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پاشاجاوید بابک برگردان:

یادداشت مترجم

یی ی مقاله یش کلید گههذاران پایه از ،باکهههاوس گئورگ هانس. 1است» فرانکفورت مکتب انتقادی ی نظریه ی «زاییده رو پی
آدورنههو سههمینارهای در مقاله قالب  در۱۹۶۵ سال در نخست را خود «تأملت ،2مارکس جدید خوانش آلمانی ی نحله

یچر شناسی- / فلسفه) و (جامعه ه عمومی طور به فرانکفورت (سیاست) در 3یف رد». بها این عرض ال ک ار ح می انتش و رس
میت آلفرد« که زمانی تا افتاد؛ تعویق  به۱۹۶۹ سال تا آن ی گسترده اران از ،اش وان همک ایمر تر ج و، و هورکه آدورن
شههناخت ی نظههریه در جسههتارهاییی»  کننههده گمراه کمههابیش عنههوان بهها و ویراسههت را مقههاله ایههن شامل ای مجموعه

در روسدولسهکی کتهاب همهراه به باکهههاوس ارزش شهکل تحلیهل بههر مبتنی ساخت. «ملحظات منتشر 4مارکسیستی
» شههد.سههرمایه «منطههق ی درباره مطالعات سری یک بخش الهام یافت،  انتشار۱۹۶۸ سال در که ،گروندریسه خصوص

یی رفقای ی واسطه بی انگیزش از گذشته 5ارزش شکل دیالکتیک ی درباره کرآل گنریو هانس  به ویژه،باکهاوس فرانکفورت
یشلت هلموت و ه شد دیگری جاهای در تأسیس تازه نظری هه سیاسی های گروه از بسیاری اساسی انگیزش عامل ،رای ک

باکهههاوس «بهرای مقهاله ایهن همهه، بودند». با این سرمایه تحلیل از بورژوایی دولت استنتاج و سرمایه[مباحث]  درگیر
ی اشهاره ایهن رسهد». افهزودن می نظهر بهه اصهلحات ای پاره نیازمند نگری پس در و دارد تز-مانند و ای برنامه خصلتی
یی یت اسههت: یکهم، مطهرح اساسهی ی نکته سه دست کم در خصوص این اثر که نماید می مفید تکمیل بههاب در «ملحظهها
رونههد برابههر در ست ای کننده خنثی حکم عامل در کند، می ترسیم را آن کلی خطوط باکهاوس که ارزش، کیفی تحلیل
ممی مسائل به گرایش که ای سازی ریاضیاتی غالب باکهههاوس ی مقههاله عنههوان در «پیشههاپیش زده». دوم، دامن آن به ک

جملههه نشههان از باکهاوساست.  شده ارزش» متجلی شکل و «دیالکتیک یعنی موضوع، و روش شکل، و محتوا وحدت

1   M. Eldred and M. Roth, Translators Introduction to ‘On the Dialectics of the Value-Form’, Thesis Eleven, 
     no. 1  (1980), p. 94-98.

اند.) شده برگرفته مرجع این از حاضر یادداشت «» در داخل جملت تمامی(
2   Neue Marx-Lektüre

3   Iring Fetscher (1922 -2014)

4   Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie
5   Zur Dialektik der Wertform
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،باکهاوس «تأملت شود». سوم، می مطرح نخست ی وهله در ضرورتاا دیالکتیکی ی مواجهه ی مسأله طور چه که دهد می
ی جههامعه خصههوص به تضههاعف خصههوص در را هایی ایههده کشههد، می پیههش را پههول و کال به کال مارکسی 6فعتضا که

انگیزاند». برمی دولت و جامعه به بورژوایی

هکهه اسههت   گفتنیگههذارم. می خوانندگان اختیار در را مرجع اثر این فارسی ی ترجمه اینک کوتاه، بسیار ی اشاره این با
ام. داشته (آلمانی) نیز اصلی متن به نگاهی نیم که آن حال ام، کرده ترجمه آن انگلیسی برگردان روی از را حاضرمقاله ی 
متههن مههوارد ایههن تمههامی رت، که دداش ابهاماتی و خطاها بود، استاندارد ای ترجمه مجموع در اگرچه مرجع ی ترجمه
بیهههوده امری را موجود اشکالت و اختلفات تک تک کردن مشخص که جا از آن حال، ام. با این داده قرار مل ک را اصلی

داشههتم قصههد ابتدا در که کنم اضافه ام. بایستی کرده اجتناب کار این از ، چندیموارد در جز به دانم، می غیرضروری و
جدیههد خههوانش ی مقههاله 7فارسههی ی تههرجمه انتشههار امهها کنههم، مقاله این ی ضمیمه و بنویسم جامعی نسبتاا ی مقدمه

ال بود نوشته آن بر مترجم که مفصلی ی مقدمه همراه به 8ریوا ردولفی توماسو و بلوفیوره ریکاردو ی  نوشتهمارکس... عم
را آن دقیههق ی مطههالعه و دانههم می حاضر ی مقاله مکمل نوعی به را یادشده ی مقاله برداشت. لذا من دوش از را بار این
پیشههنهادهای و خوانههد حوصههله بهها را ترجمههه متههن که ،اسدپور فروغ از دانم می لزم انتها کنم. در می توصیه شدت به
کنم. قدردانی ویژه طور به کرد، ارائه جایی به

۱۳۹۵ب. پ. / آبان  

*  *  *

6   Verdopplung
 »؛جامعه     نقد     برای     ای     پشتوانه     همچون     سیاسی     اقتصاد     : نقد  مارکس     جدید     خوانشریوا: « ردولفی توماسو و بلوفیوره ریکاردو 7

» دیالکتیک     کارگاه« تارنمای     برگردان: امین حصوری، 
8   R. Bellofiore and T. R. Riva, The Neue Marx-Lektüre: Putting the critique of political economy back into the
     critique of society, Radical Philosophy, 189 (2015), p. 24-36.
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ارزششکلدیالکتیکیدرباره

باکهاوس گئورگ هانس

ال شههکل در تنههها کاربنیههاد ارزش ی نظریه که دهد می نشان سرمایه ی درباره دوم دست منابع بر انتقادی مروری کههام
پوزیتیویستی تفسیر ویژگی این ازهمه است. بیش گرفته قرار نقد مورد یا شده پذیرفته کژوکوژ کل به اغلب و شده ساده

تحلیههل اسههتقلل کههه گههاه آن . شههومپیتر9گیرد می یکی را مارکسیستی و کلسیک ارزش ی نظریه که است مارکس از
[= وی اقتصههادی ی نظریه از واقعی در ک کند: «سرآغاز می نمایندگی را دیگران کشد می پرسش به را ارزش از مارکس

ای] [نظههریه وی ارزش ی ... نظههریه بههود ریکههاردو شههاگرد پههرداز نظریه یههک مقام در او که است این بر مارکس] وقوف
ید کلمه  معنههای تر» به «فلسفی و تر ولعاب پپرلفت و تر ملحظه بی صرفاا مارکس ... براهین است ریکاردویی . بهها]۱[انههد»  بهه

چههارچوب] «نقههد ایههن اسههت: [در ناتوان مارکس ارزش ی نظریه انتقادی نیت در ک «اکونومیستی» از تفسیر همه، این
به لزوماا پوزیتیویستی گردد. در ک می بدل دیگر بسیار های نظریه کنار اقتصادی» در ی «نظریه یک سیاسی» به اقتصاد
واقعیههات» «مشههاهدات یا اقتصادی و شناختی جامعه فرضیات از ای مجموعه در جامعه باب در مارکس ی نظریه انحلل

اعتبههار بی شههان «فلسههفی» خواندن بهها شههومپیتر دیههالکتیکی» یهها بههازی «زبان بهها بههاور ک بؤم که را انجامد. براهینی می
نههامفهوم طههور به یهها بوده، کار در بدان پرداختنی یافت. اگر ارزش شکل ی نظریه در جا ازهمه بیش توان می دانستند می

و مههارکس چراکههه اسههت، آور حیههرت بسههی مفسران در ک است. عدم شده رها خود حال به توضیح بدون یا شده توصیف
[ویراسههت گفتههار پیش در انههد. مههارکس کرده اشههاره ارزش شههکل تحلیههل ی برجسته اهمیت به کرات به لنین و انگلس

شکل بورژوایی ی جامعه برای دهد: «اما می هشدار ارزش شکل ی نظریه از غفلت قبال در توان تمام با سرمایهنخست] 
در زدن پرسههه عههامی افههراد دید از آن است. تحلیل 10اقتصادی سلولی شکل کال ارزشی شکل یا کار محصولت کالیی
 شههامل ایههن بههبرد» و پی ارزش شکل پکنه به تا کوشیده بیهوده سال دوهزار از بیش بشر است». «ذهن جزئیات وادی
«شههکل ایههن از گههره گشههودن مههدعی مارکس که آید برمی چنین قول  نقل این شود. از می نیز ریکاردویی مکتب حال

هاست. پژوهش تاریخ در بار نخستین معماآمیز» برای

در مفسههران بصههیرتی بی نههوعی حساب به تنها نبایستی را ارزش شکل تحلیل ) ناقصRezeption( دریافت همه، با این
کههه دریههافت توان می فرض پیش این مبنای بر تنها را به] آن [مربوط های داشت عرضه گذاشت. نابسندگی مسأله قبال

[کتههاب] در تر پیش وی نگذاشت. گرچه جای بر خود از کاربنیاد ارزش ی نظریه از و کمالی  تمام ی نسخه هیچ مارکس
یع معنای در جا این در کنند. پوزیتیویسم می چنین نیز ها نو ریکاردویی 9 درن اجتماعی ی نظریه وسی ه خهود عمهومیت در م اسههت.  رفتهه کهار ب
م. ا. 

یسیلنی مشخصاا  10 م. ا.  است: هه اقتصادی» پرداخته سلولی «شکل به اثر این در ت
Die Wissenschaftslogik bei Marx und 'Das Kapital', Frankfurt a.M. 1962

3



هم بهها همگی که دیگر ی نسخه سه در را ارزش شکل تحلیل دید لزم اما پروراند، را نظریه این سیاسی اقتصاد نقد در
ال و دوم ی نسخه . مارکس]۲[ 11کند ارائه دارند زاویه در کههرد. حتی ارائههه سههرمایه نخست ویراست در را جدیدی کام
را وی این و کردند گوشزد مارکس به را ارزش شکل فهم» تحلیل در «دشواری کوگلمان و انگلس چینی، حروف خلل

های داشت عرضه بهها بههاز که چهارمی، ی کند. نسخه اضافه پیوست عنوان به تری فهم عامه سوم داشت عرضه تا برانگیخت
آخههر و چهههارم ی نسخه این در که رو از آن حال، شد. با این دیده تدار ک سرمایه دوم ویراست برای دارد، زاویه پیشین
جایی «تا نخست ویراست در تر پیش مارکس و باخته رنگ ازپیش بیش ارزش شکل پروبلماتیک دیالکتیکی های دللت

مقصود تفسیر در ای عمهههده نظرهای اختلف بایست [قاعدتاا] می کرده»، فهم عامه را ارزش جوهر تحلیل بود، ممکن که
ی پههایه بههر ارزش ی نظریه کل بازسازی رو، . از این]۳[ آید مجرد» پدید «کار ارزش» و «جوهر مفاهیم طرح از مارکس

ی] [حههوزه در مههبرم اولویههتی دیگههر کارهههای در متعههدد منفههرد ملحظههات و پراکنههده وبیههش کم های داشههت عرضه
.12است پژوهی مارکس

یک» کههه آورد می میههان بههه سههخن واقعیههت ایههن از آشههکارا سههرمایه نخست ویراست گفتار پیش در مارکس «دیالکتیهه
را دیالکتیههک ایههن اسههتثناء بدون متههداول تفاسههیر است. وقههتی کاربنیاد ارزش ی نظریه از وی داشت عرضه ی مشخصه

یهها گیههرد می } را۳ {بخههش ارزش شههکل تحلیههل پای ارائه» فقط «نارسایی آیا که پرسید بایست می گیرند، می نادیده
پای مارکس کار روند دیالکتیکی ی خصیصه بر لنین است؟ نیز سرمایه یکم فصل نخست بخش دو متوجه آن بر علوه

فصههل مشخصههاا و مههارکس ی سرمایه تواند نمی باشد درنیافته و نکرده مطالعه را هگل منطق کل که فشارد: «کسی می
از یههک هیچ سههده نیههم از پههس ترتیههب، این  گیههرد: «به می نههتیجه سههپس کنههد». وی در ک کامل طور به را آن نخست

.]۴[اند!!»  نفهمیده را مارکس ها مارکسیست

قههدر آن مههارکس که این اند» یا نفهمیده را مارکس ها مارکسیست از یک هیچ سده نیم از «پس که است درست این آیا
یی حرکههتی صههورت به «اسههتنتاج» ارزش فهم که رفته «کال» پیش فصل نخست بخش دو کردن فهم عامه در دیههالکتیک

نیست؟ ممکن دیگر

یی» ارزش واقعیت از وی که است شیوه  این  به نخست بخش در مارکس روی پیش دانیم، می که چنان ای مبههادله «تجرب
یی «شکل ی مثابه به را آن و آغازد می «بنیان» ارزش بایست می چه کند. آن می آن» تعریف از تمیز قابل محتوایی پدیدار

آن شههکل از مسههتقل نخسههت [بنیههان] بایسههتی این تحلیل، روند در حال، شود. بااین می خوانده ارزش باشد ای مبادله
بههدون ای، واسههطه هیههچ بی مههارکس، کههه انجامد می جا این به آن پدیداری شکل از مستقل ذات شود. تحلیل نگریسته
تهها کنیم می شروع کالها ای مبادله ارزش از واقع در گردد: «ما بازمی پدیداری شکل تحلیل به ذاتی، ضرورتی نمایاندن

کماکههان رونههد ایههن بههازگردیم». آیهها ارزش پدیههداری شههکل این به بایستی بگیریم. اکنون را ها آن در نهفته ارزش رمد
کنههد؟ می مشخص» توصههیف به مجرد «از فراروی را آن گروندریسه ی مقدمه در مارکس که است روشی آن گر نمایان

م.ا.  قس. هه سرمایه نخست ویراست یکم فصل ی ترجمه برای  11
Dragstedt, ‘Value: Studies By Karl Marx’, 1976

 باکهاوس اینک این ایده ی بازسازی را «خام اندیشانه» می داند. قس. هه م. ا. 12
Gesellschaft, p.11, n.30.
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[عیههن] در «وحدتی همچون بسیار»، تعینات با غنی «تمامیتی ی منزله به را خود بناست [امر] مشخص» که «بازتولید
و ای مبههادله [بههه] ارزش چگههونه گههردد: ارزش می فهم قابل ذهن پرسش[ها] در این با نخست سازد گوناگونی» متجلی

چونههان اش «هسههتی صههورت به قیمههت و ای مبههادله ارزش بههه را خههود ارزش شههکل چه به و چرا ؟شود می[بدل]  قیمت
شههکل از مههارکس تحلیههل معرفههتی ی انگیزه وجه  هیچ  به سرمایه در ارائه ی شیوه من نظر به کند؟ می دیگری» تحویل

شکل و جوهر ناقص ». وساطتگیرد خود می  به را شکل آن محتوا این چرا« که را این یعنی سازد، نمی روشن را ارزش
بههه دوم بخش از داد. گذار نشان توان می را شکافی ارزش ی توسعه در که است نمودار واقعیت این در پیشاپیش ارزش
قههرار مخههاطب دیههدگان برابر در چه آن رو، نیست. ازاین در ک قابل ضروری گذاری صورت به دیگر یکم فصل سوم بخش

شههده. رازگشایی نخست بخش دو در که است فهمی ساده ظاهراا کار ی دوگانه خصلت و ارزش جوهر ی نظریه گیرد می
یی» آن ی آرایه یهها اضههافی سههندی همچههون صههرفاا اغلب ارزش، شکل ی نظریه سوم، بخش همه، با این چههه «دیههالکتیک

موضههوع ی مثههابه عههام» به «موضوع که شود. این می فهم شده استنتاج نخست های بخش در وسرراست ساده پیشاپیش
ی» دو «رابطه صههورت به یعنههی وارونههه، شههکلی به تنها و گردد بیان تواند نمی ارزش ی مثابه به ارزش که این یعنی عام،

هه ای مبادله ارزش ی توسعه روند اگر حال، گریزد. با این می خواننده فهم چنگ از شود»، می «نمایان ای، استفاده ارزش
«وجههود» «ذات» بههه ی واسههطه به واسههطه «هستی» بی «از «حرکتی» دیالکتیکی صورت به دیگر ارزش شکل هه ارزش

یی «بی که طوری نباشد، در ک ...» قابل شده وساطت شههده وساطت وجههودی همچههون دیگربههار و یابههد می تحویل واسطگ
دریههافتنی اند دیالکتیک از واقع] کاریکاتوری [به که دیالکتیکی» نیز «تفاسیر آن خاستگاه گاه آن ،]۵[گردد»  می تثبیت

بههه جوهر از پیچیده، به ساده «از نشده «جهشی» وساطت صورت به را خود کال از مارکس تحلیل ترتیب شود. بدین می
و [امههر] عههام ی مثههابه به پدیههداری، شههکل برابر در ذات، صوری، منطق منظر سازد. از می  متجلی]۶[پدیداری»  شکل

تضهههادی دیالکتیکی شبه حرکت صورت به تنها را پدیداری شکل و ذات شود. وساطت می تعریف اصلی ی مایه و تیپیک
ی منههزله منفرد. [بلکههه] به پدیدارهای از مستقل صورت به ... نه دارد وجود کرد: «عام استنباط توان می دیالکتیکی شبه

اند» دریافته و کرده مطالعه را هگل منطق کل« اند مدعی که نویسندگانی . حتی]۷[هاست (!)»  آن نهاد در عام لیتغیر
دیههالکتیکی دهنههد. روش نمی دسههت به ارزش ی نظههریه بنیادی مفاهیم دیالکتیکی یابی سازمان ی نحوه از تبیینی هیچ
ذات چههرا کههه دهد نشان آن بر علوه برگرداند: [بلکه] باید ذات به را پدیداری شکل که این به باشد محدود تواند نمی

هههای پاره تفسههیر بههر تمرکههز جای «فلسفی» به های مارکسیست گیرد. این خودمی به را پدیداری شکل آن یا این دقیقاا
کنند.  می تکرار را مارکس صرفاا تفسیرناشدنی، ظاهراا و تاریک و مبهم

دار مسههأله را ارزش ی نظههریه ی منههدانه روش سههاختار تنههها نه سههوم بخش و نخست بخش دو میان گسست همه، با این
مو تاحههدی خههود کههه «عنههوانی ذیههل مههارکس چههه آن در ک راه سههر بر شود می مانعی تر مهم ازهمه بل کند، می از مملهه

ین ایههن دانیههم، می که دهد. چنههان می وبسط شرح ،آن راز و کال ای واره بت خصلت[یعنی]  ،]۸[رازهاست»  بخههش عنههوا
هههای [متنههاظر] بخش آرایههش از ترتیههب این به و مندی نانظام از دهد. بایستی می اختصاص خود به را یکم فصل چهارم
بههار «راز» [یادشده] برای چراکه ای، واره بت خصلت ی نظریه در ک راه سر بر ست مانعی که آورد میان به سخن نخست
ارز هم شکل ویژگی سه ی نظریه در بایست می و شود می دیده سوم بخش در پیشاپیش بل چهارم، بخش در نه نخست

پیوست آرایش از پیشاپیش شود می فهم قابل سوم بخش رهگذر از تنها چهارم بخش محتوای که شود. این رمزگشایی
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اکنههون کههه پیوسههت، گردد. ایههن می استنباط گذارد، می آن بر ارزش شکل عنوان مارکس که ،۱۸۶۷ نخست ویراست
مسههتقل، ای آمههوزه عنوان به نه اما است، وارگی بت تحلیل حاوی شود، می قلمداد ارزش شکل تحلیل فهم عامه ی نسخه

ارز.  هم چهارم» شکل «ویژگی عنوان به صرفاا بل

چهههارم بخههش قههالب در سههرمایه دوم ویراست در که را، ای واره بت خصلت ی نظریه که سازد می آشکار مطالب ترتیب
ی ارائه یهها کرد. حذف در ک یافته استقلل که 13سوم بخش از ای پاره عنوان به تنها باید محتوایش منظر از یافته، بسط
از  بیش است، نهفته آن  در]۹-۱[ارزش»  خصوص در سرمایه نخست فصل ابهام و «تاریکی که سوم، بخش شرح بدون
یابد: می تجلی زیر مغلوط تفاسیر در همه

برپههایی لههذا و پههول ی مثههابه به پول استنتاج بر مبنی کاربنیاد ارزش ی نظریه دعوی شماری بی  نویسندگان.۱
عرضههه را ارزش ی نظههریه تنههها مفسههران این وقتی رو گیرند. ازاین می نادیده را خصوص به پولی ی نظریه یک
کههرد. تعجههب نبایههد دیگههر دهنههد می قههرار اش بههازبینی مههورد یهها کنند می حذف را پول ی نظریه و دارند می
ال ها آن دلیل، این به از مارکسیستی و کلسیک کاربنیاد ارزش ی نظریه بازشناسی که نیستند جایگاهی در عم

زمههانی تنههها ارزش ی نظههریه بنیادی مفاهیم که مانند می [نکته] عاجز این در ک از ها سازند. آن ممکن را هم
.]۹-۲[ سههازند ممکههن را پههول ی نظههریه بنیههادی مفههاهیم فهههم خود ی نوبه به مفاهیم این که شوند می در ک
بههه مانههدگار درون «حرکههتی فراینههد در کههال دریههابیم که شود می تفسیر بسنده طور به گاه آن ارزش ی نظریه

ارزش ی نظههریه پههذیرش پههول و کههال درونههی ارتبههاط کند. ایههن می اندام عرض پول ی مثابه خود» به فراسوی
خامی» که سازد. «تصور می غیرممکن شود می نهاده پیش آن پای هم که را پول ی نظریه رمد عین در مارکس

صههرفاا پیونههدی و تصههادفی ای وار») رابطه انههدام ی پیوسههته هم به («تمامیت گردش سپهر و تولید سپهر میان
یی» سههنخ همان بیند، ) میReflexionszusammenhang( بازتافتی [نماینههدگان] مکتههب تفاسههیر نمای «نافهم

است. ارزش شکل تحلیل ی منزله به ارزش ی نظریه فهم در ناتوانی گر نشان اتریشی، مارکسیسم

مانههده رازآمیههز شههیءوارگی ی پدیههده و مارکسیستی نشان به ممهور کاربنیاد ارزش ی نظریه میان  ارتباط.۲
کههار، محصههولت کههه ایههن بر مبنی اخیر علمی کند: «کشف می تأکید آشکارا چهارم بخش در است. مارکس

[جدید] دورانی آغازگر هستند ها آن روی بر شده صرف انسانی کار شیءوار تجلیات صرفاا اند، ارزش که تاجایی
... تعیین کند درنمی به میدان از را کار اجتماعی خصلت عینی نمود وجه هیچ به اما است، بشر تکامل تاریخ در

یس در نهان رازی کار زمان مبنای بر ارزش مقدار ماند. کشف می کالها نسبی های ارزش نمایان های حرکت پ
منحههل را ههها آن شههیءوار شههکل وجه هیچ به اما کند می فسخ را ارزش مقادیر تصادفی صرفاا تعینات نموید آن

یر بیانات این همه، . بااین]۱۰[گرداند»  نمی همیههن درسههت که دارد بازنمی این از را نویسندگان شمار بی آشکا
یس در نهان «راز ی نظههریه پژوهههش موضههوع ی منههزله به کالههها» را نسههبی هههای ارزش نمایههان های حرکت پ
عینی» یا «نمود «راز» این نه ارزش، مقدار«راز»  تفاسیر این در نتیجه، جازنند. در مارکس کالیی وارگی بت

ارزش ی نظههریه کشههفیات بهها صههورت، آن رازآمیز» کالسههت. در «خصلت ی برسازنده که است شیءوار شکل

م. ا. ندارد. هه زیربخش نخست ویراست یکم فصل  13
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داشههت عرضه که است آشکار دیگر گشت. بار می مکشوف پیشاپیش نیز شیءوارگی تکوین کلسیک، کاربنیاد
تحلیههل و مههارکس تحلیههل میههان اساسههی هههای تفاوت نمههایی رخ امکههان دیگر ارزش ی نظریه منفک و مجزا

سازد.  نمی میسر را کلسیک

بههه کههرد: نویسههندگان توصههیف صههورت بدین گههردد می تهههی محتوا از که را کالیی وارگی بت داشت عرضه آن توان می
ی شههیوه به ترمینولوژی، منظر از اغلب و مفهومی لحاظ به را، ها آن و دهند می ارجاع سرمایه وارگی بت فصل از جملتی

ناشههناخته هنههوز نیههز کاربنیاد ارزش ی نظریه معنای حتی آن در که ای نوشته دست کنند، می تفسیر آلمانی ایدئولوژی
شههان خصوصی ) کارهههایBeziehungen( اجتمههاعی «ارتباطههات تولیدکننههدگان است: برای این معمول قول است. نقل

بلکههه شههان، کاری فعههالیت در افههراد ی واسههطه بی اجتمههاعی روابط صورت به نه یعنی هستند، که کنند می جلوه چنان
نههتیجه چنیههن سادگی به قول نقل این . از]۱۱[» اشیاء اجتماعی روابط و افراد  شیءوار)Verhältnisse( روابط صورت به

کههه ”). نظریverselbständigt“اند» ( ساخته «خودآیین ها انسان برابر را» در «خود اجتماعی روابط که شود می گرفته
«بیگههانگی» و گرد زبههان ذیههل کههارانه محافظه فرهنگههی ی] نقههد [زمینه در و اسههت نخستین های نوشته بافتار متضمن

کههه موجود، واقعیت این یصرف توصیف نه سیاسی اقتصاد نقد ی مسأله همه، است. بااین شده زدایی» فراگیر «شخصیت
.14است آن تکوین تحلیل

یر این در نتیجه، در شود: می داده ترتیب صورت بدین ای واره بت خصلت از درست تفسیری نوشتا

یابد؟ می سازمان چگونه مارکس نظر اشیاء» از اجتماعی ی  «رابطه.۱

یی یصههرف، پدیههداری «شههکل ی منههزله به تههوان می تنههها اشیاء» را ی «رابطه حد تاچه و . چرا۲ ی، رابطه بیرونهه
یس در نهان انسانی مناسبات آن» پنداشت؟ پ

شوند: می مطرح ها پرسش این پی در دیگری های پرسش

اجتمههاعی «روابههط صههورت به همچنیههن خصوصی» یا کارهای اجتماعی «ارتباط صورت انسانی» به  «روابطآ.
دارند؟ معنایی کار» چه «کل «رابطه» و شوند. مفاهیم می کار» تعریف کل با تولیدکننده

)ein Anderes( دیگری یک چونان اجتماعی» ضرورتاا «ارتباطات شود می موجب که مبنایی ی  مشخصهب.
نظر آیند» چیست؟ «به

است؟ واقعیت از ای جنبه هنوز خود نحو چه به نمود این چیست؟ در نمود این  واقعیتپ.

طریقههی  چه  به شد: سههوژه متصور باید چگونه را ) مجردWertgegenständlichkeit( ارزش عینیت  تکوینت.
ایهههن شود؟ می رو ) روبهObjekt( ابژه مقام در خود با ”) وvergegenständlicht“بخشد» ( می «عینیت خود به

خههود از جدای اندیشیده، ست چیزی محصول کرد: ارزش توصیف صورت این به توان می را اشیاء رازآمیز رفتار
تکههوین نههه اسههت مفهههومی [باکهاوس] تکههوین مدنظر معنای که شود می روشن ادامه در است. هرچند مبهم جا این «تکوین» در ترم  14
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آل» ایههده «شههکل همچون رو ازاین و است محصول ارزش تنها همواره ارزش دیگر، ازسوی حال، محصول. بااین
یر» آگاهی «درون اندیشیده چیزی مقام در رسد. ارزش می نظر به مادی چیزی ارزش حههال، است. بااین ماندگا

آگههاهی برابههر در بیگههانه چیههزی همچههون را نیسههت: [ارزش] خههود شههده شناخته اش هسههتی صورت این در
کههه اسههت ایههن جهها این در دار مسههأله واقعیت است. تنها مفروض پیشاپیش کار محصولت گذارد. واقعیت می

ens سههاختمان نههه خههود» و واقعیههت از جههدای  خیههالیGestalt(15( «ظرفههی کههار محصههولت  qua  ens16

گیرند. خودمی به

اشههیاء» اجتمههاعی «روابههط چونههان کههه را سههاختار آن پرداخههت: مههارکس خههواهیم نخسههت پرسش به تنها جا این در
قیمههت شههکل در همههواره ای استفاده های ارزش که شود خاطرنشان باید نخست کند؟ می توصیف چگونه شناسد بازمی
اسههت: کننده گمراه دهد، می ای» شکل «رابطه ای استفاده ارزش دو نهادن برابر که بیان، شکل کنند. این می اندام عرض

که گردد می کامل دلیل این به . برابرنهیاند شده نهاده برابر پیشاپیش ها آن شوند، نهاده برابر که آیند نمی کتان و پکت
برابرند. یکدیگر با پیشاپیش انحرافی مسیر این طریق از و اند شده نهاده برابر [باشد]، 17[که] طل [چیز] سومی، با ها آن
در اسههت؛ چنههان ارزش محتههوای طبههق بههر تنههها برابرنهههی حههال، است». بااین ارزش از بیانی همواره ارزشی ی رابطه«

ی «رابطه اشههیاء، ی پههول. رابطه دیگههری و شههود می کههال محصههول «نابرابرنهی» است. یک یک این اما شکل خصوص
چیزی متفاوت مقادیر «تنها ها قیمت ی مثابه به است. محصولت پول و کال ی ارزشی» رابطه «بیان ی منزله به ارزشی»،

هههای «قیمت ی مثابه به پیشاپیش کالها جاکه . تاآن]۱۲ [متفاوت» های میزان با طلی متصوور مقادیر ... تنها اند یکسان
بههرای حههال، اند. بااین شههده مقایسههه پیشههاپیش واقههع در ههها آن کنیم؛ شان مقایسه توانیم «می اند شده پولی» بازنموده

.]۱۳[بازنمایانند»  پول صورت به را خود پیش از بایستی کالها ارزش ها قیمت همچون ها ارزش بازنمایی

را کالههها یهها دیگههری در را کههالیی کلی طور به توانیم می دارد: «چگونه پرسش این پاسخ بر ضمنی دللت مسأله این
قیمههت. بههر ی مثههابه به قیمههت تکههوین از است عبارت [نزد] مارکس شکل تحلیل کنیم؟» محتوای بازنمایی هم ارز هم

شههناخته مسههأله عنههوان به اینک قیمت یا ای مبادله ارزش به ارزش «گذار» از کلسیک، کاربنیاد ارزش ی نظریه خلف
ارزش خاصههه و کههال تحلیل از نکوشیده هرگز که است این کلسیک سیاسی اقتصاد بنیادی نقایص از شود: «یکی می

نظههر از امههر . ایههن]۱۴[نمایههد»  کشههف کنههد می بههدل ای مبههادله ارزش بههه دقیقههاا را ههها آن کههه را ارزش شکل کالها
مفهههوم از خههارج خههود کالسههت ارزش ی کننده تعیین کار که این بر مبنی مدعایشان که ماند می پنهان ها ریکاردویی

درونههی» «ارتباط هیچ دو] در [این و ماند هم] می [از متفاوت گزاره این تعریف موضوع و تعریف ماند: مبنای می ارزش
مقههدار که گاه آن شود، می مرتبط ارزش به بیگانه چیزی همچون کماکان کار صورت، گیرند. درآن نمی یکدیگر] قرار [با

یقیههن، یههک صههرفاا کلسههیک اقتصههاد اساسی فرض گردد. لذا می تعریف شده صرف کار مقدار از تابعی صورت به ارزش
دسهههت کلسیک مکتب بر خود نقد در سوبژکتیویستی، ارزش ی نظریه پیشگامان از است. یبیلی، متافیزیکی»، «دگمی

که دهند می پاسخ کننده قانع نه و گستاخانه یبیلی به دلیل این به ها است: «ریکاردویی گذاشته حساسی ی نقطه روی بر

ریخت.  15
م. ا. هستی. هه چونان هستی  16
م. ف. اند. هه ) برگرداندهmoney«پول» ( به را آن انگلیسی مترجمان حال . بااینGeld نه ،Goldآلمانی:  متن در  17
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. لههذا]۱۵[یابنههد»  نمی ای مبههادله ارزش یا ارزش شکل و ارزش بین درونی ارتباط از تبیینی هیچ هم ریکاردو خود در
 [زیههد» می آن درون در کال» «کههه در غریب «چیزی عنوان به توانست می یبیلی را ریکاردو مطلق» [در] مکتب «ارزش

ارزش داشتن از منظور دانم کرد: «نمی مطرح را مسأله این کند. یبیلی اسکولستیک» نقد «اختراعی عنوان به لذا  و]۱۶
نقههد ریکههاردو سههرزنش وقههت به . او]۱۷[چیسههت»  غیههره و ههها ارزش تمههامیت یهها مجمههوع و ارزش از بخشی انتقال و

باشههد داشته تواند نمی ارزشی ترین کم دیگر شیء با رابطه بدون شیء کند: «یک می بینی پیش را مدرن سوبژکتیویسم
کالیی از مقداری ی واسطه به مگر کال یک ارزش بیان یا ... تعیین باشد چیزی در آن ارزش بایستی کال یک ... ارزش

ی رابطه یههک صورت به و اند [چیزی] یکسان قیمت یا ای مبادله ارزش و ارزش یبیلی نظر . در]۱۸[نیست»  ممکن دیگر
ممی ی مثههابه به نسههبی»، «ارزش ی منههزله به تنههها ارزش واقههع، شههوند. به می تعریف ای استفاده های ارزش میان یصرف ک
بهها همراه اش ای مبادله ارزش بلکه گیرد؛ نمی قرار پول برابر در سادگی به «کال حال است. بااین بیان قابل اشیاء، ی رابطه

پههول و کال ی رابطه  لذا].۱۹[است»  آل ایده پول کال قیمت، ی مثابه به گردد؛ می ظاهر پول صورت به آل ایده طور به آن
ممی تنها نه طل آل ایده «مقادیر کالها مقام در یابد: محصولت می سازمان اسرارآمیز نحوی به کیفی طور به بلکه است، ک

.]۲۰[است»  خود قیمت «واقعیت طل حال، بااین هستند»؛

ممههی ی رابطه یههک به ارزش تقلیل برای یبیلی تلش بنابراین، یف ک میههان از را پههول هههه کههال ارزی هم پروبلماتیههک یصههر
 [بینههد» نمی بیههان این شدن ممکن «تصور» چگونه به نیازی یابد، می متجلی پولی بیان در را آن او که دارد. «چون برمی

خاصه مدرن، پوزیتیویسم نقد برای آن بنیادین اهمیت که است ای گونه به سوبژکتیویستی موضع بر مارکس  نقد].۲۱
خواهههد می واقع در که است نقد نوعی گر نشان است: «این نشده شناخته بایدوشاید که چنان زبانی، تحلیل پوزیتیویسم

سههخن تعههاریف تصههادم یهها بازاندیشههی نتایههج همچون دارند ریشه چیزها خود تضادهای در که هایی دشواری ی درباره
افههراد ذکههر و فکههر بهها عرفی، فهم با که نمایاند می نیز زبانی های ناسازگی در را خود واقعیت ناسازگی که بگوید. ... این

را خههود خصوصههی کههار که واقعیت این از ناشی است. تضادهای بدیهی و [امری] روشن گیرند می قرار تباین در عامی،
بهها مفصههل جههدل ایههن . از]۲۲[چیز»  زبانی بیان در نه دارد چیز در ریشه نمایاند بازمی عمومی اجتماعی کار همچون

تنههها مطلههق» کههه گیههرد. «ارزش می جههدی را معنایی عقلنی» نقد ی «هسته مارکس که دریافت باید همچنین یبیلی
«ناسههازگی یههک «رازورزی»سههت، یهها گفتههاری ناسههازگی اگرچههه دارد می بیان خود» را کمیت ) وQuotität( «کیفیت
[رازورزی] نخسههت این اشخاص»، ی «رابطه ی منزله . به]۲۳[ » استواقعی «رازورزی یک )» یاWirklichkeit( واقعیت
باشد. شده «نسبی» نمایانده «مطلق» و ارزش وساطت که گردد می رمزگشودنی زمانی

درسههت کلههی، طور به «شکل آنان (برای اند ارزش مقدار تعیین مند علقه منحصراا ها ریکاردویی که مارکس ی گفته این
آشههکار ضرورت ... چونان آنان بورژوایی آگاهی «در اقتصادی مقولت ندارد»؛ موضوعیتی است، طبیعی که خاطر این به

شههکل پروبلماتیههک حذف مارکس، نظر بر است. بنا صادق نیز امروزی اقتصاد علم مورد ) در]۲۴[... معتبرند»  طبیعت
سههازد: نمی رههها صههوری منطههق [بند] تعاریف از را ) خودSchulökonomie( اقتصاد علم که گردد برمی واقعیت این به

تعجههب گرفتند، می نادیده را استنتاج و داوری الگوهای شکل محتوای حتی هگل از پیش ای حرفه دانان منطق «وقتی
ال اقتصاددانان، که ندارد چندانی نادیههده را ارزش نسههبی بیان شکل محتوای کارشان، موضوع به علقه تأثیر تحت کام
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.]۲۵[بگیرند» 

حههال، کههرد. بااین جههدا آن اجتمههاعی هههه تههاریخی محتههوای تحلیههل از نبایستی را ارزش شکل منطقی ساختار تحلیل
[کههار] صههورت به را خههود کههه را کههاری اجتمههاعی هههه تههاریخی شههرایط ی مسههأله کلسههیک کاربنیههاد ارزش ی نظریه

نگههرش اسههت. «در نگرفته قرار موردتأمل آن با بیگانه شکلی به کار نساخت. تبدیل مطرح نمایاند آفرین» بازمی «ارزش
نگرش] این نمایاند. [در می ها ارزش ی سنجه ی مثابه به باره یک به را خود کار زمان فرانکلین ی سویه یک و اکونومیستی

مههارکس اکونومیسههتی» کههه سویگی . «یک]۲۶[است»  [امری] بدیهی ای مبادله های ارزش به واقعی محصولت تبدیل
سههطح در علمههی کههار تقسههیم چههارچوب در مجزا ای شاخه ی مثابه به اقتصاد علم که این از است عبارت تازد می بدان

و تحلیل ناقص، هرچند را، ارزش مقدار و ارزش واقع به سیاسی کند. «اقتصاد می عمل ساخته پیش اقتصادی موضوعات
ایههن چههرا که نکشیده پیش را پرسش این هم بار یک حتی حال است. بااین کرده کشف را اشکال این در نهان محتوای

؟]۲۷ [نمایاند» باز می کار ... محصول ارزش در را خود کار چرا گیرد؟ خودمی به را شکل آن محتوا

آوردنههد: «اگههر میان به را پرسش این دادند وبسط شرح عادلنه» را «دستمزد ی نظریه که چپ های ریکاردویی رو، ازاین
ی کننههده تعیین کههار اگههر شههویم»؟ می متوسههل دیگری بیرونی ی سنجه به چرا هاست، ارزش درونی ی سنجه کار زمان
اسههتثمار پوشههانیدن مسئول را آن و انحرافی» دید «مسیری همچون باید را ارزش ی محاسبه گاه آن کالهاست، ارزش

تولیههد در چههرا کههه کشند نمی پیش را پرسش این ها شوند. آن جایگزین کار های گواهی با بایستی دانست. محصولت
یی دلیل . مارکس]۲۸[ گردد می بیان ها»، آن وار شیء «خاصیت صورت به محصولت، ای مبادله ارزش صورت به کار کالی
ی نظههریه بههرای کههه تضههادی بینههد: در می نهفتههه تولیههد سههپهر ذات ی مشخصههه تضههاد در را ارزش ی محاسههبه وجود

بنیههادی تضههاد اجتماعی. این کار و خصوصی کار میان [یعنی] تضاد است، برخوردار اهمیت ترین بیش از اش اجتماعی
ایههن در را خههود کنههد، می عمل خصوصی تولیدکنندگان اجتماعی کار صورت به تنها اجتماعی کار کالیی تولید در که

وسههاطت خههاص حال درعین و عام محصولی بایستی را محصولت و ها فعالیت ی مبادله که دهد می نشان منتجه تضاد
( الغههای خواسههت کههه بههود معتقههد شهههری آرمان های سوسیالیسههت بر نقدش های تندی تمام رغم به نیز کند. مارکس
aufzuhebenبههرای مسههتقل افههراد تولیههد یعنی کالیی، تولید که زمانی فقط البته است، پذیر تحقق ارزش ی ) محاسبه

ورضههی جزئی صرفاا نه و اساسی و ضروری ی نتیجه خواست گردد. این ملغی بازار، اسههت. مههارکس ارزش ی نظههریه از وع
ضههروری را ارزش شههکل وجود که ای اجتماعی شرایط نمایاندن از است اقتصادی» عبارت مقولت «نقد درست معنای

یر غالب شکل سازند. «تحلیل می و منفههی مههارکس ... مقههولت اسههت آن الغههای های شههرط پیش تحلیههل زمههان هم کهها
[کننههد»  می ترسیم آن ) مثبتAufhebung( رفع به توجه با را منفی واحوالی اوضاع مقولت اند: این مثبت حال درعین

کههال، شههکل در شکل، ترین ساده در «پیشاپیش که این از است عبارت دقیقاا ارزش شکل تحلیل تاریخی . خصلت]۲۹
.]۳۰ [شود» می تحلیل بورژوایی تولید مطلق وجه هیچ به نه و معین اجتماعی خصلت

یی اصل و یبیلی سوبژکتیویستی نقد کنار در ارزش، شکل از ریکاردو نارسای تحلیل یل نظر یی پههو های سوسیالیسههت کههار
[کار] ی مثابه به کار ی ویژه تعین ) ههGestalt( «ظرف که است این آن و داشت همراه به دیگری ی نتیجه شهری، آرمان
بههر ای مبههادله ارزش تعین میان ارتباط در ک «از ریکاردو رو ماند. ازاین می باقی نشده هه» بررسی آفرین ای مبادله ارزش
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مانههد. نادرسههتی می نههاتوان انجامههد می پههول گیری شههکل به ضرورتاا کالها ی توسعه که واقعیت این و کار زمان مبنای
او کههه دارد واقعیههت ایههن در ریشههه پول از ریکاردو اشتباه برداشت این همه، روست. ... بااین ازاین هم وی پول ی نظریه

ممههی تعیههن تنههها طههورکلی به ی نظههریه ریکههاردو نادرسههت پههول ی . نظههریه]۳۱[دارد»  ذهههن در را ای مبههادله ارزش ک
ممی است. آن نقد پی در ارزش شکل تحلیل که ست ای ک

فراتههر اقتصههاد ی رشههته ی حههوزه از اقتصادی مقولت بر مارکس نقد که فشرد پای دشواریاب بینش این بر باید اگرچه
)aufzuheben( سههاختن برطرف در آن کههارکرد در فلسههفی) را مقههولت بههه (معطههوف ارزش شههکل تحلیههل رود، می

را ریکهههاردو بر مارکس نقد توان می فویرباخ ی درباره چهارم تز دستکاری فهمید. با باید اقتصاد ی رشته های ناهمسازی
ارزش، هههه شههیء یههک به محصول تضاعف از آغازد، می اقتصادی ازخودبیگانگی واقعیت از کرد: ریکاردو توصیف چنین
مل از است عبارت وی ی واقعی. نظریه شیء یک و خیالی، چیزی اصههلی ی مسأله که گیرد می نادیده کار. او در ارزش ح

مقههولت مسههتقل قلمههرو همچههون و گههردد می جههدا خههویش از محصههول که را مسأله است. این مانده پابرجا کماکان
اجتمههاعی کههار گری خودنقض ) وSelbstzerrissenheit( درندگی خودازهم با تنها شود می تثبیت آگاهی ورای اقتصادی

بهها سههپس و شههود فهمیههده تناقضههش در نخست ی وهله در بایستی اجتماعی] خود [کار کرد. بنابراین، تبیین توان می
ال تناقض این برافکنی ال رو، گردد. ازاین منقلب عم خههود بایههد شههد، دریافته ارزش راز ی منزله به کار که آن از پس مث

ال و نقد [آن]  نظراا مجههرد از فههراروی ی یادشده پروبلماتیک با که جاست این شناختی، روش حیث شود. از دگرگون عم
داریم. سروکار ارزش پدیداری شکل به ارزش از مشخص، به

«محتههوای ی سههازنده گههاه آن یابد، می سازمان چگونه پول و کال کیفی ی رابطه که بپردازیم مسأله این به دیگر بار اگر
کتان  یارد۲۰ یا کتان،  یارد۲۰=  طل  گرمx گاه آن بگیریم، نظر در را طل وجه اگر ارزش» چیست؟ نسبی بیان شکل

xآن بههر علوه بلکههه اند، ارزش برابر مقادیر گر بیان طل و کتان تنها نه که است آن از حاکی ارزی ارزد. هم می طل  گرم
ممههی لحههاظ «به انههد: کتههان تنیده هههم در غریههب نحههوی به “ذات» ( در «یکسههان  و”)größengleich“برابههر» ( ک

wesensgleichمحصههول هههر ای اسههتفاده ارزش در طل در شههدن بیان جای به کتان کند. ارزش می اندام عرض طل ”) با
نوع آن در که کند می بیان ای رابطه در را خود گردد، می آشکار آن ارزشی هستیاست. « شدنی بیان کت مانند دیگری
ی مثههابه به . کتان]۳۲[است»  آن] معتبر [با یکسان ذات ی دارنده ی منزله به یا شده نهاده برابر آن با کت، کال، دیگری
یق» هههای «ارزش ی مثههابه به تنها طل. محصولت نه است کتان بازنمایاند. کتان تواند نمی طل را ای استفاده ارزش مطلهه

مههرغ تخم با مرغ تخم یک که سان «همان است، برابر طل با ارزش ی مثابه به نسبی»اند. کتان های «ارزش طل با ذات هم
یش ی مثابه . «[کتان] به]۳۳[دیگر»  یش ی مثابه به کتان »؛است پول ارز کههه جههادویی و سههحر آن . «تمههامیستطل ارز

یر محصول ناسههازنمایی ی رابطه در را  خههود]۳۴ [اسههت» پیچانههده خههود آلود مه ی هاله در را کالیی تولید بر مبتنی کا
یی ایههن است. لذا [یعنی] پول، خود، غیر حال درعین و خود کال آن در که کند می متجلی ناهمههانی و همههانی همانسههت

تههرم بهها دانیههم می که [عین] تفاوت» چنان در است. «وحدت متفاوت آن با حال درعین و یکسان پول با ذاتاا است. کال
ارزی هم سههاختار توصیف برای را دیالکتیکی مفهوم این شود. مارکس می ) بازشناختهVerdopplung«تضاعف» ( هگلی

ههها آن آن در کههه ای بیههرونی تضههاد است، پول و کال به کال تضاعف «موجد کالیی ی بست: مبادله کار به پول هه کال
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.]۳۵[نمایانند»  بازمی را خود ارزش و ای استفاده ارزش درونی تضاد

ی» «سههنجه بیههن سههاختاری تفههاوت باید . هموارهاست همانی اصل  اقتصادی)Aufhebung( رفع پول هه کال ارزی هم
ییل جرم ی منزله به آب لیتر یک رو، داشت. ازاین خاطر به را طبیعی ی» خصوصیتی «سنجه و ارزش کیلههوگرم یههک معاد

وزن کههه نیست معنا بدین وجه هیچ به این حال شود. بااین می تعریف وزن ی سنجه عنوان به آب شود. مقداری می خوانده
وزن پدیههداری شههکل آب ی مثههابه به سازد». آب می «متحقق را خود شود» و می «نمودار آب فضایی پبعد در شیء یک

قههرار واقعههی آب بهها دیههالکتیکی ای رابطه در ”) وزنVergegenständlichung“یابی» ( «عینیت ی منزله به نیست. شیء
کیفی لحاظ به چیزی ی مثابه به حال درعین و پبعدمند پدیداری ی مثابه به آب با وزن ی مثابه به شیء که طوری گیرد نمی

خههود زمان هم کند؛ «متضاعف» نمی «دونیم» یا آب و «حامل» وزن به را خود باشد. شیء یکی آن با متفاوت و متعین
از مبنا این بر تنها کال یک شود. ارزش می ایجاد پول و کال ی رابطه که است منوال این به درست نیست. اما خود غیر و

در کههال کههه «این گردد. بنابراین، می بیان دیگر ای استفاده ارزش ظرف در که شود می تمیز  قابل اش ای استفاده ارزش
[کال] که معناست این به نیست ارزش ی بسنده شکل نیست، ارزش ای استفاده ارزش صورت به خود ی واسطه بی هستی

وار» بههدل شههیء «غیری به . کال]۳۶[است»  چنین ) دیگرSache( چیزی با معادل صورت به یا شیءوار غیری صورت به
ماند. می باقی خودش خوید دیگر هستی در حال بااین اما گردد می

ین «بیست یارد بیان در یههک بههه ارزش بیههان نمایههد. ایههن می بیههان دیگر چیز را چیز یک ارزد» ارزش می  کت یککتا
شههمرده ارزش واسههطه بی ای، اسههتفاده ارزش ی مثههابه به کههت هسههت، که چنان زند: کت می دامن «وارونگی» برجسته

که حههالی درعین ای مبههادله ارزش سههو، یک از حال، شود. ... با این می جدا جوهرشان از چیزها ارزش پول شود: «در می
ی مثابه (= کال) به آن با ای مبادله ارزش پول در کند. ... بنابراین، می زیست ها آن از خارج ماند، می کالها ذاتی کیفیت
گر جلوه آن بهها متفههاوت شیئی همچون ای مبادله ارزش ی مثابه به کال خصوصیات شود. ... تمام می رو روبه دیگر چیزی

[است»  کههرده کسههب خصههوص، به کالیی در خاص، ای ماده در کال از مستقل ... وجودی ای مبادله شود. ... ارزش می
(= کت) آن بهها را خههود« کتههان آن دهههد. در می تغییر را کت اقتصادی بودگی معین کت و کتان رازآمیز ارزی . هم]۳۷
است، متفاوت) Gebrauchsgegenstand( ای استفاده شیء ی مثابه به کت با که حال درعین ،نهد می برابر ارزش ی مثابه به

کت بهها ارزش ی مثههابه [کتههان] به گردد. ... چههون می بدل کتان ی پیکره با تقابل در کتان ارزش پدیداری شکل به کت
را پول ی مثابه به پول . مارکس]۳۸[شود»  می تبدیل خودش ارزش پدیداری شکل به کت طبیعی شکل است، ذات هم

ظاهر عههام، صههورت به خههود، ضمد صورت به بلفاصله که کند: خاصی می تعریف ناهمساز ای گونه به یافته سازمان وحدتی
یابنههد. ... چنان می بازتههاب یکههدیگر در شههوند، جدا یکدیگر از که آن جای به کال، متضاد تعینات جا، این شود. «در می

das[ حیوان...  دیگر واقعی حیوانات تمامی و ها خرگوش و ببرها و شیرها کنار در گویی که است  Thier[ وجود نیههز
را چیز همههان از موجههود و واقعی های گونه تمام که واحدی چیز است. چنین حیوانات تمام منفرد یافتگی تن که دارد

جهها این از آیهها کههه شههود می مطههرح مسههآله . این]۳۹ [غیره» و خدا و حیوان نظیر است، عام چیزی دارد یکجا خود در
برد؟ پی نیز ارزش ذات به توان می

و گری» خههویش «بیههان «تضههاعف» و «تبههدیل» و ی برجسته ویژگی دارای که ایم کرده توصیف را «حرکت» چیزی ما
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اسههت. ایههن ساختن» خود «متحقق خویش» و طبیعی شکل درکردن به «ازتن دیگر» و طرف در خود گاه وبی گاه «ابقای
در است «چیزی رخداد ... . «حامل» این یابد» و می «انتقال شود» و می «سنجیده نیست، دریافتنی حواس با که چیز،

شههمار بی فکری دیگری». بی محتوای و کیفیت هیچ بدون مجرد «عینیتی ”)،Gedankending“اندیشه» ( به متعلق و
عنههوان به را ههها آن منطقههی جایگاه هرگز و کنند می کار مفاهیم این با ناآگاهانه که کاربنیاد، ارزش ی نظریه نمایندگان

کلمههی وارگههی بت بههه مارکسیسههت اقتصههاددانان براهین ساختن متهم به معنایی نقد گرایش نمایند، نمی در ک مسأله
مختص مفاهیم کردن پروبلماتیزه مارکسیستی اقتصاد مبرم وظایف از یکی من، ی عقیده کند. به می در ک قابل را محض

«کههال»، مطلههق» و [یعنههی] «ارزش ارزش، ی نظههریه بنیههادی مفاهیم متوجه از هر چیز  بیش ضرورت است. این خود
یی» آگههاهی چیزی چونان ارزش که ایم کرده اشاره تر  پیش18است. همچون را [بلکههه] خههود شههود، نمی شههناخته «درون

گذارد. می آگاهی برابر در بیگانه چیزی

معنهها ایههن واداشههت: «در متافیزیکی ای مقوله چونان ارزش تعریف به را زیمل که است بنیادین ی مسأله همین درست
“«مفهههوم» [ امهها اسههت، اندیشههیده چیههزی ارزش واقههع، . به]۴۰[ایسههتد»  می ابههژه و سههوژه ی دوگانه [ارزش] ... ورای

Begrifکههه کههرد برجسههته انههدازه همان به تههوان می را مشخص تفاوت نیست: یک صوری منطق در رایج معنای ”] در
مفهومی ست «چیزی بلکه ) نیست،Gattungsbegrif( کلی نهاد. [ارزش] مفهومی انگشت مادی ارتباط یک بر توان می

ال مفهههوم به . عطف]۴۱[منفرد»  جزء چند مشتر ک ی خصیصه بر ناظر وحدت از متمایز منطقی، ی دایره از جدای کام
در شههان تفاوت[عین]  در را تعینات ی کملیه تمامیت که داند می وحدتی » راعام« مارکس که دهد می نشان خدا سنتی
یم» ارزش «موضههوع برای کند می توصیف را پول ذات تنها واسطه بی نحوی به که حکم این آیا دارد. حال، خود نیههز عهها

«چیههزی دارد، نههام «وحههدت» کههال شههود. ایههن می گر جلههوه ای استفاده ارزش «وحدت» با در تنها ارزش است؟ معتبر
باشههد. توانههد نمی دو هههر ولی «استعلیی»، یا است مادی یا سنتی ی فلسفه منظر از شیء فراحسی». یک هه محسوس

اندیشههیدنی اسههت معطههوف بههدان ارزش ای، اسههتفاده ارزش فراحسی، محسوس، خصوصیات که چیزی ی منزله به کال
سازد. می متحد هم گرد را درخودناب های لیه پرانتز همچون که نیست [چیز] سومی خصوصیات این نیست. بانی

یم توصیف چنین توان می موقتاا را کال کالههها حههال اسههت. بااین ای اسههتفاده هههای ارزش «رابطه»ی کرد: [واقعیت] معلو
همههواره امهها واسههطه اند». [امر] بی ارتباط بی علوه به و تفاوت بی هم به نسبت «وجودهای ای استفاده های ارزش ی مثابه به

( ارتبههاط همچههون دیگری با ای رابطه داشتن مقام در خود با ای استفاده ارزش یک ی است. رابطه شده وساطت چیزی
Beziehungدو برابرنهههی در که شود می کند. فراموش می جلوه اند یکسان خود با که ای استفاده ارزش دو ی واسطه ) بی

یی استفاده ارزش خودش، با نه [کالی] سومی، با را کال دو از یک گرفته: «هر قرار نابرابر خود با ای استفاده ارزش یک ا
صههورت به «که باشد تواند می معنا بدین تنها نیست ارزش ای استفاده ارزش ی مثابه به کال که . این]۴۲[نهیم»  می برابر

بهها نههابرابر «چیههزی ی مثههابه به . شههیء]۴۳[[ارزش] است»  دیگر چیزی با معادل صورت به یا متفاوت پیکری با چیزی
als( ذاتاا که ای نایکسانی خود» در  eignenی مثههابه به خههود از...  را ماند. [شیء] خود می یکسان خود با دارد خود ) در

در وحههدت ای، اسههتفاده ارزش و یابههد. «وحههدت» ارزش می مشخص هویت  و]۴۴ [سازد» می ... جدا ای استفاده ارزش

است. هه آمده پاراگراف همین ی ادامه در انگلیسی و آلمانی متن دو هر در اما باشد، بعدی پاراگراف به متعلق بایست می قاعدتاا بعدی ی جمله  18
م. ف.
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پوشههیده درونههی تضاد ترتیب این سازد. «به می متجلی پول و کال به کال تضاعف صورت به را خود [عین] خودجداگری،
کههه کال، پذیرد: ارزش می صورت »ایوارونگی« حال . درعین]۴۵ [نمایاند» بازمی بیرونی تضادی ... را ی] کال [لفافه در

یهها ای مبادله ارزش صورت به یعنی طل، از آل ایده مقداری صورت به کماکان کال در کند، می تبدیل پول به را طل بدواا
خلف . بر]۴۶[گذارد»  نمی جای بر رمدی و شود می محو خود ی نتیجه در شده وساطت شود. «حرکت می ظاهر قیمت،
«حرکههت در بدواا بلکه است، ارزش مقدار تعیین مبنای تنها نه ارزش مارکس نظر از کلسیک، کاربنیاد ارزش ی نظریه
یکپههارچه، صههلبیت در ایستا جوهری نه مارکس نظر از ارزش رو سازد. ازاین می رابطه چونان را رابطه گرانه»اش واسطه

کلیههت در گههردش بههه اگر حال، [است]. «با این سازد: [یعنی] سوژه می آشکار ها جداگری در را خود که ست چیزی بل
دیگر بههاری و کال صورت به بار یک سوژه، ی منزله به ای مبادله ارزش ای، مبادله ارزش همان که بینیم می بنگریم، خود

هههر در و دارد می عرضههه دوگانه تعین این در را خود که است حرکت این در درست و کند می اندام عرض پول صورت به
.]۴۷[کال»  قالب در پول در و پول قالب در کال کند: در می ابقاء خود ضد قالب در تعین

ی رابطه ایههن کههه داد نشههان شههد می کههه شههد رمزگشههایی پول و کال به کال تضاعف از زمانی نخست که است آشکار
است. برعکس، یافته سازمان ستیزآمیز ای گونه به مشابه طور به که است افراد بین ای رابطه گر بیان اشیاء بین ستیزآمیز

در ک «اشههیاء» قههابل «روابههط» سههتیزآمیز ههها آن سههاختار از که شود تعریف چنان افراد» بایستی اجتماعی «روابط این
گردد.

sui( فردی منحصربه واقعیت فراحسی» بر هه «محسوس شیء  generis(هههای جنبه بههه را آن توان نمی که دارد  دللت
( ارزش فروکاسههت. عینیههت بشههری ناآگههاهی و آگههاهی محتویههات بههه یهها کههار فراینههد فیزیولوژیههک و تکنولوژیههک

Wertgegenständlichkeit( عیار تمام اجتماعی عینیت مارکس نظر از ) مجردpar excellence( واقعیت پبعد است. این
کنههش مبنههای بههر صرفاا که اجتماعی ارتباطات آن تمامی از را خود است ابژکتیو و سوبژکتیو زمان هم که آن موجب به

سازد. می جدا اند گرفته شکل آگاهانه

و شناسههی جامعه تلقههی ی اسههت: نقطه اهمیههت حائز مارکس اجتماعی ی نظریه برای جهت سه از ارزش شکل تحلیل
تقههدم بنیههان کههه است پول ی درباره خاصی ی نظریه و ایدئولوژی بر مارکس نقد آغاز ی نقطه است؛ اقتصادی ی نظریه
سههطح با است ممکن پول معین شکل گذارد. «هر می «روبنا» را بر تولید روابط رو ازاین و گردش سپهر بر تولید سپهر

حههال، بااین اسههت؛ نههاتوان ههها آن حههل از دیگههری کههه کند حل را مشکلتی و باشد سازگارتر اجتماعی تولید از معینی
نیسههت. پههول ی رابطه ذاتههی ) تضادهایaufheben( رفع به قادر ماند می باقی پولی شکل که ... مادامی ها آن از یک هیچ
مقاومت بر دیگر اهرم از بهتر است ممکن اهرم نمایاند. ... یک بازمی دیگر شکل آن یا این به [تضادها] را این تنها بلکه

«مقاومتی» کهههه مارکس، نظر . از]۴۸[است»  مقاومت این دوام ها اهرم تمام وجود کند. [اما] مبنای غلبه پابرجا جسم
معینههی شکل ی پایه است. بر مجرد ارزش عینیت کند می اندام عرض مادی بازتولید فرایند عقلنی گیری شکل برابر در
بازتولیههد و تولید فرایند تاریخی ماتریالیسم در که است خصوصی، تولیدکنندگان اجتماعی [یعنی] کار مادی، تولید از
مقاومت» «دوام آن وجود مبنای «اهرمی» که گردند؛ می «روبنا» تعیین عنوان به صرفاا آگاهانه «زیربنا» روابط عنوان به

همچههون برعکههس نههه و یههافته سههازمان طبیعی نحو به که دارند قرار اجتماعی ی سیطره زیر «نه افراد که است. مادامی
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شیءوار چیزی مستقل های سوژه همچون برابرشان در بایستی اند، درآورده خود ی سیطره زیر را اجتماع آگاه جماعتی
خصوصههی اشههخاص کههه اسههت شرایطی چنین در باشد. دقیقاا داشته وجود خودسر و خارجی و مستقل سان همان به و

.]۴۹ [گیرند» می قرار اجتماعی ارتباط در زمان هم مستقل

ین در که یصرف»، «نماد نه پول مارکس نظر از افههراد ی یههافته عینیت اجتمههاعی اسههت: ارتبههاط واقعیههت و نمود واحد آ
نومینالیستی پول ی نظریه منظر از . برعکس،]۵۰[تابد»  برنمی را مافوقی هیچ و است اجتماع مجزا[ست]. «(پول) خود

خیههالی ارزش مقههدار یک کالها نمایندگان ی منزله به گردش فرایند درون در اما اند، ارزش بی ... چیزهایی نقره و «طل
«غبههار منحصراا گردش ی وسیله . اگر]۵۱ [کند» می تبدیل ارزش به که پول، به نه را ها آن فرایند کنند. این می کسب

مههارکس، ی عقیههده بود. به خواهد ثانویه حرکتی صرفاا کلی طور به پول گردش گاه آن شود، تصور اجناس پولی» جریان
تمههام ی نماینههده اصههل در گیرنههد. «پههول می نادیههده را پههول مفهههومی تکههوین لههذا و وارونگی ذات پردازان نظریه این

ی مثابه گردند. ... به می بدل پول نمایندگان ... به واقعی محصولت تمام و شوند می وارونه چیزها عمل در هاست؛ ارزش
پههول ی نظههریه میههان ارتبههاطی تههوان می آیا که . این]۵۲[اند»  پول نمایندگان مختلف اشکال در کالها تمام ها، قیمت

دارد. بررسی جای داد نشان پلورالیستی اجتماعی ی نظریه و نومینالیستی

اند، نشههده حههل امهها شههده شههناخته پوزیتیویسههت نویسههندگان جههانب از کههه پردازیم می مسائل سری یک به انتها در
اقتصههاد خصههوص در داد. یههآن نشههان را شان ربط لذا و کرد شان در ک مارکسیستی شکل تحلیل با توان می که آن حال

از و تولیههد ی وسههیله سههو یههک از کالست؛ آنی هه پول آنی سرمایه آن، منظر گوید: «از می درستی به غیرمارکسیستی
بهها ای درونی ارتبههاط هیههچ در و مانههد می مصههلوب یافته فردیت پدیداری شکل ارزش. [سرمایه] در مجموع دیگر سوی

«کههار»، نه تولید، ی وسیله نه کال، نه پول، نه رود می پیش سرمایه دورپیمایی در چه گیرد. ... آن نمی قرار دیگر اشکال
«دگردیسههی» ایههن بههه قههادر ارزش شود. تنههها می ظاهر مولد و کالیی و پولی شکل در تناوب به که است، ارزش بلکه

.]۵۳[است» 

اسههت. آزاردهنههده این که راستی است]. به سومه[هی چیز یک کال. ظاهراا دیگر سوی از و است پول سو یک از سرمایه
ناپههذیر» «فهم کههه اسههت دیگههری. ایههن آن هههم و است یکی این هم واقع به و دیگری آن نه و است یکی این [سرمایه] نه

ی نظههریه مبنای بر اکیداا که بیاندیشیم چیزی به شویم می مجبور ناپذیری فهم این در اندیشیدن شود. برای می خوانده
نمایانههد، بازمی طل ظرف در را خود زمانی که مطلق». چیزی به] «ارزش نیست: [یعنی اندیشیدن قابل سوبژکتیو ارزش

مههورد کار. در ی قوه حتی یا کال صورت به دیگربار سپس و باشد، یکسان طل ی مثابه به طل این با که آن بدون هرچند
خههود نتیجه در و شود می ظاهر شیء یک چون باشد: کال مطرح هنوز معما این رسد نمی نظر به ساده کالیی ی مبادله

درونههی» و «ارتبههاط تحلیههل تههوان می کههه دارد وجههود باور این کماکان جا این سازد. در می جدا طل، دیگر، شیء از را
تواند نمی که هستیم مجرد»ی ارزش «مجموع استنباط از ناگزیر اما سرمایه مورد گذاشت. در کنار درونی» را «حرکت

ی گفته کههرد. به «مجسههم» خواهههد نیههز دیگههر ای سرمایه اجناس در را خود چراکه باشد، یکسان طل ی مثابه به طل با
یدینک نماید می عجیب واقع . به]۵۴[یابد»  می) ”Gestaltwechsel“( ظرف ی پیوسته تغییر در را خود سرمایه «کل تسوی

سههرمایه، برگشههت برای مارکس فرمول کنند می ظرف» صحبت «تغییر از وقتی سوبژکتیویستی اقتصاد نمایندگان که
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M[یعنی]  1−C−M ایههن اجرای خاصیت که نیستند ای سوژه آن گذاری نام به قادر حال با این اما پذیرند می را، 2
دارد. ظرف» را «تغییرات

شههود می دیههده گاه برداشت. گه میان از مارکس داشت عرضه و حل راه گرفتن نادیده با توان نمی را ارزش شکل ی مسأله
موضههوع دقیقاا که را مسائل همین بودن ناشدنی حل بر ناظر ی خودنقدگرانه بینش کاربنیاد ارزش ی نظریه منتقدان که

بیههن ارتبههاط آن بههه نبههودن کنند. ملتفت می تصدیق گیرند می اش نادیده ها آن که هستند ارزشی شکل تحلیل همان
در کههه ای کیفی ارزش مسههائل بهها متههافیزیکی» شههد «دگم نشان به ممهور و نقد تر پیش که ابژکتیوی ارزش ی نظریه
واقههف اسههت. نویسههنده زدنی مثههال رابینسههن جوئن ی نوشته ،اقتصاد علم نظری اصول در گردید مطرح بعد های بخش
را مسههائلی مجموعه آن دقیقههاا بنیههادی مفههاهیم ذات و اقتصادی های کمیت کیفیت ی درباره خود پرسش با که نیست
«سههرمایه» ظههاهر مقههادیر ههها آن در کههه هایی مدل چرخد: «ساختن می ها آن حول مارکس ی اندیشه که کند می بازگو

از آن در کههه ای شههیوه است. در معمول امری کنند، می نمایندگی را چیز چه مقادیر این شود گفته که آن بی شوند، می
از آن در کنند، می ترسیم نمودار که شیوه آن در گذرند، می کاررفته به مفاهیم برای عملی معنای ی ارائه ی مسأله کنار

 اسههت، و سههرمایه C. کننههد می اجتنههاب آن کههردن جههبری بهها «سههرمایه» نیههز کمیت برای معنا ی ارائه ی مسأله
خههواهیم می مهها رو ازاین باشههد. هم مفهههوم بایسههتی البته. ایههن سرمایه دارد؟ معنایی چه  چیست؟C اماگذاری.  سرمایه
.]۵۵[نیاوریم»  درد معناست سر بر شان هیاهوی که نگرانه جزئی های فروشی فضل با را سرمان و ببریم پیش را تحلیل

های مههدل پرورانههدن بههه سههو یههک از ای] کههه [حوزه دارد؛ برمی پرده مدرن اقتصاد ناسازنمای موضع از رابینسن جوئن
ی دربههاره کههرده فرامههوش دیگههر سههوی از و اسههت مشههغول پول و ها قیمت حرکت ی محاسبه برای پیچیده ریاضیاتی
گههاه آن کنیم، حرکت رابینسن ی اندیشه خط امتداد در اگر حال بیاندیشد. بااین محاسباتش موضوع ی سازنده چیستی

توانههد می تنههها وی خههود موضههع از چیههز؟»، چه [یعنههی] «مقههادیر مههدرن، اقتصههاد بههر نههاظر برانگیز چالش پرسش آن
یش که است مسأله همین درست شود. زیرا «متافیزیکی» توصیف و کشههد می پیههش را «جههوهر» ارزش ی دربههاره پرس

یی ی است. شیوه مارکس ملحظات موضوع خرید، قدرت و اجناس مانند بهره، و («پول کیفی مسائل حذف پوزیتیویست
فرمالیسههم آن بهها ) متناظر]۵۶[نمایانند»  می ناشدنی در ک مفاهیمی همچون را خود شان در ک برای ما تلش هنگام به

بههه نوکلسههیک اقتصههاد مههدرن گههذارد: «نماینههدگان می سههرپوش آن بههر شکل بدین رابینسن جوئن که است رسوایی
یی ترفندهای محتههوای ی دربههاره روزافههزون های پرسههش بهها را خههود خههاطر و برند می پناه تر و پیچیده  پیچیده ریاضیات

.]۵۷ [سازند» می برآشفته شان پذیرفته

گههردش» محههدود عههام ی «وسههیله چونههان پههول تعریههف بههه را خود مدرن پول ی نظریه معتبر های داشت عرضه وقتی
ایههن ارتباط که زمانی ماند. تنها می باقی نشده حل پول و کال خصوص به تفاوت ی برسازنده چیستی ی مسأله کنند، می
را پههول تهها دارد وامی را اکونومیسههتی ی اندیشههه «شبحی» که شد، پردازی مفهوم [عین] تفاوت در وحدت صورت به دو

شد. خواهد ناپدید نیز ناشدنی» بخواند در ک «مفهومی

شههیءوار ای رابطه همچههون نههه و اجتمههاعی ای رابطه چونههان پههول و کههال میان ی رابطه که را پاافتاده پیش بینش این
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ارزش محتههوای کههه انگههاره ایههن از شههروع با اند. آمون کرده ابراز نیز سوبژکتیویستی اقتصاد نمایندگان است دریافتنی
ذات در ابژکههتیو، ماهیت با ای گوید: «رابطه می درستی به است ابژه یک و سوژه یک بین روانی ای رابطه تنها سوبژکتیو

. ایههن]۵۸[اسههت»  اجتماعی ای رابطه] رابطه یابد. [این می ابژکتیو» تجلی ای مبادله «ارزش مفهوم در متفاوت، خویش
دولههت مانند اجتماعی روابط آمون نظر کند. از رهنمون شناختی جامعه تحلیل به را اقتصادی تحلیل است قرار اندیشه

اقتصههادی بنگههاه و پههول و اند». «سرمایه اراده از ناشی روابط و آگاهی از برخاسته «واقعیات غیره و دوستی و خانواده و
و ... متمرکههز غیرشخصههی اجتمههاعی «قههدرت یههک سههرمایه وی نظر . از]۵۹ [اند» اجتماعی واقعیات سان همان درست

مبنههی وی مدعای انگاشت این که است تصرف» است. روشن مجرد و متمرکز فردی قدرت «حامل کارسالر مجرد» و
مل بر آن دیگههر نههام تصههرف» تنههها مجههرد سازد. «قدرت نمی برآورده را شناختی جامعه مقولت در اقتصادی مقولت ح

. رونویسههیخریههد قههدرتشههود: [یعنههی]  تههبیین اجتمههاعی ای رابطه عنههوان به اسههت قههرار کههه است اقتصادی واقعیت
صههرفاا خههانواده، و دوسههتی هماننههد را، سههرمایه کههه انههدازد می اشتباه این به را آمون اقتصادی مقولت از گویانه همان

قههدرت گویهد می وقههتی خهود وی کنهد. امهها اجتماعی» در ک ای «رابطه آگاهی» و از برخاسته «واقعیت یک ی منزله به
کنههد. می نفههی را تعریههف جداسههت» ایههن ههها آن از اساسههاا حال درعین اما واقعی اجناس به «بسته چیزی تصرف مجرد
یی اجناس «بستگی» به همه، بااین یهها دوسههتی نظیههر اجتمههاعی روابههط سایر از کیفی طور به را تصرف مجرد قدرت ماد

پیههش را ای مسههأله البتههه باشههد جههدا ههها آن از واقعههی اجناس به بستگی عین در چیزی که سازد. این می جدا خانواده
سنتز. ماتریالیستی گنجد: [یعنی] شکل نمی پوزیتیویستی کنش ی نظریه فهم ی دایره در که کشد می

یکدیگر» اسههت «با مختلف افراد ی آگاهانهی»  «رابطه از اجتماعی روابط استنتاج پی در که ای شناختی جامعه ی نظریه
کههه اسههاس ایههن بر صرفاا داند می اجتماعی کنش اساسی بازشناسان های مشخصه بودگی» را «ارادی «بازتابندگی» و و

(= آنههان است. «ذهن خورده شکست پیشاپیش فروکاست ناآگاهی و آگاهی محتویات به توان نمی را اقتصادی مقولت
شههان محصولت یهها کالههها ارزش ی کننده تعیین واقعی عامل از تصوری هیچ است ممکن شان، آگاهی تولیدکنندگان)،

بخشد می تعین شان ذهن به که گیرند می قرار روابطی در ها باشد. آن اطلع بی آن وجود از و نداشته ها ارزش ی مثابه به
پههول بداند که آن بدون گیرد کار به پول ی مثابه به را پول تواند می کسی بدانند. هر را آن ها آن باشد نیاز که آن بدون

.]۶۰[یابند»  می بازتاب آگاهی در وارونه بسیار ای گونه به اقتصادی چیست. مقولت

*  *  *
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پههولی ی سههرمایه صههورت به تنههها را سرمایه [اقتصاددانی] که کند؛ نمی توجه پرایزر اریش براهین به باید و شاید  که چنان اما یآن

سههاده خصایص این بر سرمایه دگردیسی نام گذاشتن من نظر «دگردیسی» دارد: «به مفهوم حذف به نظر کند. پرایزر می تعریف
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خواهههد بههاقی یصههرف یقینههی است واقعیت ناسازگی گر بیان زبان ناسازگی که این به اعتقاد نمایانند، بازمی پول و کال دگردیسی
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یی جامعه «تفسیر آلبرت، ی عقیده روند. به نمی فراتر آمون قههدرت تحلیههل سههوی به را ارزش ی ... نظریه قیمت پروبلماتیک شناخت
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