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نه؛ همينکه دکتر ديويد هاروی اقتصاددان مشهور و مدرس کتاب کاپيتال مدعی شدهاست مارکس با
شدن او به ايدئولوژی بورژوايی و اقتصاد سياسی
نظريهی
ِ
ارزش کارپايه مخالف بود ،دليلی برای تسليم ِ
نيست .همچنين ،به هيچ روی به معنی نادانی يا ناآشنايی استاد برجستهای چون او با ديدگاه و نظريهی
ارزش مارکس نيست و بديهی است که کسی که چندين دهه کاپيتال مارکس را در دانشگاههای معتبر
جهان تدريس کردهاست و درسگفتارهايش راهنمای دورههای کاپيتالخوانی در نقاط ديگر جهان
بودهاند ،از بديهیترين شناختها نسبت به روش و ساختمان کاپيتال و نظريهی ارزش آگاه است.
اقتصاددان مارکسيست و نظريهپردازی نيست که به
آری؛ ديويد هاروی نخستين استاد مارکسشناس،
ِ
لبهی پرتگاه سرافايی ـ نوريکاردويی رسيدهباشد؛ و آری ،افسون پنهان سرافايی وسوسهانگيزتر از آن
است که دچارشدن به آن ،حتی برای مدرس کهنهکار کاپيتال غيرممکن باشد.
تاختی لگامگسيخته
افسون سرافايی هرگز با بانگ بلند به درگاه نمیکوبد ،بلکه موذيانه از حفرهها و روزنههايی به درون
ِ
میخزد که يا درگاه از آغاز در ساخت و بافتش داشتهاست و يا از منفذ پوسيدگیهايی که موريانهی
سالها و سالخوردگیها ،در فضای نمناک حاکميت ايدئولوژی بورژوايی بر بنگاههای آکادميک جهان،
در پيکرهی درگاه جويدهاست .پرداختن به دکتر هاروی و مقالهی اخيرش به دليل اهميت او نيست ،بلکه
کردن آن افسون و وسوسه و اين حفرهها و روزنهها.
تﻼشی است برای آشکارتر
ِ
دکتر ديويد هاروی اخيرا ً مقالهای نوشتهاست و در آن مدعی شدهاست که مارکس با نظريهی کارپايهی
ارزش مخالف بود ،زيرا اين ريکاردو بود که اميد داشت با »نظريهی ارزش ـ کار ...مبنايی برای فهم
تشکيل قيمت فراهم کند «.اما ،مارکس »خيلی زود فهميد اين اميد ناممکن است و در نوشتههايش بارها
ارزش و قيمت را بهجای يکديگر بهکار برد «.آيا میتوان خامسرانه مدعی شد که استاد هاروی از
روش سطوح تجريد نزد مارکس ،که بنابر قاعده بايد برای هر نوآموز کاپيتال ،دستکم موضوعی آشنا
فهم
باشد ،بیاطﻼع است؟ آيا پرفسور هاروی نمیداند که مارکس عمدتا ً برای سادهبودن زبان و ِ
موضوع و بسياری اوقات از سر سهو يا حتی سهلانگاری ،صدها بار در گروندريسه و کاپيتال و
نظريههای ارزشاضافی ،ارزش و قيمت را »بهجای يکديگر« و به يک معنا بهکار بردهاست؟ آيا استاد
ناپذير تمايز بين ارزش،
هاروی نمیداند که مارکس ،با همهی تأکيدش بر اهميت تعيينکننده و چشمپوشی
ِ
ﺷﮑﻞ ارزش و مقدار ارزش ،برای فهم شيوهی توليد سرمايهداری ،بارها و بارها بدبختانه ،بهجای
تعابير »مقدار ارزش« و »شکل ارزش« ،خيلی ساده از واژهی »ارزش« استفاده کردهاست؟ آيا مدرس
سرشناس کاپيتال نمیداند که بسياری از محاسبات مارکس در گروندريسه ،در مثالهايی که برای
اضافی نسبی آوردهاست ،غلط اند؟
اضافی مطلق و بويژه ارزش
دادن ارزش
نشان ِ
ِ
ِ
کردن نظريهی
بديهی است که میداند؛ و چون بديهی است که میداند ،میتوان پرسيد فايدهی اين عاميانه
ِ
کشتی هاروی را به سوی گرداب میراند؟ بديهی است که
ارزش مارکس چيست؟ کدام نوای سحرآميز،
ِ
هاروی میداند نزد مارکس ارزش و قيمت يکی نيستند و اين »بهجای يکديگر«بهکاربردن سر سوزنی
خزيدن وسواس سرافايی
ارزش کارپايه ربطی ندارد .اما اين عاميانهسازی ،نمای بيرونی
به نظريهی
ِ
ِ
از روزنههای قديمی )؟( يا تازه در ديوار ديدگاه هاروی است .جای پای اين خزيدن موذيانه را بايد در
ادعاهای ديگر هاروی ديد .هاروی در اين مقاله» ،وجود ارزش« را »نسبتی غيرمادی اما عينی«
پس جنبهی ک ّم ِی ارزش مبادله« قرار دارد .آيا واقعا ً »ارزش« يک نسﺒﺖ است؟
قلمداد میکند که »در ِ
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ت »جنبهی ک ّم ِی ارزش مبادله«؟ آيا همهی بخش نخست جلد اول کاپيتال به دقت و به صراحت و
آنهم پش ِ
به تفصيل و تأکيد ،تﻼشی برای رد اين ادعای پيشپا افتادهی اقتصاد سياسی و اقتصاد عاميانه و
ت بين ارزشهای دو کاﻻ است؟ آيا تﻼش مارکس برای اثبات اين
عوامانه نيسﺖ که ارزش مبادله ،نسب ِ
نظر نيست که ارزش مبادله ،عبارت از ﺷﮑ ِﻞ ارزش است؟ ﺷﮑ ِﻞ بروز و نمايش چيزی عينی بنام
ارزش؟ شخصيتی عينی که محصول به مثابهی کاﻻ دارد؟ آيا ضروری است که به مدرس کهنهکار
کاپيتال توصيه کنيم ،کتابهای خودش را دوباره بخواند يا در کﻼسی که در آن بخش اول کاپيتال جلد
اول تدريس میشود ،روی نيمکت نوآموزان جايی برای خود دست و پا کند؟ چطور به يکباره استاد
هاروی فراموش میکند که آنچه اقتصاد سياسی و اقتصاد عوامانه نامش را »نسبت ک ّمی« میگذارد،
مقدار ارزش است؟ چطور آقای هاروی از خود نمیپرسد »نسﺒﺖ« عينی و مادی چه معجونی است؟
بیگمان آقای هاروی محق است درک و برداشت ديگری از ساز و کار شيوهی توليد سرمايهداری
داشتهباشد ،چه بسا درکی بهتر از مارکس ،اما او اجازه ندارد اين برداشت سراسر و آشکارا نادرست
را به نظريهی ارزش مارکس نسبت بدهد.
پروفسور هاروی میگويد »ارزش بهوجود خواستهها ،نيازها و اميالی وابسته است که از پشتوانهی
توانايی پرداخﺖ موجود در جمعيت مصرفکنندگان برخوردار باشد «.آيا پروفسور هاروی نمیداند که
با اين ادعا ــ که آب را از چک و چانهی استادان و نيمچهاستادان و هنرآموزان بنگاههای آکادميک
بورژوايی سرازير میکند ــ نظريهی ارزش مارکس را به مبتذلترين نسخهی نظريهی »تقاضای
موثر« و »مطلوبيت نهايی« تقليل میدهد؟ پروفسور هاروی در ادامهی همين جمله مینويسد که »بدون
اين خواستهها و نيازها«» ،همانطور که مارکس در نخستين فصل سرمايه اشاره میکند ...،هيچ ارزشی
وجود ندارد« .کدام»طور«؟ کجای »نخستين فصل سرمايه«؟ آيا آقای هاروی بهنحوی چنين ناشيانه از
تعريف مارکس از کاﻻ و وحدت و تضاد ارزش مصرفی و ارزش در کاﻻ سوءاستفاده نمیکند؟ کجا
مارکس گفتهاست بدون اين خواستهها و نيازها ارزش وجود ندارد؟ اينکه کاﻻ ،به مثابهی محصول
فرآيند توليد سرمايهدارانه و به مثابهی نتيجهی سرشت دوگانهی کار در شيوهی توليد سرمايهداری ،هم
کار مشخص ،ارزشی است مصرفی که برآورندهی نيازی است و هم بهعنوان
بهعنوان محصو ِل ِ
محصول کار مجرد ،ارزش است ،چه ربطی به ادعای آقای هاروی دارد؟
ارزش و تحقق ارزش
آقای هاروی مدعی است که »اگر بازاری نباشد ،ارزشی هم نيست« .شگفتزده میتوان پرسيد اين
نظر مارکس است يا سرافا و استيدمن؟ آيا ارزشی که تحقق نيافتهاست ،ارزش نيست؟ من با همهی ارج
و احترامی که برای مقام علمی آقای هاروی قائلم ،نمیتوانم از اين دغدغه خﻼص شوم که پروفسور
هاروی ،مانند بسياری ديگر از دانشمندان عاليمقام مارکسيست و اقتصاددانان مارکسشناس ،فرق بين
ارزش و مقدار ارزش را ناديدهگرفته يا فراموش کردهاست .اين که مقدار ارزش ــ و منظور هنوز به
عنوان قيمت بازار ،امری آشکار
انحراف مقدار ارزش از تحققش به
هيچ وجه قيمت بازار نيست ،زيرا
ِ
ِ
و بديهی است ــ بواسطهی فرآيند بازتوليد دچار نوسان و تغيير شود ،امری است کامﻼً بديهی و منعقد
در نظريهی ارزش مارکس؛ حتی پيش از آنکه مقدار ارزش در قالب قيمت بازار در مبادله و در بازار
تحقق يافتهباشد .کاﻻيی که مثﻼً مقدار ارزشش برابر با  8ساعت کار اجتماعا ً ﻻزم است ،میتواند به
کار اجتماعا ً ﻻزم توليد شود،
دليل رشد بارآوری ،يعنی به اين دليل که همان کاﻻ بتواند با  4ساعت ِ
مقداری از ارزشش را از دسﺖ بدهد؛ يا ارزشش دچار نوسان شود .اين اصل بديهی و پايهی نظريهی
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اضافی نسبی است .اما میتوان به اين دليل ادعا کرد ،اين
ارزش کارپايهی مارکس و نظريهی ارزش
ِ
ِ
خزندگی نگاه نوريکاردويی ـ سرافايی دقيقا ً از آنجا آغاز میشود که شيپور را
کاﻻ ديگر ارزش نيست؟
ِ
يافتگی کار مجرد ،از طريق تحققش اثبات
از سر گشادش بزنيم ،و وجود ارزش را بهعنوان شيئيت
ِ
کنيم؛ شيپوری که نواختن از سر گشادش ،پس از چندصباحی چنان به عادت مرسوم و متعارف مبدل
میشود که نوازنده از خود میپرسد آيا سر درست هميشه همين نبودهاست؟ اگر قيمتها و ارزشها
يکی هستند و مارکس هم آنها را »بهجای يکديگر« بهکار میبرد ،اگر قيمتها هستند که اثبات میکنند
استيدمن سرافايی حق ندارد بگويد اگر مقدار سود به سرمايهی ثابت
ارزشی هم وجود دارد ،آنگاه يان
ِ
وابسته است و قيمت کاﻻها از هزينهی توليدشان متأثر است ،فايدهی اينکه بدانيم چيزی بنام ارزش و
معجون رازآميزی بنام کار مجرد »علت« قيمتهاست ،چيست؟ آيا بين هاروی در اين مقاله ،با استيدمن
فاصلهی زيادی موجود است؟ )من ديدگاه سرافايی و نقد آن را در مقدمه به ترجمهی فارسی جلد سوم
ت عريانی« به تفصيل توضيح دادهام(.
کاپيتال ،زير عنوان »
ديالکتيک پنهانشدن پش ِ
ِ
مايکل رابرتز در پاسخی انتقادی به اين مقالهی هاروی به درستی و وضوح لغزشهای هاروی را
مورد اشاره قرار دادهاست .او به درستی و به دقت تأکيد میکند که »ارزش آفريدهی پول نيست بلکه
برعکس ،پول درواقع شکل بيان و يا ارزش مبادلهی کار مصرف شدهاست .فکر میکنم مارکس در اين
خصوص به روشنی و صراحت سخن گفتهاست «.دقيقا ً درست است .مارکس در هزاران صفحه »در
اين خصوص ...سخن گفتهاست«؛ و آقای هاروی ،مدرس مشهور کاپيتال هم اين را میداند .رابرتز
نتيجه میگيرد که هدف هاروی اين است که بگويد »مبارزهی طبقاتی بين کار و سرمايه در نقطهی
توليد ارزش اضافی متمرکز نيست و يا تعيين نمیشود ،برعکس در سرمايهداری »مدرن« بايد در نقاط
ديگری از »گردش سرمايه« بهدنبال آن گشت «...به نظر من ،اظهارات هاروی ،فقط در اين مقاله،
برای اين نتيجهگيری کفايت نمیکنند؛ اما ادامهی منطقی و نظری ديدگاه هاروی در اين راستا ،میتواند
به چنين نتيجهای منجر شود.
واکنش هاروی
هرچند هاروی انتقاد رابرتز را ناشی از کژفهمی رابرتز میداند و »مظلومانه« مدعی میشود به ناحق
به جانبداری از نظريهی »مصرف نامکفی« متهم شدهاست ،با اين حال ضروری میبيند يکبار ديگر
تأکيد کند که به هيچ وجه نخواسته بگويد »ارزش ،در بازار خلق میشود« ،بلکه »شيوهی خاص نگاه«
او به ارزش اين است که »ارزشی که در فرآيند توليد خلق میشود« تا زمانی که هنوز تحقق نيافته
ارزش بالقوه« است؛ يا بهعبارت ديگر »ارزش توليد میشود ،ولی وقتی برايش تقاضايی در بازار
»
ِ
نباشد ارزش از دسﺖ میرود«.
بیگمان دﻻيل ديگری در دست هست که بتوانيم با اطمينان بگوييم که هاروی بر اين اعتقاد نيست )يا
نبودهاست( که ارزش در بازار توليد میشود .هاروی در نقد به کتاب پيکتی »کاهش مستمر سهم مزد
از درآمد ملی از دههی  «1970را »نتيجهی کاهش قدرت سياسی و اقتصادی کار« میداند و آن را
ضدکارگری« سرمايه قلمداد میکند .هاروی
»پیآمد بسيج فنآوری ،بيکاری ،انتقال توليد و سياستهای
ِ
در اين انتقاد به درستی نشان میدهد که نقطهی آغاز و پايان و راستای استنتاج کجاست و چيست و با
توزيع درآمد را با عزيمت از ارزش اضافی نسبی ــ
اتکا به درکی مارکسی از نظريهی ارزش،
ِ
باﻻرفتن سهم سرمايهی ثابت و کاهش سرمايهی متغير در مقياس کل سرمايهی
افزايش بارآوری،
ِ
ای سرمايه ،کاﻻ را
اجتماعی ــ توضيح میدهد .يا ،در گفتگو با السا بولت پول را »شکل پروانه« ِ
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»شک ِل ِکرمی« و توليد را »شک ِل پيلهای« سرمايه مینامد و با استفاده از تمثيلهايی دال بر دگرديسی،
بر کليت سرمايه و اَشکال يا وجوه وجودی آن تأکيد میکند.
با اين حال ضروری است که پاسخ شتابزدهی هاروی به رابرتز و صورتبندیهای ديدگاههای پيشين او
را اندکی دقيقتر معاينه کنيم .هاروی میگويد ارزشی که در فرآيند توليد خلق میشود تا زمانی که
تحقق نيافته »ارزش بالقوه« است؛ و اگر برايش تقاضايی در بازار نباشد »ارزشش از دست میرود«.
نخست توجهمان را به اين جملهی آخر معطوف کنيم .اينکه بگوييم مقدار ارزش میتواند در بازار
دچار نوسان شود ،تا جايی که حتی اين مقدار به صفر برسد و »از دست برود« ،با اينکه بگوييم »اگر
بازاری نباشد ،ارزشی هم نيسﺖ« ،هممعنا نيست .جملهی اول ــ همانطور که ديديم ــ مربوط است به
ت مقدار ارزش که از بديهيات نظريهی ارزش است .جملهی دوم ،نظريهی ارزش مارکس را از
نوسانا ِ
بنياد انکار میکند و به روايتی عاميانه و تکراری از نظريههای نوريکاردويی تقليل میدهد .اگر
هاروی فرق بين ارزش و مقدار ارزش را فراموش کردهاست ،بايد سپاسگزار رابرتز باشد.
ارزش بالقوه است،
ارزش تحقق نيافته،
اينک بپردازيم به بخش اول اظهار هاروی :اينکه بگوييم
ِ
ِ
چيزی جز همانگويی نيست .در اين همانگويی که هاروی آن را »شيوهی نگاه خاص« خود مینامد،
کشفی حيرتآور نهفته نيست .مسئله بر سر ارزش ،به مثابهی شخصيت عينی کاﻻها در شيوهی توليد
سرمايهداری است.
ارزش و ارزش مصرفی
هرچند طرح مثالی ساده اهانت به آستان استاد هاروی خواهد بود ،اما دستکم برای خوانندگان
هيجانزدهی آخرين مقالهاش ــ و نيز ،برای کسانی که به طور جدی پيرامون نقش ارزش در جامعهی
بديل سوسياليستی سرگرم پژوهش و انديشهورزیاند ــ میتوانيم از مثال سادهی زير استفاده کنيم؛
فرض کنيم:
حالت اول :در يک واحد توليدی کوچک ،کارگران شلوار توليد میکنند و روش کار طوری است که هر
کارگر ،کار توليد هر شلوار را از آغاز تا پايان به تنهايی انجام میدهد و باز هم فرض میکنيم هر
کارگر با  8ساعت کار در روز يک شلوار توليد میکند.
حالت دوم :سرمايهدار صاحب اين کارگاه ،يکی از کارگران را در روزی تعطيل به خانهی خود فرا
میخواند و دقيقا ً همان مقدار و همان جنس پارچه و ماشينی دقيقا ً همانند ماشين دوخت کارگاه را در
اختيار اين کارگر میگذارد تا برای استفادهی شخصی او يک شلوار بدوزد؛ و او با  8ساعت کار يک
شلوار توليد میکند.
اينک نظريهی ارزش مارکس:
شلوار توليدشده در حالت اول ،يک کاﻻست ،ارزش است )يا ارزش دارد( .اين شلوار کاﻻيی است که
ِ
بنا به ماهيت خود ،ارزشی مصرفی به مثابهی محصول کار مشخص کارگر دوزنده است ،و ارزش
است ،به مثابهی محصول کار مجر ِد کارگر دوزنده .مقدار ارزش اين کاﻻ )صرفنظر از مقدار ارزش
مواد اوليه ،مواد خام و مقدار ارزش استهﻼک ماشين دوخت و (...برابر است با  8ساعت کار اجتماعا ً
ﻻزم.
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ارزش آن هم
شلوار حالت دوم ،کاﻻ نيسﺖ ،ارزش نيسﺖ يا ارزش ندارد .در نتيجه صحبت از مقدار
ِ
بيهوده است.
اين نظريهی ارزش مارکس اسﺖ؛ چه بخواهيم چه نخواهيم؛ چه بپسنديم ،چه نپسنديم .درست است که
شلوار دومی نيز محصول  8ساعت کار است ،اما ارزش نيست .ارزش ندارد .اين را هر نوآموز
نظريهی ارزش مارکس میداند يا بايد بداند .بديهی است که استادی مانند آقای هاروی هم میداند.
ارزش بالقوه« است ،درواقع مانور خجوﻻنهای برای
ارزش تحققنيافته،
بنابراين جملهی همانگويانهی »
ِ
ِ
بودن يک
خﻼصشدن از ادعای نادرستی است که میگويد »
ِ
ارزش تحققنيافته ،ارزش نيسﺖ« .ارزش ِ
بودن کاﻻ ،نه
کاﻻ ،تنها و تنها منوط است به سرشت دوگانهی کار در فرآيند تولي ِد سرمايهدارانه؛ ارزش ِ
محصول کار بودنش به طور اعم و نه به تحققش در بازار .در اروپا ،روزانه ،خروارها
منوط است به
ِ
کاﻻ ،خروارها مواد غذايی که به مثابهی کاﻻ و به مثابهی ارزش توليد شدهاند ،به زبالهدانی ريخته
میشوند و مقدار ارزششان را تا ح ِد رسيدن به صفر »از دست میدهند« .اين ادعا که بنابراين آنها
ارزش ندارند يا ارزش نيستند ،نه تنها نظريهی ارزش مارکس را توضيح نمیدهد ،بلکه برعکس ،توان
روشنگرانه و ستيزهجويانهی آن را که آشکارکنندهی سرشت ويرانگرانه و هنجار عبث سرمايه است،
ت نگاه ايدئولوژی بورژوايی پنهان میکند.
پش ِ
آقای هاروی و خوانندگان هيجانزدهی آخرين مقالهاش نبايد همخانهی کسانی شوند که ــ به گفتهی
مارکس ــ به وجود نيروی جاذبهی زمين زمانی اعتراف میکنند که سقف بر سرشان آوار شدهباشد.
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