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   روش دیالکتیکی یا روش منطقی ـ تاریخی؟

 

 فروغ اسدپور

 (۳۱۰۲)ژوئن  نقد اقتصاد سیاسیمنبع: 

 

 

تفاوت  ۰دیالکتیک جدید و سرمایهبا عنوان  کریستوفر آرتورشود تا با ارجاع به فصل دوم کتاب در این نوشته تالش می

ر شود به اختصار بررسی شود. دراستایی که به نام روش منطقی ـ تاریخی هم شناخته میروش دیالکتیکی و روش تک

نیز روش  و پردازی سرمایه در فصل یکم جلد نخست سرمایهی آغاز مفهوممثابه نقطههمین زمینه، چرایی گزینش کاال به

 شود.نیز بررسی می مارکسمند تشریح یا پیشروی در استدالل دیالکتیکی و نظام

 

 

 راستایی یا منطقی ـ تاریخیروش تک

ی درک این روش و مطلب جامع و منسجمی ننوشت، وظیفه سرمایهی روش خود در هرگز درباره مارکسجا که از آن

راد و اف انگلس، افتاد. به نظر سرمایه، ویراستار جلد دوم و جلد سوم سانگلی دیگران و از جمله تفسیر آن به عهده

 یی جامعهجلد یکم درباره سرمایههای آغازین و حتی ارنست مندل فصل پل سوییزی، رونالد میکدیگری همچون 

اساس  مبادله بر داری هستند که در آنای فرضی از تاریخ جوامع پیشاسرمایهداری نیستند بلکه مربوط به دورهسرمایه

-سرمایه ویژه درتدریج با رشد و تکامل تاریخی و بهیافت. درحالی که بهاش تحقق میقانون ارزش به شکل منحرف ناشده

شان را بر ی فرضی مولدین مستقل کاالهایخوش انحراف شد. منظور این است که در آن جامعهداری این قانون دست

را در  نحوی سوبژکتیو قانون ارزشها بهاین ترتیب آنکردند. بها با یکدیگرمبادله میاساس مقدار کار پیکریافته در آنه

ای ژهسوبه این استدالل این است که قانون ارزش قانونی بین آرتورکردند. اعتراض شکل ناب و خالص خود متحقق می

کل ز آگاهی تجربی و تصمیمات فردی ش)اینترسوبژکتیو( نیست بلکه امری ابژکتیو است که در اثر سازوکارهایی خارج ا

ساختار »نویسد: می سرمایهدر  مارکسی روش تشریح درباره انگلسکند. بنا به همین درک است که گیرد و عمل میمی
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. به این ترتیب او ۳«داری استی مراحل تاریخی تکامل نظام تولیدی سرمایهبازتاب تصحیح شده سرمایهمنطقی 

ضروری یا منطقی در یک تمامیت/کل( و دیالکتیک تاریخی )مثاًل  –مند )روشن کردن پیوندهای درونی نظامدیالکتیک 

 داشتعرضه»های تولیدی مختلف در طول تاریخ( را با هم درآمیخت. از همین رو گفت که منظم کردن تکاملی شیوه

برا م« کنندهتصادفات ناراحت»که فقط از « چیزی جز همان روش تاریخی نیست»است، هنوز « منطقی»مارکس با اینکه 

 فرض تاریخی خود قرار دادتولید کاالیی ساده را پیش»، سرمایهدر آغاز جلد یکم  مارکسادعا کرد که  انگلسشده است. 

ی از کاال»توانست مزیت این روش آن بود که مارکس می«: رفت سمت سرمایه پیش و فقط پس از آن بر این اساس به

اری دتر توسط سرمایهی به لحاظ مفهومی و تاریخی یعنی کاالیی که پیشاوع کند، و نه از یک شکل ثانویهساده شر

ی که همه انگلس -آثار کامل مارکسی جدید با اشاره به مجموعه آرتور. اما ۲««دستخوش تغییر و تحول شده بود

ر را د« تولید کاالیی ساده»هرگز اصطالح  مارکسنویسد که در آن به چاپ رسیده است می مارکسهای نوشتهدست

ر شکل تی اشتقاقی که گویا تکامل پسینداری چون شکل ثانویهاش به کار نبرد و هرگز به کاالی تولید سرمایهزندگی

ولید اصطالح ت سرمایهتنها جایی که در کل سه جلد »داری است، استناد نکرد. و اصلی کاال در جوامع پیشاسرمایه اولیه

به دست ما رسیده و  انگلسشود، جلد سوم است. اما این در فرازی است که پس از کار ویرایشی کاالیی ساده ظاهر می

طور که در واقع بند مربوط به مأموریت تاریخی دهد. )همانوضوع به ما هشدار میخود در یادداشتی پیرامون این م انگلس

ی از طبقات اجتماعی و رابطه سرمایههای نخست . اگرچه در فصل4«ی او است(ی بعدی نیز نوشتهسرمایه در صفحه

داری را کل ثروت در جوامع سرمایهی آغازینش هنگامی که شکار و سرمایه خبری نیست اما این کتاب از همان جمله

 داری را.های پیشاسرمایهکند و نه نظامداری را پژوهش میدهد، در واقع سرمایهمترادف با شکل کاال قرار می

نام تولید کاالیی ساده( را جایگزین روایت ی مفروض بهاای یا پردازش مرحله)روش افسانه« میتولوژی»رونالد میک 

نست حتی نزد ار آرتورنظر راستایی که بهرا. این سنت تک« متوالی هایروش تقریب» سوییزید و کر انگلستاریخی 

یخ ی فرضی در تارـ یک مرحله« تولید کاالیی ساده»های آغازین سرمایه را مربوط به شود فصلمندل متأخر هم دیده می

 داند.ـ می

در واقع مفهوم عام تولید کاالیی است که « ید کاالیی سادهتول»راستایی توان گفت که از منظر تکطور کلی میبه

دهد. در این ی مولد کاال ـ و الجرم ارزش و قانون ارزش ـ را در شکل ناب خود توضیح میجامعه« اصلی»خصوصیات 

اش مورد پژوهش قرار است که باید خصوصیات ویژه« مورد کلی»از آن « ی خاصنمونه»داری فقط یک حالت سرمایه

 گیرند.ب

اش «شکل کالسیک»توان از قانون ارزش در داری میپرسد که آیا واقعا چنین است؟ آیا در جوامع پیشاسرمایهمی آرتور

داری های پیشاسرمایارزش و مبادله تحت حاکمیت قانون ارزش مبتنی بر کار در جامعه»سخن گفت؟ پاسخ او این است که 

خیالی، هیچ سازوکاری برای اجرای چنین قانونی وجود ندارد. قیمت در چنین  یمعنا است؛ زیرا در یک چنین جامعهبی

 نام جوهر ارزش وجودکند، اما چیزی متعین بهای فقط یك میانجی صوری است که امکان عملی مبادله را میسر میجامعه
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شود که شاهد رواج مبادالت گامی ظاهر می. جوهر ارزش نیز که همانا زمان کار به لحاظ اجتماعی الزم است هن5»ندارد

اری دهایی نیز فقط در سرمایههای تولید و از جمله نیروی کار هستیم. چنین پدیدهی نهادهمند و کاالیی شدن همهنظام

ازار بها و حذف برخی از آنها را مطابق سازوکارهای باال از توان رقابت بین سرمایهافتند. بر همین مبنا نیز میاتفاق می

ی فرضی تولید کاالیی ساده از چنین سازوکاری داری یا مرحلههای تولیدی پیشاسرمایهتوضیح داد. در حالی که نظام

 .7 6کنندتبعیت نمی

د و فراسوی کنگیرد و عمل میپس پشت جامعه شکل می مارکسبه بیان به این معنا قانون ارزش قانونی ابژکتیو است که 

داری است. این قانون ابژکتیو نیز با برایند بازار جهانی و کاهش مداوم کار به لحاظ ی سرمایهگیری اعضای جامعهتصمیم

ود داری وجامع پیشاسرمایهتواند در جودهد و چنین چیزی نمیاجتماعی الزم برای تولید کاالها عملکرد خود را نشان می

 داشته باشد.

 

 

 مندروش دیالکتیک نظام

شود روشی چه نزد طرفداران روش منطقی ـ تاریخی دیده میبرخالف آن مارکسبر این نظر است که روش  آرتور

 وضیحبه وام گرفت چه این روش را برای ت هگل منطقاین روش را از  مارکسمند. هم از نوع نظامدیالکتیکی است آن

ث مشغول بح سرمایهی از نخستین جمله مارکسطور که گفته شد ماهیت دیالکتیکی سرمایه مناسب یافت. همان

های ارزش یعنی های نخست کتاب و توضیح شکلهم فصل مارکسداری است. به بیان خود ی سرمایهپیرامون جامعه

های نخست سرمایه بررسی در فصل مارکسچه که سرمایه دشوارند زیرا آغاز هر علمی دشوار است. آن –پول  -کاال

ای گوناگون هکند اجزایی از یک تمامیت یا یک کل دیالکتیکی هستند. در یک تمامیت یا کل دیالکتیکی عناصر و پارهمی

لی ابرند. مفاهیم از دل یکدیگر، به شکلی متوسر میدر پیوندهای درونی و ضروری )و نه تصادفی و اتفاقی( با یکدیگر به

کنند. در خود این تمامیت )سرمایه( مراحل گوناگون شوند رشد میو بر مبنای تناقضاتی که در مفاهیم اولیه کشف می

تر لهای کامهای کوچکتری وجود دارند که بر اساس تضادهای درونی، به ضرورت رو به مفاهیم و تمامیتتجرید و تمامیت

 شوند.تری گشوده میو عالی

 

ی کند، مرحلهاز کل نظام بیرون کشیده و تحلیل می مارکسیا تمامیت مجردی که  نخستین مرحله عنوان نمونهبه

 ترین،واسطهبا آن همچون بی سرمایهی مجرد هنوز بدون میانجی است. است. اما این تمامیت، این مرحله گردش ساده

رک د»یابد و را بی هیچ دشواری درمی ارف آنای که عقل متعکند. جنبهداری آغاز میی سرمایهیعنی مشهودترین جنبه
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زمان مجرد و نامتعین است زیرا از تمامیت برکنده شده از آن منزوی و جدا افتاده است و فقط ای که همجنبه«. کندمی

شود واقعًا قابل درک خواهد بود. پس گسترش نحوی منطقی بازسازی میاش در تمامیت که بهبا جای گرفتن تدریجی

 یم.تر در رابطه با کل درک کننحوی هر چه انضمامیتدریج این سپهر را بهشود که بهتیکی استدالل موجب آن میدیالک

ون چشود، و در نتیجه کاالها همخاستگاه محصوالت در گردش موقتًا نادیده گرفته می»نویسد می آرتوردر این زمینه 

توان به روابط تولید پرداخت، شوند. تنها پس از رشد و تکامل مقوالت گردش است که میامری معلوم و مسلم فرض می

ولید از ت سرمایهش ساده هستند. گذار اصلی در همان روابطی که مبنای روابط مبادله، روابط قابل مشاهده در سپهر گرد

هر پنهان سپ»به سوی « ی کاالهاسپهرگردش ساده یا مبادله»داری نیست، بلکه گذار از کاالیی ساده به تولید سرمایه

 «8د.یابنشود که روابط تولیدی در آن بازتاب میاست. با انجام چنین چرخشی، گردش همچون سپهری درک می« تولید

 

 

 شود؟طور انجام میگسترش دیالکتیکی استدالل چه

از ی خاصی آغی کاالها( و کل نظام باید از نقطهگوید که درک این تمامیت نخستین )گردش ساده یا مبادلهمی آرتور

ی بهجن ترینواسطهترین، مجردترین و بیداشت باید از جایی آغاز کند که سادهشود. برای همین روش تشریح و عرضه

تدریج روابط درونی و ضروری را به نحوی این تمامیت باشد و سپس انسجام آن گام به گام نشان داده شود. یعنی به

 منطقی با به میان کشیدن عناصر گوناگون یکی پس از دیگری بازسازی کنیم.

اسطه انجام ودیالکتیکی را بی مثابه کل یا یک تمامیتتواند تشریح سرمایه بهنمی مارکسبه این ترتیب روشن است که 

« ادهگردش س»بدهد. چه برای تشریح سرمایه به بازگویی مقدمات بسیاری نیاز دارد. برای همین از یک تمامیت جزیی 

کاال  ی آغاز نیز شکلکند و تشریح همین تمامیت جزیی نیز خود باید از جایی آغاز شود. این عنصر اولیه یا نقطهآغاز می

ی آغاز مناسب گردش ساده است مستلزم حرکت از یک نقطه یجا مرحلهش تمامیتی جزیی که در ایناست. پس پرداز

 به سمتی است که وحدت روابط درونی آن درک شود.

 

 

 شود و روش پیشروی از این نقطه چگونه است؟ی آغاز بر چه مبنایی انجام میاما گزینش نقطه

ی اولیه است که تمامیت سرمایه را در خود نهفته یا یاخته« شکل سلولی»آن  ۳مارکسجا به بیان خود ی آغازدر ایننقطه

لحاظ منطقی ضروری باید مرحله به مرحله در پیوند با یکدیگر از دل آن زاده شوند. این ی روابط اصلی و بهدارد و همه

از از راه ی آغاش هستیم. نقطهآغاز امری بیرونی و یا ذهنی نیست بلکه درونی تمامیتی است که در حال مطالعه ینقطه

 سادهر کافی قدباید به هگلی آغاز بنا به نظر آید. نقطهدست میبرکندن یک تکه، یک جنبه، یا یک عنصر از تمامیت به
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زمان باید دارای تعین تاریخی باشد یا به بیانی اثر انگشت روابط د. همی روزمره آن را بشناسباشد تا عقل سلیم و تجربه

 داری وی سرمایهی جامعهداری را بر خود داشته باشد تا مقوالت دیگری که ساختارهای ویژهتولیدی غالب در سرمایه

ی آغاز تشریح خود شکل کاال را نقطه سمارک. ۰۱دهند از دل آن قابل زاده شدن باشندی تولید آن را تشکیل میشیوه

 اری وارد دانست:دمثابه شکل سلولی نظام سرمایهتوان به گزینش کاال بهشمارد که میاشکاالتی را برمی آرتورگزیند. برمی

پذیری است و به زیرا که کاال دارای دو وجه مصرفی و مبادله«. ساده»است و نه « پیچیده». کاال موجودیتی ۰ 

 کننده.معنا به قدر کافی گیجاین  

. تعین تاریخی آن روشن نیست، چه این شکل کاالیی به چیزهایی که محصوالت کار نیستند هم منضم ۳ 

داری هم وجود ی کاالیی در جوامع پیشاسرمایهشود و در ضمن باید به یاد داشته باشیم که نوعی مبادله می

 داشته است. 

 

 ی آغاز روشکاال را به عنوان نقطه مارکسکند که پردازد و به این نکته اشاره میم میابتدا به بررسی مورد دو آرتور

داری را از بحث خود بیرون بگذارد. زیرا که در این قبیل جوامع های پیشاسرمایهتشریح خود برگزید تا به این ترتیب دوره

نحو حال بهدرعین مارکس»شد. دله انجام نمیی تولید برای خاطر مباشد و همهفقط مازاد محصول به بازار برده می

اری درو مستلزم وجود تولید سرمایههیچخودبخود به… تولید و گردش کاالها»سو که از یکگوید که با اینتری میصریح

 «.۰۰یردگخود میداری است که کاال ابتدا شکل عام محصول را بهنیستند، اما از سوی دیگر فقط بر اساس تولید سرمایه

داری را بر خود دارد و شکل سلولی آن ی تولید سرمایهبا بیان این گفتاورد حاال روشن است که کاال اثر انگشت شیوه

داری با شکل کاال مترادف است. اما ی سرمایهنیز گفته بود اصواًل شکل ثروت در جامعه مارکسطور که است زیرا همان

 طور باید پیشروی کنیم؟حاال چه

 

 

 گسترش استدالل دیالکتیکی

کند. ای است. همین موضوع را به قدر کافی پیچیده میروشن شد که کاال دارای دو وجه ارزش مصرفی و ارزش مبادله

شروی به منظور پی مارکسباید بر کدام جنبه از کاال متمرکز شود؟ کدام جنبه از کاال دارای تعین تاریخی است؟  مارکس

ی ارزش مصرفی کاال را که ویژگی فراتاریخی محصول کار انسانی است از بحث خود ی خود جنبهدر استدالل دیالکتیک

ان نشپردازد. چه این جنبه از تعین تاریخی برخوردار است و سرشتای کاال میی ارزش مبادلهگذارد و به جنبهکنارمی

له به کشف روابط درونی پرتضاد در شکل با تمرکز بر ارزش مباد مارکسداری است. ی سرمایهروبط اصلی در جامعه

                                                 
تی ح»تواند از خود سرمایه آغاز کند زیرا مثابه یک تمامیت ارائه کند اما برای این منظور نمیایه و ماهیت روابط درونی آن را بهقصد دارد سرم مارکس ۰۱

عنای می آن بهواسطهافزایی است که نمود بیترین خصوصیات سرمایه باشد، باز هنوز دارای پیچیدگی خودارزشاگر مفهوم سرمایه فقط حاوی اصلی

 یکند. اما پول چیست؟ روشن است که پول اساسًا ایدهپوشی میی پیچیده یعنی شکل پول چشمدر بازگشت پول است. پس مارکس از این رابطهِنمو 

 «.ی آغاز ساده و مناسبی نیستی گردش کاالها. پس نقطهناکاملی است و جز در روابط گوناگونش با کاالها معنای دیگری ندارد، مانند وسیله

 همان منبع۰۰
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جا نباره از همیبه یک آرتورشود تا به تدریج تمامیت نظام )سرمایه( را از دل آن استنتاج کند. سلولی کاال مشغول می

 و ارزش است که فعال در شکلی تحریف مارکسآغاز حقیقی  یگوید که در واقع نقطهگیرد و میی عجیبی مینتیجه

ط ای که فقی ارزش دارد، مقولهبرنهاده شده است. اما پرسش این است که ارزش مبادله چه ارتباطی با مقوله ساده شده

یم که یاد داشته باششود )بهدیگر و در حین مبادله ایجاد میی کاالها با یکتمامیت روابط مبتنی بر مبادله با میانجی

ند(؟ کدانیم ارزش خود را چگونه تولید و خودبنیاد میبریم و هنوز نمییسر منام گردش ساده بههنوز در تمامیتی جزیی به

ود که شی کاالها متوجه میی مبادلهوقفهی جریان بیپاسخ او به این دشواری نظری این است که عقل سلیم با مشاهده

ی برنامه… ایگرایانهتقلیل در ذات در پس نمودهای ناهمگون کاالها وجود داشته باشد. چنین تحلیلیکسانی باید نوعی »

ذارد گتوان نشان داد که ارزش خود خویشتن را بنیان میکند: براساس کدام شرایط وجودی میتحقیقی زیر را پیشنهاد می

زودی خواهیم دید برای پاسخ به این پرسش به طور که بهبخشد؟ همانخود همچون خصلت کلی کاالها اعتبار تا به

 چه کاال محصول سرمایه باشد، پسی نهایی نشان خواهد داد که چنانسرمایه نیازمندیم. نتیجهاستنتاج دیالکتیکی 

 «.۰۳ی مشخصی از }این مفهوم مجرد یعنی{ ارزش باشدصورت کاال باید نمونهایندر

. اما شودها میدلهها متوجه نوعی ذات یکدست کننده پس پشت مبای جریان مبادلهاین معنا عقل سلیم با مشاهدهبه

ای هی کیفی خود ارزشبرای کشف این ذات یکدست کننده )ارزش( که بر نایکدستی و ناهمگونی کاالها )که در جنبه

دهد، و در سپهر گردش در شکل پول، مستقل از کند، آنها را با هم برابر قرار میمصرفی بسیار متفاوتی هستند( غلبه می

کند هنوز نیاز به پژوهش ی آنها را همچون جزیی بیرونیت یافته از خود بازنمایی میو همهایستد آنها در برابرشان می

 داریم.

دانند که در این جامعه گی است، چه همگان به تجربه میواسطهی آغاز دارای بیمثابه نقطهپس روشن شد که کاال به

 یشود و جنبهش مصرفی و ارزش مبادله تجزیه میی ارزی آغاز به دو جنبهشود. این نقطههمه چیز خرید و فروش می

شود، زیرا ی جوامع بشری وجود داشته است، کنار گذاشته میارزش مصرفی آن که امری فراتاریخی است و در همه

ا مبنای هبریم که باید این مبادلهها پی میتواند وارد استدالل دیالکتیکی بشود. از خالل مواجهه با جریان مبادلهنمی

معنای امر کلی ساده است. اما ارزش هنوز باید بنیادهای خود را روشن کند و شترکی داشته باشند که همان ارزش بهم

 گذاری آن باشد.عمل تشریح باید در پی شالوده

 

آغازگاه »گوید: ی منطق خود میدرباره هگلدهد. را شرح می مارکسو  هگلی ی آغاز دوگانهسپس شباهت نقطه آرتور

 …شود: این همان آغازگاه روش تحلیلی استواسطه، از جهان شهود و دریافت )حسی( برگرفته میمعنای هستی بیدر 

 «.۰۲هستی در معنای کلیت آغازگاه روش ترکیبی است

 گوید اینباره میدهد و تنها چیزی که در اینی آغاز خود را با دقت توضیح نمینقطه سرمایهدر  مارکس آرتورنظر به

ی بورژوایی شکل کاالیِی محصول کار، یا شکل ارزش کاال، در جامعه»کنیم که درک می« قدرت تجرید»است که از راه 

                                                 
 همان منبع۰۳

 همان منبع۰۲



7 

 ریف خود را چنین تدقیق بخشیده است:در جای دیگری تع مارکس«. ۰4شکل سلولی اقتصاد است

ل شککند. بنابراین برای این که محصول کار در شکل طبیعی خود همانا شکل ارزش مصرفی را به جهان عرضه می»

شود، فقط نیازمند شکل ارزش ای ظاهر به خود بگیرد، یعنی چون وحدت اضداِد ارزش مصرفی و ارزش مبادله کاالیی

های اجتماعی ی شکلدهندهبه این معنا حرکت بسط«. ۰5ا بسط شکل کاالیی همانند استاست. پس بسط شکل ارزش ب

تر ارزش از دل آن یافتههای تکاملشود. ارزش مبادله نخستین شکل ارزش است که شکلارزش از شکل کاال آغاز می

 آیند.بیرون می

 

ی طهنیز دارای نق مارکسی سرمایهدرستی تشخیص داده است که کند که بهتقدیر می جایروس باناجیسپس از  آرتور

است که در آن ارزش و ارزش مصرفی را از هم تمیز  تحلیلیی آغاز شکل کاالیی محصول، نقطه»آغازی دوگانه است: 

 تر، در مسیر جستجو برای چگونگیی بسط روابط پیچیدهی آغاز ترکیبی برادهیم، در حالی که این ارزش، خود، نقطهمی

 «.۰6بنیان نهادن آن چون ذات ناب و کلی کاالست

اما این مفهوم از ارزش )مبادله( هنوز بسیار مجرد و نامتعین است و باید از آن فراتر رفت. انجام پیشروی در دیالکتیک 

عنوان ویژگی کلی کاالها در سپهر مبادله ود که با قرار دادن ارزش بهشود که تشخیص داده شمند هنگامی ممکن مینظام

تری ی پیچیدهمعنای تولید مجموعهجا بهبخشد. فراروی در اینشود که فرارفتن از این تضاد را الزام میتضادی ایجاد می

امی تر ارزش هنگگذاری مناسبتر آن، است. شالودهگذاری مشخصتر ارزش یا شالودهیابی مناسباز روابط، یعنی فعلیت

چون شکلی از ارزش وضع یابد و همنحوی ضروری پیوند میهای نخستین با پول و سرمایه بهاست که کاال در فصل

این  منظور نمایشبه آرتور .واسطگی تجربه درك کرده بودیمشود. کاال در این حالت دیگر آن چیزی نیست که در بیمی

که ارزش  دهدنشان می مارکسکند. کاالها به پول و سپس به سرمایه را به اختصار بحث می نکته گسترش شکل ارزش از

-هارز عام یعنی پول شالودتر با ایجاد نوعی همنحوی منسجمهای موجود در روابط بین کاالها بهگونه به دلیل کاستیچه

… وردخی خود به تضادی برمیپول هم به نوبه»شود که شود. سپس با ظهور فرمول عام سرمایه نشان داده میگذاری می

را به موضوع ورود خویش به  خوداست، یعنی باید  تربیشمنظور تحقق پول حل این تضاد جداشدن پول از خودش بهراه

معنای آن است که شکل پول از راه گسترش دیالکتیکی، به ظهور شکل جدیدی از گردش تبدیل کند. این سخن به

 «.۰7انجامداضافی چون هدف مبادله در شکل سرمایه، می ارزش، یعنی ارزش

 

شود: سپهر گردش و مبادله هم خاستگاه سرمایه است و هم نیست. خاستگاه سرمایه است حاال تضاد دیگری مطرح می

ستگاه سرمایه شود و در عین حال خامثابه عامل مولد ارزش در این سپهر انجام میزیرا که خرید و مصرف نیروی کار به

 همین دلیل همدر این سپهر انجام شود. به« ارزهای هممبادله»تواند بر اساس افزایی سرمایه نمینیست زیرا که ارزش
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جا در این آرتورکند. سپهر گردش با تضادهای نهفته در خود راه را برای ورود به تمامیتی دیگر یعنی سپهر تولید باز می

یایید گوید: حاال بنمی مارکس»نویسد: کردن پیاپی مدل شکل ارزش میراستایی یا پیچیدهخطاب به طرفداران روش تک

تر کنیم، برعکس استدالل او این است که مفهوم سرمایه با فرض کردن نیروی کار همچون کاال موضوعات را کمی پیچیده

 «.۰8ای که کاالگونه است نیاز داردبه نیروی کار حاضر و آماده

 گری شده درکافزا در سپهر تولید سپهر گردش در شکلی میانجیچون ارزش خودارزشگذاری سرمایه همحاال با شالوده

شدت نابرابر و های روابط بهشود که این سپهر آزادی، برابری، عدالت و انصاف بر شالودهشود، زیرا که روشن میمی

ی را تواند چیزخودی خود نمیشود( استوار است و بهوضیح داده میهای بعدی تداری )که در فصلمراتبی سرمایهسلسله

 توضیح بدهد.

 مثابه عنصری پراهمیت در بازتولیدی صنعتی )و سپهر تولید و کار( بهدهد که اگر چه سرمایهسپس توضیح می آرتور

ی قطهولید نظام است. با این حال نشرط بازتشود، اما واقعاً پیشسرمایه، در فرایند تشریح استنتاجی چون نتیجه ظاهر می

 آغاز باید با کاال و در سپهر گردش بنیان گذارده شود.

 

معطوف کنم که دیرتر برای  آرتوری بین شکل و محتوا نزد جا توجه خواننده را به جایگاه مرکزی رابطهخواهم در اینمی

ت داری اسی صنعتی محتوای سرمایهکه سرمایهرغم اینیابد. از دیدگاه او بهبحث او پیرامون ماهیت شوروی اهمیت می

چون تمامیتی رشدیافته درک کنیم، زیرا های ارزش و سپهر گردش را هماز چرخیدن به سمت تولید باید شکل پیشاما 

د بدون پژوهش پیرامون شکل معین آن ممکن نیست. توضیح ارزش اضافی بدون توضیح که پژوهش پیرامون تولی

𝑀هنگامی که شکل ارزشی سرمایه، یعنی »های گردش ممکن نیست. شکل − 𝐶 −𝑀′ تولید  بخشتکوین، چون عامل

یدی برای تول توانیم تولید را کلیدی بدانیم؛ زیرا قابلیت مادی نیروهایمی گاهآنداری درک شد، عنوان تولید سرمایهبه

یح افزایی را توضارزش یمحرکه نیرویسرمایه  شکلدهد. وری کار است که انباشت بالفعل را توضیح میافزایش بهره

. از همین روست کند تولیدتواند به خودی خود یعنی تنها در شکل ناب خود آن را ایجاد و دهد، اما این شکل نمیمی

مانند ه بهجا ندرک کنیم، اما تولید در این« ی خطیر و حیاتیامرحله»چون ید را همگیرد که باید تولنتیجه می مارکسکه 

ز سوی ا گری شدهمیانجیها، بلکه همچون امری دیگر و دارای تاثیری علیتی بر آن« عوامل»بیرونی نسبت به « عاملی»

ای را توصیف ی، تشریح، دایرهشناختپذیرد. پس به لحاظ روشگردش مطرح است که همانا شکل آن را در خود می

د تولی ازای گردش چون مرحله -افزایی(تولید )ارزش به درونیافته گردش بازتاب -کند: گردش کاال )شکل ارزش(می

 «.۰۳)تحقق ارزش(

 

یستیم. ن «سازیمدل»کند که ما در حین انجام عملیات معطوف به استنتاج دیالکتیکی در حال چنین تاکید میهم آرتور

دهیم که راه خود را برود و ما را نیز برای پردازش مقوالت و مفاهیم الزم به پیش براند. بلکه به ماده و مصالح اجازه می
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مدلی ذهنی را بر مصالح خود تحمیل نکرده است بلکه فقط با عینیت مصالح خود با تجریدهای واقعی سپهر  مارکس

ا ت آرتورچه رانند. آنها که پیشروی دیالکتیکی را رو به جلو میاست همان گردش و بعدها سپهر تولید همراهی کرده

ا بود ههای ارزش در سپهر گردش و تشریح مختصر تضادهای درونی این شکلکنون در این فصل انجام داد بررسی شکل

 .۳۱کنندپرداز را به سمت تمامیتی دیگر یعنی سپهر تولید معطوف میکه در نهایت توجه نظریه

 

 

 گیرینتیجه

ای هتر قانون ارزش نیستند بلکه شکلتر و سادهشود الگوهای نابشرح داده می سرمایههای نخستین لچه در فصآن

 اند.نحوی انضمامی بحث نشدهاند که هنوز بهابتدایی ارزش

ی آغاز از کل برکنده شده و در ابتدا در حالتی منزوی و ناقص و ی آغاز روش تشریح است. این نقطهشکل کاال نقطه

رو  شود که منجر به پیشرویبودگی آن موجب بروز تضادهایی میشود. اما همین نابسندگی و نامتعینده بحث مینابسن

تدالل مند و اصواًل در اسشود. پس در دیالکتیک نظامتر میتر و مناسبی آغاز به نحوی عمیقگذاری نقطهبه جلو و شالوده

ی همیشه تعریف شده ندارند بلکه در مراحل گوناگون تحلیل و تجرید بار براسویه و یکدیالکتیکی مفاهیم معنایی یک

جدید  یشوند و تصویر پایانی آنها بسیار متفاوت از تصویر آغازین آنهاست. به این معنا در هر مرحلهدستخوش تغییر می

وید: گگوناگون تجرید سخن میدرستی از کاال در مراحل در این زمینه به آرتورشوند. از تشریح مفاهیم از نو سازماندهی می

مثابه محصول سرمایه حامل ارزش اضافی ی بعدی بهکنیم در مرحلهپردازی میکاال را ابتدا همچون شکلی از ارزش مفهوم

و نیز ) آرتورپردازی کاال از نظر شود. مفهومپردازی میاست و در پایان تقسیم آن به ابزار تولیدی و ابزار مصرفی مفهوم

ره ی حامل بهیابد که سرانجام خود سرمایه نیز در حالت سرمایهنویسد کاالیی شدن چنان تداوم میکه می آلبریتون

ی درونی نظام چون چیزی بازتولید شده از سوی نیروی محرکهشود که همفقط هنگامی کامل می»شود( کاالیی می

 .۳۰«است! سرمایهه جلد پردازی آن مستلزم وجود هر سسرمایه درک شود، به بیان دیگر مفهوم
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