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 ی ارزش مارکسر دفاع از نظریهد

 حسن آزاد

 

 

 بهرا  (۱)نژادغنیوسی م او ایرانی فعو مدا (Eugen Böhm-Bawerk, 1851-1914)بوم باورکی انتقادها تا کوشدجُستار حاضر می

این از های گوناگون خوانش و یداقتنا هایترین گرایشنخست مهم رو،از این در ترازوی سنجش قرار دهد. مارکس ارزش ینظریه

 انتقادهای بوم پی آندر و ، شودمیی ارزش مارکس ارائه از نظریه ایفشردهشرح گاه آن .دنشوی میمعرفدر سنت مارکسیستی  نظریه

  شوند.ی مارکسی، واکاوی میاز منظر اندیشه به این نظریه، باورک

تاکنون نیز ادامه  ،آغاز شده ۱۸۶۷در سال  سرمایهکه با انتشار جلد اول کتاب  دارد طوالنیای نهیپیشس ارزش مارک یانتقاد به نظریه

 را به چهار گروه تقسیم کرد:توان این انتقادها نظر کردن از برخی موارد معدود، می. با صرفیافته است

 ؛هانئوکالسیک ،هامارژینالیست .۱

 ؛جدید یانریکاردوگرا ،هاسرافایی .۲

 ؛های ایتالیاییاطالعاتی و آتونومیست یی جامعهداران نظریهطرف .۳

  .(transformation problem)تبدیل یمساله بحث پیرامونکنندگان در شرکت.۴

 :به اجمال بررسی کنیم ارزش مارکس ینظریهبه ها را این نحله یافت انتقادیو رهم خاستگاه کنیتالش می بخش ما در این

 هاکینئوکالس ،هاستینالیمارژ. ۱
نشو  در حال بش کارگری در کشورهای عمده اروپاقرن نوزدهم در شرایطی که مکتب ریکاردو دچار بحران شده بود و جن ۷۰ی در دهه

در  (Leon Walras, 1834-1910)در انگلستان، لئون والراس (William Stanley Jevons, 1835-1882)، ویلیام استانلی جونزبود و نما

ند که کرددیگر نظراتی را مطرح زمان و مستقل از یکطور همبه در اتریش تقریبا (Carl Menger, 1840-1921)منگرفرانسه و کارل 

یا به بیان  ،کنندهداد، مطلوبیت کاالها برای مصرفیها قرار م الها را مالک ارزش آنابرای تولید ک برخالف مکتب کالسیک که کار

به همین  .نددانستمی یابی( را اساس ارزش آن)یعنی در واقع، ترکیبی از مطلوبیت و کم کاال دِتر، افزایش مطلوبیت آخرین واحدقیق
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 این دیدگاه به جای تولید و نقش عوامل عینی در تولید کاال .(۲)این دیدگاه به مکتب نهایی یا مارژینالیسم معروف شده است ،دلیل

ی ذهنی ارزش( تأکید داشت. این نظریه در ادامه و تکامل )نظریه ده از کاالکننی عینی ارزش(، بر گردش و ارزیابی ذهنی مصرف)نظریه

)از نسل دوم به  سیک(. برخی از پیروان این دیدگاه)اقتصاد نئوکال ای دانشگاهی تبدیل شدهی اقتصادی مسلط در محیطخود به نظریه

در ۱۸۸۴در اکتبر  بود که مکتب نهایی اندارطرف نخستین از استیداند. فیلیپ ویکانتقاد قرار دادهی ارزش مارکس را مورد بعد( نظریه

بعد از  ،ترین مدافعان مکتب نهایییکی از معروف ،فون بوم باورک ناویگ و .(۳)نوشت سرمایهای در نقد کتاب مقاله To-day یماهنامه

به رشته تحریر در آورد. از دیگر اعضای  ۱۸۹۶سال  در ی ارزشدر نقد نظریه را پایان نظام مارکسی کتابِ ،سرمایهانتشار جلد سوم 

 .J)، ژوزف شومپیتر(V. Pareto, 1848-1923)تولفردو پارهیتوان به واند، میمکتب نهایی که نظرات مارکس را مورد انتقاد قرار داده

Schumpeter, 1883-1950) نوو پل ساموئلس(P. Samuelson, 1915-2009) .اشاره کرد 

 

 
 فون بوم باورک گنیاو

 جدید یانها، ریکاردوگراسرافایی .۲
تا  ۱۹۱۶یی در شهر تورین در یک خانواده ثروتمند یهودی به دنیا آمد. از اقتصاددان ایتالیا (Piero Sraffa, 1898-1983)سرافا پیرو

به  ۱۹۱۹اقتصاد پرداخت. در تورین تحت تأثیر افکار سوسیالیستی قرار گرفت و در سال  یدر دانشگاه تورین به تحصیل در رشته۱۹۲۰

ای  رابطه ؛زاران حزب کمونیست ایتالیا آشنا شدگایهگروه دانشجویان سوسیالیست پیوست. در همان سال با آنتونیو گرامشی یکی از پ

اقتصاد لندن به تحصیل پرداخت و با  یدر مدرسه ۱۹۲۲تا  ۱۹۲۱از او  .ادامه داشت ۱۹۳۷یمانه که تا زمان مرگ گرامشی در سال مص

به دانشگاه کمبریج دعوت  او را برای تدریس ۱۹۲۷آشنا شد. کینز در سال  (John Maynard keynes, 1883-1946)جان مینارد کینز

به  فلسفی -رساله منطقیدر را  آشنا شد و نظرات او (Ludwig J.J. Wittgenstein, 1889-1951)جا با لودویگ ویتگنشتاینکرد. در آن

   قاد اشاره تأثیر این انت به تحقیقات فلسفی یین در مقدمهاگنشتتاجتماعی زبان مورد انتقاد قرار داد. وی یخاطر نادیده گرفتن جنبه

چنین نقد اقتصاد نئوکالسیک بود. او برای و هم ،خصوص ریکاردواد کالسیک بهکند. هدف کار تحقیقی سرافا بازسازی اقتصمی

کرد. استفاده می ،در یک روند تولید معین اقالم خروجی -اقالم ورودی یمحاسبه ها از روش واسیلی لئونتیف، یعنیی قیمتمحاسبه

توان با در نظر گرفتن کاالهای می ،عینمآوری ان ریکاردو وجود نداشت. به بیان ساده، در تولید هر کاالی معین با فنروشی که در زم

عیشتی الزم، قیمت محصول و نرخ عمومی معنوان سبدی از کاالهای مزد بهطور همین ورودی الزم اعم از مواد اولیه و وسایل تولید و

کاالی مختلف  nی کاالها، مثال مجموعهتوان مستقل از کاالهای دیگر تعیین کرد. باید یک کاال را نمی البته قیمتسود را تعیین کرد. 

دو عدد  هانوشت. اما تعداد مجهولمیاز اقالم ورودی و خروجی برای هر کاال زمان ی هممعادله nسرافا برای این کار  را در نظر گرفت.

عنوان گرفت و مزد را نیز به، یک کاالی استاندارد در نظر مییاو برای حذف دو مجهول اضافبود.  هاهتعداد معادل از (n+2)تربیش

و  شدبرابر می هالوبا تعداد مجه هاهلدکرد. بدین ترتیب تعداد معاسبدی از کاالهای معیشتی بر حسب کاالی استاندارد تعیین می
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ی اجتماعی و جنبه گیردکید قرار میتأمورد  فنی تولید وجهقیمت و  کمی یعنی تعیین یجنبه صرفا ،این روش در د.شحل می مشکل

و ئو پیروان اقتصاد ن ،بین سرافا و هوادارانش در دانشگاه کمبریج لندن از یک سو ۱۹۶۰ی شود. در دههنادیده گرفته می کامال آن

طبق  معروف شد. ی کمبریجمباحث سرمایهه ب هایی آغاز شد کهسلسله بحث ،کالسیک از دانشگاه کمبریج ماساچوست از سوی دیگر

ی عرضه و وسیلهه و کار( در شرایط رقابت کامل به)سرمای عوامل تولیدمت یویکسل( ق، باورک مبو، )والراس هانظرات مارژینالیست

ای از موعهجسرمایه م ،اطور غیرمستقیم از طریق تخصیص منابع و انتخاب نهایی مشتریان. اما به نظر سرافشود یا بهتقاضا تعیین می

این مباحثه  و انتخاب تکنیک تولید تعیین کرد. ،توان قبل از توزیع درآمد بین مزد و سودها را نمیوسایل تولید است که قیمت آن

د این در این مور ؛پذیرفتندها در این بحث راخود  ها بارها کاستی نظراتوکالسیکئکرد. ن دتر نظرات سرافا و پیروانش را تاییبیش

 (۴)".هستیم ییسرافا اکنون ما همگی"ی ساموئلسون معروف است که گفته

-Maurice Dobb, 1900)مجموعه آثار ریکاردو در یازده جلد که با کمک موریس دابچاپ ند از ا ترین دستاوردهای سرافا عبارتمهم

 .۱۹۶۰سال در  تولید کاال به وسیله کاال کتابگردآوری و ویراستاری شد و انتشار  (1976

های اعتراضی در حال رو شده بود، جنبشای روبهعدیده هایدوم با مشکل جهانی رونق اقتصادی بعد از جنگ۱۹۶۰ی در اواسط دهه

ی ارزش و نتایج اقتصادی آن نشان داده بود. در در توضیح نظریه را نضج گرفتن بودند. و در عین حال مارکسیسم سنتی ناتوانی خود

ی سو پذیرش نظرات سرافا که سرانجام به کنار گذاشتن نظریهتی در دو جهت تحول یافتند: از یکمارکسیس هایندیشهاچنین شرایطی 

 شهرت یافت. ی شکل ارزشینظریهکه به یافت نوینی گیری رهشکلو از سوی دیگر  ؛ارزش انجامید

موریس داب و  ،۱۹۷۰ی ی اول دههی اول یعنی نیمهمرحله توان به دو مرحله تقسیم کرد: درتأثیر نظرات سرافا بر مارکسیسم را می

طرف ی ارزش را برنظریه هایهای سرافا تناقضکردند با استفاده از نوآوریتالش می (Ronald L. Meek, 1917-1978)رونالد میک

در بین  سپسآغاز شد و  ۱۹۷۷در سال  مارکس بعد از سرافاتحت عنوان  یان استیدمناِکنند. مرحله دوم با انتشار اثر معروف 

 لیتبد] تبدیل یمساله": "زاید" هم است و "متناقض"باور استیدمن نظریه ارزش هم  هها نفوذ فراوانی به دست آورد. بمارکسیست

  ی ارزشارجاع به نظریه توان قیمت کاالها را بدوناین نظریه را نشان داده است و با روش سرافا می هایتناقض [ارزش به قیمت

ی مناسبی برای تحلیل تواند پایهمی اچارچوب نظری سراف[ روز اینا]ی ارزش کنار گذاشته شود. محاسبه کرد. پس بهتر است نظریه

 (۵)".اری فراهم کنددسرمایه

 

 

 

 
 سرافا رویپ
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 های ایتالیاییاطالعاتی و آتونومیست یجامعه یداران نظریهطرف .۳
نئولیبرالیسم، رشد صنایع  شتابان، گستری: جهانظهور کردند، روندهای جدیدی در اقتصاد جهان ۱۹۷۰ی ی دههبعد از بحران نیمه

واکنشی به اطالعاتی و آتونومیسم ایتالیایی هر دو  یجامعه ی. نظریه(new economy)اقتصاد نوینو به اصطالح  ،اطالعاتی و ارتباطی

 این تحوالت بودند. 

-آوری دورهاجتماعی را بر اساس تغییرات فن هایدگرگونیآورانه اعتقاد داشتند و فن اطالعاتی به نوعی جبرگراییِ یداران جامعهطرف

به کار  از سوی دانیل بل ۱۹۷۴نعتی )اصطالحی که در سال جامعه کشاورزی، جامعه صنعتی، جامعه پساص نظیر ؛کردندبندی می

از  نیز ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰ی هادهه بعدها در  و ،آوری اطالعاتی بودهای اصلی آن اطالعات و فنواقع یکی از مولفه  و در ،(۶)گرفته شد

    هایجامعهها  آن از منظرده شد(. ااستف هو غیر ایشبکه یجامعه، مداردانش یجامعه، ی اطالعاتیجامعه چونهم هاییاصطالح

منابع استراتژیک  ،اند: اطالعات و دانش به شکل روزافزونی به منبعی استراتژیک بدل شدهخوش تحولی بنیادی شدهرفته دستپیش

و مصرف نقش برتری ولید، توزیع تر در تریزی هر چه بیشتحقیق و برنامه؛ اندالشعاع خود قرار دادهرا تحتدیگر مثل سرمایه و زمین 

و محتوای اطالعاتی کاال  ؛زدایی()برخالف روند مهارت تری نیاز دارندکارگزاران به تخصص و مهارت بیش روو از این، است دست آوردهبه

 توانمی آمد آن را پی که است، در نیروی کار و محصول آن تحولی کیفی رخ داده ترتیب غلبه یافته است. بدین  ه مادی آنبر جنب

 (۷)د.ینام کاالهای اطالعاتیو   کارگران بخش اطالعاتگیری شکل

تعمیم دادند و چنان  های مفهومی آن را چنان حفظ کردند، اما چارچوبداری را هممفهوم جامعه سرمایه های ایتالیاییآتونومیست

ریخت. مثال درهم می را داریداری و غیرسرمایههو اشکال سرمای ،کردند که تمایز تولید و گردشبندی صورت ایمقوالت را به گونه

شان تحت عنوان در اثر معروف ۲۰۰۰در سال  (-Michael Hardt, 1960)و مایکل هارت (-Antonio Negri, 1933)آنتونیو نگری

ار اطالعاتی، ارتباطی، کند نظیر ککه محصول غیرمادی تولید می فعالیتیمعنای به ؛کنندمی استفاده غیرمادی کارمفهوم از  امپراتوری

ی آخر قرن بیستم از هنری، تبلیغی، بهداشتی، پرستاری و مراقبت، آموزشی و غیره. به نظر نگری و هارت این شکل از کار در دهه

 ازیر ؛کن استمغیرم کار گیری ارزش بر حسب مقدار ثابتی از زمانلحاظ کیفی هژمونی پیدا کرده است. با هژمونی کار غیرمادی اندازه

 (۸)روشنی قابل تفکیک نیست.مارکس به یچون زمانههمچنین مرز بین تولید و زندگی هم تمایز بین کارمولد و غیرمولد و

 

   

 
ینگر ویهارت و آنتون کلیما  

 



5 

 

 ،(Carlo Vercellone)لونهای ایتالیایی و فرانسوی مثل ورچههای از آتونومیستعده نظرات نگری، و در راستای در ادامه

گردهم آمدند تا به عقایدشان  مولتی توددر نشریه فرانسوی  (Yann Moutier-Boutang)بوتان هموتی، و (Antonella Corsani)کورسانی

 مدارداری دانشسرمایهمانند  هاییاین مرحله را با اصطالحها آنبدهند.  اییافتهسامان داری شکلورد مرحله کنونی سرمایهدر م

(cognitive capitalism) ،مداردانش کاالهای(cognitive commodities) های ای تحلیل ویژگیارزش را بر یو نظریه ،کنندمشخص می

 نیاز دارد. ایجداگانه یبه نوشته البته دانند. بررسی این نظراتمدار ناکافی میکاالهای دانش

 تبدیل یمسالهبحث پیرامون کنندگان در شرکت .۴
اشاره دارد. در  سرمایهکتاب  م، نهم و دهم جلد سومهای ششبه مبحث تبدیل ارزش به قیمت تولید در فصل یلی تبدمسالهاصطالح 

متفاوت سرمایه )یعنی  های مختلف تولید با ترکیب ارگانیکهای متعدد در شاخهکند تا رقابت بین سرمایهجا مارکس تالش میآن

هدف مارکس بررسی خصوصیات عام و مشترک  پیش از این،( را تشریح کند. v  c/یا vبه سرمایه متغیر  cنسبت سرمایه ثابت 

 تفرض شده بود. طبق توضیحا ثابتسان و یک دیمختلف تول هایدر شاخه ها بود و به همین دلیل ترکیب ارگانیک سرمایهسرمایه

ارزش  نسبت )یعنی سودو نرخ   (s/v، یرغارزش اضافی به سرمایه مت نسبت )یعنی (، نرخ ارزش اضافیسرمایهجلد اول )قبلی مارکس 

هایی که ترکیب ارگانیک باالتری های مختلف مقادیر متفاوتی خواهد بود: در سرمایه( برای سرمایهv + c / s ،اضافی به کل سرمایه

مقدار ارزش اضافی و  ن)چو بود تر خواهدتر، نرخ سود بیشپایینیگ نهایی با ترکیب ارگاو برعکس در سرمایه ؛ترکمدارند، نرخ سود 

 .ی مستقیمی دارد(مقدار سرمایه متغیر رابطه با سود

کنند. های سودآورتر مهاجرت میتر است به بخشپایین هادر آن هایی که نرخ سودتر از بخشجوی سود بیشوها در جستاما سرمایه

سوی  به گرایشهای مختلف تولید اجتماعی، ت بین شاخهی رقابشود. نتیجهها به کاهش سود منجر میافزایش تعداد رقبا در این بخش

 هاست.گیری نرخ متوسط سود برای تمام سرمایهتوازن نرخ سود و شکل

 :کنندگیریم با دو سرمایه که دو کاالی مختلف تولید میای را در نظر میب مثال سادهلبرای توضیح مط

  60c + 40v I. 

 40c + 60v  .II 

 % فرض کنیم:۱۰۰ا اگر نرخ ارزش اضافی ر

 سرمایه ثابت   سرمایه متغیر   ارزش اضافی   تولید ارزش   نرح سود

  60c    +     40v      +      40s     =     140   ---  %40   .I 

 40c   +     60v      +      60s      =     160   ---  %60 II. 

 بینجامد: %۵۰سود متوسط  گیری یک نرخها به فرض به شکلو اگر مهاجرت سرمایه

 سرمایه ثابت    سرمایه متغیر     ارزش اضافی     ارزش تولید        نرخ سود     نرخ متوسط   قیمت تولید                                           

I.   60c     +      40v       +       40s    =     140    ---    %40          %50           150  

II.  40c     +      60v       +       60s    =     160    ---    %60          %50           150 

های تولید گیری نرخ متوسط سود و قیمتمختلف تولید و گرایش به سوی شکل هایها در شاخهنتیجه این که رقابت بین سرمایه

هایی که ترکیب ارگانیک سرمایه باالست، قیمت نسبت به ا تغییر ایجاد شود. در شاخههها به ارزشقیمت در نسبتشود که موجب می

 (۹).هایی که ترکیب ارگانیک سرمایه پایین است، برعکسو در شاخهیابد. ارزش افزایش می
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ند ولی اقالم خروجی اسب ارزش در نظر گرفته شدهسرمایه ثابت و سرمایه متغیر بر ح اقالم ورودی یعنی ،ی قیمت تولیددر محاسبه

شدند. مضمون ها نیز باید به قیمت تولید خریداری میرسند، در حالی که ورودیولید به فروش مییعنی کاالهای تولید شده به قیمت ت

 یهسرماه بعد از انتشار جلد سوم کتاب که بالفاصل ،(Wolfgang Mühlpfort)فورتمول لفگانگاز و لتبدی یمسالهها به ی انتقادعمده

 های گوناگون برای آن بوده است.حلهمواره همین مشکل و راهکنون تا ،مطرح شد

 ی ارزشها و نظریهمارکسیست
 دی کرد:نبها را به شکل زیر تقسیمتوان آناند، که به طور کلی میه کردههای مختلفی ارائی ارزش برداشتها از نظریهمارکسیست

  ییکاردویر ای یسنت سمیمارکس -الف                                                                                              

 افتهیکریکار پچون همارزش  .۱                                                           

 ییکاردوینور ای ییسرافا سمیمارکس -ب                                                                                              

  ارزش هیمتفاوت از نظر هایخوانش* 
                                                                                                 

 یشکل ارزش یهینظرمدافعان  -الف                                                                                                         

 یاجتماع نیساختار مع یتجل چونهمارزش  .۲                                                       

                                                                 و گردش دیوحدت تول ارزش در پرتو ینظریهمدافعان  -ب                                                                                                         

 کار پیکریافته چونهمارزش . ۱

ی شود و جنبهده مییمفهال کای هدر پیکر یاجتماعالزم  میانگینِکار زمان  یوارهفیزیکی و شییعنوان تبلور در این دیدگاه ارزش به

به آن توجه  مارکسیسم سنتی دهد و این جنبه را کامال مورد غفلت قرار میاقتصاد کالسیک  .شودمینادیده گرفته ن ی آاجتماعی ویژه

مسلم  ون امریچپنداشتند، که هممی ی(تاریخه و بازار را امری  طبیعی)غیرالیی، مبادلاریکاردو عمومیت شکل کو  . اسمیتاندکی دارد

         و گوزن،  رواسمیت با مثال شکارچی سم. اند، ولی عوامل سیاسی و فرهنگی مانع شکوفایی آن شدهو بدیهی همواره وجود داشته

  را مطرح  (problematiqe)رساند. اما به قول آلتوسر مارکس پرسمانیمی "ارکی گردآوری و شدوره"به  حتای وجود ارزش را سابقه

 (۱۰)داد.موضوع مورد بررسی را هدف خود قرار میغایب ماهیت  طور مستقیمبهد، که کرمی

ها پرده برداشته ضمون پنهان در این شکلو از م هبه طور ناقص، تحلیل کرد ا، ولورراست است که اقتصاد سیاسی ارزش و مقدار ارزش "

این چرا کار در ارزش و مقدار گیرد و بنابرد میخواین شکل را به ه چرا این محتواکطرح نکرده است  تاحاست، اما هرگز این پرسش را 

 (۱۱)".شودمی ، برحسب مدت آن در مقدار ارزش بیانکار

ی کاالیی از امری فرعی در که مبادلهگیرد؟ برای اینیعنی در کدام ساختار اجتماعی محصول کار انسانی عموما شکل کاال به خود می

وی کار و وسایل تولید به کاال نیر نخستی تولید اجتماعی تغییر شکل دهد، باید اسی و مسلط بر شیوهی جامعه به امری اسحاشیه

 یابد.و این خود در شرایط تاریخی معین، یعنی جامعه بورژوایی تحقق می ؛دیل شده باشندتب

 یهدرکی فیزیکی ارزش را صرفا در پیکرتوجه اند و با کامال بی ی ارزشنظریه نیز به خصلت اجتماعی اغلب منتقدان غیرمارکسیست

 پردازیم.کنند. در این جا به معرفی مختصری از مارکسیسم سنتی و سپس مارکسیسم سرافایی میجو میوکاال جست

 یا ریکاردویی مارکسیسم سنتی -الف
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درک غالب و رایج بود، اما  ۱۹۶۰ی و دهه دوم دوم و سوم تا بعد از جنگ جهانی بسیار طوالنی از انترناسیونال این دیدگاه طی زمانی

ی مطالعاتی در باره ینگارنده برداشت دیگری داشتند، نظیر ایزاک ایلیچ روبین ارزش یراد قلیلی نیز وجود داشتند که از نظریهفا

ی اجتماعی نظریهمحتوای مؤلف   پتری س. یا فرانتگزاری کردپایهشکل ارزشی را  واقع مبانی سنتِ که در ،(۱۲)ی ارزش مارکسنظریه

 ازی  ارزش مارکس یک گسست نظری علمی که نظریهداشت، معتقد بود گرایی تعلق انتکه از لحاظ نظری به نوک ،(۱۳)ارزش مارکس

ی نظریهبه مارکسیسم سنتی یافت رههای گیژویاجتماعی است.  و یک بینش کامال شودمحسوب میمارژینالیسم و اقتصاد کالسیک 

 ن به شکل زیر خالصه کرد:توایارزش را م

 .رودشمار میبهتر و فلسفی آن شکل کامل رزش ریکاردو تفاوتی ندارد و صرفای ابا نظریه ی ارزش مارکس اساسانظریه .۱

 ی ارزش اضافی و استثمار است.با ریکاردو در نظریه مارکس تفاوت اساسی. ۲

ی ارزش ، ولی مقولهتولید کاالیی سادهد، از جمله نهای تولید تعلق دارشیوه تری ازی وسیعکاال، ارزش و پول به گستره هایلهمقو .۳

 داری است.ی تولید سرمایهاضافی مختص شیوه

 .شکل ارزش باتفاوت جوهر ارزش  نادیده گرفتن .۴

رد غفلت قرار داده سنتی این موضوع را مو می ارزش مارکس، استنتاج پول از ارزش است. اما مارکسیسنظریه هایمشخصهیکی از  .۵

 است.

 )که در ادامه به اختصار بدان خواهیم پرداخت(. از مجرد به مشخص رفتپیش توجهی کامل به روش مارکس، یعنیبی .۶

 یا نوریکاردویی مارکسیسم سرافایی -ب
موریس داب و رونالد  های سنتی مانندتمارکسیسبرخی مطرح شده،  هایالت و ایرادگویی به مشک ناتوانی مارکسیسم سنتی در پاسخ

ی نحلهگیری  یان استیدمن به شکلااثر  مارکس بعد از سرافاای سرافا سوق داد. این گرایش بعد از انتشار ههطرف اندیش میک را به

در  (-Geoffrey Hodgson, 1946)هاجسون ریفو ج (-John Eatwell, 1945)ولتمانند جان ای ،انجامید ییهای سرافامارکسیست

در ایتالیا  ( ,20111930Pierangelo Garegnani-)پیرانجلو گارگنانیو  (-Alessandro Roncaglia, 1947)الساندرو رونکاگلیاو  ،ابریتانی

ی مستقلی نیاز توضیح نظرات مارکسیسم سرافایی به نگارش مقاله .(۱۴)س و ایتالیا رواج پیدا کرد(یتر در انگلهای سرافا بیش)اندیشه

 د:نشوخالصه شده مطرح می هاییتههای مهم این دیدگاه به صورت نکجنبهجا در این ؛دارد

 .ی کمی ارزش و نادیده گرفتن شکل و جوهر ارزشتأکید بر جنبه .۱

از و در عوض شود؛ و تضاد کار و سرمایه به تصویر کشیده می به شکل یک روند فنی و عاری از مناسبات اجتماعی روند تولید صرفا. ۲

 .آیدمیان میقسیم درآمد بین مزد و سود سخن بهت و  ،عی توزیحوزه

 و نقش مستقل و فعالی ندارد. ،ی محاسبهنمادی است برای تسهیل مبادله و وسیلهپول فقط . ۳

تر، در آگاهی رغم روش محاسباتی پیشرفتهدر تمایز مارکسیسم سرافایی از مارکسیسم سنتی باید توجه داشت که این سنت فکری علی

ی گیرد، اما در حوزهی توزیع، تقسیم درآمد بین مزد و سود را در نظر میت به روابط اجتماعی افق محدودتری دارد: در حوزهنسب

ی اجتماعی کار و سرمایه برای که تحلیل رابطهدر حالی ؛یکی از اقالم ورودی در کنار اقالم دیگر استصرفا کار  تولید، نیروی

توجه ی کاال نیز کامال بیکنندهفایی نسبت به ساختار جوامع تولیدمارکسیسم سرا ،ی دارد. عالوه بر اینمارکسیسم سنتی اهمیت فراوان
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ی ارزش و ی ویژهدهد، هر چند رابطهولی مارکسیسم سنتی روابط اجتماعی در جوامع تولید کاالیی را مورد بررسی قرار می ؛است

 .یابددرنمیداری را ی تولید سرمایهشیوه

 تجلی ساختار معین اجتماعیچون همرزش ا. ۲
ی ساختار یدی انجامید که سویههای جدبه خوانش ی معینیچون کار پیکریافته در مرحلهتفسیر ارزش هم هایتناقض ها وکاستی

ساختار  جلیتاساسا  و ارزش را ،ندن تاکید داراقتصادی معی تمناسبا افعان این قرائت بر ویژگی. مدندکرداجتماعی را برجسته می

از متن مناسبات اجتماعی این نظام معین استنتاج  صرفا ارزش را انکشاف منطقی ؛ وداریهای پیشاسرمایهنظام نه نددانداری میسرمایه

ر ب برخی ؛ نگرندباور دارند با نگاه واحدی به مساله نمی ارزش با ساختار اجتماعی یکسانی که به برقراری رابطه یند. اما همهکنمی

 بندی بزرگ تقسیم کرد:به دو گروه ها راآن توانطور کلی مید. بهکننمی دیتأک بر تولید و برخی مبادله،

 ی شکل ارزشینظریهمدافعان  -الف
روی پیروان سرافا مورد توجه قرار گرفت. این دههای مارکسیسم سنتی و زیادر واکنش به کاستی ۱۹۷۰ی ی شکل ارزشی در دههنظریه

در دونابورگ به دنیا  ۱۸۸۶ مطرح شد. او در سال توسط اقتصاددان روسیه شوروی ایزاک ایلیچ روبین ۱۹۲۳در سال  اولین بار نظریه

دیر مؤسسه م (David Riazanov, 1870-1937)دیوید ریازانف ۱۹۱۹پیوست. و در سال  اتحادیه کارگران یهودبه  ۱۹۰۴ آمد. در سال

به مقام استادی در اقتصاد سیاسی در دانشگاه  ۱۹۲۱کاری دعوت کرد. در سال عنوان مترجم آثار مارکس به همانگلس او را به -مارکس

با پیوستن به حزب کمونیست  ، وو عضو شورای مسکو بود فعالیت داشت اتحادیه کارگران یهودک جناح منشوی دراو مسکو رسید. 

کرده ش تالش ابود. چندین بار به زندان افتاد و هر بار افرادی مانند ریازانف، لوناچارسکی، بوخارین، پورکوسکی برای آزادی مخالف

در زیر شکنجه مجبور به  ۱۹۳۰در سال  او و سرانجام ،خواست که از او برای از بین بردن ریازانف استفاده کند. استالین میبودند

 ۱۹۳۷نوامبر  ۲۷در  رو.بین ها را به ریازانف داده است(.مخفی منشویک یهکه پرونداعترافی از این دست ) شدعلیه ریازانف  یاظهارات

  .ی اعدام سپرده شدهخبه جو ۱۹۳۸تیرباران شد. ریازانف نیز یک سال بعد از او در 

هایی را در و هر بار بحث (۱۵)رسید پبه چا چهار بار۱۹۲۹  تا ۱۹۲۴از سال  ی ارزش مارکسی نظریهمطالعاتی در بارهاثر مشهور او 

در مؤسسه اقتصادی مسکو که در  (S. Bessonov) بود بین روبین و بسونوف یهایحثبها  ترین آنمخالفت و انتقاد از او برانگیخت. مهم

ه طور خالصبه که (۱۶)شدطرح میمسنتی  مطور عمده در چارچوب مارکسیستعلیه روبین به دهارسید. انتقا پبه چا ۱۹۲۹سال 

 ند از:ا عبارت

 .کندمی دیتأک مناسبات تولید بر اهمیت جانبهطور یکبه و ، نادرستی دارددرک  از تضاد نیروهای مولده و روابط تولید روبین. ۱

 .ستا او ی ارزش اضافیبنای نظرات مارکس آموزهکه سنگیلحا ، درکندوارگی کاالیی را برجسته میارزش و شییروبین . ۲

 ی دیالکتیکی بین شکل و محتوا غافل است.پردازد و از محتوا و رابطهمی شکلتنها به روبین .۳

-انس، ه(Louis althusser, 1918-1990)آلتوسر وییل روبین از سویآرای با الهام از  ۱۹۷۰ی نظریه شکل ارزشی نخست در اوایل دهه

سپس در بین و  ،مطرح شد (-Suzanne de Brunhoff, 1929)و سوزان دوبرونهوف (-Hans-Georg Backhaus, 1929)هاوسگئورگ بک

  (۱۷).تری مورد قبول واقع شد و بسط یافتپردازان بیشنظریه

-ی مادیطور عمده بر جنبهند و بهروند تولید داشت اجتماعی -یاقتصادی دانان کالسیک درک مغشوشی از جنبهبه نظر روبین اقتصاد

ی ارزش تحولی بنیادی به در نظریه ،گیری ارزش شکل برح شکل اجتماعی تولید و تأثیر آن کردند. اما مارکس با تشریفنی آن تأکید می
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توان در بخش چهارم ظرات مارکس را مینی قطعی . به باور او نتیجه(۱۸)وجود آورد

 ی کاال و راز آناوارهسرشت بت تحت عنوان یهسرمافصل اول از جلد اول کتاب 

اجتماعی گوناگون تولید به  هایشکلی و با مقایسهدر این بخش، ا .(۱۹)ده کردهمشا

، "بقایای ایدئولوژی"نه  و "توهم"ی وارگی کاالیی نه نتیجهرسد که بتاین نتیجه می

 ل شکل معین تولید اجتماعی. بلکه امری است واقعی، محصو

رفته، کل تولید اجتماعی به واحدهای جدا، ای با تقسیم کار پیشه در جامعهگاهر

بازتولید اجتماعی با  تقسیم شود ودیگر بدون پیوند مستقیم اجتماعی با یکمستقل و 

 ؛دیگر صوررت پذیرداجتماعی با یک ی خرید و فروش محصوالت این واحدهایواسطه

و کار مجرد محتوای  ،کندی از کاالها ظهور میاالجرم محصوالت کار به شکل مجموعه

ی پیوند دهد. در چنین شرایطی کاالها و پول )اشیاء( واسطهمی ها را تشکیل ارزش آن

    . این مناسبات به این اشیاء قدرت ندتولید جداگانه و بازتولید اجتماعی اواحدهای 

 ،بر این روند آگاهی ندارند کهکسانی کند.ها مسلط می ها را بر انسان بخشد و  آنمی

راز  ، مارکسترتیب دهند. بدیناین قدرت را به خصلت فیزیکی کاالها و پول نسبت می

 .دادی اجتماعی نسبت میی کاال را به ساختار ویژهوارهبت کاال و پول، ارزش و سرشت

، ویژگی ی کالسیکاو، برخالف نظریه باوربه  .(۲۰)کندی کمی آن متمایز میی ارزش مارکس را از جنبهی کیفی نظریهروبین جنبه

ی ارزش و قیمت. روبین و محاسبه ،در شکل مادی آن ی مبادلهتوضیح رابطه وابط اجتماعی تولید است، نه صرفانظر مارکس تحلیل ر

 کمی و کیفی یپردازند، به هر دو جنبهارزش می یی کیفی نظریهبه جنبه ی شکل ارزشی که صرفابرخالف برخی از هواداران نظریه

 .ردجه دااین نظریه تو

کند. به عنوان شرط ضروری بازتولید تأکید میکاالها به یور عمده بر روند گردش و مبادلهطن در تشریح خصلت اجتماعی ارزش بهروبی

بر این  او ،روکنند. از ایندر جریان مبادله در بازار خصلت اجتماعی پیدا می دیگر صرفاکارهای خصوصی جدا و مستقل از یک نظر او

 :دهدو ارتباطش با تولید موضوع اصلی نظریه ارزش مارکس را تشکیل می لیل روند مبادله، شکل اجتماعی آنکه تح است باور

 تکنند، سرشدیگر تماس اجتماعی برقرار میکار خویش با یک هایلی مبادالت محصوواسطهنندکان ابتدا بهگجا که تولیداز آن"

نقطه عزیمت نه کار ": طورو همین. (۲۱)"شودمی در چارچوب این مبادالت نمایانز، نخست ها نی ی کارهای خصوصی آناجتماعی ویژه

 بادله با اثبات سرشت عام ، که نخست در روند مرعکس کارهای خاص افراد خصوصی استی کار اجتماعی، بلکه بمثابهبه دافرا

ی است ای تمام و کمال، بلکه نتیجهطشرعام اجتماعی نه پیشگذر، کار گذرند. از این رهشان از خصلت آغازین خویش در میاجتماعی

 (۲۲)".که باید تحقق یابد

 :گیردبه نظر او تبدیل کار مشخص به کار مجرد نیز در روند مبادله انجام می

 (۲۳)."تواند این تبدیل را به سرانجام برساندمختلف می کامال هایلتنها مبادله با مساوی قرار دادن محصو"

 وحدت تولید و گردش  ارزش در پرتو یهینظر فعانمدا -ب
ی اجتماعی بودن سرشت ارزش را با در نظر گرفتن وحدت تولید و گردش، مسالهروند ی روبین بر جانبهبرخی در انتقاد به تأکید یک

          و ملزوم و در وحدت با  ال الزمدر بازتولید سرمایه، تولید و گردش دو روند متمایز و در عین ح .گردش مورد تحلیل قرار دادند
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ای تولید لحظه ،کند. در این وحدتطور متناسب دگرگون میر دیگری بازتاب یافته و آن را بهدیگر اند. تغییر در هریک متقابال دیک

شود، به این ه می، در هنگام فروش مهر تأیید اجتماعی زدولید شده در واحدهای جدا و خصوصیکه بر کاالهای تکننده است. اینتعیین

مل روند کار اش) اجتماعی، خصلت اجتماعی روند تولید یت اجتماعی است. تقسیم کار گستردهلی تولید فاقد خصنیست که حوزه نامع

های ، رقابت بین شاخهالزم اجتماعی یری زمان کار متوسطِگ ، رقابت بین واحدهای تولید در یک شاخه و شکل(افزاییو روند ارزش

خصلت اجتماعی پنهان و نهفته در کاال را  ،واقع مبادله  . درر اندماعی همگی گواه بر این گرایش به یک میانگین برابر اجتما مختلف و

 :کندبارز و آشکار می

د نوش تی کار اجتماعی تبدیل میعباربه کار عام یا به اند،نمایان شدهمصرفی  خاص هایانواع گوناگون کارهای منفرد که در این ارزش"

به اصطالح کار اجتماعی که در این کاالها بهشوند. زمان شکل واقعی مبادله میدیگر بهزمان کار نهفته در کاالها با یک ناسب باتمو 

 یک دشواری ، مارکس در این مورد از واقع  . در(۲۴)"گرددها بارز و آشکار می ی آنپنهان و نهفته وجود دارد، در جریان مبادلهشکل 

 :گویدسخن می

ابراین یک دشواری تازه ظهور نکه باید تحقق یابد. ب ای استگذر، کار عام اجتماعی نه پیش شرطی تمام و کمال، بلکه نتیجهاز این ره"

د فرو از سوی دیگر، زمان کار واحدهای من ؛ندقدم بگذارروند مبادله  به هادیت یافتعنوان زمان کار عام مسو، کاالها باید بهکند: از یکمی

 (۲۵)".ی روند مبادله به زمان کار عام مادیت یافته بدل شودعنوان نتیجهباید به

 ؛کندانگین اجتماعی نزدیک مییدهی و زمان کار را به یک مسازمان ،های مختلفرقابت بین واحدهای تولید در یک شاخه و بین شاخه

کنند و به هم نزدیک دیگر حرکت میواقع تولید و گردش متناسب با یک  شود. درهر تأیید نهایی در روند گردش بر کاالها زده میاما مُ

 .کندباره در لحظه فروش ظهور نمی یک به شوند و خصلت اجتماعی می

کنندگان خود مالک وسایل تولید اند و بنابراین تولیدکه احدهای تولید جدا و مستقل، ن تولید کاالیی ساده )ودر دیدگاه روبین میا

داری اند( و تولید سرمایهو در نتیجه نیروی کار و وسایل تولید به کاال تبدیل نشده ،یروی کار و وسایل تولید وجود نداردجدایی بین ن

نیز سلطه دارد و بنابراین به این نتیجه  ساده ی تولید کاالییکه قانون ارزش در شیوه معتقد استاو  .(۲۶)شودتمایز روشنی دیده نمی

داری، تساوی ی تولید سرمایهیابد. او توجه ندارد که در شیوهدر روند گردش تحقق می ی اجتماعی کار صرفاساو، که ترسدنادرست می

 (۲۷).پذیردتولید انجام می روند اجتماعی کار تا حد زیادی در درون

گیرد. در مقابل، شکل می ر روند گردشدی شکل ارزشی، کار مجرد داران نظریهد، به باور روبین و دیگر طرفشطور که گفته  همان

گیری کار مجرد کنند که در شکلجانبه پرهیز کنند به تشریح عواملی در روند تولید اشاره می کسانی که تالش دارند از این تأکید یک

های مشخص گیو وابست هابرد که طی آن کار از تعلقبا الهام از مارکس از سه مرحله نام می دیوید گالیشر ،عنوان نمونهمؤثر است. به

 :شودخود جدا و به شکل مجردی از کار نزدیک می

  ؛ی انباشت آغازین: جدایی مولد مستقیم از شرایط عینی و وسایل تولیدمرحله. ۱

 یبه اجزا یقبل مستقلِ ورانشهیآن کار پ یجهیکه در نت ،کار در درون کارگاه میتقسپیدایش مانوفاکتور:  -یکارگاه دیتول یمرحله .۲

 یکارها هایمستقل از فنون و مهارت ورِشهیپ بیترت نی. بدرودیشمار مجزء از آن به کیو هرکس مسئول  شود یم میتقس یلفمخت

  ؛مشغول است ینواخت و تکرارکی یکه به کار ابدییم لیلتقیی کارگر جزو به  شود یخود جدا م
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اراده از حرکت آن یب ایدنباله چونکه کارگر هم ،آالت خودکارنیشاز ما یابزار کار به نظام لی: تبدماشینی مرحله صنعت بزرگ. ۳

 (۲۸).کندیم تیتبع

 :نویسدمی در این باره  مارکسیست گرپژوهش (Lucia Pradella)پرادال ایلوچ

ی از فکری، شود: در ضمن جدا شدن کار دستی فنی مناسب استوار میبه کار مجرد بر یک پایه تبدیل کار منفردبا انقالب صنعتی، "

 (۲۹)".شودمکانیکی و صوری بدل می به عملی کامال تهی شده،فعالیت کارگران از محتوا 

 کیو تحرک کار از  یرپذی: انعطافکندیاشاره م یگرید یکار مجرد به عامل یرگیدر شکل (Paul Sweezy, 1910-2004)یزپل سوئی

 ینیصنعت بزرگ و ماش یتحول  در دوره نیکار مجرد مؤثر است. ا یریگ در شکل داریهیسرما دیتول گرید یبه شاخه دیتول یشاخه

 ::رسدیبه اوج خود م

تفاوتی نسبت به کارهای ویژه با شکلی از از کلیت مشخص انواع کار نیست. بیمحصول ذهنی  امعنای خاص صرفاین تجرید از کار به"

ای ها مسالهی کار برای آنکار به کار دیگری منتقل شوند، و نوع ویژه توانند به سهولت از یکجامعه منطبق است که در آن افراد می

ای برای تولید ثروت به وسیلهطور واقعی بهی کار، بلکه کار بهشود. در این جامعه، نه فقط مقولهتصادفی و بدون تفاوت محسوب می

 (۳۰)".وار نداردامای با افراد خاص ارتباط اندمعنای عام بدل شده، و دیگر به هیچ شکل ویژه

محصول تجرید منطقی از کارهای مشخص نیست، بلکه تجریدی است  صرفا مجرد کار : مفهومتوانیم بگوییممی طور خالصهپس به

وری، سلطه واقعی ی تولید معین. جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید، جدایی از مهارت و فنون پیشهواقعی مبتنی بر یک شیوه

تبدیل کار  در عوامل مؤثر ،و سرانجام روند گردش ،ی دیگردر دوران صنعت بزرگ، تحرک کار از یک شاخه به شاخه سرمایه بر کار

افه کرد که تولید از یک باید اض در مورد تاثیر روند تولید بر گردش ،وانگهی .داری اندی تولید سرمایهمشخص به کار مجرد در شیوه

 میزان ،ی توزیع درآمد بین طبقاتواسطهمستقیم و بهطور غیربه ،کند و از سوی دیگرمیشخص ور مستقیم مقدار عرضه را مطسو، به

 .گذاردای برجای میو در نتیجه بر روند گردش اثر تعیین کننده ؛تقاضا را

 ریکاردو و مارکس
های مختلف از برداشت آشنایی با و ،ددهنی ارزش مارکس را مورد انتقاد میهایی که نظریهترین جریاناز مرور کوتاهی بر عمده پس

 روش و  از لحاظ تا اختالف بین این دو ،پردازیمریکاردو و مارکس می دیدگاه یبه مقایسهحال  ؛هااین نظریه در بین مارکسیست

 بندی کرد:توان در محورهای زیر صورتریکاردو و مارکس را می میان هاترین تمایزبرجسته .ی ارزش روشن شودنظریه

 در روش ریکاردو با مارکس تفاوت .۱
دیدگاهی التقاطی داشت و  ،گردیم و از آدام اسمیت آغاز کنیم. اسمیت در روشبازبرای درک روش ریکاردو بهتر است اندکی به عقب 

اسمیت  در روش : نخستین دوگانگیکنیمها اشاره میترین آنکه ما به برخی از مهم خوردهای متعددی به چشم میدر آثار او دوگانگی

و  ۶ هایو در مبادله و قیمت در فصل ،از دیدگاه کالن ثروت مللاقتصادی در سه فصل از کتاب اول  یدر مورد توسعهاین است که او 

در از روش فردگرا و  ثروت مللاو در سه فصل اول  این است که در اسمیت کند. دومین دوگانگیرد استفاده میهمان اثر از دیدگاه خُ ۷

 ی کاربستدر نحوهتوان میرا  او در اندیشه گرا استفاده کرده است. و باالخره سومین دوگانگیآخر همان اثر از روش جمع هایلفص

 (۳۱).برقرار نیست استقراء و قیاس کاربستبین  نیی روشرابطه ، هیچیافت اسمیتمشاهده کرد. در ره  استقراء و قیاس



12 

 

 شود. های اسمیت دیده نمیی راه اسمیت بود، اما در آثار او نشانی از دوگانگیدهندهادامه هر چند که از بسیاری جهات ریکاردو

های درازمدت در توزیع محصول بین طبقات مختلف تر گرایشبیش های اوهای او به طور عمده در سطح کالن قرار دارند. بررسیتحلیل

 هایایده. (۳۲)بود رفتهیبنتام را پذ یجرم باوریدهیفا هی( نظرلیاستوارت م)پدر جان  لیم مزیج ریتحت تأث کاردویمدنظر دارد. ررا 

مفهوم  کیجز  یزیاساس فرد است و جامعه چ باورانه،دهیداشت. در نظام فا یقرن نوزدهم رواج فراوان ۳۰و  ۲۰ هایبنتام در دهه

 .آن است یحاصل جمع منافع افراد سازنده ،یفع اجتماعمنا .شده است لیتشک یافراد واقع یمجموعه ازکه  رود،یشمار نمبه یمجاز

  .دشویم لیتعد ایاما در کنار مفهوم طبقات تا اندازه عیتوز یحوزه در شناسانهروش ییِفردگرا نیا

برد. میود که مصرانه روش قیاسی را در اقتصاد سیاسی به کار ریکاردو اولین کسی ب

ی ای از شیوههای برجستهنمونه اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانیهای او در تحلیل

های روند. او از اصول عام به توضیح نمونهاستدالل قیاسی در علم اقتصاد به شمار می

و ا .گرفتاین اصول عام را نادیده میهای فرعی فرضولی غالبا پیش ،رسیدمشخص می

کرد از و سعی می ؛مختلفی از تجرید قرار دارند وحدر سط ،توجه نداشت که عوامل مؤثر

دیگر تجرید به توضیح امر مشخص  وحی سطو بدون واسطه طور مستقیمبه ،اصول عام

تر کمریکاردو آموزش فلسفی نداشت و در آثارش  شد.برسد، که الجرم دچار تناقض می

 (۳۳).دکراز شواهد تجربی و تاریخی استفاده می

، ساختار و روابط درونی آن کلیت داد همانارا تشکیل می نقطه عزیمت مارکسآن چه 

  .تاریخی مشخصِ ام، بلکه یک کلیت اجتماعیِعطور نه کلیت اجتماعی بهالبته بود. 

طور عملی به کار را بهر توضیح داده و در سه جلد کتاب سرمایه آن روش خود را به اختصا (۳۴)کتاب گروندریسهی مارکس در مقدمه

 .شیوه ارائه -ب ق؛ی تحقیشیوه -الف گرفته است. این روش شامل دو مرحله اصلی است:

 شیوه تحقیق -الف

برهم اگون و درهمداری، در نگاه اول کلیتی آشفته از اجزای گونجامعه سرمایه عنوان نمونهبهیک کلیت اجتماعی و تاریخی مشخص، 

 سپسی آن، مانند کاال، پول، سرمایه، مزد و غیره است. دهندهالیز( این مجموعه به اجزای تشکیل)آن است. گام نخست، تجزیه منطقی

 ها در اجزاء و جایگاه آن نروابط درونی بی ؛ وهاروند تکوین تاریخی آن چه از حیثشان و وضع کنونی چه از لحاظ ،شناخت این اجزاء

و  .گیردمورد تحقیق قرار می های مفهومی از آناندیشه گیریِ ر سایر محققان و درجه شکلثابررسی این عناصر در آ پی آن،در  کل.

 .های دیگر اجتماعیبا شکل ی مورد نظراجتماع تیکل اریخیتمقایسه  سرانجام،

 روش ارائه -ب

این بار به شکلی منظم و  اهتمن ؛و بازسازی کلیت است ،ی اولدر مرحلهی عناصر و عوامل تجزیه شده هدف این مرحله ترکیب دوباره

 .ی کلیتباشد، یعنی بازتولید منطقی و اندیشیده نچنین در کل نظام روشی هر جزء با سایر اجزاء و همنحوی که رابطهیافته بهنامزسا

 ی ی خصوصیات مشترک عناصر اصلی سازندهکه دربرگیرنده ،کرد ترین مقوله آغازباید از عام، ی کلیتبازتولید منطقی و اندیشیدهبرای 

عام  ی. مقوله(۳۵)کاال، پول و سرمایه است کو شکل ارزشی که وجه مشتر ،ای گوناگونهنظام است، مانند سرمایه عام نسبت به سرمایه

سبب مختل ها  است که دخالت آن صیخا ها شامل کنار گذاشتن عواملیفرضهایی استوار است. این پیشفرضدر عین حال بر پیش

: مانند ثابت فرض کردن ترکیب تعلق دارند( دیاز تجر تریعوامل به سطوح مشخص نیا زیرا) شودمیترین سطح شدن تحلیل در عام
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 ش، مساوینظر کردن از تغییرات مزد و مساوی گرفتن آن با حداقل معابت فرض کردن نرخ ارزش اضافی، صرفسرمایه، ثا کارگانی

. (۳۶)ها به بحثی جداگانه نیاز دارد که بررسی کامل آن دستی زمین و مسایلی از این ، کنار گذاشتن اجارهفرض گرفتن عرضه و تقاضا

و از ذات به پدیدار. این روشی است که  ؛از ساده به پیچیده ؛گیرد: از مجرد به مشخصجه انجام میوگام در سه بهسپس حرکتی گام

 (۳۷).به کار برده است سرمایه در سه جلد کتاب مارکس به شکل عملی

 

 ذات و پدیدار از در درک ریکاردو با مارکس توتفا .۲
کند. در مسایل اقتصادی اشاره میو پدیدار ذات  یبه رابطه بارها "درونی"و  "بیرونی" هایهایش با استفاده از کلمهریکاردو در نوشته

عصر  فیلسوفانتوان در ذات و پدیدار را می از سنتی و پیشاهگلی یافتره. این (۳۸)گلی داشتاو در این زمینه درکی سنتی و پیشاهاما 

 .مشاهده کرد نیز و کانت رنه دکارت ،فرانسیس بیکن نظیرروشنگری 

شناسی هستی لحاظبهدر این دیدگاه ذات و پدیدار  ذات و پدیدار نیز صادق است. هایهبا مقول پیوندهمین نقد بر دیدگاه پیشاهگلی در 

و  ؛ی دریافت خرد ناب. ذات امری است واقعی و پنهان، در حیطهبیرونی دارند صرفا ایرابطهکه  نددیگر ادو امر جدا و مستقل از یک

 ،رسدی درونی و منطقی وجود ندارد. این جدایی در کانت به اوج خود میاها رابطه پدیدار امری است ثانوی، ظاهری و محسوس. بین آن

این نظر معتقد است که ذات  به. هگل در انتقاد (۳۹)کندجا که شناخت ذات واقعی )برخالف ذات منطقی( را غیرممکن اعالم میآن تا

از  ،توان از پدیده به ذات و بالعکسی ضروری، منطقی و درونی است. میارابطه ،آن دو میانی د. رابطهشومی گرضرورتاً در پدیدار جلوه

 (۴۰).ست یافتدذات به پدیده 

ماهیت  میانِی عنوان نمونه در رابطهذات و پدیدار را مشاهده کرد. به یتوان این درک از رابطهدر انتقادهای مارکس به ریکاردو می

 .ارزش اضافی و سود پیوند میان طور در مورد، و همینآنو شکل  ارزش

 ی ارزشنظریه ریکاردو با مارکس درتفاوت  .۳
او داری است. ی تولید سرمایهی تولید معین یعنی شیوهمحصول ساختار و روابط درونی یک شیوه ،کند که ارزشیریکاردو توجه نم

 به پیکر کاال معطوف تر. نگاه او بیشاندی مختلف تولید وجود داشتهاههدر شیو ربازیاز د گیرد کهه را در نظر میدلوجود کاال و مبا صرفا

ی ترتیب او فاقد نظریه ست. بدینامتناسب  هاکاالها با کار صرف شده برای تولید آن یکه مبادلهو این ،(ی کاالاوارهبتسرشت ) ستا

ی تولید ای بر ساختار اجتماعی و شیوهالعادهاجتماعی است و بر پیکر کاال و کمیت ارزش تمرکز دارد. برخالف او، مارکس تأکید فوق

یعنی  ی کیفیی را در ادامه و به تبع جنبهی کمّو جنبه ؛کندگی کاال، پول و سرمایه معرفی میوارو آن را رمز بت ،داری داردسرمایه

 :توان برشمردمی قرار زیرکند. اختالف بین دیدگاه مارکس و ریکاردو را به تحلیل روابط اجتماعی مطرح می

         تماعی ارزش و شکل آن تمایز قایل حتوای اجمارکس بین م ؛پردازدبه شکل ارزش، یعنی ارزش مبادله می ریکاردو فقط -الف

 (۴۱).شودمی

مارکس کار مجرد را از کار  ؛داندمنشاء ارزش می (الزم را طرح کرده بود اجتماعا او تا حدی مفهوم کارِ) را کار طور کلیبه ریکاردو -ب

 (۴۲).شناسدکند و آن را منشاء ارزش میمشخص متمایز می

اما مارکس پول را شکل ضروری ظهور  ؛کردو آن را از ارزش استنتاج نمی ،دانستنمادی برای تسهیل مبادله میریکاردو پول را  -ج

 (۴۳).درکتر ارزش یعنی کاال استنتاج میدانست و به همین دلیل پول را از شکل سادهپدیداری ارزش می
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و از  ،عبارتی قیمت کار استارزش یا به ،گفت مزد ه او از سویی میک بدین نحوشد. ریکاردو در مبادله سرمایه با کار دچار تناقض می -د

)یعنی مزد( را تولید  سوی دیگر همین کار در جریان تولید منشاء ارزش بود. بنابراین کار در جریان تولید ارزشی معادل ارزش خود

مارکس اولین بار در گروندریسه نیروی  .رار داده بودشد. ساموئل بیلی این تناقض را مورد انتقاد قدار نمیکرد و چیزی عاید سرمایهمی

 (۴۴).و این تناقض را حل کرد ؛کار خودِ نشان داد که مزد، ارزش )یا قیمت( نیروی کار است، نه و کار را ار کار تفکیک کرد

کرد. منتقدانی مانند م میگرفت، و از سوی دیگر کار را تنها منشاء ارزش اعالفرض می سو نرخ متوسط سود را پیشریکاردو از یک -ه

        گاه آن ،بدانیممنشاء ارزش  را کار ما دیدند، چون اگردیگر میاین دو گزاره را در تناقض با یک توماس ر. مالتوس و رابرت تورنس

که ریکاردو روش  دشمی ظاهر. این تناقض به این دلیل باشدتر بر بیشهای سرمایههای کاربر نسبت به شاخهسود در شاخه بایستمی

 (۴۵).درستی برای پیشرفت گام به گام از مجرد به مشخص نداشت

تحولی مهم و کیفی در  ،پیشرفت از مجرد به مشخصو  ماهیت اجتماعی ارزشی ارزش مارکس یعنی دو ویژگی نظریه ،کهنتیجه این

از ی ارزش مارکس را دو ویژگی که نظریه .پیدا کردتوان در نظریه ارزش ریکاردو که رد پای آن را نمی، شوداین نظریه محسوب می

 (۴۶).بخشدکند، و به آن خصلتی منسجم و پرتوان مینظرات تمام اقتصاددانان کالسیک جدا می

 ماهیت اجتماعی ارزش
دهد که در پیکر مادی و ی ارزش بارها هشدار میمساله حمارکس در حین تشری

 :گوید. او در این باره میباشیمنجوی ارزش ومحسوس کاالها در جست

نامه شکسپیر( تفاوت )در نمایش"بانوی گریزپا"شیئیت ارزش کاالها از این جهت با "

ای ماده نیز به شیئیت هرذ حتا "آن را پیدا کرد توانکجا می داندآدم نمی"دارد که 

 تخزمُی مقابل شیئیت محسوس و شود؛ و از این لحاظ نقطهارزش کاالها وارد نمی

عنوان اما به ،یک کاال نگریست خواه بهی دلتوان از هر زاویهکاالهای مادی است. می

 (۴۷)".ناپذیر استچیزی واجد ارزش درک

 ایوارهشت بترستحت عنوان  سرمایهاول جلد اول کتاب  در بخش چهارم از فصل او

شود، به عنوان شیی هنگامی که به عنوان کاال وارد صحنه می میز از کاال و راز آن

نگاه  ارزش را در آن شیی به کند و بدل شدنمحسوس و در عین حال فراحسی یاد می

کند که راز آن را نه در ی میآلود معرفگونه و وهمواره، شبح، شیئیت بتمبادله کنندگان

 جو کرد.وستداری جی تولید سرمایهدر ویژگی ساختار شیوهباید پیکر کاال، بلکه 

 :های ارزش اضافینظریهو همین طور در 

 عبارتیین خود صرفا یک شکل تصوری، یا بهگوییم، اسخن می -ی آنمعنای ارزش مبادلهبه -کاال به عنوان شکل مادی کار وقتی از"

عنوان مقدار معینی از کار اجتماعی یا پول در و به ،شکل وجود کامال اجتماعی کاالست، که هیچ ربطی به واقعیت جسمانی آن ندارد

 (۴۸)شود.نظر گرفته می

به سراغ  پس بگذارید جوی آن پرداخت،ودر پیکر کاال به جست فاصر یم ارزش ماهیتی اجتماعی دارد و نبایدمالحظه کردکه چنان 

 رویم.باهیت اجتماعی ارزش م
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 نویسد:اثبات روابط واقعی ارزش می یبارهدر در پاسخ به نامه لودویک کوگلمان  ۱۸۶۸مارکس در یازدهم ژوئیه 

و هم نسبت به روش  ،اطالعی کامل هم در مورد موضوع مورد بررسیاز بی فاها در مورد ضرورت اثبات مفهوم ارزش صراین وراجی"

نابود در مدت چند هفته  ، بلکه حتاسالگویم طی یکداند که اگر ملتی از کار کردن باز ایستد، نمی. هر کودکی میشودعلمی ناشی می

کار الزم  نیازهای اجتماعی تناسب دارد و برای این های متفاوتِداند که میزان تولید با کمیتطور هر کودکی میخواهد شد. و همین

های معین تقسیم شود. بدیهی است که شکل خاص تولید اجتماعی، انواع گوناگون کار با کمیتی کار اجتماعی به عهاست که مجمو

دهد. قوانین طبیعی را به هیچ وجه کند و فقط شکل بروز آن را تغییر میهای معین را منتفی نمیضرورت توزیع کار اجتماعی به نسبت

ای . شکل توزیع متناسب کار در جامعهقابل تغییر است رایط تاریخی متفاوتدر شکه  است نیکارکرد قوان شکلِتنها ، کرد توان ملغانمی

سازد، دقیقا مبادله ارزش گر میی جلوهصکار خصو هایخصوصی محصول یچون مبادلهکه در آن پیوند متقابل کار اجتماعی خود را هم

بنابراین اگر کسی بخواهد از ابتدا  ؛دهدخود را بروز می که قانون ارزش چگونهست از اثبات اینا . علم دقیقا عبارتت استاین محصوال

دقیقا این است که  ، باید علم را پیش از علم ارائه کند. خطای ریکاردو"توضیح دهد"آن قانون اند  هایی را که ظاهرا ناقضتمام پدیده

ها نآاری کند تا سازگ، معلوم و معین فرض میوضیح داده نشدهرا که هنوز ت هاییهی ارزش، انواع مقولتاب خود در بارهکدر فصل اول 

 (۴۹)".را با قانون ارزش نشان دهد

 وجود دارد: توجه درخور یی ارزش دو نکتهبا اثبات نظریه پیونددر این نقل قول طوالنی در 

دهای تولیدی و ای متناسب با شکل خاص تولید اجتماعی، تقسیم کار معین )شامل تقسیم کار فنی در درون واحدر هر جامعه (یک

، شکل مشخصی از گردش محصوالت کار در درون جامعه و توزیع آن بین طبقات و های گوناگون تولید(تقسیم کار اجتماعی بین شاخه

عنوان داری بهسرمایه یشود(. در جامعه)که در واقع جزیی از مناسبات تولید اجتماعی محسوب می های اجتماعی وجود داردگروه

واحدهای خصوصی اند( کل تولید اجتماعی به د کاالیی عام )که در آن نیروی کار و وسایل تولید نیز به کاال تبدیل شدهتولی یجامعه

لید در داری که روابط توسرمایههای پیشاجامعه )برعکسِ شودی مستقیم اجتماعی تقسیم میدیگر بدون رابطهجدا و مستقل از یک

ارتباط بین واحدهای تولید با های حقوقی و سیاسی و غیره حک شده است(. در نتیجه، وابستگی ،بستری از روابط خویشاوندی، قومی

ی خصوصی در آید، از طریق مبادلهشمار میبازتولید اجتماعی امری ضروری به ها و افراد جامعه، که برایدیگر و ارتباط بین آنیک

گیرند و شکل کاالیی در واقع پوششی است کار شکل کاال به خود می هایمحصولای شود. در چنین جامعهنهادی به نام بازار برقرار می

 برای مبادله و گردش کار در درون جامعه.

بخش  )در داریهسرماییشاپ هایشکل باآن  یسهیدر مقا داریهیروابط سرما یژگیبر و دیدرک ارزش عالوه بر تأک یمارکس برادو( 

 -هیاشکال گوناگون سرما در و ،هیگوناگون آن از مبادله تا پول و سرما هایشکل سرشت ارزش را در ،کاال و راز آن( یاوارهسرشت بت

 . دهدیخواننده قرار م دیمناسبات در معرض د نیو شکل بروز ارزش را در ا ردگییم یپ -یمال و یبازرگان ،یدیتول یهیسرما یعنی

 یویژگی شیوهخودپردازیم تا می متفاوت اجتماعیپنج شکل ی به مقایسه، حال ماهیت اجتماعی ارزش یاز این مقدمه درباره پس

 (۵۰):شود نمایانداری به شکل بارزی سرمایه تولید

 ئهوزی رابینسون کروجزیره -الف
میزان دهد بهزمانی که به هر فعالیت اختصاص می ؛کندهای متفاوت تقسیم میعالیتفسون( زمان روزانه کار خود را به نیک فرد )رابی

محصوالت  های مشخص ازطور متوسط برای تولید کمیتابطه او با زمان کاری که باید بهها بستگی دارد. ری آن فعالیتنیاز او به نتیجه

 .مالت عالمانه نداردتأقدری ساده و روشن است که نیازی به  دهند بهی او را تشکیل میو اشیایی که ثروت خودآفریده صرف کند
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 جامعه اشتراکی نخستین -ب

واسطه یشد. کار فرد از آغاز و بایی بودن وسایل کار، کار اشتراکی ضرورتی حیاتی محسوب میدنخستین به علت ابت هایهدر جامع

 .رفتشمار میجمع به طور مستقیم جزیی از فعالیتفرد به ای بود که کارِگونهویژگی سازمان اجتماعی بهماعی داشت و خصلت اجت

 های میانهدهساروپای  -ج
امی. عسرف و ارباب، سینور و واسال، روحانی و  -دیگر شکل مسلط بوده یکببستگی حقوقی و سیاسی افراد ایی واسطدر جوامع قرون و

شمار بهی سپهرهای زندگی سیاسی و فرهنگی نیز ی روابط اجتماعی تولید مادی، بلکه نشانهی شخصی نه تنها عالمت مشخصهوابستگ

شدند. کار در بستر همین های جنسی و بیگاری وارد سازوکار جامعه میپرداخت یاآن به شکل خدمات  های. کار و محصولرفت.می

دانست که مقدار معینی از کار شخصی خود را به ارباب گرفت. هر سرفی میانجام می های شخصی و در شکل خاص خودوابستگی

 .ستتر از دعای خیر اوشود روشن ای که به کشیش داده میدهد و عشریهتحویل می

 خانواده دهقانی ینهراصنعت روستایی و پدرساال -د
ده و زمان کار صرف شده توسط اعضای اقسیم کار درون خانودهی اجتماعی کار بود. تجا روابط خویشاوندی بستر سازماندر این

در چارچوب مناسبات  طور مستقیمبهشد. کار فرد و نیز تغییرات شرایط کار تنظیم می ،های جنسی و سنیخانواده، بنا به تفاوت

 .برای اجتماعی شدن خویش نداشتی دیگری واسطه کرد و نیاز بهده عمل میوای اندام نیروی کار مشترک خانمنزلههخویشاوندی و ب

 های آزاد با وسایل تولید مشترکانجمن انسان -ه
سهم متناسبی از وظایف اجتماعی مختلف را که باید برای رفع  ،ی معینای تقسیم اجتماعی کار بر اساس یک برنامهدر چنین جامعه

عنوان نیروی کار ین برنامه مشخص بهردی در چارچوب اکند. نیروی کار فها اختصاص داده شود، تنظیم می نیازهای متفاوت به آن

کل انجمن  کار عهده دارد. محصولهعیین سهمی که فرد در کار مشترک بشود و زمان کار مالکی است برای ت اجتماعی صرف می

اند. ماجتماعی باقی می چنانرود و هم تولید دوباره به کار میعنوان وسایل تماعی است. بخشی از این محصول بهخیالی ما محصولی اج

کار مالک -باید میان افراد تقسیم شود. زمانو بنابراین  ،کنندعنوان وسایل معاش مصرف مین انجمن بهاما بخش دیگر آن را اعضای ای

در توزیع ها با کار و با محصول کارشان، چه در تولید و چه  گیرد. مناسبات اجتماعی انسانسهمی است از کل محصول که به او تعلق می

 .شفاف و روشن است

  صورت  بندیبدون تمایز و ردهاشتراکی  هایجامعهدر  تقسیم کار ؛شدی فردی خود او تنظیم میهابر مبنای نیاز کروزوئه کار روبینسون

 ،دهقانی یانوادهخ کار در صنعت روستایی و پدرساالرِ و ؛وابستگی شخصی قرار داشتو  امتیاز کار در جوامع فئودالی بر بنیاد ؛گرفتمی

بسته آینده بر اساس برنامه، رفع تولیدکنندگان هم یکار در جامعه و باالخره ؛یافتخویشی سازمان می -بر بنیاد مناسبات خونی

دهی سازمان با  شان،هایکار با خودویژگی اجتماعی هایشکل ی اینهمه حالبا این .خواهد شدتنظیم  اعضای جامعهنیازهای متفاوت 

 شکل زیر خالصه کرد:در چند بند بهتوان می را . این تمایزداری تمایز آشکاری دارندکار در جوامع سرمایهماعی اجت

داری، تولیدکننده مستقیم سرمایه یاما در جامعه ؛م با شرایط عینی تولید وحدت داردداری، مولد مستقییشاسرمایهپ هایر جامعهد. ۱

و برای این که بتواند به بازتولید خود بپردازد ناگزیر  ،کان بازتولید مادی و معنوی خود محروم استل تولید جدا شده و از امیاز وسا

گمارد و ارزش دار با خرید نیروی کار آن را در فرآیند تولید به کار میدار بفروشد. سرمایهاست نیروی کار خود را در بازار کار به سرمایه

ست که نیروی کار ا داری و شکل ارزشی، اولین شرط اینکند. پس در تکوین جامعه سرمایهمی و ارزش اضافی حاصله از آن را تصاحب

 به کاال تبدیل شده باشد.
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 داری، تولید خصلتی محدود و محلی و خودبسنده داشت. تقسیم کار چه در درون واحدهای تولیدی تولید پیشاسرمایههادر شیوه. ۲

داری در سرمایه ،ابتدایی و تکامل نیافته بود. برعکس ،اقتصادی )تقسیم کار اجتماعی( یترهگسو چه در سراسر  ،)تقسیم کار فنی(

تولید  ؛رفته استتقسیم کار فنی و اجتماعی بسیار پیش ؛المللی برخوردار استملی و بین ای بسیار پهناور در سطوحتولید از گستره

ن بدون دهند، که بازتولید آیک کل به هم پیوسته را تشکیل می داشته،ند دیگر پیوو اجزای آن متقابال با یک خصلت اجتماعی دارد

 ممکن است.نادیگر با یک ءارتباط اجزا

ی )کل سرمایه پیوسته و ادغام شده در یک کل واحد همنظامی است متشکل از اجزای به داری از یک سوی تولید سرمایهشیوه .۳

پذیر است. و از سوی دیگر، این کل به واحدهای جدا، مستقل هم پیوسته امکانکل کلی و بهید آن صرفا در همین شاجتماعی( که بازتول

دیگر نیز قرار دارند. هر وجود ندارد، بلکه در رقابت با یکها اجتماعی مستقیمی بین آن یشود که نه تنها رابطهو خصوصی تجزیه می

     ها جرم محسوب و افشای آن "اسرار شغلی"ت اقتصادی مربوط به آن واحدی در درون خود دارای نظم و برنامه است، اما اطالعا

ندارد. ارتباط بین واحدها با  ای وجودشود و برای تنظیم تولید اجتماعی برنامهشود. اطالعات اقتصادی بین واحدها رد و بدل نمیمی

 .شودی مبادله در بازار برقرار میواسطهکننده بهدیگر و با افراد مصرفیک

ی داری تولید برای سود است و رابطهاما در جامعه سرمایه ؛گیردتولید برای مصرف انجام می ،داریپیشاسرمایه هایجامعهدر  .۴

 کند.عرضه و تقاضا در بازار با مصرف ارتباط برقرار می هایو در واقع از طریق نوسان ،مستقیمی با مصرف ندارد

خویشاوندی گسترده، مناسبات قومی )مناسبات  فرد در بستری از روابط اجتماعی گوناگون ،اریدپیشاسرمایه های تولیدشیوهدر  .۵

    )انحالل  ا افراد دیگر در ارتباط و پیوند است. این مناسبات به دالیلیبهای حقوقی و سیاسی یا مذهبی( ای، انواع وابستگیبیلهق

 یصلهها در حوآنبه تن کامل که پرداخ ،ن و گسترش شهر و روستا(تی شدقدیمی تولید، گسترش مبادله و تقسیم کار، صنع هایشکل

 شوددهند و فرد به فرد مستقل تبدیل میست میبازند و اهمیت خود را از دطی یک روند طوالنی رنگ می ،گنجدبحث کنونی نمی

 .گیری فرد(ی نخستِ شکل)مرحله

راه بود. با انحالل این و روابط فرادستی و فرودستی هم ،بر گروه دیگر یاعی یک گروه اجتماین مناسبات در عین حال با سلطه .۶

 شوند.دیگر ظاهر میو افرادی برابر حقوق در مقابل یکعنوان دارندگان کاال ها در روند مبادله صرفا بهناانس ،روابط

اند. حال مصرف و نیروی کار همگی به کاال تبدیل شدهل تولید، ییافته است. در این نظام، وسای تعمیمیداری نظام تولید کاالسرمایه .۷

ای ساختند یا از طریق مناسبات قبیلهل تولید مورد نیاز را خود مییگان بسیاری از وساداری، تولیدکنندپیشاسرمایه هایجامعهکه در آن

 یافتند.ل دست مییی به این وساییا روستا

 شوند.، ابزار تولید، نیروی کار( به شکل کاال وارد واحد تولید میى اقالم ورودی )مواد خام، مواد کمکیهمه. ۸

داری تولید صرفا برای فروش است سرمایهپیشا هایجامعه عکسِو بر ؛شوندى اقالم خروجی به شکل کاال از واحد تولید خارج میهمه .۹

 گیرد.ن، شکل کاال به خود میمازاد آتنها خانوار. به همین دلیل تمامی محصول، و نه  یا فردی نه برای مصرف

ها، تولید و مصرف اجتماعی صورت یک سازوکار اجتماعی مستقل از اراده و آگاهی انسانو رقابت به ،هاى عرضه و تقاضابازار، نوسان .۱۰

 پذیرد.هاى پر هرج و مرج بازار تحقق میاز نوسان پسبلکه  پیشکند. این تنظیم نه از را تنظیم می

استاندارد )ساعت، دقیقه، ثانیه( از طریق سازوکار بازار خود را بر روند تولید و  شکل مستقل، عمومی و با یک واحد ثابتِبه زمان کار .۱۱

 شود.نزدیک می اجتماعی الزم یانگینِو بدین طریق زمان کار در واحدهای تولید به زمان کار م ؛کندمستقیم تحمیل می انمولد
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و  به پیوند خود، هایی که برشمردیم برای بازتولیدداری با ویژگیی تولید سرمایهشیوه

ی دیگر نیاز دارد. این پیوند ضرورتا از طریق مبادلهارتباط بین واحدهای جدا از یک

ی گیرد. توازن بین واحدهای مختلف در یک شاخهدیگر انجام مییک محصوالت کار با

  هاپذیرد که به شرح آنهای مختلف از طریق سازوکارهایی تحقق میتولید و بین شاخه

 پردازیم.می

 ایجاد سویهای خصوصی را بههای تولید شده توسط سرمایهها، ارزشهیرقابت بین سرما

 :شود. این توازن در جریان سه روند مختلف برقرار میدهدیک توازن اجتماعی سوق می

گون هم سه(و  ؛(synchronisation)زمان شدنهمدو( ؛ (normalisation)عادی شدن (یک

زمان شدن در اثر رقابت در یک شاخه از . عادی شدن و هم(homogenisation)شدن

 پذیرد.می حققهای مختلف تولید تبت بین شاخهدر اثر رقاگون شدن و هم ،تولید

ای )یا ارزش مبادلهطور نسبی به ،شود که هر کاال با ارزش مصرف مشخصعادی شدن: رقابت در درون یک شاخه تولید موجب می .۱

کند که یا شرایط تولید های خصوصی و منفرد را مجبور میسرمایه ،چون ضرورتی مستقلداشته باشد. این امر هم یسانقیمت( یک

نیزه کردن و کنترل روند تولید برای اکدهی، مک کنند. این کار با سازمانو یا بازار رقابت را تر توسط اجتماعی برسانندود را به حد مخ

 ی ارزش کاال نه زمان کار فردی، بلکه زمان کاری است با شدت وکنندهگیرد. در نتیجه، زمان کار تعیینافزایش بارآوری انجام می

 زیرا ن یکار نچنیبلکه هم شود،یصرف م یاقالم خروج دیتول یکه برا ستین یشدن تنها شامل کار یعاد .ماعیمهارت متوسط اجت

و بخشی  ،آیدوجود می ها بهبنابراین بخشی از ارزش کاالها در روند تولید خود آنالزم است.  یاقالم ورود دیتول یکه برا ردگییم بر در

 شود.یتولید الزم اجتماعی تعیین م یوسیلهدیگر به

    سان در بازار به فروش با قیمت یک ،اندهای متفاوتی تولید شدهریآوفن های مختلف و باشدن: کاالهایی که در زمان نزماهم .۲

به این دلیل  ،کنندتلف کاالی واحدی را تولید میمخ هایآوریهای مختلف و با فنکه در زمان هاییرسند. برابری ارزش بین کاریم

 نه یک ذات فراتاریخی در پیکر کاال. ،شودداری تولید و بازتولید میی اجتماعی است که از طریق تولید سرمایهرزش یک رابطهاست که ا

 در مدت زمان معین مقادیر مختلفی ارزش تولید  ،تولید های مختلفزمان شده در شاخهکارهای عادی شده و هم :گون شدنهم .۳

، یعنی مدت زمانی که جامعه برای بازتولید هر کار مجرد ارزش برحسب مقادیر مختلف ست از تبدیلا گون شدن عبارتهم کنند.می

 :توجه به سه نکته ضروری است کاالی معین بدان نیاز دارد. در این باره

طور مستقیم بهتواند کنند، نمیزمان کاری که یک فرد یا یک شرکت و یا یک شاخه از تولید برای تولید کاالی معین صرف می -الف

ها آفرینی کارهای انجام شده در شرکتمبنای ارزش باشد. ارزش مقدار زمان کار الزم اجتماعی برای بازتولید کاالی معین است. ارزش

  تواند برحسب پول و به شکل قیمت ارزیابی شود.های مختلف تولیدی صرفا مییا شاخه

واسطه خصلت اجتماعی بیکه  ستیا بیان کاری (۵۱)"م تمام کارهای انسانیتجسم مستقی"گوید: پول طور که مارکس میهمان -ب

 شود.های دیگر تولید اجتماعی محسوب میگون شدن تمام شاخهای متمایز از تولید است که مبنای همدارد. تولید پول شاخه

 :خوش نوسان استبه طور دایم دست در عین حال، این رابطه شود.زمان تعیین میارزش و قیمت تمامی کاالها به طور هم -ج
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تر پولی باشد که در تر یا کمممکن است معرف مقدار ارزش کاال و مقدار بیش ی ضروری...با تبدیل مقدار ارزش به قیمت، این رابطه"

یمت نهفته است. ، امکان عدم تطابق کمی بین قیمت و مقدار ارزش... در خود شکل قآن به فروش برسد. بنابراینشرایط معین باید با 

هایی در معرض صرفا چون میانگین اش خود راکه قوانین ستی تولیدیشیوه ، شکل مناسب برایاختالل نیست بلکه برعکس یک این

 (۵۲)".کنندهای دایم عمل مینظمیشکلی در بی که به ،گذارندنمایش می

گیری نرخ متوسط سود های متعدد از طریق شکلح سرمایهو در سط ،قیمت گیریی عام از طریق شکلدر سطح سرمایه گون شدنهم

  یابد.و قیمت تولید تحقق می

ند که کار را در ا اندرکارتی تولید و گردش دسسازوکارهایی در حوزه ،داریی تولید سرمایهطور که توضیح داده شد، در شیوههمان

که از  انجامد،میهای نادرست از کار مجرد این مطلب به درکنادیده گرفتن  .دهندجهت تبدیل به شکلی عام و اجتماعی سوق می

 :توان به موارد زیر اشاره کردها میجمله آن

های برخی از جمله مارکسیست: (general abstration)عام کار مجرد به عنوان تجرید .۱

ی تجرید ناب منطقی )غیرتاریخی و کنند که کار مجرد صرفا نتیجهسنتی تصور می

 ،از گاو، گوسفند، سگ حیوان فهومماعی( از خاص به عام است، مانند تجرید ماجتغیر

به عنوان نمونه کائوتسکی کار  .هلو و غیره از سیب، گالبی، میوه رید مفهومیا تج گربه؛

 کند:مجرد را چنین تعریف می

-و از سوی دیگر هم ،رسدطور عام به نظر میبهانسانی  مولد کار یمنزلهبهسو از یک"

عنصر  ،یابی به محصولی معین. وجه اول کارچون فعالیت خاص بشری برای دست

دهد؛ وجه دوم با سرشت انسان انجام می های مولدی است کهمشترک تمامی فعالیت

 (۵۳)".کندفعالیت تغییر می

 گوید:چنین درکی از کار مجرد دارد. به عنوان نمونه او می بوم باورک نیز

، تمام عواملی را که روش حذف برو بنا ؛دگیرمیننظر در شود ها در مبادله میبرابری آن مانع کهرا صفات گوناگون اشیاء  [مارکس] او"

. پس ماندباقی می محصول کار بودن خصوصیت یعنییا  تگذارد، تا سرانجام یک صفن ایستادگی کنند کنار میموزتوانند در این آنمی

 (۵۴)"جوی آن باشیم.واید در جستاین عامل مشترکی است که ب

 کند:می اجتماعی آن تهی یا از محتوار کارکه برداشت مارکس از  گذاردبه نمایش می را هابرماس یک روایت جدیدتر از دیدگاهی

 (۵۵)"گفتار انسان با طبیعت است.ی تکشود... و رابطهکار نزد مارکس کنشی ابزاری محسوب می"

ی تجرید از شکل آفرین نتیجهعنوان کار ارزشدر این دیدگاه کار مجرد به :(real abstraction)رید واقعیعنوان تجکار مجرد به .۲

 داری است. به بیان مارکس:ی کار در سرمایهاجتماعی و از نظر تاریخی ویژه
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 یمشخص یمجموعه صرفا محصول ذهنی از کلمه معنای خاصاین تجرید از کار به"

که در  خوانایی دارداوتی نسبت به کارهای ویژه با شکلی از جامعه تفکار نیست. بی از

 و ،از آن انتقال پیدا کنند دیگری نوع کار به نوع توانند به سهولت از یکآن افراد می

شود. در محسوب میسان یکای تصادفی و ها مسالهی کار برای آننوع ویژه در آن جا

ای برای تولید ثروت وسیلهطور واقعی بهار بهی کار، بلکه کنه فقط مقوله ،این جامعه

وار اندام پیوندی به شکل ویژهو دیگر با افراد خاص  است، معنای عام بدل شدهبه

 (۵۶)".ندارد

ور ابه پیروی از مارکس بر این ب ی،شکل ارزش یهیاز مدافعان نظر یکی ،یپاتریک مور

 شود:جرد تبدیل میداری کار در عمل به کار ماست که در جامعه سرمایه

ترین جامعه به حقیقت عملی ای از مدرنعنوان مقولهترین تجرید صرفا بهپس ساده"

 (۵۷)".یابددست می

ادآوری کردیم. اما مارکس در این سطح از بحث ی ای که آفریننده آن استمختصات ارزش و جامعه نکاتی را در پیوند باما تا این جا 

 گذارند.بر ارزش و تغییر کارکرد آن اثرات معینی بر جای میکند که دیگری اشاره می شود و به عواملیمتوقف نمی

چه که او در جلد آنحرکت گام به گام از مجرد به مشخص است.  سرمایه تر اشاره کردیم، روش مارکس در کتابطور که پیش همان

نظر خود و نزدیک شدن به سطح شود. او برای تکمیل ه محسوب میترین بیان این نظریواقع عام گوید، درارزش می یدرباره یهسرمااول 

با نادیده گرفته شده است.  غالبا ی مارکس(نظریه مدافعان او حت)که متأسفانه از طرف منتقدان دارد دیگری بر می های، گاممشخص

ی ارزش به ز سه گام مهم در تعریف نظریهتوان اه( میواگرد سرمایه و غیر ل، نقش زمانِو)نقش پ ترکردن از موارد جزیی نظرصرف

 :سطح مشخص نام برد

 ؛(سرمایه، جلد سوم ۹)فصل  های تولیده قیمتمتوسط سود و تبدیل ارزش کاالها بگیری نرخ شکل یک(

 ؛(سرمایه، جلد سوم ۱۰های بازار )فصل تاثیر عرضه و تقاضا بر قیمت دو(

 .معدنی و قیمت محصوالت کشاوررزی ی( دربارهسرمایهجلد سوم  ،۶ی زمین )بخش تبدیل سود مازاد به اجاره سه(

کنم که جا تالش میای جداگانه دارند. من در اینه، هر یک مبحثی مستقل و مفصل اند که نیاز به نوشتهی باالگانه سههای موضوع

 .ها ارائه کنم از آن فشرده و تا حد امکان روشنتوضیحی 

 تبدیل ارزش به قیمت گیری نرخ متوسط سود وشکل. ۱
 :به تعاریف زیر توجه کنید

  (c/ v)یرسرمایه متغ سرمایه ثابت/        سرمایه ترکیب ارگانیک

 (s/v=sَ) یرسرمایه متغ ارزش اضافی/         نرخ ارزش اضافی

  (s/c+v=p) کل سرمایه =سرمایه متغیر+  سرمایه ثابت ارزش اضافی/         نرخ سود
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را مورد بررسی  عام یسرمایهعبارتی ها یا بهوجوه مشترک سرمایه کوشدمی سرمایهاول و دوم کتاب  هایارکس در جلدمرو که از آن

های مختلف هدفش بررسی سرمایه سرمایه کند، اما در جلد سومفرض می سانثابت و یک یسرمایه را مقدارارگانیک قرار دهد، ترکیب 

    مقادیر متفاوتی را در نظر  ،سرمایه را کنار گذاشته کیارگان بیترکسان بودن دلیل فرض یکست و به همین اها  و رقابت بین آن

باالتر  کیارگان بیترکبر با های سرمایه( نسبت به سرمایهآبخش تر )پایین کیارگان بیترکهای کاربر با گیرد. در این حالت سرمایهیم

 جوی نرخ سود باالتر از بخشوها در جستکنند. اما سرمایهتری کسب مید بیشطور نسبی ارزش اضافی و در نتیجه سو( بهب )بخش

یابد و متعاقب آن نسبت به تقاضا افزایش می آعرضه کاال در بخش کنند. مهاجرت می (آبخش )به بخش کاربر  (ببخش )ر بسرمایه

جا ادامه ها تا آنجرت سرمایهاین مهایابد. تنزل می و در نتیجه نرخ سود در این بخش ،ذارندگبه کاهش می در این بخش رو هاقیمت

 .کندمی پیدا یابد که نرخ سود در هر دو بخش به سطحی متوسط گرایشمی

ها تغییری به وجود در قیمت کاالها نسبت به ارزش آن ،ببه بخش  آرخ متوسط و انتقال ارزش از بخش گیری نبدین ترتیب با شکل

برعکس قیمت تولید کاالها به  ،ب کند و در بخشها نزول میتر از ارزش آنلید کاالها به سطحی پایینقیمت تو ،آ آید: در بخشمی

 یابد.ها ارتقاء میسطحی باالتر از ارزش آن

 :انددر نظر گرفته شده مختلف های ارگانیکداری با ترکیبال عددی زیر توجه کنید. سه واحد سرمایهبرای روشن شدن مطلب به مث

 سرمایه ثابت   سرمایه متغیر   نرخ ارزش اضافی    ارزش اضافی کل قیمت تولید    ودنرخ س

        %20        80             20             %100               20            120 .I 

II.       70             30            %100               30             130         %30    

III.      60             40            %100               40             140         %40 

 بیانجامد: ٪۳۰ گیری یک نرخ متوسط سودو اگر مهاجرت سرمایه به فرض به شکل

  ثابت هیسرما    ریمتغ هیسرما   ینرخ ارزش اضاف   یارزش اضاف   دیتول متینرخ سود  کل ق

 %30              80            20           %100             20            130 .I 

II.      70            30           %100             30            130        %30   

III.     60            40           %100             40            130        %30 

 های بازارقاضا بر قیمته و تضتاثیر عر .۲
در جلد  ماع یسرمایهرکس برای تحلیل امهای بازار است. گذارد تاثیر عرضه و تقاضا بر قیمتبر قانون ارزش اثر می کهدومین عاملی 

     این اشاره شد(. یکی از  هافرض)قبال به برخی از این پیش کندای استوار میهای سادهفرض، بررسی خود را بر پیشسرمایهاول 

واره هم ثانیا،و  ؛ندشوزش خود مبادله میرکاالها به ا اوال، فرض این است کهی این پیشها تساوی عرضه با تقاضا است. نتیجهفرضپیش

   نظرها صرفعرضه و تقاضا و تاثیر آن بر قیمت هایعام( از نوسان یاو در این سطح از تجرید )سرمایه .ها خریدار وجود داردبرای آن

. او در جلد سوم داز مجرد به مشخص به آن بپرداز حرکت منطقیِ م سرمایه، در مراحل بعدیِاکند تا پس از تحلیل خصوصیات عمی

این تغییرات خود را  )فصل دهم(. دهدو تغییرات عرضه و تقاضا را مورد مطالعه قرار می ،گذارداین محدودیت منطقی را کنار می سرمایه

 د:ندهشان میزیر ن هایشکلبه 

 تولید یعرضه و تقاضا در یک شاخه هایتاثیر نوسان -الف
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ر از سطح تو پایین ،باالتر از سطح متوسط تولید، در سطح متوسط تولید ی در شرایطواحدهای ،ی تولیددر نظر بگیریم که در یک شاخه

ی خود نخواهند امتوسط قادر به فروش کاالهسطح تر از ینتر باشد، واحدهای پای. اگر تقاضا از حد متعارف کممتوسط تولید وجود دارند

تی که کند و یا با استفاده از اختراعاتولید را ترک می یسرمایه این شاخه ،یابد. در نتیجهبود و قیمت بازار نسبت به ارزش بازار تنزل می

گاه شود. هرسطح میمبازار ه تو با قیم دیاباهش میارزش بازار ک ،کننددر این شاخه کوتاه می را زم برای تولید کاالهازمان کار ال

شود و نسبت به ارزش بازار متوسط نزدیک میسطح تر از تقاضا افزایش یابد قیمت بازار به قیمت تمام شده در واحدهای پایینبرعکس، 

ها به نان باال بماند، سرمایهچگر تقاضا همیا ا ،تقاضا را به عقب براند خودِ ،یابد. در این شرایط ممکن است ترقی قیمت بازارافزایش می

 ر را تا سطح ارزش بازار پایین بیاورند.ااین شاخه مهاجرت کنند و قیمت باز

 های متعدد تولیدعرضه و تقاضا بر شاخه هاینوسان -ب
است که هر یک کاالی های متفاوتی تقسیم شده های مختلف تولید به نسبتعی بین شاخهاداری، کل کار اجتمسرمایه یدر جامعه

ن آو محصول آن باید با تقاضای اجتماعی برای  ،کند. مقدار کار مصرف شده در هر شاخه)یا کاالهای معینی( را تولید می معین

تر از تقاضای اجتماعی برای کاالهای تولید شده در آن شاخه محصول معین متناسب باشد. اگر سهم کار اجتماعی در یک شاخه بیش

د. و در نتیجه ها به فروش نرسنآممکن است بخشی از  ها تنزل خواهد کرد و حتانتر از ارزش آت کاالهای مزبور به پایینقیم ،اشدب

تر اگر سهم کار اجتماعی در یک شاخه کم ،کند. و برعکسهای دیگر مهاجرت میکار افتاده در این شاخه به شاخهبخشی از سرمایه به

های دیگر ، که موجب جذب سرمایه از بخشیابدها افزایش مینمت کاالها در آن شاخه نسبت به ارزش آی اجتماعی باشد، قیتقاضا زا

 خواهد شد.

 نین تعریف کرده بود:چزمان کار الزم اجتماعی را  سرمایهمارکس در جلد اول 

ای ر شرایط متعارف تولید، در جامعهد ار الزم از لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفیکن ازم"

 (۵۸)".معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کار رایج در آن جامعه الزم است

بر ارزش بازار خود، یعنی  برای آن که کاالیی بنا": کنداو اکنون متناسب با سطح تجرید منطقی، تعین جدیدی به این تعریف اضافه می

ی این ای که مبدل به مجموع تودهود، باید مجموع کمیت کار اجتماعیآن نهفته است، فروخته ش در هبه نسبت کار اجتماعا الزمی ک

 (۵۹)".ت داشته باشدمطابق جتماعیشود، با کمیت نیازمندی اجتماعی نسبت به این نوع کاال یعنی با نیازمندی قابل پرداخت امی کاال

سطح معین تقاضای اجتماعی  عبارت است از ، کهکندعی یک تعین تازه پیدا میشود زمان کار الزم اجتماگونه که مشاهده میهمان

 متعدد است. هایهیدوم در سطح سرما فیعام و تعر یهیاول در سطح سرما فیکه تعر دیتوجه داشته باش .برای آن کاال

 ی زمین)رانت(تبدیل سود مازاد به اجاره .۳
ی ارزش و قیمت را برابر با صفر گرفت(. اما رابطه رانت) ی زمین را کنار گذاشتهعام، بررسی اجار یمارکس برای تحلیل سرمایه

را به  سرمایهی زمین میسر نبود، به همین دلیل بخش ششم از جلد سوم کتاب معدنی بدون توضیح اجاره و محصوالت کشاورزی

 کنیم.هم این مبحث اشاره میت می نکابه برخبه اختصار ی زمین اختصاص داد. ما در این جا تشریح مفصل انواع اجاره

ها شباهت داشت(، مارژینالیست )دیدگاه ریکاردو به دادوری طبیعی زمین نسبت میرا به بارآزمین  یو که اجارهدمارکس برخالف ریکار

ن با تولید و انباشت د آو تضا ،دارمالکیت زمین از طرف طبقه زمین ی زمین را بهوجود اجاره اریخی داشت وتکردی به این موضوع روی

 مارکس برای این .دشویم گردیکیاز  نیزم یهمختلف اجار هایشکل کیموجب تفککه حال تحول ای در داد؛ رابطهسرمایه نسبت می
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شناسد و جایگاه و دیگر بازمی، مفاهیم متعددی را از یککه این رابطه را تبیین کند

 :ند ازا دهد. این مفاهیم عبارتمی ها را در پیوند با سرمایه نشانکارکرد آن

 ؛ی تفاضلی نوع اولاجاره -الف

 ؛ی تفاضلی نوع دومهاجار -ب

  ؛ی مطلقاجاره -ج

 .یانحصار یاجاره -د

تر )سود مازاد ای است که در ازای بارآوری بیشی تفاضلی نوع اول: اجارهاجاره -الف

نفت یا معدن معین مطالبه تر( یک زمین کشاورزی یا شهری معین یا یک چاه بیش

 شود.می

تر و در گذاری بیشی تفاضلی نوع دوم: این نوع از اجاره در قبال سرمایهاجاره -ب

شود. این نوع اجاره مانع بزرگی در می مطالبه حاصل از آن ترِنتیجه سود مازاد بیش

 دهد.را کاهش میگذاری برابر انباشت سرمایه است و انگیزه سرمایه

مالکیت ارضی،  به علت مناسباتِ پردازد.دار در مقابل استفاده از زمین به مالک آن میای است که سرمایهاجاره ی مطلق:هاجار -ج

 و نرخ سود باالتر ،ترآن پایین سرمایه در ارگانیکطور نسبی ترکیب رود و بهبه پیش می یانباشت سرمایه در این حوزه با آهنگ کندتر

    های دیگر با دشواری انجام مهاجرت سرمایه بین این بخش و بخش وانگهی،. ی مطلق استمنشاء اجاره ترهمین سود بیشاست. 

 گیرد.می

شود، مانند وجود آبشار به نظیر زمین پرداخت میعلت خصوصیات استثنایی و کمنحصاری: شکلی از اجاره است که بهی ااجاره -د

 گری.گردشهای ی شامپاین در فرانسه یا مناطقی با جاذبهطقهعنوان مبنع هیدروالکتریک، یا مرغوبیت من

این بخش و  میانعلت رقابت و دو شکل بعدی به ،نمتکی بر زمی های تولیدیِدر اثر رقابت در درون شاخه تفاضلی یاجاره دو شکل اولِ

های دیگر تولید دو تفاوت نسبت به شاخههای تولید وابسته به زمین باید توجه داشت که در شاخه آید.وجود میها بهسایر بخش

 شود:ته دیده میسبرج

ه زمین بدترین شرایط که در تولیدات وابسته باست، در حالی ارزش و قیمت کنندهدیگر تولید شرایط میانگین تعیین هایدر شاخه (یک

رآوردن تقاضای موجود به ناچار باید از برای ها اغلب عرضه نسبت به تقاضا محدود است و بون در این رشتهچ) کننده اندتولید تعیین

، تولید شده در نامساعدترین شرایط ارزش کاالهایرو، از این .برداری کردترین بارآوری را دارد نیز بهرهاه و یا معدنی که کمچمین یا ز

 کند(.می کل ارزش را در آن شاخه تنظیم

بودن و پراکندگی زمین از سوی دیگر، مهاجرت سرمایه به این بخش و در  زمین از سویی و قطعه قطعه رعلت وجود مالکیت ببه (دو

 شود.گیری سود مازاد در این بخش میی خود موجب شکلکه به نوبه ،رو استتیجه توازن نرخ سود با دشواری روبهن

 ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های تا دهه های تولیدی است.متکی بر زمین و سایر رشته ی رقابت بین تولیدِی مطلق و انحصاری نتیجهاجاره

های شهری نسبت دو دهه به علت اهمیت زمین این ولی طی ،دادندی مطلق و انحصاری را مورد بحث قرار میها غالبا اجارهمارکسیست

 تری را به خود جلب کرد.به کشاورزی، بررسی اجاره تفاضلی نوع اول و دوم توجه بیش
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 رکسی ارزش ماانتقادات بوم باورک به نظریه
( در ۱۸۶۷)سرمایهاز انتشار جلد اول کتاب نخست پس د: را در دو نوبت مطرح کر ی ارزش مارکسبه نظریه انتقاددات خود بوم باورک

پایان کتابِ ( در ۱۸۹۴) سرمایه دیگر بعد از انتشار جلد سوم کتابو بار  ؛۱۸۸۴در سال  (۶۰)ی سرمایهسرمایه و بهره اثری تحت عنوان

   در کالس درس او شرکت  ،اتریشی دان مارکسیستد، اقتصا(۱۸۷۷-۱۹۴۱). رودلف هیلفردینگ۱۸۹۶در سال  (۶۱)مارکسی نظام

ادهای او پاسخ داد. انتق هایادقبه انت (۶۲)نقد بوم باورک به مارکسدر اثری تحت عنوان  ۱۹۰۴کرد و هشت سال بعد در سال می

این  بررسیبه  جا . ما در اینایهسرمادها به جلد سوم و انتق سرمایهها به جلد اول به دو گروه تقسیم کرد: انتقاد نتوااساسی او را می

 پردازیم:می انتقادها

 عنصر مشترک در مبادله کاالها .۱

ها ها ممکن نیست و برابری ارزشی کاالها بدون برابری ارزش آنبه نظر بوم باورک، مارکس با الهام از ارسطو بر این باورست که مبادله

عامل سوم( نیاز دارد. و سپس با حذف خواص هندسی، فیزیکی، شیمیایی یا سایر خواص )گیری وجود عنصر مشترک و قابل اندازه به

الل را مورد استد کند. بوم باورک به سه دلیل اینعنوان عامل مشترک معرفی میرا به کار مجردیا به بیان بهتر  کارطبیعی کاالها، 

 دهد:انتقاد قرار می

به بیان روشن، به " گوید:دانند. او در این باره میکاالها را قابل دفاع نمی یی قدیمی برابری در مبادلهنظریه اقتصاددانان جدید، -الف

رهم بریزد وجود ندارد. اما دل دقیق و برابری برقرار است، احتمال تغییری که این تعادل را دانظر نادرستی است. وقتی تع برابرینظرم 

     تغییرکند که سبب تر به سوی نوعی نابرابری و عدم توازن میل مییابد، برابری بیشه با انجام مبادله این وضع خاتمه میکزمانی

 (۶۳)".شودمی

 .P)ل هیرستپاو، (B. Hindess)باری هیندس، (A. Cutler)تنها نیست، آنتونی کاتلر بته در طرح این انتقاد به مارکسلبوم باورک ا

Hirst) نطار حسیو ع(A. Hussain) در این باره نظر مشابهی با او دارند. (۶۴)شاندر کتاب مشترک 

 ؛کندمصادره به مطلوب می ،مارکس در استنتاج عنصر مشترکگوید بوم باورک می -ب

گیرد ند  و سپس نتیجه میا گیرد که محصول کارر میظچون او نخست کاالهایی را در ن

   گویی ان کار است. بدین ترتیب او مرتکب این همانها همکه عنصر مشترک در آن

، درختان جنگلی، نیروی آب، ها از هدایای طبیعی مانند زمینی کاالدر زمره شود. اومی

 (۶۵)برد.ذخایر نفتی، معادن طال، بستر ذغال سنگ و غیره نام نمی

 حتا ا،و باالخره سومین انتقاد بوم باورک این است که عامل مشترک در کااله -ج

تواند به مفاهیم تواند صرفا کار باشد. تجرید میند، نمیا کاالهایی که صرفا محصول کار

 (۶۶).بود نسبت به تقاضاجامد نظیر مطلوبیت یا کمنعام دیگری غیر از کار بی

مارکس  پژوهش باید توجه داشته باشیم که موضوعِدر بررسی انتقادهای بوم باورک 

شکل مسلط و ضروری  یمنزلهاو از مبادله به  اهانه نیست.خوی تصادفی و دلمبادله

ای که در جامعه ؛گویدداری سخن میسرمایه یوساطت در بازتولید اجتماعی در جامعه

هدف  شود.آن نیازهای انسانی به شکل پیوسته به صورت انبوهی از کاالها تولید می

 نه اثبات  مبادله است، وابطتحلیل ر سرمایهجلد اول در آغاز فصل اول از  مارکس
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طور معمول به مبادله به ،تاریخ. و در این مناسبات درازنایگوید، نه کاال در داری سخن میی ارزش. او از کاال در مناسبات سرمایهنظریه

یدی است از شکل رکاال( در این بخش صرفا تج-نی کاال)یع کاال با کاال یپول(. مبادله-کاال-)یعنی پول گیردمی ی پول انجامواسطه

 ی پایاپای)تهاتری(.کاال، نه مبادله-پول-کاال

 )در کتاب شودوت مبادله میاهای متفکه یک کاال با کاالهای دیگر به نسبتیک کاالی خاص. هنگامی ایِلهادهای مببرابری ارزش -الف

ای منفرد، ار طال و غیره( به جای یک ارزش مبادلهد مقدک مقدار ابریشم، زِیگرکفش، اِ دم با ایکس مقدار واکسِوارتر گنسرمایه یک ک

 ند.ا دیگر شوند و از این رو با هم برابرن یکگزیتوانند جایمی ای متعدد متقابالهای مبادلهی دارد. این ارزشای متعددهای مبادلهارزش

 عرضه و تقاضا و گران فروشی. هایسانکنند: تاثیر نوبه دو دلیل با آن مخالفت می ،هاتساوی بین ارزش یرابطه منتقدان به

ی عام سرمایه متناسب با سطح تجرید که بوم باورک نیز بر آن تاکید دارد، باید یادآوری کرد که مارکس در جلد اول ،در مورد نقد اول

طور ارزش با قاضا و همینه بر برابری عرضه و تهای او در این مرحلو تحلیل کندرا وارد تحلیل نمی عرضه و تقاضا هاینانوس آگاهانه

 کند.موضوع مختصات آن را واکاوی می متناسب با جایگاه سپساو  قیمت استوار است.

سرمایه سوداگر  فداری و از طرسرمایهپیشا هایجامعهتر در فروشی بیشکه کسب سود از طریق گران ، گفتنی استی نقد دومدرباره

، در صورتی که گیرد. اکنونمورد استفاده قرار میدور از هم و بدون سلطه بر تولید ای بازارهدر خرید و فروش  میانگری میانجی در

طور پیوسته و مداوم توان بهبازتولید اجتماعی در نظر بگیریم، باید اذعان کرد که نمی مبادله را به عنوان شکل ضروری و مسلط وساطتِ

شده مبادله  دیبل تولقموجود و از  هایو فروش صرفا ارزش دیخر انیدر جر )حداقل در همان بازار( به سود دست یافت. مبادله هاز را

ی تساوی ، صحت رابطههابا رفع این ایراد. ابدیشده تحقق  دیاز نو تول هایارزش یهیبر پا تواندیو منظم تنها م وستهی. سود پشوندیم

 گیرد.کاالهای متفاوت در روند مبادله مورد تایید قرار می یِاهای مبادلهچنین ارزشای یک کاالی خاص و همهای مبادلهبین ارزش

ند. نباید ا که محصول کار دگیرصرفا کاالهایی را در نظر می ،کند که در استنتاج عنصر مشترکبوم باورک مارکس را متهم می -ب

ی موارد هعداری است. مطالعه سرمایهتحلیل شرایط عام تولید و بازتولید در جام ،های نخستینراموش کرد که هدف مارکس در گامف

معدنی را فقط در و  کشاورزی هایارزش محصولعنوان نمونه به خاص صرفا بعد از طرح مختصات و روابط عام قابل بررسی اند.

و در  ردگیرانت را برابر صفر می سرمایهول و دوم قیق قرار داد. مارکس در جلدهای اد تحرتوان مومی زمین ی رانتچارچوب نظریه

   س را راجع به کاالهای مورد توانست نظر مارکداد میپردازد. بوم باورک اگر حوصله نشان میبخش ششم از جلد سوم به آن می

ی آن هو دربار بینی کردهاین مشکل را پیش مشارکتی در نقد اقتصاد سیاسیاش در این بخش مطالعه کند. مارکس در کتاب عالقه

 توضیح داده بود.

و حذف عوامل غیرمشترک  دو از طریق تجری ،شودنها عامل مشترک در کاالها محسوب نمیالزاما ت کار قد است کهباورک معت بوم -ج

 یک( شود:اعفی میافت. بدین طریق او مرتکب خطای مضدست ی یابی نسبت به تقاضاکمو  مطلوبیتفاهیم دیگری نظیر توان به ممی

داری و سازمان اجتماعی کار در م منطقی نیست، بلکه تجریدی است واقعی از ساختار ویژه سرمایهاستنتاج عامل مشترک یک تجرید عا

، گردشعینی تولید،  یو مجموعه ؛دهدی مصرفی کاال قرار میهنی فرد از جنبهذارزیابی  اساس تحلیل خود را بوم باورک دو( .آن

 یداری و مجموعهسرمایه بوم باورک به جای تحلیل ساختارسه( و  .یردگدیگر کامالً نادیده میتوزیع و مصرف را در وحدت با یک

پردازد. دو به بررسی رفتار فردی در روند مبادله می ،به هم پیوسته و در حال بازتولید یکلیت چونهمروندهای منفرد تولید و مبادله 

ری جالب توجه است. و ای هر یک مطلوبیت کاالی دیگو بر گونه تعین اجتماعی دیگری هستندقد هری کاال که جز این فافرد دارنده

عنوان تواند بهکند، این ارزیابی ذهنی و شخصی نمیهای کمی در مبادله عمل میگذاری و نسبت عنوان مبنای ارزشبه مطلوبیت این
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    یازهایرفع ن برای که نندهکافراد مبادله ،داریسرمایه یپذیر در بازار رواج پیدا کند. در جامعهمعیار معتبر عمومی و سنجش

بزرگ  هایندارند؛ نقش مسلط از آن شرکت کنندهنتعیی و مسلط نقش  اند،طرف مقابل چشم دوخته یکاالها تیمطلوببه  شانیشخص

ی نبهها ج ازند. مطلوبیت کاالها برای آندپرها در مقیاس وسیع می که برای کسب سود به تولید کاالها و فروش آناست  داریهیسرما

 .ثانوی دارد

 کار ساده و کار ماهر .۲
)زمان کار  سو، زمان کار مصرف شده در تولید کاالدچار دور باطل شده است: او از یکگوید مارکس در تحلیل کار ماهر بوم باورک می

 روابط مبادله  ساده را صرفا یل کار ماهر به کارو از سوی دیگر، معیار تبد ؛کندالزم اجتماعی( را اساس ارزش آن معرفی می میانگینِ

 :مارکس است این سخن . گواه بوم باورک(۶۴)داندمی

ای که مقدار کوچکی از کار پیچیده  شود، به گونهتر یا مضروبی از کار ساده محاسبه میچون کاری با شدت بیشتر فقط هم کار پیچیده"

شود. ممکن است کاالیی محصول که این تبدیل پیوسته انجام میدهد تری از کار ساده برابر است. تجربه نشان میبا مقدار بزرگ

کند، از این رو فقط بازنمود مقدار مشخصی از آن کار ساده ترین کار ممکن باشد، اما ارزشش آن را با محصول کار ساده برابر می پیچیده

شوند، بر اساس گیری خویش تبدیل میحد اندازهها انواع متفاوت کار به کار ساده چون وا های گوناگونی که بر مبنای آناست. نسبت

ها  سنتی به ارث رسیده در نظر آن یابد و بنابراین چونشود که در پشت سر تولیدکنندگان جریان می فرآیندی اجتماعی تعیین می

 (۶۸)".کندجلوه می

، یعنی بر اساس زمان (endogenous)زاونارزش کار ماهر را به شکل دربایست این انتقاد به این شکل نیز مطرح شده، که مارکس می

که . نکته جالب این(exogenous)زابت مبادله در جریان گردش یا برونداد نه بر حسب نسکار مصرف شده برای تولید کاال توضیح می

این بخش از  اسخ بهدر پ .کندای به آن نمیمطرح کرده بود، اما بوم باورک اشاره (۶۹)ساموئل بیلی همین انتقاد را علیه ریکاردو

 ضروری است. چند نکته یادآوری بوم باورک انتقادهای

 و گردش ظر بر تعامل تولیدی ارزش نانظریه -الف
دیگر اند. هایی جدا از یکگویا این دو سپهر ؛د از گردش استخورد، تصور جدایی تولیآنچه در انتقاد بوم باورک در نگاه اول به چشم می

   ارزش کاالها و  یآید، اما مقایسهداری قضیه درست برعکس است: ارزش در روند تولید به وجود میرمایهکه در جامعه سدر حالی

از  ،های مختلف تولید(بین شاخه ها )در یک شاخه وگیرد. رقابت بین سرمایهها در روند گردش شکل می آن میانهای مبادله نسبت

 .دهدگون اجتماعی سوق مییک کمیت هموین تکارزش را به سوی  ،طریق تعامل تولید و گردش

 ارزش نیروی کار ماهر و ارزش آفرینی آن -ب
ی این بحث را به کتابی یافتهتر و سامانیابیم. او ارائه کاملدرباره این موضوع در آثار مارکس به جز اشاراتی پراکنده و کوتاه چیزی نمی

      سرمایهاز فصل پنجم در جلد اول  افزاییفرآیند ارزشدر بخش  ،نمونه برای. (۷۰)موکول کرده بود "درباب کار مزدی"مخصوص

 :خوانیممی

نیروی کار اند که تولید آن زمان و کار  برِهزینه ند، تجلی صرف شدنِا ترتمام کارهایی که از لحاظ میانگین اجتماعی باالتر یا پیچیده"

، ارزش باالتری دارد. این نیرو که ارزش باالتری دارد، خود را در کار باالتری روایناز تری از نیروی کار ناماهر یا ساده برده است و بیش

ساز ر قدر هم بین کار ریسنده و جواهریابد. هبه نسبت باالتری شیئیت می یهاسانی، در ارزشدر زمان یک بنابرایندهد و نشان می
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کند، از لحاظ کیفی با آن بخش ارزش نیروی کار خود می گزینِجای اساز صرفود داشته باشد، آن بخشی که جواهرتفاوت مهارت وج

 (۷۱)".کند هیچ تفاوتی ندارداضافی کار که صرف تولید ارزش اضافی می

. مارکس کندتری تولید میسان ارزش بیشتر از ارزش نیروی کار ساده است و در مدت زمان یکپس ارزش نیروی کار ماهر بیش

 .گویدتری نمیارزش سخن بیشی تعیین کمیت این درباره

 :نهاد شده استبرای تعیین ارزش نیروی کار ماهر دو راه حل پیش

کار ماهر  یرویارزش ن یبرا یمزد ترجمان مناسب دگاه،ید نی( است. طبق ا۱۸۵۰-۱۹۳۲)نیراه حل منتسب به ادوارد برنشتا نیاول

 یمتعدد ینظر با انتقادها نیاست. ا تریشیب یارزش اضاف دیبه تولمزد خود قادر  شیو کارگر ماهر متناسب با افزا شود،محسوب می

 صرفا و آن را  نیستکار ساده(  یروین نچنی)و هم ماهر کارنیروی ارزش  یرگیاندازه یبرا یقیمزد شاخص دق یک(روبرو بوده است: 

 یبرا داریهیسرما یقرار ندارد و توسط واحدها یدارهیسرما یمعمول یکاالها یکار در زمره یروین دو( دهد؛ینشان م یبیطور تقربه

 .شودینم نییزمان کار الزم تع یلهیوسنخست به یلههآن در و دیبازتول لیدل نیبه هم شود؛ینم دیفروش و کسب سود تول

برنشتاین،  دیتأکف نظر و برخال ،که اوال یابیمدرمی مدهیقرار  توجهمورد  نیز آن ینیمنظر ارزش آفروانگهی، اگر نیروی کار ماهر را از 

طور و نه به ،حدودی تا مزدهااختالف سطح دستآفرینی کار ماهر تناسبی با افزایش ارزش خودِ کار ماهر ندارد؛ ثانیا، افزایش ارزش

 جادیا یبرا رانمدی یآگاهانه تالش و قراردادها ها،سنت بهسطح مزدها  ،ثالثا کند؛یکار را منعکس م یروین ینآفریکامل، سطح ارزش

 .دکرمشخص  یو کار جمع دیدر تول توانیماهر را نم ایسهم کارگر منفرد اعم از ساده  ،رابعا ؛شودیتفرقه در صفوف کارگران مربوط م

 عبارت کار ماهرجدل با برنشتاین مطرح کرد. ارزش  در چنینگ در پاسخ به نقد بوم باورک و هملف هیلفردینددومین راه حل را رو

ی کار در گذشته صرف آموزش کرده است، به اضافه ماهر ای که کارگریعنی زمان کار ساده؛ زم برای بازتولید آنزمان کار الست از ا

اند نیز باید به همین شیوه به کار ساده اند. کار ماهر کسانی که در آموزش او شرکت کردهداشته مستقیم کسانی که در آموزش او نقش

 .شودکار به کاالها منتقل می فرایندتدریج در بهکارگر ماهر  ه در نیروی کارِکار ذخیره شد .تبدیل شود

گونه که  است اما همان یروش بهتر نگیلفردیکار ماهر روش ه یرویارزش ن نیی( در تعکی: راه استکرد نیز با ایرادهایی همروی نیا

 دارانههیسرما یارهایو با مع وهیکاالها به ش ریمانند سا ،کار ماهر یرویکار، از جمله ن یروین دیگفته شد  بازتول نیبرنشتا یدر نمونه

...  به رهیو غ یخصوص یسبک و آهنگ زندگ گان،ینظام آموزش را  ،یمعلم خصوص ،یمانند کارخانگ هاییشکلوجود  رد؛گییانجام نم

-هیسرما یارهایو ارزش آن را از مناسبات و مع دیلکه بازتو بخشدیم هایییژگیکار ماهر به طور خاص و یرویکار به طور عام و ن یروین

ثابت مخدوش  یهیسرما یاجزا ریآالت و سانیارزش در ماش یرهیبا ذخ میآموزش و تعل یهامرز دگاهید نی. دو( در اکندیدور م دارانه

 لیکه وسایدر حال ،کندیم دیتول یدیجد هایارزش دیتول لیبرخالف وسا افزاییدر روند ارزش ماهر ایکار اعم از ساده  یروی. نشودیم

کار  ینیتوان مرز ارزش آفرینم یمانند مورد قبل زین جانی. در اندنکیم تقلشده من دیتازه تول یصرفا ارزش خود را به کاالها دیتول

 کرد. زیمتما یمنفرد را از کارگر جمع

 روند گردش در تبدیل کار ماهر به کار ساده  -ج

در عین حال در مدت زمان مساوی نسبت  ؛ واز ارزش نیروی کار ساده است شد، ارزش نیروی کار ماهر بیش همالحظتر که پیش چنان

و  ؛سانی نداردآفرینی آن نسبت یکارزش نیروی کار ماهر با رشد ارزشسو، افزایش کند. اما از یکتری تولید میبه کار ساده ارزش بیش

تعیین مارکس  ،به همین دلیلگیری نیست. به دقت قابل اندازه از مبادله پیش ار اجتماعینسبت بارآوری کار فردی و ک ،از سوی دیگر

نسبت ارزش کار ماهر به کار ساده تا  ،. در روند گردشداندپذیر میامکانروند گردش در تر تبدیل کار ماهر به کار ساده را بیش نسبتِ
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رومن صرفه باشد. ای بای آموزش حرفههزینه نیتأم نچنیو هم ،ماتر از طرف کارفررود که پرداخت مزد بیش جا باال میآن

 :دهدتوضیح می روشنیرا به  نکتهاین  (۱۸۹۸-۱۹۶۷)روسدلسکی

تر بیش "گذاریارزش"عهده بگیرد، به طریقی جز برداری باید برای آموزش کارگران ماهر ای که جامعه سرمایهالعادهمخارج فوق"

وگرنه هیچ کارفرمایی حاضر به پرداخت  ؛شوداجتماعی برابری کارهای مختلف )یعنی گردش( تأمین نمیها در روند  آن هایمحصول

که کنند، تا جاییی مورد نظر را ترک میمزد باالتر به کارگران ماهر متناسب با کارشان نخواهد بود. و در آن صوررت کارگران حرفه

   (۷۲)".ا افزایش دهد و آموزش کارگران ماهر را به امری الزامی تبدیل کندها رتقاضا برای کاالها در آن رشته دوباره قیمت

 داریی تولید سرمایهدر شیوه جایگاه کار ماهر -د
و در  ،زدایی()مهارت یابدهای جدید در فرایند کار، سطح مهارت الزم برای انجام کارهای معین کاهش میآوریبه علت استفاده از فن

، داریی تولید سرمایه. در شیوه(زداییارزش) یابدعهده داشتند نیز تنزل میرکار کارگرانی که انجام آن کارها را بنتیجه اررزش نیروی 

ی هاآوریفن ،وانگهیشود. زدایی گرایشی دایمی محسوب میمزدها، روند مهارتداران به کاهش سطح دستبه علت نیاز مداوم سرمایه

توان گفت که میرو، این زاد. نشوزدایی میخوش مهارتی خود دستآورند که به نوبهود میا به وجهای جدیدی رمشاغل و مهارت نوین

 .کندطور پیوسته کار ماهر را به کار ساده تبدیل میداری خود بهتحول سرمایه

 های بوم باورکمشکل نمونه -ه
اند: ی تولید کاال و ارزش از دنیای هنر برگزیده شدهی او در بارههابوم باورک عالقه خاصی به هنرمندان و آثار هنری دارد. تمام نمونه

های منحصر ثار این هنرمندان، آفریدهآ. (Benvenuto Cellini, 1500-1571)لینیونوتو ستراشانی چون بنخوانندگان اپرا، نقاشان و پیکر

های نجومی در حراج آثار هنری به و یا به قیمت ،هستندها های هنری و موزهبخش نمایشگاههمتای هنری اند که یا زینتبی به فرد و

 انلدرمایه بر مودهی سو فرمان ،گونشابه و همزتولید زنجیروار انبوه کاالهای مداری دنیای تولید و باسرمایه ،عکسبررسند. فروش می

 .یابی به حداکثر سود در بازار رقابت استمستقیم برای دست

     تولید  کاالداری معنای خاص سرمایهغول است، بهی خود به خلق آثار هنری مشبا میل و اراده هنرمندی که در آتلیه شخصی و

 ،راه با افراد دیگردار باشد و هماگر آثار او دارای ارزش هنری فراوانی باشند. اما اگر این هنرمند در استخدام یک سرمایه احت ،کندنمی

برای فروش در بازار تولید  های اقتصادی در آن شاخهمطابق با معیارها و مظنه و مشابه هاییلمحصو ،دارتحت نظارت و هدایت سرمایه

زدنی از کسی است که واقعیت را فقط در شکل محسوس ای مثال ده کرد. بوم باورک نمونهاستفا ارزشو  کاالتوان از مفاهیم کند، می

 .بهره استآوری بی سفاَیخی به شکل ماعی و تارکند و از هر گونه بصیرت اجتاش درک می ظاهری

 درباره قیمت شراب. ۳
در  کهآنشود، بدون تر مینتر و در نتیجه گراگوید شراب با کهنه شدن مرغوبمی قیمت شراب است. او باره باورک درانتقاد دیگر بوم

را نادیده  زمان داند و سایر عوامل، مثلمی کار را موجد ارزش ای صرف آن شده باشد. مارکس صرفاجریان کهنه شدن کار قابل مالحظه

 (۷۳).شودخوبی مشاهده میگیرد، نقصانی که در مورد شراب بهمی

  انگیزد که گویا کند و این تردید را بر میانگیز پیدا مینکردنی و حیرت مارکس ابعادی باوربا این اظهار نظر بدفهمی بوم باورک از 

مشحون از توجه به تأثیرات عامل  سرمایه ر تالش برای درک نظرات او غلبه یافته است. سراسر کتابپاچگی در انتقاد از مارکس بدست

 :توجه کنید (۷۴)سرمایهای از جایگاه زمان در کتاب شمه چونهم در اقتصاد سیاسی است. به طرح زیرزمان 
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های دوره و جبرانسرمایه  باره زمان بازگشتِ، ضمن بحث درگروندریسهمارکس در 

هایی از به وضعیت خاص شاخه (fallow of capital)تر معطل گذاشتن سرمایهنیطوال

 :کندتولید مانند شراب اشاره می

امل شد، ممکن است که محصول کها، مانند تولید شراب بعد از آندر برخی از شاخه"

گذارند، طی این ر بطوالنی معطل بماند تا روندهای طبیعی بر آن اث برای مدت نسبتا

 (۷۵)".کمی نیاز است مدت به کار نسبتا

در یک شاخه تولید و در مدت زمان باید توجه داشت که مقدار اضافه ارزش و سود 

)فرض کنید طی  سرمایه در آن مدت زمان بستگی دارد بازگشتِدفعات عداد تعین به م

ر(. معطل گذاشتن یک با بکند و سرمایه پنج بار بازگشت می آپنج سال، سرمایه 

سرمایه در تولید شراب موجب طوالنی شدن زمان بازگشت و در نتیجه کاهش ارزش 

شود. این روند ها از این شاخه میاضافی و سود... و سرانجام مهاجرت و خروج سرمایه

 .کندکند که افزایش قیمت کاهش سود را جبران میجا ادامه پیدا میتا آن

 سرمایه لدسومانتقادهای بوم باورک بر ج
 :افکنیم بر انتقادهای او به جلد سومنگاهی می حال ؛را مرور کردیم سرمایهجلد یک جا انتقادهای بوم باورک بر تا این

 سرمایه تضاد جلد اول با جلد سوم  .۱

کند که ل مارکس اعالم میجلد او در اثر در تضادی آشکار قرار دارد. با جلد سوم این سرمایهکه جلد اول  بوم باورک بر این باور است

رسند که با به فروش میقیمت تولید ها به گوید که آناما در جلد سوم می ؛شوندها مبادله می کاالها متناسب با کار متبلور شده در آن

 گوید:ها یکی نیست. بوم باورک در این باره میآن ارزش

که در این صورت تساوی سود  -شوندها صرف شده مبادله میبرای آن طور واقعی متناسب با کاری کهبهیا محصوالت در درازمدت و "

چنان توانند همدر این صورت محصوالت دیگر نمی -های مختلف با هم مساوی استها غیرممکن خواهد بود. و یا سود سرمایهسرمایه

 (۷۶)".ختصاص داده شده مبادله شونداها متناسب با کاری که به آن

های مهم یک جنبهم کرد تمااست. طبق این روش او تالش می کلیت گونبازتولید اندیشگفته شد، روش مارکس  ترطور که پیش همان

ل و عوامل مختلف را در نظر بگیرد. اما کرد علمی کوششکرد و نده نمیدر تبیین یک موضوع به یک عامل بسکلیت را تشریح کند. او 

تر، برخی تر و مشخصای خاصند و پارها ترتر و مجردی از تجرید قرار دارند، برخی عامهای گوناگون در سطوح مختلفاین عوامل و جنبه

 .نامیدمی حرکت از مجرد به مشخصذاتی و بعضی به سطح پدیداری تعلق دارند. به همین دلیل، این روش را 

-لحظه  ساختار اجتماعی که بستر پیوند ؛مصرفیع و زی ارزش، عوامل گوناگونی را باید در نظر گرفت: تولید، گردش، تودر  مورد نظریه

وند این پی ،درست کردروی. است های دیگرو بسیاری جنبه ، قیمت، سود، عرضه و تقاضاآوری، طبیعت، فنکار مانندمختلف  و عوامل ها

های متعدد رمایهس در بازسازی کلیت منطقی است. روش مارکس در گام نخست بررسی سرمایه عام یا وجوه مشترک گوناگونعوامل 

، تأثیر امتفاوت، عرضه و تقاض ارگانیکهای متعدد با ترکیب مانند رقابت سرمایه) ترو به همین دلیل توضیح مسایل مشخص ؛است

بار از اولین )این روش  ت بی اطالعی از روش مارکسکند. بوم باورک به عل( را به مراحل بعدی موکول میو... هاین بر قیمتی زماجاره
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کند که مارکس در جلد تصور می ،تشریح شد( ۱۹۶۸وی رومن روسدلسکی در سال س

که هایش تغییر داده است. در حالیسوم، نظرات خود در جلد اول را به علت کاستی

 انتشار جلد اول به پیش از جلد سوم برای تدوینهای مارکس نوشتهدستتاریخ نگارش 

گوید ی قیمت تولید میجلد سوم دربارهچه که مارکس در . آنگرددباز می هیسرما

 .های مبادله در جلد اول است، نه ناقض آنمکمل نسبت

پیرو  اقتصاددان محافظه کار آمریکایی و (-Thomas Sowell, 1930)توماس سوول

 :نویسدمیه رمکتب شیگاگو در این با

 ایردیهی علم اقتصاد نوین بر کتاب سرمایه رجستهاویگن فون بوم باورک شخصیت ب"

دهد، درک چه که مورد انتقاد قرار میگری او بارها از آنکالسیک نوشته است. ابطال

-کند که مارکس در دستکند و نادانسته انتقادهایی را تکرار مینادرستی ارائه می

 (۷۷)".کرده بودبود علیه ریکاردو مطرح  ه در آن زمان هنوز انتشار نیافتههایی کنوشته

 و تقاضاتأثیر عرضه . ۱
 فشردهطور به را در این باره نظر مارکس بهتر است یک بار دیگر ،ی عرضه و تقاضاایراد بوم باورک به نظر مارکس درباره طرح قبل از

کند تا قوانین عام تولید و گردش سرمایه را عرضه و تقاضا را مساوی فرض می سرمایه اول و دوم کتاب هایمرور کنیم. مارکس در جلد

 تراز شدن نرخهمهای عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار دهد. اما فصل دهم از جلد سوم این اثر را تحت عنوان الت نوسانبدون دخ

 نیز دهد. البته قبل از این فصلبه عرضه و تقاضا اختصاص می سود اضافی ،های بازارهای بازار و ارزشقیمت ،متوسط سود از راه رقابت

ی گیرد. نتیجهعرضه و تقاضا را در نظر میهای تأثیر نوسان تشکیل نرخ عمومی سود و  ن بازگشت سرمایهزمادر موارد معدودی مانند 

 ، یعنی ارزش میانگین در آن (۷۸)باشد. ارزش بازار توسططور خالصه این است: اگر تقاضا برای کاالیی بیش از حد ماین فصل به

برعکس اگر  و ؛اندکند که در نامساعدترین شرایط تولید شدهیی میل میهای و کاالترین بارآور های با کمی تولید به طرف شرکتشاخه

شود که در مساعدترین شرایط تولید  کاالهایی تعیین می یوسیلهارزش بازار آن کاال به ،باشد متوسطتر از حد تقاضا برای کاالیی کم

ترتیب نامساعدترین و مساعدترین بهم، به جای شرایط میانگین اجتماعی، العاده ک العاده زیاد یا فوق. پس در شرایط تقاضای فوقاندشده

شرایط تولید و شرایط بازار این  جاد، مارکس در اینشوطور که مالحظه می گیرند. همانعهده میرتنظیم بازار را بی وظیفهلید توشرایط 

 :به دو دلیل است گیرد. ناخشنودی بوم باورک از نظر مارکسرا در ترکیب با هم در نظر می

 .چرا در نظام فکری او به عرضه و تقاضا نقش اندکی محول شده است -اول

این دو و اگر  ،شود تقاضا موجب فاصله گرفتن قیمت بازار نسبت به قیمت تولید می وعرضه  هاینگوید تأثیر نوساچرا مارکس می -دوم

 :گویدونه مارکس در این باره مینم برای. کنندمیا دیگر را خنثبا هم برابر باشند اثر یک

یابد و درست به همین جهت کاالها بنابر ارزش خود به فروش ها پایان می گاه تأثیر آناگر تقاضا و عرضه با هم انطباق پیدا کنند آن"

-و پدیده ،جی ندارندکنند و تأثیر خارمی ادیگر را خنثطور مساوی عمل کنند، یکبل هم بهچه دو نیرو در دو جهت مقانروند. چنا می

 (۷۹)".ی این دو نیرو توضیح داده شونددیگری غیر از مداخله باید به نحو دهند ضرورتاایی که تحت این شرایط روی میه

دهد. بوم باورک به این دیدگاه تعلق د مورد انتقاد قرار میندهعرضه و تقاضا ارزش را توضیح می  با ی را که صرفاتاجا مارکس نظردر این

ی مخالف با دهد که وقتی دو نیروشود و چندین صفحه را به انتقاد از این نظر اختصاص می دارد و از اظهار نظر مارکس برافروخته می
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البته در ) هاست.کرد آن و حالت تعادل خود نتیجه عمل ،کننددلیل این نیست که دیگر عمل نمی ،دیگر در حال تعادل قرار دارندیک

جا نه با یک نقد (. واقعیت این است که ما در این"اثر خارجی ندارند"گوید میشود، مارکس دیده می نیز یجا تحریف کوچکاین

و عرضه و تقاضا را  ،ی ذهن فرد از مطلوبیتبایتیم: دیدگاه مارژینالیستی که ارزمشخص، بلکه با تقابل دو دیدگاه متفاوت روبرو هس

متقابل روند تولید و روند گردش در  هایداری و تأثیرش تحلیل ساختار سرمایهفدو دیدگاه مارکس که ه ؛داندمبنای ارزش می

 .طلبدیرا م یافرصت جداگانه الیسمینرژنقد ما ؛هدف ما پاسخ به انتقادهای بوم باورک بود ارکاالهاست. در این نوشت گیری ارزش شکل

  رابطه مزد و ارزش. ۲

مزد موجب  هایی ارزش است و نوساندهبوم باورک مزد در شمار عوامل سازن ربه نظ

   شوند. به همین دلیل او نظرات مارکس را مورد انتقاد قرار تغییر مقدار ارزش می

کند که با دهد که تأثیر تغییرات مزد بر ارزش را نادیده گرفته است. او تالش میمی

بوم انتقاد در پیوند با این بخش از  کند.بیان تر  طرح یک مثال عددی نظرش را روشن

 گفتنی است: باورک

و بیان پولی آن یعنی قیمت  شکل ارزش و ارزشبین  فاوتبوم باورک به ت -الف

 .تمایزی قایل نیست

های عمومی انتاثیر نوستحت عنوان  یهسرمامارکس در فصل یازدهم از جلد سوم  -ب

یک(  :درسر میپردازد و به نتایج زین موضوع میبه همی های تولیدمزد بر قیمتدست

ی به لحاظ نسبتِ سرمایه) ای که دارای ترکیب متوسط اجتماعی استدر مورد سرمایه

ای که دارای در مورد سرمایه؛ دو( کندقیمت تولید کاال تغییری نمی ،ثابت به متفیر(

یابد، اما نه به همان نسبتی که سود تر است، قیمت تولید کاال افزایش میترکیب پایین

همان نسبتی که سود  به یابد، اما باز نهای که دارای ترکیب باالتر است، قیمت تولید کاال کاهش میدر مورد سرمایهسه( ؛ کندتنزل می

 .کندتنزل می

خواهان  اهتر در واکنش به باال رفتن قیمتو کارگران بیش ؛تر علت افزایش مزدها بود تا معلول آنها بیشبه نظر مارکس افزایش قیمت

ها شود و تنها قیمت وسایل ضروری معیشت را تا تواند باعث افزایش عمومی قیمتشدند . افزایش مزدها به تنهایی نمید میافزایش مز

در انترناسیونال اول  1865در سال  (John Weston)مارکس و جان وستون نواقع موضوع بحث بی برد. انتقاد بوم باورک درحدی باال می

نان از مالتوس تا میل رواج ی سنتی مزد در بین اقتصادداالف تاریخی بود که از یک طرف به شکل نظریهبود. این بحث بیانگر یک اخت

ی جدید مزد که شد، و از طرف دیگر نظریههایی نظیر پرودون در فرانسه و السال در آلمان نیز دیده میداشت و در افکار سوسیالیست

که   روآناز  ای را فرا گرفته بود،رهابرای افزایش مزد اروپای ق هاتصابیطی که موج اعدر شرا سنتیرگاه کرد. نظمارکس آن را مطرح می

 کرد.یمزدها مخالفت م شیبا افزا ،کندمی اش مزد را خنثاثر افزای شود ومی اهکرد باال رفتن مزدها باعث باال رفتن قیمتتصور می

تر به آن کمی پیشخالصه شده ) سرمایهیری فصل یازدهم از جلد سوم گ گونه که در نتیجه باید توجه داشت که نظر مارکس همان

را بر  یانضباط یوضعیت چنینپذیر بود )پشتوانه طال(. کاغذی با نسبت ثابت به طال تبدیل( به شرایطی تعلق دارد که پول اشاره شد

شد. این وضع تا زمانی که ارزش طال به مزدها می باال رفتن هها در واکنش بمانع افزایش دایمی قیمت کهکرد داران تحمیل میسرمایه

 و شود. کاهش ناگهانی و وسیع ارزش طال در قرن شانزدهم، ها میمانع تورم و افزایش سریع و عمومی قیمت است،طور نسبی ثابت 

طال( به افزایش سریع و  های جدید در تولید)با کاربرد روش 1890از  و یا پس اروپا 1848 هایبعد از انقالبی در دوره نچنیهم
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برتون وودز در سال  پیمان قرراتم در مثل الغای پایه طال یل )دغیرقابل تب پول کاغذیِ رواجشد. این شرایط با منجر ها عمومی قیمت

 .دنیاز دارای بررسی جداگانهبه  ( متفاوت است و 1973

او  گیریهیجدهد که نتها نشان می کند و با تصحیح آنیدا میبودهای متعددی را پهای عددی بوم باورک کمهلیفردینگ در مثال -ج

 %. ۱۰%، نرخ سود ۱۰۰ ، نرخ ارزش اضافی۵ : مزد روزانهعبارت است از: باورک م. مثال عددی بو(۸۰)درست نبوده است

              روز کار          مزد         هیسود متوسط     مقدار سرما     دیتول متیق         

A          10X5          50               500               50              50  

B            6X5          30               700               70              100          

C          14X5          70               300               30              100          

 مجموع    30               150           1500                  150          300     

 کنند:های تولید تغییر می% قیمت۸و نرخ سود  ۶به  ۵با تغییر مزد روزانه از 

روز کار        مزد          هیسود متوسط     مقدار سرما     دیتول متیق                       

A          10X5          60               500               40              100 

B            6X5          36               700               56                92          

C          14X5          84               300               24               108          

 مجموع    30               180              1500             120              300        

 

ور با همان ت به محصول روشن نیست و این که چطها مقدار سرمایه ثابت، و میزان انتقال سرمایه ثاببه نظر هیلفردینگ در این جدول

 کند:ها را به شکل زیر تصحیح مین جدولشود. او ایتر پرداخته میمقدار سرمایه، مزدهای بیش

ریثابت و متغ هیسرما ثابت     هیسرما     ریمتغ هیسرما     یارزش اضاف      سود       ارزش     دیتول متیق               

A               500         450                           50                50            50        550          550          

B               700                     670               30                30            30        730          770 

C               300                     230               70                70            70        370          330 

 مجموع         1500                   150                150              150          150      1650       1650   150+0150

، با ارقام زیر به کاالها منتقل شود طور کاملبه افزایش یابد و برای سهولت فرض کنیم که ارزش سرمایه ثابت ۶به  ۵حاال اگر مزد از 

  شویم:مواجه می

               ریثابت و متغ هیسرما     ثابت  هیسرما      ریمتغ هیسرما     یارزش اضاف  سود           ارزش     دیتول متیق

A               510                    450               60                  40             40        550          550          

B               706                    670               36                      24                 55 730          770 

C               314                    230               84                  56            25         370          330 

مجموع         1530                   1350             180                120          120        1650                1650  

 

 اجتماعی بر قیمت تولید تأثیر مقدار کل سرمایه-4
قشی بازی ن مارکس ارزش ییهرگیری قیمت تولید مؤثر است و این عامل در نظ به نظر بوم باورک مقدار کل سرمایه اجتماعی در شکل

 :کندنمی
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، همان مقداری که در ۱۵۰یعنی ] سان باقی بماندیک اگر مقدار کل ارزش اضافی دقیقا"

گیری آن شرکت داشته است  ای که در شکلاما کل سرمایه ،[شد گفته باال مثال عددی

 750و اگر کل سرمایه فقط  ،درصد 5شیلینگ باشد، نرخ سود ظاهراً فقط  3000

کننده عاملی تعیین روشن است که مجددا درصد خواهد شد. بنابراین 20شیلینگ باشد. 

  (۸۱)".گانه استبی عوامل مؤثر شده که کامالً با قانون ارزش یهوارد زنجیر

کند که پاسخی است به موضوعی اشاره می سرمایهده از جلد سوم زامارکس در فصل دو

 :به ایراد بوم باورک

ی ریختهی پیشارزش تصاحب شده به کل سرمایه ممکن است نسبت مجموع اضافه... "

باید از  ریزجامعه تغییر کند. چون در این مورد تغییر ناشی از نرخ اضافه ارزش نیست ناگ

 چه حجم سرمایهنو چنا ؛مه گرفته باشدآن سرچش ،بتو آن هم از جزء ثا ،ی کلسرمایه

متغیر خریداری کرده کم یا  یثابت مزبور از لحاظ فنی نسبت به نیروی کاری که سرمایه

ی ثابت نیز به نسبت ی سرمایهسان تودهابد، و بدینیزیاد شود، مجموع ارزش آن با رشد یا نزول خود این حجم، افزایش یا کاهش می

ورتر شده تری را به حرکت درآورد، بارآشود. اگر همان مقدار کار سرمایه ثابت بیشی متغیر زیاد یا کم میسرمایه ی ارزشمجموعه

ابراین در نب .یر باید تغییری هم در ارزش برخی از کاالها بروز کرده باشدزبارآوری کار روی داده و ناگ است و برعکس. پس تغییری در

تحول یابد، ممکن است ارزش خود  ی تغییری در نرخ عمومی سودهر دو حالت قانون زیر معتبر است: هر گاه قیمت تولید یک کاال در پ

 (۸۲)"بایستی در ارزش آن نسبت به کاالهای دیگر تغییری روی داده باشد. ثابت مانده باشد، ولی ضرورتااال آن ک

 .کنیم که برخالف نظر بوم باورک مقدار کل سرمایه با قانون ارزش پیوندی ناگسستنی داردبا توضیحات مارکس، مشاهده می

ف شد. او در ومعر (historical transformation problem)یخیتار لیاله تبداشاره دارد که بعدها به مس زین یگرید موضوعبوم باورک به 

ن آاز  یروشن یقرار دارد و خود درکاقتصاددان آلمانی، Werner Sombart, 1863-1941) ت)ورنر سومبار ریمساله تحت تاث نیطرح ا

  .دارد ازین یموضوع به نوشته مستقل نیا ی. بررسکندیارائه نم

 یانیپا سخن
شناخته شده  یخوببه هیمارکس را مورد انتقاد قرار داد نظرات مارکس، روش و ساختار سرما هیسرماکه بوم باورک کتاب  ایدوره در

  مربوط  یبعد از جنگ دوم جهان یبه دوره شناسیمارکس رگیچشم رفتشی. پندافتیبعد انتشار  هایاز آثار او در دهه یارینبود. بس

سال  یصد و اند نژادیغن یبوده است. اقا یو جد قیدق اریبس یدارد که مارکس محقق نیاز ا تیحکا تاوردهادس نیا یشود. و تمامیم

کوتاه بر  یکه زحمت مرورآنو بدون  ،کندیاستاد دانشگاه را فراموش م کیعنوان خود به یو صداقت علم تیاز بوم باورک مسئول پس

 .دازدپریدرباره مارکس م یو غرض به داور ضیغ صرفا از سر ،آثار را بر خود هموار کند نیا
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مطالعه  داریرا همکارانم در نشر ب حاضر نوشتار هیاول سنویدست

ارائه  آندر جهت اصالح و بهبود  یینهادهاشپی و نکات و ،کردند

که  کنمیتشکر م.ن از بهرنگ ژهیوبهو  شانیجا از ا نای در که ،کردند

نیازی به . بسیار کشید متن زحمت شیرایکردن و ودست کیدر 

من عهده مقاله بر هایکاستیخطاها و  تیکه مسئولفتن نیست گ

 .است
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