
کک 1اونویی سامایه: تفسیری دیالکتی

2تی. سکین تواماس

ترکمه آیدین: برگردان

یی نظامی دیالکتیکی، و نه متعارف یی مارکس اگرچننه برخننی از ویژگی هننای.  را بنا می کننند،3نظریه ی اقتصاد
ژه ازمهم دیالکتیک پیش تر در جایی دیگر طرح شده است، اما برداشتی نظام مند وع، به وی تر از این موض

د وب باش د مطل ک، می توان یی دیالکتی خه ی هگلی ن مارکس وع. نس ن ن یاری از ای ح های بس د، ش بی تردی
تند ا نیس ا قابنل اتک ا از بخنت بند همه ی آن ه در. دیالکتیک در ادبیات مارکسیستی در دست س است، ام

ت. واقع، برخی از آن ها بیشت گمراه کننده اند تا آموزنده ن واقعینت اس بخشی از دشواری، برخاسته از ای
اا صننوری یک منطقننی اکینند کننه دیالکتیننک را نی تننوان به طننور عننام یننا انننتزاعی شننح داد، زیننرا دیالکتینن

گننر،بننه بیننان دی. اسننت) انضممی ننن ترکیبی(ذاتننی /نیسننت، بلکننه منطقننی صوری ننن  جوهری) انتزاعی ننن عام(
یک نظامی غایت شناسانه را بنا می کند و نه نظامی همن گویانه را  دیالکتیکی اغلننب4ما در تشیح. دیالکتی

این بدان معناست که ما از مفهومی تهی تر و کمننت معیننن. از پیش روی از انتزاع به انضمم حرف می زنیم
ا .  پیش روی می کنیم5و معین تر» غنی تر«به مفهومی  ا» انضممی نن تجربی«بنه معننای » انضنممی«اینج ی

است: زیر مشخصات با کتابی ] از200-210 [ص پانزدهم فصل برگردان متن، این 1
Dialectics for the New Century, Edited by Bertell Ollman and Tony Smith, Palgrave Macmillan, 2008.
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ای » انضممی ن تاریخی« ت بنر آن دارد کنه » انضممی نن ترکیبی«نیست، بلکنه بنه معن اینن[اسنت کنه دلل
یت بیشتی از موضوع را دربرمی گیرد] «انضمم ».  مشخصا

م از کنی ک هگلی ن مارکسی آغ ادی دیالکتی ی بنی ای اینن) 1: (شاید سودمند باشد که با سه ویژگ ر مبن ب
یت کل است«دیالکتیک  یی سوژه و ابژه است، ) 2(، »حقیق یی یکسان این دیالکتیک با) 3(این دیالکتیک مدع

یی تننز، آنننتی تز و سنننتز پیننش می رود» تضننادها« نن6ترکیننب یی اول بننه سنناختار. به واسننطه ی سننه تای دو ویژگنن
ببعد فرایندی یی آن اشاره می کند/دیالکتیک، و سومی به  .رویه ا

ت ا نیس ل اتک ایت قاب ام در نه تانی نات ادر و. ما بنا بر تجربه ی روزمره ی خود می دانیم که داس ط م فق
یف دعوا فروبنشننانند یی یک طر اگننر. پدری نامعقول می کوشند دعوای بین فرزندان شان را بر مبنای یاوه گوی

یل داسننتان را یف درگیر در دعوا گوش بسننپارند، و کنن بخواهیم منصف باشیم، پدر یا مادر باید به هر دو طر
دادگاه، تا زمانی کنه. دادگاه هم بر همین مبنا عمل می کند». 7کنند] یا به طور مصنوعی بازسازی[ترکیب «

یت«به این باور نرسد که به  ادر نی کنند» کل حقیقن اجرا پنی بنرده اسنت، حکم  را ص اگرچنه خطاهنای. م
الانسانی گریزناپذیرند و دادگاه هم بر مبنای شواهد ناکافی، به د یم اشتباهی می گیرد، اما اصننو فعات تصمی

یه های ابطال پنذیر  ا فرض ذیرد) ردشندنی(حد س های احتملی ی ار روشنن اسنت. را نی پ یل اینن ک ا. دلی م
اا حقیقی یر قطعنی محنرز شنود کنه/می دانیم که برای آنکه چیزی واقع ام ینا به طنو درست باشد، بایند مسنل

اا . حقیقی است شمتناس«ما فرضیه ای احتملی را که به طور متعارف عجالت ا دان ان/ب ب اهی کنونی م »آگ
یت واقعی توصیف نی کنیم ین حقیق . می پذیریم،  به سا

ین کامننل دارد/دیالکتیک نیز همین دیدگاه را در ترکیب ین منطقی اش از یننک داسننتا دیالکتیننک بننر. هم نهاد
یش. مبنای فرض ها، فرضیه ها یا گمن هایی احتملی، نتیجه گیری نی کند ک پژوه تیجه ی ی ر، ن به بیان دیگ

یض مسلم مبتنی باشد، بر خننودش مبتنننی] اصل اولیه[دیالکتیکی باید بدون آنکه بر هر گونه آگزیوم  یا فر
یم . باشد ین این نظا ا]» گویا[خودتبیین گر «جستارمایه، یا موضوع مورد مطالعه، باید درو ن معن ه ای شود، ب

ید«که هیچ  یز در خو یی. نامعلوم یا شح ناپذیری را بر جای نگذارد» چی یق این نظام باید دروننن 8بنابراین، منط

ه. این نظام باشد، نه اینکه از بیرون بر آن تحمیل شود ت ک زی اس ن چی یم خودتبیین گر، هم این نوع نظا

6  synthesizing
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یی انضممی« ننهگل یک . نامید» 9ایده ی منطق ح حال مانند«در این فصل من شح می دهم که دیالکتینن »10ش
. بازگو کرد و نه از بیرون/ بیاناز درونستانی شح حال مانند را فقط می توان دا. است] روایت گر-خود[

مهننم اسننت.  داشننته باشنندیک راوی یا یک سسسوژه از آن جایی که دیالکتیک شح حال مانند است، پس باید 
ید . تشخیص دهیم که چه کسی داستان را برای ما بازگو می کند ق هگلدر مور ی س(، امنر مطل ا لوگنو خندا ی

ید )مسیحی ماتریالیست های مارکسی اغلب این نکته ی. ، سمایه سوژه ی دیالکتیک استمارکس؛ و در مور
یت«آن ها، در اشتیاق شان بننرای . مهم را نادیده می گیرند یق » برانننداخ یی امننر مطلنن ،هگننلمفهننوم ایده آلیسننت

تی یم ایده آلیس و ن مفه ای ای د به ج تی ای را بای وژه ی ماتریالیس ه س ه چ ند ک ن نی اندیش ه ای لحظه ای ب
یب لنین، انگلس. بنشانند یل مکت بدون آن که بیشت تامنل کنننند، طننبیعت» ماتریالیست های دیالکتیکی« و ک

یی. را به جای امر مطلق می نشانند) یا ماده( یر نشنندن اما پروژه ی آن ها، همن طور که شاهد بودیم، یننک کننا
ین خناص) یننا مناده(این پروژه ناگزیر به شکست می انجامید، زیرا طنبیعت . تام عیار بود داوطلبنانه داسنتا

یک طنبیعت . خودش را برای ما بازگو نی کند ح حال گونه) «یننا مناده(از آنجایی که دیالکتی نیسنت، در» ش
طبیعت به نحوی کنش پذیر آنجا بیرون می نشیند و منتظر می ماند تا ما از بیننرون آن. نتیجه ناممکن است

. را مورد مداقه قرار دهیم، تشیح کنیم، تحلیل کنیم و توصیف کنیم

یق. سوژه ای دیالکتیکی باید در انسان ها ریشه داشته باشد؛ اما افزون بر این، باید از منا فننراروی کنند مطلن
یا(بی کران سازی « ادعا کرد، مطلق چیزی نیست جز فوئرباخزیرا همن طور که .  هر دو ش ط را داردهگل

یی هستیم و هرگننز... ما انسان ها فقط تا حدی خوب، دانا، قدرت مند، و . فضیلت های انسانی)» مطلق ساز
اا چنین نیسبی انداز ین ما . تیمه یا مطلق یی مطلوب در ذه »بی کننران«با وجود این، اگر این ویژگی های انسان

در نننتیجه به جنای آنکننه خندا منا را در. می شوند، ما می توانیم بننه خندا ینا مطلنق بیاندیشنیم» مطلق«یا 
یی . تصورش بیافریند، ما انسان ها خدا را در تصورمان می آفرینیم فوئربنناخاین همن تز مشهور انسننان انگار

املن اش. است وان ع ان ها، را به عن ی انس ا، یعن دا م را خ ه چ ود ک ن می ش له روش ا، بلفاص ن مبن ر ای ب
یت . او باید خودش را به واسطه ی ما آشکار کند. برمی گزیند ود سش هم خ ه س یق(ما، انسان ها، نیز ب )منط
ید خندایی(امر مطلق  ا خنر ایی ی ن سشنت ) یعننی دان را ای ز) منطنق(را می فهمینم، زی چینزی نیسنت ج
یی یص خودمان» ذات« ن11برون یاب ت خنود. خا یش مذهبی مبنی بر اینکه خدا همواره ما را مشمول رحم آموز

9  concrete logical idea
10  autobiographical
11 extrapolation
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ید  قهگلمی کند و به ما اجازه می دهد تا نیات و طرح هایش را فرابگیریم، در مور ، با این تز کنه امنر مطل
ید ما آشکار می کند،  ید کران من .بیان می شود» به طور فلسفی«خودش را به طور کامل برای خر

یی فضننیلت های خودمننان»12خودایده ای سننازی«مننا طننبیعت یننا منناده را بننا  ، یعنننی بننا فرایننند بی کران سنناز
مننا هرگننز آن را به طننور. در نتیجه، طبیعت هیچ غایت شناسی ای ندارد که بننر مننا آشننکار کننند. نی آفرینیم

ین دانشی ناقص درباره ی رفتارش کسب. کامل نی شناسیم ما فقط می توانیم با مشاهده ی دائی اش از بیرو
یق هگل[طبیعت . کنیم با انتخاب ما به عنوان عاملن اش نقشی ممتاز به ما نی دهد] بر خلف خدا یا مطل

در نتیجه. اگرچه ما به طبیعت تعلق داریم، اما ما آن را نیافریده ایم. و نی گذارد تا منطق اش را اجرا کنیم
ما نی توانیم منطق اش را از درون ببینیم، و همچنین نی توانیم آن را به سننان ینک تنامیت، یعنننی به سنان

یی انضممی« ید«این . بفهمیم» ایده ی منطق یز در خو .طبیعت همواره فراسوی دست س ما باقی می ماند» چی
یک ماتریالیسننتی باشنند یز. به بیان دیگر، طبیعت یا ماده نی تواند سوژه ی دیالکتی در ایننن صننورت، چننه چینن

ه  ن اسنت ک ن ای خ م یک ماتریالیستی باشد؟ پاس می توانند» سمایه«دیگری می تواند سوژه ی یک دیالکتی
. چنین سوژه ای باشد

مایه در  یی«س خودمننان ریشننه دارد، هننر چننند از مننا فننراروی می کننند؛ زیننرا ایننن» انگیزش هننای اقتصنناد
یی در آن  وند«خصلت های انسان ق می ش یش». بی کران و مطل طه ی آفرین ا به واس یی م اد ای اقتص انگیزش ه

یی«با این همه، از آن جایی که سمایه با . می شوند» تک بعدی«سمایه  خودمان به دسننت» خودایده ای ساز
ه از. 13می آید، ما می توانیم آن را به طور کامل فرابگیرینم م اینن اسنت ک د انجنام دهی ه بای اری ک تنام ک

یت[خودمان را به قیمت » اقتصادی«خودمان بپرسیم که چه خواهیم کرد اگر مصممنه اهداف  ]کنارگذاشنن
یت دیگر دنبال کنیم، یعنی چه خواهیم یف مقوله های اقتصننادی« کرد اگر به عنوان تام ملحظا ین ص »حامل

یی نظریه ی اقتصادی را یادمی گیریم. عمل کنیم یز آن اسننت کننه. در واقع، به این ترتیب مبان این ادعننا هم ار
اا خودش را بننر مننا آشننکار می کننند مایه. بگوییم سمایه، به سان سوژه ی دیالکتیکی، تام از آن جننایی کننه س

یی«محصول  اا فر» خودایده ای ساز . ابگیریمما است، دربرگیرنده ی چیزی نیست که ما نتوانیم آن را واقع

12  self-idealization
13  comprehend
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یی یل این واقعیت است14یکسان ید بلفص در این دیالکتیک، سمایه داستان خاص خودش را.  سوژه و ابژه پیام
سمایه با فننراروی از منا و محندودیت های مان حننال هننویت خنناص خننودش را مجننزا از مننا. به ما می گوید

ید ما فراتننر. تلک می کند/کسب سمایه به ابژه تبدیل شده است، به این معنا که از سوبژکتیویته ی کران من
ه اسنت ونه . رفت ه سمایه چگ م ک ل بفهمی ور کام وانیم به ط ا می ت ه، م ن هم ا ای د«ب را»می اندیش ، زی

اا نسخه ی گست»منطق« ا اسنتاش صف ید م ا از سنوبژکتیویته ی. ش یافته ی اندیشه ی خو ر، م ان دیگ بنه بی
ن. سمایه باخبیم تند، و بنا ای اوت هس ین سمایه متف ید ما و سوبژکتیویته ی بی کنرا سوبژکتیویته ی کران من

«8: 1958( مارکسوجود، آن ها به واسطه ی آنچه  د» نیروی انتزاع)  د می خورن م پیون ه ه ا. نامید ب ا، ب م
مایه] با جزئی از سمایه شدن[ذیل سمایه » 15قرارگرفت« و تبدیل شدن بننه عننامل اش، می تننوانیم مانننند س

.بیاندیشیم

ین  .جالب است» منطبق با متافیزیک است) «Wallace, 1975: 36( هگلی که به گفته ی »منطق«فراخواند
یی پیراسننته، را ننایش می دهننند یی ویژگی هنای امنر مطلنق، یعننی سشننت انسنان .تام مقوله های متافیزیک

یک امر مطلق این ویژگی ها را در نظمی منطقی شح می دهد ما می توانیم به همین ترتیننب ادعننا. دیالکتی
ادی ویژگی هنای سمایه را»منطق با اقتصاد منطبق است«کنیم که  ، به این معنا که تام مقوله های اقتص

یی ما اسننت کننه  بننه بیننان». بی کننران شننده اسننت«نایش می دهند؛ سمایه ای که همن انگیزش های اقتصاد
د ری باش یز دیگ یک سمایه نظنریه ای اقتصنادی اسنت، و نی توانند چی ر، دیالکتی ریه ی. دیگ بننابراین، نظ

ل آشنکار یل. عرضنه کنند/اقتصادی باید اینن منطنق ینا سمایه را به طنور کام یت کام یش اینن عرضه داشنن رو
.دیالکتیک است که با گام های سه گانه ی تز، آنتی تز و سنتز پیش می رود

یک خننودش را به طننور کامننل16نظامی دیالکتیکی نوعی خودتعریفی  است، به این معنا که سوژه ی دیالکتینن
در عوض، ایننن. با این همه، این تعریف نی تواند از ابتدا برای یک بار کامل باشد. می کند) تعیین(تعریف 

از. سوژه باید، به موازات آن که لیه های متعدد هسنتی اش رامی کنناویم، بارهننا تعریننف و بننازتعریف شننود
یم واحد بارها ظاهر می شود، و هننر یح بحث از انتزاعی به انضممی پیش می رود، یک مفهو آن جایی که سط

14  identity
15  subsumed
16  self-definition
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نتز. بار متعین تر می شود ل/این فرایند فقط زمانی پایان می یابد که به طور کامل س ور کام ا  به ط ب ی ترکی
.، فقط در این صورت است که تام لیه های سوژه ی دیالکتیک عرضه می شوند17تصیح شود/تعیین

یی یش اندیشیدن به این است که یک نقاش چگونه بر روی یک نقاش آسان ترین راه برای فهم سشت این رو
م. چهره کار می کند خیص دهی وانیم تش یط کلی آغاز می کند، دشوار است بت زمانی که نقاش ابتدا با چند خ

یه. که تصویر چه کسی را نقاشی می کند با این حال، همچنان کنه او رفته رفتنه جزئینات را می افزایند، تشناب
وند ده آشنکار می ش ور فزاین ل. نقاشی با شخصی که تصویرش کشیده می شود، به ط ویر کام انی که تص زم

با. یگر هیچ تردیدی در این باره باقی نی ماند که چهره ی چه کسی است که نقاشی شده استمی شود، د
رد لم می گی انی را مس تیجه ی پای وی اش، ن ید قلم م یت اول و تن د حرک ن چن این همه، نقاش، حتی در هم

او می داند که فضاهایی را که خننالی رهننا می کننند بننا جزئیننات). ذهنش داردنتیجه ی پایانی را از ابتدا در (
ین  ما، در ترکیب. تفصیلی در زمان مقتضی پر خواهند شد یت[کرد چیزی بننه شننیوه ی] به طور مصنوعی ساخ

م ش می روی ب پی ب،. دیالکتیکی، به همین ترتی ن ترتی ه ای م، و ب از می کنی ی آغ ایی کل ا طرح ه دا ب ابت
بیشت بعدن در آن ها گنجانننده خواهنند) یا مشخصات(فضاهایی را از پیش تخصیص می دهیم که جزئیات 

. شد

توضیح زیننر. را در نظر بگیریم»  و شدایند18هستی، نیستی«بگذارید اینجا سه گانه ی مشهور هگلی یعنی 
یی  ن. و سنتزش را شح می دهد» تناقض/تضاد«معنای دیالکتیک تانم ای ی از دوس ن از یک ه م فرض کنید ک

ان »آیا تو بچه داری؟: «سوال را بپرسم خ، هم زم ه، دارم«؛ اگر پاس تی» (بل دارم«و ) هس ه، ن تی» (ن )نیس
ی. متضناد اسنت/است، این پاسخ در معنای صوری ن منطقی متناقض یی ذهن ت منن آشنفتگ ال چنه دوس ح

اا نخواهد به پرسش من پاسخی دهند تفنناوتی نی کنند، اینن پاسنخ متنناقض اسنتداشته باشد و  .چه واقع
رد ا رفع اش ک د ی ره ش ر آن چی رد، ب ب ک اد. بدیهی است که چنین تناقضی را نی توان ترکی ن تض را ای زی

تباه. نیستتضادی دیالکتیکی  یر اش ی ن تفس ا ای ین خودخوانده ی دیالکتیک ب با این همه، بسیاری از مفسا
اا هم ح می دهنند» 19شنندایند« ننهگننلفراریت است که آنچه را /ین ابهامپیش می روند که دقیق .می نامنند ش

. نداردتفسیری که به قاطعانه ترین شکل موضوعیت 

17  specified
18  naught
19  becoming
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یت من به پرسش من چنین پاسخ می دهد که  ، او هنوز به هیننچ)هستی» (بله، دارم«هنگامی که این دوس
ا پس. نکرده است] به طور کامل توصیف[وجه فرزندش را تصیح  ت ی د دخ در نتیجه، این فرزند می توان

زیوجوانی مهارنشدنی، یباشد، کودکی یک ساله یا ن ر چی ی ه ک نابغه یا از لحاظ ذهنی عقب افتاده، یعن
یب هر گونه مشخصات است که . باشد که یک فرزند می تواند باشد نامیننده» 21نیستی«یا » 20هیچ«این غیا

د. می شود ن فرزن یصف این که می دانیم او وجنود دارد، ای در واقع، بدون هرگونه اطلعات بیشتی غیر از 
ن. را دارد» هیچ«برای من معنای  ه ممک ی ک امی فرض اگر من می خواستم پرونده ی او را بگشایم، ، جز ن

یی خودم به او ا ال به طور کامل خالیبود تصمیم بگیرم برای راحت بننا ایننن همننه،.  می ماننندطلق کنم، احتم
ود دارد تم وج انواده ی دوس دی در خ ه فرزن رم ک ده بگی ت را نادی ن واقعی وانم ای اد. من نی ت ن، تض ای

.دیالکتیکی را به وجود می آورد

ین»شدایند« ید اخیر، به این معناست که ممکن اسننت پرسننش های بیشننتی بپرسننم و کننامل کرد ، در این مور
من از لحاظ. پرونده ی معناداری از این بچه را آغاز کنم، یا ممکن است به سادگی موضوع را فراموش کنم

زینرا، از دینندگاهی صنوری، هینچ دلینل». بینرد«یننا » وجود داشته باشند«صوری آزادم تا بگذارم این بچه 
الزام آوری وجود ندارد که باعث شود من یکی از این دو حنالت را برگزیننم، در ننتیجه گفتنه می شنود کنه

یت  ی. سیال و ناپایدار است» شدایند«وضعی با این وجود، مادامی که پرسننش اولیه ی مننن از روی سبک س
یی واقعی باشد، من به دنبال اطلعات بیشتی دربنناره ی ایننن بچننه طرح نشده باشد، و برخاسته از کنجکاو

. خواهم گشت

ف بنناقی نی ماننند، یی ص یت من پاسخ دهد، فرزند او دیگر یک هست اگر دوست من به پرسش گری های بیش
هم زمننان، اندیشننه ی مننن دربنناره ی بچننه از یننک. تبدیل خواهد شنند) مشخص(بلکه به یک هستی متعین 

سطح انتزاع به سطحی دیگر از انتزاع حرکت می کند، به این معنا که اندیشننه ام در سننیر دیننالکتیکی اش از
بننه ایننن ترتیننب، به  زودی بننه ایننده ای ترکینبی تر از بچننه دسننت. انتزاع به انضمم یک گام به پیش می رود

به این ترتیب، همین کننه پرونننده ی. تا اندازه ای که از طریق توصیفی بیرونی ممکن است] البته[می یابم، 
اا با ااو کامل شود، ممکن است تایل داشته  ین بچننه دیندار داشنته باشننم تنا بتنوانم بررسنیباشم تا شخص

20  nothing
21  naught
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یی کناوش گرانه تر و یش درونی او داشننته باشنم، کنه او را در معننرض پرسننش گر ژرف تری از شخصیت یا انگیز
یت«در این نقطه، که من . بیشت قرار می دهد . اش را تصدیق می کنم»هستی«او را می کاوم، » ذا

یل بال، روشن است که  ال متفادیالک» تضاد«بر مبنای مثا بننر مبنننای منطننق صننوری» تضاد«وت از تیکی کام
یق صوری به وضوح نقننض نی کننند. است یم تضاد را در منط یف عد یل معرو تضننادی دیننالکتیکی. دیالکتیک اص

ین تصیح ین/زمانی سبرمی آورد که یک مفهوم بدو این مفهوم خودش نیازمننند.  بسنده طرح می شود22تعیی
ین بیشت است، تصیحی که هنوز در دست س نیست ه. تعیی الکتیکی را ب زی اسنت کنه تضنادی دی اینن چی

ودش. وجود می آورد ر از خ زی غی ا چی ین آن ب رد ای مرتبط ک ه معن زی ب ن چی با این همه، تصیح یا تعیی
ه. برای مثال، یک بچه می تواند دخت یا پس باشد. است ت ک ن معناس ه ای ت، ب یت اینکه بچه پس اس گف

ین دیگننرش،. دخننت نیسننت یت امکننا بننه ایننن ترتیننب، مننا مفهننوم را در ایننن مننورد، از طریننق بیرون گذاشنن
. مطابقت می کند» هر تعینی نفی است«این با گفته ی مشهور اسپینوزایی که . متعین می کنیم/تعیین

وارونه می کننند و ایننن/از بخت بد، تبیینی نادرست از سه تایی، که عمومن با آن مواجهیم، این رویه را لغو
یی صف را می ستاید که یک پس  تند) سننتز(هر دو یک بچنه ) آنتی تز(و یک دخت ) تز(نکته ی بدیه .هس
در چنیننن. باشنند) کمننت متعیننن(بننه انننتزاعی ) بیشت متعین (با این حال، این می تواند حرکت از انضممی 

یس مثالی که شحش رفت من ابتدا پی بردم که. گزاره ای هیچ چیز دیالکتیکی ای وجود ندارد؛ درست برعک
تم. ه این بچه دخت است یا پسسپس سوالی پرسیدم تا تعیین کنم ک. بچه ای وجود دارد ه دوس ن ک همی

ال تعیین کنننم کننه او بننه چننه رده ی پاسخ داد که او یک پس است، آنگاه پرسش دیگری را طرح کردم تا مث
 آیننا او یننک بچه ی برون گننراپس از دریافت این اطلعات، می کوشم تا تعییننن کنننم کننه. سنی ای تعلق دارد

بیه. است یا درون گرا، و مواردی از این دست ه ش ن بچ ه ای ابم ک ن درمی ی یوه، م ن ش ه ای با پیش روی ب
با. این بچه هستم» شح حال/زندگی نامه«در واقع، من در حال نگارش ]. و چه ویژگی هایی دارد[چیست 

یی همه جانبه وجود داشته باشد کننه هرکسنی این وجود، اگر پرسش نامه ی نظام مند یا روشی برای پرسش گر
یر من آسان خواهد شد خودش بننه قنندر کننافی بننالغ باشنند، او» بچه«اگر این . بتواند از آن استفاده کند، کا

یک چنین پرسش نامه ای خودش پرسش گر و پاسخ دهنده  باشنند بننه بیننان دیگننر، او می تواننند. می تواند با کم
. خاص خودش را بنویسد» شح حال«

22 specification
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یت  تهگلعظم ه گفته ی .  در کشف چنین پرسش نامه ی نظام مندی برای اولین بار اس ارکساو ب :1958( م
ید دیالکتیک را به شیوه ای جامع و آگاهانه ارائه می کند”، )29 یم عملکر .“اولین کسی است که شکل های عا

یی صف به پرسش نامه ای که   طراحی کرده است، سوژه ای دیالکتیکی سنناخته می شننود تنناهگلبا پاسخ گوی
وم. ابراز کند/کامل خود را آشکار» شح حال« ین هستی، ذات و مفه این پرسش نامه دربرگیرنده ی سه دکتی

.است

الکتیکی به طنو. دکتین هستی، خود به کیفیت، کمیت و اندازه تقسنیم می شنود وژه ی دی ی، س ال(ر کل مث
یش ) بچه ی دوستم گنذر از«یننا )» گننذار(شدایند«در این دکتین به طور بیرونی تعیین می شود، از طریق رو

یپ«می شننود، کنه ینک » یک نوجنوان«می شود، که » یک پس» «این بچه«برای مثال، ». یکی به دیگری تین
تنام اینن فقره هنای. می شود، و منواردی از اینن دسنت» استعداد-موسیقی دانی با«می شود، که » برون گرا

ده ات در پرون ه بخنش دارد/اطلع ه س ده ای ک وند، پرون رار داده می ش ه ق ن بچ یل ای ش اول. فای در بخ
Was(?، منا پنی می برینم کنه اینن بچنه از چنه ننوع اسنت )کیفینت(  für  ein  Kind  ist  es(ی بنه ، یعن

م)Fürsichsein( 23هستی ن برای ن خود د.  وی پی  می بری یقایی باش تعداد موس ه او دارای اس م ک رض کنی .ف
ی) کمیت(آنگاه، در بخش دوم  یی او چگونه به طور بیرون ویپرونده، ما درمی یابیم که استعداد درون  از س

یر پرونده ی او . جامعه تشخیص داده شده، آزموده و اندازه گیری می شود دازه(در پایان، بخش آخ ح) ان ش
یص بیرونیی  استعدادش چگونه با هم ترکیب می شوند تا این بچه به می دهد که استعداد درونی او و تشخی

. موسیقی دانی تام عیار تبدیل شود

تین،. ، پدیدار و فعلیت است24شالوده/در این نقطه، ما وارد دکتین ذات می شویم که شامل مبنا ن دک ای
ین درونی سوژه متناظر است یش دیالکتیکی کننه اینجننا در کننار اسننت، اغلننب . با مرحله ی تعیی 25بازتنناب«رو

در ایننن مننورد، سننوژه ی. می نننامیم» درونی سننازی«نامیننده می شننود، کننه مننا نیننز آن را )» 26شننالوده نهی(
ه د، بلک یت آنچه غیر از خودش است خودش را تحدید نی کن اا با بیرون گذاشت یا نادیده گرف دیالکتیکی صف

تی دهنده فاکتورهای مخالف را به شیوه ای ا د«یجابی و آش ی می کن ن». درون ه ممک ن بچ ال، ای رای مث ب
ایط خنانوادگی اش ال ش ا بنا اینن ح یی فراوانی را از نیاکانش به ارث برده باشد، ام است استعداد موسیقای

23 being-for-self
24 ground
25  reflection
26  grounding
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یش مناسنب در موسنیقی کلسنیک را در/ممکن است به قدر کافی مناسب مرفه نبوده باشد تا امکان آمنوز
د و. اختیارش قرار دهد اب کن اده تری را انتخ یز س او در چنین شایطی ممکن است تصمیم گرفته باشد سا

در ننننتیجه او اسنننتعدادش را حفنننظ می کنننند. در ننننتیجه بنننه موسنننیقی دانی عامه پسنننند تبننندیل شنننود
د] در عین حال[، اما )27شالوده/مبنا( ام می ده ی انج ایط بیرون ه ش خ ب وری را در پاس ای درخ تطبیق ه
). فعلیت( محقق می کند 28و خودش را به سان موسیقی دانی کامل) پدیدار(

ی می نگرینم کننه». مفهوم«ما سپس به بخش پایانی شح حال او می رسیم، یعنی دکتین  منا حنال بننه پس
او چگونه در این جهان سنن می کننند و. خودش را به عنوان موسیقی دانی عامه پسند به اثبات رسانده است

یم سوبژکتیو، ابژه و ایده  تقسیم می شود، و روش دیالکتیکی که) Idee(زنده می ماند؟ این دکتین به مفهو
ین مننا. است)»نن Entfaltung(بسط یا آشکارشدگی /پرورش«اینجا در کار است روش  برای مثننال، موسننیقی دا

د  م کن ته اش تنظی ین خودخواس یپلی ا دیس ابق ب ا مط ودش ی ول خ یم(باید زندگی اش را مطابق با اص و مفه
یف او/این اصول باید نظام مند و منطقی). سوبژکتیو د تای ه د در راس ن بای ا همچنی ند، آن ه منسجم باش

یی او نی تواند به طور کامل فقط به واسننطه ی اصننولش تنظیننم شننود. باشند واقعیت هننای. با این حال، زندگ
د ر می رون وبژکتیو او فرات ول س ته ی اص ه از گس تند ک دگی هس ز در زن ری نی ن. دیگ ه ای ایی ک از آن ج

یت) ابژه(واقعیت های دیگر  یا ا مقتض ین خود ب را نی توان نادیده گرفت، او باید راه هایی را برای سازگارکرد
اری را. این واقعیت ها بیابد ات تج د ملحظ یر کنست، او نی توان و ک ت برای مثال، در برنامه ریزی برای ی

ی ه احساس ش چ واهران و برادران درش و خ ادر و پ نادیده بگیرد و همچنین نی تواند فراموش کند که م
د. درباره ی او دارند ی بزن یی معین ور ازش های ض ت بنه س ت دس ید. او ممکن اس ر ه او خ انی ک ط زم فق

را د ف وبژکتیو را محندود می کنن یو خود را با شایط ابژکتیوی که آن اصول س یل سوبژکتی ین اصو همهنگ کرد
. ی واقعی از این شخص دست می یابیم»ایده«گرفته باشد، ما به 

بننا ایننن. بسننیار از آن دور اسننت.  نیستهگل ننامنطقمتقن از /شح کنونی به معنای تفسیری باریک بینانه
یی دکننتینی رازگننونه فراسننوی حال، آنچه من تا اینجا می خواستم توضیح دهم این است که دیالکتیک هگل

یم انسان های معمولی نیست یی اندیشه ورزی اسننت کننه. فه بر عکس، دیالکتیک هگلی شیوه ی بسیار طبیع
زیننرا دیالکتیننک. ما همگی در زندگی روزمره ی خود به کار می بندیم، چه از آن آگاه باشیم و چننه نباشننیم

27  ground
28  solid musician
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یم  ین ایننن. ی خاص ما»شکل های اندیشه  یا تعین های اندیشه«چیزی نیست مگر نظا یی ما نشان داد یر بعد کا
مایه اسننتفاده می شننود یی مفهننوم س در ایننن. است که همن الگوی اندیشه چگونه برای عرضه ی دیالکتیک

مایه نیننز. مورد، ما می توانیم در تفسیرمان از دیالکتیک اندکی باریک بین تر و دقیق تر باشیم یک س دیالکتی
ین گردش، تولید و توزیع است روش های دیالکتیکی که در این دکتین هننا اسننتفاده. دربرگیرنده ی سه دکتی

ایش ازی، و گش دایند، درونی س ب ش ه ترتی تند29می شوند ب ده.  هس روی پیش برن یک/نی ی دیالکتی راهنم
سمایه، سوژه ی دیالکتیکی، خودش را گام به گام از ایننن. سمایه تضاد بین ارزش و ارزش های مصفی است

ی اننتزاعی ترین تعیننش، اجنازه می دهند تنا بنر »ارزش« کنه بنه 30طریق آشنکار می کنند ارزش هنای«، یعن
. از سمایه را بازنایی می کنند» غیر«ای غلبه کند که هر چیزی »مصفی

یم تعین های«اگر شم از سمایه بپرسید . دکتین گردش ،» دیگننر، چننه هسننتی؟31تو اول از همه، پیش از تا
یت انتزاعی ن عام «سمایه پاسخ خواهد داد  ف نظنن) یعنی کالیی ن اقتصادی یا تجاری(من ثرو ر ازهسننتم ص

یی ثروت که به نحوی نیناز شنم را بننرآورده می کننم یی انضممی ن معین یا ماد یم». ویژگ ید انتزاعی نن عا اینن بعن
ین آن قرار دارد که » ارزش«ثروت که  ید انضممی ن معی نامیننده» ارزش مصفی«نامیده می شود، در مقابل بع

ید . می شود در آن ظاهر می شوند، و در کننار هنم همزیسنتی» متضاد«ساده ترین کانتکستی که این دو بع
ه . اسنت» کال«دارند،  ارکساز همینن رو اسنت ک د م اه اول،” می گوی ورژوایی، در نگ ثنروت جنامعه ی ب

:1904( نن“خودش را به سان انباشت عظیمی از کالها نایان می کند، انباشتی که واحدش کالی منفرد اسننت
19.(

د وان دی ال را نی ت ک ک ت. ارزش ی دفون اس ال م ته ی ک یی همبس یر ارزش مصف ال در زی یش ک رای. ارز ب
یت ا ی ازغلبه کردن بر این محدودی ت معین ی در کمی د، یعن راز می کن ت اب یل قیم ک رزش خنودش را در ش

یی کالیی  یش مصف یر خنود را از ارزش. دیگرارز الیی دیگ یی ک یش مصف یت ارز ذیرف ا پ می توان گفت ارزش ب
یی همبسته ی خودش  د-مصف ته باش د- که مجبور است در همن کال با آن هم زیستی داش در. آزاد می کن

یه حل را بیرون از آن کال می جوید یش گذار یا شدایند را . نتیجه، ارزش را .شح می دهداین نوع روند رو

ید پول را به وجود می آورد/نود است  کننه تننام) مانند طل(پول کالیی . بروز ارزش در چارچوب کالها خو
یی آن ابراز می کنند یش مصف به موجب این واقعیت، پول کالهننای دیگننر. کالهای دیگر ارزش شان را در ارز

29   unfolding
30  reveals
31  specifications

11



PRAXIES.org                                                                                                                                         پراکسیس

یش این کالها را می سنجد یر ارز یم این کا یت کیفی می خرد، و در انجا ین محدودی پننول. اننندازه می گیننرد/را بدو
یل جاری یل راکدو) تراکنش ها( ن32همچنین شکل های پو ه.  را به خود می گیرد33 پو ید دوم، پنولی اسنت ک منور

. بیرون از سپهر گردش کال باقی می ماند، و چشم به راه فرصتی است تا به سمایه تبدیل شود

یل بیشنت تبندیل می کنند یش سه شکلی  مبلغی پننول را بننه مبلغنی پنو اینن. سمایه عملکردی است که با پذیر
نعتی ] بهره ای[ ن35، ربایی34شکل ها سمایه ی تجاری تندو ص رز. هس دیدترین ط ای مصفی بنه ش ارزش ه

یل اول را محدود مقید می کنننند، زینرا تناجر واسننطه ای اسننت کنه بینن تولیدکنننده ها و/ممکن عملکرد شک
یل آخر، یعنی سمایه ی صنعتی، می تواننند بننا بیشننتین رهننایی از قیننود. مصف کننده ها گیر کرده است شک

یش مصفی عمل کند، زیرا یک کارخ یب خنود ارز اا می تواند بر حسب انتخا رانه دار اساس  ارزش مصفی ایه
. را تولید کند، مشو ط به این که نیروی کار به سان کال در دست س او باشد

ال جدینندی ا. دکتین تولید یع کننام تضنناد بیننن ارزش و«ز همین که شکل سمایه ی صنعتی تثبیت شننود، نننو
فی مایه به سننان شننکل . بننروز می کننند» ارزش هننای مص »36مال اننندوز«ایننن تضنناد جدینند تضنناد بیننن س

یی«و ) 37ارزش افزایی( یی واقع یی اقتصاد ید ارزش مصفی به طننور عنام» زندگ فراتاریخی، به بیننان دیگنر، تولینن
یل بسنننده تر و. آن را جزئی از خود می کند] سمایه در شکل نوظهورش[است که  این بار، این تضاد با شمو

یش ارزش یل افزای یل شک ید واقعی ذی یر اقتصا یی مشنت ک در تنام.  حل می شود38قطعی ت یی واقعن یی اقتصناد زننندگ
یز یل مال اندو . می شود» درونی« سمایه 39جوامع، با شک

با این همه، در سمایه داری ارزش هننای مصفی فقننط. ارزش های مصفی باید در تام جوامع تولید شوند
یش اضنافی ای کنه در. تولید ارزش اضافی تولید می شوند)نن Schattenseiteیا (به سان بازتاب  کالها بننرای ارز

ام برای ارزش خود دارند تولید می شون تولیند ارزش اضننافی. هنای مصفی شنان تولینند نی شننوندد، و مستقی
یر ویژه سمایه دارانه ی ت یش به طو ید توسعه ی رو ا کارخاننیازمن ال ب اولید است، که معمنو ده ب ایی مجهزش ه ه

32 active
33 idle
34 merchant
35 moneylending
36 chrematistic
37  value augmentation
38  value augmentation
39  chrematistic
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 فزاینده ی نیروی کار به سان کال40کمل/استفاده از ماشین آلت باعث پالیش. ماشین آلت بازنایی می شود
ین کارخننانه رخ نی دهنند. است آنچننه درون کارخننانه رخ. با این حال، تولید سمایه دارانه ی کالها فقط درو

. می دهد، به وسیله ی آنچه بیرون از آن رخ می دهد کنتل و تنظیم می شود

العه ادش مط ام ابع ت، در ت افی اس یی ارزش اض و ه محت ان ارزش، ک ا به س د کاله تین، تولی ن دک در ای
به سان فرایند گننردش(، در بیرون از کارخانه )به سان فرایند تولید سمایه(می شود، یعنی در درون کارخانه 

عی ) سمایه یع سمایه ی اجتم یت پیوسنته ی سجم الی د سمایه(و به سان فع د بازتولی یف اینن). فراین د ه
تحقق شیوه ی سمایه دارانه ی تولید به سان نظام خودکفای تولید کال سازگار با هنجارهای/دکتین برقراری

یی واقعی است یی اقتصاد یی زندگ به بیان دیگر، این دکتین به دنبال آن اسننت تننا نشننان دهنند کننه. فراتاریخ
ا ه م ض ک یی مح اختگ یل س د ک م ه وجنود می آورد، و ننه ی ی را ب یی واقع سمایه داری یک جامعه ی تاریخ

. خودسانه ابداع می کنیم

یی تولید ارزش اضافی اثبات شود. دکتین توزیع ، سمایه برای41به محض اینکه امکان پذیری و بازتولیدپذیر
یر سمایه دارانه پینش می رود ین. پروراندن بازار خاص خودش یعنی بازا ا همنواره به سنا اگرچنه همه ی کاله

ک ارزش الیی ی ر ک ود، ه ن وج ا ای ا ب وند، ام د می ش ای مصفی تولی ارزش، یعنی بی تفاوت به ارزش ه
ت یی متمیز است که تولیدش نیازمند تکنیکی ویژه اس ک. مصف د ی ک در تولی ک تکنی ش از ی اهی، بی گ

یی خاص به کار گرفته می شود . ارزش مصف

برمی آورد» تضاد بین ارزش و ارزش های مصفی«در این نقطه،  ر س کلی دیگ اد. در ش ن تض ار ای ن ب ای
ای یی دگرگونی ه یی سمایه دارانه نسنبت بنه ارزش هنای مصفی و گریزناپنذیر اوت ت بینن بی تف تضادی اس

ایش. تکنیکی در تولیدشان یک گش رورش42چنین تضادی به وسیله ی دیالکتی ا پ ه/ ی ی ک ی روش ط، یعن بس
یص دکتین توزیع است فیصله می یابد . مخت

ین یت مینزا رده اسنت،  بننه نسنب ل تولیند ک در بازار سمایه دارانه، ارزش اضافی ای که سمایه به سنان ینک ک
ام سنود و کل گیری ننرخ ع تلزم ش ن مس ع می شنود، و ای ید سمایه توزی افزایش اش، بینن واحندهای منفنر

بننا ایننن حننال،). نظریه ی سود(است که از ارزش ها منحرف شده اند ) قیمت های تعادلی(قیمت های تولید 

40 perfection
41  demonstrated
42  unfolding
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تسمایه ی افی نیس ام در تولین.  صنعتی، تنها سنهم بر از ارزش اض تقی ن مس ه زمی ارکتاگرچ د ارزش مش
از همین رو سمایه باید بخشی از. ندارد، اما با این حال، عاملی ضوری در تولید ارزش های مصفی است
یم مستغلت کند، که شکل های متنوعی از رانننت نظننریه ی(اجنناره را وصننول می کنننند /ارزش اضافی را تسلی

یب اجاره داشته باشد). اجاره یت زمین به فرد امکان می دهد تا جریانی از درآمد های دوره ای در قال .مالکی

ان ودش را به س ا خ ازد ت د می س یوه، سمایه را توانن یم ارزش اضافی با مستغلت به این ش تجربه ی تسهی
سمایه به سان مایملک نیز به طننور خودکننار محننق می شننود تننا.  بازمفهوم پردازی کند44 یا مایملک43دارایی

ایی  دهای رب انی از درآم ره[جری ی از به د 45]ناش افت کن ره. را دری یل به بی ترین و46سمایه ی حام  ترکی
یم سمایه اسنت  نعتی). 47نظنریه ی بهنره(کامل ترین مفهو س از آن کنه سمایه ی ص ط پ ال، فق بنا اینن ح

د، می تنوان بننه اینن مفهنوم49 و سمایه ی تجناری48کارکردهای گردشی اش را به سمایه ی قرضی  محنول کن
.این دو شکل سمایه غیرمستقیم بننه تولیند ارزش اضنافی سمایه ی صننعتی کمنک می کننند. دست یافت

یر سمایه ی صنعتی را توانند می سازد تا کالهایی را بخننرد کننه در غیننر ین اعتبا سمایه ی قرضی با فراهم کرد
روش. ت آن ها را بخرداین صورت نی توانس یر ف ان ب وار و زم رد دش یت عملک ده گرف سمایه ی تجاری با به عه

.کالها به جای سمایه ی صنعتی، به سمایه ی صنعتی امکان می دهد تا بر تولید ارزش اضافی متمرکز شود

یع. در تام این موارد، سمایه می کوشد تا خودش را از تولید ارزش های مصفی دور کننند یل توزینن اولیننن اصنن
ین سود به تام واحدهای سمایه ی صنعتی، صف نظر  یی خاصی کننه قننرارارزش اضافی به سا از ارزش مصف

ین سمایه ی افزایش یافته به طور مساوی پاداش دریننافت است تولید کنند، امکان می دهد تا متناسب با میزا
ن. کنند ر زمی ه ب اورزی ک ش کش ن بخ افی را بی وان ارزش اض ونه می ت ه چگ د ک اصل دوم، شح می ده

یر توزیع، نشان می دهد.  است و بخش غیرکشاورزی که بر زمین مبتنی نیست تسهیم کرد50مبتنی اصل آخ
نعت  د در ص ای مصفی(که چگونه تام سمایه دارها، چه به طور مول د ارزش ه ه) تولی ند، چ ر باش درگی

43  asset
44  property
45  interest revenues
46  Interest-bearing
47  interest
48  loan-capital
49  commercial
50  land-intensive
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یت الکی زان م ا می یل بهره، و نه سود، به تناسنب ب به طور نامولد در تجارت و بخش مالی، به یکسان در شک
ید ارزش اضافی سهم می برند .سمایه، از دریای موجو

د ح می ده یار فشده ش کلی بس ک سمایه را در ش اختار دیالکتی وان ننوعی. آنچه در بال آمد، س می ت
یی با این حال، ایننن هم شننکلی بننرای.  هگل و دیالکتیک سمایه دیدامنطقغیرطبیعی بین / مرموز51هم شکل

د . من عجیب نیست ر چن ا اسنت، ه ید م ی از خنو واره بخش الکتیکی هم کل[زیرا سوژه ی دی ال در ش ح
د. بزرگ  شده و گستش  یافته است] سمایه وژه ای بتوان ن س ا چنی د ت باید فقط یک راه وجود داشته باش

اا و به طور نظام مند عرضه یه دیالکتیکی است/خودش را تام . آشکار کند، و آن راه، را
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