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تر در های مهم دیالکتیک پیشاگرچه برخی از ویژگی کند.را بنا می 3، نظامی دیالکتیکی، و نه متعارفی اقتصادِی مارکسینظریه
مارکسِی ـی هگلیمندتر[ از نسخهمندتر از موضوع، به ویژه ]برداشتی نظامطرح شده است، اما برداشتی نظامجایی دیگر 

های بسیاری از این نوع دیالکتیک در ادبیات مارکسیستی در دسرتس تردید، رشحبیتواند مطلوب/درست باشد. دیالکتیک، می
کننده اند تا آموزنده. بخشی از دشواری، ها بیشرت گمراهدر واقع برخی از آننیستند.  اتکاقابل ها ی آناست، اما از بخت بد، همه

صوری  اکیدن، یا انتزاعی، رشح داد زیرا دیالکتیک، منطقی توان به طور عامبرخاسته از این واقعیت است که دیالکتیک را منی
انه شناس، نظامی غایتبه بیان دیگر، دیالکتیک. است ترکیبی(ـ)انضاممی /ذاتیجوهریـ، بلکه منطقی صوریعام( نیستـ)انتزاعی
این بدان  زنیم.انتزاع به انضامم حرف می روی ازپیش اغلب از دیالکتیکی 4در ترشیحما . را گویانههامنکند و نه نظامی را بنامی

به معنای « انضاممی»اینجا کنیم. روی میپیش 5ترمعینو « ترغنی»به مفهومی  معین، و کمرتتر تهیمعناست که ما از مفهومی 
نضامم[ د که ]این ااست که داللت بر آن دار « ترکیبیـانضاممی»نیست؛ بلکه به معنای « تاریخیـانضاممی»یا « تجربیـانضاممی»
  «. گیردبیشرتی از موضوع را دربرمیمشخصاِت »

حقیقت، کل »بر مبنای این دیالکتیک، ( 1)مارکسی آغاز کنیم: ـبنیادی دیالکتیک هگلیشاید سودمند باشد که با سه ویژگی 
تایِی تز، ی سهبه واسطه« تضادها» 6این دیالکتیک، با ترکیب( 3سوژه و ابژه است، )یکسانِی مدعِی این دیالکتیک ( 2، )«است
 کند. اشاره میاِی آن رویهفرایندی/دو ویژگِی اول به ساختار دیالکتیک، و سومی به بعد رود. تز و سنتز پیش میآنتی

کوشند مینامعقول مادر و پدری فقط در نهایت قابل اتکا نیست. نامتام،  دانیم که داستانیی خود میی روزمرهما بنابر تجربه
ه هر ، پدر یا مادر باید باگر بخواهیم منصف باشیمفروبنشانند. گویِی یک طرِف دعوا یاوهرا بر مبنای  شاندعوای بین فرزندان

دادگاه هم بر همین مبنا  «.7[ کنند]به طور مصنوعی بازسازی ترکیب»رند، و کِل داستان را دو طرِف درگیر در دعوا گوش بسپا
اگرچه  کند.را صادر منی حکمده است، پی بر  ماجرا «کل حقیقِت » به این باور نرسد که بهتا زمانی که  ،دادگاهکند. عمل می

 هایحدساصولن ، اما گیردبه دفعات تصمیِم اشتباهی می ناکافی، بر مبنای شواهد همخطاهای انسانی گریزناپذیرند و دادگاه 
برای آنکه چیزی واقعن دانیم که روشن است. ما میدلیِل این کار  پذیرد.را منی( ردشدنی)پذیر ابطالهای فرضیهاحتاملی یا 

ارف که ما به طور متعاحتاملی ای فرضیه. استحقیقی/درست شود که  محرزبه طوِر قطعی یا  باید مسلمن باشد، حقیقی/درست
 کنیم. توصیف منی حقیقِت واقعی به سانِ  پذیریم، می« ماندانش کنونی متناسب با»، عجالنت

ها ضیهها، فر مبنای فرضبر دیالکتیک، اش از یک داستاِن کامل دارد. منطقی نهادنِ /همدیالکتیک نیز همین دیدگاه را در ترکیب
آگزیوم  بدون آنکه بر هر گونه ی یک پژوهِش دیالکتیکی بایدبه بیان دیگر، نتیجهکند. گیری منییی احتاملی، نتیجههایا گامن

یا موضوع مورد مطالعه، باید دروِن این نظام، جستارمایه، بر خودش مبتنی است.  مبتنی باشد، فرِض مسلم]اصل اولیه[ یا 
ین بنابراین، منطِق ا بر جای نگذارد.را ناپذیری رشحنامعلوم یا « چیِز در خودِ »هیچ  شود به این معنا که« ]گویا[ گرخودتبیین»

گر، هامن چیزی است که هگلاین نوع نظاِم خودتبییناین نظام باشد، نه اینکه از بیرون بر آن تحمیل شود.  8درونیِ  نظام باید

                                                           
 :منترش شده است پراکسیس در سایت بتدااکه  از کتابی با مشخصات زیر است [200-210]صص  پانزدهمبرگردان فصل نرش باز این منت،  1

Dialectics for the New Century, Edited by Bertell Ollman and Tony Smith, Palgrave Macmillan, 2008. 
http://praxies.org/?p=5264 
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مانند حالداستانی رشح. است «2مانندحالرشح»دهم که دیالکتیک، فصل من رشح میاین در  نامید.« 1ی منطقِی انضاممیایده» 
 و نه از بیرون. کرد  /بازگوبیانتوان از درون را فقط می

مهم است تشخیص دهیم که چه کسی  ای داشته باشد.یا سوژهراوی مانند است، پس باید حالجایی که دیالکتیک، رشحاز آن
 ی دیالکتیکسوژه در مورِد مارکس، رسمایه و ؛(مسیحیدر مورِد هگل، امر مطلق )خدا یا لوگوِس  کند.برای ما بازگو میداستان را 

مفهوم « برانداخنتِ »شان برای ها، در اشتیاقآنگیرند. را نادیده می ی مهماین نکتهاغلب های مارکسی، ماتریالیست .است
آلیستی ای را باید به جای این مفهوِم ایدهی ماتریالیستیاندیشند که چه سوژهای به این منیلحظهآلیستِی امر مطلِق هگل، ایده

ه جای امر طبیعت )یا ماده( را بکه بیشرت تامل کنند بدون آن، «های دیالکتیکیماتریالیست»انگلس، لنین و کِل مکتِب بنشانند. 
این پروژه ناگزیر به شکست  بود. عیارمتام کاِر نشدنیِ  ، یکشاهد بودیمها، هامنطور که ی آناما پروژه .شانندنمطلق می

از آنجایی که دیالکتیِک طبیعت )یا  کند.بازگو منیبرای ما داستاِن خاص خودش را داوطلبانه انجامید زیرا طبیعت )یا ماده( می
ما  د تاماننشیند و منتظر میبیرون میپذیر آنجا طبیعت به نحوی کنش نیست، در نتیجه ناممکن است.« گونهحالرشح»ماده( 

  از بیرون آن را مورد مداقه قرار دهیم، ترشیح کنیم، تحلیل کنیم و توصیف کنیم.

 مطلِق هگل، هر دو رشط را دارد. ریشه داشته باشد، اما افزون بر این باید از ما فراروی کند. هاای دیالکتیکی باید در انسانسوژه
، هاانسان ما های انسانی.فضیلت« سازِی()یا مطلقسازی کرانبی» مطلق چیزی نیست جز ادعا کرد،زیرا هامنطور که فوئرباخ 

ای هاگر این ویژگیبا وجوِد این،  .یا مطلقن چنین نیستیماندازه بیو هرگز  مند، و ... هستیمقدرت ،داناخوب،  فقط تا حدی،
در نتیجه به جای آنکه اندیشیم. بی خدا یا مطلقبه توانیم شوند، ما میمی« مطلق»یا « کرانبی»انسانِی مطلوب، در ذهِن ما 

ر ب فوئرباخ است. انگاریِ انسان این هامن تز مشهور آفرینیم.مان میتصور ها خدا را در آفریند، ما انسانبیتصورش خدا ما را در 
ی گزیند. او باید خودش را به واسطهاش برمیعامالنها را به عنوان ما، یعنی انسانشود که چرا خدا میبالفاصله روشن این مبنا، 

زیرا این  فهمیم( را میخداییت )منطِق( امر مطلق )یعنی دانایی یا خرِد به سهم خود، رسشها، نیز ما، انسانما آشکار کند. 
ما را مشمول آموزِش مذهبی مبنی بر اینکه خدا همواره  .خاِص خودمان« ذات» 3یابیِ برونرسشت )منطق(، چیزی نیست جز 

این تز که امر مطلق، خودش را  بافرابگیریم، در مورِد هگل، هایش را نیات و طرحدهد تا کند و به ما اجازه میرحمت خود می
  شود. بیان می «به طور فلسفی»کند، ما آشکار میمنِد کرانبه طور کامل برای خرِد 

در نتیجه، طبیعت  آفرینیم.منیهای خودمان فضیلت سازیِ کرانبی ، یعنی با فرایند«4سازیایایدهخود»ما طبیعت یا ماده را با 
اش یی دامئتوانیم با مشاهدهما فقط می یم.شناسا هرگز آن را به طور کامل منیم ندارد که بر ما آشکار کند.ای شناسیغایتهیچ 

اش، ، با انتخاب ما به عنوان عامالن]بر خالف خدا یا مطلِق هگل[ طبیعت ی رفتارش کسب کنیم.از بیرون، دانشی ناقص درباره
ایم. اگر چه ما به طبیعت تعلق داریم، اما ما آن را نیافریدهکنیم. اجرا/بازی اش را گذارد تا منطقدهد و منینقشی ممتاز به ما منی

ی منطقِی هاید»نی به سان ، یعتوانیم آن را به سان یک متامیتاش را از درون ببینیم، و همچنین منیتوانیم منطقدر نتیجه ما منی
تواند طبیعت یا ماده منیبه بیان دیگر،  ماند.ما باقی می طبیعت همواره فراسوی دسرتس «چیِز در خودِ »این بفهمیم.  «انضاممی

اسخ پی یک دیالکتیِک ماتریالیستی باشد؟ تواند سوژهدر این صورت، چه چیِز دیگری میی دیالکتیِک ماتریالیستی باشد. سوژه
 ای باشد. تواند چنین سوژهمی« رسمایه»من این است که 

ن کرابی» ،انسانی، در آن هایخصلت کند زیرا این، هر چند از ما فراروی میخودمان ریشه دارد« های اقتصادیِ انگیزش»رسمایه در 
یه جایی که رسمابا این همه، از آن وند.شمی« بعدیتک»ی آفرینِش رسمایه های اقتصادِی ما به واسطهانگیزش«. شوندیمو مطلق 

متام کاری که باید انجام دهیم این  .5توانیم آن را به طور کامل فرابگیریمآید، ما میبه دست می خودمان« سازیِ ایخودایده»با 
ال دنببه قیمت متام مالحظاِت دیگر خودمان را « اقتصادی»اهداف  مصمامنه است که از خودمان بپرسیم که چه خواهیم کرد اگر

ی در واقع، به این ترتیب مبانِی نظریهعمل کنیم. « های اقتصادیحامالِن رصِف مقوله»، یعنی چه خواهیم کرد اگر به عنوان کنیم
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کار بر ما آشی دیالکتیکی، متامن خودش را ارِز آن است که بگوییم رسمایه، به سان سوژهگیریم. این ادعا هماقتصادی را یادمی
 ی چیزی نیست که ما نتوانیم واقعن فرابگیریمش. ما است، دربرگیرنده« سازیِ ایخودایده»جایی که رسمایه محصول از آنکند. می

مایه، رس گوید. در این دیالکتیک، رسمایه داستان خاص خودش را به ما میسوژه و ابژه، پیامِد بالفصِل این واقعیت است.  1یکسانیِ 
رسمایه به ابژه تبدیل شده  کند.می /متلکمان، حاال هویت خاص خودش را مجزا از ما کسبهایفراروی از ما و محدودیتبا 

ه توانیم به طور کامل بفهمیم که رسمایبا این همه، ما میمنِد ما فراتر رفته است. ی کراناست، به این معنا که از سوبژکتیویته
ی هاز سوبژکتیویتبه بیان دیگر، ما ی خوِد ما است. ی اندیشهیافتهرصفن ورژن گسرتشاش «منطق»زیرا « اندیشدمی»چگونه 

ی ها به واسطهکراِن رسمایه متفاوت هستند، و با این وجود، آنی بیمنِد ما و سوبژکتیویتهی کرانرسمایه باخربیم. سوبژکتیویته
 شدن[]با جزئی از رسمایه ذیل رسمایه «2قرارگرفنت»ما، با  خورند.د مینامید به هم پیون« نیروی انتزاع» (8 :1958) آنچه مارکس

 اندیشیم.توانیم مانند رسمایه بیاش، میشدن به عاملو تبدیل

های متام مقوله جالب است.« است با متافیزیکمنطبق ( »Wallace, 1975: 36ی هگل )ی که به گفته«منطق»فراخواندِن 
را در  هادیالکتیِک امر مطلق، این ویژگی دهند.را منایش می پیراسته مطلق، یعنی رسشت انسانیِ های امر متافیزیکی، ویژگی

ام به این معنا که مت «منطق با اقتصاد منطبق است»توانیم به همین ترتیب ادعا کنیم که ما می دهد.نظمی منطقی رشح می
ه شد بیکران»های اقتصادِی ما است که رسمایه ای که هامن انگیزشدهند؛ منایش میهای رسمایه را های اقتصادی، ویژگیمقوله
تصادی باید ی اقتواند چیِز دیگری باشد. بنابراین، نظریهای اقتصادی است، و منیبه بیان دیگر، دیالکتیِک رسمایه، نظریه .«است

تز،  یگانهسه هایدیالکتیک است که با گامداشِت کامل، روِش این عرضهآشکار/عرضه کند. این منطق یا رسمایه را به طور کامل 
  رود. پیش میتز و سنتز آنتی

 کند.( میتعیینی دیالکتیک، خودش را به طور کامل تعریف )سوژه است به این معنا که 3خودتعریفی نظامی دیالکتیکی نوعی
د های متعدالیه که، به موازات آندر عوض، این سوژه باید کامل باشد. از ابتدا برای یک بار تواندبا این همه، این تعریف منی

هوِم رود، یک مفجایی که سطحِ بحث از انتزاعی به انضاممی پیش میاز آن بارها تعریف و بازتعریف شود. ،کاویمرامیاش هستی
 به طور کامل سنتز/ترکیب یا بهیابد که این فرایند فقط زمانی پایان می شود.می ترشود، و هر بار متعیناهر میواحد، بارها ظ

 شوند.می /آشکاری دیالکتیک، عرضههای سوژه، فقط در این صورت است که متام الیه4شود /ترصیحطور کامل تعیین

د. کنکار مینقاشِی چهره فهم رسشت این روش، اندیشیدن به این است که یک نقاش چگونه بر روی یک  یترین راه براآسان
دشوار است بتوانیم تشخیص دهیم که تصویر چه کسی را نقاشی  کند، آغاز میچند خط/طرح کلی زمانی که نقاش ابتدا با 

به طور ود، شتصویرش کشیده میتشابِه نقاشی با شخصی که  افزاید،با این حال، همچنان که او رفته رفته جزئیات را میکند. می
ت ی چه کسی اسماند که چهرهشود، دیگر هیچ تردیدی در این باره باقی منیزمانی که تصویر کامل می شوند.آشکار میفزاینده 

گیرد مسلم میی پایانی را ، نتیجهاشمویحرکِت اول و تنِد قلمهامن چند با این همه، نقاش، حتا در که نقاشی شده است. 
ضی در زمان مقت تفصیلیجزئیات کند با داند که فضاهایی را که خالی رها میاو میرد(. ی پایانی را از ابتدا در ذهنش دا)نتیجه

 رویم.ی دیالکتیکی، به همین ترتیب پیش میچیزی به شیوه[ به طور مصنوعی ساخنتِ ]ما، در سنتز/ترکیب کردِن پر خواهند شد. 
رت، که جزئیات )یا مشخصات( بیش دهیمو به این ترتیب، فضاهایی را از پیش تخصیص می کنیم،آغاز میهایی کلی طرحابتدا با 

 ها گنجاده خواهد شد. در آن بعدن

زیر، معنای دیالکتیکِی توضیح  را در نظر بگیریم.« و شدن 5نیستیهستی، »ی مشهور هگلی یعنی گانهبگذارید اینجا سه
اگر  «آیا تو بچه داری؟»فرض کنید که من از یکی از دوستانم این سوال را بپرسم: دهد. می رشحو سنتز اش را « /تناقضتضاد»

متضاد است. متناقض/منطقی، ـ)نیستی( است، این پاسخ، در معنای صوری« نه، ندارم»)هستی( و « بله، دارم»پاسخ، همزمان، 
، این پاسخ، کنداسخی دهد، تفاوتی منینخواهد به پرسش من پواقعن حاال چه دوست من آشفتگِی ذهنی داشته باشد و چه 

اقض/تضاد، زیرا این تنتوان سنتز/ترکیب کرد، بر آن چیره شد یا رفعش کرد. بدیهی است که چنین تناقضی را منی است. متناقض
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که دقیقن روند با این تفسیِر اشتباه پیش میی دیالکتیک، بسیاری از مفرساِن خودخواندهبا این همه، تضادی دیالکتیکی نیست. 
 ترین شکل، موضوعیت ندارد. به قاطعانهتفسیری که  دهد.نامد رشح میمی« 1شدن»است که آنچه را هگل  /فراریتابهام همین

 حترصیفرزندش را به هیچ وجه  ، او هنوز)هستی( «بله، دارم» که دهدچنین پاسخ میپرسش من هنگامی که این دوسِت من، به 
نشدنی، لیا نوجوانی کنرت  سالهیک کودکیتواند دخرت یا پرس باشد، در نتیجه، این فرزند می نکرده است. ]به طور کامل توصیف[

ت مشخصات اساین غیاِب هر گونه تواند باشد. ، یعنی هر چیزی باشد که یک فرزند میافتادهاز لحاظ ذهنی عقبیک نابغه یا 
دانیم او وجود دارد، در واقع، بدون هر گونه اطالعات بیشرتی غیر از رصِف این که می شود.نامیده می« 3نیستی»یا « 2هیچ»که 

ماند، جز نامی ی او را بگشایم، احتاملن کاملن خالی میخواستم پروندهمیاگر من را دارد. « هیچ»این فرزند برای من معنای 
ه توانم این واقعیت را نادیده بگیرم کبا این همه، من منی. به او اطالق کنمبرای راحتِی خودم فرضی که ممکن بود تصمیم بگیرم 

 آورد.به وجود میاین، تضاد دیالکتیکی را ی دوستم وجود دارد. فرزندی در خانواده

ی معناداری از این پرونده نِ کردکامل های بیشرتی بپرسم وشممکن است پرس، در این مورِد اخیر، به این معناست که «شدن»
وجود داشته »بگذارم این بچه من از لحاظ صوری آزادم تا  .، یا ممکن است به سادگی موضوع را فراموش کنمکنمآغاز  بچه را

یکی از این دو حالت را برگزینم، که باعث شود من  وجود نداردآوری الزامزیرا، از دیدگاهی صوری، هیچ دلیل «. مبیرد»یا « باشد
رسی از روی سبک منی اولیهمادامی که پرسش با این وجود، سیال و ناپایدار است. « شدن»شود که وضعیِت در نتیجه گفته می

 ی این بچه خواهم گشت. من به دنبال اطالعات بیشرتی دربارهباشد، واقعی کنجکاوِی طرح نشده باشد، و برخاسته از 

عین ماند، بلکه به یک هستی متهای بیشرتِ من پاسخ دهد، فرزند او دیگر یک هستِی رصف باقی منیگریپرسشمن به  اگر دوست
، کندی بچه از یک سطح انتزاع به سطحی دیگر از انتزاع حرکت میی من دربارههمزمان، اندیشه ( تبدیل خواهد شد.مشخص)

ای هبه این ترتیب، به زودی به ایدرود. اش از انتزاع به انضامم، یک گام به پیش میام در سیر دیالکتیکیبه این معنا که اندیشه
ی روندهبه این ترتیب، همین که پ ای که از طریق توصیفی بیرونی ممکن است.]البته[ تا اندازهیابم، تر از بچه دست میترکیبی

یا  یتتری از شخصژرف بررسی بتوانم تا ن است متایل داشته باشم تا شخصن با این بچه دیدار داشته باشماو کامل شود، ممک
« ِت ذا»که من در این نقطه،  دهد.تر و بیشرت قرار میگرانهکاوشگرِی که او را در معرض پرسش ،داشته باشماو  انگیزِش درونی

 کنم. اش را تصدیق می«هستی»تر کاوم، پیشاو را می

اصِل یک، دیالکتبر مبنای منطق صوری است. « تضاد»کاملن متفاوت از دیالکتیکی « تضاد»بر مبنای مثاِل باال، روشن است که 
وم، بدوِن یک مفهآورد که تضادی دیالکتیکی زمانی رسبرمی .کندنقض منی به وضوح را در منطِق صوری عدِم تضاد/تناقض معروِف 

این مفهوم خودش نیازمند ترصیح/تعییِن بیشرت است، ترصیحی که هنوز در دسرتس نیست. شود. بسنده طرح می 4ترصیح/تعیینِ 
ن با چیزی کردِن آ به معنای مرتبط با این همه، ترصیح یا تعیین چیزی،آورد. این چیزی است که تضادی دیالکتیکی را به وجود می

تواند دخرت یا پرس باشد. گفنِت اینکه بچه پرس است به این معناست که دخرت نیست. مییک بچه غیر از خودش است. برای مثال، 
مشهور  یگفتهبا . این کنیممی /متعینتعیین گذاشنِت امکاِن دیگرش،بیرون به این ترتیب، ما مفهوم را در این مورد، از طریق

 کند. مطابقت می« هر تعینی نفی است»که اسپینوزایی 

ف را ی بدیهِی رص این نکتهکند و لغو/وارونه میاین رویه را تایی، که عمومن با آن مواجهیم، بخت بد، تبیینی نادرست از سهاز 
تواند حرکت از انضاممی می این با این حال،تز( هر دو یک بچه )سنتز( هستند. ستاید که یک پرس )تز( و یک دخرت )آنتیمی

ثالی که درست برعکِس مای وجود ندارد. ای، هیچ چیز دیالکتیکیدر چنین گزاره باشد. ( به انتزاعی )کمرت متعین()بیشرت متعین
ای وجود دارد. سپس سوالی پرسیدم تا تعیین کنم که این بچه دخرت است یا پرس. همین پی بردم که بچهمن ابتدا رشحش رفت. 

ای تعلق ی سنیکه دوستم پاسخ داد که او یک پرس است، آنگاه پرسش دیگری را طرح کردم تا مثلن تعیین کنم که او به چه رده
گرا، و مواردی از این دست. یا درون استگرا ی برونبچهم که آیا او یک کوشم تا تعیین کنپس از دریافت این اطالعات، میدارد. 

در واقع در حال نگارش من هایی دارد[. یابم که این بچه شبیه چیست ]و چه ویژگیروی به این شیوه، من درمیبا پیش
ته وجود داش جانبههمه گریِ برای پرسشمند، یا روشی ی نظامنامهاگر پرسشبا این وجود، این بچه هستم. « حالنامه/رشحزندگی»
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تواند خودش به قدر کافی بالغ باشد، او می« بچه»اگر این که هرکسی بتواند از آن استفاده کند، کاِر من آسان خواهد شد. باشد، 
 دش را بنویسد. خاص خو « حالرشح»تواند به بیان دیگر، او میباشد.  دهندهو پاسخ گرپرسشای، خودش نامهبا کمِک چنین پرسش

اولین کسی »، (29 :1958) ی مارکساو به گفته مندی برای اولین بار است.ی نظامنامهعظمِت هگل در کشف چنین پرسش
ای که نامهگویی به پرسشبا رصِف پاسخ. «کندارائه می آگاهانه و جامع ایِم عملکرِد دیالکتیک را به شیوههای عااست که شکل

نامه، این پرسش کند. /ابرازکامل خود را آشکار« حالرشح»شود تا ای دیالکتیکی ساخته میاست، سوژههگل طراحی کرده 
  .ی سه دکرتیِن هستی، ذات و مفهوم استدربرگیرنده

در این  (ی دوستمبچهمثلن ی دیالکتیکی )به طور کلی، سوژهشود. تقسیم میاندازه دکرتین هستی، خود به کیفیت، کمیت و 
« این بچه»برای مثال،  .«از یکی به دیگریگذر »یا  («گذار)دنایشد» ، از طریق روِش شودبه طور بیرونی تعیین/ترصیح میدکرتین 

دی ر امو شود، و می «بااستعداد دانییوسیقم»شود، که می« گراتیِپ برون»شود، که یک می« یک نوجوان»شود، که می« یک پرس»
ای که سه بخش دارد. در بخش شوند، پروندهدر پرونده/فایِل این بچه قرار داده می، های اطالعاتاین فقرهمتام  .از این دست
 1خودـبرایـهستییعنی به  (،r ein Kind ist esüWas f?بریم که این بچه از چه نوع است )پی میما  ،اول )کیفیت(

(Fürsichsein )فرض کنیم که او از لحاظ موسیقایی دارای استعداد باشد. آنگاه، در بخش دوم )کمیت(  بریم.می اش پی
ری گیشود، آزموده و اندازهاستعداد درونِی او چگونه به طور بیرونی از سوی جامعه تشخیص داده مییابیم که پرونده، ما درمی

 استعدادش، چگونه با استعداد درونی او و تشخیِص بیرونیدهد که ی او )اندازه( رشح میدر پایان، بخش آخِر پرونده شود.می
 . تبدیل شود عیارمتام دانییوسیقشوند تا این بچه به مهم ترکیب می

 رونی سوژهدترصیح/تعییِن فاز با دیدار و فعلیت است. این دکرتین، ، پشویم، که شامل مبنادر این نقطه، ما وارد دکرتین ذات می
، که ما نیز آن را شودنامیده می« (groundingبازتاب )»دیالکتیکی که اینجا در کار است اغلب روِش متناظر است. 

ودش خآنچه غیر از خودش است  گرفنتِ گذاشنت یا نادیدهبیرونبا رصفن  ،ی دیالکتیکیسوژهدر این مورد،  .نامیممی« سازیدرونی»
ت برای مثال، این بچه ممکن اس. «کنددرونی می» دهندهآشتیای ایجابی و ، بلکه فاکتورهای مخالف را به شیوهکندرا تحدید منی

به قدر کافی اش ممکن است ، اما با این حال رشایط خانوادگیبه ارث برده باشداز نیاکانش استعداد موسیقایِی فراوانی را 
ممکن  او در چنین رشایطیرا در اختیارش قرار دهد.  آموزِش مناسب در موسیقی کالسیک ب/مرفه نبوده باشد تا امکانمناس

ستعدادش در نتیجه او اتبدیل شود.  پسنددر نتیجه به موزیسینی عامهو  تری را انتخاب کندساده سازِ تصمیم گرفته باشد است 
خودش را و  )پدیدار( دهدرا در پاسخ به رشایط بیرونی انجام می درخوریهای تطبیق]در عین حال[ ، اما (2)مبنا کندحفظ می را

  )فعلیت(. کندمحقق می 3کاملبه سان موزیسینی 

ینی خودش را به عنوان موزیسنگریم که . ما حاال به پرسی میدکرتین مفهومرسیم، یعنی حال او میما سپس به بخش پایانی رشح
 مفهوِم سوبژکتیو، ابژه واین دکرتین به  ؟ماندکند و زنده میرس می چگونه در این جهانپسند به اثبات رسانده است. او عامه

(« Entfaltungیا آشکارشدگی ) /بسطپرورش»و روش دیالکتیکی که اینجا در کار است روش ، شود( تقسیم میIdeeایده )
ند تنظیم ک اشخودخواسته مطابق با دیسیپلینِ اش را مطابق با اصول خودش یا ما باید زندگی دانِ وسیقیبرای مثال، م .است

ن حال، با ایدر راستای هدِف او باشند. باید همچنین ها باشند، آنمنطقی/منسجم مند و این اصول باید نظام )مفهوِم سوبژکتیو(.
ی سرتهگتند که از های دیگری نیز در زندگی هسواقعیتی اصولش تنظیم شود. تواند به طور کامل فقط به واسطهزندگِی او منی

ا برای هایی ر توان نادیده گرفت، او باید راههای دیگر )ابژه( را منیجایی که این واقعیتاز آن روند.اصول سوبژکتیو او فراتر می
تجاری ات تواند مالحظیک توِر کنرست، او منیریزی برای . برای مثال، در برنامهبیابدها این واقعیت مقتضیاِت سازگارکردِن خود با 

او  ی او دارند.چه احساسی درباره خواهران و برادرانش فراموش کند که مادر و پدرش و تواندرا نادیده بگیرد و همچنین منی
کردِن اصوِل سوبژکتیِو خود را با رشایط خرِد هامهنگزمانی که او های رضورِی معینی بزند. فقط دست به سازشممکن است 

 . یابیمی واقعی از این شخص دست می«ایده»، ما به فرا گرفته باشد کنندسوبژکتیو را محدود میابژکتیوی که آن اصول 
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نجا آنچه من تا ایبسیار از آن دور است. با این حال، نیست. هگل  منطقبینانه/متقن از باریکتفسیری  یمعنا رشح کنونی به
، بر عکسنیست. های معمولی انسانفراسوی فهِم خواستم توضیح دهم این است که دیالکتیک هگلی، دکرتینی رازگونه می

گاه ، چه از آن آ بندیمبه کار میی خود ورزی است که ما همگی در زندگی روزمرهی بسیار طبیعِی اندیشهدیالکتیک هگلی، شیوه
کاِر بعدِی ما  خاص ما. ی«های اندیشهیا تعین های اندیشهشکل» زیرا دیالکتیک چیزی نیست مگر نظامِ  .باشیم و چه نباشیم

ا مدر این مورد،  شود.مفهوم رسمایه استفاده میی دیالکتیکِی عرضهدادِن این است که هامن الگوی اندیشه چگونه برای نشان
سه دکرتیِن گردش،  ی. دیالکتیِک رسمایه نیز دربرگیرندهتر باشیمتر و دقیقبینباریکاندکی در تفسیرمان از دیالکتیک، توانیم می

 1کارشدنآشسازی، و ، درونیدنایشوند به ترتیب شدها استفاده میکه در این دکرتینهای دیالکتیکی تولید و توزیع است. روش
کی، ی دیالکتیهای مرصفی است. رسمایه، سوژهارزش و ارزش دیالکتیِک رسمایه، تضاد بینراهنامی برنده/پیشنیروی هستند. 

بر  دهد تاترین تعین/ترصیحش، اجازه می، یعنی انتزاعی«ارزش»به که  کندطریق آشکار میاین خودش را گام به گام از 
 کنند. از رسمایه را بازمنایی می« غیر»غلبه کند که هر چیزی  «هایی مرصفیارزش»

رسمایه پاسخ خواهد  «دیگر، چی هستی؟ 2هایتو اول از همه، پیش از متاِم تعین»شام از رسمایه بپرسید اگر . دکرتین گردش
به  ثروت که عین یا مادیِ مـانضاممینظر از ویژگِی  قطعِ  ( هستمیا تجاریاقتصادی ـعام )یعنی کاالییـانتزاعیثروِت من »داد، 

 نامیده« ارزش مرصفی»که  معیِن آنـعاِم ثروت، در مقابل بعِد انضاممیـبعِد انتزاعیاین . «کنمنحوی نیاز شام را برآورده می
شوند، و در کنار هم همزیستی در آن ظاهر می« متضاد»این دو بعِد ترین کانتکستی که . سادهشودنامیده می« ارزش»، شودمی

خودش را به سان انباشت ی بورژوایی، در نگاه اول، ثروت جامعه»گوید از همین رو است که مارکس میاست.  «کاال»دارند، 
 (. 19 :1904) «انباشتی که واحدش، کاالی منفرد استکند، عظیمی از کاالها منایان می

 کردن بر این محدودیت،برای غلبه. مدفون استکاال  یهمبسته ارزش مرصفیِ  در زیرِ  توان دید. ارزِش کاالارزش یک کاال را منی
ِی ارزش، با پذیرفنِت ارزِش مرصفمرصفِی کاالیی دیگر.  از ارزِش  یعنی در کمیت معینی کند،دش را در شکِل قیمت ابراز میارزش خو 

ــ که مجبور است در هامن کاال با آن همزیستی داشته  خودش یاز ارزش مرصفِی همبستهخودش را توان گفت میکاالیی دیگر، 
 دهد.رشح می، روِش گذار یا شدن را روند این نوع جوید.حل را بیرون از کاال می نتیجه، ارزش، راهِ . در کندآزاد می باشد ــ

ان شپول، کاالیی است )مانند طال( که متام کاالهای دیگر، ارزشآورد. منود/بروز ارزش در چارچوب کاالها خود، پول را به وجود می
، و در انجاِم خردبدوِن محدودیِت کیفی میب این واقعیت، پول، کاالهای دیگر را به موجکنند. ابراز میرا در ارزِش مرصفِی آن 

گیرد. را می 4راکد ( و پولِ هاتراکنش) 3جاریهای پوِل پول همچنین شکلگیرد. سنجد/اندازه میاین کار، ارزِش این کاالها را می
 و چشم به راه فرصتی است تا به رسمایه تبدیل شود. ماند، باقی میبیرون از سپهر گردش کاال مورِد دوم، پولی است که 

، 5یی تجار رسمایه ها. این شکلکندبه مبلغی پوِل بیشرت تبدیل میمبلغی پول را ، سه شکلبا پذیرِش رسمایه عملکردی است که 
 ،زیرا تاجر دنکنمحدود/مقید میهای مرصفی به شدیدترین طرز ممکن عملکرد شکِل اول را ارزشربایی و صنعتی هستند. 

ی شینهتواند با بیی صنعتی، میشکِل آخر یعنی رسمایه .کرده استگیر ها کنندهها و مرصفکه بین تولیدکننده ای استواسطه
 ای را تولیدبر حسب انتخاِب خود هر ارزش مرصفی تواندمیاساسن دار مرصفی عمل کند، زیرا یک کارخانه رهایی از قیود ارزِش 

 ، مرشوط به اینکه نیروی کار به سان کاال در دسرتس او باشد. کند

بروز « های مرصفیتضاد بین ارزش و ارزش»ی صنعتی تثبیت شود، نوِع کاملن جدیدی از همین که شکل رسمایه. دکرتین تولید
به فراتاریخی،  «زندگِی اقتصادِی واقعیِ »و  (افزاییارزش« )6اندوزمال»کند. این تضاد جدید، تضاد بین رسمایه به سان شکل می

اقتصاِد  ترِ تر و قطعیبسندهشموِل این بار، این تضاد با گیرد. تولیِد ارزش مرصفی به طور عام است که آن را در بر میبیان دیگر، 
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« درونی»رسمایه  2اندوزِ مالمشرتک در متام جوامع، با شکِل زندگِی اقتصادِی واقعِی . شودحل می 1واقعی ذیِل شکِل افزایِش ارزش
 شود. می

های مرصفی فقط به سان بازتاب )یا داری، ارزشهای مرصفی باید در متام جوامع تولید شوند. با این همه، در رسمایهارزش
Schattenseiteشوند، و مستقیمنی که در خود دارند تولید میاکاالها برای ارزِش اضافیشوند. ( تولید ارزش اضافی تولید می 

، که ستی تولید ادارانهرسمایه به طوِر ویژه ی روِش تولید ارزش اضافی نیازمنِد توسعهشود. شان تولید منیهای مرصفیبرای ارزش
نیروی کار به  یفزاینده 3الیشپا ، باعثآالتاستفاده از ماشین شود.آالت بازمنایی میهایی مجهزشده با ماشینبا کارخانهمعمولن 

دهد، به آنچه درون کارخانه رخ می دهد.ی کاالها فقط دروِن کارخانه رخ منیدارانهبا این حال، تولید رسمایه سان کاال است.
 شود. دهد کنرتل و تنظیم میی آنچه بیرون از آن رخ میوسیله

انه یعنی در درون کارخشود، ارزش اضافی است، در متام ابعادش مطالعه می محتویِ تولید کاالها به سان ارزش، که در این دکرتین، 
ی رسمایهمعِ رسجی پیوسته فعالیِت )به سان فرایند تولید رسمایه(، در بیرون از کارخانه )به سان فرایند گردش رسمایه( و به سان 

ولید ی تولید به سان نظام خودکفای تدارانهایهی رسمشیوه. هدِف این دکرتین، برقراری/تحقق )فرایند بازتولید رسمایه( اجتامعی
به بیان دیگر، این دکرتین به دنبال آن است تا نشان دهد که هنجارهای فراتاریخِی زندگِی اقتصادِی واقعی است. سازگار با کاال، 

 کنیم. ما خودرسانه ابداع می هک مدِل ساختگِی محضآورد، و نه یک ی تاریخِی واقعی را به وجود مییک جامعهداری، رسمایه

، رسمایه برای پروراندن بازار خاص 4شودپذیری و بازتولیدپذیرِی تولید ارزش اضافی اثبات امکان. به محض اینکه دکرتین توزیع
های مرصفی تفاوت به ارزشی کاالها همواره به ساِن ارزش، یعنی بیاگرچه همه رود.دارانه پیش میخودش یعنی بازاِر رسمایه

، بیش گاهی .نیازمند تکنیکی ویژه استکه تولیدش  یک ارزش مرصفِی متامیز استهر کاالیی با این وجود، شوند، اما تولید می
 شود. یک تکنیک در تولید یک ارزش مرصفِی خاص به کار گرفته میاز 

تفاوتِی یباین تضاد، تضادی است بین این بار آورد. در شکلی دیگر رسبرمی« های مرصفیتضاد بین ارزش و ارزش»در این نقطه، 
 ی دیالکتیکِ به وسیله های تکنیکی در تولیدشان. چنین تضادیگریزناپذیرِی دگرگونیهای مرصفی و نسبت به ارزش دارانهرسمایه

 یابد. فیصله می است توزیع، یعنی روشی که مختِص دکرتین ی یا پرورش/بسطآشکارشدگ

، شود، بین واحدهای منفرِد رسمایه توزیع میای که رسمایه به سان یک کل تولید کرده استدارانه، ارزش اضافیدر بازار رسمایه
ها که از ارزش است (تعادلیهای های تولید )قیمتگیری نرخ عام سود و قیمتشکلمستلزم  ،اش، و اینبه نسبِت میزاِن افزایش

اگر چه زمین مستقیمن در ارزش اضافی نیست. رشیِک در ی صنعتی، تنها با این حال، رسمایهی سود(. منحرف شده اند )نظریه
بخشی از از همین رو رسمایه باید های مرصفی است. در تولید ارزش رضوریزش مشارکت ندارد، اما با این حال، عاملی تولید ار 

ه بمالکیِت زمین،  .ی اجاره()نظریه کنندوصول میهای متنوعی از رانت/اجاره را ، که شکلکندمستغالت ارزش اضافی را تسلیِم 
  ای در قالِب اجاره داشته باشد. های دورهدرآمدجریانی از د تا دهفرد امکان می

 6مایملکیا  5داراییخودش را به سان سازد تا ی تسهیِم ارزش اضافی با مستغالت به این شیوه، رسمایه را توامنند میتجربه
 را دریافت کند. 7ربایی شود تا جریانی از درآمدهایرسمایه نیز، به سان مایملک، به طور خودکار محق می پردازی کند.بازمفهوم

ی رسمایهکه با این حال، فقط پس از آن (.9ی بهرهترین مفهوِم رسمایه است )نظریهترین و کاملترکیبی 8ی حامِل بهرهرسمایه
. این دو توان به این مفهوم دست یافتمیمحول کند  11ی تجاریو رسمایه 10قرضیی به رسمایهاش را گردشیصنعتی، کارکردهای 
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ی ، رسمایهکردِن اعتباری قرضی، با فراهمرسمایهکنند. کمک می ی صنعتیرسمایهتولید ارزش اضافی به غیرمستقیم شکل رسمایه 
گرفنِت به عهدهی تجاری، با رسمایهتوانست بخردشان. سازد تا کاالهایی را بخرد که در غیر این صورت منیمی صنعتی را توامنند

دهد تا بر تولید ارزش اضافی ی صنعتی امکان میی صنعتی، به رسمایهبه جای رسمایهبِر فروش کاالها عملکرد دشوار و زمان
 متمرکز شود. 

اولین اصِل توزیعِ ارزش اضافی به ساِن سود،  دور کند.های مرصفی کوشد تا خودش را از تولید ارزشدر متام این موارد، رسمایه می
یزاِن تا متناسب با م دهدامکان می قرار است تولید کنند،زش مرصفِی خاصی که ی صنعتی، قطعِ نظر از ار به متام واحدهای رسمایه

توان ارزش اضافی را بین بخش دهد که چگونه میاصل دوم، رشح می پاداش دریافت کنند.به طور مساوی یافته افزایشی رسمایه
د دهاصل آخِر توزیع، نشان می تسهیم کرد.بر زمین مبتنی نیست است و بخش غیرکشاورزی که  1بر زمین مبتنی کشاورزی که

ت و تجار در های مرصفی( درگیر باشند چه به طور نامولد دارها، چه به طور مولد در صنعت )تولید ارزشکه چگونه متام رسمایه
 .برنداضافی سهم می موجوِد ارزش دریای، در شکِل بهره، و نه سود، به تناسب با میزان مالکیِت رسمایه، از ، به یکسانبخش مالی

مرموز/غیرطبیعی  2شکلیِ نوعی همتوان میدهد. آنچه در باال آمد، ساختار دیالکتیک رسمایه را در شکلی بسیار فرشده رشح می
ی دیالکتیکی همواره شکلی برای من عجیب نیست. زیرا سوژهبا این حال، این هم .هگل و دیالکتیک رسمایه دید بین منطق

باید فقط یک راه وجود داشته باشد تا . است یافته شده و گسرتش بزرگ]حاال در شکل رسمایه[ هر چند بخشی از خوِد ما است، 
 آن راه، راِه دیالکتیکی است.  کند، و /آشکارمند عرضهای بتواند خودش را متامن و به طور نظامچنین سوژه
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