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کوزو اونو و به دنبال وی توماس سکین، رؤیای بزرگی را در سر می پرورانند، رویایی که البتپپه بپپه سپپادگی تحقق پپپذیر
. به نظر آن ها (و به ویژه سپپکین) چنیپپندانش اابژکتیو جامعهنیست:  قرار دادن اقتصاد بر پایه ی واقعی خود به عنوان 

طرحی از خلل گفتگو با اقتصاد بورژوایی و نقد درون ماندگار آن تحقپپق می یابپپد. به عقیپپده ی سپپکین، دانپپش اقتصپپاد
نن ایپپدئولوژیک بورژوایی، خصلتی سوبژکتیو دارد در خدمت سلسله مراتب موجود در ایپپن جپپامعه، و بنپپابراین در بنیپپا
است، چندان که به مقام دین برکشیده شده است. اما اقتصاد به عنوان دانش اابژکتیو جامعه چیزی نیست مگر اقتصپپاد
مارکسی که باید با کنار زدن نسخه ی رسمی و ایدئولوژیک محور مارکسیسم، آن را از نو شناسایی کرد. به جز این بایپپد
با کمک آن نشان داد که اقتصاد بورژوایی ایدئولوژیک است و توجیه گر وضعیت کنپپونی، اگرچپپه در ظپپاهر بپپه مقپپامی

قدسی دست یافته باشد و خود گمان برد که بازگوکننده ی نظمی ابدی است. 

، عنپپوان1سکین در پیش گفتار خود بر کتاب دو جلدی «دیالکتیک سپپرمایه: مطپپالعه ی منطپپق درونپپی سپپرمایه داری»
می کند که: «به تازگی به نظر می رسد که مطالعه ی اقتصاد سیاسی مارکسی در غرب شتاب گرفته است، به گونه ای کپپه
تت قلب دهنده و هپپم لپپذت بخش خبر از فروپاشی قریب الوقوع علم اجتماعی بورژوایی می دهد. البته این گرایش، هم قو
است. با این حال بسیاری از مطالعات نظری که در این راستا انجام می شوند، هنپپوز بپپر موضپپوعات مشخصپپی از قبیپپل
نظریه ی ارزش و قیمت، نظریه ی بحران، نظریه ی بازتولید و نظایر آن تمرکز می کنند، بی آنکه متوجه باشند که تمامی
این مطالعات باید در یک نظام کامل ادغام شوند. این مطالعات دللت بر این دارند که گویا ماهیت آمپپوزه ی اقتصپپادی
مارکس همچون یک کل، می تواند از ادراکات رسمی موجود در باب مارکس اسپپتنتاج شپپود. رویکپپرد کپپوزو اونپپو، بپپه
صورت ریشه ای از این گرایش ها متمایز است. اونو ایده ای را پرورش داد که بر مبنپپای آن آمپپوزه ی اقتصپپادی مپپارکس

1. Thomas T. Sekine (1983), The Dialectic of Capital: A Study of the inner Logic of Capitalism, Vol. 1, York 
University.
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همچون یک کل، نظامی بسته را تشکیل می دهد که هیچ کدام از اجزای این کل در جدایی از بقیه ی اجپپزا بپپه صپپورت
 می نامد، نه تنها بایددیالکتیک سرمایهبسنده ای فهم پذیر نیست و این که ترکیب منطقی این نظام که سکین آن را 

مقدم بر مارکسیسم باشد، بلکه حتی باید مقدم بر مفهوم سرمایه داری باشد، که قرار است به وسیله ی آن (دیالکتیپپک
.2سرمایه) مورد نقد قرار گیرد»

 هگل است. دانش نامه ی علوم فلسفی هگل شپپپاملامر مطلقراهنمای سکین برای فهم دیالکتیک سرمایه، دیالکتیک 
منطق، فلسفه ی طبیعت و فلسفه ی روح معین است و به گفته ی خود هگل «منطق در مطابقت با متافیزیک اسپپت» و
جهان متافیزیکی جهان اندیشه ی ناب است. به گفته ی خود سکین امروزه متافیزیک در معنپپایی تحقیرآمیپپز بپپه کپپار
می رود، اما نباید فراموش کرد که متافیزیک اولین دانش خودامحاط و نظام مند بشپپر بپپوده اسپپت. در واقپپع سپپر و کپپار
متافیزیک با مفاهیم یا اشکال اندیشه ی مجرد است، یعنی جهان بیرونی را مورد مطالعه قرار نمی دهپپد، بلکپپه عملکپپرد
درونی ذهن بشر را بررسی می کند. از این منظر اندیشه ی هگل می تواند ایده آلیستی باشد. هگل وجود جهان مپپادی را
انکار نمی کند، اما بر این عقیده است که این جهان نمی تواند یک کل منسجم را تشپپکیل دهپپد و از ایپپن رو نمی توانپپد

وجود یا واقعیت حقیقی باشد. 

به عقیده ی سکین همان گونه که امر مطلق هگلی خود را طی مراحلی در حرکت از مجرد به مشخص، پیش از فلسفه ی
–طبیعت و روح معین، آشکار می کند، دیالکتیک سرمایه نیز به سرمایه، یعنی سوژه  ابژه ی آن، اجازه می دهد که خود

را در حوزه ی اندیشه ی ناب بسط دهد. این امر نیز از خلل حرکت از مجرد بپپه مشپپخص و در یپپک رونپپد دیپپالکتیکی
(کال - پول - سرمایه) به انجام می رسد. قانون ارزش، در مرکز این حرکت دیالکتیکی قرار دارد. در اینجا تفاوت بسپپپیار
مهمی بین دیالکتیک امر مطلق هگلی و دیالکتیک سرمایه وجود دارد. این تفاوت عبارت از ایپپن اسپپت کپپه حرکپپت و
نه متافیزیکی نیست، بلکه حرکت و تجریدی واقعی، یعنی تاریخی، اسپپت. سپپرمایه از ارزش هپپای مصپپرفی تجرید سرمای
تجرید می کند تا بتواند با همگون و یک دست کپپردن آنهپپا در برابپپر «کلیپپت انپپتزاعی» ارزش، حرکپپت خپپود را بپپدون
اصطکاک با موانع ناشی از زندگی اقتصادی واقعی انجام بدهد. اما چنین حرکت بی اصطکاک و عاری از مقپپاومتی تنهپپا
در سطح نظریه ی ناب یعنی در «نظام بسته ی» اندیشگانی صورت می پذیرد و نه در فضای اقتصاد واقعی، که مبتنی بر

) است. منظور این است که سرمایه هیچ گاه نمی تواند منطپپقheterogeneousارزش های مصرفی ناهمگون و نایکسان (
خود را در تاریخ به طور تام و تمام تحقق بخشد، چرا که اینجا قلمرو عپپاملیت انسپپان و تصپپادف و مقپپاومت اسپپت. در
ضمن منطق سرمایه در این قلمرو (تاریخ) با پس ماندهای ایدئولوژیک - سیاسی و به طور کلی منطق های ناهمزمان با
خود مواجه می شود که از تحقق حرکت ناب آن جلوگیری می کنند. در اینجاست که نیاز به سطوح گوناگون تحلیپپل و
وجود یک مرحله ی میانجی بین نظریه ی ناب و تاریخ تجربی سرمایه داری، خود را آشکار می کند، «سپپطوح تحلیل »ی

که سکین در این نوشته و در نوشته های دیگرش آنها را مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار می دهد. 

آن چه نزد سکین نوآورانه و خل ق است، این است که او فلسفه ی علم را نیز در بحث های خپپود وارد می کنپپد و بپپر آن
مبنا نتیجه می گیرد که «روح» و «متافیزیک» بحث شده در قالب منطق سرمایه چیزی نیسپپت مگپپر فشپپرده ی کنپپش

. دقیقااسرمایه داری یعنیانسانی در طول نسل ها که می توان آن را در قالب یک تمامیت البته باز، نظریه پردازی کرد: 

2. Ibid, iii. 
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در اینجاست که تفاوت بین علم طبیعی و علم اجتماعی از منظر سکین مشخص می شود. سرمایه داری ساخته ی خپپود
بشر است و بشر می تواند آن را کامل و درست بشناسد، و از همین رو هم می تواند آن را بپپه تمپپامی دگرگپپون کنپپد و
تی بشر به معنای گفته شده در بال نیست، بلکپپه امپپری از پیپپش داده شپپده تغییر دهد. در حالی که طبیعت امری درون

است و در فراسوی بشر قرار دارد، و از این رو شناخت آن به تمامی میسر نیست. 

مصاحبه ی پیش رو  با تام سکین در واقع شامل دو بخش نسبتاا مفصل است. در این مصپپاحبه ی طپپولنی سپپکین بپپه
پرسش های اساسی ای پاسخ می گوید که هم سهم اونو و نیز نوآوری های خپپود سپپکین در شپپکل دهی بپپه یپپک دانپپش

اابژکتیو از خلل اقتصاد مارکس را در بر می گیرد و هم توضیحاتی برای فهم دقیق تر سرمایه داری به دست می دهد. 

به دلیل حجم زیاد این مصاحبه، ترجمه ی آن در چهار قسمت منتشر می گردد. آنچه اینپپک پیپپش روی خواننپپدگان و
علقه مندان قرار دارد، قسمت نخست از بخش اول این مصاحبه است. ضمنا برای تسپپهیل دنبپپال کپپردن ایپپن بحپپث،

توضیحات مختصری درباره ی برخی اصلحات فنی و اقتصادی در پانویس صفحات آمده است که برگرفتپپه و برگردانپپی
است از منابع مختلف اینترنتی.  

۱۳۹۵–م. عبادی فر  هشتم بهمن 

*  *  *
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–احیای علم اقتصاد مارکس: مقدمه ای بر رویکرد اونو  سکین

گفتگو با توماس سکین (قسمت اول)

در ابتدا مایلم از شما بپرسم که چگونه به سمت اقتصاد، مارکسیسم و اونو گرایش پیدا کردید؟ خواهشپرسش اول: 
می کنم موقعیت هایی را که بنا به آنها به این موضوعات علقه منپپد شپپدید توضپپیح دهیپپد. سپپپس دربپپاره ی اسپپتادی
دانشگاهی در اقتصاد بورژوایی و متعارف در غرب به مپپن بگوییپپد. همچنیپپن میپپل دارم از شپپما تقاضپپا کنپپم در بپپاب
علقه تان به دیالکتیک هگلی از یک طرف، و [علقه تان به نظریه ی] تعادل عمومی در سنت والراسی اقتصپپاد از طپپرف
دیگر سخن بگویید؛ دو چیزی که در نگاه نخست به نظر می رسد که با هم سازگاری نداشته باشند. این دو چگپپونه در

رویکرد اونویی شما نسبت به اقتصاد به یکدیگر می پیوندند؟

. الف) می توانید توضیح دهید که چگونه به مارکسیسم گرایش یافتیسسد؟ چسسه زمسسان و چگسسونه سیاسسسی۱
شدید؟ چرا بعد از ده سال آموزش آکادمیک در اقتصاد بورژوایی و متعارف، به علسسم اقتصسساد مارکسسسی و

مشخصاا نوع اونویی آن بازگشتید؟

 شدم، با این امید که در رشپپته هایی از ایپپنهیتوتسوباشی در رشته ی علوم اجتماعی وارد دانشگاه ۱۹۵۳من در سال 
دست بتوانم تاریخ غرب، اندیشه ی سیاسی و اجتماعی و مواردی مانند آن را مطالعه کنم. من ابتدا علقه ی ویژه ای بپپه
اقتصاد نداشتم. اما حال و هوای روشنفکری ای که با آن مواجه شدم ویژگی خاصی داشت و آن تقابل اقتصاد بورژوایی و
مارکسیستی بود؛ به همین دلیل هر کسی برای شنیده شدن صدایش ابتدا باید تصمیم می گرفت که به نفع کدام طپپرف
موضع بگیرد. تصمیم گرفتم که شروع به یادگیری اقتصاد مارکسی کنپپم، سمت وسپپویی کپپه بپپا روحیپپات مپپن بیشپپتر
سازگار بود، عمدتاا به این دلیل که من از قابلیت ام در ریاضیات مطمئن نبودم، در حپپالی که می توانسپپتم بپپه سپپه زبپپان
ال روشپپنفکرانه و عمل گرایپپانه بپپود، نپپه سیاسپپی یپپا اروپایی که شامل آلمانی هم می شپپد، بخپپوانم. ایپپن انتخپپاب کپپام
ایدئولوژیک. اگر چه من (و خانواده ام) عموماا با سیاست چپ گرایانه همدلی داشتیم، اما خودم هرگز موضپپعی در قپپالب
فعالیت سیاسی اتخاذ نکردم. بنابراین، هنگامی که شروع به مطالعه ی مارکس کردم، اغلب توسپپط دوسپپتانم به عنپپوان

 مورد خطاب قرار می گرفتم. اما من هرگز از ایپپن  کپپه این گپپونه مپپورد خطپپاب قپپرار می گرفتپپم3«مارکسیست شیک»
ناراحت، شرمنده و یا اذیت نمی شدم. در سال سوم دانشگاه، با «کوزو اونو» آشنا شدم. او هفته ای یک بپپار بپپرای ارائه ی

3. salon Marxist 
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 می آمد. رویکرد او، و نیز وقار و دانشوری اش به من انگیپپزههیتوتسوباشیسخنرانی در باب اقتصاد مارکسی به دانشگاه 
داد که مطالعه در باب اقتصاد مارکسی را جدی تر دنبال کنم. اما هر چه که عمیق تر می خواندم، احساس نیاز می کردم
که اقتصاد بورژوایی، که برای من رشته ای رقیب محسوب می شد، را هم مطپپالعه کنپپم، اگرچپپه ایپپن ایپپده بپپرای مپپن

، در باب این موضوع همچنان در شپپک و تردیپپدهیتوتسوباشیهیجان انگیز نبود. زمانی که به عنوان دانشجوی دانشگاه 
 رفتپپم. ازمک گیل به دانشگاه ۱۹۵۸بودم، این امکان را پیدا کردم که در کانادا درس بخوانم و به همین دلیل در سال 

، منحصراا بپپر اقتصپپاد بپپورژوایی متمرکپپز شپپدم. بعپپد از۱۹۶۶آن زمان به بعد تا گرفتن مدرک دکتری در لندن به سال 
اخرد و تجارت بین الملل) ابتدا به دانشگاه  سپپیمونگرفتن درجه ی دکترا، برای تدریس اقتصاد متعارف (بیشتر اقتصاد 

 رفتم. مقالتی را در باب اصلح پولی در سطح بین المللی به رشته ی تحریپپر درآوردم کپپهیورک و سپس دانشگاه فریزر
 بود. اما چندی بعد کپپه علقه ام را بپپه ایپپن خپپط فکپپری از دسپپت دادم،5» پاتینکین4«اثر تعادل واقعی الهام گرفته از

تصمیم گرفتم که در راستای علقه ی اولیه ام به اقتصاد مارکسی، به آغوش فکری اونپپو بپپازگردم. در آن زمپپان علقه ی
 منتشرJELآکادمیک به مارکس در آمریکای شمالی در حال احیا بود. مقاله ی کوتاهی در باب رویکرد اونو در مجله ی 

 به انگلیسپپی برگردانپپدم. بعپپد از آن، بپپر۱۹۸۰) او را در سال ۱۹۶۵کردم و فشرده ی کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» (
روی فرمول بندی مجدد اقتصاد مارکسی با رویکرد اونویی متمرکز شدم. در ایپپن زمپپان، تماس هپپای دوسپپتانه ای را بپپا
ژاپنی های اونویی برقرار کردم، اما با حفظ فاصله و به صپپورت غیرمسپپتقیم. بپپا هیچ کپپدام از آنهپپا از نزدیپپک همکپپاری

 ترجیح دادم به مانند یک گرگ تنها در کانادا فعالیت کنم و حتی پس از بازگشپپت بپپه۱۹۹۴نداشتم، برعکس تا سال 
ژاپن نیز در همان نخستین سال به این رویه ادامه دادم. آنها ایده های خاص خود را از آثپپار اونپپو داشپپتند، و مپپن نیپپز
ایده ها و برداشت های خودم را. بدیهی است که مواضع فکری ما نیز به صورت جداگانه باقی ماند. شاید به این دلیل که

اونوئیست های ژاپنی به متن نوشته های او وفادار بودند، در حالی که من به شخص و تفکر او. 

4. real balance effect
Don ( دان پاتینکین.5  Patinkin: ۱۹۲۲ -۱۹۹۵اقتصاددان متولد شیکاگو از یک خانواده ی مهاجر یهپپودی روسپپی اسپپت کپپه در سپپال (

 در اورشلیم از دنیا رفت. سهم فکری عمده ی او ایجاد همگرایی بین نظریه های ارزش و پول است که در اثر اصلی وی «پپول، بهپره و۱۹۹۵
 بود، به انجام رسید، کتابی بسیار تأثیرگذار در بپپاب اقتصپپاد۱۹۷۴) که در واقع تز دکترای او در دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۵۶قیمت ها» (

درجپان هیگپز . این اثر در واقع مشارکت نظری برجسته ای در ایجاد سنتز نئووالراسی بعد از اثر مهپم ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰کلن پولی در دهه ی 
 قویاا بر مبنای «روش تقریب متپپوالی»،پاتینکین («ارزش و سرمایه») محسوب می شود. فرآیند حرکت به سمت تعادل در تفکر ۱۹۳۹سال 

قرار دادیم که در واقع همان پیشنهاد tatonnementیعنی «نظریه ی آزمون و خطای والراسی»  قرار دارد («آزمون و خطا» را معادل واژه ی 
قیمت های مورد نظر در حراج یک کال از جانب تقاضاکنندگان و عرضپپه کنندگان اسپپت. ایپپن واژه در نظپپریه ی والراسپپی در تحلیپپل تعپپادل

 همپپراه بپپا نظپپریه ی «آزمپپون و خطپپا»یساموئلسونعمومی در بازار رقابتی کامل نقش بسیار مهمی ایفا می کند). نظریه ی «تحلیل ثبات» 
 نظریه ی «کلسپپیک»پاتینکین در باب چگونگی حل معادلت مازاد تقاضا در بازار را تشکیل می دهد. پاتینیکن، استخوان بندی بحث والراس

تحلیل پولی را که بر مبنای آن فرض می شود که معادلت مازاد تقاضا برای کالها، قیمت های نسبی را تعیین می کنند (کپپه بپپه آن «اصپپل
همگنی» می گویند)، آن هم در حالی که سطح قیمت توسط معادله ی مبادله با پپپول در بپپازار تعییپپن می شپپود، مپپورد نقپپد قپپرار می دهپپد.

، نشان داد که این «دوگانه سازی» اقتصاد بین بخش های پولی و واقعی بهااسکار لنگ با تأسی از یک استاد دانشگاه شیکاگو به نام پاتینکین
نل وابسپپته بپپه سپپطح قیمپپت لحاظ منطقی ناسازگار است. به طور مشخص، او نخستین کسی بود که در واقع تشخیص داد اگر تقاضا برای پو
–است  به دلیل محدودیت بودجه ی عاملن - پس تقاضا برای کالها نیز وابسته به همان سطح قیمت است. سازگاری منطقی نیازمند ایپپن

تی واقعی را به عنوان اسپپتدللی در توابپپع «مطلپپوبیت فپپردی» در بپپر بگیرنپپد،  تد تقاضا برای کالها، تعادل های پول کپپهاست که معادلت مازا
 آن را «اثر تعادل واقعی» نام گذاری می کند. [م.] پاتینیکن
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. ب) چرا در حالی که مارکس را بسیار ستایش می کنید، دوست ندارید مارکسیست نامیده شوید؟۱

به نظر من اگر نه همه ی مارکسیست ها، اما بسیاری از آنها مارکس را نه  به خاطر آن چیزی که هست، بلکه به خپپاطر آن
چیزی که نیست ، ستایش می کنند؛ به بیان دیگر، برای آنچه که در مارکس در نگاه ظپپاهری بپپه چشپپم می آیپپد، و نپپه
ال به خاطر این کپپه سوسیالیسپپت و انقلبپپی بزرگپپی بپپود سپپتایش به خاطر آن چه که مارکس واقعاا هست. مارکس معمو
می شود و آثار زیادی در باب این سویه ی مارکس نوشته شده است. درحالی که نمی توان گفت کپپه او در فراهپپم آوردن
ال موفپپق عمپپل کپپرده اسپپت، حپپتی شپپاید خطوط راهنمای قابل اعتماد برای دست یابی به یک سوسیالیسم واقعی کام
گاهی بسیاری از رهروان خود را به اشتباه انداخته باشد. چرا که ایپپن رهپپروان، رویه هپپای سیاسپپی منحرفپپی را اتخپپاذ
کردند که به تجربه های وحشتناک و امروزه تماماا نپپامعتبری منتهپپی شپپد. البتپپه چنیپپن چیپپزی خطپپای او محسپپوب
نمی شود، بلکه ستایش کنندگان و هواداران سطحی او باید سرزنش شوند، کسانی که با تصدیق فرضی مارکس یا بدون

بنابراین، بسیار مهم است کپپه بفهمیپپم واقعپپاا چپپه چیپپزی ایپپن متفکپپر آن، با غرور خود را «مارکسیست» می نامیدند.
بلندآوازه و آثارش را تا این اندازه برای ما منحصربه فرد و با-ارزش می سازد. من برخلف این ایده ی رسمی، کپپه البتپپه
پژواک وفادارانه ی صدای استادم کوزو اونو است، مدعی هستم که دلیل چنین چیزی این است که مارکس اقتصاددانی

به این معنا که هیچ تاریخ اندیشه ی اقتصپپادی بپپدون ارزیپپابی مجپپددگوییم تنها  اقتصاددانی پیشرو)؛ پیشرو بود (اگر ن
» حک شده است نمی تواند نوشته شود. آنچه که به حقیقپپت انقلبپپیکاپیتالاقتصاد او که در اثر ماندگار و نامیرای «

است همین کتاب است، اگر چه وفاداری بیشتر مارکسیست ها نسبت به آن از سطح زبانی فراتپپر نرفتپپه اسپپت، بپپدون
اینکه به صورت جدی آن را مطالعه کنند، یا روش و ابژه ی آن را بهبود ببخشند. 

این ادعا ممکن است برای عده ای شگفت آور باشد چرا که ایده ی رسمی و رایج امروزین (که حتی خود مارکسیسپپت ها
نیز به آن دامن می زنند!) این است که اقتصاد موجود در کاپیتال امپپروزه دیگپپر کهنپپه و منسپپوخ شپپده اسپپت و زنپپده
ال از این دیدگاه رسمی آگاهم و طبعا با آن مخالفم. بپپر ایپپن ماندن اش تنها به لطف موزه ها میسر گشته است. من کام
ال کور است و دروغین. من همچنین استدلل خواهم کپپرد کپپه چنیپپن دیپپدگاه نادرسپپتی عقیده ام که این دیدگاه کام
به دقت و به صورت تأمل برانگیزی توسط روبنای ایدئولوژیک جامعه ی کنونی پرورش یافته و تکثیر شده اسپپت و هپپدف
آن تکریم و ابدی کردن «سرمایه داری» (به گونه ای که توسط ساختار قدرت کنونی درک می شود) و جاودانه سپپازی آن
به عنوان تنها بنیاد اقتصادی عقلنی (یا روش مدیریت یا عملکپپرد اقتصپپادی) بپپرای هپپر جپپامعه ای اسپپت. بسپپیاری از
مارکسیست ها نیز با این دیدگاه مخالف اند. اما نمی دانند که چگونه این دیدگاه را به صورت رضایت بخشی «نقد» کنند.
دیدگاه رسمی و متعارف وانمود می کند که این تعریپپف مبهپپم (یعنپپی نامنسپپجم و سپپهل انگار) از «سپپرمایه داری» یپپا
«اقتصاد مبتنی بر بازار»، برسازنده ی دژ نهایی آزادی و دموکراسی در جامعه ی انسانی است. مارکسیسپپت ها می داننپپد
که این نیز دروغین است و آن را بیان هم می کنند. با این حال، تاکنون نتوانسته اند به طور متقاعدکننده ای ثابت کننپپد
که این ادعا صرفاا بازتاب ایمان بورژوا لیبرالی (ایدئولوژی) است و بر هیچ گونه دانش علمی مستحکمی استوار نیست. 

دلیل این مخالفت نامطمئن به این خاطر است که آنها به درستی نمی دانند که [علم] «اقتصاد» در بپپاب چیسپپت. بپپه
این دلیل که یا به طور جدی آن را مورد مطالعه قرار نداده اند و یا در فرآیند مطالعه ی صرف اقتصاد بپپورژوایی، بپپه ایپپن
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» صرف است. مارکسیسپپت های6باور گرویده اند که اقتصاد مارکسی به طور عمده قابل تقلیل به «مدل های خطی تولید
به اصطلح سرافایی و تحلیلی دو نمونه ی عجیب و نمونه وار از این خطای تاسف آور هستند. هیچ یک از این دو رویکرد،
اقتصاد بورژوایی را با همان روش جامعی که مارکس اقتصاد سیاسی بورژوایی را در زمان خپپودش «نقپپد» کپپرده بپپود،
مورد انتقاد قرار نداده اند، چون پیش از درگیرشدن در یک جنجال «متعصبانه »ی بی فایده، به این اکتفا کردند که یک
ایدئولوژی مارکسیستی را در مقابل ایدئولوژی بورژوا-لیبرالی قرار دهند. اما نبردهای ایپپدئولوژیکی پپپوچ و بی فایده انپپد،
تت قپپدرت ایجپپاد زیرا پیروزی یا شکست در چنین ستیزهایی تنها به واسطه ی ایمان و زور در سطح مپپذهب یپپا سیاسپپ
می شود (که در بهترین حالت مبتنی بر «قلب گرم» و هیجان است)، نه به وسیله ی تأمل و استدلل عقلنپپی نیرومنپپد
در سطح علم و دانش عینی (که مبتنی بر «ذهن سرد» یا خونسردی است). چیزی کپپه نقپپد مپپارکس را  بپپااهمیت و
برجسته می سازد این است که، بر خلف عقیده ی رسمی، او درگیر نبرد صرف ایپپدئولوژیکی نشپپد، بلکپپه یپپک جنپپگ
علمی را در حوزه ی استدلل عقلنی در اقتصاد آغاز کرد. همین اسپپت کپپه مپپارکس را از پیپپروان «سوسیالیسپپت های
اوتوپیایی» متمایز می کند. بنابراین، آنچه که در ابتدا باید انجام دهیم این اسپپت کپپه اثبپپات کنیپپم اقتصپپاد مارکسپپی

نس یک دانش حقیقتاا عینپپینیستبرخلف اقتصاد بورژوایی، یک اقتصاد یک سویه و دارای بار ایدئولوژیک  ، بلکه برعک
(یعنی رها از ایدئولوژی و یا فرا-ایدئولوژیک) است، هرچند در مرحله ی آغازین کار (و نه در مرحله ی پیشپپرفته ی آن).

توصپپیف  نسبت به اقتصا درا رویکردی «مارکسی» و نه «مارکسیستی»خودمانبنابراین، من با پیروی از اونو، رویکرد 
می کنم. 

. پ) به نظر می رسد که شما بر این عقیده باشید که اقتصاد مارکسی همچون یک دانش علمی (یا اابژکتیو)۱
قابل دفاع است، درحالی که اقتصاد بورژوایی این گونه نیست، چرا که اقتصاد بورژوایی حالت یسسک دیسسن را

یافته است. آیا این برداشت دقیقا در تضاد با برداشت عمومی نیست؟ چگونه به این باور رسیدید؟

ال چنین است که دیدگاه من در باب اقتصاد دقیقا در تضاد با دیدگاهی است که به صورت گسترده و رسمی بله، معمو
متداول است و این همان چیزی است که تلش می کنم توضیح اش دهم. امروزه باور رایج این اسپپت کپپه علپپم اقتصپپاد

 دارد. به نظر می رسد که ایپپن بپپاور، بپپا تپپوجه بپپه اینکپپه7مارکسی منسوخ و کهنه است، و تنها ارزش باستان شناختی
نهادهای آکادمیک اسم و رسم دار (دارای پرستیژ) در دموکراسی های غربی به آن خوراک رسانده اند، کم و بیش عمپپومیت

ساخته شده اند نحوه ای که، یا چیزها چگونه به نظر می رسندیافته است. اما این باور صرفاا مربوط به آن است که 
. یکی از دلیل اینکه در این موردچیزها واقعاا چگونه هستند، و ربطی به این ندارد که تا این چنین به نظر برسند

 مارکسیست های دارای رویکرد ایدئولوژیک تاکنون در نقسسد است، این است کهپدیدار بر واقعیت سایه انداخته
 این مارکسیست ها با شانه خالی کردن از این وظیفه، از بررسپپی نظام منپپد و.بنیادی اقتصاد بورژوایی ناکام مانده اند

بازبینی اقتصاد مارکسی به زبان امروزی این رشته نیز  بازمانده اند. هیچ کس نمی توانپپد اقتصپپاد بپپورژوایی را از بیپپرون
مورد نقد قرار دهد و آغشته به پارادایم آن نگردد. خبر ندارم که علم اقتصاد در سایر کشورها چگونه تدریس و مطالعه

6. linear production models
7. archeological
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می شود، اما هنگامی که من در ژاپن به دانشگاه می رفتم، مطالعه ی اقتصاد به نحپپو تنپپدوتیزی بپپه دو گرایپپش اقتصپپاد
 و نسخه ی مدرنیستی- بورژوایی اقتصاد تقسیم شده بود، به طوری که شاگردانی که نزد استادان مارکسیستمارکسی

آموزش می دیدند، به قدرکافی از اقتصاد بورژوایی سررشته نداشتند و برعکس. هنگامی که بپپه کانپپادا رفتپپم تپپازه آنجپپا
ال از اقتصاد بورژوایی می دانستم سرسری و غی حرفه ای و در بهپپترین حپپالت، متوجه این موضوع شدم. هر آنچه که قب
دانشی از بیرون، و به این ترتیب دانشی غیرحرفه ای در باب اقتصاد بورژوایی بود. بنابراین مجبور بپپودم پیپپش از اینکپپه
به عنوان یک اقتصاددان آکادمیک در غرب آغاز به کار کنم، به طور کامل از نو در اقتصاد بورژوایی آموزش ببینم، تنهپپا
ال درک چند سال دیرتر بود که به آموزش های اولیه ی اونو در اقتصاد مارکسپپی بازگشپپتم و ارزش بی نظیپپر آن را کپپام
کردم. پس از آن، بر باز-صورت بندی اندیشه ی او متمرکز شدم، آن هم به شکلی که حپپتی اقتصپپاددانان بپپورژوا، کپپه بپپا
نوشته های مارکس آشنا نبودند، در صورت تمایل می توانستند به سادگی آن را درک و جذب کننپپد. به عبپپارت دیگپپر،
تلش کردم تا آن را به صورتی نظام مند به زبان تحلیل اقتصادی امروزین بازگویی کنم، بی آنکه بر زبان آغازین و قپپرن

نوزدهمی آن پافشاری کرده و صرفاا آن را تکرار نمایم. 

به طور مشخص، تا جایی که امکان داشت تلش کردم که نظریه های اقتصاد مارکسی را با زبپپان ریاضپپیاتی نیرومنپپدی
صورت بندی کرده و به نمایش صرفاا عددی آنها بسنده نکنم. این کاری است که هیچ اونوئیسپپت ژاپنپپی انجپپام نپپداده
است. به این دلیل است، همان طور که در بال گفتم، ترجیح می دهم مانند یک گرگ تنها به کار خود مشغول باشم و از
نزدیک با هیچ یک از اونوئیست ها درگیر همکاری نباشم. البته، همه چیز بسیار ساده تر و بهتر می بود اگر می توانستم با
این دوستان و خویشاوندان فکری همکاری کنم، با این همه، دوری گزینی از کار گروهی امتیازاتی دارد، آن هم زمپپانی
که تعمق و مراقبه به تنهایی مؤثرتر و واجب تر است (اونو هم در صورتی که با گروهپپی از دوسپپتان و مارکسیسپپت های
مزاحم، که شاید خوش مشرب نیز بودند کار می کرد، چنین دستاوردی نمی توانست داشپپته باشپپد). به تفصپپیل توضپپیح
خواهم داد که مکتب ریکاردو به این دلیل از هم پاشید که نتوانست آنچه را که «مسئله ی تبدیل»خوانده می شد، حل
کند. این مکتب به دو اردوگاه تقسیم شد: سوسیالیست ها و هارمونیست ها، و همین هارمونیست ها بودند کپپه سپپرانجام

 می توان دید که این مکتب (نئوکلسیک)، همان گونه کپپه در8در مکتب نئوکلسیک  ادغام شدند. با نگاهی فراپشت نگر
تر پایین توضیح خواهم داد، به طور همزمان علم اقتصاد را غنا بخشید و فقیر کرد. این مکتب با ایمپپان بپپه فضپپیلت بپپازا
ال در وهله ی نخسپپت، تی ازپیش تعیین شده ی منافع (منافعی کپپه احتمپپا رقابتی برای دست یابی به چیزی شبیه هماهنگ

 هستند)، علم اقتصاد را به شکل یک جزم دینی درآورد و بپپه واسپپطه ی آن «الپپزام»9منافع ستیزآمیز «مونادولوژیک»
سرمایه داری را استنتاج کپپرد، و در همان حپپال ابزارهپپای ریاضپپیاتی نظام منپپدی را بپپرای اثبپپات قپپابلیت آن سپپازوکار
(مکانیسم) به خدمت گرفت. اما مکتب نئوکلسیک در عین اینکه در وهله ی نخست اقتصاد را فقیر و بی رمپپق کپپرد، در

8. retrospect
سفه ی لیب نیتس را تشکیل می دهد. لیب نیتس «مونادهپپا» را اجپپزای سپپازنده ی عپپالم در نظپپر می گرفپپت. از منظپپر.  موناد اصطلیحی است که بنیان فل9

لیب نیتس عالم طبیعت متشکل از مرکبات است و این مرکبات در واقع از جوهرهای بسیط ایجاد شده اند. «موناد» در واقع همان جپپوهر اسپپت، واحپپدی
است منفرد و بخش ناپذیر، و اجزایی ندارد. همچنین «مونادها» بی نهایت هستند و مکانی را اشغال نمی کنند، عاری از بعد و امتداداند و روحانی. به واقع از
منظر لیب نیتس این «مونادها» با صریح شدن و با خارج شدن از وضعیت «مضمر» خود، تکامپپل می یابنپپد و در نهپپایت یپپک «مونپپاد» کامپپل را تشپپکیل
می دهند. این مونادها در واقع سازنده ی جهان و عالم و تمامی ترکیبات هستند.  استفاده ی سکین از این اصطلح در واقع اشاره به منافع فپپردی بی پایپپان
دارد و همان طور که هر مونادی مستقل است اما ویژگی مونادهای دیگر را هم داراست، فرد در جامعه نیز به همین گونه است و این منپپافع در وهله ی اول

از منظر سکین ستیزآمیز هستند. [م.] 
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وهله ی بعدی به آن غنا بخشید. در واقع اگر ابزارهای ریاضیاتی تحلیل اقتصادی که به وسپپیله ی مکتپپب نئوکلسپپیک
کشف شد در ابتدا در اختیار مکتب ریکاردو می بود، شاید نه نیازی به تجزیه ی مکتب ریکاردو بود و نه نیازی به کنپپار
گذاشتن نظریه ی ارزش مبتنی بر کار و باز کردن راه برای «نظریه ی مطلوبیت». زیرا که با وجود ریاضیات، به اصپپطلح
«مسأله ی تبدیل» به راحتی حل می شد و نمایش عددی آن توسط مارکس در جلد سوم کاپیتال در معرض انتقپپادات

بسیار خصمانه هم قرار نمی گرفت.  

البته کاربست ریاضیات در نظریه ی اقتصادی مارکس نباید به نحوی کور و تصادفی، بدون توجه به ساختار دیپپالکتیکی
آن انجام شود. برای نمونه، مارکس اساساا در «معنایی دیالکتیکی» از تبدیل ارزش هپپا بپپه قیمت هپپا صپپحبت می کنپپد،

»، همان کلمات در معنایی صرفاا ریاضیاتی و به صورت ترسیم یک نقطه در فضای10درحالی که بعد از «فون بورتکیویچ
ارزشی و پیونددادن آن به نقطه ای دیگر در فضای قیمت و برعکس، مورد تفسیر قرار گرفت. من در مپپوارد دیگپپری در
باب این دو معنای واژه ی «تبدیل» سخن گفته ام. در هرحال، برای  بهره منپپدی از رابطه ی بیپپن دو پپپارادایم عمپپده ی
مارکسی و بورژوایی در اقتصاد، باید هر دوی آنها را با دقت کافی مورد مطالعه قرار داد. در این خصوص، من نه فقط این
اقبال بزرگ را داشته ام که در همان ایام دانشجویی با اقتصاددان مارکسی بزرگی مانند اونو آشنا شوم؛ بلکه این امتیپپاز
ویژه را نیز داشته ام که بعداا با استادان شایسته و عالی و همکاران و دانشجویان اقتصاد بورژوایی نیز در ارتبپپاط باشپپم،
کسانی که به من ابزارهای ضروری آن پارادایم را آموخته اند، درحالی که به تنهایی توان این را نمی داشپپتم کپپه آن را از

تن خود کنم و به همین خاطر هنوز هم از همه ی آنها سپاس گزارم.  آ

گذشته از این، از آنجا که [علم] اقتصاد با جامعه ی مدرن متولد شده است، بنابراین در سرشت خپپود بپپورژوایی اسپپت.
زیرساخت اقتصادی آن «سرمایه داری» است (از این واژه در معنای «شیوه ی تولیپپد سپپرمایه داری» مپپارکس اسپپتفاده
می کنم). اقتصاد سیاسی کلسیک، همان که مارکس [علم] اقتصاد خود را از آن فراگرفپپت، از همپپان آغپپاز، مپپأموریت
ویژه ای داشت، و آن این که به طور گسترده ای این باور را اشاعه دهد که سپپرمایه داری نپپه تنهپپا از هپپر نظپپام مپپدیریت
اقتصادی پیشین برتر است، بلکه اوج دستاورد بشر در قلمرو اقتصادی است. با این حپپال، ظهپپور و رشپپد سپپرمایه داری،
بدین معنی بود که ارزش های مصرفی اصلی که زنپپدگی اقتصپپادی واقعپپی بپپه آنهپپا نیپپاز داشپپت و آنهپپا را می طلبیپپد،
می توانستند بیشتر از هر زمان دیگری به صورت کالها تولید شوند، و این نیز مسپپتلزم سپپلطه ی اصپپول سپپوداگرانه ی
سرمایه بر عملکرد کل اقتصاد بود. هنگامی که این روند بیشتر و بیشتر آشکار شد، اقتصاد سیاسی بورژوایی «نظریه ی

) اقتصاددان و آماردان روسی و اهل سن پترزبورگ بود و البته بیشترLadislaus von Bortkiewicz :۱۸۶۸ - ۱۹۳۱ ( لدیسلس فون بورتکیویچ.10
نل۱۸۸۹سال   دربورتکیویچعمر خود را در آلمان گذراند.   کتابی را در باب «توزیع پواسون» با عنوان «قانون اعداد کوچک» منتشر کرد. در آمپپار و احتمپپا

توزیع پواسون یا قانون پواسون اعداد کوچک یک توزیع احتمالی گسسته (احتمال مقادیر متغیر تصادفی) است که احتمال این که یک رویپپداد بپپه تعپپداد
مشخصی در فاصله زمانی یا مکانی ثابتی رخ دهد را شرح می دهد، آن هم به این شرط که این رخدادها با نرخ میانگین مشخصی و مستقل از زمان آخرین

. او در این کتاب مطرح کرد که رویدادهایی با تکرارپذیری اندک در جمعیت زیاد از یک توزیع پواسون پیروی می کننپپد، حپپتی زمپپانی کهحادثه رخ دهند
بورتکیویپپچ در اقتصاد سیاسی به خاطر تحلیل اش از طرح بازتولید مارکس در دو جلد پایانی کاپیتال مشهور است. بورتکیویچاحتمال رویدادها تغییر یابد. 

Vladimir(دیمیتریف با استفاده از تحلیل   K.  Dmitrievنس برای محاسپپبه ی نپپرخ ثابت کرد ک ریکاردونظریه ی ) از ه داده های مورد استفاده ی مارک
 به این دلیل که نرخ قیمت ها و–  بر این باور بود که رویه ی تبدیل مارکس درست نبود بورتکیویچعمومی سود و قیمت های نسبی کفایت می کند. اگرچه 

 اما او همچنین نشان داده است کپه بپپا اسپپتفاده از چپپارچوب مارکسپپی، یعنی–سود همزمان محاسبه نمی شوند، بلکه به صورت متوالی محاسبه می شوند 
استفاده از متغیرهای سرمایه ی ثابت و سرمایه ی متغیر می توان به نتایج درستی دست یافت، و این که می توان نپپرخ سپپود و قیمت هپپای نسپپبی را در یپپک

مدل سه بخشی به دست آورد. [م.] 
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اقتصادی» را کشف کرد. این نظریه ی اقتصادی ضرورتاا یک نرم افزار (یا برنامه ای درونی) است که سرمایه برای راهپپبرد
زندگی اقتصادی واقعی جامعه در انطبا ق با اصول خود به کار می گیرد. مطمئناا هپپر انپپدازه کپپه ارزش هپپای مصپپرفی بپپا
نی هر اندازه آنها بیشتر بپپه سادگی بیشتری خود را با شکل کالیی و نیز با اصول تجاری سرمایه وفق دهند، یا به تعبیر
به حالت «صوری» و «خنثی» درآیند (یعنی تنها به وسیله ی نام ها از یکدیگر قابل تمیز باشند)، این برنپپامه از اعتبپپار و

  چیزی بیش از نام های متفاوتی برای ارزش مصرفی دوB  و Aکارآمدی بیشتری برخوردار می شود. به بیان دیگر، اگر 
ال با یکدیگر قابل معاوضپپه باشپپند، دراین صپپورت سپپرمایه از هپپر نن در بازار کام کال نباشند، که به واسطه ی عملکردشا

س،B، که ممکن است در خرید و فروش کالی Aدردسر خاصی در خرید و فروش کالی   با آن مواجه نشود، و برعک
بک) و Aخلص می شود. برای نمونه، فرض کنیم  نعت س ولی از ص د (محص ه باش اف پنب ولدیB الی ای ف  میله ه

(محصولی از صنعت سنگین). اگر این تفاوت برای سپپرمایه اهمیپپت نداشپپت، سپپرمایه می توانسپپت تنهپپا بپپر مپپدیریت
«ارزش های مصرفی در حالت عام» متمرکپپز شپپود، و «نپپه ایپپن یپپا آن ارزش مصپپرفی خپپاص». در این حپپالت، تمپپامی
نی تولید می شدند، گردش می کردند و مصپپرف می شپپدند؛ ال رقابت ارزش های مصرفی با سهولتی یکسان در یک بازار کام

 هدایت می شد،11»تعادل عمومی بهینه ی پاره تودرنتیجه، بازار به وسیله ی دست نامرئی مشیت الهی به سمت یک «
که بنا به آن کسی نمی تواند بدون ایجاد هزینه برای دیگری، وضعیت خود را بهبود بخشد، و از این رو یک «همپپاهنگی

از پیش  تعیین شده» در تمامی منافع ستیزآمیز در سطح جامعه شکل می گیرد. 

درحقیقت، هیچ نظریه ی اقتصادی بدون این پیش فرض بنیادی نمی تواند بپپا دقپپت و سپپخت گیری کپپافی بیپپان شپپود.
نظریه ی اقتصادی مارکسی نیز این را می پذیرد. اما با وجود این اشتراک بنیپپادی، تفپپاوتی تعیین کننپپده بیپپن رویکپپرد
کلسیک و مارکسی به نظریه ی اقتصادی وجود دارد. این تفاوت از الگوی متمایزی نشأت می گیرد که در آن تجرید از

تی به هنجار شده»  مورد پذیرش قرار می گیرد. رویکرد کلسیک از آن رو به هنجار-شدگی ارزش های12«ارزش های مصرف
مصرفی را به سادگی می پذیرد که امری الهی یا فراسوی تجربه ی بشری است، طو ری که هرگونه انحرافپپی از آن هنجپپار
تف آن، رویکرد مارکسی ادعا می کند که سرمایه داری فی نفسه در نقطه ی معینپپی ناشی از خطاهای انسانی است. برخل

یی خسسویش (خسسود-تنزهسسی)از تطپپور تپپاریخی اش،   یسسا آرمانی سسسازی13گرایشی واقعی بسسه سسسمت ناب سسساز
یی) خویش نشان می دهد، بنابراین امتداددهی  ذهنی این گرایش در اندیشه، به هنجار-شدگی14(ایده آل ساز

. در حالی که رویکرد کلسیک سعی دارد که ارزش های مصرفی را بپپه صپپورتارزش های مصرفی را توجیه می کند
سوبژکتیو (ذهنی) بر پایه ی ایمان به کمال پذیری سرمایه داری، به هنجار کند، رویکرد مارکسی به دنبال آن اسپپت کپپه
تی خپپاص همان تجرید را «به صورت مادی» یا «ابژکتیو (عینی)» انجام دهد، همان طور که در یک پهنه ی مکانی- زمان
در تاریخ واقعی تکامل سرمایه داری، این اتفا ق به نحو بسیار موفقیت آمیزی صورت واقعیت بپپه خپپود گرفپپت (یعنپپی در

میانه ی قرن نوزدهم در بریتانیا). 

من پایین تر در بستر متفاوتی دوباره به این امر باز خواهم گشت. اما فهم این نکته اهمیت دارد که حتی در این نقطه،
 وضع شد و به حالتی از تخصیص منابع گفته می شود کپپه درویلفردو پاره تو. «بهینگی پاره تو» اصطلحی در علم اقتصاد است که توسط 11

آن امکان بهتر نمودن وضعیت یک فرد بدون بدتر کردن وضعیت فردی دیگر وجود ندارد. [م.] 
12. nominalized use-values 
13. self-purification
14. extrapolation
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رویکرد کلسیک تمامی ابعاد تاریخی را از سرمایه داری می زداید. رویکپپرد کلسپپیک بپپه جپپای فهپپم سپپرمایه داری بپپه
مثابه ی یک «جامعه ی تاریخی»، یا به تعبیری، به مثابه ی امری تاریخاا گذرا، به طوری که در یک نقطه ی تاریخ بشپپری
پا به عرصه ی وجود می گذارد و در نقطه ی دیگری از آن خارج می شود، اساسا آن را همچون طرح و نقشپپه ی خپپدا در
نظر می گیرد، چیزی که دائمی است، همیشه وجود داشته و خواهد داشت، حتی اگر بشر، به دلیل هوش ناقص اش در
ابتدا نتوانسته باشد آن را تشخیص دهد و زمان زیادی طول کشیده باشد تا سرمایه داری سرشت خود را به تدریپپج بپپه
نوع انسان نشان دهد، همان  گونه که بشر شگفتی های جدید طبیعت را (به تدریج) کشف می کند. این امر در هماهنگی
با گرایش بورژوایی به تقلیل شناخت جامعه به سطح شناخت طبیعت است، روییه ای که دیرتر به آن می پردازم و نشان
خواهم داد که فقط در خدمت سلسله مراتب و منافع موجود جامعه ی کنونی، کپپه «سپپرمایه داری» را می پرسپپتد، قپپرار
دارد. درواقع، اگر نظم اجتماعی همان قدر تغییرناپذیر باشد که نظم طبیعی، در این صورت هر تلشی برای تعپپدیل بپپا
«بازطراحی» جامعه، چیزی جز توهین به مقدسات و مبارزه طلبی با طرح خداوند نخواهد بود؛ چیزی که ما هرگز نباید
جرات آن را به خود بدهیم و یا حتی به آن بیندیشپپیم. نمی دانپپم آدام اسپپمیت تپپا چپپه انپپدازه از چیزهپپایی همچپپون
«مونادها» و «هماهنگی از پیش تعیین شده»، ایده هایی که حدود یک قرن پیش از او توسط لیبنیتس تشپپریح شپپدند،
ال نسپپبت بپپه آموزه هپپای تاثیر گرفته بود. اما به هرحال آدام اسپپمیت و دوسپپت نپپزدیک اش هیپپوم نمی توانسپپتند کپپام
لیبنیتس ناآگاه بوده باشند. بنابراین، ارجاع اسمیت به دست نامرئی بیان کننپپده ی تلش او در دفپپاع از فضپپیلت بپپازار
تد خدایی است. اما امروزه، با این که اقتدار الهیات و متافیزیک در سایه ی پیشپپرفت درخشپپان تخر سرمایه داری در پرتو 
علوم طبیعی و تکنولوژی افول کرده، علم اقتصاد به منظور ادعای اصالت علمی خوند بر قرابت و یا شباهت اش بپپه آنهپپا

! چراکه علم اقتصاد با آراستن نتایج بنیاداا ایدئولوژیک یپپااما در اینجا تله ی بزرگی به چشم می خوردتکیه می کند. 
مذهبی خود به جلوه های «علمی-طبیعی»، به جای آشکار کردن روند تاریخی قریب الوقوع بپپرای مپپردم ایپپن جوامپپع،

صرفاا به وضع موجود خدمت می کند. 

 سرمایه داری بنا نشده باشد و صرفاا بپپر وجپپه اسپپطوره ای آن متکپپیتاریخ[علم] اقتصادی که به نحوی استوار بر بنیاد 
باشد، مذهبی است که به آسانی می تواند به وسیله ی قدرت ها مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و ایپپن موضپپوع را پپپایین تر
روشن خواهم کرد. البته باید این واقعیت را بپپا تأکیپپد تصپپدیق کنپپم کپپه درحپپالی که مارکسیسپپت ها بپپه سپپهم خپپوند
به روش هایی بیهوده درگیر نبردهای ایدئولوژیکی شدند و دستاوردهای حقیقتاا علمی مارکس را نادیده گرفتند، اقتصاد
تی نظریه ی اقتصادی پیشی گرفت، و به خوبی به فراسوی بورژوایی از رقیب مارکسی خود در صورت بندی مجدد ریاضیات
رویه ی قرن نوزدهمی نمایش صرف آن با مثال های عددی حرکت کرد. البته استفاده از ریاضیات در اقتصپپاد مارکسپپی
ال تصپپادفی و باید با احتیاط و در پرتو زمینه ی دیالکتیکی آن انجام گیرد، نه همان طور که در بال گفتم به روشی کپپام

در یک تقلید کورکورانه از رویه های بورژوایی.

. ت) چه زمانی و چگونه در حرفه ی خود در علم اقتصاد به این نتیجه ی مشخص رسیدید؟۱

برنامه ی آموزشی علم اقتصاد در دانشگاه ها شامل  گستره ی پهناوری از حوزه های تخصصی اسپپت بپپا ایپپن پیامپپد کپپه
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بیشتر استادان بسته به توانایی و  موضع گیری و جانب داری شان تنها با شمار اندکی از آنها آشنا هستند. اما تازه کارهپپا
به دلیل گوناگون و اتفاقی باید در شماری از این حوزه ها راه آزمون و خطا را بپیمایند. همان طور کپپه در بپپال به طپپور

، نظریه ای پولی درباره ی تنظیم بین المللی راپاتینکینتلویحی بیان شد، من ابتدا می خواستم با کمک اثر تعادل واقعی 
پرورش بدهم، و این کارهای پیرامونی پایان نامه ام بود که مرا بدان سپپمت سپپو ق داد. امپپا پیپپش از اینکپپه بپپه هرگپپونه

 نپپدارد. بپپا نگپپاهپاتینکیننتیجه ی قطعی برسم، دریافتم که حرفه ی آکادمیک دیگر علقه ای به اقتصاد کلن به روش 
ه زمانی میدان بازی را به کینز واگذارمکتب شیکاگو کفراپشت نگر می توان دید که این وضعیت مقارن با وقتی بود که 

کرده بود، دوباره به میدان می آمد. این ناپایداری و بی ثباتی علم اقتصاد بپپورژوایی مپپرا آزار می داد، به همین جهپپت هپپم
تصمیم گرفتم به علم اقتصاد پایدارتر مارکسی باز گردم که زمانی پیش تر از اونو آمپپوخته بپپودم. بپپا این حپپال، در ایپپن
ال با پارادایم اقتصاد بورژوایی و زبان آن آشنا بودم. در ضمن از آنجا که آن  موقع بپپه مبپپاحث مربپپوط بپپه زمان، من کام
روش علمی هم علقه مند بودم، احساس کردم که می توانم مضمون رویکرد اونو را در پرتو دیالکتیک هگپپل همپپراه بپپا
نظریه ی «تعادل عمومی والراس» به بهترین شکل توضیح دهم. اگر چه غالباا تصور می شد کپپه تپپرجمه ی روش نسپپبتاا
نی به انگلیسی دشوار است، اما مشو ق من این واقعیت بود که هم هگل و هم والراس پیش از آن مجرد اونو در زبان ژاپن
به طور کامل توسط استادانی چون والس و جاف به انگلیسی برگردانده شده  بودنپپد. آن  وقپپت بپپود کپپه اندیشپپیدن بپپه

ترجمه، پالیش کار اونو و معرفی آن به خوانندگان انگلیسی زبان را آغاز کردم. 

در همان حال که درگیر بهبپپود و بپپازبینی رویکپپرد اونپپو در علپپم اقتصپپاد مارکسپپی بپپودم، از آثپپار «کپپارل پپپولنی» و
ستایش کننده ی ژاپنی او «یوشیرو تامانوی» نیز تأثیر گرفتم، تامانوی کسی است که از او  بسپپیار چیزهپپا آمپپوختم. بپپا

 و اکولوژی آگاه شدم، مفاهیمی که هم اقتصپپاد بپپورژوایی و هپپم اقتصپپاد15راهنمایی تامانوی، از اهمیت نظریه آنتروپی
مارکسی به نحوی نظام مند از آنها غفلت کرده بودند؛ آ ن هم با وجود اهمیت تعیین کننده ای که در اقتصاد واقعی امپپروز
دارند (موضوعی که دیرتر در قسمت دوم به آن می پردازم). در این زمان حوزه های پژوهشی مپپن به طپپور فزاینپپده ای از
موضوعات مربوط به تدریس دانشگاهی و حتی از علم اقتصاد بورژوایی در حالت کلی دور شدند. بخت خوش من ایپپن
بود که محیط دانشگاهی منعطف و دوستانه بود و در ضمن افراد فرهیخته ای در اطراف خود داشتم. هرگز از این بپپابت
که فقط باید در قلمرو اقتصاد نئوکلسیک دست به انتشار آثایر بزنم تحت فشار نبودم. بعد از بازگشت به ژاپن در سال

 بیشترین مدت آن را به عنوان استاد تجارت بین الملل درآیچی گاکوین، طی دوره ی تدریس ده ساله در دانشگاه ۱۹۹۴
دانشکده ی بازرگانی گذراندم. به زودی متوجه شدم که نظریه ی ناب تجارت بین الملل که به آن خیلپپی علقپپه داشپپتم
چیزی نبود که آن دانشکده ی بازرگانی خواستار شنید ن اش باشد. مجبور بودم خودم را آماده کنپپم کپپه در جنبه هپپای

)، تا مپپذاکراتWTO) و سازمان تجارت جهانی (GATTعملی تر تجارت بین المللی تدریس کنم، از معاهده های گات (
تجارت دوجانبه ی میان ژاپن و ایالت متحد و دیگر موضوعات مشابه. با این حال، این فراینپپد مپپوجب شپپد تپپا دیپپدگاه
ال جدیدی در باب ماهیت سیاست گذاری تجاری ایالت متحد و استراتژی بین المللی آن بعد از جنگ جهپپپانی دوم کام

در ذهن من شکل بگیرد.  

بنابراین، به عنوان استاد اقتصاد سخت درگیر شدم و فعالیت ام به دامنه ی گسترده ای از زیرحوزه ها گسترش پیدا کرد.

15. entropy theory
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همچنین در باب فلسفه، روش علمی و مارکسیسم مطالعه می کردم، اما نه به صورت تمام وقت، یعنی چیزی که خپپودم
ال سرسپپری. به آن تمایل داشتم. بعضی از آثار را نسپپبتاا عمیپپق می خوانپپدم و برخپپی دیگپپر را به طپپور سپپطحی و کپپام
مجموعه ی همه ی این موضوعاتی که من تا هنگام بازنشستگی و کناره گیری از تدریس فعپپال، موفپپق بپپه مطالعه شپپان
شده بودم، ملغمه ی بی شکل و بی نظمی از قطعات و تکه های ناهمگون را تشکیل می داد. بااین حال، از بخش «نظریه ی

genrironناب» در باز-تدوین ام از رویکرد اونو نسبت به اقتصاد مارکس، کمابیش مطمئن بودم، چیزی کپپه اونپپو آن را 

عه یdankairon نامیدم. اما تا جایی که به دیالکتیک سرمایهنام گذاشته بود و من آن را  ل توس ریه ی مراح  یا «نظ
انی اول»katokironسرمایه داری» و  گ جه د از جن رمایه داری بع وی س  یا «نظریه ی گذار به جامعه ی تاریخی فراس

مربوط می شد، یعنی موضوعاتی که او خود کمتر در موردشان تأمل کرده بود، هرگپپز مطمئپپن نبپپودم و بنپپابراین ایپپن
» را در اوایپپل کپپار16موضوعات هنوز برایم به طور عمده مبهم بودند. مپپن دیپپدگاهم دربپپاره ی «گپپذار غیرسپپرمایه داری

 مدون کپپردم. امپپا پپپس از چنپپدین بار تلش بپپرای ارائه ی اسپپتدللی قانع کننپپده۱۹۷۲حرفه ای ام یعنی دقیقاا در سال 
ال زنپپدگی ام را به عنپپوان یپپک درباره ی آن، هنوز از شر ح وتوضیح خود خرسند نبودم. بنابراین، تصورم این بود که احتما
تی نامنسجم به پایان خواهم برد، یعنی اقتصاددانی مواجه با درزها و مسائل حل ناشده ی بسیار [در اقتصاددانان دانشگاه
دیدگاه هایی نظری اش]، چرا که به نظرم می رسید که این سرنوشت افراد بسیاری در این حرفه باشد. از این رو، تصمیم
–گرفتم که باقی عمرم را صرف چیزهایی جز اقتصاد کنم  تاجایی که حتی نیمی از کتابخانه ی شخصی ام در دانشپپگاه

را به جای این که با خود به منزل ببرم، به همکاران جوان تر هدیه کردم. با این همه، پروژه ی ناتمامی در دسپپت داشپپتم
که برای سال ها به تأخیر افتاده بود و باید به اتمام می رسید، پروژه ای کپپه پیپپش از ایجپپاد وقفپپه در آن، مزاحپپم افپپراد
بسیاری شده و همکاری فروتنپپانه و دوستانه شپپان را دریپپافت کپپرده بپپودم. ایپپن پپپروژه برگپپردان کتپپاب اونپپو «انپپواع
تن سیاست گذاری های اقتصادی در سرمایه داری» به زبان انگلیسی بود؛ کپپاری کپپه آن را بلفاصپپله پپپس از به پایپپان برد

 توسپپط انتشپپارات هاروسپپتر۱۹۸۰)، کپپه به سپپال ۱۹۶۵برگردان دیگرم از کتاب اونو به نام «اصول اقتصاد سیاسی» (
منتشر شده بود، آغاز کرده بودم. اولین بخش آن که در باب مرکانتلیسم بود با سرعت و در یک دوره ی کوتاه به اتمام
رسیده بود، اما برگردان دو بخش باقیمانده در باب لیبرالیسم و امپریالیسم، به دلیل اینکه گرفتار انتشپپار سپپایر آثپپارم
بودم کلید نخورده بود. از این رو، تصمیم گرفتم که این مهم را تاجای ممکن هرچپپه سپپریع تر پپپس از بازنشسپپتگی بپپه

سرانجام برسانم. 

با این همه، خواه ناخواه کار به این راحتی پیش نرفت. در حالی که کتاب را ترجمه می کردم، اهمیت نظریه ی مراحل که
میانجی بین نظریه ی ناب و تاریخ تجربی سرمایه داری است بیش از پیش برایم آشکار شد. از مپپدت ها پیپپش بپپه ایپپن
نکته واقف بودم که مارکسیست ها غالباا از «وحدت دیالکتیکی نظریه و تاریخ» صحبت می کنند، اما این شعار توخپپپالی
هرگز من یا اونو را متقاعد نکرده بود. همچنین با آثاری از اونوئیست ها آشنا شدم که بر نظریه ی مراحل تمرکپپز کپپرده
بودند. با این همه این ها وقایع مورد بررسی شان در تاریخ سپپرمایه داری را بپپه شپپکل مپپؤثری بپپا نظپپریه ی نپپاب پیونپپد
نمی دادند. کار اونو با همه اینها تفاوت داشت. چیزی که اثر اونو نشان می دهد این است که که چگونه هر کدام از ایپپن
سه مرحله در توسعه ی سرمایه داری (مقدماتی، خودمختار و رو به زوال) با تولید نوع ویژه ای از ارزش مصپپرفی (پشپپم،

16. ex-capitalist transition

13



پنبه و محصولت فولدی) متناظر است؛ یعنی هر مورد، با گونه ی متفاوتی از فناوری (تکنولوژی) و سپپازمان صپپنعتی
متناظر است که ویژه ی یک مرحله ی معین به شمار می آید. منظور از اصطلح یک مرحله ی معیپپن، ارجپپاع بپپه شپپکل
مسلط سرمایه (سرمایه تجاری، صنعتی و مالی ) است، و این که شیوه ی انباشت (در هر مرحلپپه) بپپه نپپوبه ی خپپود بپپه
کمک دولت بورژوایی و انواع سیاست گذاری  های اقتصادی آن انجام می شود که مختپپص هپپر مرحلپپه  (مرکانتلیسپپتی،
–لیبرالی و امپریالیستی) هستند. اینها انواعی از سیاست  گذاری های اقتصادی اند که دولت  ملت بورژوایی موظف اسپپت

اتخاد کند تا انباشت در شکل مسلط سرمایه به بهترین نحوی انجام شود. از این رو، اگر چه جامعه ی سرمایه داری نپپپاب
نه در واقعیت مادی، بلکه تنها در ذهن ما همچون حدی وجود دارد، که سرمایه داری تاریخی در مقطعی واقعپپاا بپپه آن

ظپپاهر می شپپود، جپپایی که حقپپو ق،–دولت  ملپپت مپپدرن نزدیک شده بود، سرمایه داری تاریخی همیشه در چهارچوب 
سیاست، اقتصاد برای ایجاد نظریه ی یکپارچه ای از دولت با یکدیگر برخورد می کنند. بنابراین، نظریه ی دولت بورژوایی
باید به سه شکل زیر ایجاد شود: دولت مرکانتلیستی بر مبنای سلطنت مطلقه (یا دیکتاتوری توسعه گرا) نشان دهنده ی
مرحله ی اولیه توسعه ی سرمایه داری است؛ دولت لیبرالی بر مبنای دموکراسی پارلمپپانی کپپه نشپپان دهنده ی مپپرحله ی
خودمختار توسعه ی سرمایه داری است؛ و دولت امپریالیستی بر مبنای مواجهه ی نظامی بین قدرت های رقیب برتر کپپه
با تمایل بپپه جنپپگ تعرفه هپپا و گسپپترش اسپپتعماری همپپراه اسپپت و نشپپان دهنده ی مپپرحله ی رو بپپه زوال توسپپعه ی
سرمایه داری است. در این روش، تاریخ سرمایه داری به سه مرحله ی تکاملی تاریخ جهانی تقسیم می شود. بپپا این حپپال،
سرمایه داری پس از جنگ جهانی اول وارد فرآیند فروپاشی خود می شپپود و ایپپن امپپر فروپاشپپی دولپپت بپپورژوایی نیپپز
محسوب می شود. این گونه است که نظریه ی مراحل در رویکرد اونو، میانجی نظریه ی منطقی ناب سرمایه (دیالکتیپپک
سرمایه) و تاریخ تجربی سرمایه داری است، تاریخی که ما به عنوان انسان، به صورت جمعی آن را تجربه کرده ایم. مپپن

بر این باورم که نهایتاا، اگرچه بسیار دیر، اهمیت و دللت های روش اونو در اقتصاد مارکسی را تشخیص داده ام. 

 

 «اقتصاد» مارکسی در معنایی گسترده در کنار سپپایر اقتصپپاددانان کلسپپیک، از قبیپپل آدام اسپپمیت وپرسش دوم:
ریکاردو قرار می گیرد. مهم ترین دلیل این امر، التزام مشترک آنها به اشکالی از «نظریه ی ارزش مبتنی بر کار» اسپپت،
چیزی که اقتصاد متعارف امروزه عموماا به رغم ستایش از اسمیت و حتی مارکس، آن را به کنپپاری می نهپپد. بپپا درک و
برداشت مارکس از اقتصاد سیاسی بورژوایی کلسیک چه باید بکنیم؟ چرا مارکس شپپدیداا  دل مشپپغول تاریپپخ اقتصپپاد
سیاسی بود؟ چه چیزی نظریه ی ارزش مبتنی بر کار مارکس را از مکتب کلسیک متمایز و بپپه لحپپاظ علمپپی معتپپبر

می سازد؟

 

. الف) به طور خلهصه، طبق دیدگاه اونویی شما چه چیزی اقتصاد را به یک علم (یا دانش واقعیت ابژکتیو)۲
تبدیل می کند؟

پیش از ظهور عصر مدرن، اقتصاد به صورت پیکره ی نظام مندی از دانش وجود نداشپپت. مپپارکس، پپپایه  (یپپا زیربنپپا)ی
اقتصادی جامعه ی بورژوایی مدرن را «شیوه ی تولید سرمایه داری» می نامیپپد، کپپه مپپا امپپروزه به نحپپوی خلصپپه آن را
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«سرمایه داری» می نامیم. با این حال، استفاده از این واژه کمی گول زننده است، چرا که همیپپن واژه ی «سپپرمایه داری»،
مقدمتاا معنایی بیش از «سرمایه دار بودن یا عمل کردن همانند یک سرمایه دار» نداشت، اگر چه امروزه هم در محاورات
روزمره و هم در ژورنال ها به صورت مکرر در معنای محدود نهاد اقتصپپادی (یپپا نظپپام اجتمپپاعی) مبتنپپی بپپر «بپپازار»
مبادله ی کالها به کار می رود.  با این حال، اقتصاد بورژوایی معنای فنی این اصطلح را رد می کند و آن را بپپه عنپپوان
مفهومی جامعه شناختی (متفاوت از اقتصادی) مورد توجه قرار می دهد. به نظرم برای نمونه پروفسور چاکراوارتی حامل
این دیدگاه است. دلیل این امر این اسپپت کپپه اقتصپپاد بپپورژوایی نمی خواهپپد کپپه جپپامعه ی مپپدرن (سپپرمایه دارانه) را
به مثابه ی یک نمونه ی موقت و تاریخی بپذیرد که در نقطه ای از زمان موجودیت پیدا کرده و در نقطه ای دیگپپر از بیپپن

 است؛ و یا به بیان دیگپپر، جپپامعه یجاودانهمی رود؛ بلکه بر این باور است که جامعه ی بورژوایی مدرن یا سرمایه داری، 
بشری همواره (اگر چه به طور ناقص) سرمایه داری بوده است و برای همیشه چنیپپن بپپاقی خواهنپپد مانپپد (و در مسپپیر

کمال خویش حرکت می کند). 

چیزی که اقتصاد مارکسی را از بقیه متمایز می کند این است که از این ایده های کورکورانه و آسپپیب زا بپپه دور اسپپت.
 خپپود را بپپهزنپپدگی واقعپپی اقتصپپادیاین اقتصاد از همان آغاز این حقیقت را می پذیرد که جامعه ی سرمایه داری (که 

کالیی یا تجاری سرمایهوسیله ی   سازماندهی می کند) یک جامعه ی تاریخی است، به این معنا کپپه در–اصول اقتصادی
یک نقطه از زمان موجودیت پیدا کرده و در نقطه ای دیگر از زمان از بین می رود. بنابراین، از منظپپر مپپارکس، اقتصپپاد
(که در آن زمان «اقتصاد سیاسی» نامیده می شد)، ضرورتاا به معنای مطالعه ی کامپپل «سپپرمایه داری» به معنپپای یپپک
جامعه ی تاریخی (نه چیزی خیالی یا وهمپپی) اسپپت، هرچنپپد او در این  مپپورد همیشپپه از اصپپطلح «شپپیوه ی تولیپپد
ال جدیپپد و سرمایه داری» به جای «سرمایه داری» استفاده می کرد. گفته می شود که او تلش کرد که با این چالش کام

(بپپه بیپپان دیگپپراابژکتیو یکتا در اقتصاد به تنهایی رودررو شود. به عبارت دیگر، او در ابتدا اقتصاد را به سان یک دانش 
فرا-ایدئولوژیک و قابل پذیرش به طور عام)، دنبال کرد و اقتصاد را، که در ابتدا همچون ابزار یا سلح اثبات ایپپدئولوژیک
برتری جامعه ی سرمایه داری بر انواع جوامع پیشاسرمایه داری بود، به مبارزه طلبید. اما اگر چنیپپن چیپپزی بپپه تنهپپایی
هدف علم اقتصاد را تشکیل می داد، رویکرد غیرتاریخی و یک سویه (و هنوز ایپپدئولوژیک محور) بپپورژوا-لیپپبرال کفپپایت
می کرد و سودمندی خود را اثبات می کرد؛ هرچند در این حالت، علم اقتصپپاد بپپه مپپرتبه ی علپپم حقیقپپی (یپپا دانپپش

. نمی کرداابژکتیو) جامعه که بتواند به طور عام فهم شود، ارتقا پیدا 

با این همه، زندگی مارکس برای کپپامل کردن ایپپن وظیفه ی کلن یعنپپی آزادسپپازی اقتصپپاد از محپپدودیت های تنپپگ
ایدئولوژی بورژوا - لیبرال و بازسازی اقتصاد بر یک بنیاد حقیقتاا اابژکتیو (مقبول عام)، بسیار کوتاه بود. در همان حپپال،
تکامل سرمایه داری آن چنان شتابی داشت که پیروان او، که از قابلیت فکری پایین تری نسبت به او برخپپوردار بودنپپد،
دستخوش آشفتگی نومیدانه ای گشتند. می توان گفت که مارکس در طول حیاتش اهمیت کامل فعالیتی را کپپه بپپا آن
درگیر بود تشخیص نداد، چه اندکی پس از مرگش سرمایه داری وارد مرحله ی جدیپپدی از تکامپپل خپپود شپپد کپپه بپپه
«امپریالیسم» مشهور است، و مرحله ی لیبرالیسم که برای مارکس بسیار آشنا بود پشت سر گذاشته شد. به این دلیپپل
هم مارکسیست ها و هم منتقدان آنها در غرب، در فهم ارزش حقیقی آثار مارکس در «انقلبی کردن» اقتصاد و تبدیل
آن به یک دانش حقیقتاا علمی (در معنای رهایی از ایدئولوژی) ناکام ماندند. این میراث فکپپری ارزشپپمند می توانسپپت
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برای همیشه به وسیله ی حرف های گوش خراش و وراجی در باب مارکس و مارکسیسم توسط گروه دانشمندان سطحی
از بین برود؛ و تنها استثنا در این میان کوزو اونو بود که در فاصله ی بین دو جنگ، کپپم و بیپپش بپپه تنهپپایی، اقتصپپاد
مارکسی را که در سه جلد کاپیتال گردآوری شده بود، مورد مطالعه ی دقیق قرار داد و در باب آن عمیقاا تأمل و تفکپپر
تی او بود که توانست خود را در یک فضای فکری هنوز نیالوده به خوانش ها و تفاسیر متعپپدد  کرد. شاید این از بخت یار

ایدئولوژیک، وقف این وظیفه کند. 

. ب) می توانید به طور خلهصه نمایی کلی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد مارکسسسی کسسه اونسسو آن را از آن۲
خویش کرد، بیان کنید؟  

در تلشم برای توضیح رویکرد اونو به اقتصاد برای خوانندگان غربی، دست کم در محپپافظت از آن در برابپپر رد و انکپپار
ساده اش همچون «رازآمیزگری شرقی»، همیشه هگل و والراس را نقطه ی ارجاع سودمندی یافتم. درحقیقت، آثار ایپپن
نم آشکار می گرداند، هرچند ممکن است چنین به نظر برسد که ایپپن دو دو خود را همچون دو ویژگی ضرور از اونوئیس
اندیشمند با یکدیگر نامتجانس اند. بنابراین، به منظور فهم نظریه ی اونو، نیازی نیست که به بیرون از سنت های فکپپری

عقسسلغرب سیاحت کنیم. بااینکه به نظر می رسد ترکیب هگل و والراس چیزی نامانوس و ناسازگار باشد و این امر در 
تصورناپذیر می نماید، اما اونو اثبات کرد که نه تنها چنین چیزی امکان پذیر است، که بپپس پرثمپپر نیپپزمتعارف غربی 

هست. 

منطق هگل به نحو گسترده ای شناخته شده است، اما کمتر فهم شده است. اونو بر ایپپن نظپپر بپپود کپپه ارزش حقیقپپی
منطق هگل زمانی درک می شود که در ابتدا معنای نظریه ی مارکس در باب سرمایه داری یا «اقتصاد» را بفهمیم (ایپپن

پیش از تلش برای فهم درست کاپیتال مارکس، ابتپپدا بایپپد منطپپقدقیقاا عکس گفته ی لنین است که عقیده داشت 
دیالکتیک). به باور من از این گفته می توان چنین استنباط کرد که نظریه ی اقتصادی مارکس ضرورتاا هگل را خواند

نل «دیالکتیک امر مطلق» بود. هگل می گوید که محتپپوای منطپپق17سرمایه  است، دقیقاا به همان معنایی که منطق هگ
متافیزیکی او «بازنمایی خدا در ذات ابدی خود، پیپپش از آفرینپپش طپپبیعت و ذهپپن کرانمنپپد و محپپدود اسپپت». بپپه
همین نحو، محتوای دیالکتیک سرمایه (یا نظریه ی اقتصادی) «تعریف سرمایه داری به وسیله ی خپپود سپپرمایه اسپپت»،
پیش از آنکه مردم به اقتصاد علقه مند شوند. در واقع، دیالکتیک سرمایه فقط هنگامی می تواند مفهوم سپپرمایه داری را

 باشد. شاید این نکته را بتوان بدینمنطبق بیان کند که با نظریه ی اقتصادی سرمایه داری 18به نحوی مرکب و تلفیقی
برهان هستی شسسناختی شیوه هم بیان کرد: نظریه ی اقتصادی اصیلی که برسازنده ی دیالکتیک سرمایه اسپپت، بپپه

تخپپرد خپپدایی پیپپش از آفرینپپش19موجودیت سرمایه داری منجر می شود . اگر دیالکتیک هگلی، تاجایی که منطق 
طببیعت و انسان است، «ایده آلیستی» بود، دیالکتیک سرمایه ی مپپارکس (اگپپر چپپه هنپپوز در شپپکل نهفته ی خپپویش
است)، تا جایی که نشان دهنده ی منطق سرمایه پپپس از تکامپپل سپپرمایه داری در تاریپپخ بشپپر بپپر روی زمیپپن اسپپت،

«ماتریالیستی» است. 
17. dialectic of capital
18. synthesized
19. ontological proof of the existence of capitalism
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» دارنپپد.20بنابراین، دیالکتیک هگل و دیالکتیک سرمایه دقیقاا دارای ساختار یکسانی هستند؛ آنها درواقع «همریخپپتی
تی منطق ایده آلیستی هگل است (که دیالکتیک سرمایه (که منطبق با نظریه ی اقتصادی است) تنها قرینه ی ماتریالیست
خوند منطبق بر متافیزیک است). در عوض، «دیالکتیک طبیعت یا ماده» یپپک ناآغازگپپاه مطلپپق و نپپوری کپپاذب بپپرای
فیلسوفان خیالی است. پایین تر توضیحات بیشتری در ارتباط با این موضوع خواهم آورد. در مورد والراس، خود مپپن از
همان ابتدا اذعان کردم که «قیمت های تولید» برای اونو (و برای مارکس) همان چیزی اسپپت کپپه اکپپثر اقتصپپاددانان

» (در معنپپای والراسپپی آن) می فهمنپپد و اونپپو نیپپز ایپپن نکتپپه را مورد21امروزی از اصطلح «قیمت های تعادل عمومی
 که او نیز همین دیدگاه را داشت، مارکس را به عنپپوانموریشیماتصدیق قرار داده بود. در این خصوص، جالب است که 

نخستین «نظریه پرداز تعادل عمومی» تصدیق می کرد، چرا که آثار او پیش از آثار والراس نوشته شده بودند. از آنجا که
 درباره ی رابطه ی بین «نرخ عمومی سود و قیمت های تولیپپد» انجپپام۱۸۶۰مارکس را با پژوهشی که در خلل دهه ی 

 منتشپپر۱۸۷۴در سپپال  عناهصر اقتصاد سیاسی نابداد می شناسند، درحالی که نخستین ویراست اثر والراس یعنی 
شد، بنابراین چیزی که موریشیما می گوید می تواند درست باشد. شاید بتوانم این نکته را هم به شرح خود اضافه کنپپم
که بسیار نامحتمل می نماید که اونو، که فقط روی آثار مارکس کار می کرد، از آثار والراس در اقتصاد شپپناختی عمیپپق
ال می شپپناخت داشته است (گرچه ممکن است  چیزهایی در این باره شنیده باشد)، درحالی که وی منطق هگل را کپپام

(هرچند کمابیش ترجیح داد که آن را تنها نزد خود نگه دارد و اشاعه اش ندهد). 

. پ) میراث مارکس از نظریه ی ارزش مبتنی بر کایر متعلق به مکتب اقتصاد کلسیک چگونه میراثی بود؟۲
تفاوت روایت او از این نظریه با مکتب کلسیک در چه بود؟ 

 ارائه کپپرد،نظریه ی ارزش مبتنی بر کار اقتصاد سیاسی کلسیک (که به وسیله ی اسمیت و ریکاردو عرضه شد) یک
 اسپپت)؛ درحپپالی که22قیمت های مبتنی بسسر کسساراما تنها به صورتی ناقص (آشکار شد که این نظریه فقط نظپپریه ی 

نظریه ی ارزش مبتنی بر کار مارکس بسیار کامل تر است، اگر چه صورت بندی های او از این نظریه در آن زمان حپپاوی
نواقصی بود که ناشی از تأثیر مکتب کلسیک بود. می دانیم که آدام اسمیت درباره ی واژه ی «ارزش» چنین گفته بپپود

»؛ و ریکاردو دقیقاا این جمله24» است و گاهی اوقات «ارزش مبادله23که این واژه گاهی اوقات به معنای «ارزش مصرف
 که مارکس نیزبه نظر می رسدنقل می کند. بنابراین  اهصول اقتصاد سیاسی و مالیات بندیرا در ابتدای کتاب خود 

 اسپپت و ازارزشصرفاا همین ایده را در ابتدای کاپیتال جلد یکم بیان می کند، وقتی که می نویسد کال از یپپک طپپرف 
گمراه  می کند. در حالی کپپه اقتصپپاددانان کلسپپیک هیچ گپپونه «تناقضپپی» در پدیداراما . ارزش مصرفیطرف دیگر 

معنای هگلی بین ارزش و ارزش مصرفی نمی بینند، مارکس آن را می بیند و همین بسیار تعیین کننده است. 

 «مادی و ناهمگون»اند (به این معنی که کیفیتاا از یکدیگر متمایزند،،ارزش های مصرفیکالها از یک طرف به مثابه ی 
یمی یکسانی اندازه گیری شوند، یعنی بر حسپپب وزن، قپپد و ...)؛ امپپا آنهپپا از سپپوی  دیگپپر، گرچه می توانند در مقادیر ک
20. homomorphic
21. general equilibrium prices
22. labour theory of prices
23. value in use
24. value in exchange

17



یمی تفاوت دارند، اما بپپه لحپپاظ «یکپارچه و همگون» هستند ،ارزشبه مثابه ی  (به این معنی که اگرچه آنها به لحاظ ک
نی سپپویه یکیفی یکسان اند)  کالسپپت، درحپپالی که ارزش نشپپان دهنده یاقتصادی- واقعی . در نتیجه، ارزش مصرف

نس «تناقض»ی هگلی بین این دو سپپویهاقتصادی- کالییسویه ی   (یا سوداگرانه) است. از این رو، بنا به دیدگاه مارک
ال از   در واقپپع، اگپپر هیپپچ.قاعده ی (منطق یا قانون) یکسانی پیروی نمی کنندوجود دارد. به این معنی که آنها اص

شکافی (ناهمخوانی، ناسازگاری و ستیزی) بین جنبه ی اقتصادی-واقعی و جنبه ی اقتصادی-کالیی وجود نداشت، ایپپن
دو یکسان می بودند (یا از قانون و منطق یکسانی پیروی می کردند)؛ به این معنی که یکی بدون دیگری در یپپک زمپپان
نمی توانست وجود داشته باشد (یکی از آنها نمی توانست کارهایی انجام دهد که دیگری نتواند). اما اگر این گونه می بود،
آنگاه سرمایه داری (اقتصاد کالیی رادیکال و دربرگیرنده ی همه چیز) به جاودانگی دست می یافت (و باید برای همیشه

تاریخاا گسسذراوجود می داشت). این امر با پیش فرض های مارکس مبنی بر این که سرمایه داری یک نظپپام اقتصپپادی 
است که در مقطعی از زمان تاریخی موجودیت می یابد و در مقطعی دیگر از بیپپن  می رود، ناسپپازگار می بپپود. در واقپپع،
سرمایه داری تنها زمانی که جنبه ی اقتصادی-کالیی می تواند بر جنبه ی اقتصادی-واقعی غلبه کند موجودیت می یابپپد
نش» صرفاا «ارزش مبادله» (یا و زمانی متوقف می شود که این پیوند درهم شکسته شود. از این رو، از منظر مارکس، «ارز
قیمت) به گونه ای که در مکتب کلسیک درک می شد، نیست. برعکس، چیزی است که تمامی کالها را با یکپپدیگر در
قیمت ها سنجش پذیر می کند و از این رو سرمایه داری را تبدیل به یک کل منسجم می کند، به نحوی که گرایش بپپدان
دارد که تمامی کالها را دقیقاا در کمیت هایی تولید کند که به لحپپاظ اجتمپپاعی مپپورد تقاضپپا هسپپتند. سپپرمایه داری،

اهصلبه مثابه ی یپپک اقتصپپاد کپپالیی رادیکپپال (چیپپزی کپپه حپپتی نیپپروی کپپار را بپپه کپپال تبپپدیل می کنپپد)، بایپپد 
 را اختیار کند که هم تمامی کالها را هم یکپارچه می سازد و هم آن ها را همگون می کند،25یکپارچه کننده ی ارزش

یعنی «به لحاظ کیفی یکسان و تنها به لحاظ کمی متفاوت». دقیقاا به همین دلیل است که تمپپامی کالهپپایی کپپه بپپه
 هستند و از این رو می توانند در بازار باارزشصورتی سرمایه دارانه، و به مثابه ی ثروت مجرد- عام، تولید شده اند، دارای 

یکدیگر مبادله شوند. این نیز به این معناست که پول می تواند آنها را برای فروش «قیمت گذاری» کند. 

 نمایان می شود، طوری که می تواند مستقیماا سایر کالها را خریداری کند، در حالی که ارزشبه روشنی ارزشبا پول، 
در کالهای معمولی (که در پیوند با ارزش مصرفی ویژه قرار دارند) درون ماندگار یا نهفته باقی می مانپپد؛ بپپه این معنپپی
که کالها ابتدا باید به ازای پول فروخته شوند تا خود را همچون ابژه های ارزشی (ابژه هایی دارای ارزش) اثبپپات کننپپد.

نل که می تواند تمامی کالها را خریداری کند  تر ارزش اسپپت، شکلاگر در این معنا، پو  آن چپپه می توانپپدجوهر آشپپکا
باشد؟ نظریه ی ارزش مبتنی بر کار ادعا می کند که «کار لزم به لحاظ اجتماعی» جوهر ارزش را تشکیل می دهد، زیپپرا

 کالها را خریپپداری کنپپد). کپپار لزمتمامیکالها را تولید کند (به همان شکلی که پول می تواند  تمامیکار می تواند 
تن مورد نیاز اسپپت کپپه مسپپتقیم یپپا غیرمسپپتقیم (و نیپپز به لحاظ اجتماعی در اینجا به معنی کمیتی از کار مولد همگو
تخصیص یافته به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) برای تولید کمیت متعادلی (یا لزم یا مورد تقاضا  به لحپپاظ اجتمپپاعی)
از کال استفاده می شود. تمامی فاکتورهای تولید (که به صورت گسترده غالباا به سه گانه ی کار، زمین و سرمایه تقسپپیم

 به این دلیل که فقط کار مولپپد،.فقط کار می تواند ارزش تولید کندمی شوند) ارزش های مصرفی تولید می کنند، اما 

25. unifying principle of value
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نل کپپار «دوگانه» است و به صورت کار «انضمامی-سودمند» (که ارزش مصرفی خپپاص تولیپپد می کنپپد) و در همان حپپا
«مجرد-انسانی» (که می توانست هر ارزش مصرفی دیگری را تولید کند) وجود دارد. همان کپپارگر مپپزدی کپپه اکنپپون
لباس را تولید می کند، می توانست در شرایط دیگری به استخراج زغال در معادن مشغول باشد. اگر کار به قپپدر کپپافی
نر ناچیز باشد، سویه ی مجرد-انسانی تل کار انضمامی-سودمند به کار دیگ ساده  شود، طوری که هزینه ی انتقال از یک شک

 می تواند ارزش تولیپپد کنپپدکار فقطکار مولد بیشتر و بیشتر افزایش می یابد. به همین دلیل است که ما می گوییم که 
 ارزش مصرفی را تولید کند)، به همان ترتیب که پپپول می توانپپدهر(به این معنی که می تواند با بی اعتنایی به تفاوت ها، 

هر کالیی (به مثابه ی ارزش مصرفی) را خریداری کند. 

اما این ویژگی آشکارا منحصر به کار مولد است و برای سایر فاکتورهای تولید صد ق نمی کند. روشن است کپپه چیپپزی
» در جپپدایی از27 » در جدایی از نوع انضمامی-خاص آن و «اقلم سرمایه ای مجرد-مادی26به نام «زمین مجرد- مکانی

انواع انضمامی-سودمند آن در هر معنایی به لحاظ اقتصادی وجود ندارد. به عنوان مثال، میوه هپپای شپپامل مرکبپپات در
مناطق قطبی رشد نمی کنند، در ضمن دستگاه چاپ برای تولید شپپراب اسپپتفاده نمی شپپود. بپپرای تولیپپد یپپک ارزش
مصرفی خاص، مجموعه ی خاصی از منابع زمینی و وسایل تولید مادی مورد نیاز است. فقط اقتصاددانان بورژوایی کپپه

 » هستند، از دیدن این واقعیت محسوس (که حتی برای کودکپپان نیپپز آشپپکار اسپپت) ناکپپام28درگیر «تابع تولیدشان
(ثپپروت  ارزش های مصرفیتولیپپد (ثروت عپپام-مجپپرد) و  ارزشتولیدمانده اند، زیرا آنها هرگز یاد نگرفتند که بین 

انضمامی-سودمند) تمایز قایل شوند، دو چیزی که همیشه با یکدیگر خلط می شدند و از این رو در اذهان آنها نامتمپپایز
آمیزی در باب نظریه ی ارزش مبتنی بپپر کپپار وجپپود نپپدارد.  ایپپنمی ماندند. در این نقطه، باید تصدیق شود که چیز راز

نظریه نباید بر هیچ گونه پیش فرض اخلقی (یا قضاوت ارزشی) در رجحان دادن به کپپار نسپپبت بپپه سپپایر فاکتورهپپای
تر پایدار اقتصاددانان نئوکلسیک، که از تمایز بین مفهوم ارزش و مفهوم قیمپپت تس کارزا تولید دللت کند، درست برعک

چشم پوشی می کنند.  

. ت) چگونه شد که اقتصاد نئوکلسیک نظریه ی ارزش مبتنی بر کار را، که زمانی نسسزد اقتصسساد سیاسسسی۲
کلسسسیک و مارکس جایگاه برجسته ای داشت، در خود جذب نکرد؟ بنا به نظر شما اهمیت این موضسسوع در

چیست؟

اقتصاد سیاسی کلسیک که مارکس آن را «نقد» کرد، در ریکاردو به اوج خپپود دسپپت یپپافت. امپپا تقریبپپاا همیپپن کپپه
نظریه ی اقتصادی او بیان شد، روند «فروپاشی» آن نیز آغاز گردید، چه این نظریه نتوانست به طپپور بسپپنده ای توضپپیح

26. abstract-spatial land
27. abstract-material capital-goods

ال فیزیکی است وproduction function. «تابع تولید» (28 ) مفهومی است که در اقتصاد نئوکلسیک کاربرد فراوانی دارد. یک مفهوم کام
به طور ساده رابطه بین ستاده و نهاده های تولید را نشان می دهد. در واقع، این تابع بیانگر حداکثر محصولی اسپپت کپپه از ترکیبپپات مختلپپف
نهاده های تولید به دست می آید. با داشتن آن می توان قضاوت نمود که یک واحد تصمیم گیرنده، خوب عمل می کنپد یپپا نپه. هپدف از تپپابع
تولید این است که از طریق آن بتوانیم بیشترین خروجی ممکن را، از ترکیب حداقل ورودی فراهم نماییم و در صورت عپپدم تحقپپق چنیپپن

هدفی، عوامل عدم تحقق را شناسایی کنیم تا برای رفع آنها اقدام شود. [م.]
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دهد که چرا (و چگونه) قیمت های تعادلی ای که نرخ سود برابر را در تمامی صنایع تضمین می کنند، باید از قیمت های
مسئله یتعادلی ای که نظریه ی ارزش مبتنی بر کار آن را دیکته می کند، متفاوت باشند. ایپپن امپپر منجپپر بپپه طپپرح 

 شد. دلیل این که چرا مکتب ریکاردو نتوانست این مسئله را حل کند این بود که نظریه ی ارزش مبتنپپی بپپر29تبدیل
کار آن، نظریه ی ناقصی بود. نظریه ی ارزش مبتنی بر کار متعلق به مکتب کلسیک به جای اینکه توضیح دهد چپپرا در
وضعیت تعادل عمومی در بازار سرمایه داری، تمامی منابع که شامل کار مجرد انسانی هم می شود، به  شیوه ی بهینه ای

 با مقدار کپپاریمتناسببه تمامی شاخه های صنعت تخصیص می یابد، صرفاا اظهار می کرد که قیمت های تعادلی باید 
باشند که مستقیم و غیرمستقیم برای تولید تمام کالها در کمیت های (مورد تقاضای) متعپپادل آنهپپا صپپرف می شپپود
(یعنی تخصیص می یابد). چنین دیدگاهی آشکارا نظریه ی نادرستی بود که پیش تر آن را «نظریه ی قیمت های مبتنپپی

 به درستی فهمیده شود، مسئله ی تبدیل به سهولت قابل حل است.مبتنی بر کار ارزشبر کار» نامیدم. اگر نظریه ی 
مارکس و نیز اونو راه حل را می دانستند. اما دشواری کارشان در این بود که راه حل مسئله را، یعنی نشپپان دادن این کپپه
قیمت های تعادلی کالها چگپپونه می بایپپد از کمیت هپپای تخصپپیص یافته ی کپپار بپپرای تولیپپد آنهپپا به طپپور مسپپتقیم و
غیر مستقیم واگرایی نشان دهند، با اصطلحات ریاضیاتی قدرتمندی ثابت نکردنپپد. درعپپوض، آنهپپا بپپرای نشپپان دادن
چگونگی کارکرد این مسئله، بپپه روش قپپدیمی و کهنه ی «عبپپارات عپپددی» متوسپپل شپپدند کپپه نتایپپج آن همچنپپان

، همیشه به دلیپپل ایپپنجلد سوم کاپیتال مارکس در نمایش عددیغیر قطعی باقی می ماند. از این رو به عنوان مثال، 
که توضیح سازوکار واگرایی قیمت های تولید از ارزش فقط در سطح ستاده ها مانده است، مورد نقد قپپرار گرفپپت، چپپرا
که در نمایش عددی مارکس این واگرایی در سطح نهاده ها رخ نمی دهد. امروزه، چنین مسئله ای می تواند به سهولت با

 نظریه ی اقتصادی برای نجات مکتب کلسیک ازریاضی سازی کاربست ریاضیات نسبتاا ساده ای اثبات شود. متأسفانه،
فروپاشی، بسیار دیر وارد میدان شد. صرف نظر از ایپپن موضپپوع، به زودی آشپپکار شپپد کپپه اقتصپپاد سیاسپپی کلسپپیک

خودمختارطولنی تر از عمر مأموریت تاریخی و آغازین خود زیسته است؛ چراکه سرمایه داری وارد مرحله ی توسعه ی 
خویش گشت و دیگر نیازی به پشتیبانی مکتبی برای اثبات برتری خویش نسبت به اشکال اقتصپپاد پیشاسپپرمایه داری

نداشت.  

.30از این رو، اقتصاد سیاسی کلسیک به دو گروه تجزیه شد: سوسیالیست های ریکاردویی و هارمونیست های اسپپمیتی
از آنجا که گروه اول به نظریه ی توزیع ریکاردو وفادار بود، همچنان نظریه ی ارزش مبتنی بر کار را (اگر چه با تپپوفیقی

 را بپپه کپپار گرفپپت31مطلوبیتارزش مبتنی بر اندک) حفظ کرد، و گروه دوم آن را به طور کامل رها کرد و نظریه ی 
 بود. امپپا فقپپط زمپپانی که ایپپن رویکپپرد از کاربسپپت محاسپپبات نهپپایی (یعنپپییسی و 32اکندیاککه نتیجه ی پژوهش  

 برخوردار شد، آن رویداد مهپپم رخ داد (کپپه۱۸۷۰دفرانسیلی، مارژینالی) توسط منگر، والراس و جوونز در آغاز دهه ی 
دیرتر انقلب مارژینالیستی نامیده شد)، رویدادی که پیش گام مکتب نئوکلسیک گشت. حپپدوداا طپپی بیپپش از چهپپل
سال بعدی که منتهی به جنگ جهانی اول شد، برخپپی از اعضپپای بپپا اسپپتعداد ایپپن مکتپپب جدیپپد صپپورت بندی های
نی دو سپپویه ریاضیاتی مجددی را بر نظریه ی اقتصادی کلسیک اعمال کردند. این دسپپتاورد، یعنپپی رویکپپرد ریاضپپیات

29. transformation problem
30. Smithian Harmonists
31. utility theory of value
32. Condillac
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داشت. از یک طرف، مانند مورد مسئله ی تبدیل، نظریه ی اقتصادی را از محدودیت های تنگپپی کپپه در رویه ی سپپنتی
نمایش عددی وجود داشت، رها کرد و نیروی محرکه ی قدرتمندی بپپه توسپپعه ی جدیپپد آن بخشپپید. از سپپوی دیگپپر،
نظریه ی اقتصادی نئوکلسیک، که نظریه ی اابژکتیو ارزش  (کار) را به نفع نظریه ی سوبژکتیو ارزش (مطلوبیت) در یک

) ایپپدئولوژی بپپورژوا-لیپپبرالی بپپدل شپپد.33مسیر هارمونیستی رها کرده بود، به نماینده ی قدرتمند (دستفروش سپپمج
نی به طور مپپاهرانه ای، از تنپپاقض هگلپپی میپپان تی» مشیت اله به همین جهت هم به وسیله ی تصویر دروغین «دست نامرئ

قطعیتارزش مصرفی و ارزش، بین امر اقتصادی-واقعی و امر اقتصادی-کالیی، طفره رفت، تا بتواند ما را به سپپپمت 
یی تد منافع ستیزآمیز (منادولوژیک) هدایت کند. بنابراین، کاربسپپت روییه ی ریاضپپیاتیریاضیات تی از پیش موجو  هماهنگ

در تحلیل اقتصادی، که مکتب نئوکلسیک آن را پرورش و رشد داد، حامل دو سویه ی منفی و مثبت است. این رویپپه
اقتصاد را (به لحاظ فنی) غنا بخشید و همزمان (به لحاظ محتوایی) آن را بی رمق و ناتوان کرد. 

(ادامه دارد)

*  *  *

منبع: 

متن فو ق قسمت اول از ترجمه  ی مصاحبه ی انتشاریافته از سکین در تارنمای «جغد مینروا» است: 

Marx’s Economics Revived. Introduction to Uno-Sekine Approach (Part I)

(ترجمه ی فارسی کل این مصاحبه در چهار قسمت در اختیار علقه مندان قرار خواهد گرفت.)
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33. persistent peddler
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