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 ُفقدان روابط تولید اجتماعی
 زمان پویان صادقی( دستگاه هم   ر)نقدی ب

آن،    مفهومداری، یا شاید سرشت  ی سرمایههای جامعهنشان کوشد دستگاهی ارائه دهد که در آن سرشت پویان صادقی می 
تمام با آغاز و  وشکل دستگاهی تامرا از یک سو در یک مقطع زمانی و از سوی دیگر در گذر زمان توضیح دهد. اولی را به 

می  ارائه  مشخص  به پایانی  را  دومی  و  حرکتی سینوس دهد  می شکل  توصیف  روشن  وار  اولی  به  را  انتقادم  اینجا  من  کند. 
دیگر  می  در جایی  امیدوارم  وا کنم،  نیز  راستی دومی  می کاوی شود. همچنین  نیز  تفکیکی  بحث  آزمایی اصل چنین  تواند 

 1سرمایهبا استناد به    ارزش و سرمایهی  ای درباره پردازم. در انتقادم به اولی نخست مقدمهدیگری باشد که البته من به آن نمی 
کنم. این بخش نخست مقاله خواهد بود.  ایسه می آورم و با فهم صادقی از ارزش و سرمایه در قالب منطق و سوژه مقمی 

ها  هایی با همین نامی دولت و امپریالیسم را در بخش دوم، که خود به قسمت های وی به منطق سرمایه درباره سپس برافزوده 
 2رسم.تقسیم شده است، برمی 

مان »منطق ارزش در سطح هستِی ناب  زمان هپیش از ورود به بحث و به هدف یادآوری باید بگویم که نزد صادقی امر هم
ی منطق  منزلهزمان دستگاهش چنین است که از ارزش و سرمایه به اش« است. ِشمای کلی کار او در بخش همو انتزاعی 

گوید به دولت و سرانجام به  برای ما می   – یعنی ارزش یا سرمایه    –آغازد و، به باور خود، با روایت داستانی که خوِد سوژه  می 
ست که »در سطوح مختلف  رسد. داستان روایت شده از ارزش تا امپریالیسم، از یک سو، روایت تضادی یالیسم می امپر

اش که همان اش به آخرین مرحلهمفهومی -ی نهایی انکشاف منطقی و »در وهله   3انکشاف منطقش خود را بازتولید کرده« 
. از سوی دیگر، این داستاْن داستاِن »قدرتمندترین نیرویی است  4گیرد«رسد و آرام و قرار می مازاد امپریالیستی است درمی 

کند، مانند »مقاومت  هایی که امور بیرونی در مقابلش ایجاد می و بر مقاومت   5کند« که در سطح انضمامی و تاریخ عمل می 
نیروی کار« ارزش مصرفی  مقامت   ... و نفت  به   6ای چون زمین و معدن  بنابراین داستان  لبه می گام غو جز آن، گام  کند. 

مان، . هدف مقاومت بر امر بیرونیو دیگری    تطور تضاد درونی صادقی از ارزش تا امپریالیسم دو خط داستانی دارد؛ یکی  
هرچند که مدعی هستیم،  این دوگانگی اگر تناقض درونی    .ویژه در بخش نخست، این نیست که به این دوگانگی بپردازیمبه 

ای گونه بایست برای رهایی از این نقصان این دو را به های او خواهد بود. او می کم، نقصان نوشته نباشد، دست دستگاه صادقی  

 
ی خود تاکید دارم آن را سیاسی« ارجاع دارد. همچنین، آنجا که بر چیزی در نوشتهنویس( به کتاب »سرمایه، نقد اقتصاد  )درشت  سرمایهدر تمام متْن   1

نشان داده شده است. در صورتی   خط زیرین  ام. تمام آنچه در گیومه، »«، آمده گفتاورد است و اگر تاکیدی در گفتاورد وجود داشته باشد، باکرده   نویسکج 
کالد، که این تاکید نه از نویسنده که از من باشد آن را ذکر کرده     آمده است. ،[]ام. اگر درون گفتاوردی چیزی برای روشن شدن اضافه شده است درون آ

ه مهم است که از آوردن گفتاوردهای متعدد از ذکر این نکتزودی منتشر شود. همچنین  کوشم بخش دوم نیز بهاین نوشته بخش نخست مقاله است، می 2
 ای آورد.  ام از دیگر متون نیز نمونهتوان برای هر گفتاوردی که آورده کنم. میصادقی خودداری می 

 . 14پس پدیدار، ص و »پدیدار، ذات و امکان کمونیستی«، زین  10پس خیابان، صاش«، زین های کوتوله خیابان یک طرفه و عروسک » 3
 .6مّساحی جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(«، زین پس مساحی، ص » 4
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داد، امری که او به آن همت نکرده و بعید است از همت کسی برآید. اما در فرایند کار که تبعیت به یکدیگر ربط می  منطقی
ای از آن در بخش دوم آمده است،  بر  رِی نقد مارکس بر هگل که فشرده سازی از هگل روشن شود، به یاصادقی در دستگاه

ی مؤکد صادقی از این دوگانگی نیز پرتویی افکنده خواهد شد. اما تا آنجا  کم چرایی استفاده چیستی این دوگانگی یا دست 
 هدف روشن شدن اشتباهاِت صادقی بپردازیم.  به   سرمایههنوز مانده است. نخست به مروری بر 

 . مقدمه، مروری بر سرمایه1
به   – یعنی تعریف او از ارزش و سرمایه    –آزمایِی آغازگاه صادقی  نخستین گاْم راستی  تنهایی است. صادقی کمتر از ارزش 

به  و  سرمایه  کنار  در  را  آن  عمومًا  و  است  کرده  به  الیهمضاف  عنوان  استفاده  »انکشاف  کار  منطق  تا  است،  برده 
ی اتونوم« و »غیاب مؤسس« نام برده است. ما عنوان »سوژه اش« را روایت کند. اما پرتکرار از سرمایه به مفهومی ـمنطقی 

کنیم تا نشان دهیم که در هر دو مورد  را مروری می   سرمایهاش از  پردازیم و سپس واکاوی نزد مارکس می   ارزشنخست به  
 ها دارد. ناروایی با آن  یفهم صادقی فاصله 

 کاال و پول  ✓
تریِن آن راز پول را  کننده ترین تا گیجی شکل ارزش از ساده کاود و با ارائه آغازد، ارزش را می از کاال می   سرمایهمارکس در  

دهد که چگونه »سرشت اجتماعی  کند. سپس، در آخرین بخش فصل نخست، در یک شاهکار فلسفی نشان می فاش می 
شئ کار   سرشت  همچون  او،  چشم  در  اجتماعیت انسان  همچون  محصوالت،  نمایان« وار  چیزها  طبیعی  ویژگی   7یافتن 
کند.  ها جلوه می ی اجتماعی بین اشیا در نظر انسان ها به صورت رابطه ی اجتماعی بین انسان شود و بدین واسطه رابطه می 

گیرِی پول و در فصلی  ایه، در یک فصل به فرایند مبادله و شکل ی نخست، یعنی تا پیش از پرداختن به سرم در مابقی پاره 
 پردازد. اجازه دهید صبورانه نکاتی از این پاره را که به بحثمان مربوط است از نظر بگذرانیم.دیگر به کارکردهای آن می 

ردازد، در انتقاد از فهم  پی اقتصادی آدولف واگنر می نامهی اقتصادی خود که در آن به درس نوشته مارکس در آخرین دست 
کند: »برای  آمده است را چنین توصیف می   سرمایههایش، آنچه در آغاز  آلیستی او از نوشته آلیستی واگنر و برداشت ایدهایده

ای است که در آن محصول کار  ترین شکل اجتماعی کنم ساده کنم، ... آنچه من از آن آغاز می آغاز نمی   مفاهیمشروع من از  
تحلیل ویابد تجزیهاست. من کاال را نخست در شکلی که تجلی می   کاالنمایاند و این همانا  ی معاصر می در جامعه خود را  

استفاده و از سوی دیگر  ـیابم کاال، از یک سو، چیزی برای استفاده است، با نام مستعاِر ارزش کنم. اینجاست که در می می 
ارزش  منظمبادلهـحامِل  این  از  و  است  یک  ای  خود  درباره   مبادلهـارزش ر  جلوتر  کمی  او  به است.«  پرداختن  چرایی  ی 

بپردازد باید    –ترین عنصر انضمامی اقتصاد  ساده   –   کاالتحلیل  وخواهد به تجزیه نویسد: »وقتی کسی می مبادله می ـارزش 
گیرد. بنابراین من تنها در چند خط آنچه  ی خاص تحلیل ندارند کنار بگذارد و در نظر نی آن روابطی را که ربطی به ابژه همه 

می  درباره را  ارزش بایست  که  آنجا  تا  می ـی کاال  بر شکل سرشت استفاده است  دیگر  از سوی  اما  گفتم.  که  گفتم،  نمایی 
کید کردم.« سپس »تجزیه استفاده ،محصول کار، در آن ظاهر می ـارزش  به من نشان    ]مبادلهـ ارزش[تحلیل بیشتِر  وشود تأ
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است، روشی مستقل برای نمایاندن ارزشی که در کاالست، پس شروع به    شکل تجلی مبادله تنها یک  ـدهد که ارزش می 
ای رد ارزش را  ی مبادله ای یا رابطه مبادلهـ بنابراین مارکس با گذر از ارزش   8کردم.«  ]یعنی ارزش[تحلیل این آخری  وتجزیه

گیرد. پس از این به سه وجه مختلِف ارزش، یعنی جوهر و  این روابط تنها تجلی آن هستند می   به عنوان عامل مشترکی که 
می  شکل،  و  جوهر  مقدار  این  مقدار  در  را  ارزش  مقدار  سپس  و  انسانی  مجرد  کار  در  را  ارزش  جوهر  نخست  پردازد. 

 ردد.باز گ مبادله ـیابد، تا دوباره به سراغ شکل ارزش یعنی ارزش آفرین می ارزش 

رابطه  در  نهفته  ارزش  تجلی  »تکامل  سپس  ساده مارکس  از  را  کاالها  ارزشی  شکل  ی  تا  آن  صورت  ناپیداترین  و  ترین 
یا  1کند:  دانیم که این تکامل از این مراحل چهارگانه عبور می کند. می می   9ی پولی دنبال« کننده گیج . شکل ساده، منفرد 

کم دو  ی ارزشی بدون دست . شکل پولی. از آنجایی که رابطه 4شکل عام ارزش  .  3یافته  . شکل تام یا گسترش 2تصادفی  
ی  وجود ندارد. بنابراین تمام اشکال باال نیز دربرگیرنده مبادله ـمبادله نیز بدون دست کم دو ارزش ـطرف وجود ندارد، ارزش 

دهد  کل تحلیلی و با ظرافت بسیار نشان می شی اول را مارکس به ارز خواهند بود. گذار از سه مرحله شکل نسبی و شکل هم 
نویسد »این شکل چهارم هیچ تفاوتی با شکل سوم ندارد ... پیشرفت  و برای گذار آخر یعنی از شکل عام به شکل پولی می 

ل  سرانجام با شک   بنا به عادتی اجتماعی ارز عام اکنون  پذیری یا شکل هم واسطه و عام مبادله فقط شامل این است که شکل بی 
فهمیم »به این دلیل که تمامی  شود و می بدین طریق راز پول آشکار می   10طبیعی خاص کاالی طال در هم تنیده شده است.«
پول  . با این فرض که طال کاالـ 11بخشند آن کاال به پول بدل شده است« کاالها ارزش خود را در کاالیی خاص تجلی می 
 شود.  دنیای کاالها« تبدیل می باشد، شکل طبیعی طال به »شکل ارزشی مشترک  

رسد. نخستین کارکرِد آن مقیاس کند را برمی ی یکم، کارکردهای کاالیی که به عنوان پول عمل می مارکس در آخرین فصل پاره 
به  »پول  است.  پدیداری ارزش  شکل  ارزش  مقیاس  می عنوان  ضرورت  به  بنا  که  است  ارزشِی  ای  مقیاس  توسط  بایست 

فرض شود« درون  کار،  زمان  یعنی  کاالها،  به 12ماندگار  کار  زمان  عبارتی  به  که  .  یا کار مجرد،  اجتماعی ضروری،  لحاظ 
می  پدیدار  پول  در  ضرورتًا  است  کاال  ارزش  وسیله مقیاس  آن،  کارکرد  دومین  یا  شود.  دگرسانی  است.  بودن  گردش  ی 

طور مستقیم نیازی به وجود  شود.  برای کارکرد نخست به نجام می ی گردش ای پول در مقام وسیله وسیله ی کاالها به استحاله 
تواند به  پول نیست، برای سنجش ارزش کاالها تنها وجود ذهنی پول کافی است. همچنین دگرسانی کاالها می مادی کاالـ 

ایی وجود دارند که برای  ویژه نمایندگان کاغذی آن( انجام شود. اما کارکرده ی نمایندگان )به وسیله پول به ـجای خود کاال 
عنوان »پول به معنای خاص آن« به عنوان »یگانه شکل ارزش یا به بیان دیگر به عنوان تنها وجود  بایست به پول می ـها کاال آن 

به ـمناسب ارزش  یا گنج عنوان وسیله مبادله در مقابل سایر کاالها« عمل کند. پول  به ی احتکار  عنوان  اندوزی و همچنین 

 
8 Karl Marx, Marginal Notes on Adolph Wagner's lehrbuch der politischen oekonomie, MECW, V24, P 544,545. 

 . 77، ص 1سرمایه  9
 کنیم.( . )تاکید از ماست، اما نه االن که کمی جلوتر به این تاکید اشاره می99ص،  1سرمایه  10
 . 122ص،  1سرمایه  11

12 Karl Marx, Capital I. MECW, V35, P153. 
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ی مصرف است«. در  ی پرداخت، به معنای دقیق کلمه پول و »شکل کاماًل اجتماعی ثروت است که همیشه آمادهوسیله 
واسطه شکل تحقق کار مجرد انسانی است«  اش بی آخرین گام مارکس به پول جهانی به عنوان »کاالیی که شکل طبیعی 

 کند.  اشاره می 

کند، از ِقبل  مبادله تمرکز می ـاستفاده بر ارزش ـکند، با کنار گذاشتن ارزش آغاز می در سه بند قبلی، دیدیم که مارکس از کاال  
رسد. ی نخست ارزش، یعنی جوهر و مقدار، را برمی گیرد. دو وهله مبادله رِد ارزش را می  ـای یا همین ارزش ی مبادله رابطه 

ی این دقایق  میگیرد. آخرین مرحلهدر دوسوِی این رابطه پی ی تکامل آن را  گردد و دقایق چهارگانه مبادله باز می ـبه ارزش 
ی نهایی برآمدن پول، که به عادتی اجتماعی مشروط شده است،  چهارگانه، یا  گذار از شکل سوم به چهارم، در مقام وهله 

رد انسانی توضیح  عنوان شکل تحقق کار مجسازد. سرانجام با برشمردن کارکردهای مختلف پول آن را به راز پول را فاش می 
پول به معنای دقیِق آن چیزی نیست مگر شکل پدیداری  دهد که  ی نخست نشان می تر، مارکس در پاره دهد. باز هم فشرده می 

 .  یافتگی اجتماعی کار انسانی یکسان و نامتمایز«ارزش؛ یا همان »مادیت 

را به    ]یعنی کاالها[ها  شوند. »فرایند مبادلْه آن پول تقسیم می شود، کاالها به کاال و  با برآمدن پوْل جهان کاالها دو بخش می 
آن تضاد     .شودکند و سپس تضادی بیرونی را مطابق با تضاد درونی موجب می دو بخش، یکی کاال و دیگری پول، تقسیم می 

استفاده و  ـزمان ارزش ها همو ناظر بر این است که آن   ]ناپذیر است ها تفکیک یا، از آن [ها است  ماندگار آن درونی درون 
تضادی که میان  13گیرند« مبادله قرار می ـعنوان ارزش استفاده در مقابل پول به ـعنوان ارزش کاالها به  ]اکنون [ارزش هستند. 

فتاورد  طور که پیشتر هم با تأکیدی در گیابد. همان برقرار بود به تضادی بیرونی تکامل می   درون کاالاستفاده و ارزْش  ـارزش 
شود منوط است به اینکه شکل  مارکس اشاره کردیم،  این تکامل که موجب تضادی بیرونی در تطابق با تضاد درونی کاال می 

تنیده شود. »تحلیل کاال این نکته را نشان داده بود. اما فقط  ارز عام بنا به عادتی اجتماعی با شکل طبیعی یک کاال در هم هم
ی تضاد بین  ارز عام تبدیل کند. ... گسترش و تعمیق تاریخی مبادله دامنه تواند کاالی خاصی را به هم می   عمل اجتماعی 

ن تضاد برای تبادالت  دهد. نیاز به بازنمود خارجی ایارزش مصرفی و ارزش را که در ماهیت کاالها نهفته است، تکامل می 
آورد که تا زمانیکه کاالها نهایتًا به دو جزء کاال و پول  وجود می ای را در جهت ایجاد شکل مستقل ارزش به تجاری، انگیزه 

ناپذیِر درونِی کاال که ناشی از این است که کاال  ماندگار یا تفکیک تضاد درونپس    14شناسند.«تجزیه نشوند، آرام و قرار نمی 
 .  یابداستفاده و ارزش است از ِقبل عمل اجتماعی مبادله به تضاد کاالها و پول تکامل میـان ارزش زم هم

، کاالها و پول، مرور شد. اجازه دهید قبل از آنکه جلوتر رفته و به  سرمایهی نخست  تا آنجاکه به بحث ما مربوط است پاره 
ساز قدرتمند  واره نویسد: »این منطق شئ ان را روشن کنیم. صادقی می سرمایه بپردازیم گفتاوردی از صادقی بیاوریم و انتقادم 

از همان آغاْز مبتنی بر تضاد است که این تضاد در سطوح مختلف انکشاِف منطقش،    ]منظور منطق سرمایه و ارزش است   [
َاند: از طریق  کارهایی را صیرورت دهد ... از آن جمله دارد که برای غلبه بر این تضاد، راه خود را بازتولید کرده و ارزش را وامی 

 
13 Ibid. P 114. 

 . )تأکید از ماست.( 117-116، ص 1سرمایه  14
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استفاده  ـگوید:  تضاد ارزش و ارزش صادقی می   15قیمت برای غلبه بر تضاد ارزش و ارزش مصرفی در سطح مبادله ...«
ی  گزاره   تمامکند.  نخستین سطِح انکشاف منطق ارزش است، که در آن ارزش از طریق قیمت در سطح مبادله بر آن غلبه می 

 وی خطاست. 

رون کشیده است و  ها را از امری انضمامی، یعنی کاال، بیاستفاده و ارزش و همچنین تضاد آن ـنخست اینکه، مارکس ارزش 
استفاده و ارزش را از مفهوِم ارزْش بیرون  ـنویسد »آقای واگنر قرار است ارزش نه از انکشاف منطق ارزش. او در نقد واگنر می 
کنم میان مفهوم ارزش آقای واگنر و منطق ارزش صادقی تفاوت  گمان نمی  16کشد نه همچون ما از امر انضمامی، از کاال«. 

 چندانی باشد. 

تر آنکه ارزش به هیچ  کند، دقیقبرچیزی غلبه نمی   ارزشاستفاده و ارزش به کاال و پول،  ـ م اینکه، در تکامل تضاد ارزشدو
توان  کند، چه برسد به غلبه بر تضاد. از دو سو صادقی گمراه شده است یکی اینکه پنداشته کل فرایند را می وجه کاری نمی 
منطقی  دانست، حالـفرایندی  فراینِد تکویِن شکل مفهومی  از  بخشی  اگر  بتوان  آنکه  را هم  نخست(  گام  )سه  ارزش  های 

کید کریم  اینگونه خوانش کرد، برآمدن پول )یعنی گام چهارم( مشخصًا یکی از پاشنه آشیل  های چنین تفسیرهایی است. ما تأ
مفهومی که بتوان مفهومی ـرایندی منطقی کند. بنابراین با فکه مارکس این گذار را تنها مشروط به عمل و عادت اجتماعی می 

کم اینجا،  کم اینجا، مواجه نیستیم. دیگر آنکه، باز هم دست جنبان برای آن در نظر گرفت، دست ای خود را در مقام سوژه 
گیری پول توان از منطق سرمایه سخن گفت و عاملیتی برای آن سراغ گرفت، بحث سرمایه مربوط به بعد از شکل هنوز نمی 

ی  دهد اینجا هم به اشتباه گمان کرده عاملیت با ارزش است. درباره است، صادقی چون در آنجا عاملیت را به سرمایه می 
 گوییم. این نکته در بخش بعد سخن می 

شود. کماکان درون هر کاال  نمی   غلبهداری،  سوم اینکه، به هیچ روی بر این تضاد، و البته بر هیچ تضاد دیگری در سرمایه 
ی اجناس مفید قطب متضاد  نویسد » طال یک قطب و همه استفاده و ارزش به قوت خود باقی است. مارکس می ـد ارزش تضا

  نه در قیمت کنند. هر دو سو کاال هستند یعنی وحدت ارزش مصرفی و ارزش مبادله«. البته همین تکامل هم  را اشغال می 
شکل معکوس ظاهر  دهد »اما این وحدت اضداد در این دو کران به ی دهد. مارکس ادامه م بلکه در تضاد کاال و پول رخ می 

ی قیمت بیان  ای صرفًا در طالی مجازی به وسیله شود. شکل مصرفی کاال شکل واقعی است، حال آنکه ارزش مبادله می 
ی آن  پذیری عام آن است یعنی شکل ارزش، حال آنکه ارزش مصرف شود. شکل طبیعی فلزی طال برعکس شکل مبادله می 

چنان که مارکس توضیح  ی قیمت آن مقوله   17شود«. روند بیان می ارز آن به کار می صرفًا در یک رشته کاالهایی که همچون هم 
 شود.   استفاده و ارزش نمی ـدهد به هیچ شکلی سبب غلبه بر تضاد ارزش می 

 
 .14و پدیدار، ص  10خیابان، ص   15

16 MECW, V24, P537,538. 
 .17نویس شماره ، گوشه134، ص 1سرمایه  17
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کشد و نه چونان صادقی  انضمامی، از کاال، بیرون می استفاده و ارزش را از امر  ـبنابر این روشن شد که، مارکس تضاد ارزش 
گوید و نه چونان صادقی از غلبه بر آن.  از انکشاف منطق ارزش. مارکس از تکامل این تضاد به تضاد کاال و پول سخن می 

کند و نه چونان صادقی مشروط به صیرورت دادن  مارکس این تکامل را در گامی مشخص مشروط به عملی اجتماعی می 
نتیجه دیدیم تضاد ارزش و ارزش ر نه مرحله ـاهکاری به دست ارزش. در  نه  استفاده  ای از انکشاف منطق ارزش است و 

 ی صادقی در ابتدای کارش نادرست است. ترین گزاره کند و بنیادی ارزش از طریق قیمت بر آن غلبه می 

.  مقاومت بر امر بیرونیو دیگری    منطقِی تضاد درونیانکشاِف  برد؛ یکی  صادقی داستان را با این دو خط داستانی پیش می 
ی ارزش بر آن را از  سو سطح نخست انکشاف و از سوی دیگر مقاومت ارزش مصرفی در برابر ارزش و غلبه اینجا از یک 

تر نی روشن ی آن با تبیین مارکس هر دو خط داستانظر گذراندیم. در ادامه و با پرداختن به برداشت صادقی از سرمایه و مقایسه 
 پردازیم.  ی دوم سرمایه می خواهند شد. به همین هدف به پاره 

 تبدیل پول به سرمایه  ✓
همتا است. چراکه از  بی   سرمایه ی دوم سرمایه که تنها از یک فصل سه بخشی تشکیل شده است بدون شک در تمام  پاره 

اغراق، مارکس  کند. بی ی نیروی کار رازگشایی می ویژه ی کاالی  استفاده ـانباشت سرمایه به میانجی توضیح ارزش و ارزش 
عنوان مبارزه  داری را به ی کارگران علیه سرمایه داری وجاهت تاریخی مبارزه ی تولید سرمایهتنه با برمال کردن راز شیوه یک 

نظیر یی دیگر نیز این پاره کم بخشد. از سوی کار علیه سرمایه را قوام می مند کرده و جبهه علیه استثمار انسان از انسان نظریه
ی  رو بود و هر دم به واسطه کند که اقتصاد کالسیک از بدو پیدایشش با آن روبه است چراکه پاسخ به پرسشی را روشن می 

طور ممکن  ی برابرها شرط است پس سود چه غلتید؛ پرسش این بود: اگر مبادله ترین نظریات در می نیافتن پاسخ به مبتذل 
  توصیفی، نخست  سرمایهبندی  دهید مروری کوتاه بر این سه بخش داشته باشیم. در این مرور مطابق با فصل است. اجازه  

آن توصیف خواهیم پرداخت.   شکافکه مارکس از پدیدار سرمایه ارائه می دهد را خواهیم دید. سپس به بررسی وی از  
اخت؛ توصیف، شکاف توصیف و توضیح سرمایه.  سرمایه نزد مارکس خواهیم پرد   توضیح تر به کشف راز سرمایه و  سپس 

سراغ انتقاد از صادقی  پردازیم و تنها پس از این به بعد از روشن شدن این سه، به پیامد ماندن در سطح توصیف و پدیدار می 
 رویم.های وی می و ارزیابِی گزاره 

 توصیف سرمایه )فرمول عام سرمایه(

  C-M-Cی گردش کاالها، که با واسطه کند که در کنار شکل بی سرمایه، با این آغاز می بخش نخست با عنوان فرمول عام 
شود. تمایز میان پول و سرمایه در ابتدای کار چیزی  نشان داده می   M-C-Mیابیم که با  شود، شکل دیگری می نشان داده می 

کند و در دومی در مقام سرمایه.  دش می جز تمایز میان این دو شکل گردش نیست. در نخستین شکل پول در مقام پول گر
  مبادله است؛ خرید برای فروش.ـاستفاده است؛ فروش برای خرید. در دومی هدف ارزش ـدر نخستین شکل هدف ارزش 

سازد. در دومی دو کران گردش  در اولی دو کران گردش کیفیت متفاوت دارند و همین کیفیت متفاوت محتوای گردش را می 
های آن ارند و بدین سبب گویی گردش فاقد محتوا است. اما محتوای دومی »به تفاوت کیفی میان کران کیفیت یکسانی د

-M-Cبلکه صرفًا به تغییرات کمی وابسته است ... بنابراین شکل کامل این فرایند    -اندها هر دو پول زیرا آن - وابسته نیست  
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M’  .پرداخت شده نه تنها در  ی پیش . »بنابراین ارزش اولیه « اختالف کّمی میان دو کران همان ارزش اضافی است است
شود و این  افزا می افزاید یا ارزش کند، ارزش اضافی را به خود می ماند بلکه مقدار آن تغییر می نخورده باقی می گردش دست 

تبدیل می  به سرمایه  را  آن  اینکه سرمایه سرمایه   M’-C-Mبنابراین    .18کند«حرکت  از  ی  فرمول عام سرمایه است، فارغ 
ارزْش ارزش اضافی را  ده باشد. اما اجازه دهید این فرمول عام سرمایه و این گزاره را بیشتر واکاویم؛  تجاری، صنعتی یا بهره 

 .شودافزاید و بدین طریق به سرمایه تبدیل می به خود می 

شود و سپس با خرید کاالی جدید در گام دوم این شکل  شکل پولی تبدیل می   در گام نخست ارزش کاال به  ،C-M-Cدر  
کنند«. دیدیم  های وجود خود ارزش عمل می »هم پول و هم کاال فقط به عنوان شیوه  M-C-Mرود. اما در پولی از بین می 

شود که کاال نیز از منظر این  افزایی است؛یعنی افزایش کمی انتها نسبت به ابتدا. این سبب می که محتوای این حرکت ارزش 
ی وجود ارزش است مدنظر باشد. بنابراین در این گردش »ارزش پیوسته از یک شکل به  ی پوشیده گردش تا آنجا که شیوه 

شود.«  تبدیل می   ای خودکارسوژه سان به  شکل دیگری در حال تغییر است، بدون آنکه در این حرکت ناپدید شود و بدین 
کردن ارزش اضافی به خود به سرمایه تبدیل شده است، در این فرایند  هنگامیکه ارزش را، که در فرایند اضافهبدین سبب  

سرمایه ارزشی است  کاالست. اما در واقع  ـبینیم که سرمایه پول و جای دیگر می ـبینیم که سرمایه کنیم، جایی می نظاره می 
به خود اضافی کرده است که ارزش اضافی را، در فرایندی که در آن شکل پ .  ولی و شکل کاالیی را به خود گرفته است، 

پذیرد، مقدار خود را  ی فرایندی است که در آن در حالی که پیوسته شکل پول و کاال را می بنابراین »ارزش در اینجا سوژه 
ب خود به خود ارزش افزا  دهد و خود به عنوان ارزش اضافی از خودش به عنوان ارزش اولیه جدا و به این ترتیتغییر می 

آفریند، همانا حرکت خود ارزش است، بنابراین ارزش  شود، از آنجاکه حرکتی که ارزش در جریان آن ارزش اضافی می می 
 .  19است« افزایی خود ارزشافزایی خود آن نیز همانا 

ساده، ارزش کاالها در برابر ارزش  برای تدقیق بحث اجازه دهید گفتاورد بلندی از مارکس را بررسیم: »اگر در مورد دوران  
گیرد، در اینجا ارزش ناگهان مانند جوهری خودجنباننده  ها، در بهترین حالت، شکل مستقل پولی را به خود می مصرف آن 

توان  اند. از اینهم باالتر. به جای آنکه معرف مناسبات کاالیی باشد می کند که برای وی کاال و پول هر دو فقط شکل جلوه می 
. مارکس سه نکته  20کند{«کند }یعنی خودافزایی می نفسه مناسبات خصوصی برقرار می گفت که اکنون ارزش با خود به 

-M-C. ارزش در گردش  2یابد.ها در قالب پول می استفاده ـشکل مستقلی از ارزش   C-M-C. ارزش در  1کند:  مطرح می 
M’   افزایی با خودش رابطه برقرار  . گویی ارزش در ارزش 3و باالتر از این،  شود  عنوان جوهری خودجنباننده  پدیدار می به

ای است که در قسمت پیشین )قسمت کاال و پول( دیدیم و در گردش  ی اول همان نکته شود. نکته افزا می کرده و خودارزش 
فت و ارزش در شکل پول در برابر  استفاده و ارزش به تضاد کاال و پول تکامل یاـشود. تضاد ارزش ی کاالها نمایان می ساده 

طور  ی دوم به شود. نکته ی دوم و سوم نکاتی است که اینجا دیدیم و در تبدیل پول به سرمایه نمایان می کاالها ایستاد. نکته 

 
 . 181، ص 1سرمایه  18
 افزایی از مارکس است. ی اتونوم است. تاکید بر خودارزش ت. روشن است که این همان سوژه ای خودکار از ماس. تاکید بر سوژه 184، ص 1سرمایه  19
 . 247ی ایرج اسکندری، ص ، ترجمه1سرمایه، جلد 20
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  شود. یعنی از یک سو، زمانیکه شکلی سوم به محتوای فراینِد تبدیِل پول به سرمایه مربوط می ویژه به شکل فرایند و نکته 
گیرد. از سوی دیگر، زمانیکه  های متعددی به خود می است که شکل  جوهری خودکارفرایند را در نظر داریم، ارزش چونان 

کند.  است که با خودش رابطه برقرار کرده و خودافزایی می   جوهری خودافزا محتوای فرایند را در نظر داریم، ارزش چونان  
که در بخش پیشین به آن پرداختیم. اکنون روشن    C-M-Cمعنی دارند و نه در   ’M-C-Mی اخیر تنها در ارتباط با  دونکته 

هیچ    ی کاالها بهشود که چرا در بخش پیش صحبت از عاملیت ارزش نادرست بود، به این سبب که در گردش ساده می 
 عنوان جوهری خودکار و چه به عنوان جوهری خودافزا، در میان نیست. ادامه دهیم. روی سخنی از سوژگی ارزش، چه به 

 شکاِف توصیف سرمایه )تضادهای فرمول عام( 

گیرد، شاهد آنکه هر  ترین توصیف است و تمامی جوانب مختلف سرمایه را در برمی این توصیف از سرمایه بی شک دقیق
آورد، یکی از مک  ها را می گیرد. مارکس دو نمونه از آن از توصیفات اقتصاددانان بورژوا تنها بخشی از آن را در برمی کدام  

کولوچ: »پول به کار رفته در تولید اجناس ... سرمایه است« و دیگری جیمز میل »سرمایه کاالست«. اما مسئله اینجاست  
های  است؛ هر چند کامل الجرم درگیر شکاف. مارکس این شکاف را در بخش دوم با عنوان »تضاد  توصیف پدیدار که این تنها  

شود  کند » گردش، که درون آن پول به سرمایه تبدیل می دهد. مارکس با این جمله آغاز می فرمول عام سرمایه« نشان می 
کاال، ارزش، پول و حتی خود گردش تدوین    تر بر مبنای ماهیت هایی را که پیش ، تمامی قانون ]  ’M-C-Mیعنی همان  [

دهد که کمیت ارزش  ی برابرها در هر گام از این چرخش اجازه نمی روشن است که مبادله   21کند« شده بودند، نقض می 
کند. اما اگر چنین باشد یعنی ارزش اضافی نداشته باشیم، یعنی ارزش  افزایش یابد بلکه تنها تغییر شکل آن را مجاز می 

ی برابرها، یعنی در گردش، حاصل نشود،  افزایی نداشته باشیم، سرمایه نیز نخواهیم داشت. اما اگر ارزش اضافی از مبادله 
می  می آیا  مارکس  شود.  حاصل  دیگر  جایی  از  مالکان  تواند  متقابل  مناسبات  تمامی  مجموع  از  عبارت  »گردش  نویسد 

تباط با کاالی خویش قرار دارد«. ارزش این کاال نیز تنها بیان مقداری  کاالهاست. صاحب کاال، خارج از گردش، تنها در ار
تواند با  از کار وی است، بنابراین افزوده شدن بر آن نیز منوط به کار وی است. در نتیجه خارج از گردش »صاحب کاال می 

زایش دهند ... ناممکن است که  توانند خود را افهایی ایجاد کند که می تواند ارزش کار خویش ارزش ایجاد کند اما نمی 
ی کاالها بتواند خارج از قلمرو گردش، بدون ارتباط با سایر مالکان کاالهای دیگر، ارزش را افزایش دهد و در  کنندهتولید

  کند، نه بنابراین سرمایه، یعنی ارزشی که ارزش اضافی را به خود اضافی می   22نتیجه پول یا کاالها را به سرمایه تبدیل کند.«
 تواند باشد و نه داخل گردش، یا به دیگر سخن هم داخل گردش باید باشد و هم خارج گردش.  خارج از گردش می 

ید نیروی کار(  توضیح سرمایه )فروش و خر

کند. »خرید و فروش نیروی کار« عنوان  عیار از سرمایه شکافی را نمایانده که به کشف راز آن رهنمونمان می آن توصیف تمام
ی انباشت تنها یک راه دارد: صاحب پول » باید در قلمرو گردش یعنی در بازار کاالیی  سوم فصل یادشده است. مسئله بخش  

 
 . 186، ص 1سرمایه  21
 . 196، ص 1سرمایه  22
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یافتگی  را بیابد که ارزش مصرفی آن از ویژگی منشأ ارزش بودن برخوردار و بنابراین مصرف شدن بالفعل آن همانا شیئیت 
کند: توانایی کار کردن یا به بیان ای را در بازار پیدا می چنین کاالی ویژه کار و از همین رو آفرینش ارزش باشد. صاحب پول 

ای نیست مگر اینکه در نخستین مرحله پول برای  بنابراین برای اینکه ارزش به سرمایه تبدیل شود، چاره   23دیگر نیروی کار«.
دهد اما برای مصرف آن، که  د گردش رخ می خرید »کارگری آزاد در بازار کاال« خرج شود. هرچند خرید نیروی کار در فراین

ی نیروی  استفاده ـهمان فرایند تولید ارزش و ارزش اضافی است، باید سپهر گردش را ترک کرد و تنها پس از تحقق ارزش 
کار به آن برگشت. بنابراین برای توضیح باید سپهر توصیف را ترک کرد. برای کشف راز سرمایه باید سپهر گردش ترک کرد و  
به سپهر تولید رفت. »بنابراین، همراه با صاحب پول و صاحب نیروی کار این قلمرو شلوغ را که در آن همه چیز در سطح به  

مارکس    24شویم«. ها وارد مخفیگاه تولید می کنیم و به دنبال آن پیوندد و در معرض دید کامل همگان است، ترک می وقوع می 
ی کاال ... همان بهشت  کند: »درواقع، قلمرو گردش یا مبادله را از سپهر گردش می پیش از ورود به سپهر تولید توصیفی گی

حقوق طبیعی بشر است. اینجا قلمرو منحصر به فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنثام است. ... قلمرویی که طرفداران تجارت  
ی سرمایه و کارمزدبگیری از آن اقتباس  جامعه  یی خود را برای قضاوت درباره پسندانهآزاد نظرات، مفاهیم و معیارهای عوام 

 خواهم که این توصیف گیرا را به یاد داشته باشد.با تاکید از خواننده می  25کنند«.می 

شود.  خواهیم برد چگونه خود سرمایه تولید می کند بلکه پی در سپهر تولید »نه تنها خواهیم دید که چگونه سرمایه تولید می 
، منهای دو فصل  سرمایهری باید از پرده بیرون افتد«. مارکس این راز را در باقی فصول جلد نخست  گسرانجام راز افزون 

جا نیز مشخص است کشد. تا همینکند و چگونگی استثمار و همچنین تولید خود سرمایه را به تصویر می آخر، برمال می 
از یک سو چونان    – افزایی  یعنی در درون فرایند ارزش   –  ’M-C-Mارزش در قامت سرمایه تنها در سپهر گردش و در  که  

. با آشکار  شودافزا که با خود رابطه برقرار کرده است پدیدار میای خودارزش جوهری خودجنبان و از سوی دیگر چونان سوژه 
رمایه مگر در ارتباط با خرید و فروش نیروی کار، یا به سخن دیگر،  شدن شکاف و عیان شدن ناممکنی تبدیل ارزش به س

کمال دیگر بسنده نیست. مارکس از قبل سپهر تولید  ومگر از طریق استثمار در سپهر تولید، دیگر این توصیف هرچند تمام
 شود. سرمایه می  توضیح کار دست به 

افزایی« بر آن نهاده این فرایند را چنین توضیح  ام »فرایند ارزش مارکس در نخستین فصل واکاوی سپهر تولید و در قسمتی که ن
ای معلوم« که این نقطه همان ارزش  دهد »فرایند ارزش افزایی چیزی نیست جز تداوم فرایند تشکیل ارزش فراتر از نقطه می 

وی کار قرار بگیرد و همچنین تنها تا  نیروی کار است. بنابراین تبدیل پول به سرمایه تنها تا آنجا که پول اولیه در رابطه با نیر
افزایی سرمایه  شود. »راز خود ارزش آنجاکه این نیروی کار ارزشی بیش از ارزش خود به صاحب پول تحویل دهد انجام می 

  بنابراین   26شود که سرمایه کمیت معینی از کار غیر را در اختیار دارد که ارزش آن را نپرداخته است.«به این صورت آشکار می 

 
 . 197، ص 1سرمایه  23
 . 205، ص 1سرمایه  24
 . 206، ص 1سرمایه  25
 . 572، ص 1سرمایه  26
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ای مشخص با افزایی، چیزی نیست مگر ایجاد رابطه که  فرمول عام سرمایه بود، یعنی ارزش  ’M-C-Mمحتوای حرکت  
 27ی اجتماعی تولید است«. افزا که »یک رابطه کاالی نیروی کار و استثمار آن. به این سبب سرمایه نه صرفًا ارزش خود ارزش 

رو هستیم، یعنی »سرمایه تنها از طریق تبدیل شدن به  روبه   ’M-C … P … C-Mکه با    ’M-C-Mبه عبارت دیگر نه با  
ارزش  کار  می نیروی  تولید سرمایه ی شیوه شود«. ریشه افزا  نه صرفًا خود ی  که خودارزش شارز داری  افزایی افزایی سرمایه 

« کالم  یک  در  است.  کار  نیروی  فروش  و  خرید  طریق  از  تولیدسرمایه  را  سرمایه  مزدبگیر  افزایی    کارگر  ارزش  را  آن  و 
 28«. کندمی 

کمالی از سرمایه  وافزا و ارزش چونان جوهری خودجنباننده توصیف پدیداری تمامسان سرمایه چونان ارزش خودارزش بدین
ای که در  یعنی رابطه   –   ی اجتماعی تولیدو نقش ارزش در فرایند تبدیل پول به سرمایه است. لیکن سرمایه چونان یک رابطه 

کند و از سوی دیگر کارگر فراتر از ارزش نیروی کارش فرایند تشکیل  نشده را تصاحب می سرمایه کمیتی از کار پرداخت آن  
تنها توضیح درست سرمایه است. به این سبب گزافه نیست اگر بگوییم که ارزش در قامت سرمایه    –دهد  ارزش را ادامه می 

ها آزاد، برابر، مالک و در چاردیواری بنثامی هستند.  افزا است که انسان رزش ای خوداتنها تا آنجا جوهری خودجنبان یا سوژه 
تنها در جامعه قامت سرمایه  اما همینکه جامعه ارزش در  این چنین است،  نیز  ی طبقاتی رخ می ی مدنی  نمایاند سرمایه 

   ماند.شود. خواهیم دید که صادقی در سطح توصیف پدیدار می ی اجتماعی تولید می رابطه 

 آن هایبرنشاندن توصیف به جای توضیح وپیامد

ناچار باید  پیشتر در جایی دیگر مدعی شدیم که »توصیف تا آنجاکه توصیف است برای فهم پدیدارها صرفًا ناقص است و به 
قبل توضیح    ناچار باید از شود اشتباه است و به از ِقَبل توضیح تکمیل شود، لیکن از آنجاکه به رهنمونی برای تغییر منجر می 

عنوان دولت پرولتاریا  تصحیح شود« و کوشیدیم نشان دهیم که جاگذاری دیکتاتوری پرولتاریا به جای دموکراسی راستین به 
جای اکنون باید نشان دهیم که در بحث ما برنشاندن توصیف به   29شود. مند می نزد مارکس و انگلس نیز با این تفسیر نظریه

آید این  ای که با برنشاندن توصیف سرمایه به جای توضیح آن پیش می شود؟ نخستین مسئله توضیح چه نقصانی را سبب می 
کید می . به بنددی اجتماعی تولید از دستگاه رخت میرابطه است که   با رخت  ی نظری نیست گویم که این تنها یک مسئلهتأ

. البته روشن است که  شودطبقاتی نیز به دست نسیان سپرده می ی  اش، مبارزه ی تولیدی از دستگاه نظری، از پی بستن رابطه 
ی طبقاتی باقی نخواهد ماند. اما اگر نز کسی که توصیف را به جای  ی مدنی جایی برای مبارزه با ماندن در سپهر جامعه 

راه بیشتر ندارد، یا    ی طبقاتی موجود باشد و بخواهد آن را بازیابی کند دو توضیح نشانده است هنوز اندک  تعدی به مبارزه 
ی آن فاصله بگیرد تا بتواند  اش بدهد و از هسته ی طبقاتی را دستخوش دگرگونی کند یا پیچ و تابی به دستگاه نظری باید مبارزه 

 ای بیاوریم. هدف روشن شدن بحث از هر دو راه نمونه جا برای مبارزه طبقاتی باز کند. اجازه دهید به 

 
 . 818، ص 1سرمایه  27
 . )تأکید از ماست.( 661، ص 1سرمایه  28
 .  96دولت نزد مارکس و انگلس، ص 29
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ی طبقاتی در سطح  ی اعظم، ضمن اعتراف کامل به اینکه مبارزه ردازان سرمایه به مثابه منطق و سوژه پآلبریتون، یکی از نظریه 
ی مارکس پیرامون منطق درونی سرمایه از آن  نویسد: »سکین با بازسازی نظریه گنجد، می داری ناب نمی ی سرمایهنظریه 

جایی    –داری ناب  ی سرمایهشن شدن روابط بین نظریه سازد که از جمله کمکی است در راستای رودیالکتیکی نیرومند می 
به عنوان    ارزش مصرفی تر که در آن  و سطوح انضمامی   –  کندی ارزش مصرفی غلبه می که ارزش خودگستر بر موانع بالقوه 

این    30.«مصالحه کندنشینی و  برابر ارزش ایستادگی کرده و آن را وادار به عقب موجودیتی مادی این امکان را دارد که در  
اینکه در سطح سرمایه برابر ارزش را ندارد و دوم اینکه  استفادهـداری ناب هیچ ارزش یعنی، نخست  ای تاب مقاومت در 

ی  ی حمله پردازی درباره توانند در برابر ارزش ایستادگی کنند. فارغ از داستان تر می ها تنها در سطحی انضمامی استفاده ـارزش 
ی اولی به دومی در سطح ناب، که ما در قسمت پیش نادرست بودن آن  استفاده و نتیجتًا غلبه ـمقاومت ارزش   ارزش و عدم

 است.  اشی طبقاتی و بازیابی آن از ِقبل دگرگونی از دست رفتن مبارزه را نشان دادیم، آنچه اینجا برای ما مهم است دقت به 

ی اجتماعی تولید وجود  ی رابطه ترین تعریف مارکس از سرمایه به مثابه ادین ی طبقاتی میان کار و سرمایه که در بنیمبارزه 
ی  استفاده ـشود و سپس در قامت ارزش سپار می تر)!( ره داشت، نخست از سطح ناب رخت بسته و به سطحی انضمامی 

ارزش  دیگر  کنار  در  کار  برابر  استفاده ـ نیروی  در  مقاومت  عناصر  عنوان  به  ارزش می ها  که  خودگستری  اینجاست  نشیند. 
های مصرفی مهیا کردن: نیروی  آفریند. دشوار نیست لیستی از این ارزش گویی نظری یکراست انحراف سیاسی می پریشان 

گرایی مانند های جنبش ها بیاید به کار چپی کار، زمین، پول و جز آن . روشن است که این بیش از آنکه به کار کمونیست 
ی اعظم،  ی سرمایه چونان سوژه خورد. آلبریتون نخست با نشاندن توصیف به جای توضیح و ارائه می   31یالکتیک باشگاه د

ی طبقاتی هم از صحنه خارج خواهد شد.  اش مبارزه ی اجتماعی تولید را به پشت پرده رانده است. گفتیم که از پی رابطه 
ی طبقاتی کنند، به جای مبارزه زش در سطحی انضمامی مقاومت می ها در برابر ار استفاده ـسپس وی با این تز که ارزش 

ها را نشانده است؛ مقاومت نیروی کار، زمین، پول و جز آن. روشن است که نزد وی مقاومت هر  مقاومت ارزش استفاده 
قاتی رخت بسته  ی طبآفریند؛ جنبش کارگری، جنبش محیط زیست و جز آن. مبارزه ها جنبشی هم می استفاده ـکدام از ارزش 

برای بازیابِی مبارزه گرایی جای آن را بگیرد. این نمونه تا جنبش  ی ی طبقاتی در دستگاهی که رابطه ای بود از نخستین راه 
ای از ی مبارزه ی طبقاتی. اکنون به نمونه اجتماعی تولید از آن رخت بسته بود. این راه چیزی نیست جز دگرگونی و استحاله 

 گیری از آن، بپردازیم.   یچ و تاب دادن به دستگاه و فاصله راه دوم، یعنی پ

کوشد به طریق دیگری عمل  ی طبقاتی از قلمرو منطق سرمایه واقف است، می تونی اسمیت، که او نیز به بیرون ماندن مبارزه 
البته به سختی در طیف نویسندگانی که خوانش  دهند جا  ارائه می   سرمایهاز    صرف منطقی  -های دستگاهمندکند. او که 

ای یاد کند  گونه کوشد از منطق و مفهوم سرمایه به نامد، می تاریخی می -گیرد و به درستی روش مارکس را روش منطقی می 
م سرمایه نیست،  ی مارکس از مفهوبندی اولیه نویسد: »فرمول عام سرمایه صورت ی طبقاتی به نسیان نرود. او  می که مبارزه 
یک مفهوم از سرمایه نیست. بلکه برای رشد آن مفهوم مهم است«. او مفهومی را که از این فرمول عام    ]این فرمول [و اصواًل  

 
 . 34ی فروغ اسدپور، ص دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی، ترجمه 30
 www.kaargaah.netبرای دیدن این حضرات مراجعه کنید به :  31
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. سرمایه نوعی از »روابط مالکیت و روابط  1کند. ها را بدین شکل تشریح می داند، که آن دهد دارای چهار جنبه می رشد می 
ایه یک سوژه یا جوهر خودجنبان و خودپو است که کارگران مزدبگیر همچون یک صورت و شکل  . سرم 2تولید« است.  

کند، یا به دیگر سخن راز  آشام از کار زنده تغذیه می ای است که همچون خون . سرمایه همانا کار مرده 3معین از آن هستند  
بر این »سرمایه به لحاظ هستی شناسی فقط یک  ارزش افزایی سرمایه در پیوند است با کار پرداخت نشده ی دیگران. بنا

زمان جوهر خودجنبان است.« به سخن دیگر » مفهوم سرمایه تعریف ساختاری متضاد است که هم سوژه و یک شبه شبه 
ی  شود ... اما چیزی نیست مگر سوژه تام و کلی ظاهر می   ]ی اعظِم = سوژه [ی  سوژه ذات است که مانند بزرگ حاوی یک شبه 

. آخرین جنبه »بر اساس یک انکار روشن و صریح  4دسته جمعی ... که قادر نیست در هیئت واقعی خود به نمایش درآید«  
شود«. اسمیت مدعی است در این جنبه از مفهوم سرمایه،  ی تمامیت بخش بنا می سوژه ی یک بزرگ منزلهاز مفهوم سرمایه به 

جمعی به  ی ذات و کار دسته شناسی سرمایه به منزله ذیری بین مدعاهای »هستی ناپناپذیری موجود در آن تنها به آشتی آشتی 
. بلکه ناشی از بیگانگی انسان از کار خویش است. کارگر از ابتدا چونان یک شورشی به  32شود« ی ذات محدود نمی منزله

کید چنین نتیجه بگیرد که »مقاومت  آیند تا بهرود. اینها همگی می مصاف سرمایه می  در برابر سرمایه بخشی از مفهوم  تأ
 مفهومی ندارد.ـهای منطقی سرمایه است«. این راه حل اسمیت است، که درعمل دیگر ربطی به آن دستگاه 

ی طبقاتی از قبل پیچ و  شود مبارزه ای بود که در آن تالش می حل نیست، هدف فقط نشان دادن نمونه هدف ارزیابی این راه 
در نظر گرفتن  ی مفهوم سرمایه با اشاره به  اش از دومین جنبه یابی شود. اسمیت خودش درپایان ارائه تابی به دستگاه نظری باز 

شود و اینکه در چنین ی تک ساحتی می نویسد: »این امر منجر به پیدایش جامعه می   مفهوم سرمایه چونان یک سوژه ی اعظم
به مخالفت با سرمایه و ایستادگی در برابر آن پرداخت. ...  توان  ای، چگونه می شده سره شئ وضعیتی، در چنین جهان یک 

بدین معنا یک عرض اندام »آن دیگری« حقیقی، یک آن دیگری که فقط پژواک خود سرمایه نباشد بلکه در تقابل واقعی با  
ر، فضایی  از فضایی دیگ  غول چراغ جادو چون  ی سرمایه باشد، فقط ممکن است همی واقعی یا بالقوه آن و یک ضد سوژه 

ارتباط با آن سر به مخالفت با سرمایه بردارد«.تمام تالش اسمیت این  بیرون از قلمرو منطق سرمایه آمده باشد و به دالیلی بی 
 کند.ـمفهومی می های منطقی است که مجبور به فراخواندن غول نشود واین کار را با هر چه بیشتر فاصله گرفتن از دستگاه 

یابی گزاره   قیهای صادارز

ای برای پیچ و تاب دادن به دستگاه  ی طبقاتی و از سویی دیگر نمونه ای برای دگرگون کردن مبارزه حال که از یک سو نمونه 
توانیم به سراغ صادقی برویم و تالش او را بررسیم. به این  ی طبقاتی را از نظر گذراندیم، می به قصد بازیابی مبارزه   نظری 

ـمفهومی و  رسیم. سپس به تنها تالشی که برای فاصله گرفتن از دستگاه منطقی ایه را برمی هدف، نخست تعاریف او از سرم 
ی مبارزه  تر به تعریف متواتر سرمایه نزد او بازگشته و با تذکری درباره پردازیم و سپس ی طبقاتی کرده است می بازیابی مبارزه 

 رسانیم. این بخش را به پایان می ها در برابر ارزش استفاده ـی مقاومت ارزش مثابهبه 

 
 . 239-220ی فروغ اسدپور، ص سازی، چهارالگو و یک رویکرد انتقادی، ترجمه جهانی  32
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ست که  ایواره منطق شئ و    انتزاعی خودگسترو    ای ارزشی رابطه کند. »سرمایه  صادقی به طرق مختلفی از سرمایه یاد می 
می  ابژه حلول  جسمانیت  در  به کند  کاالیی منزلهها  منطق  سرمایه  ی   ... واقعی تجریدیسازی.  توازی  ست  به  که   ،

ابژه اش مجرداگستری خود  در  ابژه ی غلبه ها و طریقه ت واقعی دیگری، که محصول حلولش  مقاومت  بر  مقابل  اش  در  ها 
به   وضعیتی نویسد: »سرمایه آن  در همان جا می   33دهد.« َاند، را تکوین می شدن منطق کاالیی  انتزاع  مثابهاست که  ی یک 

به وارون خودش بازمی    35« غیاب موسس. و در جای دیگر سرمایه را »34نمایاند«خودگستر و خودجنبان همیشه خود را 
 نامد. می 

«  وضعیت ی اینکه سرمایه »اختصار بررسیم که در کار صادقی چندان اهمیتی ندارد. درباره هایی به اجازه دهید ابتدا آن گزاره 
« خواندن سرمایه نیز  غیاب مؤسسی »است باید بگویم که به گمانم صادقی اشتباهی لفظی مرتکب شده است، و  درباره 

« است غلط نیست اما چندان مناسب  ای ارزشی رابطه بر دوش صادقی است که توضیح بیشتری دهد. این بیان که سرمایه »
ی میان کاالها )در  ی ارزشی میان کاالها برقرار است، کمااینکه مارکس نیز آن را تنها برای رابطه هم نیست. چرا که رابطه 

ی ارزشی میان پول )به عنوان یک کاال( و نیروی  برد. مگر آنکه فرض کنیم رابطه ها( به کار می میان آن   ی فیزیکی برابر رابطه 
ی  روایم که رابطه ای تولیدی روبه رو نیستیم بلکه با رابطه بهای ارزشی رو کار مد نظر باشد که در این صورت نیز تنها با رابطه 

ی ارزشی خواندن آن ماندن در همان سپهر گردش و ماندن در سطح  گر، رابطه ارزشی خواندن آن بسنده نیست، یا به سخن دی 
 پدیداری است.  

دو گزاره  به  باید  درباره اکنون  پرداخت.  است  ی اصلی صادقی  و خودگستر«  واقعی  یا تجریدی  »انتزاعی  اینکه سرمایه  ی 
کند و به سرمایه تبدیل  افزایی می ارزش خود خود تر توضیح دادیم که این گزاره که ارزش با اضافه کردن ارزش اضافی به پیش

کند به چه معنا در مقام توصیف درست اما در کل  افزا پدیدار می جنبان و خودارزش شود و خود را چونان جوهری خود می 
زبان    تی، به ی طبقااست. این تعاریف از سرمایه برای ارتباط برقرار کردن با مبارزه   غلطنابسنده و در مقام توضیح نشاندن آن  

ی طبقاتی را بدون  کوشد به تبعیت از تونی اسمیت مبارزه تونی اسمیت، نیاز به غول چراغ جادو دارند. صادقی نیز یک جا می 
مفهومی بازیابی کند.  ـی طبقاتی( با فاصله گرفتن از دستگاه منطقی فراخواندن غول و )البته بدون دگرگون کردن خود مبارزه 

ساز« است، تعریفی از سرمایه  واره واره یا منطق شئ ی اینکه سرمایه »منطق شئ پردازیم. سپس درباره می   ابتدا به این تالش 
 که نزد صادقی متواتر است، سخن خواهیم گفت.  

شود. او مارکس را چنین نقل  ی کارش می آورد، اما چند اشتباه کوچک در آن مانع ادامه او گفتاورد شاهکاری از مارکس می 
 کند: می 

 
 .14پدیدار، ص  33
 . )تمام تاکیدها از ماست.(16پدیدار، ص  34
نویسد: به ترتیب چنین می  10و    9،  4در خیابان، صفحات  برد.  کار میالبته صادقی غیاب مؤسس را برای منطق سرمایه و سرمایه و ارزش، هر سه )!(، به  35

 های غیاب موسس، منطق سرمایه، به درون ...« و »منطق غیاب موسس، همان منطق ارزش«. موسس«، »... سرریز تنش »... سرمایه، همان غیاب 
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اعمال قهر روی مزدبگیر است    یزیرا سرمایه یک رابطه است،    ارزش   ی مولد رابطه »سرمایه فقط در حکم یک  
ارزش اضافی   با شالق زدن نیروی مولد کار،  یک رابطه است کهدارد تا کار اضافی انجام دهد،  که او را وامی 

قدرتی ناشی از شرایط مادی خود کار که بر  چون  . سرمایه در هر دو مورد ارزش را تنها هم کندنسبی خلق می 
کند، یعنی خلق ارزش زمانی ممکن است که شرایط کار از خود کار جدا  ضد آن به کار گرفته شده، خلق می 

 36سان یک شرط وجودی کار مزدی وجود داشته باشد«های خود کار مزدی و به چون یکی از شکل شده و تنها هم 

 اثیر گذار را تصحیح کنیم: آن چند اشتباه کوچک و البته ت

اعمال قهری روی کار مزدی است که او را    تنها تا آنجاکهاست،    مولِد ارزش  رابطه  »سرمایه تنها در مقام یک  
. در هر  کندزند تا ارزش اضافی نسبی خلق  یا بر نیروی مولد کار مهمیز می کند،  وادار به اجرای کار اضافی می 

اند و بر فراز آنند خلق  چون قدرِت شرایط مادِی خوِد کار که از کار بیگانه شده دوحالت، سرمایه ارزش را تنها هم
  37چون شرط کار مزدی.« های خود کارمزدی، هم کند؛تنها همچون یکی از شکل می 

کید می خواسته را در دهان مارکس می درواقع صادقی آنچه می  کند که سرمایه فقط تا آنجاکه رابطه است  گذارد، مارکس تأ
ی ارزش است. )بگذریم  کنندهی تولیدگوید سرمایه رابطه آفرین است. صادقی می )یعنی در ارتباط با نیروی کار است( ارزش 

معنی است(. مارکس اینجا توصیف را وانهاده به توضیح سرمایه در مقام یک  ی صادقی بی از اینکه چون نیک بنگریم جمله 
ی نخست گفتاورد به استخراج ارزش اضافی مطلق و نسبی از نیروی مولد کار اشاره  ی جمله پردازد. کمااینکه ادامه رابطه می 

می می  کید  تأ و  صادقی  کند  جاییکه  نتیجه،  در  است.  ارزش  مولد  است  برقرار  رابطه  این  آنجاکه  تا  تنها  سرمایه  که  کند 
دقت عمل  چنین بی ، ارائه دهد اینی اجتماعِی تولیدعنوان رابطهتوانست توضیح صحیحی از سرمایه، یعنی سرمایه به می 
 کند. می 

نویسد یابد. او بالفاصله پس از گفتاورد و در مقام نتیجه می گیری او از گفتاورد مارکس نیز ادامه می دقتی در نتیجه این بی 
ارت  »پس سرمایه همان کار است که شرایطش از خودش جدا شده باشد«. کاری که از شرایط خود جدا شده باشد، یا به عب

، توان کاری که شرایط تحققش از آن جدا شده و در برابرش چونان نیروی غیر ایستاده است همانا کاالی نیروی کار  38تردقیق
وضوح غلط است. اگر بخواهیم با کلمات صادقی  گوید سرمایه همان نیروی کار است، که به است. در نتیجه صادقی می 

شده و در مقابل آن   مادی کار در شکل اجتماعی مشخِص سرمایه از کار جدا شرایط ای صحیح بسازیم باید بگوییم، جمله 
. که این  سرمایه همان نیروی کار نیست بلکه سرمایه چونان نیرویی در برابر نیروی کار ایستاده است . یعنی  ایستاده است 

همچون قدرِت شرایط مادِی خوِد کار که  نویسد »سرمایه ارزش را تنها  گوید. زمانیکه مارکس می همان است که مارکس می 

 
 نویسی از مارکس است. . تاکیدها با استفاده از زیرخط برای مقایسه بین دو ترجمه آمده و از ماست. تاکید با درشت 20پدیدار، ص  36

37 Karl Marx, Theories of Surplus-Value I, progress, p 93. 
. کار در حال تحقق، که در این صورت شرایطش با آن 2. توان کار، یعنی نیروی انجام کار که هنوز کار بالقوه است.  1تواند باشد.  منظور از کار سه چیز می 38

ی کار(. بنابراین روشن است که منظور ا در مقام ابزار یا ابژه. کار مرده، که آنگاه خودش شرایط کار است )یا در مقام ابزار معاش ی3تنیده است و نه جدا افتاده.  
 ی صادقی نه کار مرده و نه کار در حال تحقق نیست بلکه نیروی کار است.   از کار در جمله
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داری، که به شکل  ی تولید سرمایهگوید که ماحصل تولید در شیوه کند« به ما می اند و بر فراز آنند خلق می از کار بیگانه شده
یگانه کرده و در  ی خود کار است از آن بآید، شرایط مادی انجام کار ، مانند ابزار کار یا ابزار معاش، را که نتیجه ارزش در می 

همه خود چونان »شرط کار مزدی« یا  کند که این یِد قدرِت غیر چونان نیرویی در برابر آن درآورده است. و در ادامه اشاره می 
شوند. یعنی، هنگامیکه ماحصل کار به شکل نیرویی در ید قدرت غیر در برابر کار  های کار مزدی« تولید می »یکی از شکل 

کننده از ابزار تولید است ایجاد شده است. بنابراین، سرمایه شرط کار مزدی  ط کار مزدی که جدایی تولیدایستد، گویی شرمی 
 کند.کند. در نتیجه سرمایه ارزش را همچون قدرتی در برابر کار، شکلی از کار مزدی و شرایط کار مزدی تولید می را تولید می 

این نتیجه که سرمایه همان کار جدا افتاده از شرایطش است، گفتاوردی  به هر روی صادقی پس از این گفتاورد از مارکس و  
آورد که ما نیز باالتر آورده بودیم »مفهوم سرمایه تعریف ساختاری متضاد است ... « و سپس مدعی  از تونی اسمیت می 

جمعِی مشترک«. البته خود  ی طبقاتی همانا »نبردی است برای احراز جایگاه ذات: سرمایه و یا کار دسته شود که مبارزه می 
ی چهارم آن  دهد بلکه به جنبه ای که ارائه می ی مفهوم سرمایه ی سوم از چهار جنبه ی طبقاتی را نه به جنبه اسمیت نیز مبارزه 

ی  ی ذات و کار دسته جمعی مشترک به منزله ی سرمایه به منزله شناسانهناپذیری بین مدعاهای هستی کند. او آشتی مربوط می 
ی  داند و این نزد او هنوز مبارزه بخش می ی تمامیت سوژه ی یک بزرگ منزله ذات را تنها انکار روشن و صریح مفهوم سرمایه به 

ی طبقاتی را به  ی طبقاتی است. او مبارزه گیری از این تعریف تنها نخستین گام برای بازیابی مبارزه طبقاتی نیست؛ فاصله 
به همین سبب    39دهد.افزایی نسبت می سرمایه که چیزی نیست مگر ضرورت و الزام ارزش   ماندگار از مفهوم ای درون جنبه

کند، سرمایه همان نیروی کار  دقت عمل کرده است. او پس از آنکه اعالم می او از صادقی جلوتر است. صادقی اینجا هم بی 
 جمعی برای احراز جایگاه ذات است.  و کار دسته   ی طبقاتی نیز همان مبارزه بین سرمایهاست؛ الجرم باید اعالم کند، مبارزه 

کند، که دیدیم به  ی طبقاتی می مفهومی و جا دادن مبارزه ـاین تالشی است که صادقی برای فاصله گرفتن از دستگاه منطقی 
ر  کند و در عوض پرتکراگاه دیگر به این تالش رجوع نمی آمیز نیست. هرچند صادقی خودش نیز هیچ هیچ روی موفقیت 

کید کنیم: رازآلود کردن گزاره رود که اکنون بررسی می ای دیگر می سراغ گزاره به  های روشن  کنیم، این نباید مانع شود که تأ
ی طبقاتی که از ِقبل کشف نیروی کار و تبیین استثمار بیان شده بود کمترین آفت این تالش ناموفق  ی مبارزه مارکسیسم درباره 

 است. 

ی طبقاتی، اکنون باید تعریف متواتر  ریف متعدد سرمایه نزد صادقی و مرور تالش وی برای بازیابی مبارزه پس از اشاره به تعا
ساز  واره نویسد: »این منطق شئی طبقاتی در آن ببینیم. صادقی می سرمایه نزد صادقی را در کنار راه ممکن بازیابی مبارزه 

 
ماندگار نظم به هدف درون  افزایی سرمایه را. روابط مالکیت و روابط تولیدی که ارزش 1ی مفهوم سرمایه می نویسد: »بندی از چهار جنبه اسمیت در جمع  39

ی تام و کلی نظم اجتماعی است و در این راستا نمایش ی انکار مدعای سرمایه مبنی بر این که سوژه . شیوه2ند،  داری تبدیل میاجتماعی مبتنی بر سرمایه 
گوید آنچه در ظاهر نیروهای سرمایه تصور مدعایی که میـوارگی سرمایه و تصدیق ضد. نقد بت3شده،  های مادی آن در روابط اجتماعی یاد خاستگاه و ریشه

ماندگار از مفهوم سرمایه که ای درون ی طبقاتی همچون جنبه. اعالم مبارزه 4شده هستند،  شوند در واقع نیروهای خالق کار اجتماعی در یک شکل بیگانهمی
ی حاضر نقد و بررسی تونی  ( هدف از نوشته239و یک رویکرد انتقادی. ص  سازی، چهار الگو  چیزی نیست مگر ضرورت و الزام ارزش افزایی«. )جهانی 

 اند.  جاداده شده  4و  1های  تنها در میان جنبه 3و  2های یابد که تا چه حد جنبهی هوشیار خود در میاسمیت نیست، اما خواننده
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از همان آغاْز مبتنی بر تضاد است که این تضاد در سطوح مختلف انکشاِف   ]منظور منطق سرمایه و ارزش است [قدرتمند  
َاند: کارهایی را صیرورت دهد ... از آن جمله دارد که برای غلبه بر این تضاد، راه منطقش، خود را بازتولید کرده و ارزش را وامی 

بر مقاومت ارزش  از طریق قیمت برای غلبه بر تضاد ارزش و ارزش مصرفی در سطح مبادله، از ط ریق رانت برای غلبه 
ای چون زمین و معدن و نفت، از طریق منفعت و سود برای غلبه بر تضاد میل به انباشت ارزش و میل خود سوژه،  مصرفی 

بیکار  و  مزد  طریق  ...«از  کار  نیروی  مقاومت  بر  غلبه  برای  هیچ   40سازی  نمی صادقی  آلبریتون  مانند  که  گاه  گوید 
تمامی تواند به توانند در برابر ارزش ایستادگی کنند و ارزش در این سطوح نمی تر می ها در سطحی انضمامی استفاده ـارزش 
استفاده و ارزش نه  ـتر دیگر اعتقادی ندارد نزد وی تضاد ارزش ها غلبه کند. چراکه صادقی اصال به سطوح انضمامی بر آن 

گیرد. به این سبب با پافشاری بر این  یتون( که در امپریالیسم آرام و قرار می چنان که نزد امثال آلبرده )آن ی بهره در سرمایه 
شود، البته اگر نخواهد  ی تونی اسمیت می اِی مورد اشاره ساحتِی مارکوزه ی تکتعریف از سرمایه سخت دچار همان جامعه

شده از صادقی  ر سرمایه را در تعریف یاد دست به دامان غول چراغ جادو شود. اما روشن است که به هر روی ایستادگی در براب
ها یافت. یا به سخن دیگر، اگر مقاومتی باشد، خواه در سطح ناب یا سطوحی که صادقی  توان از میان همین مقاومت تنها می 

آن  به  ارزش هنوز  مقاومت  همین  است،  نپرداخته  ارزش استفاده ـها  مقاومت  تز  که  است  روشن  است.  در  استفاده ـها  ها 
ماند. گرایی معلق می ای و جنبشساحتِی مارکوزه ی تک گرایی. بنابراین صادقی میان جامعه سیاست چیزی نیست جز جنبش 

ی آن، هر دو، بیرون رفتن از  ی طبقاتی و استحاله دانم. کنار گذاشتن مبارزه من هیچ کدام از دو سو را بهتر از دیگری نمی 
 صفوف پرولتاریا است.   

ای ی کاال، پول و سرمایه گفته بود دیدیم که سرمایه درپدیدار جوهری خودجنبان و سوژه چه مارکس درباره با مروری بر آن
نماید، در پدیداری که جایی دیگر آن را چاردیواری بنثامی خوانده بودیم. همچنین کوشیدم فهم صادقی از  افزا می خودارزش 

با بررسی گزاره مبارزه   ارزش و سرمایه را واکاوی کنم و نسیان روابط تولید و های صادقی  ی طبقاتی را در آن نشان دهم. 
گرایی معلق مانده است. اکنون  ی آن جنبش ی طبقاتی و استحاله ی سرمایه، دیدیم که او میان کنار گذاشتن مبارزه درباره 

برای این مواجهه بود.    ایزمان صادقی بپردازیم، آنچه آمد، برخالف حجمش، تنها مقدمه جاست که به خود دستگاه هم به 
زمان دستگاه صادقی، یعنی برداشت او از دیالکتیک ارزش  توان مدعی شد تا همین جا هم با نقد بنیان بخش هم هرچند می 

استفاده و همچنین در دستور قرار دادن توصیف پدیداری ِصرف از سرمایه به جای توضیح آن، نادرستی این دستگاه  ـو ارزش 
است  شده  داده  به نشان  نیست،  لطف  از  خالی  نیز  آن  خود  به  پرداخت  لیکن  زمانه .  در  هگل ویژه  که  روز  ای  مد  گرایی 

 ها شده است. جریان خالف

 )ادامه دارد( 

 خسرو خاکبین 
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