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 (یادداشت مترجم)درآمدی به نظریه ی شکل ارزش

) مروری بر پیدایش برخی سنت های جدید مارکس پژوهی۱

 چندی پیش در امتداد مجادفله ای که در مورد اعتبار علمی و اهمیت نظری آثار اندیشمندان نحله ی دیافلکتیک نظام مند
» منتشسسر گردیسسد، کوشسسیدم بسسه2درگرفته بود، طی نوشتار تحقیقی کوتاهی که با عنوان «مسافله ی رومسسن روسدوفلسسسکی

بهانه ی پاسخ به برخی داوری های شتابزده، دامنه ی این بحث را به سطح وسیع تری گسترش دهسسم. بسسرای ایسسن منظسسور،
 بر مبنای منطسسقمارکسپیشینه ی شکل گیری بخش کوچکی از پژوهش های نظری جدید حول بازخوانی آثار اقتصادی 

دیافلکتیکی هگل را به طور بسیار اجمافلی روایت کردم. گرایش های جدید به پژوهش هسسای دیسسافلکتیکی بسسر محسسور «علسسم
منطق» هگل و یا حتی بر پایه ی رهیافت های نظری نوین به فلسفه ی تاریخ هگل، عمدتا در نیمه ی دوم قرن گذشسسته و

 و یا/نیز برای رویارویی نظری با دگم های مارکسیسم رسسسمی3بخشا در واکنش به هگل ستیزی رایج در فضای آکادمیک
. از این طیف گسترده اگر تنها پژوهش هایی را در4پدیدار شدند، و اغلب ذیل نام «دیافلکتیک جدید» بازشناسی می شوند

 و دلفلت هسسای نظسسری و روش شسسناختی آن (ازمارکسنظر بگیریم که بر روی شکل ارزش و دیافلکتیک ارزش در کاپیتال 
جمله نفی خوانش مسلط منطقی-تاریخی از شافلوده های نظری کاپیتال) تمرکز داشسسته اند، می تسوان آن هسسا را بسسر اسساس
1. Riccardo Bellofiore and Tommaso Redolfi Riva (2015), “The Neue Marx-Lektüre”: Putting the critique of political 
economy back into the critique of society, Radical Philosophy 189.

 تارنمای پراکسیس»، مارکسنکاتی درباره ی شکل گیری برخی خوانش های جدید هگلی از  / مسافله ی رومن روسدوفلسکی: «وریامین حص. 2
 و نظسسایر آن)، ودلوفلپه و یا مکتب آفلتوسر. چنین واکنشی، هم معطوف به بخش مارکسی فضای آکادمیک (تحت نفوذ آموزه های ضدهگلی مکتب 3

 و آرای اقتصادی مکتب نوکلسیک قرار داشسست). ظهسسور مکتسسبپوپرهم معطوف به بخش فلیبرال آکادمی (که در این زمینه تحت نفوذ آرای فلسفی 
ر۱۹۷۰«مارکسیسم تحلیلی» در ایال ت متحد (میانه ی دهه ی  ا زدودن عناص ) نیز به نوعی تلشی برای «علمی ساختن» هرچه بیشتر مارکسیسم ب

ری ای نظ د» و چافلش ه ک جدی وی «دیافلکتی ه س رایش  ب رای گ هگلی از  نظریه ی مارکسی بود؛ مکتبی که واکنش به آن، به سهم خود تکانه ای ب
   دوجانبه ایجاد کرد. 

روی از  کریستوفر آرتور.4 ه پی ام می بسرد، کسه ب ته ی دیگسری هسم ن ارکس در ذیل این نام گذاری از نظریه پردازان و مفسران برجس  رویکردهسایم
 است، که با کتابرئافلیسم انتقادیر، بانی مکتب فلسفی روی باسکاارزشمندی را در روش شناسی دیافلکتیکی پیش نهاده اند. مهم ترین آن ها بی گمان 

«دیافلکتیک، نبض آزادی» و پرورش نظریه ی «رئافلیسم انتقادی دیسسافلکتیکی»، کوشسسید ضسمن تصسسریح روش شناسسسی دیسسافلکتیکی مسارکس، مرزهسسای
ال ک ارزش در کاپیت یع تر از دیافلکتی یار وس افلکتیکی» بس ادی دی دیافلکتیک هگلی را توسعه دهد. اما از آنجا که کانون توجه فلسفی «رئافلیسم انتق

 است، این مکتب در دسته بندی سه گانه ی ارائه شده در این متن گنجانده نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است. (گو اینکه معرفی رهیسسافتمارکس
 را وسعت و ژرفا می بخشد و از این نظر، ضرور ت آن به قو ت خود باقی ست.) مارکس به دیافلکتیک، قطعاا درک ما از دیافلکتیک و روش شناسی باسکار
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بسترهای پیدایش شان حداقل در سه  نحله ی کلی زیر گنجانسسد: «دیافلکتیسسک نظام منسسد»، «خسسوانش جدیسسد مسسارکس»، و
«مکتب اونو». در مقافله ی یادشده، تا جایی که به پیدایش بخشی از ایسسن سسنت های نظسری پرداختسه شسد، شسسکل گیری
نحله ی آفلمانی «خوانش جدید مارکس» در کانون تسسوجه قسسرار گرفسست؛ نحله ای کسسه از رویکسسرد نظسسری آن  در گسسستره ی

Value-Formپژوهش های مارکسی، اغلب با نام «نظریه ی شکل ارزش» (  Theoryیاد می شود (به دفلیل کانونی بسسودن (
این حوزه در رویکردهای نظری آن). در ادامه ی آن معرفی موجز و ناتمسسام، نخسسست در یادداشسست حاضسسر می کوشسسم بسسا
استفاده از برخی مطافلعا ت انجام شده و نظریا ت موجود، تا حدی بر مقوفله ی «شکل ارزش» روشسسنی بیانسسدازم. ایسسن امسسر
همچنین می تواند کمکی باشد برای تسهیل برقراری ارتباط با بخش دوم این متن (مقسسافله ی ترجمه شسسده )، کسسه تلشسسی
است در جهت آشنایی با بنیادهای نظسسری نحله ی آفلمسسانی «خسسوانش جدیسسد مسسارکس». [دو نحله ی دیگسسر، پیش تسسر بسسه

) تسسافسسروغ اسسسدپورواسطه ی ترجمه ی آثار شاخصی از  آن ها و نیز مقالتی در شرح و تفسیر آرای آنان (عمدتا به همسست 
 اخیسسراا دومکتسسب اونسسو. در همین راستا، در معرفسسی 5حدی به مخاطبان علقمند حوزه ی زبان فارسی معرفی شده بودند

 و نیز بر زمینه ی تسساریخیاونو نیز به فارسی ترجمه شده است، که بر مضمون اندیشه ها و رهیافت های نظری 6متن دیگر
 روشنی بیشتری می اندازند.]  مکتب اونوپدیداری

در مقافله ی «مسافله ی رومن روسدوفلسکی» به این نکته اشاره شد که پیدایش و قوام یابی این سنت های نظری-پژوهشسسی،
خاستگاه ها و روندهایی مستقل از یکدیگر داشته است. در توضیح این مسافله، علوه بر بسترهای تسساریخی و پویایی هسسای
خاص هر جامعه،  می  توان از نقش مشخص عوامل زیر یاد کرد: مانع زبانی؛ تفاو ت در پیش زمینه های نظری و در نسستیجهه

تفاو ت در حوزه  های تمرکز پژوهش؛ و رویکردهای نظری متفاو ت به موضوعا ت پژوهشی معین. 
 با انتشار آثار۱۹۵۰اگر بخواهیم یک خط سیر زمانی کلی برای این سنت ها ترسیم کنیم، مکتب ژاپنی از ابتدای دهه ی 

- در دهه یرابسسر ت آفلسسبریتون و تومسساس سسسکین پا به عرصه گذاشت (و با شکل گیری شسساخه ی کانسسادایی آن - کوزو اونو
 بر مباحثا ت جهانی مارکس پژوهشی تاثر گذاشت)؛ مکتب آفلمانی «خوانش جدیسد مسارکس» (متشسکل از حلقه ی۱۹۸۰

ری    هلمسسو تبک هسساوس، و با انتشار آثاری از هانس-گئورگ  ۱۹۶۰) از اواسط دهه ی7آدورنومعدودی از شاگردان مارکس

 به فارسی برگردانده شده است، و از «مکتب اونو» نیز کتسسابی ازتونی اسمیت و آرتور کریستوفراز «دیافلکتیک نظام مند» برای مثال کتاب هایی از .سس 5
بسسرای آشسسنایی فشسسرده بسسا رهیافت هسسای دیافلکتیسسک. )فروغ اسسسدپور«دیافلکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی» (با ترجمه ی   با عنوانرابر ت آفلبریتون

 قابسسل دسترسسسیاینجا  در ») مفید است (نسخه ی بازبینی شده ی این فصل سرمایه («دیافلکتیک جدید و آرتورنظام مند، مطافلعه ی فصل چهارم کتاب 
، طرح فشرده ای از رویکردمارکس، در بستر معرفی تفسیرهای جدید از کاپیتال و روش خیر ت رویتناست). در همین راستا همچنین مقافله ی زیر از 

دیافلکتیک نظام  مند نیز ترسیم می کند:
تارنمای پراکسیس، طاها زینافلی»، برگردان: کارل مارکس؛ اثر او و تغییرا ت عمده در تفسیرهای آن: «خیر ت رویتن

کارگاه دیافلکتیک، مانیا بهروزیبرگردان: »، مکتب اونو: مشارکتی ژاپنی در اقتصاد سیاسی مارکسی: «توماس سکین. 6
کارگاه دیافلکتیک، مانیا بهروزی»، برگردان: رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسی در ژاپن: «ماکوتو ایتو   

)تارنمای پراکسیس، آیدین ترکمه»، برگردان: دیافلکتیک سرمایه : تفسیری اونویی: «سکین   (همچنین نگاه کنید به مقافله ی دیگری از 
 شکل گرفته اسسست، تصسسویری نسساقص ومکتب فرانکفور تشاید ذکر این نکته بی مناسبت نباشد که تصویر غافلبی که در سپهر اندیشگانی ایران از .سس 7

)، بنا به روندی که سسسیر تسسرجمه ی آثسسار اندیشسسمندان۱۳۷۰ناتمام است. توضیح آن که در ساحت نشر و فضای رسانه ای ایران (به ویژه پس از دهه ی 
 عمدتا با نقد فرهنگی سرمایه داری، نقد صنعتمکتب فرانکفور تقرن بیستم پیموده است، و بنا به گرایش های غافلب بر این روند، نظریه ی اجتماعی 

فرهنگ و سازوکارهای مدرن سلطه ی عقل ابزاری، زیبایی شناسی آوانگارد و روانکسساوی عجیسسن شسسده اسسست، کسسه نهایتسساا پسسس از دوره ای از رکسسوهد در
ری»هابرماسآموزه های  هی بسسه سسسهوفلت می توانسسد از «دیافلکتیسک روشسسنگر رن خود می رسد (یا از دید برخی، استحافله می یابد). چنین درک غسافلب  به پایا

ه ت هی هسسم در رونسسد ترجمسسه، و هسسم در سسساحتمکتب فرانکفور  به آموزه های پست مدرن نقب بزند. و دست بر قضا در ایران، شاهد چنیسسن خسسط سسسیر
هی نظریه ی انتقادی  مکتب فرانکفور تگفتمان های پر نفوذ در لیه های روشنفکری و نقاد جامعه بوده ایم. در سوی دیگر، گرایش های مارکسیسم سنت
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رن 8پا گرفتاشمیت  آفلفرد و رایشلت پسسرورش داد؛ وشساخص دیگسری را در ایسسن سسسنت  و در استمرار خسوهد نظریه پسردازا
نحله ی «دیافلکتیک نظام مند»، که با تنوع مضمونی بیشتر و بر گستره ی جغرافیایی وسیع تری (عمدتا در اروپای غربی و

هج با انتشار آثاری از ۱۹۷۰آمریکای شمافلی) زاده شد،  از اواخر دهه ی  ،شسسمس آوری (و بعسسدها بانسساجی و آرتور و به تدری
 و …) شکل گرفت.   فینچی، بلوفیوره، ویلیامز، رویتن، اسمیت، موزفلی

هنوز تحقیق جامعی درباره ی دامنه ی هم پوشانی ها و پیوندهای این سه نحله ی فکری و تسسأثیرا ت متقابسسل آنهسسا بسسر روی
، با این حال در این حد می دانیم که نحله ی ژاپنی به دفلیل تقدم زمسسانی و تاثیرپسذری ویسژه ی9یکدیگر انجام نشده است

ال مستقل از دو نحله ی دیگر شکل گرفسست. و آن از روند تاریخی مباحثا ت درونی مارکسیست های ژاپنی، در مسیری کام
اینکه نحله ی «خوانش جدید مارکس» نیز با تاخیری دست کم یک دهه ای و در سطحی حداقلی به فضسسای پژوهش هسسای
ر دهه ی مارکسی غیرآفلمانی معرفی گردید. با این حال، به دفلیل هم پوشسانی های موضسوعی و مضسمونی، حسداقل از اواخ

 به تدریج مراودا ت و تعامل ت میان رویکردهای نظری این سه مکتب مارکسی رشد بیشتری یافته است؛ فرآیندی۱۹۸۰

را به پروژه ای نوکانتی-وبری و نخبه گرا فروکاستند و بر تقابل آن با آموزه های مارکسیسم تأکید نهادند. فارغ از هر گونه داوری نهایی، شاید بخشی از
این رویکردهای دوگانه ی «شیفتگی و تقابل»، ناشی از نارسایی تصویری است که در فضای رسانه ای و روشنفکری ایران از سیر تاریخی ایسسن مکتسسب

رجیترسیم شده است. اگر این خوانش (برای مثال، نزد *) به واقعیت نزدیک باشسسد کسسه خاسسستگاه اوفلیه ی مکتسسب فرانکفسسور ت تلشسسی بسسرای مارتین 
غنی سازی نظریه ی مارکسیستی (از طریق روانکاوی، زیبایی شناسی،  نقد بنیان هسسای فرهنسسگ مسسسلط و سسسلطه ی عقسسل ابسسزاری، تحلیسسل زمینه هسسای
اجتماعی-فرهنگی فاشیسم و غیره)، و کوشش در جهت تدوین نظریه ای منسجم برای نقد اجتماعی بوده است، در این صسسور ت (بسسه بسساور مسسن) فسساز

، بلکه) در دستاوردهای نظری «خوانش جدید مارکس» جستجو کرد: پروژه ای معطسسوف بسسههابرماسنهایی مکتب فرانکفور ت را می باید (نه در گفتار 
 و گنجاندن خوانشی بدیل از نقد اقتصاد سیاسی مارکسی به مثابه  ی شافلوده ای ضروری برایمکتب فرانکفور تبازنگری بنیادین در مسیر طی شده ی 

مدون سازی عمیق تر نظریه ی انتقادی. این همان وظیفه ای است که اصحاب «خوانش جدید مارکس» بر عهده گرفتند و اندیشمندان دیگسسری چسسون
 نیز بخشا آن را پی گرفتند. این بازبینی نظری، ضرورتا بخشی از محرک ها و ریشه هایش را وام دار مضامین بحث ها و آموزه های درونسسیموشه پوستون

 جسسوان در بسابفلوکساچ و دیگسسران از آرای آدورنو، و یا تاثیرپذیری دیرین هگل با دیافلکتیک آدورنوخود مکتب فرانکفور ت بود: نظیر کشاکش طولنی 
)، و نقش بنیادین مبادفله ی کالیی در آن. اما آنچه جهش به فاز نهایی را ممکن ساخت، ضرور ت عبور به رهیسسافت دیگسسریreificationشی وارگی (

 یسسافت نمی شسسد. اینکسسه در فضسسای رسسسانه ای ایسسرانفلوکسساچ بر اساس آن بود، که افلبته نزد مارکس هگل) و بازخوانی علم منطقنسبت به دیافلکتیک (
تلش  ها و دستاوردهای نظری «خوانش جدید مارکس» تا امروز عمدتا ناشناخته مانده است، صرفاا ناشی از تصادف نبود؛ بلکه در این خصوص علوه

رن تثبیت شده از   ایفا کرد، باید در نظر داشت که در فضای روشنفکری ایران (مانند بسیاری جوامع دیگسسر)مکتب فرانکفور تبر نقشی که تصویر پیشی
ال نوعی دافعه نسبت به «نقد اقتصاد سیاسی» (تحت عنوان «اقتصاد زدگی») را نیسسز بسسه همسسراه آورده واکنش به مارکسیسم سنتی و اردوگاهی، اصو
است. طبعا سرکوب و خفقان سیاسی و ممنوعیت رسمی پراکسیس مارکسیستی در ایران نیز به نوبه ی خود مانع از پیدایش پویایی هسسای اجتمسساعی

لزم برای نقد این انگاره ی دفعی، و فراروی از آن بوده است.
Martin Jay, 1973, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School, 1923-50.

ری 8 ور ت. تصور نادرستی خواهد بود اگر شکل گیری مبانی فکری «خوانش جدید مارکس» را صرفاا به بسترهای فک ب فرانکف دهیم،مکت بت ب  نس
چون شماری از اندیشمندان مارکسیست اروپای شرقی همزمان یا پیش از آن در آثارشان به اشکال و درجا ت مختلف به سوی خوانشی نظام منسسد از

رشررر تا رزفلنی و ایلینکوف فراخوانده اند. از هگلکاپیتال بر مبنای علم منطق  . وجود این مبادل ت فکری نه فقسسط بسسه دفلیسسل انتشسسارروسدوفلسکی و توخ
، بلکه همچنین به دفلیل طرح نظریسسا ت ایسسن افسسراد در دو مجمسسوعه۱۹۶۰کتاب هایی از اندیشمندان یاد شده (به زبان آفلمانی) در نیمه ی دوم دهه ی 

 و۱۹۶۸) به ترتیسسب در سسسال های آفلفسسرد اشسسمیتمقافله ی تاثیرگذاری است که از سوی «موسسه ی پژوهش های اجتماعی فرانکفور ت» (با ویراستاری 
 منتشر گردیدند:۱۹۶۹

Schmidt A. & Euchner W. (Hg.), 1968, Kritik der politischen Ökonomie heute. 100 Jahre Kapital, Frankfurt.
Schmidt, Alfred (Hg.), 1968, Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie. Frankfurt.    

 با عنوان «دیافلکتیک جدید» (در مجموعه مقال ت «همراهی انتقادی با مارکسیسم معاصر») در این باره  می نویسد:   در مقافله ایجیم کین کید. 9
انجام نداده است و اینمارکس «تاکنون هیچ کس بررسی جامعی درباره ی سنت [فلسفی] نیرومند آفلمانی حول ساخت منطقی سرمایه ی 

 دنیای انگلیسی زبان مقایسه نکرده است.» دیافلکتیک جدیدسنت نظری را به طور نظام مند با موضوعا ت مورد بحث در سنت 

Kincaid Jim, 2009, The New Dialectic, in Bidet & Kouvelakis (eds.): Critical Companion to Contemporary Marxism. p. 409. 

( » قابل دسترسی استحلقه ی تجریش در تارنمای «شروین طاهری -ترجمه ی فارسی این مقافله - به همت  )
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ناتمام که رشد و گسترش آن می تواند مازادهای نظری قابل توجهی در جهت شناخت بهتر و منسجم تر دسسستگاه نظسسری
 به ارمغان بیاورد.مارکس

ری دیدگاه های مکاتب فوق بتوانسسد یسسک نمسسای کلسسی در همین راستا، شاید ذکر نکاتی در خصوص روند گسترش یابی زبان
مسساکوتو و تومسساس سسسکین با مقالتی از مکتب اونو ۱۹۷۰برای دنبال کردن بهتر این نوشتار ایجاد کند: از نیمه ی دهه ی 

 و انتشسسار مجمسسوعه۱۹۸۰ در سسسال اونسسوان معرفی شد. ترجمه ی انگلیسی اثر اصلی  به فضای پژوهشی انگلیسی زبایتو
 بود. پس از آن طی دو دهه ی بعدی کتاب هسسا و مقسسال تمکتب اونو در همین سال قدم بعدی در معرفی ایتومقالتی از 

خسسستین انتشسسار یسسافت. ن مکتسسب اونسسو و دیگران در معرفی و بسط رهیافت هسسایآفلبریتون و ایتو، سکینمتعددی توسط 
دود۱۹۸۰) تنها در سال۱۹۶۹ (زبان اصلی 10بک هاوسمقافله ی مهم  ال آن مع ه دنب د و ب ده ش ی برگردان ه انگلیس  ب

. این حد از معرفی دیدگاه  های ایسسن نحلسسه بسسه۱۹۹۰ اوایل دهه ی ۱۹۸۰ در اواخر دهه یرایشلتمقال ت دیگری از او و 
وم بسه «سسیدنی-کنسستانتس ی موس روژه ی پژوهش درد» (11محیط انگلیسی زبان، عمدتا به میانجی یسک پ  ومایکسل رافل

همکارانش) انجام گرفت، که به موجب آن در کنار معرفی رهیافت آفلمانی «شکل ارزش»، تعداد کمی از مقافله هسسای مهسسم
ری یسساد شسسده، به وضسسوحبک هاوس  به انگلیسی برگردانده شد. اما از آنجا که هر دو دسته از تلش های تسسرجمه ای-تفسسسیر

دکنسسد و تسسدریجی یسسافت و هب روندی بسیار  هی و خود نیازمند صرف زمان بود، برقراری تعامل ت نظری میان این مکات ناکاف
ری آن۱۹۹۰به تبع آن، سطح و دامنه ی مراودا ت انجام شده، (حداقل تا اواخر دهه ی  ) به هیچ رو با ابعاد ضرور ت های نظسسر

ج12مارکسهمخوانی نداشت. آرتور در فصل نخست کتاب «دیافلکتیک جدید و سرمایه ی  ریه ی رای ه «نظ ه ب » جایی ک
 به عنوان یکی از چهره  های مهم  معاصر آن می پردازد، ضمن تأکید بر اهمیت این سنت نظسسریبک هاوسشکل ارزش» و 

. در همین راستا برای مثال13و بازشناسی خویشاوندی آن با «دیافلکتیک نظام مند»، به مسافله ی مانع زبانی اشاره می کند
 کسسه نسسزد دیافلکتسسسین های14، به این نکته اشاره می کندبک هاوس به آرای تونی اسمیت در بازبینی انتقادی نقد بلوفیوره

 وبلوفیسسورهنظام مند (به دفلیل مانع زبانی) شناخت جامعی از آرای نظریه  پردازان آفلمانی «شکل ارزش» وجود ندارد. خود 
ر15 روبرتو فینچیهمکارش  ه نظ ن، ب انی برداشسته اند. علوه بسر ای  گام های بیشتری برای آشنایی با نحله ی آفلم

10.  Hans-G.  Backhaus,1969,  Zur  Dialektik  der  Wertform.  In:  A.  Schmidt  (Hg.),  Beiträge  zur  marxistischen
Erkenntnistheorie.               (ترجمه ی فارسی این مقافله به زودی در «کارگاه دیافلکتیک» منتشر می گردد)

(کنسسستانتس) ) شامل کارگروه  چهارنفره ای از پژوهشگران استرافلیایی (سسسیدنی) و آفلمسسانیSydney-Konstanz پروژه ی «سیدنی-کنستانتس» (.11
بود که حول یک پروژه ی تحقیقی در جهت بازسازی نظام کاپیتال بر پایه ی تحلیل «شکل ارزش» ایجاد شد. از این رو، این پسسروژه سسسهم زیسسادی در
معرفی مکتب آفلمانی «شکل ارزش» به دنیای انگلیسی زبان داشت. هدف بلنسسدپروازانه ی ایسسن پسسروژه به دسسست دادن درکسسی سیسسستماتیک از «شسسکل

اجتماعی جامعه ی بورژوایی» در تمامیت آن بود. اعضای اصلی این کارگروه عبارتند از: 
Michael Eldred, Marnie Hanlon, Lucia Kleiber and Mike Roth

 در) A Value-Form Analytic Reconstruction of Capital (مهم ترین اثر تحقیقی مشترک این گروه پیوست مفصلی است که تحت عنوان
 گنجانده شده است: افلدردانتهای کتابی از 

Eldred M., Hanlon M.,, Kleiber L. and Roth V., 1984,  Critique of competitive freedom and the bourgeois-democratic
state; Outline of a form-analytic extension of Marx's uncompleted system. 

۱۳۹۲»، برگردان: فروغ اسدپور، نشر پژواک، سرمایه . کریستوفر آرتور: «دیافلکتیک جدید و 12
. آرتور می گوید: «متاسفانه کار زیادی از او [بک هاوس] به زبان انگلیسی در دست نیست». شاید از همین روست که آرتور در کتاب خود تنها بسسه13

 ارجاع می دهد: بک هاوسیک مقافله از 
Hans-Georg Backhaus, 1992, Between Philosophy and Science: Marxian social Economy as Critical Theory. 
14. Riccardo Bellofiore, 2014, Lost in translation? Once again on the Marx-Hegel connection. In Moseley & Smith 
(eds.): Marx’s Capital and Hegel’s Logic – A Reexamination. p. 186.
15. Roberto Fineschi, 2004, Dialectic of the Commodity and Its Exposition: The German Debate in the 1970s - A 
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 (نیز) که تأکید زیادی بسسر رهیسسافت «شسسکل ارزش» دارنسسد و مشخصسساا در اثسسرمایکل ویلیامز و خیر ت رویتنمی رسد که 
 این رهیافت را برای فهم و تحلیل مقوفله ی دوفلت به  کار بسته اند، نیز حداقل بسسه میسسانجی آثسساری از پسسروژه ی16مشترکی

 استجایروس باناجی. نمونه ی جافلب توجهه 17«سیدنی-کنستانتس» به خوبی با رهیافت آفلمانی به این حوزه آشنا بوده اند
 درباره ی رهیسافت اونسویی19ماکوتو ایتو، هم به مقافله ای از 18 منتشر ساخت۱۹۷۹که در مقافله ی تاثیرگذاری که در سال 

. امسسا از سسسویرایشسسلت و بک هسساوسبه نظریه ی ارزش مارکس ارجاع می دهد، و هم به متون اصلی (آفلمانی) نوشته های 
 بدون هیچ ارجاعی به مکتب آفلمانی «شکل ارزش»، ارجاعا ت متعددی بسسه آثسسار20 در اثر ماندگار خودشمس آوریدیگر، 

 می دهد (با اینکه فصل جداگانه ای از کتاب وی به مقوفله ی «شکل ارزش» اختصسساص دارد). در مجسسالایتو و سکین، اونو
. 21دیگری می توان دامنه ی این بررسی را به دیگر نظریه پردازان قلمرو «دیافلکتیک جدید» گسترش داد

 ) درآمدی به نظریه ی شکل ارزش:۲

در بیانی عام، نظریه  ی شکل ارزش به پیروی از مارکس، اهمیت شکل اجتماعی در نحوه ی مادیت یابی مقوفله های اقتصاد
سیاسی و پویایی های تعینا ت شکل ارزش را برجسته می سازد و به چگونگی تعین یابی شکل ارزش (کال، پول، سسسرمایه)
در همسازی با یک صور ت بندی اجتماعی-تاریخی مشخص (سرمایه داری) و روابط دیافلکتیکی آن ها می پسسردازد. بسسر ایسسن
اساس، نزد رهیافت های متکی بر شکل ارزش، سپهر مبادفله، خسسواه بسسه مثسسابه ی مهم تریسسن عرصسسه ی تعین بخسسش شسسکل
هد سپهر مبادفله (جایی کسسه ارزش متحقسسق می شسسود) را پیش فسسرض خسسود دارد، اجتماعی و خواه به دفلیل آنکه سپهر توفلی

)، به بهای تأکید بر۱۹۷۰جایگاه ویژه ای می یابد. خوانش های مسلط از فصول اوفلیه ی کاپیتال (به ویژه تا پیش از دهه ی 
مضمون ارزش (کار مجرد)، اهمیت مقوفله ی شکل اجتماعی را نادیده می گیرند و بسسر همیسسن پسسایه، از آنجسسا کسسه جایگسساه
ری آن را دسسست کم هستی شناختی سپهر مبادفله در کلیت نظام اقتصسسادی سسسرمایه دارانه و نیسسز تعین بخشسسی های اجتمسساع
می گیرند، قادر نیستند نظریه ی مارکسی را به نقدی بنیان کن از اقتصاد سیاسسسی سسسرمایه داری بسسدل کننسسد؛ در مقابسسل،

Personal Survey.
16. Reuten G. and Williams M., 1989, Value-Form and the State

 درباره ی «نظریه ی شکل ارزش» با ارجاع به یکی از مقال ت وی به اختصار بیان می گردد. خیر ت رویتندر ادامه ی متن دیدگاه . 17
18. Banaji, Jairus, 1979, From the Commodity to Capital: Hegel's Dialectics in Marx's Capital, in Elson D. (ed.), 
Value: The Representation of Labour in Capitalism. 

ال به زودی منتشر خواهد شد.)طاها زینافلی (این مقافله به همت   به فارسی برگردانده شده است و احتما
19. Itoh, Makoto, 1976, A Study of Marx's Theory of Value, Science and Society XL, no. 3.  (در دست ترجمه)

20. Shamsavari, Ali, 1990, Dialectics and Social Theory, The Logic of Capital.  (در دست انتشار)
 آشنایی دارد (اما بسسا گرایسسش آفلمسسانی، نسه). درمکتب اونو) با ۱۹۹۲حداقل به گواهی کتاب «دیافلکتیک، نبض آزادی» (روی باسکار برای مثال، .سس 21

فرازی از این کتاب می خوانیم: 
بدیهی است که مارکس جامعه ی طبقاتی را شکل خاصی از جامعه ی انسانی می بیند، و سرمایه داری را شکل خاصی از جامعه ی طبقاتی.
خود سرمایه داری را می توان، برای مثال به پیروی از مکتب اونو و شاگردانش، یا به پیروی از دوره بندی منسسدل، بسسه سسسطوح و یسسا مراحلسسی
فروشکست: با اقتباس از افلگوی اول [برگرفته از مکتب اونو] و خصلت بندی سرمایه داری معاصر بر حسب مختصا ت مصسرف گرایی و پسسا-

ری (فور causal-spatio-temporalدیسم، برای رسیدن به درکی از دینامیزم دقیق علی-فضایی-زمان  dynamicآن می بایسسد فاکتورهسسای (
زیر را در بازسازی نظری  سرمایه داری معاصسسر گنجانسسد: تعین بخشسسی چنسسدگانه توسسسط نهادهسسای منطقه ای مختلسسف (دوفلت  هسسای ملسسی،
تکنیک های کنترل و مراقبت ، جنبش هسسای اجتمسساعی و فناوری هسسای اطلعسسا ت)، مناسسسبا ت و جنبه  هسسای سسسرکوب (مناسسسبا ت قسسدر ت)،

demographicشیوه های مجازا ت و گفتمان (شامل تلقی های ایدئوفلوژیک متنسسوع آنهسسا)، جریان هسسای مربسسوط بسسه جابجسسایی  جمعیسستی (

flows .و میزبانی آن برای سایر پدیده ها ،(
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تأکید مفرط آنان بر سپهر توفلید (با درکی نابسنده که مبسسادفله را نسسسبت بسسه آن بیرونسسی می بنسسد)، دامنه ی نقسسد اقتصسساد
سرمایه داری را به مقوفله ی اسسستثمار و اخسسذ ظافلمسسانه ی ارزش اضسسافی فسسرو می کاهسسد. نقسسدی کسسه به ناچسسار از مقوفله هسسای
ازخودبیگانگی و بت وارگی کالیی به مثابه ی نقدهایی مکمل برای نقد مبتنی بر استثمار بهسره می گیسرد، نسه در پیونسدی
درون ماننده با سپهر توفلید و استثمار. در عین حال (همان طور که خواهیم دیسسد) فروگسسذاری مقسسوفله ی شسسکل ارزش بسسه
منظور تأکید بر جوهر ارزش (کار مجرد)، نهایتسساا مسسرز میسسان نظسسریه ی مارکسسسی ارزش و نظسسریه ی ریکسساردویی ارزش را

 را بسسازتکرارمسسارکس کسسه نظسسریه ی مسسارکسمخدوش می سازد. چنین رویکردی از قضا با اتهام رایج اقتصاددانان مخافلف 
دستاوردهای ریکاردو می دانند همپوشانی دارد. 

 به آن و جایگاه اساسی آن بسسرایمارکسآنچه در ادامه  می آید درآمد فشرده ای است بر مفهوم «شکل ارزش» و رویکرد 
 بسسهمسسارکسبازخوانی های جدید کاپیتال. این درآمد همچنین می تواند پیش زمینه های نظری چرخش مفسسسران متسساخر 

برجسته سازی آن (از جمله نزد نحله  های «خوانش جدید مارکس» و «دیافلکتیسسک نظام منسسد») را سوی «شکل ارزش» و
روشن تر سازد. برای این منظور می کوشم از میان منابع در دسترس (از جمله برخسسی آثسسار ترجمسسه شسسده)، گزیسسده ای از
دیدگاه  های مختلف پیرامون «شکل ارزش» را به دست بدهم، تا خواننده بتواند به یک تصویر کلی اوفلیه از ایسسن مبحسسث

دست پیدا کند (و شاید به اهمیت بنیادی آن نیز).   
 آغازگاه مناسبی برای ورود،)22 (در مرور فشرده اش بر سنت های جدید مارکس پژوهیژاک بیدهشاید نقل قول کوتاهی از 

به این قلمرو باشد. وی درباره ی رویکرد نحله ی آفلمانی به «شکل ارزش» می نویسد:   

) است، ارزشtheory of the value-form، نظریه ای درباره ی شکل ارزش (مارکس«نظریه ی [از دید این نحله] 
socialبه منزفله ی یک شکل اجتماعی (  form) این برنهاد (تز) گاه در مقابل نظریه ی کار-پسسایه ی ارزش .(labour

theory of value) قرار گرفته است، که برخی آن را نظریه ای جوهرگرا (substantialist «.تلقی می کنند (

 یادآور شده اند، رویکردهسسای نظسسریمارکس و بسیاری از دیگر مفسران آرتوراما در نگاه تاریخی وسیع تر، همان گونه که 
ری دیسسافلکتیکی تر و جدید به «شکل ارزش» (از جمله نسسزد نحله ی «خسسوانش جدیسسد مسسارکس») صسسور ت بندی های امسسروز

 پرورش داده است. به واقع انتشار ترجمه ی انگلیسسسی کتسساب۱۹۲۰ در دهه ی ایزاک روبینمنسجم تر دیدگاهی است که 
) را باید سرآغاز شکل گیری بسیاری از رهیافت های تفسیری جدیسد بسسه مسسارکس (بسسا محسسوریت «شسسکل۱۹۷۲ (23روبین

 در اثر خود (از جمله و به ویژه در فصل  دوازدهم)، به پیروی ازروبینارزش»)، حداقل در جهان انگلیسی زبان تلقی کرد. 
، تأکید ویژه ای بر «شکل ارزش» و شکل  اجتماعی روابط توفلیسسد می نهسسد. اومارکس و بر مبنای خوانش بدیلی از مارکس

 به روشنی اقتصاد سیاسی کلسیک را به دفلیلمارکستوجه مخاطب را به فرازهایی از کاپیتال جلب می کند که در آن ها 
 درروبیسسنتمرکز مفرط بر مقوفله ی جوهر ارزش (کار)، و در نتیجه غفلت از بررسی شکل ارزش، مورد نقد قرار می دهسسد. 

) مقسسوفله ی۱۹۲۰ مانع از آن نبوده است که تسساکنون (دهه ی مارکسعین حال یادآور می شود که این تأکیدا ت مشخص 

22. J. Bidet & S. Kouvelakis (eds.), 2008: Critical Companion to Contemporary Marxism, pp. 372. 
» قابل دسترسی است.)حلقه ی تجریش در وبسایت «،محمد زرینه و یشروین طاهر(ترجمه ی فارسی این مقافله، به همت 

 منتشر گردید، در وهله ی نخست این تلقی را تقویت می کند که پیدایش مکتب آفلمانی شکل۱۹۷۳ در سال روبینترجمه ی آفلمانی کتاب . اینکه 23
 بر اندیشه های دیگران کسانیروبینارزش خاستگاه مستقل دیگری داشته است؛ با این حال فهم نهایی این مسافله، منوط به بررسی  دقیق تر تأثیرا ت 

سهیم بوده اند. به ویژه اینکه می دانیماشمیت  و رایشلت و بک هاوس) است که در شکل گیری دیدگاه های اوفلیه ی هورکهایمر، زون رتل، آدورنو(غیر از 
) روسی زبان بوده یا به زبان روسی تسلط داشته اند. روسدوفلسکی، و زفلنی، ایلینکوفبرخی از این افراد (از جمله 

6

http://tajrishcircle.org/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#comments


 پی می گیریم: روبین نیز مورد غفلت قرار نگیرد. پس بحث خود را با مارکسشکل ارزش از سوی پیروان 

 «مقسسالتی دربسساره یایسسزاک روبیسسنتقریباا تمامی مفسران متاخر مارکسی بر ایسسن باورنسسد کسه کتسساب  ) ایزاک روبین:۲.۱
 از مقوفله ی «شسسکل ارزش» ومارکس) محرک نظری اوفلیه ی بازگشت به درک ۱۹۲۳؛ ۱۹۲۸» (24نظریه ی ارزش مارکس

» در ایسن25 در کتاب «دیافلکتیک جدید و سرمایهآرتورتلش برای بازخوانی کاپیتال بر مبنای آن بوده است. برای مثال، 
باره چنین می نویسد:

 بر نظریه ی ارزش، به ویژه اثرش با عنوان «نظریه ی ارزش مسسارکس» (ایزاک روبینبازکشف تفسیرهای استادانه ی 
) مهم ترین تأثیر بی بدیل را بر رویکرد نسبت به کاپیتال بر اساس «شکل ارزش» داشته است. روبین۱۹۲۸-۱۹۲۳

تأکید می کند که همه ی فرایندهای مادی و فنی اقتصادی در چارچوب شکل های اجتماعی تاریخا خاص و معیسسن
ری میانجی روابط توفلیدی نسبت داده می شود. مقوفله ای ماننسسد انجام می شوند. به اشیایی مانند کالها نقش اجتماع
ارزش را باید این گونه درک کرد. «شکل ارزش» خصوصیت شسسکل اجتمسساعی روابسسط سسسرمایه داری کسسالیی اسسست.
روبین نشان می دهد که مارکس مقوفله ی تعین شکلی را اغلب برای اشاره به شیوه ای استفاده می کرد که بنا به آن
اشیاء و اموهر کارکردهای اجتماعی معینی کسب می کنند. مارکس تعین های شکلی پیچیده تری را منطبق با روابط

)۲۵، ص. آرتورتوفلیدی پیچیده تر بسط می دهد. (

«باید مبادفله در حکم یک شکل اجتماعی از فرآیند بازتوفلید را از مبسسادفله در حکسسم یسسک مسسرحله ی خسساص از ایسسن
فرآیند  … که جایش را به مرحله ی توفلید مستقیم می دهد متمایز کنیم.» [نقل قول آرتور از روبین]. پسسس، آنچسسه
هد توفلید برای مبادفله است، پس باید مهسسر خسسود را بسسر مسسسیر فرآینسسد روبین بر آن تأکید دارد آن است که اگر توفلی
توفلید بگذارد. همین است که ارزش و کار مجرد شکل هایی برخاسته از فرآیند توفلیسسدی هسسستند کسسه معطسسوف بسسه

)۲۵(آرتور، ص. مبادفله است. 
روبین و دیگر نظریه پردازان شکل نه تنها بر اهمیت شکل اجتماعی توفلید به طور کلی اصرار دارند، بلکه بر بررسسسی
دقیق شکل های اجتماعی مشخصاا متفاوتی که در اقتصاد بورژوایی در هم  تنیدهشده اند، یعنی بر نیساز بسه متمسایز

)ف. اسدپور، برگردان: ۲۸کردن و بازنمایی آن ها در یک نظم معین پافشاری می کنند. (آرتور، ص. 

 به «شکل ارزش»، فرازهای متعددی را از مجلسسد نخسسست کاپیتسسال (ویراسسست اول) واممارکس برای شرح رویکرد روبین
) چنین است: ۱۳۹ کتاب روبین، ص. ۱۲می گیرد. یکی از این گفتاوردهای روشنگر (در فصل 

«یکی از نواقص عمده ی اقتصاد سیاسی کلسیک این است که هرگز نتوانسسسته اسسست به کمسسک تحلیسسل کالهسسا، و 
به خصوص ارزش شان، آن شسسکلی را کشسسف کنسسد کسسه ارزش را بسه ارزش مبسسادفله تبسسدیل می کنسسد. حسستی بهسسترین
اطنی اهیت ب ا م نمایندگان آن، آدام اسمیت و ریکاردو، شکل ارزش را به عنوان چیسزی بی تفساو ت، و بی ارتبساط ب
کالها تلقی می کنند. علت این امر صرفاا این نیست که توجه شان تماماا معطوف به تحلیل مقدار ارزش است، بلکه
هن اما در عین حال عام ترین شکل شیوه ی توفلید بسسورژوایی رل کار، مجردتری رش محصو رل ارز عمیق تر از آن است. شک
است و توفلید را به مثابه ی نوع خاصی از توفلید اجتماعی ممهور می کند و بدین طریق خصلت تاریخی خاصی بسسدان
هت آن را بسسرای ابسسد می بخشد. پس اگر این شیوه ی توفلید را شیوه ای تلقی کنیم که در هر وضسسع اجتمسساعی، طسسبیع

، با مشخصا ت زیر به فارسی انتشار یافته است: حسن شمس آوری. این کتاب با ترجمه ی زنده یاد 24
  ۱۳۸۳، نشر مرکز، حسن شمس آوری: «نظریه ی ارزش مارکس»، برگردان: ایزاک ایلیچ روبین

»سرمایه. آرتور: «دیافلکتیک جدید و 25
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رل ارزش و در نتیجه شکل کالیی را توأم با تحول ت بیش تر آن، یعنی شسسکل تثبیت کرده است ضرورتاا ویژگی شک
).  ۸۱-۸۲پوفلی، شکل سرمایه ای و غیره، نادیده خواهیم گرفت. (کاپیتال، مجلد اول، صص. 

:)۱۴۰، ص. روبین( در تفسیر فراز فوق چنین می گوید روبینو در ادامه، خود 

بدین سان، «شکل ارزش» عام ترین شکل اقتصاد کالیی است و مشخصه ی شکلی اجتماعی اسسست کسسه در فرآینسسد
ری تاریخسسا رل اجتمسساع هی یسسک شسسک توفلید در سطح معینی از تکامل تاریخ به دست می آید. از آنجا که اقتصسساد سیاسسس
ری کالیی، را تحلیل می کند، «شکل ارزش» یکی از سسسنگ پایه های نظسسریه ی ری توفلید، یعنی توفلید سرمایه دار گذرا
ارزش مارکس است. همسسان طور کسسه از جمل ت نقل شسسده [از مسسارکس] در بسسال پیداسسست، «شسسکل  ارزش» ارتبسساط
تنگاتنگی با «شکل کال»  دارد، یعنی همان مشخصه ی اساسی اقتصاد معاصر: این کسه محصسول ت کسار به وسسیله ی
ری توفلیدکنندگان صرفاا به واسطه ی مبادفله ی کالهسسا توفلیدکنندگان مستقل و خصوصی توفلید می شوند. رابطه ی کار
هن مسستقیماا بسا رد محصسسوفلی معیس ری ضروری برای توفلیس رر اجتماع ری» اقتصاد، کا رل «کالی به وجود می آید. در این شک
رل معین واحدهای کار بیان نمی شود، بلکه غیرمستقیم با «شکل ارزش»، به شکل سایر محصولتی که با آن محصو
مبادفله می شوند، بیان می گردد. محصول کار به کال بدل می شود، کال[یسسی] کسسه دارای ارزش مصسسرفی و «شسسکل
هی «شسسی واره» می شسسود، [و] «شسسکل ارزش» را، یعنسسی شسسکل رش» اجتماعی اسسست.  بسدین ترتیب، کسسار اجتمسساع ارز
رر «شسسی واره» خاصیتی وابسته به اشیاء را پیدا می کند؛ خاصیتی که به نظر می رسد متعلق به خود اشیاست. این کا
هش پیشاپیش «شسسکل رر اجتماعی) دقیقاا آن چیزی است که نمایان گر ارزش است. وقتی می گوییم ارز رد کا (و نه خو
رش» اجتماعی است، همین را در ذهن داریم. اما آن «شکل ارزش»ی که بر خلف ارزش مبسادفله ای، در مفهسوم ارز
ارزش نهفته است چیست؟ ما صرفاا یکی از روشن ترین تعاریف شکل ارزش [از سوی مسسارکس]  را در ویراسسست اول

کاپیتال ذکر می کنیم:
)،Form der Austauschbarkeit (شکل مبادله پذیری یا  شکل ارزش وشکل اجتماعی کالهابدین سان، «

]ح. شمس آوری[برگردان: ؛ تأکید از مارکس). ۲۸، ص. ۱۸۶۷.» (سرمایه، ویراست اول، همه یک چیز واحدند

 باید قدری به عقب تر برویسسم تسسا حسسداقل بخشسسی ازمارکس از روبین و نیز خوانش مارکساما برای درک بیشتر گفته ی 
) را پی بگیریم: ۱۲ در همین فصل (روبیناستدلل های 

ال بسسه ایسسن معنسسی تعسسبیر رر «منعقد شده» یا «متبلور شسسده» اسسست، معمسسو هش کا این گزاره ی معروف مارکس که ارز
می شود که کاهر همان ارزش است.  [..] [درحافلی که] ارزش کار را «می نمایاند». [..] این تصور، کسه مبنسای ادبیسسا ت
ال نادرست است. کسسار را نمی تسسوان بسسا  ارزش یکسسی ری بسیار رایجی را علیه مارکس تشکیل می دهد، افلبته کام انتقاد
کرد. کار فقط ذا ت ارزش است و برای به دست آوردن ارزش به معنی کامل کلمه، کار به عنوان جسسوهر ارزش، بایسسد

رش» ( رر آن با «شکل ارز  ) اجتماعی، تلقی گردد.Wertformدر پیوند جدایی ناپذی

رر ( ,Wertformمارکس ارزش را بر مبنای شسکل، ذا ت، و مقسدا  Wertsubstanz,  Wertgröße.آن تحلیسل کسرد (
ری ضسسروری بیسسن شسسکل، ذا ت و مقسسدار« نکته ی تعیین کننده و حیاتی عبار ت است از آشکار سسساختن پیونسسد درونسس

). از آنجا که مارکس این سه  جنبه را جدا از هم تحلیل۳۴، ص. ۱۸۶۷.» (سرمایه، ویراست نخست آفلمانی، ارزش
کرد، پیوند بین آن ها از چشم تحلیل گسسر پوشسسیده مانسسد. مسسارکس در ویراسسست اول آفلمسسانی کاپیتسسال چنسسدین بسسار

ری [چیسز] واحسد: ارزش. «حسسال  تتخاطرنشان کرد که موضوع عبار ت است از تحلیل جنبه های گوناگون یک شسس ذا
تن کار را می شناسیم، و آن معیار مقدارشارزش را می شناسیم و آن کار است.   اسسست. آنچسسه هنسسوز بسساقیزما

، تاکیدا از مسسارکس).۶ تبدیل می کند.» (همان جا، ص.  ارزش مبادله ای را بهارزش آن است، که شکلمی ماند، 

8



.» (همان جسسا، ص.تاکنون صرفاا ذا ت و مقدار ارزش را تعریف کرده ایم. حال به تحلیل شکل ارزش روی می آوریسسم«
). در ویراست دوم جلد اول سرمایه، این جمله ها حذف شده اند. […] اگر اینجا جنبه ی کمی یا مقسسدار ارزش را۱۳

کنار بگذاریم و خود را به جنبه ی کیفی محدود کنیم، می توانیم بگوییم که ارزش باید بر مبنای «ذا ت» (محتوا) و
«شکل ارزش» در نظر گرفته شود. ضرور ت تحلیل ارزش بر حسب هر دو عامل موجسسود در آن، به معنسسی ضسسرور ت
وفادار ماندن به روش تکوینی (دیافلکتیکی) در تحلیل است. این روش، هم تحلیل (آنافلیز) و هم تلفیسسق (سسسنتز) را
رل کار آغاز می کند، و به وسسسیله ی در بر می گیرد. از یک سو، مارکس از تحلیل ارزش چون شکل تمام شده ی محصو
تحلیل، محتوای (ذا ت) گنجیده در شکل معین - یعنی کار - را کشف می کند.  مارکس در اینجسسا راهسی را دنبسال
می کند که اقتصاد دانان کلسیک، خاصه ریکاردو هموار کرده بودند. اما از سوی دیگر، چسسون ریکسساردو در تحلیسسل،
خود را به فروکاهی شکل (ارزش) به محتوا (کار) محدود کرده بود، مارکس می خواهد نشسسان دهسد کسه چسسرا ایسسن
محتوا شکل اجتماعی معینی کسب می کند. مارکس نه تنها از شکل به محتوا می رود، بلکه همچنین از محتسسوا بسسه
شکل. [مارکس] «شکل ارزش» را موضوع بررسی اش قرار می دهد: یعنی ارزش به مثابه ی شکل اجتماعی محصسسول
کار؛ شکلی که اقتصاددانان کلسسسیک آن را بسسدیهی فسسرض می کردنسسد و از ایسسن رو آن را توضسسیح نمی دادنسسد. […]
ری افراد و کسسار اجتمسساعی در هش کار را کشف کردند؛ مارکس نشان داد که روابط کار اقتصاددانان کلسیک ذیل ارز
رش محصسول ت را بسه خسود می گیسرد. […] «شسکل ارزش» نقسسش مهمسی در ری ارز رل ماد اقتصاد کالیی ضرورتاا شک

نظریه ی ارزش مارکس ایفا می کند. اما شکل ارزش توجه منتقدان (به غیر از هیلفردینگ) را به خود جلب نکرد. 

 (در چسسارچوب ادبیسسا ت اوفلیه ی دیافلکتیسسک نظام منسسد)،آرتسسوریکی از مهم تریسسن مقسسال ت آغسسازین  ) کریستوفر آرتور:۲.۲
 نسبت به مبحث «شکل ارزش» نخست ترجمه ی فرازیآرتور» نام دارد. برای آشنایی با درک 26«دیافلکتیک شکل ارزش

از مقافله ی فوق را ذکر می کنیم (در سرفصل بعدی، به بخش دیگری از همین مقافله رجوع خسسواهیم کسسرد). در صسسفحه ی
 ذیل عنوان «ضرور ت شکل ارزش» چنین می نویسد:  آرتوردوم این مقافله 

منظور مارکس از «شکل ارزش»، شکل پدیداری ارزش است. ارزش به طور فی نفسه در یک کالی منفسسرد پدیسسدار
نمی شود: «ما می توانیم یک کالی منفرد را هر طور که می خواهیم به پس و پشت بچرخسسانیم [و وارسسسی کنیسسم]؛

). تنها وقتیCapital, I, p. 138[اما] ناممکن است که آن را همچون چیزی که دارای ارزش است درک کنیم.» (
رش خود را بسسه دسسست می آورد، که یک کال وارد مناسبا ت مبادفله ای با دیگر کالها می گردد، شکلی از پدیداری ارز

که در قافلب ارزش  مبادفله اش در برابر دیگر کالها تجلی می یابد. 

اقتصاد سیاسی کلسیک مسافله ی «شکل ارزش» را به نفسع تحلیسل جسسوهر ارزش، و حستی فراتسر از آن، [بسسه نفسسع
تحلیل] مقدار ارزش نادیده گرفت. اقتصاد سیاسی کلسیک در امتداد برخورد غیرتاریخی اش با مناسبا ت کسسالیی
بدین سمت سوق یافت که از اشکال ویژه ی دخیل در مناسبا ت کالیی انتزاع حاصل کنسسد، و بسسر ارزش به مثسسابه ی
خصوصیتی ذاتی از کار متمرکز گردد؛ بدون بازشناسی این واقعیت که مسافله ای در خصوص شکل پدیسسداری ایسسن
ری ارزش مسسورد  بازشناسسسی قسسرار نگیسسرد، در ایسسن صسسور ت ری پدیسسدار محتوا وجود دارد. اگر ضرور ت یک شکل ماد
نظریه ی ارزش چیزی جز ذا ت گرایی متافیزیکی موجود نزد اندیشه های انتزاعی نخواهد بود.  در دل خسسود کسسالی
فی نفسه، یک تجرید (ارزش) جای گرفته است [و با آن عجین است].  اما مارکس با تیزبینی به ایسسن مسسسافله آگسساه

است: 

26. Arthur, C. J., 1979, Dialectic of Value-Form, in Elson D. (ed.), Value: The Representation of Labour in 
Capitalism. 
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) کار انسانی هستند، تحلیسسلcongealedاگر بگوییم که کالها، به مثابه ی ارزش ها، صرفاا مقادیر منعقد شده ی («
ما [واقعیت] آن ها را فرو می کاهد؛ چنین گفته ای در سطح ارزش مجرد درست است، اما به آن ها شسسکلی از ارزش

 [برگردان: ا. ح.]) Capital, I, p. 141.» (که مجزا از شکل های طبیعی شان باشد، نمی بخشد

 همچنین در بخشی از فصل مقدماتی کتاب «دیافلکتیک جدید و سرمایه» به شرح کلی رویکردهای نو بسسه مبحسسثآرتور
«شکل ارزش» می پردازد و ضمن بیان فشرده ی مضمون و اهمیت نظری آن، دیدگاه خود در کتاب یاد شده را در امتداد

 بحث متمرکزتری حسسول «شسسکل ارزش» ارائسسه می دهسسد). در۹ و ۵همین رویکرد معرفی می کند (مشخصاا در فصل های 
]: ف. اسدپورمقدمه ی کتاب یاد شده چنین آمده است: [برگرفته از برگردان 

در کتاب کنونی که درک کاپیتال مارکس مورد توجه است ما به یک گرایش نسبتاا جدیسسد در نظسسریه ی مارکسسسی
تکیه می کنیم، گرایشی که مفهوم مورد نظر مارکس از «شکل ارزش» را در مرکز نقد خود قسسرار مسسی دهسسد. پسسس
اکنون ضروری است که نکته ی کوتاهی را درباره ی نظریه ی «شکل ارزش» بیان کنیم. در نظریه ی «شکل ارزش»
بسط شکل  های مبادفله از عوامل تعیین کننده ی اقتصاد سرمایه داری تلقی می شود، و نسه محتسوایی کسه توسسط آن
تنظیم می شود. از این رو، برخی نظریه پردازان بررسی نظریه ی ارزش مبتنی بر کار را به زمسسانی موکسسول می کننسسد

ال بسط یافته باشد.   ارجاع مهمی برای نظریه پردازان «شسسکل ارزش» اسسست، زیسسراهگلکه خود «شکل ارزش» کام
) بسیار مناسب است. علوه بسسر ایسسن،from-determinationمنطق مقول ت او برای نظریه ی شکل و تعین شکلی (

رد مقول ت همانا انسجام و درهم تنیدگی ساختار یک تمامیت است و نشانهگلهدف   از بسط دیافلکتیکی و نظام من
می دهد که چگونه این تمامیت خود را در تغییرا ت متقابل عناصر درونی اش و از طریق آن ها حفظ می کند. سخن

)۲۴، ص. آرتورمن این است که سرمایه دقیقاا چنین تمامیتی است. (

 کسه از نظسسریه یبک هسساوس اسست. […] از نظسسر  هانس. گ. بک هاوسشخصیت مهم دیگر در نظریه ی شکل ارزش
انتقادی مکتب فرانکفور ت سربرآورده است، موضوعیت آرای مارکس برای تحقیق تجربی، در مقایسه بسسا رازدزدایسسی
هش درباره ی اسسستنتاج هش» در جایگاه ثانوی قرار دارد. به نظر او نظریه ی ارز نظام مند از ناعقلنیت عینی «شکل ارز
قیمت ها نیست، که چیزی بیش از اتلف وقت نیست؛ بلکه نقد این شکل ارزش به عنوان دستگاهی عقل بسساخته و
وارونه از بیگانگی و بت وارگی است. بخش عمده ی کتاب حاضر چنین بینش هایی را بسط می دهد. بسسرای ورود بسسه
دوره ی کنونی باید بگوییم که موضوع مهم در نظریه ی رایج «شکل ارزش» اهمیسست عظیمسسی اسسست کسسه بسسه پسسول

)۲۵، ص. آرتورنسبت داده می شود. (

آنچه من پیامد نظریه ی شکل ارزش می بینم این است: از آنجا که این نظریه در درجه ی نخست مبتنی بر تحلیل
شکل های مبادفله است، نباید شتابی برای بررسی محتوا داشته باشیم. […] . ابتدا باید بسط شکل ارزش را مطسسافلعه
کنیم و تنها زمانی محتوای کار [نهفته در شکل ارزش] را مورد توجه قسسرار دهیسسم کسسه خسسود دیافلکتیسسک شسسکل ها

ال فصل پنجم). ( )۲۶، ص. آرتورایجاب می کند (مث

 چنین می نویسد : آرتورو در فصل پنجم همین کتاب 

نشان خواهم داد که … سرمایه  که به مانند «شکل مطلق» فعلیت خود را در کار و صنعت متحقق می کنسسد، شسسبیه
مقوفله ی «مفهوم» نزد هگل است. بخش عمده ی ایسسن فصسسل نسسوعی بازسسسازی از تحلیسسل «شسسکل ارزش» به دسسست
می دهد، که با مارکس آغاز شد. این بازسازی شکل دیافلکتیک نظام مند مقول ت را می یابد. امسسا مسسن بسسا تمرکسسز بسسر
«شکل ارزش» ابتدا هر گونه محتوای کار را کنار می گذارم، و به این طریق با مسسارکس تفسساو ت دارم کسسه هسسر دو را

10



یک جا تحلیل کرد. … برای نشان دادن مناسبت و ارتباط منطق هگل با نقسسد اقتصسساد سیاسسسی، ضسسرور ت دارد کسسه
 عمسسل تجریسسد در جریسسانواقعیت نظام سرمایه داری را درک کنیم. این شافلوده همان هستی شناختیشافلوده ی 

مبادفله است، که بر همانندی کالهای نامتجانس با یکدیگر به مانند «ارزش» مبتنی اسسست. ایسسن «تجریسسد مسسادی»
ال مسسستقل اسسست. ایسسن وضسسع واقعیتی جوهری دارد که از هر گونه نکا ت روش شناختی در امر نظریه  پسسردازی کسسام
«واقعیتی وارونه» توفلید می کند که در چارچوب آن کالها به سادگی به مصداقی برای ذا ت مجرد خود یعنی ارزش
تبدیل می شوند؛ و کارهای انضمامی تنها چون تکه هایی از کار مجرد محسوب می شسسوند. […] کالهسسا در نسستیجه ی
این تجریسسد مسادی از خصوصسیت های مربسوط بسه ارزش  مصرفی شسسان، کسه در دوره ی مبسسادفله به حسسافلت «تعلیسسق»
در می آیند، به تعینی نو دست می یابند که همانا ارزش مبادفله است؛ و اجناس مورد نظر نقش حاملن این تعین را

شکلایفا می کنند که هنگام گذار از این مرحله از چرخه ی زندگی شان بر آن هسسا تحمیسسل می شسسود. آن هسسا تسسابع 
 می شوند. […] شکل ارزشی کال شکافی ایجاد می کند بین ارزش به عنوان همانندی کالها، که همانا از یکارزش

امر کلی مجرد برآمده از مبادفله ی هم ارزها استوار است، و جزئیت  پایدار آن ها که همچون ارزش هسسای مصسسرفی از
یک دیگر متمایزشان می کند. این نکته همانا کلید بحث ما در ارتباط با مناسبت منطق هگسسل اسسست، زیسسرا او نیسسز
کارش را با نادیده گرفتن هر چیز خاص و متعین آغاز می کند. […] در شکل ارزشی نه تنها شکافی بیسسن شسسکل و
محتوا وجود دارد، بلکه اوفلی استقلل می یابد و تکامل دیافلکتیکی ساختار در واقع بر اساس شسسکل تعیسسن می یابسسد.
شکل های ارزش، «کال»، «پول» و «سرمایه» ابتدا شکل های نابی هستند که متعاقبسساا جایگسساهی در توفلیسسد مسسادی
به دست می آورند. به این ترتیب، شکل ها به جای اینکه به نحوی طبیعی از سوی محتوا پذیرفته شسسوند، خسسود را بسسر

 وجود ندارد که بتواند خسسودمعلومینحوه ی شکل گیری مصافلح مادی تحمیل می کنند. […] با اینکه هیچ محتوای 
چونرا در ارزش مبادفله تجلی دهد، اما این یک می تواند شکل خود را بسسه درون خسسویش، یعنسسی شسسکل خسسود را 

، بازتاب دهد. پس هر چیز و همه چیز می تواند به  نوعی حامل ارزش تبدیل شود. در عین حسسال، امسسر کلسسیمحتوا
نیازمند آن موارد جزئی است که تابع خود می سازدشان. درحافلی که اندیشه ی ناب هگل فقط گستره های بسسافلقوه را
وضع می کند، شکل های اقتصادی باید به نحو مادی در رابطه با مبادفله ساخته شوند. پس در تمسسام مسسسیر تحلیسسل

ییشکل ارزش در می یابیم که نوعی   به شکل امر کلی مجرد و امر جزئی مادی از خصوصیا ت آن به شسسماردوگانگ
 تلقسسی شسسوند. […]همانند منطق هگل باید به نوعی بسسا یکسسدیگر می آیند. […] گمان می کنم که «شکل ارزش» و

خلصه کنیم: راز ساختار اقتصادی سرمایه داری و تکامل آن را باید در همان آغاز یافت، یعنی هنگامی که تجریسسد
هی واقعیت شکل های نابی را می آفرمادی موجود در مبادفله ی  یند که سپس منطق خاص تکامل خود را ایجادکالی

می کنند (چنان که نزد هگل یافت می شود)، و به این ترتیب کل نظام باید (در چارچوب مرزهایی که هنسسوز بایسسد
)ف. اسدپور، برگردان: ۱۱۱- ۱۱۶، صص. آرتورمشخص شوند) همچون امر تعیین شده توسط شکل درک گردد. (

ری» سکین) توماس سکین: ۲.۳ ، یسسک فرهنسسگاونسسو در پیوست دوم خود بر ترجمه   اش از کتاب «اصسسول اقتصسساد سیاسسس
) بسسه دسسست می دهسسد. وی در ایسسناونسسوواژگان غنی برای شرح مفاهیم کلیدی اقتصاد سیاسسسی (به کسسار رفتسسه در کتسساب 

» تعریفی ارائه می کند که شسساید بسسرای ادامه ی28، در مدخل «شکل ارزش یا ارزش در مبادفله (ارزش مبادفله ای)27پیوست
این بحث مفید باشد: 

یک کال نمی تواند ارزش خود را جز در قافلب مقدار معینی از ارزش مصرفی کالی دیگر متجلی سازد (بیان کند).

27. Kozo Uno, 1952, 1964 (trans. by T. Sekine 1980), Principles of Political Economy, Theory of a Purely Capitalist 
Society, Appendix 2, p. 176. 
28. Value-form or Value in Exchange (Exchange Value)
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exchangeپس ارزشی که متجلی می شود، ارزش مبادفله ای (  value) آن کال یسسا ارزش آن در مبسسادفله (value  in

exchange) «نامیده می شود. «شکل ارزش (value-formبه معنای یک شسسکل یسسا شسسیوه ی مشخصسسی از تجلسسی (
الیAارزش به مثابه ارزش مبادفله است. بنابراین، اگر ارزش کالیی مانند   بر حسب مقدار معلومی از تنها یک ک

ال  دماتی» (Bدیگر، مث ا مق هش «شکل ارزش ساده ی simple ، بیان گردد، این شیوه از بیان ارز  or  elementary

value-form خوانده می شود. اگر ارزش کالی (A با مقادیر معینی از شمار زیادی از دیگر کالها، مانند D , C ,

B) «هش «شکل ارزش بسط یافته ) نامیده می شود. اگرextended value-form و غیره بیان گردد، شیوه ی بیان ارز
رفی آنX  بر حسب ارزش مصرفی یک کالی Aارزش کالی  ب ارزش مص ر حس ز ب  ، که ارزش سایر کالها نی

هش «شکل ارزش عام» ( ) نامیده می شود و کالیgeneral value-formبیان می شود، بیان گردد، شیوه ی بیان ارز
general نیز یک «هم ارز عام» (Aخاص   equivalent خوانده می شود. آگر کالی (Xن د، همی ا باش انه/یکت  یگ

ری ارزش» ( ) نام می گیرد. قیمت یک کال عبار ت است ازmoney-form of valueشیوه ی بیان ارزش، «شکل-پوفل
relativeشکل-پوفلی ارزش هر واحد از آن کال. کالیی که ارزش آن بیان می گردد، جایگاه «شکل-ارزش نسبی» (

value-formو کالیی که ارزش کالی نخست بر حسب ارزش مصرفی آن بیان می گردد، جایگاه «شسسکل هم ارز ،(
 [برگردان: ا. ح.]) را کسب می کند. equivalent form of valueارزش» (

» دفاع قدرتمندی29 نیز در بخشی از مقافله ای با عنوان «مطافلعه ای درباره ی نظریه ی ارزش مارکسایتو ) ماکوتو ایتو:۲.۴
از فلزوم بررسی پویایی های «شکل ارزش» و تقدم آن بر بررسی جوهر ارزش ارائسه می دهسد. تسسرجمه ی گزیسده ای از ایسسن

بخش به قرار زیر است:
Derاگرچه جلد نخست کاپیتال در ویراست نخست آفلمانی با عنوان «توفلید سرمایه دارانه» نام گذاری شده اسسست (

Produktionsprocess  des  Kapitalsمارکس در دو پاره ی نخست این مجلد، فرآیند توفلید کاپیتسسال را مسسورد ،(
تحلیل قرار نمی دهد. در عوض، او نخست در پاره ی اول به رابطه ی منطقی میان «کالها و پول» را که به گسسردش
کالها می انجامد می پردازد؛ و سپس در پاره ی دوم «تبدیل پول به سرمایه» که متکسسی بسسر گسسردش کالهاسسست را
ه مورد بحث قرار می دهد. کال، پول، و سرمایه اشکال پایه ای گردش در یک اقتصاد کالیی هستند. و همان طور ک

ری شکل های ارزش هستند.  مارکس نشان می دهد، روابط منطقی آن ها ، پیش رو

تحلیل توفلید سرمایه دارانه به مثابه ی فرآیند توفلید ارزش اضافی، نخستین بار در پاره ی سوم مجلد نخست کاپیتال
آغاز می شود. «خرید و فروش نیروی کار» به منزفله ی کال، کسه در فصسل ششسم پسساره ی دوم ظساهر می شسود، یسک
پیش شرط تاریخی اساسی برای توفلید سرمایه دارانه فراهم می سازد. با این حال، کسسال، پسسو.ل و اقسسامی از سسسرمایه
(نظیر سرمایه ی تجاری یا ربایی) می توانند بدون این پیش شرط نیز پدیدار گردند. آن هسسا در اقتصسسادهای کسسالیی،
که بیش و کم در مراحل مختلف فرآیند توفلید اجتماعی پدیدار شده اند، وجود داشسسته اند. یکتسسایی تسساریخی توفلیسسد
سرمایه دارانه هنگامی پدیدار می شود که شکل های ارزش، که برسسسازنده ی اقتصسساد کسسالیی به طسسور عسسام هسسستند،

) باشند. هم هنگام، زمان  کار پیکریافته در هر محصولsocial labor processدربردارنده ی فرآیند کار اجتماعی (
می باید به طور کامل از خلل مناسبا ت ارزش در اقتصاد سرمایه دارانه مورد مواجهه قرار گیرد. پس، در یک اقتصاد

هی ااشکال و ج ری اجتماعی (وهر ارزش با اکالی ) پیوند دارند.  social inevitabilityجتناب ناپذیر

ری پیوند میان اشکال ارزش و فرآیند کار اجتماعی، در یک اقتصاد کالیی وجود یک چنین اجتناب ناپذیری اجتماع

29. Makoto Itoh, 1976, A Study on Marx's Theory of Value. Science & Society 40, no. 3. (reprinted in: M. Itoh 
1980, Value and Crisis; Essays on Marxian Economics in Japan, Monthly Review Prees)
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عام قابل تضمن نیست. در همه ی جوامع، به جز جوامع سرمایه داری، بخش عمده ی فرآیند کسسار، نسسه به واسسسطه ی
) و سیاسی سازمان دهی می شسسود.communalشکل های ارزش، بلکه به وسیله ی انواعی از نظم اشتراکی/جماعتی (

در چنین جوامعی، تجار ت کالها فقط بخشا [به طور غیرفراگیر] رخ می دهد و اساسا اغلب رابطه ی اقتصسسادی بیسسن
جوامع اشتراکی مختلف را بازنمایی می کند. بازتوفلید مادی در چنین جوامعی می تواند حتی هنگامی کسسه تجسسار ت

کال زمان کار ضروری برای توفلید هر کال را تضمین نمی کند، بدون اختلفلی جدی تداوم بیابد. 

دشواری نظری نشان دادن جوهر ارزش به مثابه زمان کار اجتماعا لزم برای توفلید هر کال، از طریق تجریسسد ارزش
مصرفی از ارزش مبادفله، آن چنان که در بخش نخست فصل اول کاپیتال دیده می شود، بار دیگر در اینجسسا پدیسسدار
می گردد. از یک سو مناسبا ت ارزش در یک اقتصاد کالیی می باید در خصلت تاریخی آن ها تحلیل گردند، کسسه بسسه
پدیداری آن ها در یک نظام سرمایه دارانه ی توفلیسسد محسسدود نمی شسسود. از سسسوی دیگسسر، نمی تسسوان به طسسور منطقسسی
ری تنظیم مناسبا ت ارزش بر اساس زمان کار پیکریافته در هر کال را بدون در نظر گرفتسسن اجتناب ناپذیری اجتماع

توفلید سرمایه دارانه نشان داد. 

بنابراین، چرخش فروکاهنده ی مستقیم از ارزش مبادفله به جوهر اجتماعی ارزش در بخش نخست کاپیتال نه فقط
ا نابسسندگی اثبسا ت منطقسی ه همچنیسن ب حاوی نوعی ناسازگاری  با تحلیل شکل ارزش در بخش سوم است، بلک
ری همراه است. این چرخش، برخلف نظریه ی شکل های ارزش، اساساا [در امتسسداد] منطسسق اجتناب ناپذیری اجتماع
اوفلیه ی بدیع مارکس نبود، بلکه بیشتر نوعی پس ماند نظریه ی ارزش کلسیک بود.  آیسسا ممکسسن نیسسست کسسه ایسسن
ناسازگاری را رفع کرد و نظریه ی آغازین مارکس درباره ی شکل های ارزش را در شکل بدیع آن بازیابی کرد، بدون
هش پیش از نشان دادن قانون ارزش به مثابه ی نیروی محرک توفلید سسسرمایه داری؟ ایسسن پرسسسش، ارجاع به جوهر ارز

هسته ی اصلی مباحثا ت گسترش یافته ی اقتصاددانان مارکسی ژاپنی، متأثر از آرای کوزو اونو بوده است. 
 [برگردان: ا. ح.]

»، در ادامه ی بررسسسی30 در اثر ستایش شده ای به نام «دیافلکتیک و نظریه ی اجتماعیشمس آوری) علی شمس آوری: ۲.۵
روش مارکس، در سرآغاز فصل سوم کتاب، ذیل عنوان «دو جنبه ی نقد مسسارکس بسسر اقتصسساد سیاسسسی»، به واقسسع نشسسان

 به خوبی به این مسافله واقف بود که یکی از خطوط تمایز اساسی نظریه ی وی با اقتصاد سیاسیمارکسمی دهد که خود 
 درشمس آوریکلسیک، ضرور ت تحلیل «شکل ارزش» نزد وی و غفلت اقتصادسیاسی دانان کلسیک از این مسافله بود. 

: (در دست انتشار)]م. عبادی فرترجمه ی فراز یاد شده چنین می گوید [برگرفته از 

مارکس غافلباا اقتصاددانان سیاسی را از دو جنبه ی متضاد مورد نقد قرار می دهد:

 اقتصاد سیاسی کلسیک به دفلیل عدم تجزیه و تحلیل اشسسکال انضسسمامی و مشسسخص و پیگیسسری یسسک روشالف)
«مجرد» تحلیل، مورد سرزنش قرار می گیرد؛ و

 اقتصاد سیاسی کلسیک، در حافلی که به دفلیل رویکرد «تحلیلی»؛ یعنی تقلیل اشکال پدیداریی و نمودها بسسهب)
ذا ت آنها، مورد ستایش قرار می گیرد، به دفلیل عدم انجام تجرید به صور ت کافی، و قرار گرفتسن در سسطح اشسکال

انضمامی و مشخص، مورد نقد قرار می گیرد. 

اجازه دهید این دو نکته را یک به یک مورد بررسی قرار دهیم. 

 مارکس در پایان تحلیل اش از ارزش در جلد اول سرمایه، رویکرد اقتصاد سیاسی نسبت بسه ارزش را بسه شسسکل)۱

30. Shamsavari Ali, 1990, Dialectics and Social Theory, The Logic of Capital, pp. 78-79.
 که نسخه ای از این ترجمه را در اختیار من گذاشت.)ف. اسدپور - و سپاس از  محمد عبادی فر(با قدردانی از زحما ت مترجم -
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زیر نقد می کند:
راست است که اقتصاد سیاسی، ارزش و مقدار ارزش را، وفلو به طور ناقص، تحلیل کرده و از مضسسمون پنهسسان در«

این شکل ها پرده برداشته است. اما هرگز این پرسش را حتی طرح نکرده است که چرا این محتوا این شکل را بسسه
د ت آن، در مقسدار ارزش بیسان می شسود. ب م ر حس » (خود می گیرد و بنابراین، چرا کار در ارزش و مقدار کار، ب

Capital I, pp. 173-174(.
مارکس برای اقتصاد سیاسی به دفلیل تجزیه ی ارزش به کار، یعنی «محتوایی که در اشکال مختلف پنهان» اسسست،
اعتبار قائل می شود. اقتصاددانان سیاسی در تقلیل اشکال پدیداری به ذا ت آنها، موفسسق عمسسل کرده انسسد. بنسسابراین،
اشکال مختلف ارزش به ذاتی تقلیل و تجزیه می شوند کسسه در همه ی آنهسسا مشسسترک اسسست؛ یعنسسی کسسار. ایسسن امسسر
نتیجه ی چیزی است که مارکس آشکارا «روش تحلیلی» اقتصاد سیاسی می نامد. با این وجود این رویه ی تحلیلی،
اگر چه به فلحاظ تاریخی به عنوان مرحله ی مقدماتی و ابتدائی کار علمی تصدیق می شسسود، امسسا بسسه هیسسچ رو درک
علمی کامل پدیده های اقتصادی را نشان نمی دهد. به نظر می رسد که مارکس انتظار دارد که مرحله ی «تحلیسسل»
با مرحله ی دیگری تکمیل شود، به گونه ای که محتوای «تقلیل داده شده» یا «ذا ت»، کثر ت و چنسسدگانگی اشسسکال

انضمامی و مشخصی را که مفروض می دارد، تشریح کند.

در پاورقی نقل قول بال، مارکس جزئیا ت بیشتری را بیان می کند. در اینجا مارکس خاطرنشان می کند که اقتصاد
هرگز موفق نشسسده اسست ... شسکل ارزش؛سیاسی هرگز ویژگی خاص شکل ارزش را مورد بررسی قرار نمی دهد: «

» یعنی محتوا یا ذا ت، در شکل پدیداری آن. در توضیحکه ارزش را به ارزش مبادفله تبدیل می کند، را کشف کند.
این ناکامی، مارکس عقیده دارد که این امر نباید تنها در مشغوفلیت اقتصاد سیاسی در تحلیل جنبه ی کمی ارزش

»جهان شمول ترین شکل شسسیوه ی توفلیسسد بسسورژوازیجستجو شود. دفلیل این امر عمیق تر از آن است: شکل ارزش «
است که مشخصه ی خاص این شیوه ی توفلید را تعریف و تعیین می کند و بنابراین فراسوی کسسسانی می رود کسسه بسسا

. )Capital I, p. 174» برخورد می کنند. (شکل ابدی و طبیعی توفلیداین شیوه ی توفلید، به عنوان «

در اینجا ما به اعتبار قضاو ت مارکس درباره دفلیل ناکامی اقتصاد سیاسی در بررسسسی شسسکل ارزش، کسساری نسسداریم؛
بلکه با ماهیت نقد مارکس سرو کار داریم. در اینجا اقتصاد سیاسی به دفلیل ناکامی اش در بررسی و تحلیل شسسکل
ارزش مورد نقد قرار می گیرد، کیفیت ویژه ای که «مهر تأیید بر شیوه ی توفلید بورژوازی به عنسسوان نسسوع خاصسسی از
توفلید اجتماعی می زند.... ». بنابراین، این ویژه بودن و خاص بسسودن شسسکل ارزش اسسست کسسه بسسه وسسسیله ی اقتصسساد
سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد. در مقابل، به نظر می رسد که مارکس اقتصاددانان سیاسی را به دفلیل
هی با تقلیل دادن ارزش به کار، ویژگسسی تعمیم دهی و تجرید بیش از حد، مورد سرزنش قرار می گیرد: اقتصاد سیاس
خاص ارزش را دور زده است و به مفهومی رسیده است که برای تمامی اشکال اقتصاد معتبر است؛ یعنی کار، کسسه

]م. عبادی فرشرط ابدی تمامی توفلید انسانی است. [برگردان: 

 «دیافلکتیک و نظریه ی اجتماعی»)، ذیل عنوان «دیافلکتیک شکل همچنین در سرآغاز فصل یازدهم کتابشمس آوری
ارزش» چنین می نویسد: 

مارکس در اوفلین مرحله از تحلیل کال، قبل از بررسی مفهوم شکل ارزش، بسسه ارزش مبسسادفله ی کالهسسا بسسه عنسسوان
شیوه ی تجلی، شکل پدیداری محتوایی که متمایز از آن است؛ و به عنوان شکل تجلی ضروری یا شکل پدیداری«

Capital» اشاره می کند. (ارزش  I,  pp. ). بنابراین از منظر مسسارکس، ارزش مبسسادفله، شسکل پدیسسداری127-128 
 ارزش را نشان می دهد. تنها در قسمت سوم فصل مربوط به کالست که مارکس از خلل بسسسط تعینسسا تضروری

، می کند که از ساده ترین تجلی آغاز می شسسود و بسسا شسسکل ارزش ضرورتگوناگون شکل ارزش آغاز به بررسی این
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کامل یعنی شکل پوفلی، یا شکل ارزش، پایان می یابد. مارکس در آغاز بحث خود بسسه شسسکل اجتمسساعی نسساب ارزش
اشاره می کند:

با این همه، اگر به یاد بیاوریم که کالها تنها تا جایی که همگی تجلی های یک واحد یکسسسان اجتمسساعی، یعنسسی«
رت ارزشی دارند و بنابراین، شیئیت ارزش آنها صرفاا اجتماعی است، آن گاه بدیهی اسسست کار انسانی هستند، شیئی

هش تنها در رابطه ی اجتماعی کال با کال ظاهر می شود. ). Capital I, pp. 138-139» (که ارز
بنابراین، ضرور ت شکل پدیداری ارزش، یعنی ارزش مبادفله، که «رابطه ی اجتماعی کال با کال را متجلی می سازد،
ریشه در ماهیت اجتماعی ویژه ی کار دارد که جوهر ارزش، یعنی «کار مجرد» را بر می سازد. در اینجا مارکس، به
–دنبال ردیابی تکامل شکل پوفلی است  شکل ارزشی که در همه ی کالها مشترک است (شکلی که به نحو بارزی

)})C با شکل های طبیعی بسیار گونه گون ارزش های مصرفی آنها مغایر ت داردCapital I, p. 139و با ساده ترین و ({
ابتدایی ترین رابطه ی ارزشی یک کال با کالی دیگر آغاز می شود: 

ساده ترین رابطه ی ارزشی آشکارا رابطه ی ارزش یک کال با کالی متفاو ت دیگر است .... به این ترتیسسب، رابطه ی«
).Capital I, p. 139» (ارزشی بین دو کال، ساده ترین تجلی ارزش برای یک کال را در اختیار ما می گذارد.

این «ساده ترین تجلی ارزش یک کالی واحد»، نقطه ی عزیمسست مسسارکس بسسرای تحلیسسل شسسکل ارزش اسسست. […]
«ساده»، که مارکس تحلیل اش را با آن آغاز می کند، یک شکل بسه فلحسساظ تسساریخی نخسستین یسا رابطه ای اوفلیه ای

است که می تواند هر جایی که دو شخص کالها را با هم مبادفله کنند یافت شود:
شکل ساده ی ارزش کال در همان حال شکل ساده ی ارزش محصول کار اسسست و هسسم چنیسسن تکامسسل شسسکل«...سس 

Capital» (کالیی با تکامل شکل ارزشی متقارن است.  I,  p. بنابراین، تکامل تاریخی شکل کسسالیی (از).سس 154 
مبادفله ی پایاپای تا مبادفله ی پوفلی) همان گونه که توسط مارکس مورد تجزیه و تحلیل قسسرار گرفسست، هم راسسستا بسسا

]م. عبادی فر [برگردان: تکامل منطقی شکل ارزشی حرکت می کند.

» به شسسیوه ی جسسافلبکارل مسسارکس؛ اثسسر او و تغییسسرا ت عمسسده در تفسسسیرهای آن «ه یرویتن در مقافل) خیرت رویتن: ۲.۶
توجهی سنت های تفسیری مهم موجود از روش مارکس در کاپیتال را دسته بندی کرده و ضمن شرح مختصر هسسر یسسک،
امکان مقایسه ی اجمافلی آن ها را فراهم می سازد. در بخشی از بند مربوط به نظریه ی «شکل ارزش» (رویکسسرد تفسسسیری

رن  ]:  ط. زینافلیچهارم) چنین می خوانیم [برگرفته از برگردا

 مارکس نقدی تاریخی  ساز است، و این که [نزد مارکس] هرآن چه انسسسانی اسسست بایسسد در یسسکنقداین بینش که 
تی  به فلحاظ تاریخی مشخص در نظر گرفته شود، در تفسیر اخیر «نظسسریه ی شسسکل» برجسسسته شسسدهشکل اجتماع

. 31 را عرضه داشتی از شکل اجتماعی سرمایه دارانه ی ارزش می داندکاپیتالاست، تفسیری که 

رم «نظریه ی شکل» (سرچشمه گرفته شده از  ) ایسسن اسسست کسسه «محتسسوا» وهگسسل و ارسطوایده ی روش شناسانه ی عا
«شکل» ضرورتاا در رابطه با یک دیگر هستند (هم در مورد ابژه های طبیعی-فیزیکی و هم در مسسورد هرآن چسسه کسسه
توسط انسان خلق شده است). همان طور که بدون محتوا شکل نمی تواند وجود داشته باشسسد، «شسسکل» نیسسز بسسرای
رص توفلیسسد و رل به فلحسساظ تسساریخی مشسسخ رد یک شک ری اکتوئل/واقعی نیازمن محتوا حیاتی است. هر شکل بندی اجتماع

یهتوزیع است (برای نمونه، سنت، قدر ت، تصمیم گیری دموکراتیک)؛   ارزشی اسککت کککه در شکل سرمایه داران
 آن هسسامسسارکس است .... چیزها بی تردید دارای یک شکل فیزیکسسی هسسستند، وفلسسی از نظسسر ببعد پولی تجلی یافته

 در پاورقی می نویسد: رویتن در اینجا . 31
ردرد«منابع ترویج اوفلیه ی آن  ردرد) و ۱۹۸۱ (هانلون و افل ) هستند، آثسساری کسسه خسسود بسسر آرای۱۹۸۲-۸۵ (راث و کلیبر و هانلون، افل

}) پیش گام مهم باز- کشف شده  در این باره، بنا نهاده شده اند.» C ۱۹۲۳({۱۹۷۲ (روبین)، و ۱۹۶۹ (بک هاوس
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ری فیزیکی شسسانمتمایز کردضرورتاا یک شکل اجتماعی نیز دارند که می توان آن را  ، امسسا نمی تسسوان آن را از هسسست
هش مبسسادفله نمی شسسوند، بلکسسه به مثسسابه یجدا کرد . چیزها در اقتصاد سرمایه داری صرفاا در بازارها در چسسارچوب ارز

ری آن ها تأثیر می گذارد. [...]تولید می شوندارزش  رت کیف ، و این امر بر ماهی

رت نظریه ی شکل ارزشدر  متنسسی کلیسسدی اسسست. هنگسسامی کسسهنقد ماتریالیستی  از نظر سرمایه، پاره ی نخس
رتتولید می شوندکالها برای فروش  که این یکی از سرشسست نماهای مشسسخص سسسرمایه داری اسسست سرشسس  — —

ال ثانویه اسسست؛ رص کار، سرشت  توفلید کننده ی فایده مندی [یا ارزش مصرفی]، برای توفلیدکننده کام انضمامی/مشخ
رض زمسسان، اسسست. رن محسس رد ارزش، گونه ای صسسرف کرد کار برای او تنها به این دفلیل اهمیت دارد که «کار مجررد» موفل
رد کسسار) ضسسرورتاا در عبسسارا ت مجسسرد همین بخش از متن همچنین نشان می دهد که چگونه ارزش (وجه زمان مجر

و  ری تنها —پوفلی   اشسسکال پیچیسسده تری را بسسه نمسسایشسسسرمایه—در عبارا ت پوفلی تجلی می یابسسد. پاره هسسای بعسسد
 به اوج خود می رسد، شکلی که در آن چیزها نه تنها صرفااشکل سودمی گذارند، روندی که در نهایت با  ارزش در 

به مثابه ی ارزش ها توفلید می شوند، بلکه به طور مشخص بر حسب اندازه و نرخ موفقیت سرمایه، یعنی سسسود و نسسرخ
سود، توفلید می شوند.  […] 

رم ساده سازی شده به مثابه ی یک نقطه ی ارجاع تحلیلسسی اسسستفاده می کنسسد، از ایسسن رو، رد مارکس اغلب از مفاهی خو
می توان گفت به رغم این که نظریه ی شکل ارزش مارکس گسستی بنیادی از اقتصاد سیاسی کلسیک اسسست، وی

ری ارزش مبتنی بر زمان کار را حفظ می کند [ارجاع مؤفلف به  ]بک هاوسبقایای یک نظریه ی ریکاردوی

مارکس با همه ی اندیشمندانی که گسستی بنیادی از مفهوم سازی های گذشته انجام دادند یا سبب تغییسسر افلگسسوی
فکری [یا پارادایم] شدند، هم سرنوشت است. مفهوم سازی های نوین به ناچار باید در زبانی مسسوروثی تسسبیین شسسوند.
گسست های ابتدایی به طور اجتناب ناپذیری ناکامل و همراه با ناسازگاری یا کاستی هستند، و نیاز دارند تا توسسسط
هل رت ناکامسس رم آن گسسسس رن پیرو آن گسست(ها) تکمیل گردند. با این حال، این موضوهع از دستاورد عظیسس پژوهش گرا

]ط. زینافلیبرگردان: ذره ای نمی کاهد. [

 بسسهروی باسسسکار این مرور گذرا و فشرده را با اشسساره بسسه درکسسی کسسه رویکسسرد 32سرانجام ) باسکار و شکل اجتماعی:۲.۷
هی برای فهم جایگاه «شکل ارزش» فراهم می آورد به پایان می بریم.   بسسا33 در نوشتاریفروغ اسدپورمقوفله ی  شکل اجتماع

به مانند هستی شناسی اجتماعی عام» تلقی کرده و می نویسد: ماعی را «اشاره به چارچوب فلسفی باسکار، شکل اجت

 شکل اجتماعی به مسئله ی بسیار مهم ساختار و عسساملیت (ایجنسسسی)، یسسا همسسان شسسکل اجتمسساعی و پراکسسسیس
دگرگون ساز به مانند مقوفله های هستی شناسی عام اجتماعی اشاره دارد. شکل اجتماعی بحثی است پیرامون شکل
پیشا-موجود اجتماعی که فعافلیت های توفلیدی و غیرتوفلیدی دسته ها و گروه های انسانی را سازمان، قافلب و جهسست

رن (بسسهباسکارمی دهد. به نظر   شکل های اجتماعی شرط لزم برای هر گونه کنش نیت منداند و پیشا-موجسسود بسسود
معنای دوام و پایداری) آنها استقلل شان را همچون ابژه های احتمافلی تحقیق علمی تثبیت می کند. بر اساس ایسسن
درک جامعه متشکل از افراد یا گروه ها نیست، بلکه تجلی و بیان مجموع روابطی است که افراد و گروه های انسانی

شکل اجتماعی که موجودیتی ساختارمند و تفکیک شده است حسساوی عنصسسر ذهنیسست ودرون شان قرار دارند. […] 

. به ضرور ت حفظ اختصار مطلب، این وارسی فشرده نه فقط دیگر اندیشمندان «دیافلکتیک جدید» را پوشش نداده است، بلکه از موفلفسسان یسساد شسسده نیسسز32
صرفاا فرازهایی کوتاه -و طبعا- نابسنده ذکر شده است.

)، فلوچیسسو کوفلسستی» (بسسا نقسسدی بسسر دیسسدگاهسرمایه   و ۱۸۴۴  پیرامون مقوفله ی کار و توفلید در دست نوشته های اقتصادی و فلسفی  «فروغ اسدپور :.سس 33
 به دیافلکتیک - یا «رئافلیسم انتقادی دیافلکتیکی» - است.)باسکار در حال آماده سازی دفتری در معرفی رویکرد اسدپور(  .کارگاه دیافلکتیک
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آگاهی و مفاهیم حک شده در ذهن ایجنت های اجتماعی نیز می باشسسد. افسسزون بسسر ایسسن، ایسسن شسسکل اجتمسساعی و
ذهنیت درونی آن هر دو با عنصسسر پراکسسسیس، کسسه هسسم عمسسل توفلیسسدی خودآگسساه اسسست و هسسم عمسسل ناخودآگسساه
بازتوفلیدکننده ی شکل اجتماعی- اگرچه در حافلتی جرح و تعدیل یافته، به هم مربوط می شوند و بسه واسسطه ی آن

نیز تغییر و تحول می یابند. 

 وی در ادامه ی نوشتار یاد شده، ذیل عنوان «شکل ارزش» چنین می نویسد:   
نظریه ی شکل ارزش به مانند هستی شناسی خاص جامعه ی سرمایه داری نیز همچون شسسکل اجتمسساعی بسسه ماننسسد
هستی شناسی عام اجتماعی، بر مبنای تقدم شکل اجتماعی بر پراکسیس انسانی استوار است. به همین جهت هم
در این چارچوب، موضوع کار و توفلید اجتماعی (و دیگر شکل های فعافلیت انسانی)، آن موضوعی است که تا تبیین
و تشریح شکل ارزش به تعویق انداخته می شود، تا ابتدا روشن شود که فعافلیت های اجتماعی کسسار و توفلیسسد تحسست
چه شرایط ساختاری و به میانجی کدام سازوکارهای بنیادین تاریخن معین انجسسام می شسسوند. از قیاسسسی کسسه بیسسن
هستی شناسی اجتماعی عام و هستی شناسی خاص سرمایه انجام شد، باید روشن باشد که در بحث های مربوط به
شکل ارزش، مناسسبا ت طبقسساتی و رابطه ی بیسسن موفلسدین بی واسسسطه و استثمارگران شسان بسه ماننسد یسک رابطه ی
بی واسطه بین سوژه های اجتماعی و توفلیدی نمی تواند بحث شود. از همین جا باز روشسسن اسسست کسسه آگسساهی ایسسن
وی بی واسسطه بحسث شسود. هسر شسکل ه نح سوژه ها از مناسبا ت و روابطی که درگیرشان هستند هم نمی توانسد ب
–اجتماعی  در اینجا شکل ارزش فضایی «طبیعی» برای ایجنت های درگیر فعا فلیت های اجتماعی توفلیدی و غیسسر –

آن فراهم می آورد که مفاهیم اصلی تشکیل دهنده ی آگاهی شان را می سازد. اما هسسر شسسکل اجتمسساعی هسسم حسساوی
ساختارها و لیه های گوناگون، و نیز تضادهای درونی و بیرونی است که در درک ایجنت هسسای حاضسسر از آن شسسکل
اجتماعی، به مانند امری طبیعی، خلل ایجاد می کند و زمینه های دگرگونی های رادیکال و اصسسلح طلبانه را ایجسساد.
اصول در نظریه ی شکل ارزش، همه ی فعافلیت ها و مناسبا ت اجتماعی و بین انسانی، و در نتیجه ذهنیت و آگسساهی

انسانی هم، با میانجی شکل اجتماعی چیره، و در سطوح گوناگون تجرید و تدقیق بحث می شود. 

اینک با توجه به آنچه که گفته شد می توان گفت که نظریه ی شسسکل ارزش در وهله ی نخسسست بسسر مفهسسوم پردازی
سپهر مبادفله و شکل های آن، کال- پول- سرمایه، و اصول تبیین رابطه ی اجتماعی اشیاء با یکدیگر، اسسستوار اسسست.
در این رویکرد، تعینا ت شکل اجتماعی مبتنی بر مبادفله و نیز خسود سسپهر مبسادفله بسه ماننسد جنبسه و فلحظه ای از
تمامیت توفلید، برای تعیین سرشت سپهر توفلید و کار از اهمیت بسیاری برخوردار است. این نظریسسه و بسسسط آن را

 زیر نام «شکل ارزش یا ارزش مبادفله ای» و همچنیسسن در فصسسل دومسرمایهمی توان در قسمت سوم از فصل اول 
«فرایند مبادفله» مطافلعه کرد. […] 

) درباره ی جایگاه ویراست نخست کاپیتال: ۳
) آمسسده اسسست، بنیان گسسذاران نحله ی «خسسوانشرایشلت و بک هاوسهمان طور که در متن ترجمه ی حاضر نیز (به نقل از 

ری شکل گیری این نحله را به برخورد اتفاقی  رسجدید مارکس» خاستگاه تاریخچه ا  جوان با نسسسخه ای از ویراسسستبک هاو
 نسبت می دهند. بدین معنا۱۹۶۰) در کتابخانه ای دانشجویی در شهر فرانکفور ت در میانه ی دهه ی ۱۸۶۷اول کاپیتال (

، کسه مبنسسای بازنشسرهای۱۸۷۲که تفاو ت های بارز فصول اوفلیه ی ویراست نخست کاپیتال با ویراست دوم آن (ویراسسست 
رتانگلسبعدی از سوی  رن روش دیسسافلکتیکی  و دیگران قرار گرفته است)، به فلحاظ عرضه داش  و نیسسز پیوسسستهگسسل روشسس

 محرک رشته ای از پژوهش هسسای بعسسدی شسسد کسسه در قسسافلب شسسکل گیری نحله ی درباره ی «شکل ارزش»،مارکسویژه ی 
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رن مقافله ی پیش رو، «  مدعی  اسسسترایشلت«خوانش جدید مارکس» و فعافلیت های نظری آن پدیدار شد. به گفته ی موفلفا
که کشف ویراست نخست کاپیتال می توانست فاقد هر پیامدی باشد، اگر برای کسی رخ می داد که پیش تسسر در جلسسسا ت

 درباره ی نظریه ی دیافلکتیکی جامعه حضور نیافته بود.»آدورنودرس 
اما این نوع تبارشناسی، می تواند مسافله را قدری ساده سازی کند و سویه های تاریخی آن را مخدوش سازد. نخست بدین

 بر پسسایه ی «شسسکل ارزش» محسسسوبمارکس در اثر خود، که نخستین فراخوان نظری به سوی بازخوانی روبیندفلیل که 
می شود، به روشنی به اهمیت ویراست نخست کاپیتال اشاره می کند (از جمله در بخشی از گفتاوردهای نقل شسسده از وی
در همین نوشتار)، و نیز در فرازهایی که پیرامون «شکل ارزش» از فصل اول کاپیتال نقل می کند، به ویراسسست نخسسست

 به قسسوام و انسسسجام نسسسبی دسسست۱۹۵۰، که از ابتدای دهه ی مکتب اونو ارجاع می دهد. دوم، بدین دفلیل که نزد ۱۸۶۷
 بهمارکسیافته بود، اهمیت «شکل ارزش» به خوبی درک شده بود و آنان نیز بدین مسافله واقف بودند که توجه ویژه ی 

 دراونسسو از نظریه ی ارزش ریکاردویی است. بر همین اساس است کسسه مارکس«شکل ارزش»، وجه تمایز نظریه ی ارزش 
 نیسسز در فسسراز نقسسلایتسسو) به بازسازی موجز و خلوص یافته ی دیافلکتیک ارزش در کاپیتال دست می زند (۱۹۵۲اثر خود (

شده از وی در بال، بحث خود را مستقیماا با ارجاع به ویراست نخست کاپیتال آغاز می کند).  
) را چنین آغاز می کند:  ۱۹۷۹» (34 نیز مقافله ی «دیافلکتیک شکل ارزشآرتوربه همین ترتیب، 

ری «شکل ارزش» دشوارترین بخش نقد او بر اقتصاد سیاسی است ( ,Capital, Iمارکس تصدیق می کند که پیش رو

p. 90.بنابراین، جای شگفتی نیست که او به طور مستمر این بخش را مورد بازبینی و بازنویسی قرار داده است .(
) آشسسکار می گسسردد، جسسایی کسسه۱۸۶۶دشواری ارائه ی این مبحث در شکل علمی، در نامه ی مارکس به کوگلمان (
) می بایسسد در سسسرآغاز کاپیتسسال۱۸۵۹مارکس اظهار می دارد که خلصه ای از «مشارکتی در نقد اقتصاد سیاسی» (

ال آورده شود، «نه فقط به فلحاظ تکمیل بحث، بلکه همچنین به این خاطر که حتی افراد فرهیخته نیز مسافله را کسسام
به درستی درک نکرده اند؛ بنابراین، باید چیزی نارسا در ارائه ی نخست وجود داشته باشد، به ویژه در تحلیل کسسال».

first) پدیدار شد. وقتی نخستین نمونه های چاپی (۱۸۶۷این مسافله بار دیگر با خود کاپیتال (  proofsبسسه دسسست (
مارکس رسید، مارکس نزد کوگلمان در هانوفر به سر می برد و کوگلمان مارکس را متقاعد ساخت که خواننسسدگان
ری حاوی عرضه داشت دیافلکتیکی تر «شکل ارزش»  نیاز دارند، زیرا آن هسسا [به قسسدر کسسافی] بسسا به یک پیوست تکمیل
دیافلکتیک آشنایی ندارند. بنابراین، مارکس پیوست ویژه ای برای مجلد نخست نگاشت، چون (همان طور که او بسسه

).Selected Correspondence, p. 189انگلس توضیح می دهد)، «این مسافله برای کل اثر بسیار تعیین کننده است.» (
برای چاپ دومین ویراست مجلد نخست کاپیتال، مارکس بار دیگر کل فصل اول را بازنویسی کرد، که [ایسسن امسسر]

رج پیوست یاد شده را بلموضوع ساخت.  در

در پی گفتار به ویراست دوم کاپیتال، مارکس یادآوری می کند که وی «اینجا و آنجا در فصل مربوط بسسه نظسسریه ی
). این تصدیق، در بستر بحثیCapital, I, p. 102-3ارزش با شیوه ی بیان مختص هگل ور رفته [لس زده] است.» (

ری «شکل ارزش» به روشنی یکی از دیافلکتیکی ترین فرازهای کاپیتسسال درباره ی دیافلکتیک بیان شده است و پیش رو
 نیز) به ترجمه ی انگلیسی فصل نخست ویراست اول کاپیتال و نیز به ترجمه ی پیوست مربوط بسسه آن («شسسکلعلی شمس آوری در این مقافله (و آرتور.سس 34

ارزش») ارجاع می دهد:
Marx, K, 'Chapter One:  The Commodity'  from the first edition of Capital—in  Value: Studies by Marx, trans. A.
Dragstedt (New Park, London, 1976).
Marx, K, 'The Value Form' (Appendix to first edition of Capital), trans. M. Roth and W. Suchting in Capital and 
Class 4, Spring, 1978.  

 قابل دسترسی است.) در اینجا(ترجمه های انگلیسی یاد شده، به همراه نسخه های پی .دی .اف. آن ها، 
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است. بحث من در این مقافله بر این پایه خواهد بود که این بخسسش، مناسسسبا ت دیسسافلکتیکی ارزش، ارزش مصسسرفی،
[شکل] هم ارز و نظایر آن را مفصل بندی می کند تا ساختار انضمامی مبادفله ی کالیی را نمایش دهد و در نسستیجه،
تجریدهای یک سویه و فروکاستن های تحلیلی بخش های پیشین را تصحیح کند. می توان به درستی اظهسسار داشسست
که «لس زدن» با هگل در ویراست دوم کمتر مشهود است؛ تردیدی نیست کسسه در پسسی انتقسسادا ت سسسخت گیرانه ی

theکوگلمان و انگلس، مارکس می خواست کمترین بهانه ی ممکن را به دست خوانندگان نسسافرهیخته (  philistine(
برای شکوه سر دادن درباره ی ناسازواره های دیافلکتیکی بدهد. پس، از منظر دیافلکتیک، ویراست نخست کاپیتال و
به ویسسژه پیوسسست آن دارای بیشسسترین اهمیسست اسسست، و مسسا در ادامه ی ایسسن متسسن بسسه آن رجسسوع خسسواهیم کسسرد. 
                                                                                                                     [برگردان : ا. ح.]

)، ضمن اشاره به رهیافت های جدید بسسه روش۱۹۷۹ نیز در پی نوشت دوم مقافله  ی «از کال به سرمایه» (جایروس باناجی
 چنین بیان می کند: رزفلنیدیافلکتیکی کاپیتال، همین مسافله را با اشاره به مقافله ای از 

هنگامی که مارکس به «ور رفتن» با «شیوه ی بیان هگل» اشاره می کند، او صرفاا طعم و کیفیسست شسسدیدا
ری ویراست نخست فصل اول مجلد اول [کاپیتال] را یادآور می شود. بسسسیاری از ارجاعسسا ت صسسریح بسسه هگل

رت بحسسث از اهمیسست بسسالییمنطق[علم]   [هگل]، که در این ویراست گنجانده  شده، و از منظر عرضه داشسس
[برگردان: ا. ح.]برخوردار بودند، متعاقباا از سوی مارکس در بازبینی و بازنویسی این فصل حذف شدند. 

 در این باره در سرآغاز فصل یازدهم کتاب «دیافلکتیک و نظریه ی اجتماعی» می نویسد: شمس آوری

در آنچه که در پی می آید نشان خواهم داد که تحلیل مارکس از شکل ارزش با ساختار دیافلکتیکی که در بررسسسی
ال خلف دشسسواری های من از مفاهیم مارکس در فصول قبلی ظاهر شد، مطابقت دارد. خواهیم دید که این امر کام
ترمینوفلوژیک و ردپاهای تاریخی گری است که در بازنمایی مارکس وجود دارد. این دشواری ها به ویژه در نسخه  ی

 وجود دارند. با اشاره نسخه ی اوفلیه ی این فصل جایی که بازنمایی دیافلکیتیکیجلد اول سرمایهنهایی فصل اول 
آشکارتر است و دشواری های کمتری دارد، ذا ت روش دیافلکیتیکی مسسارکس را نشسسان خسسواهم داد. سسسپس از خلل

،  به بررسی دلیلسسی نقد وگروندریسه را تشکیل می دهند، یعنی سرمایهبررسی آثاری که نسخه های قدیمی تر 
]م. عبادی فرمی پردازم که چرا مارکس چنین اهمیتی را به تحلیل شکل ارزش می دهد. [برگردان: 

 (و به ویژه فصل نخست و پیوست آن) نه فقط35از آنچه در این سرفصل گفته شد درمی یابیم که ویراست نخست کاپیتال

، ترجمه  ی فارسی فصل نخست ویراست اول کاپیتال به همسسراه پیوسسست آن (دربسساره ی شسسکل ارزش) در دسسسترسکمال خسروی. اخیراا به همت 35
 بر اهمیتخسرویعلقمندان قرار گرفته است، که اقدام در خوری است. در این مورد، نکته ی قابل توجه از دید من آن است که تأکید درست اخیر 

«شکل ارزش» (که یحتمل، انگیزه ی متقبل شدن زحمت این ترجمه بوده است)، در تناقضی جدی با تلش های مکتوب پیشین ایشسسان بسسرای نفسسی
تمام عیار اهمیت نحله ی دیافلکتیک نظام مند و سنت  ژاپنی هم بسته با آن -مکتب اونو- است (به خصوص با نظر به عنوان جنجافلی یکی از این مقافله ها

برای قبولندن اینکه برای مجموعه ی این رویکردهای تفسیری، وزنسسی مقافله ای دیگر در رار وی»؛ یا اصدیافلکتیک دستگاهمند: هیاهویی برای هیچ-«
در حد یک «گرایش» مارکسی هم نمی توان قایل شد). چون شاید حداقل به میانجی همین نوشتار فشرده تا حدی روشن شسسده باشسسد کسسه خسسوانش

هه پژوهسسش در مضسسمونمارکسنحله های یاد شده از   تا چه حد متکی بر بررسی پویایی های دیافلکتیکی «شکل ارزش» (و در همیسسن راسسستا، از جملسس
 در مقالتی کسسه (بنسسا به  آنچسسه اعلم داشسسته ) دربسساره ی نظسسریه ی ارزش در دسسستخسرویفصول آغازین ویراست نخست کاپیتال)  است. از این نظر، 

 را کم رنگ کند (که بعید است)، بایسسد نشسسان دهسسد کسسه رهیافت هسسای نحله ی «دیافلتیسسکمارکسنگارش دارد، اگر نخواهد اهمیت «شکل ارزش» نزد 
نظام مند» با «شکل  ارزش» بیگانه است، یا این نحله - در مقایسه با دیگر نحله های تفسیری - رویکردی سراسسسر نادرسسست و «انحرافسسی» نسسسبت بسسه

ری «هیاهویی برای هیچ»، تصویر محدودی از گسسستره یخسروی«شکل  ارزش» داشته است. اما از آنجا که   در آن نوشته ها، در انطباق با عنوان انتخاب
پژوهشی دیافلکتیک نظام مند ترسیم کرده است، به نظر می رسد که وی برای پاسخ به دشواره ی فوق نخست می باید وسعت بیشتری به عرصسسه ای کسسه
خود ترسیم کرده است بدهد. چون بنا به گستره ی متون نظری توفلید شده حول «دیافلکتیک جدید» در «سی-چهل سال اخیر»، دشوار بتوان آن هسسا
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برای فهم روشن تر جایگاه مقوفله ی «شکل  ارزش» نزد مارکس و درک هر چسه بهستر وجسسه تمسسایز قساطع نظسسریه ی ارزش
هت ردیابی روشن تر خصلت دیافلکتیکی ری اهمیت زیادی دارد، بلکه به کمک این ویراس مارکس از نظریه ی ارزش ریکاردوی

 هگل در این عرضه داشت با دقت بیشتری امکان پذیر می گسسردد. بسسدین ترتیب،منطقعرضه داشت مارکس و سهم اساسی 
 را به پژوهشی درباره ی جوهر ارزش (کار) فرومی کاهند،مارکسآن دسته از خوانش های «مارکسی» که نظریه ی ارزش 

 زنده می بود، بی گمان او را وامی داشتند تا  بار دیگر برائت خود را از «مارکسیست ها» اعلم کند. همچنیسسن،مارکساگر 
دیدیم که تأکید بر اهمیت ویراست نخست کاپیتال، خاص نحله ی آفلمانی «شسسکل ارزش» نبسسود، بلکسسه چنیسسن مسسسیری

 و ترجمسه و پسذیرش مشسستاقانه ی آن در نیمه ی دوم قسرن بیسسستم (در کشسساکش ایسزاک روبیسنبه واقع با کتاب بی بدیل
مباحثا ت ضدهگلی) گشوده شد.

۱۳۹۵  ا. ح. / مهرماه  

*  *  *

هی به کناری راند. در همین راستا خواه ناخواه مواردی جلب نظر می کنند که نشسسان می دهنسسد آن اطمینسسان را در بسته ی فشرده ای گنجاند و به ضربت
قاطع (که «در مقلدان امیدی نمی بیند») فلزوماا از اشراف کافی به منابع موجود در این حوزه سسسیراب نمی شسسود. (آخریسسن مسسورد، داعیه ی شسستابزده  و
سپس تصحیح شده ی ایشان در این خصوص بود که اینک خواننده ی فارسی زبان به فلحاظ دسترسی به ترجمه ی فصل نخست ویراست اول کاپیتسسال و

ری   در نقسسد «دیافلکتیسسکخسرویضمیمه ی آن بر خواننده ی انگلیسی زبان پیشی یافته است). با این همه، و به رغم اینکه به  باور من نوشته های تاکنون
دستگاه مند» (و برخی سخنان جانبی وی* در اشارا ت تلویحی به مروجان چنین دیدگاهی) با فلحنی اقتدارگرا و انبوهی از کنایه هسسای نسسالزم و بعضسسا
اهانت آمیز همراه بوده است** (که بر خلف داعیه ی دیافلوگ طلبی ایشان، به واقع راه را به روی دیافلوگ یا حتی جدفلی سازنده می بندد، یا پیشاپیش

 در فضسسای فارسسسی زبان،مارکسفرمی واکنشی و غیرعلمی را بر آن تحمیل می کند)، باید اذعان کنم که در غیاب بحث های نظری جدی حول روش 
چنین تلش ها و متن هایی را باید به فال نیک گرفت. پس به سهم خودم و به  فراخور بضاعت اندکم (در قیاس با گستره ی وسیع ادبیسسا ت توفلیدشسسده
در این حوزه) در مجال دیگری با برخی از سویه های دیدگاه های طرح شده از سوی ایشان روبرو خواهم شد. تصور می کنم متونی که در این فاصسسله
در معرفی نحله های مورد بحث منتشر شده اند (و می شوند)، می توانند بسسه تدریسسج امکسسان بیشسستری بسسرای داوری بهسستر و مشسسارکت نزدیک تسسر دیگسسر

علقمندان به این مباحث فراهم سازند. 
مشسکل مسن بسا غرق شسدن در هسسپرو ت مسارکس و مسارکس خوانی و چنیسسن می گویسد: « بسا پروبلماتیکسا  ی اخیسسرش  گفتگسسو در فرازی از خسروی*سس 

.»  است٬دیالکتیکی٬حق حق  کردن های  هوهو ومارکس شناسی و 
»،مسافله ی رومن روسدوفلسکی)، بدون ارجاع به مقافله ی «۵» (پانویس دیافلکتیک  بار   سبکی تحمل ناپذیر  در پانویس مفصلی در مقافله ی «خسروی** 

با ترسیم تصویری فروکاهنده و تحریف آمیز از استدلل های آن مقافله، نتیجه گیری  مطلوب خود را در خصوص موضوع مناقشه طرح می کند؛ بی آنکسسه
رف» فرضی هم مطلسع گسسردد. در بحثی که موضوع اصلی آن «ارجاع ندادن» است، حداقل این امکان را به مخاطب اش بدهد که از استدلل های «حری
ضرور ت چنین ارجاعی در آن بود که خواننده می توانست در این باره داوری کند که چگونه این دو نفر با وجسسود اسسستفاده از برخسسی منسسابع تحقیقسسی

 و غیره) بسسه نتسسایجی وارونسه می رسسسند (خسسواهجیم کین کید، ژاک بیده، بک هاوس، آرتور، رایشلت،  جان هوفیکسان (از جمله، کتاب ها و مقالتی از
).آرتسسوربه طور کلی در مورد جایگاه دیافلکتیک نظام مند در گستره ی پژوهش های مارکسی، و خواه به طور خاص در خصوص شائبه ی «سرقت ادبسسی» 

عدم اشاره ی آرتور به مهم ترین بحث ها در این زمینه، یعنی بحث هسسای روبیسسن، و «دیافلکتیسسک شسسکلدر عوض، جمع بندی خود را اندکی بسط می دهد: «
هش»  رشلت و بکهاوسارز  کسسهآرتسسور است.» (بگذریم که درست در همان صفحه ای از کتسساب اوج تجاهل در این مورد آرتور، اگر اوج جهل نباشد، دفاع از رای

در پایه گذاری نظریه ی ایزاک روبین  ستایش عظیمی نسبت به سهم بی بدیلآرتورخسروی -در خصوص اشاره ی آرتور به بک هاوس- بدان ارجاع داده است، 
    شکل ارزش ابراز داشته است.)
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کارگاه دیالکتیک:

خوانش جدید مارکس
نقد اقتصاد سیاسی همچون پشتوانه ای برای نقد جامعه

ررددفلفی ریوا ریکاردو بلوفیوره؛ توماسو 
 )۲۰۱۵، فوریه ی ۱۸۹، فلسفه ی رادیکال( 

 امروزه با نسسام،آدورنو و هورکهایمر توسط شاگردان ۱۹۶۰ در انتهای دهه ی مارکسپروژه ی بازبینی نقد اقتصاد سیاسی 
 می نامیم).NML) شناخته می شود (در متن حاضر از این پس آن را Neue Marx-Lektüre (»مارکس«خوانش جدید 

ال با [آثاری از] مارکساین خوانش جدید از   آغاز شد،هلمو ت رایشلت و هانس-گئورگ بک هاوس، آفلفرد اشمیت که اصو
 را از [اسارا ت] طرح هسسای صسسلب و سنگ واره شسسده ی مارکسیسسسم ارتسسدوکس رهسسا سسسازد. در ایسسن مقسسافلهمارکسکوشید 

 از جامعه بازسازی کنیم. ازآدورنومی کوشیم آغازگاه های این پروژه را از طریق ردیابی ریشه های آن تا نظریه ی انتقادی 
ریه ی ارزش NMLاین چشم انداز، ما به بررسی رویکسسرد مبتکسسرانه ی  ه نظ ، و فهسسم ایسسن رویکسسرد از خصسسلتمسسارکس ب

ری«منطقی» نظریه ی ارزش می پردازیم و اینکه چگونه تضادهای شکل کالیی و خصلت دوگسسانه ی کسسا ر، نسسوعی خود کسسار
ترNML برپا می دارد. سرانجام، برخی مشکل ت  را36جامعه افلوگ بیش ادی و دی ه نق  را به طور فشرده طرح می کنیم، ک

حول آن ها ثمربخش خواهد بود. 

خوانش جدید مارکس»زایش «
 یک نظریه ی ارزشر  کارپسسایه را بنسسا نهسساد کسسه اصسسلح و تعسسدیلی درمارکس، مارکسبر مبنای درک بسیاری از مفسران 

 بود. این تفاسیر گرایش بدان دارند که بسسر روی دو بخسسش نخسسست فصسسل اول کاپیتسسال متمرکسسزریکاردونظریه ی ارزش 
) را نادیده می گیرند و خصلت بت واره ی کال [تنهسسا]value-formشوند، درحافلی که بخش های مربوط به «شکل ارزش» (

 نخسسست بسسه کسسال توامسسان بسسه مثسسابه یمارکسنقشی جانبی و مکمل در تفسیر آن ها ایفا می کند. بر مبنای این رویکرد، 
«ارزش مصرفی» و «ارزش مبادفله» می نگرد. سپس، او چنین استدلل می کند که در پس ارزش مبسسادفله، می بایسسد چیسسز

» آن ها را بنیان می نهد، و ایسسن37عامی نزد همه ی کالها وجود داشته باشد که مبادفله می شود، چیزی که «مبادفله پذیری
 این ارزش را به کار پیوند می دهد. چنین طرحی ممکن است کامل به نظر برسد،مارکسهمان «ارزش» است. سرانجام 

 را از دست خواهیم داد.  مارکساما اگر ما در همین جا متوقف شویم، تمامی بن مایه ی نظریه ی ارزش 

36. autonomization of society
37. commensurability
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هی متمسسایزمارکسآنچه به واقع نقد   بر اقتصاد سیاسی را از نظریه هسسای اقتصسسادی پیسسش از وی و نیسسز نظریه هسسای پسسسین
 بر اقتصاد سیاسی می کوشد به پرسش های زیسسر پاسسسخ بدهسسد. چسسرامارکس است. نقد شکل ارزش»می سازد، نظریه ی «

رن وجود ارزش چیست؟ یا آن «دبعد اجتمسساعی عینسسی » کسسه38ارزش؟ چرا ارزش چیزی جز تجلی کار نیست؟ شرایط امکا
کالها بر اساس آن مبادفله می شوند چیست؟ و چرا مضمون ارزش (یعنی کار) شکل یک چیز، یعنسسی پسسول، را بسسه خسسود

 این پرسش ها که بیش و کم به طور صریح در کاپیتال و آثار مقدماتی کاپیتسسال (حسسداقل در گروندریسسسه)]۱[می گیرد؟ 
 و مفسسسران وی قسسرارمسسارکسیافت می شوند، با برخی استثناهای معدود، هیچ گاه به طسسور جسسدی مسسورد تسسوجه پیسسروان 

نگرفته اند. 
 تغییر یافت. این موفلفسسان کسسه بسسه فلحسساظ خاسسستگاهاشمیت و رایشلت، بک هاوس با مقالتی از ۱۹۶۰این رویه در دهه ی

رگ آن بسسر «چسسپ نسسو») برآمسسده بودنسسد، در احیسسای دوبسساره ی هی از مکتب فرانکفور ت (در دوره ی اوج نفسسوذ پسسسا-جنسس نظر
پژوهش های مارکس شناسی در آفلمان (غربی) نقش برجسته ای ایفا کردند. موضوعا ت عامی که برجسته شسسدند عبارتنسسد

 با اقتصاد سیاسسسی، سرشسست ماتریافلیسسسممارکس، پیوستگی یا عدم پیوستگی نظریه ی ارزش هگل با مارکساز: رابطه ی 
ه ت رادیکال سازی گسست مارکس  از اقتصاد سیاسی کلسیک، به ویژه نظسسریه یمارکس، و غیره. اما در مرکز این موضوعا
، و نیز گسست وی از مارکسیسم کلسیک بود، که خوهد پیامدی بود از گسست نخست. بسسدین ترتیسسب، خسسوانشریکاردو

رش ]۲[ پدیدار شد. مارکس دیگری از 39کژ-آیین و دگراندی

 درآدورنسسو در چارچوب یکسسی از درس هسسای ۱۹۶۵  تلقی کرد. او در سال NML را می توان به منزفله ی آغازگر بک هاوس
 رامسسارکس عناصسسر اساسسسی تفسسسیر نسسوینی از آدورنسسو تحت نفوذ بک هاوسدانشگاه فرانکفور ت سمیناری را برگزار کرد. 

پرورش داد. چهار سال بعد او معروف ترین مقافله اش را، که بیش از همه ی آثارش بسسه زبان هسسای دیگسسر برگردانسسده شسسده،
تحت عنوان «درباره ی دیافلکتیک شکل ارزش» منتشر ساخت. این مقافله طرح کلی برنامه ی پژوهشی ای بود که در پیکر

NML .بر اقتصاد سیاسی، متضسسمنمارکس بر این نظر بود که دریافت رایج و تثبیت شده از نقد بک هاوس مادیت یافت 
، و در نتیجه حاوی یک بدفهمی از رویکرد ویسسژه ی مارکسسسیریکاردو به نظریه ی ارزش مارکسفروپاشی نظریه ی ارزش 

به اقتصاد سیاسی بوده است.    
رت هف یسسامارکس» دیافلکتیکی 40این بدفهمی ها عبار ت بودند از: برخورد با «روش عرضه داش ری صر  به عنوان یک بازی  کلم

ری از یک فرآیند تاریخی؛ و برخورد با بحث   درباره ی «شکل ارزش» به عنسسوان یسسک مسسرور تسساریخی-مارکسبازتابی منطق
رل این بحث. چنان که  ری پیدایش پول، یا  نادیده  گرفتن کام  بیان کرده است: «تفسیر "اقتصادگرایانه" ….بک هاوسمنطق

 را فرو بگذارد: "نقد اقتصاد سیاسسی" بسه یسک نظسریه یمارکسمقید بدان است که جهت گیری انتقادی نظریه ی ارزش 
 همچنین روشن می سازد که ایسسنبک هاوس اما ]۳[اقتصادی در کنار بسیاری از نظریه های اقتصادی دیگر بدل می شود. 

 نیسسست، چسسرا کسسه خسسودمسسارکس از شکل، ناکامی ساده ای در فهم نوشسسته  های مارکسبدفهمی نسبت به مفهوم پردازی 
definitive ( عرضه داشت قطعی نتوانست یکمارکس  expositionاز «شکل ارزش» را پرورش دهد. بنسسابراین، تنهسسا راه (

38. objective social dimension
39. heterodox reading
40. method of presentation
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» آن بود که این مبحث از دل شرح ناتمام آن در گستره ای از متسسون41فهم جهت گیری انتقادی دیافلکتیک «شکل ارزش
مشسسارکتی در نقسسد (۱۸۵۹) گردد؛ متونی که روایت های مختلسسف ایسسن مبحسسث از سسسال reconstruct بازسازی (مارکس

] را در بر می گیرند. ۱۸۷۳) تا ویراست دوم انتشار کاپیتال [اقتصاد سیاسی
ال NML تاریخ پیدایشرایشلت و بک هاوساما   بسسا نسسسخه ای از ویراسسستبک هسساوس و برخسسورد اتفسساقی ۱۹۶۳ را به س

ری ۱۸۶۷نخست کاپیتال ( دکلب) در کتابخانه ی خوابگاه دانشجوی  در شهر فرانکفور ت باز می گردانند؛ «پس از مسسروروافلتر-
categorialاوفلیه ی این نسخه ی کاپیتال، یک تفاو ت مقوفله ای (  differenceررل ) در ساخت مفاهیم و در جای گیری مسسسای

]۴[نظریه ی ارزش قابل شناسایی بود، تفاوتی که در ویراست دوم کاپیتال تنها به طور کلی و گذرا ترسسسیم شسسده بسسود». 
ررس، 43دیسسل،  42اویشسسنر، رایشسسلت در چارچوب یک کارگروه خصوصسسی [خسسود-بنیسساد]، شسسامل بک هاوس  و45شسسفر، 44کس
اهس  شروع به واکاوی این متن نمود. جافلبر  توجه ترین چیزی که آن ها دریافتند وجود یک تضاد دیسسافلکتیکی در46رسنگ 

رز» ارزش ( ) بود، چیزی که آشکارسازی آن در دومین ویراست کاپیتالequivalent form’ of valueتحلیل «شکل هم ار
رری «دوگانه سازی» (  در ارائه ی «شکل ارزش» در نخستینمارکس) که doubling/Verdopplungدشوارتر بود. مفهوم هگل

 نیز آن را مسسورد تحلیسسل قسسرار دادههورکهایمر 47ویراست کاپیتال آن را به کار گرفته بود (مفهومی که یکی از دستیاران
  ]۵[بود)، اینک معنای منطقی تازه ای یافت. 

هل به منزفله ی یک مقوفله ی منطقی برخورد کرد، و نه چیزی از جنسسسمارکساز این منظر، می باید با دیافلکتیک   در کاپیتا
دNMLسخن پردازی فلسفی مبهم و خافلی از پیامدهای نظری. در واقع، دیدگاهی که    نقطه ی عزیمت خود قرار می ده

ری تضاد (48مارکسدر کشف انتقادی دوباره ی روش عرضه داشت  )،  دوگانه سسسازیcontradiction  است. مفاهیم دیافلکتیک
)doubling) همانندی ،(semblance) تجلی پدیداری ،(phenomenal manifestation) ذا ت ،(substanceو غیره توسط (

دNMLخوانش های ارتدوکس و/یا خوانش های «اقتصادگرایانه» حذف شده بودند. در مقابل، این مفاهیم برای  ه کلی   ب
 بدل شدند. مارکسفهم نقد اقتصاد سیاسی 

میراث آدورنو
 مدعی شده است که کشف ویراست نخست کاپیتال می توانست فاقد هسسر پیامسسدی باشسسد، اگسسر بسسرای کسسسی رخرایشلت

. دفلیل این امر آن]۶[ حضور نیافته بود 49 درباره ی نظریه ی دیافلکتیکی جامعهآدورنومی داد که پیش تر در جلسا ت درس 
»50 آن را «به یسساد آوردن سسسیر تکسسوینآدورنسسو در آن چیزی نهفته است که مارکساست که یگانگی نقد اقتصاد سیاسی 

هی (مسارکسنامیده است. نقد اقتصاد سیاسی   به واقسع نظسریه ای دربساره ی جسامعه به مثسابه ی یسک واقعیست ذهنسی-عینس
subjective–objective reality هه بک هاوس. همچنان که ]۷[) عرضه می کند  است، چون امرعینی شرح می دهد: «جامع

41. the dialectic of the form of value (dialectic of the value-form)
42. Walter Euchner
43. G. Dill
44. Gisela Kress
45. Gert Schäfer
46. Dieter Senghaas
47. Karl Heinz Haag
48. Marx’s method of presentation
49. dialectical theory of society
50. anamnesis of the genesis
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. همزمسسان،]۸[) را در خود می گنجاند و بر آن ها چیره می شسسود» particularsجهان شمول مجردی است که امور خاص (
رت] ذهنی است، «چون فقط به واسطه ی انسان ها وجود دارد و خودش را بازتوفلید می کند»  .]۹[جامعه [یک واقعی

 مفهوم جامعه به عنوان یک واقعیت ذهنی-عینی، مفهومی بسیار اساسی بود: جسسامعه ای کسسه مبسسادفله به طسسورآدورنو نزد 
. در]۱۰[ رشد و نمو می یابد و سرشت خسسود را بسسسط می دهسسد 51نظام مند بر آن چیرگی دارد، «به شیوه ای نا-خودمختار

هی هماننسد یسک ضسرور ت طسبیعی اسست؛ جسامعه ی سسرمایه داری52یک جامعه ی مبادفله-محوهر  بازتوفلید در قلمرو اجتماع
هی یک قلمرو عینی برپا می دارند که بر خسسود عامل هسسای اجتمسساعی ( socialساختار ویژه ای ست که در آن کنش های فرد

agents) هه آنتی تز (برنهاده ی) میان طبیعت و تاریخ را نابود می کند. قانونیتی ) چیره می گردد. شیوه ی توفلید سرمایه داران
legalityکه عامل های اجتماعی بدان گردن می گذارند (تسلیم می شوند) یک ساخت اجتماعی است، امسسا ایسسن سسساخت (

هی همچون قانونی از طبیعت بر روی عامل های اجتماعی عمل می کند: «عینیت حیا ت تاریخی همانی اسسست کسسه اجتماع
. نظریه ی اجتماعی دیافلکتیکی باید نشان بدهد که:]۱۱[تاریخی طبیعی از آن برخوردار است» 

هن فهم پسسذیر« –جامعه  که مستقل شسسده اسسست  بسسه نسسوبه ی خسسوهد دیگسسر بیسسش از ایسس  نیسسست؛ فقسسط قسسانون53–
هن ]۱۲[ فهم پذیر است.»54مستقل شد

)، یک تمامیت و یا یک امر جهان شمول است:whole، جامعه ی سرمایه داری یک کل (آدورنوبنا بر دیدگاه 

) وجود ندارد که دارای جایگاهی در این تمامیت نباشد. ایسسن امسسرfactual«هیچ چیز اجتماعا تجربی/بافلفعلی (
 آن حسسستیی55محدودیت هابرای همه ی سوژه های منفرد به طور پیشینی برقرار و محقق است، چون آن ها از 

]۱۳[.» در [درون] خودشان فرمان دبرداری می کنند

هه اصل ترکیبی هر پیوند هر واقعیت اجتماعی را تعیین می کنسد 56و مبادفل هه پیونسسد]۱۴[ است که به طور درون ماندگا . مبسسادفل
ری «عینی» را محقق می سازد  . مبادفله آن اصل میانجی  کننده ای اسسست کسسه بازتوفلیسسد جسسامعه از طریسسق یسسک]۱۵[اجتماع

ر ت مورد مبادفله به هم ارزهای آن ها یعنسسی بسسه رد تجرید «بر فروکاستن محصول فرآیند تجرید را تضمین می کند. این فرآین
–چیزی مجرهد دلفلت می کند، اما به هیچ رو - آن گونه که بحث های سنتی مدعی آن هستند  بسسر چیسسزی مسسادی دلفلسست

.]۱۶[نمی کند»
، که سرشت نمای جسسامعه ی سسسرمایه داری57 مدعی است که با آغاز کردن از تحلیل مبادفله، فهم خود-کاری جامعهآدورنو

هه امری ذهنی نیست، چون این تجرید «هسسم از آگسساهی انسسسان های رد حاضر در هر مبادفل است، امکان پذیر می گردد. تجری
تابع [چارچوب] مبادفله و هم از آگاهی دانشمندان و نظریه پردازان» مستقل است. در شیوه ی توفلیسسد سسسرمایه دارانه یسسک

د دارد که مبسسادفله ی میسسان کالهسسا را امکان پسسذیر می کنسسد. «آنچسسه کالهسسا را» وجو58ل «فروکاستن به وحد ت/یکتاییاص

51. heteronomous
52. exchange society
53. intelligible
54. becoming independent
55. “contrainte”
56. synthetic principle
57. autonomization of society
58. reduction to unity
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ری59مبادفله پذیر می سازد، یکتایی زمان کار مجرد اجتماعا لزم  است». اما این وحد ت/یکتایی از طریق یسسک فرآینسسد ذهنسس
رن زنده  ای تجرید حاصل60تجرید، که بر مبادفله کنندگان راعمال می گردد، تعیین نمی  شود؛ بلکه «زمان کار مجرد از حریفا

ری خودکار/خودمختار . پول نزد یسسک آگسساهی سسسطحی]۱۸[ شده گنجانده شده اند 61می کند» که در یک رابطه ی اجتماع
ری ( انجی بسسدیهی مبسسادفله پسسذیرفته می شسسود،) هم ارزی، و در نسستیجه به منسسزفله ی میسسself-evidentبه عنوان «شسسکل بسسدیه

. ]۱۹[میانجی ای که مردم را از ضرور ت چنین تاملی معاف می کند» 

 درباره ی ارزش، پسسول و سسسرمایه  بسسه منسسزفله ی خصسسلت هایی بت واره، کلیسسد فهسسممارکس، بصیر ت آدورنوبنابراین، از دید 
ری تجرید، که خود را در علم اقتصاد خودکاری جامعه است: «مفهوم بت وارگی کالیی چیزی نیست جز این فرآیند ضرور

تی-در-خوتد مربوط به اشیابه منزفله ی یک ضرور ت طبیعی عرضه می کند؛ همچون  ». سرشت دیافلکتیکی مبادفله62هست
) است؛ و از سوی دیگسسر، واقعیسستsemblanceدر این واقعیت جای دارد که «از یک سو، بت وارگی کالیی یک همانندی (

äußerste (63نهایی  Realität) است». مبادفله یک توهم (illusionاسسست، چسسون آنچسسه بسسه عنسسوان امسسری طسسبیعی درک (
می شود، از مناسبا ت اجتماعی ای که عامل های اجتمسساعی در آن ادغسسام و همسسساز شسسده اند بسسر می خیسسزد؛ امسسا [مبسسادفله]
هی آگسساهی عامل هسسای اجتمسساعی را از طریسسق تحمیسسل یسسک همچنین یک واقعیت است، چون فروکاستن به وحد ت/یکتای

). transcendقانونیت «عینی» بر آنان، فراتر می برد (
یسسک نظسسریه ی دیسسافلکتیکی جسسامعه بایسسد قسسادر باشسسد فرآینسسد خودکسساری جسسامعه را درک کنسسد، و بسسا همسسان مشخصسسه،

 در جریسسان یکسسی ازآدورنو«فراموش شدگی تکوین اجتماعی آن» را توضیح دهد. این نکته به طور صریح و نافذی توسط 
هی به یاد آوردن سیر تکوین» است آفلفرد زون رتلگفتگوهای او با  . این امر قانون]۲۱[ بیان شده است: «ماتریافلیسم تاریخ

رن جامعه و فراموشی نظری این فرآیند را آشکار می سازد. بنیان نظریه ی انتقسسادی جسسامعه نسسزد   و نیسسزآدورنسسومستقل شد
  در همین جا قرار دارد. NMLنقطه ی عزیمت 

پیوند خودکاری جامعه با تحلیل مبادفله مهم ترین چیزی است که باید یادآوری و برجسته گسسردد، چسسون در نوشسسته  های
 ضرور ت یک «تحلیل نظام منسسد دانش نسسامه ای از۱۹۶۵ همچنین در سال آدورنو به حافلت جنینی باقی مانده است. آدورنو

 به طسسوررایشسسلت. اما او هرگز ایسسن مهسسم را بسسه انجسسام نرسسساند. ]۲۲ [» را مورد تأکید قرار داد64تجرید [نهفته  در] مبادفله
 درباره ی مبسسادفله و تجریسسد واقعسسی، «تمسسامیآدورنومتقاعدکننده ای این مسافله را مورد توجه قرار می دهد که در تامل ت 

سرفصل های نظریه ی دیافلکتیکی به طور فشرده بیان می شوند، اما همه ی این داعیه ها در محسدوده ی تاکیدگسذاری بساقی
 است». اگر انضسسمامی کردنتجرید عینی ؛ و اینکه «تمامی نظریه ی انتقادی وابسته به روشن سازی این]۲۳[می مانند» 

دگمسسانه پردازی] این «مفهوم عینی» ناممکن باشد، همه ی دیگر مفاهیم نظریه ی انتقادی در معسسرض اتهسسام نظسسرورزی [و 
تیNML. بنابراین، می تسسوان ]۲۴[ قرار می گیرند 65اجتماعی-تئوریک ی و ح رای عمق بخش روژه  ای ب زفله ی پ ه من  را ب

59. the unity of socially necessary abstract labour time
60. living opponents
61. autonomous
62. a being-in-itself of things
63. ultimate reality
64. systematic-encyclopedic analysis
65. social-theoretical speculation
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ری جامعه تلقی کرد. آدورنوشافلوده گذاری رهیافت   به نظریه ی انتقاد

چشم اندازهای هرمنوتیکی
، به منزفله ی کلیدی برای فهم آثار بعسسدی وی، ارجحیسست می داد،مارکس» به آثار اوفلیه ی 66درحافلی که «مارکسیسم غربی

NML د اقتصسادمارکس را به عنوان کلید فهم تمامی آثار مارکس  نقد اقتصاد سیاسی  تلقی می کند. در ایسن منظسر، نق
هن کاپیتسسال و دست نوشسسته های مقسسدماتی اش تنهسسا سیاسی به عنوان پروژه ای ناتمام نگریسته می شود، که در چارچوب آ

ومNMLبه مثابه ی شرح «مفهوم جهان شمول سرمایه» تلقسی می گردنسد. علوه بسسر ایسن،  ه مفه ت ک اور اس ن ب ر ای  ب
، به طور کامل توسعه داده نشده است، و نیازمند آن اسسست کسسهمارکسجهان شمول سرمایه، در شکل عرضه ی آن توسط 

هی ضروری است کسسه دلفلت هسسای روشمارکساز طریق بازگشت به دیگر آثار   بازسازی شود. برای فهم نقد اقتصاد سیاس
ری67 درک گردد. جداسازی شکل عرضه داشتمارکس  از مضامین اقتصادی امکان پذیر نیسسست. می بایسسد شسسکل دیسسافلکتیک

رت نظریه را دنبال کنیم، و اغلب ضروری است که به فراسوی صور ت بندی های   برویم. این چشم اندازیمارکسعرضه داش
 می گوید: اشمیت سهیم است. چنان که آفلتوسر آن را با خوانش پیشنهادی NMLاست که

 از آثار خودش ممکن است مهم باشد، این خوانش اغلب بسیار عقب تر از آن راهسسیمارکس«همان قدر که فهم 

]۲۵[ در تحلیل های مادی اش به روی نظریه ها می گشاید.» مارکساست که خود 

 را ناشسسی از بسسدفهمی مفسسسران تلقسسیمسسارکس در موضع تفسیری اوفلیه  اش، تفسیرهای نادرسسست از نظسسریه ی بک هاوس
» دیسسدگاهش را68مسسارکسمی کرد. اما، او در سومین بخش مجموعه  مقال ت «مصافلحی بسسرای بازسسسازی نظسسریه ی ارزش 

هن این بدفهمی ها را ناشی از خود  . تحلیسسل جسسامعی از عرضه داشسست های]۲۶[ تلقسسی کسسرد مسسارکستغییر داد و متعاقب آ
 را هم [رویکردی] تاریخی و هم منطقسسیمارکس از «شکل ارزش» به مخاطب اجازه می دهد که رویکرد مارکسمتفاو ت 

) و برخی فرازهای گروندریسسسه، پیش روی۱۸۶۷ در نخستین ویراست کاپیتال (مارکستلقی کند. به دنبال عرضه داشت 
رش اوفلیه به پول می تواند به   [برکنسار از سسیر تساریخی] درک69مثابه ی یک پیش روی منطقسی و نسا-زمان منسداز شکل ارز

رت   در ضمیمه ی ویراست نخست یا ویراسسست دوم کاپیتسسال را دنبسسال کنسسد، ایسسنمارکسگردد. اما اگر خوانندهه عرضه داش
، بسسرای بازسسسازیبک هسساوسپیش روی همچنین می تواند به منزفله ی یک فرایند تاریخی فهمیسسده شسسود. بسسر مبنسسای نظسسر 

 می باید چشم انداز هرمنوتیکی متفاوتی اتخاذ کنیم: مارکسنظریه ی 

 را دنبال کنیم، بلکه [همچنین] می باید پرسش هایی را درک کنیسسم کسسهمارکسما نمی توانیم صرفاا متن خود «
 می کوشید به آن ها پاسخ دهد، و سپس شرح و توضیحی را برگزینیم که به بهترین وجسسه می توانسسد بسسهمارکس

.» این پرسش ها پاسخ دهد

ریبک هاوس به پیروی از رویکرد رایشلت رت دیافلکتیک ، چنین اظهار می کند که «در کاپیتال تنها اسکلت عریان عرضه داش
ر ت ایسسن نظریسسه، ورایشلت. نزد ]۲۷[خودکاری فزآینده ی ارزش مبادفله باقی می ماند»   نیز تحلیل عرضه داشت های متفسساو

66. Western Marxism
67. form of the presentation
68. Backhaus, 1978: Materialien zur Rekonstruktion der Marxschen Werttheorie. In: Gesellschaft. Beiträge zur 
Marxschen Theorie 11. Frankfurt: Suhrkamp, S. 16-177.
69. a logical–synchronic development
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هسنیز [تحلیل] پیش روی مفاهیم پایه ای در گروندریسه ی  رش دقیسسق ومارک  نقشی اساسی در بازسازی یک نظسسریه ی ارز
سخت گیرانه ی مارکسی ایفا می کنند. 

مسسارکس اتخاذ شد، به [نحوه ی] پیوند میان نوشته های آغازین و پسینی NMLدیگر رویکرد تفسیری بدیعی که توسط 
 درباره ی وجود یسسک گسسسست معرفت شسسناختی در آثسسارآفلتوسر ضمن مخافلفت با داعیه ی NMLمربوط می شود. موفلفان 

ن روش شناسسسی مسسورد اسسستفاده ی را پیش می نهند، خوانشی که همسسامارکس از نوشته های 70، خوانشی یکپارچهمارکس
 در مطافلعه ی صور ت بندی های اجتماعی پیشین بر مبنای چشسسم اندازهای آشکارشسسده در صسسور ت بندی هایمارکسخود 

 توضسیح داده می شسود کسهمارکساجتماعی پسینی تر را به کار می گیرد. این روش با این داعیه ی کمتر شناخته شده ی 
 را در پرتسسومارکس متون اوفلیه ی NML«آناتومی انسان حامل کلید فهم آناتومی میمون است». درست به همین طریق 

متون پسینی او خوانش می کند، و بدین طریق اهمیت آنان را بازیابی می کند؛ به جای اینکه همانند رهیافت پیشسسنهادی
ری آفلتوسر .]۲۸[ تلقی کرده و از آن هسسا چشم پوشسسی کنسسد مارکس این متون را [حاوی] موضع گیری های پیشا-مارکسیست

 بیان کرده است: اشمیتهمچنان که 

ریانگلس و مارکسنوشته های آغازین « ، کسسه بسسرای مسسدتی طسسولنی صسسرفاا حسساوی مضسسامین فلسسسفی-اومانیسسست
مارکسیستی تلقی می شدند، تنها به میانجی یک تحلیل تاریخی-اقتصادی از کاپیتال به طور کامسسل قابسسل فهسسم

]۲۹[.» می گردند

)، بیسسنstate بر این نکته اصرار می ورزد که فرآیندهای وارونگی بین جامعه ی مسسدنی و دوفلسست (رایشلتپس، برای مثال، 
 پرورش یافته اند، می بایسسد در پرتسسو نقسسد مقوفله هسسایمارکس، و بین زمین و آسمان که در آثار اوفلیه ی 71بورژوا و شهروند

اقتصاد سیاسی فهمیده شوند. در این معنا، نقد شکل های جامعه ی سرمایه داری نیازمند فهم دلیل این مسافله است کسسه
هی خود را در شکل قوانین اقتصادی قهرآمیز ( بک هسساوس) عرضه می کننسسد. به طسسور مشسسابه، coerciveچرا مناسبا ت انسان

 کنسسار گذاشسسته می شسسود، در72 به عنوان پس مانسسدی فلسسسفیمارکسنشان  می دهد که آنچه بیشتر مواقع در آثار اوفلیه ی 
رت 73عوض می باید به عنوان نخستین تلش برای پرورش یک روش انتقادی تلقی شود؛ روشی که «ساختارهای هم ریخسس

رت موضسسوعا ت سیاسسسی و اقتصسسادی» را موضوعا ت انسان شناختی-افلهیاتی و اجتماعی-متافیزیکی، یا ساختارهای هم ریخسس
هی تکثیر زمین در تقابسسل میسسان زمیسسن و آسسسمان را پیسسش]۳۰[بازشناسی می کند  . درست همان طور که مباحثا ت افلهیات

هی شکل های اقتصادی مبادفله (یعنی ارزش، پسسول، قیمسست و انگاشت خود دارند، هر بحث جاری در رشته ی اقتصاد سیاس
غیره) را پیش فرض خود دارد:

 را پیش انگاشسست خسسود قسسراراشکال یا مقوله ها نمی باید اقتصاددانان آن است که مارکس«تقاضای کانونی 
) پرورش و بسطgeneticallyا به طور تکوینی ( راشکال یا مقوله هادهند، بلکه آن ها به جای این کار می باید  

]۳۱[دهند.» 

70. a unitary reading
71. bourgeois and citoyen
72.  a philosophical residual
73. isomorphic structures
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» شناسسسایی۱۸۴۴] را در «دست نوشسسته های اقتصسسادی و فلسسسفی مارکس گشایش این روش تکوینی [توسط بک هاوس
 به «پیش فرض های تامل ناشده» ی اقتصاد سیاسی می پردازد: مارکسکرد، جایی که 

 (غیرانسککانی، به مثابه ی یک سوژه ی خود در اینجا درباره ی پول سخن می گوید که در کارکردهای مارکس«
unmenschliches ذخیره می کنکد) عمل می کند؛ یعنی پول چیزهای نابرابر را برابر می سسسازد، ارزش هسسا را،

رت …  بیرون از انسان و غیره. قوانین مستقل اشیاء، اشیائی که می دهد انتقال تی واقع اند، اهمی 74 اقتصادعین

]۳۲[را نشان می دهند.» 

هگل و مارکس
 از نقسسدمسسارکس به عنوان منبع اساسی برای فهم عرضه داشت NML، و به ویژه ی [علم] منطق او، از سوی هگلفلسفه ی 

ری» اشمیتاقتصاد سیاسی نگریسته می شود.   آغسساز می کنسسد. اومسسارکس از معنای واژه ی «نقد» در «نقد اقتصسساد سیاسسس
ری سسسنتیمارکسیادآور می شود که نزد  ری در خودی وجود ندارد که از طریق قید  وبنسسدهای رشسسته ا  هیچ واقعیت اجتماع

هی پدیده ی اجتماعی در معنسسای تمسسامیت آن، و در نسستیجهه سسسرمایه رت» واقع [در آکادمی] قابل درک باشد. «ابژه ی شناخ
ری مشسسخص توفلیسسد، ابسسژه ی به مثابه ی یک تمامیت است. اما سرمایه نباید به گونه ای درک شسسود کسسه گویسسا شسسرایط تجربسس

.]۳۳[ از طریق نقدی بر مقوفله ها و نظریه های بورژوایی راه خود را می گشسساید مارکسبی واسطه ی شناخت هستند. بلکه، 
ری» آن با هم پیوند دارند، اما آن ها یکی و یکسان نیستند. به همین دفلیل است کسسه روش تحقیسسق نظریه و مضمون «عین

د کسه روش تحقیسق بسه مصسافلحی ازاشمیت) متمایز است. presentationبه فلحاظ شکلی از روش ارائه (  توضسیح می ده
) و «تجسسزیه  » ی (isolatingتاریخ، اقتصاد، جامعه شناسی، آمار و نظایر آن می پردازد و این کار را از طریق «جداسازی» (

analysingفرآیند فهم انجام می دهد. در مقابل، روش ارائه می باید وحدتی انضمامی برای ایسسن داده هسسای مجسسزا فراهسسم (
ر ت» میانجی گری شسسده، کسسه)،سس Exhibition«عرضه داشت» (، هگلسازد. به  پیروی از  ری» بی واسطه به سوی «ذا از «هست

 [و در قافلب پدیده ها] آشسسکار و75شافلوده ی آن هستی است، پیش می رود. واقعیت اساسی می باید خود را به طور پدیداری
هی متفسساو ت از مسسسیر متجلی سازد. اگرچه حتی مجردترین مقوفله ها دارای یک دبعد متعین تاریخی هستند، مسسسیر منطقسس

تاریخی است و [گاه] حتی مخافلف و ضد آن است.  
 در کتاب «تاریخ و ساختار» بسط بیشتری می یابند: اشمیتاین موضوعا ت از سوی 

هت یک فرآیند است: تمسسامیتی «منفسسی». در هگل گرایسسی ایسسن فرآینسسدمارکس و همچنین نزد هگل«نزد  ، واقعی
) ظاهر می شود، که همچون یک هستی شناسی بسته  استa system of reasonمانند یک سیستم عقلنی (

هن تاریخ انسانی به سطح اشتقاقی از این هستی شناسی، یسسا نمسسونه ای صسسرف از کاربسسست آن، فسسرو که از [دل] آ
 بر استقلل و گشودگی توسعه ی تاریخی تأکیسسد می ورزد، کسه قابسل فروکاسسستن بسهمارکسمی افتد. در مقابل، 

ه ت ملزم به پیروی همیشگی از آن باشند، نیسسست. بنسسابراین، «منفیسست» ( منطق نظرورزانه ای که همه ی موجودا
negativity) «به چیزی ارجاع می دهد که در زمان محدود می شود، درحافلی که «تمامیت (totalityبسسر کسسل (

74. the “objective” ... moment of the economy
75. phenomenally
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]۳۴[مناسبا ت توفلیدی مدرن دلفلت می کند.» 

ت: بدون یک) اسgnoseological primacyک تقدم دانش شناختی (مرحله ی منطقی نسبت به مرحله ی تاریخی دارای ی
. اما]۳۵[فهم پیشینی از سرمایه نمی توان دانست که پیش انگاشت های تاریخی پیدایش آن را باید در کجا جستجو کرد 

 می انگاشسست. بلکسسه، مقوفله هسسا واقعیسست را درهگسسلاین امر  مقوفله ها را شافلوده ی وجودی واقعیت نمی سازد، آن چنان کسسه 
هت میانجی گری می کنند. با این حال، این انتقاد به  )system به مفهوم هگلی «نظسسام» (مارکس، دین هگل[سطح] شناخ

رخسرد انسسانی می ایسستد، بلکسه «وحسدتی از چنسدگانگی » ری  را ملغی نمی سازد. امر انضمامی آن چیزی نیست که فرا-رو
است، شناختی که اگرچه پایه ای ضروری در روش تحلیلی دارد، اما به فلحاظ دیافلکتیکی از دوگانگی امر بافلفعل/تجربسسی (

factual ،[در کاپیتال] به طور منطقسسی، و نسسه تسساریخی، پیسسش می رود، چسسون شسسکلمارکس) و امر ذهنی می گریزد. پس 
سرمایه ای که او پرورش داده است، شرایط وجودی خود را پیش می گذارد.

 این استدلل را در جهسسترایشلت تأکید می ورزد، مارکس در نقد اقتصاد سیاسی هگلدرحافلی که اشمیت بر نقش روش 
 ناچار بود یک استدلل سسساختارمند دیسسافلکتیکیمارکسیک رابطه ی هستی شناسانه بسط می دهد. او مدعی می شود که 

 به خدمت بگیرد: 76را برای یک قید و اجبار عینی

) وجسسود دارد. … درspirit«چون یک همسانی ساختاری میان مفهوم مارکسی سسسرمایه و مفهسسوم هگلسسی روح (
the بسط این مفهوم تا امر مطلق (مارکساندیشه ی   absoluteهن ایسسن ) بیان بسنده ی واقعیتی است کسسه در آ

رویداد به شیوه ای مشابه رخ می دهد. … ایده آفلیسم هگلی، که در آن انسان ها از یک مفهوم/انگسساره ی جسسبری و
ییdespotic notionمستبدانه ( هه بسنده تر از هر نظریه  ) متابعت می کنند، به واقع برای [شرح] این دنیای وارون

 بپذیرد.78) را به عنوان چیزی به فلحاظ ذهنی مفهومیthe universalای است که بخواهد امر کلی (77نام گرایانه 
هی همان جامعه ی بورژوایی به سان [یک] هستی شناسی است.»  ]۳۶[این امر کل

هش» معنای هستی شناسانه ی جدیدی بسسه خسسود می گیسسرد. ایسسن روش بدین ترتیب، ارائه همچون «عرضه داشت» یا «نمای
ری جامعه ای است که با آن مطسسابقت دارد؛ ایسسن روش تنهسسا در جسسایی معتسسبر اسسست کسسه دیافلکتیکی به همان خوبی یا بد

هی خودش را به قیمت امر جزئی ( هش] دوگانه سازی فلسفیthe individual«جهان شموفل ) بیان می کند؛ و در واقع [این رو
Methode» (80 است. پسسس، ویژگسسی سرشت نشسسان دیافلکتیسسک ماتریافلیسسستی، «روش پس روی79یک وارونگی واقعی  auf

Widerrufهش خسسود را منحسسل ) است، که بر اساس آن روش دیافلکتیکی می باید به محض ناپدید شدن شسسرایط وجسسودی ا
.  ]۳۷ [سازد

übergreifendes» (81 همچنین به کارگیری مفهوم «سسسوژه ی فراگیسسر و مسسسلطرایشلت  Subjekt هس) از سسسوی  درمسسارک
عرضه داشت تحول پول به سرمایه را برجسته می سازد: 

76. objective constraint
77. nominalistic theory
78. something subjectively conceptual
79. real inversion
80. method of withdrawal
81. over-grasping and dominant
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رط این فرآیند، که طی آن به طور متناوب شکل پول و شکل کالها را بسسه «ارزش همچون  سوژه ی فراگیر و مسل
ه ت خود را حفظ می کنسسد و بسسسط خود می گیرد و باز از دست می دهد و در عین حال از خلل همه ی این تغییرا
هن همسانی اش بسسا خسسودش بیسسان گسسردد. می دهد، فراتر از هر چیز نیازمند شکل مستقلی است که به واسطه ی آ
هل واجد چنین شکلی می گردد. بنابراین، پول نقطه ی آغاز و پایان هر فرآیند ارزش افزایی ارزش تنها در قافلب پو

 ]۳۸[را شکل می دهد.» 

ری (رایشلت  درک می کنسسد، کسسه «بسسرهگسسل) مفهسسوم absoluteness قدر ت فراگیر و مسلط سرمایه را در پرتو مطلق بسسودگ
di [82 مشتق شده به یک [واقعیت] آغازینشافلوده ی فلسفه، راز جامعه ی بورژوایی را فاش می سازد: وارونگی یک واقعیت

e Verkehrung eines Entsprungenen zu einem Ersten هق بیانمارکس]. در نتیجه، دراندیشه ی  بسط مفهوم امر مطل
. ]۳۹[بسنده ای از واقعیتی است که این رویداد به شیوه ی مشابهی رخ می دهد 

 در سرآغاز «انقلبی سسسازی» نظسسریه ی کسسال، پسسول و سسسرمایههگل نیز با استدلل مشابهی روبرو می شویم. بک هاوسنزد 
هگسسل قرار دارد، و این دقیقاا به دفلیل شیوه ی او در عرضه ی نظریه در یک ساختار دیافلکتیکی اسسست. امسسا مارکستوسط 

 همچنیسسن یسسادآوربک هسساوستنها نخستین گام بود، چرا که او قادر نبود که خصلت دوگانه ی کال را پرورش دهسسد. (امسسا 
 نیز ناشسسناخته بسسود، ایسسن دوگسسانگی را به خسسوبیمارکس به اعتبار برخی آثار منتشر نشده اش، که برای هگلمی شود که 

هی اقتصاد سیاسی را تکرار می کند: ریکاردو نقصانی از رویکرد هگل، بک هاوسدریافته بود). به باور   و به طور کل

 به طور بافلقوه همه ی ابزارهای نظسسری [لزم] بسسرایهگل، هرچند دستگاه مقوفله مند 83«فراموشی [روند] پیدایش
]۴۰[انجام چنین وظیفه ای را به  وی بخشیده بود.» 

تی ارزشدرباره ی روش مارکس و 84 نقد نظریه های پیشا-پول

 همچسسونمسسارکس در به پرسسسش گرفتن تفسسسیر روش مسسارکس برای بازسازی نقد اقتصاد سیاسی NMLنقطه ی عزیمت 
 درباره ی «توفلیسسد کسسالیی سسساده» آغسساز شسسد و توسسسطانگلسروشی منطقی- تاریخی بود، تفسیری که به واسطه ی بحث 

ری» بک هاوسمارکسیسم ارتدوکس گسترش یافت. طبق نظر  مسارکس، معرفی کتاب «مشارکتی در نقسسد اقتصسساد سیاسس
)، بسسه تاریخی سسسازی۱۸۹۵) او بر جلسسد سسسوم کاپیتسسال (Supplement)، و انتشار «متن تکمیلی» (۱۸۵۹ (انگلستوسط 

 در مقافله ای که برای معرفی کتسساب نخسسست نگاشسست، روش ارائه ی منطقسسیانگلس منجر شد. مارکسروش عرضه داشت 
 را چنین توصیف کرد: مارکس

]۴۱[.» «چیزی غیر از روش تاریخی نیست، که شکل تاریخی و تصادفا ت مختل کننده از آن زدوده شده است

در آن «متن تکمیلی» نیز انگلس همان روش تاریخی را برای رفع تضاد مورد ادعای میان ارزش ها و قیمت هسسای توفلیسسد
توفلید در یک مرحله ی تاریخی [موسوم به] 85به کار بست، بدین طریق که ارزش ها را به نظام حاکم بر نسبت های مبادفله

82.  the inversion of a derived reality into a first
83. the forgetting of the genesis
84. pre‐monetary theories of value
85. ruling system of exchange ratios
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.]۴۲ [ بدل ساختکالیی ساده
 اسسست: تفسسسیر منطقسسی-تسساریخی، ومارکس پایه ای برای دو تفسیر متفاو ت از توفلید کالیی ساده انگاره ی بک هاوسنزد 

 اسسست؛ شسسکلتوفلید کالیی ساده. بر طبق تفسیر منطقی-تاریخی، نظریه ی ارزش فهم منطقی قوانین 86فرضیه وارتقریب 
رب هش نخسسستین تقریسس ارزش بازتاب منطقی پدیداری تاریخی پول در جامعه است. بر طبق تفسیر فرضیه ای، نظریه ی ارز

رری) قیمت ها در سرمایه داری اسسست. ارزش هسسا قسسانون نسسسبت های مبسسادفله در یسسک جسسامعه ی87فرضیه  وار  (و نه واقعاا تاریخ
رت تقریب باید با یک مرحله ی دوم تکمیسل گسردد، یعنسی قیمت هسسای88مبادفله ای تعمیم یافته  هستند. این مرحله ی نخس

توفلید به سان قانون نسبت های مبادفله در یسسک جسامعه ی تمامسساا سسرمایه داری. پساراگراف مربسوط بسسه «شسکل ارزش» [در
.  ]۴۳[کاپیتال] بار دیگر به عنوان ضمیمه ای تاریخی، یا سیری از دادوستد [اوفلیه] تا مبادفله ی پوفلی، خوانش می شود 

این تفاسیر، اگرچه متفاو ت اند، اما دربسساره ی ایسسده ی [وجسسود] مسسرحله ی اوفلیه ای از مبسسادفله ی تعمیم یسسافته ی بسسدون پسسول
 ایسسن هسسر دو تفسسسیر را تحسست نسسامبک هاوسهم داستان  اند، و نیز خوانشی تاریخی از «شکل ارزش» را به اشتراک دارند. 

 می باید همچون نقدی بسسرمارکس«نظریه های پیشا-پوفلی ارزش» کنار هم می گذارد و اصرار می ورزد که نظریه ی ارزش 
این رویکردهای پیشا-پوفلی یا غیرپوفلی درک گردد: 

 می خواست نشان دهد که ساختن مفهومی غیرمتناقض از یک بازار پیشا-پوفلی که بر پسسایه ی تقسسسیممارکس«
]۴۴[.» کاهر سازمان یافته باشد، ناممکن است. … مفهوم یک کالی پیشا-پوفلی قابل تصور نیست

ری یک مبادفله ی عامuniversal form of valueگذار از شکل تام یا بسط یافته ی ارزش به شکل عام ارزش ( ) امکان ناپذیر
رت دیافلکتیکی  منتهی شده به «شسسکل ارزش»، فرآینسسد مبسسادفله ی [مسسورد نظسسر] بدون پول را نشان می دهد. در عرضه داش

، جسایی کسه نسه89) درک شسود، [یعنسسی] یسسک تعیسن شسکلی مبسادفلهZirkulation می باید به عنسوان «گسردش» (مارکس
) به خود می گیرند. در اینجسساprice-form) یعنی شکل-قیمت (money-formمحصول ت، بلکه کالها [قافلب] شکل-پول (

) در معنسسای اصسسلی آن تمیسسز داده شسسود، چسسرا کسسه مبسسادفله نسسوعی مفهسسومAustausch«گردش» می بایسسد از «مبسسادفله» (
 (نظیر «کار» یا «محصول»). پس، ما ممکن اسسست بسسا مبسسادفله ی91 است، تجریدی عاری از هر وجود اثرگذار90فراتاریخی

)، کسسهProdukten-austausch) مواجه باشیم، که اساساا پوفلی است؛ یا با مبادفله ی محصول ت (Waren-austauschکالها (
پوفلی نیست. 

 می تواند در تقابل با هر دو رویکرد اصلی به نظسسریه ی ارزش باشسسد: خسسواهمارکساز این منظر، مضمون انتقادی نظریه ی 
نظریه های عینی (اقتصاد سیاسی کلسیک یا مارکسیستی)، و خواه نظریه های ذهنی. هر دو نوع رویکسسرد یسساد شسسده در
این ایده سهیم اند که به منظور فهم مبادفله و برساختن یک نظریه ی ارزش، ضروری است که از پول (که به نقابی تقلیسسل
ری سرمایه داری و یک آشسسفتگی داده می شود) تجرید حاصل کنیم. حاصل کار، یک خطای دوگانه است: یک طبیعی ساز
هت می بایسسد هن شرکت های خصوصی و خودمختار و مستقل در نهسسای [نظری] حول نقش پول در جامعه ؛ جامعه ای که در آ

86. hypothetical interpretation
87. hypothetical approximation
88. a generalized exchange society
89. a form-determination of exchange
90. trans-historical concept
91. effectual existence
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ارزش توفلیدشده را در یک [سپهر] گردش عام و از طریق مبادفله ی کالها با پول (به عنوان هم ارز عسسام) تحقسسق و اعتبسسار
هش نظام دوگانه ای از اندازه گیری ارزش خلق می کنند: اوفلی بر اساس دبعدی که کالهسسا ری ارز بخشند. نظریه های پیشا-پوفل

) می گردند (کار یا سودمندی)؛ دومی از طریق پول. پدیده های خارجی وcommensurableبه وسیله ی آن سنجش پذیر (
هی مستقل از پول پیش انگاشته می شود) مجزا می گردند. همسسان گونه هی از دبعد ارزش (که به طور نظر ری» مبادفله ی پوفل «عین

 بیان می کند: بک هاوسکه 

 ارزش که به طور ذهنسسی تفسسسیرجوهر وجود دارد؛ میان 92«شکافی میان ارزش ذهنی و ارزش  مبادفله ی عینی
]۴۵[.»  ارزش که به طور عینی پیش بینی می گرددشکلمی  شود و 

 می تواند بر بیشتر نظریه های قیمت و همچنیسسن بسسر موفلفسسانی کسسه دبعسسد ارزش رامارکس نقد بک هاوسعلوه بر این، نزد 
، اعمال گردد. آن ها هیچ اهمیتی برای پرسشی که نخستین بار از سسسویسرافاحذف می کنند، همانند بسیاری از پیروان 

هن (ارسطو بک هسساوس) سنجش پذیر می گردند، قایل نمی شوند. از نظر heterogeneous طرح شد، اینکه چرا اشیاء ناهمسا
 نتوانستند این مسافله را به طور رضایت بخشی حل کنند. پول تنها زمانی می تواند به منزفله ی93نظریه های نام گرایانه ی پول

) که پول آن را اندازه می گیرد تعیین شده باشسسد.dimension تلقی گردد، که پیش تر دبعدی (94واحد مجردی از محاسبه
هس باید بگوییم که دبعد ارزش نسسزد بک هاوسبه پیروی از   دبعسسدی متسسافیزیکی اسسست، جسسایی کسسه اشسسیاء «خواصسسیمسسارک

» به خود می گیرند. 95اجتماعی-طبیعی
 معرفی می کند نقد نیرومندی علیه طیفی از نظریه هسسای ارزش کسسه گسسردش سسسرمایه را بسسه یسسکبک هاوسمارکسی که 

 بر همین اساس، یک نظریه ی پسسولمارکسمبادفله ی مجرد و پیشا-تاریخی و فرا-تاریخی بر می گردانند پرورش می دهد؛ 
) با گسسردشintegral چیزی درهم آمیخته (بک هاوسپیش می نهد که فراسوی هر شکلی از نام گرایی می رود. پول از دید 

ری ( socialکالست، چیزی که به طور خودکار (بیرون از آگاهی عامل هسسای انسسسانی) همسساهنگی اجتمسساع  coordination(
کارهای خصوصی را برمی سازد. مفهوم رایج پول، یعنی درک پول همچون وسیله ای قراردادی که برای تسسسهیل مبسسادفله

 توجیه ناپذیر و فاقد اعتبار است.مفهومیبک هاوس خلق شده است، نزد 

دوگانه سازی کال
ری پرورش یسسافته96پیوند درونی میان ارزش و پول در قافلب «دوگانه سازی ایده افلی و واقعی کال » یکسسی از موضسسوعا ت اصسسل

 چنیسن اسستدلل می کنسد کسه بسداعت ارائه یبک هاوس بر پایه ی مضمون مقافله ی نخست رایشلت است. رایشلتتوسط 
رت کال به مثابه ی وحد ت بی واسطه ی ارزش مصرفی و ارزش است. ایسسن تضسساد درون مانسسدگار تنهسسا،مارکس  در عرضه داش

وقتی می تواند رو به بیرون تجلی یابد که این دو سویه ی کال در رابطه ی واقعی شان در دل فرآیند مبادفله مورد ملحظه

92. objective exchange-value
93. nominalistic theories of money
94. an abstract unity of account
95. socio-natural properties
96. ideal and real doubling of the commodity
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هی کالها را یا در انضمامیت آن ها به عنوان ارزش های مصرفی، و یا به واسطه ی کنش سوبژکتیو قرار گیرند. اقتصاد سیاس
ری تجرید، به منزفله ی ارزش ها مورد بررسی قرار می دهسسد. پژوهسسش   دربساره ی «شسکل ارزش» نشسانمسارکسو کامل ذهن

هی به واقع «تجریدی است که هر روزه در فرآیند اجتماعی توفلید شکل می گیرد»؛ چیزی می دهد که این فروکاستن ذهن
که تنها از طریق وارسی عمیق اینکه ارزش چگونه خود را به طور پدیسسداری در ارزش مصسسرفی تجلسسی می بخشسسد، قابسسل

درک خواهد بود. 
رص متفساو ت رخ می دهسد،رایشلت  استدلل خود را با این تأکیدگذاری آغاز می کند که مبادفله همواره میان دو شی مشخ

دو ارزش مصرفی متفاو ت. کالها هرگز مستقیماا خود را به عنوان تجلی هایی از کار انسانی نمایش نمی دهند، اگرچه هسسر
کال قیمتی دارد، و کالها در قافلب قیمت ها می توانند [با هم] مقایسه شوند: 

هی] شسسکل پسسول را ازمارکس«  از این رو [علم] اقتصاد بورژوایی را مورد نقد قرار می دهسسد کسسه [اقتصسساد بسسورژوای
 می خواهد بگوید آن اسست کسه اقتصسساد سیاسسسی درمارکسساختار کار خصوصی استنتاج نمی کند؛ چیزی که 

برابر شکل قیمت ناتوان است … اینکه [اقتصاد سیاسی] مجبور است کسسه ایسسن مسسسافله را به طسسور بیرونسسی درک
 ]۴۶[کند.» 

هه ارزش پیکریسافته در درون خسسود را در در هر [معادفله ی] برابرسسسازی در مبسادفله ی کسسالیی، کسالی سسمت چسسپ معسسادفل
رت معادفله نمایش می دهد. دو دبعد به طور همزمان مد نظر قرار می گیرند:  انضمامیت پیکر کالی سمت راس

«کال دارای شسکل ارزشسسی متفسساو ت از هیسسا ت طسبیعی آن اسست، و یسک کسسالی متفسساو ت، در هیسسا ت طسبیعی
.» [در کالی نخست] به حساب می آیدکار انسانی همگن پیکریافته بی واسطه  اش،  به عنوان شکل پدیداری 

]۴۷[

ری پدیداری خود را به واسطه ی دوگانه سازی کال، در ارزش مصرفی می یابد: یک طسسرف رل تجل تضاد درون ماندگار کال شک
معادفله به ارزش مصرفی (در شکل نسبی)  بدل می شود که ارزش خود را در پیکر کالی دیگر (در شسسکل معسسادل)، کسسه

 به حساب می آید، نمایش می دهد. کار مجرد انسانی تجسم مشسسهودی در یسسک پیکسسر97تنها به مثابه ی عینی سازی ارزش
دارد که در [قافلب] آن می تواند خود را تجلی بخشد. ارزش این کار مجرد دیگر صرفاا یک «چیز اندیشه ای» نیست، بلکه

 بیان می کند: مارکس کسب می کند. همان گونه که 98[ارزش آن] همچنین یک وجود چیز-گونه

هرthings/Sachen«کالها اشیاء (  آن چیزی باشند که هسسستند، و یسسا99) هستند؛ آن ها می باید به شیوه ای شی وا
]۴۸[» یان خودشان پدیدار سازند.ی م100 خود را در روابط شی گونهمی باید ماهیت

) ارزش همچون پول و قیمت، از طریق کار مجردی که دارای یک شکل چیسسز-گسسونه در هم ارزexpositionعرضه داشت (
 از «شکل ارزش» است. مارکس است، دستاورد نظری مفصل بندی 101عام

97. objectification of value
98. thing-like existence
99. in a thingly [sachlich] way
100. thing-like [sachliche] relationships
101. universal equivalent
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 را از شکل ساده ی ارزش تا شکل هم ارز عسسام (و سسسپس تسسا شسسکل پسسول)مارکس از نزدیک استنتاج دیافلکتیکی رایشلت
دنبال می کند، مسیری که نشان می دهد چگونه در فرآیند مبادفله، تضاد میان کار مجرد و کار مشخص، و نیز تضاد میان
کار خصوصی و کار اجتماعی، رفع می گردد. از یک سو، کار خصوصی صرف شده برای توفلید کال می بایسسد به صسسور ت کسسار
هص شکل های متفسساو ت فعافلیت هسسای اجتماعی نمایش داده شود. از سوی دیگر،  در جوامع غیرسرمایه داری کارهای مشخ
همان سوژه هستند. در مبادفله ی کالیی سرمایه دارانه ی عام می باید نتیجه ی مشابهی حاصسسل شسسود؛ یعنسسی به واسسسطه ی

هن کار خا رسشرایط عجیب و غریبی که در آ  کار مجرد انسسسانی، کسسه جسسوهر ارزش اسسست، را کسسسب102صیت بیش-محسو
می کند. 

هی کار مجرد، یعنی کار خصوصی در فرآیند بدل شدن به کار اجتماعی، نیازمند آن است که کسسال در قسسافلب ارزش مصسسرف
سیم کار اجتماعی مسسورد تأییسسد) گردد؛ بدین معنا که کار مشخص می باید به عنوان بخشی از یک تقeffectiveاثرگذار (

هر بی درنسسگ در [جریسسان]103قرار گیرد. این تضادی است که وجه مشخصه ی  [تمایزبخش] یک جامعه است؛ جایی که کسسا
رد فی نفسه اجتماعی نمی گردد. در یک نظام مبادل ت خصوصی میان توفلید کنندگان مستقل، کار اجتمسساعی تنهسسا، 104توفلی

رر کال رخ می دهد: به موجب آزمون (پوفلی) نهایی در پهنه ی بازا

هد تجزیه شده و در نتیجه رفع می گردد.»  ه  این تضا  ]۴۹[«وجود شکل عام هم ارز، شکلی است که در آن

رر106 کار خصوصی تنها می تواند به وسیله ی دگردیسی آن در یک کال105آزمون اجتماعی هن کسسا  رخ بدهد، کالیی که در آ
صرف شده برای توفلید، [امری] بی واسطه  اجتماعی محسوب می گردد. این کال یک هم ارز عام است: پول. تنهسسا مبسسادفله ی
ری کار صرف شده برای توفلید یک کالی خاص را برقرار می دارد. دفلیسسل اینکسسه چسسرا کسسار میان پول و کال ضرور ت اجتماع
صرف شده در توفلید کالها می باید خود را در شکل پول بیان کند، در تضاد میان دو خصلت کسسار توفلید کننسسده ی کالهسسا

 بر پایه ی استنتاج پول از ساختار فرآینسسد مبسسادفلهمارکس تأکید می ورزد، نظریه ی پول رایشلتقرار دارد. همان  گونه که 
استوار است، اما این نظریه همچنین بر پایه  ی استنتاج شکل هم ارز عام بنا شده است، که همچون ضرور ت پیوند درونی

) درک می گردد. magnitudeمیان ارزش به مثابه ی شکل، ارزش به مثابه ی ذا ت و ارزش به  مثابه ی اندازه (

رت» نقد رایشلت  بسسر انگسساره ی توفلیسسدبک هسساوس پس از ارائه ی دوگانه  سازی کال در [فرآیند] گردش ساده، «جنبه ی مثب
 پیسسش می نهسسد عبسسار ت اسسست ازمسسارکس از نظسسریه ی پسسول رایشسسلتکالیی ساده را پرورش و بسط می دهد. درکی کسسه 

هل تحقسسق می یابسسد»  ؛ چنیسسن رهیسسافتی بسسا وارسسسی رابطه ی]۵۰[«انضمامیت بیشتر استنتاج پول، که در مجردترین شسسک
منطقی میان سپهرهای «گردش» و «توفلید» همراه اسسست. بسسا ایسسن وجسسود، نمی تسسوان گسسردش را همچسسون یسسک فرآینسسد
خودمختار تلقی کرد. کالها در گردش مبادفله می شوند، اما توفلید آن ها پیش انگاشت چنین فرآیندی است. هنگامی کسسه

.  ]۵۱ [کالها به فروش می رسند، آن ها سپهر گردش را ترک می کنند و وارد سپهر مصرف می شوند

102. super-sensible
103. differentia specifica
104. production as such
105. Social validation
106. metamorphosis with a commodity
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رل] کاپیتال رکسما ارائه ی کارکردهای متفاو ت پول، به گونه ای که توسط رایشلت پرورش یسسافته  در بخش سوم [مجلد او
است، را همچون فرآیندی از استقلل گام به گام پول (به مثابه ی هستی چیز-گونه ) از ثرو ت مجرد تلقی می کند. دراینجسسا

هش استقللمارکستحلیل   از پول اندوزی در گروندریسه نقشی بسیار اساسی می یابد. برای اینکه پول بتواند به عنوان ارز
هش پول تنها یک ثرو ت (مجرد) کسب کند، نیازمند آن است که از [سپهر] گردش خارج شود؛ اما در بیرون از قلمرو گرد

بافلقوه است: 

«واقعیت ثرو ت عام که به عنوان یک شی/چیز (یعنی پول) موجودیت دارد، در خارج از خود آن جسسای دارد: در
 ]۵۲[تمامیت امور خاصی که جوهر آن را تشکیل می دهند.» 

رش رل ارز هل شسک هل شکل سرمایه را به خود می گیرد، رفع می گردد؛ یعنسی  به محسض آنکسه پسو این تضاد، به محض آنکه پو
رش M−C−Mخود-ارزش افزایی را به خود می گیرد که در شکل پوی ظاهر می شود: '

رش مبادفله باقی می ماند. بنابراین، پول هه در خودش همچون ارز «در هر یک از این شکل ها، پول به مثابه ی سرمای
[به مثابه ی سرمایه]، نه فقط وقتی که مشخصا شکل پول را کسب می کند، بلکه همچنین وقتی که شکل کسسال

هل متکی به خود است.»   ]۵۳[را دارد، پول است. … در هر یک از این ااشکال، پو

 را که گردش ساده تجلی فرآیندی است که بیرون از آن (یعنسسی در توفلیسسد سسسرمایه دارانه)مارکس این استدلل رایشلت
هنمارکسجای دارد، دنبال می کند؛ و نیز این انگاره ی   نقابی اسسست کسه تصسساحب کسسار107 را که بهشت حقوق فطری انسا

پرداخت نشده ی صرف شده در توفلید کالها را فرو می پوشاند. گسسردش هیسسچ وجسسود خودمختسساری نسسدارد. نظسسریه ی ارزش
رش [مجلدمارکس رل آن گونه که در سه  بخ ] کاپیتال عرضه شده است، طرحی از یک نظام توفلید کالیی نیست، کسسه در او

آن شرایط ذهنی و عینی توفلید هنوز جدا ناشده اند. این نظریه تنها سطح فرآیند توفلید سرمایه دارانه است: پسسس کسسالیی
هت (مارکسکه  ) ارائه ی خود را با آن آغاز می کند، به مثابه ی کالیی کسسه به طسسورpresupposition به عنوان یک پیش انگاش

سرمایه دارانه توفلید شده است فلحاظ می شود. افلبته همین نکته دقیقاا آغازگر سرفصل «نتایج فرآیند بی واسسطه ی توفلیسد»
» اسسست. علوه بسسر108 در «گنجاندن پیش انگاشسستمارکس است، که یکی از روشن ترین نمونه های روش مارکسدر متن 

 در فسسرازمسسارکساین، «کار»ی که در توفلید سرمایه دارانه ی کالها جریان می یابد، کسسار زنسسده ی کسسارگران مسسزدی اسسست. 
» اشاره می کند.  109معروفی از گروندریسه به این مسافله به عنوان «کار مجرد در پویش

ساخت «عینی» جامعه
 حاصل می شود آن است که ممکن نیست بتوان پیش از مبادفله ی واقعسسی، بسسربک هاوس و رایشلتآنچه از خوانش دقیق 

رن کار، میزان کار خصوصی بی واسطه ی صرف شده در توفلید را که شسسکل پسسول را کسسسب ری صرف شد اساس شکل تعین یاب
هر در قافلب امر اجتماعی میانجی شده به آزمون گذارده می شود، آزمسسونی کسسه از طریسسق خواهد کرد، تعیین  کرد. یعنی کا
107. the Eden of the innate rights of man
108. positing the presupposition
109. abstract labour in motion
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د ایسن رد. از دی ود، انجسسام می گی ه بی واسسطهه اجتمساعی فسرض می ش دگردیسی به کالی توفلیدشسده بسا  ایسن کسار، ک
 در فصل پول در گروندریسه، رهیافتی بنیادی برای فهم خصلت دو گسسانه ی کسسار بسسهپرودون به مارکساندیشمندان، نقد 

 این مسافله را چنین بیان می کند: بک هاوسشمار می رود. 

 کسسه خصسسلتیکار بالفعل را استنتاج می کند و تضسسادی میسسان شسسکل کسسار و کار اجتماعی مفهوم مارکس«
کایر خود را در ارزش نمایش دفلیل آن است که چرا مارکسخصوصی دارد را کشف می کند. این تضاد از نظر 

]۵۴[، یا به بیان دیگر، دفلیلی برای وجود پول.» می دهد

رت (پرودوننقد سوسیافلیسم  ریexposition، به یکباره و همزمان، عرضه داش ) نظسسریه ی «شسسکل ارزش» و اسسستنتاج مفهسسوم
شکل-پول از ساخت اجتماعی جامعه ای از توفلیدکنندگان خصوصی و خودمختار است. بسدون فهسسم پیونسسد میسسان پسول و

رف [نیروی] کار، نظریه ی ارزش  ریکسساردو ویژگی خاص خود را از دست می دهد و بسسه نظسسریه ی ارزش مارکسشکل مصر
برگردانده می شود، که در آن مقدار ارزش توفلید شده می تواند از طریق یک کنش اندازه گیری ذهنی در [جریان] توفلیسسد
تعیین گردد؛ نوع معینی از نظریه ی کارپایه ی ارزش، که سرشت متناقض توفلید سرمایه دارانه را به طور کامل فرو می نهد؛

 می گوید: مارکسسرشتی که به موجب آن،  همان گونه که 

ری کار «تنها به مثابه  میانگینی کسسه هی به طور پیشینی و نه آگاهانه رخ می دهد» و خصلت اجتماع «تنظیم اجتماع
]۵۵[به طور کور عمل می کند خود را نشان می دهد.» 

ری توفلیسسد رخ می دهسسد.مارکسنزد  هش ناظر بر یک دبعد فرا-فردی است که مسسستقل از آگسساهی عسساملن انسسسان  نظریه ی ارز
تجرید کار یک فرایند است و نمی توان آن را به یک تعمیم ذهنی فروکاست. کار مجرد را نمی توان با کار در معنای یک

)labour as such(ت. کار به طور فی نفسه ) در آمیخت و مغشوش ساخmeta-historicalفعافلیت هدفمند و فراتاریخی (
ری معیسسن رخ نمی دهسسد، درحسسافلی که کسسار مجسسرهد شسسکل  رل یک شکل اجتماع یک تجرید ذهنی است که هرگز بدون حصو
هت از طریسسق ویژه ای است که کار در یک جامعه  ی معین کسب می کند؛ جامعه ای که در آن متابوفلیسم اجتماعی با طبیع

ری میان توفلید کنندگان خصوصی روی می دهد. همان گونه کسسه   اغلسسب تکسسراررایشسسلت و بک هسساوسنظامی از مبادل ت پوفل
هنمارکسمی کنند، نظریه ی ارزش   عبار ت است از فهم اینکه «قسسانون ارزش چگسسونه خسسود را نشسسان می  دهسسد»، و بنسسابرای

) اقتصادی به وقوع می پیوندد. agentsحاوی شناخت آن فرآیند «عینی» است که در پس عامل های (
ری آزمسسون اجتمسساعی [آن] در [سسسپهر] مبسسادفله، بسسرای درک معنسسای خصسسلت  شکاف میان دبعد فردی توفلید و دبعد فرا-فرد
بت واره ی کال، که مارکسیسم [ارتدوکس] آن را به ارجاعی مبتذل به تاریخی بودن ارزش و شیوه ی توفلیسسد سسسرمایه داری

. ما بدین دفلیل می توانیم از خصلت  بت واره ی کال سسسخن بگسسوییم کسسه]۵۶[فروکاسته است، نکته ای بسیار اساسی است 
ری مبسسادفله ی کالهسسا بسسا پسسول رخ هی فاقد هر گونه هماهنگ سازی قبلسسی، به جسسز آنچسسه به  میسسانج فرآیندهای توفلید خصوص
هل میانجی  برقراری پیوند اجتماعی میان فرآیندهای توفلید خصوصی است و بنابراین، همسسان چیسسزی می دهد، هستند. پو
هی توسسسط نظسسامی از ری» عاملیت  های فردی خلق می کنسسد. پیونسسد اجتمسساع است که جامعه را «در پس» و «بیرون از آگاه

مبادل ت میان کالها و پول (یعنی میان اشیاء) تعیین می گردد.  
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)unproblematicرویکرد رایج به اقتصاد سیاسی، مبسسادفله ی عسسام کالهسسا و «شسسکل ارزش» را به   گسسونه ای غیرمسسسافله مند (
ری سرمایه دارانه ی کار نیز صادق است. به همین دفلیل اسسست پیش فرض خود می گیرد. همین رویکرهد درباره ی سازمان ده

بک هسساوس» و «جابجایی» یک رابطه ی اجتماعی برپا شده به وسسسیله ی اشسسیاء را درک کنسسد. 110که  قادر نیست «انحراف
می گوید: 

Sache«علم اقتصاد آکادمیک مجبور است که با ارزش و یا شسسکلی از ارزش به سسسان چیسسزی بیسسرون از انسسسان ها (  außer  dem

Menschenبرخورد کند: پول با آن شکل های ریاضیاتی ای (نظیر خط و عدد) مقایسه می شسسود کسسه فقسسط به طسسور تردیسسدآمیزی (
]۵۷[توسط انسان ها قابل استنتاج هستند.» 

Verrückte، مقوفله هسسای اقتصسساد سیاسسسی را به عنسسوان «شسسکل هایی آشسسفته» (مارکس به پیروی از بک هاوس  Formen(
)displaced)، آشسسفته و انحراف یسافته و سسرگردان (crazyتوصیف می کند. مقوفله های اقتصاد سیاسی، ااشکافلی نسامعقول (

ری امر حسی بر روی امر فراحسی ( ) هستند. نظریه یthe super-sensibleهستند. این مقوفله ها مجسم سازی و تصویرگر
اقتصادی [رایج] صرفا نتیجه ی این نامعقوفلیت و انحراف است. نقد اقتصاد سیاسسسی ایسسن وظیفسسه را دارد کسسه پیسسدایش و

تکوین این «اشکال آشفته»، و منشاء انسانی آن ها را نمایش دهد. 

، معنای فرآیند خودکاری مناسبا ت اجتماعی، که توسطمارکس نظریه ی «شکل ارزش» بازسازی و رایشلت با بک هاوس
 توصیف شده بود، را برجسته می سازند. این فرآیند تجلی بیرونی تضاد اساسی شیوه ی توفلید سسسرمایه دارانه اسسست:آدورنو

هر مستقل از صرف شدن کار روی خصلت  دوگانه ی کاری که کالها را توفلید می کند. به دفلیل این تضاد، اجتماعی سازی کا
می دهد، یعنی از طریق نظامی از مبادل ت پوفلی میان توفلیدکنندگان مسسستقل، کسسه [بسسه مسسوجب آن] شسسکلی خودکسسار از

 به کمک چنین درکسسی از خصسسلت بت واره ی کسسالرایشلت و بک هاوسپویش اجتماعی را ایجاد می کند:  خصلتی بت واره. 
هه اساسی می شمرد، برآورده سازند: نه فقط کشف «پیسسدایش وآدورنوقادرند آنچه را که  ری جامع  برای یک نظریه ی انتقاد

ری» این روند پیدایش، که به بت وارگی منجر می گردد. ری» خودکاری اجتماع، بلکه همچنین فهم «فراموش تکوین اجتماع
رص توفلید سسسرمایه داری ری تاریخا مشخ رم اشیاء در بازار، موجب می شود که خصلت های اجتماع مبادفله ی کالیی پوفلی و عا
ری» آن اشسیاء هسستند. فراموشسی رونسد پیسدایش خودکساری چنان به نظر برسند که گویی این خصلت ها خواص «طسبیع

ری ) ریشه دارد. semblance)، این «پدیداری غلط»، یا این صور ت ظاهری (Schein (نمودجامعه، در این  (این ابدی سسساز
eternalizationشیوه ی توفلید سرمایه داری [از سوی نگاه متعارف و غیرمسلح]، از خود این واقعیت «عینسسی»، یعنسسی از (

هش [به طور عینی] انجام می پذیرد. ری روند پیدای خصلت بت واره ی آن برمی خیزد: فراموش

نقد و دیالوگ
، تأکیسد بسر «شسسکل ارزش»، و به طسورمسارکس) نظسریه ی ارزش problematization( که مسافله   دارسازی ما فکر می کنیم

110. perversion
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 حیسساتی هسسستند. در عیسسنمارکس پیش  نهاده است، برای خوانشی صحیح از کاپیتال NMLکلی تر، افق مفهومی ای که 
. مقافله ی حاضسسر تسساکنون]۵۸[ وجود دارد NMLحال، ما تصور می کنیم که جایی برای یک دیافلوگ با، و شاید نقدی بر 

) بوده است، اما فکر می کنیم که مهم است برخی مسایل و مشکل ت را نیز مسسوردexpositoryعمدتا توضیحی-توصیفی (
NML مربوط اند. برخی دیگر اما به اصرار مارکس مشکل ت به دشواری های استنتاج خود توجه قرار دهیم. برخی از این

، به رغم قصد مسلم خود او در این جهت، یک اقتصاد سیاسیمارکسبر نقد اقتصاد سیاسی مربوط اند، تو گویی نظریه ی 
مسسارکس فیلسسوف بسسه جسسای مسسارکس. خطر این پافشاری، در جهت گیری آن به سمت احیای ]۵۹[انتقادی نبوده است 

 بیگانه است. مارکساقتصاددان است؛ یک بخش بندی [محدودکننده ی] آکادمیک که از [واقعیت] خود 

ایNMLما فکر می کنیم که  ژه در بخش ه  توجه کافی به پیچیدگی های مفهوم مارکسی کار مجرد، ارزش و پول (به وی
اول تا سوم جلد نخست کاپیتال) نشان نمی دهد، همچنان که به چگونگی شافلوده گذاری سرمایه به عنسسوان یسسک رابطه ی

 رامارکس (در بخش های چهارم تا هفتم کاپیتال). اگر ما دیافلکتیک ارزش، پول و سرمایه نزد مارکساجتماعی از سوی 
بازسازی کنیسسم، درمی یسسابیم کسسه دوگسسانگی درون کسسال، به مثسسابه ی ارزش مصسسرفی و ارزش، بسسه خصسسلت  دوگسسانه ی کسسار
رش مصسسرفی توفلیدکننده ی آن مربوط است. کار (به سان فعافلیت) تاجایی «انضمامی/مشخص» است که کال به مثابه ی ارز
را توفلید می کند؛ و تاجایی مجرد است که ارزش را توفلید می کند. مشکل آن جاست کسسه ارزش هسسای مصسسرفی و کارهسسای

هص همگن نیسسستند، و بنسسابراین سسسنجش ناپذیرند. در مقابسسل، ارزش نسسزد  هسمشخ congealed کسسار منعقدشسسده ی (مسسارک

labourناب و ساده» است: کمیت همگنی که به معنای واقعی سنجش پذیر است، حداقل هنگامی که مسسا نسسه بسسه یسسک» (
ط ازNMLکالی منفرد، بلکه به تمامی دنیای کالها نظر می کنیم.  نجش پذیری فق ه س  هنگامی که اصرار می ورزد ک

 فاصله می گیرد.مارکسمبادفله (به تنهایی) ناشی می شود، از 
بیایید قدری در این مسافله دقیق تر شویم. در پاراگراف های اول و دوم فصل اول [کاپیتال]، «ارزش» در کال پنهان شسسده
است  و چیزی بیش از یک شبح نیست. هنوز باید نشان داده شود که این هستی «تماما اجتماعی» چگونه می تواند یک
وجود مادی کسب کند. تا پیش از [مبحث] مبادفله، آنچه به نظر می رسد پیش روی خود داریم، فقط کارهسسای مشخصسسی

 در ادامه ی بحث خسسودمارکسهستند که در ارزش های مصرفی ای که سنجش ناپذیرند، پیکر یافته اند. در پاراگراف سوم 
هل هم بسسسته اسسست. ری کسسال - پسسو نشان می دهد که  «دوگانگی» درون کال، یعنی ارزش مصرفی- ارزش، بسسا یسسک دوگسسانگ
هنگامی که یک کالی معلوم (نظیر طل) نقش یک هم ارز عام را ایفا کند، آن شبح یعنی «ارزش» قادر شده اسسست کسسه
«صاحب» یک «پیکر» گردد. پول اکنون ارزشی است که در ارزش مصرفی طل پیکر یافته است. کار مجسسرد موجسسود در
هی اجتماعی کالها [اینک] در کار مشخص پیکریافته در طل (به  منزفله ی پول) نمایش می یابد و بدین ترتیب، کار خصوص

رد «به طسسور بی واسسسطهه خصوصسسی هد111می گسسردد. پسسول هم ارز عسسامی اسسست کسسه کسسار مجسسر » (و صسسرفاا «به طسسور واسسسطه من
ری» (ex post») را عطف به گذشته (112اجتماعی In) به آزمون می گذارد و اعتبار می بخشد. اما پول همچنین «تجسد فرد

carnationارزش، یا نتیجه ی تنها کاری است که بی واسطهه اجتماعی محسوب می شود، یعنسسی کسسار توفلیدکننسسده ی طل (
(به سان پول). در این معنا، «پول به سان کال» یک حلقه ی اتصال اساسی است که ارزش را (رو به عقب) بسسه کسسار پیونسسد

111. immediately private
112. mediately social 
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 قرار نگرفته است.NMLمی دهد. این نکته ی کلیدی مورد توجه موفلفان 
هسسا را توفلیسسد) کالtentatively کسسه عجافلتسساا و آزمسسون گرانه ( به واسطه ی این پیوند یا هم ارزی میان کار (مجسسرد)،مارکس

رن مقادیر پسسوفلی بسسه مقسسادیر کسساری را می  کند، و کار (مشخص)، که پول را به سان یک کال توفلید می کند، امکان برگرداند
 می گشسساید. تأکیسسد و اصسسرار113پی ریزی می کند، امکانی که راه را به روی انگاره ی بیانی پوفلی از زمان کسسار اجتماعسسا لزم

NMLن هی از طریق مبادفله در بازار کال بنا می شود، نه به طور ناب در توفلید، درست است. با ای  مبنی بر اینکه این هم ارز
 همواره اصرار می ورزد که سنجش پذیری از پول به کالها نمی رود، بلکه دقیقاا در جهت عکس آن حرکسستمارکسحال، 

رش» ( هتexhibitionمی کند. «نمای هل حرکتی است از درون به بیسسرون: ایسسن حرکسس ری کال-پو رش مصرف ) ارزش کالها در ارز
) از مضمون در [قافلب]  شکل است. وحد ت میان توفلید و گردش در بازار برقسسرار می شسسود، امسسا ایسسنAusdruck«بیانی» (

ه ت حرکتی از درون (توفلید) به بیرون (مبادفله) را محقق و بافلفعل می سازد. این تنش را چگونه می توان رفع کرد؟  وحد
ری پیکریافته در کسسار مجسسرد (پسسس از توفلیسسد ومارکسدر نظر ما، استدلل   آن است که ارزش ها، به سان کار زنده ی انسان

رل» پیش بینی شده از سوی عامل ها هستند (ایسسن یسسک تصسسور  Vorstellungپیش از مبادفله ی واقعی)، مقادیر پول «ایده آ

هل به یک برابرسسسازی در ذا ت 114است). کالها با یک برچسب قیمت به بازار می روند. از یک سو، هم ارزی میان کالها و پو

هل» یک «بازنمایی ذهنی رل «ایده ا » از طل به مثابه ی پول «واقعی» است. پسسول115نزدیک می شود. از سوی دیگر، مقدار پو
ری» مقدار ارزش عمل می کند؛ معیار «درون ماننسسده»، زمان کسسار صرف شسسده در توفلیسسد ری «بیرون به منزفله ی معیار اندازه گیر
هی در [سپهر] گسسردش مسسورد آزمسسون ری آن) است. با این حال، این دبعد دوم، می باید در شکل پوفل (به میزان اجتماعا ضرور

رش اندازه گیری به طور بافلفعل انجام می پذیرد .]۶۰[قرار گیرد. مبادفله ی کال جایی است که این کن

 در استدلفلش مبنی بر اینکه «گردش عام کالها» می باید همواره به سان چیزی ذاتاا (و به طور درون زاد) پسسوفلیبک هاوس
) اساسسساا پسسوفلی هسسستند. «مبسسادفله»Zirkulation) و گسسردش (Warenaustauschتلقی گردد، برحق است. مبادفله ی کسسال (

ری محصول ت »)117» (یعنی به سان «مبادفله ی بی واسطه ی محصول ت116نمی تواند به عنوان چیزی همانند «دادوستد پایاپا
درک شود؛ جایی که مشکل ت هم بسته با دادوستد مستقیم، پول را به عنوان راه حل این مشکل ت خلق می کنسسد. امسسا در

ری تعیین  مارکساین نقطه چنین برمی آید که  هلبه گونه ای قطعی بسسه انجسسام می  رسسساند. را  «ارزش پول» 118کم ارزش پسسو
رن زمان کار تجلی یسسافته در یسسک واحسسد از پسسول. در بخسسش ری زمان کار (اجتماعا لزم)» است: یعنی میزا رن «بیان پوفل وارو
نخست جلد اول کاپیتال،  ارزش پول در نقطه ی توفلید طل تثبیت می گردد؛ یعنی در نقطه ی ورود طل به سسسان پسسول بسسه
مدار [گردش]. طل در ابتدا تنها به عنوان یک کالی صرف مبادفله می شود؛ این یک دادوسسستد بی واسسسطه اسسست (عبسسار ت

ری بی واسطه هق به سسسان119آفلمانی در اینجا صریح و عاری از ابهام است: «معامله ی مبادفله ا »). از زمانی که طل بسسدین طریسس
هش مبادفله گسسردد)، به  رر هم ارز یک «محصول بی واسطه ی کار» در منبع توفلید خوهد وارد بازار شد (تا با سایر محصول ت کا

113. socially necessary labour-time
114. an equalization in substance
115. mental representation
116. barter-like ‘exchange of products’
117. unmittelbare Produktenaustausch
118. quantitative determination
119. unmittelbarem Tauschhandel 
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ری هی معلسسوم در نظسسر گرفسست. فرجام یسساب عنوان پول عمل می کند. از این پس، ارزش پول را می توان پیش از مبادفله ی نهای
هه مقررا ت ارزش  را بر توفلیدکنندگانی که پیسسش از مبسسادفله در فرآینسد توفلیسسد دخیسسل بوده انسسد، تحمیسسل می کنسسد،120مبادفل

به طوری که کار زنده می باید هم اینک به عنوان کار مجرد برشمرده شود.

هل که پول یک کالست، به طور خاص مسافله ساز نیسسست. در اینجسسا مسسا دراستنتاج این واقعیت  از سه فصل  نخست کاپیتا
مرحله ای هستیم که ابژه های صریح شناخت به منزفله ی کالها توفلید می شوند و پول به عنوان هم ارز عام خلق می گسسردد.
رت این مرحله است. اما مسیر استدلفلی هنگامی نامطمئن می شود که به مرحله ای برویسسم هد پیش انگاش به بیان دیگر، توفلی

هت توفلید سرمایه دارانه ی کالها به عنوان فرآیندی گذرا ( هن ابژه ی شناخ ) است، فرآیندی که با خریسسد وtemporalکه در آ
رن توفلید» پیش می رود. ما بر ایسسن نظریسسم کسسه در ایسسن مرحلسسه وارد فروش نیروی کار آغاز شده و به درون «منزفلگاه پنها
ری جهانی شده ایم که در آن دیگر نمی توان پول را یک کال فرض کرد. چافلش نظری آن است که [چگونه] نظسسریه ی پسسوفل
(کارپایه ی) ارزش را به یک نظریه ی پوفلی توفلید (سرمایه دارانه) امتداد دهیم. در امتداد چنین برداشت هایی، امکان ایسسن
ری مربوط به خرید و فروش نیروی ری) غیرکالی ری (بانک استدلل وجود دارد که توفلید نیازمند آن است که توسط یک دارای
هی توسط یک فرآینسسد کار مورد پیش آزمایی قرار گیرد. در این حافلت، کار زنده به عنوان کار مجرهد  پیش از مبادفله ی نهای

 درباره ی حرکت از توفلید به مبادفله به طسسور کامسسلمارکسپوفلی به طور همگن ساخته می شود. [به این ترتیب،] استدلل 
ریه ی NMLحفظ و احیاء خواهد شد. گرایش آغازین  مسسارکس در این زمینه کند و کاوی نکرد و درکی گسیخته از نظ

در مورد کال و پول به جای گذاشت. 

 بسیار زود متوقف می شود، بسسه تشسسکیل/سسساخت [مارکس در [پی گیری] مراحل استدلل های NMLنقطه ی دیگری که 
Konstitutionهه وارونگی هایی که سرشت نمای دنیسسای ] تمامیت سرمایه دارانه مربوط می شود. تحت مناسبا ت سرمایه داران

کال و پول هستند، مورد تصدیق [افراد جسسامعه] قسسرار گرفتسسه و ژرفسسای بیشسستری می یابنسسد. در بسسازار کسسار، انسسسان ها بسسه
» (کالیی که کارگران صرفاا ضمیمه ای بسسر121«شخصیت یابی »های کالیی که می فروشند، یعنی نیروی کار یا «کار بافلقوه

-value-inآن هستند)،  بدل می شوند. درون [سپهر] توفلید، خود کار زنده توسط سرمایه، به عنوان «ارزش در فرآینسسد» (

processسازمان و شکل داده می شود. پس بار دیگر، کار زنسسده به عنسسوان فعسسافلیت مجسسرد کسسارگران مسسزدی، کسه ثسسرو ت (
سرمایه دارانه ی مجرد را توفلید می کنند، آن سوژه ی حقیقی است که انسان های مشخص و انضسسمامی انجام دهنسسده ی آن،

بدان وابسته و مشروط هستند.

رش اضسسافی کسسسبself-groundedارزش برای اینکه واقعاا خود بنیاد ( هش توفلید گردد، و یک ارز ) باشد، می باید توسط ارز
کند. اما کار مرده نمی تواند کار مرده ی بیشتری توفلید کند. آنچه سرمایه بدان نیاز دارد آن است کسسه درون [چسسارچوب]
هد فعافلیتی را  «درونی سازد» که بتواند کار مرده ی کمتری را به کار مرده ی بیشتری تبدیل کند: یعنی کسسار زنسسده ی توفلی

ری» موجود را به کار مرده بدل کنسسد. ارزش به سسسان یسسک شسسبح ( ) بایسسد بسسه سسسرمایه،ghostانسان ها به عنوان تنها «دیگر

120. discipline of value
121. ‘potential’ labour
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، کسسارگران بسسه منسسزفله ی یسسککریستوفر آرتور) بدل گردد. با وام گیری از بیان روشنگر vampireبه عنوان یک خون آشام (
دیگری درونی (کار زنده) در سرمایه (کار مرده) گنجانده می شوند.    

رق» 122 از سرمایه به عنوان «ارزش خود-ارزش افزامارکسمفهوم  ، کسسه در پسسیهگسسل» به طور فزآینده ای بسسا «ایسسده ی مطلسس
) به نظسسر می رسسسد.homologousفعلیت بخشیدن به خود در ضمن بازتوفلید شرایط کامل وجودی خویش است، هماننسسد (

». در یسسک معنسسا، پسسروژه ی123امر کلی، امر غیرحقیقی است می توانست در این خصوص بگوید، «آدورنوهمان طور که 
NMLا ت  پانویسی بلند بر این گزاره است، و تلشی برای برپایی بنیان نهایی این گزاره، در نقد اقتصاد سیاسی. اما، حی

دجنبنده  (زامبی وار) وابسته به یک شرط اجتماعی اسست: در مبسارزه ی طبقساتی در [فرآینسد]124سرمایه همچون مرده ای 
دمرده» ( )، می بایسسد شسسیره یundeadتوفلید، سرمایه باید پیروزمند میدان باشد. سرمایه برای زیستن به سان موجودی «نا-

حیا ت کارگران را از آنان بیرون بکشد. کارگران ممکن است علیه پیکریسسابی خسسود بسسه عنسسوان گسسامی درونسسی از سسسرمایه
رع» ( هض به ستیزی آشتی ناپذیر بدل گردد، این «سد» یا «مان ) چیرگی پذیرSchrankeمقاومت کنند. اگر این تنش و تعار

رن ) چیرگی ناپذیر بدل شود. نکته ی کلیدی آن است که ممکن نیست بتوان کاریGrenze» (125ممکن است به یک «کرا
را متصور شد که از نیروی کار تخلیه شده باشد. ممکن نیست بتوان از نیروی کار استفاده کرد، بی آنکه پیکرهسسای خسسود
هص توفلیسسد رف» خا کارگران به عنوان حاملن زنده ی نیروی کار مورد «مصرف» واقع شود. سرمایه تنها از طریق این «مصر

. و این نکته به راسسستی پسسایه ی حقیقسسی نظسسریه ی]۶۱[می گردد، که [به نوبه ی خود] «تضاد» بسیار ویژه ای خلق می کند 
ارزش جدیسسد اضافه شسسده در توفلیسسد را در کسسار زنسسده یزش - نظریه ی بی همتای مارکسی- است، که ردپسسای کارپایه ی ار

.          ]۶۲[صرف شده توسط کارگران پی می گیرد 
هن (میراث  )، به شیوه ای برای نگریستن به واقعیت متناقضNML برای آدورنودر اینجا به یاد آوردن سیر پیدایش و تکوی

رر سرمایه  از منظر سرچشمه ی آن تحول می یابد: یعنی از منظر کار زنده ای کسه از اسستثمار کسارگران مسزدی126و ناسازوا
127 سسسرمایهتشکیلبه عنوان حاملن زنده ی نیروی کار حاصل می شود. این همان گفتمان انتقادی و انقلبی دربسساره ی 

است. 

*  *  *

122. self-valorizing value
123. Das Ganze ist das Unwahre
124. capital’s zombie-life

. [موفلفان با ذکر مؤکد معادل های آفلمانی «مانع» و «کران» در متن انگلیسی، به کاربست های هگلی این مفاهیم اشاره می  کنند. /م.]  125
126. capital’s paradoxical reality
127. Konstitution of capital

مسسارکس[به نظر می رسد که در اینجا موفلفان با برجسته کردن عبار ت «تشکیل سرمایه» به مجموعه مقالتی (تحت همین نام) درباره ی جلد نخست کاپیتال 
 منتشر گردید. /م.]: نیکول تیلور و بلوفیورهارجاع می دهند، که با ویراستاری 

Bellofiore R. and N. Taylor (eds.), 2004, The constitution of capital : essays on volume I of Marx's Capital.
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یادداشت ها: 

 یکی از مشکل ت مهمی که ادبیا ت غیرآفلمانی درباره ی مارکس از آن رنج می برد آن است که ترجمه های بسسسیار انسسدکی در]۱[
برخوردشان با مقوفله های کلیدی (که اکثر آن ها از متون هگل بر آمده اند) به قدر کافی دقیسسق هسسستند. (یسسک اسسستثناء در ایسسن

Robertoخصوص، متن تازه منتشر شده ای از روبرتو فینچی -   Fineschiخه ی ا نس  - به زبان ایتافلیایی است). در این مقافله م
تقریباا بازبینی شده ای از شیوه ی ترجمه ی بلوفیوره در مقافله ی زیر را مورد اقتباس قرار دادیم: 

Riccardo Bellofiore in his ‘Lost in Transla- tion: Once Again on the Marx–Hegel Connection’, in Fred 

Moseley and Toni Smith eds, Marx’s Capitals and Hegel’s Logic, Brill, Leiden and Boston MA, 2014

وندScheinبرای مثال، به پیروی از هگل، واژه ی آفلمانی  ی می ش وان ذا ت تلق ه به عن   با پدیده ها در سطح بیرونی، هنگامی ک
سروکار دارد. 

ری ( )semblanceچنین توضیفی از واقعیت سرمایه داری به معنای آن است که چنین واقعیتی تسسوهم آمیز اسسست، یسسک هماننسسد
صرف. 

to  در اینجا به معنای «به نظر رسیدن» (scheinenفعل آفلمانی   seem  ،ترجمه می شود. به همین ترتیسسب (Erscheinungدر 
phenomenal) یا «تجلی پدیداری» (appearanceمعنای «پدیداری» (  appearanceبا این مسافله سسسروکار دارد کسسه همیسسن (

پدیده ها چگونه پدیدار می شوند یا خودشان را متجلی می سازند. این امر به معنای ضرور ت تجلی ذا ت است؛ شیوه ای کسسه ذا ت
) استفادهappearanceگریزی جز آن ندارد که خود را در سطح پدیداری متجلی سازد. هنگامی که از «پدیدار» و «پدیداری» (

 است.   Erscheinung و erscheinenمی کنیم، خواننده می باید در نظر داشته باشد که مراد ما معناهای 
انی «Darstellungهمچنین واژه ی آفلمانی  ردن) در مع «exposition  (ارائه ک  ،«exhibition» یسسا «presentationو همه ی «

رر (darstellenافعال مرتبط با  د وا رت فرآین processual ترجمه شده است. این واژه ناظر به عرضه داش  expositionیسسک نظسسام (
ری تمامیت، ضروری است. اگر چیزی کسسه عرضسسه می شسسود، در نسستیجه ی فرآینسسد است، عرضه داشتی که از منظر بازسازی منطق

) اسسست.  در غیسسرmanifestationپیچیده ای از وساطت به طور ماهوی به شناخت درآید، پس یک «پدیدار» یا یسسک «تجلسسی» (
 در معنایDarstellung) است. متأسفانه در بسیاری از برگردان ها، واژه ی semblanceاین صور ت، یک «توهم» یا «همانندی» (

to) و فعل در معنای «بازنمایی کردن» (representation«بازنمایی» (  representترجمه می گردد؛ اما چنیسسن کسساری نادسسست (
)  مربوط انسسد. تصسسور یسسکVorstellung) و «تصسسور» (vorstellenاست، چون «بازنمایی» و «بازنمایی کردن» به «تصور کردن» (

هی شکل های سرمایه دارانه را بهnotionalبازنمایی ذهنی یا انگاره ای ( ) است: یک پیش نگری آرمانی، یا چگونه عاملیت های انسان
فهم در می آورند. دیگر قواعد مورد استفاده در ترجمه ی مفاهیم [مارکسی-هگلی]، در ادامه ی متن بیان خواهد شد. 

 ترکیب «خوانش جدید مارکس» توسط بک هاوس در سومین مقافله از رشته  مقالتی که وی تحت عنوان «مصسسافلحی بسسرای]۲[
بازسازی نظریه ی ارزش مارکس» منتشر ساخت، به کار گرفته شد: 

Hans-Georg Backhaus, 1978, Materialien zur Rekonstruktion der Marxschen Werttheorie III, in: Hans-Georg 
Backhaus (ed.), Gesellschaft, Beiträge zur Marxschen Theorie 11, Suhrkamp, Frankfurt am Main. 

دیگر متون شاخصی که موجب برجسته شدن این نام گذاری شدند عبارتند از: 
Reichelt’s Neue Marx-Lektüre, 2008, Zur Kritik sozialwissenschaftlicher Logik, VSA Verlag, Hamburg.
Ingo Elbe, 2008, Marx im Westen. Die Neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965, Akademie Verlag, 
Hamburg.  
Michael Heinrich, 2012, An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital, Monthly Review Press, 
New York. 
Ingo Elbe, 2013, Between Marx, Marxism, and Marxisms – Ways of Reading Marx’s Theory. 

42



 رجوع کنید به: ۱۹۷۰برای تحلیلی عمیق تر درباره ی مباحثا ت جاری حول [خوانش] مارکس در آفلمان در دهه ی 
Roberto Fineschi, 2009, Dialectic of the Commodity and Its Exposition: The German Debate in the 1970s – A

Personal Survey, in Riccardo Bellofiore and Roberto Fineschi, eds, Re-reading Marx: New Perspectives after

the Critical Edition, Palgrave, New York.

[3] Hans-Georg Backhaus, 1980, On the Dialectics of the Value-Form’, Thesis Eleven 1, p. 99.

[4] Hans-Georg Backhaus, 1997, Dialektik der Wertform. Untersuchungen zur Marxschen Ökonomiekritik, ça 

ira Verlag, Freiburg,, p. 29. See also Reichelt, Neue Marx-Lektüre, p. 11.

[5] Backhaus, Dialektik der Wertform, p. 30. 

 کاپیتال قابل مشاهده اسسست؛ امسسا نسه در عرضه داشسست شسکل۱۸۷۲) همچنین در ویراست doublingمقوفله ی «دوگانه سازی» (
ارزش در فصل اول، بلکه در فصل های دوم و سوم.  

[6] Reichelt, Neue Marx-Lektüre, p. 11.

درخصوص [رابطه ی] «خوانش جدید مارکس» با نظریه ی انتقادی آدورنو درباره ی جامعه نگاه کنید به: ] ۷[
Werner Bonefeld, 2014, Critical Theory and the  Critique of Political Economy: On Subversion and Negative 

Reason, Bloomsbury, London New York.

)becoming objective را به کار می برد، اغلب اوقا ت معنای »عینی شدن» (gegenständlichهنگامی که مارکس صفت ] ۸[
ری -  ری انسان ها قرار می گیرد (چیزی که خاستگاهش در گام فرایند رش رو processualرا مد نظر دارد؛ یعنی عینیتی که پی

momentکار به مثابه فعافلیت است). ترجمه ی این واژه به انگلیسی بسیار دشوار است. در اینجا و پس از این ما این واژه را به - 
) برمی گردانیم، اما آن را در گیومه قرار می دهیم. objectiveصفت «عینی» (

[9] Hans-Georg Backhaus, 1992, Between Philosophy and Science: Marxian Social Economy as Critical 

Theory, in Werner Bonefeld, Richard Gunn and Kosmas Psychopedis, (eds.), Open Marxism, vol. 1, Pluto 

Press, London, p. 57.

[10] Theodor W. Adorno, 1976, ‘Introduction’, in VV.AA., The Positivist Dispute in German Sociology, 

Heinemann, London. p. 12.

[11] Theodor W. Adorno, 2004, Negative Dialectics, Routledge, London, p. 354.

[12] Adorno, ‘Introduction’, The Positivist Dispute, p. 15.

[13] Ibid., p. 12.

ری پیشارو ( ]۱۴[ رد ابژهه از پیش شکل می دهدa parte obiectiتمامیت نزد آدورنو مقوفله ای از جنس کل هست ) است، که به خو
)preformری یک توصیف منسجم و نا-تضادمند از جامعه، برای خود ابژهه نابسنده است. بسسه ) و می سازد. بنابراین، سرمشق فرض

Hans (هسسانس آفلسسبر تهمین دفلیل مفهوم مورد نظر آدورنو از جامعه به مثابه ی تمامیت را نبایسسد بسسا ایسسده ی خسسام   Albertدر (
این باره که «هر چیزی با همه ی چیزهای دیگر پیوند دارد» در هم آمیخت. نگاه کنید به: 

Adorno,  The Positivist Dispute, p. 175 n26.

[15] Theodor W. Adorno, 2000, Introduction to Sociology, Polity Press,Cambridge, p. 31.

[16] Theodor W. Adorno, Sociology and Empirical Research, in The Positivist Dispute, p. 80.

[17] Ibid.

43



[18] Theodor W. Adorno, Über Marx und die Grundbegriffe der soziologischen Theorie. Aus einer 

Seminarschrift im Sommersemester 1962, in Backhaus, Dialektik der Wertform, p. 507. (An Eng. 

translation by V. Erlenbusch and C. O’Kane, forthcoming in Historical Materialism).

[19] Adorno, Introduction to Sociology, p. 32.

[20] Adorno, Über Marx und die Grundbegriffe der soziologischen Theorie, pp. 507–8.

[21] Alfred Sohn-Rethel, 1989, Geistige und körperliche Arbeit. Zur Epistemologie der abendländischen 

Geschichte, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, p. 223.

[22] Ibid., p. 226.

[23]  Reichelt, Neue Marx-Lektüre, p. 30.

[24] Helmut Reichelt, 2007, Marx’s Critique of Economic Categories: Reflections on the Problem of Validity 

in the Dialectical Method of Presentation in Capital, H. M. 4, pp. 6–7.

[25] Alfred Schmidt, 1968, On the Concept of Knowledge in the Criticism of Political Economy, in VV.AA., 

Karl Marx 1818–1968, Inter Nationes, Bad Godesberg, p. 94.

[26] Backhaus, Dialektik der Wertform, pp. 129–212.

[27] Helmut Reichelt, 1995, Why Did Marx Conceal His Dialectical Method?, in W. Bonefeld, Richard Gunn

and Kosmas Psychopedis, (eds.), Open Marxism, vol. 3, Pluto Press, p. 58.

[28] Helmut Reichelt, 1970, Zur logischen Struktur des Kapitalsbegriffs bei Marx, Europäische 

Verlangsanstalt, Frankfurt am Main, p. 24.

[29] Schmidt, On the Concept of Knowledge, p. 94.

[30] Hans-Georg Backhaus, 2005, Some Aspects of Marx’s Concept of Critique in the Context of his 

Economic-Philosophical Theory, in Werner Bonefeld and Kosmas Psychopedis (eds.), Human Dignity: Social

Autonomy and the Critique of Capitalism, Ashgate, Aldershot,, p. 18.

[31] Ibid., p. 22.

[32] Ibid., p. 24.

[33] Schmidt, On the Concept of Knowledge, pp. 95–6.

[34] Alfred Schmidt, 1981, History and Structure: An Essay on Hegelian-Marxist and Structuralist Theories 

of History, MIT Press, Cambridge MA,, p. 31.

نزد اشمیت این امر دفلیلی است بر آنکه چرا فصل مربوط به پیدایش تاریخی شیوه ی توفلید سسسرمایه داری تنهسسا در پایسسان] ۳۵[
ری آورد، درمجلد نخست کاپیتال گنجانده شده است: « اگر مارکس نخسسست سرشسست سسسرمایه را به طسسور نظسسری بسسه فهسسم در نم

انکشاف محتوای پیش انگاشت های تاریخی پیدایش سرمایه ناکام می ماند. [یعنی] در غیر این صور ت، او نمی توانست بداند کسسه
.». نگاه کنید به: این پیش انگاشت ها را کجا و چگونه بیابد

Schmidt, History and Structure, p. 33. 

[36] Reichelt, Zur logischen Struktur des Kapitalsbegriffs bei Marx, pp. 76–7, 80.

[37] Ibid., pp. 81–2.

برگرفته از این منبع (با اندکی تغییر در ترجمه): ] ۳۸[
Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Volume One, Penguin, Harmondsworth, 1976, trans. 

44



Ben Fowkes

ان übergreifenمارکس فعل  ی هگسسل، معنسسایمنطسسق دانش نسسامه   را در معنایی دوگانه به کار برده است. به پیروی از مترجم
راروی» (overgraspنخست را می توان به فعل انگلیسی  وم] «ف ه [مفه ) ارجسساع می دهسسد؛ ادراکAufhebung  برگرداند، که ب

) در مرحله ی دیافلکتیکی خسسود را فراچنسسگmomentsنظرورزانه ای که به عقب باز می گردد و در میدان فهم خوهد تضاد گام ها (
)، خاص بودگی هسسا و جزئیت هسسا را «فراچنسسگ می گیسسرد»،universalityمی گیرد و در خود می گنجاند. همان گونه که امر کلسسی (

ری خسسود بسسه سسسوی روح ( هق آنچه غیر اندیشه است را «فراچنگ می گیسسرد». پسسس «سسسوژه » در پیشسسرو اندیشه نیز به همان طری
Geistرت در دسترس [فهم] خودش را در بر می گیرد [در خود می گنجاند]. معنسسای دوم، «از حسسد خسود فراتسسر )، عینیت و ذهنی

ترجمoverriding) یا overreachingرفتن» ( ه م ت ک ر اس  است، که به معنای «چیره» نزدیک می شود، و همین معنای اخی
) آن را به کار بسته است.  Fowkesمتن فوق (

[39] Reichelt, Zur logischen Struktur des Kapitalsbegriffs bei Marx, p. 77.

[40] Backhaus, Dialektik der Wertform, pp. 302–3.

[41] Frederick Engels, 2010, Review of A Contribution to the Critique of Political Economy, in Karl Marx and

Frederick Engels, Collected Works, vol. 16, p. 475.

[42] Frederick Engels, 2010, Supplement to Capital, Volume Three, in Karl Marx and Frederick Engels, 

Collected Works, vol. 37, Lawrence & Wishart eBook,, p. 887.

[43] Backhaus, Dialektik der Wertform, p. 277.

[44] Backhaus, Materialien zur Rekonstruktion der Marxschen Werttheorie III, p. 150.

[45] Hans-Georg Backhaus, 2009, Sulla problematica del rapporto tra “logico” e “storico” nella critica 

marxiana dell economia politica’, in his Dialettica della forma di valore, ed. Riccardo Bellofiore and 

Tommaso Redolfi Riva, Editori Riuniti, Rome, p. 504.

[46] Reichelt, Zur logischen Struktur des Kapitalsbegriffs bei Marx, p. 151.

[47] Ibid., p. 158.

[48] Karl Marx, The Commodity. Chapter One, Volume One, of the first edition of Capital, in A. Dragstedt 

(ed.), Value: Studies by Karl Marx, New Park Publications, London, 1976, p. 20.

[49] Reichelt, Zur logischen Struktur des Kapitalsbegriffs bei Marx, pp. 163–4.

[50] Ibid., p. 165. 

رن کار تنظیم می گردد، همان گونه که نزد اقتصاد سیاسی کلسیکnatural priceنزد مارکس، «قیمت طبیعی» (] ۵۱[ ) با زما
چنین است؛ اما این فرآیند تنظیم [نزد مارکس] از خلل انحرافسساتی بی وقفه  رخ می دهسسد؛ انحرافسساتی کسه نسه فقسط بسسه رقسسابت
سرمایه دارانه و تغییرا ت در فناوری و تکنیک مربوط اند، بلکه همچنین با نقش محوری نیاز اجتماعی به تخصیص سهم معینسسی

از (کل) کار اجتماعی به شاخه های منفرد توفلید پیوند دارند.   
[52] Reichelt, Zur logischen Struktur des Kapitalsbegriffs bei Marx, pp. 245–6.

[53] Ibid, p. 250.

[54] Backhaus, Dialektik der Wertform, p. 265.

[55] K. Marx and F. Engels, Complete Works, vol. 43, Lawrence & Wishart eBook, p. 69.

Lostدر ادامه، همچنان که در مقافله ای از بلوفیوره (] ۵۶[  in  Translationآمده اسسست، مسسا خصسسلت بت واره را از بت وارگسسی (
رت اجتمساعی سسرمایه داری در حقیقست بسسیار رت واقعی متمایز می کنیم. خصلت  بت واره، عینی، چیز-مانند، و بیگانه شده ی سرش

45



) یسسا پدیسداریsemblance). درحافلی که آنچه فریب آمیز [و غلط انداز]، یا یک همانندی (Erscheinungواقعی است: یک تجلی (
ری آنهسا نسسبتScheinصرف ( ) است، ناشی از آن ست که ویژگی های اجتماعی را به خورد چیزها (اشیا)، به سان خسواص طسبیع

) است. اما فقط در صورتی که این امر بیرون از رابطه ی اجتماعی سسسرمایه انجسسامFetischismusبدهیم. این دومی، بت وارگی (
گیرد (درون واقعیت سرمایه دارانه)، «مناسبا ت اجتماعی» پیوست شده به اشیاء به طور حاد و شگرفی مؤثر واقع می شوند. 

[57] Backhaus, Dialektik der Wertform, p. 308.

 این بخش از مقافله، عمدتا مواضع طرح شده ی یکی از موفلفان (بلوفیوره) را بیان می کند.] ۵۸[
استدلفلی که در پی می آید عمدتا متکی بر دیدگاه بلوفیوره در مقافله ی زیر است: ] ۵۹[

R. Bellofiore, 2004, Lost in Translation: Once Again on the Marx–Hegel Connection’ and ‘Marx and the 

Monetary Foundations of Microeconomics, in R. Bellofiore and N. Taylor (eds.), The Constitution of Capital:

Essays on Volume I of Marx’s Capital, Palgrave Macmillan. 

) درmeasure/measuring rod/ measurement این تفکیک های مربوط به اندازه، خط کش اندازه گیری و اندازه گیری (] ۶۰[
متن زیر برجسته  شده اند: 

 Roberto Fineschi, 2001, Ripartire da Marx, La città del sole, Naples.

[61] Massimiliano Tomba, 2012, Marx’s Temporalities, Brill, Leiden and Boston MA.

هل کال باشد. ] ۶۲[ توجه داشته باشید که این استدلل وابسته به آن نیست که پو

Kaargaah.net

46


