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توضیح متجرم
خیرت رویتن اقتصاددان هلندی ،عضو حزب سوسیالیست هلند در مقام مشححاور اقتصححادی ،پژوهشگححر مارکسححی در حححوزهی
نقد اقتصاد سیاسی و یکی از نظریهپردازانی است که آثار علمی متعددی را در تفسیر و بازسازی و بسط مباحث سرمایه بححر
اساس روش دیالکتیک نظاممند و نظریهی شکل ارزش نوشته و منتش کرده اسححت .اخیححرا ا تححرجمهی دو متححن کوتححاه از او ،بححا
عناوین »روش مارکس« 1و »روش دیالکتیکی« ،2در وبسایت پراکسیس منتشر شد ،این دو متن در کنار یکدیگر یک معححرفی
ابتدایی از درک رویتن از روش دیالکتیکیی مارکس در سرمایه به دست میدهنححد .ترجمححه و انتشححار مقححالهی حاضححر 3نیححز در
راستای همین هدف ،و بهطور کلی در راستای معرفی خوانشها و تفاسیر مباحث سرمایه بر اسححاس دیالکتیححک نظاممنححد 4و
شکل ارزش ،انجام شده است .این مقاله برای انتشار در کتابی حاوی مجموعهمقالتی دربارهی تاریخ اندیشهی اقتصححادی در
سال  ۲۰۰۳نوشته شده است .رویتن در این مقاله ،ابتححدا معرفححی کوتححاهی از زنححدگیی مبححارزاتی و علمححیی کححارل مححارکس ارائححه
میدهد ،سححپس توضححیحاتی دربححارهی آثححار او بیححان میکنححد کححه حححاوی فش دهای از نتایححج پژوهححش رویتححن دربححارهی تاریححخ
نوشتهشدن و انتشار متون مارکس ،و ترجمهشان به انگلیسی ،و اهمیت ایححن نظححم و ترتیححب تححاریخی در شححکلگیری تفاسححیر
مختلف از آرای مارکس است .سپس ،رویتن به بحثهای مربوط به تفسیرهای مختلف از آرای مححارکس ،بهویححژه از سححرمایه،
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میپردازد؛ او توضیحاش را با این جملححه آغححاز میکنححد کححه ”تفسححیرهای متفححاوت از سححرمایهی مححارکس ارتبححاطی تنگاتنححگ بححا
تفسیرهای متفاوت از روش وی دارند“  .بر مبنای این درک ،او پنج جنبهی عمده از روش مارکس را ،در یک توالی از ساده به
پیچیده ،برمیشمرد که بنا به نظر رویت مارکس همهی این جنبهها را در سرمایه به کار بسته است .در بخش بعدیی مقححاله،
رویت طرحوارهی فشدهای از ساختار سرمایه ،در سه جلد آن ،را که بر اساس تفسیر دیالکتیک نظاممند تححبیین شححده اسححت،
ارائه میکند .در آخر ،وی با تأکید بر ضورت تایزگذاری بین نظریهی مارکس و نظریهی مارکسی بهمثابهی یک جریان ،یححک
دستهبندی از پروژههای مختلف نظریهپردازا ین مارکسی به دست داده و به معرفی برخی از این نوع پروژهها میپردازد .یک
جنبهی مهم دیگر از این متن معرفی منابع مختلف در ارتباط با هر یک از حوزهها و مبححاحثی اسححت کححه در ایححن مقححاله بححه
آنها اشاره شده است ،این فهرست منابع میتواند برای علقهمندان به آشححنایی بیشتححر بححا ایححن مبححاحث سححودمند باشححد .در
پایان ،از رفیق عزیز فروغ اسدپور برای زحمت بازبینی متن ترجمه و راهنمییهایش برای بهبود آن سپاسگزارم.

* * *

مقدمه
مارکس بهدلیل نوشت مانیفست کمونیست و نیز سرمایه چهرهای شناخته شده اسححت؛ اولححی رسححالهی سیاسححیی  ۳۰صححفحهای
است که در سال  1۸4۸با همراهی فریدریش انگلس نوشته شده است ،و دومی اثر اجتماعی-اقتصادیی  ۲۲۰۰صححفحهای کححه
در سه جلد در سالهای  1۸۸۵ ،1۸۶۷و  1۸۹4منتشر شده است ،که دو مورد آخححر توسححط انگلححس ویراسححتاری شححدند .البتححه
مجموعهی آثار مارکس و انگلس به بیش از  ۵۰جلد قطور میرسد.
سرمایه ،اثر شاهکار مارکس ،تحلیلی از نظام سرمایهداری است .1مارکس این اثر را بیححن سححالهای  1۸۵۷و  1۸۷۸در دورهای
که در لندن زندگی میکرد نوشت .او مصالح تجربی عمدهاش در این اثر برگرفته از سرمایهداری بریتانیا است.
تغییرکردین ارزیابیها از سرمایه در قرن بیستم هم تحتتأثیر این موضححوع بححوده کححه در سححایر آثححار مححارکس تححا چهانححدازه ،و
کدامیک از آنها ،در آن ارزیابیهححا در نظححر گرفتححه شححدهاند )رجححوع شححود بححه بنححد  ،(۲و هححم ،بهطححور مرتبطححی ،تحتتححأثیر
تحولیابی بینشهای روششناسانه )رجوع شود به بند  (۳بوده است .به بیان دیگر ،هر خوانشی از این اثر )رجححوع شححود بححه
بند  (4با جنبههای روششناسانه گره خورده است.

 .۱دربارهی مارکس و سرمایهی او
مارکس در سال  1۸1۸در شهر تریر به دنیا آمد و در سال  1۸۸۳در لندن از دنیا رفت .او حقوق و فلسفه خوانححد و در سححال
 1عبارت »کمونیسم« تنها پنج بار در یادداشتهای این اثر بیان شده است؛ که این  ۵مورد در  ۲۲۰۰صفحه احتمال به گذار به جامعهای در
آینده ارجاع میدهد.
۲

 1۸41مدرک دکتا دریافت کرد .با این که او برای اتخاذ منصب رسمی در حکومت یا استادی دانشگاه تعلیم یححافته بححود ،امححا
هم مطالعاتاش و هم فضای سر کوب سیاسی در پروس مسیر دیگری را برای وی رقم زد .او در مدت تحصیلاش بححه مبححارزه
در راستای حقوق دموکراتیک ،که همراه با مخالفتورزی با رژیم سیاسی مستقر بود ،کمک میکرد .نوشتههایش در پی ایححن
مبارزات و یسممت ویراستاری در یک نشیهی لیبا لل وی را در کشاکش با دستگاه سانسور پروسی قححرار داد .پححس از آن ،او در
شهرهای پاریس ) ،(1۸۳۵-4۵بروکسل ) ،(1۸4۵-4۷و کلن ) (1۸4۸-4۹جویححای پناهنححدگی شححد ،و س انجام در سححال  1۸4۹در
لندن یاسکان یافت.
مارکس در دورهی پپرتبوتاب  1۸4۲-4۹دربارهی مسائل اقتصادی ،سیاسی و فلسفی مطححالعه کححرد و نوشححت ،و مفهومسححازی
ماتریالیستیی خود از تاریخ را پرورش داد )رجحوع کنیحد بحه بنحد  .(1.۳همچنی ن ،او در ایحن دوره بحا گروههحای سوسیالیسحتیی
رادیکال تاس گرفت و فریدریش انگلس ،دوست فکری و سیاسی و شخصححی تححام عمححرش ،را ملقححات کححرد .مححارکس در سححال
 ،1۸4۸در سن  ۳۰سالگی ،همراه با انگلس ] Manifest der Kommunistischen Parteiمانیفس ت ح زب کمونیس ت[ را
نوشت.
مارکس از سال  1۸4۹تا حدود  1۸۶۵فعالیتهای سیاسیاش را کاهش داد و بر تحلیل جدی نظام سرمایهداری متمرکححز شححد،
دورهای که وی همزمان در کنار پژوهش علمی به کار ژورنالیستی برای گذران زندگیاش نیز مشغول بححود .او در ایححن دورهی
خلق و فوقالعاده مولد ،هزاران صفحه پیشنویس برای شاهکارش نوشت .و ایححن در حححالی بححود کححه در همیححن زمححان وی و
خانوادهاش در فقر میزیستند .درآمدش از کار ژورنالیستی به حدی ناچیز بود که آنها برای زندهمان دن ب ه آنچ ه از ط رف
خویشاوندن و دوستان ،بهویژه انگلس ،اهداء میشد وابسته بودند.
برنامهی پژوهشی مارکس بهشدت بلندپروازانه بود .او قصد داشت تحلیل نظاممند کاملی از جامعه از خود بر جای بگححذارد:
تحلیلی اقتصادی ،اجتمعی ،سیاسی ،و تاریخی .او در سال  1۸۵۷برای نوشت شش کتاب برنامه ریخت؛ کححه نوشححت نخسححتین
کتاب از این مجموعه بهطور کامل ذهن و انرژیاش را به خود اختصاص داد؛ بهطوری که همن کتاب نخست بححه سححه جلححد
سرمایه که اکنون ما در دست داریم ،بهعلوهی یک بررسی از نظریههای اقتصاد سیاسی )یک سهجلدیی دیگححر( رشححد یححافت.
اگرچه ،او تنها جلد ییک سرمایه ) (1۸۶۷را خود به انتشار سپرد.
مارکس پس از انتشار جلد یک در سال  ،1۸۶۷بهطور مداوم این جلححد را ،بهویححژه »پححارهی  «1آن را کححه بححرای نظححریهی ارزش
کلیدی است )این جلد به پارهها تقسیم شده است( ،بححازنگری کححرد .دومیححن ویراسححت آلححانیی آن در سححال  ،1۸۷۳و ویراسححت
فرانسححهی آن بهطححور بخشبخححش در سححالهای  1۸۷۲-۷۵انتشححار یافتنححد .کسححانی کححه جویححای انسححجام میححان جلححد یححک و
دستنوشتههای جلد سه در سالهای  1۸۶4-۶۵هستند ،میبایست این فرایند بازنگری را به خاطر بسپارند.
مارکس در سالهای  1۸۶۵-۷۰و  1۸۷۷-۷۸بخش بزرگی از جلد دو را نوشت ،امححا آن را کامححل نکححرد .او در ایححن دوره دوبححاره
درگیر فعالیتهای سیاسی شده بود ،و البته وضعیت سلمتیاش هم بهطور جدی رو به وخاومت گرایید .همححانطور کححه در
ادامه خواهیم دید ،پروژهی سمایهی مارکس روششناسی نظاممنید پر-زحمتی را بححه خححدمت میگیححرد .در دورهی روبهپایححاین
زندگیاش ،ملزومات سامانبخشی به این اثر افزون یافت ،در حالی که انرژی وی روبهزوال بود.
۳

پس از مرگ مارکس ،پیشنویسها و دفتهای یادداشت دو جلد باقیمانده از سرمایه بححه دسححت انگلححس ) 1۸۸۵و  ،(1۸۹4و
سپس به دست کائوتسکی ) (1۹۰۵-1۰ویراستاری شدند .پیشنویسهححا در وضححعیت گونححاگونی از کاملشححدن قححرار دارنححد —
نیمهی دویم هححر دو جلححد دو و سححه حححاوی دفتهححای یادداشححت بححاز-سححامانیافته اسححت— و در نححتیجه ویراسححتاران بهطححور
اجتنابناپذیری تأثیری از خود بر آنها بر جای گذاشتند .در واقع ،مارکس آنها را بهلحاظ آمادهبودن برای انتشالر نامناسححب
قلمداد کرده بود.

 .۲مارکسهای بسیار ،سمایههای بسیار
تکاملیابیی بینشهای تاریخنگارانه و همچنین تکاملیابیی پژوهش علمی مارکس تفسیرها از سرمایهی مححارکس را تحتتححأثیر
قرار داد )رجوع کنید به بند ( ۳؛ و این موضوع در قیاس با آثار سایر نویسندگان موضع متفاوتی نیست .با این حال ،خصوصا ا
در مورد مارکس یک مولفهی اضافی هم دارای اهمیححت اسححت :فواصححل زمححانی در انتشححایر نوشححتههایش پححس از مححرگ وی ،و
همینطور ترجمههای آنها )از جمله( به انگلیسی .جدول شمرهی  1نونههایی را در اینباره ارائه میدهد.
فاصلهی زمانی  ۲۷ساله بین انتشار جلد یک و جلد سه به معنای آن است کححه جلححد یححک سححرمایه سگذشححت خححاص خححود را
داشته است .در سال ) 1۹۳۲نسخهی انگلیسححی در سححالهای  1۹۳۸و  (1۹۶۳دو اثححر مححارکس انتشححار یافتنححد ،کححه انتشارشححان
بینشهای وی دربارهی پول و فرایند کار سمایهدارانه را روشنی بخشید .در سال  1۹۵۳گروندریسححه انتشححار یححافت ،اثححری در
سبکی دیالکتیکی شامل  ۸۰۰صفحه بهعنوان پیشنوییس اولیه از سرمایه ،که انتشار آن هم روش سرمایه و هححم محتححوای آن
را روشنی بخشید .حتی در سال  1۹۹۰دستنوشتههای مهمی از وی منتشر شححد ،و برخححی از آنهححا هنححوز در دسححت انتشححار
هستند .نتیجهی این روند انتشار این بود که در قححرن بیسححتم مارکسهححای بسححیار و سححرمایههای بسححیاری وجححود داشححتهاند،
مسألهای که تا امروز ادامه دارد.
توهمی بیش نخواهد بود اگر چنین بیاندیشیم که »شواهد« متنی جدید به تغییر یکشبهی بینشهححا ،بهویححژه در ارتبححاط بححا
آثار بنیادی و پیشگام وی ،منجر گشت .انتشححار گروندریسححه در سححالهای  1۹۵۳/1۹۷۳تنهححا از اواسححط دههی  1۹۸۰بهبعححد
تغییر عمدهی خود را بر جای گذاشت .کینز که خود نویسندهی اثر پیشگام نظریهی عمومی است ،دلیل این موضححوع را در
مقدمهی خود چنین توضیح میدهد ” :دشواری نه در ]پروراندنن[ِ ایدههای نوین ،بلکه در گسست از ایدههای کهنتته نهفتتته
است.“...
ارزیابی اولیه از جلد سه سرمایه در سال ) 1۸۹4انگلیسی ،(1۹۰۹ ،یا حتی جلد یک سرمایه در سال  ،(1۸۸۶) 1۸۶۷تفسیرها
از مارکس در نونههای متعارف تاریخنگاری اندیشه ،هم در نیمهی اول قرن بیستم و هم از آن به بعد ،را شکل داده اسححت.
هر اندازه که بازنویس یی یک تاریخ کار دشواری باشد ،بازنگری در تاریخی که به بخشی از بینش درکشده بححدل شححده اسححت،
بسیار دشوارتر است .هرچه »شواهد« متنی بیشتری به دست آیند ،به احتمل زیححاد گسححتهای از تفاسححیر —شححاید گسححتهای
سیال— در پی آن پدید میآیند.
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5

}شامل دستنوشتههای سرمایه ،جلد سه{

 1کار روی ویراست آلانی در سالهای  1۸۶۷تا 1۸۷۲؛ کار روی ویراست فرانسه در سالهای  1۸۷۲تا .1۸۷۵
 ۲جلد یک در سال  ،1۹۵۲تحت عنوان تاریخی از نظریههای اقتصادی منتش شد؛ که در سال  1۹۵1از دستنوشتههای مارکس استخراج یافت.
 ۳در سالهای  1۹۰۲تا  ،1۹۰۳و همچنین سالهای  1۹۲1و  1۹۲۷استخراج یافت.
 4ویراست قبلیی آن در تعداد بسیار اندک در سالهای  1۹۳۹تا 1۹41؛ و مقدمهی آن در سال  1۹۰۳انتشار یافت.
 ۵در سالهای  1۹۶4و  1۹۷1استخراج یافت.

جدول شمرهی  1به توضیح عام تاریخنگارانهای نیاز دارد .ستونهای  1تا  ،۳که بر اساس تاریخهای انتشار ترتیححب یافتهانححد،
هستهی اصلیی این جدولاند .نزد تاریخنگححاری عححام اندیشححه ،نظححم و ترتیححیب —اثرگححذاریی— انتشححارها فاقححد اهمیتانححد .امححا
تاریخنگاری متمرکز بر تحول فکریی کارل مارکس ،یا متمرکز بر »ساختهشدین« سرمایه ،بححه ترتیححبی تححاریخی بححر اسححاس تاریححخ
دستنوشتهها نیاز دارد )ستون  .(4اینها دیدگاههای تاریخنگارانهی کاملا متفاوتی هستند.1

 .۳تفسیر روش مارکس در سرمایه
تفسیرهای متفاوت از سرمایه ی مارکس ارتباطی تنگاتنگ با تفسیرهای متفححاوت از روش وی دارد؛ از ایححن رو ،در ادامححه پنححج
جنبهی عمدهی روش او بررسی میشود .برخی برداشتها از نخستین جنبه ،ماتریالیسم تاریخی )رجوع کنید به بند  ،(1.۳تا
حدود سال  1۹۷۰توسط اغلب مفسران ترویج یافت .تفسیر روش مارکس در دورهی بعد از آن پیچیدهتر اسححت .زیربنححدهای
پححس از ماتریالیسححم تححاریخی —کححه بححه بیححانی نححادقیق میتححوان گفححت بهلحححاظ تححاریخی ترتیححب یافتهانححد— یکبهیححک ایححن
پیچیدگیهای بیشتر را اضافه میکنند ،بهنحوی که هر یک بر جنبهی روششناسانهی زیربنید پیشیین خود سامان مییابند.

 .۱.۳ماتریالیسم تاریخی
مارکس گونهای مفهومسازیی ماتریالیستی از تاریخ را ،که خود آن را بنیان گذاشت ،به کار بست )که اغلب آن را »ماتریالیسم
تاریخی« مینامند ،عنوانی که از آین مارکس نیست( .هر جامعهای بهلحححاظ تحلیلححی و نهححادی میتوانححد بهعنححوان شححمری از
سپهرها دیده شود :سپهر سیاسی و قححانونی ،سححپهر فرهنگححی شححامل آمححوزش ،و سححپهر اقتصححادی .نححزد مححارکس ،تکححوین سححپهر
اقتصادی )»روابط تولید«( کلید تکوین یک جامعه در مقیاس کلین آن )یک »شکلبندی اجتمححاعی« ،همچححون یححک جححامعهی
فئودال یا یک جامعهی بورژوایی-سمایهدارانه( است .هرآنچه که در »روبنا« —سپهرهای حقوقی-سیاسی و فرهنگححی— رخ
میدهد ،با درنظرگرفیت »زیربنا« —روابححط تولیححدی و ملزومححات آن— درک میشححود .روابححط اقتصححادلی خححود دارای دو وجححه
بنیادی است :یکم ،روابط بین )الف( آن لیهی اجتمححا عی یححا طبقهای کححه کححار واقعححی را انجححام میدهححد ،و )ب( آن لیححه یححا
طبقهای که قدریت آن را دارد که از مازاد تولیدشده توسط طبقهی قبلی زندگی کند ،و معموال ابزار تولیدی که طبقهی قبلححی
با آن کار میکند را در تصاحب خود دارد؛ دوم» ،نیروهای تولید« ،درهمآمیختگیی فرایند کار در ارتباط با فنآوری )کححه وجححه
دوم در معنای کلن و دورانساز آن درکشده است(.
این تصویر کلی بهویژه در تحلییل تغییرات در ساختارها و جنبههای مختلفشان ،و بهطور خاص در تحلییل پویححاییی ناشححی از
برهمکن یش آنها طی تکامل و توسعهی ناموزون اهمیت بسیاری دارد .تاریخ »کلن« را میتوان در معنای گححذارهای انقلبححی
—»باز-ساختاریابی« در وجوه متناسبتر— درک کرد )به این نکته باید توجه شود کححه ایححن تصححویر کلححی بهویححژه در نیمهی
نخست قرن بیستم اغلب بهطور تک-علیتی ،نشأتگرفته از نیروهای تولید ،تفسیر شد ،بهجای آن که بهعنوان یک دیالکتیک
 1برای نقطهنظر دوم ،بر اساس تشکیل سرمایه ،کتاب مختصر و موجیز اوکلی در سال  1۹۸۳دربردارندهی اطلعات بسیاری اسححت ،اگرچححه در
دورهی نوشتهشدین آن اطلعات کامل دربارهی کار ویراستاریی انگلس در دستس نبود.

میان همهی ساختارها و وجوه درک گردد(.
مارکس هنگامی این ایدهها را پروراند که  ۲۵تا  ۳۰ساله بود ،ایدههایی کححه در مانیفسححت بهروشححنی قابلمشححاهده هسححتند.
یک خوانش ممکن از سرمایه ،یا یک پبعد از این اثر ،خوانش آن بهمنزلهی تحلیلی از زیربنای اقتصححادی سححرمایهداری اسححت.
اگرچه ،باید به این نکته توجه شود که این اثر حاوی تحلیل صریح و روشنی از طبقهی اجتماعی نیسححت .علوهبرایححن ،حححتی
اگر تعداد اندکی —بسیار اندک— ارجاعایت عمدتاا نظرورزانه به عناص گذار از سححرمایهداری درون آن وجححود داشححته باشححد،
مسألهی گذالر بحیث اصلی این اثر نیست.

 .۲.۳نقد
آنچححه بهطححور ویححژهای در خححوانش سححرمایهدارای مهححم اسححت ،آن روششناسححیای اسححت کححه مححارکس در کنححار مفهومسححازیی
ماتریالیستی از تاریخ پروراند ،یعنی روش »نقد« او ،روشی که تا حد زیادی )پس از کانت (1از هگل فرا-گرفتححه شححده اسححت.
تقریبا ا تامیی آثار مارکس عبارت »نقد {Kritik} «2را در عنوان یا زیر-عنححوان خححود دارنححد ،چیححزی کححه از »انتقححاد «3قابلتححایز
است» .انتقاد« یک معیار هنجارمنید بیرونی )اخلق اجتماعی ،زیباییشناسانه یا روششناسانه( اختیححار میکنححد تححا جححامعه یححا
محصولت اجتمعی نظیر تلشهای هنری و علمی را ارزیابی کند .اما روش نقدد جامعه و محصولت اجتمححاعی را بححر مبنححای
هنجارها و معیارهای خوید ابژهی پژوهش ارزیابی میکند ،به بیان دیگححر ،ابححژهی پژوهححش از درون ختتویش تحلیححل میشححود.
هنجارها و معیارهای ابژهی پژوهححش در نحتیجهگیری و امتححداید منطقیشححان در نظححر گرفتححه میشححوند تححا بححه ناسححازگاریها و
تناقضا یت محتملشان پی برده شود؛ ناسازگاریها و تناقضاتی همچون این فقححره کححه کسححبوکار سححرمایهدارانه هححم »رقححابیت
بازار« را میستاید و هم در پیی از میان برداشیت رقیبان و بهدستآوردین موقعیتهای انحصاری است.
مارکس در سرمایه هم یک منظومهی هستیشناسانهی مادی و هم ایدههایی دربارهی آن را مورد توجه و نقد قرار میدهد.
هنگامی که عنوان اصلیی اثر ،Das Kapital; Kritik der politischen Ökonomie ،به این صورت ترجمه شدCapital; A :
) Critique of Political Economyنسخهی انتشارات پنگوئن( ،معنای دوگانهی آن در زبان آلانی از دست رفت .نسخهی
انگلیسی با این که بهدرستی این امر را نشان میدهد این اثر نقدی است بر یک علم ،ولی این نکته را از دست میدهد کححه
این اثححر همچنیححن —از نگححایه مححن ،در وهلهی نخسححت— نقححدی درونححی اسححت بححر »ایتتن اقتصححاد سیاسححی« ]the political
 [economyبهعنوان منظومهای هستیشناسانه.
امروزه پژوهشگرانی که دربارهی مححارکس تحقیححق میکننححد» ،نقححد درونماننححده« را بهعنححوان جنبهای اصححلی از روش وی در
سرمایه میپذیرند .با این حال ،مناقشات دربارهی روش و محتوای سرمایه همچنان ادامه دارد ،زیرا سایر جنبهها الزاما ا کنحححار
گذاشته نشدهاند .برای نونه ،آیا »نظریهی ارزش مبتنی بر کار« )مارکس هرگز از این عبارت استفاده نکرد( هنوز یک هنجار
بیرونی است ،یا مفهوم ارزش از ابژهی پژوهش برگرفته شده است؟ )رجوع کنید به بند .(4.۳
 1مقایسه کنید با بنحبیب1۹۸۶ ،

2 Critique

3 Criticism

۷

 .۳.۳مفاهیم ذاتگرایانه 1در برابر مفاهیم اجرتمعی-تاریخی
مارکس بهطور همزمان مفاهیم اجتما عی و اقتصادی را تاریخی میکند ،بنابراین نقد او نقدی تاریخیساز است .خود-ادراکیی
اجتماعی ]یا آگاهیی عمومی و غالب[ معموال منظومهی اجتماعی کنونی و مفححاهییم آن را پیشداده ،بهعنححوان »طححبیعی« ،یححا
بهمثابهی هنجار )»قوممدارانه (« 2در نظر میگیرد ،و به همین نحو آنها برای ارزیابی تاریخ یا سایر جوامع معاصححر بححه کححار
برده میشوند) .برای نونه ،برخی از امریکاییها ملتهای خودشان یححا »بححازار«» ،رقححابت«» ،آزادی اقتصححادی«» ،دموکراسححی
سیاس یی« خودشان را برای ارزیابی جوامحع دیگححر بحه کحار میبرنححد( .مححارکس اقتصححاد سیاسححی »جریححان اصححلیی« زمحان خحود را
بهمنزلهی پیکرهی خود-ادراکی در بریتانیا و فرانسه در سال  1۸۵۰در بیانی غیر-تاریخی یا ذاتگرایانه میدانست.3
بر اساس چنین دیدگاهی است که مارکس گاهیاوقححات مفححاهیم فححرا-تححاریخی یححا عححایم —»محصححولت« ] [goodsو »کححار« ]
 —[workرا از همتاهای تاریخی ،و در این مورد ،همتاهای سرمایهدارانهی آنها —»کالها« ] [commoditiesو »کار« ]lab
 —[orمتمایز میکند .4مقصود وی ساخت یححک زبححان ثححانویه نبححود ،بلکححه نشححاندادین ایححن امححر بححود کححه در سححپهر اجتمححاعی
هسححتندههایی دارای ذات 5وجححود ندارنححد؛ »نیازهححای انسححانی«» ،سححودمندی«» ،ثححروت«» ،محصححولت«» ،کححار« ] ،[Workیححا
»فنآوری« وجودی فرا-تاریخی ندارند ،آنها همواره بهنحوی »تعریفشده« و »گنجاندهشده« در یک منظومهی اجتمححاعی-
تاریخی هستند . 6در حالی که جان استوارت میل »قوانین توزیع« را امری تاریخی میکند —همچنان کححه »قححوانین تولیححد« را
امری فرا-تاریخی و عام میکند— مارکس یک ذاتگرا-پزدای تامعیار است .نزد مارکس ،هرآنچه انسانی است ،در یک شتتکل
اجرتمعنی بهلحاظ تاریخی مشخص قرار دارد.

 .۴.۳نظریهی شکل اجرتمعی
این بینش که نقد مارکس نقدی تاریخیساز است ،و این که هرآنچحه انسححانی اسحت بایحد در یححک شتتکل اجرتمتتاعنی بهلححاظ
تححاریخی مشححخص در نظححر گرفتححه شححود ،در تفسححیر اخیححر »نظححریهی شححکل« برجسححته شححده اسححت ،تفسححیری کححه سححرمایه را
عرضهداشتی از شکل اجتماعی سمایهدارانهی ارزش میداند.7
ایدهی روششناسانهی عایم »نظریهی شححکل« )سچشمهگرفتهشححده از ارسححطو و هگححل (8ایححن اسححت کححه »محتححوا« و »شححکل«
ضرورت اا در رابطه با یکدیگر هستند )هم در مورد ابژههای طبیعی-فیزیکی و هم در مورد هرآنچه که توسط انسححان خلححق
شده است( .همنطور که بدون محتوا شححکل نیتوانححد وجححود داشححته باشححد» ،شححکل« نیححز بححرای محتححوا حیححاتی اسححت .هححر
1 Naturalistic

2 Ethnocentrism

 ۳مقایسه کنید با ماتیک1۹۸۶ ،
 4آرتور1۹۸۶ ،؛ مورای1۹۸۸ ،

5 Naturalistic entities

 ۶دربارهی نیازهای انسانی بنگرید به کمپل1۹۹۳ ،؛ و دربارهی ثروت و گنجاندهشدن بهطور عام بنگرید به مورای۲۰۰۲ ،۲۰۰۰ ،
 ۷منابع ترویج اولیهی آن الیدرد و هانلون ) (1۹۸1و الیدرد ،هانلون و کلیب و راث ) (1۹۸۲-۸۵هستند ،آثححاری کححه خححود بححر آرای بکهححاوس )
 ،(1۹۶۹و روبین ) ({1۹۲۳} 1۹۷۲پیشگام مهم دوباره-کشفشده در اینباره ،بنیان نهاده شدهاند.
 ۸مقایسه کنید با مورای1۹۹۷ ،
۸

شکلبندی اجتماعیی اکتوئل/واقعی نیازمنید یک شکیل بهلحاظ تححاریخی مشححخیص تولیححد و توزیححع اسححت )بححرای نححونه ،سححنت،
قدرت ،تصمیمگیری دموکراتیک( ،که شکل سرمایهدارانله ارزشی است که در ببعُد پولی تجلی یافته است .امححا آیححا ایححن نکتححه
اشاره به این موضوع نیست که چیزها —شکر ،سیگار یا اتوموبیل—پیشاپیش دارای یک محتوا و شکل هستند؟ بله ،درسحححت
است .اما در واقع ،نکتهی مورد نظر در اینجا از آنچه در پرسش صورتبندی شده »درستتر« است .چیزها بیتردیححد دارای
یک شکل فیزیکی هستند ،ولی از نظر مارکس آنها ضورتاا یک شکل اجتمعی نیز دارند که میتوان آن را متمتتایز کتترد ،امححا
نیتوان آن را از هستیی فیزیکیشان جردا کرد .چیزها در اقتصححاد سححرمایهداری صححرفاا در بازارهححا در چححارچوب ارزلش مبححادله
نیشوند ،بلکه بهمثابهی ارزش تولید میشوند ،و این امر بر ماهییت کیفیی آنها تأثیر میگذارد.
بر اساس تفسیری سنتی از سرمایه ،مارکس در فصلهای آغازیین این اثر یک »نظریهی ارزش مبتنی بر کححار« معرفححی میکنححد
—که بر آرای اقتصاد سیاسی کلسی یک اسمیت و ریکاردو سامان یافته است؛ نظریهای که »ارزش« در آن مفهومی ذاتگرایانه
است که بر حسب کار-زمان محاسبه میشود .در این تفسیر ،مارکس نظریهی مثبتی از ارزش عرضه میکند .به همیححن دلیححل
است که در این تفسیر از جنبهی نقد دروننی ماتریالیستی در روش مارکس ،حداقل برای این پححارهی سححرمایه ،اهمیتزدایححی
میشود )توجه شود که تفسیر »نظریهی کار-زمان« قدیمیتر از تفسیر نقد است( .نزد ایححن تفسححیر سححنتی ،پارههححای بعححدیی
سرمایه این موضوع را به نایش میگذارند که چگونه پدیدههای انضممیی بازار میتوانند با ایححن نظححریهی »مثبححت« »آشححتی
داده« شوند.
در نظریهی شکل ارزش ،پارهی نخسیت سرمایه از نظر نقد ماتریالیستی متنی کلیدی است .هنگامی که کالهححا بححرای فححروش
تولید میشوند —که ایححن یکححی از سشححتناهای مشححخص سححرمایهداری اسححت— سشححیت انضححممی/مشححخیص کححار ،سشححت
تولیدکنندهی فایدهمندی ]یا ارزش مصفی[ ،برای تولیدکننده کامال ثانویه است؛ کار برای او تنها بححه ایححن دلیححل اهمیححت دارد
که »کار مجرید« مولید ارزش ،گونهای صرفکردین محیض زمان ،است .همین بخش از مت همچنین نشان میدهححد کححه چگححونه
ارزش )وجه زمان مجرید کار( ضورتاا در عبارات مجححرد پححولی —و تنهتتا در عبححارات پححولی— تجلححی مییابححد .پارههححای بعححدیی
سرمایه اشکال پیچیدهتری را به نایش میگذارند ،روندی که در نهایت با ارزش در شکل سود بححه اوج خححود میرسححد ،شححکلی
که در آن چیزها نهتنها صف اا بهمثابهی ارزشها تولیححد میشححوند ،بلکححه بهطححور مشححخص بححر حسححب انححدازه و نححرخ مححوفقیت
سرمایه ،یعنی سود و نرخ سود ،تولید میشوند.
چگونه میتوانیم این دو تفسیر مخالیف یکدیگر را ارزیابی ناییم؟ برای هر خوانندهی سرمایه این امر روشححن خواهححد بححود
که نزد مارکس ارزش بهسادگی توسط زمان کار تعیین نیشود؛ مباحثات دربارهی تغیییر بهرهوری و شدت کححار در جلححد یححک
چنین مفهومی از ارزش را مسئلهساز میکنند .با این حححال ،خححوید مححارکس اغلححب از مفححاهییم سادهسازیشححده بهمثححابهی یححک
نقطهی ارجاع تحلیلی استفاده میکند ،از این رو ،میتوان گفت بهرغم این که نظریهی شکل ارزش مارکس گسسححتی بنیححادی
از اقتصاد سیاسی کلسیک است ،وی بقایای یک نظریهی ریکاردوییی ارزش مبتنی بر زمان کار را حفظ میکند.1
من فکر میکنم تفسیر »نظریهی ارزش مبتنی بر زمححان کححار« نیتوانححد حفححظ شححود ،زیححرا شححمر بسححیاری از متححون بححا آن در
 1بکهاوس1۹۶۹ ،
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ناسازگاری هستند؛ با این حال ،شاید این موضوع ]یعنی ناسازگاریی متون با تفسیر[ در رابطه با تفسیر شکل ارزش پححولی نیححز
صادق باشد .این امر ناشی از آن است که در سرمایه دو خط اسححتدللورزی وجححود دارد .در ایححن رابطححه ،مححارکس بححا همهی
اندیشمندانی که گسستی بنیادی ) (césureاز مفهومسازیهای گذشته انجام دادند یا سبب تغییر الگوی فکری ]یححا پححارادایم[
شدند ،همسنوشت است .مفهومسازیهای نوین بهناچار باید در زبانی موروثی تبیین شححوند .گسسححتهای ابتححدایی بهطححور
اجتنابناپذیری ناکامل و همراه با ناسازگاری یا کاستی هستند ،و نیاز دارنححد تححا توسححط پژوهشگححراین پیححرو آن گسسححت)هححا(
تکمیل گردند .با این حال ،این موضولع از دستاورد عظییم آن گسسیت ناکاملل ذرهای نیکاهد.1

 .۵.۳دیالکتیک نظاممند
تفسیر بحثبرانگییز دیگر متأخرترین تفسیر از سرمایه است که در سالهای میانهی دههی  1۹۸۰برآمده است ،از نگححایه ایححن
تفسیلر سرمایه را باید همچون یححک دیالکتیححک نظاممنححد فهححم کححرد .دیالکتیححک تححاریخلی دگردیسححی و تححوالیی شححکلبندیهای

اجتمعی متمیز را توصیف میکند ،حال آن که دیالکتیک نظاممند دربارهی یک شکلبندی اجتمححاعی خححاص ،همچححون نظححام

سرمایهداری ،نظریهپردازی میناید ،بهنحوی که کیل ابژهی پژوهش خود ،یا حداقل فرایندها و اجزای ض روریی آن ،را بهعنوان
یک نظام کامال درونزاد 2به نایش میگذارد.
محرک اصلی برای این تفسیر ،انتشار گروندریسهی مارکس در سال  1۹۵۳/1۹۷۳بود ،ایححن اثححر خطححوط کلححیی پیشنویسححی از
سرمایه بود که ،همنطور که در بند  ۲بیان شد ،با سبکی حتی دیالکتیکیتر از سرمایه به نگارش درآمده است .با این حححال،
همنطور که اشاره شد ،انتشار یک اثر ،در این مورد اثر مهمی همچون گروندریسه ،تفسححیرهای مححوروثی را یکشححبه تغییححر
نیدهد .محرک دوم برای تفسیر دیالکتیک نظاممند این بود که تعدادی از پژوهشگران فعالیتهای خود را بهطور متمرکححز
به مطالعهی نسبت میان هگل و مارکس اختصاص دادند .3پس از این که مطالعححات دربححارهی گروندریسححهی مححارکس و آثححار
دیالکتیک نظاممند هگل به یکدیگر ملحق شدند ،بهتدریج تفسیر نوینی از سرمایه پدید آمد.4
یک دیالکتیک نظاممند در چندین لیهی مفهومی ،از تجریدی ]یا ان تزاعی[ و س اده ب ه انض ممی و پیچیحده ،عم ل میکن د.
آغازگایه آن همچنین ورود آن به درون کیل ابژهی پژوهشاش را رقم میزند ،بهنحوی که این کححل را بهنحححوی هححم تجریححدی و
هم ساده عبارتپردازی میکند .طی لیههای متوالی تجریحلد انضممیسحازیی تحدریجی و افزایحش پیچیحدگی حاصحل میشحود،
بهنحوی که در آخرین لیهی »تجرید« باید پیچیدگیی واقعیت تجربی انضممی به دست آمده باشد.
 1رویت1۹۹۳ ،؛ برای بینشی متفاوت بنگرید به مورای۲۰۰۰ ،

2 Endogenous

 ۳مقایسه کنید با یبرنز و فیریزر۲۰۰۰ ،
 4برای شوع نگاه کنید به باناجی ) ،(1۹۷۹آرتور ) (1۹۸۶و مورای ) .(1۹۸۸برای مطالعهی تفسیر جامعی از دیالکتیک نظاممند رجوع کنیححد
به اثر اسمیت ) ،1۹۹۰مقایسه کنید با اثر وی در سال  ،(1۹۹۳و برای نقدی بر این تفسیر بنگرید به ماتیک ) .(1۹۹۳برای برداشتهای عححام
از روششناسی دیالکتیک نظاممند ،که الزاماا به سرمایه نیپردازند ،نگاه کنید به رویتن و ویلیامز ) ،1۹۸۹صفحات  ۳تا  ،(۳۶آرتور ) (1۹۹۸و
رویت ).(۲۰۰۰
* از آثار فوق ،مقالهی باناجی ) ( 1۹۷۹به دست همین مححتجم بححه فارسححی ترجمححه شححده اسححت و بهزودی در وبسححایت پراکسححیس
منتشر خواهد شد .همچنین کتاب آرتور ) (1۹۸۶به دست فروغ اسدپور ترجمه شده است و توسط نشر پححژواک بححه چححاپ رسححیده
است .کتاب تونی اسمیت ) (1۹۹۰نیز به همت فروغ اسدپور به فارسی ترجمه شده است و در دسححت ویراسححتاری نهححایی پیححش از
چاپ است —متجم.
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آغاز پژوهلش یک واقعیت تجربی است که نظریهپردازینشده یا بهطور سححادهانگارانهای نظریهپردازیشححده اسححت .از آنجححا،
پس از یک پژوهش خلقانه و پیچیده ،عالیترین لیهی ابتداییی تجرید حاصل میشود ،که آغازگححاه عرضهداشححت نظاممنححد را
تشکیل میدهد )که در پاراگراف پیشین به آن اشاره شد( .پس هححم آغححاز و هححم پایححاین پژوهححلش واقعیححت تجربححی )در ابتححدا
بهطور سادهانگارانه و در پایان بهطور نظاممند نظریهپرداز یشده( است .طرحوارهی کلی این فرایند از امر تجربححی بححه امححر
تجریدی و از آن به امر انضممی را میتوان در یکی از اندک نوشتههای مارکس دربارهی روششناسی یافت.1
مارکس نه این لیههای تجرید در سرمایه را معرفی میکند و نححه چگححونگیی گححذارها از یححک لیححه بححه لیهی بعححدی در آن را.
بنابراین ،اینها موضوعاتی هستند که باید آنها را در ]آثار نظریهپردازاین[ این تفسیر از سرمایه دریافت.
نظاممندی کلین سرمایه در چارچوب سه جلد آن فهم میشود) :جلد یححک( »تولیححد سححرمایه« )از کححال بححه پححول و از پححول بححه
سرمایه ،و از تولید سرمایه از طریق ارزش اضافی به انباشت سححرمایه(؛ )جلححد دو( »گححردش ،یححا ،پیونححدهای درونححی انححداموایر
سرمایه«؛ و )جلد سه( »مقصد و حالت] 2یا وجویه[ انضممی سرمایه« )سود و نرخ سود ،و رقابت و توزیع ثرههای سححرمایه
در شکل سود سر مایهگذاری ،بهره و رانت( .هر جلد از تعدادی پاره تشکیل شده است ،که هر یححک از ایححن پارههححا لیههححای
تجریید حاویی جزئیات بیشتر را ارائه میکنند.
لیههای تجرید حوزههای مفهومی هستند .مفاهیم در دیالکتیک ،برخلف »منطق خطیی «3متعححارف ،ایسححتا نیسححتند ،4بلکححه
پیشروی مفهومیای را متجلی میسازند کححه از یححک لیهی تجریححد بححه لیهای دیگححر در جریححان اسححت .ایححن روششناسححی بححا
ترجمانی مبتنی بر اصل موضوعهی 5گذار از یک لیه به لیهی دیگر سازگار نیسححت .بهطححور کلححی ،هنگححامی کححه یححک لیهی
تجرید بهطور نابسندهای کل را درک میکند ،این فرایند به جلو رانده میشود .درک کل بهمعنیی عبارتپردازیی »یححک نظححام«
اسححت کححه علیالصححول میتوانححد خححود را بهطححور درونزاد بازتولیححد نایححد .در جریححاین عمححل هححر لیهی تجریححلد »اکتشححایف«
محدودیتها و نابسندگیهای درونزاید آن این فرایند را به لیهی نویین غنیتر و پیچیدهتری هححدایت میکنححد؛ چنیححن لیهای
بهطور نهادینهای پیچیدهتر است و نیازمند مقولت و مفاهیم نوینی است که بهوسیلهی آنها هم باز-مفهححومپردازی و هححم
انضممیسازیی نتایج لیههای پیشین تجرید به دست میآید.
این روش ممکن است تا اندازهای بهعنوان یکی از تقریبهای متوالی 6به نظر آید ،البته با این شرط مهم کححه از اسححتفاده از
تعاریف ثابت در آن پرهیز شود )هر یک از تعاریف تنها در لیههای تجرید خودشان به کححار بححرده میشححوند( .در واقححع ،در
این روش یک باز-مفهومپردازی تکرارشونده رخ میدهد .نونهای موجز از این روش را در نتایج مارکس مییابیم ،7جایی کححه
وی در آن مشغول ژرفاندیشی دربارهی جلد یک سرمایه است:
 1مارکس1۹۰۳ ،

2 Shapes
3 Linear

 4مقایسه کنید با آرتور1۹۹۷ ،

5 Axiomatic

 ۶سوئیزی{1۹4۲} 1۹۶۸ ،
 ،1۹۳۳ ،[Results] ۷ص۹۶۹ ،
11

”در اصل ،ما کالی منفرد را در جردا-افتادگیاش ،بهعنوان محصول مستقییم میححزان مشخصححی از کححار ،در نظححر
گرفتیم .اکنون کال ،بهعنوان نتیجه ،محصول سرمایه ،شکلاش تغییر میکند )و بعدتر ،در قیمت تولید ،جروهر
آن نیز تغییر خواهد کرد(“.
او پیشتر نوشته بود:1
”اکنون کال میتواند بیشتر ،آنچنان که در پی میآید ،تعریف گردد … :کححار صفشححده در هححر کححال دیگححر
نیتواند محاسبه شود ،مگر بهعنوان میانگین ،یعنی بهعنوان یک تخمین ذهنی … .در هنگححام متعینسححازلی
قیمیت یک فقرهی منفرد ]میزان کار صفشده در هر کال[ بهعنوان کسی صرفاا ذهنی از تامی محصولی که
سرمایه در آن خود را بازتولید میکند ،پدیدار میگردد“.
تاریخ دستنوشتههای مارکس برای سه جلد سرمایه که ما در دست داریم ،در نظمی »غیر-عادی« درج شده اسححت )رجححوع
کنید به جدول شمرهی  .(1هر بار که مارکس روی دستنوشتههای خود برای جلد یک کار مجححددی انجححام داد و آن را بححاز-
مفهومپردازی نود ،این کار لیههای تجرید در جلدهای دو و سه را تحتتأثیر قرار داده و بازخوانی آنها را نیححز در دسححتور
کار وی قححرار داد .بنححابراین ،نهتنهححا متححون پیشنححوییس جلححدهای سححهگانهی سححرمایه بهلحححاظ آمححادهبودن بححرای انتشححار دارای
وضعیتهای متفححاوتی )از یادداشححتهای ص ف تححا نسححخههای نهححایی( هسححتند ،بلکححه آنهححا بهلحححاظ مفهومسححازی نیححز در
وضعیتهای متفاوتی قرار دارند ،و این جنبهی دوم برای یک دیالکتیک نظاممنححد دارای اهمیححت بیشتححری اسححت .بنححابراین،
برای تفسیر دیالکتیکیی نظاممندی از سرمایه  ،مهم است که بهویژه این نکته به خاطر سپرده شود کححه جلححدهای دو و سححه را
نیتوان بهلحاظ مفهوملی نهایی قلمداد کرد.

 .۶.۳جرمعبندی
پژوهشگرانی که دربارهی مارکس تحقیق میکنند ،تا سال  ۲۰۰۰بهطور گستدهای توافق داشتند که س رمایه اب ژهی پژوه ش
خود را از دروین آن تحلیل میکند ،و هدفاش حرکتدادین معیارها و فراینححدهای خححود ابتتژه )سححرمایه( تححا رسححیدن بححه نتایححج
منطقیشان است .این گروه همچنین توافق دارند که روش نقد مارکس تا حد چشمگیری نقدی تاریخیساز است؛ اما این که
نقدی تام اا تاریخیساز است ،آنچن ان ک ه تفس یر ش کل ارزش ب ر آن تأکی د دارد ،م ورد بح ث و مناقش ه اس ت .اغل ب ای ن
پژوهشگران همچنین بر این نیز توافحق دارنححد کحه گحونهای تکحوین مفهحومی ،یحا دسحتکم »تقریبسحازیهای متحوالی« ،در
سرمایه وجود دارد ،اما تدقییق این تکوین مفهومی همچون آنچه تفسیر دیالکتیک نظاممند مدعیی آن است ،محححل بحححث و
مناقشه است.
اغلیب این تفسیرهای متفاوت از سرمایه میتواننححد تأییححدهایی در متححون مححارکس بححرای خححود بیابنححد .بححا ایححن حححال ،شححواهد
روبهافزایشی وجود دارند ،آنچنان که در بندهای  1.۳تححا  ۵.۳بیححان شححد ،کححه ایححن رویکردهححا را یکححی پححس از دیگححری ابطححال
میسازند .از این رو ،میتوانیم بگوییم که سرمایه منبعی غنی است که انواع متفاوتی از رویکردهای تئوریححیک بازسححازیگرانه
 1ص۹۵4 ،
1۲

میتوانند از آن به دست آیند.

 .۴فشدهای از ساختار نظاممند سرمایه
ارائهی فشدهای از ساختار عام سرمایهی مارکس باید به یاریی تفاسیر روششناسانه انجام شود .فشردهای کححه در ادامه ارائححه
میشود ،متکی است بر متأخرترین تفسیر دیالکتیک نظاممند؛ طی ارائهی این فشرده سعی بححر ایححن بححوده اسححت کححه اوال از
بهچالشکشیدن تفاسیر دیگر صفنظر شود ،و دوم اا تححا جححای ممکححن از عبارتپردازیهححای دیححالکتیکی پرهیححز شححود .اغلححب
پژوهشگران مارکس خطوط کلی این ساختار را به رسمیت میشناسند ،هرچند احتمال تامیی جزئیححایت آن را تأییححد نیکننححد.
طرحوارهی کلی این ساختار )بنگرید به جححدول شححمرهی ] ۲در صححفحهی بعححد[( تححا انححدازهای بححه طححرحوارهی چیرهدسححتانهی
ارائهشده توسط آرتور 1نزدیک است.
این فشده یا طرحواره ،از جمله ،حاکی از آن است که پاسخ به پرسش »سححرمایه چححه هسححت؟« در لیهی نخسححت )-1الححف(
نابسنده است؛ در واقع ،لیههای بعدی )-۲الف-۳ ،الف( بهتدریج باز-مفهومپردازی و انضممیسازیی پاسخ به این پرسححش را
فراهم میکنند .این امر دربارهی »سرمایه چگونه کار میکند؟« )-1ب تا -۳ب( و »فرایند بهدستآمده« )-1پ تححا -۳پ( نیححز
مصداق دارد .این ]روند[ حاوی یک پیشرویی مفهومیی »عمودی« است؛ بهجز این ،ما یک پیشروی مفهومیی »افقححی« )از -1
الف تا - 1ب و غیره( نیز داریم .در ادامه ،به هر یک از خانههای جححدول بهنححوبت میپردازیححم ،هرچنححد بححه خححانهی اول )-1
الف( بیش از دیگران خواهیم پرداخت.
ارجاعات به سرمایه بهوسیلهی شمرهی جلدها و شمرهی صفحات آن اسححت .ارجاعحات بحه متحون ثحانویه تنهححا بححرای مسحائل
بحثبرانگیز ارائه شده است.2

یک—الف :سرمایه چه هست — چگونه پدید میآید
»سرمایه« میتواند مبلغی پول ،کمیتی از ابزار تولید ،یا یک سرمایهگذاری در کالها باشد .همهی این »حالیت «3سححرمایه در
این امر مشتکاند که آنها شکلهای ارزشاند .نزد مارکس» ،کال« ابتداییترین حالیت شکل ارزش است .به همین دلیل او با
تحلیل کال آغاز میکند )سرمایه ،جلد یک ،پارهی  ،(1سپس بهترتیب و بهطور متوالی به پول و بعد سرمایه میپردازد.

 1آرتور۲۰۰۲ a ،
 ۲برای مطالعهی جنبههای متنوع روششناسانهی سرمایه بنگرید به موزلی )ویراستار (1۹۹۳ ،و موزلی و کمپل )ویراستاران(1۹۹۷ ،؛ مقححالت
متأخرتر با ارجاعات بیشتر به سه جلد سرمایه را میتوانید در بللوفیوره و تیلححور )ویراسححتاران ،(۲۰۰۳ ،آرتححور و رویتححن )ویراسححتاران،(1۹۹۸ ،
کمپل و رویتن )ویراستاران (۲۰۰۲ ،و بللوفیوره )ویراستار (1۹۹۸ ،بیابید.
3 Shapes
1۳
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)بازتاب ،پارهی (۷
1 works

2 The Resulting process
3 operates

پارهی  1دارای دو جنبه است .نخست ،مارکس طی پژوهش »ارزش« در پی یافت نقطهی ارجاعی برای تامیی تحلیل جلد یک
سرمایه است .مسألهی یافت یک نقطهی ارجاع مناسب همهی اقتصاددانان بزرگ را به دردسر انحداخت ،از پحتی تحا اسحمیت،
ریکاردو و همینطور تا کینز و دیگران .یکی از عمدهترین دشواریهای درککردین مت مارکس این اسححت کححه او در پححی یححک
نقطهی ارجاع درونزاد اس ت ،1یعن ی نقطهی ارج اعی درون یی اب ژهی پ ژوهشاش )در تض اد ب ا س اختهای بیرون ی ،مانن د
نونههایی —بعدتر در طول تاریخ— همچون اعداد شاخص ،یا کالی استاندارد سافا.(2
دوم ،مارکس در پی یک نقطهی ارجاع ذاتگرایانه نیست ،بلکه جویای یک نقطهی ارجاع اجتمحعیی بهلححاظ تحاریخی معیحن
است ، 3نقطهای ارجاعی که بر جامعهای کاربست داده شود که در آن کالها بهطور نظاممندی با بینشی بهقصد فروش تولید
میشوند .4این دو جنبه در یک پروبلمتی ک ب ا یکدیگ ر ترکی ب میشحوند ،و ح تی دشحواری عظیمت ری ب رای مت ن ب ه ب ار
میآروند.
نقطهی ارجاع ارزلش »کار مجرد« است که توسط زمان کحار انحدازهگیری میشحود) 5بحه همیحن دلیحل نظحریهی محارکس اغل ب
بهعنوان یک »نظریهی ارزش مبتنی بر کار« تفسیر شده است( .مارکس بهطور همزمان دو چیز را وضع میکند :نخست ،این
که ارزش تنها در یک »رابطهی ارزشی یا یک رابطهی مبادلهای« وجود دارد ،و دوم این که ارزش در شکل ارزش ،و به بهتین
نحو در شکل پولی ،تجلی مییابد .6در واقع ،مارکس در ستاس سرمایه ارزش و موجودیتهای ارزش را همححواره در عبححارات
پولی )مانند  (£بیان میکند ) در نتیجه ،چنین به نظر میرسد که مارکس مقیاسی پولی را برای اندازهگیری ارزش اختیار کرده
است( .من گمن میکنم که ما باید بپذیریم که ابهامی در اینجا وجود دارد که تنها میتواند از طریق بازسازی حل شود.7
توجه شود که مفهوم پول —آنچنان که در پارهی یک معرفی میشود— همچون مفهوم سرمایه ،در ستاسر جلدهای دو تححا
سه تکوین مییابد .مارکس از انگارهی 8پول کالیی آغاز میکند ،عملی که در رویکححرد »تقریبهححای متححوالی« مطححابق رویححه

9

خوانده میشود.10
مارکس مفهوم سرمایه )لیهی  (1را بهترتیب از تحلیل کال و پول تکوین میبخشححد .پححارهی  ۲از جلححد یححک سححرمایه سححرمایه
فینفسه 11را معرفی میناید .پاسخ مارکس به پرسش » سرمایه چه هست؟« تا انتهای این پححاره پاسححخی تجریححدی و صححوری
است :این املر درونیی سرمایه اسحت کحه »در حرکحت« افزایحش مییابحد” :حرکحت سحرمایه … حرکحت بیوقفهی ایجححاد سحود
 1مقایسه کنید با بند  ۲.۳از این مقاله
 ۳مقایسه کنید با بند  ۳.۳از این مقاله
 4جلد یک ،صفحات 1۷4 ،1۵۳-4 ،1۳۸-۹
 ۵جلد یک ،ص 1۲۹
 ۶جلد یک ،صفحات  ،1۵۲ ،1۳۸-۹مقایسه کنید با ص ۲۵۵
 ۷بنگرید به بکهاوس1۹۶۹ ،؛ بللوفیوره1۹۸۹ ،؛ رویتن1۹۹۳ ،؛ اسمیت1۹۹۸ ،؛ بللوفیوره و فینلی1۹۹۸ ،؛ آرتور۲۰۰۲ b ،

2 Sraffa

8 Notion

9 Procedural

 1۰مقایسه کنید با کمپل۲۰۰۲ ،1۹۹۸ ،1۹۹۷ ،؛ ویلیامز۲۰۰۰ ،

11 Capital proper

1۵

است“ .1این حرکتی است از پول ) (Mبه پول بیشتر .M … M + ∆M :با این حال” ،پول مادامی که شکل ک ال ب ه خ ود
نگیرد ،به سرمایه تبدیل نیشود“ .2مارکس از فرمول M — C — M´ 3استفاده میکند )ک ه در آن  Cارزش ی ک ک ال ،ی ا
ارزش کالها است ،و  .(M´ = M + ∆Mاین فرمویل مبادله است که از فرمول سادهتر  M — C — Mاشتقاق یافته است؛ و
این فرمویل سادهتلر خریدی از غیر ) (M — Cبهقصد فروش ) (C — Mاست .این فرمولل »معکویس«  Ci — M — Cjاست؛
که بهمعنی فروخت  Ciبرای خریدن یک  Cjبهلحاظ کیفی متفاوت است .4در اینجا پححول صححرفاا یححک تسححهیلگر اسححت ،و در
واقع چندان اهمیتی ندارد .اما در شکل عجیب معکوسشدهی  ،M — C — Mپول همهی آنچیزی است که اهمیت دارد؛
چرا که این فرمول تنها بهمثابهی ´ M — C — Mمعنادار است که نتیجهی پایانیاش یک افزایش ) (∆Mیا ،آنچنححان کححه
مارکس میگوید» ،ارزش اضافی« است.
ارزش در ´،M — C — M
”سوژهی فرایندی است که در آن ،در حالی که دائاا بهنوبت شکل پول و شکل کالها را اختیار میکند ،مقححدار
خود را تغییر میدهد ،ارزش اضافی را از خود بهعنوان ارزش اولیه بیرون میکشد ،و بنابراین بهطححور مسححتقل
بر ارزش خود میافزاید .از آنجا که این حرکت در مسیری که ارزش اضححافی را میافزایححد ،حرکححیت خححوید ارزش
است ،پس ارزشافزاییی آن خود-ارزشافزایی است“.5
پس سرمایه یک حرکت خود-ارزشافزایی است ،حرکت بیرونکشیدین ارزش اضافی ]از خود[ )توجه شود که مارکس انگححارهی
»سود« را »در پرانتز گذاشت« و آن را با انگارهی تجریدیتیر »ارزش اضافی« جایگزین نود( .بعححدها )-۳الححف( خححواهیم دیححد
که »ارزش اضافی« به »سود« تبدیل شححده و بحار دیگحر سححود بحه مبلغحی از »سحود شححرکت« ،بهححره و رانحت تبحدیل میشحود.
دغدغهی مارکس ،پیش از بررسی چنین توزیعی )در جلد سه( ،این است که شحی کامل از امححر تجریححدی ارائححه دهححد .او در
جلد یک )و دو( از این فرض تکراری رهسپار میشود که هر سرمایهدار ابزار تولیححد را در تصححاحب دارد و بححه کرایهکححردن یححا
قرضگرفیت هیچگونه زمین ،محل اسکان یا منبع مالی بیرونی نیاز ندارد.6
پارهی  ۲با معرفی صوری یک کالی خاص و بازار آن کال بسته میشود؛ این کالی خاص نیروی کار است ،که وجوید آن حاکی
از فقدان ابزار تولید نزد کارگران است .این قسمت معرفی مختصری از ارزش نیروی کار را شامل میشحود ،ایحن ارزیش نیححروی
کار همنا مزد است که اصوال باید برای بازتولید نیروی کار بسنده باشد ،و این »بسنده«بودن به عناصر فیزیکححی ،تححاریخی ،و
اخلقی وابسته است.7

 1جلد یک ،صفحات ۲۵۳-4
 ۲جلد یک ،ص ۲۵۶
 ۳تام یی فرمولها )شامل فرمولهای داخل پرانتز( از چپ به راست نوشته شدهاند — متجم
 4جلد یک ،ص ۲۵۸
 ۵جلد یک ،ص ۲۵۵
 ۶جلد یک ،ص ۷1۰
 ۷جلد یک ،صفحات ۲۷۲-۵
1۶

یک—ب :سرمایه چگونه کار میکند — چگونه پدید میآید
دیدیم که سرمایه یک حرکیت ارزشافزاست ،حرکت بیرونکشیدین ارزش اضافی ]از خود[ است .بخش میانی جلد یک ”نهتنها
این که سرمایه چگونه تولید میکند ،بلکه این که سرمایه چگونه تولید میشود“ 1را هم مورد ملحظححه قححرار میدهححد .ارزش
اضافی چگونه میتواند توضیح داده شود؟ این فرمول را به یاد آورید” .M — C — M´ :تغییر در ارزیش پول … نیتواند
در خوید پول رخ دهد … بنابراین ،این تغییر باید در کال رخ دهد … “ .2پس کلید فهیم ´ M — C — Mدر  Cنهفته است.
مارکس در ادامه نشان میدهد که فرایند تولیلد مکانی است که ارزیش  Cبه ´ Cتبدیل میشود.
در مبادلهی  ،M — Cسرمایه در شکل پولی به سرمایه در شکل کالیی ،یعنی به ابزار تولید و نیروی کححار ،بححدل میشححود.
نیروی کار در برابر مزد مبادله میشود ،و کارگران بالقوگیی کارشان را میفروشند .کار در هنگام تولیححلد »فرودسحیت «3سححرمایه
است :کارگر تحت نظارت سرمایهدار کار میکند … محصول تحت مالکیت سرمایهدار است ،نه کححارگر“ .4از آنجححا کححه ابححزار
تولید عناص ثابتی هستند ،پس هر تغییری در  Cتنها به دست عنص زندهی فعُال ،یعنی به دست کار ،به وجود میآید؛ تنها
کار است که میتواند ارزش اضافیای فراتر از مزد ایجاد ناید .در کالر بالقوگیی تولید یک محصول اضافی ،یححا بهبیححان ارزشححی،
ارزش اضافی سکنی گزیده است .مارکس نسبیت بین ارزش اضافی و سرمایهی خرجشده در مزدها را »نرخ ارزش اضححافی« یححا
»درجهی استثمر نیروی کار به دست سرمایه« مینامد.5
بدنهی بخش میانی از جلد یححک سححرمایه ،کححه بححالغ بححر  4۰۰صححفحه اسححت ،شححامل تحلیلححی همححراه بححا جزئیححات از روشهححا و
تکنیکهای )سازمانی( برای افزایش نرخ استثمر است .در این بخش ،مارکس از زمححان کححار بهعنححوان نقطهی ارجححاع اسححتفاده
میکند .با این حال ،همنطور که پیشتر نیز گفته شد ،او تامیی موجودیتهای ارزشی را در عبححارات پححولی )ماننححد  (£بیححان
میکند ،امری که در مورد تامیی مثالهای عددیی وی مصداق دارد.6

یک—پ :فرایند حاصل از سرمایه — چگونه پدید میآید
”پیشتر دیدیم که چگونه ارزش اضافی از سرمایه پدید میآید ،اینک باید ببینیم کححه چگححونه سححرمایه از ارزش اضححافی پدیححد
میآید .بهخدمتگرفیت ارزش اضافی بهمثابهی سرمایه ،یا باز-تبدییل آن به سرمایه» ،انباشت سرمایه« نامیححده میشحود“ .7در
پارهی  ،۷مارکس نشان میدهد که چگونه رشد سرمایه منجر به سه فرایند پویححای همزمححان میشححود (1) :تکححثیر یححک ارتححش
ذخیرهی کایر 8غیرشاغل ،بهویژه از طریق معرفی تکنیکهای تولیدیی اخراجکردن کار ،9که فشاری برای کحاهش نحرخ مححزد وارد
 1جلد یک ،ص ۲۸۰
 ۲جلد یک ،ص ۲۷۰

3 Subordinated

 4جلد یک ،صفحات ۲۹1-۲
 ۵جلد یک ،صفحات ۳۲۰-۷
 ۶مقایسه کنید با یالسون1۹۷۹ a ،
 ۷جلد یک ،ص ۷۲۵

8 Labour
9 Labour

1۷

میآورد؛ ) (۲رشد چرخهوار] 1یا سیکلوایر[ سرمایه؛ و ) (۳ترکز سرمایه.
پارهی پایانی جلد یک ،پارهی  ،۸یک بررسی تاریخی از شرایط خرید و فروش نیروی کحار بحه دسحت میدهحد :محالکیت ابححزار
تولید به دست سرمایهداران .چیزی که پیششط آغازگا یه یک-الف است ،و در نتیجه این لیه از تحلیل را بهعنوان یک دایره
]در پایان جلد یک[ میبندد.

دو—الف :سرمایه چه هست — چگونه کار میکند
ک توصییف حرکت است ،حرکتی که بححه
در یک-الف ،مارکس به سرمایه بهمثابهی »حرکت« میپردازد .در واقع ،تامیی جلد ی ل
حرکیت گستشیافته )ارزشافزایی و انباشت( منجر میشود .در پارهی  1از جلد دو این امر تصیح میشود .در اینجححا نشححان
داده میشود که سرمایه حرکت مداومی است میان چهار تجلییابی/حححالت ،کححه ایححن چهححار حححالت بححا همححدیگر دورپیمححایی
سرمایه را تشکیل میدهند:

⊃

→—´—→ M —E— C | MP ; LP | ...... P ...... C´ —E— M

⊂

←—————————— ← —————————— ←
سرمایه در حالت »سمایهی پولی« ) (Mطی فرایند مبادله )— (—Eبه حالت »سرمایهی تولیدی« ) (Cتبدیل میشود؛ یعنی،
بهطور مشخص ،به ابزار تولید ) (MPو نیروی کار ) .(LPنیروی کالر ابزار تولیححد را طححی فراینححد تولیححد ) ،(...جححایی کححه حححالت
»سرمایهی در فرایند« ) (Pرا داریم ،به کار میگیرد؛ این امر موجب یک دگردیسی و ایجححاد »سححرمایهی کححالییی« ارزشیححافته
)´ (Cمیشود ،که ´ Cهم بهلحاظ کیفی از  Cمتفاوت است ،و هم بهلحاظ کلمی در چارچوب ارزشی )  .(C´ > Cسرانجام،
مبححادلهای دیگححر ارزش کححالییی گسححتشیافتهی´ Cرا ب ه ی ک همارز ارزشححیی پححولی  ،Mیعنححی بححه حححالت »سححرمایهی پححولیی«
گستشیافته ،تبدیل میکند .اینک این فرایند میتواند در مقیاسی گستشیافته —که در آن سرمایه انباشت شده اسححت— از
سر گرفته شود.

دو—ب :سرمایه چگونه کار میکند — چگونه به عمل درمیآید
تا پارهی ۲حح]از جلدو دو[ ،به سرمایه تلویحاا بهمنزلهی جریانی گستشیابنده پرداخته میشود )سححرمایهی ثححابت کححه در جلححد
یک معرفی شده بود ،صفر در نظر گرفته شده بود( .اینک مارکس صاحتا ا سرمایهی در گردش را از سححرمایهی ثححابت متمححایز
میکند .نشان داده میشود که سر مایه بهمثابهی حرکت چگونه در سپهر تولید با توجه به درازای مدت دورههححای تولیححدی و
زمانهای بازگشت سرمایه کار میکند» .زمان« کلید سرمایه است .سعتبخشیدن به هر مرحله از دورپیمیی به این معنححی
است که کمیتی معلوم از سرمایه میتواند تولید بیشتری را به گردش درمیآورد.
1 Cyclical

1۸

دو—پ :فرایند حاصل از سرمایه — چگونه به عمل درمیآید
پارهی  ۳گردش سرمایه در بست اقتصاد بهمثابهی یک کل را ارائه میکند .مارکس با بهرهگیری از »مدل« دو-مولفهای ،روابط
درونی پویای مربوط به رشد اقتصادی و شایط لزم برای رشححد متعححادل را مشححخص میکنححد .ایححن شححرایط بسححیار دشححوارند و
معنای ضمنیشان این است که اگرچه رشد متعادل ممکن است ،اما محتمل نیست.

سه—الف :سرمایه چه هست — چگونه به اوج خود میرسد
پارهی یک از جلد سه )جریاین( ارزش اضافی را در ارتبححاط بحا کححیل سحرمایهی سمایهگذاریشححده )سححهام (1محورد بررسححی قححرار
میدهد و شکل سود ]مفهویم[ کلیدی سرمایهداری را معرفی میکنححد” :مقححداری از ارزش … هنگححامی سححرمایه اسححت کححه بححا
هدف تولید سود سرمایهگذاری شده باشد  . 2“...این بخش حاوی یک تبدیل مفهومی از »ارزش اضحافی« و »س رمایه« اس ت،
بهگونهای که نرخ سود مقیاس سنجش ارزشافزاییی سرمایه میشود .سود و نرخ سود مقیاسهای تداوم سرمایه هستند.

سه—ب :سرمایه چگونه کار میکند — چگونه به اوج خود میرسد
شکل سود پویاییی نوینی به همراه میآورد؛ پارهی ] ۲از جلد سه[ نشان میدهد که چگونه نرخ سود مقیححاس سححنجش کارهححا
است .از آنجا که محتوای فیزیکی خاص سرمایه )نان ،نوشیدنیهای الکلی یا کتیب انجیل( موضوعیتی بححرای سححرمایه نححدارد،
جنبهی دیگیر حرکت سرمای له جریا ین آن بهسمت شاخههایی از تولید است که بالترین نحرخ سحود را کسحب میکننحد .بحه ایحن
ترتیب ،رقابت بین سرمایهها سبب ایجاد نوعی میانگین نرخ سود میشود .همراه با آن ،کالییسازیی بیشتححر کحارگران اتفححاق
میافتد ،چرا که آنها باید ”از یک سپهر به سپهری دیگر و از یک محل تولید به محلی دیگر“ 3در حرکت باشند.
با نرخ سولد مفهوم قیمت ،که در جلد یک تکوین یافته بود ،جرح و تعدیل میشود .با این حححال ،مححارکس پححس از آن بهطححور
غیرمنتظرهای ترجمنهایی ک لمی میان لیههای مفهومی انجام میدهد ،از این طریق کححه موجودیتهححای تبححدیلیافتهی نححرخ
سود را با محاسبهای مقدم بر نرخ سود مقایسه میکند .مارکس با این کار از پویاییی معرفیشده در این لیه پرده برمیدارد.4

سه—پ :فرایند حاصل از سرمایه — چگونه به اوج خود میرسد
پارهی ] ۳از جلد سه[ پویش ناشی از تغییر در-زمانیی 5نرخ میانگین سود را از طریق معرفی تکنیکهای معطحوف بححه کسحب
سود و در نتیجه با رویکرد کاهش هزینهی تولید شح میدهد .این تکنیکها ]از یک سو[ افزایشهای چرخهوار نرخ سود را
برای سرمایهی آغازین ایجاد میکنند ،و ]از سوی دیگر[ بهطور همزمان کاهشی چرخهوار در میانگین نرخ سود را بهمثححابهی
1 Flow

 ۲جلد سه ،ص 1۲۶
 ۳جلد سه ،ص ۲۹۸
 4ادبیات حاصل از تفسیر و بازسازی این ]مسألهی[ »تبدیل« بسیار زیاد است؛ برای منابع ،بنگرید به موزلی )  ،(1۹۹۳پموهون ) ،(1۹۹4پفولی
) ،(۲۰۰۰بللوفیوره ،یلیبمن ) ،(۲۰۰۲و مقالت متنوع در بللوفیوره )ویراستار ،1۹۹۸ ،جلد یک(
5 Diachronic
1۹

معکوسشدگیی باز-ساختیابیی سرمایه ایجاد میکنند.1
پارههای  4تحا  ،۶کحه دیگححر بحه »سححرمایهی صحنعتیی« تفاوتگذارینشححده محححدود نیسححتند ،نشحان میدهنحد کححه سححرمایه بححه
فراکسیونهایی با کارکردهایی متفاوت و در تخاصم با هم تفکیححک میشححود :صححنعتی ،تجححاری ،مححالی ،و املک و مسححتغلت.
اینک سود منشعب میشود و بهمثابهی سود شکت ،بهره و رانت تقسیم میگردد .2پارهی نهایی ،پارهی  ،۷پیشنویسی است
برای تجلییابی انضممیی بیشتری از کل .این پاره همچنین بر این نکتهی بنیادی مارکس تأکید دارد که سرمایهداری شححیوهی
تولیدیی بهلحاظ تاریخی خاص و ]در نتیجه[ تغییرپذیری است که ساختار طبقاتیاش را پنهان میسازد.3

جرمعبندی
در سرمایه وجیه تکپبعدی شکل اجتمعی سرمایهداری —شکل ارزلش آنچنان که در هیئت پول تجلی مییابد— بنیانی است
برای سرمایه بهمثابهی »حرکت خود-ارزشافزایی« .جلد یک به جنبهی خود-ارزشافزایی بهمنزلهی حرکت ،و جلحد دو بحه آن
بهمنزلهی حرکت در بست کلن اجتماعی میپردازد .در جلد سه ،این جنبهها در عملکححرد شححکل سححود و »تجریححد انضحممیی«
نرخ سود بیپبعد —پول روی پول— مقولهپردازی میشوند .این بیپبعد-بودگی ،بیتفاوت به محتوا ،ساختار بنیادین جامعهی
سرمایهداری را شکل میدهد.

 .۵نظریهی مارکس و نظریهی مارکسی بهمثابهی یک جرریان
باید بین تفسیرهای عمده از آثار مارکس و »نظریهی مارکسی« بهمثابهی یححک جریححاین رشححدیافته از قححرن بیسححتم بححه اینسححو
تفاوت قائل شد ،جریانی که در اقتصا لد موازی با جریانهای نهادگرا ،نو-کلسیک ،پسا-کینزی ،و دیگران رشد یافت .4نظریهی
مارکسی و نظریهی نهادگرایی در تأکید بر بین-رشتهایبودن با یکدیگر اشتاک دارند ،اگرچه نظریهی مارکسی پروژهای بین-
رشتهای است کححه بححا همراهححی فیلسحوفها ،اقتصححاددانان ،دانشحمندان علحم سیاسحت ،جامعهشناسححان ،دانشحمندان جغرافححی
اجتمعی ،و تاریخدانها در جریان است.
جریان نظریهی مارکسی سه نوع پژوه را شامل میشود .پژوهش نوع نخست ،که بیشترین نزدیکی را بححه اثححر مححارکس دارد،
پژوهش تجرب یی مبتنی بر نظریهی مارکس است )از جمله ،پژوهحش دربححارهی تکحوین نحرخ سحود در اقتصحاد کلن در مقیحاس
طولنیمدت .(5در این پژوهشها مفاهیم پسپش یت دادهه ای آم اری متفحاوت از مفحاهیم تئوری ک هس تند ،ک ه ای ن بس ی
پیچیدهتر از پژوهشهایی است که در اقتصادهای جریان اصححلی انجححام میشححود .البتححه ایححن نححوع مطالعححات تجربححلی تفسححییر

نظریهی مارکس را نیز شامل میشوند.

 1برای مطالعهی این تفسیر بنگرید به رویت ۲۰۰۲ a ،و — ۲۰۰4مقایسه کنید با لبویتز1۹۷۶ ،؛ فاین و هریس1۹۷۹ ،؛ گپرول و پاریزچِ1۹۸۷ ،
 ۲موزلی۲۰۰۲ ،
 ۳ماتیک۲۰۰۲ ،؛ مورای۲۰۰۲ ،
 4برای یک مطالعهی تاریخنگارانه بنگرید به هوارد و کینگ1۹۸۹-۹۲ ،
 ۵در اینباره ،برای نونه ،بنگرید به موزلی1۹۹1 ،؛ دویمنیل و یلوی1۹۹۳ ،؛ پولف۲۰۰1 ،
۲۰

پژوهش نوع دوم بازسازیی نظریه است ،که پژوهشگراین آن اثر مارکس را دارای برخی ناسازگاریها یافتهاند یحا برخححی مححوارد
در آن را رضایتبخش نیدانند .گستهی کارهای بازسازیگرانه تححامیی حوزههححای نوشححتارهای مححارکس )بهطححور خححاص تححامیی
اجزای برسازندهی جدول شمرهی  (۲را شامل میشحود .کحار در ححوزهی روششناسحی بهعنحوان رشحتهی ممفصحل در ایحن نحوع
پژوهش است.1
پژوهش نوع سوم  ،بسط و گستش غیححر-بازسححازیگرانهی نظححریهی مححارکس اسححت .بححرای نححونه ،عناصححر نظححریهی چرخههححای
کسبوکار —با درنظرگرفتن لیهی تحلیلشان )ستون  ۳از جدول شمرهی  —(۲در هححر سححه جلححد سححرمایه یححافت میشححوند.
پژوهشگران معاص چرخهی کسبوکار ،با اتکا بر آن عناصر ،میتوانند در جستوجوی یک نظریهی قابلآزماییش تجربححی از
این چرخه باشند؛ چنین پژوهشی ملزوماتی فراتر از یافتههای مارکس یا پژوهشهایی که وی برایشان اقححدام کححرده اسححت را
میطلبد .2نونههای دیگر ،پژوهش سیاستهای اقتصحادی )کحه در سحرمایه یحافت نیشحوند( ،یحا بهعنحوان نحونهای کلیتحر،
مطالعهی شرایط نهادی برای انباشت سرمایه در دورههای تاریخی متفاوت )مطالعهی »مراحل« یا »ساختارهای اجتمححاعی«،
یا »رژیمها«ی انباشت (3است.
بهرغم این که اغلب کارها در نظریهی مارکسی ]در هر سه نویع آن[ از سرمایه دور شدهاند ،یا دستکم فراسوی آن رفتهاند،
اما تقریبا ا در تام یی این کارها شاهد ارجاعات قابلملحظهای )خواه انتقادی ،خواه تحسینبرانگیز( به سححرمایه هسححتیم .ایححن
جنبهی جالبتوجهی از جایگاه مارکس در تاریخ اندیشه است ،همچنان که جنبهای شعفانگیز از مطححالعهی تاریححخ اندیشححه
بهطور کلی است ،یعنی این حقیقت که مارکس میتواند بهمثابهی یحک منبحع اکتشحافیی غنحی در خححدمت الهامبخشحیدن بحه
جریان اندیشهها در تاریخ باشد.

یادداشت
از کریس آرتور ،مارک بلوگ ،جرالد یلوی ،پل ماتیک ،پاتریک مورای ،تونی اسمیت ،نیکول یتیلور ،و ویراستاراین این کتاب ،برای
نظراتشان بسیار سپاسگزارم.

 1برای مطالعهی نونههایی از کار روششناسانه ،برای نونه ،بنگرید به مشارکتها در آلبیتون و سیمولیدیس )ویراستاران( ۲۰۰۲
 ۲برای منابع در اینباره بنگرید به رویت۲۰۰۲ b ،
 ۳بنگرید به مشارکتها در آلبیتون و دیگران۲۰۰1 ،
۲1
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