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  انديشيدن به بازار
 

  )۱(کريستيان بارر : از

  کيوان. ب: برگردان
 
 

تغييرها و . ، سازماندهی بين المللی گردش سرمايه ها و کاالها»سرمايه داری پيشرفته«     دگرگونی های تازة اقتصادهای 
ياس اقتصاد جهانی، به کوتاه سخن روندهای جاری در مق. »سوسياليسم بوروکراتيک«های تغييرها در جامعه های   طرح

به اين دليل آنها به روشن گردانيدن پيچيدگی پديده های . اقتصاددانان را به پرسش درباره پيرامون مقوله بازار برانگيخته است
هر چند از ديرباز بحث اصلی در زمينة اسلوب شناسی عبارت . واقعی روآورده اند که به عنوان پديده های بازار شناخته شده اند

 بود که بايستیُ بعد بازار را مانندُ بعد توليد متمايز کرد، اما ژرفش تازه تئوريک نشان می دهد که اين تفکيک بطور کلی از اين
مناسب نيست؛ و نيز در حالی که بحث در زمينة تحليل طرز کار اقتصادی و تحليل ساختارهای اقتصادی به در نظر گرفتن 

 منطق های کااليی و غير کااليی متکی بود، ناهمگونی منطق کااليی بنا بر نوع - نقشة دستوری، کارايی نسبی - جای نسبی 
بازار مورد بررسی برمال گرديد، آشکارا بازار ديگر نمی تواند بازار رقابتی، مکان ساده گردآمدن عامل های اقتصادی، شکل بدون  

  .اد از نتيجه های آن است، دانسته شودُبعد، ساختار صوری مبادله بر حسب تحليل ليبرالی که برای دفاع يا انتق
     تئوری اقتصادی در روايت های غير نئوکالسيک مانند روايت های آن در نئوکالسيک به دوری جستن از تصوير سادة 

تئوری اقتصادی برای نزديک . رمزآميز بازار گرايش دارد که همچنان به فرمانروايی اش بر ايدئولوژی ليبرالی، ادامه می دهد
موضوع اين مقاله تبيين آن به اتکاء به متن های . ن به درک بغرنجی روندهای کااليی معاصر عنصرهای جالبی ارائه می داردشد

  .معين بمنظور بازسازی تئوری کاالهاست
روندهای  جامعه، يعنی با بررسی بازار به عنوان ساختار روشنگر رفتارها در -     ما اين کار را با متمايز کردن رابطه بازار 

  . اجتماعی انجام می دهيم- اقتصادی 
     در نگاه نخست، مفهوم آفرينی مارکس بخاطر در نظر گرفتن اين ُ بعد بازار بسيار جالب بنظر می رسد، زيرا مارکس از يک 

ی کااليی به سو، خود را مکلف می دانست ساختارهای پاية جامعة بورژوايی را متمايز کند و از سوی ديگر، در تحليل رابطه ها
دليل آن اين بوده است که تئوری اقتصادی مسلط، برعکس، بررسی طرز کار بازار . روشن گردانيدن ُ بعد اجتماعی آنها بپردازد

را به بررسی ساختار ترجيح داده بود و بطور کلی از بازار يک مقولة ...) مسئله وجود و دوام تعادل، کارايی و تخصيص منابع (
بازار همچون ساختاری . ه بود رابطة وسيعاً مسلط بازار و جامعه به مثابه يک رابطة دوبخشی مطرح شده بودناب اقتصادی ساخت

از . صرفاً اقتصادی يا در اساس اقتصادی نگريسته شد که بر اين مبنا تنها در چارچوب ُ بعد اقتصادی می توان آن را تحليل کرد
دله ها يا توليد در جامعه را تشکيل داده و ديگر ساختارهای غير اقتصادی را نظر اين تئوری اين ساختار شيوة سازماندهی مبا

اين وضعيت است که بما امکان . بنحوی در بر می گيرد که طرز کار آنها بطور محسوس از طرز کار بازار تأثير نمی پذيرد
  .دهد که بازار را از بقيه جامعه مجزا و آن را جداگانه تحليل کنيم می

 تئوری مارکسی کاال سهم مهمی را در طرح، اسلوب و برخی مسئله های آن تشکيل می دهد، اما امروز به عنوان      هر چند
اين ناروشنی ها امکان داده اند . اين تئوری از ناروشنی های جدی رنج می برد. پايه برای تفسير پديده های کااليی کافی نيست

اين پس ماندگی، .  خود از برخی پيشرفت های تئوری کاال عقب بماندکه تئوری مارکسی ارزش و قيمت ها در سير منطقی
 و ريکادوبیآن را نشان داده، در مفهوم ) »دگرگونی ارزش ها در بهای توليد«(همانطور که بحث ها پيرامون مسئله دگرگونی 

پی ريزی تبيين شيوه های از اين رو، تئوری مارکسی ارزش بويژه در . پيش از مارکسيستی به بن بست های منطقی انجاميد
معاصر شکل بندی قيمت ها در اقتصادهای توليد کاالها با تکنولوژی پيشرفته و خدمات بغرنج نارسايی خود را آشکار کرده 

  .است
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  مارکسی بازار و رقابت) پروبلماتيک(مسئله گزاری     -۱         
 

مقولة کاال تعريف کرد و سپس بازار را در ارتباط با جامعة معين      مارکس بازار و رابطة کااليی را در جريان پرداختن به 
مشخص کردن رابطة کااليی مبتنی بر قبول اين نکته است که اين رابطه همة مشخصه های رابطة کااليی اش . مشخص نمود

مايه داری به رابطة اين رابطه در شيوة توليد سر. را حفظ می کند، اما از مجموعه ای که در آن جا دارد، تأثير می پذيرد
مارکسيست ها که اغلب اقتصاد کااليی يک جامعة . کااليی سرمايه داری تبديل می شود، کاال کاالی سرمايه داری می شود

از . ويژه، بخش پيش از سرمايه داری جامعة فئودالی و نه مقولة بسيار عام را بررسی می کنند، از اين اسلوب غافل مانده اند
مايه داری در پس پشت سرمايه، رابطه های کااليی در پس پشت رابطه های سرمايه داری ناپديد می شود، اين رو، کاالی سر

...) نزول گرايشی نرخ سود (بی آنکه به پاية کااليی شيوة توليد و تحول آن توجه کنند؛ بازار بنفع پويايی خاص سرمايه داری 
  . کاال محروم می سازد– از يک تئوری سرمايه تمام ُ بعد را از دست می دهد، بنحويکه دست کم ما را

اقتصاد کااليی پيشرفته به منتهی درجة آن است و در آن « که طبق آن شيوة توليد سرمايه داری لنين     در فرمول بندی 
رديده، حفظ گ) که تکيه روی استثمار از آنجاست(، انديشة تبديل نيروی کار به کاال »خود نيروی کار بصورت کاال در می آيد

تئوری کاالی «مانند يک » تئوری کاالی سرمايه داری«در حقيقت، يک . اما بقية ويژگی کاال به فراموشی سپرده شده است
  .همواره در فکر مارکسيستی غايب بوده است» سوسياليستی

زش استعمال آن نسبت به      بعقيدة ما اين لغزش ها بيانگر نقص تئوری مارکس دربارة کاال و بويژه کم بها دادن به قطب ار
مارکس قانون ارزش را برای نماياندن توليد کااليی ساده، يعنی نظام توليد کاالهای غير سرمايه داری . قطب ارزش است

کاالها بنا به ارزش خود که به وسيلة کميت کار اجتماعاً الزم برای توليدشان مشخص می گردد، بهای ثابت . مطرح می کند
  .دارند

قيمت بايد در نتيجة رقابت ميان توليد کنندگان، رقابت . ة اين وضعيت، بازار جنبة بسيار سطحی پيدا می کند     بر پاي
اگر کااليی را در دو ساعت و کاالی ديگر را در چهار ساعت توليد کنيم، . کااليی، خود را با قاعدة برآمده از توليد مطابقت دهد

برای کالسيک ها قيمت بازار پيرامون قيمت . (ی پيرامون دو ساعت دور خواهد زدنرخ مبادله، قيمت بازار يکی نسبت به ديگر
پس از اين پس يک قاعده در دست داريم و آن اينکه رقابت کااليی بنا بر دخالت دترمينيسم ). طبيعی دو ساعت دور می زند

و آن در صورتی است که در ). ه ا ستدر اين مفهوم، واقعاً قانون ارزش تنظيم کنند(محصول قلمرو توليد تنظيم می گردد 
از اين قرار چانه زنی ديگر مضمون واقعی ندارد و مکانيسم مبادلة . آخرين لحظه، مسئله فقط عبارت از تعيين ارزش باشد

  :چنين است انديشة مبادلة معادل ها. کااليی تمام اثربخشی را از دست می دهد
 بفروشد و از کيسة خريداران ۱۲۰ توليد کننده می تواند بکوشد آن را ببهای  باشد،۱۰۰     اين انديشه که اگر ارزش توليد 

اما وجود بازار رقابت قيمت ها را به علت خطر حذف بازار به مطابقت با قاعدة . بسود خود استفاده کند، فريبنده بنظر می رسد
   بکلی تابع اجبار رقابتی استدالل کرد؟با اينهمه، آيا می توان برپاية بازار تشکيل شده از افراد. ارزش سوق می دهد

.      برای حل مسئله بايد از آنچه مارکس دربارة اجتماعی شدن کار گفته يعنی از مارکس خالف مارکس استفاده کرد
تبديل آنها به کار اجتماعی مستلزم همگون . کارهای مناسب اجتماعی شدن فقط کارهای مشخص، ويژه و ناهمگون هستند

مارکس به اين موضوع در گفتگو پيرامون مسئله . ، يگانه سازی استفاده می شود)۲ (نرخ تسعيریبرای آن از سازی است که 
تنظيم بی واسطه . نرخ تسعيری فاقد تعيين کنندة دقيقاً توليدی است. بغرنجی کار و تبديل کار بغرنج به کار ساده توجه کرد

کدام . نيست» فنی« اجتماعی است که دقيقاً اقتصادی و به يقين نرخ تسعيری يک نرخ. به وسيلة زمان کار وجود ندارد
 ساعت کار داروساز، قصاب، کشاورز، آموزگار و غيره را تعيين می ۴۰ ساعت کار پزشک و ۴۰دترمينيسم توليد رابطة ميان 

با تصميم (جتماعی وجود دارد، اما همة اينها درون يک روند کلی ا) گزينش های حرفه(کند؟ البته، نيروهای جلب کننده 
  .قرار دارند) هايی که در بعدهای غيراقتصادی و حتی ناخودآگاه گرفته می شود

.       در روند اجتماعی رقابت برای سنجش ارزش اجتماعی کار خود، روابط نيروها، مانورها، همدستی ها و غيره دخالت دارند
  .تمام مسئله توزيع از اين قرار  است

 سرمايه داری مسئله وضعيت و نقش بازار بطور اساسی ديگر به چگونگی های شکل بندی قيمت های      در اقتصاد توليد
رقابت کااليی در رقابت سرمايه داری . تصميم های جديد روی تقسيم کار اجتماعی اثر می گذارد. مبادله مربوط نمی گردد
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ُ بعد بازار به محدود شدن باز هم بيشتر گ. بسط می يابد وزن اجبارهای توليد زياد می شود و . رايش دارداز اين رو، 
  . کارمزد بری رنگ می بازد-های عام رابطه های کااليی در برابر رابطة سرمايه   خصلت

پس، رقابت با کانون .      رقابت به روند عام شيوة توليد سرمايه داری و نمايش قانون های اساسی درونی آن تبديل می شود
، )درون شاخه(اما فقط شيوة اجرای گرايش های دايمی آن را که عبارت از رقابت توليد کنندگان . شيوة توليد ربط می يابد

رابطة (رقابت سرمايه  داری نخست يکی از رابطه های موجود . رقابت سرمايه ها و رقابت ميان کارگران است، نشان می دهد
 با توجه به تنوع و کثرت شان ميان خود حفظ رابطه ای که سرمايه ها«ميان سرمايه های تقسيم شده است، ) اصلی
  .پس اين رقابت وضعيت آشکارا ُ معين دارد. »کنند می

     يک نکتة روشنگر اين است که در کاپيتال رقابت در کتاب سوم پس از بررسی توليد سرمايه و گردش آن، مطرح می 
می که مسئله عبارت از بررسی توليد است، رقابت را يعنی مارکس هنگا. گردد و آن در هنگامی است که به روند کلی می رسد

در سطح . و بدين سان به تميز قايل شدن متدولوژيک خود ميان سطح ماهيت و سطح پديده وفادار می ماند. جدا می کند
. يرندماهيت قانون ها و پيوستگی های درونی فرمانروا هستند که بطور مستقيم از رابطه های توليد سرمايه داری مايه می گ

وجود دارند که بنا بر قانون » پيوستگی های بيرونی«در سطح پديده . را مشخص می سازند» طبيعت درونی سرمايه«آنها 
محسوب می » گرايش های دايمی« از اين رو، رقابت که جزيی از آن است، شيوة اجرای . های اساسی درونی تعيين می شوند

) آزاد(رقابت . ن می کند، بلکه با تأثير گذاردن بر رفتارها آنها را عملی می سازدرقابت نه تنها اين گرايش ها را بيا. گردد
چيزی جز آنچه که بنا بر آن سرمايه ها با توجه به کثرت، اجبارهای دايمی سرمايه را بيکديگر و بخودشان تحميل می کنند، «

  )۳(» نيست
هنگامی که مارکس آن را مطرح می کند، سومين نوع اضافه . به آن گواهی می دهد) ۴(     نمونة اضافه ارزش فوق العاده 

اضافه ارزش فوق العاده برای آنچه مضمون آن . ارزش را عالوه بر اضافه ارزش مطلق و اضافه ارزش نسبی متداول نمی کند
آنچه . می کنداست، چيز تازه ای در تحليل اضافه ارزش ارائه نمی دارد و مخصوصاً  دليلی برای اضافه ارزش نسبی اقامه ن

، سرمايه )MPC(دربارة آن صحبت می کند، گرايش، قانون دايمی، شيوة توليد سرمايه داری ) بطور ضمنی يا صريح(مارکس 
سرمايه ای که گردش می کند . است)) ۵(  در سطح اجتماعی PL/ ۷(بعنوان سرمايه در باالبردن نرخ اجتماعی اضافه ارزش 

سرمايه اين کار را فقط . يد سرمايه جديد است و بنابراين در اضافه ارزش معنی پيدا می کندو بايد باز توليد شود، تنها تول
. است)  سرماية متغير–اضافه ارزش  (PL/۷پس گرايش آن همانا باال بردن نسبت . بوسيلة نيروی کار می تواند انجام دهد

بنابراين، اضافه ارزش از طريق .  اجتماعی پيوند داردگرايشی که با سرمايه بعنوان سرماية مجرد، عام و بنا بر اين، سرماية
رقابت با اين موضوع سروکار ندارد، بلکه بعد . جستجوی حداکثر نرخ اجتماعی اضافه ارزش و ماشينيسم در بيان می آيد

 مستقل ، واحدهای جداگانه و»کارفرمايان«اضافه ارزش فوق العاده ميانجی ميان اين گرايش و رفتارهای . دخالت می کند
  .است

ساختار سرمايه داری و مناسبت های توليدی بنابر رابطة .      موضع گيری مارکس نسبت به رقابت نتيجه های مهمی دارد
کيفيت های وجود سرمايه، رابطه های ناشی از بخش بندی سرماية .  کارمزدبری تعريف شده اند–طبقاتی سرماية اجتماعی 

چون بررسی هايمان را در اين باره ارائه کرده ايم، بار ديگر به اثبات «. عی دخالت می کننداجتماعی بعد بعنوان رابطه های فر
  )۶. (»اين نکته نياز نيست که چگونه رابطة ميان سرمايه و کارمزدبری خصلت شيوة توليد را بتمامی معين می کند

 است که چگونه گرايش های دايمی شيوة      پس تحليل رقابت برای مارکس تحليل حرکت غايتمندانه و تحليل اين نکته
در رقابت توليد کنندگان و رقابت سرمايه ها، رقابت نفش کارکردی بازی : در هر دو حالت. توليد سرمايه داری تخقق می يابد

د در اقتصاد کااليی، قيمت بازار بر اساس رقابت تولي. می کند و کميته های پديداری را با داده های اساسی تطبيق می دهد
، رابطه ها ميان )۷(و از اين رو، َدَوران (ارزش چونان اصل نخست رخ می نمايد و رقابت . کنندگان با ارزش تطبيق می يابد

درون شيوة توليد سرمايه داری، قيمت بازار با . نمی تواند نقش برتر ايفاء کند) فروشندگان و ميان فروشندگان و خريداران
رقابت کادربندی و غايت بندی . اين شيوة توليد قيمت توليد اصل مقدم را تشکيل می دهددر . قيمت توليد مطابقت می يابد

و چون از پيش تعيين می شود، ثبات خاص ندارد و کامالً جنبة تنظيم کننده دارد و حتی هنگامی که به رويارويی . شده است
ش را حفظ می کند و به انقالب های ارزش ماديت مرگبار ميان توليد کنندگان و سرمايه ها تبديل می شود، وظيفه کارکردی ا

  .می بخشد
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دريافت مارکس هر نوع داوگذاری روی .      گسست با چنين دريافتی از هژمونی قلمرو توليد ضروری بنظر می رسد
. ازدهای بازار را نفی می کند و دستکم مضمون رقابت ميان سرمايه ها و ميان فروشندگان و خريداران را تهی می س رابطه

  .متمرکز و در توليد جا داده شده است) نرخ اضافه ارزش( نيروی کار - بنابراين، هر رقابتی در رابطة سرمايه 
نخست رويارويی ميان فروشندگان و خريداران، رويارويی برای معين کردن :      با اينهمه، بازار مکان رويارويی دوگانه است
دوم، . االهای عرضه شده در کار مجرد است که بوسيلة پول بنمايش درمی آيدنرخ معادل ميان کارهای مشخص متبلور در ک

  .رويارويی ميان سرمايه ها برای تقسيم سود کلی توليد شده است
بر عکس، می توان در پرتو شمار .  نيروی کار به مثابه يک چيز صرفاً ناهمساز تعريف شده است-     در عوض، رابطة سرمايه 

بی فکر کرد که هميشه ميان گروه های اجتماعی و ميان افراد همزمان نفع های بهم پيوسته و نفع های زيادی قضيه های تجر
  : پروبلماتيک مارکس در بررسی اين مسئله می تواند به صورت شکلوارة زير ترسيم گردد. متضاد وجود دارد

  
  

  سطح ماهيت       سطح پديده 

  بت ميان کارگرانرقا  منافع بهم پيوسته  )طبقاتی(منافع همگون 

   ) ُ مسلط(منافع متضاد  پيدايش منافع  خصوصی

رقابت ميان سرمايه   منافع بهم پيوسته  )طبقاتی( ُ مسلط ( منافع همگون
  داران

منافع خصوصی برپاية تقسيم مساوی نرخ سود و مبادلة 
  معادل ها تنظيم می شوند

   منافع متضاد ُ مسلط

  منافع ناپيوسته
  تی آنتاگوئيسم طبقا

  منافع بهم پيوسته  
  )ُ مسلط( منافع متضاد 

  د بریکارمز -رابطة سرمايه 

  
  .     اين واقعيت که منافع خصوصی عضوی هر طبقه در هم می آميزند از روند همسازی با اصل ناشی می شود

قتصاد سياسی کوششی برای پی ا.      با اينهمه، از اين ديدگاه، تحليل مارکس با تحليل اکثر اقتصاددانان ديگر اختالف ندارد
اختالف و تضاد منافع و پيدا کردن قانون های اقتصادی » تنظيم«کشمکش ها، يعنی » تنظيم«ريزی قاعده ها بمنظور 

است که يک » طبيعی«بدين معنا که هر مزدبر و هر کارفرما چقدر حق دارد  و اينکه آيا اين عادالنه يا (توزيع است ) طبيعی(
تئوری نئوکالسيک در اين زمينه قاعده هايی بدست ):  برابر يک رانندة سرويس بين شهرها مزد بگيرد؟۲۰خلبان بوئينگ 

تئوری کالسيک نيز اين . دهد که بر پاية مبادلة تدوين شده و مبتنی بر ترکيب ميان امتيازهای فردی و کمبود است می
مارکس هم در ). ۸(مبتنی بر بهای باز توليد نيروی کار است قيمت مبتنی بر بهای توليد و مزد : ها را ارائه کرده است قاعده

تنها تفاوت اينست که او بر اساس اين قاعده ها می کوشد احتکار و انحصاری را نشان دهد که : همين چارچوب قرار دارد
اما اين .  استبه عقيدة او قيمت طبيعی، ارزش نيروی کار و کميت اضافی طبيعی: های مالکيت آن را ممکن می سازد رابطه

بنابراين، تمام اختالف روی کميت کار انجام شده و کميت کار : کميت اضافی بجای اجتماعی شدن اختصاصی شده است
و به قلمرو (بنابراين، تمام اختالف روی کميت کار انجام شده و کميت کار اختصاصی شده متمرکز است . اختصاصی شده است

  ).گردد توليد مربوط می
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ن مسئله گزاری بازار برای درک بازار ُ مدرن، استراتژی های شرکت ها و گروه های مالی بزرگ، رابطه های توليد      يک چني
تئوری مارکسيستی کاالها ...  مصرف کنندگان و شکل بندی قيمت ها و درآمدها از بنياد نارساست -  واسطه ها -کنندگان 

  .از روايت مارکسی بازسازی شود) ۹(بايد با فرارفت 
     بيش از يک تئوری مارکسيستی مسئله مقرون به حقيقت عبارت از يک تئوری کامالً مختصر کاالها با  الهام از سهم معين 

  .سهم هايی که اکنون وقت بررسی آنهاست. مارکس و سهم بسياری از جريان های ديگر برای تحليل موضوع است
  

  )۱۰ (فرارفت تدريجی از درک والراسی بازار   - ۲        
  

     هر چند جريان فکری والراس بطور اساسی به روشن کردن طرز کار بازار می پردازد، با اينهمه اين حقيقت برجاست که 
در واقع، نظر به .  اجتماعی دست می يازد-اين جريان بطور نهان و آشکار به مفهوم سازی بازار به عنوان ساختار اقتصادی 

وبلماتيک تعادل عمومی ا ست که بازار در اقتصاد بررسی می گردد، بنوعی که ما را مکلف هژمونی اين جريان و بر پاية پر
سازد برای درک پيشرفت های تازة تئوری اقتصادی بازار به روشن کردن وضعيتی پردازيم که تعادل عمومی به بازار  می
  .بخشد می

.  چونان وابستگی متقابل اين عامل ها درک می شود     بازار آنجا مکمان بروز اجتماعی شدن عامل های اقتصادی است که
  :پس، مسئله تعادل اجتماعی، پيوستگی منطقی کنش های فردی با دوجنبة زير مطرح می گردد

آيا افرادي که در بخش های بزرگ جداگانه تنها به وسيلة بازار . است که بسيار معروف است) ۱۱( يکی جنبة جدايی -      
  انند پيکر اجتماعی يکتايی را تشکيل دهند و تصميم های مستقل شان سازگار شود؟پيوند می يابند، می تو

آيا افرادی که در گام نخست، دست کم جزئاً منافع شان . است) ۱۲( جنبة ديگر که غالباً ناشناخته مانده، تقابل -      
خريدار ارزان بخرد، يعنی آنچه بدين معنا که فروشنده ميل دارد، هر قدر ممکن است گران بفروشد و (ناهمساز است 

می توانند به وضعيت ثابتی برسند که مبادله ها را ممکن سازد؟ آيا می ) يکی از دست می دهد، ديگری بدست می آورد
 پرهيز کرد؟ » جنگ اقتصادی«توان از 

بطه هايی که بازار بين می کوشد ثابت کند که را.      پروبلماتيک تعادل عمومی که بروشنی مسئله جدايی را تنظيم می کند
ناپيوستگی وهلة نخست برنامه های . واحدهای مستقل برقرار می کند، برای تأمين سازگاری کنش های فردی کافی است

های اقتصادی به اعتبار دگرگونی های سيستم قيمت ها به پيوستگی کامل و کلی که توسط تعادل عمومی بازار بنمايش   عامل
  .در می آيد، تبديل می شود

  :     بحث هايی که پيرامون اين دريافت برانگيخته شد، امکان داده است که نشان داده شود
برای بررسی اقتصاد نامتمرکز، فرض اساسی ساختاری اقتصادهای ناب مورد ) )۱۳(» مقوم حراج«بنام ( مدلی که والراس -۱     

 تعميم يافته که به وسيلة مقوم حراج متمرکز می شود، از عالقة والرسی ها ساخته، در واقع اين عدم تمرکز را با فرض بازار
از اين رو، تقابلی که اغلب ميان بازار تعميم يافته و برنامه ريزی متمرکز بعنوان دو مدل بديل . مفهوم خود تهی می سازد

 اگر مسئله تحقق در واقع،. محاسبة اقتصادی، يکی بکلی متمرکز و ديگری بکلی متمرکز نمايش داده می شود، نادرست است
در اين صورت موضوع عبارت از دو روايت از يک مدل . تعادل و شکل بندی سيستم قيمت های متعادل را در هم آميزيم

  .متمرکز، يکی بر پاية مقوم حراج و ديگری برپاية دفتر مرکزی برنامه ريزی خواهد بود
مفهوم آن . نها به وسيلة بازار با هم پيوند می يابند جدايی که اين مدل مطرح می کند، جدايی افرادی است که ت-۲     

و مخصوصاً (اينست که اين مدل، اجتماعی شدن بوسيلة بازار را مستقل از ديگر شيوه های احتمالی اجتماعی شدن اقتصادی 
ی شدن و اجتماعی شدن غيراقتصادی مطرح می سازد و بدين ترتيب همة شيوه های اجتماع) اجتماعی شدن به وسيلة توليد

معاصر همانند دستاوردهای جامعه شناسی ) ۱۴(با اينهمه دستاوردهای تحليل بينابينی . سطح بينابينی را حذف می کند
. جامعه های بغرنج به اين انديشيدن گرايش دارد که شکل بندی قيمت ها و درآمدها، بعنوان هستة تئوری نئوکالسيک

 .تمرکز می گردند و از اين رو، اين شکل بندی تنها يک مسئله اقتصادی نيستمستقيماً به وسيلة پديده های سطح بينابينی م

 مسئله تضاذ منافع بطور نهان يا آشکار از راه کاهش آنتاگونيسم های بالقوه و حذف يا خنثی کردن قدرت رقابت تنظيم -۳     
عامل ها در نبود کميت معين فعاليت . ده استاز اين رو، بازار کانون رقابت متمدنانه و رقابت ثبات دهندة توصيف ش. می گردد
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برابرند، آنها با در نظر گرفتن قيمت ها بعنوان شاخص فقط می توانند تابع بازار شوند و بنابراين، از قيمت ها، ترکيب ها ميان 
اجتماعی شدن که به (در اين مفهوم اجتماعی شدن .  قاعده ها تبعيت کنند-کمبودها و الويت ها و به اين عنوان قيمت ها 

خنثی . است؛ چيزی که درک جامعه بعنوان مجموعی از افراد را ممکن می سازد) ۱۵(کامالً خنثی ) بوسيلة بازار تقليل يافته
 .از پول مکملی است که به موضوع اساسی، بازار بی طرف افزوده می شود) ۱۶(بودن 

است و سازگاری رفتارها و منافع فردی را بعنوان اصل ) ۱۷(          رقابت ثبات دهنده و تمدن ساز مبتنی بردست نامريی 
جامعه مقدم بر اليه (اين اصل مخصوصاً بتازگی بوسيلة جريان های نهادگرا که روی اولويت اجتماعی . مسلم می پذيرد

. شد است  افرا درنگ دارند، رد - يا دست کم روی اولويت پيوند جامعه ) اش به گروه های اجتماعی و يا فردی است  بندی
در اين مفهوم، رقابت پيش شرط هايی دارد که بايد برای . بدون قاعده های معين اجتماعی سازگاری منافع فردی وجود ندارد

شلينگ نمونة عبور و مرور اتومبيل را مثال می آورد و نشان می دهد که يک پديدة . مقابله با هرج و مرج سازمان داده شود
چنانکه با نبود مقررات راهنمايی مبارزه ميان . ود سازماندهی خود بخود واگذاشته شوداجتماعی نمی تواند بکلی به خ

از اين رو، بايد رفتارهای افراد را . ها و تصادف های ناشی از آن خسارت های اجتماعی قابل مالحظه ای خواهد داشت  اتومبيل
اقع بايد با تقابل نادرست بازار بکلی آزاد و خودسر و برنامه و در و(بنحوی که فضای مانور آنها را از بين نبرد . به ضابطه درآورد

  ).ريزی خودکامانه قطع رابطه کرد
افراد زير . نخستين فرارفت درونی از برخی حد و مرزهای مدل پيشين را ممکن کرده است) ۱۸(     تئوری عدم تعادل 

م می کند که از قاعده ها و قيمت های تعادل فاصله بگيرند و فرمانروايی بازار قرار دارند، اما بازار فرصت هايي برای آنها فراه
  .بنابراين، مستلزم انتخاب های رفتار است

اين اوضاع خالف تعادل هنگامی بروز .      يک بازار رقابت ناب و کامل در خارج از تعادل، اوضاع انحصاری بوجود می آورد
چانه «پس رقابت ناکامل ما را از بازار خنثی دور می کند و بازيهای . کند که تمرکز کلی و فوری مبادله ها موجود نباشد می
  .را دوباره باب می کند» زنی

اين . مطرح کرده بود، دوباره باب روز کرده اند) ۱۹(      شرح و توضيح های پيشين، درک نامتعارف از بازار را که ادگورث 
. ی محاسبه اقتصادی نئوکالسيک ارزش يابی شده استدرک اغلب به مثابه موردی خاص درون جريان وسيع مسلط تئور

بنابرآن هر يک از اين رابطه ها دوطرف . ادگورث بازار را به عنوان مجموعی از رابطه های ويژه ميان افراد يا گروه ها مطرح کرد
اما فايده . ابل بحث استهر چند محدود کردن بازار در چارچوب رابطه ها ميان عامل ها ق. معامله را روبروی هم قرار می د هند

قابل مالحظه روش او همانا توجيه وجود موقعيت های مختلف تعادل، قطعی نبودن نسبی نرخ های مبادله، تنوع ممکن 
. در اغلب موردها منافع طرف های معامله همزمان مربوط بهم و متضاد است. های حتی يک کاال در مکان مقروض است قيمت

هر معامله از نوع . ر مبادله دارند و از سوی ديگر، هر يک برای انحصار سود مبادله تالش می ورزديعنی از يک سو، آنها نفع د
قدرت انحصار هر يک (انحصار دوجانبه، با چانی زنی، عدم موافقت و اغواگری برای مخفی کردن امتيازهای خود همراه است 

 همکاری -آنها بازار تنظيم کننده را برای رويارويي ). استهمانا عرضة يک بازار، خريدار و عرضة کالهای مطلوب و فروشنده 
در اين صورت، تئوری بازی ها می تواند بعنوان پيشنهاد اسلوب جديدی را دخالت دهد که بطور منظم اين . ترک می گويند

ن متوسل می شوند و همچنين استراتژيهايی را که بازيگران به آ» بازيگران» «امتيازهای«خصلت دوگانة رابطة ميان منافع، 
در نظر گيرد و به ساختارهای ) استراتژی های احتياط يا خطر کردن، شکل بندی شرايط، استفاده از اطالعات و غيره را(

  .بستگی پيدا کند) خصلت ناهماهنگ اطالعات، شمار بازيگران(مشخص بازار 
تحول «تعادل دهنده را حفظ می کند، ولی مفهوم ، مفهوم رقابت بطور اساسی )۲۰(     با وجود اين، هر چند شاخة مارشالی 

استدالل در زمينة تنظيم و متعادل سازی های نامتقارن را داخل کرده و برای انديشة استراتژيها، انديشة درجه های » گرايانه
زينش های آزادی بازيگران و آزادی مانور که با دترمينيسم شديد مارکس و والرس گسست دارد، جای مهمی قايل است و از گ

  .تنظيم درتئوری عدم تعادل بسی فراتر می رود
در حقيقت، بازارهای .      بنظر می رسد که تحول تئوری نئوکالسيک بازار ناشی از توجه به بازار بغرنج بجای بازار ساده است
ديريت اجبارها بازارهای مارکسی و والرسی با تعيين کننده های کم شمار، نتيجة واحد، رفتار واحد تنظيم و قاعدة ابتدايی م

...) شرايط توليد، تقاضا، سياست رقابت کنندگان و خطرهای آغاز (بازار بغرنج با شمار زيادی از تعيين کننده ها . ساده هستند
در واقع، . بعالوه، بازيگران بر پاية اين تبيين کننده ها عمل می کنند. و شکل های نامطمئن بنا بر تبيين کننده ها روبروست
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انتخاب ها و استراتژی ها بايد نشان دهند که . ر آنها بکلی بی انعطاف باشند، تعادل ها در آنها با اشکال روبرو خواهد شدآگ
يعنی کدام اجبارها بايد اجابت و از فشار کدام اجبارها کاسته شود و چگونه بايد رعايت نسبی : کدام هدف ها برتری دارند

  . در آميختاجبارها را با روش تأمين بازتوليد
     زيادی کنونی انديشه ها در زمينة گسست با دريافت والرسی بازار از کوشش ها برای پيوند دادن بازار و توليد برپاية توليد 

  .و پاره ای شومپتری های جديد ديده می شود، تغذيه شده است) ۲۱(که نزد برخی کينزی ها 
بت قبل از هر چيز با پويايی نوآورانه متمايز می گردد، پس روندی است که می پنداشت، رقا) ۲۲(     اگر همانطور که شومپتر 

در اينصورت بازار رقابت ميان مؤسسه ها، نقش محرک آنها و مشروط بودن تقاضای آنها . عدم تعادل و فعاليت بوجود می آورد
تقاضا ايجاد می شود، اين . نيسترا نشان می دهد و ديگر مکان ديدارهای عامل ها با مقررات يکسان و قدرت های برابر 

  .انديشه ای است که آن را بشکل متفاوت نزد کينز می بينيم
 -بازار پس از توليد بعنوان مکان برخورد عرضه . قرار داده شود) Circuit(     بعقيدة کينز بازار بايد در چارچوب دوران 

اما اين انطباق سازی يک مکانيسم تاب . زی دخالت می کندتقاضا، مکان تبديل کاال به پول و نيز به مثابه روند انطباق سا
يعنی از مجرای سير قيمت ها، : زيرا از برنامه های کارفرمايان تبعيت می کند: مبادله نيست، بلکه چارچوب بندی شده است

برد به بازار عرضه مؤسسه ها قيمت ها را معين کرده و قاعده هايی را که آنها برای کار. توزيع به انباشت متمايل می گردد
شرکت ها آنچه را می خواهند نمی توانند انجام . اين قاعده ها از روند برابری نتيجه نمی شوند. دارند، تعيين می کنند می

  .دهند؛ با اينهمه، اين آنها هستند که فعال اند
ی اطمينانی ناشی از اين اقتصادها و      جريان های کينزگرا برهان کينز در زمينه ناپايداری اقتصادهای زير فرمان بازار، ب

کينز نشان داد که چگونه بازار در درازمدت زير آماج . نتيجه هاي اش در ارتباط با قراردادها را پذيرفته و دنبال کرده اند
ی از به عقيدة او ناپايدار. قرار می گيرد) پرهيز از نواسان های متناوب که مانع سرمايه گذاری است(های ثبات سازی  الزام

تصميم های اقتصادی به شرايط خطر احتمالی رويدادهای مکرر . نااستواری زياد پايه های پيش بينی ها ناشی می شود
موکول نمی گردد و برای آنها احتمال بطور منطقی از تواتر، اما در شرايط ناپايداری ويژة اطالعات نادر ) احتمال شير يا خط(

چگونه بايد فهميد اقتصادی که در آن کميت اساسی اقتصاد کالن، سرمايه گذاری، : گويدبا اينهمه، کينز می . ناشی می گردد
بطور فاحش متغير است، چون پيش بينی های طوالنی بسيار ناپايدارند، می توان حداقل ثبات را حفظ کرد و بنابراين، در 

  .زمان بدون نوسان های بسيار زياد به بازتوليد پرداخت
بهترين راه حل هنوز ايجاب . ناپايداری منجر به برتری دادن شيوه های پيش بينی مرسوم می گردد     برخالف انتظار 

ما در پراتيک، بر حسب يک قرارداد واقعی فرض «. کند که حالت موجود حفظ گردد، مگر اين که داليل ويژه در کار باشد می
بمالحظة شناخت کنونی رويدادها، که بر بازدة سرمايه . دمی کنيم که ارزش يابی کنونی بازار، به هر ترتيبی شکل گرفته باش

برعکس، ارزش يابی مرسوم در مورد رويدادهايی که آن را زير سئوال قرار . »گذاری اثر می گذارند، يگانه چيز درست است
  .دهند، در معرض دگرگونی های ناگهانی و کيفی قرار می گيرند می

ُ بعد زمانی      همچنين طرفداران کينز نشان می دهن د که روند توليد سرمايه داری مستلزم قراردادهای مدت دار است و 
دارد؛ يعنی کارگران را به خدمت می گيرند، به آنها پيش از فروش محصول شان مزد می پردازند؛ وسايل توليد می خرند که 

د در مسير روند توليد از حرکت باز پيش از فروش محصول مواد اوليه می خرند و نمی توانن. تنها در چند دوره سودآورند
  .به کوتاه سخن، آنها سرمايه را پيشرفت می دهند. ايستند

اگر .      البته، اين امر مستلزم چسبندگی نسبی قيمت هاست که تعيين نرخ های مبادله در بازار را به قالب در می آورد
واهد بود و برای کارفرمايان خطر زيان های عظيم هيچ پيش بينی ممکن نخ. های زياد قيمت ها وجود داشته باشد نوسان

اين چسبندگی . از اين رو، قرارداد مدت دار، مزد پولی، برای ايجاد ثبات قيمت ها بايد دقيق و استوار باشد. وجود خواهد داشت
 صرفاً کااليی قرارداد به شيوة نهادی ناگزيری در شيوة توليد سرمايه داری تبديل شده و بنا بر تعميم قراردادها و شکل های نه

  .به اصل مهمی که قرارداد دسته جمعی است، دست يافته است
اين .      اين بررسی ها می توانند به بررسی های عام در زمينة دگرگونی های ساختاری سرمايه داری معاصر نزديک شوند

 فرارفت از -ه داری و سير متضاد نفی  وخامت مناسبات کااليی سرماي-دگرگونی های ساختاری همزمان بر پاية سير توسعه 
تأثير در قيمت ها و بازارها مخصوصاً به . اين مناسبات تحت تأثير روند اجتماعی شدن توليد و اقتصاد متمايز می گردد
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بخصوص اين گسترش سازمان هاست که گروه های فشار . درآميزی تنظيم های کااليی و غير کااليی آنها مربوط می گردد
 سياسی و نيز نهادی کردن -دهد و درآمدها، در جای نخست دستمزدها و همزمان گروه های اقتصادی و اجتماعی افزايش می 

  .چانه زنی ها يا مذاکره ها را که الزمة وفاق است، بوجود می آورد
 را همگون فرض      مفهوم آفرينی کينزی بازار همچين انديشة ناهمگونی بازارها را فارغ از فرماليسم نئوکالسيک که آنها

در زمينة ثروت ها، اکنون بازار ثروت های توليد و بازار ثروت های مصرف روياروی هم قرار دارند زيرا . کند، در بر می گيرد می
بازار . قرار ندارند) مؤسسه ها، خانه داری ها(نوع پيش بينی در آنها متفاوت است و تقاضا کنندگان در آنها در همان وضعيت 

چون تقاضای مؤثر است .  تقاضای سنتی پيروی نمی کند-کار که يک کاالی ويژه است، از معادله عرضه . ص داردکار جنبة خا
بازارهای مالی بنا بر وظيفة گمانه زنی و پيش . يعنی تقاضا بطور اساسی به قيمت بستگی ندارد. که شغل را تعيين می کند

  .بينی ويژگی خاص خود را دارند
  
   و سازماندهیبازار    -۳       

     همانطور که ديده می شود، آشکار شده است که دو سنت بزرگ اقتصاد سياسی برای انديشيدن به بازار چندان مجهز 
  .نيستد

. قيمت نه به مبادله بلکه به توليد بستگی دارد.  مارکسيستی که تنها روی توليد حساب می کند-     برای سنت کالسيک 
بازار هيچ  . ای توليدند، اما اين رابطه ها در اقتصاد سرمايه داری به الزام های فنی محدود شده اندرابطه های اساسی رابطه ه

  .ُبعدی ندارد
بازار رابطة مبادلة ناب خودبخود و بدون سازماندهی آشکار است، عامل ها ) والرسی(     از نظر سنت مسلط نئوکالسيک 

  .همچون اتم ها هستند
 در حقيقت مکانی بی شکل است، و ما پيشتر فرارفت کم و بيش پيشرفته تر از آن را از نظر گذرانديم،      درک صوری بازار که

هماهنگی فعاليت های اقتصادی تنها از مداخلة داد و ستد . توسط جريان های نهادگرای با وضوح بيشتری انتقاد شده است
در جالب ترين روايت ها، بازار به . ی را به بررسی فرا می خواندکااليی نتيجه نمی شود، بلکه مجموع نهادهای اقتصادی و اجتماع

» کااليی«بطور کلی نمی توان بازار و مؤسسه را به عنوان شکل های بديل تخصيص اعتبار، . مثابه يک سازمان درک شده است
کااليی و غير )  juxtaposition(بايد بجای انديشيدن به هم کناری . نيست» کااليی«بازار تنها . جدا کرد» غير کااليی«و 

  .کااليی يگانگی آنها را درک کرد
نشان داده است که مدل والرس می تواند وابستگی بغرنج متقابل تخصيص های منابع را در اقتصاد نمايش ) ۲۳(     هايک 

وی مدل تعادل بجای جستج. دهد، اما نمی تواند مسايل ديناميک را که جامعه معموالً با آن روبرو می گردد، ترسيم کند
عمومی، او از شيوة مبتنی بر روند سازگار کردن برنامه های خودبخود متنوع عامل های اقتصادی بر پاية آزمون ستايش 

  .کند می
با اينهمه .      نهادگرايان جديد می کوشند با تدوين تئوری اقتصادی نهادها تحليل گوهرگرايانه بازار را به سيستم درآورند

مانند (برخی ها که به روش اسلوبی نئوکالسيک بسيار نزديک اند . ر متفاوتی در شمار نهادگرايی قرار داردتحليل های بسيا
نهادهای اجتماعی را همچون حالت های ويژة داد و ستدهای کاالها ميان افراد تلقی می کنند و برخی ) جريان حقوق مالکيت

  ويليامسونمشهورترين کوشش در گروه اخير به .  ستدها مطرح می سازندديگر آنها را به مثابه بديل هايی برای اين نوع داد و
  .تعلق دارد

     هدف ويليامسون تفسير همه شکل های سازماندهی رابطه های اقتصادی است که از يک سو، بعنوان شکل های نهادی 
مربوط به مبادله که ويليامسون در اين بطور اساسی کارهای (مربوط به تخصيص منابع و از سوی ديگر، بعنوان کار داد و ستدها 

مخصوصاً او، مؤسسه و همة شکل های رابطه های . تعريف شده است) خصوص به هيچ وجه از نمونه کالسيک دور نمی شود
  .را بررسی می کند...)  فروش، قراردادهای ويژه، معامله ها با دخالت دولت -قراردادهای کالسيک خريد (بازار 

يکی مؤسسه :  اين شکل ها بعنوان برون زا، آنها را توضيح می دهد و بجای اعتناء به تقسيم دوگانه والراسی     او بجای قبول
که به عمل توليد محدود و ديگری بازار که به مکانيسم تخصيص منابع منحصر می گردد، آنها را بعنوان شيوه های بديل 

  .تخصيص تحميل می کند
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را ...) شرايط مذاکره، تضمين های عملی کردن سازگاری ها (توضيح داده و داد و ستدها      اصلی که اصالح های نهادی را 
از اين رو، ويليامسون . در آن هنوز الگوی نئوکالسيک ديده می شود. سازمان می دهد، اصل کم کردن ارزش های معامله هاست

 سياسی را بيشتر از -  داده و تفسيرهای اجتماعی متمايز از کسانی است که شکل های سازماندهی را در ارتباط با قدرت توضيح
  .تفسيرهای اقتصادی بميان می کشند

تئوری قرارداد .      با اينهمه، متدولوژی او مبتنی بر استفاده از سهم هايی از حقوق، اقتصاد و تئوری های سازماندهی است
کمتر تالش می کند توضيح دهد که چگونه کشمکش ها ميان افراد حل می شوند و چگونه ) مانند تئوري نئوکالسيک رقابت(

  .مل ها را پيش بينی می کنند و آنها را تخفيف می دهندتنظيم های نهادی کشمکش های بالقوه و عا
     در هر قرارداد، طبيعتاً از جمله در قرارداد مبتنی بر بازار گذشته، مثل عمل ابتدايی خريد و فروش، تعهدهای روشن و 

با وجود . ارد مهم، ضمنی وجود داردکه در ميان آنها قبول رعايت تعهدهای روشن در جای نخست قرار دیهمچنين تعهدها
» صادقانه« هيچ چيز تضمين نمی کند که طرف های معامله - روشن يا مرسوم - اين، در شرايط فقدان قاعده ها و قرارهای 

منافع معموالً خودبخود متفاوت فردی، بمحض پايان يافتن قراردادی که بر . رفتار کنند و تا آخر به تعهدهای خود وفادار بمانند
از اين رو، افرادی که می خواهند از امتيازهای . ادشان را سازمان می داد، دوباره سر بر می آوردمبنای قيمت سازش اتح

سود ببرند، در راه موافقت هايی ...) افزايش فايده مندی به اعتبار قرارداد بسته شده، مبادلة ثروت ها (همکاری بر پاية معامله ها 
موافقت ها شامل ماده هايی هستند که امضاء کنندگان قرارداد را به رعايت . تالش می ورزند که بتوانند به آن اعتماد کنند

بدين سان مصلحت بينی می تواند فراتر برود و افزايش بعدی سودهای . وا می دارد) »خودالزامی«موافقت های (تعهدهای شان 
اجرايی مالی يا جزايی يا مذمت ضمانت اجرايی می تواند از ضمانت (ملحق را، البته با روش کم و بيش مؤثر تضمين کند 

اخالق «آنها رسم ها يا . اهميت آنها نسبت به امتياز سودمندی مصلحت بينی هميشه نسبی است. اخالقی را شامل شود
مخل سودهای مهم گردد، کم تر آن را » اخالق«را هنگامی که هيچ بهايی ندارند، رعايت می کنند؛ اما اگر اين » ها معامله

  .)کنند رعايت می
الزم نيست .      اهميت مصلحت بينی ناشی از آن است که بر معامله ها از لحظه ای که بطور بالقوه وجود دارد، اثر می گذارد

  .که همة افراد رفتار مصلحت بينانه داشته باشند تا هر طرف معامله بتواند از رفتار مصلحت بينانه غير خود انديشناک باشد
طبيعت . يل خود تحليل گوهرگرايانه را در برابر تحليل فرماليستی نئوکالسيک قرار می دهد     ويليامسون برای بسط تحل

مانند اهميت خصلت محدود معقوليت، خطرهای : از اين رو، بايد تفاوت های شان در نظر گرفته شود. معامله ها اهميت دارد
 ها و مخصوصاً ويژگی های دارايی هايی که مصلحت بينی، توجه به موضوع شايستگی افراد مختلف بر حسب طبيعت معامله

  .انتقال داده می شود، درجة بی اطمينانی و وفور معامله ها و باالخره اصالح های نهادی مطلوب
دارايی ويژه دارايی است که .      ويژگی که مشخص کردن آن جالب و سودمند است، نقش مخصوصاً روشنی ايفاء می کند

ويژگی می تواند کم و بيش زياد باشد و بالمآل به همة انواع . زش در هر کاربرد ديگر باالتر استارزش آن در داد و ستد از ار
وسيله هايی که مخصوصاً برای ساختن ثروت های خاص بکار می رود، ويژگی ها در زمينة (دارايی ها، اعم از مادی و غير مادی 

در اين حالت، طرف های قرارداد . مربوط می گردد) در مژسسه خودمنطقه ای کردن، علم و آگاهی در دايره ای فراتر از فعاليت 
هنگامی که مسئله عبارت از تجديد قرارداد است، امکان های . نسبت به آنچه در داد و ستد انجام می گيرد، توجه زيادی دارند

  يا تحديد امتيازهای مورد داويدوف و کوبارجوع کنيد به تجديد موافقت ها ميان (رفتارهای مصلحت بينانه فزونی می يابد 
همچنين ويژگی هنگامی . بعالوه شمار طرف های قرارداد بالقوه جانشين ناپذير است). موافقت کلوپ مديترانه در برخی کشورها

کند که موضوع عبارت از تجديد قراردادی است که در جريان اجرای آن يکی از طرف های قرارداد بر ويژگی   نقش ايفاء می
  ...)مانند کارگری که استخدام شده و در محل کار آموزش فنی ديده است ( که عرضه می دارد، افزوده است دارايی هايی

     در اين شرايط، رابطة کااليی حاصل خطرهايی است که البته، اهميت چانه زنی و مصلحت بينی را بواسطة خطر گسست 
عکس آن اين است که . ف قرارداد بالقوة ديگر، محدود می کندمذاکره ها و امکان هر يک به بازی رقابت يعنی فراخواندن طر

  .رابطه های کااليی غير شخصی و بی نام اند. تداوم قرارداد بسته شده ميان شريکان مفروض در نظر گرفته نمی شود
  . کمی دارداست، رابطة کااليی اثر ) و بنابراين، باحتمال بازار محدود(      هنگامی که ويژگی دارايی ها خيلی زياد 
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را با بررسی ويژگی های بعدی ) رقابت پيشين(     بنا بر توضيح ويليامسون، در حقيقت بايد بررسی شرايط مذاکره در بازار 
مذاکره و امضای قرارداد ابتدايی راه را به روی مرحله جديد اجرا و رقابت بعدی هنگام . قرارداد و تجديد قرارداد تکميل کرد

  .شايدتجديد قرارداد می گ
همه .  وجود رقابت شديد آغازين به معنای اين نيست که چنين رقابتی بعد هم وجود خواهد داشت. تجديد قرارداد-      الف 

هنگامی که ويژگی وجود ندارد، فاتح پيشين رقابت ميان . بستگی دارد) موضوع معامله(چيز به ويژگی دارايی های مورد بحث 
بعکس، هنگامی که ويژگی دارايی ها وجود دارد، . ری نسبت به ساير عرضه کنندگان نداردعرضه کنندگان هيچ امتياز دوامدا

هرگاه رابطة پيشين بپايان برسد و خطر از دست رفتن ارزش بالقوة (رقيبان کم مايه ديگر با عرضه کنندگان زبده برابر نيستند 
.  صورت می گيردانحصار دوجانبهديد قرارداد در نظام ، با اينکه قرارداد کامالً رقابتی بود، تج)ويژگی وجود داشته باشد

ويليامسون اين پديده را دگرگونی اساسی می نامد؛ زيرا بجای عالقمند شدن به محيط داد و ستدهای بی نام، محيطی بوجود 
  .می آيد که در آن هويت طرف های قرارداد مؤثر است

. که نتيجة درک والراسی از بازار است» مرکزيت قانونی«و ستدها از اصل  اغلب بررسی ها در زمينة داد . اجرای قرارداد-  ب     
طبق آن در صورت بروز کشمکش ها پيرامون يک قرارداد محکمه های دادگستری مسئله را بطور مؤثر و . استفاده می کنند

ا در کنار تاجر دوره گرد والراس بدين ترتيب م. از اين رو، گفته می شود که قراردادها کامل اند. بدون بها حل و فصل می کنند
که بطور رايگان اطالعات کامل را ارائه می دهد، تنظيم کنندة قراردادها را داريم که اجرای کامل آنها را بطور رايگان تضمين 

 دخالت دادگستری هم پرخرج و هم کند و کم تاثير است. اما تجربه نشان می دهد که قراردادها چندان کامل نيستند. می کند
به اين دليل، طرف های قرارداد در . دامن می زند و قاضيان نيز معقوليتی محدود دارند) مغلطة قضايی(و به مصلحت بينی 

  .انديشة سرنوشت قرارداد و دفاع از خود به ابداع شيوه های سازماندهی و مديريت قراردادهای مناسب می پردازند
برای اينکه قراردادها بتوانند دوامدار باشند و تجديد شوند، الزم .  مد نظر دارد     چنين اصالح های نهادی درستی قراردادها را

  .می آيد که مجريان آن به رفتار درست تشويق و برانگيخته شوند
 خارجی بودن به طبيعت معامله ها يعنی -      هرگاه بازار و نيز مؤسسه ارزش های معامله را رقم زنند، سهم داخلی 

توضيح شکل های متنوع معامله ها، شبحی که از مؤسسه تا بازار مزايده ها در گردش است، . واهد داشتشان بستگی خ مضمون
بازار هنگامی که ارزش های معامله فوق العاده باالست، نمی تواند تخصيص برخی ثروت ها را تنظيم . از آنجا ممکن می گردد

  . بنيان نهد فايده را روشن کند و بالمآل قيمتی را-کند و رابطه ارزش 
حتی با باقی ماندن در چارچوب روش .      تکيه بر ارزش معامله ها و بنابراين مديريت منابع بنظر ما کامالً جالب جلوه می کند

اسلوبی نئوکالسيک نمی توان همواره پذيرفت که تخصيص منابع و اختصاص دادن ثروت ها برای شغل های توليدی روندی 
  .است) اين بی ارزش در زمانبنابر(بکلی بی بها و آنی 

ُ بعد اجتماعی » فن ساالرانه«، »اقتصاد گرايانه«     پس باين دليل الزم می آيد که تحليل   سياسی رفتار -با وارد کردن 
اصلی که طبق آن صرفه جويی ارزش های معامله برای همه مفيد است و تنها به اين دليل برقرار می . مؤسسه توسعه داده شود

  .هر کس در آن نفع دارد، آشکارا فرضيه ای جسورانه و مطابق باسنت نئوکالسيک است؛ اما بايد پيشرفت داده شودگردد که 
  

   انتقادی بازار و کاالها–برای بازسازی يک تئوری اجتماعی    -۴     
  

جامعه های غيرکااليی و  انتقادی در زمينة بازار در جای نخست، می تواند از آموزش های بررسی -     يک تحليل اجتماعی 
می دانيم که در قوم شناسی جريان گوهرگرا که بازار را به مثابه يک نهاد، نه مکانيسم طبيعی و . غير سرمايه داری تغذيه کند

اين جريان اسطورة انسان . نقطة مقابل شکل گرايی الهام گرفته از اقتصاد نئوکالسيک قرار دارد. خودبخود تعريف می کند
شکل گرايان را که رفتار سودگرانة برخی عامل های اقتصادی معاصر را به تمام جامعه ها تسری می دهند، افشاء ) ۲۴(اقتصادی 

کرده و بر عکس ثابت کرده است که در برخی جامعه ها گونه ای طراز کار اقتصادی و کلی دارند که با طرز کار اقتصادی 
ايدئولوژی، (» آمريت ها«بة هژمونيک و مستقل ندارد، بلکه تابع ديگر اقتصاد در آنها جن. های کااليی متفاوت است جامعه

  ).۲۵(می نامد » گنجيدگی«است که پوالنی آن را ) مذهب و سياست
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 و اثبات اين نکته است که اين ويژگی منطق عام نبوده ويژگی منطق کااليی     سهم اصلی اين جريان فکری روشن گردانيدن 
. همگونی ثروت ها وجود ندارد و مبادله تعميم يافته عمل نمی کند. پايه های ديگر عمل کرده اندو شماری از جامعه ها روی 

ثروت های معيشتی، ثروت های حيثيتی، به (به نوع های متمايز و رتبه بندی شده ) ۲۶(ثروت ها در جامعه های ابتدايی 
انجام مبادله بين گروه ها دشوار و . تقسيم شده اند)  ثروت های گرانبها- ثروت های تجملی -عبارت ديگر ثروت های معيشتی 

  .حتی ناممکن است، حال آنکه درون هر گروه مبادله به آسانی صورت می گيرد
     رتبه بندی ثروت ها نمايشگر رتبه بندی ارزش های مربوط به فعاليت مختلف اجتماعی و نقش مسلط مناسبات 

ای بسيار امکان می دهند که به کارهای اجتماعی پرارزش که برای آنها سابقة ثروت ه. خويشاوندی يا مذهبی در جامعه بود
هر چند ثروت های . به اين دليل کمبودهای مصنوعی بوجود آمد. اجتماعی بسيار شديدی وجود داشت، دست يازيده شود

، ولی بطور کلی زنان به آن حيثيتی می بايست زير آمريت افراد نمايندة منافع همبود دور از دسترس ديگران نگاهداری شود
  .دسترسی داشتند

     وجود رابطه های مبادله مفهوم اجتماعی بغرنجی دارد که ما را بکلی از تحليل نئوکالسيک مبادلة سود ورزانه فردی دور 
عمت ها، در اقتصادها و حقوق پيش از ما تقريباً هرگز وجود مبادلة ن«در پی مالينوسکی، موس نشان داده است که . کند می

نخست اين نه افراد، بلکه جمعواره ها هستند که بطور متقابل . ثروت ها و محصول ها ميان افراد در بازار گذشته تأييد نمی شود
افراد آماده برای بستن قرارداد، شخصيت های معنوی، طايفه ها، قبيله ها . متعهد می شوند، مبادله می کنند و قرارداد می بندند

تند که بصورت گروهی يا بوسيلة رئيسان خود و يا همزمان بهر دو طريق در جای معينی روبرو و روياروی هم و خانواده ها هس
های مفيد از لحاظ  بعالوه، آنچه آنها مبادله می کردند، نعمت ها و ثروت های منقول و غيرمنقول و شئی. قرار می گيرند
حترام، ضيافت ها، آداب مذهبی، خدمت های نظامی، مبادلة زنان، اين مبادله قبل از هرچيز تبادل ادب و ا. اقتصادی نبود

کودکان، رقص ها، جشن ها و بطور کلی بازار مکاره ای بود که بازار آن فقط يکی از لحظه ها بود و گردش ثروت ها در آن تنها 
ش ها اغلب به ههش ها و وادخالصه اينکه اين د. يکی از رابطه های بسيار کلی و اما هميشگی قرارداد را در بر می گيرفت

صورت پيشکش ها و هديه ها داوطلبانه انجام می گرفت، هر چند آنها بر اثر جنگ هخای خصوصی و عمومی جنبة سخت 
  )۲۷(» پيشنهادمان اين است که همة اين ها سيستم دهش های کلی ناميده شوند. اجباری پيدا می کردند

جنبة اقتصادی جنبة اجتماعی .  بوجود آمد، غرق در آداب مذهبی و اسطوره ها بود     هنگامی که بازار در جامعه های نخستين
  .را تضعيف نمی کرد

 هامورابیتفسيری که پوالنی از طرز کار يک خرده فروش آسوری در عصر .      در جامعه های باستانی هم وضع از اين قرار بود
آنها از حيث . شان را از راه سود تأمين نمی کردند، سوداگر نبودندتاجران تا آنجا که معاش . ارائه می دهد، روشنگرانه است

» قيمت ها«. موقعيت اجتماعی تاجر بودند و بابت حق عمل کاری ها يعنی بخاطر بگردش درآوردن کاالها اجرت می گرفتند
 عبارت از يک تجارت اداری مسئله. معادل هايی بودند که بنا بر مصرف و قانون تعيين می شدند و تا ديرباز تغيير نمی کردند

  .بود يا بوسيلة قرارداد رهبری می شد و از اين رو، تجارتی سوداگرانه نبود
قرار ) Contratus(را در برابر جامعه های مبتنی بر قرارداد ) status(     پوالنی نيز جامعه های مبتنی بر موقعيت اجتماعی 

 با نهادهای مستقل و انگيزش های خاص خود دارای قلمرو اقتصادی )Contratus(يک جامعه مبتنی بر قرارداد «. می دهد
 که تقريباً همراه با معاملة متقابل و -از سوی ديگر، وضعيت اجتماعی با وضعيت بسيار ابتدايی . مبادله يعنی قلمرو بازار است

.  های اقتصادی نيازی نبودبه شکل بندی مفهوم. تا مدت ها اين نوع يکپارچگی برتری داشت. توزيع است، مطابقت دارد
عنصرهای اقتصادی اينجا در نهادهای غير اقتصادی گنجيده بود و روند اقتصادی در بطن رابطه های خويشاوندی، ازدواج، 

زندگی اقتصادی اينجا «تجربة . های سنی، انجمن های سری، مجمع های توتمی و آداب زندگی جمعی بسط می يافت  گروه
  )۲۸ (»هيچ مفهوم روشنی نداشت

     به عقيدة گوهرگرايان اختالف زياد ميان اقتصادهای قديم و اقتصادهای معاصر همانا تکيه روی بازار، بازار مستقل و خود 
. با اينهمه، به گفتة س. تنظيم جامعه های بورژوايی، بازار ناموجود گنجيده در مسئله های اجتماعی جامعه های ديگر است

قتصاد در جامعه های باستان با بافت اجتماعی ممزوج و تابع طرح های سياسی يا رتبه بندی های ميياسو، اگر درست است که ا
همانطور که تئوری کاالی . اجتماعی است، در جامعة بورژوايی نيز اقتصاد بهمان اندازه داخل در مسئله های اجتماعی است

  .ادی بنظر می رسد، تبلور رابطه های اجتماعی استصرفاً اقتص...) چون کاال، بازار (مارکس بر آن تأکيد دارد، آنچه 
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» گنجيده«     همچنين، پوالنی ليبراليسم اقتصادی را به مثابه غيراجتماعی شدن اقتصاد تصور می کند، اقتصادی که ديگر 
 درآميختن با در صورتی که پيشکش يا مبادله با. بازار مدرن مستقل می شود). ۲۹(نيست، بلکه دنيايی ويژه را تشکيل می دهد 

آيا اين مستقل شدن واقعی است يا ظاهری، ). موس(اجتماعی بودند » کلی«جنبه های اقتصادی، مذهبی و حقوقی پديده های 
آيا ُ بعد اجتماعی از ميان رفته يا فقط ناپيداست؟ آيا بازار و قيمت به پديده های صرفاً اقتصادی تبديل شده اند يا همواره پديده 

ی اند؟ آيا اقتصاد تنها با قانون های اقتصادی می تواند توضطح داده شود؟ آيا اين قانون ها داده های اجتماعی های کلی اجتماع
  را پنهان نگاهميدارند؟

اما آيا .      البته، ليبراليسم خود را به مثابه جريان عادی سازی اقتصاد، آگاه به الزام ها و قاون های اقتصادی وانمود می کند
ها می توانند مستقل از گزينه های اجتماعی تعريف شوند؟ در آخرين تحليل، آيا پوالني خود را به فريفتاری اين قانون 

  .ليبراليسم وانمی گذارد
» تدبيرهای حمايت از جامعه«ها، »مصالحه«     چنين ابهامی در بررسی دگرگونی مهم که نويسنده استقالل اقتصاد را بنا بر 

در اين لحظه، استقالل . از آنجاست» برخورد می کنند«تنظيم هايی که با بازی آزاد بازار .  داردحک و اصالح می کند، وجود
در واقع، از يک سو، اغلب می توان فکر کرد که منطق کااليی که به مثابه منطق نفع فردی درک شده،  . بشدت در مخاطره است

ی و همچنين با شکل های غير کااليی مدرن ترکيب می گردد و از ُمسلط می شود، اما جنبة هژمونيک نداردو با بقايای غيرکاالي
سهم . سوی ديگر، منطق کااليی نمی تواند به منطق اقتصادی تقليل داده شود، بلکه بايد به مثابه منطق اجتماعی درک گردد

  .مارکس در اين زمينه نبايد فراموش شود
 - يکاردويی و نوريکاردويی ارزش می تواند به بازسازی اجتماعی      در حقيقت، تئوری کاالی مارکس بشرط رهايی از درک ر

مسئله گزاری مارکس، عالوه بر اينکه روی تضادها و تقابل ها درنگ دارد، طرحی بسيار مفيد در زمان . انتقادی بازار کمک کند
و فايده ای دوگانه برای اين هدف ايده آليزه شدن بازار برای تئوری بازار بعنوان شکل سازماندهی و همچنين مکان تضادها است 

  :دارد
را » عامل های اقتصادی« اين مسئله گزاری از تحليل ساختارها آغاز می کند؛ ساختارهايی که انگيزه ها و رفتارهای -      

همانطور که يادآور شديم، اين اصل می بايست با دخالت دادن تأثير مجموع ساختار به کمال منطقی اش . سازمان می دهند
ُ بعدهای ) با روحيه های آزادی شان(پس رفتارهای کااليی . رسد، کاری که مارکس به آن نپرداخته بودب می توانند بمثابه 

درک شوند، نه اينکه فقط بيان قلمرو اقتصادی که در نهايت تعيين کننده فرض شده، ) اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيک(مختلف 
تحول شکل های بازار و ناهمگونی شان می تواند با تحول مجموع ساختار اجتماعی در تحول اين رفتارها، بعنوان . تلقی گردند

  . متن تئوری کاالها پيوند داده شود
 اين روش روی مفهوم اجتماعی مقوله های اقتصادی و مخصوصاً کااليی پافشاری کرده و تعيين ارزش های اجتماعی کار -      

.  اجتماعی تعريف می کند-ماعی ناشی از محصول کار در شرايط معين اقتصادی را به مثابه شکل اجت) خصلت دوگانه کار(
بازار يک شيوة اجتماعی سازماندهی کار است که در انديشة تخصصی شدن يا تقسيم کار خالصه نمی شود؛ زيرا اين تقسيم 

ت ما برای درک ويژگی منطق کااليی بنابراين واقعي. کار از زمان تقسيم جنسی کار در قبيلة ابتدايی در هر جامعه وجود دارد
 - همانطور که نشان داده شد، مارکس نه تنها اين طرح را که تحت تأثير رابطة سرمايه . نقطه حرکت مناسبی در اختيار داريم

. اندکارمزدبری قرار گرفت، به فرجام نرساند، بلکه تحليل را با نمايش بازار بعنوان يک کار صرفاً پديده ای نيز به فرجام نرس
برون رفت از اين وقفه ها و پی ريزی تئوری بازارها و . مقولة کالری مارکس توانا به روشن گردانيدن طرز کار بازارهای ما نيست

ما با تأکيد بر بغرنجی و ناهمگونمی مفهوم کاال و متمايز کردن منطق کااليی به عنوان . کاالها مستلزم بازنگری مقولة کاالست
 فرارفت از چارچوب پاية الزم - اصل بازسازی ) مبادلة کاالها(و منطق کااليی بمثابه شکل توليد )  ثروت هامبادلة(شکل مبادله 

اين اصل می تواند استفادة مؤثر از سهم اساسی مارکس، و جه تمايزش با ديگران، فراتر از مبادلة . را پيشنهاد می کنيم
) ۳۰(ی ميان انسان ها به جای مسئله سادة سهم نهاده های جسمانی ها، سنجش مبادله های کارها را بعنوان رابطه ها ثروت

  ).۳۱(ممکن سازد 
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از . اما بايد مشخص کرد که مسئله عبارت از کدام رابطة اجتماعی است.      کاال به مثابه رابطه اجتماعی تعريف شده است
ثير گردش و متمايز کردن کاال زير تأثير توليد اين رو، بعقيدة ما آنچه هرگز انجام نيافت همانا متمايز کردن کاال زير تأ

  .است
يعنی از توليد با وسيلة کار نتيجه نمی شوند که بتوان آنها را کار مجرد .      برخی کاالها بنا بر تأثير ناب گردش وجود دارند

اين ...). ثر هنری فروش يک زمين، يک ا. (مثل ثروت هايی که از توليد به معنای خاص آن نتيجه نمی شوند. تعريف کرد
اين بازار است که در مبادله اين ارزش استعمال را در بيان ). نه ارزش(ها يک ارزش استعمال و يک ارزش مبادله دارند  ثروت

در خالل تبديل آن به پول، اين ثروت بر پاية مبادله و (ثروت به کاال تبديل شده و بعنوان کاال مبادله شده است . می آورد
 ها به تحليل مرکانتی ليستاين روندی است که ). ثروت قابل مبادله به معادل همة کاالهاي ديگر تبديل می شودتنها بعنوان 

  .آن پرداختند و اين پيدايش اقتصاد سياسی را نشان می دهد، زيرا نمايشگر تعميم شکل ارزش مبادله است
نرخ مبادله ميان کاال و پول که قيمت نام دارد؛ و نرخ : دد     ميان کاالهای زير تأثير گردش، نرخ مبادلة معين برقرار می گر

نه يک گردش کااليی که (پس ما در برابر يک مبادلة تجاری . مبادله ميان کاالها با ميانجی پول که آن را قيمت می نامند
ار سازمان داده نشده و توليد مبتنی بر شيوة تجاری برای باز. قرار داريم) هنوز کمتر از توليد کااليی ياسرمايه داری است

نرخ های مبادله بطور اساسی رابطه های ميان کميت های . توزيع محصول ها ضرورتاً بشکل ُ مسلط يک توزيع تجاری نيست
بسيار نادر، گرانبها، قابل ذخيره که بر اين پايه ثروت (های استعمال با ميانجی پول است که بمثابه ارزش استعمال ويژه  ارزش

های مرکانتی ليست ها » قلمرو ثروت« اين را فوکلتکاالها شکل های ثروت اند؛ . رخ می نمايد) م می سازدمعينی را مجس
کاال ضمن مبادله با پول حق برداشت بخش ديگری از ثروت اجتماعی . پول شکل ثروت و حق نسبت به ثروت است. داند می

  .را تشکيل می دهد که به قلمرو مبادله کااليی تعلق دارد
 قيمت ها چگونه شکل می گيرند؟ هيچ قاعده ای وجود ندارد که شالوده ريزی نرخ هاي مبادله ميان شکل های ناهمگون     

جنبة اساسی دارد و اين » چانه زنی«. را ممکن سازد...) طال در برابر ادويه ها، حقوق سياسی، زمين، بردگان، زنان (ثروت 
را که نقش های متفاوت ميان نرخ های مبادله، ناهمگونی ) سوداگران(چيزی است که از سوی ديگر اهميت واسطه ها 

  خيلی خوب آن را بيان کرد، فايده های گستردة شان را بنمايش دب. مها ايفاء می کنند، نشان داده و همانطور که  قيمت
ی مکانيسم مبادله کااليی را در قرن های ميانه که کار اساس) داخلی و بين المللی(از اين ديدگاه، وضعيت بازارهای . گذارد می

. اين امر آشکار می کند که بازار مکان رويارويی ميان خريدار و فروشنده است. تعيين قيمت نشان می دهد، بسيار جالب است
نيروی اجبار برای : (منظور از تناسب نيرو اين مؤلفه هاست. نتيجه به تناسب نيرو بستگی دارد، رقابت حذف ناشدنی است

يا فروش، اينکه محصول بايد فروخته شود، چون بدون ضايعه ها نمی توان ذخيره کرد و برای ادامة توليد بايد به خريد و 
، اهميت آگاهي از قيمت های ديگر و وضعيت بازارهای »فرصت برخوردار است«خريد مواد اوليه پرداخت، پس سوداگر از 

گهی بايد يادآور شد که ميان خريداران، ميان فروشندگان و ميان وان). ديگر، مسئله خصلت های نامتقارن اطالعات و غيره
را بمنظور سود ) تهيه کنندگان و خريداران(واسطه ها برای اينکه بتوانند رقابت مشتريان خود . واسطه ها رقابت وجود دارد

اين .  محدود می کنندجستن از آن شتاب دهند، بخود سازماندهی می پردازند و برعکس تأثير رقابت هاهی درونی شان را
ها عبارتند از گردآمدن در انجمن های سوداگران، تشکيل راهنماها، تنظيم های درونی، قاعده های رفتار  خود سازماندهی

با . و غيره که در شکل های مختلف اتحاد، انحصار و تعاون گسترش می يابند) احترام به قول داده شده در بين سوداگران(
رونی به تناوب به رويارويی يا مذاکره های دوباره می انجامد و آن هنگامی است که سود پس از سازش اينهمه، باز رقابت د

همة اين . ناگهان از سود سازش فراتر می رود و در اين ميان يک سوداگر از موقعيت و توان جديدی برخوردار می گردد
  .می شوند، امری ذاتی اندمسئله ها برای مبادلة کاالها که فقط در مبادلة کااليی اجتماعی 

همراه ) که هنوز سرمايه داری نيست(مبادلة کااليی با توليد کااليی .      کاالها زير تأثير گردش و همچنين توليد قرار دارند
آنها يک ارزش . آنها به عنوان کاالها با کاری توليد می شوند که می توان آن را در مقولة کار مجرد فهرست بندی کرد. است
دله دارند و اين ارزش مبادله از حيث پايه يک ارزش دارد که بيانگر مصرف کار مجرد و عام نيروی کار طبقه بندی ناشده مبا

در پس اين زوج، .  خصلت مجرد خالصه کرده است-اين همان چيزی است که مارکس آن را در زوج خصلت مفيد کار . است
رد که مجال می دهد همگون سازی انواع کار را بررسی کنيم و به مفهوم روند تاريخی تبديل محصول کار به کاالها وجود دا

  .دست يابيم» کار«بسيار کوتاه 
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     پس توليد نقش اساسی در تعيين ارزش ايفاء می کند، نقشی که به عقيدة مارکس تنها در توليد سرمايه داری فزونی 
ما .  تعيين کنندة ارزش و مبادله و قيمت به نابودی گرايش دارديابد و اين آن را به اين انديشه واداشت که بازار بمثابه می

از اين رو، بايد برای دقيق کردن آن توليد کااليی ساده و . نشان داده ايم که در شرايط توليد مدرن چنين چيزی وجود ندارد
  .توليد سرمايه داری را متمايز کرد

عی بالقوه در اختيار دارد که پاية آن از نيروهای کارفردی، متمايز از ، جامعه يک نيروی کار اجتماکااليی ساده     در توليد 
هر نيروی کار با معرفی داوطلبانه کار و محصول خود به جامعه . نيروی کار و اقعی، تشکيل شده که بحق مستعد فعاليت است

تنها . ی کار اجتماعی مسلم می داردو پيوستن به کاربردهای معين اجتماعاً مفيد نيروی کار اجتماعی پيوستگی اش را به نيرو
و . کافی نيست، بلکه اين کار کردن بايد بمثابه ضرورتی برای باز توليد اجتماعی تلقی گردد» عرق ريختن«کار کردن و 

پيوستگی فقط با روند جذب يا دفع تحقق نمی يابد، بلکه با . محصول به صورت ارزش استعمال اجتماعی اختصاص داده شود
پيوستگی و تبديل کار خصوصی به کار مفيد اجتماعی که می تواند متنوع باشد و ارزش صفر پيدا کند، انجام می تعيين نرخ 

  .اين مفهوم سازی مبتنی بر تمايز ميان کار خصوصی و کار اجتماعی است. گيرد
عی شدن اين کار از راه مسئله اجتما.      کار منحصراً بی واسطه کار خصوصی است و بوسيله افراد خصوصی انجام می گيرد

يعنی هرچند اين کار در . اجتماعی شدن ضمنی اين کار امری بديهی است. اجتماعی شدن نتيجة آن مطرح می گردد
گنجانده می شود؛ زيرا » خودبخود«چارچوب خصوصی انجام می گيرد، مستقل از کارهای ديگر نيست و ناگزير در تقسيم کار 

با اينهمه، اجتماعی شدن . ن توليد کرده اند و نيز از اسلوب توليد اجتماعی استفاده می کنداز ماده های اوليه ای که ديگرا
آنها بايد بعنوان . کارهای خصوصی متنوع و نابرابرند. برای آن بايد ميانجی وجود داشته باشد. صريح بيواسطه وجود ندارد

. ميانجی همانا کار مجرد است. هخای برابر تبديل شوندهايی از مصرف اجتماعی کار الزم برای بازتوليد جامعه به کار  بخش
زيرا کار مفيد نشان می دهد که يک کار مجرد است، بعنوان . تبديل می شود) آشکارا اجتماعی(کار خصوصی به کار اجتماعی 

می شناسيم که درست بدانگونه که ماکسی را فرانسوی (کار مجرد شناخته شده و يا بهتر بگوييم عنوان کار مجرد يافته است 
تأييد کار خصوصی بعنوان کار مجرد بر پاية ): تابعيت فرانسه دارد و مسيحی کسی را می دانيم که غسل تعميد يافته باشد

ارزش مقدم و » شناخت«پس مبادلة کااليی عميقاً فعال است و خود را به ). ۳۲(خود مکانيسم مبادلة کااليی انجام می گيرد 
  .د نمی کندکار از پيش اجتماعی محدو

اجتماعی شدن آشکار، شناخت : در پس پشت بازار همة اين مسئله ها.      ما در برابر يک شيوة ويژه، کامالً ويژه قرار داريم
در ديگر . پسين شرکت در نيروی کار اجتماعی و توليد اجتماعی يا برعکس اخراج اجتماعی توليد کنندگان وجود دارد

در جامعه های دارای توليد خانگی هر کس در کار خانوادگی . عی مستقيم و مقدماتی استها پيوستگی باکار اجتما جامعه
اخراج .(اخراج چنانچه وجود داشته باشد بر پاية روندی غير اقتصادی، صريح و مقدماتی صورت پذيرفته است. شرکت می کند

يعنی تضاد درونی (دن را متمايز می کند آری، مارکس حدود اين شيوة اجتماعی ش...). از گروه بخاطر تخلف از تابوهاست
با اينهمه، انديشه مارکسيستی به دليل های سياسی روی ). کاالو خصلت دوگانه کار امکان صوری بحران ها را در بر دارند

تنظيم کااليی بمنظور مديريت نوع معينی از الزام های ) نسبی(تحليل برتری . آن کم تکيه کرده است» مترقی«خصلت 
مانند ناممکن بودن تنظيمی ديگر خواه از نوع پيش از کااليی، خواه از نوع برنامه ريزی مقدم بر (، يعنی ضرورت آن اقتصادی

با فايدة روشن گردانيدن افزايش حدود آن در روند اجتماعی شدن روزافزون جامعه های ) تجربه مصرف کردن کار اجتماعی
  .سرمايه داری تالقی کرده است

ت مرزبندی های صرفاً کااليی اصرار می ورزيم؛ زيرا تبديل کاالی ساده به کاالی سرمايه داری، پاية سرمايه،      ما روی اهمي
از اين رو، امروز برای بررسی نقش بازار الزم است که اين .  کاال آنها را حذف نمی کند، بلکه دگرگون می سازد- سرمايه 

  .ه داری با مرزبندی های اجتماعی تکميلی ارتباط داردکاالی سرماي. مرزبندی ها را نقطه حرکت قرار دهيم
حامالن .      مبادلة ثروت ها ديگر تنها مبادلة کارهای مختلف خصوصی نيست، بلکه کارهاي افزايندة ارزش سرمايه هاست

ستعداد آنها در جستجوی کارند، يعنی تالش می کنند ا. نيروی کار داوطلب بکارانداختن استعداد توليدی شان می شوند
کميت کار (اما کار آماده ديگر نبايد تنها به سنجه های مفيد بودن اجتماعی و بازده اجتماعی . کاری شان را بکار اندازند

  .قناعت کند، بنحوی که طرز کار بازار بنا بر شرايط ارزش گذاری سرمايه تعين يابد) توليد سادة کاالها» اجتماعاً الزم«
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 بررسی کاالهای معاصر و وضعيت بازارهای امروز بررسی تحول سه نوع شرايط مهم را که در آنها      بنا بر اين، پيشرفت در
دو ديگر ) مخصوصاً با گرايش به فرا رفت از توليد بشکل ماشينی(يکی شرايط توليد : نقش ايفاء می کند، ناگزير می سازد

 رقابت توليد -، فرارفت از تقابل رقابت سرمايه ها يا دگرگونی شکل های رقابت(شرايط انباشت و ارزش گذاری سرمايه ها 
و سه ديگر، ...) کنندگان شيوه های جديد تقسيم سرماية اجتماعی، مانع های ساختاری برای تقسيم مساوی نرخ های سود 

بودن ) » ایپديده«صرفاً (شرايط اخير اعم از اقتصادی و غير اقتصادی، دور از فرعی يا سطحی . شرايط مبادله و گردش کاالها
که به تعيين ارزش ثروت ها کمک می کنند، در کانون روندهای شکل بندی قيمت ها قرار دارند و کارايی تنظيم کااليی را 

بنابراين گسست با برخی اقتصاد گرايی مارکس و نگرش انحصاری و يک بعدی شرايط توليد می تواند، امر . مشروط می سازند
اوم بخشيدن به طرح تئوری کاالی مارکس و گنجانيدن پيشرفت های متعدد تئوری اقتصادی پی ريزی تئوری کاالها را با تد

  .معاصر در آن ممکن سازد
  

  :پی نوشت ها
۱- Christian Barrere : رايندر دانشگاه » تحليل بازارها، استراتژيهای صنعتی«اقتصاددانان برجستة فرانسه و مدير بخش 

. کتاب او دربارة بحران با همکاری ژ. گون در زمينة ساختارهای سرمايه داری معاصر استو نويسندة مقاله ها و اثرهای گونا
  . معروفترين آنهاستPUFواين شتاين چاپ . کباجيان و اُ

۲- Le taux de Conversion 

شکار رقابت قانون های درونی سرمايه را آ«: مارکس باز در همان اثر نوشت. ۱۴۳ ص ۲ مباني نقد اقتصاد سياسی  ج -۳
البته، او اين قانون ها را ابداع . کند و از آن برای سرمايه که بطور فردی بکار برده می شود، قانون های جبری می سازد می
بطور کلی، رقابت، اين عامل برانگيزندة اساسی اقتصاد «. ۲۴۰، ص ۲همانجا، ج » کند، بلکه آنها را به اجرا در می آورد  نمی

از اين رو، رقابت نامحدود شرط صحت قانون های . بلکه مجری آنهاست. ود را برقرار نمی کندبورژوايی قانون های خاص خ
 ريکاردوهمانطور که . يعنی شکل پديده ای که ضرورت شان در آن تحقق می يابد: اقتصادی نيست، بلکه بعکس نتيجة آن است

 واقعيت و اجرای تام و تمام رابطه های توليد نشان داد، هنگامی که اقتصاددانان وجود رقابت نامحدود رافرض می کنند،
از اين رو، رقابت اين قانون ها را بيان نمی کند، بلکه آنها را می نماياند، . بورژوايی را با ويژگی های مختلف شان فرض می کنند

  .۴۴ ص ۱ج . »اما بوجود نمی آورد
۴- Plus - Value Extra  

۵-  PL ،ت اختصاری سرماية متغير عالم۷ عالمت اختصاری اضافه ارزش  
  ۲۵۴، ص ۳ کاپيتال کتاب سوم، انتشارات سوسيال فرانسه ج - ۶
۷- Circulation 

 همة اينها بطور ارادی برای رسيدن به هدف اساسی ساده شده و بن بست در زمينة يکرشته دشواری های تئوريک موجود -۸
  .در ترکيب های مورد بررسی را نشان می دهد

۹- le dépassement 

 اقتصاددان فرانسوی و استاد دانشگاه لوزان) ۱۸۳۴-۱۹۱۰( لئون والراس -۱۰

١١ - Séparation  

۱۲- Opposition 

۱۳- Le Commisaire Priseur 

۱۴- Meso - analyse 

۱۵- Neutre 

۱۶ - Neutralité 

۱۷- La Main invisible 

۱۸- La théorie du déséquilibre 

۱۹- Edgewarth 



 16 

۲۰-   Alfred Marshall) ۱۹۲۴-۱۸۴۲ ( اقتصاددان انگليسی است که کوشيد ترکيبی از اقتصاد سياسی کالسيک و
  .مارژنياليسم بوجود آورد

او تئوری اقتصادی کالسيک را زير و رو کردو با . اقتصاددان و کارشناس مالی بريتانياست) ۱۸۸۳-۱۹۴۶( جان مينارد کينز -۲۱
ل بحران عظيم اجتماعی عصر خود در رديف اقتصادانان بزرگی چون آدام اسميت انتقاد شديد از روش جاری دولتمداری و تحلي

  .از اثرهای مهم اوست) ۱۹۳۶(و تئوری عمومی اشغال، بهره پول ) ۱۹۳۰(بررسی دربارة يول . و کارل مارکس قرار گرفت
ونه دولت می تواند و بايد با     کينز کوشيد نشان دهد که چگونه سرمايه داری معاصر بيکاری دايمی بوجود می آورد و چگ

مساعدت به سرمايه گذاری های عمومی و خصوصی آن را چاره کند و با در پيش گرفتن سياست توزيع درآمدها تمايل به 
  .مصرف معقول را تشويق کند

رف، نرخ سرمايه، مص(و تکيه روی تغيير پذيری های اساسی ) کميت های کلی(     انديشة کينز بنا بر وسعت دايرة تحليل 
  .انديشه ای نوآورانه بوده است) بهره، پس انداز

او روی نقش نوآوری و اهميت کارفرما در مکانيسم رشد . اقتصاددان نامدار اتريشی است) ۱۸۸۳- ۱۹۵۰( ژزف شومپتر -۲۲
  . ستاز اثرهای مهم او) ۱۹۴۲(و سرمايه داری، سوسياليسم و دموکراسی ) ۱۹۱۲(تئوری تحول اقتصادی . تکيه می کند

از . او مسئله مهم تورم را بررسی کرد.  اقتصاددان اتريشی اصل بريتانيا و کارشناس مسئله های پولی-  اوگوست هايک -۲۳
  . در اقتصاد برندة جايزه نوبل شد۱۹۷۴او در سال .  انتشار يافت۱۹۳۱است که در » قيمت ها و پول«اثرهای مهم او 

۲۴-conomicus   L,homo oæ 

در نظر گرفتن جنبة غير اقتصادی . د بشری در نهادهای اقتصادی و غيراقتصادی جاگير و گنجيده شده استپس اقتصا «-۲۵
اهميت دارد، زيرا ممکن است که مذهب و دولت همچون نهادهای پولی يا وجود ابزارها و ماشين هايی که فرسايندگی کار را 

از اين رو، بررسی تغيير و تبديل اقتصاد در جامعه چيزی جز . دتخفيف می دهند، برای ساختار و طرز کار اقتصاد اساسی باشن
سيستم های : آرنسبرگ. کارل پوالنی و س: »بررسی اسلوبی که روند آن در دوران ها و جاهای مختلف نهادی شده، نيست

  .۲۴۴، ص ۱۹۷۵اقتصادی در تاريخ و در تئوری، الروس 
  .کنيد در اين باره به اثرهای موريس گودليه مراجعه - ۲۶
٢٧ - M. Mauss :»جامعه شناسی و انسان شناسی« ،PUF ۱۵۱، پاريس ص  
  ۹۸سيستم های اقتصادی ص :  کارل پوالنی-۲۸
. که ما آن را اساس قرار می دهيم، تمايز ميان وضع گنجيده و ناگنجيدة اقتصاد در رابطه با جامعه است...  ابزار مفهومی -۲۹

در يک اقتصاد کااليی، .  بقية جامعه، بويژه مستقل از سيستم سياسی و حکومتی بوداقتصاد ناگنجيده قرن نوزدهم مستقل از
اين اقتصاد، بنا بر . توليد و توزيع کاالهای اساسی در اصل بنا بر سيستم خود تنظيم بازارهای آفرينندة قيمت ها انجام می گيرد

  .۹۶ارل پوالنی، سيستم های اقتصادی، ص ک: »قانون های خاص، قانون های موسوم به عرضه و تقاضا هدايت می شود
۳۰- inputs physiques 

 انتقادی بازار است که امکان می دهد برنامة کار، نه طرح نخستين -  مسئله مقدم بر هر چيز عبادت از تئوری اجتماعی -۳۱
  .چنين تئوری که از مسئله های عظيم حل ناشدنی کنونی بر می خيزد، مرزبندی شود

ايی که بغايت با يکديگر تفاوت دارند، تنها می تواند مبتنی بر نابرابری واقعی شان و تحويل به خصلت مشترک  برابری کاره-۳۲
تنها مبادله است که با در برابر يکديگر قرار دادن محصول های . صرف نيروی انسانی شان، يعنی کار بشری بطور کلی باشد

هنگامی که توليد کنندگان محصول ها کارشان را به (...) ملی می سازد کارهای بسيار مختلف بر پاية برابری اين تحول را ع
عنوان ارزش ها در برابر و در ارتباط با يکديگر قرار می دهند اين نيست که آنها در اين محصول ها پوشش ساده ای را تميز 

رابری ها در مبادلة محصول های کامالً برعکس، آنها با بحساب آوردن ب. دهند که زير آن کار بشری همانند پنهان شده می
  .۸۶، ص ۱کاپيتال، کتاب اول، ج . مختلف شان، بر پاية اين واقعيت ثابت می کنند که کارهای مختلف شان برابرند

  
  ۱۹۹۱ پاريس -  ۹آکتوئل مارکس ش . PUFآيا جهان يک بازار است؟ : منبع
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