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ماکوتو ایتو
برگردان :مانیا بهروزی

یادداشت مترجم:
نوشتار پیش رو تلشی است برای روشنیبخشی به پیشزمینههای تاریخی و سنتهای فکری برسازندهی مکتب اونو در جامعهی
ژاپن قرن بیستم ،و از این نظر مکملی است ضروری بر مقالهای که پیشتر در معرفی این سنت نظسسری مارکسیسسستی بسسه فارسسسی
برگردانده شد .2درحالیکه توماس سکین در آن مقاله عمدتا بر مضمون نظری دیدگاههای کوزو اونو و تمایزات آن با رویکردهسسای
رایج در اندیشههای مارکسیستی )پیش از  (۱۹۷۵و نیز بر رهیسسافت اونسسو بسسه بازسسسازی دیالکتیسسک سسسرمایه در کاپیتسسال متمرکسسز
میشود ،ماکوتو ایتو )دیگر شاگرد برجستهی کوزو اونو( در متن حاضر میکوشد اندیشههای اونسسو را در بسسستر عینسسی شسسکلگیری
آنها پی بگیرد؛ یعنی از دل روند تاریخی رشد دانش اقتصادی مارکسسسی در ژاپسسن و منازعسسات فکسسری و مباحثسسات نظسسری میسسان
مارکسیستهای ژاپنی .از این رو ،در متسسن حاضسسر بسسرای مثسسال بسسه طسسور روشسسنتری درمیبسسابیم کسسه چسسه پرسسسشهای بنیسسانی و
مسالهمندیهایی دغدغههای نظری اونو )و پیشینیان و معاصران وی( را شکل دادند و اینکه دستاوردهای نظری اونو در مواجهه با
چه چالشهای مشخصی و از چه مسیری حاصل شد .ایتو در فرازی از مقدمهی این نوشتار مینویسد:
»هدف این مقاله آن است که طرحی کلی از توسعهی تاریخی اقتصاد مارکسی در ژاپن ارائسسه دهسسد … .میخسسواهم نشسسان
دهم که چرا و چگونه ]علم[ اقتصاد مارکسی چنین استوار در ژاپن ریشه دوانید و توسعه یافت«.

در عین حال ،فراتر از علقمندی صرف به آشنایی با مکتب اونو ،با خوانش این نوشتار همچون یک تکنگاری تاریخی درمییسسابیم
که دستگاه نظری مارکسی در متن چه روند تاریخی پویا ،جمعی و پر کشاکشی در جامعهی ژاپن رشسسد و گسسسترش یسسافته اسسست.
حاصل این روند نه فقط آن بوده که مارکسیسم جایگاه برجسسستهای نسسزد اندیشسسمندان و روشسسنفکران ایسسن جسسامعه )حسستی میسسان
طیفهای غیرمارکسیست( بیابد ، 3بلکه دستاوردهای نظری پژوهشگران ژاپنی )بهویژه رهیافتهای مکتب اونو( نقشسسی جسسدی در
] .1متن حاضر ترجمهی فصل نخست و گزیدهای از مقدمهی کتاب زیر است:
Makoto Itoh, 1980, Value and Crisis: Essays on Marxian Economics in Japan. Monthly Review Press.
اغلب مقالت گردآمده در این کتا بب به طور جداگانه در سالهای مختلفی پیش از ایسن تاریسخ انتش ار یافتهانسد .از جملسه متسن حاضسر ،کسه بنسا بسر
توضیحات نویسنده در مقدمهی کتاب فوبق آغازز نگارش آن به سال  ۱۹۷۵بازمیگردد) .بهعنوان مدخلی بر این مقاله ،بخشی از مقدمهی ای ن کت اب

نیز به فارسی برگردانده شده است/ .م[.

 .2ترجمهی فارسی این مقالهی سکین با مشخصات زیر در تارنمای کارگاه دیالکتیک قابل دسترسی است:

توماس سکین» :مکتب اونو :مشارکتی ژاپنی در اقتصاد سیاسی مارکسی«؛ برگردان :مانیا بهروزی.
 .3نویسنده همچنین معیارهایی ک ممی برای نشان دادن میزان نفوذ مارکسیسم )و توجه به آن( در جامعهی ژاپن ارائه مید هد .مواردی از این دست:
شمار ترجمههای متفاوت موجود از سهجلد کاپیتال مارکس )حداقل  ۴ترجمهی کامل ،تا دههی (۱۹۶۰؛ شمارگان فروش کاپیتال )حدود یکونیسسم
میلیون نسخه تا پایان دههی ( ۱۹۵۰؛ شمار اقتصاددانان مارکسیست در نهادهای پژوهشی و آکادمیک )حدود هزار نفر ،بر مبنای دادههسسای میسسانهی
دههی ۱۹۷۰؛ ایتو در این مورد مینویسد» :حدود دویست دانشور حرفهای یا یکپنجم کل اقتصسساددانان مارکسیسسست ژاپنسسی را میتسسوان بهعنسسوان
نظریهپردازان مکتب اونو دستهبندی کرد.(«.
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تعمیق شناخت معاصر از نظریهی مارکسی بیابد .داعیهای که نویسنده در این خصوص طرح میکند قطعا در نظر مخاطب گسسزاف
جلوه میکند:
»مطالعات ژاپنی دربارهی کاپیتا بل پیشرفتهترین مطالعات اخیر در این حوزه در سطح جهان بوده است«..

طبعا امکان داوری عینیتزر این داعیه نیازمند آشنایی نزدیکتر با دستاوردهای مکتب اونو و نیسسز سسسیر پژوهشهسسای مارکسسسی در
قرن بیستم است 4؛ اما فارغ از چند و چون این داوری ،میتوان با اطمینان گفت که رشد و تعمیسسق اقتصسساد سیاسسسی مارکسسسی در
ژاپبن )حداقل به گواهی نوشتار پیش رو و مقالهی سکین( حاصل فرآیند بلند مدتی از پژوهشهای هدفمنسسد جمعسسی و مباحثسسات
بیوقفهی نظری حول پرسشها و مسایلی بنیادین بوده است؛ مسایلی که خاستگاه اصلی آنها تعامل با واقعیتهای تاریخ معاصر
ش روی جنبش سوسیالیسی این کشور بوده است .اما آنچه به کوزو اونو و همفکرانش این تسسوان را بخشسسید کسسه
ژاپن و نیازهای پی ز
ثمرات چنین روندی را به بهترین نحو شکوفا سازند ،در کنار همهی عوامل دیگر ،باور به اهمیت کار مسسستمر علمسسی-پژوهشسسی در
جنبش سوسیالیستی ،و در همین راستا آمادگی و عزم آنان برای برخورد نقادانه و خلقانه با دسسستاوردهای نظسسری گذشسسته بسسوده
است:
»اونو و پیروانش هم از گزند استالینیسم و هم از اغتشاش ناشی از فروپاشی ناگهانی آن در امان ماندند ،همچنسسان کسسه از
نوسانات خطوط سیاسی احزاب کمونیست و سوسیالیست نیز برکنسسار ماندنسسد .هسسدف اصسسلی آنهسسا پسسرورش و گسسسترش

مضمون علمی اقتصاد مارکسی بوده است … .اگرچه کاپیتال برخی مصالح و بصیرتهای نظسسری پسسایهای را فراهسسم آورده
است ،اما این مصالح و بصیرتها میباید در چارچوب یک نظریهی بنیادی تکمیل گردند«.

روشن است که ویژگیهای تاریخی مشخص جامعهی ژاپن در روند مورد بحسسبث زمینهی مسسادی ثمربخشسسزی چنیسسن تلشهسسایی را
فراهم ساخت و در شکوفایی اقتصاد سیاسی مارکسی مؤثر واقع شد .یکی از این ویژگیها ،که تأثیرات نمایانی در ایسسن زمینسسه بسسر
جای گذاشت ،آن بود که این جامعه -برخلف بسیاری از جوامع آسیایی -نهفقط از حیات آکادمیک پویایی برخسسوردار بسسوده اسسست
)جز در مقطع جنگ جهانی دوم( ،بلکه پیوند و تعامل زنده و فعالی میان سپهر آکادمی با سپهرهای روشنفکری و سیاسی وجسسود
داشته است .قطعا بهلحاظ روندهای تاریخی و بسترهای اجتماعی-سیاسبی تفاوتهای موجود میان جامعهی ژاپن و جامعهای نظیر
ایران چنان ژرف است که هر مقایسهای میسسان دسسستاوردهای نظسسری جنبسسش سوسیالیسسستی در دو کشسسور ،مقایسسسهای صسسوری و
میانتهی خواهد بود .اما به باور من این امر موجب نمیشود که نتوان جنبههسسا و رویههسسایی از رونسسد طسسی شسسده را مسسورد تأمسسل و
ژرفنگری قرار داد .در نظر من مهمترین خصلتهایی که در مطالعهی سیر تاریخی سنتهای نظری مارکسی در ژاپن )و پدیداری
مکتب اونو ( جلب توجه میکند ،یکی هدفمندی و مسالهمندی جستجوگریهای یاد شده بر اساس مختصسسات تسساریخی جسسامعهی
ژاپن است ،و دیگری تعاملت و مباحثات جمعی بیوقفه برای پرورش پاسخهایی که خسسود هسسر دم بسسا پاسسسخهای تسسازهتری نقسسد و
اصلح میشدند .هر دوی اینها مولفههای مهمی از یک »پراتیک نظری« مؤثر در ساحت جنبش سوسیالیستی هستند؛ پراتیکسسی
جمعی و مستمر که فقدان آن در فضای سیاسی و روشنفکری چپ ایرانی مشهود است .ایتو در فرازی از این نوشسستار بسسه بهسسترین
نحو یک صورتبندی کلی از بنیادیترین مسالهای که محرک واقعی جستجوگریهای نظری نسسزد سسسنتهای مارکسیسسستی ژاپسسن
بوده است ارائه میدهد:
» چگونه میتوان خصلتهای عام و خاص توسعهی سرمایهدارانهی ژاپن را تحلیل کرد؟«
 .4برای نمونه نگاه کنید به کتاب زیر )و جایگاه سنت مارکسیستی ژاپنی در آن(:
Jan Hoff, 2009, Marx global: Zur Entwicklung des internationalen Marx-Diskurses seit 1965.
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به نظر میرسد که در موقعیت کنونبی پرسش فوق )با جایگزینی نام کشورها( برای چپ مارکسیستی ایران هسسم پرسشسسی بنیسسادی
است ،اما با این تفاوت مهم که »هنوز« به یک پروبلماتیک جمعی بدل نشده است .باید اذعان کسسرد کسسه بنسسا بسسر مجمسسوع شسسرایط
سیاسی-تاریخی و متأثر از آ بن معضلت درونی دامنگیر چپ ایرانی ،شاید هنوز راه پرسنگلخی برای شناسسسایی پروبلماتیکهسسای
تاریخی و شکل دادن به پراتیکهای نظرزی جمعی حول آنها پیش رو داریم.
دربارهی نویسنده :ماکوتو ایتو )متولد  ،( ۱۹۳۶اقتصاددان مارکسیست ژاپنی ،یکی از دانشآموختگان نامدار مکتب اونسسو اسسست.
ایتو در فضای پژوهشهای مارکسی بینالمللی ،نه فقط بهواسطهی معرفی و بازنشر آرای مکتب اونسسو ،بلکسسه بهدلیسسل پژوهشهسسای
ارزندهاش دربارهی نظریهی ارزش و نظریهی مارکسی بحران شهرت دارد .دیدگاههای نظری و یافتههای پژوهشسسی ایتسسو در قسسالب
 ۲۴کتاب انتشار یافتهاند ،که از آن میابن  ۶کتاب )در کنار مقالت علمی متعدد( به زبان انگلیسی است؛ از جمله» :ارزش و بحران
)» ،(۱۹۸۰نظریهی بنیادی سرمایهداری» ،(۱۹۸۷) «5اقتصاد سیاسی بسسرای سوسیالیسسسم ،(۱۹۹۵) «6و »اقتصسساد سیاسسسی پسسول و
سرمایهی مالی ،۱۹۹۹) «7بههمراه لپاویتساس( .مجموعه مقالت کتسساب »ارزش و بحسسران« )پسسانویس  (۱درآمسسد مناسسسبی برای
آشنایی با دیدگاههای ایتو و مشارکت وی در توسعهی نظری رهیافتهای مکتب اونو در گسترهی اقتصاد سیاسی مارکسسسی اسسست.
ایتو از میانهی دههی  ۱۹۷۰پژوهشهای خود را در فضای دانشگاهی انگلستان و آمریکا پی گرفت ،اما همواره در پیوندی نزدیک
با دانشوران مکتب اونو )در ژاپن( بوده و از چهرههای کلیدی معرف مکتب اونو بوده است .وی یکی از پنج نفری بود کسسه بسسازبینی
مضمونی ترجمهی سکین از اثر اصلی اونو )به انگلیسی( را بر عهده داشسستند .ایتسسو هماینسسک عضسسو هیئسست مشسساوران فصسسلنامهی
تئوریک مکتب اونو است.
ش رو نیسسز – هماننسسد
نکاتی دربارهی این ترجمه (۱ :مقالهی حاضر حاوی یادداشتهایی توضیحی اسسست کسسه در تسسرجمهی پیسس ز
نوشتار اصلی  -همگی در انتهای متن آورده شدهاند؛  (۲بخش زیادی از پانویسهای درج شده در صفحات ،شامل نامهسسای لتیسسن
مولفان و عناوین مقالت و کتابهاست .باقی پانویسها عمدتا دربردارندهی معادلهای لتین اصطلحات فنی یسسا واژههسسایی اسسست
که نقش مهمی در رسانش معنا ایفا میکنند .از آنجا که در فرآیند ترجمه گاه تصمیمگیری در خصوص نحوهی برگرداندن فارسی
برخی اصلحات فنی و یا واژههای مهم دشوار میشود ،مترجم با گنجاندن معادلهای لتین میکوشد تسسا جسسای ممکسسن از میسسزان
ض امکان مشارکت هر چه بیشتر خواننده در فرایند رسسسانش معنسسا را فراهسسم سسسازد؛(۳
وزن سلیقهی شخصی خود بکاهد ،و در عو ب
برای روانتر شدن معنای کلم در متن ترجمهشده ،گاه واژهها یا عبارتها و توضیحات کوتاهی از سوی مترجم در متن گنجانسسده
شدهاند که همگی در درون کروشه ] [ جای گرفتهاند .برخی توضیحات تکمیلی نیز در پانویسها گنجانده شدهاند؛  (۴از آنجا کسسه

نوشتار حاضر به لحاظ مضمونی در امتداد مقالهی ترجمهشده از سکین )پانویس  (۲است ،برای آشنایی بیشتر با دیدگاههای اونسسو
و رویکردهای اصلی مکتب اونو  ،خوانندهی علقمند را به خواندن مقالهی یاد شده دعوت میکنسسم؛ و  (۵سسسرانجام اینکسسه از رفیسسق
ارجمندم فروغ اسدپور بابت بازبینی ترجمه و نکات دقیقی که یادآور شدند سپاسگزارم .طبعا مسئولیت نارسسساییهایی ترجمسسه بسسا
مترجم است و پیشاپیش از بازخوردهای احتمالی خوانندگان در این زمینه استقبال و قدردانی میکنم.
م .ب / .مهر ماه ۱۳۹۵

5. Makoto Itoh,1987, The Basic Theory of Capitalism.
6. Makoto Itoh,1995, Political Economy for Socialism.
7. Makoto Itoh and Costas Lapavitsas, 1999, Political economy of money and finance.
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سرمایهداری جهانی از بحرانهای تورمی پیوسته ،و پیامد آبن از رکودهایی که مزمن شدهاند رنسسج میبسسرد .اطمینسسان بسسه
]امکان[ یک جهان بهتر از طریق رشد اقتصادی سرمایهدارانه عموما از میان رفته اسسست .تجسسارب معطسسوف بسسه کاربسسست
سیاستهای کینزی و سپس سیاستهای پولیگرایی ) (monetarist policiesدر چارچوب نظام سرمایهداری ،یکی پس
از دیگری ناکارآمدی )اگر نگوییم زیانبار بودن( تمامعیار خود در پایاندادن به همزیستی فاجعهبازر نرخهای بالی تسسورم
و رکود مزمن ) ( chronic depressionرا نشان دادهاند .اقتصاد نوکلسیک ،از جمل ه نظ ریهی کین زی ،حستی در ارائهی
شالودههایی نظاممند برای فهم نارساییها و معضلت ]بحران[ موجود ناکام ماندهاند ،چه رسد به ارائهی چاره و علجسسی
برای آن .بخش مهمی از این ناکامی ،ناشی از توهم عامتری است که دانش اجتماعی فنزدهی بورژوایی 9دچار آن بسسوده
است .چنین توهمی ،یحتمبل یکی از ریشههای ظهور دوبارهی شورشهای چرخشز سسسدهای ) (fin de siècleدر میسسان
نسلهای جوانتر در همهی جوامع سرمایهداری است .هرچه قرن حاضر ]قرن بیستم[ بسه پایسان خ ود نزدیسک میش ود،
احساس اضطراب دلهرهآوری از حرکت در مسیر یک جادهی بنبست تشدید میگردد ،احساسی که خود بازتابی است از
وضعیت واقعی اقتصاد سرمایهداری.
نیازی به گفتن نیست که این وضعیت حزنآوزر برآمده از بنبست سرمایهدارانه نبایستی معادل بنبست پیشرفت انسانی
تلقی گردد .جای شگفتی نیست که نسلهای جوانتر ،خواه در جوامع باختر و خواه در جوامسسع »جهسسان سسسوم« ،بهطسسور
ش روی خوبد راه بدیلی برای خسسروج
فزآیندهای به مارکسیسم علقمند شدهاند ،چرا که آنها میکوشند تا در آیندهی پی ز
از این بحران بیابند .علم اقتصاد مارکسی حداقل میتواند شالودهی درست و محکمسی بسرای مطالعسات علمسی دربسارهی
سرمایهداری ،با همهی ویژگیهای تاریخی آن ،فراهم سازد .نظریهه ای مارکس زی ]مرب وط ب ه[ ارزش و بح ران ،بهوی ژه
برخلف نظریههای نوکلسیک زی قیمتها و رشد اقتصادی ،از پتانسیل نیرومندی برای توضیح و روشنساززی ویژگیهسسای
تاریخا معین و تضادهای درونزی اقتصاد سرمایهداری برخوردارند.
اگرچه نظریههای مارکسی درب ارهی ارزش و بح ران ،مس تقیما تحلی ل ک املی از بح ران اخی ر س رمایهداری] 10دههی
 [۱۹۷۰عرضه نمیکنند ،اما میتوانند بهمنزلهی معیارهسای ) (standardsمهمسی بسرای تحقیقسات تجربسی عم ل کنن د.
هرچقدر درک ما از این نظریهها انضمامیتر گردد ،یعنی هر قدر از رویکردهای بسیار انتزاعی ،بسیار مکانیکی یسسا بسسسیار
 .8بر گرفته و گزیدهای از مقدمهی نویسنده بر کتاب »ارزش و بحران«.
9. Technical bourgeois social science
] .10با توجه به زمان انتشار کتازب حاوی این متن ) ،(۱۹۸۰روشن است که بحران اقتصادی مورد اشارهی نویسنده ،بحران دههی  ۱۹۷۰است/ .م[.
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تکه-تکهشده ) (fragmentedپرهیز کنیم  ،فهم ما از دنیای کنونی خطای کمتری خواهد داشسست .امسسا در تاریسسخ طسسولنی
مارکسیسم زمین مساعد این نظریههای پایهای بهطور کامل بارور نش ده اس ت .از ی ک س و ،مارکس یها گرای ش ب دان
داشتهاند که نظریههای مارکس در کاپیتال را بسیار کاملتر از آن تلقی کنند که در جاهایی نیازمند گسترش و تکمیسسل
باشد ،درحالیکه مارکس بهواقع اتمام بسیاری از موضوعات مهم را به ما سپرده است .از سسسوی دیگسسر ،چنیسسن گرایشسسبی
مقارن بوده است با انتقادات بیرونی ضد مارکسی ،که بدون فهم کارکردها و بسترهای نظریههای مارکس همواره تکسسرار

شدهاند .گرایش اخیبر خود همچنیسن بسا پاکسسسازی نظریسبه تحست سسلطهی استالینیسسم تشسدید ش د ،رونسدی کسه بسسا
وضعیتهای مسالهساز حاضر در جوامع پسا انقلبی )تعبیر پل سوئیزی در کتاب »جامعهی پسا انقلبی« (11پیوند دارد.
رشد اقتصاد سیاسی مارکسی در ژاپن ،که سسسرآغاز آن بسسه جنسسگ جهسسانی اول بسسازمیگردد ،نسسسبتا از سنگوارهسسساززی )
 ( fossilizationاندیشهها و نظریههای پایهای ایمن مانده است .اگرچه جزمگرایی وابسته به شوروبی ]در آنجا نیسسز[ نفسسوذ
نیرومندی داشته است ،مکتبهای فکری رقیب سر برآوردند و از همان سالهای آغازیزن دورهی میان دو جنگ جهسسانی،
مباحثات ]نظری[ جالبی شکل گرفت که هسم بسه نظریههسای پسایهای کاپیتسال مربسوط میشسد ،و هسسم بسسه ویژگیهسسای
سرمایهداری ژاپن در مراحل رشد و توسعهی آن پس از آغاز اصسسلحات میجسسی 12در  .۱۸۶۸تسسازه پسس از پایسسان جنسسگ
جهانی دوم ،مارکسیسم ژاپنی امکان یافت و قادر شد که در دانشگاهها احیسسا گسسردد .بسسدین ترتیسسب ،مارکسیسسسم ژاپنسسی
توامان از طریق جذب بخش اعظم مهمترین نوشتههای مارکسیستهای خارجی ،و نیسسز پیگیسسری و تعمیسسق بحثهسسای
داخلی رشد یافت .بهطور خاص ،رشد مکت ب اون و  ،ب ر پسایهی آث ار اندیش مند فقی د ک وزو اون و ) ،(Kozo Unoنق ش
چشمگیری در فعالسازی مباحثات و پژوهشهای مارکسی داشت.
اونو بر این باور بود که خودمختاری نسبی مطالعسسات مارکسسسی در علسسوم اجتمسساعی ،بسسرای توانبخشسسیدن بسسه شسسالودهی
مدعیات سوسیالیستی اهمیت دارد .وی همچنین باور داشت که چنین مطالعسساتی بایسسد از کنسسترل سیاسسسی یسسا هرگسسونه
گرایشهای فرقهازی افراد ]پژوهنده[ رها باشد .همچنان که در اثر اصلی اونو )»اصول اقتصاد سیاسی«( میخسسوانیم ،او از
طریق بازنویسی و بازساززی تمامی مضامین نظرزی کاپیتال در قالب یک نظام منطقزی مسسسنجمتر و مسسوجزتر ،کوشسسید بسسا
پالودن نظریهی ارزش و نظریهی بحران مارکس ،صورتبندی اصیل و خالصی از آنها عرضه کند.

هنگامی که نخستین بار در سال  ۱۹۷۴طی سفر به انگلستان و آمریکا به تدریج با مارکسیس تها و دانش جویان ب اختر
ارتباط برقرار کردم ،خیلی زود متوجه اهمیت معرفی رویکردهای ژاپنی به اقتصاد مارکسسسی بسسه دنیسسای بسساختر شسسدم؛ و
اینکه این مداخلت نظری ،خواه بهلحاظ روششناختی و خواه بهلحاظ مضمون نظری ،برای گسسسترش و تعمیسسق قلمسسرو
11. Paul Sweezy, 1980, Post-revolutionary Societies, Monthly Review Press.

] .12اصلحات زمیجی ) ( Meiji Restorationناظر بر اصلحاتی زیرساختی در جهت مدرنسازی ژاپن است که سسسرآغاز آن بسسه شسسروع زمسسامداری

امپراطور زمیج ی ) (۱۸۶۸ب ازمیگردد .ام پراتور جدی د در مراس م تاجگ ذاریاش ب ر مبن ای س وگندنامهای  ۵م ادهای رش د بنیاده ای ص نعتی و
مدرنیزاسیون در ژاپن را در دستور کار حکومت امپراطوری ژاپن قرار داد .از پیامدهای مهم اصلحات میجی ،تسهیل گسترش مناسبات سرمایهدارانه

در ژاپن و نیز رشد قدرت نظامی و سیاستهای میلیتاریستی این کشور بود .همچنین ،یکی از مفاد  ۵گانهی این سسسوگندنامه» ،جسسستجوی جهسسانی

دانش به منظور تقویت بنیاد حکومت امپراتوری« بود .دوران اصلحات زمیجی را عموما از سال  ۱۸۶۸تا زمان مرگ امپراتور زمیجی ) (۱۹۱۲در نظسسر

میگیرند/ .م[.
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مطالعات مارکسیستی در باختر مفید خواهد بود .اما بنا به دلیلی ،یک معرفی صرف از دستاوردهای حاضسسر و آمسسادهی
مارکسیسم ژاپنی برای این مقصوبد بسنده به نظر نمیرسید .از سوی دیگر ،روشنسازی اهمیت و مناسسبت رویکردهسای
ژاپنی در مباحثات متاخر باختر ،نیازمند آن بود که فراز و فرود مسیر پژوهشی خودم 13را پی بگیرم.

رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسی در ژاپن
پژوهشهای اقتصادی مارکسی در ژاپن یک سنت آکادمیک غنی را شکل میدهد که گسترهی زمانزی نیم قرن گذشسسته
]پیش از  [ ۱۹۸۰را در برمیگیرد .به لحاظ کمی ،شمار اقتصاددانهای مارکسی و نوکلسیک به طور نسبی در سسسطحی
همتراز با هم قرار دارد ] .[۱بسیاری از اقتصاددانان دانشکدههای اقتصابد واحدهای درسی و نیز موقعیتهای تسسدریس در
حوزهی اقتصاد مارکسی ارائه میکنند ،اگرچه این درسها عموما در چارچوب واحدهای درسسسی اقتصسساد ،تحسست عنسسوان
»مارکسی« دستهبندی نمیشوند .برای مثال ،دانشجویان دانشگاه توکیو ،دورهی درسی خود را با درسسسی تحسست عنسسوان
»نظریهی اقتصاد  «۱شروع میکنند ،که بر اساس نظریهی مارکس بنا شده است ،و سپس در درس » نظسریهی اقتصساد
 «۲با اصول نوکلسیکی آشنا میشوند.
بهطور عام ،دانشی از علم اقتصاد مارکسیستی و فهمی پایهای از مارکسیسم ،کم ابیش یک ی از پیشش رطهای اساس ی
تعلق به فضای روشنفکری در ژاپن است .این امر شاید توضیح بدهسسد کسسه چسرا یسسک نظریهپسسرداز نسسسبتا نامتخصسسص در
زمینهی اقتصاد مارکسی ،شیزگتو تسورو ،[۲] 14و یک اقتصاددان تمامسسا نوکلسسسیک ،میشسسیو موریشسسیما ،15قادرنسسد درک
عمیقی از نظریههای اقتصادی مارکس عرضه کنند .با این حال ،جریان اصلی علم اقتصاد مارکسسسی در ژاپسسن تقریبسسا بسسه
طور کامل نزد حلقههای آکادمیک باختر ناشناخته مانسسده اسسست .اگسسر چسسه تقریبسسا همهی آثسسار مهسسم گسسسترهی اقتصسساد
مارکسیستی به ژاپنی ترجمه شدهاند ،یا توسط مارکسیستهای ژاپنی بسط و کاربست یافتهاند ،م وازنهی تسرجمهای در
این حوزه بسیار نامتعادل بوده است.
بهنظر میرسد که جوشش اخیر پژوهشهای جدی مارکسی در جهان باختر فرصت مناسسسبی فراهسسم سسساخته اسسست تسسا
رویکردهای ژاپنی به اقتصاد سیاسی به میزان هر چه بیشتری به پژوهشگران جوامع باختر عرضه گردد .برخسسی از ایسسن
آثار پیش از این به خوانندگان غربی معرفی شدهاند . [۳] 16هدف این مقاله آن است که طرحی کلی از توسعهی تاریخی
اقتصاد مارکسی در ژاپن ارائه دهد ،که میتواند برای رشد دامنهی ارتباطات علمی میان اقتصاددانان مارکسسسزی ژاپنسسی و
 . 13چهارمین مقالهی کتاب حاضر ،خلصهایست از سهم نظری نویسنده در نظریهی بحران ،که شکل کامسسل آن بسسه سسسال  ۱۹۷۳در ژاپسسن انتشسسار
یافت.
14. Shigeto Tsuro
15. Mishio Morishima

] .16نویسنده در این یادداشت به مقالهی توماس سکین ) (۱۹۷۵در معرفی مکتب اونو ارجاع میدهد ،که در این زمینه نخستین نوشتار جسسامع بسسه

زبان انگلیسی ،و متنی مرجع برای آشنایی فشرده با این نحلهی نظری به شمار میرود .ترجمهی فارسی این مقسساله بسسا مشخصسسات زیسسر در تارنمسسای

کارگاه دیالکتیک قابل دسترسی است:

توماس سکین» :مکتب اونو :مشارکتی ژاپنی در اقتصاد سیاسی مارکسی«؛ برگردان :مانیا بهروزی[
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باختری مفید واقع شود .از آنجا که ارائهی حتی خلصهای از آثار اصلی اقتصاددانان مارکسی ژاپنسسی در یسسک چسسارچوب
فشرده آشکارا ناممکن است ،من خود را به مرور آنچه موضوعات اصلی مباحثات میان آنها بوده است ،محدود میکنم.

تاریخ علم اقتصاد مارکسی د ر ژاپن را میتوان به سه دورهی زمانی عمده تقسیم کرد ،که هسسر یسسک از دو جنگ جهسسانی
مرزهای برسازندهی آن هستند .با این حال ،هدف من آن نیست ک ه ص رفا ی ک ترتیببن دی زم انی ارائ ه کن م ،بلک ه
میخواهم نشان دهم که چرا و چگونه ]علم[ اقتصاد مارکسی چنین استوار در ژاپن ریشه دوانید و توسسسعه یسسافت .بسسرای
این منظور ،پس از بررسی مناسباتی که مشخصهی دورهی بین دو جنگ بودند ،به مرور مناسبات بین مارکسیسسستها و
مکتب نوکلسیک میپردازم و در ادامه ،این مساله را وارسی میکنیم که چگونه مباحث ات پی ش از جن گ دوم جه انی
تداوم یافتند و رفع شدند ،بهویژه در پیوند با ظهور مکتب اونو پس از جنگ ]دوم جهانی[؛ سنتی فکری که خود من نیز
به آن تعلق دارم .برای تامین چنین هدفی ،کوشیدهام دیدگاهی ابژکتیو ]عینی[ را انتقال دهم که در آن ایدههای نظری
خود من ،تدارک چشماندازی منسجبم و نه انحرافی در پژوهش را دنبال کنند.

 .۱دورهی پیش از جنگ جهانی اول
اصلحات زمیجی )از سال  ( ۱۸۶۸به نظام حکمرانی فئسسودالی توکوگسساوا ،17کسه از سسال  ۱۶۰۳برقسسرار بسود ،پایسسان داد و
سرآغاز توسعهی سرمایهدارانه در ژاپن شد .سرمایهداری ژاپن در مواجهه با ضرورت مقابله با دیگر کشورهای پیشرفتهی
سرمایهداری که در آستانهی ورود به مرحلهی امپریالیستی بودند ،مسیر واردات سریع تکنیکها و فناوریهای صسسنعتزی
پیشرفته را اختیار کرد .نظریهی اقتصادی نیز مسیر مشابهی را دنبال کسسرد و در مسسدت کوتسساهی شسسماری از نظریههسسا از
باختر وارد ]ژاپن[ شد .مکتب کلسیک ،18مکتب تاریخی آلمان ،19مکتب مارکسی ،و بع دها مکت ب مطل وبیت نهسایی،20
17. Tokugawa

] .18نظریهی اقتصادی کلسیک )  :(Classical Economic Theoryاقتصاد کلسیک غالبا نخستین مکتب اقتصادی مدرن شناخته میشود ،که

از میانهی قرن هجدهم تا میانهی قرن نوزدهم وسیعا رواج داشت .بنیانگذاران اصلی اقتص اد کلس یک )ف ارغ از تفاوته ای قاب ل ملحظهی آنه ا(

عبارتاند از :آدام اسمیت ،ژانباتیست سه )،(Jean-Baptiste Sayسس دیوید ریکاردو ،رابرت مالتوس و جان اسسستوارت میسسل .اقتصسساددانان کلسسسیک

مدعی بودند که بازارهای آزاد ،وقتی در آنها مداخلهای صورت نگیرد ،خود را تنظیم میکنند .آدام اسمیت برای بیان این منظور ،اسستعارهی »دسسست

نامرئی« را به کار گرفت ،که بدون نیاز به هرگونه مداخلهی خارجبی بازارها را به سوی »تعادل طبیعی« سوق میدهد/ .م[.
] .19مکتب تاریخی آلمان ) :(German historical schoolاین مکتب که صورتبندی اولیهی آن حدودا از سال  ۱۸۴۰تا  ۱۸۷۰رواج داش ت،
واکنشی در برابر مکتب اقتصادی کلسیک بود و اصول عمدهی آن )نظیر مطلقسازی و تعمیم بیمحابای ق وانین اقتص ادی ،کاربس ت روش قی اس،

درک ابزاری صرف از نیروهای مولد ،و نظریهی خودخواهی و نفع شخصی( را مورد انتقاد قرار میداد .بنیانگذاران این مکتب عبارتند از :فریسسدریش
لیست ) ،(Friedrich Listویلهم روشر ) (Wilhelm Roscherو هیلد-براند )/ .(Bruno Hildebrandم[.
.20سس ]مطلوبیت نهایی ) :( marginal utilityدر علم اقتصاد متعاربف مطلوبیت/فایده عبارتست از رضایت یا سودمندزی حاصل از مصرف یک کال یسسا
نوعی از خدمات؛ یعنی مطلوبیت کیفیتی است که کالیی را برای افرابد خواستنی میکند .به مطلوبیت حاصل از کل کالهای مصرف شده مطلسسوبیت
کل ) (total utilityمیگویند .مطلوبیت حاشیهای ) (marginal utilityیا نهایزی یک کال یا نوعی از خدمات عبارتست از تغییر در میزان مطلوبیت
کل با افزایش یا کاهشی اندک در میزان مصرف آن کالی معین در یک دورهه زمانی مشخص )یا شیب نمودار زمانزی مطلوبیت کل( .آلفرد مارشسسال )
 (Alfred Marshallاز چهرههای شاخص بنیانگذار مکتب »مارژینالیسم« شناخته میشود .رویکرد نظری ایسن مکتسب همچنیسن در شسکلگیری
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همگی کمابیش با همان ترتیب ظهور تاریخی آنها در کشورهای باختبر به زبان ژاپنی ترجمه شدند ،هر چند این بازهی
زمانی ]ترجمه[ به طور قابل توجهی فشرده بود.

در دو دههی نخسزت پس از آغاز اصلحات زمیجبی مکتب ]اقتصادی[ کلسیک مسلط بود .بسسرای مثسسال ،ا .ف .فنولوسسسا

21

] ،[۴که از سال  ۱۸۷۸برای تدریس اقتصاد در دانشگاه توکیو ،از ایالت متحد دعسسوت شسسده بسسود و جانشسسین او ایزنریسوو
تاجیری 22هر دو کتاب اصول اقتصاد سیاسی ) (۱۸۴۸جان استوارت میل 23را به عنوان منبع درسی خود مورد اسسستفاده

قرار داده و بر اهمیت نظریات میل تأکید نهادند .همچنین ،یوکیچی فوکوزاوا ،24بنیانگذار دانشگاه کیو ) ،(Keioکوزهی
کاندا 25و اوکیچی تاگوچی 26نیز نظریهی کلسیک را به همراه جانبداری آن از لیبرالیسم سیاسی وارد فضای آکادمیک
ژاپن ساختند ].[۵
با این حال ،نظریهی اقتصادی متعارف برای ویژگیهای خاص و پیچیدهی رشد اقتصادی ژاپسسن چنسسدان مناسسسب نبسسود.
دولت زمیجی بسی دورتر از تعقیب یک سیاست لسه فر )اقتصاد آزاد( ،خسسود سسساخت کارخانههسسای مسسدرن ،بنسسدرگاهها و
معادن را بر عهده گرفت ،که البته چندی بعد )عمسسدتا در دههی  (۱۸۸۰بسسا قیمتهسسای نسسازل و تحسست شسسرایطی بسسسیار
مساعد به سرمایهداران برجسته فروخته شدند .هزینههای نظامیگری و گسترش بازارهای ژاپن به ککره و منچوری پسسس
از جنگهسسای چیسسن-ژاپسسن (۱۸۹۴-۱۸۹۵) 27و روسسسیه-ژاپسسن ) (۱۹۰۴-۱۹۰۵تکسسانهی نیرومنسسدی بسسه رشسسد صسسنایع
سرمایهدارانه بخشید .شاخص خروجی کارخانجات 28از میسسزان  ۱۱.۱درصسسد در سسسال  ۱۸۹۰بسسه  ۴۲.۴درصسسد در سسسال
 ،۱۹۰۰و  ۷۳.۹درصد در سال  ۱۹۱۰رسید؛ و سرانجام در سال  ۱۹۱۴به  ۱۰۰درصد رسید ] .[۶بهرغم ایسسن ،تسسا سسسال
 ۱۹۰۷تنها  ۱۵.۱درصد جمعیت شاغبل در حوزهی تولید صنعتی اشتغال داشت ،و  ۶۱.۷درصد جمعیت باقیمانسسده ]ی
شاغلن[ ،در حوزهی کشاورزی و جنگلداری فعالیت میکردند .در دهکسسدههای روسسستایبی ارتسسش ذخیسسرهی عظیمسسی از
محرومشدگان در خدمت پاییننگاه داشتن دستمزد کارگران صنعتی )و خنثیسازی افزایشهای مقطعی آن( در شهرها
قرار داشت .در تقابلی قوی با رشد سریع تولید سرمایهدارانه ،فقر و نا-امنزی معیشتی دهقانسسان و کسسارگران مسسزدی تسسداوم
داشت .خیزش کارگران در شهرها )از جمله ،کارزارهای ضد جنسسگ( بسسه مسسوازات ایسسدئولوژیهای سوسیالیسسستی رشسسد و
گسترش مییافت .اینگونه اعتراضات در آستانهی قرن بیستم به سطحی رسیده بود که توجهات عمسسومی وسسسیعتری را
برمیانگیخت .بنابراین ،دههی  ۱۸۹۰شاهد جابجایی کسسانون توجهسسات از ویژگیهسسای کلسسی و جهانشسسمول فرآینسسدهای
اقتصاد بی به ]سمت[ بررسی خصلتهای ویژهی ملی و تاریخی آن ب ود .ب ه بی انی نظ ری ،ای ن ب ه معن ای آن ب ود ک ه
چرخشی از نظریههای کلسیک به سمت مکتب تاریخی آلمان ،که داعیههای جهانشموزل نظریهی اقتصسساد کلسسسیک را

آرای اندیشمندان مکتب نوکلسیک )نظیر بنیانگذاران مکتب اتریش :کارل منگر و بوهم باورک( مؤثر بوده است/ .م[.
)21. E. F. Fenollosa (1853-1903
)22. Inerivo Taajiri (1850-1924
23. John Stuart Mill
)24. Yukichi Fukuzawa (1835-1901
)25. Kohei Kanda (1830-1989
)26. Ukichi Taguchi (1855-1905
27. Sino-Japanese war
28. index for the output of manufactures
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مورد حمله قرار میداد ،رخ داده بود .اندیشههای مکتب تاریخی آلمان توسط دو استاد آلمانزی اقتصاد ،راتگن 29و اگرت

30

که به ترتیب در سالهای  ۱۸۸۲و  ۱۸۸۸در دانشگاه توکیو تدریس میکردند ،و نیز توسط استاد کنسسزو واداگسساکی 31در
این دانشگاه اشاعه یافت .به دنبال آن ،ورود نظاممندتر آرا و شسسیوههای فکسسری ایسسن مکتسسبب از طریسسق نسسسلهای بعسسدی
پژوهشگران ،نظیر تاکانو ،یاهاگی و فوکودا انجام گرفت.
به طور مشخص ،نمایندگان جوانتر مکتب تاریخی آلمان ،شامل گوستاو اشمولر ،32آدولف واگنسسر ،33و لویسسو بززرنتسسانو ،34از
محبوبیت بیشتری برخوردار بودند .در سال  ۱۹۰۷هواداران ایسسن مکتسسب» ،انجمسسن ژاپنسسی سیاسسست اجتمسساعی «35را در
همچشمی با »انجمن آلمانی سیاست اجتماعی« تاسیس کردند ] .[۷این انجمن با تأکیدات توامازن نماینسسدگازن جسسوانتر
مکتب تاریخی ]آلمان[ بر رویکرد تاریخی و رویکرد اخلقی توافق نظر داشت و به اهمیت سیاسستهای اجتمساعی بسرای
کاهش تنشهای میان کار و سرمایه اشاره میکرد؛ نقطهای که در آن هم با مارکسیسم و هم با مکتب کلسیک درگیسسر
میشد.
فوکودا 36نمایندهی شاخصی از این رویکرزد »انجمن ژاپنی سیاست اجتمسساعی« بسسود .درسگفتارهسسا و سسسمینارهای او در
»کالج تجارت توکیو« )که بع دها بسه دانشسگاه هیتوتسوباشسی  Hitotsubashiب دل ش د( نف وذ قاب ل ت وجهی ب ر روی
مخاطبانش داشت .برخورد این انجمن بسا مارکسیس تها ب ه ط ور ق ابلملحظهای ت وأم بسا م دارا بسود ،جج وی ک ه ب ه
نظریهپردازان چپگرایی چون زسن کاتایاما 37و هیساشی آسو 38اجازهی عض ویت میداد؛ کس انی ک ه همزمسان در ح ال
پرورش چشماندازی آشکارا سوسیالیستیتر برای آیندهی انجمن بودند ].[۸
جنبش سوسیالیستی در ژاپسسن در دههی  ۱۸۹۰تحسست تسسأثیر خیزشهسسای کسسارگری ،تلشهسسای معطسسوف بسسه تاسسسیس
اتحادیههای کارگری ،جنبش برای حق رأی عمومی ، 39و جنبش ضد جنگ )که طی جنگ چین-ژاپن و پس از آن برپسسا
شده بود( شروع به رشد کرد .نخستین حزب سوسیال دموکرات در ژاپن در سال  ۱۹۰۱توسط افرادی چون کوتوکسسو،40
42
41
س ممن وع اعلم گردی د .اندیش ههای ح زب سوس یال
کاتایاما  ،ایسو آبه بنا نهاده شد ،هرچن د در هم ان روز تاس ی ب

دموکرات آلمان و آرای سوسیالیستهای مسیحی مانند کاتایاما )که ایدههایش را طی اقامتش در ایالت متحد پسسرورش
داده بود( در زمینهسازی شکلگیری این حزب نقش مهمی داشتند.
با این حال ،هنگامی که نیاز به زیربنای نظری برای سوسیالیسم فزونی گرفت ،نفوذ مارکسیس م ]ب ر ای ن ح زب[ غلب ه
)29. K. Rathgen (1856-1919
30. Ü. Eggert
)31. Kenzo Wadagaki (1849-1919
32. Gustav Schmoller
33. Adolf Wagner
34. Lujo Brentano
35. Japanese Society for Social Policy
)36. Tokuzo Fukuda (1874-1930
)37. Sen Katayama (1859-1933
)38. Hisashi Aso (1891-1940
39. universal suffrage
)40. Shusui Kotoku (1871-1911
41. S. Katayama
)42. Isoo Abe (1865-1949
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یافت .برای نمونه ،کتابهای »ماهیت سوسیالیسم« ) (۱۹۰۳اثسسر کوتوکسسو» ،سوسیالیسسسم مسسا« ) (۱۹۰۳اثسسر کاتایامسسا ،و
»طرح سوسیالیسم« ) (۱۹۰۴به قلم ساکائی 43و موریچیکا ،44همگی در پی آن بودند که ایسدههای مارکسیسستی را بسه
عنوان شالودهای برای سوسیالیسم معرفی کنند .نخستین ترجمهی »مانیفست کمونیسسست« ) (۱۸۴۸توسسسط سسساکائی و
کوتوکو به سال  ۱۹۰۴در »نشریهی هفتگی خلق مشترک «45انتشار یافت.
در سال  ۱۹۰۷معرفی فشردهای از نخستین پارههای کاپیتال توسط هیتوش ی یاماک اوا 46در »نش ریهی خل ق مش ترک
اوزاکا« منتشر گردید .بدین ترتیب ،مطالعهی اقتصاد مارکسیستی در ژاپن ،بهمثابهی تلشی برای بنا نهسسادن چسسارچوبی
نظری برای سوسیالیسم آغاز شد ،و از سوی سوسیالیستهای فعال در بیرون از محیطهای آکادمیک پی گرفتسسه شسسد ]
 .[۹اگرچه این پیشرو بی سریع بود ،محرک اصلی همچنان محدود به تلشهایی بود که در جهت انتقال پایههای نظری
مارکسیسم و اقتصاد مارکسیستی به ژاپن میکوشید.
در سال  ،۱۹۱۱در پی محاکمات مربوط به »خیانت تایگییاکو-جیکن «47در سال  ،۱۹۱۰که طی آن متهمان به توطئه
برای قتل امپراتور محکوم شدند ،دوازده سوسیالیست از جمله کوتوکو و موریچیکا اعدام شسسدند .سسسالهای پسسس از آن
شاهد شدتیابی سرکوب جنبش سوسیالیستی و پژوهشهای مارکسیستی بود ،کسسه هسسر دوی آنهسسا وارد یسسک »دورهی
رکود« دهساله ]اصلی» :دورهی زمستان [«48شده بودند.

 .۲مباحثات پرشور دورهی بین دو جنگ
-۲الف( پسزمینه
امکان انقلب سوسیالیستی که توسط انقلب روسیه نمایان شده بود ،جنبشهای وسسسیع و نیرومنسسدی را در شسسماری از
کشورهای اروپایی در جهت برقراری سوسیالیسم و گسترش دموکراسی برانگیخت .انقلب روس یه همچنیسن ب ر فض ای
اجتماعی و سیاسی ژاپن تأثیر گذاشت .از سوی دیگر ،در میسان دغسدغههای دههی  ،۱۹۲۰جنبسش برقسراری حسق رأی
عمومی دغدغهی غالب بود.
اگرچه جنگ جهانی اول همچون محرکی نیرومند برای سرمایهداری ژاپنی عمل کرده بود ،افزایش پنج -برابری شاخص
تولیدکنندگان 49بین سالهای  ۱۹۱۴و  ،۱۹۱۹بحران پسا-جنگ در سال  ،۱۹۲۰بحران مالی  ،۱۹۲۷و بحسسران جهسسانی
 ۱۹۲۹مشکلت مداومی را بر سرمایهداری ژاپن تحمیل کردند ] .[۱۰یک پاسخ از سوی ]بخش[ سرمایهی مالی ،تحسست
سیطرهی خاندان زایباتسو ، 50آن بود که فرآیند شکلبخشیدن به کارتلها را ،که بعد از جنگ روسیه-ژاپن )  (۱۹۰۵آغاز
شده بود ،در جهت رشد کارتلهای انحصاری شدت بخشد ] .[۱۱در قطب دیگر ،بسیاری از کسبوکارهای کخرد آسسسیب
)43. Toshihiko Sakai (1863-1933
44. Unpei Morichika
45. Shukan Heiman Shinbun
)46. Hitoshi Yamakawa (1880-1958
47. Taigyaku-Jiken treason
48. period of winter
49. index of manufacturers
50. Zaibatsu family
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دیدند ،و کارگران و دهقانان تنگناهای عظیمی را متحمل شدند .امکان افزایش دستمزدها بسسه مسسوازات هسسر گسسونه رشسسزد
ممکن در صنعت ،عمدتا بهواسطهی تداوم وجود ارتش ذخیرهی عظیم روستایی سد شده بود :در سال  ۱۹۳۰کشاروزی
و جنگلداری همچنان  ۴۷.۸درصد جمعیت شاغلین را در بر میگرفت ،درحالیکه سهم کارگران تولیدی در حسسد ۱۹.۸
درصد باقیمانده بود.
پایهی دوام و بقای جنبش سوسیالیست بی از طریق رشد سریع اتحادیههای کارگری ،ستیزهای میسسان دهقانسسان و مالکسسان
زمین ،جنبش برای حق رأی عمومی فراهم شد .حزب کمونیست ژاپن در سال  ۱۹۲۲تاسیس شسسد و اگرچسسه موقتسسا در

سال  ۱۹۲۴منحل گردید ،بار دیگر در سال  ۱۹۲۶تحت هدایت کمینترن سازماندهی شسسد .دو حسسزب سیاسسسی دیگسسر،
»حزب جبههی خلقی اجتماعی «51و »حزب کارگران و دهقانان ژاپن«52نیسسز در همسسان دوره سسسازمان یافتنسد .دو دههی
پس از جنگ جهانی اول شاهد احیا و بسط مداوم مطالعات و پژوهشهای فعال مارکسسسی بسسود ،کسسه ایسسن بسسار اسسستادان،
معلمان جوانتر ،و دانشجویان دانشگاهها و همچنین سوسیالیستهای غیرآکادمیک را در بر میگرفست .طسی ایسسن دوره،
بنیادهای یک سنت آکادمیک قوی در حوزهی اقتصاد مارکسی پا گرفت .این دوره همچنین شاهد تاسیس دانشکدههای
مجزای اقتصاد ،از دل دانشکدههای حقوق )چارچوب دانشگاهی پیشسسیزن آمسسوزش دانسسش اقتصسسادی( بسسود .همچنیسسن در
دانشگاههایی که پیش از آن فاقد گروه مطالعات اقتصادی بودند ،بهطور فزآینده کرسیهایی برای مطالعهی اقتصاد ارائسسه
شد .بسیاری از این زسمتهای دانشگاهی توسط دانشوران جوان ژاپنی که مجذوب اقتص اد مارکسیس تی ش ده بودن د و
عمدتا در آلمان تحصیل کرده بودند اشغال شد .این تغییرابت تأثیری قوی بر فضای فرهنگزی عمومی حاکم بسسر ژاپسسن در
این دوران بر جای گذاشت.
در دوران بین دو جنگ شماری از آثار مهم مارکسیستی به زبان ژاپنی برگردانده شد .نخستین ترجمهی کامل کاپیتال،
به همت تاکاباتاکه 53بین سالهای  ۱۹۲۰تا  ۱۹۲۴منتشر شد ] .[۱۲همچنین ،نخسسستین دورهی کامسسل )در آن زمسسان(
مجموعه آثار گردآوریشدهی مارکس و انگلس بین سالهای  ۱۹۲۷تسا  ۱۹۳۳ترجم ه و انتش ار ی افت ،ک ه ش امل ۲۷
مجلد و حاوی  ۳۱کتاب مجزا ،بههمراه یک مجلد جداگانه بود .مجموعه آثار گردآوریشسسدهی لنیسسن در ده مجلسسد بیسسن
سالهای  ۱۹۲۶تا  ۱۹۲۷منتشر گردید.
در آن مقطع از تاریخ ژاپن ،سه مجادله نظری مهم به منسسزلهی کسسانون محسسوری و محسسرک بعسسدزی مطالعسسات در اقتصسساد
مارکسی عمل کردند :نظریهی ارزش ،رانت زمین ،و سرشت تاریخی سرمایهداری ژاپنی.

-۲ب( مباحثات نظری دربارهی نظریهی ارزش
مناقشه ب ر سسر نظسریهی ارزش مسارکس ،نخسست حساوی مباحثساتی می ان مارکسیسستها و غیرمارکسیس تها ب ود.
مارکسیستها در تلش برای پاسخگویی به انتقاداتی که از سوی غیرمارکسیستها مطرح شده بود ،مجبسسور بودنسسد کسسه
مطالعات نظاممندتری را دربارهی نظریهی مارکس پی بگیرند ،که این به نوبهی خود زمینهساز شکلگیری مباحثاتی در
)51. Social Popular Front Party (Shakai-Minshu To
)52. Japanese Workers and Peasants Party (Nihon Rono To
53. Motoyuki Takabatake
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میان خود آنان گردید.
مقالهی شینزو کوئیزومی 54دربارهی مشکل نظریهی کارپایهی ارزش و نرخ میانگین سود ،یکی از نخستین و جدیترین
انتقادات به نظریهی مارکس بود ،اگرچه خود اساسا تکراری از نقد بوهم-باورک ]به مسسارکس[ بسسود ] .[۱۳هیجیکاتسسا 55و
ش مسسارکس ،از سسسوی یاماکسساوا،
تاکادا 56نقد کوئیزومی را پی گرفتند .نقدهای متقابل ،در دفاع از نظریهی کارپسسایهی ارز ز
تاکاباتاکه ،کاواکامی ،57کوش یدا ،58یام ادا ،59مائی ده ،60و ساکیس اکا 61عرض ه ش دند .بی ن س الهای  ۱۹۲۲ت ا ،۱۹۳۰
مباحثات مربوط به نظریهی ارزش ،مباحثات محوری میان مارکسیستها بود ].[۱۴
در آغاز ،شماری از مارکسیستها بر اساس تفسیری نادرست از مارکس استدلل میکردند .برای نمونه ،کاواکامی بر این
نظر بود که مفهوم ارزش نزد مارکس ناظر بر فداکاری ) (sacrificeو رنجی بود که مردم برای تهیهی کالهسسای ضسسروری
متحمل میشدند .اگرچه کاواکامی میخواست اثباتی بهلحاظ منطقی ضسسروری و بنسسابراین تردیدناپسسذیر بسسرای نظسسریهی
کارپایهی ارزش فراهم کند که ریشه در سرشت فعالیت انسانی داشته باشد ،تفسیر او از نظریهی مارکس تمامسسا اشسستباه
بود .کاواکامی مفهوم ارزش و بنابراین مفهوم اقتصسساد کسسالیی را ،درسسست هماننسسد نحسسوهی پنداشسست مکتسسب کلسسسیک،
بهمنزلهی ویژگیهای ابدی جامعهی انسانی در نظر گرفته بود .در واقع ،مارکس کوشیده بود تسسا از طریسسق نقسسد اقتصسساد
کلسیک ،خصلت تاریخی مناسبات ارزش و ]خصلت تاریخزی[ تولید سرمایهدارانهی مبتنی بر مناسسسبات ارزش را نشسسان
دهد .دو سال بعد ،کوشیدا با اشاره به تفسیر نادرست کاواکامی از نظریهی ارزش مارکس ،کوشید وی را متقاعد سازد تا
دیدگاه خود را مورد بازنگری قرار دهد ].[۱۵
تا جاییکه به انسجام و پیوند نظری میان نظریهی کارپایهی ارزش در جلد اول کاپیتال و نظریهی قیمت تولید در جلسسد
ض منطقزی صرف تلقسسی
سوم کاپیتال مربوط میشود ،کوشیدا مدعی شد که اولی )نظریهی ارزش( نباید همچون یک فر ز
گردد .در نظر او ،رابطهی میان ارزشها و قیمتهای تولید میباید بهعنوان یک توالی تاریخی-منطقی در امتداد توسسسعه
از یک جامعهی تولیدکنندگان کالیی ساده 62به یک جامعهی سرمایهداری نگریسته شود .بسسدین طریسسق ،کوشسسیدا نقسسد
متقابزل هیلفردینگ به بوهم-باورک را بازآفرینی کرد ،و این نقد سپس تا ]مقطع[ جنگ جهانی دوم به تفسیری معیار از
نظریهی ارزش مارکس ]در مباحثات ژاپن[ بدل شد .در همان سال] ،به موازات کوشیدا[ ،یامادا نیسسز نگسسرش مشسسابهی را
عرضه کرد ،هرچند بعدها یامادا و کوشیدا در خصوص مناقشهی مربوط به سرشت سرمایهداری ژاپن شدیدا به مخسسالفت
با نظرات هم برخاستند ].[۱۶
چنین تفسیری از نظریهی ارزش مارکس ،در اصل ]نخستین بار[ از سوی انگلس در نوشتار تکمیلسی او بسر مجلسد س وم

)54. Shinzo Koizumi (1888-1965
55. Seibi Hijikata
56. Yasuma Takada
)57. Hajime Kawakami (1879-1946
)58. Tamizo Kushoida (1885-1934
59. Moritaro Yamada
)60. Chogoro Maeide (1891-1964
61. Itsuro Sakisaka
62. a society of simple commodity producers
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کاپیتال طرح شده بود ،جایی که او فصل دهم جلد سوم کاپیتال را به عنوان »فرازی گمراهکننسسده «63معرفسسی میکنسسد.
انگلس از دیدگاه کنراد اشمیت 64دربارهی قانون ارزش ،یعنی از تلقی وی از قانون ارزش بهسان »فرضسسیهای علمسسی کسسه
برای توضیح فرآیند مبادلهی بالفعبل وضع شده است« ،انتقاد کرد .انگلس تلش کرد بسسا نشسسان دادزن چگسسونگی عملکسسرد
قانون ارزش در درون یک جامعهی تولیدکنندگان کالیی ساده ،بر پایههای تاریخی و مادی این قانون تأکیسسد بگسسذارد )
(Capital, III: 895سس ] .[۱۷نه فقط هیلفردینگ و برخی مارکسیستهای ژاپنی ،بلکه همچنین پژوهشگران روسسسی و
65
ص موضع انگلس را اقتباس کردند ] .[۱۸امسسا چنیسسن درکسسی
برخی نویسندگان باختر ،مانند رونالد میک  ،در این خصو ب

حامل برخی مشکلت جدی و بنیادی است.
سنگ بنای قانون ارزش مارکس تعینی ابی ارزشه ای کاله ا توس ط زمانک ار بهلح اظ اجتم اعی لزم 66ب رای تولی د
آنهاست .اگر در تولید میزانی از یک کالی مفروض ،زمانکار بهلحاظ اجتماعی نا-لزم صرف گسسردد ،قمیسست آن میبایسسد
پایینتر از ارزش آن قرار گیرد ،که موجب ایجاد اجباری در جهت باز-تخصیص 67مقادیر کار اجتماعی میگسسردد .چنیسسن
س اجتماعبی برای عملکرد کامل قانون ارزش گریزناپذیر اند.
باز-تنظیمگری68هایی در یک مقیا ز
علوه بر این ،اگر بخش عمدهی بازتولید اجتماع بی تحت یک نظام اشتراکی یا یک نظم سیاسسسی ،کسسه بیسسرون از اقتصسساد
کالیی جای دارد ،انجام گیرد ،مبادلهی کالها که در حاشیهی ) (fringeجامعه رخ میدهد ،گرایش بدان دارد کسسه یسسک
بخش محصولت )مازاد ( 69را عرضه کند و میتواند بدون تحقق کامل مبادلهی همارزها 70تکرار گردد ،که این امبر زمسسان
ش درون مناسسسبات
کار پیکریافته در کالها را جبران ) (compensateمیکند .بنابراین ،تلش برای نشان دادن قانون ارز ب
مبادلهازی میان تولیدکنندگان کالیی ساده به لحاظ منطقی میباید جامعهای از تولید کالیی ساده را پیشفسسرض خسسود
بگیرد که در آن بازتولید اجتماعبی تماما تحت تاثیر تولیدکنندگان کالیی کخرد و مستقل ق رار دارد .ام ا ،ای ن پیام د ب ا
قصد اولیهی مخالفازن این نگرش مغایرت دارد ،چون به نظر میرسد که این پیام بد حاکی از وجود یک جامعهی بیطبقه
از تولیدکنندگان کالیی ،پیش از ]پیدایش[ جامعهی سرمایهداری اسسست .بیگمسسان اگسسر مسسارکس زنسده میبسسود ،چنیسسن
جامعهای را یک جامعهی خیالی ) (imaginaryتلقی میکرد.
وانگهی ،اگر قانون ارزش مستقیم ا تنها در اقتصاد کالیی پیشا-سرمایهدارانه برقرار بماند ،تحلیلهسسای مسسارکس از تولیسسد
سرمایهداری در سراسر پارهی سوم جلد نخست سرمای به تا پایان جلد دوم سرمایه ،پی ش از ]ط رح[ نظ ریهاش درب ارهی
قیمتهای تولید ،میباید بار دیگر همانند چیزی همچون یک فرآیند ]نظری[ فرضسسیهوار 71تلقسسی گسسردد .ایسسن برداشسست
نمیتواند تفسیر رضایتبخشی از نظام نظری در کاپیتال باشد ،چرا که تحلی ل م ارکس از تولی د س رمایهدارانهی ارزش

63. decisive passage
64. Conrad Schmidt
65. Ronald Meek
66. socially necessary labour time
67. reallocation
68. readjustments
69. a portion of (surplus) products
70. exchange of equivalents
71. hypothetical procedure
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اضافبی نه یک الگوی فرضیهای ،72بلکه یک عرضهداشزت نظری 73از حرکت واقعی تولید سرمایهدارانه است.
اگرچه این تنگناهای ) (dilemmasنظریهی تحوزل تاریخی-منطقزی ارزشها به قیمتهسسای تولیسسد ،بسسه طسسور واضسسحی در
دورهی بین دو جنگ آشکار نشدند ،برخی از اقتصاددانان مارکسیست در همسان زمسان بسه مخسالفت ب ا چنی ن نگرشسی
برآمدند .برای مثال ،کاواکامی و مائیده مدعی شدند که انگارههای مارکس دربارهی کالها و ارزشها در سسسرآغاز کتسساب
کاپیتال میباید بهمنزلهی یک تجرید منطقی تلقی گردند ،که به اقتصاد سرمایهدارانه ارجاع میدهند ،نه به یک اقتصاد
پیشا-سرمایهداری .به نظر میرسد که این تفسیر با رابطهی روششناسانهی میان جلد سوم کاپیتال بسسا دو مجلسسد دیگسسر
س پشزت مبادلهی کالیبی بهطور نظری از همسسان آغسساز بسسه تولیسسد
آن سازگارتر باشد .با این حال ،اگر فرآیندهای تولیزد پ ز
سرمایهدارانه محدود شوند ،با مجموعهی دیگری از دشواریها مواجه میشویم .نخست آنکه خصلت اقتصاد کسسالیی بسسه
لحاظ تاریخی و نیز گسترهی فضایی/مکانی ) ،(spatiallyوسیعتر از اقتصاد سرمایهدارانه است؛ واقعیسستی کسسه بسسر مبنسسای
تفسیر فوق بهطور منطقی قابل توضیح نیست .دوم اینکه در تلش برای اجتناب از یسسک عزیمتگسساه فرضسسیهای ،74و بسسه
منظور شالودهگذاری نظریه بر پایهی واقعیت مادی] ،با این پرسش مواجه میشویم که [:چگونه مبسسادلهی برابسسر مقسسادیر
]یکسان[ کار میان کالها میتواند همچون قانون پایهازی ارزش معرفی گردد ،درحالیکه مبادلهی بالفع ل آنهسا در یسک
اقتصاد سرمایهداران به تحت سیطرهی قیمتهای تولید قرار دارد؟ پس ،ما بار دیگر خود را در همان معضل منطقی اولیسسه
بازمییابیم؛ یعنی توضیح فرآیند بالفعل مبادل به بر اساس ق انون ارزش ،پی ش از توض یح قیمته ای تولی د .ای ن هم ان
عزیمتگاه توضیزح تاریخی-منطقی بود.
بنابراین ،هر یک از دو تفسیر فوق از خصلت تاریخ زی کالها در سرآغاز کاپیتسسال )خسسواه کالهسسا از سسسوی تولیدکننسسدگان
کالیی ساده حاصل شوند ،و خواه از سوی سرمایهداران( ،به تنگناهای معینی منجر میشسسود ،کسسه رفع قطعسسی آنهسسا از
طریق رهیافتهای مخالزف اتخاذ شده طی دورهی بین دو جنگ امکانپذیر نبود .در ادامهی این متن خ واهیم دی د ک ه
مارکسیستهای دورهی پسا-جنگ چگونه با این تنگناها مواجه شدند.

به دنبال مناقشهی مربوط به نظریهیی ارزش ،دومین مباحثهی مهم میان مارکسیستهای ژاپنسسی ،مربسسوط بسسه نظسسریهی
مارکس دربارهی رانت زمین بود .بار دیگر ،یک نق د ضدمارکسیسستبی نقطهی ع زیمت ایسن مب احثه واقسع ش د .انتشسار
مقالهای به قلم هیجیکاتا) 75با عنوان »فروپاشی نظریهی ارزش مسسارکس از دیسسدگاه نظسسریهی رانسست«( گشسسایشگر ایسسن

ش نظریهی ارزش مارکس«( بسسسط یسسافت ]۱
مناقشه بود ،که دامنهی نگاه انتقادی آبن با نوشتاری از سوی تاکادا») 76ارز ز
 . [۹داعیهی مرکزی این مولفان آن بود که میان نظریهی ارزش کارپایهی مارکس و نظریهاش دربارهی رانت تفاضسسلی

77

ی 78بدترین زمین »حاشیهای« )margi
یک ناهمخوانی ) (inconsistencyوجود دارد .در نظریهی دوم ،شرایط حاصلخیز ز
72. hypothetical model
73. theoretical presentation
74. a hypothetical starting point
75. S. Hijikata: The Breakdown of Marx's Value Theory Viewed from the Theory of Rent
76. Y. Takada: The Value of Marx's Value Theory
77. differential rent
78. productive conditions
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 ( nalبهمنزلهی تنظیمگر ارزش بازازر محصولت کشاورزی تلقی میگردد؛ درحالیکه در نظریهی نخست )نظریهی ارزش
کارپایه( ،میزان میانگیزن بهلحاظ اجتماعی لز زم کار پیکریافته در کالها ،ارزش آنهسسا را تعییسسن میکنسسد .در محاسسسبهی
ارزشهای کالهای عادی در چارچوب یک حوزهی صنعتی ،ارزش اضافزی کسب شده توسط سرمایهدارانی که ب ه لح اظ
میانگیزن شرایط فن زی تولید در وضعیت بهتری هستند ،باید دربردارندهی کار اضافی انتق ال ی افته از س رمایهداران دارای
شرایط فنی فرودست)تر( تلقی گردد .در مورد سود مازاد ) (surplus profitکه به اجارهی تفاضلی تبسسدیل میشسسود ،آن
انتقالهای ) (transfersدرون یک حوزهی صنعت وجود ندارند ،و مارکس منبع اجارهی تفاضلی را یک »ارزش اجتماعی
کاذب «79مینامد ) .(Capital, III: 661آیا این تعریف با نظریهی ارزش اضافی سازگار است؟
پاسخهای مارکسیستها به چنین چالشهایی ،و همچنین مباحثات درونی خود آنها ،حول مناقشه بر سر ران ت زمی ن
بین سالهای  ۱۹۲۸تا  ۱۹۳۳تمرکز یافت ] . [۲۰مارکسیستهایی که در این مباحثات شرکت داشتند عبارت بودند از:
کاواکامی ،اینوماتا ،80کوشیدا و ساکیساکا  .تلشهای اصلی افراد یاد شده معطوف به استفاده از نظریهی مسسارکس بسسرای
توضیح منبع رانت تفاضلی و چگونگی دستیابی مالکان زمین به آن بود .ای ن کوش شهای اولی ه ،نظ ریهی م ارکس را
همواره به درستی تفسیر نمیکردند .برای مثال ،اینوماتا چنیسسن اسسستدلل میکردکسسه ارزش میسسانگین ،درسسست هماننسسد
محصولت تولیدی )صنعتی( ، 81بر محصولت کشاورزی هم حاکم است .او بر این باور بود که قیمت تولیزد منفرزد بدترین
زمین ،ارزش بازار را بهطور کلی تنظیم میکند ،چون این نوع از زمین نمونهی عام زمینهای کشت شده در سطح انبوه
محسوب میشود .تفسیر اینوماتا حاکی از انکار کامل رویکرد نظری مارکس به مح دودیتهای وی ژهی تح رک سسرمایه
]در این حوزه[ بود ،محدودیتهایی که از سوی درجات متفاوت زمیزن انحصارپذیر 82تحمیل میشود.
کوشیدا ،در رویکردی مخالف ،سعی کرد بسسه تعینیسسافتگزی ویسسژهای از قمیتهسسای بسسازازر محصسسولت کشسساورزی )و سسسایر
محصولت برآمده از زمین( دس ت یاب د .او م دعی ش د ک ه منب ع اساس ی ران ت تفاض لی ،بهوی ژه از نظ ر محص ولت
83

مادی/فیزیکی ،در کار اضافزی ) (surplus laborدروزن بخشهای کشاورزی جسسای دارد .در مقابسسزل ارزش اضسسافزی مسسازازد

کسبشده توسط سرمایهی واجد شرایط تولیزد بهتر در بخش صنعتی ،در مسسورد کشسساورزی ،کسسه کمحاصسسلترین زمیسسبن
ارزش بازار را تنظیم میکند ،به نظر میرسسسد کسسه منبسسع رانسست تفاضسسلی کسسه مسسارکس آن را »ارزش اجتمسساعی کسساذب«
مینامید ،فاقد بنیان اجتماعی متعادلکننده84ای بر حسب کار اضافی در همان بخش باشد .کوشیدا قصد داشت که این
مساله را با این فرض رفع کند که منبع رانت تفاضلبی در کار اضافزی زراعزی ملموس )بهلحاظ مادبی مشسساهدهپذیر( جسسای
دارد .اگر توجه کنیم که رانت زمین میباید بر حسب ارزش یا قیمت تعیین گردد ،نسسه بسسر حسسسب محصسسولت مسسادی،85
چنین تفسیری نارضایتبخش خواهد بود .بعدها خود کوشیدا ،بهپیروی از ساکیساکا ،تصسسدیق کسسرد کسسه ارزش پسسولزی )
 ( monetary valueرانت تفاضلی ،از بخشهای دیگر ]غیر کشاورزی[ مشتق شده است.

79. false social value
)80. Tsunao Inomata (1889-1942
81. manufacturing products
82. monopolizable different grades of land
83. excsess surplus value
84. counterbalancing social substance
85. in physical terms
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ساکیساکا در اثری به نام »مطالعاتی در نظریهی رانت (۱۹۳۰) «86کوشید تا چنیسسن آشسسفتگیهایی را تصسسحیح کنسسد ،و
چنین استدلل کرد که نظریهی مارکس دربارهی رانت تفاضلی به هیچوجه نفی و انکاری بر نظریهی ارزش نیست ،بلکه
آشکارا نشان میدهد که چگونه قانون ارزش بازار-محور) 87که در فصل دهم جلد سوم کاپیتال تشسسریح شسسده اسسست( در
بستر خاص محدودیتهای ویژهی کیفیتهای متفاوت زمیبن عم ل میکن د .او همچنی ن روش ن سساخت ک ه اج ارهی
تفاضلبی شکلی از بازتوزیع ارزش اضافی اجتماعی ) (social surplus valueدر پهنهی گردش کالهاست .میتوان گفت
اثر ساکیساکا منسجمترین و بالترین دستاورد نظری در این حوزه ،در ژاپزن پیش از جنگ دوم جهانی بود.

مناقشه بر سر رانت زمیبن مارکسیستهای ژاپنی را به سمت مطالعهی نظریهی مارکس دربارهی ارزشهای بسسازار سسسوق
داد .یک مشکل منطق زی برآمده از این مطالعات ،که در دورهی پساجنگ )دورهای که بعدا بدان میپردازم( بروز کرد ،آن
بود که آیا ارزش بازار میباید بهمنزلهی یک میانگین اجتماعی از ارزشهای منفرد کالهای تولیسسد شسسده تحسست شسسرایط
متفاوزت بارآوری درک گردد؟ و اینکه آی ا میتسوان )و میبایسد( ارزش بسازار را چنسان بساز-ت دوین ک رد ک ه قیمته ای
محصولت کشاورزی را درون نظریهی عامی از ارزش بازار )یا قیمتهای تولیزد بازار (88در بر بگیرد؟
علوه بر آثار مربوط به ارزش و رانت ،دههی  ۱۹۲۰همچنین شاهد جلب توجه مارکسیستهای ژاپنسسی بسسه نظریههسسای
پول ،انباشت سرمایه ،بازتولید ،بحران و امپریالیسم بود .با این حال ،در یک نگسساه کلسسی ،عمسسدهی مطالعسسات در حسسوزهی
نظریههای اقتصادی پایهای در دورهی بین دو جنگ ،همچنان توصیفی-تفسسیری بسود ،هرچنسد در انتهسسای ایسن بسازهی
زمانی ،این مطالعا بت در برخی از حوزههای نظری به سطح کیفی بسیار بالیی دست یافتند.

-۲پ( مناقشه بر سر سرمایهداری ژاپنی
سومین مناقشهی مهم که بین سالهای  ۱۹۲۷تا  ۱۹۳۷روی داد ،مربوط به تلشهایی بود که در صدد خصلتیابی ]و
فهم دقیقتر[ سرمایهداری ژاپن بودند .این مناقشه تماما در درون اردوگاه مارکسیسسستها روی داد ،و درواقسسع بسسه ایجسساد
شکافی در این جبهه منجر شد که از دل آن دو مکتب فکری ،شامل تقریبا تم امی اقتص اددانان مارکسیس ت در ژاپ ن،
پدیدار شدند :کوزا-ها) 89فئودالیستها(؛ و رونو-ها) 90کارگران و دهقانان(.
نورو ،91هیرانو ،92یامادا ،هاتوری ،93و هانی 94مهمتریسن دانشسوران مکتسب ک وزا-هسا بودن د .دیسدگاههای آنسان دربسارهی
سرمایهداری ژاپنی ،اساسا متأثر از تزهای کمینترن در سالهای  ،۱۹۳۱ ،۱۹۲۷و  ۱۹۳۲در خصوص این مساله بود ،که
به حزب کمونیست ژاپن 95انتقال یافته بود.
86. Sakisaka, 1930, Studies in the Theory of Rent
87. the law of market value
88. market prices of production
89. Koza-ha
90. Rono-ha
)91. Eitaro Noro (1900-1934
92. Yoshitaro Hirano
)93. Shiso Hattori (1901-1956
94. Goro Hani
)95. Japanese Communist Party (JCP
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تز  ۱۹۲۷کمینترن ،با عنوان »قطعنامهای دربارهی مسالهی ژاپن ،«96مدعی آن بود کسسه اسسستراتژی انقلب اجتمسساعی در
ژاپن را میتوان به دو مرحله تقسیم کرد :انقلب بورژوا-دموکراتیک و انقلب سوسیالیستی .با این وج ود ،تسز یساد شسده
همچنان بهطور التقاطبی اصلحات میجی را بهمنزلهی برپاکنندهی نقطهی آغاز توسعهی سسسرمایهدارانه در ژاپسسن تصسسویر

میکرد .تز » ،۱۹۳۱طرحی از تز سیاسی حزب کمونیست ژاپن ،«97اصلحات میجی را به عنوان یسسک انقلب بسسورژوایی
تعریف کرده ،و بدینترتیب رویکرد پیشروی مستقیم به سمت انقلب سوسیالیستی در ژاپن را پیش مینهاد .سرانجام،
تز  ۱۹۳۲کمینترن » ،دربارهی وضعیت ژاپن و وظایف حزب کمونیست ژاپن ،«98اصلحات میجی را به منزلهی رشستهای
از اصلحات غیربورژوایی ترسیم کرده و با تأکید هر چه بیشتری )نسبت به تز  ،(۱۹۲۷مدعی ضرورت پیشروی در هسسر
دو مرحله]ی انقلبهای بورژوایی و سوسیالیستی[ بود .حزب کمونیست ژاپن در پیروی متناوب از این تزها ،سرانجام تز
 ۱۹۳۲را به عنوان استراتژی پایهای خود اتخاذ کرد ] .[۲۱دانشوران مکت ب کسوزا-هسسا میکوشسیدند بسا تحلیسل خسود از
توسعهی سرمایهداری ژاپن از این تز پشتیبانی کنند.
اندیشمندان مکتب کوزا-ها به منظور پشتیبانی از ضرورت یک انقلب بورژوایی آتی ناچار بودند که اصلحات میجسسی را
صرفا بهعنوان رفرمی در نظام زراع زی فئودالی تلقی کنند و ]در نتیجه[ مجبور بودند نشان دهند که دهقانسسان کشسساورزی
]در ژاپن[ همچنان تحت یک استثمار فئودالی یا حداقل نیمهفئودالی قرار دارند .مطابق چنین طرحوارهای ،امسسپراطوران
ژاپن از ]سرآغاز[ دورهی میجی در چارچوب یک نظام سلطنتی مطلق 99دیده میشدند که پایههای اجتماعی آن بهط ور
توامان شامل زمینداران فئودال و سرمایهداران بورژوا بود.
برای نمونه ،تکنگاری نورو ،با عنوان» :توسعهی تاریخی سرمایهداری ژاپن« ) ،(۱۹۳۰حاوی بازنگریهایی بسسر مطالعسسات
پیشین خود وی بود و یک نظرگاه ]نظسسام[ فئسودالی را اتخسساذ میکسرد .نسورو همچنیسسن نقشسسی محسسوری در ویراسستاری
مجموعهی هفتجلدزی »درسگفتارهایی دربارهی تاریخ توسعهی سرمایهداری ژاپن (۱۹۳۲-۳۳) «100داشت ] .[۲۲ایسسن
درسگفتارها )بهژاپنی :کوزا( شامل مجمسسوعهای از آثسسار گردآوریشسسدهی محققسسازن اصسسطلحا »فئودالیسسست« ]قائسسل بسسه
فئودالی بودزن نظام اقتصادی ژاپن[ بود ،و انتشار آنها خاستگاه نام مشترک )مکتسب کسسوزا-هسسا( ایسسن طیسسف از محققسسان
مارکسیست بود .از میان این طیف ،نوشتههای یامادا به طور جداگانه ،تحت عنسوان» :تحلیلسسی از سسسرمایهداری ژاپسن« )
 ،(۱۹۳۴منتشر شد .مقالت یامادا تصویر روشنی از اندیشههای پایهای این مکتب عرضه میکند .یامادا تأکید میورزیسسد
که نوع ویژهی سرمایهداری ژاپنی بر پایهی مالکیت نیمهفئودالزی زمین ) (semi-feudalقرار داشت و از این رو متکی بسسر
نظام نیمهسرواژ ) (semi-serfdomدر دهکدههای کشاورزی بود.
سطح پایین استاندارد زندگزی کشاورزان مستاجر ،و سطح بالی اجارهی غیرنقدی 101ای که میپرداختند ،کسسه هنسسوز بسسه
حدود  ۵۰درصد کل محصول ]ناخالص[ بالغ میشد ،ویژگیهایی از جامعهی ژاپن بودند که به نظسسر میرسسسید رهیسسافت
فوق را تأیید میکردند؛ رهیافتی که همچنین به دلیل همخوانی با ارتدوکسی مارکسیستزی همبسته با جهتگیری حزب
96. Komintern, 1927, A Resolution on the Problem of Japan
97. Komintern, 1931, The Draft of the Japanese Communist Party's Political Thesis
98. Komintern, 1932, The Thesis on the Situation in Japan and the Task of the Japanese Communist Party
99. absolutist monarchy
100. Lectures on the History of the Development of Japanese Capitalism
)در مقابل اجارهی نقدی( 101. rent in kind
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کمونیست ،مقبولیت بیشتری مییافت .بنابراین ،این چشمانداز به موضع غالب و راستآییزن مارکسیستهای ژاپن بسسدل
شد و تواما بن نفوذ وسیعی بر علوم اجتماعی ژاپن و تحلیلهای تاریخزی جامعهی مدرن ژاپن داشت ].[۲۳

در مقابزل ارتدوکسی مکتب کوزا-ها ،مکتب رونو-ها ) (Rono-haمدعی آن بود که اقتصاد ژاپن از زمسسان آغسساز اصسسلحات
میجی هر چه بیشتر در مسیر یک جامعهی سرمایهداری توسعه یافته بود .نشسسریهی رونسسو ) ،(Ronoکسسه از سسسال ۱۹۲۷
انتشار یافت ،ارگان مرکزی این مکتب بود .یاماکاوا ،اینوماتا ،آراهاتا ،102و سوزوکی 103بنیانگذاران این نشریه بودند ،کسسه
چهرههایی مثل کوشیدا ،ساکیساکا ،و تسوچیا 104نیز با آن همکاری میکردند.
گروه رونو مدعی شد که مکتب کوزا-ها توسعهی بالفعل سرمایهداری ژاپن را بازشناسی نکرده بسسود ،بلکسسه صسسرفا بهطسسور
ایستا توجه خود را بر سنخ ویژهی ) ( specific typeآن معطوف کرده بود .علوه بر این ،آنها این داعیه را طرح کردنسسد
که دیدگاه مکتب کوزا-ها دربارهی تاریخ مدرن حاوی درکی وارونه ) (upside downبود؛ از این نظر که عامسسل بنیسسادی

ش خصلت جامعهی مدرن را در مالکیت زمین میدید ،نه در تولیسسد سسسرمایهدارانه .در مقابسل ،مکتسب رونسو-هسسا
تعینبخ ز
اصلحات میجی را بهعنوان یک انقلب بورژوایی تلقی کرده و بر این واقعیت تأکید مینهاد که دهقانان )رعایا( در حسسال
گذراندن فرآیندی از تجزیه )واپاشی( به طبقهای از کارگران مزدی بودند .نفی انگارهی وجود مناسبات تولید فئودالی یسسا
نیمهفئودالی در کشاورززی پس از اصلحات میجی ،از سوی مکتب رونو-ها ،حاکی از آن است که پیروان ایسسن مکتسسب از
پیشروی مستقیم به سوی یک انقلب سوسیالیستی در ژاپن حمایت میکردند .این دیدگاه بهمثابهی شالودهای نظسسری
برای جناح چپ احزاب مختلف سوسیالیست ،که بیرون از ساختار ح زب کمونیس ت ژاپ ن ش کل گرفت ه بودن د ،عم ل
میکرد ].[۲۴
در اینجا همچنین باید از کتابهای زیر بهعنوان آثاری که نمایانگر رویکرد کلی مکتب رونو-ها بودند یسساد کسسرد :کتسساب
کوشیدا  ،با عنوان »مسسالهی کش اورزی« )جل د س وم از مجم وعه آثسار تسامیزو کوش یدا ،(۱۹۳۵ ،اثسر تس وچیا ب ا نسام
»گفتارهایی دربارهی تاریخ سرمایهداری ژاپن ،(۱۹۳۷) «105و کتاب ساکیساکا با نام »مسایل سرمایهداری ژاپن« )۱۹۳
 .( ۷اگرچه این مولفان به طور صریح و روشنی دیدگاههای ]اساسی[ مکتب کسسوزا-هسسا را مسسورد نقسسد قسسرار دادنسسد ،امسسا در
نوشتههایشان به قدر حریفان ]فکری[ خود جامع و نظاممنسسد ) (systematicنبودنسسد .وانگهسسی ،آنهسسا بسسرخلف پیسسروان
مکتب کوزا-ها گرایش بدان داشتند که فقط بر خصلت عسسام توسسسعهی سسسرمایهدارانهی ژاپسسن ،بسسه قیمسست نادیسسدهانگاری
خصلتهای ویژهی آن تأکید کنند .برای مثال ،آنها سطح بالی اجارهی مستاجران ]زمین[ را از طریق وجود یک رون د
سلب مالکیت اجبارزی نیمهفئودالی 106توضیح میدادند .اما این مساله از سوی آنان توضیح داده نشد کسسه چسسرا دهقانسسان
ژاپنی باید چنان بهشدبت با هم رقابت میکردند که استانداردهای زندگی خودشان را کاهش دهند ].[۲۵
از نظرگاه روششناسانه ،مباحث میان ]پیروان[ مکتب کوزا-ها و مکتب رونو-هسسا یسسک مسسسالهی جسسالبتوجه را برجسسسته
102. Kanson Arahata
)103. Mosaburo Suzuki (1893-1970
104. Takao Tsuchiya
105. T. Tsuchiya, 1937, Discourses on the History of Japanese Capitalism
106. semi-feudal coercive expropriation

18

ساخت» :چگونه میتوان خصلتهای عام و خاص توسعهی سرمایهدارانهی ژاپن را تحلیسسل کسسرد؟« .همچنیسسن ،آمسسادگی
دایمی حامیان مکتب کوزا-ها برای اینکه تحلیل مارکسیستی را تابع موضسعگیریهای حسزب کمونیسست ژاپسن سسازند،
مسالهی خودمختاری علمزی اقتصاددانان مارکسی را برجسته ساخت.
اگرچه این مناقشازت مه بم در دستیابی به راهحلهای قطعی ناکام ماندند ،با این حال در این مقطع تاریخی ،کانون اصلی
دغدغههای فضای آکادمیک و روشنفکری ژاپن را تشکیل میدادند و مطالعات و پژوهشهسسای ]جسساری و آتسسزی[ اکسسثریت
اقتصاددانان مارکسزی ژاپن را برانگیختند و هدایت کردند.
اما این روند رشد و پیشروزی پژوهش مارکسیستی بار دیگر به دلیل سرکوب سیاسی دچار وقفه و گسست شد .در سال
 ۱۹۲۸به موجب پروندهای موسوم به »پانزدهم مارس« ،کاواکامی از دانشگاه کیوتو اخراج شد ،ساکیسسساکا و دو همکسسار
دیگرش از دانشگاه کیوشو ) (Kyushuاخراج شدند ،و اوموری 107از دانشگاه توکیو اخراج شسسد .در ژوئیهی  ۱۹۳۶حسسدود
سی دانشور مارکسیست که بسیاری از آنان به مکتب کوزا-ها تعلق داشتند ،در جریان پرونسسدهی »«Comm-Academia
بازداشت شدند .پس از آن ،به دنبال گسترش موج فاشیسسسم بعسسد از رویسسارویی چیسسن-ژاپسسن) ،(۱۹۳۷پلیسسس دسسست بسسه
بازداشت گستردهی مارکسیستها زد :حدود  ۴۰۰مارکسیست )در پروندهی موسوم به جبههی خلق ،(۱۹۳۷،و چنسسدی
بعد  ۴۱مارکسیست از مکتب رونو را دستگیر کرد )پروندهی فوریهی  ،۱۹۳۸گروه استادان(.
بهزودی تقریبا همهی اقتصاددانان مارکسیست به بیرون از دانشگاهها رانده شسسدند ] ،[۲۶درحسسالیکه همزمسسان ،بهدلیسسل
شدت سرکوب و سانسور ،مطالعهی مارکسیسم حتی در بیرون از دانشگاهها هم واقعا ناممکن شد.

 .۳دورهی پسا-جنگ
تجربهی تاریخ زی پرماجرای سرمایهداری ژاپن از مقطع جنگ جهانی دوم )تخریزب سنگین ،بازسسسازی ،و رشسسد سسسریع تسسا
امروز( را میتوان به طور کمی بر مبنای شاخص خروجی تولید )صنعتی( 108مورد بررسی قسسرار داد )ایسسن شسساخص را در
بازهی  ۱۹۳۴-۱۹۳۵معادل  ۱۰۰فرض میکنیم( ]:[۲۷

۱۹۷۵

۱۹۷۰

۱۹۶۵

۱۹۶۱

۱۹۵۵

۱۹۵۰

۱۹۴۶

۱۵۵۱.۰

۱۴۰۹.۰

۶۷۷.۵

۴۶۳.۴

۱۵۹.۷

۸۲.۰

۲۸.۹

مجموع درآمد ملی ) (total national incomeاز سطح درآمد کل ملزی آلمان غربی در سال  ۱۹۶۸فراتر رفت و ژاپن را
107. Yoshitaro Omori
108. index of manufacturing output
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در جایگاه دوم میان کشورهای سرمایهداری قرار داد .با چنین رشدی ،سهم جمعیت بهلحازظ اقتصادی فعال و درگیر در
کشاورزی از  ۴۵.۲درصد در سال  ۱۹۵۰به  ۱۲.۶درصد در سال  ۱۹۷۵رسید.
برنامههای کمک ایالت متحد 109طی دورهی اش غال ) (۱۹۴۵-۱۹۵۲ب ه ژاپ ن کم ک ک رد ت ا ب ه عن وان ی ک کش ور
سرمایهداری احیا گردد .از آن زمان ،جریان ورود فناوریهای صسسنعتی جدیسسد از ایسسالت متحسسد و پسسالیش و بهسسسازی )
 ( refinementبیشسستر آن ]در ژاپسسن[ سسسطح بسسالیی از سسسرمایهگذاری صسسنعتی را ایجسساد کسسرده اسسست .110سسسطح پسسایین
دستمزدهای واقعی ،که در مقطعی از دورهی اولیهی پسا-جنگ به  ۲۸.۱درصزد سطح دستمزدها ]ی واقعسسی[ در بسسازهی
زمانی  ۱۹۳۴-۱۹۳۶سقوط کرده بود ،از رونق بارآوری تولید 111عقب ماند ،که این امر موجب شد نرخ ارزش اضسسافی تسسا
حسسوالی سسسال  ۱۹۷۰در سسسطوح مطلسسوب علیسسق سسسرمایه حفسسظ گسسردد .جریسسان ورودی پیوسسستهای از کسسارگران ارزان،
انعطافپذیر و سختکوش از روسستاهای کشساورزی ]بسه منساطق صسنعتی[ گرای ش بسدان داشست کسه مسانع از افزایسش
دستمزدهای واقعی در شهرها گردد و این امسر نقسش مهمسسی در برانگیختسسن رشسسد سسسریع اقتصسادی داشسست .همچنیسسن
هزینههای ایالت متحد در چارچوب جهانی جنگ سرد ،بهویژه مخ ارج نظ امی آن ط ی جن گ ک ره ) (۱۹۵۰-۱۹۵۳و
جنگ ویتنام )اواخر دههی  ،(۱۹۶۰کمک بزرگی برای بسط صنعتی ژاپن بود.
با این حال ،همهی عواملی که ]فرآیند[ رشد اقتصادی سریع ژاپن را برپا نگاه میداشتند ،از اواخسسر دههی  ۱۹۶۰رو بسسه
ناپدیدی گذاشتند یا بهشدت تضسسعیف شسسدند .بسسا تنگتسسر شسسدن بسسازار کسسار ،رونسسدی افزایشسسی در دسسستمزدهای واقعسسی
اجتنابناپذیر بود و این افزایش به زودی از رشد بارآوری تولید پیشسسی گرفسست ] .[۲۸ایسسن گرایسسش ،بسسه همسسراه افزایسسش
قیمتهای شماری از محصولت اساسی 112در بازار جهانی ،به تدریج از اوایل دههی هفتاد نسسرخ سسسود را در تنگنسسا قسسرار
دادند ] .[۲۹این روند تحولبت با یک عنصر در انباشت سرمایهی مازاد 113در سرمایهداری جهانی مقارن شد و ]نیز[ بدان
شکل بخشید :عنصری که توامان هم با عرضسسهی محدودشسسدهی نیسسروی کسسار ]در داخسسل کشسسور[ ،و هسسم بسسا عرضسسههای
نامنعطزف 114محصولت اساسی از سوی کشورهای درحال توسعه پیوند داشت .افزایش چهار-برابری در قیمت نفت خسسام
مناطق عربی در اواخر سال  ۱۹۷۳آخرین حباب بود .تورم شتابانی که با فروپاشی نرخهای مبادلهی ثابت در نظام بانکی
جهانی مقارن بود ،شرایط فوق را همراهی میکرد .با افزایشهای ناموزون اما تنزد قمیتهای بازار ،اجبرشرکتهای تجسساری
و صنعتی به اندوختن سوداگرانه 115ی ]یا احتکار[ محصولت اساسی یا محصولت نیمهتمام )(semi-finished products
روی آرودند ،که برای این کار به سادگی از اعتبارات موجود استفاده میکردند .در نتیجه ،انباشت سرمایهی مازاد با نرخ
ض 116بازتولید سرمایهدارانه منجر شد.
سود نزولی نهایتا به گسست و انقبا ز
117

این بحران بهواسطهی اجبر-فراوانزی

پول ،به مثابهی نقدینهی تورمی ) ،(inflationary currencyدر کنار کمبودهایی در

] . 110یادآوری این نکته بیمناسبت نیست که این مقاله در نیمهی دوم دههی  ۱۹۷۰نگاشته شده است/ .م[.

109. U.S. aid programs

111. productivity
112. primary products
113. excess capital accumulation
)عرضههای همبسته با قیمت ثابت( 114. inelastic supplies
115. speculative stockpiling
116. disruption and contraction
117. superabundance
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]عرضهی[ کالها تجلی یافت؛ و این بر خلف نوع کلسیک بحران بود ،که در آبن انباشت مازاد سسسرمایه 118مسسوجب ابسسر-
فراوان زی کالها میگردد ،که خود با بروز کسریهای مطلق در بازارهای مالی همراه است .119سرمایهداری ژاپن یک رشسسد
منفی در شاخص تولید ناخالص ملی ) (GNPرا تجربه کرده اسسست ،کسسه بسسا سسسقوطی بیسسش از  ۲۰درصسسد در تولیسسدات
صنعتی و معدنی در سال  ۱۹۷۴همراه بود ،که نخستین رکود ) (slumpاز ایسسن دسسست در دوران پسسسا-جنسسگ محسسسوب
میشود] .روند[ بازیابی و ترمیم فعالیت اقتصادی ککند بوده است و میزان ورشکسسستگیها همچنسسان در بسسالترین سسسطوح
باقی ماندهاند .با وجود تلشهای دولت برای برانگیختن سرمایهگذاری صسسنعتی از طریسسق اتخسساد سیاسسستهای کینسسزی،
سرمایهگذاری صنعتی ،به دلیل وجود مازاد سرمایهی ثابت ،هنوز فعال نشده اسسست .سسرمایهداری ژاپسسن ،در کنسار سسسایر
کانونهای سرمایهداری جهانی ،به گونهای آشکار وارد فاز جدیدی از مشکلت مزمن شده است.
رشد اقتصادی سریزع هدایتشده توسط ایالت متحبد تا دههی  ۱۹۶۰یک تجربهی فینفسه نیرومند بسسرای مسسردم ژاپسسن
بود .اما در عین حال ،جنگ فاشیستی و شکست پیامد آن شوک عمیقی را با خود به همسسراه آورده بسسود ،کسسه عمیقسسا در
حلقههای آکادمیک ژاپن حس میشد و جهتگیری دوبارهای در شماری از حوزهها ایجاد کرده بود ].[۳۰
شماری از اقتصاددانان مارکسیست که از جنگ جان به در برده بودند به دانشگاهها بازگشتند و مسسورد اسسستقبال پرشسسور
دانشجویان قرار گرفتند .سیاست ایالت متحد طی دوران اشغال ژاپن نیز در ابتدا با مارکسیستها مدارا میکرد ،که این
امر را میباید بهسان بخشی از طرحهای دموکراتیزاسیون آمریکا در ژاپن تلقی کرد :مارکسیستها نیرومنسسدترین بخسسش
جامعهی ژاپن در ]فرآیند[ مقاومت در برابر فاشیسم بودند .حتی پاکسازی چپها )متأثر از آغاز جنگ سسسرد( در دههی
 ۱۹۵۰نیز بهقدری شدید نبود که مارکسیستها را از دانشگاههای ژاپن بیرون براند .حفسسظ خودمختسساری آکادمیسسک در
دانشگاههای ژاپن از زمان پایان جنگ ،جوی لیبرال ایجاد کرده بود کسسه مارکسیسسستها میتوانسسستند درون آن فعسسالیت
کنند.
طیف اقتصاددانان مارکسیست قادر شدند شمار زسمتهای دانشگاهی خود را حفظ و ارتقا دهند و این رقسسم بهزودی بسسه
بیش از هزار مقام حرفهای آکادمیک رسید .پژوهش باز و بحث آزابد محیطی استثنایی آفرید که درون آن دانش اقتصسساد
مارکسی توانست شکوفا گردد .این وضعیت تا اواخر دههی  ۱۹۶۰در تضاد با روند پاکسازی نظسسریهی مارکسیسسستی در
کشورهای سوسیالیست زی تحسست نفسوذ استالینیسسسم قسرار داشست ،همچنسسان کسه بسا نسابودی کامسسل مارکسیسسسم و سسنت
مارکسیستی در آلمان )در اثر سرکوب ]نظام[ ناسیونال-سوسیالیستی( ،و نیز با غالب شدن آموزههای مکتب نوکلسیک
در دانشگاههای جهان انگلیسیزبان در تضاد قرار داشت .حتی تاریخدانان اقتصادی در ژاپسسن از پسسارهای جهسسات متسسأثر از
اقتصاددانان مارکسیست بودهاند )همانند مورزد تاریخدانان اوتسوکا120؛ نگاه کنید به یادداشت ]([۲۶؛ هرچند آنها بسسدین
سو گرایش داشتهاند که رویکرد مکتب تاریخی آلمان را با چشمانداز مارکسیستی خود ترکیب کنند.

-۳الف( اقتصاد نوکلسیک و اقتصاد مارکسیستی
118. excess accumulation of capital

 .119رجوع کنید به مقالت چهارم و ششم از همین کتاب] .منظور مولبف کتاب »ارزش و بحران« است که متن حاضبر مقالهی نخسزت آن است/ .م[.
120. Otsuka historians
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یک پدیدهی بسیار چشمگیر در رابطه با علم اقتصاد در ژاپن پسا-جنبگ رشسد سسریع اقتصساد نوکلسسیک بسود ،ک ه بسه
موازات احیا و رشد اقتصاد مارکسیستی رخ داده است .بر پایهی کوششهای پیش از جنگ در جهت معرفی نظریههسسای
ک
مارژینالیستی ،بسیاری از دانشوران جوان که ب رای تحص یل راه ی ای الت متح د ش ده بودنسد ،آموزهه ای آکادمیس ز
راستآیین زی آمریکایی ]در اینجا :مکتب نوکلسیک[ را وارد ژاپن ساخته و بسط و گسترش دادند .دولت ژاپن ،به تقلیسسد
از دولت ایالت متحد ،نقش اقتصاددانان نوکلسیک را در مشاغل مختلف دولسستی و اداری و کمیتههسسای مشسسورتی ارتقسسا
بخشید .از این رو افزایش شمار کرسیهای اقتصاد در دانشگاههای ژاپن در دوران پسا-جنگ ،همچنین بسسرای گسسسترش
مکتب نوکلسی بک مطلوب واقع شد و به وضعیتی منجر گردید که شمار اساتید پیرو مکتب نوکلسیک با شمار اسسستادان
اقتصاد مارکسی برابری یافت.
تا جایی که به ملحظات نظری مربوط میشود ،مسیر رشد و گسترش اقتصاد نوکلسیک و اقتصاد مارکسیستی در ژاپزن
پسا-جنگ تا حد زیادی به طور مستقل از یکدیگر طی شده است .تبادلت و مباحثات نظری بسیار ناچیزی میسسان ایسسن
دو مکتب نظری در جریان بوده است .مباحثات نظری پیش از جنبگ سرحدی را بنا نهاد که پسسس از آن هسسر یسسک از دو
مکت بب به وظایف و روششناسیهای متفاوت خود آگاه شدند .دغدغههای عمدهی نوکلسیکگرایان ژاپن آن بوده اسسست
که خود را با پویشهای فضای آکادمیک انگلیسی-آمریکایی وفق داده و هماهنگ سازند ،یعنی همان فضایی کسسه در آن
تا امروز تبادلت نظری ناچیزی با مارکسیستها وجود داشته است.
کوششهایی برای ترکیب اقتصاد مارکسیستی با اقتصاد نوکلسیک انجام شده اسسست ،هسسر چنسسد ایسسن تلشهسسا درجهی
قابلتوجهی از وحدت نظری میان این دو مکتب را ایجاد نکردهانسسد .مارکسیسسستها در تحقیقسسات تجربسسی خسسود بهطسسور
وسیعی از دادههای آماری مدرن اسسستفاده میکننسسد ،و گسساه حسستی ترمهسسای فنسسی اقتصسساد نوکلسسسیک را بسسرای تحلیسسل
ک ژاپنی حداقل از دیسسدگاههای
وضعیتهای اقتصادی بالفعل بهکار میگیرند .در سوی مقابل ،اکثر اقتصاددانان نوکلسی ز
مارکسیستی نسبت به مسایل مختلف آگاهی دارند .با این حال ،در حوزهی نظریههای بنیسسادی ،وظسسایف و خصسسلتهای
نظری دو مکتب چنان دور از یکدیگرند که هر گونه وحدت ارگانیک میان این دو ناممکن میگردد .در بهسسترین حسسالت،
مارکسیستها برخی از تکنیکهای ریاضیاتی پرورشیافته توسط اقتصاد نوکلسیک را مورد استفاده قرار دادهاند .بسسرای
مثال ،اثر کوشیمورا 121با نام »نظریهی بازتولید و انباشت سرمایه« ) (۱۹۷۵میکوشد با استفاده از تکنیکهای ریاضیاتی
خطی ،122طرحهای مارکس در خصوص بازتولید را بسط دهد و آنها را به قالب یک نظریهی بحران از نوع عدمتعادل

123

در بیاورد .اوکیشیو 124همچنین در شرح خود از رابطهی کمی میان نرخ ارزش اضافی و نرخ سود ،روشهسسای ریاضسسی را
به کار میگیرد :بحث او دربارهی گرایش نزولی نرخ سود دارای نکات جالبتوجهی اس ت .امسا رویک رد اوکیش یو گهگ اه
نسخهای ریکاردویی از مارکسیسم به نظر میرسسسد ،اگرچسسه سسسمتگیری ذهنسسی ) (subjective intentاو مسسسلما تمامسسا
مارکسیستی است ] . [۳۱این گرایش ممکن است نتیجهای از این واقعیت باشسسد کسه او مسداخلههای نظسری خسود را بسه
مسایل کممی و ریاضیاتی محدود میکند .اثر موریشسسیما 125بسسا نسسام »علسم اقتصسساد مسسارکس« ) (۱۹۷۳اگرچسه بخشسا بسه
121. Shinzaburo Koshimura, 1975, Theory of Capital Reproduction and Accumulation
122. linear mathematical techniques
123. disequilibrium
124. Nobuo Okishio
125. Michio Morishima, 1973, Marx's Economics
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صورتبندی اوکیشیو از نرخ سود وابسته است ،اما نحوهی برخورد او با نظریهی مارکس تماما در چارچوب راسسستآیینی
]علم[ اقتصاد باختر جای میگیرد ،بهویژه توصیهی او مبنی بر ضرورت جایگزینزی نظریهی ارزش کارپسسایهی مسسارکس بسسا
یک الگوی رشد از نوع ]الگوی[ فون-نویمان .126بهنظر میرسسسد کسسه جهتگیسسری نظسسری موریشسسیما خلف جهتگیسسری
اوکیشیو است ،و بیش از آبن مخالف رویکرد نظری اکثر اقتصاددانان مارکسزی ژاپنی است.
تاکنون چنین تحلیلهای کم زی ریاضیاتی از اقتصاد مارکسیستی آشکارا بیش از سایر آثار اقتصسسادی مارکسسسبزی محققسسان
ژاپنی در دسترس خوانندگان جهان باختر بودهاند؛ با این حال ،نوشتههای یاد شده واقعا سنخنمای جریان اصلی اقتصاد

مارکسی در ژاپن نیستند.

-۳ب( مکتب ارتدوکسی کوزا-ها
گ مکتسب ک وزا-هسا پیسروی کردهانسد و عمومسا بسا صسفت
اکثریت اقتصاددانان مارکسیست در ژاپن از سنت پیش از جن ز
»ارتدوکس« شناخته میشوند ،نه صرف ا به این خاطر که آنها اکثریت اقتصسساددانان مارکسیسسست را تشسسکیل میدهنسسد،
بلکه همچنین به این دلیل که آنها بیش و کم پیوند نزدیکی بسسا خسسط راسسستآیین حسسزب کمونیسسست ژاپسسن داشسستهاند.
گ ژاپن بهطور وسیعی در هماهنگی با موضعگیریهای ایسسن حسسزب
دیدگاه متعارف آنان دربارهی سرمایهدارزی پیشا-جن ز
نوسان داشته است.
درست پس از جنگ ]دوم جهانی[ ،مکتب جدید کوزا-ها 127جایگسساه مسسسلط را در میسسان مارکسیسسستهای »ارتسسدوکس«
کسب کرد .تویوتا 128و کامییاما 129چهرههای برجستهی این مکتب بودند :آنها بر این نظر بودند کسسه اصسسلحات ارضسسی
پس از جنگ فرصت جدیدی برای توسعهی سرمایهداری زراعی 130ژاپن خلق کرده است .آنها در تلش برای کاربسسست
نظریهی لنین در باب دو مسیر توسعهی سرمایهدارانه ،که شرح مفصل آن در کتاب »توسعهی سرمایهداری در روسسسیه«
) لنین ( ۱۸۹۹،آمده است ،این رهیافت را پیش نهادند که طبقهی کارگر میباید از الگسسوی توسسسعهی کشسساورزی ایسسالت
متحد حمایت کند ،نه الگوی پروسی آن .در عمل ،موضع آنها ترکیبی التقاطی از رویکرد قدیم مکتب کوزا-ها )ناظر بر
کاربست آن بر دورهی پیش از جنگ( و رویکرد مکتب رونو-ها )ناظر بر کاربست آن بر دورهی پس از جنگ( بود.
یامادا ،بهعنوان نظریهپرداز شاخصی از مکتب کوزا-ها ،در مقالهای به نام »معنسسای تسساریخی اصسسلح ارضسسی(۱۹۴۸) «131
تصدیق کرد که اصلح ارضی پسا-جنبگ نظام ارضی کشاورزی را از مالکیت ارضسسزی فئسسودالی بسسه مسسالکیت ارضسسزی کخسسرد-
س مدرن تبدیل کرده است .اثر کوریهارا تحت عنوان »رسالهای دربارهی کشاورزی معاصر ژاپن (۱۹۵۱) «132حتی
مقیا ز
بازنگری قاطعتری در نظریهی مکتب کوزا-ها را پیشنهاد کرد .او بر پایهی یک پژوهش تجربسسی غنسسی ،مسسدعی شسسد کسسه

126. a von Neumann-type growth model
127. Neo-Koza-ha school
128. Shiro Toyota
129. Shigeo Kamiyama
130. agricultural Capitalism
131. M. Yamada, 1948, The Historical Meaning of Land Reform
132. Hyakuju Kurihara, 1951, A Treatise on Contemporary Japanese Agriculture
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طبقهی نیمهفئودازل مالکان زمین واقعا با اصلح ارضزی پسا-جنگ تغییر یافته بسسود ،و اینکسسه پیامسسد آبن کشسساورزان کخسسربد
تحت کنترل مستقی زم سرمایهداری انحصاری دولتی در آمدهان د ،بهط وری ک ه ب رای توس عهی س رمایهدارانه در بخ ش

کشاورزی نمیتوان چشماندازی متصور شد .این تحلیل یک دستاورد چشمگیر در میان نظریهپردازان مکتسسب کسسوزا-هسسا
بود.
با این حال ،اگر بتوان اصلح ارض زی پسا-جنگ را بهعنوان یک انقلب بورژوایی تلقی کرد ،هرچند انقلبی فاقد چشمانداز
توسعهی سرمایهدارانه در کشاورزی ،آیا همین معیارها را نمیباید دربارهی اصلحات میجی زاعمال کرد؟ در هر دو موربد
قدرت قاطزع سیاسی بهطور بیرونی ،و از بال زاعمال شد؛ در هیچ یسک از ای ن دو م وربد کش اورزان ی ا دهقانسان س وژهای
انقلبی که از پایین عمل کنند نبودند .آیا چنین برخوردی این چشمانداز را دچار یک عدم انسجام منطقی نمیکند؟ در
هر حال ،مطالعات جدی کوریهارا در جلب حمایت دانشوران مکتب کوزا-ها ناکسسام مانسسد ،و درواقسسع بسسا حملت شسسدید
همهجانبهای از سوی آنها مواجه شد.
در پی اتخاذ منشور »باورهای کنونی حزب کمونیست ژاپن« به عنوان برنامهی جدید این حزب در سسسال  ،۱۹۵۱تحسست
هدایت کمینکفرم ،(Cominform) 133اکثر دانشوران مکتب کوزا-ها شروع به انتقاد توامان از موضسسعگیری مکتسسب جدیسسد
گ
کوزا-ها و نیز دیدگاه کوریهارا و رد هر دو رهیافت کردند؛ انتقاداتی که از منظری مشسسابه بسسا رهیسسافت پیسسش از جنسس ز
مکتب کوزا-ها مطرح میشد .بر اساس برنامهی یاد شده ،ژاپن به یک نیمهمستعمرهی تسسابع منسسافع امپریالیسسسم ایسسالت
متحد بدل شده اس ت ،فرآین دی ک ه ب ا م داخلهگری بوروکراس زی اس تبدادی س لطنتی ،134ک ه همچن ان در م الکیت
نیمهفئودالزی زمیزن ریشه دارد ،تحقق یافته است.
به عنوان پیامدی ]استراتژیک[ از این رهیافت ،یک انقلب بورژوایی ضد فئودالی همچنان میباید واجسسد اولسسویت باشسسد.
مجموعهای یازدهجلدی با عنوان »درسگفتارهازی -کوزا -جدید دربارهی سرمایهداری ژاپن (۱۹۵۳-۵۵) «135در دفسساع از
برنامهی حزبزی  ۱۹۵۱منتشر گردید .یکی از مؤلفان شاخص این متون اینوئه بود که در کتاب »اصلح ارضسی و خصسلت
نیمهفئودالزی سرمایهداری ژاپن) « 136مجلد پنجم از مجموعهی فوق( مدعی شد که اصلح ارضی صرفا تغییری صوری در
نظام مالکیت ارضی پیش از جنگ بود .اینوئه به عنوان اثباتی بر مدعایش ،به مالکیت دستنخوردهی زمینهای ]نواحی[
جنگلی ارجاع داد؛ یعنی باقیماندههای زمینهای استیجاری با مقیاسی حدود  ۲.۴۵آکر ]در هر واحد[ .وی همچنین به
این واقعیت ارجاع داد که مقیاس اینگونه مزارع بس یار ک وچکتر از آن بسود ک ه کشساورزان را قسادر س ازد ک ه س طح
استاندارد زندگی خود را حفظ کنند یا ارتقا بخشند .روشن است که در چسسارچوب اسسستدللزی وجسسود مناسسسبات اجبسسارزی
فئودالی یا نیمهفئودالی میان صاحبان زمین و کشاورزان کخرد ،هیچ یک از دلیل فوق را نمیتوان بهلحاظ علمی قطعسسی
و نهایی تلقی کرد.
بار دیگر ،این دیدگاه ارتدوکس کوزا-ها ،که از سوی اینوئه نمایندگی میشد ،نیز عمر کوتاهی داشت .چرا که از واقعیزت
»] .133دفتر اطلعات احزاب کمونیست« ) :(Communist Information Bureauنخستین اجتماع احزاب کمونیست پس از انحلل کمینترن،

که با فراخوان استالین و با نظر به واقعیتهای جدید پس از جنگ جهانی دوم میان کشورهای بلوک شرق ایجاد گردید .ویکیپدیا /م[.
134. Imperial absolutist bureaucracy
135. New Lectures (Koza) on Japanese Capitalism
136. Harumaru Inoue
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کشاورزی ژاپن بسیار دور بود و حتی بخشا اثرات مخربی بر سازمانهای سیاسسسی کشسساورزان داشسست؛ بسسدین لحسساظ کسه
کشاورزان نمیتوانستند بهطور موثری با مالکان زمینهای جنگلی یا مالکان بسیار تضعیفشدهی زمینهای زراعزی قابسسل
کشت مخالفت کنند .در سسال  ،۱۹۵۵بلفاصسله پسس از انتشسار کامسل درسگفتارهسای یازدهجل دزی یساد شسده ،ح زب
کمونیست ژاپن ناچار شد ]بار دیگر[ استراتژی خود را تغییر دهد .به عنوان پیامدی از این تغییر ،مجمسسوعه نوشسستارهای
فوق بیدرنگ حمایتهای ارتدوکسی خود را از دست داد و از صحنهی توجهسات مح و ش د ،بیآنکسه بتوان د مباحثساتی
جدی را برانگیزد ].[۳۲
از آن پس ،به نظر میرسید که دانشوران مکتب کوزا-ها قادر نیستند که تحلیل هماهنگ و نظاممنسسدی از سسسرمایهداری
ژاپن عرضه کنند و در عمل نیز دیدگاههای آنان در این باره پارهپاره و پراکنده شد .برخی از آنان در امتداد مشی حسزب
کمونیست ،و حتی سریعتر و »رادیکال«تر از این حزب ،به س مت رفرمیسسم س وق یافتنسد :برخ ی از ص ورتبندیهای
مربوط به الگوی سرمایهداری انحصارزی دولت بی حاکی از چنین گرایشی بود .بسسدین ترتیسسب ،از نیمهی دوم دههی ۱۹۵۰

اعتبار نظری مکتب کوزا-ها رو به زوال رفت .آغاز فرآیند استالینکزدایی از سال  ،۱۹۵۶در فقدان هرچه بیشتزر انسجام و
پیوستگی مکتب کوزا-ها مؤثر واقع شد و به افول جایگاه ]نظری-سیاسزی[ آنان شتاب بخشید.

در حوزهی نظریهی پایهای ،دانشوران کوزا-ها به جای آثار اصلی ،به سمت متون عقیدتی-تعلیماتی ) (doctrinalمتمایل
شدند ،و خود را به بسط صورتبندیهای نظری پیش از جنگ محدود ساختند .یک اثر قابسسل تسسوجه و شسساخص از ایسسن
میان ،دورهی دهجلدی » فرهنگنامهی مارکس «137تألیف کوروما است ،کسی که خاستگاه فعالیت نظسسریاش در اصسسبل
مکتب رونو-ها بود .این اثر مجموعهی عظیمی از نقلقولهای دستهبندی شده از م ارکس اسست .در خص وص نظسریهی
ش دانشوران مکتب کوزا-ها ]انگارهی[ تحول تاریخی-منطقی از ارزشها به قیمزت تولید را حفظ کردند ،همچنسسانکه
ارز ب
در آث ار میاک اوا») 138مطالع اتی در کاپیت ال« ،(۱۹۴۹ ،یام اموتو») 139مطالع اتی درب ارهی نظ ریهی ارزش« ،(۱۹۶۲ ،و
اوشیما») 140نظریهی قیمتها و سرمایه (۱۹۷۴ ،قابل مشاهده است .چنین بسه نظ ر میرس د ک ه دشسواریهای نظ ری
اساس زی مربوط به این رویکرد ،که در بخش قبلی مورد بحث قسرار گرفست] ،نسزد ای ن نحل ه[ همچنسان حلناش ده بساقی
ماندهاند.
در خصوص نظریهی بحرابن اکثر آثار مکتب کوزا-ها در چارچوب نظریهی کالی مازاد ،بر مبنای نمودارهای بازتولی د،141
جای میگیرند .اثر یامادا 142با نام »مقدمهای بر تحلیل نمودارزی فرآیند بازتولید« ) (۱۹۴۸نمونهی الگوواری از نظسسریهی
کالی مازازد مبتنی بر مصرف ناکافی را پیش مینهد .از میان دیگر آثار نوعزی همبسته با این رویکرد ،میتسسوان از کتسساب
»بحرانها ،«143نوشتهی کاواساکی ،و کتاب »ساختار اصلزی نظسریهی بح ران در کاپیتسال ،«144تسألیف مش ترزک اوداک ا و
مینامی یاد کرد ].[۳۳
137. Kozo Koruma, Marx Lexicon
138. Minoru Miyakawa, 1949, Studies in Capital
139. Fumimaru Yamamoto, 1962, Studies on the Theory of Value
140. Yuichi Oshima, 1974, Theory of Prices and Capital
141. reproduction schemes
142. M. Yamada, 1948, An Introduction to the Scheme Analysis of the Reproduction Process
143 . Misaburo Kawasaki, 1949, Crises
144 . M. Ukada and K. Minami, The Basic Structure of Crisis Theory in Capital
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انباشت سرمایهدارانه بدون ایجاد محدودههای نسبتا تنگ برای سطح مصرف کسارگران ممکسن نیسست .بسه بیسان دیگسر،
محدودیتهای شدید بر مصرف کارگران را همچنین میتوان بهمن زلهی ش الودهی انباش ت س رمایه ،و همپیون د ب ا آبن
بهمنزلهی شالودهی بحرانها تلقی کرد .با این حال ،تا جایی که انباشسست سسسرمایه بتوانسسد تسسداوم بیابسسد ،عرضسسهی مسسازازد
»وسایل مصرفی« ،در پیوند با تقاضای مؤثزر محدوزد کارگران در بخش کالهای مصرفی ،میتواند توسط فرآین د انباشست
ک مسداومی از
سرمایه در بخشهای تولید »وسایل تولیدی« جسذب گسردد .در قلمسسرو انباشست سسرمایه ،پسسویش آنارشسسی ز
سرمایهگذاری وجود دارد که از افتوخیزهای قیمتهای بازار و نرخهای سود تبعیت میکند و به طسسور متنسساوب بیسسش-
عرضهی ) ( oversupplyکالهای مختلفی را موجب شده و ]سپس[ کالهای بیسسش-عرضهشسده را جسذب مینمایسد .ایسسن
فراین بد سازوکار سرمایهدارانهی مشخصی را نمایش میدهد که قانون ارزش به میانجی آن عمل میکند .عرضهی مسسازاد،
در پیوند با مصرف محدود )شدهی( کارگران ،ضرورتا به »بیش-تولیزد تعمیمیافته «145راه نمیبرد.
اما چگونه و چرا این فرآیند سرمایهدارانهی تنظیم عرضه و تقاضا تماما از کار میافتد؟ و چرا این فرآیند میباید بسا یسک
146

تناوب چرخهای

فرو بپاشد؟ اینها دشواریهای نظرزی بنیادی برای نظریهی بحرازن مبتنی بر کالی مازاد هستند ،که

غفلت یا کمتوجهزی آن به نقش انباشت مازازد خود سرمایه 147را بازتاب میدهند.
بهمنظور غلبه بر این مشکلت ،نظریهپردازان مکتب کوزا-ها برخی مسببهای مضسساعف بسسرای عسدمتوازنهای تنسساوبی را
مورد کاوش قرار دادند و برای این کار ،امواج سرمایهگذاری جدید و سرمایهگذاری جایگزین در سسسرمایهی ثسسابت را وارد
نمودارهای بازتولید کردند .بهعنوان پیامدی از این راهکار ،آنها گرایش بدان یافتهاند که توضیحی دربارهی عسسدمتعادل
را با »تز مصرف ناکافی« ) (under-consumptionist thesisدر هم بیامیزند و ترکیب کنند .آثار هایاشی ،148یوشیمورا،149
تومیسوکا ،150و ایمورا 151کمابیش نمونههای شاخصی از این رویکرد هستند.
چنین تلشهایی همچنان دشواریهای منطق زی این نوع از نظریهی بحران را حلناشده وا مینهند ،چرا کسسه حسستی یسسک
اختلل ایجاد شده توسط حرکت ناموزون سرمایهگذاری در سرمایهی ثابت ممکن است فقط ]اختللسی[ جزئسی باشسد و
تاجایی که انباشت سرمایه بهمثابهی یک کبل با مشکلت بنیادیتری مواجه نشده است ،چنین اختللسسی احتمسساال قابسسل
رفع خواهد بود.
علوه بر نظریههای ارزش و بحران ،از دههی  ۱۹۵۰نظریهی مارکس دربارهی اعتبار و بهسره بسه موضسوع رایجسی ]بسرای
مباحثات نظری[ بدل شد .طی همین دوره ،یک کارگروه مارکسیستی با نام »انجمن مطالعهی نظریهی اعتبار« تاسیس
شد :این گروه در سال  ۱۹۵۶مجموعهای چهار جلدی با عنوان »نظام نظریهی اعتبار« منتشر ساخت .کاوایی ،تامانویی،
میاکه ،تاکاگی ،ایکوکاوا و شیگرو چهرههای اصلی این انجمن بودند و به نوبهی خود مشوق نس ل جدی دی از دانش وران
در این حوزه شدند.
145. generalized overproduction
146. cyclical periodicity
147. excess accumulation of capital itself
148. Naomichi Hayashi, 1959, Studies in Business Cycles
149. Tatsuji Yoshimura, 1961, A Study in the Theory of Crisis
150. Ryozo Tomizuka, 1962, A Study of the Crisis Theory
151. Kiyoko Imura, 1973, Theory of Crisis and the Industrial Cycle
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از همان آغاز ،مطالعهی نظریهی اعتبار محدود به مکتب کوزا-ها

نبود :مکتب جدیسدی کسه از سسسوی کسوزو اونسو )Kozo

 ( Unoهدایت میشد ،که بعدتر به آن میپردازم ،همچنین نقش مهمی در این مطالعات ایفا کرد .از میسسان بنیانگسسذاران
انجمن مطالعاتی یاد شده ،تامانویی به این مکتب جدید تعلق داشت.

مکتب کوزا-ها ،در مقایسه با نظریهپردازان مکتب اونو ،به تفسیری سفتوسخت و صسسلب از ]نسسص[ نوشسستههای مسسارکس
وابسته بود .با این حال ،چنین رویکردی نمیتوانست در توضیح دشواریهای نظرزی مربوط به حوزههایی کسسه مطالعسسات
خود مارکس آشکارا ناتمام مانده بود ،کارآیی چندانی داشته باشد .اگرچه کاپیتال برخ ی مص الح و بص یرتهای نظ ری
پایهای را فراهم آورده است ،اما این مصالح و بصیرتها میباید در چارچوب یسسک نظسسریهی بنیسسادی )(a basic theory

تکمیل گردند .دانشوران کوزا-ها از یکسو بیش از حد بسسر تفسسسیرهای تحتاللفظسسی 152از اظهسسارات و مفسساهیم مسسارکس
دربارهی بهره و اعتبار متمرکز شدند ،و از سوی دیگر گرایش بدان داشسستهاند کسسه ]تفاسسسیر برآمسسده از[ ایسسن اظهسسارات را
بهگونهای بیش از حد مستقیم در خصوص موقعیتهای انضمامی متاخر به کار ببندند .همیسن امسر توضسیحی اسسست بسسر
ش روی خسسود
دشواریهایی که اقتصاددانان مارکسیسزت »ارتدوکس« برای غلبه بر سنتهای عقیدتی-تعلیماتیشان پیسس ز
داشتهاند.
با همهی اینها ،عملکرد دانشوران مکتب کوزا-ها در حوزههای مختلف فاقد ارزش علمی نبوده است .گذشته از هر چیسسز،
شرح و تفسیر تلشهای نظری عظیمی مثل آثار مارکس ،نمیتواند خود تماما فاقد بنیانهای علمسسی باشسسد .کارنسسامهی
]نظری[ این دانشورا بن سهمی انکارناپذیر در شکلبخشیدن به یک بستر آموزشی گسترده و رشد یک درک پسایهای عسام
از مارکسیسم و اقتصاد مارکسی در میان روشنفکران ژاپن در دورازن پس از جنگ ]دوم جهانی[ داش ته اس ت .در واق ع،
بسیاری از متون نسبتا خوب مقدمات بی توسط این دانشوران تهیه و تألیف شده است ،همچنان که شمار عظیمسسی از آثسسار
مارکسیستی توسط آنان به ژاپنی برگردانده شده است .برای مثال ،ترجمههسسای کامسسل همهی مجلسسدات آثسسار مسسارکس-

انگلس عمدتا بههمت دانشوران مکتب کوزا-ها انجام شده است .بنابراین ،در یک معنا ،حضسسور و فعالیتهسسای دانشسسوران
مکتب کوزا-ها شالودهی عامی را فراهم آورده است کسسه مطالعسسات و پژوهشهسسای مارکسیسسستی در فضسسای آکادمیسسک و
حیات اجتماعزی ژاپن بر پایهی آن استقرار یافتهاند.

-۳پ( مکتب رونو-ها
دانشوران مکتب رونو-ها در دوران پس از جنگ عمدتا توسط ساکیساکا راهبری شدهاند ،کسی کسسه نقشسسی مرکسسزی در
»انجمن سوسیالیستی « 153ایفا کرد .این انجمن به منظور تقویت »حزب سوسیالیست ژاپن« ،یعنی دومین حزب بسسزرگ

در پارلمان ژاپن ،شکل گرفت .گروه رونو-ها نفوذ قابل ملحظهای بسسر جنسساح چسسپ ایسسن حسسزب داشسست :بسسرای مثسسال ،م.
سسسوزوکی کسه یکسی از پایهگسذاران نشسسریهی رونسسو در دورهی پیسش از جنسسگ بسسود ،طسی دههی  ۱۹۶۰ریاسست حسسزب
سوسیالیست را بر عهده داشت.

152. literal interpretations
153. Socialist Association
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دیدگاه ساکیساکا دربارهی اصلح ارضی پسا-جنگ آن بود که اصلح ارضبی نه تجلی یسسک انقلب بسسورژوایی بسسود ،و نسسه

صرفا رفرمی در چارچوب یک نظام نیمهفئودالزی مالکیت زمین؛ بلکه اصلحی معطسسوف بسه مسسالکیزت مسسدرن و خصوصسزی

زمین بود که به زیان زمینداران بزرگ انجام شد ،تا بحران سیاسسسی جسسدی طبقهی سسسرمایهدار را تخفیسسف بدهسسد .ایسسن
گ مکت ب رون و-هسا درب ارهی
دیدگاه بهطور صریحی خلف دیدگاه مکتب کوزا-ه ا ب ود و ب ا موض عگیری پیش از جن ز
اصلحات میجی و درک آن بهعنوان یک انقلب بورژوایی همخوانی داشت .ایسسن رویکسسرد همچنیسسن بسسا موضسسع سیاسسسی
مکتب رونو-ها و جناح چپ حزب سوسیالیست ،مبنی بر ضرورت یک انقلب سوسیالیستی برای تحقق یک دموکراسسسی
حقیقی و بنیادی ) (substantialدر ژاپن مطابقت داشت.
اگرچه تحلیلهای مکتب رونو-ها از سرمایهداری ژاپن نسبتا درسسست و منسسسجم بودنسسد ،آنهسسا همچنسسان گرایسسش بسسدان
داشتند که از توضیح خصلت ویژهی تحول و توسعهی این سرمایهداری اجتناب کنند ،بهویسژه تسا جسایی ک ه بسه بخسش
کشاورزی مربوط میشد .بهبیان دیگر ،آنها به سمت کاربست مستقیم نظریهی پ ایهای م ارکس ب ر روی س رمایهداری
ژاپن متمایل شدند.
در زمینهی نظریههای پایهای ،آثار دانشوران مکتب رونو-ها ،همانند آثار دانشوران مکتب کوزا-ها ،بیشتر آثاری تفسیری
محسوب میشوند ،تا نوآوریهای نظری .برای مثال ،ساکیساکا کل دورهی سه جلدی کاپیتال را ترجمه کرد ،و چنسسدی
بعد اوکازاکی 154ترجمهی کامل دیگری از سه جلزد کاپیتال عرضه کرد ] .[۳۴در حوزهی نظسسریهی ارزش ،اثسسر ]تسسالیفی[
سه جلدی ساکیساکا با نام »روششناسی اقتصاد سیاسی (۱۹۴۹-۵۰) «155و اثر کاواگوچی با عنوان »تاریسسخ مناقشسسهی
ارزش ،(۱۹۶۴) «156رویکرد تاریخی-منطق زی دگرگونی ارزشها به قیمت تولیسسد را حفسسظ کردنسسد ،و در ایسسن خصسسوص از
گ کوشیدا پیسسروی کردنسسد .در زمینهی نظسسریهی بحسسران ،آیهسسارا در کتسساب »انباشسست و بحسسران،«157
رویکرد پیش از جن ز
گ خود ،نظریهای مبتنی بر مازاد کال و از سسسنزخ عسسدمتعادل 158ارائسسه کسسرد .او در ایسسن
 ،( ۱۹۴۸در امتداد اثر پیش از جن ز
کتاب ضمن مرور نظریههای مارکسیستی اروپای زی پیش از جنگ دربارهی بحران ،نارساییهای منطقسسی ایسسن نظریههسسا را
مورد نقد قرار داد .آیهارا برای مثال یادآور میشود که نظریهی هنریسسک گروسسسمن 159دربسسارهی بحسسران و فروپاشسسی ،بسسر
اساس قانون مارکسزی گرایش نزولزی نرخ سود ،نمودار )طرحواره( بازتولید160ی را ترسسسیم میکنسسد کسسه در آن بهگسسونهای
نامناسب و مکانیکی چنین فرض شده است که با افزایش بارآوری تولید ،نرخ ارزش اضافی و نرخهای رشد سسسرمایههای
ثابت و متغیبر بدوزن تغییر ]ثابت[ میمانند ] .[۳۵در غیاب چنین فرضهایی ،قانون گرایش نزولسسی نسسرخ سسسوبد بهتنهسسایی
ضرورت ا یک فروپاشی سرمایهداری یا یک بحران را نستیجه نمیدهسد ،هرچن د فروکشسی در حرکست انباشست سسرمایه را
161
س این رهیافت به نظریهی بحران حامیسسان
موجب میگردد  .نقد آیهارا به گروسمن بهطور قاطعی اثبات شد و از آن پ ب

154. Jiro Okazaki
155. I. Sakisaka, 1949, The Methodology of Political Economy
156. T. Kawaguchi, 1964, The History of Value Controversy
157. Shigeru Aihara, 1948, Accumulation and Crisis
158. a disequilibrium-type excess commodity theory
159. Henryk Grossmann
160. reproduction scheme

 . 161رجوع کنید به مقالهی چهارم از همین کتاب] .منظور مولف ،مجموعه مقالزت »ارزش و بحران … « است/ .م:[.
Makoto Itoh, 1980: Value and Crisis: Essays on Marxian Economics in Japan. Monthly Review Press
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اندکی در ژاپن یافت.
دانشوران مکتب رونو-ها تا جایی که رویکردی تاریخی-منطقسسی بسسه نظسسریهی ارزش ،نظسسریهای مسسازاد-کسسالیی دربسسارهی
بحران ،و گرایشی به تفسیر صرزف مارکس )به جای نوآوری بر پسسایهی آرای مسسارکس( را حفسسظ میکننسسد ،اساسسسا کسسام ا
ل
نزدیک به مکتب کوزا-ها باقی میمانند .چنانکه دیدهایم ،تفاوت عم دهی می ان ای ن دو مکت ب نظ ری ح ول موض وع
روششناخت زی کاربست مفاهیم پایهازی مارکسیستی بر توسعهی تاریخی مشخص سرمایهداری ژاپن تمرک ز ی افته اس ت.
در عین حال ،مسایل روششناسانه ،که در مباحثات میان دو مکتزب ف وق و نی ز در ب دنهی اص لی آثسار تفس یری آنسابن
حلناشده باقی ماندهاند ،بهمنزلهی پایههایی اساسی برای بروندادهای خلقانهتزر مکتب اونو عمل کردهاند.

-۳ت( مکتب اونو
قابلتوجهترین ویژگی مطالعات اقتصادی مارکسیستی در ژاپزن پسا-جنگ ،رشد مکتب اونو ،بر پایهی آثسسار بسسسیار بسسدیع
کوزو اونو ،162بوده است .مکتب اونو ،درحالی که بخشی از اقتصاددانان مکتب رونو-ها را نیز در خود جذب کرده بود ،به
مخالف اصلی راستآیینزی مکتب کوزا-ها بدل شده است ،و در انجام این کابر نقش پیشین مکتب رونسسو-هسسا را بسسر عهسسده
گرفته است .برخی از نظریهپردازان مکتب اونو به »انجمن سوسیالیستی« پیوستهاند و در میان نسل جوانتزر جناح چپ
حزب سوسیالیست ژاپن نفوذ فزآیندهای کسسب کردهانسد .نظ ریهی اون و همچنیسن گروههسای ک وچکتر دانشسجویان و
کارگرازن رادیکال در بیرون از حزب کمونیست را مجذوب ساخته است .احتمسساال حسسدود دویسسست دانشسسور حسسرفهای ،یسسا
یکپنجم کل اقتصاددانان مارکسیست ژاپنی ،را میتوان بهعنوان نظریهپردازان مکتب اونو دستهبندی کرد.
کوزو اونو در دورهی پیش از جنگ بهعنوازن عضوی از مکتب رونو-ها محسوب میشد ،چرا که او نیز اصلحات میجسسی را
همچون یک انقلب بورژوایی تلقی میکرد .با این حال ،اونو مستقیما به مناقشازت ]نظری[ مربوط به سرمایهداری ژاپسسن
ض بر نظریههای پایهای در کاپیتال متمرکز شسسد و نیسسز مطالعسسات شخصسسیاش دربسسارهی توسسسعهی
نپیوست ،بلکه در عو ب

سرمایهداری در تاریخ جهان را )از طریق بسط نظریهی امپریالیسم لنین( پسی گرفست .بعسد از جنسگ جهسانی دوم ،اونسو
شروع به ارائهی دیدگاههای بدیع و نوآورانهاش نمود.
یکی از داعیههای اصلی اونو آن بود که ]علم[ اقتصاد مارکسی میباید یک دانش اجتماعی نسبتا خودمختار باشد ،یعنی
مستقل از ایدئولوژیها و داعیههای سیاسی بماند .طبعا ایدئولوژی سوسیالیستی میباید در نش ان دادن مح دودیتهای
ایدئولوژی بورژوایی نقش مهمی ایفا کند ،امسسا بهطسسور در-خسسود ]بسسه خسسودی خسسود[ نمیتوانسسد ارائهی درک صسسحیحی از
مناسبات اقتصادی و اجتماع زی تحت نظام سرمایهداری را ضمانت کند .با این حسسال ،ایسسدئولوژی سوسیالیسسستی بایسسد بسسر
ارزیابی علمی صحیحی از قوانین حرکزت اقتصاد سرمایهدارانه استوار باشد.
در واقع ،مضامین نظری کاپیتال مارکس صرف ا داعیههای صرف ]برآمده از[ ایدئولوژی سوسیالیستی نیستند ،بلکه آنهسسا
گزارههای علمی دربارهی قوانین اقتصادی حاکم بر جامعهی سرمایهداری وضع میکنند که بهطور جهانشمول قابل فهم
)162. Kozo Uno (1897-1977
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هستند .همچنین مطالعات اقتصادی مبتنی بر کاپیتال نیز میباید بهمنزلهی فعالیتی علمی تلقی گردند ،که در صسسورت

نارسایی و ناکامل بی به روی اصلح و تکمیل گشودهاند :این مساله همچنین در مورد آثار اصلی مسسارکس ،انگلسسس و لنیسسن
صادق است .موضوعیت و اهمیت رویکرد اونو در این زمینه در پرتو تاریخ آشسسفتگیهای ارتدوکسسسزی مکتسسب کسسوزا-هسسا و

»پاکساززی« جهانی مارکسیسبم تحت نفوذ استالینیسم قاب ل درک میگ ردد .در واق ع ،اون و نخس تین کس ی ب ود ک ه
انگارهی نادرست استالین در این باب که قانون ارزش در کشورهای سوسیالیستی میتواند بهسان یک قانون طبیعی بسسه
کار گرفته شود را مورد نقد قرار داد .انتقاد اونو سه سال پیش از آغاز فرایند استالینزدایی درشوروی و ژاپن مطرح شد.
اونو و پیروانش هم از گزند استالینیسم و هم از اغتشاش ناشی از فروپاشی ناگهانی آن در امان ماندن د ،همچنسان ک ه از
نوسانات خطوط سیاسی احزاب کمونیست و سوسیالیست نیز برکنسسار ماندنسسد .هسدف اصسسلی آنهسسا پسسرورش و گسسترش
مضمون علمی اقتصاد مارکسی بوده است.
اونو بر این باور است که علم اقتصاد مارکسی می باید به سه سطح پژوهش تقسیم گردد .سسسطح نخسسسبت حسساوی اصسسول
اساسی و پایهای 163است ،که از کاپیتال مشتق میشوند و هر جا که لزم باشد تکمیل میگردند .وظیفهی سطح نخست
آن است که قوانین ناب اقتصادزی حرکزت تولید سرمایهدارانه را ،بر پایهی یک اقتصاد تماما کالیی ،روشن سسسازد و آن را
توضیح دهد .در این خصوص ،اونو ]همانند مارکس[ بر اهمیت توسعهی تاریخی اقتصساد بریتانیسا ،کسه تسسا میسانهی قسرن
نوزدهم هر چه بیشتر به یک جامعهی تماموکمازل سرمایهدارانه تبدیل میشد ،تأکید میورزد .اونو بر این باور اسست کسه
چنین گرایشی شالودهای برای تجرید مادزی یک جامعهی سرمایهداری ناب را فراهم آورده است ،جامعهای که از دل آن
میتوان قوانین اصلی اقتصاد سرمایهداری را به طور نظاممند استخراج ]اشتقاق[ کرد.
ش یک »نظریهی مراحل توسعهی سرمایهدارانهی جهانی «164را بر پایهی اصسسول اساسسسی یسساد شسسده ]در
سطح دوزم پژوه ب
سطح نخست[ پرورش میدهد .این امر شامل توضیح انضمامی توسعهی تاریخزی سرمایههای اصسسلی و پیشسسرو )leading

 ،(capitalsبه همراه سیاستهای مشخصهی وابسته به آنها است .اونو سه مرحله را برای توسعهی سسسرمایهدارانه پیسسش
مینهد :مرکانتلیسم ،لیبرالیسم ،و امپریالیسم .در مسسرحلهی نخسسست ،یعنسسی مرکانتلیسسسم ،سسسرمایهی پیشسسرو سسسرمایهی
تجاری بریتانیا بود که بر رشد صنعت پشم متکی بود .مسسرحلهی دوم ،لیبرالیسسسم ،تحسست سسسیطرهی سسسرمایهی صسسنعتی
بریتانیا قرار داشت ،که هستهی مرکزی آن صنعت پنبه بسود .در مسرحلهی سسوم ،یعنسی امپریالیسسسم ،انسواع مختلفسی از
سرمایهی مالی که با توسعهی صنایع سنگین ) ( heavy industriesدر آلمان ،بریتانیا و ایالت متحد پدیدار شدند ،نقش
مسلط را بر عهده گرفتند.
کتاب امپریالیسم لنین ) ( ۱۹۱۷این بالترین و آخرین مرحلهی توسعهی سرمایهدارانه را با بررسی تغییرات انضمامی در
سرمایه ،نظامهسای م الی و ب ازار جهسانی ،در کن ار تغیی رات سیاس تهای اقتص ادی ،بهط ور فش رده تش ریح میکن د.
ص حسسادث در فراینسسدهای صسسنعتی و
سازمانهای انحصارزی سرمایهی مالبی بدون در نظر گرفتزن تغییرات تاریخزی مشسسخ ز
مالی در دروزن ه ر ب ازار مل ی ) (domestic marketقاب ل فه م نیس تند؛ چ را ک ه ی ک ب ازار مل ی اغل ب بهواس طهی
حمایتگرایزی دولت بی از بازار رقابتی جهانی جدا میگردد .ستیزهای امپریالیستی میان کشورهای سرمایهدارزی اصلی ،که
163 . basic principles
164 . stages theory of world capitalist development
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پیش از جنگ جهانی اول پدیدار شدند ،میباید از طریق مطالعات انضسسمامی تسساریخزی سسسرمایههای مسسالزی ایسسن کشسورها
توضیح داده شوند .مطالعهی امپریالیسم نه فقط نیازمند تحلیل خص لتهای ع ام س رمایههای پیش رو ،بلک ه همچنی ن
مستلزم مطالعهی تفاوتهای ملی آنهاست .اگرچه بحث لنین گهگاه چنان پیش میرود که گویی نظریهی امپریالیسم او
میتواند مستقمیا از نظریهی انباشت سرمایهی مارکس استنتاج گسسردد ،برخسسورد او بسسا وضسسعیتهای تسساریخی-انضسسمامی
سرآغاز قرن بیستم در همان سطحی از پژوهش نیست که بستر کشف اصول پایهازی بیانشده در کاپیتال بسسوده اسسست ]
.[۳۶
برای ارزیابی مناسزب سهم نظری لنین ]در این زمینه[ ،ضروری است که به لحاظ روششناختی میسسان دو سسسطح اصسسول
پایهای و نظریهی مراحل تم ایز قای ل ش ویم .بهج ای اینک ه رهیسافت امپریالیس م لنی ن را همچ ون بس ط و امت داد )
 (extensionمستقیمی از کاپیتال و در همان سطزح تحلیبل تلقی کنیم ،اثر لنین میباید با یسسک نظسسریهی مراحسسزل کسسام ا
ل
دقیق و تفصیلی پیوند داده شود ،نظریهای که مراحل قبلی توسعهی سرمایهدارانه ،یعنی مرکانتلیسم و لیبرالیسم را نیسسز
در بر بگیرد .اثر اونو با عنوان »نظریهی سیاستهای اقتصادی (۱۹۵۴) «165رهیسسافت وی بسسرای حسسل مسسسالهی نظسسریهی
مراحل است ،که طرح ]مقدماتی[ کاملی از یک نظریهی مراحل ]شامل همهی مراحل توسعهی س رمایهدارانه[ را عرض ه
میکند.
نظریهی مراحزل اونو برای این مقصود طراحی نشده است که به توسعهی تاریخی یک کشور سرمایهداری مشخص ،نظیر
ژاپن یا هر یک از کشورهای در حال توسعه در پیرامون بازار جهانزی سرمایهداری ،بپردازد .این نظریه همچنیسسن اقتصسساد
جهان زی پس از جنگ جهانی اول را از دایرهی بررسی خسود کنسار میگ ذارد ،بسسا ایسن اسستدلل کسه پسس از ایسن مقطسبع
سیاستهای اقتصادی کشورهای سرمایهداربی دیگر صرفا بر اساس منافع اقتصادی سرمایههای پیشرو هدایت نشسسدهاند،
بلکه همچنین بهطور سیاس بی متأثر از نیاز این کشورها به رویارویی با »خطر سوسیالیستزی« خارجی یا داخلی طراحی و
هدایت شدهاند .از این مقطع ،تاری خ جهسابن دیگ ر ص رفا تساریخی س رمایهدارانه نبسود ،بلک ه ی ک نسوع دورهی گ ذار از
سرمایهداری به سوسیالیسم آغاز شده است .بنابراین ،اونو مدعی شد که اقتص اد جهسانی از زم ان جنسگ جهسانی اول ،و
توسعهی کشورهای سرمایهداری نظیر ژاپن میباید در یک سطح سوم پژوهش در کنار وضسسعیتهای تسساریخی مشسسخص
آنها مورد تحلیل قرار گیرد .بنا به رهیافت اونو  ،این سطح ]سوم پژوهش[ دربردارندهی تحلیلهای تجربسسی از وضسسعیت
جاری است ،تحلیلهایی که توامان بر اصول استخراج شده از کاپیتال و نظریهی مراحل تکیه دارند.
این تمایزگذاری روششناسانه میان اصول ،نظریهی مراحل ،و تحلیل تجرببی »نظریهی سه گام] «166یسسا »نظسسریهی سسسه

سطح« نام گرفته است ] .[۳۷از منظر اونو ،هر دو مکتب فکری کوزا-ها و رونو-ها در شسسیوهای کسسه نظریههسسای پسسایهای

کاپیتال را در تحلیل سرمایهداری ژاپن به کار بستند ،بسیار شتابزده عمل کردند .دانشوران مکتب رونو-هسا ب دین سسو
گرایش داشتند که بر پایهی مقولههای کتاب کاپیتال ،تنها بر قانون توسسسعهی سسسرمایهدارانه ،بسسه منسسزلهی فرآینسسدی در
جهت ایجاد یک جامعهی سرمایهداری ناب ،تمرکز کنند .در نتیجه ،آنها توجه بسسسیار انسسدکی بسسه خصسسلتهای ویسسژهی
سرمایهداری ژاپن ،بهخصوص در بخش کشاورزی ،نشان دادند .برخلف این رویکرد ،دانشوران مکتب کوزا-ها بر یکتسسایی
165. Kozo Uno, 1954, Theory of Economic Policies
166. Three Steps Theory
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کشاورزی ژاپن بهعنوان پایهای نیمهفئودالی برای سرمایهداری ژاپن تأکید مینهادند و این یکتایی را در تقابل مسسستقیم
با نظریهی جامعهی سرمایهدارزی ناب -توصیف شده در کاپیتال -قرار میدادند؛ درحالیکه بنا به رویکرد کاپیتسسال تولیسسد
سرمایهدارانه حتی بر بخش کشاورزی تسلط دارد و همانگونه که در نظریهی رانت زمین آمده اسسست ،آن را پیشفسسرض
خود دارد .دانشوران مکتب کوزا-ها برای اثبات خصلت نیمهفئودالی سرمایهداری ژاپن ،بر وجسود مغساکی میسان واقعی ت
ژاپن و مضمون نظری کاپیتال تأکید میورزیدند.
در مقابل ،تأکید بر نظریهی مراحل ،در فاصلهی میان اصول و تحلیل تجربسسزی سسسرمایهداری ژاپسسن ،بسسدین معناسسست کسسه
نتیجهگیریهای تکسویهای نظیر آنچه ذکر شد قابل اجتناباند .نظریهی مراحل آشکار میسازد که در کشوری همانند
آلمان که فرآیند صنعتیشدن را از طریق واردسازی فناوریها از بریتانیا آغاز کرد ،امری که مسسستلزم سسسطح بسسالتری از
ترکیب ارگانیگ سرمایه است ،انباشت سرمایه با شمار نسبتا اندکی از کارگران مسسزدی تحقسسق مییسسافت ،فرآینسسدی کسسه
ارتش ذخیرهی صنعت زی بزرگی از دهقانان فقیر را در دهکدههای کشاورزی بر جای گذاشت .خصسسلت ویسسژهی سسسرمایهی
مالی آلمان و سیاستهای امپریالیستی خارجی آن پیوند نزدیکی با مسیر توسعهی فوق داشتهاند .بر همین سیاق ،جای
شگفتی نیست که سرمایهداری ژاپن ،که دیرتر از سرمایهداری آلمان شروع به حرکت کرد ،برای م دتی ط ولنی بهط ور
مشابهی با مشکلت اجتماعی-اقتصادی ایجاد شده در ]بخش[ کشاورزی روبسرو بسوده باشسد؛ مش کلتی ناشسی از شسمار

عظیم دهقانان فقیر و یک سرمایهی مالی بسیار متمرکز )از نوع زایباتسو .(167بنابراین ،روششناسی سسسه مسسرتبهازی اونسسو
برای دستیابی بهتر به تحلیلی از سرمایهداری ژاپن و مسالهی زراعی آن مفید است .شمار بزرگی از تحلیلهسسای تجربسسی
برآمده از این رویکرد ،که توسط نظریهپردازان اونویی دربارهی توسعهی سرمایهداری ژاپن و مسایل کشاورزی آن عرضه
میشوند ،انتقادات نظری و تجربی وارد بر هر دو مکتب کوزا-ها و رونو-ها را در کار خود لحسساظ میکننسسد .از میسسان ایسسن
پژوهشها میتوان به موارد شساخص زیسسر اشسساره کسرد :آثسسار درخشسان تسسوتومو اوچسی شسسامل »مسسایل کشساورزی در
سرمایهداری ژاپسسن ،«168و »رسسسالهای دربسسارهی اقتصسساد ژاپسسن«169؛ و مجمسسوعهی سسسیزده-جلسدی و مانسسدگار »توسسسعهی
سرمایهداری در ژاپن ،«170اثر مشترک کاجینیشی ،اوشیما ،کاتو ،و اوچی .
علوه بر مطالعات ملی/محلی مربوط به سرمایهداری ژاپن ،نسل جوانتر دانشوران مکتب اونو مطالعات تجربسسی بیشسستری
را دربارهی توسعهی جهان زی سرمایهداری بر عهده گرفتهاند؛ بهویژه در زمینهی سرمایههای مالی ،امپریالیسم ،بحرانها و
رکودها ،و اقتصاد جهانزی معاصر.
از سوی دیگر ،اونو بر تکمیل نظام نظری کاپیتا بل بهعنوان اصول پایهای اقتصاد مارکسی متمرکز ش د .او ک ل س ه جل د
کاپیتال را بازنویسی کرد :نخست در دو جل د ب ا عن وان »اص ول اقتص اد سیاس ی(۱۹۵۰-۵۲) «171؛ و س پس نس خهی
فشردهتری از آن با همان عنوان به سال  .[۳۸] ۱۹۶۴این بازنمای یهای فشردهی شالودههای کاپیتال به محوری کانونی
بدل شد که مطالعات بسیار زیادی را در زمینهی نظریهی اقتصادی در ژاپن بعسسد از جنسسگ برانگیخسست و نیسسز مباحثسسات
167 . Zaibatsu-type
168. Tsutomu Ouchi, 1948, Agricultural Problems in Japanese Capitalism
169. Tsutomu Ouchi, 1962, A Treatise on Japanese Economy
170. M. Kajinishi, K. Oshima, T. Kato and T. Ouchi., 1954-69: The Development of Capitalism in Japan
171. Kozo Uno, 1950-52, The Principles of Political Economy
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مختلفی را در حوزههای نظریهی ارزش ،پول ،انباشسست ،قیمتهسسای تولیسسد ،رانسست زمیسسن ،اعتبسسار ،سسسرمایهی تجسساری ،و
بحرانها موجب گردید .آثار و مقالت خود اونو در حوزههسای ی اد ش ده ،در ش ش جل د نخس ت دورهی ی ازده-جل دزی
»مجموعه آثار کوزو اونو «172گردآوری شدهاند.
اونو در حوزهی نظریهی ارز بش چشماندازی جدید و راهی برای برونرفت از مخمصسسههای بهارث رسسسیده از تاریسسخ بلنسسد
مباحثات گذشته عرضه کرد .برای مثال ،تح ول ت اریخی-منطق ی از ارزشه ا ب ه قیمتهسای تولی د ،از س وی انگل س،
هیلفردینگ و بسیاری از مارکسیستهای ژاپنبی بهمنسسزلهی رهیسسافتی کسسه پسسایهی مسسادزی بالفعسسزل قسسانون ارزش را نشسسان
میدهد ،معرفی شده بود؛ در مقابزل درکی که آن را صرفا به عنوان یک بازنمایی فرضیهوار 173از مبادلهی کالها بر حسب

ارزشهایشان تلقی میکرد .با این حال ،این نظریهی کالیی پیشا-سرمایهدارانه 174ناچسار ب ود ی ک ج امعهی خی الی و
بیطبقهی پیشا-سرمایهدارزی متشکل از تولیدکنندگان کالیی ساده را مفروض بگیرد تا بتواند ضرورت اجتم اعزی ق انون
ارزش را نشان دهد .در مواجهه با چنین تنگناهایی ،برخی نظریهپسسردازان بسسه نظسسریهی ارزش متکسسی بسسر تولیسسد کسسالیی
سرمایهدارانه متوسل شدند و نظریهی ارزش کارپایهی مارکس در ابتدای کاپیتال را تجریدی از جسسامعهی سسسرمایهداری
تفسیر کردند .اما چنین تفسیری همچنین ناچار بود که نظریهزی ارزش کارپایهی مارکس را به مثسسابهی یسسک فرضسسیهی
اثباتنشده معرفی کند ،چون تولید سرمایهدارانه نمیتواند در این مرحلهی نخست ]کاپیتال[ بهطور نظری توضسسیح داده
شود .اگر نظریهی ارزش کارپایهی مارکس به عنوان یک مسدل فرضسسیهوار تلقسسی گسسردد ،میتسسوان همچنیسسن بسسسیاری از
الگوهای متعارفتر نظریهی قیمت در امتداد خطوط فکری نوکلسیک و نو-ریکاردینی را جایگزین آن ساخت ].[۳۹
اونو در جستجوی آن بود که از یک رویکرد فرضیه-محور پرهیز کند ،و تلش کرد تا ضرورت اجتماعی واقعسسزی نظسسریهی
ش کارپایهی مارکس را نشان دهد .در یک جامعهی سرمایهداری متکی بر شکل کالیی نیروی کار ،175تمامی وسایل
ارز ز
ش-محسسوزر میسسان کالهسسا
مصرف و تولید میباید شکل کالیی به خود بگیرند .بنابراین ،در چنین جامعهای مناسسسبات ارز ز
مناسبات اجتماع زی مربوط به مقادیر کسسار تبلسسور یسسافته در اشسسیاء )و مقسسولت( مختلسسف را بسسه تمسسامی در بسسر میگیسسرد و
ش در پیمانهی کا بر ماهیتی اجتماعی کسب میکنند .و تا جایی که بازتولید اجتماعبی
میانجیگری میکند .مناسبات ارز ب
از مناسبات ارزش تأثیر میپذیرد ،دومی میباید مناسبات اجتماعی مربوط به مقادیر کار لزم بسسرای بازتولیسسد کالهسسا را
بازنمایی/بیان کند .اونو مدعی شد که اگر قانون ارزش به فرآیند تولید س رمایهدارانه پیون د داده ش ود ،اجتنابناپ ذیرزی

اجتماع زی آن ]یعنی قانون ارزش[ بهگونهای استوار قابل نشان دادن است .پ س چگ ونه میبایسد بسا نظریههسای مسارکس
دربارهی کالها و پول و فرمولهای مربوط به سرمایه مواجه شویم ،درحالیکه این مقولهها در کتسساب کاپیتسسال پیسسش از
]مبحث[ فرآیند تولید سرمایهدارانه ارائه میشوند؟
اونو کشف کرد که نظریههای پارههای یکم و دوم جلد اول کاپیتال نظریههای اصلی مارکس دربسسارهی شسسکلهای ارزش
را در بر دارند؛ و اینکه این نظریهها را میتوان در قالب نظریههای دربارهی شکلهایی گردش باز-تدوین )(reformulate
ش بهمثابهی کار ارجاع داد .این باز-تدویبن با این تصدیق یگسسانهی مسسارکس انطبسساق دارد کسسه
کرد ،بیآنکه به ماهیت ارز ب
172. The Collected Works of Kozo Uno, 1973-74
173. hypothetical presentation
174. precapitalist commodity theory
175. commodity form of labor power
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اقتصاد کالیی در قالب مناسبات اقتصادی بینا-جامعهای 176پدیدار گشت و گسترش یافت ،مناسباتی کسسه بسسرای دورهای
طولنی در صورتبندیهای پیشا-سسسرمایهدارانه ،نسسسبت بسسه فرآینسسدهای اجتمسساعزی درون نظمهسسای مختلسسف سیاسسسی و
جماعت بی بیرونی باقی ماندند .خصلت تاریخا ویسسژهی جسسامعهی سسرمایهداری بسسا سسسازوکارهای آنارشسیک ) (anarchicalو
اتمیستی آن پیش از هر چیز محصولی از این واقعیت است که مناسبات اقتصادزی بدوا بینا-جامعهابی به مناسسسبات فسسرا-
جامعهازی ) (intrasocial relationsمتکی بر شکل کالیزی نیروی کار تحول یافته بودند.
بنابراین ،نظریهی ارزش اونو با توضیحات روشنگرش دربارهی ش کلهای ارزش نبای د بهعن وان ی ک تفکیسک مک انیکی
]سپهرهای[ تولید سرمایهدارانه و گردش کال تلقی گردد .این رهیسسافبت دللتهسسای ژرفسسی بسسرای فهسسم درسسست خصسسلت
تاریخزی اقتصاد کالیی و نیسز خص لت تساریخزی تولیسد سسرمایهدارانه دارد .در نظ ریهی اونسو ق انون ارزش بسا ارجساع بسه
ضرورتهای اجتماعزی برآمده از ]قلمروی[ بیرون از تولید کالیزی سسسرمایهدارانه اثبسسات میشسسود .چنیسسن رویکسسردی ایسسن
امکان را ایجاد میکند که خصلت تاریخا وسیعتر اقتصاد کالی بی به طور منطق ی مفص لبندی گ ردد .ای ن نظری ه روش
جدیدی برای غلبه بر مشکلت و تنگناهای بهجای مانده از نظریهی کالیی سسسرمایهدارانه 177و نظسسریهی کسسالیی پیشسسا-
سرمایهدارانه عرضه میکند.
رویکرد اونو در آثار نسل جوانتر دانشوران مارکسی دنبال شده است .برای مثال ،سوزوکی در اثسسر دوجلسسدیاش بسسا نسسام
»اصول علم اقتصاد «178و ایواتا در کتاب »سرمایهداری جهانی «179میکوش ند تسا دللتهسای روششناسسانهی نظسریهی
شکلهای ارزش را وسعت ببخشند ] .[۴۰کتاب هیداکی اوچی با نام »شکلگیری نظریهی ارزش «180و اثر ساکورائی بسسا
عنوان »نظریهی قیمتهای تولید« دیدگاههای اونو را دربارهی تاریخ نظریههای ارزش و مباحثات اندیشمندان باختر در
باب »مسالهی تحول« 181به کار میبندند.182
گروه نظریهپردازان اونویی همچنین نظریهی مارکس دربارهی رانت زمین را از منظر جدیدی مورد بحسسث قسسرار دادهانسسد.
برای نمونه ،اوچی و هیداکا ،به پیروی از نظریهی اونو دربارهی ارزش بازار ،بر این باورند کسسه رانسست تفاضسسلی را میتسسوان
بهمنزلهی بسط مستقیم ارزش بازار یا قمیزت تولیزد بازار 183به فهسسم درآورد ،نسسه همچسسون تعسسدیلی از آن .علوه بسسر ایسسن،
مفهوم و محدودهی رانت مطلق مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گرفته است ].[۴۱
اونو همچنین نظریهی سرمایهی مازازد مارکس در باب بحران را هم در کتاب »اصول اقتصاد سیاسسسی« و هسسم در کتسساب
»نظریهی بحران« ) (۱۹۵۳باز-تدوین کرده است .برخلف صورتبندی پیشین و رایزج نظریهی سرمایهی مازازد دربسسارهی
بحران ،اونو بر اهمیت مفهوم مارکسسزی بیش-تولیسد مطلسزق سسرمایه 184در پیونسد بسا جمعیست کسارگران تأکیسد میورزد
176. intersocial economic relations
177. capitalist commodity theory
178. Koichiro Suzuki, 1960, 1962: Principles of Economics
179. Hiroshi Iwata, 1964, World Capitalism
180. Hideaki Ouchi, 1964, The Formation of the Theory of Value
181. Transformation question

 . 182چکیدهای از تلش نظری خود من برای تعمیم این آثار به همراه تحلیلهای مقدماتی نظریهی ارزش مارکس در فصل دوم همین کتاب* آمده
است *] .ماکوتو ایتو » :ارزش و بحران :مقالتی دربارهی اقتصاد مارکسی در ژاپن«[۱۹۸۰ ،

183. market price of production
184. absolute overproduction of capital
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)کاپیتال ،جلد سوم ،فصل  .(۱۵او همزمابن در جستجوی پالیش بیشتر نظریهی مارکس در خصسسوص انباشسست سسسرمایه
)در جلد اول کاپیتال( و نظریهی نظام اعتبسسارزی مسسارکس )در جلسسد سسسوم کاپیتسسال( اسسست ،تسسا نظسسریهی کسساملی دربسساره
بحرانهای چرخهای/ادواری فراهم آورد .این رهیافبت تلش موثری برای غلبه بر دشواریهای اساسی در نظریهی ک الی
مازاد ) (excess commodity theoryدر پیوند با ]مقولهی[ بحرانها بود و ضرورت منطقزی بحرانهای حازد ادواری را در
اصول بنیادی شالودهگذاری کرد .اثر خود من با نام »اعتبار و بحران (۱۹۷۳) «185خ ط راهنمسای اون و را در ایسن ح وزه
دنبال میکند ،و شرح فشردهای از آن در فصل چهارم همین کتاب آمده است .بدون شک ،آثار پژوهشسسی نظریهپسسردازان
اونویی به طور پیوسته فزونی خواهند یافت و میتوان انتظار داشت که نفوذ آنها نه فقط در ژاپسن ،بلک ه در کش ورهای
باختر هم رشد خواهد یافت.

 .۴جمعبندی فشرده
اگر توسعهی علم اقتصاد مارکسی در ژاپن را با جوششهای اخیر در رویکردهای رقیب به این علم در کشورهای بسساختر
مقایسه کنیم ،برخی تقابلهای جالب به چشم میآید .همانگونه که پیشتر گفته شد ،مطالعات مارکسیسسستی در ژاپسسن
پیش از ظهور سیستماتیک علم اقتصاد واردات زی نوکلسیک آغاز شد .بنابراین ،مارکسیستهای ژاپنی تا جایی ک ه م ورد
تهاجم نظرزی اقتصاددانان نوکلسیک واقع نشدند ،چندان درگیر نقد نوکلسیکها نشدند .جریانهای اصلی علم اقتصاد
مارکسی ]در ژاپن[ قادر شدند جهشی ایجاد کنند و بهموازات تمرکز بر تعمیق علم اقتصاد مارکسی ،یک سنت کمابیش
نازب پژوهش مارکسی را پرورش و توسعه دهند .بهعنوان پیامدی از این روند ،با اطمینان میتوان گفت که مطالعات
ژاپنی دربارهی کاپیتا لل پیشرفتهترین مطالعات اخیر در این حوزه در سطح جهان بوده است ] .تأکید از مترجم
است[.
در مقابل ،مطالعات مارکسی اخیر در کشورهای سرمایهداری باختر ناچار بودهاند از درگیری شدید و گسسسترده بسسا سسسنت
س
مسلط نوکلسیک آغاز کنند .مارکسیستهای باختر مجبور بودهاند علوه بر رویارویی با انتقادات اقتصاددانان ارتسسدوک ز
نوکلسیک ،بر پیشزمینه های آکادمیک خود نیز غلبه کنند .این امر بدون شک در آنها قابلیت بیشسستری -در مقایسسسه
با مارکسیستهای ژاپنی -برای پذیرش انتقادات علم اقتصازد موجود ایجاد کرده است .بهطور کلی و در سطح میسسانگین،
مارکسیستهای باختر قسابلیت بیشستری بسرای پسرورش پژوهشهسای کمسی ) (quantitative investigationsدر برخسی
جنبههای نظریههای پایهای و انجام پژوهشهای تجربی با بهرهگیری از تکنیکهای ریاضیاتی مدرن نشان دادهاند.
نیازی به گفتن نیست که پسزمینههای تاریخی ناهمگون و تفاوتهای کنسسونزی میسسان پژوهشگسسران مارکسسسی ژاپنسسی و
همتایان باختری آنها بههیچ رو از نیاز آنان به ارتباطات متقابل چیزی نمیکاهد .برعکس ،تفاوتهسسای میسسان آنهسسا در
کنار باورهای مشترک آنان دربارهی اعتبار نظریههای مارکس نشانههای زیادی به دست میدهند که چنیسسن ارتباطسساتی
ثمربخش خواهند بود .اگرچه مانع زبانی همچنان بسیار جدی است ،من امیسسد دارم کسسه تلشهسسای مختلفسسی ،وظیفهی
وسعتبخشیدن و تقویت اتحاد بینالمللی ما در مطالعهی علمی اقتصاد مارکسی را پی خواهند گرفت.
185. Makoto Itoh, 1973: Credit and Crisis
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یادداشتها:
]نویسنده یادآور شده است که عناوین کتابها و مقالت ژاپن زی مورد ارجاع در متن ،توسط وی به انگلیسی برگردانده شدهاند[.

] [۱در همین زمینه ،برآوردهای مشابهی بر اساس دادههایی متفاوت ،از سوی شیزگتو تسورو و توماس سکین انجام شده است:
Shigeto Tsuru, 1964, Major Issues of Theory and Public Policy Arising out of Postwar Economic Problems,
American Economic Review, June 1964.
Thomas T. Sekine, 1975, Uno-Riron: A Japanese Contribution to Marxian Political Economy, Journal of
Economic Literature 13, no. 3, Sep. 1975.

اصطلح نوکلسیک ،وسیعا برای ارجاع به پیروان مکتب کینز به کار میرود.
] [۲برای نمونه ،نگاه کنید به مواجههی نظری تسورو با این کتاب پل سوئیزی:
)Paul Sweezy, 1942, The Theory of Capitalist Development, (especially Appendix A

] [۳برای نمونه نگاه کنید به معرفی نظریهی اونو توسط توماس سکین در مقالهی یاد شده در یادداشسست ] .[۱و همچنیسسن سسسایر
فصلهای کتاب حاضر.
] [۴ای .اف .فنولوسا ) (E. F. Fenollosaبعدها بهواسطهی معرفی هنرهای سنتی ژاپن به جهان باختر و بهعنسسوان بنیانگسسذار
آموزش هنر مدرزن ژاپن صاحبنام شد.
] [۵ترجمهی کتاب »اصول اقتصاد سیاسی« جان استوارت میل توسط هایاشی ) (Hayashiدر سالهای  ۱۸۷۵-۷۶انجام گرفت.

ترجمهی کتاب معروف آدام اسمیت )»پژوهشی دربارهی ماهیت و موجبات ثروت ملل« (۱۷۷۶ ،در سال  ۱۸۸۴توسط ایشسسیکاوا
) (Ishikawaو ساگا ) (Sagaآغاز شد .کتاب اصلی دیوید ریکاردو )»دربارهی اصول اقتصسساد سیاسسسی و مالیسسات« (۱۸۱۷ ،انسسدکی
دیرتر به ژاپنی برگردانده شد) .برگرفته از.( Yashiro Tamanoi, 1971, Economics in Japan :
] [۶شاخص ناگویا کوشو ) ،(Nagoya Koshoکه در اینجا بدان ارجاع داده شده است ،برگرفته از منبع زیر است:
Tsutomu Ouchi, 1962, A Treatise on Japanese Economy, Vol. I, p. 135.

] [۷دربارهی نسل بعدی مکتب تاریخی آلمان ) ،(German historical schoolنگاه کنید به:
Erich Roll, 1942, A History of Economic Thoughts. pp. 307-9.

] [۸یک نمونه در این خصوص ،ایواسابرو تاکانو ) (Iwasabro Takanoاست،که بعدها »موسسسسهی مسسسایل اجتمسساعی اوهسسارا« )
 (Ohara Institute of Social Problemsرا بنیان نهاد ،که پوشش مناسبی برای پژوهشهای شماری از اقتصاددانازن قابسسل
مارکسیست در دههی  ۱۹۳۰فراهم ساخت .شاید این برآمده از ضعف ،و نه قوت سوسیالیسم ژاپنی بوده است که توضیح میدهد
چرا در این دوره »انجمن ژاپنی سیاست اجتماعی« ) ،(Japanese Society for Social Policyبرخلف همتای آلمسسانی آن،
فضایی برای مارکسیستها ایجاد کرده بود.
] [۹در این دوره دانشکدههای مستقل اقتصاد در دانشگاههای دولتی ژاپن وجود نداشت ،و زسجمتهای تدریس مربسسوط بسسه اقتصسساد
بسیار محدود بود.
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] [۱۰شاخص ناگویا کوشو ) (Nagoya Koshoدربارهی تولیدات معدنی و صنعتبی از رقم  ۱۰۰در سسسال  ۱۹۱۴بسسه رقسسم  ۴۸۷در

سال  ۱۹۱۹جهش یافت ،اما در سال  ۱۹۲۴به رقم  ۴۵۳کاهش پیدا کرد و تنها در سال  ۱۹۲۹به سسسطح  ۱۹۲۹ارتقسسا یسسافت .بسسا
شروع بحران جهانی ] [۱۹۲۹سطح تولیدات معدنی و صسسنعتی طسسی سسسالهای  ۱۹۲۹-۳۱حسسدود  ۳۱درصسسد کسساهش یسسافت ،امسسا
ص سال  ۱۹۲۹رسید .این رشد و ارتقسسای سسسریع
بهسرعت بهبود یافت و تا سال  ۱۹۳۵به سطحی معادل  ۷۴درصد بالتر از شاخ ز
عمدتا وابسته به گسترش ]صنایع[ نظامی ژاپن در پی واقعهی منچوری در سال ] ۱۹۳۱اشغال منچوری توسط ارتسسش ژاپسسن /م[.
بود .برگرفته از:
Tsutomu Ouchi, 1962, A Treatise on Japanese Economy, pp. 168, 233, 259-60.

] [۱۱همچنانکه هیلفردینسسگ در کتسساب »سسسرمایهی مسسالی« ) (۱۹۱۰و لنیسسن در کتسساب »امپریالیسسسم« ) (۱۹۱۷بیسسان کردهانسسد،
سرمایهی مالی در مرحلهی امپریالیسم به سرمایهی مسلط بدل شد و بر سرمایهی صنعتزی مرحلهی لیبرالیسم پیشسسی گرفسست .بسسا
این حال ،تعریف هیلفردینگ از سرمایهی مالی بهمنزلهی »سرمایهای کسسه از سسسوی بانکهسسا کنسسترل میشسسود و مسسورد اسسستفادهی

صاحبان صنایع قرار میگیرد« ،ناشی از تعمیم بیش از حد نقش مسلط بانکها در زمسسان خسسود وی ،بهویسسژه در آلمسسان بسسود .پسسل
سوئیزی به درستی در فصل چهاردهم کتابش )»نظریهی توسعهی سرمایهدارانه«( این تعمیم را مورد نقد قرار داده است .اما مسسن
نمیتوانم رویکرد سوئیزی در جایگزینی سرمایهی مالی با مفهوم »سرمایهی انحصاری« ) (monopoly capitalرا تأیید کنم ،چرا
که این مفهوم اخیر شکل و کارکردهای مهم مالزی شرکتهای عظیسسم صسسنعتی در بازارهسسای سسسرمایه را نادیسسده میگیسسرد .مفهسسوم

سرمایهی مالی کام ال پذیرفتنی و قابل دفاع خواهد بود اگر ما آن را در انطباق با توسعهی بالفعل سرمایهی صنعتی سسسهامی ،بسساز-
تعریف کنیم؛ یعنی بر اساس یک نظریهی پالیش یافته از سرمایهی سهامی به جعنوان آخرین و بالترین شکل سرمایه .در رابطه با

ژاپن پیش از جنگ ]دوم جهانی[ ،خانوادههای زایباتسسسو ) (Zaibatsuاز طریسسق شسسرکتهای سسسهامی مسسادر )central holdings

 (companiesشرکتهای اقتصادی مختل بف در حوزههای تجارت بزرگ ،بانکداری و صنایع معدنی را تحت تسلط خود داشتند.
] [۱۲سه ترجمهی مستقل دیگر از کاپیتال توسط ماتسسسوئورا )،(Matsuuraسس ایکوتسسا ) ،(Ikutaو یامسساموتو ) (Yamamotoبهطسسور
همزمان در سالهای  ۱۹۱۹تا  ۱۹۲۰منتشر شدند ،هر چند هیچ یک از آنها فراتر از پارهی سسسوم ) (Part IIIمجلسسد اول پیسسش
نرفت .در سال  ۱۹۲۷ترجمهی دیگری از کاپیتال توسط کاواکامی ) (Kawakamiو میاگاوا ) (Miyagawaمنتشر گردید کسسه بسساز
هم فراتر از پارهی سوم مجلد اول پیش نرفت .برآورد میشود که تا نیمهی دههی  ۱۹۳۰این ترجمهی جدید به همسسراه برگسسردان
پیشین تاکاباتاکه ) (Takabatakeبیش از سیصدهزار نسخه فروش داشسستهاند .تسسرجمهی کسساملی از مجلسسد اول کاپیتسسال در سسسال
 ۱۹۳۷توسط فومیو هاسبه ) (Fumio Hasebeانجام شد که تا سال  ۱۹۵۰با ترجمهی دو مجلد دیگر کاپیتال تکمیسسل شسسد .دو
ترجمهی کامل دیگسسر از دورهی سسسهجلدی کاپیتسسال در سسسالهای پسسس از جنسسگ توسسسط ساکیسسساکا ) (Sakisakaو اوکسسازاکی )
 (Okazakiانتشار یافتند .تخمین زده میشود که تا پایان دههی  ۱۹۵۰حدود یکونیسسم میلیسسون نسسسخه از ترجمههسسای کاپیتسسال
مارکس در ژاپن به فروش رسیده باشد )برگرفته از .(Koichiro Suzuki, 1959, Das Kapital and Japan :دو ترجمه از
کتاب »امپریالیسم« لنین توسسسط آئونسسو ) (Aonoو هاسسسبه بسسه ترتیسسب در سسسالهای  ۱۹۲۴و  ۱۹۲۹منتشسسر گردیسسد .تسسرجمهی
»سرمایهی مالزی« هیلفردینگ به سال  ۱۹۲۷توسط هایاشی ) (Hayashiانجام شد.
[13] Shinzo Koizumi, 1922, The Problem of the Labour Theory of Value and the Average Rate of Profit: A
Critique of Marx's Theory of Value.

در خصوص نقد بوهم-باورک به مارکس و پاسخ متقابل هیلفردینگ به آن ،نگاه کنید به:
Paul Sweezy (ed.), 1966, ٬Karl Marx and the Close of His System٬ by E. von Böhm-Bawerk and ٬BöhmBawerk's Criticism of Marx٬ by R. Hilferding.
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] [۱۴کاواگوشی در مقالهی »تاریخ مناقشات ارزش*« فهرستی از  ۴۵مقالهی اصلی مشارکتکننده در مباحثات این دوره را ارائسسه
میکند )* (Kawaguchi, 1964, The History of Value Controversy
[15] Hajime Kawakami, Marx's Labour Theory of Value: On Professor Koizumi's Critique, „Studies in
)Social Problems“ (Nov. 1922, Dec. 1922, Jan. 1923
Tamizo Kushida, 1925, A Study of Marx's Concept of Value: Some Questions on Dr. Kawakami's „Value
Theory as Human Sacrifice“, Journal of Ohara Institute for Social Problems 3, no. 1.
[16] Maritaro Yamada, 1925, The Contradiction in Value Theory and Its Solution, The Journal of
Economics (Tokyo) 4, no. 2.
] [۱۷همهی ارجاعات داده شده به کاپیتال در متن حاضر ناظر بسسه برگردانهسسای انگیسسسی انتشسسار یسسافته توسسسط International

 Publishersهستند ،یعنی مجلد اول کاپیتال  ،۱۹۶۵مجلد دوم  ،۱۹۶۱و مجلد سوم  .۱۹۶۶به نظر میرسد خود مارکس هم در
اینجا یک مسالهی روششناختی را برجسته میسازد ،وقتی درست پس از ارائهی مبحث »قیمتهسسای تولیسسد« )در مجلسسد سسسوم(
میپرسد» :اما این مبادلهی کالها بنا بر ارزش واقعی آنها چگونه روی میدهد؟« .انگلسسس در یادداشسستهای تکمیلسسی خسسود ]بسسر
انتشار جلد سوم کاپیتال[ ،یادآور میشود که ارجاعات مارکس به عملکرد قانون ارزش در اقتصاد کالیی پیشا-سرمایهداربی از پی
این پرسش میآیند.
] [۱۸برای نمونه رجوع کنید به:
;)USSR Academy, Institute for Economic Research, Textbook of Economics (Moscow, 1954
;Ronald Meek, 1956, Some Notes on the Transformation Problem, Economic Journal
Ronald Meek, 1967, Economics and Ideology and Other Essays.
[19] S. Hijikata, 1928, The Breakdown of Marx's Value Theory Viewed from the Theory of Rent, The
Journal of Economics (Tokyo) 6, no. 4.
Y. Takada, 1930, The Value of Marx's Value Theory, „Keizai-Ronso“ (Kyoto) 30, no. 1.

] [۲۰ساکیساکا در مقالهی »مطالعاتی دربارهی نظریهی رانت« ) (۱۹۳۰فهرستی از  ۴۰مقالهای کسسه در ایسسن مبسساحثه مشسسارکت
داشتند را ارائه میدهد.
] [۲۱اگرچه رهبران حزب کمونیست ژاپن نقش معینی در تدوین این تزها ارائسسه کردنسسد ،جهتگیسسری کمینسسترن همیشسسه نقسسش
قاطعی داشت .جهتگیریهای ناهمخوان و متغیر مورد مشاهده ،بازتابی بود از سیاستها و موقعیتهای حزبسسی ناپایسسدار رهسسبران
کمینترن در این دوره .از دید نویسندگان کتاب »حزب کمونیست ژاپن*« ،بهنظر میرسد که بوخسسارین در تسسدوین تزهسسای سسسال
 ، ۱۹۲۷سافاروف ) (Safarovو کولک ) (Volkدر تدوین تزهای سال  ۱۹۳۱و کوئوسینن ) (Kuusinenدر تسسدوین تزهسسای سسسال
 ۱۹۳۲نقشهای محوری را بر عهده داشتهاند.

* George Beckmann and Okubo Genji, 1966, The Japanese Communist Party, Stanford.

] [۲۲نورو ) (Noroکه در ژوئن  ۱۹۳۳به مقام دبیرکلی حزب کمونیست منصوب شده بود ،در نوامبر همین سال دستگیر شسسسد و
در فوریهی  ۱۹۳۴در زندان درگذشت.
] [۲۳همانطور که ویراستار کتاب »تنگناهای رشسسد در ژاپسسزن پیسسش ازجنسسگ*« در مقسسدمهاش یسسادآور شسسده اسسست ،بسسسیاری از
تاریخدانهای ژاپنی نظیر تویاما ) (Shigeki Toyamaیا اینوئه ) (Kiyoshi Inoueبهروشنی تأثیرات فکری مکتب کوزا-ها را در
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آثارشان آشکار میسازند:
* James W. Morley, 1971, Dilemmas of Growth in Prewar Japan, Princeton.

] [۲۴دو نمونه در این باره عبارتند از :حزب خلقهای ژاپسسن ) (Nihon Taishutoکسسه در اواخسسر  ۱۹۲۸شسسکل گرفسست؛ و حسسزب
خلقهای ملی ) (Zenkoku Taishutoکه در ژوئن  ۱۹۳۰پا گرفت .بکمن و کاکوبو در ارزیابی میزان نفوذ سیاسی مکتب رونو-ها
چنین مینویسند » :رونو-ها هرگز به یک نیروی سیاسی بدل نشد ،چون هرگز یک سازمان سیاسی یا برنامهای سیاسی را پرورش
نداد .در عوض ،رونو-ها بدین سو گرایش داشت که صرفا یک دیدگاه فکری عرضه کند ،دیدگاهی که نفوذ آن عمدتا محسسدود بسسه
حلقههای روشنفکران بود« )  .(Beckmann and Okubo, The Japanese Communist Party, p. 137چنین برآوردی ،نقش
رونو-ها در گرایش چپ جنبشهای سوسیالیستی ژاپن را دستکم میگیرد؛ درحالیکه مشخصا از زمان جنگ ،رونو-ها نفوذ قابل
توجهی بر جناح چپ حزب سوسیالیست ]ژاپن[ اعمال میکرد.
] [۲۵در مقالهی زیر جزئیات بیشتری دربارهی خطسیر تاریخی کوزا-ها و رونو-ها قابل دسترسی است:
Yasukich Yasuba, 1975, Anatomy of the Debate on Japanese Capitalism, Journal of Japanese Studies 2.

] [۲۶در دو مورد استثنایی زیر ،دیدگاههای مارکسیستی بخشا قادر شدند طی جنگ دوم جهانبی همچنان در برخی از محیطهای

آکادمیک به فعالیت خود ادامه دهند :یکی ،مطالعات هیسائو کاتسوکا ) (Hisao Otsukaو همکسسارنش دربسسارهی تاریسسخ اقتصسسادی

اروپای مدرن بود؛ و دیگری ،مطالعات کازوئو اککسسوچی ) (Kazuo Okochiدر سیاسسستهای اقتصسسادی و مسسسایل کسساری )Labor

 .(problemsدر هر دو مورد ،دیدگاههای متأثر از کوزا-ها با رویکردهای »مکتب تاریخی آلمان« ترکیب یافته بودند )و بسسه بیسسانی،
تحت پوشش آنها پنهان شدند( .برای مثال ،کاتسوکا بر رشد خود-زایندهی سرمایهداری بریتانیا از دروزن دهقانان و خسسرد-مالکسسازن
مستقل تأکید میورزید ،دیدگاهی که از موضع کوزا-ها دربارهی ضرورت انقلب بسسورژوایی بسسرای ایجسساد یسسک طبقهی میسسانی آزاد
متشکل از دهقانان ،بهمنزلهی شرط مقدمی برای مدرنیزاسیون واقعی ،پشتیبانی میکند .تاکاهاشی )(Kohachiro Takahashi
که در مباحثات مربوط به گذار از فئودالیسم به سرمایهداری از سوی موریس داب ) (Maurice Dobbو پل سسسوئیزی مشسسارکت
جسته بود ،و تومو ماتسودا ) (Tomoo Matsudaکه تحصیلکردهی آلمان بود ،نخستین پیروان اصلی کاتسوکا بودنسسد و به سسسهم
خود در دورهی پسا-جنگ بر ]رویکرد نظری[ شمار زیادی از پژوهشگران جوانتر در حوزهی تاریخ اقتصاد تأثیر نهادند.
] [۲۷شاخصهای ذکر شده )و نیز دادههای مرتبط بعدی( برگرفته از منابع زیر هستند:
Tsutomu Ouchi, 1962, A Treatise on Japanese Economy, p. 282.
Japan's Economic Planning Agency, Bureau of Research, Summary of the Economy, 1977, p. 5.

] [۲۸نرخ افزایش سالنهی دستمزد واقعی در حوزهی تولید ،بین سالهای  ۱۹۶۶تا  ۱۹۷۳به میزان  ۹.۴درصد ارتقسسا یسسافت )در
مقابل ارتقای  ۳.۸درصدی آن در بازهی زمانی  ۱۹۶۱تا  .(۱۹۶۶بسسه عنسسوان پیامسسدی از آن ،شسساخص دسسستمزدهای واقعسسی بیسسن
سالهای  ۱۹۶۸تا  ۱۹۷۲به میزان  ۴۳.۸درصد افزایش یافت ،درحالیکه بارآوری تولید در همین بازهی زمسسانی افزایشسسی معسسادل
 ۳۷درصد داشت.
] [۲۹سهم درآمد شرکتی ) (corporate incomeدر درآمد ملی ،سالنه از  ۱۵.۴درصد در سال  ۱۹۷۰بسسه  ۸.۱درصسسد در سسسال
 ۱۹۷۳کاهش یافت ،درحالیکه در همین بازهی زمانبی سسسهم دسسستمزدها و حقوقهسسای پرداخسستی از  ۴۴.۶درصسسد بسسه  ۵۰درصسسد
افزایش یافت.

] [۳۰احتماال برونفنبزرنر ) (M. Bronfenbrennerدرست میگوید وقتی به این دریافت عام ژاپنیها کسسه» :سسسرمایهداری یعنسسی
جنگ« اشاره میکند و به این مساله بهعنوان یک دلیل اصلی محبوبیت وسیع مارکسیسم نزد ژاپنیها ارجاع میدهد .اما چیسسسزی
که برونفنبزرنر در مقالهاش* از قلم میاندازد آن است که جنگ فاجعهبار اقیانوس آرام به ژاپنیها احساس عمیقی از تغیر تاریخی
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در درون نظام اجتماعی بخشید؛ و اینکه در بخش وسیعی از سپهر آکادمیک ژاپبن اعتقاد راسسسخی در خصسسوص اهمیسست و اعتبسسار
مارکسیسم در توضیح خصلت تاریخی سرمایهداری وجود داشت.
* Martin Bronfenbrenner, 1970, The Vicissitudes of Marxian Economics, History of Political Economy, p. 220.

] [۳۱برای نمونه ،کاکیشیو نشان داده است* که مقادیر کل کار مرده و زندهی پیکریافته در یک واحد از هسسر محصسسول میتوانسسد از
طریق حل همزمان معادلههای معرف تابعهای تولید ) (Production functionsبرای همهی بخشهای صنعتی استنتاج گردد:
* Okishio, 1955, Values and Prices, Research in Economic (University of Kobe).

اما این رهیافت ،تاجایی که کاکیشیو مقادیر کار بهدسسست آمسسده را مسسستقیما بهعنسسوان ارزش تعریسسف میکنسسد ،میتوانسسد بهسسسادگی
بهمثابهی رهیافتی همسنخ با آموزههای ریکاردویی تفسیر گردد .در این تعریف ،شرایط تاریخا مشخصی که تحت آنها مقادیر کابر
به جوهر ارزشها بدل میشوند ،ناروشن باقی میمانند .مثال دیگر ،انکار قسسانون مارکسسسی »گرایسسش نزولسسی نسسرخ سسسود« از سسسوی
اککاکیشیو در اثر وی با نام »علم اقتصاد مارکسی« ) (Marxian Economics, 1977و دیگر نوشتههای اوست .تحلیل او حاکی از
آن است که سرمایه بر حسب کار پیکریافتبه بر پایهی یک جمعیت کارزی ) (laboring populationمشخص ،نمیتواند فراسسسوی
حد معینی که با یک نرخ سود عا زم اولیه پیوند دارد انباشت گردد .در حالی کسسه ممکسسن اسسست چنیسسن رویکسسردی تهدیسسدی بسسرای
نظریهی مارکسی انباشت سرمایه به نظر برسد ،برخورد کاکیشیو با گزیدهای از روشهای جدید تولیبد بر مقدمات و پیشفرضهایی
بسیار محدود دربارهی قمیتهای تعادلی ) (equilibrium pricesاسسستوار اسسست و تسسأثیر سسسقوط قیمتهسسای بسسازار بسسر انگیسسزش
سرمایهدارانه در فاز رکود را نادیده میگیرد .مثال دیگری از میان آثار وی عبارت است از:
Okishio, 1963, A Methodological Note on Marxian Theorems, Weltwirtschaftliches Archiv 91.

] [۳۲دربارهی اصلح ارضی پسا-جنگ همچنین نگاه کنید به:
Tsuru, Survey on Economic Research in Postwar Japan.
[33] Motosake Udaka and Katsumi Minami, 1959, The Basic Structure of Crisis Theory in Capital.

] [۳۴درست پیش از ترجمهی ساکیساکا ) (Sakisakaاز کاپیتال ،که بین سالهای  ۱۹۴۷تسسا  ۱۹۵۶انتشسسار یسسافت ،تسسرجمهی
کامل فومیو هاسبه ) (Fumio Hasebeاز مجلدات سهگانهی کاپیتال به پایان رسیده بود .برگردان کاکازاکی ) (Okazakiنیز بین
سالهای  ۱۹۶۵تا  ۱۹۶۷منتشر گردید .به این ترتیب ،اینک ]در ژاپسسن[ سسسه برگسسردان کامسسل و متفسساوت از کاپیتسسال ،بسسه همسسراه
ترجمهی تاکاباتاکه ) (Takabatakeدر دورهی پیش از جنگ ،در دسترس علقمندان قرار دارد.
] [۳۵برگرفته از:
Henryk Grossmann, 1929, Das Akkumulations – und Zusammenbruchsgesetzt des kapitalistischen Systems.

اثری کلسیک که متأثر از آن دیوید یافه*این نوع از نظریهی بحرازن مبتنی بر سرمایهی مازاد )بر پایهی گرایش نزولی نرخ سسسود(
را احیا کرد:
* David Yaffe, 1972, The Marxist Theory of Crisis, Capital and the State, Bulletin of the Conference of
Socialist Economists 1, no. 4.

] [۳۶مارکس به فاکتهای تاریخی-انضمامی متعددی در کاپیتال ارجاع میدهد ،اما اینهسسا را بهمنسسزلهی توضسسیحاتی تجربسسی یسسا
مکملهایی تجربی بر نظریاتش به کار میبرد .روشن است که نظریههسسای کاپیتسسال در مقایسسسه بسسا »امپریالیسسسم« لنیسسبن خصسسلت
مجردتر و عامتری دارند .تلشهای متعددی که برای استنتاج مسسستقیم نظسسریهی سسسرمایه انحصسساری از کاپیتسسال مسسارکس انجسسام
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گرفتهاند ،از ضرورت تمایزگذاری میان سطوح مختلف پژوهش غافل ماندهاند .به عنوان پیامدی از این رویه ،گرایشی وجود داشته
است که یا اصول پایهای ]مارکس[ را مورد تحریف قرار دهد )نظیسسر تفسسسیر لوگزامبسسورگ از طرحهسسای بازتولیسسد( ،و یسسا قسسوانین و
نظریههای جدید را جایگزین نظریات کاپیتال سازد )نظیر آنچه که حداقل بخشا نزد پل باران و پل سوئیزی در اثر مشترک آنهسسا
»سرمایهی انحصاری«  -۱۹۶۶-به چشم میخورد(.
] [۳۷اونو هم در توضیحات مربوط به نظریه مراحزل توسعهی سرمایهدارانه ،و هم در شرح مراحل نظریه )سطوح پژوهش( ،واژهی
ژاپنی واحدی ) (dankaiرا در معنای گامها ) (stepsیا مراحل ) (stagesبهکار میبرد ،که بهترتیب در قالب اصطلحات )ژاپنی( »
 «dankai ronو »  «san dankai ronظاهر میشوند .اصطلح دوم اما بنیادیتر است و معنای اصطلح اول را بهعنوان مولفهای
ضروری در خود دارد .دیوید گوردون ) (David Gordonدر مقالهای* نخستین تلش فکری اندیشمندان باختر برای بهکارگیری
نظریهی مراحل اونو بر اساس معرفی توماس سکین از آن )نگاه کنید به یادداشت ] ( [۱را بسسه نمسسایش گذاشسست؛ اگرچسسه بسسه نظسسر
میرسد که تفسیر گوردون حاوی رگههایی از نهادگرایی است .درحالیکه نظریهی مراحل اونسسو ،پسزمینهی نهسسادین را همچسسون
صحنهای در تئاتر ،چیزی مستقل از بازیگران اصلی )یعنی سرمایهها( تلقسسی نمیکنسسد .گسسوردون مراحسسل مسسورد نظسسرش را بیشسستر
بهگونهای ارگانیک بر پایهی تغییرات تاریخی در خصلت سرمایههای پیشرو/اصلی ) (leading capitalتنظیم میکند.
* David Gordon, 1978, Up and Down the Long Roller Coaster, in Union for Radical Political Economics
(URPE), U.S. Capitalism in Crisis. New York.

] [۳۸ویراست دوم ) (۱۹۶۴کتاب »اصول اقتصاد سیاسی« اونو ،هم اینک ) (۱۹۸۰با ترجمهی توماس سکین بسسه زبسسان انگلیسسسی
قابل دسترس است(Kozo Uno, Principles of Political Economy, Harvester Press, 1980) .
] [۳۹برای مثال ،به نظر میرسد که نویسندگان مقالهی زیر چنین رویکردی را اتخاذ کردهاند:
M. Morishima and G. Catephores, 1978, Is There an Historical Transformation Problem? In Value
Exploitation and Growth.

نویسندگان مقالهی فوق پس از نقد نظریهی تاریخی-منطقزی تحول از ارزشها به قیمتهای تولید ،چنیسسن نسستیجه میگیرنسسد کسسه
» نزد مارکس ارزش و کار مجرد در واقع تجریدهایی منطقی بودند« )ص (۱۹۷ .و اینکه الگوی تولید کالیی ساده نزد مارکس یک
»الگوی مجرد فرضیهای برای توضیح پدیدههای استثمار در اقتصاد سرمایهداری بود « )ص .(۱۹۸ .اما این اظهارات به دلیل زیسسر
قانعکننده نیستند .اول اینکه نظریهی استثمار در یک اقتصاد سرمایهدارانه حتی بدون رجوع به چنیسسن الگسسویی از تولیسسد کسسالیی
ساده ،کام ا
ل قابل فهم است؛ دوم آنکه ،مفهومپردازی مارکس از ارزش بسسرای هسسر گسسونه تحلیلسسی از فرآینسسد سسسرمایهدارانهی تولیسسبد
گریزناپذیر است :نظریهی کارپایهی ارزش نمیباید بهعنوان الگوی غیرواقعی فرضیهواری که در برابر موجودیت واقعی قیمتهسسای
تولید نهاده شده است ،تلقی گردد .همچنین نگاه کنید به نقد متقابسسل رونالسسد میسسک )The Economic Journal 86, June

 ،(1976گو اینکه من به جز برخی نکات تفسیری ،با موضعگیری میک موافق نیستم ،همچنان که فکر نمیکنم در اینجا مشسسکل
اساسی صرفا با بحثهای تفسیری دربارهی نظریهی مارکس رفع گردد.
] [۴۰رویکرد آنها ،که برای من گیرایی دارد ،بر دللتهای روششناختی اقتصاد کالیزی گسترشیابنده در سراسسسر بسسازار جهسسانی
تأکید میورزد ،برخلف خصلت جزئی تولید سرمایهدارانهی معطوف به کانونهای مرکززی سرمایهدارزی جهانی .تأکیدات آنهسسا بسسر
دللتهای یاد شده ،بهمنظور تدوین اصول پایهای ،نظریهی مراحل ،و تحلیلهای مربوط به سرمایهداری معاصر بود.
] [۴۱هر دو مؤلف زیر چنین ادعا میکنند که در سطح ارزش محصولت کشاورزی ،تعریف مارکس از حد رانت مطلق )limit of

 (absolute rentبهواسطهی پیشرفت در نظریهی قیمتهای تولید مورد تردید قرار میگیرد.
Tsutomu Ouchi, 1958, Land Rent and Land Ownership.
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Hiroshi Hikada, 1962, Studies in the Theory of Land Rent.

این به معنای آن نیست که ]از دید آنان[ میباید نظریهی رانت مطلق را رها کرد ،دغدغهای کسسه -بسسرای مثسسال -از سسسوی روبیسسن
مورای طرح شده است(Rubin Murray, 1977, Value and Theory of Rent, Part I, Capital and Class 3) :؛ بلک درک
پیشنهادی آنان چنین است که حد افزایش قیمتهای محصولت کشاورزی ،برآمده از محدودیت زمینداران برای سسسرمایهگذاری
بر زمیبن در حالت رانت مطلق ،بهطور نظری توسط یک سرمایهگذاری اضافزی ممکن بر روی زمینی که هم اینک اجاره شده و بسسه
زیر کشت رفته است ،تعیین میشود.
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