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كانت و  يرابطه دگرسنجي: درباب«او  پيشينبعد از اثر  »ساختار تاريخ جهان«با عنوان  كوجين كاراتانيكتاب جديد  ه:چكيد

ساختار تاريخ «. كاراتانيرودبه شمار مي يماركسبا نظريه شكنانه سنت ياز منظر يديگر كوششي نشانه *)2003(»ماركس

. دكنهاي مبادله واكاوي  ميمعطوف به شيوه هيافتبلكه با ر ،ي توليديعني شيوه ماركسيسم متعارف رويكرد با را نه »جهان

در داليل متني اين نكته را  اتكا بهمن با  ،. در نوشتار حاضرگيردميبهره  »مبادله« ه ب ماركس هاياشاره از ،اثردر اين  كاراتاني

از  كاراتانيخوانش كه  خواهم داد. وانگهي  نشان باشد موجه تواندمي ماركسكه آيا اين درك از  دهمقرار مي ي آزمونبوته

گيرد. در ريشه مي ماركسهدف انتقادي  ازاز يك بدفهمي ژرف  ،مبادلهاز منظر  پول، سرمايه و ارزش اضافي ارزش، مقوالت

هاي اساسي تحليل فرضگيرد كه بخشي از پيشدستي را ناديده مياستثمار و توليد تهييافته از ساماننقد  كاراتاني ،نتيجه

  رود.ي توليد به شمار مياز شيوه ماركس

  

  مبادله يهاوهيش

 نا بوده است. خوانش او از نخستيننامي آشهمواره سو، بدين 1970از در فضاي فكري ژاپن ) 1942متولد  (كاراتانيكوجين 

با الهام خوانشي  به ارمغان آورد. كاراتاني حق عنوان منتقد ادبي را برايبه )1(كيهناتسومه سوسرمان نويسنده رومانتيك ژاپن 

را  كيهسوسجايگاه كه  )2(نشان داده شد) »ژاپنادبيات مدرن  هايخاستگاه« كاراتاني(همان طور كه در اثر معروف  فوكواز 

 )3(دشوار ژاپن با تجدد يرابطهاز  كاراتانيكه تفسير  گفتتوان مي كمال اطمينانچون يك گنجينه ملي به لرزه در آورد. با هم

ي با نظريه كاراتانيمشغولي انتقادي و پيوسته دل بر اين، افزونبرجاي نهاده است.  ي بر تاريخ روشنفكري اين دورانابرجستهر ياثت

 جنبشِ « ،كاراتانياي بخشيده است. جايگاه ويژهنيز سياسي  فعاليتجامعه ژاپن و  نقد او بر به )4( 70ي از اواخر دهه ماركس

 »ملت، دولت ،سرمايه«براي فايق آمدن بر  برجستهچون يك روشنفكر تنها همنهرا  )NAM()5( »هاي همبستهانجمن نوينِ

  )6(. پيدا كرداي ژاپن نيز به شهرت فراواني دست هستهجنبش ضدگوي سخن يمثابهبهسبب فعاليت خود  ، بلكه بهگذاري كردپايه

 نزد را ت اوشهرهاي ماركسي بود كه اين گفتگوي انتقادي او با انديشه او از ادبيات ژاپن، بلكه مدرنيستيپستنه تفسيرهاي  اما

 2003در  )7(»درباب رابطه كانت و ماركس دگرسنجي:« نگارش در ماركسريه ظگيري از ند. بهرهبه ارمغان آورخوانندگان غربي 

 گرانه برايدگرسنجش يدر جهت تفسيرتالش  ،ترديديرهاي انگليسي زبان مورد استقبال قرار گرفت. بوادميك كشدر محافل آك

. او براي او به همراه آوردللي موفقيت زيادي المدر فضاي بين »خوانش كانت از طريق ماركسخوانش ماركس از رهگذر كانت و «

محلي  طاي وامهاي اعشبكهايجاد  از طريق و سپس دارينباشت سرمايهو بحث درباره مقاومت در برابر ا »دگرسنجي«با نگارش 

  فراتر از ژاپن نايل آمد. يالمللي به شهرتنيك روشنفكر بيچون هم »هاي همبستهجنبشِ نوينِ انجمن«در چارچوب 



 »دگرسنجي« تري ازبا استقبال بيشحتي  )8( »ساختار تاريخ جهان« كاراتاني و نظري سي آخرين اثر برجستهيانتشار ترجمه انگل 

هاي اجتماعي از بندي: به جاي تبيين بنياد تاريخي شكلجستجو كردادعاي استثنايي آن  را در دليل اين امر بتوان . شايدمواجه شد

انتقادي خود قرار -اثر اقتصادي يشالودهآن را  ماركسامري كه  ،دگرگوني مواد طبيعي به محصوالت كار انساني -طريق توليد

مبادله تحليل كند. كساني كه در  يپايههاي اجتماعي و تحول تاريخي آن را بر بنديشكل بنيانكه كوشد مي كاراتاني -داده

در  »توليد و گردش(يا مبادله) يبين حوزه نوميآنتي«از اين امر آگاه اند كه  گمارندهمت ميشناسي مطالعات ماركسچوب چار

 ،هاي مبادلهبا تاكيد جديد بر شيوه پرسش از اين رابطه، كاراتانيقرار دارد. اما براي  معاصرشناسان شمار مباحث قابل توجه ماركس

ن ها ظاهرا قادر به حل آخواهد در حل معضلي مشاركت كند كه ماركسيست. او مينيستشناسانه ي روشيك سفسطه چيزي جز

 :گويد. او ميملت را تبيين كنند ياتوانند استقالل دولت با تاكيد بر زيربناي اقتصادي در توليد نمي هاماركسيست -اندنبوده

روند، اما داري از بين ميدولت يا ملت طبيعتا با زوال اقتصاد سرمايه وژيك نظيرئولند كه روبناي ايدبر اين باور ا هاماركسيست«

 ص(.  »اندها در تالش براي تبيين دولت و ملت از مسير درست خارج شده. آنبه پيش رفته استها تظارات آنان برخالف واقعيت

9(    

ها نشود كه گشودن يكي از آلوژيك تو در تو گفته ميسه حلقه توپواي داراي [به گره ميوگره بور« بتواند براي اين كه كاراتاني

  »كنندديگر را تكميل مي هم هاييسازوبرگ« همچونكه  ،سرمايه، ملت، دولت رابين  ». م]شودباعث گشايش دو حلقه ديگر مي

دقيقا  كاراتانيدر الگوي  تاريخ جهان )14ص  (.دينايل آ هاي گوناگون گردشبايد به درك ساختار جهان در شيوه از هم بگشايد، 

ي متقابل كه عبارت است از مبادله الفي ي مبادله وجود دارد: شيوهچهار نوع شيوه« ي مبادله تشكيل شده است:از چهار شيوه

ي پيشين فراتر كه از سه شيوه دي شامل مبادله كاال است و باالخره شيوه جي ت، شيوهحمايمتشكل از سلطه و  بي هدايا، شيوه

  )10ص .(»رودمي

؛ سرمايه همسان است حمايت سلطه و ي ، دولت برابر است با شيوهي متقابل هدايامبادلهي ملت مطابق است با شيوه ،در اين الگو 

ي كه بر بستر ايده است بندي اجتماعييك شكل -ايكس)  /xمطابق است با (  دي ي مبادلهو شيوه مبادله كاالي با شيوه

ي گوناگون ي چهار شيوههتاريخ بشري بر شالود ازروايت  در كاراتانيش كوشيابد. در جامعه آينده تكوين مي -كانتي يكنندهتنظيم

با عزيمت از بحث درباره  اواي قابل توجه است. اي يا مرحلهي تاريخ منطقهفراتر رفتن از محدودهكوشش براي از حيث  ،مبادله

) مورد انتقاد 35(ص -نامداو آن را انقالب يكجانشيني مي - ي انقالب نوسنگي رااي نظريهاي و قبيلهجوامع چادرنشين، طايفه

ي ي اشكال ويژهيكجانشيني و مبادله خودِ ، بلكهنشيني انجاميدداري نبود كه به يكجااين كشاورزي و مزرعه ،نظر او. بهدهدقرار مي

ي هدايا و جادو در جوامع باستاني را ر موجب شد كه او مراسم مبادلهنظ. اين پيدا كرده بودتكوين  كشاورزي تر ازپيش ،هدايا

 اين جا بخش دوم كتاب به يك دورهرده نظام جهاني قلمداد كند. از عنوان يك خُبه )ي متقابل هداياي الف مبادلهي مبادله(شيوه



ي وهي شيمثابهبه ،بازتوزيع دهگر و سازمانعنوان غارتكه در آن نقش دولت به »وري جهانيامپرات«پردازد:مي در مقياس بزرگ گذار

 221تا  403( هاي جنگ بين دولتچين در دوره »استبداد آسيايي«گيرد. دولت مورد واكاوي قرار مي حمايتسلطه و ي مبادله

هاي اروپاي تسلطن سانهمينبه گيرند. مي جاياز مبادله  ، روم و مصر در چارچوب اين شيوهشهرهاي يونان-ل از ميالد) و دولتقب

ح يشرتبه  ،ه و ملت استنتاج كردتوان از سرمايكه نقش دولت را نميبراي نشان دادن اين كاراتانيقرون وسطي و امپراتوري روم. 

فت از رهياگيري بود. او با بهره چيره نشدهجوامع باستاني و قرون وسطايي هنوز  درد، كه در واقع پردازمي ي كاالي مبادلهشيوه

پيرامون و زيرمركز، پيرامون،  چونهممفاهيم مكاني  باتر تاريخ را بيش )9(،دانفر چيسكريستوو  والرشتاينمكان محور 

شكلي متفاوت و صرفا در رابطه با آن ساختارهاي قدرت كامال بهكند تا توالي مراحل زماني، كه در درك مي نظام جهانيخارج از 

رود به شمار مي بي ي مبادلهفئوداليسم خود تجسم شيوه ،يانكاراتنظر م ازعنوان نمونه، يابد. بهتكامل ميهاي ديگر پيرامون

نظير فلورانس در شهرهاي آزاد ( ؛)124ص (»هاي امپراتوري روم سرچشمه گرفته بودزيرپيرامون«ي تاريخي، كه از تا يك مرحله

اين پا با همي دولت رشد كند. مداخلهمانع و  توانست تقريبا بدون ي تجاري ميژرمني كه سرمايه هايت) و در جماع12در قرن 

نبايد از حيث را   -يعني يهوديت، مسحيت، اسالم و بوديسم-  »مذاهب جهاني« گفته شد گونه كه در بخش دومهمان ،موضوع

 همچون پيوند بين خدا و مردم«:يعني دي متفاوتي از مبادله شيوه يمثابهبه بايد تربلكه بيشها در نظر گرفت، اي آنگسترش منطقه

ما را با  ،يا اقتصاد جهان يعني واحد سوم »نظام جهاني مدرن«در  كاراتاني) 138ص.(درك كرد »ي متقابلاي از مبادلهنمونه

ين و چهارمين بخش كند. در واپسآشنا مي كاال يي مبادلهاي از شيوهعنوان نمونهي صنعتي و ملت بهكاركرد دولت مدرن، سرمايه

و از حيث  كرده،را ترسيم  »جمهوري جهاني«ي يك انداز آيندهسرانجام چشم نياكارات »زمان حال و آينده«اثر تحت عنوان 

ي ي مبادلهدر مركز شيوه كه كند، يك انقالب بورژوايي به معناي صلح هميشگياتكا مي كانتي كنندهي تنظيماستراتژيك بر ايده

  .  شودگر ميجلوه د

ل شد: توان براي آن قائجويد كه محدوديتي نميبهره مي ي وسيعيدر گستره ، از منابع نظريعالوه بر روايت تاريخي اتانيكار

س مامارتين بوبر، تو وند فرويد، هانا آرنت مومارسل موس، جيم جاكوبس، لوي اشتراوس، ماكس وبر، زيگ

ي گفتگو با نظريه اين د. امانگيري او مورد استفاده قرار ميي براي تحقيق گستردهياهپشتوانه چونهم ل ويتفوگلارك وهابس 

ي خود يعني سرمايه، گانهمدل سه با تاكيد بر كوشد بامي كاراتاني. دهدرا تشكيل مياصلي او  يدغدغهماركسيستي است كه 

. دهدمدل پايه اقتصادي و روبناي ايدئولوژيك به خواننده انتقال مي فراتر رفتن از ي اصلي خود را درعالقه همان آغازاز ملت، دولت 

، كه او بر آن تاكيد دارد ماركسفكري  بستر و از منظر مبادله را نيز بايد در راستا »ساختار تاريخ جهان«بازنويسي  يكل برنامه

دهي روابط سازمان واكاوي »تاريخ جهانساختار «كند. موضوع مي ايزخود را از اين نظريه نيز متم[ديدگاه] ند او هر چ -درك كرد 

مشحون  ،اين كتابكل است.  اجتماعي انسان (يعني سياست، اقتصاد، فرهنگ و هنر) با توجه به شرايط محيطي ويژه در سير زمان



 ماركس آثارمتني از  شواهدگسترده بر اساس  ياست كه بحث آوري ماركسيستي است. اما تعجببا نظريه كاراتانياز گفتگوي 

كند كه او در سرتاسر كتاب به خواننده القا مي ،اي كه در اين مقاله توضيح داده خواهد شد. در عوضبسيار اندك است، مساله

و با ژستي آشنا  -پردازدي مبادله با اين نظر به مخالفت ميبر شيوه اتكاو با  دانروبنا را كامال پذيرفته-مدل زيربنا »هاركسيستام«

داليل  كاين تفكي ،در واقع كند.تفكيك مي »هاماركسيست«را از خطاهاي ايدئولوژيك  ماركس )01(،به متنغالبا بدون استناد 

 اي است كهمسالهآن ين ا ،نظر منكند. و بهگوي مواضع خويش معرفي ميعنوان سخنبه را ماركساما  كاراتاني موجهي دارد،

ي كااليي ترسيم پرداز مبادلهنظريه چونهمرا  ماركس ،كاراتانيشود: اصلي محسوب مي كاستي »جهان ساختار تاريخ«در 

دهد. او در راستاي پويايي اساسي آن را تشكيل مي ،ار نيروي كارثماي از توليد ارزش كه استپرداز شكل ويژهنه نظريه -كندمي

 كوشيدمي ماركساني را كه جه«كند:را به نظرات خود همسان مي او ويكردربراي اهداف خويش  ماركس يگيري از نظريهبهره

رو جهاني كه ما در كتاب سرمايه با آن روبه«دهدو با تاييد ادامه مي. »ي كاالييي مبادلهجهاني بود برآمده از شيوه ،دكنن تبييرا  آن

  ):10ص(»شويممي

براي  ماركس ي آن بر پول و اعتبار تكيه دارد.وابسته است، و نظام گسترده »روبناي ايدئولوژيك«داري خود به اقتصاد سرمايه«

به سخن ديگر  -داريي توليد سرمايهغاز كرد. شيوهمبادله كاال آ ي توليد، بلكه از تحقيق خود را نه از شيوه ،توضيح اين مطلب

  )4ص.(»يابدمبادله) سازمان ميي ي بين پول و كاال(شيوهاز طريق رابطه -ي بين كار و سرمايهرابطه

در   ،ي خود به كار گيردتكويني نظريه بر اقتصاد سياسي را به عنوان عنصر ماركسكه موضوع اصلي نقد به جاي اين كاراتاني

تاريخ ساختار «در اثر  اودهم كه توضيح ميدقيقا برعكس،  من، در اين مقاله )11(.كه از اهميت روند توليد بكاهد كوشدميعوض 

توليد  بر او انتقادجوهر  بااضافي و سرمايه  ش، ارزارزش، پولي ويژه نظريهبر اقتصاد سياسي بهماركس  در استفاده از نقد »جهان

داري نهفته است. من نشان ي توليد سرمايهاستثماري كه در ذات شيوه ؛در يك راستا قرار نداردارزش اضافي از طريق استثمار 

برخالف  و غيرموجهي و بنابراين قرائت ،قرار دارد او ينمتو شواهد  برخالف تمام داليل ،ماركساز  كاراتانيگيري خواهم داد بهره

هاي نظري شرط. من قبل از شرح اين موضوع و پيششودمحسوب مي به خصوص توليد ارزش اضافي هاي اصلي ماركسي،گزاره

   بپردازم. او كتاب آن در روش واكاويدهم به ترجيح مي ،آن

  

  روش يمساله

 »ميوگره بور«هاي مبادله و در عين حال بر رفيت تحليلي شيوهظ هنگامي كه بين ،تانيكارارسد توان نوآوري نظري نظر ميبه

توان گفت كه اين تنش در سرتاسر اين اثر حضور مي ،طور قطع. بهقرار دارد يغريب در تنش، كندتاكيد ميسرمايه، ملت، دولت 

تنها به مسايل من نه ،هاي بعديرود. در قسمتشناسي در ساختار اين اثر به شمار نميتنها دشواري روش ،به هيچ وجه اما دارد؛



بايد توجه كرد اين با سطوح متفاوت  ،م. اماپردازمي كاراتانيهاي منطقي و واقعي كتاب چنين بر دشواريروش شناسانه، بلكه هم

مورد مداقه  هاي توليداز منظر شيوهمسايل  اين كهبه جاي اين يعني  -شودمربوط مي »تاريخ جهانساختار « دراستدالل اصلي او 

  .دشوميبررسي  هاي مبادلهشيوه ياز دريچه تر، بيشقرار گيرد

ي او در چارچوب نظري خود بايد قادر باشد قدرت توضيحي شبكه ،نخستسه جنبه دارد:  كاراتانيمشكل  ،طور خالصهبه 

سرمايه، ملت، دولت و جامعه  )تابلو يك 9بندي مدرن اجتماعي (ص ي شكلبا شبكه پيونددر را  )x(هاي مبادله الف، ب، ج، دشيوه

الف،  يهاي مبادلههاي مبادله ثابت كند. اما سرمايه، ملت، دولت نه تنها اشكال تاريخي منطبق بر شيوهمنطبق بر آن شيوه يآينده

عناصر  كاراتانيبخشد. در نزد تنهايي را نيز تعين مييافته سرمايه بهد، بلكه عالوه بر آن ساختار سازمانكنب، ج را مشخص مي

نيز عمل ديگر  »ضد يك«بر  اند، وابسته »ديگربه يك متقابال«كه  )،84هنگامي مساله را بسيار دشوارتر سازد(ص  هر دو مدل

ي ج) با سرمايه (شيوه» كاال يمبادله«و نه  ،ي ب) استوار است(شيوه »تجديد توزيع«ي بر غارت و تنهاياما نه دولت بهكنند، مي

 »گيك جهش بزر«كند كه پيدا مي »سلطه«زماني  ،ي مبادلهكند كه يك شيوهكه كاراتاني ادعا مي يدر حال ،پيوند دارد. به عالوه

ي ي شيوهماند كه رابطهاين نكته ناروشن باقي مي -سرمايهلت به عني جهش از ملت به دولت يا از دوي -)103رخ داده باشد (ص 

ي يا يك شيوه ،نداله استنتاج شدهادهاي مبست: آيا سرمايه، ملت، دولت تاريخا از شيوهكدامهاي اجتماعي نظام هايلمبادله با شك

د؟ بنابراين نتر وجود داشته باشپيش ي سرمايه، ملت، دولتشبكه ) كه103ص شود(بدل مي »ي مسلطشيوه«مبادله صرفا زماني به 

  ها وابسته است، كه امري است ناروشن. شناسانه اين روابط به ارزش توضيحي آنسودمندي روش

ي سرمايه، ملت، با مقوالتي كه جوامع باستان و پيشامدرن را از لحاظ شبكه» ساختار تاريخ جهان« تالش او براي توضيح ،دوم

شود، يعني ظهور اين مقوالت در چارچوب جامعه ها مشخص ميآنبودن  تاريخي در اري منطقيدهد با دشودولت توضيح مي

، يابد. مفهوم كاال با نظام پيشامدرن فئوداليبازتاب مي كاراتانيسرمايه نزد -الابورژوايي. اين دشواري عمدتا در مفهوم فراتاريخي ك

چون اشكال توليد كااليي رشد داري و سرواژ هر دو همهاي بردهنظام« داري يونان انطباق دارد:روم باستان و جوامع برده

شود. تبديل مي و فراتاريخي ي عامغيرمشخص و به يك مقوله مفهوم سرمايه نيز از حيث تاريخيسان، بدين) 10(ص)12(.»كنندمي

شامل تمام  در عمل و اين -رودبه كار مي ي سرمايهمقوله ول وجود داردپبراي تمام جوامع كه در آن  كاراتانيبه نظر 

ي مايه برآمده از تركيب ويژهرعنوان حركت خودپوي سبه نه انباشت سرمايه، شود. بنابراينهاي اجتماعي بشري ميبنديشكل

مبادله تا جايي كه پول در هر زمان و در هر كااليي از قدرت « :پيوند دارد ، بلكه با مفهوم فراتاريخي قدرتسياسي، عوامل اجتماعي

رود... تمايل . اين خاستگاه سرمايه به شمار ميكندفراهم ميانگيزه براي انباشت پول و عملكرد مربوط به آن را  برخوردار است،

 كاراتاني براي ،ترتيب). بدين94ص(»گرايش براي قدرتشود تا هاي مصرفي (اشياء) كمتر موجب انباشت سرمايه ميبراي ارزش

در نزد  معنا:امري است بي-ص انسانيه با آن تفاوت بين كار مجرد و مشخو همرا -داريكار در جوامع سرمايهي دهي ويژهسازمان

و مشاهده  ،برانگيز استموضوعي نفرت ريداآيند. بنابراين ويژگي توليد سرمايهچون كار مشخص به شمار مياشكال كار هم او



منجر  كاراتانيمنظم و پي در پي در ديدگاه  هايدشواريكار و روند توليد به  در باب مفهومي اين انسدادخواهيم كرد كه چگونه 

  شود.مي

همين بر اند. پردازي نشدههاي تاريخي نظريهبنديشكل يمثابهدر هيچ جايي از اثر به ،ت نيز همانند سرمايهلدولت و م، عالوهبه

  د.شومي نمودار هاآن نديدندر تاريخي  كاراتاني گرايش شناسانه وتلقي روشتمام طرز، سياق

(يا  كاراتانيبندي مجدد . در مورد صورتوجود دارد كاراتانيهاي تبييني متفاوت لدبين م يتنش ،تري سوم و از همه مهمنكته

تري ج بيشنتايرود كه اين شكل از تبيين انتظار مي-ي توليدي مبادله به جاي شيوهاكيد بر شيوهت-ماركسبازسازي) از نظريه 

هاي هاي توليد، شيوههنگامي كه، ما به جاي شيوه او بايد قادر باشد به اين پرسش پاسخ دهد ،دربر داشته باشد. به سخن ديگر

تالش براي « گويدگاه كه ميآن كاراتاني انمطمئ ؟داردچه امتيازي  از حيث نظري اين شكل از تبيين گزينيم،گردش را برمي

اكيد بر توليد ت« انيكارات) به نظر 10.(صبه اين مساله پاسخ روشني ارائه كرده است »برود موجود فراتر از شرايط كه راهي يافتن

گونه كه همان) اما 291ص.(»رندتيز داكه با روند انباشت سرمايه سرس ودشميهايي و غفلت از گردش موجب از بين رفتن جنبش

(يعني فراتر  ي بين اين هدفرابطه در ايجاد ،حليموفقيت چنين راهديدي فراواني در ترمن در پايان اين مقاله نشان خواهم داد 

خ جهان به عنوان تاريخ يدرك تار-سيدن به آنسرمايه، ملت، دولت) و وسايل ر »ميوبور هگر«رفتن از شرايط موجود و بازكردن 

  .داردوجود  -هاي متفاوت مبادله و تاكيد بر مبارزه سياسي بر سر گردششيوه

آيا  ،ناموفق است ماركس ي آن از نظريهي مبادله ناروش و استفادهاما حتي اگر با اين امر موافق باشيم كه كاركرد تبييني شيوه

» ساختار تاريخ جهان«به درك  ماركس بهتر از ،هاي توليدشيوهبدون اتكا به  ،هاي مبادلهاكيد بر شيوهت با خوبيك قرائت با نيت 

ي اي است كه ما را به مسالهشود. اين نكتهچگونه فهميده  »ي مبادلهشيوه«ن است كه مفهوم اين امر وابسته به آ ؟رساندياري مي

يعني اصطالح  كليدي سالهي اين مدرباره نظري –است كه او هيچ جا تامل مفهومي اين  واقعيت د.نكايت ميمفهومي هد كارايي

مبادله بر انواع بسيار گوناگون از  شود كه مفهومر پيچ و خم كشيده ميخواننده به راهي پُ ،در عوض كند.ارائه نمي  »مبادله«

ي مبادله محسوب معرف يك شيوه تو بازتوزيع دول تغار«گونه كه در باال اشاره شد نه تنها د: هماننكهاي زندگي داللت ميشكل

تابوي زناي با محارم نيز ، خواهيها، خونچون مذهب، جنگمتفاوتي همچنين مسايل بسيار بلكه هم ،ي ب)وهد يعني (شينشومي

 »لبمتقا يمبادله«عنوان شكلي از خواهي در جوامع باستاني بهروند. مطمئنا درك خونهايي از اشكالي از مبادله به شمار مينمونه

 »ي متقابلمبادله«ي نظرگرفتن جنگ و مذهب به مثابهدر  هايتوان به راهچنين ميو هم ،ي الف) بسيار دور از موضوع نيست(شيوه

و هدف  ،تبيين مساله را نامعين كرده ،هبرداز بين  را آنتوانايي تحليلي  ،مبادله مفهوم رويهو تعميم بي اما كاربرد )13(»كرد. تاملنيز 

  .سازدرا نامشخص مي انتقادي



جاي آن  به دارد، و تشريحي مفهوم مبادله آگاهي-فقدان ارزش تبييني ها بهنيز در برخي از قطعه كاراتانيرسد كه نظر ميبه

ي ي مبادلهبي از سه شيوهيعنوان تركاجتماعي واحد بهبندي سان يك شكلبدين«د:شاننبررا  خواهد مفاهيم قدرت و سلطهمي

). 83ص (»شود...ال مبادله نتيجه مييا سه شكل متمايز قدرت كه از اين اشك-و دولت) يد(قدرت نظامي، پولآاوت به وجود ميفمت

ي است يك رابطه چيرهكه در جوامع داراي دولت  بي ي مبادلهشيوه...«ي سلطه استوار است:در بند زير مفهوم مبادله بر ايده

ن سلطه آ تحت كساني كهتابعيت حاكمان در برابر » ست(متقابل):ي دو سويه ارود. اين نيز يك رابطهو حمايت به شمار مي ابعيتت

اين  كاراتاني ). اما نگارش تاريخ انسان از منظر سلطه بارها انجام گرفته است.129كنند(صقرار دارند حمايت خود را ارائه مي

. بنابراين در ارائه كندانتقادي -به ارائه يك چارچوب تبييني نباشد مفهوم مبادله قادر حتي اگركند، را انتخاب نمي لاستدال خط

  وردي در بر دارد. آچه دست كاراتانينظر جديد نقطه اين دشوار است كه دريابيمسطح منطقي 

تلقي مطمئنا طرز -ظر مبادلهتاريخ بشر از من يروايت دوباره -سازدرا مختل مي كاراتانيانكشاف استدالل  ،اما فقدان دقت مفهومي

بحث او درباره  گونه،باستان جالب و آموزنده است. هميني يونان سياسي و تاريخ فلسفه -از فنون كشاورزي، ساختار اقتصادي

ي او از نظام چهارم آن را به اجرا در آورد؛ يا بررسي گسترده امان هوتپخدايي در مصر باستان كه تحول از چندخدايي به تك

ش او در جهت ). كوش121روند(صبه شمار مي »داريزايش اقتصاد سرمايه«كنسولي روم و تحول شهرهاي آزاد در فئوداليسم كه 

-1960 است جي تت سوروواتسو (اين امر يادآور تئوري فرهنگي فيلسوف زمان جنگ ژاپن )14(شناسانهي قوممقولهپرداخت 

(يونان » دريانوردي«(آسياي غربي و شرقي، پرو و مكزيك)،  »آبياري«ي شناسانهم امپراتوري جهان به انواع قومتقسي -) 1889

ماند باقي مي اما اي را از زاويه ديگر بنگرد. اين پرسشتواند تاريخ منطقهمي -ها) و تجاري (اسالم)(مغول »چادرنشيني«و روم)، 

جايي كه -شناسانه ييزيبا ،ها با موضوع كتاب از نظر احساسات اخالقيهاي متفاوت و تحول آنكه توضيح موشكافانه فرهنگ

ديگر دارند، خلي با يكدچه  آليسم پيشاآلمانيايده و -شوندسان ميهم »احساس«و سرمايه با  »تخيل«، ملت با »فهم«دولت با 

  د.شورها ميسردرگم امري كه در اين باره خواننده كامال 

  م. دهرا مورد واكاوي قرار ميي نظري از مداخله كاراتانيم و هدف رگذشناسانه ميمالحظات روش از من ،در بخش بعدي 

  

  آغشته به ابهام:  (ارزش اضافي) پول، سرمايه و طبقه در نظريه كاراتاني ماركسِ

نظريه ارزش، پول و سرمايه  ،نقد اقتصاد سياسيي در گسترهويژه به يماركسي با نظريه گفتگو ،تر اشاره شدكه پيش گونههمان 

 نوين بندي اجتماعينشان دادن سازوكار شكل او. هدف دهدرا نشان ميكاراتاني  مشاركت نظري تر از همه ارزش اضافيو مهم

. اين امر به است و طبقه ، سرمايهنظريه پول، ارزش، ارزش اضافي در بابارائه مخرج مشترك  ،ي كاالييي مبادلهدر شيوه

 مورد ماركس رويكرد نظريدر  تواندمي خوبيبه اين اختالف روشن و ،خود موضوعي نيست كه موجب آشفتگي فكر شودخودي



 برداشت قرار ندارد، بلكه برعكس، ماركس در راستاي ديدگاه كاراتاني عزيمتو نقطه ادعاتنها نه ،نظر منبحث قرار گيرد. اما به

رود. من بعد از معرفي استدالل به شمار مي، ماركسانحرافي اساسي از نظرات  ،ارزش (اضافي)، پول و سرمايه مقوالت ازاو 

ويژه از حيث قرار دارد، به تضاددر  نظريه ماركس باكاال چگونه و از چه جهت  ياز مبادله اونشان خواهم داد كه درك  كاراتاني

 يو جايگزين ،تحريف نقد استثمار در روند توليد كاراتانياستثمار. من نشان خواهم داد كه هدف مداخله نظري  -مساله- -نظريه

ي . نكتهكندنفي مي را ماركسي ي انتقادي برنامهانگيزه از رهگذر آن،بر آزادي مبادله است، و  مبتنيآن با يك نظريه اجتماعي 

   )15(مورد تاييد قرار داد.با شواهد متني  تواننمي از ديدگاه ماركس را كاراتاني گيريبهره اين است كه در اين بخش اصلي

عنوان توليد و روند كار به ،دهدمازاد و انباشت را مورد بررسي قرار مي ي طبقه، توليددر آن مساله كاراتانياي كه اولين قطعه

  )16( شود:مفاهيم تفسيري و انتقادي نفي مي

هايي كه بر توافق متقابل گيرد. مبادلهها انجام ميمبادله قانباشت سرمايه نه از طريق جبر فيزيكي يكي بر ديگري، بلكه از طري«

اين به  )17(.، ممكن استيابدهاي مختلف ارزش تحقق مينظام ندر بيتفاوتي كه طي مبادله  رهگذراز  ،مبتني است. اين موضوع

ي مبادله سان شيوه. بدينشودايجاد ميتفاوت  اين شود، البته كهموجب تفاوت بين فقير و غني نمي هاين مبادلهعنا نيست كه امآن 

شكل  تلطه و حمايسي ي مبادلهكه از روابط رتبه و مقام كه از طريق شيوه آورد(مبادله كاال) روابط طبقاتي را به وجود مي ج

  )7ص (.»ديگر پيوند دارندو غالبا با يكچند كه اين دي متفاوت داشته، هرگيرند سرشتمي

 ،نظام فكريد. در اين ندارتوليد  ايي كارگران از وسايلجد دخلي به »غني و فقير«تفاوت بين  »كاراتاني«اما در چارچوب نظرات 

عنوان يك به هچ ،آن يپيوستهو توليد  موضوع فقر ،توضيح نيست. در نتيجه عنوان تنها منبع درآمد هم قابلفروش نيروي كار به

گاه در اين اثر مورد بحث هيچنظر از اهميتي كه براي نظام اجتماعي مدرن داراست، صرف، پديده ساختاري، چه از حيث تاريخي

كند. در حال حاضر كافي است ي ارزش اضافي كاراتاني خودنمايي ميخواهيم ديد كه اين شكاف مجددا در نظريه. گيردقرار نمي

 رغم نظرعليي آن با استثمار در روند توليد وجود ندارد. فهوم فقر و رابطهمجايي براي  كاراتانيكه در نظام فكري  دريابيم

وند ر دركننده ل تعييني كاال عاممبادله«توضيح دهد كه  كوشدمي در عوض،او ي فراتاريخي بودن كاال، درباره كاراتاني

تري انباشت كند. اين فعاليت پول بيش ،ي كاالد از طريق مبادلهكوش. شخصي كه مالك پول است ميافزايي سرمايه استارزش

ي با درك او از مبادله كاراتانيي طبقه هنظري ،از اين روجا) همان(.»شودافزايي پول محسوب ميحركت ارزش شكلي از ،سرمايه

با حذف مفهوم  اوگيرد. وابستگي متقابل توليد سرمايه و توليد فقر را در نظر نمي يافته،، دركي كه به نحو سامانكاال پيوند دارد

  نيز صادق است. كاراتانيي ارزش و پول كند. اين امر در مورد نظريهدرك صحيح از مختصات سرمايه را مخدوش مي ،استثمار

يا  »كار مجرد«او جوهر ارزش كاالها را  ،عنوان نمونهي اقتصاددانان كالسيك است. بهانديشه ، پيروماركس در بسياري از نكات«

ارزش صرفا در جريان  ،كند كه ارزش نسبت به كاال چيزي ذاتي نيست، برعكسنامد. اما او در سرمايه ثابت ميمي »كار اجتماعي«



اين بدان معناست كه ارزش كاال صرفا  از طريق شكل ارزشي. ،دهد. به سخن ديگركاال با كاالي ديگر خود را نشان مي مبادله يك

  )85ص(.»شودمي فهميدهي آن كاال با ساير كاالها از نظر رابطه

گيرد. ناديده مي را پول )18(»چگونگي، چرايي و از چه طريقي« يبارهدر هاي اوليه سرمايه در فصل ماركستحليل  كاراتانياما 

درك  )19(.بنددچشم فرو مي »تجسم مستقيم تمام انواع كارهاي بشري«عنوان از پول به ماركستعريف  به كه سانهمانبه

 ،وراز اين )20( تواند در مقابل كاالي ديگري مبادله شود،كه يك كاال ميمبني بر اين كامال كاركردي است دركي از پول كاراتاني

نظر ، دريابدتحقق ميي عمل مبادله واسطهكه به  را نسانيا برابركار مشخص و مستقيم براي توليد يك كاال به كار مجرد و  تبديل

در ي اجتماعي يك رابطه چونهمي پول را وارهل و كار انساني و پيچيدگي خصلت بتي بين پورابطه چنينهماو . گيردنمي

با يك  ماركسي از قطعه كاراتانيقول رسد نقلنظر ميكند. بهظهور مي »پيكريافته«به شكلي مادي و  اي كه، رابطهديابنمي

كاالهاي  چون شودبه پول تبديل مي كاال يك سد كهرنظر ميبه در ابتدا« :شودمي معنابي داوري كامال غلط از محتواي انتقادي آن

ارزش كاالها ساير  استچون اين كاال پول  سد كهرنظر ميبه ظاهرا ،بلكه برعكس، كنندآن بيان مي درارزش خود را  همگي ديگر

شود كند در نتايج خود از نظر پنهان ميحركتي كه نقش ميانجي را بازي مي ،. در اين رونددهندنشان ميخود را در اين كاالي ويژه 

حركتي كه نقش  ،در اين روند«كه كند خطور نمياين موضوع  كاراتانيبه ذهن  ،وانگهي )21(.»گذاردو اثري از خود به جاي نمي

قدرت پول مبتني بر «اصرار دارد كه  كاراتانيعالوه، تجريدي است از شرايط كار و توليد كاالها. به »كندميانجي را بازي مي

ي او نكته اصلي درباره ،تيبرتگيرد؟ بدينچگونه شكل مي »قدرت پليد پول«دهد پس ، اما توضيح نمي»قرارداد اجتماعي است

داري كار فردي و خصوصي بايد خصلت اجتماعي كسب كند، يعني توليد ارزش. گذارد: در توليد سرمايهتكوين پول را ناگفته باقي مي

كند. طبق ادعاي دهي و تضمين ميدر اين جا وساطت اجتماعي را سازمان )22(»تمام جهان كاالها« پول به عنوان معادل عامِ

در  ماركسطبق نظر . »كندي يك كاال با كاالي ديگر تجلي پيدا ميصرفا از طريق مبادله«همين دليل ارزش به كاراتاني

  :گروندريسه

و به شكل يك شئي(پول) در  كار عام بيان كند عينيت يافتن چونهماجتماعي  از حيث بايد خود را  ،هكار ويژ كه محصولاين... «

كار عام اجتماعي از رهگذر همين فرآيند به شكل سان كند. به همينچون عينيت بالواسطه طي كار عام جلوه را همانحصاو  ،آيد

  )32(».دهندي گردش را تشكيل ميها محرك اصلي و نبض تپندهاين تعين-شودعني پول تثبيت مييك شئي خارجي ي

مركزي نظريه ارزش  نقشتوانيم بدون پس ما مي كاالهاي متفاوت،وساطت بين اي است فني براي اما اگر پول صرفا وسيله

براي  اين است كه موزيمآمي كاراتانيچه كه ما از نآ ،نيز مساله را تبيين كنيم. در نتيجه ي ارزش كاريعني نظريه ،ماركس

كاال  كه را اين امر ،گيرياندازه معيارعنوان توضيح پول به ،اما )86صي ارزش كار نيازي نداريم.(نظريه درك گيري پول بهشكل

 كه ما بايد كوركورانه از ماند. اين بدان معنا نيستجاي نمي بر »اثري«و از آن  -ساختهمخدوش  ،سنجيده شود چه چيزي بايد با



 »يجوهره« تر بدان معناست كه براي فهماست بهره بگيريم. اين بيش برانگيزپرسشهاي ماركس كه وجودشان به هر حال اصطالح

دا از كار انساني قادر است تمامي ي پول جيا تالش براي طرح پديدهارزيابي كنيم كه آ -ح مسالهتالش ماركس براي طر

  داري الزم است؟ي اجتماعي سرمايهي عظيم فهم شالودههايي را دريابد كه در برخورد با وظيفهپيچيدگي

  

  داري تجاريارزش اضافي در سرمايه

جا كل د. در ايندهرا در برابر هم قرار مي در خصوص ارزش اضافي است كه ادعاهاي مختلفكاراتاني  ي عامنظريهاما اين 

ي ارزش اضافي در دو گام گذارد. نظريهبادله تاثير نظري خود را به معرض نمايش ميي مي توليد به شيوهي انتقال از شيوهبرنامه

ي مايهرو گام دوم در عصر س ،دهدتجاري مورد بحث قرار مي ي را در عصر سرمايهضافشود: گام اول توليد ارزش امعرفي مي

  )24(صنعتي.

  پردازيم:داري تجاري ميدر عصر سرمايه كاراتانيي ارزش اضافي نخست به نظريه

ها از به قول قديمي آيد؟پول اضافي) ارزش اضافي (پول اضافي) از كجا به دست مي +(پول دوم پول-كاال-در روند گردش پول

نابرابر و ناعادالنه نياز  ييهامبادلهبه معتقد است اين امر اسميت  ونه كهگيا همانشود. آحاصل مي »فروش گرانو  ارزان خريد«

هاي ارزشي متعدد و متفاوت اما در مواردي كه تجارت بين نظام صادق است، يكساني براي يك نظام ارزش امر دارد؟ مطمئنا اين

وجود دارد... اين بدان معناست خريد ارزان و فروش گران امكان  ،دباشهاي برابر ارزش براي يدواح مبادله اگر هر ،گيردانجام مي

جات در هند و چين ارزان دويهاچاي و  ،عنوان نمونههاي متفاوتي دارد. بهقيمت ،هاي ارزشي متفاوتكه يك كاالي واحد در نظام

ن سودي خريد و با فروش آتوانستند آن را توليد كنند. اگر تاجري اين اقالم را ارزان ميها نمينگران. چون آاروپا  بودند، اما در

ي برابر و به تقلبي ي نابرابر سودي نامشروع به دست آورده بود؟ اين تاجر در هر منطقه به مبادله، آيا از طريق مبادلهكردكسب مي

به  ،كشف كاالهاي جديد نظيرو  بودر همراه سرزميني دور دست با خط به مسافرت در رفتن ،عالوهبه .جلكي متوسل نشده بودزير

هاي عادالنه براي فعاليت پاداشي ،مده از طريق تجارتكند سود به دست آ ركه فك حق دارد . اين تاجرنياز داشت داداطالعات و استع

 )97-98(ص )25(. اوست

تر انباشت سرمايه كه پيش زيرادشوار باشد.  »هاي برابر در هر منطقهمبادله«دفاع از ، كاراتانيمطابق نظريه  رسدبه نظر مي

از كاراتاني درك  )26(، استي مساوي و برابر متكي و مبادله »توافق متقابل«بر  ،ارك يخريد و فروش نيروبر وضيح داده شد، ت

توانايي -ي كاالي نيروي كار و ويژگي يگانه در پذيرش استخراج كار اضافي و ارزش اضافي او با ناتوانيدر اين جا ارزش اضافي 

تر بودن ارزش مصرف آن در روند آن الزم است، يا بيش خودِ چه كه براي بازتوليدكار در توليد ارزشي مافوق از آن كاالي نيروي

 ماركسطلوبيت نهايي مكتب نئوكالسيك مطابقت دارد. مطمئنا ي مبا نظريه -ي آن در روند گردشتوليد نسبت به ارزش مبادله



استخراج ارزش اضافي ممكن است. اين درست است  ،ي برابرايد مبادلهكرد كه چگونه بدون نفي عوخود اين پرسش را مطرح مي

ي آن به ارزش مبادلهمالك كاالي نيروي كار در خصوص ارزش مصرف آن حقي ندارد. او تنها نسبت  ،ي كاالييكه در هر مبادله

گيرد. اما به ي برابر انجام ميگر ارزش نيروي كار است و در اين مورد مبادلهمزد او. و ظاهرا به همين دليل مزد بيان حق دارد:

در همين  -توان از جادويي كه در روند توليد انجام گرفته است تجريد كردنمي را ارزش اضافي ،ماركسي در نظريه ،ن دليليمه

شود زماني حل مي »معما«آفريند. بنابراين گيرد، جادوي كااليي كه ارزش مصرفي آن خود ارزش ميجاست كه استثمار انجام مي

با يك  ،هاي برابراستثمار و مبادله«ست كه اين كنيم. نتيجه حل اين معماي كاالي نيروي كار را تحليل ههاي ويژكه ما ظرفيت

 )27(.»ديگر تناقضي ندارند

كه به  را »هاي مختلف ارزشينظام« ممفهو اين است كه ارزش اضافي بابدر  كاراتاني ينظريه ي عموميبرخالف اين، هسته

كوشد مي كاراتاني. سازددر مورد استثمار در روند توليد مي ماركسجايگزين نظريه ارزش اضافي شود، فرض از گردش نتيجه مي

هاي اضافي ارزش«: شودتجارت راه دور كسب مي در »تفاوت مكاني«ي تجاري از در معامله طور قطع نشان دهد چگونه مازادكه به

ي سود سرمايه ،طور خالصهيعني تجارت از راه دور... به-اندنظام از حيث مكاني دور از يك ديگر  شوند كه دومعتنابه زماني توليد مي

 )84ص.(»گيردهاي دور انجام ميو به همين علت اين شكل از تجارت در فاصله ،شودتجاري از تفاوت مكاني حاصل مي

  »خريد ارزان و فروش گران«ي عام ارزش اضافي كه بر برگرديم تا دريابيم كه يك نظريه ماركسبه  و نيازي نيست كه به عقب 

نه  ،خيزدز ارزش اضافي در روند توليد بر مياز دركي ناقص ا ،استوار است -ي تجاري نسبت داده شودحتي اگر صرفا به سرمايه-

نظر  اپيشاز پيش ژان باتيست سهدر پاسخ خود به  ريكاردوبلكه  ،ماركسي طنزآميز اين است كه نه در روند گردش. نكته

  كند:ه ميكته اشارتر در پاورقي در كتاب سرمايه مجلد دوم به اين نبدون تفسير بيش ماركس -كرده استرا رد  كاراتاني

هاي حمل و نقل محصوالت را افزايش داده يا كه هزينه استد كه اين يكي از مواهب بازرگاني نكنقل مي سهاز  ريكاردو«

دهد كااليي را در جايي كه هست، به دست آوريم و آن را به بازرگاني به ما امكان مي« گويد]:مي سه[شان را باال برده استارزش

سب كل تفاوت قيمت كاال در دهد كه بر ححمل كنيم. بنابراين، بازرگاني اين قدرت را به ما مي شود،محل ديگري كه مصرف مي

بسيار خوب،  « كند:در اين جا خاطرنشان مي ريكاردو. »محل، ارزش كاال را افزايش دهيم نخستين محل، و قيمت آن در دومين

هاي توليد؛ سپس [با افزودن] سودي زودن مخارج حمل و نقل به هزينهشود؟ ابتدا با افاما اين ارزش افزوده چگونه به كاال داده مي

كننده كه توسط مصرفتر است كه بيش از آنآورد. اين كاال فقط به اين دليل با ارزشي پرداختي به دست ميكه تاجر به سرمايه

  )28(. »نبايد اين را به عنوان يكي از امتيازات بازرگاني بدانيم ،شودتري صرف توليد و حمل و نقل آن ميبيشكار ، خريده شود

تواند ارزان ارزش چاي توليد شده در سال صرفا هنگامي مي كلشود، چون نيروي كار ارزان است. چاي براي تاجر ارزان تمام مي

و  حمل و نقلكارگران بندي، (كارگران بستهكنندراني كه در روند توليد كار ميگي چاي و ساير كارتوزيع شود كه به گردآوران بوته



فروشد اين كه تاجر چاي را به كه و در كجا مي ،كنند پرداخت نشود. بنابراينل آن چه كه توليد ميادكارگران تداركاتي) ارزشي مع

  شود.يت شرايطي است كه چاي در آن توليد ميمي حايز اهاهميت است. مسالهكامال بي

هاي مختلف بين مكان »ش گرانو فرو ارزان خريد«ي خود مبتني بر از ادعاي اوليه كاراتانيرسد كه نظر ميي بعدي بهدر قطعه

  :گويدكند و مينشيني ميعنوان تنها منبع سود عقببه

برد. يهاي ارزشي نيز بهره مچنين از اختالف زماني ميان نظامكند، بلكه همي تجاري تنها بر تفاوت مكان تكيه نميسرمايه«

به سخن ديگر  -كنددهي ميطور موثر سازماند براي افزايش بارآوري كار را بهي تجاري روند توليد خوسرمايه ،عنوان نمونهبه

كاهش يافته است  ني توليد آدهد. او سپس اين محصول را كه هزينهزمان كار الزم(اجتماعي) براي توليد يك كاال را كاهش مي

  )185ص.(»يابدبه ارزش اضافي دست ميار رهگذر آن و  ،رسانددر تجارت آن سوي درياها به قيمت گزاف به فروش مي

مفهوم مبهم  زند، او بهچيز را به نام خود آن چيز بنامد سر باز مي يك كهشود و از اينكاراتاني مجددا از مسير خود خارج مي

و در كنار آن تضاد  يخاستگاه ارزش اضافي نسب ، در حالي كه سزاوار بودكندتكيه مي »هاي ارزشينظام هاي زماني بيناختالف«

براي به حداقل رساندن  بايدو  ،استرف شده در روند توليد صزمان كار م يعني منشاء سود د،دارا مورد بررسي قرار مي اصلي سرمايه

طريقي اما نه به -به عهده داردعامل زمان در توليد ارزش اضافي نقش مهمي  ،در واقع )29(.كاسته شود اين زمان هاي توليدهزينه

راي توليد ارزش خصوص بدهد. اين كاهش بهرا كاهش ميي توليد هزينه ي نيروي كار استاين هزينه كند:كه كاراتاني تصور مي

طور خالصه به رفا بهداري صنعتي كه كاراتاني صدوره سرمايهوار ارزش در اواخر كننده است، يعني منشاء نمونهاضافي نسبي تعيين

اهش ارزش كافزايش بارآوري و به نوآوري فني،  تر از ماشين آالت،كند. براي توليد ارزش اضافي نسبي، استفاده بيشآن اشاره مي

مجددا پيوند استخراج اما  )30(ده است.هاي اخير خود را نشان دازاي اين اقدام در سال. اثرات بحرانانجامدنيروي كار ميكاالي 

 اين او در ،. برعكسشودگرفته ميديده ان در درك از ارزش اضافي نسبي از سوي كاراتانيدر روند كار با انباشت  ارزش اضافي

چون ارزش بدون وقفه به نوآوري فني نياز دارد، ي] تي صنعاين شكل از سرمايه[سرمايه... «: غلتددر ميگويي همان ، بهسطح

ي تر نتيجه) اما به نظر كاراتاني بارآوري بيش305ص .(»شودداري صنعتي از افزايش بارآوري كار مشتق مياضافي نسبي در سرمايه

  كند.جديدي اضافه نمي ي ثابت ارزشسرمايه[چون] نوآوري فني نيست، 

  

 ي صنعتيدارارزش اضافي در سرمايه

داري صنعتي. به نظر كاراتاني آن در شرايط سرمايه وليد: تدربر داردي دومي نيز كاراتاني جنبهي عمومي ارزش اضافي اما نظريه

ي آن ظهور كند. خصوصيت عمدهي صنعتي نقش اساسي ايفا ميصنعتي براي درك خصوصيات سرمايهي تجاري با تمايز سرمايه

اگر ...«شود. چوناز منظر روند گردش در نظر گرفته مي دارد كاروي مفهوم كاالي نير ، بار ديگراماعنوان كاالست. نيروي كار به

را به استخدام  ريبگمزدگران ي تجاري هم كارشود. چون سرمايهي كاال هرگز ديده نمييژه، صفات وصرفا به روند توليد نگاه كنيم



) پس، 186ص .(»كندتي را مشخص نميي صنعخود خصلت متمايز سرمايهاستفاده از كارگران مزدبگير به خودي آورد؛خود در مي

  ؟كندرا مشخص ميي پرولتارياي صنعتي خصلت ويژهچه چيزي 

چه كه خود توليد ها آنكه آن تفاوت دارد از اين جهت كال كار مزديشها و ساير اها، سرفطور عام با بردهپرولتارياي صنعتي به«

ي سرمايه ،سانند...بدينشوميصنعتي ي سرمايهكارگران با خريداري محصول كار خود موجب دوام ... خرنداند دوباره ميكرده

. كارگراني شود، انباشته ميكه (ارزش اضافي) در جريان همكاري كارگراني كه تحت استخدام او قرار دارند صنعتي از طريق مازادي

 ،. به بركت اين كاالي يگانهدكناند مجبور ميدهركاالهايي كه خود توليد كها را به خريد پردازد و سپس آنها مزد مياو به آن كه

ماركس  مشكلي است كه حلشود. اين راهزمان توليد ميي صنعتي در روند توليد و گردش به طور همارزش اضافي براي سرمايه

  )187-8ص!(.»»ل اين جاست اين جا برقصگ«: ي آن گفتدرباره

شود كه محصوالت توليد شده را ي كارگراني مزدبگيري توليد ميدر سرمايه صنعتي به وسيلهارزش اضافي  ،نياطبق نظر كارات

ي به وسيله آنو سپس مصرف شده روند گردش كاالهاي مصرفي توليد  ،كنند. بنابراينخود خريداري مي روزانه براي مصرف

بازتوليدي سرمايه شامل به كار گرفتن كارگران و سپس -منظر كلي خوداز ...«ند. در واقعآفريمزدبگير ارزش اضافي را مي كارگران

يگانه بودن كاالي نيروي كار در  ،به سخن ديگر )190ص (».اندها به خريد محصوالتي است كه خود توليد كردهوادار كردن آن

كرده  دتوليسرمايهاين يي است كه شامل بازتوليد اين سرمايه از طريق خريد كاالها -ي تجاريبرخالف سرمايه-ي صنعتيسرمايه

از روند استثمار  ،سان، و بدينشودبحث ميدر روند كار و توليد ن كار مجزا از ويژگي آكاالي نيروي  ييگانه است. بنابراين ويژگي

از  اواثبات نادرستي برداشت  ،تر از هدف كاراتانياز ارزيابي انتقادي عمومي پيشهاي بعدي، در بخشقصد من شود. نيز انتزاع مي

  .است هاي مزبور در آثار ماركساز قطعه و وميهدستگاه مف

و به همين  ،جزء عناصر معروف نقد ماركس به اقتصاد سياسي است »تواند ارزش اضافي توليد كندگردش نمي«درك اين مطلب كه 

ي ادعاهاي نشان داده شد دقيقا به همين دليل است كه شالودهتر گونه كه پيشهمان )31(.شوددليل در اين مقاله به آن پرداخته نمي

ي مبادله ترين تبيين از جهان شيوهدرخشان« :اين كه ماركس ،با مشاهده داليل متني در كتاب سرمايه غيرقابل فهم است كاراتاني

غاز ي مبادله آي توليد كه از شيوههماركس تحقيق خود را نه از شيو«يا  ،)17ص(»ي كااليي را ارائه داده استتحت عنوان مبادله

گرفتند، ماركس داري را از لحاظ توليد در نظر ميبرخالف اقتصاددانان كالسيك كه سرمايه...«)، و اين اظهار نظر كه 4ص (»كرد

ماركس . )243ص (»پول)-كاال-پول(گرفت  مي ري تجاري در نظنگرد: او سرمايه را در شكل سرمايهدش به آن ميراز منظر گ

توليد  داري است و روابطي توليد سرمايههشيو ،مدهچه كه من در اين اثر مورد مطالعه قرار ميآن« نويسد:العاده ميبا صراحت فوق

گر اين نكته ي ارزش اضافي او در چارچوب روند توليد بيانآرايش مفهومي نظريه ،در واقع )32(».بر آن قي منطبو اشكال مراوده

، مكاني كه »شنايي ندارند ممنوع استه ورود براي كساني كه با اقتصاد آي مكان مقدس توليد نوشته شده كآستانهبر «است كه 

ماركس  )33(.گيردمورد بحث قرار مي »سرمايه نيز كند، بلكه چگونگي توليد خودِ تنها اين نكته كه سرمايه چگونه توليد مينه«در آن



رود. مصرف ارزش اضافي نيز به شمار ميكاالها و   مصرف نيروي كار در عين حال روند توليدروند «كند كه روشني اعالم ميبه

اما كاراتاني در اين ادعا حق دارد كه  )34(».رسدي گردش به كمال ميالي ديگري خارج از بازار يا حوزهنيروي كار مانند هر كا

مواجه  نوميآنتييا حتي با  »دشواري«با يك  ،توليد يا گردش به تنهايي ماركس هنگام توضيح توليد ارزش اضافي در چارچوب

   است.  

ي ارزش مصرفي كاالي نيروي كار در روند توليد معماي يات ويژهصد طبق نظر ماركس صرفا خصوشتر گفته گونه كه پيشهمان

بر سر همين نكته كاراتاني با  درستكند. اما ميي كااليي حل هي مبادلي قوانين درونتبديل پول به سرمايه را بر پايه گيچگون

  :چون خاستگاه ارزش اضافيبا نفي صريح استثمار هم -دارد اختالفماركس 

ر يا به سخن ديگ-افزايي سرمايهارزششود كه خودبه مساله بنگريم روشن مي سرمايهمجموع هايت هنگامي كه از منظر ندر «

ي مساوي با سرمايه بايد در يك مبادله يتي نابرابر يا استثمار ناعادالنه به دست آيد. كلز طريق مبادلهند ااتونمي -ارزش اضافي

و اين مبادله بايد به نوعي ارزش اضافي توليد كند. در اين جا ارزش اضافي از تفاوت بين كل ارزش پرداخت  ،دوكل كار مواجه ش

  )191ص.(»شودحاصل مي ،اندها توليد كردهه آنككاالهايي شده به كارگران براي نيروي كارشان و كل ارزش 

توانند ارزش اضافي توليد كنند. ما بايد تفاوت ي مقادير برابر هرگز نمياما مبادله ،شوندها با هم مبادله مياين درست است كه معادل

كه عنوان فرعي آن روند  و مورد تاكيد قرار دهيم. مجلدي ردهتر بر مجلد دوم سرمايه روشن ككاراتاني را با مداقه بيش باماركس 

  :كندير را اضافه ميخود از مجلد اول نكته ز يدر اين جا ماركس با تكرار نظريه .ودشميشناخته  آن و با سرمايهگردش 

غاز نيروي كار آ ه با خريد و فروشگرچ -دار سرمايه ريخته از سويپيش افزون بر ارزش معادلي ارزش-ارزش اضافي تصاحب«

خريد و فروش  -شودگيرد. عمل ابتدايي كه جزيي از گردش محسوب مياما عملي است كه در درون روند توليد انجام مي ،شودمي

يعني جدايي  ؛رودشرط توزيع محصوالت اجتماعي به شمار ميتوليد استوار است كه مقدم و پيش خود بر توزيع عناصر -نيروي كار

    )53(.»در مالكيت كساني قرار دارد كه كارگر نيستند وسايلي كه .ون كاالي متعلق به كارگر از وسايل توليدچنيروي كار هم

دهد. هدف او كامال نقطه مقابل كاراتاني است كه ي چگونگي توليد ارزش اضافي و خود سرمايه ترديدي نشان نميماركس درباره

  كند:مدار اتخاذ مي -موضعي گردش

شود. ي ذاتي در خودِ توليد بدل ميي فروشنده و خريدار، به رابطهابطه، روليي پرابطه ،كارگران مزدبگير دار وبين سرمايه در رابطه«

رد. گيي توليد نشات ميي دادوستد از شيوهي دادوستد؛ شيوهنه بر شيوه ا بر سرشت اجتماعي توليد متكي استاين رابطه بنياد ،اما

ي وايي اين است كه بنياد شيوهوار افق ديد بورژكند، خصلت نمونهمعامالت تجاري، كل ذهن مردم را اشغال مياما در جايي كه 

   )36(».داند و نه برعكسي دادوستد با آن ميتوليد را در شيوه

كه ماركس عنصر اصلي سرمايه را آفريني دارد مشكلقادر نيست تبيين ماركس را بپذيرد. اما اصرار  »بورژوايي«كاراتاني از منظر 

  قابل دفاع نيست.امري كه  ،نددادر كاركرد گردشي آن مي



اين -شودگر ميضافي در كاالهاي توليد شده جلوهست: مهم نيست كه چه مقدار ارزش اتري اكاراتاني حاوي نكات بيش اما ادعاي

دار مبدل سازد، ي پولي براي سرمايهكند و آن را به سرمايهارزش اضافي بايد به كسي فروخته شود. كسي بايد مازاد را خريداري 

در اين جا ارزش اضافي از تفاوت بين كل ارزش پرداخت شده «با توليد مازاد سودي به دست آورد: گذاري شده وكه دوباره سرمايه

 ،نخست نظرِ اين اظهار )191ص (.»شودحاصل مي ،اندها توليد كردهه آنكبه كارگران براي نيروي كارشان و كل ارزش كاالهايي 

كند. منطق استدالل او ربط پيدا مي كنم. ايراد اول بهمن عليه ادعاي اساسي كاراتاني دو ايراد را مطرح مي ،رسد. اماموجه به نظر مي

دهد. ايراد نخست، ميداري را آماج نقد خود قرار ي توليد سرمايهتر بدفهمي كاراتاني از روح و هدف شيوهميعموايراد دوم به شكل 

 كه چهست. اما آناداري تحقق ارزش اضافي از طريق فروش كاالهرد كرد كه هدف توليد سرمايه اين ادعا را وانتدشواري ميبه

ها را مد نظر دارد) پردازند(و كاراتاني صرفا آنكارگراني كه به توليد كاالهاي مصرفي مي ل است اين ادعا است كهوتر قابل قبكم

كارگران صرفا قادر اند آن چه را كه  د. دليل ساده است:نكنارزش اضافي توليد مي »اندخريداري آن چه كه خود توليد كرده« با

به روشني به  ي پول استوار استبر خصلت ويژهتر بيشپول -كاال-اند خرج كنند. چون كاراتاني اين نكته كه روند پولكسب كرده

ود، اما عكس آن شپول با كاالها مبادله مي-كند گوش فرا دهيمچه كه ماركس اظهار ميآن به بگذاريد .دهدماركس نسبت مي

  :نامد)كاالها مي زاجهش مرگهميشه صادق نيست(آن چه كه ماركس 

ي ي متغيري كه توسط كل طبقههاست، يعني برابر با مجموع سرمايهنموع مزدهاي آي كارگر، برابر با مجكل خريدهاي طبقه«

پوند استرلينگ م] -برابر  X، يا Xضرب در  100xX  ]100ي متغيرگردد... اگر مجموع سرمايهدار باز ميي سرمايهكارگر، به طبقه

پوند استرلينگ  100xX يدار با اين سرمايهي سرمايهشود... طبقهي متغيري نيست كه در سال، پرداخت ميباشد، اين كل سرمايه

مبلغ را براي خريد  نخستين معامله. كارگران اين پردازد:خرد، يا مزدهايي را به تعداد معيني كارگر مييكميت معيني نيروي كار م

گردد: دومين دار باز ميپوند استرلينگ نزد سرمايه 100xX د و از اين طريق، مبلغنبربه كار مي دارارزش معيني از كاالها از سرمايه

سازد كه جزيي[از ي كارگر را قادر نميپوند استرلينگ هرگز طبقه 100xXبنابراين مبلغ  شود.معامله. اين فرايند پيوسته تكرار مي

                                                                             )37(.»دار تعلق داردكه به سرمايه يست بخرد]چه رسد به ارزش اضافي ثابت امحصول را كه شامل سرمايه

اي زينهه«كنندگان آن براي تصاحب -ارزش  حسببر ثروتي –مجرد  اين امر است ثروتِ گرجوهر استدالل ماركس در كاپيتال نشان

بدون يك معادل   گردش،مازاد را از روندِ محصولِ  رداي سرمايهطبقه ،دقت نشان دادهگونه كه ماركس با همان )38(. »در بر ندارد

ي بازتوليد كار بشري و و ادامه تحققه طي آن امكان دهد كشرايط ساختاري را مورد تحليل قرار مي ،كند. كتاب سرمايهكسب مي

ي تنها به اين معنا نيست كه طبقه ،اي در بر نداردهزينهدار كه محصول مازاد براي سرمايهاين )39(.شوددي فراهم مينظام مز

داللت  اين امرچنين بر از بازار كاال براي مصرف خويش برداشت كند، بلكه هم به شكل كاال تواند ارزش اضافي رادار ميسرمايه

د. كارگران مزدبگير در وضعيتي قرار اندگرطي دور بعدي توليد به سرعت به او باز مي ،اندازدمي به جريان گردشدر دارد پولي را كه 

هاي نظام«درك او از  ي كاراتاني از پول و ارزش،انهكاركردگراي برداشتندارند كه براي مصرف خود ارزش اضافي توليد كنند. كل 



داري صنعتي در سرمايهگردش بين مزدها و كاالها، كه  داري تجاري، وچون توليد ارزش اضافي در سرمايههم »مختلف ارزشي

شود كه كاراتاني در به اين نتيجه منتهي مياگر با حوصله مورد واكاوي قرار گيرد  ،هوم استثمارنفي مفو  ؛فريندآارزش اضافي مي

و گردش نيز مرتكب خطايي بازتوليد  يچرخهچنين در ، بلكه همتوليد يچرخهدر نه صرفا  ناديده گرفتن پويايي ارزش اضافي

  شود.بنيادين مي

نشاء ارزش اضافي به اين بدفهمي تنها به نسبت دادن م تري وجود دارد.من براي بدفهمي كاراتاني دليل عميق ارزيابيدر  ،اما

چه از منظر هدف و چه از  داريي توليد سرمايهاو از شيوه يافتتر به دربيش طور كلي،به بلكه شود،ي گردش مربوط نميحوزه

مولفان ماركسيست  بسياري ازتوان گفت با اطمينان ميكند. اين نظر كه سرمايه به خاطر مصرف توليد مي: پيوند دارد حيث جوهر آن

شايد در شمار  اند. روزا لوكزامبورگي كم مصرفي اين عقيده را پذيرفتهها بر پايهاي تبيين بحرانبر خود شكوشپردازان در و نظريه

نياز  اننندگكشده كه سرمايه به مصرف ا بر اين عقيده بناميسم روزا لوكزامبورگ مستقامپرياليي نظريه ها باشد.نآترين فوعرم

انباشت «كند، لوكزامبورگ معتقد است كه هاي بحران اشاره ميگونه كه انور شيخ در مرور درخشان خود از تاريخ نظريهدارد. همان

ه بيش ازآن كه به اين جامعه بفروشد از تطور پيوسداري نياز دارد كه بهسرمايه اي از خريداران خارج از جامعهدارانه به اليهايهمسر

محدود و محدودتر  داريمحيط غيرسرمايه ي خاكيداري به سرتاسر كرهمتناسب با گسترش سرمايه اما )40(».كنندآن خريداري مي

دهد كه با تحليل رفتن جمعيت پذيرد و ادامه ميرا بي كم و كاست مي متعلق به روزا لوكزامبورگ يكاراتاني اين ايده )41(.شودمي

 يو براي سرمايه ماند،باقي نمي جديد ولتريركنندگان پمصرف براي ايجاد« اي، ديگر منشاء عمدهكشاورزي چين و هندوستان

كند استدالل ميگونه كه شيخ همان ،) اما283.(صوجود نخواهد داشت افزاييگسترش از طريق ارزش براي و امكاننيز جهاني 

گونه كه ماركس در مبحث بازتوليد گسترده رود. چون همانداري امر محتملي به شمار نميدر برابر انباشت سرمايه »محدوديت«اين 

  )42(سرمايه كامال قادر به ايجاد بازار داخلي براي خويش است. ،نشان داده

ي مصرف گذاري و هزينهمايهاعي اند. اين كل سرمالك كل محصول اجتم داران، سرمايهي توليدبه ياد داشته باشيم در پايان چرخه«

مزد كارگران بخشي از كل  نشود(چوات محسوب ميشاء اصلي تقاضاي موثر براي توليدمن در همان زمان شخصي است كه

ي مصرف جه به وسيلهوهيچگذاري) بهمانده(كل سرمايهاي باقيههزينهشان گذاري است). اكنون غير از مصرف شخصيسرمايه

دهد كه اگر هاي ماركس گواهي ميشود. نمونهدستيابي به سود تعيين مي يارب كامال اين كار انگيزه شود، بلكهتعيين نمي

، سپس قادر خواهند بود كه محصول خود را به فروش برسانند و سود گذاري را به عهده بگيرندسرمايه ي ازداران مقدار مناسبسرمايه

  )43(.»انتظار را به دست آورندقابل 

عنوان يك نظام . در نتيجه، او سرمايه را بهگيردناديده مي راسرمايه توليد خودِ  يي سرمايه براي توليد ارزش اضافي و اكاراتاني توان 

 نيست. حداكثر مصرف كارگران داريي توليد سرمايهكند. هدف و مقصد شيوهبراي سود توليد مي : سرمايهكندخودبسنده درك نمي

  گيرد.سود انجام مي با هدفگذاري مجددي است كه سرمايه )44(»افزايش مصرف نه علت بلكه معلولِ« توان گفت كهمي



ي گردش انتقال ي توليد به حوزهي سياسي بايد از حوزهاساسا شامل اين نكته است كه مبارزه» ساختار تاريخ جهان«ي اما آموزه

در از استقالل معيني شود، و توليدكننده ظاهر ميصرفا كننده و نه مصرف يمثابهبهي صنعتي رمايهدر س كارگران پيدا كند. چون

شمار گردش بدل شده و در آن او [كارگر] به يكي از مراكز بي« :يدوگس ميگونه كه مارك. همانندبرخوردار اداران مقابل سرمايه

كننده در برابر ي ماركس متضمن مزيت نقش مصرفاما، اين مالحظه )45(».رودچون كارگر از دست ميي خود او همخصلت ويژه

 چون كارگران در روند توليد تحت تابعيت نوعي... «بيند:اما كاراتاني دقيقا امتياز كارگران را در همين جا مي )46( دار نيست.سرمايه

د. در چارچوب روند گردش اين سرمايه است كه خود را نكنميكننده موقعيت متفاوتي كسب عنوان مصرفبه ، امابندگي قرار دارند

ي خود بر كنش كننده به نوبه) قدرت استدالل مصرف290ص.(»دنيبمي كنندهبا كارگرانِ مصرف در رابطه در موقعيت بندگي

هاي استدالل مبهم اما ريشه )47(كند.داللت مياي ژاپن جنبش ضد هستهو  »هاي همبستهجنبشِ نوينِ انجمن«سياسي به شكل 

در چارچوب روند گردش... سرمايه قادر نيست «:يا واقعي بر اين باور است كهيل منطقي و الماند.  كاراتاني برخالف تمام دباقي مي

جا) همان.(»دكن دارقادر نيست كارگران را به خريد وااما  ،سرمايه قادر است كارگران را به كار مجبور كند پرولتاريا را كنترل كند:

نيستند، اما  شرايط اجتماعي قابل تغيير كه : اين نظر كاراتانياستوار استاز شرايط اجتماعي و طبيعي  هالل بر دركي واروناين استد

  )48(.غذيه و سالمت جسمي را چنين ناميدي بين ترابطه اگر بتوان-پذير اند، ترديدبرانگيز استقوانين طبيعي تغيير

نبايد ما را از اين واقعيت منحرف  -دهدمورد غفلت قرار مي كه عنصر انتقادي در نظريه ماركس را-از ماركس انتقاد به اين درك

گيري دهد. قدرتقرار نمي واكاويي نظري مورد كند كه كاراتاني داراي يك برنامه سياسي است و ماركس را صرفا از جنبه

را با  » ساختار تاريخ جهان«دهد. من بحث درباره تزهاي اصلي شكيل ميي از اين برنامه را تي بنيادكنندگان يك جنبهمصرف

در  X(يعني هديه متقابل) و نظام اجتماعي  دي ي مبادلهانداز كاراتاني درباره جامعه آينده و نظر او درباره صلح دايمي در شيوهچشم

پسين و  صنعتي ريداندي اقتصادي سرمايهب، شكل»انداز آيندهچشم«دهم. جاي تعجب نيست كه اين مركز آن خاتمه مي

  گيرد.گذارد، بلكه تمام انتقادهاي وارد بر آن را نيز ناديده ميتنها دست نخورده باقي ميرا  نهساختارهاي بورژوايي آن

  مئانداز جامعه آينده: سازمان ملل متحد به عنوان مامن صلح داچشم

انقالب بورژوايي «معناي يك وكراتيك بر اساس جمهوري جهاني بهكاراتاني در توضيح ديدگاه خود از يك جامعه دم

يك  جا بهاو در اين د.گردمي رب اوي كنندهي تنظيمويژه به ايدهها به كانت و بهفدراسيون ملت براي تاسيس) 296ص(»راستين

-متعددي ناميد اساميتوان آن را به مي«ي د (هديه متقابل) قرار دارد كه نگرد كه در بستر شيوه مبادلهمي بندي اجتماعيشكل

بندي اجتماعي در عين حال ) اين شكل9ص (».گراييعنوان نمونه: سوسياليسم، كمونيسم، آنارشيسم، كمونيسم شورايي، جماعتبه

بندي شكلشود. اما دقيقا چون اين مي سرمايه، دولت، ملت از هم گسيخته و دور افكنده ميومكاني است كه در آن اعتبار گره بور

  ي كانتي اتكا كند:كنندهي تنظيمدهد كه براي توضيح آن به ايدهطور تاريخي ظهور نكرده است كاراتاني ترجيح ميبه



توانيم آن را پيشرفت تدريجي به گويد با نگاه به تكامل تاكنون موجود ميكانت با مالحظه به تاريخ جهان مي ،عنوان نمونهبه«

 »كنندهي تنظيمايده«يابد). او اين نوع ايده را ر بگيريم(جهاني كه در آن قانون اخالقي تحقق ميدر نظ »هاسلطنت هدف«سوي 

براي  شاخصي چونهم اي كهايده،  كندتواند تحقق يابد متمايز ميگاه نمياز اين جهت كه هيچ »بنيادگذاري ايده«كه از  نامد،مي

  )18(ص )49(».كنيمش ميتال چنانهم به آن دستيابي

چون كند همهاي متفاوتي دفاع ميي متقابل از نظريهي يك جمهوري جهاني آينده مبتني بر مبادلهكاراتاني در انكشاف ايده

چه كه او همگوني ايوني از قرن سوم تا ششم قبل از ميالد، ساختارهاي و آن -ه استشدكمونيسمي كه در جوامع چادرنشين ديده 

عنوان به »هافدراسيون ملت«چنين از اما او هم )212(ص .كردرا تضمين مي »صادياقت واقعي برابري« كه ايدموكراتيك پايه

ي اساسي در در برداشت كاراتاني ايده )296(ص.دكننيز حمايت مي  »يك چارچوب جديد براي قانون اساسي دموكراتيك جهاني«

توليدكننده نيز -كننده هاي مصرفچنين براي تعاونياست. اين اصل همهاي اجتماعي آرماني اصل هديه متقابل بنديتمامي شكل

اكنون الزم است كه ما اين «دهد كه گيرد. كاراتاني ادامه ميها بهره مينقش اساسي دارد و كاراتاني با تاكيد خود بر گردش از آن

  ):304ص(»ها در نظر بگيريمي بين دولتامر را از حيث رابطه

عنوان قرار گيرد هديه متقابل است... بهچون نظام نوين جهاني ها همتواند مبناي تاسيس فدراسيوني از ملتيتنها اصلي كه م«

تواند ارائه شود نه محصوالت، بلكه دانش فني ...الزم براي پيشبرد توليد است. خلع سالح هديه مي يمثابهچه كه بهآن ينمونه

هاي رود. اين اشكال هديه، پايههايي كه براي ديگران تهديد به شمار ميبرچيدن سالحبراي نوع ديگري از هديه است داوطلبانه 

  جا)همان.(»چيندواقعي سرمايه و دولت را در كشورهاي توسعه يافته برمي

حقوق برابر،  تواند چارچوبي برايمي اعضاي خودبا تمام  ي هديه متقابل،با پشتيباني از ايده ملل متحدسازمان اما به نظر كاراتاني 

ها . در تصور كاراتاني با توجه به تحول سازمان ملل متحد و تمام دولتها باشدها و ملتعدالت و دموكراسي در ميان تمام دولت

پذيرد كه شود. اما كاراتاني ميي صلح دايمي كانتي به امكان واقعي بدل ميمنطبق بر اصل بيان شده صلح ابدي همانند ايده

ي زمان نقطهبر دولت و سرمايه در هر كشور نياز دارد... و همراهايي در بد به يك نظام نوين جهاني به جنبشتحول ملل متح«

هاي ملي برخالف دولت و سرمايه تواند اتحادي موثر از جنبشملل متحد مي سازمان نيز حقيقتي را در بر دارد: تنها اصالح مقابل آن

روابط «ها شامل ، ب و ج ممكن نخواهد بود چون آني آهاي مبادلهاما تغيير شيوه )306ص (».را در سراسر جهان ممكن سازد

يافتني باقي چون آرماني دستكننده براي جامعه آينده همي تنظيمي ايدهمثابهو به ،توانند ناديده گرفته شونداند كه نمي »انساني

  د. نمانمي

هاي جماعت از سوي ديگر، اي جوامع پيشامدرن واي و تودهبراي دموكراسي قبيلهسو دلتنگي از يك -انداز سياسي كاراتاني چشم

توانند تصور كنند، مي چه كه روشنفكران قرن بيستميناي است از آدر بهترين حالت نشانه -نظير ملل متحد  فراملي واقعا موجود

تاكيدي «ي نظري كاراتاني با . در نتيجه، تمامي برنامهاندماترياليسم تاريخي را پشت سر گذاشته »هايمحدوديت«كه  روشنفكراني



بندي كه صورتنظر از اينصرف. ماندميي مبارزه اجتماعي ناتوان العادههاي فوقي دشواريبر اشكال مبادله از مشاهده »جديد

 -فقر يپيوستهتوليد دهد، هاي نظري كاراتاني در باب سرمايه، ملت و دولت را تشكيل ميي تاملجامعه كنوني تا چه ميزان دغدغه

براي  -و حداقل ايبه نيازهاي پايه فزاينده ها و فقدان دسترسي عمومي و جهاني، بيماريمراه با آن كاهش ميانگين طول عمرو ه

كند اي كه ظاهرا براي الغاي آن تالش ميطور ناآگاهانه با منطق جامعه. بنابراين بهرودبسياري يك تهديد واقعا موجود به شمار مي

  را  تالشي جز اثري نمونه از يك روشنفكر مدرن بورژوا قلمداد كرد.   » ساختار تاريخ جهان«توان شود. به دشواري ميدست ميهم
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كنم. اند تشكر مينويس اوليه را با دقت و با روحيه همكارانه مورد مطالعه قرار دادهلوكاشيو و جاشوا كلور كه پيش من از الكساندر

  ه است.داشتم بهره گرفتچنين از اطالعات كلور درباره كاراتاني در بحثي كه من با او اين مقاله هم

 

ي مراد فرهادپور و صالح نجفي از سوي انتشارات هرمس با ترجمه» كانت و ماركس«اين كتاب با عنوان : توضيح مترجم *

  به فارسي منتشر شده است. 

 

 

 ها:يادداشت

ترين نويسندگان ژاپن چنين از بزرگيكي از موثرترين نويسندگان عصر ميجي و هم) 1867-1916سكي(ناتو سومه سه-1

طور كي بهشود كه با آندره ژيد در فرانسه و هانري جيمز در كشورهاي انگليسي زبان قابل مقايسه است. سوسهمحسوب مي

ي ه ژاپن را مورد بررسي قرار داد. مقالهعامجاي در نوول طنزآميز خود زير عنوان من گربه هستم تاثير مدرنيزاسيون بر برجسته

ي ادبي گونزو شده و بر تعيين جايگاه ي جايزهبرنده »آگاهي و طبيعت«تحت عنوان  1969كي در سال اره سوسهكاراتاني در ب

  كاراتاني در نقد ادبي تاثير بسزايي بر جاي نهاد.

قرار دارد تحت تاثير فوكو  كه. براي ارزيابي انتقادي از تفسير كاراتاني 1993و كاراتاني  1980مراجعه كنيد به كاراتاني  -2

). دوبري اين كتاب 1989ي برت دو بري تحت عنوان خاستگاه ادبيات مدرن ژاپن كوجين كاراتاني (دوبري به مقاله مراجعه كنيد

  را به انگليسي ترجمه كرد.



  د بهترين آثار كاراتاني مراجعه كنيبراي مروري بر مهم-3

 

Karatani 1975 (in Japanese), 1986 (in Japanese), 1989 (in Japanese), 1993 (in English) 

and 1995 (in English).  

به مقاله او در مجموعه كاليشمن  براي اطالع خوانندگان انگليسي زبان توجه انتقادي كاراتاني به تاريخ فكري ژاپن بهتر است

)Calichman( كاراتاني  »فايق آمدن بر مدرنيته«تحت عنوان)ي همين اثر در ابتدا در يك ). بحث درباره2005مراجعه كنند

هاي آسيا در اقيانون آرام را از منظر فلسفي توجيه از سوي روشنفكران دست راستي ژاپن مطرح شد تا جنگ 1941-42ميزگرد در 

وايي(به هاي ادبي ماركسيستي تا بورژاز متن دن بيست ژاپن تبديل شاين بحث به نقدي متداول در بين روشنفكران قر ند.نو تاييد ك

ث را در متن الگوهاي مراجعه كنيد). موضع كاراتاني در اين بحث جالب است، چون بح 1983و تاكه اوچي  1980هيرو ماتسو 

هد كه چگونه تفكرات ضدمدرنيسم ژاپن ددهد و نشان ميليسم آلمان تا فلسفه و ادبيات قرن نوزده فرانسه قرار ميآيدهمتفاوتي از ا

تر از موثرترين فالسفه زمان جنگ ژاپن به نيشيدا كي تارو و دو جريان است. براي مطالعه دقيق اصري از هرنحاوي ع ،نگجزمان 

  :هگلي مراجعه كنيد–دريافت او از فلسفه كانتي 

Lange 2011 (only in German). 

انجام گرفت تحت عنوان ماركس: مركز امكانات او. اين اثر خوانشي است از  1978اولين آشنايي جدي كاراتاني با ماركس در  -4

 گارد، ويتگنشتاين و دريدا.هارزشي در چارچوب علم اخالق فلسفي از ديگري در كيرك لكي شنظريه

است، با  »هاداري، ملت و دولت يا تركيب آنالغاي سرمايه«  NAM( (2000–3)هاي همبسته (جنبشِ نوينِ انجمنهدف -5

  .)هاي غيرانتفاعي، مدارس رايگان و غيره، سازمانها، (نظام مبادالت محليحمايت و تقويت تعاوني

Karatani 2001. 

 6 -See Karatani 2012a. 

 7 -See Karatani 2003. 

چنان ). كاراتاني در اين زمان در سن هفتاد سالگي هم2010به زبان ژاپني منتشر شد (كاراتاني  2010اين كتاب در سال -8

  نگاري ديگر را نيز به رشته تحرير در آوردركار بود و سه تكپُ

See Karatani 2012b, 2014a, 2014b. 

خي خطي مراحل تاري -باستاني و ژرمني اي، آسيايي ، كالسيكطايفه -هاي اجتماعي متفاوتبنديشكل«بايد توجه داشت كه -9

بندي اجتماعي در جهاني از روابط زمان و در ارتباط متقابل با يك ديگر وجود دارند. چون هر شكلطور همو متوالي نيستند، بلكه به

ي ايمائوئل والرشتاين هاي جهاني نظامدر اين مورد من با نظريه تنهايي در نظر گرفت.به توانيك را نميوجود دارد و هيچ متقابل

 »و كريستو چيس دان و ديگران موافقت دارم.



(Karatani 2014c, p. 22.) 

 گيرند. اما استقاللي روبناي ايدئولوژيك در نظر ميها دولت و ملت را به عنوان اجزاماركسيست«قول توجه كنيد:به اين نقل10-  

ها ريشه ي اقتصادي مجزاي خود آناستقالل دولت و ملت در پايه ،برعكسآيد. دولت و ملت، از زيربناي ايدئولوژيك به وجود نمي

 .»هاي مستقل خود آني مبادلهشيوه -دارد

 (Karatani 2014c, p. 10.) 

ي نظري خود كاراتاني ماركس رو دقيق و منسجم نيست. از لحاظ انگيزهبرداشت كاراتاني از ماركس به هيچبايد اضافه كرد  -11

كس را با جرياني كه او رسد كه مار. بندهايي وجود دارد كه در آن به نظر ميشودي كااليي درك ميپرداز مبادلهنظريهعنوان به

  . »هاي توليد مورد بازانديشي قرار دادماركس ... تاريخ جهان را از منظر شيوه« :دهدقرار ميداند مي »سنتي«ماركسيست 

 (Karatani 2014c, p. 20). See also p. 56 and p. 110,  

مصادره به مطلوب استوار  بر ارزيابي كاراتاني از مشي نظري ماركس عالوهكند. بهاظهارنظر مشابهي ارائه مي ها كاراتانيكه در آن

او  عي آن تحليلي ارائه كرده است(توليد و گردش)، اما در مجموتا آن جا كه من اطالع دارم تنها ماركس از هر دو جنبه « است:

شود كه بحث نظري از روند گردش به روند دانش واقعي علم اقتصاد جديد صرفا هنگامي آغاز مي« گويد:كسي است كه چنين مي

ص (»كندرا به روند گردش معطوف ميخود تفاوت ماركس با اقتصاد سياسي كالسيك در اين است كه او مركز توجه . »رسدتوليد مي

را  »كمونيسم اوليه«ها نظر اصلي مورد بحث قرار خواهد گرفت. كاراتاني عالوه بر اين ناپيگيري). نتايج اين تفسير در متن 183

بخشد و باستان تشخص مي ننيسم اوليه در دوراشناخته شده است ماركس به يك كمو طور كههمان«دهد: به ماركس نسبت مي

 )11(ص . »گيردداري در نظر ميبعد از پيشرفت سرمايه عنوان احياي كمونيسم آغازين بهظهور جامعه كمونيستي آينده را به

  افزايد.شناسي تخصصي ماركس در قرن اخير ميي كامال جديدي به واژهدانيم كاراتاني زاويهكه مي گونه. همان260چنين ص هم

  شود، از آغاز وجود داشته است.ي كااليي از اعطاي هديه ايجاد نميمبادله 12

 (Karatani 2014c, p. 81.) 

ي همسري يك نظام مبادلهبرون« شود:ي تابوي زنا با محارم از نظر مبادله با عقيده برون همسري توضيح داده ميايده -13

كند. دقيقا به اين علت زنا متقابل است كه در آن خانوار يا طايفه دختر يا پسري را در مقابل دريافت دختر و پسر ديگري مبادله مي

 .»شده استبا محارم ممنوع 

 (Karatani 2014c, p. 48.) 

انساني بر اساس آب و هوا  جوامع ) از رشد انواع گوناگون1935(»آب و هوا و فرهنگ«واتسويي در مشهورترين كتاب خود  -14

 كند و تاثيرهاي شباني، صحرايي و مونسون را از هم متمايز ميگويد. او فرهنگهايي متفاوت منطبق بر آن سخن ميو محيط

ي ناسيوناليسم فرهنگي ي برجستهنمونه چونهمدهد. اين كتاب اساسي آن بر رفتار انساني و الگوهاي فرهنگي مورد بحث قرار مي



شود. نگاه كنيد ژاپن محسوب مي 60و  70ي ي مربوط به  دههنظريه ي بودنيگانه درآمدي اوليه برايزمان جنگ ژاپن و پيش

  .1961به واتسويي 

هاي متاسفانه در اين مقاله هر چند تصميم بر آن بود كه بحث درباره ديدگاه كاراتاني را در بستر فكري و تاريخي نظريه -15

رفت كنار گذاشته شده است. اما بايد ي اين مقاله فراتر ميعلت اين كه از حوصلهبه ،اقتصاددان ماركسيست كوزو اونو قرار دهد

اهميت تلقي مورد مطالعه قرار داد نبايد بيو كاراتاني كه او در دانشگاه توكيو آن را » ار تاريخ جهانساخت«اشاره كرد تاثير اونو به 

پذيرد: طور مستقيم از اونو الهام ميل پنج قضيه اصلي نزد كاراتاني بهتوانند مشاهده كنند كه حداقشود. خوانندگان آشنا با آثار اونو مي

معيار «عنوان ارتباطي پول به-)، درك كاركردي3-18ص  1980(اونو » اشكال گردش«عنوان تاكيد بر كاال، پول و سرمايه به 

ي گردش، در اقتصاد )، درك فراتاريخي از روند توليد برخالف قوانين ويژه9-13ص  1980اونو («بدون توجه به ذات آن »ارزش

ي از مقدمه)، و ايده 26-27ص  1980اونو (»داريي مراحل سرمايه)، نظريهpp. xxviii, 3, 16ص  1980اونو («كااليي 

 1980اونو (»»تواند آن را مستقيما توليد كندكه سرمايه نمي«ي كاالهاي نيروي كارامكان مقاوت عليه سرمايه در خصوصيات ويژه

  ).51ص 

ياسي سودمند باشد ناديده تواند در تشريح ساختارهاي سانتقادي كه مي-عنوان يك مفهوم توضيحيتوليد را به يكاراتاني حوزه-16

داري امري ي توليد بردهتالش براي توضيح دموكراسي يونان و فرهنگ مرتبط با آن از طريق شيوه«گيرد. به بند زير توجه كنيد:مي

يعني براي حفظ آزادي و برابري -شهر ضروري بود-داري يونان صرفا براي حفظ دموكراسي دولتبيهوده است. نظام برده

ي شود كه دقيقا چرا تفسير جامعه يونان باستان به وسيله) اما هيچ گاه توضيح داده نمي21-22س، ص  2014اتاني كار.(»مردم

  نتيجه است.نظام بردگي امري بي

  در ادامه توضيح داده خواهد شد.» هاي مختلف ارزشينظام«كاراتاني از  رادم -17

18 -Marx 1976, p. 186. 

 19 -Marx 1976, p. 187.  

بيلي از ارزش اشاره  ساموئيل داري كاراتاني به درك ارتباطيدرستي به وامبه 2014و ژپانسكي  2012مولفاني نظير كولور  -20

  مراجعه كنيد. 191-6، ص 2014در ژپانسكي  109به ويژه ص  2012كند. به كولور مي

بند مربوط به اظهارنظر مستقيم از ماركس را نقل شود. كاراتاني كل در كتاب معرفي شده نقل مي c 187 1976از ماركس  -21

ي فيزيكي طال يا نقره در حالت خام آن بالفاصله بعد از ظهورش از امحاء و احشاي زمين به تجسم مستقيم كار ئاين ش« كند:مي

پردازد س  به آن مياي كه ماركي مسالهادهد كه نقطه گرهاما تفسير بعدي نشان مي. »شود. اين جادوي پول استانساني بدل مي

توانيم اين را ما مي. »به سخن ماركس به وجود آمدن پول تالش مشترك كل جهان كاالهاست« ماند:از نظر كاراتاني پنهان مي

ي كنند و آن را به مجموعهكاالهاي مختلف تمايل و حق خود را براي پول بودن رد مي ي اجتماعي جهان كاالها بناميم.همعاهد



كه در جايگاه ارزش عام  يشكل، بهشودكنند. به اين علت حق خريد و فروش صرفا به آن كاالها داده ميها واگذار مياز كاال خاص

  جا)همان.(»تفسير كاراتاني قدرت پول بر معاهده اجتماعي استوار است مطابقشكل پولي.  -اندقرار گرفته

22 -Marx 1976, p. 159. 

 23 -Marx 1987, p. 467. 

داري متاثر از نظرات اونو است. اونو در اثر اصلي خود اصول تاريخي در سرمايه »مراحل«تر گفته شد تمايز كه پيش گونههمان-24

طور خالصه يك ديدگاه استوار بر مراحل را بهو  ،داري ارائه دهداز سرمايه »ناب«ي كند تا يك نظريهاقتصاد سياسي تالش مي

ي ناب به روشني از نظريه«گيرد. او اين طرزتلقي را هاي مراحل تاريخي متفاوت سرمايه را در نظر ميكند كه ويژگيمعرفي مي

مركانتاليسم، ليبراليسم و «است:  »ي مختلفدارانه داراي سه مرحلهي رشد سرمايهكه نظريه«و مدعي است  »كندمتمايز مي

سازي مقدمه). كاراتاني  اين مفهوم 26-27، ص 1980(اونو  »كندداري را مشخص ميع مختلف رشد سرمايهانوا«كه  »امپرياليسم

داري مركانتاليسم، ليبراليسم و امپرياليسم و سرمايه »داريمراحل تاريخ جهاني سرمايه«د كه كشمي جدول به تصوير را در يك

  ).273س، ص  2014گيرد(كاراتاني پسين و نئوليبراليسم را دربرمي

  .184شود ص همان استدالل دوباره تكرار مي -25

ي توليد مبتني بر كار غيرمزدي در نظر گرفته عنوان يك شيوهداري تجاري بهداري در عصر سرمايهت كه بردهفرانتظار مي-26

من « :كندي بر كارمزدي قلمداد ميداري تجاري را نوعي توليد مبتنتوليد در عصر سرمايه ،ي بعديشود. چون كاراتاني در يك قطعه

توجه داشته باشيد . »ي تجاري كارگران مزدور را به خدمت گرفته استپذيرم كه مراحل بعدي سرمايهاين نظر را به اين شكل مي

اشكالي  كندكه او ادعا مي گونههمان -شودي تاريخي محدود نميي عام كاراتاني در باره ارزش اضافي به يك دوره ويژهكه نظريه

 رود.شمار ميفرض آن بهو نظام مزدي پيش -)97س، ص  2014ه نيز وجود دارد(كاراتاني داري تجاري امروزاز سرمايه

27 -Heinrich 1999, p. 259; italics in the original. 

سومين چاپ  وريكاردديويد «كنند كه اشاره مي 36. ناشران مجموعه آثار ماركس و انگلس جلد 154ص  1997ماركس  -28

  »كندكتاب ژان باپتيست سه را نقل مي

Traité d’économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se 

distribuent et se consomment, les richesses, Paris, 1817, p. 433.  

ص  1981برلين  2/4 جلد 2كند(مگا ن كتاب را عينا نقل ميهاي از ايقطعه 1844هاي پاريس در سال ماركس در يادداشت

 2نقل شده است.(مگا  1850هاي لندن  ماركس جلد چهارم هاي از چاپ سوم كتاب ريكاردو در يادداشت). قطعه327تا -301

كتابخانه شخصي خود داشت(ماركس  در . ماركس هر دو كتاب را1851 7) و جلد 328تا  316ص  1983برلين  7/4جلد 

  قرار دارد. 210و  309ص  1821 وكند در اثر ريكاردهايي كه ماركس از ريكارد نقل مي) قطعه531 ،1997ٌ

  .»سرمايه خود تضاد در حال حركت است«:گويد اي درباب ماشين و كار زنده در گروندريسه ميكه ماركس در قطعه گونههمان-29



To be found in English at: <https://www.marxists.org/archive/marx/ 

works/1857/grundrisse/ch14.htm> (last consulted 6 August 2014). 

ي تضاد در شيوه«به  ي اصلينوشتهشتي در دستادجا ماركس در يادمراجعه كنيد. در آن 315ص  1997ماركس پاورقي به  -30

  كند.د و انگلس اين قطعه را بسيار مناسب ديده است و آن را در متن اصلي وارد ميكناشاره مي »داريتوليد سرمايه

در كتاب سرمايه جلد يك مراجعه كنيم كه ماركس در  »تضادهاي فرمول عام سرمايه«كافيست كه به فصل  در اين مورد  -31

 خصوص به بحثي. به270تا  258ص 1976كند. ماركس اشاره مي مبادله ي ارزش اضافي از طريقآن قسمت به رد اخذ نظريه

و بنابراين تبديل پول به  گيري ارزش اضافيشكل«نظر قرار دارد: اراظهاين مراجعه كنيد كه قبل از  263تا  261ص ص در

و نه با اين فرض كه كمتر از  ،اندتواند توضيح داده شود كه كاالها باالتر از ارزش خود فروخته شدهسرمايه، نه با اين فرض مي

پول -كاال  -ركس به فرمول پول . جالب توجه است كه در اين فصل ما263ص  1976ماركس . »اندارزش خود خريده شده

كاراتاني به  ماركس برخالف ،اما ؛دهدارجاع مي آن كند كه كاراتاني غالبا بهي تجاري اشاره ميسرمايه عنوان نمونه الگويبه

ي ناممكن است، سرمايه گردش توضيح تبديل پول به سرمايه و تشكيل ارزش اضافي فقط با استناد به چون« :گويدصراحت مي

  . »...رسدشوند امري ناممكن به نظر ميارزها مبادله ميتجاري تا جايي كه هم

(Marx 1976, p. 267.) 

32 -Marx 1976, p. 90. 

 33 -Marx 1976, p. 280. 

34- Marx 1976, p. 279. 35 Marx 1997, p. 384; emphasis in the original. 

36- Marx 1997, pp. 121–2. 

37- Marx 1997, p. 346. 

 38 -Marx 1997, p. 495. 

ن نوشته ي آتفصيل به اين فرآيند بپردازم. فرآيندي كه ماركس سه جلد دربارهدهد بهموضوع اين مقاله به من اجازه نمي- 39 

 حاوي اطالعات مبسوطي در اين زمينه است.به ويژه، جلد دوم  ،ظر منن، و به است

40 -Shaikh 1978, p. 228. 

41- Ibid. 

42 -Shaikh 1978, p. 228. 

43 -Shaikh 1978, p. 229. 

44 .Ibid. 

45 -Marx 1986, p. 349, as quoted in Karatani 2014c, p. 290. 



جا اين«پردازد: ي كارگران در مقايسه با نظام فئودالي ميههاي ويژبدون قضاوت خاصي به تفاوتطعه در اين قماركس  – 46 

ي منفرد با كارگران ديگر، كه سرمايهها نسبت به يكنتفاوتي و استقالل آشود. بيها مربوط ميدوباره موضوع به رقابت سرمايه

رود. و دقيقا همين موضوع سرمايه را از روابط درست [در توليد] فراتر مي همين سبب از نسبت، و بههاي ديگر كاري نداردسرمايه

ي گردش ارزش مبادله را وضع ي پول و مركز ساده، دارندهكنندهعنوان مصرفكه كارگر بهاين-كندي فئودالي متمايز ميسلطه

ه او شود كه در آن خصلت ويژشمار گردش بدل ميبيكارگر به يكي از مراكز  -شودرو ميدار روبهبا سرمايه از اين طريقكند و مي

  بازد.چون كارگر رنگ ميهم

در  هاي همبستهجنبشِ نوينِ انجمناصل دوم «نگاه كنيد:  هاي همبستهجنبشِ نوينِ انجمن» اصل دوم«عنوان نمونه به به-47

كنندگان است. به بيان چون جنبش مصرفي همكند. اين كارگر فراملدهي ميكنش سازمان -مقابله با سرمايه و دولت يك برابر

البته به معناي دقيق كلمه ايستادن بيرون از  ،يابد. اماداري تحقق ميدهي در درون و بيرون اقتصاد سرمايهتصويري، اين سازمان

ست، و هدف داري ادهي انجمني از توليد و مصرف غيرسرمايهي بيروني سازماناقتصاد سرمايه غيرممكن است. هدف مبارزه

 .5، ص 2001كاراتاني . »شودميي دروني بر بايكوت روند گردش(مصرف) متمركز مبارزه

ي كاالي نيروي كار قرار دارد، يعني تنها كااليي در ي اونو دربارهكننده تحت تاثير قضيهدر رفتار مصرف» مقاومتفضاي «– 48

 كند.طور مستقيم توليد نمين را بهداري كه سرمايه آسرمايه

) از مترجم است. اصطالح constructiveي سازنده () كانت به ايدهconstitutiveي بنيادگذار (ي ايدهاشتباه ترجمه– 49

 راني كانت بايد آاست كه در مورد فلسفه» سازنده«معناي بهkōseiteki در كانت  constitutiveاپني براي ژ

constitutive .ترجمه كرد 
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