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از تعینات بازتابی و تعینات مفهومی تا ایده

 – ۱پیشگفتار
موضوع نوشتهی حاضر شناسایی رابطهی شکل کالایی با شکل ارزشی و نیز ارزش
مبادله است .طبعاً فصل اولِ کاپیتال  ۱محور اصلی چنین مبحثی است .اما برای نشان
دادن رابطهی فصلل نستلت با فصللهای بعدی ،به ترتیب فصلل سلو  ،دو و س
فصللل نستللت بهعنوان نقطهی عزیمت برگزیده شللده اسللت .در عین حال برخلاف
پژوهشهای سلدهی کنونی ،این نوشلته رابطهی علم منطق هگل و کاپیتال را بررسی
نسواهد کرد.
در واقع ،این مقاله صرفاً مدخلی برای ورود به مباحث جاری بین دو گرایش نظری
اسلت .یکی گرایشلی است که بدون انکار نقش کلیدی روابت تولیدی ،بر ارزش مبادله
بهعنوان معیار سللن ش جامعهی سللرمایهداری تکیه میکند؛ و دیگری گرایشللی که
تولید ارزش و از آنجا شللکل ارزشللی را به موضللوع محوری پژوهشهای خود تبدیل
کرده اسلت .ددددهی گفتار کنونی بررسلی این مهم است که هردوی آن گرایشهای
متباین و بعضللاً متضللاد ،تا حدی با مضللامین و مفاهیم کاپیتال فاصللله پیدا کردهاند.
بااینحال ،روش جتلتار کنونی جدلی نیتت بلکه تلاشی است که تا در حدّ توان ،نقد
را بر زمینهای مثبت و کنکاش در خوانش و تفتیر متن ارایه کند۱.

 – ۲فرآیند مبادله و گردش
«تعینات روابت نه از شکل مستقیم مبادلهپذیری  ،بلکه از تعینات مقدار ارزش
بهواسطهی کار ناشی میشود».
(ویراست نستت فصل اول کاپیتال ،ص )۳۲

۱در متن زیر ،تما گفتاوردهای مارک
است.

از انگلیتی برگردانده شده و متئولیت آن به عهدهی نویتنده

3

علی رها

«پول ،یا گردش کالاها» و «فرآیند مبادله» به ترتیب عناوین فصلهای سو و دو
کاپیتال را رقم میزنند ۱.تاروپود فصللللهای کاپیتال چنان درهم تنیده شلللدهاند که
انتساب هریک از آنها بهعنوان نقطهی عزیمت ،م دداً ما را به فصلللل اول ،به نقطهی
عزیمت خود مارک  ،به کالا و سلللرشلللت دوگانهی کار ،بازمیگرداند .بهعنوان نمونه،
حتی پ از آنکه مارک «فرآیند کار» در فصلللل هفتم را پایان برده و وارد فصلللل
هشتم« ،سرمایهی ثابت و سرمایهی متغیر» میشود ،کماکان ما را با سرشت دوگانهی
کار روبرو میسازد و تأکید میکند که «خصلت آن دو نوع کار»  -کار مشسص و مفید،
و کار عا و ت ریدی « -در ذات خود با یکدیگر تفاوت دارند( ».ص )۲۰۳
مارک پیشتر اعلا کرده بود که بهواسلطهی دگردیتللی سرشت کار« ،کالاهایی
که وارد فرآیند کاری میشلللوند دیگر از کارکردی معین و عناصلللری مادی برخوردار
نیتلللتنلد کله نیروی کار با هدفی معین بر روی آنها کنشگری میکند( ».ص )۲۰۲
بنابراین با اینکه در فصلل سلو هاهراً با فرآیند گردش سروکار داریم ،مارک از ابتدا
مشللسص میکند که «پول ،شللکل ضررروری پدیداری ارزشهایی اسللت که در کالا
درونماندگار است؛ یعنی زمان کار( ».ص )۱۱۱
قیمت یا شللکل پولی کالاها ،همانند شللکل عا ارزش آنها ،با شللکل محتللو و
واقعی اندا آنها کاملاً متفاوت اسلت .ل ا یک «شللکل ایده آلی ناب» اسللت( .ص )۱۱۳
قیمت ،نا پولی آن کاری اسللت که در کالا عینیت یافته اسللت .در بطن کالا تعارضللی
درونماندگار بین ارزش مصرفی و ارزش وجود دارد که بهطور هم زمان میباید خود را
در دو نوع کار بیان کند؛ یک کار انضلللمامی خاص که همننین یک کار عا ت ریدی
محتلوب میشلود .بنابراین ،تعار بین ارزش مصلرفی و ارزش مبادله صلرفاً جلوهی
بیرونی تعارضللی اسللت که در درون خود کالا وجود دارد .نتی هی محتو آن تعار
درونماندگار« ،اسلتحالهی اشلیا به افراد ،و افراد به اشیا است»  -شسصیتیابی اشیا و
چیزگونه شدن افراد( .ص )۳۰۳
۱اولین ویراسلت کاپیتال م موعاً  ۶فصلل بیشتر نداشت که  ۲فصل ویراستهای بعدی ،فصل اول آن
بود.

از تعینات بازتابی و تعینات مفهومی تا ایده

پ این صلورتبندیهای تضلادمندِ خود کالاهاسللت که شکلهای واقعی حرکت
فرآیند مبادله را تعیین میکند .فازهای متناقض دگردیتلللی کالا ،صلللورتبندیهای
قوا یلافتلهی همان تعار درونماندگارند« .آننه از انظار پنهان مانده این اسلللت که
حرکت پول صللرفاً ت لی گردش کالاهاسللت( ».ص  )۳۱۰بنابراین ،پول بهعنوان تبلور
ارزش کالا ،فقت در هرفیتی تسیلی نقشآفرینی میکند .بر پایهی چنین تحلیلی است
کله نهلایتاً در بازار جهانی« ،هتلللتی پول با مفهومش منطبق میگردد( ».ص )۳۴۱
درواقع همانطور که مارک پیشتر در فصلل «فرآیند گردش» متلتدل ساخته بود،
«معمای بتوارگی پولی ،همان بتوارگی کالایی است( ».ص )۱۱۱

 – ۳نقطهی عزیمت مارکس
«گردش بهسان آننه بهطور بیواسطه در جامعهی بورژوایی پدیدار میگردد ،فقت
تا هنگامی موجودیت دارد که دائماً مورد وسللاطت قرار گیرد… ل ا وجود بلافصللل آن
هاهری بیش نیتت .گردش وجود خارجی روندی است که در پشت سر آن در جریان
اسللت .یعنی گردش به کنشللی بازمی گردد که ارزشهای مبادله را برنشللانده و تولید
میکند .بازگشت گردش به تولید بهعنوان زمینه اش( ».گروندریته ،ص )۳۵۱
همانطور که مارک در پیشگفتار ویراسللت نستللت کاپیتال عنوان میکند« :در
تملا علو  ،آدازها همواره دشلللوارند( ».ص  )۱۳برای خود مارک دسلللت یافتن به
نقطهی شلروع ابداً سلهلالوصلول نبود .او از گروندریتله تا کاپیتال متیری طولانی و
بغرنج طی کرده بود .مارک گروندریتللله را با «افرادی که در جامعه تولید میکنند»
آداز کرده بود( .ص  )۱۲اما در سللراسللر آن اثر درمورد نقطهی شللروع پرسللشگری
میکند .در جایی میگوید «برای پرداخته کردن مفهو سرمایه ،ضروری است که نه با
کار بلکه با ارزش شروع کنیم( ».ص  )۳۵۳اما در جایی دیگر میگوید «فصل نستت»
را «باید با رابطهی کار و سلللرمایه شلللروع کرد که بر ارزش مبادله و تولید بهطور عا
مقد است( ».ص )۳۳۱
مارک در گروندریتله ،سلاختمان نقد اقتصاد سیاسی را اینگونه تشریح میکند:
« -۱پول -۳ ،سلللاختمللان درونی تولیللد -۲ ،دولللت -۴ ،روابت بینالمللی -۵ ،بللازار
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جهانی( ».ص  )۳۳۱در اینجا پول نقطهی آداز اسللت و بهمثابهی «شللکل عا ثروت»
تعریف میشود( .ص  )۳۲۲نهایتاً وقتی به پایان دستنوشتههای خود میرسد ،قطعهی
کوتاهی زیر عنوان «ارزش» مینویتللد و میگوید« :این قتللمت به جلو آورده شللود».
(ص  )۱۱۱در اینجاسللت که مارک برای نستللتین بار به جای پول بهوضللوا اعلا
میکنلد که« :نستلللتین مقولهای که ثروت بورژوایی خود را در آن عرضللله میکند،
کالاسلت ».س اشاره میکند که کالا بهسان وحدت دو ساحت هاهر میگردد و پ
از توصلیف جنبهی مادی کالا میپرسلد« :حال چگونه اسلت که یک ارزش مصرفی به
کلالا اسلللتحاله پیدا میکند؟ حامل ارزش مبادله .با اینکه ارزش مصلللرفی و ارزش
مبادله متلللتقیماً در کالا وحدت یافته اند ،به همان وجهِ متلللتقیم ،از هم گتلللیسته
میشوند( ».همانجا)
پ از  ۱۰۰صلفحه نگارش پژوهشی ،مارک بالاخره برای نقطهی شروع پاسسی
قطعی یافته بود! بنابراین فصلل اول سلهمی بر نقد اقتصلاد سیاسی ( )۱۱۵۳با «کالا»
آداز میشلود« :ثروت جامعهی بورژوایی در نظر اول خود را به صورت م تمع عظیمی
از کالاها عرضلله میکند که یک کالای منفرد ،واحد آن اسللت .اما هر کالایی دارای دو
بُعد اسللت :ارزش مصررفی و ارزش مبادله( ».ص  )۳۱سللطر اول کاپیتال نیز با کمی
خواننده را به آن اثر رجوع

تعدیلات دقیقاً از همانجا شروع میکند و در یک زیرنوی
میدهد.
اما بین این دو اثر ،بین این دو نقطهی شللروع در حین تشللابه ،تفاوتی وجود دارد
که در حقیقت نقطهی شروع گفتار کنونی است .به دیدهی نویتندهی متن حاضر ،آن
تفاوت درعین حال نمایانگر قوا یابی اندیشهی مارک یا خود -انکشافی مبانی نظری
نقد اقتصلاد سلیاسی است .آننه در بررسی متیر حرکت و تکوین نظری مارک – از
گروندریتلله تا کاپیتال – قابلتشللسیص اسللت ،کمرنگ شللدن نقش تدری ی جایگاه
بنیادینِ «ارزش مبادله» بهعنوان میان ی روابت اجتماعی در جامعهی سللرمایهداری و
جایگزین کردنش با کالای ارزشی یا «کالا-ارزش» است.
ازاینرو ،عنوان بسش یکم فصل اول کاپیتال نه ارزش مصرفی و ارزش مبادله ،بلکه
«دو عامل کالا :ارزش مصلرفی و ارزش» است .چناننه ویراست نستتین ( )۱۱۶۱را با

از تعینات بازتابی و تعینات مفهومی تا ایده

ویراسلت فرانتلوی ( )۱۱۱۱-۱۵و یا چاپ دو آلمانی ( )۱۱۱۲با دقت مقایته کنیم،
درمییابیم که مارک در موارد متعددی عبارت «ارزش مبادله» را بهعنوان همسللنگ
کالای ارزشلللی ح ف میکند .بهعنوان نمونه ،در تشلللریح کالا مینویتلللد« :یک چیز
میتواند ارزش مصلرفی باشد بدون آنکه یک ارزش باشد( ».ص  )۱۲۱اما در ویراست
اول میگوید« :یک چیز میتواند ارزش مصرفی باشد بدون آنکه ارزش مبادله باشد».
و یا در بسش «سلرشت دوگانهی نهفته در کالاها» مینویتد« :حال اجازه دهید که از
کالا به مثابهی یک جن مصرفی به ارزش کالاها گ ار کنیم( ».ص  )۱۲۴اما ویراست
 ۶۱همین متن را اینگونله بیلان میکنلد« :حلال اجازه دهید که از ملاحظهی کالا به
مثابهی یک ارزش مصرفی به کالا-ارزش ،یعنی ارزش مبادله ،گ ار کنیم».
نمونههای دیگری از این دسللت را میتوان نه فقت در جملهبندیها بلکه در تغییر
کل سلاختمان فصلل نستلت نیز مشاهده کرد ۱.آننه دستکم در این مورد معین از
مقایتلهی تطبیقی دو ویراسلت کاپیتال دستگیرمان میشود این است که در ویراست
نستلت ،ارزش و ارزش مبادله در موارد بتیاری قابلتعویض و جاب اییاند ،و در موارد
دیگری از هم تفکیک شدهاند .پ ضروری است اهمیت چنین ت دیدنظرهایی بررسی
شده و متتدل گردند.

 – ۴تعینیابی مفهوم ارزش مبادله

۱مقایتله و تطبیق دو ویراسلت کاپیتال ،بهویژه فصلل اول ،کاری دشوار اما ضروری است .آقای حتن
مرتضلوی در ترجمهی کاپیتال ،با دقت تما مواردی را که مارک در ویراسلت فرانتوی به متن افزوده
اسلت در حاشیهی متن مشسص کرده است .این کار بتیار ارزندهای است که در نوع خود بینظیر است.
در عین حال اشلاره به دو نکته حائز اهمیت اسلت – ۱ :ویراست فرانتوی ،ضمیمهی فصل اول دربارهی
شلکل ارزشلی را در خود متن اددا میکند؛ و  – ۳فصل یک ارچهی اول را به  ۴بسش تقتیم میکند.
نویتندهی این مقاله امیدوار است که در آیندهی نزدیک دو متن را بررسی کند.
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«آننه اهمیتی قطعی داشلت ،کشف پیوستگی درونی و ضروری بین شکل ارزش،
جوهر ارزش و مقدار ارزش بود؛ یعنی به بیانی مفهومی ،اثبات اینکه شررکل ارزش از
مفهو ارزش منتج شده است».
(ویراست نستت کاپیتال ،ص )۲۴
همانطور که اشلاره شد ،مارک از گروندریته تا کاپیتال متیری طولانی پیموده
اسللت .معالوصللف ،اهمّ مفاهیم نظری کاپیتال در همان گروندریتلله ریشلله بتللتهاند.
درواقع گروندریتله پرسلشهایی را مطرا میکند که در سلراسللر آن دستنوشتههای
پژوهشلللی و انکشلللافات بعدی مارک پاسلللسی مناسلللب و جامع مییابند .مارک
میپرسلللد« :آیا نمیتوان ارزش را به مثابهی وحدت ارزش مصلللرفی و ارزش مبادله
فهمید؟ آیا ارزش ،درخود و برای خود ،ارزش فینفته ،در شکلی عا  ،با ارزش مصرفی
و ارزش مبلادله بهعنوان شلللکلبندیهای خاص آن در تعار

اسلللت؟ آیا این برای

اقتصلاد سلیاسلی حائز اهمیت است؟» (ص  )۳۶۱س با توصیف «ویژگی طبیعی»
ارزش مصلرفی بهعنوان «محتوا» و ارزش مبادله بهعنوان «شکل» ،ابراز میکند که آن
محتوا بدون این شکل موضوعیت ندارد« .آیا محتوای رابطه ،رابطهای اجتماعی نیتت؟
اما آیا این محتوای فینفتللله به نظا نیازمندیها و تولید توسلللعه پیدا نمیکند؟ آیا
ارزش مصلرفی به خودی خود ،به مثابهی تعیین کننده ی شللکل خود ،به درون شکل
خودش وارد نمیشود؟»
همانطور که از این پرسللشها برمیآید ،گروندریتلله در تمامیت خود مفاهیمی را
برجتلته سلاخته و بررسلی میکند که در آثار بعدی مارک به کمال رسیده و بیانی
مشللسصتر پیدا میکنند ۱.یکی از این مفاهیم ارزش مبادله اسللت که در فصللل اول
۱البتله لاز به یادآوری اسلللت که در گروندریتللله ،دامنهی موضلللوعاتی که مارک طراحی میکند
گتلترده تر و فراتر از کاپیتال اسلت .چشمانداز ساختمان نظری کل نقد اقتصاد سیاسی در گروندریته
دربر دارندهی چندین کتاب اسلت که 'سلرمایه' صلرفا نستتین بسش آن را تشکیل می داد( .نگاه کنید
به نامهی مارک به انگل  ۳ ،آوریل )۴۰:۳۳۱ ،۱۱۵۱
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کاپیتال نه فقت بین دو ویراسلت بلکه در فرآیند نگارش و پرورش همان فصل به مرور
بیانی پیراسللتهتر و انضللمامیتر پیدا میکنند .مارک در ابتدای فصللل اول توضللیح
میدهد که ارزشهای مصللرف« ۱صللرف نظر از شللکل اجتماعی آنها ،محتوای مادی
ثروت را میسلازند .در شلکل جامعه ای که در این ا بررسی خواهد شد ،آنها همننین
حاملین مادی ارزش مبادلهاند( ».ص )۱۳۶سل بلافاصلله اضافه میکند که...« :یک
ارزش ذاتی ،یعنی یلک ارزش مبادله ،که به وجهی جداییناپ یر به کالا پیوند خورده و
در آن نهادینه باشد ،تناقضی در تعریف به نظر میآید( ».همانجا)
مارک با گتلترش و بازنویتی بند بعدی در ویراست فرانتوی ،میگوید« :ارزش
مبادله هیچ چیز نیتلت مگر شلیوهی ت لی' ،شکل پدیداری' ،محتوایی که از آن قابل
تفکیک اسلت( ».ص )۱۳۱سل توضلیح میدهد که« :ما باید سرشت خود ارزش را
متتقل از شکل پدیداری آن بررسی کنیم( ».ص  )۱۳۱بنابراین ،به بیان خود مارک ،
علت شللروع از مبادلهی کالاها به این خاطر بود که از آن طریق «ارزشللی که در درون
آنهلا نهفتله اسلللت را پیلدا کنیم( ».ص  )۱۲۳نهایتاً در ادامهی مبحث به این نتی ه
میرسلد که« :وقتی در ابتدای این فصل به زبان متعارف گفتیم که یک کالا هم ارزش
مصلرفی و هم ارزش مبادله است ،این به معنی اخص کلمه اشتباه بود .یک کالا ارزش
مصلرفی یا جنتلی قابل استفاده و یک 'ارزش' است( ».ص  )۱۵۳بنابراین ،در بررسی
کالا و ت لی دوگانهی آن ،تعیین خود مفهو ارزش ضرورت یافته بود.
اما با اینکه ارزش ،محصلول اجتماعی خود انتان است« ،تعریف ارزش بر پیشانی
آن نگاشللته نشللده اسللت( ».ص « )۱۶۱هتللتی ارزش» بهعنوان چیزی که از جوهر و
خواص کالا منفک شلده  ،پنهانکنندهی یک روابت اجتماعی خاص اسللت .این کشللف
علمی که ارزش را ماحصلللل کار برآورد میکند «در تاریخ تکامل انتلللان دورانسلللاز
اسلت( ».ص )۱۶۱در واقع اقتصاد سیاسی ارزش و مقدار آن را ،هرچند ناکامل ،ت زیه
و تحلیل و محتوای پوشللیدهی درون این شللکلها را آشللکار کرده اسللت .اما اقتصللاد
۱هرچه به سللطور پایانی فصللل اول نزدیک تر می شللویم ،خود عبارت «ارزش مصللرف» که در روابت
تولیدی معین تاریسی قابل فهم است ،به «جن مورد استفاده» و «اقلا مصرفی» تبدیل می شود.
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سلیاسللی «حتی برای یک بار هم که شللده ،هرگز از خود ن رسللیده اسللت که چرا این
محتوا ،چنان شکل خاصی به خود گرفته است( ».ص )۱۱۲-۱۴
ازاینرو ،مارک برای شلفافیت بسشیدن به این معضل و تفهیم ارزش با معادلهای
پیش پا افتاده و ساده (مثل  ۳۰متر پارچه =  ۱کُت ) از خوانندهی خود میپرسد :این
کیفیتهای ناهمگون ،در مقادیری معین ،چگونه همتلللان و برابر یکدیگر میشلللوند.
صرف نظر از رابطهی مبادلهای بین آن دو ،عاملی که در هردو مشترک است چیتت؟
سل پاسلخ میدهد« :چناننه ارزش مصلرفی کالاها را نادیده بگیریم ،تنها خاصیتی
که باقی میماند این است که محصول کار هتتند .اما حتی محصول کار نیز هماکنون
اسلتحاله یافته اسلت .چناننه ما از ارزش مصلرفی ت رید حاصل کنیم ،از مواد سازا و
شلکلهایی که آنها را تبدیل به ارزش مصرفی کردهاند نیز منتزع شدهایم( ».ص )۱۳۱
آننه باقی میماند دیگر یک کُت یا پارچه نیتت ،چرا که «تما خصوصیات محتو
آنها معدو شده است».
پرسلش بعدی این است که سرشت کاری که تولید ارزش میکند چیتت؟ پارچه
فرآوردهی بافنده و کُت ماحصلل کار خیا است .اما در معادله ی برابرها ،کار مشسص
آنها ناپدید میگردد .آننه برجا مانده اسللت ،کاری همسللنگ و انتزاعی اسللت؛ کمیتی
است که با زمان اندازهگیری میشود اما بدون کوچکترین اعتنایی به چگونگی مصرف
آن .بنلابراین وقتی در رابطلهی بین یلک کلالا با کالاهای دیگر ،در مبادلهی آنها ،مورد
مصلرف آنها ح ف شلود ،آننه باقی مانده اسلت ،ارزش آنهاست که مقدارش با زمان
کاری ،با کمیت کاری سلللن یده میشلللود که جوهر ارزش اسلللت .خودِ این کار ،در
مقیلاسلللی شلللمولیلتیلافته ،بهعنوان یک کمیت انتزاعی و قابل اندازهگیری ،در کل
اجتملاع ،میلانگین واحلدهلای اجتملاعی کلار اسلللت که مارک آن را «کار از لحاظ
اجتماعی لاز » نا مینهد.
پ

با فهم کار بهعنوان جوهر ارزش ،و زمان کار بهعنوان واحد سلللن ش مقدار

ارزش ،آننه اکنون باید بررسی شود ،شکل ارزش است.

 – ۵تعینیابی شکل ارزشی

از تعینات بازتابی و تعینات مفهومی تا ایده

«بلا برابر سررازی کلاللایی دیگر بلا خود بلهعنوان ارزش ،کالا خود را با خود
بهعنوان ارزش مرتبط میسررازد .بلا مرتبت کردن خود با خود بهعنوان ارزش ،در
عین حال خود را با خود بهعنوان ارزش مصرفی تفکیک میکند .با بیان مقدار
ارزش خود در یک کُت...به واقعیت آن بهعنوان ارزش ،شرکل ارزشی میبسشد که
با موجودیت بلافصلللل آن متفاوت اسلللت .وقتی خود را اینگونه آشلللکار کند ،یعنی
بهعنوان چیزی که در خود از درون تفکیک شللده اسللت ،خود را برای نستللتین بار
همچون یک کالا نمایان میکند».
(ویراست نستت کاپیتال ،ص  ،۱۳تأکیدها افزوده شد)
«شلکل ارزشلی محصول انتزاعیترین و نیز عا ترین شکل شیوهی تولید بورژوایی
اسلت( ».کاپیتال  )۱:۱۱۴به همین دلیل حتی آدا اسمیت و دیوید ریکاردو با ت زیه
و تحلیل کالاها قادر به کشلف شلکل ارزشلی نشلدند .آنها قادر به تشسیص و تفکیک
خصللت دوگانهی کار نشلدند  -کاری که در ارزش محصول ت لی مییابد و کاری که
در جنتی مصرفی هاهر میشود« .من اولین کسی بودم که سرشت دوگانهی کار
را برجسرته کرد و آن را نقادانه بررسی کردم » (تأکیدها افزوده شده ،ص )۱۲۳
چناننه ریشهی شکل ارزشی کاویده شود و مشسص گردد که در ارزش کالاها یک کار
مشابه اجتماعی – انبوه کاری من مد شده  -به مثابه ی جوهر آنها نهفته است ،در آن
صورت« ،مشکل ما حل شده است( ».ص)۱۴۳
در مثال بالا ( ۳۰متر پارچه =  ۱کُت) ،وقتی پارچه و کُت وارد یک رابطهی ارزشی
با یکدیگر میشللوند ،هردوی آنها از یک «عینیت کاذب» برخوردار میگردند به وجهی
که دو کیفیت متفاوت ،همگن و همتللان میشللوند .زمانی یک کالا برابر کالایی دیگر
میشلود که با آن وارد «تعاون» شلده باشلد .بنابراین اجماع و ان من اشتراکی جهان
کالایی است که «شکل» ارزشی را به وجود میآورد .با این حال« ،مستصات یک شیء
از روابطش با اشیای دیگر برنمیخیزد ،بلکه برعک توست چنین ارتباطی صرفاً فعال
میگردد( ».ص )۱۱۳بنابراین مارک نتی ه میگیرد که« :تحلیل ما نشلان داده است
که شلکل ارزش ،یعنی ت لی ارزش یک کالا ،از سلرشت کالا-ارزش ناشی میگردد ،نه
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برعک  ،از ارزش و مقدارش بهعنوان شللیوهی ت لی آنها در ارزش مبادله ،برخاسللته
باشللد( ».ص )۱۵۳این برداشللت دومی جزو توهمات و خرافات «مرکانتیلیتللتها» و
سینهچاکان «ت ارت آزاد» و معاملهگران بور است ،چرا که همهی آنها در چرخهی
گردش کالا دوطهورند.
مارک مکررا تأکید میکند که «تضللاد درونی بین ارزش مصللرفی و ارزش که در
درون کالا نهفته اسللت ،در سللطح توسللت یک تضللاد بیرونی ،در رابطهی بین دو کالا،
ت تللم مییابد( ».ص )۱۵۲بنابراین ،شللکل سللادهی ارزش یک کالا ،شللکل سللادهی
هاهریِ تعار ارزش مصلللرفی و ارزش اسلللت که در نهاد خود کالاسلللت .در نتی ه،
«سللاختمان شللکل عا ارزش. ..نشللان میدهد که بیان اجتماعی جهان کالاهاسللت».
(همانجا) پ با اینکه کالا و ارزش با هم جوش خوردهاند و برحتللب هاهر نمیتوان
آنها را از هم تمیز داد ،بررسلی فصلل اول نشانگر آن است که مفهو ارزش و از آنجا
شلکل ارزشلی ،از کالا مشتق شده است ،نه برعک – یکی نهاد و دیگری گزاره ،یکی
متند و دیگری متندالیه است!
دقیقاً به همین دلیل اسلت که مارک در پاسلخ به واگنر با صراحت اعلا میکند
که« :برای من موضلللوع نه 'ارزش' و نه 'ارزش مبادله' ،بلکه کالاسلللت ...در نزد جناب
واگنر ،در ابتدا مفهو ارزش از ارزش مصرفی و ارزش مبادله مشتق میگردد ،نه نزد
من ،از یک انضلللمامی ،از کالا ».سللل در ادامه میگوید ،نقطهی عزیمت من مفهو
ارزش نیتلت که سل آنرا به دو بسش تقتیم کنم« .آننه من با آن شروع میکنم
'کالا'سلت .یعنی سادهترین شکل اجتماعیای که محصول کار جامعهی معاصر خود را
در آن عرضله میکند ...بنابراین من ارزش را به ارزش مصلرفی و ارزش مبادله تقتیم
نمیکنم؛ یعنی به اضللدادی که انتزاع 'ارزش' خود را به آنها تقتللیم کند .بلکه شللکل
مشسص محصول اجتماعی کار' ،کالا' ،از یک سو ارزش مصرفی و از سوی دیگر 'ارزش'
اسلللت ،نه ارزش مبادله ،چرا که شلللکل پدیداری نمیتواند محتوای خودش باشلللد».
()۳۴:۵۲۰
زبان مارک کاملاً روشللن و قابلفهم اسللت به شللرطی که حاضللر باشللیم انبوه
رسلوباتی را که تحت عنوان «شکل ارزشی» و یا حتی «تولید ارزشی» توست مفتران

از تعینات بازتابی و تعینات مفهومی تا ایده

مارک در ذهن ما انباشلته شده است لایروبی کنیم .ما باید توان آن را در خود بیابیم
که «تعینات بازتابی» را از «تعینات مفهومی» تمیز دهیم .اما این کار دشللواری اسللت،
چرا که به دیدهی مارک

«آن شلکل پدیداری ،یک شکل ضروری است( ».ص)۱۳۱

یعنی صلرفاً یک «نمایش» نیتلت بلکه نمادِ ذاتی است که پدیدار شده است .چناننه
این شلکل پدیداری و «بازتاب» آن در اقتصاد سیاسی همنون «مقولاتی نامعقول» رخ
مینماید ،این ذهنیت معوج از ذات کژدیتللهی خودِ روابت وارونهی اجتماعی سللرمایه
ناشی شده است .در این ا ،نماد و ذات ،قرین یکدیگرند!
پردهبرداری از این سلرشلت کژپو که روابت اجتماعی بین خود انتانها را در پ
پردهای اسلرارآمیز پنهان میسازد ،بازخوانی و درک فصل اول کاپیتال ،به ویژه قتمت
«بتوارگی کالایی و معمای آن» را به ضرورتی عاجل تبدیل میکند ،چرا که راهگشای
گ ار از «مفهو » به «ایده»  -به جهان پتاسرمایهداری – میگردد.

 – 6سرشت بتوار ی کالا و راز آن
«سلللول همان 'وجودِ درخود' هگل اسللت و در متللیر خود همان فرآیند هگلی را
پیش میگیرد و در نهایت به 'ایده' میان امد».
(از نامهی انگل به مارک  ۱ ،ژوئیه )۴۰:۲۳۵ ،۱۱۵۱
فصلل اول کاپیتال با کالا و خصللت دوگانهی آن شروع میشود و با بتوارگی کالا
بله پلایان می رسلللد .کالا نه فقت هم ابتدا و هم انتهاسلللت ،بلکه هریک از بسشهای
چهارگانهی آن فصلل نیز با کالا شروع میشود .از آنجا که م تمع عظیم جهان کالاها
ت لی مفهو ثروت در شللیوهی تولید سللرمایهداری اسللت ،یک کالای واحد ،بهعنوان
بدویترین شللکل آن پدیدار میشللود« .بنابراین ،بررسللی ما نیز با تحلیل کالاها آداز
میشود۱».

۱سلهمی بر نقد اقتصاد سیاسی ،نیز دقیقا همین گونه آداز میگردد .اما مارک در کاپیتال مورد مهم
دیگری را به کالا اضلافه می کند .کالا نه فقت برای مصلرف متتقیم ،بلکه مصرفی دیر متتقیم ،به مثابه
ابزار تولیدی.
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واکاوی این چیز پیشپاافتاده معلو میسللازد که ابداً سللاده نیتللت بلکه چیزی
موهو «مرموز و مملو از هرافلتهلای متلافیزیکی و لطلافتهای تئولوژیک اسلللت».
(ص )۱۶۲ازاینرو یک جن سادهی مصرفی ،بهعنوان یک مادهی محتو و طبیعی،
به محض اینکه در هیأت کالا هاهر میشود ،بغرنج و نامشهود شده و به ورای حت ّیات
میرود .وقتی یلک کلالای مصلللرفی مثل چوب با کالاهای دیگر ارتبا برقرار میکند،
ناگهان به روی سلللر ایتلللتاده و «از مغز چوبین خود ایدههایی ع یب و دریب بیرون
میدهد ».بنابراین یک امر بتیار بدیهی هم باژگون و هم اسرارآمیز میشود.
مارک میپرسللد« :پ خصلللت اسللرارآمیز محصللول کار از ک ا برمیخیزد به
محضلی که به خود شکل کالایی میگیرد؟» و بلافاصله پاسخ میدهد« :واضح است که
از خود این شکل ناشی میشود( ».ص ۱)۱۶۴اما آنچه برای خود مارک واضح شده
بود ،با گ شت سالیان سال هنوز مورد مناقشه است .البته همانطور که در پیشگفتار
ویراسلت نستلت خاطر نشلان کرده بود« :ذهن بشلر بیش از  ۳۰۰۰سلال در تلاشللی
بیهوده بوده است تا شاید بتواند به ژرفای آن نفوذ کند درحالی که دستکم در واکاوی
صلللورتبنلدیهایی که ماهیتی دنیتر و پینیدهتر دارند تاحدی موفق بوده اسلللت».
(ص)۳۰
حتی ارسطو ،که به دیدهی مارک برجتتهترین اندیشمند عهد باستان بود ،موفق
به رمزگشایی از چگونگی برابریِ نابرابرها نگشت .چرا؟ چون مفهو برابری کار یکتان
و انتزاعی انتلللان ،کار فینفتللله ،که در کالا عینیت مییابد و کیفیتهای ناهمگون را
مشلابه میکند ،دیر قابلتصلور بود« .چرا که جامعهی یونان بر اسا کار بردهها ،و از
آنجا نابرابری طبیعی انتللانها و نیز نیروی کار آنها تأسللی شللده بود؛ چرا که در
فقدان مفهو برابری انتان ،برابری و همتانی انواع مستلف کار تا آنجا که همگی کار
عا انتانیاند ،قابل تشسیص نبود( ».ص)۱۵۳

۱لاز به یادآوری اسلت که این پاسخ صریح مارک در ویراست نستت کاپیتال یافت نمیشود .اینکه
بین دو ویراسلت چه تحولاتی در جهان و اندیشلهی مارک رخ داد ،موضلوع گفتمانی جداگانه است که
در هرفیت متن کنونی نیتت.
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«بنابراین خصلللت رازآمیز کالاها از ارزش مصللرفی آنها ناشللی نمیشللود .به همان
سللان ،از سللرشللت تعینات ارزشللی نیز برنمیخیزد( ».ص )۱۶۴بلکه ماحصللل برابری
گونههای کاری انتللانی اسللت که در عینیتِ برابر محصللول کار آنها ت تللم مییابد.
ازاینرو ،سلن ه ی مصلرف نیروی کار انتلان توست زمان کاری ،به شکل مقدار ارزش
درمیآیلد و «سلللران لا  ،رابطلهی اجتماعی بین خود تولیدکنندگان که در درون آن
خصللللت اجتماعی کار آنها نمادین میشلللود ،به شلللکل رابطهی اجتماعی بین خود
محصولات کار آنها درمیآید( ».همانجا)
پ خصلیصهی اسرارآمیز شکل کالایی در این است که کالا خصوصیات اجتماعی
کار خود انتلان را همنون خصوصیات عینی محصولات کار آنها بازتاب میدهد .دقیق ًا
بهواسلطهی این جاب ایی است که محصول کار به کالا تبدیل میشود و در چشم خود
آنهلا رابطلهی بین خودشلللان ،شلللکلل تعاون ،سلللازماندهی و سلللاختار اجتماعی
تولیدکنندگان ،شلکل مرموز تعاون بین اشیا را به خود میگیرد« .من این را بتوارگی
مینامم ...این بتوارگیِ جهان کالاها از خصللت اجتماعی کاری ناشی میشود که مولد
آنهاست( ».ص)۱۶۵
آننه اسلاسلی اسلت ،آننه قابل تأکید اسلت ،و آننه از انظار پوشیده مانده است،
جمعبندی مارک از سللرشللت بتوارگی اسللت .مارک میگوید ،رابطهی بین تولید
کنندگان ،دقیقاً «همان اسللت که هاهر میشللود؛ یعنی به صللورت رابطهی متللتقیم
اجتماعی بین افراد در کارشلان نمایان نمیشود ،بلکه به صورت روابت مادی بین افراد
و رابطلهای اجتملاعی بین اشلللیا ت لی مییابد( ».ص )۱۶۶بنابراین در تولید کالایی،
هلاهر و بلاطن ،قرین یکلدیگرند ،یعنی ذات کژدیتلللهی روابت ،در عین حال نمادی
متناسللب پیدا میکند – ذاتی اسللت که پدیدار شللده اسللت .این واژگونگی ،نتی هی
محتو «صللورتبندی اجتماعی اسللت که در آن فرآیند تولیدی بر انتللان سللروری
میکند ،و نه برعک ( ».ص)۱۱۵
این کژدیتلگیِ ناشلی شلده از سلرشلت بتوارهی کالاها ،که خود ناشللی از خود-
تفکیکسللازی «سلللولی» واحد و گتللترش آن به یک جهان کالایی اسللت ،در ذهنیت
بورژوایی متراکم شلده و بازتاب متناسب خود را در مقولات دیر عقلانی اقتصاد سیاسی
مییابد و بهسان امری «طبیعی» و «ازلی» ،شاخص ذهنیتی میگردد که معرف مفهو
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مارک از «ایدئولوژی» اسلللت .بنابراین ،به محض ورود به صلللورتبندیهای متفاوت
تولیلدی« ،کل معمای کالاها ،تما سلللحر و جادوی دیبی که بر مبنای تولید کالاییِ،
محصولات کار را محاصره کرده است ،ناپدید میگردد( ».ص)۱۶۳
مارک برای اثبات این برهان نه فقت به جوامع پیشلاسرمایهداری ،به قرون وسطا
و نیز جوامع اشللتراکی ،سللفر میکند ،بلکه خوانندهی کاپیتال را با «ایده»ی اجتماعی
پتللا-سللرمایهداری روبرو میسللازد« .بگ اریم برای تغییر ،تعاونی از انتللانهای آزاد را
ت تللم کنیم که با ابزارهای اشللتراکی تولید ،کار میکنند و شللکلهای متنوع نیروی
کارشللان را با آگاهی کامل ،همنون یک نیروی کار اجتماعی واحد ،مصللرف میکنند...
در اینجا رابطهی اجتماعی افراد مولد ،هم در ارتبا با کار خودشللان و هم محصللول
کارشان ،هم در تولید و هم در توزیع ،بهخاطر سادگیشان شفافیت دارد( ».ص)۱۱۳
بنابراین مارک نتی ه میگیرد که« :پرده از رختلللار فرآیند تولیدی ،یعنی تولید
ملادی ،برنمیافتلد مگر آنکله بله تولیدی توسلللت انتلللانهایی که آزادانه به تعاون
رسلللیدهاند تبدیل شلللود و زیر نظارت آگاهانه و برنامهریزی شلللدهی آنها قرار گیرد».
(ص)۱۱۲
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