کارگاه دیالکتیک:

توضیح«کارگاه»برانتشارترجمهیفارسیاینمجموعهمقاالت:

همانطور که در سرآغاز فعالیت کارگشاه دیالکتیشک در یادداششت «دربشارهی ما» تصشریح کشردیم ،یکی از حوزههشای
اصلی فعالیت نظری کارگاه معرفی دیدگاهها و نحلههایی در حوزهی مارکسپژوهیست که یا مستقیم ًا بششه بششازخوانی و
بازسازی و بسط نظریهی مارکسی میپردازند ،و یا ابزار کارآمد و مصشالح مفیشدی بشرای این هشدف در اختیشار مشا قشرار
میدهند .از آن میان ،گرایش «دیالکتیک نظاممند» کششه خشود در طیشف رهیافتهششای نشوینِ دیشالکتیکی بششه بششازخوانی و
بازسازی مارکس (تلویحا «دیالکتیک جدید») جای میگششیرد ،یکی از نحلههششایی بشود کششه مطشالب زیششادی پششیرامون آن
ِ
منتشر کردیم . 1در همین راستا ،حدود سه سال پیش یشک پشروژهی جمعی بشرای تشرجمهی سشهگانهی شناختهششدهای از
اندیشمندان «دیالکتیک نظاممند» را آغاز کردیم کشه ششامل سشه مجموعهمقشاله اسشت کشه در هشر کشدام از آنهشا یکی از
جلدهای سهگانهی کاپیتال مارکس موضوع بررسی و پژوهش قرار گرفته است .گفتنیسششت کششه هششر مجموعهمقالششه دو
ویراستار از میان نویسندگان همان مجموعه 2دارد و اکثر مقاالت انتشاریافته در هر مجموعه پیشتر در سمینارهای منظم
دانشورانِ دیالکتیک نظاممند ارائه گردیده و مورد بحث انتقادی و بازبینیهای بعشدی قشرار گرفتهانشد .این سشه مجموعشه
بهترتیب عبارتند از:
 .1تشکیل سرمایه؛ مقاالتی دربارهی جلد اول کاپیتالِ مارکس( 3ویراستاران :ریکاردو بلوفیوره و نیکوال تیلور)
 .2گردش سرمایه؛ مقاالتی دربارهی جلد دوم کاپیتالِ مارکس( 4ویراستاران :کریستوفر آرتور و خیرت رویتن)
 .3تجمیع سرمایه؛ مقاالتی دربارهی جلد سوم کاپیتالِ مارکس( 5ویراستاران :خیرت رویتن و مارتا کمپل)
ترجمهی جلدهای اول و دوم این سهگانه بهزودی در اختیار عالقهمندان نظریهی مارکسشی قشرار خواهنشد گشرفت :جلشد
نخست بهصورت کتاب چاپی و جلشد دوم (و سشپس جلشد سشوم) در قششالب کتششاب الکشترونیکی انتششار خواهنشد یشافت.
گفتنیسششت کششه پیش از انتشششار کتششاب الکششترونیکی مجمششوعهی دوم ،در روزهششا و هفتههششای آتی همهی مقششاالت این
مجموعه را جداگانه در کارگاه منتشر خواهیم کرد .در همین مجال ،از همت و تالش همهی همراهانی کششه بششدون هیچ
چشمداشت مادی ترجمهی این سهگانهی کاپیتالشناسی را ممکن ساختند صمیمانه قدردانی میکنیم.
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 . 1درواقع ،سابقهی معرفی رویکرد «دیالکتیک نظاممند» به سپهر فکری چپ ایران ،به تنرجمهی کتابهننایی از دو اندیشنمند بهننام این
نحله (کریستوفر آرتور و تونی اسمیت) توسط فروغ اسدپور بازمیگردد {تونی اسمیت جهانیسازی :چهنار الگنو و ینکن رویکنرد انتقنادی،
پژواک1۳۹1 ،؛ کریستوفر آرتور :دیالکتیک جدید و سرمایه ،پژواک .}1۳۹۲ ،ترجمهی اسدپور از رابرت آلبریتون (دیالکتیک و واسننازی در
اقتصاد سیاسی ،پژواک ) 1۳۹1 ،نیز تالشی بود برای معرفی مکتب اونو-سکین که یکی دیگر از رویکرهننای شناخص طیننف «دیالکتیننک
جدید» محسوب میشود.
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