
ABSTRACT
The methodology of Karl Marx, one of the most influential 
social scientists, has been reconstructed here according to the 
importance of methodology in the philosophy of science. 
Today, Marxist method is also widely used by researchers of 
social phenomena, while a few of them are aware of this. 
Marx's method in the study of phenomena begins with 
complicated objective facts and proceeds to the more basic 
concepts in a downward spiral. Then, the path goes in the 
opposite direction and ascends from simple categories to 
composite concepts. This cycle takes place on both paths and 
at all levels of abstraction dialectically. There are two basic 
elements in Marx's methodology. One, the production 
condition in each society and the other, the role of categories 
in the bourgeois society. Marx's works have been reviewed 
carefully and methodological points from them have been 
extracted in order to understand his methodology. Putting 
Marx's theory under the title of a definite theory that is 
common in the social sciences is impossible. Here we try to 
give a systematic categorization of Marx's theories on 
methodology. 
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  چكيده
  

ايـن مقالـه    اجتماعي، درويژه در علوم  شناسي در فلسفه علم و به با توجه به اهميت روش
شناسي كارل ماركس يكي از موثرترين عالمان اجتماعي بررسي شـده اسـت. روش    روش

كـه كمتـر    باشد؛ درحـالي  طورگسترده مورد استفاده پژوهشگران مي ماركسيستي امروزه به
ها به ايـن صـورت اسـت    پديده كسي به اين مسئله واقف است. روش ماركس در مطالعه

كند و در سـيري نزولـي بـه سـويِ مفـاهيم هرچـه       يده آغاز ميكه از واقعيات آفاقي پيچ
شـود و از مقـوالت   رود. سپس، اين مسير در جهت معكـوس طـي مـي   تر پيش ميبسيط

وبرگشـت و   كند. اين چرخه در هر دو مسير رفتبسيط به سمت مفاهيم مركب صعود مي
  شود.  صورت ديالكتيكي انجام مي تمامي سطوحِ انتزاع به در

شناسي ماركس، يكي شرايط توليدي در هر جامعه و دومـي  و عنصر اساسي در روشد    
روشِ خود ننوشته   دربارهبورژوازي است. ماركس كتاب مستقلي  نقش مقوالت در جامعه

ي وي در اين مقاله به بررسي دقيقِ آثار و اسـتخراجِ  شناس روشاست؛ بنابراين براي فهم 
ماركس تحت عنوانِ يك   ه شده است. قراردادن نظريهپرداخت آنهاختي از شنا روشنكات 
     هاي رايجِ علوم اجتماعي وجـود دارد، ممكـن نيسـت.     بندي مشخص كه در تقسيم  نظريه

بنـدي مـنظم از نظريـات مـاركس دربـارة       هدف اين مقاله به دسـت دادن نـوعي دسـته   
  .شناسي است روش
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 مقدمه. 1

 اریم نگاهی تفصیلی و موشکافانه بهدر این مقاله قصد د
شناس و فیلسوف، جامعه 1،شناسی کارل مارکسروش

ز معدود وی ا. بیفکنیماقتصاددان بزرگ قرن نوزدهم، 
در علوم اجتماعی، آثاری کسانی است که ظهور افکارش 

تماعی مسیر جدیدی را به بار آورد که سبب شد علوم اج
 شناسی مارکس برای فهم. آشنایی با روشدر پیش بگیرد

 رسدبه نظر می کهآنجااست تا الزمصحیح نظریات وی 
خی از بر اشتباه تفسیر بدون داشتن این آشنایی، دچار

شناسیِ وی در بررسی روش روهای او شویم؛ ازاینظریهن
 کند.عین پیچیدگی اهمیت خاصی پیدا می

درک صحیح از مباحث مارکس، شروع از  برای
های تاریخی، اقتصادی و... ، بیشتر از آنکه مفید باشد گزاره
های مارکس نیازمند خواهد بود. فهم نظریه کنندهگمراه
که همانا آشنایی با روشِ وی  نیازی اساسی استپیش
ود، بررسی ش دقتبههای مارکس باشد. اگر سیر نوشتهمی

و  کندمشاهده خواهد شد که خودِ او از فلسفه شروع می
 که زمینه یکایدئولوژ نظریِدر این مباحث  یقدربه

منظور شود که درک اوست، عمیق می دیگرهای تحلیل
 .یق داردتحقیق و تفحص دق نیاز به ی،و

های اقتصادی مارکس، برای فهم نظریه ،نمونه برای
بلکه شروع  ؛های اقتصادیِ وی آغاز کردنباید از فرمول

بررسی باید از تحلیل مبانی فلسفی و ایدئولوژیکی مارکس 
، های اقتصادی مارکسنوشته مطالعه ،گریدعبارتبهباشد. 

ت. مناسب نیسیی و در ابتدا برای فهم اقتصادِ وی تنهابه
های اقتصادی خود در ترین نوشتهدر اصلی تنهانهمارکس 

 ،دپردازهای خود نمیبه مبانی نظری نظریه هیسرماکتاب 
شود بلکه حتی تعریفی هم از علم اقتصاد در آن دیده نمی

برای یافتن قیمت، هزینه،  مثالعنوانبههایی که و فرمول
های اقتصاددانان غرب بسود، رشد اقتصادی و... در کتا

                                                           
1. Karl Marx (1818-1883) 

2. method of presentation 

 شود.های مارکس پیدا نمیوجود دارد، در کتاب
 - ی، سیاسی و...اقتصاداعم از  -ای هیچ نظریه واقعبه

 نهیزم درمگر اینکه آن نظریه را  ،شودی درک نمیدرستبه
ان گفت اش بشناسیم. شاید بتوفلسفی و مبانی ایدئولوژیکی

تر از سایرین ن عملی آسانآثار مارکس، چنی در مطالعه
 ین،اوجودباکند. از فلسفه شروع می اساساًزیرا وی  ؛باشد

عدم توجه به زیربنای  دلیلن به پژوهشگرابسیاری از 
های مارکس و عدم شناخت کافی از مباحث و نظریه

شناسی وی، دچار اشکاالت اساسی در فهم و روش
که برخی از اند، تاآنجاهای مارکس شدهتوصیف نظریه

و  لیوتحلهیتجزو توانایی  اقتصاددانانِ غرب که عالقه
های اقتصادی مارکس را ندارند، منکر نظریهاستخراج 

مارکس تحت عنوان علم اقتصاد شده و  وجود اقتصادِ
ای از مباحث مطالب اقتصادی مارکس را مجموعه

 کلید ورود به همه ،جهیدرنت .نامندسیاسی می - ایدئولوژی
های مارکس، بازگشت به مباحث و مفاهیم در نوشته

تبیین مفاهیم توسط  شناسی وی و بررسی نحوهروش
 .باشدمارکس می

شناسی مارکس را از دو منظر بررسی بیشتر روش
یکی از این منظر که مارکس خود روشِ  :توان ادامه دادمی

که م اینکند؛ دوتاریخ را چگونه معرفی می صحیحِ مطالعه
با چه روشی به مطالعه و بررسی تاریخ  عملدروی، 

مارکس  2توان روش ارائهپردازد. دیدگاه نخست را میمی
وی نامید. مارکس  3دانست و دیدگاه دوم را روش تحقیق

 نظر ازقیق تح ارائه و شیوه باید بین شیوه»کند که می دیتأک
(. در 19 :1، ج1967)مارکس،  «شکلی تفاوت قائل شد

های نوشته نظرنقطه ازبخش آینده ابتدا به روش مارکس 
مختصر به تجلیاتِ روشِ  خودش خواهیم پرداخت و اشاره

 موکول خواهیم وی در آثارش را به بخش پایانی این مقاله
 .کرد

3. method of research 
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 روش نظرات مارکس درباره یبررس. 2

منظمِ روش خود  نییدر جهت تب یمستقل کتاب مارکس
 یکرف ستمیقسمتِ س نیتریاساس در ،سخنگرید. بهندارد

 اممق در یعنی است؛ دهکرنارائه  مطلب یکاف اندازهخود به
 لِیحلت و اقتصاد باب در او یهانوشته میعظ حجم با سهیمقا
 و یفلسف نکات نییتب ،یاجتماع مسائل و خیتار

 .است اندک اریبس یستیمارکس نظام یِکیدئولوژیا

 یمعرف خود یینها روشِ عنوانبه را آنچه مارکس
 انهاستاد را روش نیا یو. نامدیم «کیالکتید روش» کندیم

و در  دهدیو شرح م کندیم یگذارهیپا 1سهیگروندردر 
 .ردیگیبه خدمت م یمقوالت اقتصاد لیتحل یبرا هیسرما

های کتاب شناسی مارکس درشناسی و معرفتروش»
 یهاتهنوش دستهای نسبت به کتاب هیسرماو  سهیگروندر

 متفاوت است. کامالً، یآلمان یدئولوژیا یا 1844
، هیسرماو  سهیگروندر، روش وی در هاتفاوت نیباوجودا

 2)کین، «باشدمی شادارای مبنایی میانه، بین دو اثر ابتدایی
 که بخشی از نظرات خود در هرگونهبدین ؛(215: 1980

های دیگر گذارد و بخشنار مییک از این دو اثر را ک
نظراتش در این آثار را تلفیق و روش نهاییِ خود را برپا 

، 1844 یهانوشته دستدر  ،نمونهعنوانبهنماید. می
ها هم مانند اعمال انسان توسط ادراک و د اُبژهنویسمی

ها را ، اُبژهیآلمان یدئولوژیاشود. در آگاهی او ساخته می
در  سرانجام،کند. راک و آگاهی معرفی میمستقل از اد

ی را برپا نماید؛ دو اانهیمکند حالت تالش می سهیگروندر
ی هاو اُبژه تئوریکهای کند، اُبژهنوع اُبژه را تبیین می

 ،شوندکه توسط آگاهی ساخته میرا هایی اُبژه 3؛واقعی
ما  اعمال ریتأثهای واقعی را تحت و اُبژه تئوریکهای اُبژه

های واقعی از میان اُبژه نویسدمی تینهادرکند. معرفی می
: انهمشود )بر آگاهی منعکس می تئوریکی اساختار اُبژه

224) . 

                                                           
1. Grundrisse 

2. Kain 

روش مارکس از زبانِ خودش،  فیتوصبنابراین برای 
وی  .باشدمی سهیگروندرترین منبع، کتاب اصلی

بیان روش خود به  ماًیمستقهایی از این اثر را قسمت
 اختصاص داده است.

های مختلفِ تولید تقسیم مارکس کلِ تاریخ را به دوره
های تاریخیِ تولید، دوره برای همه ،وی نظر ازکند. می

خصایص و ممیزاتِ مشترکِ معینی وجود دارد. تولید به 
اما انتزاعی  ؛مارکس یک انتزاع است نظر ازمعنای عامِ آن، 
آورد و  به وجودرا  4واند عنصری مشترکتعقالنی که می

های تثبیت کند. این عنصر مشترک، از راهِ مقایسه بین دوره
ر این عنص» ،مختلفِ تولید قابل اقتباس است. همچنین

مشترک به تعیّناتِ مختلفی تقسیم شده است. برخی تعیّنات 
های تاریخی و برخی دیگر به تعدادِ اندکی از دوره به همه

 (.85: 1973)مارکس،  «های تاریخی تعلق دارنددوره

ترین مشترکِ تولید که بین جدیدترین و قدیمی ناتِیّتع
های تاریخیِ تولید، مشترک هستند، تصورِ تولید به دوره

سازند؛ اما معنای عام را برای ذهن انسان ممکن می
تاریخیِ حقیقیِ  هیچ مرحله»با این تعیّنات  حالنیدرع

زیرا فقط عناصری که عام و  ؛نخواهد بود درک بلقاتولید 
ای خاص تولید را در دوره توانند توسعهمشترک نیستند می

 متعیّن نمایند. .... بنابراین برای درکِ تولید در یک دوره
کنند، یعنی میشان را متعین عناصری که توسعهخاص، 

ر بعناصری که عام و مشترک نیستند، باید از تعینات معت
 این. پس به کمک ()همان« ماهو جدا شوندهبرای تولید ب

 یهادورهی عام و مشترک بین هامشخصه روش با مقایسه
 عامریغتاریخیِ مختلفِ تولید، قادر خواهیم بود مقوالتِ 

ی را معین بررس موردتاریخیِ خاصِ  ولی مخصوصِ دوره
 .کنیم

یک  روشِ خود برای مطالعه سپس مارکس به ارائه
پردازد و استفاده از این روش را تاریخیِ خاص می دوره

3. actual objects 

4  . common element 
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در غیر این  کندمیداند و اذعان موجب درک صحیح می
خواهد آمد. وی  به دستصورت شناختی آشفته و ناقص 

 ظرن ازوقتی ما کشوری معین را  :گویدمی سهیگروندردر 
م، گیریاقتصادی، برای مطالعه و بررسی در نظر می-سیاسی
از جمعیتِ آن، توزیع این جمعیت در میان  ،نخست
های مختلف تولید، واردات و صادرات، تولید و شاخه

های نسبی کاالها و غیره آغاز ، و نظام قیمتمصرف ساالنه
 کنیم. می

بررسی که بسیاری از عالمان  رسد این نحوهبه نظر می
مور ا، یعنی شروع از اندگرفته شیپاقتصادِ سیاسی در 

شروع به فهم  کهیهنگاماما  ؛راهِ درستی باشد 1انضمامی
شوند کنند، مجبور میمی انضمامی ایطرز کار جامعه

، «دتر پیش رونی مفاهیم هرچه سادهسوبهتحلیلی  طوربه»
از  ایبه دسته آنکه، تا «ترانتزاعات هرچه ظریف»ی سوبه

ظر ق نمفاهیم اقتصادی انتزاعی بنیادین برسند. برطب
اند، مارکس، واقعاً تنها زمانی که این کار را انجام داده

 .توانند طرح و بسط نظریه اقتصادی اصیلی را آغاز کنندمی
همین مسیر است که با  «روش به لحاظ علمی صحیح»

شود و آغاز می شدهانتخاب دقتبهانتزاعات بنیادین و 
رهای ، ناشی از ساختامشاهدهقابلدهد که امور نشان می

د. کننای است که انتزاعات بازنمایی میاصلی اقتصادی
حاظ لمارکس معتقد است که مسیر نخست، به ،بنابراین

 (.100-1: هماننظری طریقی نادرست است. )
شروع از امور  ظاهردرکند هرچند می دیتأکمارکس 

صاد اقت آن مطالعه دنبالِتاریخ و به  برای مطالعه انضمامی
نمونه چگونه عنوانبه. اما ،رسددرستی می به نظر کار

آغاز کرد که  ای مثل جمعیتتوان در اقتصاد از مقولهمی
پایه و موضوع تمامی اعمال اجتماعیِ تولید است؟ در یک 

آغازکردنِ  گونهنیاتر، نادرستیِ این روش و نگاه عمیق
شود. مطالعه و بررسیِ مقوالت اقتصادی آشکار می

                                                           
1. concrete 

2. vorstellung 

که ا راگر طبقاتی  ،ک انتزاع بیشتر نخواهد بودجمعیت، ی»
شده است نادیده بگیریم؛ این طبقات هم  از آنها تشکیل

تهی خواهند بود اگر با عناصری که این طبقات عباراتی میان
ارِ ک جمله ازمتکی به آنها هستند آشنا نباشیم، عناصری 

 فرد، سرمایه و غیره. 
 را هریغ و متیق کار،میتقس مبادله، ز،ین هیسرما خودِ
 ،میآغاز کن تیاگر مطالعه را از جمع ن،یبنابرا. دربردارد

 یجاکل به دست خواهد آمد. به کیاز  2آشفته یفهم
و  یمقوالت انتزاع نیب یهانسبت کشفِ یبرا جستجو

 دهش آغاز مطالعه که یایخیتار دوره در آنها یوستگیپهمبه
 راکاتاد یسوتصورشده به یمانضما امرِ از دیبا ابتدا است،
ه ب کهیحرکت کرد تا وقت ترفیو انتزاعات لط 3ترساده

طور به دیبا ریمس نی. سپس امیبرس ناتیّتع نیترطیبس
 کی یسواز مقوالت ساده به یعنی ؛شود یمعکوس ط

 مرکب یاجامع، صعود کرد تا سرانجام به مقوله افتِیدر
ته از آشف یفهم منزلهه بهبار ن نیاما ا ؛میبرس تیمثل جمع

ز ا یاریجامع به بس یدسترس»عنوان کل، بلکه به کی
از این راه، دریافتی علمی از امر  . فقط«هاو نسبت ناتیّتع

کس، شود )مارمبهمِ قبلی می جایگزین فهمِ آشفته انضمامی
1973 :100.) 

 همف قابلبرای مارکس تجمعِ یا امر واقع،  انضمامیامر 
باشد. این امر ها میی از بسیاری از تعیّنات و نسبتو منظم

یک فرآیندِ تحلیل و تحقیق  یک خروجی، پس از عنوانبه
آید. اگرچه در واقعیتِ خارجی، امر می به دست 4برای فکر
شروع، مشاهده و ادراک  یک نقطه عنوانبه انضمامی

ترکیبی از  انضمامیدر فرآیند تفکر، امر »اما  ،شودمی
از کثرات است، بنابراین پس از  یوحدتتعیّنات بسیار و 

ه ن ،شودنتیجه ظاهر می صورتبهیک فرآیندِ ترکیب 
عزیمت، ولو اینکه در واقعیت خارجی یک  نقطه عنوانبه

 (.101: همان) «ی عزیمت باشدنقطه

3. begriff 

4  . thought 
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برای فکر مانند یک چارچوب  شدهساخته انضمامیامر 
ذیر پو تحقیقِ تجربی را امکانکند نظری برای آن عمل می

مارکس واقعیتِ خارجی  نظر از سخن،گریدبهد. کنمی
اما ما از ورای چارچوب  ؛مستقل از ذهنِ انسان وجود دارد

یعنی درکِ ما از واقعیتِ  ؛شویمفکریِ خود با آن مواجه می
 باشد. ویمان میفکری انضمامیامور  ریتحت تأثخارجی 

کس نه کند. مارر و واقعیت پافشاری میبر تمایز بین تفک
به عدم وجودِ واقعیتِ خارجی و عدم  هاستیدئالیامانند 

انسانی معتقد است و نه مانند  آن بر تجربه ریتأث
گرایان محض، معتقد است به شناخت واقعیت تجربه

 که در جهان خارج وجود دارد. گونهآن
مواجهه با طبیعت  ای دربارهمیانه وی عقیده ،واقعبه

وجود به 1فکری، انضمامیکند که امر دارد. وی تصریح می
 وجود آورندهبلکه به ؛نیست 2واقعی انضمامیامر  آورنده

 انضمامیست. امر اواقعی  انضمامیمعرفتِ ما به امر 
صعود از مقوالت بسیط و رسیدن  فکری، محصول و نتیجه

د که باشتاریخیِ تولید می به مفاهیم مرکب برای هر دوره
 گیرد. مورد بررسی قرار

علم رسوخ در مشاهدات  نظر مارکس، وظیفه از
 امر بازتولید»صورت مفاهیم و تجربی، درک آنها به

اقتصاددانان »است. مارکس اغلب از  «در اندیشه انضمامی
در »، «اندظاهر متمسکسخت به»کند که انتقاد می «عوام

ظاهر روابط، و نه پیوند درونی  واسطهیمغزشان تنها شکل ب
اگر  ،بودعلم زائد می»او،  . به گفته«تابانندآنها، را بازمی

واسطه بر ذات آنها منطبق صورت ظاهر یا نمود چیزها بی
 (.817: 3، ج1967، همو) «بود

مارکس معتقد است برای داشتن تحلیلی مناسب در هر 
 کممکقوالت آغاز کرد و م نیترطیبستاریخی، باید از  دوره

به معنای امور  انضمامیبه مفاهیم آشکارتر رسید. امور 
ست. این روند ا شده، متعیّن شده و مشخص، نتیجهتثبیت

                                                           
1. the concrete for thought 

2. actual concrete 

آید این تعیّن در اثر انتزاعاتِ ذهنی برای فکر به وجود می
که البته بر تعیّنی خارجی و واقعی داللت دارد. برخالف 

ی، که خودِ تعیّنِ فکری را تمام ستیدئالیاهگل و تفکر 
داند، مارکس معتقد است تعیّنات فکری با واقعیت می

 تعیّنات خارجی متفاوت هستند. 
این است که تنها زمانی معنای دقیقِ  توجهقابل نکته

 نهایی یعنی جامعه که جامعه شوندیممقوالت مشخص 
له را باید وهر مق نکهیباوجودا ،بوژوازی تحقق یابد. بنابراین

هم اما ف ؛ای فهمید که در آن استتاریخی با توجه به دوره
نهایی رخ خواهد داد. در  کامل و نهاییِ مقوالت در جامعه

مارکس، یکی نقش  شناسیروشادامه دو بخش مهم در 
مارکس و دیگری فهم کامل  شناسیروشمبنایی تولید در 

اده شرح د مقوالت پس از تحقق جامعه نهایی به تفصیل
 خواهد شد.

 
 شناسی مارکسنقش مبنایی تولید در روش. 1 – 2

فکری در آگاهی  انضمامیدر قسمت قبل نقش محوری امر 
اما شد؛  بررسی لیتفصبهانسان نسبت به امور آفاقی جهان 

اگر از مارکس بپرسیم چه چیز در این علم و آگاهیِ انسانی 
 را از آن اقتصاد کنندهوی نقش تعیین ،نقشِ اساسی دارد

کند. وی معرفی می زیچهمهداند و تولید را زیربنای می
تاریخی، یک نوع خاصی از  کند در هر دورهتصریح می

ای هتولید غالب است که آن دوره را نسبت به سایر دوره
 دلیلکند. تولیدِ غالب در هر دوره بهتاریخی متمایز می

کند و شکل می متأثررا  جامعه هایش باقیماندهبرتری
تاریخی تحت این  جزئیاتِ هر دوره ،دهد. بنابراینمی

کلی است که  3این یک اشراق»شوند، دیدگاهِ کلی درک می
 .«دهدو جزئیاتِ دیگر را تغییر می دیشویمرا  هارنگ همه

فئودالی، مالکیت زمین غالب بود و  برای مثال در دوره
مدرنِ نهایی  اما در جامعه ؛دادکل میسرمایه و صنعت را ش

3. illumination 
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عکس این است؛ سرمایه و صنعت غلبه دارند و مالکیت 
ی وستگیپهمبهدهند. اگر کسی با زمین را شکل می
شروع کند که مالکیت زمین  ییدرجاساختاری مقوالت 

خواهد بود که به یک فهمِ صحیح  رممکنیغغالب است، 
 (.106-7: 7319، همومدرن برسد ) از جامعه
که بیان شد، هر مقوله توسط ساختارِ گونههمان

ای شکل و نقش گرفته است و فهم هر مخصوص به دوره
ر نوع خاص تولید د ریتحت تأثتاریخی  چیز در یک دوره
با تغییر ابزارِ تولید، فضای حاکم  جهیدرنتآن دوره است. 

م شود و فهی دگرگون میکلبهتاریخی جدید  بر دوره
پذیر نخواهد بود. قبلی دیگر امکان صورتبهمقوالت 

توان از ها را نمیمقوالت بعدی و ساختار آن ،بنابراین
 تواند درمقوالت مقدم بر آنها دریافت. هر مقوله فقط می

امل ک طوربهبسترِ ساختارِ مقوالتی که به آن تعلق دارد، 
 طوربهه ها باید دوبارفهمیده شود. مقوالت و ساختار آن

 ،تاریخیِ جدید، فهمیده شوند. بنابراین مبنایی در هر دوره
 توان نسبت مشخصی بین یک مقوله در یک دورهنمی

تاریخی پیش از آن متصور شد  ای در دورهتاریخی با مقوله
ای (. گذار از یک دوره تاریخی به دوره107-8: همان)

 شد مانند آنچه دربامی 1دیگر نیازمند یک انقالب ادراکی
، مشابه انقالب مثالعنوانبهدهد. های علمی رخ میانقالب
را  3شیمیِ فلوژیستی پریستلی 2ای که در آن الوازیهعلمی

 (.217: 1980برانداخت )کین، 
یابد و اَشکالِ متفاوتی از تولید، توسعه می کهییازآنجا

ش ییراهای مختلفی پشود، مقوالت را از راهپدیدار می
های ابتدایی تاریخ، دهند. در دورهکنند و شکل میمی

های اجتماعی و ای از سازمانیافتهاشکال کمتر توسعه
 روابط اقتصادی نافذی یسادگبهاند و مقوالت وجود داشته

 هافتیتوسعهکردند. سپس، اشکال بسیار را ابراز می
د و روابطِ های اجتماعی و مقوالت ظهور کردنسازمان

                                                           
1. conceptual revolution 

2  . Lavosier 

  یافته را ابراز کردند.وابسته از یک کلِ بیشتر توسعه
یخ دورترِ تار گذشته دربرای مثال، یک فرد یا قبیله 

 ابطهر عنوانبهاما مالکیت  ؛ممکن بود اشیاء را تصرف کند
فقط بعدها برخاست و توسط یک  افتهیتوسعهحقوقی 

یگر، مثالی د نعنوابهساختار اجتماعیِ پیچیده متعیّن شد. 
 احشام در دوره ممکن است ما پول را در شکل گله

تری از تاریخ با اعتبار مالی در زمان جدید مقایسه قدیمی
ی جدیدتر، هازماناما در  ؛(103-4: 1973کنیم )مارکس، 

 اند. اند و بیشتر انتزاعی و تجریدی شدهمقوالت، کمتر ویژه
در بودند که کار را خالقِ قا 4ها، فیزیوکراتنمونهبرای

مالکیتِ زمین، فقط یک نوعِ  اما غلبه ؛ها ببینندثروت همه
 دید. فقطمی گونهنیاخاص از کار، یعنی کار کشاورزی را 

عام و طوربهقادر بود کار را  تاًینهااقتصادِ سیاسی کالسیک 
ط و فق به چنگ آوردمنبع ثروت،  عنوانبهکارِ انتزاعی را 

ای از کار، یعنی کار ای که در آن شکل ویژهعهدر جام
های خاص، غیروابسته شده مربوط به اشخاص و فعالیت

کار به شکل دیگری که  شکل کاست، انتقال از ی
 دهد. ی رخ میآسانبهپذیر باشد، امکان

ی یافتگ، فقط در سازمان اجتماعی با توسعهتیدرنها
ند و یابشان دست میزیاد، مقوالت به بیشترین توسعه

شوند؛ یعنی زمانی که واقعیتی که مقوله بر انتزاعاتِ عام می
خود را به دست آورده  آن داللت دارد بیشترین توسعه

است. در این صورت همگان تصور مشترکی از یک مقوله 
خاص و جزئی در  صورتبهکنند و دیگر آن را پیدا می
 نهایی را جامعه رکس جامعهما کهییازآنجاگیرند. نظر نمی

معنای دقیقِ مقوالت را  بنابراین ،کندبورژوازی معرفی می
 ه در جامعهک ی فهمیددرستبهتوان با توجه به نقشی تنها می

 .(104-5: همان)بوژوایی خواهند یافت 
با توجه به اینکه هر مقوله، معنای کامل خود را در 

 کهنیباوجوداتوان گفت می ،آوردمی به دستنهایی  جامعه

3  . Priestley 

4  . Physiocrats 
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معنای آن را باید با توجه به شرایط همان دوره و مبنای 
اما به علت اینکه ظهور آن  ،تولیدی همان دوره، درک نمود

ای خاص، ظهوری جزئی و ناقص است، فهم ما در دوره
مگر آنکه معنای کامل و جامع آن  ،از آن کامل نخواهد بود

یعنی فهم درست هر  ؛لحاظ کنیم نهایی را مقوله در جامعه
تر که همان تاریخی، تحت اشراقی کلی مقوله در هر دوره

نهایی خواهد بود، صورت  نقش آن مقوله در جامعه
 (.107-8: همانگیرد )می

ه است کاین نکته الزم در انتهای این بخش توضیح 
 مارکس به این معنا نیست که وی نظر اززیربنا بودن تولید 

سایر امور اجتماعی، سیاسی و غیره را نادیده گرفته اثر 
بلکه وی ضمن پذیرش آثار سایر عوامل، نقش  ؛است

 1تلقیبراساس دهد. مارکس مبنایی را به تولید می
عامل  اًتینها را ماتریالیستی تاریخ، تولید و تولید مجدد

 هگاچیه مارکسداند. میکننده تحوالت تاریخی تعیین
این درست است که  .ستز این نگفته اچیزی بیشتر ا

ی و پافشار دیتأکمارکس بر نقشِ مهم و مبنایی تولید 
رد  یکلبهاما نه به این معنا که نقش سایر امور را  ؛کندمی

کسی این معنا را چنین تعبیر کند که  و انکار کند. چنانچه
 کننده در تحوالت تاریخی است، دراقتصاد تنها عامل تعیین

را جایگزینِ نظر مارکس و مبهم  امعنمطلبی بی آن صورت
اما عوامل  ؛اساس و مبناست ،شرایط اقتصادی خواهد کرد.

ها و مهمی در جریان کشمکش ریمتعددِ روبنا نیز تأث
 (. a1975 :394همو، ) اندمنازعات تاریخی داشته

 ،های سیاسیبندیشکل نکهیباوجودا ،مثالعنوانبه
 راتیتأث همگی غیره،قوانین حقوقی و مبارزات طبقاتی، 

این  همه ریشه اما ،مهمی در روند تحوالت تاریخی دارند
تغییرات سیاسی، فرهنگی و غیره نیز به عوامل اقتصادی 

متقابل در همه عوامل وجود  ریک تأثی ،. درواقعاستمرتبط 
عنوان شرط الزم مطرح حرکت اقتصادی به تاًیولی نها ؛دارد
 سازیم، اماها تاریخ را میما انسان نکهیاوجوداشود. بمی

                                                           
1. conception 

ای هستیم که در آن شرایط اقتصادی جامعه تحت ماخودِ 
مقدم بر هر امر دیگری ساختن تاریخ  کنیم.زندگی می

گیرد و در میان تحت شرایط و فروض معینی صورت می
 ؛متغیر اصلی است تاًیاین شرایط و فروض، اقتصاد نها

 :همان) غیره نیز وجود دارند وی ایط سیاسشر کهیدرحال
از  هیسرمادر آثار معروفی همچون  آشکارا(. مارکس 395

البته در چارچوب وابستگی  –نقش عوامل سیاسی 
-2: همانگوید )سخن می -شان به شرایط اقتصادیکلی
شناسی نقش محوریِ تولید در روش ،(. بنابراین401

ادیده گرفتن نقش سایر ی نابه معن عنوانچیهبهمارکس 
 عوامل اجتماعی نیست.

شناسی مارکس، تولید نقش توان گفت در روشمی
باشد. شناسیِ وی میروش مبنایی دارد و متغیر اصلی و پایه

 ترین عاملتریم و مهمابزار تولید غالب در هر دوره، اصلی
برای فهم و تبیین مقوالت موجود در آن دوره است 

ه اگر این مقوالت را بدون توجه به ابزار تولید کتاآنجایی
 نظر ازغالبِ آن جامعه در نظر بگیریم و تحلیل کنیم، 

ایم. بنابراین، مارکس نادرست نائل شده یمارکس به فهم
و برای تبیین عاملِ اصلی تحوالتِ تاریخ باید به  ضرورتاً
اقتصاد بپردازد. ورود مارکس به مباحثِ اقتصادی  مطالعه

. های وی بوده استتحلیل ک ضرورت برای تکمیلِ حلقهی
لکه برای ب ؛او به اقتصاد بماهو اقتصاد، گرایش نداشته است

مادیِ خود نیازمندِ بررسی مباحث و مقوالت  تکمیل نظریه
 اقتصادی شده است.

 

 مدرنِ نهایی فهم کامل مقوالت پس از تحققِ جامعه. 2 –2
اشاره شد، به اعتقاد مارکس، که در بخش قبل گونههمان

تاریخی، ضمن  فهم کامل و صحیح مقوالت در هر دوره
توجه به اقتضائات تولیدی آن دوره، باید با توجه به نقش 

مدرن  مارکس جامعه که به عقیده–مدرن  ها در جامعهآن
 بررسی شود. رابطه -بورژوایی خواهد بود نهایی، جامعه
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ها را رقم خواهد معنای حقیقیِ آن مقوالت در آن جامعه
 یابند. تاریخی که مقوالت مطابقِ آن توسعه می زد، نه شیوه

شود فرمول منطقی واحدی مارکس معتقد است که نمی
از حرکت، از مراحل، از زمان، ساختارِ اجتماع را توصیف 

 زیند و بر یکدیگرمی زمانکروابط در ی همه نکهیا باکند، 
توان به روشِ ساختارِ روابط اجتماعی را نمی. مؤثرند

تاریخی توصیف نمود. فقط یک تحلیل و بازسازی از کلِ 
تواند چنین کاری را انجام دهد. چنین این روابط می

تاریخی  نیاز، برای فهمِ توسعهتحلیلی در حقیقت یک پیش
ی، خود تاریخ با توجه به اینکه فهم توسعه ،. بنابرایناست
مندِ دانستنِ ساختار روابط اجتماعی است، روشی که نیاز

بخواهد ساختار روابط اجتماعی را به کمکِ روشِ تاریخی 
 (. 107-8: 1973، هموبفهمند، نادرست است )

اق اتف بارکتاریخ یک کلِ یکپارچه است که فقط ی
آن  کلبهتوان راجع افتد و تا به نهایتِ خود نرسد نمیمی

های مختلف تاریخی تا دوره س مطالعهنمود. پ اظهارنظر
مدرن  زمانی که تاریخ به نهایت خود یعنی به جامعه

ای در بورژوازی نرسیده است ناقص خواهد بود. هر مقوله
تاریخی باید با توجه به نقشی فهمیده شود که در  هر دوره

مدرن خواهد داشت، در غیر این صورت درک ما  جامعه
 اهد بود.از آن نادرست خو

مدرن، روابطی که مقوالت برای  جامعه در مطالعه
، موجب تعیّن مراحلِ اندکرده دایپمدرن  داشتن در جامعه

تاریخی که  ها خواهد شد؛ نه شیوهتوزیع و ظهور آن
 نظر مارکس، نظریه ازیابند. مقوالت در آن توسعه می

است  «التنظامی از مقو»عبارت از  ،ساختاریافته یدرستبه
ط به ترین امور مربوترین و بنیادیترین، انتزاعیکه از ساده
از  ترکند که دریافتی کاملآنهایی صعود می یسوجامعه، به

ی را «شکال تحولاَ»، و دهندیکل اجتماعی را نشان م
  م است.مستقی که بیشتر در دسترس مشاهده تابانندیبازم

ی در اینجا زمان «لشکال تحواَ»کند که می دیمارکس تأک
در  ترتیب مقوالت در نظریه نباید ترتیبی باشد که و نیستند

 .وندششکال اجتماعی متناظر به لحاظ تاریخی ظاهر میآن اَ
نظام مقوالت او فهم ساختار درونی جامعه و نه  هدفِ

ا این ب لزوماً. سیر تاریخی مقوالت، ردیابی تاریخِ آن است
ه برای فهم آنها ترسیم کردروندی منطبق نیست که مارکس 

تاریخی ممکن است  ای در هر دورهبلکه هر مقوله ؛است
نیست که در همان  ااما این بدان معن ؛وجود داشته باشد

بلکه درکِ جامع از آن  ؛است درک قابلکامل طوربهدوره 
مسئله »کند: می دیتأکوی  شود.مدرن حاصل می در جامعه
خی لحاظ تاریناسبات اقتصادی بهای نیست که مآن رابطه

ه بلک ؛ پذیرند ...در توالی اشکال اجتماعی متفاوت می
 مدرن مسئله بیان روشن این مناسبات درون جامعه

 (.107-8: همان) «بورژوایی است
مدرن نهایی، دومین عامل  جامعه گفتتوان در پایان می

 حفهم صحی ،شناسی مارکس است. بنابرایندر روش مؤثر
تواند مارکس، با توجه به دو عامل می نظر ازمقوالت 

 ؛یکی شرایط تولیدی در هر جامعه :ی تحقق یابددرستبه
، سخندیگربورژوازی. به دوم نقش آن مقوله در جامعه

عزیمت و شروعِ  شرایط تولیدی در هر جامعه، نقطه
 شناسی مارکس است و نقش مقوالت در جامعهروش

 .باشدشناسیِ وی میحاکم بر روش بورژوازی، روحِ
 

 چگونگی تجلیات روشِ مارکس در تاریخ و اقتصاد. 3

در این بخش قصد داریم تجلیاتِ روشِ مارکس در برخی 
ن ای ی مختصر قرار دهیم. توضیحااشاره مورداز آثارش را 

آثار  تمامی شناسانهاست که بررسی روش نکته الزم
های وی نیازمند صرفِ د نوشتهتوجه به حجم زیا با مارکس

که در جایگاهِ  استو خارج از توان این مقاله  زمانِ زیاد
آید. آنچه در می شمار بهخود پژوهشی مهم و ارزشمند 

ای به برخی تجلیات است فقط اشاره نظر مورداین بخش 
ا باشد تنمونه می عنوانبهشناسی مارکس در آثار وی روش

 شناسی مارکستری از روشتر و دقیقبه کمک آن، درک به
شناسی مارکس آوریم. در این بخش نقشِ روش به دست
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 رارق توجه موردها بندی و تبیین پدیدهآوری، دستهدر جمع
 گرفته است.

مارکس تجلیِ منطق دیالکتیک ماتریالیستی را در تاریخ 
 ند اگر تاریخ را مطالعه کنیم، تحوالت آنویسداند و میمی
 ،دیالکتیکی خواهیم یافت. بنابراین روند کی صورتبهرا 

طورکه اشاره شد، کند. همانتاریخ شروع می ابتدا از مطالعه
جهان، روش  مطالعه بهترین شیوه استوی معتقد 

زیرا در این صورت تفکرِ ما بازتاب جهان  ؛دیالکتیکی است
 (.20: 1، ج1967، هموواقعی خواهد بود )

مباحث مطرح شده، برای آغاز مطالعه و بررسی مطابق 
شناسی مارکس در هر موضوعی، ابتدا باید منطق روش

رار ق توجه موردتبیین مفاهیم  دیالکتیکی او را در نحوه
کند به کمک همین که بیان شد، وی ادعا میطورهماندهیم. 

تحوالت تاریخی پرداخته است. وی ابتدا  منطق به مطالعه
آرمانیِ نهایی مورد نظرِ خود را معرفی کرد تا بتواند  جامعه

سیر تاریخ را شرح دهد و قواعدی ترسیم نماید که تحولِ 
 نظر ازآرمانی  دهند. جامعهتاریخ را به آن جهت سوق می

مارکس، سوسیالیستی است که در آن طبقات اجتماعی محو 
معِ ای بدون طبقه حاصل خواهد شد. در سایرِ جواو جامعه

 د.شوها مینپیش از آن، نزاع طبقات موجب تحول آ
شد با ر صرفاًگوید انسجام فکری یک نظام مارکس می

رود و نیروهای تولید و تضادِ آن با روابط تولید از بین می
با رشد این تضاد و حلِ نهایی آن، یک نظام اقتصادی به 

ی ، نظام اقتصادسخنگریدبهشود. نظامی دیگر متحول می
خی، تاری نظرنقطه ازمگر اینکه  ،شودیک جامعه منقلب نمی

رشد نیروهای تولید در امر تولید توسط روابط تولیدِ 
موجود، متوقف شوند. با توجه به اینکه نیروهای تولید 

 هکیدرحالیابند طبیعی رشد و گسترش می صورتبه
 کوشد نیروهای تولید را در درونِ روابطِ تولیدِجامعه می

تحول جامعه مستلزمِ یک  روازاینموجود مهار کند، 
باید از طریق نزاع طبقات صورت  الزاماًانقالب است که 

 گیرد. 

 تر پیشی مفاهیم بسیطسوبهوی مطابقِ روشِ خود 
توان آن را رشد که می-رود و رشد نیروهای تولید را می

 تضاد بین انسان و طبیعت معرفی نتیجه -فناوری نامید
 اثر آنکند و بر . انسان بر روی طبیعت کار میکندیم

 گذارد؛ انسان برای رفع نیازهای خود در یک رابطهمی
 گیرد. دیالکتیکی با طبیعت قرار می

ی سوبهمعکوس از مفاهیم بسیط  حرکتسپس 
د؛ تضاد انسان و طبیعت شومی آغازمقوالتِ ظاهری 

گردد. جامعه یی مفناورموجب رشد نیروهای تولید و 
کند نیروهای تولید را درون روابط تولیدِ موجود کوشش می

چنین ایجاد محدودیتی برای رشد  کند و نتیجه مهار
زیرا  ؛نیروهای تولید، چیزی جز نابودی روابط تولید نیست

نیروهای تولید، رشد طبیعیِ خود را خواهند داشت. وقتی 
نظامِ  تاًینهاشد کرد و تضادِ روابط تولید و نیروهای تولید ر

روابط تولید ساقط شد، به دنبال آن روبنای فرهنگی، 
 ،جهیدرنتریزد. می مذهبی، سیاسی، حقوقی و غیره نیز فرو

گیرد و ادراکات موجود در جامعه آگاهی طبقاتی شکل می
. گیرد که حاصلِ آگاهیِ طبقاتی استقرار می ریتحت تأثنیز 

 ضاد بین نیروهای تولید و روابطمارکس، ت نظر ازبنابراین 
تولید و نیز تضاد بین انسان و طبیعت، متغیّر اصلی ادراکات 

 باشد. و معرفت انسانی می
حاصل از کاربرد منطق دیالکتیک  مارکس نتیجه

 مفهوم مادی»ماتریالیستی در تحلیلِ تحوالت تاریخ را 
 تتوسط پیروان او تح بعداًکه  یاصطالحنامد؛ می «تاریخ

وی،  نظر ازمعرفی شد.  «ماتریالیسم تاریخی»عنوان 
 ظرن هایی ارگانیک درکل مثابهبهساختارهای اجتماعی باید 

. کندگرفته شوند و خود نیز آنها را به این شیوه توصیف می
های اجتماعی میان پدیده پیوندهای درونیِ»به  آشکارااو 
و به درک  ،«ردیابی اَشکال تحول آنها»، به «پردازدمی

ای که بر تاریخ آنها حاکم ذاتی «هایگرایش»یا  «قوانین»
 فهم اثباتی آنچه ادامه کنار روش دیالکتیکی در»است. 

فهمی از نفی آن را، سرنگونی  حالنیدهد درعحیات می
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هر شکل  رونی؛ و ازاردیگیضروری آن را، نیز دربرم
، همو) «یابدصیرورت را در جریان حرکتش درمی

  (.20: 1،ج1967
 کندیمرا ناشی از تضادهایی تصور  هاشیگرااو این 

. مارکس اغلب بخشدیمکه کل اجتماعی مفروضی را قوام 
 قابالًمتی هاجنبهکه حفظ خود و گذرا بودن،  کندیم دیتأک

ر د آنهاضروری هر ارگانیسمی است و کار دیالکتیک در 
کس مار ماتریالیسم تاریخیِوصف، است. بااین وحدتشان

یه جامعه است. این نظر ای مشخصاً دیالکتیکی دربارهنظریه
کلی ارگانیک از روابط اقتصادی  منزلهنظم اجتماعی را به

 مراحل معین تحول تاریخی گذر از گیرد کهدر نظر می
ود. شهای بنیادی به تغییر هدایت میکند و با گرایشمی

 یانِم تِضدیّ لهمنزها را بهپویایی این گرایش ،این نظریه
ای کند که ناشی از روابط بنیادین اقتصادیطبقات درک می

 بخشد.است که جامعه را قوام می
که اشاره شد، در مباحث مربوط به منطق و گونههمان

ی هالیحلتدر  نکهیبعدازامفهوم ماتریالیستی تاریخ مارکس 
فلسفی خود تضاد بین روابط تولید و نیروهای تولید را 

ه تضاد کند به مسئلتحوالت تاریخ معرفی می ریّمتغ نوانعبه
پردازد اقتصاد می به مطالعه «الزاماً»رسد و سپس طبقات می

تا شرایط و مقتضیات اقتصادیِ تضاد طبقات را برای هر 
 ی تاریخی توضیح دهد.هادورانیک از 

 نیرتمهمداری برای مارکس البته نظام اقتصاد سرمایه
و سه جلد  هیسرماسه جلد کتاب  روازاینده، مسئله بو

یی هافرمول به مطالعه صرفاً افزودهارزش یهاهینظرکتاب 
 دارهیرماس آن تضاد دو طبقه لهیوسبهیابد که اختصاص می
 دهد. تفاوتاقتصادی توضیح می نظرنقطه ازو کارگر را 

بین نیرویِ کار و کار در فرآیندِ تولید به بروز 
د. نظر به شوداری منجر میدر نظامِ سرمایه «افزودهرزشا»

گر و کار اینکه مارکس تبلور و ظهور تضاد بین دو طبقه
 روازایننمود، بیان می «افزودهارزش»دار را در سرمایه

                                                           
1. Elster 

اصلی آن توسطِ  و کشف جوهره افزودهارزشتوجیه نظریِ 
صادی وی تمنطق دیالکتیک ماتریالیستی، حاصلِ مباحث اق

داشت که کارگران و  دیتأکباشد. مارکس اغلب می
آزاد و با انتخاب فعاالنه، عامل  طوربهن، ادارسرمایه

ی هاهایی از شخصیتنقاب»ها نیستند؛ بلکه آن زیچهمه
قِ که تحت سیستم منط اندشدهمحکومهستند که  «اقتصادی

 (.30-29: 1990 1داری عمل کنند )الستر،سرمایه
در انگلستان  کمدستی دارهیسرماقبل از دوران 

کوچک براساس مالکیت خصوصی مبتنی بر کار  مؤسسات
کوچک  زیرا موسسه ؛. این امر ممکن شدندشخص بود

مزبور فقط با موانع محدود و ابتدایی تولید و جامعه 
تا حدودی خود نیز وسایل  رونیازامطابقت داشت و 

آورد. این نابودی، یعنی نابودی خویش را به وجود می
تبدیل ابزار تولید پراکنده، به ابزار تولید اجتماعی و متمرکز 

 کهنیهمدهد. داری را تشکیل میدر پیشگاه تاریخ، سرمایه
کارگران به پرولتاریا و شرایط کارشان به سرمایه تبدیل 

داری بر پای خود تولید سرمایه شیوه کهنیهمشود، می
بعدیِ کار و تبدیل بعدی  شدن یاجتماعدیگر ایستد، می

آن به زمین و دیگر افزار تولید و سلب مالکیت بعدی از 
 کهآن. «گیردمالکان خصوصی، شکل جدیدی به خود می

 ؛باید از او سلب مالکیت کرد، دیگر کارگر خودکفا نیست
داری است که کارگران متعددی را استثمار بلکه سرمایه

ب مالکیت در اثر اعمال قوانین درونی خود کند. این سلمی
داری، در اثر تمرکز و یا سلب مالکیت از تولید سرمایه

ن محدود، شکل اداردارانی کثیر توسط سرمایهسرمایه
به مقیاس وسیع گسترش یافته  دائماًهمکاری فرآیندِ کار، 

برداری منظم از زمین، آگاهانه از دانش، بهره و استفاده
بل جمعی قا طوربهفزار به وسایل کاری که فقط تبدیل ا
 (. 145-6: 1966 2)انگلس، «انداستفاده

جویی در تمام وسایل تولید از طریق استفاده از صرفه
ی وسایل تولید حاصل از کار اجتماعی و مثابهبهها آن

2. Engels 
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ان داریابد. با کاهش دائمی تعداد سرمایهمرکب تکامل می
یازات این روند تحولی را به تصرف و ی امتکالن که همه
، حجم فقر، فشار، فساد و استثمار آورندیدرمانحصار خود 

در حال  دائماًی کارگری که و همچنین عصیان طبقه
ی کارآزموده و متحد و دارهیسرماسازوکار  بنا برافزایش و 

 ددوبنیقیبی سرمایه»کند. متشکل است، نیز رشد می
ه با سرمایه و تحت سرمایه شکوفا شده ی تولیدی کشیوه

شود، تمرکز وسایل تولید و اجتماعی شدن بود، عوض می
 اشیدارهیسرمارسد که دیگر با پوسته ای میکار به نقطه

ترکد. ساعت مرگ مالکیت همساز نیست. این پوسته می
رسد و از دزد و غارتگر، داری فرامیخصوصی سرمایه
 .1(همان) «شودسلب مالکیت می

ار تبدیل مالکیت خصوصیِ پراکنده و مبتنی بر ک عتاًیطب»
 مراتببهی، فرآیندی دارهیسرمافردیِ افراد به مالکیت 

تر از تبدیل مالکیت فردیِ تر، دشوارتر و صعبطوالنی
 مبتنی بر فعالیت اجتماعی تولید عمالًداری )که سرمایه

. 2(143: نهما) «اشدبمیاست( به مالکیت اجتماعی 
ایجاد  همثاببهبنابراین شرایط سلب مالکیت از غاصبین، 

مجدد مالکیت فردی، ولی براساس مالکیت اجتماعی بر 
 ؛شودزمین و وسایل تولیدیِ منتج از کار بیان می

معناکه مالکیت اجتماعی، زمین و دیگر وسایل اینبه
یعنی کاالهای  تولیدی را و مالکیت فردی، محصوالت،

 شود.ی را شامل میمصرف
گیرد، را در نظر می «های آزادیانسان اتحادیه»مارکس 

کنند و نیروهای کار فردی که با افزار تولید جمعی کار می»
یک نیروی اجتماعی کار، به  مثابهبهمتعدد خود را آگاهانه 

تی و سوسیالیس افتهیسازمان یعنی اتحادیه ؛«گیرندکار می
ل کل اتحادیه، یک محصول اجتماعی محصو»: دیگویم

د افزار تولی صورتبه مجدداًاست. بخشی از این محصول 

                                                           
 Marx, Capital I, p.836-7, kerr edition نقل از: به.  1

 Marx, Capital I, p.837, kerr edition نقل از: به.  2

شود. این بخش اجتماعی باقی خواهد به کار گرفته می
معاش اعضای  وسیله عنوانبهولی بخش دیگر  ؛ماند

شود. درنتیجه این بخش باید بین آنان اتحادیه مصرف می
 .3(145-6: همان) «توزیع شود
 نجایاه و در کردتاریخی مباحثی را مدلل  نظر ازمارکس 

 ایموسسه گذشته درکه طورهمانگوید خالصه میطوربه
تکامل خود شرایط نابودی خویش، یعنی سلب  باکوچک 

هم  طورهمانن کوچک را پدید آورد، امالکیت از مالک
 جودبه وای را داری، شرایط مادیتولید سرمایه وهیشاکنون 

رده است که تحت آن خود باید نابود شود. این روند، آو
روندی دیالکتیکی نیز  حالنیدرعروندی تاریخی است و 

 باشد.می
را تمام  اشیاقتصادوقتی مارکس برهان تاریخی 

تولید و تملک  شیوه»دهد: کند، چنین ادامه میمی
 مالکیت خصوصی، اولین نفی بیترتنیابهداری و سرمایه

یت خصوصی، فردی و مبتنی بر کار شخصی است. مالک
ی، با خود این تولید، همچون دارهیسرمانفی تولید 

 شود و این نفی نفیضرورت یک روند طبیعی، تولید می
. در اینجا انگلس معتقد است که مارکس در نظر «است

نامد، ندارد از آن حیث که این جریان را نفی نفی می
رورت تاریخی به اثبات رساند. ض عنوانبهبخواهد آن را 

ه این کند کتاریخی اثبات می نظر ازاو  ازآنکهپسبرعکس، 
باید واقع شود، آنگاه  گاهواقع شده و  گاهجریان در عمل 

نامد که مطابق قانون معین جریانی می حالنیدرعآن را 
پذیرد و این تمام مطلب است دیالکتیکی صورت می

 .4(147-8: همان)
نا به اقتضای منطقِ خود، نقش حاکم و مارکس ب

یتِ توزیع که کیفامعناینتولید داد؛ به کننده را به حوزهتعیین
از کیفیتِ تولید دانست. دلیلِ این امر  یتابعو مبادله را 

 Marx, Capital I, p.56, kerr edition: نقل از به 3.

 Marx, Capital I, p.791, kerr edition نقل از: به 4.
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را توسط شرایط و  زیچهمهخواهد روشن است؛ زیرا می
مقتضیاتِ مادیِ تولید بیان کند. وی به تبعیت از روش 

های ، در انتزاع از واقعیاتِ اقتصادی جهت تبیین پدیدهخود
لید، ی توهاپیچیده اما ظاهری، ابتدا مبادرت به معرفی حوزه

به روشِ خود به  تیدرنهاتوزیع و مبادله نمود و 
 بندی موضوعات پرداخت.تقسیم
 قیاس ،1هیسرما آغازین فصل و سهیگروندر کتاب در

 تابک از برگرفته اصلی، ادیاقتص مقوالت درباره مارکس
 جیرهزن یک از قسمتی قیاس این. باشدمی هگل منطق دانش
، ایلهمباد ارزش، کاال، تولید: از اندعبارت که است تربزرگ

 رپذیامکان امر این داشت، باور مارکس. کار، سرمایه، پول
 روند، یک تحت یکدیگر از اقتصادی مقوالت که است
 توالی زنجیره، این در(. 102: 1973 ،مارکس) شوند نتیجه

 باطاتارت. است بعدی مراحل متضمن دیالکتیکی یا منطقی
 دهآم سهیگروندر کتاب در خالصه طوربه زنجیره این اول

 :است

ود؛ شای می؛ کاال، ارزش مبادلهشودیم کاالتولید، یک »
ایِ کاال داراییِ پولیِ ماندگاری است؛ این ارزش مبادله

 و کندپولی خودش را از آن به شکل پول جدا می داراییِ
کاالهای مشخص  یک وجود اجتماعیِ اصیلِ مجزا از همه

کند؛ نسبت محصول با ، پیدا میآنهاو طبیعتِ جودی 
 شود به نسبتای تبدیل میارزش مبادله عنوانبهخودش 

 مبادله عنوانبهخودش با پولِ موجود در کنارش.... فقط 
سازد سپس را می آنهاای محصوالت، ارزش مبادله حقیقیِ

 (.146-7: همان) «سازدپول را می شانیامبادلهاین ارزش 
 گذار دورتر از پول به سرمایه بخشی از صفحات

مبهم تصرف کرده است. برای نتیجه  طوربهرا  هسیگروند
گستر است( از ادراکِ پول، -)که ارزش خود گرفتن سرمایه

ار است توصیف کند که چگونه خلق مازاد، مارکس ناچ
، 1هیسرمااست. در صفحات مشهوری از کتاب  ریپذامکان

 عنوانبهوی حسی را برای یک اشتقاق از قدرتِ کار 
ی وجود یک مازادِ کلی، آماده کرد؛ ریپذامکانشرایط 

کار ممکن است به خرج مازادی که هر صاحب برخالف
 (. حاصل حوزه39: 1994)الستر، دیگران، کسب کند...

کاالیی است که با پول مبادله شده است و  درواقعتولید 
 رمایهس صورتبهخود با کاال  نوبهبهنیز  آمدهدستبهپول 

 متغیر مبادله خواهد شد تا تولید در مرحله ثابت و سرمایه
 بعد صورت گیرد.

و  ثابت سرمایه یی که دربارههایبررسمارکس، پس از 
متغیر و ارزش اضافی انجام داده است، چنین نتیجه  رمایهس

هر مقدارِ دلبخواهِ پول و یا ارزش، قابل تبدیل به »گیرد: می
سرمایه نیست، بلکه برای چنین تبدیلی، وجود حداقلِ 

ای، در دست هریک از معینی پول و یا ارزش مبادله
کند که . سپس او فرض می«دارندگان کاال ضروری است

معینی از تولید، کارگر هشت ساعت را برای  در شاخه مثالً
خودش، یعنی برای تولید ارزش مزد کارش و چهار ساعت 

جهت تولید ارزش اضافی کار  دارهیسرمابقیه را برای 
 شود. کند که در آغاز به جیب وی سرازیر میمی

باید فردی مقدار معینی از ارزش در دست  ،بنابراین
تا بتواند دو نفر کارگر را به مواد خام، وسایل داشته باشد 

ارزش اضافی به  قدرهماند و روزانه کنکار و مزد مجهز 
کی از ی یخوببهدست آورد که بتواند با این ارزش اضافی، 

ری داتولیدِ سرمایه کهییازآنجاکارگرانش زندگی کند. و 
تنها گذران محض زندگی، بلکه افزایش ثروت را هم در نه
ظر دارد، بنابراین چنین فردی با دو کارگرش هنوز ن

نیست و برای اینکه بتواند دو بار بهتر از یک  دارهیسرما
کارگر معمولی زندگی کند و نیمی از ارزش اضافی 

ت باید بتواند هشتولیدشده را هم به سرمایه تبدیل کند، 
یعنی باید چهار برابر مبلغ  ؛کارگر را به کار بگمارد

 را در اختیار داشته باشد.  گفتهشیپ
توضیحات، برای روشنگری و استدالل  نیازاپسوی 

این واقعیت که هر مقدار دلخواه و کوچک ارزش، کافی 
بلکه برای هریک از  ؛نیست تا به سرمایه تبدیل شود

ی تکامل و هر بخش صنعت، مرز حداقل معینی هادوران
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علوم  در اینجا هم مانند»: دنویسیموجود دارد، چنین 
خویش  «منطق»طبیعی، صحت قوانینی را که هگل در 

 شود، که تغییراتِ کمی محض، در نقطهمی دییتاکشف کرد 
 . مارکس«شوندی کیفی تحویل میهاتفاوتمعینی به 

تواند به سرمایه مقداری ارزش هنگامی می»د: نویسمی
تبدیل شود، که به حداقلی رسیده باشد، حداقلی که در 

 «مقدار معینی است درهرحالمختلف متفاوت ولی شرایط 
 1. (137: 1966)انگلس، 

به  گدرنیاصول منطق دیالکتیک ب از ارائه پسمارکس 
ی اطالعات و آورجمعو شروع به  پردازدیمتحلیل تاریخ 

مشاهدات تاریخی از بدو تاریخ مدوّن انسان تا زمان خود 
الزم را به دست آورد ها و اطالعات داده نکهیبعدازاکند. می

ی آن اطالعات است و در بنددستهمرحله بعد،  قاعدتاً
دیالکتیک ماتریالیستی به کمک او  «منطق»اینجاست که 

مقاطع کمون  صورتبههای وسیعی بندیآید و دستهمی
ی، سوسیالیسم و دارهیسرمااولیه، بردگی، فئودالیسم، 

ای که باقی لهکند. حال تنها مرحکمونیسم را مطرح می
سازی مارکس به پایان برسد، تبیین ماند تا این نظریهمی

کیفیت تغییر یک نظام و تحوّل آن به نظامی دگر است که 
در این مورد نیز قوانین منطق دیالکتیک )که متکفل تبیین 

ترتیب دینب ؛باشندتغییر کیفیات هستند( کلید حل معما می
تولید، ابط تولید و نیروهای که با مطرح کردن تضاد بین رو

ود. شتغییر در هر نظام و تحوّل آن به نظام بعدی ممکن می
تبلور عینی روابط تولید نیز با توجه به تضاد بین طبقات 

داری وقتی به دوران سرمایه رو؛ ازاینگیردصورت می
 اردهیسرماروابط تولیدی در نزاع بین کارگر و  ،رسدمی

 شود.متظاهر می
مارکس  اقتصادی یک تلقی از ساختار دیالکتیکی نظریه

مراتبی از سلسله»باشد که آن را  گونهنیبدتواند می
های الگوهای نظری ببینیم، که با تقریب متوالی از الگو

                                                           
 Marx, Capital I, p.313, kerr edition به نقل از: 1.

اَشکال بنیادین اجتماعی در  دهندهنشانبسیار انتزاعی که 
تر و ی الگوهای کاملسوبهجدیدِ بورژوازی است  جامعه
(. 219: 2004 وود،) «کندترِ این جامعه صعود میپیچیده

تر را به کار بریم تا های انتزاعیهدف این است که الگو
هده کنیم، مشا ماًیمستقتوانیم چیزهایی را تبیین کند که می

های ها ویژگیو نشان دهیم که چگونه عملکرد آن
خود  ها را در نظریهکند که وقتی آنای را تولید میپیچیده

تری دهد که الگوهای غنیکنیم، به ما امکان میادغام می
اقعیتِ های دیگر وتری به جنبهبسازیم که با تقریب بیش

های دلیل، الگومینهه، بهمهنیباانزدیک باشد.  مشاهدهقابل
 نظر زالحاظی آنها تر کمتر رئالیستی نیستند؛ بهانتزاعی

ه در پس ک ترندکینزدزیرا به ذاتی  ؛ترندتیمارکس رئالیس
 ظواهر بیرونی قرار دارد. 

کند که امور مارکس در جهت الگویی کار می نظریه
 ؛ندکشان منعکس میانضمامییات ئواقع تجربی را با جز

 صرفاًهای نظری را، های اقتصادی یا الگوولی او نظریه
کردن مشاهدات در یبینکردن و پیشابزاری برای خالصه

مارکس بازتولید ساختار امر  گیرد. کار نظریهنظر نمی
فوذ تر نهای انتزاعیدر اندیشه است. کارکرد الگو انضمامی

کردن در ظواهر پیچیده است، و رسیدن به آن اَشکال 
های از گرایش مشاهدهقابلهای اجتماعی بنیادینی که پدیده

 د.شونشان ناشی میدرونی
همیده یا ی فدرستبهتواند ای نمیدیالکتیکی هیچ نظریه
ای که به پیوندها و شیوه برحسبمگر  ،ارزیابی شود

 ،پردازد. بنابراینهای ذاتی موضوع خاص خود میگرایش
توان جدا از نمی هیسرمای مارکس را در کیالکتیدروش 

جزئیات اقتصادی او فهمید. هدف ما نیز از ذکر 
نِ دادهایی از آن و سایر نظریات مارکس فقط نشانقسمت

ها شناسی مارکس در مطالعه و فهمِ آناثرِ توجه به روش
و نه توصیف کامل آن نظریات. بنابراین هرچند  بوده است
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الزم و بسیار مختصر بیان  مباحثِ این بخش بدون مقدمه
 دهبورسد برای بیان این مطلب مفید اما به نظر می ،شد

که توجه یا عدم توجه به منطقِ دیالکتیک و روشِ  است
مارکس، چه نقشِ اساسی و مهمی در فهمِ نظریاتِ وی 

 دارد.
 سویهای اقتصادی مارکس از آموزه بدفهمی گسترده

ای وهای از شیاقتصاددانان سنتیِ دانشگاهی مثال برجسته
تواند روش دیالکتیکی مارکس می گرفتن دهیناداست که 

ی اقتصادی و اساس از نظریهخوانی و انتقادات بیبه غلط
های نادرست از ترین علت دریافتمنتهی شود. عمومی

توانند آن طرح آن است که خوانندگان آن نمی هیسرما
 یشده است و برخ در کتاب ارائه که کنند درک رانظری 

 هیمارکس )مانند قانون ارزش و نظر یاصل یتزها
متفاوت با آن  ییهااو( را پاسخ به پرسش هافزودارزش
 نیکه او مطرح کرده است. ا کنندیم یرتفس ییهاپرسش
ما از  یهدف اصل کهیمانند وقت اند،یگاه اراد هایبدفهم

 یهاهیرد نظر یبرا یلیدال افتنیباز کردن کتاب مارکس 
. مارکس در ستین طورنیا شهیهم یول ؛خطرناک اوست

خود است که  هیمشغول بسط نظرآنچنان  هیسرما
کتاب  یخوانندگانش را متوجه اهداف عام و ساختار کل

 سمارک کهطوربسا )همانچه نها،یا صیتشخ ی. براکندینم
ه ک»وجود خوانندگانی دلسوز الزم است  (کندیم آگاه را ما

بخواهند چیزی جدید بیاموزند، و بنابراین بخواهند خود 
 (.8: 1، ج1967مارکس، ) «نیز به تفکر بپردازند

 
 گیرینتیجه. 4

شناسی مارکس، نقش محوری در درکِ درست فهمِ روش
های وی دارد. مارکس منطق دیالکتیک را از و کامل نظریه

، از دیدگاهِ ماتریالیستی فوئرباخ ریتأثگیرد و با هگل می
کند. گذاری میمنطق دیالکتیک ماتریالیستیِ خود را پایه

خ تاری کند که به مددِ این منطق به مطالعهسپس ادعا می
دلیل نگاه ماتریالیستی وی به جهان به و سرانجام، پردازدمی

ها به کمک زیربنای و تالشِ او برای تبیینِ همه پدیده
 گیرد.اقتصاد را در پیش می مطالعه ضرورتبهمادی، 

ها به این صورت است که پدیده روش وی در مطالعه
کند و در سیری نزولی واقعیاتِ آفاقی پیچیده آغاز میاز 
رود. در ادامه، این تر پیش میی مفاهیم هرچه بسیطسوبه

شود و از مقوالتِ بسیط مسیر در جهت معکوس طی می
کند. این چرخه در هر به سمتِ مفاهیم مرکب صعود می

 صورتبهسطوحِ انتزاع  و در کلیه وبرگشترفتدو مسیر 
گیرد. به عبارتی روش مارکس الکتیکی انجام میدی
رود و الفاظ و عبارات می ی است که به پشتِ پردهاگونهبه

ی، های دیالکتیک ماتریالیستبرحسب شرایط مادی و تحلیل
 کند.سعی در تبیین مفاهیم می

های مختلف تولید تقسیم و مارکس تاریخ را به دوره
بته د و الکنها ارائه میدوره میتمارا برای  گفتهپیشروشِ 

وی معتقد است که فهمِ کامل مقوالت، هنگامی حاصل 
مدرنِ بورژوازی،  نهایی، یعنی جامعه شود که جامعهمی

مقوالت، تعیّن نهاییِ خود را  تحقق یابد. در آن زمان همه
 رِیسابرای درک صحیحِ آنها در  ،جهیدرنتخواهند یافت. 

ها را با توجه به نقشی یِ تولید باید آنهای تاریخدوره
 نهایی خواهند یافت. بررسی و ادراک نماییم که در جامعه

مین شیوه ارائه شده است. هههای مهمِ مارکس بنظریه
توان گفت، وی در تبعیت از منطقِ مبتنی بر به جرات می
ها و نظریاتش، انحراف ، در تمام نوشتهخود اصالتِ ماده

 ای در هیچ بُعدی نداشته است.عمده
که بیان شد، دو عنصر اساسی در طورهمان

شرایط تولیدی در  ،یکی :شناسی مارکس وجود داردروش
بورژوازی. عنصر  نقش مقوالت در جامعه ،دوم ؛هر جامعه
خ تاری ی مطالعهنوعبهتوان شناسی مارکس را میاول روش

اما ورود عنصر  ؛و اقتصاد، به کمک روشِ خودش دانست
دهد و دیگر به ما این الشعاع قرار میرا تحت مسئلهدوم 

تاریخ و  دهد که روش مارکس را فقط مطالعهاجازه را نمی
زیرا عنصر دوم، ابتدا  ؛اقتصاد به کمک روشِ وی بدانیم
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کند و سپس مقوالت را در هر نهایی را توصیف می جامعه
د. نکنهایی ارزیابی می جامعه ها دردوره با توجه به نقش آن

 این امر چیزی فراتر از تجلی روش در مطالعه ،جهیدرنت
ی توصیف مجدد تاریخ به روش نوعبهبلکه  ؛تاریخ است
 خود است.

کند که تحوالت تاریخی مطابق با اما مارکس ادعا می
آن،  صحیح مطالعه رود و نحوهمنطق دیالکتیک پیش می

رسد او این به نظر می آنکه حالاست. روش دیالکتیکی 
اریخ ت فرض گرفته و به کمک آن به مطالعهمنطق را پیش

تر آن است که بگوییم مارکس با روش پردازد. صحیحمی
بلکه تاریخ  ؛پردازدتاریخ و اقتصاد نمی دیالکتیکی به مطالعه

یعنی  ؛کندو اقتصاد را مطابق با منطق دیالکتیک توصیف می
مهم یعنی تاریخ و اقتصاد  العادهفوق ی این دو حوزهنوعبه

بخشِ نظریِ خود و نظام تربزرگهای مفهومی را در قالب
کند وقایع تاریخی دهد. سپس تالش میریزد و ارائه میمی

ش ی بر رودییتأنحوی تبیین کند که و اقتصادی را به
 انعنوبها خود باشد و این وقایع ر نظر مورددیالکتیکی 

 خود معرفی نماید. شاهد مثالی بر درستی نظریه
گفت که مارکس کل تاریخ را از ابتدا  توانیم ،تیدرنها

جامعه نهایی را  ،کند. همچنینتا انتها بازتعریف می
نماید. وی از ابتدا تصمیم خود را گرفته و بینی میپیش

ی تاریخ را آرمانی خود را طراحی و ترسیم و انتها جامعه
 توصیف کرده است.
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