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. مقدمه: گفتمان مارکسی1

مقاله ی پیش رو به برخی از شرح  وبسط های جدید در نظریه ی مارکسششی ارزش، موسششوم بششه نظششریه ی شششکل   ارزش،
می پردازد که با چرخشی روش شناختی از منطق خطی و دیالکتیک تششاریخی بششه منطششق دیششالکتیکی و دیالکتیششک

 برای درک این شرح وبسط  ها در پارادایم مارکسی، اشاره به دو نکته ی مقدماتی مفید است:3نظام مند همراه شده اند.
یکم، نکاتی درباره ی برخی از خودویژگی های گفتمان مارکسششی و دوم، اشششاراتی درمششورد بششرخی ناهم خوانی هششا در

 ی مارکس.سرمایه

این یک عمل علمی رایج است که یافته هششا و شرح وبسششط های نظششری جدیششد در یششک حششوزه در تقابششِل بششا دیششدگاه
پذیرفته شده و ارجاع به واضعان اولیه ی آن یافته ها و شرح و بسط ها ارائه شوند. یکی از ویژگی های پارادایم مارکسششی

، اسششت. البتششه تاجایی کششه پششارادایم مارکسششی از مششارکسسششرمایهبرجستگی ارجاعات دیرپا به آثار مارکس، به ویژه 
سرچشمه می گیرد چنین چیزی می تواند پرکتیسی طبیعی تلقی شود. با وجود این، در این جا، هم از نظر فراوانی و
هم شدت تفاوت هایی وجود دارد. برای مثال، در پژوهش های اقتصادی نوکالسیک ارجاع ها به واضعان اولیششه ماننششد

جونز، والراس، اجورث و مارشال به آن اندازه مشهود نیست. 

1. Geert Reuten, 2000: The Interconnection of Systematic Dialectics and Historical Materialism, Historical 
Materialism, Nr. 7 (2000).

. از تونی اسمیت به خاطر اظهارنظرهای مفصل اش درباره ی نسخه ی اولیه ی این مقاله و نههیز از پاتریهک مههورای بهابت گفتگوهههای2
پرثمرش درباره ی موضوعات بحث شده در این مقاله بسیار سپاسگزارم. از اظهارنظرهای کریس آرتور، سباستین باجن و آندور بران
نیز بهره بردم. از ربکا بورک به خاطر کمکش برای بهبود متن انگلیسی ممنونم. البته مسئولیت محتوا و سبک برعهده ی من است. 

( کاماًل1837 تاریخی هگل )دیالکتیک( سرچشمه می گیرد، که از 1812، 1817. دیالکتیک نظام مند از آثار هگل درباره ی منطق )3
( فرق دارد. یکی از دالیل مهم تأکید بر اصطالح دیالکتیک »نظام مند«1821متفاوت است و با نظریه ی دیالکتیکی او از جامعه نیز )

Norman and Sayers و مباحث موجود در Norman 1976دقیقًا برای متمایزساختن آن از دیالکتیک تاریخی است. )نگاه کنید به 
 تصههویر کلی خههوبی از1۹۹7به جای »دیالکتیک نظام مند« استفاده می کنههد.( آرتههور  دیالکتیک مفهومی«»؛ نورمن از اصطالح 1۹8۰

.Smith 1999 and Arthur 1998aتفاوت های میان دیالکتیک های موجود در پارادایم مارکسی ارائه می دهد. هم چنین نگاه کنید به 
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این پرکتیس رایج در میان مارکسیست  ها هم مزایا و هم معایبی دارد. یکی از مزایای آن این است که یک )زبان( و
نقطه ی ارجاع مشترک به هدف های میان رشته ای کمک می کند. متخصصان در رشششته های متنششوع ماننششد فلسششفه،
اقتصادیات، جامعه شناسی و علم سیاست ناچارند بکوشند یافته های شان را بششه زبششان مشششترک برگرداننششد. بششه نظششر
می رسد این کار شاخصی نیز برای چگششونگی شرح وبسششط یافتن آن پششارادایم ارائششه می دهششد. زیششانش این اسششت کششه
مارکسیسششت ها عالقه مندنششد مششارکس را در پرتششو یافته هششای خودشششان بازتفسششیر کننششد، در نتیجششه بششه ابهام هششا و
بحث  وجدل های هرمنوتیک غیرضششروری دامن می زننششد. مششورد آخششر را این واقعیت کششه بسششیاری از مارکسیسششت ها
عالقه ی تاریخ شناختی نابی به آثار مارکس نیز دارند، امری که ورای ارجششاع »صششرف« بششه آثششار او می رود، برجسششته

 4می کند.

این اشارات مقدماتی نخستین پس زمینه ی مقاله ی پیش رو را شکل می دهند. دومین مجموعه اشاراِت مقدماتی بشششه
این واقعیت مربوط می شود که در هر دو حوزه ی بررسی شده در این مقالششه شششش روش و نظششریه ی ارزش شششش اگششر نششه
عدم انسجاِم، دست کم عدم شفافیِت چشمگیری در آثار مارکس وجود دارد. در تفسیرهای ارتدوکس از آثار مششارکس،
این کاستی ها ناشی از ژارگون »غیرضرور« هگلی دانسته می شوند که می توان بدون آن که خدشه ای بششر محتششوا وارد
شود آن را کنار گذاشت. با وجود این، نظریه پردازان معاصر شکل  ارزش که با روش دیالکتیک نظام مند کار می کنند
معتقدند که مهم ترین ادای سهم مارکس دقیقًا در همین دو حوزه است و چنین چیزی مستلزم گسست پششارادایمی
از اقتصاد سیاسی کالسیک است. گسست های پارادایمی بر شماری از عدم انسجام ها  داللت دارند، زیرا آن ها ضششرورتًا

    5تاحدی ناچارند در قالب های زبان »قدیمی« ریخته شوند.

از این منظر، تعجب برانگیز نیست که  نظریه ی مارکسششی سشده ی بیسششتم در خصششوص اندیشششیدن بششه دو مسششئله ی
 بنشابراین این کشه هشر دو ششاخه می توانند از آثشار6کلیدی یعنی روش و ارزش به دو شاخه ی متفاوت تقسیم شده است.

مارکس الهام بگیرند )یا حتا نظریه های شان را بر نظریه های مارکس بنا کنند( ناشی از خوانش گفتمانی نیست. حتا
سرمایهاگر شش همان گونه که من معتقدم شش مارکس روش دیالکتیک نظام مند را اتخاذ کند بازهم عرضه داشت او در 

در اغلب موارد از این حیث معیوب است و اجازه می دهد جهت گیری های روشن شششناختی خطی ششش منطقی از دل آن
شرح و بسط یابند. حتا اگر مارکس یک نششوع نظششریه ی شششکل اجتمششاعی )در سششرمایه داری، شششکل  ارزش( را بنیششان
گذاشته باشد، در کنارش سایر خطوِط بیش تر ریکاردویِی اندیشه را ارائششه می دهششد و راه را بششرای شرح و بسششط  یششک
نظریه ی مارکسیستی ش ریکاردویی جدی از ارزش از دل آثارش می گشاید. به راستی وضعیت کنونی نظریه ی مارکسی

 وجششود دارد کششه از دل آن هششا، چنششدین نششوع نظششریه یسششرمایهنشان می دهد که چندین شیوه ی استدالل ورزی در 
متفاوت می تواند شرح وبسط یابد. 

. با توجه به نخستین مزیت اشاره شده، این امر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. برای آن که یک زبان مشترک میان رشههته ای وجههود4
داشته باشد، ارجاعات به راستی باید به چیزی بیش از صرف شماره ی صفحات باشد: باید متن مورد ارجههاع را »برگرداننههد«. اکههثر
مارکسیست ها این کار را انجام می دهند زیرا مطالعه ی آثار مارکس یکی از الزامات اصیل پارادایمی است. این وضعیت برای مثههال

برخالف اقتصاددانان نوکالسیک است که احتمال آن که بنیان گذاران پارادایم شان را به طور جدی مطالعه کنند کم تر است.  

.Reuten 1993. نگاه کنید به: 5

. انشعابات مهمی نیز بر سر نظریه ی بحران ها و توسعه ی اقتصادی ادواری وجود دارد؛ این ها را می توان ناشی از شکا ف های پیشین6
دانست هه بحث در این  باره در حوصله ی این مقاله نمی گنجند.
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، پاتریک مورای نشان داد که چگونه مفهوم »شکل اجتماعْی« کلیششدی بششرای فهمماتریالیسم تاریخی ۶در شماره ی 
 ی مارکس، به ویژه نظریه ی ارزش، است. من کاماًل با موضع او موافقم، هرچند قبول ندارم کششه این امششر هیچسرمایه

 این مقاله نشان خواهم داد کششه خششوانش3جایی برای تفسیری جز تفسیرهای شکل ی  ش نظری نمی گذارد. در بخش 
 نمی تواند توضیح دهد که چطور تفسیرهای دیگر شش کششه اغلب حششاوی تفاوت هششای اساسششی بششا اینسرمایهمورای از 

رویکرد باال هستند شش اصوال بی معنایند. درواقع، مقاله ی مورای مداخله ای در شرح وبسط نظریه ی مارکسششی کنششونی
است شش که من با آن )به سان بازسازی(  موافقم. 

، نشان می دهم که تفسیر مورای بر دیدگاهی بحث برانگیز از روش دیالکتیک نظام مند استوار است، کششه۲در بخش 
او آن را مبتنی بر برخی پیش فرض ها می بیند )در پششایین روشششن کشرده ام(. ظششاهرًا او بششرای تفسششیر نظششریه ی ارزش
مارکس به این دیدگاه نیاز دارد. به نظر می رسد دیدگاه مورای به دیالکتیششک نظام منششد، مراحششل مختلششف پششژوهش

 مارکس همین کار را می کند، لذا به نظر می رسد استدالل مششورایسرمایه یدیالکتیکی را خلط می کند. )به باور من 
را اثبات می کند.(

مورای به ندرت به ماتریالیسم تاریخی صراحتًا اشششاره می کنششد، بااین حششال، ماتریالیسششم تششاریخی نقشششی کلیششدی در
 این است که رابطه ی میان ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک نظام منششد را۲استدالل  او دارد. یکی از اهدافم در بخش 

، الزم نیست رئوس روش ماتریالیسم را ترسیم کرد، از این روماتریالیسم تاریخیشرح دهم. به نظرم برای خوانندگان 
فضای بیش تری را به روش دیالکتیک نظام مند اختصاص می دهم. جمع بندی من این است که ماتریالیسم تششاریخی
از یک جهت با روش دیالکتیک نظام مند ترکیب می شود، اما از یک جهت دیگر، ماتریالیسم تاریخی بششر دیالکتیششک
نظام مندغالب است. این نوع مفصل بندِی از دو روش  )ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک نظام مند( ایده های مبتنی بر
شرح وبسِط نظریه و روش مارکسی را که عمری به درازی یک سده دارند لحاظ می کند )هرچند مقاله ی پیش رو حتا

ی مارکس از میششان این دو روشسرمایه مراحل اولیه ی تاریخ نگاری آن ها را هم ارائه نمی دهد(. نشان خواهم داد که 
مسیریابی می کند شش این ایده به طور ضمنی از سوی مورای نیز مطرح می شود شش امششا او این مفصششل بندی را به طششور

کامل باز نمی کند. 

. ماتریالیسم تاریخی غالِب بر دیالکتیک نظام مند و بالعکس۲

. مقدمه: نقد و ماتریالیسم تاریخی۲.۱

پیش از پرداختن به تفاوت ها ی روش مارکس و بحث  و جدل ها بر سر آن، شایان ذکششر اسششت کششه در این بین یششک
جنبه مورد قبول همگان است و آن این  کششه روش مششارکس مبتششنی بششر»نقششد« اسششت. مششدافعان تمششامی شششاخه های
روش شناختی در مارکسیسم هم نظرند که موضوع نقد پاره ای اساسی یا فرعی از روش)شان( است. ازاین رو آن ها بششا
الزام روش شناختی مارکس شش که تا حد زیادی از هگل  گرفته شده است شش مبنی بششر توصششیف موضششوع جسششتار از

 )جامعه، اقتصاد، یا نظریه های متعلقه( به سششویابژهدرون موافقند: هدایت استدالل ها/فرایندها و استانداردهاِی خود 
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نتیجه گیری های منطقی شان، و لذا ارزیابی ابژه به طور درونی )به جای ارزیابی بیرونی که بششه مثششابه ی »خرده گششیری
          7)انتقاد(« و نه »نقد« خواهد بود(.

 ی مارکس نشان می دهد که این کتاب از این نظر چگونششه عمششل می کنششد شششش »نقششدی بششر اقتصششادسرمایهزیرعنوان 
سیاسی«. بدین وسیله، مارکس هدفی دوگانه دارد: نقششد اقتصششاد و نقششد اقتصششاددانان )در زبششان آلمششانی در عبششارت

Kritik der politischen Ökonome .)حتا روشن تر است که هدف او دوگانه است 

هرچند این کار پیش دستی کردن بر یکی از نتایج این مقاله است، مایلم بر یکی از نتایج مهم روش مبتششنی بششر نقششد
تأکید کنم. پارادایم مارکسْی رویکردی )در میان انبششوه رویکردهششای دیگششر( بششه مطششالعه ی جششامعه ی کنششونی اسششت.
شرح وبسط  پربار این پارادایم مستلزم آن است که روش مبتنی بر نقد نه تنها در علوم اجتماعی راست آیین کنونی و
سرمایه داری فعلی بلکه شش با وجود پرکتیِس ویششژه ی ارجاع دادن هششای[ بششه آثششار مششارکس] کششه امششری رایج در میششان

مارکسیست ها به شمار می رود، و در مقدمه بدان اشاره شد شش در خود آثار مارکس نیز به کار بسته شود. 

 ی مارکس، روشن می شود که رئوس روش دیالکتیک نظام مند در این اثر وجود دارنششد. بششا وجششودسرمایهبا رجوع به 
 و این که آیا با روش یا روش های دیگششری آمیختششه می شششود یششا خششیر یکی ازسرمایهاین، نقطه ی آغاز این روش در 
موضوعات مورد مناقشه است.

مارکس در تمام آثارش سه رویکرد متفاوت را اتخاذ می کند: ماتریالیسم تاریخی، نقد )بدان سان که درباال رئوس اش
؟سرمایه این سه رویکرد چطور به یکدیگر پیوند می خورند، به ویژه در 8به اختصار ترسیم شد( و دیالکتیک نظام مند.

ماتریالیسم تاریخی حاوی رویکردی به مطالعه ی تاریخ است که بششدون تردیششد از دیالکتیششک تششاریخی هگششل فاصششله
می گیرد )از نگاه من، واقعًا این چنین است(. در این مقاله، به این رویکرد چندان نمی پششردازم. صششرفًا تأکیششد می کنم
که برای مطالعه ی یک »منظومه ی مادی تاریخی« خاص مانند سرمایه داری، مارکسیست  ها از نتششایج رویکششرد فششوق

، روش تاریخی ش ماتریالیستی باید ما را قادر سازد که »مفاهیم فراتششاریخی« را از »مقششوالِت ازیکماستفاده می کنند. 
 در اصطالح شناسی مورای، این ها »انتزاع های عششام« انششد در برابششر »انتزاع هششای9حیث تاریخی مشخص« تمیز دهیم.

 بششه این۳ این متمایزسازی ابدًا کار ساده ای نیست. و در روش مارکسی نیز بسششیار مهم اسششت. در بخش 10متعین«.
موضوع خواهم گشت. 

، ماتریالیسم تاریخی ظاهرًا )نگاه کنید به پایین( قیدوبندی بر تحلیل و عرضه داشششت یششک »منظششومه ی مششادیدوم
تاریخی« خاص می گذارد یعنی شرط الزم برای تشریح این کششه چطششور یششک جششامعه ی خششاص خششودش را بازتولیششد

. این که مارکس چقدر در این رابطه موفق بوده است را می توان از دیدگاه هم دوره  ای مارکس، فرلیگراث فهمید، او کسی است کهه7
((.Mechering 1973 [1918], p. 346 را کتاب راهنمایی برای مدیران بنگاه ها می دانست )همچنان که مچرینگ نقل کرد، سرمایه

.Reuten 1988a. نگاه کنید به: 8

9. Reuten 1988a, pp. 47-8; Reuten and Williams 1989, pp. 38, 55-6.

 در برابر«میانجی های مرتبه ی اول»( آن ها را p. 79, 1۹7۰. آرتور به پیروی از مزاروش )1۰، فصل 1۹88. نگاه کنید به مورای 1۰
(.Arthur 1986, pp. 11-12 می نامد )«میانجی های مرتبه ی دوم»
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 شیوه ی تولید زندگی مششادْی فراینششد عششام زنششدگی11می کند، به عبارت  دیگر روش خاص »اجتماع  شدن « آن جامعه.
فکششری، سیاسششی و اجتمششاعی را مشششروط می کنششد. مششورای این قیدوبنششد را »پدیدارشناسششی عششام« می نامنششد، کششه

 بششرایپیش فرضششی«تشکل دهنده ی »حقیقت ماتریالیسم تاریخی« است و او تأکید می کند که پدیدارشناسی عششام »
 در مابقی این بخش، دالیل مخالفت خود با با دیدگاه مورای را توضیح می دهم. 12دیالکتیک نظام مند است.

بایششدچطششور ماتریالیسم تششاریخی هیچ نشششانه ی روش شششناختی ای از این کششه فارغ از آن چه که تاکنون نشان داده ام، 
روش مبتنی بر »نقششد« سششرنخ های مطالعه ی یک »منظومه ی تاریخی ش مادی« خاص را ترتیب داد به دست نمی دهد.

بیش تری ارائه می دهد اما این روش نیز یک نقطه ی آغاز یا روش پیشروی از آن نقطه را مشخص نمی کند. 

 آماده می شد بششهسرمایهبه باور من )هرچند شواهد محکمی ندارم( مارکس به همین دلیل وقتی داشت برای نوشتن 
ت. دیالکتیک نظام منِد شرح وبسط داده شده درآن جا روشششی بششرای عرضه داشششت ابششژه ی هگل بازگشمنطقمطالعه ی 

 بنششابراین دیالکتیششک نظام منششد روش13جستار )در این مورد، شیوه ی سرمایه داری تولید( »از درون« ارائه می دهششد.
14.خاصی از »نقد« نیز است

. دیالکتیک نظام مند: چه چیزی را باید نشان داد۲.۲

، شششیوه ی سششرمایه دارانه یسششرمایههدف دیالکتیک نظام مند به طور کلی این است که ابژه ی جستارش شش در مششورد 
تولید شش  را »نمایش دهد«. چرا باید چیزی را نمایش داد که از قبل مقابل چشمان ماست؟ چون کششه مششا می تششوانیم
برآمدهای سرمایه داری را مقابل دیدگان مان مشاهده کنیم، امششا نمی تششوانیم بفهمیم کششه سششرمایه داری چطششور کششار
می کند و این برآمدها چطور به یکدیگر مرتبط می شوند؛ ما نمی تششوانیم سششاختار و فراینششدهای بازتولیدکننششده ی آن
ساختار را درک کنیم. هدف دیالکتیک نظام  مند این است که طرزکاِر ضروری ابژه را نشان دهد: کِل فشرده شده در

 تأکید بششر بازتولیششد نشششان16 آن ابژه است.بازتولید برای ضرور کِل در ذات، همان پیوند درونی تمامی دقایق 15ذات.
متشششکل از مقوله هششاینظششام می دهد که ما با یک کل ارگانیک مواجه ایم، بنابراین، »شناخِت آن« باید شششکل یششک 

 تأکید بر »ضرور« نشان می دهد که ما اول17مرتبط به هم و نه مجموعه ای از پژوهش های جداگانه را پیدا کند«.

.Reuten 1988a, pp. 47-8; Reuten and Williams 1989, p. 56 . نگاه کنید به11

12. Murry 2000, pp. 38-9
 هه  فهمی و«خویشهتن». ابژه ی جستار هگل دراین جا بدون تردید در ساحتی متفاوت است؛ ابژه ی جستاِر منطهق او اندیشهه اسهت، 13

 است زیرا سوژه و ابژه یکی اند.«راحت» است؛ این کم وبیش «درِک از خویِش اندیشه )خودادراکی اندیشه(»سپس 

 مارکس اعتراض شود و درعین حال روش مبتنی بر نقِد آن برجسته شود،سرمایه ی. ممکن است به خصلت دیالکتیکِی نظام مند 14
نقد بههه دیالکتیههک یهها سههنت های هگلی و مارکسههی محههدود  می کند. البته، به طور کلی،1۹۹3کاری که برای مثال، ماتریک جی آر 

نمی شود. 

. یعنی، دیالکتیک نظام مند بدان سان که برای قلمرو اجتماعی شرح وبسط داده شده است. منطِق هگل )بدان سان که بهرای قلمهرو15
 را از دل »دکههترین ذات« شرح وبسههط می دهههد. درمههورد«comprehensionدکههتریِن فاهمههه »اندیشه شرح وبسط داده شد( نوعی 

«فعلیِت در خههود»شرح وبسط این دیالکتیک برای قلمرو اجتماعی، معتقدم علم روابط اجتماعی )سرمایه دارانه( قادر نیست فراتههر از 
( بههرود. همین طههور، تضههاد یکی از خصوصههیات همیشههگی و تقلیل ناپههذیِر این«ذات»برود، نمی تواند فراتر از درِک تمامیِت ابژه  اش )

.Reuten and Williams, 1989, pp. 26-7 موجود/باشنده ی فعلیت یافته است. برای تشریح این موضوع نگاه کنید به

 عنصری است که در خود قلمداد می شود و از حیث مفهومی می توان آن را جدا و تحلیل کرد اما نمی توانهد وجهودیْ. یک دقیقه16
(.Reuten and Williams 1989, p. 22 )جداافتاده داشته باشد

17. Arthur 1992, p. x; cf. Marx«s Grundrisse Introduction. 
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از همه به دنبال پرده برداشتن از تمام این دقایق پیوسته، و نه تجلیات صرفًا پیشششامدی آن هششا، هسششتیم. یعششنی بششه
و بدون اثرگذاشتن بر بازتولید نظام ناپدیششد شششونددنبال آن  هستیم که جنبه ها و تجلیاتی که می توانند ظاهر شوند 

18.سازیم متمایزرا از تمامی دقایق ضروری که فقدان یا اعوجاج شان می تواند نظام، یعنی ابژه، را متالشی سازد 

 باید نمایش داد درچه چیزی رااین یک راهنمای اولیه برای نظام مندیت به دست می دهد: ما راهنمایی برای این که 
 انجام این کار چیزی در دست نداریم(. پرپیداست که این راهنما متعلقچگونگیاختیار داریم )اما هنوز در رابطه با 

 شاید ما در این جششا صششرفًا از زبششان واره ی19به چیزی است که مورای مسئله ی پدیدارشناختی می نامند: آن چیست؟
 از جسششتار اسششت کششهتحلیلیمتفاوتی استفاده می کنیم، اما برای من، پژوهش پدیدارشناختی یک مرحله ی عمششدتًا 

20 ( دیالکتیکی )وضع کردن، برنهششادن، عرضه داشششت( می باشششد.Darstellungمقدم بر پژوهش مبتنی بر نمایش )

تحلیِل این مرحله ی اولی به پاره ای انتزاع  می انجامششد و درنهششایت بششه یششک »کششل انششتزاعی« ختم می شششود. ازاین رو،
، یعششنی21Forschungsweiseپژوهش پدیدارشناختی همان مرحله ی مقدمی است کششه مششارکس بششدان زیششر عنششوان 

»شیوه ی تحقیق و جستار«، اشاره می کند. بالعکس، متمایزکردن دقایق ضرور از پیشششامدها، کششه در پششاراگراف
قبل تشریح شششد، دقیقششًا بششه قلب دیالکتیششک نظام منششد می زنششد: این، نششتیجه ی پششژوهش مبتششنی بششر نمششایِش )

Darstellung   .دیالکتیکی در هر یک از مراحل متوالی اش است )

. دیالکتیک نظام مند: چگونه باید نشان دهد۲.۳

 است: ترکیب و هم نهاِد ابژه ی جستار به سششان یششکهم نهادی/ترکیبی؟ پیش از همه، این یک فرایند چگونهبنابراین 
 چنین چیزی دو الزام دارد که به طور هم زمان پیش می آیند. یکم، مقوالت ساده تر پیش از مقوالت پیچیده تر22کل.

می آیند. از این رو، شاهد نوعی توالِی در مراحل از »ساده« به »پیچیده« هستیم )در پایان، واقعیِت پیچیششده، یعششنی
   23»تراکم عوامل تعیین کننده ی پرشمار«(.

بااین همه، دشواری در الزام دوم است، و آن عبارت است از این که ما به همان انششدازه حششرکت از مفششاهیم انششتزاعی بششه
 در این جا، الیه الیه کردن دیالکتیکِی مفششاهیم وارد می شششود. ازآن جاکششه مششا می خششواهیم کششل را24انضمامی را داریم.

( بدون دقیقه ی تغییر فنی یا بههدون دقیقه ی یههکCMPی سرمایه داری تولید ). صرفًا جهت ارائه ی یک تصویر به خواننده: شیوه 18
CMP، تغییر فنی یا نظام اعتباری می توانند در حالتی پیشامدی نسههبت بههه CMP درونا وجود این، نظام اعتباری از هم می پاشد. ب

)که در نتیجه بدون آن فرومی پاشند( چندین شکِل از نظر تاریخی خاص بگیرند. این تمایزقائل شدن میان تجلیات/ساحت ها/دقههایِق
ضرور و پیشامدی بدان معنا نیست که پیشههامدها در زنههدگی روزمههره اهمیههتی ندارنههد. آن ههها می تواننههد خیلی مهم باشههند. نظههام
سرمایه داری بدون جنگ ها نمی تواند کار کند اما جنگ ها زندگی را عمیقًا تحت تأثیر قرار می دهنههد. بنههابراین، مفههاهیِم ضههرورت و

پیشامد به یک ابژه ی جستار خاص مرتبط اند. 

19. Murray 2000, p. 37.
 مههارکس(. بنههابراین،سرمایه ی می برم )هم چنین مقایسه شود با کاربرد آن در  را در معنایی وسیع به کار«تحلیل». من اصطالِح 2۰

 اسههت. امهها درتفههاوتیعنی صرف نشان دادن   در معنای محدودش«تحلیل»مرحله ی تحلیل پدیدارشناختی مستلزم چیزی بیش از 
 در پایین(.2.4 و 2.3عین حال مستلزم طرحی موقتی از جدایی ناپذیرِی پدیده ها نیز است )نگاه کنید به 

21. Marx 1867/1873, p. 102.
 این سیر هم نهادی را نشان می دهد؛ با این حال، من قصد دارم روش تشریح این مسئله را از نو به صورت دیگری2۰۰۰. مورای 22

 را نباید در معنای محدود مثبت گرایانه ی منطقِی گزاره های هم نهادی )یعنی گزاره هههای تجههربی(«هم نهاد»بیان کنم. توجه کنید که 
بلکه باید در معنای فلسفی وسیع تِر پیوند که اجزا را گرد هم می آورد )برخالِف تحلیل( در نظر گرفت.

23. Marx 1973, p. 101.
به طور هم  نهادی. به نظر می رسد مورای این دو الزمه را به یک وجه فرومی کاهد: »الزمه ی نظم وترتیب ... مستلزم ورود مفاهیم 24
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 از یک جنبه ی ساده ی آن آغاز کنیم. )کدام جنبه ی ساده را انتخاب خششواهیم کششرد؟فقطنمایش دهیم، نمی توانیم 
آیا این یک انتخاب دلبخواهی است(. اگر قصد دارید کل را نمایش دهید، باید از کل آغاز کنید. یعنی، شما بایششد از

 ، که در آن، »عامییت« بر ابژه ی جستارuabstact universalکل انتزاعی آغاز کنید )به بیان دیگر، عامییت انتزاعی 
یرادهیامرس یهویش زا یعازتنا موهفم کی ˚، این کلی انتزاعی یک مفهششوم انششتزاعی از شششیوه ی سششرمایه داریسرمایه  داللت دارد شش در مورد wholeیعنی کل

تولید است(. البته، کل انتزاعی نیز ساده به نظر می رسد. در سادگی اش، وحدت انتزاعی را نشان می دهد. هم چنین،
کل انتزاعی فاقد غنای انضمامی )تنوع( است؛ به نظر می رسد که فاقد بنیان  های مادی انضمامی نششیز اسششت؛ روشششن
نیست )یا شاید نهان است( که چطور بازتولید می شود. انضمامی شدن، بنیان مندشدن و بازتولید همگی جنبه هششایی

، اینسششرمایهاز یک فرایند هستند، فرایندی که دیالکتیک نظام مند را در مراحل مختلف به پیش می راند. در مششورد 
 شش شاید »اسششتحاله«Verwandlungمراحِل حرکت هر بار به صراحت به مثابه ی یک »دگرگونی و تبدیِل« مفهومی )

 این حرکت تشا آن جشا ادامشه می یابشد کشه در پایشان، بشه طشرز امیدوارکننشده ای،25ترجمه ی بهتری باشد( مشخص می شوند.
بتوان نشان داد که چگونه ابژه ی آغازین جستار خودش را بازتولید می کند.

با این حال، مقدم بر آن، در هر مرحله ای که بدان اشاره شد، ما بازگشت به تمامیت را داریم، هرچند بششا درجششاتی از
 ی مارکس ممکن است به نظر آید کششه پس از تکمیششل هششر جلششد، و اغلب پس ازسرمایهانتزاعیت. بنابراین، در مورد 

، بخش اول یا سوم تمامیت و۲ تمامیت را نمایش می دهد. البته، جلد ۱تکیمل اجزایش، کار تمام است. البته جلد 
موارد دیگر را نمایش می دهند، اما هر بار، این تمامیْت انضمامی تر و  از حیث مادی بنیان مندتر شده است و بیش تر

  26نشان می دهد که تمامیت چگونه خودش را بازتولید می کند.

 در این مقالششه،27همه ی این ها را تعارض ها و تضادهای درون بوِد ابژه ی جستار و مفهوم پردازی آن پیچیده تر می کند.

(Murray 2000, p.38 )است یعنی  به ترتیِب  انضمامیِت مفهومی شان«.

به راستی، مسئله ی مشهور تبدیل ارزش ه قیمت صرفًا یکی از آن هاست. به نظرم یک اشههتباه اساسههی اسههت کهه این مراحهل و.. 25
«تبدیل» موسوم به «مسئله ی»هستند و از این رو  هه برای مثال هم چون مورد تحلیلی  تبدیل شان را چنان تلقی کنیم که گویی آن ها 

 هسههتند. بنههابراین،فعلیت یههافته ارزش ه قیمت هه مقوالِت عرضه داشِت پیشین تر و انتزاعی تر را چنان قلمداد کنیم کههه گههویی آن ههها 
عملیات های کمی را درحالی که می توان در سطح معینی از انتزاع به کار بست، ابداً معنایی ندارد که میان سطوح انتزاع به کار بسههته

. Smith 1990, pp. 169-71شوند. این قضیه را اسمیت به روشنی توضیح می دهد. 

 نهوعیباید مههارکس( محتهوی کهل اسههت، سههرمایه ی. ازآن جاکه هر مرحله ی عمده ای از عرضه داشت )برای مثال، بخش ها در 26
کامل شدگی ظاهری را به نمایش گذارد. از نگاه من، یکی از نشانه های کیفیِت خوب یک اثر دیالکتیکی نظام مند این است که هربههار
که شما وارد مرحله ی جدیدی می  شوید دچار شگفتی می شوید: »خدای من، فکر می کردم که مرحله ی قبلی محتوی تمام چیزهههایی
بود که باید گفته می شد اما حاال به نظر می رسد که این جا چیزهایی هست که در آن جا نبود«. ضههرورِت دقیقه ی بعههد فقههط زمههانی
اثبات می شود که به آن مرحله ی جدید برسیم. از این منظر، می توان فهمید که چرا خوانندگان سرمایه در آغههاز سههده ی بیسههتم )و
هنوز امروز( معتقد بودند که جلد اول کفایت می کند هه تاحدی این چنین است! یا این که چرا برخی معتقدند که جلههدهای امههروزی

«گرایش نزولی نرخ سههود»یک و سه کفایت می کنند. بااین حال، همین اتفاق در بخش ها نیز می افتد. یکی از مثال های جالب این امر 
13( که در رابطه با آن، یک دسته از خوانندگان معتقدند که همه چیز در فصههل 13-15مشهور است )جلد سوم، بخش سه فصول 

15 کفایت می کند، درحالی که به نظر می رسد عده ی کمی سههراغ فصههل 14 و 13گفته شده است، دسته ای دیگر معتقدند که فصل 
می روند، که در آن، نظریه ی فوق شرح وبسط داده شده است و به نظریه ای درباب توسعه ی ادواری تبدیل شده اسههت. به بههاور من،

دقیقه ی گرایش نزولی نههرخ»دیالکتیک نظام مند کیفیت باال باید هربار برداشتی از کامل شدگی بدهد، در مورد آخر، کامل شدگی در 

 دشوار است. همین طور، اغلب دشوار است، به ویژه در اجزای اولیه ی چنین اثری، به دلیل تالش بههرایْ، این دیالکتیکبنابراین. «سود
دست یابی به زبانی که کل را وضع می کند. 

27«  باشد هرچند این اصطالح پیچیدگِی تضههاد«پارادوکس» معنایی پیچیده در این پارادایم دارد. اصطالح ساده تر می تواند ْ«تضاد. 
 محتههوی اضههمحالل خههودش«رقابت آزاد»را پوشش نمی دهد. یک مثال ساده از تضاد درون بوِد واقعیت سرمایه داری این است که 

است، از این حیث که شرکت ها همواره تالش خواهند کرد که بازارها را چندانحصههاری و انحصههاری کننههد، ازاین رو رقههابت آزاد را
)تاحدی( ازبین خواهند برد.
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28از پرداختن به آن ها پرهیز می کنم.

 دو نقطه ی آغاز پژوهش دیالکتیکی۲.۴

 را یعنی این که دیالکتیک نظام مند ابژه ی جستار را چطششور بششه مششا نشششان می دهششدچگونگیتا بدین جا، من پرسش 
 ( دیششالکتیکی، بششه مششرحله ی تحلیلیDarstellungبه اجمششال پاسششخ داده ام. در بششاال، مقششدم بششر هم نهششاِد نمششایِش ) 

(. با وجود این، به نظر می رسد منشا عدم توافق بنیششادی۲.۲پدیدارشناختِی جستار صرفًا به اجمال اشاره کردم )پایان 
بین مورای و من در همین جا نهفته است؛ »درهمین جا« یا شششاید در پیونششد بششا )یششا تالقی گششاه؟( مراحششل تحلیلی و
هم نهادی. دوباره، این هم چنین همان مرحله ای است که در آن، روش های ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک نظام مند

با یکدیگر برخورد می کنند. 

مورای به درستی می گوید: »عرضه داشت دیالکتیکِی نظام مند )یا دیالکتیششک نظام منششد( نششام مناسششب ترین راه بششرای
ارائه ی یافته های پدیدارشناسششی اسششت. بنششابراین، عرضه داشششت دیششالکتیکی ریشششه در تجربششه دارد؛ و نششوعی بششافتن

 به راسشتی، پشژوهش دیشالکتیکی دو نقطه ی آغشاز دارد: یکی غشیر29 نیست.«پیشینی یا امر spinning webتورینه /شبکه  
نظام مند و اغلب غیرصوری شششش پششژوهش پدیدارشششناختی تحلیلی شششش و دیگششری نظام منششد اسششت کششه نقطه ی  آغششاز
صوری اش همان کل انتزاعی است شششش نقطه ی آغششاز پششژوهش دیششالکتیکی نظام منششِد هم نهششادی و عرضه داشششت اش )

Darstellungاولین مرحله ی پششژوهش از واقعیت تجششربی، پدیششدارها، آغششاز می کنششد، از چیزی کششه در زبششان عششادی .)
»انضمامی« نامیده می شود اما مارکس ترجیح می دهد که آن را »انضششمامی خیششالی« بنامششد؛ این مرحلششه از تحلیششل
موشکافانه به شماری انتزاع می انجامد و درنهایت به یک »کل انتزاعی« ختم می شود. دومین مششرحله ی پششژوهش از

 شششرح2.3مرحله ی آخر آغاز می شود، به تدریج و به طور نظام مند آن را انضمامی می کنششد )بششدان سششان که در بخش 
داده شد( تا آن که در پایان دوباره به همان واقعیت تجربی دست می یابد که اکنون در چندگانگی انضمامی اش قابل
فهم است. یا، آن گونه که مارکس می گوید: »در طول مسیر اول، آن برداشششِت کامششل ناپدیششد می شششود و یششک تعین
انتزاعی به بار می آید؛ در طول مسیر دوم، تعین های انتزاعی به سوی بازتولید امر انضمامی از مجرای اندیشششه پیش

 30می روند«.

ست( در نوشششته های پدیدارشناسششانه )کششه به طششور امیدوارکننششده ای در قششالب سششازمان  دهیممکن است )اما الزم نی
نظام منِد »نرمال« مطالب بیان می شوند( دربششاره ی نخسششتین مششرحله ی پششژوهش گششزارش داده شششده باشششد. این هششا

، نامید. آن هششا از گزارش  هششای موجششود در31گزارش  های چیزی اند که هگل فعل »فاهمه«، به جای »عقل دیالکتیکی«

 این قضایا را به تفصیل بررسی کرده ام. هم چنین نگاه کنید به رئوس Reuten and Williams 1989, pp. 33-3. برای مثال، در 28
در  نظام مند  ،Arthur 1997, pp. 21-32دیالکتیک   Arthur 1998a, pp. 447-52 and Smith 1993, pp. 15-36روایت های  .

وجود دارند.  Reuten 1998a and 1998bمختصری نیز در 

29. Murray 2000, p. 37. 
 از جنس«صهرفًا»به  نظهرم مناسهب ترین راه بهرای ارائه ی یافته ههای پدیدارشناسهی را نبایهد طهوری خوانهد کهه گهویی موضهوعی 

عرضه داشت است. عرضه داشت دیالکتیکی مستلزم خوِد مرحله ی پژوهشی، بدان سان که در زیر تشریح می شود، است.  

30. Marx 1973, p. 101. 

 نیز نگاه کنید. Smith 1999, p. 220. به 31
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ین همششه، پژوهش هششایروزنامه ها گرفته تا پژوهش های تاریخی و آثششار فلسششفِی روشششنفکرانه را شششامل می شششوند. باا
پدیدارشناختی بر مطالعه ی چنین گزارش ها و نیز مطالعه ی مطالب تجربی جدید نیز مبتنی اند. مسیر پژوهش هششای

 منجر می شود، به طوری که گزارش کردن شان دشششوار32پدیدارشناختی اغلب به نوعی »برداشت آشفته از کل«
می شود. ما این تحلیل را محک می زنیم، شکست می خوریم و سراغ تحلیل بعدی می رویم، دوباره شکست می خششوریم و

به اولی بازمی گردیم و الی آخر. بااین حال، بششرای یششک دیالکتیسششین، این پششژوهش می توانششد شششکل »جسششتارهایی«
)آزمایش هایی درباره ی( در دیالکتیک را نیز پیدا کند.

، باید در همان حوزه ی پژوهشِیگروندریسه، یا شاید پیش از ۱۸۵۹ نقدی بر اقتصاد سیاسیبه باور من آثار پیش از 
اشاره شده در پاراگراف قبل قرار داده شوند. 

. دو دورپیمایی ۲.۵

 یکی چرخه یششا33بنابراین، در پژوهش دیالکتیکی و عرضه داشت دیالکتیکی، دو دایره را می بینیم که ادامه می یابند.
دایره ی تجربی است که از واقعیت تجربی آغاز می شود و پس از شرح وبسط یافتن اش توسط پژوهش پدیدارشناختی
به »تعین انتزاعی« می رسد و دوبششاره از راه دیالکتیششک نظام منششد بششه واقعیت تجششربی )کششه شششامل این دو مششرحله ی

پژوهشی است( بازمی گردد. 

دیگرْی چرخه  یا دایره ای است که خوِد دیالکتیک نظام مند )یعنی مرحله ی دوم پژوهش( شش از کل انتزاعی به سششوی
 اما چرا این یک »دایره« است؟ معیار ارزیابی هر نوع عرضه داشششت دیششالکتیکی34چندگانگی انضمامی شش می پیماید.

نظام مند این است که آیا توانسته در فراهم آوردن مبنششای آغازگششاهش درچششارچوب خششود عرضه داشششت دیششالکتیکی
نظام مند موفق باشد یا خیر )ازاین رو، برخالف روش ریاضیاتی ش تحلیلِی پیشروی، مبانی اش متکی بششر اصششول بششدیهِی
بی چون وچرای ازپیش مفروض نیست؛ بر اولین مرحله ی پژوهش یعنی بافتار اکتشاف اش نیز استوار نیست(. دیششدیم
که بنیان مندشدن، انضمامی شدن و بازتولیششد همگی جنبه هششای همین حششرکت یششا فراینششد دیششالکتیکی نظام مندنششد.
یرادهیامرس یهویش زا یعازتنا موهفم کی ˚ازاین رو، بنیان، محدود به این نیز می شود که آیا آغازگاِه انتزاعی و حرکِت از آن نقطه وجود خودش شش حقیقت اش

شش را »تولید می کند« یا خیر، به این معنا که تمامی دقایق ضرور برای وجودش، و از این رو تمامیت ششش ابژه به مثششابه ی
یک موجودیت خودبازتولیدکننده را تولید می کند یا نه. البته، ما باید محتاج این باشیم، زیرا تمامیت ششش ابژه ِ ی مششورد
بررسی یعنی نظام سرمایه داری امروزه واقعًا یک موجششودیت خودبازتولیدکننششده اسششت. بنششابراین، حقیقت احتمششالی
نقطه ی آغاز، یعنی اولین سطح انتزاع، در سطح دوم نهفته است و به همین منوال. همین طور، حقیقت احتمالی هر

 35دقیقه ی میانجی ای در تمامی دقایق دیگر نهفته است. به این معنا، تمامی دقایق جزئی از یک دایره یا چرخه اند.

32. Marx 1973, p. 100.

33 .Murray 2000, pp. 37-8 .از نظر من این دو دورپیمایی را چنان که باید از هم تمییز نداده است 

. به نظرم این دایره نقطه ی حمله برای مورای است.34

35 .Arthur 1998a, p. 448 , و نه دایره اشاره می کند«دورپیمایی بازتولید»به طور زیرکانه به  .
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 بششرای شرح وبسششط این36ربودِن رفت وبرگشتِی نظام منششدیت دیششالکتیکی« اعششتراض می کنششد.مورای به »این جهت دا
، هرچنششد انباشششت نشششان داده شششده۱ را بررسی کنم. در پایان جلششد سرمایهمسئله، قصد دارم یک مثال از ساختار 

است، به نظر نمی رسد که انباشت اصوال وجود داشته باشد، زیرا گردش اجتمششاعی سششرمایه هنششوز نشششان داده نشششده
 اشاره  ای به انباشت شده بود. اما معلوم می شود که در آن جا انباشششت هنششوز۱(. البته، به نظرم در جلد ۲است )جلد 

انتزاعی است زیرا چنان که باید، بنیان مند نشده است )درنتیجه بازتولید کامل اش غایب است: به نظر می رسد فقششط
(مسششتلزم )یعششنی یک دقیقه از انباشششت بششه مششا نشششان داده شششده اسششت(. بنششابراین، وجششود انباشششت »پیش فششرض«

(مسششتلزمبنیان مند تر شدن در گردش است. اما وقتی به گردش می رسیم، آن [یعنی گردش] »پیش فششرض« )یعششنی 
انباشت است. و الی آخر. در دو جمله ی قبل، از اصطالح »پیش فششرض« اسششتفاده کششردم کششه مششورای بششر آن تأکیششد
می کند، هرچند احتمال دارد موجب سردرگمی شود. پیش فرض، به معنای الزام، کششاماًل متفششاوت از پیش فششرض بششه

یرادهیامرس یهویش زا یعازتنا موهفم کی ˚ همان طورکه نشششان داده شششد، دیالکتیششک نظام منششد حقیقت37معنای اصول بدیهی، فرض ها و اصل موضوعه است.

ی گیرد، مفروض نمی داند: حقیقتش بایششد در جریششان عرضه داشششت اثبششات شششود.نقطه ی آغازش را از پیش فرض نم
همین طور در سطحی انضمامی تر از نقطه ی آغاز، وجود انباشششت از پیش مفششروض گرفتششه نمی شششود بلکششه بایششد در
جریان بعدی عرضه داشت )یعنی گردش( اثبات شود شش هرچند عرضه داشششت قبلی ممکن اسششت بخشششی از شششواهد

 درنهایت فقط زمانی بنیان مند می شود کششهسرمایهوجوِد گردش را نشان داده باشد. بنابراین، نقطه ی آغاز نظام مند 
ده باشد. می تششوان گفت کششه در آن نقطششه )سششطح( کششل بنیششانتمامی دقایق ضرور برای بازتولید نظام نشان داده ش

نقطه ی آغاز را ارائه کرده ایم و ما به دایره  ی کامل رسیده ایم. 

 را واردچرخه ای بششودنمورای می نویسد »جدایی ناپذیربودن جنبه های متعششدد ابششژه ی مششورد بررسششی دایششره واری یششا 
 انتقشاد او قشدری مبهم می ششود وقشتی38عرضه داشت دیالکتیکی نظام مند می کند که به نظر می رسد اختالل آمیز است«.

اضافه می کند: »در این نقطه است که مارکس از ایششده ی هگلی دیالکتیششک نظام منششد فاصششله می گششیرد«. او ادامششه
می دهد: 

مششارکس دایششره ی دیالکتیششک نظام منششد هگلی را دسششت نخورده رهششا نمی کنششد؛ مشششهور اسششت کششه او بششه
»بدون پیش فرض بودِن« دیالکتیک نظام مند هگلی اعتراض می کند و تأکید می کند که علم مقدماتی دارد، که او

   39.و انگلس در ایدئولوژی آلمانی رئوس اش را ترسیم کردند

در صفحه ی بعد، او این مقدمات را به قرار زیر مشخص می کند:

هستی های انسانی حیوانات نیازمند، خودآگاه، نمادپرداز، اجتماعی و ازنظر جنسی تولیدمثل کننده ای هستند که
در )و داراِی( طبیعت غیرانسانی اند و آن [یعنی طبیعت] را بر اساس خواسته های ُمدرک شششان به طششور هدفمنششد

36. Murray 2000, p. 38.
. وقتی مورای می نویسد »عرضه داشت کلی مارکس از کاال و گردش کاالیی ساده ی عمومیت یافته پیش فرض سرمایه و صههورت37

(، آن گاه این خطر را ایجاد می کند که به روشی تحلیل خوانده شود. p. 41بارزش یعنی گردش است« )

38. Murray 2000, p. 38.

39. Murray, p. 38.
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  40دگرگون می کنند.

 او41این چیزی است که مورای »پدیدارشناسی عششام« می نامنششد، کششه تشششکیل دهنده ی ماتریالیسششم تششاریخی اسششت.
پیش تر اشاره می کند که:

در سرمایه، مارکس هم پدیدارشناسی عام گرفتاری انسان [مقدماِت صرفًا نقل شده] و هم پدیدارشناسی خششاص
 42.وضع اسفناک انسانیت در سرمایه داری را عرضه می کند

پیش از همه، باید گفت که این »پدیدارشناسششی عششام« به طورحششیرت آوری کم مایششه اسششت. امششا مسششئله اکنششون این
بدون پیش فرض بودن43نیست. “ بلکه فراتر از آن، این است که مورای برای ادعای خود مبنی بر این که مارکس »به  “ندوبضرفشیپنودب”

دیالکتیک هگلی اعتراض می کند« هیچ مدرکی ارائه نمی دهد. به گمانم هیچ مدرکی وجود ندارد. 

 گفتششارد به ظششاهر مرتبششط ارائششه می دهششد. خششود، یک۱۹۸۸با وجود این، مورای در کتاب پژوهشی  منتشره در سال  
بااین حال، بافتار گفتاورد فوق بافتاِر تششاریخ، تاریخ نگششاری  و ماتریالیسششم تششاریخی شششش کششاماًل متفششاوت از دیالکتیششک

نظام مند شش است. او می نویسد: 

انتقادات مارکس از روش نظرورزانه و انسان شناسی فلسفِی ایده آلیسششم مطلششق زمششنیه ای را بششرای حمله  ی او بششر
تاریخ نگاری نظرورزانه و نیز بر ماتریالیسششم خششود او مهیششا می کنششد. بششرای دیششدن این پیونششد، فششراز مشششهوری از
ایدئولوژی آلمانی را نگاه کنید کششه در آن، مششارکس ماتریالیسششم تششاریخی اش را به زیششان تاریخ نگششاری نظرورزانششه
شرح وبسط می دهد: »با توجه به آلمان های بدون پیش فرض، باید کارمان را با مشخص کردن نخستین پیش فرِض
تمامی وجودهای انسانی، و درنتیجه نخستین پیش فرض کل تاریخ یعنی این که انسششان بایششد در موقعیششتی قششرار

، آغاز کنیم.« تاریخ را بسازد “داشته باشد که بتواند زندگی کند تا    44“ندوبضرفشیپنودب”

همان گونه که خود مورای اشاره می کند، این اعششتراض بششه »بششدون پیش فرض بودن« در نقششد تاریخ نگششاری نظرورزانششه
تشریح می شود. یکم، هیچ کس نمی توانششد ادعششا کنششد کشه این، از جملششه نوشششته  های خشود هگششل دربششاره ی تششاریخ،
»دیالکتیک نظام مند« اسششت. دوم، تاریخ نگششاری، ازجملششه بششرای ماتریالیسششت تششاریخی، به راسششتی نمی توانششد بششدون

پیش فرض ها هیچ کاری کند. و این حکم به همان اندازه برای پدیدارشناسی نیز در کل صادق است.

(Darstellungبنابراین، یکم، به نظر می رسد هیچ شاهد متنی ای دال بر آن  وجود ندارد که مارکس بششرای نمششایش )

4۰ .Murray, p. 39 . مطرح می کند بجاست. بنابراین، جدای از استدالل زیر،پدیدارشناسیذکر این که هگل دقیقًا همین نکته را در 
. از تونی اسمیت به خاطر این که توجه من را به این قضیه جلب«فاصله می گیرد»روشن نیست که مارکس در این خصوص از هگل 

کرد سپاسگزارم.

41. Murray, p. 39. 

42. Murray 2000, p.38.

به نظرم این )منطق روایی( بیش از(.ه pp. 38 and 41 )«طبیعت ارزانی می دارد». این نیز نیست که او می گوید این مقدمات را 43
 یک لغزش قلم نیست.

44 .Murray 1988, p. 68 . از به مارکس  ویراست آرتورایدئولوژی آلمانیگفتاورد منسوب  با  کنید  است، مقایسه   گرفته شده 
 مطرح شههده«پیش فرض هاِی» کتاب اش درباره ی همین فراز می نویسد: »126. مورای با گذاشتن یادداشتی بر صفحه ی 48صفحه ی 

در این زیربخش [ زیربخِش تاریخ فصِل درباره ی فوئرباخ] را نمی توان تشکیل دهنده ی شناخت علمی واقعی تلقی کههرد زیههرا آن ههها
همگی در منطق انتزاع های عام فرومی غلتند. مارکس به تفصیل توضیح می دهد که این انتزاع های عههام )کههه مسههتقل از انتزاع هههای

 متعین قلمداد می شوند( ارزش علمی ناچیزی دارند«.
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بششدون پیش فرض بودندیالکتیکی اش »از ایده ی هگلی دیالک “تیک نظام مند از این لحاظ فاصششله می گششیرد« و »بششه  “ندوبضرفشیپنودب”

دیالکتیک هگلی اعتراض می کند«. دوم، من نمی توانم بفهمم که مارکس چطور »فاصششله می گششیرد«، زیششرا سششاختار
 مشابه ساختار دورپیمایی/دایره ی دیالکتیکی نظام مند است. افششزون بششر آن، اگششر عرضه داشششتسرمایهعرضه داشتی 

 کامششلسششرمایهدیالکتیکی نظام مند کامل باشد، یا دقیقًا در مسیر تکمیل شدن بوده باشد، )مورای و من موافقیم که 
(، در آن صورت حاوی ذره ای از»پر«حقیقی بودن )مبالغه( است و این که »چگونه اصوال می توانم به درون این45نیست

 می نویسد:سرمایه کاماًل بر این مسئله واقف است. او در پی نوشت چاپ دوم  مارکس46دایره ی لعنتی وارد شوم؟«.

البته روِش عرضه داشت باید از روش جستار متفاوت باشد. روش جسششتار بایششد مطششالب را بششا جزئیششات فراچنششگ آورد،
شکل های متفاوت شرح وبسط یافتن شان را تحلیل و پیوند درونی شان را ردیابی کند. تنها پس از انجششام این کششار اسششت

 را به طور بسنده نشان داد. اگر این کار بششا مششوفقیت47[ یعنی فعلیت یافته]wirklicheکه می توان حرکت واقعی  
 است چششنین بششه نظششر آیششدانجام شود، اگر حیات جستارمایه اکنون در ایده ها منعکس شده باشد، درآن صورت ممکن

  48.مقابل مان یک برساخته ی پیشینی داریمکه در 

بااین حال، به نظرم می دانم که چه چیزی برهم زننده به نظششر می رسششد. »چششرخه ای یششا دایششره واری« در منطششق خطِی
متعارف یک گناه محسوب می شود، و من حدس می زنم که مورای به خودش اجششازه می دهششد کششه تحت تششأثیر این
اصطالح)اش( قرار گششیرد. من در دو سششطح پاسششخ می دهم. یکم، اگششر واقعیت سششرمایه داری چنششان اسششت کششه یششک
موجششودیت خودبازتولیدکننششده به شششمار می رود، درآن صششورت گریششزی از توصششیف آن به مثششابه ی یششک هسششتی
خودبازتولیدکننده نیست. البته، سرمایه داری یک موجودیت ارگانیک است، و نویسنده ناچششار اسششت این موجششودیت
ارگانیک را در صفحات یک کتاب با یک صفحه ی آغاز و پاپان نمایش دهد، حتا اگششر تمششام اسششتدالل ها، به مثششابه ی

 کاری بهشتر از49بازنمایی هایی از دقایق واقعی، به طورهمزمان )و نه در توالی ظاهری صفحات( با یکدیگر جوردر آیند.
توصیف این معنی ارگانیک به مدد استعاره ی دایره نمی توان کرد. 

دوم، من مجذوب روش استنتاجِی مبتنی بر اصول بدیهِی منطق متعارف شش و پرکتیس علمی راست آیین شش نشده ام
)مورای هم نشده است(. چرا باید اصول بدیهی، اصول موضوعه و فرض هششا را پششذیرفت؟ بنیان شششان چیسششت؟ بششرای
مثال، هر مقاله ی اقتصادی متعلق به جریان غالب شش حوزه ای که من به بهترین وجه می شناسم شششش  از آن هششا آغششاز
می کند، و نتیجه گیری ها تابع منطِق تغییرناپذیر و اصول متعارف استنتاج هستند. من نمی گویم که چششنین چششیزی
ضرورتًا به مهمالت می انجامد؛ البته قابلیت چنین رویه هایی به شایستگی فروض بستگی دارد شش اما نقطه ی ضشششعف

 اگر فروض بی بنیان باشند، آن گاه استدالل استنتاج شده در آن ها دایره وار خواهد بود.   50در همین جاست.

45. Murray 2000, p. 38.
. همیشه می توان وارد دایره/چرخه شد و باید پیوسته کوشید آن را بهبود بخشید. این یک کار سترگ انسانی و مستعد شکست46

است. 

47. actual

48 .Marx 1867/1873, p. 102 ; .اولین تأکید انگلیسی افزوده شده است 

. این نکته را مدیون بحث با کریس آرتور هستم. 4۹

. 1۹۹6. برای ارزیابی روش  شناختی اقتصادیات نوکالسیک نگاه کنید به رویتن 5۰
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. جمع بندی: رابطه ی میان ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک نظام مند۲.۶
(۱اکنون می توان فهمید که چرا بخشی را به تشریح تفاوت میان دو مرحله ی پژوهش دیالکتیکی اختصششاص دادم: )

( مششرحله ی هم نهششادی دیالکتیششک نظام منششد. اولی ضششرورتًا مسششتلزم۲مرحله ی تحلیلی تششاریخ و پدیدارشناسششی، و )
 مششرحله ی اول51می، که در معرض شکست هاست، مستلزم آن است بدون پیش فرض  باشد.پیش فرض هایی است. دو

برای دومی ضروری است. امیدوارم نشان داده باشم که ماتریالیسم تاریخی برای دیالکتیک نظام مند ضروری است. 

به مرحله ی دوم بازمی گردیم. اگر بناست ابژه ی جستار خودش را بازتولید کند، درآن صورت باید دست کم خودش را
از نظر مادی بازتولید کند. پس، این بازتولید باید جزء الینفششک عرضه داشششت دیششالکتیکی نظام منششد باشششد. این نششیز

یششک نقطه ،صادق است که ماتریالیسم تاریخی مهار و راهنمایی آشکار برای دیالکتیک نظام منششد مهیششا می کنششد. در 
صششورتتمام الزامات فراتاریخی »عام« )پدیدارشناسی عام مششورای( بایششد در عرضه داشششت دیششالکتیکی نظام منششد در 

 متعین شان ادغام شود )پدیدارشناسی خاص(. اجتماعی

اما سپس یافته های ماتریالیسم تاریخی نیز هسته ی دیالکتیک نظام مند را در رابطه بششا گششذارهاِی میششان شششیوه های
، مارکس می نویسد: گروندریسهتولید تشکیل می دهد. در 

ه ی ما نقاطی را نشان می دهد که در آن ها، پژوهش تاریخی باید وارد شود ... درست همان  طورکه از یک سو،شیو
مرحله ی پیشابورژوایی به مثابه ی پیش فرض های صرفًا تاریخی یعنی معلق پدیدار می شود، شرایط معاصر تولیششد
نیز چنان به نظر می آید که گویی درگیر معلق  کردن خودشان هستند و ازاین رو پیش فرض های تاریخی موردنیششاز

52برای حالت جدیدی از جامعه را وضع می کنند.

ماتریالیسم تاریخی چنان بر دیالکتیک نظام مند سایه می اندازد که دیالکتیک نظام مند نمی تواند یک جسششتارمایه را
 و روشجاریجز در زمان )برای مثال، سرمایه داری( نشان دهد؛ ماتریالیسم تاریخی می تواند تعارض ها و تضادهای 

حل وفصل شدن شان درون نظام را نشان دهد اما نمی تواند گذارهای صورت پذیرفته از یک نظام به دیگششری را نشششان
53دهد.

بنابراین نقد من بر مورای این است که او دو مرحله ی پژوهش دیالکتیکی را خلط می کند. اگر او ادعا کرده بود کششه
 مارکس روش دیالکتیک نظام مند را اتخاذ نمی کنششد من نمی پششذیرفتم زیششرا آن را نمی تششوان در کششل واردسرمایه ی

 به جششای این، او54 از این  نظششر اغلب معیششوب اسششت من موافششق می  بششودم.سششرمایهدانست. اگر او ادعا کرده بود کششه 

می گههیرد. این« پیش فرض»» زبان را به عنوان میانجی اندیشه و واقعیت ْ. بااین حال، هم چون هرکوشش علمی، دیالکتیک نظام مند51
نکته ی موردنظر مورای نیست اما بحثی درازدامن است. از این رو ارزش یادآوری را دارد. 

52. Marx 1973, pp. 460-1. 
. یعنی، گذارهای میان ه نظام مند. دیالکتیک نظام مند می تواند گذارهای درون ه نظام را نظریه پردازی کنهد. بهر اسهاس پس زمینه ی53

نظام مند دقایق ضرور و تضادهایی که از سوی این ها تعالی نیافته باقی می مانند، می تواند استعالهای ازنظرتاریخی پیشامدِی آن ههها را
(.Reten and Williams 1989, pp. 26-7, 30-2, 42, 46 تحلیل کند: چرخش ها، رژیم ها و حل وفصل های اقترانی )نگاه کنید به

 مارکس از منظر این روش منزه نیست. در یک ساختار دیالکتیکی نظام مند عام، تعهدادی گهذاِر نهاقص و نهیز شهمارمایه ی. سر54
زیادی گریزهای تاریخی می یابیم که به صراحت توضیح داده نمی شوند و ظاهراً جای استدالل نظام مند را می گیرنههد. تههونی اسههمیت

 از منظر دیالکتیکی نظام مند این ها را به تفصیل تشریح کرده است. به باور اسمیت نابسندگی ها به ویژه از جلدسرمایه با تحلیل 1۹۹۰
Smithاول بخش چهارم رخ می دهند )  1990,  cgs. (. از جهات بسیاری، کار اسمیت را نه یک تفسیر بلکه نههوعی بازسههازی7-9 

 حتا بزرگ تر از چیزی اند که اسمیت مطرح کههرد. درکههل، می تههوان گفت کهههسرمایهمی دانم: از نگاه من، کاستی های دیالکتیکی در 
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دیالکتیک نظام مند را به عنوان »دیالکتیک نظام مند مارکسی«، که ظاهرًا همششان چششیزی اسششت کششه مششارکس انجششام
 را دربرابششر اصششالحات ایمن می سششازد. اختالف نظششر من بششا مششورایسرمایهمی داد، بازتعریف می کند. این ادعا عمدتًا 

 بخش بعدی پرداخته می شود، از این جا سرچشمه می گیرد. درباره ی قضیه ی »کار مجرد«، که در

. کار مجرد: تفسیر دربرابر بازسازی۳

. کار مجرد: یک ایده ی عام و/یا متعین۳.۱

. نشششان داده شششد شش۲.۱، مبانی نقدی بر مارکس را تشریح کردم شش  نقد به معنششایی کششه در بخش ۱۹۹۳در رویتن 
 مورای به درستی به  جمع بندی من اشاره می کند مبشششنی55.سرمایهبه ویژه نقد نظریه ی ارزش در فصل اول جلد اول 

بر این که مارکس درعین گذاشتن پایه ی نظریه ی ارزش اجتماعی شششش نظششریه ی شششکل  ارزش شششش به طششور کامششل بششه
 مورای همچنین به درستی اشششاره می کنششد کششه من56نظریه ی کارپایه ی ارزش کالسیک ناتورالیستی پشت نمی کند.

 می بینم. من به ویژه مدعی بودم که درحالی که مارکس مبششانی نظششریه ی شششکلسرمایهاین نقد را سازگار با پروژه ی 
 متکی است. ایششزاک ایلیچ روبین پیش تششرنیزارزش را در این فصل تشریح می کند، بااین حال بر نظرات کار  متجسد 

 خود به این نکته اشاره کرده بود. بااین حال، ما ایده ی کار   متجسد ناتورالیسششتی ریکششاردویی را در۱۹۲۸در مقاله ی 
مارکس نمی بینیم اما درعوض یک مفهوم پیچیده تر »کار مجرد« را شاهدیم. من به ویژه ادعا کردم که بششر نظششریه ی
مارکس می توان تاحدودی عنوان نظریه ی »کار  مجرد  متجسششد« را به طششور مفیششد الصششاق کششرد کششه نشششان دهنده ی

 بشرای معشرفی مفهوم کشار مجشرد، فراز زیشر57گسست نیمه کاره ی او از نظریه ی کار   متجسد ناتورالیستی کالسیک است.

 می تواند دیالکتیک نظام مند شههکوهمند1988b از نظر دقت دیالکتیکی متفاوت اند. در رابطه با جلد دوم، آرتور سرمایههفت بخش 
بخش اول جلدم دوم )دورپیمایی های سرمایه( را نشان دهد، درحالی که من نشههان می دهم کههه بخش آخههرش، )یعههنی بخش سههوم
درباره ی بازتولید اجتماعی( سطحی است. به ویژه در رابطه بهها جلههد دوم و سههوم، این می توانههد به دلیههل خصههلت دسههت نویس  بودن

 بود که مارکس پیش از مرگش بر روی آن کار کرد(. اما برای جلههد اولسرمایهنوشته ها باشد )بخش سوم جلد دوم آخرین بخش 
نمی توان این عذر را آورد. بااین حال، حتا چنان چه این کاستی ها وجود داشته باشند هم به راستی فضای زیادی برای بازسازی وجههود

 بههر اسههاس منطههقسههرمایهدارد. جدای از بازسازی اسمیت، یک نمونه ی جدید برجسته ی در این  رابطه رئوس بازسازی سه جلههد 
(.Arthur 2001سه تایی کلی، جزئی و فردی است )

 اش، که بعدتر به آن بازخواهم گشت. کنونی. این مقاله هدف دومی دارد هه فهم شرح وبسط نظریه ی مارکسی ارزش در حالت 55

 هه باید تأکید کرد یک الزمه ی روش شههناختی اسههت2.1. درباره ی پایه واساس عرضه داشت من از روش نقد مارکس در بخش 56
 چقههدر دشههوارگسسههتندر کنار سایرین هه  می توان دید که واگشودن نقد )در این مورد، نقد او بر اقتصادسیاسی دانان کالسیک( و 

است. درواقع، این شاید به مورای یک استدالل دیگر علیه من دهد هرچند من در حال حاضر درباره ی آن بحث نمی کنم. 

 در این یادداشت، در مقاله ی4 و 2. توضیح مختصر اصطالح شناسی استفاده شده در این بخش )به ویژه موضوعات زیر شماره ی 57
 به طور مفصل تر بررسی شده اند( می تواند مفید باشد:1۹۹3

 نامیههده می شههود زیههرا اواًل بههر یکی از پیش شههرط های تمههامیناتورالیسههتیْ  نظههریه ی کالسههیک ارزش مبتههنی بههر کههار  متجسد(۱
فرماسیون های اجتماعی  یعنی الزام کار برای تولید اجناس استوار است )از این نظر، ناتورالیستی به همان انههدازه غیرتههاریخی اسههت(.

[1۹76درعین حال، همان طورکه مارکس  .p] اشاره می کند )1867  (  اقتصاد سیاسی کالسیک نمی تواند نشان دهد کههه چههرا174 
شکلپیش شرط عام به معیار تولید و مبادله به ویژه در فرماسیون اجتماعی سرمایه دارانه تبدیل می شود و چرا در این شیوه ی تولید، 

 نامیده می شود زیرا از ایههده های فههیزیکی )به ویههژه تجسههد( بههرای«ناتورالیستی» را به خود می گیرد. دوم، این نظریه ی ارزش ارزش
ساختن یک مفهوم اجتماعی یعنی ارزش )ازاین نظر، ناتورالیستی همان اندازه فیزیکی است( استفاده می شود. بنابراین، تصههور می شههود
ساعات کار بدنی به معنای واقعی کلمه در اجناس مادی به قالب ارزش درمی ایند. بنههابر این دو جنبههه، نظههریه ی ارزش مبتههنی بههر
کار ه متجسِد ناتورالیستی فرایند اجتماعی خاصی از تولید و مبادله هه و نیز شکل اجتماعی خاص شان یعنی ارزش هه را به سان فرایند

کاماًل فیزیکی ه مادی ای تصور می کند که برای تمام فرماسیون های اجتماعی کاربست پذیر است.  

 نظریه ی ارزش مبتنی بر کار   متجسد مارکسیستی ه ریکاردویی و ریکاردویی معمول هه نظریه ی کا ر  متجسد انضمامی هههه  تصههور(۲
 متفاوت )ساعات کار در کیفیت های ناهمگون چندگانه ی شههان( می توانههد جمههع زده شههود و این هههاانضمامیمی کند که ساعات کار 

تشکیل دهنده ی ارزش اند. 
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از مارکس را نقل می کنم:    

اگر از ارزش مصرفی [کاال] انتزاع کنیم، از شکل ها و اجششزاء سششازنده ی مششادی ای کششه آن کششاال را بششه یششک ارزش
مصرفی تبدیل می کنند نیز انتزاع می کنیم. ... خصلت مفید انواع کاِر تجسدیافته در آن ها نششیز ناپدیششد می شششود؛
این به نوبه ی خود مستلزم ناپدیدشدن شکل های انضمامی متفاوت کار است. آن ها دیگر نمی توانند از هم تمیششیز

58.داده شوند بلکه به کلی به یک نوع کار یعنی کار انسان در حالت مجردش فروکاسته می شوند

دوم، با ورود مفهوم ارزش، کار مجرْد مشخص تر می شود:

کمیت های صرفًا منعقدشده ی کار انسانی همگون یعنی قوه ی کار انسان ها بدون توجششه بشه ششکل استفاده  شششان
هزینه می شود. همه ی این چیزها اکنون به ما می گویند که قوه ی کار انسششان در آن هششا هزینششه و انباشششت شششده
است تا به این ترتیب کاالهایی تولید شوند. به مثابه ی تبلورات این جوهر اجتماعی، که در همه ی آن ها مشششترک

     59.[warenwerte]عنی ارزش های کاالهایندی است، همگی ارزش 

و اندکی بعدتر:

[ یعششنیbildendenاین ارزش چگونه باید اندازه گیری شششود؟ به وسششیله ی کمیت جششوهر شششکل دهنده ی   ارزش  
اساس طول مدتش اندازه گیری می شود و خوِد زمششان تشکیل دهنده] یعنی کار تزریق شده به مواد. این کمیت بر

60کار بر اساس تقسیم بندی خاص ساعات، روزها و غیره.

، فراتششاریخی و نششهعششاممورای موافق است که مفهوم کار انتزاعی شرح وبسط داده شده در این جا به راستی یک مفهوم 
 است. ما هم چنین موافقیم که هردو مفهوم ارزش و ارزش استفاده ای بناسششت متعین باشششند.متعینازحیث تاریخی 

 است. اگششر چششنین باشششد، پس نمی تششوانعامبااین حال، مفهوم ارزش دراین جا به ویژه دستخوش ایده ی کار انتزاعی 
 هستیم. بااین حال، مششورای وشکل اجتماعیگفت که دراینجا در مسیر نظریه ای درباب نوع مشخصًا سرمایه دارانه ی 

من درباره ی الزام تشریح نظریه ای درباب شکل اجتماعی به جای اتخاِذ مفاهیم عام بی صورت نیز موافقیم. 

یک راه فرار دراین جا برای مورای این است که مفهوم کار انتزاعی را به مفهششومی متعین تبششدیل کنششد، کششه او آن را
»کاِر ازنظر پراتیک انتزاعی« می نامند، عبارتی که نقطه ی تأکیدش بر این است که در جامعه ی سرمایه داری کاْر در

، نه موجودیت های انضههمامی نههاهمگون بلکههه موجودیت هههای انههتزاعیکاره متجسد انتزاعی در رابطه با نظریه ی ارزش مبتنی بر (۳

( می شوند. این امر از طریههق چههیزی رخ می دهههد کههه می تههوان«تبلورهای جوهر اجتماعی»همگون اند که وارد تعیین/تعّین ارزش )
انتزاع تقلیل گرایانه نامید )مارکس را می توان طوری تفسیر کرد که این دیدگاه را دارد هرچند نزد مارکس یک خط استدالل نظرِی

شکل ه ارزش نیز وجود دارد(. 

 موافق اند کار و ارزش را از هم تمییز می دهند. 3 یا 2اغلب به نظر می رسد آن هایی که با نظریه های مطرح شده زیر شماره ی 

 )که بی تردید ریشه های مهمی در آثار مههارکس دارد امهها من می خههواهم شرح وبسههطی ازنظریه ی ارزش مبتنی بر کار مجرد( در 4
 داللت دارد یعنی در بازار که کار انضمامی به وسیله ی آن واقعههًا بهههانتزاع در پرکتیسنظریه ی مارکس باشد( مفهوم کار مجرد به 

پول همگون فروکاسته می شود. بنابراین، در بازار و از طریق بازار، کار واقعًا به کار مجرد/انتزاعی فروکاسته می شود و به سان چیزی
انتزاعی تلقی می شود به این معنا که یک موجودیت صرفًا پول ساز است )دست کم به طور بالقوه این  چنین است(.

58. Marx 1976 [1867, 1890], p. 129; ch. 1, sect. 1.

59.  Ibid.

60. Marx 1976 [1867, 1890], p. 128; ch. 1, sec. 1.
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 موافق تمایزقائل شدن میششان این62 من بیش از این نمی توانم موافق باشم.61پرکتیس به مثابه ی انتزاع تلقی می شود.
دو مفهوم یعنی )کار انتزاعی( عام و )کار ازنظر پراتیکی انتزاعی( متعین نیز هسششتم. بنششابراین، این می توانششد عششاملی

 نظریه ی ارزش مبتنی بر کار انتزاعِی واقعًا مارکسی باشد. بازسازیبرای 

 اصششطالِحیک از نظریه ی مارکس عرضه می کنششد. او تفسیریبااین حال، مورای به  طورحیرت انگیزی این را به  مثابه ی 
کار انتزاعی مارکس را طوری تعریف می کند که گویا دو معنای جداگانششه دارد شششش کششار انششتزاعی و کششار متعین )آیششا

، این درک شتاب می گیرد. او می نویسد:سرمایهمی توانیم به دلخواه انتخاب کنیم؟(. برای تفسیری از متن کنونی 

اما منظور من از کاِر »به طور پراتیک انتزاعی«، اصششطالحی از صششناعت خششودم کششه توجیهششات فششروانی در کالم و
اندیشه های مارکس برای اش وجود دارد کاری است که جامعه آن را انششتزاعی قلمششداد می کنششد ... بنششابراین، این
قسم از کار، یک نوع اجتمششاعِی ازنظرتششاریخی متعین اسششت، کششه نشششان می دهششد کششه نظششریه ی ارزش مششارکس

63»غیراجتماعی« نیست بلکه نظریه ای درباب شکل اجتماعی است.

      64شواهد مورای برای »توجیهات فراوان« هم کم یاب و هم مبهم است.

61. Murray 2000, p. 43 ff.
 را در یکی از«انهتزاِع در پرکهتیس» یها «انتزاع فعلیت یافته». درواقع، همان طور که مورای تصدیق می کند من این مفهوم متعیِن 62

Reutenمقاالت قبلی ام )  1988a,  pp.  منتشر شههد نههیز آن را به کههار بههردم.1۹۹3( به کار بردم و در مقاله ای که در سال 52-3 
. توجه کنید که برخی نویسندگان در بافتاری مشابه از اصطالحReuten and Williams 1989, pp. 62-5هم چنین نگاه کنید به 

 Mostyn 2000 (pp. 71-3)»انتزاِع واقعی« استفاده کرده اند هه برای نقدی بر این آخری نگاه کنید به 

63  .Murray 2000, pp. 43-44 , گروندریسه  مشخصًا در «توجیهات فراوان»تأکید افزوده شده است. او هیچ منبعی برای(Marx
1973, pp. 104-5 185۹( نمی آورد. او هم چنین می توانست به نقِد( اشاره کند Marx 1971 [1859, 1897], P. 30یا حتا افزون )

(. اما مشخصًا این آخری این پرسش را پیش می آورد کهMarx 1978 [1867], pp. 136-7 )1، جلد سرمایهبرآن، به چاپ اول 
چرا مارکس این موضوع را در چاپ های بعدی حذف کرد. مورای باید این را توضیح می داد.   

. جداِی از تنها منبِع اشاره شده در یادداشت قبل، او بعدتر، منبع دیگری برای دیدگاه اش ارائه نمی دهد. او »آن فراز از سرمایه را64
ابتدای فصل Murray 2000, p. 50که به قاطعانه ترین شکل تفسیر کنونی را حمایت می کند ) 4 بخش 1( بررسی می کند، که از 

درباره ی بت وارگی است:

خصلت رازآلود کاال ... از سرشت عوامل تعیین کننده ی ارزش سرچشمه می گیرد. زیرا ... هرچند انواع کار یهها فعالیت هههای مولههد
متفاوتند، این یک واقعیت فیزیولوژیک است که آن ها کارکردههها/تههوابعی از ارگانیسههم انسههانی اند و هههر کههدام از این کارکردههها

Marx. )صورت یا سرشت اش هرچه می تواند باشد ذاتًا مصرف کردن اندام های حسههی، ماهیچه ههها، اعصههاب و مغههز انسان هاست
1۹76 ]1867, 18۹۰[, p. 164 )

مورای جمع بندی می کند: 
»به بیان دیگر، مارکس به صراحت می گوید که ارزش یا همان خصلت بتواره ی کاال محصول ”کار انتزاعی“ نیست یعنی کار صههرفًا

(. pp. 5۰-51به این دلیل که می تواند به  مثابه ی استفاده از ظرفیت های انسانی دیده شود، ارزش تولید نمی کند« )

 است به نظرم چندان متقاعدکننده نیست. بااین همه، فههارغ از این، درنشدهبیرون کشیدن یک استدالل اساسی از دل چیزی که گفته 
ازاین رو فضا برای تفسیرها و نیز خطههوط پژوهشههی» خود نتیجه گیری کردم که متن مارکس مبهم یا ناروشن است و 1۹۹3مقاله ی 

 مورای چندین مرتبه تأیید می کند که هدف من به راستی متذکرشههدن این ابهههام اسههت.« هست وجود داردسرمایهمتعددی که از 
این ابهام در مطلبی که در ادامه ی گفتاورد قبلی که مورای بعداً نقل می کند و از نگاهش گفتاوردی بسیار مهم اسههت نههیز به خههوبی

آشکار می شود:

نابراین، محصوالت کار به محض آن که صورت کاال را به خود می گیرند خصههلتی رازآلههود پیههدا می کننههد، این از کجهها سرچشههمهب
می گیرد؟ کیفیت انواع کار انسان ها، در عینیت برابِر محصوالت کار درقامت ارزش یک صههورت بیولوژیههک بههه خههود می گههیرد؛
اندازه گیری مصرف کردن نیروی کار انسان بر اساس ساعات، صورِت اندازه ی ارزش محصوالِت کار را پیههدا می کنههد و سههرانجام
رابطه ی میان تولیدکنندگان، که درچارچوب اش خصوصیات اجتماعی  کارهای شهان متجلی می شههوند، صههورت رابطه ای اجتمهاعی

(   Marx 1۹76 ]1867, 18۹۰[, . 164p. 164. )میان محصوالت کار را به خود می گیرد

همین است دیگر. ارزْش یکی از نتایج شکل اجتماعا خاص ثروت  و کههار در جههوامعی اسههت کههه»( اظهار می کند: 51مورای )ص. 
. بله. نه، نه! ابهام دقیقًا این است که همین که شما از بخش های قبههل،«درآن ها، ثروت به طور کلی صورت کاالها را به خود می گیرد

 را بیرون کشیدید، خواهید دیههد کههه این ایههده«ارزش = کار )انتزاعی( را بدان سان که حسب زمان ه کار اندازه گیری می شود»ایده ی 
آن جا تأیید شده است! 
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بنابراین، او اصطالح کار انتزاعی مارکس را چنان تفسیر می کند که گویی دو معنای متفاوت دارد. در قسششمت آخششر
مقاله  اش، مورای می نویسد:

من با رویتن موافقم که نظریه ی ارزش مبتنی بر کار   متجسد انتزاعی نظریه ای غیراجتماعی است کششه حششاکی از
هیچ گسست اساسی از اقتصاد سیاسی کالسیک نیست. ... دلیل آوری رویتن از نقطه  ای اشتباه می شود کششه او از
تشخیص این که دو مفهوم در فصل اول )یعنی مفهوم عام کار انتزاعی و مفهوم کار »به طورپرکتیکال انششتزاعی«(

  65دست اندرکار است عاجز می ماند.

آیا من اشتباه کرده ام؟ فکر می کردم که مارکس این سه مفهوم را به صراحت از هم تمیز نکرده است؛ فکر می کششردم
که مارکس دو اصطالح را به روش مورای به آن  ها اختصاص نداده است. مورای این نکته را به درستی متذکر می شود
و من با او کاماًل موافقم. اما اشتباه او آن جاست که این را به سان یک تفسیر و نه یک بازسازی )بجا( مطرح می کند.

. یکی از نقایص پاسخ معمول به تفسیر ریکاردویی۳.۲

چرا بر این مسئله تأکید می کنم وقتی هم زمان خودم به نظریه ی شششکل  ارزشششی معتقششدم کششه از نظریه هششای ارزش
رکس بی ابهام باشد در آن صورت نظر مورای مشکل دارد.مبتنی بر کار  متجسد فاصله می گیرد؟ چنانچه نظریه ی ما

پس او باید بتواند توضیح دهد که چرا شمار زیادی از مارکسیست ها و غیرمارکسیست ها از متن مششارکس نظششریه ی
ارزش مبتنی بر کار  متجسد )کار  انضمامی  متجسد یا کار انتزاعی  متجسد( را استنباط می کنند.

 که مفاهیم کار   متجسد را نقد می کنند این بود کهپاسخ معمول اما ابهام آمیز همیشگی به این سوال از جانب آنانی
مارکس با »پیش پنداشت های ریکاردویی« خوانده می شود. مورای نیز همین موضع را می گیرد. من شششک دارم کششه

 کاربردپذیر بود که تحصیالت دانشگاهی دراقتصاددانانیاین پاسخ معمول اصوال معنایی داشته باشد. حداکثر، برای 
، اکششثر اقتصششاددانان، دسششت کم در بریتانیششا، هنششوز بششر اسششاس۱۹۱۰-۲۰ داشتند. تششا ۱۹۲۰رشته ی اقتصاد پیش از 

( از رویکرد او که درواقع نقش کتاب راهنما را برای شان داشت آمششوزش۱۸۴۸( یا میل )۱۸۱۷نسخه های ریکاردو )
( پس از۱۹۱۱دیده بودند. در سایر کشورها، مانند ایاالت متحده، اختالط های استرالیایی مانند اختالط تائوسششینگ )

آن زمان، باید همین کار را انجام داده باشند. اما بششرای کسششانی کششه پس از آن زمششان آمششوزش دیده انششد، این پاسششخ
معمول کامال از دور خارج است. در دروه ی پس از آن، شمار اندکی از اقتصاددانان )مارکسی( و حتا شششمار کم تششری
فیلسوف یا جامعه شناِس مارکسی ریکاردو را خوانده اند. حتا شمار کم تری آثار او را پیش از آثار مارکس خوانده اند. 

نظششریه ی توسششعه ی سششرمایه داریبررسی این پاسخ باقی می ماند که گویا دانشجویان پس از آشششنایی مقششدماتی بششا 
سوئیزی )که مورای به آن ارجاع می دهد( به مارکسیسم روی می آورند و به خششوانش مششارکس می پردازنششد و همین
است که به خوانش مارکس »آسیب« می زند. من این پاسخ را متقاعدکننده نمی دانم. چیزی را فرض می گششیرد کششه

باید اثبات شود، یعنی این که خوانش کتاب سوئیزی حق مطلب را در رابطه ی با مارکس به جای نمی آورد.    

 مششارکس راسرمایه یبا توجه به این پس زمینه، من وظیفه ی سردرآوردن از این که آیا می شود اولین فصل جلد اول 
65. Murray 2000, p. 56.

18



)برخالف خوانش های قدیمی تر من( از منظر کار  متجسد به طور منسجم خواند شششش این چششیزی اسششت کششه مقششاله ی
 من بدان می پردازد شش را بر عهده ی خود می گذارم. در آن زمان، در کمال ناباوری دریافتم که می توان چنین۱۹۹۳

 را می تششوان به عنششوان یششک روایت تششاریخی3کششرد. به عالوه، پی بششردم کششه بخش بسششیار مهم نظششری شششکل ارزش 
 به راستی، من جمع بندی کردم که نظریه ی ارزش مارکس بی اغششراق ابهششام66کسل کننده از ظهور پول نادیده گرفت.

دارد و دست کم برای دو نوع استدالل در متن مارکس فضا وجود دارد یعنی نظریه ی ارزِش مبتنی بر کششار  متجسششد 
انتزاعی و نظریه ی شکل ارزش. مورای در این باره چششنین اظهششارنظری می کنششد )اظهششارنظری کششه در یششک پششانویس

مقداری از نظرها دور مانده است(: 

»حتا اگر تردیدهای رویتن درباره ی مارکس ادامه پذیر نباشند، او بر این کششه چطششور مششارکس )ازجملششه از سششوی
 »تفسششیِر« انحششرافی مششورای67مارکسیست ها( به تدریج این قدر به طورگسترده اشتباه فهمیده شد پرتششو افکنششد«

 درواقع مهر تأییدی بر »تردیدهای« من است.

دوباره، اگر تفسیر مورای خالی از هرگونه ابهام و روشن است، او باید دیگر تفسیرهای رایج را توضیح دهد. 

. جمع بندی: پدیدارشناسی، دیالکتیک نظام مند و نقطه ی آغازش۳.۳

 نشششان داده۲برای  آن که خوانش کار مجرد مورای معنادار شود )که من به آن اعتراض دارم( همان طورکه در بخش 
شد، مارکس بایششد مراحششل پششژوهش دیششالکتیکی را درهم آمششیزد؛ یعششنی دیالکتیششک نظام منششِد »مششارکس« پششژوهش
پدیدارشناختی را به دیالکتیک نظام مند اضافه  کند. اگر چنین می بششود، مششورای می توانسششت در دفششاع از اسششتفاده ی
دوگانه ی »مارکس« از اصطالح »کار مجرد« استدالل کند: به عنوان کار مجرد عام و کششار مجششرد متعین. بااین حششال،

 جلششد اول فصششل اول مششارکس بششادقت و به صششراحتسششرمایهاین نیز متقاعدکننده نیست زیرا در جاهششای دیگششر در 
کاربردش از مقوالت عام دربرابر مقوالت متعین را تمییز می دهد. چرا همین کششار را بششرای مفهششوم بسششیار مهم کششار

مجردنکند؟

 کجا باید نقطه ی آغششاز رسششمی عرضه داشششتسرمایه ام نشان دادم که مشخص نیست که در ۱۹۹۳من در مقاله ی 
 را ردگیری کرد؛ هم چنین نشان دادم که بخش های قبلی تر کتششاب مفششاهیم )پدیدارشششناختی؟(دیالکتیکی نظام مند

 آرتور در این باره به تفسیر بسیار جالب باناجی اشاره می کند، که مدعی شششد در68مقدماتی را عرضه می کند.
 یکی بی واسطه گی »کاال« به منزله ی یک نقطه ی عششزیمت تحلیلی مقششدماتی69 دو نقطه ی آغاز داریم:سرمایه

 بنششابراین70است و دیگری کلیت در صورت انتزاعی یعنی »ارزش« به  مثابه ی نقطه ی عزیمت هم نهادی/ترکیششبی اسششت.

این یک واقعیِت گویا درباره ی مقاله ی رویتن است که او دربههاره ی»( می نویسد: 77، یادداشت 61. مورای در یک پانویس )ص. 66
 درباره ی این فصل صحبت کردم اما آن را کنار بگذارید. به راستی، برای نظههریه ی1۰۰. من در صفحه ی « صحبت نمی کند3بخش 

شکل ه ارزش این بخش و بخش بعد قلب موضوع است. بااین حهال، من در مقهاله  ام به دنبهال نظهریه ی کهار هه متجسدی بهودم کهه
به راستی از این بخش غایب است؛ از سوی دیگر، همین که نظریه ی کار   متجسد را در آن نقطه در ذهن داشته باشههید، الزم نیسههت

 با آن ناسازگار باشد )هرچند از آن منظر باید مبالغه آمیز باشد و ازاین رو پرسش هایی پدید می آورد(.  3بخش 

67. Murray 2000, p. 57, note 63.

68. Reuten 1993, pp. 6-95.

69. Banaji 1979, esp. pp. 36-40. Cf. Arthur 1997, p. 26. 

7۰ .Benji 1979, p. 39 ،است هه مارکس خواهد گرفت،مستلزم نیستی اظهار می کند: بااین همه، این آخری به عنوان چیزی کلی 
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71 بششدان اشششاره شششد.۲.۴اولین مششرحله ی پششژوهش دیششالکتیکی اسششت کششه در بخش اولی عرضه داشت میان برمانند 

بااین همه، تفسیر باناجی مسئله ی گسست نابسنده ی مارکس از ناتورالیسم کالسیک را حذف می  کند. او می نویسششد
در ابتدا به سان نوعی »محتواِی« »پنهان شده درون« »صورت ظاهر« کاالهششا یعششنی ارزشکه خواص اجتماعی کاال 

»ارزش« می نامششد )مقایسششه  و هم بعدتر، این »محتوا« را۱مبادله ای به نظر می آید. تاجایی که مارکس هم در بخش 
 است]: »ما از ارزش مبادله ای آغششاز می کششنیم ... تششا ارزش۳ [که در ابتدای بخش ۱۳۹ جلد اول ص. سرمایهشود با 

نهفته در دل آن را ردیابی کنیم«(، افتادن در دام این توهم این فرض کششه ارزش چششیزی اسششت کششه واقعششًا در کششاال
گنجانده شده است راحت است. برای مثال، فرض این که منظور مششارکس از ارزش )هم چنان کششه او در یششک مرحلششه

نین کرد( »کاِر عینیت یافته در کاال« است و سپس پیش رفتن از این  نقطه به سوی این همانی عام تر کاربه روشنی چ
  72با ارزش که ایزاک ایلیچ روبین کاماًل به درستی علیه اش بحث وجدل کرد آسان است.

 نیسششت؟ به نظششر من بلششهسششرمایهآیا این گسست ناکامل از ناتورالیسم کالسیک یکی از نواقص نظریه ی مارکس در 
کاماًل چنین است. بااین حال، پرثمری کار علمی عظیم متکی بر انسششجام دلیل آوری اش نیسششت شششش هرچنششد چششنین
چیزی کمک می کند. بلکه متکی بر عرضه داشت محدودیت های اندیشه ی قبلی و مششیزان گسسششت اش از آن اسششت.
گسست مارکس از اندیشه ی گذشته، به ویژه اقتصاد سیاسی کالسیک، آشکار است. انتظار این را داشتن که چشششنین
گسستی می تواند کاماًل »روشن« منسششجم و بی ابهششام باشششد به معنششای نفی دو نکتششه اسششت: یکم، نمی تششوان جششز بششا
اندیشیدن درچارچوب اندیشه ی گذشته شروع کرد )و در رابطه ی با مورد فرضی که در آن، می توان در خالء شششروع
به اندیشیدن کرد، ما حتا نمی توانیم ببینیم که آن یک گسست است(؛ دوم، و مرتبط با آن، انتقششال/ابالغ )نوشششتاِر(
گسست باید در زبانی نزدیک به زبان آن دیدگاه قدیمی رخ دهد )درغیراین صورت، دوباره نمی توانششد به عنششوان یششک

ود(.   گسست شناخته ش

گسست های اساسی به ناچار نامنسجم اند. فقط زمانی که زبان جدیِد آن گسست را در اختیار داشته باشیم، می توانیم
در نگاه به گذشته، عدم انسجام ها و بقایای زبان و اندیشه ی کهن را کشف کنیم. در رابطه با آگششاهی مششا از گسسششت
مارکس، به مقدار زیادی با این واقعیت هم کمک شده ایم که پس از مارکس، اقتصاددانان گسست دیگری را یافتند،

ست از نظریه ی فایده گرایی اقتصادیات نوکالسیک و  مارژینالیستی، که به همان اندازه مبتنی بر ناتورالیسم بششود،گس
این بار مبتنی بر جنبه ی استفاده ای بالفصل کاالها. با نقل به معنا از باناجی، می توان گفت که جالب  توجششه نیسششت
که مارکس یک اثر ناکامل و از برخی جهات مبهم را به ارث می گذارد، جالب توجه این است که »قششریب بششه چهششار
نسل از مارکسیست ها« تالش خود را بیش تر صرف تفسیر و بازتفسیر می کنند و نه بازسششازی و توسششعه ی برنششامه ی

  73اصلی و پیش برنده ی آن.

 وقتی کهْفقههط صههورت دیههالکتیکی عرضه داشت»مگراین کههه فراینههد تههاریخی از مجههرای آن رخ داده باشههد )به همین دلیههل 
(.  GKP P. 945« را می شناسد صحیح استمحدودیت های اش

.Mostyn 2000, pp. 19-24 and 64-5 . هم چنین نگاه کنید به71

72. Banaji 1979, p. 31.

73. Banaji 1979, p. 40.
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خالصه و نتیجه گیری

موضوعات بحث شده در این مقاله شش نقد، دیالکتیک نظام مند در ارتباط بششا ماتریالیسششم تششاریخی و نظششریه ی شششکل
اجتماعی شش می تواند به مثابه ی عناصر تشکیل دهنده ی یک برنامه ی پژوهشی همبسته دیده شود. مارکس این هششا را
شکوهمندانه در یک برنامه گردهم  آورد. پیچیدگی های پیش برد چنین برنششامه ای بسششیار اسششت. در مششورد مششارکس،
پیش  نویس ها، برنامه  هششای تغییریافتششه، پیش نویس هششای از نششو نوشته شششده و برنامه هششای از نششو تغییریافتششه از جملششه
بازنویسی آثار پیش تر چاپ شده همگی شاهدی بر این مدعا هستند. از دانش پژوهی و پیشششینه ی شخصششی مششارکس

روشن است که چنان چه او بیش تر عمر می کرد تالشی بی امان برای بهبود آثارش به خرج می داد. 

مارکس مقدمات نظریه   ی شکل اجتماعِی موجودیت های سرمایه دارانه از جمله نظریه ی شششکل  ارزش را مهیششا کششرد.
این یکی از مهم ترین پیشرفت هاست. بااین همه، نباید باعث شود این واقعیت پنهان بمانششد کشه گسسششت مششارکس از

اقتصاد سیاسی کالسیک ناکامل است. 

همین طور )البته این دو نکته درواقع یکی اند( مارکس مقدمات شرح وبسط نقِد مبتنی بر روایت دیالکتیکِی نظام مند
از جامعه در تاریخ مندی اش را فراهم کرد. این دو یکی انششد زیششرا نظششریه ی شششکل  اجتمششاعی، تاریخ منششدی را منظششور
می کند )بااین حال، ماتریالیسم تاریخی ازحیث فراتاریخی بر دیالکتیک نظام مند سایه می اندازد(. به نظششرم، دسششتاورد

 ازاین لحاظ فاصله ی بعیدی از یک پششروژه ی کامششل ششسرمایهمارکس در این جا فوق العاده است. باوجوداین، پروژه ی 
همان طورکه مارکس کششاماًل واقششف بششود شششش یششا ازنظردیششالکتیکی بی نقص دارد  شششش کششه او به همان انششدازه این را نششیز

 انکار این واقعیت مانع بهبود پروژه می شود. 74می دانست.

از این زاویه، موافقت ها و عدم موافقت های من با پاتریک مورای را می توان در قالب هشت بند زیر خالصه کرد. 

روش: دیالکتیک نظام مند و ماتریالیسم تاریخی

( شش او ترجیحًا به پدیدارشناسششی اشششارهHM مورای دیدگاه خاصی را درباره ی رابطه ی میان ماتریالیسم تاریخی )(۱
( مطرح می کند:  SDمی کند شش و دیالکتیک نظام مند )

 است؛SD پیش شرطی برای HM )الف(
 شانه  به شانه ی هم شرح وبسط می یابند. سرمایه در SD پدیدارشناسی و )ب(

 وHM اگر دیدگاه من به دیالکتیک نظام مند متفاوت از دیدگاه مورای است، پس موظفم کششه توضششیح دهم کششه (۲
SD این کار را انجام داده ام. ۲ چگونه با هم مرتبط اند. در بخش 

.Oakley (pp. 94-8) و Smith 1990 (pp. 124, 236) . برای مثال، نگاه کنید به74
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۳)

 تأیید شود. سرمایه شاید بتواند در برابر محتوای سرمایه تفسیر مورای از روش مارکس در )الف(

 بااین حال، تفسیر او با )انششدک( نوشششته های پخته ی مششارکس دربششاره ی روش یعششنی آن هششایی کششه از )ب(
 به بعد نوشته شده اند ناسازگار است.گروندریسهمقدمه ی 

۴)
 در برابر نوشته های پخته ی او درباره ی روش عاقالنه به نظششر سرمایه تفسیر من از روش مارکس در )الف(

می رسد. 
 ناسازگار است.سرمایه تفسیر من از روش دست کم با بخش هایی از )ب(

نظریه ی شکل  ارزش: تفسیر، بازسازی

 اگر آن چه مورای باید درباره ی »کار مجرد« و نظریه ی شکل  ارزش بگوید نه یک بازسازی بلکه تفسششیری بششدون(۵
ابهام است، درآن صورت او موظف است توضیح دهد که چرا بااین همه، تفسششیرهای کششار   متجسششد ) انششتزاعی( غششالب

بوده اند. 

 تفسیر من از آن چه متن درباره ی نظریه ی شکل  ارزش و کششار مجششرد گفتششه شرح وبسششط نظششریه ی مارکسششی در(۶
سده ی بیستم را توضیح می دهد.

( را تدراک ببیند، درآن صششورت، دیششدگاه او نششه نششوعی تفسششیر بلکششه۵ اگر مورای نمی تواند تبیین زیر شماره ی )(۷
بازسازی است. 

به عنوان نوعی بازسازی، من با او در کلیات )مشروط به چارچوب روش شناختی( موافقم.

 هیچ یک از ما از مسیرهای شرح وبسط سده ی بیستم  نظریه ی مارکسی کار  متجسد )انششتزاعی( راضششی نیسششتیم.(۸
( به نظر می رسد که درباره ی نیاز به بازسششازی این نظریششه هم  رأی ایم )بششه هششر۷باتوجه به نبود تبیین زیر شماره ی )

(.۲ یا ۱کدام از دو روش 

از مورای که با به چالش کشیدن من باعث شد تا رابطه ی میان ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک نظام منششد را تشششریح
کنم سپاسگزارم. معتقدم جدل بین ما برسر تفسیر دربرابر بازسازی برطرف شدنی است. اختالف نظرهای ما درباره ی
روش مهم انشد ششش هرچنشد، روش هشای سبک وسنگین ششده دربرابشر روش هشای متعلشق بشه جریشان غشالب کشه مبتشنی بشر منطشق
»خطی« هستند به راستی مالیم اند. ازآن جاکه ما دربششاره ی قضششیه ی محتششوا )صششورت اجتمششاعی( بسششیار هم نظششریم،

احساس می کنم که پایه ای محکم برای فائق آمدن بر قضایای روش شناختی در بحث بیش تر وجود دارد. 
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