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1از نظریه ی ارزش مارکسی چه  می توانیم بیاموزیم؟

                    

توماس سکین 
برگردان: مانیا بهروزی

 تصویری کلی از رویکرد اونو نسبت به چگسسونگی تفسسسیرنخستاین مقاله شامل سه بخش است. در بخش 
نظریه ی کارپایه ی ارزش در سنت مارکسی ارایه می دهم. بر این مساله تأکیسسد خسسواهم نهسساد کسسه نظسسریه ی

 بنا گردد. این امر به معنای آن است کسسه یسک »حسسالت3 می باید بر پایه ی نظریه ی انباشت کالن2ارزش ُخرد
 طی چرخه هسسای تنها بر این اساس می تواند »واقعی« شمرده شود که اقتصاد سرمایه داری4تعادل عمومی«

averageهرگز در تن دادن به یک دوره ی »فعالیت میانگین« ) 5کسب وکارما بازگشتِی دای  activityناکسسام )
، چسسارچوب روش شناسسسانه  ای کسسه شسسالوده ی این رویکسسرد خسساص بسه موضسسوع اسسست رادومنماند. در بخش 

به اختصار توضیح می دهم. در این مسیر، طرحی کلی از ویژگی های برجسته ی رهیافت اونسسویی یسسا رویکسسرد
، بسسرخی داللت هسسای قسسانون ارزش، بسسرسوم»دیالکتیک سرمایه« ترسیم خواهم کرد. و سرانجام در بخش 

پایه ی درکی که از آن دارم، را مورد بحث قرار می دهم و ]البته[ این بحث را با نظر بسسه درک و ارزیسسابی ام از
 و برخی پیامدهای احتمالِی آن قرار6اقتصاد جهانی امروز، که از نظر من در فرآیند »گذار پساسرمایه دارانه«

دارد، پیش خواهم برد. 
    

. متن حاضر برگردان مقاله ای ست که نخستین بار با مشخصات زیر منتشر گردید:  1

Thomas Sekine (2004): Marxian Theory of Value, What We Might Learn from It? in Korean Journal of  
Political Economy, vol. 2 (2004), pp. 1-35. 

سال  در  همچنین  مقاله  بورژوایی«۲۰1۳این  اقتصاد  نقد  »به سوی  به نام  سکین  مقاالت  گزیده ی  شامل  کتابی  در   
)ویراسته ی جان بل( بازنشر شده است./م.

2. micro value theory
3. macro accumulation theory
4. state of general equilibrium

(، که همچنین با نام چرخه ی اقتصادی )و نیز چرخه ی تجاری( نامیده می شود،business cycleچرخه ی کسب وکار ). 5
( حول روند رشد بلندمدِت آن گفته می شود. طییول یییکGDPبه نوسانات صعودی و نزولِی میزان تولید ناخالص ملی )

چرخه ی اقتصادی یا چرخه ی کسب وکار ناظر بر مجموع مدت زمان یییک رونییق و افییول اقتصییادی متییوالی اسییت. این
( بییه دوره هییای افییول و رکییودboomsنوسانات معمواًل دربردارنده ی گذار از دوره های رشد نسییبتًا سییریع اقتصییادی )

( هستند./م.recessionsاقتصادی )

6. ex-capiltalist transition

۲



. نظریه ی ارزش و تعادل عمومی1

نظریه ی کارپایه ی ارزش می گوید که کار اجتماعا الزم جوهر ارزش را تشسسکیل می دهسسد ]می سسسازد[. »کسسار
اجتماعا الزم« در اینجا به معنای کاری است که به لحاظ فنی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد نیاز اسسست
تا بتوان کمیت اجتماعا الزِم کاال را تولید کسرد؛ و »کمیت اجتماعسا الزم« ]کساال[ به نسوبه ی خسود به معنسای

را بسسرآورده {۱}7کمیت تعادلی است؛ کمیتی که درست یک تقاضای اجتماعِی به طور خودمختار شکل یافته
 در دسسسترِس جامعسسه به طسسور بهینسسه )یسسا بسسه9. هنگامی که این کمیت از کاال تولید گردد منسسابع مولسسِد8سازد

موثرترین روش( به کار گرفته می شود، یعنی نه خیلی کم و نه خیلی زیسساد، بلکسسه درسسست به مسسیزان مناسسسب.
منابع مولد یا عناصر تولید، اغلب با دسته بندی سه گانه ی کار، زمین ]طبیعت[ و سرمایه )در اینجا به معنای
اجناس سرمایه ای( معرفی می شوند که از میان آن ها تنهسسا دو مسولفه ی نخسست، فاکتورهسسای اصسلِی تولیسد
هستند. ولی زمین، که نوعا تمامی شرایط طبیعِی تولید را نماینسسدگی می کنسسد، موهبسستی رایگسسان از سسسوی
طبیعت به جامعه است؛ هرچند تحت نظام سسسرمایه دارْی سسسرمایه داراِن منفسسرد بسسرای اسسستفاده از زمین بسسه

 دربردارد کسسارهزینه ای واقعی برای جامعهزمین داران اجاره می پردازند. پس، تنها فاکتور اصلی تولید که 
و فقط کار است، که به بیانی دقیق تر همانا مصرِف )مولِد( قوه ی کار انسانی اسسست. حسسال، اگسسر منسسابع مولسسد
جامعه   به طور بهینه  تخصیص یابند، کار نیز به عنوان یکی از مولفه های آن ها به شسسیوه ی بهینه ای تخصسسیص
می یابد. پس، معناِی جوهر ارزش درواقع چیزی نیست جز کار مولدی که به طور بهینه تخصیص داده شود.

بخش سازنده ی جدایی ناپککذیری ازبنابراین، می توان این گونه تفسیر کرد که نظریه ی کارپسسایه ی ارزش 
 را شکل می دهد؛ در این معنا که اگر )آنچه می گوید( برقرار نباشد، سرمایه داری رویتعریف سرمایه داری

( وجود داشته باشسد، حستی اگسسر صسرفًا درBegriff )مفهومپای خود بند نمی شود و نمی تواند به عنوان یک 
(، در معنای اخِص هگلِی کلمه باشد. سرمایه داری به لحاظ مفهسسومی فقسسط تاجسساییVorstellungحد تصور )

وجود دارد که نظریه ی کارپایه ی ارزش به طور دقیق و موکدی برقرار باشد. 

این خصوصیت مهم نظریه نباید با »نظریه ی کارپایه ی قیمت ها« درآمیخته شود، که این دومی از دیسسد من
ناظر بر نظریه ی پرسش برانگیزی است که مدعی توضیح ]نحوه ی[ تعیین قیمت های نسبِی کاالها )به این یا
آن روِش ممکن( برحسب کار پیکریافته در آنهاست. این نظریه اگر اساسًا معتبر باشسسد، تنهسسا تحت شسسرایط
بسیار محدود کننده ای اعتبار خواهد داشت؛ نظیر وقتی که ترکیب ارزشِی سرمایه در همه ی صنایع یکسسسان

( انجام نگیرد. بنابراین،surplus labourگرفته شود و/یا حالتی که فرض بر آن باشد که هیچ کار اضافه ای )
این  نظریه ی اخیر در یک بافتار کلی تر برقرار نمی ماند. به واقع، تعسسیین قیمت هسسای تعسسادلی )یسسا قیمت هسسای

7. autonomously shaped social demand

 برای شرح مفصل این موضوع نگاه کنید به: {۱}. 8

Sekine (1997): An Outline of the Dialectic of Capital (London: Palgrave, 1997), vol. I, pp. 129 ff.
9. productive resources

۳



تولید( همزمان با ]تعیین[ یک نرخ عمومی سود، وابسته به نظریه ی کارپایه ی ارزش نیست. به بیسساِن دیگسسر،
( قیمت های تعادلی و یک نرخ عمومی سود را تعیین می  کند،on its ownبازار سرمایه داری به  خودی خود )

به گونه ای که گویا چیزهایی مثل ارزش و ارزش اضسافی هرگسز وجسود نداشسته اند، یعسنی بسا بی اعتنسسایی یسسا
ناآگاهِی کامل نسبت به مفاهیم نظری پیش گفته. اما نظریه ی کارپسسایه ی ارزش بسسرای دسسستورکار خسسویش،
شکل گیرِی قیمت های تعادلی را، که تخصیص بهینه ی منسسابع مولسسد در جامعسسه را میسسانجی گری می کننسسد،

حتیپیش فرض خود می گسسیرد. پس، از آنجسسا کسسه ارزْش قیمت هسسای تعسسادلی را پیش انگاشسست خسسود دارد، 
سخن گفتن از ارزش )و بنابراین از ارزش اضافی( هنگامی که بازار سککرمایه  داری خکارج از تعککادل

.10پنداشته شود، بی معناست

رابطه ی بین ارزش و قیمت ها در اقتصاد مارکسی از مدت های مدیدی به گونه ای نادرست درک شده است و
مسبب آشفتگی ]نظری[ عظیمی بوده است که این آشسسفتگی همچسسنین به واسسسطه ی مناقشسسه ای کش دار و

وخیم تسسر شسسده اسسست. در ادامه  ی این نوشسستار بسسرآنم کسسه {۲}11طوالنی حول به اصطالح »مساله ی تبسسدیل«
رویکرد مکتب اونو نسبت به این موضوع را شسسرح دهم. این رویکسسرد حسساوی یسسک دانش اقتصسسادی سسساده و
سرراست است، که ممکن است به همین دلیل برای آن هایی که ترجیح می دهنسسد دیدگاه شسسان را در مسسسیر
استدالل های غامض و پرپیچ وخم رشد و رونق دهند، خوشایند نباشد. حال آن که، حقیقت، وقتی کسسه آشسسکار
شود، همواره ساده است. از دید من بسیاری از آشفته سازی ها و اغتشاش های ناالزم از دو منبسع زیسسر ناشسی

شده اند: 

 از آنجا که مارکس پیش از پرورش نظریه ی قیمت های تولیسسد، از قسسانون ارزش سسسخن گفتسسه اسسست،یکم(
گرایشی به سمت پذیرش ذهنی این برداشت نادرست وجود دارد که گویسسا مفهسسوم ارزش هم اینسک پیش از
آن که قیمت هسسای تعسسادلی وارد بحث شسسوند، به خسسوبی تعریسسف شسسده اسسست. آن هسسایی کسسه بسسا روش ارائه ی

( آشنا نیسسستند و بنسسابراین منحصسسرًا بسسر اسسساس یسسک روش تحلیلی12دیالکتیکی )منطق ترکیبی/هم نهشتی
)منطق تحلیلی( می اندیشند، بین سطوح تجریْد تمایز قایل نمی شوند و به خطا بر این باورند که یک مفهوم
دیالکتیکی )خواه ارزش باشد و خواه قیمت(، در نقطه ای که نخستین بار معرفی شده است، یک بسسار و بسسرای
همیشه به تمامی تعریف می شود. حال آن که ابدًا چنین نیست. برای مثسسال، در جلسسد اول کاپیتسسال جایی کسسه
رابطه ی کار-سرمایه  مورد بحث قرار می گیرد، در وهله ی نخست برحسب ارزش ها صحبت می شود. امسسا این
به معنای آن نیست که قیمت ها )خواه معمولی و خواه تعادلی( از بحث غایب اند، بلکه آن ها -هرچند به طسسور
تلویحی- می باید هم آنجا در پِس پشت ارزش ها حاضر باشند و از آن ها پشتیبانی کنند. به واقع، یک وضعیت

 بحث است، هرچند سازوکاری که این وضعیت از آن حاصل می گردد هنوز توضسیح دادهپیش فرِضتعادلْی 

 شاید خود مارکس اصطالح »ارزش« را با سخت گیری کمتری به کار برده باشد. اما این مساله با درنظرگرفتن{۲}.1۰
این واقعیت قابل فهم است که در آن زمان مفهوم تعادل عمومی به قدر امروز شناخته شده نبود. 

11. tarnasormation problem
12. synthetic logic

4



نشده است. در جلد سوم کاپیتال، جایی که رابطه ی سرمایه-سرمایه در کسسانون بحث قسسرار دارد، قیمت هسسای
تعادلی به طور دقیق مورد توجه و مالحظه قرار می گیرند. در اینجا ارزش هسسا به هیچ وجسسه ناپدیسسد نشسسده اند.
برعکس، آن ها در اینجا برای نخستین بار به  همراه شسکل گیری قیمت هسسا به طسسور کمی تعسسیین می گردنسد. از
زمان بوهم باورک، منتقدان مارکس به طور نظام مند تفاوت بین منطق صسسوری و منطسسق ترکیسسبی را مسسورد
غفلت و بی اعتنایی قرار داده اند و به موازاِت آْن شمار بسسزرگی از مارکسیسسست ها نسسیز، بسسا گرفتارشسسدن در دام
همین بینش، بیهوده تالش کرده اند تا برحسب مفاهیم و شیوه ای مؤکدًا »تحلیلی« از مارکس دفاع نمایند؛

( و همکاران سرافایِی )نسسو-ریکسساردویی( او.Samuelsonصرفًا برای رویارویی با انکار تحقیرآمیز ساموئلسون )
درحالی که برای پیونددادن صحیح ارزش و قیمت هسسا در بافتسسار نظسسریه ی مارکسسسی دسسست کم بایسسد مبسسادی

. {۳}13اولیه ی دیالکتیک هگلی را آموخت

 نوع دیگِر آشفتگی و اغتشاِش نظسسری، از کسساربرد نئوکالسسسیکی تسسرم »ارزش« ناشسسی شسسده اسسست. دردوم(
گذشسسته اقتصسساددانان نئوکالسسسیکی عسسادت داشسستند کسسه از »ارزش و توزیسسع« سسسخن بگوینسسد، حال آن کسسه
مقصودشان قیمت گذاری کاالها )در این حالت: اجناس و خدمات( و نیز قیمت گذاری فاکتورهای تولید بود.

( با عنوان »نظسسریه ی ارزش« همچنسسان به جسسایDebreuاین نحوه ی کاربست، برای نمونه در اثری از دبرو )
مانده است؛ کتابی که می توانست عنواِن معادِل »نظریه ی قیمت ها« را نیز بر خود داشته باشد؛ چون امروزه

، طوری که{۴}14در نظریه ی نئوکالسیک دیگر مفهوم ارزش به مثابه ی مفهومی متمایز با قیمت وجود ندارد
 اسسست. دلیسسل15در این پارادایم اینک به کاربردن ارزش به جای قیمت صرفًا مساله ای از جنس غمزه ی زبانی

اینکه چرا اقتصاد نئوکالسیک ارزش را به نفع قیمت سرکوب کرده است، کاماًل ساده است. این نظریه هیچ
(، و جسسامعه ی سسسرمایه داری نسسیز همانسساrecognizeجامعه ای به جز جامعه ی سرمایه داری را بازنمی شناسسسد )

جامعه ای ست که همه ی مناسبات انسانی را -در عمل- بسسه مناسسسبات مبسسادله ای در بسسازار، یعسسنی نظسسامی از
( فرومی کاهد. در این حالت، نه الزم و نه ممکن است کسسه قیمت هسسا را بسر شسسالوده یtrade-offsدادوستدها )

این امسسر توضسسیح می دهسسد کسسه چسسرا مفهسسوم هسسزینه ی واقعی چیزی که بیرون از بازار قرار دارد بنسسا کسسرد. 
(real  costبه  نفع بی تفسساوتی 16( باید جای اش را به هزینه ی بدیل می داد، و ]چرا[ سودمندِی قابل سنجش 
(indifference .رها شده است )

 درباره ی رابطه ی بین دیالکتیک هگلی و نظریه ی اقتصادی نگاه کنید به: {۳}.1۳

Sekine (1998): The Dialectic of Capital: An Unoist Interpretation, in Science & Society (Fall 1998),
vol. 62, no. 3, pp. 434-445.
Sekine (2003): The Dialectic or Logic that Coincides with Economics, in Albritton R. and Simoulidis,
J. (ed), New Dialectics and Political Economy, Palgrave (2003), pp. 120-130.

 قابل دسترسی ست[. اینجا و اینجا در تیب )توسط آیدین ترکمه و مانیا بهروزی(]ترجمه  های فارسی این دو مقاله ، به تر

14. {4} Sekine (1995): Uno School Seminar on Theory of Value, in Albritton R. and Sekine, T.  (ed),
A Japanese Approach to Political Economy, Unoist Variations, Macmillan (1995), pp. 13-33.            
15. linguistic coquetry                                                                                                                      
16. measurable utility
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روشن است که اقتصاددانان مارکسیست نمی تواننسسد همین مسسسیر را دنبسسال کننسسد و ]درنتیجسسه[ جسسامعه ی
سرمایه داری را »ابدی سازی« نمایند. برخالف ایدئولوژی های  بورژوایی ما قطعسسًا ]وجسود[ جسوامعی به غسسیر از
جامعه ی سرمایه داری را تصدیق می کنیم. به همین دلیل است که ما نیسساز داریم قیمت  هسسا را بسسر شسسالوده ای

( باشسسد، یعسسنی برپسسایه ی هسسزینه یsupra-historic )چسسیزی کسسه فراتسساریخیچیزی بیرون از بازار بنا کنیم؛ 
واقعی ای که هر جامعه ای ]برای تأمین نیازهایش[ باید متحمل شود. مفهوم ارزش که در محل تالقی بسسازار

[ به طور عام جای دارد، این اقدام حیاتی را ممکن می سازد. البتسسه ارزْش خسسودuse-valueو ارزش استفاده  ]
 ثسسروت را(17 سسسویه ی انسستزاعی-عسساِم )یسسا سسسوداگرانه یبه معنای بی تفاوتی نسبت به ارزش اسسستفاده اسسست و

بازنمایی می کند، به جای آن که سویه ی انضمامی-مفید )یا واقعِی( آن را نشان دهد. بنابراین، ارزش می بایسسد
خسودش را در شسکل یسسک »قیمت« یعسسنی در کمیسستی از ارزش  اسسستفاده ی مطلسسوِب دیگسسر بیسسان کنسد، در

( ساخته شده اسسست کسسه می توانسسد هسسر نسسوعی از ثسسروت را در اینlabourهمان حال که جوهر آن از »کار« )
18جامعسسه و نسسیز در جوامسسع دیگسسر تولیسسد کنسسد. پس »ارزش«، قیمت هسسا یعسسنی متغیرهسسای مختص بسسازار

)سرمایه داری( را به کار پیوند می  دهد، درحالی که »کار« به طرزی فراتاریخی قابل کاربست برای تولیسسد هسسر
گونه ارزش استفاده است. با فهم اهمیت ارزش بدین طریق، به آسانی می توان سرشت انحسسرافی این تسسز کسسه

 اند« را دریافت. 19زاید و ناالزم»ارزش ها 

( این ادعا را مطرح کرده اند که ارزش ها بالاستفاده اند، چون قیمت هایSteedmanساموئلسون و استیدمن )
هسسه بسسا این. بسیاری از مارکسیسسست ها در مواج{۵}20تعادلی را می توان بدون وابستگی به ارزش تعیین کرد

د تا نشان  دهند که قیمت های تعادلی را نمی توان بدون وابستگی بهچالش به طور مطلقا بی ثمری کوشیده ان
این کار نه تنها تالش عبث و بیهوده ای ست، بلکه توجه ما را از مسککاله ی واقعیارزش ها تعیین کرد. 

( ارزش هسسا نسسیزwilly-nilly. وقتی قیمت های تعسسادلی تعسسیین گردنسسد، خواهی نخسسواهی )منحرف می سازد
، تعیین می شوند. حتی در نظریه ی نئوکالسیْک تعسسیین{۶}21)همزمان(، به تعبیری همچون سایه های آن ها

قیمت های تعادلی داللت بر آن دارد که همزمان کار مولد به طور بهینه به همه ی شاخه های تولید تخصیص
یافته است؛ و هیچ کس بر این تصور نیست که این واقعیت را همچون امری »زاید« نادیده بگیرد. ولی نکته
اینجاست که اقتصاددانان نئوکالسیک نمی خواهنسسد بسسه »کسسار بهینه ی تخصسسیص یافته« نسسام ویسسژه ای مثسسل

 نهفته در آن را تصدیق کننسسد. امسسا اینواقعِی»ارزش« بدهند، چون آن ها مایل نیستند هزینه ی اجتماعِی 
صرفًا شکل دیگری از بیان این گزاره است که آن ها چسسیزی فراسسسوی بسسازار و بسسیرون از آن نمی بیننسسد )یسسا
نمی خواهند ببینند(. به بیان دیگر، اتهام زایدبودن ارزش چیزی به جز اعترافی ایدئولوژیک بسسه ایمسسان آن هسسا

 نیست، بازاری که آن ها جامعه ی انسانی را در آن حل کرده اند. این امسسر22نسبت به سرشت همه شموِل بازار
17. abstract-general (mercantile)
18. market-specific variables
19. redundant
20. {5} Steedman, Ian (1977): Marx after Sraffa (London: New Left Books, 1977).
21. {6} Sekine (1997): An Outline of the Dialectic of Capital. See especially pp. 12 ff.
22. all-encompasing nature of market
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ممکن است وجه مشخصه ی هویت بورژوایِی آنان باشد، اما ما )به عنوان پیروان مسسارکس( می بایسسد به دالیلی
 این تمام چیزی است که در این بسساره وجسسود همراهی کنیم.بخشابدیهی با آنان دقیقًا در این بزنگاه معین 

دارد. 

( که اقتصاددانانself-righteous نسبت به موضع قاطع و حق به جانبی )اقتصاددانان مارکسی به جای اینکه 
مارکسی-سرافایی اتخاذ کرده اند هراسان و زخم خورده و مستأصل باشند، می بایست بنیان بسسورژوایی ای کسسه
تز زایدبودِن ]ارزش[ بر آن استوار اسسست را بازشسسناخته و بسسدون هیچ تردیسسدی آن را نفی می کردنسسد. آن هسسا
هم زمان می بایست این مساله را به منزله ی موهبتی »آسسسمانی« بسسرای بسسازبینی و بازتاییسسد درک خسسویش از
اهمیت اقتصاد مارکسی، در مقابل اقتصسساد بسسورژوایی، تلقی می کردنسسد. بسسا این حسسال، پویش هسسای بعسسدی در

به ویژه رد و نفی ایدئولوژیِک رویکککردنظریه ی ارزش مارکسی تمامًا ناامیدکننده بوده اند. در این میان، 
. ]چون[ نظریه ی ارزش اضسسافی مسسارکس{۷}24 نسبت به نظریه ی ارزْش مایه ی تأسف است23تعادل گرا

که رابطه ی بنیادی سرمایه-کار را در جلد نخست کاپیتال تعریف می کنسسد، تنهسسا در یسسک وضسسعیت تعسسادلی
برقرار می ماند. هنگامی که ]اقتصاد[ خارج از حالت تعادل باشد، ما نه می توانیم به طور دقیقی از ارزش حرف

ه حول وحوِش قیمت های تعسسادلی نوسسسان می کننسسدبزنیم و نه از ارزش اضافی. می توان از قیمت های بازار ک
marketسخن گفت، اما نه از »ارزش بازار« )  valueدر همسسان معنسسا. آنچسسه در اقتصسساد مارکسسسی به سسسان )

  در موقعیتی سسست کسسه تکنیک هسسای25»ارزش بازار« شناخته می شود، »ارزش تعیین شسسونده توسسسط بسسازار«
واقعًامختلفی در یک شاخه ی معیِن تولید به کار گرفته می شوند، و نه ]تعیین[ کمیت کاری که می توانسسسد 

. {۸}26برای تولید یک کاال در کمیت های غیرتعادلی صرف شده باشد

ه یا در اکثر اوقات در وضعیت تعادل به سر می برد.این امر به معنای آن نیست که اقتصاد سرمایه داری هموار
 کسسه تنهسسا در فسساز فعسسالیتگرایش بدان داردبرعکس، حالت تعادل »عمومی« در اقتصسساد سسسرمایه داری 

. در حقیقت، حالت تعادل{۹}27( حاصل گرددbusiness cycleسیر یک چرخه ی کسب وکار )میانگین در م
عمومی ممکن است هرگز به طور دقیق و واقعی تحقق نیابد. ولی درعین حال، در غیسساب این گسسرایْش خسسوِد
سرمایه داری قابل تعریف نخواهد بود. این بخشی از سرشت واقعیت ]سرمایه داری[ است و نبایسسد بسسا ایمسسان
بورژوایی نسبت به سرمایه داری مغشوش گردد. سرمایه مسلمًا به سمت یک حالت تعسسادل عمسسومی گسسرایش

23. an equilibrium approach

24. {7} Freeman, Alan and Carchedi, Gugliemo (1996): Marx and Non-Equilibrium Economics.
25. market-determining value

 یک بدفهمی رایج آن است که ارزش نخست تولید می شود و سپس تحقق می یابد، بیا این برنهیاد کیه »ارزش{۸}.۲6
تحقق یافته« ممکن است کمتر از »ارزش تولیدشده« باشد. دیالکتیک سرمایه امکان چنین امری را منتفی می سازد. چییون
هیچ ارزش تحقق نیافته ای نمی تواند تولیدشده انگاشته شود. این اشتباه ممکن است ناشی از کاربست ناکامل تییرم ارزش

.  {۲}از سوی مارکس باشد. نگاه کنید به یادداشِت

( در چرخه های کسب وکار می تواند به سییه فییاز درونی زیییر تقسیییم گییردد:prosperity فاز رونق و شکوفایی ){۹}.۲7
average« )میانگین(، »فعالیت recovery»ترمیم« )  activity( »و »شتاب یافتگی )precipitancyیییا داغی بیش از حد )

(overheating :نگاه کنید به  .)Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. II, pp. 156 ff.
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دارد، اگر شرایط ]بیرونی[ به آن اجازه دهند؛ و ما در سطح نظریه همانا می گذاریم تا چنین شرایطی غسسالب
گردند، بدین منظور که سرمایه را قادر سازیم تا سرمایه داری را آشکار سازد و تعریف کند. برخی از مولفسسان

 اسسست، و28چنان دور می روند که پیشنهاد می کنند تعادل عمومْی یک فانتزی بورژوایِی برساخته ی والسسراس
. این داعیسسه به بسساور من یسسک خطسسای{۱۰}29اینکه اقتصاد مارکسی نباید هیچ وقعی به این مقولسسه بگسسذارد

فاحش است. اقتصاد بورژوایی )یا نئوکالسیک( را نمی توان به خاطر پرورش و بسط مفهوم تعادل مسسورد نقسسد
( این مفهککوم،universalizingاقتصاد بورژوایی به دلیل عامیت بخشککی و کلی سککازِی )قرار داد، بلکه 

. آشسکار اسست کسه این{۱۱}30بدون پرسش گری درباره ی شالوده ی هستی شناختِی آن قابل نقد است
مفهوم قابل کاربست بر روی هر اقتصاد دل بخسسواهی نیسسست و حسستی بسسر روی همه ی اقتصسساد های بسسازار هم

،مفهوم تعادل عمومی مشخصا بر روی اقتصاد سرمایه داری کاربست پذیر استکاربست پذیر نیست. 
 به سمت تعادل عمومی در هیچ یک از گام های پویشِِ آن قابل شناسایی نباشد،گرایشدر این معنا که اگر 

.    {۱۲}31چنین اقتصادی در هیچ رویکرد معناداری نمی تواند »سرمایه دارانه« تلقی شود

می توان این گونه تصور کرد که اقتصاد سرمایه داری در خالل دوره ای از فعالیت میانگین در چرخه ی دایمسسا
بازگشتِی کسب وکار سرمایه دارانه ، به یک حالت تعادل نزدیسسک می شسسود. چسسون به تنهسسایی در همین بسسازه ی
زمانی، و با شرایط فناورانه ی غالب بر آن، تقاضا برای قوه ی کار و عرضه ی آن به طور نزدیکی در موازنه قرار
دارند )طوری که می توان به طور معناداری از ارزش قوه ی کار سخن گفت(؛ و نیز در همین دوره گرایش بسسر

د )طوری که می توان به طور معقولی از تولیْد کسب گردآن است که سودهای میانگین در همه ی بخش های
. در این نقطسه، و تنهسسا در همین نقطسه، ایسده آلیزه کردن عمل کسسرد{۱۳}32ارزش های کاالهسسا سسخن گفت(

( و مبدع نظریه ی »تعادل عمومی«، که به عنوان18۳4-1۹1۰( اقتصاددان فرانسوی )Léon Walras. لئون والراس )۲8
یکی از بانیان نظریه ی نئوکالسیک در دانش متعارف اقتصاد شناخته می شود. /م.

29. {10} Freeman, Alan (1996): The Psychopathology of Walrasian Marxism, in: Freeman and 
Carchedi, Marx and Non-Equilibrium Economics.                                                                                   

 برای اینکه یک نظریه  تنها برساخته ی خیال نباشد می باید قادر به دفاع از خییویش باشیید، از این طریییق کییه{۱۱}.۳۰
بتواند نشان دهد که چیزی که از آن بحث می کند واقعًا رخ می دهد. اقتصاد بورژوایی رویکرد بازار سرمایه دارانه نسبت

(، یا به طور هم ارزprovidenceبه تعادل عمومی را بر پایه ی نوعی ایمان دیینی به »دست نامریی مشیت و مال اندیشی« )
برپایه ی کیش ایدئولوژیک لیبرالیسم، توجیه می کند. در مقابل، اقتصییاد مارکسییی در فهم و توجیییه تعییادل عمییومی این

واقعیت را برجسته می سازد که فرآیند واقعی انباشت سرمایه هرگز در عبور از فاز »فعالیت میانگین« ناکام نمی ماند.

 ترم »سرمایه داری« در زبان روزمره به طور کاماًل سییهل انگارانه  و بییدون تعریییف دقیقی از آن به کییار بییرده{۱۲}.۳1
می شود. این نحوه ی کاربرد در بافتار زبان روزمره مشکلی هم ایجاد نمی کند. اما یک نظییریه ی اقتصییادی، بییرای اینکییه
واجد حداقلی از جدیت باشد، می باید تعرییف بسنده ای از سرمایه داری به دست بدهد. دیالکتیک سرمایه چنین تعییریفی
را در اختیار ما قرار می دهد، که همچنین تعریفی ذهنی )سوبژکتیو( از سوی ما نیسییت، بلکییه تعییریفی عییینی )ابژکییتیو(

توسط خود سرمایه است. 

 در نظریه ی اقتصادی مارکسی نظریه ی ُخرد ارزش )قانون ارزش(، ارزش قوه ی کییار را مفییروض می گیییرد.{۱۳}.۳۲
ارزش قوه ی کاِر سازگار با وضعیت رایج فناوری تنها می تواند در نظریه ی کالن انباشت، تعیین گردد؛ ]یعنی[ در روندی
که فرایند واقعی انباشت سرمایه از خالل فاز فعالیت میانگین عبور می کند که در آن تقاضا برای قوه ی کار گییرایشی بییه
برابری با ]میزان[ عرضه ی آن دارد. صرفًا نمی توان به بیان این گزاره بسنده کرد که »ارزش قوه ی کار برابر اسییت بییا 
ارزش سبد کاالهای مزدی، که برآورد ]دقیق[ آن  وابسته به متغیرهای فیزیولوژیکی یا اجتماعی-فرهنگی سییت و ]لییذا[

8



اقتصاد سرمایه داری به گونه ای که گویا به سمت یک حالت تعسسادل عمسسومی گسسرایش دارد، ممکن و معنسسادار
ه این پیوند حیاتی را درک کنیم. چون این امر بدین معناست کسسه در اقتصسساد مارکسسسی،است. مهم است ک

شالوده ی نظریه ی ارزش ُخرد توسط نظریه ی انباشت کالن فراهم می گردد، و نه برعکس، آن گونه که اغلب
در اقتصاد بورژوایی )به خطا و همیشه توأم با ناکامی( دنبال می شود. 

 نوسسسان می کنسسد، کسسه در فسساز نخسسست 33بین فاز »گسترش یابی« و فاز »ژرفایسسابی«فرآیند انباشت سرمایه 
. این واقعیت به طور مشخص خسسود{۱۴}34ترکیب ارگانیک سرمایه ثابت می ماند و در دومی افزایش می یابد

( در روند چرخه هسسای کسسسب وکار نشسسان می دهسسد. درdepression( و رکود )prosperityرا در تناوب رونق )
حین فاز رونق )یا فرآیند »گسترش یابی« انباشت سرمایه(، همچنسسان کسسه اقتصسساد تحت یسسک فنسساوری کسسه

ود، کسسه این امسسره ای تنگ تسسر شسکمابیش موجود است بسط وتوسعه می یابد، بازار کار می باید به طسسور فزآیند
profit یک تنگنای سود )سبب  squeeze گردد کسه انباشست سسرمایه  را به سسوی کران هسسای آن سسوق( می

می دهد، تا زمانی که یک بحران صنعتی سر باز کند. غلبه بر فاز متعاقِب بحران یعنی رکود کسسسب وکار، کسسه
 قیمت ها در سطوح پایین سرشت نمایی می شسود، به خسودِی خسود ممکن نمی گسسردد؛ وتوسط جمود و ثباِت

( رخ دهسسد،cluster )در یک خوشه ی صککنعتینسسوآوری فنسساورانه ای این وضعیت تا زمانی   ادامه دارد که 
( را ممکنdepressed pricesرویدادی که فروکاستِن هزینه ها تحت شرایط غالِب قیمت های کاهش یافته )

سازد ) این فاز بسسه فرآینسسد ژرفایسسابِی انباشسست سسسرمایه مربسسوط می شسسود(. هنگامی کسسه تکنیک هسسای جدیسسد
 )کسسه در حیِن35جذب واقتباس می شوند، فاز رونق بازمی گردد: نخست به صورت زیرمرحله ی احیسساء و بهبسسود

 همچنان از یک شاخه ی صنعتی به شاخه ی دیگر متفاوت اسسست(، و سسسپس در قسسالِب36آن آهنگ بازسازی
 - توسعه یابند(.in unisonزیرمرحله ی فعالیِت میانگین )زمانی که همه ی صنایع بتوانند به طور هماهنگ - 

( نیز دیریازود در هم می ریزد و بی سامان می شسسود؛ و اینclose-to-idealاما این وضعیِت نزدیک-به ایده آل )
( یاprecipitancy زیرمسسرحله ی شسستاب یافتگی )هنگامی ست که اقتصاد وارد آخرین زیرمرحله  ی خود یعنی

( می گردد، که برکشنده ی بحران است.overheatingداغی بیش از حد )

Sekine: An Outline of the Dialectic of«. )ن.ک. به: به عنوان یک داده  ی کمی تنها به طور عملی شناخته می شود
Capital. I, p. 111فناوری« رویکردی  برحسب   را  مزدی  کاالهای  سبد  ارزش  که  نمی رسد  به نظر  موجه  همچنین   .)
Sekine: An Outline of the Dialectic کنیم )ن.ک. به: مقرر(ی labour-feeding technologyتغذیه کننده ی کار« )

of Capital. II, pp. 23-25 و Dumenil, Gerard, De la valeur aux prix de Production, Paris: Economica,
1980,  pp. (. برآورد صحیح ]ارزش[ کاالهای مزدی که صرفًا قوه ی کار را بازتولید می کنند گییرایش بییدان123-25 

دارد که برحسب شیوه های اقتصاد کالن تعیین گردد، یعیینی بییه نسییبِت وضییعیت فنییاوری رایج در مسیییر چرخه هییای
Sekine: An Outline of theکسب وکار، در حینی که اقتصاد دوره ی فعالیت میانگین را از سر می گذراند. )ن.ک. به: .

Dialectic of Capital. vol. I, pp. 224 ff.)

33. widening phase and deepening phase
34. {14} Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. vol. I, pp. 215 ff., vol. II, pp. 61ff., pp.156 ff.
35. sub-phase of recovery
36. pace of renovation
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decennial و بحران هسسای ده سسساله  )37اما فرآیند چسرخه ای انباشسسِت سسسرمایه، به  همسسراه چرخه هسسای جسساگالر

crisesهستند، که مختص سرمایه داری است.38(ی مورد بحث مارکس، تجلیات قانون جمعیِت مازاِد نسبی 
عمل کرد این قانون وابسته به آن است که سرمایه به  طور بسنده ای متناسب با جمعیِت ]حامالِن[ قوه ی کار
مورد نیاز برای تداوم انباشِت خویش عرضسسه شسسود. این قسسانون داللت بسسر آن دارد کسسه سسسرمایه »فنسساوری و

« را به شیوه ای مختِص خویش رشدوتوسعه داده است. در اثر همین قانون اسسست39سیاست گذاری قوه  ی کار
که حیات و دوام سرمایه داری تضمین می گردد. این قانون همچسسنین تضسسمین می کنسسد کسسه فرآینسسد واقعی

، کسسه در آن تقاضسسا بسرای قسسوه ی کسسار و مسسیزاِن عرضسسه ی آندوره ی فعالیت میانگینانباشت، در بازتولیِد 
کمابیش در موازنه قرار دارند )و نیز همه ی کاالها کمابیش در کمیت هایی اجتماعسسا الزم تولیسسد می شسسوند(،
هرگز ناکام نماند. پس، بدین دلیل می توان مفهوم تعادل عمومی را به تصور درآورد که به طور واقعی تقریبسسا

( باشسسد.arbitrarilyبه چنین حالتی نزدیک می شویم، نه اینکه برآمده از تصورات خودسرانه و دل بخسسواهی )
این واقعیت که یک ]حالت[ تعادل عمومْی توهمی برساخته ی پندار نیست، بلکه ]به مثسسابه ی یسسک گسسرایش

واقعی[ خصلت ضرورِی سرمایه داری است، کارآیی قانون ارزش و حقانیت آن را نشان می دهد.

اما حالت تعادل عمومی، که اقتصاد سرمایه داری به سوی آن گرایش دارد، را می توان در دو سسسطح متفسساوت
( در سککطح قیمت هککا؛ و دیگککری به طککور مککاهیتی formallyیکی به طککور صککوری )درک کسسرد: 

(substantivelyدر سطح ارزش ها ).هیچ چیز غلطی در تمایزگذاری میسسان این  دو سسسطح  وجسسود نسسدارد .
تمایزگذاری بین این دو سطِح دیالکتیکِی تجرید نه فقط موجه اسسست، بلکسسه بسسسیار مهم و اساسسسی اسسست و

price )نظام قیمت ت. یک سطح با یخت و مغشوش ساخنبایستی آن ها را با هم درآم  systemسسسروکار )
value )نظام ارزشدارد که مختص جامعه ی سرمایه داری است، و سطح دیگر با   systemپیوند دارد کسسه )

عالوه بر این جامعه، اشتراکاتی هم با سایر جوامع دارد. به همین سان، اینکه از بین بسسسیاری از برهان هسسای
برای پیونددادن این{ ۱۵}41«40 »اصل موضوع پایایی/ثباتموجود، بنا به دالیل عملْی مجبور به انتخاب یک

Juglar. چرخه  های جاگالر )۳7  cycles( برگرفتییه از نییام اقتصییاددانی فرانسییوی کلمنت جییاگالر ،)به 1۹۰5-181۹ ،)
 ساله در میزان سرمایه گذاری ها در سرمایه ی ثابت )ماشین آالت و تجهیزات تولید( گفتییه می شییود.11 تا 8چرخه های 

جاگالر یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که نظییریه ای درخصییوص چرخه هییای اقتصییادی یییا چرخه هییای کسییب وکار 
(business  cyclesتدوین کرد. امروزه اقتصاددانان نئوکالسیک در بررسی نظییریه ی چیرخه ی کسیب وکار اغلب سیه )

 ساله( موسوم بییه4 تا ۳ ماهه ) 4۰چرخه ی مختلف را از یکدیگر تفکیک می کنند: نخست، نوسانات کوتاه مدِت حدوداً 
 - منسوب به ژوزف کیچین، آماردان انگلیسی( که با تغییرات کسب وکار در اثرKitchin cycles»چرخه   های کیچین« )

ورود فناوری های نو و تأخیر زمانی در کاربست آن ها پیوند دارند. دومین چرخییه کییه به واسییطه ی سییرمایه گذاری روی
 سال طول می کشد(، همییان چییرخه ی جیاگالر اسیت.11 تا 7ماشین آالت و تجهیزات فنی تولید به وجود می آید )و بین 

 سال دوام می یابد. برای مثال، شییومپیتر بییر این نظییر6۰ تا 45گفته  می شود که هر چرخه ی بلند مدِت کسب وکار بین 
 سییال اوِل هییر چییرخه ی کسییب وکار، بنگاه هییای اقتصییادی دسییت بییه سییرمایه گذاری و نوسییازی5 تا 4است که طی 

5 یا 4ماشین آالت خود می زنند. اما پس از این دوره، بنگاه ها نیاز چندانی به سرمایه گذاری جدید ندارند؛ در نتیجه، در
سال دوْم سرمایه گذاری ها متوقف می شود و پس از این دوره به دلیل کهنه شدن تجهیزات فنی نیییاز بییه سییرمایه گذاری

مجددی پدیدار می شود. /م.[ 
38. relative surplus population
39. technology and labour-power policy
40. invariance postulate

( بازمی گردید ]اشاره بییه الدیسییالسBortkiewicz جداسازی نظام ارزش و نظام قیمت به زمان بورتکیویچ ){۱۵}.41
( آمارشناس و اقتصییاددان روس کییه مقییاالتی هم در نقیید نظییریه ی اقتصییادی مییارکس1868-1۹۳1فون بورتکیویچ )
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دو نظام موازی باشیم، تا بتوانیم ارزش ها و قیمت ها را به طور کمی مستقیمًا مقایسسسه پذیر سسسازیم، اجبسساری
 بازدارنسسسده نیسسسست. ولی نبایسسسد انتظسسسار داشسسست کسسسه بسسسه اصل موضسسسوِع مسسسرجحی از پایسسسایی

دست یابیم، مسیر ویژه ای که ]بتواند[ دو نظامی را که در سطوح دیالکتیکی مجزایی عمل می کنند بسسه هم
پیوند دهد و بهتر از هر مسیر دیگری پنداشته شود. چون مقایسسسه ی مسسستقیِم کمِی ارزش هسسا و قیمت هسسا،

می تواند با هر اصل موضوِع پایایِی دیگری هم به گونه ای هم ارز حاصل گردد. 

« مارکس می باید به سسان برابسری ارزش و42ممکن است درست باشد که یکی از اصطالحا »برابری های کلی
. امسسا این واقعیت به سسسختی{۱۶}43قمیت محصول خالص )برخالف ]قیمت[ محصول ناخالص( تفسیر گردد

می تواند نفی رویکرد به اصطالح »دوگانه انگسسار« نسسبت بسه »نظسسریه ی ارزش-و-قیمت « را به نفسسع رویکسسردی
مبتنی بر یک نظام »واحد« توجیه کند. چون به لحاظ مفهومی، با جسسای دادن قیمت هسسا و ارزش هسسا در یسسک
نظام ]واحد[ صرفًا ازطریق قیدکردن »ارزش پول«، »بیان پولِی کار«، یا »نرخ تبسسدیل کسسار بسسه پسسول«، کسسه
همگی مترادف هایی برای اصل موضوع خاصی از پایایی هستند، چیزی عایدمان نمی شسسود. از سسسوی دیگسسر،
این امر می تواند موجب گردد تا به طور توجیه ناپذیری آنچه را که به بازار سرمایه دارانه محدود می شود با هر
آنچه  که به سوی جوامع انسانی به طور عام گشوده است، مغشوش نماییم. درعین حال، رویکرد نظسسام واحسسد
که ظاهرًا مساله ی تبدیل را از میان برمی دارد، شدیدا از این امید مبهم نشسسأت گرفتسسه اسسست کسسه ازطریسسق
ارایه ی تفاسیری )به لحاظ ایدئولوژیک پذیرفتنی تر( از داده  های موجوِد مربوط به قیمت در اقتصسساد معاصسر،

نظریه یموجبات دوام نظریه ی کارپایه  ی ارزش را فراهم آورد. ولی همان  طور کسسه بارهسسا تأکیسسد کسسرده ام: 
کارپایه ی ارزش نظریه ای مفهومی ست که برای »تعریف سرمایه داری صرفًا ازطریق خود سرمایه«

 نیست. 44اجتناب ناپذیر است، و مسلمًا ابزاری برای مطالعات تجربی در اقتصادسنجی ِ مارکسی

 /م.[. به نظییر می رسیید1۹۰6نگاشت؛ ازجمله مقاله ی مشهوری با عنوان »ارزش و قیمت در نظام مارکسیستی« به سال 
( آشکارا چنین رویکردی را تکرار می کند.Morishima, 1973: Marx’s Economics, Cambridg UPکه موریشیما )

invariance)ین مفهوم »اصل موضوع پایایی/ثبات« همچن  postulate :ناظر بر رهیافت زیر اسییت  )Seton,  Francis,
1957: The Transformation Problem, in Review of Economic Studies, 20, pp.149-60هیچ یک از این .)

مولفان به تمایز میان این دو سطح دیالکتیکی واقف نبودند. با این حال، آن ها به لحاظ شهودی برحق بودند کییه وسییاطت
منطقی اصل موضوع پایایی را به عنوان امری طبیعی ]معمول[ بپذیرند. ولی منتقدان متاخر این اصل موضوع صرفًا پیروی
)و پرستش( کورکورانه ی خویش از منطق صوری را آشکار می سازند؛ منطقی که برای فهم بسنده ی دیالکتییک سییرمایه

ناکارآمد است. 
42. aggregate equalities

 نگاه کنید به منابع زیر: {۱۶}4۳

Dumenil, 1980:  De la valeur aux prix de Production; Dumenil, 1983:  Beyond the Transformation
Riddle, a Labour Theory of Value,  in Science & Society, 47/4,pp. 427-50; Foley, Duncan, 1982:
The Value of Money,  The Value  of Labour-Power and the Marxian Transformation Problem ,  in
Review of Radical Political Economics, 14/2, pp. 37-47. 

از این متون نکات بسیاری می توان آموخت، خصوصا که در صالحیت فنِی مولفان آن ها جای تردیدی نیست. اما هر دو
مؤلف »رویکردی ابزاری« نسبت به نظریه ی ارزش مارکسی اتخاذ می کنند، که با »رویکردی مفهومِی« من به این نظریییه

مغایرت دارد.  

44. Marxian econometrics
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. چون قصد من در این نوشسستار آن{۱۷}45با این حال، من این موضوع را در اینجا بیش از این پی نمی گیرم
نیست که سایر تفاسیر از نظریه ی کارپایه ی ارزش را مورد نقد قرار دهم، بلکه می خواهم به روشسسنِی هرچسسه
بیشتر )و تا جای ممکن( رویکرد اونویی نسبت به این نظریه را بیان کنم. پس، در این جا ضروری است کسسه
نخست برخی خصلت های معین رهیافت اونویی، یا رویکرد دیالکتیک سسرمایه، را بسرای کسسانی کسه بسا آن

آشنایی ندارند برجسته سازم. 

. روش دیالکتیک سرمایه۲

مارکسیسم همواره حاوی نقد سرمایه داری است، اما چنین نقدی به واقع شامل دو نوع نقد مجزاسسست: یکی
 نکوهش می کنسسد؛ جسسامعه ای کسسه در آن اسسستثمار، مبسسارزات46جامعه ای ناعادالنهسرمایه داری را به عنوان 

طبقاتی و سرکوْب بازتولید می شوند. از آنجا که پایان دادن به چسسنین جسسامعه ای فقسسط ازطریسسق یسسک کنش
انقالبی امکان پذیر است، مارکسیست ها دروهله ی نخست عمدتا به سسسامان دادن چسسنین کنشسسی بسسر پسسایه ی

 مسسورد نقسسد47وارونهچنین نقدی فرا می خوانند. نوع دوِم نقد، سرمایه داری را به مثابه ی یک اقتصاد بسسازارِی 
قرار می دهد، که در آن اولویت های انسانْی تحت الشعاع اولویت های بازارِی سرمایه قرار می گیرند. بنسسابراین،

(tyranny و رهاسازِی بشریت از خودکامگی/ بیسسداِد )48این مکتب معطوف است به برچیدِن سرورِی سرمایه
آن؛ ولی چنین کاری ضرورتًا مستلزم درک جامع چیستی سرمایه اسسست. نوشسسته های مسسارکس عناصسسری از
استدالل های هر دو رویکرد یادشده را در بر دارند. درعین حال، به نظر می رسد که بسیاری از مارکسیست ها
مسیر نخست را در پیش گرفته  اند که مسیری ساده تر و دارای رنگ وبوی مذهبی و اعتقادات یقیسسنی اسست،
هرچند ممکن است گهگاه حمایت زبانی ]و بی پشتوانه ی[ خویش را از نوع دوم نقد نیز بیان کسسرده باشسسند.

 با این حال، مفید خواهد بود که در اینجا دسییت کم سییه محییور اصییلی مخییالفتم بییا این رویکییرد را از منظییر{۱۷}.45
طرح شده در متن حاضر ]دییالکتیک سرمایه[ برشمارم، هرچند دو مورد از این هییا پیش تییر در همین متن تاحییدی بیییان

 این که این رویکرد همانند بسیاری از دیگر رویکردها به طور غیرانتقادی روش الگوهییای خطی تولییید رانخستشده اند: 
activityدر تعیین ارزش ها و قیمت های تولیِد به کار می گیرد، حال آن که این ها را نسبت بییه سییطوح فعییالیْت )  levels)

پایدار، یعنی مستقل از شرایط تقاضا، می انگارد. در الگوهای تولید خطی، ارزش ها و قیمت ها تنها در پرتو ضرایب تکنیکی
 - مییاتریس این ضییرایب اسییتخراجFrobeniusتعیین می گردند )یا حتی نرخ عمییومی سییود  از ریشییه ی فرابنیوسییِی -

می شود(. این روش، که اگر به دقت مورد استفاده قرار گییرد مسیلمًا فوایید بسییاری دارد، تیأثیرات مهلکی بیر تفسییر
نظریه ی ارزش مارکسی دارد؛ چون این برداشِت سطحی و نادرست را القاء می کند که یک حالت تعادل عمومی، بییدون
مالحظه ی شرایط سویه ی تقاضا قابل شناسایی ست. اگر یک اقتصاد، فارغ از این که آهن و ذرت را به نسبت یک به دو
تولید کند یا دو به یک، به  یک سان در تعادل باشد، مسلمًا بی معنا خواهد بود که از ارزش ها و قیمت های تعادلی در این

{ اشییاره شیید، رویکییردی نظییام واحیید اهمیت و معنییای15اقتصاد سخن بگوییم. دوم این که همان  طور که در یادداشت }
 آن کییه، همییان طور کییه درسوم( »اصل موضوِع پایایی« را نادیده می گیرد. و indeterminacyدییالکتیکِی تعیین ناپذیرِی )

متن حاضر و در یادداشت قبلی خاطرنشان گردید، این رویکردی بر تفسیری از نظریه ی اقتصییادی مارکسییی داللت دارد
که این نظریه را نظریه ای طبیعی-علمی )ابزاری( می انگارد، و نیه ییک نظییریه ای اجتمیاعی-علمی )مفهیومی(. در بخش

بعدی، در این باره بیشتر توضیح خواهم داد. 

46. unjust society                                                                                                                           
47. inverted market economy
48. primacy of capital
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من بر این باورم که نوع نخست نقد سرمایه داری ]در تاریخ مارکسیسم[، در سابقه ی فعالیت های سیاسسسی و
ایدئولوژیک مارکس جای می گیرد، حال آن که نقد دوم در سنت فکری و مفهومی مارکس بسساقی می مانسسد.
پیروان نقد نخست، عمدتا بسسه مفهسسوم پردازی ماتریالیسسستی مسسارکس از تسساریخ تکیسسه می کننسسد، درحالی کسسه
طرفداران نوع دوم نقْد خسسوانش و درک جسسامع کاپیتسسال مسسارکس را کسسانون توجسسه و تمرکسسز خسسویش قسسرار

.  {۱۸}49می دهند

( یکی از نخستین اقتصاددانان ژاپنی بود کسسه به  مطسسالعه ی دقیسسق و موشسسکافانه ی۱۸۹۷-۱۹۷۷کوزو اونو )
کاپیتال پرداخت، اما برخالف دیگران مصمم بود که از کاپیتال آن چیزی را اسسستخراج کنسسد کسسه بسسرای وی
معنادار بود، یعنی با  نفوذناپذیری نسبت به هاله ی ایدئولوژیک و سیاسی ای که این کتاب را احاطسسه کسسرده

در دیالکتیسسک سسسرمایه )یسساجوهر کاپیتال بود. او پس از سال ها تمرکز بر روی این کار، نتیجه گرفت که 
( نهفته است، اگرچه این کتاب همچسسنین شسسامل اطالعسسات مفیسسد دیگسسری همgenrironبه بیان خود او در 

هست. به بیان دیگر، اونو متقاعد شده بود که مضمون سه جلسسد کاپیتسسال یسسک نظسسام منطقِی خودشسسمول را
 هگل. اونو به طور قاطع  این ایده ی رایج ناتمام مانسسدِن کاپیتسسال  را ردعلم منطقبرمی سازد، درست به مانند 

می کرد؛ ایده ای که به موجب آن کاپیتال تنها شامل بخش کوچکی ست از پروژه ی نظری بزرگ تر مسسارکس،
که پیش تر در طرح های متعدد مارکس ترسیم شده بود. از چنین منظری، اونو مضامین کاپیتال را ازطریق
حسسدی از بازترتیب بنسسدی نظم ارایه ی مصسسالح، بازسسسازماندهی کسسرد. من در کتسساب »طسسرحی از دیالکتیسسک

( بازترتیب بندی اونویِی مصالح کاپیتال را تشریح کرده ام و برای آگسساهی از جزییسسات آن،۱۹۹۷ )50سرمایه«
خواننده ی عالقمند را به این کتاب ارجسساع می دهم.  خواننسسد در این کتسساب درخواهسسد یسسافت کسسه دو بخش
نخست جلد اول کاپیتال، که به سه شکل گردش ساده ی کاال، پول و سسسرمایه می پردازنسسد، در کنسسار هم در

 مربسسوط52هستی گردآوری شده اند؛ ساختاری که به طور نزدیک به آموزه ی هگلی 51آموزه ی گردشقالب 
می شود. سپس، باقِی جلد اول کاپیتال )به جز فصل مربوط به انباشت بدوی( و تمامی جلد دوم کاپیتسسال در

 هگل مربوط می شسسود. در اینجسسا فرآینسسد تولیسسِد53ذاِت انسجام یافته اند، که به آموزه ی  تولیدقالب آموزه ی
سرمایه، فرآیند گردِش سرمایه، و فرآیند بازتولیِد سرمایه مورد کاوش قرار می گیرند. این آمسسوزه اساسسسًا بسسه

 می پردازد: نخست در درون کارخانه، سپس بیرون از آن، و سرانجام مجموعسسًا درارزشتولید کاالها به ساِن 
aggregate-social فرآیند انباشِت سرمایه ی اجتماعِی کل )54تعامل کالِن  capitalدر نهایت، تمسسام جلسسد .)

سوم کاپیتال به آموزه ی توزیع اختصاص می یابد، که با تقسیم موازی آن به بخش های سسسود، رانت و بهسسره،

 در رابطه با دو نوع مارکسیسم نگاه کنید به: {۱۸}. 4۹

Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. I, pp. 1-2;
Sekine: Polanyi, Marx, et Uno, in Shogakukenkyu (Aichi Gakuin University), 42/1-2, pp. 53-78. 

50. Thomas Sekine (1997): Outline of the Dialectic of Capital
51. Doctorine of Circulation
52. Doctorine of Being
53. Doctorine of Essence
54. macro-interacction
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بار دیگر به ساختار سه گانه ی آموزه ی مفهوم نزد هگل مربوط می شود. اینک، ترتیِب آمسسدن این شسسکل های
(، بسسا نحسسوه ی چینِش آن هسسا توسسسط مسسارکس در کاپیتسسال تفسساوت دارد. فسسارغ ازrevenue-formsدرآمدی )

جزییات، این واقعیت که نحوه ی بازتدوین دیالکتیک سرمایه توسط اونو )به طور ناخواسته( سسساختار منطسسق
هگلی را بازتولید می کند، بسیار اهمیت دارد. این به معنای آن است که درست همان طور که منطسسق هگسسل

، و »عرضه داشتی از خسسدا در جسسوهر ابسسدی اش پیش از خلسسق{۱۹}55»با متافیزیک هم خوانی ]تقارن[ دارد«
 است، دیالکتیک سرمایه نزد مارکس نیز که با نظریه ی اقتصادی هم خوانی{۲۰}56طبیعت و روح کرانمند«

دارد، عرضه داشتی از خویش تعریفِی سرمایه ]تعریف سرمایه از زبان خودش[ یا خسساص بودگی سسسرمایه داری
نظریه یاست، پیش از آنکه سرمایه داری خویشتن را در تاریِخ نسسوع بشسسر متحقسسق سسسازد. به بیسسان دیگسسر، 

اقتصادی اساسًا منطق درونی، برنامه یا نرم افزاری است که سرمایه آن را بککرای اداره و بازتولیککد
سرمایه داری به کار می گیرد )برخالف این انگاره که ]گویا[ این نظریه چیزی است که ما انسککان ها

 برای سامان دهی اذهان خویش آن را ابداع کرده ایم(.

.{۲۱}57برمبنای چنین درکی، رویکرد اونو روش شناسی نویِن رادیکالی برای اقتصاد مارکسسسی پیش می نهد
اهمیت این روش شناسی به ویژه در آن است که به گسونه ای بسدون ابهسام از روش علمِی علم طسبیعی فاصسله
می گیرد؛ روشی که مارکسیست ها به طور توجیه ناپذیر و نامناسبی و از روی مصلحت اندیشی آن را به عاریسسه
گرفته اند. طبیعت و جامعه در کل دو چیز متفاوت هسسستند و نمی تسسوان آن هسسا را به شسسیوه ی واحسسدی مسسورد
مطالعه قرار داد. در مطالعه ی طبیعت، تمام آن چیزی که می توانیم انجام دهیم آن است که آن را از بیرون
در بافتارهای مختلف ویژه اش مورد مشاهده قرار داده و قاعده مندی هایی در حسسرکت آن پیسسدا کسسنیم. پس،

( است. حتی با این حال، دانش ماtentative( و احتمالی/غیرقطعی )partialدانِش طبیعت ضرورتًا »جزیی« )
از طبیعت اغلب به قدری خوب و بسنده است که ما را قادر می سسسازد پیش بیسسنی معقسسول و دقیقی از آنچسسه
طبیعت ممکن است در همسسان وضسسعیت یسسا وضسسعیتی مشسسابه انجسسام دهسد، به عمسسل آوریم. علم طسسبیعی در
جستجوی چنین نسوع محسدودی از دانش اسست کسه به رغم غنسسای کاربسست های تکسنیکی اش، مسسا را قسادر
نمی سازد قوانین طبیعت را به طور بنیادی تغییر دهیم یا معلق سازیم. بنابراین، چسنین دانشسی بسرای مسسا از
مقوله ی ِخرد عملی است تا خود را با  نظم طبیعت هم نوا سازیم و درصورت امکان بر دوش قسسوانین کسسور آن
سوار شویم. اما اگر ما در اشتیاق بی جای خود بسه »سسسروری« و »تسسلط« بسر نیروهسسای طسسبیعْت از حسدود
خویش فراتر برویم، محکوم به آن خواهیم بود که با انواع مختلفی از فجایع زیست محیطی مجازات گردیم.
این مساله روشن است و امروزه به طور فزاینده ای مورد فهم و تصدیق قرار می گیرد. چون این امر در نهایت

Wallace, William, Hegel’s Logic (Oxford: Clarendon Press, 1975), p. 36 نقل قول برگرفته از:    {۱۹}. 55

Miller, V., Hegel’s Science of Logic (Humanities Press, 1969), p.  50   نقل قول برگرفته از:      { ۲۰}. 56
 برای بحث بیشتر درباره ی این پاراگراف و پاراگراف بعدی نگاه کنید به:  {۲۱}. 57

Sekine (2003): The Dialectic or Logic that Coincides with Economics.
 قابل دسترسی است./م.[اینجا ]ترجمه ی فارسی این مقاله در
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بیانگر این واقعیِت بدیهی است که ما خالق طبیعت نیستیم. 

ولی هنگامی که بسسه مطسسالعه ی جامعسسه به سسسان پهنه ای مجسسزا از طسسبیعت بسسرمی آییم، روشسسن اسسست کسسه در
جستجوی همان نوع دانش ]یعنی دانش طبیعی[ نیستیم. جامعه چیزی است که خوِد ما آن را می سسسازیم؛
ما ]انسان ها[ خالق آن هستیم، خواه از این امر آگاه باشیم و خواه نباشیم. پس، ما قسسادریم )و بایسسد باشسسیم(
که ساختار درونِی )سازوکار عملیاتی، یا نرم افزار و …( آن را آشکارسازیم )»برمال یا افشاء« کنیم(. بنسسابراین،
اگر وانمود کنیم که ساختار جامعه دربردارنده ی »چیز- در- خوِد« ]شی فی نفسسه ی[ شسناخت ناپذیر اسسست،
دراین صورت می باید به مانند دانشمند علم طسسبیعی از بسسیرون بسسه آن نگسساه کسسنیم و صسسرفا کسسسب شسناختی
»پیش بینی گرا« ولی محدود و جزیی از جامعه را هدف قسسرار دهیم. چسسنین رویکسسردی بسسرای مسسا رویکسسردی
ریاکارانه خواهد بود. چراکه بدین ترتیب، تمام آنچه که انجام می دهیم استخراج بسسرخی »توصسسیه های مفیسسد
برای سیاست گزاری« خواهد بود، که در نهایت تضمین کننده ی آن اند که از نظم اجتمسساعی موجسسود تخطی
نمی کنیم. تنها آن هایی که در نظم اجتماعی موجود منافعی دارند بر این مدعا پای می فشارند که مسسا هرگسسز
نباید به جستجوی براندازی سرمایه داری برآییم، چون این نظم ]گویا[ به واسطه ی مشیت الهی مقرر و برپسسا
شده است. هیچ اندیشمند مارکسی ای نمی تواند این یاوه ی بسسورژوایی را تصسسدیق کنسسد. بسسا این حسسال، شسسمار
اندکی از آنان درمی یابند که اقتباس یک روش)شناسی( مبتنی بر علم طسسبیعی در مطسسالعه ی سسسرمایه داری

 اقتباس این روشدقیقًا به تصدیق گریزناپذیر همان گزاره و پذیرش ضسسمنِی آن منجسسر می شسسود، چسسون
معادل پذیرش آن است که برنامه ی درونی سکرمایه داری، یعکنی آنچککه سککرمایه داری را همکانی

. می سازد که هست، نمی تواند در تمامیت خویش فاش گردد

شاید مارکس کاماًل به این مساله واقف بود، اما او به طور موکدی علیسسه وابسسستگی بسسه روش علم طسسبیعی در
مطالعه ی سرمایه داری هشدار نداد. افزون بر این، اقتصاد عقل سلیم و بورژوایی همسسواره این ایسسده را طسسرح و
تقویت کرده است که علمی بودن به معنای »پی گسسیری رویه ای هماننسسد دانشسسمند ]علم[ طسسبیعی« اسسست؛ و
چنین نگرشی به نوبه ی خویش این انگاره ی نادرست را بر می انگیزد که دانش اقتصاد نیز می باید یسسک علم

( باشد. به همین دلیل، بسیاری از مارکسیست های سسساده اندیش بسسهpositive-empirical»ایجابی-تجربی« )
این باور نادرست گرفتار شسسدند کسسه وحسسدتی شسساد میسسان روش علم طسسبیعی و »دیالکتیسسک ماتریالیسسستِی«

ن هسا را در قسالب فراسستی َابَسر- مارکسی )که هنوز باید به تمامی به فهم درآید(، روزی همه ی آ58اسرارآمیز
 هماهنگ خواهد ساخت، و همه ی ایدئولوژی های مبتذل بورژوایی را رسوا و شرمسار خواهد کرد. امسسسا59انسانی

در این میان، آن ها به دلیل ناتوانی در تدوین یک روش علمِی معتبر که فراخوِر حصول دانش کلی دربسساره ی
جامعه باشد، هنوز هم تردید دارند که روش تجربی-پوزیتیویستی ای که برای مطالعه ی پدیده های طسسبیعی
طراحی شده را به روشنی رها کنند. اما دانش کلی سسسرمایه داری مسسستلزم شسسناخت آن در همه ی جزییسسات
تجربی اش نیست. بلکه تنها نیازمند عرضه داشِت دیالکتیک سرمایه به ساِن تعریف سرمایه داری توسط خسسود
58. enigmatic
59. superhuman insight
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سرمایه است؛ یا همان چیزی که امروزه می توان آن را »نرم افزار« سرمایه داری نامید، نرم افزاری کسسه به نظسسر
می رسسسد سسسرمایه پیش از به کاربسسستِن عملی اش در جهسسان انسسسانی، آن را نگاشسسته و تسسدوین کسسرده اسسست.
عرضه داشت این نرم افزار دقیقًا همان کاری است که اونو آن را به انجام رسسسانید. او در این معنسسا دیالکتیسسک

 از آن خود ساخت.( خویش از کاپیتاِل مارکسidiocyncraticسرمایه را ازطریق خوانش ویژه و نامتعارِف )

پس دیالکتیک سرمایه، هسته ی اصلی رویکرد اونویی به اقتصاد مارکسی را برمی سازد. چسسون سسسرمایه دارِی
واقعی که در سطح تاریخی عمل می کند، همواره باید این تعریف از سرمایه داری - توسط خود سسسرمایه - را

« را بسسرای ارجسساع بسسه بافتسسار انضسسمامی-60در دل خویش بگنجاند. من اغلب اصطالح »فضای ارزش استفاده
مشخصی که در آن حیات واقعی اقتصادی جریان داشته و تحول می باید به کار می برم. کاربرد این اصسسطالح
پیشاپیش مستلزم آن است که در سراسر تاریِخ ما باید تنوع بزرگی از فضاهای ارزش استفاده وجود داشسسته
باشد که توسط منطق سرمایه قابل سازمان  دهی یا ادغام نباشند. تنها آن فضاهایی که در آن ها بسسسیاری از
ارزش های استفاده اِی کلیدی به شیوه ای سرمایه دارانه و در قالب کاالها قابل تولیدند می توانند تحت منطسسق

نوع چشم گیر از این فضسساهای. سه {۲۲}61سرمایه گنجانده شده و درنتیجه به مهار و کنترل آن تن بدهند
ی می شوند. هر یسسک ازارزش استفاده درقالب ]مراحل تاریخی[ مرکانتلیست، لیبرال و امپریالیست بازشناس

این  فضاها با سطح معینی از فناوری هم بسته است که با نحوه ی تولیسسد ارزش اسسستفاده ای کسسه در آن دوره
مسلط است سازگاری دارد، و درنتیجه همچنین با سبک خاصی از انباشت سرمایه مطسسابقت دارد. افزون بسسر

 را مشسسخص62مراحل ویژه ی توسعه ی تکاریخی-جهکانی سککرمایه داریاین، سه نوع ]فضای[ یادشده 
می سازند. رهیافت نظری اونو، هر یک از این سه مرحله ی سنخ نما و شاخص را به منزله ی ]الیه ی[ میسسانجی 
بین دیالکتیک سرمایه و سسسرمایه داری واقعی در سسسطح تسساریخی به کسسار می گسسیرد. چسسون در غیسساب چسسنین

( مسسا بسسه اسسستقبال این خطسسر می رویم کسسه نظریسسه را بیش از حسسدmid-range )نظریه ی مرحله ی بینسسابینی
( کسسنیم. بسسدترینtheorizing( کنیم و یا ]برعکس[ تاریخ را بیش از حد نظریه زده )historiciznigتاریخ زده )

« نامیسسده63نمونه ی پیامدهای این خطر، رهیافت اینسسک بی اعتبارشده ای سسست کسسه »روش منطقی-تسساریخی
می شود. بنابراین، مراحل سه گانه ی فوْق سیاست های اقتصسسادِی شسساخص و متعسسارِف تحمیل شسسده از سسسوی

بورژوازی در هر یک از این دوره  های کالن تاریخی را خصلت بندی می کنند. 

آنچه مطالعه ی سرمایه داری را دشوار می سازد آن است که دیالکتیک سرمایه تنها زمسسانی می توانسسد تسسدوین
60. use-value space

 برای بحث بیشتر درباره ی این پاراگراف و دو پاراگراف بعدی نگاه کنید به:  {۲۲}. 61

 Bell, John and Sekine, Thomas (2001):  The Disintegration of Capitalism: A Phase of Ex-Capitalist
Transition,  in  R.  Albritton  et  al  (ed),  Phases  of  Capitalist  Development,  Booms,  Crises  and
Globalization (Palgrave), pp. 37-55.                   [این مقاله فوق توسط همین مترجم در دست ترجمه است./م]

Sekine (1999):  Une reflexion  sur  les  tendances  actuelles  de  l’economie  mondiale,  Chiiki-Kenkyu
(Aichi Gakuin University), 37/1 (1999a), pp. 17-25.

62. stages of world-historic development of capitalism
63. logical-historical method
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( فرض شود و به  صسسورت انسستزاعی )غسسیرواقعی( درآیسسد.rarefiedگردد که سپهر ارزش استفاده بسیار رقیق )
حال آن که سرمایه دارِی واقعی مستلزم وجود یک »فضای ارزش استفاده«ی بسیار انضمامی-مشخص اسسست،
که درواقع هیچ گاه به تابعیت و انقیاد کامسسِل منطسسق سسسرمایه درنمی آیسسد. این امسسر حسساکی از آن اسسست کسسه

(یی است: یعنی فاکتورهایی کسسه از شسسیوه یexternalitiesسرمایه داری واقعی مستلزم وجود »بیرونیت ها« )
عمل کرد بازار سرمایه دارانه تخطی می کنند. این همان دلیلی است که توضیح می دهد چرا دولت بسسورژوایی
حتی در اوج دوره ی لیبرالی ]عصر شکوفایی سرمایه داری[ می بایست سیاست اقتصادی مناسبی را به منظور
درونی سازِی »بیرونیت ها«ی رایج اختیار کرده و پیاده سسسازد. این مسسساله به سسسادگی داللت بسر آن دارد کسسه
جامعه ی بشری برخالف پیش فرض سهل انگارانه ی اقتصاد بورژوایی هرگز به طور کامل قابل فروکاسسستن بسسه

چشم انداز سیاسککتبازار سرمایه دارانه نیست. هم زمان ما نمی توانیم این واقعیت را نیز نادیده بگیریم که 
. چون تحت ]نظام[ سسسرمایه داریاقتصادی تحت سرمایه دارْی محدود به درونی سازِی بیرونیت هاست

بازیگر اصلی همچنان بازار سرمایه دارانه خواهد بود، و سیاست اقتصادی دولت تنها نقشی جانبی و مکمسسل 
(subsidiaryبرای آن ایفا می کند. پس، می تسسوان گفت سسسرمایه داری واقعی تنهسسا زمسسانی وجسسود دارد کسسه )

( باشند. internalizableبیرونیت های موجود توسط سیاست های دولت بورژوایی »قابل درونی سازی« )

اینک همین شرط است که پس از جنگ جهانی اول به طور فزآینده ای مخدوش و برقرارِی آن توجیه ناپذیر 
شده است. من در متن دیگری شسرایطی را توضسیح داده ام کسسه تحت آن هسسا دولت بسورژوایی در اوج دوره ی

Greatرکود بزرگ )  Depressionراه را برای برقسسراری دولت رفسساه همسسوار سسساخت و بسدین ترتیب نقطه ی )
فرایند گذارپایانی بر شکل کالسیک سرمایه داری گذاشت و رژیم جدیدی را ایجسساد کسسرد کسسه من آن را 

 می نامم. تحت این رژیم جدید، مسسداخله گری دولت در اقتصسساد ملی بسسسیار وسسسیع تر و64پساسرمایه دارانه
شدیدتر از آن چیزی است که مختص سرمایه داری است. دولت رفاه در روالی روزمره و همیشگی مسسدیریت

 متوسسسل66 را برعهده می گیرد و همچنین به سیاست های عرضه محور65( و تقاضای کلcurrencyپول ملی )
 است. پس، سیاست اقتصسسادی دولت رفسساه بسسسی ژرف تسسر و67می شود که حاوی تنظیم فناوری و قوه ی کار

فراگیرتر از سیاست دولت ]معمول[ بورژوایی است؛ دقیقًا به این دلیل که بازار سرمایه دارانه به طور ریشسسه ای
 و دیگر نمی تواند بدون دریسسافت پشسستیبانی ازسسسوی مسسداخله ی اقتصسسادی دولت، در68دستکاری شده  است

سطوح کمی و کیفی، کارکرد خویش را حفظ کند. پس، می توان پرسید: تحت چسسنین شسسرایطی، نظسسریه ی
کارپایه ی ارزش چه ربطی به اقتصاد معاصر دارد و اساسًا چه مناسبتی دارد؟ 

64. process of ex-capitalist transition
65. aggregate demand
66. Supply Side Policies  
67. labour-power
68. adulterate
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. نظریه ی کارپایه ی ارزش و اقتصاد معاصر۳

اما پیش از مواجهه با این موضوع، مایلم به خواننده یسسادآور شسوم کسسه وجسه مشخصسسه ی تمسایزبخِش دانش
، برخالف دانش طبیعی-علمی، این واقعیت است که »پیش بینی گرا« نیست، و بنابراین بر69اجتماعی-علمی

هیچ گونه کاربست تکنیکی تکیه ندارد. دانش اجتماعی-علمی ای که ما در جسسستجوی آن هسسستیم، چسسیزی
( است، بدین معنا که نحوه ای که این دانش دلیسسل تحسسول واقعیت در مسسسیرpost-dictive« )70»فراپشت نگر

 می کند )هگل این نسسوع دانش را بسسا71تاکنونی اش را توضیح می دهد چنان است که گویا »عطف  به ماسبق«
(. برای مثال، دانش دیالکتیِک سرمایه صسسرفًا به  مسسا می گویسسد کسسه{۲۳}72صفت خاکستری توصیف می کند

(operate( شده است تا به شیوه ای عمل کند )programmingسرمایه داری به واقع چگونه »برنامه نویسی« )
که ]تاکنون[ عمل کرده است. همسسان طور کسسه پیش تسسر گفته  شسسد، این دانْش منطسسق درونی )یسسا نرم افسسزار(
سرمایه داری، نظامی که در پهنه ی تاریخ بشر پوییده و بالیده است، را آشکار می سازد. بنابراین، دیالکتیسسک

 در اختیار ما قرار می دهد، نه نظریه ای ابزاری. یک نظریه ی )یا دیالکتیکی(73نظریه ای مفهومیسرمایه، 
 مرجِع  یک نقطه یمفهومی نه پیش بینی می کند و نه ابزاری برای تحلیسسل عرصسسه می کنسسد، بلکسسه فقط

(referent  pointمناسب در اختیار ما قرار می دهد که برحسب آن می توانیم حیات اقتصادی عصر حاضسسر )
یا گذشته را داوری یا ارزیابی کنیم. این مساله می تواند نسبتًا ناامیدکننده به نظر برسسسد، امسسا جسسور دیگسسری

( و بازگشسست ناپذیر اسسست، تسساریخ نسسیز در یسسکnon-emptyنمی تواند باشد. چون نظر به اینکه زماْن ناتهی )
ما با نگاهی»جهت حرکت می کند. یا همان طور که پسسل والسسری ]شسساعر فرانسسسوی[ بیسسان کسسرده اسسست، 

. به همین خاطر است که من تاکنون هسسر کوششسسی بسسرای تفسسسیر«74روبه عقب قدم به آینده می گذاریم
نظریه ی کارپایه ی ارزش به سان ابزاری عملیاتی برای تحلیل اقتصادی را کوششسسی ناپختسسه و بیهسسوده تلقی

کرده و آن را رد کرده ام. این نظریه برای چنین کاری ساخته نشده است. 

( اساسی از دیالکتیکingredientنظریه ی کارپایه ی ارزش به عنوان نظریه ای مفهومْی یک عنصر سازنده ی )
سرمایه  است که نقطه ی مرجعی را در اختیار ما می گذارد. بر مبنای این نقطه نظر، چیزی که به من محول
می شود نشان دادِن آن نیست که این قانون ارزش چگونه به واقع خود را در اقتصسساد سسسرمایه دارانه ی معاصسسر

من می باید نشککانتحمیل می کند، بلکه وظیفه ی من چیزی دقیقًا خالف آن است: برخالف مسیر فسسوق، 
 شده است، چون ما اینک( inoperative)دهم که این قانون چگونه امروزه غیرموثر و فاقد کارکرد 

(disintegration )خود را در فرآیند گذار پسا-سرمایه دارانه می بینیم، یعنی در فرآیندی از واپاشی
69. social-scientific knowledge

 به معنای تفسیر )و بازسازی( گذشته بر مبنای شرایط حال است. /م.postdiction. واژه ی 7۰
71. ex post facto

 برای بحث بیشتر در این رابطه نگاه کنید به: {۲۳}. 7۲

Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. I, pp. 10-13.

73. conceptual theory
74. Nous entrons dans l’avenir a` reculons
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؛ و این همان کاری است که قصد دارم در ادامه ی این نوشتار انجام دهم. سرمایه داری واقع شده ایم

راه های متفاوت قابل تصوری برای طرح این استدالل وجود دارد که امسسروزه سسسپهر نسسوعِی ]متعسسارِف[ ارزش
استفاده ، خواه در ژاپن باشد یا در ایاالت متحد، دیگر توسط دیالکتیسسک سسسرمایه سسسازمان دهی یسسا ادغسسام و
پیکربندی نمی شسسود، چراکسسه دیالکتیسسک سسسرمایه صسرفًا توسسسط سیاسسست »درونی سسسازِی« دولت بسورژوایی
پشتیبانی می شود. فارغ از هر رویکردی که در پیش بگیریم، باید تصدیق کرد که ]امروزه[ دولت رفاه ناچسسار
است که به طور هرچه فعال تر و شدیدتری در مدیریت سراسری اقتصسساد ملی مداخلسسه کنسسد. بیرونیت هسسا در

( از آن هسسستند کسسه به واسسسطه ی رشسسته ای ازunwieldlyدوران معاصسسر بسسسی چمسسوش تر و بسسدقلق تر )
 در قلمرو عمل دولِت بسسورژوایی قابسسل درونی سسسازی75قانون گذاری های تنظیمی و ترکیباِت مالیات-سوبسید

باشند. اما در پرتو استدالل های قبلی در رابطه  با قانون ارزش و قانون جمعیت، بحث ام را بسسر دو مسسورد زیسسر
( بسسا فنسساوریadoption دولت به طور ژرف در فرآینسسد سسسامان دهی و تطسسبیق جامعسسه )(۱)متمرکز می کنم: 

صنعتِی و همچنین در عرضسسه ی قسسوه ی کسسار مداخلسسه می کنسسد، طوری کسسه نسسرخ مسسزد در عمسسْل بسسه قیمسستی
 قیمت های کاالها به طور دل خسسواه تعسسیین می شسسوند، یعسسنی(۲)مدیریت شده و کنترل شده بدل می شود؛ و 

به لحاظ استراتژیکی در جانب عرضه ]با رویکرد عرضه محور[ تعیین وتنظیم می شوند و جانب تقاضسسا چنسسدان
مورد مالحظه قرار نمی گیرد؛ طوری که قیمت ها نمی توانند همسسان قیمت هسسای تعسسادل عمسسومی - درمعنسسای

« وجسسود داشسسته باشسسد، بسسر76والراسِی آن - باشند؛ و اگر احیانًا در مقطعی شانس حصول یسسک »تعسسادل َنش
کمینه ی )و نه بیشینه ی( تخصیص مطلوب منابِع جامعه داللت خواهد داشت.  

، بین دو جنگ جهانی، دولت بورژوایی که در میانه ی میداِن{۲۴}78«77در خالل سال های »دگرگونی بزرگ
( راست گرایانه و چپ گرایانه  گرفتار شسسده بسسود، مجبسسور شسسد بسسهcollectivismتبادل آتِش جمع گرایی های )

استقبال سوسیال دموکراسی برود تا بتوانسسد وخسسامت مبسسارزات طبقسساتی را فسسرو بکاهسسد ]تسسسکین بخشسسد[ و
از این طریق دست کم بقای جزیِی خویش را تضمین کند. این وضعیت منجر به ایجاد یک دولت رفاه گردیسسد

 انجسسام گسسرفت و کارکردهسسایش در79«۱۹۴۶که تثبیت نهایی آن ]پس از استقرار اولیه[ با »قانون استخداِم 
( به خسسوبی مشسسهود بسود. دولت رفسساه خسود را بسهconsumerismسراسر دوره ی فوردیسسم و مصسسرف گرایی )

سیاست های کالن درجهت اشتغال کامل متعهد ساخت و تقریبسسًا بسه این هسسدف دسسست یسسافت، ولی درعین

75. tax-subsidy combinations
(، منتسب به ریاضی دانی بهgame theory( اصطالحی ست در نظریه ی بازی ها )Nash equilibrium.  تعادل نش )76

( و ناظر بر حالتی است که تغییر استراتژی بازی )کنش( از سوی هر یک ازJohn Forbes Nashنام جان فوربس نش )
بازی گران )کنش گران( به تنهایی موجب تغییر رونیید بییازی نمی شییود، بلکییه چیینین تغییییری مسییتلزم تغییییر همزمییان

استراتژی های هر دو طرِف بازی است. /م.
77. the great transformation                                                                                                              

 در این فرمول بندی از عنوان اثر مشهور کارل پوالنی الهام گرفته ام: {۲۴}. 78

Polanyi, Karl, The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our Time. 

.« توسط محمد مالجو به فارسی ترجمه و منتشر شده است. /م.[ [.م/ .تسا هدش رشتنم و همجرت یسراف هب وجلام دمحم طسوت «.…]اثری فوق با عنوان »دگرگونی بزرگ 
79. Act of Employment
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 را برای اقتصاد ملی بر جای گذاشت. صنعْت نظسسام چسسانه زنِی{۲۵}81«80حال، در پی خود »گرایش به تورم
( ایجاد کرد.wage inflation با اتحادیه های کارگری را پذیرفت، که گرایشی به سمت تورم مزدها )82جمعی

 از قوه ی کار غیرقابل اجتنسساب اسسست. تحت این رژیم83تحت چنین شرایطی، گرایش به سمت کاالیی زدایی 
 ظهسسور84]اقتصادی-سیاسی[ بود که برای نخستین بار در تاریخ، جامعه ی »مرفِه« ]مبتنی بر[ مصسسرف انبسسوه

یافت و هم زماْن پیشرفت اجتماعِی عمده ای نیز حاصل شد. با این حال، این نظام با گذر زمسسان به  دو دلیسسل
کارکرد ]اصلی[ خویش را از دست داد: نخسسست آن کسسه از آنجسسا کسسه مصسسرف کنندگان به طسسور فزآینسسده ای از
کاالهای اسسستاندارد ]و همگن[ اشسسباع و دل زده می شسسدند، به جسسستجوی کاالهسسای متنسسوع تر و پیچیسسده تر و

[ برآمدند، حال آن که الگوی آمریکایی کارخانه های فوردیستْی مناسسسِب انجسسامsophisticatedپیشرفته تری ]
 اقتصسساد آمریکسسای لیسسبرال-دمسسوکرات هرچه بیشسستر به 85چنین وطیفه ای نبود. دوم آن کسسه سرشسست تسسورمِی

سمت وسویی خارج از مهار و کنترل سوق می یافت. این دو معضْل ایاالت متحده را در گرداب رکود تسسورمِی
(stagflation دهه ی )غوطه ور ساخت، که حل ورفع آن نیازمند تغییری بنیسسادی در جهت گیری هسسای۱۹۷۰ 

کالن بود. 

( اقتصاد آمریکا بسسا هسسدایت ایسسدئولوژیsupply-side میالدی، بازسازِی عرضه محوِر )۹۰ و ۸۰طی دهه های 
ای86نومحافظه کارِی ضدکینزی در دستورکار قرار گرفته و به پیش برده شد؛ این ایدئولوژی به منسسافع مسسالی 

که پیش تر مورد بدگمانی بودند اعتبار بخشیده و آن ها را احیاء کرد و در این فرآینسسْد منسسافع صسسنعتی را از
حمایت های پیشین شسسان محسسروم سسساخت. در همین راسسستا، همچنسسان کسسه بازفعال سسسازِی بخش خصوصسسی
می طلبید، بازتنظیم وسیعی انجام گرفت. کل این پروژه این برداشت را ایجاد می کرد که بازگشتی به سمت
سرمایه دارِی قدیم در جریان است و چنین برداشتی به واسطه ی فروپاشی ناگهانی و دور از انتظسسار شسسوروی
هر َدم تقویت می شد )رویدادی که به  طور گمراه کننده ای به جشن سرمستانه ی پیروزی سرمایه داری منجسسر
گردید(. ولی در واقعیت، هنگامی که سیاست اقتصادی از تأکید بر سویه ی تقاضا به تأکید بر سویه ی عرضسسه

( دولت  رفسساه چسسرخشsupplantچرخیسسد، هیچ دولت بسسورژوایی ای بسسه سسسوی برانسسدازی و جایگزین سسسازِی )
( گرایش جدیدی را برجسته ساخت که به موجبTrade Act 1988« )۱۹۸۸. »قانون تجارت {۲۶}87نیافت

80. Inflation-prone
 این واقعیت قباًل به طور مجاب کننده ای بیان شده است و پیش از همه توسط جیمز بوکانان؛ برای مثال در: {۲۵}. 81

Buchanan, J. M. and Wagner, R. E., Democracy in Deficit, The Political Legacy of Lord Keynes 
(New York: Academic Press, 1977). 

82. collective bargaining
83. de-commodification
84. affluent mass-consumption society
85. inflationary chemistry
86. financial interests vs. industrial interests

 اگرچه دولت رفاه از آن زمان به طور آشکار دست خوش تغییراتی شده و به  سمتی گرایشی یافتییه اسییت کییه{۲۶.}87
کمتر حامی کارگران و کمتر تنظیم کننده ی کسب وکار است و ایده ی »دولت بییزرگ« را حاشییا و انکییار می کنید، دشییوار
بتوان گفت که جای خود را به دولت بورژوایی داده است، طوری که اینک فرضییًا بییا بازگشییت دولت بییورژوایی مواجییه
هستیم. حداکثر چیزی که می توان گفت آن است که دولت رفاه ]قدری[ تعدیل شده است و خصلتی کمتر »لیبرال« یییا

( )در معنای سوسیال دموکراتیک( یافته است. munificentسخاوتمند )

۲۰



« را88آْن دولت ایاالت متحد ارتقای فناوری های جدید صسسنعتی در پرتسسو »سیاسسست ارتقسسای تسسوان رقسسابتی
ی89برعهده گرفت. امروزه دولت به طور آشکاری متمایل به هدایت و پشتیبانی عملیات »تحقیق و توسسسعه«

؛ و{۲۷}90شرکت هاست، به جای اینکه این وظیفه را به غریزه ی سرمایه دارانه ی خوِد شسسرکت ها واگسسذار کند
این مساله اصاًل مایه ی شگفتی نیست، چون امروزه پیشرفت فناورانه به موضوعی »کیفی« بدل شده اسسست،

به جای اینکه همچون گذشته امری »کمی« باشد.

 مستلزم آن است که سسسرمایه ی اجتمسساعِی91همان گونه که پیش تر توضیح دادم، قانون جمعیت مازاد نسبی
( جذبclusters )93 در بطن رکود اقتصادی، پیشرفت های فناورانه ی جدیدی را در خوشه های صنعتی92کل

و سامان دهی کند، طوری که بتواند عرضه ی مورد نیاِز قوه ی کار را برای تداوم انباشِت خویش تضمین کند.
با این حال، این مساله صرفًا دربردارنده ی یک نوآورِی »کمی« است، نظسسیر )بسسرای مثسسال( جسسایگزینی یسسک

 ماسوره باشد؛ نسسه یسسک نسسوآوری۱۰۰۰۰ ماسوره با ماشین جدیدی که حاوی ۸۰۰۰ماشین نخ ریسی دارای 
»کیفی«، مانند یک جابجایی از فناوری سبک )مثل پارچه و الیاف(، به فناوری سنگین )مثل آهن و فوالد(.
در روزهای افسانه ای سرمایه داری کالسیک، سرمایه داران به ندرت با نیاز به نوآوری کیفی مواجه می شسسدند،

. {۲۸}94و اگر هم چنین می شد، مسلمًا به پشتیبانی و حمایتی نامعمول از سوی دولت نیاز می داشتند

ولی در حال حاضر، ما در عصری از پیشرفت تکنیکِی شتاب یافته زندگی می کنیم. امسسروزه تکنیسسک برنسسده،
چیزی است که ما حتی تا چند ماه پیش  هرگز تصورش را هم نمی کردیم. دقیقسسًا بسسه این دلیسسل کسسه مقسسدار

88. competitive-power promotion policy
89. Research & Development (R&D)

 من این برداشت و فاکت های متناظر آن را مدیون سه مطالعه ی متاخر از سوی دانش وران ژاپنی درباره ی{۲۷}.۹۰
اقتصاد آمریکا هستم: 

 Tate-ishi, Takeshi (2000): The Re-Birth of the U.S. Economy and its Trade Policy, Tokyo: 
Dobunkan); Miyata, Yukio (2001): American Industrial Policy, (Tokyo: Yachiyo Shuppan) & 
Kawamura, Tetsuji (2003): The Contemporary American Economy (Tokyo: Yuhikaku).

91. the law of relative surplus population
92. aggregate-social capital

( به مجموعه ای از بنگاه هایی اشاره دارد که محصوالت مشابهی را تولییید می کننییدclusterفهوم خوشه ی صنعتی ) م.۹۳
یا بنگاه هایی که در شبکه های تأمین عمودی و افقی قراردارند. در واقع خوشه ها را می تییوان بییه صییورت شییبکه هایی از
بنگاه های هم بسته ، نهادهای تولید دانش )دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی(، سییازمان های میییانجی )نظیییر ارایه دهنییدگان

ا هم مرتبط شییده اند، تعریییف کییرد. مفهییومخدمات فنی و مشاوره ای( و مشتریانی که در زنجیره تولید ارزش افزوده ب
خوشه ها بیش از هرچیز ناظر بر افزایشی تییوان پییرورش نییوآوری و تییوان رقابت پییذیری منطقه ای اسییت. )برگرفتییه از

 /م.(ویکی پدیا

 توسعه ی سرمایه داری از مرحله ی لیبرال )متکی بر صنایع سبک مثل منسوجات( به مییرحله ی امپریالیسییتی{۲۸}.۹4
آن )متکی بر صنایع سنگین مانند آهن و فوالد( دربردارنده ی نوآوری هایی بود کییه بسیییار فراتییر از نوآوری هییای کمی

( کرده بییود از ادامه ی رقییابت بییاBessemerهستند. صنعت فوالد بریتانیا که سرمایه گذاری عظیمی در تکنیک بِسمر )
حریفان خویش در اروپای قاره ای بازماند، حال آن که این ها اندکی بعد تکنیک پیشییرفته ی زیمنس-مییارتین را وارد این
حوزه ]تولید فوالد[ نمودند. این امر، در کنار عوامل دییگر، منجر به افول هژمونی بریتانیییا در تولییید صیینعتی گردییید و
به نوبه ی خود موجب شد تا در سال های بعد کانون صنعت از بریتانیا به آلمان جابجا شود. هنگامی کییه یییک پیشییرفت
تکنیکِی کیفی از این دست رخ دهد، این امر می تواند سرشت فضای ارزش مصرفی و نیز سبک زندگی جامعییه را تغییییر
دهد و این نتیجه را به همراه بیاورد که سرمایه داری متعاقب آن بتواند یا نتواند حیات معمول خویش را ادامه دهد. نییه

سرمایه، بلکه دولت است که می باید با این چالش روبرو گردد. 

۲1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C


( سرمایه گذاری شود تا پیشرفت هایR&Dعظیمی از سرمایه می بایست در ]فرآیندهای[ تحقیق و توسعه )
بعدِی ممکن را شناسایی کرده و محقق سازد. این فرآینسسد نه تنهسسا بسسسیار پرهسسزینه  اسسست، بلکسسه عملیسساتی

. تحت چسسنین شسسرایطی، نوآوری هسسای عرضه شسسده در{۲۹}95به شدت مخسساطره آمیز ]بسسا ریسسسک بسساال[ است
خوشه های صنعتی به شیوه ای پیش بینی پذیر رخ نمی دهنسسد، بلکسسه وقسسوع آن هسسا به گسسونه ای غسسیرمنتظره یسسا
تصادفی و گهگاهْی در هر لحظه  امکان پذیر است. این رویه، دلیلی کافی برای آن اسسست کسسه چرخه هسسایی از

 را پایان یافته تلقی کنیم. 96نوع چرخه ی جاگالر

business )97شکل چرخه های کسب وکار  cycleکه بسی پیش از این تحت رژیم فوردیسسسم تغیسسیر یافتسسه ،)
و با پیدایش پرهیاهوی یک »اقتصاد جدید« بار دیگر تغییر یافتسسه اسسست؛ و این امسسر۱۹۹۰بود، طی دهه ی 

قابل انتظار بود. اگر نوآوری کیفی گرایش بدان دارد که َکتره ای )رنسُدم وار( حسسادث شسود، الگسسوی تغیسسیرات
 در فرآیند انباشت سسسرمایه دیگسسر بازتولیسسد نخواهسسد شسسد. پس، چرخه هسسای98متناوِب »گسترش و تعمیق«

کسب وکار نامنظم می شوند و دیگر قادر نیستند یک دوره ی آشسسکارا قابل شناسسسایِی »فعسسالیِت میسسانگین« را
. این امر به نوبه ی خود به معنای آن خواهد بود که یک مکانیزم خود-تنظیم گِر خودکار{۳۰}99بازتولید کنند

که تقاضا برای قوه ی کسسار و مسسیزاِن عرضسسه ی آن را به هم نزدیک تسسر سسسازد، دیگسسر عمسسل نخواهسسد کسسرد. در
( باید ببیند که آیا میزان عرضه ی موجسسود قسسوه ی کسسار بسسرایwilly-nillyاین صورت، دولت خواهی نخواهی )

امکان انباشت سرمایه  کفایت می کند، یعنی با وضعیت موجود فناوری سازگار است یا نه. پس، ارزش قوه ی
( تعیین می شود. تحت چسسنین شسسرایطی بسسازار سسسرمایه دارانهarbitraryکار به طور خودسرانه یا دل بخواهی )

، که بر تخصیص100به هیچ طریقی نمی تواند به طور خودمختار به سمت یک وضعیت تعادل عمومِی والراسی
بهینه ی منابع داللت می کند، حرکت نماید. بنابراین، می تسسوان گفت نسسه قسسانون جمعیت و نسسه قسسانون ارزش
به طور خودکار قادر به تحمیل خویش ]بر مناسبات اقتصادی[ نیستند. ولی معنای دیگسسر همه ی این هسسا آن
است که اقتصاد امروزی، در هر تعبیر معناداری از مفهوم سرمایه داری، دیگر »سسسرمایه دارانه« نیسسست. پس
کار عبثی است که بکوشیم عمل کرد قانون ارزش را در درون آن ردیابی و شناسایی کنیم. بسرعکس، غیسساب

 این امر در برخی مطالعات به خوبی شناسایی و مدون شده است، ازجمله در این اثر: {۲۹}.۹5

Krugman, P. R. (ed)  Strategic Trade Policy and New International Economics (Cambridge, Mass.:
MIT Press, 1986). 

Juglar(. چرخه ی جییاگالر ۹6  cycles( سییاله ای اشییاره دارد کییه در نوسییانات مربییوط بییه11 تییا 7 بییه چرخه هییای 
 از سوی کلمنت186۲( مشهود است. این چرخه نخستین بار به سال fixed capitalسرمایه گذاری در سرمایه ی ثابت )

( شناسایی گردیید./م. Clément Juglarجاگالر )

Business )چرخه ی کسب وکار یا سیکل تجاری. ۹7  cycle یکی از سرفصل های مهم در اقتصاد کالن است که بییه(یی
( در کوتاه مدت می پردازد. /م.GDPبررسی تغییرات درآمد سرانه ی کشورها )

98. widening and deeping
 اگر یک وضعیت »فعالیت میانگین« حادث می شد، می توانستیم گرایشی به سییمت برابرشییدن نییرخ سییود در{۳۰}.۹۹

( اسییت،rent-seekingحاشیه ی تمامی صنایع را مشاهده کنیم. اما از مدت ها پیش تییاکنون، کییه عصییر بهییره-جییویی )
چیزی از این دست حادث نشده است.

100. Walrasian general equilibrium

۲۲



سرمایه داری ست که باید به ما چیزی درباره ی سرشت اقتصاد معاصر بگوید. 

دلیل این که چرا پیشرفت فناوارنه ی مسلط، به جای این که امری کمی باشد، به امری کیفی بدل شسسده آن
است که ]این پیشرفت فناوارنه [ در بافتاری نظامی شکل گرفته است، نه در بافتاری صنعتی. ایاالت متحسسد
مدت های مدید سیاست های صنعتی دولت ژاپن را به دلیسسل آغشسستگی آن بسسه رنگ وبسسوی یسسک دیکتسساتوری
توسعه  مدار مورد نکوهش قرار می داد؛ اما دولت های آمریکسسا خسسود همسسواره بسسودجه ی ملی را آزادانسسه خسسرج
اکتشافات در حوزه ی فنسساوری نظسسامی کرده انسد. طی جنسگ سسرد، البتسسه کاربسسست صسنعتِی دسسستاوردهای

 و با افول تهدید شسسوروی بسسود کسسه۱۹۸۰فناورانه ی نظامی به شدت با تنگنا مواجه بود. تنها از اواخر دهه ی 
-highمجتمع نظامی-صنعتی ایاالت متحد شروع به آزادسازی بسسرخی از دسسستاوردهای فنسساورِی پیشسسرفته )

techبرای کاربست های وسیع تر صنعتی نمود. پیامد این کار بسیار چشم گیر بود. تا آن زمان ایاالت متحد )
به لحاظ پیشرفت کمی در فناوری های متعارِف متعلق به نسل قدیم تر تکنولسسوژی )ماننسسد فسسوالد، اتومبیسسل،
الکتریکی خانگی، ربات های مهندسی و نظایر این ها( پشت سر ژاپن و اروپا حرکت می کرد. امسسا این کشسسور

( داشسست. پسICT )101آشکارا اشتیاق و پیش زمینه ی ویسسژه ای در حسسوزه ی فنسساوری اطالعسسات و ارتباطسسات
 سیاسسست اقتصسسادی عرضسسه محوِر ایسساالت متحسسد در راسسستای۱۹۸۰طبیعی بود که حدودا از اواخسسر دهه ی 

 از این مزیت ]در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات[ تدوین یابد و مسیر بازصنعتی سازِی102سرمایه سازی
آمریکا برپایه ی فناوری پیشرفته تنظیم گردد. این گرایش در دوره ی زمام داری کلینتون تقویت گردید، تسسا

 تحقق یافت. ۱۹۹۰( در اواخر دهه ی new economyآن که شکوفایی »اقتصاد جدید« )

هنگامی که محصوالت جدیِد حاوی نوآوری های کیفی در بسازار پدیسدار می شسوند و آهنسسگ ابسسر-رقابت هسسای
« آن ها را103بین المللی را تعیین می کنند، مصرف کنندگان )کسانی که بازار بنا به فرض باید امکان »سرورِی

فراهم آورد( به طور فزآینده ای نقش خویش در قیمت یابِی کاالها را از دست می دهند. چون مصرف کنندگان
اغلب نمی توانند بدون هزینه های بازدارنده، اطالعسسات کسسافی درخصسسوص کیفیت واقعی محصسسوالت کسسسب
کنند؛ اطالعاتی که به طور خودکار در تصاحب تولیدکنندگان قرار دارد. مصرف کنندگان بایستی به سختی با
»دفترچه  های راهنمسسای فسسنی محصسسوالت« کلنجسسار برونسسد تسسا دریابنسسد چگونسسه می تسسوان از یسسک محصسسوِل
خریداری شسسده اسسستفاده کسسرد، حال آنکسسه دامنه ی »خسسدمات مشسستریان« کسسه شسسرکت های عرضسسه کننده ی
محصوالت برای رفع مشکالت احتمالی ارایه می کنند محدود نگه داشته می شود. امروزه اگر کسی بخواهسسد
خریداِر برنده باشد، باید هزینه های گزافی بپردازد تا یا از مشاوره ی یک کارشناس بهره مند شود و یسسا خسسود
بتواند آموزش های الزم را برای کسب تخصص مربوطه کسب کنسسد. چشم پوشسسی از دیسسدگاه کارشناسسسی در

104هنگام خرید امری پرمخاطره است، حتی دررابطه با محصوالتی که در ظسساهِر امسسر چنسسدان دانش -بنیسسان

101. information and communication technology
102. capitalize
103. sovereignty
104. knowledge-intensive
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( آن هاtraceability )زش مغذی یا ردیابی مسیر فرآورِیبه نظر نمی رسند. برای مثال، مصرف غذاهایی که ار
نامعلوم یا پرسش برانگیز است، می تواند آسسسیب های جسسدی بسسه سسسالمتی مسسا وارد کنسسد. بسسا این همسسه، خسسود
کارشناسان می توانند در مشاغِل به مراتب پرمنفعت تری برای تولیدکنندگاِن مهم کار کنند، به جسسای اینکسسه
الطاف کوچکی را نصیب مصرف کنندگان منفرد و پراکنسسده سسسازند. پس طسسبیعی اسسست کسسه در بسسازاِر تحت

 قیمت گذارِی کاالها به امری استراتژیک - آن چنان که در نظریه ی بازی ها - بدل105سلطه ی تولیدکنندگان
 ]در بسسازار[ بیش از آن کسسه به فکسسر مشسستریان 106می شود، چون عرضه کنندگاِن برخوردار از انحصار چندقطبی

خویش باشند، نگران هماوردی با رقیبان شان هستند.  

جمع بندی پایانی

آنچه تاکنون توضیح داده ام برای رسیدن به این جمع بندی کفایت می کند که ما نمی توانیم کمترین نشانی
از عمل کرد قانون ارزش در اقتصاد معاصر مشاهده کنیم. همچنین، با ارجاع به خصلت های شناخته شسسده ی
اقتصاد معاصر نشان داده ام که چرا به راستی می باید چنین باشد. از سوی دیگر، این واقعیت به هیچ رو اعتبار
و اهمیت نظریه ی کارپایه ی ارزش ]مارکسی[ به منزله ی بخش جدایی ناپسذیِر »دیالکتیسک سسرمایه«، یعسنی
ارائه کننده ی تنها تعریف سرمایه داری از زبان خود سرمایه، را فرونمی کاهد. اگر نظریه به مسسا می گویسسد کسسه
نظریه ی کارپایه ی ارزش می باید خودش را در سرمایه داری تحمیل کند، حال آن که  اقتصاد معاصر نشانه ای
از این امر به دست نمی دهد، تنها نتیجه ی معقول و ممکنی که از  چنین شرایطی می توانیم استخراج کنیم
آن است که برخالف پنداشت دیدگاه های عامیانه، سرمایه داری دیگر نمی تواند دوام بیاورد؛ و اینکه آنچه ما

در برابر خود می بینیم سایه ی کم رمقی از آن چیزی است که زمانی سرمایه داری بوده است.

بار دیگر مایلم به خواننده یادآور شوم که دیالکتیک سرمایه نظریه ای مفهسسومی اسسست، و نسسه یسسک نظسسریه ی
ابزاری. بنابراین، نظریه ی کارپایه ی ارزش، به عنوان سازه ای جدایی ناپذیر از دیالکتیک سسسرمایه، »ابزارهسسایی
تحلیلی« به منظور استخراج راهکارهایی برای سیاست  )گذارِی( مناسب یسسا رویه هسسای انقالبِی خودبسسسنده در
اختیار ما قرار نمی دهد و چنین انتظاری هم نباید از این نظریه داشت. درعسسوض، بایسسد مسسراقب دوره گسسرداِن
خیابانی پرهیاهویی باشیم که نظریه ی کارپایه ی ارزش مارکسی را به عنسسوان گسسوی شیشسسه ای سسسحرآمیزی

.{۳۱}107عرضه می کنند، تا از دریچه ی آن جهان را به گونه ای که آنها می خواهند ببینیم

105. producer-dominated market
106. oligopolistic suppliers 

( شکلی از بازار است که در آن کاالهای مربوط به یک حوزه ی صنعتی در انحصار شمار اندکی ازoligopolyالیگوپولی )
عرضه کنندگاِن اصلی قرار دارند. پیامد این وضعیت آن است که از یک سییو رقیابت کیاهش می یابیید و از سییوی دیگییر

مصرف کنندگان باید قیمت های باالتری برای کاالهای مورد نیاز خویش بپردازند. /م.   

 این مقاله برای ارایه در نشست بین المللی »انجمن ُکره ای مطالعییات اجتمییاعی-اقتصییادی«، کییه در چهییارم{۳۱}.1۰7
 برگزار گردید، نگاشته شد. مضمون این مقاله با متن مشابه دیگری که کمی پیش تر در مجموعه ی زیییر۲۰۰۳ژوییه ی 

انتشار یافته بود همپوشانی دارد، با این توضیح که متن حاضر برمبنای بازخوانی و تکمیل آن مقاله مدون شده است: 
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