
کارل مارکس
اثر او و تغییرات عمده در تفسیرهای آن

خیرت رویت

ترجمه: طاها زینالی

توضیح متجرم

 اقتصاددان هلندی، عضو حزب سوسیالیست هلند در مقام مشححاور اقتصححادی، پژوهش گححر مارکسححی در حححوزه ینخیرت رویت
 بححرمایهرسنقد اقتصاد سیاسی و یکی از نظریه پردازانی است که آثار علمی متعددی را در تفسیر و بازسازی و بسط مباحث 

اا تححرجمه ی دو متحح  کوتححاه از او، بححاناساس روش دیالکتیک نظام مند و نظریه ی شکل ارزش نوشته و منتش کرده اسححت. اخیححر
 در کنار یک دیگر یک معححرفی ن شد، این دو متر، در وبسایت پراکسیس منتش2 و «روش دیالکتیکی»1عناوین «روش مارکس»

یی مارکس در نابتدایی از درک رویت  نیححز در3ر به دست می دهنححد. ترجمححه و انتشححار مقححاله ی حاضححمایهرس از روش دیالکتیک
 و4 بر اسححاس دیالکتیححک نظام منححدمایهرسراستای همین هدف، و به طور کلی در راستای معرفی خوانش ها و تفاسیر مباحث 

شکل ارزش، انجام شده است. این مقاله برای انتشار در کتابی حاوی مجموعه مقالتی درباره ی تاریخ اندیشه ی اقتصححادی در
یی کححارل مححارکس ارائححهن نوشته شده است. رویت۲۰۰۳سال  یی مبححارزاتی و علمحح  در این مقاله، ابتححدا معرفححی کوتححاهی از زنححدگ

ده  ای از نتایححج پژوهححش رویتحح  دربححاره ی تاریححخنمی دهد، سححپس توضححیحاتی دربححاره ی آثححار او بیححان می کنححد کححه حححاوی فش
نوشته شدن و انتشار متون مارکس، و ترجمه شان به انگلیسی، و اهمیت ایححن نظححم و ترتیححب تححاریخی در شححکل گیری تفاسححیر

،مایهرسحح به بحث های مربوط به تفسیرهای مختلف از آرای مححارکس، به ویححژه از نمختلف از آرای مارکس است. سپس، رویت
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ی مححارکس ارتبححاطی تنگاتنححگ بححامایه رسححتفسححیرهای متفححاوت از ”می پردازد؛ او توضیح اش را با این جملححه آغححاز می کنححد کححه 
. بر مبنای این درک، او پنج جنبه  ی عمده از روش مارکس را، در یک توالی از ساده به“تفسیرهای متفاوت از روش وی دارند

یی مقححاله،مایهرسپیچیده، برمی شمرد که بنا به نظر رویت مارکس همه ی این جنبه ها را در   به کار بسته است. در بخش بعد
، در سه جلد آن، را که بر اساس تفسیر دیالکتیک نظام مند تححبیین شححده اسححت،مایهرسرویت طرح واره ی فشده ای از ساختار 

ارائه می کند. در آخر، وی با تأکید بر ضورت تایزگذاری بین نظریه ی مارکس و نظریه ی مارکسی به مثابه ی یک جریان، یححک
ین مارکسی به دست داده و به معرفی برخی از این نوع پروژه ها می پردازد. یک دسته بندی از پروژه های مختلف نظریه پردازا

 بححهمقححاله معرفی منابع مختلف در ارتباط با هر یک از حوزه ها و مبححاحثی اسححت کححه در ایححن نجنبه ی مهم دیگر از این مت
آن ها اشاره شده است، این فهرست منابع می تواند برای علقه مندان به آشححنایی بیش تححر بححا ایححن مبححاحث سححودمند باشححد. در

 سپاس گزارم.آن ترجمه و راهنمیی هایش برای بهبود ن فروغ اسدپور برای زحمت بازبینی متعزیزپایان، از رفیق 

*   *   *

مقدمه

یی  رشناخته شده اسححت؛ اولححیچهره ای مایه رسو نیز مانیفست کمونیست مارکس  به دلیل نوشت   صححفحه ای۳۰سححاله ی سیاسحح
یی ا با همراهی فریدریش انگلس نوشته شده است، و دومی اثر اجتم1۸4۸است که در سال   صححفحه ای کححه۲۲۰۰عی-اقتصاد

 شده  است، که دو مورد آخححر توسححط انگلححس ویراسححتاری شححدند. البتححهر منتش1۸۹4 و 1۸۸۵، 1۸۶۷در سه جلد در سال های 
 جلد قطور می رسد.۵۰مجموعه ی آثار مارکس و انگلس به بیش از 

 در دوره ای1۸۷۸ و 1۸۵۷. مارکس این اثر را بیححن سححال های 1مایه داری استر مارکس، تحلیلی  از نظام س، اثر شاهکارمایهرس
مایه داری بریتانیا است.رکه در لندن زندگی می کرد نوشت. او مصالح تجربی عمده  اش در این اثر  برگرفته از س

ین ارزیابی ها از   در قرن بیستم هم تحت تأثیر این موضححوع بححوده کححه در سححایر آثححار مححارکس تححا چه انححدازه، ومایهرستغییرکرد
)، و هححم، به طححور مرتبطححی، تحت تححأثیر۲کدام یک  از آن ها، در آن ارزیابی هححا در نظححر گرفتححه شححده اند (رجححوع شححود بححه بنححد 

) بوده است. به بیان دیگر، هر خوانشی از این اثر (رجححوع شححود بححه۳تحول یابی بینش های روش شناسانه (رجوع شود به بند 
) با جنبه های روش شناسانه گره خورده است.4بند 

ی اومایه رس. درباره ی مارکس و ۱

 در لندن از دنیا رفت. او حقوق و فلسفه خوانححد و در سححال1۸۸۳ به دنیا آمد و در سال تریر در شهر 1۸1۸مارکس در سال 

ال به گذار به جامعه  ای در۲۲۰۰ مورد در ۵ عبارت «کمونیسم» تنها پنج بار در یادداشت های این اثر بیان شده است؛ که این 1  صفحه احتم
آینده ارجاع می دهد.

۲



 مدرک دکتا دریافت کرد. با این که او برای اتخاذ منصب رسمی در حکومت یا استادی دانشگاه تعلیم یححافته بححود، امححا1۸41
کوب سیاسی در پروس مسیر دیگری را برای وی رقم زد. او در مدت تحصیل اش بححه مبححارزهرهم مطالعات اش و هم فضای س

در راستای حقوق دموکراتیک، که همراه با مخالفت ورزی با رژیم سیاسی مستقر بود، کمک می کرد. نوشته هایش در پی ایححن
لل وی را در کشاکش با دستگاه سانسور پروسی قححرار داد. پححس از آن، او در ممت ویراستاری  در یک نشیه ی لیبا یس مبارزات و 

انجام در سححال 1۸4۸-4۹)، و کلن (1۸4۵-4۷)، بروکسل (1۸۳۵-4۵شهرهای پاریس (  در1۸4۹) جویححای پناهنححدگی شححد، و س
یاسکان یافت.  لندن 

پپرتب وتاب   درباره ی مسائل اقتصادی، سیاسی و فلسفی مطححالعه کححرد و نوشححت، و مفهوم  سححازی1۸4۲-4۹مارکس در دوره ی 
یی خود از تاریخ را پرورش داد (رجحوع کنیحد بحه بنحد  یی1.۳ماتریالیست ن، او در ایحن دوره بحا گروه هحای سوسیالیسحت ). همچنی

رادیکال تاس گرفت و فریدریش انگلس، دوست فکری و سیاسی و شخصححی تححام عمححرش، را ملقححات کححرد. مححارکس در سححال
Manifest سالگی، همراه با انگلس ۳۰، در سن 1۸4۸  der  Kommunistischen  Parteiت] را زب کمونیس ت ح  [مانیفس

نوشت.

مایه داری متمرکححز شححد،ر فعالیت های سیاسی اش را کاهش داد و بر تحلیل جدی نظام س1۸۶۵ تا حدود 1۸4۹مارکس از سال 
دوره ای که وی هم زمان در کنار پژوهش علمی به کار ژورنالیستی برای گذران زندگی اش نیز مشغول بححود. او در ایححن دوره ی
خلق و فوق العاده مولد، هزاران صفحه  پیش نویس برای شاهکارش نوشت. و ایححن در حححالی بححود کححه در همیححن زمححان وی و
رف ه از ط ه آن چ دن ب خانواده اش در فقر می زیستند. درآمدش از کار ژورنالیستی به حدی ناچیز بود که آن ها برای زنده مان

خویشاوندن و دوستان، به ویژه انگلس، اهداء می شد وابسته بودند.

برنامه ی پژوهشی مارکس به شدت بلندپروازانه بود. او قصد داشت تحلیل نظام مند کاملی از جامعه از خود بر جای بگححذارد:
 برای نوشت شش کتاب برنامه   ریخت؛ کححه نوشححت نخسححتین1۸۵۷تحلیلی اقتصادی، اجتمعی، سیاسی، و تاریخی. او در سال 

کتاب از این مجموعه به طور کامل ذهن و انرژی اش را به خود اختصاص داد؛ به طوری که همن کتاب نخست بححه سححه جلححد
یی دیگححر) رشححد یححافت.مایهرس  که اکنون ما در دست داریم، به علوه ی یک بررسی از نظریه های اقتصاد سیاسی (یک سه  جلد

یک اواگرچه،  ) را خود به انتشار سپرد.1۸۶۷ (مایهرس تنها جلد ی

» آن را کححه بححرای نظححریه ی ارزش1، به طور مداوم این جلححد را، به ویححژه «پححاره ی 1۸۶۷مارکس پس از انتشار جلد یک در سال 
یی آن در سححال  ، و ویراسححت1۸۷۳کلیدی است (این جلد به پاره ها تقسیم شده است)، بححازنگری کححرد. دومیححن ویراسححت آلححان

 انتشححار یافتنححد. کسححانی کححه جویححای انسححجام میححان جلححد یححک و1۸۷۲-۷۵فرانسححه ی آن به طححور بخش بخححش در سححال های 
 هستند، می بایست این فرایند بازنگری را به خاطر بسپارند.1۸۶4-۶۵دست نوشته های جلد سه در سال های 

 بخش بزرگی از جلد دو را نوشت، امححا آن را کامححل نکححرد. او در ایححن دوره دوبححاره1۸۷۷-۷۸ و 1۸۶۵-۷۰مارکس در سال های 
ن طور کححه درادرگیر فعالیت های سیاسی شده بود، و البته وضعیت سلمتی اش هم به طور جدی رو به وخاومت گرایید. همحح

ینیسمایه ادامه خواهیم دید، پروژه ی  ید پر-زحمتی را بححه خححدمت می گیححرد. در دوره ی رو به پایححا  مارکس روش شناسی نظام من
زندگی اش، ملزومات سامان بخشی به این اثر افزون یافت، در حالی که انرژی وی روبه زوال بود.

۳



)، و1۸۹4 و 1۸۸۵ بححه دسححت انگلححس (مایهرسپس از مرگ مارکس، پیش نویس ها و دفتهای یادداشت دو جلد باقی مانده از 
) ویراستاری شدند. پیش نویس هححا در وضححعیت گونححاگونی از کامل شححدن قححرار دارنححد —1۹۰۵-1۰سپس به دست کائوتسکی (

یم هححر دو جلححد دو و سححه حححاوی دفتهححای یادداشححت بححاز-سححامان یافته اسححت— و در نححتیجه ویراسححتاران به طححور نیمه ی دو
لر نامناسححب اجتناب ناپذیری تأثیری از خود بر آن ها بر جای گذاشتند. در واقع، مارکس آن ها را به لحاظ آماده بودن برای انتشا

قلمداد کرده بود.

های بسیارسمایه . مارکس های بسیار، ۲

یی پژوهش علمی مارکس  یی بینش های تاریخ نگارانه و همچنین تکامل یاب  را تحت تححأثیرمححارکسی مایه رستفسیرها از تکامل یاب
اا۳قرار داد (رجوع کنید به بند  )؛ و این موضوع در قیاس با آثار سایر نویسندگان موضع متفاوتی نیست. با این حال، خصوص

یر نوشححته هایش پححس از مححرگ وی، ودر  مورد مارکس یک مولفه ی اضافی هم دارای اهمیححت اسححت: فواصححل زمححانی در انتشححا
. نونه هایی را در این باره ارائه می دهد1همین  طور ترجمه های آن ها (از جمله) به انگلیسی. جدول شمره ی 

سگذشححت خححاص خححود رامایه رسحح کححه جلححد یححک است ساله بین انتشار جلد یک و جلد سه به معنای آن ۲۷فاصله ی زمانی 
) دو اثححر مححارکس انتشححار یافتنححد، کححه انتشارشححان1۹۶۳ و 1۹۳۸ (نسخه ی انگلیسححی در سححال های 1۹۳۲داشته است. در سال 

 انتشححار یححافت، اثححری درروندریسححه گ1۹۵۳بینش های وی درباره ی پول و فرایند کار سمایه دارانه را روشنی بخشید. در سال 
یس اولیه  از ۸۰۰سبکی دیالکتیکی شامل   و هححم محتححوای آنمایهرس، که انتشار آن هم روش مایهرس صفحه  به عنوان پیش نوی

 شححد، و برخححی از آن هححا هنححوز در دسححت انتشححارر دست نوشته های مهمی از وی منتش1۹۹۰را روشنی بخشید. حتی در سال 
های بسححیاری وجححود داشححته اند،مایه رسححهستند. نتیجه ی این روند انتشار این بود که در قححرن بیسححتم مارکس هححای بسححیار و 

مسأله ای که تا امروز ادامه دارد.

توهمی بیش نخواهد بود اگر چنین بیاندیشیم که «شواهد» متنی جدید به تغییر یک شبه ی بینش هححا، به ویححژه در ارتبححاط بححا
 به بعححد1۹۸۰ تنهححا از اواسححط دهه ی 1۹۵۳/1۹۷۳ در سححال های گروندریسححه. انتشححار گشتآثار بنیادی و پیش گام وی، منجر 

 است، دلیل این موضححوع را درنظریه ی عمومیتغییر عمده ی خود را بر جای گذاشت. کینز که خود نویسنده ی اثر پیش گام 
نن]ِ ایده های نوین، بلکه در گسست از ایده های کهنتته نهفتتتهمقدمه ی خود چنین توضیح می دهد: ” دشواری نه در [پروراند

“....است

)، تفسیرها1۸۸۶ (1۸۶۷ در سال مایهرس)، یا حتی جلد یک 1۹۰۹ (انگلیسی، 1۸۹4 در سال مایهرسارزیابی اولیه از جلد سه  
از مارکس در نونه های متعارف تاریخ نگاری اندیشه، هم در نیمه ی اول قرن بیستم و هم از آن به بعد، را شکل داده اسححت.
یی یک تاریخ کار دشواری باشد، بازنگری در تاریخی که به بخشی از بینش درک شده بححدل شححده اسححت، هر اندازه که بازنویس
بسیار دشوارتر است. هرچه «شواهد» متنی بیش تری به دست آیند، به احتمل زیححاد گسححته ای از تفاسححیر —شححاید گسححته ای

سیال— در پی آن پدید می آیند.

4



: «مارکس های بسیار»؛ تاریخ های انتشار برخی آثار اصلی وی1جدول شمره ی 

۱

نخست انتشار به زبان آلانی

۲
تفاوت سال های
 بین ستون های

۳ و 1 

۳

نخستین ترجرمه ی انگلیسی

۴
تاریخ دست نوشته

۵
تفاوت بین
ستون های

4 و 1 

۶
تفاوت بین
ستون های

4 و ۳ 

1۸۶۷ Das Kapital I  1۹1۸۸۶ ۷1۰1۹-1۸۶۵، 1۸۶۳، 1۸۶1مایه؛ جرلد یکرس

1۸۸۵ Das Kapital II  ۲۲1۹۰۷ ۸۰۷۲۹-1۸۷۷، ۷۰-1۸۶۵مایه؛ جرلد دورس

1۸۹4 Das Kapital III  1۵1۹۰۹ ۵۲۹44-1۸۶4مایه؛ جرلد سهرس

1۹۰۵-1۰ Theorien über den Mehrwert (3 vols)4۸-۶11۹۵۲-۷1  ۳4۷1۰۸-21۸۶۲نظریه های ارزش اضافی

1۹۳۲  Pariser Manuskripte۳11۹۶۳ 1۸44۸۸11۹دست نوشته های اقتصادی-فلسفی

1۹۳۲ Die deutsche Ideologie3۶1۹۳۸ ۶۸۶۹۲-1۸4۵ (بخش های اول و دوم)ایدئولوژی آلانی

1۹۵۳ Grundrisse4۲۰1۹۷۳ ۸۹۵11۵-51۸۵۷گروندریسه

1۹۹۲ Ökonomische Manuskripte 1863-7
، جلد سه}مایهرس{شامل دست نوشته های 

—— —1۸۶۳-۷1۲۵-۲۹—

.1۸۷۵ تا 1۸۷۲؛ کار روی ویراست فرانسه در سال های 1۸۷۲ تا 1۸۶۷ کار روی ویراست آلانی در سال های 1
 از دست نوشته های مارکس استخراج یافت.1۹۵1؛ که در سال منتش شدتاریخی از نظریه های اقتصادی ، تحت عنوان 1۹۵۲ جلد یک در سال ۲
 استخراج یافت.1۹۲۷ و 1۹۲1، و همچنین سال های 1۹۰۳ تا 1۹۰۲ در سال های ۳
 انتشار یافت.1۹۰۳؛ و مقدمه ی آن در سال 1۹41 تا 1۹۳۹ ویراست قبلیی  آن در تعداد بسیار اندک در سا ل های 4
 استخراج یافت.1۹۷1 و 1۹۶4 در سال های ۵



، که بر اساس تاریخ های انتشار ترتیححب یافته انححد،۳ تا 1 به توضیح عام تاریخ نگارانه ای نیاز دارد. ستون های 1جدول شمره ی 
یی این جدول اند. نزد تاریخ نگححاری عححام اندیشححه، نظححم و  یبهسته ی اصل یی— انتشححارها فاقححد اهمیت انححد. امححاترتیحح  —اثرگححذار

یی  ین» کارل مارکستاریخ نگاری متمرکز بر تحول فکر ، بححه ترتیححبی تححاریخی بححر اسححاس تاریححخمایهرس، یا متمرکز بر «ساخته شد
ال متفاوتی هستند4دست نوشته ها نیاز دارد (ستون  . 1). این ها دیدگاه های تاریخ نگارانه ی کام

مایهرس. تفسیر روش مارکس در ۳

ی مارکس ارتباطی تنگاتنگ با تفسیرهای متفححاوت از روش وی دارد؛ از ایححن رو، در ادامححه پنححجمایه رستفسیرهای متفاوت از 
)، تا1.۳جنبه ی عمده ی روش او بررسی می شود. برخی برداشت ها از نخستین جنبه، ماتریالیسم تاریخی (رجوع کنید به بند 

ان ترویج یافت. تفسیر روش مارکس در دوره ی بعد از آن پیچیده تر اسححت. زیربنححدهایر توسط اغلب مفس1۹۷۰حدود سال 
پححس از ماتریالیسححم تححاریخی —کححه بححه بیححانی نححادقیق می تححوان گفححت به لحححاظ تححاریخی ترتیححب یافته انححد— یک به یححک ایححن

ین خود سامان می یابند. ید پیشی پیچیدگی های بیش تر را اضافه می کنند، به نحوی که هر یک بر جنبه ی روش شناسانه ی زیربن

. ماتریالیسم تاریخی۱.۳

یی ماتریالیستی از تاریخ را، که خود آن را بنیان گذاشت، به کار بست (که اغلب آن را «ماتریالیسم مارکس گونه ای مفهوم ساز
ین مارکس نیست). هر جامعه ای به لحححاظ تحلیلححی و نهححادی می توانححد به عنححوان شححمری از تاریخی» می نامند، عنوانی که از آ
سپهرها دیده شود: سپهر سیاسی و قححانونی، سححپهر فرهنگححی شححامل آمححوزش، و سححپهر اقتصححادی. نححزد مححارکس، تکححوین سححپهر

ین آن (یک «شکل بندی اجتمحح عی»، همچححون یححک جححامعه یااقتصادی («روابط تولید») کلید تکوین یک جامعه در مقیاس کل
فئودال یا یک جامعه ی بورژوایی-سمایه دارانه) است. هرآن چه که در «روبنا» —سپهرهای حقوقی-سیاسی و فرهنگححی— رخ
لی خححود دارای دو وجححه یت «زیربنا» —روابححط تولیححدی و ملزومححات آن— درک می شححود. روابححط اقتصححاد می دهد، با درنظرگرف

عی یححا طبقه ای کححه کححار واقعححی را انجححام می دهححد، و (ب) آن لیححه یححاابنیادی است: یکم، روابط بین (الف) آن لیه ی اجتمحح
ال ابزار تولیدی که طبقه ی قبلححی یت آن را دارد که از مازاد تولیدشده توسط طبقه ی قبلی زندگی کند، و معمو طبقه ای که قدر
یی فرایند کار در ارتباط با فن آوری (کححه وجححه با آن کار می کند را در تصاحب خود دارد؛ دوم، «نیروهای تولید»، درهم آمیختگ

دوم در معنای کلن و دوران ساز آن درک شده است). 

یی ناشححی از یل پویححای یل تغییرات در ساختارها و جنبه های  مختلف شان، و به طور خاص در تحلی این تصویر کلی به ویژه در تحلی
یش آن ها طی تکامل و توسعه  ی ناموزون اهمیت بسیاری دارد. تاریخ «کلن» را می توان در معنای گححذارهای انقلبححی برهم کن
—«باز-ساختاریابی» در وجوه متناسب تر— درک کرد (به این نکته باید توجه شود کححه ایححن تصححویر کلححی به ویححژه در نیمه ی
نخست قرن بیستم اغلب به طور تک-علیتی، نشأت گرفته از نیروهای تولید، تفسیر شد، به جای آن  که به عنوان یک دیالکتیک

یز اوکلی در سال ر، کتاب مختصمایهرس برای نقطه نظر دوم، بر اساس تشکیل 1  دربردارنده ی اطلعات بسیاری اسححت، اگرچححه در1۹۸۳ و موج
یی انگلس در دستس نبود. ین آن اطلعات کامل درباره ی کار ویراستار دوره ی نوشته شد



میان همه ی ساختارها و وجوه درک گردد).

 ساله بود، ایده هایی کححه در مانیفسححت به روشححنی قابل مشححاهده هسححتند.۳۰ تا ۲۵مارکس هنگامی این ایده ها را پروراند که 
پبعد از این اثر، خوانش آن به منزله ی تحلیلی از زیربنای اقتصححادی سححمایهرسیک خوانش ممکن از  مایه داری اسححت.ر، یا یک 

عی نیسححت. علوه برایححن، حححتیایح و روشنی از طبقه ی اجتمراگرچه، باید به این نکته توجه شود که این اثر حاوی تحلیل ص
اا نظرورزانه به عناص گذار از سحح یت عمدت مایه داری درون آن وجححود داشححته باشححد،راگر تعداد اندکی —بسیار اندک— ارجاعا

یث اصلی این اثر نیست. لر بح مسأله ی گذا

. نقد۲.۳

ییرآن چححه به طححور ویححژه ای در خححوانش سحح مایه دارای مهححم اسححت، آن روش شناسححی ای اسححت کححه مححارکس در کنححار مفهوم سححاز
 فرا-گرفتححه شححده اسححت.هگل) از 1ماتریالیستی از تاریخ پروراند، یعنی روش «نقد» او، روشی که تا حد زیادی (پس از کانت

یی آثار مارکس عبارت «نقد اا تام » قابل تححایز3} را در عنوان یا زیر-عنححوان خححود دارنححد، چیححزی کححه از «انتقححادKritik» {2تقریب
ید انتقاداست. « عی، زیبایی شناسانه یا روش شناسانه) اختیححار می کنححد تححا جححامعه یححاا (اخلق اجتمبیرونی» یک معیار هنجارمن

ددی و علمی را ارزیابی کند. اما روش رمحصولت اجتمعی نظیر تلش های هن عی را بححر مبنححایا جامعه و محصولت اجتمححنق
ید ابژه ی پژوهش ارزیابی می کند، به بیان دیگححر، ابححژه ی پژوهححش   تحلیححل می شححود.از درون ختتویشهنجارها و معیارهای خو

ید منطقی شححان در نظححر گرفتححه می شححوند تححا بححه ناسححازگاری ها و هنجارها و معیارهای ابژه ی پژوهححش در نحتیجه گیری و امتححدا
یت محتمل شان پی برده شود؛ ناسازگاری ها و تناقضاتی همچون این  فقححره کححه کسححب وکار سحح یترتناقضا مایه دارانه هححم «رقححاب

ین موقعیت های انحصاری است. یت رقیبان و به دست آورد یی از میان برداش بازار» را می ستاید و هم در پ

 هم یک منظومه ی هستی شناسانه ی مادی و هم ایده هایی درباره ی آن را مورد توجه و نقد قرار می دهد.مایهرسمارکس در 
یی اثر،  Capital; A، به این صورت ترجمه شد:  Das Kapital; Kritik der politischen Ökonomieهنگامی که عنوان اصل

Critique of Political Economy(نسخه ی انتشارات پنگوئن)، معنای دوگانه ی آن در زبان آلانی از دست رفت. نسخه ی 
انگلیسی با این که به درستی این امر را نشان می دهد این اثر نقدی است بر یک علم، ولی این نکته را از دست می دهد کححه

یه مححن، در وهله ی نخسححت—این اثححر همچنیححن  the political» [ اقتصححاد سیاسححیایتتن« نقححدی درونححی اسححت بححر —از نگححا
economy [به عنوان منظومه  ای هستی شناسانه.

 درویرا به عنححوان جنبه ای اصححلی از روش » نقححد درون ماننححده« تحقیححق می کننححد، مححارکسامروزه پژوهش گرانی که درباره ی 
اا کنحححارمایهرسبا این حال، مناقشات درباره ی روش و محتوای .  می پذیرندمایهرس  همچنان ادامه دارد، زیرا سایر جنبه ها الزام

هنوز یک هنجار)  هرگز از این عبارت استفاده نکرد» (مارکسنظریه ی ارزش مبتنی بر کار«برای نونه، آیا . گذاشته نشده اند
).4.۳رجوع کنید به بند (بیرونی است، یا مفهوم ارزش از ابژه ی پژوهش برگرفته شده است؟ 

1۹۸۶ مقایسه کنید با بن حبیب، 1
2 Critique
3 Criticism

۷



 در برابر مفاهیم اجرتمعی-تاریخی1. مفاهیم ذات گرایانه۳.۳

ییامارکس به طور هم زمان مفاهیم اجتم عی و اقتصادی را تاریخی  می کند، بنابراین نقد او نقدی تاریخی  ساز است. خود-ادراک
ال ااجتم یی عمومی و غالب] معمو یم آن را پیش داده، به عنححوان «طححبیعی»، یححاای اجتممنظومه عی [یا آگاه عی کنونی و مفححاهی

 بححه کححارر») در نظر می گیرد، و به همین نحو آن ها برای ارزیابی تاریخ یا سایر جوامع معاصحح2به مثابه ی هنجار («قوم مدارانه
 یححا «بححازار»، «رقححابت»، «آزادی اقتصححادی»، «دموکراسححیخودشانبرده می شوند. (برای نونه، برخی از امریکایی ها ملت ها ی 

یی» زمحان خحود را یی» خودشان را برای ارزیابی جوامحع دیگححر بحه کحار می برنححد). مححارکس اقتصححاد سیاسححی «جریححان اصححل سیاس
.3 می دانستذات گرایانه در بیانی غیر-تاریخی یا 1۸۵۰به منزله ی پیکره ی خود-ادراکی در بریتانیا و فرانسه در سال 

یم —«محصححولت» [ ] و «کححار» [goodsبر اساس چنین دیدگاهی است که مارکس گاهی اوقححات مفححاهیم فححرا-تححاریخی یححا  عححا
work کالها» [مایه دارانه  ی آن ها رتاریخی، و در این مورد، همتاهای س]— را از همتاهای»—commodities] «و «کار [lab

orین ایححن امححر بححود کححه در سححپهر اجتمحح. مقصود وی4یز می کندا]— متم عیا ساخت یححک زبححان ثححانویه  نبححود، بلکححه نشححان داد
، یححا]Work» [کححار«، »محصححولت«، »ثححروت«، »سححودمندی«، »نیازهححای انسححانی« وجححود ندارنححد؛ 5هسححتنده هایی دارای ذات

عی-امواره به نحوی «تعریف شده» و «گنجانده شده» در یک منظومه ی اجتمححتاریخی ندارند، آن ها ه-وجودی فرا» فن آوری«
. در حالی که جان استوارت میل «قوانین توزیع» را امری تاریخی  می کند —همچنان کححه «قححوانین تولیححد» را6تاریخی هستند

پزدای تام  شتتکلعیار است. نزد مارکس، هرآن چه انسانی است، در یک امری فرا-تاریخی و عام می کند— مارکس یک ذات گرا-
نی  به لحاظ تاریخی مشخص قرار دارد. اجرتمع

. نظریه ی شکل اجرتمعی۴.۳

نیاشتتکل اجرتمتت مارکس نقدی تاریخی  ساز است، و این که هرآن چحه انسححانی اسحت بایحد در یححک نقداین بینش که   به لححاظع
 رامایهرسححتححاریخی مشححخص در نظححر گرفتححه شححود، در تفسححیر اخیححر «نظححریه ی شححکل» برجسححته شححده اسححت، تفسححیری کححه 

.7عی سمایه دارانه ی ارزش می دانداعرضه داشتی از شکل اجتم

یم «نظریه ی شححکل» (سچشمه گرفته شححده از ارسححطو و هگححل ) ایححن اسححت کححه «محتححوا» و «شححکل»8ایده ی روش شناسانه ی عا
اا در رابطه با یک دیگر هستند (هم در مورد ابژه های طبیعی-فیزیکی و هم در مورد هرآن چه که توسط انسححان خلححقرض ورت

شده است). همن طور که بدون محتوا شححکل نی توانححد وجححود داشححته باشححد، «شححکل» نیححز بححرای محتححوا حیححاتی اسححت. هححر

1 Naturalistic
2 Ethnocentrism 

1۹۸۶ مقایسه کنید با ماتیک، ۳
1۹۸۸؛ مورای، 1۹۸۶ آرتور، 4

5 Naturalistic entities
۲۰۰۲، ۲۰۰۰؛ و درباره ی ثروت و گنجانده شدن به طور عام بنگرید به مورای، 1۹۹۳ درباره ی نیازهای انسانی بنگرید به کمپل، ۶
یدرد و هانلون (۷ یدرد، هانلون و کلیب و راث (1۹۸1 منابع ترویج اولیه ی آن ال ) هستند، آثححاری کححه خححود بححر آرای بک هححاوس (1۹۸۲-۸۵) و ال

}) پیش گام مهم دوباره- کشف شده  در این باره، بنیان نهاده شده اند.1۹۲۳ {1۹۷۲)، و روبین (1۹۶۹
1۹۹۷ مقایسه کنید با مورای، ۸

۸



یص تولیححد و توزیححع اسححت (بححرای نححونه، سححنت،عاشکل بندی اجتم یل به لحاظ تححاریخی مشححخ ید یک شک یی اکتوئل/واقعی نیازمن
له رقدرت، تصمیم گیری دموکراتیک)، که شکل س ببعُد پولی تجلی یافتهمایه داران  است. امححا آیححا ایححن نکتححهارزشی است که در 

پیشاپیش دارای یک محتوا و شکل هستند؟ بله، درسحححت—شکر، سیگار یا اتوموبیل—اشاره به این موضوع نیست که چیزها 
چیزها بی تردیححد دارای. در واقع، نکته ی مورد نظر در این جا از آنچه  در پرسش  صورت بندی شده «درست تر» است. اما است

اا یک شکل اجتمعی یک شکل فیزیکی هستند، ولی از نظ  امححا،یز کتتردامتمتتنیز دارند که می توان آن را ر مارکس آن ها ضورت
یی فیزیکی شان  لش مبححادلهرمایه داری صححرچیزها در اقتصححاد سحح. جردا کردنی توان آن را از هست اا در بازارهححا در چححارچوب ارز ف

یی آن ها تأثیر می گذاردتولید می شوندنی شوند، بلکه به مثابه ی ارزش  یت کیف . ، و این امر بر ماهی

ین این اثر یک مارکس، مایهرسبر اساس تفسیری سنتی از  معرفححی می کنححد» نظریه ی ارزش مبتنی بر کححار« در فصل های آغازی
یک اسمیت و ریکاردو سامان یافته است؛ نظریه ای که «ارزش» در آن مفهومیکه بر آرای اقتصاد سیاس—  ذات گرایانه ی کلسی

 می کند. به همیححن دلیححلاز ارزش عرضهمثبتی یر، مارکس نظریه ی است که بر حسب کار-زمان محاسبه می شود. در این تفس
نی ماتریالیستیاست که در این تفسیر از جنبه ی  ، اهمیت زدایححیمایهرسححوش مارکس، حداقل برای این پححاره  ی  در رنقد درون

یینقدمی شود (توجه شود که تفسیر «نظریه ی کار-زمان» قدیمی تر از تفسیر   است). نزد ایححن تفسححیر سححنتی، پاره هححای بعححد
یی بازار می توانند با ایححن نظححریه ی «مثمایهرس بححت» «آشححتی  این موضوع را به نایش می گذارند که چگونه پدیده های انضمم

داده» شوند.

یت نظریه ی شکل ارزشدر  متنی کلیدی است. هنگامی که کالهححا بححرای فححروشنقد ماتریالیستی  از نظر مایهرس، پاره ی نخس
یص کححار، سشححت ر —که ایححن یکححی از سشححت ناهای مشححخص سححتولید می شوند یت انضححممی/مشححخ مایه داری اسححت— سشحح

ال ثانویه است؛ کار برای او تنها بححه ایححن دلیححل اهمیححت دارد تولید کننده ی فایده مندی [یا ارزش مصفی]، برای تولیدکننده کام
ید ارزش، گونه ای  ید» مول ینرصکه «کار مجر یض زمان، است. همین بخش از مت همچنین نشان ف کرد  کححه چگححونهمی دهححد مح

اا در عبارات مجححرد پححولی —و  ید کار) ضورت ییتنهتتا ارزش (وجه زمان مجر در عبححارات پححولی— تجلححی می یابححد. پاره هححای بعححد
 بححه اوج خححود می رسححد، شححکلیشکل سود اشکال پیچیده تری را به نایش می گذارند، روندی که در نهایت با  ارزش در مایهرس

اا به مثابه ی ارزش ها تولیححد می شححوند، بلکححه به طححور مشححخص بححر حسححب انححدازه و نححرخ مححوفقیت که در آن چیزها نه تنها صف
مایه، یعنی سود و نرخ سود، تولید می شوند.رس

یف یک دیگر را ارزیابی ناییم؟ برای هر خواننده ی   این امر روشححن خواهححد بححودمایهرسچگونه می توانیم این دو تفسیر مخال
یر بهره وری و شدت کححار در جلححد یححک که نزد مارکس ارزش به سادگی توسط زمان کار تعیین نی شود؛ مباحثات درباره ی تغیی

ید  یم ساده سازی شححده به مثححابه ی یححکمححارکسچنین مفهومی از ارزش را مسئله ساز می کنند. با این حححال، خححو  اغلححب از مفححاهی
 مارکس گسسححتی بنیححادینقطه ی ارجاع تحلیلی استفاده می کند، از این رو، می توان گفت به رغم این که نظریه ی شکل ارزش

یی ارزش مبتنی بر زمان کار را حفظ می کنداز اقتصاد سیاسی کلس .1یک است، وی بقایای یک نظریه ی ریکاردوی

من فکر می کنم تفسیر «نظریه ی ارزش مبتنی بر زمححان کححار» نی توانححد حفححظ شححود، زیححرا شححمر بسححیاری از متححون بححا آن در

1۹۶۹ بک هاوس، 1
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یی متون با تفسیر] در رابطه با تفسیر شکل ارزش پححولی نیححزناسازگاری هستند؛ با این حال،  شاید این موضوع [یعنی ناسازگار
مححارکس بححا همه ی خط اسححتدلل ورزی وجححود دارد. در ایححن رابطححه، دومایه رسدر صادق باشد. این امر ناشی از آن است که 

 از مفهوم سازی های گذشته انجام دادند یا سبب تغییر الگوی فکری [یححا پححارادایم])césureاندیشمندانی که گسستی بنیادی (
شدند، هم سنوشت است. مفهوم سازی های نوین به ناچار باید در زبانی موروثی تبیین شححوند. گسسححت های ابتححدایی به طححور
ین پیححرو آن گسسححت(هححا) اجتناب ناپذیری ناکامل و همراه با ناسازگاری یا کاستی هستند، و نیاز دارنححد تححا توسححط پژوهش گححرا

لل ذره ای نی کاهد یت ناکام یم آن گسس لع از دستاورد عظی .1تکمیل گردند. با این حال، این موضو

. دیالکتیک نظام مند۵.۳

یز دیگر متأخرترین تفسیر از  یه ایححن1۹۸۰ است که در سال های میانه ی دهه ی مایهرستفسیر بحث برانگی  برآمده است، از نگححا
لر  یی شححکل بندی هایمایهرستفسی لی دگردیسححی و تححوال  را باید همچون یححک دیالکتیححک نظام منححد فهححم کححرد. دیالکتیححک تححاریخ

عی خححاص، همچححون نظححامااجتمعی متمیز را توصیف می کند، حال آن که دیالکتیک نظام مند درباره ی یک شکل بندی اجتمحح
یل ابژه ی پژوهش خود، یا حداقل فرایندها و اجزای ضرس وریی  آن، را به عنوانرمایه داری، نظریه پردازی می ناید، به نحوی که ک

ال   به نایش می گذارد.2درون زادیک نظام کام

یی پیش نویسححی از1۹۵۳/1۹۷۳ی مارکس در سال گروندریسه محرک اصلی برای این تفسیر، انتشار   بود، ایححن اثححر خطححوط کلحح
 به نگارش درآمده است. با این حححال،مایهرس بیان شد، با سبکی حتی دیالکتیکی تر از ۲ بود که، همن طور که در بند مایهرس

، تفسححیرهای مححوروثی را یک شححبه تغییححرگروندریسههمن طور که اشاره شد، انتشار یک اثر، در این مورد اثر مهمی همچون 
نی دهد. محرک دوم برای تفسیر دیالکتیک نظام مند این بود که تعدادی از پژوهش گران فعالیت های خود را به طور متمرکححز

ی مححارکس و آثححارگروندریسححه . پس از این که مطالعححات دربححاره ی 3به مطالعه ی نسبت میان هگل و مارکس اختصاص دادند
.4 پدید آمدمایهرس به یک دیگر ملحق شدند، به تدریج تفسیر نوینی از هگلدیالکتیک نظام مند 

د. ل می کن ممی و پیچیحده، عم ه انض اده ب تزاعی] و س یک دیالکتیک نظام مند در چندین لیه ی مفهومی، از تجریدی [یا ان
یل ابژه ی پژوهش اش را رقم می زند، به نحوی که این کححل را به نحححوی هححم تجریححدی و یه آن همچنین ورود آن به درون ک آغازگا
یی تحدریجی و افزایحش پیچیحدگی حاصحل می شحود، لد انضممی سحاز هم ساده عبارت پردازی می کند. طی لیه های متوالی تجریح

یی واقعیت تجربی انضممی به دست آمده باشد. به نحوی که در آخرین لیه ی «تجرید» باید پیچیدگ
۲۰۰۰؛ برای بینشی متفاوت بنگرید به مورای، 1۹۹۳ رویت، 1

2 Endogenous 
یریزر، ۳ یبرنز و ف ۲۰۰۰ مقایسه کنید با 
). برای مطالعه ی تفسیر جامعی از دیالکتیک نظام مند رجوع کنیححد1۹۸۸) و مورای (1۹۸۶)، آرتور (1۹۷۹ برای شوع نگاه کنید به باناجی (4

). برای برداشت های عححام1۹۹۳)، و برای نقدی بر این تفسیر بنگرید به ماتیک (1۹۹۳، مقایسه کنید با اثر وی در سال 1۹۹۰به اثر اسمیت (
اا به  ) و1۹۹۸)، آرتور (۳۶ تا ۳، صفحات 1۹۸۹ و ویلیامز (ن نی پردازند، نگاه کنید به رویتمایهرساز روش شناسی دیالکتیک نظام مند، که الزام

).۲۰۰۰رویت (
) به دست همین مححتجم بححه فارسححی ترجمححه شححده اسححت و به زودی در وبسححایت پراکسححیس1۹۷۹* از آثار فوق، مقاله ی باناجی (

 پححژواک بححه چححاپ رسححیدهر) به دست فروغ اسدپور ترجمه شده است و توسط نش1۹۸۶ خواهد شد. همچنین کتاب آرتور (رمنتش
) نیز به  همت فروغ اسدپور به فارسی ترجمه شده است و در دسححت ویراسححتاری نهححایی پیححش از1۹۹۰است. کتاب تونی اسمیت (

متجم.—چاپ است 
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لش یک واقعیت تجربی است که نظریه پردازی  نشده یا به طور سححاده انگارانه ای نظریه پردازی   شححده اسححت. از آن جححا، آغاز پژوه
یی تجرید حاصل می شود، که آغازگححاه عرضه داشححت نظام منححد را پس از یک پژوهش خلقانه و پیچیده، عالی ترین لیه ی ابتدای
لش واقعیححت تجربححی (در ابتححدا ین پژوهحح تشکیل می دهد (که در پاراگراف پیشین به آن اشاره شد). پس هححم آغححاز و هححم پایححا
به طور ساده انگارانه  و در پایان به طور نظام مند نظریه پرداز ی شده) است. طرح واره ی کلی این فرایند از امر تجربححی بححه امححر

.1تجریدی و از آن به امر انضممی را می توان در یکی از اندک نوشته های مارکس درباره ی روش شناسی یافت

یی گححذارها از یححک لیححه بححه لیه ی بعححدی در آن را.مایهرسمارکس نه این لیه های تجرید در   را معرفی می کند و نححه چگححونگ
ین] این تفسیر از   دریافت.مایهرسبنابراین، این ها موضوعاتی هستند که باید آن ها را در [آثار نظریه پردازا

ین  مایه» (از کححال بححه پححول و از پححول بححهر در چارچوب سه جلد آن فهم می شود: (جلد یححک) «تولیححد سححمایهرسنظام مندی کل
یرر از طریق ارزش اضافی به انباشت سححمایهرس، و از تولید مایهرس مایه)؛ (جلححد دو) «گححردش، یححا، پیونححدهای درونححی انححدام وا
یه] انضممی س2»؛ و (جلد سه) «مقصد و حالتمایهرس مایهرمایه» (سود و نرخ سود، و رقابت و توزیع ثره های سححر [یا وجو

مایه گذاری، بهره و رانت). هر جلد از تعدادی پاره تشکیل  شده است، که هر یححک از ایححن پاره هححا لیه هححایردر شکل سود س
یی جزئیات بیش تر را ارائه می کنند. ید حاو تجری

یی ، بلکححه4» متعححارف، ایسححتا نیسححتند3لیه های تجرید حوزه های مفهومی هستند. مفاهیم در دیالکتیک، برخلف «منطق خط
 را متجلی می سازند کححه از یححک لیه ی تجریححد بححه لیه ای دیگححر در جریححان اسححت. ایححن روش شناسححی بححا  ایپیش روی مفهومی

 گذار از یک لیه به لیه ی دیگر سازگار نیسححت. به طححور کلححی، هنگححامی کححه یححک لیه ی5نی مبتنی بر اصل موضوعه یاترجم
یی «یححک نظححام» یی عبارت پرداز تجرید به طور نابسنده ای کل را درک می کند، این فرایند به  جلو رانده می شود. درک کل به معن
یف» لد «اکتشححا ین عمححل هححر لیه ی تجریحح اسححت کححه علی الصححول می توانححد خححود را به طححور درون زاد بازتولیححد نایححد. در جریححا
ین غنی تر و پیچیده تری هححدایت می کنححد؛ چنیححن لیه ای ید آن این فرایند را به لیه ی نوی محدودیت ها و نابسندگی های درون زا
به طور نهادینه ای پیچیده تر است و نیازمند مقولت و مفاهیم نوینی است که به وسیله ی آن ها هم باز-مفهححوم پردازی و هححم

یی نتایج لیه های پیشین تجرید به دست می آید.  انضممی ساز

 کححه از اسححتفاده ازمهمط ر به نظر آید، البته با این ش6 به عنوان یکی از تقریب های متوالیتا اندازه ایاین روش ممکن است 
تعاریف ثابت در آن پرهیز شود (هر یک از تعاریف تنها در لیه های تجرید خودشان به کححار بححرده می شححوند). در واقححع، در

، جایی کححه7 می یابیممارکسنتایج  رخ می دهد. نونه  ای موجز از این روش را در باز-مفهوم پردازی تکرارشوندهاین روش یک 
 است:مایهرسوی در آن مشغول ژرف اندیشی درباره ی جلد یک 

1۹۰۳ مارکس، 1
2 Shapes
3 Linear

1۹۹۷ مقایسه کنید با آرتور، 4
5 Axiomatic

}1۹4۲ {1۹۶۸ سوئیزی، ۶
۷] Results ،[1۹۳۳ ،۹۶۹، ص
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یم میححزان مشخصححی از کححار، در نظححرافتادگی -در جردا را کالی منفرددر اصل، ما ” اش، به عنوان محصول مستقی
جروهرو بعدتر، در قیمت تولید، (، شکل اش تغییر می کند مایهرمحصول س، نتیجهاکنون کال، به عنوان . گرفتیم

“).آن نیز تغییر خواهد کرد

:1او پیش تر نوشته بود

کححار صف شححده در هححر کححال دیگححر: … ، آن چنان که در پی می آید، تعریف گرددبیش تر کال می تواند اکنون”
لی. …  نی تواند محاسبه شود، مگر به عنوان میانگین، یعنی به عنوان یک تخمین ذهنی در هنگححام متعین سححاز

یت یک فقره ی منفرد  اا ذهنی از تامی محصولی کهربه عنوان کسی ص] میزان کار صف شده در هر کال[قیم ف
“.مایه در آن خود را بازتولید می کند، پدیدار می گرددرس

 که ما در دست داریم، در نظمی «غیر-عادی» درج شده اسححت (رجححوعمایهرس برای سه جلد مارکستاریخ  دست نوشته های 
 روی دست نوشته های خود برای جلد یک کار مجححددی انجححام داد و آن را بححاز-مارکس). هر بار که 1کنید به جدول شمره ی 

مفهوم پردازی نود، این کار لیه های تجرید در جلدهای دو و سه را تحت تأثیر قرار داده و بازخوانی آن ها را نیححز در دسححتور
یس جلححدهای سححه گانه ی   به لحححاظ آمححاده بودن بححرای انتشححار دارایمایهرسححکار وی قححرار داد. بنححابراین، نه تنهححا متححون  پیش نححوی

ف تححا نسححخه های نهححایی) هسححتند، بلکححه آن هححا به لحححاظ مفهوم سححازی نیححز در وضعیت های متفححاوتی (از یادداشححت های ص
وضعیت های متفاوتی قرار دارند، و این جنبه ی دوم برای یک دیالکتیک نظام منححد دارای اهمیححت بیش تححری اسححت. بنححابراین،

یی نظام مندی از  ، مهم است که به ویژه این نکته به خاطر سپرده شود کححه جلححدهای دو و سححه رامایهرسبرای تفسیر دیالکتیک
لی نهایی قلمداد کرد. نی توان به لحاظ مفهوم

. جرمع بندی۶.۳

شمایهرس به طور گستده ای توافق داشتند که ۲۰۰۰پژوهش گرانی که درباره ی مارکس تحقیق می کنند، تا سال  ژه ی پژوه  اب
ین معیارها و فراینححدهای خححود  ین آن تحلیل می کند، و هدف اش حرکت داد مایه) تححا رسححیدن بححه نتایححجر (سححابتتژهخود را از درو

منطقی شان است. این گروه همچنین توافق دارند که روش نقد مارکس تا حد چشم گیری نقدی تاریخی  ساز است؛ اما این که
ن ب ای ت. اغل ه اس ث و مناقش ورد بح د دارد، م ر آن تأکی کل ارزش ب یر ش ه تفس ان ک اا تاریخی  ساز است، آن چن نقدی تام
پژوهش گران همچنین بر این نیز توافحق دارنححد کحه گحونه ای تکحوین مفهحومی، یحا دسحت کم «تقریب  سحازی های متحوالی»، در

یی آن است، محححل بحححث ومایهرس یق این تکوین مفهومی همچون آن چه تفسیر دیالکتیک نظام مند مدع  وجود دارد، اما تدقی
مناقشه است.

یب این تفسیرهای متفاوت از   بححرای خححود بیابنححد. بححا ایححن حححال، شححواهدمححارکس می تواننححد تأییححدهایی در متححون مایهرساغل
 بیححان شححد، کححه ایححن رویکردهححا را یکححی پححس از دیگححری ابطححال۵.۳ تححا 1.۳روبه افزایشی وجود دارند، آن چنان که در بندهای 

یک بازسححازی گرانهمایهرسمی سازند. از این رو، می توانیم بگوییم که   منبعی غنی است که انواع متفاوتی از رویکردهای تئوریحح
۹۵4 ص، 1
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می توانند از آن به دست آیند.

مایهرس. فشده ای از ساختار نظام مند ۴

یی تفاسیر روش شناسانه انجام شود. فشیمایه رسارائه ی فشده  ای از ساختار عام  ده ای کححه در ادامه  ارائححهر مارکس باید به یار
ال ازرمی شود، متکی است بر متأخرترین تفسیر دیالکتیک نظام مند؛ طی ارائه ی این فش ده سعی بححر ایححن بححوده اسححت کححه او

اا تححا جححای ممکححن از عبارت پردازی هححای دیححالکتیکی پرهیححز شححود. اغلححب به چالش کشیدن تفاسیر دیگر صف نظر شود، و دوم
یت آن را تأییححد نی کننححد. یی جزئیححا ال تام پژوهش گران مارکس خطوط کلی این ساختار را به رسمیت می شناسند، هرچند احتم

 [در صححفحه ی بعححد]) تححا انححدازه ای بححه طححرح واره ی چیره دسححتانه ی۲طرح واره ی کلی این ساختار (بنگرید به جححدول شححمره ی 
 نزدیک است.1ارائه شده توسط آرتور

-الححف)1مایه چححه هسححت؟» در لیه ی نخسححت (راین فشده یا طرح واره، از جمله، حاکی از آن است که پاسخ به پرسش «سحح
یی پاسخ به این پرسححش را۳-الف، ۲نابسنده است؛ در واقع، لیه های بعدی ( -الف) به تدریج باز-مفهوم پردازی و انضممی ساز

-پ) نیححز۳-پ تححا 1-ب) و «فرایند به دست آمده» (۳-ب تا 1مایه چگونه کار می کند؟» (رفراهم می کنند. این امر درباره ی «س
یی «افقححی» (از  یی «عمودی» است؛ به جز این، ما یک پیش روی مفهوم یی مفهوم -1مصداق دارد. این [روند] حاوی یک پیش رو

-1-ب و غیره) نیز داریم. در ادامه، به هر یک از خانه های جححدول به نححوبت می پردازیححم، هرچنححد بححه خححانه ی اول (1الف تا 
الف) بیش از دیگران خواهیم پرداخت.

 به وسیله ی شمره ی جلدها و شمره ی صفحات آن اسححت. ارجاعحات بحه متحون ثحانویه تنهححا بححرای مسحائلمایهرسارجاعات به 
. 2بحث برانگیز ارائه شده است

چگونه پدید می آید — چه هست مایهرسالف: —یک

یتهمه ی. گذاری در کالها باشدمایه رسمی تواند مبلغی پول، کمیتی از ابزار تولید، یا یک »  مایهرس« مایه درر» سحح3 این «حال
یت شکل ارزش به همین دلیل او با.  استاین امر مشتک اند که آن ها شکل های ارزش اند. نزد مارکس، «کال» ابتدایی ترین حال

. می پردازدمایهرس بعد و به طور متوالی به پول و به ترتیب، سپس )1، جلد یک، پاره ی مایهرس(تحلیل کال آغاز می کند 

۲۰۰۲ آرتور، 1 a
)؛ مقححالت1۹۹۷) و موزلی و کمپل (ویراستاران، 1۹۹۳ بنگرید به موزلی (ویراستار، مایهرس برای مطالعه ی جنبه های متنوع روش شناسانه ی ۲

للوفیوره و تیلححور (ویراسححتاران، مایهرسمتأخرتر با ارجاعات بیش تر به سه جلد  )،1۹۹۸ (ویراسححتاران، ن)، آرتححور و رویتحح۲۰۰۳ را می توانید در ب
للوفیوره (ویراستار، ۲۰۰۲ (ویراستاران، نکمپل و رویت ) بیابید.1۹۹۸) و ب

3 Shapes
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یی ۲جدول شمره ی  مایهرس: نظام مند

              
مایهرس                 

الف
چه هست

ب
1چگونه کار می کند

پ
2فرایند به دست آمده

جرلد یک
مایهرستولید  

چگونه پدید می آید

۲ و ۱پاره ی 

از کال تا پول،
مایهرساز پول تا  

۶ تا ۳پاره ی 

مایهرسفرایند تولید  

۷پاره ی 

مایهرانباشت س
)۸(به  پیوست، پاره ی 

جرلد دو
مایهرسگردش  

3چگونه به عمل درمی آید

۱پاره ی 

 به مثابه ی دورپیمییمایهرس

۲پاره ی 

مایهربرگشت س

۳پاره ی 

یی ابازتولید اجتم  در مقیاسی گستده ترمایهرسع

جرلد سه

مایهرسمقصد  

چگونه به اوج خود می رسد 

۱پاره ی 

مایه رمعیار سنجش س
شکل سود و نرخ سود—

۲پاره ی 

مایه؛ررقابت و حرکت س
شکل بندی نرخ کلی سود

۳پاره ی 
دگردیسی چرخه وار نرخ سود

۶ تا ۴پاره ی 
صنعت، تجارت، مالی، مالکیت زمین

)۷(بازتاب، پاره ی 

1 works
2 The Resulting process
3 operates



یی تحلیل جلد یک» ارزش«نخست، مارکس طی پژوهش   دارای دو جنبه است.1پاره ی  در پی یافت نقطه ی ارجاعی برای تام
 انحداخت، از پحتی تحا اسحمیت،ر یافت یک نقطه ی ارجاع مناسب همه ی اقتصاددانان بزرگ را به دردس. مسأله ی استمایهرس

ین مت مارکس این اسححت کححه او در پححی یححک. ریکاردو و همین طور تا کینز و دیگران یکی از عمده ترین دشواری های درک کرد
ت ژوهش اش 1نقطه ی ارجاع درون زاد اس ژه ی پ یی اب اعی درون ی نقطه ی ارج د(، یعن ی، مانن اخت های بیرون ا س اد ب در تض

).2 اعداد شاخص، یا کالی استاندارد سافامچونی —بعدتر در طول تاریخ— هنونه های

یی به لححاظ تحاریخی معیحننیستدوم، مارکس در پی یک نقطه ی ارجاع ذات گرایانه  ، بلکه جویای یک نقطه ی ارجاع اجتمحع
تولید، نقطه ای ارجاعی که بر جامعه ای کاربست داده شود که در آن کالها به طور نظام مندی با بینشی به قصد فروش 3است

ب می شحوند، و . 4می شوند ر ترکی ا یک دیگ ک ب تیاین دو جنبه در یک پروبلمتی رای متح ری ب ارن دشحواری عظیم ت ه ب  ب
.می آروند

لش  ب(بح 5وداست که توسط زمان کحار انحدازه گیری می شح» کار مجرد«نقطه ی ارجاع ارز ه همیحن دلیحل نظحریه ی محارکس اغل
نخست، این: مارکس به طور هم زمان دو چیز را وضع می کند). تفسیر شده است» نظریه ی ارزش مبتنی بر کار«به عنوان یک 

 دارد، و دوم این که ارزش در شکل ارزش، و به  بهتینوجود» رابطه ی ارزشی یا یک رابطه ی مبادله ای«که ارزش تنها در یک 
 در عبححاراتهمححواره ارزش و موجودیت های ارزش را مایهرسدر واقع، مارکس در ستاس . 6نحو در شکل پولی، تجلی می یابد

در نتیجه، چنین به نظر می رسد که مارکس مقیاسی پولی را برای اندازه گیری ارزش اختیار کرده(بیان می کند £) مانند (پولی 
.7من گمن می کنم که ما باید بپذیریم که ابهامی در این جا وجود دارد که تنها می تواند از طریق بازسازی حل شود). است

 جلدهای دو تححارمایه، در ستاسر همچون مفهوم س—آن چنان که در پاره ی یک معرفی می شود—توجه شود که مفهوم پول 
9 پول کالیی آغاز می کند، عملی که در رویکححرد «تقریب هححای متححوالی» مطححابق رویححه8سه تکوین می یابد. مارکس از انگاره ی

.10خوانده می شود

مایهرسححمایه رسحح از جلححد یححک ۲) را به ترتیب از تحلیل کال و پول تکوین می بخشححد. پححاره ی 1مایه (لیه ی رمارکس مفهوم س
 چه هست؟» تا انتهای این پححاره پاسححخی تجریححدی و صححوریمایهرسعرفی می ناید. پاسخ مارکس به پرسش «  را م11فی نفسه

یی  لر درون  … حرکحت بی وقفه ی ایجححاد سحودمایهرسححرکحت ” اسحت کحه «در حرکحت» افزایحش می یابحد: مایهرساست: این ام

 از این مقاله۲.۳ مقایسه کنید با بند 1
2 Sraffa

 از این مقاله۳.۳ مقایسه کنید با بند ۳
1۷4، 1۵۳-4، 1۳۸-۹ جلد یک، صفحات 4
1۲۹ جلد یک، ص ۵
۲۵۵، مقایسه کنید با ص 1۵۲، 1۳۸-۹ جلد یک، صفحات ۶
للوفیوره، 1۹۶۹ بنگرید به بک هاوس، ۷ للوفیوره و فینلی، 1۹۹۸؛ اسمیت، 1۹۹۳، ن؛ رویت1۹۸۹؛ ب ۲۰۰۲؛ آرتور، 1۹۹۸؛ ب b

8 Notion
9 Procedural

۲۰۰۰؛ ویلیامز، ۲۰۰۲، 1۹۹۸، 1۹۹۷ مقایسه کنید با کمپل، 1۰
11 Capital proper
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+ M … M) به پول بیش تر: M. این حرکتی است از پول (1“است  ∆M،ود. با این حال ه خ ال ب  ”پول مادامی که شکل ک
M ´3. مارکس از فرمول2“ تبدیل نی شودمایهرسنگیرد، به   — C  — M ه در آن اC استفاده می کند (ک ال، ی ک ک  ارزش ی

یل مبادله است که از فرمول ساده تر M´ = M + ∆Mارزش کالها است، و   اشتقاق یافته است؛ وM — C — M). این فرمو
لر خریدی از غیر ( یل ساده ت یس» C — M) به قصد فروش (M — Cاین فرمو لل «معکو  است؛Ci — M — Cj) است. این فرمو

اا یححک تسححهیل گر اسححت، و درر. در این جا پححول صحح4 به لحاظ کیفی متفاوت استCj برای خریدن یک Ciکه به معنی فروخت  ف
، پول همه ی آن چیزی است که اهمیت دارد؛M — C — Mواقع چندان اهمیتی ندارد. اما در شکل عجیب معکوس شده ی 

Mچرا که این فرمول تنها به مثابه ی ´  — C  — M) معنادار است که نتیجه ی پایانی اش یک افزایش M∆یا، آن چنححان کححه (
ست.مارکس می گوید، «ارزش اضافی» ا

، M — C — Mارزش در ´

اا به نوبت شکل پول و شکل کالها را اختیار می کند، مقححدار” سوژه ی فرایندی است که در آن، در حالی که دائ
این به طححور مسححتقلیه بیرون می کشد، و بنابرخود را تغییر می دهد، ارزش اضافی را از خود به عنوان ارزش اول

ید ارزش. بر ارزش خود می افزاید یت خححو از آن جا که این حرکت در مسیری که ارزش اضححافی را می افزایححد، حرکحح
یی آن خود .5“ارزش افزایی است-است، پس ارزش افزای

ین ارزش اضافی [از خود] (توجه شود که مارکس انگححاره یمایهرسپس   یک حرکت خود-ارزش افزایی است، حرکت بیرون کشید
یر «ارزش اضافی» جایگزین نود). بعححدها ( -الححف) خححواهیم دیححد۳«سود» را «در پرانتز گذاشت» و آن را با انگاره ی تجریدی ت

کت»، بهححره و رانحت تبحدیل می شحود.رکه «ارزش اضافی» به «سود» تبدیل شححده و بحار دیگحر سححود بحه مبلغحی از «سحود شحح
او در. ، این است که شحی کامل از امححر تجریححدی ارائححه دهححد)در جلد سه(دغدغه ی مارکس، پیش از بررسی چنین توزیعی 

مایه دار ابزار تولیححد را در تصححاحب دارد و بححه کرایه کححردن یححاراز این فرض تکراری رهسپار می شود که هر س) و دو(جلد یک 
یت هیچ گونه زمین، محل اسکان یا منبع مالی بیرونی نیاز ندارد .6قرض گرف

ید آن حاکی۲پاره ی   با معرفی صوری یک کالی خاص و بازار آن کال بسته می شود؛ این کالی خاص نیروی کار است، که وجو
یش نیححرویراین قسمت معرفی مختص. از فقدان ابزار تولید نزد کارگران است ی از ارزش نیروی کار را شامل می شحود، ایحن ارز

ال باید برای بازتولید نیروی کار بسنده باشد، و این   فیزیکححی، تححاریخی، وربودن به عناص» بسنده«کار همنا مزد است که اصو
.7اخلقی وابسته است

۲۵۳-4 جلد یک، صفحات 1
۲۵۶ جلد یک، ص ۲
یی فرمول ها (شامل فرمول های داخل پرانتز) از چپ به راست نوشته شده اند ۳ — متجم تام
۲۵۸ جلد یک، ص 4
۲۵۵ جلد یک، ص ۵
۷1۰ جلد یک، ص ۶
۲۷۲-۵ جلد یک، صفحات ۷
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 چگونه پدید می آید— چگونه کار می کند مایهرسب: —یک

ین ارزش اضافی [از خود] است. بخش میانی جلد یک مایهرسدیدیم که  یت ارزش افزاست، حرکت بیرون کشید نه تنها” یک حرک
 را هم مورد ملحظححه قححرار می دهححد. ارزش1“ چگونه تولید می شودمایهرس چگونه تولید می کند، بلکه این که مایهرساین که 

یش پول … نی تواند”. M — C — M ´اضافی چگونه می تواند توضیح داده شود؟ این فرمول را به یاد آورید: تغییر در ارز
ید پول رخ دهد … بنابراین، این تغییر باید در کال رخ دهد …  یم ´2“در خو  نهفته است.C در M — C — M. پس کلید فه
یش  لد مکانی است که ارز  تبدیل می شود.C به ´Cمارکس در ادامه نشان می دهد که فرایند تولی

Mدر مبادله  ی   — C ،در شکل کالیی، یعنی به ابزار تولید و نیروی کححار، بححدل می شححود.مایهرس در شکل پولی به مایهرس 
لد یی کارشان را می فروشند. کار در هنگام تولیحح یتنیروی کار در برابر مزد مبادله می شود، و کارگران بالقوگ مایهر» سحح3 «فرودسح

. از آن جححا کححه ابححزار4“دار است، نه کححارگرمایه رسدار کار می کند … محصول تحت مالکیت مایه رسست: کارگر تحت نظارت ا
به وجود می آید؛ تنها، یعنی به دست کار، فعُال تنها به دست عنص زنده ی Cتولید عناص ثابتی هستند، پس هر تغییری در 

یی تولید یک محصول اضافی، یححا به بیححان ارزشححی، لر بالقوگ کار است که می تواند ارزش اضافی ای فراتر از مزد ایجاد ناید. در کا
یت بین ارزش اضافی و سافی سکنی گزیده است. مارکسارزش اض مایه ی خرج شده در مزدها را «نرخ ارزش اضححافی» یححار نسب

.5» می نامدمایهرس«درجه ی استثمر نیروی کار به دست 

 صححفحه اسححت، شححامل تحلیلححی همححراه بححا جزئیححات از روش هححا و4۰۰، کححه بححالغ بححر مایهرسححبدنه ی بخش میانی از جلد یححک 
در این بخش، مارکس از زمححان کححار به عنححوان نقطه ی ارجححاع اسححتفاده. برای افزایش نرخ استثمر است) سازمانی(تکنیک های 

یی موجودیت های ارزشی را در عبححارات پححولی . می کند بیححان£) ماننححد (با این حال، همن طور که پیش تر نیز گفته شد، او تام
یی مثال های عددیی  وی مصداق دارد .6می کند، امری که در مورد تام

 چگونه پدید می آید— مایهرسپ: فرایند حاصل از —یک

مایه از ارزش اضححافی پدیححدر پدید می آید، اینک باید ببینیم کححه چگححونه سححمایهرسپیش تر دیدیم که چگونه ارزش اضافی از ”
یتمی آید یل آن به -، یا بازمایهرس ارزش اضافی به مثابه ی . به خدمت گرف  در.7“نامیححده می شحود» مایهرسانباشت «، مایهرستبدی
) تکححثیر یححک ارتححش1 منجر به سه فرایند پویححای هم زمححان می شححود: (مایهرس، مارکس نشان می دهد که چگونه رشد ۷پاره ی 

یر یی اخراج کردن کار8ذخیره ی کا ، که فشاری برای کحاهش نحرخ مححزد وارد9 غیرشاغل، به ویژه از طریق معرفی تکنیک های تولید

۲۸۰ جلد یک، ص 1
۲۷۰ جلد یک، ص ۲

3 Subordinated 
۲۹1-۲ جلد یک، صفحات 4
۳۲۰-۷ جلد یک، صفحات ۵
یالسون، ۶ 1۹۷۹ مقایسه کنید با  a
۷۲۵ جلد یک، ص ۷

8 Labour
9 Labour

1۷



یر] س1) رشد چرخه وار۲می آورد؛ ( .مایهرس) ترکز ۳مایه؛ و (ر [یا سیکل وا

ایط خرید و فروش نیروی کحار بحه دسحت می دهحد: محالکیت ابححزارر، یک بررسی تاریخی از ش۸پاره ی پایانی جلد یک، پاره ی 
یه یک-الف است، و در نتیجه این لیه از تحلیل را به عنوان یک دایرهمایه رستولید به دست  داران. چیزی که پیش شط آغازگا

[در پایان جلد یک] می بندد.

 چگونه کار می کند— چه هست مایه رسالف: —دو

یف حرکت است، حرکتی که بححه. می پردازد» حرکت«مایه  به مثابه ی رالف، مارکس به س-در یک لک توصی یی جلد ی در واقع، تام
یت گستش یافته  در این جححا نشححاندو این امر تصیح می شود.  از جلد 1در پاره ی . منجر می شود) ارزش افزایی و انباشت(حرک
ییامححدیگر دورپیمحح چهححار حححالت بححا ه، کححه ایححنار تجلی یابی/حححالته میان چمایه  حرکت مداومی استرداده می شود که س

:مایه را تشکیل می دهندرس

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

⊂        ⊃
 ——————————  ——————————← ← ←

) تبدیل می شود؛ یعنی،Cمایه ی تولیدی» (ر) به حالت «س—E—(طی فرایند مبادله ) M» (سمایه ی پولی«مایه  در حالت رس
لر ابزار تولیححد را طححی فراینححد تولیححد (...)، جححایی کححه حححالتLP) و نیروی کار (MPبه طور مشخص، به ابزار تولید ( ). نیروی کا

یی» مایه رسحح یک دگردیسی و ایجححاد «ریم، به کار می گیرد؛ این امر موجب) را داPی در فرایند» (مایه رس« ارزش یححافتهی کححالی
)´C می شود، که (´C هم به لحاظ کیفی از C) لمی در چارچوب ارزشی انجام،ر). سC´ > C متفاوت است، و هم به لحاظ ک

یی گسححتش یافته ی ک هم ارز C´مبححادله ای دیگححر ارزش کححالی ه ی یی را ب یی»ر بححه حححالت «سححیعنححی، M پححولی ارزشحح مایه ی پححول
 از—مایه انباشت شده اسححترکه در آن س—گستش یافته، تبدیل می کند. اینک این فرایند می تواند در مقیاسی گستش یافته 

. گرفته شودرس

 چگونه به عمل درمی آید—مایه  چگونه کار می کند رب: س—دو

اا به منزله ی جریانی گستش یابنده پرداخته می شود ر، به س]از جلدو دو[ حح۲تا پاره ی  مایه ی ثححابت کححه در جلححدرسحح(مایه  تلویح
اا سود، صفر در نظر گرفته شده بود). یک معرفی شده ب یزامایه ی ثححابت متمححرمایه ی در گردش را از سححراینک مارکس صاحت

مایه به مثابه ی حرکت چگونه در سپهر تولید با توجه به درازای مدت دوره هححای تولیححدی ورنشان داده می شود که س. می کند
سعت بخشیدن به هر مرحله از دورپیمیی به  این معنححی. مایه  استرکلید س» زمان. «مایه کار می کندرزمان های بازگشت س

.مایه  می تواند تولید بیش تری را به گردش درمی آوردراست که کمیتی معلوم از س

1 Cyclical
1۸



چگونه به عمل درمی آید—  مایهرسپ: فرایند حاصل از —دو

مولفه ای، روابط-دو» مدل«مارکس با بهره گیری از .  در بست اقتصاد به مثابه ی یک کل را ارائه می کندمایهرس گردش ۳پاره ی 
ایط بسححیار دشححوارند ورایححن شحح. درونی پویای مربوط به رشد اقتصادی و شایط لزم برای رشححد متعححادل را مشححخص می کنححد

.معنای ضمنی شان این است که اگرچه رشد متعادل ممکن است، اما محتمل نیست

 چگونه به اوج خود می رسد— چه هست مایهرسالف: —سه

یل سح ین) ارزش اضافی را در ارتبححاط بحا کحح ) محورد بررسححی قححرار1مایه ی سمایه گذاری شححده (سححهامرپاره ی یک از جلد سه (جریا
یم] کلیدی شکل سودمی دهد و   اسححت کححه بححامایه رسحح”مقححداری از ارزش … هنگححامی داری را معرفی می کنححد: مایه رس [مفهو

ت،مایه رس. این بخش حاوی یک تبدیل مفهومی از «ارزش اضحافی» و «2گذاری شده باشد ...“مایه رسهدف تولید سود  » اس
یی   هستند. مایه رس می شود. سود و نرخ سود مقیاس های تداوم مایه رسبه گونه ای که نرخ سود مقیاس سنجش ارزش افزای

 چگونه کار می کند — چگونه به اوج خود می رسدمایهرس: سه—ب

یی نوینی به همراه می آورد؛ پاره ی  نشان می دهد که چگونه نرخ سود مقیححاس سححنجش کارهححا]  [از جلد سه۲شکل سود پویای
یب انجیل(مایه  رساز آن جا که محتوای فیزیکی خاص  . است مایه نححدارد،رموضوعیتی بححرای سحح) نان، نوشیدنی های الکلی یا کت

یر حرکت  ین آن به سمت شاخه هایی از تولید است که بالترین نحرخ سحود را کسحب می کننحدمایهل رسجنبه ی دیگ بحه ایحن.  جریا
یی بیش تححر کحارگران اتفححاق. مایه ها سبب ایجاد نوعی میانگین نرخ سود می شودرترتیب، رقابت بین س همراه با آن، کالیی ساز

.  در حرکت باشند3“ه محلی دیگرل تولید باز یک سپهر به سپهری دیگر و از یک مح”می افتد، چرا که آن ها باید 

لد مفهوم قیمت، که در جلد یک تکوین یافته بود، جرح و تعدیل می شود. با این حححال، مححارکس پححس از آن به طححور با نرخ سو
لمی میان لیه های مفهومی انجام می دهد، از این طریق کححه موجودیت هححای تبححدیل  یافته ی نححرخ غیرمنتظره ای ترجمن هایی ک

یی معرفی شده در این لیه پرده برمی دارد .4سود را با محاسبه ای مقدم بر نرخ سود مقایسه می کند. مارکس با این کار از پویای

 — چگونه به اوج خود می رسدمایه رسفرایند حاصل از : سه—پ

یی۳پاره ی   نرخ میانگین سود را از طریق معرفی تکنیک های معطحوف بححه کسحب5 [از جلد سه] پویش ناشی از تغییر در-زمان
سود و در نتیجه با رویکرد کاهش هزینه ی تولید شح می دهد. این تکنیک ها [از یک سو] افزایش های چرخه وار نرخ سود را

 نرخ سود را به مثححابه یمیانگین آغازین ایجاد می کنند، و [از سوی دیگر] به طور هم زمان کاهشی چرخه وار در مایه یرسبرای 

1 Flow
1۲۶ جلد سه، ص ۲
۲۹۸ جلد سه، ص ۳
پموهون (1۹۹۳ ادبیات حاصل از تفسیر و بازسازی این [مسأله ی] «تبدیل» بسیار زیاد است؛ برای منابع، بنگرید به موزلی (4 پفولی1۹۹4)،   ،(
یلیبمن (۲۰۰۰( للوفیوره،  للوفیوره (ویراستار، ۲۰۰۲)، ب ، جلد یک)1۹۹۸)، و مقالت متنوع در ب

5 Diachronic
1۹



یی  یی باز-ساخت یاب .1 ایجاد می کنندمایه رسمعکوس شدگ

یی» تفاوت گذاری نشححده محححدمایه یرسحح«، کحه دیگححر بحه ۶ تحا 4پاره های  مایه بححهرود نیسححتند، نشحان می دهنحد کححه سحح صحنعت
ی، و املک و مسححتغلت.صححنعتی، تجححاری، مححال: فراکسیون هایی با کارکردهایی متفاوت و در تخاصم با هم تفکیححک می شححود

، پیش نویسی است۷پاره ی نهایی، پاره ی . 2هره و رانت تقسیم می گرددی سود شکت، ببه مثابه سود منشعب می شود و اینک 
یی بیش تری از کل مایه داری شححیوه یراین پاره همچنین بر این نکته ی بنیادی مارکس تأکید دارد که س. برای تجلی یابی انضمم

یی به لحاظ تاریخی خاص و  .3تغییرپذیری است که ساختار طبقاتی اش را پنهان می سازد] در نتیجه[تولید

جرمع بندی 

پبعدی  شکل اجتمعی مایهرسدر  یه تک  لش آن چنان که در هیئت پول تجلی می یابد—داری مایه رس وج  بنیانی است—شکل ارز
ارزش افزایی به منزله ی حرکت، و جلحد دو بحه آن-جلد یک به جنبه ی خود». ارزش افزایی-حرکت خود«مایه به مثابه ی ربرای س

یی«در جلد سه، این جنبه ها در عمل کححرد شححکل سححود و . عی می پردازدابه  منزله ی حرکت در بست کلن اجتم »تجریححد انضحمم
پبعد  پبعد.  مقوله پردازی می شوند—پول روی پول—نرخ سود بی  بودگی، بی تفاوت به محتوا، ساختار بنیادین جامعه ی-این بی 

. مایه داری را شکل می دهدرس

. نظریه ی مارکس و نظریه ی مارکسی به مثابه ی یک جرریان۵

ین رشححدیافته از قححرن بیسححتم بححه این سححو باید بین تفسیر های عمده از آثار مارکس و «نظریه ی مارکسی» به مثابه ی یححک جریححا
لد موازی با جریان های نهادگرا، نو-کلسیک، پسا-کینزی، و دیگران رشد یافت . نظریه ی4تفاوت قائل شد، جریانی که در اقتصا

مارکسی و نظریه ی نهادگرایی در تأکید بر بین-رشته ای بودن با یک دیگر اشتاک دارند، اگرچه نظریه ی مارکسی پروژه ای بین-
رشته ای است کححه بححا همراهححی فیلسحوف ها، اقتصححاددانان، دانشحمندان علحم سیاسحت، جامعه شناسححان، دانشحمندان جغرافححی

اجتمعی، و تاریخ دان ها در جریان است.

، که بیش ترین نزدیکی را بححه اثححر مححارکس دارد،نخستجریان نظریه ی مارکسی سه نوع پژوه را شامل می شود. پژوهش نوع 
یی مبتنی بر نظریه ی مارکس است (از جمله، پژوهحش دربححاره ی تکحوین نحرخ سحود در اقتصحاد کلن در مقیحاس پژوهش تجرب

ی5طولنی مدت ن بس ه ای تند، ک ک هس اری متفحاوت از مفحاهیم تئوری ای آم یت داده ه ). در این پژوهش ها مفاهیم پس پش
یر لی تفسححی پیچیده تر از پژوهش هایی است که در اقتصادهای جریان اصححلی انجححام می شححود. البتححه ایححن نححوع مطالعححات تجربحح

نظریه ی مارکس را نیز شامل می شوند.

۲۰۰۲ برای مطالعه ی این تفسیر بنگرید به رویت، 1 a یزچِ، 1۹۷۹؛ فاین و هریس، 1۹۷۶مقایسه کنید با لبویتز، — ۲۰۰4 و پار پرول و  1۹۸۷؛ گ
۲۰۰۲ موزلی، ۲
۲۰۰۲؛ مورای، ۲۰۰۲ ماتیک، ۳
1۹۸۹-۹۲ برای یک مطالعه ی تاریخ نگارانه بنگرید به هوارد و کینگ، 4
یلوی، 1۹۹1 در این باره، برای نونه، بنگرید به موزلی، ۵ یمنیل و  پولف، 1۹۹۳؛ دو ۲۰۰1؛ 

۲۰



ین آن اثر مارکس را دارای برخی ناسازگاری ها یافته اند یحا برخححی مححوارددومپژوهش نوع  یی نظریه است، که پژوهش گرا  بازساز
یی یی حوزه هححای نوشححتارهای مححارکس (به طححور خححاص تححام در آن را رضایت بخش نی دانند. گسته ی کارهای بازسازی گرانه تححام

ممفصحل در ایحن نحوع۲اجزای برسازنده ی جدول شمره ی  ) را شامل می شحود. کحار در ححوزه ی روش شناسحی به عنحوان رشحته ی 
.1پژوهش است

 نظححریه ی چرخه هححایر، بسط و گستش غیححر-بازسححازی گرانه ی نظححریه  ی مححارکس اسححت. بححرای نححونه، عناصححسومپژوهش نوع 
 یححافت می شححوند.مایهرسحح)—  در هححر سححه جلححد ۲ از جدول شمره ی ۳ لیه ی تحلیل شان (ستون نبا درنظرگرفت—کسب وکار 

یش تجربححی ازرپژوهش گران معاص چرخه ی کسب وکار، با اتکا بر آن عناص ، می توانند در جست وجوی یک نظریه ی قابل آزمای
این چرخه باشند؛ چنین پژوهشی ملزوماتی فراتر از یافته های مارکس یا پژوهش هایی که وی برای شان اقححدام کححرده اسححت را

 یحافت نی شحوند)، یحا به عنحوان نحونه ای کلی تحر،مایهرسح. نونه های دیگر، پژوهش  سیاست های اقتصحادی (کحه در 2می طلبد
عی»،امایه در دوره های تاریخی متفاوت (مطالعه ی «مراحل» یا «ساختارهای اجتمححرایط نهادی  برای انباشت سرمطالعه ی ش

) است.3یا «رژیم ها»ی انباشت

یع آن] از   دور شده اند، یا دست کم فراسوی آن رفته اند،مایهرسبه رغم این که اغلب کارها در نظریه ی مارکسی [در هر سه نو
یی این کارها شاهد ارجاعات قابل ملحظه ای (خواه انتقادی، خواه تحسین برانگیز) به  اا در تام  هسححتیم. ایححنمایهرسححاما تقریب

جنبه ی جالب توجهی از جایگاه مارکس در تاریخ اندیشه است، همچنان که جنبه ای شعف انگیز از مطححالعه ی تاریححخ اندیشححه
یی غنحی در خححدمت الهام بخشحیدن بحه به طور کلی است، یعنی این حقیقت که مارکس می تواند به مثابه ی یحک منبحع اکتشحاف

جریان اندیشه ها در تاریخ باشد.

یادداشت

ین این کتاب، برای یتیلور، و ویراستارا یلوی، پل ماتیک، پاتریک مورای، تونی اسمیت، نیکول  از کریس آرتور، مارک بلوگ، جرالد 
نظرات شان بسیار سپاس گزارم.

۲۰۰۲ برای مطالعه ی نونه هایی از کار روش شناسانه، برای نونه، بنگرید به مشارکت ها در آلبیتون و سیمولیدیس (ویراستاران) 1
۲۰۰۲ برای منابع در این باره بنگرید به رویت، ۲ b
۲۰۰1 بنگرید به مشارکت ها در آلبیتون و دیگران، ۳
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