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پاتریک مورای

ترجمه: شروین طاهری 

توضیح کارگاه بر انتشار این مجموعه مقاالت

مارکس در جلد دوم کاپیتال به دنبال نشان دادِن آن است که آنچه در اقتصاد سرمایه دارانه در گردش است
این نکتششه.  نیست؛ او همچنین پیامدهای این موضوع را نیز بششه تفصششیل شششرح می دهدسرمایهچیزی جز 

دشوارتر از آن چیزی است که به نظر می رسد، تنها به این خاطر که در رسیدن به شناخت سرمایه گرو اهه هششا و
 طبیعی ]و متداول[ برای مشششاهدو اهه ی تولیششد و توزیششِع ثششروت در. یک روشدشواری های بسیاری وجود دارد

 ثروت به شکل های اصلی آن یعششنی پششول و کاالهششا و3جامعه ی سرمایه دارانه، تفکیک گردش تعمیم یافته ی
خرید و فروش است که این ها خود تابِع یک فرآیند تولید اند که بدون هرگونه شکل اجتماعی معین، صرفا

 راسرمایه دارانهاین روِش مشششاهدو اهه، اقتصششاد . دادو اهه های مادی را برای خلق ثروت تازو اهه دگرگون می سششازد
این تصشویر به طشرز عجیشبیش خشود سشرمایه را کنشار.  ترسشیم می کنشدصشنعتی و تججاریهمچشون اقتصشادی 

. نوشتار پیِش رو ترجمه ی فصل سوم از مجموعه مقاالت زیر است:1
Christopher J. Arthur,  Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s 
Capital, MacMillan 1998.

این مجموعه مقاالت یکی از کتاب های پژوهشِی سه گانه  دربارو اهه ی سه جلد کاپیتال مارکس است کششه توسششط نحله ای از مارکس پژوهششان معاصششر
انتشار یافته است. کارگاو اهه دیالکتیک ترجمه و انتشار این کتاب ها را در قالب یک پروژو اهه ی جمعی در دست انجام دارد )ترجمه ی جلدهای اول و

دوم این سه گانه به زودی در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت(. 
2 Patrick Murray, Beyond the “Commerce and Industry” Picture of Capital. In Arthur and Reuten (eds.): 
Essays on Volume II of Marx’s Capital, Ch. 3. pp. 33-66. MacMillan 1998. 
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مششادو اهه ی خششام،)می گذارد، چراکه سرمایه صرفا ]معادل[ کاالها، پول یا ارزش های استفادو اهه ی الزم برای تولید 
به ماهیت هر یک از عناصششر برشششمردو اهه( سود، اجارو اهه بها، بهرو اهه)تولید ارزش اضافی . نیست( کار، وسایل تولید

، بلکه آنچه سششرمایه را تعریششف می کنششد، معطوف بششودن آن بششه ]تولیششد[ ارزشتعلق ندارد]در فرآیند تولید[ 
. 4اضافی و حمل ارزش اضافی ست

یعنی ارزش استفادو اهه ی دارای)اال مارکس در میانه ی جلد دوم، تحلیل اولیه ی کاپیتال از سرشت دوگانه ی ک
کاالها در سرمایه داری: را برای بررسی و آشکارسازِی پیامدهای این واقعیت ها عمق می بخشد( ارزش مبادلهش

در واقششع، کاالهششای.  را دربردارندسرمایه ارزش های استفادو اهه ای هسششتند کششه شششکل اجتمششاعِی معیششنی از 
تولیدشدو اهه به شیوو اهه ی سرمایه دارانه  صرفا حامل یک ارزش مبادله نیستند؛ ]بلکه[ فروِش آنها مششوجب تحقششق

ضوعی تماما متفاوت( هستند، و این موcommodity capital )سرمایه ی  کاالییآنها  . ارزش اضافِی می گردد
به همین ترتیب، پولی که صرف خرید عناصر دخیششل در فرآینششدهای تولیششد سششرمایه دارانه می گششردد،. است

( عمل می کند. درهمین راستا، مارکس نقش سرمایه ی پولی درmoney capital )سرمایه ی پولیبه منزله ی 
.گردش سرمایه ی صنعتی، نقشی که به سادگی مششورد غفلت قششرار گرفتششه بششود، را بششا دقت واکششاوی می  کند

در وجود شششکلی( وسایل، ابزار، و نیروی کار)سرانجام، عناصر خریداری شدو اهه به واسطه ی تولید سرمایه دارانه 
علم مششورد. نامیدن چیزها بدان گونه که ]واقعا[ هستند، از مطالبششات  بازشناخته می شوند5سرمایه ی مولداز 

. نظر مارکس است

یعششنی اقتصششادی کششه در آن ثششروت عمومششًا شششکل)یک اقتصاد سرمایه دارانه ضرورتًا اقتصادی تجاری است 
، اما حقایق بسیار آشکارتر و پیچیدو اهه تری که جلد دوم کاپیتال بیان می کنشششدش از این(کاالیی به خود می گیرد

در سرمایه داری، تمامی معششامالت تجششاری، به عنششوان یششک قاعششدو اهه، در گششردش سششرمایه گرفتششار (۱قرارند: )
در آن هیچ گششردش کششاالیی:  اقتصششاد تجششاری، اقتصششادی سششرمایه دارانه است( ۲ اینکششه )می شششوند؛ و

:بششا درنظرگششرفتن نکته ی نخسششت، مششارکس می نویسد. تعمیم یافته ای جدا از گردش سششرمایه وجششود نششدارد
بنابراین، چرخه های سرمایه های منفرد هنگامی کهش به عنوان سرمایه ای ترکیب یافته در سرمایه ی اجتمششاعی»

یعنی در تمامیت شان فهم شوند، تنها حاوی گردش سرمایه نیستند، بلکه همچنین گردش کششاالیی عششام را
 گردش کاالیی تعمیم دادو اهه شود، به عنوان یک قاعدو اهه، مبادالت کاال سرمایه (. وقتی428. )6شامل می شوند«

؛ با وجود این، مششارکس بششر ]وجششود[( را دربرمی گیرندیا هردو)به شکل سرمایه ی پولی یا سرمایه ی کاالیی 
7که تمام مبادالت کاالیی تحت قانون گششردش کششاالیی سششادو اهه: )الف(  این پیش فرض های زیر تأکید می ورزدش

,Capital« )ارزش اضافی تولید کند[ بتواند]سرمایه اساسًا سرمایه تولید می کند، و این کار را صرفًا تا جایی انجام می دهد که : »{۱}4
III, p. 1020 .)[  :یادداشت های مؤلف در پانویس صفحاِت مربوطه با شماره ای در درون آکوالد } {  همراه اند.توضیح ضروری

سایر پانویس ها و نیز عبارت های درون کروشه ] [  در متن، افزودو اهه های مترجم و ویراستار هستند.[
5 productive capital

David)در متن حاضر شمارو اهه صفحاتی که فاقد توضیحات بیشتر هستند به ترجمه ی دیویششد فرنبششاخ : {۲}6  Fernbach از جلششد دوم(شش
. کاپیتال مارکس ارجاع می دهند
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اینکه یک مبششادله ی مشششخص می توانششد)ب( و - ارزش های برابر آزادانه مبادله شوند  یعنی –هدایت شوند 
برای یک معامله گر متعلق به گردش سرمایه باشد، حال آنکه برای دیگری متعلق به مبادله ی کششاالیی سششادو اهه
باشد؛ به عنوان مثال، هنگامی که یک سرمایه دار قوو اهه ی کار را خریداری می کند، یا وقتی که یک سشششرمایه دار

. ( را به سرمایه دار دیگر یا به یک کارگر مزدبگیر می فروشدconsumption goodsاجناس مصرفی )

تنها بر پایه ی تولیششد سششرمایه دارانه اسششت کششه تولیششد» رابطه با نکته ی روشنگر دوم، مارکس می نویسد: در
کششل بررسششی گششردش کششاالیِی(.شش 117« )کاالیی همچون سرشت طبیعی و فراگششیر تولیششد ظششاهر می شششود

 معیِن پدیششدارْیجنبه های و شکل های متناسب با آن، از این پس، می بایست همچون توصیف 8تعمیم یافته
گششردش کششاالیی»بالفعل درنظرگرفته شوند. به عبارت دیگر، گردش سرمایه، پدیداری مستقل و سادو اهه به نام 

در اینجا، نقطه ی عطف نقد عمیِق مارکس بر لیبرالیسم به عنوان ستایشی یک سششویه از. نیست« تعمیم یافته
.  سرمایه داری قرار دارد9تجاری سرزندو اهه و برابری طلبانه یسیمای 

در گردش سرمایه با اشتباهی در پیوند است که در« تجارت و صنعت»تصویر تسلی بخش اما کوته نظرانه ی 
خوانش کاپیتال رخ دادو اهه است؛ این خوانش غلط که گویا ارزش استفادو اهه در کاپیتششال پس از صششفحه اول یششا
دوم از نظر ]مارکس[ دور ماندو اهه است، پس از آن که مششارکس معلششوم می سششازد کششه کششاال توامششان هم ارزش

که از سوی پل سوئیزی و بسیاری دیگر اتخششاذ) این دیدگاو اهه . برطبقاستفادو اهه است و هم واجد ارزش مبادله
مارکس به محض آن که موضوع ارزش استفادو اهه را با ذکر شششتاب زدو اهه ی شششماری از مالحظششات ابتششدایِی(، شدو اهه

 ]در ابتدای کاپیتال[ به پایان می برد، تمام توجه اش را به شکل های اجتماعی متمایز سششرمایه داری،10عامیانه 
 ظششاهرًا ارزش اسششتفادو اهه. و بنششا بششر این مششدعا، از این جششا بششه بعدیعنی به شکل های ارزش، معطوف می سازدش

12اما این تفسیر بسیار سششخت جان است ،11رومن روسدولسکیش از این خطا پردو اهه برداشت. بالموضوع می شود

. چرا که اتخاذ چنین دیشششدگاهیو هنوز هم الزم است که دامنه ی کامل پیامدهای مخرب آن شناخته شود
مانعی ست در برابر کوشش هایی  کششه درصششدد فهم شششکل های اجتمششاعی متمششایز سششرمایه داری، یششا همششان
شکل های ارزش، و بازشناسی قدرت  شان برمی آیند؛ چنین دیدگاهی نقششد مششارکس بششر سششرمایه داری را یششا

فهم ناپذیر.نامرئی می سازد و یا 

در واقع، مالحظات مربوط به ارزش استفادو اهه هرگز از کاپیتال کنار گذاشته نشششدو اهه اند، هرچنششد آنهششا بنششا بششه
این. ارتباط شان با خاص بودگی شکل های اجتماعِی سششرمایه دارانه و شششکل های ارزش بششه بحث راو اهه می یابند

8 generalized commodity circulation
9 egalitarian

.Capital, I, pp. 125-6نگاو اهه کنید به : {۳}10
«.تدوین کاپیتاِل مارکس: »نگاو اهه کنید به اثر رومن روسدولسکی: {۴}11
خوانندو اهه بایششد: »چنین توصیه می کند( ۱۹۹۱« )پسامدرنیسم یا منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر»فردریک جیمسون در کتاب : {۵}12

(.   231« )به خاطر بیاورد که ارزش استفادو اهه ناگهان از همان صفحات آغازین کاپیتال از دیدرس کتاب بیرون می افتد
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 بششه درونش تششرکیِب شششکل13هنگامی کششه عوامششل ارزش اسششتفادو اهه( ۱: )وضعیت به دو طریق صورت می گششیرد
هنگامی کششه (۲و ) –همان طورکه همیشه انجام می گششیرد - اجتماعی متناسب با سرمایه داری وارد می شوند 

شکل های سرمایه دارانه ْ ارزش استفادو اهه را نه تنها به لحاظ صوری بلکه به لحششاظ مششادی تعششیین می کننششد، کششه
. از سرمایه )در تقابل با تبعیت »صوری«( مستلزم آن است14همان چیزی ست که تبعیت »واقعی«

ارزش استفادو اهه ای که. خصلت های مشخصه ی ( استcapital formخود شکِل سرمایه ) نوع اولمورد اساسی 
مبادله کنندگان کاال به بازار می آورند )شامل مصالح یا وسایل تولید، قوو اهه ی کار و اجناس مصرفی( تششا جششایی

.( هستند که شرکت  کنندگان در بازار صرفا در مقام خریششدار و فروشششندو اهه عمششل کنندirrelevantبالموضوع )
ارزش استفادو اهه ی اجتناب ناپذیر برای سرمایه صششنعتی،: شکل سرمایه واجد اهمیت اند از منظر  آنهاحال آن که

یعنی قوو اهه ی کار، تنها درصورتی از صحنه ی بازار غایب نخواهد بود که کارگران از مصالح و ابزار تولیششد جششدا
( شماری از مهم تششرین مقششوالت مششورد بحث درdeterminationعوامل ارزش استفادو اهه در تعیین ) شدو اهه باشند.

جلد دوم کاپیتال دخیل اند. ازجمله در تعششیین مقششوالِت: کششار مولششد و نامولششد، سششرمایه ی مانششا و سششرمایه ی
turnover ) ، زمششان برگشششِت(16در مقابل زوج بسیار اساسششِی سششرمایه ی ثششابت و متغششیر) 15درگردش  time)

کششه سششاختار ششرح(، وسایل تولید و وسایل مصرف)تولید (شش departments« )بخِش»سرمایه ی صنعتی و دو 
. ( را تشکیل می دهندشtotal social capitalمارکس از بازتولید سرمایه ی اجتماعِی تام )

اگر سرمایه تقسیم طبقاتی ارزش های استفادو اهه ی خاصی را پیش انگاشت خود دارد، طوری که وسایل و ابششزار
تولید در دستان طبقه ی سرمایه دار باقی بمانند، بازتولید سرمایه مستلزم آن است که گششردش سششرمایه این

(reproduction schemesمارکس در »طرح های بازتولیششدی« ). تقسیم طبقاتِی منابع معین را تجدید نماید
خویش در بخش سوم، نحوو اهه ی عملکرد سرمایه برای تحقق این هدف را نمایش می دهد؛ در اینجششا مششارکس

میان کارگران مزدبگششیر و سششرمایه داران( وسایل مصرفی )۲نشان می دهد که چگونه تولید ساالنه در بخش 
به سششوی طبقه ی سششرمایه دار( وسایل تولید )۱تقسیم می شود، در حالی که کل محصوالت تولیدی در بخش 

»طرح هششای بازتولیششدی« ارائه ی جلششد دوم از عوامششل ارزش اسششتفادو اهه ی سششازندو اهه ی سششرمایه را. باز می گردند
 به خوبی به نمایش می گذارد.

گششردش( ارزش)و صششوری ( ارزش اسششتفادهای)پافشاری هم زمانِش مارکس بر نشششان دادن جنبه هششای مششادی 
تمامی تولیْد تملششک: »سرمایه ناشی از نظرگاهی اساسی ست که زمینه ی ماتریالیسم تاریخی اش را می سازدش

مارکس ماتریالیستی ست که بششه واقعیت. 17«طبیعت توسط فرد در و به میانجِی شکل معینی از جامعه است
. و قدرِت شکل های اجتماعی باور دارد

13. use-value factors
14. real subsumption
15. fixed capital and circulating capital
16. constant capital and variable capital

.  p. 87: گروندریسه: {۶}17
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 ثروت و تولیدبه لحاظ مادیتمامًا دربارو اهه ی قدرت شکل های اجتماعی سرمایه دارانه ای ست که  تبعیت واقعی
]کاپیتال[ که مالحظششات ارزش اسششتفادو اهه که با این خوانش - توجه به این پدیدارش . آن را از نو شکل می دهندش

–بالفاصله در بررسی سرمایه کنار گذاشته می شوند، غیرقابل تصدیق است  اهمیت و موضششوعیت جلششد دوم

مفهوم تبعیت واقعی از فرآیندهای دخیششل در بازگشششت سششرمایه ی صششنعتی، افششق. را برجسته ساخته است
مناسبی ایجاد می کندش برای تبیین گرایش های پِس پشت روندهای گوناگون اخیر؛ رونششدهایی نظششیر: تولیششد

، معامالت مالِی الکترونیکی یا الگوهای جدیِد بازاریابی مستقیم، که توجهات را بششه18«سِر وقت»و « نحیف»
Flexible )«انباشششت منعطف»یششا « پسافوردیسم»موضششوعات و اصششطالحاتی چششون   accumulation) جلب

توجه به پدیدو اهه ی تبعیت واقعی، پویایی تاریخی مهم در توسعه ی سرمایه دارانه را که می تواند بششر. 19کردو اهه اند
.20ظرفیت سرمایه داری در بازتولید خویش در بلندمدت فشار بیاورد آشکار می سازد

تصویرسازِی گردش سرمایه بدون سرمایه

جلد دوم کاپیتال مسیر بازگشت سرمایه ی صنعتی را دنبال می کند، نخست سرمایه های منفششرد را بررسششی
مششارکس تأکیششد. می کند، سپس در بخش سوم، تمامیت سرمایه ی اجتماعی را مورد مالحظه قششرار می دهدش

می کند که این کار متفاوت و پیچیدو اهه تر از بررسی گردش کاالیی سادو اهه است که او در بخش سوم جلششد اول
روشی که به موجِب آن مولفه های چندگانه ِی سرمایه ی اجتماعی تام )که سرمایه های: »پس، انجام دادو اهه بود

منفرد فقط مولفه هایی از آن اند با کارکردهای مستقل ( متناوبًا در فرآیند گردش جایگزین هم می شوند )هم
در ارتباط با سرمایه و هم در مورد ارزش اضافی(، ناشی از درهم تنیدگِی سادو اهه ی دگردیسی هایی نیست کششه
در گردش کاال رخ می دهد و ]به همین اعتبار[ ناشی از دگردیسی هایی نیست که کنش های گردش سرمایه
با تمامی دیگر فرآیندهای گردش کاال به اشتراک دارنششد؛ بلکششه درعششوض ]فهم این روش[ نیازمنششد شششیوو اهه ی

چگونگی افزودن و به حسششاب آوردِن ارزش اسششتفادو اهه در تحلیششل گششردِش(.شش 194« )متفاوتی از پژوهش است
. سرمایه ی اجتماعی تام تمایزی بسیار پراهمیت است

هششدف. همششوار می کندش« دگردیسی هاِی سرمایه و چرخه  هایش»بخش نخست، این مسیر را ازطریق بررسِی 
: است در حالی که سوءتعبیرهایی را که سرمایه را یکی از مواردچیستی سرمایهدرستی تعیین  این بخش به

یکی کششردِن سششادو اهه ی. کاالها، پول، یا وسایل و ابزار تولیِد وحدت یافته با کششار زنششدو اهه می انگارنششد، رفشع می کندش
بششه( را سششرمایه)سرمایه با کاالها یا پول حامل این خطاست که یک شکل ارزِش به لحاظ درونی پیچیششدو اهه تر 

18 Lean and Just-in-time production
.The Condition of Postmodernity: برای مثال نگاو اهه کنید به این اثر دیوید هاروی: {۷}19
بششر دینششامیزم تششاریخی سششرمایه داری کششه برآمششدو اهه از تبعیت واقعی« زمان، کششار و سششیطرو اهه ی اجتمششاعی»موشه پوستون در کتاب  :{۸}20

shearing« )عرضی/فشششارهای بششرش»ارزش هششای اسششتفادو اهه از سششرمایه اسششت تأکیششد می ورزد؛ و تقششویتش و توسششعه ی   pressures را(شش
.  مفهوم پردازی می کند؛ فشارهایی که می توانند در نقش میانجی سازش  گری هاییش برای بازتولید سرمایه داری عمل کنند
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یکی کششردن سششرمایه بششا وسششایل و ابششزار تولیششد. شکل های ارزش متناسب با گردش کاالیی سادو اهه فروبکاهیم
نه یک شئی و نه سرمایه وحدت یافته با کار زندو اهه، در بازشناسی چیستی سرمایه به کلی ناکام می ماند؛ چون

 ثششروت اسششت غریب و فوق العادو اهه قدرتمندی از21(اجتماعِی)ضدمضمونی تاریخی، بلکه یک شکل اجتماعِی 
، تنها دربردارندو اهه ی روابششط23سرمایه، به عنوان ارزِش خود-افزا: »مبدل شدو اهه است 22«سوژو اهه ای خودکار»که به 

. بلکششهو مناسبات طبقاتی نیست؛ خصلت اجتماعی معینی که وابسته به وجود کار در قالِب کار مزدی است
 از خالِل مراحل متفاوت، که به نششوبه ی24( است؛ فرآیندی گردشیmovementسرمایه[ یک جنبش/پویش )]

بنششابراین، سششرمایه تنهششا به عنششوان یششک جنبش/پششویش. خود شامل سه شکل متفاوت فرآیند گششردش است
گردش سششرمایه صششرفًا دربردارنششدو اهه ی جریششان(.شش 185)می تواند فهم  پذیر گردد، و نه همچون چیزی ایستا« 

)جریان سیالی از شکل ها ( یا metamorphosesسیالی از مصالح نیست، بلکه حاوی جریانی از دگردیسی ها )
a flow of forms) به ضرورِت دگردیسی های سرمایه از پول به عناصر تولید، به کاالها، و بازگشت به. ست

. پول، سایر پیامدهای تحلیل شکل ارزش در بخش اوِل کاپیتال بسط می یابند

ارائه ی مارکس از سه شکل مفتاوتی که سرمایه ی صنعتی ضرورتًا می پذیرد و رها می کند )سرمایه ی پششولی،
)سرمایه ی مولد و سرمایه ی کاالیی( به همراو اهه سه چرخه ی هم بسته با آنها این هدف را دنبال می کنششد کششه: 

 شششیوو اهه ی مناسششِب هگلی - نشششان دهششدبهوحدت دیالکتیکی این سه شکل و چرخه هششای مربوطششه را - (  ۱
ویژگی هشای( ۲ ) و(؛ سرمایه ی صششنعتیواقعی/ بالفعِل هر شکل و هر چرخه، تجریدی ست از گردش )این که

را نمایان سازد؛ ویژگی هایی که بنا به ماهیت شانش موجب سوتفسیرهایی می شوند( صنعتی)خاص سرمایه ی 
در.  متمرکز می شوند[که به طور یک جانبه صرفا بر یکی از شکل ها و چرخه های ضروری ]سرمایه ی صنعتی

واقع، مارکس کمابیش در انتهای بررسی اش از هریک از این سه شکل و چرخه ی متناظر با آن، هرکششدام را
سششرمایه ی: با یک مکتب اقتصاد سیاسی که بر آن شکل و چرخه ی خاص تمرکز داشششته منطبششق می سششازد

 الگششویپولی با نظام پولی و مرکانتلیسم، سرمایه ی مولد با اقتصاد سیاسی کالسیک، و سرمایه ی کاالیی با 
.26 فیزیوکراتیِک فرانسوا ِکنه25اقتصادِی

و خصوصا خاستگاو اهه ضرورت سه شکل و سششه چرخششه، خششود( صنعتی)خاستگاو اهه ویژگی های خاص سرمایه ی 
بدین سششان،. ( استasocialدر شکل ارزش نهفته است که به نحو غریبی یک شکل اجتماعِی ضششداجتماعی )

« ازتجششارت و صششنعت»مارکس از همان جلد اول کاپیتال پیشاپیْش زمینه سازی بششرای نقششدش بششر تصششویر 
 ارزششششکلگردش سرمایه را شروع کردو اهه بود، جایی  که ناکامی اقتصاد سیاسی کالسیک در پششرداختن بششه 

21 an asocial social form
22 automatic subject
23 self-valorizing value
24 circulatory process
25tableau economique 

p. 179:  نگاو اهه کنید به :{۱۰}26
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مششارکس شششکل ارزش در.  کششرد معرفی27«یکی از ناکامی های اصلِی آن»به عنوان ( را  مقدار ارزش)در برابر
بخش اول سرمایه را مورد ارزیابی قرار داد و به این جمع بندی رسید که ارزْش بازماندو اهه ِی شششکل اجتمششاعِی

ارزْش غیراجتماعی سششت؛ درسششت در (۱کار در سرمایه داری ست و اینکه سرشت خاص ارزش آن است که: )
آدام اسمیت شهرت یافتششه اسششت؛ یعششنی، فرآینششد کششاِر« دست نامرئی»همان معنایی که ازطریق استعارو اهه ی 

(۲ )بازار هشدایت می ششود؛ و«  عظیم»جنب وجوِش با 29 به واسطه ی پیوند کور افراد منفعت طلبش28مولِد ارزش
پیامششد غششریب و. 30ارزش ضرورتًا به سان ارزش مبادله، همچون یک شئی ، یعنی پول، خود را نشششان می دهدش

تولیششد سششرمایه دارانه فاقششد یششک شششکل است که به نظر می رسد که فرآیند ( آن۲)و ( ۱)رازآمیز خصلت های 
صشرفًا« تجشارت» « اسشت، کهصشنعت»اجتماعی را است؛ چنین به نظر می رسد که این فرآیند صرفا ششامل 

باشششد،« صنعت»می تواند صرفا مکمل « از آن رو تجارت. ]در همین راستا[ »مکملی دم دستی برای آن است
در مقابششل، مششارکس. را ضششروری بسششازد« تجششارت»وجود ندارد کششه پششول و « صنعت»که هیچ چیزی دربارو اهه 

استدالل می کند که فرآیند تولید سرمایه دارانه مسلما دارای یششک شششکل اجتمششاعی معیْن - یعششنی ارزش -
«کششار مجششرد اجتماعششًا الزم»است؛ اما از آنجا که ارزش خود نمی تواند ]مستقیما[ پدیدارش شود )باقیماندو اهه ی 

. می بایست در قالِب پول ظاهر گردد چگونه به نظر می رسد؟!(،

این ویژگی های اسرارآمیِز شکل ارزش وضعیتی ایجاد می کندش به مراتب گیج کننششدو اهه تر از موقعیششتی کششه یششک
عروسک گردان در حین نمایش خیمه شب بازی برای ما خلق می کند: چون همان  گونه کششه به نظشر نمی رسشد
عروسک گردان سخن بگوید،  به نظر نمی رسد که فرآیند تولید سرمایه دارانه هم دارای یک شششکل اجتمششاعی
باشد؛ با این حال، دست کم چیزی که توسط عروسک گردان »پرتاب می شود«،  در قالب صششدا قابل تشششخیص
است؛ حال آن که چه کسی می تواند آنچه توسط ارزش »پرتاب می شود«، چششیزی عریششان یششا همانششا پششول، را

.به منزله ی یک شکل اجتماعی تشخیص دهد؟ با این همه، پول حرف می زند

شکل می دهششد،( صنعتی)ی در جلد دوم، مارکس نشان می دهد که چگونه شکل ارزش، به گردش سرمایه 
: به طور طبیعی جذاب به نظر آید« تجارت و صنعت»به نحوی که تصویِر 

»سرمایه ی پولی به عنوان شکلی معین و متمایز یا یک شیوو اهه ی هستِی )وجود( مشخص که بششا کارکردهششای
خاصی از سرمایه ی صنعتی متناظر است، تنها می تواند کارکردهای پول را ایفا کند؛ و سرمایه ی کاالیی نیز
درست به همین خاطر تنها می تواند کارکردهای کاال را انجام دهد. تفاوت میان آنها فقط تفاوت میان پول و

به همین طریق، سرمایه ی صنعتی در شکل خود به سششان سششرمایه ی مولششد تنهششا می توانششد شششامل. کاال است
از: عناصری باشد که در هر فرآیند کار دیگری که محصششوالتی را به شششیوو اهه ای معین می سششازند وجششود دارند

27{۱۱}:  Capital, I, p. 174, n.34. 
28 value-producing labor process
29 self-interested

Patrick Murray, The Necessity of Money: دربارو اهه ی این موضوع  نگاو اهه کنید به :{۱۲}30
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 سششرمایه ی. همششان طور که، از سششوی دیگششر قششوو اهه ی کششار فعششاِل مولد(وسایل تولید)یک سو شرایط عینی کار 
تولیششد به طششور عششام موجششود باشششد، اینصنعتی درون قلمرو تولید تنها می تواند در ترکیبی متناظر با فرآیند 

سرمایه می تواند در قلمرو گردش نیز تنها به دو شکل کاال و پول که متناظر بششا آن هسششتند وجششود داشششته
(161. )باشد

از آنجایی که به دلیل شکل ارزش، سرمایه ی صنعتی ضششرورتًا شششکل پششولی بششه خششود می گششیرد، چششون این
سرمایه ی صنعتی به شکل پول است، به طور کلی، رفتارش هیچ تمایزی نسبت به رفتاری کششه پششول به طششور

ردش کاالیی نشان می دهدش ندارد؛ و در مورد وسایل تولید که به نیروی کششار فعششال وابسششته اسششت،عام در گ
تولیششد رخ می دهششد و البتششه بششدون هیچ نشششانه ای از شششکل اجتمششاعیتنها چیزی ست که اساسًا در فرآیند 

در دستگاو اهه )31«فک شدگیِش»بدین ترتیب، فرآیند تولید سرمایه دارانه، . متمایزی که این فرآیند را هدایت کند
هر شکل اجتماعی معین یا تکوین جمعی و گروهی کاال را نمایششان می کنششد، هرچنششد( واژگان کارل پوالنی

و سامان دهِی آن پیراموِن( ارزش) ناشی از شکل اجتماعی تحقق یافته ِی تولید 32خطای دیداین نمود صرفًا 
بنابراین، با توجه به ویژگی های غریِب شششکل. مشترک قهری و منحصربه فرِد انباشت سرمایه است« دارایی»

ارزش، گردش سرمایه ی صنعتی پایگاهی مطمئن برای اشتباهات مکششرِر اقتصششاد سیاسششی و عقششل سششلیمی
فراهم می کند که درگیر نادیدو اهه گرفتِن تمایز بین پول و سرمایه ی پولی، کششاال و سششرمایه ی کششاالیی، فرآینششد

33به طور طبیعی، سرمایه حششاکی از تصششویر سششایه نماِی. تولید به طور کلی و فرآیند تولید سرمایه دارانه است

. است« تجارت و صنعت»

پیش از پرداختن به این موضوع که چگونه این سوتعبیرهای طبیعی از سرمایه داری بر معیارهای نادرسشششت
دربارو اهه ی نقش ارزش استفادو اهه )که پیش تر ذکر شد( تکیه کردو اهه و آنها را تقویت می کننششد، نخسششت سششویه ی

:را به میانجِی تطابقی که پیش تر بدان اشارو اهه شد واکششاوی می کششنیمش« تجارت و صنعت»تصویِر « در صنعت»
گردش سرمایه ی مولد شکلی است که بر مبنششای آن اقتصششادانان کالسششیک دربششارو اهه ی گششردش سششرمایه ی»

همششان طور کششه اشششارو اهه شششد این به معنششای پی گششرفتن موضششوع(.شش 166« )صششنعتی بششه تأمششل  پرداخته اند
تمایزهایی ست که نادیدو اهه  گرفته شدو اهه اند؛ یعنی تمایزهای بین فرآینششد تولیششِد منتزع شششدو اهه از هرگونششه شششکل

و فرآیند تولید سششرمایه دارانه ی مشخص کردو اهه ایم(« صنعت»اجتماعی معین )تجرید کلی محضی که با ترم 
.34(که با شکل های اجتماعی مشخصی یعنی شکل های ارزش هدایت می شود)بالفعل 

مارکس در میانه ی فصلی دربارو اهه ی چرخه ی سرمایه ی کاالیی، به یکی انگاشتن اقتصاد سیاسی کالسششیک بششا
: گردش سرمایه ی مولد باز می گرددش و شروع می کندش جای خالی این تصویر برای ما ُپر کند

31 disembedded
32 Trompe l'oeil 
33 shadowgraph 

: درخصوص تجریدهای عام در برابر تجردیدهایش متعین نگاو اهه کنید به این اثر :{۱۳ }34
Patrick Murray, Marx’s Theory of Scientific Knowledge, ch. 10.

9



−Pشکل کلی حرکت  P Mاز بازتولید است، و همچون شکلی   ' −M 35نشان نمی دهد کششه ارزش افششزایی '

به همین دلیل، اقتصادانان کالسیک تمامی این جریان را به سادگی با چشم پوشی از. هدف این فرآیند است
شکل سرمایه دارانه ی مشخصی از فرآیند تولید ]یعششنی، بششا مالحظه ی تولیششد سششرمایه دارانه صششرفًا به عنششوان

تولید بیشتر و ارزان تششر تششا حششد- در نظر گرفتند و تولید را به سان هدف این فرآیند نشان دادند «[ صنعت»
و( M−C)امکان، و مبادله ی محصول با دیگر محصوالت تا حد امکششان، بخشششی در راسششتای تکششرار تولیششد 

−m)بخشی در جهت مصرف  c .) در این رابطه، از آنجا کهM  وm  ناپایدار گردشدر اینجا به عنوان وسایل
ظاهر می شوند، ویژگی های پول و سرمایه ی پولی ممکن است نادیدو اهه گرفته شششوند و بششدین ترتیب، کششل این

دربردارندو اهه ی ماهیِت عقل باوری سطحی( این تفسیر)فرآیند سادو اهه و طبیعی به نظر می رسد؛ به عبارت دیگر، 
(flacher Rationalismusاست )(. 172 )36

−Pثابت ماندن بر چرخه ی  P ، که در آْن نقش های پول و حتی کاال همچون شششکل های اجتمششاعی معیْن '
موضوعاتی مربششوط بششه منفعت طلششبیِش محض به نظششر می رسششید، نگششرش اقتصششاددانان سیاسششی کالسششیک را
انعطاف ناپذیر ساخت. سششاموئل بیلی، یکی از منتقششدین مهمش اقتصششاد-سیاسششِی کالسششیک و از پیش آهنگششان

کششاال و پششول را نششاچیز می انگاشششت وشششکل های اقتصاد نوکالسیک، با سهیم شدن در همین میراْث اهمیت 
از این رو،  آنان بششا. به سهم خود باعث ناکامِی اقتصاددانان سیاسی در فهم سرشت سرکِش شششکل ارزش شد

بی توجهی به ضرورت نقش پول به سان تجلی شششکل اجتمششاعِی ضششداجتماعِی خششاِص تولیششد سششرمایه دارانه،
ارزش،  به نحوی کامال طبیعی تولید را همچون چیزی تهی از هر شکل اجتمششاعی مشششخص تصششویر( یعنی)

منجشر بشه« صششنعت« قلمشداد می کردنشد: »سادو اهه و طبیعیش»می کردند؛ و درنتیجه، تولید را به سان فرآیندی 
.37می شود« ثروت»ایجاد 

ایجاد می کند، کششه در عنششوان اثششر مشششهور« ثروت»که « صنعت»تصویر فرآیند تولید سرمایه دارانه به عنوان 
«صنعت»نخست، تجلیل از .  آن را طرح شدو اهه بود، شایسته ق قدری تامل استثروت مللآدام اسمیت یعنی 

نامیششدو اهه شششود،(شش wealthism« )ثروت گرایی»یا « بت وارگی ثروت» چیزی  ست که می تواند « بیان گرثروت»و 
( را عرضه می دارد؛ یعنی، ارزش های اسششتفادو اههcontextlessبدون بافتار )« ثروِت»زیرا صنعت جهِش بی پایاِن 

مانند هدیه، کششاال یششا شششکل)در قالبی فاقد هرگونه شکل اجتماعِی مشخِص قابل ردگیری در فرآیند تولید 
در مقابل، در کتاب اول سیاست، ارسطو استدالل می کندش کششه. ، هدف اصلی تولید هستند(سرمایه ی کاالیی

ثروت حقیقی محدودش است. اوخاطرنشان می کند که هیچ چیز نباید به عنوان ثروت به شمار آوردو اهه شود، مگششر

35  valorization 
36{ shallow« )عقل باوری کم عمق»من در اینجا عبارت قابل قبول تِر  :{۱۴   rationalism از ترجمه ی مسکو ( شش(p. را جششایگزیِن(شش 92 

superficial« )عقالنیت سطحی»ترجمه ی فرنباخ از آن، یعنی   rationality)گروندریسهمقایسه کنیششد این فششراز را بششا  . ، ساخته ام :p.

303.
و واکششاوی خیرو اهه کننششدو اهه ی پوسششتون از« یهودسششتیزی و ناسیونال سوسیالییسم»نگاو اهه کنید به اثری از موشه پوستون بششا عنششوان  :{۱۵} 37

شیوو اهه ای که گرایش به طبیعی سازِی سرمایه ی مولد، درعین بدگویی از سرمایه ی مالی و سرمایه ي کششاالیی، در یهودسششتیزِی نششازی نقش
. ایفا کرد؛ گرایشی که خود شکلی منحرف و کژدیسه و مهلک از آنتی کاپیتالیسم بود
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آنچه که در نیل به پار و اهه ای از مطلوبیت های قابل شاخت ِ انسانی سهیم باشد، که خصوصششا در رابطششه بششا خششیر
به خودی خود در اینجا همچون محصول« ثروت»دوم، افسانه ی . 39 است صادِق38(پولیس) دو لت شهرهمگانِی 
( شکل ارزش عمل می کند که نمود شکل اجتماعی را جایگزین اشیاء یعنی همان پولby-productجانبی )
محصول جانبی شکل های ارزِش سازندو اهه  ی شیوو اهه ی تولید سرمایه دارانه« ثروت گرایی»سوم، هرچند . می کند

«ثششروت»است، این انگارو اهه که آنچه سرمایه داری را به حرکت درمی آورد، اشتیاق سششیری ناپذیر بششه انباشششت 
دروغی ناشی از فقدان ظرفیت عقل سلیم و نظریه هششای اقتصششادی گونششاگون در تشششخیص شششکل هایاست 

زیرا محرِک رازآمیِزی که قلب سرمایه را به تپیششدن وامی دارد،.  حاکم بر سرمایه داری استبالفعِلاجتماعیِِ 
تصویری کشاذب از واقعیت سرمایه داری« ثروت گرایی»در نهایت، . 40«ثروت» اضافی است و نه انباشت ارزش

را ترسیم می کند؛ ثروت گرایی داستانی کم مایه اما قابل  قبول در اختیار سرمایه داری می گذارد تششا دربششارو اهه ی
از پیشششرفت مششادی ارائششه می کنششد کششه 43«روایتی-فرا»سرمایه داری،  ،42به قول فرانسوی ها: 41خودش بگوید

.است« عذر و بهانه»تنها یک 

عوام  شزرا یاهل ارزش استفاده اِی سازنده ی شک  شزرا یاهل های ارزش  

بششا شششکل های ارزش)گردش سرمایه، که گششردش کششاالیی تعیم یافتششه « از تجارت و صنعت»تصویر سایه واِر 
را در یک سششو قششرار می دهششدش و فرآینششد تولیششدِ  بششدون( سرشت نمایی شدو اهه ی آن، کاال و پول، خرید و فروش

معین را در سوی دیگر )نوعی بازنمایی سرمایه داری کششه خششود سششرمایه را نادیششدو اهههیچ گونه شکل اجتماعی 
و خطای فاحش نفِی درآمیختگیش بالفعل ارزش استفادو اهه و شششکل اجتمششاعی در سششرمایه داری، بششه می گیرد(

 ارزش اسشتفادو اهه و ارزش در سشرمایه دارْی44 توجه درخور به درهم تنیدگی های. چونیکدیگر وابسته  و مقید اند

38 the good of the polis
آیا مششا در متششون دورو اهه ی باسششتان هرگششز بششه کنششدوکاوی در این بششارو اهه: »ی مارکسگرودندریسه مقایسه کنید با این گفتاورد از  :{۱۶} 39

برمی خوریم  که چه شکلی از مالکیت ارضی و غیرو اهه مولدترین است و بیشترین ثروت را تولید می کند؟ ثروتش به ساِن هدف تولید پدیششدار
ثششروت به مثابششه هششدفی در[ تلقی. ]مساله هموارو اهه این است که چه شیوو اهه ای از مالکیت بهترین شهروندانش را می آفریند[ بلکه. … ]نمی شود

یافت می شود؛ کسانی که در روزنه هششا و حفرو اهه هششایش جهششان( انحصارطلباِن تجارِت در حال انجام)خود تنها نزد شماری از مردم تاجرپیشه 
پس، دیدگاو اهه کهن، کششه برمبنششای آن نششوع انسششان، فششارغ از خصششایل. … باستان زندگی می کردند، همانند یهودیان در جوامع اعصار میانه

محدود ملی، مذهبی و سیاسی اش، همچون هدِف تولید تلقی می شود، در برابر دنیای مدرن که در آن تولیْد همچون هششدِف نششوع بشششر و
.pp« )ثروْت همچون هدِف تولید پدیدار می شود، بسیار ارجمند و واال به نظر می رسد این فراز را نباید چنین تعبیر کششرد کششه(.شش 487-8 

. مارکس بازگشت به عصر باستان را مد نظر دارد یا خواستار آن است
James)این اظهارنظر موجِز جیمز رودریک  :{۱۷} 40  Roderick)وظیفه ی: »، رئیس سابق شرکت فوالد آمریکا، در خور توجششه است

(.The Condition of Postmodernity, p. 158: گفتاورد برگرفته از اثری از دیویدش هاروی « )مدیریت پول درآوردن است، نه تولید فوالد
. با داستان پرشورتری دربارو اهه ی حقوق بشر و کرامت فردی جور درمی آید( commerce« )تجارت »:{۱۸} 41
. ژان فرانسوآ لیوتار و ژان بودریار: به ترتیب :{۱۹} 42

43 metanarrative
44 co-involvements
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، چششنین« فراتر برویم . بششر آن چششیرو اهه شششویم. بششرعکستجارت و صنعت»ما را ملزم می سازدش که بر از تصویِر 
حذف می کند.طرحْی آن درهم تنیدگی ها را 

تجششارت و»برسازندو اهه ی خوِد شکل سرمایه، تصویِر ( و طبقه ی اجتماعی)بی توجهی به عوامل ارزش استفادو اهه  
، ارزش اسششتفادو اهه«تجارت»گردش کاالیی سادو اهه، یعنی  مفهوم پردازی . بارا پنهان می دارد« از سرمایه صنعت

(نششوع سششابِق آن)هششر کاال باید نششوعی ارزش اسششتفادو اهه : صرفًا با این سه شیوو اهه ی نابسندو اهه وارد معادله می شود
باشد؛ کاال باید ارزش استفادو اهه برای شخصی بیگانه باشششد یششا کسششی کششه بششا او به عنششوان یششک بیگانششه رفتششار

؛ و خاصیت های فیزیکی معینی همچون کم یابی، کم حجمی و ماندگاری باید در گششزینش کششاالی45می شود
این تصویر، مفهوم پردازی موکِد ]مطلِق[  فرآیند تولیششد« درج شدو اهه در صنعِت» سویه ی . درپولی لحاظ گردند

تولید به میانجی هششر شششکل اجتمششاعی معین- نه تعدیل وتنظیم - برحسب ارزش استفادو اهه جایی برای تعیین 
این تصویر را برمی سازد و چنین القاء می کنششد« صنعِت»بنابراین، ارزش استفادو اهه  سویه ی . 46باقی نمی گذارد

به یاد داشته باشید کششه در کاپیتششال ارزش اسششتفادو اهه وارد جششایی. )که مستقل از شکل اجتماعْی برقرار است
بشه هشر حشال،(. می شود که شکل های ارزش را تعیین می کند یشا ]خشود[ به میشانجِی آنهشا تعشیین می ششود

؛ ]بلکه[ تولید همششوارو اهه«تولید به طور عام وجود ندارد» توضیح می دهد، گروندریسههمان طور که مارکس در 
«صششنعت» تجریدکردنش ویژگی های عام تولید شیوو اهه ی مفیدی سششت، . با این که47شکل اجتماعی معینی دارد

 مششاجرا. وجششه کنششایه آمیزتجرید بدی در این زمینه است، همچون سایه ای که تظاهر به واقعی بودن می کندش
این جاست که محبوبیت بازنمایی گردش سرمایه به عنوان گششردش کششاالیِی تعمیم یافتششه در تلفیششق بششا یششک
فرآیند تولید ولی فاقد هر شکل اجتماعی میعن، خود محصولی ایدئولوژیک از چششیرگی سششرمایه بششر تولیششد

. سرمایه خودش را در سایه قرار می دهدش. است

دستاورد مارکس در جلد دوم کاپیتال این است که ما را از زیر این سششایه خششارج می کنششد؛ بششدین طریق کششه
تششداخل و پس می زنششد، و بسششیاری از لحظششات سششرمایهبه نفِع مفهششوم گششردِش « را تجارت و صنعت»تصویِر 

عوامل ارزش استفادو اهه و ارزش را، به هنگام تاثیرگذارِی آنها بر گردش سرمایه ی اجتماعی تششام،درهم تنیدگی 

کسی که نیاز شخصِی خود را با محصول. یک چیز می تواند مفید باشد و محصولی از کار انسانی باشد، بی آنکه یک کاال باشد » :{۲۰} 45
او می بایششد نه تنهششا ارزش هششای[ کششاال]به منظور تولید دومی . کار خودش برآوردو اهه می سازد مسلمًا ارزش  استفادو اهه خلق می کند، ولی نه کاال

انگلس دربارو اهه ی این(.ش Capital, I, p. 131)استفادو اهه خلق کند، بلکه ارزش های استفادو اهه  برای دیگران، یا ارزش های استفادو اهه ي اجتماعی 
چنان اند که می توانند همچون مبادله کننششدگان کششاال بششا یکششدیگر« دیگران»فراز توضیحاتی می دهد و به این نکته اشارو اهه می کند که این 

 این اندیشه ای ست که مایلم جانب داری از آن را به »غریبه ها« بسپارم.پیوند یابند؛
مربوط به هر آن فرآیندی ست که یک چیز را به آنچه هست بدل می کند؛ چیزی که فاقد شکل( Determine« )تعیین کردن »:{۲۱} 46

.است(شش actuality)اسششت و درنتیجششه، بنششا بششر اصششول ارسششطویی، فاقششد فعلیت (شش indeterminate)نششامعین /باشششد، تعین نیافته
سروکار(ش actual)در سطح متافیزیکی و مفهومی متفاوتی عمل می کند؛ در اینجا ما با چیزی بالفعل (ش Modify« )تعدیل کردن/اصالح»

در این. داریم که متعین )تعین یافته( و دارای شکل است و دست خوش تغییراتی ست که ممکن است شکل آن را تغییر بدهند یششا ندهند
چگونششه عمششل»، بلکه با فرض اینکه ما از پیش آن را بشناسششیم، مسششاله آن اسششت کششه «این چه چیزی ست؟»مورد، مساله آن نیست که 

«. درحال تغییر به چه چیزی ست؟»یا « می کند؟
.  p. 86: گروندریسه: {۲۲} 47
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در بخش های بعدی این نوشتار شماری از این نمونه ها را مورد بررسی قششرار می دهیم. به ما آموزش می دهدش
و برای این کار از خود سرمایه آغاز می کنیم:ش

سرمایه 

عوامل: مارکس زمان اندکی را در فصل اوِل جلد دوم برای رسیدن به این نکته ی کلیدی صرف می کند که
.معینی در تشششکیل ]شششالودو اهه های[ سششرمایه و کششار مششزدی وارد می شششوند( و عوامل طبقاتی)ارزش استفادو اهه 

کل گیری کاال دخیل است، اما تنها به شیوو اهه  هاییهمان طور که پیش تر اشارو اهه شد، ارزش استفادو اهه مسلما در ش
و این دقیقًا افسون تجرید است که توجه را از عوامل ارزش استفادو اهه ی خاص تری کششه. حامِل حداکثر تجرید

ه، کششه مبششادله ی کششاالییدر الگوهای مجرد اندیش. سرمایه و کار مزدی را ممکن می سازند، منحرف می کندش
تعمیم یافته ما را بدان عادت می دهد، سرمایه صرفًا همچون پششول و سششرمایه دار ماننششد یشک خریششدار به نظشر
.می رسد؛ در حالی که قوو اهه ی کار تنها یک کاالی دیگر است و مالک آن یعنی کارگر مزدبگیر، یک فروشششندو اهه
پس در بحث وجدل در این بارو اهه چه چیز جدیدی وجشود دارد؟ مششارکس این پاسششخ کششه پدیششدو اهه ی نوظهششور در

است را مشششورد 49«پرداخت جنسی» و نه 48سرمایه دارْی پرداخت مزد به نیروی کار به صورت پرداخت نقدی
تا آنجا که به پول مربوط می شود، هیچ اهمیتی ندارد که به چه نوع کاالیی: »او می نویسد. نقد قرار می دهد

، هنگامی که قوو اهه ی کار در بازار به سان کاال پدیدار می شششود، فششروش آن بششه شششکل. ... پستبدیل شدو اهه است 
پرداخششتی بششرای کششار یعششنی در شششکل دسششتمزد انجششام می گششیرد؛ درنتیجششه، خریششدوفروش آن نسششبت بششه

آنچه که سرشت نمای این وضششعیت اسششت آن نیسششت کششه. خریدوفروش کاالیی دیگر امری غیرعادی نیست
قوو اهه ی کاِر کاالیی شدو اهه می تواند خریداری شود، بلکه این واقعیت است که قوو اهه ی کار همچون یک کاال ظششاهر

چه پیش زمینه ها و پیش انگاشت  هایی باید وجود داشششته باشششد تششا قششوو اهه ی کششار ]بتوانششد[(.شش 114« )می شود
همچون یک کاال پدیدار گردد؟ مسئله این است، نه این که چه شششکلی از پششرداخت بششرای این کششاال صششورت

. می گیرد

این که قوو اهه ی کار به سان یششک کششاال ظششاهر می شششود، وابسششته بششه عوامششل میعین ارزش اسششتفادو اهه  و ]عوامششل[
پیش از فروش، این قوو اهه ی کار: »طبقاتی ست )همچنان که هستی سرمایه نیز متکی بر همین واقعیت است(

در این وضعیت جدایی،. در وضعیت جدایی از وسایل تولید وجود دارد، جدا از شرایط عینی کاربردهای آن
قوو اهه ی کار نه می تواند مستقیمًا برای تولید ارزش های استفادو اهه برای دارندو اهه ی آن مورد استفادو اهه قرار گششیرد، و

جنبه ی طبقششاتی این(.شش 114« )نه برای تولید کاالهایی کششه او می توانششد از محششل فروش شششان زنششدگی کند
وضعیت به گونه ای ست که کارگران از مصالح و ابزار تولید جدا هستند، در حالی که سششرمایه داران مالششک این

48 In money
49 In kind
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این تقسیم طبقاتی: بنابراین، بدیهی است که عامل ارزش استفادو اهه  به سادگی نادیدو اهه گرفته شود. آنها هستند
به آن ارزش های استفادو اهه ای وابسته است کششه مصششالح و ابششزار تولیششد را فششراهم می کننششد؛ همششان ارزش های

Partاستفادو اهه ای که در پارو اهه ی سوم )  Three ۱( به عنششوان محصششوالت بخش( Department  I می شناسششیم(شش.
تقسیم طبقاتی بر مبنای نوع دیگششری از مالحظه ی ارزش اسششتفادو اهه )کششه مثال تعششیین می کنششد چششه کسششی

در فقدان جدایی کارگران از وسایل. مصرف کنندو اهه ی کاالهای لوکس باشد و چه کسی نباشد(  عمل نمی کند
 ویژگی های مربوط به ارزش های51ذهنیت بی اعتناِی بازار. نزد 50–و ابزار تولید  سرمایه ای هم درکار نخواهد بود

سرمایه نمی تواند از پس این ذهنیت برآید.  و استفادو اهه اهمیتی ندارند

موضوع اساسْی برای سرمایه، انباشت ارزش اضافی است؛ اما ارزش اضافی، مانند ارزش به طششور کلی، ریشششه
در فرآیند تولید دارد. بنابراین، داللت های ارزش اسششتفادو اهه کششه ذاتی فرآینششد تولیششد انششد، ذاتی سششرمایه نششیز

شکل اجتماعی تولید هرچه باشد، کششارگران و وسششایل تولیششد همششوارو اهه همچششون عوامششل آن بششاقی. »هستند
برای اینکه. اما اگر آنها در وضعیت جدایی متقابل باشند، آن گاو اهه تنها عوامل بالقوو اهه ی تولید هستند. می مانند

شکل و شیوو اهه ی معینی که این ارتباط بر مبنای آن. تولیدی انجام پذیرد، آنها می بایست به هم مرتبط باشند
« )تحقق می یابد، همان چیزی ست که ادوار گوناگون اقتصادیِِ سشاختار اجتمشاعی را از هم متمشایز می کندش

روشی که سرمایه داری این ارتباط را می سازد، دربردارندو اهه ی مبادله ی کاالیی تعمیم یافته یعنی بازار(.ش 120
ن به عنوان فروشندو اهه ی کاالی قوو اهه ی کششار، و سششرمایه داران به عنششوان خریششدار آن کششاالاست؛ جایی که کارگرا

در اینجششا دخیششل هسششتند )مشخصششابه این دلیل که عوامل ارزش استفادو اهه ی معینی کششه اما . ظاهر می شوند
بازار می رود، هدف او خریداری عناصر ضششرورِی فرآینششد تولیششدهنگامی که سرمایه دار به عنوان سرمایه دار به 

 سرمایه دار به شکل ارزِش تازو اهه و پیچیدو اهه تری دگردیسششی ]جهش[ می یابششد، کششهپولاست(، در این وضعیْت 
پول پرداخت شدو اهه همچون سششرمایه ی پششولی عمششل می کنششد، زیششرا به واسششطه ی»  است:سرمایه ی پولیهمانا 

فرآیند تولیدو کاالهایی که عناصر (ش 122« )گردش به کاالهایی با ارزش استفادو اهه ی معین تبدیل شدو اهه است
.  تبدیل می شوندسرمایه ی مولدرا در بر دارند، پس از خرید به 

، تا جششایی کششهM−C: »کنشمارکس در فصل دوم کتاب اش این نکته ها را به طور خالصه بیان می کندش
−Mهمان Lبه هیچ وجه صرفا همان جایگزین سازی کاالهایی در شکل پول با کاالهایی در شششکلباشد ،

 عناصر دیگری ست که مستقل از گردش عام کاالها در حالت محِض( نیست؛ بلکه شاملuse-formاستفادو اهه )
عوامل ارزش استفادو اهه ای و طبقاتی هستند که در جدایی کارگران از« عناصر دیگر»آن (.ش 151« )آن هستند

بنشابراین،. این عوامْل پیش انگاشِت شششکل ارزِش پیچیششدو اهه تر یعششنی سششرمایه هسششتند. وسایل تولید دخیل اند

 اجتمششاعِیعناصرخوِد کنش مقدماتی گردش، یعنی خرید و فروش قوو اهه ی کار، به نوبه ی خویش وابسته است بششه تششوزیعی از : »{۲۳} 50
تولید که پیش انگاشت و مقدمه ی توزیع محصوالت اجتماعی ست؛ یا همانا جدایی بین قوو اهه ی کار به سان یک کاال بششرای کششارگر و وسششایل

.pp)تولید به سان دارایِی غیرکارگران  ) سرمایه ی اجتماعِی کل نیازمند بازتولید این جداییِِ کاالهششای بخش یششک بازتولیدجو (.شش 461-2 
Department I goods  )از کارگران مزدی ست .

51 blasé marketplace mentality
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عوامل مربوط به شششکل های کششاالیی و پششولی، در قیاس با ناکامی در تشخیص این که عوامل ارزش استفادو اهه ،
. ناکامی در فهم سرمایه استی دارند، همانا  52 »زمخت تر/بارزتری«نقش سازندو اهه ی

ر ]فهم[ شکل سرمایه از آن رو بسششیار رایج اسششت کششه گششردشمارکس خاطرنشان می کندش که این ناکامی د
. و این دریششافت نادرسششت کششهکاالیی تعمیم یافته، پیش انگاشت و محصول جانبِی ثابت گردش سرمایه است

 تبششدیل53ایششدو اهه ای جششزمی خارج می شوند از آن رو بششه  کاپیتالعوامل ارزش استفادو اهه خیلی زود از دیدرسش 
شدو اهه است که شکل های مجرِد مختِص گردش کششاالیی تعمیم یافتششه، یعششنی کششاال و خصوصششا پششول، نششیروی

پول شکل مسششتقل و ملمششوس وجششود ارزش اسششت؛ ارزِش: »شدیدی بر ]مضمون[ تصورات ما وارد می کنند
« )محصول در شکِل ارزِش مستقل آن، که در آن تمامی ردپای ارزش اسششتفادو اهه ی کاالهششا محششو شششدو اهه است

درخشششش. 54است« هم سششطح کنندو اهه ی دهشششتناکی»شششکل پششولی لگام گسششیخته : زیمل می نویسد(.شش 137
. خیرو اهه کنندو اهه ی پول، سرمایه را پنهان می کندش

کار مولد و نامولد

سششرمایه وارد« فرآینششد بی واسششطه ی تولیششِد» را به عنوان کاری تعریف می کندش که به درون کار مولدمارکس 
 هششر آن کششارکششار نامولد. می شود، یا آنچه با آن هم سان است؛ یعنی کاری که ارزش اضششافی تولیششد می کند

پس تمایز بین کار مولد و نامولششد در شششکل های معین سششرمایه داری تعششیین. مزدی ست که کار مولد نباشد
. 56است یا نه ندارد« واقعًا مفید» دربارو اهه ی آنچه 55می شود؛ این تمایز هیچ ربطی به آموزو اهه های پاک دینانه

تمایز بین کار مولد و نامولد به طور مقاومت ناپذیری مطرح می شود به خاطر توجهی که در جلد دوم در مورد
پیامدهای مهم متعددی که گردش کاالیی برای نقدینگی، نرخ، توزیششع و انباشششت ارزش. ردش شدو اهه استگ

.57اضافی دارد، به طور طبیعی به این توهم دامن می زنششد کششه ارزش اضششافی محصششول سششپهر گششردش است
مارکس قاطعانه مقابل این کژفهمی می ایستد؛ کژفهمی ای که به نظر می رسد در تدارک این مدعاسششت کششه

اسششت کششه مسششتقل از (self-valorization»سرمایه داری حامل سرچشمه ی رازآمششیزی از خششودارزش افزایی )
مششارکس در مقابششل این بت وارو اهه کششردِن سششرمایه تأکیششد(.شش 204« )فرآیند تولید آن و بهرو اهه کشی از کششار است

سرمایه در بازو اهه ی زماِنِی گردش اش،.  و زمان تولید به طورمتقابل منحصربه فرد هستندزمان گردش: »می کند
(.203« )همچون سرمایه ی مولد عمل نمی کند، و بنابراین نه کاالهششا و نششه ارزش اضششافی تولیششد نمی شششوند

52 use-value factors “thicker”   
53 idee fixe

.The Metropolis and Mental Life: نگاو اهه کنید به اثر کالسیک گئورگ زیمل: {۲۴} 54
55 puritanical musings  

.  برای توضیح بیشتر در این خصوص نگاو اهه کنید به نقد من بر دیدگاو اهه ارنست مندل در پیوست همین فصل: {۲۵} 56
.   منابع متعدد توهم آفرین در این  زمینه را فهرست می کند۲۰۴مارکس در صفحه ی : {۲۶} 57
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دقیقًا همان قدر برای تولید کاالیی ضروری ست که بششرای نفس تولیششد؛ و»مارکس درمی یابد که این گردش 
با این حال، ضرورِت کاِر(. 205« )بدین ترتیب، عوامل گردش به همان اندازو اهه ضروری هستند که عوامل تولید

.58دخیل در گردِش کاالیْی آن ]کار[ را مولد نمی سازد

، با موضوعاتی مواجه می شششویم کششه از آنچششه پیش تششر طششرح «هزینه های گردش»در فصل مهم ششم یعنی 
(ای که ویژگی هایcirculatoryدر اینجا مارکس بین کارکرِدهای گردشِی ) شدو اهه اند اندکی پیچیدو اهه تر هستند.

شششکلِی خششاِص سششرمایه به طششور قششاطعی آنهششا را ضششروری می سششازدش )یعششنی کارکردهششایی کششه بایششد به طششور
سفت وسختیش اجرا شوند تا دگردیسِی سرمایه ی کاالیی به پششول یششا سششرمایه ی پششولی تحقششق یابششد( و سششایر

. »آن بخشآن کارکردهای دیگر دربردارندو اهه ی کارکردهششای مولششد است. کارکردهای سرمایه تمایز می گذارد
ارزش برمی آیند، یعنی ناشی از گردش به معنای ایششدو اهه آل آنهزینه های گردش که از تغییر محض شکل از 

تا آنجششا کششه بششه سششرمایه دار مربششوط می شششود، بخش هششایی از. هستند، به درون ارزِش کاالها وارد نمی شوند
( محض از سششرمایه یdeductionsسرمایه که برای این  دست هزینه های گردشی خششرج می شششود، کسششورات )

هزینه های گردش کششه اکنششون بششا آنهششا سششروکار داریم سرشششتی. به طور مولد صرف شدو اهه را تشکیل می دهندش
 به سششادگی در سششپهر گششردش تششداومآنها می توانند ناشی از فرآینششدهای تولیششدی باشششند که. متفاوت دارند

هزینه های(.ش 214« )می یابند و بدین ترتیب ویژگی مولدشان به واسطه ی شکل گردش اساسًا پنهان می شود
زیششرا بششرتولید می کنششد؛ ( و ارزش اضافی)حمل ونقْل ارزش . حمل ونقل از این همین  نوع اند، یعنی مولد اند

ارزش اسششتفادو اهه ی چیزهششا صششرفًا در مصرف شششان تحقششق می یابششد و: »ارزش استفادو اهه ی کاالها اثرگششذار است
.ِی صششنعِت حمل ونقششل را ایجششاب کندمصرف شان ممکن است ضرورت تغییر مکان و نیز فرآیند تولید جانب

بدین ترتیب، سرمایه ی مولدی که در این صنعت سرمایه گذاری کردو اهه است به محصششوالت جابجاشششدو اهه ارزش
هزینه های انبارداریِِ کاال قدری پیچید و اهه تر اند، اما توسل/ارجششاع بششه تقابششل بین ارزش(.شش 226-7« )می افزاید

 در59دجه ی مصششرفیحفظ یک موجودی مولد و یک بو. استفادو اهه و شکل اجتماعی باز هم تعیین کنندو اهه است
پس، مخششارج نگهششداری و انبشاردارِی کشاال تشا جشایی مولشد. تمامی شکل های تولید اجتماعی مشترک است

هستند که از نقطه نظر ارزِش استفادو اهه ضروری باشند؛ ]ولی[  این مخارج برای جریان آزاِد سرمایه ی صششنعتی
این واقعیت کششه. 60به تغییرات شکلی از کاالها به پول نشششات بگیرندنامولد هستند، اگر از وقفه های مربوط 

در سرمایه داری حمل و نقل و برخی هزینه های معیِن انباردارِی متعلق به گردش کشاالیی به نظشر می رسشند

)نامولد است، بلکه چنین کاری حتی کارکرد بی جای (ش circulatory functions)نه تنها کاِر نهفته در کارکردهای گردشی : {۲۷} 58
gratuitous function انتقال ارزش از سرمایه ی مانای (ش(constant capital ش) دخیل(خواو اهه ثابت/fixed و خواو اهه درگردش/circulation)

نتیجتا، هزینه های صرف شدو اههش در سرمایه ی مانششا بششرای کارکردهششای گردشششی، در ارزش کاالهششای نهششایی وارد. به کاالها را انجام نمی دهد
.  نمی  گردد؛ این ها زیان های خالص هستند

59 a productive stock and a consumption fund
.  pp. 224-5نگاو اهه کنید به : {۲۸} 60
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به این تششوهم دامن می زنششد کششه تغیششیرات محِض شششکل در گششردش( هرچند به واقع متعلق به تولید باشند)
.61کاالیی می تواند ارزش اضافی را توضیح دهد

Cاین نکته باقی می ماند که کوشش هایی که صرف دگردیسی سرمایه ی کاالیی به پول  '−Mیا سرمایه ی  
تمامی هزینه های گردش کهقانون عام این است که : »(  می شود نامولد اندM−Cپولی به سرمایه ی مولد )

پس،(.شش 225-6« ) به سششادگی از تغیششیر در شششکل کششاالیی برمی آیششد نمی توانششد هیچ ارزشششی بششدان بیفزاید
(، منظششورش گششردش در معنششایexcludeگردْش تولیششد را بششیرون می گششذارد ): هنگامی که مارکس می گوید

محدودی ستش که تنها مربوط به تغییرات شکلی سشت کشه سشرمایه بایشد از سشر بگذرانشد؛ فهم گسشتردو اهه تر و
. ( را ]نیز[ شامل می شودproductive expendituresروزمرو اهه ی گردش، هزینه های مولد )

 هیچ ارزش اضافی ای پدید نمی آید؛ به این دلیل سششادو اهه62به طور اولیدر سپهر محدودش گردش هیچ ارزش و 
 ارزشدر این سپهر هیچ ارزش استفادو اهه ای برای کششاال حفششظ یششا بششردان افششزودو اهه نمی شششود؛ و اگششر هیچ: که

یک ارزش استفادو اهه لزومششا یششک. چون  هم افزودو اهه نمی شودارزشی نشود، هیچ ( افزودو اههحفظ یا) استفاده ای
در نتیجه، کششاری کششه ارزش خلششق. 63ارزش نیست، حال آن که ]وجود[ ارزش بستگی به ارزش استفادو اهه دارد

 که. مارکس همان طور64«کار مفید»و هم « است کار مجرد اجتماعًا الزم: هم »می کند سرشتی دوگانه دارد
را تشششریح می کنششد، همان قششدر هم مسششتمرا دربششارو اهه ی« کار مجرد اجتماعًا الزم»در سراسر کاپیتال اهمیت 

این همششان. است« کششار مفید»اهمیت این واقعیت روشنگری می کندش که کششاری کششه ارزش تولیششد می کنششدش 
 ارزش استفادو اهه در تعییِن آنچه که کار مولد محسوب می شششود نقش ایفششاء. چیزی ست که اینجا رخ می دهد

کار الزم برای گششردش. برای اینکه کاری مولد باشد، باید ارزش استفادو اهه را حفظ کند یا ارتقاء دهدش: می کند
.65)درمعنای محدودِش آن( این گونه نیست؛ به همین دلیل ]چنین کاری[ نامولد است

.p:به. ک.ن)مارکس در این مورد به طور تاییدآمیزی به تصحیح نقطه نظر ژان باتیست سششه توسششط ریکششاردو ارجششاع می دهششد : {۲۹} 61

277.)
62 a fortiori

هیچ چیزی نمی تواند یک ارزش باشششد، بی آنکششه یششک. … یک چیز می تواند یک ارزش استفادو اهه باشد، بی آنکه یک ارزش باشد: »{۳۰} 63
اگر چیزی بی فایدو اهه باشد، کاری که دربردارد نیز بی فایدو اهه خواهد بود؛ این کششار به مششنزله ی. باشد(شش utility)ابژو اهه ی دارای فایدو اهه مندی /شئی

,Capital«  )کار تلقی نمی شود و درنتیجه هیچ ارزشی خلق نمی کند  I,  p. را« ابششژو اهه ی دارای فایدو اهه منششدی/شششئی»عبارت یک (.شش 131 
utility)مارکس نظریه ی فایدو اهه مندی . می باید صرفًا به عنوان یک ابژو اهه یش مفید درک کنیم  theory را همچون فششرآوردو اهه ی ایششدئولوژیکی(شش
.  جانبی گردش کاالیِی تعمیم یافته درنظر می گرفت

useful) کار مفیدما اصطالح اختصارِی : »{۳۱} 64  labor را برای اشارو اهه به کاری مورد استفادو اهه قرار می دهیم کششه فایدو اهه منششدی اش (شش(
utility  )در این ارتباط. توسط ارزش استفادو اهه ی محصول آن یا توسط این واقعیت که محصول اش یک ارزش استفادو اهه است ارائه می شود

(.Capital, I, p. 132)آن را درنظر می گیریم (  useful effect)ما تنها اثر مفیِد 
اگر مالحظات ارزش استفادو اهه که در تعیین مولدبودن یششا نبششودِن کششار دخیششل هسششتند چششنین: در این نقطه می توانیم بپرسیم: {۳۲} 65
، در این صورت چرا مفهوم(کار باید ارزش استفادو اهه ای از نوع خاص یا نوعی دیگر را حفظ یا اضافه کند)باشند (ش thin« )باریک و ظریف»

وارد گششردد؟ پاسششخ آن اسششت کششه در مفهششوم کششار مولششد انگششارو اهه ی ظریششِف ارزش« صنعت و تجارت»کار مولد نباید درون حوزو اهه ی تصویر 
حضور دارد، که بسیار پیچیدو اهه تر از هر( یا اگر بخواهید، سرمایه)همراو اههش با یک مقوله ی ارزشی یعنی ارزش اضافی «  کار مفید»استفادو اهه ی 

.  است( کاال، پول، خریدار، فروشندو اهه)یک از مقوله های ارزشِی تجارت 
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سرمایه ی مانا و سرمایه ی درگردش

( و سرمایه ی درگردشش به مقوله ی سرمایه ی مولد سرریز می شود وfixed capitalتمایز بین سرمایه ی مانا )
سرمایه ی: روشن می سازد که چگونه عناصر متفاوِت سرمایه ی مولْد ارزش را به محصول منتقل می سازند

 که به لحاظ فیزیکی در مدت زمان تولید پایششدار می مانششد، تنهششا بخشششی از ارزش اش را طی مششدت زمانمانا،
تولید به کاال منتقل می کند و به کارکردشش به عنوان عاملی مفید بششرای تولیششد ادامششه می دهششدش و در بششازو اهه ی

سرمایه ی درزمانِی بعدی یا دورو اهه های بعدی تولید همچنان بخش بیشتری از ارزش اش را منتقل می سازد؛ 
، به لحاظ فیزیکی در مدت زمان تولید دوام و ماندگاری ندارد؛ تمامی ارزش اش را در هر بازو اهه ی زمانیگردش

ترسیم.  به عنوان عامل مفید تولید فاقد کارایی ستتولید به محصول منتقل می کندش و در بازو اهه ی بعدی تولید
این فاصله به درستی نیازمند قششابلیت فهم درهم تنیششدگِی بالفعششل ارزش و عوامششل ارزش اسششتفادو اهه در تولیششد

مارکس با شرح تاریخ کوشش های اقتصادانان سیاسی شامل کنششه، اسششمیت و ریکششاردو،. سرمایه دارانه است
آنها همگی به درون این یا آن دام افتادو اهه و هرگز نتوانسششتند به درسششتی: دشواری این کار را نشان دادو اهه است

. این تمایز را ترسیم کنند

با توجه به اهدافی که در جلد دوم کاپیتششال پی گرفتششه می شششوند، تمششایز بین سششرمایه ی مانششا و سششرمایه ی
درگردش توجه زیادی را به خود جلب می کند، زیرا تمایزهششای بین سششرمایه ی مانششا و سششرمایه ی درگششردشش
می تواند تأثیر قابل توجهی بر برگشت سرمایه ی صنعتی و در نتیجه بر تحقق، توزیع، نششرخ و انباشششِت ارزش

به هر حال، آنچه اختالف سطِح کل بحث را افزایش می دهد، ناکامی اقتصاد سیاسششی در. اضافی داشته باشد
فهم این تمایز است که مستقیما به خطاهای حتی ژرف تری پیوند می یابد: طبیعی سازیش فراگیر شششکل های
سرمایه دارانه ی متمایز از جانب اقتصاد سیاسی؛ ناکامِی اقتصاد سیاسی در فهم نظریه ای منسششجم دربششارو اهه ی
منبع ارزش اضافی که ناکامی در فهم سرمایه بود؛ و به عنوان پیامدی از آن، اشتیاق بی پایان اقتصاد سیاسی

امششا خطاهششای موجششود در. به اینکه به سرمایه تششوان خلششق ارزش اضششافی از دل خششویش را منتسششب سششازد
مفهوم پردازِی مناسِب تمایز بین سرمایه ی مانا و سرمایه ی درگردش چگونه به این ناکامی های بنیششادین در

شناخت سرمایه گرو اهه خوردو اهه است؟ 

مارکس در درونش سنت اقتصاد سیاسی چندین اشتباو اهه متفاوِت ناشششی از درمانششدگیش در فهِم چگششونگِی ورود
یکی از.  به مفاهیمِش سرمایه ی مانا و سرمایه ی درگردش را مشششخص می سششازدعوامل ارزش استفادو اهه و ارزش

 کششه شششکلی از سششرمایه ی مولششد اسششت، بششاسششرمایه ی درگششردشاین اشتباهات ناشی از درآمیختن ]خلششط[ 
است؛ اشتباهی که در اثِر آْن تمایِز بین دگردیسی( سرمایه ی کاالیی و سرمایه ی پولی) 66سرمایه ی گردشی

اکیدا شکلی )که هنگامی رخ می دهدش که سرمایه ی کاالیی به پول، یا سرمایه ی پولی به عناصشر تولیشد - یشا
–همان سرمایه ی مولد  تبدیل می شود( و دگردیسششی های مششادی و شششکلی ای کششه در تولیششد رخ می دهنششدش

66 capital of circulation
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.67)هنگامی که ارزش های استفادو اهه تغییر می یابند و ارزْش خلق یا منتقششل می شششود( بازشناسششی نمی گششردد
بدین ترتیب، چنین تمایزی که به فهم این مساله راو اهه می برد که چگونه عناصر معین فرآینششد تولیششد تحلیششل
.می روند و ارزش شان را به محصوالت منتقل می سششازند، بششا مالحظششات تجششارِی صششرف مغشششوش می گششردد

circulatingاطرنشان می کنششد، اگششر سششرمایه ی درگششردشش )همان طور که مارکس خ  capitalبششا سششرمایه ی )
غیرممکن است که دریابیم چرا یک نوع خاص از سرمایه در مقایسه با نششوِع» اشتباو اهه گرفته شود، 68گردشی

مالحظششات ارزش 69«ظششرافت»امششر بششه (. دلیششل این 305« )دیگر آن باید ماناتر یا بیشششتر درگششردشش باشد
یششک کششاال می بایسششت یششک ارزش اسششتفادو اهه باشششد، استفادو اهه ی متناسب با گردش کاالیی بششازمی گردد )اینکه

کششه بششا سششرمایه ی مانششا  ارزش استفادو اهه «زمخت تر»هرچند یک ارزش استفادو اهه ی قدیمی(؛ برخالف مالحظات
. فهمی درخور از این تمایز تداخل می یابد« باتجارت و صنعت»اینجاست که تصویِر . مناسبت دارند

 عوامل معیِن ارزش استفادو اهه ای در این تمایز را با زایل کششردِن تمششایِز بین سششرمایه یاگر اشتباو اهه نخست، نقش
( از قلماند« تر»زمخت جایی کششه درهم تنیششدگی ِ عوامششل ارزش اسششتفادو اهه و ارزش )گردشی و سرمایه ی مولد 

د، اشتباو اهه دوم مبتنی بر تقلیل این تمششایز بششه خصششلت های مجششزای ارزش اسششتفادو اهه اسششت و لششذا بششهمی انداز
مارکس در رابطه با تقلیِل تمایز یادشدو اهه بششه خصششلت های ارزش اسششتفادو اهْه. طبیعی سازی این تمایز می انجامد

ویژگی های معینی که وسایل کار را به لحاظ مادی خصلت بندی می کنند،: »دو معضل را خاطرنشان می کندش
.ه ی مانا )نظششیر بی تحششرکی فششیزیکی درخصششوِص یششک خانششه( بششدل می شششوندبه ویژگی های مستقیم سرمای

 هموارو اهه به آسانی می توان نشان داد که سایر وسایل کار که ]آنهششا هم[  سششرمایه ی ثششابت محسششوبحال آن که
از سوی دیگر، خصلت. می شوند )مثل یک کشتی(، از ویژگی هایی متضاد )مثل تحرک فیزیکی( برخوردارند

[dinglich]( که از گردش ارزش نشات می گیرد با یک ویژگی انضششمامِی چیزگونششه formalاقتصادِی شکلی )
 وبه خودِی خودخلط می شود؛ انگار چیزهایی که هرگز به طور فی نفسه سرمایه نیستند، می توانند پیشاپیش 

(.241« )بنا به سرشت شان شکلی معین از سرمایه، مانا یا درگردش، باشند
سششرمایه یآنچه آدام اسششمیت در اینجششا : »مارکس این نکات را در این انتقادش به دیدگاو اهه آدام اسمیت بیان می کند: {۳۳} 67

بنامم، یعنی (ش capital of circulation) سرمایه ی گردشمی نامد چیزی است که من مایلم آن را (ش circulating capital) درگردش
تغیششیر مششادی و تغیششیر)سششرمایه در شششکل متعلششق بششه فرآینششد گششردش، کششه بششه تغیششیر شششکِل میانجی گری شششدو اههش توسششط مبادلششه 

سرمایه ی کاالیی و سرمایه ی پولی برخالف شکل متعلق به فرآیند تولید یا همششان: مربوط است؛ یا به عبارتی( دست به دست شدن/دست ها
این ها همان شیوو اهه های مشخصی نیستند که سرمایه دار صنعتی سرمایه اش را بششدان طریق تقسششیم می کنششد، بلکششه بیشششتر. سرمایه ی مولد

capital[ )واحد]شکل ها و قالب هششای متفششاوتی هسششتند کششه یششک ارزش سششرمایه اِی   value)پس از آنکششه پیش پششرداخت گردیششد، طی ،
curriculum)تاریخچه ی حیاتش   vitae آدام اسمیت همه ی این ها را بششا آن دسششته از. به طور متوالی به خود می گیرد و دور می اندازد(شش

تمایزهای شکلی  که درون گردش ارزش سرمایه ای در چششرخش آن از خالل شششکل های متششوالی اش درهم می آمششیزد، حششال آنکششه ارزش
این نکته ی آخری شاید در فرازی واقع در چند صفحه ی بعد بهتر بیان شدو اهه(.ش p. 271) وجود دارد  سرمایه ی مولدسرمایه ای در شکل

که محصول یا سرمایه ی کاالیی در سپهر( ش formal commodity etamorphosis)اسمیت دگردیسِی کاالیِی صرفًا صوری ای : »است
bodily)گردش از سر می گذراند، همان که دست به دست شدِن کاالها را میانجی گری می کند، را در همان سطح با دگردیسی کالبدِی ای 

etamorphosis  )او بدون هیچ توضیحی تبدیل. که عناصر مختلف سرمایه ی مولد در حین فرآیند تولید متحمل می شوند یکی می گیرد
.pp: همچنین نگاو اهه کنید به صفحات(.ش p. 275« )کاال به پول و تبدیل پول به کاال را با تبدیل عناصر تولید به محصول در هم می آمیزد

247, 278, 280, 282, 290, 305.
68 capital of circulation
69 thinness
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معضل نخست حاکیاز این تصور است که ]گویا[ خصلت های ارزش استفادو اهه اِی معینی )مانند تحرک و عششدم
تحرک( می توانند این مسئله را روشن سازند که آیا چیزی را باید سرمایه ی مانا تلقی کششنیم یششا سششرمایه ی

این تنها کارکرد یک: »( بستگی دارد و نه به ویژگی های صرفfunction )کارکرداما این تمایز به . درگردش
گاو نری کششه(.شش 240« )محصول به عنوان وسایل کار در فرآیند تولید است که از آن سرمایه ی مانا می سازد

 کند، یک سرمایه ی مانا است؛ حال آنکه گششاودار برای ]کار[ شخم زدنش از آن استفادو اهه می یک کشاورِز سرمایه
.دار پرورش می یابد تا در برابر غذا به فروش برسد، سششرمایه ی درگششردشش است نری که توسط دامداِر سرمایه

 که آیششا این گششاو( تشخیص دادمثاًل ماندگاری) که می توان از طریق بررسی ویژگی های گاو نر این پنداشت
سرمایه ی ماناست یا سرمایه ی درگردش، همانند این پنداشت اسششت کششه از طریششق خیرو اهه شششدن بششه حششروف

 دوم حاکی از این پنداشششت. معضلاسم است یا فعل  می توان تشخیص داد که این کلمهwork»70کلمه ی »
فرآینششد تولیششد بششر مبنششایمستقل از شکل اجتمششاعی است که هر ویژگی ارزش استفادو اهه می تواند از چیزی 

تفکری کششه از این طریششق تمششایز را طبیعی سششازی. کارکرد آن سرمایه ی ثابت یا سرمایه ی در گردش بسازد
اما عامل تعیین کنندو اهه در تصمیم گیری در این مورد که چیزی به عنوان سرمایه ی ثابت یا سرمایه ی. می کند

در گردش قلمداد شود، نه مستلزم کارکردهای ارزش استفادو اهه اِی صششرف، بلکششه شیوو اهه ای سششت کششه ارزش بششه
به زبان بخش حاضر، مشکل اینجشششا. 71 یک شکل اجتماعی معین استارزشو - محصوالت منتقل می شود 

«تجششارت و صششنعت»بار دیگر، تصوِر . است« صنعتی» در مورد سرمایه ی سرمایه ی مولداشتباو اهه گرفتن تمایز 
. مانع فهم می شود

 بششاسرمایه ی درگردشش و سرمایه ی مانااشتباو اهه سوم، که بیش از همه مخرب است، مغشوش کردنِش تمایز بین 
سرمایه ی متغششیر. ( استسرمایه ی ثابت و متغیرتمایز پیش گفته در درون سرمایه ی مولد )یعنی تمایز بین 

نامیششدو اهه می شششود کششه عنصششری درون« متغششیر»نیروی کار تشکیل دهندو اهه ی سرمایه ی مولششد اسششت؛ از آن رو 
 می کند، و به این ترتیب منبع منحصربه فردتولیدارزش ( به جای انتقاْل)سرمایه ی مولد است که مصرف آن 

سرمایه ی ثششابت باقیمانششدو اهه سشرمایه ی مولششد اسششت؛ و در عین این کششه ارزش آن می توانششد. ارزش اضافی ست
72علت وجششودینظر به این که تولید ارزش اضافی .  نمی کندتولید گردد، هیچ ارزش یا ارزش اضافی ای منتقل

سششرمایه اسششت، تمششایز بین سششرمایه ی ثششابت و متغششیر کلیششدش رمزگشششایی از رازوارگِی شششیوو اهه ی تولیششد
به خاطر شیوو اهه ای که به محصششوْل ارزش می بخشششد،(  کار)قوو اهه یسرمایه ی متغیر . سرمایه دارانه است

(. /م.[ می تواند هم کارکرد اسمی )به معنای »کار«( داشته باشد، و هم کارکرد فعلی )»کارکردن«work. ]در زبان انگلیسی کلمه ی 70
)ولی این رفتار متفاوِت عناصر سرمایه ی مولد در فرآیند کار تنها به سرآغاز تمایزیابِی سرمایه ی ثابت از سرمایه ی غیرثششابت : »{۳۴} 71

non-fixed capital شکل می دهد، نه به خود این تمایز؛ش همچنان که پیش تر در این فاکت نشان دادو اهه شد که این حکم به طور یکسان(ش
این نقش مششادِی متفششاوت، متنششاظر بششا. در مورد همه ی شیوو اهه های تولیششد صششدق می کنششد، خششواو اهه غیرسششرمایه دارانه و خششواو اهه سششرمایه دارانه

 که این یک هرچه بیشششتر متنششاظر بششا شیوو اهه ای سششتش کششه ارزش توسششطمی شود[ تحوی  شزرا یاهل]شیوه ای ست که ارزشج به محصول واگذار 
پس سرمایه صرفا از آن رو ثابت نیست. فروش محصوْل جایگزین می گردد؛ و تنها این مرحله است که برسازندو اهه ی تمایز مورِد بحث است

شدو اهه است؛ بلکه بیشتر به این دلیل کششه بخشششی از ارزِش جای گرفتششه در وسششایِل کششار در آن هششا بششاقی(شش fixed)که در وسایل کار مستقر 
(.  p. 276« )گردش می کند[ شروع به]می ماند، حال آنکه بخشی دیگر به صورت یک مولفه ی ارزشِی محصوْل 

72 raison d'etre
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ت به همان سان که عناصر سرمایه ی ثابت ارزش شان رابه عنوان سرمایه ی درگردش محسوب می شود؛ درس
شششباهت شششکلی  ای»باعث می شود کششه این امر . طی یک بازو اهه ی تولیدی تمامًا به محصوالت انتقال می دهند

[ دارنششد،turnover ]برگشششت سششرمایهسششرمایه ی ثششابت در  گششردِش(درکه سرمایه ی متغیر و عنصششر سششیاِل )
 و در شکل گیرِی ارزش اضافی دارنششد رافرآیند ارزش افزاییبه نوبه ی خود بتواند تفاوت اساسی ای که آنها در 

بششار(.شش 278 )73«پنهان سازد؛ و بدین ترتیب، کل رازوارگِی تولید سرمایه دارانه هرچه بیشششتر پنهششان می ماند
ه حششاکی از آن اسششت کششه چگونششه شششکل هایدیگر به این معرفت شناسی اجتماعی مارکس پی می بششریم کشش

. اجتماعی خاِص سرمایه داری پژوهندگانش خود را از مسیر شناخت خویش منحرف می سازند

آنچه مارکس از آن واقعا در هراس بود همانششا تششرکیب اشششتباهات دوم و سششوم اسششت؛ یعششنی طبیعی سششازی
اجبارِی تمایز بین سرمایه ی مانا و سرمایه ی درگردش، که تمایز زوج سرمایه ی ثششابت و متغششیر را در درونش

اگر تمایز بین سرمایه ی ثابت و متغیر با تمششایز بین سششرمایه ی مانششا و سششرمایه ی. خویش مضمحل می سازد
درگردش یکی انگاشته شود، و اگر تمایز دوم به نوبه ی خود وابسته به ویژگی های ارزش استفادو اهه تلقی گردد
نه ]مربوط به[ ارزش اضافی، آن گاو اهه سرمایه می بایست از یک منبع تماما طبیعی نشات بگیرد و نمی بایسششت

فرآینشد تولیشد سشرمایه دارانه»بدین ترتیب، از یک سشو . هیچ ربطی به شکل های اجتماعی معین داشته باشد
به نحوی موفقیت آمیز به یک رازآمیزی کامل تبدیل می شود و خاستگاو اهه ارزش اضششافِی موجششود در محصششول

صششورت بندی»از سوی دیگر، ما ناآگاهانه به وسوسه ی (؛ و 303« )به تمامی از دیدرسش کنار گذاشته می شود
وسایل و ابزار دخیشل در) یعنی نسبت دادن قوو اهه ی تولید ارزش اضافی به عوامل سرراست طبیعی 74،«سه گانه

.سوق دادو اهه می شویم و بدین ترتیب، سرمایه را بت وارو اهه  می سازیم( هر فرآیند کار

:ش دربارو اهه ی این بخِش به ویژو اهه تاسف  بار از تاریخ اقتصاد سیاسششی می نویسدمارکس در جمع بندِی مالحظات ا
در این جا، ویژگی بت وارگِی اقتصاد بورژوایی  به کران های غایی خویش می رسد، که ]در این مسیر[ هششویت»

اجتماعی و اقتصادی چیزها، ]یعنی[ هویتی که در فرآیند تولید اجتماعی بر آنهششا حششک شششدو اهه اسششت، را بششه
این بت وارگی پیامششد طششبیعی(.شش 303« )خصلت طبیعِی برآمدو اهه از سرشت مششادی آنهششا دگردیسششه می سششازدش

ناکامی های مداوِم اقتصاددانان سیاسی در فهم درهم تنیدگی های بالفعل و گوناگون ارزش اسششتفادو اهه و ارزش
آنها در انجام این اشتباهات شششان متششاثر از و مسششتظهر بششه سششایه نمایِی. در شیوو اهه ی تولید سرمایه دارانه است

. از گردش سرمایه هستند« تجارت و صنعت»، یعنی تصویِر 75سرمایه

.  pp. 296-7همچنین نگاو اهه کنید به : {۳۵} 73
74 Trinity Formula  
75 capital’s shadowgraph
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برگشت سرمایه    

رد نظر است، خوِد زماْن عامِل ارزش استفادو اهه ای ست کششه از اهمیششتیجایی  که برگشت سرمایه ی صنعتی مو
اساسی  برخوردار است؛ هرچند خصلت های ارزش استفادو اهه  ای که پیشاپیش در تمششایز بین سششرمایه ی مانششا و

زمان برگشت زمانی سششت. سرمایه ی درگردش جا گرفته اند، با اهمیتی به همان اندازو اهه وارد معادالت می شوند
خریششد عناصششر مولششد بششاای کششه شششامل . چششرخه  سرمایه ی صنعتی کامل می گردد76که چرخه )دورپیمایی(

زمشان برگششت. و فشروش کشاالی تولیدششدو اهه است( مشدت زمان تولید)سرمایه ی پولی، تکمیل فرآیند تولید 
زمان تولید را می تششوان بششه زمششان کششار و زمششان تولیششِد. حاصل جمع زمان تولید و زمان گردِش مناسب است

مدتی که فرآیند کار به خاطر انجام برخی تغییرات الزم برای تولِید کاال، مثاًل خشک شدن رنششگ،)کار -بدون
و زمان گردش مناسب نیز قابل تقسیم به زمان فروش و زمان خرید است.. تقسیم نمود( قطع می شود

جزئیات مسیرهای متفاوتی که این مدت زمان های چندگانه طی می کنندش تأثیر کاماًل پیچیدو اهه ای بر برگشششت
سرمایه دارند؛ به ویژو اهه به عنوان عاملی که می بایست در تفاوت بین سرمایه ی مانششا و سششرمایه ی درگششردش،ش و
پیامدهای دگردیسی های ضرورِی سرمایه درون و بیرون از شششکل پششولی )کششه طی مششدت زماِن برگشششت آن

این آخری جنبه ای از ماجراست که برخی از عملی ترین پیامدهای این. حاصل می شود( در نظر گرفته شود
واقعیت که ارزش می بایستی در پول تبلور پیدا کند را موجب می گردد.ش و نیز به طور موکدی نشان می دهششد

بشرای اهششداف. نیست« صشنعت» که موضوع پژوهش است، داستانی دربششارو اهه ی سرمایه دارانهکه فرآیند تولید 
ه تشخیص بدهیم بازو اهه های زمانِی مربوط به مولفه های چنششدگانه ی زمششانپیش ِ رو، تا همین قدر کافی ست ک

و این کششه- هرچه کوتاو اهه تر بهتر- برگشت تأثیر ژرفی بر تحقق، توزیع، نرخ و انباشت ارزش اضافی می گذارند 
مله: دسترس پذیری و تششرکیب زمانی به انبوهی از عوامل ارزش استفادو اهه ای وابسته اند؛ ازجمدت این بازو اهه  های

قوو اهه ی کار و مصالح، وضعیت توسعه ی علمی و تکنیکی به لحاظ تاثیر آنها بر زمان تولید، سرعت ارتباطششات و
. مالِی مورد استفادو اهه« ابزارهای»حمل ونقل، کارآیِی راهبردهای بازاریابی و انواع 

 »ارزش اضششافی«، مششوجب آشکارسششازی یششک پششویش علمی و77در جلششد نخسششت کاپیتششال، کششل مسششأله ی
تکنولوژیکِی ارزش-بنیاد شد که خاص تولید سرمایه داری است. افزایش بارآوری آن صنایعی که مزدبگیران
محصوالت شان را استفادو اهه می کنندش به نفع کل طبقه ی سرمایه دار است، زیرا در این حالت قیمت و هششزینه ی
قوو اهه ی کاِر این طبقه پایین نگه داشته می شود یا کاهش می یابد و به این ترتیب با یکسان بودِن همه ی عوامل
دیگر، مقدار خالص ارزش اضافی سرمایه داران افزایش می یابد. دیگر این که با توجه بششه سششازوکار رقششابتی و

 )اگر کارگران من از سطح میانگین مولدتر باشند، هر ساعت از کار آنان بششه چششیزی78تاثیر »چرخ عصاری«
بیش از یک ساعت ارزش می ارزد( درگیر در کار مولِد ارزش همچون »کار مجششرد اجتماعششا الزم«، بششه نفششع

76 circuit
77 problematic
78 Tread-Mill
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سرمایه داران در همه ی انواع شاخه های تولیدی خواهد بود که بارآوری را برای خاطر افزایش سهم خودشان
از کل ارزش اضافِی متحقق شدو اهه، ارتقا بدهند. رانه ی بارآورِی بیشتِر مبتنی بر ارزش اضافی که در جلد یکم
بحث شد، یک پویش تاریخی بی سابقه و عجیب را فاش می کندش که مربوط اسششت بششه درهم آمیختگی ارزش
استفادو اهه و ارزش در سرمایه داری. نتیجه گیری های جلد دوم دربارو اهه ی قدرت افزایش سرعت گردِش سششرمایه 
در بازتوزیع و سرعت بخشی به تحقق ارزش اضافی و نرخ و انباشت آن، بششار دیگششر مؤیششد این اسششتدالل های
ماست که در بطن سرمایه داری و در تالقی گاو اهه ارزش استفادو اهه و ارزش، پویش تاریخِی یک قدرت بی سابقه و

پیش بینی ناشدو اهه قابل شناسایی ست. در پاسخ »افزون«خواهِی جلد یکم، جلد دوم می گوید: »سریع تر«. 

دو »بخشِ« سرمایه: طرح های بازتولید 

 هم به لحششاظ« پارو اهه ی سوم، که نشان می دهند کل سرمایه ی اجتماعی چگونه می تواند79»طرح های بازتولید
 بازتولید شود، یحتمل به منزله ی بهترین ادای سهم جلد دوم شناخته می شششوند.مادی و هم به لحاظ صوری

هدف محدودی که ما از بیان آن طرح ها در اینجا دنبال می کنیمش نشان دادن این موضششوع اسششت کششه آن هششا
چگونه ارائه ی جلد دوم دربارو اهه ی همزیستی ارزش و ارزش استفادو اهه در سرمایه را به پایان می آورند. مشششارکس

، می توانسششت از موضششوع کششاالی خاصششی کششهکل سششرمایه ی اجتمششاعیتا مرحله ی تحقیق پیرامون گردش 
سرمایه های صنعتِی منفرد به تولید آن مشغول هستند، چشم پوشی کند. تا این نقطه، فرضیه ی »تجششاری«
دربارو اهه ی ارزش استفادو اهه ی کاالها )این که آن ها حامل ارزش استفادو اهه هستند( کفایت می کرد. هنگامی که به

گردش کل سرمایه ی اجتماعی می رسیم، آن شرط »نحیف« دیگر کفایت نمی کند. 

تا زمانی که تولید ارزش از سوی سرمایه و ارزش محصول منفششرد آن مششورد نظششر مششا بششود، شششکل طششبیعی
محصول کاالیی، خواو اهه ماشین بودو اهه باشد یا گندم یا آینه ...، برای تحلیل مسأله کامال فاقششد اهمیت بششود. تششا
جایی که بازتولید سرمایه را مورد ارزیابی قرار می دادیمش این فرض کفایت می کرد که درون سششپهر گششردش
امکان آن وجود خواهد داشت تا محصولی که بازنمایی ارزش سرمایه را به عهدو اهه دارد از نو به عناصششر تولیششد
تبدیل شود و در نتیجه به قالب سرمایه ی مولد درآید؛ همان گونه که فرض می کردیمش کارگر و سرمایه دار هر
دو در بازار کاالهایی را می یابند که مزد و ارزش اضافی شششان را خششرِج آن کننششد. امششا وقششتی کششه پششای کششل
سرمایه ی اجتماعی و ارزش محصول آن به میان می آید، این الگوی صرفًا صورِی ارائه دیگر بسششندو اهه نیسششت.
تبدیل مجدد یک سهم از ارزش محصول به سرمایه، ورود پارو اهه ی دیگر به مصرف فردِی طبقات سرمایه دار و

 نششتیجه ی آن اسششت. این حششرکت80کارگر، درون ارزش محصوْل حرکتی را شکل می دهدش که سرمایه ی تششام
فقط جایگزینی ارزش ها نیست، بلکه جایگزینی مصالح هم هست، و بنابراین فقط مشروط به روابط متقابششل

79 reproduction schemes
80 total capital
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عناصِر ارزشِی محصول اجتماعی نیست، بلکه به همان سان منوط است به ارزش استفادو اهه ی آنها، قالب مادی
  81(470آنها. )

توجه ما به درگیربودن توامان عناصر ارزش استفادو اهه و ارزش در جلد دوم می توانششد بششه این پرسششش پاسششخ
 )و فقط دو( »بخش« دارد و چرا آن ها به این شکل ازدودهد: چرا مارکس در تمهید »طرح های بازتولید«، 

هم تفکیک شدو اهه اند؛ یعنی شکل وسایل/مصالح تولید )بخش یک( و وسایل استفادو اهه/مصرف )بخش دو(؟ )در
هر حال شخص می تواند شمار متفاوتی از طرح ها و درنتیجه »بخش ها« را برای تقسیم کل محصول ساالنه
برحسب ارزش های استفادو اهه ی متفاوت تصور کند(.ش پاسخ گویی بششه این پرسششش مششا را بششه اهششداف جلششد دوم
بر می گرداند و آنچه که پیش تر دربارو اهه ی نحوو اهه ی ورود فاکتورهای )طبقاتی(ش و ارزش استفادو اهه ی »فربه تر« بششه
درون شکل سرمایه یاد گرفتیم. هدف جلد دوم نشان دادنش آن است که چگونه سششرمایه به میششانجی فرآینششد
گردش، به گردش درمی آیدش و خود را بازتولید می کند. اما سرمایه تالقی گاو اهه فاکتورهای مششادی و شششکل های
اجتماعی است؛ پس بازتولید آن مستلزم این اسششت کششه هم به لحششاظ مششادی و هم به لحششاظ صششوری/شششکلی
بازتولید شود. پیش تر آموختیم که شکل سرمایه مستلزم  این است که آن دسته از ارزش هششای اسششتفادو اهه ای
که به منزله ی وسایل و مصالح تولید )محصوالت بخش یک( عمل می کننششد در دسششتان طبقه ی سششرمایه دار

 )و طبقه یمادی سششرمایه  دارای یششک اسششتلزام شک  شزرا یاهلباشند برای تضمین فروش قوو اهه ی کار. پس بازتولید 
اجتماعی( است و همین است که مارکس را به تفکیک بین آن دو بخش، به  گششونه ای کششه انجششام داد، ملششزم
ساخته بود. مارکس برای نشان دادن این که سرمایه می تواند خود را به لحاظ صوری/شکلی بازتولید کند باید
نشان می داد که اجناس بخش یک در اثر گردش در دستان طبقه ی سرمایه دار قرار می گیرنششد، چششیزی کششه

»طرح های بازتولید«ش نشان می دهند. 

 82تبعیت واقعیج گردش از سرمایه

،فرآیند بی واسطه یج تولیدمارکس هنگام بحث از تبعیت صوری و تبعیت واقعی از سرمایه در دستنویس 
. امششا چششرا چششنین الششزامی بایششد83این داعیه را پیش می کشد که تبعیت واقعی مستلزم تبعیت صوری است

باشد؟ هم تبعیت صوری و هم تبعیت واقعی، ارزش های استفادو اهه  را تغییر می دهنششد.ش تبعیت واقعی ازطریششق
تغییر شکل آن ها را دگرگون می کند، یعنی آن ها را تبدیل به چیزی که هستند می کند، آن ها را به چششیزی
نو تبدیل می کند؛ خواو اهه سرمایه ی پولی باشد، خواو اهه سرمایه ی کششاالیی یششا کششار مولششد، و خششواو اهه سششرمایه ی در
گششردش. بنششابراین، تبعیت صششوری از سششرمایه پیشششاپیش حششاوی درهم تنیششدگیِش ارزش اسششتفادو اهه  و شششکل
اجتماعی ست. تبعیت واقعی حاوی تغییرات مادی مورد تقاضای سرمایه در ارزش های اسششتفادو اهه  اسششت، مثاًل

.  p. 508همچنین نگاو اهه کنید به  :{۳۶ }81
.  در اینجا فرآیند تولید را هم دربرمی گیرد« گردش: »{۳۷ }82
. Results of the Immediate Production Process,  p. 1019:    نگاو اهه کنید به: {۳۸ }83
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TVدرج نوشتارِی آگهی های تبلیغی   در حین پخش سریال های کمدی دنباله دار )  sictomsیششا وقفششه در )
پخش تلویزیونِی مسابقات ورزشی به خاطر »پخش آگهی و تبلیغات تجاری«. 

پاسخ ما نیز در همین نکته نهفته است. تبعیت واقعی مستلزم تبعیت صوری است، چون علت اصلی ایجششاد
تغییرات مادْی اهمیت آنها برای سرمایه است: ارزش استفادو اهه  و ارزش پیشاپیش باید بششا هم درگششیر باشششند؛
یعنی تبعیت صوری باید از پیش وجود داشته باشد. توجه داشته باشید که تصور گردش سششرمایه همچششون
»تجارت و صنعت« و اشتباو اهه مالزم آن، یعنی این باور که ارزش استفادو اهه از صفحه دوم کاپیتال به بعششد کنششار
گذاشته می شود، ما را از درک و مفهوم پردازی تبعیت صوری یشا واقعی شششکل های گردشششی از سشرمایه بششاز

می دارد؛ چیزی که به نظر می رسدش موضوع اصلی جلد دوم کاپیتال باشد. 

بنابراین، آنچه که تا به حال مطالعه شدو اهه است را می تششوان چششنین توصششیف کششرد: تحقیششق دربششارو اهه ی تبعیت
صوری عملکردهای )تولیدی و توزیعِی( گردش از سرمایه، یعنی همان جایی کشه کششار اصشلِی مفهششوم پردازی
انجام شدو اهه اسششت. اینششک توجه مششان را از تبعیت صششوری گششردش از سششرمایه بششه تبعیت واقعِی آن معطششوف

می کنیم. 

مفهوم تبعیت واقعی گردِش ثروِت اجتماعا تولید شدو اهه از سرمایه، انبوهی از گرایش هششای مبتششنی بششر ارزش
اضافی را فاش می کند که دست اندرکار ایجاد تغییرات در عملکردهای گردشی اند؛ گرایش هایی که به نحوی

. کاهش هزینه هششای۲. کوتاو اهه کردن زمان بازگشت؛ ۱معقول می توان آن ها را در دو مقوله ی اصلی جای داد: 
. کششاهش۳مرتبط با انبارداری، خششواو اهه در فرآینششد بی واسششطه ی تولیششد و خششواو اهه در گششردش کششاالیِی واقعی؛ و 

هزینه های مرتبط با پول و حسابداری. این سه مقوله تنهششا مقوله هششای دارای اهمیت نیسششتند. دو مقششوله ی
دیگری که ارزش بازگویی دارند عبارتند از: گرایش به توسعه ی فناوری ها و سیاسشت گذاری های مربشوط بشه
مدیریت قوو اهه ی کار که به تضمین یک آمیزش مناسب از وسایل/مصالح تولید و قوو اهه ی کار کمک می کننششد؛ و

84گرایش )شاید شگفت آور( به ُخردکششردن فرآینششدهای تولیششد به گششونه ای کششه بتواننششد در نموهششای کوچک

گسترش یابند، تا هم معضل اجبار به صشرف مقششادیر زیشاد پشول بشرای توسششعه تخفیششف یابشد و هم معضششل
موجودی کاالهای راکد در انبارها.

گرایش های جهت مندش واقعی که از دل این  وضعیت و دیگر گرایش های شکل-بنیاد برمی آینششد چندگانه انششد،
که نمود های آن به طور روزافزونی در متون مربوط بششه »انباشششت منعطششف« و نشششریات روزانه ی مربششوط بششه
کسب وکار مشهود است. بنابراین جلد دوم کاپیتال به بررسی و شرح مارکس از پیامششدهای تبعیت واقعی از
سرمایه  مختصات بیشتری در حیطه ی شکل، جهت و سرعت تغیششیر و نششوآوری تکینکی می افزایششد. قصششد
محدود ما در اینجا اشارو اهه به مفهوم تبعیت واقعی گردش ثروت از سرمایه است، مفهومی که می تششوان آن را

مرجعی الزم در حیطه ی درک و شناخت این تغییرات و آن چیزی که واقعًا هستند تلقی نمود.

84 small increments
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نتیجه گیری: 

چه چیزی درباره ی تصویر »تجارت و صنعت« غلط است و چرا دوام می آورد؟

اجازو اهه دهیدش با این نکته شروع کنیم که چه چیزی دربارو اهه ی تصویر »تجارت و صششنعت« از گششردش سششرمایه
درست است. »تجارت« مجموعه ای از جنبه های ضشروری پدیشدو اهه ی گشردش سشرمایه را شناسشایی می کنشد:
گردش سرمایه دربرگیرندو اهه، بازتولیدگر و تعمیم بخش سپهر گردش کاالیی سادو اهه است، که به طششور پیوسششته
اعتبار شکل های ویژو اهه ی آن را تقویت می کند: کاال، پول، خریدار، فروشندو اهه. مارکس به کرات می گوید که تششا
زمانی که سرمایه درون افق مبششادله ی کششاالیی عمششل می کنششدش )یعششنی وقششتی در حششالت سششرمایه ی پششولی و
سرمایه ی کاالیی عمل می کند(ش زیر حاکمیت قوانین گردش کاالیی سادو اهه یعنی »قوانین تجارت« قششرار دارد.
دیگر این که عملکردهای خاصی که برای بازتولید ضششرورت دارنششد نششیز به سششادگی از همین قششوانین تبعیت
می کنند: پولی که )خواو اهه از سوی سرمایه دارها یا مزدبگیرها( به شکل نامولد هزینه می شود صرفًا به منزله ی
پول عمل می کندش و نه سششرمایه ی پششولی. و به رغم همه ی صششحبت هایی کششه دربششارو اهه ی »سششرمایه ی انسششانی«
می شود، متاعی که کارگران مزدبگیر به بازار می آورند یعنی قوو اهه ی کارشان، برای آن ها صرفًا شکل کاال و نه
سششرمایه ی کششاالیی را دارد. در سششویه ی دیگششر تصششویر، »صششنعت« جنبه هششای ارزش اسششتفادو اهه اِی »فرآینششد
بی واسطه ی تولید« را شناسایی می کند که به پدیدو اهه ی گردش سرمایه تعلق دارنششد. مششارکس این واقعیت را
در بررسی خود از »فرآیند کار« )که با »فرآیند ارزش آفرینی« مقابله دادو اهه می شششد(ش در فصششل هفتم از جلششد
یکم مسلم گرفت؛ اما جلد دوم توضیحات فراوانی حول این ارائه ی عمومی به دست می دهدش )همشان طور کشه
برای مثال در بحث از کار مولد در قسمت های باالتر دیششدیم(. به همین دلیششل بهششتر اسششت کششه از ]نحششوو اهه ی[

صششحبت کششنیم کششه جنبه هششای 85سششایه نماییبازنمایی »تجارت و صنعت« از گردش سرمایه به منزله ی یک 
 کششه حششاوی چششنین86سششرابخاصی از یک ابژو اهه ی واقعی را بششا دقت بازنمششایی می کنششد؛ نششه همچششون یششک 

شباهت هایی نیست. مطمئنًا عناصری از حقیقت که در تصویر »تجارت و صنعت« نهفته اند، پایداری و دوام
این تصویر را تاحدی توضیح می دهند.ش 

جایی که تصویر »تجارت و صنعت« به خطا می رودش ما را به این مالحظه ی مارکس می رساند که هر نوعی از
تولید دارای یک شکل اجتماعی معین است. انگششارو اهه ی رایج دربششارو اهه ی »صششنعت« این حقیقت را برنمی تابششد.
انگارو اهه ی فوق از درک قدرت این برنهاد مارکس طفرو اهه می رود که تحقیق پیرامون یک شیوو اهه ی تولید بایستی

 به منزله ی تالقی گاو اهه عناصر مادی )ارزش استفادو اهه ( و شکل های اجتماعی بررسی کند. دردر همه حالآن را 
نتیجه، چنین به نظر می رسدش که »صنعت« بدون یک شکل اجتمششاعِی معین وجششود دارد و به همین تششرتیب
»تجارت« نیز همچون چیزی هم پای آن و نه چیزی متعلق به آن تصویر می شود. این سوءفهم بنیششادین در

بسیاری از خطاها و نقایِص برآمدو اهه از تصویر »تجارت و صنعت« نمایان می شود. 
85 shadowgraph

86 mirage
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مفاهیم خاص این تصویر - شامل: تجارت، پول، خریدار، فروشندو اهه، صششنعت - قششادر بششه پاسششخ گویی بششه این
پرسش علمِی ناگزیر نیستند که »دربارو اهه ی چه حرف می زنیم؟«. چه چیزی می تششوان دربششارو اهه ی تصششویری از
گردش سرمایه گفت که قادر نباشد چیزی دربارو اهه ی سششرمایه بگویششد؟ به همین تششرتیب، این بازنمششایی مششا را
زبان بسته رها می کند، وقتی که زمان سخن گفتن از سرمایه ی پولی، سرمایه ی مولششد، سششرمایه ی کششاالیی و
سرمایه دار و کارگر فرا می رسد. چون این بازنمایی نمی تواند شکل ارزش را لحاظ کند و نمی تواند دریابد که
پول ضرورتا بروز و نموِد ارزِش )و ارزش اضافِی( تولیدشدو اهه در »فرآیند بی واسطه ی تولید سشرمایه« اسششت. و
باز به همین جهت، این بازنمایی قادر نیست ضرورت سه دورپیمایی متمایز سرمایه ی صششنعتی و پیامششدهای
آن را درک کند. به طور خاص، غفلت از ضرورت پول در شیوو اهه ی تولید سرمایه داری موجب پیدایش مششوجی
از غفلت هششا و اشششتباهات مربششوط بششه نقش سششرمایه ی پششولی می شششود. یکی از این اشششتباهات، موضششوع
»ثروت گرایی« ست: یعنی »ثروْت«  چیزی است که »صنعت« به بیرون پمپ می کند.ش چنین درکی برخالف
این بینش مارکس است که: »شیوو اهه ی تولید کاالیی، خواو اهه آن را به لحاظ اجتماعی یا به لحاظ منفرد بررسششی
کنیم، به سهم خود مستلزم وجود پول در شکل سرمایه یا سرمایه ی پولی است؛ هم به منزله ی محرک اولیه

(. 431برای شروع هر کسب وکاری و هم به منزله ی یک رانه ی دائمی« )

دیدیم که ناتوانی در اندیشششیدن سرراسششت دربششارو اهه ی تالقی ارزش اسششتفادو اهه و شششکل اجتمششاعی )ارزش( در
سرمایه داری، امری که پیش انگاشت تصویر »تجارت و صنعت« است و توسششط آن تقششویت می شششود، سششبب
خام دستی و ناکارآمدِی اقتصادسیاسی دانان در فهم جفت های مفهومِی کلیششدی نظششیر کششار مولششد و نامولششد،
سرمایه ی ثابت و متغیر، سرمایه ی ثابت و در گردش می گردد. نابینایی تصویر »تجارت و صنعت« نسبت به
دخالت توامان تعینات ارزش استفادو اهه  و شکل اجتماعی در بازگشت سرمایه ی صنعتی، کل پدیششدو اهه ی تبعیت
واقعی را از نظر دور می دارد و همراو اهه با آن، پویش اجتماعی شکل-بنیاِد تولید سرمایه داری را. هر کسی کششه
خود را به تصویر »تجارت و صنعت« محدود سازد، برای توضیح پویش فناورانه و علمی سرمایه داری باید به
هر تمهید ممکن چنگ بزند. روش ]معمول[ بازنمششایی گششردش سششرمایه کششه مششا در اینجششا بششاعنوان تصششویر

(. تا امروز87»تجارت و صنعت« پیش کشیدیم، دارای دوام و قدرت شیوع باالیی است )شبیه به درخت بدبو
دالیلی در این بارو اهه آوردو اهه شدو اهه است کششه یکی از آن هششا پیشششتر ]در همین نوشششتار[ بیششان گردیششد: این روایت
حاوی حقایقی است که شرایط صدق آن به نحوی دائمی توسششط گششردش سششرمایه بازتولیششد می شششود. درک
فریب و دروغ نهفته در آن به دالیلی چند دشوار است. مسششتلزم نششوعی آمششادگی بشرای شناسششایی واقعیت و
قدرت شکل های اجتماعی ست که در محیط روشنفکری نایاب است؛ محیطیش که به طور عمدو اهه توسط جنگ
علم و فلسشفه ی مشدرن بشا ششکل ها )بشاز(تعریششف ششدو اهه اسشت. ششکل های اجتمششاعِی ویششژو اهه ی سششرمایه داری
عجیب وغریب و ابهام زا هستند؛ همان شکل هایی که مارکس اشارات زیادی به آن ها کردو اهه بود؛ اششاراتی کششه
با تحلیل او از ارزش و شکل ارزش در فصل یکم کاپیتال آغاز می شوند. پول شبیه یک شکل اجتمششاعی بششه

87 stink tree
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نظر نمی آید و »فرآیند بی واسطه ی تولید« هم به نظر نمی رسد که توسط یک شکل اجتماعی خاص یششا هششر
گونه مفهوم اجتماعی معیِن مرتبط با محصول/متاع سازمان یافته باشد؛ و نیز این ایدو اهه که در سششرمایه داری
رابطه ای ضروری بین پول و »فرآیند بی واسطه ی تولید« وجود دارد، موضششوعی نیسششت کششه به سششادگی جششا
بیافتد. در قیاس با سطح تقالی ذهنِی مششورد نیششاز بششرای درک تصششویر رایج »تجششارت و صششنعت«، درجه ی

پیچیدگیش مفهومِی مورد نیاز برای درک پدیدو اهه ی گردش سرمایه بسیار باالست. 

سرانجام این که جهان غیرپیچیدو اهه ی »تجارت« به لحاظ اخالقی دارای اعتبار و ارج است و مششترقی قلمششداد
می شود: »سپهر گردش یا مبادله ی کششاال، کششه درون محششدودو اهه های آن خریششد و فششروش قششوو اهه ی کششار انجششام
می گیرد، در واقع همان بهشت حقوق ذاتِی انسان است. این همان سپهر خششاص آزادی، برابششری، مششالکیت و

 کشدام تصویر برخاسشته از اقتصشاد سیاسشی با لیبرالیسشم همشدل تر توانشد بشود؟ چشه کسشی می خواهشد88بنتام است«
با »صنعت«ی که از دل خود »ثروت« بیرون می ریزد دشمن باشد؟ خوانندگان جلد دوم کاپیتششال پاسششخ را

     89می دانند.

*    *    *

: پیوست

نقد دیدگاه ارنست مندل درباره ی کار مولد و نامولد

اش بر مجلد دوم کاپیتال )ترجمه ی دیوید فرنباخ( به موضوع کار مولششد و غیر مولششدارنست مندلش در مقدمه 
 درموردش تمایز بین کششار مولششد و۱۸۶۰می پردازد. بحث اصلی مندل بر سر این است که مارکس طی دهه ی 

غیر مولد، باالخص درموردش اینکه چطور می توان صنایع خدماتی را طبقه بندی کششرد، تردیششد داشششته و مششدام
موضع اش بر سر اینکه دقیقًا چه کاری مولد است و چه کاری غیر مولد، تغییر می کششردو اهه تشا اینکششه درنهششایت
مارکس به زعم مندل در مجلد دوم کاپیتال موضعی قطعی اتخاذ می کنششد: صششنایع خششدماتی )صششنایعی کششه
محصول مجزا و خودبسندو اهه ای  تولید نمی کنندش که بتوان آن را در بازار عرضه کرد( جزو کار مولد محسششوب

نتیجه گششیری ای غلششط اسششت، بلکششه همچششنیننمی شوند. در ادامششه نششان خششواهیم داد کششه نه فقششط چششنین 
استدالل هایی که مندل برای چنین نتیجه گیری ای ارائه می کندش دچار کاستی ها و نواقص اساسششی هسششتند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که فعالیت های تجارِی معطوف به سششود در بخش خششدماتی

88  {۳۹}: Capital, I, p. 280 .
89{ بابت تذکراتش مفید بر روی نسخه ی اولیه ی این  مقاله مالیم از کرسیتوفر آرتور، مارتا مکپل، مینو کارچششدی، پششل متیششُک فششرد :{۴۰ 

همچنین مایلیم از کریس آرتور برای شماری از پیشنهادهای ویراسششتاری اش کششه. موزلی، خیرت رویتن و تونی اسمیت سپاسگزاری کنم
. همگی به جا و دقیق بودند تشکر کنم
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گسترش می یابند. اگر کار در بخش خدمات ا ین طور که مندل ادعا می کندش نامولد باشد، رشدوگسترشش این
totalبخش باید به شکل  فزایندو اهه ای از ارزش اضافه ی کل )  surplus  valueبکاهد و درنتیجه به نششرخ سششود  )

فشار بیاورد، به نحوی که به طور روزافزونی پایین تر و پایین تر بیاید. اما اگر بخش خدمات مولششد باشششد، هیچ
یک از این عواقبی که برشمردیم از پی رشدوگسترش این بخش برنمی آید. درست برعکس، صنایع خدماتی

(، به سودآوری کمک قابل توجهی کنند. turnoverحتی قادر اند، به خاطر کوتاو اهه بودن زمان برگشت )

مندل دو تعریف از کار مولد ارائه می دهد که بنا به دعوی او موضع مارکس بین این دو تعریف مدام درحال
رفت وآمد بودو اهه. اولین تعریف از کار مولد از این قرار است: »هرنوع کاری که درقبال سششرمایه و نششه درقبششال

(. در دومین تعریِف وی، کار مولد به عنوان »کار تولید کننشششدو اهه ی42 تا 41درآمد مبادله می شود« )صفحه ی 
commodity-producingکاال« )  labor( تلقی می شود که »ترکیبی ستش از کار مشخص و مجرد )یعنیش خلششق

(. مندل بر این باور است که بنششا بششر تعریششف دوم43ارزش استفادو اهه درکنار تولید ارزش مبادله(«ش )صفحه ی 
»محصوالت غیر مادی منطقًا جزو تولید ارزش به شمار نمی آیند و ذیششل آن نمی گنجنششد« )همانجششا(. چششرا؟
به خاطر این تز پایه ای در کاپیتال: »بدون کار )مشخص( هیچ تولیدی درکار نخواهد بششود، و کششار مشششخص
منوط است به تصاحب کردن و دگردیسی بخشیدن به ابژو اهه های مادی« )همان جا(. اینجاست که مشکل اصلِی

دیدگاو اهه مندل آشکار می شود، یعنی تلقی او از مفهوم کار مشخص نزد مارکس.

مندل توجه ویژو اهه ای به مسئله ی »محصوالت غیرمادی« نشان می دهد )نگاو اهه کنید به نقل قول های کنایی که
در باال بدان اشارو اهه شد(. او برای تقویت استدالل خود مبنی بر اینکه مارکس نسبت به تمایز میان کار مولششد

 نظریه های ارزشو نامولد تردید داشته و برای تثبیت موضع اش در تقال بودو اهه، اذعان می کند که مارکس در
 »گرایش دارد خدمات را به عنوان کاال طبقه بندی کند، ازآنجا که این خششدمات توسششط مزدبگششیران واضافی

برای سرمایه داران تولید شدو اهه اند. گرچه نظر مارکس در مجلد دوم کاپیتال صششراحتًا بششا این موضششع تنششاقض
ندارد، اما با این حال او عمیقًا و مکررًا بر تنششاظر میششان ارزش اسششتفادو اهه ی تجسششم یافته در کاالهششا )از خالل
فرآیند کاری که بر طبیعت عمششل می کنششد و آن را دگردیسششی می بخشششد( و تولیششد ارزش و ارزش اضششافی
پافشاری می کند«.ش مندل تصور می کندش مارکس درنهایت و با دشواری این موضع را اتخاذ می کند کششه یششک
–کاال باید ارزش استفادو اهه داشته باشد   که درواقع باید هم این طور باشد  اما یک ارزش اسششتفادو اهه به زعم او –

باید یک ابژو اهه ی مستقاًل موجود، یعنی محصول »کار مشخص« و »دگردیسی طبیعت« باشششد. این برداشششت
عنوان یک کششاال و بششدین ترتیب غلط درست همان مانع مفهومِی سفت وسختی ست که نمی گذارد خدمات به

کار خدماتی به عنوان کار مولد درنظر گرفته شود.

( صریحًا برخی از آموزگاران644اگرچه مندل معترف است که مارکس در مجلد نخست کاپیتال )صفحه ی 
را به عنوان کارگران مولد درنظر می گیرد، اما برداشت اش این است کششه درنظرگششرفتن آموزگششاران به عنششوان

 را به طششور کامششل کششار مولد90کارگران مولد »صرفًا بیانگر این است که مارکس هنوز تعین های متناقض 
90 contradictory determinants
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–صورت بندی نکردو اهه است  از یک سو، مبادله دربرابر سششرمایه و نششه درآمششد؛ و از سششوی دیگششر مشششارکت در

فرآیند تولید کاال )که متضمن وحدت متنششاقض آمیز فرآینششد کششار و فرآینششد ارزش افشزایی، ارزش اسششتفادو اهه و
(. امشا واقعیت این اسشت کشه چشیزی بشه نشام43ارزش مبادله، کار مشخص و کار مجرد است(« )صشفحه ی 

»تعین های متناقض « وجود ندارد که بخواهد صورت بندی شود. درعوض، آنچه در اینجا مورد تردیششد اسششت
کل ایدو اهه ی مندل دربارو اهه ی تعاریف دوگانه از کار مولد است. از یک سو، مارکس هرگز فکر نمی کرد که نفس
تولید یک کاال )در تقابل اش با سرمایه ی کاالیی( کار را مولد سازد؛ بنابراین، تعریف دوم یا صرفًا غلط اسشت
یا اینکه به شکل تلویحی تعریف اول را هم دربر می گیرد. از سوی دیگر، تعریف دوم در تعریف اول گنجانششدو اهه
شدو اهه؛ چون همان طور که در مجلد دوم کاپیتال تأکید شدو اهه، تولید و فروش کاالها به گردش سششرمایه تعلششق

دارد، و سرمایه فقط در گردش است که وجود دارد. 

« ذیششل91مندل به میانجی قطعه ی زیر از مجلد دوم کاپیتال می خواهد ثابت کند »صنایع خششدماتی شخصی
مقوله ی کار مولد نمی گنجد: »اگر فعالیت یا کارکردی وجود دارد که فی نفسه نامولد اما سویه ای ضروری از
بازتولید است، بنابراین وقتی این کارکرد ازطریق تقسششیم کششار دچششار دگردیسششی شششود و از فعششالیت ثششانوِی
بسیاری از افراد به فعالیت اصلی و تخصصی عدو اهه  ای اندک بدل شود، در ماهیت خششوِد این کششارکرد تغیششیری

(. سؤالی که دراینجا باید طرح شود این است که اصاًل آیا »صنایع خدماتی شخصششی«43به وجود نمی آید« )
 یا حسششابداران صششادق92–غیر مولد اند؟ مندل از این گزارو اهه ی مارکس  »اگر این امر درموردش مسافران تجاری

( -43است، بنابراین کاماًل پیداست که به طریق اولی درمورد معلمان و خدمات بهداشتی نیز صادق است« )
به درستی نتیجه می گیرد که اگر کار معلمان و خدمت کاران نامولد است، بنابراین کار مسششافران تجششاری یششا
حسابداران نیز نامولد خواهد بود ... اما آنچه مندل می خواهشد بگویشد، یعشنی این گشزارو اهه کشه اگشر مسشافران
تجاری یشا حسشابداران کشارگران نامولشد انشد )چنان کشه واقعشًا هم هسشتند(، بنشابراین مطمئنشًا معلمشان یشا
خدمت کاران باید به عنوان کارگران مولد محسوب شوند، به لحاظ منطقی درست نیسششت و نمی توانششد از دل
قسمت شرطِی گزارو اهه استخراج شود. ما ابتدا باید دریابیم چرا فعالیت های نوع اول غیر مولد اند و بعد ببینیم

که آیا دالیل غیر مولد بودن شان درمورد فعالیت های نوع دوم صادق است یا نه. 

 شششدو اهه. منششدل از93اینجاست که درمی یابیمش چطور مفهوم کار مولد نزد مندلش به شکل کاذبی طبیعی سششازیش
پاسخ دادن به پرسش باال طفرو اهه می رود، چراکه او به خیال خود به این پرسش پاسخ دادو اهه است، آن هم

با این انگارو اهه که شکل طبیعی کار در »صنایع خدماتی شخصی« )درعوِض شکِل اجتماعی آن( دالیل کافی و
مستحکمی فراهم می کندش تا کارهایی از این دست را از حوزو اهه ی کار مولد حذف کنیم. منششدل طششوری وانمشود

می کند که انگار واقعًا تمایزی وجود دارد میان ماهیت طبیعِی کارهایی که مولششد انششد )یششا دسششت کم بششه

91 personal service industries
92 commercial travellers
93 naturalization
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شکل بالقوو اهه می توانند مولد باشند( و کارهایی که نامولد اند )یا همان کارهایی که به شکل بالقوو اهه نمی تواننششد
مولد باشند(. این شکل از طبقه بندی با نظر مارکس هیچ نسبتی نششدارد و قششادر نیسششت دقیقششًا و به روشششنی

کارکرد ارزش استفادو اهه و ارزش را در تمایز میان کار مولد و نامولد صورت بندی کند. 

مشکل اصلِی استدالل و خط فکری مندل این است که او طوری با مفهوم »کار مشخص« رفتار می کند که
ای انتقادی ست؛ انگار واقعًا دو نوع کار متمایز، مشخص و غیرمشخص، وجود دارد؛ اولی می توانشد انگار مقوله

. این بششا94کاال تولید کند، دومی نمی تواند ) درنتیجه، کار در صنعت خششدماتی طبیعتششًا غیرمشششخص سششت(
مقوله ی کار مشخص در آثششار مششارکس تفششاوت دارد. بششرای مششارکس همه ی کارهششای بشششری درحششالت کلی
مشخص اند. هیچ کار بشری ای واقعًا وجود ندارد که با مقوله ی عام کار مشششخص در تضششاد باشششد؛ هیچ کششار
واقعًا »غیرمشخص«ی وجود ندارد، کاری که متضمن »از آن خود سششاختن و دگردیسششی ابژو اهه هششای مششادی«
نباشد )چه ایدئالیسم بدی خواهد بود اگر واقعًا چنین تصور کنیم(. بنابراین، واقعًا هیچ رسششته ی طششبیعی از
کار وجود ندارد که به میانجی غیرمشخص بودن اش بتوان آن را در زمششرو اهه ی کششار مولششد محسششوب نکششرد، تششا

درنتیجه به عنوان کار تولیدکنندو اهه ی کاال محسوب نشود. 

( سواسششتفادو اهه می کنششد. این تششرمcommodityموضع مندل از یک ویششژگی غششریِب کاربسششت واژو اهه ی »کششاال« )
می تواند به معنای یک محصول متمایز باشد، همان گونه که مندل از آن مراد می کند؛ و یششا اینکششه می توانششد

usefulبه طور عام تر ناظر بر هر چیز مفید باشد، ازجمله یک »خاصیت/اثر مفیشد« )  effectکشه دارای یشک )
ارزش مبادلهش است؛ و همین معنای دوم، تعریف مناسب تری از این ترم اسششت. بششر همین اسششاس اسششت کششه
مارکس درحالی که صنعت حمل و نقل را در ذهن دارد چنین می نویسد: »درعین حال، شاخه های خاصششی از
صنعت وجود دارند که در آن ها محصول فرآیند تولید یک محصول عینِی جدید، ]یعنی[ یک کاال، نیست«.
در اینجا مارکس به کاربست ]معنایی[ نخست این ترم رضایت می دهششد.ش امششا مششارکس در ادامه ی گفتششارش
دربارو اهه ي صنعت حمل ونقل می گوید: »این اثر مفید تنها در حین فرآیند تولید می تواند مصششرف گششردد؛ این

( جدا از این فرآیند وجود ندارد، چیزی که همچون اقالمthing of useاثر به مثابه ی چیز قابل استفادو اهه ای )
تجاری عمل کند و به منزله ی یک کاال تنها پس از تولیْد به گردش درآید. با این همششه، ارزش مبششادله ی این
اثر مفید همچنان همانند هر کاالی دیگری قابل تعیین است؛ یعنی ازطریق ]محاسششبه ی[ ارزش مولفه هششای
تولیدِی مورد استفادو اهه در آن )قوو اهه ي کار و وسایل تولیششد(، به اضششافه ی ارزش اضششافِی خلق شششدو اهه توسششط کششار

(. این فراز از جلد دوم کاپیتال به سادگی موضششع منششدل135اضافیِِ کارگران شاغل در صنعت حمل ونقل« )
قرار می گیرد: ]چراکه[ مارکس می گوید صنعت حمل ونقل )شامل حمل ونقل انسان ها( کاالهایی را به فروش

می توان میان. قائل می شود« محصوالت غیرمادی»و « محصوالت مادی»به همین ترتیب، مندل تفاوتی طبیعی و ماهوی میان  :{۴۱}. 94
usefulمحصوالت خودبسندو اهه و   effects اما شیوو اهه ای که ارنسششت منششدل این تمششایز را سششوءتعبیر می کنششد، صششرفًا یششک. تمایز گذاشت

. متافیزیک و اقتصاد بد است
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می رساند و این کار را بر پایه ای سرمایه دارانه انجام می دهد؛ و این به معنای آن است که کارگران حمل ونقل
. 95می توانند کارگران مولد باشند

ما قاعدو اهه ی عمومی مندل را اتخاذ می کنیم:ش »تمامِی ششکل های کششار مششزدی کششه خشود را در یشک محصشول
)مادی( تجسِم بیرونی می بخشند و لذا بششه آن محصششوْل ارزش می بخشششند خششالق ارزش اضششافی هسششتند و

(، تا به این تعبیر برسیم کششه44بنابراین برای سرمایه داری به مثابه یک کْل ]کار[ مولد محسوب می شوند« )
 می توانند کاال باشند و اینکه تنها آن دسته ازکارگرانی کششه چششنین محصششوالتی را96تنها محصوالت مستقل

. بنابراین، کارگران صنعت خدماتی که محصششوالتی مسششتقال97تولید می  کنند می توانند کارگران مولد باشند
موجود را به بازار نمی آورند نمی توانند کارگرانی مولد باشند. این نتیجه گیرِی نادرستی سششتش کششه همششان طور
که نشان دادو اهه ایم از دالیلی نادرست استخراج شدو اهه است. ]طبعا[ تفاوتی بین یک محصششول مسششتقل و یششک
»اثر مفید« وجود دارد، اما هر دوی آن ها مادی هستند. به طور مشابه، می توانیم بین کاری که یششک کششاالی
مستقل تولید می کندش و کاری که نوعی از خدمات را به منظور فروش به انجام می رساند تمایز قابل شویم، اما
هر دوی آن ها ]کار[ مشخص هستند. متافیزیکی که در پس انگارو اهه ی هنجارِی مندل از »کاالهای مششادی« و

Tedکار مشخص وجود دارد، یادآور جمله ای ست که زمانی تد نوگان )  Nugentگیتاریست هوی متال، بششه ،)
زبان آوردو اهه بود: »اگر نتوانم دندان هایمش را در آن فرو ببرم، آن چیز وجششود نششدارد«. تاجششایی کششه بششه صششنایع
خدماتی مربوط است، وقتی که به طور سرمایه دارانه سازماندهی شششوند، نه تنهششا قادرنششد خششالق ارزش اضششافی
باشند و )و آن به تودو اهه ی انباشته ی ارزش اضافی بیافزاینششد(، بلکششه از آنجششا کششه بششرای آن هششا سششهم »زمششان

Cبازگشت «ی که نزد سرمایه ی صنعتی با گام  '−M ارائه می شود، معادل صفر است، این نتیجششه حاصششل '
 - صششنایع خششدماتی از سششوی سششرمایه ارجحیت خواهنششد98می شود که - درصورت عدم تغییر سششایر عوامل

. 99داشت

آن ها تنها زمانی می تواننششد مولششد. مندل هم اذعان می کند که کارگران حمل ونقل می توانند مولد باشند، ولی با دلیلی متفاوت: {۴۲} 95
به عنششوان نششوعی از)از دید مندل خششود عمششل حمل ونقششل . ملموس را کامل نمایند[  مادی]تلقی شوند که ارزش استفادو اهه ی یک محصول 

. را نمی توان کاال محسوب کرد( خدمات
96 free-standing products

97{ در اینجا مندل به موضعی می چرخد که زمانی آدام اسمیت اتخاذ کردو اهه بود؛ جایی که اسمیت ناآگاهانه بین کششار مولششد و کششار: {۴۳ 
.نامولد برمبنای دو شالودو اهه ی ناسازگار تمایز گذاشت. 

98 ceteris paribus

99{ در : {۴۴  مارکس  که  است  درست  تولید»این  بی واسطه ی  فرآیند  را«نتایج  خدماتی  کار  مولدبودِن  قابلیت  آشکارا  این که  با   ،
در کل، انواع کارهایی که به سان خدمات مصرف می شوند، و: »پیش انگاشت خود داشت، ولی صریحًا اهمیت اقتصادی آن راکنار گذاشت

نه همچون محصوالتی مجزا از کارگران که به مثابه ی کاالها وجودی مستقل از آنان دارند، درعین این کششه مسششتقیمًا قابششل استثمارشششدن
رد  این(.شش 1044-5« )دارند( میکروسششکوپیک)تحت شرایط سرمایه دارانه هستند، در قیاس با انبششوو اهه تولیششدات کاپیتالیسششتی اهمیششتی ُخشش

هیچ تأثیری بر موضوع مفهومی ای که با آن سروکار داریم نمی گذارد؛وانگهی، هیچ دلیلی در دسششت[ از سوی مارکس]جمع بندی تجربی 
.  سال آزگار بعد ما باید در حیطه ی فاکت های تجربی به داوری یکسانی با مارکس برسیم۱۳۰نیست تا فرض کنیم که 
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 بین اثری مفید کشششه درطبیعی تمایز بین کار مولد و کار نامولد درنظر مندل تا حد تفاوتی 100ایستا-سازِی
یک محصول مجزا تجسم می یابد و اثری مفید کشه قشادر بشه این تجسشم یابِی بشیرونی نیسشت )نظشیر مشورد
حمل ونقل(، یا همانا برقراری رابطه ای نادرست بین ارزش اسششتفادو اهه و مقوله هششای ارزش، نه فقششط او را بششدین
سمت سوق می دهدش که صنایع خدماتی واقعی را به غلط از مقوله ی کار مولد بیرون بگذارد، بلکششه همچششنین
به  یک اشتباو اهه دیگر در نقطه ی مقابل قبلی می رساند که کار نامولد را به منزله ی کششار مولششد درنظششر بگششیرد،
چرا که در یک محصول قابل لمس تجسم بیرونی یافته است: »درتشابه با تولید فیلم ها و شوهای تلویزیشونی
}بششدین اعتبششار کششه همه ی این هششا بششه ]تولیششد[ محصششوالتی مسششتقل منجششر می شششوند{، کششارمزدِی
به خدمت گرفته شدو اهه در ساخت آگهی های تبلیغاتی، کار مولد است؛ حال آن که ترغیب مشششتری های بششالقوو اهه

(.45برای خرید یا سفارش چنین فیلم هایی همان قدر نامولد است که کار نمایندگانش تجاری به طور عششام« )
اما کار ]تولید[ آگهی تبلیغاتی به همان دلیلی نامولد است که کار ترغیب و بازاریابِی مشتریان بششالقوو اهه: چششون

Cهمه ی این ها مربوط اند به تغیششیر صششورِی  '−M  . این واقعیت کششه دسششت اندرکاران تبلیغششات محصششولی'
ملموس نظیر یک فیلم تولید می کنند، کار آن ها را مولد نمی سازد. 

*    *    *
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