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درآمدی به نظریهی شکل ارزش )یادداشت مترجم(

 (۱مروری بر پیدایش برخی سنتهای جدید مارکسپژوهی
چندی پیش در امتداد مجادفلهای که در مورد اعتبار علمی و اهمیت نظری آثار اندیشمندان نحلهی دیافلکتیک نظاممند
درگرفته بود ،طی نوشتار تحقیقی کوتاهی که با عنوان »مسافلهی رومسسن روسدوفلسسسکی «2منتشسسر گردیسسد ،کوشسسیدم بسسه
بهانهی پاسخ به برخی داوریهای شتابزده ،دامنهی این بحث را به سطح وسیعتری گسترش دهسسم .بسسرای ایسسن منظسسور،
پیشینهی شکلگیری بخش کوچکی از پژوهشهای نظری جدید حول بازخوانی آثار اقتصادی مارکس بر مبنای منطسسق
دیافلکتیکی هگل را به طور بسیار اجمافلی روایت کردم .گرایشهای جدید به پژوهشهسسای دیسسافلکتیکی بسسر محسسور »علسسم
منطق« هگل و یا حتی بر پایهی رهیافتهای نظری نوین به فلسفهی تاریخ هگل ،عمدتا در نیمهی دوم قرن گذشسسته و
بخشا در واکنش به هگلستیزی رایج در فضای آکادمیک 3و یا/نیز برای رویارویی نظری با دگمهای مارکسیسم رسسسمی
پدیدار شدند ،و اغلب ذیل نام »دیافلکتیک جدید« بازشناسی میشوند .4از این طیف گسترده اگر تنها پژوهشهایی را در
نظر بگیریم که بر روی شکل ارزش و دیافلکتیک ارزش در کاپیتال مارکس و دلفلتهسسای نظسسری و روششسسناختی آن )از
جمله نفی خوانش مسلط منطقی-تاریخی از شافلودههای نظری کاپیتال( تمرکز داشسستهاند ،میتسوان آنهسسا 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.
 .2امین حصوری» :مسافلهی رومن روسدوفلسکی  /نکاتی دربارهی شکلگیری برخی خوانشهای جدید هگلی از مارکس« ،تارنمای پراکسیس

 . 3چنین واکنشی ،هم معطوف به بخش مارکسی فضای آکادمیک )تحت نفوذ آموزههای ضدهگلی مکتب آفلتوسر و یا مکتب دلوفلپه و نظسسایر آن( ،و
هم معطوف به بخش فلیبرال آکادمی )که در این زمینه تحت نفوذ آرای فلسفی پوپر و آرای اقتصادی مکتب نوکلسیک قرار داشسست( .ظهسسور مکتسسب

»مارکسیسم تحلیلی« در ایال ت متحد )میانهی دههی  (۱۹۷۰نیز به نوعی تلشی برای »علمی ساختن« هرچه بیشتر مارکسیسم ب ا زدودن عناص ر
هگلی از نظریهی مارکسی بود؛ مکتبی که واکنش به آن ،به سهم خود تکانهای ب رای گ رایش ب ه س وی »دیافلکتی ک جدی د« و چافلشه ای نظ ری
دوجانبه ایجاد کرد.

 .4کریستوفر آرتور در ذیل این نامگذاری از نظریهپردازان و مفسران برجس تهی دیگسری هسم ن ام میبسرد ،کسه ب ه پی روی از م ارکس رویکردهسای
ارزشمندی را در روششناسی دیافلکتیکی پیش نهادهاند .مهمترین آنها بیگمان روی باسکار ،بانی مکتب فلسفی رئافلیسم انتقادی است ،که با کتاب

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

مارکس است ،این مکتب در دستهبندی سهگانهی ارائه شده در این متن گنجانده نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است) .گو اینکه معرفی رهیسسافت
باسکار به دیافلکتیک ،قطعا درک ما از دیافلکتیک و روششناسی مارکس را وسعت و ژرفا میبخشد و از این نظر ،ضرور ت آن به قو ت خود باقیست(.
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بسترهای پیدایششان حداقل در سه نحلهی کلی زیر گنجانسسد» :دیافلکتیسسک نظاممنسسد«» ،خسسوانش جدیسسد مسسارکس« ،و
»مکتب اونو« .در مقافلهی یادشده ،تا جایی که به پیدایش بخشی از ایسسن سسنتهای نظسری پرداختسه شسد ،شسسکلگیری
نحلهی آفلمانی »خوانش جدید مارکس« در کانون تسسوجه قسسرار گرفسست؛ نحلهای کسسه از رویکسسرد نظسسری آن در گسسسترهی
پژوهشهای مارکسی ،اغلب با نام »نظریهی شکل ارزش« ) (Value-Form Theoryیاد میشود )به دفلیل کانونی بسسودن
این حوزه در رویکردهای نظری آن( .در ادامهی آن معرفی موجز و ناتمسسام ،نخسسست در یادداشسست حاضسسر میکوشسسم بسسا
استفاده از برخی مطافلعا ت انجام شده و نظریا ت موجود ،تا حدی بر مقوفلهی »شکل ارزش« روشسسنی بیانسسدازم .ایسسن امسسر
همچنین میتواند کمکی باشد برای تسهیل برقراری ارتباط با بخش دوم این متن )مقسسافلهی ترجمهشسسده( ،کسسه تلشسسی
است در جهت آشنایی با بنیادهای نظسسری نحلهی آفلمسسانی »خسسوانش جدیسسد مسسارکس«] .دو نحلهی دیگسسر ،پیشتسسر بسسه
واسطهی ترجمهی آثار شاخصی از آنها و نیز مقالتی در شرح و تفسیر آرای آنان )عمدتا به همسست فسسروغ اسسسدپور( تسسا
حدی به مخاطبان علقمند حوزهی زبان فارسی معرفی شده بودند .5در همین راستا ،در معرفسسی مکتسسب اونسسو اخیسسرا دو
متن دیگر 6نیز به فارسی ترجمه شده است ،که بر مضمون اندیشهها و رهیافتهای نظری اونو و نیز بر زمینهی تسساریخی
پدیداری مکتب اونو روشنی بیشتری میاندازند[.
در مقافلهی »مسافلهی رومن روسدوفلسکی« به این نکته اشاره شد که پیدایش و قوامیابی این سنتهای نظری-پژوهشسسی،
خاستگاهها و روندهایی مستقل از یکدیگر داشته است .در توضیح این مسافله ،علوه بر بسترهای تسساریخی و پویاییهسسای
خاص هر جامعه ،میتوان از نقش مشخص عوامل زیر یاد کرد :مانع زبانی؛ تفاو ت در پیشزمینههای نظری و در نسستیجهه
تفاو ت در حوزههای تمرکز پژوهش؛ و رویکردهای نظری متفاو ت به موضوعا ت پژوهشی معین.
اگر بخواهیم یک خط سیر زمانی کلی برای این سنتها ترسیم کنیم ،مکتب ژاپنی از ابتدای دههی  ۱۹۵۰با انتشار آثار
کوزو اونو پا به عرصه گذاشت )و با شکلگیری شسساخهی کانسسادایی آن  -تومسساس سسسکین و رابسسر ت آفلسسبریتون -در دههی
 ۱۹۸۰بر مباحثا ت جهانی مارکسپژوهشی تاثر گذاشت(؛ مکتب آفلمانی »خوانش جدیسد مسارکس« )متشسکل از حلقهی
معدودی از شاگردان مارکسری آدورنو (7از اواسط دههی  ۱۹۶۰و با انتشار آثاری از هانس-گئورگ بکهسساوس ،هلمسسو ت
.5سس از »دیافلکتیک نظاممند« برای مثال کتابهایی از کریستوفر آرتور و تونی اسمیت به فارسی برگردانده شده است ،و از »مکتب اونو« نیز کتسسابی از
رابر ت آفلبریتون با عنوان »دیافلکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی« )با ترجمهی فروغ اسسسدپور( .بسسرای آشسسنایی فشسسرده بسسا رهیافتهسسای دیافلکتیسسک

نظاممند ،مطافلعهی فصل چهارم کتاب آرتور )»دیافلکتیک جدید و سرمایه«( مفید است )نسخهی بازبینی شدهی این فصل در اینجا قابسسل دسترسسسی

است( .در همین راستا همچنین مقافلهی زیر از خیر ت رویتن ،در بستر معرفی تفسیرهای جدید از کاپیتال و روش مارکس ،طرح فشردهای از رویکرد

دیافلکتیک نظاممند نیز ترسیم میکند:

خیر ت رویتن» :کارل مارکس؛ اثر او و تغییرا ت عمده در تفسیرهای آن« ،برگردان :طاها زینافلی ،تارنمای پراکسیس

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

)همچنین نگاه کنید به مقافلهی دیگری از سکین» :دیافلکتیک سرمایه :تفسیری اونویی« ،برگردان :آیدین ترکمه ،تارنمای پراکسیس(

.7سس شاید ذکر این نکته بیمناسبت نباشد که تصویر غافلبی که در سپهر اندیشگانی ایران از مکتب فرانکفور ت شکل گرفته اسسست ،تصسسویری نسساقص و
ناتمام است .توضیح آنکه در ساحت نشر و فضای رسانهای ایران )بهویژه پس از دههی  ،(۱۳۷۰بنا به روندی که سسسیر تسسرجمهی آثسسار اندیشسسمندان
قرن بیستم پیموده است ،و بنا به گرایشهای غافلب بر این روند ،نظریهی اجتماعی مکتب فرانکفور ت عمدتا با نقد فرهنگی سرمایهداری ،نقد صنعت
فرهنگ و سازوکارهای مدرن سلطهی عقل ابزاری ،زیباییشناسی آوانگارد و روانکسساوی عجیسسن شسسده اسسست ،کسسه نهایتسسا پسسس از دورهای از رکسسوهد در

آموزههای هابرماس به پایارن خود میرسد )یا از دید برخی ،استحافله مییابد( .چنین درک غسافلبهی بسسه سسسهوفلت میتوانسسد از »دیافلکتیسک روشسسنگرری«

مکتب فرانکفوره ت به آموزههای پستمدرن نقب بزند .و دست بر قضا در ایران ،شاهد چنیسسن خسسط سسسیرهی هسسم در رونسسد ترجمسسه ،و هسسم در سسساحت

گفتمانهای پر نفوذ در لیههای روشنفکری و نقاد جامعه بودهایم .در سوی دیگر ،گرایشهای مارکسیسم سنتهی نظریهی انتقادی مکتب فرانکفور ت
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رایشلت و آفلفرد اشمیت پا گرفت 8و در استمرار خسوهد نظریهپسردازارن شساخص دیگسری را در ایسسن سسسنت پسسرورش داد؛ و
نحلهی »دیافلکتیک نظاممند« ،که با تنوع مضمونی بیشتر و بر گسترهی جغرافیایی وسیعتری )عمدتا در اروپای غربی و
آمریکای شمافلی( زاده شد ،از اواخر دههی  ۱۹۷۰و به تدریهج با انتشار آثاری از آرتور و بانسساجی )و بعسسدها شسسمسآوری،
اسمیت ،موزفلی ،رویتن ،ویلیامز ،بلوفیوره ،فینچی و …( شکل گرفت.
هنوز تحقیق جامعی دربارهی دامنهی همپوشانیها و پیوندهای این سه نحلهی فکری و تسسأثیرا ت متقابسسل آنهسسا بسسر روی
یکدیگر انجام نشده است ، 9با این حال در این حد میدانیم که نحلهی ژاپنی به دفلیل تقدم زمسسانی و تاثیرپسذری ویسژهی
آن از روند تاریخی مباحثا ت درونی مارکسیستهای ژاپنی ،در مسیری کام ا
ل مستقل از دو نحلهی دیگر شکل گرفسست .و
اینکه نحلهی »خوانش جدید مارکس« نیز با تاخیری دستکم یکدههای و در سطحی حداقلی به فضسسای پژوهشهسسای
مارکسی غیرآفلمانی معرفی گردید .با این حال ،به دفلیل همپوشسانیهای موضسوعی و مضسمونی ،حسداقل از اواخ ر دههی
 ۱۹۸۰بهتدریج مراودا ت و تعامل ت میان رویکردهای نظری این سه مکتب مارکسی رشد بیشتری یافته است؛ فرآیندی
را به پروژهای نوکانتی-وبری و نخبهگرا فروکاستند و بر تقابل آن با آموزههای مارکسیسم تأکید نهادند .فارغ از هر گونه داوری نهایی ،شاید بخشی از
این رویکردهای دوگانهی »شیفتگی و تقابل« ،ناشی از نارسایی تصویری است که در فضای رسانهای و روشنفکری ایران از سیر تاریخی ایسسن مکتسسب

ترسیم شده است .اگر این خوانش )برای مثال ،نزد مارتین رجی *( به واقعیت نزدیک باشسسد کسسه خاسسستگاه اوفلیهی مکتسسب فرانکفسسور ت تلشسسی بسسرای
غنیسازی نظریهی مارکسیستی )از طریق روانکاوی ،زیباییشناسی ،نقد بنیانهسسای فرهنسسگ مسسسلط و سسسلطهی عقسسل ابسسزاری ،تحلیسسل زمینههسسای

اجتماعی-فرهنگی فاشیسم و غیره( ،و کوشش در جهت تدوین نظریهای منسجم برای نقد اجتماعی بوده است ،در این صسسور ت )بسسه بسساور مسسن( فسساز

نهایی مکتب فرانکفور ت را میباید )نه در گفتار هابرماس  ،بلکه( در دستاوردهای نظری »خوانش جدید مارکس« جستجو کرد :پروژهای معطسسوف بسسه

بازنگری بنیادین در مسیر طیشدهی مکتب فرانکفور ت و گنجاندن خوانشی بدیل از نقد اقتصاد سیاسی مارکسی به مثابهی شافلودهای ضروری برای

مدونسازی عمیقتر نظریهی انتقادی .این همان وظیفهای است که اصحاب »خوانش جدید مارکس« بر عهده گرفتند و اندیشمندان دیگسسری چسسون

موشه پوستون نیز بخشا آن را پیگرفتند .این بازبینی نظری ،ضرورتا بخشی از محرکها و ریشههایش را وامدار مضامین بحثها و آموزههای درونسسی
خود مکتب فرانکفور ت بود :نظیر کشاکش طولنی آدورنو با دیافلکتیک هگل ،و یا تاثیرپذیری دیرین آدورنو و دیگسسران از آرای فلوکساچ جسسوان در بساب

شیوارگی ) ،( reificationو نقش بنیادین مبادفلهی کالیی در آن .اما آنچه جهش به فاز نهایی را ممکن ساخت ،ضرور ت عبور به رهیسسافت دیگسسری
نسبت به دیافلکتیک )علم منطق هگل( و بازخوانی مارکس بر اساس آن بود ،که افلبته نزد فلوکسساچ یسسافت نمیشسسد .اینکسسه در فضسسای رسسسانهای ایسسران
تلشها و دستاوردهای نظری »خوانش جدید مارکس« تا امروز عمدتا ناشناخته مانده است ،صرفا ناشی از تصادف نبود؛ بلکه در این خصوص علوه

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

لزم برای نقد این انگارهی دفعی ،و فراروی از آن بوده است.
Martin Jay, 1973, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School, 1923-50.
 .8تصور نادرستی خواهد بود اگر شکلگیری مبانی فکری »خوانش جدید مارکس« را صرفا به بسترهای فک ری مکت ب فرانکف ور ت نس بت ب دهیم،

چون شماری از اندیشمندان مارکسیست اروپای شرقی همزمان یا پیش از آن در آثارشان به اشکال و درجا ت مختلف به سوی خوانشی نظاممنسسد از

کاپیتال بر مبنای علم منطق هگل فراخواندهاند .از ایلینکوف و رزفلنی تا توخرشررر و روسدوفلسکی .وجود این مبادل ت فکری نه فقسسط بسسه دفلیسسل انتشسسار
کتابهایی از اندیشمندان یاد شده )به زبان آفلمانی( در نیمهی دوم دههی  ،۱۹۶۰بلکه همچنین به دفلیل طرح نظریسسا ت ایسسن افسسراد در دو مجمسسوعه
مقافلهی تاثیرگذاری است که از سوی »موسسهی پژوهشهای اجتماعی فرانکفور ت« )با ویراستاری آفلفسسرد اشسسمیت( بهترتیسسب در سسسالهای  ۱۹۶۸و

 ۱۹۶۹منتشر گردیدند:
Schmidt A. & Euchner W. (Hg.), 1968, Kritik der politischen Ökonomie heute. 100 Jahre Kapital, Frankfurt.
Schmidt, Alfred (Hg.), 1968, Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie. Frankfurt.
 .9جیم کینکید در مقافلهای با عنوان »دیافلکتیک جدید« )در مجموعه مقال ت »همراهی انتقادی با مارکسیسم معاصر«( در این باره مینویسد:
»تاکنون هیچکس بررسی جامعی دربارهی سنت ]فلسفی[ نیرومند آفلمانی حول ساخت منطقی سرمایهی مارکس انجام نداده است و این

سنت نظری را به طور نظاممند با موضوعا ت مورد بحث در سنت دیافلکتیک جدید دنیای انگلیسیزبان مقایسه نکرده است«.

Kincaid Jim, 2009, The New Dialectic, in Bidet & Kouvelakis (eds.): Critical Companion to Contemporary Marxism. p. 409.
)ترجمهی فارسی این مقافله  -به همت شروین طاهری  -در تارنمای »حلقهی تجریش« قابل دسترسی است(
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ناتمام که رشد و گسترش آن میتواند مازادهای نظری قابلتوجهی در جهت شناخت بهتر و منسجمتر دسسستگاه نظسسری
مارکس به ارمغان بیاورد.
در همین راستا ،شاید ذکر نکاتی در خصوص روند گسترشیابی زبانری دیدگاههای مکاتب فوق بتوانسسد یسسک نمسسای کلسسی

برای دنبالکردن بهتر این نوشتار ایجاد کند :از نیمهی دههی  ۱۹۷۰مکتب اونو با مقالتی از تومسساس سسسکین و مسساکوتو
ایتو به فضای پژوهشی انگلیسی زبان معرفی شد .ترجمهی انگلیسی اثر اصلی اونسسو در سسسال  ۱۹۸۰و انتشسسار مجمسسوعه
مقالتی از ایتو در همین سال قدم بعدی در معرفی مکتب اونو بود .پس از آن طی دو دههی بعدی کتابهسسا و مقسسال ت
متعددی توسط سکین ،ایتو و آفلبریتون و دیگران در معرفی و بسط رهیافتهسسای مکتسسب اونسسو انتشسسار یسسافت .نخسسستین
مقافلهی مهم بکهاوس) 10زبان اصلی  (۱۹۶۹تنها در سال  ۱۹۸۰ب ه انگلیس ی برگردان ده ش د و ب ه دنب ال آن مع دود
مقال ت دیگری از او و رایشلت در اواخر دههی  ۱۹۸۰اوایل دههی  .۱۹۹۰این حد از معرفی دیدگاههای ایسسن نحلسسه بسسه
محیط انگلیسیزبان ،عمدتا به میانجی یسک پ روژهی پژوهش ی موس وم بسه »سسیدنی-کنسستانتس) «11مایکسل ارفل درد و
همکارانش( انجام گرفت ،که بهموجب آن در کنار معرفی رهیافت آفلمانی »شکل ارزش« ،تعداد کمی از مقافلههسسای مهسسم
بکهاوس به انگلیسی برگردانده شد .اما از آنجا که هر دو دسته از تلشهای تسسرجمهای-تفسسسیرری یسساد شسسده ،بهوضسسوح
ناکافهی و خود نیازمند صرف زمان بود ،برقراری تعامل ت نظری میان این مکاتهب روندی بسیار دکنسسد و تسسدریجی یسسافت و
بهتبع آن ،سطح و دامنهی مراودا ت انجامشده) ،حداقل تا اواخر دههی  (۱۹۹۰بههیچ رو با ابعاد ضرور تهای نظسسرری آن
همخوانی نداشت .آرتور در فصل نخست کتاب »دیافلکتیک جدید و سرمایهی مارکس «12جایی ک ه ب ه »نظ ریهی رای ج
شکل ارزش« و بکهاوس بهعنوان یکی از چهرههای مهم معاصر آن میپردازد ،ضمن تأکید بر اهمیت این سنت نظسسری
و بازشناسی خویشاوندی آن با »دیافلکتیک نظاممند« ،به مسافلهی مانع زبانی اشاره میکند .13در همین راستا برای مثال
بلوفیوره در بازبینی انتقادی نقد تونی اسمیت به آرای بکهاوس ،به این نکته اشاره میکند 14کسسه نسسزد دیافلکتسسسینهای
نظاممند )به دفلیل مانع زبانی( شناخت جامعی از آرای نظریهپردازان آفلمانی »شکل ارزش« وجود ندارد .خود بلوفیسسوره و
همکارش روبرتو فینچی  15گامهای بیشتری برای آشنایی با نحلهی آفلم انی برداشستهاند .علوه بسر ای ن ،ب ه نظ ر
10. Hans-G. Backhaus,1969, Zur Dialektik der Wertform. In: A. Schmidt (Hg.), Beiträge zur marxistischen
Erkenntnistheorie.
)ترجمهی فارسی این مقافله بهزودی در »کارگاه دیافلکتیک« منتشر میگردد(

 .11پروژهی »سیدنی-کنستانتس« ) ( Sydney-Konstanzشامل کارگروه چهارنفرهای از پژوهشگران استرافلیایی )سسسیدنی( و آفلمسسانی )کنسسستانتس(
بود که حول یک پروژهی تحقیقی در جهت بازسازی نظام کاپیتال بر پایهی تحلیل »شکل ارزش« ایجاد شد .از این رو ،این پسسروژه سسسهم زیسسادی در
معرفی مکتب آفلمانی »شکل ارزش« به دنیای انگلیسیزبان داشت .هدف بلنسسدپروازانهی ایسسن پسسروژه بهدسسست دادن درکسسی سیسسستماتیک از »شسسکل
اجتماعی جامعهی بورژوایی« در تمامیت آن بود .اعضای اصلی این کارگروه عبارتند از:
Michael Eldred, Marnie Hanlon, Lucia Kleiber and Mike Roth
مهمترین اثر تحقیقی مشترک این گروه پیوست مفصلی است که تحت عنوان )  (A Value-Form Analytic Reconstruction of Capitalدر

انتهای کتابی از افلدرد گنجانده شده است:
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.
 .12کریستوفر آرتور» :دیافلکتیک جدید و سرمایه« ،برگردان :فروغ اسدپور ،نشر پژواک۱۳۹۲ ،

 . 13آرتور میگوید» :متاسفانه کار زیادی از او ]بکهاوس[ به زبان انگلیسی در دست نیست« .شاید از همین روست که آرتور در کتاب خود تنها بسسه

یک مقافله از بکهاوس ارجاع میدهد:
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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میرسد که خیر ت رویتن و مایکل ویلیامز )نیز( که تأکید زیادی بسسر رهیسسافت »شسسکل ارزش« دارنسسد و مشخصسسا در اثسسر
مشترکی 16این رهیافت را برای فهم و تحلیل مقوفلهی دوفلت به کار بستهاند ،نیز حداقل بسسه میسسانجی آثسساری از پسسروژهی
»سیدنی-کنستانتس« بهخوبی با رهیافت آفلمانی به این حوزه آشنا بودهاند .17نمونهی جافلب توجهه جایروس باناجی است
که در مقافلهی تاثیرگذاری که در سال  ۱۹۷۹منتشر ساخت ،18هم به مقافلهای از ماکوتو ایتو 19دربارهی رهیسافت اونسویی
به نظریهی ارزش مارکس ارجاع میدهد ،و هم به متون اصلی )آفلمانی( نوشتههای بکهسساوس و رایشسسلت .امسسا از سسسوی
دیگر ،شمسآوری در اثر ماندگار خود 20بدون هیچ ارجاعی به مکتب آفلمانی »شکل ارزش« ،ارجاعا ت متعددی بسسه آثسسار
اونو ،سکین و ایتو میدهد )با اینکه فصل جداگانهای از کتاب وی به مقوفلهی »شکل ارزش« اختصسساص دارد( .در مجسسال
دیگری میتوان دامنهی این بررسی را به دیگر نظریهپردازان قلمرو »دیافلکتیک جدید« گسترش داد.21

 (۲درآمدی به نظریهی شکل ارزش:
در بیانی عام ،نظریهی شکل ارزش به پیروی از مارکس ،اهمیت شکل اجتماعی در نحوهی مادیتیابی مقوفلههای اقتصاد
سیاسی و پویاییهای تعینا ت شکل ارزش را برجسته میسازد و به چگونگی تعینیابی شکل ارزش )کال ،پول ،سسسرمایه(
در همسازی با یک صور تبندی اجتماعی-تاریخی مشخص )سرمایهداری( و روابط دیافلکتیکی آنها میپسسردازد .بسسر ایسسن
اساس ،نزد رهیافتهای متکی بر شکل ارزش ،سپهر مبادفله ،خسسواه بسسه مثسسابهی مهمتریسسن عرصسسهی تعینبخسسش شسسکل
اجتماعی و خواه به دفلیل آنکه سپهر توفلی هد سپهر مبادفله )جایی کسسه ارزش متحقسسق میشسسود( را پیشفسسرض خسسود دارد،
جایگاه ویژهای مییابد .خوانشهای مسلط از فصول اوفلیهی کاپیتال )بهویژه تا پیش از دههی  ،(۱۹۷۰به بهای تأکید بر
مضمون ارزش )کار مجرد( ،اهمیت مقوفلهی شکل اجتماعی را نادیده میگیرند و بسسر همیسسن پسسایه ،از آنجسسا کسسه جایگسساه
هستیشناختی سپهر مبادفله در کلیت نظام اقتصسسادی سسسرمایهدارانه و نیسسز تعینبخشسسیهای اجتمسساعری آن را دسسستکم
میگیرند ،قادر نیستند نظریهی مارکسی را به نقدی بنیانکن از اقتصاد سیاسسسی سسسرمایهداری بسسدل کننسسد؛ در مقابسسل،
Personal Survey.
16. Reuten G. and Williams M., 1989, Value-Form and the State

 .17در ادامهی متن دیدگاه خیر ت رویتن دربارهی »نظریهی شکل ارزش« با ارجاع به یکی از مقال ت وی به اختصار بیان میگردد.

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.

)این مقافله به همت طاها زینافلی به فارسی برگردانده شده است و احتماال به زودی منتشر خواهد شد(.

)در دست ترجمه( 19. Itoh, Makoto, 1976, A Study of Marx's Theory of Value, Science and Society XL, no. 3.
)در دست انتشار( 20. Shamsavari, Ali, 1990, Dialectics and Social Theory, The Logic of Capital.

.21سس برای مثال ،روی باسکار حداقل به گواهی کتاب »دیافلکتیک ،نبض آزادی« ) (۱۹۹۲با مکتب اونو آشنایی دارد )اما بسسا گرایسسش آفلمسسانی ،نسه( .در
فرازی از این کتاب میخوانیم:

بدیهی است که مارکس جامعهی طبقاتی را شکل خاصی از جامعهی انسانی میبیند ،و سرمایهداری را شکل خاصی از جامعهی طبقاتی.
خود سرمایهداری را میتوان ،برای مثال بهپیروی از مکتب اونو و شاگردانش ،یا بهپیروی از دورهبندی منسسدل ،بسسه سسسطوح و یسسا مراحلسسی
فروشکست :با اقتباس از افلگوی اول ]برگرفته از مکتب اونو[ و خصلتبندی سرمایهداری معاصر بر حسب مختصا ت مصسرفگرایی و پسسا-
فور دیسم ،برای رسیدن به درکی از دینامیزم دقیق علی-فضایی-زمانری ) (causal-spatio-temporal dynamicآن میبایسسد فاکتورهسسای
زیر را در بازسازی نظری سرمایهداری معاصسسر گنجانسسد :تعینبخشسسی چنسسدگانه توسسسط نهادهسسای منطقهای مختلسسف )دوفلتهسسای ملسسی،
تکنیکهای کنترل و مراقبت  ،جنبشهسسای اجتمسساعی و فناوریهسسای اطلعسسا ت( ،مناسسسبا ت و جنبههسسای سسسرکوب )مناسسسبا ت قسسدر ت(،
شیوههای مجازا ت و گفتمان )شامل تلقیهای ایدئوفلوژیک متنسسوع آنهسسا( ،جریانهسسای مربسسوط بسسه جابجسسایی جمعیسستی )demographic
 ،(flowsو میزبانی آن برای سایر پدیدهها.
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تأکید مفرط آنان بر سپهر توفلید )با درکی نابسنده که مبسسادفله را نسسسبت بسسه آن بیرونسسی میبنسسد( ،دامنهی نقسسد اقتصسساد
سرمایهداری را به مقوفلهی اسسستثمار و اخسسذ ظافلمسسانهی ارزش اضسسافی فسسرو میکاهسسد .نقسسدی کسسه بهناچسسار از مقوفلههسسای
ازخودبیگانگی و بتوارگی کالیی بهمثابهی نقدهایی مکمل برای نقد مبتنی بر استثمار بهسره میگیسرد ،نسه در پیونسدی
درونماننده با سپهر توفلید و استثمار .در عین حال )همان طور که خواهیم دیسسد( فروگسسذاری مقسسوفلهی شسسکل ارزش بسسه
منظور تأکید بر جوهر ارزش )کار مجرد( ،نهایتسسا مسسرز میسسان نظسسریهی مارکسسسی ارزش و نظسسریهی ریکسساردویی ارزش را
مخدوش میسازد .چنین رویکردی از قضا با اتهام رایج اقتصاددانان مخافلف مسسارکس کسسه نظسسریهی مسسارکس را بسسازتکرار
دستاوردهای ریکاردو میدانند همپوشانی دارد.
آنچه در ادامه میآید درآمد فشردهای است بر مفهوم »شکل ارزش« و رویکرد مارکس به آن و جایگاه اساسی آن بسسرای
بازخوانیهای جدید کاپیتال .این درآمد همچنین میتواند پیشزمینههای نظری چرخش مفسسسران متسساخر مسسارکس بسسه
سوی »شکل ارزش« و برجستهسازی آن )از جمله نزد نحلههای »خوانش جدید مارکس« و »دیافلکتیسسک نظاممنسسد«( را
روشنتر سازد .برای این منظور میکوشم از میان منابع در دسترس )از جمله برخسسی آثسسار ترجمسسه شسسده( ،گزیسسدهای از
دیدگاههای 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(.
شاید نقلقول کوتاهی از ژاک بیده )در مرور فشردهاش بر سنتهای جدید مارکسپژوهی ،(22آغازگاه مناسبی برای ورود
به این قلمرو باشد .وی دربارهی رویکرد نحلهی آفلمانی به »شکل ارزش« مینویسد:
]از دید این نحله[ »نظریهی مارکس ،نظریهای دربارهی شکل ارزش ) (theory of the value-formاست ،ارزش
به منزفلهی یک شکل اجتماعی ) .(social formاین برنهاد )تز( گاه در مقابل نظریهی کار-پسسایهی ارزش )labour

 (theory of valueقرار گرفته است ،که برخی آن را نظریهای جوهرگرا ) (substantialistتلقی میکنند«.

اما در نگاه تاریخی وسیعتر ،همانگونه که آرتور و بسیاری از دیگر مفسران مارکس یادآور شدهاند ،رویکردهسسای نظسسری
جدید به »شکل ارزش« )از جمله نسسزد نحلهی »خسسوانش جدیسسد مسسارکس«( صسسور تبندیهای امسسروزری دیسسافلکتیکیتر و
منسجمتر دیدگاهی است که ایزاک روبین در دههی  ۱۹۲۰پرورش داده است .بهواقع انتشار ترجمهی انگلیسسسی کتسساب
روبین ( ۱۹۷۲) 23را باید سرآغاز شکلگیری بسیاری از رهیافتهای تفسیری جدیسد بسسه مسسارکس )بسسا محسسوریت »شسسکل
ارزش«( ،حداقل در جهان انگلیسیزبان تلقی کرد .روبین در اثر خود )از جمله و بهویژه در فصل دوازدهم( ،به پیروی از
مارکس و بر مبنای خوانش بدیلی از مارکس  ،تأکید ویژهای بر »شکل ارزش« و شکل اجتماعی روابط توفلیسسد مینهسسد .او
توجه مخاطب را به فرازهایی از کاپیتال جلب میکند که در آنها مارکس به روشنی اقتصاد سیاسی کلسیک را بهدفلیل
تمرکز مفرط بر مقوفلهی جوهر ارزش )کار( ،و در نتیجه غفلت از بررسی شکل ارزش ،مورد نقد قرار میدهسسد .روبیسسن در
عین حال یادآور میشود که این تأکیدا ت مشخص مارکس مانع از آن نبوده است که تسساکنون )دههی  (۱۹۲۰مقسسوفلهی
22. J. Bidet & S. Kouvelakis (eds.), 2008: Critical Companion to Contemporary Marxism, pp. 372.

)ترجمهی فارسی این مقافله ،به همت شروین طاهری و محمد زرینه ،در وبسایت »حلقهی تجریش« قابل دسترسی است(.

 .23اینکه ترجمهی آفلمانی کتاب روبین در سال  ۱۹۷۳منتشر گردید ،در وهلهی نخست این تلقی را تقویت میکند که پیدایش مکتب آفلمانی شکل

ارزش خاستگاه مستقل دیگری داشته است؛ با این حال فهم نهایی این مسافله ،منوط به بررسی دقیقتر تأثیرا ت روبین بر اندیشههای دیگران کسانی

)غیر از آدورنو ،زونرتل ،هورکهایمر ( است که در شکلگیری دیدگاههای اوفلیهی بکهاوس و رایشلت و اشمیت سهیم بودهاند .بهویژه اینکه میدانیم
برخی از این افراد )از جمله ایلینکوف ،زفلنی ،و روسدوفلسکی( روسیزبان بوده یا به زبان روسی تسلط داشتهاند.
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شکل ارزش از سوی پیروان مارکس نیز مورد غفلت قرار نگیرد .پس بحث خود را با روبین پی میگیریم:
 (۲.۱ایزاک روبین :تقریبا تمامی مفسران متاخر مارکسی بر ایسسن باورنسسد کسه کتسساب ایسسزاک روبیسسن »مقسسالتی دربسسارهی
نظریهی ارزش مارکس۱۹۲۸) «24؛  (۱۹۲۳محرک نظری اوفلیهی بازگشت به درک مارکس از مقوفلهی »شسسکل ارزش« و
تلش برای بازخوانی کاپیتال بر مبنای آن بوده است .برای مثال ،آرتور در کتاب »دیافلکتیک جدید و سرمایه «25در ایسن
باره چنین مینویسد:
بازکشف تفسیرهای استادانهی ایزاک روبین بر نظریهی ارزش ،بهویژه اثرش با عنوان »نظریهی ارزش مسسارکس« )
 ( ۱۹۲۳-۱۹۲۸مهمترین تأثیر بیبدیل را بر رویکرد نسبت به کاپیتال بر اساس »شکل ارزش« داشته است .روبین
تأکید میکند که همهی فرایندهای مادی و فنی اقتصادی در چارچوب شکلهای اجتماعی تاریخا خاص و معیسسن
انجام میشوند .به اشیایی مانند کالها نقش اجتماع ری میانجی روابط توفلیدی نسبت داده میشود .مقوفلهای ماننسسد
ارزش را باید اینگونه درک کرد» .شکل ارزش« خصوصیت شسسکل اجتمسساعی روابسسط سسسرمایهداری کسسالیی اسسست.
روبین نشان میدهد که مارکس مقوفلهی تعین شکلی را اغلب برای اشاره به شیوهای استفاده میکرد که بنا به آن
اشیاء و امو هر کارکردهای اجتماعی معینی کسب میکنند .مارکس تعینهای شکلی پیچیدهتری را منطبق با روابط
توفلیدی پیچیدهتر بسط میدهد) .آرتور ،ص(۲۵ .

»باید مبادفله در حکم یک شکل اجتماعی از فرآیند بازتوفلید را از مبسسادفله در حکسسم یسسک مسسرحلهی خسساص از ایسسن
فرآیند … که جایش را به مرحلهی توفلید مستقیم میدهد متمایز کنیم] «.نقل قول آرتور از روبین[ .پسسس ،آنچسسه
روبین بر آن تأکید دارد آن است که اگر توفلیهد توفلید برای مبادفله است ،پس باید مهسسر خسسود را بسسر مسسسیر فرآینسسد
توفلید بگذارد .همین است که ارزش و کار مجرد شکلهایی برخاسته از فرآیند توفلیسسدی هسسستند کسسه معطسسوف بسسه
مبادفله است) .آرتور ،ص(۲۵ .
روبین و دیگر نظریهپردازان شکل نه تنها بر اهمیت شکل اجتماعی توفلید بهطور کلی اصرار دارند ،بلکه بر بررسسسی
دقیق شکلهای اجتماعی مشخص ا متفاوتی که در اقتصاد بورژوایی در هم تنیدهشدهاند ،یعنی بر نیساز بسه متمسایز
کردن و بازنمایی آنها در یک نظم معین پافشاری میکنند) .آرتور ،ص ،۲۸ .برگردان :ف .اسدپور(

روبین برای شرح رویکرد مارکس به »شکل ارزش« ،فرازهای متعددی را از مجلسسد نخسسست کاپیتسسال )ویراسسست اول( وام
میگیرد .یکی از این گفتاوردهای روشنگر )در فصل  ۱۲کتاب روبین ،ص (۱۳۹ .چنین است:
»یکی از نواقص عمدهی اقتصاد سیاسی کلسیک این است که هرگز نتوانسسسته اسسست بهکمسسک تحلیسسل کالهسسا ،و
بهخصوص ارزششان ،آن شسسکلی را کشسسف کنسسد کسسه ارزش را بسه ارزش مبسسادفله تبسسدیل میکنسسد .حسستی بهسسترین
نمایندگان آن ،آدام اسمیت و ریکاردو ،شکل ارزش را بهعنوان چیسزی بیتفساو ت ،و بیارتبساط ب ا م اهیت ب اطنی
کالها تلقی میکنند .علت این امر صرفا این نیست که توجهشان تماما معطوف به تحلیل مقدار ارزش است ،بلکه
ش محصورل کار ،مجردتریهن اما در عین حال عامترین شکل شیوهی توفلید بسسورژوایی
عمیقتر از آن است .شکرل ارز ر
است و توفلید را بهمثابهی نوع خاصی از توفلید اجتماعی ممهور میکند و بدین طریق خصلت تاریخی خاصی بسسدان
میبخشد .پس اگر این شیوهی توفلید را شیوهای تلقی کنیم که در هر وضسسع اجتمسساعی ،طسسبیعهت آن را بسسرای ابسسد
 .24این کتاب با ترجمهی زنده یاد حسن شمسآوری ،با مشخصا ت زیر به فارسی انتشار یافته است:

ایزاک ایلیچ روبین» :نظریهی ارزش مارکس« ،برگردان :حسن شمسآوری ،نشر مرکز۱۳۸۳ ،
 .25آرتور» :دیافلکتیک جدید و سرمایه«
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تثبیت کرده است ضرورت ا ویژگی شکرل ارزش و در نتیجه شکل کالیی را توأم با تحول ت بیشتر آن ،یعنی شسسکل
پوفلی ،شکل سرمایهای و غیره ،نادیده خواهیم گرفت) .کاپیتال ،مجلد اول ،صص.(۸۱-۸۲ .

و در ادامه ،خود روبین در تفسیر فراز فوق چنین میگوید )روبین ،ص:(۱۴۰ .
بدینسان» ،شکل ارزش« عامترین شکل اقتصاد کالیی است و مشخصهی شکلی اجتماعی اسسست کسسه در فرآینسسد
توفلید در سطح معینی از تکامل تاریخ بهدست میآید .از آنجا که اقتصسساد سیاسسسهی یسسک شسسکرل اجتمسساعری تاریخسسا

گذراری توفلید ،یعنی توفلید سرمایهدارری کالیی ،را تحلیل میکند» ،شکل ارزش« یکی از سسسنگپایههای نظسسریهی

ارزش مارکس است .همسسانطور کسسه از جمل ت نقلشسسده ]از مسسارکس[ در بسسال پیداسسست» ،شسسکل ارزش« ارتبسساط
تنگاتنگی با »شکل کال« دارد ،یعنی همان مشخصهی اساسی اقتصاد معاصر :اینکسه محصسول ت کسار بهوسسیلهی
توفلیدکنندگان مستقل و خصوصی توفلید میشوند .رابطهی کارری توفلیدکنندگان صرفا بهواسطهی مبادفلهی کالهسسا
به وجود میآید .در این شکرل »کالیری« اقتصاد ،کار اجتماعری ضروری برای توفلیسرد محصسسوفلی معیسهن مسستقیما بسا
واحدهای کار بیان نمیشود ،بلکه غیرمستقیم با »شکل ارزش« ،بهشکل سایر محصولتی که با آن محصورل معین
مبادفله می شوند ،بیان میگردد .محصول کار به کال بدل میشود ،کال]یسسی[ کسسه دارای ارزش مصسسرفی و »شسسکل
ش« اجتماعی اسسست .بسدینترتیب ،کسسار اجتمسساعهی »شسسیواره« میشسسود] ،و[ »شسسکل ارزش« را ،یعنسسی شسسکل
ارز ر
خاصیتی وابسته به اشیاء را پیدا میکند؛ خاصیتی که بهنظر میرسد متعلق به خود اشیاست .این کار »شسسیواره«

ش پیشاپیش »شسسکل
)و نه خورد کار اجتماعی( دقیقا آن چیزی است که نمایانگر ارزش است .وقتی میگوییم ارز ه
ش« اجتماعی است ،همین را در ذهن داریم .اما آن »شکل ارزش«ی که بر خلف ارزش مبسادفلهای ،در مفهسوم
ارز ر
ارزش نهفته است چیست؟ ما صرفا یکی از روشنترین تعاریف شکل ارزش ]از سوی مسسارکس[ را در ویراسسست اول
کاپیتال ذکر میکنیم:
»بدینسان ،شکل اجتماعی کالها و شکل ارزش یا شکل مبادلهپذیری )،(Form der Austauschbarkeit
همه یک چیز واحدند) «.سرمایه ،ویراست اول ،۱۸۶۷ ،ص۲۸ .؛ تأکید از مارکس(] .برگردان :ح .شمسآوری[

اما برای درک بیشتر گفتهی مارکس و نیز خوانش روبین از مارکس باید قدری به عقبتر برویسسم تسسا حسسداقل بخشسسی از
استدللهای روبین در همین فصل ) (۱۲را پی بگیریم:
این گزارهی معروف مارکس که ارزهش کار »منعقدشده« یا »متبلور شسسده« اسسست ،معمسسوال بسسه ایسسن معنسسی تعسسبیر
میشود که کاهر همان ارزش است] [..] .درحافلیکه[ ارزش کار را »مینمایاند« [..] .این تصور ،کسه مبنسای ادبیسسا ت

انتقادری بسیار رایجی را علیه مارکس تشکیل میدهد ،افلبته کام ا
ل نادرست است .کسسار را نمیتسسوان بسسا ارزش یکسسی
کرد .کار فقط ذا ت ارزش است و برای بهدست آوردن ارزش بهمعنی کامل کلمه ،کار بهعنوان جسسوهر ارزش ،بایسسد

ش« ) (Wertformاجتماعی ،تلقی گردد.
در پیوند جداییناپذیرر آن با »شکل ارز ر
مارکس ارزش را بر مبنای شسکل ،ذا ت ،و مقسدار ) (Wertform, Wertsubstanz, Wertgrößeآن تحلیسل کسرد.

» نکتهی تعیینکننده و حیاتی عبار ت است از آشکار سسساختن پیونسسد درونسسری ضسسروری بیسسن شسسکل ،ذا ت و مقسسدار
ارزش) «.سرمایه ،ویراست نخست آفلمانی ،۱۸۶۷ ،ص .(۳۴ .از آنجا که مارکس این سه جنبه را جدا از هم تحلیل
کرد ،پیوند بین آنها از چشم تحلیلگسسر پوشسسیده مانسسد .مسسارکس در ویراسسست اول آفلمسسانی کاپیتسسال چنسسدین بسسار
خاطرنشان کرد که موضوع عبار ت است از تحلیل جنبههای گوناگون یک شسسری ]چیسز[ واحسد :ارزش» .حسسال ذاتت
ارزش را میشناسیم و آن کار است .معیار مقدارش را می شناسیم ،و آن زماتن کار اسسست .آنچسسه هنسسوز بسساقی
میماند ،شکل آن است ،که ارزش را به ارزش مبادلهای تبدیل میکند) «.همانجا ،ص ،۶ .تاکیدا از مسسارکس(.
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»تاکنون صرف ا ذا ت و مقدار ارزش را تعریف کردهایم .حال به تحلیل شکل ارزش روی میآوریسسم) «.همانجسسا ،ص.
 .( ۱۳در ویراست دوم جلد اول سرمایه ،این جملهها حذف شدهاند […] .اگر اینجا جنبهی کمی یا مقسسدار ارزش را
کنار بگذاریم و خود را به جنبهی کیفی محدود کنیم ،میتوانیم 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 ،بهمعنسسی ضسسرور ت
وفادار ماندن به روش تکوینی )دیافلکتیکی( در تحلیل است .این روش ،هم تحلیل )آنافلیز( و هم تلفیسسق )سسسنتز( را
در بر میگیرد .از یکسو ،مارکس از تحلیل ارزش چون شکل تمامشدهی محصورل کار آغاز میکند ،و بهوسسسیلهی
تحلیل ،محتوای )ذا ت( گنجیده در شکل معین  -یعنی کار  -را کشف میکند .مارکس در اینجسسا راهسی را دنبسال
میکند که اقتصاددانان 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 میخواهد نشسسان دهسد کسه چسسرا ایسسن
محتوا شکل اجتماعی معینی کسب میکند .مارکس نهتنها از شکل به محتوا میرود ،بلکه همچنین از محتسسوا بسسه
شکل] .مارکس[ »شکل ارزش« را موضوع بررسیاش قرار میدهد :یعنی ارزش بهمثابهی شکل اجتماعی محصسسول
کار؛ شکلی که اقتصاددانان کلسسسیک آن را بسسدیهی فسسرض میکردنسسد و از ایسسن رو آن را توضسسیح نمیدادنسسد[…] .
اقتصاددانان کلسیک ذیل ارز هش کار را کشف کردند؛ مارکس نشان داد که روابط کارری افراد و کسسار اجتمسساعی در
ش محصسول ت را بسه خسود میگیسرد» […] .شسکل ارزش« نقسسش مهمسی در
اقتصاد کالیی ضرورتا شکرل مادری ارز ر
نظریهی ارزش مارکس ایفا میکند .اما شکل ارزش توجه منتقدان )بهغیر از هیلفردینگ( را به خود جلب نکرد.

 (۲.۲کریستوفر آرتور :یکی از مهمتریسسن مقسسال ت آغسسازین آرتسسور )در چسسارچوب ادبیسسا ت اوفلیهی دیافلکتیسسک نظاممنسسد(،
»دیافلکتیک شکل ارزش «26نام دارد .برای آشنایی با درک آرتور نسبت به مبحث »شکل ارزش« نخست ترجمهی فرازی
از مقافلهی فوق را ذکر میکنیم )در سرفصل بعدی ،به بخش دیگری از همین مقافله رجوع خسسواهیم کسسرد( .در صسسفحهی
دوم این مقافله آرتور ذیل عنوان »ضرور ت شکل ارزش« چنین مینویسد:
منظور مارکس از »شکل ارزش« ،شکل پدیداری ارزش است .ارزش بهطور فینفسه در یک کالی منفسسرد پدیسسدار
نمیشود» :ما میتوانیم یک کالی منفرد را هر طور که میخواهیم به پس و پشت بچرخسسانیم ]و وارسسسی کنیسسم[؛
]اما[ ناممکن است که آن را همچون چیزی که دارای ارزش است درک کنیم .(Capital, I, p. 138 ) «.تنها وقتی
ش خود را بسسه دسسست میآورد،
که یک کال وارد مناسبا ت مبادفلهای با دیگر کالها میگردد ،شکلی از پدیداری ارز ر
که در قافلب ارزش مبادفلهاش در برابر دیگر کالها تجلی مییابد.
اقتصاد سیاسی کلسیک مسافلهی »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 غیرتاریخیاش با مناسبا ت کسسالیی
بدین سمت سوق یافت که از اشکال ویژهی دخیل در مناسبا ت کالیی انتزاع حاصل کنسسد ،و بسسر ارزش بهمثسسابهی
خصوصیتی ذاتی از کار متمرکز گردد؛ بدون بازشناسی این واقعیت که مسافلهای در خصوص شکل پدیسسداری ایسسن
محتوا وجود دارد .اگر ضرور ت یک شکل مادری پدیسسدارری ارزش مسسورد بازشناسسسی قسسرار نگیسسرد ،در ایسسن صسسور ت
نظریهی ارزش چیزی جز ذا تگرایی متافیزیکی موجود نزد اندیشههای انتزاعی نخواهد بود .در دل خسسود کسسالی
فینفسه ،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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»اگر بگوییم که کالها ،به مثابهی ارزشها ،صرفا مقادیر منعقد شدهی )  (congealedکار انسانی هستند ،تحلیسسل
ما ]واقعیت[ آنها را فرو میکاهد؛ چنین گفتهای در سطح ارزش مجرد درست است ،اما به آنها شسسکلی از ارزش
که مجزا از شکلهای طبیعیشان باشد ،نمیبخشد] (Capital, I, p. 141) «.برگردان :ا .ح[.

آرتور همچنین در بخشی از فصل مقدماتی کتاب »دیافلکتیک جدید و سرمایه« به شرح کلی رویکردهای نو بسسه مبحسسث
»شکل ارزش« میپردازد و ضمن بیان فشردهی مضمون و اهمیت نظری آن ،دیدگاه خود در کتاب یادشده را در امتداد
همین رویکرد معرفی میکند )مشخصا در فصلهای  ۵و  ۹بحث متمرکزتری حسسول »شسسکل ارزش« ارائسسه میدهسسد( .در
مقدمهی کتاب یاد شده چنین آمده است] :برگرفته از برگردان ف .اسدپور[:
در کتاب کنونی که درک کاپیتال مارکس مورد توجه است ما به یک گرایش نسبتا جدیسسد در نظسسریهی مارکسسسی
تکیه میکنیم ،گرایشی که مفهوم مورد نظر مارکس از »شکل ارزش« را در مرکز نقد خود قسسرار مسسی دهسسد .پسسس
اکنون ضروری است که نکتهی کوتاهی را دربارهی نظریهی »شکل ارزش« بیان کنیم .در نظریهی »شکل ارزش«
بسط شکلهای مبادفله از عوامل تعیینکنندهی اقتصاد سرمایهداری تلقی میشود ،و نسه محتسوایی کسه توسسط آن
تنظیم میشود .از این رو ،برخی نظریهپردازان بررسی نظریهی ارزش مبتنی بر کار را به زمسسانی موکسسول میکننسسد
که خود »شکل ارزش« کام ا
ل بسط یافته باشد .هگل ارجاع مهمی برای نظریهپردازان »شسسکل ارزش« اسسست ،زیسسرا
منطق مقول ت او برای نظریهی شکل و تعین شکلی ) (from-determinationبسیار مناسب است .علوه بسسر ایسسن،
هدف هگل از بسط دیافلکتیکی و نظاممنرد مقول ت همانا انسجام و درهمتنیدگی ساختار یک تمامیت است و نشان
میدهد که چگونه این تمامیت خود را در تغییرا ت متقابل عناصر درونیاش و از طریق آنها حفظ میکند .سخن
من این است که سرمایه دقیقا چنین تمامیتی است) .آرتور ،ص(۲۴ .
شخصیت مهم دیگر در نظریهی شکل ارزش هانس .گ .بکهاوس اسست […] .از نظسسر بکهسساوس کسه از نظسسریهی
انتقادی مکتب فرانکفور ت سربرآورده است ،موضوعیت آرای مارکس برای تحقیق تجربی ،در مقایسه بسسا رازدزدایسسی
ش دربارهی اسسستنتاج
نظاممند از ناعقلنیت عینی »شکل ارزهش« در جایگاه ثانوی قرار دارد .به نظر او نظریهی ارز ه
قیمتها نیست ،که چیزی بیش از اتلف وقت نیست؛ بلکه نقد این شکل ارزش به عنوان دستگاهی عقلبسساخته و
وارونه از بیگانگی و بتوارگی است .بخش عمدهی کتاب حاضر چنین بینشهایی را بسط میدهد .بسسرای ورود بسسه
دورهی کنونی باید بگوییم که موضوع مهم در نظریهی رایج »شکل ارزش« اهمیسست عظیمسسی اسسست کسسه بسسه پسسول
نسبت داده میشود) .آرتور ،ص(۲۵ .
آنچه من پیامد نظریهی شکل ارزش میبینم این است :از آنجا که این نظریه در درجهی نخست مبتنی بر تحلیل
شکلهای 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 شسسکلها
ایجاب میکند )مث ا
ل فصل پنجم() .آرتور ،ص(۲۶ .

و در فصل پنجم همین کتاب آرتور چنین مینویسد :
نشان خواهم داد که … سرمایه که بهمانند »شکل مطلق« فعلیت خود را در کار و صنعت متحقق میکنسسد ،شسسبیه
مقوفلهی »مفهوم« نزد هگل است .بخش عمدهی ایسسن فصسسل نسسوعی بازسسسازی از تحلیسسل »شسسکل ارزش« بهدسسست
میدهد ،که با مارکس آغاز شد .این بازسازی شکل دیافلکتیک نظاممند مقول ت را مییابد .امسسا مسسن بسسا تمرکسسز بسسر
»شکل ارزش« ابتدا هر گونه محتوای کار را کنار میگذارم ،و به این طریق با مسسارکس تفسساو ت دارم کسسه هسسر دو را
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یکجا تحلیل کرد … .برای نشان دادن مناسبت و ارتباط منطق هگل با نقسسد اقتصسساد سیاسسسی ،ضسسرور ت دارد کسسه
شافلودهی هستیشناختی نظام سرمایهداری را درک کنیم .این شافلوده همان واقعیت عمسسل تجریسسد در جریسسان
مبادفله است ،که بر همانندی کالهای نامتجانس با یکدیگر بهمانند »ارزش« مبتنی اسسست .ایسسن »تجریسسد مسسادی«
واقعیتی جوهری دارد که از هر گونه نکا ت روششناختی در امر نظریهپسسردازی کسسام ا
ل مسسستقل اسسست .ایسسن وضسسع
»واقعیتی وارونه« توفلید میکند که در چارچوب آن کالها بهسادگی به مصداقی برای ذا ت مجرد خود یعنی ارزش
تبدیل میشوند؛ و کارهای انضمامی تنها چون تکههایی از کار مجرد محسوب میشسسوند […] .کالهسسا در نسستیجهی
این تجریسسد مسادی از خصوصسیتهای مربسوط بسه ارزش مصرفیشسسان ،کسه در دورهی مبسسادفله بهحسسافلت »تعلیسسق«
درمیآیند ،به تعینی نو دست مییابند که همانا ارزش مبادفله است؛ و اجناس مورد نظر نقش حاملن این تعین را
ایفا میکنند که هنگام گذار از این مرحله از چرخهی زندگیشان بر آنهسسا تحمیسسل میشسسود .آنهسسا تسسابع شکل
ارزش میشوند […] .شکل ارزشی کال شکافی ایجاد میکند بین ارزش بهعنوان همانندی کالها ،که همانا از یک
امر کلی مجرد برآمده از مبادفله ی همارزها استوار است ،و جزئیت پایدار آنها که همچون ارزشهسسای مصسسرفی از
یکدیگر متمایزشان میکند .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 میکند […] .در شکل ارزشی نه تنها شکافی بیسسن شسسکل و
محتوا وجود دارد ،بلکه اوفلی استقلل مییابد و تکامل دیافلکتیکی ساختار در واقع بر اساس شسسکل تعیسسن مییابسسد.
شکلهای ارزش» ،کال«» ،پول« و »سرمایه« ابتدا شکلهای نابی هستند که متعاقبسسا جایگسساهی در توفلیسسد مسسادی
بهدست می آورند .بهاینترتیب ،شکلها بهجای اینکه بهنحوی طبیعی از سوی محتوا پذیرفته شسسوند ،خسسود را بسسر
نحوهی شکلگیری مصافلح مادی تحمیل میکنند […] .با اینکه هیچ محتوای معلومی وجود ندارد که بتواند خسسود
را در ارزش مبادفله تجلی دهد ،اما این یک میتواند شکل خود را بسسه درون خسسویش ،یعنسسی شسسکل خسسود را چون
محتوا  ،بازتاب دهد .پس هر چیز و همهچیز میتواند به نوعی حامل ارزش تبدیل شود .در عین حسسال ،امسسر کلسسی
نیازمند آن موارد جزئی است که تابع خود میسازدشان .درحافلیکه اندیشهی ناب هگل فقط گسترههای بسسافلقوه را
وضع میکند ،شکلهای اقتصادی باید بهنحو مادی در رابطه با مبادفله ساخته شوند .پس در تمسسام مسسسیر تحلیسسل
شکل ارزش در مییابیم که نوعی دوگانگیی به شکل امر کلی مجرد و امر جزئی مادی از خصوصیا ت آن به شسسمار
میآیند […] .گمان میکنم که »شکل ارزش« و منطق هگل باید به نوعی بسسا یکسسدیگر همانند تلقسسی شسسوند[…] .
خلصه کنیم :راز ساختار اقتصادی سرمایهداری و تکامل آن را باید در همان آغاز یافت ،یعنی هنگامی که تجریسسد
مادی موجود در مبادفلهی کالیهی واقعیت شکلهای نابی را میآفریند که سپس منطق خاص تکامل خود را ایجاد
میکنند )چنانکه نزد هگل یافت می شود( ،و به این ترتیب کل نظام باید )در چارچوب مرزهایی که هنسسوز بایسسد

مشخص شوند( همچون امر تعیین شده توسط شکل درک گردد) .آرتور ،صص ،۱۱۱ -۱۱۶ .برگردان :ف .اسدپور(

 (۲.۳توماس سکین :سکین در پیوست دوم خود بر ترجمهاش از کتاب »اصسسول اقتصسساد سیاسسسری« اونسسو ،یسسک فرهنسسگ
واژگان غنی برای شرح مفاهیم کلیدی اقتصاد سیاسسسی )بهکسسار رفتسسه در کتسساب اونسسو( بسسه دسسست میدهسسد .وی در ایسسن
پیوست ،27در مدخل »شکل ارزش یا ارزش در مبادفله )ارزش مبادفلهای( «28تعریفی ارائه میکند که شسساید بسسرای ادامهی
این بحث مفید باشد:
یک کال نمیتواند 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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پس ارزشی که متجلی میشود ،ارزش مبادفلهای ) (exchange valueآن کال یسسا ارزش آن در مبسسادفله )value in

 (exchangeنامیده میشود» .شکل ارزش« ) (value-formبه معنای یک شسسکل یسسا شسسیوهی مشخصسسی از تجلسسی
ارزش به مثابه ارزش مبادفله است .بنابراین ،اگر ارزش کالیی مانند  Aبر حسب مقدار معلومی از تنها یک ک الی
دیگر ،مث ا
ش »شکل ارزش ساده ی ا مق دماتی« )simple or elementary
ل  ، Bبیان گردد ،این شیوه از بیان ارز ه
 (value-formخوانده میشود .اگر ارزش کالی  Aبا مقادیر معینی از شمار زیادی از دیگر کالها ،مانند D , C ,

ش »شکل ارزش بسطیافته« ) (extended value-formنامیده میشود .اگر
 Bو غیره بیان گردد ،شیوهی بیان ارز ه
ارزش کالی  Aبر حسب ارزش مصرفی یک کالی  ، Xکه ارزش سایر کالها نی ز ب ر حس ب ارزش مص رفی آن
ش »شکل ارزش عام« )  (general value-formنامیده میشود و کالی
بیان میشود ،بیان گردد ،شیوهی بیان ارز ه
خاص  Aنیز یک »همارز عام« ) (general equivalentخوانده میشود .آگر کالی  Xیگ انه/یکت ا باش د ،همی ن
شیوهی بیان ارزش» ،شکل-پوفلری ارزش« ) (money-form of valueنام میگیرد .قیمت یک کال عبار ت است از
شکل-پوفلی ارزش هر واحد از آن کال .کالیی که ارزش آن بیان میگردد ،جایگاه »شکل-ارزش نسبی« ) relative

 ،( value-formو کالیی که ارزش کالی نخست بر حسب ارزش مصرفی آن بیان میگردد ،جایگاه »شسسکل همارز
ارزش« ) (equivalent form of valueرا کسب میکند] .برگردان :ا .ح[.

 (۲.۴ماکوتو ایتو :ایتو نیز در بخشی از مقافلهای با عنوان »مطافلعهای دربارهی نظریهی ارزش مارکس «29دفاع قدرتمندی
از فلزوم بررسی پویاییهای »شکل ارزش« و تقدم آن بر بررسی جوهر ارزش ارائسه میدهسد .تسسرجمهی گزیسدهای از ایسسن
بخش به قرار زیر است:
اگرچه جلد نخست کاپیتال در ویراست نخست آفلمانی با عنوان »توفلید سرمایهدارانه« نامگذاری شده اسسست )Der

 ،(Produktionsprocess des Kapitalsمارکس در دو پارهی نخست این مجلد ،فرآیند توفلید کاپیتسسال را مسسورد
تحلیل قرار نمیدهد .در عوض ،او نخست در پارهی اول به رابطهی منطقی میان »کالها و پول« را که به گسسردش
کالها میانجامد میپردازد؛ و سپس در پارهی دوم »تبدیل پول به سرمایه« که متکسسی بسسر گسسردش کالهاسسست را
مورد بحث قرار میدهد .کال ،پول ،و سرمایه اشکال پایهای گردش در یک اقتصاد کالیی هستند .و همانطور ک ه
مارکس نشان میدهد ،روابط منطقی آنها  ،پیشروری شکلهای ارزش هستند.
تحلیل توفلید سرمایهدارانه بهمثابهی فرآیند توفلید ارزش اضافی ،نخستین بار در پارهی سوم مجلد نخست کاپیتال
آغاز میشود» .خرید و فروش نیروی کار« بهمنزفلهی کال ،کسه در فصسل ششسم پسسارهی دوم ظساهر میشسود ،یسک
پیششرط تاریخی اساسی برای توفلید سرمایهدارانه فراهم میسازد .با این حال ،کسسال ،پسسو.ل و اقسسامی از سسسرمایه
)نظیر سرمایهی تجاری یا ربایی( میتوانند بدون این پیششرط نیز پدیدار گردند .آنهسسا در اقتصسسادهای کسسالیی،
که بیش و کم در مراحل مختلف فرآیند توفلید اجتماعی پدیدار شدهاند ،وجود داشسستهاند .یکتسسایی تسساریخی توفلیسسد
سرمایهدارانه هنگامی پدیدار میشود که شکلهای ارزش ،که برسسسازندهی اقتصسساد کسسالیی بهطسسور عسسام هسسستند،
دربردارندهی فرآیند کار اجتماعی )  (social labor processباشند .همهنگام ،زمان کار پیکریافته در هر محصول
میباید بهطور کامل از خلل مناسبا ت ارزش در اقتصاد سرمایهدارانه مورد مواجهه قرار گیرد .پس ،در یک اقتصاد
کالیهی ااشکال و جوهر ارزش با اجتنابناپذیرری اجتماعی ) (social inevitabilityپیوند دارند.
وجود یک چنین اجتنابناپذیری اجتماع ری پیوند میان اشکال ارزش و فرآیند کار اجتماعی ،در یک اقتصاد کالیی
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 همهی جوامع ،به جز جوامع سرمایهداری ،بخش عمدهی فرآیند کسسار ،نسسه بهواسسسطهی
شکلهای ارزش ،بلکه بهوسیلهی انواعی از نظم اشتراکی/جماعتی ) (communalو سیاسی سازماندهی میشسسود.
در چنین جوامعی ،تجار ت کالها فقط بخشا ]بهطور غیرفراگیر[ رخ میدهد و اساسا اغلب رابطهی اقتصسسادی بیسسن
جوامع اشتراکی مختلف را بازنمایی میکند .بازتوفلید مادی در چنین جوامعی میتواند حتی هنگامی کسسه تجسسار ت
کال زمان کار ضروری برای توفلید هر کال را تضمین نمیکند ،بدون اختلفلی جدی تداوم بیابد.
دشواری نظری نشان دادن جوهر ارزش بهمثابه زمان کار اجتماعا لزم برای توفلید هر کال ،از طریق تجریسسد ارزش
مصرفی از ارزش مبادفله ،آنچنان که در بخش نخست فصل اول کاپیتال دیده میشود ،بار دیگر در اینجسسا پدیسسدار
میگردد .از یکسو مناسبا ت ارزش در یک اقتصاد کالیی میباید در خصلت تاریخی آنها تحلیل گردند ،کسسه بسسه
پدیداری آنها در یک نظام سرمایهدارانهی توفلیسسد محسسدود نمیشسسود .از سسسوی دیگسسر ،نمیتسسوان بهطسسور منطقسسی
اجتنابناپذیری اجتماع ری تنظیم مناسبا ت ارزش بر اساس زمان کار پیکریافته در هر کال را بدون در نظر گرفتسسن
توفلید سرمایهدارانه نشان داد.
بنابراین ،چرخش فروکاهندهی مستقیم از ارزش مبادفله به جوهر اجتماعی ارزش در بخش نخست کاپیتال نهفقط
حاوی نوعی ناسازگاری با تحلیل شکل ارزش در بخش سوم است ،بلک ه همچنیسن ب ا نابسسندگی اثبسا ت منطقسی
اجتنابناپذیری اجتماعری همراه است .این چرخش ،برخلف نظریهی شکلهای ارزش ،اساسا ]در امتسسداد[ منطسسق
اوفلیهی بدیع مارکس نبود ،بلکه بیشتر نوعی پسماند نظریهی ارزش کلسیک بود .آیسسا ممکسسن نیسسست کسسه ایسسن
ناسازگاری را رفع کرد و نظریهی آغازین مارکس دربارهی شکلهای ارزش را در شکل بدیع آن بازیابی کرد ،بدون
ارجاع به جوهر ارزهش پیش از نشاندادن قانون ارزش بهمثابهی نیروی محرک توفلید سسسرمایهداری؟ ایسسن پرسسسش،
هستهی اصلی مباحثا ت گسترشیافتهی اقتصاددانان مارکسی ژاپنی ،متأثر از آرای کوزو اونو بوده است.
]برگردان :ا .ح[.

 (۲.۵علی شمسآوری :شمسآوری در اثر ستایششدهای به نام »دیافلکتیک و نظریهی اجتماعی ،«30در ادامهی بررسسسی
روش مارکس ،در سرآغاز فصل سوم کتاب ،ذیل عنوان »دو جنبهی نقد مسسارکس بسسر اقتصسساد سیاسسسی« ،بهواقسسع نشسسان
میدهد که خود مارکس بهخوبی به این مسافله واقف بود که یکی از خطوط تمایز اساسی نظریهی وی با اقتصاد سیاسی
کلسیک ،ضرور ت تحلیل »شکل ارزش« نزد وی و غفلت اقتصادسیاسیدانان کلسیک از این مسافله بود .شمسآوری در
فراز یاد شده چنین میگوید ]برگرفته از ترجمهی م .عبادیفر )در دست انتشار([:
مارکس غافلب ا اقتصاددانان سیاسی را از دو جنبهی متضاد مورد نقد قرار میدهد:
الف( اقتصاد سیاسی کلسیک به دفلیل عدم تجزیه و تحلیل اشسسکال انضسسمامی و مشسسخص و پیگیسسری یسسک روش
»مجرد« تحلیل ،مورد سرزنش قرار میگیرد؛ و
ب( اقتصاد سیاسی کلسیک ،در حافلی که به دفلیل رویکرد »تحلیلی«؛ یعنی تقلیل اشکال پدیداریی و نمودها بسسه
ذا ت آنها ،مورد ستایش قرار میگیرد ،به دفلیل عدم انجام تجرید به صور ت کافی ،و قرار گرفتسن در سسطح اشسکال
انضمامی و مشخص ،مورد نقد قرار میگیرد.
اجازه دهید این دو نکته را یک به یک مورد بررسی قرار دهیم.
 (۱مارکس در پایان تحلیلاش از ارزش در جلد اول سرمایه ،رویکرد اقتصاد سیاسی نسبت بسه ارزش را بسه شسسکل
30. Shamsavari Ali, 1990, Dialectics and Social Theory, The Logic of Capital, pp. 78-79.

)با قدردانی از زحما ت مترجم  -محمد عبادیفر  -و سپاس از ف .اسدپور که نسخهای از این ترجمه را در اختیار من گذاشت(.
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زیر نقد میکند:

» راست است که اقتصاد سیاسی ،ارزش و مقدار ارزش را ،وفلو به طور ناقص ،تحلیل کرده و از مضسسمون پنهسسان در
این شکلها پرده برداشته است .اما هرگز این پرسش را حتی طرح نکرده است که چرا این محتوا این شکل را بسسه
خود میگیرد و بنابراین ،چرا کار در ارزش و مقدار کار ،ب ر حس ب م د ت آن ،در مقسدار ارزش بیسان میشسود) «.
.(Capital I, pp. 173-174
مارکس برای اقتصاد سیاسی به دفلیل تجزیهی ارزش به کار ،یعنی »محتوایی که در اشکال مختلف پنهان« اسسست،
اعتبار قائل میشود .اقتصاددانان سیاسی در تقلیل اشکال پدیداری به ذا ت آنها ،موفسسق عمسسل کردهانسسد .بنسسابراین،
اشکال مختلف ارزش به ذاتی تقلیل و تجزیه میشوند کسسه در همهی آنهسسا مشسسترک اسسست؛ یعنسسی کسسار .ایسسن امسسر
نتیجهی چیزی است که مارکس آشکارا »روش تحلیلی« اقتصاد سیاسی مینامد .با این وجود این رویهی تحلیلی،
اگر چه به فلحاظ تاریخی به عنوان مرحلهی مقدماتی و ابتدائی کار علمی تصدیق میشسسود ،امسسا بسسه هیسسچ رو درک
علمی کامل پدیدههای اقتصادی را نشان نمیدهد .به نظر میرسد که مارکس انتظار دارد که مرحلهی »تحلیسسل«
با مرحلهی دیگری تکمیل شود ،به گونهای که محتوای »تقلیل دادهشده« یا »ذا ت« ،کثر ت و چنسسدگانگی اشسسکال
انضمامی و مشخصی را که مفروض میدارد ،تشریح کند.
در پاورقی نقل قول بال ،مارکس جزئیا ت بیشتری را بیان میکند .در اینجا مارکس خاطرنشان میکند که اقتصاد

سیاسی هرگز ویژگی خاص شکل ارزش را مورد بررسی قرار نمیدهد» :هرگز موفق نشسسده اسست  ...شسکل ارزش؛
که ارزش را به ارزش مبادفله تبدیل میکند ،را کشف کند « .یعنی محتوا یا ذا ت ،در شکل پدیداری آن .در توضیح
این ناکامی ،مارکس عقیده دارد که این امر نباید تنها در مشغوفلیت اقتصاد سیاسی در تحلیل جنبهی کمی ارزش
جستجو شود .دفلیل این امر عمیقتر از آن است :شکل ارزش »جهانشمولترین شکل شسسیوهی توفلیسسد بسسورژوازی«
است که مشخصهی خاص این شیوهی توفلید را تعریف و تعیین میکند و بنابراین فراسوی کسسسانی میرود کسسه بسسا
این شیوهی توفلید ،به عنوان »شکل ابدی و طبیعی توفلید« برخورد میکنند.(Capital I, p. 174) .
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 ناکامیاش در بررسی و تحلیل شسسکل
ارزش مورد نقد قرار میگیرد ،کیفیت ویژهای که »مهر تأیید بر شیوهی توفلید بورژوازی به عنسسوان نسسوع خاصسسی از
توفلید اجتماعی میزند .« ....بنابراین ،این ویژه بودن و خاص بسسودن شسسکل ارزش اسسست کسسه بسسه وسسسیلهی اقتصسساد
سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار نمیگیرد .در مقابل ،به نظر میرسد که مارکس اقتصاددانان سیاسی را به دفلیل
تعمیمدهی و تجرید بیش از حد ،مورد سرزنش قرار میگیرد :اقتصاد سیاسهی با تقلیل دادن ارزش به کار ،ویژگسسی
خاص ارزش را دور زده است و به مفهومی رسیده است که برای تمامی اشکال اقتصاد معتبر است؛ یعنی کار ،کسسه

شرط ابدی تمامی توفلید انسانی است] .برگردان :م .عبادیفر[

شمسآوری همچنین در سرآغاز فصلیازدهم کتاب »دیافلکتیک و نظریهی اجتماعی«( ،ذیل عنوان »دیافلکتیک شکل
ارزش« چنین مینویسد:
مارکس در اوفلین مرحله از تحلیل کال ،قبل از بررسی مفهوم شکل ارزش ،بسسه ارزش مبسسادفلهی کالهسسا بسسه عنسسوان

» شیوهی تجلی ،شکل پدیداری محتوایی که متمایز از آن است؛ و به عنوان شکل تجلی ضروری یا شکل پدیداری
ارزش« اشاره میکند .(Capital I, pp. 127-128) .بنابراین از منظر مسسارکس ،ارزش مبسسادفله ،شسکل پدیسسداری
ضروری ارزش را نشان میدهد .تنها در قسمت سوم فصل مربوط به کالست که مارکس از خلل بسسسط تعینسسا ت
گوناگون شکل ارزش آغاز به بررسی این ضرورت ،میکند که از سادهترین تجلی آغاز میشسسود و بسسا شسسکل ارزش
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کامل یعنی شکل پوفلی ،یا شکل ارزش ،پایان مییابد .مارکس در آغاز بحث خود بسسه شسسکل اجتمسساعی نسساب ارزش
اشاره میکند:

» با این همه ،اگر به یاد بیاوریم که کالها تنها تا جایی که همگی تجلیهای یک واحد یکسسسان اجتمسساعی ،یعنسسی
کار انسانی هستند ،شیئیرت ارزشی دارند و بنابراین ،شیئیت ارزش آنها صرفا اجتماعی است ،آن گاه بدیهی اسسست
که ارزهش تنها در رابطهی اجتماعی کال با کال ظاهر میشود.(Capital I, pp. 138-139) «.
بنابراین ،ضرور ت شکل پدیداری ارزش ،یعنی ارزش مبادفله ،که »رابطهی اجتماعی کال با کال را متجلی میسازد،
ریشه در ماهیت اجتماعی ویژهی کار دارد که جوهر ارزش ،یعنی »کار مجرد« را بر میسازد .در اینجا مارکس ،به
دنبال ردیابی تکامل شکل پوفلی است – شکل ارزشی که در همهی کالها مشترک است )شکلی که به نحو بارزی
با شکلهای طبیعی بسیار گونهگون ارزشهای مصرفی آنها مغایر ت دارد  ({Capital I, p. 139 )})Cو با سادهترین و
ابتداییترین رابطهی ارزشی یک کال با کالی دیگر آغاز میشود:

» سادهترین رابطهی ارزشی آشکارا رابطهی ارزش یک کال با کالی متفاو ت دیگر است  ....به این ترتیسسب ،رابطهی
ارزشی بین دو کال ،سادهترین تجلی ارزش برای یک کال را در اختیار ما میگذارد.(Capital I, p. 139) «.
این »سادهترین تجلی ارزش یک کالی واحد« ،نقطهی عزیمسست مسسارکس بسسرای تحلیسسل شسسکل ارزش اسسست[…] .
»ساده« ،که مارکس تحلیلاش را با آن آغاز میکند ،یک شکل بسه فلحسساظ تسساریخی نخسستین یسا رابطهای اوفلیهای
است که میتواند هر جایی که دو شخص کالها را با هم مبادفله کنند یافت شود:

»...سس شکل سادهی ارزش کال در همان حال شکل سادهی ارزش محصول کار اسسست و هسسم چنیسسن تکامسسل شسسکل
کالیی با تکامل شکل ارزشی متقارن است.(Capital I, p. 154) «.سس بنابراین ،تکامل تاریخی شکل کسسالیی )از
مبادفلهی پایاپای تا مبادفلهی پوفلی( همان گونه که توسط مارکس مورد تجزیه و تحلیل قسسرار گرفسست ،همراسسستا بسسا

تکامل منطقی شکل ارزشی حرکت میکند] .برگردان :م .عبادیفر[
 (۲.۶خیرت رویتن :رویتن در مقافلهی » کارل مسسارکس؛ اثسسر او و تغییسسرا ت عمسسده در تفسسسیرهای آن« بهشسسیوهی جسسافلب
توجهی سنتهای تفسیری مهم موجود از روش مارکس در کاپیتال را دستهبندی کرده و ضمن شرح مختصر هسسر یسسک،
امکان مقایسهی اجمافلی آنها را فراهم میسازد .در بخشی از بند مربوط به نظریهی »شکل ارزش« )رویکسسرد تفسسسیری

چهارم( چنین میخوانیم ]برگرفته از برگردارن ط .زینافلی[:

این بینش که نقد مارکس نقدی تاریخیساز است ،و این که ]نزد مارکس[ هرآنچه انسسسانی اسسست بایسسد در یسسک
شکل اجتماعتی بهفلحاظ تاریخی مشخص در نظر گرفته شود ،در تفسیر اخیر »نظسسریهی شسسکل« برجسسسته شسسده
است ،تفسیری که کاپیتال را عرضهداشتی از شکل اجتماعی سرمایهدارانهی ارزش میداند.31
ایدهی روششناسانهی عارم »نظریهی شکل« )سرچشمهگرفتهشده از ارسطو و هگسسل( ایسسن اسسست کسسه »محتسسوا« و
»شکل« ضرورت ا در رابطه با یکدیگر هستند )هم در مورد ابژههای طبیعی-فیزیکی و هم در مسسورد هرآنچسسه کسسه
توسط انسان خلق شده است( .همانطور که بدون محتوا شکل نمیتواند وجود داشته باشسسد» ،شسسکل« نیسسز بسسرای
ص توفلیسسد و
محتوا حیاتی است .هر شکلبندی اجتماعری اکتوئل/واقعی نیازمنرد یک شکرل بهفلحسساظ تسساریخی مشسسخ ر
توزیع است )برای نمونه ،سنت ،قدر ت ،تصمیمگیری دموکراتیک(؛ شکل سرمایهدارانیه ارزشی اسککت کککه در

ببعد پولی تجلی یافته است  ....چیزها بیتردید دارای یک شکل فیزیکسسی هسسستند ،وفلسسی از نظسسر مسسارکس آنهسسا
 .31در اینجا رویتن در پاورقی مینویسد:
»منابع ترویج اوفلیهی آن افلردرد و هانلون ) (۱۹۸۱و افلردرد ،هانلون و کلیبر و راث ) (۱۹۸۲-۸۵هستند ،آثسساری کسسه خسسود بسسر آرای

بکهاوس ) ،(۱۹۶۹و روبین ) ({۱۹۲۳})C ۱۹۷۲پیشگام مهم باز-کشفشده در اینباره ،بنا نهاده شدهاند«.
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ضرورتا یک شکل اجتماعی نیز دارند که میتوان آن را متمایز کرد ،امسسا نمیتسسوان آن را از هسسستری فیزیکیشسسان
ش مبسسادفله نمیشسسوند ،بلکسسه بهمثسسابهی
جدا کرد .چیزها در اقتصاد سرمایهداری صرفا در بازارها در چسسارچوب ارز ه
ارزش تولید میشوند ،و این امر بر ماهیرت کیفری آنها تأثیر میگذارد[...] .
در نظریهی شکل ارزش ،پارهی نخسرت سرمایه از نظر نقد ماتریالیستی متنسسی کلیسسدی اسسست .هنگسسامی کسسه
کالها برای فروش تولید میشوند —که این یکی از سرشسستنماهای مشسسخص سسسرمایهداری اسسست— سرشسسرت
ص کار ،سرشت توفلیدکنندهی فایدهمندی ]یا ارزش مصرفی[ ،برای توفلیدکننده کام ا
ل ثانویه اسسست؛
انضمامی/مشخ ر
ض زمسسان ،اسسست.
کار برای او تنها به این دفلیل اهمیت دارد که »کار مجررد« موفلرد ارزش ،گونهای صسسرفکردرن محسس ر
همین بخش از متن همچنین نشان میدهد که چگونه ارزش )وجه زمان مجررد کسسار( ضسسرورتا در عبسسارا ت مجسسرد
پوفلی —و تنها در عبارا ت پوفلی— تجلی مییابسسد .پارههسسای بعسسدری سسسرمایه اشسسکال پیچیسسدهتری را بسسه نمسسایش
میگذارند ،روندی که در نهایت با ارزش در شکل سود به اوج خود میرسد ،شکلی که در آن چیزها نهتنها صرفا
بهمثابهی ارزشها توفلید میشوند ،بلکه بهطور مشخص بر حسب اندازه و نرخ موفقیت سرمایه ،یعنی سسسود و نسسرخ
سود ،توفلید میشوند[…] .
خورد مارکس اغلب از مفاهی رم سادهسازیشده بهمثابهی یک نقطهی ارجاع تحلیلسسی اسسستفاده میکنسسد ،از ایسسن رو،
میتوان گفت بهرغم این که نظریهی شکل ارزش مارکس گسستی بنیادی از اقتصاد سیاسی کلسیک اسسست ،وی
بقایای یک نظریهی ریکاردویری ارزش مبتنی بر زمان کار را حفظ میکند ]ارجاع مؤفلف به بکهاوس[
مارکس با همهی اندیشمندانی که گسستی بنیادی از مفهومسازیهای گذشته انجام دادند یا سبب تغییسسر افلگسسوی
فکری ]یا پارادایم[ شدند ،همسرنوشت است .مفهومسازیهای نوین بهناچار باید در زبانی مسسوروثی تسسبیین شسسوند.
گسستهای ابتدایی بهطور اجتنابناپذیری ناکامل و همراه با ناسازگاری یا کاستی هستند ،و نیاز دارند تا توسسسط
پژوهشگرارن پیرو آن گسست)ها( تکمیل گردند .با این حال ،این موضوهع از دستاورد عظیسسرم آن گسسسسرت ناکامسسهل

ذرهای نمیکاهد] .برگردان :ط .زینافلی[

 (۲.۷باسکار و شکل اجتماعی :سرانجام 32این مرور گذرا و فشرده را با اشسساره بسسه درکسسی کسسه رویکسسرد روی باسسسکار بسسه
مقوفلهی شکل اجتماعهی برای فهم جایگاه »شکل ارزش« فراهم میآورد به پایان میبریم .فروغ اسدپور در نوشتاری 33بسسا
اشاره به چارچوب فلسفی باسکار ،شکل اجتماعی را »به مانند هستیشناسی اجتماعی عام« تلقی کرده و مینویسد:
شکل اجتماعی به مسئلهی بسیار مهم ساختار و عسساملیت )ایجنسسسی( ،یسسا همسسان شسسکل اجتمسساعی و پراکسسسیس
دگرگونساز به مانند مقوفلههای هستیشناسی عام اجتماعی اشاره دارد .شکل اجتماعی بحثی است پیرامون شکل
پیشا-موجود اجتماعی که فعافلیتهای توفلیدی و غیرتوفلیدی دستهها و گروههای انسانی را سازمان ،قافلب و جهسست
میدهد .به نظر باسکار شکلهای اجتماعی شرط لزم برای هر گونه کنش نیتمنداند و پیشا-موجسسود بسسودرن )بسسه
معنای دوام و پایداری( آنها استقللشان را همچون ابژههای احتمافلی تحقیق علمی تثبیت میکند .بر اساس ایسسن
درک جامعه متشکل از افراد یا گروهها نیست ،بلکه تجلی و بیان مجموع روابطی است که افراد و گروههای انسانی
درونشان قرار دارند […] .شکل اجتماعی که موجودیتی ساختارمند و تفکیکشده است حسساوی عنصسسر ذهنیسست و
 . 32به ضرور ت حفظ اختصار مطلب ،این وارسی فشرده نه فقط دیگر اندیشمندان »دیافلکتیک جدید« را پوشش نداده است ،بلکه از موفلفسسان یسساد شسسده نیسسز
صرفا فرازهایی کوتاه -و طبعا -نابسنده ذکر شده است.

.33سس فروغ اسدپور» :پیرامون مقوفلهی کار و توفلید در دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی  ۱۸۴۴و سرمایه« )بسسا نقسسدی بسسر دیسسدگاه فلوچیسسو کوفلسستی(،

کارگاه دیافلکتیک ) .اسدپور در حال آمادهسازی دفتری در معرفی رویکرد باسکار به دیافلکتیک  -یا »رئافلیسم انتقادی دیافلکتیکی«  -است(.
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آگاهی و مفاهیم حک شده در ذهن ایجنتهای اجتماعی نیز میباشسسد .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
بازتوفلیدکنندهی شکل اجتماعی -اگرچه در حافلتی جرح و تعدیل یافته ،به هم مربوط میشوند و بسه واسسطهی آن
نیز تغییر و تحول مییابند.

وی در ادامهی نوشتار یاد شده ،ذیل عنوان »شکل ارزش« چنین مینویسد:
نظریهی شکل ارزش به مانند هستیشناسی خاص جامعهی سرمایهداری نیز همچون شسسکل اجتمسساعی بسسه ماننسسد
هستیشناسی 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 شکلهای فعافلیت انسانی( ،آن موضوعی است که تا تبیین
و تشریح شکل ارزش به تعویق انداخته میشود ،تا ابتدا روشن شود که فعافلیتهای اجتماعی کسسار و توفلیسسد تحسست
چه شرایط ساختاری و به میانجی کدام سازوکارهای بنیادین تاریخن معین انجسسام میشسسوند .از قیاسسسی کسسه بیسسن
هستیشناسی اجتماعی عام و هستیشناسی خاص سرمایه انجام شد ،باید روشن باشد که در بحثهای مربوط به
شکل ارزش ،مناسسبا ت طبقسساتی و رابطهی بیسسن موفلسدین بیواسسسطه و استثمارگرانشسان بسه ماننسد یسک رابطهی
بیواسطه بین سوژههای اجتماعی و توفلیدی نمیتواند بحث شود .از همین جا باز روشسسن اسسست کسسه آگسساهی ایسسن
سوژهها از مناسبا ت و روابطی که درگیرشان هستند هم نمیتوانسد ب ه نح وی بیواسسطه بحسث شسود .هسر شسکل
اجتماعی – در اینجا شکل ارزش– فضایی »طبیعی« برای ایجنتهای درگیر فعافلیتهای اجتماعی توفلیدی و غیسسر
آن فراهم میآورد که مفاهیم اصلی تشکیلدهندهی آگاهیشان را میسازد .اما هسسر شسسکل اجتمسساعی هسسم حسساوی
ساختارها و لیههای گوناگون ،و نیز تضادهای درونی و بیرونی است که در درک ایجنتهسسای حاضسسر از آن شسسکل
اجتماعی ،به مانند امری طبیعی ،خلل ایجاد میکند و زمینههای دگرگونیهای رادیکال و اصسسلحطلبانه را ایجسساد.
اصول در نظریهی شکل ارزش ،همهی فعافلیتها 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 میشود.
اینک با توجه به آنچه که گفته شد میتوان گفت که نظریهی شسسکل ارزش در وهلهی نخسسست بسسر مفهسسومپردازی
سپهر مبادفله و شکلهای آن ،کال -پول -سرمایه ،و اصول تبیین رابطهی 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 فلحظهای از
تمامیت توفلید ،برای تعیین سرشت سپهر توفلید و کار از اهمیت بسیاری برخوردار است .این نظریسسه و بسسسط آن را
میتوان در قسمت سوم از فصل اول سرمایه زیر نام »شکل ارزش یا ارزش مبادفلهای« و همچنیسسن در فصسسل دوم
»فرایند مبادفله« مطافلعه کرد[…] .

 (۳دربارهی جایگاه ویراست نخست کاپیتال:
همانطور که در متن ترجمهی حاضر نیز )به نقل از بکهاوس و رایشلت( آمسسده اسسست ،بنیانگسسذاران نحلهی »خسسوانش
س جوان با نسسسخهای از ویراسسست
جدید مارکس« خاستگاه تاریخچهاری شکلگیری این نحله را به برخورد اتفاقی بکهاو ر
اول کاپیتال ) (۱۸۶۷در کتابخانهای دانشجویی در شهر فرانکفور ت در میانهی دههی  ۱۹۶۰نسبت میدهند .بدین معنا
که تفاو تهای بارز فصول اوفلیهی ویراست نخست کاپیتال با ویراست دوم آن )ویراسسست  ،۱۸۷۲کسه مبنسسای بازنشسرهای
بعدی از سوی انگلس و دیگران قرار گرفته است( ،بهفلحاظ عرضهداشرت روشسسرن روش دیسسافلکتیکی هگسسل و نیسسز پیوسسست
ویژهی مارکس دربارهی »شکل ارزش« ،محرک رشتهای از پژوهشهسسای بعسسدی شسسد کسسه در قسسافلب شسسکلگیری نحلهی
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»خوانش جدید مارکس« و فعافلیتهای نظری آن پدیدار شد .بهگفتهی موفلفارن مقافلهی پیش رو» ،رایشلت مدعی اسسست
که کشف ویراست نخست کاپیتال میتوانست فاقد هر پیامدی باشد ،اگر برای کسی رخ میداد که پیشتسسر در جلسسسا ت
درس آدورنو دربارهی نظریهی دیافلکتیکی جامعه حضور نیافته بود«.
اما این نوع تبارشناسی ،میتواند مسافله را قدری سادهسازی کند و سویههای تاریخی آن را مخدوش سازد .نخست بدین
دفلیل که روبین در اثر خود ،که نخستین فراخوان نظری به سوی بازخوانی مارکس بر پسسایهی »شسسکل ارزش« محسسسوب
میشود ،بهروشنی به اهمیت ویراست نخست کاپیتال اشاره میکند )از جمله در بخشی از گفتاوردهای نقلشسسده از وی
در همین نوشتار( ،و نیز در فرازهایی که پیرامون »شکل ارزش« از فصل اول کاپیتال نقل میکند ،به ویراسسست نخسسست
 ۱۸۶۷ارجاع میدهد .دوم ،بدین دفلیل که نزد مکتب اونو ،که از ابتدای دههی  ۱۹۵۰به قسسوام و انسسسجام نسسسبی دسسست
یافته بود ،اهمیت »شکل ارزش« به خوبی درک شده بود و آنان نیز بدین مسافله واقف بودند که توجه ویژهی مارکس به
»شکل ارزش« ،وجه تمایز نظریهی ارزش مارکس از نظریهی ارزش ریکاردویی است .بر همین اساس است کسسه اونسسو در
اثر خود ) ( ۱۹۵۲به بازسازی موجز و خلوصیافتهی دیافلکتیک ارزش در کاپیتال دست میزند )ایتسسو نیسسز در فسسراز نقسسل
شده از وی در بال ،بحث خود را مستقیما با ارجاع به ویراست نخست کاپیتال آغاز میکند(.
به همین ترتیب ،آرتور نیز مقافلهی »دیافلکتیک شکل ارزش (۱۹۷۹) «34را چنین آغاز میکند:
مارکس تصدیق میکند که پیشروری »شکل ارزش« دشوارترین بخش نقد او بر اقتصاد سیاسی است ) Capital, I,

 .( p. 90بنابراین ،جای شگفتی نیست که او به طور مستمر این بخش را مورد بازبینی و بازنویسی قرار داده است.
دشواری ارائهی این مبحث در شکل علمی ،در نامهی مارکس به کوگلمان ) (۱۸۶۶آشسسکار میگسسردد ،جسسایی کسسه
مارکس اظهار میدارد که خلصهای از »مشارکتی در نقد اقتصاد سیاسی« ) (۱۸۵۹میبایسسد در سسسرآغاز کاپیتسسال
آورده شود» ،نه فقط بهفلحاظ تکمیل بحث ،بلکه همچنین بهاین خاطر که حتی افراد فرهیخته نیز مسافله را کسسام ا
ل
بهدرستی درک نکردهاند؛ بنابراین ،باید چیزی نارسا در ارائهی نخست وجود داشته باشد ،بهویژه در تحلیل کسسال«.
این مسافله بار دیگر با خود کاپیتال ) (۱۸۶۷پدیدار شد .وقتی نخستین نمونههای چاپی ) (first proofsبسسه دسسست
مارکس رسید ،مارکس نزد کوگلمان در هانوفر به سر میبرد و کوگلمان مارکس را متقاعد ساخت که خواننسسدگان
به یک پیوست تکمیل ری حاوی عرضهداشت دیافلکتیکیتر »شکل ارزش« نیاز دارند ،زیرا آنهسسا ]بهقسسدر کسسافی[ بسسا
دیافلکتیک آشنایی ندارند .بنابراین ،مارکس پیوست ویژهای برای مجلد نخست نگاشت ،چون )همانطور که او بسسه
انگلس توضیح میدهد(» ،این مسافله برای کل اثر بسیار تعیینکننده است.(Selected Correspondence, p. 189 ) «.
برای چاپ دومین ویراست مجلد نخست کاپیتال ،مارکس بار دیگر کل فصل اول را بازنویسی کرد ،که ]ایسسن امسسر[
دررج پیوست یاد شده را بلموضوع ساخت.
در پیگفتار به ویراست دوم کاپیتال ،مارکس یادآوری میکند که وی »اینجا و آنجا در فصل مربوط بسسه نظسسریهی
ارزش با شیوهی بیان مختص هگل ور رفته ]لس زده[ است .(Capital, I, p. 102-3 ) «.این تصدیق ،در بستر بحثی
دربارهی دیافلکتیک بیان شده است و پیشروری »شکل ارزش« بهروشنی یکی از دیافلکتیکیترین فرازهای کاپیتسسال
.34سس آرتور در این مقافله )و علی شمسآوری نیز( به ترجمهی انگلیسی فصل نخست ویراست اول کاپیتال و نیز به ترجمهی پیوست مربوط بسسه آن )»شسسکل
ارزش«( ارجاع میدهد:
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.
)ترجمههای انگلیسی یاد شده ،به همراه نسخههای پی.دی.اف .آنها ،در اینجا قابل دسترسی است(.
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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[ همارز و نظایر آن را مفصلبندی میکند تا ساختار انضمامی مبادفلهی کالیی را نمایش دهد و در نسستیجه،
تجریدهای یکسویه و فروکاستنهای تحلیلی بخشهای پیشین را تصحیح کند .میتوان بهدرستی اظهسسار داشسست
که »لسزدن« با هگل در ویراست دوم کمتر مشهود است؛ تردیدی نیست کسسه در پسسی انتقسسادا ت سسسختگیرانهی
کوگلمان و انگلس ،مارکس میخواست کمترین بهانهی ممکن را بهدست خوانندگان نسسافرهیخته )(the philistine
برای شکوه سر دادن دربارهی ناسازوارههای دیافلکتیکی بدهد .پس ،از منظر دیافلکتیک ،ویراست نخست کاپیتال و
بهویسسژه پیوسسست آن دارای بیشسسترین اهمیسست اسسست ،و مسسا در ادامهی ایسسن متسسن بسسه آن رجسسوع خسسواهیم کسسرد.
]برگردان  :ا .ح[.

جایروس باناجی نیز در پینوشت دوم مقافلهی »از کال به سرمایه« ) ،(۱۹۷۹ضمن اشاره به رهیافتهای جدید بسسه روش
دیافلکتیکی کاپیتال ،همین مسافله را با اشاره به مقافلهای از رزفلنی چنین بیان می کند:
هنگامی که مارکس به »ور رفتن« با »شیوهی بیان هگل« اشاره میکند ،او صرفا طعم و کیفیسست شسسدیدا
هگل ری ویراست نخست فصل اول مجلد اول ]کاپیتال[ را یادآور میشود .بسسسیاری از ارجاعسسا ت صسسریح بسسه

]علم[ منطق ]هگل[ ،که در این ویراست گنجانده شده ،و از منظر عرضهداشسسرت بحسسث از اهمیسست بسسالیی
برخوردار بودند ،متعاقبا از سوی مارکس در بازبینی و بازنویسی این فصل حذف شدند] .برگردان :ا .ح[.

شمسآوری در اینباره در سرآغاز فصل یازدهم کتاب »دیافلکتیک و نظریهی اجتماعی« مینویسد:
در آنچه که در پی میآید نشان خواهم داد که تحلیل مارکس از شکل ارزش با ساختار دیافلکتیکی که در بررسسسی
من از مفاهیم مارکس در فصول قبلی ظاهر شد ،مطابقت دارد .خواهیم دید که این امر کام ا
ل خلف دشسسواریهای
ترمینوفلوژیک و ردپاهای تاریخیگری است که در بازنمایی مارکس وجود دارد .این دشواریها به ویژه در نسخهی
نهایی فصل اول جلد اول سرمایه وجود دارند .با اشاره نسخهی اوفلیهی این فصل جایی که بازنمایی دیافلکیتیکی
آشکارتر است و دشواریهای کمتری دارد ،ذا ت روش دیافلکیتیکی مسسارکس را نشسسان خسسواهم داد .سسسپس از خلل
بررسی آثاری که نسخههای قدیمیتر سرمایه را تشکیل میدهند ،یعنی گروندریسه و نقد ،به بررسی دلیلسسی
میپردازم که چرا مارکس چنین اهمیتی را به تحلیل شکل ارزش میدهد] .برگردان :م .عبادیفر[

از آنچه در این سرفصل گفته شد درمییابیم که ویراست نخست کاپیتال) 35و بهویژه فصل نخست و پیوست آن( نهفقط
 .35اخیرا به همت کمال خسروی  ،ترجمهی فارسی فصل نخست ویراست اول کاپیتال به همسسراه پیوسسست آن )دربسسارهی شسسکل ارزش( در دسسسترس
علقمندان قرار گرفته است ،که اقدام در خوری است .در این مورد ،نکتهی قابل توجه از دید من آن است که تأکید درست اخیر خسروی بر اهمیت

»شکل ارزش« )که یحتمل ،انگیزهی متقبل شدن زحمت این ترجمه بوده است( ،در تناقضی جدی با تلشهای مکتوب پیشین ایشسسان بسسرای نفسسی
تمامعیار اهمیت نحلهی دیافلکتیک نظاممند و سنت ژاپنی همبسته با آن -مکتب اونو -است )بهخصوص با نظر به عنوان جنجافلی یکی از این مقافلهها
»دیافلکتیک دستگاهمند :هیاهویی برای هیچ«؛ یا اصرار وی در مقافلهای دیگر برای قبولندن اینکه برای مجموعهی این رویکردهای تفسیری ،وزنسسیدر حد یک »گرایش« مارکسی هم نمیتوان قایل شد( .چون شاید حداقل بهمیانجی همین نوشتار فشرده تا حدی روشن شسسده باشسسد کسسه خسسوانش

نحلههای یاد شده از مارکس تا چه حد متکی بر بررسی پویاییهای دیافلکتیکی »شکل ارزش« )و در همیسسن راسسستا ،از جملسسهه پژوهسسش در مضسسمون

فصول آغازین ویراست نخست کاپیتال( است .از این نظر ،خسروی در مقالتی کسسه )بنسسا به آنچسسه اعلم داشسسته( دربسسارهی نظسسریهی ارزش در دسسست

نگارش دارد ،اگر نخواهد اهمیت »شکل ارزش« نزد مارکس را کمرنگ کند )که بعید است( ،بایسسد نشسسان دهسسد کسسه رهیافتهسسای نحلهی »دیافلتیسسک

نظاممند« با »شکل ارزش« بیگانه است ،یا این نحله  -در مقایسه با دیگر نحلههای تفسیری  -رویکردی سراسسسر نادرسسست و »انحرافسسی« نسسسبت بسسه

»شکل ارزش« داشته است .اما از آنجا که خسروی در آن نوشتهها ،در انطباق با عنوان انتخابری »هیاهویی برای هیچ« ،تصویر محدودی از گسسسترهی

پژوهشی دیافلکتیک نظاممند ترسیم کرده است ،بهنظر میرسد که وی برای پاسخ به دشوارهی فوق نخست میباید وسعت بیشتری به عرصسسهای کسسه

خود ترسیم کرده است بدهد .چون بنا به گسترهی متون نظری توفلید شده حول »دیافلکتیک جدید« در »سی-چهل سال اخیر« ،دشوار بتوان آنهسسا
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برای فهم روشنتر جایگاه مقوفلهی »شکل ارزش« نزد مارکس و درک هر چسه بهستر وجسسه تمسسایز قساطع نظسسریهی ارزش
مارکس از نظریهی ارزش ریکاردویری اهمیت زیادی دارد ،بلکه به کمک این ویراسهت ردیابی روشنتر خصلت دیافلکتیکی
عرضهداشت مارکس و سهم اساسی منطق هگل در این عرضهداشت با دقت بیشتری امکانپذیر میگسسردد .بسسدینترتیب،
آن دسته از خوانشهای »مارکسی« که نظریهی ارزش مارکس را به پژوهشی دربارهی جوهر ارزش )کار( فرومیکاهند،
اگر مارکس زنده میبود ،بیگمان او را وامیداشتند تا بار دیگر برائت خود را از »مارکسیستها« اعلم کند .همچنیسسن،
دیدیم که تأکید بر اهمیت ویراست نخست کاپیتال ،خاص نحلهی آفلمانی »شسسکل ارزش« نبسسود ،بلکسسه چنیسسن مسسسیری
بهواقع با کتاب بیبدیل ایسزاک روبیسن و ترجمسه و پسذیرش مشسستاقانهی آن در نیمهی دوم قسرن بیسسستم )در کشسساکش
مباحثا ت ضدهگلی( گشوده شد.
ا .ح / .مهرماه ۱۳۹۵

* * *

را در بستهی فشردهای گنجاند و به ضربت هی به کناری راند .در همین راستا خواهناخواه مواردی جلب نظر میکنند که نشسسان میدهنسسد آن اطمینسسان
قاطع )که »در مقلدان امیدی نمیبیند«( فلزوم ا از اشراف کافی به منابع موجود در این حوزه سسسیراب نمیشسسود) .آخریسسن مسسورد ،داعیهی شسستابزده و
سپس تصحیحشدهی ایشان در این خصوص بود که اینک خوانندهی فارسیزبان بهفلحاظ دسترسی به ترجمهی فصل نخست ویراست اول کاپیتسسال و
ضمیمهی آن بر خوانندهی انگلیسیزبان پیشی یافته است( .با این همه ،و بهرغم اینکه به باور من نوشتههای تاکنونری خسروی در نقسسد »دیافلکتیسسک

دستگاهمند« )و برخی سخنان جانبی وی* در اشارا ت تلویحی به مروجان چنین دیدگاهی( با فلحنی اقتدارگرا و انبوهی از کنایههسسای نسسالزم و بعضسسا
اهانتآمیز همراه بوده است** )که بر خلف داعیهی دیافلوگطلبی ایشان ،به واقع راه را به روی دیافلوگ یا حتی جدفلی سازنده میبندد ،یا پیشاپیش

فرمی واکنشی و غیرعلمی را بر آن تحمیل میکند( ،باید اذعان کنم که در غیاب بحثهای نظری جدی حول روش مارکس در فضسسای فارسسسیزبان،

چنین تلشها و متنهایی را باید به فال نیک گرفت .پس به سهم خودم و به فراخور بضاعت اندکم )در قیاس با گسترهی وسیع ادبیسسا ت توفلیدشسسده
در این حوزه( در مجال دیگری با برخی از سویههای دیدگاههای طرح شده از سوی ایشان روبرو خواهم شد .تصور میکنم متونی که در این فاصسسله
در معرفی نحلههای مورد بحث منتشر شدهاند )و میشوند( ،میتوانند بسسه تدریسسج امکسسان بیشسستری بسسرای داوری بهسستر و مشسسارکت نزدیکتسسر دیگسسر

علقمندان به این مباحث فراهم سازند.

*سس خسروی در فرازی از گفتگسسوی اخیسسرش بسا پروبلماتیکسا چنیسسن میگویسد» :مشسکل مسن بسا غرقشسدن در هسسپرو ت مسارکس و مسارکسخوانی و
مارکسشناسی و هوهو و حقحق کردنهای ٬دیالکتیکی  ٬است«.

** خسروی در پانویس مفصلی در مقافلهی »سبکی تحملناپذیر بار دیافلکتیک« )پانویس  ،(۵بدون ارجاع به مقافلهی » مسافلهی رومن روسدوفلسکی«،

با ترسیم تصویری فروکاهنده و تحریفآمیز از استدللهای آن مقافله ،نتیجهگیری مطلوب خود را در خصوص موضوع مناقشه طرح میکند؛ بیآنکسسه
در بحثی که موضوع اصلی آن »ارجاع ندادن« است ،حداقل این امکان را به مخاطباش بدهد که از استدللهای »حریرف« فرضی هم مطلسع گسسردد.
ضرور ت چنین ارجاعی در آن بود که خواننده میتوانست در این باره داوری کند که چگونه این دو نفر با وجسسود اسسستفاده از برخسسی منسسابع تحقیقسسی

یکسان )از جمله ،کتابها و مقالتی از جان هوف ،رایشلت ،آرتور ،بکهاوس ،ژاک بیده ،جیم کینکید و غیره( بسسه نتسسایجی وارونسه میرسسسند )خسسواه
بهطور کلی در مورد جایگاه دیافلکتیک نظاممند در گسترهی پژوهشهای مارکسی ،و خواه بهطور خاص در خصوص شائبهی »سرقت ادبسسی« آرتسسور(.

در عوض ،جمعبندی خود را اندکی بسط میدهد » :عدم اشارهی آرتور به مهمترین بحثها در این زمینه ،یعنی بحثهسسای روبیسسن ،و »دیافلکتیسسک شسسکل
ش« بکهاوس و رایرشلت ،اگر اوج جهل نباشد ،دفاع از آرتور در این مورد اوج تجاهل است) «.بگذریم که درست در همان صفحهای از کتسساب آرتسسور کسسه
ارز ه
خسروی -در خصوص اشارهی آرتور به بکهاوس -بدان ارجاع داده است ،آرتور ستایش عظیمی نسبت به سهم بیبدیل ایزاک روبین در پایهگذاری نظریهی

شکل ارزش ابراز داشته است(.
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کارگاه دیالکتیک:

خوانش جدید مارکس
نقد اقتصاد سیاسی همچون پشتوانهای برای نقد جامعه
ریکاردو بلوفیوره؛ توماسو رددفلفی ریوا

) فلسفهی رادیکال ،۱۸۹ ،فوریهی ( ۲۰۱۵

پروژهی بازبینی نقد اقتصاد سیاسی مارکس در انتهای دههی  ۱۹۶۰توسط شاگردان هورکهایمر و آدورنو ،امروزه با نسسام
»خوانش جدید مارکس« ) (Neue Marx-Lektüreشناخته میشود )در متن حاضر از این پس آن را  NMLمینامیم(.
این خوانش جدید از مارکس که اصوال با ]آثاری از[ آفلفرد اشمیت ،هانس-گئورگ بکهاوس و هلمو ت رایشلت آغاز شد،
کوشید مارکس را از ]اسارا ت[ طرحهسسای صسسلب و سنگوارهشسسدهی مارکسیسسسم ارتسسدوکس رهسسا سسسازد .در ایسسن مقسسافله
میکوشیم آغازگاههای این پروژه را از طریق ردیابی ریشههای آن تا نظریهی انتقادی آدورنو از جامعه بازسازی کنیم .از
این چشمانداز ،ما به بررسی رویکسسرد مبتکسسرانهی  NMLب ه نظ ریهی ارزش مسسارکس ،و فهسسم ایسسن رویکسسرد از خصسسلت
»منطقی« نظریهی ارزش میپردازیم و اینکه چگونه تضادهای شکل کالیی و خصلت دوگسسانهی کسسار ،نسسوعی خودکسسارری
جامعه 36را برپا میدارد .سرانجام ،برخی مشکل ت  NMLرا بهطور فشرده طرح میکنیم ،ک ه نق ادی و دی افلوگ بیش تر
حول آنها ثمربخش خواهد بود.

زایش »خوانش جدید مارکس«
بر مبنای درک بسیاری از مفسران مارکس ،مارکس یک نظریهی ارزشر کارپسسایه را بنسسا نهسساد کسسه اصسسلح و تعسسدیلی در
نظریهی ارزش ریکاردو بود .این تفاسیر گرایش بدان دارند که بسسر روی دو بخسسش نخسسست فصسسل اول کاپیتسسال متمرکسسز
شوند ،درحافلی که بخشهای مربوط به »شکل ارزش« ) (value-formرا نادیده میگیرند و خصلت بتوارهی کال ]تنهسسا[
نقشی جانبی و مکمل در تفسیر آنها ایفا میکند .بر مبنای این رویکرد ،مارکس نخسسست بسسه کسسال توامسسان بسسه مثسسابهی
»ارزش مصرفی« و »ارزش مبادفله« مینگرد .سپس ،او چنین استدلل میکند که در پس ارزش مبسسادفله ،میبایسسد چیسسز
عامی نزد همهی کالها وجود داشته باشد که مبادفله میشود ،چیزی که »مبادفلهپذیری «37آنها را بنیان مینهد ،و ایسسن
همان »ارزش« است .سرانجام مارکس این ارزش را به کار پیوند میدهد .چنین طرحی ممکن است کامل به نظر برسد،
اما اگر ما در همین جا متوقف شویم ،تمامی بنمایهی نظریهی ارزش مارکس را از دست خواهیم داد.
36. autonomization of society
37. commensurability
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آنچه به واقع نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی را از نظریههسسای اقتصسسادی پیسسش از وی و نیسسز نظریههسسای پسسسینهی متمسسایز

میسازد ،نظریهی »شکل ارزش« است .نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی میکوشد به پرسشهای زیسسر پاسسسخ بدهسسد .چسسرا
ارزش؟ چرا ارزش چیزی جز تجلی کار نیست؟ شرایط امکارن وجود ارزش چیست؟ یا آن »دبعد اجتمسساعی عینسسی «38کسسه
کالها بر اساس آن مبادفله میشوند چیست؟ و چرا مضمون ارزش )یعنی کار( شکل یک چیز ،یعنسسی پسسول ،را بسسه خسسود
میگیرد؟ ] [۱این پرسشها که بیش و کم بهطور صریح در کاپیتال و آثار مقدماتی کاپیتسسال )حسسداقل در گروندریسسسه(
یافت میشوند ،با برخی استثناهای معدود ،هیچگاه به طسسور جسسدی مسسورد تسسوجه پیسسروان مسسارکس و مفسسسران وی قسسرار
نگرفتهاند.
این رویه در دههی  ۱۹۶۰با مقالتی از بکهاوس ،رایشلت و اشمیت تغییر یافت .این موفلفسسان کسسه بسسه فلحسساظ خاسسستگاه
گ آن بسسر »چسسپ نسسو«( برآمسسده بودنسسد ،در احیسسای دوبسسارهی
نظر هی از مکتب فرانکفور ت )در دورهی اوج نفسسوذ پسسسا-جنسس ر
پژوهشهای مارکسشناسی در آفلمان )غربی( نقش برجستهای ایفا کردند .موضوعا ت عامی که برجسته شسسدند عبارتنسسد
از :رابطهی مارکس با هگل ،پیوستگی یا عدم پیوستگی نظریهی ارزش مارکس با اقتصاد سیاسسسی ،سرشسست ماتریافلیسسسم
مارکس ،و غیره .اما در مرکز این موضوعاه ت رادیکالسازی گسست مارکس از اقتصاد سیاسی کلسیک ،بهویژه نظسسریهی
ریکاردو  ،و نیز گسست وی از مارکسیسم کلسیک بود ،که خوهد پیامدی بود از گسست نخست .بسسدین ترتیسسب ،خسسوانش
ش 39دیگری از مارکس پدیدار شد[۲] .
کژ-آیین و دگراندی ر
بکهاوس را میتوان بهمنزفلهی آغازگر  NMLتلقی کرد .او در سال  ۱۹۶۵در چارچوب یکسسی از درسهسسای آدورنسسو در
دانشگاه فرانکفور ت سمیناری را برگزار کرد .بکهاوس تحت نفوذ آدورنسسو عناصسسر اساسسسی تفسسسیر نسسوینی از مسسارکس را
پرورش داد .چهار سال بعد او معروفترین مقافلهاش را ،که بیش از همهی آثارش بسسه زبانهسسای دیگسسر برگردانسسده شسسده،
تحت عنوان »دربارهی دیافلکتیک شکل ارزش« منتشر ساخت .این مقافله طرح کلی برنامهی پژوهشیای بود که در پیکر
 NMLمادیت یافت .بکهاوس بر این نظر بود که دریافت رایج و تثبیتشده از نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی ،متضسسمن
فروپاشی نظریهی ارزش مارکس به نظریهی ارزش ریکاردو  ،و در نتیجه حاوی یک بدفهمی از رویکرد ویسسژهی مارکسسسی
به اقتصاد سیاسی بوده است.
این بدفهمیها عبار ت بودند از :برخورد با »روش عرضهداشرت «40دیافلکتیکی مارکس به عنوان یک بازی کلمری صرهف یسسا
بازتابی منطقری از یک فرآیند تاریخی؛ و برخورد با بحث مارکس دربارهی »شکل ارزش« بهعنسسوان یسسک مسسرور تسساریخی-
منطق ری پیدایش پول ،یا نادیده گرفتن کامرل این بحث .چنانکه بکهاوس بیان کرده است» :تفسیر "اقتصادگرایانه" ….
مقید بدان است که جهتگیری انتقادی نظریهی ارزش مارکس را فرو بگذارد" :نقد اقتصاد سیاسسی" بسه یسک نظسریهی
اقتصادی در کنار بسیاری از نظریههای اقتصادی دیگر بدل میشود [۳] .اما بکهاوس همچنین روشن میسازد که ایسسن
بدفهمی نسبت به مفهومپردازی مارکس از شکل ،ناکامی سادهای در فهم نوشسستههای مسسارکس نیسسست ،چسسرا کسسه خسسود
مارکس نتوانست یک عرضهداشت قطعی ) (definitive expositionاز »شکل ارزش« را پرورش دهد .بنسسابراین ،تنهسسا راه
38. objective social dimension
39. heterodox reading
40. method of presentation
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فهم جهتگیری انتقادی دیافلکتیک »شکل ارزش «41آن بود که این مبحث از دل شرح ناتمام آن در گسترهای از متسسون

مارکس بازسازی ) (reconstructگردد؛ متونی که روایتهای مختلسسف ایسسن مبحسسث از سسسال ) ۱۸۵۹مشسسارکتی در نقسسد
اقتصاد سیاسی( تا ویراست دوم انتشار کاپیتال ] [۱۸۷۳را در بر میگیرند.
اما بکهاوس و رایشلت تاریخ پیدایش  NMLرا به س ال  ۱۹۶۳و برخسسورد اتفسساقی بکهسساوس بسسا نسسسخهای از ویراسسست
نخست کاپیتال ) (۱۸۶۷در کتابخانهی خوابگاه دانشجویری وافلتر-دکلب در شهر فرانکفور ت باز میگردانند؛ »پس از مسسرور
اوفلیهی این نسخهی کاپیتال ،یک تفاو ت مقوفلهای ) (categorial differenceدر ساخت مفاهیم و در جایگیری مسسسایرل
نظریهی ارزش قابل شناسایی بود ،تفاوتی که در ویراست دوم کاپیتال تنها بهطور کلی و گذرا ترسسسیم شسسده بسسود«[۴] .
بکهاوس در چارچوب یک کارگروه خصوصسسی ]خسسود-بنیسساد[ ،شسسامل رایشسسلت ،اویشسسنر ،42دیسسل ،43کسررس ،44شسسفر 45و
رسنگاهس 46شروع به واکاوی این متن نمود .جافلبر توجهترین چیزی که آنها دریافتند وجود یک تضاد دیسسافلکتیکی در
تحلیل »شکل هماررز« ارزش ) (equivalent form’ of valueبود ،چیزی که آشکارسازی آن در دومین ویراست کاپیتال
دشوارتر بود .مفهوم هگلری »دوگانهسازی« ) (doubling/Verdopplungکه مارکس در ارائهی »شکل ارزش« در نخستین
ویراست کاپیتال آن را به کار گرفته بود )مفهومی که یکی از دستیاران 47هورکهایمر نیز آن را مسسورد تحلیسسل قسسرار داده
بود( ،اینک معنای منطقی تازهای یافت[۵] .
از این منظر ،میباید با دیافلکتیک مارکس در کاپیتا هل بهمنزفلهی یک مقوفلهی منطقی برخورد کرد ،و نه چیزی از جنسسس
سخنپردازی فلسفی مبهم و خافلی از پیامدهای نظری .در واقع ،دیدگاهی که  NMLنقطهی عزیمت خود قرار میده د

در کشف انتقادی دوبارهی روش عرضهداشت مارکس
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است .مفاهیم دیافلکتیکری تضاد ) ،(contradictionدوگانهسسسازی

) ،(doublingهمانندی ) ،(semblanceتجلی پدیداری ) ،(phenomenal manifestationذا ت ) (substanceو غیره توسط
خوانشهای ارتدوکس و/یا خوانشهای »اقتصادگرایانه« حذف شده بودند .در مقابل ،این مفاهیم برای  NMLب ه کلی د
فهم نقد اقتصاد سیاسی مارکس بدل شدند.

میراث آدورنو
رایشلت مدعی شده است که کشف ویراست نخست کاپیتال میتوانست فاقد هسسر پیامسسدی باشسسد ،اگسسر بسسرای کسسسی رخ
میداد که پیشتر در جلسا ت درس آدورنو دربارهی نظریهی دیافلکتیکی جامعه 49حضور نیافته بود ] .[۶دفلیل این امر آن
است که یگانگی نقد اقتصاد سیاسی مارکس در آن چیزی نهفته است که آدورنسسو آن را »بهیسساد آوردن سسسیر تکسسوین«50
نامیده است .نقد اقتصاد سیاسی مسارکس بهواقسع نظسریهای دربسارهی جسامعه بهمثسابهی یسک واقعیست ذهنسی-عینسهی )

 (subjective–objective realityعرضه میکند ] .[۷همچنان که بکهاوس شرح میدهد» :جامعهه عینی است ،چون امر
)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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جهانشمول مجردی است که امور خاص ) (particularsرا در خود میگنجاند و بر آنها چیره میشسسود« ] .[۸همزمسسان،
جامعه ]یک واقعیرت[ ذهنی است» ،چون فقط بهواسطهی انسانها وجود دارد و خودش را بازتوفلید میکند« ].[۹
نزد آدورنو مفهوم جامعه به عنوان یک واقعیت ذهنی-عینی ،مفهومی بسیار اساسی بود :جسسامعهای کسسه مبسسادفله بهطسسور
نظاممند بر آن چیرگی دارد» ،به شیوهای نا-خودمختار 51رشد و نمو مییابد و سرشت خسسود را بسسسط میدهسسد ] .[۱۰در
یک جامعهی مبادفله-محوهر 52بازتوفلید در قلمرو اجتماعهی هماننسد یسک ضسرور ت طسبیعی اسست؛ جسامعهی سسرمایهداری
ساختار ویژهایست که در آن کنشهای فرد هی یک قلمرو عینی برپا میدارند که بر خسسود عاملهسسای اجتمسساعی )social

 (agentsچیره میگردد .شیوهی توفلید سرمایهداران هه آنتیتز )برنهادهی( میان طبیعت و تاریخ را نابود میکند .قانونیتی )
 ( legalityکه عاملهای اجتماعی بدان گردن میگذارند )تسلیم میشوند( یک ساخت اجتماعی است ،امسسا ایسسن سسساخت
اجتماع هی همچون قانونی از طبیعت بر روی عاملهای اجتماعی عمل میکند» :عینیت حیا ت تاریخی همانی اسسست کسسه
تاریخی طبیعی از آن برخوردار است« ] .[۱۱نظریهی اجتماعی دیافلکتیکی باید نشان بدهد که:
»جامعه – که مستقل شسسده اسسست – بسسه نسسوبهی خسسوهد دیگسسر بیسسش از ایسسهن فهمپسسذیر 53نیسسست؛ فقسسط قسسانون
مستقلشدهن 54فهمپذیر است[۱۲]«.

بنا بر دیدگاه آدورنو ،جامعهی سرمایهداری یک کل ) ،(wholeیک تمامیت و یا یک امر جهانشمول است:
»هیچ چیز اجتماعا تجربی/بافلفعلی ) (factualوجود ندارد که دارای جایگاهی در این تمامیت نباشد .ایسسن امسسر
برای همهی سوژههای منفرد بهطور پیشینی برقرار و محقق است ،چون آنها از محدودیتها55ی آن حسسستی
در ]درون[ خودشان فرماندبرداری میکنند[۱۳] «.

و مبادفلهه اصل ترکیبی 56است که بهطور درونماندگاهر پیوند هر واقعیت اجتماعی را تعیین میکنسد ] .[۱۴مبسسادفلهه پیونسسد
اجتماعری »عینی« را محقق میسازد ] . [۱۵مبادفله آن اصل میانجیکنندهای اسسست کسسه بازتوفلیسسد جسسامعه از طریسسق یسسک
فرآیند تجرید را تضمین میکند .این فرآینرد تجرید »بر فروکاستن محصولر ت مورد مبادفله به همارزهای آنها یعنسسی بسسه
چیزی مجر هد دلفلت میکند ،اما به هیچرو  -آنگونه که بحثهای سنتی مدعی آن هستند – بسسر چیسسزی مسسادی دلفلسست
نمیکند«].[۱۶
آدورنو مدعی است که با آغاز کردن از تحلیل مبادفله ،فهم خود-کاری جامعه ،57که سرشتنمای جسسامعهی سسسرمایهداری
است ،امکانپذیر میگردد .تجریرد حاضر در هر مبادفلهه امری ذهنی نیست ،چون این تجرید »هسسم از آگسساهی انسسسانهای
تابع ]چارچوب[ مبادفله و هم از آگاهی دانشمندان و نظریهپردازان« مستقل است .در شیوهی توفلیسسد سسسرمایهدارانه یسسک
اصل »فروکاستن به وحد ت/یکتایی «58وجو د دارد که مبسسادفلهی میسسان کالهسسا را امکانپسسذیر میکنسسد» .آنچسسه کالهسسا را
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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مبادفلهپذیر میسازد ،یکتایی زمان کار مجرد اجتماعا لزم 59است« .اما این وحد ت/یکتایی از طریق یسسک فرآینسسد ذهنسسری
تجرید ،که بر مبادفلهکنندگان راعمال میگردد ،تعیین نمیشود؛ بلکه »زمان کار مجرد از حریفارن زنده60ای تجرید حاصل
میکند« که در یک رابطهی اجتماعری خودکار/خودمختار 61شده گنجانده شدهاند ] .[۱۸پول نزد یسسک آگسساهی سسسطحی
بهعنوان »شسسکل بسسدیهری ) (self-evidentهمارزی ،و در نسستیجه بهمنسسزفلهی میسسانجی بسسدیهی مبسسادفله پسسذیرفته میشسسود،
میانجیای که مردم را از ضرور ت چنین تاملی معاف میکند« ].[۱۹
بنابراین ،از دید آدورنو ،بصیر ت مارکس دربارهی ارزش ،پسسول و سسسرمایه بسسه منسسزفلهی خصسسلتهایی بتواره ،کلیسسد فهسسم
خودکاری جامعه است» :مفهوم بتوارگی کالیی چیزی نیست جز این فرآیند ضرورری تجرید ،که خود را در علم اقتصاد
به منزفلهی یک ضرور ت طبیعی عرضه میکند؛ همچون هستتی-در-خوتد مربوط به اشیا .«62سرشت دیافلکتیکی مبادفله
در این واقعیت جای دارد که »از یکسو ،بتوارگی کالیی یک همانندی ) (semblanceاست؛ و از سوی دیگسسر ،واقعیسست
نهایی (äußerste Realität) 63است« .مبادفله یک توهم ) (illusionاسسست ،چسسون آنچسسه بسسه عنسسوان امسسری طسسبیعی درک
میشود ،از مناسبا ت اجتماعیای که عاملهای اجتمسساعی در آن ادغسسام و همسسساز شسسدهاند بسسر میخیسسزد؛ امسسا ]مبسسادفله[
همچنین یک واقعیت است ،چون فروکاستن به وحد ت/یکتایهی آگسساهی عاملهسسای اجتمسساعی را از طریسسق تحمیسسل یسسک
قانونیت »عینی« بر آنان ،فراتر میبرد ).(transcend
یسسک نظسسریهی دیسسافلکتیکی جسسامعه بایسسد قسسادر باشسسد فرآینسسد خودکسساری جسسامعه را درک کنسسد ،و بسسا همسسان مشخصسسه،
»فراموششدگی تکوین اجتماعی آن« را توضیح دهد .این نکته به طور صریح و نافذی توسط آدورنو در جریسسان یکسسی از
گفتگوهای او با آفلفرد زونرتل بیان شده است» :ماتریافلیسم تاریخهی بهیاد آوردن سیر تکوین« است ] .[۲۱این امر قانون

مستقلشدرن جامعه و فراموشی نظری این فرآیند را آشکار میسازد .بنیان نظریهی انتقسسادی جسسامعه نسسزد آدورنسسو و نیسسز

نقطهی عزیمت  NMLدر همین جا قرار دارد.
پیوند خودکاری جامعه با تحلیل مبادفله مهمترین چیزی است که باید یادآوری و برجسته گسسردد ،چسسون در نوشسستههای
آدورنو به حافلت جنینی باقیمانده است .آدورنو همچنین در سال  ۱۹۶۵ضرور ت یک »تحلیل نظاممنسسد دانشنسسامهای از
تجرید ]نهفته در[ مبادفله «64را مورد تأکید قرار داد ] .[۲۲اما او هرگز ایسسن مهسسم را بسسه انجسسام نرسسساند .رایشسسلت بهطسسور
متقاعدکنندهای این مسافله را مورد توجه قرار میدهد که در تامل ت آدورنو دربارهی مبسسادفله و تجریسسد واقعسسی» ،تمسسامی
سرفصلهای نظریهی دیافلکتیکی بهطور فشرده بیان میشوند ،اما همهی این داعیهها در محسدودهی تاکیدگسذاری بساقی
میمانند« ] [۲۳؛ و اینکه »تمامی نظریهی انتقادی وابسته به روشنسازی این تجرید عینی است« .اگر انضسسمامیکردن
این »مفهوم عینی« ناممکن باشد ،همهی دیگر مفاهیم نظریهی انتقادی در معسسرض اتهسسام نظسسرورزی ]و دگمسسانهپردازی[
اجتماعی-تئوریک 65قرار میگیرند ] .[۲۴بنابراین ،میتسسوان  NMLرا ب ه من زفلهی پ روژهای ب رای عمقبخش ی و ح تی
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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شافلودهگذاری رهیافت آدورنو به نظریهی انتقادری جامعه تلقی کرد.
چشماندازهای هرمنوتیکی
درحافلیکه »مارکسیسم غربی «66به آثار اوفلیهی مارکس  ،بهمنزفلهی کلیدی برای فهم آثار بعسسدی وی ،ارجحیسست میداد،
 NMLنقد اقتصاد سیاسی مارکس را بهعنوان کلید فهم تمامی آثار مارکس تلقی میکند .در ایسن منظسر ،نق د اقتصساد
سیاسی به عنوان پروژهای ناتمام نگریسته میشود ،که در چارچوب آهن کاپیتسسال و دستنوشسستههای مقسسدماتیاش تنهسسا
بهمثابهی شرح »مفهوم جهانشمول سرمایه« تلقسی میگردنسد .علوه بسسر ایسن NML ،ب ر ای ن ب اور اس ت ک ه مفه وم
جهانشمول سرمایه ،در شکل عرضهی آن توسط مارکس  ،بهطور کامل توسعه داده نشده است ،و نیازمند آن اسسست کسسه
از طریق بازگشت به دیگر آثار مارکس بازسازی شود .برای فهم نقد اقتصاد سیاسهی ضروری است کسسه دلفلتهسسای روش

مارکس درک گردد .جداسازی شکل عرضهداشت 67از مضامین اقتصادی امکانپذیر نیسسست .میبایسسد شسسکل دیسسافلکتیکری
عرضهداشرت نظریه را دنبال کنیم ،و اغلب ضروری است که به فراسوی صور تبندیهای مارکس برویم .این چشماندازی
است که  NMLآن را با خوانش پیشنهادی آفلتوسر سهیم است .چنانکه اشمیت میگوید:
»همانقدر که فهم مارکس از آثار خودش ممکن است مهم باشد ،این خوانش اغلب بسیار عقبتر از آن راهسسی
است که خود مارکس در تحلیلهای مادیاش به روی نظریهها میگشاید[۲۵] «.

بکهاوس در موضع تفسیری اوفلیهاش ،تفسیرهای نادرسسست از نظسسریهی مسسارکس را ناشسسی از بسسدفهمی مفسسسران تلقسسی
میکرد .اما ،او در سومین بخش مجموعه مقال ت »مصافلحی بسسرای بازسسسازی نظسسریهی ارزش مسسارکس «68دیسسدگاهش را
تغییر داد و متعاقب آهن این بدفهمیها را ناشی از خود مسسارکس تلقسسی کسسرد ] .[۲۶تحلیسسل جسسامعی از عرضهداشسستهای
متفاو ت مارکس از »شکل ارزش« به مخاطب اجازه میدهد که رویکرد مارکس را هم ]رویکردی[ تاریخی و هم منطقسسی
تلقی کند .به دنبال عرضهداشت مارکس در نخستین ویراست کاپیتال ) (۱۸۶۷و برخی فرازهای گروندریسسسه ،پیشروی
ش اوفلیه به پول میتواند بهمثابهی یک پیشروی منطقسی و نسا-زمانمنسد] 69برکنسار از سسیر تساریخی[ درک
از شکل ارز ر
گردد .اما اگر خواننده عرضهداشرت مارکس در ضمیمهی ویراست نخست یا ویراسسست دوم کاپیتسسال را دنبسسال کنسسد ،ایسسن
پیشروی همچنین میتواند بهمنزفلهی یک فرایند تاریخی فهمیسسده شسسود .بسسر مبنسسای نظسسر بکهسساوس ،بسسرای بازسسسازی
نظریهی مارکس میباید چشمانداز هرمنوتیکی متفاوتی اتخاذ کنیم:
»ما نمیتوانیم صرفا متن خود مارکس را دنبال کنیم ،بلکه ]همچنین[ میباید پرسشهایی را درک کنیسسم کسسه
مارکس میکوشید به آنها پاسخ دهد ،و سپس شرح و توضیحی را برگزینیم که به بهترین وجسسه میتوانسسد بسسه
این پرسشها پاسخ دهد«.

رایشلت به پیروی از رویکرد بکهاوس  ،چنین اظهار میکند که »در کاپیتال تنها اسکلت عریان عرضهداشرت دیافلکتیکری
خودکاری فزآیندهی ارزش مبادفله باقی میماند« ] .[۲۷نزد رایشلت نیز تحلیل عرضهداشتهای متفسساور ت ایسسن نظریسسه ،و
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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ش دقیسسق و
س نقشی اساسی در بازسازی یک نظسسریهی ارز ر
نیز ]تحلیل[ پیشروی مفاهیم پایهای در گروندریسهی مارک ه
سختگیرانهی مارکسی ایفا میکنند.

دیگر رویکرد تفسیری بدیعی که توسط  NMLاتخاذ شد ،به ]نحوهی[ پیوند میان نوشتههای آغازین و پسینی مسسارکس
مربوط میشود .موفلفان  NMLضمن مخافلفت با داعیهی آفلتوسر دربارهی وجود یسسک گسسسست معرفتشسسناختی در آثسسار
مارکس ،خوانشی یکپارچه 70از نوشتههای مارکس را پیش مینهند ،خوانشی که همسسان روششناسسسی مسسورد اسسستفادهی
خود مارکس در مطافلعهی صور تبندیهای اجتماعی پیشین بر مبنای چشسسماندازهای آشکارشسسده در صسسور تبندیهای
اجتماعی پسینیتر را به کار میگیرد .این روش با این داعیهی کمتر شناخته شدهی مارکس توضسیح داده میشسود کسه
»آناتومی انسان حامل کلید فهم آناتومی میمون است« .درست به همین طریق  NMLمتون اوفلیهی مارکس را در پرتسسو
متون پسینی او خوانش میکند ،و بدین طریق اهمیت آنان را بازیابی میکند؛ بهجای اینکه همانند رهیافت پیشسسنهادی
آفلتوسر این متون را ]حاوی[ موضعگیریهای پیشا-مارکسیستری مارکس تلقی کرده و از آنهسسا چشمپوشسسی کنسسد ].[۲۸
همچنان که اشمیت بیان کرده است:
»نوشتههای آغازین مارکس و انگلس ،کسسه بسسرای مسسدتی طسسولنی صسسرفا حسساوی مضسسامین فلسسسفی-اومانیسسستری
مارکسیستی تلقی میشدند ،تنها به میانجی یک تحلیل تاریخی-اقتصادی از کاپیتال بهطور کامسسل قابسسل فهسسم
میگردند[۲۹] «.

پس ،برای مثال ،رایشلت بر این نکته اصرار میورزد که فرآیندهای وارونگی بین جامعهی مسسدنی و دوفلسست ) ،(stateبیسسن
بورژوا و شهروند ، 71و بین زمین و آسمان که در آثار اوفلیهی مارکس پرورش یافتهاند ،میبایسسد در پرتسسو نقسسد مقوفلههسسای
اقتصاد سیاسی فهمیده شوند .در این معنا ،نقد شکلهای جامعهی سرمایهداری نیازمند فهم دلیل این مسافله است کسسه

چرا مناسبا ت انسانهی خود را در شکل قوانین اقتصادی قهرآمیز ) (coerciveعرضه میکننسسد .بهطسسور مشسسابه ،بکهسساوس
نشان میدهد که آنچه بیشتر مواقع در آثار اوفلیهی مارکس به عنوان پسمانسسدی فلسسسفی 72کنسسار گذاشسسته میشسسود ،در
عوض میباید به عنوان نخستین تلش برای پرورش یک روش انتقادی تلقی شود؛ روشی که »ساختارهای همریخسسرت

73

موضوعا ت انسانشناختی-افلهیاتی و اجتماعی-متافیزیکی ،یا ساختارهای همریخسسرت موضسسوعا ت سیاسسسی و اقتصسسادی« را
بازشناسی میکند ] .[۳۰درست همانطور که مباحثا ت افلهیاتهی تکثیر زمین در تقابسسل میسسان زمیسسن و آسسسمان را پیسسش
انگاشت خود دارند ،هر بحث جاری در رشتهی اقتصاد سیاسهی شکلهای اقتصادی مبادفله )یعنی ارزش ،پسسول ،قیمسست و
غیره( را پیشفرض خود دارد:
»تقاضای کانونی مارکس آن است که اقتصاددانان نمیباید مقولهها یا اشکال را پیشانگاشسست خسسود قسسرار
دهند ،بلکه آنها بهجای این کار میباید مقولهها یا اشکال را بهطور تکوینی ) (geneticallyپرورش و بسط
دهند[۳۱] «.

70. a unitary reading
71. bourgeois and citoyen
72. a philosophical residual
73. isomorphic structures
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بکهاوس گشایش این روش تکوینی ]توسط مارکس[ را در »دستنوشسستههای اقتصسسادی و فلسسسفی  «۱۸۴۴شناسسسایی
کرد ،جایی که مارکس به »پیشفرضهای تاملناشده«ی اقتصاد سیاسی میپردازد:
»مارکس در اینجا دربارهی پول سخن میگوید که در کارکردهای خود ،بهمثابهی یک سوژهی غیرانسککانی )
 (unmenschlichesعمل میکند؛ یعنی پول چیزهای نابرابر را برابر میسسسازد ،ارزشهسسا را ذخیره میکنکد،
انتقال میدهد و غیره .قوانین مستقل اشیاء ،اشیائی که بیرون از انسان واقعاند ،اهمیرت … عینتی اقتصاد
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را نشان میدهند[۳۲] «.

هگل و مارکس
فلسفهی هگل ،و بهویژهی ]علم[ منطق او ،از سوی  NMLبهعنوان منبع اساسی برای فهم عرضهداشت مسسارکس از نقسسد
اقتصاد سیاسی نگریسته میشود .اشمیت از معنای واژهی »نقد« در »نقد اقتصسساد سیاسسسری« مسسارکس آغسساز میکنسسد .او
یادآور میشود که نزد مارکس هیچ واقعیت اجتماع ری در خودی وجود ندارد که از طریق قیدوبنسسدهای رشسستهاری سسسنتی
]در آکادمی[ قابل درک باشد» .ابژهی شناخرت« واقعهی پدیدهی اجتماعی در معنسسای تمسسامیت آن ،و در نسستیجهه سسسرمایه
بهمثابهی یک تمامیت است .اما سرمایه نباید بهگونهای درک شسسود کسسه گویسسا شسسرایط تجربسسری مشسسخص توفلیسسد ،ابسسژهی
بیواسطهی شناخت هستند .بلکه ،مارکس از طریق نقدی بر مقوفلهها و نظریههای بورژوایی راه خود را میگشسساید ].[۳۳
نظریه و مضمون »عین ری« آن با هم پیوند دارند ،اما آنها یکی و یکسان نیستند .به همین دفلیل است کسسه روش تحقیسسق
به فلحاظ شکلی از روش ارائه ) (presentationمتمایز است .اشمیت توضسیح میده د کسه روش تحقیسق بسه مصسافلحی از
تاریخ ،اقتصاد ،جامعهشناسی ،آمار و نظایر آن میپردازد و این کار را از طریق »جداسازی« ) (isolatingو »تجسسزیه«ی )
 ( analysingفرآیند فهم انجام میدهد .در مقابل ،روش ارائه میباید وحدتی انضمامی برای ایسسن دادههسسای مجسسزا فراهسسم
سازد .به پیروی از هگل» ،عرضهداشت« )،(Exhibitionسس از »هستری« بیواسطه به سوی »ذار ت« میانجیگری شسسده ،کسسه
شافلودهی آن هستی است ،پیش میرود .واقعیت اساسی میباید خود را بهطور پدیداری] 75و در قافلب پدیدهها[ آشسسکار و
متجلی سازد .اگرچه حتی مجردترین مقوفلهها دارای یک دبعد متعین تاریخی هستند ،مسسسیر منطقسسهی متفسساو ت از مسسسیر
تاریخی است و ]گاه[ حتی مخافلف و ضد آن است.
این موضوعا ت از سوی اشمیت در کتاب »تاریخ و ساختار« بسط بیشتری مییابند:

»نزد هگل و همچنین نزد مارکس ،واقعیهت یک فرآیند است :تمسسامیتی »منفسسی« .در هگلگرایسسی ایسسن فرآینسسد
مانند یک سیستم عقلنی ) (a system of reasonظاهر میشود ،که همچون یک هستیشناسی بسته است
که از ]دل[ آ هن تاریخ انسانی به سطح اشتقاقی از این هستیشناسی ،یسسا نمسسونهای صسسرف از کاربسسست آن ،فسسرو
میافتد .در مقابل ،مارکس بر استقلل و گشودگی توسعهی تاریخی تأکیسسد میورزد ،کسه قابسل فروکاسسستن بسه
منطق نظرورزانهای که همهی موجوداه ت ملزم به پیروی همیشگی از آن باشند ،نیسسست .بنسسابراین» ،منفیسست« )
 (negativityبه چیزی ارجاع میدهد که در زمان محدود میشود ،درحافلی که »تمامیت« ) (totalityبسسر کسسل
74. the “objective” ... moment of the economy
75. phenomenally
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مناسبا ت توفلیدی مدرن دلفلت میکند[۳۴] «.

مرحلهی منطقی نسبت به مرحلهی تاریخی دارای یک تقدم دانششناختی ) (gnoseological primacyاست :بدون یک
فهم پیشینی از سرمایه نمیتوان دانست که پیشانگاشتهای تاریخی پیدایش آن را باید در کجا جستجو کرد ] .[۳۵اما
این امر مقوفلهها را شافلودهی وجودی واقعیت نمیسازد ،آنچنان کسسه هگسسل میانگاشسست .بلکسسه ،مقوفلههسسا واقعیسست را در
]سطح[ شناخهت میانجیگری میکنند .با این حال ،این انتقاد به هگل ،دین مارکس به مفهوم هگلی »نظسسام« )(system
را ملغی نمیسازد .امر انضمامی آن چیزی نیست که فرا-روری رخسرد انسسانی میایسستد ،بلکسه »وحسدتی از چنسدگانگی«
است ،شناختی که اگرچه پایهای ضروری در روش تحلیلی دارد ،اما بهفلحاظ دیافلکتیکی از دوگانگی امر بافلفعل/تجربسسی )
 (factualو امر ذهنی میگریزد .پس ،مارکس ]در کاپیتال[ بهطور منطقسسی ،و نسسه تسساریخی ،پیسسش میرود ،چسسون شسسکل
سرمایهای که او پرورش داده است ،شرایط وجودی خود را پیش میگذارد.
درحافلیکه اشمیت بر نقش روش هگل در نقد اقتصاد سیاسی مارکس تأکید میورزد ،رایشلت این استدلل را در جهسست
یک رابطهی هستیشناسانه بسط میدهد .او مدعی میشود که مارکس ناچار بود یک استدلل سسساختارمند دیسسافلکتیکی
را برای یک قید و اجبار عینی 76بهخدمت بگیرد:
»چون یک همسانی ساختاری میان مفهوم مارکسی سسسرمایه و مفهسسوم هگلسسی روح ) (spiritوجسسود دارد … .در
اندیشهی مارکس بسط این مفهوم تا امر مطلق ) (the absoluteبیان بسندهی واقعیتی است کسسه در آهن ایسسن
رویداد به شیوهای مشابه رخ میدهد … .ایدهآفلیسم هگلی ،که در آن انسانها از یک مفهوم/انگسسارهی جسسبری و
مستبدانه ) (despotic notionمتابعت میکنند ،بهواقع برای ]شرح[ این دنیای وارون هه بسندهتر از هر نظریهیی
نامگرایانه77ای است که بخواهد امر کلی ) (the universalرا بهعنوان چیزی بهفلحاظ ذهنی مفهومی 78بپذیرد.
این امر کلهی همان جامعهی بورژوایی بهسان ]یک[ هستیشناسی است[۳۶] «.

ش« معنای هستیشناسانهی جدیدی بسسه خسسود میگیسسرد .ایسسن روش
بدین ترتیب ،ارائه همچون »عرضهداشت« یا »نمای ه
دیافلکتیکی به همان خوبی یا بدری جامعهای است که با آن مطسسابقت دارد؛ ایسسن روش تنهسسا در جسسایی معتسسبر اسسست کسسه
ش[ دوگانهسازی فلسفی
»جهانشموفلهی خودش را به قیمت امر جزئی ) (the individualبیان میکند؛ و درواقع ]این رو ه
یک وارونگی واقعی 79است .پسسس ،ویژگسسی سرشتنشسسان دیافلکتیسسک ماتریافلیسسستی» ،روش پسرویMethode auf) «80

ش خسسود را منحسسل
 ( Widerrufاست ،که بر اساس آن روش دیافلکتیکی میباید بهمحض ناپدید شدن شسسرایط وجسسودیا ه
سازد ].[۳۷
81
س در
رایشلت همچنین بهکارگیری مفهوم »سسسوژهی فراگیسسر و مسسسلط « ) (übergreifendes Subjektاز سسسوی مسسارک ه

عرضهداشت تحول پول به سرمایه را برجسته میسازد:
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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»ارزش همچون سوژهی فراگیر و مسلرط این فرآیند ،که طی آن بهطور متناوب شکل پول و شکل کالها را بسسه
خود میگیرد و باز از دست میدهد و در عینحال از خلل همهی این تغییراه ت خود را حفظ میکنسسد و بسسسط
میدهد ،فراتر از هر چیز نیازمند شکل مستقلی است که بهواسطهی آهن همسانیاش بسسا خسسودش بیسسان گسسردد.
ارزش تنها در قافلب پو هل واجد چنین شکلی میگردد .بنابراین ،پول نقطهی آغاز و پایان هر فرآیند ارزشافزایی
را شکل میدهد[۳۸] «.

رایشلت قدر ت فراگیر و مسلط سرمایه را در پرتو مطلقبسسودگری ) (absolutenessمفهسسوم هگسسل درک میکنسسد ،کسسه »بسسر
شافلودهی فلسفه ،راز جامعهی بورژوایی را فاش میسازد :وارونگی یک واقعیت مشتقشده به یک ]واقعیت[ آغازینdi] 82

 .[e Verkehrung eines Entsprungenen zu einem Erstenدر نتیجه ،دراندیشهی مارکس بسط مفهوم امر مطلهق بیان
بسندهای از واقعیتی است که این رویداد به شیوهی مشابهی رخ میدهد ].[۳۹
نزد بکهاوس نیز با استدلل مشابهی روبرو میشویم .هگل در سرآغاز »انقلبیسسسازی« نظسسریهی کسسال ،پسسول و سسسرمایه

توسط مارکس قرار دارد ،و این دقیق ا به دفلیل شیوهی او در عرضهی نظریه در یک ساختار دیافلکتیکی اسسست .امسسا هگسسل
تنها نخستین گام بود ،چرا که او قادر نبود که خصلت دوگانهی کال را پرورش دهسسد) .امسسا بکهسساوس همچنیسسن یسسادآور
میشود که هگل به اعتبار برخی آثار منتشر نشدهاش ،که برای مارکس نیز ناشسسناخته بسسود ،ایسسن دوگسسانگی را بهخسسوبی
دریافته بود( .به باور بکهاوس ،هگل نقصانی از رویکرد ریکاردو و بهطور کلهی اقتصاد سیاسی را تکرار میکند:
»فراموشی ]روند[ پیدایش ،83هرچند دستگاه مقوفلهمند هگل بهطور بافلقوه همهی ابزارهای نظسسری ]لزم[ بسسرای
انجام چنین وظیفهای را به وی بخشیده بود[۴۰] «.

دربارهی روش مارکس و نقد نظریههای پیشا-پولتی ارزش
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نقطهی عزیمت  NMLبرای بازسازی نقد اقتصاد سیاسی مسسارکس در بهپرسسسشگرفتن تفسسسیر روش مسسارکس همچسسون
روشی منطقی -تاریخی بود ،تفسیری که بهواسطهی بحث انگلس دربارهی »توفلیسسد کسسالیی سسساده« آغسساز شسسد و توسسسط

مارکسیسم ارتدوکس گسترش یافت .طبق نظر بکهاوس ،معرفی کتاب »مشارکتی در نقسسد اقتصسساد سیاسسری« مسارکس
توسط انگلس ) ،(۱۸۵۹و انتشار »متن تکمیلی« ) (Supplementاو بر جلسسد سسسوم کاپیتسسال ) ،(۱۸۹۵بسسه تاریخیسسسازی
روش عرضهداشت مارکس منجر شد .انگلس در مقافلهای که برای معرفی کتسساب نخسسست نگاشسست ،روش ارائهی منطقسسی
مارکس را چنین توصیف کرد:
»چیزی غیر از روش تاریخی نیست ،که شکل تاریخی و تصادفا ت مختلکننده از آن زدوده شده است[۴۱] «.

در آن »متن تکمیلی« نیز انگلس همان روش تاریخی را برای رفع تضاد مورد ادعای میان ارزشها و قیمتهسسای توفلیسسد

بهکار بست ،بدین طریق که ارزشها را به نظام حاکم بر نسبتهای مبادفله 85در یک مرحلهی تاریخی ]موسوم به[ توفلید
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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کالیی ساده بدل ساخت ].[۴۲
نزد بکهاوس انگارهی توفلید کالیی ساده پایهای برای دو تفسیر متفاو ت از مارکس اسسست :تفسسسیر منطقسسی-تسساریخی ،و
تقریب فرضیهوار . 86بر طبق تفسیر منطقی-تاریخی ،نظریهی ارزش فهم منطقی قوانین توفلید کالیی ساده اسسست؛ شسسکل
ش نخسسستین تقریسسرب
ارزش بازتاب منطقی پدیداری تاریخی پول در جامعه است .بر طبق تفسیر فرضیهای ،نظریهی ارز ه
فرضیهوار) 87و نه واقعا تاریخ ری( قیمتها در سرمایهداری اسسست .ارزشهسسا قسسانون نسسسبتهای مبسسادفله در یسسک جسسامعهی
مبادفلهای تعمیمیافته 88هستند .این مرحلهی نخسرت تقریب باید با یک مرحلهی دوم تکمیسل گسردد ،یعنسی قیمتهسسای
توفلید بهسان قانون نسبتهای مبادفله در یسسک جسامعهی تمامسسا سسرمایهداری .پساراگراف مربسوط بسسه »شسکل ارزش« ]در
کاپیتال[ بار دیگر به عنوان ضمیمهای تاریخی ،یا سیری از دادوستد ]اوفلیه[ تا مبادفلهی پوفلی ،خوانش میشود ].[۴۳
این تفاسیر ،اگرچه متفاو تاند ،اما دربسسارهی ایسسدهی ]وجسسود[ مسسرحلهی اوفلیهای از مبسسادفلهی تعمیمیسسافتهی بسسدون پسسول
همداستاناند ،و نیز خوانشی تاریخی از »شکل ارزش« را به اشتراک دارند .بکهاوس ایسسن هسسر دو تفسسسیر را تحسست نسسام
»نظریههای پیشا-پوفلی ارزش« کنار هم میگذارد و اصرار میورزد که نظریهی ارزش مارکس میباید همچون نقدی بسسر
این رویکردهای پیشا-پوفلی یا غیرپوفلی درک گردد:
»مارکس میخواست نشان دهد که ساختن مفهومی غیرمتناقض از یک بازار پیشا-پوفلی که بر پسسایهی تقسسسیم
کا هر سازمان یافته باشد ،ناممکن است … .مفهوم یک کالی پیشا-پوفلی قابل تصور نیست[۴۴] «.

گذار از شکل تام یا بسطیافتهی ارزش به شکل عام ارزش ) (universal form of valueامکانناپذیرری یک مبادفلهی عام
بدون پول را نشان میدهد .در عرضهداشرت دیافلکتیکی منتهی شده به »شسسکل ارزش« ،فرآینسسد مبسسادفلهی ]مسسورد نظسسر[
مارکس میباید بهعنسوان »گسردش« ) (Zirkulationدرک شسود] ،یعنسسی[ یسسک تعیسن شسکلی مبسادفله ،89جسایی کسه نسه
محصول ت ،بلکه کالها ]قافلب[ شکل-پول ) (money-formیعنی شکل-قیمت ) (price-formبه خود میگیرند .در اینجسسا
»گردش« میبایسسد از »مبسسادفله« ) (Austauschدر معنسسای اصسسلی آن تمیسسز داده شسسود ،چسسرا کسسه مبسسادفله نسسوعی مفهسسوم
فراتاریخی 90است ،تجریدی عاری از هر وجود اثرگذار) 91نظیر »کار« یا »محصول«( .پس ،ما ممکن اسسست بسسا مبسسادفلهی
کالها ) (Waren-austauschمواجه باشیم ،که اساسا پوفلی است؛ یا با مبادفلهی محصول ت ) ،(Produkten-austauschکسسه
پوفلی نیست.
از این منظر ،مضمون انتقادی نظریهی مارکس میتواند در تقابل با هر دو رویکرد اصلی به نظسسریهی ارزش باشسسد :خسسواه
نظریههای عینی )اقتصاد سیاسی کلسیک یا مارکسیستی( ،و خواه نظریههای ذهنی .هر دو نوع رویکسسرد یسساد شسسده در
این ایده سهیماند که بهمنظور فهم مبادفله و برساختن یک نظریهی ارزش ،ضروری است که از پول )که به نقابی تقلیسسل
داده میشود( تجرید حاصل کنیم .حاصل کار ،یک خطای دوگانه است :یک طبیعیسازری سرمایهداری و یک آشسسفتگی
]نظری[ حول نقش پول در جامعه؛ جامعهای که در آهن شرکتهای خصوصی و خودمختار و مستقل در نهسسایهت میبایسسد
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 مبادفلهی کالها با پول )به عنوان همارز عسسام( تحقسسق و اعتبسسار
بخشند .نظریههای پیشا-پوفلری ارز هش نظام دوگانهای از اندازهگیری ارزش خلق میکنند :اوفلی بر اساس دبعدی که کالهسسا
بهوسیلهی آن سنجشپذیر ) ( commensurableمیگردند )کار یا سودمندی(؛ دومی از طریق پول .پدیدههای خارجی و
»عینری« مبادفلهی پوفلهی از دبعد ارزش )که بهطور نظرهی مستقل از پول پیشانگاشته میشود( مجزا میگردند .همسسانگونه
که بکهاوس بیان میکند:

»شکافی میان ارزش ذهنی و ارزش مبادفلهی عینی 92وجود دارد؛ میان جوهر ارزش که بهطور ذهنسسی تفسسسیر
میشود و شکل ارزش که بهطور عینی پیشبینی میگردد[۴۵] «.

علوه بر این ،نزد بکهاوس نقد مارکس میتواند بر بیشتر نظریههای قیمت و همچنیسسن بسسر موفلفسسانی کسسه بدعسسد ارزش را
حذف میکنند ،همانند بسیاری از پیروان سرافا  ،اعمال گردد .آنها هیچ اهمیتی برای پرسشی که نخستین بار از سسسوی

ارسطو طرح شد ،اینکه چرا اشیاء ناهمساهن ) (heterogeneousسنجشپذیر میگردند ،قایل نمیشوند .از نظر بکهسساوس
نظریههای نامگرایانهی پول 93نتوانستند این مسافله را بهطور رضایتبخشی حل کنند .پول تنها زمانی میتواند بهمنزفلهی
واحد مجردی از محاسبه 94تلقی گردد ،که پیشتر دبعدی ) (dimensionکه پول آن را اندازه میگیرد تعیین شده باشسسد.
س بدعسسدی متسسافیزیکی اسسست ،جسسایی کسسه اشسسیاء »خواصسسی
به پیروی از بکهاوس باید بگوییم که دبعد ارزش نسسزد مسسارک ه
اجتماعی-طبیعی «95به خود میگیرند.
مارکسی که بکهاوس معرفی میکند نقد نیرومندی علیه طیفی از نظریههسسای ارزش کسسه گسسردش سسسرمایه را بسسه یسسک
مبادفلهی مجرد و پیشا-تاریخی و فرا-تاریخی بر میگردانند پرورش میدهد؛ مارکس بر همین اساس ،یک نظریهی پسسول
پیش مینهد که فراسوی هر شکلی از نامگرایی میرود .پول از دید بکهاوس چیزی درهمآمیخته ) (integralبا گسسردش
کالست ،چیزی که بهطور خودکار )بیرون از آگاهی عاملهسسای انسسسانی( همسساهنگی اجتمسساعری )(social coordination
کارهای خصوصی را برمیسازد .مفهوم رایج پول ،یعنی درک پول همچون وسیلهای قراردادی که برای تسسسهیل مبسسادفله
خلق شده است ،نزد بکهاوس مفهومی توجیهناپذیر و فاقد اعتبار است.

دوگانهسازی کال
پیوند درونی میان ارزش و پول در قافلب »دوگانهسازی ایدهافلی و واقعی کال «96یکسسی از موضسسوعا ت اصسسلری پرورشیسسافته
توسط رایشلت است .رایشلت بر پایهی مضمون مقافلهی نخست بکهاوس چنیسن اسستدلل میکنسد کسه بسداعت ارائهی
مارکس ،در عرضهداشرت کال بهمثابهی وحد ت بیواسطهی ارزش مصرفی و ارزش است .ایسسن تضسساد درونمانسسدگار تنهسسا
وقتی میتواند رو به بیرون تجلی یابد که این دو سویهی کال در رابطهی واقعیشان 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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قرار گیرند .اقتصاد سیاس هی کالها را یا در انضمامیت آنها به عنوان ارزشهای مصرفی ،و یا بهواسطهی کنش سوبژکتیو

و کامل ذهنری تجرید ،بهمنزفلهی ارزشها مورد بررسی قرار میدهسسد .پژوهسسش مسارکس دربسارهی »شسکل ارزش« نشسان
میدهد که این فروکاستن ذهن هی به واقع »تجریدی است که هر روزه در فرآیند اجتماعی توفلید شکل میگیرد«؛ چیزی
که تنها از طریق وارسی عمیق اینکه ارزش چگونه خود را به طور پدیسسداری در ارزش مصسسرفی تجلسسی میبخشسسد ،قابسسل
درک خواهد بود.
ص متفساو ت رخ میدهسد،
رایشلت استدلل خود را با این تأکیدگذاری آغاز میکند که مبادفله همواره میان دو شی مشخ ر
دو ارزش مصرفی متفاو ت .کالها هرگز مستقیما خود را بهعنوان تجلیهایی از کار انسانی نمایش نمیدهند ،اگرچه هسسر
کال قیمتی دارد ،و کالها در قافلب قیمتها میتوانند ]با هم[ مقایسه شوند:
»مارکس از این رو ]علم[ اقتصاد بورژوایی را مورد نقد قرار میدهسسد کسسه ]اقتصسساد بسسورژوایهی[ شسسکل پسسول را از
ساختار کار خصوصی استنتاج نمیکند؛ چیزی که مارکس میخواهد بگوید آن اسست کسه اقتصسساد سیاسسسی در
برابر شکل قیمت ناتوان است … اینکه ]اقتصاد سیاسی[ مجبور است کسسه ایسسن مسسسافله را بهطسسور بیرونسسی درک
کند[۴۶] «.

در هر ]معادفلهی[ برابرسسسازی در مبسادفلهی کسسالیی ،کسالی سسمت چسسپ معسسادفلهه ارزش پیکریسافته در درون خسسود را در
انضمامیت پیکر کالی سمت راسرت معادفله نمایش میدهد .دو دبعد به طور همزمان مد نظر قرار میگیرند:
»کال دارای شسکل ارزشسسی متفسساو ت از هیسسا ت طسبیعی آن اسست ،و یسک کسسالی متفسساو ت ،در هیسسا ت طسبیعی

بیواسطهاش ،بهعنوان شکل پدیداری کار انسانی همگن پیکریافته ]در کالی نخست[ به حساب میآید«.
][۴۷

تضاد درونماندگار کال شکرل تجل ری پدیداری خود را بهواسطهی دوگانهسازی کال ،در ارزش مصرفی مییابد :یک طسسرف
معادفله به ارزش مصرفی )در شکل نسبی( بدل میشود که ارزش خود را در پیکر کالی دیگر )در شسسکل معسسادل( ،کسسه
تنها بهمثابهی عینیسازی ارزش 97به حساب میآید ،نمایش میدهد .کار مجرد انسانی تجسم مشسسهودی در یسسک پیکسسر
دارد که در ]قافلب[ آن میتواند خود را تجلی بخشد .ارزش این کار مجرد دیگر صرفا یک »چیز اندیشهای« نیست ،بلکه
]ارزش آن[ همچنین یک وجود چیز-گونه 98کسب میکند .همانگونه که مارکس بیان میکند:
»کالها اشیاء ) (things/Sachenهستند؛ آنها میباید بهشیوهای شیواهر 99آن چیزی باشند که هسسستند ،و یسسا
میباید ماهیت خود را در روابط شیگونه100ی میان خودشان پدیدار سازند[۴۸] «.

عرضهداشت ) ( expositionارزش همچون پول و قیمت ،از طریق کار مجردی که دارای یک شکل چیسسز-گسسونه در همارز
عام 101است ،دستاورد نظری مفصلبندی مارکس از »شکل ارزش« است.
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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رایشلت از نزدیک استنتاج دیافلکتیکی مارکس را از شکل سادهی ارزش تا شکل همارز عسسام )و سسسپس تسسا شسسکل پسسول(
دنبال میکند ،مسیری که نشان میدهد چگونه در فرآیند مبادفله ،تضاد میان کار مجرد و کار مشخص ،و نیز تضاد میان
کار خصوصی و کار اجتماعی ،رفع میگردد .از یکسو ،کار خصوصی صرف شده برای توفلید کال میبایسسد بهصسسور ت کسسار
ص شکلهای متفسساو ت فعافلیتهسسای
اجتماعی نمایش داده شود .از سوی دیگر ،در جوامع غیرسرمایهداری کارهای مشخ ه
همان سوژه هستند .در مبادفلهی کالیی سرمایهدارانهی عام میباید نتیجهی مشابهی حاصسسل شسسود؛ یعنسسی بهواسسسطهی
س 102کار مجرد انسسسانی ،کسسه جسسوهر ارزش اسسست ،را کسسسب
شرایط عجیب و غریبی که در آهن کار خاصیت بیش-محسو ر
میکند.
کار مجرد ،یعنی کار خصوصی در فرآیند بدلشدن به کار اجتماعی ،نیازمند آن است که کسسال در قسسافلب ارزش مصسسرفهی
اثرگذار ) (effectiveگردد؛ بدین معنا که کار مشخص میباید به عنوان بخشی از یک تقسیم کار اجتماعی مسسورد تأییسسد
قرار گیرد .این تضادی است که وجه مشخصهی] 103تمایزبخش[ یک جامعه است؛ جایی که کسساهر بیدرنسسگ در ]جریسسان[
توفلیرد فینفسه ،104اجتماعی نمیگردد .در یک نظام مبادل ت خصوصی میان توفلیدکنندگان مستقل ،کار اجتمسساعی تنهسسا
به موجب آزمون )پوفلی( نهایی در پهنهی بازار کال رخ میدهد:
»وجود شکل عام همارز ،شکلی است که در آن ه این تضاهد تجزیه شده و در نتیجه رفع میگردد[۴۹] «.

آزمون اجتماعی 105کار خصوصی تنها میتواند بهوسیلهی دگردیسی آن در یک کال 106رخ بدهد ،کالیی که در آهن کسسار
صرفشده برای توفلید] ،امری[ بیواسطه اجتماعی محسوب میگردد .این کال یک همارز عام است :پول .تنهسسا مبسسادفلهی
میان پول و کال ضرور ت اجتماع ری کار صرفشده برای توفلید یک کالی خاص را برقرار میدارد .دفلیسسل اینکسسه چسسرا کسسار
صرفشده در توفلید کالها میباید خود را در شکل پول بیان کند ،در تضاد میان دو خصلت کسسار توفلیدکننسسدهی کالهسسا
قرار دارد .همانگونه که رایشلت تأکید میورزد ،نظریهی پول مارکس بر پایهی استنتاج پول از ساختار فرآینسسد مبسسادفله
استوار است ،اما این نظریه همچنین بر پایهی استنتاج شکل همارز عام بنا شده است ،که همچون ضرور ت پیوند درونی
میان ارزش بهمثابهی شکل ،ارزش بهمثابهی ذا ت و ارزش به مثابهی اندازه ) (magnitudeدرک میگردد.
رایشلت پس از ارائهی دوگانهسازی کال در ]فرآیند[ گردش ساده» ،جنبهی مثبرت« نقد بکهسساوس بسسر انگسسارهی توفلیسسد
کالیی ساده را پرورش و بسط میدهد .درکی کسسه رایشسسلت از نظسسریهی پسسول مسسارکس پیسسش مینهسسد عبسسار ت اسسست از
»انضمامیت بیشتر استنتاج پول ،که در مجردترین شسسکهل تحقسسق مییابسسد« ][۵۰؛ چنیسسن رهیسسافتی بسسا وارسسسی رابطهی
منطقی میان سپهرهای »گردش« و »توفلید« همراه اسسست .بسسا ایسسن وجسسود ،نمیتسسوان گسسردش را همچسسون یسسک فرآینسسد
خودمختار تلقی کرد .کالها در گردش مبادفله میشوند ،اما توفلید آنها پیشانگاشت چنین فرآیندی است .هنگامی کسسه
کالها به فروش میرسند ،آنها سپهر گردش را ترک میکنند و وارد سپهر مصرف میشوند ].[۵۱
102. super-sensible
103. differentia specifica
104. production as such
105. Social validation
106. metamorphosis with a commodity
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رایشلت ارائهی کارکردهای متفاو ت پول ،بهگونهای که توسط مارکس در بخش سوم ]مجلد اورل[ کاپیتال پرورش یسسافته
است ،را همچون فرآیندی از استقلل گامبهگام پول )بهمثابهی هستی چیز-گونه( از ثرو ت مجرد تلقی میکند .دراینجسسا
ش استقلل
تحلیل مارکس از پولاندوزی در گروندریسه نقشی بسیار اساسی مییابد .برای اینکه پول بتواند بهعنوان ارز ه
ش پول تنها یک ثرو ت )مجرد(
کسب کند ،نیازمند آن است که از ]سپهر[ گردش خارج شود؛ اما در بیرون از قلمرو گرد ه
بافلقوه است:
»واقعیت ثرو ت عام که به عنوان یک شی/چیز )یعنی پول( موجودیت دارد ،در خارج از خود آن جسسای دارد :در
تمامیت امور خاصی که جوهر آن را تشکیل میدهند[۵۲] «.

ش
این تضاد ،بهمحض آنکه پو هل شکل سرمایه را به خود میگیرد ،رفع میگردد؛ یعنسی بهمحسض آنکسه پسوهل شسکرل ارز ر
ش '  M −C−Mظاهر میشود:
خود-ارزشافزایی را به خود میگیرد که در شکل پوی ر
ش مبادفله باقی میماند .بنابراین ،پول
»در هر یک از این شکلها ،پول بهمثابهی سرمایهه در خودش همچون ارز ر
]به مثابهی سرمایه[ ،نه فقط وقتی که مشخصا شکل پول را کسب میکند ،بلکه همچنین وقتی که شکل کسسال
را دارد ،پول است … .در هر یک از این ااشکال ،پوهل متکی به خود است[۵۳] «.

رایشلت این استدلل مارکس را که گردش ساده تجلی فرآیندی است که بیرون از آن )یعنسسی در توفلیسسد سسسرمایهدارانه(
جای دارد ،دنبال میکند؛ و نیز این انگارهی مارکس را که بهشت حقوق فطری انساهن 107نقابی اسسست کسه تصسساحب کسسار
پرداختنشدهی صرفشده در توفلید کالها را فرو میپوشاند .گسسردش هیسسچ وجسسود خودمختسساری نسسدارد .نظسسریهی ارزش
ش ]مجلد اورل [ کاپیتال عرضه شده است ،طرحی از یک نظام توفلید کالیی نیست ،کسسه در
مارکس آنگونه که در سه بخ ر
آن شرایط ذهنی و عینی توفلید هنوز جدا ناشدهاند .این نظریه تنها سطح فرآیند توفلید سرمایهدارانه است :پسسس کسسالیی
که مارکس بهعنوان یک پیشانگاشهت ) (presuppositionارائهی خود را با آن آغاز میکند ،بهمثابهی کالیی کسسه بهطسسور
سرمایهدارانه توفلید شده است فلحاظ میشود .افلبته همین نکته دقیقا آغازگر سرفصل »نتایج فرآیند بیواسسطهی توفلیسد«
در متن مارکس است ،که یکی از روشنترین نمونههای روش مارکس در »گنجاندن پیشانگاشسست «108اسسست .علوه بسسر
این» ،کار«ی که در توفلید سرمایهدارانهی کالها جریان مییابد ،کسسار زنسسدهی کسسارگران مسسزدی اسسست .مسسارکس در فسسراز
معروفی از گروندریسه به این مسافله بهعنوان »کار مجرد در پویش «109اشاره میکند.

ساخت »عینی« جامعه
آنچه از خوانش دقیق رایشلت و بکهاوس حاصل میشود آن است که ممکن نیست بتوان پیش از مبادفلهی واقعسسی ،بسسر
اساس شکل تعینیاب ری صرفشدرن کار ،میزان کار خصوصی بیواسطهی صرفشده در توفلید را که شسسکل پسسول را کسسسب
خواهد کرد ،تعیین کرد .یعنی کا هر در قافلب امر اجتماعی میانجیشده به آزمون گذارده میشود ،آزمسسونی کسسه از طریسسق
107. the Eden of the innate rights of man
108. positing the presupposition
109. abstract labour in motion
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دگردیسی به کالی توفلیدشسده بسا ایسن کسار ،ک ه بیواسسطهه اجتمساعی فسرض میش ود ،انجسسام میگی رد .از دی د ایسن
اندیشمندان ،نقد مارکس به پرودون در فصل پول در گروندریسه ،رهیافتی بنیادی برای فهم خصلت دوگسسانهی کسسار بسسه
شمار میرود .بکهاوس این مسافله را چنین بیان میکند:
»مارکس مفهوم کار اجتماعی را استنتاج میکند و تضسسادی میسسان شسسکل کسسار و کار بالفعل کسسه خصسسلتی
خصوصی دارد را کشف میکند .این تضاد از نظر مارکس دفلیل آن است که چرا کایر خود را در ارزش نمایش

میدهد ،یا به بیان دیگر ،دفلیلی برای وجود پول[۵۴] «.

نقد سوسیافلیسم پرودون ،بهیکباره و همزمان ،عرضهداشرت ) (expositionنظسسریهی »شسسکل ارزش« و اسسستنتاج مفهسسومری
شکل-پول از ساخت اجتماعی جامعهای از توفلیدکنندگان خصوصی و خودمختار است .بسدون فهسسم پیونسسد میسسان پسول و

شکل مصررف ]نیروی[ کار ،نظریهی ارزش مارکس ویژگی خاص خود را از دست میدهد و بسسه نظسسریهی ارزش ریکسساردو
برگردانده میشود ،که در آن مقدار ارزش توفلید شده میتواند از طریق یک کنش اندازهگیری ذهنی در ]جریان[ توفلیسسد
تعیین گردد؛ نوع معینی از نظریهی کارپایهی ارزش ،که سرشت متناقض توفلید سرمایهدارانه را بهطور کامل فرو مینهد؛
سرشتی که به موجب آن ،همانگونه که مارکس میگوید:
»تنظیم اجتماعهی بهطور پیشینی و نه آگاهانه رخ میدهد« و خصلت اجتماعری کار »تنها بهمثابه میانگینی کسسه
بهطور کور عمل میکند خود را نشان میدهد[۵۵] «.

ش ناظر بر یک دبعد فرا-فردی است که مسسستقل از آگسساهی عسساملن انسسسانری توفلیسسد رخ میدهسسد.
نزد مارکس نظریهی ارز ه
تجرید کار یک فرایند است و نمیتوان آن را به یک تعمیم ذهنی فروکاست .کار مجرد را نمیتوان با کار در معنای یک
فعافلیت هدفمند و فراتاریخی ) (meta-historicalدر آمیخت و مغشوش ساخت .کار به طور فینفسه )(labour as such
یک تجرید ذهنی است که هرگز بدون حصورل یک شکل اجتماعری معیسسن رخ نمیدهسسد ،درحسسافلیکه کسسار مجسسرهد شسسکل
ویژهای است که کار در یک جامعهی معین کسب میکند؛ جامعهای که در آن متابوفلیسم اجتماعی با طبیعهت از طریسسق
نظامی از مبادل ت پوفلری میان توفلیدکنندگان خصوصی روی میدهد .همانگونه کسسه بکهسساوس و رایشسسلت اغلسسب تکسسرار
میکنند ،نظریهی ارزش مارکس عبار ت است از فهم اینکه »قسسانون ارزش چگسسونه خسسود را نشسسان میدهسسد« ،و بنسسابرایهن
حاوی شناخت آن فرآیند »عینی« است که در پس عاملهای ) (agentsاقتصادی به وقوع میپیوندد.
شکاف میان دبعد فردی توفلید و دبعد فرا-فردری آزمسسون اجتمسساعی ]آن[ در ]سسسپهر[ مبسسادفله ،بسسرای درک معنسسای خصسسلت
بتوارهی کال ،که مارکسیسم ]ارتدوکس[ آن را به ارجاعی مبتذل به تاریخیبودن ارزش و شیوهی توفلیسسد سسسرمایهداری
فروکاسته است ،نکتهای بسیار اساسی است ] . [۵۶ما بدین دفلیل میتوانیم از خصلت بتوارهی کال سسسخن بگسسوییم کسسه
فرآیندهای توفلید خصوصهی فاقد هر گونه هماهنگسازی قبلسسی ،بهجسسز آنچسسه به میسسانجری مبسسادفلهی کالهسسا بسسا پسسول رخ

میدهد ،هستند .پو هل میانجی برقراری پیوند اجتماعی میان فرآیندهای توفلید خصوصی است و بنابراین ،همسسان چیسسزی
است که جامعه را »در پس« و »بیرون از آگاهری« عاملیتهای فردی خلق میکنسسد .پیونسسد اجتمسساعهی توسسسط نظسسامی از
مبادل ت میان کالها و پول )یعنی میان اشیاء( تعیین میگردد.
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رویکرد رایج به اقتصاد سیاسی ،مبسسادفلهی عسسام کالهسسا و »شسسکل ارزش« را بهگسسونهای غیرمسسسافلهمند )(unproblematic
پیشفرض خود میگیرد .همین رویکرهد دربارهی سازماندهری سرمایهدارانهی کار نیز صادق است .به همین دفلیل اسسست

که قادر نیست »انحراف « 110و »جابجایی« یک رابطهی اجتماعی برپا شده بهوسسسیلهی اشسسیاء را درک کنسسد .بکهسساوس
میگوید:
»علم اقتصاد آکادمیک مجبور است که با ارزش و یا شسسکلی از ارزش بهسسسان چیسسزی بیسسرون از انسسسانها )Sache außer dem

 ( Menschenبرخورد کند :پول با آن شکلهای ریاضیاتیای )نظیر خط و عدد( مقایسه میشسسود کسسه فقسسط بهطسسور تردیسسدآمیزی
توسط انسانها قابل استنتاج هستند[۵۷] «.

بکهاوس به پیروی از مارکس ،مقوفلههسسای اقتصسساد سیاسسسی را بهعنسسوان »شسسکلهایی آشسسفته« )(Verrückte Formen
توصیف میکند .مقوفلههای اقتصاد سیاسی ،ااشکافلی نسامعقول ) ،(crazyآشسسفته و انحرافیسافته و سسرگردان )(displaced
هستند .این مقوفلهها مجسمسازی و تصویرگرری امر حسی بر روی امر فراحسی ) (the super-sensibleهستند .نظریهی
اقتصادی ]رایج[ صرفا نتیجهی این نامعقوفلیت و انحراف است .نقد اقتصاد سیاسسسی ایسسن وظیفسسه را دارد کسسه پیسسدایش و
تکوین این »اشکال آشفته« ،و منشاء انسانی آنها را نمایش دهد.
بکهاوس و رایشلت با بازسازی نظریهی »شکل ارزش« مارکس  ،معنای فرآیند خودکاری مناسبا ت اجتماعی ،که توسط
آدورنو توصیف شده بود ،را برجسته میسازند .این فرآیند تجلی بیرونی تضاد اساسی شیوهی توفلید سسسرمایهدارانه اسسست:
خصلت دوگانهی کاری که کالها را توفلید میکند .به دفلیل این تضاد ،اجتماعیسازی کاهر مستقل از صرفشدن کار روی
میدهد ،یعنی از طریق نظامی از مبادل ت پوفلی میان توفلیدکنندگان مسسستقل ،کسسه ]بسسه مسسوجب آن[ شسسکلی خودکسسار از
پویش اجتماعی را ایجاد میکند :خصلتی بتواره .بکهاوس و رایشلت بهکمک چنین درکسسی از خصسسلت بتوارهی کسسال
قادرند آنچه را که آدورنو برای یک نظریهی انتقادری جامعهه اساسی میشمرد ،برآورده سازند :نه فقط کشف »پیسسدایش و
تکوین اجتماعری« خودکاری اجتماع ،بلکه همچنین فهم »فراموش ری« این روند پیدایش ،که به بتوارگی منجر میگردد.
ص توفلید سسسرمایهداری
مبادفلهی کالیی پوفلی و عارم اشیاء در بازار ،موجب میشود که خصلتهای اجتماعری تاریخا مشخ ر
چنان بهنظر برسند که گویی این خصلتها خواص »طسبیعری« آن اشسیاء هسستند .فراموشسی رونسد پیسدایش خودکساری
جامعه ،در این نمود ) ،(Scheinاین »پدیداری غلط« ،یا این صور ت ظاهری ) (semblanceریشه دارد .این ابدیسسسازری )
 ( eternalizationشیوهی توفلید سرمایهداری ]از سوی نگاه متعارف و غیرمسلح[ ،از خود این واقعیت »عینسسی« ،یعنسسی از
ش ]بهطور عینی[ انجام میپذیرد.
خصلت بتوارهی آن برمیخیزد :فراموشری روند پیدای ه

نقد و دیالوگ
ما فکر میکنیم که مسافلهدارسازی ) (problematizationنظسریهی ارزش مسارکس ،تأکیسد بسر »شسسکل ارزش« ،و بهطسور
110. perversion
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کلیتر ،افق مفهومیای که  NMLپیش نهاده است ،برای خوانشی صحیح از کاپیتال مارکس حیسساتی هسسستند .در عیسسن
حال ،ما تصور میکنیم که جایی برای یک دیافلوگ با ،و شاید نقدی بر  NMLوجود دارد ] .[۵۸مقافلهی حاضسسر تسساکنون
عمدتا توضیحی-توصیفی ) ( expositoryبوده است ،اما فکر میکنیم که مهم است برخی مسایل و مشکل ت را نیز مسسورد

توجه قرار دهیم .برخی از این مشکل ت به دشواریهای استنتاج خود مارکس

مربوطاند .برخی دیگر اما به اصرار NML

بر نقد اقتصاد سیاسی مربوطاند ،تو گویی نظریهی مارکس  ،بهرغم قصد مسلم خود او در این جهت ،یک اقتصاد سیاسی

انتقادی نبوده است ] .[۵۹خطر این پافشاری ،در جهتگیری آن به سمت احیای مسسارکس فیلسسوف بسسه جسسای مسسارکس
اقتصاددان است؛ یک بخشبندی ]محدودکنندهی[ آکادمیک که از ]واقعیت[ خود مارکس بیگانه است.
ما فکر میکنیم که  NMLتوجه کافی به پیچیدگیهای مفهوم مارکسی کار مجرد ،ارزش و پول )بهوی ژه در بخشه ای
اول تا سوم جلد نخست کاپیتال( نشان نمیدهد ،همچنان که به چگونگی شافلودهگذاری سرمایه بهعنسسوان یسسک رابطهی
اجتماعی از سوی مارکس )در بخشهای چهارم تا هفتم کاپیتال( .اگر ما دیافلکتیک ارزش ،پول و سرمایه نزد مارکس را
بازسازی کنیسسم ،درمییسسابیم کسسه دوگسسانگی درون کسسال ،بهمثسسابهی ارزش مصسسرفی و ارزش ،بسسه خصسسلت دوگسسانهی کسسار
ش مصسسرفی
توفلیدکنندهی آن مربوط است .کار )بهسان فعافلیت( تاجایی »انضمامی/مشخص« است که کال به مثابهی ارز ر
را توفلید میکند؛ و تاجایی مجرد است که ارزش را توفلید میکند .مشکل آنجاست کسسه ارزشهسسای مصسسرفی و کارهسسای

س
مشخ ه
ص همگن نیسسستند ،و بنسسابراین سسسنجشناپذیرند .در مقابسسل ،ارزش نسسزد مسسارک ه

کسسار منعقدشسسدهی )congealed

» ( labourناب و ساده« است :کمیت همگنی که بهمعنای واقعی سنجشپذیر است ،حداقل هنگامی که مسسا نسسه بسسه یسسک
کالی منفرد ،بلکه به تمامی دنیای کالها نظر میکنیم NML .هنگامی که اصرار میورزد ک ه س نجشپذیری فق ط از
مبادفله )بهتنهایی( ناشی میشود ،از مارکس فاصله میگیرد.
بیایید قدری در این مسافله دقیقتر شویم .در پاراگرافهای 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 میتواند یک
وجود مادی کسب کند .تا پیش از ]مبحث[ مبادفله ،آنچه بهنظر میرسد پیش روی خود داریم ،فقط کارهسسای مشخصسسی
هستند که در ارزشهای مصرفیای که سنجشناپذیرند ،پیکر یافتهاند .در پاراگراف سوم مارکس در ادامهی بحث خسسود
نشان میدهد که »دوگانگی« درون کال ،یعنی ارزش مصرفی -ارزش ،بسسا یسسک دوگسسانگری کسسال  -پسسوهل همبسسسته اسسست.
هنگامی که یک کالی معلوم )نظیر طل( نقش یک همارز 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
کالها ]اینک[ در کار مشخص پیکریافته در طل )بهمنزفلهی پول( نمایش مییابد و بدین ترتیب ،کار خصوصهی اجتماعی

میگسسردد .پسسول همارز عسسامی اسسست کسسه کسسار مجسسررد »بهطسسور بیواسسسطهه خصوصسسی) «111و صسسرفا »بهطسسور واسسسطهمنهد

ی« )In
اجتماعی («112را عطف بهگذشته ) (ex postبه آزمون میگذارد و اعتبار میبخشد .اما پول همچنین »تجسد فرد ر

 (carnationارزش ،یا نتیجهی تنها کاری است که بیواسطهه اجتماعی محسوب میشود ،یعنسسی کسسار توفلیدکننسسدهی طل
)بهسان پول( .در این معنا» ،پول بهسان کال« یک حلقهی اتصال اساسی است که ارزش را )رو به عقب( بسسه کسسار پیونسسد
111. immediately private
112. mediately social
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میدهد .این نکتهی کلیدی مورد توجه موفلفان  NMLقرار نگرفته است.
مارکس به واسطهی این پیوند یا همارزی میان کار )مجسسرد( ،کسسه عجافلتسسا و آزمسسونگرانه ) (tentativelyکالهسسا را توفلیسسد
میکند ،و کار )مشخص( ،که پول را بهسان یک کال توفلید میکند ،امکان برگرداندرن مقادیر پسسوفلی بسسه مقسسادیر کسساری را
پیریزی میکند ،امکانی که راه را به روی انگارهی بیانی پوفلی از زمانکسسار اجتماعسسا لزم 113میگشسساید .تأکیسسد و اصسسرار
 NMLمبنی بر اینکه این همارز هی از طریق مبادفله در بازار کال بنا میشود ،نه بهطور ناب در توفلید ،درست است .با ای ن
حال ،مارکس همواره اصرار میورزد که سنجشپذیری از پول به کالها نمیرود ،بلکه دقیقا در جهت عکس آن حرکسست
ش مصرفری کال-پوهل حرکتی است از درون به بیسسرون :ایسسن حرکسسهت
ش« ) (exhibitionارزش کالها در ارز ر
میکند» .نمای ر
»بیانی« ) ( Ausdruckاز مضمون در ]قافلب[ شکل است .وحد ت میان توفلید و گردش در بازار برقسسرار میشسسود ،امسسا ایسسن
وحد ه ت حرکتی از درون )توفلید( به بیرون )مبادفله( را محقق و بافلفعل میسازد .این تنش را چگونه میتوان رفع کرد؟
در نظر ما ،استدلل مارکس آن است که ارزشها ،بهسان کار زندهی انسانری پیکریافته در کسسار مجسسرد )پسسس از توفلیسسد و
پیش از مبادفلهی واقعی( ،مقادیر پول »ایدهآرل« پیشبینی شده از سوی عاملها هستند )ایسسن یسسک تصسسور Vorstellung

است( .کالها با یک برچسب قیمت به بازار میروند .از یکسو ،همارزی میان کالها و پوهل به یک برابرسسسازی در ذا ت

114

نزدیک میشود .از سوی دیگر ،مقدار پورل »ایدهاهل« یک »بازنمایی ذهنی «115از طل بهمثابهی پول »واقعی« است .پسسول
بهمنزفلهی معیار اندازهگیرری »بیرون ری« مقدار ارزش عمل میکند؛ معیار »درونماننسسده« ،زمانکسسار صرفشسسده در توفلیسسد
)بهمیزان اجتماعا ضرورری آن( است .با این حال ،این دبعد دوم ،میباید در شکل پوفلهی در ]سپهر[ گسسردش مسسورد آزمسسون
ش اندازهگیری بهطور بافلفعل انجام میپذیرد].[۶۰
قرار گیرد .مبادفلهی کال جایی است که این کن ر
بکهاوس در استدلفلش مبنی بر اینکه »گردش عام کالها« میباید همواره بهسان چیزی ذاتا )و بهطور درونزاد( پسسوفلی
تلقی گردد ،برحق است .مبادفلهی کسسال ) (Warenaustauschو گسسردش ) (Zirkulationاساسسسا پسسوفلی هسسستند» .مبسسادفله«
نمیتواند به عنوان چیزی همانند »دادوستد پایاپاری محصول ت) «116یعنی بهسان »مبادفلهی بیواسطهی محصول ت(«117
درک شود؛ جایی که مشکل ت همبسته با دادوستد مستقیم ،پول را بهعنوان راهحل این مشکل ت خلق میکنسسد .امسسا در
این نقطه چنین برمیآید که مارکس تعیین کمری» 118ارزش پول« را بهگونهای قطعی بسسه انجسسام میرسسساند .ارزش پسسوهل
وارورن »بیان پوفل ری زمان کار )اجتماعا لزم(« است :یعنی میزارن زمان کار تجلییسسافته در یسسک واحسسد از پسسول .در بخسسش
نخست جلد اول کاپیتال ،ارزش پول در نقطهی توفلید طل تثبیت میگردد؛ یعنی در نقطهی ورود طل بهسسسان پسسول بسسه
مدار ]گردش[ .طل در ابتدا تنها بهعنوان یک کالی صرف مبادفله میشود؛ این یک دادوسسستد بیواسسسطه اسسست )عبسسار ت
آفلمانی در اینجا صریح و عاری از ابهام است» :معاملهی مبادفلهاری بیواسطه .(«119از زمانی که طل بسسدین طریسسهق بهسسسان
ش مبادفله گسسردد( ،به
یک »محصول بیواسطهی کار« در منبع توفلید خوهد وارد بازار شد )تا با سایر محصول ت کار همارز ه
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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عنوان پول عمل میکند .از این پس ،ارزش پول را میتوان پیش از مبادفلهی نهایهی معلسسوم در نظسسر گرفسست .فرجامیسسابری
مبادفلهه مقررا ت ارزش 120را بر توفلیدکنندگانی که پیسسش از مبسسادفله در فرآینسد توفلیسسد دخیسسل بودهانسسد ،تحمیسسل میکنسسد،
بهطوری که کار زنده میباید هماینک بهعنوان کار مجرد برشمرده شود.
استنتاج این واقعیت از سه فصل نخست کاپیتاهل که پول یک کالست ،بهطور خاص مسافلهساز نیسسست .در اینجسسا مسسا در
مرحلهای هستیم که ابژههای صریح شناخت بهمنزفلهی کالها توفلید میشوند و پول به عنوان همارز عام خلق میگسسردد.
به بیان دیگر ،توفلی هد پیشانگاشرت این مرحله است .اما مسیر استدلفلی هنگامی نامطمئن میشود که به مرحلهای برویسسم
که در آهن ابژهی شناخهت توفلید سرمایهدارانهی کالها بهعنوان فرآیندی گذرا ) (temporalاست ،فرآیندی که با خریسسد و
فروش نیروی کار آغاز شده و به درون »منزفلگاه پنهارن توفلید« پیش میرود .ما بر ایسسن نظریسسم کسسه در ایسسن مرحلسسه وارد
جهانی شدهایم که در آن دیگر نمیتوان پول را یک کال فرض کرد .چافلش نظری آن است که ]چگونه[ نظسسریهی پسسوفلری
)کارپایهی( ارزش را به یک نظریهی پوفلی توفلید )سرمایهدارانه( امتداد دهیم .در امتداد چنین برداشتهایی ،امکان ایسسن
استدلل وجود دارد که توفلید نیازمند آن است که توسط یک دارایری )بانکری( غیرکالیری مربوط به خرید و فروش نیروی
کار مورد پیشآزمایی قرار گیرد .در این حافلت ،کار زنده به عنوان کار مجرهد پیش از مبادفلهی نهایهی توسط یک فرآینسسد

پوفلی بهطور همگن ساخته میشود] .به این ترتیب [،استدلل مارکس دربارهی حرکت از توفلید به مبادفله به طسسور کامسسل

حفظ و احیاء خواهد شد .گرایش آغازین  NMLدر این زمینه کند و کاوی نکرد و درکی گسیخته از نظ ریهی مسسارکس
در مورد کال و پول به جای گذاشت.
نقطهی دیگری که  NMLدر ]پیگیری[ مراحل استدللهای مارکس بسیار زود متوقف میشود ،بسسه تشسسکیل/سسساخت ]
 [Konstitutionتمامیت سرمایهدارانه مربوط میشود .تحت مناسبا ت سرمایهدارانهه وارونگیهایی که سرشتنمای دنیسسای
کال و پول هستند ،مورد تصدیق ]افراد جسسامعه[ قسسرار گرفتسسه و ژرفسسای بیشسستری مییابنسسد .در بسسازار کسسار ،انسسسانها بسسه
»شخصیتیابی«های کالیی که میفروشند ،یعنی نیروی کار یا »کار بافلقوه) «121کالیی که کارگران صرفا ضمیمهای بسسر
آن هستند( ،بدل میشوند .درون ]سپهر[ توفلید ،خود کار زنده توسط سرمایه ،بهعنوان »ارزش در فرآینسسد« )value-in-

 ( processسازمان و شکل داده میشود .پس بار دیگر ،کار زنسسده بهعنسسوان فعسسافلیت مجسسرد کسسارگران مسسزدی ،کسه ثسسرو ت
سرمایهدارانهی مجرد را توفلید میکنند ،آن سوژهی حقیقی است که انسانهای مشخص و انضسسمامی انجامدهنسسدهی آن،
بدان وابسته و مشروط هستند.
ش اضسسافی کسسسب
ش توفلید گردد ،و یک ارز ر
ارزش برای اینکه واقعا خود بنیاد ) (self-groundedباشد ،میباید توسط ارز ه
کند .اما کار مرده نمیتواند کار مردهی بیشتری توفلید کند .آنچه سرمایه بدان نیاز دارد آن است کسسه درون ]چسسارچوب[
توفلی هد فعافلیتی را »درونی سازد« که بتواند کار مردهی کمتری را به کار مردهی بیشتری تبدیل کند :یعنی کسسار زنسسدهی
انسانها بهعنوان تنها »دیگرری« موجود را به کار مرده بدل کنسسد .ارزش بهسسسان یسسک شسسبح ) (ghostبایسسد بسسه سسسرمایه،
120. discipline of value
121. ‘potential’ labour
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بهعنوان یک خونآشام ) (vampireبدل گردد .با وامگیری از بیان روشنگر کریستوفر آرتور ،کسسارگران بسسه منسسزفلهی یسسک
دیگری درونی )کار زنده( در سرمایه )کار مرده( گنجانده میشوند.
مفهوم مارکس از سرمایه بهعنوان »ارزش خود-ارزشافزا «122بهطور فزآیندهای بسسا »ایسسدهی مطلسسرق« هگسسل ،کسسه در پسسی
فعلیتبخشیدن به خود در ضمن بازتوفلید شرایط کامل وجودی خویش است ،هماننسسد ) (homologousبهنظسسر میرسسسد.
همانطور که آدورنو میتوانست در این خصوص بگوید» ،امر کلی ،امر غیرحقیقی است .«123در یسسک معنسسا ،پسسروژهی
 NMLپانویسی بلند بر این گزاره است ،و تلشی برای برپایی بنیان نهایی این گزاره ،در نقد اقتصاد سیاسی .اما ،حی ا ت
سرمایه همچون مردهای دجنبنده) 124زامبیوار( وابسته به یک شرط اجتماعی اسست :در مبسارزهی طبقساتی در ]فرآینسد[
توفلید ،سرمایه باید پیروزمند میدان باشد .سرمایه برای زیستن بهسان موجودی »نا-دمرده« ) ،(undeadمیبایسسد شسسیرهی
حیا ت کارگران را از آنان بیرون بکشد .کارگران ممکن است علیه پیکریسسابی خسسود بسسه عنسسوان گسسامی درونسسی از سسسرمایه
ض به ستیزی آشتیناپذیر بدل گردد ،این »سد« یا »مانرع« ) (Schrankeچیرگیپذیر
مقاومت کنند .اگر این تنش و تعار ه
ممکن است به یک »کرارن ( Grenze) «125چیرگیناپذیر بدل شود .نکتهی کلیدی آن است که ممکن نیست بتوان کاری
را متصور شد که از نیروی کار تخلیه شده باشد .ممکن نیست بتوان از نیروی کار استفاده کرد ،بیآنکه پیکرهسسای خسسود
ص توفلیسسد
کارگران بهعنوان حاملن زندهی نیروی کار مورد »مصرف« واقع شود .سرمایه تنها از طریق این »مصررف« خا ه
میگردد ،که ]بهنوبهی خود[ »تضاد« بسیار ویژهای خلق میکند ] .[۶۱و این نکته بهراسسستی پسسایهی حقیقسسی نظسسریهی
کارپایهی ارزش  -نظریهی بیهمتای مارکسی -است ،که ردپسسای ارزش جدیسسد اضافهشسسده در توفلیسسد را در کسسار زنسسدهی
صرفشده توسط کارگران پیمیگیرد ].[۶۲
در اینجا بهیاد آوردن سیر پیدایش و تکویهن )میراث آدورنو برای  ،(NMLبه شیوهای برای نگریستن به واقعیت متناقض
و ناسازوار سرمایه 126از منظر سرچشمهی آن تحول مییابد :یعنی از منظر کار زندهای کسه از اسستثمار کسارگران مسزدی
بهعنوان حاملن زندهی نیروی کار حاصل میشود .این همان گفتمان انتقادی و انقلبی دربسسارهی تشکیل سسسرمایه

127

است.

* * *

122. self-valorizing value
123. Das Ganze ist das Unwahre
124. capital’s zombie-life
] . 125موفلفان با ذکر مؤکد معادلهای آفلمانی »مانع« و »کران« در متن انگلیسی ،به کاربستهای هگلی این مفاهیم اشاره میکنند/ .م[.
126. capital’s paradoxical reality
127. Konstitution of capital
]بهنظر میرسد که در اینجا موفلفان با برجستهکردن عبار ت »تشکیل سرمایه« به مجموعه مقالتی )تحت همین نام( دربارهی جلد نخست کاپیتال مسسارکس

ارجاع میدهند ،که با ویراستاری بلوفیوره و نیکول تیلور منتشر گردید/ .م:[.

Bellofiore R. and N. Taylor (eds.), 2004, The constitution of capital : essays on volume I of Marx's Capital.
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یادداشتها:
] [۱یکی از مشکل ت مهمی که ادبیا ت غیرآفلمانی دربارهی مارکس از آن رنج میبرد آن است که ترجمههای بسسسیار انسسدکی در
برخوردشان با مقوفلههای کلیدی )که اکثر آنها از متون هگل بر آمدهاند( به قدر کافی دقیسسق هسسستند) .یسسک اسسستثناء در ایسسن
خصوص ،متن تازهمنتشر شدهای از روبرتو فینچی  - Roberto Fineschi -به زبان ایتافلیایی است( .در این مقافله م ا نس خهی
تقریب ا بازبینیشدهای از شیوهی ترجمهی بلوفیوره در مقافلهی 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

برای مثال ،به پیروی از هگل ،واژهی آفلمانی  Scheinبا پدیدهها در سطح بیرونی ،هنگامی ک ه بهعن وان ذا ت تلق ی میش وند
سروکار دارد.
چنین توضیفی از واقعیت سرمایهداری به معنای آن است که چنین واقعیتی تسسوهمآمیز اسسست ،یسسک هماننسسدری )(semblance
صرف.
فعل آفلمانی  scheinenدر اینجا به معنای »بهنظر رسیدن« ) (to seemترجمه میشود .به همین ترتیسسب Erscheinung ،در
معنای »پدیداری« ) (appearanceیا »تجلی پدیداری« ) (phenomenal appearanceبا این مسافله سسسروکار دارد کسسه همیسسن
پدیدهها چگونه پدیدار میشوند یا خودشان را متجلی میسازند .این امر به معنای ضرور ت تجلی ذا ت است؛ شیوهای کسسه ذا ت
گریزی جز آن ندارد که خود را در سطح پدیداری متجلی سازد .هنگامی که از »پدیدار« و »پدیداری« )  (appearanceاستفاده
میکنیم ،خواننده میباید در نظر داشته باشد که مراد ما معناهای  erscheinenو  Erscheinungاست.
همچنین واژهی آفلمانی ) Darstellungارائه ک ردن( در مع انی » «exposition» ،«exhibitionیسسا » «presentationو همهی
افعال مرتبط با  darstellenترجمه شده است .این واژه ناظر به عرضهداشرت فرآین دوار ) (processual expositionیسسک نظسسام
است ،عرضهداشتی که از منظر بازسازی منطقری تمامیت ،ضروری است .اگر چیزی کسسه عرضسسه میشسسود ،در نسستیجهی فرآینسسد
پیچیدهای از وساطت بهطور ماهوی به شناخت درآید ،پس یک »پدیدار« یا یسسک »تجلسسی« ) (manifestationاسسست .در غیسسر
اینصور ت ،یک »توهم« یا »همانندی« ) (semblanceاست .متأسفانه در بسیاری از برگردانها ،واژهی  Darstellungدر معنای
»بازنمایی« ) (representationو فعل در معنای »بازنماییکردن« ) (to representترجمه میگردد؛ اما چنیسسن کسساری نادسسست
است ،چون »بازنمایی« و »بازنماییکردن« به »تصور کردن« ) (vorstellenو »تصسسور« ) (Vorstellungمربوطانسسد .تصسسور یسسک
بازنمایی ذهنی یا انگارهای ) (notionalاست :یک پیشنگری آرمانی ،یا چگونه عاملیتهای انسانهی شکلهای سرمایهدارانه را به
فهم در میآورند .دیگر قواعد مورد استفاده در ترجمهی مفاهیم ]مارکسی-هگلی[ ،در ادامهی متن بیان خواهد شد.

] [۲ترکیب »خوانش جدید مارکس« توسط بکهاوس در سومین مقافله از رشته مقالتی که وی تحت عنوان »مصسسافلحی بسسرای
بازسازی نظریهی 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 برجستهشدن این نامگذاری 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.
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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
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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 عرضهداشسست شسکل۱۸۷۲ ( همچنین در ویراستdoubling) «مقوفلهی »دوگانهسازی
. بلکه در فصلهای دوم و سوم،ارزش در فصل اول
[6] Reichelt, Neue Marx-Lektüre, p. 11.
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(becoming objective) « اغلب اوقا ت معنای «عینی شدن، را به کار میبردgegenständlich [ هنگامی که مارکس صفت۸]
processual - ش روری انسانها قرار میگیرد )چیزی که خاستگاهش در گام فرایندری
را مد نظر دارد؛ یعنی عینیتی که پی ر
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[ نزد اشمیت این امر دفلیلی است بر آنکه چرا فصل مربوط به پیدایش تاریخی شیوهی توفلید سسسرمایهداری تنهسسا در پایسسان۳۵]

 در، »اگر مارکس نخسسست سرشسست سسسرمایه را بهطسسور نظسسری بسسه فهسسم در نمریآورد:مجلد نخست کاپیتال گنجانده شده است
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:([ برگرفته از این منبع )با اندکی تغییر در ترجمه۳۸]
Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Volume One, Penguin, Harmondsworth, 1976, trans.
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Ben Fowkes

 معنسسای، به پیروی از مترجم ان منطسسق دانشنسسامهی هگسسل. را در معنایی دوگانه به کار برده استübergreifen مارکس فعل
( ارجسساع میدهسسد؛ ادراکAufhebung) « که ب ه ]مفه وم[ »ف راروی، برگرداندovergrasp نخست را میتوان به فعل انگلیسی
( در مرحلهی دیافلکتیکی خسسود را فراچنسسگmoments) نظرورزانهای که به عقب باز میگردد و در میدان فهم خوهد تضاد گامها
،« خاصبودگیهسسا و جزئیتهسسا را »فراچنسسگ میگیسسرد،(universality)  همانگونه که امر کلسسی.میگیرد و در خود میگنجاند
)  پسسس »سسسوژه« در پیشسسروری خسسود بسسه سسسوی روح.«اندیشه نیز به همان طری هق آنچه غیر اندیشه است را »فراچنگ میگیسسرد
 »از حسسد خسود فراتسسر، معنسسای دوم.[ عینیت و ذهنیرت در دسترس ]فهم[ خودش را در بر میگیرد ]در خود میگنجاند،( Geist
 و همین معنای اخی ر اس ت ک ه م ترجم، که به معنای »چیره« نزدیک میشود، استoverriding ( یاoverreaching) «رفتن
.( آن را به کار بسته استFowkes) متن 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.
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[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.

 همانگونه که نزد اقتصاد سیاسی کلسیک،( با زما رن کار تنظیم میگرددnatural price) « »قیمت طبیعی،[ نزد مارکس۵۱]
چنین است؛ اما این فرآیند تنظیم ]نزد مارکس[ از خلل انحرافسساتی بیوقفه رخ میدهسسد؛ انحرافسساتی کسه نسه فقسط بسسه رقسسابت
 بلکه همچنین با نقش محوری نیاز اجتماعی به تخصیص سهم معینسسی،سرمایهدارانه و تغییرا ت در فناوری و تکنیک مربوطاند
.از )کل( کار اجتماعی به شاخههای 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.

 مسسا خصسسلت بتواره را از بتوارگسسی،( آمده اسسستLost in Translation)  همچنان که در مقافلهای از بلوفیوره،[ در ادامه۵۶]
 و بیگانهشدهی سرشرت واقعیرت اجتمساعی سسرمایهداری در حقیقست بسسیار،مانند- چیز، عینی، خصلت بتواره.متمایز میکنیم
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واقعی است :یک تجلی ) .(Erscheinungدرحافلیکه آنچه فریبآمیز ]و غلطانداز[ ،یا یک همانندی ) (semblanceیسسا پدیسداری
صرف ) (Scheinاست ،ناشی از آن ست که ویژگیهای اجتماعی را به خورد چیزها )اشیا( ،بهسان خسواص طسبیعری آنهسا نسسبت
بدهیم .این دومی ،بتوارگی ) (Fetischismusاست .اما فقط در صورتی که این امر بیرون از رابطهی اجتماعی سسسرمایه انجسسام
گیرد )درون واقعیت سرمایهدارانه(» ،مناسبا ت اجتماعی« پیوست شده به اشیاء به طور حاد و شگرفی مؤثر واقع میشوند.
[57] Backhaus, Dialektik der Wertform, p. 308.

] [۵۸این بخش از مقافله ،عمدتا مواضع طرحشدهی یکی از موفلفان )بلوفیوره( را بیان میکند.
] [۵۹استدلفلی که در پی میآید عمدتا متکی بر دیدگاه بلوفیوره در مقافلهی زیر است:
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.

] [۶۰این تفکیکهای مربوط به اندازه ،خطکش اندازهگیری و اندازهگیری ) (measure/measuring rod/ measurementدر
متن زیر برجسته شدهاند:
Roberto Fineschi, 2001, Ripartire da Marx, La città del sole, Naples.
[61] Massimiliano Tomba, 2012, Marx’s Temporalities, Brill, Leiden and Boston MA.

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