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فروغاسدپورترجمه:

یی ِتوضیحپراکسیس در ِسییالدیالکتیک ِبرای ِقرن ِجدییید ِاین ِمقاله ِدر ِکتاب ِ: ِنسخه ِی ِاصل
ت۲۰۰۸ یده ِاس اپ ِرس ه ِچ ونی. ِ ِب تاری ِت ه ِویراس التی ِب اوی ِمجموعه ِمق اب ِح ن ِکت ای

دیالکتیکاز ِاین ِمجموعه ِپیش ِتر ِمقاله ِی ِ. ِاسمیت ِو ِبرتل ِاولن ِدرباره ِی ِدیالکتیک ِاست
سکین ِو ِبییا ِتییرجمه ِی ِآیییدین ِترکمییه ِدر ِوبسییایت. ِ ِاز ِتوماس ِتیتفسیری ِاونویی: ِمایهرس

ترجمه ِی ِمقالتا ِدیگر ِاین ِکتاب ِنیز ِیک ِبه ِیک ِدر ِوبسییایت. 1ِپراکسیس ِمنتش ِشده ِاست
افت د ِی یس ِانتشیار ِخواهن ن ِمقیاله،. ِپراکس ده ِی ِای ابی ِاز ِنگارن ر ِاین ِکیه ِکت نکته ِی ِدیگ

با ِترجمه ِی ِفییروغ ِاسییدپور ِدر ِایییرانمایه ِ ِردیالکتیک ِجدید ِو ِسکریستوفر ِآرتور، ِبا ِعنوان ِ
 ِبا ِهمییین۲به ِچاپ ِرسیده ِاست؛ ِمقاله ِی ِحاض ِنسخه ِای ِمتفاوتا ِاز ِفصل ِچهارم ِآن ِکتاب

تدیالکتیک ِنظام ِمندعنوان، ِیعنی ِ خه ِی ِاس ایی ِاز ِنس خه ِبخش ِه ن ِنس ه ِدر ِای ه ِالبت . ِک
ای ِجدیید ِمهمیی ِبیه ِآن ِاضیافه ِشیده ِاسیت، ِهمچنیان ِ ِکیه پیشین ِحذف ِشیده ِو ِبخش ِه

 ِصورتا ِگرفته ِاست.نویرایش ِهایی ِنیز ِدر ِمت

دیالکتیک ِسمایه: ِتفسیری ِاونویی؛ ِتوماس ِتی. ِسکین؛ ِبرگردان: ِآیدین ِترکمه 1ِ
دیالکتیک ِجدید ِو ِسمایه؛ ِکریستور ِآرتور؛ ِترجمه ِی ِفروغ ِاسدپور؛ ِانتشاراتا ِپژواک ۲ِ

http://praxies.org/?p=5264
http://www.pejvakpub.com/more%20dialectic%20jadid.htm


در ِاین ِمقاله، ِمن ِبه ِاختصار ِتفاوتا ِمیان ِدیالکتیک ِتاریخی ِو ِدیالکتیک ِنظام ِمند ِرا ِروشن ِمی ِکنم؛ ِسپس
به ِتوضیح ِدیالکتیک ِنظام ِمند ِمی ِپردازم.

تایز ِبین ِدیالکتیک ِتاریخی ِو ِدیالکتیک ِنظام ِمند ِباید ِبه ِاندازه ِی ِکافی ِروشن ِباشد، ِاما ِمتأسییفانه ِاغلییب
یی ِروحبه ِاندازه ِی ِلزم ِبه ِآن ِتییوجه ِنی ِشییود. ِبییا ِاین ِکییه ِبیش ِتییر ِآثییار ِهگییل ِ( ،علییم ِمنطییق، ِپدیدارشناسیی

) ِنظام ِمند ِبوده ِاند، ِاما ِاو ِبه ِدلیل ِاسییتفاده ِاز ِمثال ِهییایی ِبرگرفتییه ِاز ِدوره ِهییایفلسفه ِی ِحق ِو ِدانشنامه
تتا ِاین ِجنبه ِرا ِمبهم ِنود. ِاین ِامر ِدر ِمورد ِ یی ِمتفاو ید ِمییارکس، ِبه ِدلیییلسمایهتاریخ ، ِاثییر ِبییزرگ ِنظام ِمنیی

اا ِعمومی ِوخیم ِتر ِاست، ِخوانشی ِکه ِمسئولیت ِآن ِدر ِاصل ِبر ِدوش ِانگلس ِاست؛ ِبنا خوانش ِغلطی ِتقریب
به ِاین ِخوانش ِغلط، ِروش ِمارکس ِروشی ِ«منطقی-تاریخی» ِاست، ِبه ِبیان ِدیگییر، ِدو ِدیالکتیییک ِدر ِاییین
خوانش ِبا ِهم ِتلفیق ِشده ِاند. ِدر ِاین ِخوانش ِروشن ِاست ِکه ِجزء ِتاریخی ِمقدم ِفرض ِشده ِاست ِو ِجییزء
ین ِتاریخ ِاز ِطریق ِرهانیدن ِشییکل ِهای ِنییاب ِاز ِرشییدونوهای اا ِعبارتا ِاست ِاز ِمرتب ِکرد یی» ِآن ِصف «منطق

تصادفی.

با ِاین ِکه ِدرست ِاست ِکه ِبخش ِهایی ِاز ِاین ِدست ِآثییار ِهگییل ِو ِمییارکس ِاغلییب ِبه ِعنییوان ِمتییون ِتییاریخی
احت ِعلیهرکلیدی ِخوانش ِمی ِشوند، ِمن ِقاطعانه ِچنین ِخوانش ِهایی ِرا ِرد ِمی ِکنم. ِدر ِبرخی ِمقالتا ِبه ِص

. ِبیان ِاین ِنکته ِخالی ِاز ِلطف ِنیست ِکه ِخوانش ِانگلس ِنه ِتنها ِاز1 ِبحث ِکرده ِامسمایهچنین ِخوانشی ِاز ِ
مارکس، ِبلکه ِاز ِهگل ِنیز ِغلط ِبود، ِخوانشی ِکییه ِدر ِآن ِچنییین ِقلمییداد ِمی ِشییود ِکییه ِگویییا ِمییارکس ِروش
منطقی-تاریخی ِرا ِاز ِهگل ِاقتباس ِکرد. ِحال ِآن ِکه ِهگل ِبه ِاین ِنکته ِتییوجه ِنییود ِکییه ِدر ِدرس ِگفتارهییای
خود ِدرباره ِی ِدولت ِمدرن ِتوضیح ِدهد ِکه ِوی ِمقولتا ِرا ِبر ِحسب ِهیچ ِگونه ِنظم ِوترتیب ِتییاریخی ِرشیید

 ِبیییان ِمی ِکنیید، ِامییری ِکییه ِالبتییه ِبییرایگروندیسه. ِمارکس ِنیز ِنکته ِی ِمشابهی ِرا ِدر ِ«مقدمه» ِبر ۲ِنی ِدهد
انگلس ِناشناخته ِباقی ِ ِماند.

اا ِآن ِرا ِبه ِتتتاریخیاغلب ِدر ِبحث ِهای ِعام ِمربوط ِبه ِدیالکتیک ِآن ِرا ِفراینییدی ِ  ِمی ِداننیید؛ ِدر ِواقییع، ِغالبیی
یت ِکارآیند تت ِمعلییول ِرا ِ«تولییید ِمی ِکنیید»،ا ِفرو ِمی ِکاهند. ِمی ِگویند ِبه ِ ِهم3نوعی ِعلی ن ِ ِطریق ِکه ِعلیی

.1۹۹۷، 1۹۹۶ِآرتور، ِ 1ِ
 ِو ِاضافه.1۸۲ ِو ِاضافه؛ ِبند 3۲ِ، ِبند 1۹۴۲ِ ۲ِ
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 ِهم ِیک ِراه ِحل ِرا ِ«تولید ِمی ِکند». ِاینک ِروشیین ِاسییت ِکییه ِاگییر ِآثییار ِنییونه ِوار ِیاد ِشییده ِی ِهگییل ِو1تضاد
مارکس ِآثاری ِتاریخی ِ[به ِمعنای ِگفته ِشده] ِنباشند، ِچنین ِتفسیرهایی ِهیچ ِ ِموضوعیتی ِنخواهند ِداشییت.

للمعلومسشت ِنای ِاین ِآثار ِآن ِاست ِکه ِبه ِیک ِ ین ِمقییولتا ِبه ِهیچ ِرو ِبییاک  ِمی ِپردازند، ِدر ِنتیجه ِنظم ِداد
موضوعاتا ِتاریخی ِتعیین ِنی ِشود، ِبلکه ِبر ِاسییاس ِتضییادهای ِنظام ِمنیید ِنییاب ِمقییوله ِپردازی ِمی ِشییوند. ِاز

» ِاین ِکل ِبه ِطور ِهم ِزمان ِوجود ِدارند، ِتام ِحرکت ِباید ِبییه ِحمیییت ِو ِتکامییل۲آن ِجا ِکه ِهمه ِی ِ«پاره ِهای
باتتتوالیوپشتتت-رستت-رمتقابل ِآن ِها ِوابسته ِباشد. ِدر ِحالی ِکه ِاین ِحرکت ِبر ِاین ِدللت ِدارد ِکه ِپاره ِها ِ

ید ِایییندایتترهی ِکارآیند ِمی ِشوند، ِبا ِاین ِحال ِحرکت ِیادشده ِرو ِبه ِخییود ِبرمی ِگییردد ِتییا ِهم-رآمدن  ِبازتولییی
. ِبه ِاین ِترتیب، ِنظریه ِمی ِتواند ِمنطقی ِرا ِردیابی ِکند ِکه ِبنا ِبیییه ِآن3پاره ِها ِرا ِتوسط ِیک ِدیگر ِشکل ِدهد

یلورترضعناص ِساختار ِیکدیگررا ِپیش ِفرض ِخود ِدارند ِو ِدر ِنتیجه ِ ین ِحرکییت ِکیی  ِاشییکال ِو ِقییوانین ِمعییی
مورد ِبررسی ِرا ِبیابد.

تی ِدر ِآن ِها یر ِنونه ِوار ِاین ِاست ِکه ِابژه ِی ِواکاو یی ِنظام ِمندی ِدر ِاین ِآثا یل ِجایگاه ِجوهر به ِطور ِخلصه، ِدلی
یی ِدرونی ِشییان ِدرک ِمی ِکنیید، ِو ِاییین ِکییارکردی تک ِپدیییده ِها ِرا ِدر ِپیونییدیافتگ یک ِتییامیت ِاسییت. ِدیالکتییی

. ِهمن ِطور ِکه ِهگل ِمی ِگوید، ِعلم ِدر ِمواجهه ِبا۴فراسوی ِقابلیت ِخرد ِتحلیلی ِو ِمنطق ِتک ِراستایی ِاست
تتتامیت ِحقیقی ِاست، ِتنهییا ِبه ِمنییزله ِی ِ... ِبهطورانضممیزیرا ِآنچه ِ”تامیت ِباید ِبه ِصورتا ِنظام ِدرآید، ِ

. ِنظام ِاز ِمجموعه ِ ِمقولتی ِتشکیل ِشده ِاست ِکه ِاشکال ِو ِروابط ِپیکریافته ِدرون ِتییامیت،5“چنین ِاست
یعنی ِ«پاره ِهای» ِآن، ِرا ِمتجلی ِمی ِکنند. ِوظیفه ِی ِدیالکتیک ِنظام ِمنیید ِسییامان ِدادن ِبییه ِچنییین ِنظییامی ِاز

 ِیابد. ِبرای ِاین ِکه ِچنییین ِتییوالی۶مقولتا ِدر ِتوالی ِمعینی ِاست ِکه ِیکی ِاز ِدیگری ِبه ِطور ِمنطقی ِاشتقاق
یل ِنظییام ِدارای ِیییک نظام ِمندی ِایجاد ِشود، ِروشی ِبرای ِگذار ِاز ِیک ِمقوله ِبه ِمقوله ِی ِدیگر ِلزم ِاست ِتا ِک
یتا ِآن ید ِمقییول ین ِنظام ِمنیی ساختمن ِباشد. ِاینک، ِچنان ِچه ِیک ِکل ِبه ِچنین ِشیوه ِای ِسییاخته ِشییود، ِنظم ِداد
می ِتواند ِهم ِ«به ِ ِجلو»، ِبه ِعنوان ِپیش ِروی، ِو ِهم ِ«به ِعقب»، ِبه ِمانند ِعقب ِروی، ِدرک ِشییود. ِپییس ِاز ِاییین
1ِ Contradiction
2ِ Moments
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.1۹۹۷آرتور، ِ ۴ِ
.1۴، ِبند 1۹۹1ِ 5ِ
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یی ِساختمن، ِو ِدر ِنتیجه ِبر ِامکییان ِیییک یتا ِجنبه ِی ِعقب ِرو توضیح، ِتأکید ِویژه ِای ِخواهم ِداشت ِبر ِامتیازا
یک ِگذارهای ِدیالکتیکی ِدر ِچارچوب ِتکییوین ِمقییولتا؛ ِسییپس ین ِمسیر ِبرای ِتحری «کشش ِبه ِعقب» ِاز ِپایا

این ِنکته ِرا ِبا ِذکر ِنونه ِهایی ِاز ِهگل ِو ِمارکس ِنشان ِخواهم ِداد.

بیایید ِبه ِشحی ِاز ِمعنای ِنظام ِبرگردیم. ِبرای ِاین ِکار، ِمن ِخوانش ِهای ِارائه ِشده ِاز ِهگییل ِتوسییط ِکلوس
)،1۹۹۰)، ِو ِ(در ِسیینت ِمارکسیسییتی) ِتییونی ِاسییمیت ِ(1۹۸5)، ِو ِپییس ِاز ِاو ِتییری ِپینکییارد ِ(1۹۷۲هارتن ِ(

) ِرا ِدر ِنظر ِمی ِگیرم. ِدغدغه ِی ِهمه ِی ِآن ِها ِنجاتا ِ ِهگییل ِاز ِهرگییونه1۹۸۹خیرتا ِرویت ِو ِمایکل ِویلیامز ِ(
خوانش ِ«متافیزیکی» ِاست. ِاز ِاین ِرو، ِهارتن ِیک ِ«بینش ِغیر-متافیزیکی» ِاتخاذ ِمی ِکند، ِبینشی ِکییه ِبییر

ورتا ِنظم ِدادن ِبه ِمقولتا ِنهفته ِاسییت، ِچنییین ِنظم ِدادنیییرمبنای ِآن ِامتیاز ِبزرگ ِهگل ِدر ِدرک ِاو ِاز ِض
یق ِاو ِبه ِنایش ِگذاشته ِشده ِاست. ِمنطقدر ِوهله ِی ِنخست ِدر ِ هگل ِنشان ِمی ِدهد ِکه ِمقولتاعلم ِمنط

یی » ِ ِآن ِهییا1چگونه ِمی ِتوانند ِبه ِشیوه ِای ِچنان ِنظام ِمند ِبه ِهم ِمربوط ِشییوند ِکییه ِعرضه ِداشییت ِو ِ«بازسییاز
نظریه ِای ِرا ِفراهم ِبیاورد ِکه ِدر ِچارچوب ِآن ِهر ِمقوله ِبه ِدلیل ِجا ِی ِگیری ِاش ِدر ِرابطه ِبا ِمقولتا ِدیگر ِو
کل ِبه ِمعنایی ِنظام ِمند ِدست ِیابد. ِهر ِمقوله ِدر ِتجرید ِو ِجدا-افتاده ِگی ِاز ِجایگاه ِنظام ِمنیید ِخییود ِتنهییا

به ِنحوی ِناقص ِدرک ِمی ِشود.

با ِاین ِکه ِطبیعی ِاست ِکه ِعرضه ِداشت ِتک ِراستایی ِرا ِعرضه ِداشتی ِبییدانیم ِکییه ِدر ِآن ِمقییولتا ِمتییأخر ِاز
دست ِکم ِدر ِاین ِمعنا ِکه ِمقولتا ِمتأخر ِباید ِبه ِلحییاظ ِتحلیلییی—مقولتا ِمقدم ِبر ِآن ِها ِتکوین ِمی ِیابند ِ

یی،پیش ِفرض ِ ِگرفته ِشوند  ِاما ِبه ِنظر ِهگل ِاین ِنی ِتواند ِکل ِروایت ِباشد، ِزیرا ِاو ِهرگونه ِبنیان ِگذاری ِجزم
مقولتا ِرا ِرد ِمی ِکند. ِبنابراین، ِقابل ِاطمینییان ِنیسییت ِکییه ِتکییوین ِپیش ِرونییده ِبییر ِیییک ِپیش ِفییرض ِمعلییوم
استقرار ِیابد. ِبا ِاین ِحال، ِیک ِارزیابی ِدیگر ِهم ِمطرح ِاست. ِاز ِآن ِجا ِکه ِپیش ِروی ِتک ِراستایی ِنی ِتوانیید

 ِباشیید؛ ِبییه ِاییین ِعنییوان ِمقصییدبازسازی ِبه ِاعتبار ِدست ِیابد، ِپس ِتنها ِمی ِتواند ِبه ِمانند 2ِاستنتاجهمنند ِ
پیش ِروی ِباید ِمسلم ِگرفته ِشود.

یل ِبنیان ِگذاری ِرا ِدو-چندان ِافزایش ِنییداده ِایم؟ ِچنییان ِچه ِآغییاز ِنتوانیید ِپایییان ِرا اما ِآیا ِبه ِاین ِترتیب ِمعض
توجیه ِکند، ِآیا ِاین ِبه ِمعنای ِآن ِنیست ِکه ِپایان ِنیز ِقادر ِبه ِتوجیه ِآغاز ِنخواهد ِبود؟ ِپاسخ ِاین ِاست ِکه

.3۹، ِعلم ِمنطق، ِص 1۹۶۹ِ ِهگل، 1ِ
2ِ Deduction

۴



در ِاین ِجا ِدر ِواقع ِیک ِبی ِتقییارنی ِوجییود ِدارد. ِپایییان ِبه ِماننیید ِانضییممی ِترین، ِپیچیییده ِترین ِو ِکییامل ِترین
یت ِقرار ِداده ِو ِآن ِها ِرا ِدوام ِمی ِبخشد،اواقعیت، ِبه ِنحو ِبسنده ِای ِتام ِعناص ِسازنده ِی ِخود ِرا ِمورد ِحم

یی ِمنطقی ِرا ِاز ِاین ِنقطه ِنظر ِتوجیه ِمی ِکند. ِ ِبا ِنظییر ِبییه ِاین ِکییه و ِبه ِاین ِترتیب ِبه ِنحوی ِعقب ِرونده ِ ِ ِتوال
یق ِآن ِبه ِطییور ِعقب ِنگییرانه ِای ِبییه ِهمه ِی دیالکتیک ِهگل ِبا ِچیزی ِ«مطلق» ِبه ِپایان ِمی ِرسد، ِسشت ِمطلیی
مراحییل ِعرضه ِداشییت ِخییود ِو ِروابییط ِدیالکتیکی ِشییان ِاز ِطریییق ِادغییام ِآن ِهییا ِدرون ِسییاختمن ِ ِاش ِاعتبییار
تل ِاعتبارشان ِرا ِدرون ِآن ِکسب ِمی ِکننیید. ِتییونی ِاسییمیت ِاییین تت ِکل ِاست، ِپاره ِهای ِک می ِبخشد. ِاگر ِحقیق

ح ِمی ِدهد: ِ”اگر ِنظریییه ِدر ِمییرحله ِای ِبه ِ ِاوج ِخییودرسشت ِعقب ِرونده ِی ِدیالکتیک ِنظام ِمند ِرا ِچنین ِش
می ِرسد ِکه ِ«برای ِخود»، ِیعنی ِبه ِطور ِانضممی ِو ِاکتوئل، ِحقیقی ِاسییت، ِآنگییاه ِاییین ِنشییان ِمی ِدهیید ِکییه
.1مرحله ِی ِقبل ِتری ِکه ِبه ِآن ِمی ِانجامد، ِ«در ِخود»، ِیعنی ِبه ِطور ِانتزاعی ِو ِبالقوه، ِحقیقییی ِبییوده ِاسییت“
بنابراین، ِبه ِروشی ِنیاز ِاست ِتا ِمقولتا ِبییر ِاسییاس ِآن ِدر ِتییوالی ِای ِتکییوین ِداده ِشییوند ِکییه ِدر ِعقب ِروی
یی ِمقییولتا ِدر ِنظییر ِگرفتییه به ِعنوان ِ«شالوده ِگذاری» ِمقولتا، ِو ِدر ِپیش ِروی ِبه ِعنوان ِفاش ِشییدن ِیییا ِتجلیی

می ِشود.

تی ِهم ِزمان ِ«عقب ِروی» ِاست، ِبه ِاین ِمعناست ِکه ِمی ِتوان ِنشییان ِداد ِکییه یی ِمنطق این ِواقعیت ِکه ِپیش ِرو
اا ِآغازگاه ِ تل ِشییالوده ِگذاری ِشییده“خودسانه ِفرض ِنشده ِاست”صف ، ِبلکه ِبه ِمثابه ِی ِپییاره ِای ِانییتزاعی ِاز ِکیی
. ِفراز ِکلیدی ِزیر ِبینش ِهگل ِدر ِاین ِباره ِرا ِجمع ِبندی ِمی ِکند:۲است

یز ِنامتعین ِدورتییرحرکتبهپیشهر ِگام ِدر ِ” یی ِبیش ِتر، ِدر ِحالی ِکه ِاز ِآغا  ِدر ِفرایند ِتعین ِیاب
... ِشییالوده ِگذاریحتترکتبهعقتتببتتهآننزدیکتتترمیشتتودمی ِشییود، ِدر ِعییین ِحییال ِدر ِ

یر ِپیش ِرونییده ِی ِآن، ِکییه ِدر ِنگییاه ِنخسییت ِدو ِچیییز یی ِبیش ِتیی عقب ِرونییده ِی ِآغییاز، ِو ِتعین ِیییاب
متفاوتا ِبه ِنظر ِمی ِرسند، ِبا ِهم ِتلقی ِمی ِکنند ِو ِدر ِواقع ِیکی ِهستند. ِدر ِنتیجه، ِروشی ِکه
خود ِرا ِبه ِشکل ِدایره ِدر ِمی ِآورد، ِنی ِتواند ِدر ِمسیر ِتکوین ِیابی ِاش ِدر ِزمییان ِپیش ِبینییی ِکنیید
که ِآغازگاه ِپیش ِتر ِاشتقاق ِیافته ِاست... ِو ِنیازی ِبه ِنارضایتی ِاز ِاین ِفاکت ِنیسییت ِکییه ِآن ِرا

.۴۹، ِص 1۹۹۰ِاسمیت، ِ 1ِ
.۷۰، ِعلم ِمنطق، ِص 1۹۶۹ِهگل، ِ ۲ِ
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.1“ ِپذیرفتفرضیهوار ِو ِموقتیفقط ِمی ِتوان ِبه ِگونه ِای ِ

از ِآن ِجا ِکه ِهر ِمقوله ِای ِبرای ِپاره ِهای ِتکوین ِبخش ِخود ِبه ِمقولتا ِپیش ِاز ِخود ِوابسته ِاست، ِاگر ِغنای
یض ِخود ِقرار ِدهد، یر ِپیشین ِرا ِبه ِنحو ِتحلیلی ِپیش ِفر ته ِمقولتا ِساده ِتر ِو ِانتزاعی ِت محتوای ِمعلوم ِفرض ِشد
آن ِگاه ِمسأله ِی ِآغازگاه ِحل ِشده ِاست. ِبه ِعنوان ِبیانی ِدوبییاره ِبییرای ِتأکییید ِبییر ِاییین ِنکته ِ ِباییید ِگفییت ِکییه
معرفی ِپیش ِرونده ِی ِمقولتا ِجدید ِنی ِتواند ِاستنتاج ِباشد ِ(زیرا ِآغازگاه ِرا ِنباید ِیییک ِاصییل ِبییدیهی ِفییرض

از ِواقعیتی ِباشد ِکه ِاین ِامر ِرا ِبدیهی ِمی ِداند ِکه ِنتیجه ِی ِاییین ِحرکییتبازسازیکرد)، ِبلکه ِتنها ِمی ِتواند ِ
به ِلحاظ ِمنطقی ِکامییل ِاسییت. ِبنییابراین، ِتییوالی ِمقییولتا ِباییید ِدر ِهییر ِدو ِجهییت ِخوانییده ِشییود: ِبه ِعنییوان

. ِآنچییه ِپیش ِروی۲آشکارشدن ِیا ِعرضه ِداشت ِدر ِپیش ِروی، ِو ِبه ِعنوان ِحرکت ِشییالوده ِگذار ِانه ِدر ِعقب ِروی
را ِاستقرار ِمی ِبخشد، ِترتیب ِمقولتا ِاز ِانییتزاعی ِبییه ِانضییممی ِاسییت؛ ِمقییولتا ِبعییدی ِهمیشییه ِغنی ِتییر ِو

. ِدر ِواقع، ِمبنییای ِحرکت ِبه ِپیییش ِبه ِطییور ِعییام ِچنییین ِاسییت ِکییه ِهییر ِمقییوله ِاز ِلحییاظ3انضممی ِتر ِهستند
اا ِدر ِهمین ِنیاز ِبییه ِغلبییه ِبییر ِاییین4ناقصتعین ِیافتگی ِنسبت ِبه ِمقوله ِی ِبعدی ِ  ِاست ِو ِمحرک ِگذار ِدقیق

یی ِبه ِلحاظ ِکیفی ِجدیییدی5نقصان ِاستوار ِاست تر ِیک ِ«جهش» ِبه ِلیه ِی ِمقولت . ِاین ِامر ِمهم ِاست ِکه ِگذا
 ِعامیانه ِای ِندارد ِکه ِبر ِاسییتنتاج ِاز۶را ِدربرداد. ِیک ِتکوین ِدیالکتیکی ِهیچ ِوجه ِمشتکی ِبا ِفرگشت ِگرایی

یک ِگرایش ِموجود ِمبتنی ِاست.

یی ِاین ِدیالکتیک ِدر ِتامیتی ِکه ِبه ِطییور ِنظام ِمنیید ِنظم ِیییافته ِاسییت، همه ِی ِمراحل ِبا ِتوجه ِبه ِتکمیل ِنهای
ناقص ِهستند. ِدر ِواقع، ِتوالی ِپیش ِرونده/عقب ِرونده ِبه ِاین ِپیش ِفرض ِوابسته ِاست ِکه ِکلی ِوجیییود ِدارد
یع ِتحریف ِگرانه ِای ِاز ِآن ِصورتا ِگرفته ِاست ِتا ِآغاز ِساده ِای ِاستقرار ِیابد، ِآغازی ِکه ِبه ِسییبب ِنفییی که ِانتزا

یی ِآن ِدر ِکل ِبه ِتعبیری ِ ، ِو ِدر ِنتیجه ِ ِبییین ِسشییت ِعنصیی“ ِاستزمین ِزیر ِپایش ِرا ِاز ِدست ِداده”جای ِگیر
ردر ِحالت ِجدا-افتاده ِو ِمعنای ِآن ِبه ِعنوان ِجزئی ِاز ِاین ِکل ِتناقضی ِبروز ِمی ِکنیید. ِ ِچنییان ِچه ِدر ِستاسیی

.۸۴1، ِعلم ِمنطق، ِص 1۹۶۹ِهگل، ِ 1ِ
.1۰۴-۸، ِصفحاتا 1۹۸5ِ؛ ِپینکارد، 1۰۴ِ-۷، ِصفحاتا 1۹۷۲ِهارتن، ِ ۲ِ
.1۰۰،گروندریسه، ِص 1۹۷3ِ؛ ِمارکس، ۸۴۰ِ، ِعلم ِمنطق، ِص 1۹۶۹ِهگل، ِ 3ِ

4ِ Deficientِ 
.۸۲۸-۹، ِعلم ِمنطق، ِصفحاتا 1۹۶۹ِهگل، ِ 5ِ
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اا ِدر ِآن تکوین ِدیالکتیکی ِچنین ِفرض ِشود ِکه ِکل ِدر ِاین ِپاره ِ[یعنی ِدر ِآغاز] ِدرون ِماننده ِاست ِیا ِتلویح
است، ِآن ِگاه ِاین ِپاره، ِطی ِبررسی ِاش، ِبه ِمثابه ِی ِپاره ِای ِدر ِتضاد ِدرونی ِبا ِخویش ِمعلوم ِگرفته ِمی ِشود.

تر ِمبنایی ِرا ِبرای ِگذارها ِدر ِتکوین ِنظم ِ ِیابی ِمقولتا ِفراهم ِمی ِکند. ِیک ِمحرک ِ  ِییییک—به ِبیانیهمین ِام
 ِیک ِ«کشییش—به ِبیانیبرای ِفراهم ِآوردن ِیک ِراه ِحل ِبرای ِتناقض ِوجود ِدارد، ِو ِنیازی ِ—«فشار ِبه ِجلو»

. ِاییین ِدر ِدسییت ِاسییتبرای ِغلبه ِبر ِنقصان ِمقوله ِبا ِتوجه ِبه ِپایان ِوضع ِشییده ِی ِاییین ِفراینیید— ِبه ِعقب»
یر ِ[این ِتکوین ِدیالکتیکی] ِدر ِترکیب ِبا ِهم ِوجود ِدارند. ِاز ِآن ِجا ِکه ِدیالکتیک ِدر ِمعنای عناص ِدر ِبیش ِت
اا ِبه ِمثابه ِی ِوضع ِکردن ِو ِحل ِنودن ِتضادها ِقلمداد ِمی ِشود، ِدر ِاین ِجا ِمی ِخواهم ِبر ِاهمیت نخست ِعموم
هدف ِنهایی ِتأکید ِکنم ِو ِبر ِاین ِانگاره ِکه ِهر ِمرحله ِی ِمعین ِهمواره ِدر ِمقایسه ِبا ِهییدف ِنهییایی ِنییاقص

.1است

تر ِ یک ِموجییود ِبییرای ِحرکییت ِاز ِمقییوله ِای ِبییه ِمقییوله ِی ِدیگیی  ِمییرحله ِی ِکنییونی ِبییرای ِدرک2نابستتندگیمحییر
یی ِمییرحله ِی ِپیشییین ِاسییت، ِبییهرپیش ِشط ِهای ِخویش ِاست؛ ِبا ِاین ِکه ِمرحله ِی ِمورد ِنظییر ِنییتیجه ِی ِضیی ور

یل ِعناصیی  ِتییازه ِی ِخییود،رشایط ِوجودی ِای ِوابسته ِاست ِکه ِهنوز ِباید ِتکوین ِیابند؛ ِهییر ِمرحلییه، ِبییا ِحییداق
 ِآن ِنیییزنابستتندگی ِولییی ِ“،رتییق ِو ِفتییق ِمی ِکنیید”مسییأله ِای ِکییه ِدر ِمییرحله ِی ِپیشییین ِدرک ِشییده ِاسییت ِرا ِ

به ِنوبه ِ ِ ِی ِخود ِآشکار ِمی ِشود. ِعرضه ِداشت ِهنگامی ِپایان ِمی ِیابیید ِکییه ِهمه ِی ِشایط ِوجییودی ِای ِکییه ِلزم
یی ِنظام ِمقولتا ِتکوین ِیافته ِدرک ِشوند. ِاگر ِچنین ِانگاشته ِشود است ِبه ِآن ِها ِاشاره ِشود، ِبه ِوسیله ِی ِتام
اا ِاز ِراه یی ِنظم ِآن ِدقیق تتا ِکامل ِو ِبه ِنحوی ِدرونی ِدوام ِپذیر ِاست، ِدر ِاین ِصورتا ِبازساز یم ِمقول که ِکل ِنظا
حرکت ِمتوالی ِاز ِمقولتا ِناقص ِبییا ِتییوجه ِبییه ِاییین ِجییوانب ِ(جییامعیت ِو ِدوام ِپییذیری) ِبه ِسییمت ِمقییولتا

تم ِنظام ِبه ِمثابه ِی ِیک ِتامیت ِفی ِنفسییه ِبییه ِنییایش ِدرآییید.رکم ِنقص ِتر ِممکن ِخواهد ِبود، ِتا ِاین ِکه ِس انجا
یت ِمقوله ِپردازی ِهایش ِرا ِبه ِشیوه ِای ِشامل ِمی ِشود ِکییه ِنشییان تت ِبه ِنایش ِ ِگذاش علوه ِبراین، ِروش ِعرضه ِداش

ین یق ِنظییام ِچگییونه ِبه ِطییور ِگرایش ِمنییدی ِاز ِراه ِ«وضییع ِکرد » ِتییام ِپیش ِفرض ِهییایش3دهیید ِکییه ِمنطیی
یی ِخود ِرا ِتضمین ِمی ِکند. ِبه ِعلوه، ِیک ِنظام ِتنها ِزمانی ِتکمیییل ِمی ِشییود ِکییه ِبییه تکمیل ِیافتگ

.1۹۹3برای ِمطالعه ِی ِتلشی ِبرای ِدرک ِدیالکتیک ِتاریخ ِاز ِمنظر ِپیامد ِآن، ِبنگرید ِبه ِاثر ِبرتل ِاولن، ِ 1ِ
2ِ Insufficiencyِ 
3ِ toِ posit
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آغازگاه ِاش ِبازگردد ِو ِآن ِرا ِتوضیح ِدهد؛ ِاز ِاین ِرو، ِاییین ِاقییدام ِمییارکس ِصییحیح ِبییود ِکییه ِدر ِنییونه ِی ِاول
]، ِکه ِبا ِ«کال» ِآغاز ِشده ِاسییت، ِیییک ِبخییش ِپایییانی ِرا ِبییه ِنییام ِ«کییال ِبه ِعنییوان ِمحصییولسمایه[یعنی ِدر ِ

. 1ِسمایه» ِبه ِنگارش ِدرآورد

» ِ(سپهر ِطبیعت، ِجییامعه، ِفرهنییگ،۲فلسفهیامرواقعی ِهگل ِو ِ«منطقهارتن ِبرداشتی ِاز ِرابطه ِی ِبین ِ
 ِازمنطییقو ِغیره) ِبه ِدست ِمی ِدهد، ِکه ِاسمیت ِنیز ِاز ِاو ِپیروی ِمی ِکند؛ ِاین ِبرداشت ِچنین ِاسییت ِکییه: ِ”

یی ِتییایزاتا طریییق ِنادیییده ِگرفت ِتفییاوتی ِکییه ِبیرونیت ِ ِیییابی ِممکیین ِاسییت ِدر ِمقییولتا ِایجییاد ِناییید، ِتییام
اا ِانییتزاعی ِرا ِدربرمی ِگیییرد“ . ِدر ِنییتیجه، ِتعین ِهییای3هستی ِشناسییانه ِ ِی ِقییابل ِتوجه ِدر ِیییک ِسییطح ِنسییبت

یر ِ تی ِقاعده ِمنیید ِمی ِشییوند؛ ِوفلستتفهیامتترواقعتتی«انضییممی ِ»تیی  ِبه ِوسیییله ِی ِپیکییر ِمقییولتا ِمنطقیی
یی ِفلسفه ِی ِامر ِواقعی ِبه ِطور ِغیر-مستقیم ِاثباتی ِبرای ِمنطق ِفراهم ِمی ِکند. ِ مجاب ِکننده ِگ

یی به ِباور ِمن ِبسیاری ِاز ِآثار ِهگل ِو ِمارکس ِرا ِمی ِتوان ِبه ِاین ِطریق، ِ ِطریقی ِکه ِتوسط ِمنطق ِدیییالکتیک
هگل ِشناخته ِمی ِشود، ِتفسیر ِکرد. ِاز ِاین ِرو، ِدر ِبقیه ِی ِاین ِمقاله ِبا ِبررسی ِبرخی ِمطالعاتا ِموردی، ِیک
مورد ِاز ِهگییل ِو ِدو ِمییورد ِاز ِمییارکس، ِنکییاتی ِمربییوط ِبییه ِدیییالکتیکی ِکییه ِدر ِنیمه ِی ِاول ِمقییاله ِی ِحاضیی

برشمردم ِرا ِتوضیح ِمی ِدهم. ِاین ِمطالعاتا ِموردی ِعبارتند ِاز: ِ

 ِهگلفلسفه ِی ِحق، ِدر ۴ِگذار ِاز ِحق ِبه ِاخلق.1
سمایهاشتقاق ِپول، ِدر ِ.۲
سمایهحل ِتضاد ِموجود ِدر ِفرمول ِعام ِسمایه، ِدر ِ.3

ین ِاین ِنکته ِخواهد ِبییود ِکییه ِ«تضییادها» ِدر ِمعنییای ِدقیییق یی ِتفسیرهایم ِاز ِاین ِنونه ِها ِنشان ِداد هدف ِکل
کلمه ِتنها ِزمانی ِمی ِتوانند ِبه ِیک ِمرحله ِی ِمعین ِاستناد ِداشته ِباشند، ِکه ِدر ِپرتو ِجای ِگیری ِنظام ِمنیید ِآن
یت ِحق ِ(در ِنخستین ِنونه ِای ِکه مرحله ِ ِدر ِچارچوب ِتامیت ِمورد ِبررسی ِدر ِنظر ِگرفته ِشوند، ِخواه ِتامی

یت ِارزش ِ(در ِنونه ِها ِاز ِسمایه). در ِزیر ِمی ِآید) ِباشد، ِخواه ِتامی

.۹۴۹، ِسمایه، ِجلد ِنخست، ِص 1۹۷۶ِمارکس، ِ 1ِ
2ِ Realphilosophie

.113، ِص 1۹۷۲ِهارتن، ِ 3ِ
4ِ Morality
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یم ِمتکییی ِبییر مقصود ِاصلی ِهگل ِدر ِفلسفه ِی ِسیاسی ِاش ِنشان ِدادن ِاین ِنکته ِاست ِکه ِآزادی ِدر ِیک ِنظییا
«حق» ِفعلیت ِمی ِیابد. ِاو ِاین ِنظام ِحق ِرا ِبه ِنحوی ِدر ِیک ِتکوین ِدیالکتیکی ِمقییوله ِپردازی ِ ِکییرده ِاسییت
که ِاز ِحق ِبه ِاصطلح ِاولیه ِ ِبه ِمالکیت ِو ِاز ِآن ِبه ِسمت ِحقوق ِشهروندی ِو ِسپس ِبییه ِدولییت ِسییامان ِیافته
ین ِبخش ِمربییوط یی ِقلمروهای ِگوناگون ِحق ِرا ِبه ِنحوی ِجامع ِپشتیبانی ِکند. ِاو ِدر ِپایا است، ِچنان ِکه ِتام
به ِ«حق ِمجرد» ِتوضیح ِمی ِدهد ِکه ِحق ِدر ِحالت ِمجرد ِقادر ِبه ِحفظ ِخییود ِنیسییت، ِزیییرا ِبییدون ِاخلق،

یی ِدیگییران ِدررسنت ِیا ِقانون، ِممکن ِاست ِهمگان ِدر ِدفاع ِاز ِمالکیت ِو ِشیی یت ِخییود ِعلیییه ِدسییت ِانداز اف
یی ِاییین ِافییراد ِاز ِنگییاه ِافییراد ِمقابییل ِهمچییون حال ِ«ادعای ِیک ِحییق» ِباشییند، ِامییا ِکنش ِهییای ِنییاب ِشخصیی

دست ِاندازی ِبه ِحقوق ِ ِخودشان ِدیده ِمی ِشود؛ ِدر ِنتیجه ِوضعیت ِانتقام ِجویانه ِای ِسبرمی ِآورد. ِ

اکنون ِبسیاری ِاز ِفیلسوفان ِدر ِپرداخت ِبه ِاین ِمسأله ِچنین ِاستدلل ِمی ِکنند ِکه ِبییرای ِحفییظ ِصییلح ِباییید
لمنیروی ِبرتری ِبه ِمیدان ِبیاید؛ ِاما ِهگل ِبه ِهیچ ِوجه ِاین ِمسیییر ِرا ِبرنی ِگزینیید. ِاو ِمی ِخواهیید ِ تقمفهتتو  ِحیی

یر ِحق ِدر ِلیه ِی ِبعییدی، ِنییه یل ِبالت خود ِتکوین ِبیش ِتری ِیابد، ِو ِدر ِگسته ِی ِخویش ِجامع ِتر ِشود. ِاین ِشک
به ِدغدغه ِبرای ِحقوق ِخاص ِیک ِفرد، ِبلکه ِبه ِدغدغه ِ ِبرای ِحق ِفی ِنفسه ِمی ِپردازد، ِبییه ِدغییدغه ِای ِبییرای
پرداخت ِبه ِحق ِحتی ِدر ِجایی ِکه ِاین ِحق ِبه ِطور ِبی ِواسطه ِمربوط ِبه ِمنافع ِیک ِفرد ِبییه ِنظییر ِنی ِرسیید.
یی ِاولیه ِهیچ ِتضییادی ِدر این ِایده ِچگونه ِباید ِبه ِ ِطور ِدیالکتیکی ِتکوین ِیافته ِشود؟ ِدر ِوضعیت ِانتقام ِجوی
کار ِنیست، ِتنها ِشاهد ِکشمکش ِهستیم، ِو ِهیچ ِچیز ِمتضادی ِدر ِفرض ِچنییین ِانتقام ِجویی ِهییای ِبی ِپایییانی

 ِبه ِمیان ِآید.فینفسه ِحقبه ِچشم ِنی ِخورد. ِتضاد ِتنها ِهنگامی ِایجاد ِسبرمی ِآورد ِکه ِدغدغه ِبرای ِ

روشن ِاست ِکه ِهمه ِی ِطرفین ِنی ِتوانند ِهمواره ِ«محق» ِباشییند، ِو ِدر ِنییتیجه ِوضییعیتی ِکییه ِدر ِآن ِافییراد
همه ِآزادند ِتا ِحقوق ِشان ِرا ِادعا ِکنند ِو ِاز ِآن ِدفاع ِنایند، ِدر ِتضاد ِاست ِبا ِتقاضای ِیییک ِنظییام ِحییق ِکییه
یت ِ[مبتنی ِبر ِاین ِنظام] ِبه ِفعلیت ِدرآید. ِدر ِواقع، ِدر ِاین ِجا ِشاهد ِیک ِ«کشش ِبه ِعقیییب» حق ِدر ِواقعی
یی ِحق ِهستیم، ِکه ِهگل ِآن ِرا ِ«اخلق» ِمی ِنامیید. ِامییا ِاییین ِهمه ِی ِآن ِ ِچیییزی یر ِبعد به ِسمت ِمقوله ِی ِبالت
یی ِدرگیییر ِدر ِیییک نیست ِکه ِرقم ِمی ِخورد؛ ِزیرا ِاگر ِاین ِدغدغه ِ[بییرای ِحییق ِفی ِ ِنفسییه] ِبییه ِعییاملن ِانسییان

یت ِانتقام ِجویی ِنسبت ِداده ِشود ِ(یعنی ِاگر ِکل ِرا ِدر ِپاره ِهای ِهر ِمرحله ِنه ِص اا ِمعیییاری ِبیرونیییروضعی ف
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یی ِخود ِآن ِها ِبه ِآگاهی ِای ِدارای ِتضاد ِبدلدرونمانندهبرای ِپیش ِروی، ِبلکه ِ  ِبدانیم)، ِدر ِاین ِصورتا ِآگاه
می ِشود. ِزیرا ِاگر ِهر ِیک ِاز ِآن ِها ِادعا ِکنیید ِکییه ِدر ِحییال ِانتقییام ِجویی ِبییرای ِیییک ِدسییت ِاندازی ِبییه ِحییق
یی ِخود ِرا ِعادلنه ِمی ِدانند؛ ِاما ِعییدالت ِامییری ِعییام ِاسییت ِو ِاز فی ِنفسه ِاست، ِآنگاه ِهر ِیک ِاز ِآن ِها ِدعو
منافع ِمعینی ِکه ِافرادی ِخاص ِدر ِتعقیب ِمدعاهای ِخودشان ِطرح ِمی ِکنند ِفراروی ِمی ِکند. ِحییال ِآن ِکییه،
هر ِیک ِاز ِآن ِها ِدر ِاین ِجا ِنقش ِقاضی ِو ِهیئت ِمنصفه ِرا ِبرای ِپرونده ِی ِخود ِایفییا ِمی ِکننیید، ِو ِدر ِنییتیجه
ین ِمجرم ِرا ِاز ِانگیزه ِی ِسوبژکتیو ِبرای ِانتقییام ِجویی ِتیییز ِداد. نی ِتوان ِتلش ِ ِآن ِها ِبرای ِتحت ِ ِپیگرد ِ ِقرارداد
شاید ِبتوان ِبه ِاین ِوضعیت ِهمچون ِیک ِاعمل ِ«فشار ِبه ِجلو» ِبرای ِحل ِاین ِتناقض ِنگریست، ِفشییار ِبییه

جلویی ِبرای ِرفع ِنودن ِتضاد ِاز ِطریق ِیافت ِیک ِراه ِحل ِبرای ِآن. ِهگل ِچنین ِنتیجه ِمی ِگیرد:

تقاضا ِبرای ِآن ِکه ِاین ِتضاد ِ… ِبه ِنحوی ِحل ِشود ِکه ِآنچه ِنادرسییت ِاسییت ِملغییی ِگییردد ِ...”
تقاضایی ِ ِاست ِبرای ِعدالتی ِعاری ِاز ِمنافع ِسوبژکتیو ِ… ِکه ِبر ِتقاضییا ِبییرای ِاراده ِای ِدللییت
دارد ِکه ِبا ِاین ِکه ِخاص ِو ِسوبژکیتو ِاسییت، ِامییا ِامییر ِکلییی ِفی ِنفسییه ِرا ِمی ِطلبیید. ِامییا ِچنییین

ید ِاییین ِحرکییتاخلقامفهومی ِاز ِ اا ِتقاضاشده ِباشد، ِبلکه ِدر ِمسیر ِخییو چیزی ِنیست ِکه ِصف
“.1پدید ِآمده ِاست

موضوع ِمهمی ِکه ِباید ِدر ِاینجا ِدرک ِشود، ِاین ِاست ِکه ِبا ِتوجه ِبه ِاین ِکه ِتکوین ِدیالکتیکی ِدر ِمحتوای
ین ِآن ِروبه ِجلییو ِدرک ِشییود ِیییا مورد ِبررسی ِدرون ِماننده ِاست، ِفارغ ِاز ِاین ِکه ِساختار ِمقولتی ِدر ِسییاختم

یممفهومیروبه ِعقب، ِگذارها ِهمواره ِضورتا ِهای ِ  ِهستند. ِبر ِاساس ِچنین ِدرکی ِاست ِکه ِدر ِاین ِجا ِمفهو
. ِهمن ِطور ِکه ِدر ِبال ِاشاره ِکردیم، ِچنین ِحرکتی ِیک ِجهش ِکیفی ِرا ِبازنایی ِمی ِکند. ِبییالزماستاخلق ِ

تی ِگرایشی ِساختاری ِوجود ِدارد ِتییا ِامییر ِنادرسییت ِرا ِدر ِوضییعیت ِانتقییام ِجویی این ِکه ِدر ِاین ِلیه ِی ِمقولت
به ِنحوی ِانتزاعی ِتصحیح ِناید، ِامییا ِاییین ِگرایییش ِبه ِخودی ِخییود ِاز ِاییین ِسنوشییت ِ[انتقییام ِجویی] ِفییراروی
نی ِکند. ِخطاست ِکه ِگذار ِهگل ِرا ِدر ِاین ِجا ِهمچون ِروایتی ِشبه-علیتی ِتفسیر ِکنیم ِکه ِچنین ِمی ِانگییارد
ورتا ِهای که ِعاملن ِدرگیر ِدر ِوضعیت ِانتقام ِجویی ِناگهییان ِاز ِخییواب ِبیییدار ِشییده ِو ِچشییم ِبییه ِروی ِض
اخلق ِبه ِعنوان ِنتیجه ِی ِخصوصیت ِهای ِساختاریی ِ ِاین ِوضعیت ِمی ِگشایند. ِشاید ِآن ِها ِچنین ِکننیید، ِشییاید
هم ِنکنند؛ ِاین ِامر ِموضوعیتی ِندارد. ِآنچه ِموضوعیت ِدارد ِاین ِاست ِکه ِیک ِالزام ِاز ِجییانب ِخییرد ِاسییت

.1۰3، ِفلسفه ِی ِحق، ِص. 1۹۶۷ِهگل، ِ 1ِ
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که ِپیدایش ِیک ِمقوله ِی ِجدید ِرا ِرقم ِمی ِزند.

این ِنیز ِپیامد ِرویکرد ِنظام ِمند ِهگل ِاست ِکه ِهم ِمدعاهای ِافراد ِبییرای ِحقوق ِشییان ِو ِهییم ِدغییدغه ِبییرای
یم ِیییک یی ِمنسییج تی ِپیش ِفرض ِهایی ِبرای ِهر ِاقدامی ِبرای ِمقوله ِپرداز یی ِمعطوف ِبه ِدرست ِکار یی ِاخلق آگاه
نظام ِحقوقی ِتوسط ِدولت ِاست. ِاین ِموضوع ِهمچنین ِنکته ِای ِعام ِرا ِدرباره ِی ِدیالکتیک ِنظام ِمند ِنشان

یقازدستتتنیرودمی ِدهد: ِچیزی ِ ، ِهییر ِموضییع ِ«ابطال ِشییده ِ»ای ِدر ِچییارچوب ِشییکل ِجییامع ِتری ِاز ِتحقیی
مفهوم ِمورد ِنظر، ِکه ِدر ِاینجا ِ«حق» ِباشد، ِحفظ ِمی ِشود.

2

ینر، ِخواهیم ِ ِدید ِکه ِچگونه ِتضاد ِبین ِارزش ِمصمایهرسدر ِنخستین ِمورد ِاز ِ فی ِو ِارزش ِموجب ِپدیدآمد
پول ِمی ِشود. ِبه ِنظر ِمارکس، ِاین ِتضاد ِدر ِکال ِفی ِنفسه ِوجود ِدارد ِو ِپیشییاپیش ِدر ِشییکل ِسییاده ِی ِارزش
بیان ِمی ِشود. ِاما ِچنان ِچه ِاین ِرابطه ِی ِکالها ِبه ِمثابه ِی ِتشکیل ِدهنده ِی ِمبادله ِی ِپایاپییای ِپنداشییته ِشییود،

تنهتتاآنگاه ِبه ِمعضلی ِبرمی ِخوریم؛ ِزیرا ِبه ِدشواری ِبتوان ِدر ِتداوم ِروابط ِمبادله ِی ِپایاپییای ِتضییادی ِدییید. ِ
هنگامی ِدر ِکال ِتناقضی ِوجود ِدارد ِکه ِادعا ِمی ِشود ِکال ِآکنده ِاست ِاز ِامری ِکلی، ِیعنی ِارزش، ِبه ِعنوان
یی ِسمایه ِداری. ِاسییتدلل ِمییارکس ِدر ِفصییل ِنخسییت ِاییین یل ِشبکه ِی ِتولید ِکالی نتیجه ِی ِمشارکت ِاش ِدر ِک

یی ِپول ِاست. است ِکه ِارزش ِبرای ِغلبه ِبر ِتضاد ِخود ِبا ِ ِارزش ِمصفی ِنیازمند ِتکوین ِیاب

اما ِدوباره ِتأکید ِمی ِکنم ِکه ِهیچ ِگونه ِتضادی ِدر ِاین ِفرض ِوجود ِنییدارد ِکییه ِمبییادله ِمی ِتوانیید ِبییدون ِپییول
ضتتورتیانجام ِشود: ِمبادله ِی ِپایاپای ِبه ِلحاظ ِتاریخی ِو ِانسان ِشناسانه ِپدیده ِای ِتصدیق ِیافته ِاست. ِهیچ ِ

 ِمی ِکوشد ِضورتا ِپییولمایهرسندارد ِکه ِمبادله ِی ِپایاپای ِبه ِنظام ِپولی ِتکوین ِیابد. ِحال ِآن ِ ِکه ِمارکس ِدر ِ
ایطی ِدللت ِدارنیید ِکییه ِمتضییادرمبادله ِی ِکالها ِبر ِش”را ِنشان ِدهد. ِاو ِآن ِرا ِبر ِاین ِفاکت ِبنا ِمی ِکند ِکه ِ

ال ِیکدیگر ِرا ِطرد ِمی ِکنند . ِاین ِتضادها ِتنها ِاز ِآن ِرو ِایجاد ِمی ِشوند ِکه ِدر ِبحث ِمارکس1“هستند ِو ِمتقاب
 ِاست ِکه ِکال ِبناست ِحامل ِارزش ِباشد. ِتنهییا ِبییر ِاییین ِمبنییا ِاسییت ِکییه ِگفتییه ِمی ِشییودفرضشدهاین ِنکته ِ

یی ِمارکس ِدر ِفصل ِنخست ِ«ناکارآمد» ِیا ِ«ناقص» ِهستند. ِآن ِها ِبییه ِاییین ِمعنییا شکل ِهای ِارزش ِمورد ِبررس

.1۹۸، ِسمایه، ِجلد ِنخست، ِص 1۹۷۶ِمارکس، ِ 1ِ
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ناقص ِهستند ِکه ِحضور ِارزش ِدر ِسه ِشکل ِنخستی ِکه ِدر ِنظر ِگرفته ِمی ِشوند ِبه ِنحو ِمناسبی ِبیان ِنشده
است، ِتنها ِدر ِشکل ِپول ِحضور ِارزش ِبه ِنحو ِمناسبی ِبیان ِمی ِشود. ِپس ِاشییتقاق ِپییول ِدر ِوهله ِی ِنخسییت
یق ِآن ِفییرض مبتنی ِبر ِاستدللی ِ«به ِجلو» ِنیست، ِبلکه ِمبتنی ِبر ِیک ِدیالکتیک ِ«به ِعقب» ِاست ِکییه ِمطییاب
می ِشییود ِارزش ِبناسییت ِچیییزی ِبه ِلحییاظ ِاجتمییعی ِاعتباریییافته ِباشیید، ِو ِسییپس ِاز ِطریییق ِاسییتدللی ِکییه
یتا ِکمت-تکوین ِیافته ِی ِروابط ِکالیی ِرا ِثییابت ِمی ِکنیید، ِنشییان ِداده ِمی ِشییود ِکییه ِپییول بی ِکفایتی ِهای ِتجلیا

یی ِارزش ِ(در ِاین ِمرحله) ِاست. به ِمنزله ِی ِباکفایت ِترین ِفعلیت ِیاب

اگر ِدر ِآغاز ِارزش ِبه ِکالیی ِمنفرد ِ(از ِطریق ِتجرید ِتحلیلی ِاز ِجهان ِروابط ِمبادله ِای) ِنسبت ِداده ِشییود،
عی ِنییابابی ِدرنگ ِتضادی ِبییین ِارزش ِمصفی ِو ِارزش ِایجییاد ِمی ِگییردد؛ ِزیییرا ِارزش ِدارای ِواقعیییت ِاجتمیی

 ِشکل ِارزشی ِمتمیز”یک. ِاز ِآن ِجا ِکه ِکالها ِدر ِحالت ِجدا-افتاده ِ[از ِجهان ِروابط ِمبادله ِای] ِفاقد 1ِاست
یی ِخود یی ِخییاص ِظییاهر۲ ِهستند“از ِاشکال ِطبیع ، ِچنین ِکالیی ِفقط ِمی ِتوانیید ِبه ِعنییوان ِیییک ِارزش ِمصف

عام ِارزش ِمصفی ِرا ِتحقق ِبخشد، ِزیرا ِارزش ِبه ِاییین ِنحییو ِبه ِلحییاظنفیشود، ِاما ِهم ِزمان ِلزم ِاست ِکه ِ
پدیدار ِشود، ِدر ِنتیجه، ِبا ِتوجه ِبییهنتواند. ِاگر ِارزش ِدر ِیک ِکالی ِجدا-افتاده 3ِاجتمعی ِتشکیل ِمی ِشود

، ِپس ِارزش ِدر ِحقیقت ِدر ِچنین ِموردی ِوجود ِندارد. ِپس ِمی ِتوان ِگفییت۴“ذاتا ِباید ِپدیدار ِشود”این ِکه ِ
که ِ«تقاضایی» ِبرای ِحل ِاین ِتضاد ِبه ِوجود ِآمده ِاست ِتا ِکییالی ِیادشییده ِراهییی ِبییرای ِمتمیییزکردن ِخییود

تش ِاز ِخویش ِبه ِمثابه ِی ِارزش ِمصفی ِبیابد، ِو ِبه ِاین ِترتیب ِبتواند ِاین ِارزش ِرا ِهمچون ِ لربه ِعنوان ِارز دگتت
تش ین ِکییالیی ِدیگییر ِبییرای ِاین ِکییه ِبه ِعنییوان ِارز خود ِبیان ِکند. ِکالی ِیادشده ِاین ِکار ِرا ِاز ِطریق ِفراخوانیید
یی ِپییول ِرا ِتشییخیص ِداد، ته ِنطفه ِ هم ِارز ِآن ِباشد، ِانجام ِمی ِدهد. ِمییارکس ِبه ِدرسییتی ِدر ِاییین ِرابطه ِی ِسییاد
چیزی ِکه ِبه ِمنزله ِی ِکالیی ِخاص ِدر ِقالب ِ«ارزش ِبرای ِخود» ِاز ِسوی ِتام ِکالهای ِدیگر ِطرد ِمی ِشییود، ِو

یی ِمناسب ِرا ِدر ِقالب ِقیمت ِشان ِبه ِآن ِها ِبازمی ِتاباند. یک ِشکل ِارزش

 ِاشییتقاق ِداده ِشییده ِاسییت: ِبییرای ِاین ِکییهمفهتتومیمهم ِاست ِکه ِتوجه ِداشته ِباشیم ِکه ِکل ِبحث ِبه ِطور ِ

.13۸-۹، ِسمایه، ِجلد ِنخست، ِصفحاتا 1۹۷۶ِمارکس، ِ 1ِ
.1۴1همن، ِص ِ ۲ِ
. 1۲۸ِهمن، ِص ِ 3ِ
.131، ِدانشنامه: ِپاره ِی ِمنطق، ِص 1۹۹۰ِهگل، ِ ۴ِ

1۲



ح ِمییارکس ِهیییچ ِردپییایی ِاز ِروایییتی ِنیمییه-علیییتیرمفهوم ِارزش ِمعنادار ِباشد، ِپول ِبایسییته ِاسییت. ِدر ِشیی
ین ِکال ِوجود ِندارد ِکه ِدر ِنتیجه ِی ِساختار ِوضعیت ِشان ِگرایشی ِبه ِابداع ِپول ِداشته درباره ِی ِمبادله ِکنندگا

باشند.

یی ِکالها ِتنها ِدر ِحرکتی ِدیالکتیکی ِبه ِمقوله ِای ِبالتر ِیعنی ِپول ِبه ِدست یش ِدرون اگر ِاعتباربخشیدن ِبه ِارز
می ِآید، ِاین ِنیز ِدرست ِاست ِکه ِکالی ِفی ِنفسه ِسشت ِمتضاد ِخود ِرا ِحفییظ ِمی ِکنیید. ِحل ِشییدن ِتضییادها

 ِمی ِکنیید، ِهمیین ِگونه۱شالودهگذاریآن ِها ِرا ِملغی ِنی ِکند، ِهمچنین ِآن ِها ِرا ِکنار ِنی ِگذارد، ِبلکه ِآن ِها ِرا ِ
تل ِخییود۲ ِمی ِدهیید“فضا ِبرای ِحرکت”که ِمارکس ِمی ِگوید، ِبه ِآن ِها ِ . ِعلوه ِبراییین، ِمعلییوم ِمی ِشییود ِکییه ِپییو

یی ِیک ِوحدتا ِمتضاد ِارزش ِمص فی ِو ِارزش ِمبادله ِای ِدر ِلیه ِای ِبالتر ِاست. ِو ِاین ِامییر ِبییرایرپیکریافته ِگ
ین ِبیش ِتر ِنیز ِمصداق ِدارد. ِپرسش ِاصلی ِاین ِاست: ِآیا ِسمایه ِداری ِ انجامهر ِ[مرحله ِاز] ِانضممی ِشد س

قادر ِبه ِحل ِاین ِتضاد ِمی ِشود؟ ِیا ِاین ِکه ِفارغ ِاز ِتغییراتی ِکه ِمی ِکند، ِهمچنان ِاسیر ِاین ِتضییاد ِمی ِمانیید؟
یت» ِآن ِبه ِاتام ِمی ِرسد؟ آیا ِ«فضا ِبرای ِحرک

۳

تم ِآن ِراسمایهروشن ِترین ِنونه ِی ِخوانش ِ یل ِیک ِکییل ِمعلییو  ِبه ِعنوان ِامری ِدیالکتیکی ِکه ِنیاز ِبه ِباز-تشکی
هدایت ِمی ِکند، ِگذار ِبه ِتولید ِاست، ِکه ِمارکس ِآن ِرا ِدر ِفصییل ِ«تضییادهای ِفرمییول ِعییام ِسمایه» ِانجییام

می ِدهد.

او ِدر ِفصل ِهای ِپیش ِاز ِآن، ِبه ِگردش ِساده ِی ِکالها ِو ِوساطت ِآن ِدر ِپول ِمی ِپردازد. ِحییال ِروشیین ِاسییت
که ِدر ِایده ِی ِارزش ِدر ِ[سپهر] ِگردش ِساده ِهیچ ِتضادی ِوجود ِندارد. ِدر ِواقع، ِهیچ ِتضادی ِدر ِاین ِایییده
ین ِاجناس ِموفق ِهستند ِ(امییا ِتییوجه ِکنییید ال ِدر ِخرید ِارزان ِو ِفروش ِگرا نیست ِکه ِبازرگانان ِباهوش ِمعمو
یی ِارزش ِدر ِیک ِسییو ِبییه ِزیییان ِکسییی ِدیگییر ِدر ِآن ِسییو، ِاز ِطریییق که ِاین ِیک ِامر ِتصادفی ِاسییت ِکییه ِفزونیی
خوش ِاقبالی، ِقضاوتا ِیا ِکله ِبرداری، ِکسب ِمی ِشود). ِپییس ِچییرا ِمییارکس ِبازگشییت ِبییه ِتولییید ِرا ِبییرای ِحییل

1ِ toِ ground
.1۹۸، ِسمایه، ِجلد ِنخست، ِص 1۹۷۶ِمارکس، ِ ۲ِ
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یی ِمفهییوم ِسییر ِتشییخیص ِمی ِدهیید؟ ِاییین ِضییتضادهایضوری مایهرورتا ِتنهییا ِاز ِتقاضییا ِبییرای ِفعلیت ِیییاب
یت ِاسییت ِکییه ِموضییوع ِتحقیییق ِبه ِمثییابه ِیاسبرمی ِآورد. ِاین ِتقاضا ِتنها ِبییر ِاسییاس ِاییین ِفرضیییه ِقابل ِحمیی

مایه ِداری، ِو ِردیابی ِبالقوه ِگی ِآن ِبرای ِبازتولید ِخود ِو ِتامی ِشایطردغدغه ِ ِی ِجاری ِباید ِهمنا ِتوضیح ِس
ین ِهرگونه ِتضاد ِحل ِناشدنی ِآن ِباشد. ِدر ِاین ِنقطه ِاز ِبحث ِچنییین ِفییرض ِشییده وجودی ِاش، ِو ِتشخیص ِداد
است ِکه ِسمایه ِبه ِمثابه ِی ِارزش ِخود-ارزش ِافزا ِتعریف ِشده ِاست، ِدر ِنقطه ِای ِکه ِارزش ِاضییافی ِبه ِدلیییل
ضورتی ِدر ِپرتو ِشکل ِسمایه ِبه ِسمایه ِتعلق ِمی ِگیرد. ِتنها ِبر ِاساس ِاین ِپیش ِفرض ِاست ِکه ِمارکس ِحق

مایه ِنی ِتواند ِاز ِگردش ِایجاد ِشود ِو ِبه ِهمن ِاندازه ِنیزرس”دارد ِتضاد ِاصلی ِرا ِچنین ِعبارتا ِپردازی ِکند: ِ
یل ِ[اییین1“برای ِآن ِناممکن ِاست ِکه ِجدا ِاز ِقلمرو ِگردش ِایجاد ِشییود . ِآن ِچنییان ِکییه ِگفتییه ِمی ِشییود، ِراه ِحیی

ید ِعامل ِمولد ِارزش، ِیعنی ِکار، ِنهفته ِاست. ِاما ِپیش ِش طی ِبررسی ِنشییده ِدر ِاین ِجییا ِوجییودرتضاد] ِدر ِخری
یر ِکار ِوجود ِداشته ِباشد. ِهنوز ِمارکس ِبرای ِتوضیح ِبازار ِکار ِدر ِنقطه ِای ِکه ِآن دارد، ِیعنی ِاین ِکه ِباید ِبازا
را ِوارد ِنظریه ِمی ِکند، ِهیچ ِگونه ِاقدامی ِنکرده ِاست؛ ِنه ِبه ِاین ِدلیل ِکه ِاو ِنا-آگاه ِاز ِپرداختیی ِبییه ِچنییین
یه ِکییار ِآزاد ۲فرضی ِاست، ِبلکه ِاز ِآن ِرو ِکییه ِاو ِبه ِسییادگی ِاعلم ِمی ِکنیید ِکییه ِتایییل ِتئییوریکی ِبییرای ِخاسییتگا

 ِهیچ ِچیز ِدیگری ِبهت ِاز ِاین ِنی ِتواند ِماهیت ِدیالکتیک ِمییارکس ِرا ِنشییان ِدهیید. ِاو ِکییار ِآزاد ِرا ِاز3ندارد!
دیالکتیک ِگردش ِبه ِمثابه ِی ِنتیجه ِی ِآن ِاشتقاق ِنی ِدهد. ِبرعکس، ِاو ِمی ِگوید ِبرای ِاین ِکییه ِدیالکتیییک ِبییه

مایه ِهستی ِپیشینی ِ ِخییود ِرا ِمی ِطلبیید. ِو ِاو ِادامییه ِمی ِدهیید! ِامییا ِاییینرحرکت ِخود ِادامه ِدهد، ِمفهوم ِس
موضوع ِتا ِابد ِبه ِ ِحال ِخود ِرها ِنی ِشود. ِاین ِشط ِحیاتا ِسمایه ِکه ِدر ِابتدا ِهمچون ِیک ِفییرض ِدر ِنظییر
یی ِتحولتی ِاست ِکه ِدر ِواپسییین گرفته ِمی ِشود ِ(و ِنشان ِداده ِمی ِشود ِکه ِبه ِلحاظ ِتاریخی ِنتیجه ِی ِتصادف

.۴ ِبررسی ِمی ِشوند)، ِبعدها ِبه ِعنوان ِنتیجه ِی ِخییود ِرابطه ِی ِسمایه ِشییالوده ِگذاری ِمی ِشییودمایهرسپاره ِی ِ

.۲۶۸، ِسمایه، ِجلد ِنخست، ِص 1۹۷۶ِمارکس، ِ 1ِ
از ِنقطه ِنظر ِدیالکتیک ِنظام ِمند ِکه ِدرگیر ِعناصی ِاست ِکه ِهم ِزمان ِوجود ِدارند، ِخاستگاه ِتاریخی ِکار ِآزاد ِفاقد ۲ِ

اهمیت ِاست، ِاما ِاین ِموضوع ِبه ِلحاظ ِتاریخی ِاهمیییت ِدارد، ِزیییرا ِمییارکس ِهرگییز ِاییین ِنظییر ِرا ِپیییش ِنی ِکشیید ِکییه
یط ِطییبیعی ِاش ِتوضیییح ِداده ِشییود. ِچه ِبسییا ِاییینرخاستگاه ِسمایه ِداری ِنی ِتواند ِبر ِاساس ِکار ِآزاد ِبه ِمثابه ِی ِپیش ِش

غیر-طبیعی ِاست ِکه ِکارگر ِاز ِابییزار ِتولییید ِجیدا ِشییود، ِو ِاییین ِمسیأله ِنیازمنیید ِتوضییحی ِوییژه ِدر ِچیارچوب ِتاریییخ
پیشینیان ِاست. ِبا ِاین ِهمه، ِاین ِفرایند ِدر ِنتیجه ِی ِخود ِناپدید ِمی ِشود ِو ِبه ِلحاظ ِنظام ِمندی ِفاقد ِاهمیییت ِاسییت،

زیرا ِاین ِنظام ِخودش ِاین ِشایط ِهستی ِاش ِرا ِبازتولید ِمی ِکند.
.۲۷3همن، ِص ِ 3ِ
.۷۲۴همن، ِص ِ ۴ِ
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 ِرابطه ِی ِسمایه ِنییدارد، ِبییازار ِکییارمقدمبتترحال ِدرمی ِیابیم ِکه ِچرا ِمارکس ِتایلی ِبرای ِاشتقاق ِبازار ِکار ِ
 ِرابطه ِی ِسمایه ِاشتقاق ِمی ِیابد، ِسمایه ِخود ِپیش ِشط ِهایش ِرا ِ«وضییع ِمی ِکنیید». ِمثییالیپیامدبه ِعنوان ِ

یی ِیییک ِکییل ِاسییت، ِنییهسمایه ِروشن ِتر ِاز ِاین ِنی ِتواند ِنشان ِدهد ِکه ِ عرضه ِداشت ِشایط ِمتقابل ِو ِدرون
ایط ِبدوی ِتا ِشایط ِپیش ِرفته.رتکوینی ِشبه ِتاریخی ِاز ِش

تکوین ِرابطه ِی ِسمایه ِبه ِدست ِمارکس ِشامل ِهیچ ِگونه ِبحثی ِبا ِسشت ِشبه ِ-علیتی ِنیست ِکه ِهیییدف ِاش
یش ِپییولی بررسی ِچگونگی ِپیدایش ِسمایه ِداری ِباشیید، ِنظیییر ِبحییثی ِکییه ِمی ِگوییید ِدر ِصییورتا ِوجییود ِگییرد
گرایشی ِساختاری ِشکل ِمی ِگیرد ِتا ِدر ِاثر ِآن ِبرخی ِافراد ِشوع ِمی ِکنند ِبه ِ ِپییول ِدرآوردن ِاز ِپییول، ِو ِسییپس
یک ِمییارکس ین ِبی ِواسطه ِرا ِبرای ِچنین ِاهییدافی ِتحییت ِسییلطه ِدرمی ِآورنیید. ِدر ِعییوض، ِدیالکتییی تولیدکنندگا

یر ِکار ِبا ِهدف ِتضمین ِارزش ِافزایی ِاست. ِآنچه ِایجاد ِمی ِشود، ِیک ِپیوند ِ مفهومیدرباره ِی ِضورتا ِاستثم
است.

برای ِجمع ِبندی ِمی ِتوان ِگفت ِکه ِآن ِچییه ِهمه ِی ِاییین ِمییوارد ِنشییان ِمی ِدهنیید، ِاییین ِاسییت ِکییه ِدیالکتیییک
نظام ِمند، ِآن ِچنان ِکه ِهگل ِو ِمارکس ِآن ِرا ِبه ِکار ِمی ِبندند، ِپیوندهای ِمفهومی ِمیان ِاشکال ِدرونییی ِیییک
کل ِمعلوم ِرا ِمورد ِبررسی ِقییرار ِمی ِدهیید؛ ِدر ِاییین ِدیالکتیییک، ِیییک ِتییوالی ِاز ِلیه ِهییای ِمقییولتی ِاسییتقرار
می ِیابد ِکه ِدر ِآن ِاشکال ِبیش ِتر ِتکوین ِیافته ِ ِشالوده ِی ِاشییکال ِکم ِتییر ِتکوین ِیییافته ِمی ِشییوند. ِاییین ِمنطییق
به ِهیچ ِوجه ِبه ِتحولتی ِتاریخی ِکه ِنخست ِشایط ِاولیه ِی ِاین ِنظام ِرا ِبه ِدست ِدهد ِوابسته ِنیست، ِزیییرا

تی ِشالوده ِگذاری ِ ِشده ِو ِمقوله ِپردازی ِمی ِشوند ید ِنظم ِیابی ِمنطق . 1ِاین ِشایط ِاولیه ِدرون ِخو

 ِمبتکییر ِآن ِبییود ِرا ِبییه۲برای ِآن ِکه ِبرنامه ِی ِپژوهشی ِای ِکه ِمارکس ِاز ِقییرار ِمعلییوم ِتحت ِتییأثیر ِروش ِهگییل
شیوه ِای ِپایدارتر ِبه ِانجام ِبرسانیم، ِتحقیق ِبیش ِتر ِدر ِاشییکال ِسمایه ِداری ِضورتا ِدارد. ِهمچنییین ِبییرای
اا ِچه ِتفاوتی ِبا ِهگل ِداشییت. ِبییر این ِمنظور ِضورتا ِدارد ِکه ِاین ِنکته ِرا ِدر ِنظر ِبگیریم ِکه ِمارکس ِدقیق

ل ِبه ِخییدمت ِبگیییرد ِوااساس ِبینش ِ«غیر-متافیزیکی» ِاز ِهگل، ِمارکس ِقادر ِبود ِتا ِروش ِهگل ِرا ِتام ِوکم
اا ِدر ِشیوه ِای ِموشکافانه ِتر ِو ِرادیکال ِتر ِاز ِهگل ِبه ِکار ِبندد. ِبه ِباور ِمیین، ِمشییکل ِبییا ِهگییل ِدر آن ِرا ِصف

.۴5۹-۶1، 1۹۷3ِمارکس، ِ 1ِ
.۲۰۰۲آرتور، ِ ۲ِ
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 ِفلسفه ِی ِوی ِجنبه ِای ِاسییت ِکییه ِنی ِتییوان ِآن ِرا3جایی ِعمیق ِتر ِاز ِاین ِنهفته ِاست، ِزیرا ِکلن-منطق ِگرایی
نادیده ِگرفت؛ ِاز ِدید ِمن، ِاین ِهمن ِجنبه ِای ِاست ِکه ِبه ِهگل ِاجییازه ِمی ِدهیید ِتییا ِبه ِجییای ِآن ِکییه ِمنتقیید
رادیکال ِسمایه ِشود، ِایدئولوگ ِآن ِمی ِشود. ِاما ِاین ِمدعا ِمی ِبایست ِدر ِفرصت ِدیگری ِنشان ِداده ِشود.
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