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توضیح »کارگاه« بر انتشار ترجمه ی فارسی این مجموعه مقاالت: 

« تصششریح کششردیم، یکی از  حوزه هششایدربششاره ی ماهمان طور که در سرآغاز فعالیت کارگاه دیالکتیششک در یادداشششت »

اصلی فعالیت نظری کارگاه معرفی دیدگاه ها و نحله هایی در حوزه ی مارکس پژوهی ست که یا مستقیمًا بششه بششازخوانی و

بازسازی و بسط نظریه ی مارکسی می پردازند، و یا ابزار کارآمد و مصالح مفیششدی بششرای این هششدف در اختیششار مششا قششرار

می دهند. از آن میان، گرایش »دیالکتیک نظام مند« که خششود در طیششف رهیافت هششای نششویِن دیششالکتیکی بششه بششازخوانی و

بازسازِی مارکس )تلویحا »دیالکتیک جدید«( جای می گششیرد، یکی از نحله هششایی بشود کششه مطشالب زیششادی پششیرامون آن

. در همین راستا، حدود سه سال پیش یک پششروژه ی جمعی بششرای تششرجمه ی سششه گانه ی شناخته شششده ای از1منتشر کردیم

اندیشمندان »دیالکتیک نظام مند« را آغاز کردیم که شششامل سششه مجموعه مقششاله  اسششت کششه در هششر کششدام از آنهششا یکی از

جلدهای سه گانه ی کاپیتال مارکس موضوع بررسی و پژوهش قرار گرفته است. گفتنی سششت کششه هششر مجموعه مقالششه دو

 دارد و اکثر مقاالت انتشاریافته در هر مجموعه پیش تر در سمینارهای منظم2ویراستار از میان نویسندگان همان مجموعه

دانشوراِن دیالکتیک نظام مند ارائه گردیده و مورد بحث انتقادی و بازبینی های بعدی قششرار گرفته انششد. این سششه مجموعششه

به ترتیب عبارتند از: 

 )ویراستاران: ریکاردو بلوفیوره و  نیکوال تیلور(3. تشکیل سرمایه؛ مقاالتی درباره ی جلد اول کاپیتاِل مارکس1

 )ویراستاران: کریستوفر آرتور و خیرت رویتن(4. گردش سرمایه؛ مقاالتی درباره ی جلد دوم کاپیتاِل مارکس2

 )ویراستاران: خیرت رویتن و مارتا کمپل(5. تجمیع سرمایه؛ مقاالتی درباره ی جلد سوم کاپیتاِل مارکس3

ترجمه ی جلدهای اول و دوم این سه گانه به زودی در اختیار عالقه مندان نظریه ی مارکسی قششرار خواهنششد گششرفت: جلششد

نخست به صورت کتاب چاپی و جلد دوم )و سششپس جلششد سششوم( در قششالب کتششاب الکششترونیکی انتشششار خواهنششد یششافت.

گفتنی سششت کششه پیش از انتشششار کتششاب الکششترونیکی مجمششوعه ی دوم، در روزهششا و هفته هششای آتی همه ی مقششاالت این

مجموعه را جداگانه در کارگاه منتشر خواهیم کرد. در همین مجال، از همت و تالش همه ی همراهانی کششه بششدون هیچ

چشم داشت مادی ترجمه ی این سه گانه ی کاپیتال شناسی را ممکن ساختند صمیمانه قدردانی می کنیم.

 - تحریریه ی کارگاه دیالکتیک13۹۹خرداد 

. درواقع، سابقه ی معرفی رویکرد »دیالکتیک نظام مند« به سپهر فکری چپ ایران، به ترجمه ی کتاب هننایی از دو اندیشننمند به نننام این1
نحله )کریستوفر آرتور و تونی اسمیت( توسط فروغ اسدپور بازمی گردد }تونی اسمیت جهانی سازی: چهار الگننو و یننکن رویکننرد انتقننادی،

{. ترجمه ی اسدپور از رابرت آلبریتون )دیالکتیک و واسننازی در1۳۹۲؛ کریستوفر آرتور: دیالکتیک جدید و سرمایه، پژواک، 1۳۹1پژواک، 
( نیز تالشی بود برای معرفی مکتب اونو-سکین که یکی دیگر از رویکرهای شنناخص طیننف »دیالکتیننک1۳۹1اقتصاد سیاسی، پژواک، 

جدید« محسوب می شود. 
( پاتریک مورای؛۳( پل ماتیک جونیور؛ ۲( کریس آرتور/خیرت رویتن؛ 1. نویسندگان مجموعه مقاالت حاضر به ترتیِب فصول عبارتند از: ۲
( خیرت رویتن.۸( فرد موزلی و ۷( مارتا کمپل؛ ۶( کریس آرتور؛ ۵( تونی اسمیت؛ ۴

3. Riccardo Bellofiore Nicola Taylor (eds.), The Constitution of Capital. Essays on Volume I of Marx’s Capital, 
Palgrave 2004.
4. Christopher J. Arthur,  Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s 
Capital, MacMillan 1998.
5. Martha Campbell, Geert Reuten (eds.), The Culmination of Capital. Essays on Volume III of Marx’s Capital, 
Palgrave 2002.

 2

https://kaargaah.net/?page_id=2


کارگاه دیالکتیک:

                                          

: 6از مجموعه مقاالتفصل اول 

»گردش سرمایه؛ مقاالتی درباره ی جلد دوم کاپیتاِل مارکس«

بر: مقدمه ای کلی

 مارکس،س گردشس سرمایهکاپیتالسجلد دومس 

                                                                       
)ویراستاران مجموعه( کریستوفر آرتور؛ خیرت رویتن

ترجمه: بهزاد کورشیان

، شناخت چگونگی پیوند حیات و رشد سششرمایه بششا اسششتثمار تششوده یکاپیتالهدف مارکس در کتاب سترگ اش 

مردم بود. با وجود این، به منظور ارائه ی شرحی جامع و فراگیر از منطق فرآیند حیات سرمایه، رفتن بششه فراسششوی

 تشریح شده ضروری بود. مارکس سه جنبه یکاپیتالپویایی مبارزه ی طبقاتی در مرحله ی تولید که در جلد اول 

(؛1867مکمل حرکت سرمایه را  از هم متمایز و در سه کتشاب مشورد بررسشی قشرار داده اسشت: تولیشد سشرمایه )

(.18۹4(؛ و »فرآیند به سان یک کل« )که شامل توزیع می شود( )1885گردش سرمایه )

، ازکاپیتششال میالدی، در معرفی ترجمه ی انگلیسی جدیدی از کتاب دوم، جلششد دوم 1۹78ارنست مندل در سال 

 یاد کرد، در حالی که )تششام کمپ( منتقششد همین ترجمششه آن را »جلششدکاپیتالآن به عنوان »کتاب فراموش شده«ی 

ناششناخته« نامیشد. این امشر تشا انشدازه ای اغراق آمشیز اسشت، زیششرا مشارکس در اینجشا در بخش پایشانی این کتشاب،

Schemes»طرح های بازتولید« )  of  Reproductionاش را ارائه کرد که در دهه هششای نخسششت قششرن بیسششتم بششر)

. مقاله ی حاضر مقدمه ی کلی ویراستاران و فصل اوِل مجموعه مقاالت زیر است:6
Christopher J. Arthur,  Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s 
Capital, MacMillan 1998.
خود این مجموعه مقاالت یکی از کتاب های پژوهشِی سه گانه  درباره ی سه جلد کاپیتال است که توسط نحله ای از مارکس پژوهان معاصر انتشار

یافته است. کارگاه دیالکتیک ترجمه و انتشار این کتاب ها را در قالب یک پروژه ی جمعی در دست انجام دارد )ترجمه ی جلدهای اول و دوم
این سه گانه به زودی در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت(.
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اقتصاد مارکسی و ارتدوکس تأثیر گذاشت. با وجود این، بحث هشایی کشه دربشاره ی این کتشاب صشورت گرفتشه

است اغلب منحصر و محدود به بخش پایانی آن شده است. در هر صورت، بی تردید درست اسششت بگششوییم کششه

، کتاب دوم کمتر شناخته شده و کمتر مطالعه شده است. با این همه درکاپیتالدر پنجاه سال گذشته، از سه کتاب 

مطالعه ی این کتاب چیزهای بسیاری برای آموختن وجود دارد.

 را ششاملکاپیتشالاینجا، گروهی از متخصصان این حشوزه، بشا مجمشوعه ای از مقشاالت بشدیع کشه کشل جلشد دوم 

texualمی شود، آخرین منابع روش شناختی، متن پژوهی )  scholarshipنقد علمی و دانش فزاینده ی نظششریه ی ،)

مارکسی را درباب فصل های مختلف آن فراهم می آورند. در نتیجه، امیدواریم این بی توجهی ناموجششه در مششورد

کتاب دوم در نوشته ها جبران شود و عالقه ی جدیشدی را نسشبت بشه آن برانگششیزد، زیششرا کششار مشا این ششکاف در

 وجود ندارد پر می کند. عالوه بر این، حتی کتاب هششا وکاپیتالپژوهش را که یک تک جلدی درباره ی جلد دوم 

تفسیرهای موجود درباره ی اقتصاد مارکس به سشان یشک کشل، مشیزان فضشای درنظرگرفتشه ششده بشرای آن را در

مقایسه با نخستین و آخرین کتاب محدود می کند. 

 اختصشاص  دادهکاپیتششالاین مجموعه مقاالت، تنها کتابی است که تاکنون باالخص به بررسی مسائل کتاب دوم 

شده و به ویژه در مورد جنبه های روش شناختی این کتاب کامل است. با وجود این، یک کتشاب مرجششع به معنشای

دقیق کلمه نیست، هرچند از ابتدا تا انتهشا بشر مبنشای اسشتدالل های مشارکس نوشششته ششده اسششت؛ از سشوی دیگششر،

مجموعه ای از مقاالت » به هم پیوسته« توسط نویسندگان مستقل با توجه به آنچه به نظر آنهشا جشالب ترین موضششوع

برای پژوهش بوده انتخاب شده است، عال وه بر این، هر بخشی از متن توسط یک یا چند نویسنده مششورد بررسششی

قرارگرفته است؛ ضمن اینکه مقاالت به خوبی مکمل یکدیگر هستند.   

نخستین نسخه های مقاالت در پنجمین سمپوزیوم بین المللی نظششریه ی مارکسششی مششورد بحث قششرار گششرفت، یششک

Mount اختصاص داده شده بود و در کالج مونت هولیششوک )سرمایهکنفرانس کاری شش روزه که به جلد دوم 

Holyoke  College( ایشالت ماساچوسشت )Massachusetts میالدی برگششزار ششد. بازبینی هشای1۹۹5( در سشال 

   7بعدی حاصل همین نسخه ها هستند.

 به دسشت می دهیم )کشه طبیعتشًا دیشدگاه مشا دربشاره یکاپیتشالدر ادامه ی این نوشتار، مقدمه ای کلی بشر جلشد دوم 

موضششوعات مششورد بحث در نظششریه ی مارکسششی را نشششان می دهششد(. بعششد از آن، اطالعششات مختصششری پششیرامون

دست نوشته ها و ویراست های کتاب دوم ارائه می کشنیم. سشپس، به طشور خالصشه در مشورد فهم آن در سشنت های

مختلف اندیششه ی اقتصشادی توضشیح می دهیم. و سشرانجام، دربشاره ی مقشاالت ارائه ششده در اینجشا نشیز گزارششی

می دهیم. 

( گممردآوری1997( و ممموزلی و کمپممل )1993( توسط ممموزلی )ISMT دیگر  مقاالت سمپوزیوم بین المللی نظریه ی مارکسی )7
شده اند، کتاب چهارم هم در حال تکمیل است.
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 کاپیتال. پیوستگی کتاب اول و کتاب دوم ۱

کاپیتشال مارکس را نادیده بگیریم )کشه بشرخی آن را به عنشوان کتشاب چهشارم نظریه های ارزش اضافیحتی اگر 

 صششفحه را دربششر می گیرنششد، کششه بششر یششک معمششاری )22۰۰قلمششداد می کننششد(، سششه کتششاب )باقیمانششده( حششدود 

architectonicپیچیشده داللت دارد. ]سشاختار[ نظام منشد بشیرونی ششامل کتاب هشا، بعشد از آن بخش هشا و سشپس )

فصل های آن است. ]ساختار[ نظام مند اصلی درونی به کتاب ها و بخش های آن به جای فصل ها تنظیم شده است.

 منتشر ششده اسشت، حشتی اگششر خشود مشارکس در مواقشع1-3 منطبق با جلدهای 1-3در نتیجه،  اکنون کتاب های 

مختلف برداشت های متفاوتی از این موضوع داشته است. )بیشتر در بخش هششای بعششدی: توجششه داشششته باشششید کششه

گرچه در این فصل همواره »کتاب« را به جای »جلشد« بشه کشار می بشریم، بشرخی از نویسشندگان اصشطالح دوم را

ترجیح می دهند یا تمایل دارند هر دو اصطالح را به یک معنا به کششار ببرنششد؛ در واقششع، به جششز وقششتی کششه بررسششی

، این اصطالحات می توانند به یک معنا و به جای یکدیگر به کار روند؛ با وجششود مورد نظر باشدسرمایه»تکوین« 

« خواهشد آمشد ارجشاع2این، مهم است بدانیم هنگامی که مارکس در مکاتبات اش به آنچشه کشه در قشالب »جلشد 

3 و 2« آن گونه که انگلس در اختیار مشا گذاشششته نیسشت، بلکششه جلششدهای 2می دهد، این به معنای ارجاع به »جلد 

انگلس مورد نظر است.(

عنوان کتاب دوم، »فرآیند گردش سرمایه«، به وضوح همچون مکمل کتاب اول، »فرآیند تولید سرمایه« در نظششر

گرفته شده است. در واقع، این عناوین موضوع اصلی را ترسیم می کند. با وجود این، چون مشارکس کتشاب اول

 آغاز می کند، و بارها و بارها به آنچه »ششکل اولیه ی« سشرمایه داری »به نظشر می رسشد« بشاز می گشردد،کاالهارا با 

 به قلم مشورای.( هیچ چشیز نمی توانشد3بی تردیشد موضشوع اصششلی بشد فهمیشده ششده اسشت. )نگشاه کنیشد بشه فصششل 

گمراه کننده تر از این تصور باشد که کتاب اول درباره ی تولید کاالها، و کتاب دوم درباره ی گردش آنهاسششت.

 ابششراز ششده اسششت؛کاپیتششالبه هیچ وجه این گونه نیست. موضوع اصلی به وضوح توسط مارکس از ابتدا تا انتهششای 

موضوع در مورد چیزی است که تولیدشده، به گردش درآمده و توزیع شده است. بدین ترتیب، گردش کاالهششا

در گردش سرمایه ادغام شده است، همان طور که تولید کاالها در رابطه با تولید و بازتولید سرمایه مورد مطالعششه

و بررسی قرار گرفته است.

کتاب اول تحلیلی کامل از گردش کاالیی ساده پیش از تبدیل شدن به تولید سرمایه دارانه ی این کاالها به دسششت

می دهد. تنها در انتهای بخش دوم این کتاب این قلمروی پرسروصشدا را تشرک می کشنیم، جایی کشه همه چشیز در

سطح و در پیش چشم با ورود به »منزل گاه پنهان تولید« رخ می دهد. اینجا مشاهده می کششنیم کششه »نه تنهششا سششرمایه

(. دنبششال کردن این27۹-8۰:شش 1876چگونه تولید می کند، بلکه خود سرمایه چگونششه تولیششد می شششود« )مششارکس، 

توالی در مورد تولید سشرمایه ضشروری اسشت، اینکشه تولیشد ارزش، ششکلی کشه از ابتشدا در مبادلشه تشکیل ششده،

اجتناب ناپذیر است: 

بسط دادن مفهوم سرمایه برای شروع نه با کار بلکه بشا ارزش، و دقیقشًا بشا ارزش مبادلشه در یشک حشرکت از پیش
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 :1۹53توسعه یافته ی گردش ضروری است. گذار از کار به سرمایه به طور مسشتقیم غشیرممکن اسشت. )مشارکس، 

25۹)8 

همچنین کتاب دوم نیز درباره ی کاالها به نحوی متمشایز از تولیدششان نیسشت؛ بلکششه در مشورد گششردش اجتمششاعی

در فرآینشد تولیشد می ششود کشه پیش تششر تشا است؛ این گردش به معنای دقیق کلمه شامل زمان صرف ششده سرمایه

اندازه ای در کتاب اول تحلیل  ششده اسشت. کتشاب دوم )بخش اول(، زیشر عنشوان سشه دورپیمشایی به هم پیوسشته ی

 می کند،مفهوم پردازیسرمایه ی پولی، سرمایه ی مولّد و سرمایه ی کاالیی، فرآیند گردش را منتج از کتاب اول 

اینک بدین ترتیب از یک چشم انداز »سطحی« که در آن کاالها به سادگی فهم می شود، به کلی به یششک دیششدگاه

»عمیق تر« استحاله یافته است که بر مبنای آن کاالها به سان حامل بخشی از دورپیمششایی سششرمایه بششازمفهوم پردازی

( قرار می دهد. )نگاه کنیدvalorizationمی شود، چنان که این حرکت پول و کاالها را ذیل تحقق ارزش افزایی )

 پایین تر.(5 و 3به فصل های 

تمام توجه در کتاب اول به اهمیت تولید برای ارزش افزایی سرمایه معطوف است: یعنی برای افششزایش ارزش در

راستای رشد سرمایه: انباشت. حتی اگر این تحلیل از تولید سرمایه دارانه پیش تر نقد مششارکس از اقتصششاد سیاسششی

دیلوت یهنارادهیامرس لکش ،کیسالک یسایس داصتقا – پایین تر(  اقتصاد سیاسی کالسیک، شکل سششرمایه دارانه ی تولیششد2کالسیک را نشان بدهد )نگاه کنید به فصل 

دیلوت یهنارادهیامرس لکش ،کیسالک یسایس داصتقا –را نادیده گرفته است، همان گونه که امروز اقتصاد نوکالسیک چنین می کند  مارکس نابسندگی به جا مانده در

سطح تحلیل را نشان می دهششد. بششدین ترتیب، او پششژوهش دربششاره ی تولیششد و ارزش افششزایی سششرمایه در چشششم انداز

گردش سرمایه را بر عهده می گیرد.

اندک گزاره های روش شناختی مارکس در این مورد اولویت دارد، هرچند کتاب دوم نیاز به چششنین گششذاری از

 کششه درکاپیتششالکتاب اول را صورت بندی کرده  است. یک قطعه ی درخور در پایان ویراست نخست جلد اول 

 مارکس در این قطعه، یک مثششال عششددی نهششایی از۹ویراست های بعدی حذف شده است ارزش نقل کردن دارد.

تولید ارزش اضافی )در ذوب آهن( را ارائه می کند و سپس نتیجه می گیرد: 

 پونششد تبششدیل می شششود1۰۰۰ارزش اضافی که بر مبنای کار پرداخت نشده در ارزش آهن به دست آمده است به 

. پیامشدششود عرضه بشازارکه توسط سرمایه دار به ارزش آن فروخته ششده اسشت. امشا بشرای این امشر آهن بایشد در 

... آمیخته با ارزش اضافی است. بدین ترتیب، به نقطه ی عزیمت مان، کشاال وکاالبی واسطه ی تولید سرمایه دارانه، 

گششردشبه همراِه آن به قلمرو گردش باز می گردیم. به هرحال، آنچه در ادامه ی کتاب با آن سششروکار داریم، نششه 

(61۹ ویراست نخست: 1867 است. )مارکس، سرمایه گردش فرآیند، بلکه ساده کاالیی

 بدون سبک دیالکتیکی آن است. این اثرسرمایه میالدی نوشته شده است، پیش نویسی اولیه از 1857-8 این اثر مارکس در سال 8
  میالدی تأثیر گذار بود.  1973 میالدی و بار دیگر با ترجمه ی انگلیسی با تأخیر سال 1953با چاپ آلمانی سالم 

 احتمااًل در ویراست دوم تا حدودی به دلیل نامربوط بودن آن به عنوان پیوستی به فصل درباره ی استعمار وم تا حدودی بممه علت9
آشفتگی مارکس از اینکه هنوز کتاب وعده داده شده درباره ی گردش سرمایه را منتشر نکرده از قلم افتاده است. بدیهی است کممه
این پاراگراف همچنین باقیمانده ای از »فصل کمشده ی« مشهور درباره ی »پیامدهای بی واسطه ی تولیممد کمماالیی« اسممت )از جملممه

(.975 مقایسه کنید با ص. – کتاب اول 1976پیوستی به ترجمه ی انگلیسی 
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حال به همین علت است که در ]سپهر[ گردش، نه با کاالها به سان تعینات ناشناخته، بلکه با کاالهایی »آمیختششه بششا

ارزش اضافی«، یعنی محصوالت سرمایه، و بنابراین شکل های بازتولید سرمایه سروکار داریم.

البته، مارکس دقیقًا از آغاز کتاب اول، آنچشه را کشه بعشدها  اثبشات خواهشد کشرد فشرض می کنشد: اینکشه چشیزی

به عنوان گردش عام کاالها به ماننشد پدیشداری مسشتقل وجشود نشدارد؛ بلکشه گشردش کشاالیی عشام مسشتلزم تولیشد

(. با وجود117: 1885سرمایه دارانه است و بنابراین به عنوان جنبه ای از گردش سرمایه تعین یافته است )مارکس، 

این، مارکس در کتاب دوم همان گونه که در آغاز کتاب اول چنین بششود نششه بشا گششردش پششول و کاالهششا به عنششوان

 سروکار دارد: دربششاره ی سششرمایهسرمایه وضع کننده ی-خود حرکت شکل های، بلکه به مانند سطحی پدیدارهای

که چه هست، در این مورد که وجود دارد و باقی می مانشد، از چشه مشراحلی می گشذرد، دگردیسشی ها، دربشاره ی

سرمایه ی پولی، درباره ی سشرمایه ی مولشد، دربشاره ی سشرمایه ی کشاالیی و بازیشابی دوبشاره ی حششرکت. بنشابراین،

مششارکس در کتششاب دوم به شششکلی کتششاب اول را در زمینه ای جششامع تر دوره می کنششد، بششه این معنششا کششه سششطح

مفهوم پردازی، انضمامی است )همان طور که هگشل غالبشًا در تفسشیرهای دیشالکتیکی اش در سشطوح انضشمامی تر

turoverبیانی مادی دارد(. بدین ترتیب، در کتششاب دوم چششنین مسشائلی ماننششد »زمششان بازگشششت« )  timeبه طششور )

مشخص مستلزم بحث زمان در تولید همراه با زمان صرف شده در بازار است.

خالصه، هنگامی که مارکس عنوان کتاب دوم را »فرآینشد گششردش سشرمایه« می گشذارد، این امشر بشه گششردش در

 حرکت سرمایه به میششانجیفرآیند کل با فرآیند تولید- ارجاع نمی دهد، بلکه به مقایسهمعنای محدود آن - و در 

مراحششل آن اششاره می ششود. در بخش پایشانی کتشاب، مطشالعه ای دربشاره ی دگرگونی هشای عظیم کشل سشرمایه ی

اجتماعی صورت می گیرد، که به واسطه ی جابجایی های بین اجزاء کلیدی آن مفصل بندی شده است. 

در ژارگون اقتصاد مدرن ارتدوکس، ظاهراً مارکس »اقتصاد کالن« را تحلیل می کند. در واقع، او چنین می کند

8و از این رو می تواند به عنوان بنیان گذار یک اقتصاد کالن مشخص در نظشر گرفتشه ششود )نگشاه کنیشد بشه فصشل 

پایین تر(. با وجشود این، صشرف پشذیرفتن این دیشدگاه، تفاوت هشای مفهشومی مهم بین مشارکس و اقتصشاد مشدرن

، به ویژه بخش دوم درباره ی بازگشت سششرمایه کششه امششروزهکاپیتالارتدوکس را نادیده می گیرد، بیشتر جلد دوم 

به عنوان اقتصاد صنعتی طبقه بندی شده است. به عالوه این مقایسه هنگامی پیچیده تر می شششود کششه در نظششر بگششیریم

امروزه مقدار زیادی از همان بخش به همراه دو بخش دیگر به عنشوان اقتصشاد پشولی طبقه بندی ششده اسشت )نگشاه

 پایین تر(. جدای از تحلیلی که کتاب اول دقیقًا ارائه می دهد )در ژارگون ارتدوکس آمیزه ای از6کنید به فصل 

اقتصاد اجتماعی، اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی است(، »اقتصاد کالن« کتاب دوم، آن را ادغام می کنششد و بششر آن

پیشی می گیرد. البته، همه ی این موارد در کتاب دوم به عنوان منبعی سودمند از الهام نظری در امتداد راه هایی که

به سختی کشف شده است وجود دارد. درعین حال، مشکالت سنجش ناپذیری بین اقتصاد مارکسی و ارتششدوکس

آشکارشده است. )سنجش ناپذیری اگر تکاپوی اقتصاد ارتدوکس برای خششرده شششالوده های اقتصششاد کالن را در

دیلوت یهنارادهیامرس لکش ،کیسالک یسایس داصتقا –نظر بگیریم برجسته شده است: به ویژه، در قضیه ی مارکسی  تفسیرهای دیالکتیکی مششارکس بششر این امششر تأکیششد
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می کند- تحلیل »کالن« کتاب دوم ترجیحًا شالوده ای برای کتاب اول فراهم می کند!(

در حالی که، هر دو کتاب فرض می کند که تولید و گردش سرمایه جدایی ناپذیر اسششت، این تأکیششد قطعششًا در دو

کتاب متفاوت است. در واقع، در کتاب اول بسیاری از چیزها در »نقطه ی صفر« بازارها مطرح می شود )به عنوان

مثال، فروش بدون مشکل تصورشده است( و در کتشاب دوم بشه آنهشا توجشه می ششود )به ویشژه مسشئله ی مبشادله ی

»بخش« تولید وسیله ی تولید و »بخش« تولید وسیله ی مصرف(. بششر عکس، کتششاب دوم بسششیاری از مسشائل تولیششد

مانند مبارزه بر سر دستمزدها و ساعات کار روزانه را در نقطه ی صفر نگه می دارد.    

مارکس در کتاب اول، »فرآیند تولید بی واسطه ی سرمایه« را به عنوان وحدت فرآیند کار و فرآیند ارزش افزایی

 عالوه بر این، فرآینششد1۰در نظر گرفته است، نتیجه نه تنها یک محصول، بلکه کاالیی حاوی ارزش اضافی است.

تولید از یک فرآیند تولید و خود انباشششت سششرمایه تشکیل شششده اسششت، بششه این معنششا کششه ارزش اضششافی را تحقششق

 مشارکس فشرض می کنشد کشه در این کتشاب در این مشورد مششکلی وجشود نشدارد، در این مشورد کشه11می بخشد.

سرمایه دار می تواند محصول اش را بر مبنای ارزش آن بفروشد و در بازار وسایل مادی تولید را که بششرای ادامه ی

تولید نیاز دارد پیدا کند. تغییرات صوری و مادی در دسشت سشرمایه در قلمشرو گشردش متمشایز از فرآینشد تولیشد

بی واسطه مورد بررسی قرار نگرفته است، تنها عمل گردش که در کتاب اول به آن پرداخته شده است، خریششد و

فروش نیروی کار همچون فرضیه ی بنیادین تولید سرمایه دارانه است. 

به هرحال، فرآیند تولید بی واسطه باید به عنوان امری واقع شده در دورپیمایی سرمایه ی صنعتی به سششان یششک کششل

فهم شود. در حالی که در کتاب اول، بحث از مبادله در امتداد تولید آغاز و بششه گششردش بششاز می گششردد، به عنششوان

نتیجه ی درست این بحث، سرمایه را »به سان این وحدت فرآیند تولید و گششردش« در نظششر می گششیریم )مششارکس،

(. مارکس در کتاب دوم، »گردش« در این معنای تمامیت یافته را مورد مطالعه قرار می دهد.62۰: 1۹53

  . طرح کلی جلد دوم کاپیتال۲

»فرآیند گردش سرمایه« در جلد دوم کاپیتال مارکس به سشه بخش اصشلی تقسیم ششده اسشت. مشارکس در بخش

نخست، دگردیسی های سرمایه ذیل دورپیمایی آن یعنی سرمایه ی پولی، سرمایه ی مولششد و سشرمایه ی کششاالیی را

( مجموعه ایa regular imbricatedبررسی می کند. البته، این توالی در شرایط عادی با هم پوشانی قاعده مند )

از توالی ها بسط یافته است، به طوری که در هر زمان معین یشک جشزء متفشاوت از کشل سشرمایه در ششکلی دیگشر

موجود است.

 تولید سرمایه دارانه را نشان می دهد: فرآیندی متناقض از تولید اشیاء سودمند )فرآینممد کممار( وم دردوگانگی بدین ترتیب، مارکس 10
:1989عینحال، تولید ارزش و ارزش اضافی )فرآیند ارزش افزایی(. اما دومی بر اولی غلبه می کند. )نگاه کنید به رویتن و ویلیامز، 

، و اینجا فصلی که مورای خاطر نشان می سازد که »تقسیم واقعی« کار در واقع بر فرآیند کار وم نوع کاالیی که تولیدشممده1فصل 
است تأثیر می گذارد.(

 موزلی در این کتاب اشاره می کند که مارکس، با طرح های بازتولید اش در بخش سوم، وم بر عکس »عقیده ی جزمی« اسمممیت در11
این مورد، نشان می دهد که چگونه تولید ساالنه در واقع سرمایه را بازتولید می کند. 
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مارکس در بخش دوم، دورپیمایی را به سان بازگشت بررسی می کند. او نشان می دهد که چگونه اجزاء مختلف

سرمایه )به عنوان مثال، به اصطالح ]سرمایه ی[ »پایا« و »در گردش«، دورپیمایی شان در نرخ های متفاوت را کامل

می کند؛ او معتقد است که تأثیر خصلت تناوبی دورپیمایی و نسبت های مختلف این اجششزاء، بایشد نشرخ سشاالنه ی

ارزش اضافی را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع در هر دو بخش سرمایه به معنشای دقیشق کلمشه امشا نشه به عنشوان

نظامی از سرمایه ها مطرح شده است؛ با وجود این، بازتولیششد هششر سششرمایه ی معیششنی ضششرورتًا همششراه بششا بازتولیششد و

گردش کل سرمایه ی اجتماعی است.

بدین ترتیب، هنگامی که مششارکس در بخش سششوم بازتولیششد را مطششرح می کنششد، تحششول عظیم این تمششامیت را کششه

ضرورتًا شامل درهم تنیدگی هر دورپیمایی منحصربه فرد سرمایه با دیگری نمی شود، بلکه کل گردش کاالهششا را

در برمی گیرد مورد بررسی قرار می دهد، کاالهایی که توسشط کششارگران بشرای بقششای خودششان خریداری ششده،

به عالوه ی وسیله ی تولید سرمایه ها که به دیگشری فروختشه می ششود. مشارکس بشر این مبنشا، بین دو »بخش« تولیشد

تمایز قائل می شود: بخشی که وسیله ی تولید را تولید می کند و بخشی که وسیله ی مصرف را تولید می کنششد. این

تقسیم بندی مهم، و همچنین تحلیل روابط بین این اجزاء، یکی از دستاوردهای ماندگار کتاب مارکس است.

سرشت و ماهیت نسبتًا »فنی« بخش زیادی از کتاب دوم، انگلس را در این ایده که بحث صرفًا مربوط به روابششط

بین سششرمایه ها اسششت بششه اشششتباه انششداخت، اینکششه روابششط طبقششاتی مکمششل سششرمایه اسششت خطششای بششزرگی اسششت و

بدین ترتیب، مسائل مربوط به این موضوع در پیوندی تنگاتنشگ بشا زمینه ی طبقشاتی اش قشرار می گشیرد؛ به عنشوان

مثال، رابطه ی سرمایه با کوتاه شدن زمان بازگشت؛ پیامششد ششدت کششار و گششزینش مهم معیششار بازشناسششی اجششزائی

 به آن اشاره می کند(.2است که ریشه در بازتولید ضروری روابط طبقاتی دارد )همان گونه که ماتیک در فصل 

(phenomenalحتی اگر کتاب دوم هنوز هم در یک سطح نسبتًا مجششرد مطالعششه شششود، بازنمودهششای پدیششداری )

مقوالت مجرد بسط یافته، ممکن است به اندازه ای کششه امششر انضششمامی بشازنمود سشاده ای از مقشوالت مجششرد اسشت

(، این نظام، منطق بنیادین خشود در نمودهشایش راconcretionدیلوت یهنارادهیامرس لکش ،کیسالک یسایس داصتقا –آشکار باشد  اما نه اگر در این فرآیند مشخص )

واژگون کند )به عنوان مثال، در بهره یا »قدرت تولید سشرمایه«( یششا پویششایی اش را نقض کنششد )به عنششوان مثشال، در

 نششان می دهشد کشه، چگونشه بسشیاری از مقشوالت4مورد گرایشات و گرایشات متقابل(. تونی اسمیت در فصشل 

بسط یافته در کتاب دوم مارکس، در واقع بازنمودی پدیداری دارد؛ بدین ترتیب، می تواند نشان دهد که چگونششه

تحلیل کتاب دوم می تواند به ما در فهم پیشرفت های فعلی سرمایه داری مانند »تولید تغییرپذیر« کمک کند.   

. ویراست های آلمانی و انگلیسی، دست نوشته ها و ویراست انگلس۳

(. کتاب دوم »فرآینششد گششردش1867مارکس خود تنها موفق به انتشار کتاب نخست شد: »فرآیند تولید سرمایه« )

سرمایه« با ویراست فریدریش انگلس از دست نوشته های مارکس به عنوان کتششاب سششوم، پس از مششرگ او منتشششر
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نظریه های ارزش (. همچنین، کتابی که اغلب به اسم کتاب چهارم شناخته  می شود،یعنی 18۹4 و 1885گردید )

 بر مبنای ویراست دست نوشته های مارکس این بار توسط کارل کائوتسشکی در سشه جلشد انتششار یشافت )،اضافی

 (. استداللی کشه بشر اسشاس آن کتشاب چهشارم نادیشده گرفته ششده این اسشت کشه این کتشاب محتشوایی1۰/1۹۰4

12مقدماتی دارد و فاقد چارچوبی مفهومی برای بیان خویش است.

تا آنجا که کتاب دوم حشائز اهمیت اسشت، ویراسشت های آلمشانی و انگلیسشی بشه ششرح زیشر مناسشب ترین اند. در

 میالدی منتششر ششد؛ ویراسشت دوم1885ویراست آلمانی: ویراست نخست توسط انگلس در هامبورگ در سال 

آثشار 24 میالدی منتشر ششد؛ این ویراسشت دوم، مبنشای جلشد 18۹3نیز توسط انگلس با تغییرات اندک در سال 

مجموعششه آثششار( چاپ برلین اسششت؛ دست نوشششته های اصششلی کتششاب دوم به زودی در MEW)مارکس و انگلس 

( چاپ برلین و آمستردام منتشر خواهد شد. در ویراست انگلیسی: نخستین ترجمه یMEGA )مارکس و انگلس

Kerrانگلیسششی توسشط ای. اونترمشان به دسشت   &  Co میالدی منتششر ششد؛ این ویراسشت مبنشای1۹۰۹ در سشال 

 میالدی منتشششر شششد1۹78ویراست های بعدی چاپ مسکو است. ترجمه ی جدیدی توسط دی. فنربششاخ در سششال 

)نیویورک و لندن(. ترجمه ی فنرباخ به طور کلی ارجحیت دارد، اما باید همشواره بشا تشرجمه ی دیگششر مقشابله داده

 بشه انگلیسششی به زودی نسشخه ی تجدیدنظرششده ی ویراسشت قششدیمی چششاپ مجموعه آثار مارکس و انگلسشود.

 آن(. هرچند ممکن است چشم به راه تدارک یادداشششت های ویرایشششی36مسکو را آماده می کند )به عنوان جلد 

(؛ بششا وجششود1۹۹6 مجموعه آثار انتشار یافت )35مفید باشیم، به مانند ویراست جدید کتاب اول که به عنوان جلد 

این، به نظر نمی رسد که تغییرات ترجمه به اندازه ای باشد که توجیه پذیر شود.  

مارکس به سه بخش کاپیتال به منزله ی  »کتاب ها« اشاره می کند. در حالی که، کتاب اول به شکلی کششه هسششت در

 میالدی به عنوان »جلد اول« منتشر شد، او در آن هنگام در نظر داشت تا دو کتششاب بعششدی را در یششک1867سال 

 میالدی، انگلس که مطالب بسیار زیششادی در مششورد این1883جلد منتشر کند. اما پس از مرگ مارکس در سال 

کتاب ها به دست آورده بود، آنها را به عنوان جلدهای جداگانه منتشر کرد. بشدین ترتیب، همان گونشه کشه پیش تشر

  13اشاره کردیم، نتیجه این است که، »کتاب ها« دقیقًا متناظر با »جلدها« است.

 شرح می دهد، مطالبی که او بر اساس آنهششاسرمایههمان گونه که انگلس در مقدمه اش به ویراست دوم جلد دوم 

، بین سال هایI-VIIIکتاب دوم را بازسازی کرد شامل پیش نویس های متعدد و ناتمام مارکس بود )یادداشت ها 

)187۰ میالدی نوشته شده است؛ با این حال، انگلس عمدتًا از پیش نویس هششای 1878 و 1865  II 1877(،شش (V)و 

1878(  VIII مجموعشه( استفاده  کرده است(. در نهایت، هنگامی که دست نوشته های اصلی در ویراسشت جدیشد

 میالدی در نظر داشت آخرین مطالب اش را به عنوان1877(. مارکس در واقع تا حدود سال 124-5: 1933 نگاه کنید به اوکلی )12
.   1877 نوامبر 3، و به اسکات 1867 آوریل 30، به مایر 1866 اکتبر 13کتاب چهارم اصالح کند: نامه ها به کوگلمان 

 به هرحال، این امر توجیه نمی کند که دیوید فرنباخ در سراسر ترجمه اش، مقدمه ی انگلس به جلد دوم را بدون توجه بممه تغیممیر13
شممرحیسممرمایه، واژه ی »کتاب« به »جلد« دستکاری کند. در ضمن، به دالیل مشخصی، بخشی از مقدمه ی انگلس به جلممد دوم 

منحصربه فرد از نظریه ی ارزش اضافی مارکس ارائه می دهد که در آن، این نکته را روشن می کند که کار به عنمموان فعممالیت تولیممد

( نمی تواند ارزشی در خود داشته باشد، بلکه تنها نیروی کار چنین ارزشی دارد. توجه داشتهvalue-creating activityارزش )
 میالدی فنرباخ در این قطعه دچار لغزش می شود: »نیروی کار برای کار به عنوان فعممالیت1978باشید که ترجمه ی انگلیسی سال 

( » نیروی کار با جایگزینی نیروی کار برای کار به عنوان فعالیت تولید ارزش« باید تفسیر شود.    99تولید ارزش« )ص. 
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 منتشر گردد، مطالعه ی آنچه او فراهم آورده است برای همگان امکان پذیر خواهد شد. تاآثار مارکس و انگلس

 میالدی )کشه مشورد اسشتفاده ی انگلس قششرار نگرفتشه(1865اینجشا تنهشا نخسشتین پیش نشویس کامششل مشورخ سشال 

منتشرشده است. )یکی از جنبه های این موضوع، پایین تر در مقاله ی آرتششور مشورد بررسششی قششرار می گششیرد: نگششاه

 (.5 در فصل Aکنید به پیوست 

الزم به ذکر است که، کتاب دوم اید ه های متأخر مارکس درباره ی سشرمایه را در بشردارد، زیششرا پیش نویس هشای

(. در1865متعددی که انگلس از آن استفاده کرده بود پنج سال پس از پیش نویس کتاب سوم تألیف شده بود )

نتیجه، ایده هایی که در کتاب دوم بسط پیدا کرده اند، احتمااًل باید هنگام بررسششی و تفسششیر کتششاب سششوم در نظششر

  14گرفته شوند.

. تأثیر جلد دوم کاپیتال     ۴

اینک توضیحاتی درباره ی تأثیر کتاب دوم بشر نظشریه ی اقتصشادی مارکسشی و ارتشدوکس مناسشب خواهشد بشود.

ارائه ی چنین توضیحاتی ممکن است یک فصل یا حتی یک کتشاب کامشل را در بشر بگشیرد، بشا این حشال، صشرفًا

اشاراتی به این اثر می کنیم. همان گونه که پیش تر نشان دادیم، بخش سوم کتاب بیششترین تشأثیر را داششته اسشت،

15در حالی که دو بخش دیگر اغلب مورد غفلت واقع  شده است.

 در مورد بخش سوم )درباره ی دو بخش »اقتصاد کالن« و طرح های بازتولید( می توانیم از چهار خط عمششده کششه

( نخستینTugan-Baranowskiکه در دهه های نخست قرن بیستم تأثیرگذار بودند نام ببریم. توگان برونفسکی )

 میالدی پششذیرفت و متعاقبششًا18۹5نویسششنده ای بششود کششه طرح هششای بازتولیششد مششارکس را در کششار خششود در سششال 

رویکردهای ارتدوکس به چرخه ی صنعت را تحت تأثیر قرار داد. عالوه بر این، در همین خط سششیر، طرح ریششزی

( نیز درخور توجهKalecki اثر کالکی )16( را داریم.growth theoryاقتصاد کالن ارتدوکس و نظریه ی رشد )

ویژه است؛ همان گونه که در بسششیاری از مشوارد کششار او درون سشنت مارکسششی اسششت: قطعششًا طرح هششای بازتولیشد

 خشط دوم درون اقتصشاد مارکسی سشت، آنجشا کشه هیلفردینشگ و17مارکس بر رویکرد او به اقتصاد اثر گذاشت.

 (. بدیهی است که این کممار بممر1983 به زبان انگلیسی است )کاپیتال کتاب اوکلی منبعی مختصر درباره ی پیش نویس های متعدد 14
مبنای منبع اصلی جدید که در دسترس اوکلی نیست مورد تجدید نظر قرار می گیرد. 

 تنها می توانیم یکم استثناء را ذکر کنیم: موگریج )زندگینامه نویس کینز وم ویراستار مجموعه آثممار او( نشممان می دهممد کممه کیممنز از15
 میالدی استفاده کممرده اسممت. نگمماه کنیممد بممه ممموگریج )1933رویکرد دورپیمایی سرمایه ی مارکس در سخنرانی هایش در سالم 

:م 1976  104( کینز  (؛   CW, XIII: 420 .با کنید  مقایسه  (؛   CW, XXIX: 82-2در موضوع  همین  درباره ی  کینز  که  آنجا   
اش می نویسد. عمومی نظریه یمقدمه ی 

 (، به مارکس ارجاع می دهممد. همچممنین نگمماه کنیممد بممه مقاله هممای1946( در مقاله ی اصلی اش )Domar به عنوان مثال، دومار )16
(. 1995( و کورتس )1989(، هاوارد و کینگ )1978(، مندل )1968هوروویتس )

:1982(. در ضمن، به عقیده ی هممارکورت )8: فصل 1985(؛ مقایسه کنید با ساویر )1968 و 3: فصل 1954 نگاه کنید به کالکی )17
 را به نسخه ی کینز ترجیح می داد، به این دلیممل کممهنظریه ی عمومی(، رابینسون سال ها نسخه ی کالکی از گزاره های محوری 207

در بستر طرح های بازتولید مارکس قرار می گرفت. بر مبنای تفسیر او، رابینسون پس از خواندن جلد دوم، هارود را با بیان اینکممه
(. 17: 1953نظریه رشد او پیش تر در فصل آخر مارکس وجود داشته است دست می انداخت )رابینسون، 
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 خط سوم و تا حد زیادی شگفت آور، خطی18لوکزامبورگ از نخستین کسانی بودند که این تحلیل را پذیرفتند.

1۹2۰اسششت کششه طرح هششای بازتولیششد مششارکس را در برنششامه ریزی اقتصششادی اتحششاد جمششاهیر شششوروی در دهه ی 

input-output بششه هرحششال، از این خششط یشک ارتبششاط مسششتقیم بششه خششط آخششر، تحلیششل داده-سششتانده )1۹پذیرفت.

analysisوجود دارد. بنیان گذار این رویکرد در اقتصاد ارتدوکس، لئونتیف یشک مهششاجر ششوروی بشه ایششاالت )

متحده ی امریکا بود، که برای او یک جایزه ی نوبل هم به ارمغان آورد؛ ظاهراً لئونششتیف این ایششده را از آمششوزش

 )مطالب فوق صرفًا یششک راهنمششای مقششدماتی بششرای خواننششده ی عالقه منششد2۰خود در شوروی به دست آورده بود.

است و فهرست منابع در یادداشت ها به معنای کاملبودن آن نیست.( 

. مقدمه ای بر مقاالت این مجموعه۵

سرمایهاینک به ترسیم خطوط کلی ترتیب مقاالت در این کتاب باز می گردیم. با دو مقاله در رابطه با جلد دوم 

کاپیتششالبه سان یک کل آغاز می کنیم. پل ماتیک نشان می دهد که چگونه کتاب دوم متناسششب بششا کششل سششاختار 

است. او بر این باور است که، همان گونه که شکل اجتماعی مبادله ی کششاالیی، نقطه ی شششروع تحلیششل در کتششاب

اول را صورت بندی کرده اسششت، به عنششوان شششکل اجتمششاعی یشک رابطه ی طبقششاتی اسششتثمارگرانه، آن چششیزی را

آشکار کرده است که از نظر روابط بازار پنهششان بششوده اسششت، بنششابراین، مششارکس در کتششاب دوم این موضششوع را

بررسی می کند که، چگونه این شکل اجتماعی  بر مبنشای گشردش سشرمایه سشاخته ششده اسشت. گشردش سشرمایه

به سان یک تمامیت در میان مقوالت اقتصادی، منجر به ایده ی »اقتصششاد« همچششون یششک نظششام خششودگران نیروهششا

به جای ترکیبی از یک شکل ویژه ی زندگی اجتماعی همراه بشا یشک سشاختار طبقششاتی خشاص می ششود. ماتیشک

اشاره می کند که تحلیل مارکس از بازتولید بر مبنای دو بخش، نشان می دهد که چگونه مقوالت بازار اسششتقالل

تبیینی ششششان را از دسشششت می دهنشششد. در این زمینشششه، او خاطرنششششان می سشششازد کشششه، تبشششیین مصشششرف ناکشششافی )

underconsumptionistاز بحران اقتصادی تفسیری  نامعتبر است: تقاضای موثر بششا انباشششت سششرمایه تعین یافتششه )

( سرمایه به سانexistenceاست. پس طرح های بازتولید بر شرایط امکان پذیری بحران اقتصادی همراه با هستی )

رابطه ای طبقاتی به جای مسئله ی درآمد ناکافی یا »عدم تناسب« بین اجزاء تولید تأکید می کند. 

 عمیق تششر کشردن تحلیشل خصشلتکاپیتشالدر مقاله ی بعدی، پاتریک مورای اشاره می کند که، هشدف جلشد دوم 

دوگانه ی کاال )ارزش اسشتفاده ای و ارزش مبادلشه( در کتشاب اول اسشت و نششان دادن اینکشه آنچشه کشه در یشک

اقتصاد سرمایه دارانه گردش می کنشد سشرمایه اسششت. مشورای بشا تأکیشد بشر اینکشه کاالهشا در سشرمایه داری ارزش

 اسششت، به نحششو قانع کننششده ای از دیششدگاهی کششه به عنششوان مثششالسرمایه خاص اجتماعی شکلاستفاده ای دارند که 

توسط سوئیزی مطرح  شده است، اینکه که ارزش استفاده ای بی ارتباط با تحلیل مارکس است فاصششله می گششیرد.

(.1989(؛ وم هاوارد وم کینگ )1978 نگاه کنید به مندل )18

(.17: فصل 1979 به عنوان مثال، نگاه کنید به دیسای )19
(.1977(؛ استون و استون )1962(؛ جاسنی )3: فصل 1959 نگاه کنید به النگه )20
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در این چشم انداز، تمرکز اصلی او نشاندادن بی پایه واساس بودِن تصور »تجارت و صنعت« از اقتصاد در جامعه ی

سرمایه دارانه است. این تصور گردش سرمایه را به یک گردش عشام ثشروت کشه ششکل های آن، پشول و کاالهشا،

خرید و فروش )»تجارت«( است، و یک فرآیند تولید تهی از هر شکل اجتماعی معین کششه به سششادگی داده هششای

مادی را برای تولید ثروت جدید تغییر شکل می دهد )»صنعت«( تقسیم می کند. مششورای اذعششان می کنششد کششه این

تصورها، به طرز عجیب و غریبی، خود سرمایه را کنار می گذارد. او در انتقاد از این موضشوع نششان می دهشد کشه

( اسششت؛thinچگونه مقوالت تصور تجارت و صنعت به لحاظ مفهومی برای فهم گردش سرمایه بسیار »سست« )

thickerعالوه بششر این، درهم تنیششدگی های »پیچیششده تر« )  co-involvementsارزش اسششتفاده ای و ارزش بایششد )

به منظور فهم سرمایه، بازگشت و بازتولید اش، کار مولد و غیرمولد، و سششرمایه ی پایششا و در گششردش تصدیق شششده

 نظام هشای4باشد. به عنوان مثال، پدیدار تغییر شکل مادی کارکردهشای گشردش )نگشاه کنیشد بشه اسشمیت، فصشل 

تحویل »تولید ناب«( برمبنای تصور »تجارت و صنعت« غامض و پیچیده خواهششد بششود. مششورای در یششک پیوسششت

نشان می دهد که، ارنست مندل با این عقیده در اشتباه است که مارکس به این نتیجه رسششید کششه کششار در »صششنایع

    21خدماتی« نمی تواند مولّد باشد زیرا انضمامی نیست و محصولی مستقل را به وجود نمی آورد.

 در برابششر گرایش هششای اخششیرکاپیتششالمقششاله ی بعششدی بششه قلم تششونی اسششمیت، مسششتقیمًا بششه بخش دوم کتششاب دوم 

سرمایه داری متأخر و توجیه آن مربوط می شود. در اینجا مارکس گرایش به کاهش زمشان گشردش و هزینه هشای

گردش را استنتاج می کند. اسمیت نتیجه گیری می کند که، این توسعه یعنی تحلیل حرکت به سششمت به اصششطالح

»تولید ناب« در چششم انداز تشز مشارکس، این نظریشه را تأییشد می کنشد. سشپس، او در راسشتای فهم تولیشد نشاب از

چشم انداز دیگر تحلیل کتاب دوم گام بر می دارد. مارکس بر این باور اسششت کششه، در فرآینششد گششردش، انباشششت

سرمایه متغیر مستقل و کنش مصرف کننده یک متغیر وابسته است. مدافعان تولیششد نششاب بششر این عقیششده پافشششاری

می کنند که، در واقع، در حالی که این امر درباب دوره ی پیش از »تولید نشاب« صششادق اسشت، اکنششون عکس آن

صحت دارد: فناوری های اطالعات بشه تولیدکننشدگان اجششازه می دهشد تششا به طششور دقیقی تغیششیرات در تقاضششاهای

مصرف کننده را دنبال کنند؛ و فنون تولید تغییرپذیر به شرکت ها اجازه می دهد تا به سشرعت تولیشد را در واکنش

به تقاضاهای جدید مصرف کننده تغییر دهند. بنابراین، آنها معتقدند که، امروز برای نخستین بار حششاکمیت واقعی

مصرف کننده برقرار شده است؛ مصرف کننده خورشیدی است که نظام های تولید ناب گرد آن می چرخند. اگر

این ادعا توجیه پذیر است، اسمیت می پذیرد که دیدگاه مارکسی در این مورد ابطال شود. با این حششال، او بششر این

باور است که بر مبنای شرح مارکس در کتششاب دوم دربششاره ی جایگشاه کنش مصشرف کننده در فرآینششد گششردش

سرمایه، غلبه بر تضادها در رابطه ی سرمایه با مصرف کنندگان نیازمند یک دگردیسی اجتماعی کامل و فراتششر از

امکان های »تولید ناب« است. 

کریس آرتشور در مقشاله اش اهمیت مقشدمه ی مفهشوم »دورپیمایی هشای سشرمایه« را گوششزد می کنشد. او نظشریه ی

 مممارکس درنظریه هممای ارزش اضممافی(. در ضمن، این ادعای مندل کممه 1978 این قطعه از مندل توسط مورای نقد شده است )21
 مندل حاشیه ای بر »تعریف دوم« اسمیت است،43تناقض با تعاریف آن است درست نیست. در واقع، گفتاورد دوم در یادداشت 

یعنی او مورد حمله ی مارکس قرار گرفته است. 
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( کتششاب دوم مطرح ششده بررسششی1-4مارکس درباره ی دورپیمایی های سرمایه را کششه در بخش اول )فصششل های 

می کند. شکل دورپیمایی را ترسیم می کنشد و نششان می دهشد کشه چگونشه می تشوان آن را به سشان همپوششانی سشه

دورپیمایی در نظر گرفت. بر این مبنا، او بر این باور است که، سرمایه را نشه به سششان یشک شششکل پایششا، بلکششه تنهششا

به سان تمامیت شکل های کارکردی می توان شناخت که به واسطه ی آن از دورپیمایی هایش گذر می کند؛ یعششنی

( تمام شکل های کارکردی اش وجششود دارد،identity-indifferenceسرمایه همچون این همانی در نااین همانی )

این همانی ای که تنها در حرکت اش به واسشطه ی دورپیمایی هشا بشر پاششده و بشر قرارمانشده اسشت. چشنین نظشریه ای

درباره ی سه دورپیمایی مارکس از هم متمایز ششده اسشت، او )آرتشور( بشا نششاندادن پس زمینه ی آن در ششناخت

(،syllogism هگشششل، و به ویشششژه در همین نظشششریه ی مشششارکس دربشششاره ی )منطشششق( قیشششاس)منطقمشششارکس از 

theمیششانجی گری اش را بهصششورت پیششاپی در امششر عششام )  universal( امششر خششاص ،)the  particularو احکششام ،)

1865شخصی بررسی می کند. عالوه بر این، آرتور ویژگی خارق العاده ی دست نوشته ی تازه منتشرشششده ی سششال 

میالدی کتاب دوم، یعنی وجود چهار )و نه سه( دورپیمایی را مورد تأمل و بررسی قرار می دهد. 

functionsمقاله ی مارتا کمپل، تفسیر مارکس از کارکردهای پششول )  moneyرا کشه بایشد در گشردش سشرمایه )

خود را نشان دهد بررسی می کند. او در بخش نخست این مقاله، چشششم اندازی مهم از چششارچوب روش شششناختی

نظریه ی پولی مارکس در کتاب دوم به دست می دهد، و  تشریح می کنششد کششه چششرا مششارکس مفروضششاتی خششاص

برای تحلیل اش در نظر می گیرد )تحلیلی که در واقع در سراسر کتشاب دوم دنبشال می ششود(. مشارکس از تحلیشل

خود درباره ی بازگشت نتیجه می گیرد که سرمایه باید تمام سه ششکل را به طششور هم زمشان در بشر بگششیرد؛ هرچنشد

شکل پولی ناپایدارتر از دیگر شکل ها است، مارکس نشان می دهد که ذخیره های پولی بششرای نیازهششای گششردش

الزم است؛ و این امر مبنای تفسیر او از نظام اعتباری است. سشرمایه داران، ذخیره هشای پولی ششان را بشه سشرمایه ی

بهره بر تبدیل می کنند تا از یک سهم اضافی از ارزش اضافی اجتماعی سود ببرند. در نتیجه، سششرمایه ی پششولی در

بانک ها و و در بازارهای اوراق قرضه و سهام متمرکزششده اسشت. کمپششل معتقشد اسشت کشه، مشارکس بشا تحلیشل

بازتولید سرمایه دارانه جدا از نظام اعتباری نشان می دهد که پیشامدهای از هم گسیختگی آن در برابر مشششکالت

ناشی از بدهی و شرایط اعتباری بی حدومرز است. مارکس با طرح اینکه نظام اعتباری به نحوی بسط می یابد کششه

سرمایه در شکل پولی اش ارزش اضافی تولید خواهشد کشرد، این ادعشا را نمی پشذیرد کشه این بسشط یافتن مششکل

کسری یا هزینه ی باالی پول طال را حل می کند. کمپل نتیجشه می گشیرد کشه نظشام اعتبشاری به جشای تسشهیل کردن

بازتولید سرمایه دارانه، آن را پیچیده تر و بی ثبات تر می کند. 

 را بشر ضشد پس زمینه یکاپیتشال، طرح هشای بازتولیشد مشارکس در بخش سشوم جلشد دوم 7فرد مشوزلی در فصشل 

 بررسی می کند. او بر این باور است که هدف نخسششتیننظریه های ارزش اضافیرابطه ی بین مارکس و انگلس و 

طرح های بازتولید مارکس ردکردن این نظریه ی آدام اسمیت بود که قیمت کل محصول کاالیی جامعششه به کلی

با دستمزد به اضافه ی سود به اضافه ی اجاره مقررشششده اسششت؛ یعششنی به کلی بششا درآمششد بششدون هیچ مششؤلفه ای بششرای

جشایگزینی سشرمایه ی ثشابت مصرف ششده در تولیشد مقررششده اسشت؛ او متشذکر می ششود کشه جشدول اقتصشادی  
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(Tableau  Économique( کنه )Quesnayتوانست به مارکس در انجام این کار کمششک کنششد. مششوزلی نشششان )

می دهد که اهمیت این ردیه تمایزگذاری بین کارکرد پول به سان درآمد و کارکرد پششول به سششان سششرمایه اسششت.

موزلی در طول مقاله اش به طور کلی به تفسشیرهای سشرافایی و نوریکشاردویی از مشارکس اعشتراض می کنشد کشه

تحلیل او را با اصطالحات مادی خوانش می کنند، بشا تأکیشد بشر اینکشه مشارکس به ششدت مفهشوم سشرمایه به سشان

وسیله ی مادی تولید در اقتصاد کالسیک را که در تمام انواع نظام های اقتصادی مرسوم است مششورد انتقششاد قششرار

داده است.    

در نهایت، مقاله ی خیرت رویتن، همان بخش سوم را از چشم انداز روش مارکس بررسی می کند: آیا این مشابه

با رویکرد مدل سشازی اسشت آن گونشه کشه در اقتصشاد مشدرن ارتششدوکس سشراغ داریم، یشا ترجیحشًا آیشا درخششور

روش شناسی دیالکتیک نظام مند است؟ نظریه ی بازتولید مارکس، بیشتر از هر بخش دیگر از کتاب او بر اقتصاد

ارتدوکس اثر گذاشت: این نظریه شالوده های مهمی برای اقتصاد کالن متششأخر و نظششریه ی چششرخه ی صششنعت اش

فراهم آورد. چرا این متن به خصوص؟ در پاسخ به این پرسش ها، بخش عمده ی مقاله ی رویتن به بررسی ماهیت

نظام مند شرح نظریه ی بازتولید مارکس بششا تمرکششز بششر روش او در عرضه داشششت فرضششیات اختصششاص داده شششده

است. رویتن نتیجه گیری می کند که چون متن نمی تواند در تنششاقض بششا یششک روش شناسششی دیششالکتیکی نظام منششد

باشد، پس قطعًا در این مورد ناقص است؛ در واقع، برمبنای متن موجود این نظر تقویت می شود که مششارکس در

این بخش، از یک رویکرد مدل سازی خاص بهره می برد.     

مقاالت گردآوری شده در اینجا، تفاوت ها در اهمیت تاریخ نگاری و تحلیل را نشان می دهد و این امر مطالعات

 بی پاسشخ بششاقی می مانشد،کاپیتششالتکمیلی آنها را ایجاب می کند. یقینًا بسیاری از پرسش ها دربششاره ی کتشاب دوم 

یک مثال واضح این است که چرا دیالکتیک این چششنین در بخش نخسششت مهم اسششت )آرتششور( در حالی کششه در

کاپیتشالبخش سوم بی اهمیت است )رویتن(. همه ی نویسندگان بر این باورند که کتاب دوم برای فهم سه گانه ی 

و روش آن بسیار مهم و حیاتی است. بدون این کتاب نمی توانیم پیوستگی تحلیل در دو کتاب دیگر را دریابیم.

      *   *   *

 )مولفان(: تمام سال ها در پرانتزها، تاریخ های اصلی انتشار است همان گونششه کششه در متن ارجششاع دادهیادداشت

شده است؛ نسخه های ذکرشده ممکن است متفاوت باشد که در جای خود به آن اشاره می شود.
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