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  کار با ارزش چيست؟ یرابطه

 کتاب منتقدی درباره کوگلمان گيلودو خود ستود بهی انامه در مارکس

 چاپبه خيتار نيا از شيپ سالکي که( 1868 هيژوئ در ،کي جلد هيسرما

 :سدينویم نيچن) بوددهيرس

که اين پذيرشطرف با  گفتنی است) Centralblatt( سنترال بالت یرهبا در«

 نتايج مرا پذيرفت، بايدپس ، اصوال معنايی داشته باشداگر ارزش، 

داند که حتی است. اين آدم بداقبال نمیباالترين امتياز ممکن را داده

د، تحليل مناسبات واقعی که در کتابم نباش» ارزش«فصلی درباره  اگر

اين ارزش است.  دهم، حاوی برهان و اثبات روابط واقعیِ ارائه می

 ،اطالعی کاملورت اثبات مفهوم ارزش صرفا از بیها در مورد ضروراجی

شود. هم در مورد موضوع مورد بررسی و هم نسبت به روش علمی ناشی می

گويم طی کردن باز ايستد، نمیداند که اگر ملتی از کاریهر کودکی م

طور هر ، و همينشدخواهديک سال، بلکه حتی در مدت چند هفته نابود 

ی اجتماعی های متفاوت نيازهاداند که ميزان توليد با کميتکودکی می

ی کار اجتماعی به کار الزم است که مجموعهتناسب دارد و برای اين

علم دقيقا  ..های معين تقسيم شود.کار با کميتانواع گوناگون 

 ».دهدعبارتست از اثبات اين که قانون ارزش چگونه خود را بروز می

 )1()68، 1988(مارکس و انگلس، 

 فهمی برا مارکس چرا که است تياهم زئحا موضوع نيا درک من نظربه

ی ابتدا در درست را کارـ  ارزش یهينظر ،ارزش شکلی تحليل بهتر قدرت

 که دادخواهم نشان من. کندیم طرح) »کاال«( هيسرما اول جلد اول فصل

 واون .استشده انتخاب دقت به مارکسی سو از شناسانهروش تدبير نيا

 یمعرف از بعد صرفا يیبازنما [روش] در که کندیم استدالل ،برعکس درست

 مصرف چونهمارزش  نييتع ازی درستبه توانمی ،هيسرما مفهوم و تحليل

 از اونو نظر که دادخواهم نشان جانيا در) 2.(گفت سخن یانسان کار

 خطا ريمس در اسانهشنروش ليدال و موضوع با ارتباط ،یساختار ثيح

 هينظر قراردادن شناسانهروش چارچوب که کنمیم ثابت من. داردقرار 

ی برنامه خصلت ،مارکس العادهوقف قيقتحابتدای  در درست ،کارـ  ارزش

ی جوامع در چگونه: کندرا مشخص می هيسرما کتاب جلد سه در اوی پژوهش

 ،کار محصوالت تمام »دارد غلبه هاآن در یدارهيسرما ديتولی وهيش« که

 هنگام که ستينی زيچ ارزش ،مارکس نظربه. دنکنیم دايپی ارزش شکل

 یضرور شکل آن بلکه کند، ظهور کاالی دارنده دو مبادلهو  شدن روروبه

 گرجلوه آن در را خود یدارهيسرما جوامع در کار که است یاجتماع

توليد  مبادله از شيپ الزم اجتماعا کار زمان عنوانبه ارزش. سازدیم
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 تحقق خاصی اهمتيق در مشخص شکلبه مبادله در اگری حت ،شودمی

 )3.(دبياب

 »هيسرما« کتاب آغاز در ارزش شکل ليتحل کردنخالصه ،ستارج  نيا هدفِ  

 ليتحليعنی  ،تریعموم موضوعات نيب ارتباط وی روشنی برا اما. ستين

 ستيمارکس اناقتصاددان نيب بحث دری اين موضوع ژهيو و شکل ارزش شکل

خواهم شود، میجا مطرح میاينکه در  ماوکر سامزو و اونو کوزوی اپنژ

ين و در نخست مارکس يژگی برنامه پژوهشیو به را خوانندگان توجه

 »مجرد« کار ی بينو خالف عقل سليم رابطه »اثبات نشده« ینگاه مقدمه

 نيا کند.یم آغاز آن با را خود ميعظ اثر مارکس که ،کنم جلب ارزش و

 اقتصاد از مارکس نقد ژهيوبه و »هيسرما« کتاب برنامه از ريتفس

 چه به اونو که رساندیمی اري مطلب نيا درک به ،یکل طوربهی اسيس

 هدفکجا به  در گرفته وفاصله  مارکس قصد ازتوجهی درخور  شکلِ 

 است.خود دست نيافته انتقادی

 

  ایس اقتصاد نقد هدف و روش

ی تمام چرا: است پولی معما به پاسخ ،ارزش شکل ليتحل از مارکس هدف

 دارد لبهغ آن دری دارهيسرما ديتول یوهيش کهی جوامع در کار محصوالت

 نظربه ؟ندکنیم انيب پول شکل به ژهيوی کاال کي در را خود ضرورتا

 بيعج واقعيتی شکل به که است ژهيو »يیجادو« اثر دارای پول ،مارکس

 کلش به« :ابنديیم آن در را خود ارزش کاالها تمامی کهد شویم گرجلوه

 »دارد وجود هاآن کنار در اما ،هاآن از خارج کهی کيزيفی کاال کي

 جهانيعنی ـ  گريدی کاالها تمام چگونه ،سخن گريد به .)مارکس(

 د؟نکنیم برقرار رابطه شيخو عام معادل عنوانبه پول با ـکاالها

 نقره و طال که بينددر اين واقعيت می را پولی معما ديکل مارکس

تجسم مستقيم تمام انواع محض خروج از امعاء و احشای زمين به به«

 شکل او کهآن از شيپ حتی و جهينت در .»دشونیم تبديل کار بشری

 آنی منطقی هسته در و پول دربه شکل معکوس  را ارزشی افتهيگسترش

برای  کند، جستجو »B کاالی A = Y یکاال X« ارزشی ساده شکلی عني

 کاال کي ديتولی برا الزم کار رامونيپ قيتحق بهارزش  يیبازنما

 .دپردازیم

 کار ازی خاص نوع صولمح منفردی کاال هرکه گرچه  حقيقت داردامر  نيا

 دنيچ اي افزارنرمی زيربرنامه ،یبافندگ ،یاطيخ( است سودمند و مشخص

ی دارهيسرما ديتول وهيش در کاالهای اجتماع عامِ ی مبادله ،ی)چا رگب

 ،جهينت در که د،شویمی ريگاندازه ريپذسنجش عاملی با انحصارا
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 پول به شکل و ،یمصرف ارزشبر  نه بر ارزش استوار است، مبادله

 ديتول شکلِ  متناسب با راک نوعِ  ،نيبنابرا. شودیم يیبازنما

ی ارب هکی کار نه کند،یم ديتول ارزش که استی کار ،یدارهيسرما

 ،اول جلد در ژهيوبه مارکس فهيوظ). 4(الزم استی انسانی ازهاين تامين

 ـمجرد کارـ  یاجتماع روابط نيا چگونه که است امر نيا دادننشان

ی انسان مجرد کار بنابراين،. شودیمی دهسازمان ارزش ديتولی برا

 با ،ارزش: کندپيدا می ارزش که استی اوارهبت مشخص و شکل مولد

 گوناگون اشکال و هيسرما یوارهبت مشخص به شکل پول و کاال از متيعز

 وی) بازرگانی هيسرما و اعتبار ،یبانکی هيسرما( دآيدر می آن

 .اجاره و مازاد سود بهره، سود، به شکل نيچنهم

در ابتدای » ی کاال و راز آنوارهسرشت بت« ، فصل مشهوربه اين معنا

طرحی کمرنگ و مقدماتی از مطالبی است که در سه جلد  »سرمايه«کتاب 

وارگی بتشود. اما، دقيقا اين نقد میپی گرفته مارکس یاثر عمده

از  الزم برای کشف رمز اکتشافیعنوان يک روش است که ابزار به

زنده در مقوالت پول و سرمايه را در  ی کار مجردِ فزايندهرازآلودگی 

 ـ تر از آناحتماال مهمـ  فراتر از آندهد، اما اختيار ما قرار می

در سطح پديداری  خود را آن ارزش اضافیمطالب اساسی جلد سوم که در 

گيری نرخ عمومی سود، و با آن قيمت توليد، ، شکل: رقابتکندبيان می

عنوان يک که به »گانهفرمول سه«و  »طبيعی« سودِ چون سود مازاد هم

سيک تا اواخر قرن نوزدهم و ی اقتصادی آبشخور اقتصاد سياسی کالآموزه

 شود. وب میهای اقتصادی نوکالسيک تا زمان حاضر محسريانبرخی ج

 آورد، ووجود میارزش به وارگیِ واری که بتر کاذب و نمونهيکی از ظواه

که سرمايه اين است ،دادهشکل مبسوطی مورد بررسی قرارآن را به مارکس

ی ميان سرمايه مورد، رابطهفريند. در اينآخود ارزش و ارزش اضافی می

 شود:آلود میی بشری کامال مهو استثمار کار زنده

ی شود. رابطهی بين سرمايه و ارزش در ارزش اضافی عريان میرابطه«

چون هم ،سويعنی سرمايه و ارزش اضافی از يک بين سرمايه و سود،

که در فرآيند گردش تحقق  شودنمودار می ی کاالمازادی بر قيمت هزينه

تر به عنوان مازادی که به بيان دقيقبه ،و از سوی ديگر ،دبايمی

چون رابطه با شود، سرمايه هماش با کل سرمايه تعيين میی رابطهواسطه

ای عنوان مجموعهای که در آن سرمايه بهشود، رابطهخودش ظاهر می

کند، متمايز می ايجاد دابتدايی از ارزش، از ارزش نوين ديگری که خو

، که سرمايه اين کندجلوه میای آگاهی بدين شکل شود. اين امر برمی

وليد و گردش تی هاارزش جديد را در جريان حرکت خود طی فرآيند
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رازآلود اين امر  گیچگونی کنونی در مرحله. اما استهآوردوجود به

های نهفته رسد که از کيفيتنظر می) و بهنويسنده(با مقوله سود،  است

 )Marx, 1981, Capital 3, 139()5( .»شودسرمايه نتيجه می در سرشت خودِ 

، که نشان خواهم داداز شکل ارزش  اونو جا برخالف خوانشدر اين من

 نقش ساختاری شدنقائلشکل ارزش و ی تحليل از مساله مارکسی طرح ويژه

در  »سرمايه«در کل تشريح کتاب  کارـ  نظريه ارزش و توضيحی برای

های تر کار و جلوهآلودشکال هرچه مهتحول ا » وارگیمزگشايی بتر«

کند. بنابراين، برخالف ارزش نقش کليدی ايفا می آن در شکلِ  یوارهشئ

ی ارزش وارهما و بتنشکال سرشتباور دارند، نقد ا  ونواکسانی که به 

ن، قرار دارد. افزون بر اي مارکس مهدر کانون برنا» وارگیتب«يا 

برای پرسش  ی فصل اولکار در ابتداـ  ی ارزشی نظريهطرح هوشمندانه

، فرصت مورد مطالعهموضوع  يعنی ارتباط بين روش و اساسی بازنمايی

(از جامعه  مارکسمايی . به باور من در بازنندکم میهگويی فراپاسخ

چون پيوند اساسی بين روش و موضوع ی ارزش همداری) نظريهسرمايه

 است.پردازی شدهمفهوم

خود سازمان يافته ی مورد مطالعهروش نقد اقتصاد سياسی حول موضوع 

تر گفته شد پرسشی که راهنمای گونه که پيشهمان يا ـ است، و موضوع

ی بازنمايی خود را تعيين عين حال شيوهـ در است مارکسمشارکت 

دهد که چگونه کل بازنمايی نقد اقتصاد کند. اين امر نشان میمی

عبارتست از تعيين  ارائه شده،» سرمايه«شکلی که در کتاب سياسی به

کشی از کار در توليد، گردش و کل فرآيند اجتماعی ارزش از طريق بهره

 شکال ارزش اين پيوندِ ی ا وارهکه چگونه سرشت بتو اين ـ سرمايه

کند. به اين معنی، من نشان خواهم داد که می رازآلودمتقابل را 

باور من وارگی است. به ، نظريه ارزش بدون بتاونوی ارزش نظريه

 اش در کتابدر برنامه تحقيقاتی مارکس هدفاز بدفهمی عميق او 

گونه که در بحث همان ،از تحليل شکل ارزشیاست  نقصی ک، در»سرمايه«

 شود.میدهدي کرومابا 

ی کامل بحث شکل ارزش بين اقتصاددانان هدف اين نوشتار، ارائه

نيست، که ) 1897-1977( کوزو اونو ) و1893-1982( سامزو کرومامارکسيست 

برای اونو ، و در آن در ژاپن اتفاق افتاد 1950و  1940های در سال

 جا صرفا بر تفسيرفسير خود را علنی کرد. من در اينت اولين بار

ا و چگونه اين داد که چرکنم و نشان خواهممی درنگاز شکل ارزش  اونو

، که موضوع ر باشناسی و تجريد مربوط و در خوتفسير نسبت به روش

 کرومافاقد بينش اساسی است. پاسخ  ،بررسی شکل ارزش بدان نياز دارد
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بر اين نظرم  نيز دهد. من همخوبی نشان میاين موضوع را به اونوبه 

 روزانه گيرد که با انجام تجريداهميت ارزش را ناديده می اونو که

در عمليات متفاوت خريد  صرفا و خود را ،منطبق استاز فرايند توليد 

وارگی را ناديده بتاهميت  اونوديگر،  سخندهد. به و فروش نشان می

طور عمومی اين است که ارزش ديگر من به یگيرد. در نتيجه، مدعامی

يک وجود عينی و  عنوانبه که استاين تناقض  حامل وارهچون بتهم

ی توليد و شيوه ،داردی اجتماعی اعين حال شالودهمنطقی در

، شکلی خودپو و فرايند اين تواند در درونطريق میداری از اينسرمايه

ی من به تحليل شکل ). هدف ويژه6کسب کند(اجتماعی ن مستقل از عامال

دهد، شکلی که ارزش ارزش مربوط است که تکوين منطقی پول را توضيح می

های خواستو  رفتارها ،سازد و مستقل از افکاردر آن متجلی میخود را 

خواهم به قضايای ديگر جا نمیکند. من در ايندارندگان کاال عمل می

 نيروی کار بپردازم، شدنِ یی کااليی بحران، يا مسالهمانند نظريه اونو

در  1948در سال  اونوکه  کرومال در بحث شکل ارزش با چون اين مسائ

اند. نشدهمطرح  ،کندها اشاره میبه آن» مطالعاتی در سرمايه«کتاب 

مورد » اصول اقتصاد سياسی« در اثر اصلی خود ل رابعدتر اين مسائ او

نيروی کار در  شدنِ اهميت کااليی گاوين واکرداد. قرارمطالعه و بررسی 

است، مورد تاکيد قرار داده ایدر مقاله به طور عام را اونوی نظريه

  که به هر حال موضوع اين نوشتار نيست.

  

  کروما پاسخ و ارزش شکل از اونو درک

 ترعميق بررسی فرصت نوشتار اين در شد، گفته ترپيش که گونههمان

 اما ندارد، وجود اشیبعد آثار در اونو شناسانهروش و نظریی هافرض

 نقدی عنوانبه توانمی را اثر اين در مارکسی ینظريه از او بازسازی

 ارزش ی کسبانگيزه با گردش و مبادله منظر از کارارزش ینظريه بر

 کروما با بحث در ترپيش انتقاد اين یاوليه مضمون. کرد درک مصرفی

 ینظريه فهم برای کاال دارندگان خواست بر اونو تاکيد. بود شده حمطر

 ارزش پديداری امکان گونگیچ آن دنبال به و ارزش شکل یدرباره مارکس

 زودیبه. کرد مشاهده مينياتوری شکل به انتقاد اين در توانمی را

ی مبادلهی برا گردش بر ديتاک با اونو عموض که شد خواهد روشن

 جوامع در کار شکل به مارکس نقد ازی اساسی جنبه کي ،یمصرفی هاارزش

 که وارهبتی شدگشئ سرشتيعنی : دهدیم قرار غفلت مورد رای دارهيسرما

 نکته نيا بهی بعدی سطرها در من .کندیم عمل زين مبادله نديفرآ در

 شکلی هينظر از اونو خوانشی چگونگ به داابت در. گشت خواهم باز
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ی برا اونو باور به. پردازمیميی کاالی مبادله معضل وبارچچ در ارزش

 A = Y یکاال X« صورت ارزشرا بهتوان آنکه می( ارزشی دهسا انيب درک

ارزد، که نيز بيان کرد، يا بيست يارد کتان به يک پالتو می »Bکاالی 

جا کتان دارای شکل نسبی ارزش است و پالتو دارای شکل معادل در اين

ی مدعای برا او. کرد ديتجر کاالی دارنده خواست از توانینم) ارزش

 :آوردیم ليدل سه خود

 قرار معادل شکل دريی کاال راچ که پرسش نيا ارزش،ی ساده شکل در -1

ی نسب شکل در کاالی دارنده خواست گرفتن نظر در بدون تواندینم دارد

 شکلی هينظر در کاالی دارنده خواست از ديتجر ن،يبنابرا. شود درک

 )8()73 ص ،2008 کروما،( .خطاست ارزش

 دريی کاال چرا که ديفهم توانینم کاال،ی دارنده گرفتن نظر در بدون -2

 انيب ضرورت. معادل شکل در گريدی کاال و ،دارد قرار ارزشی نسب شکل

ی دارنده وجود علت به و دارد ازين کاالی دارنده حضور به ارزش فعال

. رديبگ قرار ارزشی نسب شکل گاهيجا در تواندیم نيمعی کاال کي کاال،

ی برای ازين باشد، نداشته وجود کتان صاحب اگر نمونه، عنوانبه«

 ندارد وجود زين ،دارد قرار معادل شکل در کهيی کاالی عني پالتو،

 نيب ارزش،ی ساده شکل مورد دری حت). «166 ص ،1948 ،ساکايساک و اونو(

 معادل شکلی دارا کهی گريدی کاال و ارزشی نسب شکلی دارا کهيی کاال

 ،1948 ،ساکايساک و اونو( ندارد وجود سادهی تساوی رابطه ـ است ارزش

ی نسب شکلی دارا کهيی کاالی دارنده ازينی واسطه به بلکه ،)233-234 ص

) پالتو( ارزش لدامع شکلی دارندهی کاال به نسبت) کتان( است ارزش

 )95 ص ،2008 کروما،( .شودیم نييتع

 نخست) D شکل( پول شکل و) C شکل( عام معادل شکل نيبی اصل تفاوت -3

 کهی هنگامی عن. يشودیم روشن کاالی دارنده ازين گرفتنِ  نظر در هنگامِ 

 ارزشی واسطهبه کهی اابطهر به گريد شود،یم ليتبد پول به عام معادل

 ارزش ،نيبنابرا و شود،ینم محدود بود، تقاضا مورد خود نيستنخ مصرف

 را کاالی دارنده وجود« ما کهی صورت در صرفا. کندیم انيب را کاال کي

 رييتغ که ميکن درک ميتوانیم م،يده قرار مدنظر ارزشی نسب شکل در

 خاص مصرفِ  ارزش از پوليی رها که دهدیم رخی هنگام پول شکل مورد در

 هنوز ارزش عام شکل دريی رها نيا کهی درحال باشد،شده کامل خود

 )9(. »است نهفته

 تيموفق با احتماال و دهدیم پاسخ استدالل سه نيا از کي هر به کروما

ی ساده تکراری جابه دارم قصد من اما،. کندیم رد را هاآن

 مارکس از او خوانش ترعيوس هدف به را شما توجه کرومای هاضداستدالل
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 درکی برا الزم یشناسانهروشی هافرضشيپ و ارزش شکلی هينظر حيتوض در

 مشارکت کي چونهم را کروما موضع توانیم ،از اين رهگذر .جلب کنم  آن

 دقتبه را اونو ناموفقی دهايتجر و ،کردی ابيارز بهتر اسانهنشروش

 .افتيدر

 کي عنوانبه کاالی دارندهی تقاضا بر اونوی پافشار ،کروما نظربه

 شناسانهروش معضل کي به ارزش شکلی هينظر درک در اکتشافیی لهيوس

 ارزش شکل مارکس چرا واقع در که ديپرس ديبا سان،نيبد. شودیم مربوط

 مورد مبادله روند در نيعامل رفتارهای و هاخواست از مستقل را

 .دهدیم قرار ليتحل

 اما شود،یم استنتاج کامل طور به» کاال« اولِ  فصل در پولی ريگشکل 

 مورد» مبادله نديفرا« اول جلد از دوم فصل در نخست کاالی دارنده

 از رای خصوص کار محصوالت پول ،مارکس نظر به. رديگیم قراری بررس

 و مصرف ارزش نيب تضاد رو،از اين و ،کندیم ريپذسنجشی اجتماع ثيح

بدين . دهدیم ارتقاءی باالتر تراز به راآن بلکه ،هدنکر حل را ارزش

 ديتولی جامعه» یِ فراتجرب بيترک«ی درستبه را پول توانیم ،منوال

 .ديناميی کاال

 کندیم ديتاکی اهژيو شناسانهروشی هاپرسش بر خود مشارکت در کروما

 یژهيو رفتار نيب رابطه درست درکی برا. بردیم راه بينش نيا به که

 سازد،یم ممکن را هاآن عمل کهی خاص هایطشرپيش و کاال دارندگان

 الزم کنندیم تيهدا را ليتحل دوم و اولی هافصل در کهی معينی هاپرسش

 عملِ  نيا انتظار برخالف و متناقضی شکل به ،کروما نگاه در. است

، بلکه برعکس اين کندیم نييتع را ی ارزشنظريه که ستين مبادله

- 2 ص ،1957 کروما،( کندمبادله را تعيين می ی ارزش است که عملِ نظريه

 داشت؟ی منظور چه اظهارنظر نيا با کروما). 245

 ساختار ترگسترده چارچوب در هاضداستدالل نيا دادن قراری برا کروما

 ديتاک اول فصل سه روش بر اصرار با» هيسرما« کتابِ  شناسانهروش

 نيز پول که ست،ين مطلب نيا فهم دری دشوار« مارکسی ادعا به. کندیم

 و چرا چگونه، کاال که است امر نيا کشف در بلکه ،شودمحسوب می کاال

 در کروما ).186 ص ،1976 مارکس،(» شودیم ليتبد پول به لهيوس چه به

: کندیم دههمشا رای متفاوتی هاهدف اول فصل دوی افتهيسامان ساختار

 را پولی ريگشکل» یونگچگ« اول فصل از سوم بخش دری ارزش شکل ليتحل

 شرح به» آن راز و کاالی وارهبت سرشت« چهارم بخش کند،یمی بررس

 مارکس ،»مبادله نديرآف« دومِ  فصل در باالخره و پردازدیم آن» يیچرا«

 کروما،( شودیم ليتبد پول به» قيطر چه از« کاال که ديبگو کندیم تالش
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 پاسخ پرسش نيا به ارزش لشک ليتحل« کروما انيب به). 40 ص ،1957

 شود،یم بدل عام معادل به ژهيوی کاال کي عنوانبه طال ونهچگ که دهدیم

 شمار به ارزش چونهم کاالها جهان سراسر در آنی عيطب شکل کهی نحوبه

 نيا که ستين نيا پرسش جانيا در ).20-21 ص ،1957 کروما،( »ديآیم

 دومِ  فصل در پول» یِ عملی هيسو« نيا. دهدیم رخ قيطر چه از ليتبد

 کارکرد نيب زيتما کروما باور به. شودیمداده نشان» مبادله نديفرا«

 گريدکي با ارتباط در کاالها دادنِ قراری عملی هيسو و ارزش شکل لِ يتحل

 عهدهبهی اتيحی نقش مارکس ارزشی هينظری اساس هدف کردن روشنی برا

ی هينظر در گرچه که رسدیم جهينت نيا به کروما ،قيطرنيبد. دارد

 ديبازتول عمال پولی گرانهیانجيم» سرشت« ضرورت مبادله نديفرا

: است افتاده اتفاق آن از شيپ زين مختلفی کاال دو وساطت اما شود،یم

ی مصرفی هاارزش ديتولی برا کهی کاری هژيو شکل از ديتجر قيطر از

 تيئيش« ديتجر آن در که استی زيسحرآم جوهر پول. است الزم مختلف

ی مقابله که گيردمی جهينت کروما سان،نيبد. آوردیم دست به »گونهشبح

 نه وی اجتماع عام شکل به مبادله منظوربه هاآن دارندگان و کاالها

 است، سريم عام معادل چونهم پولی هيپا بر تنها ،یتصادف طوربه صرفا

 جوامع در .ديآینم وجود به مبادله قيطر از پول بنابراين،

 روابطی وارهبت انيبنخستين  عنوانبه ترشيب پول ،یدارهيسرما

ی انسان کار استثمار و مصرف بر کهی روابط کند،یم عملی اجتماع

 محصول چونهم پولی هيپا بر تنهای اجتماع عامی مبادله. ندااستوار

 )10(.است ممکن ديتجری افتهيتيئيش

که انجام  یوساطت یاز معما یدر انکشاف استدالل خود، به خوبمارکس 

 چون پيکريابی بالواسطه کار مجرد انسانی)(پول هم گاه استآ، گرفته

کااليی) محسوب شرط يک عمل نمايشی (مبادله زمان پيشکه هم وساطتی

 شود:می

در «انديشند: می فاوستدشوار چون دارندگان کاالهای ما در شرايط «

ها پيش از فکر کردن دست به عمل بنابراين آن ،»آغاز عمل بود

قوانين ناشی از سرشت کاالها در غريزه طبيعی دارندگان کاال  د،زننمی

عنوان کاالهای خود بهتوانند بين ها فقط زمانی میشود. آنگر میجلوه

ها را در چون کاال رابطه برقرار کنند که آنارزش و بنابراين هم

ارز عام ی همی متقابل با کاالی ديگری قرار دهند که به مثابهرابطه

رود. ما در تحليل خود از کاال به اين نتيجه دست يافتيم. کار میبه

ارز عام  تبديل هم تواند کاالی خاصی را بهاما فقط عمل اجتماعی می

  )Marx, Cap,1.1976, p 180( )11( ».کند
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ارز را ثابت هم یمثابهبهضرورت پول  ،ليل شکل ارزشحطور خالصه، تبه

به  ها رااين ويژگی که فقط عمل اجتماعی(چگونگی پول)، در حالی کرد

که نه منطق ارزش،  اونواز چه طريق). تفسير  (پول بخشدمی کاالی طال

اين تحول  بيند،پول می ی کاال را در پشت پيدايشِ نياز دارنده بلکه

در درک  ی خود، که به نوبهگيردشناسانه را ناديده میظريف روش

ی کااليی نقش اساسی ظاهرا مستقل و خودپوی مبادله شکالِ ا  ،وارگیبت

ی شکل ارزش را عين حال ادعای خود در بازسازی نظريهدر اونو دارد.

کند. میاعالم  پروانی آن با تحليل فرآيند مبادله بیبا جايگزي

گرا پردازان گردشمانند ساير نظريه اونويد وگمی کروماگونه که همان

 ؛استخود را اعالم کرده» ی نظریورشکستگ« مارکسبر اين باورست که 

بين ارزش و ارزش مصرفی را حل تواند تضاد چون تحليل شکل ارزش نمی

ر کردن اين برای پ  ه استهرا به همين دليل مجبور شدظا مارکسو  کند،

با  کرومای ارزش به عملکرد دارندگان کاال متوسل شود. خالء در نظريه

  کند:قاطعيت اين خوانش را رد می

ای از حيث مساله«برای حل  مارکس هيچ وجه حقيقت ندارد کهاين به«

باشد. روی آورده ی کااليی)مبادله( ایبه عمل ويژه» حل نظری غيرقابل

قوانين «کنند. کامال برعکس: دارندگان کاال مطابق با نظريه عمل می

برخاسته از سرشت کاالها بر غريزه طبيعی دارندگان کاال اثر 

اين واقعيت دارد که بايد تضاد ارزش مصرف و ارزش را پيش » گذارد.می

قرار  پيدا کند، مورد بررسی را خود حلاز اين که در  شکل پول راه

 دارندگان کاال ناخواسته مطابق آندليلی است که آن داد. و اين درست 

يعنی تکوين ضروری  کنند،عمل میبود تر ثابت کردهکه نظريه پيش چه

که فکر ها پيش از آنآن«کند که ادعا می مارکسبادله. چرا مپول برای 

مطلب است ای هوشمندانه برای بيان اين ؟ اين شيوه»کنندعمل می کنند،

 »محصول انديشه«ن چوکه پول مانند ساير روابط در توليد کااليی نه هم

شکل گويند، بلکه بهوا میکه اقتصاددانان بورژانآن چن ،»کشف«يا 

 )Kruma, 1957, p 24-25(. »کندخودی ظهور میخودبه

نامتناهی خود، برای خود  دقيقا گسترشارزش  »ی مستقلِ سوژه«جا اين
 توجه به نيازها و تمايالت افراد:است، بدون 

ارز بيان شکل آن ارزش مصرف کاال در شکل هم قند (که طبياين فرا«
ی کاال رخ شود) مستقل از آگاهی دارندهارزش کاال در شکل نسبی می

واره به شود و در جهان بتجای انسان به سوژه بدل میدهد. کاال بهمی
 )Kruma, 1957, p 82( .شودگفته می ای زبان آدمی به زبان کاالها سخنج
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به تفسيری  کروماش با اوارگی در بحث اوليهاز پيچيدگی بت اونو غفلت
 ثار بعدی او و مکتبانجامد، غفلتی که در آاز شکل ارزش می مثله شده

 يابد.ادامه می واون

  

  وارهبت چونهم ارزش دیتجر  چکیده

 ظاهرا که چهآن« :کندیم خالصه ريز شکلبه را پولی منطق نيتکو مارکس
 ارزش گريدی کاالها که علت نيا به ژهيويی کاال که ستين نيا داده، رخ
 ونچ ،سبرعک بلکه شود،یم ليتبد پول به کنند،یم انيب آن در را خود
ی کاال نيا در را خود ارزشی همگ گريدی کاالها تمام است، پول کاال نيا
 افتهي تحقق آن یِ انجيم به نديفرا نيا کهی حرکت. کنندیم انيب ژهيو

 ».گذاردینمی جابری اثر خود از و ،شودیم ديناپد خود یجهينت در است
)Marx, 1976, 187( 

 و ـ گذاردینمی جا به خود شيدايپ ندِ يفرا ازی اثر پول واقع، در
 خصلت ميبخواه ما اگر اما،. است نهفته امر نيهم در آنی زيرازآم
 ارکی اجتماع خصلت بری ساتری پرده عنوانبه را ارزش و پولی زيرازآم

 پول به کاال ليتبدی چگونگ به ديبا م،يکن درکی دارهيسرما جوامع در
 عنوانبه ارزش دِ يتجر ظهور ،سخن گريد به. ميفکنایبی اجمالی نگاه
 .ميکن خالصه را وارهبت

 شکل کي ارزش، عنوانبه خودش با پالتو قراردادنی مساو باکتان «
 نشان پالتوی عيطب شکل چونهم را خود که ند،کیم دايپ گونهشئ یِ ارزش

 شکلی دارا که شودیم بدليی کاال شکل به کتان رو،نيا از. دهدیم
 در را خودی وارهبت و» یعيرطبيغ« شکل مبادله. ست پالتو کی يارزش

 بدل» ارزشی عني خود، ضدِ ی داريپد شکل« به و: دهدیم نشان نقطه نيا

 )Marx, 1976, 148( .»شودیم

 منطق بر شود،یمی گريدی کاال ارزش انيب کاال کي که تيواقع نيا
 کاال کی يژهيوی مصرف ارزشی برای شخصی هاخواست و آرزوها ،منافع
 ارزش انيب مصرف ارزش که تيواقع نيا برعکس، کامال. کندیم غلبه

 وجوه نه نيا که دهدیم نشان قايدق ـ ارزش انِ يب راه تنها ـ شودیم
 دادنِ نشان در که است ارزش چونهم آن کارکرد بلکه مصرف، ارزش
 نه پالتو که ستين موضوع نيا درک به قادر اونو. کندیم عملی وارگبت
. است درخواست مورد کتان ارزش انيب چونهم بلکه مصرف، ارزش عنوانبه
 کامال رفمص ارزش از مارکس« که کندیم اشارهی درست به آرتور سيکر
 و کتاي انيب کي افتني به ازين از سرکي را پول و کندیم ديتجر

 نيتضم را ارزش تيفعل که کند،یم استنتاج ارزش فردبه منحصر
 )Arthur, 2006, 29( )14(  .»کندیم

 او. رودیم فراتر مارکس ارزش شکل ليتحل از اونو نادرست ريتفس اما
ی اجتماع روابط آنی واسطه به که رديگیم دهيناد رای کامل سازوکار

 شکل در شيپ از که کندیم کسبی اوارهبت خصلتی طبقاتی انيب به اي
 .دارد حضور ارزهم
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 رخ گانهسهی وارونگ ک) يپالتو کي با برابر( ارزش معادل شکل در
 که بخشد،یم قوام را ارزشی وارگبت اي کاالی داريپد شکل که دهدیم

 مصرف ارزش )الف کاال معادل شکل در: پوشاندیم را آنی اجتماع ذات
 مجرد کار انيب مشخص کار )ب کند،یم کسب را ارزشی داريپد شکل
ی اجتماع عام کاری وارونه شکل انيب بالواسطهی خصوص کار )ج شود،یم
 از کهی وارگبت خاص شکالا  ارزش لکش از اونو ليتحل در. شودیم

 .ندکیم جلوه رنگکم شود،یم جهينت وارونه رابطه سه نيا گرفتنِ دهيناد

 کار و مشخص کار نيب زيتما در اونو هديدگا یکاست خالصه، طوربه
 کنندهنييتعی اسيس اقتصاد درکی برا« را آن مارکس کهی زيتماـمجرد

 در اوی اديبنی خطا عنوانبه تواندیم ،)Marx, 1976, 132(( )15( »داندیم
 که ميکن مشاهده ميتوانیم جانيا در. شود قلمداد ارزش شکليی نماباز
 در کهی ادهيپد دهد،یم جلوه تياهمکم رای وارگبت بودنوارونه اونو
 .است فعاليی کاال مبادلهی ارزش شکل و کاال

 فرصت افراد منافع و هاستاخو ها،کنش به هيسرما و ارزش استقالل نيا
 موضوع نيا شوند، وارهبت» یعقالن« و» آزاد«ی اشکال چونهم تا دهدیم
شکل هب گريد پردازانهينظرو ) Helmut Reichelt( شلتيرا هلموت آثار در

و  عوامل اقدامات بر ديتاک است، کهبارزی مورد بحث قرار گرفته
 اقتصاد علم کيوژدئوليا نشانه عنوانبه را گردش نديفرآ بازيگران
 جز ستينی راه. دانندمی وارگیبت در زندان بودنو محصور يیبورژوا

 در اونو موضع دری اسيس اقتصاد ستاريای استداللی ايبقا به کهنيا
 ليدل که کنمیم فکر شلتيرا مانند زين من. ميکن توجه کروما با بحث
 :ديفهم توانیم را آن

 که دهدیم نشانی شکل به را خود] دلهامب[ روند کل ،مارکس نظر به«
: ميگذریم دريی وابورژ شناخت سطح ازی هگلی معنا به آن در
 متيعز نقطه را مجزا و منفرد افراد رفتار بورژوا پردازانهينظر
 جهينت را آن بعدا توانینم کهی موضوع چونهم دهند،یم قرار خودی نظر
 از و ،است باواسطهی امر خود شکل نيا که دهدیم نشان مارکس .گرفت
 )Reichelt, 1997, 144(  .شودیم استنتاج هيسرما

 نقد) «Urtext( یاصل نسخه در توانیم را موضوع نيا با مناسب قولنقل
 :کرد دايپ) 1858»(یاسيس اقتصاد

 بر کار ميتقس نيا کهی ديتول طيشرا و کار ميتقسی ژهيو شکل ليتحل«
 روابط نيا که جامعهی اعضای اقتصاد روابط تحليلو  است، استوار آن
يی بورژوای ديتول نظام کل که ددهیم اننش دارند، قرار آن درون در

 ارزش که نحو نيبد دارد،يی رمزگشا به ازين که هرم  به سر استی نظام
 و رسد،یم نظربه متيعز ساده نقطه عنوانبه سطح اين در مبادله

 تواندیم دهدیم نشان ساده گردش در را خود که چنانآن مبادله نديفرآ
 و ديتول کل ،حال نيدرع که شود ظاهری اسادهی اجتماع سازوکار چونهم

ی دهيپوش و دهيچيپ درهم روابط ريسا در نتيجه،. رديگ بر در را مصرف
ها و روابط اقتصادی آن افراد استقالل وی آزاد با شيکماب که ديتول

 روابط در کهی نحو به ؛مانداز ديده پنهان می ،کندیم دايپ تصادم
 آزادی خصوص دکنندگانيتول ونچهم گردش نديفرآ در فروش و ديخر ساده
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 مشاهده قابل روابط نيا گردش، نظرنقطه از اما. رسندیم نظر به
 )Marx, 1987, 466( ».ستين

 در رژوابو پردازانهينظر تمام« که علت نيهم به ،شلتيرا انيب به
را يی کاال ردشگ ،)Reichelt, 1997, 143 ( »رنددا قراريی کاال گردش توهم معرض
 که تهنک نيا درک بدون ،انگارندمی اقتصاد علم متيعز نقطه ونچهم
 ازی ک. يشودیم جهينت ديتول در ارزش ديتول از خود رابطه نيا

ای برای اين نشانه او مکتب و اونو بعدیی انتقادها نيترمعروف
 با هيسرما کتاب آغاز کهنياانتقادی مبنی بر  ـبدفهمی بنيادی است 

 اظهارنظر کي )17( ارزش ذات عنوانبه کار نييتع و کار،ارزشی هينظر
 کنار ديبا و ،است »یدرونی منطق استنتاج« بدون» یرونيب« ساده

را جايگزين  مبادله نديفرآ چارچوب در ارزش هينظر کي و ،شود گذاشته
 .آن کرد

 تدانس اونو به ميمستقی پاسخ را آن توانیم کهی اظهارنظر در مارکس
 به وارهبتی وارونگ کي اثر در گردشی گرانهیانجيم نديفرآ که ديگویم
 در ل،يدل نيهم به. شودیم بدلی اقتصاد قانون کي» بالواسطهی هست«

 که استی نديفرآی داريپد شکل« گردش رود،یم کارهب غالبا کهی اصطالح

. ديتول نديفرآی عني ،)Marx, 1987, 920 ()18( »دارد انيجر آن سر پشت
 هرابط نيا ـ فيتعر دری تناقضـ  یرماديغ وی نيعی هست عنوانبه ارزش
 »آن راز و کاالی گواربت« به مربوط فصل همين دليلو به پوشاند،یم را
ی هينظر نيمنتقد ازی اريبس کهنيا جالب. کند روشن را آن ندکیم تالش
ی وارگبت راز از فصل نيا که رنديگیم دهيناد را نکته نيا کارارزش
 ست؟يچيی کاال شکل راز پس. کاالی وارگبت از صرفا نه و ديگویم سخن

 ليتحل رغمیعل برخی خوانندگان که باشدکرده حس است ممکن مارکس
ی معنا است ممکن مجرد، کار با اشرابطه ويی کاال شکل از اوی طوالن
 کندیم روشن او ،رونيااز. باشند نکرده درک را ارزش شکل ليتحلی اصل
 الزم کار زمان از کاال کي ارزش که تيواقع نيا ـ کارارزشی هينظر که

 آن ديتولی برای اجتماع نيانگيم زانيم به که شده ليتشکی اجتماع
 کاالها ،مبادله در که ندارد» یعلم اعتقاد« نيا بهی ربط ـ است الزم
 ,Marx, 1987( .شوندیم ليتبد» جامعه ازين با مطابقی کم هاینسبت« به

168( 

 از ترشيب بلکه ،ستين اشتباه کلمه قيدقی معنا به ليتبد نيا اما
 :شودیم مشتق کاال ديتولی برای اجتماع الزم کار» قانون«

مطابق با نيازهای ی کمی هانسبتتوليد کاالها به [ ليتبد نيا ليدل
 لهادمب رنوسانپ  وی تصادف روابط انيجر در که است نيا] اجتماعی

 را خود هاکاال ديتولی برای اجتماع الزم کار زمان محصوالت، انيم
 که شکل همان به درست. دهدیم نشانی عيطب هکنندميتنظ قانون چونهم

 شينما به آن صاحب سر بر خانه ختنير فرو با را خود جاذبه قانون
 که استی راز کار زمان توسط ارزش مقدار نييتع ن،يبنابرا. گذاردیم
 )19) (منبع همان.(است نهفته کاالهای نسبی هاارزشی ظاهر حرکت پس در

 هرچند. کندیم اشارهی جالب کيالکتيد به مورد نيا در پوستون موشه
 عنوانبه کاال دارندگان ساده، مبادلهی وهيش در که است درست
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 قرار هياسرم منطق چارچوب در شيپ از و همواره» اءياش« دارندگان
 جز کهی ادارنده چونهم» دوگانهيی معنا به آزاد کارگر« دارند،

 با. بردیم بسری متفاوتی خيتار طيشرا در نداردی زيچ کارشی روين
 سری صوری برابر ترقيدق انيب به ای يبرابر مفهوم ،یدارهيسرما ظهور
 به ديبا م،يکن درک رای دارهيسرما تحول ميخواهیم اگر. آوردیم بر
 حق صاحب عامالن چونهم را خود کارگران« هک ميکن توجه تيواقع نيا
 کنش« با آن، از ترشيبی حت و بورژوا نمالعا همچون یعني» نگرندیم

ی حت اما). پوستون( »دنآوریم دست به عامل چونهمی درک خود ازی جمع
 شکل خود ساختار درنظرگرفتن بدون» یآگاه« اي خود از درک نوع نيا

 نيتضم کار قرارداد در رای صوری برابر که ستين فهم قابل کاال
. کندیم طرح جانيا در پوستون که استی اساس نکته نيهم نيا و کند،یم

» یگفتمان قواعد« و هيسرمای ژهيو خايتار کيدئولوژيای کربنديپ تنها
 به که کنندیم جاديا را فرصت نيا ،یصور وی آرمان اصولی برا آن

 پوستونی. نيع هم و استی ذهن هم کهی روابط شوند، بدلی واقعی روابط
ی سازوکارها به ديبا مقاومت از شيب ما که کندیم ديتاک جانيا در

 به را خودی نف امکان خود هيسرما« :ميکن توجه هيسرما یِ خودتحول
 که است امر نيا متضمن موضوع نيا اما). پوستون( ».آوردیم وجود

 نه تمقاوم کنند؛ درک مقاومت در را خود گاهيجای درستبه کارگران
 اعتصاب شکل به ديتولی عرصه در نيچنهم بلکه گردش،ی حوزه در تنها
 استثمار وی اضاف ارزش ديتول منطق که موثری الهيوس چونهم و ؛یعموم
 .شکندیم درهم را

 را استثماری روشن به او ـ نداردی مخالفت امر نيا با اونو هرچند
 ند،يبیمی دارهيسرما تيواقعی اساس خصلت عنوانبه ديتول نديفرآ در
ی ژگيو نيبنابرا وی دارهيسرما روابط از ارزش مفهوم کهی حال در
 ازی کي یکاراتان نيکوج اما ـ رودیم فراتری دارهيسرما ديتول

 در ما هزمانی ژاپن روشنفکر نيمشهورتر احتماال و او سابق شاگردان
 ،ديتول دفراين در مبارزه نه بر را خود ديتاک ،یالمللنيب صحنه

 .دهدیم قرار گردشی حوزه در بلکه برعکس

  

   گردش بر اونو دیتاک وارث چونهمی کاراتان نیکوجیی: نها اندازچشم

 اونوی هينظر راثيم و تحول به کوتاه ینگاه حال حاضردر اگر
 مورد در اونو نظر ترشيب یکاراتان نيکوج که ديد ميخواه م،يافکنیب

 روابط تا است،رفتهيپذ رای دارهيسرما جوامع در مصرف ارزش گردش
 اونو از را ديتول نقش دانستنِ تياهمیب او. را ارزشی هيپا بر مبادله

 موضع به مبادله اي گردش به دنيبخشتياولو با را آن و دريپذیم
 )20.(کندیم بدلی دارهيسرما روابط ليتحل دری برتر

 با صرفا که کندیم درکی اجتماعی رابطه چونهم را هيسرما اونو
 تمام توانندیم دارانهيسرما و شودیم ديبازتول کاری روين استثمار
 تنها واقع در که« آورند نگچهبی سود و ،کنند اخذ را ديتول مازاد
 کامال نظر ما یکاراتان نزد اما ،)Uno, 1980, 73)(21( ».است هيسرما هدف

 :ميابيیمی اعاجتم ديبازتول ازی متفاوت
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 شود،یم ديتول ريمزدبگ کارگران توسطی صنعت هيسرما دری اضاف ارزش
ی داريخر اند،کرده ديتول خود که رای اروزانهی مصرفی کاالها که
 کارگران توسط کهی مصرف یکاالها گردش نديفرآ منوال نيبد پس. کنندیم

 ديتول رای اضاف ارزش شوند،یم مصرف سپس و شده ديتول ريمزدبگ
 از است عبارت هيسرما ديبازتولی کل نگاه از«... واقع در. کنندیم

 کهيی کاالهای داريخر به هاآن کردنوادار سپس و کارگران استخدام
 گانهي و رينظیب گر،يد انيب به) Karatani, 2014, 190( »اندکرده ديتول
 ـیتجار هيسرما برخالفـ  یتصنع هيسرما در کاری روينی کاالها بودن
 خود کهيی کاالها ديخر قيطر از روين نيا ديبازتول از است عبارت
 و ديتول و کار نديفرا از ديتجر با دگاهيد نيا. استکرده ديتول
 ابتدا، در. رديگیم قرار بحث موردی کشبهره نديفرا از ديتجر نيچنهم
 قيطر ازی اضاف ارزش تحققی دارهيسرما ديتول هدف که را ادعا نيا
 کمتر که را آنچه اما. کرد رد توانیمی دشوار به کاالهاست ديخر
ی کاالهای دکنندهيتول کارگران که استی گريدی ادعا رفت،يپذ توانیم

 فقط یکاراتان( دننيآفریمی اضاف ارزش» خود داتيتول ديخر« بای مصرف
 رای درآمد فقط کارگران ـ است ساده ليدل). ردبیم نام کارگران از
 :کنند خرج توانندیم اندکرده کسب که

 م،يريگیم نظر در پاوند 100 برابر X را ريمتغی هيسرمای کل مجموعه
ی ط شدهزيرشيپ هيسرما نه استفاده، مورد ريمتغ هيسرمای مجموعهی عني

 به هرگز پاوند 100 برابر X از مقدار نيا رو نيا از... سال کي
 که را داتيتول ازی بخش که بحشدینم رايی توانا نيا کارگری طبقه
 ارزش کهی قسمت آن به رسد چه کند،ی داريخر است ثابت هيسرما شامل

 100 برابر Xکارگران با اين   .دهدیم نشان را دارهيسرما طبقهی اضاف
توانند بيش از بخشی از ارزش محصول اجتماعی را که پاوند هرگز نمی

 )Marx, 1997, 346)(22ريخته است خريداری کنند.(پيشی متغير ارزش سرمايه

کارگران را کنار بگذاريم: اين » قدرت مصرفی«آفرين ق مشکلاما منط
عنوان استدالل که محل مبارزه سياسی بايد از حوزه سنتی توليد، به

طور کلی گردش، مثل بايکوت منتقل شود، به نمونه اعتصابات به حوزه
نادرستی  داوریداری يد و بازتوليد سرمايهدر مورد روح و هدف تول

دارد. هدف سرمايه نه برآوردن نيازهای مصرفی، بلکه توليد ارزش 
مردم است. حتی نگاهی ها، نيازها و آرزوهای خواست رغماضافی علی

ان و ، افزايش جمعيت اضافی در مقياس اقتصادی در جهگذرا به فقر
نت دهد که حفظ و ضمامیاند، نشان افرادی که دارای مشاغل موقت
 تضادِ «بلکه اين  ايه نيست،زتوليد سرمبازتوليد نيروی کار معادل با

) يعنی کاهش ارزش نيروی کار در شرايطی Marx, 1997, 91 ( »در حال پيشرفت
ر رود، علت بروز بحران دشمار میکه نيروی کار تنها منبع سود به

 )23داری است.(سرمايه

ی توليد در شيوهتوان گفت که میارائه يک تحليل فشرده،  برای
هيچ دليل ديگری جز ارزش اضافی توليد  داری، کاالها بهسرمايه

دهنده در فرايند مبادله نقشی فعال و شکل ،شوند. در نتيجه ارزشنمی
مند حيات اجتماعی برای برآوردن نيازهای مردم دهی هدفدارد. سازمان

در عقالنيت مبادله  ، بلکه برعکسرايند اجتماعی نيستی فکنندهتنظيم
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بر روابط  )Marx, 1976, 255( »عامل خودپو«چون شده که همقانونی نوشته
، به همين مايکل هاينريشبه گفته  د.ندارناجتماعی بين مردم سلطه 

يا » کنندی کااليی فکر میمردم در مبادله«چه که نبه آاو دليل 
تر به اين و بيش ،تر توجه داردکم» کنندمیمنافعی که دنبال «
در آن افراد جز ساختار اجتماعی کار چگونه است که «پردازد که می

) Michael Heinrich, 1999, 206( »دنود راه ديگری ندارمبادله کاالهای خ
، سود تر آن پول، سرمايهيافتهشکال تکاملو ا  ـ ارزش رشخصیِ غي یسلطه

عنوان عوامل آگاه قدم پيش از آن که عوامل فردی به ـ ی زمينو اجاره
وجود رند، يک انسجام ظاهرا با معنی بهبه فرايند مبادله بگذا

عنوان ، بهوارگیتبه بمارکس  د از نقدبا تفسير خو اونو) 24آورد.(می
و بدين  ،کندکار مجرد درک اشتباهی ارائه می یوارهنقد اشکال شئ

ه از روابط متقابل ميان گرايانوسيله زمينه را برای خوانش تقليل
سازد. مداخله سياسی از آن دست ، ارزش و شکل پول فراهم میکار مجرد

گيرد، با جدا الهام می اونو یشناسانههای روشفرضاز پيش کاراتانیکه 
می به اسرانج ،کردن استثمار در فرايند توليد از تحليل ارزش و کاال

) سياستی که پيش 25داری ندارد.(شدن در سطح مناسبات سرمايهجز محصور
 آن کند، جايی که بر سر درِ توليد توقف می از ورود به سرای پنهانِ 

 ,Marx, 1976( »جز اهل تجارت ممنوعورود برای افرادی به «نوشته شده 

که قصد  شود). اين نوع سياست به شريک جرم همان منطقی بدل می279-280
 پروراند.رفتن از آن را در سر میفراتر

  

  

  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. 

  

  :منابع و هاادداشتی

 اونو کوزو خوانش مساله: ناموفق ديتجر«ی مقالهی هيپا بر فصل نيا-1
 مجله در که شدهنوشته» ارزش شکلِ ی هينظر درباره مارکس هينظر از
 افتهي انتشار ،3-33 ص )2014( 1 شماره ،22 جلد» یخيتار سمياليماتر«

 شکل در نوشتار نيا از استفاده خاطربه هينشر نيا ناشر از من. است
 دری اصل مقاله با هسيمقا دری کنون مقاله. کنمیم تشکر آنی کنون
ی ادوباره اصالحات و هااضافه ها،یبندصورت ،هارييتغی حاو 2014 سال
 است مارکسی هينظر ازی اريبس نکات ، طرحجانيا دری اصل استدالل. است
 در و ،امآموخته همکارانم با بحث انيجر در رياخی هاسال در من که
 .استبوده ليدخ استدالل نيا دادنشکل

 تياهم به اشاره با را هيسرما کتاب اول جلد از اول فصل مارکس« -2
 به را ارزش ذات بالفاصله او... اما کند،یم آغاز محصول يیکاال شکل
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 مرحله نيا در اما. است الزم کاال ديتولی برا که دهدیم نسبتی کار
 .رديگ قرار ليتحل مورد کاال ديلتو روند دينبا هنوز

 نيا. را کاال شکل نه کند، قبول را هيسرما شکل ديبا کاال ديتول... 
 از بعد صرفا هيسرما ديتول روند اي کاال ديتول که استی معن بدان

 ».رديگ قراری بررس مورد تواندیم هيسرما به کاال شکلی مفهوم انکشاف
)Uno, 1980, 27-8( 

 دری اضاف ارزش و ارزش انيب که )Marx, 1981, 128( »توهم« نيا -3
 گرانيب» شودیم جهينت کاالها مبادله و فروش از« ژهيوی هامتيق

 در» انهيعام اقتصاد« اصطالح به هيعل مارکس انتقاد هدف نيترعمده
 نيا کيکالسی نمونه. استيی بورژوا) کيکالسی (اسيس اقتصاد برابر

 )،Marx, 1976a, 258,269( افتي پنجم فصل کم،ي جلد در توانیم را انتقاد
 کيکالسی اسيس اقتصاد هيعل اتهام نيا که دارد وجوديی فرازها اما

 هدف که جاآن ،دهم فصل دوم، جلد به ديکن نگاه. استشده اقامه
 که ستيچ روزمره نظرات نيای مبنا« :است تيمسا دامآ مارکس انتقاد

 پس ابد،يیم تحقق هاآن گردش و محصوالت فروش در صرفای اضاف ارزش چون
 بحثبرای ). Marx, 1981, 277( شودیم جهينت گردش از فروش، ازی سادگبه
 ,Marx, 1981( اول فصل سوم، جلد مراجعه کنيد به نهيزم نيا در ترشيب

 موارد و) Marx, 1981, 953-991( نهوچهل و هشتوچهلی هافصل و) 128-192
 .گريد متعدد

 گرفت، اشتباه» گونهم« و شکلهم کارِ  با دينبا را مجرد کار -4
 از انتقادی برا. نديگویمی پسااستعمار پردازانهينظر که گونههمان

 ,Lisalaow, David r. Roediger, Chibber( به مجرد کار از یبارت راکچا پشيد درک

 .شود مراجعه) 130-151 ,2013

 ی.اصل نسخه از ديتاک -5

 کهی فکری هاشکل«ی پرسروصدا و موثر اصطالحِ  مارکس ،یمعن نيابه -6
 »شوندیم بمحسوی نيع ليدل نيهمبه و اندیاجتماع اعتباری اردا
)objektive Gedankenformen (کرد مطرح را )Marx, 1976, 169(. 

 ارزش شکل مارکس من نظربه ونچ ست،ين من پسند مورد هينظر مفهوم -7
ی معنابه که نکرد، استنتاج آماده و حاضر و ژهيو هينظر کي از را
 از مارکس انتقاد ضعو در. باشد منطبق» هاتيواقع« بای ستيتويپوز

 که را آنچه دهدیم اجازه او بهيی بورژوا اقتصاد علم یِ پردازمفهوم
 و کند ليتحل است» انيجر در« ديتول نديفرا از ما تفکر در شيپ از
 از صراحت بهی ژاپن اصطالح اما. کند مواجه آنی هایکاست با را ما
ی سيانگل دری گاه من ليدل نيهمبه و ديگویم سخن» ارزش شکل هينظر«
 .برمیم کاربه را هينظر اصطالح زيآنالی جابه

 .)Uno and Sakisaka, 1948, 142, 157, 160( یاصل منبع -8

9- )Uno and Sakisaka, 1948, 164 .(به ديکن مراجعه نيچنهم )Kuruma, 2008, 

 در و ـ اونوی سو ازی کل طوربه کارارزش هينظر اي» ذات« رد) 113
ی اسيس اقتصاد با مارکس کاليراد گسست از او نادرست درک جهينت
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 همان در ريزی شدهخالصه گفتار در شکل نيبهتر به احتماال ـ کيکالس
 کاال دو نيبی مبادلهی رابطه از ارزش ديتجر« :است شده منعکس کتاب
 بيس وی البگ از وهيم ديتجر هيشب کاال دارندگان کنارگذاشتن با
 کتان مالکِ  منظر از وی ذهن طوربه را کاال دو نيب رابطه ديبا... است
 نيچن از ما اگر. کاال دارندگانِ  از جدا وی نيع شکلبه نه م،يکن درک
ی زيچی دارا پالتوی کاال و کتانی کاال که ميکن متيعزی صور یديتجر

 نيای واقع درک) پالتو نه و است کتان نه کهی سوم زيچ( اندمشترک
 مشکل ارزهم شکل در پالتو و دارد قراری نسب شکل در کتان که نکته
 )Uno and Sakisaka, 1948, 178( .بود خواهد

 با پولی خيتار تحول همچون ارزش شکل ليتحلی درباره گلسنا نظر -10
 انيم در که ه،ياول جوامع در» سادهيی کاال مبادله/ديتول« از متيعز

 طوربه دارد شهرت» یخيتارـ  یمنطق« روش به شيکراستی هاستيمارکس

 ،)Reichelt 1997( شلتيرا. استشده شناخته مردودی قيتحق اتيادب دری کل
 جيرا ريتفس نقد در) Backhaus, 1997( کهاوسب و) M.Heinrich, 1999( شينريها

 خود قيتحق ازی اعمده بخش) Rakowitz 2000( زتيراکوو. اندکرده مشارکت
 لوپ شکلی منطقی بازساز. استداده اختصاص انگلس دگاهيد نقد به را
 خود طالی کاال چگونه که دهدیم نشان» هيسرما« کتابِ  سوم فصل در
 پنهان را کار با اشرابطه ،خود ذاتِ  در که استی انسان کاری ابيکريپ

 رابطه نيای قربان خود ،گردشی حوزه زتيراکوو باور به. استکرده
 مورد در اونو. استی دئولوژيا وی وارگبت رياس و شودیم وبمحس

 در بعدتر او. ديگویم سخنيی پروایب با ارزش قانون بودنِ یخيفراتار
 که چنانآن را ارزش قانون بودنیخيفراتاری انوشته در 1958 سال

                      .کندیم ردی روشنبه بودکرده مطرح نياستال
)Barshay, 2004, 122/Uno 1974 (1958), 119 (رفتننيب از با اونو، نظربه 

 نظر اما. شودیم ديناپد زين ارزش ،یدارهيسرمايی کاال اقتصاد
 دگاهيد به بازگشت احتمال اونو مکتب بارهدر دهيب ژاکی انتقاد
ی دوره« اونو هرچند ده،يب باور به. دهدیم قرار بحث مورد را انگلس
 بهی گريد شکلبه اما کند،یم رد را» سادهيی کاال ديتولی خيتار
 کاال از» یکيالکتيد شکلبه« که گردد،یبرم» یمنطق –ی خيتار« کرديرو
ی صنعتی هيسرما وی تجار هيسرما به و ،یاندوزپول به پول از پول، به

 .)Bidet, 2008, 738( »شودیمی منته

 .ستاشده افهضا دهايتاک -11

12- )Marx, 1976, 255 ...» :(کاال هم و پول هم کاال، ـ پولـ کاال گردش در 
 عنوانبه پول کنند،یم عمل ارزش خودِ  مختلفی وجودی هاشکل ونچهم صرفا
 مبدل و گريدی هاچهرهی انيب به آن، خاص وجود چونهم کاال عام، وجود
 نيا در کهآن بدون د،يآیم در گريد شکل بهی شکل از مرتبا ارزش. آن

 .رددگیم بدل خودپوی اسوژه به منوال نيبد و برود، دست از حرکت

 مينيبیم پس« :ميخوانیم نينچ مارکس ثارآ در مناسبی قولنقل در -13
 ارتباط در کهآن محضبه کتان گفت، مابه ترشيپ کاال ليتحل که چهآن هر
 صرفا کتان. کندیم تکرار ،رديگیقرارم پالتوی عني ،یگريدی کاال با
 به. کاالها زبان آشناست، آن با که کندیم بازگوی زبان به را کارشاف
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ی انسان کاری عني خود، مجرد تيفيک در کار د،يبگو مابه کهآنی جا
 با برابری ارزش که جاآن تا پالتو ديگویم مابه ده،يآفر را آن ارزش
 آنی جابه. استکرده ديتول را کتان که استی کار همان شامل دارد، آن
 و صاف کريپ با ارزش چونهم آنی واال تيئيش که دهد اطالع مابه که

 دارد پالتو کي ظاهر ،ارزش که ديگویم مابه دارد، تفاوت اشآهارزده
 پالتو با استی ارزش شئ کي خود که جاآن تا کتان ليدل نيهمبه و
 )Marx, 1976, 143( ».است ليشما و شکلهم

 ارائهی ريتفس ارزش شکل ليتحل از حاضری مقاله مانند زين آرتور -14
ی شناسروش لحاظ از او. دارد تفاوت اونو مکتب ريتفس با که کندیم

 ديبا پول بدون مبادله که کندیم بالدن را اونو مکتبی هيفرض نخست
 دهد نشان بعدتر تا رد،يبگ درنظر را کاال دارندگان خواست و ازهاين
 خواست اي» ليتما« آرتور باور به: ستين کنندهقانع کرديرو نيا که

. شود پول نيتکو موجب تواندینمی مصرف ارزش کسبی برا کاال دارندگان
 ديتجری مصرف ارزش از کامال مارکس« که موافقم آرتور با هرچند

 شکل از رشيتفس در ،کار از آرتور خود ديتجر با اما، )29 ص( »کندیم
 شکل« ونهمچ صرفا را ارزش او کهی هنگام عوض، در. ستمين موافق ارزش

 برابری ارزش کهی گريدی کاالها با را کاال کي که کندیم تصوری مجردتر
 کندیمی معرفی شکل عنوانبه را پول و» سازدیم ريپذنيگزيجا دارند

 نيا به اونو به را خود نقد» شودیم استنتاج ارزش شدنمشخص از که«
 ارزش که دهدینم حيتوض هااستدالل نيا از کيچيه. کندیم بدليی گوهمان

 ارزش عام انيب عنوانبه پول جهينت در و ارزش مارکس، نگاه در. ستيچ

 زيتما). Marx, 1976, 187( است »یبشری کارهای تمام ميمستقی ابيکريپ«
 بخش در ارزش شکل ليتحل از شيپ درست مارکس که مجرد و مشخص کار نيب

 ند،يگویم مابه آرتور و اونو مکتب که گونهبدان کند،یم مطرح سوم
 آنچه درکی برا اقدام نيا. رودینم شماربهی نيتزئ وی رضرويغی اقدام

ی جابه خود ازيی ردپا« و است پنهان پولی حت و ارزش مفهوم پشت که
 در که را چهآن« پول ،واقع در) Marx, 1976, 187( .استی اساس» گذاردینم
 اگر). 229 ص ،جامانه( »سازدینم آشکار استافتهي شکل رييتغ آن
 مصادره بدون م،ييبگو سخن معناداری شکلبه ارزشی رهادرب ميخواهیم
 دور را مجرد کار مفهوم ميتوانینم ،يیگوهمان نيا و مطلوببه
 .مياندازيب

 به زيتما نيا العادهفوق تياهمی آلمان زبان بهی اصل نسخه در -15
 نقطه« مجرد و مشخص کار نيب زيتما. استشدهی دنبصورتی مشهودتر شکل
 .گرددیم آن حولی اسيس اقتصاد درک که است» یمتيعز

 .استشده اضافه دهايتاک -16

ی درباره وجه چيهبه ليتحل که موافقم شينريها دِ يتاک نيا با من -17
 عوض در. است ارزش جوهر ،کار که ستين نکته نيای برا» ليدل« ارائه
ی ويژه خصلت کار، محصولی جتماعا شکل نيا از« که کندیم تالش مارکس
 ش،ينريها نظربه) M.Heinrich, 1999,  203( .کندی بازساز را» کاری اجتماع
 شکلی انتقاد ديبازتول مارکس،ی برا» هيسرما« کتابی برنامه تمام

 ).جاهمان( دهدیم نشان کاالها ارزش در را خود که است کاری ژهيو
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 .است من از ترجمه -18

 .استشده اضافه دهايتاک -19

 را گردش تقدمی کاراتان او از بعد و اونو که کرد اضافه ديبا -20
 کهی هنگام« :کنندیم ريتفس مارکس دگاهيد مشخصات ازی کي عنوانبه

 توانندیم محصوالت... رديگیم خود ارياخت در را ديتول نديفرآ هيسرما
 اقتصاد در نينخست مفهوم رهگذر، نيا از. شوند ديتول کاال چونهم
 مارکس» هيسرما«. الستاک شکل بلکه د،يتول نه و است محصول نهی اسيس

 را خودی نظر حيتشر آگاهانهی اسيس اقتصاد خيتار در بار نياولی برا
 که دارد قتيحق جاآن تا امر نيا). Uno, 1980, 3( »کندیم آغاز کاال با
ی قيطر به خود تيکل در که دستيتول و کار نديفرآی جهينت کاال شکل

 نيبد. باشديی کاال شکل نيبنابرا و ارزش مولد که ابديیم سازمان
 ديتول نظام کل« که ديگویم سخن تيواقع نيا از مارکس ،یمعن

 نقطه چونهم سطحاين  در مبادله ارزش که است نيا متضمنيی بورژوا
 )Marx, 1976, 565-466( .»کندیم جلوه ساده متيعز

 هيسرما« دوم بخش در» ديتول آموزه« از اونو بحث در ليدل نيهمبه -21
 .گذاردیم صحنه به قدم کاری روين نقش» ناب

 هژيوبه دوم، جلد در ديبازتولی شما به ديکن نگاه طورنيهم -22
 در که) Marx, 1978,  565-600( »افتهيگسترش سطح در ديبازتول و انباشت«

 مطلق اديبن« آن در او و داردی ابرجسته نقش اونو ناب هيسرما هينظر
 )Uno, 1980, 55-70( .ديدیم را» ارزش قانون

  به ديکن مراجعهی کاراتان موضع درباره ترمستقيم بحثی برا -23
 .2015، النگه

 شماربه افراد عملی جهينت گرچه انسجام، نيا آمدن وجودبه« -24
 و... باشد شفاف افرادی برا که ستين آگاهانه جهينت اما رود،یم

 )M.Heinrich, 2009, 207( ديگویم سخن» یوارگبت« از جانيا در مارکس

 نهی دارهيسرما وهيشبه شدهديتولی کاال که ميکن فراموش دينبا -25
 اونوی نظر چارچوب. دربردارد زين رای اضاف ارزش بلکه ارزش، تنها
 وی اضاف ارزش حامل عنوانبه کاال که دهدینم اجازه ،ارزش مورد در
ی کل طوربه اقتصاد دری اضاف ارزش عيتوز بعد از ديتول متيق نيچنهم

 مراجعه مت،يق و ارزش از کالنی پول ريتفس کی يبرا. دشوی پردازمفهوم
 .2016 ،یموزل به ديکن
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