ارزش بدون بﺖوارگي!

بدﻓﻬﻤي كوزو اونو از شكل ارزش
النا لوئيزا ﻻنﮕﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :حسن آزاد
ارديبهشتماه 1397
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رابطهی کار با ارزش چيست؟
مارکس در نامهای به دوﺳﺖ خود لودويﮓ کوگلمان دربارهی مﻨﺘﻘﺪ کﺘاب
ﺳﺮمايه ﺟﻠﺪ يﮏ ،در ژوئيه ) 1868که يﮏﺳال ﭘيﺶ از ايﻦ تاريﺦ بهچاپ
رﺳيﺪهبود( چﻨيﻦ مﯽنويﺴﺪ:
»در بارهی ﺳﻨﺘﺮال بﻼت ) (Centralblattگفﺘﻨﯽ اﺳﺖ طﺮف با ﭘذيﺮش ايﻦکه
اگﺮ ارزش ،اصوﻻ معﻨايﯽ داشﺘه باشﺪ ،ﭘﺲ بايﺪ نﺘايج مﺮا ﭘذيﺮفﺖ،
باﻻتﺮيﻦ امﺘياز ممکﻦ را دادهاﺳﺖ .ايﻦ آدم بﺪاقبال نمﯽدانﺪ که حﺘﯽ
اگﺮ فصﻠﯽ درباره »ارزش« در کﺘابم نباشﺪ ،تحﻠيل مﻨاﺳبات واقعﯽ که
ارائه مﯽدهم ،حاوی بﺮهان و اثبات روابط واقعﯽِ ارزش اﺳﺖ .ايﻦ
وراﺟﯽها در مورد ضﺮورت اثبات مفهوم ارزش صﺮفا از بﯽاطﻼعﯽ کامل،
هم در مورد موضوع مورد بﺮرﺳﯽ و هم نﺴبﺖ به روش عﻠمﯽ ناشﯽ مﯽشود.
هﺮ کودکﯽ مﯽدانﺪ که اگﺮ مﻠﺘﯽ از کارکﺮدن باز ايﺴﺘﺪ ،نمﯽگويم طﯽ
يﮏ ﺳال ،بﻠکه حﺘﯽ در مﺪت چﻨﺪ هفﺘه نابود خواهﺪشﺪ ،و هميﻦطور هﺮ
کودکﯽ مﯽدانﺪ که ميزان توليﺪ با کميﺖهای مﺘفاوت نيازهای اﺟﺘماعﯽ
تﻨاﺳب دارد و بﺮای ايﻦکار ﻻزم اﺳﺖ که مجموعهی کار اﺟﺘماعﯽ به
انواع

گوناگون

کار

با

معيﻦ

کميﺖهای

تﻘﺴيم

شود...

عﻠم

دقيﻘا

عبارتﺴﺖ از اثبات ايﻦ که قانون ارزش چگونه خود را بﺮوز مﯽدهﺪ«.
)مارکﺲ و انگﻠﺲ(1)(68 ،1988 ،
بهنﻈﺮ مﻦ درک ايﻦ موضوع حائز اهميﺖ اﺳﺖ که چﺮا مارکس بﺮای فهم
بهﺘﺮ قﺪرت تحﻠيﻠﯽ شکل ارزش ،نﻈﺮيهی ارزش ـ کار را درﺳﺖ در ابﺘﺪای
فصل اول ﺟﻠﺪ اول ﺳﺮمايه )»کاﻻ«( طﺮح مﯽکﻨﺪ .مﻦ نشان خواهمداد که
ايﻦ تﺪبيﺮ روششﻨاﺳانه از ﺳوی مارکﺲ به دقﺖ انﺘخاب شﺪهاﺳﺖ .اونو
درﺳﺖ بﺮعکﺲ ،اﺳﺘﺪﻻل مﯽکﻨﺪ که در ]روش[ بازنمايﯽ صﺮفا بعﺪ از معﺮفﯽ
و تحﻠيل مفهوم ﺳﺮمايه ،مﯽتوان بهدرﺳﺘﯽ از تعييﻦ ارزش همچون مصﺮف
کار انﺴانﯽ ﺳخﻦ گفﺖ (2).در ايﻦﺟا نشان خواهمداد که نﻈﺮ اونو از
حيﺚ ﺳاخﺘاری ،ارتباط با موضوع و دﻻيل روششﻨاﺳانه در مﺴيﺮ خﻄا
قﺮار دارد .مﻦ ثابﺖ مﯽکﻨم که چارچوب روششﻨاﺳانه قﺮاردادن نﻈﺮيه
ارزش ـ کار ،درﺳﺖ در ابﺘﺪای تحﻘيﻖ فوقالعاده مارکﺲ ،خصﻠﺖ بﺮنامهی
ﭘژوهشﯽ او در ﺳه ﺟﻠﺪ کﺘاب ﺳﺮمايه را مشخص مﯽکﻨﺪ :چگونه در ﺟوامعﯽ
که »شيوهی توليﺪ ﺳﺮمايهداری در آنها غﻠبه دارد« تمام محصوﻻت کار،
شکل ارزشﯽ ﭘيﺪا مﯽکﻨﻨﺪ .بهنﻈﺮ مارکس ،ارزش چيزی نيﺴﺖ که هﻨگام
روبهرو شﺪن و مبادله دو دارنﺪهی کاﻻ ظهور کﻨﺪ ،بﻠکه آن شکل ضﺮوری
اﺟﺘماعﯽ اﺳﺖ که کار در ﺟوامع ﺳﺮمايهداری خود را در آن ﺟﻠوهگﺮ
مﯽﺳازد .ارزش بهعﻨوان زمان کار اﺟﺘماعا ﻻزم ﭘيﺶ از مبادله توليﺪ
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مﯽشود،

حﺘﯽ

اگﺮ

در

مبادله

مشخص

بهشکل

در

قيمﺖهای

خاص

تحﻘﻖ

بيابﺪ(3).
هﺪفِ ايﻦ ﺟﺴﺘار ،خﻼصهکﺮدن تحﻠيل شکل ارزش در آغاز کﺘاب »ﺳﺮمايه«
نيﺴﺖ .اما بﺮای روشﻨﯽ و ارتباط بيﻦ موضوعات عمومﯽتﺮ ،يعﻨﯽ تحﻠيل
شکل ارزش و شکل ويژهی ايﻦ موضوع در بحﺚ بيﻦ اقﺘصاددانان مارکﺴيﺴﺖ
ژاﭘﻨﯽ کوزو اونو و سامزو کﺮوما که در ايﻦﺟا مﻄﺮح مﯽشود ،مﯽخواهم
توﺟه خوانﻨﺪگان را به ويژگﯽ بﺮنامه ﭘژوهشﯽ مارکﺲ و در نخﺴﺘيﻦ
نگاه مﻘﺪمهی »اثبات نشﺪه« و خﻼف عﻘل ﺳﻠيم رابﻄهی بيﻦ کار »مجﺮد«
و ارزش ﺟﻠب کﻨم ،که مارکس اثﺮ عﻈيم خود را با آن آغاز مﯽکﻨﺪ .ايﻦ
تفﺴيﺮ از بﺮنامه کﺘاب »ﺳﺮمايه« و بهويژه نﻘﺪ مارکس از اقﺘصاد
ﺳياﺳﯽ بهطور کﻠﯽ ،به درک ايﻦ مﻄﻠب ياری مﯽرﺳانﺪ که اونو به چه
ِ درخور توﺟهﯽ از قصﺪ مارکس فاصﻠه گﺮفﺘه و در کجا به هﺪف
شکل
انﺘﻘادی خود دﺳﺖ نيافﺘهاﺳﺖ.
روش و هدف ﻧﻘد اقتصاد ﺳﯿا
هﺪف مارکس از تحﻠيل شکل ارزش ،ﭘاﺳﺦ به معمای ﭘول اﺳﺖ :چﺮا تمامﯽ
محصوﻻت کار در ﺟوامعﯽ که شيوهی توليﺪ ﺳﺮمايهداری در آن غﻠبه دارد
ضﺮورتا خود را در يﮏ کاﻻی ويژه به شکل ﭘول بيان مﯽکﻨﻨﺪ؟ بهنﻈﺮ
مارکس ،ﭘول دارای اثﺮ »ﺟادويﯽ« ويژه اﺳﺖ که به شکل واقعيﺘﯽ عجيب
ﺟﻠوهگﺮ مﯽشود که تمامﯽ کاﻻها ارزش خود را در آن مﯽيابﻨﺪ» :به شکل
يﮏ کاﻻی فيزيکﯽ که خارج از آنها ،اما در کﻨار آنها وﺟود دارد«
به

)مارکﺲ(.

ديگﺮ

ﺳخﻦ،

چگونه

تمام

کاﻻهای

ديگﺮ

ـ

يعﻨﯽ

ﺟهان

کاﻻهاـ با ﭘول بهعﻨوان معادل عام خويﺶ رابﻄه بﺮقﺮار مﯽکﻨﻨﺪ؟
مارکس کﻠيﺪ معمای ﭘول را در ايﻦ واقعيﺖ مﯽبيﻨﺪ که طﻼ و نﻘﺮه
»بهمحض خﺮوج از امعاء و احشای زميﻦ به تجﺴم مﺴﺘﻘيم تمام انواع
کار بشﺮی تبﺪيل مﯽشونﺪ« .در نﺘيجه و حﺘﯽ ﭘيﺶ از آنکه او شکل
گﺴﺘﺮشيافﺘهی ارزش را به شکل معکوس در ﭘول و در هﺴﺘهی مﻨﻄﻘﯽ آن
يعﻨﯽ شکل ﺳادهی ارزش » Xکاﻻی  Y = Aکاﻻی  «Bﺟﺴﺘجو کﻨﺪ ،بﺮای
ارزش

بازنمايﯽ

به

تحﻘيﻖ

ﭘيﺮامون

کار

ﻻزم

بﺮای

توليﺪ

يﮏ

کاﻻ

مﯽﭘﺮدازد.
ايﻦ امﺮ حﻘيﻘﺖ دارد که گﺮچه هﺮ کاﻻی مﻨفﺮد محصول نوع خاصﯽ از کار
مشخص و ﺳودمﻨﺪ اﺳﺖ )خياطﯽ ،بافﻨﺪگﯽ ،بﺮنامهريزی نﺮمافزار يا چيﺪن
ِ اﺟﺘماعﯽ کاﻻها در شيوه توليﺪ ﺳﺮمايهداری
بﺮگ چای( ،مبادلهی عام
انحصارا

با

عامﻠﯽ

ﺳﻨجﺶﭘذيﺮ

انﺪازهگيﺮی
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مﯽشود،

که

در

نﺘيجه،

مبادله بﺮ ارزش اﺳﺘوار اﺳﺖ ،نه بﺮ ارزش مصﺮفﯽ ،و به شکل ﭘول
مﯽشود.

بازنمايﯽ

نوع
ِ

بﻨابﺮايﻦ،

مﺘﻨاﺳب

کار

با

شکل
ِ

توليﺪ

ﺳﺮمايهداری ،کاری اﺳﺖ که ارزش توليﺪ مﯽکﻨﺪ ،نه کاری که بﺮای
تاميﻦ نيازهای انﺴانﯽ ﻻزم اﺳﺖ) .(4وظيفه مارکس بهويژه در ﺟﻠﺪ اول،
نشاندادن ايﻦ امﺮ اﺳﺖ که چگونه ايﻦ روابط اﺟﺘماعﯽ ـ کار مجﺮدـ
بﺮای توليﺪ ارزش ﺳازماندهﯽ مﯽشود .بﻨابﺮايﻦ ،کار مجﺮد انﺴانﯽ
مولﺪ شکل مشخص و بﺖوارهای اﺳﺖ که ارزش ﭘيﺪا مﯽکﻨﺪ :ارزش ،با
عزيمﺖ از کاﻻ و ﭘول به شکل مشخص بﺖوارهی ﺳﺮمايه و اشکال گوناگون
آن

در

مﯽآيﺪ

)ﺳﺮمايهی

بانکﯽ،

و

اعﺘبار

ﺳﺮمايهی

بازرگانﯽ(

و

همچﻨيﻦ به شکل ﺳود ،بهﺮه ،ﺳود مازاد و اﺟاره.
به ايﻦ معﻨا ،فصل مشهور »ﺳﺮشﺖ بﺖوارهی کاﻻ و راز آن« در ابﺘﺪای
کﺘاب »ﺳﺮمايه« طﺮحﯽ کمﺮنگ و مﻘﺪماتﯽ از مﻄالبﯽ اﺳﺖ که در ﺳه ﺟﻠﺪ
اثﺮ

عمﺪهی مارکس ﭘﯽ

بهعﻨوان

يﮏ

روش

اﺳﺖ

گﺮفﺘهمﯽشود.
که

ابزار

اما،

دقيﻘا

ايﻦ

نﻘﺪ بﺖوارگﯽ

اکﺘشافﯽ

ﻻزم

بﺮای

از

رمز

کشف

ِ زنﺪه در مﻘوﻻت ﭘول و ﺳﺮمايه را در
رازآلودگﯽ فزايﻨﺪهی کار مجﺮد
اخﺘيار ما قﺮار مﯽدهﺪ ،اما فﺮاتﺮ از آن ـ احﺘماﻻ مهمتﺮ از آن ـ
مﻄالب اﺳاﺳﯽ ﺟﻠﺪ ﺳوم که در آن ارزش اضافﯽ خود را در ﺳﻄح ﭘﺪيﺪاری
بيان مﯽکﻨﺪ :رقابﺖ ،شکلگيﺮی نﺮخ عمومﯽ ﺳود ،و با آن قيمﺖ توليﺪ،
ِ »طبيعﯽ« و »فﺮمول ﺳهگانه« که بهعﻨوان يﮏ
ﺳود مازاد همچون ﺳود
آموزهی اقﺘصادی آبشخور اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ کﻼﺳيﮏ تا اواخﺮ قﺮن نوزدهم و
بﺮخﯽ ﺟﺮيانهای اقﺘصادی نوکﻼﺳيﮏ تا زمان حاضﺮ محﺴوب مﯽشود.
يکﯽ از ظواهﺮ کاذب و نمونهواری که بﺖوارگﯽِ ارزش بهوﺟود مﯽآورد ،و
مارکس آن را بهشکل مبﺴوطﯽ مورد بﺮرﺳﯽ قﺮارداده ،ايﻦ اﺳﺖکه ﺳﺮمايه
خود ارزش و ارزش اضافﯽ مﯽآفﺮيﻨﺪ .در ايﻦمورد ،رابﻄهی ميان ﺳﺮمايه
و اﺳﺘثمار کار زنﺪهی بشﺮی کامﻼ مهآلود مﯽشود:
»رابﻄهی بيﻦ ﺳﺮمايه و ارزش در ارزش اضافﯽ عﺮيان مﯽشود .رابﻄهی
بيﻦ ﺳﺮمايه و ﺳود ،يعﻨﯽ ﺳﺮمايه و ارزش اضافﯽ از يﮏﺳو ،همچون
مازادی بﺮ قيمﺖ هزيﻨهی کاﻻ نمودار مﯽشود که در فﺮآيﻨﺪ گﺮدش تحﻘﻖ
مﯽيابﺪ ،و از ﺳوی ديگﺮ ،بهعﻨوان مازادی که به بيان دقيﻖتﺮ به
واﺳﻄهی رابﻄهاش با کل ﺳﺮمايه تعييﻦ مﯽشود ،ﺳﺮمايه همچون رابﻄه با
خودش

ظاهﺮ

مﯽشود،

رابﻄهای

که

در

آن

ﺳﺮمايه

بهعﻨوان

مجموعهای

ابﺘﺪايﯽ از ارزش ،از ارزش نويﻦ ديگﺮی که خود ايجاد مﯽکﻨﺪ ،مﺘمايز
مﯽشود .ايﻦ امﺮ بﺮای آگاهﯽ بﺪيﻦ شکل ﺟﻠوه مﯽکﻨﺪ ،که ﺳﺮمايه ايﻦ
ارزش ﺟﺪيﺪ را در ﺟﺮيان حﺮکﺖ خود طﯽ فﺮآيﻨﺪهای توليﺪ و گﺮدش
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بهوﺟود آوردهاﺳﺖ .اما در مﺮحﻠهی کﻨونﯽ چگونگﯽ ايﻦ امﺮ رازآلود
اﺳﺖ )با مﻘوله ﺳود ،نويﺴﻨﺪه( و بهنﻈﺮ مﯽرﺳﺪ که از کيفيﺖهای نهفﺘه
ِ ﺳﺮمايه نﺘيجه مﯽشود«(5)(Marx, 1981, Capital 3, 139) .
در ﺳﺮشﺖ خود
مﻦ در ايﻦﺟا بﺮخﻼف خوانﺶ اونو از شکل ارزش نشان خواهم داد ،که
طﺮح ويژهی مارکس از مﺴالهی تحﻠيل شکل ارزش و قائلشﺪن نﻘﺶ ﺳاخﺘاری
و توضيحﯽ بﺮای نﻈﺮيه ارزش ـ کار در کل تشﺮيح کﺘاب »ﺳﺮمايه« در
»رمزگشايﯽ

تحول

بﺖوارگﯽ«

هﺮچه

اشکال

مهآلودتﺮ

و

کار

ﺟﻠوههای

ِ ارزش نﻘﺶ کﻠيﺪی ايفا مﯽکﻨﺪ .بﻨابﺮايﻦ ،بﺮخﻼف
شﺊوارهی آن در شکل
کﺴانﯽ که به اونو باور دارنﺪ ،نﻘﺪ اشکال ﺳﺮشﺖنما و بﺖوارهی ارزش
يا »بﺖوارگﯽ« در کانون بﺮنامه مارکس قﺮار دارد .افزون بﺮ ايﻦ،
طﺮح هوشمﻨﺪانهی نﻈﺮيهی ارزش ـ کار در ابﺘﺪای فصل اول بﺮای ﭘﺮﺳﺶ
اﺳاﺳﯽ بازنمايﯽ يعﻨﯽ ارتباط بيﻦ روش و موضوع مورد مﻄالعه ،فﺮصﺖ
ﭘاﺳﺦگويﯽ فﺮاهم مﯽکﻨﺪ .به باور مﻦ در بازنمايﯽ مارکس )از ﺟامعه
ﺳﺮمايهداری(

ارزش

نﻈﺮيهی

ﭘيونﺪ

همچون

اﺳاﺳﯽ

روش

بيﻦ

و

موضوع

مفهومﭘﺮدازی شﺪهاﺳﺖ.
روش نﻘﺪ اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ حول موضوع مورد مﻄالعهی خود ﺳازمان يافﺘه
اﺳﺖ ،و موضوع ـ يا همانگونه که ﭘيﺶتﺮ گفﺘه شﺪ ﭘﺮﺳشﯽ که راهﻨمای
مشارکﺖ

مارکس

ـ

اﺳﺖ

درعيﻦ

شيوهی

حال

بازنمايﯽ

را

خود

تعييﻦ

مﯽکﻨﺪ .ايﻦ امﺮ نشان مﯽدهﺪ که چگونه کل بازنمايﯽ نﻘﺪ اقﺘصاد
ﺳياﺳﯽ بهشکﻠﯽ که در کﺘاب »ﺳﺮمايه« ارائه شﺪه ،عبارتﺴﺖ از تعييﻦ
ارزش از طﺮيﻖ بهﺮهکشﯽ از کار در توليﺪ ،گﺮدش و کل فﺮآيﻨﺪ اﺟﺘماعﯽ
ﺳﺮمايه

ـ

و

چگونه

ايﻦکه

بﺖوارهی

ﺳﺮشﺖ

اشکال

ارزش

ايﻦ

ِ
ﭘيونﺪ

مﺘﻘابل را رازآلود مﯽکﻨﺪ .به ايﻦ معﻨﯽ ،مﻦ نشان خواهم داد که
نﻈﺮيهی ارزش اونو ،نﻈﺮيه ارزش بﺪون بﺖوارگﯽ اﺳﺖ .به باور مﻦ
بﺪفهمﯽ

عميﻖ

او

از

هﺪف

در

مارکس

بﺮنامه

تحﻘيﻘاتﯽاش

در

کﺘاب

»ﺳﺮمايه« ،درک نﻘصﯽ اﺳﺖ از تحﻠيل شکل ارزشﯽ ،همانگونه که در بحﺚ
با کﺮوما ديﺪهمﯽشود.
هﺪف

ايﻦ

نوشﺘار،

ارائهی

کامل

بحﺚ

شکل

ارزش

بيﻦ

اقﺘصاددانان

مارکﺴيﺴﺖ سامزو کﺮوما ) (1982-1893و کوزو اونو ) (1977-1897نيﺴﺖ ،که
در ﺳالهای  1940و  1950در ژاﭘﻦ اتفاق افﺘاد ،و در آن اونو بﺮای
اوليﻦ بار تفﺴيﺮ خود را عﻠﻨﯽ کﺮد .مﻦ در ايﻦﺟا صﺮفا بﺮ تفﺴيﺮ
اونو از شکل ارزش درنگ مﯽکﻨم و نشان خواهمداد که چﺮا و چگونه ايﻦ
تفﺴيﺮ نﺴبﺖ به روششﻨاﺳﯽ و تجﺮيﺪ مﺮبوط و در خور با موضوع ،که
بﺮرﺳﯽ شکل ارزش بﺪان نياز دارد ،فاقﺪ بيﻨﺶ اﺳاﺳﯽ اﺳﺖ .ﭘاﺳﺦ کﺮوما
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به اونو ايﻦ موضوع را بهخوبﯽ نشان مﯽدهﺪ .مﻦ هم نيز بﺮ ايﻦ نﻈﺮم
که اونو اهميﺖ ارزش را ناديﺪه مﯽگيﺮد که با انجام تجﺮيﺪ روزانه
از فﺮايﻨﺪ توليﺪ مﻨﻄبﻖ اﺳﺖ ،و خود را صﺮفا در عمﻠيات مﺘفاوت خﺮيﺪ
و فﺮوش نشان مﯽدهﺪ .به ﺳخﻦ ديگﺮ ،اونو اهميﺖ بﺖوارگﯽ را ناديﺪه
مﯽگيﺮد .در نﺘيجه ،مﺪعای ديگﺮ مﻦ بهطور عمومﯽ ايﻦ اﺳﺖ که ارزش
همچون بﺖواره حامل ايﻦ تﻨاقض اﺳﺖ که بهعﻨوان يﮏ وﺟود عيﻨﯽ و
مﻨﻄﻘﯽ

درعيﻦ

حال

شالودهای

اﺟﺘماعﯽ

دارد،

و

شيوهی

توليﺪ

ﺳﺮمايهداری از ايﻦطﺮيﻖ مﯽتوانﺪ در درون ايﻦ فﺮايﻨﺪ ،شکﻠﯽ خودﭘو و
مﺴﺘﻘل از عامﻼن اﺟﺘماعﯽ کﺴب کﻨﺪ) .(6هﺪف ويژهی مﻦ به تحﻠيل شکل
ارزش مﺮبوط اﺳﺖ که تکويﻦ مﻨﻄﻘﯽ ﭘول را توضيح مﯽدهﺪ ،شکﻠﯽ که ارزش
خود را در آن مﺘجﻠﯽ مﯽﺳازد و مﺴﺘﻘل از افکار ،رفﺘارها و خواﺳﺖهای
دارنﺪگان کاﻻ عمل مﯽکﻨﺪ .مﻦ در ايﻦﺟا نمﯽخواهم به قضايای ديگﺮ
اونو مانﻨﺪ نﻈﺮيهی بحﺮان ،يا مﺴالهی کاﻻيﯽشﺪنِ نيﺮوی کار بپﺮدازم،
چون ايﻦ مﺴائل در بحﺚ شکل ارزش با کﺮوما که اونو در ﺳال  1948در
کﺘاب »مﻄالعاتﯽ در ﺳﺮمايه« به آنها اشاره مﯽکﻨﺪ ،مﻄﺮح نشﺪهانﺪ.
او بعﺪتﺮ ايﻦ مﺴائل را در اثﺮ اصﻠﯽ خود »اصول اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ« مورد
مﻄالعه و بﺮرﺳﯽ قﺮارداد .گاوين واکﺮ اهميﺖ کاﻻيﯽشﺪنِ نيﺮوی کار در
نﻈﺮيهی اونو به طور عام را در مﻘالهای مورد تاکيﺪ قﺮار دادهاﺳﺖ،
که به هﺮ حال موضوع ايﻦ نوشﺘار نيﺴﺖ.

درک اوﻧو از ﺷﮑﻞ ارزش و ﭘاﺳﺦ کروما
همانگونه که ﭘيﺶتﺮ گفﺘه شﺪ ،در ايﻦ نوشﺘار فﺮصﺖ بﺮرﺳﯽ عميﻖتﺮ
فﺮضهای نﻈﺮی و روششﻨاﺳانه اونو در آثار بعﺪیاش وﺟود نﺪارد ،اما
بازﺳازی او از نﻈﺮيهی مارکﺴﯽ در ايﻦ اثﺮ را مﯽتوان بهعﻨوان نﻘﺪی
بﺮ نﻈﺮيهی ارزشکار از مﻨﻈﺮ مبادله و گﺮدش با انگيزهی کﺴب ارزش
مصﺮفﯽ درک کﺮد .مضمون اوليهی ايﻦ انﺘﻘاد ﭘيﺶتﺮ در بحﺚ با کﺮوما
مﻄﺮح شﺪه بود .تاکيﺪ اونو بﺮ خواﺳﺖ دارنﺪگان کاﻻ بﺮای فهم نﻈﺮيهی
مارکس دربارهی شکل ارزش و به دنبال آن چگونگﯽ امکان ﭘﺪيﺪاری ارزش
را مﯽتوان در ايﻦ انﺘﻘاد به شکل ميﻨياتوری مشاهﺪه کﺮد .بهزودی
روشﻦ خواهﺪ شﺪ که موضع اونو با تاکيﺪ بﺮ گﺮدش بﺮای مبادلهی
ارزشهای مصﺮفﯽ ،يﮏ ﺟﻨبهی اﺳاﺳﯽ از نﻘﺪ مارکس به شکل کار در ﺟوامع
ﺳﺮمايهداری را مورد غفﻠﺖ قﺮار مﯽدهﺪ :يعﻨﯽ ﺳﺮشﺖ شﺊشﺪگﯽ بﺖواره که
در فﺮآيﻨﺪ مبادله نيز عمل مﯽکﻨﺪ .مﻦ در ﺳﻄﺮهای بعﺪی به ايﻦ نکﺘه
باز خواهم گشﺖ .در ابﺘﺪا به چگونگﯽ خوانﺶ اونو از نﻈﺮيهی شکل
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ارزش در چارچوب معضل مبادلهی کاﻻيﯽ مﯽﭘﺮدازم .به باور اونو بﺮای
درک بيان ﺳادهی ارزش )که مﯽتوان آنرا بهصورت ارزش » Xکاﻻی Y = A
کاﻻی  «Bنيز بيان کﺮد ،يا بيﺴﺖ يارد کﺘان به يﮏ ﭘالﺘو مﯽارزد ،که
در ايﻦﺟا کﺘان دارای شکل نﺴبﯽ ارزش اﺳﺖ و ﭘالﺘو دارای شکل معادل
ارزش( نمﯽتوان از خواﺳﺖ دارنﺪهی کاﻻ تجﺮيﺪ کﺮد .او بﺮای مﺪعای
خود ﺳه دليل مﯽآورد:
 -1در شکل ﺳادهی ارزش ،ايﻦ ﭘﺮﺳﺶ که چﺮا کاﻻيﯽ در شکل معادل قﺮار
دارد نمﯽتوانﺪ بﺪون در نﻈﺮ گﺮفﺘﻦ خواﺳﺖ دارنﺪهی کاﻻ در شکل نﺴبﯽ
درک شود .بﻨابﺮايﻦ ،تجﺮيﺪ از خواﺳﺖ دارنﺪهی کاﻻ در نﻈﺮيهی شکل
ارزش خﻄاﺳﺖ) .کﺮوما ،2008 ،ص (8)(73
 -2بﺪون در نﻈﺮ گﺮفﺘﻦ دارنﺪهی کاﻻ ،نمﯽتوان فهميﺪ که چﺮا کاﻻيﯽ در
شکل نﺴبﯽ ارزش قﺮار دارد ،و کاﻻی ديگﺮ در شکل معادل .ضﺮورت بيان
فعال ارزش به حضور دارنﺪهی کاﻻ نياز دارد و به عﻠﺖ وﺟود دارنﺪهی
کاﻻ ،يﮏ کاﻻی معيﻦ مﯽتوانﺪ در ﺟايگاه شکل نﺴبﯽ ارزش قﺮار بگيﺮد.
»بهعﻨوان نمونه ،اگﺮ صاحب کﺘان وﺟود نﺪاشﺘه باشﺪ ،نيازی بﺮای
ﭘالﺘو ،يعﻨﯽ کاﻻيﯽ که در شکل معادل قﺮار دارد ،نيز وﺟود نﺪارد
)اونو و ﺳاکيﺴاکا ،1948 ،ص » .(166حﺘﯽ در مورد شکل ﺳادهی ارزش ،بيﻦ
کاﻻيﯽ که دارای شکل نﺴبﯽ ارزش و کاﻻی ديگﺮی که دارای شکل معادل
ارزش اﺳﺖ ـ رابﻄهی تﺴاوی ﺳاده وﺟود نﺪارد )اونو و ﺳاکيﺴاکا،1948 ،
ص  ،(233-234بﻠکه به واﺳﻄهی نياز دارنﺪهی کاﻻيﯽ که دارای شکل نﺴبﯽ
ارزش اﺳﺖ )کﺘان( نﺴبﺖ به کاﻻی دارنﺪهی شکل معادل ارزش )ﭘالﺘو(
تعييﻦ مﯽشود) .کﺮوما ،2008 ،ص (95
 -3تفاوت اصﻠﯽ بيﻦ شکل معادل عام )شکل  (Cو شکل ﭘول )شکل  (Dنخﺴﺖ
ِ در نﻈﺮ گﺮفﺘﻦِ نياز دارنﺪهی کاﻻ روشﻦ مﯽشود .يعﻨﯽ هﻨگامﯽ که
هﻨگام
معادل عام به ﭘول تبﺪيل مﯽشود ،ديگﺮ به رابﻄهای که بهواﺳﻄهی ارزش
مصﺮف نخﺴﺘيﻦ خود مورد تﻘاضا بود ،محﺪود نمﯽشود ،و بﻨابﺮايﻦ ،ارزش
يﮏ کاﻻ را بيان مﯽکﻨﺪ .صﺮفا در صورتﯽ که ما »وﺟود دارنﺪهی کاﻻ را
در شکل نﺴبﯽ ارزش مﺪنﻈﺮ قﺮار دهيم ،مﯽتوانيم درک کﻨيم که تﻐييﺮ
در مورد شکل ﭘول هﻨگامﯽ رخ مﯽدهﺪ که رهايﯽ ﭘول از ارزش مصﺮفِ خاص
خود کامل شﺪهباشﺪ ،درحالﯽ که ايﻦ رهايﯽ در شکل عام ارزش هﻨوز
نهفﺘه اﺳﺖ«(9) .
کﺮوما به هﺮ يﮏ از ايﻦ ﺳه اﺳﺘﺪﻻل ﭘاﺳﺦ مﯽدهﺪ و احﺘماﻻ با موفﻘيﺖ
آنها

را

رد

مﯽکﻨﺪ.

اما،

قصﺪ

مﻦ

دارم

بهﺟای

تکﺮار

ﺳادهی

ضﺪاﺳﺘﺪﻻلهای کﺮوما توﺟه شما را به هﺪف وﺳيعتﺮ خوانﺶ او از مارکس
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در توضيح نﻈﺮيهی شکل ارزش و ﭘيﺶفﺮضهای روششﻨاﺳانهی ﻻزم بﺮای درک
آن ﺟﻠب کﻨم .از ايﻦ رهگذر ،مﯽتوان موضع کﺮوما را همچون يﮏ مشارکﺖ
روششﻨاﺳانه بهﺘﺮ ارزيابﯽ کﺮد ،و تجﺮيﺪهای ناموفﻖ اونو را بهدقﺖ
دريافﺖ.
بهنﻈﺮ کﺮوما ،ﭘافشاری اونو بﺮ تﻘاضای دارنﺪهی کاﻻ بهعﻨوان يﮏ
وﺳيﻠهی اکﺘشافﯽ در درک نﻈﺮيهی شکل ارزش به يﮏ معضل روششﻨاﺳانه
مﺮبوط مﯽشود .بﺪيﻦﺳان ،بايﺪ ﭘﺮﺳيﺪ که در واقع چﺮا مارکس شکل ارزش
را مﺴﺘﻘل از خواﺳﺖها و رفﺘارهای عامﻠيﻦ در رونﺪ مبادله مورد
تحﻠيل قﺮار مﯽدهﺪ.
ِ »کاﻻ« به طور کامل اﺳﺘﻨﺘاج مﯽشود ،اما
شکلگيﺮی ﭘول در فصل اول
دارنﺪهی کاﻻ نخﺴﺖ در فصل دوم از ﺟﻠﺪ اول »فﺮايﻨﺪ مبادله« مورد
بﺮرﺳﯽ قﺮار مﯽگيﺮد .به نﻈﺮ مارکس ،ﭘول محصوﻻت کار خصوصﯽ را از
حيﺚ اﺟﺘماعﯽ ﺳﻨجﺶﭘذيﺮ مﯽکﻨﺪ ،و از ايﻦرو ،تضاد بيﻦ ارزش مصﺮف و
ارزش را حل نکﺮده ،بﻠکه آنرا به تﺮاز باﻻتﺮی ارتﻘاء مﯽدهﺪ .بﺪيﻦ
مﻨوال ،مﯽتوان ﭘول را بهدرﺳﺘﯽ »تﺮکيب فﺮاتجﺮبﯽِ« ﺟامعهی توليﺪ
کاﻻيﯽ ناميﺪ.
کﺮوما در مشارکﺖ خود بﺮ ﭘﺮﺳﺶهای روششﻨاﺳانه ويژهای تاکيﺪ مﯽکﻨﺪ
که به ايﻦ بيﻨﺶ راه مﯽبﺮد .بﺮای درک درﺳﺖ رابﻄه بيﻦ رفﺘار ويژهی
دارنﺪگان کاﻻ و ﭘيﺶشﺮطهای خاصﯽ که عمل آنها را ممکﻦ مﯽﺳازد،
ﭘﺮﺳﺶهای معيﻨﯽ که در فصلهای اول و دوم تحﻠيل را هﺪايﺖ مﯽکﻨﻨﺪ ﻻزم
اﺳﺖ .در نگاه کﺮوما ،به شکﻠﯽ مﺘﻨاقض و بﺮخﻼف انﺘﻈار ايﻦ عمل
ِ
مبادله نيﺴﺖ که نﻈﺮيهی ارزش را تعييﻦ مﯽکﻨﺪ ،بﻠکه بﺮعکﺲ ايﻦ
ِ مبادله را تعييﻦ مﯽکﻨﺪ )کﺮوما ،1957 ،ص -2
نﻈﺮيهی ارزش اﺳﺖ که عمل
 .(245کﺮوما با ايﻦ اظهارنﻈﺮ چه مﻨﻈوری داشﺖ؟
کﺮوما بﺮای قﺮار دادن ايﻦ ضﺪاﺳﺘﺪﻻلها در چارچوب گﺴﺘﺮدهتﺮ ﺳاخﺘار
روششﻨاﺳانه کﺘابِ »ﺳﺮمايه« با اصﺮار بﺮ روش ﺳه فصل اول تاکيﺪ
مﯽکﻨﺪ .به ادعای مارکس »دشواری در فهم ايﻦ مﻄﻠب نيﺴﺖ ،که ﭘول نيز
کاﻻ محﺴوب مﯽشود ،بﻠکه در کشف ايﻦ امﺮ اﺳﺖ که کاﻻ چگونه ،چﺮا و
به چه وﺳيﻠه به ﭘول تبﺪيل مﯽشود« )مارکﺲ ،1976 ،ص  .(186کﺮوما در
ﺳاخﺘار ﺳامانيافﺘهی دو فصل اول هﺪفهای مﺘفاوتﯽ را مشاهﺪه مﯽکﻨﺪ:
تحﻠيل شکل ارزشﯽ در بخﺶ ﺳوم از فصل اول »چگونگﯽ« شکلگيﺮی ﭘول را
بﺮرﺳﯽ مﯽکﻨﺪ ،بخﺶ چهارم »ﺳﺮشﺖ بﺖوارهی کاﻻ و راز آن« به شﺮح
ِ »فﺮآيﻨﺪ مبادله« ،مارکس
»چﺮايﯽ« آن مﯽﭘﺮدازد و باﻻخﺮه در فصل دوم
تﻼش مﯽکﻨﺪ بگويﺪ که کاﻻ »از چه طﺮيﻖ« به ﭘول تبﺪيل مﯽشود )کﺮوما،
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 ،1957ص  .(40به بيان کﺮوما »تحﻠيل شکل ارزش به ايﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘاﺳﺦ
مﯽدهﺪ که چگونه طﻼ بهعﻨوان يﮏ کاﻻی ويژه به معادل عام بﺪل مﯽشود،
بهنحوی که شکل طبيعﯽ آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟهان کاﻻها همچون ارزش به شمار
مﯽآيﺪ« )کﺮوما ،1957 ،ص  .(20-21در ايﻦﺟا ﭘﺮﺳﺶ ايﻦ نيﺴﺖ که ايﻦ
تبﺪيل از چه طﺮيﻖ رخ مﯽدهﺪ .ايﻦ »ﺳويهی عمﻠﯽِ« ﭘول در فصل دوم
ِ
»فﺮايﻨﺪ مبادله« نشان دادهمﯽشود .به باور کﺮوما تمايز بيﻦ کارکﺮد
ِ شکل ارزش و ﺳويهی عمﻠﯽ قﺮاردادنِ کاﻻها در ارتباط با يﮏديگﺮ
تحﻠيل
بﺮای روشﻦ کﺮدن هﺪف اﺳاﺳﯽ نﻈﺮيهی ارزش مارکﺲ نﻘشﯽ حياتﯽ بهعهﺪه
دارد .بﺪيﻦطﺮيﻖ ،کﺮوما به ايﻦ نﺘيجه مﯽرﺳﺪ که گﺮچه در نﻈﺮيهی
فﺮايﻨﺪ

مبادله

ضﺮورت

»ﺳﺮشﺖ«

ميانجﯽگﺮانهی

ﭘول

بازتوليﺪ

عمﻼ

مﯽشود ،اما وﺳاطﺖ دو کاﻻی مخﺘﻠف نيز ﭘيﺶ از آن اتفاق افﺘاده اﺳﺖ:
از طﺮيﻖ تجﺮيﺪ از شکل ويژهی کاری که بﺮای توليﺪ ارزشهای مصﺮفﯽ
مخﺘﻠف ﻻزم اﺳﺖ .ﭘول ﺟوهﺮ ﺳحﺮآميزی اﺳﺖ که در آن تجﺮيﺪ »شيﺌيﺖ
شبحگونه« به دﺳﺖ مﯽآورد .بﺪيﻦﺳان ،کﺮوما نﺘيجه مﯽگيﺮد که مﻘابﻠهی
کاﻻها و دارنﺪگان آنها بهمﻨﻈور مبادله به شکل عام اﺟﺘماعﯽ و نه
صﺮفا بهطور تصادفﯽ ،تﻨها بﺮ ﭘايهی ﭘول همچون معادل عام ميﺴﺮ اﺳﺖ،
ﭘول

بﻨابﺮايﻦ،
ﺳﺮمايهداری،

ﭘول

از

طﺮيﻖ
بيﺶتﺮ

مبادله
بهعﻨوان

به

وﺟود

نخﺴﺘيﻦ

نمﯽآيﺪ.
بيان

در

ﺟوامع

بﺖوارهی

روابط

اﺟﺘماعﯽ عمل مﯽکﻨﺪ ،روابﻄﯽ که بﺮ مصﺮف و اﺳﺘثمار کار انﺴانﯽ
اﺳﺘوارانﺪ .مبادلهی عام اﺟﺘماعﯽ تﻨها بﺮ ﭘايهی ﭘول همچون محصول
شيﺌيﺖيافﺘهی تجﺮيﺪ ممکﻦ اﺳﺖ(10).
مارکس در انکشاف اﺳﺘﺪﻻل خود ،به خوبﯽ از معمای وﺳاطﺘﯽ که انجام
گﺮفﺘه ،آگاه اﺳﺖ )ﭘول همچون ﭘيکﺮيابﯽ بﻼواﺳﻄه کار مجﺮد انﺴانﯽ(
وﺳاطﺘﯽ که همزمان ﭘيﺶشﺮط يﮏ عمل نمايشﯽ )مبادله کاﻻيﯽ( محﺴوب
مﯽشود:
»دارنﺪگان کاﻻهای ما در شﺮايط دشوار چون فاوست مﯽانﺪيشﻨﺪ» :در
آغاز

عمل

بود«،

بﻨابﺮايﻦ

ﭘيﺶ

آنها

از

فکﺮ

کﺮدن

دﺳﺖ

به

عمل

مﯽزنﻨﺪ ،قوانيﻦ ناشﯽ از ﺳﺮشﺖ کاﻻها در غﺮيزه طبيعﯽ دارنﺪگان کاﻻ
ﺟﻠوهگﺮ مﯽشود .آنها فﻘط زمانﯽ مﯽتوانﻨﺪ بيﻦ کاﻻهای خود بهعﻨوان
ارزش و بﻨابﺮايﻦ همچون کاﻻ رابﻄه بﺮقﺮار کﻨﻨﺪ که آنها را در
رابﻄهی مﺘﻘابل با کاﻻی ديگﺮی قﺮار دهﻨﺪ که به مثابهی همارز عام
بهکار مﯽرود .ما در تحﻠيل خود از کاﻻ به ايﻦ نﺘيجه دﺳﺖ يافﺘيم.
اما فﻘط عمل اﺟﺘماعﯽ مﯽتوانﺪ کاﻻی خاصﯽ را به همارز عام
کﻨﺪ«(11) (Marx, Cap,1.1976, p 180) .
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تبﺪيل

بهطور خﻼصه ،تحﻠيل شکل ارزش ،ضﺮورت ﭘول بهمثابهی همارز را ثابﺖ
کﺮد )چگونگﯽ ﭘول( ،در حالﯽکه فﻘط عمل اﺟﺘماعﯽ ايﻦ ويژگﯽها را به
کاﻻی طﻼ مﯽبخشﺪ )ﭘول از چه طﺮيﻖ( .تفﺴيﺮ اونو که نه مﻨﻄﻖ ارزش،
بﻠکه نياز دارنﺪهی کاﻻ را در ﭘشﺖ ﭘيﺪايﺶِ ﭘول مﯽبيﻨﺪ ،ايﻦ تحول
ظﺮيف

روششﻨاﺳانه

را

مﯽگيﺮد،

ناديﺪه

که

به

نوبهی

در

خود

درک

ِ ظاهﺮا مﺴﺘﻘل و خودﭘوی مبادلهی کاﻻيﯽ نﻘﺶ اﺳاﺳﯽ
بﺖوارگﯽ ،اشکال
دارد .اونو درعيﻦ حال ادعای خود در بازﺳازی نﻈﺮيهی شکل ارزش را
با

ﺟايگزيﻨﯽ

آن

با

تحﻠيل

فﺮآيﻨﺪ

مبادله

بﯽﭘﺮوا

اعﻼم

مﯽکﻨﺪ.

همانگونه که کﺮوما مﯽگويﺪ اونو مانﻨﺪ ﺳايﺮ نﻈﺮيهﭘﺮدازان گﺮدشگﺮا
بﺮ ايﻦ باورﺳﺖ که مارکس »ورشکﺴﺘگﯽ نﻈﺮی« خود را اعﻼم کﺮدهاﺳﺖ؛
چون تحﻠيل شکل ارزش نمﯽتوانﺪ تضاد بيﻦ ارزش و ارزش مصﺮفﯽ را حل
کﻨﺪ ،و مارکس ظاهﺮا به هميﻦ دليل مجبور شﺪه اﺳﺖ بﺮای ﭘﺮ کﺮدن ايﻦ
خﻼء در نﻈﺮيهی ارزش به عمﻠکﺮد دارنﺪگان کاﻻ مﺘوﺳل شود .کﺮوما با
قاطعيﺖ ايﻦ خوانﺶ را رد مﯽکﻨﺪ:
»ايﻦ بههيچ وﺟه حﻘيﻘﺖ نﺪارد که مارکس بﺮای حل »مﺴالهای از حيﺚ
نﻈﺮی غيﺮقابل حل« به عمل ويژهای )مبادلهی کاﻻيﯽ( روی آوردهباشﺪ.
کامﻼ بﺮعکﺲ :دارنﺪگان کاﻻ مﻄابﻖ با نﻈﺮيه عمل مﯽکﻨﻨﺪ» .قوانيﻦ
بﺮخاﺳﺘه

از

ﺳﺮشﺖ

کاﻻها

بﺮ

غﺮيزه

طبيعﯽ

دارنﺪگان

کاﻻ

اثﺮ

مﯽگذارد «.ايﻦ واقعيﺖ دارد که بايﺪ تضاد ارزش مصﺮف و ارزش را ﭘيﺶ
از ايﻦ که در

شکل ﭘول راهحل خود را ﭘيﺪا کﻨﺪ ،مورد بﺮرﺳﯽ قﺮار

داد .و ايﻦ درﺳﺖ آن دليﻠﯽ اﺳﺖ که دارنﺪگان کاﻻ ناخواﺳﺘه مﻄابﻖ آن
چه که نﻈﺮيه ﭘيﺶتﺮ ثابﺖ کﺮدهبود عمل مﯽکﻨﻨﺪ ،يعﻨﯽ تکويﻦ ضﺮوری
ﭘول بﺮای مبادله .چﺮا مارکس ادعا مﯽکﻨﺪ که »آنها ﭘيﺶ از آنکه فکﺮ
کﻨﻨﺪ ،عمل مﯽکﻨﻨﺪ«؟ ايﻦ شيوهای هوشمﻨﺪانه بﺮای بيان ايﻦ مﻄﻠب اﺳﺖ
که ﭘول مانﻨﺪ ﺳايﺮ روابط در توليﺪ کاﻻيﯽ نه همچون »محصول انﺪيشه«
يا »کشف« ،آن چﻨانکه اقﺘصاددانان بورژوا مﯽگويﻨﺪ ،بﻠکه بهشکل
خودبهخودی ظهور مﯽکﻨﺪ«(Kruma, 1957, p 24-25) .
ِ« ارزش دقيﻘا گﺴﺘﺮش نامﺘﻨاهﯽ خود ،بﺮای خود
ايﻦﺟا »ﺳوژهی مﺴﺘﻘل
اﺳﺖ ،بﺪون توﺟه به نيازها و تمايﻼت افﺮاد:
»ايﻦ فﺮايﻨﺪ )که طبﻖ آن ارزش مصﺮف کاﻻ در شکل همارز بيان شکل
ارزش کاﻻ در شکل نﺴبﯽ مﯽشود( مﺴﺘﻘل از آگاهﯽ دارنﺪهی کاﻻ رخ
مﯽدهﺪ .کاﻻ بهﺟای انﺴان به ﺳوژه بﺪل مﯽشود و در ﺟهان بﺖواره به
ﺟای زبان آدمﯽ به زبان کاﻻها ﺳخﻦ گفﺘه مﯽشود(Kruma, 1957, p 82) .
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غفﻠﺖ اونو از ﭘيچيﺪگﯽ بﺖوارگﯽ در بحﺚ اوليهاش با کﺮوما به تفﺴيﺮی
مثﻠه شﺪه از شکل ارزش مﯽانجامﺪ ،غفﻠﺘﯽ که در آثار بعﺪی او و مکﺘب
اونو ادامه مﯽيابﺪ.

چﮑﯿده ﺗﺠر ﯾد ارزش هﻢچون ﺑﺖواره
مارکﺲ تکويﻦ مﻨﻄﻘﯽ ﭘول را بهشکل زيﺮ خﻼصه مﯽکﻨﺪ» :آنچه که ظاهﺮا
رخ داده ،ايﻦ نيﺴﺖ که کاﻻيﯽ ويژه به ايﻦ عﻠﺖ که کاﻻهای ديگﺮ ارزش
خود را در آن بيان مﯽکﻨﻨﺪ ،به ﭘول تبﺪيل مﯽشود ،بﻠکه بﺮعکﺲ ،چون
ايﻦ کاﻻ ﭘول اﺳﺖ ،تمام کاﻻهای ديگﺮ همگﯽ ارزش خود را در ايﻦ کاﻻی
ويژه بيان مﯽکﻨﻨﺪ .حﺮکﺘﯽ که ايﻦ فﺮايﻨﺪ به ميانجﯽِ آن تحﻘﻖ يافﺘه
اﺳﺖ در نﺘيجهی خود ناﭘﺪيﺪ مﯽشود ،و از خود اثﺮی بﺮﺟای نمﯽگذارد«.
)(Marx, 1976, 187
ِ ﭘيﺪايﺶ خود به ﺟای نمﯽگذارد ـ و
در واقع ،ﭘول اثﺮی از فﺮايﻨﺪ
رازآميزی آن در هميﻦ امﺮ نهفﺘه اﺳﺖ .اما ،اگﺮ ما بخواهيم خصﻠﺖ
رازآميزی ﭘول و ارزش را بهعﻨوان ﭘﺮدهی ﺳاتﺮی بﺮ خصﻠﺖ اﺟﺘماعﯽ کار
در ﺟوامع ﺳﺮمايهداری درک کﻨيم ،بايﺪ به چگونگﯽ تبﺪيل کاﻻ به ﭘول
ِ ارزش بهعﻨوان
نگاهﯽ اﺟمالﯽ بﯽافکﻨيم .به ديگﺮ ﺳخﻦ ،ظهور تجﺮيﺪ
بﺖواره را خﻼصه کﻨيم.
»کﺘان با مﺴاوی قﺮاردادن ﭘالﺘو با خودش بهعﻨوان ارزش ،يﮏ شکل
ارزشﯽِ شﺊگونه ﭘيﺪا مﯽکﻨﺪ ،که خود را همچون شکل طبيعﯽ ﭘالﺘو نشان
مﯽدهﺪ .از ايﻦرو ،کﺘان به شکل کاﻻيﯽ بﺪل مﯽشود که دارای شکل
ارزشﯽ يﮏ ﭘالﺘو ﺳﺖ .مبادله شکل »غيﺮطبيعﯽ« و بﺖوارهی خود را در
ِ خود ،يعﻨﯽ ارزش« بﺪل
ايﻦ نﻘﻄه نشان مﯽدهﺪ :و به »شکل ﭘﺪيﺪاری ضﺪ
مﯽشود«(Marx, 1976, 148) .
ايﻦ واقعيﺖ که يﮏ کاﻻ بيان ارزش کاﻻی ديگﺮی مﯽشود ،بﺮ مﻨﻄﻖ
مﻨافع ،آرزوها و خواﺳﺖهای شخصﯽ بﺮای ارزش مصﺮفﯽ ويژهی يﮏ کاﻻ
غﻠبه مﯽکﻨﺪ .کامﻼ بﺮعکﺲ ،ايﻦ واقعيﺖ که ارزش مصﺮف بيان ارزش
مﯽشود ـ تﻨها راه بيانِ ارزش ـ دقيﻘا نشان مﯽدهﺪ که ايﻦ نه وﺟوه
ارزش مصﺮف ،بﻠکه کارکﺮد آن همچون ارزش اﺳﺖ که در نشاندادنِ
بﺖوارگﯽ عمل مﯽکﻨﺪ .اونو قادر به درک ايﻦ موضوع نيﺴﺖ که ﭘالﺘو نه
بهعﻨوان ارزش مصﺮف ،بﻠکه همچون بيان ارزش کﺘان مورد درخواﺳﺖ اﺳﺖ.
کﺮيس آرتور به درﺳﺘﯽ اشاره مﯽکﻨﺪ که »مارکس از ارزش مصﺮف کامﻼ
تجﺮيﺪ مﯽکﻨﺪ و ﭘول را يﮏﺳﺮ از نياز به يافﺘﻦ يﮏ بيان يکﺘا و
مﻨحصﺮ بهفﺮد ارزش اﺳﺘﻨﺘاج مﯽکﻨﺪ ،که فعﻠيﺖ ارزش را تضميﻦ
مﯽکﻨﺪ«(14) (Arthur, 2006, 29) .
اما تفﺴيﺮ نادرﺳﺖ اونو از تحﻠيل شکل ارزش مارکﺲ فﺮاتﺮ مﯽرود .او
ﺳازوکار کامﻠﯽ را ناديﺪه مﯽگيﺮد که به واﺳﻄهی آن روابط اﺟﺘماعﯽ
يا به بيانﯽ طبﻘاتﯽ خصﻠﺖ بﺖوارهای کﺴب مﯽکﻨﺪ که از ﭘيﺶ در شکل
همارز حضور دارد.
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در شکل معادل ارزش )بﺮابﺮ با يﮏ ﭘالﺘو( يﮏ وارونگﯽ ﺳهگانه رخ
مﯽدهﺪ که شکل ﭘﺪيﺪاری کاﻻ يا بﺖوارگﯽ ارزش را قوام مﯽبخشﺪ ،که
ذات اﺟﺘماعﯽ آن را مﯽﭘوشانﺪ :در شکل معادل کاﻻ الف( ارزش مصﺮف
شکل ﭘﺪيﺪاری ارزش را کﺴب مﯽکﻨﺪ ،ب( کار مشخص بيان کار مجﺮد
مﯽشود ،ج( کار خصوصﯽ بﻼواﺳﻄه بيان شکل وارونهی کار عام اﺟﺘماعﯽ
مﯽشود .در تحﻠيل اونو از شکل ارزش اشکال خاص بﺖوارگﯽ که از
ناديﺪهگﺮفﺘﻦِ ايﻦ ﺳه رابﻄه وارونه نﺘيجه مﯽشود ،کمرنگ ﺟﻠوه مﯽکﻨﺪ.
بهطور خﻼصه ،کاﺳﺘﯽ ديﺪگاه اونو در تمايز بيﻦ کار مشخص و کار
مجﺮدـتمايزی که مارکﺲ آن را »بﺮای درک اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ تعييﻦکﻨﻨﺪه
مﯽدانﺪ« ) ،(15) ((Marx, 1976, 132مﯽتوانﺪ بهعﻨوان خﻄای بﻨيادی او در
بازنمايﯽ شکل ارزش قﻠمﺪاد شود .در ايﻦﺟا مﯽتوانيم مشاهﺪه کﻨيم که
اونو وارونهبودن بﺖوارگﯽ را کماهميﺖ ﺟﻠوه مﯽدهﺪ ،ﭘﺪيﺪهای که در
کاﻻ و شکل ارزشﯽ مبادله کاﻻيﯽ فعال اﺳﺖ.
ايﻦ اﺳﺘﻘﻼل ارزش و ﺳﺮمايه به کﻨﺶها ،خواﺳﺖها و مﻨافع افﺮاد فﺮصﺖ
مﯽدهﺪ تا همچون اشکالﯽ »آزاد« و »عﻘﻼنﯽ« بﺖواره شونﺪ ،ايﻦ موضوع
در آثار هلموت رايﺸلت ) (Helmut Reicheltو نﻈﺮيهﭘﺮدازان ديگﺮ بهشکل
بارزی مورد بحﺚ قﺮار گﺮفﺘهاﺳﺖ ،که تاکيﺪ بﺮ اقﺪامات عوامل و
بازيگﺮان فﺮآيﻨﺪ گﺮدش را بهعﻨوان نشانه ايﺪئولوژيﮏ عﻠم اقﺘصاد
بورژوايﯽ و محصوربودن در زنﺪان بﺖوارگﯽ مﯽدانﻨﺪ .راهﯽ نيﺴﺖ ﺟز
ايﻦکه به بﻘايای اﺳﺘﺪﻻلﯽ ايﺴﺘار اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ در موضع اونو در
بحﺚ با کﺮوما توﺟه کﻨيم .مﻦ نيز مانﻨﺪ رايﺸلت فکﺮ مﯽکﻨم که دليل
آن را مﯽتوان فهميﺪ:
»به نﻈﺮ مارکس ،کل رونﺪ ]مبادله[ خود را به شکﻠﯽ نشان مﯽدهﺪ که
در آن به معﻨای هگﻠﯽ از ﺳﻄح شﻨاخﺖ بورژوايﯽ در مﯽگذريم:
نﻈﺮيهﭘﺮدازان بورژوا رفﺘار افﺮاد مﻨفﺮد و مجزا را نﻘﻄه عزيمﺖ
نﻈﺮی خود قﺮار مﯽدهﻨﺪ ،همچون موضوعﯽ که نمﯽتوان بعﺪا آن را نﺘيجه
گﺮفﺖ .مارکس نشان مﯽدهﺪ که ايﻦ شکل خود امﺮی باواﺳﻄه اﺳﺖ ،و از
ﺳﺮمايه اﺳﺘﻨﺘاج مﯽشود(Reichelt, 1997, 144) .
نﻘلقول مﻨاﺳب با ايﻦ موضوع را مﯽتوان در نﺴخه اصﻠﯽ )» (Urtextنﻘﺪ
اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ«) (1858ﭘيﺪا کﺮد:
»تحﻠيل شکل ويژهی تﻘﺴيم کار و شﺮايط توليﺪی که ايﻦ تﻘﺴيم کار بﺮ
آن اﺳﺘوار اﺳﺖ ،و تحﻠيل روابط اقﺘصادی اعضای ﺟامعه که ايﻦ روابط
در درون آن قﺮار دارنﺪ ،نشان مﯽدهﺪ که کل نﻈام توليﺪی بورژوايﯽ
نﻈامﯽ اﺳﺖ ﺳﺮ به مهﺮ که نياز به رمزگشايﯽ دارد ،بﺪيﻦ نحو که ارزش
مبادله در ايﻦ ﺳﻄح بهعﻨوان نﻘﻄه ﺳاده عزيمﺖ بهنﻈﺮ مﯽرﺳﺪ ،و
فﺮآيﻨﺪ مبادله آنچﻨان که خود را در گﺮدش ﺳاده نشان مﯽدهﺪ مﯽتوانﺪ
همچون ﺳازوکار اﺟﺘماعﯽ ﺳادهای ظاهﺮ شود که درعيﻦ حال ،کل توليﺪ و
مصﺮف را در بﺮ گيﺮد .در نﺘيجه ،ﺳايﺮ روابط درهم ﭘيچيﺪه و ﭘوشيﺪهی
توليﺪ که کمابيﺶ با آزادی و اﺳﺘﻘﻼل افﺮاد و روابط اقﺘصادی آنها
تصادم ﭘيﺪا مﯽکﻨﺪ ،از ديﺪه ﭘﻨهان مﯽمانﺪ؛ به نحوی که در روابط
ﺳاده خﺮيﺪ و فﺮوش در فﺮآيﻨﺪ گﺮدش همچون توليﺪکﻨﻨﺪگان خصوصﯽ آزاد
12

به نﻈﺮ مﯽرﺳﻨﺪ .اما از نﻘﻄهنﻈﺮ گﺮدش ،ايﻦ روابط قابل مشاهﺪه
نيﺴﺖ«(Marx, 1987, 466) .
به بيان رايﺸلت ،به هميﻦ عﻠﺖ که »تمام نﻈﺮيهﭘﺮدازان بورژوا در
معﺮض توهم گﺮدش کاﻻيﯽ قﺮار دارنﺪ« ) ،( Reichelt, 1997, 143گﺮدش کاﻻيﯽ را
همچون نﻘﻄه عزيمﺖ عﻠم اقﺘصاد مﯽانگارنﺪ ،بﺪون درک ايﻦ نکﺘه که
ايﻦ رابﻄه خود از توليﺪ ارزش در توليﺪ نﺘيجه مﯽشود .يکﯽ از
معﺮوفتﺮيﻦ انﺘﻘادهای بعﺪی اونو و مکﺘب او نشانهای بﺮای ايﻦ
بﺪفهمﯽ بﻨيادی اﺳﺖ ـ انﺘﻘادی مبﻨﯽ بﺮ ايﻦکه آغاز کﺘاب ﺳﺮمايه با
نﻈﺮيهی ارزشکار ،و تعييﻦ کار بهعﻨوان ذات ارزش ) (17يﮏ اظهارنﻈﺮ
ﺳاده »بيﺮونﯽ« بﺪون »اﺳﺘﻨﺘاج مﻨﻄﻘﯽ درونﯽ« اﺳﺖ ،و بايﺪ کﻨار
گذاشﺘه شود ،و يﮏ نﻈﺮيه ارزش در چارچوب فﺮآيﻨﺪ مبادله را ﺟايگزيﻦ
آن کﺮد.
مارکس در اظهارنﻈﺮی که مﯽتوان آن را ﭘاﺳخﯽ مﺴﺘﻘيم به اونو دانﺴﺖ
مﯽگويﺪ که فﺮآيﻨﺪ ميانجﯽگﺮانهی گﺮدش در اثﺮ يﮏ وارونگﯽ بﺖواره به
»هﺴﺘﯽ بﻼواﺳﻄه« يﮏ قانون اقﺘصادی بﺪل مﯽشود .به هميﻦ دليل ،در
اصﻄﻼحﯽ که غالبا بهکار مﯽرود ،گﺮدش »شکل ﭘﺪيﺪاری فﺮآيﻨﺪی اﺳﺖ که
ﭘشﺖ ﺳﺮ آن ﺟﺮيان دارد« ) ،(18) (Marx, 1987, 920يعﻨﯽ فﺮآيﻨﺪ توليﺪ.
ارزش بهعﻨوان هﺴﺘﯽ عيﻨﯽ و غيﺮمادی ـ تﻨاقضﯽ در تعﺮيف ـ ايﻦ رابﻄه
را مﯽﭘوشانﺪ ،و بههميﻦ دليل فصل مﺮبوط به »بﺖوارگﯽ کاﻻ و راز آن«
تﻼش مﯽکﻨﺪ آن را روشﻦ کﻨﺪ .ﺟالب ايﻦکه بﺴياری از مﻨﺘﻘﺪيﻦ نﻈﺮيهی
ارزشکار ايﻦ نکﺘه را ناديﺪه مﯽگيﺮنﺪ که ايﻦ فصل از راز بﺖوارگﯽ
ﺳخﻦ مﯽگويﺪ و نه صﺮفا از بﺖوارگﯽ کاﻻ .ﭘﺲ راز شکل کاﻻيﯽ چيﺴﺖ؟
مارکس ممکﻦ اﺳﺖ حﺲ کﺮدهباشﺪ که بﺮخﯽ خوانﻨﺪگان عﻠﯽرغم تحﻠيل
طوﻻنﯽ او از شکل کاﻻيﯽ و رابﻄهاش با کار مجﺮد ،ممکﻦ اﺳﺖ معﻨای
اصﻠﯽ تحﻠيل شکل ارزش را درک نکﺮده باشﻨﺪ .ازايﻦرو ،او روشﻦ مﯽکﻨﺪ
که نﻈﺮيهی ارزشکار ـ ايﻦ واقعيﺖ که ارزش يﮏ کاﻻ از زمان کار ﻻزم
اﺟﺘماعﯽ تشکيل شﺪه که به ميزان ميانگيﻦ اﺟﺘماعﯽ بﺮای توليﺪ آن
ﻻزم اﺳﺖ ـ ربﻄﯽ به ايﻦ »اعﺘﻘاد عﻠمﯽ« نﺪارد که در مبادله ،کاﻻها
به »نﺴبﺖهای کمﯽ مﻄابﻖ با نياز ﺟامعه« تبﺪيل مﯽشونﺪMarx, 1987, ) .
(168
اما ايﻦ تبﺪيل به معﻨای دقيﻖ کﻠمه اشﺘباه نيﺴﺖ ،بﻠکه بيﺶتﺮ از
»قانون« کار ﻻزم اﺟﺘماعﯽ بﺮای توليﺪ کاﻻ مشﺘﻖ مﯽشود:
دليل ايﻦ تبﺪيل ]توليﺪ کاﻻها به نﺴبﺖهای کمﯽ مﻄابﻖ با نيازهای
اﺟﺘماعﯽ[ ايﻦ اﺳﺖ که در ﺟﺮيان روابط تصادفﯽ و ﭘﺮنوﺳان مبادله
ميان محصوﻻت ،زمان کار ﻻزم اﺟﺘماعﯽ بﺮای توليﺪ کاﻻها خود را
همچون قانون تﻨﻈيمکﻨﻨﺪه طبيعﯽ نشان مﯽدهﺪ .درﺳﺖ به همان شکل که
قانون ﺟاذبه خود را با فﺮو ريخﺘﻦ خانه بﺮ ﺳﺮ صاحب آن به نمايﺶ
مﯽگذارد .بﻨابﺮايﻦ ،تعييﻦ مﻘﺪار ارزش توﺳط زمان کار رازی اﺳﺖ که
در ﭘﺲ حﺮکﺖ ظاهﺮی ارزشهای نﺴبﯽ کاﻻها نهفﺘه اﺳﺖ).همان مﻨبع( )(19
موشه پوستون در ايﻦ مورد به ديالکﺘيﮏ ﺟالبﯽ اشاره مﯽکﻨﺪ .هﺮچﻨﺪ
درﺳﺖ اﺳﺖ که در شيوهی مبادله ﺳاده ،دارنﺪگان کاﻻ بهعﻨوان
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دارنﺪگان »اشياء« همواره و از ﭘيﺶ در چارچوب مﻨﻄﻖ ﺳﺮمايه قﺮار
دارنﺪ» ،کارگﺮ آزاد به معﻨايﯽ دوگانه« همچون دارنﺪهای که ﺟز
نيﺮوی کارش چيزی نﺪارد در شﺮايط تاريخﯽ مﺘفاوتﯽ بﺴﺮ مﯽبﺮد .با
ظهور ﺳﺮمايهداری ،مفهوم بﺮابﺮی يا به بيان دقيﻖتﺮ بﺮابﺮی صوری ﺳﺮ
بﺮ مﯽآورد .اگﺮ مﯽخواهيم تحول ﺳﺮمايهداری را درک کﻨيم ،بايﺪ به
ايﻦ واقعيﺖ توﺟه کﻨيم که »کارگﺮان خود را همچون عامﻼن صاحب حﻖ
مﯽنگﺮنﺪ« يعﻨﯽ همچون عامﻼن بورژوا و حﺘﯽ بيﺶتﺮ از آن ،با »کﻨﺶ
ﺟمعﯽ از خود درکﯽ همچون عامل به دﺳﺖ مﯽآورنﺪ« )پوستون( .اما حﺘﯽ
ايﻦ نوع درک از خود يا »آگاهﯽ« بﺪون درنﻈﺮگﺮفﺘﻦ ﺳاخﺘار خود شکل
کاﻻ قابل فهم نيﺴﺖ که بﺮابﺮی صوری را در قﺮارداد کار تضميﻦ
مﯽکﻨﺪ ،و ايﻦ هميﻦ نکﺘه اﺳاﺳﯽ اﺳﺖ که پوستون در ايﻦﺟا طﺮح مﯽکﻨﺪ.
تﻨها ﭘيکﺮبﻨﺪی ايﺪئولوژيﮏ تاريخا ويژهی ﺳﺮمايه و »قواعﺪ گفﺘمانﯽ«
آن بﺮای اصول آرمانﯽ و صوری ،ايﻦ فﺮصﺖ را ايجاد مﯽکﻨﻨﺪ که به
روابﻄﯽ واقعﯽ بﺪل شونﺪ ،روابﻄﯽ که هم ذهﻨﯽ اﺳﺖ و هم عيﻨﯽ .پوستون
در ايﻦﺟا تاکيﺪ مﯽکﻨﺪ که ما بيﺶ از مﻘاومﺖ بايﺪ به ﺳازوکارهای
خودتحولﯽِ ﺳﺮمايه توﺟه کﻨيم» :ﺳﺮمايه خود امکان نفﯽ خود را به
وﺟود مﯽآورد«) .پوستون( .اما ايﻦ موضوع مﺘضمﻦ ايﻦ امﺮ اﺳﺖ که
کارگﺮان بهدرﺳﺘﯽ ﺟايگاه خود را در مﻘاومﺖ درک کﻨﻨﺪ؛ مﻘاومﺖ نه
تﻨها در حوزهی گﺮدش ،بﻠکه همچﻨيﻦ در عﺮصهی توليﺪ به شکل اعﺘصاب
عمومﯽ؛ و همچون وﺳيﻠهای موثﺮ که مﻨﻄﻖ توليﺪ ارزش اضافﯽ و اﺳﺘثمار
را درهم مﯽشکﻨﺪ.
هﺮچﻨﺪ اونو با ايﻦ امﺮ مخالفﺘﯽ نﺪارد ـ او به روشﻨﯽ اﺳﺘثمار را
در فﺮآيﻨﺪ توليﺪ بهعﻨوان خصﻠﺖ اﺳاﺳﯽ واقعيﺖ ﺳﺮمايهداری مﯽبيﻨﺪ،
در حالﯽ که مفهوم ارزش از روابط ﺳﺮمايهداری و بﻨابﺮايﻦ ويژگﯽ
توليﺪ ﺳﺮمايهداری فﺮاتﺮ مﯽرود ـ اما کوﺟين کاراتانﯽ يکﯽ از
شاگﺮدان ﺳابﻖ او و احﺘماﻻ مشهورتﺮيﻦ روشﻨفکﺮ ژاﭘﻨﯽ زمانه ما در
صحﻨه بيﻦالمﻠﻠﯽ ،تاکيﺪ خود را نه بﺮ مبارزه در فﺮايﻨﺪ توليﺪ،
بﻠکه بﺮعکﺲ در حوزهی گﺮدش قﺮار مﯽدهﺪ.

چﺸﻢاﻧداز ﻧﻬاﯾﯽ :کوﺟﯿﻦ کاراﺗاﻧﯽ هﻢچون وارث ﺗاکﯿد اوﻧو ﺑر گردش
اگﺮ درحال حاضﺮ نگاهﯽ کوتاه به تحول و ميﺮاث نﻈﺮيهی اونو
بﯽافکﻨيم ،خواهيم ديﺪ که کوﺟين کاراتانﯽ بيﺶتﺮ نﻈﺮ اونو در مورد
گﺮدش ارزش مصﺮف در ﺟوامع ﺳﺮمايهداری را ﭘذيﺮفﺘهاﺳﺖ ،تا روابط
مبادله بﺮ ﭘايهی ارزش را .او بﯽاهميﺖدانﺴﺘﻦِ نﻘﺶ توليﺪ را از اونو
مﯽﭘذيﺮد و آن را با اولويﺖبخشيﺪن به گﺮدش يا مبادله به موضع
بﺮتﺮی در تحﻠيل روابط ﺳﺮمايهداری بﺪل مﯽکﻨﺪ(20).
اونو ﺳﺮمايه را همچون رابﻄهی اﺟﺘماعﯽ درک مﯽکﻨﺪ که صﺮفا با
اﺳﺘثمار نيﺮوی کار بازتوليﺪ مﯽشود و ﺳﺮمايهداران مﯽتوانﻨﺪ تمام
مازاد توليﺪ را اخذ کﻨﻨﺪ ،و ﺳودی بهچﻨگ آورنﺪ »که در واقع تﻨها
هﺪف ﺳﺮمايه اﺳﺖ« ،(21)(Uno, 1980, 73) .اما نزد کاراتانﯽ ما نﻈﺮ کامﻼ
مﺘفاوتﯽ از بازتوليﺪ اﺟﺘماعﯽ مﯽيابيم:
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ارزش اضافﯽ در ﺳﺮمايه صﻨعﺘﯽ توﺳط کارگﺮان مزدبگيﺮ توليﺪ مﯽشود،
که کاﻻهای مصﺮفﯽ روزانهای را که خود توليﺪ کﺮدهانﺪ ،خﺮيﺪاری
مﯽکﻨﻨﺪ .ﭘﺲ بﺪيﻦ مﻨوال فﺮآيﻨﺪ گﺮدش کاﻻهای مصﺮفﯽ که توﺳط کارگﺮان
مزدبگيﺮ توليﺪ شﺪه و ﺳپﺲ مصﺮف مﯽشونﺪ ،ارزش اضافﯽ را توليﺪ
مﯽکﻨﻨﺪ .در واقع »...از نگاه کﻠﯽ بازتوليﺪ ﺳﺮمايه عبارت اﺳﺖ از
اﺳﺘخﺪام کارگﺮان و ﺳپﺲ وادارکﺮدن آنها به خﺮيﺪاری کاﻻهايﯽ که
توليﺪ کﺮدهانﺪ« ) (Karatani, 2014, 190به بيان ديگﺮ ،بﯽنﻈيﺮ و يگانه
بودن کاﻻهای نيﺮوی کار در ﺳﺮمايه صﻨعﺘﯽ ـ بﺮخﻼف ﺳﺮمايه تجاریـ
عبارت اﺳﺖ از بازتوليﺪ ايﻦ نيﺮو از طﺮيﻖ خﺮيﺪ کاﻻهايﯽ که خود
توليﺪ کﺮدهاﺳﺖ .ايﻦ ديﺪگاه با تجﺮيﺪ از فﺮايﻨﺪ کار و توليﺪ و
همچﻨيﻦ تجﺮيﺪ از فﺮايﻨﺪ بهﺮهکشﯽ مورد بحﺚ قﺮار مﯽگيﺮد .در ابﺘﺪا،
ايﻦ ادعا را که هﺪف توليﺪ ﺳﺮمايهداری تحﻘﻖ ارزش اضافﯽ از طﺮيﻖ
خﺮيﺪ کاﻻهاﺳﺖ به دشواری مﯽتوان رد کﺮد .اما آنچه را که کمﺘﺮ
مﯽتوان ﭘذيﺮفﺖ ،ادعای ديگﺮی اﺳﺖ که کارگﺮان توليﺪکﻨﻨﺪهی کاﻻهای
مصﺮفﯽ با »خﺮيﺪ توليﺪات خود« ارزش اضافﯽ مﯽآفﺮيﻨﻨﺪ )کاراتانﯽ فﻘط
از کارگﺮان نام مﯽبﺮد( .دليل ﺳاده اﺳﺖ ـ کارگﺮان فﻘط درآمﺪی را
که کﺴب کﺮدهانﺪ مﯽتوانﻨﺪ خﺮج کﻨﻨﺪ:
مجموعه کﻠﯽ ﺳﺮمايهی مﺘﻐيﺮ را  Xبﺮابﺮ  100ﭘاونﺪ در نﻈﺮ مﯽگيﺮيم،
يعﻨﯽ مجموعهی ﺳﺮمايه مﺘﻐيﺮ مورد اﺳﺘفاده ،نه ﺳﺮمايه ﭘيﺶريزشﺪه طﯽ
يﮏ ﺳال ...از ايﻦ رو ايﻦ مﻘﺪار از  Xبﺮابﺮ  100ﭘاونﺪ هﺮگز به
طبﻘهی کارگﺮ ايﻦ توانايﯽ را نمﯽبحشﺪ که بخشﯽ از توليﺪات را که
شامل ﺳﺮمايه ثابﺖ اﺳﺖ خﺮيﺪاری کﻨﺪ ،چه رﺳﺪ به آن قﺴمﺘﯽ که ارزش
اضافﯽ طبﻘه ﺳﺮمايهدار را نشان مﯽدهﺪ .کارگﺮان با ايﻦ  Xبﺮابﺮ 100
ﭘاونﺪ هﺮگز نمﯽتوانﻨﺪ بيﺶ از بخشﯽ از ارزش محصول اﺟﺘماعﯽ را که
ارزش ﺳﺮمايهی مﺘﻐيﺮ ﭘيﺶريخﺘه اﺳﺖ خﺮيﺪاری کﻨﻨﺪ(22)(Marx, 1997, 346).
اما مﻨﻄﻖ مشکلآفﺮيﻦ »قﺪرت مصﺮفﯽ« کارگﺮان را کﻨار بگذاريم :ايﻦ
اﺳﺘﺪﻻل که محل مبارزه ﺳياﺳﯽ بايﺪ از حوزه ﺳﻨﺘﯽ توليﺪ ،بهعﻨوان
نمونه اعﺘصابات به حوزه گﺮدش ،مثل بايکوت مﻨﺘﻘل شود ،بهطور کﻠﯽ
در مورد روح و هﺪف توليﺪ و بازتوليﺪ ﺳﺮمايهداری داوری نادرﺳﺘﯽ
دارد .هﺪف ﺳﺮمايه نه بﺮآوردن نيازهای مصﺮفﯽ ،بﻠکه توليﺪ ارزش
اضافﯽ عﻠﯽرغم خواﺳﺖها ،نيازها و آرزوهای مﺮدم اﺳﺖ .حﺘﯽ نگاهﯽ
گذرا به فﻘﺮ ،افزايﺶ ﺟمعيﺖ اضافﯽ در مﻘياس اقﺘصادی در ﺟهان و
افﺮادی که دارای مشاغل موقﺖانﺪ ،نشان مﯽدهﺪ که حفظ و ضمانﺖ
ِ
بازتوليﺪ نيﺮوی کار معادل بازتوليﺪ ﺳﺮمايه نيﺴﺖ ،بﻠکه ايﻦ »تضاد
در حال ﭘيشﺮفﺖ« ) ( Marx, 1997, 91يعﻨﯽ کاهﺶ ارزش نيﺮوی کار در شﺮايﻄﯽ
که نيﺮوی کار تﻨها مﻨبع ﺳود بهشمار مﯽرود ،عﻠﺖ بﺮوز بحﺮان در
ﺳﺮمايهداری اﺳﺖ(23).
بﺮای ارائه يﮏ تحﻠيل فشﺮده ،مﯽتوان گفﺖ که در شيوهی توليﺪ
ﺳﺮمايهداری ،کاﻻها به هيچ دليل ديگﺮی ﺟز ارزش اضافﯽ توليﺪ
نمﯽشونﺪ .در نﺘيجه ارزش ،نﻘشﯽ فعال و شکلدهﻨﺪه در فﺮايﻨﺪ مبادله
دارد .ﺳازماندهﯽ هﺪفمﻨﺪ حيات اﺟﺘماعﯽ بﺮای بﺮآوردن نيازهای مﺮدم
تﻨﻈيمکﻨﻨﺪهی فﺮايﻨﺪ اﺟﺘماعﯽ نيﺴﺖ ،بﻠکه بﺮعکﺲ در عﻘﻼنيﺖ مبادله
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قانونﯽ نوشﺘهشﺪه که همچون »عامل خودﭘو« ) (Marx, 1976, 255بﺮ روابط
اﺟﺘماعﯽ بيﻦ مﺮدم ﺳﻠﻄه نﺪارنﺪ .به گفﺘه مايکل هاينﺮيش ،به هميﻦ
دليل او به آنچه که »مﺮدم در مبادلهی کاﻻيﯽ فکﺮ مﯽکﻨﻨﺪ« يا
»مﻨافعﯽ که دنبال مﯽکﻨﻨﺪ« کمتﺮ توﺟه دارد ،و بيﺶتﺮ به ايﻦ
مﯽﭘﺮدازد که »ﺳاخﺘار اﺟﺘماعﯽ کار چگونه اﺳﺖ که در آن افﺮاد ﺟز
مبادله کاﻻهای خود راه ديگﺮی نﺪارنﺪ« )(Michael Heinrich, 1999, 206
ﺳﻠﻄهی غيﺮشخصﯽِ ارزش ـ و اشکال تکامليافﺘهتﺮ آن ﭘول ،ﺳﺮمايه ،ﺳود
و اﺟارهی زميﻦ ـ ﭘيﺶ از آن که عوامل فﺮدی بهعﻨوان عوامل آگاه قﺪم
به فﺮايﻨﺪ مبادله بگذارنﺪ ،يﮏ انﺴجام ظاهﺮا با معﻨﯽ بهوﺟود
مﯽآورد (24).اونو با تفﺴيﺮ خود از نﻘﺪ مارکس به بﺖوارگﯽ ،بهعﻨوان
نﻘﺪ اشکال شﺊوارهی کار مجﺮد درک اشﺘباهﯽ ارائه مﯽکﻨﺪ ،و بﺪيﻦ
وﺳيﻠه زميﻨه را بﺮای خوانﺶ تﻘﻠيلگﺮايانه از روابط مﺘﻘابل ميان
کار مجﺮد ،ارزش و شکل ﭘول فﺮاهم مﯽﺳازد .مﺪاخﻠه ﺳياﺳﯽ از آن دﺳﺖ
که کاراتانﯽ از ﭘيﺶفﺮضهای روششﻨاﺳانهی اونو الهام مﯽگيﺮد ،با ﺟﺪا
کﺮدن اﺳﺘثمار در فﺮايﻨﺪ توليﺪ از تحﻠيل ارزش و کاﻻ ،ﺳﺮانجامﯽ به
ﺟز محصورشﺪن در ﺳﻄح مﻨاﺳبات ﺳﺮمايهداری نﺪارد (25).ﺳياﺳﺘﯽ که ﭘيﺶ
ِ آن
از ورود به ﺳﺮای ﭘﻨهانِ توليﺪ توقف مﯽکﻨﺪ ،ﺟايﯽ که بﺮ ﺳﺮ در
نوشﺘه شﺪه »ورود بﺮای افﺮادی به ﺟز اهل تجارت ممﻨوع« ) Marx, 1976,
 .(279-280ايﻦ نوع ﺳياﺳﺖ به شﺮيﮏ ﺟﺮم همان مﻨﻄﻘﯽ بﺪل مﯽشود که قصﺪ
فﺮاتﺮرفﺘﻦ از آن را در ﺳﺮ مﯽﭘﺮورانﺪ.

اﯾﻦ مﻘاله از منبع زﯾر ﺑه فار

ﺑرگرداﻧده ﺷده اﺳﺖ:
)C. H. Liu Joyce & Murthy Viren (eds.

East-Asian marxisms and their trajectories, 2017. Routledge. Newyork.

ﯾادداﺷﺖها و مناﺑع:
-1ايﻦ فصل بﺮ ﭘايهی مﻘالهی »تجﺮيﺪ ناموفﻖ :مﺴاله خوانﺶ کوزو اونو
ِ ارزش« نوشﺘهشﺪه که در مجﻠه
از نﻈﺮيه مارکﺲ درباره نﻈﺮيهی شکل
»ماتﺮياليﺴم تاريخﯽ« ﺟﻠﺪ  ،22شماره  (2014) 1ص  ،3-33انﺘشار يافﺘه
اﺳﺖ .مﻦ از ناشﺮ ايﻦ نشﺮيه بهخاطﺮ اﺳﺘفاده از ايﻦ نوشﺘار در شکل
کﻨونﯽ آن تشکﺮ مﯽکﻨم .مﻘاله کﻨونﯽ در مﻘايﺴه با مﻘاله اصﻠﯽ در
ﺳال  2014حاوی تﻐييﺮها ،صورتبﻨﺪیها ،اضافهها و اصﻼحات دوبارهای
اﺳﺖ .اﺳﺘﺪﻻل اصﻠﯽ در ايﻦﺟا ،طﺮح نکات بﺴياری از نﻈﺮيهی مارکﺲ اﺳﺖ
که مﻦ در ﺳالهای اخيﺮ در ﺟﺮيان بحﺚ با همکارانم آموخﺘهام ،و در
شکلدادن ايﻦ اﺳﺘﺪﻻل دخيل بودهاﺳﺖ.
» -2مارکﺲ فصل اول از ﺟﻠﺪ اول کﺘاب ﺳﺮمايه را با اشاره به اهميﺖ
شکل کاﻻيﯽ محصول آغاز مﯽکﻨﺪ ،اما ...او بﻼفاصﻠه ذات ارزش را به
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کاری نﺴبﺖ مﯽدهﺪ که بﺮای توليﺪ کاﻻ ﻻزم اﺳﺖ .اما در ايﻦ مﺮحﻠه
هﻨوز نبايﺪ رونﺪ توليﺪ کاﻻ مورد تحﻠيل قﺮار گيﺮد.
 ...توليﺪ کاﻻ بايﺪ شکل ﺳﺮمايه را قبول کﻨﺪ ،نه شکل کاﻻ را .ايﻦ
بﺪان معﻨﯽ اﺳﺖ که توليﺪ کاﻻ يا رونﺪ توليﺪ ﺳﺮمايه صﺮفا بعﺪ از
انکشاف مفهومﯽ شکل کاﻻ به ﺳﺮمايه مﯽتوانﺪ مورد بﺮرﺳﯽ قﺮار گيﺮد«.
)(Uno, 1980, 27-8
 -3ايﻦ »توهم« ) (Marx, 1981, 128که بيان ارزش و ارزش اضافﯽ در
قيمﺖهای ويژه »از فﺮوش و مبادله کاﻻها نﺘيجه مﯽشود« بيانگﺮ
عمﺪهتﺮيﻦ هﺪف انﺘﻘاد مارکﺲ عﻠيه به اصﻄﻼح »اقﺘصاد عاميانه« در
بﺮابﺮ اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ )کﻼﺳيﮏ( بورژوايﯽ اﺳﺖ .نمونهی کﻼﺳيﮏ ايﻦ
انﺘﻘاد را مﯽتوان در ﺟﻠﺪ يکم ،فصل ﭘﻨجم يافﺖ )،(Marx, 1976a, 258,269
اما فﺮازهايﯽ وﺟود دارد که ايﻦ اتهام عﻠيه اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ کﻼﺳيﮏ
اقامه شﺪهاﺳﺖ .نگاه کﻨيﺪ به ﺟﻠﺪ دوم ،فصل دهم ،آنﺟا که هﺪف
انﺘﻘاد مارکﺲ آدام اﺳميﺖ اﺳﺖ» :مبﻨای ايﻦ نﻈﺮات روزمﺮه چيﺴﺖ که
چون ارزش اضافﯽ صﺮفا در فﺮوش محصوﻻت و گﺮدش آنها تحﻘﻖ مﯽيابﺪ ،ﭘﺲ
بهﺳادگﯽ از فﺮوش ،از گﺮدش نﺘيجه مﯽشود ) .(Marx, 1981, 277بﺮای بحﺚ
بيﺶتﺮ در ايﻦ زميﻨه مﺮاﺟعه کﻨيﺪ به ﺟﻠﺪ ﺳوم ،فصل اول ) Marx, 1981,
 (128-192و فصلهای چهلوهشﺖ و چهلونه ) (Marx, 1981, 953-991و موارد
مﺘعﺪد ديگﺮ.
ِ همشکل و »همگون« اشﺘباه گﺮفﺖ،
 -4کار مجﺮد را نبايﺪ با کار
همانگونه که نﻈﺮيهﭘﺮدازان ﭘﺴااﺳﺘعماری مﯽگويﻨﺪ .بﺮای انﺘﻘاد از
درک ديﭙش ﭼاکﺮا بارتﯽ از کار مجﺮد به ) Lisalaow, David r. Roediger, Chibber,
 (2013, 130-151مﺮاﺟعه شود.
 -5تاکيﺪ از نﺴخه اصﻠﯽ.
 -6بهايﻦ معﻨﯽ ،مارکﺲ اصﻄﻼح
ِ
دارای اعﺘبار اﺟﺘماعﯽانﺪ و
) (objektive Gedankenformenرا مﻄﺮح

موثﺮ و ﭘﺮﺳﺮوصﺪای »شکلهای فکﺮی که
بههميﻦ دليل عيﻨﯽ محﺴوب مﯽشونﺪ«
کﺮد ).(Marx, 1976, 169

 -7مفهوم نﻈﺮيه مورد ﭘﺴﻨﺪ مﻦ نيﺴﺖ ،چون بهنﻈﺮ مﻦ مارکﺲ شکل ارزش
را از يﮏ نﻈﺮيه ويژه و حاضﺮ و آماده اﺳﺘﻨﺘاج نکﺮد ،که بهمعﻨای
ﭘوزيﺘويﺴﺘﯽ با »واقعيﺖها« مﻨﻄبﻖ باشﺪ .در عوض انﺘﻘاد مارکﺲ از
ِ عﻠم اقﺘصاد بورژوايﯽ به او اﺟازه مﯽدهﺪ آنچه را که
مفهومﭘﺮدازی
از ﭘيﺶ در تفکﺮ ما از فﺮايﻨﺪ توليﺪ »در ﺟﺮيان« اﺳﺖ تحﻠيل کﻨﺪ و
ما را با کاﺳﺘﯽهای آن مواﺟه کﻨﺪ .اما اصﻄﻼح ژاﭘﻨﯽ به صﺮاحﺖ از
»نﻈﺮيه شکل ارزش« ﺳخﻦ مﯽگويﺪ و بههميﻦ دليل مﻦ گاهﯽ در انگﻠيﺴﯽ
بهﺟای آناليز اصﻄﻼح نﻈﺮيه را بهکار مﯽبﺮم.
 -8مﻨبع اصﻠﯽ ).(Uno and Sakisaka, 1948, 142, 157, 160
 .(Uno and Sakisaka, 1948, 164) -9همچﻨيﻦ مﺮاﺟعه کﻨيﺪ به ) Kuruma, 2008,
 (113رد »ذات« يا نﻈﺮيه ارزشکار بهطور کﻠﯽ از ﺳوی اونو ـ و در
نﺘيجه درک نادرﺳﺖ او از گﺴﺴﺖ راديکال مارکﺲ با اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ
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کﻼﺳيﮏ ـ احﺘماﻻ به بهﺘﺮيﻦ شکل در گفﺘار خﻼصهشﺪهی زيﺮ در همان
کﺘاب مﻨعکﺲ شﺪه اﺳﺖ» :تجﺮيﺪ ارزش از رابﻄهی مبادلهی بيﻦ دو کاﻻ
با کﻨارگذاشﺘﻦ دارنﺪگان کاﻻ شبيه تجﺮيﺪ ميوه از گﻼبﯽ و ﺳيب
اﺳﺖ ...بايﺪ رابﻄه بيﻦ دو کاﻻ را بهطور ذهﻨﯽ و از مﻨﻈﺮ مالﮏِ کﺘان
درک کﻨيم ،نه بهشکل عيﻨﯽ و ﺟﺪا از دارنﺪگانِ کاﻻ .اگﺮ ما از چﻨيﻦ
تجﺮيﺪی صوری عزيمﺖ کﻨيم که کاﻻی کﺘان و کاﻻی ﭘالﺘو دارای چيزی
مشﺘﺮکانﺪ )چيز ﺳومﯽ که نه کﺘان اﺳﺖ و نه ﭘالﺘو( درک واقعﯽ ايﻦ
نکﺘه که کﺘان در شکل نﺴبﯽ قﺮار دارد و ﭘالﺘو در شکل همارز مشکل
خواهﺪ بود(Uno and Sakisaka, 1948, 178) .
 -10نﻈﺮ انگﻠﺲ دربارهی تحﻠيل شکل ارزش همچون تحول تاريخﯽ ﭘول با
عزيمﺖ از »توليﺪ/مبادله کاﻻيﯽ ﺳاده« در ﺟوامع اوليه ،که در ميان
مارکﺴيﺴﺖهای راﺳﺖکيﺶ به روش »مﻨﻄﻘﯽ ـ تاريخﯽ« شهﺮت دارد بهطور
کﻠﯽ در ادبيات تحﻘيﻘﯽ مﺮدود شﻨاخﺘه شﺪهاﺳﺖ .رايشﻠﺖ )،(Reichelt 1997
هايﻨﺮيﺶ ) (M.Heinrich, 1999و بکهاوس ) (Backhaus, 1997در نﻘﺪ تفﺴيﺮ رايج
مشارکﺖ کﺮدهانﺪ .راکوويﺘز ) (Rakowitz 2000بخﺶ عمﺪهای از تحﻘيﻖ خود
را به نﻘﺪ ديﺪگاه انگﻠﺲ اخﺘصاص دادهاﺳﺖ .بازﺳازی مﻨﻄﻘﯽ شکل ﭘول
در فصل ﺳوم کﺘابِ »ﺳﺮمايه« نشان مﯽدهﺪ که چگونه کاﻻی طﻼ خود
ﭘيکﺮيابﯽ کار انﺴانﯽ اﺳﺖ که در ذاتِ خود ،رابﻄهاش با کار را ﭘﻨهان
کﺮدهاﺳﺖ .به باور راکوويﺘز حوزهی گﺮدش ،خود قﺮبانﯽ ايﻦ رابﻄه
محﺴوب مﯽشود و اﺳيﺮ بﺖوارگﯽ و ايﺪئولوژی اﺳﺖ .اونو در مورد
فﺮاتاريخﯽبودنِ قانون ارزش با بﯽﭘﺮوايﯽ ﺳخﻦ مﯽگويﺪ .او بعﺪتﺮ در
ﺳال  1958در نوشﺘهای فﺮاتاريخﯽبودن قانون ارزش را آنچﻨان که
مﯽکﻨﺪ.
رد
بهروشﻨﯽ
کﺮدهبود
مﻄﺮح
اﺳﺘاليﻦ
) (Barshay, 2004, 122/Uno 1974 (1958), 119بهنﻈﺮ اونو ،با از بيﻦرفﺘﻦ
اقﺘصاد کاﻻيﯽ ﺳﺮمايهداری ،ارزش نيز ناﭘﺪيﺪ مﯽشود .اما نﻈﺮ
انﺘﻘادی ژاک بيﺪه درباره مکﺘب اونو احﺘمال بازگشﺖ به ديﺪگاه
انگﻠﺲ را مورد بحﺚ قﺮار مﯽدهﺪ .به باور بيﺪه ،هﺮچﻨﺪ اونو »دورهی
تاريخﯽ توليﺪ کاﻻيﯽ ﺳاده« را رد مﯽکﻨﺪ ،اما بهشکل ديگﺮی به
رويکﺮد »تاريخﯽ – مﻨﻄﻘﯽ« بﺮمﯽگﺮدد ،که »بهشکل ديالکﺘيکﯽ« از کاﻻ
به ﭘول ،از ﭘول به ﭘولانﺪوزی ،و به ﺳﺮمايه تجاری و ﺳﺮمايهی صﻨعﺘﯽ
مﻨﺘهﯽ مﯽشود« ).(Bidet, 2008, 738
 -11تاکيﺪها اضافه شﺪهاﺳﺖ.
 ...» :(Marx, 1976, 255) -12در گﺮدش کاﻻـ ﭘول ـ کاﻻ ،هم ﭘول و هم کاﻻ
ِ ارزش عمل مﯽکﻨﻨﺪ ،ﭘول بهعﻨوان
صﺮفا همچون شکلهای وﺟودی مخﺘﻠف خود
وﺟود عام ،کاﻻ همچون وﺟود خاص آن ،به بيانﯽ چهﺮههای ديگﺮ و مبﺪل
آن .ارزش مﺮتبا از شکﻠﯽ به شکل ديگﺮ در مﯽآيﺪ ،بﺪون آنکه در ايﻦ
حﺮکﺖ از دﺳﺖ بﺮود ،و بﺪيﻦ مﻨوال به ﺳوژهای خودﭘو بﺪل مﯽگﺮدد.
 -13در نﻘلقولﯽ مﻨاﺳب در آثار مارکﺲ چﻨيﻦ مﯽخوانيم» :ﭘﺲ مﯽبيﻨيم
هﺮ آنچه که تحﻠيل کاﻻ ﭘيﺶتﺮ بهما گفﺖ ،کﺘان بهمحض آنکه در ارتباط
با کاﻻی ديگﺮی ،يعﻨﯽ ﭘالﺘو قﺮارمﯽگيﺮد ،تکﺮار مﯽکﻨﺪ .کﺘان صﺮفا
افکارش را به زبانﯽ بازگو مﯽکﻨﺪ که با آن آشﻨاﺳﺖ ،زبان کاﻻها .به
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ﺟای آنکه بهما بگويﺪ ،کار در کيفيﺖ مجﺮد خود ،يعﻨﯽ کار انﺴانﯽ
ارزش آن را آفﺮيﺪه ،بهما مﯽگويﺪ ﭘالﺘو تا آنﺟا که ارزشﯽ بﺮابﺮ با
آن دارد ،شامل همان کاری اﺳﺖ که کﺘان را توليﺪ کﺮدهاﺳﺖ .بهﺟای آن
که بهما اطﻼع دهﺪ که شيﺌيﺖ واﻻی آن همچون ارزش با ﭘيکﺮ صاف و
آهارزدهاش تفاوت دارد ،بهما مﯽگويﺪ که ارزش ،ظاهﺮ يﮏ ﭘالﺘو دارد
و بههميﻦ دليل کﺘان تا آنﺟا که خود يﮏ شﺊ ارزشﯽ اﺳﺖ با ﭘالﺘو
همشکل و شمايل اﺳﺖ«(Marx, 1976, 143) .
 -14آرتور نيز مانﻨﺪ مﻘالهی حاضﺮ از تحﻠيل شکل ارزش تفﺴيﺮی ارائه
مﯽکﻨﺪ که با تفﺴيﺮ مکﺘب اونو تفاوت دارد .او از لحاظ روششﻨاﺳﯽ
نخﺴﺖ فﺮضيهی مکﺘب اونو را دنبال مﯽکﻨﺪ که مبادله بﺪون ﭘول بايﺪ
نيازها و خواﺳﺖ دارنﺪگان کاﻻ را درنﻈﺮ بگيﺮد ،تا بعﺪتﺮ نشان دهﺪ
که ايﻦ رويکﺮد قانعکﻨﻨﺪه نيﺴﺖ :به باور آرتور »تمايل« يا خواﺳﺖ
دارنﺪگان کاﻻ بﺮای کﺴب ارزش مصﺮفﯽ نمﯽتوانﺪ موﺟب تکويﻦ ﭘول شود.
هﺮچﻨﺪ با آرتور موافﻘم که »مارکﺲ کامﻼ از ارزش مصﺮفﯽ تجﺮيﺪ
مﯽکﻨﺪ« )ص  ،(29اما با تجﺮيﺪ خود آرتور از کار ،در تفﺴيﺮش از شکل
ارزش موافﻖ نيﺴﺘم .در عوض ،هﻨگامﯽ که او ارزش را صﺮفا همچون »شکل
مجﺮدتﺮی تصور مﯽکﻨﺪ که يﮏ کاﻻ را با کاﻻهای ديگﺮی که ارزشﯽ بﺮابﺮ
دارنﺪ ﺟايگزيﻦﭘذيﺮ مﯽﺳازد« و ﭘول را بهعﻨوان شکﻠﯽ معﺮفﯽ مﯽکﻨﺪ
»که از مشخصشﺪن ارزش اﺳﺘﻨﺘاج مﯽشود« نﻘﺪ خود را به اونو به ايﻦ
همانگويﯽ بﺪل مﯽکﻨﺪ .هيچيﮏ از ايﻦ اﺳﺘﺪﻻلها توضيح نمﯽدهﺪ که ارزش
چيﺴﺖ .در نگاه مارکﺲ ،ارزش و در نﺘيجه ﭘول بهعﻨوان بيان عام ارزش
»ﭘيکﺮيابﯽ مﺴﺘﻘيم تمامﯽ کارهای بشﺮی« اﺳﺖ ) .(Marx, 1976, 187تمايز
بيﻦ کار مشخص و مجﺮد که مارکﺲ درﺳﺖ ﭘيﺶ از تحﻠيل شکل ارزش در بخﺶ
ﺳوم مﻄﺮح مﯽکﻨﺪ ،بﺪانگونه که مکﺘب اونو و آرتور بهما مﯽگويﻨﺪ،
اقﺪامﯽ غيﺮضﺮوی و تزئيﻨﯽ بهشمار نمﯽرود .ايﻦ اقﺪام بﺮای درک آنچه
که ﭘشﺖ مفهوم ارزش و حﺘﯽ ﭘول ﭘﻨهان اﺳﺖ و »ردﭘايﯽ از خود بهﺟای
نمﯽگذارد« اﺳاﺳﯽ اﺳﺖ (Marx, 1976, 187) .در واقع ،ﭘول »آنچه را که در
آن تﻐييﺮ شکل يافﺘهاﺳﺖ آشکار نمﯽﺳازد« )همانﺟا ،ص  .(229اگﺮ
مﯽخواهيم دربارهی ارزش بهشکﻠﯽ معﻨادار ﺳخﻦ بگوييم ،بﺪون مصادره
بهمﻄﻠوب و ايﻦ همانگويﯽ ،نمﯽتوانيم مفهوم کار مجﺮد را دور
بيانﺪازيم.
 -15در نﺴخه اصﻠﯽ به زبان آلمانﯽ اهميﺖ فوقالعاده ايﻦ تمايز به
شکل مشهودتﺮی صورتبﻨﺪی شﺪهاﺳﺖ .تمايز بيﻦ کار مشخص و مجﺮد »نﻘﻄه
عزيمﺘﯽ« اﺳﺖ که درک اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ حول آن مﯽگﺮدد.
 -16تاکيﺪها اضافه شﺪهاﺳﺖ.
ِ هايﻨﺮيﺶ موافﻘم که تحﻠيل بههيچ وﺟه دربارهی
 -17مﻦ با ايﻦ تاکيﺪ
ارائه »دليل« بﺮای ايﻦ نکﺘه نيﺴﺖ که کار ،ﺟوهﺮ ارزش اﺳﺖ .در عوض
مارکﺲ تﻼش مﯽکﻨﺪ که »از ايﻦ شکل اﺟﺘماعﯽ محصول کار ،خصﻠﺖ ويژهی
اﺟﺘماعﯽ کار« را بازﺳازی کﻨﺪ (M.Heinrich, 1999, 203) .بهنﻈﺮ هايﻨﺮيﺶ،
تمام بﺮنامهی کﺘاب »ﺳﺮمايه« بﺮای مارکﺲ ،بازتوليﺪ انﺘﻘادی شکل
ويژهی کار اﺳﺖ که خود را در ارزش کاﻻها نشان مﯽدهﺪ )همانﺟا(.
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 -18تﺮﺟمه از مﻦ اﺳﺖ.
 -19تاکيﺪها اضافه شﺪهاﺳﺖ.
 -20بايﺪ اضافه کﺮد که اونو و بعﺪ از او کاراتانﯽ تﻘﺪم گﺮدش را
بهعﻨوان يکﯽ از مشخصات ديﺪگاه مارکﺲ تفﺴيﺮ مﯽکﻨﻨﺪ» :هﻨگامﯽ که
ﺳﺮمايه فﺮآيﻨﺪ توليﺪ را در اخﺘيار خود مﯽگيﺮد ...محصوﻻت مﯽتوانﻨﺪ
همچون کاﻻ توليﺪ شونﺪ .از ايﻦ رهگذر ،مفهوم نخﺴﺘيﻦ در اقﺘصاد
ﺳياﺳﯽ نه محصول اﺳﺖ و نه توليﺪ ،بﻠکه شکل کاﻻﺳﺖ» .ﺳﺮمايه« مارکﺲ
بﺮای اوليﻦ بار در تاريﺦ اقﺘصاد ﺳياﺳﯽ آگاهانه تشﺮيح نﻈﺮی خود را
با کاﻻ آغاز مﯽکﻨﺪ« ) .(Uno, 1980, 3ايﻦ امﺮ تا آنﺟا حﻘيﻘﺖ دارد که
شکل کاﻻ نﺘيجهی فﺮآيﻨﺪ کار و توليﺪﺳﺖ که در کﻠيﺖ خود به طﺮيﻘﯽ
ﺳازمان مﯽيابﺪ که مولﺪ ارزش و بﻨابﺮايﻦ شکل کاﻻيﯽ باشﺪ .بﺪيﻦ
معﻨﯽ ،مارکﺲ از ايﻦ واقعيﺖ ﺳخﻦ مﯽگويﺪ که »کل نﻈام توليﺪ
بورژوايﯽ مﺘضمﻦ ايﻦ اﺳﺖ که ارزش مبادله در ايﻦ ﺳﻄح همچون نﻘﻄه
عزيمﺖ ﺳاده ﺟﻠوه مﯽکﻨﺪ«(Marx, 1976, 565-466) .
 -21بههميﻦ دليل در بحﺚ اونو از »آموزه توليﺪ« در بخﺶ دوم »ﺳﺮمايه
ناب« نﻘﺶ نيﺮوی کار قﺪم به صحﻨه مﯽگذارد.
 -22هميﻦطور نگاه کﻨيﺪ به شمای بازتوليﺪ در ﺟﻠﺪ دوم ،بهويژه
»انباشﺖ و بازتوليﺪ در ﺳﻄح گﺴﺘﺮشيافﺘه« ) (Marx, 1978, 565-600که در
نﻈﺮيه ﺳﺮمايه ناب اونو نﻘﺶ بﺮﺟﺴﺘهای دارد و او در آن »بﻨياد مﻄﻠﻖ
قانون ارزش« را مﯽديﺪ(Uno, 1980, 55-70) .
 -23بﺮای
ﻻنگه.2015 ،

بحﺚ

مﺴﺘﻘيمتﺮ

درباره

موضع

کاراتانﯽ

مﺮاﺟعه

کﻨيﺪ

به

» -24بهوﺟود آمﺪن ايﻦ انﺴجام ،گﺮچه نﺘيجهی عمل افﺮاد بهشمار
مﯽرود ،اما نﺘيجه آگاهانه نيﺴﺖ که بﺮای افﺮاد شفاف باشﺪ ...و
مارکﺲ در ايﻦﺟا از »بﺖوارگﯽ« ﺳخﻦ مﯽگويﺪ )(M.Heinrich, 2009, 207
 -25نبايﺪ فﺮاموش کﻨيم که کاﻻی توليﺪشﺪه بهشيوه ﺳﺮمايهداری نه
تﻨها ارزش ،بﻠکه ارزش اضافﯽ را نيز دربﺮدارد .چارچوب نﻈﺮی اونو
در مورد ارزش ،اﺟازه نمﯽدهﺪ که کاﻻ بهعﻨوان حامل ارزش اضافﯽ و
همچﻨيﻦ قيمﺖ توليﺪ بعﺪ از توزيع ارزش اضافﯽ در اقﺘصاد بهطور کﻠﯽ
مفهومﭘﺮدازی شود .بﺮای يﮏ تفﺴيﺮ ﭘولﯽ کﻼن از ارزش و قيمﺖ ،مﺮاﺟعه
کﻨيﺪ به موزلﯽ.2016 ،
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