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 اشاره:

ای است که ف هاد نعمانی و سه اب بهداد از رسالهمسیقل بخش  نخسرین  ی حاضر مقاله

سی اند. اه  مقاله به ب رنگاشیه داریدر ب رسری نر ی بققا  اتیمایی در تاام  س ماهه

دارد.  شناسی مارکسی اخیصاصانضمام از منر  روش –تعنّ  دهالکینکی و سطاح انیزاع 

 سه ،منیشر  خااهد شررد نقد اقیصراد سرناسری تدرهج در سراهتبعدی که به بخش پنج در

ن ناا با آهم و دولتِ و بققا  ،داریانضرمام در سراخیار اقیصادی س ماهه -سرط  انیزاع 

ی اقیصررادی . در بخش نهاهی تنقهشررادمیتاسررعه تشرر ه  حالداری دردر هک سرر ماهه

 خااهد شد. ب ح « یملناتی»ی به شکل اتامعه چنن ساخیار بققاتی ب ای 

مضرررمان نر ی دقنف ممهام روابج اتیمایی تالند، روابج  در اه  سرررلسرررله مقالا 

 بار خاصو بهف اهندهای اقیصرررادی و ان اقیصرررادی  - هامیقابل دهالکینکی بن  مؤلمه

« پنش فیه»داری بققا  در ساخیار بققاتی تاام  س ماهه دولت، معنارهای نر ی تمکنک

شناخیی کمّی بققا ، و روهک دهای مع فت -های تج بیب رسی ب ای »تاسعهدرحال»و 

 ی بققاتی، سرررناسرررت  دولتا و آباهی بققاتیهای تج بی مقارزهدر ب رسررری مخیلف

وبنش کممقالا  ناشرریارهاهی ب رسرری خااهد شررد. به بمان ما، ه هک از اه  سررلسررله

 .است سییمارکسنف د به زبان فارسی در تقنن  اقیصاد سناسی منحص به

صاد شناسی مارکسی در تحلنل اقیمقالا  به شناخت روشاه  سرلسله ن  بخشنخسری

 سی.نقد اقیصاد سنا - بار خاص اخیصاص دارد.بار یام و بققا  اتیمایی بهسناسی به

*** 

 

 ودوم سررامن  تلدبققه ممهامی کانانی نزد مارکس اسررت، اما او در فصررل ناتمام پنجاه

ر مطالعا  و دس ماهه ف صت نک د تقنن  تامعی از بققه ارائه کند. اب چه وی در  س ماهه

 در ف انسرره، ی بققاتیی تنگ داخلی و مقارزهدرباره ت سررناسرری درخشررانِ انضررمامی
 پ دازی بققه دارد. های مخیلف ممهاماشارا  دقنقی به تنقه
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ر مارد ها دارکسنستی موبنش همهب مقنای ب رسری ناتمام مارکس از بققا ، کم

ی هک رابطه و ب مقنای تاهگاه مشررری ر در روابج اتیمایی تالند، مثابهتع هف بققه به

ا مضرررمان نر ی دقنف ممهام 1نر  هسرررت   تاافف دارند. اما ب سررر  اه  ماارد اخیلا 

 ف اهندهاای  1هرابن  مؤلمره« دهرالکینکی»ا روابج میقرابرل 2،  «روابج اتیمرایی تالنرد»

بققا  در ساخیار  ا معنارهای نر ی تمکنک3وهژه دولتا،  و ان اقیصادی  به اقیصادی

 در هک مقط  زمانی و ها در بال« تاسعهدرحال»و « پنش فیه»داری بققاتی تاام  س ماهه

شرررناخیی ا روهک دهای مع فت4کمّی اه  بققا ، و   -هرای تج بیزمران، و ب رسررری

 قاتی، سناست  دولتا و آباهی بققاتی.ی بقهای تج بی مقارزهمخیلف در ب رسی

ندی بمدد تم کز ب  پنک ههای بالا، بههرد  اه  مجمایه مقالا  تممل ب  پ سرررش

ی هارام تماو صار  یام، بهبه« تاسعهدرحال»داری بققا  و دولت در تاام  س ماهه

سررری شرررنای اتکا و آاازب  بحث ما روشها، اسرررت. یلاوه ب  آن، نقطهت  آنانضرررمامی

تارهخی در اقیصاد سناسی با تم کز ب  روش دهالکینک و سطاح انیزاع  -روهک د منطقی 

های اتیمایی است که در بسناری از مطالعا  مارکسنسیی باه ص احت کافی در ب رسی

 ب دد.ها به اه  ماضاع بازمیی ب خی اخیلافا  منان مارکسنستندارد و به نر  ما رهشه

بندی بققا  اتیمایی، در ه  ناا باآن، پنک هداری و همی سررر ماههمسرررن  مدرننیه

ی به لحاظ تارهخی مشرررخف، ف اهندی هکنااخت، تدرهجی و «تاسرررعهدرحال»ی تامعه

تاان اه  ف اهند پنچنده را با منطف تغنن ناپذه  مدرننسم ها رواهیی از خطی نقاده است. نمی

لحاظ تارهخی معن  بن  روابج بققاتی و به 3تقنن  ک د. تعاملِ دهالکینکی 2ب اهیتاسررعه

زند. اه  المللی اه  مسرررن  را رقم میهای ملی و بن ترامعره در ی صررره –روابج دولرت 

                                                      

1 instances یناص ،ف اهند، لحرهها ها وهلهها 

2 developmentalism 

3 dialectical interaction 
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ان المللی،همگی در کانتعراملرا  دهرالکینکی در درون هک تامعه و در بط  روابج بن 

  1هسیند.داری ی مدرننزاسنان س ماههتاسعه 3و م کب 2نامازون 1ف اهند ان خطی،

ای هاندازی در اقیصرراد سررناسرریِ بققه و دولت مسرریلزم ب رسرری حلقهچنن  چشررم

ای نر ی اسررت که ب  انداز مسرریلزم سررازهبن  نر هه و تارهخ اسررت. اه  چشررم 4منانجی

ی ی اه  ساخیمان نر سرطاح میعددی میکی اسرت. به یقار  دهگ ، روش مارداسیماده

م و های اتیمایی مقینی است ، و ب  مماهنپدهدهب  سطاح مخیلف تحلنل نر ی و تج بی 

 8انضمام، - 7سطاح مخیلف انیزاع 6و بازتعنّ  م کب، 5ابزارهاهی مانند تعنّ  دهالکینکی

ها فارغ از بحث و هک از آنمماهنم اتیمایی سررر وکار دارد که هن  9ک دنو یملنراتی

 ینر های ماتاد دربارهتا حل اخیلا نر  ننسرررت. با اه  حال، هد  ما در اه اخیلا 

رو بدون مقاحثا  تمصررنلی شررناخیی ننسررت. ازاه های نر ی و روشاه  بانه پ سررش

از  ی ب داشرررت ماردنر مانبه ارائه های رقنب، صررر فاًسرررازیها و ممهامی نر ههدرباره

شرناخیی و ممهامی در اقیصاد سناسی ب ای ب رسی مشخف ساخیار یناصر  درخار روش

 پ دازهم.اتیمایی میبققا  

                                                      

1 non- linear 

2 uneven 

3 combined 

4 mediating links 

5 dialectical determination 

6 combined redetermination 

7 abstraction 

8 concreteness 

9 operationalization 
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د تا در بخشتارهخی را ض ور  می -سرخ  کاتاه، چنن  تم کزی نگ شی منطقی 

در  1هاها، میغن ها، رخدادها، روابج، سررینزها، ف اهندها و یاملنتآلاد واقعنتفضررای مه

مط ح ی مهمی را ش اهج مشخف تارهخی، ما را رهنمان سازد. با اه  حال، اه  ام  مسمله

های ف اهندت  انضرررمامیا را به انیزایی  هعنی کم –ی سررراده نر ههبانه ه چهکنرد کمی

 تارهخی م تقج سرررازهم. هکهای دب بانیت  انیزاییِا انضرررمامی  هعنی کم -پنچنرده 

روش ب خارد برا اه  مسرررملره بزهنش روش ان دهرالکینکی یلرت و معلالی اسرررت که 

 ند. ب فداران اه  روهک د از روش بشرررناسررران میعار  به کار میاقیصررراددانان و تامعه

میغن های رهاضررریِ  4کنند کهپن وی و ف ض می 3ب اهانهاثقا  - 2ب اهانهتج به اف ابیِ

ها تاان آناند که میهای یام چنان همسان تارهخاتیمایی و اقیصادی و قاانن  و ب اهش

هخ ی اتیماع ها تارهای انضررمامی منانجی، با پدهدهبار مسرریقنم و بدون هن  نر ههرا به

منانجی  بانهبار مسیقنم و بدون هن اه  روهک د، روابج انضمامی را بهم تقج سراخت. 

ها، سازد و ه بانه تعامل دهالکینکی پدهدهی خاد میمطابف مدیاهای ان تارهخی سراده

ها و ف اهندهای اقیصرادی را با ماارد مشابه ان اقیصادی که بسناری از سراخیارها، یاملنت

 هاهی صادق استشراد. همن  مسمله در مارد مارکسنستناپذه ند، منک  میها کمنّتآن

ظاه  در تناقض با آن پرذه نرد نر هره را براهد ب اسررراا نمادهای میعددی که بهکره نمی

الا  تاان نر هه را ب  تحهای لازم میهسیند، تعدهل ک د و تمکند دارند که بدون منانجی

 کننم.از اه  روهک دها پن وی نمیواقعی انطقاق داد. ما 

                                                      

1 actors 

2 empiricist 
3 positivist 
4 appearances 
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های اتیمایی سناسی ب خلا  اقیصاددانان کلاسنک و ناکلاسنک، نرامنقد اقیصاد 

از روابج اتیمایی  هعنی روابج اقیصررادی، سرناسرری و  1اقیصرادی را وحد  میناقضری -

ی نهاهی، به اهدئالاژهکیا مخیلف، ب مقنای اولاهت دهالکینکی روابج اقیصادی در وهله

  منطقی های اتیمایی که تعنّکند. بده  ت تنب، پدهدهمنانجی پ اتنک انسانی، درر می

 زایرونداز ب هف تغنن   اتیماییی های پنچندهکلو ترارهخی دارند، به مثابه تمامنت ها 

 هابند.شاند و زوال میمسیم  زاده می

 شررناسرری نقدی روشی م تقج در زمننهدر ادامه، با مع فی مخیصرر ی از دو مسررمله

رام و/ها به شادکننم که در بسناری از مطالعا  نادهده ب فیه میاقیصاد سناسی آااز می

و مانند  «انیزایی»و « انضررمامی»، «دهالکینکی»و « کدهالکین»های ی مک ر از واژهاسرریماده

شرراد. با تاته به هد  ماردنر مان، اه  ام  مسرریلزم تشرر ه  تعنّ  آن، مسررلم ف ض می

 اقیصررادی و اسرریخ ا  -انضررمام ب ای مطالعا  اتیمایی  -دهالکینکی و سررطاح انیزاع

 اتزای الف و بتارهخی شناساهی بققا  اتیمایی و دولت است. اه  مقدمه   -منطقی 

کند و داری را تسهنل میسازی بققا  اتیمایی در اقیصاد سناسی س ماههرسرالها ممهام

 اقیصادی بققاتی ض وری است. -تج بی و کمّی ساخیارهای اتیمایی  2ب ای تق هب

داری سازی بققا  در س ماههبه منرار ممهام 3شناسانه،شناختی بعد از اه  مقدمه

نضمامی ا -داری در سره سرط  انیزایی عد م تقج روابج تالند سر ماههب  شرناسراهی سره بُ

ار داری ناب و ساخیشراهم. اه  سرطاح یقارتند از  سراخیار اقیصرادی س ماههمیم کز می

-ی نرام اتیماییدوقطقی بققا  آن ب  اسررراا سررر ماهه و کارم سرررط  منانجی مطالعه

ی طهی آن ب مقنای اولاهت رابنهداری و وهژبی ساخیار بققاتی چندبااقیصرادی سر ماهه

                                                      

1 unity in opposition 
2 approximation 

3 epistemological 
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سازی بققاتی و یملناتی ام و س انجام سط  سام ممهامث   و کار و س ماهه  اتزای پ

  اتزای   و چا. «تاسعهدرحال» هایداریس ماهه هایملت -ک دن آن در دولت 

یی شناخمان خااهان ب ح تمصرنلی ملاحرا  روشخاانندبانما ب  اه  باورهم که 

سازی بققا  اتیمایی و نر ی هسریند چ اکه اه  نکا  چارچاب نر ی را ب ای ممهام

سازد. با اه  حال، خاضعانه اذیان دارهم که  صر احت روشر  میو یملناتی ک دن آن به

های خسررریگی بالارفی  از راهای به سرررای یلم وتاد ندارد و تنها آنان که وارهراهِ شررراه»

  2«های درخشان راه هابند.قلهخ ند، بخت آن را دارند که به پ ف ازوف ود را به تان می

 

 الف. تعیّن و بازتعیّن دیالکتیکی

ها ها مثابه آمازش منطقی مات هالنسم دهالکینکی روش تمک  از راه کلمنطف دهالکینک به

داری اتیمایی س ماهه -یناان مثال، نرام اقیصادی به 3های اتیمایی میضاد است.تمامنت

و بققرا  اتیمایی همناای آن، تمامنیی اسرررت ب اسررراا تعامل دهالکینکی منان روابج 

تغنن   -هاا که ماتادهت اتیمایی و ثقا  ها، ف اهندها ها یناصررر  ، لحرهمخیلف  مؤلمه

وابج د تا وحد  و تضاد در ربخشدهند. دهالکینک به تمک  ما نرم میآن را تشرکنل می

با اسررریماده از قااید اسررریدلال  هرا و ف اهنردهرا، تعراملرا  و تغنن ا  هرک کل رامؤلمره

 4دهالکینکی در ه  سطحی از انیزاع ها انضمام، در نر  بگن هم.

س شت   رو مع فی مخیصی اساسی دهالکینک مات هالنسیی است. ازاه تضراد مقاله 

پناند بن  تحلنل انیزایی و تارهخی، ب ای پ هنز از تماسرررن   ننزروابج اتیمایی میضررراد و 

ای دارد. روش ی ان دهالکینکی وان تارهخی، اهمنت وهژهانگرارانرهنرادرسرررت و سررراده

ی روابج شرناسری نقد اقیصراد سرناسری کلاسرنک و ناکلاسرنک مقینی ب  سه اصل یمده

ه ی در وحد  میضررادند کهای اتیمایهای اتیمایی اسررت. پدهدهدهالکینکی بن  پدهده
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اند، و همااره دسررریخاش 2شررردهو هم تعنن  1کننده، هم تعنن هم برالمعرل و هم برالقاه

ی القاههابند و به وضعنت بآهند، تحقف میاز وضعنیی بالقاه ب می اه  پدهده ها  5تغنن ند.

دباه ها، دهبه یقار  دهگ ، به سقب محیاای میضاد تمامی پدهده  6ب دند.دهگ ی بازمی

کننده  های میضادِ تعننمند از پدهدهدهالکینکی به واقعنت اتیمایی همچان ت هانی زمان

بالند و به های اتیمایی بالمعل میکند که از وضعنیی بالقاه به پدهدهشده نگاه میو تعنن 

کنند. اه ، چارچاب سرر شررت دهالکینکی تالند ی تدهدی ح کت میوضررعنت بالقاه

  .هابددانش است که در منطف دهالکینکی پژوهش نزد مارکس بازتاب می

د که در کنداری را چانان وحد  میناقضی تصار مینقد اقیصاد سناسی نرام س ماهه

ها، ب ای مثال یناص  اقیصادی و ان اقیصادی  هعنی سناسی و ها ها مؤلمهآن لحره

م  نشان مقارزه، در ارتقاط دهالکینکی با هکدهگ ند. اه  ا -منانجی پ اتنک لاژهکا بهاهدئا

ی یناان تم  سادهدهد که کلنت اتیمایی تمامنیی ان تارهخی ننست، خااه بهمی

ن داشیه تعنّ  آ هاهش و خااه تمامنیی که در آن ه  بخش ص فاً نقشی مکاننکی دربخش

ه  تمامنت اتیمایی در وحد  و تضاد با هکدهگ ند، و  هایها ها لحرهباشند. مؤلمه

ادها اند. وحد  تضرو ماهنیی بذرا دارند، و دسیخاش تغنن  مدامِ زاده شدن و من اهیازاه 

ند، حال، در اه  ف اهی ثقا  روابج و س شت نسقی و بذرای آن است. با اه دهندهنشان

ه از اسیم ار ف اهند تکامل است. چ اک بازتابی ی میضادها مطلف است که اه  خادمقارزه

های میضاد است، های میضاد در هک کل ها بن  تمامنتتنها بنانگ  رابطه بن  مؤلمهتضاد نه

 رود.ی هسیی اتیمایی با خادش، هعنی نمی پاهای خاد ننز به شمار میکه رابطه

  اتزای بن انگرارانره از تعنّ  دهالکینکی و روابجب ای پ هنز از تمسرررن هرای سررراده 

های ی هک هسیی انضمامی در ه  سطحی از انیزاع، و کارب د آن در ب رسیدهندهتشکنل

و بن   داریاتیمایی  ب ای مثال در تعامل بن  یناصر  مخیلف سراخیار اقیصرادی سرر ماهه

                                                      

1 determinant 

2 determined 
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هی سازی بققاتی، شناساهای سرناسری و اهدئالاژهکا وممهامسراخیار اقیصرادی و مؤلمه

های مخیلف چنن  تعنّنی ضرر وری اسررت.اه  نکا  م تقج در و تنقه هااز وهژبی ب خی

ا ش اهج وتادی 2ا تعنّ  دهالکینکی و تعنّ  ساده  مکاننکیام  1ی ما یقارتند از  مطالعه

ی ا اث  مؤلمه3ی دو سرای تضادم  مثابهی هک کل بهشردهتعنن  -کننده های تعنن مؤلمه

ا حدود 4ی نهاهیم  و تعنّ  در وهله 1وبازتعنّ  م کب کننده،ی تعنن شده ب  مؤلمهتعنن 

ا 5کننده م ی تعنن شرررده از مؤلمهی تعنن مؤلمه نسرررقیتغنن ا  در برازتعنّ  و اسررریقلال 

 همنااهی و تضاد در تمامنیی اتیمامی.

ترارهخی معاصررر   -ت  در مطرالعرا  منطقی هرا کره کمروشررر  سرررازی اه  وهژبی

ها منطف اسررت، خااه از آن رو که ب خی مارکسررنسررتصرر احت بنان شررده، ضرر وری به

رام تراه  لمری به دهالکینک، ظ اهف آن را که، بهدهرالکینکی را رهرا ک ده و خااه آن

 اند. نادهده ب فیه

شررناسرری نقد اقیصرراد سررناسرری، تماهز ممهام تعنّ  روابج سرراده نخسررت، در روش 

ی دهها ضرر وری اسررت. تعنّ  سرراآن روابج دهالکینکی  مکاننکیا منان میغن ها در مقابل

و « مسررریقل»ی میغن های معلالی در رهاضرررنا  مقینی ب  رابطه -ان دهرالکینکی و یلرت

ا و Xبا ف ض ثقا  ساه  یاامل، میغن های مسیقل   Y=f(X)است. مثلاً در تاب  « وابسیه»

یند. سرررای تضرررادآمنز با هکدهگ  ننا در کنش میقابل دهالکینکی ها در رابطهYوابسررریه  

 تعنن ه میماهزِ یناص ِ نه مجزا، بلک یب خلا  تعنّ  ساده، تعنّ  دهالکینکی با تعنّ  دوتانقه

 3«منمعل»مارکس آن را باه   شرررده تعنن نامدا و می 2«فعال» باه مارکس آن را کننده 

ها در هک تمامنت اتیمایی تارهخی سررر وکار دارد. نامدا در وحد  دهالکینکی آنمی

                                                      

1 combined redetermination 

2 active 

3 passive 
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های مؤلمهتضررراد  و وحد زا ب مقنای بده  ت تنب، تعنّ  دهالکینکی بنانگ  تغنن ی درون

اقیصرررادی، وحد  و تضرررادِ  -های اتیمایی شرررده اسرررت. در نرامکننده و تعنن تعنن 

هرای اقیصرررادی و ان اقیصرررادی، وحرردتی یناان مثرال مؤلمررههرای اتیمرایی، برهمؤلمره

اه در آن ساخیار اقیصادی، روابج تالندی، نهاهیاً تاهگدهند که ساخیارهافیه را تشکنل می

نرام اتیمایی دارد. اه  وحد  ساخیارهافیه وحدتی است در تضاد در  کننده را درتعنن 

شررر اهج وتادی میناقض  چرارتاب هرک کرل، و از اه  رو، تعنّ  دهالکینکی واکاوی

 پ اتنک -ه ، مقارزهااسرررت. در چارچاب اه  کلنت اتیماییروابج اتیمرایی  ها مؤلمه

 ها منانجی اه  روابج است.انسان

 مثلاً  دهشرررتعنن ی اقیصرررادیا یناصررر   مثلاً رابطه کنندهتعنن  یمؤلمهدوم آن که،  

های سناسی و اهدئالاژهکا را در تمامنیی معن   مثلًا های ان اقیصرادی مانند مؤلمهمؤلمه

ده وتاد کننی تعنن سرررت که مؤلمهآن کند. اه  ام  بنانگ داریا بنان مینرام سررر ماهه

بخشد  مثابه ش ط وتادی خاد، ض ور  میی سناسیا را بهشده  مثلاً مؤلمهینص  تعنن 

هگ ی د تااند وتاد داشیه باشد، و تنها در اه  معنا هکی از یناص هکی بدون دهگ ی نمی

ی ی مؤلمهبازتالند و ننز نمبادن به معنای ش ط شردهکند. یلاوه ب  اه ، تعنن یرا تعنن  م

داری مقینی ب  روابج یناان مثرال، سررراخیرار اقیصرررادی سررر ماههکننرده اسرررت. برهتعنن 

ی تالند است و سینز بققاتی در آن نابزه  است. با اه  حال، اه  سینز ماتد تاهانهسینزه

  هبازتالند سرراخیار اقیصررادی اسررت. بناب اه ، سرراخیارهای سررناسرری و اهدئالاژهک که ا

ند. به کنسرازند، در ین  حال بازتالند روابج اقیصرادی را تسهنل میمقارزه را محدود می

ناا یقار  دهگ ، وتاد سراخیار اقیصرادی بدون سراخیارهای سرناسی و اهدئالاژهک هم

ب ای  وحد  ضررده تصررار ننسررت. چنان که خااهنم دهد، شررناسرراهی اه  وهژبی قابل

 انیزاع ننز لازم است. سازی بققه در ه  سطحی ازممهام

شده به سرام آن که، ب خلا  تعنّ  مکاننکی سراده، در تعنّ  دهالکینکی ینصر  تعنن 

امل آن، دهد و بدون نمی کی اقیصادیا واکنش نشان میکننده  مثلاً رابطهی تعنن مؤلمه
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 صررر ، ب  ینشررردهسرررت که یناصررر  تعنن دهد. اه  ام  بنانگ  آنای تغنن ش میتا اندازه

ارد. ب ای بذتاان بازتعنّ  م کب در دننای واقعی نامند، اث  میچه میدر آن کننردهتعنن 

ی بققاتی در روابج داری به مقارزهمثال، مناف  اقیصرررادی میضررراد در سررراخیار سررر ماهه

به  تااندانجامد. به یقار  دهگ ، اه  مقارزا  میسررناسرری و اهدئالاژهک می اقیصررادی،

دلنل تغنن  اهدئالاژهک و سرناسرت اقیصادی دولت به نم  کارب ان بهتغنن  نسرقی تاازن 

ب خی از مااد قررانان کررار منیهی شررراد  هررا ب یکسا و برره تغنن  کمّی در روابج تالنررد 

روابج  یی صررره بننجامد، و ان ه. از اه  روی، در چنن  مااردی، سرررناسرررت دولت در

ی را دار، ساخیار اقیصادی س ماههی بققاتیمقارزه و به منانجی سرناسری و اهدئالاژهک ،

  7کند.دهد و تعدهل میتا حدودی تغنن  می

 وهمیما  فصل سی س ماههب اساا نر  مارکس، در تلد سام 

نشرررده از شرررکرل اقیصرررادی خراصررری که در آن کار اضرررافی پ داخت

ی حاکمان و محکامان را شررراد، رابطهتالندکنندبان مسررریقنم مکنده می

و  بن دابطه خاد مسررریقنماً از تالند سررر چشرررمه میکنرد. اه  رتعنن  می

کننده نسرررقت به آن واکنش نشررران ی خاد همچان ینصررر ی تعنن نابهبه

بندی کلی اتیماع اقیصرررادی، و دهد. با اه  حال، ب  اه  مقنا صرررار می

رو همزمان شرکل سرناسری خاص آن که ب خاسیه از خاد اه  روابج ازاه 

ی مالکان شررر اهج تالند با اره رابطهبن د. هماتالنرد اسرررت، شرررکرل می

ی خاصی ای که همنشه بقنعیاً معادل م حلهتالندکنندبان مسیقنم ررر رابطه

وری اتیمررایی آن اسررررت ر رو به ههررای کررار و ازاه از تکررامررل روش

ی پنهان کل ساخیار اتیمایی و به هم اه آن شکل ت ه  راز، شرالادهنهمیه

اخیصار شکل مشخف همناای دولت، سرناسی حاکمنت و تقعنت، هعنی به

ی اقیصادی هکسان شاد که شالادهکند. اه  ام  مان  از آن نمیرا افشرا می

شررمار شرر اهج به سررقب بی -ی آن یمده شرر اهج منر  از مشررابه شررکل رررر
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او  زای تارهخی میممل نافذ ب وناتج بی، محنج بقنعی، روابج نژادی، یا

ها را مدار  در نماد خاد نقاشد و اه نهاهت تناع و ب  بیو تز آن، نشان

 8.تاان درر ک دهای مشخف تج بی میتنها با تحلنل ماقعنت

 

ده محدود کننی اقیصرررادیِ تعنن شرررده ب  مؤلمهکه، اث  تعدهلی یناصررر  تعنن چهارم آن

شده را محدود کننده اسیقلال یناص  تعنن اسرت، چ اکه در تعنّ  دهالکینکی ینص  تعنن 

ی شرررده دارای اسررریقلال کامل از مؤلمههرای تعنن بره یقرار  دهگ ، مؤلمره .سرررازدمی

ر دکننرده ننسرررینرد و در واقعنرت پناند اه  دو مؤلمه تامم با منانجی اسرررت و تعنّ  تعنن 
 هف کننده بازتعنّ  خاد را از بی تعنن اسرررت. در تعنّ  دهالکینکی مؤلمه ی نهراهیوهلره

شاد. ب ای سازد و تنها به تغنن  کمّی هک تمامنت منیج میشرده محدود میی تعنن مؤلمه

داری تنها به تغنن  کمّی های سررناسرری و اقیصررادی در چارچاب نرام سرر ماههمثال، رف م

  ممک  است در ب خی ش اهج ذهنی و یننی مساید، ب ای انجامند. با اه  حال، همچننمی

نّ  ی تعهررای تغنن  از منرران ب ونررد. اه  تنقررهمثررال در مارد دب بانی انقلررابی، محرردوده

ا اصررل نمیِ شررناسرری میعار دهالکینکی  ب خلا  کنش میقابل ان  دهالکینکی در تامعه

  دهد.را بازتاب می 1نمی

صرررادی، ی اقیکننده، ب ای مثال مؤلمهی تعنن ؤلمهکره در بالا بمیه شرررد، مهمچنران 

شررده  مثلاً روابج سررناسرری و اهدئالاژهکا را ی هک رابطه، وتاد یناصرر  تعنن مثابهبه

کند، و تنها به اه  معنی اه  ممهام، دومی را ی شرر ط وتادی خاد، ضرر وری میمثابهبه

کننده تعنن  یننز نمی مؤلمهشرررده بادن به معنای شررر ط بازتالند و کنرد  تعنن تعنن  می

ها ی آنهبذارد، اما رابطکننده تمثن  میشررده خاد ب  ینصرر  تعنن های تعنن اسرت. مؤلمه

شده از هکدهگ  عنن کننده و تهای تعنن تعنّنی مکاننکی ننست. در تعنّ  دهالکینکی مؤلمه

                                                      

1 negation of negation 
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  با هکدهگ ند و به همنوحد  و تضرراد ها در ، زه ا اه  مؤلمهاما مجزا ننسرریندمیماهزند، 

 نسقی ب خاردار است. اسیقلال شده از دلنل ینص  تعنن 

ن  اند. در چنشررده در ارتقاط با یناصرر  بسررناریهای تعنن در شرر اهج واقعی مؤلمه 

کند، و از اه  رو پناند ینصررر  ها را اهما میی اقیصرررادی نقش منانجی آنوضرررعی مؤلمه

طه اسرررت. اه  راب ی نهاهیدر وهلهشرررده تعنّ  تعنن  هایکننرده و ه هک از مؤلمهتعنن 

باه بلافصررل، مسرریقنم و بدون منانجی ننسررت. در واق ، تعنّ  دهالکینکی ب خلا  دو هن 

شده بلافصل و کننده و تعنن های تعنن بن  مؤلمه که رابطهادیای اف ابی است مقنی ب  اه 

نرام از اسرریقلال کامل ب خاردارند.  های هکاسررت ها اه  که تمامی مؤلمه بدون منانجی

سررد، در رنخسررین  ادیا، مثلاً در اقیصرراد ناکلاسررنک، به اکانامنسررم یامنانه و محض می

 -قطعنت کارک دی حرالی کره ادیای دوم، هعنی اسررریقلال کامل، به سررر ب دانی و یدم

 انجامد.شناسی میعار  میساخیاری ان دهالکینکی در تامعه

ایی در اتیم –شرررده در نرام اقیصرررادی کننده و تعنن های تعنن که، مؤلمهپنجم آن 

ی بازتالند شرده پشیاانهی تعنن ها سرینزهسریند. در مارد نخسرت، مؤلمه همنااهی  تناظ ا

ی کند ها شررر بی ب ای بازتالند مؤلمهکننرده اسرررت ها آن را تسرررهنل میی تعنن مؤلمره

   9.اش رخ دهدد آن دو، معکااشاد، در حالی که در حالت تضاکننده میتعنن 

در  «بازتعنّ  »و « شدهتعنن » ،«کنندهتعنن » یناصر  ی صر ه  بهمارکس بدون اشراره

 به شکل زه  مط ح ب وندرهسهرا در  دهالکینکی های تعنّ ی آخ   نهاهیاًا، اه  تنقهوهله

 کند  می

هابنم اه  ننسررت که تالند، تازه ، مقادله و ای که به آن دسررت مینینجه» 

ها اتزای هک تمامنت، تماهزهای درون ی آناند، بلکه همهمص   همسان

ادش تنها ب  خهک وحد  هسرریند. تالند، در تع همی میضرراد از تالند، نه

الند ه تاسرررت. اه  ف اهند همااره باالب دارد بلکه ب  دهگ  اتزا ننز القره 
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تاانند سررلطه ب دد تا از نا آااز شرراد. اه  که مقادله و مصرر   نمیبازمی

الند مثابه تداشررریه باشرررند بدههی اسرررت. به همن  ت تنب اسرررت تازه  به

ای از تالند اسررت. بناب اه  محصررالا م اما تازه  یاامل تالند خاد لحره

وابج رب  آن ی معن  و یلاوه تالند معن  هک مص  ، تازه  و مقادله هک
زند. اما باهد پذه فت که تالند را رقم میهای مخیلف معن  بن  اه  لحرره

 شرراد. ب ایهای دهگ  تعنن  میخاد تاسررج مؤلمهی سرراهههک در شررکل

ند رشد باه کمنّت تالمثال اب  بازار، هعنی سرهه  مقادله، بسی ش هابد، آن

اد. تغنن  شت  مییمنفهای مخیلف آن های بن  شعقهبندیهابد و تقسنممی

دهد، ب ای مثال ت اکم سررر ماهه، تازه  میماو  در تازه  تالند را تغنن  می

تمعنت بن  شه  و روسیا و از اه  ققنل. س انجام، ننازهای مص   تالند را 

د. اه  دهای بن  اه  یناصرر  مخیلف رخ میکنند. تعامل دوتانقهتعنن  می

 10«وضعنت ه  کل ارباننکی است.

 

 

ادی ی اقیصداری  ها در اه  مطالعه، تنقهسرخ  کاتاه، هسریی سراخیار اقیصرادی س ماهه

سراخیار بققاتیا و تغنن  آن بدون سراخیارهای سناسی و اهدئالاژهک میناسب به منانجی 

تصرار ننست. همچنان که در ادامه خااهنم دهد در ش اهج تناقض های بققاتی قابلکنش

شرراد، های میعددی محدود میبه لحاظ سرراخیاری با مؤلمه ی بققاتی کهو تحال، مقارزه

مزمان به بار هبذارد و بهبار مسرریقنم ب  اه  ف اهندهای سرراخیاری اتیمایی تمثن  میبه

ف اهندهای اقیصرررادی  هعنی روابج تالندیا و  -بخشرررد. روابج آن شرررکرل مجردد می

های نشه منانجی کان اقیصررادی  هعنی سررناسرری و اهدئالاژهکا هک کلنت اتیمایی، ب

های بققراتی، در روابج میقرابرلِ دهرالکینکی هسرررینرد، و برده  بانره اسرررت کره مؤلمه

ر ه  دو دی نهاهی، در وهلهی روابج اقیصررادی کنندهی تعنن ان اقیصررادی ب مقنای تنقه

  معنی شررراند. تنها به اهبندی میی منطقی و تارهخی، به لحاظ دهالکینکی ممصرررلتنقه
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 -قطعنت در دهدباه کارک دی یدم بندی اتیمایی از سررر ب دانی وتمرامنت صرررار 

 ساخیاری تامعه شناسی میعار  رها می شاد.

 املکما در نر  ب فیه شرراد، شررناسرراهی  بندی بققاتیممهامافزون ب  اه ، مادامی که 

داری باهد وحد  میضاد تمامی اقیصادی س ماهه -بققا  اتیمایی درون نرام اتیمایی 

یصررادی ی اقهای اقیصرادی، سررناسرری و اهدئالاژهک و مقارزه را در نر  بگن د. تنقهتنقه

 ای ب مقناهیی حاضرر  در ه  سررطحی از انیزاع، تنها بققا  اتیمایی، هعنی هد  مطالعه

 اه  شناساهی کامل است.

 

 چرا سطوح انتزاع؟ - ب
دازی بققا  پ ت ه  کار ب ای نر ههدرپی آباهی از تعنّ  دهالکینکی بخش الفا، یمده

داری و پاهاهی ه بانه روابج اتیماییِ انضرمامی، شرناخت سررطاح اتیمایی در سر ماهه

ی واقعی که م کب از نمادهای مشرررخف مناسرررب انیزاع اسرررت. چ اکه تهان پنچنده

بار مسریقنم، ها بدون منانجی، به شرناخت آن ت  از آن اسرت که بههتج بی اسرت، پنچند

تاان اه  پنچندبی را هکقاره تقنن  ک د و ننازمند بازتالند انضررمامی و دسررت بزننم. نمی

ی هک ابزار نر ی، مثابهت  آن بی م احلی هسرررینم. ممهام سرررطاح انیزاع بهانضرررمامی

یماو  انیزاع  ها انضماما و تکامل را آسان های پاهای اتیمایی در سطاح مب رسی پدهده

ااهت انیزایی، ساده، اما ی از مم وضا ِ بهسازد. در اه  ب داشت در آااز ب  مجمایهمی

، تم کز های اتیماییهرای ذاتی پردهردهب اهش، هعنی ب  ت  انضرررمرامیمنراسرررب و کم

-  پادانیزایی، و همچننت  ت ، ها کمی نهاهی، انضمامیکننم، و سرهس اشرکال پنچندهمی

 یبه بمیهدر واق ،   11کننم.ها در سررطاح مخیلف تکامل، را مطالعه میآن 1هایب اهش

ه ب اب  نماد بن ونی و ذا  چنزها مسرینقماً ب  هکدهگ  منطقف بادند، اصلاً ننازی» مارکس

ای از ف اهندهای مارد پژوهش، ذا  مدد تمک  انیزایی و از راه خلف نر ههبه 12«.یلم نقاد
                                                      

1 counter-tendencies 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
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های کلنتر کننده دروابج دهالکینکی یاامل تعنن  شرناسنم. اه  شناخت، با کشفرا می

ها، تهشی کنمی از سط  تج بی به سط  نر ی دانش است. ، تغنن  و تکامل آناتیمایی

  .ستها ابا بذار از تاصنف نمادها به تقنن ، ها بنان یلل آن اه  ام  در تاافف

های آن که از زندبی اتیماییِ انضرررمامی و شرررمار انقاه پدهده در چنن  ب داشررریی 

کننم تا پاهاهی اتیمایی بننادیِ ساخیارهاهی را شاهم، آااز میواسرطه با آن مااته میبی

همه، باهد تمکندک د که ف اروی در اه با 13بهژوهنم که ماتد اه  تجارب اتیمایی است.

ه ف اهند ننل به ت ا به اه  معنا ننست کت  انیزاع  هاانضمام بنشف اهند انیزاع به سطاح پاهن 

ا، ستاآلنسیی ها انگارب اهانه شاد  نگ شی که اهدهانیزایی آااز می ایانگارهواقعنت از 

کند. ان تارهخی  مانند نگ ش وب یا پن وی می 1از سرررنخ آرمانی کره اه  روشهرا اه 

ذه ، ح کت به سطاح  معنای بازتالند ام  انضمامی درت  بهح کت به سرطاح انضمامی

ت  آن، با به شرررمار آوردن یناصررر  و ک دن ه چه بنشت  به ممهام مشرررخفانضرررمامی

های آتی که در بخشب ای مثال، چنان 14در تحلنل همان پدهده اسررت. میغن های مخیلف

، ف اهند تالند «ناب»داری خااهنم دهرد، در سرررط  یرالی انیزاع در سررراخیرار سررر مراهره

وتاد یناص   کننم، وی کل نرام شناساهی میکنندهی ینص  تعنن مثابهداری را بهس ماهه

داری را  که در واق  در ارتقاط با روابج دهگ ی مانند سراخیارهای اقیصرادی پنشاس ماهه

بن هم. نابزه  از اه  کار هسررینم زه ا ب رسرری و تحلنل اندا ماقیاّ نادهده میداریسرر ماهه

 15دهد.ت  انیزاع رخ میداری در سطاح پاهن ها ب  روابج س ماههی آنکنندهاث ا  تعدهل

یلاوه ب  اه ، ح کت میناقض واقعنت اتیمایی در وتاه میعدد آن ب مقنای سه اصل 

ت  لزم تش ه  بنششده و تغنن  داهمی، مسیکننده ر تعنن ، تعنن بننادی تغنن  بالمعل ر بالقاه

ی مهم روش مارکس در منطف دهالکینکی اسرررت. در تالند دانش، اه  تنقه، دهگ  تنقه

قناا رررر اسرریق ای دهالکینکی اسررت  ب  خلا  قناا و اسرریق ا در منطف صرراریا. ب ای 

                                                      

1 ideal type 
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/  سازیر سرطاح مخیلف انیزاییداری دپ دازی ما از بققا  اتیمایی در سر ماههممهام

 سازی ض وری است. سازی اه  شما انضمامی

های کل/تزء و انضمام/انیزاع نقش بسنار مهمی در تحلنل دهالکینکی س ماهه و مقاله

، های اقیصررادی، مانند خ هد و ف وشکنند. ب ای مثال، تمامی کنشداری اهما میسرر ماهه

اسرت. ه  شکل منم د س ماهه تزهی از  دررداری قابلسر ماههکل نرام  یتنها در زمننه

آهد، دار به حساب میی س ماههدار تزئی از بققهی اتیمایی و ه  ف د س ماههکل س ماهه

ممک  اسرررت. امّا اه  که هک پدهده تنها در رابطه با کل و درر هکی بردون دهگ ی نرا

از شاد. ای آامشاهدهقابل« کل»ه   د ازفهم اسرت، به معنای اه  ننست که تحلنل باهقابل

ی شناخت باشد. اه  کارک د تحلنل است که ب اساا انیزاع تااند ابژهی نمی«کل»چنن  

اه  به قال مارکس، ان از ت ه  مقالا  اتیمایی به بازتالند انضرررمام به دازد.و با سررراده

ارکس ی بالانی از مقالبا نقل خااهد باد. ظ افت نهمیه در اه  مقحث« آشررمیه»ح کیی 

های شرراد که هم به فهم صررعاد از انیزاع به انضررمام و ت تنب بازنمادن پدهدهآشررکار می

  رساند.کند و هم به درر اهمنّت سطاح تحلنل هاری میاتیمایی کمک می

ش ط واقعی، درست رسرد که آااز از واقعی و انضرمامی، با پنشبه نر  می»

شرراد که شررالاده و اسررت، بناب اه  در یلم اقیصرراد مثلاً از تمعنت آااز می

ار ت  اه  کی تمامی کنش اتیمایی تالند اسررت. اما در ب رسرری دقنفسرراژه

نار کدهد نادرسررت اسررت. ب ای مثال اب  بققاتی که تمعنت را تشررکنل می

بگذارهم، تمعنت هک انیزاع اسرررت. اب  با یناصررر ی که اه  بققا  ب  آن 

اتکا دارند، هعنی کار دسریمزدی، س ماهه و تز آن، آشنا نقاشنم، اه  بققا  
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ادله، ی خاد مسرریلزم مقنابهی خاد یقارتی تهی هسرریند. اه  یناصرر  بهنابهبه

اهه بدون کار مزدی، ها و تز آن هسرریند. ب ای مثال، سرر متقسررنم کار، قنمت

بردون ارزش، پال، قنمت و تزآن هن  اسرررت. بناب اه ، اب  ق ار باشرررد از 

از کل خااهد  [Vorstellung]تمعنت آااز کننم، اه  ام  ممهامی آشمیه 

 [Begriff] ت ، به سرررای مماهنمیبراهد با مددبن ی از تعنّ  بنش باد، پس

ت  هاهی ه چه بسررنجاعاز انضررمام تصررارشررده به سررای انیز ت ،ه چه سرراده

تا، م. از آنها ب سررنت ه  تعنّ که به سررادهح کت تحلنلی بکننم، تا هنگامی

بار اه  سم  را باهد ردهابی ک د تا س انجام بار دهگ  به تمعنت ب سنم، اما اه 

ها یناان ممهامی آشررمیه از هک کل، بلکه همچان تمامنیی انی از تعنّ نه به

لحاظ یلمی درسررت اسررت. اسررت که یاه  روشب به روشرر  و روابج میعدد.

 های میعدد و از اه انضرمامی انضمامی است، چ اکه تم کز بسناری از تعنّ 

م کز، مثابه ف اهند ترو وحرد  در کث   اسرررت. بناب اه  در ف اهند تمک  به

ی قطهکه نی بسستم ولا آنشاد، نه همچان نقطهمثابه نینجه، پدهدار میبه

ی بسرررسرررت ب ای مشررراهده اقعنرت و برده  ت تنب نقطهبسرررسرررت در و

[Anschauung]  و ممهام برراشررررد... یاه ب روش ب آمرردن از انیزایی برره

 د، بنانضرمامی تنها روشری است که در آن تمک ی که انضمامی را درب می

 16«کند.مثابه انضمامی در ذه  بازتالند میآن را به
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ی بالانی بالا، مارکس ب  کل/ تزء و انیزایی / انضرررمامی دهالکینکی در تالند در قطعره

ی هممهام آشرررمی » مشررراهدهکند. نزد مارکس اسررریق ای دهالکینکی از دانش تمکند می

[Vorstellung] شررراد. به یقار ی تحلنلی / اسررریق اهی آااز میمثابه لحرهبه« ا کل 

نه از ت ا مسیلزم ح کیی اولت ا به انضرمام  انیزاع کمکم دهگ ، صرعاد از انیزاع  انضرمام

لحاظ تحلنلی  به»اه  لحره « ت با مددبن ی از تعنّ  بنش»انضمامی به انیزایی است. سهس 

های ه چه ، از انضررمام تصررارشررده به سررای انیزاع[Begriff] ت به مماهنم ه چه سرراده

  سم  را تا باهد اهاز آن»دست هابنم. « هاتعنّ ت ه  ساده»شراد تا به ح کت می« ت بسرنج

مهامی ی ممثابهبار نه بهرسرررنمب، اما اه بار دهگ  به تمعنت یمی»سررر انجام « ردهابی ک د

کس چه مارها آن« ها و روابج بسرررنارآشرررمیه از کل، بلکه همچان تمامنیی انی از تعنّ 

بره برازتالند انضرررمامی  دد تمک مرهرای انیزایی برهتعنّ »نرامرد  انضرررمرامی در تمک  می

، در ممهام مشخف آشکارسازی قناسری ف اهند، ی بازبشرتلحرهتا در اه « انجامد.می

 انضرررمامی»هاسررت، به نحای که ت ه  تعنّ انیزایی ت  واقعنت ازدرر ه چه انضررمامی

« های بسررنار و از اه  رو وحد  در کث   اسررت.انضررمامی اسررت چ اکه تم کز تعنّ 

ت ه  یی انیزایبار بالقاه درب دارندهبه«ا انضمامی تصارشده»واقعی  در ب اب   انضرمامی

ه از ی انضررمامی در تمک  اسررت که کبار بالقاه درب بن ندهها بههاسررت و اه  تعنّ تعنّ 

شاد، به آن می ت ب هف بازنماهی واقعنت اتیمایی میناقض که به شرکل فزاهنده تمصررنلی

 هابنم.دست می

ی مثالی داری در سطاح مخیلف انیزاع، ارائهتقنن  تمصنلی بققا  در س ماهه پنش از

. سررازی بققاتی سررادمند اسررتمخیصرر  از کارب د اسرریق ا / قناا دهالکینکی در ممهام

کل »ک مثابه هشرراد. ب ای مثال، اب  تمعنت بهاسرریق ای دهالکینکی از مشرراهده آااز می
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ت  اسررت. مثابه ممهامی انیزایینجه ممهام بققه بهاسرریق ا باشررد، نی ی آاازنقطه« آشررمیه

 ی است اما در خادش ممهام تمعنت«ت انیزاع بسنج»ت ی دارد، ممهام بققه تمصرنل کم

کننررده، هررا را درب  دارد. در اه  روش، بققره شررر ط وتاد تمعنررت، هعنی شررر ط تعنن 

مهام انیزاییا آااز ی بعد، از بققا   هک مشرراد. م حلهی آن، می«هات ه  تعنّ سرراده»

هابی ها ت  مراننرد ف اهنرد تالند، ف اهند کار، و ف اهند ارزششررراد و بره ممراهنم انیزاییمی

کند. بناب اه ، در اه  ف اهند، انیزاع به معنای انیزاع از تصررراحب ارزش اضرررافی بذر می

کز بلکه تم »واقعنت  ب ای مثال از تمعنت، تالند، تصررراحب ارزش اضرررافیا ننسرررت، 

هاهی نندهکمثابه تعنن اش بهاهنده ب  واقعنت انضررمامی در مماهنمی از سرر شررت اصررلیفز

سررهس  رسررنم، کهت ه  تعنّ  میت  اسررت. از خلال تعنّ  دهالکینکی به سررادهه چه سرراده

ای نمانه ، ب «بن دها... درب  مییناان بالقاههای واقعنت اتیمایی را بهتمرامی دهگ  تنقه

با. ف اهند بعدی ف اهند قناا است که به  2008داری  کارکدی  اههروابج تالندی سر م

شررراد. در اه  صرررعاد از انیزایی به منیهی می« ها و روابجکلنت انی بسرررناری از تعنّ »

 17«.کندمثابه انضمامی در ذه  بازتالند میتمک  انضرمامی را ضقج و آن را به»انضرمامی 

ز ت ، اما ماقیی، ات ، تصرراه ی تمصررنلیمیدر اه  صررعاد، بازسررازی ذهنیِ ه چه انضررما

های آتی، ما اه  روش را در کند. در بخشی آن ارائه میکنندهواقعنرت و یاامرل تعنن 

داری در سطاح مخیلف انیزایی / انضمامی به کار پ دازی بققا  در س ماههمارد ممهام

  18ب هم.می

 ی به لحاظ تارهخیادر مقام مثالی دهگ  در مارد ب رسرری بققا  اتیمایی در تامعه

ی ت  سررط  انضررماما، اه  ف اهند مسرریلزم شررناسرراهمعن ، در بالات ه  سررط  انیزاع  ها پاهن 

وحد  میناقض تقلارهافیه در ساخیار اقیصادی، هعنی روابج تالندی، است. با مم وضا  

های ان اقیصادی تمامنت روابج ناسب، مانند کناربذاشی  وهلهو م م باطسراز، اما سراده

داری، مانند روابج سرررناسررری، پنش از سررر وکار داشررری  با اتیمرایی در نرام سررر ماهه

 کند، قااید یامت  سرررادمند میها را ب ای تحلنل تارهخی انضرررمامیهاهی که آنمنانجی

شناساهی  داری راتالند س ماهه اصلی ها ابعاد مخیلف بققا  اتیمایی در ف اهند اتیمایی
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ت ی از ت  انیزایی  ها بالات  انضرمامیا، شمار ه چه بنشکننم. بناب اه  در سرط  پاهن می

اری داری انحصررشرراد، ب ای مثال در سرر ماههف اهندها در نر  ب فیه می –میغن ها، روابج 

  آن در ی بققاتی و تغننبندداری. س انجام ما پنک های در تکامل سر ماههی م حلهمثابهبه

داری را با در نر  ب فی  روابج ی مشرررخصررری از تکامل سررر ماههبال زمان و در م حله

ه ، روش تااننم ب رسی کننم. اهای میعدد اقیصرادی و ان اقیصرادی، میدهالکینکی تعنّ 

 باهد  ص احت میاست، چنان که خاد وی به س ماههتحلنل مارکس در سه تلد 

 

را در ی دارف اهند تالند سرر ماهههاهی را تحلنل ک دهم که م پدهدهدر تلد هک»

دون دهد، بی تالندی، تشرررکنل میواسرررطهیناان ف اهند بیممهام دقنف آن، به

ی واسطههک از اث ا  ثانای یاامل مؤث  بن ونی. اما اه  ف اهند بیتاته به هن 

 اهند فبن د. در دننای واقعی اه  ف اهند با حنا  س ماهه را درب  نمیکل تالند 
ه ک شراد که ماضاع ب رسی تلد دوم باد... در بخش سامتکمنل می ب دش

کند، ف اهنرد ب دش را در مقرام منرانجی ف اهند بازتالند اتیمایی ب رسررری می

 فیه نر  بداری درکل همنهاد ف اهند تالند و ب دش در ف اهند تالند سررر ماهه

کننم، در اه  مجلد چه... در یاه ب تلد سررام ب رسرری میی آنشررد. با ملاحره

ی اه  همنهاد محدود کننم. ب یکس، تاان خاد را به تمملاتی کلی در زمننهنمی

 های سرر ماهه به مثابه هکح کتاه  تلد... باهد ب  ب  اشررکال انضررمامی که از 
  19«صنف کند.بالد، میم کز شاد و آن را تاب می کل

 

داری شناساهی سطاح انیزاع روش نن ومندی ب ای م تقج ساخی  ساخیار اقیصادی س ماهه

لحاظ تارهخی مشخف به منانجی م احل مخیلف است. اتکا داری بهناب با تاام  س ماهه

، داریدر تاام  س ماههبندی تارهخی سازد در مسن  پنک هبه سرطاح تحلنل ما را قادر می

 نر هه و وهژبی تارهخی بزننم.پلی بن  
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سطاح  الفا و قسرمتی تعنّ  دهالکینکی  شرناخیی دربارهبا آباهی از نکا  روش

  ب  اساا سه سط اچهای پ تا  قسرمتناشریه بعدی بخش پنجبا، در  قسرمتانیزاع  

اهشرران در پهمو ننز دولت تحلنلی م تقج با هم به ب رسرری سرراخیارهای بققا  اقیصررادی 

پ دازهم. اه  سه سط  ب رسی  ها به داری در حال تاسعه میملت سر ماهه هک دولت رررر

های لت ا را ناهسندبان مخیلف به شکت  ها کمها سطاح بنشبمان ب خی از مارکسنست

های سازیدهند. ما تاحدی واژبان و ممهامکنند و ش ح میبذاری میاندکی میماو  نام

ی ی اقیصادی ساخیار بققاتی ب ای هک تامعهتنقهسر انجام،   20کننم.آنان را تعدهل می

 سازهم.داری در حال تاسعه را در بخش پاهانی یملناتی میس ماهه

 

 هانوشتپی
 

ی یرام تکرامرل نرامازون و م کرب در ترارهخ و کارب د آن در تارهخ اه ان، ن.ر. ب ای آبراهی از تنقره 1

 .ا، به وهژه فصال دو تا پنج1358  تکامل فئادالنسم در اه اننعمانی، 

 
 ی ف انسای تلد اول س ماهه، در بمیار مارکس ب  ت تمهپنش2

. .htm2/p1c-1867https://www.marxists.org/archive/marx/works/  

 نگاه»...ناهسد  می 1858ژاناهه  16ای به انگلس به تارهخ در کاران ناشری  ب وندرهسره، مارکس در نامه3 

 ,Marx and Engels«  استهگل خدمت بسنار بزربی به م  ک ده  منطفام به کیاب د اتمالیمجد

Selected Correspondence, 1955, p.93 ی کیاب هنگام مطالعه، لنن  ننز به1914ل ا. درسررا

وهژه فصررل اول، بدون مطالعه و درر تمامی کیاب مارکس، به سرر ماههفهم کیاب »ناهسررد  هگل می منطف

ها هک از مارکسرررنسرررتپس از بذشرررت ننم ق ن، هناز هن  . در نینجه،کلی ناممک  اسرررتهگل به منطف

 «کنند.مارکس را درر نمی

http://www.marxistsfr.org/archive/lenin/works/9191/cons-

logic/ch30.htm 
  ه  وبازنماهی، تش-مثابه روش پژوهششناسانه و بهشرناسرانه و شرناختهای هسرییکارب د تنقهدر مارد  4

ا، 2008ا، اهلننکف  1976لنن    ،دهالکینک بقنعتدر سرررنت مارکسررری، ما از مطالعا  انگلس،  تنک اپ

ا، آلق هیان و سنمالدهس 2003و  1993ا، اولمان  2008و  1991، 1983ا، کارکدی  1980لسکی  روسدو

                                                      

https://goo.gl/QruUMG
https://goo.gl/QruUMG
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p2.htm
http://www.marxistsfr.org/archive/lenin/works/1914/cons-logic/ch03.htm
http://www.marxistsfr.org/archive/lenin/works/1914/cons-logic/ch03.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/don/index.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/don/index.htm
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اهم. در مارد روش پژوهش ررررررر بازنماهی مارکس و های میماو ، به ه ب دهرام ب خی نر باها، به2003 

سرررکی ا، روسررردول1982ا، اهلننکف  1939ا، ه هس  1927سرررطاح انیزاع ما ازتمله از مطالعا  روبن   

ا، آلق هیان و سنمالدهس 2007ا، آلق هیان  2005و  2003ا، بل  1983ا، راهت  2007ا، کارکدی  1980 

ای روهک دهای ها و تااندازهها با آنرام ب خی تماو ا، به1979ا و فاه  و ه هس  2007ا، پالاچی  2003 

 .اهممیماهزشان، به ه ب ده

ی در وحد  نامیناهی و میناه کل و تزء،انیزاع و انضرررمام، تملهاز منطف دهالکینکی ب  مقالا  فلسرررمی 5 

ب ای ب رسررری  ،ح کت، مطلف و نسرررقی، درونی و ب ونی، شرررکل و محیاا، نماد و ذا ، حدوث و وتاب

ها اتکا اقیصادی، ثقا  پاها و تغنن  آن -اتیمایی  هاینرامف اهندهای اقیصرادی و ان اقیصادی در  -روابج 

وحد  تارهخی و منطقی و روش ف ارفی  های اتیمایی آن در ارتقاط با ب رسریقی یام دارد. دو اصرل منط

 اند. مخیلف انیزاع و انضمامدرسطاح از انیزاع به انضمام 

ی مارکس ههدهالکینک تدهد و سررر مامقینی ب  کسررری باهد تمکند ک د که اه  روهک د به دهالکینک مار6 
مثالی از کارب د روهک د مارکس، در ب اب  روهک د آرتار، تاته  اث  ک هس آرتار ننست. به یناان (2004)

کار انیزایی است. کار انیزایی ان ژی انسانی است که  کنند که ارزش شکل ماهنت آن است و اه  ماهنت،

در ف اهند  داران،و نه سرر ماهه کارهای انضررمامی اسررت. کارب ان،اشررکال مشررخف  صرر   نر  ها منیزع از

. نزد کنندر هم ارزش مصرر فی کالاها و هم ارزش اضررافی مسررریی  در کالاها را تالند میتالند و تحت اتقا

های ن ارزشینااکالاها به»کند که هابد. مارکس مط ح میمارکس، کار انضمامی به کار انیزایی تقلنل نمی

اسیماده  شهای میماو  هسیند و در نینجه شامل حیی هک ذره ارزمصر فی مهم ت  از ه  چنز صر فاً کنمنت

 «هم ننسیند.

 ..htm01/ch1c-1867https://www.marxists.org/archive/marx/works/   

ارزش پنش از آن که خاد را در شکل ارزش مقادله تحقف بخشد  هعنی پنش از آن س ماهه در تلد نخست 

 ف وخیه شادا در خاد کالا مسیی  است.که 

داری سراخیارهافیه اسرت. اه  سراخیار تمامنیی اسرت با یناص  میماهز، نه مجزای روابج اقیصرادی سر ماهه7 

تالند، مقادله، تازه  و مصررر  . در اه  تماهزِ در وحد ، تنها هک رابطه ها مؤلمه، هعنی روابج تالند، نقش 

 ای مثال، تالند اشررکال خاص تازه  و الگای مشررارکت در تازه  آن را تعنن  کند. برا اهما میکننده تعنن 

اشرریه ی بققاتی از منان ب دی وحد  اه  رابطه با سرراه  یناصرر  به منانجی مقارزهکند و مادامی که تنقهمی

 کنند.ی بققاتی تا حد معننی آن را بازتالند مینشاد، دهگ  یناص  و مقارزه
8 https://www.marxists.org/archive/marx/works/4981-c3/ch14.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch47.htm
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، بخش هک و 2008، 2009  کارکدیدهالکینکی در یلام اتیمایی ن.ر. تعنّ  ب ای آباهی از منطف و  9

نزد  «ف اتعنّ » میماو  از از ممهامبازتعنّ  سرررازی ما از ممهام ا. تاته داشررریه باشرررند که1991و 2005دو،

سرراخیاری،  ی یلّیی رابطهالیاسرر اسررت. ب ای آباهی از دهدباهی مشررابه اما با واژبانی میماو  درباره

 های اقیصادیی روش یلام اتیمایی، دهالکینک همنااهی و تضراد در نراما. دربارهwright  1983ن.ر.

 ا.1358ن.ر. نعمانی  اتیمایی  -

10 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.ht

m 
کل، ک ه های انیزایی و انضرررمامی در وحد  دهالکینکی با هکدهگ  هسررریند. انیزایی بخشررری ازمقاله11 

ی ناهافیه است، در حالی که انضمامی روابج میقابل چندساهه و پنچندهسراهه، سراده، مقدماتی و تکاملهک

انان حاکم های هک پدهده است که با ذا ، قهافیه اسرت. انضمام بنانگ  روابج میقابل یننی تنقهکلِ تکامل

ساهه، ه، هکناهافیمعنای ساده، تکامل»انیزایی شاد. دهد، تعنن  میاش را تشکنل میب  آن رابطه که شالاده

دهد... یا را مقنا ق ار متاثن ا  تغنن شرررکل دهنده آن را پنچنده نک ده اسرررتناکامل و ناب  به اه  معنا که 

ها  «های آباهیصررر فاً پدهدههای واقعی دانسرررت، و نهتاان باه  یننی پدهدهانیزایی در اه  ممهام را می

ی مقابل نقطهمثرابه ا. در حرالی کره انضرررمرامی بره34  1982و ان ترارهخی  اهلننکف،  مردل آرمرانی نراب

پنجنده،  ی واقعنت مادیکننردههرای میناع هرک کلنرت، و بنراندهرالکینکی انیزایی، بنرانگ  وحرد  تنقره

ز سنار و اهای بانضرمامی انضرمامی اسرت ت ا که تم کز تعّن »هافیه و ف ابن  اسرت. به قال مارکس تکامل

 .«در کث   است اه  رو وحد 

(http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm).  

به  ت اولنه از انضررمامیت  انیزاییا مسرریلزم ح کت  انضررمامیا به انضررمامی  کمصررعاد از انیزایی   هاکم

ها در ی آنهای اسراسرری آن، و تحلنل هکهارچهواکاوی روابج ها تنقهانیزایی اسرت. شررکافی  هک ینننت، 

تنب، بن د. به همن  ت تمامی از کار ذهنی انیزاع س چشمه میبه« داری نابس ماهه»شان، هعنی «ناب»شرکل 

کل ی واقعنت و روابج میقابل دهالکینکی آن به شرردهندهنگ انه از انضررمامی به انیزایی، بازتابتمک  ژر 

ه وب ی ندارد ک« سررنخ آرمانی»ت  اسررت. روشرر  اسررت که اه  ب داشررت از ف اهند انیزاع ارتقابی با یمنف

قلانی کل یسنخ آرمانی، ممهامی به»های منم د است. ممهام مند ک دن و درر واقعنتای ب ای نراموسنله

 ا ها1352 نعمانی « شان به آن اتکا دارندوب ی ب ای مطالعا  تطقنقیپژوهان است که تارهخ

https://pecritique.com/2018/08/13/ 
12 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
https://pecritique.com/2018/08/13/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
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  ی یلت و معلالی مکاننکیِ سررراده قادر به تقننبمینم، با اسررریماده از رابطه الف قسرررمتدر همچنان که 13 

ب اهش بننادی و  ی تقنن  دهالکینکی بن سر شرت ف اهند اقیصادی رررر اتیمایی ننسینم. چنن  ف اهندی نینجه

بخشررری از همان ف اهند، زاده  مثابههاسرررت که همزمان با خادِ ب اهش بننادی و بهب اهش-پادز شرررماری ا

ها میماهز از هکدهگ ند، اما بخشی از هک وحد  و ب اهش-هابد. ب اهش بننادی و پادشاد و تکامل میمی

های آن  اهشب-دی دو روند بننادی و پاهک کل، هسیند که تکامل آن میناقض است. تکامل در ب بن نده

 زا و دهالکینکی تم کز دارد.، ب  تغنن  درونب ااثقا  است. مارکسنسم، ب خلا  یلم اتیمایی

14 http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm  

 
داد، هاهی از تهان واقعی را تا میسازی مثالبه منرار روش  س ماههاب چه مارکس همااره در سه تلد  15

یاامل را وارد - به قال مارکسا، اث  پاد« ژر »ها « ناب»های یمامی در سرررط  اسررریدلال بن یدر نینجه

 ی تحقف ارزش اضافی درباره مارکس کند. ب ای مثال رتاع کنند به بحثنمی

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch21_01.htm and 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch20_04.htm. 

16 https://www.marxists.org/archive/marx/works/sw/course/mscp-

supp.pdf 
17 https://www.marxists.org/archive/marx/works/sw/course/mscp-supp.pdf 

ی آن اسررت. اههای بالقهای بالمعل و تنقهروشرر  اسررت که تمامی نکا  بالا ب ب فیه از تناقض بن  تنقه18 

ف طاسیق ا، قناا و تناقض در ممهام صاری کاملاً میماو  از اسیق ا، قناا و تناقض دهالکینکی است. در من

 آمنز ننسیند.ها تناقضف ضصاری پنش

19 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch01.htm 
 

https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/weber.htm

#s2  

وب ی است. وب  « سرنخ آرمانی»شرناسری کاملاً میماو  از مدل بار که تاکنان روشر  شرد، اه  روشهمان

کند، نه یناان رابطه بن  م دم و چنزها و کالاها در بازار تقنن  میاقیصرررادی را بره -هرای اتیمرایی پردهرده

ی تمامی وب  ب مقنای اه  انگاره اسرررت که شرررالاده« سرررنخ آرمانی»ب مقنای روابج و ف اهندهای منان م دم. 

 ، تعنن  اقیصرررادی را نر باه پژوهشرررگ ، اهمنت ف هنگی م تقج با ه  ف اهند معن -هرای اتیمایی پردهرده

های بانابان را ب رسررری های ف دی پدهدهرود که یلام اتیمایی تنها تنقهکند و از اه  ف ض پنش میمی

یناان تاهگزهنی ب ای روش دهالکینکی سرطاح انیزاع، اساساً روشی کانیی و وی به« سرنخ آرمانی»کند.می

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch21_01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/sw/course/mscp-supp.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/sw/course/mscp-supp.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/sw/course/mscp-supp.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch01.htm
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/weber.htm#s2
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/weber.htm#s2
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انسان »ف دی است، ب ای مثاال ب مقنای  هایمند ک دن و درر واقعنتب اهانه ب ای نرامان تارهخی رر اثقا 

آرمرانی فئادالی« هرا »انسررران آرمرانی سررر مراههداری«  نعمانی 1352، صرررف 58-6ا. ر.ر. وب  1921 و 

https://www.marxists.org/reference/archive/weber/protestant-

ethic/index.htm. 

ساخت هک روش یمل کاملاً یقلانی در چنن  مااردی همچان هک »ناهسد  ی سرنخ آرمانی میوب  درباره

  و تپذه ی روش کند. اه  سنخ آرمانی از مزهت دررشرناا کمک میا به تامعه"سرنخ آرمانی"سرنخ  

هاهی را که یمل بالمعل میمث  از انااع و اقسررام تاان روشمیفقدان ابهام ب خاردار اسررت. در مقاهسرره با آن، 

اب بار نیاامرل ان یقلانی، مانند یاابف و خطاها، هسررریند درر ک د که ب مقنای اه  بمانه که یمل به

 «یقلانی است، اه  یاامل مسئال انح ا  از مسن  رفیاری ماردانیرار هسیند.

 

(https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/weber.ht

m#s2) 
 ی سطاح انیزاع به آثار زه  ر.ر.در اه  مارد ب ای آباهی از نر ا  مخیلف در باره 20

ا، کارکدی 1979ا، فاه  و ه هس  1942ا، ساهنزی  1939 ا، ا.ل. ه هس 1929ا، ب وسمان  1927رابن   

 ا.2009ا و بل  2007ا، آلق هیان  2003ا، سکن   1983ا، راهت  1977 
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