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ز فصل ا اونو ها به معرفی روش و مختصات خوانشاین سلسله نوشته قسمت پیشیندر 

های لا سایر فصپرداختیم. در این بخش خوانش مکتب اونو را در پیوند ب «سرمایه»اول 

 ررا در معرض داوری خوانندگان قرا ، و عیار درستی و نادرستی آنردهدنبال ک سرمایه

 دهیم. می

 

 «سرمایه»ی فصل دوم دیدگاه مکتب اونو درباره
و « سرمایه»های اول و دوم در فصل مارکساز روش بازنمایی  اونوپیروان مکتب 

ها، مارکس در فصل اول با ای دارند. به تصور آنانکشاف شکل ارزش درک آشفته

بازی در وارونه شعبده»همچنین با ترفند و  و« کالادارندگان »و « قیمت»تجرید از 

در استنتاج منطقی پول از کالا دچار اشتباهات فاحشی شده  1«یافتهکردن شکل گسترش

ر ها، فصل دوم نیز بزعم آناست، که لاجرم باید مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد. به

بی و تاریخی در تکمیل فصل های تکراری ، تجرای است از اشارههمین سیاق مجموعه

باره ر ایند سکینکه با استنتاج منطقی شکل پول ارتباطی داشته باشد. اول، بدون آن

 نویسد:می

ی هی کالاها به واسطتاریخی )توصیفی( مبادله-های تجربیفصل دوم به واقعیت»

ن باورند ای ها بررو اونوئیستشود، نه استنتاج پول از سرشت کالا. از اینپول مربوط می

ای عنوان پیوستی )یا مجموعهباید به« مبادله»ی درباره مارکسی سرمایهکه فصل دوم 

 2«در نظر گرفته شود« کالاها»ها( به فصل اول در باب از پانوشت

                                                      
1  Thomas T. Sekine. 9002. Arthur on money and exchange, capital and 

class. 1-  No 22. P.53-35. 
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اکنون با مروری اجمالی بر محتوا و جایگاه فصل دوم در بازنمایی دیالکتیکی نشان 

در استنتاج پول از  مارکسچه درک نادرستی از روش  هاداده خواهد شد که اونوئیست

بهتر است که از  مارکسکالا دارند. برای روشن شدن تفاوت فصل اول و دوم نزد 

مل کنیم، و از سوی دیگر، سطوح تجرید در أهای او درنگ و تفرضسو، بر پیشیک

 دیگر مقایسه کنیم.این دو فصل را با یک

 

 تحول شکل ارزش در فصل اول
 ها استوار است:فرضرشته پیشول شکل ارزش در فصل اول بر یکتح

شکل مجرد و فرضی از گردش کالایی  یک مارکسدر بخش سوم فصل اول،  -1

عبارتی نشان دادن ضرورت منطقی تحول ساده را برای استنتاج منطقی معادل عام یا به

امری ل به شکادل عام رو استنتاج معگیرد. ازاینمی شکل کالا به شکل معادل عام در نظر

 ، نه واقعیاستمجرد و منطقی 

 اندگر مقادیر مساویارزش بیان عنوانکالاها به -2

 ادیر ارزشی خود باهم مبادلهبا مقصرفاً و کالاها از پول و قیمت تجرید شده  -3

 وندشمی

همواره یک کالا در ارتباط با کالاهای دیگر قرار -تجرید از دارندگان کالا -4

یک کالادر برابر کالای دیگر)شکل ساده(، سپس، یک کالا در برابر . نخست یردگمی

ی ناتمامی از کالاها )شکل گسترش یافته( و سرانجام یک کالا در برابر تمامی مجموعه

 کالاهای دیگر)شکل عام(

شکل ارزش مبادله ظاهر یا بهکالاها در این ارتباط یا به شکل ارزش مصرف و  -5

 ند.وشمی
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کند و هدفش بررسی چگونگی تری عزیمت میشخصفصل دوم ازشرایط م

در پراتیک اجتماعی دارندگان کالا در فرآیند به شکل واقعی  گیری معادل عامشکل

 عبارتند از:در مقایسه با فصل اول های این فرآیند فرضمبادله است. پیش

ل داد. فصمیی کالاها را بدون دارندگان کالا مورد مطالعه قرار فصل اول رابطه -الف

( Exchange process)« فرایند مبادله» دوم با ورود دارندگان کالا به مبادله، به

محسوب ساده کالایی  تر از گردشتر و واقعیشخصی مشود که مرحلهتبدیل می

تعینی مجرد است و تمایز طبقاتی  هنوزشود، هرچند که دارندگی کالا، خود می

 دهد. در این مرحله تحولدار( نشان نمیگر یا سرمایهکنندگان در مبادله را )کارشرکت

شکل واقعی و با بررسی عمل و شرایط از حیث منطقی، بلکه بهصرفاً کالا به پول نه 

 گوید:باره میدر این مارکسپذیرد. دارندگان کالا تحقق می

باید  ،توانند به بازار بروند و خود را مبادله کنند. بنابراینکالاها با پای خود نمی»

 1«.ها یعنی دارندگان کالاها معطوف کنیممان را به نگهبانان آننگاه

 .نددیگرکالاها از حیث ارزشی معادل یک-ب

د ، شونمی بدون در نظر گرفتن پول و قیمت وارد مبادله ارزش عنوانبهکالاها  -ج

 .شودی فرآیند مبادله ظاهر عنوان نتیجهچون پول باید به

وحدت ارزش مصرف و ارزش مبادله در ارتباط و مبادله با  عنوانبهکالاها -د

 .پذیردزمان انجام میگیرند و تحقق ارزش مصرف و ارزش مبادله هممی دیگر قراریک

برخلاف فصل اول که همواره یک کالا با کالاهای دیگر در ارتباط قرار  -ذ

( یک privatgeschäft) ی خصوصیاصطلاح معاملهبه»آن را  مارکسو  گرفت،می

ه جانبه است کی همهگر مبادله، در فصل دوم فرایند مبادله بیان«نامیدکالای واحد می

                                                      

 .111سرمایه، جلد یکم، کارل مارکس، حسن مرتضوی، ص 1 
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 مارکسگیرند. دیگر قرار میبا یکو مبادله زمان در ارتباط تمامی کالاها هم طی آن

 کند:یبه این نکته اشاره م« ی شکل ارزشسرشت تغییریافته»در فصل اول، تحت عنوان

نوان عی خصوصی کالای واحد. م( تنها به)برخلاف معامله ام ارزش برعکسشکل ع»

د، کنکند. یک کالا فقط زمانی بیان عام پیدا میعمل مشترک جهان کالاها ظهور می

زمان تمام کالاهای دیگر ارزش خود را در همان معادل تجلی بخشند و هر نوع که هم

که  شودنجام دهد. به این ترتیب روشن میکالای نوظهوری نیز باید عینا همان کار را ا

تواند یمصرفاً این اشیاست، ]بنابراین[ « تنها وجود اجتماعی»چون شیئیت ارزشی کالا 

ها ها متجلی شود، و در نتیجه شکل ارزشی آنی آنی اجتماعی همه جانبهاز طریق رابطه

 1«باید یک شکل معتبر اجتماعی باشد

جایگاه اجتماعی  رتاکید ب -الفکند: ا دنبال میدر فصل دوم سه هدف ر مارکس

دارندگان کالا با -طرف قرارداد. بو  مالک خصوصی، شخصعنوان دارندگان کالا به

طور غریزی مطابق عمل جمعی خود، به نتایج هدف وعمل ارادی ولی بدون آگاهی از

 بررسی-جکنند. گیری معادل عام عمل میقانون ضروری جهان کالاها در راستای شکل

 «.شکل پول»و پیدایش « روند مبادله»تحول تاریخی 

  کنیم:اول و دوم بسنده می هایدر این نوشتار به نکته 

ی کالاها را بدون در تحلیل شکل کالا )بخش سوم، فصل اول(، رابطه مارکس-1

ز داری را مستقل اتا گرایش ساختاری سرمایه ها مورد واکاوی قرار داد،دارندگان آن

ی کالا )بخش چهارم، فصل وارهی کالا نشان دهد، در مبحث سرشت بتافراد دارنده

 کالاها را تشریح کرد و در فصل ای وساطت اشیا کالا بای اجتماعی دارندگان اول( رابطه

ل گیری معادشان و شکلی دارندگان کالا به میانجی کالاهایجانبهی همهدوم به رابطه

  پردازد.می عام

                                                      

 . با اندکی تغییر متناسب با سیاق بحث.29منبع بالا، ص 1 
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ی کالا را ( دارنده11-11های )پارگراف هگل« ی حقفلسفه»با الهام از  مارکس

کند که فرد را در ( معرفی میRechtpersonعنوان شخص یا شخص حقوقی )به

 رندگیدا یا سیاسی–حقوقی  یدر رابطه گیرد، مثلاٌسویه در نظر میی مجرد و یکرابطه

های مشخص مانند فردیت، را با تعین( که فرد subjekt) سوژه در تمایز با غیره، و

 عنوانبهصرفاً جا افراد دهد. در اینها، نیازها و علایق و غیره مدنظر قرار میتوانایی

نظر شده ها صرفنآملی وجنسی  ی طبقاتی،هاینشوند و از تعمی ی کالا ظاهردارنده

 است. 

دهد، که را مورد انتقاد قرار میآزاد  یو ارادهمفهوم شخص  مارکسافزون براین 

فروش کالای خود، تابع روابط اجتماعی ی آزاد در خریدورغم ارادهلا علیدارندگان کا

ر واقع کند. و دها را تعیین مییافته رفتار آناند و روابط اقتصادی شیئیتداریسرمایه

کنند، می رباط برقرادیگر ارتاقتصادی با یکچون حاملان این مناسبات دارندگان کالا هم

ونان یبازیگران تئاتر در  کند کههایی تشبیه میا به صورتکها رآن مارکسرو، از این

 (.Charaktermaske) گر شخصیت خاصی بودندهر یک بیانهره داشتند وچبر 

 عنییحق مصرف و استفاده  افزون بریایی تعلق دارد، که ی دارندگان کالا به اشاراده

 موضوع مالکیت خصوصی عنوانبهرا  هاآن(، Besitz )تصاحب

(Privateingentum خویش )کنند، یعنی حق در اختیار داشتن معرفی مینیز

 ی ازآن. دارندگان کالا باید متقابلاًانحصاری این اشیا و محروم کردن دیگران از استفاده

 :کسمار رسمیت بشناسند. به بیانخصوصی به شخص و مالک عنوانبهدیگر را یک

باید چنان رفتار کنند که جز با عملی که دو طرف راضی به آن باشند، کالای »

 1«.دیگری را تصاحب و کالای خود را واگذار نکنند

عنوان شخص و مالک خصوصی در جریان مبادله دیگر بهرسمیت شناختن یکبه

شود. می گروهی حقوقی است که به شکل قرارداد بین دو طرف مبادله جلکالا یک رابطه
                                                      

 منبع بالا1 
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 ادله بااند و مبدیگر وابستهطریق، دو طرف مبادله به علت منافع متقابل به یکبدین

تجاوز قهرآمیز به حقوق دیگری. از لحاظ  از طریق پذیرد، نهرضایت طرفین انجام می

تاریخی برقراری آزادی و برابری بین اشخاص و مالکان خصوصی در روند مبادله و نفی 

ست. شود، که بر روابط اقتصادی معینی استوار اواسطه پیشرفتی مثبت محسوب میقهر بی

انحصار به  اًورتضراما نباید فراموش کرد که تضمین برقراری مناسبات مبتنی بر قرارداد 

 یک قدرت دولتی خودفرمان نیاز دارد. قهراجتماعی در دست

 یروابط اجتماعی مبتنی بر شخص، مالکیت خصوصی و قرارداد را از رابطه هگل

 مارکس(. اما 11ی حق، پارگراف )فلسفه کردی آزاد با اشیای طبیعی استنتاج میاراده

ی هداری و رابطی تولید سرمایهت ویژهدر انتقاد به نظر او بر این باورست که مناسبا

چون شخص و مالک خصوصی است. ها همی آنشرط پذیرش ارادهافراد با کالاها پیش

استنتاج کرد، بلکه برعکس، مناسبات تولیدکنندگان « اراده»توان از را نمی« حقوق»

ط ی بورژوایی و برقراری رواباعضای جامعه عنوانبهدیگر مستقل و مجزا از یک

 کند.ی کالاها، شکل اجتماعی حق و اراده را تعیین میها به واسطهاجتماعی بین آن

 پردازیم:اکنون به تحلیل مارکس از فرآیند مبادله می

ها را در وضعیتی تحقق کالاها همچون ارزش مصرف و ارزش مبادله، دارندگان آن

زش مصاارف ی خود اربرای دارنده هادهاد. از یاک سااو، کاالاامتنااق  قرار می

از طریق مبادله خود را همچون ارزش صاارفاً د. ولی برای دیگران و نآیشاامارنمیبه

قبل از آنکه خود را همچون ارزش ند. از سااوی دیگر، کالاها بخشاامصاارف تحقق می

ی هر عبارتد. بهند، باید همچون ارزش مبادله تحقق یافته باشاانمصاارف تحقق ببخشاا

ارزش مصرف مورد درخواست او  خریداری پیدا کند که کالایی با فروشانده کالا باید

گاه در کالای او نیز نیاز خریدار را برآورده کند. آن را در اختیار داشاته باشد و متقابلاً

ی واحد را خاتمه یافته توان این مبادلهبدل شده میوارزش کالاهای ردصاورت برابری 
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 اًجانبه با یکدیگر باید متقابلی همهدر مبادله طور کلی دارندگان کالاقلماداد کرد. باه

عنوان ارزش مصارف و ارزش مبادله تحقق ببخشند. زمان بهبتوانند کالاهای خود را هم

شود که متناق  روبرو می ی عزیمت فرآیند مبادله با شرایطی کاملاًبدین ترتیب، نقطه

یان سته است. به بدر آن تحقق یک شارط بلاواساطه به تحقق شارطی متضاد با آن واب

و یااک  (Zirkel) تار، فارآیاناد ماباادلاه متضاامن یاک دورمنطقیدقایاق

 است. ( (Widerspruchتضاد

در فرآیند مبادله به تحقق ارزش همچون ارزش مصاارف کالا  تحقق -دور منطقی

د شاارط تحقق فرآینتحقق هر دو تعین پیشوابسااته اساات و بالعکس. و  آن یمبادله

 .است مبادله

اساات. هدف دارندگان کالا از ورود به مبادله،  ی این دورا و پاایهمبنا -تضاااد

 کند. پس مبادلهها را برآورده مییابی به ارزش مصرفی است که نیاز فردی آندسات

خواهند ارزش یها می آناساات. از سااوی دیگر، همه «روند فردی»ها یک برای آن

لا ، و ارزش مصاارف کاببخشااندبا ارزش برابر تحقق  ییکالا مبادله باکالای خود را در

 «ماعیروند عام اجت»حال یک تحقق است. پس مبادله در عین شرطصرفاً  در این مورد

و در  «روندی فردی»دگان کالا فرآیند مبادله برای تمام دارن ید. یعنیآشمار مینیز به

 .است «روند اجتماعی»عین حال یک 

زش ی اریافتهشااکل تام یا گسااترشساااختار فرآیند مبادله از لحاظ عملی مشااابه 

)بخش سوم از اسات، که مارکس با وارونه کردن آن شکل عام ارزش را استنتاج کرد

متعلق  هایی کالا، کالاتوان گفت: هر دارنده. با در نظر داشتن این تشابه میفصل اول(

ر داند. اما چون هباه دارنادگاان دیگر را معادل خاص و کالای خود را معادل عام می

پندارد. در دارناده کالا، کالای خاص خود را در برابرتمام کالاهای دیگر،معادل عام می

 گیرد:واقع هیچ معادل عامی شکل نمی
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ارز)معادل( خاص کالای او تلقی از نظر ماالاک یاک کالا، هر کالای دیگر هم»

. اما ارز)معادل( عام برای تمامی کالاهای دیگر اسااتشااود. از این رو کالای او هممی

ارز چون این موضوع در مورد هر مالکی صادق است، در واقع هیچ کالایی در حکم هم

 1.«عام عمل نخواهد کرد

عبارتی دارندگان کالا با دنبال کردن منافع شاخصی و بدون آگاهی از اهداف و به

 شوند:یابی به معادل عام با دشواری روبرو مینتایج عمل اجتماعی خود در دست

)در آغاز عمل اندیشااند ن کالاهای ما در تنگنای خود چون فاوساات میدارندگا»

های ناشاای از زنند. قانونها پیش از فکر کردن دساات به عمل میبنابراین آن بود(

 2«شوند.گر میی طبیعی دارندگان جلوههماهیت کالا در غریز

عمل  ی( اثر هگل از واژه115)بند « حق یفلساافه»جا با الهام از مارکس در این

(Tat( در تمایز با کنش )Handlungاسااتفاده می ) .کندTat عملی ارادی معنای به

شود. در این آن انجام می یمنطقی نسابت به هدف و نتیجه یکه بدون اندیشاه اسات

قتی ی موباید هدف هاساو، آناند : از یکقرار گرفتهین در وضاعیتی متناق  مورد عامل

 هاند. و از سااوی دیگر، آنبتواند عمل کن ولاً، تا اصاابرای خود تعیین کرده باشااند

طور غریزی، د. در نتیجه بهنشاناسدر حین انجام عمل میصارفاً محتوای هدف خود را 

اه از د و ناآگنزنی منافع شخصی دست به عمل میبدون تأمل زیاد و بر پایه،مساتقیما 

های ناشاای از قانون»ظور از نم 3د.نسااازرا متحقق میآن  ،ی عمل جمعی خودنتیجه

شاود، ضرورت پیدایش می گری طبیعی دارندگان آن جلوهکه در غریزه «ماهیت کالا
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 آزادحسن  01 

علت تضاد بین ارزش مصرف و ارزش مبادله است که شاکل پولی از شکل کالایی به

 .آن را مورد واکاوی قرارداد )بخش سوم(در مبحث شکل ارزش در فصل اولمارکس 

مانند مونتسکیو، جان لاک  1،ی نومینالیستی پولمدافعان نظریهه مارکس در انتقاد ب

های ساختاری دانستند، بر ضرورتنمادی قراردادی میصرفاً و دیوید هیوم که پول را 

 کند:داری و تبدیل کالا به پول تأکید میتولید سرمایه یشیوه

 است دشاواری در درک این مطلب نیسات که پول یک کالا است، بلکه در این"

 2.«شودبه پول تبدیل می از چه طریقو  چرا، گونههچکه کالا 

مارکس در بخش سوم از فصل اول کتاب سرمایه )شکل ارزش( با استنتاج منطقی 

دهد، در بخش چهارم تبدیل کالا به پول را نشااان می چگونگیواقع از کاالا در پول

پردازد که در داری مییهی کالا( به تشریح جامعه سرماوارههمین فصال )سارشت بت

ادله از طریق مبصرفًا جدا و مستقل از یکدیگر  تولیدکنندگان خصاوصیآن کالاهای 

ری ه امگیری یک معادل عام اجتماعی برو شکلد و از اینکنخصلت اجتماعی پیدا می

و ساارانجام در فصاال دوم  (.تبدیل کالا به پول چراییشااود )ناپذیر بدل میاجتناب

ز ایق پراتیک اجتماعی دارندگان کالا )گیری معادل عام را از طر)فرآیند مبادله( شکل

 دهد.مورد بررسی قرار می (چه طریق

های تحلیل مارکس از تبدیل پول به کالا، ون درک ظرافتدبپیروان مکتاب اونو 

 ند.کنتاریخی متهم می-و توصیف تجربی او را به تکرارگویی
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