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و   »منطق«جايگاه  از زمان انتشار تا كنون، »هسرماي«يكي از مسائل مورد بحث در خوانش و درك كتاب 
كه ماركس در اين اثر اساسا ساختار اين اثر است. كارل كائوتسكي معتقد بود ي ديالكتيكي و يدربازنما »تاريخ«
  ) نوشت: ١٩١٤ي منطق هگل ( عكس، لنين بعد از مطالعهپردازد. بر داري مي سرمايهتكامل تاريخي  به

 فهم كامل منطق هگل غيرممكن است. و  خصوص فصل اول آن بدون مطالعه هو بي ماركس  سرمايهدرك «   
  ]١[» .ه استماركس را نفهميد ها، يك از ماركسيست گيريم كه بعد از نيم قرن هيچ مينتيجه 

 ١٨٥٩سه ماه بعد از انتشار آن در ماه مه كه  »سياسي در نقد اقتصاد«مرور انگلس بر اثر ماركسدر واقع، اما     
 رسمي ديدگاه بهاين روش را ، »تاريخي-منطقي«روش با معرفي  ،چاپ رسيد به ي داس فولك در نشريه

منطقي همان  ،. طبق اين نظركند ميكيد أر وحدت تاريخي و منطقي تب اين ديدگاه. سنتي بدل كردماركسيسم 
و منطقي شكل پيراسته  كنند، ميو تصادفاتي كه مسير اصلي تاريخ را منحرف  ها خم تاريخي است بدون پيچ و

        ]٢[ ي تاريخي است و با آن وحدت دارد. يافته نظام

به باور آنها  اند، گلس گام برداشتهدر جهتي برخالف ان سرمايهبعد از جنگ جهاني دوم، اغلب مفسرين كتاب    
حتي و  كند، مياساسا منطقي است و تاريخ در آن نقشي فرعي ايفا  »سرمايه«ماركس در تدوين ي يبازنماروش 
ها و طرفداران  اونوئيست اغلبِ .گاهي برخالف توالي تاريخي آنهاست »سرمايه«در ساختار منطقي مقوالت توالي 

-هانسبرخي مانند  توان در شمار مدافعين اين نگاه قلمداد كرد. مند را مي هاي نو و ديالكتيك نظام خوانش
و  بودن و نوسان بين دو ايستار منطقيكنند و ماركس را به ناپيگير ميهاوس موضعي بينابيني اتخاذ  كگئورگ ب

ساختار كتاب  كردن اين بحث و ي حاضر تالشي است در جهت روشن نوشته كنند. تاريخي متهم مي -منطقي
  سرمايه.

سه برداشت  منطقياز روش  منطقي و تاريخي اشاره كنيم.تفسيرهاي متفاوت از دو مفهوم  است بهبهتر  در ابتدا  
   دارد: دمتفاوت وجو

 دريافت شود، ي ناب) ن قوانين انديشهچو (هممنطق هگل  منطق، يعنيه معناي علم ب تواند ميمنطقي  ؛نخست
استفاده  ي) ودار سرمايه ي امعهعنوان مثال ج (بهبررسي  مورد موضوعِ خودمستقل جاي مطالعه و واكاوي  بهيعني 

و  شود، ميتحميل منطق از خارج به موضوع اين  ،متناسب با ساختار و قوانين حركت و تحول آن از منطق هگل
  .كند ميرا وادار به تابعيت از خود   آن

شكل حاضر و آماده براي تشريح و تبيين  ل بهالسال در مورد كاربست منطق هگ ون وماركس در انتقاد به پرود  
موضوع مورد  باخوان  هاي ديالكتيكي متناسب و هم اقتصاد سياسي بدون تحقيق مستقل و استفاده از روش

  مورد السال نوشت: اي به انگلس در در نامه ١٨٥٧او در اول فوريه  است.بررسي هشدار داده 
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اين شخص درنظر دارد در دومين اثر بزرگ خود اقتصاد سياسي  توان دريافت، ميطور كه از اين نوشته  آن«       
يابي  براي دست(اقتصاد سياسي)  او برخالف نظرش خواهد فهميد كه نقد يك علم ي هگلي ارائه كند.ا شيوه بهرا 

مجرد و  ا به كاربستن يك نظام منطقيِب ،ي كرديشكل ديالكتيكي بازنما اي درست كه بتوان آن را به به نتيجه
  ]٣[» حاضر و آماده با آگاهي مختصري از آن كامال تفاوت دارد.

  :ه بودل نوشتهگ »ي حقوق دولت نقد فلسفه« در ١٨٤٣ها قبل در سال  ماركس مدت    

بلكه  ،ل آمدينان آدرك  بهتوان با بازشناسي مقوالت منطق در هر موضوعي  مين برخالف نظر هگل،«         
                 ]٤[» را شناخت. موضوع معين ي بايد منطق ويژه

منطق هگل با كتاب كامل   Homologyساختاري هممكتب اونو برخالف نظر ماركس از عنوان نمونه،  به   
تصحيح   را بايد آن ،شته باشدندا خواني ا كه اين اثر با منطق هگل همنظر آنها هر ج . بهكند ميدفاع  »سرمايه«

  ]٥[ كرد.

  پردازيم. امه نيز به آن ميتر به آن اشاره شد و در اد منطقي در وحدت با تاريخي،كه پيش ؛دوم    

  شود. ميكه با توضيحات تاريخي تكميل  ي،يبازنما عنوان چارچوب اساسيِ منطقي به ؛سوم    

  اكنون به تفسيرهاي مختلف از مفهوم تاريخي بپردازيم:

  .طور كلي و در تماميت خود همعناي تاريخ ب تاريخي به -نخست    

  .معناي تاريخ مبادله تاريخي صرفا به -دوم     

  .يدار سرمايهون تاريخ چ تاريخي هم -سوم    

  تاريخي -منطقي  انگلس  و روش

ماركس  ثرا بار در مروري بر تاريخي پرداخت. نخستين -منطقي ي روش رح نظر خود دربارهش به بار انگلس دو
ي آموزشي  ي اتحاديه ي داس فولك روزنامه سه ماه پس از انتشار آن در نشريه »در نقد اقتصاد سياسي«

پيوستي بر جلد سوم كتاب  در مكمل و سال ٣٦بار بعد از  و دومين ،١٨٥٩كارگران آلماني در لندن در سال 
چاپ  دموكرات آلمان به سوسيال ي تئوريك حزب نشريه »نويه سايت« كه بعد از مرگ انگلس در، سرمايه

» ي سادهيتوليد كاال«مورد دوم به  ،پردازيم ميي حاضر فقط به مورد اول  در نوشته .)١٨٩٦/١٨٩٥(رسيد 

 نياز دارد.                                                   بررسي جداگانه يك شود كه به  مربوط مي
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- منطقيبه روش  توان نگاه او مي ١٨٥٩ سالي اول انگلس در  از نوشتهقول طوالني  يك نقل با مراجعه به
 روشني دريافت: هتاريخي را ب

چون در تاريخ  تاريخي و  منطقي. تواند به دو طريق ارائه شود: مييافتن به روش  بعد از دست نقد اقتصاد،«    
تكامل  كند، ميتر حركت  سوي روابط پيچيده ترين روابط به طور كلي از ساده تكامل به همانند بازتاب ادبي آن،

طور كلي  و مقوالت اقتصادي به تاريخ ادبي اقتصاد سياسي سرنخي طبيعي است كه نقد بايد از آن عزيمت كند،
 تري برخوردار از مزيت بيش ،رسد اين شكل مينظر  به شوند. ميمنطقي ظاهر  تكاملِ همان ترتيب و تواليِ به
به باالترين سطح  موضوع را ترِ همگاني طريق عمال فهمِ ند و از اينك ميچون تكامل واقعي را دنبال  ست،ا

 پيچ وبايست در تمام مسير و  ميكند و الجرم  ميشكل جهشي و پيچاپيچ حركت  تاريخ غالبا به رساند. مي
معناي بررسي مطالب فراواني است كه اهميت اندكي  اين امر نه تنها به هاي خود مورد بررسي قرار گيرد. خم

 كند. ميگسيختگي  بلكه جريان تفكر را نيز غالبا دچار توقف و ازهم دارند،

علت  اين كار به و ي غيرممكن استي بورژواي سياسي بدون تاريخ جامعهنگارش تاريخ اقتصاد  افزون بر اين،    
رويكرد منطقي تنها روش مناسب  ي رو شيوه از اين شود. ميپايان بدل  تالشي بي فقدان مطالعات مقدماتي به

را  ي كه مسير آنيها تصادف جز روش تاريخي بدون شكل تاريخي و ست بهو اين روش چيزي ني آيد. ميشمار  به
بازتابي رفت بعدي آن نيز صرفا  و پيش جريان تفكر باشدي عزيمت  آغازگاه تاريخ بايد نقطه كنند. منحرف مي

مطابق با  شده، بازتابي تصحيح شكلي انتزاعي و از لحاظ نظري پيوسته و منسجم، است از سير تاريخ اما به
ل و كالسيك خود اي در پرتو رشد كام چون در آن هر لحظه ،كند ميقوانيني كه جريان واقعي تاريخ ارائه 

 ]٦[ »شود. ميمشاهده 

اده به پيچيده حركت نويسد كه در راستاي تكامل از س مي» طور كلي تاريخ به« روشني از در اينجا انگلس به    
جز بازتاب  بهنيست تفكر و منطق نيز چيزي  تفكر است و جريان بعديِ عزيمتي  نقطهآن گاه آغازكند،  مي

ي يها پيچ و خم ها و بدون درنظرگرفتن تصادف ، هاي تاريخي ي قوانين و ضرورت شده تصحيح جم ومنس انتزاعي،
تاريخي مشابه وحدت  بامنطقي  ان خالصه، وحدت ديالكتيكيِبي . بهكنند مير اصلي تاريخ را منحرف كه مسي

 .است ضرورت و تصادف ديالكتيكيِ

پردازد و از نخستين  مي »تاريخ مبادله«را رها كرده و به  »طور كلي تاريخ به«ي، انگلس در سطور بعد    
 گويد: سخن مي و فرايند مبادلهسياسي، ي اقتصاد  مقوله

اي كه محصوالت  با لحظه شود، اقتصاد سياسي با كاالها آغاز مي«نويسد:  ميي نخستين مقوله  درباره     
                                                                                                                             »شوند. ي افراد يا جماعات اوليه مبادله مي وسيله هب



٥ 
 

ل تضادها تنها از لحاظ نظري و دالي كنيم كه اين ما صرفا توجه مي« :ي فرايند مبادله در باره در ادامه و      
مستقيم و  ي ي است كه از سرشت مبادلههاي بازتاب دشواريچنين  بلكه هم گيرد، ميمجرد مورد بررسي قرار ن

 ]٧[» شود. پاياپا ناشي مي

 ي وحدت منطقي و تاريخي درباره نقد ديدگاه انگلس

                          هاي متعددي است.  حاوي كاستي ١٨٥٩ در در اثر ماركستاريخي  -روش منطقي ي انگلس درباره تفسير   
 پردازم: هها ب طور اجمال به آن كنم به من در اينجا تالش مي

 .قوانين خاص خود هريك با منطق و داشته است، هاي توليد متعدد و متنوعي وجود در طول تاريخ شيوه – ١  
 ،اي انتزاعي و تقريبي چون رابطه مناسبات توليد هم ده وخواني نيروهاي مول جز هم به طور كلي، اما براي تاريخ به

سوي هدفي معين در حركت  همگر معتقد باشيم كه تاريخ در مسيري معين ب توان تصور كرد. منطق ديگري نمي
 .ي تاريخ ندارد ي و فلسفهيگرا غايت ي،يي جبرگرا ورطه جز درغلطيدن به هاي ب كه نتيجه است

ي  معين (مانند جامعه نديم قانون) با ساختار و Totality( جاي درنظرگرفتن يك كليت هانگلس ب -٢   
يافته شركت  نظام پيوند با يكديگرند و در بازتوليد اين كلِ كنار و درزمان در  طور هم داري) كه اجزاء آن به سرمايه
ارتباطي ندارند و يا  گيرد كه يا اساسا  با يكديگر ميفرض زماني را در طول و عرض تاريخ  هم عوامل غيرِ دارند،

اين عوامل حتي  و نظم دروني سخن گفت. توان از يك كليت با ساختار ميدر مورد آنها ن و ارتباط اندكي دارند،
 )يدار سرمايهي  (مانند جامعه معينگيري يك كليت  بالواسطه در تكوين و شكل عنوان شرايط گذار، كه به زماني

با نظم و منطق  تقل،كليتي مس به كنند و ميگيري كامل هنوز از شرايط بيروني تبعيت  تا زمان شكل دخالت دارند،
تكوين يك نظام و  روشني بر تفاوت بين شرايط به گروندريسهماركس در  اند. قابل بازتوليد تبديل نشده دروني و

 كند: مستقل و قابل بازتوليد آن تاكيد مي وجود

ارد و نخست بايد شرايط و مقدمات تكوين و پيدايش سرمايه به اين معني است،كه سرمايه هنوز وجود ند«     
 طرايبا عزيمت از واقعيت خود شاكنون اي كه  سرمايه شوند، ميي واقعي ناپديد  با سرمايه آن شرايط تكوين يابد.

 توليدي كه مقدمه و مبناي سرمايه ي شيوه بهرو شرايط تكوين سرمايه  كند . . . از اين ميتحقق اش را فراهم 
 ]٨[» سر گذاشته است. پيش از خود پشت چون مراحل تاريخيِ ها را هم است تعلق ندارند و سرمايه آن

هاي آن  است و ويژگيها مسلط  ساير شكلدر هر كليت و نظام اجتماعي يك شكل خاص از توليد بر  -٣    
توليد  ي مولد ي سرمايهدار سرمايهي  عنوان نمونه، در جامعه به كند. ميهاي ديگر را تعيين  شكل جايگاه)
آور  هاي تجاري و بهره بر سرمايه جايگاه آن در بازنمايي همين دليل تحليل و كننده است و به دارانه) تعيين سرمايه

تر و پيش از آن وجود داشتند. مالكيت بر  ميي مولد قدي ها از نظر تاريخي از سرمايه هرچند كه آن تقدم دارد،
بدون ي، دار سرمايهي  در جامعهاما  اند، تر از سرمايه مياستوار بر آن نيز هرچند بسيار قدي هاي توليد زمين و شكل
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هاي اقتصادي  مقوله همين دليل ترتيب و تواليِ به زمين پرداخت. بررسي اجاره و قيمت توان به ميتحليل سرمايه ن
شود.  مياين جامعه تعيين  ي در خودبلكه مبتني بر تقدم منطق ي،ي نه بر اساس تقدم تاريخدار سرمايهدر جامعه 

 نويسد: مي گروندريسهباره در  ماركس در اين

كننده بودند درست  نظر تاريخي تعيينها از  نحوي كه آن هاي اقتصادي به پس بررسي ترتيب و توالي مقوله«     
با يكديگر دارند ي يوامدرن بورژ ي  اي كه در جامعه تر براساس رابطه ها بيش آن ايِ نظم زنجيره و عملي نيست.

خواني  يا با ترتيب تكامل تاريخي هم رسد، مينظر  كه طبيعي به اين دقيقا عكس آن چيزي است و شود، ميتعيين 
 و آيند بستگي ندارد، ميدنبال هم  ل اجتماعي مختلفي كه در تاريخ بهشكاي اقتصادي اَ رابطهاين مساله به  .دارد
ي پرودون از حركت تاريخي). در  (يعني تصور مبهم و آشفته كنند اتخاذ مي »ايده«ترتيبي كه در  تر از آن به كم

  ]٩[» .شود ميي تعيين يي مدرن بورژوا ها در جامعه بندي آن ي مفصل واسطه واقع اين امر به

مقوالت پيچيده ممكن  كند. ميشكل موزون از ساده به پيچيده حركت ن تاريخ به برخالف نظر انگلس، -٤    
وجود بدون  ي پرو، در جامعه »رفته كاري و تقسيم كار پيش هم«رفته ظهور كنند. مانند  پيش جوامعي غيرِاست در

اي  بيان روابطي پيچيده در جامعه تواند مي »كار« اي مانند ساده ي برعكس، مقوله ي پولي. و رابطه هگون هيچ
  ]١٠[ ي.دار سرمايهرفته باشد، مانند  بسيار پيش

مبادله از با نگاه تاريخي  اما بال فاصله كند، ميترين مقوله معرفي  نخستين و سادهعنوان  كاال را به انگلس -٥    
كاال  ي است ودار سرمايهي  كه موضوع تحقيق ماركس جامعه درحالي گويد. ميبين افراد يا جماعات اوليه سخن 

 توليد محصولِ ،است. اين كاال ي برگزيدهيي عزيمت بازنما عنوان نقطه ترين شكل ارزش به عنوان ساده را به
فاحشي تفاوت شد  ميه بين جماعات اوليه مبادله ي كيبا كاال انه و حامل ارزش و ارزش اضافي است ودار سرمايه

در نقد «نويس ي دست  او در نسخه دهد. ميروشني نشان  ي كاال اين نكته را به جمالت ماركس درباره دارد.
ي  سرمايه تا مرحله پول و دهد كه در بررسي كاال، ميروشني توضيح  ) بهUrtextاصطالح  به( »اقتصاد سياسي
گردش  انتزاع فرايندكه در واقع  است، »يكاالي ي گردش ساده«سطح تجريد  ي،دار سرمايه گذر به توليد

  :آيد به شمار ميآن از فرايند توليد  يدار سرمايه

ي است،كه از طريق تعينات يي مجرد از مجموعه فرايندهاي توليد بورژوا تر يك حوزه گردش ساده بيش«    
 ،خود محصول آن است و آن قرار دارد، كه در پشت سرِفرايندي  چون لحظه و شكل پديداريِ خود را هم ،ويژه

 ]١١[» كنند. ميتري كه خود را توليد  رايندهاي عميقيعني ف دهد. مينشان 

ي دار سرمايهي  جانبه در جامعه ي همه ي كه دارندگان كاال درمبادلهيدر ادامه، انگلس فرايند مبادله را از تنگنا    
ي مستقيم و  به تضادهاي مبادله عام ندارد، معادلِ گيري ضروريِ جز شكل و راه حلي بهشوند  ميبا آن روبرو 

 دهد . پاياپا تقليل مي
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 گيرد. ت ميأدر مورد وحدت منطقي با تاريخي نش تماما از ديدگاه اوانگلس  يها كژفهمي    

چرا انگلس به وحدت منطقي و تاريخي باور داشت ؟                                                                                 

هايي اشاره كرد كه احتماال در  نشانه توان به اما مي ام، اي كامل و دقيق نيافته من مطالعه در اين زمينه،   
 :اند بوده انگلس موثرگيري اين ديدگاه  شكل

ي تحقيقاتي  اي به انگلس بعد از توضيح برنامه در نامه ١٨٥٨ تاريخ دوم آوريلِ ماركس در  -تاثير ماركس   
  بازار جهاني نوشت: المللي و خود مشتمل بر شش كتاب: سرمايه، مالكيت ارضي، كارمزدي، دولت، تجارت بين

ي تاثير  چون شكل مدرن مالكيت زمين نتيجه حال تاريخي است، درعينگذار از سرمايه به مالكيت زمين «      
ت زمين به كارمزدي نيز ديالكتيكي چنين گذار از مالكي هم هاي مشابه است. مالكيت سرمايه بر مالكيت فئودالي و

  ».طور عام است مزدي بهكار وجودآوردنِ ي مالكيت مدرن زمين بهيچون محصول نها حال تاريخي است، و درعين

  ) در پاسخ نوشت:١٨٥٨( همان سال انگلس در نهم آوريل   

پسندم، هرچند هنوز گذار  ميمن كامال آن را  تنظيم تمام مطلب در شش كتاب بهتر از اين امكان ندارد و«     
جا  ناما در اي ،چنين تاريخ تكامل پول بسيار عالي است هم فهمم. ميديالكتيكي از مالكيت زمين به كارمزدي را ن

  ]٢١[» اي من روشن نيست.نيز برخي نكات بر

واند موجب بدفهمي انگلس ت مي،كه گويد روشني از وحدت منطقي با تاريخي سخن مي ماركس در اين نامه به   
با بيان مشابه تري  توضيحات بيش» سرمايه و مالكيت مدرن زمين«تحت عنوان  گروندريسهاما در  شده باشد.

ي سرمايه بر  ي سلطه ماركس در اين بخش درباره فهميد.توان منظور او را بهتر  ميها  آند دارد كه با قرائت وجو
ين ه اب ي.دار سرمايهمناسبات  انحالل روابط فئودالي بر زمين و تابعيت آن از گويد، ساير روابط اقتصادي مي

نه روابط  پذيراست، زمين صرفا براساس ارزش و ارزش اضافي امكان ترتيب تحليل اجاره و قيمت
مناسبات توليدي مبتني بر آن نيز  انه بر زمين،دار سرمايهگيري مالكيت مدرن و  اكنون با شكل ي.دار سرمايه پيش

سرمايه بدل  ي كارمزدي و رابطه دگرگون شده و به زمين وابسته به شكال كارِساير اَ ها و رفشدن س با كنده
ريخ بيان ماركس تا يا به ي،دار سرمايهصرفا در چارچوب تاريخ  وحدت تاريخي با منطقي در واقع، ]١٣[ شود. مي

بسط  اي فراتر قابل فهم است و اگر ابعاد تاريخ را به گستره ]kontemporäre Geschichte[ داري معاصر سرمايه
  سرمايه تقدم تاريخي خواهد داشت. دهيم، زمين بر

تر به نظرات هگل در  ي وحدت منطقي و تاريخي بيش ي بيان و استدالل انگلس درباره شيوه  -تاثير هگل    
  خوانيم: ميدر اين اثر  هاي ماركس. شباهت دارد تا گفته »ي تاريخ فلسفه ي دربارهيها درس«
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منطقي تعينات هاي فلسفي در تاريخ از همان ترتيبي برخوردارند،كه استنتاج  من باور دارم كه توالي سيستم«     
ت أهياند از در تاريخ فلسفه ظاهر شده ي را كهيها كه مفاهيم اساسي سيستم ميهنگا نظر من، به مفهوم در ايده.

ايده در مفاهيم  خود مراحل مختلف تعينِ به غيره كامال عريان كنيم، ها و كاربردشان در مورد خاص و ظاهري آن
هاي  توالي پديده بگيريم،ترتيب منطقي را براي خود درنظر و كه نظم زماني برعكس، و .سيمر ميآن  منطقيِ

  ]١٤[ »كنيم. ميبا نظم منطقي مشاهده تاريخي را مطابق 

كند كه  مييدآميز نقل أيرا با لحني ت» ي حق فهاصول فلس«ودوم از  سي بند، گروندريسهاما ماركس در     
                                                                     خواني ندارد: هم آن توالي منطقي با توالي تاريخي خالف جمالت باال، دربر

 ي حقوقي شخص ترين رابطه يعني ساده ي حق را با مفهوم تصاحب، درستي فلسفه هگل به عنوان نمونه، به«     
گونه  هيچ ،ترند بسيار مشخص يكند. اما در واقع، پيش از خانواده يا روابط سروري و بندگي كه روابط ميآغاز 

  ]١٥[» تصاحبي وجود ندارد.

ي  ي اراده عينيت ايده«چون  ي را هميي بورژوا جامعه دليل اين تفاوت در روش هگل شايد اين باشد كه او    
اي كه منطق   يافته هاي تكوين زمان از شكل و هم »افقي«كليتي يعني  ،فهميد مي »آزاد در خود و براي خود

تفاوت  اي با نظم مفهوم نظم زمان در تظاهر واقعي خود تا اندازه« :آن الزاما با منطق تاريخ يكي نيست درونيِ
    ]١٦[.» دارد

  تفاوت در رويكرد هگل اطالعي نداشته است.رسد كه انگلس از اين  مينظر  ههرحال ب به   

  جايگاه تاريخ در بازنمايي

تحليل تاريخي در  در اساس منطقي است و توصيف و سرمايهپذيريم كه روش ماركس و ساختار كتاب  هاگر ب   
 ترين موارد رويكرد تاريخي را مهمتوان  آيا ميشود كه  مياين سوال مطرح  كند، ميآن نقش تكميلي ايفا 

                          ترين اين موارد اشاره كنم:          به مهمكنم  ميجا تالش  من در اين ؟مشخص كرد

ي بعدي را از درون  هاي مقوله توان تمام ويژگي ميكه ن ميهنگا –ي ديالكتيكي يمحدوديت بازنما -١    
در ، يك فرايند تاريخي تكوين يافته و از پيش موجود است نتيجه در بخشي از ي پيشين استنتاج كرد و مقوله

ترين نمونه  مهم منطقي با محصول فرايند تاريخي. ي استنتاجِ نتيجهاز ي جديد تلفيقي است  مقوله چنين مواردي،
در فصل چهارم ي مولد  سرمايهگذار منطقي از فرمول عام سرمايه به  ي ديالكتيكي،يچنين محدوديتي در بازنما از

 شرط ضروري، خود محصول فرايند تاريخيِ عنوان يك پيش نيروي كار بهاست. در اين گذار،  سرمايهكتاب 
، ماركس توصيف اين فرايند اقعمنطقي از فرمول عام سرمايه. در و ينه استنتاج است، انباشت آغازين سرمايه
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شمار  به كند، كه فصلي اساسا تاريخي از اين اثر مي موكول سرمايهچهارم كتاب و تاريخي را به فصل بيست
                  خوانيم: ميباره از ماركس  در اين .آيد مي

اين  يابد، ميي از پيش موجود يچون كاال ي گردش هم در محدوده ي كار را در بازار،يي پول توانا دارنده كه اين«
آشكارا  آيد، ميشمار  ي بهيي آغاز فرايند توليد بورژوا كنيم و نقطه ميجا از آن عزيمت  شرط كه ما در اين پيش

 كارِ كه خود –ي اقتصادي اين مرحله از تكامل تاريخي  تاريخي است ... اما نتيجه ي يك تكامل درازمدت نتيجه
 شمار چون سرمايه به سرمايه هم حاضر حي و از آن هستيِتر  مهم شدن و شرط پيش –آن است  آزاد نيز محصولِ

وجود سرمايه محصول يك فرايند تاريخي طوالني در شكل اقتصادي جامعه است. اين امر نشان  آيد. مي
  ]١٧[» ي تنها هنگامي درست است، كه مرزهاي خود را بشناسد.يكه چگونه شكل ديالكتيكي بازنما ،دهد مي

د. مانند تكميل كنرا  ي دار سرمايهمقوالت  توصيف تاريخي ممكن است مفاهيم و –ي دار سرمايهتاريخ  -٢    
ي توليد  هاي ويژه يا تشريح تكامل تاريخي روش روزانهتركردن كار  مبارزات براي كوتاه شرح تاريخي

  .سرمايهي چهارم كتاب  و صنعت بزرگ در پاره ي، مانند همكاري ساده، توليد كارگاهيدار سرمايه

 گروندريسهماركس در  -يدار سرمايه چون كليدي براي درك روابط پيش ي همدار سرمايهمناسبات  -٣    
ترين شكل توليد امكان درك ساختار و مناسبات  عنوان تكامل يافته ي بهيي بورژوا دهد كه جامعه ميتوضيح 

شناسي كليد كالبد ،انسان كالبدشناسيِ«اصطالح  و به كند، ميهاي گذشته را فراهم  بندي توليدي تمام صورت
هاي  تشريح شكل به سرمايهدر فرازهاي مختلفي از كتاب او همين دليل  به ».دهد ميدست  ميمون را به

  پردازد. ميي دار سرمايههاي  شكلي در مقايسه با دار سرمايه پيش

مكمل و پيوست بر جلد سوم « ي دوم خود در نوشتهاو  پرداختم،انگلس ي اول  نوشته جا صرفا به من در اين   
بررسي  يك بهخود كه  پردازد، مي »ي سادهتوليد كاالي«و مفهوم  »مبادلهتاريخ «) صرفا به ١٨٩٥(» سرمايه

  جداگانه نياز دارد.

 :ها يادداشت

[١] Lenin,w.I. ٢٠٠٨, Collected Works.vol٣٨,p. ١٨٠. 

قي وحدت تاريخي و منط«خوانيم:  مي »بنيادهاي آموزش انقالبي« ي وطني، از احسان طبري در عنوان يك نمونه به ]٢[
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