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 :مكتب اونو

 رونویسى از منطق هگل ،بى در فهم ماركساتژك

 حسن آزاد

 

 
 

 

در  زانگیهای جذاب و در همان حال مناقشهی مارکس، از موضوعسرمایهشناسی و ساختار ی روشپژوهش و کنکاش در گستره

ها به ویژه این کوشش  .بوده استها از سوی دیگر از یک سو، و در میان مارکسیست مارکس یبین موافقان و مخالفان اندیشه

مکتب اونو در  -الف :طور عمده به تکوین سه جریان مستقل نظری انجامیده است که عبارت اند از بعد از جنگ جهانی دوم، به

 (۱. )در کشورهای انگلیسی زبان (مندیا دیالکتیک نظام) دیالکتیک نو -ج و ؛های نو از مارکس در آلمان غربی خوانش -ب ؛ژاپن

آنگاه به  .های این سه جریان فکری اختصاص داردو تفاوتها گیری، گسترش و شباهتی نوشتار حاضر به شکلمقدمه   

 وارسی انتقادیی فکری و های خوانش این نحله خاستگاه مکتب اونو در بستر تاریخی مارکسیسم در ژاپن، و سرانجام به ویژگی

بررسی دو جریان دیگر اما مجال  .مکتب اونو است وارسی انتقادی حاضر معرفی وی مرکزی در جُستار  مساله. پردازدآن می

ها با اکنون به معرفی مختصری از این سه جریان و نسبت آن .گیرد مندان قرار می طلبد که در آینده در اختیار عالقه دیگری می

 :پردازیمدیگر مییک
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 مکتب اونو در ژاپن -فال

با وجود نفوذ فراوان گرایش استالینیستی،  .گردد به ژاپن به زمانی پیش از جنگ جهانی اول برمیی مارکسیستی  ورود اندیشه

شد و به آن تنوع و پویایی خاصی  ها مانع تحجر مارکسیسم ژاپنی می های دیگر و جدل و درگیری بین آن حضور گرایش

 "مارکس در کتاب سرمایه روش"و  "داری در ژاپن خصلت سرمایه"، "نظریه ارزش"طور عمده حول  ها به این بحث  .بخشید می

کوزو اونو اولین اثر خود تحت  کوتاه زمانی پس از جنگ جهانی دوم، .شد دنبال می ۱۹۳۶-۳۸ی سرکوب  با حرارت تا دوره

 در مدت اصول اقتصاد سیاسیبا انتشار  ۱۹۵۲به چاپ رساند، و به دنبال آن در سال  ۱۹۴۷را در سال  ارزش نظریه عنوان

شکل قابل  این امر موجب شد که هواداری از نظرات رسمی و استالینیستی در ژاپن به .دست آورد کوتاهی شهرت فراوانی به

اونو به جریان مسلط در  نظرات ۱۹۷۰ی  تا اواسط دهه ۱۹۵۰های  ای کاهش یابد، و طی دو دهه یعنی از اواسط سال مالحظه

 .اقتصاد مارکسیستی در ژاپن تبدیل شود

 یدر انتشار آرای این نحله  (Thomas T. sekine) و توماس سکین  (Makoto Itoh) دوتن از شاگردان اونو، یعنی ماکوتو ایتو   

، و (۲) چندین کتاب و مقاله به زبان انگلیسی منتشر کرد ایتو .فکری در کشورهای انگلیسی زبان نقش موثری ایفا کردند

در  دیالکتیک سرمایهو سپس نگارش و انتشار  ۱۹۸۰ثر اونو به زبان انگلیسی در سال ا اصول اقتصاد سیاسی یسکین با ترجمه

ی اونو در کانادا سهم گیری جریانی از هواداران اندیشه، در شکل۱۹۹۷در سال  طرحی از دیالکتیک سرمایهو  ۱۹۸۴سال 

شمار  های آن به ترین چهره از برجسته (John Bell) و جان بل (Robert Allbriton) سزایی ایفا نمود که رابرت آلبریتونبه

 .روند می

  

 در آلمان غربی  (Die Neue Marx-Lektüre) های نو از مارکس خوانش -ب

ویژه کتاب  این گرایش برخالف مارکسیسم سنتی و مارکسیسم غربی، هدف اصلی خود را بررسی آثار اقتصادی مارکس، به

داری از رهگذر بازنمایی منطقی و  چنین رمزگشایی و نقد اشکال اجتماعی سرمایه و بازسازی نقد اقتصاد سیاسی، و هم سرمایه

 .آن قرار داد هایهمند مقول نظام

را  دیالکتیک شکل ارزش یدرباره ۱۹۶۵در سال   (Hans-Gerorg Backhaus) گئورگ باکهاوس هرچند سخنرانی هانس   

در  ۱۹۶۷در سال  سرمایهسمپوزیوم صدمین سال انتشار جلد اول  شمار آورد، ولیی آغازین این گرایش بهطهقتوان نمی

ها و  در طرح پرسش (Alferd Schmidt) و آلفرد اشمیت (Roman Rosdolsky) ن روسدلسکیموویژه مشارکت ر فرانکفورت به

ی  ها و برنامه سشاین پر .گیری این گرایش ایفا کرد ای در شکل ی تحقیق در جهت بازسازی اقتصادی سیاسی نقش عمده برنامه

، بازنمایی سرمایهعنوان موضوع بررسی کتاب  کنندگی شکل اجتماعی به تعیین :بودند تحقیقی اساسا گرد محورهای زیر متمرکز
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های متعدد در سه جلد  طور عام به سرمایه شکل ارزش و انطباق حرکت از مجرد به مشخص با گذار از سرمایه به یدیالکتیک

 .سرمایهکتاب 

 Isaak)اند نظیر ایزاک ایلیچ روبین کنندگان این گرایش فکری بوده بخش تدوین دیگری نیز الهام هایه افراد و جریانالبت   

Iljitsch Rubin )تاکید داشت؛ لوئی  تولید کاالیی ساده ینظریهطرح  دلیلانگلس به  که بر تمایز شکل و محتوای ارزش، و نقد

کرد؛ و باالخره آلفرد  گرایانه نفی می را به عنوان رویکردی تجربه ریخی و منطقیتاکه وحدت  (Louis Althusser) آلتوسر

  .کند ی بازنمایی مارکس اشاره می مند شیوه نظام -روشنی به خصلت منطقی در فرانکفورت به ۱۹۶۷که در سمپوزیوم  اشمیت

ها و آثار  ها با چهره اوت اشاره کرد که هر یک از آنتوان به دو دوره و یا به عبارتی به دو نسل متف در تاریخ این گرایش نظری می

  :شود ای مشخص می برجسته

های شاخص نسل اول و از دو تن از چهره (Helmut Reichelt) هانس گئورگ باکهاوس و هلموت رایشلت :نسل اول   

و اثر  ،۱۹۸۷را در سال  مارکس ی ارزشمدارکی برای بازسازی نظریه باکهاوس .شوند گزاران این جریان فکری محسوب می پایه

قبلی او بود؛ و  هاینوشتهبه چاپ رساند که در واقع یک گردآوری از  ۱۹۹۷را در سال  دیالکتیک شکل ارزش مهم خود با نام

را در  های نو از مارکس خوانش و پس از آن ،۱۹۷۳را در سال   ی ساختار منطقی مفهوم سرمایه نزد مارکس درباره رایشلت

  .منتشر کرد  ۲۰۰۸سال 

 Dieter) ، دیتر ولف۱۹۸۹در سال  شکل اجتماعی و شیی اقتصادیبا انتشار   (Helmut Brentel) هلموت برنتل :نسل دوم   

Wolf ) و مایکل هاینریش۱۹۸۵در سال  کاال و پولبا انتشار ، (Michael Heinrich)  در سال  دانش ارزشبا اثری تحت عنوان

 .اند ها کوشیده دد دیگر در تدوین و تکامل این بحثنظران متع ، و صاحب۱۹۹۹

  Sybille von)ومانند زیبیله فون فالتو های نو از مارکس خوانشدر آلمان غربی برخی از پیروان  ۱۹۷۳-۷۵های  در سال   

Flatow)  ن فریرک هویسکو (Freerk Huisken) از شکل  داری را کردند که شکل عام نظام حقوقی و دولت سرمایه تالش می

استنتاج شکل عام  یا تضاد کار و سرمایه را مبنای داری ارزش استنتاج کنند، در مقابل کسان دیگری شرایط عام بازتولید سرمایه

این  .معروف شد (Staatsableitungs theorie) ی استنتاج دولتها اصطالحا به نظریه این بحث .دادند داری قرار می دولت سرمایه

 .های اخیر دنبال کرد ن به طور پیوسته تا سالتوا ها را میبحث

در این جا به مواردی اشاره  .در کشورهای انگلیسی زبان نداشته است چشمگیریانعکاس  های نو از مارکس خوانشنظرات    

شار های همکاری یا به شکل انت توان رد پای این نحله فکری را در آلمان و خارج از آن چه به صورت پروژه کنم که می می

 :مشاهده کرد و مجله  کتابچندین 

 Thesis Eleven ی نشریه در نخستین شماره دیالکتیک شکل ارزشانتشار مقاله هانس گئورگ باکهاوس تحت عنوان  (یک   

 .1980در سال 
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 .Volkbert M) ، یک برنامه همکاری نظری بین فولکبرت روت(۱۹۷۶-۸۴) سیدنی -ی کنستانس گیری پروژه شکل دو(   

Roth )و لوچیا کالیبر (Lucia Kleiber) و مایکل الدرد ،از شهر کنستانس(Michael Eldred)   و مارنی هانلون(Marni 

Hanlon) نشریه  ۱۳ در شماره ی الدرد و هانلون انتشار مقاله .از سیدنی، با الهام از نظرات باکهاوسCapita and Class  ( سال

گفتنی  .ها در باره شکل ارزش به زبان انگلیسی استدر شمار اولین نوشته ارزش تحلیل شکلتحت عنوان بازسازی  (۱۹۸۱

دیالکتیک یا  دیالکتیک نواعضای فعال جریان  (Michael Williams) و مایکل ویلیامز (Geert Reuten) است که گیرت رویتن

 .شوندسیدنی نیز محسوب می -ی کنستانس دهندگان پروژه امهاد مند نظام

مانند باکهاوس و رایشلت  از مارکس نو هایخوانشکه ترکیبی بود از طرفداران  (Open Marism) مارکسیسم بازایش گر سه(   

به ویراستاری  ۱۹۹۵تا  ۱۹۹۲که مجموعه مقاالتی در سه مجلد از سال  مانند آنتونیو نگری و دیوید هاروی ییها و آتونومیست

 .به چاپ رساندند  (Richard Gunn) انو ریچارد گ (Werner Bonefeld) ورنر بونه فلد

 

 در کشورهای انگلیسی زبان مند یا دیالکتیک نظام دیالکتیک نو -ج

سو و گسترش نظرات سرافا و  ی تحلیلی و مارکسیسم تحلیلی از یک گرایی، فلسفه در این کشورها به علت نفوذ تجربه

ی  ی مارکس با هگل با تاخیر و از اواخر دهه و رابطه سرمایهمارکسیسم سرافایی از سوی دیگر، توجه به مطالعه دوباره کتاب 

ی دوم مجموعه آثار در دوره ۱۸۶۱-۶۳های اقتصادی نوشتهگفتنی است که انتشار دست .آغاز شد ۱۹۹۰ی  و اوایل دهه ۱۹۸۰

 .ها گذاشتگیری بر این بحثتاثیر چشم ۱۹۸۲تا  ۱۹۷۶های بین سال  (MEGA) مارکس و انگلس

 ، و گیرت رویتن۱۹۸۸در سال  ی دانش علمی ی مارکس درباره نظریهنظیر (Patrick Murry)  یر آثاری از پاتریک موراانتشا   

در سال   سی مارک منطق سرمایه،  (Tony Smiith)، و تونی اسمیت۱۹۸۹در سال  شکل ارزش و دولت ،و مایکل ویلیامز

ی  دیالکتیک نو و سرمایهمولف  (Christopher Arthur) فر آرتورکریستو .گر ساخت ، سیمای نظری این گرایش را جلوه۱۹۹۰

 .اندگزاران این گرایشنیز از پایه  ،(۲۰۱۶) پول و کلیت کتاب ینویسنده  (Fred Moseley) و فرد موزلی (،۲۰۰۲) مارکس

  ,International symposium on Marxian Theory)المللی و به پیشنهاد فرد موزلی هر ساله سمپوزیمی بین۱۹۹۰ از سال   

ISMT )و )و هگل، از اعضای ثابت و فعال این جریان  ی نظری مارکس ، روش مارکس و رابطهسرمایهول ساختار کتاب ح

 .شود جداگانه منتشر می مجلدهای شود که مطالب آن به صورت تشکیل می (تعدادی سخنران مهمان

 :ها و وجوه مشترک زیرند هتدیگر دارای شبا این سه گرایش در عین استقالل از یک   

این  .ی معینی وجود دارد شباهت و رابطه ی مارکس سرمایههگل و  علم منطقاند که بین  هر سه گرایش بر این عقیده •

ی مارکس  سرمایههگل و  منطقعلم کامل بین کتاب  (۳) (Homology) سانی ساختاری، از باور افراطی به همدیدگاه

و  ؛هگل نزد آرتور علم منطقبا  سرمایها شباهت ساختاری چهار فصل اول کتاب ت ؛در بین اونو و طرفدارانش
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داری در مورای، اسمیت، سرمایه یها و مفاهیم هگلی مطابق با موضوع مورد بررسی یعنی جامعه گیری از روش بهره

با  گروندریسه ختاریاس سانینیز بر هم (Mark Meaney) مارک مینی .کند چی نوسان می گیرت رویتن و روبرتو فینه

های هگلی نظیر الزم به یادآوری است که این گرایش برخالف آن گروه از مارکسیست. هگل تاکید دارد علم منطق

هگل یا بر اهمیت  پدیدارشناسی روح با فلسفی -های اقتصادینوشتهتدسی و رابطه بیگانگیازخودمارکوزه که بر 

 .نگرندمی سرمایهچون کلیدی در دریافت روش  هگل همفلسفه تاریخ او تاکید دارند، بر منطق 

 .کنندشناسند و از یک دیگر متمایز میبازمی دیالکتیک تاریخیرا از  مند دیالکتیک نظام ی فکری،این سه نحله •

ال زمان در کنار هم قرار دارند، متقاب طور هم یافته است که اجزای آن به کلیتی سامان مند، دیالکتیکِ دیالکتیک نظام

اما  .کند اند، یعنی کلیتی خودبسنده که خود را بازتولید میکنند و دارای روابط درونیِ ضروریدیگر را مشروط مییک

 .ی درونی بین مراحل گذار، تحول و زوال اشکال مختلف اجتماعی است گر رابطه دیالکتیک تاریخی بیان

ها در دهند؛ نظم و توالی تاریخی مقولهانتقاد قرار می مورد "وحدت تاریخی و منطقی"ها، نظر انگلس را در مورد  آن •

 .ها متناظر نیستروش برنمایی، با نظم و توالی تاریخی آن

خطا است، و فصل اول تا سوم کتاب  "تولید کاالیی ساده"ی در باره همگی بر این نکته توافق دارند، که نظر انگلس •

 ."تولید کاالیی ساده"، نه داری است ی تولید سرمایه توصیفی از شیوه سرمایه

 

  :ها نیز حایز اهمیت استتوجه به تمایز میان آن ،ی میان این سه گرایش اما در مورد رابطه

  های نو از مارکس خوانش  با اونوی مکتب رابطه  -اول

 .اونو تدوین کردند ایبرای درک بهتر این موضوع باید توجه داشت که باکهاوس و رایشلت نظرات خود را بدون تاثیرپذیری از آر

را به تفصیل  های نو از مارکسخوانشگیری و تحول روند شکل در غرب مارکس در اثر با ارزش خود  (Ingo Elbe) اینگو البه

از این رو، هرگونه امکان  .شودشرح داده است، در این بازسازی دقیقْ هیچ نشان و ردپایی از اونو و پیروانش دیده نمی

 .را باید منتفی تلقی کرد ین زمینهدر ا تاثیرگذاری

 

 با دیالکتیک نو اونوی مکتب رابطه  -دوم

مانند مورای، اسمیت، رویتن و موزلی،  (چه در متن و چه در فهرست منابع) دیالکتیک نوهای اصلی در بررسی و مرور آثار چهره

چنین هم .شودنظرات یا آثار اونو و طرفداران او دیده نمیای به اشاره (بردکه از آثار آلبریتون و سکین نام می) آرتور به استثنای

  .کنیمیک از پیروان اونو را در بین اعضای فعال یا مهمان مشاهده نمیی مارکسی هیچالمللی نظریههای بیندر سمپوزیوم
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ه کار مجرد به عنوان جوهر شکلیْ ب که مارکس در فصل اول زودتر از موقع و برخالف منطق تعینِ این نکتهبا  آرتور موافقت   

 :نویسد یان هوف در این باره می .اونو قرار دارد ، به این گمان دامن زده است که او تحت تاثیر مکتبپردازدمیارزش 

مارکس  نیزها آنتوان پرسید که آیا ممکن است آرتور تحت تاثیر مکتب اونو قرار گرفته باشد، چون به نظر بر این بستر می"   

 (۴) ".جوهر ارزش یعنی کار مجرد را وارد تحلیل خود کرده است خیلی زود

از تحول مفهومی  پس لْعنصر کار به تحلی ارد کردنی تولید، و وی گردش بر آموزهبا تقدم آموزه نظری آرتوررغم هماما علی   

گذارد که بین ای تردیدی باقی نمیدر نقد مکتب اونو نوشته است ج ای که اوشکل کاال به سرمایه، توجه به مضمون سه مقاله

 (۵) .های بنیادی وجود داردتفاوت او و مکتب اونو

  :است دیالکتیک نوتر از آن، اظهارنظر خودِ آلبریتون در مورد تفاوت و جدایی مکتب اونو از و مهم   

ها را در یک مکتب رند گاه آنکریستوفر آرتور، گیرت رویتن، پاتریک مورای و تونی اسمیت هر چند رویکردهای متفاوتی دا"   

ها آن .تر از این چهار نفر استکنند که درواقع بسیار وسیعبندی میگروه مند دیالکتیک نظامیا  دیالکتیک نوفکری تحت عنوان 

توماس سکین، استفانوس  .گیری از استدالل دیالکتیکی در بازاندیشی اقتصاد سیاسی مارکس شهرت دارندخاطر بهرهاساسا به

 (۶) ".شوندبندی میهگرو کینس - مکتب اونوورکوالس، جان بل و رابرت آلبریتون  نیز به عنوان ک

 

 و دیالکتیک نو های نوی خوانشرابطه  -سوم

را  (سیدنی -کنستانس یپروژه) آثار باکهاوس، رایشلت و الدرد ،تر نیز گفته شد مورای، اسمیت و رویتنگونه که پیشهمان

داده  تری نشانآرتور به کارهای سکین و آلبریتون توجه بیش در مقابل، .بودند ها به خوبی آشناا نظرات آنمطالعه کرده و ب

شود تری دیده میها و وجوه اشتراک بیششباهت دیالکتیک نو و های نوخوانش ی میان این سه گرایش، بیندر مقایسه .است

های ژاپنی در شرایط ویژه فکری ی بحث درونی بین مارکسیستتر نتیجهیشمکتب اونو در واقع ب .تا میان آن دو با مکتب اونو

 (۷). های موجود در اروپا تحول پیدا کردمتفاوت از تحقیقات و گرایش و سیاسی ژاپن بود که در مسیری

 

 نگاهی به تاریخ مارکسیسم در ژاپن

در این  .طول انجامیدبه ۱۹۱۲ی آغاز شد که تا سال ، دوران جدید(Meiji) جی با به قدرت رسیدن امپراتور می ۱۸۶۸ در سال 

ی مدرن تبدیل شد و اقتصاد، سیاست و امور نظامی ژاپن ی فئودال و منزوی به یک جامعهی ژاپن از یک جامعهدوره، جامعه

های نشد و جریا در این دوران ژاپن با تحوالت فکری اروپا، به ویژه آلمان، آشنا .یک رشته تغییرات اساسی را از سر گذراند

ی مطلوبیت نهایی راه خود را به محافل دانشگاهی و فکری اقتصاد سیاسی کالسیک، مکتب تاریخی آلمان، مارکسیسم و نظریه

 .روشنفکری ژاپن باز کردند
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چنین جنبش حق رای عمومی و جنبش ها و همی آخر قرن نوزدهم، اعتراضات کارگری برای تشکیل اتحادیهدر دهه   

این شرایط موجب شکوفایی جنبش سوسیالیستی  .وجود آوردی ژاپن بهفضای پُرشوری را در جامعه (جنگ با چین) ضدجنگ

انجامید، که تحت تاثیر حزب سوسیال دموکرات  ۱۹۰۱گیری اولین حزب سوسیال دموکرات در سال در ژاپن شد و به شکل

به رشد  (۱۹۰۴-۵)و جنگ روسیه و ژاپن  (۱۸۹۴-۹۵) اپنژاپن به ویژه در فاصله بین جنگ چین و ژ .آلمان قرار داشت

 ۱۲نفر از جمله  ۲۶جی،  به دنبال کشف طرح قتل امپراتور می ۱۹۱۱در سال  .ای دست یافتاقتصادی قابل مالحظه

سوسیالیست به جرم شرکت در این اقدام به دار آویخته شدند، و سپس تا پایان جنگ جهانی اول موجی از سرکوب علیه 

 .سوسیالیستی ادامه یافت جنبش

جنبش سوسیالیستی، جنبش حق رای عمومی و حیات از  ایتازه یبعد از جنگ جهانی اول و پیروزی انقالب اکتبر، دوره   

گذاری شد، در هحزب کمونیست ژاپن پای ۱۹۲۲در سال  .های کارگری در کشورهای اروپایی و ژاپن آغاز شدتشکیل اتحادیه

ی کامل سه جلد ترجمه .تحت رهبری کمینترن شروع به کار کرد ۱۹۲۶قت منحل و مجددا در سال به طور مو ۱۹۲۴سال 

 مجلد برای اولین بار در جهان بین ۳۲ی کامل مجموعه آثار مارکس و انگلس در و دوره ۱۹۲۴تا  ۱۹۲۰بین  سرمایهکتاب 

 .در ژاپن انتشار یافت ۱۹۳۳ تا ۱۹۲۷

 :ی سه موضوع به بحث پرداختندبه طور عمده درباره جهانی بین دو جنگ یهالژاپنی درسا یهامارکسیست   

. ها جریان داشتها و مارکسیستبین غیرمارکسیست۱۹۳۰ تا ۱۹۲۲ی ارزش از سال بحث درباره نظریه -اول   

از منظر سنتی ها کردند و مارکسیستک را به نظریه ارزش مارکس تکرار میروها در واقع انتقادهای بوم باغیرمارکسیست

 .دادندبه انتقادها پاسخ می (پیکریافته در کاال چون کارارزش هم)

 .ها جریان داشتا و مارکسیسته، که مجددا بین غیرمارکسیست۱۹۳۳تا  ۱۹۲۸ی نظریه اجاره زمین از بحث درباره -دوم   

اولی ارزش  .زمین مارکس تناقض وجود دارد یهی اجاری ارزش کار و نظریها بر این باور بودند که بین نظریههغیرمارکسیست

در این بحث، . کند و دومی بر اساس زمان کار بر روی بدترین زمینیرا بر اساس زمان کار متوسط اجتماعا الزم تعیین م

 .دادندها با درکی نادرست از موضوع، با تکیه بر کار اضافی در کشاورزی به این معضل پاسخ میمارکسیست

این  .ها جریان داشتدر میان مارکسیست ۱۹۳۷ تا سال ۱۹۲۷داری در ژاپن از سال ی خصلت سرمایهثی دربارهبح -سوم   

 :ها را به دو گرایش اصلی تقسیم کردتری برخوردار بود، مارکسیستبحث که نسبت به دو جدل پیشین از اهمیت بیش

، رژیم هاآنبه نظر  .استوار بود (۱۹۳۲و  ۱۹۳۱، ۱۹۲۷زهای ت)که نظرشان بر تزهای کمینترن   (Koza-ha) ها-گرایش کوزا   

اصالحات  .دادندداران تشکیل میی اجتماعی آن را مالکان فئودال و سرمایهشد که پایهجی نوعی سلطنت مطلقه محسوب می می

تثمار نیمه فئودالی از دهقانان ی تداوم اسی زمین، نشانهرفت و باال بودن اجارهجی، در واقع از چارچوب فئودالی فراتر نمی می

ی مجزای دموکراتیک و سوسیالیستی عبور در نتیجه از منظر این گرایش، انقالب در ژاپن نیز لزوما باید از دو مرحله .بود

 .کردمی
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ستند که طی دانجی را تجلی یک انقالب بورژوایی از باال می ها نظام میآن .قرار داشتند (Rono-ha) ها-در مقابل گرایش رونو   

مالکیت فئودالی و رقابت بین دهقانان برای  یروند تجزیه .آن مالکیت فئودالی به مالکیت پراکنده دهقانی تبدیل شده است

سو، و کارگران مزدبگیر از سوی دیگر شده گیری دهقانان مرفه از یکافزایش سهم خود در بازار باعث تفکیک طبقاتی و شکل

این گرایش از این تحلیل نتیجه  .ی این رقابت است نه تشدید استثمار فئودالیمین در واقع نتیجهی زسطح باالی اجاره .است

 .گرفت که انقالب آینده در ژاپن تنها یک مرحله دارد و آن هم انقالب سوسیالیستی استمی

های داری با خصلتد سرمایهتولی یشیوهو آن رابطه اصل عام  کردمی این بحث در واقع از وجود معضل دیگری نیز حکایت   

 .داری در ژاپن بودرشد سرمایه یویژه

تعداد زیادی  سالآن  اواخر ها آغاز شد و طی چند تصفیه پیاپی تامجددا موجی از سرکوب علیه مارکسیست ۱۹۲۸در سال    

 .ها اخراج و یا دستگیر شدنداز استادان مارکسیست دانشگاه

  به ۱۹۵۰در سال  %۴۵جمعیت فعال در کشاورزی از  .ژاپن شتابان مسیر رشد را طی کرد بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاد   

  .ارتقاء یافت ۱۹۷۵در سال  ۱۵۵به  ۱۹۴۶در سال  ۲۸/۹رسید و شاخص تولید صنعتی از  ۱۹۷۵در سال  ۶/۱۲%

ل را به یک نظام مدرن مرکب از فئوداارضی پس از جنگ، نظام ارضی نیمه ها اعالم کرد اصالح-بالفاصله پس از جنگ، کوزا   

این  .ندکداری کشاورزی در ژاپن فراهم میمالکیت کوچک دهقانی تبدیل کرده است که فرصت جدیدی برای رشد سرمایه

داری انحصاری را داری پس از جنگ، یعنی سرمایهگروه بعد از مدتی نظر احزاب کمونیست رسمی درباره خصلت سرمایه

ها قبل از جنگ بود که ژاپن را کشوری -بازگشتی به موضع کوزا ۱۹۵۱حزب کمونیست درسال  جدید یبرنامه .پذیرفت

ویژه ، به۱۹۵۰های ها در نیمه دوم سال-کوزا. رو شداین برنامه با انتقادهای شدیدی روبه دانست.میمستعمره نیمه -فئودالنیمه

ی کامل مجموعه با این وجود، ترجمه .گذاشت فولد و رو به ااسی خود را از دست دازدایی اعتبار نظری و سیپس از استالین

 .رودآوردهای این گروه به شمار میترین دستآثار مارکس و انگلس از زبان آلمانی به ژاپنی یکی از مهم

  ها اصالحات پس از جنگ را مدرن کردن نظام مالکیت زمین به زیان مالکان بزرگ برای کاهش بحران سیاسی-گروه رونو   

ها به حزب سوسیالیست دومین حزب بزرگ ژاپن پیوستند و در واقع -بخش اعظم رونو .کردداری در ژاپن تلقی میسرمایه

 .دادندجناح چپ این حزب را تشکیل می

ها پیوسته بود، اکنون -از حزب کمونیست جدا شده و به گروه رونو ۱۹۲۷که در سال   (Kozo Uno)در این شرایط کوزو اونو    

زدایی، نظر استالین را درباره تداوم قانون او سه سال پیش از آغاز استالین .این گروه نیز جدا شد و موضعی مستقل اتخاذ کرد از

را به چاپ رساند که  صول اقتصاد سیاسیای خود اثر عمده ۱۹۵۲ارزش در جامعه سوسیالیستی مورد انتقاد قرار داد و در سال 

به  ۱۹۷۰ی تا اواسط دهه ۱۹۵۰ی نظرات او طی دو دهه، از اواسط دهه .خه آن به فروش رسیدپنجاه هزار نس در مدت کوتاهی

 . گرایش مسلط در مارکسیسم ژاپن تبدیل شد
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داری ناب، آن چنان که داری ژاپن و تقابل آن با سرمایهفئودال سرمایهی نیمهعنوان پایهها بر ویژگی کشاورزی ژاپن به-کوزا   

صرفا ها -رونو در مقابل .تاکید داشتند سرمایهتوصیف شده، و شکاف بین واقعیت ژاپن و محتوای نظری کتاب  سرمایهدر کتاب 

خصوص ی جامعه ژاپن بهکردند، و به خصوصیات ویژهتوجه می سرمایهکتاب  هایهداری مطابق با مقولبه قوانین تحول سرمایه

 .تلفیقی منطقی ایجاد کند دْه بین این دو رویکرکرد کاونو سعی می  .در بخش کشاورزی توجه نداشتند

درصد  ۵۰ و تقریبا (۸) ای به دست آوردهای دانشگاهی نفوذ قابل مالحظهمارکسیسم در محیط ۱۹۶۰ی در اواخر دهه   

 Izumiا) ای ایزومی امور ههارکسیستی گرایش داشتند و طبق دادی مهای ژاپن به نظریهان رشته اقتصاد در دانشگاهداستا

Omura )مقاله  ۴۰۰۰های علمی انتشار یافته درباره اقتصاد مارکسیستی به ، تعداد مقاله۱۹۹۸تا  ۱۹۷۵ی زمانی بین در فاصله

های مارکسیستی و از جمله پیروان اونو در ژاپن رو به کاهش ، نفوذ و گسترش تمام گرایش۱۹۸۰های در سال (۹. )رسدمی

 (۱۰) .گذاشت

 

 

 یک بررسی انتقادی -مکتب اونو بنیادهای نظری

اونو با  ای معروف است و وجه تمایز پیروانی نظری مکتب اونو بر سه پایه استوار است. این شالوده به نظریه سه مرحلهشالوده

ه یا سه سطح اقتصاد سیاسی از حیث تجرید به سه مرحل ،طبق این نظریه شود.های فکری مارکسیستی محسوب میسایر نحله

 .تحلیل تاریخی -ج  ؛ وی مراحلنظریه -ب ؛داری نابی جامعه سرمایهنظریه -الف شود:تقسیم می متفاوت

قرن نوزدهم در مورد  ۹۰ی ( در دههK.Kautsky) ( و کارل کائوتسکیE.Bernstein) اونو به بحث بین ادوارد برنشتاین   

گرایی عوامانه اختالف بین . تجدیدنظرطلبان با تجربهبودند طا خبر کرد و معتقد بود که هر دو سو داری آلمان اشاره میسرمایه

های اقتصادی مارکس کیشان بر این باور بودند که آموزهو راست ،کردندرا برجسته می سرمایهشرایط مشخص آلمان و کتاب 

این بحث به این نتیجه تاریخی آلمان است. اونو با یادآوری  توضیح شرایط مشخص و یا با اندکی تغییر قادر به واسطهبی

اولی  .ای وجود داردایط مشخص تاریخی شکاف و فاصلهرو ش ،رسید که بین سلطه و عملکرد کامل و بدون مانع قانون ارزشمی

باید از یک سطح میانجی و  ،و برای گذر از اولی به دومی ؛و دومی در سطحی کامال مشخص ،در سطحی بسیار مجرد قرار دارد

. به نظر او این سطح میانجی و دهدها را به هم پیوند میه از لحاظ انتزاعی بین این دو سطح قرار دارد و آنواسطه عبور کرد ک

 و گیرد.لیبرالیسم و امپریالیسم را در بر می ،مرکانتیلیسمترتیب تاریخی به داری است کهمراحل سرمایه ینظریه همانا بینابینی

ای در ن چنین سطح واسطهیو( هر دو تالش در تدR. Luxemburg) ( و رزا لوکزامبورگR. Hilferding) آثار رودلف هیلفردینگ

 .پردازماکنون به شرح و نقد این سه سطح می (۱۱) .ی امپریالیسم بودیعنی مرحله اوایل قرن بیستم
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 داری نابجامعه سرمایه

، خارجی و حوادث امل غیرضروریرزش بدون مزاحمت عوای است که در آن عملکرد قانون ا، جامعهناب داریسرمایه ونبه باور او

 دْدادهاای بازتولیا  دادها و برون، که در آن تمام دروناست اقتصاد کاالیی بر بنیانبازتولید مادی جامعه پذیرد. تاریخی تحقق می

 شوند.هدایت می (۱۲) شکل کاالیی دارند و از طریق بازارهای خودتنظیم

  زیر استوار است: (۱۳) هایضفرای بر پیشچنین جامعه   

گیرد. مولدین مستقل ی نیروی کاری که خود به کاال تبدیل شده انجام میوسیلهالیی است و بها، تولید کسرهیکتولید  -۱   

 وجود ندارد. نیز در این جامعه یخدمات شخصو  اندمتکی بر کار خویش

های کارگری و اتحادیه ،کندر دارد. دولت در آن نقشی منفعل ایفا میاقتصاد تحت سلطه و کنترل بازارهای خودتنظیم قرا -۲   

 قدرت تاثیرگذاری بر بازار کار ندارند.

 .شودمی گرفتهفرض و بدون تجارت خارجی پیشی واحد جهانی بدون مرزهای معین امعهج تنها یک -۳   

 داران.داران، کارگران و زمینرمایهجامعه صرفا از سه طبقه با مرزهای روشن و مشخص تشکیل شده است: س -۴   

    در این جامعه رقابت کامل بر اقتصاد چیره است و انحصار وجود ندارد. -۵   

 کاال و پول میسر است. یی مستقیم اجتماعی بین افراد وجود ندارد و ارتباط صرفا از طریق مبادله و با واسطهرابطه -۶   

 شوند.مند میمومی بهرهواحدهای اقتصادی از یک نرخ سود ع -۷   

ین در اند. سکوبر مقایسه کرده  (Ideal Type) ی مثالینمونهداری ناب را با پردازی سرمایهمنتقدان روش اونو در مفهومبرخی    

 گوید:پاسخ آنان می

 های مثالینمونهابل کرد(. در مق)اگرچه او خود از این اصطالح استفاده می شوندمحسوب می های مادینمونهاونو  مراحل"   

دهد. وبر، اونو در این اثر و آثار دیگرش مکررا علیه اغتشاش بین این دو اصطالح که سرشتی کامال متفاوت دارند، هشدار می

آیند وار میها با مشخصاتی که به نظرش نمونهکه مولف از طریق ارتباط آناند  اجتماعی -علمیوبر مفاهیم های مثالی نمونه

های اساسی ممکن سازی واقعیت به ویژگیهای مادی اونو نیز یک روند ذهنی سادهسازد... در ساختن نمونهنی میطور ذهبه

سویه، ذهنی و خودسرانه نیست، چون اساسا عبارت است از های وبر، یکسازی به شیوهاست وجود داشته باشد. اما این ساده

یجدهم در ... در صنعت خانگی قرون هفدهم و هکاالهای پشمیادی( مانند )یک شئی م زینش یک ارزش مصرفی ویژهگ

 (۱۴) ".انگلستان

پاوالنی در اثار مشاهورش     های متعددی وجاود دارد. شباهتتوان گفت می ( Karl Polaniبین نظرات اونو و کارل پوالنی ) اما   

 گوید:سخن می "میبازارهای خودتنظ"و  "اقتصاد بازار ناب" هایاز اصطالح دگرگونی بزرگ
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های تر، اقتصادی است که فقط و فقط با قیمتگر از بازارها است. به زبانی قدری فنینظام بازار متضمن نظامی خودتنظیم"   

دهی کند یقینا ی بیرونی سازمانتواند کل حیات اقتصادی را بدون کمک یا مداخلهشود. چنین نظامی را که میبازار هدایت می

 ".گر خواندتنظیمتوان خودبه شایستگی می

ی اب و مرحلهنداری توان مطالب مربوط به سرمایهمی سرمایهمراحل بود و در کتاب  هبه نظر اونو، مارکس نیز فاقد یک نظری   

  در کنار هم و بدون تمایز روشن مشاهده کرد.  ، راکردزندگی میکه مارکس در آن  را ایدورهلیبرالیسم، 

ار ندر ک مْتنظیذف موانع از سر راه بازارهای خودداری ناب و حی سرمایهجامعه مفهوم یروان اونو برای ساختنپ   

 کنند:های پیشین بر نکات زیر نیز تاکید میفرضپیش

 یمسئلهب بدین ترتیداری ناب جایی ندارد، چون مانع کارکرد قانون ارزش است. مبارزه طبقاتی در سطح سرمایه -۱   

 شود.ی مراحل واگذار میطور کامل به سطح نظریهبهرای تغییر زمان و شرایط کار و افزایش دستمزد ها و مبارزه باتحادیه

دخالت دولت در اقتصاد سخن گفت. دولت  توان ازخودتنظیم است نمی طور کاملسطح از تحلیل به در ایناقتصاد چون  -۲   

نیز ی طال )پول با پشتوانه طال یعنی ل و تامین پشتوانه آندر حد چاپ پو ،درو منفعل دا یحداقل داری ناب نقشدر سرمایه

مراحل  چارچوب های اقتصادی دولت دربه همین دلیل سیاست .داری ناب است(های جامعه سرمایهفرضیکی از پیش

 گیرد.داری مورد بررسی قرار میسرمایه

های مصرفی است و ه ارزشویژبهید مادی زندگی اجتماعی تولطور نسبی قادر به کنترل بازبهدر واقع عملکرد قانون ارزش  -۳   

های تولید وری و روشآفن یا تغییر دهند و یا بر دنی خود حرکت ارزش را منحرف کند به نوبهنتوانهای مصرفی میارزش

انباشت و مراحل  شکل تعیین آوری درکند و این فنآوری معینی را طلب میویژه فن های مصرفیِتولید ارزش اثرگذار باشند.

توانند برای های مصرفی میداری ناب از مشکالتی که ارزشبه همین دلیل در سرمایه .داردعهده به قاطعی داری نقشسرمایه

ی مراحل موکول ها بر روند انباشت سرمایه به نظریهآن اثرات حرکت بدون اصطکاک ارزش ایجاد کنند تجرید شده و بررسی

 شود.می

: ند ازا وار است. این سه کاال عبارتها برای سرمایه بسیار دشداری سه کاالی ویژه وجود دارد که مدیریت آنایهدر سرم -۴   

دارانه قابل اند. نیروی کار و زمین به شکل سرمایهداری ناب این سه کامال به کاال تبدیل شدهدر سرمایهنیروی کار، زمین و پول. 

در گردش  یولی همواره تنظیم حجم پول موجود با ارزش کاالها ،دارانه قابل تولید استمایهاما پول به شکل سر ،تولید نیستند

داری واری حتی در چارچوب جامعه سرمایههای ادگیری بحرانمدیریت این سه کاال علت اصلی شکلو  ؛با دشواری روبرو است

ها به یک در کاالیی شدن آنی، حقوقی و ایدئولوژو نقش عوامل سیاس ،ادیسه عنصر اقتص ی کاالیی شدن اینناب است. درجه

نامد. کارل ( میartificial comoditiesلبریتون این سه کاال را کاالهای مصنوعی )داری اختصاص دارد. آتحلیل مراحل سرمایه

 (۱۵) برد.( نام میFictitious comoditiesها با عنوان کاالهای مجازی )کند و از آنپوالنی نیز بر ویژگی این سه کاال تاکید می
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پردازیم که در واقع محور اصلی نظرات ، اکنون به توضیح محتوای آن میاری نابدیهو مرزهای سرما ببا روشن شدن چارچو   

شود، سپس به طرح جزییات آن داری ناب ارائه مینخست تصویری کلی از فرمول سرمایه ،. در این معرفیدهداونو را تشکیل می

پردازد و سکین آن را دیالکتیک سرمایه می اداری ناب به شرح این محتوی سرمایهاونو تحت عنوان اصول نظریهپردازیم. می

ها و بینیذاشتن توضیحات تاریخی، پیشگکند با کنار مارکس که تالش می یسرمایهنامد، که خوانشی است انتقادی از می

در این باره  تر کند. سکینآوردهای نظری مارکس را کاملای منطقی دستهاصطالح ناپیگیری به یاهای ایدئولوژیک داوریپیش

 گوید:می

 یچون نظریههم دیالکتیک سرمایهی یا ارائه سرمایهد سیاسی مارکسی اصالح کامل کتاب اصاقت مشارکت اصلی اونو در"   

 (۱۶)."داری ناب استسرمایه

 .توزیعو  تولید، گردشند از: ا تشکیل شده که به ترتیب عبارتداری ناب از سه اصل هو جامعه سرماینبه نظر او   

 جلد نخستا چهارم تشکیل شده، برابر است با فصل اول ت سرمایهو  پول، کاال های گردشیکه خود از شکل ،گردشاصل    

، روند کار و داریرمایهشوند، اما با تبدیل نیروی کار به کاال در سهای تولید متفاوت دیده میین سه شکل در شیوه. اسرمایه

 گیرند.های گردشی قرار میروند تولید تحت تابعیت این شکل

پنج تا دهد مطابق است با فصل داری را مورد مطالعه قرار میسرمایه روند بازتولیدو  روند گردش، روند تولیدکه  تولیداصل    

 .سرمایهو تمامی جلد دوم  سرمایهجلد اول  بیست و پنج

چنین ای مختلف سرمایه صنعتی، تجاری و مالی و همهتوزیع ارزش اضافی را بین شاخه ،با توجه به روابط بازار عتوزیاصل    

 کند و مطابق است با جلد سوم.داران و مالکان زمین تحقیق و بررسی میبین سرمایه

بندی کتاب رتیب و توالی مقوالت و فصلدر ت اصالحاتی را ،سرمایهدر سه جلد کتاب  "شناسانههای روشابهام"با نقد اونو    

 (۱۷) کند.را به شکل زیر تنظیم می سرمایهد. سکین در ادامه و تکمیل کار او مقوالت سه جلد کتاب کنمیرا وارد  سرمایه
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  مصرف ارزش و ارزش

 

 کاال

 

 

 

 

 

 

 گردش یحوزه

 

 

 

 

 ارزش هایشکل

 پولی هایقیمت

  ارزش معیار

 

 دشگر یوسیله پول

 ارزش یذخیره

  یسودای کاال یسرمایه

 

 سودایی پول یسرمایه سرمایه

 صنعتی سرمایه

  تولید روند و روندکار

 

 سرمایه تولید روند

 

 

 

 

 

 

 

 تولید یحوزه

 

 

 

 افزاییارزش و آفرینیارزش

 داریسرمایه تولید یشیوه تکامل رشد و

  سرمایه دورپیمایی

 رمایهس گردش روند

 سرمایه بازگشت

 اضافی ارزش گردش

  داریسرمایه تولید روابط بازتولید

 

 کاال چونهم محصوالت بازتولید سرمایه بازتولید روند

 سرمایه انباشت واقعی روند

  سود نرخ

 

 سود

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع یحوزه

 هاقیمت گیریشکل

 فنی پیشرفت و سود نرخ

  تفاضلی ياجاره اول شکل

 

 تفاضلی یاجاره دوم شکل زمین یاجاره

 زمین مطلق یاجاره

  بهره و استقراضی یسرمایه

 بهره

 سود و تجاری یسرمایه

 آوربهره یسرمایه
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ای طهدیگر همان رابی مارکس از حیث منطقی با یکسرمایهکه اصل گردش، تولید و توزیع در کتاب سکین بر این باور است    

داری ناب روش هگلی را با پیگیری در تحلیل سرمایه اوهگل.  علم منطق، ذات و مفهوم در های هستیرا دارند که بخش

و هر دو  ساختاری کامل وجود دارد. سانیهمهگل  علم منطقو به باور او بین دیالکتیک سرمایه و  ،دکنمیتری دنبال بیش

 گوید:او در این باره می شوند.ز مقوالتی هستند که از یک دیگر استنتاج مییافته، کامل و بسته اای نظاممجموعه

درباره این  گرچه او هیچ وقت آشکارا آن را نپذیرفت. نظر اونو .ی قابل توجه دیگر از روش اونو را مطرح کنممایلم یک جنبه"   

ی )یعنی نظریه سطح تجرید متفاوت قرار دهد های مصرفی در سهداری را از نظر بررسی ارزشکه علم اقتصاد باید سرمایه

گانه هگل از دانش بندی سه ی تحول مراحل و تاریخ مشخص تجربی در زمان واقعی( توازی نزدیکی با طبقهمنطقی ناب، نظریه

 (۱۸) "ی طبیعت و روح متناهی و علوم تجربی.ی ناب، فلسفهبشری دارد، یعنی منطق اندیشه

 کند:کلی این شباهت را به شکل زیر خالصه می خالصه و رحیدر ط جان بلشاگرد او    

 

 منطق هگل دیالكتیک سرمایه

I. گردش ی آموزه: I. هستی ی آموزه: 

 ا کیفیت۱ ا شکل کاالیی۱

 ا کمیت۲ ا شکل پولی۲

 ا اندازه۳ ای ا شکل سرمایه۳

II. تولید ی آموزه: II. آموزه جوهر یا ذات (Wesen) : 

 مثابه شالوده وجود ا ذات به۱ داری سرمایه ا فرآیند تولید۱

 ا پدیدار یا نمود۲ ا فرآیند گردش سرمایه۲

 ا فعلیت یا واقعیت۳ ا فرآیند بازتولید سرمایه۳

III. توزیع ی آموزه: III. مفهوم ی آموزه (Begriff): 

 (ا مفهوم ذهنی )سوبژکتیو۱ ا تئوری سود۱

 (ا عین )ابژه۲ ا تئوری اجاره۲

  ایده ا۳                (۱۹) ا تئوری بهره۳              
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 داری نابانتقادهایی به اصول عام سرمایه

شود و بررسی رو است که در این جا به چند محور مهم آن اشاره میخود با ایرادهایی روبه داری نابسرمایهطرح اصول عام 

 -الفند از: ا ها عبارتکنم. این کاستیموکول می اونویییه به روایت تر را به بخش بعدی یعنی خوانش سرماانتقادی مشخص

 -ج؛ کار و سرمایه یجانبه بر رابطهو تاکید یک ،تقدم گردش بر تولید -ب ؛هگل منطقعلم با داری ناب سرمایه یرابطه

های مصرفی ون در نظر گرفتن ارزشبد داری نابسرمایهپردازی دشواری در مفهوم -د ؛ و"سرمایه عام"در برابر  "سرمایه ناب"

  .خاص

 

 هگلداری ناب با منطق رابطه سرمایه -الف

هگل  منطق علماندازه و تقلید از کند شباهت بیی آثار طرفداران اونو، اولین نکته که نظر خواننده را به خود جلب میدر مطالعه

انتقادهایی که  ؛ه گرفتن انتقادها و تمایز مارکس از هگلنادید ،نخست شود.است. این شکل از تقلید با دو دشواری روبرو می

بارها تکرار کرده است. این به سهم خود  ۱۸۷۳در  سرمایهگفتار ویراست دوم جلد اول ی دکترا تا پینامهمارکس از پایان

 بد.طلگنجد و فرصتی دیگر میی این نوشتار نمیدر حوصله پرداختن به آن که گستردهموضوعی است مستقل و 

تری برخوردار است، تفاوت در موضوع تحقیق هگل و مارکس است. هگل اما دشواری دوم که در بحث کنونی از اهمیت بیش   

جا که این خود گیرد تا آناندیشه را در بر می"دانش ناب  ی ناب را در خود بررسی کند:حرکت اندیشهکوشد می منطق علمدر 

اما موضوع بررسی مارکس حرکت  (۲۰) ."جا که این خود اندیشه استدر بردارد تا آنموضوع اندیشه است و موضوع اندیشه را 

های مصرف خودتجریدگر است و ارزش ،آلبریتون روایتبه  خود یهمتایو ب گانهیِ یهست با وجود هیسرماو تحول سرمایه است. 

کند، که تنها از لحاظ کمی با هم تفاوت دارند و گوناگون را به عاملی مشترک و مجرد یعنی ارزش تبدیل می هایبا کیفیت

ای دارد که نادیده های عدیدهبا اندیشه در علم منطق اختالف ،کندچنین خود را در پیکر کاال و پول به شئی تبدیل میهم

بیعت حرکت آورد. سرمایه نه در خود، که در جهانی واقعی در تعامل با کار و طها اشکاالت بسیاری به وجود میگرفتن آن

 کند.می

به پرودون و السال در مورد کاربست منطق هگل به شکل حاضر و آماده برای تشریح و تبیین اقتصاد  مارکس در انتقاد   

ای به در نامه ۱۸۵۷های دیالکتیکی هشدار داده است. او در اول فوریه مناسب از روشناسیاسی بدون تحقیق مستقل و استفاده 

 ل نوشت:انگلس در مورد السا

های اقتصاد سیاسی را به شیوه دْتوان دریافت، این شخص در نظر دارد در دومین اثر بزرگ خوآن طور که از این نوشته می"   

ای درست که یابی به نتیجهبرای دست م[ .اقتصاد سیاسی] ارائه کند. او برخالف نظرش خواهد فهمید که نقد یک علم هگلی
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کاربستن یک نظام منطقی مجرد و حاضر و آماده با آگاهی مختصری از آن با به ،کردیی یکی بازنمابتوان آن را به شکل دیالکت

 (۲۱)" .کامال تفاوت دارد

هگل  منطقعلم های اونو و پیروانش موجب نادیده گرفتن تفاوت کار آن در توجهی به تناسب روش برنمایی و موضوعِاین بی   

ی رمایهسهگل و  علم منطقانجامد که بین ی خود به این باور مینوبهشود، که بهروش میمارکس از لحاظ ساختار و  سرمایهو 

وجود  های این دو اثرها و فصلغریب و رازآمیزی به شکل تناظر یک به یک تمامی بخشوعجیبسانی ساختاری هم مارکس

 (به جدول باال مراجعه شود.)دارد. 

 پردازیم:این دو اثر میهای ای از تفاوتپارهبه ذکر  بتر شدن مطلما در ادامه برای روشن   

  ندارد. در حالی که نقطه عزیمت در  هستناست که هیچ تعینی به جز  هستیی هگل مقوله منطقعلم نقطه آغاز در

 متعدد و از شکل و محتوا برخوردار است. هایتعییناست که از  کاالی مارکس کتاب سرمایه

 یعنی آموزهمنطقعلم بخش اول  هایمقوله ،( ی هستی تابع منطق گذارTransition) دیگر حل اند، یعنی در یک

تابع منطق بازتاب  سرمایههای اول تا سوم فصل هایلهشود. اما مقوحل می نیستیی در مقوله هستیشوند مقوله می

(Reflection) ها به شکل دو چیز در کنار د، آنشوحل نمی پولدر  کاالکنند. دیگر بازتاب پیدا میدر یک ، یعنیاند

 ی هستی(. )و برخالف آموزه ی ذاتآموزه هایلهیابند، مانند مقومانند و در هم انعکاس میهم باقی می

 ی عاممقوله (Universal در )  تعین و توخالی)ای است کامال مجرد، بیدر آغاز مقوله ،هگل منطقعلمAbstract 

Universal) اصلی هایمام تعینو در پایان حاوی ت (Concrete Universalاست. اما مقوله ) نزد  ی عامسرمایهی

)فصل های متعدد است و در پایان چهارم، جلد یکم سرمایه( حاوی وجوه مشترک سرمایه مارکس در آغاز )فصل

 . گیردتولید، گردش و کل ارزش اضافی را در بر می هایتعین (هیسرماهفتم، جلد سوم 

  مقوله فر( دSingular در ) ی سرمایه"عنوان بانکی به یافته است، اما سرمایههگل کامال مشخص و تعین منطقعلم

 .)مانند دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی( برخوردار نیست هامارکس هنوز از تمام تعین یسرمایهدر  "یافتهفردیت

 دیالکتیک انتقادی مارکس با  کهکند، در حالیدیالکتیک مثبت هگل با حل تضادها در جهت عقالنیت پیشرفت می

 این نظامتر هرچه بیشترشدن غیرعقالنی ،تروارهتر و شئیتر، پیچیدهبه سطحی مشخص داریی سرمایهانتقال تضادها

 .دسازگر میجلوه را

 

 داری ناببسته بودن سرمایه

است. بسته علم منطق به شیوه و سیاق  داری نابسرمایه های نظام فکری اونو با نظرات هگل، بسته بودنیکی دیگر از شباهت

یک   آغاز و ینقطه شوند؛ با یکدیگر استنتاج مییکاست. که از  هاهای از مقولی بستهبودن در این مورد به معنای مجموعه
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ی هستی آغاز و با هگل از مقوله علم منطقو  ،شودآور ختم میبهره یاز کاال شروع و به سرمایه داری نابسرمایهی پایان. نقطه

 (۲۲) رسد.ی مطلق به سرانجام میی ایدهمقوله

جدید  هایشکلتوان ترین اشکال اجتماعی است، چگونه میپیشین یکی از پُرتحول هایشکل داری در مقایسه بااما سرمایه     

 وید:گی مقوالت استنتاج کرد؟ مارکس در این باره میتحول آن را از نظام بسته

وقفه ابزارهای تولید، و در نتیجه مناسبات تولید، و بنابراین مجموعه مناسبات تواند بدون انقالبی کردن بیبورژوازی نمی"   

  (۲۳) ".اجتماعی وجود داشته باشد

و هیلفردینگ را مخالف است و تحلیل لنین  سرمایهکتاب  هایی امپریالیسم از مقولهاونو با استنتاج مفاهیم مربوط به مرحله   

را از  ی مالیسرمایهکند و دومی گیری مینتیجه تمرکزرا از  انحصاردهد، چون اولی قرار می ی امپریالیسم مورد انتقاداز مرحله

)چون  مجاز نیست اری نابدسرمایه هایداری از مقولههای مراحل سرمایهبه نظر او استنتاج ویژگی. ی اعتباریسرمایه

های مصرفی خاص یعنی آهن و فوالد، در هیات صنایع سنگین و به نظر او ارزش .(ای است!!!نظام بسته نابداری سرمایه

 اند.کنندهی امپریالیستی تعیینهای سهامی در تحلیل مرحلهشرکت

ان یک تحلیل عنوبهاثر هیلفردینگ  ی مالیسرمایهرسد. مراجعه به کننده به نظر نمیاستدالل اونو قانعدر این مورد     

دهد که او بر سه روند موازی تاکید دارد که در نشان می سرمایهکتاب  هاهگیری از مقولی امپریالیستی با بهرهمند از مرحلهنظام

 اند:ی مزبور موثر بودهگیری مرحلهدیگر در شکلتقویت و تعامل با یک

 .ایباری و تقسیم اعتبار به اعتبار گردشی و اعتبار سرمایهی اعتبانک و اهمیت نقش آن با الهام از مفهوم سرمایه (یک   

  ی مجازی، تفاوت بین بهره و سود و جدایی مدیریت از مالکیت.های سهامی با استفاده از مفهوم سرمایهشرکت (دو   

ارکس به تحلیل م های سهامی داشت و با بسط نظراتاونو توجه خاصی به شرکت انتقادهیلفردینگ برخالف گفنتی است که    

 (۲۴)خواند. می ی مارکسیستیترین مشارکت هیلفردینگ در نظریههای سهامی را مهمتحلیل شرکت پرداخت. سوئیزیآن می

که این نیز از روند تراکم و تمرکز سرمایه  ؛ی مالیشکل سرمایهدر و ادغام این دو  ،صنعتی و بانکی یروند تمرکز سرمایه (سه   

 شود. استنتاج می

کتاب  هایدر استنتاج از مقوله هیلفردینگنظر از درستی یا نادرستی نتایج به دست آمده، از حیث اصولی در روش صرف   

 شود.خطایی مشاهده نمی سرمایه

داری طور کلی، سرمایهبهپردازیم. اما می اونو تر به این موضوع و سنجش نظراتبیش ی مراحلنظریهدر بخش معرفی و نقد    

دهی فرآیند تولید، انباشت جدیدی از سازمان هایشکلی تولیدی در حال تحول است، که در جریان حرکت خود شیوهیک 

آورد. دستگاه نظری و مقوالتی نیز باید متناسب با آن پویا و باز باشند. از این وجود میبه، نهادها و ابزارهای مالی را سرمایه

داری را از ی ارزشی تولید سرمایهجنبه داری نابسرمایه رسد. اونو درالنی به نظر نمیداری امری عقجهت، بسته بودن سرمایه
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ی های مصرفی را از جنبهی مادی یعنی ارزشجنبه ،برعکس، ی مراحلنظریهکند و در جنبه مادی آن جدا و محصور می

 ول مورد بررسی قرار دهد.تواند پیوند و تعامل این دو جنبه را در روندی زنده و متحو نمی .ارزشی آن

 

 ی کار و سرمایهجانبه بر رابطهتقدم گردش بر تولید و تاکید یک -ب

تبدیل نیروی  ،گردش کاالیی و بازار. دوم ،کند: نخستداری بر دو عامل تکیه میمکتب اونو در تبیین مشخصات اساسی سرمایه

گر تضادی بین اشکال ادله و ارزش مصرفی در درون کاال، بیانکار به کاال. از منظر مدافعان این مکتب، تضاد بین ارزش مب

رود. شمار میساسی و مشترک تمام جوامع بشری بهی او روند کار و روند تولید است که پایه ،داریی گردش سرمایهتاریخا ویژه

 ه بیان اونو:شود. بخوان و منطبق میهای گردش همی مادی با شکلبا تبدیل نیروی کار به کاال این پایه

یابد. اما اقتصاد کاالیی... نه از درون تولید جامعه، بلکه از روابط مبادله بین یک روند تولید و روند تولید دیگر انکشاف می"   

کنند  گذارند، به تدریج در آن نفوذ میی مبادالت کاالیی در واکنش بر روند تولید اثر میهای روابط انسانی ویژهسپس شکل

ی اساسی عملکرد پایه دْاقتصاد کاالیی با نفوذ تدریجی از خارج به تولی ،سانآورند. بدینمیدر ی خودآن را تحت سلطه سرانجام

برخالف نظر غالب که باور دارد اقتصاد سیاسی باید نخست روند  ناب داریی سرمایهکند. به این دلیل نظریهخود را تامین می

 (۲۵) ".ی تولید عزیمت کندتواند از آموزههر روند اقتصادی مورد بررسی قرار دهد، نمیعنوان بنیاد واقعی بهتولید را 

سویه بر و تاکید یک ،(Circulationism) باوریاست: عمده کردن روند گردش یا گردش رونگاه اونویی با دو کاستی روبه   

 ی.داری تولید سرمایهای کردن شیوهیا یک پایه ،ی کار و سرمایهرابطه

یافته از روند تولید و روند گردش که در آن روند تولید نقشی ی تولیدی است وحدتسو شیوهداری اما، از یکسرمایه   

ی دیگر استوار است: نخست، رابطهی اساسی و در عین حال مکمل یکعهده دارد. و از سوی دیگر بر دو مولفهکننده برتعیین

 ها. این دوسویه با یک دیگر پیوندی وثیق دارند.ی میان آنر و رابطههای بسیاو دوم، سرمایه ؛کار و سرمایه

ها نیز از جایگاهی بنیادین در سویه بر آن دارد، تعدد سرمایهی کار و سرمایه که مکتب اونو تاکیدی یکافزون بر رابطه   

ای تشکیل شده که های تولید جداگانهها یا واحدداری از سرمایهداری برخوردار است. سرمایهی تولید سرمایهگیری شیوهشکل

برند، ارتباط اجتماعی مستقیم دیگر به سر میبا یک دیگر و در رقابتی خصمانهی مستقل از یکتحت مالکیت خصوصی، اداره

یک  گرهای جداگانه در عین حال بیانها نیست. این سرمایهی پیوند میان آنی مشترکی واسطهها وجود ندارد و برنامهمیان آن

 روند.شمار میهای مختلف آن بهتقسیم کار گسترده اجتماعی در درون یک شاخه از تولید و میان شاخه

های ی ارتباط میان سرمایهعنوان میانجی و واسطهبهاز این رهگذر، مبادله و بازار )به عنوان نهاد اجتماعی برقراری مبادله(     

نشاند. اما نباید ضرورت وجودی خود را به کرسی می کنندگان(دی و مصرفچنین بین واحدهای تولیجدا و مستقل )و هم

ی کار گسترده اجتماعی و نبود رابطه ، یعنی تقسیمداریی تولید سرمایهی ساختار ویژهفراموش کرد این ضرورت نتیجه
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گیری ی تولید در شکلکنندهیینمارکس درباره نقش تع (۲۶) .)واحدهای تولید( استهای بسیار مستقیم اجتماعی میان سرمایه

 نویسد:می گروندریسهمبادله در 

. ی تحول تاریخیخودی و طبیعی باشد و چه نتیجهاما بدون تقسیم کار مبادله وجود ندارد، چه این تقسیم کار خودبه -۱"   

بادله را تعیین رشد و ساختار تولید، شدت، وسعت و روش م -۳ .ی خصوصی، تولید خصوصی استشرط مبادلهپیش -۲

رسد که مبادله سان به نظر میمبادله در روستا، مبادله در شهر و غیره. بدین ،عنوان نمونه، مبادله بین شهر و روستابهکند. می

 (۲۷) .شودی آن تعیین میخود یا بخشی از تولید است و یا به وسیله هایظهدر تمام لح

جدا و رقیب که صرفا به های سرمایه/ بدون پیوند با واحدهای تولید  به تنهایی وترتیب، نه تبدیل نیروی کار به کاالبدین   

اگر  "بازارهای خودتنظیم"کند، و نه نقش داری کفایت میدیگر در ارتباط قرار دارند برای درک سرمایهمیانجی بازار با یک

 ند. دیگرید جدا از یکی ارتباط و اجتماعی شدن واحدهای تولروشن نباشد که این بازارها  واسطه

 

 ی عام؟ی ناب در برابر سرمایهسرمایه -ج

 ،در ژاپن به اوج شهرت رسید مقرن بیست ۷۰ی های دههبه چاپ رساند و در سال ۱۹۵۲هرچند اثر مهم خود را در سال  اونو

ر شناخت روش مارکس و برد که از حیث طرح مطالب نو دبه سر می دوم از جنگ جهانی پیش اما در واقع در فضای فکری

به بعد تفاوتی اساسی داشت. باید  ۶۰ی و به خصوص اواخر دهه دوم از جنگ جهانی پسبا فضای فکری  سرمایهخوانش کتاب 

توجه داشت که بحث درباره ارزش، تامل در روش و ساختار کتاب سرمایه، بازگشت به اثر روبین، انتشار اثر روسدلسکی و 

ی خوانش کتاب تحولی عمیق در زمینه ۱۹۸۲تا  ۱۹۷۶های ( بین سالMEGAار مارکس و انگلس )ی آثی دوم مجموعهدوره

 به وجود آورد. افکار اونو بدون آگاهی از این تحوالت شکل گرفت.  سرمایه

بحث با شرایط مشخص تاریخی که در  سرمایههای انتزاعی کتاب ، چگونگی ارتباط بین نظریهاولاو دو دغدغه فکری داشت:    

اواخر قرن  شرایط آلمانِ یکیشان و تجدیدنظرطلبان در بارههای راستداری ژاپن و جدلها درباره سرمایه-ها و رونو-بین کوزا

و  ،کردند و یا بر شرایط مشخص تاریخیهای مجرد تاکید میها یا بر نظریهشد. آنمشاهده نمی منوزدهم و اوائل قرن بیست

، تفاوت بین "ی امپریالیسممرحله"مواجهه با  ،ای واسط برای ارتباط برقرار کنند دومطح حلقهتوانستند بین این دو سنمی

 ی امپریالیستیتوان مشخصات مرحلهو این پرسش که آیا می ،لنین داریی سرمایهامپریالیسم باالترین مرحلهمارکس و  سرمایه

ی مرحله"به  سرمایهانتزاعی  یهامقولهاو در نسبت دادن استنتاج کرد؟ پاسخ  سرمایه هایمقولهطور مستقیم از بهرا 

 ی مراحلنظریهو طرح  ؛داریی سرمایهترین مرحلهعنوان ناببه ،برددر آن به سر می مارکس یعنی دورانی که ،"لیبرالیسم

سکین در مقدمه بر شد. و شرایط مشخص تاریخی خالصه می داری نابسرمایهای حدواسط برای پیوند بین نظریه یمثابهبه

 نویسد:اثر اونو در این باره می اصول اقتصاد سیاسی
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 یعنی های اقتصاد سیاسی مارکسیستیهای متفاوت نگارش دو تن از مشهورترین کالسیکبا شیوه بعد از مواجهه اونو"   

ی لیبرال صرفا مرحله اگر مارکس. بنیادینی قایل شد برای مفهوم مرحله اهمیت ،لنین امپریالیسمو  مارکس یسرمایه

ی تشریح این دو ی امپریالیستی آن را، چنین اختالف فاحشی در شیوهداری را مورد بررسی قرار داده بود و لنین مرحلهسرمایه

داری است ی ناب سرمایهی یک جامعهحاوی نظریه سرمایهنفر وجود نداشت. فورا این فکر به ذهن اونو خطور کرد که کتاب 

منطق اقتصاد میانجی لنین ممکن نبود با عزیمت از تحلیل کاال به  ی لیبرال آن. پس چرا برایوصیات مرحلههمراه با خص

هیلفردینگ  ی مالیسرمایهی موشکافانه کاالیی ناب ضرورت امپریالیسم را استنتاج کند؟ پاسخ این پرسش صرفا بعد از مطالعه

ی کرد سرمایه مالی، یعنی شکل مسلط سرمایه در مرحلهالش میروشن شد. در واقع این اثر هیلفردینگ ت برای اونو

کند، و در انجام این کار به شکل چشمگیری گیری ی پول و اعتبار نتیجهرا مستقیما از نظریات مارکس درباره امپریالیستی

و  .ری از منطق اقتصاد کاالییدایعنی استنتاج تاریخ تحول سرمایهن کمر همت بسته بود، ناموفق بود. او بر انجام کاری غیرممک

ی یک جامعه (Synthesis) کرد. منطق اقتصاد کاالیی تنها قادر به ترکیب پرهیززیرکانه از آن  لنین این دقیقا روشی بود که که

داری ی مشخص سرمایههای مصرف کامال از شکل ارزش تبعیت کنند، نه هر جامعهداری است که در آن ارزشناب سرمایه

 (۲۸)" .تاریخ موجود در

حرکتی از مجرد به مشخص  سرمایهدانست که در درباره روش اقتصاد سیاسی آشنا بود و می گروندریسه یاونو با مقدمه البته   

و  (Singular) ( و از خاص به فردParticular) به خاص (Universal) ای از حرکت از عاماو نشانه خودِ وجود دارد، اما در آثار

خوانش و درک او را  ،داری نابسرمایهشود. نظر او درباره م سرمایه عام و سطوح تجرید متناسب با آن دیده نمیچنین مفهوهم

 کند.می بیش از پیش دوراز روش مارکس 

 گروندریسهاو در  (۲۹) کند.و از خاص به فرد نیز حرکت می روی از مجرد به مشخص، از عام به خاصمارکس در عین پیش   

 (۳۰)( allgemeine Begriff des Kapitals) های مختلف مفهوم عام سرمایهو وجوه مشترک سرمایه هامشخصهگرفتن  با در نظر

 کند: گیری میترتیب زیر نتیجهرا به

های متعدد، که قادر به افزایش ارزش خویش است. یک شکل تاریخی ثروت یا خصوصیات مشترک سرمایه ذات سرمایهیک(    

 دیگر آن. هایشکلدر برابر 

 ها در نظر گرفته شود.بندی بین آنهای متعدد و مفصلاز آن که به شکل سرمایه پیشاجتماعی  یکل سرمایهدو(    

های خویش است، نه فرضای که قادر به بازتولید پیش(، یعنی سرمایهgewordenes Kapital) یافتهسرمایه تکوین سه(   

 (. werdendes Kapital) سرمایه در حال شدن

 است. سرمایههمین خصوصیات عام سرمایه است که موضوع بررسی جلد اول و دوم     
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های خاصی را که انتزاع کرده بود متناسب با منطق موضوع مورد بررسی یعنی ساختار ها و حالتمارکس سپس ویژگی    

دیگر بر بستر این از یک هاهنتاج مقولحرکت مقوالتی، یعنی است .کندداری، )نه علم منطق( وارد تحلیل خود میجامعه سرمایه

 رود.سطوح تجرید به پیش می

کند. این تر میدریافت روش مارکس را آسان سرمایه عامهای او برای برساختن مفهوم فرضترین پیشنگاهی به مهم   

 عبارتند از: هافرضپیش

 رسند )نه قیمت بازار(.کاالها به ارزش خود به فروش می -۱   

 رابر است با تقاضا.عرضه ب -۲   

 مزد برابر است با تامین حداقل وسایل معیشت. -۳   

 ها یکسان است.ی متغیر برای تمام سرمایهی ثابت به سرمایهوار سرمایه، یعنی نسبت سرمایهترکیب اندام -۴   

 شود.نرخ ارزش اضافی، یعنی نسبت ارزش اضافی به سرمایه متغیر ثابت فرض می -۵   

 ین معادل صفر است.ی زممقدار اجاره -۶   

های سرمایهپردازد؛  می خاص یهاهیسرما به دْسونرخ  یدر مبحث سود متوسط و کاهش قهرمارکس آنگاه در جلد سوم و    

 نوبت به و سپس آیندبرمیدیگر علیه یک به رقابت کنند یعنی برای خودافزاییچون سرمایه عام عمل میمتعددی که هم

کنند و مبنای نظام چون سرمایه عام عمل میهایی که در شکل خاص خود همیعنی تک سرمایه ،رسدمی های منفردسرمایه

  .دهندرا تشکیل میاعتباری و سرمایه سهامی 

پردازد و نشان می ی مالکانهو بهرههای پایانی همان جلد( به موضوع مالکیت خصوصی بر زمین و اجاره )در فصل سرانجام یو   

و مالک کند عمل می ینرخ سود در بخش کشاورز یو تساو هیدر مقابل انباشت سرما یمانع چونین امر همدهد که چگونه امی

ی ناب را با مبحث )اونو برخالف مارکس سرمایه کند.زمین سهمی از ارزش اضافی تولید شده در اقتصاد را تصاحب می

 ی زمین(برد نه اجارهی اعتباری به پایان میسرمایه

چنین روش مارکس با اونو ی ناب و هممفهوم سرمایه ها وفرضها و مفهوم سرمایه عام با پیشفرضتیب بین پیشتربدین   

ها نزد مارکس متناسب با انکشاف برنمایی موضوع و به شکل منطقی در تحلیل فرضشود. این پیشتفاوتی اساسی مشاهده می

ها بر مبنای فرضدهد این پیشاجازه نمی سطح مراحلبه نام سدی ونو گیرند، در حالی که در نزد امورد استفاده قرار می

های عام برقرار سازند. این نوع نگاه های خاص ساختار سرمایه، و تحول آن مورد بررسی قرار گیرند و نسبت خود را با تعینالزام

وجه تمایز مکتب اونو است. در  ی مراحلنظریهو مکمل ضروری آن  داری نابسرمایهپردازی به ساختار سرمایه به شکل مفهوم

 پردازند. می سرمایه قالب مفاهیم عام و خاص به ساختارهر یک به نحوی در  منددیالکتیک نظامحالی که طرفداران گرایش 

داری از قیدوبندهای شدن سرمایه گوید: نخست به معنای رهاداری در شکل ناب آن سخن میمارکس البته از سرمایه   

 داری آن چنان کههای سرمایهها و قانونمقوله یآغازین گسترش آن؛ دوم، به منزله داری و پشت سر نهادن دورانرمایهپیشاس
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داری با تکامل ای که همواره بین نظریه و واقعیت وجود دارد. اما به نظر او سرمایهو فاصله ،شوندطرح میی نظری گستره در

 : .شودتر میخود به هر دو تعبیر ناب

 ، مشاهده کرد: سرمایهجلد سوم توان معنای نخست را در عنوان نمونه میبه   

یابند. اما همواره در واقعیت این داری به شکل نابی تکامل میی تولید سرمایهدر نظریه فرض بر این است، که قوانین شیوه"   

تر تر باشد و هر چه بیشداری تکامل یافتهد سرمایهتولی یشوند. هرچه شیوهی ناب بودن نزدیک میقوانین صرفا به مرحله

  ( ۳۲)" .تر استهای اقتصادی پیشین از بین رفته باشد، این نزدیکی بیشها به بقایای حالتناخالصی و آلودگی آن

 در همان مجلد: باز و     

ی امریکای شمالی از ایاالت متحده نْسان بودن محتوای کار برای کارگرادر هیچ جا سیال بودن سرمایه، تحرک کار و یک"   

گذارد و آن را از مسیر داری اثر میبقایای فئودالیسم بر تولید سرمایه ،رسد. در اروپا، حتی در انگلستاننظر نمیتر بهپُرشتاب

 (۳۲)" .کندخود منحرف می

( به شکل ۱۸۴۰-۱۸۷۰برالیسم در انگلستان )ی کوتاهی، یعنی مرحله لیداری فقط در دورهاما به نظر اونو و پیروانش سرمایه   

داری گام تر در راستای اقتصادی غیرسرمایههر چه بیش ۱۹۳۰ی ویژه دههو به اول ناب خود نزدیک بوده و بعد از جنگ جهانی

 (۳۳) های دیگر مارکسیستی.مدعایی بسیار غریب و برخالف تمامی تحلیل برداشته است.

 

 ی ارزش مصرفیداری ناب و دشوارسرمایه -د

بدون خصوصیات و تنوع  ،الارزش مصرفی را به شکل عام و ایده ،داری نابسرمایه مفهوم اونو و همفکرانش برای برساختن

ها تاثیر آن های مصرف ویژه وی ارزشو مطالعه ؛گیرندبا حرکت سرمایه در نظر میاش سازی و هماهنگیبدون هماش و واقعی

توان بدون در نظر گرفتن ارزش مصرف کنند. ولی آیا میداری موکول میی مراحل سرمایهرا به نظریهبر روند انباشت سرمایه 

 بندیصورت ی. مقایسهبه منزل مقصود رساندداری ناب را به درستی های مصرف تحلیل سرمایهخاص یا گروه خاصی از ارزش

 کند:اونو را آشکار می ویکردردر موارد متعددی کاستی این  ،با روش مارکس داری نابسرمایه

 ارزش مصرفی نیروی کار  -اول

اما در مبادله کار و  ؛ی اقتصادی قرار دارندهر دو بیرون از رابطه نْدر گردش کاالیی ساده، ارزش مصرفی کاال و مصرف آ

و العاده برخوردار است شود که از اهمیتی فوقعنوان یک رابطه اقتصادی ویژه نمایان میبهسرمایه، ارزش مصرفی نیروی کار 

مصرف آن در روند تولید همانا آفرینش ارزش و ارزش اضافی است  زیرا امر برنمایی ناممکن است؛ بدون در نظر گرفتن آنْ

 گوید:مارکس در این باره می
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 سپهرشد که در اقبال باباید چنان خوش [،]بتواند از مصرف کاالیی ارزش بیرون بکشد ،دوست ما، صاحب پولکه برای این"   

مصرف  ،و بنابراین بودن برخوردار،ارزشمنشاء  غریب از ویژگی کاالیی را بیابد که ارزش مصرفی اش  یعنی در بازار ،گردش

در بازار  واقعبه ای راچنین کاالی ویژه ،آفرینش ارزش باشد. صاحب پول ،روهمینیافتگی کار و از عینیتشدن بالفعل آن همانا 

 (۳۴.)"نیروی کار ،توانایی کار کردن یا به بیان دیگرکند: پیدا می

اما مصرف نیروی کار در روند تولید و بیرون کشیدن ارزش اضافی از آن را نباید با استفاده از ابزارهای مادی کار در روند    

ت اید کارگران را تحت تابعیو سرمایه برای اخذ ارزش اضافی ب است ای اجتماعیرابطهکار و سرمایه  یتولید مقایسه کرد. رابطه

به کار واداشتن کارگران و  ؛یافته نیستمقاومت سازمان لزوما دْمرا ،جاها فایق آید. اینآورد و بر مقاومت و مبارزه دایم آنخود در

در کاری بکردن از کار، غیبت تا خراعالقگی به کار، شانه خالیاز بی ،هااخذ ارزش اضافی با اشکال گوناگون مقاومت فردی آن

معنای  شود که سرمایه برای کنترل آن به انبوهی از مراقبان نیاز دارد. بدون توجه به این رابطه، استثمارمی روروبه روند تولید

 (۳۵) .دهدخود را از دست می

ی ترین رابطهدیتوان بنیای نیروی کار نمیمتاسفانه طرفداران اونو توجه ندارند که بدون در نظرگرفتن ارزش مصرفی ویژه   

ها مقاومت و مبارزه کارگران در مقابل استثمار را نیز در روند برنمایی سرمایه نادیده گرفته و را تحلیل کرد. آن داری نابسرمایه

 های سرافایی شباهت زیادی وجود دارد.ها و مارکسیستاز این لحاظ بین نظر آن  .کنندی مراحل تبعید میی نظریهبه حوزه

 های مصرفی خاصرخی ارزشب -دوم

داری سرمایه ها را در روند برنماییتوان آنکنند که نمیهای مصرفی خاصی نیز در برخی موارد نقش معینی ایفا میوجود ارزش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله می نادیده گرفت. ناب

سرمایه  ستوار و سرمایه گردان اساسا از رهگذر زمان بازگشتِسرمایه ا : ایجاد تمایز میانتمایز سرمایه استوار و سرمایه گردان   

ماشین آالت در روند تولید در زمان  زیراپذیر است. های مصرفی )زمان مصرف( متفاوت عناصر روند کار امکانی ارزشو برپایه

 (۳۶) شوند تا مواد خام.رسند و مستهلک میتری به مصرف میطوالنی

عالوه بر  بایدمی ی اجتماعی: در بازتولید کل سرمایههای مصرفیاجتماعی از حیث ترکیب ارزشی ی سرمایهتمایز مجموعه   

ی اجتماعی به . یعنی کل سرمایهمورد توجه قرار دادهای مصرفی نیز بازتولید را از حیث مادی یا ترکیب ارزش ،وجه ارزشی آن

این ترکیب در رشد تولید و گسترش  (۳۷) شده است. چه نسبت از وسایل تولید، وسایل مصرف و کاالهای تجملی تشکیل

 سزایی دارد.بازتولید نقش به

 شناسانه نظیر رشد گیاهانزیست هایانفعالوان تولید برای تکمیل فعلای موارد زم: در پارهتمایز زمان تولید و زمان کار   

نمونه، بعد از شخم زدن برای به انجام کار نیاز ندارد.  های الکلی( و غیره...و شیمیایی مانند تخمیر )تولید نوشیدنی ،)کشاورزی(

  .ای انجام گیردآن کار عمده طیکه آنبی  بَر،زمان شود، که روندی است طبیعی وها آغاز میرشد و نمو دانه ،و پاشیدن بذر



 
 24 

های مصرفی ویژه ه به ارزششود. ایجاد این تمایز بدون توجتر شدن زمان تولید نسبت به زمان کار میموجب طوالنیاین امر 

 (۳۸). غیرممکن است

اعتنایی از بی: هواداران مکتب اونو با تمام تاکیدی که بر زمین به عنوان کاالیی خاص دارند، با ی زمین و ارزش مصرفیاجاره   

ی اجارههای مصرفی خاص یعنی محصوالت کشاورزی و معدنی نیز در تحلیل کنند که وجود ارزشکنار این مساله عبور می

 دخالت دارد. اری نابدسرمایهزمین به عنوان بخشی از 

کند. ی ناب را در خود بررسی میرونویسی از علم منطق هگل نیست که حرکت اندیشه رهیافت اونو هدف مارکس برخالف   

ی است، با در نظر داری سرمایهی منطق یک کلیت معین و مشخص، یعنی جامعهاندیشیده تالش نظری او در راستای بازتولید

حرکت سرمایه در بستر واقعی واکاوی دیگر. به سخن دیگر، های مختلف کلیت اجتماعی در ارتباط و تعامل با یکگرفتن جنبه

ی ثابت افزایی، تضاد سرمایهخود، در گذر از تضاد ارزش مبادله و ارزش مصرف، تضاد کار و سرمایه، تضاد روند کار و روند ارزش

 ره.و متغیر و غی

کنند که گویا تنها به ای مطلق بدل می، سرمایه را به سوژهداری نابسرمایهپردازی مفهوم اونو و پیروانش در خالصه کنم،   

و ارزش مصرف و تضاد داری یعنی تضاد ارزش مبادله ی تولید سرمایهی شیوهها دو تضاد عمده و سازندهرقصد. آنساز خود می

داری را به فضایی تصنعی از خیز سرمایهوپُرافتی پُرتناقض و جامعه ،سانو بدین ؛سپارندفراموشی میرا به دست  کار و سرمایه

کنند. جای شگفتی نیست که اونو محدودیت اصلی انباشت سرمایه را کمبود نسبی نیروی کار تعادل و هماهنگی بدل می

 داند:می

تر است، در نتیجه تا زمانی که قادر به تولید وسایل تولید و مصرف بیشی تولید خود همواره چون سرمایه با گسترش دامنه"   

ی کافی به شکل مازاد جمعیت در اختیارش قرار گیرد، که خود به طور مستقیم توانایی تولید آن را ندارد، به اندازه ،نیروی کار

  ( ۳۹)." کندانباشت آن را تهدید نمی محدودیت ذاتیهیچ 

 ،ترین نمونهعنوان کاملبهتفسیرشان از سرمایه بایستی "که  استسکین بر این باور  -افعان مکتب اونومدرابرت آلبریتون از    

 ترین معیار در تمام علوم اجتماعی... کشفی فراتر از دستاوردهای مارکس...ان باشد... عینیپژوهندگمنبع مراجعه و راهنمای 

 دهد که این مدعایی استی فکری نشان میاین نحله آثارتر ی دقیقلعهاما مطا (۴۰) ".پردازی سرمایهواپسین گام در مفهوم

های آن را برای فراتر رفتن از نظرات مارکس باید نخست به درک درستی از آرای او دست یافت، کاستیگویانه. گزافه سخت

دهد که مکتب اونو اما از این می پژوهان بهره گرفت. بررسی ما تا همین جا نشاناز نظرات سایر مارکس در این راه شناخت، و

 .ظرفیت و آرایش فکری برخوردار نیست

به  ،وندر ترفراند از آن کوشکه می هایینحله ،است ی ماافق عبورناپذیر زمانهمارکسیسم  گویدژان پل سارتر در جایی می   

 ،کندسارتر دارد سرنوشت مکتب اونو را روایت می نظر کنیم گوییاو صرف و غیرانتقادی آمیزاگر از بیان اغراق. گردندمیازعقب ب

 گردند.که به جای فراتر رفتن از مارکس به هگل بازمی
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توان می سرمایهو اصالح کتاب  خوانشی نحوهرا بیش از هر چیز در  اونو از مارکس ی مکتبدلبخواهانه آشفتگی و تفسیر   

 پردازم.می ی مراحلنظریهبه روایت اونویی و نوشتار به خوانش سرمایه  مشاهده کرد. در قسمت بعدی این

 

 

 ها و منابعیادداشت
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لت مشکالت را به ع سرمایه عامبر اساس  سرمایهبندی کتاب برخالف نظر مایکل هاینریش که معتقد است مارکس تقسیم -۲۹
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 کرد.خاص و فرد پیروی می به عام، سرمایهبندی چنان از تقسیمآخر هم
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