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»سرمایه«تفسیري چند بر ساختار 
»ي مارکسطور عام و ساختار سرمایهسرمایه به«تفسیري چند بر 

حسن آزاد|پل بِرکت 

در مورد اقتصاد سیاسی » گرااصول«و » هاي تحلیلیمارکسیست«هاي اخیر بین در بحث
شود. از یک سو مارکسی، منطق دیالکتیکی در کتاب سرمایه موضوعی عمده محسوب می

د و هاي تحلیلی باور ندارند که دیالکتیک در کتاب سرمایه نقشی سودمنمارکسیست
اي اقتصاد سیاسی مارکسی باشد حاضر ابزار معتبري برحالکند و یا دراساسی بازي 

مایز مقابل، خوانش دیالکتیکی کتاب سرمایه که بر ت). در 1986نمونه رومرعنوان(به
اي هاستوار است، در تالش» هاي متعددسرمایه«و » طور عامسرمایه به«شناسانه بین روش

داري س از سرمایهروز کردن تحلیل مارککردن و بهدست گرایان براي یکاخیر اصول
، 1979فاین و هریس،1977		، روسدلسکی1975	رود (مندلشمار میعنصري اساسی به

چون ). در این قرائت، کتاب سرمایه هم1990	، اسمیت1982، هاروي1981		ویکس
، 1989		در نظر گرفته شده (اسمیت» داري در اندیشهي تولید سرمایهبازسازي شیوه«

ي صادي مختصِ این شیوهاز منطق دیالکتیکی، مقوالت اقت)، که در آن با استفاده328	ص
مطابق این دیدگاه مارکس براي اثبات ذاتی 1.یابدیافته انکشاف میامانشکلی ستولید، به

داري و نشان دادن ویژگی تاریخی و ي طبقاتی و بحران در سرمایهبودن استثمار، مبارزه
ي این، استفادهبرعالوه2.برداز روش دیالکتیکی بهره میي تولید،خصلت گذراي این شیوه

هاي سرمایه«به » ي عامسرمایه«رفت منظم از یکی (از جمله پیشمارکس از روش دیالکت
داري ي تولید سرمایههاي اساسی و فرعی شیوهبه هدف عملی تمایز بین جنبه») متعدد

3یزي اساسی براي سیاست انقالبی.کند ـ تماخدمت می

ر مورد گرا و تحلیلی را دهاي اصولدر این مقاله تالش من این نیست کل بحث مارکسیست
طور کلی مورد بررسی سرمایه یا اقتصاد سیاسی مارکس بهنقش روش دیالکتیکی در کتاب 

پردازم که در صورت پذیرش، ) می1989در عوض به تحلیل اخیر هاینریش (4.قرار دهم
دهد. هاینریش برخالف روسدلسکی گرایان را مورد تردید اساسی قرار مینظرگاه اصول
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) و نگارش کتاب 1970	(مارکس» نقد اقتصاد سیاسی«ین انتشار ) باور دارد که ب1977(
داري به تحلیل سرمایهنسبتي مارکس شناسانه) در دیدگاه روش1967		سرمایه (مارکس

هاي سرمایه«و » طور عامسرمایه به«حفظ تمایز مفهومی بین تغییر اساسی رخ داده است. 
شود که مارکس مجبور می» دهدمیاعتبار خود را از دست «خصوص هنگامی به» متعدد

طور سرمایه به«هاي مربوط به یل پرسشرا براي تحل» هاي متعددسرمایه«عوامل دخیل در 
ریش تا حدي با اتکا به ). هاین68-71	، ص1989	کار گیرد (هاینریشبه» عام

سرمایه «کند که دشواري اساسی در مورد مارکس استدالل می		1861-63	هاينوشتهدست
عبارتی تمام حتواي خاصی را دربر بگیرد، یا بهم«بایست این بود که می» طور عامبه

حال این محتوا عینو در» کندمایه در رقابت ظهور میخصوصیاتی که در حرکت واقعی سر
سرمایه «تر درهم شکستن ن دقیقبه بیا». اي از تجرید ارائه شوددر سطح ویژه«بایست می
به » عامیت«ر از بود که توصیف تمام تعینات ضروري براي گذابه این علت» طور عامبه
هاي متعدد غیرممکن بود. طور مجرد و بدون در نظر گرفتن سرمایهبه» حرکت واقعی«

)75	جا ص(همان
موضوع )، پاسخ مارکس به این مشکل تعریف مجدد74-75	صاساس نظر هاینریش (صبر

ي گرفتن سرمایهدر نظر«و » داريتولید سرمایهي شیوه«چون بررسی کتاب سرمایه هم
در سه سطح متوالی است: یعنی روند …ي اجتماعیمنفرد و تکوین کل سرمایه

فرض وحدت تولید و بر پیشطور کل، مبتنیي تولید، روند گردش و روند تولید بهواسطهبی
از سوي »ور عامطسرمایه به«که کنار گذاشتن مفهوم افزاید عالوه، او میبه». گردش

-ي اقتصاديتغییر در ترتیب برنامهي جدید، »شناسانهدرك روش«نفع این مارکس به
) و انتشار کتاب سرمایه را 1973سیاسی مارکس در فاصله زمانی بین گروندریسه (مارکس

دهد.توضیح می
ل ي کتاب سرمایه مارکس در مقابل استدالگرایانهي حاضر از منظر خوانش اصولمقاله

که، کند. نخست ایندیگر را مطرح میکهاینریش، دو نقد اساسی و در پیوند متقابل با ی
چه با آن» هاي متعددسرمایه«و » طور عامسرمایه به«ز از سوي هاینریش بین ایجاد تمای

نظر تعبیر، بهدارد. با رفع این سوءاند تفاوتباره گفتهاینکه مارکس و روسدلسکی در
هاي قبلینوشتهترتیب و توالی مفاهیم در کتاب سرمایه در واقع نسبت به دسترسد که می

بند است. تر پايبیش» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه«مارکس به تمایز بین 
تا حدي این تداوم 	1859-67	هاياقتصادي مارکس بین سال-ي سیاسیتغییر برنامه
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ارکس از سر گذراند، و بر موانع شخصی بسیاري که موهدهد ـ عالرا نشان میشناسانهروش
ي کارگر. دوم، روش فهم و سودمند بودن کتاب سرمایه براي خوانندگان طبقهضرورت قابل

تقلیل داده » رقابت«و » طور عامسرمایه به«اند به تقابل محض بین توتجرید مارکس نمی
سرمایه «درك دقیق عدمل از). اگرچه بخشی از این مشک73	، ص1989		شود (هاینریش

این، هاینریش از روش دیالکتیکی بررسد که عالوهنظر میشود، بهناشی می» طور عامبه
تري از مفاهیم ح وسیعمارکس در انکشاف مقوالت (مثل گردش) در چارچوب و بین سطو

لکتیکی واقع رویکرد دیادر5.اطالع باشدبی» هاي متعددسرمایه«و » ور عامطسرمایه به«
و کتاب سرمایه یعنی (کاال) » کتاب نقد اقتصاد سیاسی«عزیمت مشترك تواند نقطهمی

حل هاینریش ي مفاهیم در این کتاب را توضیح دهد ـ چیزي که راهباشد و ترتیب ویژه
تواند آن را برآورده کند.نمی]کتاب سرمایه[براي تفسیر 

»طور عامسرمایه به«معناي 
) و مارکس 43،1977) با مراجعه به روسدلسکی (ص.65-66ص.، 1989هاینریش (

ي خصوصیاتی تعریف مجموعه«وان عنرا به» طور عامسرمایه به) «310، ص.1973(
باید آن » طور عامسرمایه به«یعنی …اندهاي منفرد مشتركکند که در تمام سرمایهمی

و …تا آن را به سرمایه تبدیل کنندشوند خصوصیاتی را در بر بگیرد که بر ارزش، اضافه می
عالوه، به». شوندي منفرد نیز محسوب میهاي هر سرمایهبه همین دلیل ویژگی

» هایتدر ن«سرمایه باید «داند که در آن ) روش گروندریسه را روشی می67هاینریش(ص.
که ي تمام آن خصوصیاتیعالوهشود، بهتعریف » طور عامسرمایه به«در چارچوب بخشِ 

».دهندخود را در رقابت نشان می
سرمایه «ي بین تفسیر او رابطهکه، روست. نخست اینبا سه مشکل روبهتفسیر هاینریش

بیینی که باید دهد، تي نظري مارکس را به شکل مناسب توضیح نمیو برنامه» طور عامبه
ورد تحلیل قرار دهد. تاریخی معنوان شکلی از تولید اجتماعی با ویژگیداري را بهسرمایه

هایی است که در ویژگی«شامل » طور عامسرمایه به«طور موقت) که حتا اگر بپذیریم (به
یافته از عواملی ها در فقدان تجرید سامانهاي منفرد مشترك است، این ویژگیتمام سرمایه

اي از شود؟ هاینریش به نقل قطعهگونه تعیین میاند چهداريي تولید سرمایهکه ویژه
):43، ص.1977پردازد (روسدلسکیروسدلسکی می
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ها همان اند؟ کامالً روشن است، آنها مشتركهایی در تمام سرمایهاما چه ویژگی«
شوند، صفاتی که خصلت اند که در سرمایه و نه در اشکال دیگر ثروت دیده میصفاتی

».دشوها بیان میداري در آني شکل تولید سرمایهتاریخی ویژه
کند:ي تعریف میاطور مشابهطور عام را به) نیز سرمایه به449، ص.1973(مارکس

عبارتی اشکال تحول ي سرمایه را از سایر اشکال ثروت ـ یا بهتجریدي که خصوصیات ویژه«
عنوان سرمایه داراي این خصوصیات اي بهکند. هر سرمایهمتمایز میتولید اجتماعی ـ

».کندي خاص از ارزش را به سرمایه تبدیل میخصوصیاتی که هر مجموعهمشترك است، 
معناست که عوامل بدین» طور عامسرمایه به«ح عام تجرید در مفهوم طور خالصه، سطبه

کند تردید این نظر را تضعیف میري را دربربگیرد. این تعریف بدونداخاص تولید سرمایه
را » موضوع بررسی کتاب سرمایه«عنوان به» ريداتولید سرمایهيشیوه«که انتخاب 

، 1989(هاینریشکندي تحلیل مارکس معرفی میشیوهعنوان تغییري اساسی در به
.)74ص

ي مارکس از اصطالح ظاهر استفادهکه او بهاستمشکل دوم در تفسیر هاینریش این
هاي سرمایه«تر را با مفهوم مشخص» طور عامسرمایه به«در سطح » ي منفردمایهسر«

ي سرمایه«وقتی از » طور عامسرمایه به«مارکس غالباً در سطح گیرد.یکی می» متعدد
سرمایه (نه یک ي منفرد را با خصوصیات عامکند در واقع یک سرمایهصحبت می» منفرد

در نظر گرفته است » طور عامسرمایه به«ي و نمونه» نماینده«عنواني خاص) بهسرمایه
مورد بحث بسیار سودمندي ارائه این) در9، ص1986). فولی (7، ص1979و هریس(فاین 

دهد:می
صراحت است. او گوید فاقدمارکس غالباً در سطحی که راجع به یک مجموعه سخن می«

ي یک عنصر نمونه یا میانگین توضیح ي رفتار یک نظام را با بحث دربارهغالباً مجموعه
ي میانگین را در نظر در کلِ سه جلد اول کتاب سرمایه، مارکس یک سرمایه…دهدمی
رود، یا مدلی نمونه از سرمایه ها به شمار میي مجموع سرمایهگیرد که در واقع نمونهمی
».طور کلبه

هاي سرمایه«و ») طور عامسرمایه به«ي عنوان نماینده(به» ي منفردسرمایه«تمایز بین این
شود، اثري که مارکس هاي دیگري از گروندریسه دیده میطور پیوسته در گوشهبه»متعدد
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ي رمایه دارد، دربارهوار بودن ستر و با اصطالحاتی که نشان از مجموعهبا روشنی بیش
گوید:سخن می» طور عامسرمایه به«
عبارتی هبچون سرمایه است واره سرمایه همي خود همي دیگر نیز به نوبهاما سرمایه«

ي مثالً اگر کل سرمایه…نظر ما نیستجا موردها در اینل جامعه. تمایز سرمایهي کسرمایه
عنوان چیزي مجزا از کل کار مزدي (یا مالکیت ارضی) فرض کنیم، یا اگر یک ملت را به

ي دیگر دري چیزي جدا از طبقهمثابهي اقتصادي عام یک طبقه بهي پایهمثابهسرمایه را به
طور ایم. درست مثل هنگامی که بهرفتهطور عام در نظرگنظر بگیریم، آن وقت آن را به

»کنیمدي جدا از حیوانات نگاه میي فیزیولوژي، یعنی موجونمونه به انسان از زاویه
.)852و346ص.، ص1973(مارکس

از ») امطور عبهسرمایه «عنوان را (به» ي منفردسرمایه«روشنی هروسدلسکی نیز ب
ها و رقابت سرمایه«مثال آن هنگام که به عنوانکند. بهمتمایز می» هاي متعددیهسرما«

در هر دو حالت، موضوع حرکت واقعی «گوید که کند، چنین میاشاره می» نظام اعتباري
» نوعی میانگین فرضی«هاي واقعی است ـ سرمایه در واقعیتی مشخص و نه سرمایه

ا درك روسدلسکی خط) به66، ص1989). برعکس هاینریش (41ص، 1977(روسدلسکی
شامل تمام خصوصیات مشترك عنوان مفهومی عامبه» طور عامسرمایه به«را از 
جا) این کاریکاتور تحریف سپس هاینریش (همان». کندتعریف می«هاي متعدد سرمایه

نرخ «ا این عبارت که دهد، بشده از روسدلسکی را مورد انتقادي نسبتاً عجیب قرار می
اساس نظر روسدلسکی هاست، اما برمتوسط سود نیز خصوصیتی مشترك در تمام سرمایه

این انتقاد صرفاً هنگامی معتبر است ». حذف شود» طور عامسرمایه به«ي باید از روند ارائه
با را » طور عامسرمایه به«ي عنوان نمایندهه بهنمون» ي منفردسرمایه«که روسدلسکی 

طور که توضیح داده سان انگاشته باشد ـ همانیک» هاي متعددسرمایه«تر سطح مشخص
نرخ متوسط سود «توان دشواري میعالوه بهشد روسدلسکی به چنین تمایزي توجه دارد. به

هاي متفاوت سان دانست، دقیقاً به این علت که میانگین نرخها یکي سرمایهرا در همه
6رود.هاي متفاوت تولید به شمار میدر شاخه» هاي متعددسرمایه«سود براي 

ایجاد » ي متعددسرمایه«نمونه با » ي منفردسرمایه«اغتشاشی که هاینریش در تمایز بین 
کند: این نظر هدایت می» طور عامسرمایه به«سومین مشکل او در درك کند ما را به می

» دهندکه خود را در رقابت نشان میتمام خصوصیاتی باشد «که این مفهوم باید شامل 
محکوم » طور عامسرمایه به«دیدگاه، تحلیل در سطح ). در این 67، ص1989(هاینریش
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است، چون گرچه فرض بر این است که در این سطح از تجرید » شکستندرهم«به 
س مارکچه را کهتمامی آن«بایست ، اما در همان حال می»باید کنار گذاشته شود» رقابت«

تنها نه«رغم سطح تجرید مفروض توضیح دهد: یعنی به» دادقرار می» رقابت«عنوان تحت
را نیز تشریح » هاي متعددیهسرما«هاي منفرد، بلکه تمامی روابط حرکت واقعی سرمایه

.)66- 68ص.جا، ص(همان»کند
هاي یهسرما«ظاهراً تفسیر هاینریش منکر این است که مفاهیم و روندهایی که در سطح 

» ي عامسرمایه«د که در سطح وجود دارند از واقعیت مشخصی برخوردارن» متعدد
آن قوانینی که توضیح نیست. این نظر با دیدگاه مارکس کامالً تفاوت دارد که بر اساس قابل

هاي سرمایه«تر یابند صرفاً در سطح مشخصبسط می» طور عامسرمایه به«در سطح 
هاي سرمایه«طور کامل واقعیت پیدا کنند ـ و روندهایی که در سطح بهتوانند می» متعدد
تقلیل یابند. » طور عامسرمایه به«سادگی به سطح انند بهتویابند نمیانکشاف می» متعدد

ور ناقص نقل طشود که هاینریش آن را بهدیده میاي روشنی در همان قطعهاین امر به
د:گویجا چنین میکند. مارکس در آنمی

صورت تأثیر متقابل ز خصلت درونی سرمایه نیست، که بهرقابت از نظر مفهومی چیزي ج«
عنوان یابد، گرایش درونی بهو تحقق میشود،دیگر ظاهر میهاي متعدد بر یکسرمایه

د وجود دارد و فقط به این شکل هاي متعدضرورت خارجی. سرمایه به شکل سرمایه
ها بر چون تأثیر متقابل آنبنابراین خودتعیینی آن همتواند وجود داشته باشد، ومی
نهاد ثابتی است، توقف تولید شود. سرمایه درست به همان اندازه که بردیگر ظاهر مییک

هاي اضافی و افزایش واره با تولید ارزششود. تناسب موجود هممتناسب نیز محسوب می
باره به زمان و یکطور همتولید باید بههرود. اما این تقاضا کنیروهاي مولده از بین می

وجه از هیجکند که بههمان نسبت گسترش یابد براي سرمایه تقاضایی خارجی ایجاد می
کند از قبل در آن نهفته طور تناقضاتی که بعداً ظهور میهمین…شودخود آن ناشی نمی

.)414، ص1973(»بوده است.
هاي سرمایه«تر م، تحلیل در سطح مشخصداشته باشیباره نظر روشنی اینمهم است که در

ي سرمایه صرفاً در رقابت و از طریق آن سلطه«فقط به این معنی که الزم است نه» متعدد
-علت که پدیدهنه به این)، و حتا42، ص1977(روسدلسکی» تواند تحقق پیدا کندمی

شود بر سرمایه ناشی نمیوجه از سرشتهیچبه شکل الزامات خارجی که به«هاي مشخص 
تري که در تر و مشخص)، بلکه اشکال پیچیده414، ص1973(مارکس» کنندآن اثر می



پل بِرکت|192

ي یابند، باید مطلقاً در هر تحلیلی از واقعیت پیچیدهتکوین می» هاي متعددسرمایه«سطح 
ي معین در نظر گرفته شوند:داري در هر دورهي تولید سرمایهشیوه

رسند، واقعیتی مستقل نظر میه از منظر مفهوم عام آن درونی بهسرمایه کتمام لحظات «
چون دهند که سرمایه به شکل واقعی همکنند و صرفاً هنگامی خود را نشان میپیدا می
شکل در رقابت و از اي که بدیندهی درونی و زندهمانشود. سازهاي متعدد ظاهر میسرمایه

زمانی هم…کندتر تحول پیدا میچه بیشترتیب هرنیابد و بدیطریق آن واقعیت می
هاي گوناگون آن صرفاً بعد از در نظر گرفتن مدارهاي مختلف سرمایه نظیر جنبه

آورد. همانند مسیر زندگی انسان که از دست میهاي متعدد تصویري روشن بهسرمایه
بین م وجود دارند و حال تمام مراحل در کنار هعینا درکند. اممراحل مختلفی عبور می
، 1977، روسدلسکی639و520، صفحات1973(مارکس»اندافراد متفاوت توزیع شده

.)49-50ص.ص
با درك مارکس تفاوت دارد، » طور عامبهسرمایه«رك هاینریش از مفهوم طور خالصه، دبه

دهد که گیرد که قرار است توضیح را نادیده می» هاي متعددسرمایه«چون نقش نظري 
ها، در رقابت میان سرمایه» طور عامسرمایه به«یافته در سطح انکشافگونه قوانینهچ

شوند. این امر دقیقاً به این علت ضرورت جرح و تعدیل میکند و حتاتحقق و بسط پیدا می
عنوان داري بههایی است که به سرمایههشامل پدید» هاي متعددسرمایه«دارد که سطح 

ر) و بنابراین در سطح ي نابرابولید اجتماعی اختصاص ندارد (مثل بهره و مبادلهشکلی از ت
واقع اگر تفسیر شوند. در کنار گذاشته می]شناسیاز لحاظ روش[» طور عامسرمایه به«

توانست کامالً موجه باشد که اساساً چرا مارکس هاینریش دقیق بود طرح این پرسش می
ـ یا استفاده از هر روش » هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهه سرمای«در ابتدا تمایز بین 

نظر از سطح تجرید که صرف» طور عامسرمایه به«ح کرد. چون مفهومی از تجرید را ـ مطر
) با تعریف 67، ص1989باشد (هاینریش» هاي متعددتمام روابط سرمایه«ي دربرگیرنده

ي اجتماعی ثروت یا به سخن بهتر اشکال ویژه«(یعنی » اقتصاد سیاسی«مارکس از موضوع 
نمونه، اگر مارکس بخواهد عنوان). به852، ص1973تناسبی ندارد (مارکس» تولید ثروت

کنار شود ثابت کند،داران را در کار اضافی که از کارگر اخذ میمنشاء خاص سود سرمایه
سطح از تجرید مطلقاً امري ضروري ي نابرابر در این علت مبادلهگذاشتن از بازتوزیع سود به

شود:محسوب می
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ي شود که اقتصاددانان گذشته، نظریهترین اغتشاش و رازآمیزي از این امر ناشی میبزرگ«
تر آن را با سود واقعی، سود اضافی را در شکل ناب و خالص آن بررسی نکرده، بلکه بیش

داران د. سود سرمایهانیختههاي گوناگون آمیعنی توزیع میزان کلی سود بین سرمایه
خود، پیش از توزیع باید وجود داشته باشد و خوديعنوان یک طبقه، یا سود سرمایه بهبه

، 1973(مارکس». معناستکلی بیي توزیع آن بهود بر پایهتالش براي تبیین منشاء س
)848ص

» هاي متعددسرمایه«خواهد سطح پرداز میقول قطعاً به این معنا نیست که نظریهاین نقل
طور مارکس همین7.کند» طور عامسرمایه به«تابع قوانین مجردتر را از نظر منطقی کامالً

عنوان بازتوزیع ارزش اضافی (که داري نیست) بهي سرمایهي بهره (که ویژهدر مورد مقوله
):2-851، ص.1973گوید: (داري است) نیز چنین میمختص سرمایه

ي پولی با یک سرمایهي صاحببین سود و بهره همان تفاوت بین یک طبقهتفاوت واقعی «
که چنین طبقاتی در عمل در برابر هم قرار ست. اما براي ایندار صنعتیمایهي سرطبقه

شان در ارزش اضافی حاصل از سرمایه تقسیمی گیرند، الزم است که پیش از وجود دوگانه
ي داران صنعتی از این رو دو طبقهولی و سرمایهي پایجاد شده باشد. صاحبان سرمایه

».شوددهند که سود به دو شاخه از درآمد تقسیم میخاص را تشکیل می
تمام خصوصیاتی «شامل » طور عامسرمایه به«این نظر به مارکس که دادنبنابراین، نسبت

). 67، ص.1989نادرست است (هاینریش» کندبروز می» رقابت«است که در 
تا 1862يي بحران که بین ژانویههاي مقدماتی دربارهنمونه، مارکس در یادداشتعنوانبه

گوید:روشنی مینوشته شده است به1863يژوییه
ها با تغییر در تطابق بین تغییر قیمت یا انقالب در قیمتها از عدمتا جایی که بحران«

طور سرمایه به«جریان بررسی را درهاتوان آنشوند، طبیعتاً نمیارزش کاالها ناشی می
فرض ما این است » طور عامسرمایه به«اد، چون در سطح مفهوم مورد تحلیل قرار د» عام

)515، ص.1968(مارکس» ها برابر است.که قیمت کاالها با ارزش آن
»طور عامسرمایه به«و وجود واقعی » متعددهايسرمایه«

» طور عامبهسرمایه «جا تأکید ما بر نادرستی تفسیر هاینریش از تمایز مارکس میان تا این
رسد که استدالل هاینریش تانظر میتر بهبود. اما در سطح عام» تعددهاي مسرمایه«و 

اي در این نظر ریشه دارد که روش مارکس در گروندریسه صرفاً تالشی است براي اندازه
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). این امر در 73، ص.1989(هاینریش» رقابت«و » طور عامبهسرمایه«تقابل محض بین 
شود:خوبی دیده میي گرایش نرخ سود به کاهش بهبحث هاینریش درباره

ي قانون گرایش نرخ سود به کاهش مشکل دیگري پدیدار شد. اگر قانون در جریان ارائه«
». طور عامبهسرمایه «عامی وجود دارد، پس باید قبل از رقابت مطرح شود: یعنی در بخش 

یابد. اما از سوي دیگر براي مارکس روشن بود که این نرخ متوسط سود است که کاهش می
سود قبل از بخش رقابت و بعد از قانون سقوط آن مورد بررسی قرار قرار نبود نرخ متوسط 

».گیرد
طور بهسرمایه «باید یا در چارچوب » گرایش نرخ سود به کاهش«نظر هاینریش ظاهراً به

مورد تحلیل قرار گیرد و نه در سطح هر دو » هاي متعددسرمایه«و یا در چارچوب » عام
د که ممکن است مارکس در آغاز مفهوم مجردتري از گیرمقوله. این دیدگاه در نظر نمی

هاي راه پدیدهرا مطرح کند، و سپس هم» طور عامبهسطح سرمایه «کاهش قهري در 
مورد تحلیل » هاي متعددسرمایه«تر تغییرات و اصالحات این مفهوم را در سطح مشخص

ه موفقیت مارکس در بتوان نسبت). البته می68تا65، ص.1979قرار دهد (فاین و هریس
تردید » هاي متعددسرمایه«در سطح » هاي متضادگرایش«دادن اش براي نشان تالش

گرایش نرخ سود به کاهش توانند مانع تحقق هایی که سرانجام در عمل میداشت، گرایش
جا ي موردتوجه در این. نکته)179-185ص.، ص1990نمونه، اسمیتعنوانشوند (به

سرمایه «ي برخورد مارکس به گرایش نرخ سود به کاهش، در چارچوب هکه شیواستاین
او » اطمینانعدم«ي وجه نباید نشانههیچبه» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبه

ي برخورد به سطوح تجرید تلقی شود. در واقع این شیوه) نسبت68، ص1989(هاینریش
ن اقتصادي انطباق دارد، که مطابق آن کامالً با تفسیر دیالکتیکی مارکس از تحلیل بحرا

سازندگر میهر بار خود را جلوهاند وتر نهفتهاشکال مجردتر در اشکال مشخص
.)510، ص1968(مارکس

هاي بازتولید در ي ناپیگیري مارکس در تحلیل طرحترتیب، نظر هاینریش دربارههمینبه
) با این 1961-63هاينوشتهدر دست(هم در گروندریسه و هم » طور عامبهسرمایه «سطح 

اشکال خاصی از «حال عیني اجتماعی درختلف کل سرمایههاي مبخش«استدالل که 
» طور عامبهسرمایه «ها در چارچوب شوند، به همین دلیل معرفی آنمحسوب می» سرمایه

رمایه) در جا، گردش سها (در اینیالکتیکی تکامل مفهومگنجد. اما این استدالل روش دنمی
را نادیده » هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «تر رفتهچارچوب و بین سطوح پیش
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در اصل با سطح تجرید مطرح » بازتولید و گردش کل سرمایه اجتماعی«گیرد. تحلیل می
) 68-69ص.، ص1989(هاینریش» خوانی داردهم» طور عامبهسرمایه «شده در مفهوم 

هاي مختلف (تولید ي اجتماعی به بخشعلت که تقسیم مجموع سرمایهدقیقاً به این 
داري نهفته است:ي تولید سرمایهوسایل مصرف و تولید وسایل تولید) در ذات شیوه

توان بر هاي متفاوتی وجود دارد. مدارهاي متفاوت را میبراي تمایز واحدهاي سرمایه، راه«
کار رفته، مهارت نیروي کار به ع وسایل تولید بهگذاري شده، انوااساس مقدار پول سرمایه

ي فروش کاالهاي تولید شده و غیره از هم متمایز استخدام درآمده در روند تولید، شیوه
کرد. چنین تمایزي به شرایط تاریخی وابسته است. اما براي تمایز مدارها، روشی وجود دارد 

تولیدشده در مدار بستگی دارد. هر تصادف وابسته نیست. این تمایز به محصوالت که به
جا انباشت سرمایه به تولید وسایل تولید نیاز دیگري که رخ دهد همیشه و در همهاتفاق

ي جا وسایل مصرف براي ارضاواره و در همهي دیگري اتفاق بیافتد، همدارد. و باز هر حادثه
ي تمایز مدارها در شیوهداران الزم است. این ها و نیازهاي مزدبگیران و سرمایهخواست

عنوان مین علت مارکس این دو لحظه را بهانباشت سرمایه در ذات سرمایه نهفته است. به ه
)150-1، ص.1990گزیند. (اسمیت،معیار تمایز برمی

بدون در نظر گرفتن » طور عامبهسرمایه «هاي بازتولید در سطح بنابراین قراردادن طرح
طور کامالً موجه است (همین» اي متعددهسرمایه«رقابت مابین بازتوزیع ارزش اضافی طی 
گوید ) در ابتدا می68، ص1989). برعکس، هاینریش (15- 17نگاه کنید به فاین و هریس

کند که است و سپس تفسیر می» هاي متفاوتسرمایه«هاي بازتولید الزاماً شامل که طرح
بر این امر داللت دارد » طور عامبهمایه سر«هاي بازتولید در سطح بررسی مارکس از طرح

رو با دشوارهایی روبه» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «که او در حفظ تمایز بین 
ذاتی هاي درونویژگی«فرض نادرست استوار است که بوده است. اما این نظر بر این پیش

هاي سرمایه«جا) و (همان» کندهاي متفاوت را الزامی میروند گردش، معرفی سرمایه
رغم اي است که بهنظر هاینریش متضمن رابطهدر سطح رقابت قرار دارند ـ که به» متفاوت

اگر 8).69جا، صشود (همانمربوط می» هاي متعددسرمایه«هاي سطح تجرید به حوزه
سرمایه «طور دیالکتیکی در سطح توانند بهرخی از مقوالت گردش میپذیرفته شود که ب

ریزد.انکشاف یابند استدالل هاینریش فرو می» طور عامبه
سرمایه«البته اگر روش مارکس را طوري تفسیر کنیم که مستلزم تقابل غیردیالکتیکی بین 

) که 449،1973ي مارکس (صباشد، پس این گفته» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبه
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هاي خاص و واقعی، خود از وجود واقعی برخوردار متمایز از سرمایهامطور عبهسرمایه «
) این تفسیر را شاهدي بر 69شود. در واقع هاینریش (صبه معمایی بدل می» است

گاه هیچ«پندارد، چون مارکس می» طور عامبهسرمایه «مارکس در مورد » اطمینانعدم«
، 1973(مارکس». فهمدمیچیزي رامشخص نکرد که تحت این وجود واقعی چه 

گوید:چنین می» طور عامبهسرمایه «) اما در مورد وجود واقعی 449و659صص
داران منفرد تعلق دارد، در شکل بنیادي خود چند به سرمایهسرمایه در این شکل عام، هر«

شود، و ها توزیع میها متراکم یا از طریق آندهد که در بانکاي را تشکیل میسرمایه
برانگیز خود را مطابق با نیازهاي تولید، گوید، به آن نحو تحسینطور که ریکاردو میهمان

کوشد خود را به شکلی پس اعتبار نیز شکلی است که در آن سرمایه می…کندتوزیع می
عنوان شکلی کوشد خود را بهي منفرد میهاي منفرد برنشاند، یا سرمایهمتمایز از سرمایه

».اش برنشاندمحدودیت کمّیمستقل از 
کند، شاره می) که هاینریش به آن ا1858اي به انگلس (در آوریلطور در نامههمین

» هاي منفردچون اصلی عام در مقابل سرمایهسرمایه هم«يمثابهمارکس اعتبار را به
روشنی بیان ترتیب مارکس بهبدین9).7، ص1975کند (مارکس و انگلسمعرفی می

تر مفهوم جز تحقق مشخصچیزي نیست به» طور عامبهوجود واقعی سرمایه «کند که می
چون ارزش در جریان تحول. این تحقق طی تحول نظام اعتباري در سطح مجرد سرمایه هم

تري عالوه، اگر هاینریش این موضوع را با دقت بیشدهد. بههاي متعدد رخ میسرمایه
یافت که در نهایت از مفاهیم را در می» طور عامبهایه وجود واقعی سرم«کرد مطالعه می

گونه که مارکس در داري استنتاج شده است ـ همانایهي کاال و پول در سرماساسی مبادله
نشان داد:1865ژوئن

با نگاهی نزدیک به بیان پولی ارزش یا موضوعی با معناي مشابه، یعنی تبدیل ارزش به 
تقل و وندي است که توسط آن به ارزش تمام کاالها، شکلی مسیابید که این رقیمت در می

شمار بر بههایی از کار اجتماعی براها بیان کمیتعبارتی آنشود؛ یا بهگون داده میهم
)35، ص1935روند. ( مارکسمی
اي عنوان تودهـ به»طور عامبهوجود واقعی سرمایه «دیگر، مبناي نهایی براي تکامل بیانبه

ي کاالیی ها ـ این واقعیت است که مبادلهي استقراضی انباشت شده در بانکسرمایهاز 
چون پول بدل شود، به مفهوم ارزش نیاز دارد گون همبراي این که به شکلی مستقل و هم

). البته این امر متضمن این نکته نیست که 72، ص1982(مقایسه کنید با هاروي
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عنوان یک سطح تجرید به» طور عامبهسرمایه «آور و نظام اعتباري تابع ي بهرهسرمایه
طور معناست که بهاینل مستقل پول بهنمونه ضرورت تبدیل ارزش به شکعنوانباشند. به

دنبال فروش رخ ندهد ـ یعنی امکان بحران در سطح سرمایه بالقوه خرید ممکن است به
اي طوالنی از روابط نیاز دارد، ض به واقعیت به زنجیره. اما تبدیل این امکان محطور عامبه

عنوان یک نظام مصنوعی براي ها بهي پرداختتر شدن زنجیرهنیهرچه طوال«از جمله 
هنوز موضوع بررسی ») طور عامبهسرمایه «که از منظر بحث حاضر (یعنی - »هاتسویه آن

وجود «ي مارکس به ). بنابراین اشاره138و114ص، فصل یک ص1967نیست (مارکس
شود، بلکه ي او ناشی نمیانهشناسروش» اطمینانعدم«از » طور عامبهواقعی سرمایه 

ي نمونه» وجود واقعی«تر دلیلی است براي تفسیر دیالکتیکی از روش او. در واقع این بیش
، اشکال »هاي بسیاریهسرما«تر در سطح گونه مقوالت پیچیدههتصویري است از این که چ

که اینکنند ـ بدوندر خود ادغام میرا » طور عامبهسرمایه «مجردتر در سطح 
فروکاستن به مقوالت مجردتر باشند.قابل

ي مارکس»سرمایه«در کتاب» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «
) در صورت 1رغم دشواري فوق، ممکن است تفسیر هاینریش را بتوان نجات داد:به

از گروندریسه » هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «پیگیري در حفظ تمایز بین عدم
ي شناسانهپیگیري بازتاب مشکالت روش) اگر این عدم18612-63هاينوشتهتا دست

حل گذاشتن این تمایز مجبور کرده باشد ـ و راهکنارتري باشد که مارکس را به اساسی
ي هاینریش را پذیرفته باشد. توجه داشته باشید که موردهاي یک و دو براي انهشناسروش

عنوان تغییري به» طور عامبهسرمایه «دفاع از استدالل هاینریش در مورد شکست مفهوم 
امري » سرمایه«ي بین نگارش گروندریسه تا کتاب اساسی در روش مارکس در فاصله

شود.ضروري محسوب می
در گروندریسه و » هاي متعددهسرمای«و » طور عامبهسرمایه «که تمایز بین این

طور کامل خود نرسیده است، عجیب نیست. این اسناد هنوز به1861-63هاينوشتهدست
ي او را براي انکشاف هاي مراحل تحقیق مارکس و تالش اولیهنوشتهبیش از هر چیز پیش
ي تاریخی از تولید عنوان یک شکل ویژهدهند، و بهداري تشکیل میمنظم مقوالت سرمایه

» گردش«ي عام رسد که مارکس گاهی مقولهنظر میروند. بنابراین بهعی به شمار میاجتما
همانند در نظر گرفته است:» هاي متعددسرمایه«تر را با سطح مشخص
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ي عام سرمایهجا هنوز گردش موضوع مورد مطالعه ما نیست، چون بحث کنونی ما در این«
…تواند میانجی سرمایه به شکل سرمایه با سرمایه به شکل پولیاست و گردش فقط می

ي هاي متعدد باشد، مدت زمانی که طی آن سرمایه در مرحلهفرض ما سرمایهاگر پیش
هاي شود. اما در این مرحله سرمایهي از گردش محسوب میاماند لحظهتولید باقی می

»دش) نیز به تحلیل ما تعلق نداردسی ما نیست. بنابراین، این لحظه (گرمتعدد موضوع برر
.)518، ص346، ص1973(مارکس

به نرخ » طور عامبهسرمایه«شود که در سطح هایی مقدماتی دیده میدر گروندریسه تحلیل
تر به بررسی بیش«شود که پردازد و با اظهاراتی از این قبیل تکمیل میمتوسط سود می

رسد که نظر میاین، بهبر). عالوه436، ص1973شود (مارکسبخش رقابت مربوط می
ل هاي بازتولید را با مسائحلیل طرح) ت441تا439، ص1973مثالعنوانمارکس (به

رانت و چون گیري نرخ متوسط سود یا بازتوزیع ارزش اضافی همتر و متمایز شکلمشخص
اي به انگلس قصد داشت نرخ طبق نامه1862اوت2کس تامار10.آمیخته استبهره درهم 

، 1975متوسط سود و رانت را در دو جلد اول سرمایه ادغام کند (مارکس و انگلس
نشان 1961-63هاينوشته) از دست70، ص1989) ـ و دلیل هاینریش (120ص.
طور بهرمایه س«دهد که مارکس هنوز در نظر دارد که نرخ متوسط سود را در چارچوب می
11قرار دهد.» عام

ل است کار گرفت، چون غالباً مشکتوان بهفاً با احتیاط فراوان میالبته چنین بندهایی را صر
طور واقعی در مورد سطح مناسب تجرید براي انکشاف مشخص کنیم که آیا مارکس به

حرف شده ـ ها مني مفهومیافتهي مشخص تردید دارد یا صرفاً از انکشاف سامانمقوله
تر از این مهم12.طور کل کنار گذاشته استي استفاده از آن بهود را دربارهي خیعنی ایده

صدد تکامل مارکس دردهند که نشان می1857-63هايباید در نظر داشت که یادداشت
زمینه تعجبی ندارداینبرد. درکار میها را در کتاب سرمایه بهعداً آنهایی است که بمفهوم

کار » طور عامبهسرمایه «تر تجرید در چارچوب که مارکس هنگامی که در سطح عالی
مربوط کند ـ » هاي متعددسرمایه«طور موقت به سطح اي نظیر گردش را بهکند مقولهمی

قرار داده شود. فقط » طور عامبهسرمایه «ي تري از تجرید در حیطهتا بعداً در سطح پایین
سرمایه «توان مشکل تقابل محض بین ز روش دیالکتیکی مارکس میبا برداشت نادرست ا

.)73، ص1989(هاینریشرا نادیده گرفت» هاي متعددرمایهس«و » طور عامبه
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سرانجام اعتبار استدالل هاینریش وابسته به آن است که مارکس در کتاب سرمایه تمایز 
ر گذاشته باشد. هاینریش نارا ک» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «بین 

عنوان سرفصل، و نه نه به» طور عامبهسرمایه ««کند که مورد از این دلیل استفاده میایندر
عنوان پذیرش رسمی مارکس از ر را بهو این ام» شوددر متن کتاب سرمایه دیده می

عنوان بهی جلد یک و دو کتاب سرمایه را کند. اما اگر تمامداد میشکست این تمایز قلم
تفسیر کنیم، عجیب است که انتظار داشته » طور عامبهسرمایه «انکشاف مقوالت در سطح 

تر از آن، این هدف بود کار رود. مهمچون عنوان یک فصل بههم» طور عامبهسرمایه «باشیم 
» اي که براي مارکس ارجحیت داشتفهم باشد، مالحظهبراي طبقه کارگر قابل«که سرمایه 

جوي و) ـ برعکس در گروندریسه مارکس در جست21، بخش یک، ص.1867(مارکس
داري بود:هاي سرمایهمقوله

طور مستقیم کارگر بهترین عناصر طبقه تأثیر این کتاب اساساً به پذیرش آن از سوي آگاه«
…نگاران، اقتصاددانان و کارشناسان بورژوازي وابسته استو بدون عبور از صافی روزنامه

هاي کامالً متفاوتی برخوردارند. دومی گروندریسه و کتاب سرمایه از لحاظ شکل از مزیت
عنوان یک ي بررسی. تقلید از گروندریسه بهي ارائه است و اولی ثبت شیوهي شیوهنمونه

، 1973(مارتین نیکوالوس، مقدمه گروندریسه»هودهارائه، تمایلی است بی» سبک«
.)61ص

توان اعالم کرد که کتاب سرمایه نسبت به گروندریسه استدالل هاینریش میبا استفاده از 
(که مشحون از اشاره به مقوالت منطق هگلی است) استفاده از روش دیالکتیکی را کنار 
گذاشته است، چون شکل ارائه در این کتاب تأکیدي بر به کار گرفتن واژگان دیالکتیکی 

اش در تکوینر مارکس به اهمیت روش دیالکتیکیي مکرندارد. اما در این صورت اشاره
برعکس، اگر این تفسیر را بپذیریم که کتاب سرمایه 13کتاب سرمایه چه معنایی دارد؟

است » هاي متعددسرمایه«به » طور عامبهسرمایه «حرکت دیالکتیکی از سطح عام تجرید 
ها به روش ـ این اشارهي کارگرـ با توجه به الزامات شکل ارائه براي خوانندگان طبقه

مشکلی به وجود » طور عامبهسرمایه «رغم غیبت اصطالحاتی مثل دیالکتیکی به
14آورد.نمی

هاي سرمایه«و » طور عامبهسرمایه «پافشاري مارکس در کتاب سرمایه بر تمایز بین 
ر گیري دشود که با پیدرستی فهمیده شود) از این واقعیت نتیجه می(اگر به» متعدد

ي ارائه در آثار مارکس برطرف تفسیر ارائه شده در این مقاله، تمام ابهامات پیشین در شیوه
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روشنی تحلیل بازتولید را از مفاهیم شود، در جلد دوم کتاب سرمایه، مارکس بهمی
کند، مفاهیم اخیر دقیقاً به این علت تر نرخ متوسط سود، رانت و بهره متمایز میمشخص

چون یک داري همهایی که به سرمایهاز پدیده» طور عامبهسرمایه «یز ضروري بودن تما
ي نابرابر و روابط اعتباري)، در شکل تاریخی تولید اجتماعی اختصاص ندارند (مثل مبادله

مارکس درست یک هفته بعد از ارسال جلد 15.شوندمعرفی می» هاي متعددیهسرما«سطح 
نویسد که یکی از ) می1867اوت24اي به انگلس (مهبراي ناشر در نا» سرمایه«اول کتاب 

دو حُسن کتاب من این است:
بررسی …ي آن نظیر سود، بهره، رانت و غیرهبررسی ارزش اضافی مستقل از اشکال ویژه

کند، مهملی ها را با شکل عام مغشوش میواره آناي که اقتصاد کالسیک هماشکال ویژه
.)180، ص1975شود (مارکس و انگلسطور مرتب تکرار میاست که به

هاي بازتولید گوید که گردش سرمایه و طرحتر اشاره شد، هاینریش میطور که پیشهمان
» هاي متعددسرمایه«در سطح گیرد)، اساساً(که در جلد دوم سرمایه مورد تحلیل قرار می

این مفاهیم را در همان ) 1868آوریل3اي به انگلس (بررسی است، اما مارکس در نامهقابل
هایی روشنی این سطح را از پدیدهو به» سرمایه«سطح عمومی تجرید در جلد اول کتاب 

کند:در جلد سوم متمایز می» هاي متعددسرمایه«مربوط به 
هایی فرضطور که اطالع داري، در کتاب دوم روند گردشِ (سرمایه بر اساس پیشهمان«

شود. یعنی مقوالت صوري جدیدي که از روند یف میکه در جلد یک مطرح شده) توص
در کتاب …ي استوار و گردان، واگرد سرمایه و غیرهشوند نظیر سرمایهگردش نتیجه می

پردازیم ي آن میدهندهسوم، به تبدیل ارزش اضافی به اشکال متفاوت و اجزاي تشکیل
.)191، ص.1975(مارکس و انگلس

ي مارکس در مورد نیز با فرضیه» سرمایه«کاهش در کتاب تحلیل گرایش نرخ سود به 
جا مارکس خوانایی دارد. در این» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «تمایز میان 

ارزش در نخست گرایش ترکیب ارزشی سرمایه به افزایش را ـ در راستاي انطباق قیمت با
کند که تغییر در ترکیب ارزشی نتاج میفرض استـ از این پیش» طور عامبهسرمایه «سطح 

چنین هماو16).25، جلد یک، فصل1967مطابق با ترکیب فنی سرمایه است (مارکس
کننده در مقابل افزایش ترکیب ارزشی در عنوان عاملی خنثیحدود شدت استثمار را به

نرخ سود تر گرایش ). بررسی الزامات مشخص11جا فصلکند (همانجلد اول نیز مطرح می
به جلد سوم » هاي متعددسرمایه«به کاهش، براي بررسی نرخ متوسط سود در سطح 
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توان با استدالل مارکس در مورد ). می3، جلد سوم، بخش1967شود (مارکسموکول می
الزامات مشخص گرایش نرخ سود به کاهش در جزییات مخالف بود، اما در بررسی او از این 

ي تحلیل تغییري ، در مقایسه با گروندریسه از حیث شیوه»سرمایه«مفهوم در کتاب 
شود.اساسی مشاهده نمی

تر تجرید به یافته مقوالت از سطوح عالیي سامانصرفاً ارائه» سرمایه«البته، جلد اول 
ي این مفاهیم به نیست، این کتاب درباره» طور عامبهسرمایه «تر در چارچوب سطوح نازل

عالوه، تغییر مسیرهایی وجود دارد که به برخی نتایج پردازد. بهمیتوضیحات تاریخی نیز 
کند. مارکس این توضیحات اشاره می» هاي متعددسرمایه«تر این مفاهیم در سطح مشخص

این کار براي تبدیل کتاب سرمایه به 15و تغییر مسیرها را خودسرانه انتخاب نکرده بود
ي ارائه براي نیل به این مقصود، شیوه«ر الزم بود. ي کارگابزاري مفید براي مبارزات طبقه

نویسی بر (نیکوالوس، پیش» هاي مشخص نیز متوسل شودباید بیش از هر چیز به نمونه
عنوان خی روز کار، شرایط کار و غیره بهنمونه، تحلیل تاریعنوانه). ب61، ص1973مارکس،

تنها به توضیح مبارزه طبقاتی بر ه نهاستنتاج شد» طور عامبهسرمایه «لی که از سطح مسائ
در «دهد که ، بلکه این واقعیت را نیز نشان می16کندسر نرخ ارزش اضافی کمک می

» ي تولید از اهمیت زیادي برخوردار استي مارکس شرح تاریخ مبارزه در نقطهاندیشه
نظر ه، ب»قانون عام انباشت سرمایه«ن طور در تدویهمین17).124، ص.1990(اسمیت
ي طبقاتی اشاره به برخی از نتایج این قانون ـ مثل تمرکز سرمایه ـ براي مبارزه«مارکس 

توان معرفی جا نمیدر این…چند که قوانین تمرکز سرمایه راي اساسی دارد، هرجنبه
دارد قرار » هاي متعددسرمایه«احتماالً به این دلیل که بررسی این موضوع در سطح » کرد

.)626، جلد یک، ص1967(مارکس
بیماري جسمانی مارکس را به استفاده از مطالب «بر مالحظات سیاسی، احتماالً عالوه

اطمینان عدم18).236، ص1990(اسمیت» کردتاریخی در کتاب سرمایه متمایل می
شد که او تغییراتی را سبب میمارکس به زنده ماندن تا زمان انتشار جلد دوم و سوم نیز

این مشکالت شخصی ـ که با اشتغال 19در جلد اول وارد کند.» هاي متعددسرمایه«نفع به
شد ـ تشدید میهاي سیاسیالملل کارگران و سایر شبکهي مارکس در انجمن بینروزههر
ر مسیر در جلد اول سرمایه کمک هاي تاریخی و تغییتنها به توضیح انضمام نمونهنه

هایی در مورد ي مارکس (یعنی کنار گذاشتن کتابکل پروژهکند، بلکه محدود کردن می
ي گروندریسه را نیز نویس دورهبه طرح پیشتجارت خارجی و بازار جهانی) نسبتدولت، 
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بنابراین، براي توضیح این 20).3، ص1967ي انگلس بر جلد سوم،دهد. (مقدمهنشان می
ي اساسی در ست که به اختراع نظریهي ارائه در کتاب سرمایه الزم نیتغییرات در شیوه

ي تحلیل مارکس متوسل شویم.شیوه
حال الزم است به این نکته عینرگرچه مالحظات باال با استدالل هاینریش مغایرت دارد، د

ي هاینریش در مورد کتاب سرمایه نیز شناسانهحل روشتوجه داشته باشیم که راه
توانسته است با عزیمت از مارکس نمیخصوص این نکته که پذیرفتنی نیست. به

یافته از شیوي تولید تحلیل سامان«در سطح روند بالفصل تولید یک » هاي منفردسرمایه«
ي سرمایه«ي ). هاینریش مقوله75و74، صص1989ارائه کند (هاینریش» داريسرمایه
هاي سرمایه«عالوه قبول. بهفرضی غیرقابلگیرد ـ پیشفرض میرا ثابت شده» منفرد
میانگین «چون یک گیرد، نه همقرار می» هاي متعددسرمایه«(با بدفهمی در سطح » منفرد
ي اشکال مختلف ارزش و قرار دارد) براي ارائه» طور عامبهسرمایه «که در سطح » فرضی

نشان دادن منبع سود در ارزش اضافی در جلد یک مبناي نامناسبی است. واحدهاي منفرد 
ي تاریخی از تولید اجتماعی از عنوان یک شکل ویژهداري بهبل از تکامل سرمایهها قمدت

خواهد کردند ـ و مارکس میسود خود را تأمین میي وامي نابرابر و از بهرهمبادله
داري ي سرمایهشکل ویژهروشنی بین این اشکال تصادفی ارزش مبادله و سود ناشی از به

ل شود.ئتمایز قا
ي منفرد، ) نه از سرمایه1970سرمایه مثل کتاب نقد اقتصاد سیاسی (مارکسجلد اول 

داري ي تولید سرمایهکند. این شیوه با تحلیل دیالکتیکی شیوهبلکه از کاال عزیمت می
آغاز » طور عامبهسرمایه «ترین سطح تجرید در چارچوب خوانی دارد که از عالیهم
شود که تمام عوامل هاي پیشین تولید متمایز میشیوهوسیله ازداري بدینشود. سرمایهمی

هاي مصرف تولیدشده به شکل کاالهایی در دخیل در تولید (از جمله نیروي کار) و ارزش
)، کاال 8، جلد یک، ص1967نظر مارکس (شوند. بنابراین بهزار مبادله میآیند که در بامی

داري که ویژگی تاریخی سرمایهتـ اس» شکل سلولی اقتصادي«ي ـ ترین مقولهساده
ي ي عزیمت ضروري براي ارائهنقطه21.دهدک شکل اجتماعی را نشان میعنوان یبه

یافته که ي ساماني ارائه؛ یک شیوه»ي منفردسرمایه«ي مقوالت، کاالست و نه یافتهسامان
.)57-78، ص190(اسمیتگیردرا دربر می» هاي متعددمایهسر«و » طور عامبهسرمایه «

گیرينتیجه
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هاي مارکس از گروندریسه توجه در مطالب باال این نیست که الزاماً تمام نوشتهي قابلنکته
ي تا کاپیتال از صحت برخوردارند ـ نظیر خطاناپذیر بودن فرامین پاپ در مورد آموزه

تصاد سیاسی هاي اقکاتولیک براي پیروان آن مذهب. بلکه اگر قصد ما نشان دادن کاستی
ي تحلیلی او دیدگاه روشنی داشته باشیم. به شیوهکس است، قبل از هر چیز باید نسبتمار

اگر بپذیریم د تردید قرار گیرند، حتاتوانند مورهاي مارکس میالبته نتایج بسیاري از تحلیل
در ») متعددهاي سرمایه«و » طور عامبهسرمایه «ي دیالکتیکی (شامل تمایز میان که شیوه

وي رَطور تدوین یک مبناي نظري براي پیشْ داري و همیني سرمایهعیت پیچیدهتحلیل واق
تر اشاره شد، نتایج گونه که پیشدر راستاي سوسیالیسم کامالً سودمند است. همان

خانگی بحث است. ادغام کارنرخ سود به کاهش یکی از این مسائل قابلمشخص گرایش 
واره مورد سوي مارکس هماز» عنوان یک کاالنیروي کار به«ي قولهنشده در متپرداخ

-112، ص1990، اسمیت1982نقدهاي شدید قرار گرفته است (مراجعه کنید به برادبی
ل کرده است که عالوه بنتون اخیراً استدالبهص پرسش اساسی). براي بحث در خصو109

» کاري روند کاردستیرقابلط طبیعی و غشرای«طور شایسته تعامل بین ي مارکس بهنظریه
را در دستگاه نظري خود » طور عامبهسرمایه «شناسی) و روند انباشت در سطح (یعنی بوم
عالوه، تحلیل مارکس براي ادغام نهادها و روندهاي مشخص (نظیر کند. بهادغام نمی

در اشکال دولت) راه آنهاي تجاري و تغییرات همها، شبکههاي چندملیتی و بانکشرکت
(فاین و تري نیاز دارده بسط و تکامل بیشاند بکه طی قرن اخیر توسعه یافته

.)9تا6، فصل1979هریس
ي ي لزوم چنین اصالحاتی در تحلیل مارکس و شیوهیابی به نظري روشن دربارهبراي دست

اش مارکس به نتایج نظريگونگی ورود هطور اساسی از چها، باید مطلقاً و بهخورد به آنبر
داند که ي خود را موجه میکه چرا او این ادعادرك بهتري داشته باشیم ـ و این

کند را فراهم می» ي باالتري از تولید اجتماعیامکان گذار به مرحله«داري احتماالً سرمایه
ي تحلیل مارکس از دهد که در شیوه). تحلیل باال نشان می750، ص1973(مارکس

وندریسه تا سرمایه یک تداوم اساسی وجود دارد. تالش هاینریش براي نشان دادن این گر
را کنار گذاشته بر یک » هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «که مارکس تمایز میان 

سوءتفاهم از این تمایز و روش دیالکتیکی مارکس استوار است. من با هاینریش کامالً 
ها در اشکال ي تاریخی بین سیاست و اقتصاد و تبلور آنمناسبات ویژهبررسی «موافقم که 

که صرفاً رسد که دیالکتیک قبل از آنظر مینرود. اما بهشمار میامري الزم به» نهادي
برد تحقیق باشد، پیش از هر چیز براي پیش» اغتشاشی فلسفی«یا » ي ارائهشیوه«موضوع 
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امري ضروري » ي نقد مارکس به اقتصاد سیاسیجوهر اجتماعی و اقتصاد«و دریافت 
).63شود. (هاینریش صمحسوب می

هایادداشت
یک نظریه هنگامی مطابق منطق دیالکتیکی «)، 328، ص 1989براساس نظر اسمیت (.1

مقوالت آن ساختارهاي ساده و مجرد را مقدم بر مقوالتی قرار دهد که - است که الف
هر مقوله، ساختاري را تثبیت -کنند. بتر را تعریف میتر و مشخصساختارهاي پیچیده

معنا اینا در خود ادغام کرده است. بهي قبلی رشده در مقولهکند که ساختارهاي ارائهمی
توجه کنید که این ». روندشمار میمقوالت اولیه اصولی براي استنتاج مقوالت بعدي به

، مندل 34، ص 1990باشد (اسمیت » فتدریا«ي قبلی از بر یک مرحلهروش باید مبتنی
ترین و کند تا به ساده). این دریافت، از پیچیدگی جهان ظاهري عزیمت می15، ص 1975

عنوان شکلی از تولید داري را بهمجردترین مفاهیمی برسد که ویژگی تاریخی سرمایه
.)6، ص 1979کنند (فاین و هریس اجتماعی تعریف می

تالشی براي نشان دادن «عنوان بهي مارکس را) برنامه80، ص1971براي نمونه مندل (.2
ترین داري با عزیمت از سادهي تولید سرمایهویژگی اجتماعی و خصلت غیرمطلق شیوه

ي دیالکتیکی مارکس در مورد کند. ناتوانی در درك شیوهتلقی می» ها یعنی کاالپدیده
در میان بسیاري از منتقدان نظرات ارزش و ترین سطح تجرید ترین به پایینحرکت از عالی

هاي تحلیلی. نگاه کنید به مالحظات شود ـ از جمله مارکسیستاستثمار مارکس دیده می
).339تا334، ص1989واسمیت96، ص1971مندل (

نظر دارد. این تحول ساختارهاي بنیادي را در مدّواره ضرورتسیاست انقالبی هم«.3
توان از ساختارهاي فرض استوار است که ساختارهاي بنیادي را میدیدگاه بر این پیش

دهد این تمایز را تشخیص غیربنیادي تمیز داد، و منطق دیالکتیکی به مارکس امکان می
کنند هاي تحلیلی استدالل می). برعکس، مارکسیست10، مقدمه ص1990(اسمیت» دهد

هاي اجتماعی از را در توضیح پدیدهکه دیالکتیک صرفاً ناتوانی اقتصاد سیاسی مارکس 
به موانع و هاي فردي نسبتگزینش منطقی سوژههاي خُرد، یعنیلحاظ بنیان

اي از منطق و توضیح کنم که شکل ویژهمن فکر نمی«پوشاند: هاي معین میمحدودیت
اندیشان خود را پشت بندبازي اصطالحات مارکسیستی وجود داشته باشد. اغلب تاریک

در علوم …کنند. بندبازي مارکسیسم دیالکتیک استمنطقیِ پُرطمطراق پنهان میخالیِ 
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گرایانه هاي غایتاجتماعی مارکس دیالکتیک غالباً براي توجیه نوعی تنبلی در استدالل
)191، ص1986(رومر». گیردمورد استفاده قرار می

اي خُرد در تحلیل ه) که بنیان229، ص1990اما به استدالل اسمیت توجه کنید (.4
هاي نظریه اجتماعی گذار دیالکتیکی در مقوله«کنند: دیالکتیکی نقشی اساسی بازي می

ي معین را شده توسط یک مقولهصرفاً هنگامی موجه است که قادر باشد ساختار تعریف
هاي ساختاري معینی برخوردار است. براي تثبیت اي که ضرورتاً از گرایشنشان دهد مقوله

ها در چارچوب عوامل ساختاري هایی باید نشان داد که این گرایشگرایشچنین
ن فردي مسیرهایی از کنش را ي معین قرار دارند. عامالشده توسط مقولهتعریف
هاي خُرد معناست که بنیانبرخوردار است. و البته این بدینگزینند که از الگوي معینبرمی

».کنندشرایط گذار دیالکتیکی را فراهم می
دهد، اما مشخص بررسی قرار نمیگرچه هاینریش موضوع روش دیالکتیکی را مورد .5

ي دیالکتیکی از منطق هگل کند که تفسیر کتاب سرمایه شامل درك معینی از ارائهمی
یک اغتشاش فلسفی از جوهر اجتماعی و اقتصادي نقد مارکس از «عنوان بخشی از است به

)63، ص1989». (اقتصاد سیاسی است
کند که اي تعریف میعنوان مقولهرا به» طور عامبهسرمایه «نظر هاینریش روسدلسکی به.6
-هاي متعدد و از جمله نرخ متوسط سود را نیز دربرمیتمام خصوصیات مشترك سرمایه«

در پرتو تفسیر روسدلسکی عجیب ویژه). این عقیده به66، ص1989(هاینریش» گیرد
ها در افزایش ارزش ها مشترك است توانایی آنچه که در تمام سرمایهآن»رسدنظر میبه

شده در طور مستقیم یا غیرمستقیم) ارزش اضافی خلقها (بهاین واقعیت که آن…است
» طور عامبهسرمایه «کنند. بنابراین، تجزیه و تحلیل داري را تصاحب میروند تولید سرمایه

کیفیت ساده خود «طور پول از هز شود، و باید نشان دهد که چباید با بررسی روند تولید آغا
طور بعداً با مصرف کار انسانی، شود؛ چهرود و به سرمایه بدل میفراتر می» ي پولمثابهبه

ي خود منجر به طور تولید ارزش اضافی به نوبهکند، و سرانجام چهارزش اضافی تولید می
ها را بدون توجه به ي اینشود. همهي سرمایه میبازتولید هم سرمایه و هم خود رابطه

نظر از م بسط دهیم؛ زیرا صرفتوانیها میهاي میان آنهاي متعدد و تفاوتحضور سرمایه
طور ارزش اضافی تولید شده در روند تولید را تقسیم هاي منفرد مختلف چهکه سرمایهاین

». را بین خودشان قسمت کنندچیزي بیش از مجموع اضافه محصول«توانند کنند، نمی
تواند ظهور ارزش اضافی را توضیح دهد.این نمی
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ارزش کامالً به «کند: ) اظهار می1858آوریل2اي به انگلس (طور مارکس در نامههمین.7
صرفاً مجردترین شکل ثروت بورژوایی …این تعیین ارزش…مقدار کار تقلیل داده شده

رود، اما تجریدي است تاریخی که صرفاً در تکامل میشمارجرید بههرچند یک ت…است
تر گیرد. تمام اعتراضات به این تعریف از ارزش یا از روابط کماقتصادي جامعه شکل می

شوند یا بر نظري آشفته در مورد برنشاندن تعیینات اقتصادي ي تولید نتیجه مییافتهتکامل
است و بنابراین از جانب دیگر دهگیرند (که ارزش از آن تجرید شتر شکل میمشخص

ارزش در این شکل شود) در تقابل با تر این مقوله در نظر گرفته میعنوان انکشاف بیشبه
مجرد و نامشخص. با در نظر گرفتن فقدان بیان روشن در میان خود اقتصاددانان در مورد 

شود این میمربوطتر ثروت بورژوایی گونه این تجرید با اشکال بعدي و مشخصهکه چاین
.)98، ص1975(مارکس و انگلس»اندایرادات کمابیش موجه

هاي سرمایه«با » رقابت«سان انگاشتن نادرست چنین شامل یکاین استدالل هم.8
یابد (از جمله در است. این واقعیت که رقابت در سطوح مختلف تجرید انکشاف می» متعدد
) که رقابت 414، ص1973شود (ارکس دیده میدر تفسیر م») طور عامبهسرمایه «سطح 

مایه که در تأثیر متقابل چیزي نیست جز سرشت درونی و خصلت اساسی سر«
کند. ظاهراً رقابت در سطح یابد و نمود پیدا میدیگر تحقق میبر یک» هاي متعددسرمایه«
از » طور عامبهسرمایه «که در سطح مگر آن» تحقق بیابد«تواند نمی» هاي متعددسرمایه«

براي ». حیث مفهومی پرداخته شده باشد ـ وگرنه چیزي وجود ندارد که تحقق پیداکند
هایی که جا بسط داد. براي تحلیلتوان در اینشدن بحث این نکته را نمیاجتناب از طوالنی

کند. متمایز می» هاي متعددسرمایه«تر از سطح مشخص» سرمایه عام«رقابت را در سطح 
ارجاع 1985خصوص بریانو به1986و برکت9فصل1981گان را به اثر ویکس(خوانند

دهیم)می
د سوم سرمایه اصطالحات توجه داشته باشید که مارکس در مورد نظام اعتباري در جل.9

هاي گذاري در حوزهي سرمایه مطابق سرمایهتمام اشکال ویژه«برد: کار میمشابهی به
ما با ارزش » طور عامبهسرمایه «جا نادیده گرفته شده است. در سطح مختلف در این

هاي منفرد بر آن گون سروکار داریم ـ پول. رقابت و حوزهمستقل به شکلی نامتمایز و هم
عنوان تر در عرضه و تقاضاي سرمایه، ولی بهاین امر به شکل پُررنگ…گذارندتأثیر نمی

). آیا 368، جلد سوم، ص1967(مارکس» …دي مشترك یک طبقه وجود دارسرمایه
کند؟را مشخص نمی» طور عامبهوجود واقعی سرمایه «جا مارکس در این
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جا ). در آن1863ژوئیه6شود (اي به انگلس مطرح میخصوص در نامهاین موضوع به.10
لوي فرانسوا با الهام از تاب» کل روند بازتولید«مارکس یک مقایسه تابلووار از تحلیل خود از 

دهد ـ طرح مارکس تمایز میان رانت، بهره و سود صنعتی را دربردارد (مارکس کنه ارائه می
ویژه دشوار است مورد بهاین). اما توجه داشته باشید که در132-136، ص.1975و انگلس

خواهد رفاً میکند یا صکه دریافت آیا مارکس واقعاً سطوح متفاوت تجرید را مغشوش می
هاي سرمایه«تا » طور عامبهسرمایه «یافته از سطح اي از نتایج انکشاف سامانخالصه
را براي انگلس تشریح کند.» متعدد

) با مراجعه به جلد اول کتاب 1862دسامبر28اي به کوگلمان (اما مارکس در نامه.11
ر بود فصل سوم شود که قراواقع صرفاً شامل تحلیلی میاین در«نویسد: سرمایه چنین می
را توضیح دهد. بنابراین رقابت و اعتبار در نظر گرفته » طور عامبهسرمایه «بخش اول یعنی 

به 1863اوت2ي مورخ). چون نامه41، ص.1977(نقل از روسدلسکی» نشده است
در » ي دیگر)رقابت (انتقال یا بیرون آوردن سرمایه از یک شاخه به شاخه«انگلس بر نقش 

)، موجه 122، ص1975کند (مارکس و انگلسري نرخ متوسط سود تأکید میگیشکل
» هاي متعددسرمایه«رسد که تصمیم در مورد بررسی نرخ متوسط سود در سطح نظر میبه

گردد.برمی1862به اواخر
ي مارکس وجود چنین تغییري مسیري در گروندریسه احتماالً دلیلی است براي شکوه.12
هاي بعدي در نظر گرفته شده بسیاري از مطالبی که براي بخش…هانوشتهدر دست«که 

نقل از مارتین نیکوالوس، (مارکس و انگلس به» برهم شده استومثل چغندر و کلم درهم
). چنین تفسیري با توجه به شتابی که مارکس براي 53، ص1973اي بر مارکسمقدمه

تري دارد. مارکس در ابتدا در ت اعتبار بیشهاي چاپ نشده داشنوشتهبررسی انبوه دست
به بعد براي 1852از«تکمیل کند، اما 1852ي اقتصادي خود را درنظر داشت که برنامه

راه با مشکالت نگارانه نیاز داشت، این مشکل همتأمین زندگی خود به فعالیت روزنامه
» عقب انداختخانوادگی و وضع بد سالمتی انجام این برنامه را چهار سال به 

ها تا دیروقت ) بعداً با آغاز بحران او شب23، ص1970، مارکس79-80، ص1971(مندل
). 12، ص1973(مارتین نیکوالوس» اش را منظم کندکرد تا مطالبات اقتصاديکار می

کند که کتاب اظهار امیدواري می1960فوریه3اي به انگلس دردرواقع مارکس در نامه
)88، ص1971(مندل». هفته به پایان برساند6در«سرمایه را 

شود تنها شامل مقدمه بر چاپ دوم کتاب سرمایه جلد اول به آلمانی می. این منابع نه13
هاي متعددي را نیز که چنین نامه)، بلکه هم19-20، جلد یک، ص1967(مارکس



پل بِرکت|208

(مارکس و گیرد. مراجعه کنید بهنوشته شده است دربر می1870تا1858از
)225و 187، 179، 177، 95، 92، ص 1975انگلس

ي مارکس براي تکامل اشکال ارزش در فهم کردن نظریهرسد مشکالت عامهنظر میبه.14
ي آن به هاي ارائهطور که دشواريفصل اول جلد اول سرمایه بسیار جدي باشد ـ همان

، جلد یک، 1967شود (مارکسهاي این جلد دیده میروش دیالکتیکی در تمام فصل
ي انگلس به مارکس ه کنید به نامه). در مورد این نکته مراجع21و7- 8صص

ي با این ارائه«کند که ي ارائه مارکس انتقاد میجا انگلس به شیوه)، در آن1867ژوئن16(
هاينسبتاً مجرد، بدون تعقیب مراحل یک مسیر فکري روشن با تعداد زیادي از زیربخش

و پاسخ مارکس ». ايهاي جداگانه مرتکب خطاي بزرگی شدهکوچک و عنوان
).177،174، ص1975، (مارکس و انگلس1867ژوئن22در

نمونه مراجعه کنید به خطابیه به شوراي عمومی انترناسیونال اول در عنوان. به15
این سودها باید ازبنابراین براي توضیح عمومی «گوید جا مارکس می. در آن1965ژوئن

ود از رسند و سشان به فروش میطور میانگین به ارزش واقعینظر عزیمت کرد که کاالها به
فرض توضیح داد، اگر نتوان سود را با این پیش…آیددست میشان بهها به ارزشفروش آن

س ي مارکطور نامه). همین37، ص1935(مارکس» توان آن را توضیح دادپس اساسا نمی
در مارکس )1868ژوئیه11و نامه به کوگلمان ()1868ژانویه167،8ژوئن27به انگلس (
).197، 196، 186، 179، ص1975و انگلس (

داران در گرایش ترکیب فنی سرمایه به افزایش از تضاد اصلی بین کارگران و سرمایه.16
قرار دارد ـ این تضاد » طور عامبهسرمایه «شود و در چارچوب ي تولید نتیجه مینقطه

فی زدایی و مکانیزه کردن روند تولید براي افزایش اخذ ارزش اضاساختاري در جهت مهارت
)، و منابعی 196-197، ص1986مورد مراجعه کنید به برکت (ایناز کارگران قرار دارد. در

جا ذکر شده است.که در آن
روشنی رویکرد تاریخی را از تکامل به)، 1867آوریل30اي به مایر (مارکس در نامه.17

گیرد. را دربرمی» داريروند تولید سرمایه«جلد یک«کند: ي مقوالت متمایز مییافتهسامان
طور شرایط ایرلند را ي صنعتی و کشاورزي انگلیس و همیناین، شرایط پرولتاریابرمن عالوه

د استفاده قرار نگرفته، تفصیل از منابع رسمی که تاکنون مورسال گذشته به20طی
» استدالل جانبی«عنوان یک ها بهتوجه خواهی شد که تمام ایندهم. البته تو متوضیح می
)174، ص1975(مارکس و انگلس». شوندمطرح می



209|»سرمایه«تفسیري چند بر ساختار 

من در بخش واقعاً نظري «نویسد: به انگلس چنین می1866مارکس در دهم فوریه .18
من براي این کار بسیار ضعیف است. به همین دلیل رفتی داشته باشم. مغزتوانم پیشنمی

ي من ام، که جزء طرح اولیهبخش مربوط به کار مزدي را با مطالب تاریخی تکمیل کرده
.)236، ص1990(به نقل از اسمیت» نبود
اگر وضع سالمت من بهتر نشود جلد دوم «گوید: می1868آوریل مارس6مارکس در.19

، 1975(نامه به کوگلمان در مارکس و انگلس». پ نخواهد رسیداحتماالً هرگز به چا
آفتاب عمر من در حال «گوید: ي خود چنین میدرباره1867آوریل30). در188ص.

نوشته اگر نتوانم کتاب خود را حداقل به شکل دست«دهد که و ادامه می» غروب است
). 173جا ص.ارکس به مایر، همان(م». کنمثمر تلقی میتکمیل کنم عمر خود را واقعاً بی

در دهد که حتا) نشان می11، ص1926ي الفارگ (ي کوتاه مارکس نوشتهنامهزندگی
».مارکس تردید داشت که بتواند کار خود را به پایان برساند1865فوریه

مارکس بعد از انتشار جلد اول «گویند که باره میاین) در3، ص1989هوارد و گینگ (.20
کرد و بخش زیادي از مانده کار میطور متناوب بر روي جلدهاي باقی، صرفاً به1867در

از لحاظ اهمیت سیاسی که او براي تحلیل …دادوقت خود را به عالیق دیگر اختصاص می
با در نظر گرفتن حتاانگیز است. برکاري تأسفل بود، این کمقائداري اقتصادي سرمایه

المللی هایش در برابر جنبش سوسیالیستی بینتیولمسونظر کردن از اثرات بیماري، صرف
کار ویژه در برابر دوست و همهدانست دشوار بود، و بگوي آن میکه او خود را سخن

نظرم این به». ي او را تنظیم کردماندهجاهاي بهنوشتهردریش انگلس که دستاش فمیدائ
هاي در انترناسیونال اول و سایر جنبشهایی که فعالیت ارزیابی به موانع و دشواري

عالوه این واقعیت را نادیده هدهد. ببها میآورد، کموجود میالمللی بهسوسیالیستی بین
شد که بیماري او را از مارکس غالباً هنگامی دنبال می» عالیق فکري دیگر«گیرد که می

عنوان حال او این عالیق را بهعین. درداشتمیي کارهاي الزم براي تکمیل سرمایه بازادامه
پنداشت. مقایسه کنید با (نامه انگلس به تحقیقات اضافی ولی الزم براي جلد سوم می

).2-7، جلد سوم، ص1978مارکس
ثروت جوامعی که «دهد: فهمی چنین توضیح میمارکس این ایده را به شکل عامه.21

جلوه » ي عظیمی از کاالهاتوده«حاکم است، چون داري بر آني تولید سرمایهشیوه
رود. بنابراین کاوش خود را با کند؛ کاالي منفرد شکل ابتدایی آن ثروت به شمار میمی

). این واقعیت که مارکس در 35، جلد یک، ص1967(مارکس» کنیمتحلیل کاال آغاز می
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دهد که هدف گذارد نشان میمیکنار ]از تحلیل خود[ي نابرابر را سراسر جلد اول، مبادله
معناي مشخص آن.است نه کاال بهطور عامبهي مجرد از کاال »واحد«اصلی او تحلیل 
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راه با مقاالت دیگر که به روش و ساختار سرمایه مارکس اختصاص دارد هماین نوشته
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