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ارزش مارکس است که برای »قانون
موضوع اين يادداشت دريافت و برداشتی از ارزش در نظريهی
ِ
ارزش« نقشی تنظيمکننده در جامعهی سوسياليستی ــ دستکم در سپهر مبادله و توزيع ــ قائل است و
برای انتساب اين دريافت و برداشت به مارکس ،به نوشتهای از او ،معروف به »نقد برنامهی گوتا«،
استناد میکند.
هدف و موضوع اين يادداشت به صراحت سه چيز نيست:
الف( بحثی دربارهی نقش و کارکرد کار مجرد و ارزش در سوسياليسم؛ بحثی بسيار پردامنه ،قديمی و
بسيار غنی در گنجينهی ادبيات مارکسيستی که زمينهها ،ردپاها و اشارات بسيار آشکار يا تلويحی به آن
در بسياری از آثار ديگر مارکس ،بويژه گروندريسه ،کاپيتال و نظريههای ارزش اضافﯽ مورد استناد
نويسندگان و نظريهپردازان گوناگون قرار گرفتهاست .موضوع يادداشت کنونی خو ِد اين معضل نظری
نيست .تا آنجا که اساس ،مضمون و گسترهی اين موضوع به درکی فراتاريخی از ارزش ،يا برﻋکس به
درکی تاريخی و مختص به شيوهی توليد سرمايهداری ،مربوط میشود ،من نظرم را در نوشتارهای
مربوط به بازانديشی نظريهی ارزش و بويژه بخش نخست آن نوشتهام و تا جايیکه بحث بطور اخص به
نفس و جايگاه ارزش در جامعهی مابعد سرمايهداری مربوط میشود ،اميدوارم نتيجهی تﻼشها و
مطالعاتم در اين زمينه را در بخش پنجم اين سلسله نوشتارها بهدست بدهم.
ب( در اين يادداشت همچنين نمیخواهيم به پرسش مربوط به اهميت ترجمهی متون نظری از زبان اصلی
بپردازيم .بیگمان در اينمورد میتوان با استدﻻﻻت قانعکنندهای دربارهی لزوم آن و نيز استدﻻﻻت قابل
فارسی
تأملی دربارهی امکان و شرايط چشمپوشی از آن ،روبرو شد .تجربهی من تا آنجا که به ترجمهی
ِ
آثار مارکس مربوط میشود ،اين است که همهی آنها که از زبان اصلی )ﻋمدتا ً آلمانی( ترجمه نشدهاند يا
دستکم جمله به جمله با زبان اصلی )آلمانی( مقايسه نشدهاند ،حاوی خطاهای ــ گاه بسيار بزرگ ــ هستند.
ج( اين يادداشت بحثی نظری در حوزهی معناشناسی )سمانتيک( و تأويل متن )هرمنويتيک( ،از زاويهی
استعﻼيی متن ــ اﻋم از
تأثيری که دريافتهای پيشينی و ضرورتا ً موجو ِد مترجم ،همچون زمينههای
ِ
زمينههای اجتماﻋی ،تاريخی ،فرهنگی و ايدئولوژيک ــ بر ترجمه دارند ،نيز نيست.
پيشينی ــ گاه بسيار متعارف
دادن يک مورد معين از تأثير دريافتهای
هدف اين يادداشت کوتاه فقط نشان ِ
ِ
ــ مترجم از نظريهی ارزش و تأثير تعيينکنندهی اين برداشتها بر ترجمهای است که سپس و بهنوبهی
خود ،مبنا و نقطهی ﻋزيمت دريافت و برداشت خوانندگان و مترجمانی قرار میگيرد که امکان يا توانايی
دسترسی به منبع اصلی را ندارند .در اين يادداشت مکررا ً واژهها يا ﻋباراتی را از زبانهای آلمانی،
انگليسی و فرانسوی نقل خواهم کرد ،اما گمان میکنم حتی آشنايی اندکی با هريک از اين زبانها برای
دنبال کردن متن و استدﻻلها کفايت کند .اميد اين است که اين يادداشت ،گفتاری دربارهی تفسير و تأويل
معنای کلمات و ترجمهشان به زبان فارسی تلقی نشود و روشن کند که چرا گاه شالودهی ديدگاههای نظری
و »باور«های ما ،خطاهايی صريح و تصرفاتی آشکارا غيرمجاز در متنها و گزارههای يک نظريه
هستند.
نخستين جمله
در بسياری ترجمهها ــ گاه ،اما نه هميشه ،بهحق ــ برخی از جملهها طوری بهزبان فارسی نوشته میشوند
که برای خوانندهی فارسزبان بهراحتﯽ و بهآسانﯽ قابل فهم باشند؛ درحالی که همان جمله در صورتبندی
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خوانندگان همان زبان ،بهراحتﯽ و آسانﯽ قابل فهم نيست .يکی
اصلیاش و در زبان اصلی ،لزوما ً برای
ِ
از منابع بسيار سرشار از اين نمونهها ،ترجمهی کتاب گروندريسهی مارکس بهفارسی است.
ت دقت و درجهی اين دقت در ترجمه ،از نخستين جملهی »نقد برنامهی
ما میخواهيم ،برای تأکيد بر اهمي ِ
گوتا« آغاز کنيم؛ اما پيشاپيش دو اشاره:
الف( »نقد برنامهی گوتا« ﻋنوان شناختهشدهای است برای يادداشتهايی که مارکس در حاشيهی بندهای
برنامهی حزب کارگران سوسيال دمکرات نوشته است که به کنگرهی اين حزب در سال  1875در شهر
»گوتا«ی آلمان ارائه شدهبود.
فارسی مورد استنا ِد ما ،ترجمهی تازهای است از سهراب شباهنگ .از اين متن دستکم يک
ب( ترجمهی
ِ
ترجمهی ديگر وجود دارد که به همت »نشر کارگری سوسياليستی« منتشر شده است .ترجمهی اخير ،در
مقايسه با ترجمهی شباهنگ ،حاوی خطاهای بسياری است و از اينرو نمیتواند مبنای کار ما قرار بگيرد.
در مقابل ،در ترجمهی شباهنگ میتوان تﻼش مترجم را برای دقتی دلسوزانه و رويکردی بسيار
مسئوﻻنه به متن آشکارا ديد .اين ترجمه همچنين بهما امکان میدهد که نشان دهيم موضوع نقد و سنجش
ما توانايیهای زبانشناسانه يا درجهی تسلط مترجم بر زبانهای مبدأ و مقصد نيست.
نخستين جمله در »برنامهی گوتا« که مارکس مﻼحظات انتقادیاش را با آن آغاز میکند ،اين است:
Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur.

ما آن را اينطور ترجمه میکنيم» :کار است سرچشمهی هم ْه ثروت و هم ْه فرهنگ« .مترجمان انگليسی
و فرانسوی ،به دليل خويشاوندیهای زبانی با زبان آلمانی ــ چه در معنای واژهها و چه در دستور زبان،
آنجا که به »اضافهی ملکی« مربوط است ــ دشواری چندانی برای ترجمهاش نداشتهاند و نامتعارف
بودنش را ﻋينا ً منتقل کردهاند.
در انگليسی:
Labor is the source of all wealth and all culture.

در فرانسوی:
Le travail est la source de toute richesse et de toute culture.

هم در اصل و هم در ترجمههای انگليسی و فرانسوی به اين نکته توجه شدهاست که اوﻻً ،اسامی »ثروت«
اسم معرفه بهکار رفتهاند و ثانيا ،هردو در صيغهی مفرد .ترجمهی فارسی مورد
و »فرهنگ« به مثابه ِ
استناد ما نوشتهاست» :کار سرچشمهی همهی ثروتها و فرهنگها است ]کار سرچشمهی هر ثروت و
فرهنگی است[ «.جملهی بيرون از کروشه ،بهلحاظ دستوری و منطقی ،يک قضيهی کليه است )همهی
ثروتها (...و اسامی »ثروت« و »فرهنگ« را در صيغهی جمع بهکار برده است .سپس ،مترجم که دقت
و صداقت کافی داشته و متوجه بوده است که اين اسامی در اصل به صيغهی مفرد نوشته شدهاند ،در
کروشه ،همان جمله را دوباره نوشته است .اما اين جمله نيز تفاوتی با جملهی پيشين ندارد و کماکان
بهلحاظ دستوری و منطقی يک قضيهی کليه است )هر ثروتی ...هر فرهنگی.(...
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آيا ،اگر نويسندهی اصلی قصد نوشتن چنين گزارهی کلیای را داشت ،نمیتوانست بهآسانﯽ و راحتﯽ آن
را ،همانطور بنويسد که مترجم ترجمه کرده است؟ مثﻼً:
Die Arbeit ist die Quelle aller Reichtume und aller Kulturen.

که در انگليسی چيزی میشد مانند اين:
Labor is the source of all wealth and all cultures.

)در انگليسی صيغهی جمع برای  wealthهمان  wealthاست(
و در فرانسوی:
Le travail est la source de toutes les richesses et de toutes les cultures.

يا اگر نويسندهی اصلی میخواست آنچه را مترجم در کروشه آورده بنويسد ،نمیتوانست همانطور نيز
بنويسد؛ مثﻼً:
Die Arbeit ist die Quelle jedes Reichtums und jeder Kultur.

که در انگليسی چيزی میشد مانند اين:
Labor is the source of every wealth and every culture.

در فرانسوی:
Le travail est la source de chaque richesse et de chaque culture.

آيا ما فقط با يک مشکل معناشناختی و دستوری روبروئيم و دل به وسواسی روشنفکرانه سپردهايم؟ به
بندی ديگر که به دو شيوهی گوناگون قضيهای کليه را پيش میگذارند ،تأکيدشان
نظر من ،هردو صورت ِ
بر همهی ثروتها يا هر ثروتی و بر همهی فرهنگها يا هر فرهنگی است ،آنهم از زاويهی تنوع زمانی
و پراکندکی مکانی ثروتها و فرهنگها؛ درحالی که اوﻻً :در اينجا مرکز توجه و موضوع اصلی کار
است و ثانياً ،تأکيد بر ثروت در ماهيت آن است؛ انتقاد مارکس به اين جمله اين است که سرچشمهی ثروت
به مثابه ثروت و در ماهيت خويش ،يعنی تلقی ثروت به مثابه مجموﻋهای از مواد مﺼرفﯽ و چيزهايی
مفيد و مطلوب برای انسان ،منحصرا ً کار نيست ،بلکه طبيعت نيز هست و به اين اعتبار ،کار نيز خود
نيرويی طبيعی است ،زيرا انسان خود موجودی طبيعی است .آنچه مورد توجه مارکس است ،رابطهای
است که کار در معنايی فراتاريخیاش با ثروت به معنای اﻋم ،نه ﻋام ،در معنای مواد يا چيزهای مفيد و
مصرفی ،دارد.
اگر ما بپذيريم که کار در معنای فراتاريخیاش ،سرچشمهی منحصر به فر ِد ثروت به مثابه ثروت نيست،
آنگاه اين گزاره که »کار سرچشمهی همهی ثروتها نيست« و منظور از ثروت ،هر ثروت مشخصی
در هر زمان و مکان مشخصی است ،بديهی خواهد بود .بنابراين صورتبندی جملهی اصلی ،اگرچه
ت ﺷناﺧتﺷناسانهی يک قضيهی
بهلحاظ دستوری و منطقﯽ ،يک قضيهی کليه نيست و به اين اﻋتبار ،دﻻل ِ
ﺷناﺧتﯽ کار و ثروت ،دﻻلتی چنان ﻋام دارد که از فحوای آن
کليه را ندارد ،اما بهلحاظ جايگاه هستﯽ
ِ
قضيهی کليه میتواند استنتاج شود.
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تأمل و توقف ما بر اين جمله و اين نکته ــ هرچند بطور اجتنابناپذير همچون بحثی در تأويل و تفسير
ترجمه بهنظر میآيد ــ از آنروست که اين تأکيد به درک و برداشتی فراتاريخی از ماهيت کار و ثروت،
دانستن کار با کار مجرد ،و ثروت با ارزش شود ،موضوع اصلی و کليدی اين
که میتواند مبنای يگانه
ِ
نوشتهی مارکس است.

»همتايﯽ و همارزی« و »ارزشهای برابر«

بپردازيم به جملهی کليدیای که گرهگاه اصلی اين بحث است و نقطهی رجوع هزاربارهی آنهايی است
که بر آناند مارکس به وجود ارزشها و کارکرد تنظيمکنندهی »قانون ارزش« در جامعهی سوسياليستی
قائل بوده است .مارکس مینويسد» :در اينجا« ،که منظور جامعهی مابعد سرمايهداری يا سوسياليستی
است و مارکس از آن با ﻋنوان جامعهی »کمونيستی« نام میبرد» ،تا آنجا که به مبادلهی ارزشهای
برابر مربوط میشود ،آشکارا همان اصلی حاکم است که مبادلهی بين کاﻻها را تنظيم میکند] .اما[ محتوا
و شکل مبادله ﻋوض شدهاند «.اينرا ﻋينا ً از ترجمهی فارسی نقل کرديم .اين جمله جای ترديدی باقی
نمیگذارد که از نظر مارکس در اين جامعه »ارزشهای برابر« با هم مبادله میشوند ،آنهم بر اساس
همان قانونی که مبادلهی بين کاﻻها را تنظيم میکرد .از آنجا که منبع ترجمهی فارسی ،متن انگليسی و
فرانسوی بودهاست ،مترجم فارسی در جملهی نخست کامﻼً به اصل وفادار است.
در ترجمهی انگليسی » «equal valuesآمده است و در ترجمهی فرانسوی .«valeurs égales» :شايد مبنای
ترجمهی انگليسی ،ترجمهی فرانسوی بوده است يا برﻋکس .اين دو ترجمه يکبار ديگر به ما امکان
میدهند که تأکيد کنيم ،انتقاد ما به بیدانشی يا ناآشنايی مترجمان با زبان مبدأ نيست و هرگر قصد نداريم
در دانش مترجمان معتبر بينالمللی و نهادهای مشهوری که ناشر اين آثارند ،ترديد کنيم .با اينحال مترجم
فارسی در جملهی دوم بهخود اجازهی دخل و تصرفی خودسرانه را داده است که بهزودی به آن
بازمیگرديم.
نخست ببينيم چه واژه يا اصطﻼحی مترجمان انگليسی و فرانسوی و به پيروی از آنها ،مترجم فارسی،
را برآن داشته است تا با اين صراحت از »ارزشهای برابر« سخن بگويند.
جملهی اصلی اين است» :تا آنجا که به مبادلهی همارز )(Gleichwertigerها مربوط میشود) .«...يا
بهﻋبارت دقيقتر» :تا آنجا که مبادله ،مبادلهی همارزهاست .(«...در نتيجه مشکل اصلی ،اين واژه يا
ت » «gleichwertigاست .اين صفت ،ترکيبی است از صفت » «gleichبه معنای »همانند«،
صف ِ
اسم » «Wertبه معنای »ارزش«،
»همسان«» ،برابر«» ،مساوی«» ،يکی و همان« و از اين قبيل؛ و ِ
ت صفت مرکب يک » «igهم به آخرش اضافه شدهاست .اين صفت را میتوان با آسودگی
که بهصور ِ
خيال و با وجدانی راحت »همسان«» ،همارز«» ،همارزش«؛ »همتا«» ،همقدر«» ،همسنگ« و از اين
قبيل ترجمه کرد .اين صفت میتواند برای توصيف دو چيز يا چند چيز بهکار برود که از يک يا چند
لحاظ ارج و ارزش و اﻋتبار برابری دارند .مثﻼً ،دو دانشمند ،دو ميوهی اﻋﻼ ،دو ورزشکار ،دو نوع
سنگ يا چوب يا ...میتوانند  gleichwertigباشند .بنابراين ،تا جايیکه به معنا مربوط میشود،
کوچکترين دليلی وجود ندارد که ما اين واژه را به »ارزشهای برابر« ترجمه کنيم ،آنهم در متنی که
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واژهی ارزش ،در معنای دقيق قانون و مقولهای مهم در شيوهی توليد سرمايهداری ،معنا و جايگاه مهمی
دارد .حتی مترجمان انگليسی و فرانسوی نيز ،اگر در نخستين رويارويی با اين واژه ،قصد تلقين و تلقيحِ
زبان
زبان خود و در واژهنامههای
خواسته يا ناخواستهی معنا و نظر معينی را نداشتند ،میتوانستند در
ِ
ِ
خود ،پيش از »ارزشهای برابر« با واژههای ديگر و نزديکتری روبرو شوند .در انگليسی ،مثﻼً با:
» «equivalentيا » «compareableيا » «equalو در فرانسوی مثﻼ با «équivalent» :يا ».«équivaloir
اما آنها تصميم گرفتهاند با صراحت از » «equal valuesو »») «valeurs égalesارزشهای برابر«(
استفاده کنند.
ما در ادامهی همين نوشته و با استناد به گفتاوردهای ديگری از همين متن )که ترجمهی فارسیشان هم
صريح است( نشان خواهيم داد که چه شواه ِد آشکار و انکارناپذيری در رد و برﻋليه اين دريافت در خو ِد
همين متن وجود دارند .اما پيش از آن ،روی اين صفت  gleichwertigکمی مکث کنيم .هرچه باشد اين
صفت به معنای »همارزش« يا »برابری ارزش« هم هست .آيا مارکس در آثار ديگرش نيز ،در متنهايی
که در هزاران صفحه نوشته شدهاند و موضوع اصلیشان »ارزش« و مبادلهی »ارزشهای برابر« در
شيوهی توليد سرمايهداری است ،از اين صفت استفاده کردهاست؟ پاسﺦ :در هزار صفحه گروندريسه،
يکبار )(MEW 42, S. 531؛ در کاپيتال جلد اول ،پنج بار )(MEW 23, S. 61, 89, 166, 684؛ در کاپيتال
جلد دوم ،ده بار )(MEW 24, S. 46, 47, 48, 119, 126, 218, 226, 408؛ در کاپيتال جلد سوم ،دو بار
)(MEW 25, S. 73؛ در نظريههای ارزش اضافی جلد اول ،يک بار )(MEW26.1, S. 336؛ در نظريههای
ارزش اضافی جلد دوم ،يک بار ) (MEW 26.2, S. 398و در نظريههای ارزش اضافی جلد سوم ،دو بار
)) .(MEW 26.3, S. 11, 160اگر گاه تعداد صفحات کمتر از تعداد کاربرد است ،از اين روست اين واژه
در يک صفحه دو بار بهکار رفته است(.
در همهی اين موارد ،در اين شش تا هفت هزار صفحه متن ،اين واژه همهجا بهﻋنوان صفت و برای
توصيف يا مقايسهی چيزها و موضوﻋات همارز يا همارج مانند »اشياء«» ،سرزمينها«» ،ارزشها«،
»مفاهيم«» ،ﻋبارات« و از اين قبيل بهکار رفته است .در هيچيک از اينموارد ،حتی وقتی مارکس دو
ارزش برابر را با هم مقايسه میکند و اين صفت را بکار میگيرد ،کوچکترين دليلی وجود ندارد
مقدار
ِ
که آنرا به معنای »ارزشهای برابر« و »کاﻻهايی دارای ارزشهای برابر« تفسير يا ترجمه کنيم.
بهترين نمونه در اينمورد در جلد اول کاپيتال است که مینويسد پارچه »به مثابه ارزش« با دامن
»همارز« ) (gleichwertigاست (MEW 23, S. 64) .اگر صفت »همارز« برای بيان »ارزشهای برابر«
کافی بود ،تأکيد بر »به مثابه ارزش« ضرورتی نداشت.
ﺷواهد ديگر
گفتيم که مترجم فارسی دخل و تصرفهای خودسرانه هم دارد .در همان ﻋبارتی که نقل کرديم ،جملهی
دوم ترجمهی او اين است]» :اما[ محتوا و شک ِل مبادله ﻋوض شدهاند «.واژهی »مبادله« را مترجم به
ِ
متن افزوده است .اصل متن اين است؛ خشک و خالی:
Inhalt und Form sind verändert.

مترجمان انگليسی و فرانسوی هم بهخود اجازهی تأويل و تفسير و دخل و تصرف ندادهاند:
)انگليسی( Content and form are changed
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)فرانسوی( Le fond et la forme diffèrent

)مترجم فرانسوی حداکثر بهخود اجازه داده است صورت ﻋام بازنويسی واژههای محتوا و شکل را ــ که
نه معرفه و نه نکرهاند ــ با اضافه کردن » «leو » ،«laبهصورت معرفه بنويسد .چرا؟ نمیدانيم .مترجم
انگليسی ،همين دخالت را هم نکرده است(.
در خو ِد جمله ،نه واژهی »مبادله« وجود دارد و نه ضمير يا نشانهای دستوری که بهما چنين اجازهای
بدهد .اما ،کماکان میتوان پرسيد که منظور مارکس از محتوا و شکل چه چيزی است؟ گيريم مترجم با
دخالتی غيرمجاز تفسير خودش را نوشته است ،اما چرا درست نيست؟ جواب را بايد در ادامهی همين
جمله ،بنا به ترجمهی خو ِد مترجم ،پيدا کرد .مارکس مینويسد» :محتوا و شکل تغيير کردهاند ،زيرا در
شرايط تغييريافته هيچکس نمیتواند چيزی غير از کارش را بدهد و از سوی ديگر بدين ﻋلت که هيچ
چيز غير از وسائل مصرف نمیتواند به مالکيت فردی درآيد «.چرا از اين جمله به اين نتيجه برسيم که
شکل »مالکيت« ــ مالکيت
دم دستترين معنا اين استکه محتوا و
محتوا و شکل مبادله تغيير کردهاند؟ ِ
ِ
بر نيروی کار و بر ابزار توليد ــ تغيير کردهاند؛ و بهنظر من ،دقيقترين معنا اين است که محتوا و شکل
مناسبات توليد تغيير کردهاند ،نه مبادله؛ محتوا و شکل آنچه »ارزش« ناميده میشده است ،تغيير کرده
است .اما وقتی در ذهن مترجم ،خواسته يا ناخواسته و اﻋم از اينکه بهلحاظ نظری برحق باشد يا نباشد،
درک پيشينی نسبت به نقش و کارکرد ارزش وجود دارد ،ﻋبارت »ارزشهای برابر« برايش پذيرفتنی
اين
ِ
و بديهی میآيد و میتواند به راحتﯽ و آسانﯽ واژهی »مبادله« را به متن اضافه کند.
ديگر ترجمه میتوان دنبال کرد .روی اين جمله در ترجمهی
درک پيشينی را در بخشهای
تأثير اين
ِ
ِ
فارسی مکث کنيم» :ساعات کار فردی تبلور سهم هريک از اين افراد از کل کار اجتماعﯽ روزانه
میباشد .فرد سندی از جامعه دريافت میدارد که تعداد ساعات کارش در آن ...مشخص گشته و در اِزای
اين سند او میتواند به ميزان ارزش کارش از انبار اجتماﻋی وسايل مصرفی برداشت کند «.در متن
اصلی نه ﻋبارت »ساعات کار« وجود دارد ،نه واژهی »تبلور« و نه ميزان »ارزش« کارش .زيرا
مارکس دربارهی مناسباتی نمینويسد که ارزش نيروی کار کارگر در کاﻻ »تبلور« میيابد و مقدارش با
»ساﻋات« کار او اندازهگيری میشود.
ترجمهی ديگری ،بدون اين اضافات تلقينی و تلقيحی میتواند چنين باشد» :زمان کار فردی ]هر[ مول ِد
منفرد ،بخشی از روزانهکار اجتماﻋی است که او به جامعه تحويل داده است؛ سهم اوست در اين
دال بر اينکه فﻼن مقدار کار کرده است...
کار اجتماﻋی[ .او از جامعه ورقهای دريافت میکند ِ
]روزانه ِ
و با اين ورقه از خزانهی اجتماﻋی فﻼن مقدار وسيلهی مصرف برمیدارد ،به همان ميزان ،که همان
مقدار کار ﻻزم دارد «.مترجمين انگليسی و فرانسوی نيز بهخود اجازه ندادهاند واژههای »ساﻋات« و
»تبلور« و »ارزش« را به متن اضافه کنند(1) .
اما تکليف خود مارکس ،در همين متن ،با تعابيری مثل »مبادله« و »ارزش« بسيار و به نحو ترديدناپذيری
پاراگراف نقلشده در باﻻ مینويسد» :در چارچوب جامعهای
روشن است .او يک پاراگراف پيش از
ِ
مبتنی بر اختيار هميارانه و اشتراک همگانی بر ابزار توليد ،مولدين محصوﻻتشان را با يکديگر مبادله
ارزش اين محصوﻻت ،يعنی به مثابه
نمﯽکنند؛ اينجا ،همچنين کار مصروف در محصوﻻت به مثابه
ِ
خصلتی ﻋينی ]يا مادی[ که محصوﻻت از آن برخوردار باشند ،پديدار نمﯽﺷود) «...تأکيد بر واژهی
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»ارزش« از مارکس است .پيرمرد بايد با چه زبانی بگويد که ما جسارت نگاه ديگری به نظريهاش را
داشته باشيم؟(
در پايان اين يادداشت ،ترجمهای از يک صفحهی اين متن را که حاوی نکاتی بسيار مهم و درسآموزست
و شامل تکه های نقل شده هم میشود ،از جلد  19مجموﻋهآثار آلمانی ) (MEWصفحات  19و  20میآورم.
»در چارچوب جامعهای مبتنی بر اختيار هميارانه و اشتراک همگانی بر ابزار توليد ،مولدين،
کار مصروف در محصوﻻت به مثابه
محصوﻻتشان را با يکديگر مبادله نمیکنند؛ اينجا ،همچنين ِ
ارزش اين محصوﻻت ،يعنی به مثابه خصلتی ﻋينی ]يا مادی[ که محصوﻻت از آن برخوردار باشند،
ِ
پديدار نمیشود ،زيرا اينک ،در تقابل با جامعهی سرمايهداری ،کارکردنهای فردی نه ديگر از بيراهه
کل کار صورت میگيرند .به اين
يا با دور زدن ]راه اصلی[ ،بلکه بیميانجی ،به مثابه اجزاء سازندهی ِ
ترتيب واژهی »دستآور ِد کار« ،که حتی امروز نيز بهدليل ايهامش زننده است ،همهی معنايش را از
دست میدهد.
آنچه ما در اينجا با آن سروکار داريم ،جامعهی کمونيستی است ،نه آنگونه ]و آنگاه[ که بر شالودهی
خويش رويش و پويش يافته است ،بلکه به وارونه ،آنگونه ]و آنگاه[ که تازه و بﻼفصل از ]درون[
جامعهی سرمايهداری سر برون آورده است ،همانا از هر لحاظ ،اقتصادی ،ﻋرفی و فکری ،هنوز رد و
نشانهای جامعهی کهنهای را بر پيکر خود دارد ،که از زهدانش بيرون آمده است .بنا به اين مقتضيات،
]هر[ مول ِد منفرد ــ پس از کسریها ــ دقيقا ً همانقدر دريافت میکند که داده است .آنچه او به جامعه داده
است ،مقدار کار فردی اوست .مثﻼً ،روزانهکار اجتماﻋی مرکب است از حاصلجمع همهی ساﻋات کار
فردی هر مولد منفرد ،بخشی از روزانهکار اجتماﻋی است که او به جامعه تحويل داده
فردی .زمان کار
ِ
است؛ سه ِم اوست در اين ]روزانهکار اجتماﻋی[ .او از اين جامعه ورقهای دريافت میکند دال بر اينکه
سهم[ کارش برای ذخيرهی اشتراکی و همگانی( ،با اين ورقه
فﻼن مقدار کار کرده است )و پس از کسر ] ِ
از خزانهی اجتماﻋی فﻼن مقدار وسيلهی مصرفی برمیدارد ،بههمان ميزان ،که همان مقدار کار ﻻزم
دارد .همان مقدار کاری که او در يک شکل به جامعه داده است ،در شکل ديگر پس میگيرد.
تا آنجا که مبادله ،مبادلهی همارزهاست ،اينجا نيز آشکارا همان اصلی حاکم است که مبادلهی کاﻻها را
تنظيم میکند .محتوا و شکل تغيير کردهاند ،زيرا تحت شرايط تغييريافته ،هيچکس نمیتواند چيزی بدهد
جز کارش و از سوی ديگر ،زيرا هيچ چيز نمیتواند به مالکيت فرد درآيد ،جز وسائل مصرف .اما تا
آنجا که به توزيع وسائل مصرف بين مولدين منفرد مربوط است ،همان اصلی حاکم است که در مبادلهی
همارزهای کاﻻيی حاکم بود ،يعنی مقدار برابری از کار در يک شکل با همان مقدار کار در شکلی ديگر
معاوضه میشوند.
بنابراين در اينجا ،حق برابر ــ بنا بر اصل ــ کماکان حق بورژوايﯽ است ،هرچند ،چون معاوضهی
همارزها به هنگام مبادلهی کاﻻها ،تنها بهطور ميانگين موجود است و نه در تک تک موارد ،اصل
]حقوقی[ و ﻋمل ]براساس آن اصل[ ديگر درگير کشاکش نخواهند بود«.

يادداﺷتها:
 .1برای آنها که مايلند متن کامل اين بخش را در سه زبان باهم و با ترجمهی فارسی مقايسه کنند:
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:آلمانی
Die individuelle Arbeitszeit des einzelnen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des
gesellschaftlichen Arbeitstags, sein Anteil daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein,
daß er soundso viel Arbeit geliefert ...und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen
Vorrat von Konsumtionsmitteln soviel heraus, als gleich viel Arbeit kostet.

:انگليسی
The individual labor time of the individual producer is the part of the social working day
contributed by him, his share in it. He receives a certificate from society that he has furnished
such-and-such an amount of labor … and with this certificate, he draws from the social stock
of means of consumption as much as the same amount of labor cost.

:فرانسوی
Le temps de travail individuel de chaque producteur est la portion qu'il a fournie de la journée
sociale de travail, la part qu'il y a prise. Il reçoit de la société un bon constatant qu'il a fourni
tant de travail… et, avec ce bon, il retire des stocks sociaux d'objets de consommation autant
que coûte une quantité égale de son travail.
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