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 ي توليد و بازتوليد ارزش است. بازتوليد ارزش بدون تحققِ ارزش ممكن نيست. پيوسته  داري فرآيند بهم ي توليد سرمايه شيوه

 تحققِ) و Verwertungsprozess( افزايي ارزشو  يابي ارزشي  پيوسته  بهم داري فرآيند سرمايه ي توليد شيوه

)Verwirklichung/Realisierung(وجودي يا  ارزشـ  يابي است. دو سپهرِ ارزش ارزش افزايي و تحققِ ارزش وجوه

ي سازوكارها،  اند. همه سرمايه اند. يكي بدون ديگري ممكن نيست. دم و بازدمِ ) سرمايهExistenzweisenهاي هستيِ ( شيوه
كنند، به ماهيت سرمايه تعلق  و نيز تحقق ارزش را ممكن مي افزايي يابي و ارزش ها و عناصر و عامليني كه ارزش كاركردها، نقش

و الل، سكته توتناسب آنها، حيات سرمايه را دچار اخ و هرگونه كاستي، ناكارآيي، غيبت يا آشفتگي در آنها يا تركيب دارند
يك  برد. هيچ زده در مغاك نيستي پيش مي ي پرتگاه مرگ و نگاه وحشت هاي مكرر در لبه كند و تا ايستادن ايي ناگزير ميه سكون

يا ناشي از  ي هريك از آنها، شدنِ وزنه وسنگين ديگري برتري ندارد. سبك ، برماهيت خويشها، در  از اين سازوكارها و نقش
ي آن است.  ي مرگ تاريخي، يا همهنگام انگيزه و انگيخته دربردن از مهلكه هاي مكررِ جان به جويي چاره وتابِ زندگي واقعي يا تب

معطوف به ارزش، جوهر و شكل  نخستي ارزش تأكيد و توجه ما در بخش  ها پيرامون نظريه ار بخشِ پيشينِ بازانديشيهدر چ

به كارِ مولد  چهارمبه ارزش اضافيِ نسبي و در بخش  سومافزايي، در بخش  ي ارزش به سرچشمه دوم، در بخش شو مقدار

ارزش با  ي سپهرهاي توليد و تحققِ و رابطه ارزش تحققِتري به واكاويِ  خواهيم با دقت بيش ارزش بود. در اين بخش مي

  يكديگر بپردازيم.

ي  با تلقي فراتاريخي و عام از آن و با ابهام درباره اشياء مادي، توليد ليل آن بهقطور عمومي ـ هرچند با ت ارزش به كه توليد درحالي
ان است، هاي معيني از زندگي اجتماعيِ انس الق به فعاليتطي ارزش ـ مفهومي كمابيش روشن و آشناست و قابل ا خود مقوله

مراتب  ز گردش، مبادله ـ و بههاست و تشخيص قلمرو آن ا ي بسياري كژانديشي طور عمومي نيز حوزه سپهر تحققِ ارزش حتي به
هاي زندگيِ اجتماعيِ انسان  ي دوران ي عام و فراتاريخيِ توليد مادي در همه گمان جنبه تر ـ از توزيع هميشه آسان نيست. بي مهم

كنند. همچنين دقت ناكافي يا دانش  تحققِ ارزش در اين اغتشاش نقش مهمي ايفا مي داريِ مختص به سرمايهي خاص و  و جنبه
ي علوم اجتماعي و تاريخي، نقش اندكي  هاي اطالق آنها در حوزه برانگيزيِ مفاهيم و مقوالت و حوزه اندك ما يا اساساً اغتشاش

داري ماهوي است و تا  ي توليد سرمايه اندازه براي شيوه تا چه » آشفتگي«ن حال جاي پرسش و پژوهش است كه اي ندارند. با اين
ي پيشِ رو در آنها  ها نكاتي هستند كه قصد داريم در نوشته كجا كاركردي از ايدئولوژي بورژوايي و بتوارگيِ كااليي است. اين

  تر بنگريم. دقيق

  شناختي اي روش مالحظه

ها و استدالالت وجود دارد كه  ماركس و در متون نقد اقتصاد سياسي دو رشته از بازنمايي ي ارزش ها پيرامون نظريه در واكاوي
سختي  ي ـ گاه به داري تعلق دارند و مغالطه ي توليد سرمايه شناسي و گفتمانِ شناخت سرمايه و شيوه ي روش دراساس به حوزه

كند. از  اي در اغتشاش مبحث توليد و تحقق ارزش ايجاد مي هكنند گيرد، نقش تعيين دو رشته صورت مي گريزپذيري ـ كه بين اين

از توصيفات يا اصطالحاتي  بارها هاي ارزش اضافي نظريه، كاپيتال، گروندريسهويژه در  دانيم كه ماركس به يك سو، مي
عي يا رفتار و كردار و روابط اجتما پشت وابطي بنيادين و اساساً پنهان در پسِمانند روابط دروني يا روابط ذاتي و جوهري، ر

دهد.  هاي پديداري قرار مي كند و آنها را دربرابر روابط بيروني يا ظاهري يا سطحي يا اساساً شكل هاي انساني استفاده مي فعاليت
) روابط دروني و ذاتي يا Erscheinungهاي ضروريِ ظهور ( شكل ياهاي پديداري  ي شكل حتي در موارد بسياري حوزهاو 

از سوي ديگر،  كند. متمايز ميآنها ) Schein( هاي دروغين، فريبنده يا فرانمود ي بنيادين و پنهان را از جلوه هسته نمود اين
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 و  فروش و قيمت و عرضه و ي گردشِ ارزش است و در واقعيت و فعليتش، دنياي خريد ي تحقق ارزش، حوزه دانيم كه حوزه مي
هاي پديداري، با دومي  ي دروني و شكل در تناظر بين رابطه ست. همان دنيايي كهتجارت و اعتبار ارقابت و  و تقاضا و سود

 كه سپهرهاي توليد اند بردهشناختي راه  اللي اغلب به اين خطاي روشدمتناظر است. اين دو رشته از بازنمايي و روندهاي است
. تلقي شوندهاي پديداري،  متعلق به شكلتجريد، اولي متعلق به روابط دروني و دومي  به دو سطحِارزش  ارزش و تحققِ

، در مقايسه و در تمايز با سرمايهافزايي و سپهر تحقق ارزش يا گردشِ  يابي و ارزش ارزش يعني ارزش كه فرآيند توليد درحالي

  )1، به يك سطحِ واحد تعلق دارند. (رقابتسطح تجريد قيمت و 

توان و بايد مقدار ارزش و قيمت را برابر  هاي نظري آن، كماكان مي ارزش و وجوه و پرتگاه در بحث پيرامون توليد و تحققِ
هاي  داري يا بحران هاي سرمايه را مفروض گرفت. حتي بحران» خريد و فروش«ي مقادير برابر ارزش در  دانست و كماكان مبادله

توان و بايد در همين سطح از تجريد واكاوي  اند مي داري سرمايهي توليد  هاي شيوه ي بحران توليد و تحقق ارزش را كه بنياد همه
آمدهاي اغتشاش در بحث توليد و تحقق ارزش، از جمله به تأثيري كه اين  در پايان اين نوشته و در اشاره به برخي پي و نقد كرد.

صرفاً «فعاليتي  ر ماركس گردش سرمايهبورژوايي دارد، خواهم پرداخت. از نظ» توليدگراييِ«ها و نوعي  مغالطه در تحليل بحران
» )ي سرمايه.Begriffي مقوله( گردش متعلق است به درونمايه». «) نيستäußerlichظاهري يا سطحي و بيروني (

سرمايه يا تحقق ارزش  پذيرفتنِ گردشِ همچنين، مادام كه مبادله عبارت از صورت ).MEW,42, S. 538؛گروندريسه(

خود بدون مبادله  خودي افزايي به يابي و ارزش زيرا ارزش وجود ندارد؛ سرمايه ي به مثابهتوليد سرمايه  ،بدون مبادله«است، 

ي ماركسيِ  ). بنابراين و براي تصريح ادعايم، اگر قرار باشد در چارچوب شماي دوگانه360(همانجا، ص » موجود نيست.
)Dichotomie» (هاي  گيري و تفسيرها و نتيجه  ي تأويل مانيم، ـ فارغ از همهباقي ب» هاي پديداري شكل«و » روابط ذاتي

  تعلق دارند، نه يكي به اين و ديگري به آن.» روابط ذاتي«شناختي از آنها ـ سپهرهاي توليد و تحقق ارزش هردو به سطح  روش

  تحقق ارزش

يك ندارند. در گردش،  به وش و يكاما سپهر گردش و سپهر تحقق ارزش تطابقي همپ شود؛ سرمايه متحقق مي ارزش در گردشِ

، به معناي تغيير شكل يا دراساسشوند. تحقق ارزش،  دست مي اند و دست به محصوالتي كه كاال نيستند نيز در چرخه
اين دگرديسي يا دگرساني  اي ديگر است. آنچه در تحقق ارزش اهميت دارد، تنها نفسِ پوشش و جامه يا گزينشِارزش دگرديسي 

مند به اين دگرديسي است و انتظاري كه اين جايگاه از دگرديسي دارد، نيز  نيست، بلكه منظر و جايگاهي كه معطوف يا عالقه

شود و يا بنابه سفارشي  فروش مي توليد ارزش (درحالتي كه كاال پيش پيش ازتواند  تحقق ارزش مي قدر دارد. اهميتي هم

پس ...) يا و اند: آموزش، بهداشت، درمان، نمايش هايي كه كاال شده ارزش (پراتيك توليد حينِ درشود)،  توليد ميشده،  پرداخت

توليد ارزش بر تحقق » منطقي«توليد ارزش صورت بگيرد. بنابراين توليد ارزش بر تحقق ارزش لزوماً تقدمِ زماني ندارد. تقدمِ  از

  ، جداگانه و در بند سوم مستدل خواهد شد.»منطقِ سرمايه«ارزش، يعني بنابر 

و دوسيدگي به شكل خاص و  تحقق ارزش يعني دگرديسي ارزش از شكل كااليي به شكلِ نابِ ارزش؛ يعني رهاشدن از تقيد
ارزِ عام، به  شدن به هم ارزش؛ مبدل تمايزترين شكلِ ترين، بي ترين، عالي ي انتزاعي عيني كاال و درآمدن به جامهي مادي/ پيكره
بند ارزش مصرفي است. ارزش در شكل كاال هنوز ميزي است كه روي پاي خود  ارزش در شكل كاال، هنوز مقيد و پاي پول.

 ميانجي يا باميانجي به ارزش ي كاالي صندلي، نيازي بي تواند به شكل صندلي مبدل شود كه دارنده است؛ هنوز زماني مي ايستاده
تواند از  ارزِ عام مي عنوان هم است و به ميز بر سر ايستاده باشد. با دگرديسيِ شكلِ كااليي به شكلِ پولي، مصرفيِ ميز داشته
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كردن  گونه كه ارزش در فرآيند توليد با جاودانه همان«هاي ديگر كه در شكل كااليي هستند، دلبري كند.  ي ارزش دارندگانِ همه

اپديد هم رد پاي ارزش شدنش ن«آيد كه در آن  درمي» نابِ ارزش شكل به«در گردش » ده استو افزايش خويش، ارزش ش

  ).538، همانجا، ص گروندريسه» (اش در ارزش مصرفي. اند و هم هستيِ ويژه شده

شود.  ارزش نيست. مبادله فعاليتي اجتماعي است كه به ميانجي آن، ارزش متحقق مي ، ميانجيِ تحقق ارزش است؛ تحققِمبادله

گيرد، ولي با آن  ) ارزش صورت ميVerwandlung) ارزش، از طريق دگرديسي و تغيير شكلِ (Verwirklichungتحققِ (
 و خريد«ي  ي پاياپاي و در همه عاملهيك و همپوش ندارد. در م به  يكي نيست. سپهر تحقق ارزش با سپهر مبادله نيز تطابقي يك

گيرد؛  اند، مبادله صورت مي گرفته داري صورت ي توليد سرمايه ها پيش از شيوه و قرن هايي كه پس از پيدايش پول»فروش
ترين ربطي به تحقق ارزش ندارند. خواهيم ديد كه همپوش دانستنِ  ها كوچك همچنين نوعي گردش وجود دارد؛ اما اين فعاليت

  دله با تحقق ارزش، كاركرد و شگرد ايدئولوژي بورژوايي و بتوارگيِ كااليي است.مبا

ي ارزش  ي ارزش در شكل كاال ارزش را در اين شكل، به طرف مبادله، كه دارنده شود. دارنده دست مي در مبادله، ارزش دست به
 حضور شود. در اين كنش، جا يا موضع يا محلِ ل ميي ارزش در شكلِ پو كند و در ازاي آن دارنده در شكلِ پول است، واگذار مي

)Sitzشود؛ يك جابجايي ( ) ارزش جا به جا ميum-setzenبنيادين دارد و ايدئولوژي  ) صورت مي گيرد. مبادله دو خصلت
  كند. آلود مي بورژوايي با استفاده از اين دو خصلت است كه سپهر تحقق ارزش را مه

ي  ترين كنش اجتماعي در جامعه ترين و گسترده دست شوند. مبناي مبادله را كه مهم هاي برابر دست به  الف) در مبادله، بايد ارزش
داري  آمدنِ شرايط بازتوليد سرمايه ي ميانجيِ تحقق ارزش، ضامن تحقق ارزش و بنابراين فراهم داري است و به مثابه سرمايه

ناپذير باشد و هرچند در واقعيت  اي مقاومت برداري استوار كرد؛ هرچند جذبه قلب و دزدي و كالهتوان بر مبناي ت است، نمي
هاي برابر  ي ارزش ي منطق مبادله باشد. اما مبادله تواند، شالوده ي نابرابر نمي داري صورت گيرد. مبادله ي سرمايه ي جامعه هرروزه

كننده است، نه  بنابراين آنچه در مبادله وجه غالب، برجسته و تعيين از ارزش است. يهاي برابرمقداري  معناي مبادله ناگزير به به

اش را  رابطه، بعد كيفي كّميِاست. بعد  مقدار ارزشنه نفسِ دگرديسي يا تغيير شكل، بلكه  از آنجا ارزش، نه شكلِ ارزش، و

  كند. پنهان مي

بخشد و هم  شوند، هم به خود اين رابطه استقالل مي دست مي به ضرورت برابريِ مقاديري از ارزش كه در مبادله دست ب)
، »خرد مي«قدرِ كسي است كه  ، همتا و هم»فروشد مي«كسي كه  دهد. هاي همسان و همتايي قرار مي طرفين آن را در جايگاه

و نه كسي » فروشد مي«كند. نه كسي كه  المعامله، همتاييِ صوري و حقوقيِ طرفينِ مبادله را ايجاب مي ضرورت برابريِ كّميِ وجه
يا فروش را به طرف مقابلِ خود خريد  باشند و كنشِ ستند در جايگاهي نابرابر با طرف خود قرار داشتههمجاز » خرد مي«كه 

  تحميل كنند.

نشانِ تحقق ارزش پرده  گران، بر سرشت صوريِ مبادله ارزش و همتاييِ مقدارِ ارزيِ كّميِ ، يعني هم»ب«و » الف«ي  دو خصيصه
يعني از منظر د كه در اين مبادله، تحقق ارزش تنها از منظر يك سوي آن، نكن د و اين ويژگيِ بنيادين را پنهان مينانداز مي
ي كاالست كه اين » فروشنده«شود.  ي كاالست كه ارزش (كااليش) متحقق مي از منظر دارنده گيرد. صورت مي» فروشنده«

ي حيات سرمايه  ادامهشود؛ زيرا  كند. ارزش، از منظر سرمايه متحقق مي ) تلقي ميUmsatzبا پول (يا:  كااليي كنش را جابجايي
  ارزش وابسته است. همين تحققِ به
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ي مقدارهايي از چيزها كه بنابه  ي مقدارهايي برابر از چيزها، به مبادله اين دو خصيصه همچنين، با تقليل تحقق ارزش به مبادله
ش داري، يعني ارز ي توليد سرمايه نشانِ شيوه اند، سرشت شان رضايت داده بادلهها به م نياز يا عالقه يا ميل يا كنش عقالييِ انسان

كنند. تبديل كار مشخص به كار مجرد، تبديل شكل عينيِ كار اجتماعي ـ همانا ارزش ـ  و گوهر آن، يعني كار مجرد، را پنهان مي
ارزي از  معين و هم قاديرِمي  ي مبادله در نهايت در سايه اي، ر، تجلي ارزش در ارزش مبادلهي محصول كا كننده به خصلت تعيين

اي كه  شود و وارونگي ها از طريق روابط بين اشياء وساطت مي ي اجتماعي بين انسان شوند. رابطه ، ناپديد مياين كارِ اجتماعاً الزم
ات ممبادله، ملزو«يابد.  ناپذير مي بداهتي انكارناپذير و پذيرشي اجتناب ي توليد سرمايه است، واقعيت زندگيِ اجتماعي در شيوه

ذات، ايستاده  كند؛ به آنها شكلي قائم به دهد، اما اين ملزومات را به بيرون پرتاب مي ير نميافزايي را تغي يابي و ارزش ارزش درونيِ
گذارد كه، بنابراين، بروز  اي برجاي مي ي ضرورت دروني منزله دهد و به اين ترتيب وحدت دروني را تنها به مي يكديگر روي در رو

  ).360، همانجا، ص گروندريسه» (اش، تجليِ قهرآميز در بحران است. بيروني

آمدنِ شرايط بازتوليد سرمايه  وجوديِ سرمايه، يعني نخستين قدم در فراهم وجه شود، آنگاه كه دومين آنگاه كه ارزش متحقق نمي
كند كه  بيند. بحران آشكار مي اند، زيرِ پاي خود را خالي مي كه طرفين مبادله يافته» ذاتي شكلِ قائم به«شود،  دچار اختالل مي

داري يا توليد و  وجودي، همانا توليد و بازتوليد سرمايه هاي اين استقالل و اين برابريِ صوري بر بهم پيوستگيِ اين دو وجه لودهشا
شان تعيني مفهومي است، موجوديتي  خود، به اين وجوه وجودي كه رو در رويي خودي نفسِ مبادله به«تحقق ارزش استوارند. 

شود،  پديدار مي بحرانشان در  دهد: آنها مستقل از يكديگر موجودند؛ ضرورت دروني به ديگري ميتفاوت نسبت  نامعطوف و بي

) بحراني كه بر اين فرانمودScheinنهد. قهرآميز مي ي پاياني قطهتفاوتي نسبت به يكديگر، ن بودگي و بي ) نامعطوف «

  ).357، همانجا، ص گروندريسه(

  تقدمِ توليد ارزش

ي عزيمت و  داري هستند، نقطه ي توليد سرمايه ناپذير در شيوه و تحقق ارزش دو وجه وجوديِ پيوسته و جدايي كه توليد با اين
دربرابر و در  . ديدگاه ماركسي ارزشِ او، تقدمِ سپهر توليد ارزش است ي استداللِ نقد اقتصاد سياسيِ ماركسي و نظريه شالوده

دهد و سپس مبادله را نقطه  كه نخست سپهر تحقق ارزش را به مبادله كاهش مي است ديدگاه اقتصاد سياسيِ بورژوايي» نقد«
تأكيد بر پيوستگيِ  ركس و استدالل ما در اين نوشتهما هديدگاپس، اگر  .داند داري مي ي اقتصاد سرمايه عزيمت و شالوده

 :كه ايم پاسخ گذارده رسش را تاكنون بيين پاآنگاه ، است داري شان به وجوه حياتي سرمايه سپهرهاي توليد و تحقق ارزش و تلقي
  ؟تقدمِ سپهرِ توليد ارزش بر چه اساسي استوار است

تري طرح كنيم. كمتر مواردي وجود دارد كه پرسش مركزي و محوريِ منتقدان  نخست و بارِ ديگر پرسش را با وضوحِ بيش
ما و منتقدان ماركس ممكن  .دشبا بندي نشده او صورتوضوح از سوي خود  تر و به ماركس ـ حتي پس از صدوپنجاه سال ـ پيش

ها از سوي خود او را انكار  هاي او موافق نباشيم و استدالالتش را مكفي و سراسر استوار ندانيم، اما اگر طرح پرسش است با پاسخ

نويسد: سرمايه  مي كاپيتالنخست  ايم؛ يا هردو. ماركس در جلد ايم، يا راه جهل و تجاهل پيموده دور مانده كنيم، يا از انصاف به

حال، سرمايه  )؛ درعينentspringenتواند از گردش سرچشمه بگيرد (يا منشاء بگيرد، بيرون تراود، برخيزد، بيرون جهد:  نمي
است با پول  است، يعني آمده داري كه براي تدارك توليد ارزش وارد سپهر گردش شده سرمايه تواند از گردش سرچشمه نگيرد. نمي

بايد اين كار را در سپهر گردش انجام دهد،  اوالًمواد خام و ابزار توليد بخرد و كارگراني را براي انجام كار توليدي استخدام كند، 

كه دوباره به سپهر  از آن» پيش«شان بخرد. اينك  اين كاالها را بنابر ارزشي  بايد همه ثانياًي عزيمت ديگري ندارد و  يعني نقطه
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باشند. بنابراين درست است كه دوباره به سپهر گردش  شده توليدها  هايش را متحقق كند، بايد اين ارزش گردش بازگردد تا ارزش

باشد،  از گردش سرچشمه گرفته تواند اش نمي رمايهشان بفروشد، اما س گردد و باز هم ناگزير است كاالهايش را بنابر ارزش بازمي
دار عوامل  اند: سرمايه گويد: صورت مسئله و شروط آن روشن باشد. ماركس مي زيرا بايد پيشاپيش ارزشي براي تحقق، توليد شده

تر از آنچه در  فرآيند چيزي بيشحال در پايانِ اين  فروشد. با اين شان مي خرد و كاالهايش را بنابر ارزش شان مي توليد را بنابر ارزش
» اين گوي و اين ميدان«، دگويد: بفرمايي هايش. مي كشد. پس هم پرسش روشن است و هم شرط آن ريخته، از آن بيرون مي

)MEW 23, S. 180-1)(2.( 

بهتري  هاي ي طرح پرسش، سرنخ همين وضوح. آنجا شيوه است، به طرح كرده گروندريسهتر در  همين پرسش را ماركس پيش

يابي و  وجود ندارد؛ زيرا ارزش ي سرمايه سرمايه به مثابهبدون مبادله توليد «نويسد:  دهند؛ مي دست مي براي پاسخ به آن به

  )360، همانجا، ص گروندريسه» (خود بدون مبادله موجود نيست. خودي افزايي به ارزش

توان استدالل  مي پاسخ داد. )»مبادله«شناختي به تقدمِ توليد بر توزيع (و مسلماً  توان با رويكردي هستي گمان مي اين پرسش را بي
» مبادله«كه چيزي براي  هايش، پيش از آن ترين دوران يني انسان، حتي در آغاز كرد در سراسر تاريخ زندگي انسان به مثابه

ي مصرف يا شكار  آوريِ مواد آماده حتي اگر اين توليد چيزي جز جمع باشد؛ شده» توليد«بايست  وجودداشته بوده باشد، مي
اند. جالب است كه بدانيم كه مباني استدالل  هاي بسيار مهم و پرنفوذي در ماركسيسم رفته باشد. اين راهي است كه گرايش نبوده

رو و عقاليي، همين است. اما اين راهي است كه ماركس  ميانه معتدل،داريِ  ي و مدافعان سرمايهسوسيال دمكراس» توليدگراييِ«
 »شناسي هستي«بتوان نشاني از  ي پاسخِ او به اين پرسش نيست. اگر در ماركس و در پاسخ به اين پرسش رود و اين شالوده نمي

ي فراتاريخي است. برعكس، ماركس اين ها شناسيِ سرمايه، بر تاريخيت سرمايه و دوري از پاسخ ، همانا تأكيد او بر هستييافت

داند و  نمي )225، همانجا، ص گروندريسه( »ناپديدشدنِ تعينِ شكلي [سرمايه] را فرانمودي بيش«شناسانه و  استدالل هستي

  كند. ي فراتاريخيِ توليد پنهان مي داري، ارزش خود را پشت جنبه بر آن است كه در فرآيند كار يا توليد سرمايه

كند و  ل به سرمايه طرح ميوو در بخش مربوط به تبديل پ كاپيتالجلد نخست  فصل چهارم ها را در پرسش ماركس اين

ي ارزشِ او و نياز به مكث و شرح طوالني  هاي نظريه ترين شالوده شده، از مهم پاسخش به اين پرسش، پاسخي است شناخته
است كه در سپهر گردش و به ميانجي مبادله، » نيروي كار«نام  هاي ب ي پول با ارزش مصرفيِ ويژه ندارد. پاسخ ماركس مبادله

افزاييِ سرمايه، فرآيند حفظ  يابي و ارزش ي كار، فرآيند ارزش آيد و تنها در فرآيند دوگانه بنابر ارزشِ خود، به تصاحب سرمايه درمي
كند. با  زشي بيش از ارزشِ خود توليد ميو افزايشِ ارزش و توليد ارزش اضافي است، كه مصرف اين ارزش مصرفيِ ويژه، ار

» تقدمِ«دهد كه  تري نشان مي مراتب بيش به همين پرسش، با وضوحِ به گروندريسهو دقت در پاسخِ ماركس در  حال مكث اين

  است. ي سرمايه سرمايه به مثابه نقدو بنابراين تنها راه تبيين و » ارزشتقدمِ توليد «معناي  توليد، تنها به

ي  يعني از منظر مبادله» ـ كه از اين منظر كار زندهدر ازاي  يافته شيئيتي كارِ  بنابراين، صرفاً مبادله«نويسد:  ميماركس 
شوند كه يكي از آنها تعيني است در  هاي متفاوت نمودار مي چون دو تعينِ گوناگون، يا دو ارزش مصرفي با شكل هم«ارزها،  هم

و ديگري را ريز سرمايه  شكل عيني و ديگري تعيني است در شكلِ سوبژكتيو ـ نيست كه، به اين دليل، يكي از آنها را شالوده

، در ازاي كارِ زنده ارزشي حاوي  منزله ، بهي ارزش منزله بهيافته  ي بينِ كارِ شيئيت كند، بلكه مبادله بنيادگذار كارِ مزدي مي

شدني معين و ويژه، بلكه  ي ارزشي مصرفي، نه براي كاربست يا صرف [ارزش]، به مثابه متعلق به اوي ارزش مصرفيِ  به مثابه

، همانجا، ص گروندريسه» (ريزِ سرمايه و بنيادگذارِ كارِ مزدي است. است كه شالوده براي ارزشمصرفي  ارزشِ ي به مثابه
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شود، و اين است  ي ارزش با كار زنده مبادله مي كند كه پول به مثابه نفسِ مبادله اين حقيقت را پنهان مي عبارت ديگر، ). به381
كند. در  ي سرمايه را تبيين و نقد مي سخنِ ديگر، اين رويكرد است كه ارزش و رابطه هسازد. ب كه ماهيت و سرشت سرمايه را مي

» اي صوري جاذبه«شوند. از نگاه ماركس، اين جنبه، فقط  ي بين پول و نيروي كار، مقادير برابري كار با يكديگر مبادله مي مبادله

ي مبادله بين دو  گيرنده اندازه ارزشي سرمايه در ازاي كار،  ادلهدر مب«و نه محتوايش. » مبادله شكلِناظر است بر «دارد و تنها 

 مقدم  ]بر توليد[ارزها  ي اين هم كه مبادله اين). «381(همانجا، ص » مبادله است. محتوايارزش مصرفي نيست، بلكه خود

تظاهر به ، اما با مبادله بدونِ، تصرف كار بيگانه دهد كه به  ي ظاهري و سطحيِ توليدي را نشان مي است، تنها اليه

  ).417(همانجا، ص » استوار است. مبادله

توان در تقابلِ زمانِ گردش و زمانِ توليد ديد. مانعي كه زمانِ گردش  مي سرمايه را شناسيِ رويكرد تاريخي و مبتني بر هستي
بلكه «شود، » طور عام نتيجه توليد به«دهد، مانعي نيست كه از  همين ميزان دربرابر خلق ارزش قرارمي دربرابر تحقق ارزش و به

داند و  ارزش را همپوش با سپهر گردش مي ). نگاهي كه تحقق448(همانجا، ص » ي توليد متكي به سرمايه است. مختصِ شيوه
از پايگاه و جايگاه اجتماعي و تاريخيِ خود  داند، نگاه ارزش مقدم مي توليد دهد و سپس آن را بر سپهرِ آن را به مبادله تقليل مي

پولي كه  :االطالق است يي عل رمانيِ سرمايه، حذف فرآيند زائد و مزاحمِ توليد است. بهشت سرمايه، سرمايهآسرمايه است. شكلِ 
قائل است. از  انهدوست كه حتي براي خود نوعي سالمت اخالقي و انسان رود آور امروز تا آنجا پيش مي ي بهره زايد. سرمايه پول مي

چون يكي از حقوق  منظر سرمايه، ـ اگر بتوان حق مالكيت را مشروع دانست و بديهي است كه از منظر سرمايه اين حق، هم
پولش ارتزاق » مشروعِ«ي  كند، و فقط از راه بهره داري كه هيچ كارگري را استثمار نمي شود ـ آنگاه سرمايه ر تلقي ميفطري بش

استثمارگر و مستبد، برتري اخالقي دارد. نگاه از منظر مبادله و ايستاده بر پايگاهي كه مبادله  داران و كارفرمايانِ به سرمايه كند، مي
داند، چيزي جز بيانِ واقعيت ايدئولوژيِ بورژوايي نيست. بورژوازي خودش را  داري مي ي توليد سرمايه ي شيوه كننده را عامل تعيين

  كند، همان گونه كه هست. معرفي مي

  تحقق ارزش و ايدئولوژي بورژوايي

دروني و متفاوت با دو سپهر به سطح تجريد روابط  شناخت بهم پيوستگيِ سپهرهاي توليد و تحقق ارزش، شناخت تعلقِ اين
چون امري  شناسيِ تاريخيِ سرمايه و نه هم ي هستي هاي پديداري و تبيينِ تقدمِ سپهر توليد بر سپهر تحققِ ارزش بر پايه شكل

فراتاريخي، از يك سو، و تبيين و نقد سازوكار ايدئولوژي بورژوايي در تقليل سپهرِ تحقق ارزش به گردش و تقليل گردش به 
  تواند دستآوردهاي نظريِ مهمي را پيشِ روي بگذارد. مبادله، مي

گرانِ دو سوي اين رابطه، ماهيت و  كميِ مقادير ارزش در كنش مبادله و برابري صوريِ كنش يِبري نابرابر. برا : مبادلهيك

 كند. سرمايه با  است پنهان مي داري ي توليد سرمايه ي شيوه كه شالوده را مبادله بين پول و كاالي نيروي كار نابرابرِكيفيت
در اينجا مقادير كميِ دوسرِ مبادله و جايگاه حقوقي و صوريِ  كند. ي ارزش اين كاال را پرداخت مي ، همهخريد نيروي كار

ه برابر با شده در ازاي نيروي كار، برابر با مقدار ارزش نيروي كار است، ن گران برابرند. اما در اين مبادله مقدار ارزشِ پرداخت كنش
كند، يعني نابرابريِ كيفيِ  را حل مي» اين گوي و اين ميدان«آنچه معماي  شود. مقدار ارزشي كه با صرف اين نيروي كار توليد مي

است و همين زائده  نابرابري  نشده در يك مبادله  اين برابريِ كمي، تصرف كار بيگانه، تصرف كار مازاد و تصرف كارِ پرداخت

مازادي كه  كند؛ افزا توليد مي ي ارزش و ارزش كننده ي كارِ منتقل ارزش اضافي را در سپهر توليد و در فرآيند دوگانهاست كه 
  داند. دار خود را در تصرفش محق مي سرمايه
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سازد تنها روند آغازينِ توليد نيست،  است ثابت كند كه آنچه سرمايه را مي كوشيده گروندريسهماركس در صفحات پرشماري در 

پديد كه محصول ارزشِ نوبلكه پيوستگيِ روند توليد و بازتوليد و ورود بخشِ ارزش اضافي در فرآيند بازتوليد است. سهمي از 
اي كه براساس  هاي تازه گذاري در بنگاه هاي سرمايه يسماست. امروز مكان اي نابرابر نصيب سرمايه شده كاري است كه در مبادله

تري  مراتب بيش شوند، وضوحِ به هاي سازماني در تحقق ارزش كاالها تأسيس مي هاي فني براي توليد كاالها يا نوآوري نوآوري
د، حتي ناگزير نيستند به دست ي كمتري نياز دارن ي اوليه ويژه آنها كه به سرمايه ها، بهstartupدارند. بسياري از اين باصطالح 

پرشمار در  اهاي كوچك ام آوريِ سرمايه ي جمع هاي تازه دهنده يا بانك اميد ببندند. شيوه بازي و تهور اين يا آن تك وام و دل
اين گذاري در  ي سرمايه  هدهد در تأمين نيازهاي اولي گذارانِ بسيار خُرد نيز امكان مي به سرمايه» Crowdfunding«نهادهاي 

اندازِ  ها، امكان و چشم گذاري ها) در اين سرمايه داران بزرگ و بانك هاي تازه شركت كنند. علت شركت افراد (يا سرمايه بنگاه

ي مورد نظر قادر خواهدبود،  بيان ديگري است براي اين واقعيت كه پروژه» موفقيت«هاست؛ اما امكان  موفقيت اين پروژه
دست  از ارزش اضافي بهاي  بهره يا رانت سهم تازهسود تجاري، اي نائل شود و يا از طريق  ضافيِ تازهزودي يا به توليد ارزش ا به

اي است و اگر در فرآيند تحقق ارزش  شده باشد، حاصلش ارزش اضافي تازهي تازه در فرآيند توليد ارزش وارد  آورد: اگر سرمايه
هاي ديگر توليد در شكل سود تجاري، بهره يا رانت است. در  ه در شاخهفعال شده باشد، حاصلش سهمي از ارزش اضافي توليد شد

به عبارت ديگر،  ».بايستد روي پاي خود«تواند  ي اوليه ندارد و مي تازه، ديگر ربط مستقيمي به سرمايه اين سهمِهر دو حال 

كند، ديگر به  ي حيات اين بنگاه تازه را ممكن مي شود و در فرآيند بازتوليد سرمايه، ادامه هنگامي كه اين سهم تازه انباشت مي
ربط مستقيمي  -اي از وامهاي كوچك بوده باشد دار، وامي از نهادي بزرگ يا مجموعه خواه مايملك سرمايه –ي اوليه  سرمايه
 ي برابرها صورت گرفته است. ي نابرابري نيست كه در مبادله اين روي پاي خود ايستادن، چيزي جز مبادله اهخاستگندارد. 

ي گرايشي بسيار نيرومند در  استدالل فراتاريخي براي تقدم سپهر توليد ارزش به تحقق ارزش كه شيوه : توليدگرايي.دو
ي معيني با  كه در نقطه كشاند اي مي و انتقادي ماركس را به بيراههجنبش كارگري است، رويكرد تاريخي در ماركسيسم سنتي و 

ي  رسند. هرچند ناخواسته. گرايش فراتاريخيِ تقدمِ توليد، با تلقي اين سپهر به مثابه ايدئولوژي بورژوايي به اشتراك و توافق مي
دو  ديداري و گسستنِ پيوستگيِ ماهوي ايني سپهري فرعي و پ كننده و تلقيِ سپهرِ تحقق ارزش به مثابه سپهر اصلي و تعيين

ي تحقق ارزش  هاي حوزه كند و فعاليت مولد ميل مي ي ارزش و كارگرانِ به سوي توليدگرايي و تكيه بر پرولتارياي آفريننده ،سپهر
پندارد. گرايشي در ايدئولوژي بورژوايي كه دراساس  ي دراساس غيرضروري مييها ي كارگران نامولد است، فعاليت را كه مشغله

و رانت ارضي و مزد كارگران تمايزي ماهوي قائل  ي پولي و بهرهي عزيمتش مبادله است و بين سود صنعتي و سود تجاري  نقطه
سنتي را به اهميت  اين توليدگراييِ ماركسيسمكند،  هاي گوناگون تلقي مي ها و توانايي شود و آنها را درآمد ناشي از دارايي نمي

خواري، پرولتارياي مولد را به دفاع از  خواري و رانت گريِ بهره كند و در اعتراض به طفيلي ترجمه مي ي صنعتي سرمايه
اعم و با تأكيد  طور مولد به با كارگرِ ارزش دانستنِ كارگر مولد كند. يك سر با يگانه ي صنعتي دعوت مي ي مولد و سرمايه سرمايه

راند؛ سرِ ديگر، از يك سو همين كارگران مولد را به  ي كارگري مي دارانه ي ضدسرمايه بر اهميت توليد، كارگران نامولد را از جبهه
اند، سقف  شان اخراج شده ي طبقاتي كند، و از سوي ديگر براي كارگران نامولد كه از خانه ي صنعتي دعوت مي حمايت از سرمايه

  ».ي متوسط طبقه« دارانِ شريف و فداكارِ مولد نيز خانه دارند؛ سقف سازد كه زير آن، البته، سرمايه اي مي تازه

ي  به حوزهرا ي تحقق ارزش  هاي حوزه كه اين گرايش در ماركسيسم سنتي در دفاع از توليد و فعاليت مولد، فعاليت درحالي
داري را  هاي سرمايه با گسستنِ پيوند توليد و تحقق ارزش، ردجويي بحرانكند و  تبعيد مي هاي پديداري و سطحي و ظاهري شكل

ها و آمار و ارقام مشخص، بند ناف  گرايانه و مبتني بر داده با توضيحات واقع ،كند، آن گرايش در ايدئولوژي بورژوايي دشوار مي
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نالند، يكي با اشكي از رنج  كند. هردو از فقر مي طع ميشان در سپهر توليد و تحقق ارزش ق هاي هاي مالي و پولي را با ريشه بحران
ي  اندازيِ توليد، سفره دانند كه با راه مندي مي دارانِ شرافت عاريه از تمساح، و هردو راه نجات را در ظهور سرمايه و ديگري به

  كم به لقمه ناني رنگين كنند. بيكاران را دست

كند كه درست است توليد ارزش مستلزم صرف زمان و كار  برعكس، شناخت پيوستگيِ ماهويِ توليد و تحقق ارزش، آشكار مي
شكلِ  برد و نيروي كار، نه براي آفرينش ارزش، بلكه براي تغيير از يك شكل به زمان مي«نيز » دگرگونيِ حالت ارزش«است، اما 

كار مولد ارزش كاري است در سپهر توليد ارزش و كارِ نامولد ارزش، كاري  ).MEW24, S. 131-2(كاپيتال جلد دوم. » ديگر.
ر سرمايه، بي حيات زندگي اجتماعيِ مبتني  ناپذيرِ اين دو سپهر براي ادامه است متعلق به سپهر تحققِ ارزش. پيوستگيِ اجتناب

معناي تقدم يا  تقدم سپهر توليد، بنا به منطقِ سرمايه، نه تنها بهي پايگاهي طبقاتي براي پيوستگيِ اين دو نوع كار است.  شالوده
سازِ وحدت اين دو كار در مبارزه براي براندازيِ روابط سرمايه است. با تبيين و نقد  كار نامولد نيست، بلكه زمينه ربرتريِ كار مولد ب

رگر مولد و كارگر نامولد، بلكه كارگرانِ بيكار نيز در كنار شناسيِ تاريخيِ ارزش است كه نه تنها كا ي هستي تقدمِ توليد از زاويه
در حفظ و  شان قشي آنها، تنها محدود و مقيد به ن گيرند، زيرا از منظر توليد و تحقق ارزش، جايگاه اجتماعيِ همه يكديگر قرارمي

  تداومِ سازوكار سرمايه است.

ژوايي در تقليلِ تحقق ارزش به گردش و تقليل گردش به مبادله و تبديل ي اوجِ شگرد ايدئولوژيِ بور : مبادله و توزيع. نقطهسه
كردنِ مبادله  ي اشياء ـ جايگزين وسيله ي انسان به رابطه ـ همانا وساطت ،ي زندگيِ اجتماعيِ انسان كننده مبادله به اصلِ تنظيم

نحوي و بنابر قواعد و  تماعي و محصولِ مازاد بهداري، محصول اج هاي توليد مقدم بر سرمايه ي شيوه است. در همه توزيعجاي  به
توليد ي  اند. تنها در شيوه سياسي و ايدئولوژيك سلطه موازين شود. اين قواعد دراساس منتج از روابط و معيارهايي توزيع مي

ي »طرفانه بي«ي  ، كه اقتصاد سياسي پاسدار آن است، پشت رابطهامرِ اقتصاديچون  داري است كه موازين سلطه، هم سرمايه

يابد و خود را  ، و بنابراين اجتماعي، ارتقاء مي»اقتصادي«ي زندگي  كننده شود. مبادله به اصلِ تنظيم پنهان مي برابرها ي مبادله
يابد.  و در ايدئولوژيِ بتوارگيِ كااليي پيكر مي شود ي استثمار دروني مي كند. سلطه در رابطه به تنها اصلِ عقالييِ توزيع مبدل مي

ي بورژوايي تا آنجاست كه حتي مبارزانِ خواهانِ  و نفوذ آن تا ژرفاي آگاهيِ انسانِ جامعه »برابرها«ي  ي اصلِ مبادله داعيه
دهد كه در چنين  قرار مي طور جدي دربرابر اين پرسش ي سرمايه و برپاييِ جهاني بري از سلطه و استثمار را به براندازيِ رابطه

ي  شوند؟ رابطه گيري مي چطور اندازه» برابرها« اي استوار خواهد بود؟ بر چه شالوده مبادلهي بري از سلطه و استثماري،  جامعه

وجود  ي سرمايه توليد سرمايه به مثابهبدون مبادله، «گويد:  شود؟ ماركس مي ها با معيار كدام سنجه برقرار مي»برابر«
» هاي مصرفي. بود، فقط و فقط بر سر ارزش هاي مصرفي مي گيريِ ارزش ... بدون مبادله، مسئله فقط بر سر اندازهندارد

  ).360، همانجا، ص گروندريسه(

ي  است كه توزيعِ محصولِ اجتماعي را بدون مبادله داري را چنان سترون كرده ي انسانِ جهانِ سرمايه ايدئولوژيِ بورژوايي انديشه
» توليدكنندگانِ آزاد همبسته«جهانِ رؤيايي و دست نيافتنيِ به ها غير قابلِ تصور ـ چه رسد به تحقق ـ بداند و آن را »برابر«

  واگذار كند.

» رقابت آزاد«ي  ز جمله دربارهكه ماركس ا توليد و تحقق ارزش، چنان هاي پديداريِ هاي شكل ها و شالوده رديابي ريشه
از «شان  كردن» و اهريمني ي مياني، طبقه پيامبران سوي از« ها پديده اين كردن »اهورايي به است عقالني پاسخ يگانه«  گويد، مي

رو آزادي انسان   ي نيروهاي مولد و از اين ارز شكل نهايي توسعه اين ادعا كه رقابت آزاد هم«زيرا  ،»ها  سوي سوسياليست
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اي خوشايند براي  گمان انديشه پايان تاريخ جهان است ــ بي ي نقطه ي مياني طبقه  دارد كه حاكميتن  اين جز معنايي   است،

 ).552، همانجا، گروندريسه» (هاي پريروز. رسيده دوران به تازه

 امروز ي»فوكوياما« به ماركس پيشِ سال  150ي  »كهنه« توان انتقاد مي» هاي پريروز رسيده دوران به تازه«هراس از  سرافراز، و بي
 .ندتر عقب او از سال 150 كه كساني هستند ماركس، از پس سال 150 حتي كه نبود زده شگفت و كرد؛ تكرار را

  

  :ها يادداشت

ي  ، بحث رابطهگروندريسهويژه در  و به كاپيتالـ ماركس در  بارِ هايِ ـ گاه سرخوشانه و شيطنت بازي . اين مغالطه و هگل1
ي محتوا و شكل  شناسانه، از جمله به رابطه شناختي و حتي شناخت هايي روش را به حوزه شسپهرهاي توليد و تحقق ارز

ي ذات و  اي كه برقراركردنِ تناظر بين آموزه تر، حاصلي ندارند. ترديدي نيست جذبه ه جز ايجاد اغتشاشِ بيشكاست  هكشاند
د، بسيار نيرومند ارزش دار توليد و تحققِ پديدار با مضامينِي  محتوا و شكل در مقوله منطقِ هگل (ذات، پديدار و فعليت) و مبحث

كه ذات بازتابِ هستيِ درخود و پديدار بازتابِ هستيِ درخود و در  هنگامي است. است و ماركس خود از گرايش به آن بركنار نبوده
ي ارزش (شكلِ ارزش،  درخود) و هستيِ باواسطه بِي ارزش (جوهرِ ارزش: بازتا بين هستيِ بالواسطه ديگري است، برقراري تناظر

از سوي ديگر، گرانه است.  اي افسون ي آشنا با هگل، جذبه نده و نويسندهواي: بازتاب در ديگري)، براي كا ارزش مبادله
كه  كند، حال آن ) به اين تناظر كمك ميverwirklichenيافتن ( ) و فعليتerscheinenپنداشتنِ پديدارشدن ( يگانه

با  ي ذات، تمايز قائل بود. ) در آموزهWirklichkeit) و فعليت (Erscheinungكم در منطق هگل بايد بين پديدار ( ستد
نظر  اين تناظر ممكن است. به نقد اقتصاد سياسيِ ماركسي، بدونِ داري از طريق مقوالت ي توليد سرمايه حال فهم و نقد شيوه ينا

من، براي شناخت پديداري  ي شكلِ ي روابط دروني و حوزه ماركس، حتي ضروري است. بحث مربوط به حوزه ي ويژه ديالكتيك
طور  ه شوند. اين بحث را بهثلماركسي و دريغ است كه در اينجا م دو حوزه، مربوطند به ديالكتيك ي بين اين تر از همه رابطه و مهم

 بسيار مشروح در جاي ديگري تدوين و طرح خواهم كرد.

ي كاال بيرون از سپهر گردش، يعني بدون برقراريِ تماس با ديگر دارندگان كاال،  بنابراين غيرممكن است كه توليدكننده«. 2
همين  تواند از گردش سرچشمه بگيرد، و به ارزش را متحقق كند و بنابراين پول يا كاال را به سرمايه مبدل سازد. پس، سرمايه نمي

اي دوگانه  دش سرچشمه نگيرد. بايد همهنگام در آن، و نه در آن، منشاء بگيرد. بنابراين با نتيجهتواند از گر ترتيب، سرمايه نمي
ي كااليي طرح و مستدل كنيم،  ي قوانين درونماندگار در مبادله روبروئيم. بنابراين بايد تبديل پول به سرمايه را بر پايه و شالوده

[ي ابريشم] است بايد  ي پول كه اينك هنوز همچون سرمايه در پيله دارنده شد.ي عزيمت ما با ارزها نقطه ي هم كه مبادله چنان
است،  تر از آنچه در آن ريخته حال در پايان فرآيند ارزشي بيش شان بفروشد و با اين شان بخرد و بنابر ارزش كاالها را بنابر ارزش

ها هستند شروط مسئله و معضل. اين گوي و  پذيرد. اين بيرون بكشد. انكشاف پيله به پروانه بايد و نبايد در سپهر گردش صورت
  »اين ميدان.

 


