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 ،يا توليد متكي بر سرمايه ،»داري سرمايه«بر ديدگاه ماركس  اي از توليد و بازتوليد زندگيِ اجتماعي كه بنا شيوه

گويانه. بنابراين  است راست و دراساس همان ادعايياين،  اي است استوار بر توليد و تحقق ارزش. شود، شيوه مي ناميده

اي است كه بر توليد و  داري نباشد، بنابر تعريف، شيوه اي از توليد و بازتوليد زندگيِ اجتماعي كه قراراست سرمايه شيوه
بر روابطي است كه تحققِ ارزش استوار نيست. از آنجاكه واقعيت كنوني و جاريِ زندگيِ اجتماعيِ انسانِ امروز مبتني 

داري تلقي كرد، نظام ديگري براي زندگي اجتماعي را كه بر  ــ نظام سرمايه شتوان آن را ــ فارغ از انواع گوناگون مي

ناميد. ما عجالتاً » سوسياليسم«، تحت شرايطي، و »داري سرمايهپسا«توان نظام  ستوار نباشد، ميدارانه ا روابط سرمايه
ي  جامعه«يا » نظام سوسياليستي«، »سوسياليسم«اللِ ديدگاه خود، از تعابيري مانند براي سهولت طرح و استد

  داري بر آن يهي سرما ساختمان جامعه ها و قوانين بنياديني كه كل كنيم. بنابراين، اگر شالوده استفاده مي» سوسياليستي
ي سوسياليستي  تحقق ارزش است، جامعه شود، توليد و تنظيم مي سازوكارش بر مبناي آن ساز وو استوار است و سوخت

   :حال با اين باشد. ها داشته ها و قوانين بنيادين ديگري براي تنظيم سازوكار زندگي اجتماعيِ انسان بايد شالوده

ي ما در متن و بطن آن  داري امروز و در اينجا و اكنونِ ما وجود واقعي دارد و زندگي همه ي سرمايه جامعه :نخست

ي  هاي تاريخيِ دوسده تجربه :دوموجود ندارد؛ » ها و قوانينِ ديگر شالوده«ي ديگر با آن  جاري است، اما آن جامعه

هاي  ها نمونه رقراري نظمي نوين براي زندگي اجتماعي انسانداري و ب ي سرمايه كردنِ جامعه گذشته در تغيير و سپري

ي طرح و  هاي نظري در ارائه تالش :سوماند؛ و  برجاي ننهاده» ها و قوانينِ ديگر شالوده«موفق و پايداري از آن 

سازي و  افسانهنخواهند به اگر ، فراتر روندالب استعاره و تمثيل ق ازخواهند  مي كه ي جايگزين صويري از آن جامعهت
قاطع و مشروح  توانند پاسخي ند و بنابراين نميدحدواگزير به مرزهاي افق تاريخي من به ،گويي دچار شوند غيب

مجال و پرسشي  به ،طور اخص م و ماركسيستي بهطور اع بخش به در گفتمانِ رهاييكم اين سه زمينه  باشند. دست داشته

اند كه تأمل در چندوچونِ  شدن داده طرح مشروعيتناپذير است.  آن و تالش براي پاسخ به آن اجتناب مشروعيت
گيرد، اما داللت سياسي آن براي  معضل، در متن و قالبي نظري صورت ميافزونِ بر اين، هرچند كلنجاررفتن با اين 

ي ديگري  پذيرند و جامعه داري را نمي ز نظام سرمايهمنتج ا آوارگيِ ويراني و ي آنهايي كه ستم و استثمار و جنگ و همه
دانند، پيوندي بالفصل با واقعيت زندگي انسان و  ي زندگي انسان مي دارانه ممكن و شايسته سرمايه را، بري از اين نكبت

سوسياليسم اي ــ آغازين ــ از  كم در مرحله ي سوسياليستي، يا دست پرسش اين است: آيا در جامعه دارد.شان  مبارزه
كه اين  نيست؟ اين» قانون ارزش«ي  ها برعهده و توزيع فراورده واگذاريتوليد و بازتوليد و تنظيمِ كارِ تخصيصِ منابع 

كه ــ  شود، اين تري طرح مي مراتب بيش هاي گوناگون با دقت به پردازي ها و نظريه هاي گرايش روشن پرسش در سايه
كند و فقط بر مبادله و توزيع و يا فقط توزيع  را شاملِ توليد نمي» قانون ارزش« ي اقتدار به عنوان نمونه ــ حوزه

داري، همواره  ي توليد سرمايه داند، بر ما پوشيده نيست. اما پيوند ماهويِ توليد و تحققِ ارزش در شيوه مشتمل مي
ان صورت كليِ طرح پرسش را تو كشاند كه در تحليل نهايي مي هايي مي بست ها را به بن ي انواع اين پرسش همه

  شكل فوق مجاز دانست. به
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كار شناختي از كار و  ي بنيادين اين پرسش، دريافتي هستي ) آيا شالوده1كه ببينيم:  تالش ما در اين نوشته اين است

و  شو سرانجام دريافتي فراتاريخي از ارز كار مجرد، دريافتي منطقي و بنابراين مفهومي و عام از ارزش مولد

طور سلبي مانع از طرح تصوير  ) آيا همان محدوديت مرزهاي افق تاريخي كه به2نيست؟ » قانون ارزش«باصطالح 
ي سوسياليستي است و حتي در ادعاهاي نقادانه و راديكال نيز مانعي عيني بر سرِ راه چنين  از سازوكار جامعه دقيقي

آيا دقيقاً همين نيرنگ و  به افق ايدئولوژيِ بورژوايي نيست؟ طور ايجابي ناشي از تسليم هايي است، به تصويرپردازي
را » گرايي واقع«اندازِ  ، افق و چشم»قانون ارزش«كردنِ ارزش و  توانِ بتوارگيِ كااليي نيست كه با جاودانههمين 

صلِ وف ي حل گيرد كه شيوه درنظرنمي وضعيتي سياسي) آيا اين پرسش، سوسياليسم را همچون 3كند؟  محدود مي

  آن ندارد؟ هويتربطي به ») قانون ارزش«كمك  اش (مثالً به»اقتصادي«معضل 

بر مقوالت كار مجرد و  طوالني نخست، مكث و تأملي گذرد: كنيم از سه منزل مي راهي كه در اين نوشته طي مي
؛ سپس، شرايط »سادهكار «يا » كار اجتماعاً الزم«، »كار مجرد«ارزش و تالش در تميز مفاهيم يا اصطالحاتي مانند 

هايي از  اختصار ــ تأملي بر بخش اي از توليد و بازتوليد مبرا از كار مجرد و ارزش؛ و در پايان ــ هرچند به امكانِ شيوه
سالِ گذشته  100ـ  150 ها و مشاجرات ي رجوع بسياري از اين بحث ي ماركس كه نقطه»ي گوتا نقد برنامه«ي  نوشته

  ها ــ ست. پيشاپيش اما سه نكته: ماركسيستكم بين  ــ دست

از سازمان  اي  ي نقشه سياليستي يا ارائهي سو ) هدف اين نوشته تعريف دقيقِ سازوكارِ توليد و توزيع در جامعهالف

 تر مراتب گسترده اي در گستره و ژرفايي به هاي ارزنده اي نيست. چنين تالش اجتماعي، سياسي و اقتصاديِ چنان جامعه
  ترين گماني وجود ندارد. چكدر ضرورت آنها كوگيرند و  مياند و  تر از اين نوشته صورت گرفته و ژرف

يابيِ اجتماعي كه پس از انقالب اكتبر روسيه ن تكليف با جوامعِ نوعِ شوروي يا شكلي از سازما ) هدف اين نوشته تعيينب
ن، ويتنام، كوبا، ...) پديدآمد، نيز نيست. چنين كاري در اتحاد جماهير شوروي و پس از آن در كشورهاي ديگر (چي

  بسيار دقيق در هر مورد خاص است.شناختي و تاريخيِ  هاي جامعه ها و بررسي نيازمند پژوهش

م، شرايطي از توليد و بازتوليد زندگي اجتماعي را كه مبتني بر توليد شويهاي خود موفق  ي استدالل موعه) اگر در مجج

كافي  طن فاقد شردانيم كه هنوز يا كماكا اي سوسياليستي مي جامعه الزم و سلبيِشرط  صرفاو تحقق ارزش نباشد، 

ور صوري ناگزير از ط كم به دهد كه دست شناختي به ما امكان مي اي است. اين رويكرد روش چنين جامعه و ايجابيِ

گمان، در كنار هواخواهان و مدافعانِ  داري ـ سوسياليستيِ جوامعِ نوعِ شوروي نباشيم. بي ي سرمايه شدن به دوگانه تسليم
ها و  دانند، بنگاه دانستند و مي مي» سوسياليستي«جوامعِ نوعِ شوروي، پر سروصداترين نهادهايي كه اين جوامع را 

بورژوايي بودند و هستند و هنوز هم از هيچ فرصتي براي جارزدنِ شكست مفتضحانه و فجيع  هاي ايدئولوژيك دستگاه
توانستند  خواستند و نمي پردازانِ ديگري كه نمي ي نظريه كنند. اما همه سوسياليسم و كمونيسم در شوروي دريغ نمي

دانستنِ اين جوامع،  داري سرمايه ناپذيرِ باجتناجوامعِ نوعِ شوروي را جوامعي سوسياليستي ارزيابي كنند، در استدالل 
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داري ـ سوسياليستي، هنوز بديل  ي سرمايه شناختي مبرا نبودند. درست است كه انكار اين دوگانه از اين محدوديت روش
تواند راه را بر اين پرسش بگشايد كه آيا همين  كم مي گذارد، اما دست نظريِ مبسوط و مستدلي دراختيار ما نمي

شناختي، خود يكي از داليلِ ديگرِ فقدانِ چنين بديلي (دركنار داليل ديگري همچون فشار ايدئولوژي  ت روشمحدودي
ي ارزش، يا حتي محدوديت  هاي ناكافي يا نارسا از نظريه بورژوايي و ضرورت واكنش سياسي دربرابر آن، برداشت

  ي تاريخي براي چنين تحليلي و...) نيست؟ بازه

ي اين موارد،  كه كاري جدي در همه پردازد، اما ادعاي ما اين است هرچند اين نوشته به سه مورد فوق نميحال،  با اين
هاي اين نوشته و بدون روشنايي كافي پيرامون نكات و مقوالتي كه در آن طرح  بدون اعتنا به ديدگاه و استدالل

  شوند، ممكن و بسا موفق نخواهد بود. مي

 

  كار مجرد و ارزش

 ي جامعهانداز  به چشم ي  ــ نناروش ،حق راستي و به بهو ــ  هاي كوچك مواردي كه ماركس دريچه ي تقريباً در همه
كه سرگرم بحث و استدالل پيرامون كار مجرد و ارزش است.  ، هنگامي استگشايد ميداريِ سوسياليستي  سرمايهپسا

اي سوسياليستي  دارانه و تصاويري ذهني كه از جامعه شاسرمايههايي واقعي كه او از مناسبات اجتماعيِ پي درواقع مثال
كردنِ  تر براي روشن ، بيشي گوتا حتي نقد برنامهو  هاي ارزش اضافي نظريه، گروندريسه، كاپيتالكند، در  طرح مي

اين موارد ي  داري است. در همه ي توليد سرمايه نقش و كاركرد ارزش و عينيت مضاعف محصولِ كار انساني در شيوه
اي و به چه داليلي، محصول كار انساني، عينيت ثانوي  نشان دهد كه تحت چه شرايطي، به چه شيوه كوشد ماركس مي
  دهد. مي ي ارزش را ازدست خود به مثابه

دست، سازگار و  دركي يك يابي به ي سوسياليستي و دست شدن به معضلِ نقشِ ارزش در جامعه بنابراين براي نزديك
اش با ارزش قراردهيم. تأكيد بر  ي آغاز را مفهومِ كار مجرد و رابطه از ديدگاه غالبِ ماركس، ضروري است نقطه گير پي
ي ديدگاه او  ي ارائه ترين شيوه را به عنوان آخرين و پخته كاپيتالاز آن روست كه ــ حتي وقتي » درك غالبِ ماركس«

هاي متفاوتي كه از ديدگاه او در  شناختي، در دريافت هاي اصطالح ريانگا كم به دليل سهل يم ــ ماركس نيز، دستبپذير
مربوطند ي بسيار مهم كه به بحث حاضر ما  توانيم به دو نمونه در اينجا مي است. تقصير نبوده اين زمينه وجود دارد، بي

  اشاره كنيم:

يريِ اين مقوله ندارد. يكي، تأكيد او بر الف) در تعريف كار مجرد؛ ماركس از دو نظر نقش اندكي در ناروشني و تفسيرپذ
ي صرف نيروي جسماني ــ  به مثابه ي كاري كه بايد فقط تعينات سلبيِ فيزيولوژيك، يعني تعريف كار مجرد به مثابه

ي عامِ  اي مفهومي، به مثابه ي مقوله مغز، اعصاب، عضالت، ... ــ صرف تلقي شود؛ دوم، تلقي كار مجرد به مثابه
ها و تعينات كارهاي  ي عام كه با انتزاع از ويژگي» كل«يا » مفهوم«كه گويي كار مجرد عبارت است از  ، چنانمنطقي
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نسان در هر ا شناختي يا ذهني ي كاركرد توان آن را به مثابه گوناگون و مشخص حاصل شده است و دراساس مي
 قومِحق، م خوبي و به هتوانند ب گمان مي هاي كجراهي، بي ها و سرچشمه كرد. هردوي اين ناروشني لقياي از تاريخ ت دوره

  كار مجرد و بنابراين ارزش باشند.ي  هاي فراتاريخي از مقوله ها و برداشت دريافت

و  »ارزش ارمقد«ويژه  و به» شكلِ ارزش«، »اي ارزش مبادله«، »ارزش«ي مقوالت  انگارانه ي سهل ب) در استفاده

، يا برعكس، »ارزش«از » اي ارزش مبادله«جاي  جاي يكديگر. كم نيستند مواردي كه ماركس به كاربردنِ آنها به به
كه كاال دو عينيت است: ارزش  ي انكارناپذيرِ نظر ماركس در تعريف كاال اين است كه شالوده درحالي استفاده كرده است.
ارزش «م نوشته است كه مه رشماري در طرح و استدالل اين موضوعِكه صفحات پ درحاليو مصرفي و ارزش؛ 

ايِ كاال ــ يا باصطالح  ي ارزشِ مبادله كه خود را به مثابه است ارزش شكلِاين  ،يا ،ارزش است شكلِ »اي مبادله
است،  استفاده كردهايِ كاال  حال بارها از اصطالحات ارزش مصرفي و ارزش مبادله نماياند، با اين قيمت كاال ــ مي

اي يا شكلِ  است و نه ارزشِ مبادله» ارزش«اگر،  و اما صراحت و بي درحالي كه در بسياري از اين موارد، منظور او به
هاي مربوط به مقدار  ها و مثال ي جمله در همه» مقدار ارزش«جاي  به» ارزش«ي  ي ماركس از واژه ارزش. استفاده

ي  توانند مرز و تمايزِ اين دو مقوله را مخدوش كنند. بديهي است كه اين شيوه راحتي مي قدر پرشمارند كه به ارزش، آن
انگاري نيست و داليلي ــ گاه بسيار مهم و ــ  ي ناروشن و نابجا از مقوالت، هميشه و لزوماً از سر سهل استفاده

ي بحث  مورد در ادامه . به ايناست» مقدار ارزش«جاي  به» ارزش«همين استفاده از   يك نمونه پذيرفتني دارد.
  توانند منشاء ابهام و تفسيرپذيري باشند. بازخواهيم گشت، اما از آنجا كه هميشه اين داليل روشن و بديهي نيستند، مي

 محتواييارزش را تحليل كرد و مقدار و  ارزش«و كاست،  كم  كه اقتصاد سياسي، هرچند نه بي ماركس مدعي است

دليل  اش برنيامد اين بود كه ــ به آنچه اقتصاد سياسي از عهده» ها پنهان است، كشف كرد. را كه در اين شكل
چرا اين «كند كه وانست اين پرسش را طرح محدوديت افق تاريخي و اسارت در تاروپود ايدئولوژيِ بورژوايي ــ حتي نت

ارزشِ محصوالت  مقداري كار، از طريق طولِ زمانش، در  سنجه گيرد، چرا كار در ارزش و خود مي محتوا آن شكل را به

كه اين پرسش را پاسخ دهد؛ ماركس  )، چه رسد به اينMEW 23, S. 95، جلد اول، كاپيتال، (»كند؟ كار جلوه مي
يم چه بيند كه اين پرسش را طرح كرده و به آن پاسخ داده است. چنين نيز هست. ببين شايستگيِ كار خود را در اين مي

  گونه.

هاي  ها را در حوزه داري است انسان ي توليد سرمايه تقسيم كارِ اجتماعي كه خود محصولي تاريخي و مقدم بر شيوه
ي سادگي يا  از زاويه تفاوت دارند: هاي بسياري با يكديگر است كه از جنبه گوناگونِ انجامِ كارهايي توزيع كرده

شان، سهولت يا دشواري فعاليت جسمي و فكري، هدف، نتيجه يا  نجامي الزم براي ا پيچيدگي، دانش يا تجربه
شان و بسياري زواياي ديگر. حتي كار واحدي كه مثالً دو  آهنگ شان، ضرب ي انجام آوردشان، شيوه محصول و يا دست

اند،  شان همسان هاي ي بخش اعظم ويژگي دهند و از زاويه انجام ميساده  و كارگرپزشك يا آموزگار يا مهندس 
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ي توليدي معين، ــ كه به همين دليل ما نام آن را  توانند با يكديگر متفاوت باشند و چنين نيز هست. در فضاي شيوه مي
نده تبعيت كند؛ اين چهار كن ي اين كارها بايد از چهار شرط تعيين گذاريم ــ انجام همه داري مي ي توليد سرمايه شيوه

ي اين كارها، از شرايط عينيِ  ي اعضاي جامعه يا عاملين همه كه تقريباً همه ، اينيكياند:  شرط نيز محصولي تاريخي
ي حيات نياز دارند، غذا، مسكن،  از وسائلي كه براي ادامه ،ي نخست اند: در وهله الزم براي انجام كارشان جدا شده

ي كار و وسائل كار و منابع طبيعي و  ي دوم از ماده ي انسان و در وهله ي و فرهنگي به مثابهملزومات زندگيِ فكر

و نزد افراد يا نهادهايي گوناگون در  ي اين شرايط عينيِ انجامِ كار در جايي ديگر ، همهدومفضاي انجامِ كار و غيره؛ 
نهادها دسترسي به آن شرايط را تحت شروط معيني مجاز اند و اين افراد و  ي اقتدار آنها قرار گرفته حوزهدر جامعه و 

شان براي دارندگانِ آنها  ي مصرفي آمدنِ اين شرايط عيني در قطب دوم، فايده و جنبه ، هدف از فراهمسومدانند؛  مي

ه ، اعضاي جامعه كچهارمترشان است؛ و  شان در فرآيند توليد براي افزايش و انباشت هرچه بيش نيست، بلكه كاربست
شان را، كه عبارت از قدرت انجامِ  لحاظ حقوقي آزاد و مختارند، تنها دارايي فاقد شرايط عينيِ تأمينِ معاش و توليدند، به

 مبادلهي حيات فردي  تجربي و شناختي است، در ازاي دريافت امكان عينيِ ادامه جسمي، هاي كار با اتكا به توانايي
توليد محصوالتي كه به آنها تعلق نخواهدداشت، دراختيار  ايط عينيِ توليد را برايطريق مجاز باشند شر كنند و از اين

  بگيرند.

كند نه براي ارضاء نيازِ خود اوست و نه متعلق به او؛ يعني  داند كه محصولي كه توليد مي در چنين شرايطي هر فرد مي
قيد و شرط در آن را  ي تصرف بي پزد، اجازه نان مي حتي اگر بتواند نيازي از او را ارضاء كند، مانند كارگر نانوايي كه

كند، با  تصرف كند، همان قانوني كه آزاديِ فروشِ نيروي كارش را تأمين مي» اجازه بي«ندارد. (و اگر بخواهد آن را 
كند. چندسال پيش در كشور آلمان  د، مجازات مينام مي» دزدي«شكني را كه  حدت و شدت فراوان اين قانون

شان گذشته بود و  ي كوچك نان كه تاريخ مصرف دو تكه» غيرمجاز«علت برداشتنِ  دارِ فقير يك فروشگاه را به صندوق
كم اين بود كه در  اين كارگر، دست» اقبال«داني ريخته شوند، محاكمه، جريمه و از كار اخراج كردند.  قرار بود به زباله

رفت!)  ش زيرِ ساطور ميدست» غيرمجاز«ه بابت اين رفتار كرد، وگرن هاي تاريخيِ جهانِ امروز زندگي نمي خانه تاريك
براي تأمين نيازهاي زيست خود ناگزير است با افراد ديگرِ جامعه كه چيزهاي ديگرِ مورد نياز او را توليد فرد بنابراين 

گاه  زودي خواهيم ديد كه گره پذير نيست. به ، امكانميانجي بيي اجتماعي،  كنند، رابطه برقرار كند. اما اين رابطه مي

است، اما پيش از آن بايد  ميانجيتكليف با همين  بنيادينِ مبحث كار مجرد و سوسياليسم، چندوچون و تعيين
ي فاقد شرايط توليد براي دسترسي به چيز مورد نياز  روشن كنيم. پس توليدكننده با كار مجرد و ارزش را مان  تكليف

و چيزي را در ازايِ دريافت چيزِ مورد  اش برود چه نان و آب باشد، چه آموزش و درمان و چه...) بايد سراغ دارنده(

تصرف كند  را خواه از چيز مورد نيازشدل مقداركند. اما از آنجايي كه فرد نيازمند مجاز نيست هر  مبادلهنيازش با او 

خود دراختيار دارد، بدهد، ــ يا اساساً ندهد ــ چيزِ مورد نياز بايد عالوه بر از چيزي كه  دلخواهو در ازايش هر مقدار 

كند، واجد شخصيت يا خصلت يا هويت ديگري نيز باشد كه اوالً درست  اش كه نيازي را برآورده مي خاصيت سودمندي



7 
 

. گيري ابل سنجش و اندازهق همعيني باشد و نه خيالي و موهوم، و  همي نياز،  برآوردكننده مانند خصلت ماديِ

نامِ  اي به پذيربودنِ ارزش، يعني امكانِ استفاده از مقوله است. اندازه ارزشدومِ چيزِ مورد نياز،  عينيِ هويتاين 

كارِ ضروري  مقدارپس «ي ارزش است، نه برعكس. ماركس خواهد گفت:  ارزش، ناشي از عينيت آن به مثابه مقدارِ

جا بمانيم و  ). اما فعالً همين559(همانجا، ص » اش را كند، نه شكلِ عيني ارزش را تعيين مي مقدارِبراي توليد... 
  اندازي نكنيم. زودهنگام به نتيجه دست

تواند از هويت طبيعي و فايده و قابليت مصرف چيز مورد نياز ناشي شده باشد،  نمي پذيري بديهي است كه اين سنجش
پذيري  گيري نيست. پس اين سنجش است كيفي و نه كمي و بنابراين قابل اندازهزيرا خاصيت مصرفي يك چيز، امري 

اند،  ي چيزهاي ديگري كه افراد ديگر جامعه توليد كرده كه، مانند همه بايد از هويت دومش ناشي شده باشد و از اين
كم به دو دليل:  كند، دست پذيري را حل نمي خودي خود معضل سنجش محصولِ كار است. اما محصولِ كار بودن هم به

اند،  اند، از زواياي بسياري با يكديگر متفاوت طوركه ديديم كارهاي مختلفي كه اين محصوالت را توليد كرده اوالً، همان
درنتيجه اگر دومين  پذير باشند؛ پذير و با يكديگر قياس طور بالواسطه سنجش توانند به بنابراين محصوالت آنها نيز نمي

اش خصلتي است  محصول كار ناشي از محصولِ كار بودنِ آن باشد، اين هويت نيز مانند هويت سودمنديهويت عينيِ 
اند و اين وجه،  ي ادوار تاريخي محصول كار بوده هاي انسان همواره و در همه ناپذير. ثانياً فرآورده كيفي و سنجش

  اين دو معضل. تواند ويژگي آنها در دوران تاريخي معيني باشد. بپردازيم به نمي

پذير باشد، يعني آن  كه هويت دومِ محصول كار چيزي سنجش ي كار: براي آن واسطه يافتگي به ، تعينمعضل نخست
ديگري براي محصولِ كار بدل شده است، خود  به هويت عينيِ اجتماعي محتوايي كه اينك در قالب يا شكل (فرم)

طور كيفي از  بخشد و بنابراين به يي كه به كارهاي مختلف تشخص ميي تمايزها پذير باشد، بايد از همه واقعيتي سنجش
تواند منشاء يا جوهر يا  شان بگيرد و يا از آنها انتزاع كند. آنچه مي هنظر كند يا ناديد كند، صرف يكديگر متمايزشان مي

و اگر نامِ اين  يم؛نام مي مجردآن را  به اين اعتبارمحتواي دومين هويت عيني محصول كار باشد، كاري است كه 

است. كار مجرد به اين اعتباربگذاريم، جوهر يا محتواي آن، كار مجرد،  ارزشكار را  محصولِ عينيِ دومين هويت ،

عامِ كار نيست؛ كار مجرد خاصيت فيزيولوژيكيِ عامِ استفاده از قواي جسماني نيست؛ كار مجرد، انتزاعي است  مفهومِ

است؛  نام ارزش، پيكر يافته از واقعيت روابط اجتماعيِ توليد در شرايط اجتماعي و تاريخي معيني، كه در هويتي عيني به
كارِ يعني كه ماركس كار مجرد را با انتزاعي فيزيولوژيك،  ي ديگر. اين فتهي انتزاعات پيكريا عينيتي اجتماعي مانند همه

كننده است، اما  كند، هرچند توصيفي كجراه تمايزِ مغز و عضله و اعصاب و اعضاي حسي توصيف مي صرف، يا صرف بي
هومي عام در معناي ي واقعيتي انساني است و متمايزساختن آن از مف هدفش تأكيد بر ويژگيِ كار مجرد به مثابه

كنيم، منظورمان مفهومي عام نيست كه  صحبت مي» سرخي«اش. درست همانند اين است كه بگوئيم وقتي از  منطقي
گذاريم.  ايم، بلكه منظورمان نامي است كه بر طولِ موجِ معيني از نور مي انتزاع كرده» سرخ«ي چيزهاي  از صفات همه

ي  سرمايه» انتزاعيِ«ي  ا انتزاع منطقي، مقولهمقوالت انتزاعي مانند كار مجرد ب يزها براي تما يكي از آشكارترين نمونه
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تنها به ، خاصهاي  ) در تمايز با سرمايهim Allgemeinen( طور عام بهدرست است كه سرمايه «عام است. 

زاع يا وجه مميزي شود، اما اين يك انتزاع دلخواسته و خودسرانه نيست، بلكه انت پديدار مي ي يك انتزاع مثابه

)differentia specifica گروندريسه» (كند. متمايز مي ثروت هاي ديگرِ ي شكل را از همه سرمايه) است كه ،

MEW 42, S. 362( ِيتي است همگن، سنجش كار مجردي كه جوهرگيري كه  پذير و قابل اندازه ارزش است، كم
ارزشِ «پرسد:  ماركس مي و بر آن جريان دارد، يعني زمانِ كار، سنجيد. نتوان براساس محملي كه در آ مقدارش را مي

بايد » شده در توليدش. مصرف كارِ اجتماعيِ) gegenständlich( شكلِ عينيِ«دهد:  و پاسخ مي» كاال چيست؟

ارزش را  مقدار«پرسد:  سپس مي تأمل كرد.» كارِ اجتماعي«و » عيني«و » شكل« ها و مفاهيمِ بر تك تك اين واژه

و مقدار كار را با واحدهاي زمان: ساعت، روز، هفته... » كار مقدارِبا «دهد:  و پاسخ مي» گيريم؟ چطور اندازه مي

 اش را. كند، نه شكل عيني ) بنابراين، مقدار كار، مقدار ارزش را تعيين مي557همانجا، ص ، كاپيتال(

توانيم آن را  زنيم، محصولي كه اينك مي ي دومين هويت عينيِ محصولِ كار حرف مي بينيم كه تا زماني كه درباره مي

نياز » كار ساده يا بسيط«يا » كارِ اجتماعاً الزم«بناميم، صحبت از ارزش و كار مجرد است. هنوز به مقوالتي مانند  كاال

ي  يا شالوده ارزش شده باشيم. اگر جوهر مقدارِ شوند كه ما وارد مبحث نداريم. اين مقوالت تنها زماني مطرح مي

كار  مقداركه اين  گيريم، آنگاه ضروري است ارزش، كار مجرد است و اگر مقدار ارزش را با زمانِ كار مجرد اندازه مي
گيري نشود، بلكه مقداري از كاري باشد كه در سطح معيني از پيشرفت و دانش و  ثابت اندازه براساس معياري هميشه

وقتي از  طوري كه به ميانگيني معين باشد. ،لحاظ اجتماعي مهارت و تجربه، در يك كالم، بارآوريِ اجتماعيِ كار، به
زنيم، روشن باشد كه اين مقدار در ميانگيني اجتماعي تعيين و تعريف  ف ميمقدار زمانِ كار الزم براي توليد كااليي حر

، »بسيط«يا » ساده«ي  گوئيم، ــ مادام كه منظورمان از واژه كه از كار ساده يا بسيط سخن مي شده است. يا زماني
مضربي از آن و قابلِ  كنيم كه كارهاي مركب، ــ از واحدي از مقدارِ كار صحبت مي نيست» انتزاعي«يا » مجرد«همان 

هاي وجوديِ آنها از  شيوه ي اند و به مثابه ي كار مجرد و ارزش مقوله ي اين مفاهيم، قائم به ند. همهتحويل به آن باش
داري بر فضاي توليد و  ي توليد سرمايه شوند و نه برعكس. بنابراين آن چهار شرط يا ويژگي كه شيوه آنها استنتاج مي
تصرف از راه واگذاري به ديگري، «سازد كه  را مي» اجتماعي از توليد«كند، نظامي  جتماعي حاكم ميبازتوليد زندگيِ ا

، گروندريسه» (شود. ترين بيانِ آن پديدار مي ترين و انتزاعي اي همچون بسيط ارزش مبادله«و  آن است» شكلِ بنيادين
ي ارزش  منزله تواند به ناگزير مي در چنين نظامي است كه محتواي اجتماعيِ محصولِ كار تنها و به ).767همانجا، ص 

  گيري شود. آن محصول پديدار شود و ميزان آن ارزش با مقدار زمانِ كار اندازه

هاي  ونه، معياري فراتاريخي: عاميت كاري كه جوهر ارزش است، عاميتي فراتاريخي نيست. نزد ماركس نممعضل دوم
ي شكلِ  ترين آنها بحث ماركس درباره ترين و دقيق توان يافت؛ شايد صريح اما و اگرِ اين ادعا مي بسياري براي اثبات بي

مقاالت  (اين مورد را در بخش نخست اين سلسله باشد. كاپيتالوارگيِ كااليي در جلد اول  ارزش در بخش مربوط به بت



9 
 

كار  را براي اين گروندريسهاي در  ل ما اشارهحا با اين .ام) بررسي كرده» ارزش: جوهر، شكل، مقدار«زير عنوان 
نحو جالبي روشن  ي توليد مبتني بر سرمايه را به ايم كه نه تنها دريافت ماركس از ارزش و اختصاصش به شيوه برگزيده

ي مركزيِ اين نوشته به كارمان خواهد آمد. ماركس  كند، بلكه واجد نكات ديگري نيز هست كه در استداللِ داعيه مي

نه در يك سو سرمايه  هنوزيافته در ازاي كارِ زنده  ي كار شيئيت مبادله«نويسد:  ر مبحث تبديل كار به سرمايه ميد

ي حرف زده  درواقع با همين يك جمله همه )372، همانجا، ص گروندريسه» (سازد و نه در سوي ديگر كار مزدي. مي
دارانه  شده است. يعني جداييِ مولدين مستقيم از شرايط عيني توليد، هنوز و به تنهايي به معناي مناسبات توليد سرمايه

حال مثالي كه ماركس  كند. با اين را تأمين نمي و چهارم سوم هاي تر آورديم، هنوز شرط هايي كه پيش نيست و از شرط
نويسد فرض كنيم دهقاني  اند. او مي كننده گيرد، بسيار جالب و تعيين كند و نتايجي كه از آن مي جا طرح مي در همين

 يگذارد تا برايش لباس خواند و پارچه و لوازم ديگرِ مورد نياز را دراختيار او مي اش مي گرد را به خانه ي دوره يك دوزنده

يافته،  بدهد. به اين ترتيب كارِ شيئيت پولبه خياط اجناس ديگري (غذا، گندم، ...) يا تواند  در ازاي اين كار مي بدوزد.

با  هاي مصرفي ارزشكه در اينجا  شوند. نخستين تأكيد ماركس اين است يعني اجناس يا پول با كارِ زنده مبادله مي

) هستند äquivalentارز ( شوند، هم كه چيزهايي كه با هم مبادله مي شوند؛ تأكيد دومش اين است يكديگر مبادله مي
بودن، »ارز هم«توان گفت كه اين  ي دوم براي ما اهميت بسياري دارد و به آن بازخواهيم گشت؛ پيشاپيش مي (اين نكته

ايجاد كرده » ي گوتا نقد برنامه«هماني است كه سوءتفاهمِ وجود كار مجرد و ارزش در سوسياليسم را با استناد به 
يا » آفرين ارزش«كه كار خياط از نظر ماركس  ي كنونيِ استدالل براي ما اين است ي مهم در مرحله تهاما نك است).

نويسد كه درست است كه  اي باقي نماند مي كه جاي هيچ شبهه . او براي آننيست) wertsetzend» (واضعِ ارزش«

كار نيز  كميت معيني« كرده است، اما اين لباساي براي دهقان ايجاد  كار خياط با تغييرِ شكلِ پارچه، سودمنديِ تازه

نيز هست. اما اين ارزش براي  ارزشطور اعم  يا به عاممصرفي است، بلكه در معناي  يهست، بنابراين نه تنها ارزش

 ي متعلق به دهقان] به يافته خواهد لباس را مصرف كند... خياط كارش را [با كارِ شيئيت دهقان وجود ندارد، زيرا او مي
(همانجا، » ي سودمندي و ارزشِ مصرفي. ي كاري واضعِ ارزش مبادله نكرده است، بلكه به عنوانِ فعاليتي آفريننده مثابه
داري و تمايز آن با  ي توليد سرمايه ي وجه مميزِ شيوه تأكيد ماركس بر ارزش به مثابه ) در اينجا نه تنها378ص 

روبروئيم كه با در معناي عامش » كار مجرد«اي به  تلويحي با اشارهطور  بينيم، بلكه به را مي مفهومِ عامِ ارزش
داند و از آنجاكه تأكيد تنها بر  از كار نيز مي» كميت معيني«مِ ارزش نيست. زيرا ماركس پارچه را واجد وحال مق اين

ي توليد  ويژگيِ شيوهمِ ارزش و ومق يمشخصش انتزاع شده است. كار مجرد هاي كميت آن است، درحقيقت از كيفيت
شود. همين استدالل از  ارزشي خودافزا روبرو مي ي آفريند و با شرايط عينيِ توليد، به مثابه داري است كه كاال مي سرمايه

نام جونز نسبت به اقتصاددانانِ ديگر، تكرار  و در امتياز اقتصادداني به هاي ارزش اضافي نظريهجمله و بار ديگر در 

و كلِ تمايز  داند ي وجه گوهرينِ آن مي سرمايه را به مثابه اجتماعيِ يافتگيِ شكليِ تعين«ونز شود. زيرا ج مي
خرد، نه  دهد. ... سرمايه كار را مي يافتگيِ شكلي تقليل مي هاي ديگر را به اين تعين داري با شيوه ي توليد سرمايه شيوه
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ارزش ي ها نظريه» (خود، براي آفرينش ارزش اضافي... افراييِ يابي و ارزش خاطر ارزش مصرفش، بلكه براي ارزش به
  )MEW 26.1, S. 452، جلد اول، اضافي

  

  شكل و ميانجي

ي  ي كار مجرد و ارزش با سوسياليسم، مسئله رابطه رهيِكننده و گ ي تعيين طور كه يادآور شديم نكته همان
شدگي را بايد از  و اين ميانجي داري است؛ توليد سرمايهي  ها با يكديگر در شيوه ي اجتماعي انسان شدگيِ رابطه ميانجي

روشني از آنچه ماركس تع ينِ شكلي (راه دريافتFormbestimmungيافتگيِ شكلي  ين) يا تع
)Formbestimmtheitاي از ماركس را مورد استفاده  كار قصد داريم اصطالح يا مقوله براي اين نامد، فهميد. ) مي

ار برد و در ك هامبورگ به 1867در چاپ  كاپيتالنخستين ويراست بخشِ اول بار در  قراردهيم كه او نخستين
توان در  سختي مي نظر كرد. اين اصطالح را به كاربردنِ آن صرف از به كاپيتالهاي بعديِ  ويراست هاي ديگر و نوشته

ماركس در آنجا  است. Forminhaltيا  Formgehaltيبِ واحد به فارسي ترجمه كرد. اصلِ آن يك ترك
هالت گ  جاي شگفتي نيست كه اقتصاددانان، سراسر زيرِ تأثيرِ توجه و عالقه به ماده و موضوعِ كار، فُرم«نويسد:  مي

)Formgehaltي  واژه» اند. ) بيانِ نسبيِ ارزش را ناديده گرفتهForm ريخت«، »شكل«ي معادلِ به تنهاي« ،
ها  اين .ترجمه كرد» محتوا«يا » گنجيده«توان  ميهم را  Inhaltو  Gehalt هاي واژه است. »پيكر«يا حتي » قواره«

و بسيار نادرِ  ياما اصطالح تركيب .مفاهيم و مقوالت آشنايي هستند با داللت بر معناهايي كامالً آشكار به تنهايي

Formgehalt ،يا  ،محتوا وشكل  ،شكل و محتوا ربطي ندارد؛ يعني منظور از آن ي بين  به رابطه طور مستقيم هب 
شكلي كه نقش و جايگاه محتوا را «يا » شكلي كه محتواست«توان آن را  محتواي شكل نيست. ميشكلِ محتوا يا 

  ، ترجمه كرد.»است اختيار كرده

كار گرفته شده  شان به»مادي«چيزها در كنار محتواي » محتواي منطقيِ«اين اصطالح به پيروي از رويكرد هگل به 
كار نبرد و مسلماً علت دقيقش را  هاي بعدي به طور كه اشاره شد، ماركس اين اصطالح را در ويراست همان است.
پوشي بوده  اين چشميكي از داليل » شكل ارزش«ي  ترشدنِ زبانِ بازنماييِ مقوله ترديد دشوارتر و پيچيده دانيم. بي نمي

ي مبحث شكلِ ارزش، در جستجوي  ي ارائه ويژه زماني كه ماركس بعد از انتقاد دوستانش به پيچيدگي شيوه است، به
، كاپيتالهاي بعدي  ي كمابيش مستقلي در ويراست پاره تري بود و همين جستجو باعث شد كه اين مبحث به زبان ساده
  تبديل شود.» وارگيِ كااليي بت«زير عنوانِ 

بوده است، ما امروز نگران  بيانسال پيش نگران پيچيدگيِ  150ببينيم اين دشواري از كجا ناشي است و اگر ماركس 
دانيم و نياز به تكرار آن نيست، كاال هم چيزي مفيد است كه بايد  وجه وجوديِ كاال مي دو ي آن نباشيم. با آنچه درباره

آن پديدار  اي مبادله ارزشي  است. آنچه در كنار ارزش مصرفي كاال به مثابهنيازي را برآورده كند و هم ارزش 
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ارزش است،  شكلِاي  ارزش. طرحِ بيان و استدالل همين نكته كه ارزش مبادله شكلِشود، چيزي نيست جز  مي
ان وجه مميز ويژگيِ آن به عنو هايي كه با آن عجين شده است و ي رازورزي ي اهميتي كه اين موضوع دارد، همه همه
دنبال  ي دردسر ماركس بوده است و از همين رو به ي كافي مايه داري، به اندازه ي توليد سرمايه صِ شيوهشخو م
خست اين سلسله ي ارزش و شكلِ ارزش را در بخش ن آن گشته است. بحث رابطه بيانِ هاي مختلف براي حل راه

 شكلِاي  جاي ديگري است. گفتيم كه ارزش مبادله نظركردن از آن مقوله صرف ، و بنابراين،دشواري ام. آورده مقاالت

شكلي است كه محتوايي دارد و محتواي آن ارزش است. اما خود ارزش چيست؟  ،اي ارزش است. يعني ارزشِ مبادله

كه  است شكليبنابراين خود ارزش » )... كارِ اجتماعي است.gegenständliche FORM( عينيِ شكلِارزش «

شكلِ كارِ « شكلِاي  است. به اين ترتيب ارزش مبادله كار مجردكه ديديم،  دارد و محتوايش چنان محتوايي

است، يعني ارزش، اينك محتواي شكلِ ديگري واقع شده است. در اين  شكل است. يعني چيزي كه خود» اجتماعي

تاللي كه اين دو نوع يا دو سطحِ استفاده شكلي است. ابهام و اخ است، يك محتوايِ Formgehaltحالت ارزش يك 
خوبي ديد؛ هرچند آنچه ماركس قصد بيانش را دارد همان  به گروندريسهتوان در  كنند را مي از تغيير شكل ايجاد مي

» وارگيِ كااليي بت«ويژه در بخش  هاي بعدي و به و در ويراست كاپيتالموضوعِ واحدي است كه او در ويراست اولِ 

ارزش  كه كند، درحالي را بيان مي ارزشاجتماعيِ  شكلِاي  ارزش مبادله«خوانيم:  مي گروندريسه. در گفته است

) ابهامِ اين جمله در اين است كه اگر ارزش 758(همانجا، ص » ارزش نيست. شكلِ اقتصاديِهيچ روي  مصرفي به
 شكلِ عينيِ كار اجتماعي«اي شكلِ اجتماعيِ  فوق ارزشِ مبادلهشكلِ عينيِ كار اجتماعي است، آنگاه و بنا به تعريف «

اين است كه براي پرهيز از  كاپيتالرفت ماركس در ويراست نخست  هنگام. پيش گويي هم خواهد شد. ابهام و همان
اضافه حل كند. ما در اينجا  Formgehaltي  دشواري بيان، مقدمه را ناگفته بگذارد و بكوشد معضل را با مقوله

ي انتزاعي پيكريافته،  كنيم: ارزش شكلِ عينيِ... كارِ اجتماعي است. هرچند اين عينيت، عينيتي ويژه است يا به مثابه مي
ذات، محتواي شكلِ ديگري قرارگيرد.  تواند به عنوان عينيتي مستقل و قائم به وار، اما كماكان مي عينيتي است شبح

شود،  د و بازتوليد زندگيِ اجتماعيِ انسان، محصولِ كار او واجد دو محتواي عيني ميتحت شرايط معيني از تولي بنابراين،
اي پديدار  اش كه در شكلِ ارزشِ مبادله اش كه مقومِ ارزش مصرفي است، و ديگري محتواي شكلي يكي محتواي مادي

ي است تاريخي، اجتماعاً و شود. محتواي نخست، محتوايي است غيرتاريخي يا فراتاريخي؛ محتواي دوم، محتواي مي
دليلِ  باشد. به» شكلِ اقتصادي«ي ماركس  گفته تواند به تنها محتواي دوم است كه مي همين دليل تاريخاً معين. به

ي كار اجتماعيِ انسان  فردي از فرآورده ي وجوديِ منحصر به همين محتواي شكليِ ارزش است كه آنچه كاال را به شيوه

كننده در  ي تعيين آن است. نكته )Formbestimmtheit(يافتگيِ شكليِ  آن يا تعين ليِتعينِ شككند،  بدل مي
كنيم، منظور شكلِ ارزش در معناي  يافتگيِ شكليِ كاال صحبت مي اينجا، اين است كه وقتي از تعينِ شكلي يا تعين

  عينيِ كارِ اجتماعي است. شكلِ، بلكه در عطف به خود ارزش است كه نيستاي  ارزشِ مبادله
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بودن در يك  درحقيقت دشواري چنداني در فهم و بيان اين دو نوع شكل وجود ندارد. زيرا اگر روشن باشد كه ارزش
ي كارِ انسان است و اگر روشن باشد كه اين عينيت اجتماعي چيزي جز  ي توليد معين هويت ديگر و عينيِ فرآورده شيوه

ي توليد نيست، آنگاه بديهي است كه اگر قرار باشد اين  ها در اين شيوه ي اجتماعيِ انسان ابطهپيكريابيِ انتزاع از ر
ز ارزشِ رابطه يا ارزشِ جتواند چيزِ ديگري  د، آن شكل نميقرار بگير خود محتوايِ شكلِ پديداريِ ديگريعينيت، 

شكلي كه كاالها در قالب آنها به «نويسد:  مي كاپيتالماركس در همان ويراست نخست  ي كار باشد. ي فرآورده همبادل

شكل شان است. در نتيجه  هايي از كار انساني اعتبار دارند، همان شكل اجتماعي ي لخته ها، به مثابه ي ارزش مثابه

شكل اجتماعي «بديهي است كه » اند. ، تعابيري يكي و همانپذيري مبادلهيا شكل  شكل ارزشو  اجتماعي كار

از آنجا كه شكل  يكي و همان نيست، اما» زش مبادلهار«يا » شكلِ ارزش«با  ،»ارزش«است با كه معادل » كار
داري است، در تنها شكلي كه امكانِ  ي توليد سرمايه ي كار در شيوه ي وجوديِ فرآورده شيوه ،اجتماعي كار يا ارزش

اند. اين تفاوت و هماننديِ دو نوع و دو  ن، آنها يكي و همادر اين معناپديداري دارد، ارزشِ معطوف به مبادله است. 

تر كرد. فرض كنيم خبر رويدادي قرار است براي اطالع ديگران بيان  سطح از شكل را شايد بتوان در يك مثال روشن
شود. بيان اين خبر ناگزير است شكلي عيني انتخاب كند، شكلي گفتاري، نوشتاري يا ايمائي كه درهر صورت مجموعه 

هاي آوايي (صوتي)، بصري يا نمايشي/ اجرايي. باز هم فرض كنيم كه اين خبر در  ي است از نشانهو تركيب معين
هاي  . بنابراين نشانه»شير افتاد«صورت گفتاري (شفاهي) بيان شود و آن جمله اين باشد:  زبان فارسي و به اي به جمله

ي  اند. پس جمله معين است، انتخاب شدهيك رويداد  خبرِبراي بيان محتوايي كه  شكليبه عنوان  زبان فارسي

ي بين خود اين شكل و محتوا، كه  ي ويژه شكلي است براي بيان يك محتوا. در اينجا رابطه» شير افتاد«گفتاريِ 
هاي گوناگوني كه لفظ  تواند حائز اهميت باشد، مورد نظر ما نيست. (مثالً داللت جاي خود و از زواياي ديگر مي به
كه همين خبر اگر شكل  فارسي دارد، ممكن است در انتقال اطالعِ مورد نظر ابهام ايجاد كند، درحاليدر زبان » شير«

كه » شير افتاد«ي  نيم كه جملهينك فرض كگزيد، با اين دشواري روبرو نبود) ا بيان ديگري، مثالً زبان ديگري را برمي

ساختمانِ شان بررسيِ  قرارگيرد كه هدفهايي ديگر  خود شكل بيان محتوايي است، موضوع و محتواي بررسي

زند. در اينجا  زبان فارسي حرف مي روباتي باشد كه به افزار هاي آوايي براي توليد نرم گذاري اين جمله و نشانه يدستور
جمله نيست، بلكه  ننويسان است، امواج صوتي يا آواشناسي يا به عبارت ديگر محتواي ماديِ اي آنچه مورد توجه برنامه

يا ساختمانِ دستوري آن است. به اين ترتيب واقعيتي عيني كه خود شكلي براي پيكريابيِ محتوايي  محتواي شكلي

شير «ي  افزاري است كه توليد خواهد شد. بنابراين جمله براي نرم )Formgehaltبود، اينك خود محتوايي شكلي (
ي وجوديِ  ي متفاوت. اما از آنجاكه بيان يك اطالع شيوه اند در دو مرتبه افزارِ مورد نظر، دو نوع شكل و نرم» افتاد

ريزي واقع شده است،  ها، محتواي برنامه ها ندارد، آنگاه كه اين تركيب از نشانه هاي معيني از نشانه ديگري جز تركيب
تر يا  اي صوري در اين مورد معين، شيوه ــ ي ديگري شيوه هاست كه به افزار هم تركيبي از نشانه خود برنامه يا نرم

ندارد و  اي با محتواي رويداد افتادنِ شير ديگر رابطه صورتبندي يا كدگذاري شده است. اين هيروكليفــ تر  انتزاعي
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كردنِ محتوايي كه منشاء و  عامدانه به پنهان حتي هايي توان مواردي تصور كرد كه چنين هيروكليف گمان مي بي
  مبداءشان بوده است، بپردازند.

  

  ي سوسياليستي جامعه

گذاريم  داري مي ي معيني از توليد و بازتوليد اجتماعي كه ما نامش را سرمايه در شيوه برگرديم به موضوع اصلي.
تواند  شوند. اما فرد توليدكننده نمي هاي مادي يا پراتيكي (يعني خدمات) از طريق كار اجتماعي توليد مي فرآورده

كارِ هاي  ميانجي از فرآورده تواند بي ر اختيار افراد ديگر (يعني جامعه) قرار دهد و نميد ميانجي بيي كارش را  فرآورده

شود كه توليدكنندگان يكديگر را براي كنش معيني  اين رابطه تنها زماني برقرار مي ا جامعه) برخوردار شود.ديگران (ي

ناگزير بايد براساس قوانيني صورت  مبادله به كنند. اما اين شان با يكديگر مالقات مي هاي محصول ي مبادلهنام  به
ي خود قراردهند كه نه تنها عيني، بلكه كمي و قابل  بگيرد و اين قوانين بايد هويتي از محصوالت كار را شالوده

ها كه  تواند چيز ديگري باشد جز شكلِ عينيِ كار اجتماعيِ انسان اين هويت و اين ميانجي نمي گيري باشد. اندازه
ي  گفته ي كار آنها شده است. به ناپذيرِ فرآورده پيكريافتگيِ گوهرِ اجتماعيِ كارشان، همانا ارزش، همزاد جدايي همچون

اجتماعيِ اشخاص در كارشان  ميانجي ي بي رابطه«ها با يكديگر  ي انسان رابطهداري  ي توليد سرمايه در شيوهماركس، 
  )87جلد اول، همانجا، ص  كاپيتال» (نيست.

ها با  ي انسان ي ديگري از توليد و بازتوليد زندگي اجتماعي كه در آن رابطه بنابراين، نخستين گام براي پديدآمدنِ شيوه

شود. در حقيقت،  ميانجي حذفاي بدون ميانجي اجتماعي باشد، همانا سوسياليسم، اين است كه اين  يكديگر رابطه
ا ميانجيِ ديگري جايگزين شود. اما اين تنها نخستين قدم، شرط الزم درست و دقيق اين است كه بگوئيم اين ميانجي ب

و شرط سلبي است. زيرا اگر اين ميانجي با ميانجيِ ديگري جايگزين شود كه قوانين ديگري را بر مناسبات بين 
كه گامِ  هنگامي ي توليد تازه هنوز سوسياليسم نيست. تنها گرانه است، اين شيوه كند كه كماكان ستم ها حاكم مي انسان

اي سوسياليستي سخن گفت. گامِ دوم  توان از جامعه شود و شرط ايجابي و كافي نيز تأمين شده باشد، مي دوم برداشته

بگيرد. بنابراين آنچه در ادبيات » ها ي انسان آزادانهو  آگاهانهاراده يا تصميم «كه جاي آن ميانجي را  اين است

شود، درواقع جايگزين ساختنش با اين ميانجيِ  آن ميانجي ناميده مي حذفتسامح و نزد ماركس نيز به  ماركسيستي

ي تنظيم زندگيِ اجتماعي به  ها به عنوان شالوده ي انسان و آزادانه تازه است و تنها زماني كه اراده و تصميم آگاهانه
نحوي استعاري از حذف آن  توان به چنان بداهتي تبديل شده است كه گويي همچون تنفس در هواي آزاد است، مي

تر بر اين دو تعينِ  نشدنِ آن براي تأمل بيش شدنِ اين ميانجي و حذف سخن گفت. تأكيد و اصرار ما به جايگزين
ي ها ها مكانيسم طلبانه يا رؤيايي و آرماني نيستند. اين ها، صفاتي اخالقي يا عدالت است. اين» آگاهانه و آزادانه«
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تواند به  آن هستند. بدون آزادي، اين ميانجي مي ساختاريِ عناصرو ايجابيِ سوسياليسم و  شرط كافيناپذيرِ  اجتناب
  تواند جاي خود را به ايدئولوژيِ ديگري بدهد. ميدون آگاهيِ نقادانه، اين ميانجي گرِ ديگري راه ببرد و ب نظام سركوب

تعلق دارند.  شود، دهينام »سمياليسوس«آنچه مجاز است  تيبه ماه» آزادانه و آگاهانه« يها نيتع بيترت نيبه ا
و  سو، كياند و ضرورت دارند، از  آزاد مناسب ي تحقق اعمال اراده يكه برا ييو نهادها ياجتماع يِابي سازمان يها شكل

ساختمانِ  نِياديبن يها مؤلفهاز سوي ديگر،  رد،يرگقرا يآزاد نيا ياتكا ي نقطه ديكه با يا يآگاه ريپوشش فراگ
 ميكارِ تنظ تواند يم يسازوكار اي» قانون«هاست كه  با آن يهستند و تنها در سازگار يا جامعه نيچن »يِاسيس«

را  يستياليسوس ي كه جامعه  دوم است يِجابياز آنجاكه گامِ ا ن،يابران. برديعهده بگ را به »ياقتصاد«مناسبات باصطالح 
جامعه جدا  نيا تياز هو »ياسيس«و ساختمان  »ياقتصاد«سازوكار  نِيب ي رابطه كند، يم فيتعر يشرط كاف ي به مثابه

  .ستين

اش با اعضا و نهادهاي ديگر  ي بورژوايي براي تنظيم رابطه ، ابزاري در دست و اختيار عضو جامعه»ارزش« ميانجيِ
ي بورژوايي همچون سازوكاري عيني،  در آگاهيِ عضو جامعه» قانون ارزش«و » ارزش«جامعه نيست، بلكه ميانجيِ 

ي روابط اجتماعيِ زندگيِ  ي تنظيمِ همه فهشود كه همچون دستي نامرئي وظي پديدار مي» طبيعي«خويش و  قائم به
   را برعهده دارد. يانسان

گيريِ دقيق  اندازه گيرد، بلكه با كند اندازه مي داشتنِ محصولِ كار نه تنها سهمي را كه هركس در جامعه ادا مي ارزش
هاي گوناگونِ توليد و  حوزه در» انساني«پوشيِ توزيعِ منابع طبيعي و  هر فرآورده، شرايط غيرقابلِ چشم مقدارِ ارزشِ

اش »عقاليي«سازد. قانونِ ارزش است كه با اتكا به سرشت بشر در كنشِ  تأمين نيازهاي جامعه را اساساً ممكن مي
كند. بدون قانون  هاي جامعه را فراهم مي بري از فرآورده ي سهم گيريِ منافع اقتصادي خود، شرايط عادالنه پيبراي 

تري  ي كم ي اينها بهره تري دارد با كسي كه از همه ي بيش كه دانش و مهارت و تجربه ين آنتوان ب ارزش چگونه مي
ختنِ كسب و كاري تازه و موفق و ااند توان بين كسي كه استعداد و ابتكار و كوشاييِ راه دارد، فرق گذاشت؟ چطور مي

اي را كه بنا بر هر  فرق گذاشت و سهم عادالنهاستعداد يا تنبل  براي ديگران را دارد، با افراد كم» شغل«ايجاد صدها 
به » قانون ارزش«شان داد؟ بدون ميانجي ارزش و  عقل سليمي و بنا بر فطرت بشر، بايد بسيار متفاوت باشد، به صاحب

 ي انساني، اساساً زندگي چگونه جامعه عنوان باالترين مرجع تنظيم زندگيِ اقتصادي، و بنابراين حيات مادي و اجتماعيِ
كردنِ  سپري كه مدعي، يا مبارزِ راه ممكن است؟ بنابراين، از آنجاكه فقدان چنين قانوني اساساً قابل تصور نيست، كسي

دارانه است، بايد نشان دهد كه بدون اين ميانجي، بدون اين قانون، تنظيم زندگيِ  مناسبات استوار براي توليد سرمايه
   ديگري استوار خواهد بود.و مبناي  اجتماعيِ انسان بر چه شالوده

دهد. اين نگاه از  داري ارائه مي ي توليد سرمايه تصويري است كه اقتصاد سياسي از شيوه ي آنچه در فراز باال آمد، همه
  ي بورژوايي است. منظر اقتصاد سياسي به جامعه
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ي  ارزش را خصلت فراتاريخيِ محصولِ كار تلقي كنيم و نقطه كه اگر است ي كليدي و ادعاي محوري ما اين نكته
هاي  توانيم ريشه عزيمت را نقش و جايگاه ميانجي ارزش در تنظيم زندگي اقتصادي و اجتماعيِ انسان قراردهيم، نه مي

و پا زدن براي  توانيم از دست مشروعيت پرسشِ ناظر بر سازوكارهايِ بديلِ ارزش و ميانجيِ بديل را درك كنيم و نه مي
 ،وارگيِ كااليي يافتن پاسخي رهايي يابيم كه كماكان در زندانِ مرزهاي افق تاريخي طرحِ پرسش گرفتار است. بت

ي  ي بورژوايي نيست؛ پيكريافتگيِ انتزاع از روابطي اجتماعي است كه ماهيت شيوه شده به جامعه تحميل اي ايدئولوژي
شود، ــ چه از سوي فردي  وارگيِ كااليي طرح مي در فضاي زندگي و تنفسِ بتداري است. پرسشي كه  توليد سرمايه

كارانه نيست. آنچه ماهيت  فريب  دار ــ لزوماً عامدانه ه سرمايهسواد باشد، چه استادي فرهيخته، چه كارگر باشد و چ بي
الزام و التزامِ ايجابيِ نگرش اقتصاد كند،  هاي واقعيِ گفتماني يا علمي پنهان مي نقاب تپش ايدئولوژيك اين پرسش را

  داري است. سياسي به مناسبات توليد سرمايه

گفتن به  كند و نه مجاز است از تالش براي پاسخ اقتصاد سياسي نه مشروعيت اين پرسش را انكار مي نقد نگاه از منظر
ها و منشاءهاي  اين مشروعيت و ريشه آن شانه خالي كند. برعكس، نگاه از منظر نقد اقتصاد سياسي با توصيف و تبيينِ

كند  اقتصاد سياسي از اين نقطه عزيمت مي سازد. نقد خي را ممكن ميتر از افق تاري آن، اساساً امكان پاسخي فرارونده
شوند كه سرشت اجتماعيِ كار انساني براي محصول اين كار  مناسبات اجتماعي و تاريخيِ معيني باعث مي كدامكه 

دست گيرد.  ي خود مهارِ تنظيمِ زندگي اجتماعي انسان را به نوبه مضاعفي پديد آورد، همانا ارزش، كه به عينيِ هويت
د؟ پيش نآمدي نداشته باش اند يا خواهند بود كه چنين پي پرسش اين است كه آيا مناسبات اجتماعيِ ديگري ممكن بوده

تر  طرح پرسش و امكان پاسخ به آن را در يك مثال ملموسهايي از زندگي انساني بپردازيم، فضاي  كه به نمونه از آن
كردنِ واقعيت و ماهيت ارزش كاالها از مثال وزنِ اشياء استفاده كرده است. او كوشيده  كنيم. ماركس گاه براي ملموس

 است يتيخصلت يا خاص بلكهگونه كه وزن اشياء ناشي از نسبت بينِ آنها نيست،  است با اين تمثيل نشان دهد كه همان
اي  ناشي از نسبت مبادله كند، (مقدار) ارزشِ اشياء نيز ها را تعيين مي ي نيروي جاذبه دارند، كه همين نسبت واسطه كه به

هاي انسان كاال  نامِ ارزش. آنگاه كه فرآورده خاصيتي است به و خصلت پديداريِآنها با يكديگر نيست، بلكه شكلِ 
ها از  نام ارزش و سهمي كه هريك از اين فرآورده شوند، به شان برخوردار مي مصرفيهستند، از هويتي مضاعف بر ارزش 

توان گفت كه بديهي  شان با يكديگر است. با استفاده از تمثيلِ وزنِ اشياء مي ي نسبت مبادله كننده دارند، تعيين» ارزش«
تر است. اگر قرار باشد  تر يا سبك نگينلحاظ وزن با يكديگر متفاوتند؛ جسمي نسبت به جسم ديگر س است كه اشياء به

كه چقدر سنگين يا سبك باشد، به نيروهاي مختلفي نياز  جسمي را از مكاني به مكان ديگر منتقل كنيم، بسته به اين
كه روي زمين باغچه  را كشند يا چند اسبِ بخار! گلبرگي را مي اي داريم؛ چه اين نيرو چهار اسبِ واقعي باشد كه ارابه

كه بر زمين افتاده است به  ي درختي تنومند تواند از زمين بلند كند؛ بلندكردن تنه است، كودكي دوساله هم مي افتاده
مدنِ اين نيرو در يك ماشين نيازمند است. بنابراين كسي كه نپذيرد آ فكر و مهارت و زور بازوي چندين انسان يا فراهم

گندم به نيروهاي متفاوتي  از يي خروار اكردنِ يك پرِ كاه يا كومههاي گوناگون دارند و منكر شود كه جابج اشياء وزن
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توانند وزن نداشته باشند، پرسشي است  پرسد چگونه اشياء مي ، يا ابله است يا شياد. بنابراين پرسشي كه مينياز دارند
  مشروع.

شان  شدن ناميم عبارت از واقع آنها ميشدني از ااينك، نخست) اگر بدانيم آنچه ما وزن اشياء و خصلت انكارناپذير و جدان
تر از جرم آنها) ست، و دوم) اگر بتوانيم تصور كنيم  شان با جرمي بسيار بزرگ ي جرم ي زمين (يا رابطه ي جاذبه در حوزه

مان  ناميم، آنگاه براي اشياء ممكن است در فضايي كه اين جاذبه وجود ندارد، فاقد آن خصلتي هستند كه ما وزن مي
با تلنگر كودكي ممكن بسا ي بزرگ آهني،  كاغذي يا يك قفسه آور نخواهدبود كه جابجاكردنِ يك برگ كوچك حيرت

كنندگانش نام وزن را  باشد و اگر اين كودك در همان فضا زاده شود و به انساني بالغ رشد كند، اگر هرگز از تربيت
داشتنِ اشياء حيرت خواهدكرد. »وزن«ي  ي به مثابهنشنيده باشد، هرگز تصوري از آن نخواهد داشت؛ برعكس، از چيز

كه  عهده خواهدگرفت، پرسشي است به را سنجيِ محصوالت كار انسان خواهد بداند چه چيز نقش ارزش پرسشي كه مي
شود؛ پاسخي كه بخواهد هم مشروعيت اين پرسش را تبيين كند و هم  ي اقتصاد سياسي طرح مي در فضاي جاذبه

ي اقتصاد سياسي خارج شود و از منظر نقد اقتصاد سياسي به  ي جاذبه ي آن داشته باشد، بايد از حوزهپاسخي درخور برا
  دهد. داشتن مي ارزشخاصيت  نقد و امكانِ ترك فضايي بپردازد كه به اشياء

اش  ي هستي وهي ديگر هم دارد. وزن يكي از وجوه وجوديِ كميِ اشياء است، بنابراين شي تمثيل وزنِ اشياء يك فايده
همين قياس، ارزش نيز وجه وجودي  معين ممكن است؛ وزن، هميشه مقدار معيني وزن است. به يهمواره در مقدار

ي معين ممكن مقداراش در  ي هستي داري است. بنابراين شيوه توليد سرمايهي  ي محصولِ كار در شيوه كميِ فرآورده

 مقدارنظركردنِ ماركس از كاربرد دائميِ اصطالح  صرف همين رواست؛ ارزش، هميشه مقدار معيني ارزش است. از 

ارزش است)، لزوماً و هميشه ناشي از  مقدار(حتي آنجايي كه منظور » ارزش«ي  كردن به واژه ارزش و قناعت

ي معين از ارزش است. با مقدارهستيِ ارزش، همواره در  ي نيست، بلكه از اين روست كه شيوهانگاري يا تسامح  سهل
كه شناخت ماهيت ارزش، موكول به مقدار معينِ آن  حال، فهمِ وزن موكول به فهمِ وزني معين نيست، كما اين اين

نام وزن هستند،  دهد كه اگر بتوان شرايطي را تصور كرد كه اشياء فاقد خصلتي به نيست. اما همين تمثيل نشان مي

  يابند. شوند يا معناي ديگري مي گيري زائد مي ي اين اندازه اين وزن و هم معيار يا سنجه گيريِ اندازهآنگاه هم مفهومِ 

دهقاني را  نويسد خانواري مي كاپيتالوارگيِ كااليي در بخش نخست جلد نخست  ي مشهور بت ماركس در قطعه
و زرع، كارهاي مختلف ديگري كشت  كارِ كند و در آن عالوه بر درنظربگيريم كه با كار مشترك اعضايش زندگي مي

ي اين  شوند. در اين واحد از زندگي اجتماعي همه دوزي، خياطي و غيره نيز انجام مي مانند ريسندگي، بافندگي، كفش
شكل گرفته  »تقسيم خودپو و خودروي كار در خانواده«اند، زيرا »هايي اجتماعي در شكل طبيعي خود نقش«كارها 

نيروهاي فرديِ كار بنا به سرشت «گيرند، زيرا  رو در روي هم قرارنمي كاالي  به مثابه است، اما محصوالت اين كارها

بالفاصله  )92جلد اول، همانجا، ص  كاپيتال» (كنند. هاي نيروي كارِ مشترك جامعه اثر مي ي ارگان خود تنها به مثابه
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انجمني از «نويسد:  نهد و مي ميي مورد نظرش را پيش  ي آينده كه ماركس طرح جامعه پس از اين مثال است
را  شان فراوان كنند و نيروهاي فرديِ هاي آزاد را به تصور درآوريم كه با ابزار توليد جمعي و اشتراكي كار مي انسان

  (همانجا)» كنند. ي نيروي اجتماعي صرف مي به منزله خودآگاهانه

ي كار انساني، هويت مضاعف  ي سوسياليستي برقرارشدنِ مناسباتي است كه در آن فرآورده سوي جامعه نخستين گام به

شوند.  نمي مبادلهي سوسياليستي محصوالت كارِ انساني با يكديگر  اش، همانا ارزش، را از دست بدهد. در جامعه ثانوي

ارزها صورت  ي هم مبادله ميانجيِتواند به  شان نمي دست شدن از آنجاكه محصوالت كار، ارزش نيستند، دست به
 هاي ترين تقسيمِ كار وجود دارد و محصوالت گوناگونِ گروه گمان در اين جامعه نيز گسترده حال، بي بگيرد. با اين

توزيع است.  زوكار اينسا  كننده ي تعيين قراربگيرد. نكته ها ي گروه بايد به تناوب دراختيار اعضاي همه ها گوناگونِ انسان
ي عزيمت،  عهده بگيرد. نقطه داري را بر ماكان پابرجايِ سرمايهاي تنظيمِ مناسبات توليد كهنه و ك نيست معيار تازه قرار

نوين و تغييريافته ي توليد  شيوهاست،  بر آن تأكيد كرده ي گوتا در نقد برنامهو  گروندريسهگونه كه ماركس در  همان

صورت  هاي برابر ي ارزش مبادله ميانجيِدارانه كه به  ي توزيع در مناسبات توليد سرمايه ت شيوهاست: قرار نيس
اي از توليد و بازتوليد براي نوعي از  در شيوه ي توزيعِ ديگري براي همين مناسبات جايگزين شود. با شيوه ،گيرد مي

شوند.  ي ارزش با يكديگر مبادله نمي هاي كار ارزش نيستند و به مثابه ناميم، فرآورده جامعه كه ما آن را سوسياليستي مي
نِ كرد در سپري زندگيِ انسان و اين نخستين گام ها در تاريخِ ترين دگرگوني ترين و عظيم اين ژرف حال، با اين
تواند از امروز به فردا برداشته شود. درست است كه انقالب اجتماعيِ عظيمي كه  تاريخِ زندگيِ بشري، نمي پيش

تواند يك شبه ره صدساله بپويد و  ي سوسياليستي است، مي ي جامعه دارانه و برقراركننده ي مناسبات سرمايه براندازنده
ها در تاروپود  ها و بسا قرن اي از سر بگذراند كه دهه گوني را بايد جامعههايي به بلندايِ قرن بردارد، اما اين دگر گام

هاي  مانده ها و پس ي ايدئولوژي وارگيِ كااليي و همه اش با بت دارانه اسير بوده است و زندگي مناسبات سرمايه
  بندي شده است. لان و فرهنگ زندگي، مفصبه در اعماقِ خلق و خوي و عرف و زشد نشين داري، ته پيشاسرمايه

» همگاني بر ابزار توليد يارانه و اشتراك بر اختيارِ هم اي مبتني چارچوب جامعه«اي تازه از زيست انساني در  شيوه
ي تازه و ديگري از توزيع متناظر  اي از توليد و بازتوليد استوار است كه با شيوه ) بر شيوهي گوتا نقد برنامه(ماركس؛ 

» ي خويش رويش و پويش شالوده«ي تازه هنوز بر  جامعه ويژه زماني كه ي تازه از توزيع، به شيوه حال، اين است. با اين
دراختيار  را  لِ محصولِ اجتماعيبتوانند سهمي از ك ) اعضاي جامعه1نيافته است، به معياري نياز دارد كه براساس آن، 

هاي جامعه را  هايي كه نياز انسان وناگون توليد فرآوردههاي گ ع طبيعي و توانِ انساني به شاخه) تخصيصِ مناب2 بگيرند؛
كنند، تنظيم شود. به عبارت ديگر، اين معيار نه تنها بايد امكانِ توزيع امكانات مصرفي براي تأمينِ زندگيِ  برآورده مي

امكان ارزيابي دقيقي اي بري از ستم و استثمار ــ فراهم آورد، بلكه بايد  هم به شيوه مادي و معنويِ انسان را ــ آن

اندازهاي ضروريِ جامعه را  تر باشد و افزونِ بر اين، پس هم در ابعادي هماره گسترده زندگي اجتماعي، آن بازتوليدبراي 
  براي رويارويي با موارد اضطرارِ طبيعي تأمين كند.
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ي اداي  معه به مثابهه كار در جاتواند مقدار كاري باشد كه هر فرد توانا ب بديهي است كه چنين معياري كماكان مي
ي نيازهاي مادي و  برآورنده اري باشد كه براي توليد محصوالتدهد و مقدار ك كلِ كار اجتماعي انجام مي سهمش در

بري و  ي معيار سهم به مثابه مقدار كارجامعه نيز از  جا و در اينكه ما در اين معنويِ جامعه ضرورت دارند. با اين
گوئيم، دو تمايزِ بنيادين و ماهوي وجود دارد. هرچند ماركس در آثارش در موارد اندكي به  سخن ميتخصيصِ منابع 

صراحت و قاطعيت  نيز، تمايزِ نخست مورد نظر ما، نزد او ي سوسياليستي پرداخته است، اما در همين موارد اندك جامعه

ي ارزش و با  نظريه بازانديشيِتر، با  س، يا به عبارت دقيقاما تمايزِ دوم را بايد در تأويلِ ديدگاه مارك كافي دارد.
بخش ــ نه تنها ماركسي و ماركسيستي ــ برشناخت و در راه تدقيق و تنقيح آن  هاي رهايي ي نظريه گيري از همه بهره

  تالش كرد.

كه  ي بين دهقان و خياط، حتي زماني»مبادله«گونه كه در مثال دهقان و خياط ديديم، در  همان: تمايز نخست

كه  شوند. اين مي» مبادله«پردازد، دو نوع كار يا دو ارزش مصرفي با يكديگر  مي پولخياط به او  كارِدهقان در ازاي 

، يا داراي )äquivalent( ارز همشوند،  يم» مبادله«كاري كه با يكديگر  دو مقدار حتي ضرورت داشته باشد اين
اي  اند يا ارزش مبادله شده ارزش دست دست به باشند، دال بر اين نيست كه محصوالت» هاي برابر ارزش«باصطالح 

ي پول و كار  در مبادله«كند:  انگيزي بيان مي بينيِ شگفت با صراحت و با ژرف گروندريسهدارند. اين نكته را ماركس در 
گيرد، اما  ) واقعي صورت ميAustauschشدني ( دست ميانجي، همواره معاوضه يا دست به يا خدمتي براي مصرف بي

) formelles Interesse( /اسميي صوري شوند، تنها جاذبه معاوضه مي با هم مقاديري كاركه در هردو سو،  اين

كار در مقايسه با يكديگر. اين عالقه يا جاذبه تنها  سودمنديِ  ويژههاي  گرفتنِ شكل براي سنجيدن يا اندازه دارد،

ها از  ي تأكيدات روي واژه ؛ همه381، همانجا، ص گروندريسه» (آن. محتوايناظر است بر شكلِ معاوضه، نه 

شوند و يك عضو جامعه محصولِ  دست مي ماركس است) بنابراين درست است كه در اينجا نيز محصوالت كار دست به
دست  گذارد و محصولِ سودمنديِ كار ديگري را كه به آن نيازمند است، به سودمنديِ كارش را در اختيار جامعه مي

كه  ي بعديِ ماركس است . جملهمحتوايشاست، نه  كنششدن، تنها شكلِ اين  دست آورد، اما نفسِ دست به مي

انديشي، صورتبندي  صراحت و ژرفبا ي توليد سوسياليستي را  داري و شيوه ي توليد سرمايه تمايز مورد نظر ما بين شيوه

دو ارزش مصرفي نيست، بلكه  ي اي براي معاوضه گيرنده اندازه ،ارزشدر ازاي كار،  سرمايهي  در معاوضه«كند:  مي

ي توليد  ي تأكيدات از ماركس) همانا، آنچه در شيوه (همانجا، باز هم همه» است. محتوايِ خود معاوضه
هاي  شدنِ ارزش دست دست به ي سوسياليستي در جامعه و سازوكاري كههايند  شود، خود ارزش داري مبادله مي سرمايه

كند يا حتي  دارانه همانند است ــ تنظيم مي ي سرمايه لحاظ شكل به مبادله به كه را  مصرفي را ــ يعني كنشي اجتماعي
  ها نيست. ي ارزش سنجد، ناظر بر مبادله شان را مي ي»ارز هم«
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هاي گوناگونِ كارهاي گوناگون به محصولِ كار هويتي مضاعف  : كار مجرد يا انتزاعي با انتزاع از سودمنديتمايز دوم

ا، صرفاً و منحصراً براساس زمانِ كار، ر آن مقدارنحوي كه بتوان  به ،پذير است عيني و كمي و سنجشبخشد كه  مي

ي سوسياليستي قراراست مقادير كار را  يعني طولِ انجامِ كار، اندازه گرفت: ارزش و مقدارِ ارزش. معياري كه در جامعه

هاي  بازگرداندنِ كيفيترونده باشد در راستاي  پيش شونده و اندازه بگيرد، بايد ماهيتاً معياري دائماً متحول

افزون بر  دهد، اما با اتكاي روز . درست است كه اين معيار نيز زمانِ كار يا طولِ انجامِ كار را مبنا قرارميشده انتزاع

ش مقدار اوالً بيش از پيش اهميت و ارج و دشواريِ جسمي و فكريِ كار را در ارزيابيِ ،كيفيت كار و محصولِ كار
كند. در ارزيابيِ مقدار كار و  هاي خود مي محصولِ كار را وارد ارزيابي ثانياً كيفيت و اهميت و ضرورت و گيرد درنظرمي

ترين  گونه كه كوچك لي وجود ندارد، هماناختصاص نيروي كارِ جامعه به دال ضرورتي به ،منابع ي تخصيصِ شيوه
يا  ،يا براي ويراني و غارت طبيعت ،هاي قتل فردي و جمعي سالح» كارآترين«و » بهترين«ضرورتي براي توليد 

» ملي«جوييِ  خود و ديگران، تبعيض جنسي و نژادي و سلطه نج، بهر ي اعمال ستم و ها ترين شيوه آموزشِ بيمارگونه

كرد، پيشرفت دانشِ  فكر مي گيريِ مقدارِ كار عواملِ كيفي در اندازهي  مالحظهكه ماركس به  زماني وجود ندارد. شايد

يا  سخن بگويد ها كيفيت »گيريِ اندازه«داد با صراحت از  ي نادري همچون او اجازه نمي زمانه حتي به نابغه

ظيرش بر سرشت ن بينيِ كم اما با آگاهي و روشن ،خود كند ي محاسبههاي مشخصِ كار و محصولِ كار را وارد  ويژگي

ي  تغيير شيوه«دانست با  ها و تخصيص منابع را متناظر مي فرآورده» ي توزيع شيوه«آگاه بود و ي اين معيار  فرآيندگونه
، جلد اول، كاپيتال» (سطح رشد و غناي تاريخيِ توليدكنندگان.«و با » ا ارگانيسم] توليد اجتماعييي سازوكار [ ويژه

ترشدنِ  گشوده است. فرآيند هرچه سنگيناندازي  هاي بزرگي به چنين چشم دانشِ امروز، دريچه )93همانجا، ص 
ي  عوامل كيفي نسبت به عامل كميِ زمانِ صرف انجامِ كار در معيار سنجش و ارزيابيِ مقدارِ كار، آنگاه كه جامعه

تواند به حيات اين  كه هركس همان اندازه كه مي ، زماني»هاي خويش رويش و پويش يافته است بر شالوده«كمونيستي 
رنگ  بري بي كه مفهومِ سهم و سهم برد، زماني رساند و هر اندازه نياز دارد، از آن بهره مي ينِ زندگي ياري ميي نو شيوه
  د.شو هاي زندگيِ پيشاتاريخِ انسان بدل مي ي دوردست از دوران ا به خاطره شود، عاملِ كمي مي

  

  ي گوتا نقد برنامه

ي كار مجرد، ارزش و سوسياليسم، بايد نوشته  ي ارزش، درباره نظريهبازانديشيِ آنچه در چارچوب سلسله نوشتارهاي 

كنيم  مي يدر پايان نگاه ،حال و براي روشن و برجسته كردنِ دو نكته شد، دراساس تا اينجا نوشته شده است. با اين مي
نوشته  1867در  اپيتالكسال پس از انتشار نخستين جلد  8. اين متنِ كوتاه را كه ماركس حدود ي گوتا نقد برنامهبه 

ي سوسياليستي  جامعه انداز ي ارزش و چشم ريهي نظ درباره هاي او رين دريافتكه بر آخ است و بنابراين قابل انتظار است
ها و مشاجرات بسياري، دقيقاً در همين دو مورد بوده است و هنوز هست.  ي رجوعِ بحث استوار باشد، موضوع و نقطه
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بودنِ  شود، پايبنديِ او به ارزش يي كه با استناد به اين متن به ديدگاه ماركس نسبت داده ميترين ادعا نخستين و مهم
ها در اين »كاال«ي  كم در مبادله ، دست»قانون ارزش«ي  كننده ي سوسياليستي و نقش تنظيم محصوالت كار در جامعه

به تفصيل و در جزئيات نشان » داوري ارزش، سوسياليسم و پيش«جامعه است. پيش از اين در يادداشتي زير عنوان 
تا آنجاكه مبادله، «ست كه:  ي گوتا نقد برنامهي ماركس در  ها، اين جمله ي اين استدالل ي اتكاي همه ام كه نقطه داده

ي كاالها را تنظيم  نيز آشكارا همان اصلي حاكم است كه مبادله جااين )ست،Gleichwertigerارزها ( ي هم مبادله
) و اين دريافت تنها MEW Vol. 19، 20تا  19، از صفحات ي گوتا نقد برنامهي گفتاوردها از  (همه» كند. مي

داوري بر ترجمه و تأويل اين جمله و كلِ متنِ ماركس است. در  ناشي از دريافتي فراتاريخي از ارزش، و اثرِ اين پيش
اي  جامعه در چارچوب«كه:  م كه ماركس در اين متن با صراحت و وضوحِ كامل نوشته استياينجا كافي است تكراركن

؛ كنند مبادله نميشان را با يكديگر  اختيار هميارانه و اشتراك همگاني بر ابزار توليد، مولدين، محصوالت مبتني بر

ي خصلتي عيني [يا مادي]  به مثابه اين محصوالت، يعني ارزشِي  همچنين كارِ مصروف در محصوالت به مثابه

)sachlich( ي در تقابل با جامعهشود، زيرا اينك،  كه محصوالت از آن برخوردارباشند، پديدار نمي 

اي كه  هاي فردي نه ديگر از بيراهه يا با دورزدن [راه اصلي، يعني بدون توسل به ميانجي ، كاركردنداري سرمايه

» گيرند. ي كلِ كار صورت مي سازندهء اي اجز ، به مثابهميانجي بيتر در همين نوشته مطرح و مستدل شد]، بلكه  پيش

ي  كند كه در اين جامعه ارزها، تأكيد مي ي هم ي معطوف به اصل حاكم بر مبادله ي جمله افزونِ بر اين، ماركس در ادامه
توان مدعي شد كه منظور  هاي صريحِ آن، مي و به اعتبار كلِ متن و ديگر گزاره» اند محتوا و شكل تغيير كرده«تازه، 

دارد و نه بنابراين  ارزشنام  محصولِ كار است، زيرا محصول كار نه ديگر محتوايي به تغيير محتوا و شكلِماركس 
براي روشن و برجسته  ي گوتا نقد برنامهي  اي پديدار شود. مكث و تأملي كوتاه درباره صورت ارزش مبادله شكلي كه به

در فاز » حق بورژوايي« تداومِ ،يكيشاجرات بسيارند؛ ي رجوع و موضوعات م نقطه يگر است كهي د كردنِ دو نكته

ي توليد،  ي توزيع با شيوه ي شيوه ، رابطهدومنامد و  مي» ي كمونيستي جامعه«اي كه ماركس آن را  نخستينِ جامعه
يز ن» هاي فرانسوي ها و سوسياليست دمكرات«ويژه از آن رو كه مخاطب ماركس نه تنها اقتصاددانان بورژوا، بلكه  به

  هستند.

كه » ي مبتني بر اختيار هميارانه و اشتراك همگاني بر ابزار توليد جامعه«نويسد آن  : ماركس مييك، حقِ بورژوايي

نامد، در آغاز هنوز  مي» ي كمونيستي جامعه«اي كه ماركس آن را  داري شود، جامعه ي سرمايه قرار است جايگزين جامعه
خويش ريشه گرفته باشد و زايش و رويش و باليدن و باززاييِ متداومش بر  مختص بههاي  اي نيست كه از شالوده جامعه

رون خزيده يا سر داري ب ي سرمايه امعهاي است كه از ج جامعه ،خود آن استوار باشد، بلكه برعكس هايِ مختص به پايه
اي را  ي كهنه هاي جامعه د و نشاناز هر لحاظ: اقتصادي، عرفي و اخالقي، فكري و معنوي ر«برآورده و بنابراين هنوز 

ي مستقيم در ازاي كارش از كلِ محصولِ اجتماعي  بنابراين، سهمي كه توليدكننده »دارد كه از آن بيرون آمده است.

برابر است با مقدارِ كار يا سهمي كه در توليد كلِ محصولِ اجتماعي ادا كرده است و  هنوزناگزير  كند، به برداشت مي
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هزينه برداشته  گيرد كه توليدشان براي جامعه همان مقدار كار مان مقداري از وسائل مصرفي را دراختيار ميبنابراين ه

دراساس يا بنا بر «توان گفت كه  است، مي ارز همي كارهاي  است. درنتيجه، وقتي اساسِ كار همچنان بر معاوضه

 bürgerliches» (رژوايي يا حقِ مدنيحقِ بو«كماكان همان » حقِ برابر«)، dem Prinzip nach» (قاعده

Recht) استناد است، هرچند در اينجا قاعده يا اصلِ مورد (Prinzip و كاربست آن اصل در عمل، در كشاكش ،(
ي صوريِ حق بورژوايي است كه مدعيِ برابري  كننده است، پوسته ي ماركس تعيين گيرانه آنچه در استداللِ پي نيستند.

 يكيكند:  ي مهم را برجسته مي همين دليل در همين فراز كوتاه نيز ماركس سه نكته هاست. بهارز ي هم در مبادله

كه بينِ  اين دوم) است؛ proportionell» (متناسب«كه حقِ توليدكننده با سهمي از كار كه ادا كرده است،  اين
رسميت  اختالفات طبقاتي را به«وجود ندارد و از آنجاكه اين حق،  ياصل و اجراي اصل در عمل و در واقعيت اما و اگر

كه هنوز دو توليدكننده با  اين سوم، در راه برخورداريِ توليدكننده از حقش مانعي موجود نيست؛ و »شناسد نمي
 ي مجرد وگردارد با كار» كودك يا كودكاني«يا » ازدواج كرده است«هاي شخصي، مثالً تفاوت بين كارگري كه  تفاوت

پرهيز از اين «عدالتي و  كنند؛ در نتيجه براي رفع اين بي برابر سهم برابري دريافت مي بدونِ فرزند، در ازاي كارِ
  »جاي برابربودن، نابرابر باشد. بايست حق، به ها، مي نابساماني

ن سخن گفتيم، در هر گام روشن محك و معياري را كه از آ ي فرآيندبه اين ترتيب ماركس آماج، راستا و مسير دگرگون

اين امكان را  بالواسطهو  الفاصلهبي نوين  بودنِ سهمِ توليدكننده با مقدارِ كارش، به جامعه» متناسب«كند:  مي
كردنِ  عدالتيِ حقِ بورژوايي تعريف و تعيين كند و با لحاظ اين مرده ريگ بي را در راستاي رفعِ» تناسب«دهد كه  مي
  ارد كند.خود و» محاسبات«ها و تمايزات كيفي، آنها را در باصطالح  نگيوي بسيارگ گيرانه پي

دچار  دهد كه مبادا ارزها و حقِ بورژوايي، هشدار مي ي هم مبادله وضوعِ: ماركس پس از طرح مي توزيع دو، شيوه
 ذات و همچون نظامي مستقل تلقي كنيم. به عبارت ديگر، اي قائم به اين خطا شويم و امر توزيع را، همچون رابطه

هر توزيعي از «نويسد:  ي توليد كهنه نيست؛ او مي اي براي تنظيمِ توزيع براساس شيوه و سازوكارِ تازه هدف يافتنِ معيار
كه شرايط  داري مبتني است بر اين ي توليد سرمايه عِ خود شرايط توليد است. شيوهآمد و تالي توزي وسائل مصرف، تنها پي

ها تنها مالك شرايط  ي انسان عينيِ توليد در قالب مالكيت سرمايه و مالكيت زمين در اختيار ناكارگران است و توده
شرايط مادي و «با شرايطي كه در آن، اي از توزيع كه متناظر باشد  شيوه» شخصيِ توليد، همانا نيروي كارشان هستند.

ي توزيعِ  گمان و در ماهيت خويش با شيوه ، بياست» اشتراكي و اجتماعي خود كارگران مايملك ،عينيِ توليد
دست  نانش را بهسوسياليسمِ عاميانه (و با الهام از آن، بخشي از دمكراسي) ع«دارانه متفاوت خواهد بود.  سرمايه

ي توليد به  دانند و همچون امري مستقل از شيوه ي توليد مستقل مي داده است كه توزيع را از شيوه اقتصاددانان بورژوا
دانند كه محور و  ي زندگيِ اجتماعي] مي [وضعيتي از سامانه پردازند، از همين رو سوسياليسم را دراساس آن مي

 ي گوتا نقد برنامهتوليد و مناسبات توزيع در ي  ي شيوه ي رابطه آنچه ماركس به اختصار درباره »موضوعش توزيع است.
ترين  اند. فشرده ، طرح و مستدل شدهگروندريسهويژه در  تر در صدها صفحه در آثار ديگرش، به آورده است، پيش
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 زير عنوان كاپيتالجلد سوم  51اي و بسيار خواندنيِ  صفحه 8توان در فصل بسيار كوتاه  بندي از ديدگاه او را مي صورت
 شكالِاين باصطالح اَشكالِ توزيع متناظر با، و منبعث از، اَ« خوانيم: يافت. آنجا از جمله مي» روابط توليد و روابط توزيع«

ها در فرآيند بازتوليد زندگي انسانيِ خويش با يكديگر  تاريخاً معين و مشخصي از روند توليد و روابطي هستند كه انسان
اي است كه آن روابط توزيع  اين روابط توزيع عبارت از سرشت تاريخي روابط توليدي كنند. سرشت تاريخي برقرار مي
شوند،  هاي توليد ديگر ناشي مي كه از شيوه  توزيعي هاي شكلبا  دارانه سرمايه ي يك وجه از آنند. توزيعِ كننده تنها بيان

» د.شو ناظر با، و منبعث از، آن است، ناپديد ميد كه متتفاوت دارد و هر شكلي از توزيع همراه با شكل مشخصي از تولي
)MEW 25, S. 890(  

شود و از  )اش، از رازآميزي تهي ميFormgehaltدادنِ محتوايِ شكلي ( محصولِ كارِ اجتماعيِ انسان با ازدست

ي آزاد و  بر اراده اي هميارانه و بري از ستم و استثمار و استوار گونه، راه را براي جامعه ايستد و اين بودن باز ميكاال

  شود. ، ناپديد مين بداهت زندگيِ نوينِ انسانكند. وساطت شكلِ ارزش، در اي ها هموار مي ي انسان آگاهانه

  

  سخنِ پاياني

ي  بايد از بطنِ همين ويرانه» ي كمونيستي جامعه«داند كه  بازي و شيادي نيست؛ نقد است. او مي كار ماركس شعبده
هاي گوناگونش به اقتضاي زمان و مكان،  و در درز و داالن ،وارگيِ كااليي وار است بر ايدئولوژيِ بتدارانه كه است سرمايه

در كار است و اي  دارانه رخنه دارند، برون زاده شود؛ نه معجزه سرمايهاهاي پيش هاي ايدئولوژي مانده ترين پس هنوز پست
است، بسيار دشوار و  . زايمانياي بيافريند رؤياييِ تازه انگشت، جهانِ حركتافسونگري كه با  ي چوبدست نه اشاره

 سرايانِ آشكار و پنهانِ ستم و استثمار هحيمدكنندگان و  اما و اگر از توجيه و بي آشكاراماركس را  دردناك. آنچه

داند، اين امكان  لحاظ عيني و تاريخي ممكن مي اي را به كه ماركس چنين جامعه كند اين است متمايز مي دارانه سرمايه
مناسبات توليد و  و ي طبقاتيِ پرولتاريا عليه بورژوازي يش مبارزهاي اتك كند و نقطه را به بهترين وجه مستدل مي

 نقد، از منظرِ »ي كمونيستي جامعه«انداز  س، نگاه به چشمتمايز مارك اجتماعي است. ي زندگيِ دارانه بازتوليد سرمايه

  اقتصاد سياسي است.

ي  گيرانه كوبيم؛ اما پيروزي در اين نبرد، در گرو پراتيك پي با شعارها، بر طبلِ بيداري و هوشياري در ميدانِ نبرد مي
  انتقادي و انقالبي است.

  

  1398فروردين 
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