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ی انقالبی سوژه  

(  ( پوستونی و نقد آرایمعرف
آزاد.ح  ١٣٨٧بهمن م هنشنبه چهار    

   
چون فاعل تاريخی  نه کشف پرولتاريا هم-ى انقالب مارآسبخش در نظريهی رهايیتبييِن چگونگی و چرايی سوژه

هاى اخير است آه اهميت اين مساله تنها در سال. تر به آن پرداخته شدهاست آه  کم  از شمار  مسايلى -)١(سوسياليسم

  .ها قرار گرفته استى مارکسيستی انقالبی مورد توجه سوژهو واآاوى مفهوم

 را در پيوند با موضوع - جان هالووی و مايکل لبوويتز-پردازان مارآسيستما پيش از اين، آراى دو تن از نظريه

منداِن پروژه بازسازی چپ، به معرفى جا، براى عالقهاآنون و اين)  ٢( ايم؛ به خوانندگان خود معرفى آردهيادشده،

  . پردازيميافت ديگرى از موشه پوستون، مارآسيست آلمانى تبار، ميره

س پای يورگن هابرمامکتب فرانکفورت است، آه هر چند از شهرتی هم پردازانيکی از نظريه موشه پوستون

 او آه اآنون در دانشگاه شيکاگو. آيدهاى مهم نسل دوم اين نحله فكرى به شمار مىبرخوردار نيست، اما از چهره

در دانشگاه يوهان  ١٩٧٢-٨٢هاى در آلمان به دنيا آمده است و در سال ١٩۴٢کند، در سال ی تاريخ تدريس میرشته

ی دکترای علوم  تز خود را برای اخذ درجه١٩٨٣ در سال ولفگانگ گوته در شهر فرانکفورت به تحصيل پرداخته و

در سال " ی اجتماعیزمان، کار و سلطه" تحت عنوان ،تغييرات چندى اين رساله پس از. سياسی ارائه داده است

  ) ٣.(به آلمانی برگردانده شده است) ٢٠٠٣در سال (  به زبان انگليسی انتشار يافته و پس از ده سال ١٩٩٣

نامد، مى" مارکسيسم سنتی"چه را که او اما آن. گيرداين اثر، روايت سنتی از مارکسيسم را به چالش مىپوستون در 

نقد او حاوی . ی معين از سير تاريخی اين انديشه استنه يك گرايش نظری مشخص در مارکسيسم، و نه حتا يک دوره

او در عين حال در . گيرده مخالف را نيز در بر میهاى گوناگون و گای شمولی گسترده که جرياننکاتی است با دايره

چون هورکهايمر، آدورنو و ى انتقادى، همحلی اميدبخش در فراسوى بدبينی نسل اول نظريهوجوی يافتن راهجست

-ساحتی و فاقد پويايی درونی در راستاى تحول به جامعهسر اداره شده، تکی کنونی را يکمارکوزه است، که جامعه

دهد، و به مارکس بينانه هابرماسی را نيز مورد انتقاد قرار میهای خوشحلو باالخره او راه. نگرد شده مىای رها

بگذاريد توضيحات او را در اين باره از . داری استماند و خواهان دگرگونی بنيادی جامعه سرمايهوفادارتر می

 : کنيمنزديك دنبال 

   مارکسيسم سنتی -الف
ها، به تنهايی و يا در مجموع، پردازد که هريک از آندر واقع به طرح نکاتی می" مارکسيسم سنتی "پوستون در نقد 

های فکری متفاوتی مصداق دارند و الزاما بر جريان فکری معينى در جريان مارکسيسم در مورد افراد و جريان

  : اند ازانتقادهای پوستون عبارت. آنندداللت نمى
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و بازار استوار است؛ ) ۴(داری بر مالکيت خصوصی، بنياد تحليل مارکسيسم سنتی از سرمايه از ديدگاه پوستون-١

  . رو توزيع و نه توليد تعلق دارندهايى آه به قلممقوله

داری را مقدمتا بر اساس استثمار و مناسبات طبقاتی  مارکسيسم سنتی، روابط مبتنى بر سلطه در نظام سرمايه-٢

رو هستيم؛ در حالی که سلطه ر پوستون در سطح مقوالت استثمار و طبقه، ما با اشخاص روبهبه نظ. دهدتوضيح می

  . عينی هستندتر، غيرشخصی و شبهاىى پايهداری، داراى خصيصهو مناسبات سرمايه

ا به ی عمومی انسان با طبيعت ينگرد؛ به شکل رابطهای فراتاريخی میچون مقوله مارکسيسم سنتی، به کار هم-٣

های بشری اين رابطه برای همه عصرها و دوران. مند طبيعت برای تامين نيازهای بشریديگر سخن، تغيير هدف

  .داری مورد تحليل قرار دادی کار مشخص و ويژه در سرمايهبه نظر پوستون بايد کار را به مثابه. صادق است

ی ثروت ها و محصوالت کار و شکل ويژه فرآوردهای از پوستون، بين ثروت مادی يا واقعی به عنوان مجموعه-۴

شود و معتقد است که مارکسيسم  تمايز قايل می-ی کار مجردچون نتيجه يعنی ارزش هم-داری سرمايهیدر جامعه

  . گيردسنتی اين تفاوت را ناديده می

شود، و تفاوت نی قايل نمیی ارزش ريکاردو تفاوت چندای ارزش مارکس و نظريه مارکسيسم سنتی، ميان نظريه-۵

 ارزش، بر کار پيکريافته  مفهوم ريكاردويىدر حالی که. داندی  ارزش اضافی میتر مربوط به نظريهاين دو را بيش

  . ى اجتماعى معين استدر کاال داللت دارد؛ اين مفهوم در نزد مارآس ناظر بر يك رابطه

درست به سان . دهدعه بورژوايی را مورد انتقاد قرار می  مارکسيسم سنتی، از موضع کار فراتاريخی، جام-۶

داری، و اين نقد از درون نظام سرمايه. دادها را به عنوان طبقات غير مولد مورد انتقاد قرار میبورژوازی که فئودال

به نام از خارج نظام " ی ارشميدسینقطه"هاى تحول درونی آن نيست، بلکه از با در نظر گرفتن تضادها و امكان

  . دهدو غيره آن را مورد نقد قرار می" عدالت"، "خرد"، "کار"

نيروهای : داری، تضاد بين نيروهای مولده و روابط توليدی است از منظر مارکسيسم سنتی، تضاد اصلی سرمايه-٧

داری مايهشوند، گويی مناسبات اجتماعی چه سردر نظر گرفته می" ی توليد صنعتیشيوه"مولده از حيث فنی يعنی 

و روابط توليد نيز شامل . باشد و چه سوسياليستی، و يا هر شکل ديگر، از حيث تحول نيروهای مولده بی تاثير است

اند و مالکيت نيروهای مولده يا شيوه توليد صنعتی پيوسته در حال رشد و تکامل. شوندمالکيت خصوصی و بازار می

انقالب اجتماعی با الغاى . شوندها تبديل میر سر راه رشد آنی معينی به ترمزى بخصوصی و بازار در نقطه

ريزى مرآزى راه را برای رشد نيروهای مناسبات موجود و برقراری روابط جديد يعنی مالکيت جمعی و برنامه

  .گشايدمولده مى

کند، بيش از یمطرح م" مارکسيسم سنتی"با اندآى تسامح شايد بتوان گفت، مجموعه نکاتی که پوستون تحت عنوان 

و سوم قرابت دارند؛ ولی اگر انتقادهای او را جداگانه در نظر  های انترناسيونال دومهمه با مواضع مارکسيست

گيرند و تنها خود او از اين ی شمول آن قرار میها در دايرهها و نيمه مارکسيستبگيريم بسياری از مارکسيست

  .ماندها مبرا میانحراف

  بدبينی مکتب فرانکفورت    مرزبندی با -ب 
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دوره اول، عصر : ، قرن بيستم را به سه دوره تقسيم کرده است"هاعصر نهايت"اريک هابزبام در اثر مشهور خود 

؛ و باالخره ٧٠ی  تا اواسط دهه١٩۴٧ی دوم، عصر طاليی، از  تا پايان جنگ جهانى دوم؛ دوره١٩١۴فاجعه، از 

ی مکتب فرانکفورت در واقع از اواخر دهه.  تا پايان قرن بيستم٧٠ی ههی سوم، عصر ريزش، از اواسط ددوره

ها و شکل گرفت؛ متن تاريخی معينى که با شکست انقالب) بندی هابزباممطابق تقسيم( تا پايان عصر فاجعه ١٩٣٠

نين درست در چ. شودی استالينيسم در شوروی مشخص میهای کارگری در غرب، پيروزی فاشيسم و سلطهجنبش

-گرا، روحيهبر هم خوردن تناسب قوای اجتماعی و سياسی به سود نيروهای ارتجاعی و تماميت ای است که باهنگامه

  . کندی ياس و نااميدی به شدت گسترش پيدا می

ی دولت در اقتصاد متناظر است، فردريش پوالک به همراه دو تن  در همين دوره، که در عين حال با گسترش مداخله

ها آن. کنندرا مطرح می" اولويت سياست بر اقتصاد"ى باوم، ايدهکاران خود به نام گرهارد ماير و کورت ماندلاز هم

دارى تعلق دارد؛ کننده اقتصاد، به دوران رقابت آزاد در سرمايهباور داشتند آه، موضع مارآس در پيوند با نقش تعيين

يم و شاهد افزايش نقش دولت در جامعه هستيم، در اين دوره، نه اقتصاد برى پساليبرالی به سر میو اآنون ما در دوره

ی توازن نرخ سود چنين نظرات مارکس دربارهها همآن. کننده برخوردار استبلكه سياست از جايگاه مرآزى و تعيين

 خود را از دست دانستند، آه در شرايط جديد اعتبارو کاهش قهری نرخ سود را به همان عصر رقابت آزاد مربوط مى

داری ى سرمايه معتقد بود که کشورهای غربی اقتصاِد با برنامه١٩٣٢-١٩٣٣هاى به عالوه، پوالک در سال. اندداده

داری  اعالم کرد، که شوروی نيز به سرمايه١٩۴١است؛ اما در سال ی سوسياليستی اند و شوروی اقتصاِد با برنامه

  .  استدولتی استحاله يافته 

تضاد بين نيروهای مولده و (داریرسيد که هر چند تضاد اصلی جامعه سرمايهک از ارزيابی باال به اين نتيجه میپوال

از ميان برخاسته، اما " مالکيت خصوصی و بازار"و " ی توليد صنعتیشيوه"يا به عبارتی تضاد بين ) روابط توليد

به نظر او با کاهش . رو نيستيمای آزاد و رها شده روبهعهدارى باقی مانده است و ما با جامچنان سرمايهجامعه هم

تر و ها در دست طبقات حاکم، و پيچيدهها و تمرکز آننسبی پرولتاريا، با پيشرفت وسايل کنترل روانی و فرهنگی توده

  .های جنگی، انقالب پرولتری به امری بعيد تبديل شده استتر شدن سالحمهلک

. گيری نگاه بدبينانه در مکتب فرانکفورت تاثير زيادی بر جای گذاشتالک در شکلبه نظر پوستون، نظرات پو

اقتصادی يک نظريه -بررسی او در مورد تغييرات اساسی در روابط دولت و جامعه مدنی در تکوين ابعاد سياسی

  .رکوزه تکامل يافتی هورکهايمر، آدورنو و ماای داشت که به وسيلهداری پساليبرال نقش عمدهانتقادی از سرمايه

  :ماندبه نظر پوستون، نگرش پوالک از سه جهت در چارچوب مارکسيسم سنتی باقی مى

  .نگرداى فراتاريخی مىچون مقولهدارانه آن، بلکه هم او کار را نه در شکل خاص سرمايه-١

  .انگاردداری مىهای ذاتی سرمايهرا در شمار ويژگی" بازار"و " مالکيت خصوصی "-٢

به نظر . فهمدمى" مالکيت خصوصی و بازار"و " ی توليد صنعتیشيوه"داری را تضاد بين  تضاد اصلی سرمايه-٣

اند و يا کارکرد خود را تا حد زيادی از دست ملغی شده" بازار"و " مالکيت خصوصی"پوالک در جوامع پساليبرال، 

اند؛ بدين ترتيب او گامی در جهت فراتر رفتن از ی ماندهداری باقرغم آن اين جوامع آماآان سرمايهاند، ولی علیداده

مالکيت "پوالک توجه نداشت که . رسانداش نمیی نهايیدارد، اما اين پيشرفت را به نتيجهبرمی" مارکسيسم سنتی"
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رو توليد داری را بايد در قلمتر سرمايههای اساسیاند، و جنبهی توزيعمقوالتی متعلق به حوزه" بازار"و " خصوصی

  .وجو کردجست

  بينی هابرماسیاحتراز از خوش
آوشند در عين گسست از مارکسيسم سنتی به نقطه عزيمت هابرماس با پوستون شباهت بسيارى دارد؛ هر دو مى

ها اما، در وجه افتراق آن. رفت از اين وضعيت راهی بجويندبدبينی مکتب فرانکفورت تسليم نشوند و  برای برون

". کنش ارتباطی"و برای هابرماس " کار"برای پوستون  : شودبخش از آن جا آغاز میست که تحول رهايیای احوزه

- مى" کار"داری پساليبرال، به تدريج نسبت به اين که هورکهايمر و آدورنو متعاقب اظهارات پوالک در مورد سرمايه

داری به نقد خرِد ابزاری و انديشه روشنگری به يهتواند منشاء رهايی باشد دچار ترديد شدند و از نقد مناسبات سرما

  .عنوان خاستگاه اصلی شر گرايش پيدا کردند

 روند تكوين عقالنيت اجتماعی چونانداری را وبر سرمايه. گرفتها از نظريه عقالنيت ماکس وبر الهام میيافت آنره

ی زمينهپيش. ى شانزدهم تا هيجدم در اروپاهادر قرن) ۵(نگريست، که عبارت بود از نهادينه شدن عقل ابزاریمى

های علمی، هنری، های مختلف ارزشی که شامل حوزهگيرى عقالنيت فرهنگی بود که طی آن حوزهاين تحول، شكل

  =علم(شد از يک ديگر تفکيک و تمايز يافتند و هر حوزه منطق خاص و مستقل خود را پيدا کردقانونی و اخالقی می

آمد فرادستى اين روندهای عقالنى، متناقض به نظر وبر پى).  نيکی = عدالت و اخالق =بايی، قانون زي =حقيقت، هنر

 با تهى شدن از وحدت نظری و -است و به سبب نهادينه شدن عقالنيت ابزاری در اقتصاد و دولت، زندگی مدرن

  .شودتبديل می" قفس آهنين"دهد و به يک  معنای خود را از دست می-اخالقی

" قفس آهنين"پذيرد؛ اما برخالف وبر معتقد است کهابرماس تحليل وبر را از مدرنيته بر حسب روندهای عقالنی میه

 او صرفا -اول: به نظر او تحليل وبر حاوی دو کاستی عمده است. ی ضروری تمام اشکال جامعه مدرن نيستنتيجه

ابژه قرار دارد؛ تکميل اين نقصان با -ين يا سوژهع-ی الگوی ذهنگيرد که در محدودهعقل ابزاری را در نظر می

 جامعه مدرن تنها به -دوم. سوژه يا بيناذهنی قابل رفع است -ی الگوی سوژهملحوظ کردن عقل ارتباطی بر پايه

ابعاد مهمی از زندگی اجتماعی مدرن نظير اقتصاد و دولت به . پذير نيستتبيين) يا کنش(ی نظريه عقالنيتوسيله

ها ها آناند و تنها با نظريه کنش قابل دريافت نيستند و بايد با نظريه سيستمعينی و غيرشخصی تکوين يافتهنيمهای شيوه

که روی کنش ابزاری ناممکن است، چونرسد که رهايی در قلمبدين ترتيب هابرماس به اين نظر می. را تحليل کرد

، تماما اداره شده، ادغام شده و تک ساحتی که امکانی برای ی افرادنظامی است با منطق خاص خود، مستقل از اراده

" کار."پرولتاريا نيز جزيی از اين نظام، و در آن استحاله يافته است). قفس آهنين(گذارد تحول اجتماعی باقی نمی

. ی کنش ارتباطی و بيناذهنی جستجو کردرهايی را بايد در عرصه. ايستاری مناسب برای نقد و رهايی نيست

دارد؛ که اولی در تكاپوى دفاع و مقاومت در " جنبش حقوق مدنی"و " های جديد اجتماعیجنبش"ابرماس چشم به ه

- ی پروژهی کنش ابزاری است؛ و دومی در پی تحقق اصول عام و تحقق نيافتهيافتهگر نظام تکوينبرابر نيروی ادغام

چنان در اول، او امکان رهايی را هم. بينانه همراه نيستآرد خوشپوستون اما، به دو دليل با اين روى. ی روشنگری

  .ساز استکند؛ دوم، او خواهان تحولی بنيادی و دگرگونوجو میداری جستدرون مناسبات سرمايه
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  روش پوستون

  :است اززند که به طور خالصه عبارت داری بر روشی تکيه میپوستون در تحليل سرمايه

اش نقد يا واآاوى يک نظام مشخص تاريخی بر اساس معيارها و تضادهای ذاتی هدفننقد درو): ۶(ذاتینقد درون

درونی خود آن نظام است بدون آن که به معيارهای عام اخالقی يا عقالنی خارج از نظام مثل عدالت، خرد، انسانيت و 

ای است برای تمام تاريخ قولهای فراتاريخی، ممقوله(غيره يا معياری فراتاريخی مثل کار، طبيعت، پيشرفت و غيره 

خواهد با بررسی اين شکل از تحليل می. توسل جويد) ای مشخص برای يک نظام معين اجتماعیبشر، و نه مقوله

يا " استن"هگل در نقد کانت که سپهر ) ٧.(وجو کندى تحول آن را جستتضادهای اساسی يک نظام، امکانات نهفته

کرد، قصد داشت در تضادهای ذاتی ، يعنی دنيای مطلوب و آرمانی جدا می"بايستن"واقعيت موجود را از سپهر 

های پندارآميز مارکس با زدودن جنبه. وجو کندواقعيت، امکان تحول آن به سوی جهان آرمانی يا حقيقيت را جست

کاچ، های غربی نظير لواين روش از طرف مارکسيست. داری استفاده کردهگلی، از اين روش در نقد سرمايه

  .داران تئوری انتقادی مورد تاکيد قرار گرفته استگرامشی و به خصوص طرف

ترين روابط آغاز ترين و اساسیداری بايد از عامتحليل سرمايه: ى مقوالت، مقدم است بر تحليل طبقاتیتحليل بر پايه

ی پساليبرالی قابت آزاد يا دورهی رداری مثل دورههای معين سرمايهشود، به همين دليل بايد از روابط خاص دوره

داری غيرشخصی و مستقل از اراده و عالوه بر اين پوستون بر اين باور است که روابط سلطه در سرمايه. فراتر رود

هاى کاال، پول، سرمايه و غيره آغاز کند و سپس روابط بنابراين تحليل بايد از مقوله. کندها عمل میآگاهی انسان

 .يردطبقاتی را دربر گ

ى پساليبرالی در جوامع غربی، تر اشاره رفت، از نگاه پوالک، در دورهگونه آه پيشهمان: تقدم توليد بر توزيع

رغم داری علیاما سرمايه. آاهدافزايش نقش دولت در تنظيم اقتصاد، مالکيت خصوصی را به عاملى فرعی فرو مى

رسد که خصوصيات ستون با پذيرش اين نکات به اين نتيجه میپو. دهدچنان به حيات خود ادامه میاين تغييرات هم

و " مالکيت خصوصی"يعنی " توزيع"ی و نه در حوزه. ی توليد بايد جستجو کردداری را در حوزهبنيادی سرمايه

  ".بازار"

  داریبازسازی نقد مارکسيستی از سرمايه
. داری دست زندهای سرمايه به بازسازی مقولهکند که  از منظر خودپوستون با اتکا به روش خاص خود تالش می

  . پس بگذاريد در اين جا به طور مختصر ويژگی ديدگاه او را بيان کنيم

ی متضاد پوستون در تحليل کاال، ارزش مصرف و مبادله، و کار مشخص و مجرد، بر وجود دو جنبه: کاال و ارزش

ی به نظر او مقوله. کندتک ساحتِی مكتب انتقادی متمايز میی سان نقدش را از نظريهها تاکيد دارد و بديندر آن

داری فهميده شود و شايسته نيست که اين مقوله را به زمانی که اين جامعه ارزش بايد به عنوان شکل معين سرمايه

صرفا با تکيه کند اين مقوله را او سعی می). رسداش به انگلس میاين گونه تعميم سابقه(هنوز وجود نداشته تعميم داد 

  .تعريف کند" مالکيت خصوصی"و " بازار"ی توليد و بدون در نظر گرفتن بر حوزه
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ای، داری، پيوند افراد بر بنياد وابستگی شخصی و بر متنی از مناسبات خويشاوندی، قبيلهدر جوامع پيشاسرمايه

ی معنا که هر فرد در بستر و شبکهروابط بين افراد مقدمتا اجتماعی است؛ بدين . گيردسياسی و عقيدتی شکل می

ای يا واحدی شود؛ به عنوان عضوی از گروه خويشاوندی يا قبيلهمعينی از پيوندهای فرافردی با ديگران مربوط می

ى پيوندها، قبل از هر فعاليت اقتصادی، ميان افراد وجود دارد و توليد اجتماعی اين شبكه. از جماعت سياسی يا مذهبی

ى پيوند بين افراد نيست؛ توليد و در واقع، در اين جوامع اقتصاد واسطه. گيردز اين روابط شکل میای ابر زمينه

هاى اجتماعی، و گويد اين شبکهپوستون می. گيردی از پيش موجود صورت میتوزيع اجتماعی بر متن اين شبکه

در . يابندری از هم گسسته و زوال میداهای شخصی ناشی از آن، همگی در دوران گذار به جامعه سرمايهوابستگی

رو هستيم؛ عالوه بر اين، در داری ما با افرادی آزاد و رها و گسسته از بستر اين گونه پيوندها روبهجامعه سرمايه

ی داری، کار خصلت شخصی و خصوصی داشت و تقسيم کار بسيار محدود و ساده بود؛ اما شالودهاشکال پيشاسرمايه

ی اجتماعی استوار است و کار هر فرد مستقيما و از همان آغاز ری بر تقسيم کار گسترده و پيچيدهداجامعه سرمايه

به عبارت ديگر، آار  هر فرد در . رودی اجتماعی به شمار میخصلت اجتماعی دارد و جزيی از تقسيم کار گسترده

هاى اقتصادی همراه با ی پيوند شبکهشود؛ و وجوددارى، بخشى از کليت کار اجتماعی محسوب میى سرمايهجامعه

 برخالف گذشته  که -در اين جوامع. سازدگستردگی و پيچيدگی تقسيم کار، کار هر فرد را به افراد ديگر وابسته می

 نوعى وابستگی متقابل بين افراد پديد آمده -ساختهر واحد اقتصادی خودکفا بوده و نيازهای خود را خود برآورده می

در مناسبات اجتماعی جوامع قبلی، ميانجی روابط بين افراد، اقتصادی ) ٨.(شخصی آن برجسته استکه خصلت غير

-در جوامع پيشاسرمايه. داری اين روابط اقتصادی است که به ميانجی بين افراد تبديل شده استنبود؛ اما در سرمايه

داری اين روابط توليدی کرد؛ در سرمايهیچون ميانجی بين افراد عمل مای از پيوندهای غيراقتصادی همداری شبکه

اين ميانجی ديگر . کندتر اين کار اجتماعی است که نقش ميانجی را بين افراد انسانی ايفا میيا به عبارت صريح

ی مشخصی نيست، بلکه روابط غيرشخصی و مجردی است که بين افراد وساطت و اعمال شخص يا گروه و طبقه

به . توان آن را به روابط شخصی بين افراد فروآاستی کليتی قرار دارد که نمی تحت سلطهاين روابط،. کندسلطه می

ای مجرد و  دارد و افراد تحت تابعيت آن قرار دارند؛ سلطهتوليد و کار اجتماعی بر افراد سلطه:"قول پوستون

رند و کامال امری عينی و خالی ها در آن دخالت دااين سلطه شبه عينی است چرا که انسان". عينیغيرشخصی و شبه

  .از ذهنيت نيست

در مدل او تعدد سرمايه، واحدهای جدا و مستقل، . کندسان پوستون ارزش را بدون بازار و فرآيند گردش تبيين میبدين

ه دهد کاين بررسی نشان می:"گويداو در اين باره می. و بازار نقشی ندارند و صرفا بر مبنای تقسيم کار استوار است

بخش گرچه شکل گردش مبتنی بر بازار ممکن است برای تکوين تاريخی کاال به عنوان شکل اجتماعی کليت

 - قابل تصور است که شکل ديگری از هماهنگی و عموميت. ی ذاتی نداردضروری باشد، ولی برای اين شکل جنبه

به بيان ديگر، قانون ارزش . شته باشد بتواند کارکرد مشابهی برای اين شکل متناقض اجتماعی دا-مثال شکل اداری

در اين مدل پيکر بزرگی به نام کليت اجتماعی ) ٩."(تواند از طريق روابط سياسی وساطت شودبعد از تثبيت می

اين کليت کار اجتماعی، نيروی مجردی است که گرچه از افراد . شودوجود دارد که هر فرد جزيی از آن محسوب می

  . اين مدل از ارزش، با عقالنيت وبری شباهت دارد. ها سلطه داردآنتشکيل شده اما بر خوِد 
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هاى اقتصادی را گام به گام ما در اين جا به علت احتراز از اطاله کالم، البته قصد نداريم بازسازی پوستون از مقوله

  .آندآشكار مىيافت او را تر به نکاتی بپردازم که ويژگی رهآوشيم بيشدنبال کنيم و می

  داریروند توليد سرمايه
- روند کار و روند ارزش:شناسدی متضاد را بازمىداری، دو جنبهی توليد سرمايهپوستون در تبيين مارآسى شيوه

-هاى مصرفی میگر روند مادی توليد است؛ روندی که طى آن، کار مشخص به توليد ارزشروند کار، بيان. افزايی

افزايی در آغاز، روند ارزش.  تحقق کار مجرد و توليد ارزش و ارزش اضافی استافزايی، فرآيندروند ارزش. انجامد

افزايی است ولی هنوز کامال مطابق يعنی روند کار هر چند که تابع ارزش. ی بيرونى داردنسبت به روند کار جنبه

) ١٠(تور و توليد ماشينیى تعاون، مانوفاکاين استحاله طی سه مرحله. افزايی استحاله پيدا نکرده استمنطق ارزش

کند و به شکل روند کار ی روند ارزش افزايی تغيير پيدا میيابد و روند کار اساسا به وسيلهتر تکامل میهر چه بيش

ى خود از توليد، پوستون به دليل روايت ويژه. شودآيد، و وحدت اين دو کامل میداری در میمناسب براى سرمايه

  .ى خاص داردافزايی، تاکيدين دگرگونی روند کار تحت تاثير روند ارزشتقسيم کار و ارزش، بر ا

ی ارتباط بين افراد نيست؛ چون زمينهداری، تنها و ساده هماين شکل از روابط اجتماعی به ميانجی کار در سرمايه

  .کندتر چونان نظامی مستقل و بيگانه کننده، وسايل و اهداف فعاليت افراد را تعيين میبلکه بيش

وارگی کااليی و روند عقالنی يادآوری اين نکته ضروری است که لوکاچ نيز بر شباهت و هماهنگی موجود ميان بت

اما او در مورد اقتصاد . دادمی قرار) ١١(شدگیشدن نظام اداری تاآيد داشت و اين هر دو را زير عنوان واحد شيی

توان ردپای نگرش آرد پوستون میدر روى. ديدروری پيوند میداری وجود مبادله کااليی و بازار را شکل ضسرمايه

او با قبول تقدم سياست بر اقتصاد در دوره پساليبرال و اولويت نقش دولت نسبت به . پوالک را به روشنى دريافت

نی پوستون فرآيند عقال. شودى ارزش فاصله گرفته و به عقالنيت وبرى نزديک میبازار، از تعريف مارآسى مقوله

در . داندهای سياسی بوروکراتيک را نيز مشمول اين روند مىداند و حوزهی توليد منحصر نمىشدن را تنها به حوزه

بدين طريق آار . شودها نيز کارها به اجزای خرد و کوچک تقسيم شده و هر بخش آن به فردی واگذار میاين حوزه

  . شودتبديل میى قابل تعويض  به کار سادهکارگر ماهر و باکيفيت

  داریی ثروت در جامعه سرمايهشکل دوگانه
ی داری بايد دو شکل متفاوت ثروت را از يک ديگر تميز داد که در واقع با شکل دوگانهاز نگاه پوستون، در سرمايه

 داری يا ارزش که با ميزان کار مجرد مصرف شده بری ثروت در جامعه سرمايهاول، شکل ويژه: کار منطبق است

دوم، ثروت مادی يا واقعی که در . ی معکوس داردی مستقيم، و با ميزان بارآوری کار رابطهحسب زمان رابطه

دهد و محصول کار مشخص است، اما کار تنها منبع آن محصوالت کار به شکل ارزش مصرفی خود را نشان می

 کار مصرف شده در يک زمان معين ميزان. نيست؛ بلكه طبيعت و ماشين آالت در به وجود آمدن آن نقش دارند

تر اما همين ميزان کار در شرايط مساعد يا نامساعد طبيعی و فنی مقدار بيش. آوردهمواره ارزشی معين به وجود می

تری از کاالها خود تر يا کمبه عبارتی، ميزان ثابتی از ارزش در مقدار بيش. کندتری از ارزش مصرف توليد میيا کم

های داری به مرحله صنعت ماشينی نقش کار انسانی در خلق ثروتبه نظر پوستون با ورود سرمايه. ددهرا نشان می
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  . تر شده استها بيشمادی کاهش يافته و تاثير علم و تکنيک در ايجاد آن

 زمان مشخص، زمان مجرد، زمان تاريخی
شود آن را به شکل نی ارزش است که میی اجتماعی مارکس ٌبعد زمای تفسير پوستون از نظريهيکی از وجوه عمده

  : زير خالصه کرد

) هاروز و شب، حرکت ماه و خورشيد و فصل(زمانی است وابسته به حوادث و وقايع مشخص طبيعی: زمان مشخص

اين زمان برای تغيير، سرعِت ثابت و عامی ندارد و آهنگ تغييراتش، متناسب با حوادِث مشخص . تاريخی و مذهبی

  . زمان مشخص مسلط بود١۴داری در اروپا در قرن  از ظهور سرمايهتا قبل. است

از قرن . گيریزمانی است مستقل، همه جا حاضر و دارای واحدهای ثابت و قابل اندازه): زمان نيوتونی(زمان مجرد 

تن چنين اما بايد توجه داشت که عموميت ياف.  با اختراع ساعت مکانيکی اين درک از زمان رو به گسترش گذاشت١۴

های تاريخی پيشين نيز کمابيش وجود چرا که چنين امكانى به لحاظ فنی، در دوره(درکی صرفا رخدادی فنی نبود 

توان در اين باره مى. ی اجتماعی مناسب، براى تكوين و گسترش چنين درآى ضرورى بودهاو پيدايش زمينه) داشت

در مزارع، (ها با انظباط سختی زمان انجام دعای روزانه و کار های بنديکتيانی اشاره آرد که راهبان آنبه صومعه

تر و موثرتری های وسيعنمونه) ١۴قرن (شهرها در اواخر قرون وسطی. کردندرا رعايت می) ها و معادنکارگاه

ک ژا. شددار تنظيم میهای زنگهای نساجی و دوزندگی با ساعتها زمان کار و اجرت در کارگاهبودند که در آن

  .کندياد می" گذار از زمان کليسا به زمان بازرگانان"لوگوف از اين پديده تحت عنوان

داری است، که شامل اين مفهوم از زمان، مربوط به تغييرات پيوسته در سطح بارآوری در سرمايه: زمان تاريخی

رد و به عنوان معيار کل زمان کار اجتماعی بر حسب زمان مج. تر در زمان ثابت استهای مصرف بيشتوليد ارزش

های مصرفی ماند ولی به طور مشخص، افزايش بارآوری به علت افزايش مقدار ارزشهای توليد شده ثابت میارزش

ی ارزش که مجموعهشود، بدون آنی هر کاالی واحد میموجب کاهش ارزش مبادله) زمان مجرد(در واحد زمان 

باشد يا به در نتيجه، زمان مجرد در عين ثابت بودن، غير ثابت نيز می. دتوليد شده در همان زمان تغييری کرده باش

زمان تاريخی . شودتر میماند، اما به علت افزايش بارآوری فشردهسخن ديگر، يک ساعت، همان يک ساعت باقی می

  .محصول کارکرد رشد ٌبعد ارزش مصرفی کار در تعامل با ٌبعد ارزشی آن است

  داریسرمايه تضاد اصلی در نظام 
اما در اين باره بايد از . داری تضادی است بين نيروهای مولده و روابط توليد به عقيده پوستون تضاد اساسی سرمايه

و روابط توليد را " شکل صنعتی توليد"اوال، نيروهای مولده را معادل : پرهيز کرد که" مارکسيسم سنتی"اشتباهات 

داند؛ و ثانيا اين تضاد را به صورت تضاد بين دو طبقه می" بازار" و "مالکيت خصوصی بر وسايل توليد"شامل 

گر مالکيت خصوصی، بازار و بورژوازی بيان. گيرداجتماعی موجود يعنی پرولتاريا و بورژوازی در نظر می

  .داری و توليد صنعتی و پرولتاريا عناصر جامعه آينده اندمناسبات سرمايه

وجو کرد، در را بايد در درون مناسبات توليد جست) ن نيروهای مولده و روابط توليدبي( به نظر پوستون تضاد اصلی

ی کار اجتماعی و نه بين سرمايه و عوامل خارج از آن يعنی مالکيت ی متضاد سرمايه به عنوان شکل بيگانهدو سويه
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ف؛ يا به سخنى ديگر، ثروت اند از ٌبعد ارزشی و ٌبعد ارزش مصر عبارتی متضاد اين دوسويه. خصوصی و بازار

و ثروت واقعی، که در اثر تکامل بارآوری و ) که صرفا محصول مصرف مستقيم کار انسانی است(به شکل ارزش 

ی کارگران توان آن را به نيرو و تجربهی تکوين تاريخی نيروهای بارآور عام اجتماعی است و نمینتيجه

داری به بطن سرمايهدر) های مصرفیارزش(يد ثروت مادیمکان تولآه احالىتر، در به بيان روشن)١٢.(فروآاست

  . قالب شکل ارزشی ثروت محدود شده استی وسيعا گسترش پيدا کرده، اما درهمان حال درآورفنت علم وعلت پيشرف

  داریی تحول تاريخی در جامعه سرمايهسوژه
روح "س هگل را به خاطر اعتقاد به اين کهی مقد در کتاب خانواده١٨۴۵کند که مارکس در پوستون اشاره می

  :دهداست مورد انتقاد قرار می" هستی) ١۴(ذات"و هم  "   تحول کل هستی)١٣(یسوژه"هم " مطلق

هگل که وحدت ستيزگرانه آن دو . ذات اسپينوزا، خودآگاهی فيشته و روح مطلق: برای هگل سه عنصر وجود دارد "

 در لباس مبدل متافيزيکی؛ دومی روح جدا از طبيعت در هيات متافيزيکی؛ و عنصر اول، طبيعت جدا از انسان. است

   )١۵(".ی متافيزيکی انسان واقعی و نوع واقعی انسان استيافتهسومی وحدت تغيير شکل

ی روح مطلق در مورد سرمايه اما به نظر او، مارکس بعدها در آثار دوران کمال فکری خود نظر هگل را درباره

در جلد اول ". داریذات سرمايه"است و هم"  داریعامل حرکت جامعه سرمايه"به اين معنی که سرمايه هم . پذيردمی

ارزش پيوسته از يک شکل به شکل ديگری در حال تغيير است، بدون آن که در اين حرکت ناپديد : "خوانيمکاپيتال می

افزا را در سير خاِص پديدارِی ارزش خودارزشهای اگر شکل. شودای خودکار تبديل میشود و بدين سان به سوژه

اما، در واقع، ارزش در . سرمايه پول است، سرمايه کاال است: رسيمبه توضيح زير می. زندگی آن به دقت تعيين کنيم

دهد پذيرد، مقدار خود را تغيير میی فرآيندی است که در آن در حالی که پيوسته شکل پول و کاال را میاين جا سوژه

- افزا میخود به عنوان ارزش اضافی از خودش به عنوان ارزش اوليه جدا، و به اين ترتيب خود به خود ارزشو 

  :خوانيمتر میو کمی پايين )١٧".(شود

کند که فرآيندی از ناگهان خود را به عنوان جوهری خودجنبده ارائه می)  پول- کاال-در گردش پول(اما اکنون ارزش"

  ".شوندهای صرف محسوب میگذارند و کاالها و پول برای آن فقط شکلآن خويش را از سرمی

چون عامل خودکار تحول تاريخی و ذات خودپو  به نظر پوستون، مارکس در اين جا به صراحت سرمايه را هم

تواند عاملی انسانی چه به صورت فردی و چه به شکل جمعی، مثال پرولتاريا يا اين عامل، نمی. کندمعرفی می

داری است که ذاتی جزء کار مجرد ندارد و مستقل ی سرمايهيافته ويژهنسانيت به طور عام باشد؛ بلکه روابط عنيتا

اول، . هايی معينی نيز داردهگل تفاوت" روح مطلق"با " سرمايه"پذيرد که اما  او می. کنداز اراده افراد عمل می

ها در شرايط تاريخی معينى به وجود ه از عمل اجتماعی انسانسرمايه عاملی آگاه نيست، بلکه ساختار کوری است ک

و فراتاريخی نيست، بلکه منطق يک شکل معين اجتماعی در يک " عامل تحول کل هستی"دوم، سرمايه . آمده است

  . آيددوره مشخص تاريخی به شمار می

به اين معنا که در سير . رودشمار میداری عاملی خودميانجی نيز به سرمايه به عنوان عامل تحول در جامعه سرمايه

وسايل مصرف و وسايل (اند از پول، کاال های خود را که عبارتشرطاش به شکل دورپيمايی همواره پيشحرکت
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اش ظهور چون نتايج حرکتاش همهای وجودیشرطبه ديگر سخن، پيش. کندو نيروی کار همواره بازتوليد می) توليد

گردد و که طی آن در ضمن افزايش هر بار به خود بر می) ى سحرآميز هگلبه شکل دايره(وار حرکتی دايره. کنندمی

  . کندخود را بازتوليد می

، )نيروی کار(ی کاال ى دارندهاو در روند گردش، به مثابه. اما پرولتاريا در برابر سرمايه عاملی تبعی و وابسته است

چنان به صورت عاملی وابسته؛، چرا که بدون فروش شود؛ اما هممىگر ظاهر چون آنشدار همدر برابرسرمايه

کااليش قادر به تجديد توليد خود نيست و در روند توليد چيزی بيش از يک ارزش مصرفی، يک وسيله و عنصری از 

 عامل و ی کاال و هم کاالست؛ و يا به عبارتی،پس پرولتاريا هم دارنده. آيدروند دورپيمايی سرمايه به حساب نمی

-ها در سير تحول تاريخی نمیو تکامل آگاهی او را بدون تحليل اين دو لحظه و تاثير متقابل آن. وسيله به طور توامان

توانند بر کاالی خود کنترل موثر داشته باشند که به طور جمعی ی کاال وقتی میکارگران به عنوان دارنده. توان فهميد

البته اين . داری قرار نداردزه فی نفسه در تضاد با ساختار مناسبات سرمايهتکامل اشکال جمعی مبار. عمل کنند

ها مثل خصلت و شدت روند کار، تری از خواستمزد نيست و حول طيف وسيعمبارزات محدود به روز کار و دست

شکل اين مبارزات ستيز طبقاتی به . گيردکاربرد ماشين آالت، شرايط کار، منافع اجتماعی و حقوق کارگران انجام می

  .داری استای از تکامل کليت جامعه سرمايهجاری خود لحظه

گيری صنعت ماشينى، آند که از زمان شکلعالوه بر اين، پوستون با متمايز آردن ثروت مادی از ارزش، اعالم مى

عنوان منبع ارزش چنان به اهميت نيروى آار در توليد ثروت مادی مرتبا رو به کاهش گذاشته است، هر چند که هم

ی نسبی طبقه کارکر صنعتی و افزايش نسبی طبقه ها بايد نظر او مبنی بر کاهش اندازهبه اين. ی ضروری داردجنبه

رسد که پرولتاريا بدين ترتيب، او به اين نتيجه می. داری را نيز افزودمتوسط جديد در کشورهای پيشرفته سرمايه

داری امکان و تحليل سرمايه. ی اجتماعی آينده سوسياليستیه نمايندهداری است و نجزيی از کليت سرمايه

تر بر امکان الغای پرولتاريا دهد، بلکه بيشخودپرورانی پرولتاريا را به عنوان عامل واقعی تحول تاريخى نشان نمی

  .کندبه عنوان شرط رهايی گواهی می

او . داری، حرفی زيادی برای گفتن ندارددگرگونی سرمايهى عامل پوستون در معرفی نيرويى جز پرولتاريا به مثابه

ها دليلی ساز آنهای جديد اجتماعی؛ اما در اثبات نقش دگرگونکند و گاه به جنبشگاهی به مردم به طور عام اشاره می

  .کندارائه نمی

  انتقادهايی بر آرای پوستون
هاى چندى قرار گرفته ن، اين اثر مورد نقد و بررسىتاکنو" ی اجتماعیکار، زمان و سلطه" انتشار کتاب آغاز از

اين  .بندی کنيمترين انتقادها به نگرش پوستون را در چند محور صورتآوشيم مهمما در نوشتار حاضر مى. است

ذاتی و امر فراتاريخی، و باالخره مالکيت خصوصی و بازار، ارزش و کار مجرد، نقد درون: اند ازمحورها عبارت

  . ين آن يعنی سوژهتراصلی

  رو توزيع نيستاى در قلممقوله" مالکيت بر وسايل توليد"
ای چون مقولههای انترناسيونال دوم و سوم مالکيت اساسا همدر سنت مارکسيستی و به ويژه در ميان مارکسيست
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اسيونال دوم در ی انترننظران برجستهبه عنوان نمونه پلخانف به عنوان يکی از صاحب. شودحقوقی فهميده می

  :نويسدمی" نظريه مونيستی تاريخ"

گفتن اين . مالکيت قبل از هر چيز نهادی حقوقی است: ی روابط حقوقی تعلق دارندها به حوزهمناسبات مالکيت انسان"

ر ها جستجو کرد به اين معنا است که اين کليد دهای تاريخی را بايد در مناسبات مالکيت انسانکه کليد فهم پديده

  )١٧(.".نهادهای قانون نهفته است

های ناپلئونی در اروپا شکل ی مالکيت در شرايط تاريخی معين بعد از انقالب فرانسه و جنگنظرات مارکس در باره

) ١٨.(ی راين طى نشستى قوانين امپراتوری روم مقدس را ملغا اعالم کردند اميران عضو اتحاديه١٨٠۶در . گرفت

فردريش کارل فون . ها ادامه داشتداران حقوق ژرمنی سالاران حقوق رومی با طرفداما مشاجره بين طرف

گذار مکتب تاريخی حقوق و مدافع های اصلی درگير در اين مشاجرات، پايهيکی از چهره) ١٧٧٩-١٨۶١(ساوينی

ز ميان حق که در آن به تشريح تماي" در باب حق تصرف" کتابی منتشر کرد با عنوان ١٨٠٣حقوق رومی در سال 

او از اين راه آوشيد تفاوت مهم ميان حق، يا خصوصيتى . پرداخت) Besitz(و حق تصرف) Eigentum(مالکيت

اولی نهادی . مندى و به آارگيرى، از طرف ديگر، را نشان دهدطرف، و قدرت واقعى استفاده، بهرهحقوقى از يك 

-ی واقعی است، به معناى قدرت بهره دومی يک رابطهی واقعی؛ اماچون بازتاب حقوقی يک رابطهحقوقی است، هم

روند، خصوصا ابزار توليد و قدرت در اختيار داشتن محصوالتى گيرى از چيزهايى آه براى استفاده معين به آار مى

ار و تواند به شكل توانايى تنظيم يا هدايت روندهاى آاين قدرت مى. آيندآه از به آارگيرى اين ابزار توليد به دست مى

  . هاى آن باشدقدرت تملك فرآورده

از اثر ساوينی استفاده ) ١٨۴٣(چنين در نقد فلسفه دولت هگلو هم) ١٨۴١(ی دکترای خود مارکس در تنظيم رساله

  :های او حضور داشته استکرده و احتماال در دوران دانشجويی در برلين در کالس

سازد از شيی، و عدم استفاده است، حقی که فرد را قادر میحق استفاده ] ى رومیدرجامعه[حق مالکيت خصوصی "

، يک امر واقعی )Besitz(ی واقعی يا مالکيت خصوصی، يعنی تصرف زمينه... خواهد استفاده کندآن گونه که می

تنها به وسيله ) Faktischen Besitz(تصاحب واقعی . توان آن را توضيح داداست، که صرفا به زبان حقوقی نمی

-دهد، خصلت تصاحب حقوقی يا مالکيت خصوصی را به دست میهای قضايی که جامعه به آن نسبت میفتعري

  )١٩(".آورد

. رسدی مالکيت میبه يک مفهوم دو وجهی و يا به عبارتی دو مفهوم متمايز از مقوله) ٢٠(مارکس تحت تاثير ساوينی

ى واقعی مولدين مستقيم بر وسايل توليد، ا عدم سلطهى اقتصادى که بر سلطه يچون يك رابطهاز سويى، مالکيت هم

الک و روسو کامال متفاوت است و از سوى ) ٢١(روند توليد و نتايج آن داللت دارد و با مفهوم از آن خود کردن

کند و بازتاب بندی میى حقوقى، که حقوق فرد را نسبت به شيی معين صورت يك رابطهیمثابهديگر، مالکيت به 

به نظر مارکس مفهوم اقتصادی مالکيت به لحاظ اهميت و از نظر تاريخی بر . وابط اقتصادی واقعی استحقوقی ر

  .مفهوم حقوقی آن تقدم دارد

او به پيروی . اين تمايز در پيوند با بحث پوستون در مورد الغای مالکيت خصوصی از اهميت وافری برخوردار است

زند، بدون آن که به اين امر  فقدان رهايی در جامعه شوروی حرف میاز پوالک مرتبا از الغای مالکيت خصوصی و
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توجه کند که الغای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد صرفا امری حقوقی نيست بلکه شامل تغيير مناسبات واقعی 

در . نی کامل مولدين مستقيم بر وسايل توليد، روند توليد و محصوالت آست از سلطهشود که عبارتاقتصادی هم می

ی عمل پوشيد، اما از تحقق سلطه داران در سطح حقوقی جامهجوامع نوع شوروی، الغای مالکيت خصوصی سرمايه

  . ها فاصله وجود داشتبسته بر توليد، فرسنگمولدين هم

  داری ی توليد سرمايهدر شيوه" بازار"جايگاه 
داری بايد تعريف ی توليد سرمايه گردش در کل شيوهتر رونديا به بيان دقيق" بازار"برای روشن شدن نقش و اهميت 

- ی اساسی، که الزم و ملزوم يکترين سطح از دو سويهداری در عامسرمايه. داری به دست دهيمحداقلی از سرمايه

ی بين های متعدد و مستقل و رابطهی کار و سرمايه، و ديگری وجود سرمايهيکی رابطه: ديگرند، تشکيل شده است

ی جدائی مولدين مستقيم از شرايط عينی توليد در متنی از گسترش مناسبات ی کار و سرمايه نتيجه رابطه)٢٢ (.هاآن

جز فروش نيروی کار خويش به صاحبان سرمايه يا شرايط راهى مولدين مستقيم برای حفظ حيات خود . کاالئی است

ی سرمايه در روند توليد به کار واداشته  کار تحت سلطهبا عمل مبادله ميان کار و سرمايه، نيروی. عينی توليد ندارند

اما برای توليد و تصاجب ارزش . آيددار در میشود و کار اضافی به شکل ارزش اضافی به تصاجب سرمايهمی

های متعدد و مستقل شرط چنين تبديلی وجود سرمايه. اضافی بايد نخست محصول کار به شکل ارزش ظاهر شود

-يابد، بدون آنديگر جريان می اجتماعی که در آن توليد اجتماعی در واحدهای جدا و مستقل از يکيک ساختار. است

کاری با هم توليد اجتماعی را در ميان خود سرشکن کنند، و بدون که اين واحدها بين خود قرار گذاشته باشند آه در هم

بال حداکثر سود و در رقابت با واحدهای ديگر هر واحدی به دن. هيچ ارتباط مستقيمی بين توليد و مصرف اجتماعی

به صورت اسرار شغلی در ) داری و غيرهفنی، اقتصادی، حساب(اطالعات مربوط به هر واحدی . کندعمل می

که به فروش محصوالت هر واحدی تا زمانی. شودماند و با واحدهای ديگر رد و بدل نمیانحصار همان واحد باقی می

ای تنظيم توليد در چنين جامعه. ماننددهند و محصوالتی خصوصی باقی میی خود را نشان نمینرسند، خصلت اجتماع

ها، بلکه از گيری آگاهانه و دموکراتيک انساناجتماعی و موازنه بين توليد و مصرف اجتماعی نه به وسيله تصميم

يعنی از طريق نوسانات پر آشوب  :يردگانجام می) دست نامرئی آدام اسميت(ها طريق روندی مستقل از اراده انسان

  .شودبود توليد که گاهی نيز به بحران منجر میاضافه توليد و کم

شوند و ی توليد اجتماعی محسوب میای از زنجيرهاين واحدهای جداگانه و مستقل از هم، هر يک به تنهائی حلقه

که به فروش برسد محصولی ی قبل از اينمحصول هر واحد. ی توليد اجتماعی را می سازندهمگی با هم مجموعه

بدين ترتيب . شودخصوصی است و صرفا پس از مبادله با محصوالت واحدهای ديگر به محصول اجتماعی بدل می

داری است و پوستون اهميت اين مساله پارچه کننده و کليت بخش در جامعه سرمايهنهاد يک" بازار"توان گفت که می

  .گيردرا ناديده می

  " دولت"و " بازار"اد تقابل ميان ايج
بدين معنی که هر گونه افزايشی در نقش دولت الزاما . است" دولت"و " بازار"ايجاد تقابل ميان  خطای ديگر پوستون

ی برای روشن شدن مطلب سه شکل مختلف از رابطه. آيد و بر عکسبه معنی کاهشی در نقش بازار به شمار می
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  : کنيمايسه میبازار با دولت را با هم مق

واحدهای جداگانه تحت مالکيت خصوصی، هر يک به طور مستقل و بر اساس : داری خصوصی سرمايه-شکل اول

ی مبادله. کنندترين سود ممکن تالش میمناسبات و سازوکار بازار در رقابت با ساير واحدها، برای تصاحب بيش

  .کاالئی شکل پيوند و اجتماعی شدن توليد اجتماعی است

. کنددولت برای هر واحدی مدير تعيين می. واحدها تحت مالکيت دولت قرار دارند: داری دولتی سرمايه-شکل دوم

هر مديری مستقل از مديريت ساير واحدها، واحد تحت نظارت خود را بر اساس مناسبات بازار و در رقابت با ساير 

  .کندواحدها برای کسب حداکثر سود ممکن اداره می

. شودواحدها تحت مالکيت دولت قرار دارند، مديريت از طرف دولت تعيين می:  جوامع نوع شوروی-شکل سوم

ريزی شده بين واحدها سرشکن ای که از طرف نهادها و مقامات مسئول طرحبخش اعظم توليد اجتماعی طبق برنامه

کنترل وسائل توليد و . ن شده استشود و هر مديری مسئول به سرانجام رساندن وظائفی است که در برنامه تعييمی

شوند، اما کار  حزبی قرار دارد در اين جوامع نيز کارگران استثمار می-ريزی اساسا در دست مقامات دولتیبرنامه

  . آيد، چون محصول کار شکل ارزشی ندارداضافی به شکل ارزش اصافی در نمی

ه با افزايش نقش دولت، از اهميت نقش بازار نيز کاسته کنيم که در حالت دوم همرابر خالف نظر پوستون، مشاهد می

  . نشده است

  بررسی نظر پوستون درباره ارزش و کار مجرد
-ترين جريانی بحث ارزش داشته باشيم، عمدهبرای ورود به اين بحث بهتر است در ابتدا مروری کوتاه بر تاريخچه

  :   اند ازهای نظری در بحث ارزش عبارت

    

  )ريکاردوئی( مارکسيسم سنتی -الف                                                                                                           
  های مبتنی بر کار پيکريافته                        نظريه

  ) نوريکاردويی( مارکسيسم سرافايی -  ب                                                                        
  

     ارزش               
  ى روبيننظريه -                                                    ج

  های مبتنی بر شکل ارزشی                       نظريه
  فسير جديد  ت-                                                                      د

  
های انترناسيونال دوم و سوم و صاحب نظرانی مثل موريس  اغلب مارکسيست):ريکاردوئی( مارکسيسم سنتی -:الف

ی ها نظريهبرای آن. توان در زمره کسانی دانست که درکی سنتی از قانون ارزش دارندداب، پل سوييزی را می

تر در نظريه ارزش و استثمار نيروی ها بيش و تفاوت بين آنی ريکاردو تفاوت اساسی نداردارزش مارکس با نظريه

ارزش هر کاال مقدار کار مجردی است که در آن متبلور شده و برای تعيين نرخ استثمار . دهدکار خود را نشان می

نظر مارکس درباره (ى بين ارزش و پول  در اين ديدگاه، ذات و شکل ارزش، و رابطه.رودضروری به شمار می

  .گيردمورد غفلت قرار می) لپو
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ها در تالش برای يافتن قرن بيستم، برخى از مارکسيست ٧٠ی در دهه: )نو ريکاردويی( مارکسيسم سرافائی -ب

استيدمن و پاسينتی . های مارکسيسم سنتی، به نظرات سرافا اقتصاددان ايتاليايی روی آوردندبديلی در قبال کاستی

  .ها بودندها و نظام قيمت استفاده از نظرات سرافا در صدد پيوند نظام ارزشترين کسانی بودند که باعمده

-اين تحليل بيش. هاها و يک دسته برای قيمتشد؛ يک دسته برای ارزشها معموال شامل دو دسته معادله میتحليل آن

بودها و تناقضاتی ا کمگرفت و بپرداخت و جوهر و شکل ارزش را کامال ناديده میی کمی ارزش میتر به محاسبه

در اين رويکرد اوال، ارزش عبارت بود از کار پيکريافته در کاال و ثانيا، . رو بودبيش از مارکسيسم سنتی روبه

- تر يک ساختار فنی بود تا اجتماعی و نمیساختار توليد بيش. تمايزی بين نيروی کار و کاالهای ديگر وجود نداشت

  )٢٣(.ير جوامعی که بر توازن نرخ بازده استوارند، تمايز قائل شودداری با ساتوانست بين سرمايه

بودهای  قرن بيستم، در واکنش نسبت به کم٧٠ی نظريات مبتنی بر شکل ارزشی، در دهه: ى روبين نظريه-ج

ار گيری اين نظريات به دنبال کشف مجدد آثشکل. های مارکسيسم سرافايی شکل گرفتندرویمارکسيسم سنتی و زياده

هايی شکل نظريات اين اقتصاددان خود در متن بحث. بود) ١٨٩۶-١٩٣٧( ايليچ روبين –اقتصاددان شوروی ايزاک 

های استالينی او متاسفانه قربانی تصفيه. ی ارزش جريان داشت در شوروی حول مساله٢٠ی گرفته بود که در دهه

-هاوس و سوزان دو برون گئورک باک-آلتوسر، هانسى آسانى چون لوئی ی هفتاد به وسيلهنظرات او در دهه. شد

ی کمی ارزش، يعنی اين نظريه توجه را از جنبه. ی شکل ارزشی مطرح شدهوف تکامل يافت و تحت عنوان نظريه

ی کيفی ارزش، يعنی تحليل روابط اجتماعی توليِد تر به جانب جنبهگرفت و بيشی ارزش و قيمت بر میمحاسبه

و معتقد بود که کار اجتماعی در جريان مبادله کاالئی و روند گردش به . کرديداری آن معطوف میارزش و اشکال پد

ی محکمی بود برای نقد نظريه غيرتاريخی ارزش به عنوان کار پيکريافته اين نظريه شالوده. شودکار مجرد تبديل می

ى آن کار انسانی شکل کاالئی و ارزش به در کاال، چون در صدد تحليل آن روابط مشخص تاريخی بود، آه بر پايه

های مارکس در مورد پول مجددا در کانون ای داشت و به همين دليل تحليلدر ارزش، پول جايگاه ويژه. گيردخود می

  . توجه قرار گرفت

اما اين توجه بيش از حد به روند گردش و اهميت آن در شيوه توليد سرمايه داری معطوف است و روند توليد و 

  . دهدزدائی، ماشينی شدن و غيره را مورد غفلت قرار میافزايی، مهارتمسائلی نظير روند کار، روند ارزش

- نکن فولی در واکنش به تاکيد بيش از حد طرف قرن بيستم ژرار دومنيل و دا٨٠ی  در اوائل دهه-  تفسير جديد-د

داری در های توليد سرمايهى روبين بر روند گردش، مستقال به تحليلی از ارزش پرداختند که بر ويژگیداران نظريه

سطح اقتصاد کالن، مفهوم محصول خالص و ارزش کاالهای خاص مثل ارزش نيروی کار و ارزش پول انگشت 

رغم دست آوردهايش نتوانست بنياد خود را بر ترکيب و توازن بين روند تحليل ارزش، علیاين شکل از . گذاشتمی

- کنيم با در نظر گرفتن توامان توليد و روند گردش سرمايهما تالش می. داری استوار کندتوليد و روند گردش سرمايه

  : ی ارزش بپردازيمداری، به طور خالصه به طرح نظريه

  ی بين کار و سرمايهرابطه                                                               

  داریی توليد سرمايهی اساسی شيوهدو جنبه
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  های بين آنها و رابطهتعدد سرمايه 
دآننده مستقيم از وسائل توليد جدا شده و از امکان داری، تولي در جامعه سرمايه:ی بين کار و سرمايهرابطه -١

بازتوليد مادی و معنوی خود محروم است و برای اين که بتواند به بازتوليد خود بپردازد، ناگزير است نيروی کار 

ارد و گمدار با خريد نيروی کار آن را در فرآيند توليد به کار میسرمايه. دار بفروشدخود را در بازار کار به سرمايه

داری و شکل ارزشی، اولين پس در تکوين جامعه سرمايه. کندارزش و ارزش اضافی حاصله از آن را تصاحب می

 .ست که نيروی کار به کاال تبديل شده باشدشرط اين

ی ها براگونه پيوند مستقيم اجتماعی بين آناز اين رو هيچ. ديگر اند واحدهای توليد منفرد، مجزا و مستقل از يک-٢

آهنگی توليد با مصرف اجتماعی وجود ندارد؛ کار و محصول کاری در تنظيم توليد اجتماعی، تخصيص منابع و همهم

  .شودی مبادله و گردش در بازار اجتماعی میها مستقيما خصوصی است و صرفا به واسطهدر هر يک از آن

م، وسائل توليد، مصرف و نيروی کار همگی به کاال در اين نظا. يافته استداری نظام توليد کاالئی تعميم سرمايه-٣

-گان بسياری از وسائل توليد مورد نياز را خود میداری، توليدآنندآه در جوامع پيشاسرمايهحال آن. اندتبديل شده

  .يافتندای يا روستائی به اين وسائل دست میساختند يا از طريق مناسبات قبيله

  .شوندبه شکل کاال وارد واحد توليد می) م، مواد کمکی، ابزار توليد، نيروی کارمواد خا(ى اقالم ورودی  همه-۴

داری توليد صرفا عکس جوامع پيش سرمايهشوند و برازواحد توليد خارج میى اقالم خروجی به شکل کاال  همه-۵

آن، شکل کاال به به همين دليل تمامی محصول، و نه مازاد . برای فروش است، نه برای مصرف شخصی يا خانوار

  .گيردخود می

ها، هاى عرضه و تقاضا و رقابت به صورت يک سازوکار اجتماعی مستقل از اراده و آگاهی انسان بازار، نوسان-۶

هاى پر هرج و مرج بازار از نوسان) ٢۵(اين تنظيم نه از قبل بلکه بعد. کندتوليد و مصرف اجتماعی را تنظيم می

  .پذيردتحقق می

از طريق سازوکار بازار ) ساعت، دقيقه، ثانيه(کار به شکل مستقل، عمومی و با يک واحد ثابت استاندارد  زمان -٧

کند و بدين طريق زمان کار در واحدهای توليد به زمان کار متوسط خود را بر روند توليد و مولدين مستقيم تحميل می

  .شوداجتماعا الزم نزديک می

رو از اين. ديگر مبادله شوندهای برابر با يکی ارزشست که در روند مبادلهن شرط برقراری قانون ارزش اي-٨

گونه امتياز حقوقی و سياسی نسبت به طرفين معامله در روند گردش بايد صرفا به عنوان دارندگان کاال و بدون هيچ

  .هم در برابر هم قرار گيرند

 اين تبديل طی سه مرحله مختلف اما مکمل -جرد اشاره کرد و باالخره بايد به چگونگی تبديل کار مشخص به کار م-٩

  : گيردديگر انجام میيک

ى کار  ارزش مصرف هر کاال از يك طرف  نتيجه- تبديل کار مشخص به کار مجرد طی روند گردش:مرحله اول

 مشخصى است که روی آن انجام گرفته، و از طرف ديگر هر کاالئی طبق ارزش مصرف خود يک نياز مشخص



 

 16

-طی روند مبادله، ارزش. کند؛ اما برای برآوردن اين نياز بايد با کاالهای ديگر مبادله شوداجتماعی را برآورده می

. شوندگيرند و با هم مبادله میهای مصرف متفاوت، يا به عبارتی کارهای مشخص متفاوت، در برابر هم قرار می

ممکن است، ) کارهای مشخص متفاوت(شان برابری واقعیمبادله و برابری کارهای مختلف فقط در تجريد از نا"

) ٢۵ (".ها به يک خصلت مشترک به عنوان محصول نيروی کار انسانی يا کار مجرد انسانیيعنی در تبديل آن

  .دانندطرفداران سنت روبين تبديل کار مشخص به مجرد را صرفا نتيجه روند گردش می

داری، رقابت  در جامعه سرمايه-بديل کار مشخص به کار مجرد استجايى نيروى آار، علت ت جابه:مرحله دوم

ى اين روند، انعطاف و تحرک الزمه. شودی ديگر میی توليد به شاخهموجب حرآت دائمی سرمايه از يک شاخه

 در جائی کار راپل سوئيزی اين جابه. های مختلف توليد در حرکت باشداى است آه در بين شاخهنيروى آار به گونه

  .داندمجرد شدن آن موثر می

- به نظر ديويد گاليشر در جريان تغيير روند کار از هم-گيری کار مجرد استزدائی عامل شکل مهارت:مرحله سوم

مولدين مستقيم از ) افزون بر جدائی حقوقی(کاری ساده به مانوفاکتور و توليد ماشينی، ما از يك سو شاهد جدائی فنی 

ی اين روند ها به دنبالهه شدن ابزار توليد و استقالل روند توليد نسبت به مولدين مستقيم و تبديل آنابزار توليد، پيچيد

ارت ی کار مرکب به اجزای ساده و بی کيفيتی هستيم که انجام آن نياز به مههستيم؛ و از ديگر سو، ناظر تجزيه

). از سرمايهواقعی کارتابعيت (شودروند توليد تبديل میقابل تعويِض ى ساده وبه دنبالهبدين ترتيب، کار. خاصی ندارد

  . روى توليد واآاودقلمى گردش، بلكه درآوشد تبديل کارمشخص به کارمجردرا نه درحوزهه مىاين راگاليشراز

- داری علیيوستون با پذيرش بی چون و چرای نظرات پوالک درباره جوامع پساليبرال، يعنی پابرجا ماندن سرمايه

ها را يک سر در و آن. ماند، از درک اهميت اين دو مقوله غافل می"بازار"و " مالکيت خصوصی" الغای رغم

-ی توليد، به معنی اخص کلمه، وجوه اساسی سرمايهکوشد صرفا از حوزهگاه میو آن. ى گردش جاى مىدهدحوزه

آه آندهد، بىدايی توضيح مىز کار و مهارتى تقسيمبه همين دليل او صرفا ارزش را بر پايه. داری را استنتاج کند

شود، اما او به تقسيم کار متوسل می. از مفاهيمی مثل روند گردش، استثمار نيروی کار، مالکيت و غيره بهره جويد

  . ماندبستر اجتماعی اين تقسيم کار در غبار رازآميزی از نظر پنهان می

  ذاتیدرباره نقد درون
 بر بنياد  تحول يک نظام اجتماعی را،هاىنتر اشاره رفت، نقدی است که امکاگونه آه پيشذاتی، هماننقد درون

يافتى، چنين ره. ی اصل و آرمانی خارج از آنجويد و نه بر پايه تضادهای درونى آن، در درون خود نظام مىواآاوى

هاى تجويزی را در بطن د، گزارهکرهاى توصيفی جدا میهاى تجويزی را از گزارهبر خالف نظر کانت که گزاره

آميزی داند و به شکل مبالغهپوستون خود را متعهد به پيروی از اين روش می. کندهاى توصيفی جستجو میگزاره

او در اين راه دچار دو . داری را با بررسی تضادهای ساختاری آن کشف کندسعی دارد که پويائی و حرکت سرمايه

  : پردازيمها میجا با آنکه ما در اين)  چند عامل مهم از تحليل خود به تاسى از پوالکغير از حذف(شود اشتباه می

ِ تاثيرات ی گرامشی، که الجرم متضمن در نظرداشتهای اجتماعی به شيوهذاتی پراتيک او به جای نقد درون-نخست

ماند و ارچوب تحليل ساختاری باقی میمتقابل شرايط ذهنی و عينی يا به بيان ديگر عامل و ساختار است، صرفا در چ
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ها تابعی است از تحوالت ی يک ساختارگرا نقش عامل انسانی را به عنصرى وابسته، که آگاهی و کنش آنبه شيوه

  .آاهدساختاری، فرو مى

 سپارد، چرا که اجزا وی فراموشی می او مقدمات فراتاريخی يا پيشاتاريخی يک نظام اجتماعی را به بوته–دوم

بعضی قبل از آن . گذارندزمان با آن پا به عرصه وجود نمیزاد آن نيستند و همعناصر يک نظام اجتماعی همگی هم

از . آيندای بعدا در جريان تحول آن به وجود میگيرند و پارهاند، برخی هم زمان با تکوين آن شکل میوجود داشته

 يک ساختار اجتماعی را از امکانات و تضادهای درون آن یهای متشکلهتوان تمام عناصر و لحظهرو نمیاين

  .کنيمما در اين جا به بيان برخی از اين عوامل بسنده می. استنتاج کرد

  :طبيعت انسان
او طی اين روند طوالنی . ها سال تکامل طبيعی استسرشت انسان چون امری فراتاريخی محصول ميليون

ها تحت عنوان سازمان ه است که مارکس در ايدئولوژی آلمانی از آنخصوصيات بيولوژيکی معينی به دست آورد

چنين ها و همای توانائیها، اوال انسان را از پارهاين ويژگی. کندياد می) ٢٧ ( يا امکانات جسمانی)٢۶(جسمانی انسان

ش در حل کند؛ مثل مغز با امکان منحصر به فردقدرت تغيير طبيعت و محيط پيرامون خويش برخوردار می

ها؛ و دست با صدا و ترکيب آنهای صدادار و بیمشکالت، نوآوری و تفکر مجرد؛ حنجره با قابليت ايجاد صوت

-ای خصوصيات ديگر به شکل نيازها و محدوديتو ثانيا پاره. قدرت، دقت و حساسيت در گرفتن و تغيير شکل اجسام

کنند؛ مثل رژيم غذائی معين، هوازی بودن، شخص میهای طبيعی که جهت، چگونگی و چارچوب تغيير طبيعت را م

. های حسی و حرکتی، طول عمر معين و غيرهی توانائی اندامزی بودن، روززی بودن، محدودهگرم بودن، خاکخون

ای ی فعاليت توليدی او اثر قابل مالحظههای طبيعی و چگونگی سوخت و ساز انسان با طبيعت، بر نحوهاين ويژگی

توان های مختلف تاريخ بشری مین خصوصيات را کمابيش به طور عام در تمام اشکال توليد اجتماعی و دورهاي. دارد

  )٢٨.(هاى فراتاريخی در نظر گرفتشرطچون پيشها را هممشاهده کرد و در تحليل هر نظام اجتماعی بايد آن

  )٢٩(ى طبيعی يافتهشرايط پيش
کند که برای تحليل هر نظام اجتماعی بايد مقدمتا به شرايط طبيعی ی اشاره میمارکس در ايدئولوژی آلمانی به درست

او اين پيش . های طبيعی توجه داشتشرطها بنا شده است، به عنوان پيشاز پيش موجود، که اين نظام بر بستر آن

  .کندى طبيعی را به سه گروه تقسيم میيافتههای پيششرط

  نابع زيرزمينی و منابع روی زمينی م–)٣٠(شناسانه شرايط زمين-١

   )٣١( شرايط از حيث وجود کوهستان، دريا، صحرا-٢

   )٣٢( شرايط آب و هوائی-٣

کافی است تنها . گيری کردذاتی ساختار اجتماعی نتيجهتوان از تحليل درونيافته را نمیبديهی است که اين شرايط پيش

. هستند، را با هم مقايسه کنيم تا موضوع روشن شود-داری سرمايهمثال-سانىى توليد يكچند جامعه، آه داراى شيوه

ها و منابع پرآب يکی دارای چشمه. ى لم يزرعخيزی سر راست کرده و ديگری بر کويريکی بر روی خاک حاصل

يکی بندرهای پر رفت و آمدی دارد و آن ديگرى . کندسالی دست و پنجه نرم میآبی و خشکاست و ديگری با بی
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يکی دارای منابع غنی طبيعی است و ديگری از لحاظ منابع طبيعی به . بردحصور در خشکی و در انزوا به سر میم

  .ارزدلعنت خدا هم نمی

   :تاريخیشرايط پيش
اند و همواره مسبوق و مشروط ها در روند تاريخی معينی تکوين پيدا کردهجوامع بشری دارای حيات ازلی نيستند آن

  .ريخی ماقبل خود هستندبه شرايط تا

های فرهنگی و تاريخی از پيش موجود را نيز  در تحليل هر جامعه معين، غير از بررسی ساختار اجتماعی بايد سنت

های دهقانی وسيع و جويانه در دهقانان روسی به علت وجود جنگبه عنوان نمونه، روحيه مبارزه. در نظر گرفت

از روستا به شهر و به درون مناسبات سرمايه داری و تاثير اين روحيه در انتقال اين روحيه در جريان مهاجرت 

  .رفتار و کنش طبقه کارگر روسيه

گيرد و خود را از غنای تحليلی سر ناديده میهای مهم را يکذاتی همه اين عاملکنيم، نقد درونچنان که مشاهده می

  .سازدمحروم می

  ی انقالبیمعضل سوژه
" سرمايه"برای تحليل" روح مطلق" و از الگوی هرد که مارکس در دوران کمال خود به هگل بازگشتپوستون عقيده دا

جنبان حرکت داری است؛ سلسلهبه اين اعتبار، سرمايه هم سوژه و هم ذات پويائی و تحول سرمايه. استفاده کرده است

يرات اقتصادی، کليتی خودبسنده، ها و تغيسرمايه ذات نهفته در پس نشانه. توليد و گردش و دگرگونى است

) هانيروی کار، وسائل توليد و روابط اجتماعی متناسب با آن(های وجود خود را شرطخودميانجی و مستقل، که پيش

 )٣٣ (.گرددتر به خود باز میتر و فزونوار هر بار غنیکند؛ و در مسيرهای دايرهدر جريان حرکتش بازتوليد می

  = M                     پول=Mpوسايل توليد        =C    کاال         =Lpنيروی کار 

 

  
شود، چه به عنوان سوژه در صرفا به عنوان عاملی وابسته ظاهر می" سرمايه"به باور پوستون اما کار در برابر 

-و لحظه) بژها(بازار کار که مجبور به فروش نيروی کار خويش است؛ و چه در روند توليد، که فقط هم چون وسيله 

ها، به عنوان به عالوه، مبارزات کارگران نيز بر اساس کنترل جمعی آن. رودای از حرکت سرمايه به شمار می

داری عمل ی توليد سرمايهتر در جهت دوام و قوام شيوهفروشندگان نيروى آار، بر شرايط فروش کاالی خويش، بيش

  )٣۴(.کرده است

   ذات هگلی است؟-چون سوژهگويد همستون میطور که پواما آيا سرمايه همان
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کند، سرمايه برای احراز چنين مقامی بايد حداقل جا که از روش و مفاهيم هگلی استفاده میطبق نظر مارکس، تا آن

  .کليت خودبسنده؛عاميت مشخص نهايت حقيقی؛ بی :ی زير باشددارای سه مشخصه

  . ها درنگ آنيمبگذاريد در هر يک از اين مشخصه

يابی به تواند به آگاهی و آزادی دست يابد و دستبه نظر هگل فرِد منفرد و جدا از جامعه، نمی :نهايت حقيقیبی -الف 

پديدارشناسی "در . پذير استهايی به ميانجی افراد ديگر، زبان، فرهنگ، نهادهای اجتماعی و دولت امکانچنين هدف

رو ديگران کند و عازم سفر دشوار کشف خود در قلمطه خود را ترک می، آگاهی فرِد تک افتاده، يقين بالواس"روح

نهايت مجازی است که در خط مستقيم، يعنی گم شدن دهد، مسير اول در بیکشف ديگری در دو مسير رخ می. شودمی

 و مسير .رسدای از بازشناسی خود در ديگری نمیپايان از ارتباط و وساطت، هرگز به نقطهای ممتد و بیدر زنجيره

های  در آن هر تجربه، تحولی کيفی و گسستی در امتداد ميانجیوار است ونهايت حقيقی است که دايرهدوم، در بی

کرانگی در متن تجربه و تاريخ بشری بی. کند؛ی بازگشت به خويش و تکامل خويش را فراهم میبسيار است و زمينه

  .است، نه بيرون ازآن

اوال، راه نادرستی است برای رسيدن به حقيقت؛ ثانيا، برای فايق آمدن بر :  مجازی اين است کهنهايتبی مراد هگل از

افزايد؛ و شمار بر آن میهای ديگری را پی در پی و بیی معرفت،  موضوعيابی به نقطهنقضان شناخت و برای دست

.                      سازدی ديگری تا بی نهايت ملزم میهثالثا، برای تعين بخشيدن به يک پديده، خود را به تعين بخشيدن به پديد

ی خود آورد و به وسيله شناخت را از راه فراگرد خود به دست می،اوال:  از منظر او عبارت است از حقيقینهايت بی

ی ديگر را نيا، پيوند يک پديده با پديدهی خويش است؛ ثاکننده، خودسامان و محصورکنندهيابد، چرا که تعيينتعين می

نهد؛ و ثالثا با جذب عينيت سرانجام بار ی خود را تحت هيچ شرايطی وا نمینهد و محدودهبه نحو ضروری به پيش می

  .  سازدترى میغنی" ديگر"گردد و تعين خود را از طريق جذب آن ديگر به خود بر می

مثال در بحث از گردش پی در پی . ش پول و سرمايه بارها استفاده کرده استمارکس از اين مفاهيم برای تبيين گرد

اشياء در : "کندآميز به عبارت جالبى از گاليانی اشاره میپول در جريان انباشت سرمايه، در گروندريسه با لحنی تائيد

  )٣۵(."د فاقد آن هستناند که در حرکت خطی و مستقيمکرانهوار دارای کيفيتى بیحرکت دايره

چنين در سرمايه جلد دوم، بخش نخست، يا در بخش دوم کتاب سرمايه، جلد اول، در فصل فرمول عام سرمايه؛ و هم

  . و در بسياری موارد ديگر" هادگرسانی سرمايه در دورپيمائی آن"تحت عنوان 

ما اين بدان معنی نيست کند، امارکس همه جا حرکت سرمايه را به شکل دورپيمائی و بازگشت به خويش معرفی می

او در واقع معتقد است که پول به عنوان شکلی از سرمايه که . داندنهايت راستين میای از بیکه او سرمايه را نمونه

و " کميتی که محدود است"تضاد بين : روستتواند دورپيمائی را از سر بگيرد با تضادی درونی روبههر بار می

ی مقدار معينی ؛ يا به سخن ديگر، هر شکل محدودی از سرمايه به مثابه"دودی استاش در نامحکيفيتی که ويژگی"

رو از اين. کندمانع ايجاد می" ثروت مطلق"چون اش همنهايت و هدف نهائیاز پول در برابر گرايش سرمايه به بی

 مىاندازد تا اش چنگنسرمايه به فراسوی چارچوب پيشي. سرمايه به ذات خود روند بی پايانی از نفی خويش است

ای است که مارکس در گروندريسه به شکل اين همان نکته. باز خود را از هدفش که ثروت نامتناهی است دور ببيند

هر شکل مشخصی از سرمايه ." قيدوبندى سرشتى سرمايه در تضاد استحدومرز داشتن با بى:"کندديگری بيان می
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در نتيجه، سرمايه در تب و تابی . در تضاد است" ثروت مطلق" عام آن يعنی به عنوان مقدار معينی از پول با مفهوم

  . بی پايان برای فراتر رفتن از محدوده کمی خويش است

گردد ولی در سرمايه در جريان دورپيمائی به خود باز می. اندنهايت حقيقی و مجازی با هم آميختهجا بیبنابراين اين

  )٣۶.(ت اسير است و از آن رهائی نداردعين حال در دايره شيطانی انباش

 وجودیهای شرطجريان حرکتش پيش کليت خودبسنده کليتی است که در: آيا سرمايه يک کليت خودبسنده است-ب

  . سر بگيردازبارا به عوامل خارجی حرکت خود را هرتواند قائم به ذات و بدون اتکرو میاينکند و ازخود را توليد می

  : گويدمارکس مى. شود روند توليد به روند بازتوليد پی در پی و بدون کمک عوامل خارج از کليت بدل میبدين ترتيب

هر . شوندآيند، به عنوان نتايجی که به وسيله خود روند، توليد میتمامی مقدمات روند به عنوان نتيجه فراهم می"

  ". رسدچون نقطه عزيمت، گذر و بازگشت به نظر میلحظه هم

شرط اساسی وابسته کند، وجود و حرکتش به دو پيشهای خود را بازتوليد میشرطکه پيشرغم اينما سرمايه علیا

نيروی : اند ازشرط عبارتاين دو پيش. ها خارج از دورپيمائی سرمايه قرار دارداست که روند توليد و بازتوليد آن

  .کار و طبيعت

های تجديد توليد مارکس در جلد دوم سرمايه، نشان ، با بررسی فرمول"فراسوی سرمايه"مايکل لبووتيز در کتاب 

های وجود و حرکت خود از ابزار توليد، مواد اوليه و مواد کمکی گرفته تا پول شرطدهد که سرمايه تمامی پيشمی

ل و امکانات نيروی کار آزاد در يک سو و تمرکز وساي(و مناسبات اجتماعی الزم ) تر و انباشت سرمايهپول بيش(

  . کند به غير از نيروی کاررا در جريان دورپيمايی خود توليد می) توليد به شکل سرمايه در سوی ديگر

  = M                     پول=Mpوسايل توليد        =C          کاال   =Lpنيروی کار 

  

  
  

  : گويدلبوويتز می

به طور . ت نه توليد آن؛ و توليد کاالی مصرفی، نه مصرف آنجا داريم مصرف نيروی کار اسچه که ما در اينآن"

ی دوم توليد، جدا از روند يک لحظه. خالصه، اين نظام صرفا با در نظر گرفتن صريح روند توليد ديگری ممکن است
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  )٣٧." (شود روندی که طی آن نيروی کار در جريان مصرف کاالهای مصرفی توليد می–توليد سرمايه 

 نيروی کار روندی است جدا از دورپيمائی سرمايه اما در پيوند با آن، که طی آن کارگر در زمان فراغت روند توليد

هاى عمده آن شود و مشخصهاش به شکل روزمره و نسلی توليد و تجديد توليد میخود و در خانه و يا در ميان خانواده

  : اند ازعبارت

  . روده شمار می اين روند توليد مستقيما روند مصرف نيز ب-١

  .  شوند طی اين روند خوِد کارگر و نسل پس از او بازتوليد می-٢

  . شودی روند کار که باعث توليد کارگر می کار خانگی به مثابه-٣

-داری محدود میاما در کتاب سرمايه خود را به توضيح روند توليد سرمايه. کندمارکس بارها به اين نکته اشاره می

اش که شامل شش کتاب طبق طرح اوليه(ی کار مزدی ای در باره توضيح اين مطلب را به کتاب جداگانهکند و احتماال

  : گويدبه عنوان نمونه مارکس در جلد اول سرمايه می. سپرده بود) شدمی

ر آن را دااما سرمايه. ماندحفظ و بازتوليد طبقه کارگر به عنوان يک شرط ضروری برای بازتوليد سرمايه باقی می"

  )٣٨".(گذاردبه اطمينان غريزی کارگر به بقای نفس و تکثير نسل وامی

شود و در اولی، نيروی کار به وسيله سرمايه مصرف می. در واقع، ما با دو روند توليد و دو سوژه سر و کار داريم

  .رگر وجود داردشود و برای کابرای سرمايه وجود دارد؛ و در دومی، نيروی کار به وسيله کارگر مصرف می

ای در هستی برای خوِد هر سوژه. ديگر و در عين حال در تضاد با هم قرار دارنددو روندی که الزم و ملزوم يک

  .گرو هستی او برای ديگری است

اساسی ديگر سرمايه است که بازتوليد آن مستقل از دورپيمائی سرمايه و تابع روندهای شرططبيعت نيز يک پيش

داری طبق منطق انباشت فزاينده، سودجوئی، رقابت، تبعيت از نيروی کور بازار و ی توليد سرمايهوهشي. طبيعی است

بيگانگی انسان از شرايط طبيعی توليد خود باعث گسسِت بيش از پيش وحدت و متابوليسم جامعه و طبيعت و در نتيجه 

  )٣٩(..تخريب طبيعت در مقياس جهانی شده است

ی اصلی و ماهوی متضمن تجريدی است جدا از جنبه) ۴٠(عاميت مجرد: ت مشخص است آيا سرمايه يک عامي-ج

گيرد و از ماهيت مشخص امر خاص را در نظر می) ۴٢(عاميت مشخص. و بدون ارتباط با آن) ۴١(مورد خاص

و از به عنوان نمونه، کاال از طرفی شيی است با فايده مشخص و محصول کاری مشخص؛ . رو با آن وحدت دارداين

، کاال از هستی محسوس خود .گيری و قابل مبادله به نام ارزشطرف ديگر حامل جوهری است مجرد، قابل اندازه

جدا شده و در يک روند تجريد اجباری به کميت محض از کار مجرد انسانی بدل شده است که هيچ نشانی از منشاء 

. کندانجامد که اين تضاد را با خود حمل می ظهور پول میناپذير الجرم بهاين تضاد آشتی. مشخص آن را با خود ندارد

است که در ) ارزش(داری به طور کلی شامل تضاد ساختاری بين هستی مشخص و ذات مجرد اقتصاد سرمايه

  .رسدها شدت و حدت آن به ميزانی مطلق میبحران

تر فراموش و زی که کار در آن هر چه بيشنهايِت مجايافته، ساختاری از بیاين نظام، ساختاری است با تجريد نظام

های کار و حيات واقعی خود را در محراب عاميت مجرد آن ها بايد تمام جلوهنظامی که در آن انسان. شودمال میپای

  .قربانی کنند
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 ،مياناى آه در آن، برآوردن نيازهاى گوناگون آدجامعه. ى آينده قرار داردانداز مارکس از جامعهدر برابر، چشم

" تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان"هدف توليد اجتماعی است؛ ساختاری با عاميت مشخص آه در آن 

  .  برند و جامعه و فرد در وحدت و آشتی به سر می،ای که در آن عام و خاصاست؛ جامعه

های ی که مستقال پيش شرطنهايت حقيقی است، نه کليت خودبسنده و خودميانجطور که ديديم سرمايه نه بیهمان

بنابراين ادعای . های ماهوی افراد خود را در بر بگيرداساسی خود را بازتوليد کند، و نه عاميت مشخص که ويژگی

پوستون در مورد پيروی تقريبا تمام و کمال مارکس از روح مطلق هگلی در تحليل سرمايه بی اساس است، و استفاده 

اين ) ۴٣.(وژه و جوهر خودجنبنده در توصيف سرمايه کامال محدود و مشروط استچون سهايی هممارکس از واژه

 ١٨٧٢-٧۵شود که مارکس در چاپ فرانسوی سرمايه نکته قابل توجه است که پيتر هاديس در نقد پوستون يادآور می

  )۴۴.(موارد استفاده از اصطالح سوژه برای ارزش و سرمايه را حذف کرد

ذات بودن سرمايه در کناب -ن پيرامون سوژه، صرفا به مدعای او در پيوند با سوژهی آرای پوستووجه مشخصه

در واقع پوستون از لحاظ . شودشود؛ بلکه موضوع ادغام طبقه کارگر در سيستم را هم شامل میسرمايه منحصر نمی

 ،پيش از او. ورت استی سنت فکری مکتب فرانکفداری ادامه دهندهاعتقاد به ادغام طبقه کارگر در نظام سرمايه

داری دوران رقابت آزاد را پشت سر  بر اين باور بودند که سرمايه، تحت تاثير آراى پوالک،هورکهايمر و آدورنو

تر از نقش کنندهدر اين دوره نقش دولت در تنظيم اقتصاد تعيين. بردی انحصارات به سر میی سلطهگذاشته و در دوره

ای وجود دارد و اين امر توانايی آهنگی فزايندهکاری و همداری انحصاری هميهبين دولت و سرما. بازار است

توان گفت گونه آه میآن. تر کرده است؛هاى ادوارى به مراتب بيشداری را در مواجه با مشکالت و بحرانسرمايه

ی کنونی در جامعه) ۴۵.(ای کاهش يافته استتضاد ميان نيروهای مولده و روابط توليدی به ميزان قابل مالحظه

ناپذيری درهم ادغام شده و سازمانی تماما اداره شده و فراگير به داری به شکل جدايیی سياسی و توليد سرمايهسلطه

گر آن هر دم نقش های اين نظام در برابر منطق ادغامپرولتاريا و بورژوازی به صورت پيچ و مهره. اندوجود آورده

به " استثمار"، از "سياست"به جانب " اقتصاد سياسی"ها از بدين ترتيب نظر آن) ۴۶.(ندگيرتری به عهده میفرعی

جای " دارینقد سرمايه" وبری از مارکس گرايش پيدا کرد و -ای، و در نتيجه نوعی بازنگری نيچه"سلطه"جانب 

  .خود را به نقد خرد ابزاری داد

هاى نظران مکتب فرانکفورت، مشحون است از بررسىاحبآثار مارکوزه بعد از جنگ جهانی دوم، مانند ساير ص

داری، جامعه تماما اداره شده، فرهنگ انبوه و انتقادى پيرامون  نقش تکنيک، خردابزاری، نقش دولت سرمايه

گفتاری بر کتاب خرد و انقالب اما در مورد زوال نقش انقالبی طبقه کارگر او تا زمان نگارش پس. گرايیمصرف

 به آن افزوده شد، اظهارنظر ١٩۵۴که در چاپ مجدد اين اثر در سال )  منتشر شد١٩۴١ اولين بار در اين کتاب(

به عنوان نفی مطلق سامان " آزاد"مفهوم مارکس از پرولتاريای : "گفتار بود که اعالم کرددر اين پس. صريحی نکرد

ی قوانين و روابط کرد آزادانهه در آن عملای کجامعه: داری آزاد تعلق داشتاجتماعی مستقر، به الگوی سرمايه

ها و های داخلی را افزايش دهد و پرولتاريای صنعتی را قربانی اصلی اين تناقضبايست تناقضاقتصادی بنيادی، می

اما درست در همين کشورهای صنعتی پيشرفته، با سپری شدن قرن ... ها سازددر ضمن عامل خودآگاه رفع انقالبی آن

داری تحت سازمانی درآمد که روز به روز کارآتر و نيروی منفی پرولتاريا از های داخلی سرمايهناقضنوزدهم، ت



 

 23

نه تنها اشرافيت کوچک کارگری، بلکه بخش اعظم طبقات کارگر، به صورت عنصر مثبت . شدتر میپيش ضعيف

  ) ۴٧".(ی مستقر در آمدندجامعه

به نظر او طبقه کارگر به داليل . تری به اين مطلب پرداختل بيشبا تفصي) ١٩۶۴"(انسان تک ساحتی"او در کتاب 

  :داری ادغام شده استزير در جامعه سرمايه

  ؛)نظير حقوق  بيکاری و بازنشستگی، درمان و آموزش رايگان(هاى اجتماعی مزدها و افزايش تامينباال رفتن دست

 ر پيشرفت و بهبود شرايط فنی کار؛کاهش کميت و شدت انرژی بدنی مصرف شده در روند کار در اث

نسبت به " يقه سفيد"تغيير ساختار طبقه کارگر، به علت تغييرات فنی در روند کار، و افزايش تعداد کارگران 

 ؛  "ی آبیيقه"کارگران

 )۴٨.(ى ميان طبقه متوسط و طبقه کارگر را کاهش داده استی مصرف، فاصلهکاهش اختالف در شيوه

ها  عقالنی وبر به عاريت گرفته بودند و به نظر آن-مندرا از کنش هدف" خرد ابزاری"نو مفهومهورکهايمر و آدور

کم در دنيای مدرن تنها داد و دستاين شکل از عقالنيت اساس ساختارهای اقتصادی و سياسی مدرن را تشکيل می

خواستند با ها میآن. کردفتار مىبستی گريزناپذير گرها را در بناما درست همين موضوع آن. شکل عقالنيت بود

ی خرد پيشرفت به وسيله. گرفتند خود ابزار سلطه بودای که به کار میتر کنند، اما وسيلهسالح نقد دنيا را عقالنی

بست، در هنر و آدورنو و مارکوزه برای فرار از اين بن. ی رهايی بشرروی در زمينهابزاری مساوی بود با پس

ها باور چندانی نداشت اما هورکهايمر به راه حل آن. کردندوجو میعی حساسيت غيرابزاری را جستشناسی نوزيبايی

 .بست را پذيرفته بودو به ناگزير اين بن

ی او الزامات جامعه. کند که نسل اول آن را پيموده بودی انتقادی مسيری را انتخاب میهابرماس در بازسازی نظريه

ی نقد از اقتصاد سياسی به عقالنيت ت بر اقتصاد، اولويت سلطه بر استثمار و انتقال حوزهپساليبرال، اولويت سياس

های نظری پيشينان خود فراتر کند که از محدوديتپذيرد، اما سعی میوبری را به عنوان مقدمات اين بازسازی می

 عين استوار است به - بر الگوی ذهنی انتقادی را از خرد ابزاری کهِ  نظريهرود بدين ترتيب که چارچوب مقوالتی

  .ی خرد ارتباطی بسط و توسعه دهد که بر الگوی بيناذهنی متکی استحوزه

ای است برای دخالت و سلطه مقابل خرد ابزاری است خرد ابزاری وسيلهبرای هابرماس خرد ارتباطی درست نقطه

و از اين رو در برابر شکل ابزاری . کند را طلب میهابر طبيعت و جامعه، اما خرد ارتباطی تفاهم متقابل بين انسان

به نظر هابرماس امکان . خرد قرار دارد که هورکهايمر، آدورنو و مارکوزه را به گرداب نااميدی و ياس فرو افكند

داری وجود ندارد چرا که تماما بر اساس منطق ابزاری رهايی در ساختارهای توليدی، طبقاتی و دولت سرمايه

  .ها و مبتنی بر منطق ارتباطی قابل تحقق است عملی بين انسان-اين امکان تنها در مناسبات اخالقی. اندافتهسازمان ي

پوستون : نظران نظريه انتقادی مقايسه کنيمتوانيم نظرات پوستون را با ساير صاحبپس از اين مرور آوتاه، اکنون می

پذيرد، اما در چارچوب نقد ی پساليبرال میزار در دورهى تغييرات مالکيت خصوصی و باسخن پوالک را در باره

برای او سرمايه . کندماند و از مفاهيم خرد ابزاری و ارتباطی و غيره استفاده نمیداری باقی میی توليد سرمايهشيوه

و کند ای غيرشخصی، ساختار يا کليتی که منطق خود را بر تمامی اجزايش اعمال میی اصلی است، سوژهسوژه

کند و در آن ادغام شده است و آنش و مبارزه پرولتاريا نيز به عنوان جزيی از اين کليت در هم نوايی با آن عمل می
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پوستون تالش . تواند تبيين شودی کاالی خويش يعنی نيروی کار میی گردش و به عنوان فروشندهاو صرفا در حوزه

های جديد جنبش"وجو کند و در اين راه به داری جسترمايهی انقالبی را بيرون از مناسبات سکند که سوژهمی

چون عامل تحول توانند همها مىگويد آه چرا و چگونه است آه اين جنبشاما او نمى. آوردروى مى" اجتماعی

داری در چارچوب خود اين نظام قابل حل نيست؟ ها با نظام سرمايهچرا تضاد اين جنبش: آفرينى آننداجتماعى نقش

ها حامل کدام مناسبات ها برای به چالش طلبيدن مناسبات موجود کدام است؟ اين جنبشظرفيت و امکانات اين جنبش

   )۴٩(اند و برای تحقق آن چه امکاناتی در اختيار دارند؟نوين
  

  دآزا.ح
  
  

  :هايادداشت

  

 به کوشش فروغ اسدپور به است که) ون معرفی و نقد آرای پوست( سوژه انقالبیمجموعه مقاالتی است تحت عنوان اين نوشتار مقدمه

  www.nashrebidar.com  .گيرد به زودی در سايت بيدار در اختيار خوانندگان قرار میفارسی برگردانده شده و

  

چون  که نگاه مارکس و انگلس به پرولتاريا همدهدشناسانه نشان میی شجرهبه شيوه" به سوی اصل خودرهانی"هال دريپر در -١

توانيد اين مقاله را در دو ماخذ زير می. کندی انقالبی چگونه شکل گرفت، اما متاسفانه او در باره چرايی اين امر بحثی ارائه نمیسوژه

 را به چاپ رسانده است و گاه آنآوری ترجمه شده و نشر آی انقالب کارل مارکس که توسط حسن شمسيکی در کتاب نظريه: پيدا کند

انده و نشر بيدار آن را منتشر ديگری در کتاب مارکسيسم، روشنفکران و خودرهانی کارگران که سوسن روستا آن را به فارسی برگرد

  .کرده  است

  .فراسوی سرمايه، مايکل لبووتيز، برگردان فروغ اسدپور

 .رياحی. برگردان ح، )معرفی و نقد آرای جان هالووی(ی انقالبی سوژه -٢

-  خاطر نظرات-شهرت او در واقع به . ی آنتی سميتيسم و معرفی پير بورديو نيز تاليفاتی داردپوستون عالوه بر اثر فوق در زمينه -٣

 .ی آنتی سميتيسم استاش درباره

-ی توليد سرمايهشيوه"  میآناتو" کنيم سخن پوستون اين است که مالکيت خصوصی مقوله بنيادی در تبيين و که مالحظه میچنان -۴

از جمله در ميان . های نادرستی از ديدگاه او انجاميده استبی توجهی به اين نکته در دستگاه فکری پوستون، به برداشت. داری نيست

نه در نوشتاری برای نمو. شودهايی ديده میاند، چنين بدفهمیفعاالن جنبش چپ کشور ما، که اخيرا آرای پوستون را مورد توجه قرار داده

ی اجتماعی با روش رجوع يک پوستون در تبيين سرمايه به عنوان يک رابطه:"خوانيم کهاز آقای ناصر پايدار، در نقد آرای پوستون، می

موشه پوستون و بازانديشی نقد "ناصر پايدار، ". بيندسان میداری يکسويه به مجرد مالکيت خصوصی برای آناتومی شيوه توليد سرمايه

ی پوستون را کامال مغاير با ديدگاه اين های مورد استفادهمپايدار متاسفانه شماری از تر. ٢٠، مجله نگاه شماره "مارکسی اقتصاد سياسی

مدعی است، که برای يک "پوستون : گويداو در جای ديگری از همان نوشته می .نويسنده روايت کرده و مورد نقد قرار داده است

اين در حالی است که ). جا، تاکيد از ماهمان". ( اتکا نمودتوليدی کار و داری نبايد بر صرف پروسهرانگيز از سرمايهبررسی انتقادی شو

 .کندجا که سهم عوامل ديگر را به نحو شايسته ادا نمینکند، تا آپوستون به نحو افراطی بر عنصر توليد تاکيد می

تر بر وسيله به هدف مشخص برسد و بيش) ترينيا به عبارتی کم هزينه(موثرترينخواهد با عقل يا کنشی که می: عقل ابزاری -۵

 .آنچرايی يابی به هدف تاکيد دارد تا  دستچگونگی
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۶- Immanent Critiqueهايش به بهای ناديده گرفتن کند تا جايی که تحليلآميزی استفاده می   پوستون از اين روش به شکل مبالغه

 .يابد عبارتی تعامل سوژه و ساختار، به سطح يک ساختارگرايی سترون تنزل میی پراکسيس يا بهنظريه

گفتنی است که در اين باره نيز برداشت . داریماندگار يعنی نفی سرمايه از طريق انکشاف امکانات درونی نظام سرمايه  نقد درون -٧

ی اين حقايق و نوع پوستون همه:"نقد پيش گفته مدعی شودنادرست از اين مفهوم در ديدگاه پوستون سبب شده است که آقای پايدار در 

های ذهنی متناقض خود به مارکس، اعالم کند و با انتساب يافتهی شتاخت يله میها را يک جا در بخش مغفولهنگاه مارکس به اين واقعيت

ادعا " نقدو تحول تاريخی"ی نويسنده!!! ر استی درون ماندگار سرمايه استواداری بر پويهی مارکسی شناخت سرمايهنمايد که نظريهمی

های رايج درک تاريخ به کند، که برای فهم درست روايت مارکسی نقد اقتصاد سياسی پورزوازی دست به کار فراروی از نظريهمی

کند و در اين کج می" پويه تاريخا ماندگار سرمايه"ی ضرورت يا تصادف است، اما او راه فراروی خويش را از همان مبدا به سمتمثابه

-داری را زير پای خود له میی ماترياليسم انقالبی مارکس و کل مبانی تحليل وی از سرمايهگيرد که بن مايهرويکرد آن چنان شتاب می

 .فهميده است"پويه تاريخا ماندگار سرمايه"يا " ماندگاری هستی سرمايه"ماندگار راشود آقای پايدار نقد درونکه مالحظه میچنان". سازد

شدند، اما رفع اين نيازها ی نيازها به طور مطلق توسط واحدهای اقتصادی تامين میاين به معنای آن نيست که در جوامع گذشته همه -٨

 .شد؛ و نيازی به روابط گسترده در مقياس بزرگ نبودخصلت محدود داشت و در محل تامين می

 .٢١٩ی اجتماعی،صزمان، کار و سلطه -٩

 .١٣، ١٢، ١١های لد اول، فصلسرمايه، ج -١٠

11- Reification 

 .کندپوستون اين تضاد را در قالب مقوالت زمان به شکل تضاد بين زمان مجرد و زمان تاريخی بيان می -١٢

  :گرفتقبل از هگل، سوژه در معناهای گوناگونی مورد استفاده قرار می ):Subject، Subjekt(سوژه  -١٣

  . سوژه در اين معنا از ذات متمايز نيست-لفهای مختها و کيفيتی حالتزمينه-الف

 .نزديک است اما در برابر ذات قرار دارد) psycke(سوژه در اين معنا به روان-هاى روانیحامل حالت-ب

  .گيردعامل شناسنده که در برابر موضوع شناخت و هم چنين در مقابل ذات قرار می-ج

  .ل ذات قرار داردسوژه در اين معنا نيز در مقاب-گر  فاعل و کنش-د

  . سوژه در اين معناى دستوری يا منطقی  دربرابر گزاره قرار دارد-)حکم(فاعل يا مبتدای جمله -ه

اما از معنای دوم،سوم و چهارم برای سوژه . بردتر برای ذات به کار میهگل معنای پنجم را مورد انتقاد قرار داد، و معنای اول را بيش

-چون اوال، مفهوم به سوژه وحدت می) واسطه مورد قبول هگل نيستسوژه بی(يابدی مفهوم تکوين میاسطهسوژه به و. کنداستفاده می

ثالثا، مفهوم در . شودثانيا، مفهوم اساسا فعال است و در جريان فعاليت خود موجب تمايز سوژه، ابژه، و عام، خاص، فرد می. بخشد

  .رودند و سوژه از لحاظ معرفتی و عملی از ابژه فراتر میکجريان فعاليت خود، وحدت دوباره را برقرار می

دوم، روح در فکر و احساس و عواطف . گيرداول، روح در تقابل با ابژه نيست بلکه آن را در بر می: سوژه با روح چند تفاوت دارد

م سوژه است و هم ذات، قصد دارد گويد مطلق ههگل وقتی می. رسدسوم، روح در جريان کمال به مرحله بيناذهنی می. کندتجلی می

تواند ذات اسپينوزا برخالف سوژه نمی: شماردها را چنين بر میاو اين کاستی. های ذات اسپينوزايی را در مفهوم باالتری رفع کندکاستی

ها استقالل واقعی دهد، عرضهای گوناگون از ذات واحد نمیوحدت تمايزاِت بسيار باشد، اسپينوزا توضيح کافی در مورد ظهور عرض

  .دهدهای مستقل به ذات ارائه نمیندارند و باالخره اسپينوزا سازوکار مناسبی برای بازگشت عرض

  :رودغالبا به سه معنی به کار می) SUBSTANCE; SUBSTANZ(ذات -١۴

 ی مستقل قايم به خود و پايدار در برابر عرضذات به معنای ارسطويی، به عنوان جوهر يا جنبه-الف

)ACCIDANT;AKZIDENZ (العلل همين اسپينوزا در تعريف علت. ی يک شيی در برابر رنگ آنی وابسته و گذرا مثل مادهجنبه

در کتاب علم منطق همين معنی را در نظر دارد و مارکس در بحث از کاال، " ذاتی آموزه"هگل در بخش. کندمعنی از ذات را مطلق می

  .کندگون ارزش از همين معنی استفاده میپول و سرمايه به عنوان اشکال گونا
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ای که شيی از آن به وجود آمده است در مقابل شکل آن، مثال پارچه و  ذات به معنای محتوی در برابر شکل، به عنوان جنس و ماده-ب

  .بردمارکس اين معنی را در فصل اول از جلد اول کتاب سرمايه برای کار مجرد به عنوان ذات ارزش به کار می. لباس

. شود ذات به معنای ذات در برابر پديده، يا به عبارتی شيی آن چنان که هست در مقابل شيی آن چنان که برای ذهن شناسنده ظاهر می-ج

به نظر هگل برای حل اين . گيردبرد و مورد انتقاد مارکس قرار میبه کار می" پديدارشناسی" هگل ذات را به همين معنی در کتاب

مارکس حل . بگيرد و از آن خود کند  دربر،ای از خود که از او بيگانه شده است چونان پاره،چون ديگِر خودبايد ذات را هم سوژه ،تضاد

  اخيرمارکس در خانواده مقدس در نقد هگل معنای. دانداين تضاد را در پراکسيس به عنوان واسطه و پيوند در وحدت اين دو قطب می

- پوستون اين اختالف را در نظر نمی.  را)الف(اول قل قول مورد مراجعه پوستون از کتاب سرمايه معنای  را در نظر دارد و در ن)ج(

سانی رسد که مارکس در دوران کمال فکری خود انتقادش به هگل را زيرپا گذاشته و نظر هگل را در مورد همگيرد و به اين نتيجه می

  .ز منابع زير استفاده شده استباال ا  در تهيه مطالب.سوژه و ذات پذيرفته است

INWOOD;M:A HEGEL DICTIONARY: LONDON1992. 

COBBEN;P; HEGEL-LEXIOCON:DARMSTADT;2006.  

  .، لندن١٩٧۵، ۴خانوده مقدس، کليات آثار به انگلسی، جلد  -١۵

 .١٨۴کارل مارکس، حسن مرتضوی، ص ) جلد اول( کاپيتال -١۶

 .٣٥، ص ١٩٥٦ چاپ مسکو،  پلخانف،نظريه مونيستی تاريخ، -١٧

نامه قانونی معتبر بعد از دوران روشنگری، يعنی قانون عمومی در روند انتخاب نظام قانونی جديد، نقاط قوت و ضعف سه آيين -١٨

 .گرفتمورد مقايسه قرار می) ١٨١١(و کتاب قانون مدنی اتريش) ١٨٠۴(نامه ناپلئونی ، آيين)١٧٩۴(ايالت پروس

 .٣١٣ی دولت هگل ، ص نقد فلسفه ،١مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد  -١٩

او با . اين سخن به اين معنا نيست که مارکس تمام و کمال با نظرات مطرح شده از طرف مکتب تاريخی حقوق موافق بود -٢٠

مراجعه کنيد به بيانيه فلسفی مکتب . ها و رسوم از طرف اين مکتب برخوردی انتقادی داشتکارانه سنتخردستيزی و پذيرش محافظه

 .در نقد گوستاو هوگو از پيشگامان اين نحله) ١٨۴٢(ی حقوقتاريخ

21- APPROPRIATION. 

مارکس، ". تواند وجود داشته باشدهای بسيار میی سرمايههای بسيار وجود دارد و فقط به مثابهی سرمايهسرمايه به مثابه" -٢٢

 .٤١٤گروندريسه، ص 

  : شده است، مراجعه کنيد بهتر از انتقاداتی که بر مارکسيسم سنتی واردبرای اطالع بيش -٢٣

Smith;M. Invisible leviathan. Torento.1994. 

Freeman; A.and G.Carchedi (eds). Marx and non-Equilibrium.Aldershot.1996.  

-٢۴  aposterori 

.١٠۴ ، ص٢٣ سرمايه جلد اول، مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد -٢۵  

٢۶- Körperliche Organisation der Menschen. 

27- Körperliche Anlage. 

  :تر مراجعه کنيد به برای توضيح بيش28-

Fracchia, joseph. “Beyond the human-nature Debate“.Historical Materialstm,Vol 13,no1,2005. 

29- vorgefundenenen Naturbedingungen 

30- geoloische 

31- oro-hydrographische 

32- klimatorische 
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 .ی مشخص تاريخی است نه کل هستیای غيرآگاه و محدود به يک دوره، سوژه"روح مطلق"بر خالف" سرمايه"33-

  .٣١٧-٣٢٠ص  پوستون،ص-34

  .٢٧١ و ص٨۴٣، ص١٩٧۴ گروندريسه، مارکس،-٣۵

  .نلی در همين مجموعهی ديويد مکو مقاله. ٢٠٠٢ ديالکتيک جديد و مارکس ، کريس آرتور،-٣۶

  .مايه، مايکل لبووتيز، برگردان فروغ اسدپور فراسوی سر-٣٧

   سرمايه، کارل مارکس،-٣٨

بيگی به فارسی برگردانده شده و نشر ديگر آن را  نگاه کنيد به اکولوژی مارکس، اثر جان بالمی فوستر که به کوشش اکبر معصوم-٣٩

  .به چاپ رسانده است

Marxism and Ecological Economics: by Paul Burkett 2006. 

-۴٠  Abstract universality 

-۴١  Particular 

 -۴٢  Concrete universal 

، اما با اندکی تسامح و در نظر گرفتن اين که "سرمايه"برد و نه به کار می" ارزش"ها را برای رکس اين اصطالح در واقع ما-۴٣

  .توان سخن پوستون را پذيرفتافزا است، میسرمايه خود ارزِش ارزش

  . نگاه آنيد به مقاله پيتر هاديس در همين مجموعه-۴۴

چنان داری تغييرات چندانی نکرده است و بازار و رقابت همر بود که مناسبات سرمايه فرانتس نويمان برخالف پوالک، بر اين نظ-۴۵

  .ای در اقتصاد دارندنقش عمده

ها و مقاالت آدرونو به ها، نامههايی در يادداشت به صورت نشانه١٩۴٠ی انقالبی که در  اين ترديد و تغيير نظر در مورد سوژه-۴۶

به ) ١٩۵١(بيانی صريح و روشن پيدا کرد و در مينيما موراليا" ی طبقاتیتاملی در باب نظريه"ی  در مقاله١٩۴٢خورد در چشم می

  .نظری جاافتاده تبديل شد

  .۴٣٠ خرد و انقالب، هربرت مارکوزه، محسن ثالثی، نشر نقره، ص-۴٧

او در همان . کرداريس تدريس    میساحتی در پ در حين کار بر روى  کتاب انسان تک١٩۶١-٢ و ١٩۵٨-٩های  مارکوزه در سال-۴٨

ی صنعتی ی جوامع پيشرفتهاين گروه درباره. کردندای نيز به همين نام منتشر میهنگام با گروهی به نام آرگومنت در تماس بود که نشريه

طبقه کارگر "توان سرژ ماله صاحب اثرهای اين گروه میترين چهرهاز معروف. کردو جايگاه و نقش طبقه کارگر تحقيق می

گيری را نام برد که هر دو نفر در شکل) ١٩۵٨پاريس "(ی وجود وسايل فنیشيوه"و ژيلبر سيموندون صاحب اثر) ١٩۶٣پاريس "(جديد

  .کندها اشاره میبه آن" انسان تک ساحتی"ای داشتند و در نظرات او تاثير قابل مالحظه

های درون آن؛ و برخورد تاريخی بندیداری معاصر و اليهر در جامعه سرمايهشناختی از وزن و اهميت طبقه کارگ بررسی جامعه-۴٩

ها را به فرصت ديگر ی مسايل با اهميتی هستند که پرداختن به آنپيرامون مبارزات تاکنونی طبقه، و مناسبات آن با طبقات ديگر از زمره

  .کنيمموکول می

  :اندستفاده شدهبرخی از منابعی که در تهيه اين مقدمه ا
  

Symposium on Moishe Postone's 'Time, Labor and Social Domination' Historical Materialism Volume 

12, Number 3, 2004..  

Fracchia, joseph. “Beyond the human-nature Debate“.Historical Materialstm,Vol 13,no1,2005.  

Smith;M. Invisible leviathan. Toonti.1994. 
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