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 سخنی با خوانندگان

 

 

 خوانندگان عزيز 

های آينده اين گاهنامه ادامه " ماترياليسم پراتيکِی مارکس " و همچنين اين مبحث در شماره يکنيم با گاهنامه ی شماره يک را شروع م
خواهد کرد. پيدا  

پراتيکِی مارکس و نقد ايدئو لوژی از  در دو زمينه ی تبليغ و ترويج ماترياليسم بسيار واضح است که اين گاهنامه در آينده کار خود را
 ديدگاه او ادامه خواهد داد.

د برای هيئت تحريريه يرسبه نظرشان در جهت مخالف و موافق در اينجا يک نکته قابل ذکر است که خوانندگان عزيز ما اگر نکاتی 
ه های آينده اين گاهنامه درج شود.بنگارند تا با توجه به محتوای آن در شمار  

روزهای بهتر، باميد  

 مسعود فروزش راد 
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  از مسعود فروزش راد ،طراحی صفحات، انتخاب همه ی تصاوير و موزيک

ااين آهنگ زيبا هم برای شم  

 

Martha Argerich - Schumann Piano Concerto, Liszt Funérailles and Ravel Jeux  
d'eau (1977) 

https://www.youtube.com/watch?v=bHIfBdMP_P8 

 

 

 

Martha Argerich 
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 سر مقاله

چه بلحاظ شکل و چه بلحاظ محتوا، در ، ی تئوريک دفاع از انقالب پرولتری"همه ی نا کفاي
و بورژوازی را يکی  ارياتاز موضع کسب انقالبی قدرت، پرول اين نکته آشکار ميشود که

)رميکند".....  (گی دو بو  

ديدگاه مارکس داده ايم  از "" ماترياليسم پراتيکی شماره گاهنامه را اختصاص به تفسيراين 
سازيم.برجسته  تا تمايزش را نسبت به ماترياليسم ديالکتيک  

از يک نوع شان ِت ا، برداشايران مشخص ميکرد ها را در تسآنچه که آموزش مارکسي
. تأويل از " مارکسيسم " بود که تحت " ماترياليسم ديالکتيک " نظريه آنان را رقم ميزد

گوناگونی از نظريه مارکس موجود است ، اما در بين تمام تأويل روشن است که تأويل های 
، نه " بمراتب فراگيرتریها، " ماترياليسم ديالکتيک" در مقام مقايسه با "ماترياليسم پراتيک

، توسط نوشته ت. اين نوع برداشت از ماترياليسم، بلکه در سطح جهان نيز بوده اساندر اير
، " ژرژ پليستر" -اصول مقدماتی فلسفه"  استالين -م ديالکتيکسهايی چون " ماتريالي
ان نشر يافته و " ، نوشته هايی ازآفاناسيف در اير وريس کونفورتم -ماترياليسم ديالکتيک

يک نر، امياد آموزش انقالبی، چون احسان طبری ( بنيان ايرانینويسندگ آثار آنها،در کنار 
ن ( رئا ليسم اسالمی و فلسفه مارکسيست)، ، غالم حسين فروتياليسم ديالکتيک )آئين ( ماتر

از ی نسخ. در تمامی اين آثاريا قدام کردندبه  تبليغ و ترويج اين نوع تأويل از مارکسيسم ا
، به عمل صرف تقليل يافته و يا از اين گفته ان نيست و يا پراتيک در اين آثارميپراتيک در

ر نرفته و سر انجام در اين آثار کا هگل که " عمل، ذهن را به عين تبديل ميکند " فرا تر
ه ) با عامل شناسايی ( سوژ ، جائی کهين محدود شدهکرد پراتيک در حوزه توصيف و تبي

، عمالً اين آثار نتوانستند مداخله پراتيک اش، بمثابه کاشف، مفس، تحليل گربرآورد ميشود
م پراتيکی" بمثابه اترياليسژه در موضوع را تضمين يا اثبات نمايند. بنا بر اين "مپراتيکِی سو

، مجهول بود. اولين ست های ايرانی، وجودش برای خيل وسيعی از مارکسييک عينيت ويژه
لهای مقاالت راجع به " ماترياليسم پراتيکی " را دوست عزيز شهرام واالمنش در پايان سا

ايکه له در کتب و مقاالت متعددی، از جمله مقاآورد ودرشمسی به رشته تحرير 1369
همت  وی آمده، به شرح اين تأويل از " ماترياليسم" نزد مارکسدرهمين شماره گاهنامه از

ارده تا تمايز بين اين دو نوع تأويل از " مارکسيسم" را بر جسته نمايد.گذ  

گاهنامه
5



، ه منبع و سه جزء مارکسيسم، بر حسب سرياليسم ديالکتيک" ، مارکسيسم رادر عمل " مات
گرفته جائی که طبقه اول آن شامل فلسفه مارکسيسم يا ر ساختمانی سه طبقه در نظ

"ماترياليسم ديالکتيک " است که عامترين اصل آنرا تشکيل ميدهد. طبقه دوم شامل اقتصاد 
ه گيرندبرديالکتيک" است وطبقه سوم در از " ماترياليسماستنتاجی سرمايه داری ، بمثابه 

. ولی اين ساختمان دارای عيوب عديدی اقتصاد می باشدسوسياليسم، بعنوان استنتاجی از
است، زيرا نميتوان توسط اين طرح ثابت نمود که تئوری ارزش چگونه از " ماترياليسم 

پراتيک چه نقشی در اين ساختمان دارد؟ مهم تر اينکه ديالکتيک " استنتاج ميشود و يا 
نا معلوم می ماند،  " ماترياليسم تاريخی " و نقش آن با " ماترياليسم ديالکتيک " ی رابطه

، نه اقتصاد و نه استاخص کلمه فلسفه جائيکه " ماترياليسم تاريخی " نه به معنای 
عام ترين سطح محسوب شود، يتوانداز طرف ديگر " ماترياليسم تاريخی " نمسوسياليسم.

ای را متزلزل ميسازد. رفته و پايه عام ساختمان سه طبقه از فلسفهفرا تر زيرا  

يردائمی اش، بمثابه اصلی ماده يغتدرتحول وماده بمثابه اصلی درون ماندگار ،در اين کليت
، را بنا ميسازد قرار ميگيرد و يت هگلی، که در آن " ايده" اساس اش، در برابر کلگرايانه

ده" و " امتا فيزيک " محال ق " هگلی رادقيقاً جای متا فيزيک " ايده" و " حقيقت مطل
ين کننده شده و آن ماده بدون انسان تعيکه ابتدا در یمتافيزيک ،حقيقت کامل" لنينی گرفت

اين مادۀ بدون انسان مقدم بر انديشه گرديد.سپس   

مارکس را نا ديده گرفت و يا آنرا ديالکتيک" دو جايگاه ويژه در نظرعمالً " ماترياليسم 
خود  را برحکومت هيچ چيز که " ديالکتيک، خاطر نشان کرده بودثانوی ساخت. مارکس 

گزاره متذکر شد که بايستی  انقالبی است" و در استنتاج از اينو ذاتاً انتقاد گرو نمی پزيرد
هر موضوع ويژه " را کشف کرد و با ی اجتماعی " منطق ويژه  ی رسی هر پديدهدر بر

اين نظرات تمامی اصول جهان شمول و معتبر از ابتدای تاريخ تا انتهای آنرا نفی کرد. 
 ترينتجريد همه گانه بروه عالانسان در پژوهش حقيقت شان کرد که وظيفه مارکس خاطر ن

امر برجسته ها با يکديگردراين ساختار ی رابطهاجتماعی/تاريخی و معينِ  قانون وارگیِ 
عامترين راستای حرکت ساختار و يا محتمل ترين شکل پذيرندگی آنرا ميشود که قادرشود

آن روشن سازد. با غييرو ترا در اين حرکت ساختارنقش اش نشان داده، تا انسان بتواند 
دهنده آن، در نظر گرفته ريچنين درکی است که انسان بعنوان عامل شناسايی تاريخ و هم تغي

 ميشود.

آن نتايج مناسبی را و از زمينه های تاريخی ای که مارکس را باين گزاره ها رهنما شد اّما
ری جستجو کرد. خرد ا را بايستی در خرد روشنگمين بودند؟. اين زمينه هااستنتاج نمود کد
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، و قرار دادن انسان بجای آن باين نتيجه رسيد مرکز –خدا بمثابه اصل  روشنگری با طرد
اين عقل است که ميتواند  که اعتقاد به خدا قادر به سامان دادن اجتماع نيست و مدعی شد

سازد. اما اين ادعای خرد پابر جا سازمان اجتماعی را بنحو مطلوب و در خور انسان 
قل را ا خود آگاه عامعه قرار داد نای ج، فره عقل را بعنوان اصلی فراماندگارروشنگری ک

مه با ، جايی که عقل فردی ميبايستی با طرح نقشه و برنامبدل به يک مذهب نوين ساخت
رد فردی انسانی که مسلح به خ ، آنرا فلسفۀتقدم آن برعمل انسانی وبرمتنی شناخت شناسانه

 بيارِی عقل است که ميتواند بر طبيعت سلطه يابد و با کمک. حال انسان است، بر آورد نمايد
، خود جامعه . اَما به مجردی کهجامعه را سامان بخشد جماع و قرارداداآن و بر مبنای 

، عقلی حير ساخترا مت عقل قرار گرفت و خرد روشنگریبعنوان عنصری مستقل در برابر
ساز او او باشد، خود به رهبر سرنوشت ابزاردر دست فرد می بايستی فرمان برکه بعنوان 

م طرح و نقشه بر عمل ، بدون آنکه تقدروشنگری در مقابله با چنين معضلیمبدل شد. خرد 
، طرح ديگری برای جامعه ريخت؛ بدين با درون ماندگار کردن عقل ، تنهارا منکر شود

که در فلسفه هگل به ، رابه تاريخ کرد و در طرحی تاريخگم سان که تقدم ايده تاريخ را مقد
، وظيفه انسان را چنين تعبير کرد: آزادی درک ضرورت است.اوج خود رسيد  

درک خرد گرا و نه تاريخگرا، آنچه حائز اهميت برای مارکس شد آن بود که نه طرح 
لذا  ،اب مکفی دهندبين سوژه و ساختار و يا تئوری و پراتيک جو نميتوانند بمعضل رابطه ی

 بايد طرح ديگری را پی ريخت.

، خود بخود و بطور نوشت " انسانها طی توليد اجتماعیمارکس در " نقد اقتصاد سياسی " 
و ارادۀ آنان را شوند که مستقل از ارادۀ آنهاست قطع وارد در مناسبات معينی در اجتماع مي

 می سازد" .

گرفتن پراتيک انسانی ميتواند راهبر باين امر شود  بدون در نظربر داشت عام از اين گزاره 
ايده" ". اگر در فلسفۀ تاريخ گرای هگل گرا بحساب آوريمارکس را تاريختا نظرات م

 تواند، ميماده گرايانه از فلسفۀ تاريخگرا بود، حال در تعبيریدرون ماندگار " تعين گرا "|
که سير تحول تاريخ را  ، امریيرد" بگ"مادۀ درون ماندگار،"ايدۀ درون ماندگار را "جای
.رمی نمايد"، بامری درون ماندگار "ماده و تعين آن بمثابۀ  ته به قانون وارگیِ وابس  

، به کشف اصولاجتماعی  رکردش در زمينه، انسان کار هر دو حالت در فلسفۀ تاريخ گراد
ميشود. موضوع، محدودمداخلۀ پراتيکِی سوژه برای تغييردرآنها و نه ر و تعبيرفسيت  
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در آن شرايط که نقش خودآگاهی و اراده انسانی مورد سئوال قرار گرفته و يا ثانوی شده 
 که مارکس آنرا بعهده گرفت؛ او توانست با نقد خود آگاهی بود، باز آفرينِی آن وظيفه ای بود

، زمينه های بيرون از آگاهی و مستقل وخردگراگرا  تاريخ و ايدئولوژی جاری در نظرات
از آنها را آگاهِی انسان وتصور /تاريخی ثابت کندهی را بعنوان عينيت علوم اجتماعیگااز آ

 قلمداد سازد.

ی توليد اجتماعِی (انسانها ط ديگر با توجه به گفتۀ مارکس در " نقد اقتصاد سياسی"لذا بار
قطع وارد مناسبات معينی ميشوندکه مستقل از ارادۀ آنهاست)، ميتوان خود بخودو بطور

از ارادۀ  را فراهم آورد؛ يعنی مارکس با مستقل کردن ساختارهای اجتماعی یديگر درک
 تا بدين گونه رابطۀ سوژه تا عينيت الزمی برای بررسِی علوم اجتماعی بسازد افراد کوشيد
اين زمينه دو شرط را برای دربه نحو ديگری از نو بر قرار کند. مارکس را با ساختار 
ل شد:انسان قائ  

: انسان تاريخش را ميسازد. شرط اول  

ی خود گزيده.شرط دوم: اما نه در محيط  

 راتيک را در آن برجسته کرد. مارکستئورِی انتقادی را پايه گذاری و نقش پ، با اين طرح
وارد فعاليت اجتماعی  متذکر شد که انسانها برای توليد و باز توليد شرايط هستی اشان

بين آنها و نشانه هايی از اين  ای ازعمل انسانها و رابطهاين فعاليت اجتماعی آميزه  .ميشوند
 ذهنیِ  . اين آميزه نه آگاهی است در معنیِ سازد، که خود امريست عينیروابط را ممکن مي

که آگاهی را ميسازد، و نه بمعنی عينی چون  ، بلکه عينی استيعنی تصورازچيزیآن، 
ول او درک کرد " فوئر باخ را در تز ا. بدين سان ميتوان انتقاد مارکس به شيئی طبيعی

[ در آن ] برابر ماترياليسم تا کنونی ( شامل فوئر باخ نيز) اين استکه  کاستِی اصلِی همه ی
ت تنها در قالب شيئ يا [ در شکل] شهود فهميده ميشود، نه بمثابه يسحو ، واقعيت ايستا

به نظريه مارکس که انسانها  . بار ديگر با پرداختفعاليت محسوس انسانی، [يعنی] پراتيک"
ين يگاهی ا شان نبوده ، بلکه تعمناسباتی ميشوند که ناشی از از آ در توليد و باز توليد وارد

، روشن ميشود که مشکل عينيِت موصوِع کننده آن نيزهست، اگر درهمين جا توقف کنيم
ف در روابط دانِش اجتماعی حل ميشود، اما اين داوری، انسانها را تنها به حاملين صر

حتی نظريه خود بر اين قدرت فعال انسان در تغييرشرايط واجتماعی مبدل ساخته و بنا 
اما بر  مسئله نحای گوناگون تعبيرکرده اند؛جهان را به اَ  ه " فالسفه یمارکس مبنی بر اينک
ميبرد. مارکس در برابر اين مشگل سه راه حل ميگذارد:ال زير سئو سر تغيير آن است "  
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ژی نيست.ورآورد ميکنيم چيزی جز ايدئولروابط ب به اينيکم: آنچه را که آگاهی   

دوم: آگاهِی انسانها به شرايط هستی اشان خود بعمل در ميآيد و از آنجا بمثابه نيروی مادی 
ال خود را ايفا ميکند .ای از پراتيک بدل ميشود و نقش فع به حلقه  

، با آنکه انسان در محيطی زاده ميشود که دادنخت بمعنی واقعی، يعنی تغيير سوم: شنا
ن برآمده تا به زندگی اش مفهوم با شناخت از اين محيط به تغييرآ انتخاب آزاد او نيست، ولی

 و معنی بخشد، يعنی تحقق همان دو شرط که در قبل آمد.

 ّ يا پرسيدنی است چگونه ميتوان باين سه راه حل جواب داد؟ در باره راه اول نخست: آ اما
ن در فاوت آ، تمحصول مناسبات و از اينرو ايدئولوژيکی نبود؟ اگر نه دانش خود مارکس

نباشد، کجاست؟ دانش خود مارکس که محصول مناسبات  کجاست؟ بديگر سخن نقطه اتکای
مارکس در کدام موضع در درون جامعه و مستقل از آن ( درون ماند گار) و بيرون جامعه 

سرمايه دگار ) قرار دارد؟. مارکس شرح ميدهد که ايدئو لوژی و مستقل از آن ( فرا مان
 داری مناسبات انسان را چيز گون کرده و انسان را به شيئ اندازه پذير مبدل نموده است،

يابد. اين نوع  گری خودش را در اين موضوع تصديق شده میجاييکه خرده روشن
ظ کفايت کردنش برای خرد ژی بورژوايی را بلحاو، جايگاه ايدئولماترياليسم قديمی

، ينبودن علم اجتماعی در چهار چوب تبييک ژوروشنگری، پنهان ميکند. بدين سان ايدئول
يين تبناخت می بايستی گامی فراتراز، شآشکار کردن اسرار آنماند وبرای  پنهان می

سازد. مال ژی بورژوايی را برولقد بود که راز پنهان ماندن ايدئون داشت، و اين وظيفهميبر
اين د تا برنمايد که کارگر کارش را ميفروش می اماً چگونه؟ در حاليکه سرمايه داری وانمود

، بلکه نيروی کرد که گارگر نه کارش مستدل، مارکس ابری را در جامعه ثابت کندمبناء بر
با يک دليل ساده و روشن؛ که کارگر قبل از توليد کاری نکرده تا  کارش را ميفروشد، آنهم

استدالل به مشکل اجتماعی  اين نوع کارش باو تعلق ندارد.و بعد از توليد نتيجه  بفروشد آنرا
يعنی پايگاه پرولتاريا، به  ،درون جامعه، يعنی از درون موضوع توانست اوالً از يک پايگاه

ون ماندگار تبديل نميکند. بنابراين به يکی از ويژگی های ولی آنرا به اصل در جامعه بنگرد
بدين طريق تأمين  عنی ستيزه جويی آن ،جواب مثبت ميدهد و ستيزه جويی اش را ي ،نقد

ونه ای ، بگی خودرا خارج از موضوع قرار دادهاز همين پايگاه عينبا انتقاد  سپس. مينمايد
/تاريخی نسبت به موضوع مقدم بنظرآيد و بدين که بعنوان نتيجه ی پراتيک های اجتماعی

 گریرا تأمين ميکند. لذا نه به تاريخيعنی اصل روشنگری  نقد،طريق دومين ويژگی 
 متوصل ميشود و نه اصل کليت و يا ناجی تاريخی.
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بعنوان مثال نقد ميتواند از پايگاه عينی درون جامعه ، بحرانهای سرمايه داری را شرح دهد 
ست، ت که مکانيسم بازار بی طرف نييستيزه جو بماند و با شرح اين واقعي تا نسبت به آن

گری ميشود و نه به ناجی ايد. اين دليل نه محتاج به تاريخاصل روشنگری اش را تأمين نم
، اختار و محتمل ترين شکل پذيری اشبر حسب همه گانه ترين حرکت س، بلکه تاريخی

تأمين ميکند و بر حسب نقش خودش در تغييرات اجتماعی روشنگری ستيزه جويی اش را 
تقاد به پرودن  در نفی" هگل همين شيوه را بکار گرفت. در ان . مارکس در نقد " نفیاش را

م مقوالت اقتصادی مقوالتی مجردند، گامی فرا تر از هگل نرفته يريپذه شرح داد که اگر ب
ش تصديق کرده ايم. اماّ اگر شرح ا ، زيرا يک مقوله مثالً سرمايه را، در حالت هستیايم

مجرد شده اند، در آنصورت در نفی نفی آنها به  دهيم که مقوالت اقتصادی مقوالتی اند که
نفی کاال و نفی درآخر مارکس عی باز ميگرديم. همين شيوه را سرپراتيک، به هستِی واق

سرمايه داری پرداخت و مذهب بکار گرفت. او از پايگاه درون اجتماعی به نقد توليد کاالی 
پيشا سرمايه . اگر در توليد کااليی روشن کرد پيشا سرمايه داریبا توليد کااليی  تفاوت آنرا

صول است که از آن جدا طبيعی يک شيئ ويا يک مح، ارزش انتزاعی از سودمندی داری
دی جدا ميشود،عروج ميکند و چون خدای نامعه سرمايه داری ارزش از سودمنيست ، در ج

 زمينی بر مسند قدرت می نشيند. ارزش ديگر متعلق به محصول نيست، بلکه محصول را
ن ميکند. بديگر سخن مارکس از يک پايگاه عينی درون جامعه ثابت کرد که يبمثابه کاال تعي

آن  ه یطنيروی واقعی که سرمايه دار بواس کار مرده بر کار زنده تسلط دارد و بمثابه
ميتواند ارزش هر چيزی را ( ماشين، نيروی کار ....) را بسنجد. بدين شيوه ستيزه جويی 

اش را تأمين ساخت . بنا بر نقد را تأمين و با نقد همين پايگاه عينی درون جامعه روشنگری 
، بديگر سخن تئوری به حظه ای از اُبژه مبدل ميشوداين راه دوم ، يعنی زمانيکه سوژه به ل

خود را حفظ کند؟. فرا ماندگاریِ  ر ميآيد، چگونه ميتواند سوژه ويژگیِ عمل د  

با کدام معيار ميتوان  دادن است،ل سوم ؛ اگر شناخت بمعنای تغيير همچنين در باره راه ح
در همان شيوه نقد که در باال شرح آن رفت جواب هر دو راه حل اعتبار شناخت را سنجيد؟ 

درون جامعه  لبی) بمثابه بررسی وضع موجود از پايگاه عينیقرار دارد، يعنی نقد منفی(س، 
لذا مارکس با طرح نقد . روشنگری در رابطه با همين پايگاه، يعنی ونقد مثبت ( ايجابی)

ين برد و از تبيکه ايدئولوژی نشود، فرا تر/ تاريخی را، برای آناجتماعیعلم توانست مرز
ار حقيقت معرفی ميکرد، در هم ريزد . خرد روشنگری را که خود را بعنوان يگانه معي

امعه سرمايه داری را بمثابه موضوع عينی علم قادر گشت توسط اين شيوه، ج مارکس
ش را کشف کرده تا نسبت بآن ا راز آميزی ين کند،در شرايط معين تبي اجتماعی/ تاريخی

ر مناسبات ستيزه جو بماند، يعنی ستيزه جويی اش را در برابر ايدئولوژی پيگير يافته د
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نتقادی بدل ا اجتماعی آشکار سازد. بديگر سخن علم اجتماعی از طريق نقد بايستی به تئوریِ 
اين علم اجتماعی از اين ديدگاه عبارت عين حال ناقد آن جامعه. بنا برميشد و دانش جامعه در

، جايگاه و نقش افراد و کامی در باره پراتيک های اجتماعی، واقعيت تاريخیاست از اح
ارزيابی  . کار کرد شناخت شناسانه آنهای اجتماعی در اين پراتيک ها و واقعيت هاگروه 

ژی بيان انتزاعی و واعتبار احکام علم اجتماعی  بياری پراتيک بشری. در حاليکه ايدئول
اعی می تصوری از روابط اجتژواجتماعی است. بعبارت ديگر ايدئولاستقالل يافته روابط 

از اين تصورات طرحی از روابط اجتماعی پيش ميگذارد  بلکه با انتزاعرا بدست نميدهد، 
کار کردن راز ايدئولوژی مبنای نظريه علم ين کننده روابط اجتماعی است و آشکه تعي

، ايدئولژی بخش عمده ای از در طرح تاريخگرا کرد. را بنا مارکس ريخیِ اجتماعی/تا
ژی پرولتاريا) بايستی به وا درست ( ايدئولحقيقی و ي مبارزات را تشکيل ميدهد که بمثابه

) همت گذارد که شرح ژی بورژوايیوقی و نا درست ( ايدئولژی غير حقيومصاف ايدئول
 آنرا به گاهنامه بعدی موکول ميکنيم.

دوبور" آگاه  توجه به شرح و تفسيری که انجام گرفت ميتوان به کنه نظريه " گی حال با
علمی از انقالب پرولتری چه بلحاظ شکل و چه بلحاظ فاع شويم " همۀ ناکفايِی تئوريک د

، پرولتاريا و شود که از موضع کسب انقالبی قدرت، در اين نکته آشکار ميمحتوا
 بورژوازی را يکی ميکند"

 

 هيئت تحريريه گاهنامه

 عينینشانه ) از ويژگِی خاص  -رابطه -عملپراتيک ( سه جزءآنکه نشانه ها در  بعلت  - 1
  بر خوردار است، توضح آنرا به شماره آينده موکول ميکنيم.
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 نگاهی تازه به فرآيند بازنمايی در كاپيتال

ی فارسي مجلد سوم سرمايه كه در دست انتشار است، نوشته است  ای است كه كمال خسروی براي ترجمه ي زير مقدمه توضيح: مقاله
شود منتشر مي» نقد اقتصاد سياسي«از حسن مرتضوی مترجم مجلد سوم برای نخستين بار در   و در پی کسب اجازه . 

ی شناخت؛ و انقالبی است عليه وضع  كاپيتال اثری است انقالبی: انقالبی است در سپهرهای انديشه؛ انقالبی است در شناخت و شيوه
ی ارج انسان موجود، با چشمداشِت جهانی آزاد، شايسته . 

دهد و سپهر  پايان می» فلسفه«و » علم«ی  ی انسان در دوراهه ی بارز آن نقطه عطفی است که به سرگشتگی انديشه كاپيتال نمونه
ی  کند کسی را که تشنه آفريند: هم سيراب مي اجتماعی و تاريخی انسان مي» شدنِ «و » بودن«سازِی  نوينی در شناخت و دگرگون

دهد به ناآرامی ذهنی که روشنايی را تنها در پرتو  گواه آن باشد؛ هم پاسخ مي» علم«حقيقت جامعه و تاريخ است، هرآينه اگر 
ی روابط سلطه و استثمار. توامان. زيرا  تزلزل عليه همه ای است رسا، روشن و بی جويد؛ و هم، ادعانامه می» منطق«و » فلسفه«

جويی توامانش است ي آن دانش، همين ستيزه استواری و قدرت روشنگرانه . 

كاپيتال در حد توان خود و به قدر همت ما، چراغی ي آغاز و پايان هر حقيقتی باشد.  با اين همه، كاپيتال کتابی آسمانی نيست که نقطه
ي خود مارکس باشند؛ و سالحی  ها را بجوييم و آشکار کنيم، حتی اگر در انديشه ها و کاستی دهد که با آن، ناراستی دستمان مي به

هراس وضع موجود برخيزيم. هرجا و هرگاه. اينجا و اکنون دهد که با آن، به نقد بی دستمان مي به . 
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ورزانه شود و  های انديشه است، هر خوانشی از كاپيتال که اسير افسوِن بازی» تر گورکن از آزادی آدمی افزون«روزگاری که مزد در
ارزد؛ نه برای من که  آوايانی که اين جهان سنگواره را به رقص درخواهد آورد، به هيچ نمي ای نباشد در سرود هم دست کم زمزمه

خوانی مينويسم. نه برای تو که  مي . 

 درآمد

های  نامد، به قواعد، قوانين، گرايش داری می ي توليد و بازتوليد سرمايه های خود پيرامون موضوعی که آن را شيوه مارکس در پژوهش
ای دست يافته است که سازوکار و  ها و روابط درونی، ماهوی و اساساً نامرئی بندی ها، مفصل بندی وار، ساختارها، ساخت قانون

توانيم بی هيچ مانعی، به شرط  کنند. ما مي ي توليد را تبيين و نقد مي ون پيدايش، زيست، حرکت و سرانجام، زوال اين شيوهچندوچ
پرداز منطق  آگاه باشيم، اين دستگاه قوانين و قواعد را منطق بناميم و مارکس را کاشف و نظريه» منطق«ي  آنکه با کاربرد واژه

بخوانيمداري  سرمايه و منطق سرمايه . 

ويژه در كاپيتال به ما عرضه شده است، به کمک مقوالت و مفاهيم منطق، در  در اينکه ما بتوانيم کار مارکس را که در آثارش و به
گونه ترديدی نيست؛ جز اين هم ممکن نبود. اينکه ما بسياری از قوانين و قواعدی را که  معنای دقيق و فنی کلمه، بهتر بفهميم هيچ

ياری مقوالت و مفاهيم منطق هگل بهتر بفهميم، بديهی  های گوناگون يا پيوندها و گذارها کشف کرده است، به وضعيت مارکس برای
تر ممکن باشد تا مقوالت  است که مجاز، ممکن و گاه گريزناپذير است؛ و اينکه اين کار با کمک مقوالت منطق هگل بهتر و ساده

ي بين محتوای ارزش و شکل ارزش را با کمک  يزناپذير است. مثالً اينکه بتوانيم رابطهمنطق کانت، باز هم مجاز، ممکن و گاه گر
کم برای بسياری، و برای من نيز، بديهی  ها، دست بهتر بفهميم تا با دريافت کانت از آن» شکل«و » محتوا«دريافت هگلی از مقوالت 

 .است

اندازه باارزشند و بدون ياری آنها فهم مارکس و  اند، بی صورت گرفتهسال گذشته در اين زمينه  150هايی که در اين  ي تالش همه
کم تا  کننده دارند که دست ها جايگاهی چنان تعيين گمان بسيار دشوار بود و هست. حتی برخی از اين تالش كاپيتال، اگر نه ناممکن، بی

اش: اثر مشهور  ه عنوان نقاط عطف نام برد. نمونهها ب جايی که به شناخت روش و دستگاه شناختی مارکس مربوط است، بايد از آن
ای و  های روبين و سرافا نيز، در رتبه ُرُسدلسکی؛ يا در همين مرتبه: آثار کولتی و آلتوسر نيز؛ يا حتی کارهای ُری باسکار؛ و نوشته

رجسته از انديشمندان ديگر نيست، بلکه دانستن صدها اثر ب اهميت ای ديگر. نام بردن از اين انديشمندان به هيچ روی به معنی کم حيطه
ها يا راهکارهای مفهومِی شاخصی هستند  ي دستگاه کننده ها، هرچند اغلب در تفاوت يا تغاير با يکديگر، طرح روست که اين فقط از آن

اند های گوناگون ديگر شکل گرفته و رشد يافته ها گرايش که بر اساس و به کمک آن . 

جای فهم مفاهيم مارکس به  را وارونه کنيم و از اين پس، به» فهميدن مارکس«ي  شود که ما اين شيوه ز ميخطا و کجروی از آنجا آغا
دنبال کشف مقوالت منطق در مارکس باشيم؛ چه مقوالت منطق کانت، چه هگل، چه ديگری. به عنوان نمونه، فهم  کمک منطق، به

در مارکس » شکل«ي منطقی  دنبال ردپاهای مقوله نيم و از اين پس بهي شکل و محتوای ارزش را با کمک منطق هگل رها ک رابطه
باز، خالفش را يافتيم، مارکس بيچاره را روی تختخواب پروکرسِت  ي خرد نيرنگ را نيافتيم، يا به خدعه جا که آن باشيم و آن

آوردن دست و پايش  ش يا ِکش»شو و زوائدح«گونه زدودن  مان دراز کنيم. بگذريم از اينکه مارکس، ريشخندکنان، به اين جويی منطق
دنبال  به«سال پس از آن به هگل گفتم: شما  30بار ديگر حدود  و يک 1843تن نخواهد داد و خواهد گفت: همانطور که در سال 

يسی از و يکبار ديگر در پانو» ي حق هگل نقد فلسفه«(در ». کشف حقيقِت هستِی امپريک«هستيد، نه » کشف هستِی امپريکِ حقيقت
 .(كاپيتال جلد سوم

شود؛ درست است که اين ويژگی،  ي اشياء وساطت می داري از طريق رابطه ي توليد سرمايه درست است که روابط انسانها در شيوه
رکس رو ما کند؛ درست است که هم از اين آلود، فريفتارانه و بنابراين مبهم مي داري را رازآميز، مه هم چهره و هم جان روابط سرمايه

ويژه در بخش  کند؛ و درست است که زبان مارکس، به های مذهبی و بتوارگی همانند مي دارانه را به رازوارگی سرشت روابط سرمايه
ي تالش مارکس چه در  است، اما، همه» فلسفی«نخست جلد يکم  كاپيتال، زبانی فاخر، گاه اديبانه و استعاری، اينجا و آنجا اصطالحاً 

های ديگرش، اين است که اين راز را فاش کند، اين معما  ها و نامه ر سراسر سه جلد كاپيتال و جلد چهارم و نوشتههمين بخش و چه د
ها که بار عظيم استثمار  ويژه برای آن ها نور بيفکند و حقيقت اين روابط را آشکار کند. به ها را کنار بزند، بر تاريکی را حل کند، پرده

ي تالشش در  سازی تن دهد، بايد همه آنکه به عوامانه ی كاپيتال، بی ای درباره کشند. بنابراين نوشته ش ميو ستم اين روابط را به دو
هايی که به دليل افاضات  کند. نوشته» ساده«راستای کار خود مارکس باشد؛ حتی، تا آنجا که ممکن است، زبان و بيان و پيام را 

کنند ــ و منظورم اينجا  های تصنعی خود می پردازی ی عبارت روابط سرمايه را بهانه» رازآميزی«های بيهوده،  گويی عالمانه و مغلق
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مايه، بازيگوش و خودنما ــ  اصطالح تئوريک مقلدانی تهی کم مايه و دانشی آکادميک دارند، نه انشاهای به آن آثاری است که دست
کنند کمک موثري به فهم كاپيتال نمي . 

طور مثال  شان نيست. هدف اين نيست که به»استادانه«برانگيز و نمايش حل طرارانه و  معماهای هيجانقصد من در اين نوشته، طرح 
توان  بودنش، موردپرسش قرار دهيم و سپس بپرسيم که چگونه مي ارزش مبادله را، از آنجا که شکِل ارزش است، تنها از لحاظ شکل

را بگشاييم» معما«ا طراری راز اين را که امر کيفی است، اندازه گرفت؟! و بکوشيم ب» شکل« . 

 دو ادعا و يک پرسش

ي اين دو ادعا آغاز کنم دراينجا مايلم کار را با  دو ادعا و يک پرسش درباره : 

ي ثابت در  ادعای نخست: سود منشايی جز ارزش اضافي ندارد و ارزش اضافي تنها ناشی از صرف نيروی کار زنده است. سرمايه
وچکترين نقشی نداردآفرينش ارزش اضافي ک . 

های برابر،  ي ثابت و هم متغير. سرمايه ي او؛ هم سرمايه ريخته ي پيش دار منوط است به کل سرمايه ادعای دوم: مقدار سود سرمايه
برند ها، سود برابر مي ي متغير در آن ي ثابت و سرمايه مستقل از تناسب بين سرمايه . 

 پرسش: آيا اين دو ادعا ناقض يکديگرند؟

داري، نه؛  شناسِی هستِی اجتماعی و تاريخی سرمايه لحاظ هستی لحاظ صوری، آری. به اسخ يا ادعای من اين است: هم آری، هم نه. بهپ
شود شناسِی يکتاست که آن تناقض صوری را موجب می و دقيقاً همين هستی . 

کرده است، خود مارکس است، در نخستين جلد  ای نيست و شايد نخستين کسی که آنرا طرح نخست بگويم که اين پرسش، پرسش تازه
 :كاپيتال

هاي  ي استثمار آن برابر باشد، مقادير ارزش و ارزش اضافي توليدشده توسط سرمايه در صورتي كه ارزش نيروي كار معلوم و درجه
كند. اين  اند، تغيير مي بديل شدهها، يعني اجزايي كه به نيروي كار زنده ت مختلف، مستقيماً به نسبت مقادير اجزاي متغير اين سرمايه

هاي  ي پنبه، با درنظرگرفتن درصد بخش دانند كه ريسنده كند. همه مي قانون آشکارا تمامي تجارب مبتني بر نمودهاي عيان را نقض مي
ي متغيِر  سبتاً سرمايهي متغيِر كوچکي دارد تا يك نانوا كه ن تر و سرمايه ي ثابِت بزرگ اش، سرمايه كارانداخته ي به مختلف كل سرمايه

زند. براي حل اين  همه، ريسنده سود يا ارزش اضافيِ كمتري از نانوا به جيب نمي ي ثابِت كوچكتري دارد. با اين تر و سرمايه بزرگ
م، ي فارسی، حسن مرتضوی، ويراست دو کاپيتال، جلد يکم، ترجمه… ( هاي بينابيني بسياري نياز داريم تناقض ظاهری، هنوز به حلقه

327ـ326، فا، ح.م] صص. 1) [از اين پس: ج1386( 1394  / MEW,23, S. 625) 

های مربوط به  ي دستنوشته کند و بدانيم که همه اگر درنظر داشته باشيم که اين پرسش را مارکس خود در جلد يکم  كاپيتال طرح مي
ي بين انتشار جلد يکم و جلد سوم بر  هايی که در فاصله ي جنجال همهبينيم که  اند، مي جلد سوم كاپيتال پيش از انتشار جلد يکم آماده بوده

توان تصور کرد که چرا انگلس که  پايه و مايه بودند و مي راه افتاده بود، چه بی اصطالح تضاد بين جلد يكم و جلد سوم به سر به
راه انداخته بود و دوست و دشمن را  به» شمسابقه هو«شناخت، با شيطنت و شايد از سر تفنن يک  های جلد سوم را مي نوشته دست

ي انگلس به جلد  ها را حل کنند. (نگاه کنيد به مقدمه ها به قيمت ، يعنی تبديل ارزش»تئوری تبديل«اصطالح  کرد تا معضل به دعوت مي
116ـ 132، فا، ح.م.، صص. 2دوم كاپيتال، ج ). 

کنيم و مشتاقانه، اما تا حد امكان موشکافانه  ي مارکس تکيه مي د فروتنانهسو به اين پيشنها ما برای پاسخ به پرسش اصلی فوق، از يک
ي ديگر  توشه گرديم. از سوی ديگر اما از سه ره از نخستين جلد تا سومين جلد كاپيتال مي» های بينابينی حلقه«دنبال اين  و منصفانه، به

گيريم مارکس نيز بهره مي : 

ای که او بين آنچه در برابر ديد همگان،  ي ظاهری دارد، يعنی رابطه يقی يک پوستهي حق يکی، درکی که مارکس از کشف هسته
کار، از چهارمين  کند. برای اين ی مرئی است، برقرار مي است و آنچه ماهيت و حقيقت اين چهره» ای عيان تجربه«آشکار و پديدار و 

گيريم ي فوئرباخ ياری مي تز، از تزهای معروفش درباره : 
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اش حل کند. اما اين مسئله که مبنای ناسوتی از خويشتن خويش جدا  وئرباخ] اين است که جهان مذهبی را درمبنای ناسوتیکار او [ف
شود، تنها از طريق از هم دريدگی و ناقض خويش بودن همين مبنای  رود و چون قلمروی مستقل در ابرها تثبيت مي شود، فرا مي مي

… ای پراتيکی منقلب کرد.  گونه اين مبنای ناسوتی را بايد هم در تناقض با خويش فهميد و هم بهتوضيح است. بنابراين،  ناسوتی قابل
34، ص 2ي  ، شماره»نقد«ي  ي فارسی نشريه (ترجمه ) 

تر اين نيز  های زمينی تبلور آسمانی آرزوها را روشن کنيم، بلکه و مهم زيرا، بنا به برداشت مارکس، کار ما فقط اين نيست که ريشه
های  کند و گام ای در آن پوسته، چنين باطنی در آن ظاهر و چنين محتوايی در آن شکل جلوه مي هست، که مدلل کنيم، چرا چنين هسته

اند که او را نه تنها از پيشينيانش و  ي مارکس سازند، کدامند. اين دو کار اخير است که ويژه ای را ممکن مي ای که چنين تجلی ميانی
کنند آمدگان و بسياری پيروانش جدا مي تر از آن، از پی نظر من مهمفوئرباخ، بلکه ب . 

نامد و آنرا در بخش  ي بازنمايی مي ي پژوهش و شيوه گفتار به ويراست دوم كاپيتال جلد يکم تفاوت بين شيوه دوم، آنچه مارکس در پس
ي عزيمت ما خود واقعيت  فرآيند شناخت، نقطه در گروندريسه کمابيش به روشنی شرح داده است؛ همانا: در» روش اقتصاد سياسی«

ي عزيمت، چيزی جز خود واقعيت مادی، که در اينجا چيزی جز  مادی است و وقتی موضوع کار ما جامعه و تاريخ است، نقطه
ريخته از  هم ای به تواند باشد. اما اين واقعيت در نگاه نخست توده عينيت و ماديت پراتيکی زندگی و روابط انسانی نيست، نمي

يا  يا ياخته   ها را از هم شکافت و کاِر واکاوی را تا آنجا پيش برد که به هسته ي داده ياری تجريد، اين توده هاست. نخست بايد به داده
د. آنگاه رس پايان مي ترين است. اينجا، فرآيند پژوهش به ترين و بنابراين انتزاعی تعين ترين، يعنی کم ترين، ساده ای رسيد که عام مرتبه

هم نهاد تا دوباره به  های پژوهيده را در کنار هم، برروی هم، آميخته و پيوسته به بايد از اين نقطه، حرکتی وارونه را آغاز کرد و داده
ی بار از آن واقعيتی ساخت که واکاويده، سنجيده و بنابراين شناخته شده است؛ واقعيت ي عزيمت بود و اين همان واقعيتی رسيد که نقطه

نامد. بديهی است، و متاسفانه  يا بازنمايی مي  ي ارائه که اينک کلی است انديشيده. اين راه دوم همان چيزی است که مارکس آنرا شيوه
روند حرکت خود واقعيت «ي واقعيت به معنی  ماند که اوالً فرآيند بازسازی انديشيده اين بداهت از چشم بسياری پنهان مانده است و مي

اينکه منظور از حرکت ». هايش را بشناسد محدوديت«ثانياً روش بازنمايی تنها زمانی روشی علمی و درست است که و » نيست.
های پژوهيده به چه نحو و  رسد و اينکه در حرکت بازنمايی، داده تجريد چيست، اينکه کی و چرا اين حرکت به مجردترين ياخته می

گرديم اند و ما مشروحاً به آن باز مي ضوعات اين نوشتهشوند، پرسش و مو شيوه و منطقی بازسازی می . 

ای  نامد. متاسفانه اين برداشت مارکس نيز که مقوله و سوم، آنچه مارکس بتوارگی (فتيشيسم)، و در كاپيتال بتوارگی کااليی مي
مغلوط و » بيگانگی«و » شدگی شیء«ها با مقوالِت خويشاوند ديگری مثل »تفسير«ها و  تئوريک و ويژه است، در بسياری از نوشته

ها درآمده است. منظور من از  شدن روابط و رفتار انسان آميز از سنگواره مخدوش شده و اغلب به خدمت نقدی رمانتيک و گاليه
در بخش » بتوارگی کااليی«ي بسيار کوتاه، اما درخشان و بسيار مهم  بتوارگی، در نخستين گام چيزی نيست جز آنچه مارکس در تکه

شان، روابط اجتماعی است، به  يک شیء که منشاء و اساس  هايی به دادن ويژگی نخست كاپيتال به آن اشاره کرده است. همانا: نسبت
ی خواص طبيعی آن شیء تلقی شوند. يعنی استقالل يافتن، پيکر يافتن و تنها بدين معنی،  نحوی که اين ويژگی از آن پس، به مثابه

طور طبيعی، وزن،  که ما از روابط اجتماعی داريم. چنانکه مثالً يک شی، مثالً يک سيب، همانطور که بهيافتن انتزاعاتی  شيئيت
بطور «کنيم،  مان دريافت و درک مي های عينی و مادی سيب را با حواس ي اين ويژگی دارد، و ما همه… شکل، رنگ، بو، مزه و

توانيم  است که خواص ديگر هستند و ما مي» طبيعی«نی است و همانقدر قدر عي ارزش هم دارد و اين خاصيت جديد هم همان» طبيعی
جديد را هم دريافت و درک کنيم. بتوارگی تا اينجا، يعنی همين» شيئييت«اين  . 

اش نوشته  ی مارکس و كاپيتال ي تعبيرها، تفسيرها و آثار ارزشمندی که درباره گمانی نيست که من در کاری که در پيش دارم، از همه
هايی که خود مارکس  توشه ام؛ اما در اين نوشته قصد دارم تا حد امكان تنها به ره ام، بهره برده اند، تا آنجا که ديده، خوانده و فهميده دهش

های مارکس برگيرم اند، از نوشته هايی را که مبنای استدالل ي گواه دهد، اکتفا کنم و همه دست مي به . 

، »نمود«، »پديده«، »پديدار«در سراسر اين نوشته و در موارد بسيار از تعابير و توصيفاتی مثل  ي ديگر: از آنجا که من يک اشاره
باطن «، »ماهيت«، »جوهر«، »ذات«و از اين قبيل از يکسو، و » تجليات سطحی يا خارجی«، »روابط بيرونی«، »ظاهر چيزها«

کنم، برای آنکه  يا گفتاورد مي و از اين قبيل از سوی ديگر استفاده » های عمقی يا درونی پيوندها يا اليه«، »روابط درونی«، »چيزها
کنم که: منظور من از  مآبانه پيشگيری کنم، روشن مي ي فلسفی و فيلسوف تا حد امكان از اغتشاشات معنايی و برخی انتسابات ناخواسته

اً برای همه در معنای عام کلمه قابل ادراک و تاييد باشد. يا تأثری از واقعيت است که تقريب  ي اول هر جلوه، تبارز، چهره تعابير دسته
ي زمين، جسمی يا چيزی کروی يا نورانی است که روی سطحی، يا درون  های کره ای از انسان مثالً اينکه: خورشيد برای بخش عمده

لغزد تا ظهر  آيد، خرامان خرامان می ها از افق ما در خاور بيرون مي کند. صبح ناميم، حرکت مي را آسمان مي فضايی، کروی که ما آن
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گيرد و کسی که  کند، مزدی مي شود. يا اينکه: هر کس کار مي ايستد و غروب در افق ما در باختر ناپديد مي که باالی سرمان مي
برد که  ميصاحب فضا و وسايل کار است و آنقدر پول دارد که به افراد ديگری مزدی بدهد تا برايش کار کنند، از تالش خود ثمری 

تواند پولش  ای طلب کند و کسی که پولی دارد، مي را اجاره بدهد و بابتش اجاره تواند آن ای دارد، مي نامش سود است و کسی که خانه
ای انتظار داشته باشد و بابتش بهره» به کار بياندازد«را  . 

ی نسبت به واقعيت است کههاي بندی هايی برای صورت ي دوم، نامها يا اطالق منظور من از تعابير دسته : 

ها و محرکات و  های ديگر تبيين کنند که علت و ساز و کار يا انگيزه يا از طريق ميانجی اوالً: ادعا دارند بتوانند مستقيماً يا به واسطه 
کنيم و  م و احساس ميبيني ي ما، چيزها را آنطور ببينيم يا احساس کنيم يا بفهميم که مي شوند که تقريباً همه نيروهايی که باعث مي

شود، علم اجتماعی فهميم، چيست. اين، ادعای علم است و تا جايی که به موضوع بحث ما مربوط مي مي . 

يا پديده و نه   ها و نيروها و محرکات بايد در اين شکل يا شيوه ثانياً: ادعا دارند که بتوانند تبيين کنند که چرا آن علل و اسباب و انگيزه
ي ديگری بروز کنند. اين، ادعای علم و شناخت علمی مارکس و نوعی مارکسيسم است و پديده در شکل و شيوه . 

نحوی است  ي بيرونی، به بندی آن عناصر درونی در و به اين شکل و شيوه ثالثاً: ادعا دارند که بتوانند تبيين و آشکار کنند که چرا شکل
ويژه، تازه و يکتای مارکسی و نوعی » علم«نظر من،  کند. اين، به ندی ميب طور عينی شکل معينی از روابط سلطه را مفصل که به

 .مارکسيسم يا نقد است

طور کلی توافق داشته باشيم، برای پرهيز از  اش و به طرح شد، در خطوط عمده» اوال«کم، بر سر آنچه در بند  همين که ما، دست
کم نزديکی  ي اين نوشته به تفاهم، توافق و يا دست من اين است که ادامهاغتشاش، شبهات و سوءتعبير از آن مفاهيم کافی است. اميد 

هم اندکی ياری رساند» ثالثاً «و » ثانياً «بيشتر بر سر بندهای  . 

 پرسش اصلی

مان: آيا آن دو ادعای آغازين متناقضند؟ بازگرديم به پرسش اصلی  

يک واقعيت واحدند  هايی نسبت به بندی يدی نيست، زيرا آنها صورتاند، ترد در اينکه اين دو ادعا به لحاظ صوری با يکديگر متناقض
توانيم اندکی درنگ کنيم و بسنجيم که کدام تقدم و توالی منطقی، اين  که اگر يکی را راست بدانيم، ديگری ناراست است. همين جا مي

آيا چون ادعای اول ». آزاديم«است است، تناقض صوری را موجب شده است؛ زيرا ما درانتخاب اينکه کدام ادعا راست و کدام نار
توان همزمان پذيرفت که  تواند راست باشد؟ يعنی چون تنها منشاء سود، ارزش اضافي است، نمي راست است، ادعای دوم ديگر نمي

ت را تواند واقعي ايم که تئوری ارزش مارکس درست است، اما نمي تنها منشاء سود، ارزش اضافي نيست؟ در اين صورت پذيرفته
های تئوری ارزش مارکس را طوری برطرف کنند که  اند ــ کاستی توان کوشيد ــ و برخی نيز کوشيده توضيح و تعليل کند، بنابراين مي

هايی که بر الگوی سه بخشی فون بورتکيويچ استوارند، از  ي تالش با حفظ آن بتوان واقعيت سود و قيمت توليد را توضيح داد. همه
ی مطلب باز خواهم گشت اند. به اين نکته در ادامه تا سوئيزی، حتی مندل و انورشيخ، از اين گروه هيلفردينگ گرفته . 

تواند راست باشد؟ يعنی چون مقدار سود  توان پرسيد که آيا چون ادعای دوم راست است، ادعای اول ديگر نمي به همين ترتيب مي
تواند راست  شود، بدين ترتيب ادعای دوم راست است و ادعای اول نمي ن ميريخته تعيي ي پيش ي توليد يا کل سرمايه براساس هزينه
بندی نسبت به واقعيت است  کند که ادعای دوم نوعی صورت ي استنناج محبوبيت بيشتری دارد. زيرا چنين استدالل مي باشد. اين شيوه
وان به تجربه دريافت. بنابراين اگر ما آنچه را که برای ت است، در حاليکه ادعای اول را نمي» ای عيان تجربه«ي انسانها  که برای همه

همه عيان و قابل تجربه است راست بدانيم، کار بهتری است و بدين ترتيب ادعای اول ناراست خواهد شد و تناقض صوری ما ناپديد 
روند.  شدند، همين راه را مي هايی که به افسون سرافايی دچار ي مخالفان سرافايی تئوری ارزش مارکس يا مارکسيست شود. همه مي

کند، بلکه آنرا غيرضروری و بی  ي ديگر اين راه دوم درعين حال اين است که نه تنها تئوری ارزش مارکس را باطل اعالم می نتيجه
درست، تواند ادعا کند که راه حل مارکس برای حل اين تناقض صوری نه تنها نا داند. بنابراين کسی چون استيدمن مي فايده نيز مي

ي ثابت وابسته است و قيمت  پذيرد ــ که مقدار سود به سرمايه فايده است. زيرا اگر ما در نهايت بپذيريم ــ و مارکس هم مي بلکه بی
» علت«ي اينکه بدانيم چيزی بنام ارزش و معجون رازآميزی بنام کار مجرد  ي توليدشان متاثر است، فايده کاالها از هزينه

تواند ببيند ــ که خورشيد  بينم ــ و هر کس ديگری که سر جايش سفت ايستاده است مي به زبان ديگر، وقتی من ميهاست، چيست؟  قيمت
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ي اينکه بدانيم، اين  رود، فايده پيمايد و غروب هنگام در افق باختر فرو مي کند و آرام آرام آسمان را مي ها از خاور طلوع مي صبح
کنم، نه خورشيد، چيست؟ حرکت مي چرخد و اين منم که زمين است که می  

های  آيا واقعاً الزم است وقت و انرژی بسياری صرف کرد تا کسی را که مايل است در دوران بطلميوس زندگی کند، به پيشرفت
ی هم در برگشتيم، کمک» تئوری تبديل«اصطالح  دانم. با اين حال اميدوارم وقتی دوباره به بحث به علمی گاليله و کپلر مجاب کرد؟ نمي

شان بکنيم اين راه به استيدمن ها و پيروان عالم . 

گفتيم که در اينکه بين دو ادعای مذکور تناقض صوری وجود دارد، ترديدی نيست. اما اگر واقعيتی که اين دو ادعا نسبت به آن 
قض، ناظر بر واقعيتی باشند که ي منطقاً و صورتاً متنا اند خود متناقض باشد، تکليف چيست؟ يعنی اگر دو گزاره بندی شده صورت

داري، پيکريافتگی تناقضی واقعی باشد، آيا باز هم  ي توليد سرمايه اند؟ اگر شيوه خود متناقض است، آيا آن دو گزاره هم متناقض
مان عوامل و توان ادعا کرد که ه اش مي توان از تناقض بين آن دو ادعا سخن گفت؟ اگر ما واقعيتی در برابر خود داريم که درباره مي

شوند،  اوضاع و احوالی که در آن محرک افزايش سود هستند، درعين حال باعث کاهش نرخ سود و بدين ترتيب باعث کاهش سود مي
» داري عاملين توليد و َدَوران سرمايه«اند؟ وقتی  شويم که هردو راست های منطقاً و صورتاً متناقضی نمی بندی آيا ناگريز از صورت

اند، آيا کار » ي اين حرکات ظاهری و درعين حال بيان آگاهانه» اند اين قوانين منحرف«ليد تصوراتی دارند که از ماهيت از قوانين تو
324نيست؟ (كاپيتال جلد سوم. » تحويل اين حرکات مرئی و صرفاً ظاهری به حرکات واقعی درونی«علم  .S MEW, 25,  )  آيا

کند؟ يا به عبارت ديگر آيا اين تنها راه حل اين تناقض و درعين حال  صوری را رفع نمي تحويل ادعای دوم به ادعای اول اين تناقض
 افشای راز آن نيست؟

بخش دهيم، آنگاه خواهيم ديد که اگر ما موفق شويم به اين پرسش اخير، پاسخی کمابيش رضايت : 

لحاظ منطقی  ي واحد، به وسته و اعضای يک پيکرهي بهم پي ي يک مجموعه ــ ساختمان تئوريک كاپيتال، هر سه جلد آن به مثابه 1
 .منسجم و سازگار و استوار است

ي عزيمتی  ترين سنگ بنا و نقطه ــ بنياد تئوری مارکس، يعنی تئوری ارزش و قراردادن ارزش به عنوان مجردترين و بنابراين عام 2
کند، بنيادی درست  مان تاکنون، قابل توصيف، تبيين و نقد ميداري را، هر جا و هر ز ي توليد و بازتوليد سرمايه که ساز و کار شيوه

 .است

ای از خودپويی مقوالت منطقی ي تاريخ است و نه منظومه ــ كاپيتال مارکس نه سند خودپويی قدرگرايانه 3 . 

ي بازنمايی: کليات شيوه  

قانون ارزش چگونه خود را به کرسی «ت کند داند که ثاب از آنجا که مارکس کار علم و کار خود را در كاپيتال عبارت از آن مي
، بايد علم را »توضيح دهد«هايی را که ظاهراً ناقض آن قانون اند  اگر کسی بخواهد پيشاپيش تمام پديده«و بر آن است که » نشاند مي

زير طرح خواهيم کرد ي )، ما نيز پاسخ خود را بنا به نقشه1868(از نامه به گوگلمان، يازدهم ژوئيه » پيش از علم ارائه کند. : 

کوشيم در گام نخست نشان دهيم که روش مارکس چه چيزهايی  ي بازنمايی و مي ي شيوه اندازيم به کلياتی درباره نخست نگاهی مي
کوشيم با مروری  کنيم و مي ي اصلی خود را طرح مي هايی دارد؛ سپس تز مرکزی و داعيه ي بازنمايی اساساً چه ويژگی نيست و شيوه

ه جلد كاپيتال، اين تز را تا حد امكان آشکار و استوار کنيم؛ با اين اميد که در پايان، پاسخ به سوال مرکزی و آغازين ما روشن بر س
 .شده باشد

های آشکار در آثار مارکس، بويژه در گروندريسه و كاپيتال و  ها و گواهی رومن ُرُسدلسکی با پژوهش خود و رديابی نشانه
ي بازنمايی او در شناخت و  توان كاپيتال مارکس را، شيوه های غامض مي به ما آموخت که بدون تفسير و تاويلکردن آنها  برجسته

اش دستيابی به مجردترين  ي پژوهش داري دانست. بر اساس اين شواهد کار مارکس در شيوه ي توليد و بازتوليد سرمايه شناساندن شيوه
اند، اينک در مسير بازگشِت گام به  ي تعّيناتی را که در روند تجريد کنار گذاشته شده همه توان، ای است که با عزيمت از آن مي هسته

تر کرد و تا آنجا پيش رفت که کل  تر و مشخص آيد، غنی گام به آن افزود و شناختی را که از موضوع مورد پژوهش به دست مي
ي مرکزی چيست، چرا  ور که پيش از اين گفتم، اينکه اين هستهنحو انديشيده، شناخته و آشکار شده باشد. همانط واقعيت، اينک به

صورت » منطقی«مجردترين سطح است و اينکه حرکت از اين نقطه و برهم يا کنار هم يا درهم گذاشتن تعينات بر اساس چه 
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ه اين روند حرکِت از خواهم نخست بگويم ک اند و بايد روشن و مستدل شوند. پيش از آن اما مي گيرد، همچنان موضوع مناقشه می
چه چيزهايی نيست» مجرد به مشخص« . 

شان، يا توالی  اند، ترتيبی تاريخی، يعنی مبتنی بر توالی زمانی الف) ترتيب و توالی مقوالتی که در سه جلد كاپيتال مارکس طرح شده
ای برای تسهيل  والت، به عنوان وسيلهي خريد و فروش اجناس يا محص شان در تاريخ نيست. پول به عنوان وسيله زمانی اشکال پيشين

گمان از ديرباز وجود داشته است و حضورش  های نقدی بی های جنگی يا خراج ي محصوالت بين اقوام همسايه، يا تأمين هزينه مبادله
وده است. در كاپيتال ي صنعتگری و توليد کارگاهی ب تر بازرگانی يا رباخواری و مسلماً اشکال اوليه در تاريخ، مقدم بر اشکال پيشرفته

داري رواج داشته  ي توليد سرمايه ، اگر چه در معنا و نقشی ماهيتاً متفاوت با پولی که از ديرباز و پيش از شيوه»پول«ي  نيز مقوله
ری های تجا ي صنعتی در جلد يکم، دورپيمايی سرمايه و اشکال َدَوران در جلد دوم و سرمايه است، پيش از مباحث مربوط به سرمايه

رسد که توالی مباحث كاپيتال با توالی تاريخی اين مقوالت تطابق دارد. اما  نظر مي آور در جلد سوم آمده است. در اينجا به و بهره
شان قدمتی ديرينه  تاريخی که اشکال پيش») ربايی(«آور  ي بهره ي تجاری يا سرمايه توان ديد که مقوالتی مثل سرمايه بالفاصله مي

ي مهم ديگر مالکيت زمين است. ترديدی نيست که مالکيت زمين بر  اند. نمونه های آخر جلد سوم كاپيتال طرح شده دارند، در بخش
داري به عنوان  ي صنعتی، انباشت سرمايه، سود و بهره تقدم زمانی دارد و آنچه در طول تاريخ پيش از سرمايه اشکال سرمايه

ي  زمين و اجاره» مالکيت«ت سود و بهره است. اما آنچه که در كاپيتال به مبحث ی زمين شناخته شده بود، مقدم بر مقوال»اجاره«
پردازد، در پايان آخرين جلد كاپيتال طرح شده است زمين، يعنی رانت، مي . 

ا يا بسيط به مرکب يا پيچيده است. زيرا تعريف امر مجرد، همان  ب) سير حرکت از مجرد به مشخص منطقاً به معنای حرکت از ساده
همين ترتيب امر مشخص، از آنرو مشخص است که ترکيبی است پيچيده از تعينات بسيار.  بری بودِن از تعينات تا حد امكان است و به

داند. اگر چه اين تعبير  های مارکس، حرکتی از ساده به مرکب مي اين طرز تلقی، بنابراين، حرکت از مجرد به مشخص را در كاپيتال
تر از  گمان غنی آيند و بی ای را که گام به گام در پس هم مي های تازه اما نقص و خطری بزرگ دارد، زيرا پديده منطقاً نادرست نيست،

تر وجود دارد، درعين حال بر ُصلبيت  بيند، حال آنکه غنای تشخصاتی که در مقوالت پيچيده تعينات هستند، به نحوی خنثی مي
داري و  ي توليد سرمايه تری وارونگِی واقعی شيوه كند که با شدت و قدرت هر چه فزاينده تری از پيکريافتگی انتزاعات داللت مي قوی

کنند. اين يکی از نکات محوری تز مرکزی اين نوشته است و من در ادامه اين نوشته خواهم كوشيد آن را به  بتوارگی آن را پنهان مي
 .دقت و با تفصيل مستدل كنم

مباحث از آغاز جلد يکم كاپيتال تا پايان جلد سوم، حرکتی از مجرد به مشخص است، اما اين ج) درست است که توالی مقوالت و 
 :داوری تنها در يک چشم انداز کلی يا مقياس کالن درست است. در نتيجه

جلد های هر سه  تر نيست. بسياری از فصل آيد، لزوماً مبحثی مشخص هر بخش يا هر فصل يا هر تکه از متن که پس از ديگری مي
های واقعی و تاريخی يک موضوع پرداخته است، مثل انباشت بدوی سرمايه پس از بخش  كاپيتال، آنجا که مارکس ضرورتاً به زمينه

های  های اقتصادی و مالی يا حتی استنادات طوالنی به بحث ي تجاری، يا بحران تاريخ سرمايه ، يا پيش1844انباشت، يا قانون پولی 
تر نسبت به مبحث پيشين خود نيستند معنی مبحثی مجردتر نسبت به مبحث پسين خود يا مشخص پارلمانی، لزوماً به . 

، »مزاحم«های  بسيار مهمتر: مارکس تقريباً در سراسر سه جلد كاپيتال در موارد بسياری برای رهاکردن استدالل از عوامل يا داده
اصطالح در  پيش برود و يا موضوع به» مزاحم«گذارد تا استدالل با وضوح بيشتری بدون اين عوامل  هايی را کنار مي ها يا داده جنبه

کردن يک سطح تجريد و  ها لزوماً در همه جا به معنی افزودن يک سطح تجريد يا ترک شود. اين کنارگذاردن بررسی» اش ناب«شکل 
رفتن به سطحی ديگر نيستند. مارکس در بسياری از اين موارد که الزم ديده است، در اين باره حتی تذکر داده است. مثالً به هنگام 

ي تجاری را بدون  گيرد تا سرمايه های َدَوران را ناديده مي حمل و نقل يا هزينهي  ي تجاری در جلد سوم، پديده بررسی سرمايه
داران صنعتی صورت گيرد،  مزاحمت اين عوامل بررسی کند. يا اين امر که خريد و فروش کاالها ممکن است مستقيماً بين سرمايه

(كاپيتال، جلد » رساند. ي تجاري کمکی نمي ي سرمايه هنه به تعريف مقوالت و نه به شناخت ماهيت ويژ«شود زيرا  ناديده گرفته مي
گرفتن اين يا آن شرط خودسرانه نيست، اما در اين موارد  ها يا مفروض گرفتن بديهی است که اين ناديده (MEW, 25, S. 281سوم، 

نجا که اين مفروضات به سطوح ي استفاده از سطوح تجريد. آ شود تا از روش ويژه ي عمومی استدالل منطقی ناشی می اينکار از شيوه
تجريد مربوطند، زبان مارکس کامالً روشن است  . 

انداز کالن سطوح تجريد، برخی  ها در مقاطع استداللی معين از يکسو و شباهت اين روش استدالل با چشم گرفتن برخی داده مفروض
» آزمايشگاهی«تصور کنند؛ يعنی موضوعی » ناب داري سرمايه«را بر آن داشته است که اساساً کل كاپيتال مارکس را بررسی يک 
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ي استنادات  شود، همه تواند داشته باشد. چنين رويکردی ناگزير مي که در هيچ زمان يا مکانی، واقعيت تجربی/ تاريخی نداشته و نمي
م تلقی کند که در واقع به اند، عمالً اضافاتی مزاح يک مورد معين در زمان و مکان معين مربوط مارکس را که به» تجربی«تاريخی و 

ي من به اين  کنند. اشاره مارکس را مختل می» منطق«تعلق ندارند و گاه کار خواندن و پيگيری استدالل و » داري ناب سرمايه«اين 
پيتال، اين ي ويژه به توالی مقوالت كا ی انتساب يک منطق يا قاعده واسطه هايی نيست که به طرز تلقی در اينجا، هنوز اشاره به ديدگاه

درستی در مقابل  ، از جمله و به»داري ناب سرمايه«گرفتن يک  دانند. بنظر من، اگر چه فرض يا آن مقوله را زائد يا نابجا مي
اعتقاد دارند، خود شکل » ي توليد کااليی ساده شيوه«يک دوران تاريخی واقعی، چيزی بنام  استدالالتی شکل گرفته است که به

خواهد  مي» ي توليد کااليی ساده شيوه«است که با آن مخالف است. اگر فرض گرفتن وجود واقعی و تاريخی ای  ي تلقی وارونه
داري  سرمايه«يک  شدن به  ي مارکس را جبران کند، قائل مجعول، ناتوانی از درک شيوه» عينیِ «يک شاهد » اختراع«ي  بوسيله
دهد انجام مي» ذهنی«کار را با اختراع يک شاهد  ، اين»ناب . 

داري  ي توليد سرمايه ها را بخش بازنمايی کل کار مارکس در شناخت ساز و کار شيوه ي مباحث مطرح شده در كاپيتال اينکه ما همه
های واقعی و تاريخی اختصاص داده نشده است.  هايی به پژوهش داده بدانيم، به اين معنی نيست که در هيچ کجای سه جلد كاپيتال بخش

هايش را آورديم. اما مهمتر از همه چنين نيز نيست که ما در توالی استدالالت مارکس در قالب يک بخش  نيست و نمونهديديم که چنين 
ي بازنمايی را نبينيم. زيرا، همانطور که بنا به  ي تحقيق و هم در يک بازگشت، شيوه های متوالی، هر دو فرآيند، يعنی هم شيوه يا بخش

شوند  هايی که بر همه ظاهر مي ي فوئرباخ ديديم، هدف فقط اين نيست که کشف کنيم ماهيت درونی پديده ي تز چهارمش درباره توشه ره
يابند. من اينجا،  ها يا اشکال تبارز مي چيست، بلکه و اين نيز هست که چرا و چگونه اين روابط درونی يا اين محتواها در آن پديده

شکافم. سير حرکت مارکس در همان چند  تر مي ي نوشته مشروح مونه را در ادامهکنم و همين ن يک نمونه اشاره مي مختصراً به 
ای دارد و صفاتی که نيازی از انسان را  کند، شيئی که ماده آغاز مي» تحليل کاال«ي اول جلد يکم كاپيتال چنين است: او از  صفحه

ي هر کس قرار گيرد. از آنجا که اين  واسطه موضوع تجربهتواند بال کند. چيزی بديهی و بدون هر گونه رازآميزی که مي برآورده مي
توانند با يکديگر معاوضه شوند. اين معاوضه مسلماً بنا به تناسبی صورت  چيز و چيزهای همانند آن مصارف گوناگونی دارند، مي

اين چيزها نهفته است، امر مشترکی که  ي ي بيان محتوايی باشد که در همه ناگزير بايد شکل قابل ديدار يا شيوه گيرد و اين تناسب به مي
ي فوايد مشترک اين چيزها و  نه هندسی، نه فيزيکی ونه شيميايی ونه چيز ديگری از اين دست است. اين امر مشترک، اگر ما از همه

و مفيد اين چيزها ي صفات مادی  ي مادی شان انتزاع کنيم، اين است که آنها همه محصول کارند. اما از آنجا که ما از همه از پيکره
سازد تا نياز خاصی را برآورد. بنابراين اين کار، تنها  تواند کار معينی باشد که محصول معينی مي انتزاع کرده ايم، اين کار نمی

فيد های م ي ويژگی بينيم که وقتی ما از همه باشد. بنابراين می» کار مجرد انسانی«و در يک کالم » تمايز بی«، »ساده«تواند کاری  مي
گويد اين چيز  وار، عينيتی که مي ماند، عينيتی شبح ي تعينات مادی و عينی اين چيز، انتزاع کنيم، باز هم عينيتی باقی مي و همه

نام کاال حرکت کرديم و به عينيت تازه  محصول کار مجرد انسانی است. ارزش است. بسيار خوب. ما از يک شی محسوس و مفيد، به
نظر من، ما تا اينجا در يک فرآيند  نهاديم. به» ارزش«اش ناشی نيست و نام آن را  يم که از شيئيت مادیای برای اين شیء رسيد

گرديم تا نشان دهيم، آنچه که در ديد  ايم؛ اينک باز مي نام ارزش رسيده ي مجردی به يا نتيجه ايم و به نقطه  پژوهش راهی را طی کرده
ست که نامش  ي مجردی ی بيان اين مقوله ود، تناسبی تصادفی نيست، بلکه شکل تبارز يا شيوهما عبارت از نسبت مبادله بين کاالها ب

در واقع « «ارزش است. يعنی نشان دهيم که آن نسبت، چيزی جز ارزش مبادله و ارزش مبادله چيزی جز شکل بيان ارزش نيست. 
، 1(کاپيتال، ج» اين ارزش را كه درون اين نسبت نهفته است، بيابيم.اي كاالها آغاز كرديم تا رد  اي يا نسبت مبادله ما از ارزش مبادله

23 62ـ ( 77فا، ح.م.، ص  , S. MEW)  ي تجلي يا شكل پديداري  اي ، به عنوان شيوه ارزش مبادله««قدم بعدی بازگشت به
53ـ  68(همانجا ص. » است… ضروري .S MEW 23,) 

بايد مورد تاکيد قرار گيرد، اين است که اين روند، » سطوح تجريد«بازنمايی مبتنی بر ي بسيار مهمی که در رابطه با روند  د) نکته
سطح دقيقاً مجزا نيست، بلکه روندی تکوينی… يا چهار يا پنج يا  شده به سه  ای يا تقسيم حرکتی پله  (entwickelnd) است. 

ترش يا تکوين روند بازنمايی خود، گام به گام تعينات کنيم و طی گس ي ماست عزيمت مي وقتی ما از يک نقطه که مجردترين مقوله
افزاييم، بديهی است که ما ای به طرح خود مي تازه : 

ي  بندی اين تعينات تعريف کنيم. مثالً جلد يکم كاپيتال را اساساً مرتبط با بررسی شيوه تری برای طبقه های کلی توانيم قالب مي
ي توليد و َدَوران در کل بدانيم. کمابيش  ي َدَوران و جلد سوم را بازنمايی شيوه ط با شيوهطور عام، جلد دوم را مرتب داري به سرمايه

 .چنين نيز هست
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توانيم  های درونی کالن و با اتکاء به معيارهای معين بپردازيم. مثالً مي بندی ها يا گروه بندی توانيم برای فهم بهتر كاپيتال به تقسيم مي
تر  طور دقيق هاست، جلدهای يکم و دوم كاپيتال را در يک سطح و جلد سوم را، يا به ها و قيمت ن ارزشمادام که فرض بر برابر بود

 .از فصل دوم جلد سوم يعنی پس از تعيين نرخ ميانگين سود، در سطح ديگری قرار دهيم

کنيم، يا گرايش نزولي نرخ سود را،  های معين و محدودی از مقوالت، مثالً وقتی مزد را بررسی مي هنگام بررسی حوزه توانيم به مي
بندی کل كاپيتال مارکس بپردازيم آنکه از اين طريق به اليه بندی موضوعات شناخت (با عنايت به باسکار) استفاده کنيم، بی از اليه . 

در سطح تجريدی که  بندی مقوالت بپردازيم. مثالً  توانيم در يک سطح تجريد معين که بنا به معيار معينی تعريف شده است به گروه مي
تعريف شده است، مقوالت قيمت، عرضه و تقاضا و رقابت را در يک گروه بگنجانيم. اما، اجازه نداريم » تحقق ارزش«با معيار 

بندی کنيم. مثالً مجاز نيستيم که سه گام مهم  کند، خودسرانه مقوالت را دسته بندی را تعريف مي بدون تعيين معيار معينی که اين گروه
بناميم، بدون آنکه » ي زمين تبديل سود مازاد به اجاره«، »تاثير عرضه و تقاضا«، »گيری نرخ سود شکل«را » سطح مشخص«ه ب

يک از  ي تجاری يا تقسيم سود به بهره و سود بنگاه در کدام مان چيست، بدون آنکه روشن کنيم که سود سرمايه بندی بدانيم معيار طبقه
ت و چراها جای گرفته اس اين گروه . 

های ميانی  حلقه«بنديها بپردازيم و از طريق آنها  گونه گروه نظر من حتی ضروری است برای فهم بهتر كاپيتال به اين توانيم و به مي
ي حرکت و تکوين بهتر  را پيدا، مشخص و برجسته کنيم تا از اين طريق اين حرکت تکوينی از مجرد به مشخص را به مثابه» واسط

لحاظ کيفی  ها را به گذاری ي اين نوشته معياری را ارائه خواهم کرد که به کمک آن بتوانيم مرزهای اين نقطه تی در ادامهبفهميم. من ح
اين ترتيب آشکارتر کنيم  از يکديگر مجزا و به . 

 :آنچه بنظر من در آن مجاز نيستيم اين است که 

، واقعيت »مشخص«يم کنيم، فارغ از آنکه منظورمان از تقس» مشخص«و » مجرد«های مجزای  اين حرکت تکوينی را به بخش
امپريک باشد يا مشخصی در واقع مجرد در چارچوب قوانين علمی. زيرا حرکت تکوينی گام به گام، شرايطی را که در يک گام 

ها يا يک تعين به تعينات  يهکند و به اين ترتيب يک اليه به ال اند، دوباره وارد فرآيند استدالل مي پيشين، مفروض و ناديده گرفته شده
های سرمايه (جلد  ، به سطح َدَوران که تا پيش از دورپيمايی»تحقق ارزش«افزايد. مثالً واردکردن سطح معينی از معيار  ديگر مي

يعنی ي عام،  کند. يا فرض سرمايه ي مولد جدا مي دهد و آنرا از دورپيمايی سرمايه دوم) مفروض گرفته شده بود، تشخصی تازه مي
های توليد  هنگام بررسی بخش ي تجلي انساني سرمايه، به دار به مثابه ي اجتماعی به عنوان يک سرمايه و تلقی سرمايه تلقی کل سرمايه

کنيم: آنهايی که توليد  داران نياز پيدا مي شود که ما به دو سرمايه و دو دسته از سرمايه (در پايان جلد دوم) تا آن حد کنار گذاشته مي
ي وسايل معاش اند. در اين حالت تصوير به همين نسبت و در اين گام تکوينی،  ي ابزار توليدند و آنهايی که توليد کننده ندهکن

تر شده است مشخص . 

ي  در پی، تئوری را به مثابه اين حرکت تکوينی گام به گام را با روش تقريب پی درپی يکی بگيريم. زيرا روش تقريب پی 
داند و با تقريب در جستجوی اثبات صحت آن است. تئوری جايگاهی استعاليی دارد و  ه واقعيت تمام شده ميبندی نسبت ب صورت

کند. از سوی ديگر تئوری موضوعش را به عنوان امری مثبت (پوزيتيو)  تکوين آن با تکوين خود واقعيت، ارتباطی برقرار نمي
کند که تعاملی با تئوری ندارد دريافت مي . 

تر  تقسيم کنيم که منطق خود را دارند و به تناسب مشخص» استقالل نسبی«های مقوالت كاپيتال را به سپهرهايی جداگانه با  اليه بندی
شان ديگر استوار کردنی نباشد. گذشته  که کارآيی» سست کنند«و چنان » منحل«ي مجردتر از خود را  توانند منطق اليه شان مي بودن

ي  دقتی معيارها دچار است و هميشه با همه سپهرها همواره به بيماری مزمن بی» استقالل نسبی«به های مبتنی  از اينکه استدالل
تواند  ي حلشان برنيامدند، مي روبنا نسبت به زيربنا هرگز از عهده» استقالل نسبی«مشکالتی روبروست که ديدگاههای مدعی 

ي ايران امروز، به  ي مشخص، گيريم جامعه مثالً در تحليل يک جامعه های مبتنی بر خود را به نتايج موهوم و مضحکی برساند. تحليل
داري است و در  ي بينابينی کمابيش سرمايه داري، در اليه ي مذکور در مجردترين اليه، جامعه ای سرمايه اين نتيجه برسيم که جامعه

ال مارکس گرفته باشيم. بديهی است ما مجازيم برای کنم از اين راه درس درستی از كاپيت داري نيست. گمان نمي ي واقعی سرمايه اليه
خواهيم بکار ببنديم و آنرا به هر شيوه که مايليم  تحليل يک موضوع در سپهر موضوعات اجتماعی و تاريخی هر روشی را که مي

ي فوق به مارکس، بی انصافی است بندانه ي اليه استوار کنيم. اما انتساب شيوه . 

های ديگر است»منطق«از هر گونه شماتيسم، چه اختراعی و چه تمثيلی (آنالوگ) با ي من، پرهيز کردن  توصيه . 
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ه) در اينکه مارکس در هر سه جلد كاپيتال از روش ديالکتيکی و از کاربرد تبيينی قوانين ديالکتيکی سود برده است، ترديدی نيست. 
تواند به عنوان  دانند، اگرچه اين بحث مي دريافت را درست نميمن در اينجا قصد ندارم که به رد استدالالت کسانی بپردازم که اين 

اند که  دار ادعای فوق يا پذيرفته يا شايد مفيد هم باشد. علت اين است که حتی مخالفان استخوان» شيرين«خودی خود  مبحثی جداگانه به
داري مجاز  ي توليد سرمايه کم در مورد شيوه تاش، دس بنديهای ديالکتيکی، حتی نوع هگلی کاربرد روش ديالکتيکی و اتکاء به صورت

اند ي ديگری از ديالکتيک مجاز دانسته را بنا به تعاريف ويژه است يا استفاده از آن . 

آوا و  های خوش گويی با اين حال بايد به ادعای ناظر به کاربرد ديالکتيک در كاپيتال با دقت بيشتری نگاه کرد و برای پرهيز از کلی
د دقيقاً منظور از آن چيستمطنطن، پرسي . 

ي آخر جلد  های كاپيتال از بند اول جلد يکم تا صفحه ها و فصل اگر منظور از کاربست ديالکتيک اين است که توالی و ترتيب بخش
کند و سراسر اين حرکت، صيرورت روحی  ، گام به گام از يک منطق ديالکتيکی معين پيروی مي»طبقات«سوم، فصل چند سطرِی 

کننده روبرو خواهيم بود  ، مثالً سرمايه، است که گردن نهاده به قوانين ديالکتيک در کون و فساد است، آنگاه با شماتيسمی فلجمرموز
کند ي كاپيتالها استوار کردنی است و نه دردی را دوا مي که نه بدون جرح و تعديل دلبخواهانه . 

توان جدی گرفت که  سازی و شماتيسم مقوالت است، تنها زمانی مي ک دستگاهنظر من ناشی از فريفتاری ايدئولوژي اين تلقی را که به
هايش، چنان است  کنند و سه جلد كاپيتال مارکس را در چند جلد کتاب تازه تدوين کنند که ترتيب و توالی بخش» همت«کسی يا کسانی 

کامل کنند و کل محتوا را در جدول مقوالتی که  اش را های ناقص های زايدش را دور بريزند و بخش دانند، بخش که آنها درست مي
هگل و مترادف نهادن بندهای آن با » منطق«ي فهرست کتاب  اند، توزيع نمايند. بازنويسی سر و دم بريده اختراع يا کشف کرده
ای از مقوالت كاپيتال عالج اين درد نيست گزينش ماجراجويانه . 

ي من اين است که اين اثر به  کنند، اما، حتی دراين  صورت هم پيش بينی بدبينانهکنم کس يا کسانی چنين همتی  اگرچه گمان نمي
سارتر دچار خواهد شد و جلد دومش هرگز نوشته نخواهد شد» نقد خرد ديالکتيکی«سرنوشت  . 

سر سه جلد كاپيتال های معين در سرا ها يا موقعيت از سوی ديگر اما استفاده از روش ديالکتيکی در بازنمايی مقوالت، روابط، ساخت
های سرمايه،  افزايی، دورپيمايی ي کاری که در کاال نهفته است، وحدت روند کار و روند ارزش کامالً آشکار است: سرشت دوگانه

ي ديگر. با اين حال حتی در هر مورد ويژه نيز بايد توجه داشت که  مارکس يک  ها نمونه تضادهای گرايش نزولی نرخ سود و ده
برد. به عنوان نمونه زمانی که مارکس به لزوم فراهم آمدن مقدار  الکتيکی را به چه معنايی و با چه دريافتی به کار ميي دي قاعده

نويسد، اين تغيير کيفی در جايگاه و نقش استادکار را که از  دار مي يک سرمايه شان به معينی پول در دست استادکاران برای تبديل شدن
در اينجا نيز مانند « دهد:  را به هگل نسبت مي  داند و به صراحت آن ده است، تغيير کميت به کيفيت ميافزايش مقدار پول ناشی ش

ي معينی به  که تغييرات صرفاً کّمی، در نقطه علوم طبيعی، درستی قانونی که هگل در كتاب منطق خود کشف کرده بود، يعنی اين
ـ 329ـ328، فا، ح.م.، صص. 1ال، ج(كاپيت» شود. شوند، اثبات مي تمايزات کيفی بدل مي  MEW, 23, S. 327). 

يا در بحث پيرامون تقسيم سود به بهره و نفع تصدی نيز، مارکس تفاوت صرفاً کّمی بين اين دو عامل را موجد پديد آمدن تفاوتی کيفی 
هيچ روی نه مورد  تفاوت کّمی به کيفی، به داند. در حاليکه اينجا قانونی ديالکتيکی/ هگلی برای افزايش يا کاهش مقدار و تبديل اين مي

 .نظر است و نه کاربردی دارد؛ اگر چه کماکان سخن از تبديل تفاوت کّمی به تفاوت کيفی است

 موضوع محوری ما و نگاهی تازه

م آمده است. ي اصلی و تز محوری اين نوشته فراه پس از اشاره به  مقدمات فوق و با تکيه بر آنها، اينک زمينه برای طرح داعيه
های گوناگون و در بسياری موارد با غنای تئوريک  ي نگرش بارها و به تفصيل و در روايت های اصلی اين شيوه گمانی نيست که مايه

ي بسيار مهم در کار  انکارناپذير در آثار تاکنونی پيرامون کار مارکس طرح و بحث شده است. اما آرايش نوينی که من به دو جنبه
دهنده به گشودن  برانگيز، و از اين راه راهکاری ياری تواند نگاهی تازه، بحث کردن اين آرايش، مي کم برجسته هم يا دستد مارکس می

 .دريچه ای تازه به كاپيتال مارکس باشد

چون دو  پذير، همنا زمان و جدايی بنظر من در كاپيتال مارکس از آغاز جلد نخست تا پايان جلد سوم، دو فرآيند بهم آميخته، همراه و هم
اند تشخيص جريان در يک رود قابل . 
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شود و  ي جزئيات و در هر گام، از مقوالتی ساده و کم تعين و بنابراين مجرد آغاز مي يکی، فرآيندی که در مقياسی کالن، نه در همه
شود.  تر مي»آشکار«تر و  اين مشخصتر و بنابر ، انضمامی»تر غنی«تر،  ای به آن، بيش از پيش پيچيده های تازه شدن تعين با افزوده

نام ارزش با عينيتی  ي آغاز، نخست دورترين امر به ادراکی بالواسطه و همه گير است: موجودی ناملموس به در اين حرکت، نقطه
لمس  رؤيت و ی قابل گيرد و نخستين جلوه واسطه در معرض حس و ادراِک ناظر قرار نمي وار، و بنابراين مرموز که بي ويژه، شبح

ي کاال به تن کند و با استقالل  اش، جامه ي تبلور کار انسانی، يعنی جوهر مشترک اجتماعی شود که به مثابه پذيرش زمانی پديدار مي
سوی مقوالت، موجودات، روابط و  شناسيم، عيان و آشکار شود. جهت حرکت در اين فرآيند نخست، به يافتنش در پول، که همه مي

، »معادل عام«يا » ارزش«يا » کار اجتماعاً الزم«، »مجرد«تر و در ادراک ما آشناترند. اگر کار  خصنهادهايی است که مش
و نامأنوسند، مقوالتی مثل قيمت، » گنگ«تعابيری » نيروی کار«، »ي متغير سرمايه«، »ي ثابت سرمايه«مقوالتی ناآشنا هستند، اگر 

شناسند و برای آشنايی با آنها به علم و  انک، پول يا اجاره را تقريباً همه ميعرضه و تقاضا، سود، خريد و فروش، تجارت، بهره، ب
ای نياز نيست. بنابراين جهت حرکت در اين فرآيند نخست، حرکتی از نهفته به آشکار، از درونی به بيرونی، از ناآشنا به  دانش ويژه

شود آشنا يا همان چيزی است که از مجرد به مشخص ناميده مي . 

ي جزئيات و در هر گام، افزودن هر  رآيندی آميخته و همراه و همپا با فرآيند نخست، که آن هم در مقياسی کالن و نه در همهدوم، ف
نحوی که، به همان نسبت که ما از مقوالت، موجودات، روابط  کند. به ای می ي تازه پوشانه ي پرده يا هاله يک جامه  تعين تازه را مبدل به

های اجتماعی  شويم، اين واقعيت های تازه تا پايان جلد سوم نزديک مي بندی شويم و به سوی مفصل م كاپيتال دور ميو نهادهای جلد يک
است، قشرهای » تر مشخص«ای  شوند. در هر گام، هر چه مقوله تر و رازآميزتر مي تر، فريفتارانه آلودتر، پنهان تر، مه دائماً مبهم

اند، به نحوی که مثالً بهره در عين حال که آشکارترين و آشناترين  ای ساتر بيشتری گرد آن را گرفتهه تری و اليه ي ضخيم پوشانه پرده
ترين نيز هست. در اين جريان سير حرکت درون به بيرون و سير حرکت هسته به پوسته،  ترين و فريفتارانه پديده برای ماست، پوشيده

يابند و بند نافشان را با درون و  طوريکه بيرون و پوسته چنان استقاللی مي هبسوی تهی شدن از درون و جدا شدن از هسته است، ب
برند که گويی هستی و واقعيتی قائم به ذات دارند. سير حرکت در اين فرآيند دوم، سير دور شدن از منشاءها و  هسته چنان مي

شود که ما روابط اجتماعی منسوب به  ن وارونگی آغاز مييافتن هر چه بيشتر انتزاعات پيکريافته است. اگر فرآيند نخست با اي استقالل
تر از هر خاصيت ديگر است، بلکه خود را به  نه تنها بديهی» خاصيت طبيعی«اشياء را خاصيت طبيعی آنها بدانيم، در فرآيند دوم اين 

بودن يک شیء  محصول کاِر اجتماعی دهد. اگر در فرآيند نخست، وارونگی در اين است که ما های ديگر ارتقاء مي ي خاصيت آفريننده
دواند که  پذيريم، در پايان فرآيند دوم اين خاصيت طبيعی چنان دودی در چشمان ما مي مفيد را به عنوان خاصيت طبيعی آن می

ويژگی   ها. يا کاال بپذيريم: زمين، هوا يا آِب اقيانوس» ارزش«چيزهايی را نيز که محصول توليد يا کار اجتماعی نيستند، همچون 
ي فرآيند دوم اين نيز هست که با نشان دادن سير پيکريافتگی هر چه بيشتر انتزاعات و سير بتواره شدن آنها، بالطبع و  برجسته

دهد و بدين  اندازهايی از روابطی عاری و رها از آنها را به ما نشان مي وسيله، راهکاری برای برمال ساختن راز آنها را و چشم بدين
ای الصاقی، اخالقی و اعتباری در کار  ي انتقادی و انقالبی را به عنوان جريانی مکنون، نهفته و سرشتی و نه جنبه هترتيب، جنب

سازد مارکس آشکار مي . 

ي بازنمايی مارکس در سه جلد كاپيتال نسبت داد، همين ديالکتيک بين  نظر من، اگر بتوان در مقياسی کالْن ديالکتيکی را به شيوه به
فرآيند، به عنوان بستر رودی است که اين دو فرآيند همچون دو جريان بر آن در حرکتند. ديالکتيک حرکت بسوی هر چه اين دو 
شدن پشِت عريانی پنهان  تر، اما آشکارتر. ديالکتيکِ تر؛ هر چه پنهان تر، اما مانوس بيگانه . 

ي  ناپذيرند، اما من مايلم برای استوارکردن داعيه ي خود، جدايی همانطور که گفتم با اين که اين دو فرآيند، بنا به سرشت بهم آميخته
از هم جدا کنم و در دو بخش جداگانه به آنها بپردازم. » مصنوعاً «اصلی خود، آنها را، يا بهتر بگويم رد پاهايشان را در کار مارکس، 

داشت به  کار مروری خواهم کرد از جلد يکم تا پايان جلد سوم، با مکثی طوالنی بر مباحث جلد سوم. دوبار: يکبار با چشم برای اين
 .فرآيند نخست و يکبار با توجه به فرآيند دوم

 فرآيند نخست بازنمايی: از مجرد به مشخص

سه » شود. پژوهش ما با واكاوي کاال آغاز مي«گويد:  يکم مي ي كاپيتال جلد شود؟ مارکس در دومين جمله كاپيتال با چه چيزی آغاز مي
چيست؟ و سوم: با توجه به اينکه ما پذيرفته ايم که » کاال«شود؟ دوم:  آغاز مي» کاال«پرسش در اين باره؛ يکم: آيا بنابراين كاپيتال با 

کند، چرا اين  عام ترين و ساده ترين مقوله آغاز ميكاپيتال بخش بازنمايی کار مارکس است و گفته ايم که اين فرآيند از مجردترين، 
 آغازگاه مجردترين است؟
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داری که بر آن مقدم بوده است؛  پذيرفتن اينکه كاپيتال، بخش بازنمايی کار مارکس است، مبتنی است بر کار پژوهشی دقيق و دامنه
ه است. موضوع کار مارکس، بررسی جامعه ای است که کاری که با کنارزدن و کنارنهادن تعينات گوناگون، به اين آغاِز مجرد رسيد

ي روابط  هايی که در شبکه توان تصور کرد که در نگاه نخست به اجتماع انسان داری حاکم است. مي ي توليد سرمايه در آن شيوه
شان را در قالب  يستیکنند، اين پرسِش بجا طرح شود که اين افراد چطور زيست خود و بنابراين امکان همز داری زندگی مي سرمايه

ترين معنا امکانات زيست مادی و معنوی خود را  تواند اين باشد که آنها در عام ترين پاسخ مي کنند؟ نخستين و پذيرفتنی جامعه تامين مي
ي هر  درباره تواند برند. اين پاسخ اما مي مي يک نسبت معين سهمي  اند به  هايی که توليد شده ي فرآورده کنند و از مجموعه توليد مي

توان ديد که  تر مي داري صادق باشد. درنگاهی دقيق داري و چه غيرسرمايه زيستی در جامعه، چه سرمايه ي ديگر از هم شکل يا شيوه
شان به  شان به اين محصوالت يا حق انتزاعی دستيابی گيرد، در قالب دسترسی مستقيم سهمی که از محصول جامعه به افراد تعلق مي

شود، به آنها تعلق يافته  آنها محسوب مي» درآمد«های معينی که  ، بلکه امکان دسترسی به اين محصوالت به صورت سهميهآنها نيست
زيستی اجتماعی ديگر تفاوت دارد، اما آيا اين  ايم که با اشکال هم يک گام به روابط اجتماعی خاصی نزديک شده است. تا اينجا البته 

معه که موضوع بررسی ماست، امکان دسترسی به محصوالت جامعه در اختيار افراد است، اما برای داري است؟ در اين جا سرمايه
اينکه اين امکان بتواند تحقق پيدا کند، نه تنها بايد موانع اجتماعی (و حقوقی) برای دسترسی به اين محصوالت تا حد امکان از ميان 

عه بايد در واحدهايی کمابيش مستقل و جدا از يکديگر، در تنوعی گسترده رفته باشند، بلکه، و مهمتر از همه، اين محصوالت جام
کنم، گندمی را که بنا  زندگی مي» الف«ي  لحاظ زمانی و مکانی، بالقوه، قابل جداشدن باشند. يعنی اگر من در نقطه موجود باشند و به

است سال آينده روی زمينی که هزار فرسنگ دورتر در  توانم در اختيار خود درآورم، گندمی نباشد که قرار ي درآمدم مي به سهميه
کاشته شود و پس از برداشت روی همان زمين و در همان منطقه بماند. بنابراين بايد پيشرفت و سطح روابط اجتماعی » ب«ي  منطقه

لحاظ زمانی  داگانه، همه جا و بهي اين توليدات در واحدهايی ج نحوی باشد که فرآورده و مقياس توليِد نيازهای مادی و معنوی جامعه به
توانيم کل  بگذاريم، مي» کاال«و مکانی مستقل از شرايط توليدشان يافت شوند. ما اگر نام اين واحدهای مستقل و جداگانه را عجالتاً 

آغاز کنيم» تحليل کاال«ببينيم و کار خود را با » ي عظيمی از کاالها توده«محصول اجتماعی را  . 

ي توليد مورد بررسی ماست، سه دليل  درعين حال مجردترين واحد يا سلول در شيوه» ي آغاز نقطه«ن اينکه اين کرد برای مستدل
خودی خود است؛ و ديگر  وجود دارد: يکی اينکه مهمترين شرط مادی و معنوی تامين زيست افراد جامعه و بنابراين زيست جامعه به

ای ندارد و تنها  های اين جامعه نياز به تعيين مشخصات ويژه برای تامين زيست انساناينکه بنا به تعريفی که از آن ارائه داديم، 
ي توليد  کند، يعنی ما از طريق آن، شيوه اش همين برآورده کردن نيازهاست؛ و سوم از آنجا که هويت موضوع ما را تعيين مي ويژگی

شناختی، با کمترين تعين يک هستی معين اجتماعی را تشخص  یلحاظ هست ناميم، به داري مي ي توليد سرمايه مورد بررسی را شيوه
بخشد مي . 

نشاِن اين جامعه باشد؟  ناميم، بايد مجردترين سرشت توان پرسيد که چرا اين واحد مستقل و جداگانه که ما آن را کاال مي بی گمان مي
کند، در آن صورت يک  معينی، نيازی از ما را برآورده ميايم که بدون هيچ ويژگی  اگر ما انتزاعی بودنش را از آنجا نتيجه گرفته

توانيم  سطح مجردتر از آن سطح، کاری است که آنها را توليد کرده است. زيرا اگر ما اين کار را مجردترين سطح بدانيم، حتی مي
شان نيز، انتزاع کنيم. به  تر برويم و حتی از تفاوت بين محصوالت مختلف، يعنی از تفاوت بين انواع مفيدبودن»عقب«يک قدم 

توان بالفاصله به اين پرسش، پاسخ منفی داد، آنهم  جوئيم، کار نيست؟ بی گمان می ي شروعی که مي عبارت ديگر، آيا مجردترين نقطه
شکالش، ترين ا ي اشکال زندگی اجتماعی انسان، حتی در ابتدايی های تاريخی و در همه ي دوره به اين دليل که کار بطور عام در همه

داري باشد. اما اين پرسش  ي توليد سرمايه ي آغاز در تبيين شيوه تواند مجردترين نقطه عامل توليد محصول بوده است و بنابراين نمي
 .خوبی است

د و کن تر نگاه کنيم. اين کاال چيزی است که بنا به خواصش نيازی از ما را برطرف مي ايم، از نزديک ناميده» کاال«آنچه را تا کنون 
کند،  توانيم آن را با چيز همانند ديگری که نياز ديگری را برآورده مي از آنجا که ما به عنوان انسان نيازهای متفاوتی داريم، مي

ي قابليتی، توانی يا  ای صورت گيرد و بايد نماينده يا تصادفی  تواند بنا به نسبت دلبخواه معاوضه و مبادله کنيم. اين مبادله نيز نمی
پذير و برابر باشد. اين نسبت بايد شکل  نحوی مقايسه ی در درونش باشد که با همان خاصيت يا توان و قابليت با کاالی ديگر بهخاصيت

ي خواص مفيد اين چيز انتزاع کنيم، يعنی  بيانی، شکل بروز محتوايی باشد که در آن نهفته است. اما اين محتوا چيست؟ اگر ما از همه
ی، شيميايی، هندسی و در يک کالم مادی و طبيعی است، کنار بگذاريم، امر مشترک ديگری در آن باقی هر چيزی را که فيزيک

ي خواص مادی و مفيد آنرا کنار نهاده ايم. با اين حال اين امر مشترک  تواند کار مفيد معينی باشد، زيرا ما پيشاپيش همه ماند که نمي مي
ست، کاری بی صفت، بی تعين، بسيط. کاری مجرد. کار بی تفاوت انسانی. حال اگر کماکان محصول کار ا» مرموز«يا اين خاصيت 

اي  ساني باقي مانده است؛ لخته واِر يك ها فقط عينيت شبح ي آن كنيم. در همه ي محصوالت كار را بررسي مي مانده اكنون ته« « 
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چه اين چيزها به ما  شدن آن. كل آن دون توجه به شكل َصرفشده، ب پيرايه از كار نامتمايز انساني، يعني نيروي كار انسانيِ صرف بي
عنوان  ها به ها انباشت شده است. آن ها صرف شده، يعني كار انساني در آن دهند اين است كه نيروي كار انساني براي توليد آن نشان مي

ـ 68م.، ص.، فا، ح.1(كاپيتال، ج» تبلور اين جوهِر مشترِك اجتماعي، ارزش يا ارزِش كاال هستند.  MEW 23, S. 52 ). 

ي توليد معين، اين کار، به  ي محصول است، اما در اين شيوه ي آغاز ما کار آفريننده توان تصديق کرد که مجردترين نقطه بنابراين مي
هايش ايستاده  ي عزيمت ماست. ميزی که روی پايه ـ کاال، نقطه ي کاال در آمده است. کاال به عنوان ارزش صورت کار مجرد آفريننده

ي عزيمت ما نيست؛  ي ما قرار گيرد، محصولی است که نقطه ي ميز، مورد استفاده تواند به عنوان شيئی مفيد، به مثابه است و مي
هنگام محسوس و فراسوی  هم«گردد  و به شيئی بدل مي» شود در نقش کاال وارد صحنه مي«ي عزيمت ما ميزی است که  نقطه

داري است که سرشتی دوگانه  ي توليد سرمايه ي عزيمت و مجردترين سلوِل شيوه ). ميزی نقطه99، ص. (همانجا، فارسی» حواس.
وار. ميزی که ارزش است و شبح  اش، عينيتی است شبح هايش شيئی است مفيد و روی سرش، سر چوبين سودايي دارد: روی پايه

ي  رو نيست که آن را موجودی دروغين و زائيده ح هراس دارد، از آنکاهد. آن کس که از شب ای از عينيت اين وهم نمي اش، ذره وارگی
کم در زمان هراس، به عينيت و واقعيت شبح است. کاربرد ولنگارانه و  داند. ترس او ناشی از ايمان او، دست پندار خويش مي

ي كاپيتال و تئوری ارزش  که درباره ي تعابيری مثل ارزش، ارزش مبادله و مقدار ارزش در بسياری از باصطالح تفاسيری نابخردانه
ي کاال،  ي محصول کار به مثابه نشان ويژه ي ارزش و سرشت ي بسيار مهم، يعنی عينيت ويژه شود اين نکته شود، باعث مي نوشته مي

که گفتيم:  ای است وار ويژه ي آغاز روند بازنمايی در سه جلد كاپيتال است، مخدوش و پنهان شود. ارزش، آن عينيت شبح که نقطه
است که کاالها » نسبتی«گيرد، ارزش مبادله است، آن باصطالح  خود مي تبلور کار مجرد. شکل ارزش، يعنی شکلی که اين محتوا به

شوند؛ و مقدار ارزش، مقدار کّمی آن نسبت و عبارت از مقدار کار اجتماعاً الزمی است که برای  براساس آن با يکديگر معاوضه مي
الزم است توليد آن کاال . 

ای گذاشت که گام به گام و قطعه به قطعه تصوير  توان پا درراه افزودن تعينات تازه با عزيمت از اين نقطه، از کاال ــ ارزش، مي
ي توليد  کنند و ما را به نمايی از شيوه انداز غريب را آشناتر مي تر و چشم تعين را غنی ي کم تر، دستمايه ي ما را پيچيده ساده

ست»آشنا«و » تر مأنوس«کنند که برايمان  تر مي داري نزديک سرمايه . 

 منطق گذارها

ای ضروری پشت سر  کنيم، يا بعضاً و به اندازه منطقی که ما بر مبنای آن، و در يک مقياس کالن، سطوحی از تجريد را ترک مي
شناختی مقوالت و  ت متکی بر سرشت هستیکنيم، منطقی اس تر را که ما به تصوير اضافه می گذاريم و سطوحی از امر مشخص مي

داري سر و کار داريم. يعنی مقوالت تازه بنا به منطقی که از مفهوم ناشی است، از  ي توليد سرمايه هايی که با آن در شيوه وضعيت
ها  اين گامها بر حرکت  شناختی مقوالت و وضعيت شوند. هيچ منطق واحدی، جز ضرورت جايگاه هستی ی ديگر استنتاج نمي مقوله

حاکم نيست. در يک مرحله ممکن است، کاراترين منطق برای نمايش موضوع، برای بازنمايی موضوع، منطق ديالکتيکی باشد، زيرا 
کند. ممکن است چنين هم نباشد. سه نمونه تنها ديالکتيک امر واقع را بيان می : 

سپرسيون ارزشی، ارزش به عنوان تبلور کار مجرد در يک کاال ي اول؛ گذار از شکل ارزش به معادل عام و پول.  بنا بر اک نمونه
تواند خود را آشکار کند و شکِل ظهوری پيدا کند که در ارزش کاالی ديگر بيان شود. يعنی برای اثبات وجود خود، بايد  تنها زمانی مي

ي معادل عام، يعنی افزودن  در پول به مثابهي ديالکتيکی و در نهايت شيئيت و عينيت يافتن آن  يافتن اين رابطه خود نباشد. عاميت
تکميل«ي پول  سطوحی از عينيت که تصوير مقابل ما را با افزودن مقوله » (ergänzt) کند، نه تنها به بهترين وجه، بلکه به تنها  مي

ای ديالکتيکی است شود، پيکريافتگی رابطه تواند به نحوی ديالکتيکی بازنموده شود. زيرا واقعيتی که بازنموده مي وجه مي . 

نحوی ذهنی بود. يعنی ما در  ي کار مجرد کنارنهادن ويژگيهای مشخص کار به ي دوم؛ کار مجرد: روش ما در معرفی مقوله نمونه
ي نفی کار  فرآيند استدالل و با توسل به عمل فکری انتزاع، کار مجرد را ساختيم و در کلمات خود بيان کرديم. اما کار مجرد به مثابه

يافته است و بدين ترتيب موجودی خيالی و مفهومی در ذهن » شيئيت«است که در ارزش » عينی«خص، درعين حال واقعيتی مش
گيرند که بر مبنای توليد کااليی، کاِر فردی، خود را در کار اجتماعی عام  باز  تضادهايی که از اين واقعيت سرچشمه مي«نيست. 

کند، در درون خود موضوع قرار دارند،  ي خوِد اشياء جلوه مي ي روابط بين اشياء و به مثابه مثابهها به  نماياند و روابط بين انسان مي
های ارزش اضافی، جلد سوم (تئوری» ها.  نه در بيان گفتاری آن /.MEW, 26.3, S. 134). 

 

گاهنامه
37



شناسی  لحاظ هستی قی است، اما بهاز فرآيند استدالل منط» ناشی«ی کار مجرد، اگر چه »مقوله«درعين حال، فرض و مبنا قراردادن 
رنگ شدن ويژگيهای معين و مفيد کار و گرايش به انعقاد چيزی  داري نيز فرضی پذيرفتنی است. بی هستی اجتماعی و تاريخی سرمايه

شود دارانه ناشی مي پيرايه در عين حال از سه سپهر واقعی زندگی اجتماعی سرمايه تفاوت و کار بی همچون کار ساده، کار بی . 

 

ي کار از پيشه وری به توليد كارگاهي و از آنجا به ماشينيسم، خود فرآيند کار برای توليد يک  يکم، از فرآيند فنی کار: با تغيير نحوه
شود که  تقسيم مي» نامرتبط«ي مراحل آن احاطه دارد، به اجزايی بريده بريده و  محصول معين از فرآيندی يکپارچه که کارگر به همه

ي معين از فرآيند کار محدود کرده  يا يک مرحله يک قطعه  ز سوی کارگران متعددی انجام شود. کارگری که خود را فقط بهبايد ا
است، نه ديگر قادر است کل محصول تمام شده را به تنهايی توليد کند و نه به اين ترتيب ويژگی مفيد کارش در تمام محصول منعکس 

کند تفاوت نزديک مي ی کار، به سهم خود، کار را به کاری ساده و بیشود. در اينجا خود فرآيند فن مي . 

 

دوم، از فرآيند توليد: کارگری که به عنوان پيشه ور يا صنعتگر مالک ابزار توليد خود است با ابزار کارش پيوندی واقعی دارد و 
ي او و کار اوست. با جداشدن شرايط عينی توليد  که ويژهدهد  هايی می ها و توانايی اش بر اين ابزار کار در توليد، به او مهارت احاطه

شود و از اين طريق نيز  دار، پيوستگی کارکن با ابزار کار و نوع کار نيز گسسته مي از کارگران و قرارگرفتن آنها در اختيار سرمايه
شود و از اين طريق هويتش چه برای  يد ميي نيروی کار وارد تول ي مهارتی معين، بلکه به عنوان دارنده کارگر، نه به عنوان دارنده

شود، فارغ از اينکه مصرف  ي کاالی قابل مصرفی به نام نيروی کار تعيين مي دار و چه برای خود او نيز، به عنوان دارنده سرمايه
بديا تفاوتی در مصرف آن گرايش مي اين کاال در چه راه و به چه منظوری صورت گيرد. اينجا نيز ويژگی کار به بی . 

گيری چيزی به  ي کاال، شکل ي کاال، جدايی زمانی و مکانی توليد کاال از فضای مبادله سوم، از طريق گردش کااليی: گسترش مبادله
کند، ويژگی کاری که مولد کاالست را به پشت صحنه  تر مي تر و بالقوه سريع ي معادل عام (پول) که اين جابجايی را هر چه سهل مثابه
کاهد اهميت آن میراند و از  مي . 

تبادل کاالها به کار و از آنجا به کار مجرد و ارزش. برای آنها که از هر گام » نسبت«ي سوم؛ گذار از ارزش مبادله به عنوان  نمونه
چار به گام ديگر در كاپيتال، انتظار ظهور تضاد و حل و رفع ديالکتيکی آنرا دارند، مارکس در اين گذار در تنگنا قرار گرفته و نا

کرده  بينی مي بزند. اين نکته البته حتی از ديد مارکس پنهان نمانده است و از آنجا که پيش» شيرجه«شده است از نسبت مبادله به کار 
، سالها قبل از كاپيتال هشدار »نقد اقتصاد سياسی«العاده متهم کنند، حتی در  است، زمانی برخی از پيروانش او را به عمليات خارق

يافته وارد شوند واز طرف ديگر مدت کار  صورت مدت کار عام ماديت از يک طرف کاالها بايستی در روند مبادله به« داده است:
، 20ي فارسی، ص.  (ترجمه» گردد.  ي روند مبادله به مدت کار عام ماديت يافته تبديل مي افراد فقط در نتيجه MEW, 13, S. 32) 

(همانجا» شود. مشکل جديدی پيدا میاز اينرو «کند:  بينی مي و همانجا پيش ) 

شود های تجريد، کمابيش به آسانی حل مي چگونه با اتکاء به منطق سطوح و گام» مشکل«ببينيم اين  . 

داري غيرممکن است. کنار  ي توليد و بازتوليد سرمايه بديهی است که توليد ارزش و ارزش اضافي بدون تحقق ارزش در فعليت شيوه
گرفتن تقسيم کار اجتماعی، گستردگی  کردن يا ناديده و ناديده گرفتن آن به معنای ثانوی تلقی» تحقق ارزش«نهادن سطح امکان 

ي ديگر، جدايی کارگران از شرايط عينی توليد و حضور کارگران به عنوان دارندگان  ای به شاخه ها از شاخه مبادالت، حرکت سرمايه
فرض گرفته شده است،  شده پيش به عنوان وضعيتی موجود يا داده» مبادله«ر مجرد نيروی کار نيست. هنگامی که برای استنتاج کا

ي دو کاال با يکديگر مستلزم آن نيست که اين دو کاال حتماً از  توانند مفروض تلقی شوند. زيرا فرض مبادله ي اين شرايط نيز مي همه
يافت   ي کافی و حجم و تعداد متناسب در محيط مبادله اال به اندازهسوی دو سرمايه توليد شده باشند، مستلزم آن نيز نيست که اين دو ک

ي اين دو کاال در رقابت با يکديگر باشند و عرضه کنندگان و  داران توليد کننده شوند. بنابراين الزامی نيز وجود ندارد که سرمايه
کاال يعنی تغيير شکلش از صورت کااليی به  خواهندگان اين کاالها در گيرودار و مشکل عرضه و تقاضا قرارگيرند. تحقق ارزش

يک کاال محتوای چيزی است که در مبادله با کاالهای ديگر با مقداری معين از همان  صورت معادل عام. برای فهم و اثبات اينکه 
يگر تبديل شود. چيز برابر است، مستلزم آن نيست که اين کاال نخست و حتماً به معادل عام وسپس از شکل معادل عام به کاالی د

ي جلد دوم كاپيتال و مبحث  توان در اين اولين سطح تجريد، تحقق ارزش را مفروض دانست، بلکه بايد تا نيمه بنابراين نه تنها مي
يابی آن يگانگی ندارند.  کشی مستقيم و شرايط سامان شرايط بهره«های امکان اختالل در آن نيز صرفنظر کرد.  واگرد از نخستين نشانه
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(كاپيتال جلد » کنند، بلکه از لحاظ مفهومی نيز از هم جدايند. ايط مزبور نه تنها از لحاظ زمانی و مکانی با يکديگر تطبيق نميشر
تواند بدون  داري می شناختی شان در توليد سرمايه ي جايگاه هستی پس تلقی مفروضات كاپيتال از زاويه (MEW, 25, S. 254 .سوم

را حل کند» مشکل«قول به مارکس نسبت دادن حرکات محيرالع . 

های جلد يکم گام  

ها و  دانستن امکان تحقق ارزش در نخستين سطح تجريد بدست آورد، برابر دانستن ارزش توان از مفروض ای که مي مهمترين نتيجه
ای که در نقش  و وسيلهمعاوضه شود » ب«تواند به ميزانی که در محيط مبادله موجود است، با کاالی  مي» الف«هاست. کاالی  قيمت

ي اين  کند. بنابراين دليلی وجود ندارد که ارزش مبادله کند، نيز اختاللی در اين مبادله ايجاد نمي معادل عام اين گردش را ممکن می
قيمت،  کاال از مقدار ارزشی که واقعاً در آن متبلور است، يعنی تعداد ساعات کار اجتماعاً الزم، متمايز يا منحرف باشد. ارزش و

اينجا برابرند. اين فرض برای ما نقش و جايگاه بسيار مهمی دارد، زيرا برخالف تصور منتقدان تئوری ارزش، پيش از همه بوِهم 
يا فروش   مبادله«نظر او  شناختی دارد. به ای از استدالل منطقی نيست و برای مارکس جايگاهی هستی باِورک، اين فرض تنها نتيجه

زشی که دارند عقالنی است و قانون طبيعی تعادل آنهاست. با عزيمت از اين قانون است که بايد انحرافات ايضاح کاالها بنا بر ار
ي انحرافات توضيح داده شود شوند، نه آنکه برعکس خود قانون بر پايه . » (MEW, 25, S. 197)  قانون طبيعی«اينجا اشاره به «

داری است ابطه برای توليد سرمايهشناختی اين ر ي هستی در واقع تاکيد بر جنبه . 

هايی که پيش و  کند. تمام تالش نشان تئوری ارزش اضافي مارکس عمل مي ي سرشت اهميت ديگر اين فرض در اين است که به مثابه
اساساً بر دانند و  زايد، در تحليل نهايی منشاء سود را مبادله مي اند تا نشان دهند چگونه پول، پول مي پس از مارکس صورت گرفته

ي ارزان خريدن و گران فروختن است، چه آنها که با  پاافتاده ي نابرابرها استواراند؛ چه آنها که حرفشان در واقع استدالل پيش مبادله
ها  ها را با قيمت دهند. مارکس در اين سطح از تجريد، ارزش بيش از حد کارگران را مبنا قرار مي» استثمار«های اخالقی  دلسوزی

اي توليد خواهد شد   ي ارزش نيروی کار پرداخت شود،  ارزش اضافی ماند که حتی وقتی همه گيرد و به اين اصل پای بند مي مي برابر
شود داري به سود و بهره و رانت مبدل مي چيزی است که در رويداد واقعی توليد سرمايه ي آن که مبنای همه . 

ي پرداخت يا پول جهانی در اين سطح از تجريد تاثيری در  اند ايفا کند، اعم از وسيلهتو های مختلفی که معادل عام، يعنی پول، مي نقش
تواند به سرمايه بدل شود و آن  يک شرط مي ی گردش، تنها به ترين نقش خود، يعنی وسيله روند استدالل ندارند. پول در نخستين و ساده

شود، زيرا کااليی را در اختيار خريدارش،  ول به سرمايه مبدل ميای برای خريد نيروی کار قرار گيرد. پ هنگامی است که وسيله
آنکه ناشی از کالهبرداری يا  آفريند و اين بخش اضافه، بی گذارد که مصرف آن، ارزشی بيش از ارزش خود مي دار، مي يعنی سرمايه

گرفتن امکان  مارکس به صراحت به مفروض آيد. اينجا موردی است که دار درمي استثمار ارزاِن فرد کارکن باشد، به تصاحب سرمايه
توان درک کرد که چرا در تحليل خود  اکنون مي«کند:  شناختی، مجزا از تجريد اشاره مي لحاظ هستی تحقق ارزش به عنوان سطحی به

های عهد  کلعبارت ديگر ش های معروف و يا به کند، شکل ي مدرن را تعيين مي از شکل اساسی سرمايه، که سازمان اقتصادی جامعه
) همين جا مارکس 194، فا، ح.م.، ص 1(كاپيتال، ج» ايم. ي ربايی را موقتاً کنار گذاشته ي تجاری و سرمايه عتيق آن، يعنی سرمايه

کنند راه حل تضاد درونی پول در اين است که به پول بيشتر تبديل  بيش از صد و پنجاه سال پيش درپاسخ به کسانی که بعدها فکر مي
197(همانجا، ص » تواند در خوِد پول اتفاق افتد. تغيير در ارزش پولی که بايد به سرمايه بدل شود، نمي«گويد:  شود، می ) 

اش را از شکل معادل عام  ي ارزشی شود، يعنی قالب و جامه همين که پول در مبادله با کاالی نيروی کار است که مبدل به سرمايه مي
شود که تنها  ای حاصل مي کند، سرمايه شدن) عوض مي ی مصرف لوازم توليد و نيروی کاِر آمادهبه شکل شرايط مادی توليد (ابزار و 

با اتکاء به همين يک معيار، دو بخش با دو هويت گوناگون دارد. يکی بخشی که مصرفش در فرآيند توليد ارزشی بيش از ارزش خود 
کند: بخش متغير و بخش  د توليد و خروج از فرآيند توليد تغييری نميهنگام ورود به فرآين کند و ديگر بخشی که ارزشش به ايجاد مي

کند، اينکه اين کار را  ي ثابت تمام ارزشش را به محصول منتقل مي ي ثابت. اينکه بخش سرمايه ي متغير و سرمايه ثابت؛ سرمايه
توانيم هنوز ناديده بگيريم. تاکيد بر اهميت  دهد يا به نحوی گام به گام به صورت اجزاء ارزش، تعينی است که مي يکباره انجام مي

توانيم سهم ارزشی را که  شود. در اينجا حتی مي تاکيد مي ي ثابت، نخست در پايان جلد دوم موضوعی مهم و قابل نقش سرمايه
به اين کار وارد شده است،  شود، برابر با صفر بگيريم. به انتقادی که ي سرمايه ثابت از مواد و ابزار توليد به کاال منتقل مي واسطه به

شود که ارزش نيروی کار و ارزش  پردازم. پيش از آن بايد ببينيم که از نظر مارکس، چه عاملی باعث مي در همين چند سطر آينده مي
 ي ثابت به محصول يعنی کاال منتقل شود. اين واقعيت مديون صرف کاالی نيروی کار است. زيرا صرف اين کاال، فعاليتی سرمايه

ي ثابت را به محصول منتقل  افزايی. در اين دو روند، کار هم ارزش سرمايه شود: روند کار و روند ارزش مضاعف را سبب مي
ي ثابت دارد. تاکيدم بر  کند که ارزشی بيشتر از مجموع ارزش نيروی کار و ارزش سرمايه کند و هم در پايان کااليی توليد مي مي
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يکی از انتقادات معروف به تئوری ارزش است. انتقاد بوِهم باِورک مبنی بر اينکه  برای پاسخ بهافزايی  روند کار و روند ارزش
گويد، چرا مارکس برای ساده کردن توضيح ارزش  اند. او مي شوند، دلبخواهانه فرضيات مارکس، يعنی سطوح تجريدی که انتخاب مي

توان توليدی را تصور کرد که  است؟ چرا فرض گرفته است که مي ي ثابت در محصول را برابر با صفر گرفته اضافي سهم سرمايه
توانست. اينجا  را برابر با صفر بگيرد. نه، نمي» مزد«ي متغير يا  توانست سهم سرمايه ي ثابت نداشته باشد؟ او می اساساً سرمايه

نيروی کار ممکن نيست. چطور  شناختی مفروضات يا تجريدات مارکس است. تصور توليدی بدون صرف ي هستی درست همان جنبه
ها، بدون صرف نيروی کار، بدون فعاليت انسانی در جهت طراحی،  ای از مواد اوليه، ابزار و ماشين آالت و ساختمان توده
 شوند که بتوانند نيازهای ي مواد اوليه، به محصوالتی مبدل مي واسطه و باواسطه پردازی، هدفمندی، نظارت، راهبری و تغيير بی نقشه

 ديگر و تازه ای را برآورده کنند؟

دانيم که ارزش اين کاال برابر است با ارزش  دانيم که بخش متغير سرمايه صرف خريد کاالی نيروی کار  شده است و مي همين که مي
واقعی ي کاالهايی که در هر شرايط معين اجتماعی و تاريخی، امکان بازتوليد مادی و معنوی، فيزيکی و فرهنگی و امکان  همه

کنند، پس بديهی است که بسته به اينکه ارزش اين مجموعه چند ساعت کار اجتماعاً الزم باشد و بسته به اينکه  کاربستش را فراهم مي
ماند،  دار باقی مي ای که در دست سرمايه اين نيرو چه مدت زمانی ــ مثالً در روز ــ مورد استفاده قرار گيرد، آنگاه مقدار اضافه

که مقدار آن بستگی به طول مطلق روزانه کار دارد. » ارزش اضافی مطلق«ای داريم بنام  ي تازه اهد بود. يعنی ما مقولهمتفاوت خو
اند نيز منطبق است بداهت اين استنتاج تنها بداهتی منطقی نيست، بلکه واقعی نيز هست و بر ماهيت واقعيياتی که مورد مطالعه . 

ي کار که برای بازتوليد اين  ي کار و زمانی از روزانه في تا اينجا برابر است با تفاضل کل روزانهدانيم مقدار ارزش اضا همين که مي
ارزش الزم است و به همين دليل هم نامش را ارزش اضافي مطلق گذاشته ايم، بديهی است که شرايطی قابل تصور باشند که برای 

بماند، اما زمان الزم برای بازتوليد ارزش نيروی کار کم شود. اين  افزودن به مقدار اين ارزش اضافي، زمان کار روزانه ثابت
ناميم. روشن است که اين استنتاج بر بداهتی منطقی  مي» ارزش اضافي  نسبی«افزايش تازه را که از تغيير نسبت، حاصل شده است، 

شود. اما، و اين نکته بسيار  يمانده بزرگتر ميــ رياضی استوار است: اگر ما يک جزء از يک مقدار ثابت را کم کنيم، مقدار جزء باق
شود. تاکيد من بر اهميت اين نکته از آن روست که  ای که مورد بررسی است نيز ناشی مي اهميت دارد، اين استنتاج از ماهيت مقوله

يا نادانسته بنياد تئوری   هايی را در تعيين و تعريف نقش مزد در تئوری مارکس پديد آورده است که دانسته توجهی به آن، گرايش بی
کنند. مسئله اين است که کم شدن يک جزء، جزء مربوط به جبران ارزش نيروی کار، از  ارزش را در پوشش دفاع از آن ويران مي

ي رياضی ــ منطقی. اگر ارزش هر تک  شود و نه (فقط) از يک رابطه تعريف ارزش کاال و از تعريف ارزش نيروی کار استنتاج مي
است که برای توليدش ضرورت دارد، و اگر ارزش نيروی کار برابر با مجموع ارزش  برابر با مقدار کار اجتماعاً الزمي کاال 

اند، پس اگر ارزش اين کاالها به هر دليل ديگری، کم شود، ارزش نيروی کار پايين آمده و به  کاالهايی است که برای بازتوليدش الزم
نيروی کار کاسته شده و بنابراين ارزش اضافي بيشتری توليد شده است. در نتيجه آن اوضاع و اين دليل از جزء مختص به سهم 

شوند، مثالً و مهمتر از همه باال رفتن بارآوری  آمدن ارزش تک کاالها مي ي توليد موجب پايين ای که در اين شيوه احوال اجتماعی
شوند و استنتاج  ارزش اضافي نسبی، يعنی اضافه کردن يک تعين  ميي کار  کار، علت اصلی برهم خوردن تناسب در اجزاء روزانه

دهند داری در برابرمان داريم را، به صورت استنتاجی رياضی ــ منطقی جلوه مي ي توليد سرمايه تازه به تصويری که ما از شيوه . 

بازتوليد و انباشت، بخش مهمی را به  ي درست به همين دليل است که مارکس پيش از پرداختن به بخش ضروری مزد و پيش از مقوله
دهد و مهمتر  ترکيبات و تغييرات و اوضاع و احوال گوناگونی که در تعيين مقدار ارزش اضافي مطلق ونسبی دخيل اند، اختصاص مي

وز و با انداز امر پردازد. توقف طوالنی مارکس روی اين موضوع، اگر چه ممکن است از چشم ي کار می از آن مشروحاً به روزانه
نظر من ضرورتی است  نظر آيد، اما به آوری که در اشکال کار پديد آمده است، تطويل غيرضروری کالم به توجه به تغييرات حيرت

شان، احساس کرده  شناختی مقوالت و استنتاجاتش، در کنار بداهت منطقی ي کارش و ماهيت هستی که مارکس برای تاکيد به شيوه
 .است

ي کوتاه که قصد  برانگيز بوده و هست. متاسفانه در اين نوشته ايگاهش در جلد يک كاپيتال، بخش و بحثی مناقشهبخش مزد و بويژه ج
توان به اين مناقشات پرداخت و من اميدوارم که اين کار مهم را در مجال ديگری انجام دهم. اما اينجا بايد به  و هدفی ديگر دارد، نمی

مطلق و ارزش اضافي نسبی و بحث   ی مختصری بکنم. بعد از استنتاج ارزش اضافي اشاره اهميت اين بخش و اين جايگاه تنها
ي ترکيبات گوناگون عواملی که در تغييرات آنها نقش دارند، برای مارکس اهميت داشته است که پيش از  طوالنی و ضروری درباره

قيمت «ينکه مزد هيچ چيز نيست جز نامی که زير لوای پرداختن به بحث انباشت چند نکته را روشن کند: يکی و مهمتر از همه ا
تواند بخود بگيرد، در نقشی که به عنوان ارزش نيروی  مي» مزد«شود. دوم اينکه اشکالی که  بر ارزش نيروی کار نهاده مي» کار
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که موجب کاهش ارزش نيروی  ي آن اوضاع و احوال ديگری آورد و سوم اينکه همه کار در فرآيند توليد بعهده دارد، تغييری پديد نمي
شوند، اعم از شرايطی که مستقيماً به روند فنی يا سازمان توليد مربوطند تا عواملی که از سطوح مربوط به مناسبات اجتماعی  کار مي

دآورن ي ارزش نيروی کار تغييری بوجود نمي شوند، در حقيقِت مزد به مثابه ي طبقاتی ــ ناشی مي توليد  ــ مثالً مبارزه . 

های ميانِی  ي قيمت گام در سطحی از تجريد که  هنوز با واردکردن مقوله» قيمت کار«ي مزد به عنوان  درست است که طرح مقوله
روند بازنمايی مارکس لطمه بزند، اما بنظر من، » انسجام«تواند در ظاهر به  برانگيز است و مي بسياری فاصله دارد، کاری اختالل

ي آن عواملی که ممکن است نقش حقيقی  ای از آنچه خواهد آمد، نشان دهد که همه پرده کس قصد دارد در پيشدرست به همين دليل مار
ي اشکال مزد  ای که بايد درباره های واقعی و ضروری ي آن پژوهش ي همه عالوه ای از ابهام و رازآميزی فرو برند، به مزد را در هاله

ي کارگران، صورت گيرند، بايد عجالتاً ناديده  هی توليد گرفته تا اشکال سياسی مبارزهگيری آن، از اشکال سازماند ي شکل و نحوه
گرفته و به آينده موکول شوند. کاری که مارکس در جلد سوم كاپيتال تا حدی کرده است و کاری که با قصد و اميد به پژوهشهای 

ها صدق  ي پنهان آن زمينه هاي پديداري و  ي تمامي شكل بارهچه در آن«گسترده در اين زمينه درپيش داشت و مجالش را پيدا نکرد. 
گيرد  اي قرار مي ي ضروري نيز صادق است كه در تباين با رابطه» مزد«يا » ارزش و قيمت كار«ي شكل پديداري  كند، درباره مي

چون حاالت متعارف و رايج  ، همواسطه و خودپو هاي پديداري بي كند، يعني ارزش و قيمت نيروي كار شكل كه خود در آن تبارز مي
23ـ  557، فا، ح.م.، ص. 1(کاپيتال، ج» ي ضروري بايد نخست توسط علم كشف شود. شوند، حال آنكه رابطه انديشه بازتوليد مي , 

S. 564  MEW,) ي  ای است برای انجام کاری ناتمام که در چارچوب منطق و شيوه نظر من در اينجا سکوتی نيست، تنها وظيفه به
 .بازنمايی مارکس سراسر ممکن است

داري است. درست است که وقتی ما در توليد کاال، وجود وحضور مواد  ي سرمايه ي توليد و بازتوليد جامعه موضوع كاپيتال، شيوه
يم. اما مادام ايم، در واقع با فرض امکان تحقق ارزش، بازتوليد را نيز مفروض دار ها و ابزار الزم را مفروض گرفته يا دستگاه اوليه 

توانيم  ايم و عجالتاً قصد داريم توليد ارزش و ارزش اضافی را توضيح دهيم، مي محدود کرده» توليد«نحوی تجريدی به  که خود را به
ي بخش هفتم كاپيتال جلد يکم، کماکان در چارچوبی که به امکان تحقق  ي ثابت را ناديده بگيريم. وظيفه بدون دغدغه ارزش سرمايه

است. در اينجا روند تبديل ارزش اضافي » بازتوليد«ي  تصوير ما با طرح مقوله» کردن روشن«کردن و  محدود است، تکميلارزش 
های گرايش  ها به تغييرات در ترکيب ارگانيک سرمايه (که بعداً زمينه به سرمايه، بازتوليد ساده، بازتوليد گسترده، نخستين اشاره

ي کار و بسياری تعينات ديگر به تصوير ما افزوده  ،  توليد اضافه جمعيت نسبی و ارتش ذخيرهاند) نزولی نرخ سود در جلد سوم
های  گيرد که بنياد تئوری نهند. مارکس در اينجا حتی ناديده نمي پيش مي» بازتوليد«ي کلی تِر  شوند و نخستين طرح را از مقوله مي

مردمان فروتن و کوشا را به باد انتقاد بگيرد. هدف من شرح مجدد » پرهيز«انداز يا اخالق  گيری سرمايه در اثر پس مربوط به شکل
يافتن مفروضاتی است که ما در تعريف ارزش و بنابراين ارزش  کار مارکس در اين بخش نيست. آنچه برای ما اهميت دارد تشخص

دوم، تمرکز و انباشت شرايط عينی توليد در  اضافي، بطور ضمنی پذيرفته بوديم: يکم، جدايی مولدين مستقيم از شرايط عينی توليد؛
ي کاالها و بويژه کاالی نيروی کار؛ و چهارم، موجوديت شرايط  ي مقابِل مولدين مستقيم؛ سوم، آزادی مبادله جايی ديگر و در نقطه

 .عينی توليد در شکل ارزش

بدوی است، يعنی آنچه در فصل بيست و چهارم جلد دهد، فرآيند انباشت  آنچه به اين تعيناِت تلويحاً مفروض، وضوح و برجستگی مي
داري آمده  های مربوط به بازتوليد ساده و گسترده و قانون عام انباشت سرمايه و پس از فصل» انباشت بدوي كذايي«يکم تحت عنوان 

آنجاست که اين فصل حتی داري تا  ي توليد سرمايه است. اهميت و نقش اين مبحث برای روشنی افکندن بر آن چهار شرِط هويِت شيوه
توانست در آغاز بخش انباشت ارائه شود. مارکس برای تاکيد بر اهميت اين فصل، حتی در جلد سوم كاپيتال با ارجاع به همين  مي

جدايی ميان شرايط کار از يکسو و توليدکنندگان از سوی ديگر است که مفهوم سرمايه را «کند که:  فصل در جلد يکم تکرار مي
ي روند دائمی در انباشت و گردهمايی سرمايه هويدا  دهد. اين جدايی که با انباشت بدوی آغاز شده است، از آن پس به مثابه يتشکيل م

شود مي .» (MEW, 25, S. 256) 

فرستد های سرمايه مي ، سکوی پرتابی است که ما را به جلد دوم كاپيتال و دورپيمايی»بازتوليد«ي  انباشت سرمايه و طرح مقوله . 

 امکان تحقق ارزش

داري غيرممکن است و آشکار است که ارزش کاالها همواره متشکل از سه جزء  بديهی است که بدون تحقق ارزش، بازتوليد سرمايه
ي متغير و ارزش اضافي است. اما حتی تا پايان بخش انباشت سرمايه در جلد يکم، مادام که توليد ارزش  ي ثابت، سرمايه سرمايه

داري است، ما امکان تحقق  ي توليد سرمايه تبديل آن به سرمايه در بخش انباشت موضوع محوری بازنمايی شيوه اضافي و سپس
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يا گسترده)،  ي انباشت و بازتوليد (ساده  کنيم. مقوله ي ثابت را برابر با صفر فرض مي گيريم و ارزش سرمايه ارزش را ناديده مي
تواند بالواسطه  کند و از آنجا که بازتوليد نمي تری طرح مي نحو مشخص دارانه به واحد سرمايهای از توليد را در يک  ي دور تازه مسئله

شوند. يکی امکان  رؤيت مي تری در جلوی صحنه قابل نحو نسبتاً شاخص ي ديگر اندک اندک و به بعد از توليد صورت گيرد، دو مقوله
نوز امکان تحقق ارزش را به عنوان يک پرسش مشخص طرح ي ثابت. درست است که ما ه تحقق ارزش و ديگر نقش سرمايه

خواهيم در يک گام به جلو  خواهيم به پيامدهای عدم امکان تحقق ارزش (بحران يا رکود) بپردازيم، اما مي کنيم و از اين رو نمي نمي
يد هستند. بنابراين وارد کردن شرايط و فضاهايی را موردبررسی دقيق تر قرار دهيم که محل زندگی سرمايه بعد از ترک محيط تول

سازد که تقريباً سراسر جلد دوم  همين دو تعين تازه، تنها در همين سطح و به همين ميزان، ما را قادر به برداشتن گام بزرگتری مي
گيرد برمي های توليد را در های سرمايه، واگرد سرمايه و بخش های دورپيمايی كاپيتال و حوزه . 

شدن به شرايط عينی توليد، خريد نيروی کار يا تبديل  ـ سرمايه است: مقدار پولی که بالقوگی تبديل ايه، پولنخستين شکل وجودی سرم
ي مولد،  ي متغير را دارد. بنابراين پيش از ورود سرمايه به فضای توليد و تبديل شدنش به سرمايه ي ثابت و سرمايه شدن به سرمايه

ترين سطح تجريد، به دنيای تحقق ارزش  م کردن شرايط توليد به دنيای مبادله، َدَوران و در عامبايد امکانات توليد فراهم شوند و فراه
تعلق دارد. پس از پايان فرآيند توليد و آماده شدن محصوالت، ازسرگرفتن توليد زمانی ممکن است که ارزش محصوالت متحقق شده 

ي پولي را، اين بار در مقياسی  يده باشد که بتواند دوباره دورپيمايی سرمايهدار رس دست سرمايه و دوباره پولی ــ اين بار بيشتر ــ به
سرمايه به پايان رسيده باشد. در اين مورد نيز سرمايه بايد   تر و با کميتی بيشتر آغاز کند، يعنی بايد اين بار دورپيمايی کاالـ بزرگ

ه دنيای َدَوران قدم بگذارد. همانطور که گفتم، در اين مرحله هنوز فضای توليد را ترک کند و يک بار ديگر، اين بار در شکل کاال ب
برای ما اهميت ندارد که در امکان تحقق ارزش اختاللی پيش آيد، بلکه مهم يکی اين است که بدانيم برای روند توليد و بازتوليد 

ي  هايش همچون سرمايه داشته باشيم که سرمايه در نقش های بنيادينی را بايد ايفا کند و ديگر اينکه توجه دارانه، سرمايه چه نقش سرمايه
همراه دارد. به همين دليل حرکت سرمايه  ي مادی خود، يا ارزش بخش ثابت خود را نيز به ي كااليي، همواره پيکره مولد يا سرمايه

وجهی با تعبيری ديالکتيکی از کل  های گوناگون، به بهترين ي ايفای نقش همچون يک کل و تبارز اين کل در اجزايی گوناگون به مثابه
های سرمايه  ي واقعيت وجودی دورپيمايی کننده و جزء يا از فرآيند و لحظه، قابل بازنمايی است و اين روش به بهترين وجهی بيان

توجه داشت که در ها به ديالکتيک هگلی، بايد  رغم نزديکی و همانندی بسياِر تطوِر اشکال سرمايه در دورپيمايی است. با اين حال و به
زمان در کنار  يکديگر، هر شکل در عين نفی شکل پيشين و تحقق شکل نوين، به همان شکل پيشين خود نيز، هم گذار اين اشکال به 

ها گرايش زيادی دارند به اينکه فراموش کنند که نه تنها آن جزء از سرمايه که  اقتصاددان«ي مارکس  گفته اشکال ديگر وجود دارد. به
پيمايد، بلکه  وار مي ي کااليی را نوبت ي مولد و سرمايه ي پولی، سرمايه ی کسب و کار الزم است، پيوسته سه شکل سرمايهبرا

ها پيوسته تغيير  های متفاوتی از هر يک از اين سه شکل هميشه در کنار يکديگر قرار دارند، ولو اينکه مقادير نسبی اين بخش سهم
ـ 366ـ 67ح.م.، صص، فا، 2(كاپيتال، ج» کند. مي  MEW, 24, S. 258-9) نحوی هشدارش را در  اين ترتيب مارکس به  به

هايش را بشناسد ي ديالکتيکی بازنمايی بايد محدوديت کند که شيوه گروندريسه تکرار مي . 

شرط اين  کند، پيش به تن ميـ سرمايه و کاالـ سرمايه را  ي پول ـ سرمايه جامه ويژه در زمانی که ارزش های سرمايه، به با دورپيمايی
ي ثابت، هنوز  گيرد، اما فرض دوم، يعنی نقش سرمايه ها، امکان تحقق ارزش است، و اين فرض در مرکز توجه ما قرار مي استحاله

شود. در واگرد سرمايه. درست است که ازسرگيری  وضوح قابل توجهی ندارد. اهميت اين فرض در گام بعدی كاپيتال آشکارتر مي
است، اما اينکه اين شرط با چه سرعتی فراهم شود، يعنی اينکه روند توليد در فواصل ») فروش کاالها(«د مستلزم تحقق ارزش تولي

ي امکان تحقق  سو اطالعاتی که ما درباره زمانی معين چند بار از سر گرفته شود، به زمان َدَوران وابسته است. در اينجا از يک
شود. به عبارت  ای که در تصوير ما نقشی ايفا خواهد کرد، اضافه مي و عامل زمان نيز به عنصر تازهشوند  تر مي ارزش داريم دقيق

ـ سرمايه اهميت دارد که شرايط عينی توليد به مقدار و با کيفيت الزم مهيا باشند و نيروی کار نيز به  ديگر، اگر در دورپيمايی پول
پيمايی کاالـ سرمايه، تقاضای مکفی برای محصوالت وجود داشته باشد، اين نيز مقدار و با مهارت الزم موجود باشد، يا در دور

بينيم که در اينجا، يعنی در مبحث  گيرد تا واگرد سرمايه عملی شود. مي اهميت دارد که اين تحويل و تحول در چه مدتی صورت مي
شود، اگر چه واقعيت وجودی حيات سرمايه،  يي اين روندها هنوز بطور مشخص طرح نم واگرد، پرسش مربوط به اختالل در همه

های سرمايه و  کند و مارکس نيز چه در مبحث دورپيمايی ناپذير مي در همين سطح از تجريد، طرح اين پرسش را ممکن و حتی اجتناب
داري اشاره  رمايهتوليد س» فرآيند توليد و بازتوليد و امکان تحقق ارزش و بنابراين بحران«چه در مبحث واگرد مکرراً به گسست 

شوند،  کند. علت اين است که برای طرح مشخص و دقيق اين پرسش الزم است عواملی که موجب اختالل در تحقق ارزش مي مي
های متناظر با آنها به تصوير ما اضافه شده  طور مشخص و در جريان گام ها، عرضه و تقاضا، رقابت و غيره به عواملی مثل قيمت

اند باشند که هنوز نشده . 
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ي  ي پيکره تر نگاه کنيم. از آنجا که اينک کاالـ سرمايه با همه ي ثابت دقيق کند به نقش سرمايه اما واگرد سرمايه ما را وادار مي
ي ثابت را  کند. ما سرمايه ايم، ديگر کفايت نمي ي ثابت داشته گذارد، تعريفی که ما از ارزش سرمايه اش پا به دنيای َدَوران مي مادی
افزايی نقشی ندارند،  کنند و در ارزش وکاست به محصول منتقل مي ي عواملی تعريف کرديم که ارزش خود را بدون کم عهمجمو

دهيم و تا پايان نيز  آالت، ابزار کار و مواد خام يا مواد کارپذير. ما در جوهِر تعريف خود تغييری نمي ها، ماشين عواملی مثل ساختمان
کنند.  ي ثابت ارزش خود را به نحوی يکسان به محصول منتقل نمي ي عناصر سرمايه م که در فرآيند توليد همهبيني نخواهيم داد، اما مي

ها در  آالت يا ساختمان توان در محصول ديد، اما نه ابزار کار، نه ماشين بينيم که مثالً در توليد ميز، چوب يا ميخ يا چسب را مي مي
ي تازه و دو تعين تازه  سازد دو مقوله کند ما را وادار مي ي ثابت در اينجا ايفا مي وتی که سرمايهميز حضور ندارند. بنابراين نقش متفا

ي مولدی را که پيش از اين و تنها با معيار  ي گردان. بنابراين سرمايه ي استوار و سرمايه را به فرآيند بازنمايی وارد کنيم: سرمايه
» استوار«ي ثابت، به دو جزء جديد  تقسيم کرده بوديم، اينک به دليل اَشکال ظهور سرمايهارزش شرايط توليد به اجزاء ثابت و متغير 

افزايی موردنظِر ماست، تغييری  کنيم. بديهی است که تقسيم سرمايه به اجزاء ثابت و متغير، مادام که امر ارزش تقسيم مي» گردان«و 
کند که به امکان ادراک  ای پيدا مي سرمايه شکل وجودی تازهتری از تجريد يا از تشخص،  نخواهد کرد، اما در سطح مشخص

تر است ي ما نزديک بالواسطه . 

به   تمامي شان را يکباره و به ي مولد را که ارزش ي اجزايی از سرمايه کار دشواری نيست. ما همه» مشکل«حل تئوريک اين 
ي ارزشش به محصول، ارزش را  جای انتقال يکباره بهناميم و آن بخش را که  مي» گردان«ي  کنند، سرمايه محصول منتقل مي

اين تقسيم بندی جديد البته تغييری در فرآيند انتقال ». استوار«ي  کند، سرمايه بصورت جزء به جزء و ذره ذره به محصول منتقل مي
را در جريان بررسی فرآيند دوم کند که ما اهميتش  آورد، اما در تصوير ما تغييری کليدی ايجاد مي افزايی بوجود نمي ارزش و ارزش

شان  ي مادی همراه پيکره شان را به ي گردان نه تنها شامل اجزايی است که ارزش بازنمايی، با دقت بررسی خواهيم کرد. اينکه: سرمايه
جا با دقت و با کنند، اجزايی مثل مواد خام و مواد کمکی، بلکه شامل نيروی کار نيز هست. تمايزی که ما تا اين به محصول منتقل مي

گرديم. آنچه عجالتاً بايد مورد توجه  شود. به اين نکته بازمي مي» مخدوش«ايم،  ي شرايط توليد قائل شده اصرار بين نيروی کار و بقيه
های  بندی سو شکل تقسيم شويم، از يک تر می ما باشد اين است که هر چه به فضای تحقق ارزش، يعنی فضای مبادله و َدَوران نزديک

های سرمايه  بندی شود و ديگر اينکه اساساً تقسيم ي ثابت در اشکال تازه وارد مرکز توجه مي کند و سرمايه درونی سرمايه تغيير مي
نماياند و قالب چيزی يا ارزشی را  يا کل واحد و يکپارچه خود را مي ي يک مجموعه  کنند و سرمايه به مثابه اهميت کمتری پيدا مي

» ريز پيش«ي استوار را  شود. آنطور که مثالً ِکنِه، به روايت مارکس در جلد دوم كاپيتال، سرمايه پرداخت مي يشگيرد که پ بخود مي
شود،  ظاهر مي» تمايز کل بی«ي يک  کند. اين نکته که سرمايه به مثابه ساالنه تعريف مي» ريز پيش«ي گردان را  بدوی و سرمايه

ي افزايش تعين تازه مربوط است،  ، اهميت بيشتری پيدا خواهد کرد. تا آنجا که به شيوهبيش از پيش برای فرآيند حرکت بازنمايی
، نه از مفهوم سرمايه بخودی خود، بلکه از »ي گردان سرمايه«و » ي استوار سرمايه«های  شدن حاالت و تعين بينيم که اضافه می

کنند، قابل استنتاج است بارآور ايفا ميي  ي انتقال ارزش و نقشی که اجزاء و عوامل توليد در سرمايه شيوه . 

اش ديديم. آنجا هدف روشن کردن انباشت، چگونگی تبديل  در پايان جلد نخست كاپيتال بازتوليد سرمايه را در شکل ساده و گسترده
ي امکان تحقق  زهيک گام به حو داری مد نظر بود. اکنون که ي توليد سرمايه ارزش اضافي به سرمايه و تبيين چهار شرط اصلی شيوه

ي سرمايه ي اجتماعی را در مقياس کل يا تمامي  ي سرمايه توانيم بازتوليد گسترده ايم، می ارزش نزديکتر شده  (Gesamtkapital) 
ها ی  های سرمايه ضرورت ظهور سرمايه را در جامه های تازه ای آشکارتر سازيم. با اينکه در دورپيمايی جامعه را با افزودن تعين

ي سرمايه  های مختلف و جداگانه ي كااليي ديديم، اما کماکان ضرورت نداشت اين دگرديسی را در قالب حوزه کاال و سرمايه پول ـ
ها نزديک شويم. در ضمن در آنجا برای امر دورپيمايی  ي تعدد سرمايه اجتماعی نمايش دهيم. در نتيجه ضرورتی هم نداشت به مقوله

شود و کاربرد محصول در روند بازتوليد چه خواهد بود. در واگرد سرمايه با واردکردن عامل  د مياهميتی نداشت که چه چيزی تولي
توانست اين پرسش طرح شود که تفاوت در واگردها، تا آنجا که به زمان َدَوران مربوط است، از چه عواملی ممکن  زمان َدَوران، مي

شود و نوع مصرفی که قرار است داشته باشد. با در  يی باشد که توليد ميتوانست نوع کاال است ناشی شده باشد. يکی از عوامل مي
های متعدد انجام دهيم. اگر چه هنوز  سوی طرح سرمايه توانيم نخستين حرکت را به نظر گرفتن اين نکات و در گام جديد خود مي

توان در مقياس کل  د، اما در همين سطح ميشو های مختلف توليد تکميل نمي ها در شاخه تصوير ما با طرح انواع و اقسام سرمايه
پردازد،  ي بزرگ از توليد را تصور کرد: يکی بخشی که به توليد وسايل توليد مي ي اجتماعی دو نوع توليد يا دو شاخه سرمايه

ش بيشتر کار داري بخ ي سرمايه جامعه«پردازد، اصطالحاً بخش دو.  اصطالحاً بخش يک، و ديگر بخشی که به توليد وسايل معاش مي
توانند در  کند. وسايل توليدی که نه مي ي ثابت) مي ای را که در اختيار دارد، صرف توليد وسايل توليد (بنابراين صرف سرمايه ساليانه

 ، فا،2(كاپيتال، ج» ي سرمايه عمل کنند. توانند به مثابه شکل دستمزد و نه در شکل ارزش اضافی به درآمد تبديل شوند، بلکه فقط مي
. ـ553ح.م.، ص   MEW, 24, S. 436). 
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ها) و طرح  ي اجتماعی به دو بخش (تعدد سرمايه ي اجتماعی و گردش آن با تقسيم سرمايه واردشدن به مبحث بازتوليد کل سرمايه
کند و  تکميل مي ي امکان تحقق ارزش را بيشتر ي بين اين دو بخش، چه در بازتوليد ساده و چه در بازتوليد گسترده، جنبه اَشکال مبادله

ي ثابت  دهد. برای من تاکيد مارکس بر نقش سرمايه به اوضاع و احوالی که اين امکان بتواند در آن فعليت يابد، تشخص بيشتری مي 
ي نرخ سود نزديک  های اصلی بينابينی است که ما را به مقوله در نقد ديدگاه آدام اسميت اهميت بيشتری دارد، زيرا يکی از آن حلقه

کند مي . 

ي ثابت را به  ديديم که مارکس در سراسر جلد يکم و در تمام بحثهايی که مربوط به آفرينش ارزش اضافي بودند، ارزش سرمايه
ي ثابت را در بحث مربوط به  کرد. حتی ديديم که دقيقاً به اين دليل که او مقدار ارزش سرمايه عنوان عاملی قابل اغماض تلقی مي

بر صفر فرض کرده بود، مورد انتقاد مخالفانش، از جمله بوِهم باِورک، قرار گرفته بود. اينک همان مارکس، توليد ارزش اضافي برا
ي ثابت را ناديده گرفت و از اين  در بحثی بسيار دقيق و تفصيلی با اسميت اصرار دارد که در تعيين ارزش کاال، نبايد ارزش سرمايه

ده در تقسيم  ارزش اضافي اجتماعی يا تخصيص سود قائل شد. اين انتقاد و هدف مارکس کنن ي ثابت نقشی تعيين طريق برای سرمايه
ی »ارزش مبادله«يا » قيمت«تر موردتوجه قرار دهيم. اسميت بر آن است که  آيد. بنابراين بهتر است آنرا دقيق نما مي بنظر محال

دار و بهره تقسيم شده باشد، بنابراين از  و بخش سوِد سرمايهکاالها از دو عنصر تشکيل شده است. مزد و سود؛ و اگر سود خود به د
ي ثابت مفقود شده است. اسميت در  شود. مارکس اعتراض دارد که در اينجا ارزش سرمايه سه عنصر: مزد، سود و بهره تشكيل مي

ي ثابت هم در قيمت نقشی  کند که سرمايه است و قبول مي» قيمت خالص«دهد که منظورش  پاسخ به اين اعتراِض موجه پاسخ مي
ي  نوبه شود (ابزارآالت و مواد خام) به ي ثابت خوانده مي شود، زيرا آنچه که سرمايه مربوط مي» قيمت ناخالص«دارد، اما اين نقش به 

ز مزد آنها نيز از مزد و سود تشکيل شده است. بنابراين اسميت قيمت کاال را مرکب ا» قيمت خالص«خود کاالهای ديگری هستند که 
کارگر نيست، » درآمد«دار است. انتقاد مارکس اين است که مزد  که درآمد سرمايه» سود«کارگر است و » درآمد«داند که  مي

دهد و  دار است. کارگر، کااليش، يعنی نيروی کارش را مي کاال از ديد سرمايهـ  ي ساده کاالـ پول از ديد کارگر يا پول يک مبادله بلکه 
گيرد؟ پاسخ واقعی  دار، تعلق مي زند در ازای چيست؟ چرا سود به سرمايه دار به جيب مي گيرد. اما پولی که سرمايه يدر ازايش پول م

ي شرايط عينی  ريز کرده است. به زبان روشن، چون او دارنده اش را پيش اسميت به اين سوال، قاعدتاً بايد اين باشد: چون او سرمايه
دار  ي ثابتی که اينجا مفقود شده و مسکوت گذارده شده است، به سرمايه ت. پس سود به اعتبار سرمايهي ثابت اس توليد، يعنی سرمايه

شود تا  ي واسطی جلب کند که در اين مرحله عامدانه مسکوت گذارده مي خواهد توجه ما را به حلقه گيرد. مارکس در اينجا می تعلق مي
د تصوير شوددر يک گام ديگر، به عنوان مبنای تعيين سود وار . 

 سود: تعُينی تازه

ي كااليي نمايانگر حضور سرمايه در فضايی هستند که ارزش در  ي پولي و سرمايه های سرمايه، بويژه دورپيمايی سرمايه دورپيمايی
ها، ابزار و  ها، ماشين ي عوامل توليد، اعم از ساختمان اگر چه در روند توليد همه». بازار«يابد: فضای مبادله،  آن امکان تحقق مي

تمايزند. چه  دار است، اما اجزای سرمايه از لحاظ فرآيند فنی توليد قابل کارگيری نيروی کار در دست سرمايه مواد خام و اختيار به
تواند به آسانی بين شرايط و عوامل عينی توليد و کارگران تمايز  کارگری که در امر توليد مشارکت دارد و چه هر ناظر خارجی، مي

دار متعلق نيست  دار است، اما کارگر به سرمايه رد. به عبارت ديگر اگر چه نيروی کار کارگران در زمان کار متعلق به سرمايهبگذا
ي  ي پولي و چه در شکل سرمايه اند. اما سرمايه چه در شکل سرمايه ي مولد، کماکان قابل رؤيت و اجزای سرمايه در پوشش سرمايه

ي متغير و  ي ثابت، ارزش سرمايه دار تعلق دارد، ارزشی يکپارچه است مرکب از ارزش سرمايه به سرمايهيا محصول، تماماً  كااليي 
ي بين ارزش اضافي  شود. گردش کل سرمايه در محيط َدَوران رابطه پارچه در محيط َدَوران ظاهر مي جا و يک يک  ارزش اضافي که

واگردهای سرمايه، تاثير واگردها بر حجم ارزش اضافي و در نتيجه تاثيری را برد و  و عامل کار را هر چه بيشتر در ابهام فرو مي
های توليد، هر چه بيشتر به  ي بين بخش کند. يکپارچگی اجزای ارزش کاال در مبادله که بر نرخ ارزش اضافي دارند مخدوش مي

ها،  ي ميانی بر روی هم (دورپيمايی و اين سه حلقه زند ي توليد است دامن مي تفاوت و معين از پول که راه اندازنده تصور مقداری بی
ی  ي سرمايه دهنده تمايزِی عناصر تشکيل رسانند. بی مي» ريخته ي پيش سرمايه«ي  ي تازه بخش) ما را به مقوله ي دو واگردها، مبادله

ريز و مقدار اضافی  بين پيش شوند که ثمربخشی سرمايه در نسبت ي متغير) باعث مي ي ثابت و سرمايه ريخته (يعنی سرمايه پيش
شناختی  لحاظ هستی توانستيم منطقاً و به افزايی که تاکنون ــ يعنی در سطح تجريدی که می شده سنجيده شود. نسبت ارزش حاصل

شد، اينک در نسبت  ي متغير حاصل مي ي ثابت را برابر با صفر فرض کنيم ــ از نسبت بين ارزش اضافي و سرمايه سرمايه، سرمايه
شود. از اينجا به بعد  گردد و نرخ ارزش اضافي به نرخ سود مبدل می ريخته نمودار مي ي پيش بين ارزش اضافي و کل سرمايه

ريزشده برای خريد نيروی کار، يعنی مزدها نيست، بلکه به کل مقدار سرمايه وابسته  سودآوری سرمايه ديگر تنها تابعی از مقدار پيش
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افزايی نيستند، بلکه به عکس  فرد ارزش اند، نه تنها منشاء منحصربه برای خريد نيروی کار صرف شده است. از اين پس،  مزدها که
شود، تلقی خواهند شد به عنوان عامل مزاحمی که باعث نزول سود مي . 

ر کرد که هر توان کماکان تصو شود، می حال، اگر چه اينک نرخ سودآوری در نسبت بين ارزش اضافی و کل سرمايه ديده مي با اين
ريخته) کمتر باشد، نرخ سود باالتر و بنابراين مقدار سود بيشتر است. اما تبديل  چه ارزش اضافي بيشتر و مقدار کل سرمايه (ی پيش

تری از امکان تحقق ارزش است که در آن  نهادن به موقعيت يا سطح تازه و مشخص نرخ ارزش اضافي به نرخ سود معلول گام
شود. در اين سطح  کنند نيز آشکارتر مي شوند و بنابراين نقشی که اين عناصر بازی مي ای قابل رؤيت مي تازههای  عناصر و اليه

های متعدد که شرط تحقق  آيند و وجود و حرکت اين سرمايه های متعدد و مختلف برای کسب سود بيشتر به حرکت درمی سرمايه
ي ديگر توليد، کسب و  ها از يک شاخه به شاخه رکت ضروری سرمايهسازد. ح ارزش است، خود را به صورت رقابت نمودار مي

های ضروری و بهترين شکل استفاده از شرايط عينی توليد که هم بر  جذب نيروی کار در روند توليد در مقدار متناسب و با مهارت
ته به توانايی، دانش، ابتکار و مهارت زند، خود را وابس ي خود آنرا دامن می نوبه تقسيم کار اجتماعی موجود مبتنی است و هم به

کند ي مطلوب از اين شرايط، در يک کالم در رقابت، متجلی مي دارها در استفاده ها و سرمايه سرمايه . 

ريخته ديده  حاصل اين وضعيت جديد اين است که اگر چه اينک نرخ سودآوری سرمايه در نسبت بين ارزش اضافي و کل سرمايه پيش
شود. برعکس، مقدار سود  ندرت از آن ناشی مي دار لزوماً به اين نسبت وابسته نيست و تقريباً به ار سود هر سرمايهشود، اما مقد مي

ها يکسان است: نرخ ميانگين سود؛ نرخی که  ي سرمايه ها، برای همه وابسته به نرخ سودی است که در اثر حرکت دائمی سرمايه
های مختلف توليد است و اين خصلت ميانگين بودنش آنرا همچون  يک حد  سود در شاخه های برابر با حد ميانگين سود در بين نرخ

دهد متوسط يا يک حد رياضی يا معدلی بين اعداد جلوه مي . 

تواند کاالهايش را بر اساس ميزانی که در تصورش بود و تنها بر  يابد که چرا نمي دار درمي با شکل گيری نرخ ميانگين سود، سرمايه
شود. مقدار  ي قيمت وارد صحنه مي ي تازه عوامل و عناصر توليد که در بنگاه خودش محاسبه شده بود، بفروشد. اينجا مقولهي  پايه

تواند ببرد و مقدار  تواند برای کاالهايش طلب کند، مبتنی است بر مقدار سودی که بنا بر نرخ ميانگين سود مي دار مي پولی که سرمايه
آيد. اينک کاالهايی با يکديگر يا با  ي جديد بدست می تواند طلب کند، يا قيمت کااليش، از اين رابطه مي پولی که برای تک کااليش
شوند که قيمت برابری دارند. آنها قيمت برابری دارند، چرا که از نرخ ميانگين واحدی از سود ناشی  مقدار معينی پول مبادله مي

اند  است که هريک نرخ سود مختص به خود را داشته های متعددی بوده  و حرکت سرمايهاند و نرخ ميانگين سودشان مستلزم وجود  شده
های ميانِی واسط از نرخ ارزش اضافي منشاء گرفته است. اينکه تنها منشاء سود ارزش اضافي  که آن نيز بعد از پشِت سر گذاردن گام

ي ارزش است در آغاز و پاياِن يک سفر از اوديسهاست و اينکه مقدار سود به مقدار کل سرمايه منوط است، دو گزارش   . 

هنگام معرف  داري، هم ي ما از روابط سرمايه گيری نرخ ميانگين سود يا واردشدن اين تعّين تازه به تصوير تازه به اين ترتيب شکل
تِر سطحی از  ای تازه و مشخصه ها و عرضه و تقاضاست. اينها جلوه ها، قيمت ها، رقابت سرمايه ای مانند تعدد سرمايه عناصر تازه
ای که اين سطح  تازه» آگاهی«تر شده است. اما مهمترين تعين يا »روشن«تر و  نام امکان تحقق ارزش که گام به گام کامل تجريدند به

ود بيشتری ای بزرگتر باشد، س بنابراين هر چه سرمايه» های برابر سود برابر دارند. سرمايه«کند اين است که:  از تجريد آشکار مي
هايی با ترکيب ارگانيک باالتر يا افزايش بيش از  سوی سرمايه تر، حرکت به های بزرگ سوی سرمايه خواهد داشت و ميل و حرکت به

ريخته است ي پيش ي ثابت در کل سرمايه پيش سهم سرمايه . 

 نقد بوهم باِورک

افزايش تعينات بيشتر اختصاص دارد، نيازمند توقفی بر انتقاد به  با اينکه بررسی ما از نخستين فرآيند بازنمايی که تنها به گسترش و
ها نيست، با اين حال مکثی بر انتقاد معروف بوِهم باِورک خالی از فايده  ها بر اساس ارزش گيری قيمت يا شکل» تئوری تبديل«

دارترين انتقادات به تئوری ارزش مارکس است  هترين، پرنفوذترين و دامن نخواهد بود. به سه دليل: اول اينکه؛ اين انتقاد يکی از مهم
ها و  که در کمال شگفتی هنوز پيروان و مريدانی دارد. دوم اينکه؛ برخی از عناصر اين انتقاد هنوز هم نقش مهمی در پژوهش

ت مجرد به اشکال و ي بازنمايی تکوينی از مقوال کنند و سوم اينکه؛  با اتکاء به شيوه ي مارکس ايفا مي های مدافع نظريه ديدگاه
اعتبار شده است ترين استداللش عمالً بی تبارزات مشخص، انتقاد بوِهم باِورک در اساسی . 

». اقتصادی«ي انتقاد بوِهم باِورک و شايد اهميت آن نيز در اين است که انتقادی است منطقی به تئوری مارکس و نه  وجه مشخصه
های پيش از  ئوری ارزش اهميت و شهرت يافته است، در اساس چيزی بيش از ديدگاهعنوان انتقادات اقتصادی به ت زيرا آنچه تحت
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ي  اند. همه های ارزش اضافی مورد نقد و بررسی مارکس قرار گرفته ي خود چه در كاپيتال و چه در تئوری نوبه مارکس نيست که به
رغم ظاهر  ي توليد استوارند، به های هزينه که بر تئوریگرايانه دارند و چه آنها  اين نوع انتقادها، چه آنها که مبنايی مطلوبيت

ای ندارند های پس از مارکس، در اساس استدالل تازه داري قرن ي سرمايه های بسيار گسترده شان به داده رغم اتکای شان و به پيچيده . 

کوشد اوالً  کند و مي ي استداللی خالصه مي های توليد بر ارزش کاالها در پنج حلقه بوِهم باِورک نظر مارکس را برای بنا نهادن قيمت
خودی خود نيز  ها حتی به اعتبار کند و ثانياً نشان دهد چگونه هر يک از حلقه اعتبار کردن نخستين حلقه، بنياد اين ساختمان را بی با بی

 .استواری ندارند

کند ـ  قانون ارزش، ارزش کل کاالها را تعيين مي 1 . 

کند کل را تعيين مي  اضافيـ ارزش کل، ارزش  2 . 

آيد ـ از تقسيم ارزش اضافي کل به کل سرمايه، نرخ ميانگين سود بدست مي 3 . 

کند دار را تعيين مي ـ نرخ ميانگين سود، سود مشخص هر تک سرمايه 4 . 

کند ـ سود متوسط، قيمت کاالها را تعيين مي 5 . 

تعيين ارزش کاال بر اساس کار (مجرد) و مقدار آن بر اساس مقدار کار اجتماعاً ترين استدالل مارکس، قانون ارزش يا  ای بنابراين پايه
داند.  گويی (تاتولوژی) يا مصادره به مطلوب مي الزم است. استدالل بوِهم باِورک عليه اين اصل خيلی ساده است. او آنرا يک همان

کند تا  ي ديگر را يکی پس از ديگری حذف مي کننده ي عوامل و عناصر تعيين چرا؟ چون مارکس برای تعريف محتوای ارزش همه
سازد. از نظر بوِهم باِورک، مارکس  گيرد که محتوای ارزش را کار (مجرد) مي فقط کار (مجرد) باقی بماند و سپس نتيجه مي

برای توليد هر تک  دانند خوبی مي اند و به ي عزيمت خويش قرار داده است که کارگران مالک ابزار خويش ای خيالی را نقطه جامعه
ي طوالنی مريدان و پيروان او همين است. اينکه بوِهم  محصول چقدر کار مصرف شده است!! اساس انتقاد بوِهم باِورک و سلسله

باِورک در زمان خود و زمانی که بسياری از هواخواهان مارکس در درک تئوری ارزش و منطق كاپيتال دچار دغدغه و دشواری 
ای در  کننده ها و استدالالت غنی و تعيين بسياری از آثار مهم مارکس هنوز شناخته شده نبودند و زمانی که بحثبودند، زمانی که 

ها و سلسله  شناخت روش مارکس صورت نگرفته بود، چنين استدالل کند، شايد جای شگفتی نباشد. اما وقتی امروز، با وجود پژوهش
ي روش کارش،  شدن ديدگاه خوِد مارکس درباره ا حتی باسکار و بعد از کشف و برجستهاستدالالت کسانی چون ُرُسدلسکی يا لوکاچ ي

ي  ي پژوهش و شيوه اش) و تمايز بين شيوه اش، چه تکوينی ای گيری دانش از مجرد به مشخص (چه مرتبه سطوح تجريد، فرآيند شکل
است. اميد من اين است که دست کم همين نوشته ماهيِت سطح بازنمايی، باز هم کسی به همين استدالل استناد کند، واقعاً جای شگفتی 

ی کار مجرد و ارزش راه برده است، روشن کرده باشد و کيفيِت تجريدی را که به رابطه . 

خواهد از سر  ي اول، بنيان استدالل مارکس ويران شده است، اما او مي اعتبارشدن حلقه با اينکه از نظر بوِهم باِورک با بی
تواند کل ارزش  نظر او کل ارزش به شرطی مي ها را نيز جداگانه و تک تک رد کند. به ي حلقه و با اين وجود، بقيه »بزرگواری«

داند  اضافي را تعيين کند که ارزش نيروی کار مقدار ثابتی باشد. مارکس ارزش نيروی کار را برابر با مقدار کار اجتماعاً الزمی می
کنند. اين را بوِهم باِورک هم  ي کاالهايی که اين کار را ممکن مي ين برابر است با ارزش مجموعهکه برای بازتوليدش الزم است و ا

ي متغير مقدار روشنی نيست شان انحراف دارد، پس کل سرمايه داند. ايراد او اين است که چون قيمت اين کاالها از ارزش مي . 

ن سطوح تجريدی که ارزش نيروی کار، مثل هر کاالی ديگر، در آن تعريف تواند با در نظر گرفت اگر چه اين ايراد بوِهم باِورک مي
اند، به سادگی متزلزل شود، اما پايداری و استمرار آن در بين مخالفان تئوری  ها در آن شکل گرفته شده است با سطحی که قيمت

هايی که امروزه در بين  نظر من، تئوری ت. بهتر از آن، در بين مدافعان اين تئوری هنوز کامالً محسوس اس ارزش مارکس، اما و مهم
هستند، درواقع » مزد«دنبال تدوين منطق  های آن، به کنند و با کشف سکوت تلقی مي» سرمايه«ها  كاپيتال را منطق  مارکسيست

سخی به مخالفان تئوری تواند پا همچنان بر همين استدالل بوِهم باِورک استوارند. اگر رد اين ايراد با اتکاء به روش سطوح تجريد مي
اين ترتيب تئوری ارزش بخودی خود است.  ي آن، انکار تئوری ارزش اضافي نسبی و به يا ناخواسته  مارکس باشد، اما پذيرش خواسته

ي دوم، که اهميتی به مراتب بيشتر از نقد بوِهم باِورک دارد، به فرصت و مجال ديگری نياز دارد شرح و نقد اين جنبه . 
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سوم و چهارم بوِهم باِورک درواقع يک پايه دارند و آن اين است که حتی اگر بپذيريم که نرخ سود برابر با نسبت ارزش انتقادات 
توانيم ادعا کنيم که نرخ سود فقط  اضافي به کل سرمايه است و کل سرمايه هم عبارت از هر دو جزء متغير و ثابت است، پس نمي

بسته است. به همين دليل هم، حتی اگر نرخ ميانگين سود را درست حساب کرده باشيم، سود ي متغير وا يک عامل، يعنی سرمايه به
دار منفرد هم مرکب  ي سرمايه اش در نرخ ميانگين سود است و چون کل سرمايه ضرب کل سرمايه منفرد برابر با حاصل  دار سرمايه

دار  فقط ناشی از ارزش اضافي باشد. نهايتاً چون سود سرمايه تواند دار هم نمي از بخشهای ثابت و متغير است، پس سود تک سرمايه
ها باشد ها، ارزش ي تعيين قيمت تواند پايه کند، نمی منفرد، قيمت کاال را تعيين مي . 

 شوند و انحراف ها محاسبه مي ي نرخ ميانگين سود است که براساس آن قيمت ي استدالل بوِهم باِورک در واقع ايرادش به محاسبه پايه
ي مارکس، عمل رياضی معدل گرفتن از چند مقدار  نظر او، تعيين نرخ ميانگين سود به شيوه شود. به ها آشکار مي ها از ارزش قيمت

متفاوت است.  اينکه معدل چند مقدار متفاوت را محاسبه کنيم و بعد بگوييم جمع انحرافاِت تک تک اين مقادير از مقدار معدل برابر با 
بود،  گذارد. ايراد بوِهم باِورک درست مي ي رياضی بديهی است که هيچ اطالع معينی را در اختيار ما نمی سبهصفر است، يک محا

ي پيش و پس از او، ُسرنا را  دارانه گيری نرخ ميانگين سود مثل اقتصاد کالسيک و اقتصاد سرمايه اگر روش مارکس برای تبيين شکل
شد و در پايان جلد سوم  ي نرخ ميانگين سود شروع مي ود اگر كاپيتال مارکس از محاسبهب دميد. درست مي مي» مبادله«از سر گشاد 
های واسطی است که  ي حلقه هايش و طی همه ي اهميت کار مارکس دقيقاً در همين روند بازنمايی، توالی گام رسيد. همه به ارزش مي

شناسم،  ام و مي اند، کاری که، تا جايی که من ديده نه درپی هم آمدهدارا بنا به منطِق منطبق و نهفته در سرشت روابط اجتماعی سرمايه
های گوناگون توليد نيست، بلکه  های سود در شاخه اند. تشکيل نرخ ميانگين سود، معدل رياضی نرخ هيچيک از منتقدانش نکرده

ي  تقسيم کار اجتماعی است. به گفته های مختلف توليد و ي اجتماعی به حوزه يابی يا تخصيص کل سرمايه يا شاخص تعادل نشانه 
ای که به موجب آن ارزش اضافي به وساطِت گذار از مجرای نرخ ميانگين به قالب سود  شيوه«مارکس در جلد سوم كاپيتال: 

ديديم  ي تکوين وارونگی سوژه و ابژه نيست که پيشاپيش در فرآيند توليد حی وحاضر بود. ما همانجا آيد، درواقع چيزی جز ادامه درمي
ي نيروهای انسانیِ  که همه  (subjektive) ي نيروهای مولد سرمايه جلوه کردند. از يکسو ارزش، يعنی کار گذشته  مولد کار به مثابه

ي  شکلی وارونه، صرفاً به مثابه يابد؛ از سوی ديگر کارگر، به دار شخصيت می يافته است، در وجود سرمايه که بر کار زنده سلطه 
گردد شود و تنها همچون کاال نمايان مي ي يک شیء تلقی مي ه مثابهنيروی کار، ب .»(MEW, 25, S. 55) 

شود، حتی در بين سرافايياِن  يکی از مهمترين ايرادهايی که بنا بر انتقادات بوِهم باِورک به تئوری مارکس گرفته شده و کماکان می
های ورودی، يا معيار يا واحد داده» ها تها به قيم تئوری تبديل ارزش«آشکار و نهان، اين است که در   input  ها، با معيار يا واحد

های خروجی، يا داده  output ي کاالها را با ارزش و بنابراين با مقدار کار  ها، تفاوت کيفی دارد. ما در يک سر معادله، نسبِت مبادله
شوند. چنين ايراد ظاهراً مهمی  گيری می داريم که با پول اندازهها را  کنيم، در حاليکه در سر ديگر معادله، قيمت مجرد اندازه گيری مي

به سادگی پاسخ داده شود» پاافتاده پيش«ي نسبتاً  تواند با دو مالحظه مي . 

ي اول؛ نرخ ميانگين سود، يک نسبت است و هر نسبتی بخودی خود، معيار يا واحد ندارد. کافی است واحد عناصری که در  مالحظه
يک نسبت، بگيريم نوعی درصد، مثالً   گيرند با واحد عناصری که در مخرج کسرند، يکسان باشند. نتيجه رار ميصورت يک کسر ق

خودی خود واحد ندارد. حال اگر ما اين نسبت را که بنا به سرشتش خنثی است، در يک مقدار معينی  درصد است. درصد، به 30
اند،  ها از جنس ارزش ايم، يعنی ورودی ها شروع کرده ما محاسبه را با ارزش ضرب کنيم، حاصلی داريم که واحد خودش را دارد. اگر

دست آمده است تواند تغيير کرده باشد، مقدار به مانند. آنچه در اثر اين محاسبه مي ها هم کماکان از جنس ارزش باقی مي خروجی . 

متفاوت و منحرف از مقدار اوليه است بر حسب کااليی که نقش آمده را که مقداری  دست ي دوم؛ حال اگر ما اين مقدار جديد به مالحظه
های ما  ها و خروجی کند، يعنی پول، بيان کنيم و نام اين مقدار جديد را قيمت بگذاريم، تغييری در کيفيت ورودی معادل عام را ايفا مي

های سه بخشی پول را، از  ي تئوری هگاهی که هم داده نشده است. گرهگاه اين ايراد، نفهميدن تئوری مارکسی پول است. گره
قدر کافی است و پرداختن به بحث  بورتکيويچ تا حتی مندل به گمراهی کشانده است. اما برای پاسخگويی به اين ايراد مهم، واقعاً همين

ي آن خارج است ترين شکلش چند برابر کل مطلب فعلی خواهد شد و از حوصله تئوری سه بخشی توليد، در خالصه . 

کند و آن  داري اضافه مي ي توليد سرمايه ي تعينات به نرخ ميانگين سود، ويژگی مهمی را به دانش ما از شيوه يم که گسترش حيطهگفت
شود که صورتش مقدار ارزش اضافي  ي کسری محاسبه مي وسيله برند. از آنجا که نرخ سود به های برابر سود برابر مي اينکه: سرمايه

ي سرمايه متغير است، بديهی است که هر چه مخرج کسر  عالوه ي ثابت به ريخته، يعنی سرمايه ي پيش و مخرجش مجموع سرمايه
شود.  شدن صورت کسر، يا ثابت ماندنش يا اضافه شدنش ولی به ميزان کمتر، حاصل کسر نيز کمتر مي بزرگتر باشد، با فرض کم

ي متغير کمتر باشد، آنگاه نرخ سود هم کمتر است؛  ار متعلق به سرمايهتر شوند و در اين راه هر چه مقد ها بزرگ يعنی هر چه سرمايه
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های برابر  داري بدانيم ــ زيرا سرمايه ويژه باالرفتن ترکيب ارگانيک را گرايش اصلی در سرمايه ها و به ترشدن سرمايه و اگر بزرگ
مسلماً کم نخواهد بود. اما گرايش نزولی نرخ سود برند ــ در آنصورت ميل و وسوسه به تفسير شماتيکِ اين رابطه  سود برابر مي

» ي بارآوری اجتماعی کار است. ي گسترش پيشرونده داري درباره ي توليد سرمايه ي بيان خاص شيوه فقط عبارت از يک نحوه«
و از اين  گيرد تر موردمعاينه قرار مي در اينجا امکان تحقق ارزش در سطحی مشخص (MEW, 25, S. 223 .(كاپيتال، جلد سوم

شود که اينک در  واری ناشی مي های قانون يکی از اَشکال اساسی اختالل در تحقق ارزش از قوانين و گرايش  شود که طريق آشکار مي
اند. دقيقاً از همين روست که اختالل در امکان  شان پشت تعيناتی چون رقابت يا عرضه و تقاضا پنهان شده ي واقعی و ظاهری جلوه

» بحران«يا » رکود«، »کسادی«های  داري که با نام ي توليد سرمايه شيوه» عادی«ها در ساز و کار  بروز نابسامانی تحقق ارزش و
کنند صورت بحرانهای پولی يا مالی جلوه مي شوند، با آنکه بعضاً ريشه در گرايش نزولی نرخ سود دارند، به گذاری مي نام . 

ي شرايط عينی توليد  در عين حال و بنحوی تضادمند به معنی پديدآوردن هرباره کند، آنچه در گرايش نزولی نرخ سود عمل مي
تر، از طريق  های کوچک يد سرمايه ي خود، تراکم سرمايه و تمرکز آن را از راه خلع نوبه تنزل نرخ سود به«داري است. زيرا  سرمايه

(كاپيتال، جلد » کند. يد شدن در اختيار دارند، تسريع مي خلع مالکيت از آخرين بقايای توليدکنندگان مستقيم که هنوز چيزی برای سلب
در جلد يکم » انباشت بدوی«اين همان روندی است که در سطح عامتری از تجريد، پيشاپيش از   (MEW, 25, S. 251  .سوم

 .كاپيتال مطرح شده بود

داري است، تا آنجا که  ي توليد سرمايه مند شيوهگمان يکی از بهترين موارد برای اثبات واقعيت تضاد گرايش نزولی نرخ سود بی
). بنابراين؛ اين حلقه از 260(همانجا. ص » داري، همانا خوِد سرمايه است سد حقيقی توليد سرمايه«کند که  درستی ادعا مي مارکس به

واقعيِت درخود متناقض را  يک های صورتاً متناقضی است که  داري آشکارترين نمونه برای گزاره ي توليد سرمايه بازنمايی شيوه
ي اين موضوع  ي بيان اين روابط متناقض، بيانی ديالکتيکی است، نبايد ديالکتيک ويژه همه و با اينکه شيوه کنند. با اين بندی مي صورت

شمول  ي ديگر از قوانين عام و جهان با ديالکتيک هگل يا هر دسته» ديالکتيک«ي  ي استفاده از کلمه ويژه را، صرفاً بواسطه
ي آن عواملی که در جهت افزايش مقدار سود عمل  ديالکتيکی يکسان دانست. بديهی است که مارکس قصد دارد اثبات کند که همه

يک همچون رفع و الغای  شوند. اما اينجا ما با تناظری يک به کنند، در عين حال موجب کاهش نرخ سود و بنابراين مقدار سود مي مي
شويم که در جهت عکس اين قانون عام عمل  و نيستيم، بلکه بالفاصله با ذکر عواملی نيز روبرو ميروبر (Aufhebung) هگلی

ي ثابت و غيره. (نگاه کنيد به فصل چهاردهم از جلد سوم  کنند: افزايش شدت کار و تطويل روزانه کار، کاهش ارزش سرمايه مي
 .(كاپيتال

داري تنها  ي توليد سرمايه شويم که اضافه کردنش به تصوير ما از شيوه ونی آشنا ميدر گرايش نزولی نرخ سود ما با شکل پديدارِی قان
گيری نرخ ميانگين سود تکميل شده باشد زمانی ممکن است که اين تصوير با نرخ سود و شيوه و علل شکل . 

آور های تجاری و بهره سرمايه  

دارد که  کننده برمي ها گامی بلند و تعيين خ سود، فرآيند افزايش تعينگيری نر با تبديل نرخ ارزش اضافي به نرخ سود و بدنبال آن شکل
سازند. از اينجا به بعد سه گام مهم ديگر در اين جهت تا  تر می»غنی«تصوير ما را با مقوالت قيمت، عرضه و تقاضا و رقابت 

ي تجاری است. با برداشتن اين گام  رح سرمايهکننده. نخستين گام ط هايی هر يک بسيار مهم و تعيين شدن تصوير باقی است؛ گام کامل
ي پولي و  های سرمايه های اين گام، نخست در دورپيمايی رويم. شالوده طور انضمامی بيرون مي ما برای نخستين بار از محيط توليد به

ي آن حاالت نيز سرمايه  همه اند. در ي بين دو بخش توليد ريخته شده ي كااليي، در واگرِد اين اَشکال سرمايه و در مبادله سرمايه
گذارد. اما تا آنجا اين امکان تحقق  ي َدَوران به فضای امکان تحقق ارزش پای مي کند و با پوشيدن جامه پوشش توليد را از تن بدر مي

دار  سرمايهتواند  ي سرمايه را می ها، اين نقش يا وظيفه شود. اينک با افزوده شدن سطح مربوط به تعدد سرمايه مفروض گرفته می
توان  ي تجاری است که باز هم به بهترين نحوی مي ي بارآور به سرمايه ديگری يا بازرگان بعهده بگيرد. در گذار از محيط سرمايه

برای بازنمايی «گويد  ها را مالحظه کرد. مارکس مي شناختی اين تعين ها و سرشت هستی کارکرد سطوح تجريد و روند افزايش تعين
گيری  گرفتيم، زيرا اين مقوله هنوز برای ما وجود نداشت. بعالوه شکل ي تجاری را ناديده مي بايد سرمايه» ضرورتاً  نرخ عمومی سود

ي  هايی که بوسيله ترازی سودها يا ارزش اضافي ي هم بدواً به منزله«بايد » نرخ ميانگين سود و بنابراين نرخ عمومی سود«
شد بازنموده مي» شوند ختلف توليد ايجاد ميهای م های صنعتی واقعاً در محيط سرمايه .(MEW, 25, S. 295)  برای بررسی

اينک ضروری است که بازنمايی«ي تجاری،  سرمايه  (Darstellung) پيشين خود را تکميل كنيم (zu ergänzen).» (همانجا) 
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های منطقی ـ تاريخی، يا صرفاً  اقض تئوریخودی خود ن ي تجاری درسومين جلد كاپيتال به همچنين نه تنها جايگاه طرح مبحث سرمايه
گيرد. چنانکه گويی  منطقی (از ساده به مرکب) يا ديالکتيکی هگلی است، بلکه صريحاً از سوی مارکس نيز موردتاکيد قرار مي

از  ي بازنمايی او در درون اين روش ممکن است به درک نادرستی بينی کرده است، چگونه بدفهمی روش او و شيوه مارکس پيش
های صنعتی و رقابت بين  شود که پيدايش نرخ عمومی سود از سرمايه در جريان تحليل علمی چنين ديده مي«اصل مباحث منجر شود: 

شود، تکميل  ي بازرگانی اصالح مي ي به ميان آمدن سرمايه شود و فقط پس از گذشت زمان است که نرخ مزبور بوسيله آنها ناشی مي
گيرد . ولی در جريان تکامل تاريخی، اين امر درست معکوساً انجام ميکند گردد و تغيير مي مي .» (MEW,25, S. 298). « در

ي خودمختار سرمايه  همانجا) و در پاسخ به درک مبتنی بر سوژه»(کند. آغاز، سود بازرگانی است که سود صنعتی را تعيين مي
دهد که بدون يک تحليل بسيار گسترده  هايی را نشان مي تجاری، پديدههای  ي بازرگانی روی قيمت تاثير واگردهای سرمايه«نويسد:  مي

اند، يعنی بطور ساده چنين  ها قرار گرفته ي قيمت ي تعيين صرفاً خودسرانه شود که گويا بر پايه های واسط چنين نمودار مي از حلقه
گيرد مقدار معينی سود بدست آورد است که گويی ناگهان سرمايه خود تصميم مي .» (MEW,25, S. 324) 

آوری و عرضه شده است، از  های مربوطه در جلد سوم كاپيتال جمع نحوی که در بخش ي تجاری، دست کم به تحليل مارکس از سرمايه
گيری  ي شکل ي شکلی مستقل از سرمايه و ديگر نحوه ي تجاری به مثابه ي استدالل استقالل سرمايه دو زاويه اهميت دارد. يکی شيوه

ناپذيرش با تئوری ارزش و منطق كاپيتال، آشکار  رگانی. در حاليکه در مورد دوم، قدرت استدالل مارکس و سازگاری تزلزلسود باز
درستی بر  ي تجاری نهايتاً و به و درخشان است، در مورد اول بيشتر خصلتی جستجوگرانه دارد. درست است که استقالل سرمايه

شود، اما جستجوهايی بينابينی برای اتکاء  ي كااليي است استوار مي ي پولي و سرمايه سرمايه های وظيفه و نقش سرمايه در دورپيمايی
ها و  های َدَوران، راه کردن آن به استقالل هزينه به تقسيم کار اجتماعی ــ که در واقع بايد نتيجه باشد تا علت ــ و مهمتر از آن متکی

ي  ي ثابت و سرمايه ويژه جايگاه سرمايه ي کار مولد و کار نامولد و به مارکس دربارهي  ای را برای تکميل نظريه اندازهای تازه چشم
کند متغير در بخش تجارت باز مي . 

ای را که ما در آغاز اين نوشته طرح کرديم، دوباره طرح  ي تحقق سود بازرگانی مارکس پرسشی محوری در مورد دوم يعنی نحوه
ويی به آن در اين سطح از تجريد، يا بهتر است بگوئيم در اين سطح از تشخص، آسان است. از کند، با اين تفاوت که حاال پاسخگ مي

(كاپيتال، جلد سوم…» آيد شود و بنابراين هيچ اضافه ارزشی بوجود نمي در روند َدَوران هيچ ارزشی توليد نمي«دانيم که  يکسو مي . 
MEW, 25, S. 290) همانجا، »(کند و نه ارزش اضافي. ي بازرگانی نه ارزش ايجاد می سرمايه«فشاريم که  و براين اصل پا مي

بينيم  شده در آغاز اين نوشته. از طرف ديگر، اما مي کنيم متناظر با ادعای نخسِت طرح ). بدين ترتيب ما در اينجا ادعايی مي129ص 
است و برابر » قيمت خريد و قيمت فروش آورد، برابر با تفاوت ميان سودی که بازرگان از راه فروش کاالهای خود بدست مي«که 

). اين ادعا متناظر است با ادعای دوم. درنتيجه مارکس خود  پرسش ناظر به 293همانجا، ص »(فزونی دومی بر اولی.«است با 
که  تواند سهم خود را از اضافه ارزش يا سودی بيرون بياورد ي بازرگانی مي چگونه سرمايه«کند: پس  تناقض صوری را مطرح مي

همانجا»(ي بارآور توليد گشته است؟ ي سرمايه بوسيله ). 

تر شدن به دقت  اگر ما فرآيند بازنمايی را بنا به منطِق تعميم سطوح تجريد و گسترش تعينات در جهت هر چه مشخص يا انضمامی
ــ بدور نيافکنده باشيم،  پاسخ بسيار آسان شان با روش خيالی خود  های واسط را ــ از جمله به دليل عدم انطباق دنبال کرده باشيم و حلقه

های ريکاردويی و نوريکاردويی ماقبل مارکس و مابعد مارکس نيست.  به تئوری» بازگشت«است. هيچگونه نيازی به استناد و 
جارت يافته به بخش ت ي اختصاص دهد که سرمايه گيری نرخ ميانگين سود و بنابراين سود عمومی اجتماعی نشان مي ي شکل شيوه

فروشد مبتنی بر  دار صنعتی کاالهايش را مي پيشاپيش در تعيين نرخ ميانگين سود شرکت دارد. بنابراين قيمتی که بر اساس آن سرمايه
ي تجاری شکل گرفته  تواند کاالهايش را بفروشد و اين نرخ سود با مشارکت سرمايه دار تجاری می همان نرخ سودی است که سرمايه

ي اين سطح تازه از  ي فريبکارانه کند، بلکه از جنبه نه تنها تناقض صوری ناظر بر سود بازرگانی را حل ميحل  است. اين راه
شود که با فرض ثابت بودن نرخ استثمار،  دارد، زيرا سود بازرگانی باعث می بيشتر تعينات نيز پرده برمي» غنای«پيشرفت به سوی 

تر خواهيم ديد نبه را در بررسی فرآيند دوم بازنمايی دقيقنرخ سود و بنابراين سودها تنزل کنند. اين ج . 

کننده در فرآيند  گيری سود بازرگانی، همانطور که گفتم، ما گامی بزرگ و تعيين ي شکل ي تجاری و نحوه با نمايش استقالل سرمايه
شناختيم. با اين حال، تا آنجا که موضوع  بازنمايی برداشتيم، زيرا برای نخستين بار حضور و کارکرد سرمايه را خارج از محيط توليد

اش حفظ شده بود.  ي كااليي، يعنی سرمايه در قالب کااليی ي صنعتی و محصوالت آن بود، ارتباطمان با اين سرمايه بررسی ما سرمايه
ي  ُبرد و رابطه ازرگانی نيز ميي محصوالت توليد، يعنی ب ي بعدی، بند ناف سرمايه را نه تنها با توليد، بلکه با مبادله کننده گام تعيين

شود مستقيم سرمايه با توليد و تجارت قطع مي . 
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ي فرآيند دوم بازنمايی واجد  ي بانکی از زاويه صورت سرمايه ي اعتباری و چه به صورت سرمايه آور، چه به ي بهره سرمايه
م. اهميت اين دو نوع سرمايه برای ما در فرآيند گردي ترين نقاط عطف درآن سير است و ما مشروحاً به آن بازمی آشکارترين و مهم

داري است. با اضافه شدن اين سرمايه به تصوير ما،  شدن روابط سرمايه ای از تشخص و انضمامی اول بازنمايی عبور به سطح تازه
ي  پولي نيز، ما با رابطهي  ي دورپيمايی خارج شده است. زيرا حتی در دورپيمايی سرمايه داري از چرخه گويی روند بازتوليد سرمايه

ي توان آنرا در رابطه آور که مي ي بهره ي پول و کاال سروکار داشتيم. سرمايه مبادله  G-G´  ي بين دو مقدار پول  نشان داد، رابطه
با ورود عامل زايد.  ي کاالها،  پول، پول مي ي مولد و بدون مبادله ي سرمايه دهد که بدون مداخله ي واقعی نشان مي است. اينجا رابطه

رقابت به سطح بازنمايی ما عنصر عرضه و تقاضا را نيز در اختيار داريم، اما عرضه و تقاضا همچنان به عرضه و تقاضای 
های واسط هنوز از طريق روند َدَوران  شان از طريق حلقه ي تبيينی شوند و رابطه کاالهايی مربوط است که درازای پول معاوضه مي

آور مسئله بر سر عرضه و تقاضای پول است، اين دو عنصر در اينجا تنها عامل  ي بهره تعقيب است. در سرمايه به روند توليد قابل
اند. اگر نقش عرضه و تقاضا در تعيين قيمت کاال، خواه ناخواه واقعيت کاال و بنابراين ارزش مصرف آنرا نيز در کنار  تعيين کننده

آور چيز مفيد، خوِد پول است. در  ی بهره گيرد، در سرمايه کننده مورد ارزيابی قرار ميخود دارد و در آن چيز مفيدی برای تقاضا
ای بيش از خود، توليد  يی که مصرف آن زائده»کاال«کند که نيروی کار در فرآيند توليد داشت:  مي» اشغال«اينجا، پول جايگاهی را 

نونی تعريف ما کاال نيست، يعنی چيزی که فاقد ارزش است، يکی از کند. اين گذار به شرايطی که در آن، چيزی که به معنی تاک مي
ای منطقی ـ واقعی برای  کند و زمينه دو عاملی است که ما را برای برداشتن آخرين گام در مسير بازنمايی در فرآيند اول آماده می

 .افزودن تعينات جديد است

داري  های واسط، تنها فرانمود روابط سرمايه کنيم که اين گسست در حلقهحال و پيش از پرداختن به عامل دوم نبايد فراموش  با اين
کند، درواقع چيزی جز  ي اعتباری قالب مستقلی برای سرمايه ايجاد مي آور و سرمايه ي بهره ي سرمايه است، زيرا آنچه به مثابه

ي  جلد سوم، همه 34تا  24های  کس در فصلهای مار ي بحث ي پرداخت نيست. همه ي وسيله استقالل يافتن کارکرد پول به مثابه
های واقعی ــ و حتی بررسی او از قانون  داري ــ چه در سطح تئوريک و چه در سطح بحران های سرمايه های او به بحران اشاره

اری بدون بينيم که در دوراِن رونق، اعتبارات تج ها می ي اين بحث کردن همين نکته است. در همه ، همه برای روشن1844بانکی 
دار حذف زمان واگرد  کنند. آرزوی سرمايه دار را در تحقق ارزش کاالهايش برآورده مي اعتبارات پولی و بانکی آرزوی سرمايه

های تجاری برای  کند، تنها در دوران رکود و بحران است که وعده است. اعتبار تجاری به معنای واقعی اين زمان را حذف مي
آورد. اينجا  های استقراضی و بانکی را فراهم مي ، شرايط هستی و کارکرد سرمايه»پول واقعی«و نياز به کنند  معامالت کفايت نمي
کند.  شناسيم، امکان استقالل يافتن خود را پيدا مي ي پرداخت، که ما آنرا از فصل سوم جلد يکم كاپيتال مي ي وسيله کارکرد پول به مثابه

سيستم پولی اساساً «ي مارکس: شود. بگفته ی به رعايت وجودش نبود، اينک وجودش مستدل ميعاملی که در جلد يکم و جلد دوم نياز
کاتوليک است، سيستم اعتباری اساساً پروتستان. هستی کاالها در قالب پول کاغذی فقط يک هستی اجتماعی است. اما اين ايمان است 

ماندگار ي روح درون که موجب رستگاری است. ايمان به ارزش پول به مثابه  (immanent) ي توليد و نظم  در کاالها، ايمان به شيوه
ي خودافزا. به همان ميزاِن اندکی که پروتستانيسم  ي تجلي انساني صرف سرمايه مقّدرش، ايمان به تک تک عاملين توليد به مثابه

های نظام پولی  ی قادر است خود را از ريشههای کاتوليسيسم رها کند، به همان ميزان نيز سيستم اعتبار تواند خود را از شالوده می
 (MEW, 25,  S. 606) «.برهاند

ي  داري، بهره نامد. وارونگی اول اين است که در روابط توليد سرمايه عامل دوم چيزی است که مارکس آنرا وارونگی مضاعف مي
ی قائم به ذات و به عنوان حاصل طبيعی پول که خود بخشی از سود و بنابراين بخشی از ارزش اضافي کل است، به عنوان موجود

ای دارد، به اين نتيجه  جای آنکه فکر کنيم هر مقدار سرمايه، بهره شود. وارونگی دوم اين است که به آور تلقی می ي بهره پول و سرمايه
برانگيز  ا تا حدی سوءتفاهمي مقدار معينی سرمايه است. مفهوم وارونگی در اينج برسيم که هر مقدار بهره يا هر مقدار پول، نماينده

کند. درحاليکه هدف از تعبير وارونگی، هر چه دورشدن واقعيت از  است، زيرا حرکتی چرخشی يا نمايانگر بازگشت را تداعی مي
اند حقيقت روابطی است که اين واقعيت را شکل بخشيده . 

مفهوم شکلی بی«مايه به ي مارکس تبديل شدن سر گفته بريده شدن بهره از منشاء خود يعنی سود يا به » (MEW, 25. S. 405) 
، يعنی »وارونگی دوم«های واسط در رازآميزی و ابهام است (که به آن خواهيم پرداخت)، اما  خودی خود نشانی از فرورفتن حلقه به

را » رازآميزی«نبايد اين ي هر چه دورتر شدن از منشأهاست. با اين حال  ي مقدار معينی سرمايه، نشانه تصور بهره به عنوان نماينده
ي  ي بهره ي دولتی است. صاحبان اين اوراق که ساالنه قرضه» شعبده«ي واقعی اين  ای واقعی اشتباه گرفت. بهترين نمونه با شعبده

ی ديگر هيچ رو ای به دانند، درحاليکه چنين سرمايه ای واقعی می ي وجود سرمايه کنند، اين بهره را نماينده خود را از دولت طلب مي
 .موجود نيست
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 رانت زمين

ي بهره و سرمايه، و عامل ديگری که  ي وارونه کردن چيزی که کاال نيست و رابطه تلقی» کاال«با دراختيار داشتن اين دو عامل، يکی 
در بخش مربوط به سود ميانگين با آن آشنا شديم، يعنی سود اضافه، زمينه برای وارد کردن آخرين سطح تعينات، يعنی رانت زمين 

يا درآمد ناشی » کرايه«در زبان فارسی دارد و در عين حال به معنی » اجاره«ي  ای که کلمه رهيز از مغالطهفراهم است. (من برای پ
کنم استفاده مي» رانت«ي التين  ناگزير از واژه از حق واگذاری هرچيز، نيز هست، به .) 

ی کار انسان نيست، فاقد  فرآوردهرانت چيست؟ مقدار پولی که مالک يک قطعه زمين، چيزی که به عنوان يک عامل طبيعی که 
کند. اينکه چرا اين فرد مالک اين زمين است يا شده است و حق اعمال اراده بر آن را دارد، برای ما اهميت  ارزش است، طلب مي

ق اينک کند. دو عامل فو ازايي يا مبلغی پول طلب مي ندارد. مهم اين است که او اين حق را دارد و بابت واگذاری مايملکش، مابه
اش محاسبه كنيم. درست است که صاحب  تلقی و ثانياً قيمت زمين را براساس مقدار اجاره» کاال«شوند که اوالً ما زمين را  باعث مي

کردنش، مقداری پول به عنوان »واگذار«آور در شکل پول)، مالک آن پول است و به همين دليل در اِزای  ای بهره هر پولی (يا سرمايه
گيری سود ميانگين، بلکه  ي منطق شکل کند؛ و درست است که بهره بخشی از سود است که مقدار آن، نه بر پايه بهره طلب مي

شود، زيرا  به همين جا ختم می» رانت«با » بهره«شود، اما اين همانندی  گيرنده تعيين مي دهنده و وام براساس قرارداد بين وام
گيرد. کسی که  کل، نه بر مبنای سود ميانگين، بلکه براساس سود اضافه شکل مي  في، مسلماً به عنوان سهمی از ارزش اضا»رانت«

ي اين وام را بايد از  دارانه وام گرفته باشد، بهره دارانه اجاره کرده است، اگر برای اين اقدام سرمايه ي سرمايه زمينی را برای استفاده
است، اما پرداخت رانت تنها زمانی ممکن است که عالوه براين سود  ي نرخ ميانگين سود نصيبش شده واسطه سودی بپردازد که به
ای هم نصيبش شده باشد ميانگين، سود ويژه . 

يا  ای که در يک واگرد سرمايه  تعليل رانت بر اين اساس چه در قالب رانت تفاضلِی يک، يعنی برخورداری زمين از امتيازات ويژه
شوند و چه در قالب رانت تفاضلِی دو، يعنی چند برابر شدن اين امتيازات در  مي ای را سبب ي توليد سود اضافه در يک دوره

ای در  ای نيست. زيرا اين امتيازات طبيعی و استثنايی زمين دقيقاً مانند شرايط ويژه ي توليد، کار پيچيده واگردهای مختلف در يک دوره
دار حاصل  ای را برای سرمايه در يک مدت زمان معين سود ويژهکنند که  يک توليد صنعتی ــ مثالً يک اختراع تازه ــ عمل مي

کنند مي . 

ي ما دو ويژگی مهم دارد. نخست ببينيم مارکس رانت مطلق  تعليل رانت مطلق، اما مبتنی بر شکلی از استدالل است که برای نگاه تازه
از اين طريق است که به عنوان يکی از سه شکل کند. از نظر مارکس منشاء رانت، سود اضافی است و تنها  را چگونه استدالل مي

توضيح است. اگر در رانت تفاضلی مبنای اين سود اضافه، ويژگی استثنايی در موقعيت يا شرايط طبيعی  تقسيم ارزش اضافی کل قابل
الت مختلف ای وجود ندارد. پس مبنای سود اضافه کجاست؟ مارکس پس از بررسی و تأم زمين است، در رانت مطلق چنين ويژگی

آورد که اين موقعيت  کند که واقعيت حقوقی حق مالکيت، موقعيتی انحصاری را برای مالک فراهم مي نهايتاً چنين استدالل مي
ای  ي انحصاری در کسب و تصرف سود اضافی دارد، سودی اضافی را نصيب سرمايه انحصاری، درست مانند تأثيری که سرمايه

شود. اينک آن دو ويژگی مهم ند که بنا برآن رانت مطلق قابل پرداخت ميک کارافتاده برروی زمين مي به : 

است.  ، مبنای يک استدالل اقتصادی قرار گرفته »غيراقتصادی«يکی: اينکه در اينجا، امر حقوقی مالکيت، امری به معنای دقيق کلمه 
ي توليد و بازتوليد، يا به زبان ما  واملی در درون رابطهمقايسه نيست، زيرا انحصار بنا به قواعد و ع اين مورد با مورد انحصار قابل

اند، واقعيت وجودی يافته و خود به عنوان يک عامل وارد  بنا به سطحی از تعينات که متعلق به روابط توليد و بازتوليد سرمايه
ي يک ديناميسم ناب و حرکت سرمايه  هيچ وجه بر پايه ي رانت مطلق را به توان مقوله مبادالت شده است. بنابراين تا همين جا، نمي

ي آن ديناميسم يا  يک  توالی مقوالت كاپيتال که بر پايه» منطق«تعليل و استنتاج کرد. هر نگاهی به منطق مقوالت كاپيتال يا 
را از كاپيتال حذف کند» رانت مطلق«استوار باشد، بايد » داري ناب سرمايه« . 

شناختی آن به عنوان  ، اينک سطحی از تعينات وارد تصوير ما شده است که ماهيت هستیو ويژگی دوم: در فرآيند مورد بررسی ما
ای که ما تاکنون از  ي تعينات واقعی ي تعينات تاکنونی ما دارد. بديهی است که همه ، تفاوتی کيفی با همه»حقوقی«عامل يا سطحی 

ان حقوقی خود را در اشکال گوناگون و در شرايط اجتماعی و ايم، رقابت، انحصار، قيمت، خريد، فروش و غيره بي ها سخن گفته آن
اند حال به عنوان عاملی از تعليل وارد فرآيند تکوين تعينات در بازنمايی ما نشده تاريخی معين دارند، اما اين اَشکال تا به . 
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ي  ، در آن صورت، شايد ما حلقهي رانت مطلق، موفق بوده باشد اگر مارکس در واردکردن اين سطح از تعين مقوالت، يعنی مقوله
ي مارکسيستی بنا به منطق ديالکتيکِی مارکسی هموار کند های تازه تواند راه را بر پژوهش ای داريم که مي واسط تازه . 

شناسيم و تصوير ما از  داري را اعم از سود، بهره و رانت مي ي توليد سرمايه ي درآمدهای شيوه با استنتاج رانت زمين، اينک همه
، »مشخص«داري در قالب مقوالت و مفاهيمی انضمامی پايان يافته است. مقوالتی که اينک برای ما  ي توليد و بازتوليد سرمايه شيوه

اند»مأنوس«و » آشنا« . 

يابِی انتزاعاِت پيکريافته فرآيند دوِم بازنمايی: استقالل  

تعينات و حرکت از مفاهيم و سطوح مجردتر به مفاهيم و سطوح ي فرآيند بازنمايی، جريان گسترش  جريان نخست بر بستر يگانه
تر بود. جريان دوم بر همين بستر و همبسته و همراه با جريان نخست و تنيده در آن، جريان حرکت از مفاهيم ناآشناتر و  انضمامی

و مقوالتی که در جريان نخست ديديم،  تر است. به عبارت ديگر همان مفاهيم های سطحی تر و جلوه»آشنا«تر به مفاهيم  های ژرف اليه
شان، بين اعتمادبرانگيزِی ناشی از عينيت و  ي تضادی که سرشت آنهاست، همانا تضاد بين پوشيدگی و بداهت اينک از زاويه

قيقاً همين گيرد. د شان موردتوجه ما قرار مي شان و واقعيِت عريان شان و فريفتارِی اين عينيت و واقعيت، بين حقيقِت پنهان واقعيت
کند شان است که بيان ديالکتيکِی توصيف، تبيين و نقدشان را گريزناپذير مي تضادمندِی واقعيِت وجودی اين روابط و تناقِض پيکريافته . 

پردازد، زبانش نه تنها اديبانه، زيبا، شالق کش و افشاگرانه است، بلکه  ي موارد بسيار مکرری که مارکس به ذکر تناقضات مي درهمه
ر عين حال ديالکتيکی است و حتی اگر مارکس ــ گاه به حق، گاه به قصد فروتنی و گاه با شوق خودنمايی ــ اين لحن ديالکتيکی را د

ي حرکت از ساده به مرکب به  ساده» منطق«اديبانه ناميده است، کاربست آن گريزناپذير بوده است. درست به همين دليل نسبت دادن 
ها  شدن شدن و مرکب يکم تا پايان جلد سوم، نه تنها از اين زاويه درست نيست که سرشت هر چه فريفتارانه روال کار مارکس از جلد

رو نيز که نگاه را از منطق ديالکتيکی کار مارکس منحرف  کند و به اين ترتيب کارکردی ايدئولوژيک دارد، بلکه از اين را پنهان مي
شان با سرشت انتقادی کار مارکس سراسر بيگانه است که پوزيتيويسمراند  هايی مي سازی سوی ساده کند و به مي . 

هنگام به دو معناست. از يکسو به  معنای انتزاع  جهت حرکت در اين فرآيند دوم، دورشدن از روابطی حقيقی است. اين دورشدن هم
هاست، از سوی ديگر به  م به گاِم اين پيکريافتگیيافتِن گا يافتن اين انتزاعات و استقالل»عينيت«از روابطی واقعی، سپس پيکريافتن يا 

ها و در افشای  معنای دور شدن از امکان عينی شرايطی آرمانی است که همواره به عنوان بديل واقعی در متن انتقاد از فريفتاری
که بازنمايی روند هر چه  دهد. بنابراين فرآيند دوم، درعين حال دارانه خود را نشان مي رازورزِی روابط و مقوالت توليد سرمايه

داري است، درعين حال نمايش بديل آن، نمايش سرشت انقالبی  ي سرمايه رؤيت جامعه شدن واقعيت قابل رازآميزشدن و فريفتارانه
، اما به ي آزاد و رها از سلطه. دقيقاً به همين دليل انداز جامعه ای است به چشم ها، دريچه كاپيتال نيز هست. هر نقدی به اين فريفتاری

تر از  گرايانه های انتزاعی را واقع هايی که در ارتباط با كاپيتال مارکس مدل همين معنا و فقط در همين مقياس است که من با ديدگاه
دانند، کامالً موافقم اصطالح تجربی مي های به مدل . 

هنگام بررسی فرآيند  نخست سرشتی تکوينی دارد و ما بهداري همانند فرآيند  ي توليد سرمايه فرآيند دوم تنيده در فرآيند بازنمايی شيوه
ها را نداريم، بلکه تنها با  ي آن منزلگاه نخست نگاهی شتابزده به چندين منزلگاه آن انداختيم. در بررسی فرآيند دوم قصد تکرار همه

ر سازيمخواهيم جايگاه و اهميت اين فرآيند دوم را آشکا برشماری چندين گام و به عنوان نمونه، مي . 

اش، »طبيعی«و » مادی«ي يکم: نخستين و مهمترين گاْم ارزش است. از همان لحظه که محصول کار خود را نه در عينيت  نمونه
نماياند، نخستين گام و مهمترين گام در راه  واری که منتج از پيکريافتگِی انتزاِع روابط اجتماعی است، به ما مي بلکه در عينيت شبح

شدن و در عين حال فريفتارانه شدن از آنجا  ای است که روند هر چه مشخص ترين شالوده ای ته شده است. ارزْش پايهرازآميزی برداش
شود. ارزْش در عين حال به عنوان نخستين گاِم دور شدن از نوعی حقيقت، نوعی اتوپِی مثبت است. زيرا درست همان  آغاز مي

يک » طبيعی«ي خصلت  شان را به مثابه ها خواص اجتماعی کارهای فردی انسان شوند که اوضاع و احوال و شرايطی که باعث مي
ببخشند و محصول را به ارزش ـ کاال تبديل کنند، همان شرايطی » وار شيئيتی شبح«آن   شیء مفيد و طبيعی تلقی کنند و از اين راه به

دهد، همان اوضاع و  ابر اشياء مصرفی ديگر قرار مياش را در بر کند و سِر وارونه که شيئی مصرفی چون يک ميز را وارونه مي
کند، آری همان اوضاع و احوال و شرايط،   ي مصنوع انسان را بر خوِد انسانها حاکم مي احوالی که روابط بين اشياء بر سر ايستاده

وشت خويش را در نيز خود نهفته داردها، حاکم بر تاريخ و سرن بديل روابطی ايستاده بر پا، يا بديِل اجتماعی آزاد و همبسته از انسان . 
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آميز با همنوعان خود و  ي زيست خود را در ارتباطی آزادانه و آگاهانه و صلح ها بخواهند و بتوانند شرايط زيست و ادامه اينکه انسان
قدرت و ظرفيِت همزادان و  جويانه و نه ويرانگرانه و ستيزجويانه با طبيعت توليد و بازتوليد کنند و در ارتباطی خويشاوندانه و آشتی

تواند ناپديد  فرانمود مذهبی جهان واقعی تنها هنگامی مي«شان را در اين راه بکار بندند، امکانی واقعی است.  همونداِن انديشه و عمل
شان را  قالنیي ع ها در کار و زندگی روزانه شان با يکديگر، هر روز، و به سادگی و با شفافيت، رابطه شود که مناسبات عملی انسان

آلود و  ي فرآيند زندگی اجتماعی انسان، همانا فرآيند توليد مادی، حجاب مه شان بگذارد. چهره با يکديگر و با طبيعت دربرابر چشمان
ي او  ريزی آگاهانه رازآميزش را تنها آنگاه از هم خواهد دريد که همچون محصول انسان آزادانه اجتماعيت بيابد و به مهار برنامه

109، فا، ح.م.، ص 1(كاپيتال، ج» آيد. در ) 

شود که انساِن کارگر، مزد را يعنی بهای نيروی  ـنجا منتهی مي  شود و در پاياِن راهی دراز به سير حرکتی که از ارزش آغاز مي
ز امکان واقعی وهوش سپردن به آواز پرياِن افسونگر است و هم سير هر چه دور شدن ا کارش را، درآمد خود تلقی کند، هم سير دل

ای ماقبل يا  ي اوهام کارکرد ارزش در جامعه داري و ارزش است که همه ای ديگر. همين سرشت يکتای روابط سرمايه تحقق جامعه
ای رؤيايی و نه در بزک کردن واقعيتی  داري را نه در بازگشتی به گذشته کند و بديل واقعی سرمايه داري را انکار مي مابعد سرمايه

ي  ي پاره کم همه بايست دست بيند. اگر قرار بود ردپای اين ويژگی ارزش را در گفتار مارکس به شهادت بگيريم، مي ر سر ميايستاده ب
کنيم کرديم. که نمي نويسی مي را در اينجا دوباره» ي کاال سرشت بتواره«درخشان مربوط به  . 

رغم  اقتصاد نوريکاردويی پس از مارکس به آن دچار بود، به ای که اقتصاد کالسيک پيش از مارکس و ی دوم: مزد. سرگيجه نمونه
کوشيد ارزش کار را اندازه بگيرد. بديهی بود که اين ديدگاه  آنکه دريافته و پذيرفته بود که کار، مولد ارزش است، اين بود که می

ي ارزش باشد و مقدار ارزش برابِر مقداِر  دهي ارزش اضافي را نيز تبيين کند. زيرا مادام که کار، آفرينن توانست سرچشمه منطقاً نمي
ساعت کار است، چيزی  8ساعت کار برابر  8ي ارزِش  توان ارزش خود کار را اندازه گرفت. جمله صورت چگونه مي کار، در آن

زش اضافي در ي ار ها، همواره در سرگشتگِی يافتِن سرچشمه حاصلی نيست. بيهوده نبود و نيست که اينگونه تئوری جز همانگويی بی
ي بن بست مبادله و َدَوران سرگردانند. بنابراين مارکس با کشف ارزش نيروی کار هم به اين سرگردانی در تعيين ارزِش کاال  کوچه

ای برای  تر از آن، راز ارزش اضافي را فاش ساخت. کشف نيروی کار بی گمان مبنای تئوريک روشنگرانه پايان داد و هم، و مهم
نظر من، برجسته کردن نقش ارزش اضافی نسبی است. زيرا، حتی اگر  مطلق فراهم آورد، اما اهميت آن به  افيتوضيح ارزش اض

يا تجربی » غريزی«کم به شکلی  اقتصاد کالسيک نتوانست به بيان تئوريکِ درسِت منشاء ارزش اضافي دست يابد، اما دست
ي حيات خود او باشد، چيزی  ي کارگر حداکثر کفاف ادامه محصول روزانهدانست که اگر طول روزانه کار تا آنجا کوتاه شود که  مي

برده و سرف را تصاحب » كار اضافی«دانستند و  به صاحب سرمايه نخواهد رسيد. اين را حتی سرفداران و برده داران نيز می
داري به افزايش نيروهای  اپذير سرمايهن کردند. اما کشف ارزش نيروی کار و مقدار آن درعين حال نشان داد که چگونه ميل سيری مي

کردن روزانه کار و شدت کار، اما مستقل از آنها نيز ــ ارزش نيروی کار را کاهش و ارزش اضافي  شک در کنار طوالنی مولد ــ بی
دهد را افزايش مي . 

، فقط  »قيمت کار«يا » زش کارار«ي  حال ناتوانی اقتصاد کالسيک در توضيح منشاء ارزش اضافي و تعريف مزد به مثابه با اين
پردازان آن ناشی شده باشد. برعکس اين ناتوانی درعين حال، توانايی  خردی تئوری ای تئوريک نيست که لزوماً از بی ناتوانی

 يا» توانايی«انداختن بر ماهيت ارزش نيروی کار و بنابراين منشاء ارزش اضافي و در حقيقت منبعث از اين  ايدئولوژيک در پرده
رود که با پرداخت مزد،  دار راضی و با وجدان آسوده به خانه مي سرمايه» قيمت کار«ي  تمايِل  سرشتی او است. با تلقی مزد به مثابه

ي زمانی را که کارگر در اختيار او بوده و برای او کار کرده، پرداخته است. برای  ازای همه ي قيمت کار را، يعنی مابه همه
اش او را محق  اش و انصاف و خيرخواهی منشاء سود اهميت چندانی ندارد، زيرا وجدان آسوده» تئوريک«ي  دار اين جنبه سرمايه

گذاری خود و ابتکارات هنرمندانه و هوش سرشار خويش بداند. با اين تعريف از مزد،  ي ريسک سرمايه دارند که سود را نتيجه مي
مزد بر » مشخص«و » آشنا«ی  اش را گرفته است. مقوله زيرا پاداش کار روزانهرود،  کارگر نيز با رضايتی قدرشناسانه به خانه مي

ي تبديل ارزش و قيمت  كننده اهميت تعيين«توانيم  اندازد. اينجاست که مي پرده مي» ارزش نيروی کار«ي کمتر آشنا و مجرد  مقوله
دار از  كنيم. تمامي پندارهاي كارگر و نيز سرمايهنيروي كار را به شكل مزد، يا به بيان ديگر به ارزش و قيمت خود كار درك 

ي اقتصاد  گرانه هاي توجيه  ي بامبول ي آزادي و همه ي اوهام آن درباره داري، همه ي توليد سرمايه عدالت، تمامي فريفتاري شيوه
ع درست عكس آن را نشان كند، و در واق ي واقعي را مستور مي عاميانه، همه و همه در اين شكل پديداري ريشه دارد كه رابطه
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ي مزد جايگاه ارزش نيروی کار به پشت صحنه رانده  های استوار و گردان. اگر در مقوله ها و سرمايه ی سوم: دورپيمايی نمونه 
های سرمايه، راستای پيکريابی انتزاعات  کند، دو ويژگی دورپيمايی شود و تمام روزانه کار به عنوان يکی از عاملين توليد جلوه می مي

سازد. يکی اينکه اينک کل عامل کار، که ارزش نيروی کار در آن پيشاپيش پنهان شده است، در  يافتن آنها را آشکار مي و استقالل
ي  ي پولي و سرمايه يرد. در حاالت سرمايهگ ي مولد بخود مي شود که کل سرمايه تنها در حالت سرمايه ای يکپارچه محو مي مجموعه

ي ثابت، ارزش نيروی کار و  ای مرکب از ارزش سرمايه دار مجموعه كااليي، اگر چه همچنان مقدار ارزش موجود در دست سرمايه
. ارزش اضافي است، اما در آن کوچکترين نشانی ازاين عناصر، بويژه عنصر مربوط به کار و ارزش نيروی کار مشهود نيست

ي پولي به شرايط عينی توليد و خريد نيروی  ي مولد، يعنی زمانی که سرمايه ويژگی دوم دورپيمايی های سرمايه اين است که سرمايه
کار مبدل شده و اينک در انتظار آغاز و انجام فرآيند توليد است، بصورت نوعی گسست در روند تحقق ارزش و دستيابی به ارزش 

و رويدادهای » مخاطرات«اندازد و ثانياً با  که اوالً دسترسی به سود را به تأخير مي» زائد«ای  ؛ مرحلهشود اضافي و سود ديده مي
ي ارزش است، اليه به اليه اهميت  نشده همراه است. درست به همين دليل جايگاه فرآيند توليد، يعنی تنها فرآيندی که آفريننده بينی پيش

» ابتکار و چالشگری«يا  داران نسبت به جامعه سرمايه» تعهد اجتماعی و اخالقیِ «ر در قالب دهد و حداکث حقيقی خود را از دست مي
توان در بهترين حالت در رفتار کسی ديد که در بازار بورس مشغول معامله است.  فرآيند توليد را مي» زائد بودن«شود.  او ظاهر مي

کند و آنچه در اينجا و در اين چند  مي» ضرر«يا » سود«رند، ميليونها تومان ب هايی که گاه چند ثانيه بيشتر زمان نمي او در رد و بدل
هيچ وجه محلی از ِاعراب ندارد، روند توليد است ثانيه و از چشم انداز دالل بورس به . 

ت و ي ثاب شدن هويت سرمايه تر، مخدوش های سرمايه در راستای رازآميز شدِن تعينات مشخص ويژگی ديگر فرآيند دورپيمايی
است. همانطور که ديديم، » گردان«و » استوار«ي مولد و تقسيم جديد اين سرمايه به بخشهای  ي سرمايه ي متغير در جامه سرمايه
کنند، بلکه  شان را يکباره و تماماً به محصول منتقل مي ي ثابت است که ارزش هايی از سرمايه ي گردان نه تنها شامل بخش سرمايه

پرداخت مقداری الزم از سرمايه را برای » کوتاهی«دار بايد در فواصل زمانی  نيز هست. اينکه سرمايه شامل ارزش نيروی کار
شدن ارزش نيروی کار با شرايط ديگر توليد، که ذاتاً شرايطی عينی هستند و  مواد خام و مزدها  تکرار کند، بيش از پيش به هم هويت

ي کار را در ابهام فرو  آفرين و ارزش افزاينده زند و هويت و سرشت فرآينِد ارزش ن میاشتراکی با شرايط سوبژکتيو توليد ندارند، دام
اين ترتيب گام   دهد و به بودن اجزاء اين سرمايه نيز ارتباطش را با منشاء خويش از دست مي» گردان«برد. از اينطريق مبنای  مي

شان به  ي مادی ي انتقال پيکره اين اجزاء تنها از زاويه» دنِ گردان بو«دارد. زيرا  ديگری در راستای هر چه بتواره شدن برمي
شود. مسئله اين نيست که چوب بکار  کنند، تثبيت مي ي مولد ايفا مي ي نقشی که در فرآيند توليد و در سرمايه محصول و نه از زاويه

ا چوب بودنش، يعنی خصلت طبيعی و رفته در ميز، در يک توليد معين، ارزشش را يکباره به ميز منتقل کرده است، بلکه تنه
ی اقتصاد بورژوايی به کمال  از همين طريق است که بتوارگی ويژه«سازد:  ي گردان مقّدر مي اش، آنرا به عنوان سرمايه فيزيکی

ماهيت  کند که از ای را که بر اشياء نقش بسته است، به سرشتی طبيعی تبديل مي ای که سرشت اجتماعی ـ اقتصادی رسد؛ بتوارگی مي
. ـ335، فا، ح.م.، ص 2(كاپيتال، ج» اين اشيا برخاسته است.  MEW, 24, S. 228) 

ي ثابت در ارزش کاال، که پيش از اين از آن ياد  گرفتن سهم ارزش سرمايه ي ناديده واسطه انتقاد مارکس به ديدگاه آدام اسميت به
ي  ی اينکه همه»کارگرپسندانه«ف اين ديدگاه است. زيرا با ادعای کردن مزورانه بودن مضاع کرديم، درواقع انتقادی در جهت برمال

ي  دار، نقش سرمايه ي دو عنصر مزد و سود، يا درآمد کارگر و درآمد سرمايه ي کارند و تقليل ارزش کاال به مجموعه ها نتيجه ارزش
ي نرخ سود پنهان شود. مارکس اين  هشود تا سپس واردشدن غيرمجازش در محاسب مي» انکار«ريخته  ي پيش ثابت در کل سرمايه

کند ی گوتا تکرار مي انتقاد را بار ديگر در نقد برنامه . 

ي چهارم: نرخ سود و سود ميانگين. با تبديل نرخ ارزش اضافي به نرخ سود و از آنجا تعيين نرخ ميانگين سود و قيمت کاالها،  نمونه
دارد. پيش از اين گفتم که  کننده برمي شان، گامی تعيين شدن کارانه حال فريبفرآيند بازنمايی بر بستر مأنوس شدن مفاهيم و درعين 

بندی مقوالت يا  فرآيند بازنمايی در كاپيتال فرآيندی تکوينی از گسترش تعينات است و با اين حال تأکيد کردم که بديهی است که دسته
بنديهای  به درک بهتر كاپيتال صورت گيرد و اگر به اليه های سه جلد كاپيتال به اَشکال و انحای مختلف، اگر به قصد کمک بخش

های بازنمايی، فقط به قصد  عبورناپذير و متعصبانه راه َنَبرد، مجاز و مفيد است. همانجا اما وعده کردم که معياری برای جداکردن گام
که فرآيند بازنمايی با افزودن تعينات تازه، گذاری نقاطی هستند  نظر من اين معيار، شناخت و نشانه شان، ارائه دهم. به آشکارکردن
دارد. تبديل نرخ ارزش اضافي  وار برمي های شبح يابی اين عينيت تر از آن استقالل کننده از پيکريابی انتزاعات تازه و مهم گامی تعيين

ا و يکی از اين نقاط است. ه يکی از اين گام» عرضه و تقاضا«، »رقابت«، »قيمت«، »سود«ی »آشنا«به نرخ سود و تولّد مفاهيم 
کند.  فهم است و دقيقاً پشت اين بداهت، نرخ ارزش اضافي و نرخ واقعی استثمار را پنهان مي نرخ سود امری آشنا، بديهی و همه

، اين چوب سحرآميز و افسونگر اقتصاد »عرضه و تقاضا«اندازد و  بداهت قيمت، پرده بر منشاء ارزش کاال و کار مجرد مي
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کند که اگر عرضه و تقاضا برابر بودند، اقتصاد بورژوايی چگونه می ، به سادگی پنهان ميبورژوايی توانست واقعيت قيمت را توضيح  
ي آن اوضاع و  اش، هيچ نيست جز بيان پديدارِی همه»آزادی«ي بورژوايی و پرچم افتخار  نشان جامعه ، اين سرشت»رقابت«دهد. 

ها در  ها را، آزادی جابجايی سرمايه»برابر«ي  ها و مبادله گيری ارزش را، تعدد سرمايه ا، شکلاحوالی که تبديل کار به کار مجرد ر
کارگر در تملک و فروش نيروی کار خويش را، و » آزادی«کار را، اختيار و » انتخاب«کارگر در » آزادی«های توليد را،  شاخه
شوند موجب مي…  . 

کند. رقابت تنها پيکريافتن  ی که شکل تبارز آن است، مبدل نمي»جوهر«عَرَضی که از تعلق رقابت به سطح پديداری، آنرا به امری 
يافتن اين پيکريافتگی، چون واقعيت و عينيتی بديهی و آشنا و  ي آن اوضاع و احوالی است که برشمردم و استقالل انتزاع از همه

آميِز پيکريافتِن اين انتزاع و  آن منتزع شده است و فرآينِد تناقض ديالکتيکِ اين انتزاع با روابطی که از». عيان در تجربه«فهم و  همه
شود؛ به هر  داري است که در كاپيتال مارکس بازنموده مي ي واقعيت روابط توليد و بازتوليد سرمايه اش، ديالکتيک ويژه يافتن استقالل

در رقابت همه چيز وارونه جلوه «شان.  ی توأمانکار شدن و پنهان ها و هم در مأنوس دو زبان: هم در شيوه و سير گسترش تعين
شود، در وجود محسوس خود و لذا در تصوراتی که  چنانکه در سطح ديده مي ي مناسبات اقتصادی، آن کند. سيمای حاضر و آماده مي

اصلی آن مناسبات نهانی کوشند روابط مذکور را درک نمايند، در مقابل سيمای درونی و  براساس آن حاملين يا عاملين اين مناسبات مي
، فا، 3(كاپيتال، ج» آيد. ي آن بشمار مي و مفهومی که با آن انطباق دارد، قرار گرفته است و سخت با آن تفاوت دارد و درواقع وارونه

ـ 223منسوب به ايرج اسکندری، ص.   MEW, 25.S. 219) 

گرفتن ارزش  های توليد، تضاد صورِی بين شکل ن پيدايی قيمتفريفتاری نرخ سود، تعيين مقدار سود از طريق سود ميانگين و بنابراي
کند و برمال ساختن ديالکتيکِ اين فريفتاری، تضاد  کاال و پديدارشدنش در قالب قيمت کاال را پشت عريانِی اين مفاهيم پنهان مي

دارد ای را که موضوع پرسش محوری ما در آغاز اين نوشته بود، از ميان برمي صوری . 

کننده در اين راه است. ما برای  های تعيين ي تجاری، يکی ديگر از گام ی تجاری. استقالل سرمايه در سرمايه پنجم: سرمايه ی نمونه
دارانه از  های تلقی سرمايه بازی ي شعبده ي همه گذاريم که عرصه شويم و قدم به دنيايی مي نخستين بار از فضای توليد خارج مي

تر، منشاء  تر و فروش به قيمتی گران ايی است. اينجا برای نخستين بار تنها خريد به قيمت ارزانداري و اقتصاد بورژو سرمايه
دهد که چگونه روند  مي» نشان«منحصر به فرِد سود است. نه تنها ديگر از توليد سخنی درميان نيست، بلکه برعکس روند تجارت 

تر فروختن حاصل آن نيست و به اين ترتيب کماکان بر اصل  و گرانتر خريدن شرايط توليد  توليد نيز چيزی جز بيشتر از ارزان
ي مشکالت  اساسی تجارت استوار است. بدين ترتيب، اصل رقابت که اصل حاکم بر فضای خريد و فروش است، بايد حالل همه

بر ساز و کار توليد و سوِد  دار باشد، از طريق فرافکنی امر مبادله بر روند توليد، نظری و عملی اقتصاددانان بورژوا و سرمايه
را به دوش بکشد» های اقتصاددانان درهم گويی«ي  يابد و بايد به تنهايی بار همه ي صنعتی نيز تعميم مي سرمايه . 

های انسجام تئوريک کار اوست. مسئله فقط  ترين نمونه کند، يکی از عالی ای که مارکس سود بازرگانی را استنتاج و مستدل مي شيوه
کند،  حلی پذيرفتنی برای امکان تحقق ارزش را پيشنهاد مي داری راه ي تبييِن سود تجاری در روابط توليد سرمايه ت که اين شيوهاين نيس

يافته  ي تجاری ادامه ي استدالالتی که از تئوری ارزش مارکس تا استقالل سرمايه ی استداللی در زنجيره بلکه مستقربودن اين حلقه
تواند دليل تازه و  های پيش از خود و توانايی اين حلقه در تبيين سود بازرگانی، حتی مي اين حلقه به حلقهاست، و درست پيوستگی 

های تئوری ارزش مارکس باشد ها و بالقوگی ديگری برای توانايی . 

ل مارکس، همانطور که ديديم ي استدال کند، اهميت دارد. شيوه ي تجاری ايفا مي ای که سود سرمايه در اينجا اما برای ما نقش فريفتارانه
ي صنعتی در درون َدَوران، مثل هر  ي تجاری، به عنوان حضور سرمايه شود که سرمايه اين است که سود تجاری از آنجا ممکن مي

دهد که اگر نرخ ارزش اضافي  ي ديگر در تشکيل نرخ ميانگين سود، مداخله دارد. اين واقعيت اما، از سوی ديگر نشان مي سرمايه
شود. مثالً اگر  آلود کردن نرخ استثمار مي ي تجاری باعث کاهش نرخ سود و بدين ترتيب مه ي سرمايه ابت مانده باشد، مداخلهث

ي متغير اختصاص  واحدش به سرمايه 200ي ثابت و  واحد آن به سرمايه 600واحد باشد که  800ای برابر با  ريخته ي پيش سرمايه
واحد و بنابراين نرخ سوِد حاصل  200در صد بگيريم، مقدار ارزش اضافي نيز  100اضافي را  داده شده باشد و اگر نرخ ارزش

شود با  واحد است. نرخ سود برابر مي 800يعنی   ريخته ي پيش کسری است که صورتش مقدار ارزش اضافي و مخرجش کل سرمايه
درصد  20درصد به  25اضافه شود، نرخ سود از  ريخته های پيش ي تجاری به سرمايه واحد سرمايه 200درصد. حال اگر  25

کشی از کار تغييری حاصل نشده و نرخ ارزش  کاهش خواهد يافت، در حاليکه در شرايط ديگر، يا به عبارت ديگر در شرايط بهره
از شرايط و  دار شاهد کاهش سود خويش است، و با اينکه اين کاهش درصد است. در اين حالت سرمايه 100اضافي کماکان برابر با 

هايی خواهد بود که مثالً با افزايش طول روزانه کار يا باالبردن شدت کار، مقدار  دنبال راه ابعاد استثمار نيروی کار ناشی نيست، او به
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ی های فرآيند بازنمايی جا ارزش اضافي را باال ببرد و کاهش سود را از اين طريق جبران کند. با قراردادن اين حلقه در سلسله گام
بيان «که » داري روابط واقعی و درونی توليد سرمايه«از » تصورات يک بازرگان، دالل بورس يا يک بانکدار«شگفتی نيست که 

باشند. (كاپيتال، جلد سوم» کامالً وارونه«ي ظاهری آنهاست،  ی جلوه»آگاهانه . MEW, 25.S. 324) 

افزا باشد، نه تنها ديگر به محيط توليد نياز ندارد، بلکه حتی  آنکه پوِل پولآور. آنگاه که سرمايه، برای  ي بهره ي ششم: سرمايه نمونه
ي پيکريابِی اين انتزاعات، هستی مستقل  آور به مثابه ي بهره ي کاال هم گسسته است. سرمايه اش را با تجارت و مبادله پيوندهای مستقيم

ي استقراضی، چه اعتباری و چه بانکی بالواسطه به بنِد ناِف  سرمايه های خود، چه ي قالب آور در همه ي بهره يابد. اينکه سرمايه مي
ي پرداخت نيستند، اينکه پول در  ي وسيله يافتن کارکرد پول به مثابه اعتباراِت تجاری بسته بود، اينکه اعتبارات چيزی جز استقالل

بايست در فضای توليد آفريده شده باشد، همه  ميای برای امکان تحقق ارزش نيست و اينکه در نهايت ارزش  نهايت چيزی جز وسيله
آور با  ي بهره ي هويتی هستند که سرمايه نامه ي اينها شجره آور پشت سر خويش شکسته است و همه ي بهره هايی هستند که سرمايه پل

ــ تضاد آن نسبت به کار به  تعين اجتماعاً متناقض ثروت مادی«خواهد بداند که  آور نمي ي بهره کند. سرمايه آواز بلند انکارش مي
ای جدا  ي کاِر مزدور ــ جدا از روند توليد، قبالً در مالکيت سرمايه از حيث سرمايه بودنش نمايش يافته است. اين وضع که لحظه مثابه

شود،  زبور ميي دائمی آن همواره شرط مقدم روند م ي نتيجه ی دائمی آن است و به مثابه داري و نتيجه از خود روند توليد سرمايه
ي سرمايه بفروش  توانند به مثابه خودی خود و بالقوه سرمايه هستند و می کند که پول و همچنين کاال به سان صورت بيان پيدا مي بدين

 شوند کنند که کار غير را تصاحب نمايند و به اين دليل ارزشی مي شوند و حق پيدا مي بروند و در همين شکل بر کاِر غير فرمانروا مي
ـ 380،فا، منسوب به ايرج اسکندری، ص 3(كاپيتال، ج» سازد. که خود را بارور می  MEW, 25, S. 368 ) 

شود که بهشت انتزاعات پيکريافته و قبرستان زنده و فعال مردگان  آور آخرين گام برای پانهادن به دنيايی برداشته مي ي بهره با سرمايه
را در دست خويش دارندواقعی است که مهار زندگی زندگان واقعی  . 

آور، تضادی بين کار و سرمايه وجود ندارد. اساساً محملی برای اين هستِی واقعی موجود نيست. سهامداری که در  ي بهره در سرمايه
اش با عبور از مراحل گوناگوِن پيکريابی انتزاعات به  اش نشسته است کوچکترين تماسی با کارگری ندارد که ارزش اضافي خانه

ي  شود، زيرا سرمايه تضاد با کار مزدور در شکل بهره ناپديد مي«شود.  ت سوِد سهام ماهانه به حساب سهامدار ريخته ميصور
(كاپيتال، جلد » گيرد. ي فعال در تضاد قرار می آور است، نه با کار مزدور، بلکه با سرمايه ي بهره آور از حيث اينکه سرمايه بهره

چاک  داران صنعتی مدافعان سينه سازد. سرمايه ای مي های تازه»جبهه«آور  ي بهره ي سرمايه دهشعب .(MEW, 25. S. 392 .سوم
کنند و تقريباً همواره  مستدل مي» ها حفظ شغل«برای » شرافتمندانه«شان را با پولداران بر نيات  شوند و جنگ زرگری کارگران مي

را در » تندروان«داران صنعتی بايستند و حتی  نگ در کنار سرمايهدر اين ج» تاکتيکی«کم به شکل  سنديکاهايی هستند که دست
در بهره، «ای نيست.  آلود، شناخت دوست و دشمن کار ساده ي دشمن بدانند. در اين فضای مه صفوف کارگری سرزنش کنند و نماينده

انکه اين تضاد در درون آن بکلی ناپيداست چن يابد، آن ای از سود، خصلت تضاد سرمايه برای خود بيان مستقلی مي يعنی در قالب ويژه
396(همانجا، ص » و بايد کامالً از آن انتزاع شود. ) 

پذيرندش و به آن اميد  شناسندش، مي زايی، چيزی که همه مي شناسندش و پول آور، پول، چيزی که همه مي ي بهره در سرمايه
بودن را فقط از پول بودنش، »بارآور«زايد و خاصيت  قعاً پول، پول ميرساند. در اينجا وا اند، رسالتش را به انجام مي رستگاری بسته

ي خريد کاال و فروش آن به قيمتی باالتر از چيز بودنش دارد. اگر در رابطه  (G – W – G›) ي يک  ي نتيجه ، سود به مثابه
آور ي بهره شود، در سرمايه دريافت مي» ي اجتماعی رابطه«  (G- G›) ،«محصوِل يک چيز (Ding)»  .آور  ی بهره با سرمايه«است

رسد ترين شکل خويش مي ترين و بتواره ي سرمايه به خارجی رابطه .» (MEW, 25, S. 404 – 5). « آور  ي بهره در وجود سرمايه
صورت  ماند، به زايد و هيچ نشانی از منشاء آن باقی نمي است که اين فتيِش خودکار، اين ارزِش خودبارورساز، اين پولی که پول مي

ي يک چيز، يعنی پول، نسبت به خودش، سرانجام يافته  صورت رابطه ي اجتماعی به گردد. رابطه ي خود نمايان می خالص و آماده
405(همانجا، ص » است. ) 

داند، با  ي حق حيات مي ي حاصل و نتيجه و معلوِل مقدار پول، دارنده ای که خود را به مثابه آور، بهره، يعنی شعبده ي بهره در سرمايه
دانند. بهره ديگر  ي مقدار پوِل ديگری مي نشيند که او را حتی علت و نشانه ي شعبده بازان تازه و تردست تری مي حيرت به نظاره

آور به چنان مقامی  ي بهره حاصل سرمايه نيست، بلکه دليلی برای وجود سرمايه است؛ با وارونگی دوم، که از آن سخن گفتيم، سرمايه
آور که  ي بهره است. سرمايه» افزا ارزش«است و مصرفش » بهره«بنامد، کااليی که قيمتش » کاال«تواند خود را  که ميرسيده است 

بنامد. اينکه امروز » ي انسانی سرمايه«ي  تواند با نهايت عنايت، مزد را نيز بهره داند، مي خود را حاصل بارآوری يک چيز مي
ي انسانی سرمايه«ژوايی فاکتور کار در زبان رايج اقتصاد بور » (human capital)  منبع انسانی«يا » (human resource) 
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آموزند.  های ريز و درشت اقتصاد در سراسر جهان آنرا هرروز مي شود، امری به بداهت آفتاب است که دانشجويان دانشکده ناميده می
يابی سرمايه را از طريق  جای آنکه ارزش رسد، زيرا به ج خود میي او دارانه در اينجا به نقطه ي تفکر سرمايه وار بودن شيوه ديوانه«

دهد که خوِد نيروی کار را به چيزی  استثمار نيروی کار تبيين کند، به وارونه، بارآوری نيروی کار را از اين طريق توضيح مي
(كاپيتال، جلد سوم» کند. آور مبدل مي ي بهره رازآميز، يعنی به سرمايه . MEW, 25, S, 483 -)  و اين جنون نه کابوسی خيالی

کنيم و  هايی که ايفا مي ي نقش ي بورژوايی، هر روز و هر دم، در همه ای دوردست. ما، اعضای اين جامعه است، نه افسانه و اسطوره
ي مدرن هستيم کنيم. ما بازيگران واقعی اين اسطوره گيريم، اين کابوس را زندگی مي هايی که در برابرشان قرار مي ي نقش در همه . 

دار و در نهايت مزد درآمد کارگر، آنگاه که  شود، بهره، درآمد پولدار، رانت، درآمد زمين دار تلقی مي آنگاه که سود، درآمد سرمايه 
شود که سود و بهره و رانت تنها غنيمت ارزش  دارانه، پنهان مي آلودگی و فريفتاری و بتوارگِی سرمايه در دهليزهای هزارتوِی مه

ماندن برای دوباره کارکردن است، که در  ي زنده شود که مزد، تنها وسيله کنند و پنهان مي گران بين خود تقسيم مي اند که تاراج ضافيا
ي  کننده های درآمد بيان شکل درآمد و سرچشمه«شود، آنگاه  بسياری نقاط جهان چه ديروز و چه امروز حتی به تمامی پرداخت نمي

ترين شکل آن است. اين شکل هستی واقعی دارانه در بتواره يهمناسبات توليد سرما  (Dasein)  آن است، همانگونه که در سطح، بريده
(تئوريهای ارزش اضافی، جلد سوم» شود. های ميانی واسط، پديدار مي ي پيوندهای نهفته و حلقه از همه .MEW, 26.3, S. 445). 

تصاد سياسینقد اق«در کتاب  1857اش را در سال  مارکس گفته » (MEW, 13, S.158)  را در پايان جلد سوم كاپيتال و در بحث
است» ترين سپهر فرآيند توليد بورژوايی ترين و انتزاعی سطحی«کند که سپهر گردش پول  آور تکرار مي ي بهره پيرامون سرمايه . 

(MEW,25, S. 563). 

ترين نبود؟ بديهی است که  ترين به انضمامي ترين، از انتزاعی خصترين؟ آيا راستای بازنمايی مارکس از مجردترين به مش انتزاعی
هايی است که چيزی جز انتزاعی پيکريافته نيستند: ديالکتيکِ  جلوه» ترين انضمامي«، سرشت همپای »ترين انتزاعی«چنين است. 

شدِن پشِت عريانی پنهان . 

 .كاپيتال را بايد بخوانيم

 کمال خسروی

1394ديماه   
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 نقد انتقادی بر اسالم

 توضيح:
 در گاهنامه ی قبلی شرح کوتاهی درباره کتاب " نقد انتقادی براسالم" را آورديم.

در اين شماره فهرست مطالب کتاب را انتشارميدهيم تا برای خواننده روشن شود که کتاب مزبور کدامين مطالب را در 
است.رابطه با اسالم مورد پژوهش و انتقاد قرار داده   

 در ضمن ميتوان اين کتاب را از طريق انتشارات خاوران و يا گاهنامه تهيه نمود 
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42٥ 

 فصل یازدهم

 در باره هشق

 و ذهن مصل ب خدا را آفرید... 

٥٠٥ 

 

 ٥3٥ پایان سخن

 ٥39 کتاب شناسی

 ٥٢1 زبان آلمانی کتاب شناسی ب 

 ٥٢2 نام  واژگان

 

گاهنامه
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