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 طبقه مرفه یاقتصاد هینظر ای بر مقدمه

 1دونالد جی. هریس

 آریا سلگی

 

کند، متفاوت است.]درحقیقت این کتاب[ یک تحلیل نظریه اقتصادی طبقه مرفه از آنچه عنوان آن به ذهن  متبادر می

به همان شیوه ای که تورستن وبلن در کار ابتدایی خود نظریه طبقه تن -اقتصادی از شرایطی که باعث ظهور طبقه مرفه 

لاً متفاوت کام ها، ولی مضمون آن هستندکتاب بسیار شبیه یک یکدیگر  عناویناگرچه . یستشود، نمی -دهد آسا انجام می

ی اقتصادی طبقه نقد مارکسیستی بر نظریه"این کتاب را با عنوان خواهد بود بهتر ]به همین جهت[ است.

ابل توجهی کرده کمکی ق نقد مارکسیستیکتاب بوخارین[ به سنت ]است.  ترمرتبط آن بنامیم، زیرا به مضمون "متوسط

ای قاله)یا حتی ماضافی نظریات ارزشی خود مارکس، یعنی با اثر جاودانه توانهیچ چیزی را نمیولی در این زمینه  است.

 مرتبگی با معیار کسب شده توسط اثر مارکس در هر . هممقایسه کرد(، کمکی به نقد اقتصاد سیاسیتر با عنوان کوتاه

یِ اقتصاد لاز پیچیدگی کچکیده ترین  اصولی "یک اثر معتبر و کامل و  به عنوان با اینحال . این اثراست حالتی دشوار

ان ارتباطی همچن شکل یافته؛ امادر زمان مارکس با اینکه ]این کتاب[ ، ه استبه جای ماند  انگلس( )به گفته  "سیاسی

 مستقیم نیز با نظریه معاصر دارد.

 ماینده ناتریش و کار  مکتب اصلی آن  مسئله؛ تری ]بر این موضوع[ داشته استتمرکز دقیق 2بوخارین ینقد نیکولا     
ه نظرییک را در متن وسیعتری از  مکتب های اینیدها و عقاید بوخارین البته. است، 3ارشد آن، اویگن بوم فون باورک

یژگیهای و ین روند او شرحی مناسب از برخی در ا  مورد توجه قرار گرفت. انقد او بعددلیل بود که همینو به هنهایی قرار داد
درحقیقت  هد.ددو اصل نظری ارایه می با توجه بهاز طریق یک رویارویی هوشیارانه اساسی نظریه اقتصادی مارکسیستی را 

( منتشر شد، ولی برای 9191در سال  )در انگلستان 9191در روسیه در سال  یک جستار مجادله آمیز است.  این کتاب،
چراکه نسخه چاپی آن باید در زمانی دردسترس قرار  این عدم توجه]از قضا[ مناسب بود.مدتی مورد استفاده قرار نگرفت. 

 .ی با مکاتب ارتدوکس اقتصاد بیدار شده بودعلاقه به رویارویی نظریه مارکسیست گرفت کهمی

 

اساساً ن امر ای. کشدرا به نمایش می اقتصادیتفکر انواع انقلابی از نهایی در اواخر قرن نوزدهم  مطلوبیتنظریه هور ظ     

اقتصاد  و لاسیکک اقتصاد سیاسی ی دیرینهشیوهه با سدر مقایمتفاوت به نظریه و تحلیل اقتصادی  یرویکرد ةدهندنشان

 محتوایی یک تفاوتدر نظریه مطلوبیت نهایی[ ] بود.ه اشکالی توسعه یافته ب در همان زمانکه  ،است یسیاسی مارکس

                                                           
 دانشگاه در آمریکایی-جامائیکایی برجسته استاد و اقتصاددان یک( 8321 آگوست 32 متولد) arrisHasper Jonald D هریس جاسپر دونالد1

 سناتور ، هریس كاماال پدر وی. است معروف توسعه اقتصاد در مارکسی اقتصاد و کینزی - پسا های ایده از استفاده دلیل به که است استنفورد
 ایکلم ، اسرافا پیرو ، داب موریس ، رابینسون جوآن آثار از وی.است سیاسی مفسر و وكیل ، هریس مایا و  كالیفرنیا از آمریكایی دموکرات
 ستا مشهود  وی آثار در و گرفته شگرفی تأثیرات لوئیس آرتور ویلیام و شومپیتر جوزف ، کینز مینارد جان ، مارکس کارل ، کالسکی

2 Nikolai Bukharin 
3 Eugen von Böhm-Bawerk 
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اس یک اس به عنوانمطلوبیت مفهوم  معرفی ،جدید مکتب شود، ویژگی متمایزدیده میارزش  نظریهبه  رویکرددر  ،عمده

 .4نظریه ارزش بود

اسی سی اقتصاد برای ران یک سؤال بنیادی"ند، کدر این کتاب بدان اشاره می بوخارینهمانگونه که ، "له ارزشمسأ"     

 رویکردهاوجه مشترک تمام (. در سطح اولیه و ابتدایی، 91. )صفحه "استعلم  وضع کرده  این پیدایشاز اولین روزهای 

 درواقع[] مسأله . بودی آن[ مبادله کالاها در بازار ]شاخص اصلکه ، بود مسأله حول نسبیتهای کمی دیدنبه این سؤال 

صول به برخی ایکی از اهداف نظریه ارزش استناد ]بنابراین[  کالا بوده است. یاارزش مبادله، یا در مبادله کالاها رابطه

اقتصاددانان کلاسیک چنین اصلی را در کمیت کار صرف شده در  .(9)پاورقی  .5دهنداست که این رابطه را توضیح می

ولید آن به دخیل در ت توسط کمیت نیروی کار شوند کهبه نسبتی مبادله می ]طبق این فرمول[ کالاها: یدنددتولید می

با  لاسیکاقتصاددانان ککه  نمودبخشی را فراهم ل نظامصواگردد. این مفهوم، صورت مستقیم یا غیرمستقیم تعیین می

 .پرداختندانباشت ها، تولید، توزیع و قیمت ی ماننداقتصاد عمده متغیرهای توضیحِ بهها استفاده از آن

 مجدد ندیباساس فرمولمختلف کرد.  در جهاتسازی آن اقدام به توسعه و ژرف مارکس با شروع کار از این مفهوم،     

 ایابطهر؛ مولد افرادِ بازتابی از رابطه بین کار  چیزی نیست جزدر بازار موجود  ایمبادلهروابط مجموع بود که  این درک او

چیزی نیست جز ای مبادله ارزشهای به عنوانی اجناس رابطه": استفرایند کار  ماهیت اجتماعی و جمعیِ  ماحصلکه 

 را ایادلهارزشهای مب او همانند اقتصاددانان کلاسیک،، نبدینسا ".مولدشان بین اشخاص در فعالیت  مشترکیک رابطه 

نظریه  راستا، در همین .کار در هسته فرآیند تولید قرار گرفت]بدین شیوه[و  ]نیروی کار[ تشریح کرد تولیدبه  با توجه

مارکس  ،لاوهکند. بعکمک می "واقعی تولید روابط" دیده شد که به درستی به تعیین نقشِ ایمسئله مثابهبهارزش کار 

 شخصم یشینهپدارای یک  روابط که این بر این نکته نیز تاکید نموددم تحلیل خط مقتولید به  اجتماعی روابط درپی آوردنِ

قیمتهای "کمی یا  ایمبادله توضیح نسبتهای ای را برایمادهنظریه ارزش نه تنها  ،رواین از .هستند تاریخوابسته به 

اقتصاد و  ی اجرایی آنها از طریق کاراجتماعی، شیوه روابطماهیت  مسئلهتر، بنیادی شکلیبلکه، به ،کندفراهم می "تولید

 دهد.را نیز نشان می یابندتکامل میدر طول زمان این ارتباطات  بدانوسیله کهروشی 

 ،. از این منظر، مارکساستدر طول زمان مداوم کل و در حرکت  به عنوانتولید نظام مشاهده  ،جنبه فکری در اینجا     
یروی کار ن" عبارت است ازینکه ن آ که سرشت  دید؛می کالا از تولیدِ  یخاص تاریخی شکل به عنوانرا  دارینظام سرمایه

وجب آن که به م شودمیداران متمرکز ای از سرمایهو مالکیت ابزار تولید در دستان طبقه "کالا شدهخود تبدیل به یک 
د ونظریه مارکسی از سرمایه داری که توسط خ. هستند اضافیبخشی از محصول کار به شکل ارزش  ،تخصیصقادر به 

                                                           
د. ولی شوعنوان عنصری در نظام تحلیلی این مکتب استفاده میه برخی مواقع جهت جلب توجه به سمت مفهوم حاشیه سود ب "انقلاب نهایی"عبارت 4  

کتب که اغلب در این م "نئوکلاسیک"ای که با مطلوبیت همراه است. عبارت دارد، ویژگی این محصول در نهایت اهمیت کمتری بعنوان یک ویژگی متمایز

ام، یعنی نظام این ن با این حالمسمایی است. کلاسیکها، نیز تا حدی نام بی این ارتباط در به کار رفته، به علت ارتباط ضعیف نظام جدید عقاید نسبت به

ی ساخته شد. برای تفسیر نسخه جدید، به اثر سی.ای. ( ارتودوکس امروز"نئوکلاسیک"بندیهایی را فراهم کرد که بوسیله ی آن نظریه )عقاید، فرمول

( سال Richard D.Irwin.: شرکت انتشارات ریچارد دی. اروین )III، بازبینی و ویرایش )هم وود، نظریه اقتصاد خرد( ، C.E.Fergusonفرگوسن )

 .مراجعه کنید (9191)نیویورک: انتشارات دانشکده کمبریج، سال  نظریه نئوکلاسیک تولید و توزیع(؛ 9191

قیمت "اد جهت ایج "عرضه و تقاضا"نمایش مکانیسم اجرایی بازار از طریق تعامل  بیشتر تفاسیر از نظریه ارتدکس، در نسخه جدیدش، تمایل به توقف  5 

ه اهمیت ی فرایند مبادلعیین کمّاین جنبه رسمی از موضوع نسبت به مفهومش، یعنی ت"کند، در اینجا اشاره می بوخارین. ولی همانگونه که دارند "متعادل

 (.901)صفحه  "کمتری دارد .
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فت، سنت توان گمی در اصل سنت مارکسیستی بر مبنای این بنیادها توسعه یافت، پس از او در مارکس و نویسندگان
سرمایه داری  اقتصادیبندی مشخصی از قوانین نظریه ای متمایز با شیوه تحلیل منحصر به فرد و فرمولمارکسیستب، 
 6را وضع نمود. 

 برای مارکس و .دهدارائه میها شیوهاین  فرای، هم در ذات شیوه و  نظر هم ازتغییر عمده،  مطلوبیت نهایی مکتب     

در ی ایک شرط برای پیدایش ارزش مبادله به عنواننیازهای بشر( تنها  با کالا)رابطه عینی  ارزش مصرف،  ها کلاسیک

ارزش  میتِاهدر  کنندهیک عامل تعیین )سوبژکتیو( در نظریه مطلوبیت نهایی، رضایت ذهنی]اما[ . شدمینظر گرفته 

ود که شمنجر به حاشیه سود از مصرف اجناس متفاوتی میرضایت روانی )یا مطلوبیت(  ]در این نظریه[؛ است ایهلمباد

با  رورتاض مبادله ها، اند. برای مارکس و کلاسیکشان مورد توجه قرار گرفتهیانسبتهای مبادله کنندهتعیین به عنوان

، ل خالصمبادله در شک ،ز نظریه مطلوبیت نهاییسخ ابرخی نُدر با اینحال،یم اجتماعی کار در تولید در ارتباط بود. تقس

این امر  .شده استجنگی تشبیه  رایاسبه عوامل اقتصادی یک ارودگاه طرحی که  د.وشدرنظر گرفته میتولید،  بدون

 استتجارت بین کروزو و خودش  آنکه در  ، اقتصادیشدهبه تفضیل شرح داده  7واغلب از دیدگاه اقتصاد رابینسون کروز

 ه عاملک کار است ذهنیِ عدم مطلوبیت، این شودمیتولید  صحبت از وقتی ]در این نظریات[ (.برسداینکه جمعه تا  )

کل در این ترین شبا زیرکانه کهداده شده  لنظریه منفعت )یا سود( انتقا آن به تفاوتالمابه. است ایتعیین ارزش مبادله

 یرویبازتولید نبیش از ارزش که کارگران ، ارزشی دیدمی زونی ارزش کلشود. مارکس منبع سود را در فنظریه ظاهر می

 قهبه عنوان یک طب داران، در جیب سرمایهابزار تولید به علت انحصاری بودنِ  اضافی. این ه بودندتولید کرد خود کار

ده ور در مصارف آینضناشی از ترجیحات فرضی افراد برای حسود را  ،نظریه مطلوبیت نهایی این درحالی است رود.می

 بیند.می

ریه خود را های نظاحساس کردند که باید ریشه ،)نظریه مطلوبیت نهایی( جدید عقاید پیشرویانبرخی از مؤسسین و      

رای که فضا ب نمودو باید اذعان  اصرار به انجام اینکار داشتدر انگلستان،  خصوصبه ،8مارشال بجویند. نیز هادر کلاسیک

جنبش کارگری در اروپا بیش از پیش . در زمانیکه داردوجود  9ایجاد چنین ارتباطی به خصوص در اثر آدام اسمیت

رین تبرآمدند. سرشناسحمله به مارکس  در صددِ ]پیشگامان این نظریه[ پذیرفت، دیگررا در میان خود میمارکسیسم 

)همراه ، 12 زریفن و شیدریفر اتریش بوم باورک ودر ایتالیا و در  11تودر انگلستان، ویلفردو پاره 10فیلیپ ویک استید ،آنها

 به عنوان. از میان این تلاشها، نقد بوم باورک از تحلیل مارکس خیلی زود 14بودند مکتب اتریش( رهبران 13کارل منگربا 

، به طورعمده معطوف به رابطه واییهای محتهزینه. شددرنظر گرفتهمطلوبیت نهایی  یک اظهار قاطع از دیدگاه نظریه

                                                           
مجله ماهانه، سال  نشریهویرایش )نیویورک، و ، چاپ مجدد نظام نظری کارل مارک(، L.B. Boudinبی. بودین ) ای خلاصه، به اثر ال.جهت بررسی 6 

اقتصاد سیاسی: یک ،  (John Eatonجان ایتون ) (؛9191مجله ماهانه، سال  نشریه)نیویورک،  دارینظریه توسعه سرمایهپاول ام. سوایزی، (؛ 9191
 . مراجعه کنید (9199)نیویورک: ناشران بین المللی ، سال  و ویرایش، بازبینی رساله مارکسیستی

7 Robinson Crusoe 
8 Alfred Marshall 
9 Adam Smith 
10 Philip Wicksteed 
11 Vilfredo Pareto 
12 Friedrich von Wieser 
13 Carl Menger 

(، W.J. Blakeجی. بلیک ) ؛ و  وی.9199، سال  آنالیز انتقادی یک :یگرایجامعه(، O.D. Skeltonاسکلتون ) دی. در آمریکا، تلاش مشابهی در اثر اٌ.14 

 ، مشاهده شد.9111، سال نگاهی آمریکایی به کارل مارکس
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 سلاوسیلاد (، با مهارت توسطتحولمسأله  ه اصطلاحارزشهای کار و قیمتهای تولید در نظام مارکس )بمنطقی بین 

-فراهم به عنوانتوان را می بوخارین، کتاب درمقابل ]این نقدها[. 17گردید بتکذی 16و رودلف هیلفردینگ 15بُرتکیوویکس

مترادف با حمله متقابل مارکسیسم است. ]درحقیقت[ برخوردهای نظری اتفاق افتاده همزمان آنچیزی دانست که  یکننده

 .بود( 9190تا  9880حدود سال دوره ) این برجسته هایویژگی های اجتماعی عظیم در اروپا، ازبا جنبش

]این ،وده باتخاذ کرد اضافیهای ارزش نظریهمارکس در  به پیروی از آن چیزی است که در این کتاب بوخارینرویکرد     

 که به عنوان یک نظام جامع-دهدمی را نشان نظریهاین شناسی و منطق درونی نه تنها نقدی جامع از روش رویکرد[

  د.سازدهنده نظریه را نیز عیان میطبقاتی بازتاب شناختی وبلکه همچنین بنیان جامعه -شدتحلیل دیده می

 "ورژواییباقتصاد سیاسی "عمومی مارکس از نقش  بندیصورت به، لازم است باشدمدنظر  ختیشناجامعهنقد  وقتی     

، بورژواییاسی اقتصاد سی ،از پیشرفت نظام سرمایه داری : در مرحله اولبازگردیماقتصاد سیاسی مارکسیستی  باو رابطه آن 

ه افشای ماهیت جامعیک نقش علمی اساسی در  بود، ،موجودطبقه برتر با در نزاع  بورژوا کهاز منافع طبقه  حمایتا ب

 ورژواییبداری، اقتصاد سیاسی سرمایه و آغاز عصر در مرحله بعدی ،ما. اکرد بازی ،کالا یداری تولیدکنندهسرمایه-پیشا

درحال  هایدر معرض تهدید جنبشو سیر صعودی پیدا کرده  دارسرمایهکه در آن طبقه  شودمیبه مدافع نظامی تبدیل 

اد سیاسی تصاز اق پس از آن دهد، نقشی کهخود را از دست می علمی ]اقتصاد سیاسی[ نقش . بنابراین،ظهور کارگران است

سم صراحتاً مارکسی"کند که اشاره می بوخاریندر این رابطه . کندازان خود میمنافع طبقه کارگر  یبر مبنامارکسیستی 

فکر  هافراد محافظه کار و کوت نسبت به ، کهبودهترین طبقه زیرا تجلی نظری پیشرفته ،اش استاعتبار عمومیمدعی 

 (.8)صفحه  ."دانش است ‘ مندنیاز‘ پروابی، داریحکمران در جامعه سرمایه اتطبق

 صلیِ ا مضمونِ ،به کفایت ،ای خلاصهچکیده که. از آنجاینمایدمعرفی میاست که کار حاضر را  جامعیچهارچوب این      

 اصل کند، که در آنمراجعه  بوخارین اثر تاریخی ماتریالیسمبه  تواندمی هخوانند دهد،نمی ئهمنابع اجتماعی نظریه را ارا

کر شده در اینجا ذ فهومکه م باید به این نکته توجه داشت مندتر توسعه یافته است. همچنینطور نظامبه ،اوموضع لیلی حت

م چش"ایدئولوژی )یا حضور ]بوخارین[ اگرچه  .است( تاریخ تحلیل اقتصادی)در  18یوزف شومپیتر رهیافتکاملاً متفاوت از 

 ("...درحقیقت ]ایدئولوژی نقش بسیار اساسی دارد") اجتماعی درنظر گرفت.طورکلی در علوم را در علم اقتصاد و به ("انداز

شرفت م و پیچیدگی تکنیکهای تحلیل، در حال پیواز طریق بهسازی مداکه   -با اینحال به نظریه اقتصادی به طور مستقل

 کرد.نگاه می -19است.

                                                           
15 Ladislaus Bortkiewicz 
16 Rudolf Hilferding 

نگ، دیآثار اصلی در مورد این بحث در یک جلد چاپ مجدد شده و بعنوان یک مکمل به کار کنونی ارزش خواندن دارند. به بوم باورک و رادولف هیلفر 17 

 Augustusچاپ مجدد )نیویورک ، آگوستوس کلی )ویرایش و( Paul M. Sweezy، ویرایش پاول ام. سوایزی )کارل مارکس و خاتمه نظامش

Kelley ) در دسترس استدر حال حاضر به خوبی  "تحولمسأله ". راه حل تفصیلی 9199سال( در این زمینه به اف ستون .F.Seton ،)" مسأله

 ، مراجعه کنید. 9191، ژوئن سال مطالعات اقتصادی ی برمرور، "تحول
18 Joseph Shumpeter 

)لندن: چاپمن و هال  علم اقتصاد و ایدئولوژی و مقالات دیگر(، R.L.Meekیک نقد مناسب از این دیدگاه به آر.ال.میک )کسب برای 19 

(Chapman&Hall )، ؛ و ام. اچ901تا  919، صفحات 9191سال. ( دابM.H. Dobb ،) نظریه های ارزش و توزیع از زمان آدام اسمیت: ایدئولوژی
 دانشگاه کمبریج، آماده برای نشر(. نشریه)کمبریج:  و علم اقتصاد
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 و شکل خاصی بود که نظریه مطلوبیت نهایی بندیاش به دنبال صورتبندی اتخاذ کردهبراساس چارچوب بوخارین    

یک طبقه  تجلی ایدئولوژیک ،که نظریه جدید بوداین  تز اصلی او. به خود گرفته بود. هزمان یدر شرایط معین های آنریشه

دراختیار گذاشتن درآمدشان به و فقط علاقمند به  "انداز فرایند تولید حذف شده"مؤجرین که ای از خاص است، طبقه

کند ان میشوند. او اذعمی "رندگان کوپنبُ"تبدیل به کسانیکه حقیقتاً  –اوراق بهادار و اوراق قرضه هستند هلدینگهای 

منفعت این  وناشی از موقعیت عینی  ،یتمایلش با روانشناسی فردشروعش از مصرف، و با غیرتاریخی نظریه، صورت که 

د که این کنبا دقت اشاره می بوخارینو  بودهکاملاً پوچ مطلوبیت نهایی،  هنظرب طرحطبقه در سرمایه داری معاصر است. 

ریشه در  ]طرح یا نظریه[(. این 91، شماره 911)صفحه  ".کند... است که تمام عوامل فرعی را رد می طرحصرفاً یک "

مطالعه این قضیه را رد برخی مورخین سعی کردند که بدون داری، دارد. تاریخدان مشهور سرمایه، 20ورنر زمبارتاثر 

 بوخارین به آن  تز  .22."یک نیروی مطمئن است دارای این قضیه"، افراد دیگر تصدیق کردند که برای مثال اما . 21کنند

ی از رابطه نظریه و ایدئولوژی را ارائه دهد، جایی که درواقع نیاز به نگاهی دیالکتیکی بیش از شاید تفسیری بسیار مکانیک

قایق ح تلاشی برای بررسی آن از طریق تحلیل دقیقِ کسی ، تا کنوندانم. ولی تا جایی که من میشودپیش احساس می

به  یستقیمارتباط م که گذاردباقی می ی مفید بالقوه از تحقیقیک زمینه همین جهت ]این تز[هب .ه استتاریخی آن نکرد

 .دارد ،کنونی در ماهیت انقلابهای علمی در علوم اجتماعی علایق

رفته است، شکل گستقیم با نظام مارکسی در تمام مسائل آن م لبرمبنای تقابنقد و روش تئوری ارزش سوبژکتیو      

، هیلفردینگ 23تکیه به مباحث بدست آمده از استولمن بحث، بابخشی از این  .بنابراین خط مرز آنها کاملا مشخص است

 ]اما[.دهند.های اصلی را تشکیل نمیا اینحال اینها بحثب ،شده است. بردهپیش)که دانش کافی دارند( و بُرتکیوویکس 

یری گ، مانند اینکه مطلوبیت قابل اندازهسازدطرح میمنظریه  این خاص عناصر های مشخص دربرابربرخی از نکته بوخارین

اما   ، .... تاست وایس بسیار نظریهاینکه این  است، یا  "مهمل" "دوره میانگین تولید"نیست، یا اینکه مفهوم بوم باورک از 

های ا تکنیکی که به آنهدانشجویان. ]حتی[ نیست نظریه این انتقادات به سازافزار فنی بهترین این شکی وجود ندارد که

ضعف بزرگ در ارائه بوخارین را تشخیص دهند، مانند  توانندمی نیز به راحتی نسخه جدید نظریه یاد داده شده است،

از معنی بازارهای مستقل. ولی اینها موضوعاتی هستند  فهم اوسوء  یا بین مطلوبیت نهایی و کلی و او ی آشکارسردرگم

نها کند، آ. همچنین همانطور که بوخارین تأکید میبود هکه در آن زمان، حتی توسط مبلغین نظریه، خوب درک نشد

یده تاریخی پد-شخصیت اجتماعی انکاری ... ، ریهنقطه حرکت نظ"اهمیتی هستند. آنچه حیاتی است موضوعات بی

ند گیری تقاضا و فرآیاین نقد برای درمان و یا جبران خلا موجود در توضیح سرمایه، شکل (. 11. )صفحه  است "قتصادیا

ماهیت سازد: ها در اقتصاد ریاضی این نکته را خاطرنشان میبینی پیشرفتبوخارین با پیشکار برده شد. تحول اقتصادی به

پذیرش یک دیدگاه کاملاً آن شده که آنها به منجر به  ‘هاآمریکایی-انگلیسی‘و  ‘دانانریاضی‘گرایی غیرتاریخی عین

 989فحات )ص "بینند .ای از اشیاء در حرکت را می، بلکه فقط تودهمکانیکی روی آورند که جامعه را به رسمیت نشناخته

 .(99، شماره  9و 

                                                           
20 Werner Sombart 

(: انتشارات پرنتیس حال Englewood Cliffs، سومین ویرایش )نیوجرسی، انجلوود کلیفس )نظریه تفکر اقتصادی( ، Erich Rollبه اریک رل ) 21 

(Prentice-Hall سال )10تا  191، صفحات 9199. 

(، صفحه 9198: شرکت ریچارد دی. اروین، سال III، بازبینی و انتشار )هم وود، نظریه اقتصادی با عطف به ماسبق(، Mark Blaugمارک بلاگ )22 

109. 
23 James Stolzman 
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در این  .مدتی است که کنار گذاشته شده است برخی از این مسائل بحث حولکه اند وزه بیشتر اقتصاددانان مدعیامر     

 ود.شه ندرت در نظر گرفته میب ،بازارقیمت ی جدا از ااین روزها ارزش به عنوان مقوله .ادعا عنصری از حقیقت وجود دارد

تنزل یافته است. تا زمانیکه  "نظریه ترجیح آشکارشده "گیری به نفعقابل اندازه کمیتیمفهوم مطلوبیت به عنوان جایگاه 

 وارد. و از این قبیل م ،نیستبرداری بهره قابلسود  این، توجه شدآنها  "محصولات نهایی"بر طبق  "تولید عوامل"به 

تبدیل مانند  ،نظریه بوده است سازیرسمی در مسیر توسعهعلم اقتصاد اصلی پیشرفتهای اخیر در  هدفواقعیت اینست که 

به همین ترتیب، تخلیه محتوای و  -مسأله ای با اهمیت جهانی -ی انتخاب عقلانی تشریحی بر مسألهاجباری آن به 

 توجیه ایدئولوژیک برای ی یکدر صدد ارائهمرکزی حد های ، قضیهشحال کنندهخودر یک اتفاق . اقتصادی واقعی آن

مجدد  از ظهور اند. این امرسرکوب شده صرفاً  حرکت جوهری یموارد مربوط به نظریهاما  .هستند 24 لِسه فِرداری سرمایه

 معیار "مارکس و "تحول یمسأله"اخیر در مورد حل  مباحثو رشد و  ی نظریه سرمایهآنها در مناقشات اخیر درباره

افه توان اضاست را می بوخارینآنچه شاید گویاترین انتقاد  اینجا،در . شودآشکارا دیده می 25ریکاردو "تغییرناپذیر ارزش

 کرد: 

سریع  خورد. انباشتعصر ما شکست می مشکلاتترین اساسی رفع دقیقاً در ،بورژواطبقه ی دانشمندان . . . آخرین نظریه

ی . . تکرار بحرانهای اقتصادغیرمعمول در تکنولوژی، و در آخر، سریع ، پیشرفت آن و هنگفت سرمایه، تمرکز و مرکزیت

 ستییه مارکسینظردر واقع، ، بکار نیاید فلسفه طبقه متوسطوقتی . . . و تنها  است "کتابی با هفت نشان". همه این موارد 

کیمانه حتی سخن حبه عنوان آخرین  دکترین مارکسیستی یتحریف شده بخشهای گردد، تا جاییکهبه جایگاه خود باز می

 (.91)صفحه شود.پذیرفته می ،دشمنان مارکسیسم لخترینتتوسط 

پردازان جنبش بلشویکی و ترین نظریهیکی از درخشان به عنوان( 9118تا  9880سال خارین )ونیکلای ب ، ازمعمولاً     

اقتصاد را در دانشگاه مسکو و ) در طول  و علم است متولد روسیه او .شودتعریف میتاریخ مارکسیسم ی چهره برجسته

یویورک ن مرکزیو نروژ، و در کتابخانه  ئدیس(، در سوئو لوزان )سو نهای ویمریکا( در دانشگاهآچهار سال تبعید در اروپا و 

 اش دستگیرسه بار به علت فعالیتهای انقلابی . در حالیکه هنوز دانشجو بود، به جنبش بلشویکی پیوست وآموخته است

 26با لنین همکاری نزدیکی هنگام بازگشت به روسیه 9191ریل ودر آ. اش را در تبعید ادامه دادفعالیتهای اقتصادی او شد.

منصبی عالی را در حزب و در   ،ها. پس از پیروزی بلشویکبا او مشارکت کردانقلاب اکتبر  طراحی و اجرایو در  داشت 

این مقامهای مختلف به  با کسب شد. نیستوب کمزکمیته اجرایی حعضو  9191در سال  –دیگر سازمانها کسب کرد 

                                                           
 .باشد دولتاست که طبق آن تراکنش میان افراد باید عاری از هرگونه دخالت  رویکردی اقتصادی (faire-Laissezبه فرانسوی )24

، و 9110، می علم اقتصاد کانادایی ژورنال، "به روز رسانی نظریه سرمایه"( John Robinson)جان رابینسون اثرثات به حبرای مروری از این مبا 25 

پنگوئن سال  )بالتیمور: نظریه سرمایه و رشد:(، N. F. Laing( و ان. اف. لایگ ) G.C. Harcourtجی، سی. هارکورت )انتشارات مقالات جمع شده در 

( به مسأله Sraffa( در این مجموعه ماهیت راه حل پیشنهادی توسط سرافا )Bharadwajتوسط بهارادواج ) ی نوشته شده. مقالهمراجعه کنید (9119

در ژوئن  نوشتجات اقتصادی در ژورنال( Samuelsonمارکس اخیراً توسط ساموئلسان ) "تحولمسأله "کند. مبحث ریکاردو را به روشنی مشخص می

 ، دوباره رواج یافته است.9119سال 
inLen 26 
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 وهای مهم خود را از دست داد. رژیم استالین بیشتر موقعیت در بااینحالدست یافت.  27نفوذ زیادی در حزب و کمینترن

 . اعدام گردید 9118س مار 99در نهایتا سرانجام، در بین کسانی بود که دستگیر و به جرم خیانت محاکمه شد و 

گویا لنین  28بود. بزدر ح مارکسیسم مورددر  مقام ذیصلاحپرداز و ترین نظریهخود برجسته فعالیتدر اوج  بوخارین      

چاپ شده با نام اثر  ای پرکار بود. بیش از پنج هزارنویسنده 29لقب داده بود. "پردازترین و بزرگترین نظریهباارزش"او را 

ر آنها مشهور گشت، به شرح که او بخاط آثاری است. دارد. تنها تعداد کمی از آنها به زبان انگلیسی ترجمه شده او وجود

  30:استزیر 

 وپرداخت داری بازبینی نظریه مارکس نسبت به توسعه سرمایه به او : (9198)سال  31امپریالیسم و اقتصاد جهانی    

نوشته  بل از، یک سال ق99تا  9191. این کتاب در سالهای مطرح کرد را امپریالیسمرا در مورد  اش نظریه شخصی

 شود.میمعتبر شناخته ، بدان لنین استنادو با داشتن نفوذ عمده در  چاپ شدامپریالیسم  لنین درباره

یک رساله  عنوان بهو نوشته شد  33پرابراژنسکی ینیوگبوخارین و ی ، توسط9191در سال  :32مکمونیس الفبایکتاب      

 لنینیسم و مسائل عملیِ -کسیسمراظهار واضح و جامع از اصول ما ( ، 9191تا  9190ی بیست )بویژه سالهااستاندارد در 

 .دهدرا ارائه میدر بافت دستاوردهای روسیه  سوسیالیسمایجاد 

اش است. در آن اصلی لسفیکار ف 9199در سال  : 34نظامی از جامعه شناسی ( تاریخی گرایی ماده ماتریالیسم تاریخی )

ی به عکند و به دنبال رفع انتقادات اجتماگرایی تاریخی و منطقی ایجاد میادهنظامی از تحلیل اجتماعی در چهارچوب م

 .استمارکسیسم 

او  36امپریالیسم و انباشت سرمایهاو اخیراً در دسترس قرار گرفته؛ و  35تقالان یدوره در از سیاست و اقتصادای ترجمه     

 یمانتل تانتشارامجله و آماده برای انتشار توسط ( 38انتقاد ضد –انباشت سرمایه ،  37 گلوکزامبوراثر رزا )در ترکیب با 

                                                           
27 Communist International (Comintern) 

 در "،بوخارینبین لنین و استالین: نیکلای "( بازبینی شده ، Sidney Heitmanسیدنی هایتمن )اثر کمکهای او به تکامل افکار انقلابی کمونیست در 28 

 (. 9199)نیویورک، پراگر، سال  تجدید نظر طلبی(، ویرایش، Leopold Labedzلئوپلد لابز )

یستی تواند به عنوان دیدگاه کاملاً مارکسمییک شک خیلی بزرگ  با بوخاریندیدگاه "با اشاره به اینکه ولی شرایط بودن بود،  تخمین لنین واجداگرچه 29 

کنم بررسی عقاید با استدلال و منطق را کاملًا درک به حساب آید، زیرا برخی تمایلات به پیروی از روش تحقیق قرون وسطی در او وجود دارد. فکر می

 .11، صفحه ibid. نقل از هایتمن، "نکرده است (

 حزب کمونیست ABC(؛ 9199)نیویورک: شرکت هاوارد فرتیگ، سال  : امپریالیسم و اقتصاد جهاناین آثار در چاپ مجدد در دسترس هستند30 

صاد دوره تعلم اق(؛ 9191سال  ،اه میشیگانگدانش نشریه( : Ann Arbor)ان آربور ) گرایی تاریخیمادی(؛ 9199)بالتیمور: کتابهای پنگوئن، سال 
(. برای کسب فهرست 9119مجله ماهانه، سال  نشریه)نیویورک:  امپریالیسم و انباشتگی سرمایه(؛ 9119)نیویورک: انتشارات برگمن ، سال  دگرگونی
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