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«. )مارکس(سرمایه را فقط به سان حرکت می توان فهمید، نه همچون چیزی ساکن»

درآمد

 )دفتر دوم، »فرایند گردش سرمایه«(، دربرگیرنده ی ویژگی اصسسلی روش مسسارکس اسسست.کاپیتالجلد دوم 
نباید درباره ی اهمیت مقدمه  ی مارکس درباره ی مفهوم »چرخه های سرمایه« )که در بخش اول، فصسسل های
یسک تسا چهسار طسرح شسده اند( مبالغسه کسرد. در حسالی کسه نئوکالسسیک ها صسراحتا و کالسسیک ها اکسثرا )هسر چنسد

 را همچسسون یسسک سسسازه ی تحلیلِی4به طور ضمنی(، افزون بر بسیاری از مارکسیست ها، همگی مفهوم تعادل

. نوشتار پیِش رو ترجمه ی فصل پنجم از مجموعه مقاالت زیر است:1
Christopher J. Arthur,  Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s Capital, 
MacMillan 1998.

این مجموعه مقاالت یکی از کتاب های پژوهشِی سه گانه  درباره ی سه جلد کاپیتال مارکس اسسست کسسه توسسسط نحله ای از مارکس پژوهسسان
معاصر انتشار یافته است. کارگاه دیالکتیک ترجمه و انتشار این کتاب ها را در قالب یک پروژه ی جمعی در دست انجسسام دارد )تسسرجمه ی

جلدهای اول و دوم این سه گانه به زودی در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت(. 
2  Arthur, Christopher J.: The Fluidity of Capital and the Logic of the Concept, In Arthur & Reuten (eds.): The 
Circulation of Capital; Essays on Volume II of Marx’s Capital. Ch. 4. pp. 95-128. MacMillan 1998. 

International Symposium on Marxianاین مقاله در سمپوزیوم بین المللی درباره ی نظریه ی مارکسی ) سپاس گذاری )مولف(: 3

Theory  -ISMT) در کالج مونت هولویک برگزار شد، ارائه گردیسسد. نویسسسندهس در این خصسسوص قسسدردان کمک هسسای۱۹۹۵ که در سال 
بریتیش آکادمی و لیپ َمن تراست است. 

4 equilibrium
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( است که مشخصه ی فهِم او از سسسرمایهcircuit این مفهوم چرخه )کلیدی به کار می گیرند، برای مارکس اما
است. به عالوه، به جز در یک مورد ویژه، گردش هیچگاه به نقطه ی آغاز بازنمی گرددس بلکه بخشسسی از مسسارپیِچ
انباشت است و در نتیجه به لحاظ نظری، برای مطالعه ی جهان واقعی، بسیار مناسب تر اسسست؛ جهسسانی کسسه

هیچ نسبتی با تعادل ندارد بلکه با رشد تعریف می شود.  

باید این را عمیقا تصدیق کرد که اقتصاد زمانی که دل مشغول مفهوم تعادل است از مسسسیر خسسود منحسسرف
 مسارکسی6«5ز »جانبداری توالی گرایانه( را وارونه کنیم که اBortkiewiczمی شود. ما باید حکم بورتکِیویچ )

می نالید، و اذعان کنیم که دقیقا همین توالی گرایی یگانه بینِش ژرف و درسِت مارکس است. زیرا زنسسدگی و
بازتولید سرمایه اساسا در شکِل یک گردش/مسسدارس اسسست. این را نسسیز بسسه گفته ی مسسارکس می تسسوان به سسسان
روی هم افتادگی سه چرخه/مدار فهمید. درهم تنیدگی این سه چرخه که مارکس تشخیص داد به هیچ وجسسه

 هگل و بسسهمنطقاز منظر فلسفی موضوع ناچیزی نیست. امیدوارم نشان دهمس که اگر ما دانش مارکس را از 
 داشته باشیم می توان این موضوع را توضیح داد. ( در نظرsyllogismژه نظریه ی قیاس )وی

بی تردید الزم است تا دفتر دوم یعنی »فرایند گسسردش سسسرمایه« و در آنجسسا نسسیز بحث دربسساره ی گسسردش را
اول یعنی »فرایند تولید سرمایه« بدانیم. این موضوعی است که( دفتر successor پی آیند/جانشین )همچون

هم اکنسسون بسسه آن می پسسردازیم.س پس از آن و پیش از آنکسسه بسسه نسسسخه ی اصسسلی دفسستر دوم بسسپردازیم بسسه
پیش نویس های اولیه ی آن  پرداخته می شود.   

از دفتر اول به دفتر دوم

مارکس درست از همان ابتدا تاکید کرد که سرمایه اساسا یک شکِل فرایندی است. او در دفتر اول می گوید
( عرضه می کند« کهself-moving، ارزش »خود را همچون جوهری خود-ران )'M-C-Mکه در شکل گردش 

( هر دو شکل های محض/ناِب آن هستند؛ ارزش بسسه این تسسرتیب حسساال بسسه »ارزش درM( و پول )Cکاالها )
 او به همین ترتیب در دفسستر اول7فرایند، پول در فرایند و به معنای دقیق کلمه به سرمایه« تبدیل می شود.

( راcycle )سیکلنیز تاکید کرده است که سرمایه نه تنها »ارزش در فرایند« است بلکه این فرایند خود یک 
شکل می دهد. »تبدیل میزانی پول به وسایل تولید و نیروی کار، مرحله ی اوِل این حسسرکت اسسست«. پس از
مسرحله ی دوم یعسنی فراینسد تولیسد، »کاالهسا بایسد دوبساره بسه سسپهر گسردش بازگردانسده شسوند« تسا بسه مسرحله ی آخسر
یعنی فروش  برسند. »این چرخه که همین مراحسسل در آن پیوسسسته به طسسور متسسوالی رخ می دهنسسد، گسسردش

5 successivist prejudice

6 Quoted in Alan Freeman's article, 'Marx Without Equilibrium; Capital & Class, 56, 1995, p. 53.

7 Capital 1, trans. B. Fowkes, Penguin, Harmondsworth, 1976, p. 256.
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8سرمایه را تشکیل می دهند«. او می افزاید: »تحلیل تفصیلی این فرایند را می توان در دفتر دوم یافت«.

 این است که مارکس شکل سرمایه ی صنعتی را در قسسالب چسسنین چسسرخه ای بنسساکاپیتالنتیجه ی دفتر اول 
M-Cمی کند:س   ...  P  ...  C'-M' که در آن ،M و C بیانگر پول و کاالها هستند و Pنشان دهنده ی وقفسسه در 

فرایند گردش به واسطه ی عملکرد تولید است. او در دفتر دوم نشان می دهدس که تاکنون کل توجه معطسسوف
بود به اهمیت تولید برای ارزش افزایی سرمایه اما حاال گردش به سان یک کل اسسست کسسه بررسسسی می شسسود.
مفهسوم گسردش برآمده از دفستر اول اسست زیسرا آنجاسست کسه درمی یسابیم که سرمایه ارزش س در س فرایند است، و در
نتیجه نمی توان آن را در ایستایی اش )چه در شکل پول، چه به عنوان وسایل تولید و چه همچون سسسرجمع
کاالها( مطالعه کرد. در نتیجه برداشت مارکس از سرمایه این است کسسه سسسرمایه ذاتسسا به سسسان چسسرخه ای از

 پیوسسسته یپیشسسروِیسرمایه  (value-form )لحظه های متوالی وجود دارد. زیرا جنبه ی کلیدی شکل ارزِش
آن است که در نتیجه ی افزایشش به خود بازمی گرددس و مارپیچ ارزش افزایی به واسطه ی آن آغاز می شود.

متسسوالیپیشاپیش در دفتر اول مبرهن است که مفهوم ارزش افزایی خودش مستلزم مقایسه ی کمیت هسسای 
 سس9است. در واقع از دید ما فقط بر این اساس است که مقوله ی ارزش سس بسسا هسسر گونسسه محتسسوای جسسوهری 

10تاسیس می شود؛ این همان استدالل کلیدی ای است که مارکس بر ضد نسبی گرایانی ماننسسد سسساموئل بیلی

به کار می گسسیرد. او در واقسسع این کسسار را در دفسستر دوم انجسسام می دهسسد پس بگذاریسسد بسسه بررسسسی آن
بپردازیم. 

بیلی با سماجتی شدید اصرار دارد که تنها مفهوِم ارزش که اقتصاد سیاسی به آن نیاز دارد ارزش مبادله ای
است و نه ارزشی درونی/ذاتی. در واقع استدالل او قوی است اما فقط تا جایی که به وجود ارزش هسسا به طسسور
همزمان برمی گردد، و نیز زمانی که به مفهوم ارزش مطلق می تسسازد، مفهسسومی کسسه پس از او ریکاردویی هسساس
برایش له له می زدند تا مساله ی یک معیار استاندارد را برطرف کنند. با این حسسال بیلی هسسدف ریکاردویی هسساس
یعنی اندازه گیری ارزش بر اساس زمان را نیز در اینجا رد می کندس و جسورانه اظهسسار می کنسسد کسسه این کسسار
آن ها هیچ معنایی ندارد زیرا ارزش مبادله ای فقط در روابسسط مبسسادله ی واقعی وجسسود دارد، و چسسنین روابسسط
واقعی ای نمی تواند طی زمان وجود داشته باشد. این نکته ی آخسسر، همسسان جسسایی اسسست کسسه مسسارکس بسسا او

. زیسسرا کسسل ایسسده یبیش از همه جسسوهِر سسسرمایه استمخالفتس می کند. زمان جوهر تمام اقتصادها است اما 
ارزش افزایی به لحاظ مفهومی صرفا بر این مقایسه/سنجِش ارزش سسسرمایه در طی زمسسان مبتسسنی اسسست. در

 پسسول« را سسگردشبین این زمان ها است که سرمایه چرخه ی دگرگونی هایش را تحقق می بخشد. مارکس »
 پسسول بسسهبازگشت پول سس یعنی چرخه یکه بیلی نیز آن را به سان میانجِی گردش کاالیی می دانست سس از »

8 K. Marx and F. Engels Werke (MEW), Band 23, Dietz Verlag, Berlin, 1983, p. 589; Fowkes (Capital 1, p.

709) wrongly translates as 'Volume 2'.

9 substantial

10 Samuel Bailey
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( سسسرمایه را شسسکل می دهسسد«س متمسسایز می کنسسد )turnoverنقطه ی آغازش سس تا جایی که لحظه ی برگشِت )
416.)11    

مارکس می گوید »توالی دگردیسی های سرمایه ی در ]این[ فرایند بر سنجش پیوسته ی تغیسسیِر ارزش داللت
(. از دید بیلی کل این ایده محصسسول185دارد که در این چرخه  با ارزش ابتدایِی سرمایه به وجود می آید« )

یری یک وهم غیرواقعی است. اما درسسستس بسسرعکس، همسسان و به تعب(self-thinking )یک انتزاع خود-اندیش
 واقعیت می بخشسسد. این انسستزاع عمسسلدر پرکتیسطور که مارکس گفته است این حرکت انتزاع، خودش را 

می کندس در نتیجه وجود دارد.

[ ارزش را یک انتزاع محض می دانند فراموشVerselbststandigungآن هایی ]مانند بیلی[ که خودکارشدگیِس ]
 است. اینجا ارزش شکل های متفاوتی12می کنندس که حرکت سرمایه ی صنعتی در واقع همین انتزاع در عمل

به خود می گیرد، حرکات متفاوتی که در آن ها هم حفظ می شود و هم افزایش می یابد، یعسسنی ارزش افسسزایی
(   185می شود. )

مارکس می گوید بیلی متوجه نیست که »ارزش فقط تا جایی همچون سرمایه عمل می کندس که بسسا خسسودش
همسسان بمانسد و در مراحسسل مختلسف چسرخه اش بسا خسودش سسنجیده شسود، چسرخه ای کسسه به هیچ وجسسه

(.186، بلکه در عوْض به طور متوالی رخ می دهد«س )« نیست13»هم زمانس

پیش نویس های اولیه

باید توجه داشت که در سیر تکمیل دفتر دوم یعنی »فرایند گردش سرمایه« سسسه پیش نسسویس وجسسود دارد
مقدم بر آن هایی که انگلس بر مبنای شان ویرایش امروزی جلد دوم کاپیتال را تدارک دید. 

 این پیش نویس در سسسال14 مارکس آمده است.گروندریسه ی همانی است که در بخش آخر پیش نویس اول
 نوشته شد و در راستای هدف نوشتار حاضر چندان مهمس نیست اما پیشاپیش سه شکل سرمایه را از۱۸۵۸

پیش نسسویس دومهم متمایز کرده است: سرمایه ی کاالیی، سرمایه ی پسسولی و »سسسرمایه در فراینسسد تولیسسد«. 
 )آن طسور کسسه۱۸۶۱-۳دربرگیرنده ی پاره هایی است که اندکی بیش از متن هسای مجسزا در دست نوشسسته ی 

. این عدد در متن است، و اعداد بعدی در متن و یاد داشت ها همگی شماره هایی هستند که به ترجمه ی انگلیسی بسسا مشخصسسات زیسسر11
ارجاع می دهند:

Capital, Volume Two, by D. Fernbach, published by Penguin, Harmondsworth, 1978.

12 abstraction in action

13 contemporary

14 Grundrisse, in K. Marx and F. Engels, Collected Works (CIV), Lawrence & Wishart, London, 1975-, Vol.

28 & Vol. 29; CW 28, p. 329-CW 29, p. 128.
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( را شامل می شوند. با این حال بنابر هسسدف نوشسستار حاضسسر، این پاره هسسای انسسدک از آن جهت15انگلس گفته
مهم  اند که مارکس در آن ها نه تنها به وضوح سرمایه ی پولی، سرمایه ی کاالیی و سرمایه ی تولیدی را از هم
متمایز کرده است بلکه همچنین برای اولین بار سه چسسرخه ی همبسسسته ی سسسرمایه را نسسیز متمسسایز و طسسرح

 در واقع اولین نسخه ی مجزای »دفتر دوم« است که مسسارکس در یادداشسست هایشپیش نویش سوممی کند.س 
.Mssآن را با نام »  نوشسسته شسسد امسسا انگلس در۱۸۶۵ این پیش نسسویس در سسسال 16« مشخص کرده است.1 

تنظیم جلد دوم از آن استفاده نکرده است. یک برداشسست متفسساوت جسسالب در این پیش نسسویس وجسسود دارد:
 یسسا نسسسخه ی نهسسایی. در این۱۸۶۱-۳ چرخه/دورپیماییس و نه سه چرخه ی موجود در نسخه ی چهارتوضیح 

خصوص نگاه کنید به پیوست الف. 

 متمسسایز نمی کنسسد امسسا در جلسسد دوم چسسنینگروندریسههر چند مارکس چرخه های مجسسزای سسسرمایه را در 
می کند، و شرحی گیرا درباره ی مندرجات این چرخه ارائه می کند.س مارکس همین جا اصل بنیسسادین فراینسسد
گردش را بیان کرده است: »همه ی آن پیش فرض هایی که در ابتدا )یعنی در ابتسسدای دفسستر اول( »همچسسون

به سسسان سسسرمایهپیش شرط هایی برای شدن اش نمایسسان می شسسوند سسسس و در نتیجسسه نمی توانسسستند از عملش 
سربربیاورند سس حاال همچون نتایج هستی اش ظاهر می شوند«. سرمایه از خسسودش آغسساز می کنسسد، »خسسودش

. سرمایه خسسودش را به واسسسطه ی حفسسظ17پیش فرض هایی را که برای حفظ و رشدش الزم اند خلق می کند«
این پیش شرط ها حفظ می کند. در نتیجه ما می توانیم بخش بعدی را با سرمایه ای آغاز کنیم که پیشسساپیش
مفهوم پردازی شده است: »حاال ما نه با سرمایه در فرآینِد شدن، بلکه با سرمایه ای آغاز می کسسنیم کسسه شسسده

18است«.

( »سوژه ی گردش« است و گردش، »فراینسسد زنسسدگِیself-positingسرمایه به عنوان ارزِش خودس وضع کننده )
 مارکس در نتیجسسه می نویسسسد: »سرشسست19سرمایه« است که حرکتش »فرایند ارزش افزایِی سرمایه« است.

: زیرا سرمایه فقط به صسسرِف خسسودش بسسازنمی گردد20حقیقی سرمایه فقط در پایان گردشش سربرمی آورد«
 منتهی21بلکه همزمان رشد می کند، و دگرگونی ای که از سسسر می گذرانسسد بسسه »یسسک توسسسعه ی مسسارپیچی«

می شود. با این حال یک دیالکتیک ظریف در اینجا باید در کار باشد، زیرا در این چرخه/دورپیمایی، تضمین
ارزش افزایی به این وابسته است که سرمایه، ایستایِی معینی در شکل های مناسب سس پسسول، وسسسایل تولیسسد،

15 Preface to Capital, Volume Two, p. 84.

. در زمان نوشتن متن حاضر، این تنها پیش نویسی ست که منتشر شده است:16
K. Marx and F. Engels, Gesamtausgabe, (MEGA) Dietz Verlag, Berlin, 1976- Abteilung II, Band 4.1.

17 CW 28, p. 388.

18 MEGA II, Band 1,  Okonomische Manuskripte 1857/58, p. 506;  Marx's Grundrisse, trans. M. Nicolaus,

Penguin, Harmondsworth, 1973, p. 619.

19 CW 29, p. 9.

20 CW 28, p. 439.

21 CW 29, p. 9.
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محصول، و ... سس به خود بگیرد. مارکس این نکته را این گونه توضیح می دهد:س

 است، در گذار از یک مرحله به مسسرحله یسرمایه ی در گردشدر حالی که سرمایه به سان تمامیِت گردش، 
دیگر، سرمایه در هر مرحله در یک تعین مشخص نیز وضع، و به یک شسسکل خسساص محسسدود می شسسود، کسسه
باعث می شود خودش را به عنوان سوژه ی این حرکت به سان یک کل نفی  کند. به این تسسرتیب  سسسرمایه در

  22هر مرحله ی خاص، نفِی خودش به عنوان سوژه ی دگرگونی های متنوع است.

برای فهم استفاده از »نفی« الزم است این را در ذهن داشته باشیم که هگل بر حسب عادت حرکت از امسسر
عام )یونیورسال( به یک تعین خاص را همچون »نفی« تلقی می کند. در هر حال روشن است که سرمایه با

 می شود، و تا هر زمانی که الزم است خود را در این شکلتثبیتابتنای بر فرایند تعین در یک جوهر معین 
 گذار بعدی برسد. مارکس می گوید »شیوه های متنوع این تثسسبیت، سسسرمایه های متفسساوتی رامی افزاید، تا به

ن مسسارکس بسسه همزما23شکل می دهد،  سرمایه ی کاالیی، سرمایه ی پولی،  سرمایه به عنوان شسسرایط تولیسسد«.
fixed« )سرمایه ی ایستا/مانا و 24سرمایه ی در گردش»تمایز بین   capital25( به عنسسوان یسسک »تعیِن شسسکلی»

اشاره می کند؛ این  دو نه بر دو نوع متفاوت سرمایه بلکه بر یک سرمایه ی واحسسد داللت دارنسسد کسسه همچسسون
 در دیالکتیِک سیالیت و26»وحدت فرایند یا همچون یکی از لحظه های مشخص این فرایند« وضع می شوند.

تثبیت/ایستایی، سرمایه به واسطه ی جریانش این همانی اش را با خود حفظ می کند؛ یعنی اینجسسا بسسا سسسیالِن
هراکلیتی، یا مجموعه ای از چیزهای مجزا از همدیگر مواجه نیستیم بلکه با مفهومی به راسسستی دیسسالکتیکیس

(  یگانه می شوند.  motion)در حرکتطرف هستیم: این همانی/هویت و تفاوت 

مارکس تاکید می کند کسسه فراینسسد بازتولیسسد سسسرمایه به واسسسطه ی این تمایزهسسا و انحالل شسسان، به واسسسطه ی
 اش، که کمابیش با مانع مواجه است، مشروط می شود یا به کلی از حسسرکت بازمی ایسسستد اگسسر بسسرایجریان

 واقعیِت این تثبیت/ایستایی بدان معناست که سسسسرمایه27مدتی طوالنی در یکی از این سپهرها حبس شود.
(، مشکلی مهم که بسسه133متحمل این ریسک می شود که »برای فاصله های زمانی معینی محبوس شود« )

تفصیل در دفتر دوم به آن پرداخته شده است. 

ما اینجا با کلی مواجهیم که به طور کامل در هر یک و در تمام لحظه هایشس حاضر است، زیسسرا این لحظه هسسا
به واسطه ی مشارکت شان در این کل تعین می یابند همچنان که خودشان شکل هایی از سرمایه هستند: »تا
جایی که سرمایه در هر یک از لحظه های این فرایند، خود امکاِن گذار به مرحله ی بعدی است ... هر یک از

22 CW 29, p. 9; MEGA II 1, p. 507; Marx's Grundrisse, p. 621.

23 Marx's Grundrisse, p. 678; ('fixirtsein', MEGA II 1, p. 559).

24 circulating capital

25 form-determination

26 CW 29, pp. 9-10; Marx's Grundrisse, pp. 621-2; MEGA II 1, p. 508.

27 MEGA II 4.1, p. 178.
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این لحظه ها بالقوه همچون سرمایه به نظر می رسند سس سرمایه ی کاالیی و سسسرمایه ی پسسولی سسسس بسسه مسسوازاِت
. تمام تثبیت ها بایسسد در سسسیالیت گسسردش28ارزش که خود را به سان سرمایه در فرایند تولید وضع می کند«

به عنوان یک فرایند تام، نسبی شوند. در نتیجه ی این تمامیت سازی، در این چرخه، وجوِد مجسسزای گسسردش
.30 محض فروکاسته می شوند«29سس در معنای محدودس کلمه سس و تولید »به صورتی

point of آغاز همچون نقطه ی بازگشت )از آنجایی که سیستم تعین، شکل یک چرخه را می گیرد، »نقطه ی

return»ان این توضسسیح آخسسر،. مسسارکس در بیسس31( وضع می شود و نقطه ی بازگشت هم چسسون نقطه ی آغسساز
 دیگسسربه عنسسوان یسسک چرخهمنطقن امکان ازهم پاشیدگی این چرخه را به شیوه های مختلفیس طرح می کند؛ 

نباید از پول بی آغازد )آنگونه که فرایند ارزش افزایی در دفسستر اول نشسسان داده شسسده بسسود(. این گسسام بعسسدی
 برداشته شد. مارکس پس از تمییز »سسسرمایه ی کسساالیی،۱۸۶۱-۳صراحتا برای اولین بار در دست نوشته ی 

 چرخه ها را بر این مبنا طرح و این گونه توجیه کرد:32سرمایه ی پولی و سرمایه ی تولیدی/مولد«

با دیدِن این فرایند در پیوستگی اش، و در نتیجه همچون وحدِت جارِی فرایند گردش و تولید، می توانیم از
هر یک از نقطه ها به عنوان آغازگاه  شروع کنیم، چه نقاط میانی باشند و چه نقاط انتهایی. در نتیجه ابتدا از

 به عنوان آغازگاه یک فرایند تولید منفرد، سپس از کاال )محصول( به عنوان نتیجه ی میانِی فرایند تولید،پول
 33و در آخر از خوِد فرایند تولید آغاز می کنیم.

او این ها را »سه شکل فرایند بازتولید« می نامد و الگوهای آن ها را تدارک می بیند، هر چند نشسسانه گذاری ها
  34متفاوت هستند اما به طور محسوسی همان هایی هستند که هم اینک در جلد دوم در اختیار داریم.

چرخه های سرمایه

حاال ما به خوِد جلد دوم بازمی گردیمس که انگلس بسسر مبنسسای پیش نویس هسسایی همچنسسان منتشرنشسسده آن را
گردآوری کرد و در نتیجه فصل های درباره ی چرخه ها عمدتن بر پیش نویس هسسایی مبتسسنی بوده انسسد کسسه در

28 CW 29, p. 25; Marx's Grundrisse, p. 639.

 تقسیم سه بخشی بخش اول دفتر دوم نمایان می شود؛  اما هنوز از چرخه ای صراحتا متفاوت که درگروندریسهدر نتیجه در اینجا در 
وجود دارد خبری نیست. عالوه بر این، ایده یس یک چرخه در اینجا با برگشت سرمایه در زمان و فضا درمی آمسسیزد۱۸۶۱-۳دست نوشته ی 

(CW  28,  p. (،  در حالی که آنچه درباره ی تحلیل بعدی مارکس از این چرخه جالب است،  مشخصه ی کسسامال صسسوری، و تقریبسسا458 
  منطقی آن است. 

29 semblance

30 CW 28, p. 439.

31 Ibid.

32 CW 32, p. 468.

33 CW 32, p. 480.

34 CW 32, p. 480-81.
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 نوشته شدند )برای اطالع از توضیحاتی درباره ی ویسسرایش انگلس نگسساه کنیسسد بسسه۱۸۷۸ و ۱۸۷۷سال های 
پیوست ب(

اینجا شرحی محتاطانه و جامع از چرخه ی سرمایه به طور عام، و نیز از سه وجه خاصسسی کسسه می تسسوان آن را
توضیح داد ارائه می شود. بحث درباره ی این چرخه )در بخش یک از فصسل های یسسک تسسا چهسسار( نسسسبت بسه
فصل های بعدی درباره ی قیمت ها و برگشت ]سرمایه[ که سرمایه در آن ها همچون یک شسسکل زمان منسسد و
فضامند، انضمامی/ملموس می شود، آشکارا در سطح بسساالتری از انسستزاع قسسرار دارد. )این مشخصسسه ی تقریبسسا

 هگل مقایسه پذیر می سازد؛ موضوعی که بعدترمنطق بحث به درستی آن را با تم های مشخصی در منطقی
نشان داده می شود(. 

مارکس با درنظرگرفتن فرایند کامل/تام چرخه ی سرمایه چکیده ی مهم زیر را عرضه می کند:س

capitalدو شکلی که ارزش در شکل سرمایه  )  valueدرون مراحل گردش اش به خود می گیرد شسسکل های )
 اسسست.سسسرمایه ی مولد هستند؛ شکل مربسسوط بسسه مسسرحله ی تولیسسد نسسیز سرمایه ی کاالیی و سرمایه ی پولی

سرمایه ای  که این شکل ها را در جریان دورپیمایی اش به خود می گیرد، دوباره آن هسسا را دور می انسسدازد، و در
 است سس صنعتی در اینجا بسسه اینسرمایه ی صنعتیهر یک از آن ها کارکرد متناسبش را واقعیت می بخشد، 

معنا است که تمام شاخه های تولید را که به شیوه ای سرمایه دارانه دنبال می شوند دربرمی گیرد. 

سرمایه ی پولی، سرمایه ی کاالیی و سرمایه ی مولد به این ترتیب بر انواع مستقلیس از سسسرمایه داللت ندارنسسد
که کارکردهای شان محتوای شاخه های بازرگانی مستقل و مجزا را تشسسکیل دهسسد. آن هسسا صسسرفا شسسکل های

( 133کارکردِی خاص سرمایه ی صنعتی هستند که به نوبت همه ی این سه شکل را به خود می گیرند. )

بگذارید حاال به فصل های مرتبط بپردازیم تا با مرورشان به خطوط کلی اسسستدالل مسسارکس پی بسسبریم. هسسر
یک از این سه »شکل کارکردی سرمایه ی صنعتی« مبنای نگاهی خاص را به چرخه/دورپیمسسایی بسسه وجسسود
می آورد. موضوع فصل اول، چرخه ی سرمایه ی پولی است. مارکس این نسخه ی اوِل چرخه را این گونه شرح

می دهد:س

چرخه ی سرمایه سه مرحله را شامل می شود. همان طور که ما آن ها را در جلسسد یسسک نشسسان دادیم، این هسسا
مجموعه های زیر را شکل می دهند:س

: سرمایه دار در بازارهای کاال و نیروی کار همچون خریدار ظاهر می شود؛ پول او به کاال تبدیلمرحله ی اول
 پیش می رود.M-Cمی شود؛ این فرایند به واسطه ی عمل گردش 

: سرمایه دار از طریسسق کاالهسسای خریداری شسسده اقسسدام بسسه مصسسرف مولسسد می کنسسد. او به عنسسوانمرحله ی دوم
تولید کننده ی سرمایه دارانه ی کاالها عمسسل می کنسسد؛ سسسرمایه ی او از فراینسسد تولیسسد عبسسور می کنسسد. نتیجسسه،

کاالهایی است با ارزش بیشتر از ارزش مولفه های تولید شان.
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: سرمایه دار به عنوان فروشنده به بازار برمی گردد؛ کاالهای او به پول تبسسدیل می شسسوند؛ آن هسسامرحله ی سوم
(109 را از سر می گذرانند. )C-Mفرایند گردش 

یعنی  با درنظرگرفتن کل چرخه  اشاره می کند که'M-C ... P ... C' - Mمارکس  به »شکل های متفاوتی   
سرمایه در مراحل مختلف آن ها را به تن می کند، متناوبن این شکل ها را به خود می گیردس و سپس آن هسسا را

(. اینجا به اهمیت استعاره ی »تن کردن/پوشیدن«س توجه کنید. این استعاره خصیصه ی109دور می اندازد« )
,M یک از شسسکل های هیچمفهومِی سرمایه  را نشان می دهد همچون چیزی که نمی توان آن را بی واسطه با 

P, Cیکی گرفت. سرمایه در واقع یگانگِی این شکل ها است، فرایندی که به واسطه ی ارتباط این شکل ها در 
 سرمایه پیش می رود.س به این ترتیب، اینجا می توانیم برتری برداشت مارکس را نسبت بسسهدگرگونیچرخه ی 

مفاهیمس تجربه گرایانه ی سرمایه دید که آن را به یک شکل منفرد و برای مثسسال بسسه پسسول یسسا وسسسایل تولیسسِد
تولیدشده تقلیل می دهند. 

 سرمایه نیست؛ پول فقسسط دربه خودِی خودمارکس تا آنجا پیش می رودس که نشان دهد که برای مثال پول 
رابطه با دیگر مولفه های چرخه، سرمایه است یعنی فقط درون کلی کسسه این لحظه هسسا در آن به طسسور درونی
مرتبطند. البته به همین اندازه درست است که سرمایه باید شکل پول را به خسسود بگسسیرد زیسسرا پسسول بسسرای

capital. بسسا این حسسال »ارزش سسسرمایه ای )خرید نیروی کار و وسسسایل تولیسسد الزم است  valueدر وضسسعیت )
پولی اش فقط می تواند کارکردهای پولی را انجام دهد و نه کارکردهسسای دیگسسر را. آنچسسه این  شسسکل ها را بسسه
کارکردهای سرمایه تبدیل می کند نقش خاص شان در حرکت سسسرمایه اسسست، رابطه ی بین مسسرحله ای کسسه

 از اینM-C(. اگر 112آن ها در آن پدیدار می شوند و دیگر مراحل چرخه ی سرمایه نیز از همین رو است« )
تعین منفک شود می تواند هزینه ای باشد که از محل درآمد به منظور مصرف ارزش های مصسسرفی متنسسوعی

شامل خدمات صرف می شود ]و در نتیجه سرمایه نیست[. 

با آغاز از سرمایه  ی پولی، گام بعدی »تبدیل سرمایه ی پولی به سرمایه ی مولد است«. سسسرمایه ی پسسولی هم
 سسسرمایهبه سانعوامل تولید را گرد می آورد )مساله ای مربوط به ارزش مصرفی( و هم به این وسیله آن ها را 

(. زمسسانی کسسه پرسسسیده می شسسود منظسسور مسسارکس از21-120)مساله ای مربوط به ارزش( شسسکل می دهسسدس )
»سرمایه ی مولد« چیست جالب است بدانیم که منظور، عالوه بر وسایل تولید، خوِد نیروی کار نسسیز اسسست.
این مفهوم پردازی است که فهم مارکس را از سرمایه و شکل هایی که به خسسود می گسسیردس )همسسان طسسور کسسه
خودش می گوید »لباسی« کسسه بسسه تن می کنسسد و از تن درمی آورد(س از فهم اکسسثریت اقتصسساد دان های بسسورژوا

 را »سرمایه« می نامند و این »عامل« را در تسسرکیب بسسا »کسسار«،35متمایز می کند که وسایل تولیِد تولید شده
مولد تلقی می کنند. از دید مارکس سرمایه به سان ارزش در حرکت، خودش را در مراحسل مربوطسه به سسان

 »سرمایه« بلکسسهدر کنار. در نتیجه نیروی کار نه 36 نیروی کار خرج می کندونیرویی مولد، در وسایل تولید 

35 produced means of production

36 invests
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 سرمایه )همان سرمایه ی به اصطالح »متغیر«( وارد فرایند می شود. به عنوان

بی تردید چنین چیزی فقط به این خاطر ممکن است که سرمایه درمی یابد که نیروی کسسار، تسسا جسسایی کسسه
. تولید سرمایه دارانه تصسسرف37 تاسیس شودیک شکل ارزشسیستم مزدی تکامل می یابد، می تواند به عنوان 

تمام پیش شرط های »ابژکتیو« و »سوبژکتیو« تولید را در شسسکل ارزش پیش فسسرض می گسسیرد و از همین رو
تشکیِل آن ها را مولفه های سرمایه تلقی می کند. بی تردید این یک فاکت اساسِی توزیع منسسابع در جسسامعه ی
سرمایه دارانه است که کل کاالها در آن به طور خصوصی تملک می شوند و در نتیجه فقط به واسطه ی خرید

( بسسه یسسک سسسرمایه ی صسسنعتیinputsدر دسترس هستند. به خاطر این تقسیم اجتماعی کسسار، درون دادهسسا )
عمومن محصوالت سرمایه های دیگر هستند. به این ترتیب اینجا می بینیم که یک سرمایه ی منفسسرد نه تنهسسا
شکل اساسی خودش را به عنوان یک چرخه/دورپیمایی دارد بلکه این چرخه ضسسرورتا بسسا چرخه هسسای دیگسسر

تداخل می کند به طوری که کل سرمایه ی اجتماعی به عنوان چرخه ی چرخه ها وجود دارد. 

مارکس در فصل سه با جزئیات بیشتر به این موضوع می پردازد، جایی که او از این موضوع بسسه موضسسوعاتی
مانند الگوهای بازتولید گذار می کند. اما مارکس می گوید نکته ی مهم در اینجا این است که در فصسسل یسسک
اگر »شرایط مادی تولیسسد کسساالیی سسسرمایه دار را بسسا گسسسترده ی همسسواره فزاینسسده تری از محصسسوالت دیگسسر
تولیدکنندگانس کاال مواجه می کندس آنگاه سرمایه دار باید به همان اندازه/گستره به عنوان یک سرمایه دار پسسولی

(.119ظاهر شود یعنی سرمایه اش تا حد زیادی باید به عنوان سرمایه ی پولی عمل کند« )

 را در نظر بگیریم که محصول تولیدشده نیستند با این حال برخی شان سس به ویژه نیروی38اگر درون داد هاییس
کار و زمین سس قیمت دارند. در نتیجه دوباره پرداخت های پولی مورد نیازند. همزمسسان مهم اسسست دربسساره ی
این مرحله ی گردش توجه داشته باشیم کسسه این شسسکل سسسرمایه فقسسط بسسر مبنسسای یسسک رابطه ی اجتمسساعی
مشسسخص امکان پسسذیر اسسست کسسه کسسار بسسه مسسوجب آن، ابسسژه اش را دربرنمی گسسیرد. این پیش فسسرض، کسسارکرِد
جهان شمولِی فرایند تولید سرمایه دارانه است. پول فقط به این خسساطر می توانسسد نسسیروی کسسار را بخسسرد و در
نتیجه آن را به سرمایه ی مولد تبدیل کند. از همین رو مسسارکس اسسستدالل می کنسسدس کسسه چسسرخه ی سسسرمایه

(. به طور خاص، »رابطه ی143منطقن امکان پذیر نیست مگر طبقه ای از کارگران مزدی وجود داشته باشد )
سرمایه فقط به این خاطر در حین فرایند تولید سربرمی آورد که این رابطه ذاتِی کنِش گردش اسسست، ذاتِی
شرایط اقتصادی بنیادی متفاوتی است که خریدار و فروشنده بسسا یکسسدیگر مالقسسات می کننسسد، ذاتِی رابطه ی

. این رابطه به واسطه ی کارآمدِی خوِد سیستم بازتولید می شود. 39طبقاتی شان است«

مارکس در ادامه تبدیل سرمایه ی مولد را به سرمایه ی کاالیی بررسی می کند.س سسسرانجام، در پایسسان چرخسسه،

37 constituted

38 inputs

39 Capital, Volume II, Moscow, 1961, p. 30.

(.115در ترجمه ، فرنباخ »فقط« را در جای غلطی قرار می دهد )
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  واقعیت یابد آنگاه ارزش سرمایه ای و ارزش اضسسافی دوبسساره در همسسان'M در شکل ' Cاگر ارزش برون داد 
(. با این حال یک رابطه ی درونی وجود دارد127شکِل ارزشی وجود خواهند داشت که افزایش یافته است )

، باعث ارزِش ارزش افزایی شده است:'Mکه در اندازه ی کمِی این سرجمع دخالت دارد زیرا بخشی از 

M' همچون یک رابطه ی سرمایه وجود دارد؛ M دیگر به عنوان پول صرف نمایان نمی شسسود، بلکسسه آشسسکارا
 فرض می شود، و همچون ارزشی ابسسراز می شسسود کسسه خسسود را ارزش افسسزایی کسسرده40به عنوان سرمایه ی پولی

 به این ترتیب همچون سرجمع ارزش هاییس نمایان می شود که درونن متفاوت هسسستند، و نسسوعی'Mاست ... 
دی را متحمل می شود، و رابطه ی سرمایه را ابراز می کند. اما این صسسرفا )مفهومی( کارکر41خودتمایزگذارِی

   42(.128به عنوان یک نتیجه/پیامد ابراز می شود، بدون میانجی گری فرایندی که این نتیجه ی آن است )

ما اینجا در فصل یک، با چرخه ی پولی سرمایه مواجهیم که مارکس نسبت به دیگر چرخه هایی کسسه بعسسدن
 به آن اعطسسا می کنسسد. این اولویت بخشسسی، همسسان گونسسه کسسه همسسواره در شسسرحِ 43می پروراند اولویتی تبیینی

دیالکتیکیس رخ می دهد، به واسطه ی مشخصه ی انتزاعن سلیسش توجیه می شود. فقط در شسسکل پسسول اسسست
که ارزش »یک شکل مستقل به خود می گیرد و به واسطه ی آن این همانی اش با خسسودش می توانسسد تصسسریح

. فقط اینجا است کسسه هم آغسساز و هم پایسسان چرخسسه بسسه سسسرمایه همچسسون موجودیسستی همگن ختم44شود«
می شود؛ سرمایه خودش را با خودش همچون کمیت محض می سنجد و در نتیجه تعیین می کنسسدس کسسه آیسسا
به کارگیری اش در این شکل کنونی، »ثروِت« مقبولی را تولید می کند یا نه )بی تردید بسسا درنظرگسسرفتن این

شکل اجتماعِی سنجش ثروت(.

( معطوف می کند. از آنجایی که'M ... Mمارکس توجه را به مشخصه های معین چرخه ی سرمایه ی پولی )
( بسسه این تسسرتیب »رانسسه«ی سسسرمایه را بسسرای137»پول مستقل از و شکل ملمسسوس وجسسوِد ارزش اسسست« )

'M و Mارزش افزایی ابراز می کند، که در راستای این هدف، فعالیت مولد صرفا همچون عبارت سسسومی بین 
به عنوان چنین هدفی به دنبال هیچ چیز نیست مگر دوباره گشودِن یک چرخه ی جدید.' Mبه نظر می رسد. 

با درنظرگرفتن این تکراِر چرخه، مارکس نشان می دهدس که ما می توانیم نقاط دیگری را به منظور آغازکردن
. بر همین اساس او در فصل هایC' ... C' (142) و P ... Pو پایان بخشیدن به یک چرخه برگزینیم یعنی 

40 money-capital

41 self-differentiation

. همین نکته را می  توان به نحوی شاعرانه تر در دفتر اول یافت: »ارزش خودش را همچون جسسوهری خود سسس ران عرضسسه می کنسسد کسسه از42
فرایندِ  خودش می گذرد، و کاالها و پول هر دو شکل های صرِف آن هستند. اما چیز بیشتری هم در کار است: ارزش، به جای اینکه صرفا
روابط کاالها را بازنمایی کند، حاال انگار وارد رابطه ای خصوصی با خودش می شود. خودش را همچون ارزش اصسسیل از خسسودش به عنسسوان
ارزش اضافی متمایز می کند دقیقا همان طور که خدای پدر خودش را از خداِی پسر متمایز می کند، هر چند هر دو سن یکسانی دارنسسد،

 پونسسد بسسه سسسرمایه تبسسدیل۱۰ پوندی که ابتدا پیش پرداخت شده اسسست فقسسط بسسا ارزش اضسسافی ۱۰۰و در واقع یک شخص هستند؛ زیرا 
می شود، و به محض اینکه چنین چیزی رخ دهد، به محض اینکه پسر خلق شده باشد و پسسدر نسسیز به واسسسطه ی پسسسر خلسسق شسسده باشسسد،

(Capital, 1, p. 256 پوند«. )۱۱۰تفاوت شان بار دیگر ناپدید می شود، و هر دو یکی می شوند، یعنی 
43 expositional

44 Capital, 1, p. 255.
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بعدی دوباره به بررسی این چرخه از این زوایا بازمی گردد.س

این فرمول عام را دارد: ۲در فصل  .P ... C'-M'-C ... P (144) گفته می شود که چرخه ی سرمایه ی مولد، 
( و از همین رو پسسول فقسسط به عنسسوان یسسک144اینجا »گردش فقط به سان میانجی تولید نمایان می شود« )

شکل گذرا به نظر می رسد. در واقع مارکس می گوید این چرخه »نقدی است« بر چرخه ی اول، تا جایی کسسه
(. زیسسرا »درونس چسسرخه ی153نشان می دهدس که پول به عنسسوان مکسساِن ارزش افسسزایی هیچ اسسستقاللی نسسدارد )

سرمایه ی صنعتی، سرمایه ی پولی کارکردی غیر از کارکرد پول ندارد، و این کارکردهای پول فقسسط زمسسانی
(. به طسسور کلی،157معنای کارکردهای سرمایه  را دارند که به دیگر مراحل چرخسسه متصسسل شسسده باشسسند« )

 سرمایه ی پولی یسسا سسسرمایه یکارکرد ' ، ناشی از M و نه در شکل 'C»ارزش افزایی ِ حاصل شده، نه در شکل 
(؛ در حالی که در خصوص سرمایه ی مولد بی تردید چنین است.     161کاالیی نیست« )

اما برعکس، استنتاج سرمایه ی مولد از شیوه ی وجودش به عنوان وسسسایل تولیسسد و ... اشسستباه اسسست. در این
 را نمی توان از فرایندهای کار ناسرمایه دارانه متمایز کرد. یک بار دیگر، این شکل استP ... Pسطِح مادی، 

که تفاوت ایجاد می کند، و یک بار دیگر، شکِل ماده در تمامیت روابط و فرایندهایی به آن اعطا می شود که
(.161در و به واسطه ی چرخه ی سرمایه تاسیس شده اند )

را در نظر بگیریم. اینجا بار' C'-M'-C ... P ... Cحاال به فصل سه برویم، و چرخه ی سرمایه ی کاالیی یعنی 
( دقیقسسا چیسسست.'Cدیگر تجربه گرایی ما را مایوس می کند اگر بخواهیم بفهمیم منظور از این شکل آخسسر )

 پوند نخ اسسست و نسسه ارزشسسی برابسسر بسسا۱۰۰۰ فهمیده شود نه به عنوان سرمایهاین شکل آخر، اگر قرار است 
 پوند دارد. »این فقط یک رابطه ی درونی است، نه یک رابطه ی بیرونی« که نخ را به سرمایه ی کسساالیی۵۰۰

تبدیل می کند یعنی رابطه ای دربرگیرنده ی »میزاِن ارزشی قابل مقایسه با ارزش سرمایه ی مولد موجسسود در
 ضرورتا'C(. مارکس همچنین استدالل می کند که تا زمانی که 123که به کاال تبدیل شود« )آن پیش از آن

 می تواننسسد صسسرفا در بسیط بودگی شسسانس به عنسسوان سسسرمایه یP و 'Mنتیجه ی ارزش افزایی است )از آنجا که 
(. 8-167دگی درونی تبدیل شدن به سرمایه را دارد ) پیچیس'Cصرف شده تلقی شوند( 

به نظر می رسد چیزی بیشتر از سفسطه گری در تالش مارکس برای متمسسایزکردن این شسسکل از شسسکل های
 شروع می کند.س زیسسرا یسسک بوشسسل ذرت در45موجوِد دیگر وجود داشته باشد که او از ارزش ارزش افزایی شده

انبار به طور منفرد صرفا یک محصول است و نه ارزش، حتا اگر دارای ارزش تلقی شود از لحسساظ منطقی بسسه
همان اندازه که می تواند بیانگر منفعِت بالقوه باشد بیانگر ضرر بالقوه نیز هست. هر ارزش اضسسافی مفروضسسی

 را'C مشهود است رویت پذیر است. بسسا این حسسال، مسسارکس بسسر آن نیسسست تسسا P یا 'Mبه همان اندازه که در 
به طور مجزا در نظر بگسسیرد. او تاکیسسد دارد کسسه آن را درون تمسسامیت تعین هسسایی در نظسسر بگسسیرد کسسه آن را
می سازند آن هم نه فقط به عنوان کاال بلکه به عنوان ارزش ارزش افسسزایی شسسده؛ و این، سسسرمایه ی کسساالیی را

45 valorized value
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ویژه می سازد زیرا پیش از فروش کاال نمی توان افزایش مفسسروض ارزش را »بسسیرون کشسسید« یعسسنی پیش از
آنکه سرمایه ی پیش ریخته  در دو شکِل دیگر ]پولی و مولد[، بازیابی شود.   

 آن را بازتولید می کندس اما مارکس با گفتِن اینکه آنچهP ... Pهدف سرمایه را تعیین و  'M ... Mهر چند 
 ثروت مادی کِل اجتماعی است در اینجسسامی شودباالتر از همه به واسطه ی حرکت گردش و تولید، بازتولید 

 مسسارکس همچسسنین توجسسه را بسسه این فسساکت جلب می کنسسد کسسه این46فراسسست فیزیوکرات هسسا را می سسستاید.
Mچرخه های متفاوت، عرصه های متفاوتی برای مطالعات خساص هسستند بسرای مثسال بازگشست )  ...  M'،)

Pبازتولید )  ...  P( و هم پیوندی های سرمایه ها )C'  ...  C' یکی از مزایای شکل .)C'  ...  C'این اسسست کسسه 
همچون نقطه ی گذاری به مسائل گسترده تر عمل می کند زیرا تقسیم کل محصول اجتماعی به طور ضمنی

(. در واقع مارکس می گوید این شکل »در جایی که حرکت4-173,س 9-177در این کانتکست رخ می دهد )
سرمایه های منفرد در رابطه اش با حرکِت کل سرمایه ی اجتماعی در نظر گرفته شسسود« مهم خواهسسد بسسود )

234 .)

مارکس در فصل چهارم خالصه ای از این سه تصویر ارائه می دهدس و در قطعه ای کلیدی این گونه جمع بنسسدی
می کند:س

اگر همه ی این سه شکل را با هم در نظر بگیریم، آنگاه همه ی مقدمات/پیش فرض های این فرایند همچسسون
نتایج به نظر می رسند، همچون مقدماتی که به واسطه ی خوِد فرایند تولید شده اند. هر لحظه همچسسون یسسک
نقطه ی آغاز، یک نقطه ی گذار و یک نقطه ی بازگشت به نظر می رسد.س کِل فرایند خودش را به سسسان وحسسدت

.47(180فراینِد تولید و فراینِد گردش عرضه می کند؛ فرایند تولید، میانجِی فرایند گردش است و بر عکس )

مشخصه ی دیالکتیکیِس فهم مارکس اینجا آشکار است. همه ی لحظه ها شکل های یک کسسل معیِن سسسرمایه ی
خود س وضع کننده هستند که کامال به طور درونی مرتبطتند؛ سرمایه ای که مراحلش را یکپارچه می کند و در
وحدِت این مراحل وجود دارد. مارکس می گوید آن ها به این ترتیب در تمایزشسسان چسسنین هسسستند: »یسسک.

ارزش ارزش افزایی آغاز می شود، سسسه. بسسا فرایند اش ابراز می کند، دو. با خوِد شکلرانه ی ارزش افزایی را در 
(. اینکه این سرمایه ی صنعتی معموال در تمام مراحل180 آغاز می شود و پایان می گیرد« )ارزش افزایی شده

وحسسدِت واقعِیبه طور همزمان وجود دارد و این مراحل را بازتولید می کند به این معناست که »کل چرخه، 
(. »این شکل ها به این ترتیب شکل هایی سیال هسسستند و همزمانی شسسان183,سس 181این سه شکل است« )

(. از همین رو سسسرمایه را می تسسوان فقسسط »به سسسان یسسک184به واسطه ی توالی شان میانجی گری می شود« )
(. این نکته ی نهسایی آشسکارا نقشسسی کلیسسدی در کسسل برداشست185حرکت و نه یک چیز ایسستا« فهمیسسد )

M(  است که او این شکل را در مخسسالفت بسسا Quesnay. »این بصیرت باالی کنه )46  ...  Mبرمی گزینسسد )شسسکلی کسسه بسسر سیسسستم '
(. 179' را )مانند اسمیت(« )P ... Pمرکانتیلی/تجاری را تعیین می کند و به واسطه ی آن مجزا می شود( و نه 

 ظاهر شده بود.Mss 1': MEGA II 4.1, p. 178. اتفاقن همین قطعه پیش تر در '47
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48دیالکتیکیس مارکس دارد.

همه ی این چرخه ها همچنان که هر یک به طور مجزا، در مفهوم ارزش خود س وضع کننده یعنی ارزش افسسزایی،
یگانه می شوند. این یکی از شایستگی های بزرگ مارکس است که به این فهم از سرمایه به سان یک چرخسسه
یا همان طور که خودش می گوید، به بیان مناسب تر، به سان یک مارپیچ دست یافت. زمانی کسسه می گسسوییم
ارزش، چرخه را یه سان چرخه ی خودارزش افزایی سرمایه ی یگانه می کند مهم است توجسسه کسسنیم کسسه این
پیوندی تجربی نیست بلکه پیوندی است که به طور نظری تاسسسیس می شسسود. نظسسریه ی مسسارکس بسسر خالف

اقتصاددان های بورژوا دارای ژرفای مفهومی است.

دروننالزم است لحظه های درونی سرمایه را نیز افزون بر مراحل حرکتش، همچون لحظه هایی بفهمیم که 
 هستند، زیرا این لحظه ها به طور مجزا این معنای اقتصادی متعین را از دست می دهند ومرتبطبه همدیگر 

به تعین هایی فروکاسته می شوند که مشخصه ی گردش ساده یا تولید به طور عام هستند. از دید ما، نام فنی
مناسب برای توصیف شیوه ی پیدایش سرمایه و کارکرد خاصش در روابط این سه لحظه ی چسسرخه اش، کسسه

 از سرمایه هستند سسکمترهمگی خاص بودگی کارکردی خودشان را دارند سس و همگی به معنای دقیق کلمه 
 است. این یک نمونه ی خاص پدیده هایی با »ویژگی های نوپدید« است که مشخصسسه ی49نوخاستگی/تابعیت

 کسسارکرد مولفه هسسای »اولیسسه« یسسا »پسسایه ای« را بازتسساب50نوپدید در آن صرفا به طور منفعالنه تاثیرات ثانوی
 را به تعیین کننسسده های متعین51نمی دهد بلکه خود، اصل یا قانونی کنش گرانه دارند که تعیین کننده هایش

تبدیل می کند و در نتیجه کارکرد مولفه های پایه ای و زیرین را مطالق بسسا نیازمنسسدی های کسسارکرد نوپدیسسد،
 را دیکتهC'-M و 'M-C، C ... P ... Cشکل می دهد. در این مورد، کارکرد نوپدید ارزش افزایی، شرایِط وقوِع 

می کند؛ یعنی گردش و تولید مغلوِب ارزش افزایی می شوند و نه مغلسسوِب مالحظسسات ارزش مصسسرفی »کسسه از
ابتدا« در معرض دید بودند. اگر بخسسواهیم واژه ای دیسسالکتیکیس را بسسه کسسار بسسبریم بایسسد بگسسوییم کارکردهسسای

« می شوند. 52اولیه/پایه ای »رفع

 اش نمایان نمی شود، بلکه همچون الیه ای نوپدیسسدکاملدر نتیجه سرمایه در هیچ یک از مراحلش در تعین 
( می توانند به تنهایی همچون پول، کاال و ... عمل کنند، اما نهshapesبر آن ها تحمیل می شود. این شکل ها )

؛ فقط در چرخه است که این کارکرد برای آن ها ظهور می کند. در نتیجه، سه شکل سرمایهبه عنوان سرمایه

 است. در واقع من ترجیح می دهم این قطعه را سرنوشته ی مقاله ی حاضر بدانم، کسسه ازسرمایه. از دید من این ژرف ترین نکته در کل 48
 نیز تکرار می شود.  ۱۱۲ و ۱۵۷( گرفته شده است و در صفحات ۱۰۵ویرایش جلد دوم چاپ مسکو )

49 Supervenience:

اشاره دارد به رابطه ی بین مجموعه ای از ویژگی ها و سطوح. برای مثال، سطوح باالتر یعنی پدیده های اجتماعی به سطوح پایین تر یعنی
پدیده هایس فیزیکی و شیمیایی وابسته هستند. یا مشخصه های مولکولی بر مشخصه های اتمی مبتنی هستند و ... . این رابطسسه بسسر نسسوعی

نوپدیدی سطوح جدیدتر نیز داللت دارد: هر سطحی دارای ویژگی های کیفیتن متفاوتی از سطح پایین تر است. مترجم
50 epiphenomenal

51 determinants

52 sublated

15



( انتزاعی نیستند، بلکه خودتمایزگسسذاری های درونی یسسکgenus گونه هایی از یک جنِس )P و C و Mیعنی 
کِل واحد هستند و قدرت شان را به عنوان شکل های سرمایه فقط درون این کل کسب می کنند.  

(forms( سسسرمایه، همچسسون حسسامالِن آن، و به سسسان شسسکل های )shapesاین ها فقسسط به عنسسوان شسسکل های )
کارکردِی معین وضع می شوند. سرمایه خود یک شکل نوپدید است کسسه نمی تسسوان آن را بسسه یسسک لحظه ی
درونی خاص یا یک مرحله ی خاِص چرخه ی کنش گری اش فروکاست سس درست همان طور کسسه »زنسسدگی«
خود در اجزای یک ارگانیسم و پرورش آن نهفته است، با این حال بر این اجزا تحمیل نیز می شسسود و تسساثیر
می گذارد.س کارکردهای خاص مراحل متنوع سرمایه در چرخه به کارکردهای یونیورسال سرمایه ی ارزش افسسزا
تبدیل می شوند اما »فقط به واسطه ی پیوندشان به عنوان شکل های کارکردی ای که سرمایه ی صنعتی بایسسسد

. به طور خالصه، فقط به واسطه ی این مراحل است کسسه سسسرمایه به عنسسوان سسسرمایه53(۱۶۱از سر بگذراند« )
ی، و این شکل های حرکتش نیز فقط به سبِب وحسسدت واقعِی این چرخسسه به سسسان شسسکل هاتشکیل می شود

 ایجاد می شوند. اگر این چرخه به طور تحلیلی به اجزایش تجزیه شود، یعنی بسسه مراحسسِل گسسسسته وخودش
منفک از همدیگر، دیگر هیچ رد پایی از سرمایه وجسود نسسدارد؛ همه ی آنچسسه در این شسرایط بساقی می مانسسد

   54گردش ساده و فرایند بی واسطه ی تولید است.

فروکاست گرایی

با درنظرگرفتن شرح مارکس از این سه شکِل چرخه، جالب است بدانیم او فقط از یکی به دیگسسری نمی رود
به نحوی که گویی به امکان ها را به طور تحلیلی یا تجربی، فهرست کرده است؛ در عوض گفته می شود کسسه
هر یک در واقع عالجی برای کاستی های ناشی از یک سویگی دیگری ها است. در نتیجه در حالی که کسسامال
معقول است که یک چرخه ی خاص را به منظور توضیح یک موضسسوع خسساص برگزیسسنیم )همسسان طسسور کسسه
پیش تر اشاره شد(، اما نباید این چرخه ی خسساص را همچسسون یگانسسه واقعیت درنظرگسسرفت. اگسسر یکی از این
چرخه ها را اشتباهن به جای کل بگیریم و آن را مطلق سازیم، این خسسود بسسه یسسک فروکاسسست گرایی مشسسابه
می انجامد. این همان چیزی است که مارکس آن را برجسته  می کند:س او حین بررسی هسسر یسسک از چرخه هسسا
یک دکترین اقتصادی خاص را به زیان دیدگاه های دیگر ترجیح می دهدس اتخاذ می کند. به این تسسرتیب، هسسر
یک از این چرخه ها که از کل سیستم چرخه ها منتزع شده است به تفسیری یک سسسویه از ارزش افسسزایی راه
می برد مگر آنکه وزن مناسب چرخه های دیگر و جدایی ناپذیری شان در کِل فرایند، را در تحلیل وارد کنیم.

 چرخه با خودش اسسست.صوریبگذارید با چرخه  ی سرمایه ی پولی آغاز کنیم. این چرخه نشانگر این همانی 

 نیز تکرار می شود. ۱۱۲ و ۱۵۷. در صفحات 53
. این مبنای تصویر اقتصاد بر پایه ی »تجارت و صنعت« است که پاتریک مورای در متنش در همین کتاب طرح می کند. به گفته ی او54

در این تصویر خبری از سرمایه نیست. 
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(؛128 انگار به طور مستقل و با اتکای به خودش ارزش افسسزایی می شسسود )'Mاما این طور به نظر می رسدس که 
(. سرمایه ی پولی به عنوان »شکل ملموِس128است )  Mبه نظر می رسد افزایش رشدیابنده صرفا ناشی از 

( به این ترتیب »رانه«ی سرمایه را برای ارزش افزایی ابراز می کند، که در راستای چنین137وجوِد ارزش« )
. »از'M و Mهدفی، فعالیت مولد صرفا همچون یک شِر الزم به نظر می رسسسد، همچسسون حسسالتی میسسانی بین 

(. مسسارکس138همین رو این طور تصسسور می شسسود کسسه سسسرمایه ی پسسولی به عنسسوان پسسول، پسسول می زایسسد« )
»مشخصه ی موهومِی« چرخه ی سرمایه ی پولی را به دیدگاه مرکانتیلیسم مرتبط می کند که بر این »شکل

(. یک عامل در اینجا این است که در این چرخسسه به سسسان یسسک کسسل،141پولِی« ارزش افزایی تمرکز دارند )
(. »مسسا بسسه این تسسرتیب در میسسان شسسارحان138مصسسرف »فقسسط به سسسان مصسسرف مولسسد« پدیسسدار می شسسود )

مرکانتیلیسم شاهد موعظه های بلندی هستیم ... مبنی بر این که یسسک کشسسور سسسرمایه دارانه بایسسد مصسسرف
کاالهای خود را رها کند ... و این کار را به دیگر ملل نادان تر بسپارد، در حالی که مصرف مولسسد را بسسه کسسار

(.  139دائمی خود تبدیل می کند«س )

مارکس در ارتباط با چرخه ی سرمایه ی مولد، پی می برد که این دیدگاِه اقتصاد سیاسی کالسسسیک اسسست )
(. زیرا تا جایی که گردش به عنوان لحظه ای گسسذرا از آنچسسه بنیسسادن یسسک دوره ی تولیسسد اسسست نمایسسان166

بار دیگر نقش سرمایه یباید نشان دهنده ی سرمایه است »در شکلی که در آن، سرمایه  P ... Pمی شود،  
(. امسا اقتصساد سیاسسی کالسسیک اغلب بسا172مولد را بازی کند«، و در نتیجه باید شکلی از »بازتولید« باشد )

غفلت از مشخصه ی این شکل اجتماعی، متوجه نمی شود که هدف تولید و بازتولید، ارزش افسسزایی اسسست. از
همین رو اغلب خاص بودگِی شکل سرمایه دارانه ی این تولید را نادیده می گیرد و فکر می کنسسد تولیسسد صسسرفا

 می فهمسسد یعسسنی فکسسرطسسبیعی کسسامال شسسیوه ایبرای خوِد تولید صورت می گیرد، و آن را در اغلب موارد به 
می کندس اقتصاد کلن درباره ی بازتولید یک سیستم طبیعی است. از دیسسد اقتصسساد سیاسسسی کالسسسیک، پسسول
همچون یک میانجی غیرضرورِی فعالیت تولید به نظر می رسد. از همین رو ارزش افزایی را با فرایند طسسبیعیس
رشد خلط می کند و فاقد فهمی از آن به عنوان یک شسسکل اجتمسساعی تسساریخن خسساص اسسست. تعلسسق خسساطر
مرکانتیلیسم به شکل ارزش با شیوه ی نادیده انگاری مسسساله ی شسسکل از جسسانب اقتصسساد سیاسسسی کالسسسیک

 با آن آشنا هستیم. سرمایهتکمیل می شود. این نقدی است که از جلد اول 

چرخه ی سرمایه ی کاالیی سس که در دیدگاه فیزیوکراسی عرضه شده است سس دربردارنده ی این خطسسر اسسست
که یک بازنمایی یک سویه را از کل چرخه ارائه دهد و در نتیجه فروکاست گرایی خاص خسسودش را بازتولیسسد

کند: 

 کاالها در بازار، پیش فرض دائمی تولید و بازتولید هستند. در نتیجه اگر توجه صرفا بسسه این55در شکل سوم
کاالها معطوف شود، این طور به نظر می رسد که تمام مولفه های فرایند تولید از گسسردش کسساالیی سرچشسمه

55 figure III
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می گیرند و فقط به عنوان کاال وجود دارند. این برداشت تک بعدی، مولفه های فرایند تولید را که مسسستقل از
. 56(179مولفه های کاالیی هستند نادیده می گیرد )

( و پیروانش را درست در همین کانتکست قرار دهیم. بی تردید آن ها را بایسسد جسساییSraffaمی توانیم سرافا )
«!تولید کاالها از طریق کاالهادر این بحث قرار داد؛ زیرا آن ها آشکارا دلمشغول چرخه ی سرمایه هستند: »

همچنین روشن است که آن ها به شدت تقلیل گرا هستند زیرا تعین های ارزشی و روابط اجتماعی تولیسسد را
Mنادیده می گیرند. اما این یک سویگِی  آن ها را بر مبنای کدام چرخه می توان توضیح داد؟ قطعن نه بسسا   ...

M' مهم است در نظر داشته باشیم که نقطه ی آغاز و پایان، مجموعه ای از .Csکاالها( است و کل چرخه( 
به مداری تقلیل داده می شود که فقط به بازتولید در این شرایط مربسسوط اسسست؛ آن هسسا شسسکل اجتمسساعی را
نادیده می گیرند تا جایی که تصور می کنندس قیمت، یک ضریب متعادل ساِز صرف است که بازتولید اجتماعی
را که در معنایی شدیدن فیزیکی تعریف می شود تضمین می کند؛ در واقع وسواس فکری سرافایی ها نسبت
به بازتولید متعادل را که برون داد همچون درونداد بازیابی می کندس بسسه دشسسواری بتسسوان پیشسسرفتی فراتسسر از
»مدل مشهور غالت« دانست. روابط اجتماعی تولید بسسه این تسسرتیب نادیسسده گرفتسسه می شسسوند زیسسرا در این

دیدگاه صرفا به عنوان کارکرد تولید تلقی می شوند. روابط طبقاتی نیز فقط به توزیع مربوط می شوند.

البته شایستگی و مزیت سرافایی ها این است که با قراردادن خودشان در این چرخسسه، وادار می شسسوند این را
در نظر بگیرند که یک درون دادس باید بسسرون داِد چرخه هسسای دیگسسری از سسسرمایه باشسسد، و در نتیجسسه مجبسسور

 مختلف را در نظر بگیرند. اما سرافایی ها در فروکاستِن بازتولید به یک58ی بین بخش های57می شوند مبادله 
 تقلیلش'Cو  Cتعادل تکنیکی، کارکرد سسسرمایه ی مولسسد را نسسابود می کنسسد و آن را بسسه گسسذاری سسساده بین

می دهد؛س در نتیجه دریافت شان از مدل های غالت و مکانیزاسیوِن کامل، که به لحسساظ تحلیلی بسسه چسسرخه ی
کامل سرمایه متصل است نیز همین گونه تقلیل گرایانه درمی آید. چنین تقلیل گرایی ای مشخصه ی خطسسرات
ذاتِی مزیت قائل شدن برای چرخه ی سرمایه ی کاالیی است؛ اما باید در نظر داشت که تمرکز فیزیوکراسی بر
ثروتی بود که به طور طبیعیس تولید می شود، در حالی که سرافایی ها مدعی اند دلمشغول برون داد کارخانسسه و

 هستند سس یعنی نوعی فیزیوکراسِی صنعتی.شبازتولید

به این ترتیب به نظر می رسدس که کل سسسه چسسرخه ی مجسسزا حسساوی نسسوعی تقلیل گسسرایی هسسستند. در نتیجسسه
درست ترین چیزی که می توان گفت این است که هر یک از این سه نسخه ی چرخه  بیانگر چیزی معتبر اما
محدودس هستند؛ از همین رو سرمایه ی صنعتی را نمی توان با هیچ یک از نسخه های این چرخه یکی گرفت،
بلکه باید شرحی جامع از همپوشانی و درهم تنیدگی این سه چرخه ارائه داد، فقط کسسل اسسست کسسه حقیقِت

. مارکس در جایی دیگر به خطر مشابهی اشاره می کند: »در خصوص سرمایه ی کاالیی به طور مشابه، سود گاهی نادیده گرفته می شد56
(.172و در نتیجه، این سرمایه، تا جایی که هیچ نامی از چرخه ی تولید به سان یک کل نبود، صرفا به عنوان کاال فهمیده می شد« )

57 interchange

58 departments
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این مفهوم را نشان می دهد.س

پیش زمینه ی هگلی

به نظر می رسد برتری برداشت مارکس درباره ی سسسرمایه نسسسبت بسسه رقبسسایش، و بسسه ویسسژه ارائه ی چسسرخه ی
سرمایه در سه شکل که هر یک دیگری را، و کل نیز خود را در آن ها میانجی گری  می کند، بسسسیار مسسدیون

 هگل است. در هسسر حسسال، چسسنین مقایسسسه ای مسسزیت صسسورت بندی  مسسارکس را ازمنطقخوانش مارکس از 
دیالکتیک درونی سرمایه آشکار می کند. 

 هگل را به طور کلی تصدیق می کندس اما این موضوع رامنطقهمان طور که به خوبی می دانیم مارکس تاثیر 
با جزئیات شرح نمی دهد. مسسا نشسسان می دهیم کسسه نه تنهسسا پیونسسدی کلی وجسسود دارد بین رویه هسسای این دو
اندیشمند، بلکه بینش های جالبی را نیز در این خصوص طرح می کنیم که روابِط چرخه های مارکس ممکن

The هگل و به ویژه از دیالکتیِک »مفهسسوم« )منطقاست از   Conceptگرفتسسه شسسده باشسسند کسسه هسسسته ی )
 یونیورسال، خاص59مرکزی اش نظریه ی هگل درباره ی قیاس است که میانجی گری اش را متوالین در احکام

و تکینه بررسی می کند. )درستس است که مسارکس در دفستر دوم صسراحتا بسه قیاس هسا اشساره نمی کنسد بسا
(.60این حال می دانیم که او به چنین منطقی عالقه مند بود، زیرا او آن را در بافتارهای دیگر به کار می گرفت

بگذارید ابتدا به این بپردازیم که هگل در این زمینه ها چه می گوید و ببینیم که این بحث ها تا چه اندازه به
روشن شدن بحث مارکس کمک می کند.   

 با زیرکی شرح می دهدس که در مواجهه با مقوله های از پیش موجود، مساله »نشسسان دادنعلم منطقهگل در 
. این مساله حتا بیش از شکل های منطقی، دربسساره ی شسکل های ارزش مصسداق61سیالیِت این وضعیت بود«

دارد که دربرگیرنده ی شکل هایی است که سرمایه در آن ها خودش را تاسیس می کند؛ و این مزیت عمده ی
بحث مارکس است که او سرمایه را در سیالیتش به چنگ می آورد. رابطه ی نزدیک بین شکل های سسسرمایه
در چرخه اش و پیوستگی شان با یک کل، آنگونه که مارکس اثبات می کند، دقیقسسا دارای ویسسژگی »مفهسسوم«
است که هگل توصیف کرده است. زمانی که هگل از »مفهوم« حرف می زند او از مفهوم یک انسان یسسا یسسک
دولت و مواردی از این دست حرف نمی زند بلکه از چیزی حرف می زنسسد کسسه همه ی آن هسسا در آن مشسسترک

59 judgments

(.CW 29, p. 331 )۱۸۵۹(  و ادای سهم CW 28, p. 27 او )۱۸۵۷ نگاه کنید به مقدمه ی 60
CWهمچسسنین نگسساه کنیسسد بسسه قیاس هسسای سسسرمایه در گروندریسسسهس )  28,  pp. ( مسسارکس بالفاصسسله پس از آن می گویسسد205-6 

(Schluss': MEGA II I, pp. 199-200رانت س  سرمایه س مزد یک »قیاس« است )'
CWامسسا ترجمه هسسای انگلیسسسی فاقسسد این بخش اسسست و در نتیجسسه معنسسای این قطعسسه مبهم می شسسود )  28,  p.206;  Marx's

Grundrisse, p. 276.)

61 Science of Logic, trans. A.V. Miller, George Allen & Unwin, London, 1969, p. 575.
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 به عنوان چنین مقوله ای62هستند؛ می توان گفت مفهوم یک مفهوم، یا مفهوم در معنای مطلق کلمه. مفهوم
.63»دربرگیرنده ی سه لحظه است: عام بودگی/یونیورسالیته، خاص بودگی و تکینگی«

( باشسسد، زیسسراuniversalدر نگاه اول، ممکن است فکر کنیم که یک تعین خاص از مفهوم نمی تواند »عام« )
 در میان تعین یافتگی های دیگر است، اما به ویژه زمانی که هگل مد(specific )خاصفقط یک تعین یافتگِی 

نظر است، این متعین شدگی درباره ی مفاهیم خاص نیست بلکه درباره ی مفهوم یونیورسال اسسست. در واقسسع
( خود سربرمی آورد. این ازgenusطبق الگوی متداول در منطق هگل، یک مقوله همچون گونه ای از جنس )

آن رو است که شیوه ی منطقی از هم شسسکافتِن مفهسسوم بسسه لحظه هسسای خسساص، یونیورسسسالیته ی محض اش را
به طور انتزاعی بر ضد خاص بودگی و تکینگی اش به کار می گیرد، در حالی که مفهوم به سان یک وحدت، تا
آنجسسایی کسسه همه ی لحظه هسسا در آن تسسرکیب می شسسوند دارای یونیورسسسالیته ی حقیقی اسسست. این تعین
یونیورسالیتِی محض که بر ضد لحظه های دیگر نمایان می شود فقط یونیورسالیته در معنای انتزاعی کلمسسه
است، امری منحصرن یونیورسال، به بهای نادیده گرفتن لحظه های همبسته ای که برای تضمین کل بسسودگِی

آن امر یونیورسال ضرورت دارند.  

[ خسسودش را تصسسرف می کنسسدس بسسه این معنسسا کسسه خسسودش را در خسسودشBestimmtheitمفهسسوم »تعین هسسای ]
«65. »متعین بسسودگی64«است[ و متعین verstdndigenمتمایز/متفاوت می کندس و وحدت این تفاوت های ثابت ]

در اینجا به معنای چیزی است که در نتیجه ی فرایند تعین، تثبیت شسده اسست. توجسه کنیسد بسه شسباهت
موبه موی این تعریف با شرح مارکس از سرمایه به سان فرایندی که در لحظه های معینی از چرخه به عنسسوان

پول، کاال و مانند آن تثبیت می شود. 

هگل می گوید »از آنجایی که هر یک از لحظه های مفهوم طوری وضع می شود که از خسسودش جدایی ناپسسذیر
 است«؛ در نتیجه هر یسسک از لحظه هسسای مفهسسوم »فقسسط بسسر مبنسسای و همسسراه بسساتمامیتباشد، مفهوم، یک 

. )بار دیگر شاهد شباهتی هسسستیم بسسا مفهسسوم چسسرخه ی مسسارکس،66لحظه های دیگر می تواند فهمیده شود«
مراحل چرخه پیش چشمان مان نقش می بندند(.

اینجا هگل جلوتر می رودس و این تمامیت را به »احکام«ی تجزیه/تفکیک می کند که در آن ها یک لحظسسه بسسه
لحظه ی دیگر متصل است )مانند زمانی که می گوییم »گل های رز ]یک عام[ قرمسسز ]یسسک محمسسول خسساص[

 مربسسوط اسسست، کسسه در آن،M-Cهستند«(. در اینجا شباهت با چرخه ی سرمایه به مراحل متنسسوعی ماننسسد 

62 the Concept

63 Science of Logic p. 600.

64 Science of Logic p. 665.

65 determinateness

66 The Encyclopaedia Logic (hereafter  Enc. Log.), trans. T. F. Geraets et ah, Hackett, Indianapolis, 1991, §

160, § 164.
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به واسطه ی مبادله، محتوای یک شکل ارزش با دیگری یکی می شود. ابتدا این طور به نظسسر می رسسسد کسسه در
حکم، زندگی ارگانیِک مفهوم از بین رفته است. زیرا در حکم، لحظه های مفهوم بی تفاوت به یکسسدیگر وضسسع
می شوند و وحدت شان در حکم همچسسون پیونسسدی بسسیرونی به نظسسر می رسسسد، به طسسوری کسسه نمی تسسوان آن را
به واسطه ی وحدِت مفهوم وضع کرد. فقط زمانی چسسنین چسسیزی ممکن اسسست کسسه در حرکسستی دیسسالکتیکیس

.67( وضع شود که این حدود/کرانه هسسای تثبیت شسسده را میسسانجی گری می کندsyllogismبه واسطه ی قیاسی )
 مجسزا هسستند، بسا این حسال در این حسرکت به سسانC و M نشسان می دهسدس کسه M-C)در نتیجسه حسرکت 

ارزش هایی یکسان وضع می شوند؛ اما ضرورِت این گذار، آنطور که با لحظه های دیگر در چرخه یگانه بشود،
تا زمانی که کل مجموعه ی چرخه ها مفصل بندی بشوند امکان پذیر نیست(.   

هگل این شرح از »مفهوم« را در دکترین قیسساس، انضسسمامی  می کنسسدس کسسه سسسه حکم را تسسابع نظمی منطقی
بسازد. به این واسطه، قیاس سه لحظه اش را به همدیگر پیوند می دهد: عام بودگی، خسساص بودگی و تکینگی.
برای مثال »همه ی انسان ها فانی هستند«؛ »سقراط یک انسان است«؛ »در نتیجه سسسقراط فسانی اسسست« سس
بیانگر موردی است که در آن سقراِط تکینه/منفسسرد به عنسسوان لحظه ای خسساص از یسسک حقیقت عسسام تعسسیین

می شود. 

در راستای هدف این نوشتار، الزم نیست تا با جزئیات به الگوهای قیاسی یا تفسیر هگل از آن ها بسسپردازیم.
فقط کافی است متذکر شویم که با درنظرگرفتن سه لحظه، این امکان وجود دارد که سه حسسالت بسسسازیم و

 و یادآور شویم کسسه هگسسل دربسساره ی دیالکتیسسِک دخیسسل در آن چسسه68متناسبن هر یک را به نوبت بنا کنیم
می گوید. نکته ی کلیدی ای که او بر آن تاکید دارد این است که آیتِم میانجی گری کنندهس ممکن اسسست بنسسابر
حالت های متفاوت قیاس تغییر کند. در نتیجه هیچ قیسساس منفسسردی بسسرای فراگسسرفتن فهم پسسذیرِی مفهسسوم
به سان یک کل کافی نیست زیرا در هر قیاس منفردی، یک استدالل معتبر که یک لحظسسه را از لحظه هسسای

 از قیاس ها که در آنسیستمیدیگر استنتاج می کند، حقیقِت مقدمات را مفروض می گیرد. در نتیجه فقط 
   69هر لحظه به سهم خود بنا می شود می تواند به نحوی بسنده این کِل عقالنی یعنی مفهوم را بفهمد.

این یادآور شیوه ای ست که مارکس چرخه ی سرمایه ی صنعتی را به سان سیستمی از چرخه هسسا می پرورانسسد؛
 قیاس! 70ما حتا می دانیم که سه چرخه وجود دارند که متناظرند با سه حالت

67 Ibid., § 165; Science of Logic, p. 599.

68 grounding

Hegel's. کاِر تسسونی اسسسمیت )'69  Theory  of  The  Syllogism  and  Its  Relevance  for  Marxism',  in  his
Dialectical Social Theory and its Critics, SUNY Press, Albany, NY 1993از را  مفیدی  و  مختصر  شرح   )

( که با درنظرگرفتن یسسک۱۶(. او به درستی بیان می کند )ص ۱۲نظریه ی هگل و مناسبتش برای مارکسیسم ارائه می دهد )به ویژهس ص 
سیستم قیاس ها، اگر یکی به اشتباه، با کل یکی گرفته و مطلق شود، مجموعه ی متناظری از تقلیل گرایی ها را به دنبسسال خواهسسد داشسست.
همان طور که دیدیم،س این همان چیزی است که مارکس برجسته می کند زمانی که در ارتباط با هر یک از چرخه هایی که بررسی کسسرده

است به یک تقلیل گرایی اشاره می کند که مشخصه ی سیستم مشخصی از اقتصاد سیاسی است. 
70 figures
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 درست71هگل توضیح می دهد که »هر لحظه به نوبت، به کل و مبنای میانجی گری کننده تبدیل می شود«
 از میانجی گری ها کهچرخه ایهمان طور که مارکس به نوبت به سه چرخه ی سرمایه می پردازد؛ و هگل با »

 کسار را تمسام می کنسد درسست هماننسد مسارکس. در آخسر، هگسل72متقسابلن همسدیگر را پیش فسرض می گیرنسد«
می گوید اگر سیستم قیاس ها همچون یک کسسل در نظسسر گرفتسسه شسسود آنگسساه »تمسسایز میانجی گری کننسسده و
میانجی گری شده ناپدیدس می شود«. »آنچه میانجی گری می شود خود لحظه ی اساسِی آن چیزی است که آن

. دقیقسا73را میسانجی گری می کنسد، و هسر لحظسه همچسون تمسامیِت آنچسه میسانجی گری می شسود نمایسان می شسود«
همین وضعیت در خصوص شکل های متفسساوت سسسرمایه و نقش هسسای مختلفیس کسسه آن هسسا همزمسسان در کسسل
چرخه ی سرمایه ی صنعتی بازی می کنندس نیز برقرار است. اما از آنجایی که سرمایه ی صسسنعتی به سسسان یسسک
»مفهوم«، فقط به واسطه ی مبادله و تولید وجود دارد، این لحظه ها را باید به واسسسطه ی سسسپهری ابژکسستیو در

زمان و فضا یعنی در چرخه و سه شکل اش مفصل بندی و یکپارچه کرد. 

درس کلی ای که از بحث مان درباره ی هگل حاصل می شود این است که چسسرخه ی سسسرمایه را بایسسد به سسسان
وحدت س در س تفاوِت سه چرخه فهمید؛ اما نه برای اینکسه این مراحسل/شسکل ها را بسه نسوعی ناپایسدارِی محض

 مربسوط اسست. هسر لحظسه کرانه هسای دیگسر را میسانجی گری ، و74ذاتیتقلیسل دهیم؛ مسساله بسه وحسدِت تفساوِت 
به طور معکوس، خودش را نیز در آن ها میانجی گری می کند. در کار مارکس مسا دوبساره »سسیالیت مفهسوم«

هگل را می بینیم؛ سرمایه را نمی توان با هیچ یک از نسخه های چرخه  یکی گرفت. 

اما این امکان وجود دارد که بیشتر به پیش برویم و به طسسور خسساص تر بگسسوییم کسسه در چسسرخه ای کسسه در آن
ارزش افزایی سرمایه به دست می آید، آیا این بدان خسساطر اسسست کسسه تعین هسسای عسسام، خسساص و تکینه اش را
به طور مفهومی متمایز بسازد و سه چرخه ای را که پیش تر بحث شسسد به عنسسوان ابعسسادی از آن نشسسان دهسسد؟
هگل می گوید هر چیزِ عقالنی، »امری یونیورسسال اسست کسه به واسسطه ی خساص بودگی بسا تکینگی وحسدت

. آیسا همین دربساره ی سسرمایه و چسرخه اش نسیز صسدق می کنسد؟ یسک مثسال خسوب در این زمینسه بسه این75می یابسد«
ترتیب قابل طرح است: چرخه ی سرمایه ی پولی بیانگر آن است که شکل یونیورسال ارزش افسزایی، خسودش
را در مراحل دیگر میانجی گری می کند؛ چرخه ی سرمایه ی مولد بیانگر برجسته ساختِن خاص بودگِی فرایند
به شیوه ای مشابه است؛ و چرخه ی سرمایه ی کاالیی بیانگر تکینگی این فراینسسد به عنسسوان محصسسولی خسساص
است که مشخصه ی عام ارزش ارزش افزایی شده را در خود حمل می کند.س بگذارید این ها را به ترتیب بررسی

کنیم.     

71 Enc. Log., § 187.

72 Enc., Log., § 189.

73 Science of Logic, p. 703.

74 essential

75 Science of Logic, p. 669.
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 تشخیص می دهدس که76 را به عنوان »بیاِن یونیورساِل دائمی سرمایه ی صنعتی«'M ... Mمارکس چرخه ی 
(. به140در آن »هدف و رانه ی پیش برنده سس ارزش افزایِی ارزش، خلق پول و انباشت سس نمایان می شوند« )

شیونیورسسسالدرستیس می توان آن را به سان شکلی تعیین کرد که در آن ارزش افزایی بسه خسودش در شسسکل 
 با خودش دست می یابد. انتزاعیختم می شود یعنی به این همانی 

پیش از این مارکس در گردش ساده، پول را همچون »شیوه ی یونیورسسساِل وجسسوِد ارزش« از کسساال به عنسسوان
 چسرخه ی سسرمایه دربرگیرنسده ی یسک شسیوه ی دیگسر ارزش77»شسیوه ی خساص وجسوِد ارزش« متمسایز کسرده بسود.

 )که به عنسسوانC )سرمایه ی پولی( با M. اگر مبادله ی 'Cیعنی ارزش ارزش افزایی شده نیز است یعنی همان 
)سرمایه ی کاالیی( کاندیدای لحظه ی 'Cسرمایه ی مولد عمل می کند( بیانگر حرکت از عام به خاص باشد، 

تکینه  است.  

Mهمان طور که پیش تر درباره ی چرخه ی   ...  M'یادآور شدیمس در وضِع چنین چسسرخه ای، فراینسسد مسسادی 
تولید سس یعنی جایی که ارزش افزایی عملن در آن ریشه دارد سس بی تردید مسدود می شود. به منظور تمرکسسز

 را صرفا به کارکرد خریدش تقلیل دهیم که آن عوامسسل خسساص تولیسسدی را در شسسکلMبر آن الزم است تا 
کاالیی شان می خرد و اجازه می دهد یک فرایند کار همزمان به فرایندی ارزش افسسزا تبسسدیل شسسود. چسسرخه ی

P  ...  Pبه این ترتیب با وضِع گردش صرفا به عنوان وسسسیله ای بسسرای تجدیسسد و گسسسترِش ارزش افسسزایی در 
خصیصه ی انضمامی خاصش سس که البته نیازمند آن است تا دوبسساره از امسسر یونیورسسسال عبسسور کنسسد سسسس این

فرایند را برجسته می سازد.          

 فراینسسد اسسست کسسهانضسسمامِی خاص بودگی چیزی ویژه در این شکل رخ می دهد؛ این مشخصسسه ی به ساناما 
اهمیت می یابد، زیرا کاالهای خاصی که خریده شدند فقط به این خاطر سرمایه ی مولد هستند که به سسسان
عوامل تولید می توان آن ها را به نحوی مصرف کرد که پتانسیل شان را برای تولید کاالهای معین آزاد کنند.
این ارزش ها صرفا بسسه خسساطر ارزش مصرفی شسسان مصسسرف می شسسوند صسسرفا بسسه این خسساطر کسسه کیفیت هسسا و
کارکردهای مادی شان را به ارزشی جدید تبدیل کنند. این البته به ویژه درباره ی نیروی کار درسسست اسسست

زیرا فقط تثبیت این کار که به محصولی خاص می انجامد است که فرایند ارزش افزایی را بنا می کند.

دقیقا این خاص بودگِی سرمایه ی مولد است که به انواع گوناگون مسسسائل فسسنی  در حسسرکتش می انجامسسد. در
,158نتیجه میزانی که یک فرایند خاص می تواند گسترانده شود »به واسطه ی عوامل فنی تعیین می شود« )

(. این کشش/نفع مادی نشانه ای است مبنی بر اینکه سرمایه ی مولد، خاص بودگی است که به عبارتی،163
 خسوِد این نفی نسیز بایسد نفی شسود. این دقیقسا همسان78یونیورسسالیته ی انستزاعی سسرمایه ی پسولی را نفی می کنسد.

76 MEW 24, p. 65.

77 MEW 23, p. 168; Capital, 1, p. 255.

 مارکس تا آنجا پیش می رود که بگوید این شکل می توانست همچون شکلی از »ارزش زدایی« در نظر گرفتهگروندریسه. در واقع در 78
 را به عنوان ارزش« از دست می دهد و در نتیجهشکلششود، هر چند »لحظه ای از فرایند ارزش افزایِی سرمایه« است زیرا اینجا سرمایه »
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چیزی است که با ارائه ی سرمایه ی کاالیی همچون ارزِش پیشاپیش ارزش افزایی شده حاصل می شود  یعنی
ارزشی که به واسطه ی میانجی گری گذاِر میان لحظه های عام/یونیورسسسال و خسساص بحث شسسده رخ می هسسد و

 را از سر می گذراند. همان طور که دیدیم، مارکس فکسسر می کسسرد سسسرمایه فقسسط در این شسسکلشدنفرایند 
(. محصول کاالیی، که به طور کامل ارزش افسسزایی شسسده168 یک شکلِ ارزش ارزش افزایی شده است )ضرورتا

است، و ضرورتا درون خود هم دربرگیرنده ی ارزش سرمایه ی اولیه است و هم حاوی ارزش اضافی، مبنسسای
 ارزش افزایی تلقی کرد. تکینگی است که می توان آن را همچون 'C' ... Cچرخه ی 

« داللت دارد؛ در سطح مفهوم گفته می شود که79از دید هگل، »تکینگی« مقدمتن بر مفهوم »رابطه با خود
 این به وضوح لحظه ی پیچیده تری از هر80تکینگی، »خوِد موثر« یا »آنچه خودش را تولید می کند« است.

دو لحظه ی یونیورسسسال )انسستزاعی( یسسا خسساص اسسست؛ بسسه همین انسسدازه آشسسکار اسسست کسسه مفهسسوم »ارزش
ارزش افزایی شده«ی مارکس همان پیچیدگی و ارجاع به خود را دارد. زیرا هم نتیجه ی انباشت اسسست و هم

82 متعین بودگی هسای81پیش فسرِض انباشسِت جدیسد. هگسل همچسنین تصسریح می کنسد کسه تکینگی »بازتساب درونِی

است. بودگی«  خاص  و  درباره ی 83عام بودگی/یونیورسالیته   C' کاالها تمام  زیرا  است:  همین  دقیقا  نیز 
به عنوان وحدِت وضع شده ی ارزش مصرفی و ارزش، به طور کیفی به واسطه ی قیمت گذاری یکسان هسسستند،
اما هر کدام در برآوردن یک نیاز معین، یگانه هستند، در نتیجه به عنسسوان ارزش، حسسامالِن خاص شسسده ی آن

 آن ها مازادی را نیز دربرمی گیرند. فقط با این نتیجه یعسسنی انباشسسِت'Cنیز هستند، در حالی که می دانیم با 
 حقیقی خسساص و عسسام در یسسک کسسِل متقسسابلندرونیتولیدشسسده اسسست کسسه ارزش افسسزایی همچسسون رابطه ی 

ثمربخش/بارورکننده رویت پذیرس می شود. مارکس می توانست به بحث جلد اول دربسساره ی بازنمسسایی ارزش در
 ارزش ارزش افزایی شده است؛ زیرا در این'Cاجزای متناسِب محصول برگردد تا این نکته را توضیح دهد که 

 را به خود می گیرد و این آن چیزی است که آن را'C فیزیکِی بخشی از 84مورد، افزایش ارزش شکل ذره اِی
 متمایز می کندس که اگرچه آن نیز ارزش ارزش افزایی شده است و همان طور که مسسارکس تاکیسسد کسسرده'Mاز 

است هر دو درونن به اسالف شان مرتبطند و در واقع صرفا میزانی از یک جنس نیستند که به طسسور بسسیرونی
 ارزش در شسسکل تکینسسه اسسست؛ زیسسرا'C مرتبط باشند. همچنین بسه این خسساطر اسسست کسسه M دیگر و Csبه 

به عنوان ارزش ارزش افزایی شده به عنوان ارزش، یونیورسال است اما از آنجسسایی کسسه ارزش افزایی شسسده اسسست
می توان  آن را به طور درونی به اجزایی خاص متمایزش کرد. در نتیجه هسسر دو تعین را در خسسودش بازتسساب

می دهد.س 

(.CW 28, pp. 329-30' ، تکمیل شود )C'-Mاین مرحله باید به واسطه ی فراینِد واقعیت یابی یعنی 
79 self-relation

80 Enc. Log. § 163.

81 inner reflection

82 determinacies

83 Enc. Log. § 163.

84 particulate
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افزون بر این، این تکینگِی چرخه دقیقا همان شکلی ست که به بهترین نحو به آنچه پیش تر استدالل کردیم
 این است کسسه ثسسروت درکاپیتالو آنچه در ادامه می آید مربوط است. به یاد خواهیم آورد که اولین جمله ی 

این جامعه همچون مجموعه ای از کاالها نمایان می شود. حاال این ثروت قرار است به عنوان مبنای خسسودش،
 خودP است که هدف گذاری می کند، و 'Mبه عنوان نتیجه ی ارزش افزایِی خودش فهمیده شود. اگر چه این 

 اسسست کسسه حقیقتن تکینه تسسرین'Cرا به سان سایِت ارزش افزایی بازتولید می کند، آنچه ارزش افزایی می شود 
وجِه ]فرایند/کل[ است. به این ترتیب کاالها ثروت مادی جسسامعه ی بسسورژوایی را تشسسکیل می دهنسسد. چسسنین

 و85»ثسروت«ی حساال همچسون تجمعی بی جسان درنظرگرفتسه نمی شسود؛ بلکسه کسامال به سسان چسیزی خود سس تولیدگر
 یک نقطه ی گذار نیز هست،'C' ... C. همان طور که مارکس می گوید مفهوم پردازی می شودانباشت شونده 

 ثسسروتسیستم همراه با نیاز به یافتن درون داد هاییس در همان شکل، به 'Cنقطه ای که مساله ی واقعیت یابی 
(. در نتیجه177,س 173 را به انقالِب کِل »سرمایه ی اجتماعی« مرتبط می سازند )'C' ... Cاشاره می کنند و 

 »سرمایه های تکینه« در قسسالب آن بررسسسی می شسسود )بیناین اساسا همان شکلی ست که مواجهه  و تبادل 
 فهمیسده می شسود. این دقیقسا همسان86( و تکینگی فراگسیر سسرمایه به سسان کسل سسرمایه ی اجتمساعی177-8

Mشیوه  ی فهم مارکس است که می گوید بررسی یک فرایند ارزش افزایی به طور مجزا،   ...  M' یسسا P  ...  P

(.    9-178می تواند شیوه ی بهتری باشد )

به طور خالصه، دقیقا همان طور که در منطق هگل، »مفهوم« همچون سیستمی از قیاس ها آشکار می شود
که کل در آن،خودش را میانجی گری می کند، سرمایه نیز به سان ارزش ارزش افزا خودش را در سیستمی از

چرخه ها آشکار می کندس که در آن، تعین های شکلی اش، خودشان و کل را میانجی گری می کنند. 

پیش از نتیجه گیری از این شرح »سیالیت مفهوم« مفید است که کمی فاصله بگیریم و بپرسیم چه چسسیزی
در هگل و مارکس روی می دهد. ابتدا الزم است تا این فاکت را در نظر داشته باشیم که هگل به عنوان یک
ایده آلیست، منطق را صرفا تکنیکی تلقی نمی کند که ما می توانیم آن را به کار ببندیم، بلکه منطق برای او
معنا/اهمیتی هستی شناختی دارد. از همین رو در پیوند با بحث حاضر، هگل تصریح می کنسسدس کسسه در حسسالی
که ممکن است این طور به نظر برسد که این تامل سوبژکتیو ما بود که ابعاد مفهوم را منتزع کرده است، اما

 است، به طوری که ضدیت با تعین هایش، فعالیت تعین بخِش87 این فرایند منتزع کنندهخوددر واقع مفهوم »
است«خاص خودش  تامالت88  همچون  نه  سرمایه  چرخه ی  از  را  مارکس  شرح  می توان  اساس،  این  بر   .

سوبژکتیو او درباره ی آن، بلکه در عوض همچون شرحی بخوانیم درباره ی این که چگونه خوِد سرمایه خسسود
را در یک سیستِم مبادله ی مبتنی بر یک »انتزاع واقعی« بنا می کند، و در فراینِد خودش عناصر/مولفه هسسای
پول و کاالها را به سان لحظه های انتزاعی خودش وضسسع می کنسسد و از طریسسق مداخلسسه در )و تحمیسسل بسسر( )
85 self-generating

86 total social capital

87 abstractive

88 Science of Logic, p. 623 (تاکید از نویسندهس)
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superveningآن ها در حرکتش به واسطه ی آن هسسا، مفهسسوم خسساص خسسودش را از خسسودش،  یسسا خسسودش را )
همچون مفهومی واقعی تولید می کند. 

این واقعیت که سرمایه را به عنوان ارزش ارز ش افزا نمی توان یک سره با هیچ یسسک از مسسراحلی کسسه موقتسسا در
آن ها تثبیت می شود یکی گرفت، بلکه سرمایه در واقع سس به زبان هگلی سس »وحسسدت سسسلبی« آن هسسا اسسست،

89یسادآور ایسده ی مطلسق اسست کسه چسیزی نیسست مگسر مفهومی شسدنِس حسرکت کسِل تولیسدش، یعسنی فراخوانده شسدنس

در اندیشه؛ در حالی که در کاِر مارکس، سیالیِت چرخه است که حرکِت مفهومی را نمایندگی می کند.

اساسا  مطلق  »ایده ی  می گوید  است«فرایندهگل  مارکس90  دیده ایم،  که  همان طور  مشابه،  به شیوه ای   .
 است نه چیزی ایستا و نه حتا یک رابطه ی ساختارمند از چسسنین چیزهسسایی.حرکتمی گوید سرمایه اساسا 

تعین یافتگی سرمایه در واقع در نمودش در لحظه های چرخه اش تضسسمین می شسسود، امسسا چسسنین تعین هسسای
ثابتی همزمان نفِی عام بودگِی محِض مفهوم هستند. سرمایه باید چنین نفی ای را نفی کنسسد و بسسه مسسرحله ی

 ازعلم منطسق اسست. هگسل در 91بعسدی اش گسذر کنسد. این بسه بیسان منطقِ  هگسل، همسان حسرکِت منفیِت مطلسق
یونیورسسسالیته ی مفهسسوم به عنسسوان »منفیتس مطلسسق« حسسرف می زنسسد، وحسسدتی اصسسیل کسسه درونش »تعینش،
محدودیتی برای امر عام به شمار نمی رود«، زیرا امر عام درونس این وحدت ]یا به اتکسسای این  تعین هسسا درونس
وحدت[ است که خودش را آنگونه که هست یعنی به سان »روِح« این تنوع انضسسمامِی شسسکل های جسسوهرش

Bacchanalia )یا اگر از تشبیه هگل استفاده کنیم، روح سرمایه همچون عیاشِی باکانیلیایی )92حفظ می کند

nاست که به زنجیره ی تصاویر بر روی کوزه ی سفالی منقوش یونانی زنسسدگی می بخشسسد(. در نتیجسسه اگسسر )
سرمایه در شکل، خود س وضع کننده است، آنگاه الزم است تسسا شسسکل هایش، بسسه بیشسسترین مسسیزان ممکن، بسسه

فرض های خاص خودش فروکاسته، و به واسطه ی کارآمدی خاص خودش بازتولید شوند.  

اینجا امکانش نیست تا تفاوت بین مارکس و هگل را شرح دهیم؛ اما می توان به یک تفسساوت بین »مفهسسوم«
هگل و فهم مارکس را از سرمایه اشاره کرد. در حالی که ماده هیچ دشواری ای برای حسسرکت مفهسسوم ایجسساد
نمی کند و مفهوم می تواند آزادانه خودش را بپروراند، زیرا مفهسسوم در واقسسع محتسسوای خسسودش اسسست، بسسرای
سرمایه اما همواره خطر انحالل وجود دارد زیرا ممکن است نتواند آزادانه در جوهِر خسسودش حسسرکت کنسسد؛

، یعسسنی در چسسیزی کسسه عملن در برابسسرش ایسسستادگیخودش را در ماده خسسرج/صسسرف کندزیرا سرمایه باید 
می کند.س در حالی که همه چیز در شکل ارزش حک می شود، این ماده همسواره »افسسزوِن بسر« تعیِن مفهسسومِی
شکل ارزش است. در نتیجه اینجا نوعی ناهمخوانی با مفهسسوم هگسسل وجسسود دارد کسسه در آن، مبنسسای مسسادی
چرخه ی سرمایه نوعی سرکشی/تمرد را وارد فرایند می کند. مارکس نیز پیش تر در فصل مربوط به پسسول در

89 run over

90 Enc. Log., § 215.

91 absolute negativity

92 Science of Logic, p. 602. Cf. Enc. Log., § 215.
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« می تواند مساله سازتر از »گسسذار از ضسسرورت93 نشان داد که این »استحالهC-Mجلد اول با اشاره به حرکِت 
 بسسه این ضسسرورت توجسسهسرمایه. به طور دقیق تر، مارکس در ویرایش اول 94به آزادی در مفهوم هگلی«س باشد

کرد که ارزش ها مادیتی طبیعیس دارند در حالی که »فقط مفهوم در معنای مد نظر هگل است کسسه خسسودش
. بگذارید نگاهی بی اندازیم به یک مثال مهم.95را بدون مادیت بیرونی، عینیت  می بخشد«س

سرمایه به خاطر شکلش به دنبال آن است تا همه ی شرایط وجودش را تصرف و بازتولید کند. حتا اگسر این
وضعیت در نمونه ی وسایل تولیِد تولید شده، مساله ساز به نظر نرسد، اما اگر زمین و نیروی کسسار را مسسد نظسسر
قرار دهیم این موضوعی پرسش برانگیز خواهد بود؛ زیرا زمین به هیچ وجه تولید نمی شود و نیروی کسسار نسسیز

از نظسسربیرون از کارخانه ی سرمایه دارانه بازتولید می شود یعنی در سپهر »خانگی«. بسسا این حسسال، اگسسر چسسه 
 باید گفت که زمین و کار تابع سیستم سرمایه دارانه هستند کهاز نظر اجتماعی این درست است، اما مادی

شکل ارزش، آن ها را بازتولید می کند. نیروی کار برای بازتولیدشس به درون داد های ارزش نیسساز دارد و فقسسط
به واسطه ی عرضه ی خود در بازار به عنوان یک ارزش می تواند به این درون دادهاس دست یابد. اجبسساِر مالل آوِر
ضرورت اقتصادی، کارگر را مجبور می کندس تا خودش را برای چرخه ی سرمایه دسترس پذیر کند و بازتولیسسد
رابطه ی سرمایه هم این ضرورت را تداوم می بخشد. در نتیجه اقتصاد خانگی کامال در تبعیت از سرمایه قرار
می گیرد اگر چه نوعی »جعبه ی سیاه« در بازتولید فورماسیون اجتماعی سرمایه دارانه به شمار می رود، البته
تا جایی که از منظر سرمایه مفهوم پردازی بشود. به این ترتیب، این برداشتی نسبتن ضعیف است که گفتسسه

، همه ی درون دادهسا و96شسود اقتصساد خسانگی، شسرایطی بسیرونِی چسرخه ی سسرمایه اسست. از منظسری ایسده ای
برون دادهسسایش در شسسکل ارزش هسسستند زیسسرا این سسسپهر خسسانگی درون سیسسستم سسسرمایه دارانه ی کسساالیی
هژمونیک، جای گیر و حک می شود. با این حال شکی نیست که سرمایه، در وابستگی اش به زمین و نسسیروی

 مفهوِم خود س بازتولیدگرش دست یابد.      97کار در سطحی مادی، نمی تواند به ایده بودگی

93 transubstantiation

94 Capital, 1, p. 197. 

( خود بر دشواری این گذارEnc. Log., § 159, Remarkمارکس در اینجا به هیچ متنی ارجاع نمی دهد اما شگفت اینکه هگل )
تاکید کرده است، در نتیجه شاید مارکس باید بگوید »حتا دشوارتر«. 

95 MEGA II 5, p.31; 

. به ارجاع می دهد. در همین خصوص همچنین نگاه کنید به:  Enc. Log., § 194 Zuو در پانویسی که مارکس 
Enc. Log. § 163, 

افزوده:س »مفهوم، شکل بی کران یا فعالیت/کنش گری خالق آزاد است که برای آنکه به خودش واقعیت ببخشد به ماده ای بیرون از خود
نیاز ندارد«.

96 Ideally

97 ideality

27



نتیجه گیریی

.۱این ها درس هایی عام در دیالکتیک هستند که می تسوان از تلقی مسارکس از چسرخه ی سسرمایه برگسرفت: 
. سسسرمایه اساسسسا به عنسسوان۲سسسرمایه اساسسسا به عنسسوان چسسرخه ای از شسسکل های متسسوالی وجسسود دارد؛ 

. هر یک از این شکل ها، کمتر از سسسرمایه۳این همانی س در س تفاوِت همه ی شکل های کارکردی اش وجود دارد؛ 
هستند زیرا فقط کارکردی را دارد که متناسب با آن به عنوان یسک شسکل تمایزیافتسه اسست، در حسالی کسه

 اسست، همین کارکردهسا معنساِی مراحسل را در فراینسد98همزمسان، از آنجسایی کسه بخش الینفسک شسکِل کلی
. در نتیجه شسسکِل کلی/تسسام، در کسسارکردش در خصسسوص شسسکل های خسساص و۴ارزش افزایی کسب می کنند؛ 

. در نتیجسه هسر شسکِل سسرمایه، هسر حسرکِت چرخسه، اساسسا در معنسای۵ اسست؛ 99کارکردهای شسان، نوپدیسد/برآینسد
. از همین رو چرخسسه را۶ایده ای اش و به واسطه ی روابطش با شسسکل های دیگسسر و بسسا کسسل تعسسیین می شسسود؛ 

. زیسسرا »تمسسام مقسسدمات فراینسسد۷می توان از منظر هر کدام از این حرکت های درونش مفهسسوم پردازی کسسرد؛ 
. فعلیت یافتگی سرمایه به طور تجربی داده شده/مفروض نیسسست بلکسسه۸همچون نتایجش نمایان می شوند«؛ 

بسسه شسسیوه ای نظسسریبه طور مفهومی تاسیس می شود، و از همین رو فقط به واسطه ی پژوهش علمی، یعسسنی 
. و از همسسه مهم تسسر،۱۰. چیزی مانند دیالکتیک هگلِی مفهوم، ذاتِی این چرخه اسسست؛ ۹کشف شدنی است؛ 

سرمایه را »فقط می توان به عنوان یک حرکت به چنگ آورد/فهمید« زیرا اگر متوقفش کنیم می میرد.

*    *    *

100پیوست الف. چرخه ی چهارم؟

همان طور که پیش تر اشاره کردم، مارکس جایی چرخه را به چهار وجه تقسیم می کند.س این را می تسسوان در
Mssمتن »  نوشته شده است. من نمی دانم که کی و چرا مسسارکس این بخش را۱۸۶۵« دید که در سال 1 

کنار می گذاردس )زیرا هیچ یک از پیش نویس های دیگر هنوز منتشر نشده اند( اما فکر می کنمس بسیار آموزنسسده
است اگر به این بپردازیم که چگونه چنین چیزی ممکن است سسربرآورده باشسسد، و چسسه می تسوان در رد آن
گفت. بگذارید نشان دهیم چگونه سربرمی آورد و با توضیحی درباره ی ارائه در جلد دوم همان گونه کسسه بسسه

دست انگلس منتشر شده آغاز کنیم. سه چرخه به این شکل هستند:

98 total form

99 supervenient

. این پیوست مبتنی است بر مقاله ی من با عنوان »چرخه ی چهارِم سرمایه ی مارکس« در:100
Capital & Class, 59, Summer 1996.
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('M ... M )به طور کوتاه 'M-C ... P ... C' - Mسرمایه ی پولی: 

(P ... P )به طور کوتاه P ... C'-M'-C ... Pسرمایه ی مولد: 

('C'... C )به طور کوتاه 'C'-M'-C ... P ... Cسرمایه ی کاالیی: 

 به طور درونی دو بسسارCبه این ترتیب در ابتدا قابل توجه است که بدانیم در طرح واره ی مارکس از چرخه ها 
 فقط یک بار ظاهر می شوند )به غیر از زمانی که نقاط انتهایی زنجیره را درP و Mرخ می دهد در حالی که 

 بسرای عوامسلCf را به طسور مجسزا همچسون Cs« خودشسان تشسکیل می دهنسد(.س اگسر این 101چرخه هسای »اصسلی
 برای کاالی تولید شده تعریف کنیم آنگاه می توان چرخه را به شکل زیر تعریف کرد:Cpفرایند کار و 

M-C/Cf... P ... Cp/C'-M'

 صراحتا بیانگر مشخصه ی دوگانه ی کاالها به عنوان ارزش  و ارزش  مصرفی اسسست )همچنسسانC/Cکه در آن، 
« به خودی خود نیز چنین است(. اگر این طور طرح کنیم و در ذهن داشته باشسسیم کسسه این امکسسانCکه »

وجود دارد که در هر نقطه گسستی رخ دهد تا خوانشی خاص را از آنچه در حسسال وقسسوع اسسست ارائسسه کسسرد
)برای مثال فرمول باال چرخه ی سرمایه ی پولی را نشان می دهد(، ممکن به نظسسر می رسسسد کسسه چرخسسه را در

 متمایز است، بگسلیم و چرخه ای را بر آن بنا کنیم. 'C p که مشخصن از Cfنقطه ی 

Mssاین دقیقا همان کاری است که مارکس در » « انجام داد. او در آنجا چهار چرخسسه را طسسرح می کنسسد،1 
همان طور که در ادامه توضیح خواهم داد )و نشانه گذاری زمانی مارکس را نادیده می گیرم(. افزون بسسر سسسه

( او چرخه ای را با عنوان »عوامل فرایند کار«'M ... M'; P ... P; C' ... Cچرخه ای که با آن ها آشنا هستیم )
 بسه بیسان دقیق تسر، این102 در نشسانه گذاری مسا در بساال آغساز می شسود.Cfوارد می کنسد، یعسنی چسرخه ای کسه از 

چرخه چرخه ی کاالهایی است که در شکل ارزش مصرفی شان همچون عوامل فرایند کار عمل می کننسسد، و
دارای تفکیسسک/تفاوت گسسذاری در شسسکل وسسسایل تولیسسد و نسسیروی کسسار هسسستند. او در کوشسسش اولش بسسرای
متمایزکردن چرخه ها این کار را نکرده بود، و به روشنی عنوان کرده بود که سه مرحله ی »فرایند بازتولید«

. همین دیدگاه در جلد دوم، آن طور که به دست ما رسیده، از سر گرفته103وجود دارد که باید بررسی شود
می شود. 

Mssبه نظر می رسد که مارکس در این ویرایش چهارم چرخه ی سرمایه در جریان نوشتِن » « بسسه مشسسکل1 
برمی خورد. ابتدا هیچ اثری از آن نیست. مارکس سه شکل سرمایه را در صفحه ی »فهرست مطسسالب« ذیسسل

Dieعنوان »دگردیسی های سرمایه )  Metamorphosen  des  Kapitals( »ذکر می کنسسد: »سسسرمایه ی پسسولی )

101 proper

102 MEGA II 4.1, pp. 145-6,164.

103 CW 32, p. 48.
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Geldkapital( »سسسرمایه ی مولسسد« ،)Productives  Kapital( »و »سسسرمایه ي کسساالیی  )Waarenkapital)104او .
خاطرنشان می کند که سه چرخه ی متفاوت باید برقرار شود، اما در فرایند نوشتِن آن ها سس شسساید بسسه قصسسد

 می نامد Cf ... Cf از سه را چرخه ی II سس او با شماره های رومی شماره ی ۱۸۶۱-۳پیروی از طرح واره های 
... Cpو چرخه ی   Cp ۳ و ۲ و ۱ را یکسره کنار می گذارد.س سپس بعد از جمع بندِی آن هسسا بسسا شسسماره های،

 اضافه۴ می شود و آن را با شماره ی Cp ... Cpناگهان متوجِه ضرورت فهرست کردن چرخه ی چهارم یعنی 
. از کاالها که عوامل فرایند کسسار را۲. از پول، ۱ شکل« را این گونه توصیف می کند: ۴می کند.س او سپس »هر 

فرایند تولید، آغسساز می کسسنیم )نسسهکاال به سان محصول . از ۴. از فرایند تولید بی واسطه، ۳تشکیل می دهند، 
 را توضسسیحII او ادامه می دهسسدس تسسا آن هسسا و از جملسسه شسسکل 105 فرض شده است(.IIمانند آنچه در شماره ی 

 هیچ گونه مزیتی دارد، و مشکلCf ... Cf در نتیجه دو پرسش جذاب طرح می شوند: آیا چرخه ی 106دهد.
آن چیست؟ پیشنهاد من این است که به این پرسش ها بپردازیم. ابتدا به دومی.  

بگذارید درباره ی این فکر کنیم که زمانی که مارکس چرخه ی سرمایه  را به ما ارائه می کنسسد از چسسه چسسیزی
 را در نظسسر بگیریسسد. این یسسک بازنمسسایی آلترنسساتیو از چسسرخه ی'M-(E)-Cf-(P)-CP-(E)-Mبحث می کنسسد. 

سرمایه ی پولی است که می توان فرض کرد که خودش را به طور نامحدودس تکرار می کند.س بسسرخالف بازنمسسایی
:Cf: عسسام بودگی، Mمارکس، اینجسسا بسسه روشسسنی می بیسسنیم کسسه سسسرمایه در سسسه شسسکل ثسابت وجسسود دارد )

( در سپهر گسسردش وE دگرگونی، دو مبادله )فرایند: تکینگی( و بین هر کدام از آن ها یک CPخاص بودگی، 
( وجود دارد. در نتیجه یک استدالل صرفا منطقی بر ضسسد چهسسار چرخسسهPفرایند بی واسطه ی مصرف مولد )

این است که ساختار این حسسرکت به طسسور طسسبیعی سسسه بخش می شسسود؛ به عالوه لحظه هسسای مفهسسوم، یعسسنی
عام بودگی، خاص بودگی و تکینگی مستلزم نوعی سازماندهیس سه بخشی هستند، همانند آنچسسه در نسسسخه ی
امروزی در دسترس مان است و پیش تر در باال توضیح داده شد. )با این حال همزمان این طرح، این پرسسسش

P آغاز نمی شسسود بلکسسه بسسا گسسذار Cfرا پیش می کشد که چرا چرخه ی سرمایه ی مولد با نقطه ی ثابت یعنی 

آغاز می شود: در ادامه به این مساله پرداخته می شود(.

اما استدالل قوی تری وجود دارد اگر دقیق تر به چیستِی این مولفه های قیاسی توجه کنیم. آن هسسا احکسسامی
هستند که دو مولفه را مرتبط می کنندس و در نتیجسسه متغیرهسسایی مجسسزا نیسسستند. قیسساس، این هسسا را در یسسک

 به هم مرتبط می کند.س در نتیجه به همسان ترتیسبی کسه تصویر/نمودار یک چرخه107سیسستم حسرکت اسستنباطی
 بین دو مولفه،گذارهارا باید به »احکام«اش تجزیه کرد؛ یعنی در این کانتکست ابژکتیو، آن چه مهم است 

و نه خوِد مولفه های مجزا است: مجزادرنظرگرفتِن آن ها پتانسیل آن ها را برای تبدیل شدن به چیزی دیگسسر،
 آن ها را سرکوب می کند.حقیقِتیعنی دقیقا 

104 MEGA II 4.1, p. 139.

105 Ibid., pp. 144-6; cf. p. 179.

106 Ibid., pp. 164-6.

107 inferential
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 معسسرفی می کنسسد، بسسرایفرایندتوجه داشته باشید که مارکس کل این موضوع را با ارجاع به سسسه مسسرحله ی 
 اسسست،M-C به تنهسسایی، بلکسسه M. زیرا نکته ی جالب توجه نه M (109) بحث می کندس و نه از M-Cمثال از 

 حرکتی است که امر عام به موجب آن خود را در M-C/Cfیعنی یک حرکت. در نتیجه در زبانی منطقی، 
C/Cخاص بودگی متعین می کند. به این ترتیب با چسبیدن به یک ساختار سه بخشی، می توانیم بگوییم که 

f ... P ... CP/C'ت که امر خاص به موجب آن به تکینگی می رسد.س به سان فرایند ارزش افزایی، حرکتی اس
 تا به عسسام بودگی108 حرکتی است که امر تکینه به موجب آن خود را واالیش می بخشد'CP/C'-Mو سرانجام، 

انتزاعی تبدیل شود. 

 تعسسیین می کنسسد،مراحسسل حسسرکتبا درنظرگرفتِن اینکه مارکس در هر حال تفکیک های متناسب را به سان 
حاال در موقعیتی هستیم که مساله ی مورد بحث را به طور دقیق تری بازتعریف کنیم اگر فکر می کسسنیم کسسه

...Cfیک چرخه ی »چهارم« امکان پذیر است: آیا می توان گفت که   P ... CPنه یک حرکت واحد بلکه در 
واقع دو حرکت است؟ این بی تردید موضوع پیچیده ای است اما از دید ما هنوز یک حرکت واحد است. زیسسرا

 به عنسسوان ارزشCP از خلسسق Cf اسسست؛ ناپدیدشسسدنس CP دقیقسسا همسسان فراینسسد تولیسسِد Cfمصسسرف مولسسِد 
 را به خود می گیرد این معادل است بسساCfارزش افزایی شده، تمایزناپذیر است. زمانی که ارزش، شکل خاص 

تجسمش در ارزش های مصرفی ای که تنها معنای شان این است که همچون درون داد هایی برای یک فرایند
 نیز به طور درونیCP جدا کرد. حتا از این هم آشکارتر، Pتولید عمل کنند؛ از همین رو آن ها را نمی توان از 

 در واقع چیزی نیست جز تولیدش؛ در نتیجه اینجا با یک کل مواجهیم. اگر بخسسواهیمP مرتبط است، Pبه 
 معرف/نماینده های منفعسل و فعساِلP و Cfاستدالل پیش گفته را به زبانی ساده تر بگوییم می توان گفت که 

Cfیک چیز واحد یعنی سرمایه ی مولد هستند. سرمایه در این مرحله به عنوان سرمایه ی مولد، هم مصسرف 

. 109 را در یک حرکِت واحد دربرمی گیردCPرا و هم تولید 

 در یک حرکت واحد استCf ... P ... CPبا این حال باید گفت که کل بحث باال که معطوف به ادغام کردِن 
 نداشته باشد. زیرا او در چندCf... Cfممکن است هیچ ربطی به استدالل های مارکس برای حذف چرخه ی 

[ تا۴ را یکی می گیرد، برای نمونه وقتی می نویسد: »می توان دید که ]شکل CP و Cf« تقریبا Mss 1جای »
.     111 وجود دارد«۴ در واقع در شکل ۲؛ »شکل 110 وجود دارد«۲حدی در شکل 

به بیان دیگر، مارکس آن ها را دست کم تا اندازه ای یا به احتمال بیشتر، به طور کامل، از نظر کیفی یکسسسان
می دانست! این در سطح یک چرخه ی منفرد معنای چنسسدانی نسسدارد؛ امسسا اگسسر بسسه حسسرکت کسسل سسسرمایه ی
اجتماعی بیندیشیم، می تواند معنا داشته باشد؛ اقتصسساد را می تسسوان در هسسر لحظه ی مفروضسسی بسسه پسسول در

108 sublimates

109 comprehends

110 MEGA. II 4.1, p. 145.

111 Ibid., p. 171.
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Cfگردش، کاالهای در گردش و مصرف مولد تقسیم کرد. همچنین به نظر می رسد کسسه مسسارکس می گویسسد 

 در نتیجه شسساید او فکسسر می کسسرد این دو چسسرخه ی112 است.CPصرفا یک شکل ارزش مصرفی )بخشی از؟( 
 بسسا غفلت از مصسسرِف سسسرمایه دارانه بایسسد درCPمجزا در واقع سرمایه ی کاالیی را دو بار به حساب می آورند. 

 باشد )دسسستس کم تسسا حسسدودی(.Cfشکل ارزش مصرفی اش، مبنایی برای بازتولید مادی، یعنی مبنایی برای 
...Cfمارکس سپس ادعا می کند که   Cf را باید ذیل CP ...  CPدر نظر گسسرفت؛ امسسا مسسا این اسسستدالل را 

نمی پذیریم. 

 متمایز کرد به این معنا که فهم اول، توجه'C ... C را می توان از Cf ... P ... CPدر واقع به نظر می رسدس که 
را بر زیربنای دگردیسی ارزش در یک دگرگونی مادِی متناظر متمرکز می کنسد، در حسسالی کسه فهم دوم بسر
ارزش افزایی درون یک شکل گردشِی ارزش متمرکز است. حاال اولی آشکارا شرطی اسسست بسسرای دومی، امسسا

 کاالهسا به سسان ارزش هسای مصسرفی مناسسب113مهم تسر اینکسه اولی بسه حرکستی منسوط اسست کسه بسر خساص بودگیس
برای چنین دگرگونِی مادی ای مبتنی است. زمانی که کاالها را به این ترتیب در تعین پیکرمندشانس در نظر
می گیریمس می توان گفت که تعین ارزشی شان در طول فرایند تولید در پرانتز قرار می گیرد، یا به بیان دیگسسر،
خصیصه ی دوگانه ی این فرایند )به عنوان فرایند کار مادی و به عنوان فرایند ارزش افزایی( فقط با قرارگرفتن
در یک چرخه ی سرمایه ممکن است. سپس ضرورت دارد تا کاالی تولیدشده در بازار به عنسسوان یسسک ارزش

 حسرکت میسانی این چرخسه بسه تعبسیری مسستلزم یسک تغیسیر دنسده اسست و قابسل114ارزش افزایی شسده تصسدیق شسود.
 پایان می دهدس به شیوه ی متفسساوتی ازM-C( که به حرکِت Cمقایسه با حرکات در گردش نیست. زیرا کاال )

... Cf( زیرا به حرکت سرمایه ی مولد مربوط است )Cfهمان کاال تعین می یابد )  P  ...  CPبسه شسکلی( )
 متمایز کرد(. از لحاظ عددی این ها یکسان هسسستند؛ امسسا به عنسسوان تسسرکیب دو'C را نمی توان از CPمشابه، 

»جوهر« یعنی ارزش مبادله ای و ارزش مصرفی، انواع متفاوتی از روابط را ذیل هر وجسسه وارد می کنسسد. اگسسر
 درCf برگزیده می شود تا تاکید شود که Pاین را تشخیص دهیم، سرمایه ی مولد به بهترین شکل به عنوان 

اینجا همچون یک کاالی قابل فروش عمل نمی کند )حتا به عنوان مجموعه ای از وسایل تولید قابسسل فسسروش
هم عمل نمی کند( بلکه تولید کننده ی کاالی دیگری است. 

 خود به اجزای کامال متفاوت یعسسنیCfالبته این حرکت همچنان پیچیده تر می شود با در نظرگرفتن اینکه 
هرگسسز به واسسسطه ی سسسرمایه شامل نیروی کار است کسسه Cfنیروی کار و وسایل تولید تفکیک می شود. زیرا 

 در واقسسع در۲؛ این نکته ی بسیار مهمی است و این گفته ی مارکس را رد می کند که »شکل تولید نمی شود
 وجود دارد«. )درستس است که نیروی کار به وسیله ی یک چرخه ی ثانوی، تجسم کاالهسسای مسسزدی۴شکل 

112 Ibid., p. 147, p. 171.

113 specificity

 نیز وضع می شود،نا  س ارزش. »در حالی که سرمایه به عنوان ارزش و ارزش جدید در فرایند تولید بازتولید می شود، همزمان به عنوان 114
(.Marx's Grundrisse, p. 403« )واقعیت بیابد از طریق مبادلهبه سان چیزی که ابتدا باید به سان ارزش 

32



 را توجیسسهCP و Cf، امسسا این همچنسسان یکسسسان گرفتِن شسسکل های 115 تولیسسد می شسسوندCPسسسان است که به 
(intentionalityنمی کند(. تا جایی که وسایل تولیِد تولیدشده مد نظر هستند، این ها واجد »سسسمت گیری« )

 که در انتظار فروش است تا ارزش اش )و ارزش اضسسافی( راCPکامال متفاوتی هستند؛ بدین معنا که به عنوان 
 پیشسساپیش خریسسداری  شسسده اند وCfتحقق بخشد، »سمت گیری« آن ها متفاوت با حالتی ست کسسه به عنسسوان 

به طور مادی درمعرض آزمون قرار دارند تا ارزش مصرفی شان را تحقق ببخشند. افزون بر این در حالی کسسه
ن آن هسسا را مصسسرف کسسرد، صسسرِفوسایل تولید را می توان احتماال دوباره فروخت به جای آنکه تسسا جسسای ممک

سرمایه برای نیروی کار را احتماال نمی تسوان حتسا به طسور بسالقوه این گونسه تلقی کسرد، زیسرا نسیروی کسار را
نمی توان دوباره فروخت: یا در ازای دریافت نیروی کار مزد پرداخت می شود یا نه، معمسسوال نمی تسسوان آن را
]مانند کاالهای دیگر[ خریدوفروش کرد )هر چند چنین چیزی می تواند در شرایط خاص مانند نقل وانتقال

بازیکنان فوتبال رخ دهد(.   

نتیجه ی این بحث این است که به شیوه ی بسیار روشن نشان  داده شود که این شکل های کاالیی را به هیچ
وجه نمی توان یکسان گرفت مگر به شیوه ای بسیار انتزاعی همچنان که در شکل ارزشی شان متصور اسسست؛

 به شیوه ای درونی در پیوند با حرکت سرمایه یCfزیرا خاستگاه ها و کارکردهای آن ها بسیار متفاوت است. 
مولد نگریسته می شود، نه همچون بخشی از سرمایه ی کاالیی. درست است که ارزش افزایی ابتدا در حرکت

C ... C' سربرمی آورد اما این دلیل نمی شود که بگوییم C باید به نوعی بخشی از سرمایه ی کاالیی C'را 
تشکیل دهد.  

 دارد؟ بهمزیتی هیچ Cf... Cfحاال به این پرسش برمی گردیمس که آیا یک »چرخه ی چهارم«،  یک چرخه ی 
نحوی پارادوکسیکال، به نظر می رسد که تنها استداللی که می توان دربسساره ی آن بیسسان کسسرد این اسسست کسسه

 باشد که کل چرخه اغلب در معسسرض آن اسسستفروکاست گراییبه نظر می رسد این چرخه یکی از شکل های 
)باید به یاد آورد که ما پیش تر نشان دادیم که چنین تقلیل گرایی ای منطقن در خصوص هر سسسه چسسرخه ی

 را به عنوان نظرگاه اقتصاد سیاسی کالسیک توصیفP ... Pمورد بحث، امکان پذیر است، برای مثال مارکس 
می کند(.

آگاهِی عمومی خواهان آن است تا انباشت سرمایه تبیین شود، و با اطالع از کیفیت مشکوک پول به عنسسوان
اندوخته/مخزن ارزش ممکن است پاسخ داده شسسود کسسه می تسوان انباشسست سسسرمایه را در تسوده ی روبه رشسسد

 دید )اگر این پاسخ پیچیسسده به نظسسر برسسسد، ممکن اسسست بسسه پرولتری سسسازی116کارخانه های فیزیکی
فزاینده ی جمعیت اشاره کرد(. در واقع برخی از متون نئوکالسیک اعالن می کنندس که سرمایه همان وسسسایل

تولیِد تولید شده است؛  در نتیجه اگر آن ها بر حسب چرخه/مدار می اندیشیدند ممکن بود مجبسسور شسسوند

.Marx's Grundrisse, p بازتولیدش را »لحظه ی چهارم« کل چرخه ی بازتولید می نامد )گروندریسه. مارکس از همین رو در 115
521.)

116 physical plant
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بر همان پدیده تمرکز کنند )اسمیت برعکس، به عنوان نماینده ی کالسیک ها، فکر می کرد انباشت ثروت بسسا
تعداد کارکران مولد و مهارت های شان یکی است(. 

نکته ی دیگر جالب توجه در اینجا آن است که زمسسانی کسسه می خواهنسسد توجیسسه کننسسد کسسه اتحسساد جمسساهیر
سوسیالیستی شوروی سرمایه دارانه بود، باورمندان به این نظریه در اغلب موارد به اولویتی ارجسساع می دهنسسد

 بسه صسنایع سسنگین داده شسده بسود؛ واضسح اسست کسه آن هسا گسسترش سسریع این117کسه در برنامه هسای پنج سساله
بخش را همچون نشانه ی قطعِی انباشت سرمایه تلقی می کردند. 

در همه ی این دیدگاه های تقلیل گرا، یک نیروی مرموز در کار است که این طور نشان می دهسسدس کسسه عوامسسل
 اسسست، اسسسمیت بسسرCfتولید در شکل مادی شان گرایش به رشد دارند. به زبان دقیق تر، تمرکز بر یک وجِه 

کار مولد تاکید می کند، و دیگران فکر می کنند انباشت سرمایه به رشد تعداد کارخانه ها وابسته است. ارزش
 ، و نه به عنوان فراینسسد شسسدن اشCf اش فهمیده می شود، یعنی به عنوان بخشی از تثبیت شدگی/ایستاییدر 

 همچون یک مارپیِچ ارزش افزایی در نظر گرفتهP ... P یک حرکت ارزش افزایی است؛ اما اگر  P. Pیعنی 
 اسسست وCf در حسسال ازدسسست دادنس ارزِش Pشود آنگاه به طور عجیسسبی نسسامتعین خواهسسد بسسود، زیسسرا هسسر دو 

 ارزش افزایی است و در نتیجه نمی توانسسد همچسسون یسسک نقطه یفرایند P. هستند Cpبه دست آوردنس ارزش 
ثابت برای مقایسه عمل کند تا نرخ رشد را ثبت کند. این نکته است که توضیح می دهسسدس کسسه اگسسر انباشسست

 معطوف کرد. در واقع اگسسر چسسه مسسارکسCfیک مساله است، تمرکز را باید همان طور که در باال گفتیم به 
(، اما هنگامی که درباره ی انباشت بحث می کند60-159 نامید )'P ... Pخود چرخه ی بازتولید گسترده را 

گاهی دچار همین شیوه ی بیان می شود، برای مثال می گوید: »مجمسسوع مولفه هسسای تولیسسد از ابتسسدا خسسود را
 کسسه در شسسکل مولفه هسسای تولیسسدP(؛ یسسا »ارزش سسسرمایه اِی 161همچون سرمایه ی مولد نشان می دهند« )

(.234 نقطه ی آغاز را شکل می دهد« )118پیش پرداخت شده است

به نظر نمی رسد این فاکت که چرخه ی چهارم را می توان به این ترتیب اشتباه فهمید، تفکیک یک چرخه ی
Cf...  Cfرا در شرح ما توجیه کند؛ اشتباهاتی که درباره ی آن ها بحث شد گونه های مختلسسف تقلیل گسسرایی 

Pدخیل در تلقی   ...  Pبه شیوه هایی یک سویه ی هستند، اگر تحلیل ما درست باشسسد و اگسسر مسسارکس نسسیز 
درست بگوید، اشتباه به شکلی از تقلیل گرایِی چرخه ی سرمایه ی کاالیی برمی گردد. 

کوتاه اینکه استدالل های ارائه شده در این نوشتار در دفاع از یک تفکیک سه بخشِی کل فرایند، و در نتیجسسه
در پشسستیبانی از این کسسه کسسل فراینسسد را همچسسون روی هم افتسسادگی و درهم تنیسسدگی سسسه چرخسسه ببیسسنیم

استدالل های قاطعی هستند سس اما به دالیلی که من گفتمس نه به دالیلی که مارکس گفته است.        

117 Five Year Plans

118 Advanced 
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پیوست ب. نسخه ی انگلس از دفتر دوم

 را از دلکاپیتسسالدر حالی که انگلس توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرده است کسسه چگونسسه جلسسد دوم 
 مسارکس سسر هم و تسدوین کسرده اسست بسا این حسال بسه سسادگی نمی تسوان کسار119پیش نویس هسای متنسوع دفستر دوم

او را راستی آزمایی کسسرد زیسسرا این پیش نویس هسسا هنسسوز منتشسسر نشسسده اند. بسسا این حسسال، پژوهش گسسرانی کسسه
، کسار انگلس را زیسر سسوال121 و نسورمن لِسواین120دست نوشسته های مسارکس را دیسده انسد ماننسد ماکسسیمیلیان روبِسل

بر122برده اند. دقیقا  انگلس  بر  را  نقدش  لِواین  که  است  این  است  مربوط  حاضر  نوشتار  موضوع  به  آنچه   
برداشتش از بخش اول از دفتر دوم بنا می کندس که دربرگیرنسسده ی همسسان مطسسالب دربسساره ی دگردیسسسی های

123سرمایه است که در بخش اصلی مطالعه ی حاضر بررسی شد.

البته باید با یافته های لواین با احتیاط برخورد کرد، زیرا او نشان می دهدس که خسسودش هم در مسسوارد مشسسابه
 ارجسساع می دهیمس کسسه اوکاپیتالغیر قابل اتکا است. ما اینجا به ترجمه ی او از بازبینی های انگلس از جلد اول 

 همسان طسوری کسه در جسای124در آن به شسدت از مالحظساتش بسر کسار انگلس دربساره ی جلسد دوم فاصسله می گسیرد.
 125دیگری نشان داده ام او انگلس را وامی دارد تا ضد آن چیزی را بگوید که در واقع گفته است.

لسسواین یسسک قطعه ی کلیسسدی را در راسسستای هسسدف مسسا بسسه تفصسسیل بررسسسی می کنسسد، و متن انگلس را بسسا
دست نوشته ی خود مارکس تطبیق و مقابله می کند. یک جمله ی مهم در آن قطعه این است: »حرکت هسسای
سرمایه همچون کنش های سرمایه دار صنعتی منفسسرد به نظسسر می رسسسند«س کسسه »بسسه این تسسرتیب به واسسسطه ی

(. به گفته ی لواین چنین چیزی در دست نوشته ی مسسارکس185فعالیتش، چرخه را میانجی گری می کند« )
.126وجسود نسدارد. مسارکس آنجسا چسنین می گویسد: »این حسرکت، خسودش را بسر سسرمایه دار منفسرد تحمیسل می کنسد«

بعید است که لواین در این خصوص اشتباه کرده باشد. اگر این را در کنار شواهد دیگری که ارائسسه می کنسسدس

119 Book II

120 Maximilien Rubel

121 Norman Levine

 لواین با مشخصات زیر می پردازم:دیالوگ درون دیالکتیِک از ۴. در اینجا من فقط به فصل 122
George Allen & Unwin, London, 1984.

( اما همان طور کهp. 182لواین تصریح می کند که دست نوشته ای که ما در پیوست الف به آن اشاره کردیم »گم شده است« ). 123
باالتر در یاد داشت های پیشین اشاره شد این دست نوشته اکنون منتشر شده است.  

124 Dialogue within the Dialectic, p. 209-10.

125 'Engels as Interpreter of Marx's Economics', in Christopher J. Arthur (ed.)  Engels Today: A Centenary

Appreciation, Macmillan, Basingstoke, 1996, p. 175.

126 Dialogue, p. 237.

با این حال انگلس این عبارت را پایین تر نیز درباره ی شیوه ای که این حرکت »با نیروی یک فرایند طبیعِی بنیادی عمل می کند، و بر
(.185دور اندیشی و محاسبه ی سرمایه دار منفرد غالب می آید« درج کرده است )
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در نظر بگیریم می توان با لواین موافق بود که انگلس تمایل داشت تا ارجاع این پاراگراف را از فراینسسِد خسسوِد
، بسه128 بی تردید در دفتر دوم درست مانند دفتر اول127سرمایه به کنش های سرمایه داران منفرد تغییر دهد.

 آن سسسوژه ای نیسسست کسسهسسسرمایه دارگفته ی مارکس، سرمایه دار و فعالیت اش تابِع حرکت سرمایه هسسستند؛ 
چرخه ی سرمایه بر فعالیت اش بنا شود.  

*    *    *

kaargaah.net

127 Page 239.

به را  »سرمایه«  سیستماتیک  به طور  انگلس  که  است  مدعی  اینجا  لواین  دهیم:  خرج  به  احتیاط  که  داد  هشدار  باید  هم  باز  اما 
( اسسستفاده نکسسرده اسسست«. بسسرKapitalist»سرمایه دار« تغییر داده است زیرا »مارکس در هیچ جایی از پاراگرافش از واژه ی سسسرمایه دار )

خالف این ادعا، خود او نشان می دهد که این واژه یک بار در متن مارکس ظاهر شده است، همچنان که ما در گفت آورد باال دیدیم. 
128 Capital, 1, p. 92, p. 179,

 که در آن سرمایه دار صرفا »سرمایه ی شخصیت یافته« است. 254و به ویژهس صفحه ی 
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