  مانند کار، تقسيم کار، نياز، ارزش مبادله] das Einfache[که از مفاھيم ساده 
ھا و بازار جھانی  ی بين ملت کنند و به شکلی صعودی یا باالرونده به سطح دولت و مبادله می
روش درستی است ] wissenschaftlich[این روش اخير از نظر علمی بدیھی است . رسند می

)N 100-1, M 36] (آورد به ميزان زیادی تغيير یافته است گفت.[  

ی کارھای  ویليام پِتی را به سان نماینده) ١۶٩٠( political arithmetickدر اینجا مارکس کتاب 
فرانسه، ھلند و انگلستان را  پتی سه ابرقدرت یعنی. گزیند ی ھفدھم برمی اقتصادی سده
ھا بود و چنين نتيجه گرفت که قدرت این  او به دنبال بررسی علل قدرت ملت. کند مقایسه می

از این رو او . کارگيری کارگران مزدی در توليد مانوفاکتور الزم بود ھا در پولی بود که برای به ملت
  .رسد از ملت به شکلی نزولی به پول می

گزیند که اسميت در آن  آدام اسميت را برمی) ١٧٧۶(ثروت ملل مارکس برای روش صعودی 
دھد که  کاود و نشان می ھا می سرشت و علل ثروت را نه صرفاً در بریتانيا که در ميان کل ملت

. انجامد گونه تقسيم کار به فراوانِی مادی حتا در ميان طبقات ميانی و فرودست جامعه می چه
سپس به مبادله، توزیع و انباشت سرمایه و  کند،  آغاز می» قسيم کارت«ی  ی ساده او از مقوله

. یا به بيان ھگل ترکيبی[روش صعودی  ثروت مللاز این رو . رسد در نھایت به درآمد دولت می
  .تاباند را بازمی] م

 ھا از ترمينولوژی با این ھمه مارکس نه تنھا از واژگان و تعابير پتی و اسميت، که افزون بر این
ی  به واسطه«ی مارکس را از تعابيِر  فھميم که استفاده این را وقتی می. ھگل نيز آگاه بود

که از ترمينولوژی ھگل ھستند در بندی که از او آورده شد » بسيط/ساده«و » ]١۶[تحليل
مندی که ما با کمک آن به  گوید روش نظام افزون بر این ھنگامی که مارکس می. بينيم می

یابيم  یا امر پيچيده دست می» انضمام«به » امر ساده«باالرونده از انتزاع یا شکلی صعودی و 
  .کند از نظر علمی درست است، او آشکارا از ھگل پيروی می
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روش «ی ھفدھم از سوی مارکس بر این تعریف ھگل از  ھای سده توصيف روش اقتصاددان
  :مبتنی است» تحليلی

تمييز داده ] akhojاین [ آنچه را که از  محدود،] ١٧[شناختِ /ھنگامی که بازشناسی
رو  کند و با آن روبه فرض می] بدیھی] [١٨[شده به سان چيزی پيش از این فھميده شود می
] گوناگونھای  فاکت[گوناگون سرشت بيرونی یا ] Tatsachen[ھای  فاکتشود ــ  می

کليت  انتزاعِ یا  ھمسانِی صوریاش دارای  به خاطر شکِل کنش. ١ی اول  آگاھی ــ در وھله
]Allgemeinheit[  اش بر تحليل امر انضمامِی معين  گری از این رو کنش. است]das gegebene 

Konkrete[یا . ھا مبتنی است به آن انتزاعی عموميتھایش، و دادِن شکِل  ،جداکردِن تفاوت
گذارد، و با  را دست نخورده باقی می] das Konkrete[، امر انضمامی ]این شناخت[

] ٢٠[رسند، یک کليت انضمامی که غيراساسی به نظر می] ١٩[کنارگذاشتِن اموِر خاصی
است  روش تحليلیاین، . کند و قانون را برجسته می] ٢١[زور/، نيرو]Gattung[جنس مانند 

)sect. 227] (٢٢].[آورد به ميزان زیادی تغيير یافته است گفت[  

ی ھفدھم بر آنچه ھگل، آن گونه که در باال  ھای سده ی مارکس، روش اقتصاددان گفتهبنابر 
ھای  اما روش اقتصاددان. کند منطبق است تعریف می» روش تحليلی«اشاره شد، بسان 

کند، پيروی  تعریف می» روش ترکيبی«آید  ی ھيجدھم از آنچه ھگل آنگونه که در زیر می سده
  :کند می

روش . بر عکس حرکت روش تحليلی است] synthetische Methode[حرکت روش ترکيبی 
 das[عام /کند و به سوی امر کلی آغاز می] das Einzelne[تکينه /تحليلی از امر منفرد

Allgemeine [به سان (عام /ی آغاز از سوی امر کلی رود؛ اما در روش ترکيبی، نقطه پيش می
] ٢٣[شدگی ی خاص ی آغاز به واسطه قطهشود و ما از این ن معين می/داده) تعریفیک 

]Besonderung) [ بنابراین، روش ترکيبی . رویم به سوی امر تکين پيش می) بندی طبقهدر
 ,sect. 228(کند  ھا ابراز می بر روی ابژه] ٢۴[ھای مفھوم بسط لحظه/خودش را به سان پرورش

Z] (٢۵].[آورد به ميزان زیادی تغيير یافته است گفت[  

ترین تعریف  این کتاب از ساده. مند بيانگر روش ترکيبی است ای نظام به شيوه ثروت ملل
کند، و به سوی مبادله، توزیع، و بازتوليد یا انباشت سرمایه  یعنی تقسيم کار یا توليد آغاز می

ی تعاریفی است  رو ھستيم زیرا دربرگيرنده جا با نوعی حرکت مارپيچی روبه این. رود پيش می
در نظر گرفته ]) Voraus-Setzung[» ]٢۶[شده فرض امر ازپيش«(فرض  يشکه به سان پ

] ٢٧[از تقسيم موجودی: رود برای مثال در دفتر دوم، بازتوليد به این ترتيب پيش می. شوند می
، )۴فصل (، سود و بھره )٣فصل (، کار مولد )٢فصل (، به تقسيم درآمد )١فصل (یا سرمایه 
ھا در یک مارپيچ به سان فاکتورھای بازتوليد نگریسته  این تم). ۵فصل ] (٢٨[گذاری سرمایه

  .شوند می

بينيم، اسميت  می ثروت مللاما ھمانگونه که در بحث از بازتوليد در دفتر دوم از کتاب 
ھا را در قالبی فيزیکی به سان  کند بلکه به جای آن، این تعين ھای سرمایه را تبيين نمی تعين

کند و به این ترتيب به ارزش  توصيف می» توليد به طور عام«مواردی طبيعی یا به سان 
 ثروت مللگونه که در  را آن» توليد به طور عام«مارکس . بخشد مادیت می] ٢٩[ای سرمایه

یافته  کند و سپس آن را به سان امری از لحاظ تاریخی تعين تعریف شده است نقد می
که  گيرد، مبنی بر این ھگل را نيز در بر میمنطق این کاِر مارکس نقدی بر . کند  بازتعریف می

دارانه را طبيعی فرض  ی کالسيک یعنی اسميت و ھگل، توليد سرمایه ھر دو نویسنده
دھد و  دارانه را نشان می مارکس بر آن است که اسميت وجه مادی توليد سرمایه. کنند می
ای سرمایه را   ایده/آرمانی گيرد، در حالی که ھگل وجه صوری یا ی صورِی آن را نادیده می جنبه

دھد که عمالً  انجام می» ایده«دادِن خودآفرینِی  ھگل این کار را با نشان. کند ابراز می
بر . است] ی بورژوایی بر ارزش ابتنای آگاھی جامعه[بورژوا ] ٣٠[ آگاھیِ ـ  ی ارزش مشخصه

» ایده«نِی ھگل، خودآفریمنطق . شود چنين مبنایی، وجه صوری بر وجه مادی چيره می
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دار توصيف  نظر سرمایه ای که از نقطه دارانه است اما مارکس از این امر به سان توليد سرمایه
دارانه را به سان امری طبيعی توصيف  دارد، اگر چه ھگل توليد سرمایه شود پرده برمی می
  .کند می

  :دھد مارکس نوعی ارزیابی انتقادی را از روش ترکيبی ھگل ارائه می

ھای بسيار، و از ھمين رو،  انضمامی است زیرا تمرکزی از تعين] das Konkrete[مامی امر انض
 im[ورزی  به ھمين خاطر، امر انضمامی در فرایند اندیشه. متفاوت است/یگانگِی امر گوناگون

Denken [شود، ھر  ی آغاز نمایان می به سان فراینِد تمرکز، به سان پيامد و نه به سان نقطه
ی آغازی برای شھود  ی آغاز است و به ھمين خاطر نقطه در واقعيْت نقطه] نضمامیامر ا[چند 

]Anschauung [برداشت/و تصور]در امتداِد مسير اول، تصوِر کامل . رود نيز به شمار می] ٣١
ھای انتزاعی به  شود، و در امتداد مسير دوم، تعين برای رسيدن به تعينی انتزاعی نابود می

ھگل به این ترتيب گرفتار این توھم . انجامند ی اندیشه می مامی به واسطهبازتوليد امر انض
بداند که خودش را ] Denken[ای  ی اندیشه را فراورده] das Reale[شود که امر واقعی  می

خودش و به ] ٣٢[کاود، و خودش را بيرون از کند، ژرفاھای خاص خودش را می متمرکز می
صعود از انتزاع به انضمام صرفاً /حالی که روش باالرویسازد در  ی خودش آشکار می واسطه

ی آْن امر انضمامی را از آِن خود و آن را به سان امری از  راھی است که اندیشه به واسطه
یافتِن  اما فراینِد ھستی. کند بازتوليد می] als ein geisting Konkretes[لحاظ معنوی انضمامی 

  ].آورد تا حدی تغيير کرده است گفت) [N 101, M 36(امر انضمامی ابداً این نيست 

ھگل روش تحليلی را به سان تحليِل امر انضمامی و یافتِن یک شکِل عاِم انتزاعی تعریف 
یعنی روش رسيدِن از امر انضمامی به امر انتزاعی » مسيِر اول«کند در حالی که مارکس،  می

در آن، امر انضمامی در تعينی انتزاعی کند که  ای نزولی را به سان فرایندی تعریف می به گونه
  .خواند بر روش تحليلِی ھگل مبتنی است می» مسير اول«آنچه مارکس . شود محو می/منحل

است که از امر انتزاعی » ]٣٣[ھای مفھوم پرورش لحظه/بسط«گوید روش ترکيبی،  ھگل می
. رسد منفرد می] ردِ یا مو[به نمونه ] ٣۴[شدن شود و سپس در جریان خاص یا امر عام آغاز می

عام /ترتيب ــ از امر کلی/این نظم. نامد می» باالروی از انتزاع به انضمام«مارکس این را روش 
]das Allgemeine [شدگی  از راه خاص]Besonderung [ی تکين  به نمونه]das Einzelne [ ــ

ی فصل  نهگا بندِی سه در کار مارکس این روش در ترکيب. بيانگر روش ترکيبی ھگل است
بودگی  خاص/جزئيت. ٢«، »بودگی سرمایه عام/کليت. ١«سرمایه در گروندریسه به سان 

  ]٣۵.[یابد بازتاب می» تکينگی سرمایه/فردیت. ٣«، »سرمایه

گفت برای مارکس به  از آن می» ]٣۶[ھای مفھوم پرورش لحظه/بسط«چه ھگل با عنوان  آن
انضمامی بازتوليد و ) concept(مفھومی  این معنی بود که واقعيت به طور ذھنی به سان

ھا در دکتریِن  ھای بسيار در ذھن است، در نتيجه مقوله این تماميِت تعين. شود فھميده می
ھا در دکتریِن ذات از  شوند، و مقوله ھایی برای مفھوم سرمایه تبدیل می فرض ھستی به پيش

تکينگی یا /سپس تا فردیت، و ]٣٧[بودگی یا حکم به خاص» مفھوم«بودگی یا خوِد  عام
ی عينِی  از این رو مارکس دو دکتریِن منطق عينی را به دو لحظه. شوند متحول می] ٣٨[قياس

بودگی،  بودگی، خاص تایی ھگل ــ عام و ایْن سه. کند بازتوليِد ذھنی امر انضمامی تبدیل می
  .تاباند تکينگی ــ را در دکتریِن مفھوم بازمی

داند که در آن، امر واقعی یا انضمامی  کيبی را فرایندی میبا این ھمه ھگل روش تر
اندیشد که فرایند اندیشيدن درست  گونه می زیرا او این) ist gesetzt(شود  برقرار می/وضع

او تمایزی بين این دو فرایند . برقرارکردن چيزی در فعليت است/گرفتن ھمانند فرایند فرض
بخشيدن به امر واقع است و در نتيجه تنھا  ای فعليتاز دید او اندیشيدن به معن. گذارد نمی

ترین  انتزاعیمنطْق . دھد کاِر معنوِی بيگانه است شناسد و تشخيص می کاری که او بازمی
ی  ی افالتونی آفریننده بنابر فلسفه[ demiurgos(ی  است که به سان آفریننده» ایده«توصيِف 
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خودش به خودش عينيت ] ٣٩[ذھنی/ی کار معنویِ  کيھان به واسطه]) م . جھان است
  .بخشد می

ی بورژوایی که او  کند که مفھوم انضمامی یعنی جامعه مارکس بر عکس، بر این پافشاری می
ھایی که  ھای آن ی خود برگزیدند، واقعاً بيرون از ذھن ی مطالعه و ھگل ھر دو به عنوان ابژه

خودش را با روش ھگل پس چرا مارکس روش . اندیشند وجود دارد ی آن می درباره
داند و در واقع روش ترکيبی خود را به عنوان روشی که از نظر علمی درست  شدنی می قياس

تایی ھگل یعنی  سهگروندریسه در » فصل سرمایه«ستاید؟ چرا مارکس در تدوین  است می
  گيرد؟ بودگی و تکينگی را به کار می بودگی، خاص عام

ای انتقادی جذب کند؛ یعنی  يسم ھگل را به شيوهآل مارکس اینجا بر آن است تا ایده
را توصيف ] ۴٠[داری ی آن به شکلی ناآگاھانه سرمایه آليسمی را که ھگل به واسطه ایده
را منطق مارکس . چيره است) ارزش(ای  ایده/آل ی ایده آليسمی که در آن، سوژه کند، ایده می

سازد یعنی امر  می  ایده خودش را بيگانهآل یا  ی ایده خواند که در آن، سوژه به سان اثری می
وضع /در شخصی برقرار  ]۴١[ـآگاھی انضمامی یا امر واقع را به سان منطقِ اجتماعِی ارزش

ی خصوصی  ی مبادله رابطه. کند تصدیق می/شناسد که ارزش را در مالکيت بازمی] ۴٢[کند می
ھا را برابر بداند و موجب  راوردهآلی است که بتواند ف گری سوبژکتيو یا ایده مستلزم نوعی کنش

ای  شود که به شيوه ای تبدیل می گری به سوژه به ھمين خاطر، این کنش. شان شود مبادله
  .برقرار کند/شود که انگار باید امر انضمامی یا امر واقع را وضع نمایان می

و توصيف  پذیرد ھا و واقعيت را به سان فاکتی طبيعی می ، نوعی وارونگی ایدهمنطقھگل در 
گرِی انسانی را به کار ذھنی و فيزیکی  بنابراین، روابط مالکيت خصوصی، کنش. کند می

بيگانگی را منطْق ھگل در . شود کنند و کار ذھنی بر کار فيزیکی چيره می تقسيم می
. تاریخی است به تمام معناانگارد زیرا از این فاکت ناآگاه است که بيگانگی  طبيعی می
نویسد  آنجایی که می ، )١٨۴۴( ھای اقتصادی و فلسفی نوشته دستدر تر  مارکس پيش

یابد، به ویژگی  می در» در چارچوب بيگانگی یا انتزاع«ھگل وجه ایجابِی کار را 
  .پی برده بودمنطق نادرست /نامعقول

. گرایی است تاریخ گرایی و شبه طبيعت آليسم ھگل نقدی بر شبه از این رو نقد مارکس بر ایده
از سوی مارکس یکی از فاکتورھای مھم در نقد او بر اقتصاد سياسی منطق انتقادی  جذبِ 

است، و نقد او بر اقتصاد سياسی را باید به سان خوانشی از منطق ھگل به سان شرحی از 
ای  ایده /آل در اشخاصی دانست که ویژگی ایده] آگاھِی برآمده از ارزش] [۴٣[ آگاھیـ  ارزش

نقد مارکس با نقدی بر اقتصاد سياسی اسميت . کنند را بازنمایی میمالکيت خصوصی مدرن 
کنند اما نسبت به  دارانه را توصيف می شود که ابعاد مادی توليد سرمایه و ریکاردو تکميل می

این از آن روست که . تفاوت اند بی] ۴۴[اش ی خودگستری ای آن از جمله رانه ایده/آلِ  ابعاد ایده
و آن را ) versachlichen(بخشند  را شيئيت می  آگاھیـ  طور ناآگاھانه ارزشھا به  این اقتصاددان

کنند و آن را با آنچه صرفن مادی است اشتباه  ھای مادی تبدیلش می استحاله و به فراورده
ھا به سان  ھای سرمایه را درون آنچه که این اقتصاددان کوتاه اینکه مارکس تعين. گيرند می

آليستی  ایده«به ھمان اندازه که ھگل . سازد پندارند آشکار می يد مینظاِم یکسره مادی تول
) N 687, M 567(اند » ھایی عوامانه ماتریاليست«است اسميت و ریکاردو ھم » عوامانه

  ].آورد تا حدی تغيير یافته است گفت[

به مند بر اقتصاد سياسی از کجا باید آغاز شود، او  پردازد که نقد نظام مارکس به این می
تملک /ای، مالکيت یعنی ارزش مبادله) N 101, M 36(» ی اقتصادی ترین مقوله ساده«
)Besitz(ثروت مللدفتر اول  ۵ھا را از فصل  پردازد که آن ، پول، مبادله و کار به طور عام می 

گيرد و به بررسی این  می ی سرآغازشان پی ھا را تا نقطه او رد آن. گيرد ی پول برمی درباره
شود که سرمایه از پول  آید و یادآور می گونه به وجود می دازد که پول کجا و چهپر می

ی آغاز  ی پایان تحليل ھمان نقطه پذیرد که نقطه مارکس این دیدگاه ھگل را می. آورد سربرمی
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ھگل . کند ھای اقتصادی تأیيد می است، و این را در مقوله» امر ساده«ترکيب یعنی 
  :نویسد می

است، و امر خاص  سادهی  است زیرا لحظه  ی مفھوم برای خودش اولين لحظه در وعام امر 
ساده شده است، و برعکس، امر  گری ی ميانجی آید زیرا لحظه آن می] و پس از[فقط از پِی 

گری  گذاری و در نتيجه ميانجی ترین است و امر انضمامی، از آنجایی که در خود تفاوت عام
  ]۴۵.[کند شود، آن چيزی است که که پيش از ایْن بر گذار از آغاز داللت می می

گری  ی ميانجی آن اندازه ساده و انتزاعی ھست که برای پرورش به واسطه» امر عام«
» پيچيده«یا » امر چندوجھی» «امر انضمامی«. کافی باشد ھای خاصِ مطابق با خودش تعين

)das Viel-Fache (امر . ھای خاصی تشکيل شده است ی که از لحظه»منفرد«ی  است، نمونه
امر «و سپس این ] ۴۶[شود منتزع می) das Ein-Fache(» امر ساده«انضمامی ابتدا به به 

آغاز » امر عام«از ] در واقع این حرکت[شود،  متحول و به مفھوم تبدیل می/پرورانده» ساده
» تماميتی متعين«یا » تکينه/امر منفرد«ھای  سازی تا رسيدِن به لحظه شود و با خاص می

را به سان » چه آنجا ھست آن«یا ) Dasein(» ]۴٧[ھستی متعين«ھگل . رود پيش می
» ]۴٨[ذات«ِد یا به سان وجو) ge-wesen(» چه تا پيش از این بوده است آن«بازتوليدی از 
برقرار » ذات«ی  آن چيزی است که به واسطه» ھستِی معينْ «به این ترتيب، . کند تعریف می
  .شده است

محصول /کند که فراورده مارکس با استفاده از این گفته با واژگانی اقتصادی استدالل می
به به پول، و پول ] و تبدیل[دستخوش نوعی دگرگونی به کاال، کاال دستخوش دگرگونی 

اولين . کند سپس سرمایه به سان سوژه، فراورده، کاال و پول را برقرار می. شود سرمایه می
) سرمایه(  »ذات«، آن چيزی ھستند که از سوی )کاال و پول  فراورده،(» ھای معين ھستی«

  .ھای وجوِد سرمایه ھستند ھا شکل این. شوند برقرار می

بعدی دنبال  ای تک به شيوه» امر پيچيده«به » امر ساده«روی را از  نه ھگل و نه مارکس پيش
شود و  تبدیل می» امر پيچيده«به » امر ساده«بلکه ترتيب به این شکل است که . نکردند

آنچه در . شود برقرار کرده است تعيين می» امر پيچيده«به سان آنچه » امر ساده«سپس 
سپس به سان ) voraus-gesetzt(یا از پيش وضع شده است » رقرار شدهاز پيش ب«ابتدا 

کردن  فرض پيش یا از» ]۴٩[برقرارسازی ازپيش«ی  ایْن چرخه. شود پيامد برقرار و بازتوليد می
)Voraus-Setzung ( برقرارشده/وضع«و » برنھنده/برقرارکننده«و «)Setzung ( را شکل

ای تکرارشونده  شود، سپس به شيوه می» پيش برقرار از«بنابراین ھمين که چيزی . دھد می
ای را  شود و چرخه ی بعدی برقرار می شده فرض پيش یا از» امِر از پيش برقرارشده«به سان 
شود چنين به نظر برسد که انگار این چيز ھمواره وجود داشته  دھد که باعث می شکل می

  .است

ی این است که آیا این  اش درباره حکم/رشود نظ ای که مارکس در آن از ھگل جدا می نقطه
ھای اولين  فرض یا پيش» ھا برقراری پيش از«صرفن منطقی است یا این ] ۵٠[گردشی/ای چرخه

داری پرورش و تحول  در ابتدا در جریان تاریخ نمایان شدند و سپس به موازات آن که سرمایه
  .یافت فروکش کردند

برقرار کردند، ھر چند محتوای /را وضع» کلی/مر عاما«در واقع ھم مارکس و ھم ھگل در آغاْز 
است و ھيچ ] ۵١[یا خودبنياد» خود علِت خود«ھگل » امِر عامِ «. شان متفاوت است ھر کدام

ای ابدی است در حالی که امر عام مارکس  ھگل سوژه» امر عام«. ای ندارد خاستگاه تاریخی
کلی /این امر عام. لش تاریخی استی خصوصی، در شک ی مبادله شده ی بيگانه یعنی رابطه
ی خصوصی  ی اجتماعی مبادله آلی مستقل از اشخاصی که درون رابطه ی ایده به سوژه

  .کنند تبدیل شده است زندگی می
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این پيش فرض [، )is given(شود  فرض منطقی معين می گوید ھمين که پيش مارکس می
ن ترتيب پيوسته خودش را بازتوليد کند و به ای خودش را به سان پيامد برقرار می] منطقی

. کند ای است که یک نظام ارگانيک خودش را بر مبنای آن بازتوليد می این ھمان شيوه. کند می
 were(شوند  ھای اول کجا معين می فرض کند که پيش با این ھمه او در این باره کاوش می

given (گردش منطقی . دشون ای تاریخی برقرار می ھا به شيوه یابد که آن و درمی
  .شود ھای منطقی مستقر شده باشند آغاز می فرض که پيش خودبازتوليدی دقيقن پس از آن

ھای  فرض پرسد که آیا این پيش نویسد نمی ی تاریخ می ھگل با وجود این که کلی درباره
ی تاریخی را به سان چيزی  شان ھستند یا نه، و سوژه منطقْی مستقل از فعليت تاریخی

در واقع بياِن انتزاعِی ارزش » ایده«ای او یا ھمان  ایده/آلِ  ی ایده سوژه. کند  قی میطبيعی تل
نھد،  برمی/کند برقرارمیمنطق ایده یا ھمان ارزش به سان خدایگان، خودش را در . است

  .کند برقرارمی پدیدارشناسی روحو انسان را در  ی طبيعت فلسفهطبيعت را در 

د که اقتصاد بورژوایی نظامی است که خودش را بازتوليد دھ مارکس ھنگامی که نشان می
فرضِ منطقِی اول، خودش را بازتوليد  پيش. گيرد تاریخی را به کار میـ  کند روشی منطقی می
نشان ] ۵٢[او با استفاده از این برھان. آورد فرضِ بعدی را به وجود می کند و در نتيجه پيش می
از مبادله در : دارِی اوليه برقرار شدند در سرمایه گونه ھای اول چه فرض دھد که پيش می
ی شانزدھم، به انقالب صنعتی از  ی سيزدھم، رو به جلو به سوی مانوفاکتور در سده سده
  .١٨٢۵دارانه در سال  ی ھيجدھم، و دست آخر به اولين بحران سرمایه ی آخر سده نيمه

فرضی است که در  بی مارکس، پيشباالرونده یا ترکي/در روش صعودی» امر ساده«از این رو 
. کند فرضی منطقی برقرار می را به سان پيش» امر ساده«اما او در ابتدا . تاریخ برقرار شده بود

ی پولی و  گردش منطقی، مثلن مدار سرمایه] ۵٣[ی ماننده ی درون به لحظه] امر ساده[
گاه تاریخی و شود، و او شرحش را از خاست تبدیل میگروندریسه انباشت سرمایه در 

به سان کاميونيتی اوليه و انباشت اوليه برمبنای چنين برھانی » امر ساده«تحول /پيشرفت
او با استفاده از این . گيرد تاریخی را به کار میـ  او در این برھان نظمی منطقی. کند بنا می
علول، فرض و پيامد، یا علت و م کرد پيش کند که فرض می ، ھگل را که نقد می شناسی روش

اش  ھگل در نظریه. را به وجود آوَرد] ۵۴[کران پيوسته گردشی منطقی ای بی باید به شيوه
در دکترین ذات در خصوص اقتصاد بورژوایی چنين » عليت«و » ]۵۵[تامِل برقرارکننده«ی  درباره
  .کند می

بود، و  فرض تاریخی اقتصاد بورژوایی پيش] ۵۶[کند که گردشِ بازتوليدشونده مارکس اظھار می
. رسد ای نزولی به انباشت اوليه می فرض تاریخی به شيوه او به شکلی تحليلی از این پيش

سرمایه این . آورد دھد که این شکِل ارزش است که سرمایه را به وجود می این نشان می
و . زند شوند به ھم پيوند می ھا یا شرایط توليد را که در انباشت اوليه از ھم جدا می فرض پيش
ی الغای قانون ارزش از بين  تواند به واسطه کند می مان گونه که مارکس دیرتر استدالل میھ

را ] ۵٨[شدنی ھنگام تحقق رھایی انسانی زمانی مصرف] ۵٧[ی پایا پرورش سرمایه. برود
  .گذارد بر جای می  برای لذت

ذشته وابسته و به ، بلکه به گ]۵٩[شده تمام/ای بسته ی بورژوایی نه جامعه کوتاه اینکه جامعه
به سان منطق اما ھگل بر عکس، این جامعه را به شکلی ناآگاھانه در . آینده گشوده است

به سان ارگانيسِم خاص متعلق به ] آن را[آل  ی ایده کند که سوژه نظامی بسته توصيف می
ن ی ھگل به سا» ایده«مارکس با خوانش . کند  آورد و بازتوليد می خودش از نو به وجود می

پرده منطق دارانه در  االذھانِی بورژوازی، از خوِد اقتصاد سرمایه بين] ۶٠[آگاھیِ ـ  ارزش
  .دارد برمی
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  ھا یادداشت

  :ھا نوشت کوته

Z :ی واالس ھگل، ترجمه منطق صغير] .Sect :منطق ی بخش در  اشاره دارد به شماره
  ].صغير

N : مارکسگروندریسه  
M :رکس ما ٨/١٨۵٧ھای اقتصادی  نوشته دست)konomische Manuskripte Ö(  
  :کتاب زیر است] ٨- ٢٧صفحات [فصل اول ] ھمراه با اندکی تلخيص[این نوشته برگردان ]. ١[

Uchida, Hiroshi (1988): Marx’s Grundrisse and Hegel’s Logic ,edited by Terrell 
Carver, Routledge.  

]٢ [life-process  
]٣ [nutritive  
]۴ [value-relation  
]۵ [genus  
]۶ [specificity  
]٧ [Science of Logic ,pp. 772-4  
]٨ [spirit  
]٩ [Science of Logic ,p. 774  
]١٠ [positing  
]١١ [capital-value  
]١٢ [demiurgos  
]١٣ [Cf. Yoshiki Yoshizawa, ‘The consummation of the classical political economy – 

1817 and David Ricardo’, in Yuzo Deguchi (ed.), The history of economic theories 
)Keizaigakushi( ,)Kyoto: Minerva, 1952.(  
]١۴ [capital-value  
]١۵ [ascending and descending  
]١۶ [through analysis  
]١٧ [recognition  
]١٨ [found  
]١٩ [particulars  
]٢٠ [concrete general  
]٢١ [Force  
]٢٢ [Cf .Science of logic ,p. 786 ff.  
]٢٣ [paticularizing  
]٢۴ [notion  
]٢۵ [Cf .Science of logic ,p. 793 ff.  
]٢۶ [pre-posited  
]٢٧ [stock  
]٢٨ [investment  
]٢٩ [capital-value  
]٣٠ [value-consciousness  
]٣١ [conception  
]٠] ٣٢ut of  
]٣٣ [notion  
]٣۴ [particularizing  
 ,N 264, M 187; N 275-6(» ی سرمایه فصل درباره«شده در  ھای ارائه بسنجيد با طرح]. ٣۵[

M 199-200 .( فردیتکليت، جزئيت و « گروندریسهدر » سرمایه به طور عام«در فرایندی که «
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را از ھگل پی » کليت«گنجاند، مارکس این تعریف از  جزو خود می/ی نفی ذیل را به واسطه
ھمچون نفی به طور کلی یا بنابر نفی ] das Allgemeine[عام /امر کلی«: گيرد می
، دوم، به سان نفی بودگی خاص/جزئيتیافتگی را به سان  ، معمولن تعينی اول واسطه بی

یافتگی  تعين] به این ترتيب، امر کلی[گيرد،  سان نفِی نفی دربرمی یا به بيان دیگر به
آورد تا حدی تغيير  گفت) [Science of logic ,p. 603(» استانضماميت و  فردیتیا  مطلق

  ].داده شده است
]٣۶ [notion  
]٣٧ [judgement  
]٣٨ [syllogism  
]٣٩ [spiritual  
» داری سرمایه«ی  به ندرت از واژه ی درخور توجھی است که مارکس این نکته]. ۴٠[
)Kapitalismus (که به ھيچ وجه اثری از آن نيست، و فقط گروندریسه در . کند استفاده می

ی  ، صفحه٢۶٫٢، جلدانگلس ـ   آثار مارکس ،١٨۶١-٣نقدی بر اقتصاد سياسی چند بار در 
ی مارکس و  دریسهگرون[در این کتاب . ١٩٩ی  ، صفحه٢جلد سرمایه ، و فقط یک بار در ۴٩٣

  .شود صرفاً جھت سھولت از این واژه استفاده می] ھگل منطق
]۴١ [value-consciousness  
]۴٢ [posit  
]۴٣ [value-consciousness  
]۴۴ [drive to self-expansion  
]۴۵ [Science of logic ,pp. 801-2   )آورد تا حدی تغيير داده شده است گفت(  
]۴۶ [is abstracted into  
]۴٧ [determinate  
]۴٨ [essence  
]۴٩ [pre-positing  
]۵٠ [circulation  
]۵١ [self-cause  
]۵٢ [demonstration  
]۵٣ [immanent  
]۵۴ [logical circulation  
]۵۵ [positing reflection  
]۵۶ [Reproductive circulation  
]۵٧ [fixed  
]۵٨ [disposable  
]۵٩ [closed  
]۶٠ [value-consciousness  
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