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با مایکل رابرتز به حاضر گوی ووجود دارد که امیدوارم گفت مهمیارزش مارکس نکات  یی نظریهدرباره بدون تردید

نادرست مواضع خودم در نقد  یکمک کند. قبل از آن که به این نکات بپردازم باید چند کژخوانی و ارایه هاآنشدن روشن

ازار مبادله در ب یلحظه شود. ولی درخلق میتولید،  عملِ رابرتز را تصحیح کنم. اجازه بدهید صریح بگویم. ارزش همیشه در

 «قوحدت متناقض تولید و تحق» ارزش به همان شکلی که مارکس نامیده است با توجه بهی درباره نتیجه منیابد. درمی تحقق

مارکس  بازار تحقق یابد. مبادله در د بیرون ازتوانمیشود ولی درضمن ن خلقتواند از طریق مبادله در بازار اندیشم. ارزش نمیمی

 باره به صراحت نوشته است. در این

 هحرف بزنم. رابرتز البت« زمان از نظر اجتماعی الزم»عنوان بهدهم از آن می ارزش کار مجرد است ولی من ترجیح گوهر

 یاما اهمیت تعریف کرد تفاوت دارد.زمان کار مشخص که ریکاردو چه با آنگوید که تعریف مارکس از کار مشخص می درست

گیرد و از نظر می صورتگونه چهکه این تجرید است مهم این  ،«از نظر اجتماعی الزمکار »یا « کار مجرد»ییم گوبندارد که 

آلیستی مادی یافت نه این که با تمرینات ایده فرایندهای را باید در هابه این پرسش اسخپ فهمیم.گونه میچهاجتماعی الزم را 

شده است، با کدام فرایند مادی  تولید کاالها نیست و تاریخاًذات  دراگر ارزش . پس پرسش این است که خلق کردها را آن

 گیرد.شکل می

 دارسرمایهاست. اگر یک  ییکاال یآلیستی مبادلهعمل ایده همان اوایل کتاب سرمایه پاسخ مارکس را داریم که همان در

رالزم کاری که در آن کاالست از نظر اجتماعی غی بنابراینیلی نیست تمانیاز و  ،خواسته شرا به بازار عرضه کند که برای ییکاال

انتشارات  131 .گوید صمی سرمایه ست که مارکس در پایان بخش اول دراست و در نتیجه هیچ ارزشی ندارد ) این چیزی

 نینکند که چمی غلط مرا متهمشود )رابرتز بهمی خلق(. این سخن به این معنا نیست که ارزش در بازار ـ وینتیج پنگوئن

 دانم تامی بالقوهارزش  شودمی خلقکه در فرایند تولید را خاص نگاه من به ارزش این است که ارزشی  یگویم(. ولی شیوهمی

رایش شود ولی وقتی بمی که ارزش تولیداست توانم همین نکته را بگویم این می دیگری که ییابد. شیوهزمانی که تحقق 

یم کاهش ارزش تدوین کنبرای  حکمستمداریم یک تئوری  رود. در این صورت نیازمی در بازار نباشد ارزش از دست ییتقاضا

وجود ندارد و در جوابی که به من نوشته  ه رابرتز کاهش ارزش اصالًنگا در تبیین کند.افتد می که در بازار اتفاق را تا آن چه

لی مفیدتر است. و احتماالً ییبندی نهاارزش این صورتتوجه من به ارزش، ناارزش و ضد ندر نظر گرفتبا ندارد.  ییاست جا

 پرداخت همراه باشد نقش مهمی در ییاست که وضعیت خواسته، نیاز و میل که با توانا ناشدنیکنم انکارمی به هرحال فکر

گیری مل شکلکه تنها عا معنایش این نیست ،کندمی تکرار بیانچه که رابرتز بهخالف آناما برکند. می سرمایه ایفا گردشپایداری 
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ه ناوقات و  یبعضسرمایه است که کاهش ارزش ) گردش در ی مهملحظه یکام که این تنها کرده بارها تأکیدبحران باشد. 

 تواند اتفاق بیفتد. می به شکل بحران( ،همیشه

ی معرفناکافی مصرف  یرابرتز اصرار عجیبی دارد که مرا جزو مدافعان نظریه گویممی هرگاه من از این موضوعات سخن

از ن م در نزول قدرت خرید طبقات کارگری نهفته است و اگر« واقعی بحران یریشه»کند. این مارکس بود نه من که نوشت 

گویند. بحث می ناپذیری از نرخ نزولی سود سخنطور پایانهمخالفت با کسانی است که ب ظریفی در یکنم نکتهمی مارکس نقل

از  مورد کندگان دوشود. نرخ نزولی سود و سقوط تقاضای مصرفمی ی مختلفی پیداهابحران به شکل و شیوه من این است که

به بحران  که اتفاقاً 1481و  1481 هایام که مارکس دراشاره به بحرانرا اشاره کردهطور گذهچندین توضیح بحران است )ب

ود زولی سبه نرخ ندهد بدون این که می بحران مالی و بحران بازرگانی توضیح عنوانبهبسیار شبیه است بحران را  7001-7004

 کرده باشد(.ای اشارهکنندگان و یا ناکافی بودن تقاضای مصرف

به این دلیل  (ی مشابه اظهارات رابرتزاانهگرایی تقلیل)اشاره انحصاری تولیدگرایانه ی که به شکلیمن با تفاسیر مخالفت

 بگذریم از نیروهای) زندمی تاریخ انباشت سرمایه کنار ، نیازها و امیال را درهاگیری خواستهاست که تمام تاریخ شکل

نیست این  این نظر اصالًمعنای از همیشه توجه کنیم.  تربیشپرداخت(. معتقدم که ما باید به این وجوه  ییتوانا یکنندهتضمین

رفته، کم گدست شودمی چنانشده و هم تولید سپهر طبقاتی در یو یا دراهمیت مبارزه کار فرایند سپهرکه در را  ییکه کارها

دهی(، زهکشی رانتی، سلب مالکیت به خاطر بتحقق، توزیع ) بر سرند با مبارزه پیو در رااین مبارزات  اما بایدکنم. می انکار یا رد

مبارزات ضد  . درکردو فرهنگ بررسی  بازتولید اجتماعی، مدیریت مناسبات زنده با طبیعت، و هدایای مجانی طبیعت

 یهوجوه سنتی چپ مارکسیستی که مبارز ردارم که ما باید درکنا تأکیداند و ای داشتهی اخیر این وجوه نقش برجستهدارسرمایه

کنم می ست که فکراز همین رو. این وجوه را خیلی جدی بگیریم داند،می کلیدی مبارزه یحلقهطبقاتی در نقطه تولید را 

 یاند. عجیب است که همهارزش درحرکت بسیار مهم عنوانبهدهم و تعریف سرمایه می نموداری که از گردش سرمایه به دست

 شوند!!می رد« واراستدالل دایره» عنوانبهآوردی که از مورای اسمیت آمده است این نکات در گفت
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دیدگاه  کند.می باز تربیشای برای پژوهش های جالب تازهدهد بلکه راهمی دیدگاه نه فقط نکات مورد اختالف را نشان نای

 ضافیاکردن ارزش  تربیشکه تغییرات تکنولوژیک و سازمانی را برای  ییسر کار روزانه و نیروها مبارزه بری درباره مارکس

ورد استفاده موارد مکرر م وابسته اند. درسرتاسر کتاب سرمایه این واژه در« قوانین قهرآمیز رقابت»برند همه به می نسبی به پیش

 بازار البته! اگرنیروهای بازار دهد؟ درمی شوند و اثرشان کجا خود را نشانمی گرفته است. ولی این نیروها درکجا بسیج قرار

ین قوانین گذرد. امی و یا بازتولید اجتماعی( چهتولید ) سپهردرستی بفهمیم که در یم بهتوانمیرا بازی نکنند ما ن نقش خود

 شود. می کار روزانهشدن تر کند یا باعث طوالنیمی ی مجبورگذارسرمایهان را به دارسرمایهقهرآمیز رقابت در بازار است که 

واقع به نظر مارکس یک  دهد که درمی تجرید ارزش را سامانگونه چهاست که مارکس  جاآن شاین نکته ریشه ا اما

 گونه که گفتاورد مورای اسمیت ادعاآن« واقعی»و « آنی»است و نه « غیرمادی ولی عینی» یجه، مناسبات اجتماعی است، در نت

 «دیاباش راه نمیشان است و حتا یک اتم ماده نیز به ترکیبارزش کاالها دقیقاً خالف مادیت زمخت وجود مادی»کند. می

 مادی تاریخی است. بررسی مارکس از فرایندیک  یتفکر که نتیجه حاصل. ارزش نه (134سرمایه، جلد اول، ص  ،مارکس)

 کهاست کننده تنظیم هنجاری یمثابهبهصعود ارزش بنای سنگشود که می مبادله منجر تعمیمبه ارزش و نسبی  معادل اشکال

 جتماعیتولید و بازتولید ا یهنه فقط دربازار که حتی درعرص سپس ارزش است که یکنندهتنظیم هنجارعمل کند و این  بازاردر 
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با آن مواجه در کارهای مارکس  ودهد می است که مارکس انجاممحض . این یک حرکت دیالکتیکی شودمی رفتارها حاکم بر

به  سپسه کنند کمی را تولید ایکارگران سرمایهگونه چهتوانیم بفهمیم می مثال عنوانبه. تنها به این طریق است که شویممی

دانشگاهیان م زندانی تولیدات خودمان باشیم )توانیمی هم هرکدام از ماگونه چهشود و می آنان مسلط گردد و بربرمیها آن

 باشید!!( هشیار

 درصد برساند 30درصد به 10را از  ییقاضای نهاکند تا تمی کاربردی که رابرتز استفاده یباالخره اجازه بدهید به نمونه

 ردکاالها بررسی کنیم ) یزنجیره مبادالت ارزشی را درگونه چهتردیدی نیست که این پرسش دشواری است که  .اشاره کنم

عیتی (. ولی وضو تئوری ارزش مارکس ییکاال یزنجیرهی درباره جالبی هست از استاروستای نوشته 7011پود سال آنتیی نشریه

 تولید شده را با فروش اضافیکنیم و کمپانی صاحب معدن ارزش و ارزش می معدن استخراج ا مجسم کنید که سنگ آهن را ازر

فروش  باده که تولید کر تربیش اضافیو بعد کمپانی تولید فوالد هم ارزش و ارزش  بخشدمی آن به کمپانی تولید فوالد تحقق

را با  تربیش اضافیسازی هم ارزش و ارزش اتوموبیل یسرانجام کارخانه یابد ومی تحقق سازیی اتوموبیلفوالد به کارخانه

 ه دستب خریدش را هم دارند ییکه خواهان اتوموبیل هستند و به آن نیاز دارند و توانا ییکنندگان نهافروش اتوموبیل به مصرف

قادر  ییهان یکنندهکنید که مصرف فرضاست.  ی پیشینشدهمجرد انباشت کار تمامیآورد. ارزش اتوموبیل در پایان شامل می

اهش )ک رودمی شده از دستی انباشتهاهمه این ارزش یخواهد در نتیجهاتوموبیل را نمی به خرید اتوموبیل نیست یا اصوالً

معلوم آمدهایش تا پیممکن است مدتی طول بکشد  هاپرداخت یارزش(. در عمل، همان طور که مارکس مشاهده کرد زنجیره

 شوند. می محو هافعالیت یارزش تولید شده در رنجیره یشود همهمی شود ولی وقتی چنین

و  هاقکس به غیر از احمهیچتقاضا نباشد  وقتی برای فوالدولی  ی متعددی را در نظر گرفت.هاتوان سناریومی البته که

واهد آمد نگاه ارزش چه خ سر آید برمی مشکالت پیشنیستند. به این ترتیب وقتی که این خواستار انباشت فوالد  بازهاسفته

د بدون توجه توانمی است و ییابزارهای تولیدی مستقل از تقاضای نها ی درگذارسرمایه گوییآید که می رابرتز این گونه به نظر

صورت  رنگ زمانی متفاوتی هم داریم که ممکن است با دگذارسرمایهالبته که انواع دیگر  اتفاق بیفتد. یینها به شرایط بازار

در شهرسازی که با دوبرابرکردن بدهی انجام گرفت و  ها( مثل مازاد تولید چینیهاثابت یا زیرساخت ی)سرمایه بگیرد

لی ام(. وای از آن را در فصل پایانی کتاب جنون عقالنیت اقتصادی به دست دادهی خاص خودش را دارد )خالصههاپیچیدگی

لی تولید اص یربط یا درمقایسه با نکتهدهد تحقق و سیاست تحقق بیمی شاهدی که نشان عنوانبهتز کاربردی رابر ینمونه

 معناست.بی فرعی است، به گمان من کامالً

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-8330.2009.00753.x
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گیر بهره یسرمایه گردشکنار  پول و سیاست توزیع دری درباره ایی پیچیدههاتازه باید به پرسش ما کنار،به  هااین یهمه

نندگان کوضوع تولیدها بهآنروشن است که توانند ارزش تولید کنند؟ می هاارزش پاسخ بدهیم. آیا بانک ینظریهبا  پیوند در

   اند؟عوامل فرعیصرفاً ها . آیا آن..اندارزش بازنمایی
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