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 داری در سطح نابساختار اقتصادی سرمایه

 و طبقات همپای آن

   

 فرهاد نعمانی و سهراب بهداد

 (2داری )اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در جوامع سرمایه



 فرهاد نعمانی و سهراب بهداد 2 

ینکی و شناخیی تعّن  دیالکی روشی جنب گفیارها در ارهای  ستسستس  خشنخستین   در 

 عنوان نخسین  راساس ای  دو ا زار نظری، در  خش حاضر    سطوح انیزاع سخ  گفینم.

ادی ی اقیص   تشریح نخسین  سطح انیزاع و جنب  واقعی انضتاایی، گام در تقریبِ جهان

 پردازیم. یداری ناب یساخیار طبقاتی در سریای 

 
 

در تکایل  اصتتتسی روا ط هایویژگییا  ذاتیهای حاضتتتر  ر جنب  ییقتال در  - مقدمه

داری و یشتتخ ، یعنی روا ط تولنس ستتریای  ای تاریخاًداری در جایع ستتاخیار ستتریای 

 شود.  ا ای  حال، پنش از آغاز  حثطبقات هاپای آن، در  الاتری  سطح انیزاع توج  یی

داری،  ا توج     ظرایف یوجود در های ذاتی روا ط اجیااعی ستتریای ی ای  جنب در اره

  ادآوری ستتت  نکیانضتتتاام، ی –ینطقی و ستتتطوح انیزاع  –ی تاریخی پنونتس  ن  یطالع 

 .کنس کاکها توانس    کاهش  رخی کژفهاییی

یثا   واقعی را  ت  ایرعنوان روش تحسنتل، انضتتتاتام،  ت  –، ستتتطح انیزاع نخستت 

. هاچنتان ک  در  خش نخستتتت گفینم، درکی از ای  گنردنایی تفکر در نظر فرآورده

کایل در ت یخیسف یراحلآلنستتیی استتت. عساوه  ر ای ، ستتطح انیزاع دستتت نشرشتتی ایسه

تر . ای  ستتطوح انیزاع صتترفاً  ا افزودن هری   نشکنسنایداری را تبنن  تاریخی ستتریای 

انضتتاایی را در ستتطوح  روا ط ای ایرها، روا ط، فراینسها(    پژوهشِ یا، عناصتتر هوهس 

نظام  تر انیزاعیِ تحسنلدر حرکت    ستتتطح کمکنس، و تر انیزاعی  ازتولنس ییهریت  کم

کنس ینزی ک  ذاتی است هیثساً روا ط تولنس( آغاز یی از طور کسیاقیصادی    –یااعی اج

  طور ک  در ایدهس.  رای یثال، هاانتر، آن را گستتیرش یی نش و  ا افزودن یوارد ذاتیِ

ی ستتاخیار خواهنم داد، در نخستتین  ستتطح انیزاع در اره نشتتان ها خش و ستتایر  خش

ی هسناسی و ایسئولوژیک( و یبارزه غنراقیصادیهای ، یؤلف «ناب»داری سریای  اقیصادی

حال، کننم.  اای داری ینیزع ییاقیصتتادی ستتریای  – نسی اجیااعی طبقاتی را از صتورت

https://pecritique.com/2019/09/22/%d8%aa%d8%b9%db%8c%d9%91%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af/
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های پژوهشتی، تاری  در زیان و فضتا هاواره حاضر است.  ر ای  یبنا، روا ط در ای  گام

 کننم.ادی  ا تاریخی یعن  را تبنن  ییاقیص –ذاتی نظایی اجیااعی 

 ایتتاریخی استتتت، یادآوری نکی  –،  تا توجت   ت  ای  کت  رویکرد یتا ینطقی دوم

ینطقی تکایل و را ط   ن  تکایل ینطقی تفکر و تاری  واقعی  –ی فراینس تاریخی در تاره

گر فراینسهای ستتتاخیاری و کارکردی یک ینز هرا ط ( ضتتتروری استتتت. تاریخی ارائ 

ی را ط ، هکننسگنری یک ینز یعن  استتت، در حالی ک  ینطقی تبنن خاستتیشاه و شتتکل

هایی استتتت ک  در فراینس تکایل آن پسیسه وجود قوانن ، و تعایسات دیالکینکی آن جنب 

شنوه  ها    دودیالکینکی هستینس. وحست آن  نضتننقدارد. تاریخی و ینطقی در وحست 

طقی ین ایر گر آن است ک  تاریخی در دلِ خود ناننخستت، ای  وحست : شتودتبنن  یی

گنری عننی خود ی جهتجا ک  تاایی فراینسهای تکایل در ردارنسهرا جتای داده، تا آن

 و یخیتار وحستان ایس. دوم، ای یعن  ییهیعنی ضتترورت خودش( استتت ک     نین  

 از یاژهیو ازتاب  افی ،یکل تکایل یهاجنب   نییقا ل   ییسد را ط  و وا ستتتیش   یینطق

اگری  وحست  .استتت( آن خاص ستتاخیار یِرنگشتتکل و ییسانپ یعنیکله   یا  یتار

 از آنی  یافیتتاریخی و ینطقی  رای در  را ط   ن  تاری  یک پسیسه و شتتتکل تکایل

ینطقی  تاریخی وک   تأکنس کرد  ر ای  ایر سی ا ک نل، استتت  رخوردار یارن ستت تناها

ارز و هاپا هسینس. یراک  تاایی عوایل تصادفی و طور یاهوی همخود و    تنها در کسنت

های ناگزیر در فراینس واقعی، در ینزی ک      سوغ دستتتت یافی  زاگگذرا، تاایی زیگ

 ی تاریخی«شسهاصساح»رود.    عبارت دیشر، ینطقی شود و از دست ییاست، حذف یی

رض ف ی... در تئور» :عی استتتت.    قول یارک  ریبنتای قوانن  خود فراینتس تاریخی واق

تنها  تن. در واقعکننسیدر شکل ناب خود عال ی یدار یستریا سنتول  نک  قوان شتودیی

 یایا  قا   اشتتس و ترافی یتکایل یدار یستتریا سنتول یوهنوجود دارد؛ ایا هری  شتت بیتقر

 ترکایل بیتقر  یداشتتی   اشتتس، ا یترو ادغام کم یخیشندرآی  نشتتنپ یاقیصتتاد شتترایط

  (.دهم فصل سوم، جسس ، یسریاه «است

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch10.htm
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ازتاب های ییفاوتی در تفکر     عبارت دیشر، تاریخی و ینطقی واقعنت را    شتتنوه 

رغم وحست تاریخی و ینطقی، فراینس و نیایج تکایل  ر یکسیشر  خشتتتنس. در واقب،   یی

ینطبق ننستینس. هسفِ  ررستی تاریخی آشتکار ستاخی  شترایط انضاایی و اشکال تکایل 

ز ستتطحی ضتترورتاً تاریخی    ستتطوح دیشر استتت. هسف ها اها، توالی و گذار آنپسیسه

یافی  کایلدر کلِ ت نظام ررسی ینطقی روش  ساخی  و  نان نقشی است ک  عناصر ییاایز 

تکایل  یهایژگیو و طیتنها شتتترا افی یتکایل کلِ جاک ازآنحال،   یا  اکننتس. ایفتا یی

 کلِ یینطق سن ازتول کنس،یی حفظ را( شتتتسه انن  آنستتترشتتتت خاص  در ک خود ه

ی  دو در عن  حال، تاایزات  ن  ا .است آن یواقع  یتار آشکارساخی  سنکس افی یتکایل

روش یطالع  یشترو  و پویاستت، یراک  در وحست دیالکینکی هسینس. ینطقی سران ام 

 ایهیا دقنقاً هاان( تاریخی استت ک  از شتکل انضتاایی خود رها شسه و    شنوه *هاان

گر قوانن  شود. سخ  کوتاه، دیالکینک تاریخی و ینطقی  نانیافی  و نظری ارائ  ییتعانم

،  گرونسریسیارک ، های عام وضعنت فراینسهای عننی تکایل است. هن. . و گرایش
 ( سریای ی انشس   ر جسس سوم یقسی و  یقسی ،

ینکی ذات و ناود، کل و جزء و هاچنن  دیالکهای ستتتوم،  ررستتتی یخیصتتتر یقول 

کننم، یناستتب استتت. ستتاخیار ، یاننس ستتاخیار ک  از ای      عس اغسب از آن استتیفاده یی

رای ، ها( و فراینسهاست.  نا ،  نانشر عناصر ذاتی ینزها هرا ط «ناب»داری ساخیار سریای 

های هاان یقول های فسستتتفی ذات و ناود  خشتتتی از لازم    یادآوری استتتت ک  یقول 

ی دهنسه ازتاب ذاتیرتبطی استت ک  راهناای  ررسی یاست. در وحست ذات و ناود، 

ا( ههشکل ناودهاها، رونسها و فراینسهای اصسی در تکایل یک نظام یادی است. ویژگی

 رای یثال،  ؛های  نرونی واقعنت هسینسگر جنب های ینفرد فراینسهاستت ک  نشتانویژگی

داری هستتینس. داری ناودهای ییفاوت درآیس در ستتریای در ستتریای   هرهو  رانتستتود، 

اگر ناود  نرونی و ذات ینزها »... ک  در  خش نخست دیسیم،  راساس نظر یارک  ینان

                                                      
* Self-same 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/supp.htm
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وم، فصتتل ، جسس ستتستتریای .« هیستتینقااً  ر یکسیشر ینطبق  ودنس، اصتتساً ننازی    عسم نبود

 (وهشیمیهل

یثتا ت  وحتست دیالکینکی، ییاایز هستتتینس، ن  ی زا. ذات را  ا تفکر ذات و ناود  ت 

ی ششناسنم. ای  شناخت جهی فراینسهای در دست  ررسی ییانیزاعی و از راه خسق نظری 

ی در  قوانن  دهنسهکاّی از ستتتطح ت ر ی  ت  ستتتطح نظری دانش استتتت ک  نشتتتان

کننسه در روا ط هینزها( استتتت. ای  ایر ها، کشتتتف عوایل تعنن دگرگونی و تکایل آن

 ر  تارکز صرفهاستتت. گر گذار از توصتنف صترف ناودها    تبنن  آنهاچنن  نشتان

 هاتاریخی آن دگرگونی، خاستتتیشاه و ناودهتا ای  تبنن   یتا را  ت اجیاتاعی ناودهتای

  رسانس.نای

 ا  از ناودهای انضتتاایی استتت هیاننس  بات نستتبی کل در یقایستت  پایاترذات هاواره 

پنچنسه را  توانس از ناودهای ییفاوتی  رخوردار  اشتتتس. ناودِ( و ییکل ءاجزااز  هریتک

ادی،  رای یثال، روا ط اقیص ؛توان    سطوح ساخیاری ییفاوت یوضوع یرتبط ساختیی

طور طبقاتی در جایع . یراک  نظام یادی    –ستناسی و ایسئولوژیک و ساخیار اجیااعی 

های پژوهش، شتتسه یا هسفاستتت.  رحستتب ستتطح دانش کستتب *کسی ینسستتاخیاری

 توان در نظری  آشکار ساخت.اجزای یخیسف ساخیار را یی

ی عسای، گذار از پسیسارها    ذات،  ا گذار از  رخی ستتطوح ستتاخیاری    در نظری 

ها و فراینسهای در امظنارز( شتتتناخت ستتتاخیاری تر دیشر، هازیان هیا همستتتطوح عانق

 جزءنکی دیالکی یدرهر نظایی تا ب را ط  یخیسفدست پژوهش است. ارتبا   ن  عناصر 

یاری در یک نظام در کنفنت عناصری ک  از قوانن  و کل است. در عن  حال، روا ط ساخ

 آورد. کننس، تغننراتی پسیس ییطور کسی تبعنت ییعام حاکم  ر تکایل نظام   

رغم ای  واقعنت ک  تشتخن  دیالکینکِ انیزاعی و انضاایی، کل و جزء، کّانت    

ه ، هاوارها درون جوایبو کنفنت، شتتتکل و یحیوا، نستتتبی و یطسق و روا ط ییناق  آن

                                                      
* polystructural 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
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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 ها و یفاهنم سروکار داشی   اشس. انیزاع ازآستان ننستت، تحسنل عسای  ایس  ا ای  پرستش

ها  ا تحسنل اقیصادی هاواره کار آسانی ظاهر آشکار  رای در  ارتبا  آنهای   پسیسه

 تا ای  حال، تصتتتور ای  ک   ازتولنس اجیااعی جایع  یستتتیسزم تولنس و توزیب  1 ننستتتت.

سخت ننست. ای  ایر نشان  ،دهست ک   ننان یادی هسیی آن را شکل یییحصتولاتی است

ای از روا ط اجیااعی شتتتکل های پنچنسهرا شتتتبک  بدهتس ک  ستتتاخیار تاایی جواییی

م یا نس.  ازتولنس تاایی جوایب یسیسزها در آن هسیی دارنس و  ازتولنس ییدهس ک  انسانیی

شتتان، و ننز روا ط اجیااعی استتت ک  هستتیی ازتولنس یردم آن و ینزهای ضتتروری  رای 

یردم و اشتنا را در رگرفی  استت. در ای  فراینس، انبوه عظنم اشنای اجیااعاً لازم را  ایس از 

ای تولنس ی اتکطریق کار انستتتان تولنس کرد. تولنس و تخصتتتن  اجیااعی کار، ک  نقط 

دن جیااعی یسیسزم عال کرشتود.  ا ای  حال، کار اای  ننادی از  ازتولنس ییاستت، جنب 

طور هازیان، تعایل  ا سایر یردم درون روا ط اجیااعی یعن  و از خسال روی طبنعت و   

ای  روا ط است.  نا رای  هم  رای تولنس  روت جسیس و هم  رای  ازتولنس روا ط اجیااعی 

طور ی اجیااعی دیشری ک    ک  ای  تولنس در آن یحصتتور استتت، و ننز  رای هر را ط 

ای  نکات در یورد تاایی جوایب  یستیقنم وا ستی   سان استت، فراینس کار ضرورت دارد.

ای از یا س ک  ی اوع ی طبقاتی    نحوی ستتتاخیار ییطبقتاتی اهانت یبرم دارد. جایع 

یُا  یالکنت و کنیرل وستتتایل تولنس جایع  و ستتترکوب، از قِبل کار افراد قادر  اشتتتنس   

وا ط ی ای  ر، شتترایط و آینسهضتتوا طیبارزه ینان طبقات  رستتر دیشران زنسگی کننس. 

اتی( ی طبقهاواره  خشتتی از تاری  ای  طبقات  وده استتت. هستتیی ای  طبقات هو یبارزه

    ی یارک نای « هخورد...گره یییراحل تاریخی یشتخصی در تکایل تولنس صترفاً    »

 (1581، جی. دیسیایر

س ک  قوانن  کنرا ینان تبنن  یی اجیااعی اقیصاد نا رای ، اقیصتاد ستناستی یارک ، 

د، یشر قوانن  شتتتاول  رای تاایی تاری  انستتتانی وجود نسارو جهتانی ا تساقیصتتتادی 

  های یخیسف تاری  انستتان.  های یخیسف تولنس در دورهاقیصتتادی خاص یرتبط  ا شتتنوه

ها هعاستاً در روا ط هان  ترتنب، قوانن  اقیصتتتادی ی زا از روا ط خاصتتتی ینان انستتتان

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/letters/52_03_05-ab.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/letters/52_03_05-ab.htm
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تولنس( وجود نسارد. هر دیسگاه دیشری ک  یسایل اقیصادی را    ینزهای یادیِ  اجیااعی

یا  *ها، تقسنل دهس، رازآلود کردنینتان ینزهتا، یا ینان ینزها و انستتتان صتتترف، روا ط

وهشتتیم جسس ستتوم فصتتل یهلعنوان یثالی در ای  یورد    آگاهی کاذب خواهس  ود. ه  

 نشاه کننس.( سریای 

 

داری در کانون اصتسی اقیصاد سناسی سریای  –داری ناب مایهساختار اقتصادی سر

های و روشی است ک  گرایش  یریاس« ینطق درونی» الاتری  سطح انیزاع  ررسی ذات، یا 

ک  ، ینان«وارناون »یا « ناب»داری در شتتکل اصتتسی یا قوانن  ستتاخیار اقیصتتادی ستتریای 

 نا رای  ینظور از   1یا س. رد، تکایل ییییی  اصتتطساحات را    جای هم    کار یارک  ا

 اجیااعیفراینس تولنس   3گرایان  ننست.ا بات -غنرتاریخی « سن  آریانی»ای  شکل ناب، 

فراینتسهتای تولنس و گردش ه ا  وحتستیثتا ت  یتک کتل،  تازناتایی داری  ت ستتتریتایت 

درنظرگرفی  تفوق تولنس در ای  را ط ( استتت. ای  وحست  نانشر ینرگی ستتپهر تولنس  ر 

ی یحصتتولات در  ازار و ستتپهر گردش استتت    ای  دلنل ستتاده ک   ایس پنش از عرضتت 

انیزاع، هسف یا  ررستتی انباشتتت  تحقق یبادل ، تولنسی ان ام شتتسه  اشتتس. در ای  ستتطحِ

ای   ریبنای روا ط طبقاتی حاصتتل از فراینس تولنس، یا روا ط تولنس، استتت ک  در آن ستتری

نس. کدار ای  ارزش را تصاحب ییکنس و ستریای ی ییغنر ارزش اضتافی خسق ییستریای 

ی  ن  کتتار یولتتس هدر یفهوم رو، در ای  ستتتطح، تارکز تحسنسی صتتترفتتاً  ر را طتت ازای 

ی یولس در فراینس تولنس استتت. درنین  ، تحسنل یای ی ارزش اضتتافی( و ستترتولنسکننسه

 رای   4شود.داری ناب  ا یفروضاتی یهم و صریحاً یحسودکننسه هاراه ییساخیار سریای 

  نسی طبقاتی هاپای آنداری و پنکرههای عام روا ط تولنس ستتتریای شتتتناستتتایی ویژگی

 ها ضروری است.تحسنل نسبیاً تفصنسی ای  گزاره

                                                      
* mystification 

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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یی ستتازی عاوداری نظام یالکنت خصتتوصتتی وستتایل تولنس  ریبنای کالاییستتریای 

شتتسه گذارییبادل  و قناتها، هردو قا لها و ستتیادهیحصتتولات استتت ک  در آن نهاده

ها ننروی کار آنانی استتت ک  یالک وستتایل تولنس ننستتینس ایا در ی نهادههستتینس. ازجاس 

ولنس داری تتولنس ستتتریای »نتس.    نظر یارک : کنفراینتس تولنتس ارزش اضتتتافی خسق یی

د رو ینن  است و در جریان تکایل خویثا   شکل عام تولنس است، ایا تنها ازآنکالایی   

یادایی ک  »؛ «شتتودجا هاچون کالا پسیسار ییشتتود، ک  یننرویک کار در ای تشتتسیس یی

«. س  اشتتسیس شتتکل عام تولنتولنس  ا روش کار دستتیازدی عاوینت  نا س، تولنس کالایی  ا

تولنس تحقق ارزش  ( در نظامِ انباشتتت ستتریای  هسفِ، جسس دوم، فصتتل یهارمستتریای ه

کار  ردن گنرد.   ستتریای  از ارزش اضتتافی ستتریشتتا  یی»... اضتتافی استتت. در ای  جا، 

عنوان ستتریای ، تبسیل ی سد آن    ستتریای ، انباشتتت ستتریای  خوانسه ضتتافی   ارزش ا

گرایش در جهت تارکز، ان ایس. جویتانت  یی، کت   ت  روا ط تولنتسی ستتتینزه«شتتتودیی

سس اول، فصل ، جستریای کنس. ه ازتولنس گستیرده را یخیل یی ، باتی و  حراننا را ری،  ی

ونشی ی یشذاتاً نظری »ی عام ی انیزاعی یا سریای ی سریای ( در واقب نظری ویهارم نست

 ی ارزشِیثا  سریای    ای  نظری  دالّ  ر آن است ک  « خسق و توزیب ارزش اضتافی است.

ر ددهی اقیصادی یافی  است. ک  سازیان گنری سودننرویی است  ا جهت»افزا خودارزش

خت، ساتوان از واقعنت ت ر ی  سنار دور عن  حال ک  ینطق درونی آن را در یواردی یی

ائ  تر تولنس ارگنری را نستتبت    ستتطوح انضتتااییهان  ینطق استتت ک   هیری  جهت

شتتتست (.    عبارت دیشر، از تفاوت  ن  یشتتتاهسات   111: 1002هآلبرییون، « کنتسیی

ا زنس یها را  رهم ییی  ای  گرایشای ناب، و آنهای عاویی پسیسهانیزاعی، یثساً گرایش

ر تر و واقعی،  .  ا ای  حال،  رای در  جهان انضتتتاایی پنچنسهکنس، آگاهنمتعتسیل یی

 شویم. ییارکز یینظام ینطق پویای خال  

اجیااعی   نسیغایت انیزاعی و صورتعساوه  ر ای ، یارک  از تفاوت  ن  تحسنسی   

های اقیصادی و غنراقیصادی در ارتبا  دیالکینکی انضاایی و واقعی ک  یرکب از یؤلف 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch24.htm#S1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch24.htm#S1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch24.htm#S1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch24.htm#S1
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های تر کارکردگون  تحسنل انضتتتااییدانستتتت ی یشرنتس، کایساً آگاه  ود و یی تا یکتس

 کنس:را تعسیل یی« ناب»ی ناون 

  

تر و ی یسرن ستتاخیار اقیصتتادی رفنبتردیسی ننستتت ک  در انشسستتیان جایع »

 نسی جا هم قشرحال، حیی در ای تر دارد.  اای یافی لحاظ کساستنک توستع   

نا ننی های ینانی و  نجا، لای شود. حیی در ای ب پسیسار نایطبقاتی    شکل نا

کننس هاگری  در یناطق روستتتیایی    جا کارنگ ییخطو  تاتایز را در هات 

  8«تر از شهرها(.ای کمیقایس نحو غنرقا ل

در  را ر پنچنسگی یطالعات انضتتاایی واقعی و  رای پنونس دادن نظری   ا تاری ، استتیسلال 

انضتتاایی انضتتاایی استتت یراک  »خواننم راهناای یارک   ود ینان ک  یی دیالکینکی

 : نا رای   1«رو وحست در کثرت است.های  سنار و ازای تعنّ  تارکزِ

از ینظر شرایط  ،هاان –ی اقیصادی شتود ک  هاان شالودهای  ایر یانب نای»

شاار شرایط ت ر ی ییفاوت، یحنط طبنعی، روا ط    ستبب  ی –اش اصتسی

نهایت زای نتافتذ تتاریخی، و جز آن، پتسیتسارهتایی  ینژادی، عوایتل  رون

توان ییفاوت و ییغنر ناایش دهس ک  تنها  ا تحسنل شرایط ت ر ی یشخ  یی

  2«قطب دریافت.آن را   

، در ینیزع ستتتاخی   ستتتناری از کنسداری را تحسنل ییوقیی یارک  ینطق ناب ستتتریای 

تری های اقیصتتتادی ک  ضتتترورت کمو ویژگی کننسهپنچنسه های غنراقیصتتتادیِویژگی

ی کارگران یولس هیولس  ریبنای تولنس ارزش اضتتتافی  رای دارنتس،  ر را طت   ن  دو طبق 

شتتتود. تولنس یولس، ییارکز یی دار صتتتنعیی، در فراینس تولنسِداران( و ستتتریای ستتتریتای 

ر  ا د طور کسی وحست ستتپهرهای تولنس و گردش هو توزیب و یصتترف(داری   ستتریای 

ک   کنسعبور یی نظرگرفی  تفوق تولنس استتتت. ستتتریای  در حرکت خود از ستتت  یرحس 

ی گردش ی تولنس و دو یرحس لحتاظ دیتالکینکی یرتبط هستتتینس و  نانشر یک یرحس  ت 
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ییضتتتا  تنها ن افزا ارزش-خود ستتتریای  در یقام ارزشِ»س نظر یارک : استتتت.  راستتتا

ای  ا جوهر یعن  ک   ر وجود کارگر در شتتتکل کار ی طبقاتی استتتت؛ یعنی جایع را ط 

دستیازدی اتکا دارد. یهاچنن ک ستریای  یک حرکت است، فراینسی دَوَرانی ک  از خسال 

« س  شکل ییفاوت فراینس دَوَرانی است.گذرد ک  خود ننز ییشکل از یراحل گوناگون یی

 ( ، جسس دوم، فصل یهارمسریای ه

دار توان فرض کرد ک  سریای در ای  سطح انیزاع، فراینس گردش وجود دارد، ایا یی

شر رسانس. ای  ایر  نان ازار    فروش یی ت اری خود یستیقنااً یحصتولش را در-صتنعیی

آن استتت ک  در ای  ستتطح از انیزاع حضتتور هر شتتکل  الفعل دیشر ستتریای ،  رای یثال 

دار، و هاچنن  کارگران غنریولس،    شتتتکل هتای ت تاری و اعیباری، و زین ستتتریتایت 

 شونس.یفروض کنار گذاشی  یی

داری، آن استتت ک  فراینس استتریای های پنشتتداری در یقایستت   ا نظامویژگی ستتریای 

یبینی  ر تفوق فراینس تولنس ارزش اضتافی  ر فراینس کار است؛ یعنی فراینس  وحستِ ،تولنس

یتا ی در فراینتس تولنتس ینرگی دارد. در تاایی ستتتطوح انیزاع ای  تأکنس  ر تحسنل ارزش

 یسیثاارا یژگیوداری اهانت دارد یراک  تنها در فراینس تولنس است ک  طبقاتی ستریای 
 یا س.تاایز یی یدار یسریا یطبقات یاجیااع روا ط

تحسنل،  رای آن ک  ینطق درونی ستتاخیار اقیصتتادی ستتهولت ینظور عساوه  ر ای ،   

ها، ازجاس  ننروی کار، و کننم تاایی نهادهرا دریتا نم، فرض یی« نتاب»داری ستتتریتایت 

 ار ساده و یولس ارزش اضافی(،    شکلی فراینس تولنس هیعنی وحست فراینسهای کستیاده

ح شسه است.  سی  یعنا ک  در ای  سط  رای تولنس ارزش اضتافی یا سود، کالایی عنارتاام

ی است ک  در نظام اقیصاد ی تولنس و توزیبیشان  شنوهداری ی تولنس سریای تحسنل، شنوه

  وسایل نس  ا یالکان ایکنآنانی را ک  یالک وسایل تولنس ننسینس و ارزش اضافی خسق یی

ستتازد. دو گفیاورد از یارک  کننس، یرتبط ییتولنس ک  ارزش اضتتافی را تصتتاحب یی

 شاهس یحکای  ر ای  ادعاست:

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch04.htm
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کالا وحست یستتیقنم ارزش یصتترفی و ارزش یبادل  استتت،    هاان ترتنب، »

ستتتت وحست یستتتیقنم فراینسهای کار و فراینس تولنس کالاهافراینتس تولنتس ک  

، یعنی ارزش استتتیفتاده و ارزش یبادل  یستتتیقنااً کتالتاهتایتا ی استتتت. ارزش

ن  شتتود؛    هاای  فراینس پسیسار یی ینین   عنوان یحصتتول،یافی ،   وحست

شتود. ایا ینزی اصساً از ها هاچون عناصتر یؤلف  وارد یحصتول ییترتنب، آن

ولنس تر ا یسا    شتتکل شتترایط تشتتود یشر آن ک  پنشنایفراینس تولنس پسیسار 

، 1514-1511های اقیصتتادی نوشتتی یارک ، دستتت« هوارد آن شتتسه  اشتتس.

 ( سریایی فصل ششم نوشی دست

   نا رای  و ای  ک –را فیح کرده است   ریبنای ای  فرض ک  سریای  کل تولنس»

 شخود ک  یکارگر دستتت   شریدهدر تاایز  ا ارزش یصتترفیِ صتترف(  کالا

 ک یستتریایپ  تنها  – شتتودینا سنتول ستتت،نن کالا  یا سنتول طیشتترا یالک

 –ستتت هتنها کالای یستتثنا در ای  ینان ننروی کار استتت( کالاها یسکننسهنتول

کنس و تنهایی تولنس ییگاه درآیس را  ایس یا در  را ر کالاهایی ک  ستتریای    آن

فروشتتتس یا در  را ر کار یبادل  کرد، ک  یکار ننزک درستتتت یاننس آن کالاها یی

های نظری  هیارک ،« گردد...ینظور آن ک  یصتتترف شتتتود، خریساری یی  
 (، فصل یهارمارزش اضافی

 

زیر ناگیتا تس و ستتتریای     نتا رای ، وقیی تولنتس از طریق کتار دستتتیازدی عاوینتت یی

ایل شسن نقش یهای در تککنس، کالاییعنوان کالا  رای فروش تولنس یییحصولش را   

رخساف داری،  ی تولنس کالایی سریای حال، سترشت ویژهکنس.  اای داری ایفا ییستریای 

راینس داری، آن است ک  صرفًا فهای تولنس پنشتاسریای شر شتنوهتولنس کالایی ستاده، و دی

کاری ننستت ک  در آن یحصتولات توسط عناصر تولنس، یعنی وسایل تولنس و کار، خسق 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/ch02.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/ch02.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch04.htm
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سق ای  رای خداری هازیان فراینس کار ستتادهی تولنس کالایی ستتریای شتتونس.  سک  شتتنوه

 . یثا   زیان کار، استضافی   یا ی، یعنی خسق ارزش ایحصولات و ننز فراینس ارزش

فراینتس تولنتس، ک  از ستتتویی وحست فراینس کار و فراینس خسق ارزش در نظر »

 یثا  یشتتتود، تولنس کالاهاستتتت؛ از ستتتوی دیشر هان  فراینس ک    گرفی  یی

ود، شتتتوحست فراینسهای کار و فراینس تولنس ارزش اضتتتافی در نظر گرفی  یی

ک ، کارل یاره« ی کالاهاست.داران یا تولنس سریای  داری،فراینس تولنس سریای 

 (سریای ، جسس اول، فصل هفیم

 

را  طور یسیقنم وسایل تولنس و ننروی کاردار صنعیی   در ای  سطح تحسنل، هاان سریای 

اهای تولنسشسه را، ک  در ای  سطح تنها کالاهای یادی هسینس، از آورد و کال   دست یی

ب کالایی شتتسه و  رحستت تاایی  رستتانس. ننروی کار طریق فراینس گردش،    فروش یی

آن  رای  ازتولنس در  ازاری رقا یی  رای ستتطح خاصتتی از  ی اجیااعیشتتسهارزش تعنن 

ر ، کارگر یولس تنها کارگ«ناب»ظام رسس.  رای سهولت تحسنل، در نیهارت،    فروش یی

اه در کنس، خویوجود استت هطبق تعریف حضور کار نایولس ک  ارزش اضافی تولنس نای

حقق شود(.    هان  ترتنب، تگذاشی  فرض ییهای گردش، کنارو خواه در فعالنتتولنس 

باشت ف انگردد تا هسداران  ازییارزش اضافی در  ازار از طریق فراینس گردش    سریای 

ی ینزها در قنایی یعادل ارزش آن خریساری و ستتریای ، یعنی ستتود، یحقق شتتود. ها 

شتونس، عساوه  ر آن، یالکان وسایل تولنس قادرنس زیان کار اضافی را در شکل فروخی  یی

ین  ، شود    دست  ناورنس. درنارزش اضافی ک  توسط کار یولس در فراینس تولنس خسق یی

عنار معنوان سود، فراینس فراگنر و تاااینس، و تحقق ارزش اضافی در  ازار   اسیارار ای  فر

های تولنس ی یتارک ، فیح تاتایی  قتایتای شتتتنوهشتتتسن، جتذب، یتا  ت  گفیت کتالتایی

س را ی تولنداران ها    روا ط ستتریای داری، و دگرگونی روا ط تولنسی آنپنشتتاستتریای 

ار ارکز صرف  ر سرشت  ننادی، ینطق درونی، ساخیکنس.  نا رای ،    ینظور تتحانل یی

شتتسن کایل فرض یهم ها یا قوانن  آن، فراینس کالاییداری و گرایشاقیصتتادی ستتریای 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch07.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch07.htm
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داران  ی طبقاتی دوقطبی  ن  سریایای است. تاایی ای  یفروضات    را ط کننسهتستهنل

کنس(، در ی خسق ییو کتارگران هیعنی در ای  ستتتطح انیزاع، کار یولس ک  ارزش اضتتتاف

 ان ایس.داری ناب، ییی روا ط تولنس سریای زینن 

 سنتول و الاهاک سنتولتنها داری و فراینس یسیار  ازتولنس آن، ن ستخ  کوتاه، تولنس سریای  
و از  داراست: از سویی سریای  یدار یستریا یرا ط ک  عساوه  ر آن تولنس  یاضتاف ارزش

روا ط   نناد اقیصتادی  سافصل نا رای ، در ای  ستطح انیزاع،  ستوی دیشر کار دستیازدی.
ا شود: تولنس ارزش اضافی در فراینس تولنس.  داری ناب آشکار ییدر نظام ستریای  طبقاتی

کل داری، شتتای  حال، هاچنان ک  یارک  صتترفاً  نناد  سافصتتل روا ط طبقاتی ستتریای 

ت. روایت وی از روا ط طبقاتی ننس پایانِسازد، ای  اقیصادی روا ط تولنس، را آشکار یی

 یا  یثجا تولنس در جایع  تنها آغازگاه نظری استتت، ینان ک  یارک   ا جایع    در ای 

 ر  ای ستتریکنس ک  لنشرگاه تاریخی تحسنل اوستتت. هرینس یارک  در آغاز یی کلیک 

ک   کنسکنس، ایا وی اشاره ییداری تارکز ییی اقیصتادی روا ط اجیااعی ستریای جنب 

ت ک  روا ط ینس ُعسی قسرت اس ییثا  تکایل روا ط طبقاتی در جوایب طبقاتی    یستنر

 شود.ی سناسی و ایسئولوژیک  نان ییدر اشکال اقیصادی و اشکال ویژه

 

ا عاد ا، ا توج     یوارد  ال – طح انتزاعروابط طبقاتی دوگانه در نخستتت س ستت

الاتری   و طبقات اجیااعی یبینی  ر آن ینستتتد در داری تولنس ستتریای ییفاوت روا ط 
داری در فراینس تولنس تاایی آنانی را ک  یالک شتتسن کایل ستتریای ، کالاییستتطح انیزاع

روی کار خود رو  ایس ننای و ازوسایل تولنس هسینس و آنانی ک  یالک وسایل تولنس ننسینس 

س ارزش لنای  ا تعنّ  عننیهتوجویان ی ستتتینزهرا  ت  دارنتسگتان وستتتایل تولنس، در را ط 

داری ای در سری سنتول روا ط  ُعس  ننخسیآورد. ای  ، گرد ییاضتافی(،    فروش رستاننس

ی نخستتین  جنب  ،در واقب ای   ُعس  5استتت.ای شتتناستتایی اقیصتتادی روا ط طبقاتی ناب  ر
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ا آن   سریای ودوم جسس ستتوم شتناستایی طبقاتی استت ک  یارک  در فصتل ناتاام پن اه

 کنس.آغاز یی

آلات، ت هنزات، ساخیاان و کار کارگران روی وسایل تولنس، یعنی یواد خام، یاشن 

 دار است و  رای تحقق ارزش اضافیِ کنس ک  از آنِ سریای جز آن، یحصتولاتی تولنس یی

  شتتود. ایشتتسه در فراینس تولنس    دستتت کارگران، در  ازار    فروش رستتانسه ییسقخ

داری فراینس یستیسزم خسق زیان کار اضافی در شکل ارزش اضافی، یا اسیثاار، در سریای 

ات شتتناستتایی طبق یِ رای  ُعس اقیصتتاد یدار یستتریا سنتول روا ط  ُعس  ندویای   9استتت.

ف ی تولنس فئودالی ک  در آن از اشکال یخیساستت. ایا  ایس تأکنس کرد ک   رخساف شنوه

یصتتادی اق تقنسشتتود، یاهنت ای  استتیثاار تنها  رداری ییغنراقیصتتادی ننز  هره *نساتتق

 (.9و  4، فصول 1385نعاانی است. ه

  

و  و    طور یسیقنم یرتبط  ا روا ط یالکنت یدار یسریا در سنتول روا ط  ُعس  نسوی 

ی اجیااعی کارکردهای کار و سریای  تولنس ارزش اضتافی و  رای  استاس اسیثاار، جنب 

شتناسایی طبقات است. یراک  اسیخرا  زیان کار اضافی    شکل ارزش اضافی در  رای 

داران و کارگران هر دو کارگزار فراینس اقیصادی است. سریای  سنتقداری ینحصراً سریای 

تولنس در ستتطح ناب انیزاع، در فراینس تولنس، هستتینس، اگری  کارکردهای کایساً ییضتتادی 

ها یالکان کویک  نشاه –داران یسیران شود سریای دارنس. در سطح انیزاع ناب، فرض یی

را  رعهسه دارنس. کارکرد اصتتتسی ستتترپرستتتیی  –هستتتینس و وظایف هااهنشی و کنیرل 

حنط داران در ییا ی ارزش است. سریای دار، ارزشیافی ، یعنی سریای ی شخصنتسریای 

  یا ی ستتتریای  را تضتتتانپردازنس و  ا کنیرل و نظارت ارزشیی انضتتتبا کار    تحانل 

هش هزین  ا رداری کارآیس از وسایل تولنس و ننروی کار، ککننس، و  سی  ترتنب  هرهیی

ی دوگانشی کارکرد سریای  صراحت کننس. یارک  در ارهو افزایش سود را تضان  یی

ی خود فراینس تولنس، ک  از ستتتویی فراینس اجیااعی تولنس دلنتل یتاهنت دوگان  ت »دارد: 

                                                      
* coercion 

https://drive.google.com/file/d/1qsyO5G7ZGtQy0oybE19K85q5mmSZR4ri/view
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ارزش یصترفی و از ستوی دیشر فراینس خسق ارزش اضتافی    شکسی است ک  کنیرل در 

 رخساف کارکرد سریای ،   10«دار یاهنیاً دوگان  است.ل ستریای آن یستیبسان  استت، کنیر

کارکرد کار ینفرد در وحست فراینس کار ستاده و فراینس تولنس ارزش اضتتافی در ستتاخیار 

داران داری ناب، تولنس ارزش یصترفی و خسق ارزش اضتافی تحت کنیرل سریای ستریای 

 است. 

و  یحقوقناب، غنرکارگر    لحاظ داری ستخ  کوتاه، در ستاخیار اقیصتادی سریای 

است و از ای  رو یالک یحصول  شسه،تولنس و ننروی کار خریساری لییالک وسا یواقع

توانس زیان کار اضتتافی را ک  شتتایل کالای تولنسشتتسه، اجناس و ننروی کار استتت و یی

خسیات است، تصاحب کنس، در عن  حال ک  کار و سریای  کارکردهای یر و     خود 

یحصتتول    پول ای  زیان کار اضتتافی را در شتتکل ارزش  یدگرستتاندهنس. را ان ام یی

  کار و سریای  جویان   نی سینزه خشس.    طور عننی ای  فراینس    را ط ق ییاضافی تحق

دار ارزش اضافی است و دسیازد کارگر را ان ایس. در ای  فراینس، ینبب درآیس سریای یی

کنس. در ای  یعنا، روا ط تولنسی روا ط توزیعی را ننز ارزش ننروی کار در  ازار تعنن  یی

 داری را شتتتکلی تولنس ستتتریای شتتتنوه ،نظام تولنس و توزیب هاراه  ا آنزنس. ای  رقم یی

  خشس.یی

ی آغاز»ی اجیااعی در پردازی طبقات استتاستتاً هاان تعریف لنن  از طبق ای  یفهوم

های  زرگی طبقات گروه»داری است:  ریبنای ا عاد یخیسف روا ط تولنس سریای «  اشکوه

اریخی ت  نّتعاز یردم هستتتینتس کت   ریبنای جایشاهی ک  در یک نظام تولنس اجیااعی  ا 

 نسی شتتسه در قانون(  ا کننس،  ریبنای را ط  هدر اغسب یوارد  ا ت و صتتورتاشتتغال یی

دهی اجیااعی کار، و درنین    ریبنای ا عاد ها در سازیانوستایل تولنس،  ریبنای نقش آن

ر یا ی    آن،  ا یکسیشهای دستکننس و شنوهستهای از  روت اجیااعی ک  یصترف یی

های یردم هستینس ک     سبب جایشاه ییفاوتی ک  در نظام یعن  فرق دارنس. طبقات گروه

 «حب کار دیشری را دارد.ها قسرت تصتتتاکننس یکی از آناقیصتتتاد اجیااعی اشتتتغال یی

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/jun/28.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/jun/28.htm
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ی ( توج  داشی   اشنس ک  عناصر سوم و یهارم لنن  در اره1919، آغازی  اشتکوههلنن ، 

 و تصاحب،  ا اشاره    اسیثاار در« یا ی    آنی دستستهای از  روت اجیااعی و شنوه»

 ُعس  گردد، در سوین یی ین ری توزیعی یشخصی های تولنس و گردش ک     را ط حسق 

 شود.یا ترکنب یی

داری ناب و ستت  ویژگی های  الا از ستتاخیار اقیصتتادی ستتریای  ا آگاهی از ویژگی

روا ط تولنس، یعنی یالکنت خصوصی وسایل تولنس، کارکردهای سریای  و کار در فراینس 

ارزش اضافی در هاان فراینس، یا س   ُعس عاویی روا ط طبقاتی ینان سریای   تولنس، و خسق

 ا هم،  کننم.  نا رای ، ا عاد یرتبطداری ناب را شناسایی ییو کار در فراینس تولنس ستریای 

الاتری  داری در  ی طبقاتی ستتتریای ی اقیصتتتادی را ط ایا    لحاظ تحسنسی ییاایز، جنب 

 ، داری ناب، در نظایی تاریخًا یعنتری  ستطح انضاام، یعنی سریای  ستطح انیزاع یا پاین

 عبارتنس از:

 الف( یکی یالک وسایل تولنس است و دیشران فاقس آن هسینس؛

ب( یکی کتارکردهتای اجیاتاعی کتار هکتارگر( و دیشری کتارکردهتای اجیااعی 

 کنس؛ وسریای  هغنرکارگر( را  ا کنیرل و سرپرسیی در فراینس تولنس اجرا یی

کنس پ( یکی زیان کار اضافی را در شکل ارزش اضافی در فراینس تولنس تصاحب یی

کنس کنس ایا تنها ارزش ننروی کارش را دریافت ییارزش اضافی را تولنس یی ی و دیشر

 شود. و از ای  رو اسیثاار یی

ی کارگر ی دو طبق ی اقیصادی را ط جنب  ، در ارتبا   اهم،ای  س   ُعس روا ط تولنس

 کننس.سازی ییداری ناب یفهومو سریای  را در سریای 

جسس  ودومسازی طبقات اجیااعی در فصل ناتاام پن اهیارک  در تساش  رای یفهوم

   ویحی تس طور  داری آغاز و از نخستین   ُعس شتناسایی طبقاتی در سریای  ستریای ستوم 

کنس. او    یا یزاع خود  رای در  روا ط اجیااعی انضتتاایی اشتتاره ییروش ستتطوح ان

انس، یالکان ستتتریای ، و آنان ک  صتتترفاً یالک ننروی کار خویش»کنس ک  یتادآوری یی

اه گی زین  است... آنترتنب دستیازد، ستود و اجارهها   داران، ک  ینبب درآیس آنزین 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/jun/28.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/jun/28.htm
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داری را تشتتتکنل ی تولنس ستتتریای شتتتنوه ی یسرن یبینی  ری  زرگ جتایع ستتت  طبقت 

ک در ی کساستتنی یسرن  الاتری  توستتع گفی  نسارد ک  در انشسستتیان، جایع  .دهنس...یی

جا قشتتتر نسی طبقات در شتتتکل ناب پسیسار ستتتاخیار اقیصتتتادی را دارد. ایا، حیی ای 

« ننس...کجا خطو  جسایی را ترستتتنم ییهای ینانی و  ننا ننی حیی در ای شتتتود. لای نای

 (ودومسریای ، جسس سوم، فصل پن اهه

 

 هانوشتپی

درستتتی به ستترمایهبرای آن که اهمیت جدیت استتتدلاد دیالیتییی مارکر را در ج د اود  1

ن ی آکالا وحد  وضادهاست، و از ای  رو مشخصه»دریابید، صترفا  به ای  باار  وججه کیید  

و حجم واحدی از ارزت کمّی های ستتجدمیدی انضتتمامی ایدگانه شارزت استتت اد   ویژگی

کار انضمامی خاص و  یمثابههمگ  شارزت ماادله  است. ای  مشخصه بازواب دوگانگی کار به

   ویرایش فصل اود سرمایه به زبان آلمانی نخستی شمارکر، « کار اجتمابی بام است.

ی ایزهایی برای ماادله شکالا  هستید. در اکیجن، آن ججامعی را در نظر بگیرید که وجلیدکیید 

بخش ضتتتروری بازوجلید اجتمابی  یکار اجتمابو  کار انضتتتمامیی متقابل بی  جا رابطهای 

ی آشیار یا وججه های فردی بدون م احظهداری فعالیتداری است. اراکه در سرمایهسترمایه

شتجد. دیالیتی  بی  کار انضمامی و کار اجتمابی به ضترور  وقستیم اجتمابی کار انجام می

وجان در تی میستتخشتتان را بهی متقابلبخش ضتتروری بازوجلید اجتمابی استتت، اگراه رابطه

رسد وجلید ومامی ایزهای سجدمید مرهجن ثرو  کّمی در داری کشف کرد. به نظر میسرمایه

ای  امر به کید. ماتادله شارزت ماادله  استتتت، و ای  ویژگی وقستتتیم بم ی کار را ویظیم می

 یهستترماانجامد. شتتیاخت ماهیت کالا و ب ت اجتمابا  لازم ویجند دادن ارزت ماادله به آن می

  کارهای انضمامی ویها زمانی 1مارکر با ای  دو ورستش ستروکار دارد. نتیجه آن است که ش

  ضرور  ارزت ماادله 2شجند، و شیابی شتجند کار اجتمابی مسستجب میکه در گردت ارزت

ای متشیل از وجلیدکییدگان خصجصی مدد ای  ومهید جامعهدر ای  واقعیت نه ته است که به

 مستجای اجتمابی کارهای فردی باید سروکار داشته باشد. آشیارا مستقل با

 

                                                      

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch52.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/commodity.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/commodity.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/commodity.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/commodity.htm
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در « میطق درونی»، و «هیجاربه»، «وارنمجنه»، «ناب»های در مجرد استتتت تاد  از صتتت تت2 

 داری ناب ر.ک.ی ساختار اقتصادی سرمایههای مارکر و انگ ر در زمییهنجشته

 1881، ی مسی مسألهفریدریش انگ ر، 

 1811، سیاسی جیمز میل ها در و سیر بیاصر اقتصادی یادداشتدفتراهکارد مارکر، 

 شفصل وانزدهم . 1881، گروندریسهر.ک. کارد مارکر، « قجانی  درونی سرمایه»ی و دربار 
  

و  سطجح انتزاع یدربار وبری ر.ک. به بخش نخستت ای  مجمجبه « ستی  آرمانی»در مجرد 3 

 . 1382نعمانی شنیز به 

 

 دورویماییدر مجرد اویای مارکر به ای  روت وس یل به م روضتتتا  وی در بسر در مجرد 1 

گ تار در ویرایش دوم آلمانی ج د وی»و « ، ج د دوم، فصتتل اودستترمایه»وجلی در  یستترمایه

به میظجر به وصتجیر کشیدن  سترمایه  رججع کیید. اگر اه مارکر در 1813« شاود سترمایه

کید، ها و رخدادهای واریخی اشار  میغایت نظری خجد همجار  به واقعیتمسایل در مااحر به

داری ناب اثرا  ای  بجامل متقابل را نادید  هتای بتام الگجی ستتترمتایهوی در وایی  گرایش

 انگارد. می

 ودوم.، ج د سجم، فصل ویجا سرمایهر.ک. 8 

 .ی گروندریسهمقدمهر.ک. 6 
 وه تم، ج د سجم، فصل اهلسرمایهر.ک.  1
داری دو بخش مرواط با هم ستتاختار داری و فرایید وجلید ستترمایهی وجلید ستترمایهشتتیج  8

 اتییموحد  داری داری هستید. به لساظ دیالیتییی، فرایید وجلید سرمایهاقتصتادی سترمایه

و فرایید کار استتت. فرایید کار و فرایید وجلید ارزت اضتتافی در  یارزت اضتتاف یدوجل ییدبر فرا

جلید را ی وداری متیی بر روابط وجلید و نیروهای وجلیدی استت که شیج فرایید وجلید سترمایه

برای  داریروابط وجلید ستترمایه بُعدبخشتتید. ای  روابط متقابل دیالیتییی به ستته شتتیل می

 شجد. ه میتهی میسرمای –شیاسایی روابط طاقاوی کار 
 

زمان کار اضتافی باار  است از مازاد روز کاری نسات به زمان کار اجتمابا  لازم برای وجلید  9

 هایشان. نیروی کار و در نتیجه کارگران و خانجاد 
 

  فصل سیزدهمسرمایه، ج د اود، ر.ک.  10

 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_Housing_Question.pdf
http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_James_MIll.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch15.htm
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