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ابژه ی نقد در نقد اقتصاد سیاسی

میشائیل هاینریش
برگردان: مرتضی سامان پور

:یادداشت مترجم

در پرتو احیای نقد اقتصاد سیاسی مارکس در سطح جهانی و وطنحی، پیشحتر در «کارگححاه دیالکتیححک» متحونی ححول
ارکس»«جریان موسوم به  د م وانش جدی د خ ر ش دی : منتش ن کلی اوسبکمت وان1ه کل ارزش به عن اره ی ش  درب

دغححدغه های مرکححزی ایححن جریححان و که به 3بلوفیوره، مقاله ی 2نقطه شروع این جریان در اواسط دهه ی شصت میلدی
. 4خاستگاه های نظری آن می پرداخت و همین طور اخیراا متنی از اینگو البه

بب «مقدمه ای بر سه مجلد کاپیتال» بم کتا درباره ی مفهححوم 5متن حاضر از میشائیل هاینریش ترجمه ای ست از فصل دو
واسححطه یه او ب. اسححت میشائیل هاینریش نیز برآمده از سنت نظری «خححوانش جدیححد مححارکس». سرمایهنقد در کتاب 

این کتاب نححه. ترجمه ی کتاب مذکور به انگلیسی در جهان انگلیسی زبان شناخته شد و به اصطلحا بر سر زبان ها افتاد
ارکس و  آکادمیک»«دغدغه ای  ر م هکاپیتتتالدارد و نه صرفاا «مقدمه ای»ست درکنار خروارها مقدمه های دیگر ب ، بلک

ر  ال ازمنظ د»«از آن بیش، تلشی ست درجهت شرحا و بسط مفاهیم پایه ای مارکس در سه مجلد کاپیت وانش جدی .خ

»، برگردان: بابک پاشاجاوید، کارگاه دیالکتیک.«درباره ی دیالکتیک شکل ارزشهانس گئورگ بکهاوس: . 1
. چنانکه پیشتر توسط دیگر شارحان بارها اشاره شده، دهه ی شصت نه فقط نقطه شروع این جریان در آلمان، بلکتته همچنیتتن نقطه شتتروع شتتکل گیری دیگتتر2

یی اروپایی ست که سودای تفسیری جدید از مارکس و رهاساختن نظتتریه ی او از قید و بنتتدهای دگماتیستتم را داشتتته انتتد، ازجملتته ستتنت نظتتری سنت های نظر
ابOperaismoموسوم به  ار کت ا انتش ه (ب  در ایتالیا (با انتشار کتاب «کارگران و سرمایه»، توسط ماریو ترونتی) و همین طور ساخت گرایی آلتوسر در فرانس

«خوانش کاپیتال».
ددلفی ریوا: «3 یر »، برگردان: امین حصوری. خوانش جدید مارکس؛ نقد اقتصاد سیاسی همچون پشتوانه ای برای نقد جامعه. ریکاردو بلوفیوره؛ توماسو 
یالبه: «4 »، برگردان: امین حصوری، کارگاه دیالکتیک.–میان مارکس، مارکسیسم ، و مارکسیسم ها  شیوه های خوانش نظریه ی مارکس.  اینگو 

5 . Michael Heinrich, 2012: An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital.

این کتاب توسط مترجم در دست ترجمه است. 
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بنا به ساختار و نثر نویسنده، کتاب هر خواننده ای، و نه صرفاا متخصصین مارکس شناس و آکادمیححک، را مححورد خطححاب
. قرار می دهد

به یک معنا، نخی که از میان نوشته های متفکران این سنت نظری می گذرد و چارچوب کلححی آن را ترسححیم می کنححد،
–رابطه ی میان مقولت اقتصادی در سرمایه داری و پیوند آن بححا مناسححبات اجتمححاعی : نظریه ی انتقادی مارکس است

ریش و دیگر متفکران چنیححن جریححانی، مبححارزات سیاسححی دهه ینبه زعم های.  نقد جامعهینقد اقتصاد سیاسی به مثابه 
بض مجموعه ای از ایده های صلب و فاقححدشصت امکانی را فراهم کرد تا مارکس از قید و بند دگماتیسم رها شود  و درعو

ودپویایی نوعی  ده ش ارکس دمی ادی. «حیات دوباره در کالبد نوشته های م ریه ی انتق ارکس» نظ د م وانش جدی خ
کل ارزش ششاجتماعی مارکس را به میانجی مقوله ی ارز د؛ ش یون های آن( بازسازی و بازتعریف می کن ال،: و واریاس ک

در این سنت بدل به مفهوم کلیدی ای می شود که مناسبات اجتمححاعی بنیححادین سححرمایه داری را) پول، سرمایه و غیره
م سحنتی و. بازتاب می دهد درهمین راستاست که یکی از مضامینی که در چنین جریانی تکرار می شود نقد مارکسیس
کححه در آن نظححریه ی انتقححادی مححارکس) می خواند مارکسیسم جهان بینی»«یا آنچه هاینریش دراینجا (کلسیک است 

بی مهمی را اشغال نمی کند و کاپیتال به عنوان نوعی اقتصاد سیاسی مارکسیستی یححا متنححی  اقتصححادی»«فضای مفهوم
متن حاضر شاید میانجی خوبی باشد بححرای فهححم سحویه هایی هرچنحد نحاچیز از نقححد ایححن جریحان بحه. 6تعبیر می شود

. مارکسیسم سنتی

چحه علوه برا ین، باید تأکید کرد که دغدغه ی اصلی دراینجا این نیست که محارکس هنگحام نوشحتن کاپیتحال «واقعحاا»
راه انحداختن جنگ هححای تفسححیری بححر سححر «قصححد و نیت »هححای متفکحران بیشحتر بححه کححار. چیزی در پس ذهن داشححته

درعححوض،. 7 که تحقیقاتی را در غیاب هرنوع دغدغه ای سیاسححی و اگزیستانسححیال پیححش می برنححد،آکادمسین ها می آید
قرائت هححای خلقححانه از مححارکس در دهه ی شصححت. دغدغه ی اصلی حول فهم خود سرمایه و سححرمایه داری می چرخححد

میلدی صرفاا به معنای استحاله ی نظریات مارکس نیست، بلکه درعوض آن قرائت ها نگاه انتقادی جدیدی را برای فهم
ازتعریف و ب اتی را از ن زاع طبق رمایه و ن جامعه ی سرمایه داری فراهم می کنند و این به سهم خود شاید کنش علیه س

. کند

درآخر اینکه پیش تر انتقاداتی وارد شده بود که ترجمه ی متونی از این دست صرفاا به کححار آکادمسححین ها و بحث هححای
به رغم موضع انتقادی مترجم درقبال. 8و دغدغه های سیاسی فعلی ملل آورشان می آید و نه به کار شرایط «انضمامی»

اا به مارکسیسم ار 6 تودوکس سنتی و کلسیک محدود نمی شود. برای مثال، دیویتتد هتتاروی و فردریتتک جیمستتون نیتتز. گرچه چنین تعبیری از کاپیتال صرف
کاپیتال را کتابی «اقتصادی» می دانند. 

اا به شکل وسواس گونه ای به فصول آغازین کاپیتال (به طور دقیق تر،  می توان این نقد . 7  فصل نخست) پرداخته  و7را به «خوانش جدید» نیز وارد کرد که صرف
بدان محدود باقی مانده است. 

»، در تارنمتای کارگتتاهبحران چپ یتتا کشتتاکش میتتان نظریتته و پراتیتکاه کنید به یادداشت امین حصوری، «. برای نقد این دیدگاه و آشنایی بیشتر با آن نگ8
دیالکتیک. 
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آری، می توان ادعا کرد نظریه یححا. ای از حقیقت در پس این انتقادات نهفته هسته چنین انتقاداتی، به نظر می آید سوی
فلسفه در سطح جهان شمول به حیات خود ادامه می دهد و نظریه ی انتقادی مححارکس نیححز از چنیححن منطقححی اسححتثنا

بش مارکس مناسبات اجتماعی جهان شمول(نیست  بل ارز ال فرمال و نظری ادعا کرد نظریه ی شک می توان در سطح کام
در جامعه ی سرمایه داری را صورت بندی می کند و از این جهت مناسبات اجتماعی مکان و زمانی خاص نظیر ایححران را

قصحه ی تححو را بححازگو«نیز دربر می گردد؛ چنححانکه مححارکس از هححوراس در دیبححاچه ی کاپیتححال نقححل می کنححد، کاپیتححال 
با این حال، توسل به خصلت جهان شمول نظریه قادر نیست پاسخی درخور بححه دعححاوی و انتقححادات مححذکور). »9می کند

آن هم به نفع تحقیقات تجربی، «عمل گرایی»(مسئله بیش از آنکه بر سر خوار شمردن نظریه و انتزاع باشد . فراهم کند
، بر سر فقدان از آن خود ساختن نظریه ها در پیوند با شرایط خاصی تاریخی ایران است، یعنی،)و چیزهایی از این دست

بی ایححران وام بگیححرد دریححافت. فقدان تولید نظریه ای خلقا که تکین بودگی اش را ازدل شرایط خححاص و تجححارب تححاریخ
ن ان و ای ا ملی ش رایط منطقه ای ی ق و ش –مارکس، بالخص در کشورهای غیراروپایی، نشان می دهد چطور بنا به اف

. 10–به معنای ملی گرایی و نفی جهان شمول  گرایی نیست  دست به تولید قرائت هایی خلقا و انتقادی زده اند

 یا «خوانش جدید مارکس» مسئله ی اصلی بر سر انقیححاد اجتمححاعی و)value-form( ارزش شکلدر قلب سنت نظری 
ال بیگانه شده که سرمایه بنا به منطححق درونححی خححود؛نه نزاع طبقاتی ست  این ایده که سرمایه داری فرماسیونی ست کام

سوژه ی تاریخ از منظر چنین سنتی خود سرمایه. تحول و  رشد پیدا می کند، در ورای و مستقل از اراده و آگاهی افراد
حال برای مخاطب فارسی این پرسش خواه نححاخواه ایجححاد می شححود کححه در جححامعه ای بححا سححاختار. یا خود ارزش است

شیک قدرت که در آن انباشت سرمایه و تولیححد ارزش بححه نهححاد دولححت، هسححته ی سححخت حححاکمیت و نهاد هححایرالیگا
ال حححادی بححه خححود شبه دولتی متصل بدان پیوند خورده، در جامعه ای که نزاع طبقاتی و نابرابری اجتماعی شکل کححام
گرفته، ترجمه ی صرف از متونی از این دست چه معنایی دارد؟ ایحن دسححت ترجمه هححا چحه رابطه ای دارد بححا تجححربه ی
زیسته ی سلب مالکیت های گسترده در دهه های اخیر، پایین نگاه داشتن حدا قل دستمزد، ارزش زدایی از ارزش نیححروی

گری؟ منظور از طرحا این پرسش ها نه نفی تام و تمام نظریه ی شححکل ارزش یححارکار و سرکوب سیستماتیک نهاد های کا
ای،قرائت های هگلی از کاپیتال اریخی و تجربه ه خص ت عیت مش ا وض د ب ا در پیون  بلکه بحرانی ساختن این قرائت ه

د که بایست تلشی برای تغییححرنهمچنین، این پرسش ها به شکل ضمنی این ایده را مطرحا نمی کن. برآمده از آن است
گرچه این به معنای نفی تحقیقححات تجربححی نیححز(جهت حرکت از سطح مفاهیم و نظریه به سطح تجربی صورت گیرد 

د که واقعیت زیسته و تاریخی بایست به درون جهان انتزاع کشححیدهن، بلکه درعوض این ایده را پیشنهاد می کن)نیست
. شود و به زبان مفاهیم ترجمه شود

9 . De tefabula narratur

: نگاه کنید به 10
Jan Hoff: Marx Worldwide: On the Development of the International Discourse On Marx Since 1965, Historical 

Materialism, 136. 
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یین های  یین های سیاسی ارزش و تع ال اقتصادی»«رابطه ی میان تع آن در نقد اقتصاد سیاسی مارکس پرسشی ست کححام
بر ایححران فعلیححت دارد  بلکححه بححه یححک معنححا یکححی از،11گشوده که پاسخ و صورت بندی آن نه فقط برای وضححعیت حاضحح

تحقححق. مسائلی ست که سرنوشت بخشی از آینده ی مارکس و فهم از سرمایه داری را درسطح جهانی می تواند رقم بزند
.12 فردی، بلکه رسالتی جمعی ستکاریاین امر نه 

*  *  *

»؟ (پیرامتتون دو تحلیتتل ازمنطق ستترمایه یتا بتورژوازی استلمیابطه ی میان این دو نگاه کنید به یادداشت اخیر فروغ اسدپور، با عنوان: ««. برای آشنایی با ر11
منتشرشتتده) و محمدرضا نیکفتتر (منتشرشده در شرقکارخانه ی «چسب هل» تبریز)، در تارنمای کارگاه دیالکتیک، در پاسخ به یادداشت های عباس شهرابی (

).در رادیوزمانه
اا طولنی تر می شود. بدیهی ست کتته مقتتدمه ی متتترجم جتتایی بتترای12 . مقدمه های مترجمان فارسی در برخی کتاب ها و مقالتا از خود متن ترجمه شده بعض

ایده ها و نظراتا خود مترجم ، وقتی از مشکلتا زبانی و جایگاه کتاب و اهمیت ترجمه ی آن فراتر می رود، نیست. اما درواقتتع ایتن طولنی شتدن مقتتدمه ها در
فضای فکری فارسی زبان واجد سویه ای از حقیقت اند: مترجم قصد دارد توسعه نیافتگی موضوعی که رسالت ترجمه اش را برعهده گرفته را ازطریق مقدمه اش

پر کند. طولنی شدن این مقدمه را نیز شاید بتوان از این طریق «توجیه» کرد.

4

https://www.radiozamaneh.com/355423
https://www.radiozamaneh.com/355423
http://www.sharghdaily.ir/News/138896/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%C2%AB%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D9%84%C2%BB%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://kaargaah.net/?p=332


ابژه ی نقد در نقد اقتصاد سیاسی
میشائیل هاینریش

ه شحیوه ایاما سؤال اینجاست که سرمایه داری .  شیوه ی تولید سرمایه داری را بر رسی می کندکاپیتالمارکس در  به چ
 ما نه فقط با تحقیقات انتزاعی ح نظری ای درمورد پول و سرمایه، بلکه همچنین باکاپیتالدر کتاب : ابژه ی مطالعه است

آیححا. قطعات تاریخی نیز سرو کار داریم، نظیر قطعاتی که به توسعه ی مناسبات سححرمایه داری در انگلسححتان می پردازنححد
بی کاپیتال عه ی سحرمایه داری  بیش و پیش از هر چیز با ویژگی های اصل ا بحا تاریخ توس ر و کار دارد، ی ازس ی ازف  خاص

 است؟ یانظری ح انتزاعی از شیوه ی کارکرد سرمایه داری Darstellung(13(ارائه ای سرمایه داری، یا مسئله بیشتر بر سر 
ه ی ب اگر بخواهیم پرسش را به شکلی عام تر مطرحا کنیم، چگونه ترسیم تاریخی و نظری در  درون نقحد اقتصحاد سیاس

یکدیگر مرتبط می شوند؟

وطپرسش بعدی به رابطه ی میان ترسیم  ورژوایی مرب د سحرمایه داری و نظحریه ی اقتصحاد ب محارکس از شحیوه ی تولی
ا: می شود د؟ آی ه می کن رمایه داری ارائ ارکرد س یوه ی ک آیا مارکس صرفاا دارد یک نظریه درمیان دیگر نظریه های ش

بد نظریه های بورژوایی موجود و نشان دادن اشتباهات آنححان اسححت، تححا از «نقد» در نقد اقتصاد سیاسی صرفاا به معنای نق
اینکه «نقد» در اینجا ادعای جامع تری دارد؟ با صورت بندیاین طریق مارکس بتواند نظریه ی درست تری ارائه دهد؟ یا 

نقد» در چارچوب نقد اقتصاد سیاسی به چه معناست؟: «عام تر

هDarstellung. اصطلحا آلمانی   13 تباه ب ی به اش اا در انگلیس طلحا عموم ن اص ی. ای ه در فارس ی دارد و ن ور و دقیق ادل درخ ی مع  نه در زبان انگلیس
representation ترجمه می شود. دراینجا مترجم انگلیسی Darstellung ه ن ب ف مت یم) و depiction را در نقاط مختل اaccount (ترس یف ی  (توص

روایت) ترجمه کرده است. از این رو، برای رفع ابهام های احتمالی، مترجم فارسی، بسته به موقعیت کلمه، آن را به ”نحوه ی ارائه“، ”ارائه“ ترجمه کتترده استتت.
ایی (Darstellungاصطلحا خاستگاه  وان آن را بازنم ه نمی ت ا کل ای ک امیت ی ی تم )Vorstellung به فلسفه ی هگل بر می گردد، به معنای ارائه ی منطق

کرد؛ هدف چنین ارائه ی منطقی ای نه بازنمایی ابژه و بدست دادن معرفت از آن بلکه نشان دادن و تجلی حقیقت آن است (بحث مفهومی دررابطه با تقابل میان
)، که درواقع به گذار از کانت به هگل مربوط می شود، به کل از عهتتده ی ایتتن پتتانویس ستتاده فراتتتر می رود).Vorstellung و Darstellungاین دو ترم (

عرضه داشت را مناسب نمی بیند، بنا به شدتا نامأنوس بودگی این کلمتته در فارستتی و همچنیتتن فاصتتله ی مفهتتومی "همچنین مترجم ترجمه ی این اصطلحا به  "

یم عرضه داشت از فعل عرضه داشتن   تت م.میان اس
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نظریه و تاریخ

او در ریویححویی از نوشححته ی متقححدم مححارکس،. پیش تر انگلس قرائتی «تاریخی» از ارائه ی مارکس را مطرحا کححرده بححود
بی  بی» مقححولتی کححه توسححط مححارکس ارائححه شححده ۱۸۵۹در آمدی به نقد اقتصاد سیاس منطقححی(، نوشت ارائه ی «منطق
در حقیقت چیزی نیست جز همان شیوه ی تاریخی، با این تفاوت که شکل تححاریخی) «در اینجا یعنی مفهومی یا نظری

,MECW(شحده اسحت» حدوث های اخلل گر از آن زدوده و  ه در ).ح 16:475  ۱۸۸۷همچنیحن کحارل کائوتسحکی، ک
بت  . اثری ذاتاا تاریخی» است« کاپیتال منتشر کرد، نوشت کاپیتالچکیده ی عامه پسندی از مجلد نخس

ان ده درمی م»، ش ی «امپریالیس عه، یعن دی از توس بعداا، در آغاز قرن بیستم، این ایده که سرمایه داری وارد فاز جدی
مححارکس به منححزله ی تحلیلححی از کاپیتححال. رهبران جنبش کارگری بدل به نوعی آگاهی عمححومی یححا عقححل سححلیم شححد

.«سرمایه داری رقابتی» فهمیده شد ، به منزله ی تحلیل فازی از توسعه ی سرمایه داری که بححر امپریالیسححم مقححدم اسححت
بی سرمایه داری حح امپریالیسم حح ادامه پیححدا بی بعد بنا بر این، پژوهش مارکس در آن زمان می بایست با تحلیل فاز تاریخ

رطررقا مختلف بر عهده گرفتند) ۱۹۱۷(و لنین ) ۱۹۱۳(، لوکزامبورگ )۱۹۱۰(هیلفردینگ . می کرد .این رسالت را به 

همچنین غالباا از اقتصاد دان های معاصر، تاجایی که آنها تحلیل مارکس را به تمامی رد نمی کنند، می شنویم که تحلیل
اما در قرن بیستم، شححرایط اقتصححادی از قححرار معلححوم آن قححدر. مارکس در بهترین حالت برای قرن نوزدهم معتبر است

به همیححن دلیححل اسححت کححه در اکححثر(دست خوش تغییرات گسترده  شده که نظریه ی مارکس دیگححر بححه کححار نمی آیححد 
ت ارکس نیس ریه ی م ای ). دپارتمان های اقتصاد، خبر چندانی از نظ ن خوانش ه اریخی» ای«چنی ه ت ارکس، ک از م

بم کم در تقابل با فهم خود مارکس رایج استکاپیتالهمین طور درمیان بسیاری از مقدمه های نوشته شده درباره ی  ، ک
: مارکس در پیش گفتار مجلد نخست در  مورد ابژه ی پژوهش اش می نویسد. مارکس از آثارش قرار می گیرند

«آنچه باید در این اثر بر رسی کنم شیوه ی تولید سرمایه داری و هچنین مناسبات تولید و شححکل های
شححانکلسیک مکححان متناظر با آن شیوه اسححت، کححه تححا کنححون ]حح Verkehrsverhältnisse[اجتماعی 

بی دستاورد های نظححری ام مححوردبه همین دلیل است که انگلستان به عنوان تجلی .  انگلستان بوده اصل
بر توسححعه یمسححئله، فی نفسححه، بححر سححر درجه ی . [...] اسححتفاده قححرار می گیححرد بححالتر یححا پححایین ت

بد سرمایه داری نشات می گیرد نیسححت بی تولی مسححئله. آنتاگونیسم های اجتماعی ای که از قوانین طبیع
بر سر خود همین قوانین است، همین گرایشاتی کحه راه شحان را بحا ضحرورتی آهنیحن بحاز و خحود را

).Capital, 1:90-91(تصریح می کنند.» 

در اینجا مارکس صراحتاا اعلم می کند که نه با تاریخ سرمایه داری سر و کار دارد و نه با فححاز مشخصححی از سححرمایه داری،
بی سحرمایه داری بررسحی: بلکه در عوض با تحلیلی «نظحری» از سحرمایه داری سحرو کار دارد ده ی ذاتح عوامحل تعیین کنن

وانیم از ا بت د ت اقی بمانن ان ب د یکس اریخی بای ای ت م همه ی دگرگونی ه ه به رغ ری ک می شوند، یعنی همان عناص
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ا(بنا بر این، آنچه ترسیم می شود یک سرمایه داری مشخص . «سرمایه داری» به طور عام صحبت کنیم اریخی ی به لحاظ ت
 می گوید:کاپیتالبلکه بر عکس، همان طور که مارکس در پایان جلد سوم نیست، ) جغرافیایی

بی شیوه ی تولید سححرمایه داری، همححان به اصححطلحا «ما فقط تلش می کنیم تا ساختار یا سازمان درون
بط آرمانی اش  ).Capital, 3:970( ارائه کنیم». ، را]ideal average[حالت متوس

اینکه آیا مارکس واقعاا بححه ایححن ادعححا عمححل. این گزاره صرفاا ادعایی ست که مارکس در رابطه با ارائه اش مطرحا می کند
انی اش» می کند یا نه، اینکه آیا او واقعاا می تواند شیوه ی تولید  ط آرم الت متوس رمایه داری را «در ح د،س ویر کن تص

.مسئله ای ست که زمانی باید بدان پرداخت که با جزئیات ارائه ی مارکس درگیر می شویم

بع ارائه ی مارکس را روشن می کننحدگزاره هایی که  اگححر مححارکس تحیححل خححود را در سححطح: در  بال نقل شد سطح انتزا
بی» شیوه ی تو لید سرمایه داری پیش می برد، بنا بر این تحلیل او مقولتی را فراهم می کند که باید مبنای«متوسط آرمان

.هر تحقیقی در باره ی تاریخ سرمایه داری یا در باره ی فاز خاصی از آن قرار گیرند

بل این انگاره که آدمی باید تاریخ بداند تا حال حاضر را بفهمد، وقتی در  مورد تاریخ وقححایع به کححار بسححته می شححود دلیحح
بی یک جامعه صدقا نمی کند به مشخصی دارد، اما این امر در مورد تاریخ ساختار به بیان دقیق تر، عکس این قضیه. موج

 یک ساختار اقتصححادی و اجتمححاعی خححاص، بایححد از پیححش بححا سححاختاربر ساخته شدنبرای بررسی نحوه ی : صادقا است
مارکس این ایححده را. فقط آن زمان است که آدمی می داند به دنبال چه چیزی در تاریخ بگردد.  آشنا باشیمکامل شده

:به یاری یک استعاره صورت بندی می کند

بی والتراز سوی دیگر، . «آناتومی انسان کلید فهم آناتومی بوزینه است تجلی و علئم گونه های حیوان
شش گونه های والتر شناخته شده باشححند.» در گونه های پست تر را فقط زمانی می توان فهمید که از پی

)MECW, 28:42  (

بی مقولت متناظر می آید و نه قبححل از آن بعدبه همین دلیل، قطعات «تاریخی» در کاپیتال از این رو:  از ترسیم های نظر
شدوی بر «آزاد» به عنححوان پیش شححرط رابطه ی سححرمایه14فصل مشهور «به اصطلحا انباشت ب »، که به ظهور کار گر مزد بگیحح

شی ارائه ی نظححری را.  جححای داده می شححودکاپیتححالمی پردازد، نه در ابتدا بلکه در انتهای مجلد نخسححت  قطعححات تححاریخ
. ارائه ی نظری نیستندبرسازنده ی می کنند، اما تکمیل

 چندان دقیق نیست و درعوض بایدprimitive accumulation به ursprüngliche akkumulation. چنانکه مشهور است، ترجمه ی عبارتا  14
]) ساخته می شود، مفهومیorigin (خاستگاه، اصل یا آغاز [Ursprung از اسم ursprüngliche ترجمه شود. صفت original accumulationبه 

که واجد دللت و جایگاهی مهمی در سنت فلسفه ی آلمانی دارد. آندره گوندر فرانک پیشنهاد کرده بود اگر انباشت آغازین درحال حاضر پیوسته بازتولید
اا به پیشاتاریخ سرمایه بر نمی گردد، باید نام دیگری به این کنش داد. او اص  را پیشنهاد نمود.primary accumulationطلحا می شود و سلب مالکیت صرف

 م. –، نوشته ی آندره گوندر فرانک World Accumulationبرای این موضوع نگاه کنید به کتاب 
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بی (یک اثر نظری است   پیش و بیش از هرچیزکاپیتالهر چند  ال توسعه یافتهکه یک سرمایه دار ) را تحلیل می کندکام
شی غیر تاریخی نیست، آن هم به معنایی) سرمایه داری سر و کار داردتوسعه یکه با (تاریخی و نه یک اثر  ، این ارائه ی نظر

اقتصاد فرض می کند مسئله ی عامی وجود دارد به نام. [دانش متعارف] که اقتصاد معاصر تا حد زیادی غیرتاریخی ست
.ک است حح تولید باید رخ دهد؛ منابع نا یاب باید توزیع شوند و الححی آخححردر همه ی جوامع مشترفعالیت اقتصادی که 

بدین ترتیب این مسئله ی عام، که در همه ی فاز های تاریخی ثابت انگاشحته می شحود، بحا اسحتفاده از مقحولتی بر رسحی
بن نئانححدرتال به مثححابه ی نححوعی(می شود که ماهیتاا یکسان اند  به همین خاطر برخی اقتصاد دانان به تیشه ی دسححتی انسححا

بی مشخصی است،). سرمایه می نگرند بد تاریخ از سوی دیگر، مارکس بر این امر واقف است که سرمایه داری شیوه ی تولی
بم قرون وسطی تفاوت دارد از این جهححت،. که اساساا با دیگر شیوه های تولید نظیر جوامع برده داری باستان یا فئودالیس

شص شامل روابط خاصی ست که بایست با مقولتی توصحیف شحوند کحه اعتبار شححان را بد خا هر یک از این شیوه های تولی
به این معنا، مقولتی که شیوه ی تولیححد سححرمایه داری را توصححیف. فقط در  رابطه با این شیوه های تولید حفظ می کنند

می کنند «تاریخی» اند و به هیچ وجه فراتححاریخی نیسححتند؛ آنهححا فقححط بححرای فححاز تححاریخی ای اعتبححار دارنححد کححه در آن
شی شیوه ی تولید غالب است .سرمایه دار

نظریه و نقد

اد15از منظر مارکسیسم جهان بینی  ه «اقتص ی ک د، کس مار می آم ار گری به ش بگ جنبش ک ، مارکس اقتصاد دان بزر
سیاسی مارکسیستی»ای را بسط داده که از طریق آن می توان با «اقتصاد بورژوایی»، یعنی همان مکححاتب اقتصححادی ای

بش کححار را از آدام اسححمیت : ، مقابله کردسرمایه داری را مثبت قلمداد می کنندکه  (مححارکس از قرار معلححوم نظححریه ی ارز
بن به اصطلحا اقتصححاد سیاسححی کلسححیک، )۱۷۷۲ ۱۸۲۳(و دیوید ریکاردو )  ۱۷۹۰-۱۷۲۳ گرفتححه، مهم ترین نمایندگا

به شیوه ای متمححایز از. بنا بر نظریه ی ارزش کار، ارزش کال ها بر اساس زمان کار لزم برای تولید شان تعیین می شد. بود
بر توان کححار ( بی کلسیک، مارکس نظریه ی استثما ) و گرایححش ذاتححی سححرمایه داری بححهlabor-powerاقتصاد دانان سیاس

بت بنیادینی میان مقولت اقتصاد سیاسی مارکسیسححتی و اقتصححاد. بحران را بسط داده بود بنا بر این دید گاه، هیچ تفاو
. این دو نظریه استنتیجه گیری هایسیاسی کلسیک وجود ندارد، تنها تفاوت مربوط به 

بر نظححریه اش، به عنححوان نماینححده ای از: استدید گاه اقتصاد معاصر نیز اساساا به همین ترتیب  به مارکس، بر اساس جححوه
و از آنجححایی که. مکتب کلسیک نگریسته می شود که [صرفا] نتایج متفاوتی را نسححبت به اسححمیت و ریکححاردو می گیححرد

15  Weltanschauungsmarxismus یا همان Worldview Marxismاصطلحی ست که نویسنده برای توصیف مارکسیسم سنتی و دگماتیک 
به کار می برد؛ به طور خاص، این تتترم دللتتت می کنتتد بتته انگلتتس و قرائتتت او از متتارکس و بستتط و توستتعه ی چنیتتن قرائتتتی در مارکسیستتم روستتی، ازجملتته

م، و همچنین در بین الملل دوم. به یک معنا، همه ی خوانش های جدید از مارکس، که در میانه ی دهه ی شصت میلدی در اروپا آغاز شدند،مارکسیسم-لنینیس
 م. –ازجمله نظریه ی شکل ارزش، واکنشی اند به مارکسیسم سنتی 
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نظریه ی مدرن بححه تعییححن ارزش توسححط(اقتصاد معاصر به اقتصاد سیاسی کلسیک به مثابه ی چیزی منسوخ می نگرد 
. ، یک اقتصاد دان معاصر فکر نمی کند که باید به طور جدی با مارکس درگیر شود)کار بدرود گفته است

بن  بی» بدیل، بلکححهکاپیتالبا این حال، همان طور که زیر عنوا  نشان می دهد، قصد مارکس نه ارائه ی نوعی «اقتصاد سیاس
شد، دست کم برای اینکه وجود خودش را مححوجه نشححان دهححد،.  اقتصاد سیاسی» بودنقد« بی جدی امروزه یک رویکرد علم

او نححه فقححط می خواسححت. اما دغححدغه ی مححارکس چیححزی بیححش از ایححن نقححد بححود. نقد نظریه های قبلی را دربرمی گیرد
بل  انجام می دهد؛ نقد او کمححابیش کاپیتالنظریه های به خصوصی را نقد کند حح او این کار را در  اقتصححاد سیاسححی راکحح

بطنشانه گرفته بود حح  بلکه همچنین می خواست  . کل این شاخه از دانش را بححه نقححد بکشححدپیش فرض های بی قید وشر
بع این نقد را روشن ساخت۱۸۵۰مارکس، در نامه ای به فردیناند لسال در پایان دهه ی  :، خصلت جام

، یا اگر ترجیح می دهححی، ارائه اینقد مقولت اقتصادی«کاری که در حال حاضر به آن مشغول هستم 
این کار هم زمان. از نظام اقتصاد بورژوایی است] kritisch dargestellt، یا critical exposé[انتقادی 

،MECW (ارائه و، درست به همین خاطر، نقد آن نظام است.» ن40:270  ه مت وط ب ؛ تأکید ها مرب
).اصلی است

ود از می ش وله ی ارزش، آغ ی مق ی، یعن بد مقولت اقتصادی با انتزاعی ترین مقوله ی اقتصاد سیاس ان. نق محارکس اذع
می کند که اقتصاد سیاسی به درستی از «محتوای» نهفته در ارزش و مقدار آن، یعنی همان پیوند میححان کححار و ارزش،

اما اقتصاد سیاسی «هرگز حتی یک بار هم این پرسش را طرحا نکرده که چرا این محتححوا آن فححرم. پرده برداشته است
خاص را به خود گرفته است، یعنی، چرا کار در ارزش تجلی می یابد و چرا اندازه گیری کار به واسطه ی مدت زمان انجام

بش محصول تجلی می یابد»  مارکس عمدتاا نتیجه گیری های اقتصاد سیاسی را). 74-1:173، کاپیتال(آن در مقدار ارز
شش شیوه ی  بن پرسش هابه نقد نمی کشد، بلکه از آن بی  از سوی اقتصاد سیاسی را مورد انتقححاد قححرار می دهححد،پیش کشید

یعنی همان تمایز میان آنچه اقتصاد سیاسی قصد دارد توضیح دهد و آنچه به عنوان امر بدیهی پذیرفته می شود و نیاز
ببی محصول کار(به هیچ توضیحی ندارد  یک،). نظیر شکل کالی اد کلس ذار اقتص میت، بنیان گ به همین ترتیب آدام اس

کار خود را بر مبنای این پیش فرض ادامه داد که انسان ها، در تمححایز بححا حیوانححات، «گرایشححی بححه داد و سححتد، معححامله ی
بدین ترتیب، این خصیصه ی عام انسانی ست که با همه چیححز بححر مبنححای کححال رابطححه برقححرار. پایا پای و مبادله» داشتند

.می کند

شی «طبیعی» و « شیء واره» می گردنححد، یعنححی، روابححط در اقتصاد سیاسی، روابط اجتماعی ای نظیر مبادله و تولید کالی
بنا بر این تصور، چیز ها(انگاشته می شوند اجتماعی به مثابه ی شرایط شبه ح طبیعی و در نهایت به منزله ی ویژگی چیز ها 

ا ی ی کل ذات شص ارزش مبادله ای بدست نمی آورند، بلکه بر عکس چیزها به ش بی خا نخست بر مبنای یک ساختار اجتماع
بن روابط اجتماعی ای است که به نظر می رسححد گححویی  ).فی نفسه واجد ارزش مبادله ای اند چیز هححااز خلل طبیعی ساخت

. را دارندسوژه هاویژگی ها و خود آئینی 
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شححیئیت/توصیف می کند، و از یک «عینیححت)حح 1:169، سرمایه( 16مارکس چنین شرایطی را به منزله ی نوعی «پوچی»
مترجم و نویسنده ترجمه ی این عبارت را تصحیح کردند حح (سخن می گوید) gespenstige Gegenständlich(خیالی» 
۲۲۵صفحه ی  (]»okkulte Qualität[راز آمیز  یا «خصلت]») phantom-like[شبح گونه به جای «]» spectral[«خیالی 
اینکه منظور مارکس در هر مورد]»). ability[به جای «توانایی ]» quality[خصیصه : «، ترجمه ی تصحیح شدهکاپیتال

در مارکسیسم جهان بینی، و همین طور در نقد های بورژوایی از مححارکس،. چیست در فصل های پیش رو روشن می شود
ال نادیده گرفته شده یا صرفاا به عنوان ویژگی های سبکی تعبیر شده اند با این حححال، مححارکس بححا. چنین موضوعاتی معمو

بی نقد اقتصاد سیاسی را نشانه می رود، یعنی،  بن روابطشی ءواره و طبیعیچنین توصیفاتی ست که موضوع مرکز  ساخت
اجتماعی به هیچ وجه حاصل اشتباه اقتصاد دانان منفرد نیست، بلکه در عوض حاصل ایماژی از واقعیت است که به خاطر

به همین خححاطر، مححارکس در پایححان جلححد. ااعمال روز مره ی اعضای جامعه ی بورژوایی به شکل مستقلی گسترش می یابد
 می تواند ادعا کند که مردم در جامعه ی بورژوایی در «جهانی مسحور، مغشوش و سر و ته» به سر می برنححدکاپیتالسوم 

فقححط مبنححای آگححاهی روز مححره نیسححت، بلکححه همچنیححن برسححازنده ی)حح 3:969، سححرمایه(و این «دین زندگی روز مره» 
.پس زمینه ی مقولت اقتصاد سیاسی است

اکنون قادر ایم پاسححخی. پرسشی که در بال مطرحا شد این بود که «نقد» در بستر نقد اقتصاد سیاسی به چه معناست
یعنححی دیححدگاه های بدیهی انگاشته شححده و انگاره هححایی کححه( حححوزه ی نظححری اینقد قصد دارد آن : موقتی بدست دهیم

بن ظاهری شان را به آن مدیون) به شکل خود جوش پدید آمده اند را در هم شکند که مقولت اقتصاد سیاسی باور پذیر بود
بی»  در اینجا، نقد ادراک، این پرسش که ادراک. اقتصاد سیاسی باید آشکار شود) Verrücktheit(است؛ «پوچی و بی معنای

.هیچ یک بدون دیگری ممکن نیست: چگونه ممکن است، با تحلیل مناسبات سرمایه داری محقق می شود

ییت مارکس در   نه صرفاا نقد کردن علم بورژوایی و آگاهی بورژوایی، بلکه همچنین صورت بندی نقدکاپیتالبا این حال، ن
او در یکی از نامه ها اثر خویش را حح نه چندان بححا فروتنححی حححح بححدین ترتیب توصححیف. مناسبات اجتماعی بورژوایی بود

: می کند

پرتححاب شححده) ازجملححه زمین داران(بی چون و چرا هولناک ترین موشکی که تا به حال بر سر بورژوازی «
).MECW, 42:358(است.» 

ییت  او. مارکس نشان دادن هزینه های اجتماعی و انسانی ست کهب  به توسعه ی سرمایه داری مربوط می شححودبدین خاطر، ن
تلش می کند تا ثابت کند که:

در آلمتتانی دو معنتتا دارد کتته در تتترجمه ی انگلیستتی آن بته verrückt  به هیچ رو حق مطلب را ادا نمی کند.)absurd ( به پوچیverrückt. ترجمه ی 16
absurdن (یز ازدست می رود: مجنو نmad(و جابجاشده/ازجادررفته ) displaced(ورنر بونفلد پیشنهاد می کند ترجمه ی دقیق تر این اصطلحا به انگلیسی .
pervert  :است. برای آشنایی بیشتر با این اصطلحا نگاه کنید به

.Werner Bonefeld, Critical Theory and The Critique of Political Economy, Bloomsury, p. 15
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بی اجتمححاعی به بهححای کححار گر محقححق «درون نظام سححرمایه داری  همه ی شححیوه های افزایححش بهححره ور
می شود؛ همه ی وسایل به کار گرفته شده برای گسترش تولیححد دسححتخوش نححوعی وارونگححی می شححوند

وند.»  دل می ش د گان ب لطه و اسحتثمار تولید کنن ه وسحایل س ،1:799، کاپیتحال(به نحوی که آنها ب
). ترجمه ی تصحیح شده

:یا همان طور که در قطعه ای دیگر بیان می کند

بف هم زمان بی تولید را فقط با تضعی بد اجتماع بت فراین «بدین ترتیب تولید سرمایه داری تکنیک ها و شد
بی کل ثروت حح یعنی زمین و کار گر حح  ).1:638، کاپیتال(توسعه و گسترش می دهد.» منابع اصل

ییت مارکس این نیست که با چنین اظهار نظرهایی نوعی نقد  یححا حححتی(مححارکس سححرمایه داری .  انجححام دهححداخلقححین
بل عدالت متهم نمی کند) سرمایه داران منفرد بر عکس او قصد دارد این واقعیت را بیححان. را به تخطی از هنجار های لیزا

نگاه کنیححد بححه( در سححرمایه داری وجححود دارد کححه گاه وبی گححاه فعححال می شححود پتانسیل مخیرب درون مانححدگاریکند که 
در . سرمایه داری، بر مبنای شیوه ی عملکردش، همواره باید منافع ابتدایی کار گران را زیر پححا بگححذارد). ۹و  ۵فصل های

ط عیت فق ا وض رد، ام افظت ک وقت مح درون سرمایه داری، تنها می توان از این منافع ابتدایی به شیوه ای محدود و م
.زمانی به شکل بنیادین دگرگون می شود که سرمایه داری ملغی شود

بی معقول و سالم، یا چیزی مشابه به آن را علیححه اجبارهححای سححرمایه داری  بسححطمارکس «حق» اخلقی به نوعی هست
که می تواند بدون(در عوض، او امیدوار است که با بصیرت فزاینده نسبت به ماهیت مخرب نظام سرمایه داری . نمی دهد

، بلکه بر عکس بر اسححاساخلقیات، طبقه ی کار گر نزاع علیه این نظام را حح نه بر اساس )توسل به اخلقیات مستقر شود
بت ناشححی از وضححعیتی بهححتر در درون سححرمایه داری، بلکححه بر عکححس.  خودش حح از سر گیردمنفعت اما نه بر اساس منفعحح

.بر اساس منفعت نهفته در زندگی خوب و امن، که فقط به واسطه ی فراتر رفتن از سرمایه داری محقق می شود

دیالکتیک ــ «سنگ رزتای» مارکسیستی

بسححط دیحالکتیکی، روش: یححا(دیالکتیححک هر وقت صحبت از نظریه ی مارکس می شود، در نهححایت سحر و کله ی تکیه کلم 
هیچ توضیحی در باره ی اینکه دقیقاا منظور از این کلمححهپیدا می شود و در اغلب موارد ) دیالکتیکی، ترسیم دیالکتیکی
بالخص در حزب های سیاسی مارکسیستی، طرفین یکدیگر را متهم می کنند به اینکه. چیست به دست داده نمی شود

حتی امروزه نیز در حلقه های مارکسیسححتی افححراد از قرارگرفتححن. از موضوع مورد بحث «تصوری غیر دیالکتیکی» دارند
د ن کن ز را روش ف همه چی ت تکلی ی. چیزی در «رابطه ای دیالکتیکی» با چیز دیگر سخن می گویند که بناس و برخ

به او جواب می دهند کححهاوقات، وقتی کسی درباره ی آن به شکل انتقادی سؤال بپرسد، با نکوهش همه چیز دان گونه ای 
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د. باید «چیز ها را دیالکتیکی ببیند» در این وضعیت، آدمی نباید به خود اجازه دهد که مرعوب شود، بلکه در عوض بای
با پرسیدن اینکه چه چیزی از اصطلحا «دیالکتیححک» فهمیححده می شححود و «دیححد گاه دیححالکتیکی» چگححونه اسححت، فححرد

غالباا این بلغت پر زرقا و برقا درباره ی دیالکتیک قابل تقلیححل اسححت بححه ایححن واقعیححت. همه چیز دان را به درد سر بیندازد
و اینکه دیالکتیک کم و بیش پیچیححده اسححتساده که همه چیز به هر چیز دیگری مربوط است و با یکدیگر تعامل دارند 

.حح که در اغلب موارد درست است، اما واقعاا چیز چندانی نمی گوید

اگر از دیالکتیک به معنای سطحی آن سخن نگوییم، آن گاه می توانیم تمایز سفت و سختی را میان دو شیوه ی اسححتفاده
ه . از این اصطلحا قائل شویم ا ب ک، بن ا، دیالکتی ک معن ه ی ت وآنتی ح دورینگب بم حرک ا وانین ع م ق س، «عل  انگل

,MECW(رشد و تحول طبیعت، جامعه ی بشری و فکححر»  مطابق بححا ایححن تصححور، توسححعه ی. تلقححی می شححود)حح 25:131 
اهمیت خاص این. نوعی «حرکت در تناقضات» استدیالکتیکی به شکل منسجم و خطی پیش نمی رود، بلکه در عوض 

شت «تغییر کمییت به کیفیت» و «نفی در نفی» است ال واقححف بححود کححه بححا گزاره هححای عححامی. حرک گرچححه انگلححس کححام
ئله ن مس از این دست هیچ چیز نمی توان درمورد فرایند های منفرد فهمید، اما در چارچوب «مارکسیسم جهان بینی» ای

بم توسعه فهمیده  شده بود، اغلححب به مثححابه ی یک جححور سححنگبه هیچ رو روشن نبود؛ «دیالکتیک»، که به منزله ی علم عا
.رزتایی نگریسته می شد که با آن می توان همه چیز را توضیح داد

بل ارائه  در نقد اقتصاد سیاسی مربححوط]حح Darstellung[دومین شیوه ای که در آن از دیالکتیک صحبت می شود، به شک
مارکس در موقعیت های مختلف از «روش دیالکتیکی»اش صحبت می کند و در حین انجام چنین کاری نیز از. می شود

با این حححال، مححارکس. دیالکتیک نقش مرکزی ای را در فلسفه ی هگل بازی می کند. دستاورد های هگل ستایش می کند
، و بنا بر این دیالکتیک او با دیالکتیححک هگححل یکححی]»mystified[اذعان می کند که هگل دیالکتیک را «راز آمیخته کرد 

د. نیست بی» مقولت اهمیت پیدا می کن شه. این شیوه با «ارائه ی دیالکتیک ان ارائ ه در جری دان معناسحت ک ر ب ایحن ام
داز دیگری به شکل تدریجی مقولت منفرد یکی پس  ط می یابن ا: عیان می شوند و بس والی ی کل مت رفاا به ش ا ص آنه

بن آنها . به موازات یکدیگر ارائه نمی شوند بی میا یعنی این مسئله کححه چطححور یححک مقححوله وجححود(برعکس، رابطه ی درون
بربنا بر این برای مارکس  . آشکار می شود) مقوله ی دیگر را ضروری می سازد  ارائه یک مسئله ی آموزشححی نیسححت،ساختا

.بلکه از معنای مهم و سرنوشت سازی برخوردار است

ببی» حاضححر آماده بححه محتححوای اقتصححاد بت» یک «روش دیالکتیک با این حال، ارائه ی دیالکتیکی به هیچ رو نتیجه ی «کاربس
فردیناند لسال چنین «کاربست»ی را در نظر داشت که موجب شد مارکس در نامه ای به انگلححس ایححن. سیاسی نیست

: مسئله را بیان کند

شد علمی را به نقطه ای می رسححاند کححه در آن ارائه ی« او خود این موضوع را در می یابد که وقتی یک نق
شی  ببی حاضحر آماده  و انحتزاع شی ضروری می شود یک چیز است، [و] کاربست نظم منطقح الدیالکتیک کحام

). MECW, 40:261( یک چیز دیگر.»
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ک روش کاربستش شرط ارائه ای دیالکتیکی نه پی ان بینی( ی م جه ایع در مارکسیس ور ش شس )تص ه بر عک د، بلک نق
categorical(مبتنی بر مقولت اقتصاد سیاسی   critiqueاست، که در بخش قبل در  مححورد آن صحححبت) ، نقد مقوله ای

بر آن حوزه از دانش است که مقولت به آن مربوط اندو چنین نقدی مستلزم . شد .آشنایی جامع و دقیق با جوه

شش چیزی درمورد بی» مارکس فقط زمانی امکان پذیر است که از پی بنا بر این، یک بحث دقیق درباره ی «ارائه ی دیالکتیک
بی»: مقولتی که ارائه می شوند بدانیم پیش از در گیر شدن با خود ارائه ی مارکس نمی توانیم درباره ی خصلت «دیالکتیک

یف متحداول از ارائه ی محارکس. ارائه ی مارکس یا حتی رابطه ی میان دیالکتیک مارکس و هگل حرف بزنیم ایحن توص
نیز چیز چندانی به کسانی که برای نخستین بار) MECW, 28:38( 17از امر انتزاعی به امر انضمامی»پیش روی یعنی «

از ایححن  در واقعیححت امححرکاپیتححالمهم تر از همه، ساختار ارائه در . مارکس را شروع کرده اند، نمی گوید خواندن کاپیتال
.فرمول، که از «مقدمه ی» گروندریسه نشات می گیرد، بسیار پیچیده تر است

او ارائه ی دیالکتیکی را پیاده. ، غیر از پیش گفتار و پس گفتار، به ندرت از دیالکتیک صحبت می کندکاپیتالمارکس در 
، نمی خواهد که آنها بححا مسححئله ای چححونکاپیتالمی کند و به عمل در می آورد، اما از خوانندگان کتاب، پیش از خواندن 

.فقط در باز نگری است که آدمی می تواند بگوید وجه «دیالکتیکی» ارائه ی مححارکس چیسححت. دیالکتیک سروکله بزنند
.به همین دلیل، اثر حاضر کار خود را با یک بخش در  باب دیالکتیک آغاز نمی کند

* * *

 متن فوقا برگردانی ست از فصل دوم اثر زیر:منبع:

Michael Heinrich, 2012: An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital.

Kaargaah.net

rising. مارکس کلمه ی  17  fromاریخی ی و ت  (پیش روی یا برخاستن از) را به کار می برد. برخلف تصور عامه، امر انضمامی دراینجا به معنای امر تجرب
) را باید به معنای هگلی آن، تعین یک ابژه به میانجی مجموعه یا تکثری از انتزاعیاتا مفهومی، درک کرد. هر امر انضتتمامیconcreteنیست، بلکه انضمامی (
 م. –نزد هگل بالفعل است 
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