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  ي انقالبيسوژه
  )بررسي و نقد فراسوي سرمايه اثر مايكل لبووتيز(

آزاد.ح

هاي اجتماعي زمان با افت جنبش كارگري، ساير جنبشي هشتاد همدر اوايل دهه
جنبش صلح و غيره رو به اعتالء و گسترش  مثل جنبش زنان، جنبش محيط زيست،

و در نتيجه بسياري از روشنفكران به اين نظر گرويدند كه جنبش كارگري  ،گذاشتند
وداع آندره . رسيده است فرا "هاي نوين اجتماعيجنبش"ي و زمانه ،در حال افول

ريا تنها رز با پرولتاريا و پيشنهاد جين كوهن براي كنار گذاشتن اين دگم كه پرولتاگُ
ي كوچكي از يك ترديد بزرگ به شمار فاعل انقالب سوسياليستي است فقط نمونه

و اين . ي اخير بر فضاي فكري چپ انقالبي سايه انداخته استكه طي سه دهه ودرمي
شته تا پاسخي براي دابه تالش وا "فراسوي سرمايه"اي است كه لبووتيز را در دغدغه

ي بخشي از مساله به نظر ماركس درباره ،اي از منتقدانبه نظر پاره. آن جستجو كند
تر موضع ي پرولتاريا را بيشاسطوره"رز منشاء آندره گُ .)1(شودپرولتاريا مربوط مي

كورنليوس كاستوريادس معتقد ). 2(داند تا واقعيات تاريخي فلسفي ماركس جوان مي
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كند و توليد معرفي ميي سرمايه را در است كه ماركس در كتاب سرمايه فقط سويه
وارد تامپسون اد .)3( شوندكارگران صرفا به صورت ابزار منفعل اين حركت ظاهر مي

هاي نوشتهنويسد كه ماركس در دوران جواني خود در دستمي "فقر نظريه"در
فلسفي، به انتقاد از اقتصاد سياسي پرداخته است كه به كارگر صرفا از  -اقتصادي

شود و نه د، يعني حيواني كاركن كه موجب فزوني سرمايه مينگرمنظر سرمايه مي
اقتصاد سياسي را  "سرمايه"اما متاسفانه او در دوران كمال خود در . موجودي انساني

اش ديگر نه هدهد كه مقدماقتصاد سياسي مورد انتقاد قرار ميخود در چارچوب 
-تبعيت مي از آن هاانكه انسمنطقي  ،طق اشكال سرمايه استمنافع انسان، بلكه من

 يجامعه ي منطق سرمايه است نهمطالعهدر واقع  "سرمايه"پس كتاب . دنكن
قدرت، آگاهي، (داري شامل فعاليت و روابط بسياري چون كل سرمايه. داريسرمايه

. گيردشود كه موضوع بررسي اقتصاد سياسي قرار نميمي) فرهنگي، اخالقي، جنسي
انساني در ابعاد مختلف آن موضوعي است كه ماركس درباره ي ي مفقوده تجربهحلقه

  .كندآن سكوت اختيار مي
  :بندي كردتوان نظر منتقدان را به صورت نكات زير صورتمي

ي تحقيقي ماركس نقد اقتصاد سياسي است و در چارچوب آن نيز برنامه -1
ش براي تال. گيردهاي ديگر حيات اجتماعي را در بر نميماند و جنبهباقي مي

ها به سطح ها از نقد اقتصاد سياسي چيزي جز فروكاستن آناستنتاج اين جنبه
 .مناسبات اقتصادي نيست

پردازد و در صرفا به بررسي قوانين عيني حركت سرمايه مي "سرمايه"كتاب -2
بنابراين ماركسيسم از سويي . كندمورد نقش فاعل انقالبي يا فاعل انساني سكوت مي

عموما نقش عامل  ي پرولتارياي انقالبي است و از سوي ديگرربارهفاقد يك نظريه د
 .گيردهاي اجتماعي را نيز ناديده ميانساني و ساير جنبش
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پردازد، و وظايف محدودتري را هاي اين نقد نميلبووتيز در اثر خود به تمام جنبه 
-كس، برنامهخواهد ثابت كند كه برنامه تحقيقاتي ماراو مي. گذاردپيش روي خود مي

اش از نقد اقتصاد سياسي اي گسترده بوده است كه حتي در شكل ناتمام امروزي
ناشي  شاشناسانهامات روشي انقالبي از الزو سكوت او در مورد سوژه. رودفراتر مي

 "كارمزد يدرباره"اي تحت عنوانخواست در اثر جداگانهماركس در واقع مي. شودمي
اش ولي متاسفانه برنامه ،داري از منظر او بپردازدرسي سرمايهبه نقش پرولتاريا و بر

  .اي است كه پيش روي ما قرار دارداكنون اين همان وظيفه و. ناتمام ماند
 
  كتابي نانوشته؟ "كارمزد يدرباره"

جا مطالعات به لندن تبعيد شد و در آن 1850ماركس در تابستان : طرح مساله
ز سر قطع شده بود، دوباره با جديت ا 1848-49قالب اش را كه به علت اناقتصادي

ي تفصيلي براي كه در حال نگارش گروندريسه بود يك نقشه 1857او تا سال . گرفت
ي گروندريسه صرفا طرحي است كلي، حاوي مقدمه. ئه نظراتش نداشتتحقيق و ارا
براي  به السالاي در نامه 1858او در فوريه ). 4( و يك مقدمه يا فصل شش بخش

  :كندخستين بار از طرحي شامل شش كتاب صحبت مين
  .ي سرمايهدرباره -1
 .ي مالكيت زميندرباره -2

 .ي كارمزددر باره  -3

 .ي دولتدرباره  -4

 .الملليتجارت بين  -5

 ).5(بازار جهاني  -6

تري از طرح خود يات بيشي ديگري به السال جزئمارس در نامه 11يك ماه بعد، در  
اي به انگلس آن را تكرار و در دوم آوريل همان سال در نامه .)6( دهدرا توضيح مي
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-ماير مجددا از آن صحبت مياي به ژوزف وايدهدر نامه 1859در فوريه ). 7(كندمي

كه در ماه مارس  "سهمي بر نقد اقتصاد سياسي"ي و سرانجام در مقدمه .)8(كند
- كتاب اشاره مي 6رح همان سال در هزار نسخه انتشار يافت براي آخرين بار به ط

 1866ماركس تا سال  .)10(آوردي از آن به ميان نميو ديگر به طور صريح سخن) 9(كند
طرح نهايي خود براي  ،دهد تا سرانجام در اين سالچندين بار طرح خود را تغيير مي

كه بعدا تحت (سه جلد كتاب سرمايه و يك جلد متمم براي تاريخ نظريات اقتصادي
- را ارائه مي) منتشر شد 1905-1910در  توسط كائوتسكي "ارزش اضافي نظريات"عنوان 

پس از (وضعيت من":اي به كوگلمان نوشتدر نامه 1866بر او در سيزدهم اكت .كند
كند كه بر مرا مجبور مي) جسمي و اجتماعي هايناشي از مشكل شمارهاي بيوقفه

و . را با هم مدو اول و و نه جلدام، در ابتدا جلد اول را منتشر كنم خالف هدف اوليه
  : شودسيم ميقهاي زير تتمام اثر به قسمت. شوداثر احتماال شامل سه جلد مي

  يهاروند توليد سرم .كتاب اول
  روند گردش سرمايه. كتاب دوم
  ساختار روند به طور كلي. كتاب سوم

   ) 11(".ي تاريخ نظريهكتاب چهارم درباره
- در جلد اول كتاب سرمايه، بخش ششم، فصل("زدم"سه جلد سرمايه شامل بخش 

در جلد سوم كتاب سرمايه، بخش ششم، ( "ي زميناجاره"و ) 20 و، 19، 18، 17هاي 
حاال پرسش اين است  .باشدنيز مي) 47 ،46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37هاي فصل

زمين به طور  ي مزد و مالكيتستقلي دربارههاي مكه آيا ماركس از نگارش كتاب
ادغام  "سرمايه"هايي در سه جلد ها را به صورت بخشنظر كرده و آنكلي صرف

ند كه به علت اهايي موقتي و ضمني ها صرفا بررسيكرده است؟ يا اين بخش
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ترتيب برنامه تحقيقاتي اند؟ و بدينشناسانه به طرح اوليه اضافه شدهمالحظات روش
 ماركس ناتمام مانده است؟

  
  ي تاريخيهسابق

ي ماركس به تفاوت بين طرح اوليه 1897اولين كسي بود كه در سال  كارل كائوتسكي
و طرح نهايي او براي سه جلد كتاب سرمايه و كتاب ) 1859/1858(براي شش كتاب

هاي ي جلد سوم نظريهو بعدا در مقدمه ؛اشاره كرد) 1866(هاي ارزش اضافينظريه
 1862نوشت كه طرح ماركس در سال  ؛منتشر شدكه توسط خود او  ،زش اضافيار

- او مي. براي جلد اول و جلد سوم سرمايه تقريبا انطباق كاملي با طرح نهايي دارد

چون سال قبل از انتشار جلد اول، نه تنها طرح نظري سرمايه هم 5ماركس ": گويد
همان  يك كليت را در خطوط عمومي آن به انديشه در آورد، بلكه احتماال آن را به

به نظر او كتاب سرمايه  .)12( "ترتيبي نيز كه انتشار يافت به شكل نهايي خود رساند
-گر تمام و كمال برنامهنانماي ،ي مزد و رانت ارضينظريه حاويدر شكل كنوني خود 

  .داري استي سرمايهي جامعهي تحقيقاتي ماركس درباره
 و دهداي كائوتسكي را نشان ميهبدفهمي ،روسدلسكي در اثر معروف خود به تفصيل 

-هاي ماركس مربوط به سالاز يادداشت ،كند كه طرح مورد استناد اوگيري مينتيجه

تر به طرح اوليه نزديك است تا طرح كتاب سرمايه به كه بيش ؛باشدمي 63/1861هاي 
-نظريه"عنوان  ها تحتادداشتاين كه بخشي از اين يجالب . ي آنشكل منتشر شده

-حاوي اشاراتي به كتاب ،كه توسط خود كائوتسكي منتشر شده "ارزش اضافيهاي 

  )13.("و مالكيت ارضي است "ي كارمزددرباره"هاي مستقل
كارل "برانت در اثر خود ويل. ر "هاي ارزش اضافينظريه"انتشار  از بعد مدتي كوتاه

د، و نوشت كه كائوتسكي را مورد انتقاد قرار دا. انتشار يافت 1913كه در  "ماركس
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ي مزد به كتاب است و نظريه 6اي شامل كتاب سرمايه اولين قسمت از مجموعه
  )14.(اي ناتمام استشكلي كه در كتاب سرمايه طرح شده، نظريه

تغيير طرح اوليه كتاب سرمايه ماركس و "اي تحت عنوان در مقاله هنريك گروسمن
رانكفورت ي تحقيقات اجتماعي فموسسه يدر مجله 1929كه در سال  )15( "داليل آن

 او تاريخ تغيير طرح اوليه به طرح نهايي. برانت پاسخ دادبه چاپ رسيد به انتقاد ويل
ي مهم نكته. داند كه ماركس به كوگلمان نوشته استاي ميو در نامه 1863را جوالي 
رمايه تغيير در طرح كتاب س": ي او تالش براي يافتن دليل اين تغيير استدر مقاله

ي ارائه، مثال روشني اي است تصادفي و نه مشكلي فني مربوط به نحوهمساله نه
 "شودشناسانه مربوط ميتر امري دروني است كه به داليل روشمطلب، بلكه بيش

گر تقسيم تجربي موضوعات ي ماركس صرفا بيانبه نظر گروسمن طرح اوليه .)16(
ي تجديد توليد ي مسالهدر حين مطالعهاما او بعدا . مورد بررسي و تحقيق است

ضرورتا از سطح تجربي و پديداري يعني قيمت،  ،سرمايه به علت خصلت اجتماعي آن
ل مختلف سرمايه به دركي جامع از سطح ذاتي يعني كليت، سرمايه اسود و اشك

ي طرح اوليه را غير ممكن و اقدام اجتماعي و مجموعه ارزش اضافي رسيد، كه ادامه
  .كردت تنظيم طرحي نوين را الزامي ميدر جه

، ماركس در هنگام تدوين اندوسدلسكي و مفسران ديگر نشان دادهطور كه راما همان
ي سطح پديداري و سطح ، سرمايه اجتماعي، رابطه)Totality(طرح اوليه، مساله كليت

فاهيم ذاتي و غيره را در مد نظر داشت و طرح خود را دقيقا با در نظر گرفتن اين م
اوليه و  تدوين كرده بود و در نتيجه تالش گروسمن براي يافتن علت تغيير طرح

 :توان به اين شكل خالصه كردنظر او را مي ،كليبه طور . بندي آن ناموفق استزمان
و تكامل  مه، طرحي است تجربي كه ماركس در ادا)طرح شش كتاب(طرح اوليه 

. اشتي تجديد توليد آن را كنار گذلهرو شدن با مسا-به-نظراتش و به خصوص رو
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طرح نهايي يا كنوني كتاب سرمايه، طرحي است براي خود كامل و ناتمام شمردن آن 
  .در مقايسه با طرح اوليه اصال موردي ندارد

اخت روش ماركس و ترديد گشايش فصل جديدي است در شن بي روسدلسكينظرات 
ي رتيب فهرست محتويات برنامهاو نشان داد كه طرح و ت. ساختار كتاب سرمايه

ي تنگاتنگي با و كتاب سرمايه به طور خاص رابطه) 17(تحقيقاتي ماركس به طور كلي
روش "ي گروندريسه تحت عنوان اي دارد كه ماركس در مقدمهشناسانهاصول روش

كه ) Forschungsweise( روش تحقيق: به اجمال توضيح داده بود )١٨("اقتصاد سياسي
به اجزاء ) مورد بررسي يجامعه(كليت آشفته) analysis(بارت است از تجزيهدر آغاز ع

ي و سپس تحقيق درباره) ي زمين، سرمايه، سود، جمعيت و غيرهمثل كاال، اجاره(آن
اشان و در گيري تاريخيبا هم در روند شكل پيوندها چه به طور جداگانه و چه در آن

و . يمورد بررسساختار  خطوط كلي ن شدنل ديگر اجتماعي تا روشامقايسه با اشك
رسد مي) Darstellungsweise(ي برنمايييا شيوه) synthesis(ي تركيبمرحله نوبت آنگاه

اي و گام به گام از مقوله ،ترين و مجردترين مقوله آغازمنطقي از عام است كه حركتي
شامل  ر كليو به طو ؛رود تا به سطح مشخص نزديك شوداي ديگر پيش ميبه مقوله

يب تن ترديب. است) singular(و يگانه) particular(، خاص)universal(ي عامسه مرحله
شود تا يه شده بود، به ترتيبي منطقي برهم نهاده ميتجزاي كه در آغاز كليت آشفته

ماركس در واقع اي هطرح. گون و قابل فهم تبديل شودبه كليتي نظري، انديش
برنمايي يا بازسازي منطقي اند كه از مجرد به سوي مشخص  يگر اين مرحلهنمايان

  .كنندحركت مي
) سرمايه، مالكيت زمين و كارمزد(دهد كه سه كتاب اولروسدلسكي نشان مي

اقتصاد عاميانه يعني  "گانهفرمول سه"رسد از چه كه ظاهرا به نظر ميبرخالف آن
-ستقل توزيع ارزش به شمار ميكنند، بلكه منابع مگانه درآمد پيروي نمياشكال سه
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كتاب چهارم، برآمد از سطح  .)19(آيند كه به ترتيبي ديالكتيكي با هم پيوند دارند
ي است، كتاب پنجم، بررسي تجارت خارجي با واسطه ملت -اقتصادي به سطح دولت

پنج ه بدون ي بازار جهاني و بحران كها و سرانجام كتاب ششم، دربارهملت -دولت
  .ها غير ممكن خواهد بودبلي توضيح آني قمرحله

كتاب اول يعني سرمايه خود به طور كلي داراي دو سطح  )20(به نظر روسدلسكي
  :تجريد است

  .گيردها را دربر ميهاي مشترك تمامي سرمايهگيسرمايه به طور عام كه ويژ -1
هاي متعدد با وجود قابت، يعني در نظر گرفتن سرمايهبسيار و رهاي سرمايه -٢

 .هاها و عملكردشان بر روي يك ديگر يا به عبارتي رقابت بين آنختالف آنا

ها را در نظر بگيريم كه فرضاي از پيشبراي تشريح سرمايه عام بايد الزاما مجموعه
  :ها عبارتند از ترين آنمهم
  مساوي فرض كردن ارزش با قيمت -الف
  ر فرض كردن عرضه با تقاضابراب -ب
  مزد در سطح حداقل نيازهاي زندگي ثابت فرض كردن -ج
  ثابت فرض كردن تركيب ارگانيك سرمايه - د
رانت را معادل صفر فرض  ،در تحليل، يا به عبارتي تنظر كردن از رانصرف - ذ

  .گرفتن
به توضيحات باال بايد اضافه كرد كه جلد اول و دوم سرمايه در سطح سرمايه عام و 

هاي قابت و توزيع ارزش اضافي بين سرمايه، رهاي بسيارجلد سوم در سطح سرمايه
   )21.(گوناگون قرار دارند

-63هاي يادداشت( 1864روسدلسكي معتقد است كه ماركس احتماال در اوايل سال 
) شوداشاره مي "ي زميناجاره"و  "مزد"ي هاي مستقلي در بارههنوز به كتاب 1861
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ي درباره"اب دوم يعني طرح شش كتاب را كنار گذاشت و مطالب مربوط به كت
. را در كتاب سرمايه ادغام كرد "ي كارمزددر باره"و كتاب سوم يعني  "ي زميناجاره

مستقلي  هايوعبه عنوان موض) مللي، بازار جهانيالسه كتاب ديگر دولت، تجارت بين
  .بعدي به آينده موكول شد هايبراي تحقيق

ب كارمزد در جلد اول سرمايه دو روسدلسكي براي ادعاي خود در مورد ادغام كتا
  :دهددليل ارائه مي

ها به آن "كتاب كارمزد"خواست در ي مطالبي را كه ميماركس عمده  -دليل اول 
ي اثبات اين ادعا از البال در او .)22(ر جلد اول سرمايه تشريح كرده استبپردازد د
- ا كه ماركس ميتمام مواردي ر "هاي ارزش اضافينظريه"و  "گروندريسه"سطرهاي 

خواست در كتاب كارمزد مورد بحث قرار دهد با ذكر صفحه گردآوري كرده 
). 57- 62گيري سرمايه ماركس صفحات ي اول از بخش اول كتاب شكلضميمه(است

  :اين موارد عبارتند از
  نوسانات واقعي مزد -1
گروندريسه ( از طريق تغيير قيمت مواد غذايي -تغيير ارزش نيروي كار -الف 

 كار شبانه ؛)329 صجا همان(نقدي مزدها پرداخت غير راهاز  ،)661ص لماني، آتن م
  ).جاهمان(اضافه كاريو ) 302 صجا، همان( كار زنان و كودكان ؛)241گروندريسه (

تر از ارزش از طريق كاهش مزد به سطحي كم -تغيير قيمت نيروي كار -ب
  ). 420جا همان(يا نوسانات بازار كار) 329جا همان(نيروي كار

  اشكال گوناگون مزد -2
  .)198جا، همان( سهيم شدن در سود) 193جا، همان(ايمزد و مزد قطعهگاه

هاي ارزش اضافي جلد، نظريه(ساده، كار ماهر  كار -تفاوت در ارزش نيروي كار -3
  .)19ص 
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، بخش 26جلد (هاي غير مولد مزد كارگران بخش خدماتتعيين مزد در بخش  -۴
 ).38. ، ص3

 ).335جا، همان(طول روز كار -۵

 )23(.)446جا، همان(مقايسه كارگر با برده و سرف -۶

اي از ماركس به انگلس به روسدلسكي به عنوان دومين دليل به نامه: دليل دوم
  :بدين مضمون. كنداشاره مي 1867ژوئن  27تاريخ 
  شود، هنگامي كهچگونه ارزش يك كاال به قيمت توليد آن تبديل مي"

  .د پرداخت شده استرسد تمامي كار به شكل مزنظر مي به  -1
اما كار اضافي يا ارزش اضافي به شكل اضافه قيمتي بيش از قيمت تمام  -2

-در مي موسوم به بهره يا سود) اضافه مزد به ل قيمت بخش ثابت سرمايهادمع(شده

  .آيد
  :فرض مبتني است كهپاسخ به اين پرسش بر اين پيش

الح ارزش نيروي كار روزانه به مزد يا قيمت كار روزانه توضيح تبديل به اصط -الف
انجام ) جلد اول سرمايه( داين مجل )24(اين وظيفه در فصل پنجم . داده شده باشد

  ".گرفته است

دن مساله ارزش اضافي بايد تر كركند كه ماركس براي روشنروسدلسكي اضافه مي
در جلد سوم سرمايه توضيح داده  ن امراي به پيوند آن با قيمت توليد اشاره كند كه

دهد كه ظاهرا از تفسير خود راضي نشده، بالفاصله ادامه مي) روسدلسكي(او . شودمي
ل تغيير در طرح اوليه را بايد در جدايي اكيد مقوالت تر به داليقيمكه پاسخ مست

 جادمحدوديتي ايماركس براي فرض سرمايه عام پيشاما . سرمايه و مزد جستجو كرد
به وجود بايد در آن تعديلي  به ناچار در مراحلي از حركت منطقي رو ايناز كرد، مي
   .دآورمي
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سدلسكي را مورد انتقاد قرار اولين كسي بود كه بالفاصله نظر رو ويگوتسكيويتالي 
متوجه  1861-63هاي نوشتهاو بر اين باور بود كه اوال، ماركس طي دست .)25(دارد

كنار  1866شده و سرانجام آن را در طرح نهايي  "رمايه عامس"مشكالت مفهوم 
در سه جلد سرمايه  "ي زميناجاره"و  "مزد"و ثانيا، مطالب مربوط به . گذاشته است

كه اين  لاند، نه توضيحي مستقصرفا پرداختي موقتي در چارچوب عمومي سرمايه
 .گرفته باشد مفاهيم را في نفسه و به طور خاص در نظر

ر روسدلسكي در مورد ساختار كتاب سرمايه به مدت چندين سال نظر مسلط نظاما 
به عنوان نمونه رونالد . كردندپردازان ماركسيست آن را تكرار ميبود و غالب نظريه

بر جلد  "مقدمه"و ارنست مندل در  )٢۶("هايي در نظريه ارزش كارپژوهش"ميك در 
  :سرمايهاول 

بررسي مزد  چون. روند توليد سرمايه ادغام شد كتاب كارمزد در جلد اول، يعني"
داري غير ممكن مستقل و جدا از توليد ارزش اضافه، يا به بياني روند توليد سرمايه

  )27( ".است
مخالف نظر روسدلسكي بودند و از تداوم طرح اوليه و كتاب مستقل  ياندك داما افرا
  :گويددر اين مورد مي كهوبل ميليان رماكسي مثال. كردندي كارمزد دفاع ميدرباره

بدون اطالع به خوانندگانش و ارائه داليل ) ماركس(مشكل است تصور كرد كه او 
كرد به چنين تغييري تصميم گرفته اي كه اين تغيير را الزامي ميشناسانهروش
  ) 28.(باشد

ن وبل از ناكامل بودن آثار ماركس و ايلالن كه تحت تاثير رو همين طور ديويد مك 
خواست بنويسد، دفاع كتابي است كه ماركس مي 6كه كتاب سرمايه اولين كتاب از 

  .كردمي
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بعضي مانند آلن اوكلي بر اين باورند كه داليل موجود براي قضاوت قطعي در مورد 
 )29(.تغيير يا عدم تغيير طرح اوليه وجود ندارد

  
 در آلمان 1975بحث بعد از  يادامه

در كليات آثار ماركس و  1861-63هاي نوشتهبا آغاز انتشار دستو  1970ي دوم از نيمه
ي تحقيقاتي ماركس و ساختار كتاب سرمايه در مورد برنامه حثب) MEGA2(انگلس

 در آلمان  هااين بحث ترينمهم اجمال به به ما در اين جا. ي جديدي شدوارد دوره
  :شودمربوط مي "درباره مزد"تا جايي كه به كتاب  )30( كنيممي اشاره

اول ي اي در شمارهزولد طي مقالهو نيتيان ): 31( زولدنيت -تفسير يان •
هاي ماركس به اين نتيجه نوشتهي دستبا مطالعه) 1978(ي ماركس و انگلسنامهسال

براي نوشتن شش كتاب هرگز كنار نگذاشته  را، ي خودرسيدند كه او طرح اوليه
در سه جلد سرمايه تا  "ي زميناجاره"و  "مزد"مورد  در ،هاي خودو در بررسي ؛است

و توضيحات  ؛كنندرود كه مقوالت اصلي سرمايه آن را ايجاب ميآن جا پيش مي
 .كندتر و ويژه را به كتابي مستقل موكول ميمفصل

كليات آثار ماركس و آوري كه مسئوليت جمع يحول و حوش گروه 1980ي در دهه
تحقيقاتي  هياتيك  ،گانگ يانفو تحت نظارت ول ه داشترا به عهد )MEGA(انگلس

در دانشگاه مارتين لوتر در هاله تشكيل شد كه قصد داشت با استفاده از روش ارتقاء 
ها آن. كتاب را بازسازي و تكميل كند 6ماركس شامل  يبرنامه ،از مجرد به مشخص

-Arbeitsblätter zur Marx-Engels(اي تحت عنواننتيجه تحقيقات خود را در مجله

Forschung (كردندمنتشر مي. 

- نوشتهگويد كه ماركس در پنج دفتر اول از دستمولر مي): 32( تفسير مولر •

ام عو خصلت در كتاب سرمايه روابط . كندمجددا به كتاب مزد اشاره مي 1861-63هاي 
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-رزشي اي كاال به شكل مبادلهفرض مبادلهسرمايه موضوع تحقيق است كه بر پيش

اما تمام . گيردوي كار به عنوان كاال را نيز در بر ميراي برابر استوار است كه نيه
گيرند نياز به بررسي مسايلي كه نيروي كار را به عنوان مقدار متغيري در نظر مي

عالوه بر اين تغييرات سطح نياز كارگران، افزايش و كاهش قيمت بازار . جداگانه دارند
 اي وهعگاه مزد و قط(و اشكال خاص مزد) 33(ارزش آننيروي كار نسبت به 

 .همگي به كتاب مزد تعلق دارند) 34)(غيره

 بايست دربراي اولين بار بين مزد به طور عام كه مي 1861ماركس اواخر سال 
تمايز قايل چارچوب سرمايه به طور عام مورد بررسي قرار گيرد و مزد به طور خاص 

  )35.(رودبه شمار ميمستقل  كه خود موضوع كتابيشود مي
گيرد كه هنگامي كه تصميم مي 1863به نظر مولر، ماركس بعد از طرح ژانويه 

خصوصيات اصلي رقابت را با سرمايه به طور عام و به طور ارگانيك تركيب كند، در 
ي دودهبررسي مزد در اين جا در محاما . پردازدمجددا به موضوع مزد مي 21و  20دفتر 
ارزش اضافي قرار دارد و هدفش نشان دادن اين حقيقت است كه چگونه  ينظريه

پوشاند و وارونه مزد به عنوان شكل پديداري، ذات خود يعني ارزش نيروي كار را مي
  )  36.(دهدجلوه مي
دهد كه شوارتز به شكلي مستدل و منظم نشان مي): 37( تفسير شوارتز •

پا بر  "مزد"ي ارش كتابي مستقل دربارهچنان بر تصميم خود مبني بر نگماركس هم
را  هدف ماركس از اضافه كردن بخش مزدها ،او عالوه بر اين. جا باقي مانده بود

 را نيز اين كتاب و جايگاه آن در ساختار منطقي ،به جلد اول سرمايه) بخش ششم(
 .كندروشن مي

نظر گرفته در  "كتاب مزد"گويد اگر فهرست مطالبي را كه ماركس براي او مي 
ي مزد صحبت هايي از جلد اول سرمايه كه دربارهبا قسمت) مراجعه كنيد به ص(بود
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مقايسه كنيم، متوجه خواهيم ) به خصوص بخش ششم تحت عنوان مزدها(كند مي
- تعيين مزد در بخش"، "ارزش نيروي كار ساده و ماهر"شد كه عناوين مهمي مثل 

و غيره ناگفته باقي  "نوسانات بازار كار" ،"كاريروي تغيير در قيمت ن"، "هاي غيرمولد
پس . اي به اين امر اذعان داردرغم ادعايش تا اندازهمانده است و روسدلسكي نيز علي

ي جانشين كتاب مستقلي درباره توانددر واقع بخش مزدها در جلد اول سرمايه نمي
به  اول سرمايهبخش مزد در جلد  آن گاه پرسش اين است اگر چنين است. مزد باشد

ماركس در اين  ،؟ به نظر شوارتزدچه نقشي را به عهده دار چه دليل آورده شده و
-كه چگونه در سطح پديداري مزد همتوضيح  دهد اين مطلب را  دارد بخش قصد

 ،كند، در حالي كه در سطح ذاتيكار جلوه مي تمام و كمال ارزش چون ارزش كار،
يعني ارزشي معادل ارزش  .)38(كندرا دريافت ميارزش نيروي كار خود  صرفا كارگر
اما كارگر در طول روز كار . ي الزم براي زنده ماندن و تجديد قوا براي كاراكااله

روز كار به دو به همين دليل . كندتوليد مي نيروي كار خود را ارزشي بيش از ارزش
ارزش نيروي ي معادل ارزشكار  ،در بخش الزم. شودبخش الزم و اضافي تقسيم مي

كارگر براي بخش الزم . كند و در بخش اضافي، ارزشي مازاد بر آنكار خود توليد مي
مناسبات . كندكند ولي براي بخش اضافي معادلي دريافت نميدريافت مي معادلي

ي برابرها و قرارداد كار اين توهم را در گردش كااليي در سطح پديداري يعني مبادله
-به-ما با دو سطح رو. د كه هر دو بخش كار پرداخت شده استورآاذهان به وجود مي

و مزدها در  ،افي و استثمار نيروي كار در سطح ذاتيضارزش ا ينظريه. رو هستيم
ي الزم بين اين دو سطح هاخواهد كه ميانجيماركس در اين جا نمي. سطح پديداري

در  ؛ اودانجام گير هامزدكار است كه بايد در كتاب يارا معرفي كند اين كار وظيفه
خواهد توهم و وارونگي سطح پديداري را نسبت به سطح ذاتي نشان مي صرفا اين جا
    .دهد
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ي جالب ديگر در نقد روسدلسكي اين كه ماركس درست در همان بخش مزدها، نكته
چنان به آورد حاكي از آن كه او هماي ميجمله "گاه مزد"تحت عنون  18در فصل 

  :ي مزد عالقمند استستقلي دربارهنگارش كتاب م
هاي اقتصادي ديده اين مطلب در رساله. كندهاي متعددي پيدا ميمزد نيز شكل"

ه دهاي شكلي را ناديها از شدت دلبستگي به خود موضوع، تمامي تفاوتآن. شودنمي
لق ي كار مزدي تعاي در  بارهي ويژهها به مطالعهبازنمود تمامي اين شكل. گيرندمي

همه، در اين جا بايد به طور مختصر اين با . و بنابراين جاي آن در اين اثر نيستدارد 
    )٣٩(".توصيف كنيم غالب است كه دو شكل بنيادي آن را

به ) در جلد اول سرمايه "مزد"ادغام كتاب (روسدلسكي در مورد تاريخ تغيير طرح  
 "1864قبل از "تواند نميه هر حال ب اين تغيير به نظر او تاريخ .پردازدزني ميگمانه
و  شودديده نميهنوز نشاني از اين تغيير  1861-63 يهاهنوشتچون در دست. باشد

. است "مزدها"ي حاوي بخشي درباره هانتشار يافت 1867سرمايه جلد اول كه در سال 
، فقط 1861-63هاي دليل اين حدس اشتباه اين است كه روسدلسكي از دست نوشته

به دست  احتماال ارزش اضافي را مطالعه كرده بود و يهامربوط به نظريهبخش 
ها چندين بار به كتاب نوشتهچون در اين دست. نداشت يدسترس 1863-65هاي نوشته

  :شود به عنوان نمونهاشاره مي "مزد"
دهد ها ارزش نيروي كار را تشكيل ميي ارزش آنسطح نيازهاي حياتي، كه مجموعه

اي ي ويژهتحليل اين تغييرات به مطالعه. افزايش يا كاهش پيدا كنند ممكن است
  )40.(دگيرد و در اين جا مورد بحث قرار نمينياز داردرباره مزد 
 يدرست در همان زمان كه به كتاب مستقل 1864كه، ماركس در سال  نقابل توجه اي

 "مزد و اشكال آن"ي گيرد كه بخشي دربارهكند، تصميم ميمزد اشاره مي يدرباره
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در جلد اول به هيچ وجه  "مزد"بدين ترتيب بخش . يدبه جلد اول سرمايه بيافزا
   )41.(باشد "مزد"ني براي كتاب يزتواند جايگنمي

نيم كه در آلمان بحث كتاب كاين مساله را يادآوري  است بحث، بهتر يقبل از ادامه
ي حركت از مجرد به ارهكه درب گرفتتري قرار مياع بحث مهمعالشمزد تحت

همان طور كه قبال گفته . مشخص و وجود سطوح مختلف تجريد در كتاب سرمايه بود
هاي سرمايه عام و سرمايه: شد روسدلسكي دو سطح كلي تجريد را مشخص كرده بود

كه حركت  استتر زييز اين سطوح كلي شامل سطوح تجريد جبسيار، البته هر يك ا
و شوارتز با طرح نكات  مولر )42(بردم به گام به پيش مياز مجرد به مشخص را گا

ها ماركس به نظر آن -1: تري بخشيدندروشني و  تكامل بيش ،جديدي به اين بحث
او در  -2. در واقع سه سطح كلي تجريد را در نظر گرفته بود؛ عام، خاص و يگانه

ح در هم تدوين حركت منطقي از مجرد به مشخص متوجه شد كه چون اين سه سط
- هايي روها با دشواريند، جدايي كامل و اكيد آناي يك ديگر تنيده و در برگيرنده

تري در حركت ها بايد انعطاف و تعديل بيشرو است كه براي اجتناب از آن- به
  .دمنطقي وارد كر

 تصاص داردرسي سرمايه در سطح عام اخبربه  سريكعنوان نمونه گروندريسه به 
-يعني خصوصيات عمومي و ذاتي كه وجه اشتراك شكل). 2و  1جلد ه يهمانند سرما(

ها ي بسيار يا وجوه افتراق سرمايهتحقيق در مورد سرمايه. هاي گوناگون سرمايه اند
به سطح ) هاي مختلف صنعت، كشاورزي، معادن، بازرگاني، اعتباري و غيرهشاخه(

ه همين دليل ماركس ب. موكول شده است) جلد سوم سرمايه(تري از تحليل مشخص
ل آن و او اشك رمايه را در حد تحليل ارزش اضافيكار و س يدر گروندريسه رابطه

اي براي مزد در نظر دهد و بخش جداگانهمورد بررسي قرار مي كار ارزش نيروي
دار و در واقع به و سرمايه گري است پديداري بين كارگيرد، چون مزد رابطهنمي
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ل تعلق دارد، اما در جلد اول سرمايه درست برخالف اين تري از تحليسطح مشخص
اين پرسش . دهداي را به مزد اختصاص ميشناسانه بخش جداگانهحظه روشمال

  داليل اين تغيير عقيده چيست؟ شود كهمطرح مي
اي از ماركس به انگلس در به نامهت قبلي اشاره كرديم كه روسدلسكي ما در صفحا

تناد كرد و با تفسير مبهمي مساله را به ارزش اضافي و قيمت اس 1867ژوئن  27تاريخ 
توليد در جلد سوم حواله داد و سرانجام عدول از جدايي سرمايه و مزد را به عنوان 

  .علت اين تغيير عقيده دانست ،عام يفرض الزامي سرمايهپيش
اي به تاريخ انگلس در نامه. تر استكنندهقانع تر وشنوردر اين مورد توضيح شوارتز 

كند كه او چرا در پيدايش ارزش اضافي به اظهار تعجب مي ،به ماركس 1867ژوئن  26
منشاء ارزش اضافي را نه عامي دان دار و اقتصاداين مساله نپرداخته است كه كارخانه

شود، پس ها هر چيزي به ارزش خود فروخته ميبه نظر آن. دانندكار بلكه سرمايه مي
- و به همين دليل كار او نمي. كندخود را به صورت مزد دريافت مي كارگر ارزش كار

اي به او در نامه 1867ژوئن  27ماركس روز بعد در . تواند منشاء ارزش اضافي باشد
  :دهدپاسخ مي

و  فكرانكوتاهپوشي قابل چشمي افكار غيرتوضيح علمي آن چه كه در باره"
كنند كار پرداخته شده را تحت اموش ميكه البته فر(گفته بودي عامياقتصاددانان 

اين مساله  از) عنوان مزد و كار پرداخت نشده را تحت عنوان سود به حساب بياورند
  :رودفراتر مي

  شود كه در آن چگونه ارزش يك كاال به قيمت توليد آن تبديل مي
  رسد كه شكل مزد پرداخت تمام و كمال كار استبه نظر مي -الف
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يا ارزش اضافي به شكل افزايش قيمتي بيش از قيمت تمام  اما كار اضافي-ب
-به نام سود يا بهره جلوه مي) ي مزدل قيمت بخش ثابت سرمايه به عالوهمعاد(شده

  .كند
تبديل به اصطالح ارزش  -1: فرض مبتني است كهها بر اين پيشپاسخ به پرسش

اين وظيفه در . ه باشدنيروي كار روزانه به مزد يا قيمت كار روزانه توضيح داده شد
  .انجام گرفته است) جلد اول سرمايه(فصل پنجم اين مجلد

، سود به سود متوسط و غيره توضيح داده شده تبديل ارزش اضافي به سود  -2
ها، كه در آن تغيير اين خود مبتني است بر توضيح قبلي روند گردش سرمايه. باشد

نشان ) سرمايه(له در جلد سوم كتاب بنابراين اين مسا. ها نقشي به عهده داردسرمايه
   )43.(شودداده مي

شود و به خصوص مبناي محاسبات آن چه كه در سطح پديداري مشاهده مي
ارزش يا قيمت  - الفگيرد، اين است كه دار منفرد و اقتصاددان عامي قرار ميسرمايه

در  جوييسود ناشي از صرفه - ب. شودسر به شكل مزد پرداخت مينيروي كار يك
اي كه صرف خريد مواد خام، مواد ي ثابت، سرمايهني سرمايهيع( ي توليدهزينه

اي كه صرف ، سرمايهي متغيري سرمايهشود به عالوهكمكي و ماشين آالت مي
-هزينه(قيمت تمام شده بردار كه سرمايه است و اضافه قيمتي) شودپرداخت مزد مي

ي او سود را نتيجه. فروشدا به آن قيمت ميالهاي توليد شده ركشد و كامي) ي توليد
  .داند و نه صرفا ناشي از سرمايه متغيركل سرمايه مي

 نيروي كار. ست نه ارزش تمامي كارمزد فقط ارزش نيروي كار ا -1اما در سطح ذاتي 
ارزشي بيش از ارزش اوليه يا به  ،تنها كااليي است كه مصرف آن در روند توليد

ي متغير منشاء ارزش اضافي فقط سرمايه -2. آوردبه وجود ميعبارتي ارزش اضافي 
ناميم و نسبت اين ارزش اضافي به كل سرمايه را سود مي. است و نه تمامي سرمايه
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شود، چيزي ها به سود متوسط بدل ميجايي سرمايه-به-سود در روند گردش و جا
  )44.(است هكه در سطح پديداري قابل مشاهد

- ري سروكار داريم كه واقعيت ذاتي را وارونه جلوه ميدادو شكل پديما در اين جا با 

سود متوسط نسبت به ارزش م، مزد نسبت به ارزش نيروي كار و دو ،نخست :دهند
ليل شكل ارزش شرط تحنيروي كار به مزد پيش ارزش تغيير شكل شرح. اضافي

 30به تاريخ  ي ماركس تقريبا يك سال بعدنامه. اضافي به سود و سود متوسط است

سود براي ما فعال نام ديگر يا ": كندبه انگلس اين مطلب را تاييد مي 1868آوريل 
پرداخت  ،تمام كار ،چون از طريق شكل مزد. مقوله ديگري است براي ارزش اضافي

ي ، بلكه نتيجهي آن ضرورتا نه محصول كارپرداخت نشده بخش ؛كندشده جلوه مي
. ير سرمايه، بلكه برآمده از كل سرمايهي بخش متغنتيجه رسد، نهسرمايه به نظر مي

اين . هاكند بدون تفاوت كمي بين آنبدين گونه ارزش اضافي شكل سود پيدا مي
  )۴۵(."ي آن ديگري استكنندهي گمراهجلوهيكي 

حالت جنبي دارد و از انكشاف ي مزد نسبت به سرمايه عام تحليل شكل وارونه 
شود و در عين حال مقدمات الزم براي توضيح ي آن استنتاج نميهاذاتي مقولهدرون

اما جايگاه مناسب براي اين بحث . كندي سود و سود متوسط را فراهم ميشكل وارونه
تواند باشد؟ بندي كتاب سرمايه به طور منطقي در كدام قسمت ميدر نظم فصل

خريد و فروش نيروي كار  يي كار با سرمايه در دو مرحلهماركس بعداز تشريح مبادله
يداري شده يعني نيروي كار در روند توليد خري در روند گردش كااليي و مصرف كاال

ي مزد شكل وارونهبحث  به درستي انجامد،داري كه به توليد ارزش اضافي ميسرمايه
- بخش سوم از جلد اول سرمايه به توليد ارزش اضافي مطلق مي. كندرا مطرح مي

ش اضافي هارم به توليد ارزش اضافي نسبي و بخش پنجم توليد ارزپردازد، بخش چ
ي مساله گيرد و بخش ششم بهق و نسبي را در تركيب با يك ديگر در نظر ميمطل
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اختصاص داده شده كه از لحاظ توالي منطقي  تغيير شكل ارزش نيروي كار به مزد
، در 1861-63هاي شتهدر دست نو 1863ماركس اولين بار در ماه مه  .جاي مناسبي است

ي توضيح ارزش اضافي مطلق و نسبي در تركيب با هم، بالفاصله در ادامه 20و  19 دفتر
- بدون آن كه بخش جداگانه ،پردازدنيروي كار به مزد مي ارزش به مساله تغيير شكل

به عالوه او به شكل منظمي تاثير طوالني شدن روز كار و  .در نظر بگيرد براي آن اي
. دهدبارآوري بر ارزش نيروي كار و اختالف آن با مزد را مورد بررسي قرار مي افزايش

اما در چاپ دوم . نيز وضع به همين روال است) 1867(در چاپ اول كتاب سرمايه
 ، و19، 18، 17هاي شامل فصل(بخش جديدي ، يعني بخش ششم) 1873(كتاب سرمايه 

زد نسبت به ارزش نيروي كار را به طور مستقل به تشريح وارونگي شكل م) 20
در اين بخش اشكال گوناگون مزد يعني گاه مزدي و كارمزدي و . دهداختصاص مي

تاثيرشان بر اين وارونگي و باالخره اختالف مزد در كشورهاي مختلف نيز مورد بحث 
  )46.(گيردقرار مي

در  "زدهام"و بخش  "ي مزددر باره"ي كتاب نانوشته س نظر شوارتز در مورد رابطهپ
  :توان خالصه كردجلد اول سرمايه را به اين ترتيب مي

با مطالبي كه  "مزدها"ي بخش ششم جلد اول سرمايه تحت عنوان مقايسه -1
دهد كه اين در نظر گرفته بود، نشان مي "ي مزددرباره"ماركس براي كتاب مستقل 

  . باشد تواند جايگزيني براي كتاب نامبردهبخش برخالف نظر روسدلسكي نمي
گيرند كه به ترتيب اهميت مورد بررسي قرار مي بخش ششم مطالب زيردر   -2

 : عبارتند از

  تغيير شكل و وارونگي مزد نسبت به ارزش نيروي كار -
نقش شكل مزد در وارونه جلوه دادن تاثير طوالني شدن روز كار و افزايش شدت  -

 كار بر ارزش نيروي كار
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 .در توضيح منشاء ارزش اضافينشان دادن ناتواني مكتب ريكاردو  -

شرط وارونگي شكل سود وارونگي شكل مزد نسبت به ارزش نيروي كار پيش  -3
  .شودنسبت به ارزش اضافي است كه در جلد سوم سرمايه توضيح داده مي

بخش ششم اساسا به مقوالت سرمايه عام تعلق ندارد و به همين علت   -4
ه جلد اول در واقع تعديلي است در انضمام آن ب. گروندريسه فاقد چنين بخشي است

 .ي اوليه ماركسبرنامه

ي ها به طور منطقي بايد بعد از تحليل نظريهاين بخش از لحاظ توالي فصل  -5
 .ارزش اضافي و اشكال گوناگون آن قرار بگيرد

هاينريش به گروهي از مفسران تعلق دارد كه . تفسير ميشائيل هاينرش •
هرچه  او راشد كه رو مي-به-ي روتش با مشكالتركس در جريان تحقيقامعتقدند ما

. داديمتر به تغيير در طرح اوليه و كنار گذاشتن كامل مفهوم سرمايه عام سوق بيش
، روند گردش و باالخره روند توليد به طور ح روند توليدطرح جديد هدف خود را توضي

ريان اين تغيير، در ج. در نظر گرفتن توليد و گردش با هم قرار داده بودكلي يعني 
هر چه  "ي مزددرباره"ها به آينده موكول شده بود مثل كتاب مسايلي كه توضيح آن

ي مسايلي كه در رابطه. تر به شكل الزامات تحليل روند توليد خود را نشان دادندبيش
روند توليد  در بخش بايستداري قرار داشتند و الجرم ميماهوي با توليد سرمايه

شكل فصلي از جلد اول  به به همين علت كتاب مزد. گرفتندرار ميمورد بررسي ق
 )47(.سرمايه در كنار نظريه ارزش اصافي قرار گرفت

فراسوي "ي نود انتشار كتاب دهه در اوايل :ي آخر قرن بيستمي بحث در دههادامه
كتاب "ي جديدي شد براي بحث درباره توسط مايكل لبووتيز انگيزه) 1992( "سرمايه

دو سال بعد فلتون شورتال كتاب مفصلي در اين باره نوشت كه ناكامل . )۴٨("انوشتهن
كنت الپيدس با نوشتن اثري  1998در سال ). 49(كردبودن كتاب سرمايه را تاييد مي
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). 50(در باب نظريه مزد ماركس از كامل بودن نظريه مزد در كتاب سرمايه دفاع كرد
ترتيب تاريخي، ديدگاه اين سه متفكر را در مورد ما در اين جا بدون در نظر گرفتن 

  :كنيمبه طور خالصه معرفي مي "ي مزددرباره"كتاب مستقل 

او بعد از يك مرور تاريخي از  ؛بحث الپيدس حاوي نكته جديدي نيست :كنت الپيدس
ي وي از گروسمن بر اين باور است كه طرح اوليهري اين بحث به پيسابقه

شود كه ماركس هنوز از مفهوم مربوط به دوراني مي) شامل شش كتاب(ماركس
اما در جريان آشنايي با مساله بازتوليد  .كليت و سرمايه اجتماعي دركي نداشته است

سرمايه اجتماعي نظراتش تكامل يافته  و در جهت تدوين و تكميل طرح نهايي 
  )51(.شودهاي ارزش اضافي ميكوشيده است كه شامل سه جلد سرمايه و نظريه

شورتال بر اين نظر است كه نقد ماكس اشتيرنر توسط ماركس و : فلتون شورتال
ي فويرباخ و ايدئولوژي آلماني نقطه عطف تعيين انگلس و نگارش تزهايي درباره

هاي جوان و به خصوص فويرباخ و طرح ها از هگلياي است در گسست آنكننده
ها و ماترياليسم انسان اجتماعييعني وحدت عين و ذهن در عمل  :مساله پراكسيس

هر چند . مجرد و عام "انسان"به جاي  "انسان واقعي تاريخي"يا جايگزيني  ؛تاريخي
چنان قابل كه در اين گسست تداوم موضوعاتي چون بيگانگي و رهايي انسان هم

جانب نقد اقتصاد  تر بهماركس پس از اين گسست هر چه بيش. است همشاهد
- داري به طور كلي دو جنبه پيدا ميس از سرمايهركنقد ما. كردسياسي گرايش پيدا 

 ؛نامدمي "ديالكتيك سرمايه"اول نقد منطق و روابط عيني آن كه شورتال آن را : كرد
 "ضدديالكتيك مبارزه طبقاتي"كه او آن را  ،و امكان و چگونگي نفي و سرنگوني آن

  . خواندمي
ما بود كه بر افكار ماركس فريط معيني حكمي دوم قرن نوزدهم در اروپا شرادر نيمه
جنبش كارگري در مراحل آغازين خود قرار داشت و هنوز به عنوان : گذاشتتاثير مي
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گرايانه علم نكرده بود؛ وجود اشكال تخيلي و اراده ديك طبقه در برابر سرمايه ق
انديشه از هاي مختلف گرايي و پوزيتيويسم در حوزهي علمسوسياليسم و باالخره غلبه

گرا هاي تخيلي و ذهنكرد در مقابله با سوسياليستاو تالش مي. جمله علوم انساني
اين . هاي عيني مبارزه طبقاتي بپردازدشرطبه قوانين عيني حركت سرمايه و پيش

كار با توجه به ضعف جنبش كارگري و غلبه پوزيتيويسم او را به زمين بورژوازي 
، يا بررسي روابط اقتصادي سرمايه ان اقتصاد سياسييعني قبول پرسم: هدايت كرد

است كه اقتصاد سياسي  پرسمانِ وح همينرو  .چون قوانين عيني و منطق هگلهم
  )52.(در آثار اقتصادي ماركس از سرمايه به بعد غلبه دارد

اول : كشاند كه دو جنبه داردبستي مينظر شورتال اين امر ماركس را به بنبه 
مفهوم . تر به وحدت گرايش دارند تا از هم گسيختگي و بحرانه بيشتضادهاي سرماي

  "ضدديالكتيك مبارزه طبقاتي"ي، مطالعهدوم. ام بيان اين وحدت استي عسرمايه
به سخن ديگر حركت خودپو و عيني . مانددر سراسر كتاب سرمايه مسكوت باقي مي

كند و ار بدل ميمثقابل است آفرين واي صرفا ارزشسرمايه، طبقه كارگر را به وسيله
-اما اين بن .)53(شودمبارزه طبقاتي قرباني توصيف قوانين عيني سرمايه ميتحليل 

مزد  اي دربارهماركس موقتي است او قصد داشت كتاب جداگانه هبست در انديش
بود، ولي  "ضدديالكتيك مبارزه طبقاتي"ي مطالعه اشتدوين كند كه احتماال موضوع

 .ناتمام مانداش برنامه

رفت، در بستي موقتي به شمار ميآراي ماركس بن اين زمينه در آن چه در
پاسخ به چگونگي اين امر و نتايج حاصله از . بست پايدار تبديل شدماركسيسم به بن

اما به طور . هاي مختلف درون ماركسيسم داردآن نياز به بررسي مفصل جريان
وجه آن ناديده گرفتن پراكسيس انساني و  ترينخالصه شايد بتوان گفت كه مهم

به نظر . اي از قوانين عيني و جبري تاريخ استتبديل ماترياليسم تاريخي به مجموعه
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بست دايم و عوامانه كردن ماركسيسم نقش موثري شورتال، انگلس در ايجاد اين بن
  .داشته است

امل روش ماركس، بلكه بست نه تداوم و تكحل شورتال براي بيرون رفتن از اين بنراه
اگر قصدمان اين است كه از كتاب ": وارونه كردن مسير نظري كتاب سرمايه است

بايد حركت . سرمايه فراتر رويم و عدم انسجام گسست و بحران سرمايه را نشان دهيم
بايد بفهميم كه كار . ي ارزش را وارونه كنيمماركس در جهت دقيق كردن نظريه

زش تبديل نشود، چگونه ممكن است قيمت از تعيين منظم چگونه ممكن است به ار
يل كار به ارزش اصوال توان به جاي درك چگونگي تبدارزش تبعيت نكند، چگونه مي

-زدايي و به جاي درك چگونگي كليت يافتن سرمايه اساسا آن را كليتاز آن ارزش

  )54. ("زدايي كرد
دفاع از اين ديدگاه  هب "مايهفراسوي سر"اي از كتاب بخش عمده :مايكل لبووتيز

ي خود در مورد نگارش كتاب مستقلي اختصاص دارد كه ماركس در تصميم اوليه
كند ردپاي طرح نگارش كتاب سعي مي ويتزولب .ه استتغييري نداد "ي مزددرباره"

  .ي مزد را دنبال كندجداگانه درباره
- در مقدمه 1859ژانويه  گويند ماركس دربرخالف افرادي مثل كنت الپيدس كه مي او

-و مجددا در فوريه همان سال در نامه به وايده "تصاد سياسيشركتي در نقد اق"ي 

از آن ما  كند و بعدكتاب مستقل اشاره مي 6ماير براي آخرين بار به طرح اوليه شامل 
ماركس در معتقد است بينيم، نشاني از اين طرح نمي ماركس هايديگر در نوشته

 "مزد به طور خاص"و  "مزد به طور عام"بين  1861-63ي اقتصادي هادستنوشته
اي در باره گذارد و تحليل مسايل خاص مربوط به مزد را به كتاب جداگانهتفاوت مي

  :به عنوان نمونه). 55(كندمزد موكول مي
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بررسي مسايل مربوط به نوسانات سطح نياز كارگران و همين طور افزايش و كاهش "
يروي كار به باال و پايين اين سطح به اين جا تعلق ندارد؛ در اين جا قيمت بازار ن

  )56(."يابندروابط عام سرمايه انكشاف مي
ي مزد نيز تكرار اين نكته در ضمن بررسي ارزش اضافي مطلق و نسبي و اشكال ويژه

  )57(.شودمي
روند  الواسطهب، تحت عنوان نتايج 1864-65هاي اقتصادي نوشتهدر فصل ششم دست

  :خوانيمددا ميجم )۵٨("توليد
-ها ارزش نيروي كار را تشكيل ميي ارزش آنسطح نيازهاي زندگي كه مجموعه"

 ي، بلكه به نظريهتحليل اين تغييرات نه به اين جااما . روددهد خود باال و پايين مي
  )59. ("مزد تعلق دارد

  :خوانيمو باالخره در فصل هجدهم، جلد اول سرمايه مي 
اي اقتصادي ديده هاين مطلب در رساله. كندهاي متعددي پيدا ميمزد نيز شكل"

ه دهاي شكلي را ناديتفاوت مها از شدت دلبستگي به خود موضوع، تماآن. شودنمي
اي در باره كار مزدي تعلق ي ويژهها به مطالعهبازنمود تمامي اين شكل. گيرندمي

  )۶٠(".نيست دارد و بنابراين جاي آن در اين اثر

هاي نوشتهتا دست) 1857-8(دهد كه از گروندريسهبدين ترتيب لبووتيز نشان مي
) 1867(و باالخره جلد اول سرمايه  1864-66هاي نوشتهو همين طور دست )1863-1861(

اي وجود دارد كه ماركس قصد خود را براي نگارش كتاب مستقلي خط پيوسته
  .ه استهمواره تكرار كرد "درباره مزد"

ها گذارد كه در كتاب سرمايه تحليلعالوه بر اين لبووتيز بر اين نكته انگشت مي
. ند كه سطح نيازها و مزد ثابت در نظر گرفته شودا فرض استوارهمواره بر اين پيش
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فرضي با تحليل مستقل و جامع مزد منافات دارد، چرا كه چنين تحليلي چنين پيش
  .طه با ساير عوامل اقتصادي موضوع  مطالعه خود قرار دهدبايد نوسانات مزد را در راب

. مبتني استاهميت مساله كليت در روش ماركس  بر لبووتيز لآخرين استدال
اي و از آن جمله جامعه ماركس به پيروي از هگل و برخالف روش دكارتي هر جامعه

  .ندداها ميروابط متقابل بين آن وبورژوايي را كليتي از اجزاء پيوسته 
-توان آننمي. اند همواره به عنوان جزيي و تعييني از اين كليت قابل درك ءاين اجزا

در ) 61.(ها بازسازي كردها را جدا از كليت در نظر گرفت و بعد كليت را از مجموع آن
عين حال جامعه بورژوايي به عنوان يك كليت زنده در جريان دايم توليد و بازتوليد 

ه باشد و به عنوان يك كليت مستقل و خودكفا بايد قادر به تواند وجود داشتمي
يد ديگر و هاي تولهاي خود باشد و گرنه وابسته به شيوهشرطتجديد توليد پيش

ي شرايط و روابط وجودي س دربارهركما. د خواهد شدشرايطي خارج از وجود خو
  : گويدسرمايه مي

داري اند و از وند توليد سرمايهفرض رچون اين روابط از سويي پيشآن شرايط هم"
سوي ديگر نتايج و محصول آن و هر دو توسط اين شكل اجتماعي توليد و بازتوليد 

  )62. (شوندمي
ها به شرطوار و خودبسنده كه در آن تمام پيشولي آيا سرمايه كليتي است اندام

به شمار  عنوان نتايج روند بازتوليد ظاهر شوند و نقاط عزيمت، نقاط بازگشت نيز
كند، كليتي است س در كتاب سرمايه معرفي ميركتيز كليتي كه ماوآيند؟ به نظر لبو

حفظ و بازتوليد ": ناتمام، كه براي بازتوليد خود به چيزي غير از خودش نياز دارد
تواند با دار ميسرمايهاما . ي كارگر شرط الزمي است براي بازتوليد سرمايهطبقه

  )63.("غريزه بقاي نفس و توليد مثل كارگران واگذارد آرامش خاطر اين را به
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روابط توليد  به تنهايي و به طور كامل ماجراي بازتوليد "سرمايه"بنابراين كتاب 
گويد و به كتاب مكملي نياز داريم كه توليد و بازتوليد نيروي كار يداري را نمسرمايه

ر كه وطهمان -قرار دهد را در مداري خارج از مدار بازتوليد سرمايه وظيفه خود
ي از اب سرمايه را ناشز برخالف شورتال، يك سويه بودن كتتشود، لبوويمشاهده مي

هاي شرايط تاريخي ماركس، داند، نه محصول محدوديتشناسانه ميالزامات روش
ي پذيري از انديشهتاثيرو  ،سميسلطه پوزيتيو ،نايافتگي جنبش كارگرييعني رشد

   .، يعني اقتصادي سياسي كالسيك و منطق هگليي بورژوازانتقاد
  

  نظام نيازها
قايل  "نظام توليد"تري براي هگلي، اهميت بيش "نيازهاي منظا"ماركس در مقابل 

داري اين دو نظام از يك ديگر جدا ي سرمايهشد و نشان داد كه چگونه در جامعه
بررسي او از نيازها  ،در آثار اوليه. ستهاهستند و بازار ميانجي وحدت متضاد آن

دارد؛ يعني چگونه نيازهاي انساني تحت تاثير  )NORMATIVE(ي اخالقيتر جنبهبيش
ي او بعد از گرايش به مطالعه. كنندي غيرانساني پيدا ميي سودجويي جنبهانگيزه

تر به شكل داري بيشنيازها را در جامعه سرمايه ،اقتصاد سياسي و در آثار بعدي خود
كند، نه آن چنان كه بايد و آن چنان كه هستند تشريح مي )DESCRIPTIVE(توصيفي
  .باشند

جه مورد توداري ها در سرمايهي نيازها و تغيير و دستكاري آنتم، مسالهدر قرن بيس 
ل ويلهلم رايش، اريش فروم، ژان پل سارتر و متفكران ماركسيسم و انتقادي مث

ها بررسي اخالقي نياز و مصرف است؛ نمساله همگي آ. هربرت ماركوزه قرار گرفت
به همين . داريو انحراف نيازهاي بشري توسط سرمايه )consumerism(مصرف افراطي

ي هفتاد، در دهه. كنندنيازها را به واقعي و كاذب تقسيم مي اين متفكراندليل نيز 
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اي ي نيازههاليس رابط مايوان ايليچ و ويليا همراه با برآمد جنبش محيط زيست،
  )64.(نظر تخريب محيط زيست مورد توجه قرار دادندمكاذب و مصرف افراطي را از 

ها در اما موضوع مورد نظر لبووتيز در اين اثر بررسي توصيفي نيازها و گسترش آن
به نظر او از سويي . ي آن با طبقه كارگر استداري و رابطهجريان رشد سرمايه

. آوردتري را به وجود ميدم نيازهاي بيش پيشرفت خود هر داري در جريانسرمايه
هاي مصرفي نو در چنين ارزشكشف خصوصيات مصرفي نو در اشياء قديمي و هم

اف جهان نكجديد كه در جريان تحقيق در طبيعت و تجسس در اطراف و ااشياء 
ي خود با شوند و سرانجام نيازهاي اجتماعي و فرهنگي جديد كه به نوبهيافت مي
اين كاالهاي جديد به بازارهاي . شوندتري توليد مياي بارور در ابعاد وسيعرشد نيروه

-يعني آگهي و تبليغات احتياج دارند، كه خود عرصه) 65(جديد و تالش براي فروش

ن، كارگرا يدار منفرد تودهبراي سرمايه. گذاردهاي جديدي را پيش روي سرمايه مي
كننده و مشتري به شمار ، مصرفكندكار مياش ي كه در كارخانهبه استثناي كارگران

ي خواند تودهجويي فرا ميخود را به امساك و صرفهاو هر چند كه كارگران . روندمي
- توليد سرمايه گسترش و بدين ترتيب. كندتر تشويق ميكارگران را به مصرف بيش

ج از اشيايي كه قبال تجملي و خار. شودنيازهاي كارگران ميرشد ي داري زمينه
: شوندبديل ميها تنريج به مصرف ضروي آدبه ت. ر داشتندمحيط مصرف كارگران قرا

سرمايه گرايش دارد آن چه را كه قبال غيرضروي بوده به ضروري تبديل كند، "
افزايش مداوم نياز به كاالهاي  .)66( "ضرورتي كه به طور تاريخي به وجود آمده است

. كندتر وابسته ميكارگران را به سرمايه بيشجديد خود الزامي است براي كار و 
ي اساسي يك لحظه": گويدي كار و سرمايه مياين جنبه از رابطه يماركس درباره

. "ها توجيه تاريخي، بلكه قدرت معاصر سرمايه نيز به آن متكي استنته تمدن كه ن
)67(  
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چرا ماركس در  داري گرايش به افزايش دارند پساگر نيازها در جريان رشد سرمايه
 كند؛ كتاب گروندريسه و سرمايه از نيازهاي ثابت و سطح ثابت معاش صحبت مي

ها ها و غيرماركسيستهاي بسياري در بين ماركسيستباعث بدفهمي اي كهمساله
- بلكه پيش ،يا قانون دهد كه اين نه يك استدالللبووتيز توضيح مي .)68(شده است؟

-ماركس در نامه. شناسانه براي بررسي سرمايه عاموششي از الزامات رفرضي است نا

  :نويسدبه انگلس مي 1858اي به تاريخ دوم آوريل 
تغيير . اندمزدها در حداقل خود فرض شده) سرمايه به طور عام(در سراسر اين بخش"

لبووتيز، . ("مزد بررسي خواهند شد در بخشمزدها و افزايش و كاهش اين حداقل 
  )46، ص 2003
- در ادامه ليدر واقع فرضي است كه براي تحليل و فهم ارزش اضافي الزم است واين 

توان تغييرات مزد شود و آن وقت ميي حركت از مجرد به مشخص كنار گذاشته مي
  :نويسداو در گروندريسه مي. را نيز وارد تحليل كرد

ها با ثابت اما تن ،شوندتر سيال ميهاي ثابت در جريان انكشاف بيشتمام اين فرض"
بررسي را بدون آن كه همه چيز مغشوش شود  توانها در آغاز تحليل ميگرفتن آن

ها عالوه بر اين عمال مسلم است كه مقدار و نسبت سطح كار الزم در دوره. دادامه دا
-تواند تغيير كند اما در هر دورهو كشورهاي مختلف و در اثر عرضه و تقاضاي كار مي

بررسي اين تغييرات . شودسيله سرمايه ثابت در نظر گرفته ميي معين سطح آن به و
  )69. ("به طور كلي به فصل مربوط به مزد تعلق دارد

  :كندلبووتيز نيازها را به سه سطح تقسيم مي
هاي مصرفي كه براي بقاي اي از ارزشنياز به مجموعه: نيازهاي فيزيولوژيكي -الف

ترين حد اين سطح از نياز در پايين. زم استي يك موجودي طبيعي الكارگر به مثابه
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وسايل مادي ضروري و غير  مجموعه و .قرار دارد، "حداقل جسماني" يعني ،ممكن
  . "دهدرا تشكيل ميقابل چشم پوشي براي زندگي انساني 

هاي مصرفي كه دريك جامعه معين و اي از ارزشنياز به مجموعه .نيازهاي الزم: ب
مفهوم ارزش نيروي كار . ص برحسب رسم و عادت الزم استي تاريخي مشخدر دوره

  . است استوار در كتاب سرمايه بر همين سطح از نياز
ي از نياز كه با توجه به ميزان رشد نيروهاي مولده سطح .نيازهاي اجتماعي. س

. قابل تامين استي  موجود انساني اجتماعا رشديافته به مثابهبراي كارگران  اجتماعي
هاي مصرفي تجلي يافته در شكل نياز كارگر به ارزش عاليدر واقع سطح اين سطح 

تضاد و تابع نياز سرمايه به داري نياز كارگران در در جامعه سرمايه .كااليي است
شود كه مناسبات رو مي-به-ي روت و ارضاء اين نيازها با محدوديتافزايي اسارزش

اگر سطح نيازها از محدوديت "يان ماركسبه ب. دهدداري بر سر راه آن قرار ميسرمايه
اش رها شود و به سطحي از مصرف گسترش يابد كه بارآوري اجتماعي دارانهسرمايه

  ". كندو رشد كامل فرديت ايجاب مي... دهدموجود اجازه مي

مصرف خواهد نشان دهد كه هرچند سطح زندگي و ترتيب لبووتيز مينبدي
اري به افزايش گرايش دارد، اما اين سطح نسبت به دهكارگران در روند تحول سرماي

س اين شكاف پ": نويسدمياو . ميزان بارآوري و ثروت اجتماعي در جهت كاهش است
نوايي كارگران، معيار محروميت و بين نيازهاي اجتماعي و نيازهاي ضروري معيار بي

  ."فقر آنان است
  

  ي ريكاردوييجعبه
طح سرمايه اين است كه مزدها را در ستاب هاي ماركس در كفرضيكي از پيش

هاي مصرف در يك از ارزش ي ثابتيبه شكل مجموعه) 70( نيازهاي زندگيحداقل 
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اين فرض در چارچوب سرمايه عام قرار دارد و براي . در نظر بگيرد ي معيندوره
بدين ترتيب او از تاثير مبارزه طبقاتي بر . ي نسبي ضروري استتشريح ارزش اضافه

ي مزد و تحليل اين موضوع را به كتابي جداگانه درباره كندنظر ميطح مزدها صرفس
ثابتي از  يلبووتيز اين فرض گرفتن مصرف كارگران به شكل مجموعه. كندموكول مي

كه به هر  نامد و معتقد استمي "ي ريكاردوييجعبه"هاي مصرف را اصطالحا ارزش
توانيم در چارچوب اين فرض باقي بمانيم نميحال براي توضيح اضافه ارزش نسبي ما 

. فرض اوليه فراتر برويمي پيشو مجبوريم با در نظر گرفتن مبارزه طبقاتي از محدوده
ي اضافه ارزش نسبي را به از جلد اول كتاب سرمايه، مساله 12ماركس در فصل 

گران براي توان گفت كه كارمي ،اما به شكلي كامال اجمالي ؛تفصيل توضيح داده است
هاي مصرف بازتوليد نيروي كار خود، به شكل روزمره و نسلي به مقداري كاال با ارزش

زمان كار الزم : توان به دو بخش تقسيم كردبنابراين روز كار را مي. معيني نياز دارند
 كار و زمان شودنيازهاي كارگران يا در واقع ارزش معادل آن توليد مي ،كه در طي آن

دار آن ارزشي كه سرمايه. شودصرف توليد ارزشي مازاد بر ارزش الزم ميكه  ،اضافي
ني كردن زمان افزايش مطلق ارزش اضافي عبارت است از طوال .كندرا تصاحب مي

  .تر كردن روز كار يا افزايش شدت كاريعني طوالني كار اضافي،
گيرد جام ميالزم ان كار ق كوتاه كردن زماناز طري اما افزايش نسبي ارزش اضافي

هايي از الزم در شاخه كار كه خود از طريق افزايش بارآوري كار و كوتاه كردن زمان
اما كوتاه . كنندكه كاالهاي مورد نياز كارگران را توليد مي پذيردتحقق مي توليد

مصرفي كارگران الزاما به معناي كاهش مزد  يبسته براي توليد ،الزم كار كردن زمان
ارزان . اين بسته مصرفي نيست ارزش ارزش نيروي كار يا به عبارتييا شكل پولي 

ضرورتا كاهش مزدها را  شدن كاالهاي مورد نياز طبقه كارگر در اثر افزايش بارآوري،
تري را توانند با مزدهاي خود كاالهاي بيشدارد بلكه برعكس، كارگران ميبه دنبال ن
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هاي جديد و پس استفاده از ماشين. وندتري برخوردار شخريداري كنند و از رفاه بيش
مگر استفاده . تواند باعث افزايش نسبي ارزش شودافزايش بارآوري خود به خود نمي

كارگر و  يف طبقهپراكندگي صفوو ري گروهي از كارگران، از اين وسايل به بيكا
در اين صورت صرفا با افزايش بارآوري اجتماعي و بدون . كاهش مزد نيز منجر شود

توان اضافه ارزش ي طبقاتي نميدر نظر گرفتن مبارزه طبقاتي و تغيير توازن قوا
از  .)71(لق از مبارزه طبقاتي غيرممكن استتجريد مط بنابرايننسبي را توضيح داد 

ري ي افزايش بارآواستداللي كه صرفا بر پايه" :كندلبووتيز اضافه مي است كه اين رو
ارزش اضافي نسبي را  مبناي واقعي. محكمي نيست اجتماعي استوار باشد، استدالل
اضافه ارزش نسبي در اثر افزايش ( موي حالت سغلبه. در بازار كار بايد جستجو كرد

تغييراتي  -غييراتي در بازار كار نياز داردبه ت) نيازهاي زندگيبارآوري و سطح ثابت 
ندگي كارگران با تنها افزايش ميزان پراك. هاي پولي شوددكه منجر به كاهش دستمز

- يرا نسبت به مزدهاي واقعي تضمين م افزايش بارآوري است كه هاورود ماشين
 )72(."كند

  
  ي انقالبياستنتاج سوژه

ها و ي كتاب سرمايه و به خصوص بخش مربوط به دگرسانيممكن است مطالعه 
به  اين تصور را در خواننده) سرمايه، جلد دوم، بخش اول(سرمايه  يهادورپيمايي

اي قايم به ذات و خودپو در نظر چون سوژهوجود بياورد كه ماركس سرمايه را هم
عاملي وابسته و  ،چه در بازار كار و چه در روند توليد ،در مقابل آن گيرد كه كارمي

چون همو سرمايه از او  ؛آيداي از گردش و دورپيمايي سرمايه به شمار ميلحظه
  )73(.گيردهره مياي براي ارزش افزايي بوسيله

  :كند كه حايز اهميت اندلبووتيز در انتقاد از چنين برداشتي نكاتي را مطرح مي



ي انقالبيسوژه  

 37

-شرطاي خودبسنده نيست كه در جريان بازتوليد بتواند تمامي پيشسرمايه سوژه -1

ي كار و روابط اجتماعي مناسب ، يعني وسايل توليد، نيروبراي حركت خود هاي الزم
توليد در جلد دوم سرمايه به ما نشان هاي تجديدمراجعه به فرمول. را به وجود بياورد

ي حركت سرمايه به شمار شرطي الزم در آغاز چرخهدهد كه نيروي كار پيشمي
نيروي كار مصرف  ،روند در اين. اما بازتوليد آن محصول اين چرخه نيست ،رودمي
وسايل مصرف است، نه  دشود توليآن چه كه توليد مي ،شودشود اما توليد نميمي

ي سرمايه به پس چرخه. ها براي بازتوليد نيروي كار به طور روزمره و نسليمصرف آن
ي ديگري نياز دارد كه مربوط اي خودبسنده نيست و ضرورتا به چرخهتنهايي چرخه

توليد نيروي كار از لحاظ زماني و مكاني مستقل از زبا. به بازتوليد نيروي كار است
زتوليد سرمايه است؛ يعني انجام آن در زمان فراغت، در خانه و به ميانجي كار روند با

اين روند در عين وابستگي به روند بازتوليد سرمايه از . پذيردخانگي صورت مي
   .استقالل نيز برخوردار است

  
  = M پول                    =Mpوسايل توليد        =C   كاال          =Lp نيروي كار

    =Acايل مصرفيوس
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حفظ و بازتوليد طبقه كارگر به ": گويدآن جا كه مي واقف بود امر ماركس به اين
دار آن را به اما سرمايه. ماندعنوان يك شرط ضروري براي بازتوليد سرمايه باقي مي

كارل ماركس، . ("گذارداطمينان غريزي كارگر، به بقاي نفس و تكثير نسل وا مي
  . اي در باره مزد موكول كرده بودح آن را به كتاب جداگانهيتوض و) سرمايه

داري با دو روند توليد و دو سوژه سروكار داريم، كه در عين الزم در نظام سرمايه -2
در روند بازتوليد سرمايه، نيروي كار : كننديك ديگر را نفي نيز مي ،و ملزوم بودن

در روند بازتوليد كار، كار . د داردرسد و براي سرمايه وجوتوسط سرمايه به مصرف مي
نياز دارد و بايد ) ابزار توليد، مواد اوليه(چون شرايط عيني بازتوليد خودبه سرمايه هم
توليد  را اشالزم براي بقاي خويش و نسل آتي را ها وسايل مصرفدر پيوند با آن

 يزمهشان در گرو و الاز اين لحاظ سرمايه و كار هر يك براي خويش بودن. كند
افزا است، از طرف ديگر، سرمايه براي خويش ارزش ارزش. بودن براي ديگري است

ها و شرطخواهد تمام پيشافزايد و مياش مرتبا بر خود ميارزشي كه در سير حركت
- اما وجود سرمايه وابسته به دو پيش. ي وجودش را به ارزش تبديل كندوسايل الزمه

 وبه ارزش فر اها را تمامتواند آناست كه نمي ، يعني كار و طبيعتشرط اساسي
 زمان او هر چه. زمان براي خود و براي سرمايه باشدتواند به طور همكار نيز نمي.كاهد

تري براي فراغت و پرداختن به زندگي در اختيار سرمايه باشد وقت كم يترطوالني
ويش و كار بيگانه از غير خكار براي چون هم كار براي سرمايه، . خويش خواهد داشت

در نفي براي ، اشانبراي خود بودن يك هر و كار از اين لحاظ سرمايه .خويش است
  .است ديگري بودن

ي پرولتري را از تضاد بين روندبازتوليد سرمايه و روند لبووتيز بدين ترتيب سوژه
مساله ي مهمي از اين او با اين كار بر جنبه. كندبازتوليد نيروي كار استنتاج مي

  اما نيست كاملگرچه د كه دهاز مساله به دست مي يو تبيين )74( افكندروشنايي مي
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براي تشريح  .كنداحياء مي در نظريه ماركسيستيرا از مساله سوژه  يمهم يسويه
داري و روابط متضاد كار و سرمايه را در ي انقالبي بايد خود روند توليد سرمايهسوژه

-توان به اجمال به شكل ذيل صورتچنين رويكردي را مي. اداين روند مبنا قرار د

  :بندي كرد
 هاآناند ستيزگرانه در برابر هم قرار گرفته يكار و سرمايه در روند توليد در تضاد -الف
ارزش اضافي به كار  كنند، سرمايه براي توليد و اخذيك ديگر را ايجاب مي سويياز 

خذ ارزش نيروي كار يا ارزش الزم به سرمايه نياز كار نيز براي توليد و ا. نياز دارد
به  اخواهد كار را تمامسرمايه مي :ندكننفي مي ارديگر يك ديگر  سويو از . دارد

. تر توجه داردهاي طبيعي و انساني او كمافزايي تبديل كند و به جنبهي ارزشوسيله
ف كاالهاي ديگر ي كااليي است كه ارزش مصرف آن با ارزش مصراما كار دارنده

داد توان در قرارمصرف نيروي كار در روند توليد را از قبل نمي :نخست. تفاوت دارد
كار تمام و كمال تثبيت كرد و مقدار كار عرضه شده به توازن قواي كار و سرمايه در 

ارزش مصرف نيروي كار برخالف ارزش مصرف كاالهاي  :دوم. اين روند بستگي دارد
گونگي مصرف آن بي ي نيست و از اين رو او نسبت به چآن جدا شدن يديگر از دارنده

  )75(.دهداوت نمانده و مقاومت نشان ميتف
ي جمعي د كه ارادهامانجي توليد نويني ميحل اين تضاد الزاما به گذار به شيوه -ب

  .كندي سرمايه ميمولدين مستقيم را جايگزين اراده
اش در توليد اضافه داري به خاطر نقش اساسييهجايگاه كار در روند توليد سرما -ج

  .سازدامكان چالشي جدي و حياتي در برابر سرمايه را فراهم مي ،براي او ارزش
جايگاه كار در روند توليد سرمايه در عين حال حامل نظارت مولدين مستقيم بر  -د

  )76(.گذاردميروند توليد و از اين رو امكان دگرگوني اين شيوه توليد را نيز پيش رو 
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ي انقالبي را گيري سوژههاي شكلامكانات و ظرفيت ،بايد توجه داشت كه اين عوامل
ها امري جبري نيست و به چگونگي تحول مبارزه كند كه فعليت يافتن آنمطرح مي

       .طبقاتي بستگي دارد
  

  :انتقادها
 سكينو  اونواي ژاپني هآلبريتون به پيروي از مكتب ماركسيست: انتقاد رابرت آلبريتون -1

  :گيردداري در سه سطح تجريد انجام ميمعتقد است كه تحليل جوامع سرمايه
  ي نابي سرمايهنظريه -الف
  داريي مراحل سرمايهنظريه - ب
  تحليل تاريخي مشخص -ج

ي قانون ارزش و چون نظام كااليي عام تحت سلطهمنطق دروني سرمايه هم: ي نابدر سطح سرمايه
سرمايه ارزشي است كه در جريان حركت . است ل فوق اقتصادي موضوع بررسيامدخالت عوبدون 

او در . گيردتر از سر مييابد و با جذب ارزش افزوده هر بار حركت خود را با قدرتي بيشخود فزوني مي
به ي تابع خود و چون وسيلهل طبيعي را هماماين حركت، عوامل ديگر نظير كار، ابزار توليد و عو

كند و اين تنها دليل است كه پيوند دروني مقوالت ارزش قانون اي از گردش خويش تبديل ميلحظه
داري از چنين وضعيتي فاصله دارد و اين يك طبيعي ست كه واقعيت سرمايه. كنندگونه عمل مي

ه از شوند كجا در نظر گرفته ميحالت مجرد فرضي است كه عوامل غير از سرمايه، مثل كار تا آن
   .جنس ارزش و تابع روابط ارزشي باشند

به همين دليل سه جلد سرمايه توصيف كاملي است از سرمايه ناب و در اين سطح از تجريد نيازي به 
  . تكميل ندارد و طرح ناتمام بودن يا يك سويه بودن آن قضاوتي نابجا است

-كار و پول با مشكالت فراوني رو سرمايه در سلطه اقتصادي بر سه كاالي زمين، نيروي: نظريه مراحل
هاي اين تري گذر كنيم كه ويژگيرو است و ما اگر از سطح مجرد سرمايه ناب به سطح مشخص-به

ي ادغام رو شدن و مقاومت در برابر روابط ارزشي در نظر بگيريم، شكل و درجه- به- سه كاال را در رو
  .داري در اختيار ما قرار دهدبندي سرمايهتواند كليدي براي مرحلهها در مناسبات سرمايه ميآن

-ي معين تاريخي بايد به سطح مشخصبراي تحليل هر كشور معين در دوره: تحليل مشخص تاريخي

  .ي تاريخي و عوامل سياسي و فرهنگي ويژه آن را نيز در نظر گرفتو سابقه تري گذر كرد



ي انقالبيسوژه  

 41

كتاب سرمايه تحليلي است : دهدنتقاد قرار ميي فكري اثر لبووتيز را مورد ازمينهآلبريتون با اين پيش
و در اين سطح از . كنددر سطح باالي تجريد كه روابط دروني سرمايه را در حالت ناب خود تصور مي

كند كه طبيعتا كارگران را در حالت انفراد و ي مناسبي نيز درباره كارمزدي ارائه ميتجريد نظريه
بدين ترتيب كتاب سرمايه كتابي . گيردزه طبقاتي در نظر ميپراكندگي و نه در حالت اتحاد و مبار

تالش لبووتيز براي وارد كردن ديالكتيك . توان از يك سويه بودن آن سخن گفتاست كامل و نمي
اگر عملكرد سرمايه به طور پيوسته توسط  .كندضعيف مي منطق سرمايه راكارمزدي به قانون ارزش، 

ها ضرورت ، مقوالت ارزش و منطق خودافزايي آنكنندعمل مي كه عليه آن خنثي شود نيروهايي
به  .دهنددر مقابل سياست طبقاتي در زمان و مكان مشخص از دست ميبندي خود را دروني و قانون

  :لبريتونبيان آ
در حال تغيير مبارزه  توان انتظار داشت كه ميداناز سرمايه به عنوان نظريه سرمايه به طور عام نمي"

تواند براي تحليل اين موضوع مي.پردازي كنداش نظريهيهاي تاريخي و تجربي را با تمام ويژگيطبقات
  )٧٧(".ي منطق دروني سرمايه شايسته نيستاما موكدا براي مطالعه. تاريخي مناسب باشد

  
  فلدانتقاد ورنر بونه

به . باشدات كارمزدي نهفته فلد ترديد دارد كه راز بازسازي انتقادي كتاب سرمايه در كشف مبارزبونه
گاه نقد قرار داري را عزيمتوارگي مناسبات سرمايهبتي نظر او براي اين كار بايد نظر ماركس در باره

سرمايه و كار به سادگي در مقابل يك ديگر قرار ندارند؛ سرمايه محصول وجود كار از خود بيگانه : داد
ماركس در . ، قدرت سرمايه، به انقياد درآمده استكاري كه توسط يك قدرت ظاهرا غيرانساني. است

ي دهد؛ سرمايه صرفا از كار و به وسيلهنقد خود از اقتصاد سياسي وابستگي سرمايه به كار را نشان مي
دهد كه او در نقد خود از مقوالت اقتصادي توضيح مي. كار وجود دارد و كار زنده جوهر ارزش است

ها چون اشياء و نهادهاي عيني در برابر آنند كه هما يناجتماعي انسي پراكسيس اها شكل وارونهآن
  :اندقد علم كرده

راز و رمز شكل كاال صرفا در اين امر نهفته است كه اين شكل سرشت اجتماعي كار انسان را در "
چون اجتماعيت يافتن ويژگي طبيعي ي خود اين محصوالت، همرهاوچون سرشت شييچشم او، هم

ي دگان را با كل كار به صورت رابطهي اجتماعي توليدكننسازد و از همين رو رابطهمايان ميچيزها ن
  )78( ".دهداشياء كه خارج از انسان وجود دارد، در نظر او جلوه مي اجتماعي بين
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چون جهان عيني خارج از داري را همفلد به جاي نقد مثبت كه ساختارهاي سرمايهبه نظر بونه پس
كند تا مبارزات او را از اين مناسبات استنتاج كند، بايد نقد دهد و تالش ميمقابل كار قرار مي كار و در

داري را محصول پراكسيس منفي را برگزيد كه كاال، پول، سرمايه و ساير ساختارهاي عيني سرمايه
روي مستقل بر چون نيمحصوالتي كه منشاء انساني خود را نفي كرده و هم. داندها مينااجتماعي انس

تيز اساس كار خود را بر استنتاج كار از منطق عيني وه لبوككند او اضافه مي. اندآن مسلط شده
ه ؛ غافل از اين ككندداري نيز اشاره ميوارگي مقوالت سرمايهبتدهد، اما به وارونگي و يسرمايه قرار م

   .اين دو روش در تناقض و تصادم با يك ديگر قرار دارند
  

  ادهاي ديگرانتق
اند كه ايي را مطرح كردههاي نكتهكولين باركر، كمپل و توتان و پانيچ و گيندين در انتقادهاي جداگانه

  :بندي كردها را به شكل زير دستهتوان آندر مجموع مي
اغلب منتقدان بر اين نكته توافق دارند كه لبووتيز تنها به : هاناديده گرفتن رقابت بين سرمايه -1

ها و ي افقي بين سرمايهه رابطهك زد توجه دارد، بدون آني عمودي بين سرمايه و كارمرابطه
  .ها را در نظر گيردرقابت بين آن

بر اين نظرند كه لبووتيز به ارضاء نيازها در  نكمپل و توتا: جهي در مورد نيازهاي كاذبوتبي -2
ي پردازد، اما به مسالهور ميرابطه با سطح مزدها و در مقايسه با سطح بارآوري نيروهاي بارآ

اين . كندتوجه نمي "نيازهاي كاذب"و  "نيازهاي راستين"ارزيابي اخالقي نيازها و تمايز بين 
داري مساله كه كدام نياز در خودتكاملي فرد موثر و كدام يك در آن نقشي ندارد، در نقد سرمايه

 .استبرخوردار ز اهميت فراواني و فراتر رفتن از آن ا

ت استفاده از رقد ،الريگيري پدرسامردها در جريان شكل :تمايز بين استثمار و ستم عدم -3
ي اول و بعد هاي مصرف الزم براي خودشان در درجهوقت زنان و كودكان را براي توليد ارزش

از اين مساله به عنوان  "فراسوي سرمايه"تيز در اثر خود ولبو. اندكل خانوار به دست آورده
به عنوان منبع ارزش ) Exploitation(ارمثتمايز بين است بدين ترتيب او .بردام مين "استثمار"

كند كه را مخدوش مي )oppression(جنسي و ستم تاضافي كه انباشت آن هدف سرمايه اس
 .شودار به طور روزمره و نسلي به كار گرفته ميبراي بازتوليد نيروي ك
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ي تحقيقاتي لبا تاكيد لبووتيز بر ناكامل بودن برنامهمنتقدان غا :ارزيابي كتاب فراسوي سرمايه -4
ماركس و عدم نگارش كتاب كارمزدي را به عنوان فتح بابي بر اقتصاد سياسي و سياست طبقه 

هاي كارگري، هاي درون طبقه، اتحاديهبندي، آغازي براي تدوين نظريه مزد، اليهدنپذيرمي كارگر
  ) 79.(احزاب كارگري، دولت كارگري و غيره
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  فرضِ سياست و سياست فرض
  يتزمايكل لبوو 

- انژه به خاطر تعهد بنيريافت اين جايزه نائل شدم، به ويبسيار مفتخرم كه به د

اك دويچر كه من در طي مطالعات آغازينم از او بسيار باالخص شخص ايز(گزاران آن 
نامه مرا به بخشي از اولين درس ،سي.بي.در بي سرمايهام و قدرداني او از آموخته

 در ضمن از اين بابت افتخار 1).دداماركس تشكيل مي در باره كالسهنگام برگذاري 
 را اين جايزه كه دهدپيوند مي هاي درخشان قبليوهي از ستارهكنم زيرا مرا با گرمي

كسي كه هنوز پس از گذشت سي  چون استفان مزاروش،اند، افرادي همكردهدريافت
كند كه به ما يادآوري ميپنج سال از بيان اولين نطق خود در پيوند با جايزه دويچر و 

جا بتواند به روشن شدن اين اميدوارم افكار خود من در اين. موضوع از چه قرار است
  . موضوع ياري رساند

                                                 
به مناسبت دريافت جايزه ) لندن، 2005نوامبر  4(نطق مربوط به دريافت جايزه يادبود ايساك و تامارا دويچر  ١

 .  از سوي لبوويتز ايراد شد 2004دويچر در سال 
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ورود و  ديداري رقابتي را تصور كنيد كه آزانقص سرمايهيك اقتصاد كامل و بي
ي افزايش به طوري كه هرگونه تالش برا. ي تضمين كنداهزينهبي راخروج سرمايه 

ي نتيجه. شودي ديگري موجب فرار آن به منطقه ها بر سرمايه در يك منطقهماليات
اي در بر فايدهچنين وضعي اين خواهد بود كه تالش براي اخذ ماليات از سرمايه 

  .ندارد
ي واپسين كه مانع رشد يك مجموعه از روابط توليدي را تصور كنيد كه تا لحظه

جا چنين از اين. ددهاند به حيات خود ادامه ميشدهدي نو پيشرفت نيروهاي تولي
تر نيروي براي رشد بيش"داري آن است كه گيريم كه علت دوام سرمايهنتيجه مي

 يساني در يك جزيرهيك تصور كنيد كه توليد 2."ي وجود داردمطلوب شرايطمولده 
داشته باشد، جايي كه حاوي بازار كار وجود  ياعتبارات بانكي و در يك جزيرهداراي 
ي باشد كه تحويل يك سيب در به همان سادگي عمل"مزد كار در قبال دست يارائه

سان رياضي در آمده از محاسبات يكبه دست ينتيجه 3."ي ده سنتيقبال يك سكه
كه استثمار مستلزم تفوق و فرادستي در  كندبه ما يادآوري ميي فوق مورد دو جزيره

  .موهبت دارايي است برخورداري از بلكه ناشي از نابرابري در ،يستتوليد ن يعرصه
نتيجه پيشاپيش در مقدمه مستتر  ،در هر مورديتوان گفت به طور كلي مي 
هاي ها و حكمدر فرض ترپيشرسد چه كه در پايان كار به اثبات ميآن. است

ضرورتا بايد همواره  ها اشاره به اين دارند كه مااين نمونه. شده است بيانمقدماتي 
  .خود را درك كنيم يهاها با فرضي آننتايج را مورد پژوهش قرار دهيم تا رابطه

بپرسيم كدام نتايج  ار ساده را بپذيريم، بايد از خوداين نكته بسي اگربدين ترتيب 
 "زماني خاص يدر يك كشور معين در يك دوره"در اين فرض مستتر است كه 

تواند در نتيجه مي"مورد نياز كارگران از قبل معلوم است و كميت وسايل زندگي 
                                                 
2 Cohen 1978, p. 206. 
3 Roemer 1986, p. 269, Lebowitz 1988. 
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آيا اين فرض به معناي آن است كه افزايش  4؟"چون يك عامل ثابت بررسي شودهم
  وري به خودي خود سودي به حال كارگران ندارد؟بهره

  
  آشنايي با فرض 

ميتي از من در باره فرضِ ماركس مبني بر اين كه سطح نيازهاي زندگي، ك يدغدغه
زيرا . شروع شد گروندريسهقبل معلوم و ثابت است، به هنگام تالش من براي درك 

گرايش سرمايه به ايجاد و خلق نيازهاي  ياست كه ماركس در باره گروندريسهدر 
آن بنا  برقدرت معاصر سرمايه "گويد، نيازهايي كه جديد براي كارگران سخن مي

چگونه چنين منبع . چيزي را عنوان نكرده است چنينسرمايه اما او در  5."شده است
تواند با فرضِ ثابت بودن نيازهاي الزم كارگران آشتي مهمي براي قدرت سرمايه، مي

كه ماركس وعده نگارش آن  "كتاب كارمزدي"ها پيش پيرامون داده شود؟ من سال
طيري را داده بود، نظري به اين مضمون ارائه كردم كه اين فرض از چنان اهميت خ

  6.توانسته است بعدها آن را حذف كرده باشدبرخوردار است كه ماركس نمي
آن كتاب . دادكه مرا رنج مي وجود داشت گروندريسهديگري نيز در  ياما جنبه

هاي دروني آن، و شكل ي بين بحث ماركس پيرامون سرمايه عام، تحليلرابطه
ديگر را فاش رقابت با يك هاي متعدد و درچون سرمايهضروري حيات سرمايه هم

يم كه رقابت موجب پديد بودما بارها و بارها شاهد تاكيد ماركس بر اين نكته . كردمي
- ها ميپذيري آنآمدن قوانين دروني سرمايه نيست بلكه رقابت تنها موجب رويت

چون توان آن را صرفا هماو به حدي بر اين نكته تاكيد ورزيده است كه نمي 7.گردد
بين ذات  يپيرامون رابطه سرمايهماركس در . ح و تفسير اتفاقي انكار كرديك شر

                                                 
4 Marx 1977, pp. 275, 655. 
5 Marx 1973, p. 287. 
6 Lebowitz 1977-8 
7 Marx 1973, pp. 751-2, cf. Lebowitz fothcoming 
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گرايشات عام و ضروري " :گويدآن به روشني چنين مي يسرمايه و شكل پديدار
   8."سرمايه بايد از اشكال پديداري آن تميز داده شود

است، و تجلي قوانين دروني سرمايه  عملها در واقع چه رقابت بين سرمايهاگراما 
همان نتايج را در هر دو سطح منطقي نشان  كهدر آن صورت ما قادر خواهيم بود 

به عنوان مثال، ماركس در بررسي خود . گاهي اين امر بسيار ساده است. دهيم
ي سرمايه براي دهد كه نيروي محركهعام چنين توضيح مي يپيرامون سرمايه

تر كردن كار تر و فشردهنيشود كه سرمايه براي طوالگسترش خود موجب آن مي
 يتوجه كنيد كه در سطح مبارزه. وري تالش كندروزانه به منظور افزايش بهره

شود كه ن ميه آبينيم كه اين امر منجر بديگر نيز ميهاي منفرد عليه يكسرمايه
تاثير  شوند، و دقيقا تحتمياي متوسل ي توليد به هر وسيلهآنان براي كاهش هزينه

به طور خالصه ما قادر به نمايش اين . يابندرقابتي به همان نتايج دست مي يزهانگي
خود را در حركت  ،داريماندگار توليد سرمايهقوانين درون"موضوع هستيم كه 

رآميز رقابت به منصه ظهور چون قوانين قهو هم دادههاي منفرد نشان بيروني سرمايه
   9."...ندرسامي

-رخ مي وري چه اتفاقي در هر سطحهرهد پرسيد با افزايش بدر اين صورت باياما 

اند  هاي متعدد كه در دنياي واقعي با هم در حال رقابتدهد؟ در سطح سرمايه
شاهد  ثابت فرض كردن عوامل ديگر،وري به معناي آن است كه با افزايش بهره
دستمزدهاي ، و بدين ترتيب كنندسقوط ميها داد خواهيم بود، قيمتافزايش برون

وري نه به عام چنين است كه افزايش بهره يدر سطح سرمايه. دنيابواقعي افزايش مي
اين موضوع . كنداضافي كمك ميهاي واقعي كه به افزايش ارزشافزايش دستمزد

-اما چنان. براي ما نقل كرده است سرمايه 12البته حكايتي است كه ماركس در فصل 

                                                 
8 Marx 1977, p. 433 
9 Ibid, p. 433. 
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كند، پس چگونه است كه كارگران در مايه را فاش ميچه رقابت، قوانين دروني سر
اين سرمايه است كه از  يبرند و در مورد ديگروري سود مييك مورد از افزايش بهره

  .يمشوميرو با يك معما روبه ما ست كهجااين از برد؟آن نفع مي
آن را در سطح  البته توضيح اين موضوع در همان فرضي نهفته است كه ماركس

ي زماني اين كه كميت وسايل زندگي كارگران را در يك دوره -ه عام وارد كردسرماي
او بدوا اين فرض را به سبب نياز به . توان ثابت انگاشتمعين در يك كشور معين مي

برخي  فرض كردنثابت  -دانستي قابل دفاع ميعمل ،كردن صورت مسئلهساده
ماركس در اين باره به انگلس . حتوضي ها در فرآينددر آغاز كار و حذف آن عوامل

كشيدن بقيه توان يك رابطه را بدون پيشتنها بدين صورت مي": گويدچنين مي
نويس زمان در پيشماركس به همين شكل و به طور هم. "روابط، بحث و بررسي كرد

گيري از هاي ثابتي به منظور پيشنشان داد كه طرح چنين فرض گروندريسه
   10.ضرورت دارد "ز با همآميزي همه چيدرهم"

يك دليل اضافي  "1861-3هاي اقتصادي نوشتهدست"چند سال در  ياو به فاصله
ها با فرضِ وسايل آن هم اين كه فيزيوكرات. نيز براي طرح اين فرض عنوان كرد

- و بدين ترتيب عرصه ؛اندبحث خود را شروع كرده ،ي يك عامل ثابتزندگي به مثابه

. اندچون منبع خلق و ايجاد ارزش اضافي درك كردهستي همي توليد را به در
اساس و پايه  ،زندگي نيازهاي مزد براياستدالل ماركس اين بود كه مفهوم دست

اقتصاد سياسي مدرن است، و آدام اسميت و همه اقتصادداناني كه ارزش يادآوري 
   11.اندهطي كرددارند نيز همين راه را 

                                                 
10 Lebowitz 2003, p. 46. 
11 Lebowitz 2003, p. 45. 
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ي به سطح زندگي طبيعي يا فيزيولوژيكي نداشت وندپيالبته اين فرض در واقع 
سطح زندگي در واقع قابل تغيير بود و ). مرتكب آن شدندها خطايي كه فيزيوكرات(

  :توانست باال و پايين برودمي
و از  شخصجا اين است كه بايد آن را عاملي ماهميت در اين با يتنها نكته"

وط به آن، كه آن را به يك كميت موضوعات مرب يهمه. شده دانستپيش تعيين
هاي حول كارمزدي به طور ي پژوهشكند بايد در حيطهمتغير و نه ثابت تبديل مي

  12.الشعاع قرار دهندي كلي آن با سرمايه را تحترابطه نبايداخص بحث شود و 
كه فرضِ مربوط به ثابت بودن سطح  استاين  ردجا اهميت داچه در اينپس آن

به ما اجازه . كندزندگي ما را به خصلت و سرشت سرمايه آشنا مي نيازهاي ضروري
و بدين ترتيب مفاهيم كار اضافي و (دهد كه مفاهيم كار الزم و ارزش نيروي كار مي

ارزش   مبناي در ضمن ماركس اصرار داشت كه تعيين. را درك كنيم )اضافيارزش
پس به رغم . "برخوردار استي سرمايه اهميت وافري براي درك رابطه"نيروي كار از 

كه براي او روشن بود كه سطح نيازهاي ضروري زندگي، يك واحد متغير است، آن
  :ي كارمزدي به طور مشخص به آن بپردازدرا به كناري نهاد تا هنگام مطالعهمعهذا آن

جا بايد چنين فرض كنيم كه ميزان و كميت مان همهرويپس در پژوهش پيش"
بدين ترتيب، ميزان و كميت نيازها در يك سطح معين از تمدن، وسايل زندگي، و 

عمدي به ويژه ركود (اين سطح  سقوطثابت است، زيرا پژوهش مربوط به صعود و 
  13."گرددباعث تغيير خاصي در روند بررسي و ارزيابي آن رابطه عام و كلي نمي )آن

ي از سوي سطح نيازهاي ضروري زندگ فرض كردنِبنابراين درك چرايي ثابت 
  : ماركس دشوار نيست

  صورت مسئله در دستور كار پژوهش او قرار داشت، كردنِساده. الف
                                                 
12 Marx 1988, 44-5. 
13 Marx 1988, pp. 45-7. 
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و اين مكتب (فرضي بود كه در سنت اقتصاد سياسي كالسيك وجود داشت . ب 
  ،)كردرا از اقتصاد عاميانه متمايز مي

چون محصول استثمار خاص موجب روشنايي ذات سرمايه هم اين فرض. و پ 
سطح نيازهاي "كه ماركس خود بر اين نكته واقف بود كه با آن. گشتگران ميكار

دهنده ارزش نيروي ها تشكيلالزم براي زندگي، يعني همان چيزي كه ارزش كلي آن
اما بر اين نكته نيز  "شودمي سقوطخوش صعود و ست كه دستكار است، چيزي

مكان تحليل اين " -موكول شود واقف بود كه بررسي اين موضوع بايد به زمان ديگري
  14."مزد آورده شوندي دستجا نيست بلكه بايد در نظريها اينها و نوسانهتغيير
هاي مربوط به ؟ آيا برخي جنبهاستخنثي  اصولي به طور اين فرض اما آيا 

؟ هدد رقراد تا برخي ديگر را در تاريكي بخشو سرشت سرمايه را روشني نميخصلت 
 بپردازددانيم كه ماركس فرصت آن را نيافت كه به اين فرض ا نيك ميجا كه ماز آن

  قرار داده بود؟ خود در دل اين فرض پوشيدهبايد بپرسيم كه آيا او نتايجي 
  

  جانبدار بودنِ فرضِ ماركس 
در چنين حالتي . زندگي بينديشيم نيازهاي سطح ثابت آمدهاي فرضِبياييد به پي 

كاهش ) مدار آن يعني ارزش نيروي كارو شكل ارزش(م ي كاهش كار الزتنها شيوه
سازد ماركس خاطرنشان مي. ارزش يك مجموعه ثابت از وسايل ضروري زندگي است

، يا به بيان ديگر كاهش ارزش توانايي كاري مزدها به وسيلهدست ،در پژوهش ما"كه 
رفي كارگران ي مصيابند كه وارد چرخهكاهش مي زندگيشدن وسايل به وسيله ارزان

   15."شوندمي

                                                 
14 Marx 1977, pp. 1068-9. 
15 Marx 1994, p. 23. 
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و سرشت سرمايه، تنها تغييري كه در  براي درك خصلت ،كهبه طور خالصه اين
شرايط توليد  كه ازاست  يگيرد تغييراتمزدها مورد بررسي قرار ميشكل دست

چه كه به طور واضحي از اين قلمرو بيرون آن. شودكاالهاي مصرفي كارگران ناشي مي
بسيار  بارهماركس در اين . مربوط به بازار نيروي كار است هاييرتغي ،نهاده شده است

  :نويسدروشن مي
شود در دستمزد كارگراني مي يآالت موجب كاهش مستقيمجا كه ماشيناز آن"

اند اي را كه بيكار شدهاند، يعني تقاضاي كار آن عدهكه توسط آن به كار گرفته شده
كه داراي اشتغال هستند،  گيردكار ميبه  ييهادر خدمت كاهش دستمزدهاي آن

اين موضوع مربوط به نظريه . ددهما را تشكيل نمي يجا بخشي از دغدغهپس در اين
  16."دستمزدها است

با توجه به فرضِ ماركس . گرديم اضافي نسبي بازسوي مفهوم ارزشبه حاال
وي كار است در حجم ارزش اضافي مستلزم تغيير در ارزش نير يتغيير ايجاد و خلقِ"

ترتيب حكايت بدين 17."وري كار فراهم شده استايجاد تغيير در بهره يكه به وسيله
. منوط به رشد نيروهاي توليدي شده است ،جا به طور صريحاضافي در اينرشد ارزش
-مفهوم ارزش"اي است كه ماركس بارها و بارها در تشريح و بررسي خود از اين نكته

 ينيروي محركه"سرمايه داراي يك ": يد قرار داده استمورد تاك "اضافي نسبي
وري است كه عبارت است از يك گرايش ثابت به سمت افزايش بهره "ماندگاردرون

كارگر  ارزان كردن خود ،از ارزان كردن كاالها هدفكردن كاالها و كار به منظور ارزان
  18."است

                                                 
16 Ibid. 
17 Marx 1977, pp. 658, 660. 
18 Marx 1977, pp 436-7. 
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وري كه بهرهد؟ مگر نه اينكاري كارگران وجود داراهميتي در هم پس چه چيز با
وري اين اما با افزايش بهره. كندهاي منفرد تجاوز ميورياجتماعي از مجموع بهره

-در كارخانه چه اتفاقي ميپس  . برندسرمايه، و نه كارگران هستند كه از آن بهره مي

حكايت مهمي كه در . شودفع سرمايه ميسبب ن ،وريافزايش بهرهدر اين جا افتد؟ 
شود اين است كه رشد نيروهاي توليدي به نفع سرمايه است زيرا كه جا نقل ميناي

-موجب افزايش ارزش ،وريافزايش بهره يوسيلهه كردن كار الزم ب سرمايه با ارزان

است از كاهش زمان كار الزم براي توليد كميت  هدف تنها عبارت": شوداضافي مي
درست است كه اين  19."شوديص داده ميمشخصي از كاالها كه اين كار بدان تخص

خواهان كاربست  وهاي كارگري شكستن اتحاديهداران منفرد خواهان درهمسرمايه
يك كل،  يمثابه، اما سرمايه بهاندماشين به منظور شكست اعتصابات كارگري 

دارد كه در  زندگيوسايل الزم  ييابندهكاهش"راه قيمت  سرمايه عام، چشم به
  ."دشورفي كارگران وارد ميي مصچرخه

د؟ ميل سرشار سرمايه به شوبه جلو ميداري رشد سرمايه عاملي باعثپس چه 
را بايد در همين جا  تنها علت - اضافيسرشار آن به خلق و ايجاد ارزش گرايشرشد، 

-اگرچه آن را تحت شرايط دلخواه خود نمي(سازد سرمايه تاريخ را مي. سراغ گرفت

 ،سرمايه يشود گوياي آن است كه نيروي محركهكه به ما ارائه ميتصويري  ).سازد
سرمايه است و زماني كه سرمايه ديگر  خود ،براي رشد و پيشرفت نيروهاي توليدي

گاه انقالب در دستور كار قرار تر اين نيروهاي توليدي نباشد آنقادر به رشد بيش
وظيفه تغييرات اجتماعي با "كند كه كوهن چنين استنتاج مي. آ. جي. خواهد گرفت

جا ترتيب از آنبدين 20."گشودن راه براي رشد نيروهاي توليدي است ،خصلت انقالبي
آفريده است، وظيفه ) و البته خنثايي(كه سرمايه نيروهاي توليدي بهتر، و كارآمدتري 

                                                 
19 Marx 1977, p. 438. 
20 Cohen 1978, p. 150. 
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كردن كارگران در مزاياي آن  وردهاي آن و سهيمآپيش روي ما حاال استفاده از دست
- روي باالترين دست بر كردن سوسياليسم يعني وظيفه ما بنا -طور توامان استه ب

  . داري و ايجاد قدرت شوراها خواهد بودوردهاي سرمايهآ
ضروري زندگي  و سطح ثابت بودن فرضمچه ميزان از اين حكايت ناشي از 

د در جل(اضافي نرخ ثابت ارزش -برديمكار ميه ديگري ب چه ما فرضِاست؟ چنان
كار گرفته ه ي براي بحث در باره گرايش نزولي نرخ سود بچنين فرض 13سوم فصل 
 زندگيوري كه منجر به كاهش ارزش وسايل گاه تاثير افزايش بهرهآن -)شده است

- وري ميآهنگ دستمزدهاي واقعي همراه با رشد بهرهشود، منجر به افزايش هممي

جا از آن ": دهدچنين توضيح مي  1861-3هاي نوشتهدر دست بارهماركس در اين . شد
هاي مصرفي كارگر، ارزش وري كار افزايش يافته است، كميتبهره در اين مورد، كه

زيرا كه  ؛دستمزد واقعي او، افزايش يافته است در حالي كه ارزش آن ثابت مانده است
   21."يافته استهمان كميت قبلي كار تحقق بيانِچنان هم

كارگران  ،اضافينرخ ثابت ارزش يبديل در باره كه با اين فرضِخالصه كالم اين
ارزش دستمزد پولي كارگر تغييري نخواهد كرد اما . ندبروري نفع مياز افزايش بهره
هاي مصرفي كميتي معادل با دوبرابر ارزش"وري، اين پول شدن بهره همراه با دوبرابر

اراي ارزشي معادل با نصف ارزش قبلي مصرفي دهر ارزش ...و  كندبيان ميقبلي را 
در نتيجه . شوداضافي نيز توليد نميالبته با اين فرض، ديگر ارزش 22."خود خواهد بود

  .درومياضافي نسبي نيز از ميان وري و ارزشمستقيم بين افزايش بهره يرابطه
 - اييابي به چنين نتيجهگرچه درك اين نكته داراي اهميت است كه براي دست

نيازي به ايجاد چنين فرض  -وريگام دستمزدهاي واقعي با رشد بهرهرشد همعني ي
جا چه كه در اينهمه آن. اضافي نسبي نداريمثابت از ارزش يك نرخِ يي در بارهروشن

                                                 
21 Marx 1994, pp. 65-6, Marx 1977, p. 659, Lebowitz 2003, pp. 114-15. 
22 Marx 1977, p. 659. 
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پس در . زندگي است و ضروريضرورت دارد رهاكردن فرض تحميلي سطح ثابت 
سبب به زندگيكاهش ارزش وسايل  ن همه عوامل ديگر، همراه باماندثابت  صورت

دوبرابر . وري، ارزش واقعي دستمزد پولي كارگر افزايش خواهد يافتافزايش بهره
شود و در نتيجه هاي كاالهاي مصرفي او ميشدن ارزشوري منجر به نصفشدن بهره

يك كميت "زماني كه شرط . شاهد دوبرابر شدن دستمزدهاي واقعي خواهيم بود
مصرفي كارگران را از ميان برداشتيم، آنگاه در صورتي كه همه  "ايمعين از كااله

- اضافي همراه با افزايش بهره، شاهد وجود نرخ ثابت ارزشثابت باقي بماندچيز ديگر 

ا در هيا زماني كه تغيير –سان باشد ديگر يك عواملچه چنان. وري خواهيم بود
عام، در اين  يتاج ما در سطح سرمايهگاه استنآن -شودوري از آسمان بر ما نازل بهره

افتد، ديگر اتفاق ميهاي متعدد در رقابت با يكچه كه در سطح سرمايهمورد، با آن
  .خواني داردهم

گونه كه در آن(وري نيست اضافي نسبي، رشد در بهرهبدين معنا مبناي ارزش
 م كه فرضِما نياز به درك اين نكته داري). معرفي شده است 1در جلد  12فصل 

 پيوندد كه اين سازرهنمون مي جايي به آن فرض ما را. ندارد ماركس خصلتي خنثي
مورد مشاهده قرار اضافي نسبي را وري و افزايش در ارزشخاص بين افزايش بهره

ثابت بودن همه عوامل  وري اجتماعي، در صورت فرضِچه افزايش بهرهچنان. مدهي
شدند مند ميگاه كارگران بايد از مواهب آن بهرهشد آنديگر، از آسمان بر ما نازل مي

-اما خلق و ايجاد ارزش. داشتاضافي نسبي نيز وجود نميو ديگر چيزي به نام ارزش

حكايتي كه ماركس در  درچيزي كه . اضافي نسبي مستلزم چيز ديگري نيز هست
جا در اين ياهنانوشت يچه حلقهو چنان. براي ما نقل كرده است غائب است 12فصل 

مورد نظر  ي نانوشتهحلقه اين وجود داشته باشد آنگاه پرسش مطرح اين است كه آيا
  .در همه جاي ديگر نيز غائب است
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  ديگر يك عامل متغير ديگر، يك فرضِ

يك مفهوم خاص و يك عامل  "سرمايه"فراسوي چه كه غائب است، براي درك آن
كند كه همانا درجه داري وارد مييهدروني سرما روابط متغير جديد در سطح

  .پراكندگي و تفرقه كارگران است
 هايآماج يوسيلهه داري تنها بگر آن است كه سرمايهاين مفهوم جديد نشان
. كارگران نيز در اين راستا اهميت دارد هايفشود بلكه هدسرمايه به پيش رانده نمي

مشخص خود را  آماجگران نيز اما كار. اضافي استهدف سرمايه مشخصا رشد ارزش
نه تنها به (كنند، ها براي دراختيار داشتن زمان كافي براي خود مبارزه ميآن: دارند
طور كه ماركس خاطرنشان قوا نياز دارند، بلكه همان خاطر استراحت و تجديدهزمان ب

ز ني "شانر برآوردن نيازها ذهني و اجتماعيخاط هب فراغت كارگران به زمان"ساخت، 
به منظور كسب انرژي براي خود  انه،روز ها براي كاهش شدت كار، آن)احتياج دارند
مصرفي مبارزه هايچنين براي تضمين آن دسته از ارزشها همكنند، آنمبارزه مي

 "اجتماعا رشديافته نوعي انساننيازهاي اجتماعي آنان، يعني نيازهاي "كنند كه مي
آن چيزي نهفته است كه  ، درستنيازهاي كارگرانردن و در متن برآو. كندرا رفع مي
  .ناميده است 23"كارگر به رشد و تكامل نياز خود"سرمايه ها را در ماركس آن

از سويي شاهد ": شوديافت مي "ضرورت"داري دو ترتيب در سرمايهپس بدين 
 تالش دائمي سرمايه براي كاهش دستمزدها به سطح حداقل فيزيكي و گسترش كار

از سوي ديگر ناظر تالش دائمي كارگران براي فشار  وبه سطح حداكثر فيزيكي  انهوزر
قدرت هر يك از اين دو "اما چه چيزي  24."در جهت مخالف حركت سرمايه هستيم

  كند؟را تعيين مي "حريف

                                                 
23 Lebowitz 2003, pp. 66-76. 
24 Marx, 1865, p. 146, Lebowitz 2003, pp. 73-4. 
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 يدرجه بيانچون را هم) x(يك عامل متغير  بايد من بر اين نظر هستم كه
قدرت مقاومت "گويد كه ماركس مي. يمبگيرارگران فرض جدايي و پراكندگي ميان ك
توانيم بگوييم كه و به همين ترتيب مي "يابدها كاهش ميكارگران با پراكندگي آن

ميزان استقامت كارگران براي مبارزه بر سر افزايش دستمزدها، مبارزه بر سر   xعامل 
  25.كندمي تعيين را يك كل يمثابهو مبارزه عليه سرمايه به انهروز مدت و شدت كار

-ارزش شرط الزم براي خلقِ. گرديم نسبي بازاضافيارزش بياييد به موضوع خلقِ

شود اضافي نسبي، كاهش در ميزان كار الزم است، و اين شرط در صورتي برآورده مي
اما چه . صعود كند) u(به سطحي باالتر از سطح دستمزدهاي واقعي ) q(وري كه بهره

چون توانيم سير دستمزدها را همكند؟ ما ميدهاي واقعي را تعيين ميچيزي دستمز
در اين . ممشاهده كني) q/x(جدائي كارگران  يدرجه وري بابهره يكاركردي از رابطه

  :كنيم بيانتوانيم موارد زير را صورت مي
جدايي و پراكندگي بين كارگران  يوري افزايش يابد و درجهچه بهرهچنان. الف

. يابدوري افزايش ميبهره گام با افزايش نرخدهاي واقعي همگاه دستمزت باشد، آنثاب
- مانند و كارگر از دستدر اين حالت ميزان كار الزم و نرخ ارزش اضافي ثابت مي

  .دبرفع مينوري وردهاي بهرهآ
جدائي كارگران به يك ميزان افزايش  يوري و درجهچه ميزان بهرهچنان. ب

در اين مورد، سرمايه . گاه ميزان دستمزد واقعي كارگران ثابت خواهد مانديابد، آن
  . شوداضافي ميوري و ارزشمزاياي افزايش بهره يهمه دريافتموفق به 

وري افزايش يابد و ميزان پراكندگي و جدايي كارگران چه ميزان بهرهچنان. پ و
اضافي و افزايش نرخ ارزش قِگاه شاهد خلتر از آن افزايش يابد، آنبه ميزاني كم

  .خواهيم بود هاهمهنگام آناضافي و نيز افزايش سطح دستمزدها ارزش

                                                 
25 Marx 1977, pp. 591, 638. 



ي انقالبيسوژه  

 63

اضافي نسبي شود كه شرط الزم براي وجود ارزشاز اين ديدگاه مالحظه مي
) وحدت كارگران يعكس، كاهش درجهه يا ب(پراكندگي كارگران  يافزايش درجه

اضافي د قادر به توضيح رشد در ميزان ارزشخوخوديه وري بافزايش بهره. است
كه ميان آوريم زماني ه توانيم از چنين چيزي سخن باما چگونه مي. نسبي نيست

وري واسطه هرگونه افزايشي در بهرهبي يبرندهفعسرمايه، مالك محصوالت كار را ن
-ارزش براي رشد xدانيم؟ پاسخ اين است كه افزايش در عامل مي) فارغ از منبع آن(

وردهاي آچه سرمايه از دستاضافي نسبي از اهميت وافري برخوردار است، چنان
گاه پرسش پيش روي ما اين است كه چرا كارگر در د آنبرفع نوري مستقيما بهره

مطالبات خود را "وردها موفق نيست، به رغم آن كه او آاين مزايا و دست يابي بهدست
شده توسط شخص اضافي خلقيني از ارزشسنجد و سهم معبا سود سرمايه مي

  26."كندمي درخواستخودش را 
-اضافي نسبي سردرگمي و آشفتهارزش اما چرا بر سر درك شرايط ضروري خلقِ

وري عموما با تغييرات در وردهاي بهرهآسري وجود دارد؟ دقيقا از آن رو كه دست
ه است، در نتيجه شوند كه مبتكر آن سرمايه بودكار مربوط دانسته مي فرآيند
 يآن با ميزان افزايش در درجه يوري و رابطهداده در بهرهرخ هايتغيير هايتاثير

  .شودنمي بيانپراكندگي كارگران 
جاي كارگران را در نظر بگيريد، جايي كه استفاده از ه كارگيري ماشين به مثال ب

پرسش . شودوري اجتماعي ميمحصول مغز اجتماعي باعث رشد و پرورش بهره
ها قادر به ند چرا آنبرنفع نمي اين وضعيت ازآزاردهنده اين است كه چرا كارگران 

وردهاي اين وضعيت در شكل دستمزدهاي واقعي  نيستند، به آمندي از دستبهره

                                                 
26 Lebowitz 2003, p. 91, Marx 1973, p. 597. 
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در فصل  12فصل . وري پيش برودگام با افزايش نرخ بهرهاين ترتيب كه افزايش آن هم
  .دهدميهيچ پاسخي به اين پرسش ن 1

 وارضآالت و عكارگيري ماشينه كه ماركس موضوع ب ايد به ياد داشته باشيمب
آن جا كه . نهاداضافي نسبي كنار را  از بحث خود در باره ارزش بيكارسازي كارگران

آمدن يك كاهش مستقيم در دستمزدهاي  آالت موجب پديدماشين":گويدمي
اين امر از آن رو ممكن است كه سرمايه با  كنند وشوند كه با آن كار ميكارگراني مي

كاهش  هايي رااست دستمزد آن كساني كه بيكارشان كرده] كار[استفاده از تقاضاي 
چه چنان. را داريم نانوشتهجا دقيقا همان توضيح اين ."كه در استخدام دارد دهدمي

 يدرجه همه عوامل ديگر را يكسان بينگاريم، بيكارسازي كارگران موجب افزايش
-وري با سرعت بيشدر نتيجه افزايش بهره. شودپراكندگي و جدايي بين كارگران مي

افتد و كاهش ضروري كار الزم در اين تري در قياس با افزايش دستمزدها اتفاق مي
 تجلي جا ما شاهدديگر اين كه اين. شوداضافي ميميان موجب افزايش ميزان ارزش
داران متعدد و مزدبگيران ه، در آن جهان واقعي سرمايگرايش دروني موجود در رقابت

گاه موقعيت تضعيف ريم آنسان بپنداچه همه عوامل ديگر را يكچنان. هستيم متعدد
شود بازار كار موجب فشار در جهت كاهش دستمزدهاي پولي ميدر  ي كارگرانشده
وري ايش بهرهوضعي كه در آن افزايش دستمزدهاي واقعي به نسبتي از افز در يعني

  .كمتر است
در حالي كه سرمايه تالش دارد تا . البته روشن است كه شرايط قابل تغيير است

-دائما در جهت مخالف فشار مي"پراكندگي را به حداكثر برساند، كارگر  يدرجه

توانيم اين امكان را ناديده بگيريم كه كارگران طور خالصه اين كه ما نميه ب. "آورد
توانند در مقابل صفوف خود ميدر  وحدتايجاد  دهي خود و از راه مانوسيله سازه ب

بندي كنيم بايد بگوييم كه حذف اگر بخواهيم مطلب را جمع. گرايش سرمايه بايستند
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 ي، درجهxو توجه به عامل  نيازهاي زندگي ضروري و يك سطح ثابت فرضِ
بحث حول رشد و تكامل  پراكندگي ميان كارگران، مشخصا مبارزه طبقاتي را به مركز

  .گرداندداري برميسرمايه
  

  طبقاتي يفرضِ مبارزه
در حالي كه . نيست غائب سرمايهطبقاتي از  يالبته بايد توجه داشت كه مبارزه

را تا هنگام  زندگيوسايل  "كميت معين"ماركس پرسش مربوط به ايجاد تغييرات در 
طبقاتي را به  يمربوط به مبارزهپرسش  معهذا، مطرح نكرد "كتاب كارمزدي"نگارش 

. ي طبقاتي كارگران را در حالت توقف فرض كردي مبارزهاما او سويه. كناري ننهاد
ماندن سطح دستمزدها در صورت ثابت توانست براي فرضِچه مبناهاي ديگري مي

، كارگران در جهت مخالف براي سرمايهوري در نظر گرفته شود؟ در افزايش بهره
جدايي كارگران افزايش  يعكس درجهه ب. آورندح دستمزدها فشار نميافزايش سط

  27.وري اجتماعي بشودوردهاي بهرهآيابد تا مانع سهيم شدن ايشان در دستمي
 داشته چه درك كنيم كه كارگران نيز اهداف خاص خود را دارند و توجهاما چنان

گاه ديگر شوند، آند ميآميز با هم متحخاطر مبارزات موفقيت هها بيم كه آنباش
وري و افزايش ارزش اضافي را چيزي بين افزايش بهره ينخواهيم توانست رابطه

-علت آن است كه افزايش بهرهه روي سرمايه بروند پيش .يمفرض كن، خوديهخودب

سرمايه براي . شوداضافي نسبي ميخودي تبديل به افزايش ارزشه طور خودبه وري ب
شرط ضروري بقا و حيات سرمايه در . بايد نافي خود را نفي كند اثبات و ايجاب خود

  .تقسيم و جداسري كارگران است

                                                 
27 Lebowitz 2003, pp. 117-19, 89-91. 
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منطق سرمايه، و درواقع دهد كه بخشي از واسطه نشان ميبي xتوجه به عامل 
دشمني و خصومت  ايجادهاي كارگران و يك بخش مهم از آن، استفاده از تفاوت

اي است كه اين نكته. كارگران و ايجاد تفرقه است ان، به منظور پراكنده كردنآنميان 
هاي خود در باره دشمني ميان كارگران ايرلندي و خوبي در تفسيره ماركس آن را ب

- راز سترون"او در اين باره چنين نوشت كه اين دشمني . انگليسي بازتاب داده است

راز قدرت اين همان . شدگي طبقه كارگر انگليس، به رغم وسعت سازماني آن است
برداري بهره 28."آگاه است اين امرخوبي از ه اين طبقه ب و خود ؛دار استطبقه سرمايه

عنوان بخشي از ذات سرمايه در ه ب) جنسيت مردانه(محوري از نژادپرستي، و جنسيت
  . شود و اين امر اتفاقي نيستماركس عنوان نميسرمايه 

كاف و تفرقه ميان كارگران به همين شكل زماني كه متوجه شديم كه ايجاد ش
گاه ديگر نخواهيم توانست به گرايش چه اهميتي برخوردار است آن براي سرمايه از

كه (وري در توليد نگاه كنيم چون گرايشي موثر در جهت افزايش بهرهسرمايه هم
). ستمركز، وحدت و مبارزه طبقه كارگر امد ناگزير در افزايش تآداراي يك پي

 هايتواند منجر به تغييرتر مياضافي بيشيابي به ارزشي دستعطش سرمايه برا
وري توليد نيز بشود، البته تنها در حتي موجب كاهش بهره وتوليد  يمعيني در شيوه

-بهره زيرا كه خود. دگردتر كارگران جداسري بيش سببصورتي كه اين امر بتواند 

تفرقه  يوري و درجهبين بهره يوري نيست كه براي سرمايه اهميت دارد بلكه رابطه
  . حائز اهميت است )q/x(كارگران 

براي  كه است ياداري، حربهشدن سرمايهاي از جهانيدر واقع قسمت عمده
و ناشي از ميل و  رودبه پيش مي زدايي كارگرانزدايي و سازمانتمركززدايي، وحدت

و ضروري از ثابت  يك سطح آيا فرضِ. اشتياق سرمايه به تضعيف كارگران است

                                                 
28 Lebowitz 2003, pp. 159-60. 
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شدن جديد سرمايه يا تمايل جهاني يكند تا پديدهزندگي به ما كمك مي نيازهاي
  سپاري را درك كنيم؟كاري و برونآن براي پيمان

انجام شده  هايتن پرسشي مربوط به خصلت تغييراما اين موضوع موجب برانگيخ
يم كه سرمايه ا كته واقفما بدين ن. شوددر نيروهاي توليدي مورد حمايت سرمايه مي

چگونه . گرايش به دامن زدن به ميزان همكاري بين كارگران در سطح توليد دارد
 واند موجب ايجاد تغييراتي در فرآيندتاست كه سرمايه در انتخاب اشكال همكاري مي

كه  به ياد داشته باشيمكار شود كه وحدت و خودآگاهي كارگران را تقويت كند؟ بايد 
كه هدف با توجه به اين. در خود و نه براي خود را رشد مي دهد گر جمعيِسرمايه كار

-بين بهره يافزايي سرمايه و نه رشد نيروهاي توليدي است پس رابطهارزش ،سرمايه

ه هنگام وارد كردن پراكندگي كارگران آن چيزي است كه سرمايه ب يوري و درجه
كند كه ترتيب منطق سرمايه ايجاب ميبدين. مد نظر داردهاي كار در فرآيند هاتغيير
اين نيروهاي . ايجاد شده در نيروهاي توليدي از سوي سرمايه خنثي نباشد هايتغيير

داري اي بازتاب هدف سرمايه در چارچوب روابط توليدي سرمايهتوليدي در هر نقطه
اضافي است اين نيروهاي توليدي بايستي جا كه هدف كسب ارزشاست و از آن

  . ارگران را با كاربرد خود تضعيف كنندوحدت ك
آوردهاي سرمايه دار نبودن دستتوان به جانبسرمايه، نمي 12ي فصل با مطالعه

 گذر كندداري از سرمايه دارد اي كه قصدو اين امر بدين معنا است كه جامعه .رسيد
اي وردهآكار گيرد و دسته هيچ دشواري بوردهاي سرمايه را بيآتواند دستنمي

طور كه در همان. سوي كارگران جهت دهده جاي سرمايه به ناشي از آن را حاال ب
  : امشرح داده فراسوي سرمايه

دقيقا از آن رو كه هدف سرمايه رشد و تكامل نيروهاي توليدي نيست و هدف "
سايل توليدي، خصلت ناگزير خصلت ابزار و وه افزايي سرمايه است، پس بآن ارزش
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گر اهداف سرمايه در بستر اي بيانداري در هر نقطهتوليد سرمايه آيندسازماني در فر
طور خالصه ه ب. افتداي است كه اين همه در بطن آن اتفاق ميمبارزه طبقاتي دوسويه

براي  كارمزديه جاي در خود، ب كارمزديچه رفتار سرمايه در بستر بايد گفت چنان
م انديشيد كه رشد نيروهاي توليدي گاه مشخصا چنين خواهيخود، بررسي شود، آن

دو  هر. رودبه شمار ميوري موضوعي خنثي آافتد و فنخودي اتفاق ميهطور خودبه ب
  29."ستا داربرخورخصلت اقتصادگرايي  از نوع برداشت

چه ماركس در جز آنه راه بهتري براي درك خصلت طبقاتي نيروهاي توليدي ب
هاي دولت كارگري آموخت، وجود حول ويژگي اثر مبارزات كارگران در كمون پاريس

وانند ماشين دولتي تطور كه كارگران نميهمان. انددهندهها تكاناين شباهت. ندارد
توانند ماشين دولتي را براي عملي را استفاده كنند، يعني نمي "يافتهاز قبل تدارك"

اشين توليدي از قبل توانند مكار گيرند، به همان ترتيب نيز نميه كردن اهداف خود ب
  . اهداف خود مورد استفاده قرار دهند دمتخ درشده را آماده

داري صادق است، نيروهاي دولت سرمايه يگونه كه در بارهزيرا دقيقا همان
و خصلت  سرشت -انداند نيز آلودهتوليدي موجود كه توسط سرمايه خلق و ايجاد شده

داري و توليد سرمايه "كار  است مراتبيلهسلسو  يافتهنظامتقسيم "ها حاوي يك آن
يافته عمومي به منظور استقرار بردگي اجتماعي است يا يك نيروي سازمان"چون هم

تواند منكر اين امر باشد كه كس نميهيچ 30."به عبارتي موتور استبداد طبقاتي است
ط انضبا"داري را، هنگامي كه از ماركس خصلت استبدادي محل كار در سرمايه

تواند استدالل اما چه كسي مي. ه استكردزند، تصديق حرف مي 31"ايسربازخانه

                                                 
29 Lebowitz 2003, p. 123. 
30 Lebowitz 2003, p. 194. 
31 Marx 1977, pp. 450, 549. 
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آميز به سادگي از گرايش به رشد نيروهاي توليدي كند كه اين لحن سرزنش
  ؟گيردسرچشمه مي

كه همان درك خصلت فراگير مبارزه طبقاتي است، به  xدرك اهميت عامل 
مبناي اجتماعات متشكل از عه بر معناي درك اين نكته است كه بناي يك جام

 هايهدارد كه فراسوي تصاحب و تصرف موسسسته و آزاد ما را ملزم ميهمب مولدين
-برند اما بايد آنها را به ارث ميسته آنبهممولدين . يمگذر كنداري ليدي سرمايهتو

درآيد كه همانا  توليدكنندگان جمعيها را تغيير دهند تا به خدمت اهداف 
اين همان شكلي است كه به مولدين اجازه ايجاد . آيدها به شمار ميآنني خودگردا

دهد كه در جهت رشد شان را ميتغيير و تحول در خودشان و شرايط زيست
  .ها خواهد بودها و نه مثله كردن آنشخصيت و توانايي

طبقاتي از زاويه  يمبارزه خارج كردنماركس، بدون  بدون فرضِ هنگامي كه 
فراست  ازكنيم و داري را بهتر درك ميارگران بحث را شروع كنيم، سرمايهديد ك

  .شويمميبرخوردار از آن  تر رفتنالزم براي فرا
  

هاي متغيرها و عاملفرض سياست  
توان به گرايي را ميچون اقتصادگرايي و دولتهاي همزاد، همآيا پذيرش همه اهريمن

ضروري زندگي نسبت داد؟ واقعيت  و ح ثابتساده در باره وجود سط وجود يك فرضِ
- هايي كه با آنآن است كه بايد در باره اهميت شناسايي عوامل متغير و در باره فرض

ايم متوجه باشيم گرفته طور كه از ماركس فراهمان. ها سروكار داريم خوب فكر كنيم
را به سوي  ها همگي توجه مابيان فرمول يما، شيوه هايكه عوامل متغير ما، فرض

  .دريافته شوندكه بايد  سازندمعطوف مي چهآن

 مايكل لبوويتز

 70 

ه ماركس با ب. عامل متغير نيروي كار، يعني توانايي انجام كار را در نظر بگيريد
بين كار الزم براي توليد ي تمايز صريح ساخت كار بردن اين عامل متغير ما را قادر

اين عامل بر اهميت . دهدميانجام ] به طور كلي[قايل شويم كه كارگر  كارگر و كاري
بازتوليد طبقه كارگر، شرايط ضروري حيات يك طبقه به منظور بازتوليد سرمايه پرتو 

يا (است كه نزد اقتصاددانان عامي وافر اهميت داراي اين يك مفهوم . افكندمي
به همين ترتيب ما شاهد كاربرد مفاهيم ديگري با همين . جايي ندارد) هانئوكالسيك

و كار مجرد، كه ) فارغ از زيرتقسيمات مختلف آن(اضافي ارزش: هميت بوديمدرجه ا
سرمايه ماركس بدون وارد كردن مفاهيم و . به نظر او كليد كشف معماي پول بودند

  د؟آيتوانست به نگارش درو چگونه ميعوامل جديد ا
مربوط به  هايچنين مالحظه كرديم كه ماركس اهميت بسياري براي فرضما هم

ضروري زندگي را در نظر  نيازهاي ثابت بودن سطح مورد فرضِ. عوامل متغير قائل بود
وسايل معيشتي "ها با معادل قرار دادن دستمزدهاي معيشتي با فيزيوكرات. آوريد
 هايهدر نظري اي اساسيجهش بزرگي به پيش انجام داده بودند و اين نكته "الزم
-ميزان "خاطر ايجاد يك  هها به فيزيوكراتبه رغم اين ك. رفتبه شمار ميها آن

 ياز وسايل ضروري زندگي دچار بدفهمي بودند كه كامال به وسيله "تغييرناپذير
گردش به تحليل  يها كار پژوهش را از عرصهآن"، با اين همه شودطبيعت تعيين مي

 اضافي منتقلارزش داري و جستجوي منشاء ايجاد و خلقِتوليد سرمايه يعرصه
شايسته آن هستند كه پدران حقيقي اقتصاد سياسي ناميده "و در نتيجه  "كردند
انجام پژوهش حول "خاطر  همالحظه كرديم كه ماركس اين فرض را ب 32."شوند

تنها "خاطر درك ذات سرمايه ه او تاكيد داشت كه ب. حفظ كرد "اضافيمنشاء ارزش

                                                 
32 Lebowitz 2003, pp. 32, 44-5 
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چون يك عامل ثابت گي را همزند نيازهاي اهميت اين است كه سطح ضروري با چيزِ
  . "و معلوم فرض كنيم

بيان و ارائه يك  يدانيم ماركس بر اين نظر بود كه شيوهسرانجام اين كه ما مي
تواند طوري باشد كه موجب پوشيده ماندن واقع مي فرمول براي معرفي يك رابطه در

السيك، او مالحظه كرد كه اقتصاد سياسي ك. خصلت خاص و معين آن رابطه گردد
ها در يك اضافي قادر به بيان آنبيان ماهوي فرمول نرخ استثمار و نرخ ارزش"به رغم 

 يبيان و ارائه يبه همين دليل ماركس در رابطه با شيوه. "يافته نبودشكل انسجام
استدالل او به اين شرح بود . نظري بسيار انتقادي داشت ،هااين فرمول توسطرابطه 

  - چون يك بخش از ارزشاضافي همالسيك با معرفي ارزشكه اقتصاد سياسي ك
استثماري را رازآلود كرده  يچون يك رابطهسرمايه هم يمحصول كلي، خصلت رابطه

 "پيوستگيوابستگي متقابل و بهم يكاذب شبيه رابطه ييك رابطه"جاي آن ه و ب
  33.است قرار داده

كه چيزي كاذب در فرمول  اين نبود مساله به طور مشخصچه بود؟  اما مشكل
به هر حال فرمول هردو طرف اساسا يكسان . اقتصاد سياسي كالسيك وجود داشت

هاي مشكل در نفوذپذيري فرمول. بودند "استنتاجي"هايي فرموليعني  -بود
استنتاجي اقتصاد سياسي كالسيك بود كه اجازه واردشدن مفاهيم خطا به فرمول را 

كارگر و ": كردندها اعالم ميخاطر اين موضوع نبود كه آنه داد و اين امر تنها بمي
دار محصول را به تناسب عناصر مختلفي كه هريك در ايجاد و خلق محصول سرمايه

- هايي نيز وجود داشت كه ميفرض 34."كننداند، بين خود تقسيم ميداو گذارده

  .دنهاي آگاهانه در نظر گرفته شوبنديتوانست بدون فرمول
  :نويسددر كليت خود مي انهروز اضافي و كار بين كار يرابطهدر پيوند با ماركس  

                                                 
33 Marx 1977, pp. 668-70. 
34 Marx 1977, p. 671. 
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يك  يبه مثابه انهروش مورد ترجيح اقتصاددانان سياسي براي بررسي كار روز
ها، ميزان ثابت، تبديل به يك عرف و عادت  رايج شده است، زيرا كه در آن فرمول

ثابتي برخوردار  زمانشود كه از مقايسه مي انهروز كار اضافي همواره با يك كار
   35.است

و در (چون يك عامل ثابت و معلوم هم انهروز دانيم، بررسي كارطور كه ميهمان
آميز به معناي آن بود كه خصلت قهر) يك عامل متغير ينتيجه كنار نهادنش به مثابه

رخي از و متاسفانه براي ب(داري براي اقتصاد سياسي كالسيك در سرمايه انهروز كار
 همراه با ايجاد ابهام و پوشيدگي در اعمال جبر به .پوشيده ماند )مفسران ماركس

اضافي مطلق چنان روشن بود، منشاء اخذ ارزش منظور انجام كار اضافي كه در فرآيند
برداري از برداري از كارگر شبيه به بهرهترتيب بهرهاضافي رازآلوده گشت و بدينارزش

- زميني گشت كه نيازي به توضيح بخش اضافي، آهن و باداممحصوالتي شبيه گندم

  .اش نبود
كنند بايد به ها كه راه را براي رازورزي هموار ميو اشكال بيان آن هاآن فرض

مين ه به. اين نكته موضوعي صرفا آكادميك يا علمي نيست. چالش گرفته شوند
و  هاسياسي فرض مدهايآبا پي پيونددليل است كه ماركس حساسيت بسياري در 

طور كه انگلس بر همان(اگرچه ماركس مردي اهل علم بود . دادخرج ميه ها بفرمول
خاطر داشت كه او پيش از هر چيز يك انقالبي ه اما بايد ب )ي كردسر مزار او يادآور

داري اش در زندگي اداي سهمي به سرنگوني جامعه سرمايهماموريت"بود، كسي كه 
  36."بود

در باره حفظ  )و در واقع همه انقالبيون ديگر(رت اين فرد انقالبي در اين صو
- چون يك گرايش دروني كه كاهش ارزش كاالهاي مورد مصرف كارگران را همفرض

                                                 
35 Marx, 1977, p. 670. 
36 Engels 1978, p. 682. 
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كند و بدين ترتيب گرايش سرمايه براي ايجاد تفرقه در ماندگار سرمايه بررسي مي
ي كه مانع ؟ در باره فرضكند، چه فكر ميداردصفوف كارگران را مبهم و پوشيده مي

اضافي صرفا به معناي رشد نيروهاي توليدي شود كه رشد ارزشدرك اين نكته مي
هايي سرمايه براي ايجاد شكاف در صفوف نيست، بلكه درواقع ناشي از يكي از توانايي

ي كه بايد بينديشيم؟ در باره فرض هگونوري است، چكارگران در مواجهه با رشد بهره
فكر  هكند، چوليدي رشديافته توسط سرمايه را امري خنثي قلمداد مينيروهاي ت

؟ اين نكته كه ماركس درصدد برطرف كردن اقتصادگرايي ناشي از اين فرض كنيممي
  .بود، بايد روشن شود

  
  و تاريخ نظريه

زندگي كارگران بايد از ميان  نيازهاي سطح ضروري ماندن ثابت اما چه زمان فرضِ
از ماركس چنين عنوان كردم كه  پيرويبه  "سرمايه"فراسوي من در برداشته شود؟ 

و سطح ثابت  اما آيا حذف فرضِ. پذير استامكان "كتاب كارمزدي"انجام اين امر در 
زندگي نبايد ضرورتا پيش از تشريح تاريخي رشد و تكامل نيروهاي  نيازهاي ضروري

-گيرند؟ بهداري شكل ميمايهتوليدي انجام شود كه تحت مناسبات و روابط توليد سر

به منظور آزمايش سرمايه اي مدرن در ها و صنعت كارخانههرحال بررسي كارگاه
  .مطرح شده است 12اضافي نسبي است كه در فصل ارزش نظريه

وسيله واقعيات يا ه آزمايش ب": از همين رو است كه لنين در باره سرمايه نوشت
درضمن ما  37."ر هر گام از تحليل وجود داردوسيله پراتيك، آن چيزي است كه ده ب

يم كه اثبات درستي افكار مجرد و انتزاعي براي ماركس امر ا بدين نكته نيك واقف
  :پيداست 1867آمد كه از نامه او به انگلس در سال شمار ميه خطيري ب

                                                 
37 Lenin 1961, p. 320. 
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چيزها يعني يافتن روابط دروني  خود كشفبايد بگويم كه  IVدر رابطه با فصل "
كردن نسخه اما هنگامي كه اين عمل انجام شد و من مشغول مرتب. دشوار بودها آن

تر متوجه پديدار شدن اسناد و مجالت معتبر بيش نهايي بودم، با خوشوقتي هرچه
هاي تجربي خود مرا با داده نظرييكي پس از ديگري روي صحنه شدم كه نتايج 

  38."كردندكامال تصديق مي
اين نكته تاكيد ورزيده است كه تنها پس از كشف واقع، ماركس خود بر  در
طور ه توان حركت واقعي را باست كه مي) "تجريد قدرت"از راه (هاي دروني رابطه

اما استدالل من اين است كه ماركس همه روابط دروني را  39."شايسته معرفي كرد
براي  سرمايه "ماندگارمحرك درون" برجانبه او با تمركز يك. تشريح نكرده است

- گرفتن محرك درونكردن كارگر، و با ناديده نمودن كاالها به منظور ارزان ارزان

گرايشات عام و ضروري "واقع  ماندگار سرمايه براي ايجاد تفرقه ميان كارگران، در
كه در حال  را او ينظريهاما آيا نبايد . دهدجانبه توضيح ميرا ناقص و يك "سرمايه

د؟ آيا متمركز كر xوري و عامل عامل بهره برطور توامان ه آن هستيم، ب "آزمايش"
  پراكندگي كارگران را بررسي كند؟ يوري با درجهبهره ينبايد رابطه او ينظريه

آن كدام نوع بررسي تاريخي مربوط به رشد . پاسخ من بدين پرسش روشن است
ي ي مبارزهتواند بر فرضي بنا شود كه سويهداري است كه ميو پيشرفت سرمايه

هاي كه بايد با مثال نظريهآن  گيرد؟طبقاتي كارگران را به طور موثري ناديده 

                                                 
38 Marx and Engels 1987, pp. 407-8. 
39 Marx 1977, pp. 90, 102.  

چه هيچ فصلي راجع حتي چنان"نگام ارائه شرح و تفسير در باره مفهوم ارزش تاكيد دارد ه اين نكته به برماركس 
ستي حاوي اثبات و سنديتي شد، تحليل آن روابط واقعي كه من ارائه كردم، بايدر كتاب من يافت نمي "ارزش"به 
. "واقعي ارزش باشد يبر وجود رابطه يمبن  

Marx and Engels 1965, pp. 209-10  .  
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طبقاتي آغاز كند  يمبارزه ياست كه از دو سويه نظريهشود، نوعي  آزمايشتاريخي 
  .جدائي و پراكندگي كارگران توجه الزم را مبذول داد يو به مبارزه بر سر درجه

زيرا چيزي بيش از يك  .ح و تفصيل تاريخي دقت كنيدهمه به آن شرو با اين
ت معين و وري به منظور توليد يك كميبهره وردهايآتوصيف محض در باره دست

ما در آن شرح و تفصيل، . تر در اين شرح و تفصيل وجود داردثابت از كاالهاي ارزان
قاومت شكستن ممنظور درهمشاهد رقابت كار زنان و كودكان در كارخانجات به

ها هستيم، و شاهد كارگران مرد هستيم، شاهد واداشتن كارگران به رقابت با ماشين
اما  40.يما "سركوب شورش طبقه كارگر"براي چون سالحي ها هماستفاده از ماشين

تر مهم. طور پراكنده موجود استه تاريخي از اين دست نزد ماركس ب هايهمشاهد
بخشي  يمثابهه ها بيعني آن كه مقدمات آن -اندشدهنيز ن پردازينظريهها كه آن اين

  .است از روابط دروني عنوان نشده
است تنها يك نوع تصديق  شده تاريخي كه معرفي] يمشاهده[به اين معنا، 

، توسط حركت واقعي، "هافاكت"اضافي نسبي توسط ارائه مربوط به ارزش ينظريه
متوجه وجود  12شده از سوي ماركس در فصل ارائه ينظريهدر هنگام آزمايش . نيست

. شويمها و صنعت مدرن ميدر شرح و تفصيل كارگاه "ايشدهن دادهتنوعات توضيح "
جدائي  يكه استراتژي سرمايه براي تضعيف كارگران و افزايش درجه نظريهاما يك 

  .دساز شده رهانداده تواند اين مشاهدات را توضيح ميشود، نها را نيز شامل ميآن
- خاطر توضيح اين امر كه سرمايه محصول كار اضافي است، پرسش هماركس ب

او . افكندبه تعويق مي "پژوهش مشخص در باره كارمزدي"هاي خطيري را تا هنگام 
كارمزدي و كنار نهادن موضوع مبارزه بر سر  يبا اين گزينه، يعني نپرداختن به سويه

كه به معرفي رشد و تكامل تاريخي ش از آن، پينظريدرجه جدائي كارگران در بحث 

                                                 
40 Marx 1977, pp. 526, 562-3. 
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هاي گيري نظرگاهخود و هم چگونگي شكل نظرواقع هم  د، دربپرداز داريسرمايه
  .افكندخطر ميه پيروان خود در اين باره را ب

انگلس بر چاپ سوم جلد  ي"مقدمه"سبب آيا او خود متوجه اين امر بود؟ ما به
متن جلد  ماركس اين بود كه بخش مفصلي از ييهقصد اول"دانيم كه مي سرمايهاول 

 41."هاي تاريخي و آماري روز را در آن وارد كندترين دادهاول را بازنويسي كند، و تازه
-جدائي كارگران مي يجا در پيوند با موضوع درجهشده در اينبحث نظريآيا نكات 

  توانست در اين بازنويسي جلد اوال گنجانده شود؟ 
و  مرادداشت كه از كه ما هرگز امكان آن را نخواهيمرغم آنه كه ب بحث اين است

ها آن بنديصورتماركس مطلع شويم، آيا خود ما قادر خواهيم بود كه بدون  هدف
  روي كنيم؟پيش

  
  نظريه و سياست 

بايد مورد  چهتوان گفت كه آن؟ آيا ميهست  xاما آيا نيازي به تشريح واضح عامل
طبقاتي و توازن قواي طبقاتي است؟ پاسخ من  ياهميت مبارزه تصريح قرار گيرد،

در مواجهه با  "طبقاتي يمبارزه"هرچقدر هم كه تكرار عبارت . منفي است
  .بخش باشد، باز هم كافي نخواهد بوداقتصادگرايي سالمت

چه كه قبال در تواند بر آنخاطر داشت كه شناسائي يك عامل متغير ميه بايد ب 
، درجه xداشت، روشني اندازد، و به نظر من اين همان كاري است كه عامل  سايه قرار

معناي اعالم اين است كه آنچه اين عامل متغير به. دهدجدائي بين كارگران، انجام مي
كه تفرقه و  كندمياين عامل اعالم . واقع اهميت دارد، اتحاد طبقه كارگر است در

و همين  ؛رودبه شمار ميها علت شكست آن ،جدائي كارگران توسط تمهيدات سرمايه

                                                 
41 Marx 1977, p. 106. 
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و . وري كار اجتماعي محروم كرده استيابي به امتيازات رشد در بهرهها را از دستآن
  :به اين معنا ما در همه حال بايد به طرح دو پرسش بپردازيم

  چه چيزي مايه جداسري ما گشته است؟ .1 
نها با انديشيدن به اين عامل ها فائق آمد؟ تتوان بر اين جداسريچگونه مي. 2 

گرايي اقتصاددانان ماركسيست يا علم جبرباوريمتغير است كه راه بازگشت به سوي 
حل داري يافتن راهشان در براندازي جامعه سرمايهشود، كساني كه اداي سهمسد مي

- معمايي كه تصادفا فرض] (تبديل ارزش به قيمت كاال["تبديلمسئله "اصولي براي  

سر  موضوع مبارزه بر برزماني كه ). از سوي اين كيمياگران درك نشده است نهاي آ
عوامل  گونهكنيم چشويم، و زماني كه درك ميجدائي كارگران متمركز مي يدرجه

فارغ از (تحت تاثير نتايج اين مبارزه هستند ) مثال نرخ سود(اقتصادي  عينيظاهرا 
كند كه از اين عوامل تصاددانان ميوكار اقميزان خطري كه اين امر متوجه كسب

، )رانندخاطر تمايالت خود سخن ميه خاطر تربيت و آموزش خود و خواه به خواه ب
تشريح اين . شود كه  عدم قطعيتي در دل اين مبارزه نهفته استگاه مشخص ميآن

فراسوي  به دارد كهپراكندگي كارگران ما را وامي يعامل به منظور توضيح درجه
تنها شامل مسائل  xروشن است كه عامل . يمگذر كندگرايي اقتصاددانان اقتصا

تبعيض و  نژادپرستي فاده ازشود بلكه حاوي مبارزه عليه استاقتصادي ناب نمي
از سوي سرمايه و رشد و پرورش ديگر اشكال تفرقه و انشعاب بين كارگران در  جنسي

مبارزاتي براي ايجاد ابزاري ها اين. شودكشورهاي مختلف از سوي سرمايه نيز مي
آوردن كارگران باشد، مبارزاتي بر سر دولت و در عرصه است كه قادر به گردهم

 - ها قرار دارددر واقع در مركز اين مبارزات، مبارزه پيرامون ايده. ايدئولوژي است
مبارزه نه فقط براي اثبات اين امر كه سرمايه محصول استثمار كارگران است بلكه 

  .اين امر كه اساسا خود استثمار مبتني بر جدايي و پراكندگي كارگران استاثبات 
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 دروني نهفته در فرضِ گرايشدر اين راستا است كه اعالم نياز به اوال، درك 
نياز به پرداختن به عامل متغيري كه من  ثالثاا نياز به حذف اين فرض و ثانيماركس، 

بخشي از يك جدال نظري، تالشي براي همچون  همه بايد -امناميده  xآن را عامل
فعاليت متفكران ماركسيست و معطوف كردن توجه آنان به ماركس  دوباره يابيجهت

با پرداختن روشن و صريح به اين عامل متغير و واردكردن آن در . انقالبي درك شود
. شودما سياسي شده و درگير مبارزات سياسي مي نظريهمان است كه كار نظري

  .نشانيمبه اين ترتيب سياست را در جايگاه فرماندهي ميدرواقع 
اين نكته به پايان بردم كه هدف  بررا با تاكيد  "سرمايه"فراسوي   9من فصل 

- از سرمايه سازد نهادن سالحي در كف كارگران بود تا آنان را قادر ،ماركس يسرمايه

كتاب "فق به نگارش پرسيدم كه چرا ماركس مو بارهو من در اين . تر روندفرا يدار
شناسي ماركس تكميل پروژه معرفت" ه؟ پاسخ من به اين شرح بود كشدن "كارمزدي

اني كه هوگو در اين روزها، زم 42."اش اهميت داشتبراي او بيش از پروژه انقالبي
 يسازد كه گزينهما خاطرنشان ميه به روشني ب) شوفان مزاربا الهام از است(چاوز 

سياليسم يا بربريت است، هنگام آن فرارسيده است كه به پروژه پيش روي ما بين سو
توان انتظار داشت كه مي اين افرادچه چيز ديگري از . انقالبي مشغول شويم

 ؟ كنند سهمي ادا داريسرنگوني سرمايه در اين است كه شان در زندگيماموريت

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .فراسوي سرمايه. ٤٢
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  سرمايه و پراتيك انقالبي
  ين باركركول

، از همان هنگامي كه مايكل لبوويتز شروع به نگارش مطالبي 1980 ياز اوايل دهه
شود، او به يافت مي) فراسوي سرمايه(هايي كرد كه امروز در كتاب او پيرامون ايده

. ه استپردازي سوسياليستي تبديل شديك صداي متمايز و نيرومند در سنت نظريه
 نظر بسياركانادايي است كه از يك نقطه كيشراست قدمِثابتلبووتيز يك ماركسيست 

چاپ به من شخصا . يازدمي دست ماركس كتاب سرمايه شاهكار مفيد، به انتقاد از
  . گويمآمد ميدوم كتاب او خوش

نيست، بلكه به معناي ارائه  "حمله از بيرون"يك  سرمايهاساسا نقد لبووتيز به 
جا كه كار ماركس كامل از آن. كار ماركس استاستداللي مبني بر ناكامل بودن 

است و همين موضوع تاثير مهمي  "سويهيك"ارائه مطالبش نيز  ينيست، پس نحوه
دادن اين نكته لبوويتز نشان مراد. است بر جا نهادهچگونگي درك از كتاب ماركس  بر

ل مند در راستاي تحوبه معناي يك تمرين ارزش "سرمايهنگارش "است كه كار 
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بين اين اثر و ديگر  پيوند درك ما از كار بزرگ ماركس است و از اين طريق متوجه
  .آثار ماركس خواهيم شد

 اين مضمون اآغازين جنگ اول جهاني جمالت مشهور خود را ب يهرلنين در دو   
او در . كل منطق هگل ناممكن استبدون مطالعه و درك  ،سرمايهكه درك  ايراد كرد

بي آن كه منطق هگل ... محال است بتوان كامال ماركسيسم را فهميد":افزود بارهين ا
گذرد و هيچ يك از بنابراين نيم قرن مي. دريافترا سراسر مطالعه كرد و 

  ".اندها ماركس را نفهميدهماركسيست
بدون تكميل  سرمايهلبووتيز بر لنين نيز پيشي جسته و بر اين نظر است كه درك  

  .آن ممكن نيست
  43نگارش سرمايه بود، يدر طرح نوشتاري خود كه يك طرح كلي از شيوه ماركس

  :را به شرح زير فهرست كرده بود "كتاب"شش 
  سرمايه . 1
  مالكيت ارضي. 2
  مزدبري. 3
  دولت. 4
  تجارت بين المللي. 5
  بازار جهاني. 6
را تشكيل  "كليت دروني"از اين ميان تصميم بر اين بود كه سه كتاب اول يك  
جا قرار بر اين بود كه به كار تحليل آن سه طبقه اصلي پرداخته شود، در اين. ددهن

داري هاي اقتصادي در جامعه سرمايهاصلي فعاليت يهسته ،ديگرشان با يككه تعامل

                                                 
  .بخش، بحث شده استها نزد روسدولسكي، گرچه نه به شكلي رضايتاين كتاب ٤٣

 Rosdolsky 1977, chapter 2. 
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ها با سه كتاب آخر توافق عمومي بر اين است كه آن پيونددر . دهدرا تشكيل مي
جا كه من اطالع دارم، چيزي از طرح اوليه آن تا. هرگز به رشته تحرير درنيامدند

دست ما نرسيده ه شد، بچه كه بايد در اين سه كتاب گنجانيده ميماركس حول آن
داري در قرن راي درك سرمايههر كس كه ب سو،ماركس به اين از زمان مرگ .است
وي خود مند و انتقادي از سنظام يكه ما فاقد ارائه بحث، از اينكندميتالش  حاضر

طور كلي جايگاه اقتصاد جهاني در چارچوب اقتصاد ه ماركس حول جايگاه دولت، و ب
هاي قرن بيستم ماركسيست. خوردداري هستيم، افسوس ميسياسي سيستم سرمايه
هاي جهاني، رشد مركب و چون امپرياليسم، جنگ، بحرانبا مسائل نظري هم

كه بتوانند آنكردند بيو پنجه نرم مي داري دولتي و نظاير آن دستناموزون، سرمايه
  . ندبهره ببراز افكار پرشور ماركس در اين موارد 

هايي توان گفت كه ماركس بحثند؟ البته ميمختصاتي دار ه اما سه كتاب اول او چ
 سرمايهشد، به حد كافي در جلد سوم طرح مي "كتاب مالكيت ارضي"را كه بايد در 

اما معضل اصلي پيش روي ما موضوع  44.جانده استگن "بهره مالكانه" خشدر ب
. است "نانوشتهكتاب "نظر لبوويتز اين است كه اين همان . است "كتاب كارمزدي"

قصد  يا، او "اقتصاد"ماركس با  "سياست"دن دا چه قصد ما پيونديا به عبارتي چنان
ه اين كتاب ب بايد گفت گاه، آنباشد سرمايهسويگي مطلق در قرائت ما پرهيز از يك
  .نياز عاجل داريم

مفسران ماركس از كائوتسكي و  زيرا شماري از. برانگيز استاين ادعا جنجال
اند كه ماركس بعدها از من گرفته تا روسدولسكي و مندل، بر اين نظر بودهگروس
اند ها چنين گفتهآن. ه استجلدي خود دست شستاوليه نگارش كتاب شش يبرنامه

                                                 
هاي مربوط رسد كه او اين بحث را بر مبناي دادهبه نظر مي. اگرچه اين موضوع ضرورتا مايه رضايت خاطر او نبود ٤٤

به مطالعه آن روي آورده  1870به كشاورزي دهقاني در روسيه استوار كرده باشد كه او با شدت هر چه تمام در دهه 
 .بود
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كه  هدر قسمتي گنجاند سرمايهرا در جلد اول  "كتاب كارمزدي" كه ماركس محتواي
شناسي در باره كتاب ياوكلي در طي يك مطالعه. پردازدمي "دستمزدها"به بحث 

هاي كافي براي اعالم يك حكم نهايي در باره ماركس به اين نتيجه رسيد كه داده
پس  45.دست نيست ، دردست كشيد يا نهخود  يطرح اوليه از كه آيا ماركساين

  ؟برخوردار استاهميتي  از اصوال يا اين موضوعتكليف چيست؟ و آ
است و اين حمالت تنها از  قرار گرفته تازگي از همه سو آماج حملهه ماركسيسم ب
البته اهانت به . شودمي ايرادها نيز چپاز بلكه  ،گيردها صورت نميسوي راست

اما در روزگار ما به شكلي نو  ،اي نيستههايش موضوع تاز"دليساده"ماركسيسم و 
وداع مشهور آندره گورز با طبقه كارگري كه او آن را در حال . شودبيان مي

اوفه و  سژان كوهن و كالو. دانست، يك نمونه از اين دست استناپديدشدن مي
قامت وظيفه اند كه طبقه كارگر هرگز به قدوديگران هم در همين راستا چنين گفته

اي انجام چنين جاي آن بره داري خلق نشده است و بجامعه از يوغ سرمايه رهايي
كه  گويندمي. اندمتوسل شده "هاي جديد طبقه متوسطجنبش"ماموريتي به 

با  پيوندها مثال در هاي اين جنبشم چيزي در چنته ندارد تا در باره دغدغهماركسيس
ارائه رگران معمولي و ساده اقليت هاي ملي و يا حتي كا محيط زيست، فمينيسم،

اشكال متفاوت  يشده است و اين كه همه "اقتصادگرايي"ماركسيسم متهم به . دكن
همه را به قالب تنگ و گذارد و يا اين كه آنابهام ميي ، يا در سايهستم و سركوب را

   46.آوردمي زمخت تحليل طبقاتي در

                                                 
45 Oakley 1983, see also Oakley 1984 and 1985. 

- توانيم آمار و ديگر شاخصما چگونه مي: بخشي از استدالل مربوط به اين موضوع بايد به اين پرسش بپردازد  ٤٦
سو توضيح دهيم كه به موازات نوعي به اين 1970دهه  هاي مربوط به كاهش روحيه رزمندگي طبقه كارگر را از ميانه

و در ( "داريپساسرمايه"هاي مربوط به اتفاق افتاد؟ نظريه "اعيهاي جديد اجتمجنبش"هاي گسترش در فعاليت
مدعي ارائه داليل ساختاري براي اين تغييرات )شوندشروع مي "پسا"وند هاي بسيار ديگري كه با پيشنظريه واقع

 اين پديده نگاه شود به "تركيبي"براي يك بررسي انتقادي و طرح يك بررسي بديل پيرامون خصلت . هستند
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 هايست كه مسئله تنها استداللچيست؟ نظر لبووتيز اين ا ادعاها پاسخ ما به اين
 هااگر چه او در باره شدت ضعف اين استدالل - ضعيف منتقدان ماركسيسم نيست

عبارت است از درك ما نسبت  اما ترمسئله مهم  - تري داده استشرح و توضيح بيش
. در دست نداريم "چندان موفقي" ينظريهنظر او اين است كه ما . خودمان نظريهبه 

وداع طوالني با "ن ماركسيسم و سردادن آواز يك از منتقدا پيرويجاي ه اما او ب
و اين . تكامل بخشيدماركسيستي را  ينظريهبر اين نظر است كه بايد  "ماركسيسم

  .است نظريهاين  هايشالودهامر مستلزم يك بازبيني انتقادي در 
. آن عبور كنيم به فراسوي سرمايهتر ما نيازمند آن هستيم كه با رشد و تعميق بيش

زمان وفادارماندن به اين امر مستلزم يك خوانش انتقادي از كار اصلي ماركس و هم
داراي  سرمايهاما مشكل كجا است؟ واقعيت اين است كه . روش كار او است

تا جا است كه ماركس ، اما مشكل ايننقدي بر اقتصاد سياسي  ي است به نامزيرعنوان
   47.كند نقد اآن ر بود اي بنا كرد كه قرارلودههمان شا بركار خود را  حدي

كارگران  "اقتصاد سياسي"يادآور شد،  1840 يگونه كه ماركس جوان در دهههمان
د و نگرمي "عامل توليدي"يك  يبه مثابهبلكه تنها  "موجودات انساني"چون را نه هم

اين شرايط . تواقعي از شرايط انساني كارگران نيس يدر نتيجه قادر به ارائه درك
 ،هاي فرهنگي، موضوع آگاهي، هنجارهافعاليتشامل روابط قدرت، روابط جنسي، 

نظر لبوويتز . ه استها را كنار گذاشتها و نظاير آن است كه اقتصاد سياسي آنارزش

                                                                                                       
Barker and Dale 1998.                                                                                                                               

                                                                                    
                                                                                                                                         

 
 Thompson .                      نگاه شود به. لبوويتز در اينجا به انتقاد تامپسون از آلتوسر اشاره دارد  ٤٧

1978  
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هاي بينياز باريك خالي است، مانده ابراي ما به جي كه شكلبه  سرمايهاين است كه 
  .ستنييسنده دوران جواني خود نو
اي براي هاي شايستهكه منتقدان قادر به ارائه پاسخرغم آنبه نظر لبوويتز، به

هاي انتقادي خود همه در طرح پرسشهاي خود نيستند، با اينو پرسش هاانتقاد
ماركس   ، اين است كهسيدهررث ما ا گونه كه به، بدانسرمايهمشكل اصلي . ندامحق 

 ،در نتيجه. نپرداخته است ودجوشي و فعاليت كارگرانخبه موضوع بسيار خطير 
رسد كه تنها بحث علمي كتاب، حول سرمايه، حركت آن، تناقضات چنين به نظر مي

ماركسيسم "مبناي يك  سرمايهترتيب سه جلد بدين. گرددآن و رشد و تكامل آن مي
 ]دن برفايق آم[.دهد، كه نابسنده و اساسا ناكامل استرا تشكيل مي "سويهيك

تنها در آن . وسيله تالش براي ادامه آن ممكن استه هاي اين اثر تنها بناكارآمدي
ماركسيستي خواهيم بود، كه قادر به  يصورت ما قادر به رشد و تكامل يك نظريه

  . شده از سوي منتقدان باشد طرح هايها و ايرادارائه يك پاسخ مناسب به دشواري
از  پيرويبا . كندحركت مي "كسيسم ارتدوكسمار"كتاب لبوويتز در چارچوب 

چه ماركس آييني به معناي آن باشد كه هر آناو منكر آن است كه راست لوكاچ،
. استچه او اظهار نداشته است غلط و هرآن استاظهار داشته است، صحيح 

ماركس صحيح  روشكه باور دارد اول آن. داراي دو مبناي اصلي است "ارتدوكسي"
. باشد "خودكفا و خودبسنده"كه ماركسيسم به بيان گرامشي بايد اين است و دوم

ماركسيستي بايد حاوي هر آن چيزي باشد كه براي پردازش يك مفهوم  نظريهيك 
 دارد كاستيماركسيسم اگر بپذيريم كه . جامع و فراگير از جهان اجتماعي الزم است

گاه بايد در چارچوب گيرد، آنيا بر اين باوريم كه بايد مورد اصالح و بهبود قرار 
وسيله التقاط و ه حل برآييم و نبايد تالش كنيم تا بساختاري آن به جستجوي راه
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هاي هاي فكري بر دشواريگرفته از ديگر سيستمافزودن عناصري بيروني و به عاريه
  48.موجود در ماركسيسم فائق آئيم

 يچون لوكاچ مقولهز همدام است؟ در اين رابطه لبووتيز نيماركس ك "روش"اما 
مخالف  كيشراستماركسيسم . داندو تقدم كل بر جزء را حائز اهميت مي "كليت"

شناسي فردگرايانه است كه در تالش است تا سيستم اجتماعي را از اجزاي آن روش
-سيستم اندام"چون يك داري را همقصد ماركس آن بود كه سرمايه. استنتاج كند

زيستي با هم و به تصوير كشد، كه همه عناصر آن در هم "وستهكل بهم پي"، يك "وار
دروني  يهسته"چنين كشف قصد ماركس هم. ديگر وجود دارنديك برتاثير متقابل 

هاي جامعه در سطح داري از روي مطالعه حركتسرمايه "بسيار مهم اما پنهان
ناصر مهم بايد حاوي همه ع نظريدر اصل چنين است كه سيستم . پديدارها بود

به دست اي از كليت در ذهن داري باشد تا به اين شكل بتوانيم تصوير شايستهسرمايه
-آن چيست كه سرمايه: حاوي پرسشي بدين مضمون است) ماركس(روش . يمده

عبارتي كدام روابط ه دهد، يا بتوليد اجتماعي شكل مي يچون يك شيوهداري را هم
شان وجود توليد شرايط حيات اجتماعيتوليد و بازهاي درگير كار انساناجتماعي بين 

  49دارد؟

                                                 
هاي واقعي را در رويكرد ماركسيسم نسبت وود برخي معضلالك. Lockwood 1992براي نمونه نگاه شود به   ٤٨

- د و فرمولآورروي مي "جايگاه"دهد اما براي حل آن به مفاهيم وبري از قبيل به آگاهي طبقاتي تشخيص مي
  .شوددموكراتيك ختم ميهاي او سرانجام به نتايج سوسيالبندي

رك شده است، بايد تاكيد كنيم كه اين موضوع تنها به مردم درگير توليد جا كه اين موضوع معموال بد داز آن ٤٩
زمان به توليد چنين و همكنند، بلكه همگونه كه معموال از خوانش ماركس استنباط ميدهد،آنچيزها ارجاع نمي

ه همگي ب خود جامعه و همه آنچه كه در تكوين و تشكيل آن دخالت دارد،. دكنمي هعمراجروابط اجتماعي نيز 
يك شكل اجتماعي است كه در داخل آن موجودات  "توليد يشيوه"يك . شوندوسيله فعاليت انساني توليد مي

اي براي دست بردن در طبيعت شيوه صرفاشود و انساني، نيازها و روابط اجتماعي ايشان ساخته و از نو ساخته مي
 .اوليه و بيروني نيست
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 كللبوويتز بر اين نظر است كه . سياسي است يروش البته داراي اهميت ويژه
استثمار سازمان يافته است و البته بايد بيفزاييم كه  يگفتمان ماركسيسم حول مقوله

رند، به اين نكته و تقسيمات اجتماعي نيز در اين راستا اهميت دا تناقضات رقابت
ر به فراسوي اين گذمسئله ماركسيسم رفع استثمار و ضرورت . بازخواهيم گشت

را يك امكان دروني نهفته در  دارير به فراسوي سرمايهگذماركس امر . جامعه است
اما . يابدبيند كه در اهداف و مبارزات مردم رزمنده كارگر تبلور ميدل همين نظام مي
ط كل رواب. هاي اندك و جزيي ممكن نيسترويوسيله پيشه غلبه بر استثمار ب

ها تنها اساسا ناكارآمدند، زيرا آن طلبانهاصالحهاي سياست. اجتماعي بايد تغيير كند
ها بخش اصلي سيستم آن. شوندهاي استثمار ميي در شكلهايموفق به ايجاد تغيير

با موضوع  پيوندكس در كه استدالل ماردر حالي. كنندناخورده رها ميرا دست
  . شدضرورتا به نتايجي انقالبي منجر مي "كليت"

كار بنديم، متوجه ه اثر خود ماركس ب برچه روش ماركس را به نظر لبوويتز چنان
بايد رشد و  سرمايهماركس در اين باره، استدالل  خواهيم شد كه فارغ از نظر خود

 "كارمزدي ينانوشتهكتاب "ارش هم از اين رو است كه نگ. تري يابدگسترش بيش
  .آيدشمار ميه يك ضرورت عاجل ب

است كه در باب ضرورت نگارش  هايياهميت كتاب لبوويتز ناشي از استدالل
  .كننده استاز نظر من داليل او قانع. طرح كرده است "نانوشتهكتاب "

  
  "كتاب نانوشته"
-مي رب را در "نيازها"با برخورد ماركس  بحث پيرامون رويكرد لبوويتز به موضوع، 

تاكيد دارد كه ارزش نيروي كار عبارت است از  اين امر بر سرمايهماركس در . گيرد
در نظام . شودميزان ساعات كار الزمي كه براي توليد نيروي كار او مصرف مي
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داري نيازهاي كارگران عبارت است از ميزان معين و ثابتي از وسايل ضروري سرمايه
چون يك فرد مزدبگير در د در دسترس كارگر باشد تا او بتواند همكه باي زندگي

ماركس اين نكته را امري مسلم و از  سرمايهدر . سر برده شرايط عادي و متعارفي ب
  . كندپيش داده شده فرض مي

هاي ماركس، در كليت چه ما از نوشتهاول، آن. جا وجود دارداما دو نكته مهم اين
نيازهاي  نتاج كنيم، اين است كه او بر اين باور بود كه سطحتوانيم استخويش، مي

داري رو به زندگي انساني كارگران در مالزمت با رشد و پيشرفت سرمايه ضروري
واقعيت "يك  سرمايهثابت و معلوم بودن ارزش نيروي كار در  دوم، فرضِ. صعود است

ثابت  و ضروري نيازهاي فرضِ. شناسانه استروش نيست بلكه يك فرضِ "تجربي
چون ماركس نيز هم. شباهتي به افكار ماركس ندارد ،با كارگران پيوندزندگي در 

يان خود، اسميت و هگل، به اين موضوع باور داشت كه سطح نيازها همراه با پيشين
از نظر ماركس رشد نيازهاي انساني . است تكاملو  تحول معرض رشد جامعه در

معنا كه نوع انسان همراه با ايجاد تغيير و بدين. تبخشي از خصلت فعاليت انساني اس
تحول در طبيعت اوليه و نيروهاي توليدي، موجب پيدايش تحوالتي در طبيعت ثانويه 

اساسا از نظر ماركس بخشي از مفهوم پيشرفت و تكامل . شودو نوع نيازهاي خود مي
چه به وت چنانثر". تاريخي عبارت است از رشد و تكامل نيازهاي انساني نوع بشر

ماركس  50."لحاظ مادي در نظر گرفته شود، عبارت است از تنوع چندگانه نيازها
تاكيد داشت كه تعيين ارزش نيروي كار تنها حاوي يك مفهوم صرفا حيواني از 

                                                 
50 Marx 1973, p. 527. 
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ماركس كه  چيزي است بلكه همواره حاوي آن ؛نيست 51"جسماني نيازهاي ضروري"
  . ناميد "يا اجتماعي - يك عنصر تاريخي" آن را

شده استوار است، در نتيجه از جا كه سرمايه بر مبناي استثمار كار بيگانهاز آن
علت تالش ه سويي باعث محدوديت رشد نيازهاي كارگران است، اما از سوي ديگر ب

دار نسبت به موضع طبقه سرمايه. زندبراي گسترش بازار به رشد نيازها دامن مي
 ي عامل استثمارگر در فرآينده مثابهسرمايه ب .مصرف كارگران نيز متناقض است

 يمثابهه شان را محدود كند، اما بكند تا نيازهاي كارگران و مصرفتوليد تالش مي
هاي جديد در بخش نيازهاي جديد و خواستهاضافي بايد الهامارزشبخش عامل تحقق

در جامعه  چون تابعي از مشاركت ايشانپس نيازهاي كارگران هم. كارگران باشد
  .كندداري رشد ميسرمايه

ها نيست، زيرا كه كند كه خود قادر به رفع آنداري نيازهايي ايجاد مياما سرمايه 
نيازها . شودرشد ثروت باعث ايجاد نارضايتي از شرايط زندگي خود در كارگران مي

به ( واقعا داري شكافي بين نيازها و آنچه كه مااند اما در سرمايههميشه تابع اجتماع
خورد كه در مبارزات طبقه چشم ميه قدرت تقاضاي آن را داريم، ب) لحاظ پولي

  . غلبه كند شود براي افزايش دستمزد بر آنمي سعي كارگر
مبارزه براي ارتقاي ... با اين همه. برانگيزي وجود ندارددر اين بحث نكته جنجال

اين نظر بود كه بحث ماركس بر ! بحث نشده است سرمايهسطح دستمزدها در 
گونه كه لبوويتز همان. است "دستمزدها نظريه"تغييرات در سطح نيازها متعلق به 

به وضوح  1864-5سال ه هاي خود بنوشتهنشان داده است، ماركس حتي در دست

                                                 
ه ب. پردازان بورژوا بودند كه سعي داشتند تا سطح نيازهاي كارگران را بدين شكل بررسي كنندريهاين نظ  ٥١

براي تثبيت يك بودجه حداقل فقر كه  Rowntreeعمل آمده توسط ه هاي بعنوان نمونه نگاه شود به تالش
  :نويسنده زير آن را بحث كرده است

Kincaid 1973. 
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اما او آن را به رشته . ضرورت دارد اينظريهكرد كه وجود يك چنين چنين فكر مي
  .نياورد تحرير در

 بر اين اعتقاد بود كهماركس به ثابت بودن ارزش نيروي كار باور نداشت و  اگر
داري است، پس مبارزه براي ارتقاي سطح دستمزدها يك جنبه اصلي از سرمايه

فرض  "ثابت"زندگي را كميتي  نيازهاي سطح ضروري سرمايهچگونه است كه در 
د او در آن فراز از قص. كرده است؟ علت اين است كه او يك فرض تعبيه كرده بود

سرمايه  سرشتكردن پژوهش حول حركت دستمزدها نبود، بلكه هدفش فاش سرمايه
كاري را برگزيد كه ضرورتا در  ياو شيوه. بود كه بر مبناي استثمار كار بنا شده است

ست از ثابت انگاشتن يك بدان وفادار ماند و آن نيز عبارت سرمايهنگارشتمام مدت 
اما اين . دتري تشريح كنبتوان عامل ديگري را با فراغ بال بيش عامل براي آن كه

اين بعدها  اما. كردموقتي داشت كه بايد بعدها تغيير مي يتنها جنبه "ثابت گرفتن"
  .نرسيد فراهرگز 

-تز استدالل ماركس را رشد و گسترش مييودر اين صورت تكليف ما چيست؟ لبو

سرمايه غائب است چه چيزهاي ديگري نيز  چه بحث فوق ازچنان: پرسداو مي. دهد
در نظر سرمايه چه مبارزه بر سر ارتقاي دستمزدها بايد در تواند غائب باشد؟ چنانمي

  هاي مبارزاتي همراه با آن بايد در آن گنجانده شود؟شود، چه پيش شرط گرفته
و پول مند با توجه به پول اي نظامواقعيت اين است كه ماركس سرمايه را به شيوه

اما يك تحليل از نبرد بر سر دستمزدها از كجا، . را با توجه به كاال توضيح داده است
طور كه او خود آن بايد شروع شود؟ روش ماركس، همان "هاترين تعينساده"از كدام 

- را بارها توضيح داده است، عبارت است از تالش براي كشف روابط دروني بين پديده

براي انجام چنين پژوهشي . يك كل يداري به مثابهمايههاي موجود در جامعه سر
آيد تا خصلت عمل ميه عزيمت مناسبي بايد اتخاذ شود و سپس تالش ب ينقطه
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شرط موفقيت اين . مثابه يك كليت بررسي شوده چندجانبه و متضاد سيستم ب
 هايشرطپژوهش فكري اين بود، همان كه از هگل به وام گرفته شده است، كه پيش

 در ها نبايدشرطاين پيش. شوندچون عناصر دروني سيستم يافت مختلف سيستم هم
  .وجود داشته باشند ،سيستماز  "پيشاپيش"و  "بيرون"

 سرمايهتوان مالحظه كرد كه سيستم مفاهيم در با توجه به اصول كار ماركس مي 
  و چرا؟ گونهچ. ناقص است

چون يك تواند هميك كل مي يبهنظر ماركس اين بود كه حركت سرمايه به مثا
  :چرخه گردش توصيف شود

M-C (Mp, Lp)…P…C’-M’ 

و  (Mp)شود كه شامل دو عنصر ابزار توليد مبادله مي) C(پول با كاالها   جادر اين
داري سرمايه (P)توليد  با تركيب اين دو عنصر است كه فرآيند .است (Lp)نيروي كار 

  . آيدبه حركت درمي

  
  = M پول                    =Mpوسايل توليد        =Cكاال             =Lpر نيروي كا

  
ي عنصر ارزش اضافي وشوند كه حا، كاالهاي جديدي توليد ميدر پايان اين فرآيند

)C’ (تري از پول ازاي مبلغ بيشهستند و متعاقبا به(M’) در طي . شوندمبادله مي
استثمار نيروي كار خود را رشد و افزايش  يوسيلهه گردش، سرمايه ب ياين چرخه
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چه روشن است اي آغاز كرد اما آنتوان از هر نقطهي گردش ميدر چرخه. دهدمي
  .اين است كه اين چرخه داراي امتداد و تداوم است

دوار و تكرارشونده نمايش  يچون يك دايرهشكل نموداري همه در نتيجه آن را ب
  . داد

- اها كمهاي متعددي از ماركسيستگونه كه نسلرسد، همانيجا به نظر مدر اين
بيش بدون هيچ انتقادي آن را پذيرفته باشند، با يك سيستم اجتماعي بسته متشكل 

به دور  "خارجي"عامل  از تاثيردادها سروكار داريم كه در آن دادها و بروناز درون
اند كه طوري تشريح شدهداري و همه عناصر آن بازتوليد سرمايه كل فرآيند. است

  . انداي از اين چرخه گردش توليد شدهگويا در گوشه
ي اعتراض لبووتيز اين است كه عنصري در اين چرخه. اما درواقع چنين نيست

همه براي وجود دارد كه توسط سرمايه توليد و بازتوليد نشده است و با اين گردش
ماركس . نيست نيروي كاريزي جز حيات سرمايه ضرورت دارد، و آن عنصر چ يادامه

ليد براي باز تو شرط ضروريحفظ و بازتوليد طبقه كارگر يك "اظهار داشته است كه 
تواند اين امر را با خيال اما سرمايه مي"افزايد مي و در همين رابطه "سرمايه است

 پس از اظهار 52".نسل كارگران واگذارد نفس و توليدصيانت يآسوده به عهده غريزه
اما . شوداز ماركس شنيده نمي نظرياين كلمات اندك، ديگر چيزي جز سكوت 

طور شايسته در رو هستيم، الجرم بايد آن را بههروب "شرط ضروري"چه با يك چنان
 نانوشتهكتاب "همان است كه  مساله اين. دستگاه مفهومي خود ادغام كنيم

  . پرداختبايد بدان مي "كارمزدي

                                                 
52 Marx 1977, p. 718. 
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نه تنها . .كامل در اين جا غايب است توليد گردش يك چرخهاز نظر لبووتيز ي
االهايي چنين كبلكه هم) كندكه سرمايه آن را توليد نمي(نيروي كار بايد توليد شود 
  :اندشوند بر دو دستهكه توسط سرمايه توليد مي

كه كارگران با (و مواد مصرفي ) خردها را توسط پول ميسرمايه آن(ابزار توليدي 
توليدي نيز بايد  دومگردش  يپس يك چرخه). نندكشان خريداري ميمزدهايدست

آن را به شكل . گردش سرمايه متفاوت، اما با آن در ارتباط است يباشد كه از چرخه
  :توان معرفي كردزير مي

M- Ac … P … Lp – M                                                      
اين پول با وسايل . آغازيماما پولي كه در دست كارگر است، ميبار ديگر با پول، 

. رسندبه مصرف مي) P(توليدي  متعاقبا در فرآيندشود كه مبادله مي) Ac(مصرفي 
يروي كار كارگر كه سپس به شود عبارتست از نكار توليد مي فرآيندآنچه كه در اين 

  .شوددار فروخته ميبه سرمايه) M(ستمزد ازاي د
نچه اين دو چرخه توليدي، توليد سرمايه و نيروي كار، با هم معرفي شوند، ما را چنا

 kكه در آن حرف (دوگانه را در نمودار زير نمايش دهيم  تا اين فرآيندسازند قادر مي
  ). نماينده مزدبگير است  wسرمايه، حرف ينماينده

  = M پول                    =Mpوسايل توليد        =Cكاال             =Lpنيروي كار 
    =Acوسايل مصرفي
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با توجه به . افتدسرمايه اتفاق مي يواسطهبي يمصرف كارگران خارج از چرخه
زمان يك عمل توليدي است، با مصرف گفته مشهور ماركس كه هر عمل مصرفي، هم

توليد كه باز رگران، اين قابليت انجام كار استشده توسط دستمزد كاوسايل خريداري
  .شود تا مجددا به ازاي دستمزد پولي فروخته شودمي

چون يك ابزارتوليد، دار در چارچوب گردش سرمايه، به نيروي كار، همسرمايه
دار است و سرمايه يجا تابع ارادهكارگر در اين. نگردابزاري براي گسترش خويش مي

گردش  يا كارگر در چرخهام. اضافي براي او است چنين كارمجبور به انجام كار و هم
چون قسمتي از بازار براي كاالهاي شود و اين بار همسرمايه بار ديگر نيز پديدار مي

چون شرط ضروري براي گسترش در طي حركت سرمايه، كارمزدي هم. سرمايه است
  . شوداضافي پديدار ميآن و ابزاري براي تحقق ارزش

 آن وسايل معيشتي يوسيلهه ب گردش خويش يخود را در طي چرخه ،اما كار
    توليد به چه پنهان  "محراب"اين . كه از سرمايه خريداري شده است كندبازتوليد مي

  ماند؟مي
حبوبات پخته، (كنند مصرفي استفاده ميچون ارزشكارگران كاالها را هم 

ها، و با عمل مصرف آن) تختخواب، كارد و چنگال، مسكن، پوشاك و نظاير آن
اين . كنندموجودات انساني داراي نيروي كار بازتوليد مي يشتن را به مثابهخوي

است كه شامل فعاليت خودتحولي در  "كار فرآيند"فرآيند خودبازتوليدگري يك 
- ورده آن يك ارزش مصرفي است، يعني خود كارگر كه حاوي قابليتفرآ. استكارگر 

وي كار معين ارتي حاال با يك نيريا به عب. هاي خاصي استها و استعدادها و انرژي
كار يك فعاليت هدفمند است كه تحت هدايت خود  اين فرآيند. مواجه هستيم

  .شودكارگران انجام مي
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داري داراي هدفي از آن خويش، خودگستري سرمايه، گونه كه توليد سرمايههمان
كه در  تنها تفاوت اين است. است، بازتوليد كار هم داراي هدفي از آن خويش است

جا، به بيان ماركس، نياز كارگر به هدف در اين. يما روهجا با هدف متفاوتي روباين
رشد و پيشرفت خويش است كه هم آن و هم نوع اين نياز اساسا در خود جامعه 

- چه كه آناي كه كارگران دارند، و همه آننيازهاي چندگانه كل. شوندشكل داده مي

خود رشد و تكامل  خدمت داري درر جامعه سرمايهمشاركت خود د يها در نتيجه
  .شودتبديل ميكاري  فرآيندها براي چنين هدف و انگيزه آن به بخشند،مي
كار نياز به ابزار الزم توليدي دارند، كه همان  فرآيندكارگران براي تكميل اين  

 هايارزش. ها بازتوليد انساني ممكن نيستهاي مصرفي است كه بدون آنارزش
ها خود، مصرفي مورد نظر، تنها ابزاري براي بازتوليد ساده بيولوژيك نيستند، بلكه آن

دهنده ، برخي از عناصر تشكيلسرمايهماركس، گرچه نه در . ندا "نيازهاي اجتماعي"
  :كندمي بيانچنين نيازهايي را 

خاطر منافع و  هعالي فرهنگي، تبليغ و تهييج ب هايتمشاركت كارگر در لذ
ها، آموزش و تحصيل فرزندانش، نامهدرس گوش دادن بهقاتش، اشتراك روزنامه، تعل

  53.هايش و نظاير آنرشد و پيشرفت ذائقه و سليقه
شود مصرف ميزاني از انرژي انساني است كه داراي يك جا طرح ميچه اينآن

و كيفيت و ظرفيت اجتماعا تعيين شده است، اما بحث اين است كه اين ميزان انرژي 
  .هوش بايد تحت كنترل شخص كارگر باشد

مقتضاي بازتوليد نيروي كار وجود ميزان معيني از زمان است كه متعلق به شخص 
  . نام دارد "زمان آزاد"كارگر باشد كه 

                                                 
53 Marx 1973, p. 287. 

 مايكل لبوويتز

 96 

محصول . خودبسنده نيست اما روشن است كه فرآيند توليد نيروي كار، يك فرآيند
گردش  يچرخه. شوده و خلق آن نميآن تنها نيروي كار است و شامل ابزار اعاد

تواند يك سيستم كامل بازتوليد گردش سرمايه نمي يچون چرخهنيروي كار نيز هم
زيرا كه كارمزدي اساسا، مطابق تعريف، جدا از آن ابزار توليدي وجود . اجتماعي باشد

ر يابي به اهداف خويش دكارگر فاقد ابزار دست. دارد كه براي توليد آن الزم است
 "فرد محتاج"چون يك راستاي تكامل خويش است و در نتيجه خود را تنها هم

شود، بازتوليد مي ي گردش در مجموعچه كه در هر دو چرخهآن 54.كندبازتوليد مي
داري شرط بازتوليد روابط طبقاتي سرمايه يمثابهه كارگر به سرمايه، بتداوم وابستگي 

الزم براي بقا و تداوم خويش از نو واردشدن  تنها راه ممكن براي كسب وسايل. است
داري يافت شود كه حاضر به استثمار او گردش است تا بلكه سرمايه يكارگر به عرصه

كه موجودي براي خود باشد، الجرم بايد موجودي براي مزدبگير براي اين". باشد
روند  طور كه مزدبگير يك ميانجي الزم براي سرمايه است وهمان 55."ديگري باشد

سازد، به همان ترتيب نيز سرمايه يك ميانجي الزم براي خودگستري آن را ممكن مي
- رابطه بين كار و سرمايه، همان. مزدبگير است، يك فراز در خودتوليدگري كار است

كارگر تحت كنترل ". است "وارونه" يطور كه ماركس گوشزد كرده است يك رابطه
خدمت ه كند، اين كارگر نيست كه شرايط كار را بو هدايت نمايندگان سرمايه كار مي

-وارونه، اين شرايط كار است كه كارگر را مورد استفاده قرار ميگيرد بلكه بهمي

چه كه كارمزدي، به منابعي بيش از آن يبراي تكميل شايسته چرخه 56."دهد
ن كارگر در اي. داريمكند، نياز خويش عرضه مي يسرمايه به منظور تكميل چرخه

راستا براي كاهش تابعيت خويش در مقابل سرمايه، براي حفظ خود از تعرض و 

                                                 
54 Lebowitz 2003, p. 71. 
55 Ibid. 
56 Marx 1977, p. 548. 
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تر براي خود، براي ارتقاي سطح بيرحمي سرمايه، براي كسب وقت آزاد بيش
  .كنددستمزدها به منظور خودسازي خويش مبارزه مي

بررسي ماركس از مبارزات  سرمايه،دسترس در يكي از فرازهاي بسيار مشهور و قابل
اما در اين بررسي چيزي غائب است كه . است انهروز كارگران پيرامون مدت كار

چون مزدبگير هم"و آن نيز موضوع  اختردآن نپ بحث به ماركس به طور نظري
ه توليد مزدبگيران ب مبارزه كار با سرمايه در فرآيند. اشدبمي "موجودي براي خود

  .طور نهفته وجود دارد
طبقاتي از  يشود، اهميت مبارزهلبوويتز مطرح مي هايچه از خالل استداللآن

نه تنها سرمايه در تعقيب اهداف خودگسترانه خويش است . سوي مزدبگيران است
- بلكه كارگران نيز ضرورتا بر سر راه آن ايستاده و اهداف خود را اعالم و تعقيب مي

و تنها زور  مواجه هستيم "ضرورت"جا با دو ماركس در اين يپس به گفته. كنند
  .ها حكم كندتواند بين آنمي

چون ها ديگر نه همو تعيين و تعريف آن "نيازها"در اين راستا پرسش مربوط به 
 ييك حوزه يبه مثابهموضوعي كه در سطح تجريدهاي نظري مطرح است، بلكه 
عنصر "اين همان . شودمبارزاتي بين نيروهاي مخالف و قواي دشمن نمايان مي

  .نهفته در ارزش نيروي كار است "اخالقي - تاريخي 
غائب  سرمايهطور كلي از ه كارمزدي ب يالبته لبووتيز بر اين نظر نيست كه مقوله

ضرورت، كه سرمايه "يك  يگويد اين است كه اين مقوله به مثابهچه او ميآن. است
تمام كار در و اه به عبارتي تالش. ، غائب است"چون مانع بر سر راه خويش داردرا هم

، نظري ييك مقوله يمثابهه ها، بتعقيب اهداف خود و در مبارزه براي تحقق آن
  . غائب است
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نام سرمايه ه اي ببراي معرفي موضوع خود، سوژهسرمايه طور كه ماركس در همان
، يك كليت يمثابهه داري بسرمايهكشد، به همان شكل هم معرفي را به ميان مي

اين مفهوم . فعال وارد بحث شود يچون يك سوژهكار نيز هم مستلزم آن است كه
گونه كه بدان، شوديافت مي سرمايهبسيار مهم تنها در شكل پنهان و پوشيده در 

چون يك اثر را هم سرمايهبدين معنا ما . رها كرد] پرداخت نشده[ماركس آن را 
و غير سياسي را ميسر هرگونه تفسير مكانيكي طرح ايم كه به ميراث برده "سويهيك"

  .سازدمي
  

  ي مبارزه طبقاتينظريه
پيشرفته پيرامون موضوع دستمزدها  ينظريهبايد پرسيد، به رغم آن كه ماركس يك  

 يتوانست باشد؟ شيوهاو در صورت تكوين، چگونه مي نظريهتكوين نكرد، معهذا 
 توقف در حالت ت ياچون يك عامل ثابمعرفي و ارائه ماركس، كه نياز كارگران را هم

كند، به او اين امكان را اعطا كرد تا ذات سرمايه  و وابستگي آن به گسترش طرح مي
معرفي و ارائه، اولين  ياين شيوه. شده و انباشت ثمرات آن را فاش كندناكار پرداخت

- پرهيز مي "ديگرآميزش و تركيب همه عوامل با يك"گام در تحليلي بود كه بايد از 

اضافي مبارزه اركس نشان داد كه سرمايه با مزدبگيران بر سر افزايش ارزشم. كرد
چه اين فرض را چنان. جنگندكند، اما نشان نداد كه مزدبگيران هم عليه آن ميمي

كارگران را  "مبارزه طبقاتي يسويه"گاه ، آنبپنداريمشده بپذيريم و تحليل را تكميل
نظر سرمايه دستمزدها حتما بايد فراسوي نقطه ريهنظ. ايمدچار انقباض و انجماد كرده

چون سرمايه به كارگر هم -گويدگونه كه ماركس جوان، خود، ميهمان -برود، زيرا
نگرد كه داراي مجموعه نيازهايي به منظور بازتوليد مي "عامل توليدي"شئي يا"يك 

ضوعاتي مو يواسطهه البته سطح دستمزدها ب. خويش و نسل بعدي كارگران است
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بهاي كاالهاي ضروري  بروري شود، زيرا افزايش بهرهوري كار نيز تعيين مينظير بهره
كننده ارزش نيروي كار گذارد، كاالهايي كه تعيينمورد مصرف كارگران تاثير مي

ي يك عامل رشد و كه در اقتصاد سياسي به مثابه طبقاتي يمبارزهاما . هستند
گرفته شده است، از يك نقش عاجل در تعيين سطح داري ناديده سرمايه پيشرفت

كننده ارزش زندگي برخوردار است كه خود يك عامل مهم تعيين "نيازهاي ضروري"
نيازهاي مربوط به سطح  هايمركز تغيير"طبقاتي در  يمبارزه. نيروي كار است

معناي آن نيست كه مبارزه البته بيان اين نكته به 57."زندگي قرار دارد ضروري
 نيازهاي ضروريدستمزدها يا تنها عامل تعيين سطح  كنندهطبقاتي تنها عامل تعيين

ديدن چه ارتقاي سطح دستمزدهاي واقعي منجر به لطمهچنان. زندگي كارگران است
گاه دستمزدها امكان رشد نخواهند داشت، زيرا اين موضوع انباشت سرمايه بشوند، آن

يكارسازي كارگران روي آورند و در نتيجه تقاضا براي دارد تا به بداران را واميسرمايه
طور كلي مسئله اين است كه سطح دستمزدها در ه ب. نيروي كار را كاهش دهند

داري تعيين هاي توليد سرمايهشالودهمحدوده خاصي استقرار يافته است كه توسط 
  .اندشده

دارد ين اظهار ميكند و چنشناسانه را به ما عرضه ميروش يز يك مشاهدهلبوويت
 كلچ روي و اعتالي كار ماركس است اما به هياوج  ينقطه سرمايهكه كه به رغم آن

، سرمايهبا توجه به ناكامل بودن . شوداو را شامل نمي نظريه يهاي او يا همهنوشته
به ما سرمايه چه كه از طور غيرانتقادي روي آنه اي از ماركسيسم كه بهر نحله
سويگي اين متن به ميراث رسيده ناگزير سهمي در يكه تمركز شود، باست م رسيده

سرمايه در اصل عبارت است از  "سويگييك". خواهد داشت) و انگلس(از ماركس 

                                                 
57 Lebowitz 2003, p. 112 . 
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موجب  كمبودو اين  "كارمزدي براي خود يسويه"فقدان تحقيق ماركس پيرامون 
  ."مايان شودشناسانه نيك طرح ناتمام معرفت"چون شود كه سرمايه همآن مي

توان به قضاوت حول منافع كارگران در تقابل با منافع مي نظرنقطهاما از كدام 
ماركس در  ينطق افتتاحيه برسرمايه پرداخت؟ لبوويتز براي پاسخ بدين پرسش 

 بركار او  يدر بحبوحه 1864كه در سال  شودمتمركز مي المللي كارگراناتحاديه بين
جا ماركس به وجود دو نوع اقتصاد در اين. و ايراد شده است به نگارش درآمده سرمايه

گونه كه يك اقتصاد همان: انداصول متضادي بنا شده بركند كه سياسي اشاره مي
يافت  "يك اقتصاد سياسي طبقه كارگر"سياسي سرمايه وجود دارد به همان نحو نيز 

رگر به دو پيروزي دهد كه اقتصاد سياسي طبقه كاماركس سپس ادامه مي. شودمي
ها است كه پيروزي اول، قانون ده ساعت كار روزانه در كارخانه. بزرگ نائل آمده است

جز ه ماركس ب. كارگران دارد "هنيشرايط جسماني، اخالقي و ذ"بر تاثيرات مفيدي 
تري را نيز تشخيص داد كه همانا ورد مهمآاين، در قانون ده ساعت كار روزانه دست

اصلي اقتصاد  ياست كه هسته "قانون كور عرضه و تقاضا"بر  "صلپيروزي يك ا"
نظر ماركس حائز پيروزي دوم كه به . دهدسياسي طبقه متوسط را تشكيل مي

اقتصاد سياسي كار بر اقتصاد سياسي "تري است، پيروزي بيش اهميت باز هم
همه گواه  اين. وجود آمده بود كه از دل آن جنبش تعاوني در كارخانجات ب "مالكيت

بدون وجود يك طبقه اربابان "تواند بر آن بود كه توليد عظيم در سطح كارخانه مي
، انجام "گماردكار ميه كش را به خدمت خود بهاي زحمتكه يك طبقه از دست

  58.شود
توانيم اصول ديگري را در هاي ماركس ميهاي ديگر برگرفته از نوشتهاز قسمت

كارگران در مقام  هايمنافع و تعلق. استنباط كنيم "راقتصاد سياسي كا"پيوند با 

                                                 
58 Marx 1985, pp. 10-11. 
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استثمار و رقابت كه اصول اقتصاد سياسي سرمايه را تشكيل  هايمقايسه با موضوع
براي يك  "عادي"دهند، عبارت است از افزايش سطح مادي زندگي، حفظ مدت مي

حل كار، روز كاري، ايجاد محدوديت بر سر راه اعمال كنترل قهرآميز سرمايه در م
اضافي، نفي رقابت در صفوف خود كارگران، و ممانعت از سياست كاهش نرخ ارزش

  .شودكه از سوي سرمايه انجام مي "تفرقه بينداز و حكومت كن"
نزد ماركس داراي يك برخورد انتقادي است كه  نه تنها  "اقتصاد سياسي كار" 

حدود مقاومت طبقه كارگر شود كه با اشكال ذاتا مشامل حال سرمايه و اصول آن مي
- ها كارگري و تعاونيپس ماركس به رغم اعالم حمايت از اتحاديه. يابدنيز برخورد مي

اي اشاره هاي نهفته در دل فعاليت و شكل سازماني اتحاديهزمان به محدوديتها، هم
هاي موجود در تالش نمايد كه به رغم آن كه تعاونيكند، و درضمن گوشزد ميمي

اي آموزه. ندا ند، معهذا، خود، به بازتوليد همان نقائص مشغولاداري حو سرمايهبراي م
 از: روزانه استنتاج كرد، اين بودكه ماركس از مبارزات مربوط به قانون ده ساعت كار 

جا كه قدرت سرمايه در عرصه اقتصادي بيش از قدرت كار است، در نتيجه براي آن
كسب قدرت . نيز نياز هست اسي طبقاتيجنبش سيپيروزي بر سرمايه به يك 

وسيله د و طبقه كارگر بدينگيرسياسي وظيفه بزرگي است كه پرولتاريا به دوش مي
شود و در نبرد بر سر دموكراسي به پيروزي دست به مقام طبقه حاكم بركشيده مي

  . يابدمي
قام برتر در ناپذير براي احراز ميك مبارزه پايان يداري به اين معنا عرصهسرمايه

ها هر دوي آن. است متضاد، كار و سرمايه "اقتصاد سياسي"جهاني بين دو  سطح
از  چون موجودي بيگانهدر يكي مزدبگير هم: اساسا ريشه در فعاليت كارگران دارند

رد و مختلف خُ هايخويش، استثمارگشته، تابع و فرودست، به انشعاب و تقسيم
اس نيازهاي سرمايه واداشته شده است و در ديگري شده، به بازتوليد خود براسبخش
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ضد يوغ بندگي است كه بر گردنش نهاده شده است و در تالش  كار در حال مبارزه بر
  .جاي نيازهاي سرمايه در توليد اجتماعي بنشانده آن است تا نيازهاي خود را ب

ن صفوف چنين در درواين نبرد نه تنها بين سرمايه و كار در جريان است كه هم 
 ، مانند"تكوين طبقه كارگر"وژيك بر سر و ايدئول عملييك نبرد  يبه مثابهكار نيز 

هاي جنبش سياست. جهاني نو قابل مشاهده استنيرويي با قابليت ايجاد و خلق 
شود، هايي كه در آن يافت ميطبقه كارگر، اشكال مبارزاتي و سازماني آن و نيز ايده

  . دهندرا تشكيل مي سرمايهتر از ه يك بينش گستردههمه بخشي از محتواي شايست
را بهتر درك  1جلد  سرمايهسازد تا كلمات پاياني استدالل لبوويتز ما را قادر مي
- كه قسمت عمده كتاب خود را وقف نمايش گرايشكنيم، جايي كه ماركس، همان

ه كارگران نگرد كزماني مي درهاي سرمايه كرده است، به ناگهان به پيش روي خود 
-نتيجه. آوردعمل ميه خلع مالكيت بكنندگان خويش، ه، از خلع مالكيتاز سرماي

گيري در مقوالتي كه او در گيري دلپذير است اما اين نتيجهگيري ماركس يك نتيجه
كه اين جاي اينه ب. ندپيكريافته نيستده است، كرشان كار گرفته و تشريحه ب سرمايه

گيري قطعي و برآمده از دل كل تحليل حاصل شود، چون يك نتيجهجمالت هم
تر شبيه يك لفاظي زيبا است، خرگوشي است كه به ناگهان در پايان نمايش از بيش

اصلي استدالل لبوويتز  يچه هستهچنان. زندكاله ديالكتيسين به بيرون جست مي
ط به خود ك مربودراين باشد كه مبارزه كار عليه سرمايه بايد به طور شايسته در 

تواند سخنان ماركس چه كه ميآن :شودگاه نتيجه ميداري گنجانده شود، آنسرمايه
ها را در بطن را با متن كتاب، جايي كه بدان تعلق دارد، پيوند دهد، اين است كه آن

  . داري بنشانيممبارزات طبقاتي هر روزه در سرمايه پردازينظريهروند 
احاله  "سرمايه"اول، بايد معنايي را كه به . بر دارد نتايج پرباري دراين استدالل 

ارزش، كميتي مداوما در  ينه تنها سرمايه به مثابه. دهيم ظرافت و بهبود بخشيممي
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را در مصاف با كار و نبرد برضد شود بلكه حال، آنپي خودگستري خويش، نفي مي
دارد، نه ماركس بيان ميكه  گونهچه سرمايه، آنچنان. بينيمخويش مي ينافي بالقوه
اي اجتماعي رابطه ياست، الجرم اين رابطه "اجتماعي يرابطه"بلكه يك  يك شيي

چون يك اي كه در آن هر دو سو بايد همدوسويه بين سرمايه و كارمزدي است، رابطه
  .فعاليت درگير در يك نبرد دو جانبه درك شوند

ها را تنها در پرتو چه آنايه، چنانرشد و تكامل سرم "هايگرايش"دوم، درك ما از 
آن با كارمزدي را ناديده  متناقضهاي سرمايه بررسي كنيم، و سويه ارتباط خصلت

هايي نظير پيدايش و گسترش ترتيب فرآيندبدين. ابسنده خواهد بودبگيريم، دركي ن
 چونآالت، رشد تركيب ارگانيك سرمايه، تمركز سرمايه و نظاير آن، ديگر همماشين

ها را در پرتو نبرد شود، بلكه حاال آنها درك نمينتايج نبردهاي رقابتي بين سرمايه
ها و تالش ايشان براي تحقق اهداف خود سرمايه براي شكست كارگران، مقاومت آن

رسد گاه كند كه به نظر ميالبته خطري اين نوآوري را تهديد مي. كنيمنيز درك مي
مندي و مطلوبيت فايده بريرد و آن اين است كه در تاكيد گبه گاه دامن لبووتيز را مي

شود، بدين معنا كه به نقش رقابتي سرمايه عنصر جديد، عنصر قديمي ناپديد مي
اما نكته اصلي او كامال ). به پايين، ادامه مطلب نگاه شود(شود اهميتي داده نمي

ردهاي رقابتي با بهاي متعدد درگير نچون سرمايهسرمايه نه تنها هم: درست است
و گاه . وقفه به منظور تضعيف كارگران نيز هستخود است كه درگير يك تالش بي

- مناسب و كارآمد، يعني روش "تكنيكي ظكمتر به لحا"هاي افتد كه روشالزم مي

تر كار گيرد تا به تحصيل بيشه وري، را در توليد بهايي با ميزان كمتري از بهره
ها را اين تعامل متقابل و دوسويه بين سرمايه و كار، آن 59.ارزش اضافي نائل آيد

                                                 
خواهم گوشزد كنم كه من تنها مي. اندبرخي از خوانندگان نسبت به اين استدالل خاص لبوويتز ترديد روا داشته ٥٩

هاي توليدي تر كارگران در سازمان توليد، روشبيش "دخالت"امكان شود كه، در صورت شرايط متعددي يافت مي
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دروني از كليت  يكند كه يك جنبههاي متضادي ميفعاليتدرگير رشد اهداف و 
سرمايه  يجانبه تنها روي سويهطور يكه چه بو ما، چنان. داري استتوليد سرمايه

قوانين و "ن هست كه زيرا كه خطر آ. متمركز شويم، اين همه را از دست خواهيم داد
  .خود بگيرده تكنيكي و اقتصادي را ب "عيني"شكل قوانين  "سرمايه هايگرايش

ارزش "، "ثروت" يبه مثابهچنين پرتو جديدي بر مفاهيمي سوم، اين استدالل هم
- گونه كه ماركس آندرواقع آن. تاباندو غيره مي "كار مولد"، "جمعيت"، "نيروي كار

نظر سرمايه، ، يعني نقطه"اقتصاد سياسي"پروراند، بر مبناي مي هسرمايها را در بطن 
ق، يله حالت تعو موقتي، ب "سويهيك"شان ها در هيئت كنونيآن. يابنداستقرار نمي

تري در پرتو عامل مبارزه برند و نيازمند توضيح و تدقيق اجتماعي بيشسر ميه ب
بايد به مفاهيمي كيفي  "روي كارارزش ني"چون مفاهيمي صرفا كمي هم. نداطبقاتي 

-دهند، و شاخصفرهنگ، لذت، نياز و تمدن ارجاع مي مانندبدل شوند كه به عواملي 

در اين  "تنوع"و  "غنا"چون هايي اساسا غيرخطي و غيرقابل محاسبه كمي هم
به در واقع  "ثروت"داري از ديدگاه اقتصاد سياسي سرمايه. حيطه قابل كاربرد هستند

شود، اما اين تنها نمود ثروت است، در حالي كه پديدار مي "انبوهي از كاالها" يمثابه
  :اش چنين شرح داده استهاي اوليهتر ثروت را مثال در نوشتهماركس شكل عميق

جز كليت نيازهاي ه آنگاه كه پوست مرده بورژوايي را پشت سر رها كنيم، ثروت ب"
اش و نظاير آن، يعني همه آن يروهاي خالقاش، ن، نشاط و لذتهايشانسان، قابليت
تواند شود، چه ميها تحصيل ميعمومي بين انسان يوسيله مبادلهه چيزي كه ب

  60؟"باشد

                                                                                                       
 "هاييدخالت"اما كارفرمايان قاعدتا در برابر چنين . شداز سوي كارگران طرح مي "به لحاظ تكنيكي كارآمد"

 .دهاي زندگي نيز سرايت كندر يك عرصه به ديگر عرصه "آگاهي"كنند و از آن بيم دارند كه كسب ايستادگي مي
60 Marx 1973, p. 488. 
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جاي معناي ثروت و فقر كه در اقتصاد سياسي ه شود چگونه بجا مالحظه ميدر اين
 يصهجانبه پاي به عرلحاظ شده است، يك انسان غني و سرشار از نيازهاي همه

زمان، انساني است كه نياز به نمايش و ظهور يك انسان غني، هم. گذاردهستي مي
انساني كه تحقق خويش براي او در حكم يك  - هاي زندگي خويش داردهمه جنبه

   61.ضرورت دروني، يك نياز، سربرآورده است
نيروي كار در نيازهاي خود تجسم مفهومي از ثروت است كه در تقابل با ثروت  
شان مبارزه ورد نظر سرمايه است، او به نيازهايي آراسته است كه براي به بار نشستنم

- نيز مي "كار مولد"همين مورد را به . بر ضد سرمايه در حكم يك الزام عملي است

-ماركس اين مفهوم را از ديدگاه سرمايه بررسي كرده است، و بدين. توان تعميم داد

كرد، پرسشي بدين مضمون طرح بايد اقدام مي "كتاب كارمزدي"گونه كه ترتيب آن
؟ و با كدام سطح از نياز؟ از ديدگاه كار، آن "فردمولد براي كدام "نكرده است كه 

هاي مصرفي به منظور رشد و پيشرفت زندگي طبقه كارگر كاري مولد است كه ارزش
ن همگاني توان آموزش همگاني، بهداشت و درماعنوان نمونه ميه كند، كه بتوليد مي
- آن نوع از ماركسيسم كه تنها از ديدگاه سرمايه به بررسي همه چيز مي 62.را نام برد

سويه و ناكامل م يكدهد، يك ماركسيسرابر آن قرار نمينظر كار را در بپردازد و نقطه
  .روداي است كه هرگز فراتر از قسمت اول خود نمينامهاست، نظير نمايش

  
  

                                                 
61 Marx 1975, p. 304. 

آورم كه بر سر مزار او، مادرش روي به جمع حاضران كرده و من در اينجا خاطره درگذشت رفيقي را به ياد مي
بينم كه او تا چه اندازه غني كردم كه او مرد فقيري است اما اكنون ميمن هميشه تصور مي": خطاب به ما گفت

  ."شما را داشتاو  -بوده است
كنند، خود در معرض انتقاد قرار دارند، اما اين موضوع در هاي اجتماعي كه اين همه را توليد ميالبته آن شكل ٦٢
 .شودجا بحث نمياين
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  بازتوليد كارمزدي
-كتاب لبووتيز كه در باال سعي كردم خالصه آن را بيان كنم، ارزش 7تا  2هاي فصل

به نظر من اين بخش از كتاب او نيازهاي . دهدمندترين بخش كتاب او را تشكيل مي
گنجاند مي سرمايهمزدبگيران را بطور مستقيم و فعال در ميان استدالالت ماركس در 

مكانيكي و جبرگرايانه از ماركسيسم و  هايدريافتو چنين كاري پادزهري در برابر 
هاي جديدي را نويد هاي كتاب او آغاز پژوهشديگر فصل. پروژه سياسي آن است

مندي هست اما خواننده بايد ها نيز مطالب ارزشبه رغم اين كه در اين فصل. دهدمي
  .ها را مطالعه كندبا حزم و احتياط آن

چنان ماركسيستي هم نظريهاين نظر است كه  براي شروع بايد گفت كه لبوويتز بر
  :نابسنده و ناكافي است

كارگران در  برنه تنها نبود يك انقالب سوسياليستي و تداوم هژموني سرمايه "
با  پيونددر  )عمليربطي و بي( نظريچنين سكوت كشورهاي پيشرفته، بلكه هم

تجلياتش، مبارزه براي بخش، مبارزات زنان عليه مردساالري در همه مبارزات رهايي
نه چندان  نظريهها اشاره به يك همه اين -كيفيت بهتر زندگي و هويت فرهنگي

   63."موفق دارند
چنان با يك مفهوم بسيار هاي ما به نظر لبوويتز اين است كه ما هميكي از دشواري

 "هاي معين موجودات انسانيغنا و ناهمگوني"رو هستيم كه همجرد از كارمزدي روب
تاكيدات ماركس بايد اعالم داشت، آن  پيروي ازپس به . دهدرا مورد توجه قرار نمي

كنيم، الجرم و الزاما با چون سوژه بررسي ميهنگامي كه موجودات انساني را هم
- همه روابط و كاركردهاي انساني سروكار داريم، فارغ از چگونگي و نوع ظهور آن"

                                                 
63 Lebowitz 2003, p. 140. 
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بيند ن روابط معين طبقاتي ميچون حامالا همافراد را تنه سرمايهماركس در  64."ها
لبوويتز . گذر كردمقدماتي است كه متعاقبا بايد به فراسوي آن  اما اين تنها يك فرضِ

 پيوندمربوط به توليد مزدبگيران، بايد در  "گردش دوم يچرخه"كند كه پيشنهاد مي
ه بگيري هستند، بمزد-مزدبگيري و غير يبا اين نكته كه مزدبگيران داراي دو جنبه

هاي مصرفي كه به آن ارزش. تري مورد پژوهش و بررسي قرار گيردطور گسترده
  كنند، چگونه توليد مي شوند؟توليد مزدبگير كمك مي
تواند در روابط مختلف اجتماعي اتفاق بيفتد كه در اين ميان توليد مزدبگيران مي

 خود را جا ما پژوهشدر اين. از اهميت زيادي برخوردار است "ازدواج"و  "خانواده"
تر به طور كليه شود و بناميده مي "كار خانگي"يم كه كنآغاز ميپيرامون آن چيزي 

به رغم . دهيمساالن و كودكان توجه نشان ميروابط بين زنان و مردان، و بين بزرگ
بخش نيست، اما آن كه برخورد خود لبووتيز با اين موضوعات به نظر من رضايت

- اين هسته عبارت است از بررسي پرسش. اصلي مورد نظر او درست است يهسته

  . تعلق دارد "كارمزدي"رشديافته  يهايي كه به يك مقوله
شود، از هاي ديگر كه مربوط به بازتوليد و رشد و تكامل طبقه كارگر ميهمه جنبه

ناهاي ها، و نيز مبقبيل روابط اعضاي آن با هم در محالت، در اجتماعات و ملت
-و هم(قومي، مذهبي نژادي، و نظاير آن براي ايجاد تفرقه و انشعاب در اين طبقه 

تكوين يك مفهوم عام و . بايد بررسي شود) هاآن وحدت و همبستگيچنين مبناهاي 
روابط طبقاتي را در ذات است، زيرا  "تجريد عقالني"مجرد از مزدبگيران در واقع يك 

كند و موضوع وابستگي متقابل و خصمانه بين كار و داري مطرح ميسرمايه يجامعه
ماركس در بررسي خود از سويه سرمايه، بدوا خصلت . كندسرمايه را برجسته مي

 سرمايه 3ويژه در جلد ه كند، اما متعاقبا برا بررسي مي "طور عامه سرمايه ب"دروني 

                                                 
64 Marx 1969, p. 288. 
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هرگونه  .كنددار حركت ميبسوي بررسي روابط مختلف دروني در طبقه سرمايه
  65.تحليل و بررسي از كارمزدي نيز بايد به همان ترتيب پيش برود
كند و آن كار خصوصي لبوويتز توجه خود را معطوف به يك جنبه از كل موضوع مي

نظر او اين است كه روابط خانوادگي را . هاي طبقه كارگر استشده در خانوادهانجام
هاي مصرفي ارزش ،يك مزدبگير مرددرك كرد، جايي كه بردگي چون روابط بايد هم

ها انجام دهد، خاطر آن هاي بها كار كند يا مبادلهكه براي بازتوليد آنآنضروري را بي
مبتني  يكند و اين تضمين بر مبناي استثمار يك فرد ديگر در يك رابطهتضمين مي

شود ميخانگي، يك كارگر صاحب برده قادر  يين رابطهدر ا. گيردصورت مي ترسبر 
كند تا قادر به تر ميدست آورد كه آن را صرف كارمزدي بيشه ميزاني از وقت آزاد ب

چرا بايد بحث در باره خانواده و ازدواج را با بحث در . تضمين بازتوليد برده خود گردد
خاطر است كه هم ماركس و بردگي شروع كرد؟ از نظر لبوويتز، اين امر بدين يباره

شدن كودكان از سوي جا، يعني از بردگي خانگي زنان و بردههم انگلس از همين
آورد كه در مي سرمايه قولي ازاو نقل. كنندشان بحث خود را آغاز ميپدران و مادران
ه هايي هستند كه بداراي خصلت"گويد پدران و مادران طبقه كارگر آن ماركس مي

از نظر لبوويتز،  66."است كننده و يادآور وضعيت يك دالل بردهطور حقيقي منقلب
چون كسي كه داراي دو رابطه ماركس و انگلس در دوران خود، مزدبگير مرد را هم

وابستگي او به سرمايه در شكل  يكردند، يكي رابطهطبقاتي است، بررسي مي
ها يك آن. اش استدار بودن او در رابطه با خانوادهمزدبگيري است و ديگري برده

-را بررسي مي "مزدبگير مردساالر"كردند بلكه يك ررسي نميمزدبگير مجرد را ب

كردند كه براي او دستمزد باالتر امكاني براي بازتوليد مردساالري بود، و در كنار او 

                                                 
كم گرفتن موضوع به علت دستاين امر . روش كار لبوويتز شباهتي با بررسي و كار ماركس در سرمايه ندارد ٦٥
  .موضوعي كه من بدان بازخواهم گشت. داري استدر سرمايه "رقابت"

66 Marx 1977, pp. 519-20. 
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از  فراراي براي زن كارگري وجود داشت كه سطح دستمزد باالتر برايش وسيله
نكته مورد نظر . ودخاطر خودش ب همردساالري و امكاني براي كسب ساعات آزاد ب

مردساالري توليد  يطور متفاوتي در رابطهه لبوويتز اين است كه زن و مرد كارگر ب
ها و چون سوژهشوند و در اين رابطه، زنان و كودكان مبارزات خاص خود را هممي

  .برندپيش مي گرانبازي
خانواده  توان نقطه عزيمت مناسبي براي بحث پيرامونرا مي "بردگي يرابطه"آيا 

هاي بررسي شده توسط ماركس و واقعيت وجهچ ه هيب طبقه كارگر دانست؟ ما نبايد
شايد بايد . انگلس در زمان خودشان را پيرامون زندگي طبقه كارگر منكر شويم

كه در گزينش نقطه عزيمت خاطر داشته باشيم، مبني بر اينه پيشنهاد ماركس را ب
هاي آن پديده ترين شكلمان را به پيشرفتهتحليلي براي يك بحث بهتر است توجه

-تر زنان كارمزدي ميداري، بيشامروزه در كشورهاي پيشرفته سرمايه .معطوف كنيم

طور ه سطح ميانگين دستمزد زنان ب. تر كودكان از آن معاف هستندكنند و بيش
با چنان، هم "ازدواج"تر از سطح ميانگين دستمزد مردان است، و گيري پايينچشم

زنان . بخشداي بين دو طرف نابرابر را استقرار ميتوجه به ميزان قدرت و درآمد، رابطه
البته . دكشه دوش ميتري از كار خانگي و پرستاري فرزندان را بچنان بار بيشهم

هاي بسياري حول چگونگي و چرايي اين امر هست اما انتخاب اصطالح بحث
حتي . مت نامناسبي براي چنين تحليلي باشدرسد كه نقطه عزيبه نظر مي "بردگي"

گيري از بارداري ممكن نبود، ماركس كه دسترسي به وسايل پيش در دوران خود
طور كه همان. زندگي در طبقه كارگر بايد مورد تاكيد قرار گيرد متناقضهاي جنبه

ها پيش تاكيد كرده است خانواده تنها مركزي براي اعمال جين هامفريس مدت
نابرابر و دراختيار داشتن منابع نابرابر قدرت نبود بلكه در عين حال مركزي  قدرت

بود كه اعضاي اين طبقه  "مكاني"هاي اساسي و نيز براي پردازش و ايجاد همبستگي
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خانواده نهادي براي پرورش فرزندان بود كه از سوي پدران . ارزشي برايش قائل بودند
راي استثمار صرف و يا عناصري براي افزوده شان چيزي بيش از اعضايي بو مادران

نظر  67.شدند كه بايد در دسترس سرمايه قرار گيرندشدن بر صف نيروي كار تلقي مي
چنين با توجه به هم(كلي لبوويتز اين است كه با توجه به ارزيابي مبارزات چندگانه 

ول و تكامل اين موضوع به تح آيا"پرسش پيش روي ما اين است ) اهفعاليتنهادها و 
هاي متفاوت با توجه به خانواده طبقه كارگر و شكل 68"رساند؟طبقه كارگر كمكي مي

هاي لبوويتز تر از آن چيزي است كه بررسيرسد كه پاسخ پيچيدهآن، به نظر مي
  .دهندامكان آن را مي

  
  هاي مربوط به كارمزدي  سياست

گونه انشعاب و تقسيم  بين سرمايه موجب گسترش همه  هاي خودعمليات و انشعاب
لبووتيز پرسيد چگونه ماركس  يشود، و در همين راستا بايد به شيوهكارگران مي

توانست با وجود چنين ميزاني از تفرقه در طبقه كارگر تصور كند كه اين طبقه مي
توانيم تصور كنيم كه مي گونهعبور كند؟ ما اصوال چ "فراسوي سرمايه"تواند به مي

  داري ممكن است؟فراسوي روابط اجتماعي سرمايهعبور به 
رشد "چون گويد، هيچ پاسخ مناسبي در مفاهيمي همگونه كه لبوويتز ميهمان

خودي هاي تقريبا خودبتوان يافت كه تو گويي اين رشد به گونهنمي "نيروهاي مولده
ربوط به هاي مزيرا چنين پاسخي همه جنبه. داري نجات خواهد دادما را از سرمايه

توان در وجود پاسخ مناسب را نمي. گيرددهي را ناديده ميكنش انساني و سازمان
علت شكاف دائمي بين نيازها و ه هاي خلق شده ميان كارگران يافت كه بنارضايتي

قدر كافي ه داري بزيرا تاريخ سرمايه. داري وجود داردها در سرمايهامكان تحقق آن
                                                 
67 See Humphris 1977, and Brenner and Ramas 1984. 
68 Lebowitz 2003, p. 189. 
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هاي تنگ و چه خود را به چارچوبت طبقه كارگر، چناننشان داده است كه مبارزا
اين همان . شودنمي "از سرمايه تر رفتنفرا"محدود رفرميستي كنند، الزاما منجر به 

گونه كه بعدها از گرايي بود، همانهاي اتحاديهمحدوديت برماركس ) همدالنه(انتقاد 
   69.سوي لوكزامبورگ هم تكرار شد

چنان تفكر كارگران را آن يتواند زمينهچه مبنايي ميپرسش اصلي اين است كه 
محدوديت " چونهم، سرمايه را عمليگسترش دهد كه آنان به لحاظ ذهني و 

ببينند كه مانع توليد كامال گسترش يافته انسان و تحقق نيازهاي آن است؟  "واقعي
توهمات "و  داريطبقه كارگر در روندها و سازوكارهاي سرمايه يآيا به رغم گرفتار

چون يك نيروي ند تا خود را هما ناشي از آن، اعضاي اين طبقه قادر "ضروري
  داري متحد كنند؟سازي سرمايهمند به منظور واژگونقدرت

چه  به. است نظريهكشيدن اهميت سياست و طرح چنين پرسشي به معناي پيش
الزم  هاياللو طرح استد سرمايهف نوشتن عظيمي را صر ماركس وقت و انرژي دليل
؟ دقيقا كردچون يك كليت معطوفداري همتوجه به ضرورت درك سرمايه جلببراي 

محصول ي به مثابهتوان سرمايه را به اين دليل كه تنها از اين زاويه است كه مي
مزدبگيران با يك نقطه عزيمت  "اقتصاد سياسي"نقطه آغاز . استثمار مزدبگيران ديد

شود، زيرا موضوع اقتصاد سياسي طبقه سرمايه، شروع مي متفاوت از اقتصاد سياسي
ديگر نيست، بلكه درك داران جدا از يكها و سرمايهكارگر، بررسي يك سلسله دولت

                                                 
كوم به غلتاندن تخته سنگي كسي كه مح( "وارعمل سيزيف"هاي كارگري به رزا لوكزامبورگ كار اتحاديه  ٦٩

 Luxemburg.                                                                نگاه شود به. تشبيه كرد) بروي كوه بود
1966 
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 آن را به رو هستيم كه بايد كليت- هب-اين نكته اهميت دارد كه ما با سيستمي رو
   70.دچالش كشي

دادن اين نكته بود كه سرمايه شانمنظور او ن. انقالبي بود سرمايههدف ماركس در 
اندازي طرحي براي راززدايي از سرمايه بود و قصد او اساسا راه. محصول استثمار است

گونه كه اي ضرورت داشت زيرا، همانچنين پروژه. مخاطب او جنبش طبقه كارگر بود
داري د كرده است، خصلت استثمار سرمايهگوشز بارها سرمايهشخص ماركس در 

هايي از كه خود را در پس پشت يك سلسله فرآيندهاي ديگر، فرآينداست چنان 
- هايي كه اقتصاد سياسي سرمايهكند، فرآينداد، مخفي ميقبيل مبادله منصفانه و آز

چه اين چنان. كنندهيچ نگاه انتقادي بازنمايي مي مه را بيه بيش آن-يا-داري كم
هاي گاه فرآيندمد، آنآه عمل نميآن بشد و انتقادي از حال خود رها ميه موضوع ب

شد كه شرايط زيست خود را داري موجب تربيت كارگراني ميبازتوليد در سرمايه
  .پنداشتندو در نتيجه غيرقابل تغيير مي "قوانين بديهي طبيعت"موضوع 
يافت ديگر صحبت از مبارزه براي اقتصاد چه موضوع به اين شكل خاتمه ميچنان

زيرا طبقه كارگر در اين حالت اسير پندارهاي . رگر معنايي نداشتسياسي طبقه كا
ماند و مبارزات آن در مقوالت سرمايه مي و جاري موجود عمليهاي ايدئولوژيك و دام

گشت و در پي تحول كليت آن نيز منحصر به مبارزه عليه تاثيرات جانبي سرمايه مي
يافت  سرمايهكه در  -نيز هست اما استدالل ماركس حاوي يك گام ديگر. آمدبرنمي
آن هم . هاي ديگر ماركس رشد يافته است و وجود داردشود اما در همه نوشتهنمي

دارد تا براي تحقق نيازهاي خويش در داري طبقه كارگر را وامياين كه سرمايه
با خصلت طبقاتي ذاتيِ  چارچوب همين سيستم موجود مبارزه كند، و همين مبارزه

                                                 
شناسانه گرايي روشاي كه مدعاي ماركسيست بودن دارند اما كلچه لبوويتز در نقد خود از آن عدهچنان ٧٠

ها آن ؛گذارندشناسانه و علم خوب كنار ميهماني كاذب بين فردگرايي روشرا به نفع اين "هگليانيسم"ماركس و 
 .كنندنظريه ظاهرا مورد دفاع خويش را به اين شكل از ارزش تهي مي
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از راه مبارزه جمعي، كارگران خود را متحول . "توليد است فرآيند"از يك جنبه ،خود
-آفرينند كه شامل نياز به سازمان و همبستگي و همكنند و نيازهاي جديدي ميمي

از راه مبارزه طبقاتي است كه مولدين خود را به . هاي جديد استچنين نياز به ايده
  . كننديگر جهان تاريخي بدل مهاي بالقوه متحولسوژه

نيز  عملينيست بلكه يك موضوع  نظريتنها يك موضوع  "از سرمايه تر رفتنفرا"
- وسعت و سطح جنبش"يكي . كندها را برجسته ميلبووتيز هردوي اين جنبه. هست

جنبش  پردازاننظريهاول ما بايد به . ها را در نظر داردو ديگري اهداف سياسي آن "ها
رغم وجود مبارزات كنند بهها پاسخ دهيم كه فكر ميهاي نوين اجتماعي و نظرات آن

هاي الحاقي نيز توجه الزم را ها به جنبشكارگران عليه سرمايه، بايستي در كنار آن
- محيطي ميمبذول داريم، كه به مسائل سركوب جنسيتي و نژادي يا مسائل زيست

ات طبقه كارگر عليه ها مبارززيرا آن. ها متوجه موضوع دعوا نيستنداما آن. پردازند
اي تنگ در چارچوب افزايش دستمزدها و شرايط كار داري را به مبارزهجامعه سرمايه

ها در واقع عبارت است از كاهند و متوجه نيستند كه مسائل مورد نظر آنمي فرو
كارگران و اين نيازهاي ديگر در واقع يك بخش ادغام شده از مبارزه  ديگر نيازهاي

   71.هايي كامل طبقه كارگراستطبقاتي براي ر
تر فرا"بخش به منظور رهايي فعاليتتنها مبناي واقعي براي حركت به سوي يك 

، به ميدان آمدن انبوه مردم در جنبش و حركت است كه درگير "از سرمايه رفتن
شان هستند، مردمي كه از راه مبارزه خود را قادر مبارزه عليه شرايط موجود زندگي

كه بدان وسيله اعضاي  "توليد جمعي خويش"مفهوم . كنندان ميبه بازسازي جه
گذاران يك سيستم چون پايهداري، خود را همشده در جامعه سرمايه طبقه استثمار

                                                 
- رغم آندر واقع همين موضوع، به. پيشنهاد شده است Barker and Dale 1998نمونه مشابهي نيز از سوي   ٧١

نيز وجود  "بلندگوي مردم" يها به مثابهشود، در بطن استدالل لنين در باره سوسياليستمي كه معموال بد درك
  .1961نگاه شود به لنين . دارد
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دهند، تري براي درك نيازهاي انساني شكل مينوين توليد اجتماعي با قابليت بيش
ه مزدبگيران و مولدين ب يمثابهه داري، تضاد بين كارگران بواپسين تضاد سرمايه

حل چنين تضادي در گفته راه. موجودات انساني، با نيازهاي متنوع است يمثابه
كليت مستتر است و چنين پراتيكي براي تحول  "پراتيك انقالبي"ماركس مبني بر 

ماركس بر اين نظر بود كه كارگران به دولتي نياز دارند  .داري مورد نياز استسرمايه
ها نياز به يك يابي به چنين دولتي، آنبراي دست. ها عمل كندافع آنكه مطابق من

با هدف تحميل منافع خود در  "جنبش سياسي يك طبقه"جنبش سياسي دارند، 
- در همه حوزه 72.باشد "يك نيروي قهر كلي"اي كه حاوي عام، به شيوه ييك شيوه

ها، اشتغال كامل، فراهم اديهاتح يگذاري در باره، قانونانهها از قبيل ميزان كار روز
 - چون سالمتي و بهداشت و تحصيل و آموزشآوردن تسهيالت و امكانات رفاهي هم

بين آنان در نهايت . آورندديگر فشار ميسرمايه و كارمزدي در دو جهت مخالف يك
كرد كه دولت بايد واداشته شود تا به نفع ماركس يقينا فكر مي. زور حكم خواهد كرد

. بود صادق نيز قانون ده ساعت كار روزانه يعمل كند، همين نكته در باره كارگران
سان فرض شود نيروي اقتصادي سرمايه معموال نيروي چه همه چيز ديگر يكچنان

چون موانعي براي سرمايه خواهد هاي كارگران در نهايت همرويغالب است و پيش
ه كارگران قدرت سياسي را تصرف چاما چنان. عبور كردها بود كه بايد از روي آن

جا ماركس به نفع فرض خواهد شد؟ در اين "سانيك"كنند آيا باز همه چيز ديگر 
كننده، به و جاي گرفتن طبقه كارگر در جايگاه طبقه رهبري "ديكتاتوري پرولتاريا"

توانند كارگران نمي. كندمنظور احراز مقام برنده در نبرد بر سر دموكراسي صحبت مي
واسطه همه اثرات وابستگي خود به سرمايه را محو طور آني و بيه ميدوار باشند كه با

به قدرت  "هاي مستبدانهتعرض"كنند اما با در دست داشتن قدرت سياسي و 

                                                 
72 Marx and Engels 1965. 
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مبارزه طبقاتي . توانند كنترل امور را به مرور زمان از دست آن خارج كنندسرمايه مي
اين . يابدآميز، ادامه ميابزار خشن يا صلححتي پس از فتح عرصه سياسي، خواه با 

گرفتند، و آن  فرا 1871همه آن چيزي است كه ماركس و انگلس از تجربه كمون در 
هم اين كه كارگران نياز به شكلي از دولت دارند كه كامال در تقابل با ماشين دولتي 

بنا شده و  "ارمراتبي كو سلسله يافتهنظامتقسيم "موجود باشد ماشيني كه بر مبناي 
يافته در خدمت اعمال بردگي اجتماعي و يك يك نيروي عمومي سازمان"خصلت آن 

دولت كارگري بايد تابع جامعه باشد و نه  73."موتور محركه براي اعمال استبداد است
عميقا دموكراتيك  يآن كه بر فراز سر آن بايستد و بدين ترتيب بايد از  خصلت

  .برخوردار باشد
در برابر ماركس جوان،  پيرماركس  يف لبوويتز مقابله با افسانهبخشي از هد

در واقع يك تداوم بين . ماركس دانشمند در برابر ماركس اومانيست و رمانتيك است
از  تر رفتنچه كه براي فراداري و آنسرمايه ازتفكر ماركس در پيوند با درك اصلي او 

مالكيت  برابرنهادپرولتاريا  ماركس جوان نوشت كه. آن الزم است، وجود دارد
قراري بي ،است برابرنهادمنفي  يسويه"كه در آن كارگر  رودبه شمار ميخصوصي 

جا كه كارگران تنها مزدبگير نيستند از آن 74."نهفته است برابرنهادخود  ذاتي در دِل
بحث اين نيست . ها گرايش به شورش دارندبلكه موجودات انساني نيز هستند پس آن

بحث اين  برعكسسوي سوسياليسم هستيم، ه گويا در مسير يك حركت ناگزير بكه 
-داري زندگي مياست كه اين امكان از دل تجربيات انتقادي آن كسان كه در سرمايه

  . شودنمايند، آفريده و بازآفريده ميرا بازتوليد ميكنند و آن
  
  

                                                 
73 Marx 1971, p. 130. 
74 Marx 1975, p. 35. 
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  هاي انتقادي ي اززيابيبرخ
اما در برخي . پردازي ماركسيسم استمالحظه در نظريهكار لبوويتز يك پيشرفت قابل

  . است "ناتمام"و  "سويهيك"ها خود اين طرح هم حوزه
تر مقوالت ماركسي ، او يك نقطه عزيمت بسيار مهم براي ادامه و رشد بيشنخست

طور ه را نيز ب "كارمزدي" يپيشنهاد كرده است، اما متاسفانه خود او حتي مقوله
 نانوشتهكتاب "زيرا به همان ترتيبي كه با مطالعه . كرده استكامل تحليل ن

گردد، به همان ترتيب مفهوم تر مينيز غني "سرمايه"درك ما از  "كارمزدي
تري در پرتو رشد متعاقب موضوعات ديگري چنان بايد با غناي بيشهم "كارمزدي"

 "هايكتاب"ويژه شامل ه كه ماركس در طرح اوليه خود عنوان كرده بود، كه ب
بررسي . شود، باز هم بسط و گسترش يابددر باره دولت، و بازار جهاني مي نانوشته

چون خانواده هيچ يك حول بازتوليد نيروي كار و نيز بررسي پيرامون نهادهايي هم
انجام  به نحو مناسبيهايي ون ارجاع به نقش دولت در چنين فرآيندتوانند بدنمي
تواند انجام شود مگر اين كه طبقه ل موضوع كارمزدي نميكام پردازينظريهو . شوند

 پيوندداري جهاني در يك جهاني در مواجهه با سرمايه يچون يك طبقهكارگر را هم
انبوهي از موضوعات ضرورتا . و ضرورت رشد يك پروژه جهاني در نظر بگيريم متناقض

: يق و پژوهش شونداند كه بايد تحقتر مقوالت سرمايه گره خوردهبه توسعه بيش
مين شكل ه و به(هاي ملي ، تكوين بازار كار جهاني و سيستم دولت"دولت رفاه"

داري و نظاير ، اقتصاد جنگي سرمايه)ناسيوناليسم و راسيسم و مبارزه عليه اين همه
  .آن

دار است، او كتاب خود را با يك بسيار مسئله رقابتبررسي لبوويتز پيرامون . دوم
- داري افتتاح ميعمل آمده از سوي ماركس حول سرمايهه از تشريح ببررسي كوتاه 

كتاب  كل. گويدرابطه ارزش يا رقابت نمي ياين تشريح و بررسي چيزي در باره. كند
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بين سرمايه و مزدبگيران بررسي  "عمودي"داري را صرفا در پرتو روابط او سرمايه
جا از اين. كندها را بررسي نميبين مولدين كاال و سرمايه "افقي"كند و رابطه مي
زاي هاي پويايي سرمايه و گرايشات بحرانانگيزه. شودمدهاي چندي حاصل ميآپي

كنيم، غيرقابل درك بررسي مي "واحد"چون يك چيز آن تا زماني كه سرمايه را هم
 ها كه نشاتويژه آنه هاي خودرازورزانه آن بترتيب نيز خصلتمينه به. ماندمي
چه به چنان. ماندته از سيستم پولي هستند نيز پوشيده و غيرقابل درك ميگرف

 "پديدار" يبه مثابهها را تنها لبوويتز پرسش مربوط به رقابت بين سرمايه يشيوه
سوي خودافزايي و ه سرمايه اصوال گرايش ب چراگاه ناروشن است كه بررسي كنيم آن

چيزي در  و يا طمع آن است؟ چه طبع تنوع رآيا اين امر تاثي. اضافي داردخلق ارزش
-راند؟ لبوويتز مالحظه مين را به اين سمت و سو ميذات خود سرمايه هست كه آ

تواند رشد كند اما قادر به گردش مي يوسيله عبور از چرخهه كند كه سرمايه تنها ب
 با حالت بيروني نسبت به فرآيندگردش خود يك  يدرك اين نكته نيست كه چرخه

مثابه رقباي خويش، ه ها بدارد و هر سرمايه مستلزم وجود ديگر سرمايه هر سرمايه
لبوويتز هرگز فراسوي . كنندگان مواد و محصوالت الزم و نيز مشتريان آن استعرضه

 75.رودآن، به رغم نابسندگي چنين مفهومي، نمي ييگانهدر معناي  "سرمايه"
 يور بررسي خصلت سرمايه عام به مثابهگويد كه ماركس به منظلبوويتز درست مي

، رقابت )هاي ثروت و استثماربرخالف ديگر شكل(چيزي مبتني بر استثمار كارمزدي 
اما ماركس هم از راه اتخاذ نقطه عزيمت . "دنهكنار مي"هاي خود موقتا ز بررسيرا ا

                                                 
كه با آن مقابله كنند،  هاي ديگريي عام، بدون وجود سرمايهسرمايه": كندگونه كه ماركس گوشزد ميهمان  ٧٥

با آن  يا خود سرمايه  و از ديدگاه كنوني هيچ چيز جز مزدبگيران -هايي كه با آن در عمل مبادله وارد شوندسرمايه
ها از قبل در ذات برخورد متقابل و جبري بين سرمايه. دهدمعناي وجودي خود را از دست مي -كنندمقابله نمي

 .Marx 1973, p( .                                                                  "له مستتر استي ارزش مبادسرمايه به مثابه

421( 
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) حيات نيستها سرمايه قادر به ادامه كه بي وجود آن(خود در توليد و مبادله كااليي 
گردد تا به رقابت بازمي "پديدار"يابد و هم اين كه مجددا به به اين مفهوم دست مي

. ها، تكوين نرخ عام سود و نظاير آن بپردازددر پرتو قدرت آن براي شكل دادن قيمت
توليد و  ي، به مثابه"شكل رشدنايافته"اگرچه در يك  وجود سرمايه، شرطپيش

  .است مبادله كااليي، رقابت
 ييك رابطه يجايي كه ماركس به موضوع رقابت به مثابه 3جلد  سرمايهدر 

يك مبنا براي بررسي  ريزيشالودهگردد، او شروع به ها بازميبين سرمايه متناقض
چون ها همويژه در تعريفي كه از آنه كند بدار ميهاي سياسي طبقه سرمايهظرفيت

خاطر دشمني با ه كند، جمعي كه بارائه مي "وخبرادران دشمن"يك باند متشكل از 
قدري عجيب . ندورزديگر دشمني مياند و خود نيز با يكآمده مزدبگيران گردهم

است كه لبوويتز نياز به رشد برخورد ماركسيستي در ارتباط با مزدبگيران و عبور به 
رشد يك دهد اما نياز به را تشخيص مي "تجريد"فراسوي سطح ضروري اما ناكامل 

شيفتگي او . دهدسرمايه را به آن معنا تشخيص نمي هايها و تفاوتتفكيكبرخورد با 
ه ب. بغلتد "سويگييك"شود كه او نيز به نوعي نسبت به كشفيات خود باعث آن مي

در پرتو مبارزه آن با  تنهاعنوان نمونه، گرايش سرمايه به رشد نيروهاي توليدي، 
موجب  ،بحث درها رقابت بين سرمايه طرحشود، تو گويي مزدبگيران توضيح داده مي

مربوط به  هايسياستبا  پيوندمدهايي در آمين شكل نيز پيه به. شودجبرگرايي مي
. هاي پاياني كتاب لبوويتز ذكر شده استموضوعي كه در فصل -كارمزدي هست

- دوديتبر اساس امكانات و محصرفا توانند نمي عمليهاي سوسياليستي و سياست

هاي مربوط به وحدت طبقه كارگر بنا شوند، تو گويي كه دشمنان طبقاتي اردوگاه 
در حالي كه اردوگاه دشمن نه تنها موجب . كار داراي يك موجوديت همگن هستند

چنين خودش كننده براي بشريت است، بلكه همهاي فلجها و جنگپيدايش بحران
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رفتن به "موضوع . دروني قرار داردهاي ها و دشمنيبندينيز در معرض تقسيم
چنين تنها پرسشي مربوط به انحالل كارمزدي نيست بلكه هم "فراسوي سرمايه

است كه از  "مالكيت خصوصي"هاي جدي موضوعي مربوط به غلبه بر محدوديت
هاي اضافي آن ايجاد شده استتوليد كااليي و شاخ و برگ سوي خود.  

دهي سياسي وجود دارد كه فراسوي موضوع ازمانبا س پيوندسوم، مسائل مهمي در 
ماركس و انگلس مخالفت  1870 يدر دهه. روداستثمار و انتقاد از خود ماركس مي

صريح و روشن خود را با يك جريان رفرميستي درون جنبش سوسياليستي آلمان 
توانستند اهميتي را كه موضوع رفرميسم پس از ها به زحمت ميآن 76.ابراز كردند

لبوويتز به اين موضوع . ، حدس بزنندكردخواهد  پيدا رگ ايشان در جنبش كارگريم
او به طور . رودفراتر نمي رزا لوكزامبورگ نيز دريافتكند و از سطح اي نمياشاره

اما او طبقه كارگر . رشد طبقه كارگر از راه مبارزات خود بود يدرخشاني متوجه شيوه
 چون موجوديتي كهديد و نه همگر ميخودتحول خودآموز و "واحد"چون يك را هم

لبوويتز در يك پاورقي نه . بردرنج ميهايي ها و تفكيكشكاف از به طور دروني
بي آن ) 1902البته لنين سال (گيرد چندان هوشمندانه طرف رزا را در مقابل لنين مي

ره انقالب كلي لنين در با نظريهي را كه عملو  نظريهاي كه همه تحوالت و گسست
لبوويتز  77.سوسياليستي و سازمان حزبي از سر گذرانده است، مورد توجه قرار دهد

و  نظريآرزوي برطرف كردن معضل رفرميسم در قرن بيستم را دارد اما هيچ پاسخ 
-سرانجام، چيزي بايد در باره پي. كندارائه نمي عمليهيچ طرح و خط راهنماي 

پيوند با ارزيابي يك سياست ماركسيستي در در  "فراسوي سرمايه" نظريمدهاي آ
  .  باره كارمزدي گفت

                                                 
76 Marx and Engels 1974. 

  Harman 1968-9, Shandro 1995.                                         ويژه نگاه شود بهه در اين رابطه ب ٧٧
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هاي ناشي دهي، محصول تعميمسياستيك  يمثابهه ماركسيستي ب نظريه، نخست
و  عملياست، كه از دل كشفيات  هاي كارگريجنبشوردهاي آاز تجربيات و دست

اره اين نكته در ب. آمده توسط خود ايشان ايجاد شده استدسته ب نظري
نيز  "اقتصاد سياسي كارمزدي"دستاوردهاي ثبت و ضبط شده توسط ماركس در 

-ها، رشد و پيشرفت جنبشگرايي و تعاونيجمله اختراع و نقد اتحاديهاز صادق است، 

هاي سياسي و احزاب سياسي، كشف طرحي براي شكل سياسي يك دولت كارگري 
  .و بسياري ديگر چيزها) كمون پاريس يوسيلهه ب(

است، كه  سياسي نظريهاز اقتصاد سياسي مستلزم رشد يك  تر رفتنوم، فراد
 هايضرورتا مشغله آن پراتيك، استراتژي و تاكتيك است، مشغله آن ارائه استدالل

-هايي عليه سركوب، بيانداختن جنبشهاي كارگري است و نيز راهمربوط به جنبش

مستلزم وجود  اينظريهنين يك چ. عدالتي، جنگ، تلف كردن ذخاير و تفرقه است
يك شكل متفاوت از معرفي و ارائه است كه در اقتصاد سياسي و انتقاد از آن مرسوم 

محض داشته باشد و  نظريبايد در خصلت خود كمتر حالت مجرد و  نظريهاين . است
   78.تر تاريخي باشدبيش

ني سود جاشور و بيتوانست از عينيت بيمي تا حديسوم، جنبش كارگري البته 
طور كه ماركس حاوي آن بود، همان ببرد، كه اقتصاد سياسي در بهترين حالت خود

ها گرفته تا از فيزيوكرات(اوليه آن  يگويان عمدهطور قابل تحسيني در باره سخنه ب
اين امر كارگران را قادر ساخت تا بخش . گوشزد كرده است) سميت، و ريكاردوا

ه را ب "كليت" يداري و سازوكار آن به مثابهسرمايهاي از درك علمي پيرامون عمده
اما جنبش . دست آورند، چيزي كه جنبش كارگران بايد با آن دست به گريبان باشد

                                                 
الملل چهارم خطوط راهنمايي در جهت پرتوافكني بر هاي اول تا چهارم بينكنگرهارائه شده در  "تزهاي"در   ٧٨

 .گيري اين تئوري ملحوظ استچگونگي شكل



ي انقالبيسوژه  

 121

چنين به يك اين جنبش هم. در اين معنا نياز دارد نظريهكارگري به چيزي بيش از 
مل آن ، رشد و تكاهاي آنها و قوتنياز دارد، كه به ضعفخود رحم در باره عينيت بي

 نظريهاين جنبش نه تنها به يك . بپردازد يمتفاوت اندكي و نيز امكانات آن به شيوه
و ارزيابي از بيرون است، بلكه به يك  نظريهنياز دارد، كه تو گويي يك  باره خود در

يك بحث دائما متغير در  پردازي،نظريهين ادر بطن . دارد احتياجنيز  براي خود نظريه
- چه كه بايد براي پيشبرد و آنسر ميه وجود دارد كه جنبش در آن ب وضعيتي باره

براي آن كه مفيد باشد، بايد  اينظريهيك چنين . برد مقاصد و اهداف خود انجام دهد
هاي نهفته پيوستگي انساني و خالقيتضرورتا ريشه در درك خصلت و امكانات بهم

ها مشغله. باشد علميو  هنريحاوي خصلت  ركيبيطور ته در آن داشته باشد و بايد ب
الكتيك باشد كه در اقتصاد سياسي و نقد آن هايي از ديكال آن بايد حاوي جنبهو اش

بدين معنا كه تنها درك و مفهومي از : طور نسبتا ضعيفي رشد داده شده استه ب
- ها و كشفيات، از دوبارههمان شكل بايد از جهشه كافي نيست، بلكه ب "كليت"

هاي معرفتي، پراتيك، متقابل بين جنبه يها، از رابطهدهيها و بازسازمانازيس
عاطفي و زيباشناسي مربوط به رشد و تكامل غيرمتداوم تجربيات انساني نيز مايه 

سياسي بايد عناصري از ماكياول را با اخالق تركيب  نظريهيك چنين . داشته باشد
ك جنبشي باشد كه داراي قابليت واقعي كند و رويكرد آن معطوف به خودباروري ي

- بتواند هم خود و هم مشاركت انقالبي جهان هست و در طي يك فرآيند براي تحول

بايد به بررسي اين امر بپردازد كه چگونه . كنندگانش را نيز دستخوش انقالب سازد
اير دهي، تفكر، اميدواري و نظهاي قديمي كار، سازمانمردم بايد فرا بگيرند كه شيوه

در باره تجربيات  دوباره آن را بازتوليد نكنند بلكه چيزهاي جديدي را از راه تفكر
جا حتي بررسي درخشان ماركس در باره كار به در اين. بگيرند گذشته و حال فرا

 كنندهديولدارد كه گويا تيك فعاليت، ناكافي است زيرا كه چنين مفروض مي يمثابه

 مايكل لبوويتز

 122 

حتي در ارتباط با توليد . ه چه چيزي توليد خواهد كردداند كدر ذهن خود از قبل مي
ها تنها حاوي فرآيند زيرا خصلت سرسخت مواد و: افي استمادي نيز اين مورد ناك

موجود نيست بلكه مستلزم درگيري فعال و نوآور با از قبل بازتوليد يك مفهوم 
رشد پيش روي مولد است طوري كه خصلت و ويژگي آن همراه با مولد  يوظيفه

ه اين امر ب. شودانگيزي متجلي ميكند و گاه اين همه در شكل و شمايل شگفتمي
هاي كمونيسم را هيچ كس ايده. ويژه در فعاليت سياسي و اجتماعي صحت دارد

شان با رژيم گران پاريسي در كمون، در طي مبارزاتصنعت عمليپيشاپيش تجربيات 
ها با تكريم آن كشفياتين دليل ماركس از مه رشد نداده بود و به 1871كهنه در سال 

گري معناي نهفته در مفهوم حساس و مهم خودتحول.  گويدو تجليل سخن مي
-ها و ايدهنزد ماركس چيزي بيش از تكرار كنش "پراتيك انقالبي"برخاسته از دل 

   79.هاي گذشته است
كه كنم كه كتاب كوچك مايكل لبوويتز همان است جز اين، من فكر ميه ب

هاي او بايد اصالح بندياگرچه برخي از فرمول. سوسياليسم انقالبي بدان نياز دارد
با اين همه او خدمت بزرگي . تري يابندشوند و برخي از موضوعات او بايد رشد بيش

تالش او براي رفتن به فراسوي . ماركسيستي كرده است نظريهبه رشد و احياي 
تري است و بحث بسيار مخاطبين وسيع يتهشايس "سويهماركسيسم يك"و سرمايه 

  . طلبدتري را نيز ميبيش
 
 
 

                                                 
تا جايي كه من اطالع دارم، در جاهاي كمي منطق اين موضوعات با جديت و حوصله بحث شده است و ميزاني از  ٧٩

. ها را از طالي تئوريك جدا كرد و به سويي نهادناخالصي تالش الزم است تا در ميان موضوعات عجيب اين ميدان،
  با اين همه نگاه شود به

Engestrom 1987, Newman and Holzman 1993. 
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  نقد ماركس به اقتصاد از منظر لبوويتز
  فلدبنهورنر 

حول  كاپيتالسكوت  به او. است طبقاتي يي مبارزدر باره تيزولبوكتاب مايكل 
طبقه كارگر  به سرمايه نظرنقطهاز  كاپيتال نظر او به. هاي انساني اعتراض داردبهرتج
و آن  -است  كاركرد مفيديك  داراي سرمايهسويگي ه يككآنرغم هب. نگردمي

درك جامعي از واقعيت اجتماعي  معهذا اين كتاب -80توضيح خصلت سرمايه است
زيرا  ،سويگي استمحكوم به يك سرمايهپس  81.دهددست نميه داري بسرمايه
از نظر لبوويتز . گيردگران، مبارزات و نيز اهداف ايشان را ناديده ميي كارسويه

 مراد. داري خوانده شودي تحليلي از سرمايه، و نه از سرمايهبايد به مثابه سرمايه
ي و نيز به وسيله سرمايههاي مهم موجود در تا در پرتو برخي فرض اين استلبوويتز 

  . رمزدي بر اين كمبود غلبه كندنگارش كتاب نانوشته ماركس پيرامون كا
به معناي ترسيم يك  انساني "ناپيداي"ي سوژهتالش لبووتيز براي به صحنه آوردن 

 بازسازيدر واقع ما به  .است سرمايهانداز مناسب براي هرگونه بازسازي از چشم
اين بازسازي الزاما ما را به كشف كه  من مطمئن نيستم اما .داريمنياز  انتقادي هم

                                                 
80 Lebowitz 2003, pp. Viii, 177. 
81 Lebowitz 2003, p. 80. 
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بازسازي انتقادي بايد تكوين اجتماعي سرمايه را  .ارزات مزدبگيران رهنمون شودمب
سرمايه در واقع تصديق شده  "سويگييك"بدون يك چنين پژوهشي،  .نشان دهد

چنان هم "خود -براي -چون موجوديتيسرمايه هم"از  كاپيتالاست، زيرا كه بررسي 
ي مربوط به كارگر ور بازسازي نظريهشده به منظهاي انجامشرط تالشعنوان پيشبه

   82.به جاي خود باقي مانده است بكر "گركنش"جمعي 
، به چنين موضوعي كندداري همه چيز را وارونه ميسرمايه" كهبا گفتن اين لبووتيز
كند، زيرا اين گفته به معناي آن است كه كارمزدي، خود، نيز در شكلي اذعان مي

  . وارونه است اينيز پديده مزديكاردرواقع پس  83."شودوارونه به ما نمايانده مي
، سرمايه و كار مزدي بين درك تكوين اجتماعي مبارزات طبقاتي ترتيب برايبدين

كارگران و "دقت كند، هنگامي كه  سرمايهانتقادي ماركس در  به نيتبايد  شخص
لبووتيز  84.كندبررسي مي "مقوالت اقتصادييابي شخصيت" چونرا هم دارانسرمايه
پندارد كه بدون يك نظريه چنين مي و كندمي لغوي يك برداشت جملهاز اين 
 جبرباوري، ،اقتصادي عينيحاوي قوانين  تنها سرمايه ،در باره كارمزدي مناسب

زيادي به حركت واقعي جامعه  پيوندخواهد بود كه  هسويو مفاهيم يك اقتصادگرايي،
كه  است ي ماركساخط نظر او، ناشي از ، بهسويگياين يك 85."نخواهد داشت

جا از آن 86.است خويش ادغام نكرده در بحث منطقي و تحليلي را كارمزدي موضوع
اساسا  اثراين  از اين رو... غايب است سرمايهارجاع به مبارزه طبقاتي كارگران از "كه 

ت ترتيب ارائه و استنتاج منطقي از مقوالو بدين "كتابي در باره سرمايه است
خود  كاپيتالي حاضر در "سوژه"نظر لبوويتز تنها از نقطه در نتيجه 87.اقتصادي است

                                                 
82 Lebowitz 2003, p. 75. 
83 Lebowitz 2003, p. 209, Cf. Mxrx 1966, chapter 48. 
84 Marx 1983, p. 21. 
85 Lebowitz 2003, p. 136. 
86 Lebowitz 2003, p. 80. 
87 Lebowitz 2003, p. Ix. 
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-ترتيب نتيجه ميبدين 88."ي سوژه از آن غائب استمثابهكارگر به"سرمايه است و 

ي طبقاتي به سوژه"اي به نام طبقه كارگر مستلزم وجود يك گيرد كه بازسازي سوژه
چه خواهان گنجاندن مبارزات دستمزدي در نظر چنان بنا به اين 89.است "نام سرمايه

شرط مبارزات پيرامون ارتقاي سطح استدالل ماركس هستيم، بايد بدوا پيش
داري سرمايه "كليت مشخص"شود كه نتيجه اين مي 90.دستمزدها را درك كنيم

شود، و اين همان چيزي از سرمايه بنا مي كاپيتالسويگي تحليل درواقع بر اساس يك
ي نظريه مبارزه شرط و مقدمهسرمايه پيش: است كه مورد انتقاد لبوويتز است

اما تكوين اجتماعي سرمايه چيست؟ درك انتقاد ماركس  91.شودطبقاتي محسوب مي
تاكيد دارد كه  ي يك نظريه از تكوين اجتماعي بر اين امرمثابهاز اقتصاد سياسي به

معنا يك رابطه ش است و بدينسرمايه در درون خويش حاوي قطب متضاد خوي
در قالب مقوالت اقتصادي خود را  عيني دهد كه در يك پندارتشكيل مي اجتماعي را
  .دهدنشان مي

كند، ي تكوين اجتماعي نيز استدالل ميچنين به نفع يك نظريهاما لبوويتز هم
ماعي هاي وارونه روابط اجتي شكلمثابهاي كه از مقوالت اقتصادي بهيعني نظريه

بيگانه از خود كار... كار براي سرمايه "ز نظر لبووتيز ا. دكنمياساسا عملي انتقاد 
، شدهخاص از كار بيگانه يشكل و در، در كار سرمايه ريشه و بنياد معنابدين 92."است
كه در شكل  شود، ذاتيگر سرمايه ديده ميتكوين ذاتچون است، كار هم نهفته
از پس پشت  بايد سرانجام ذات ،هگلاما مطابق نظر  .خود گم گشته است يپديدار

ن گفته اين نكته را بيفزاييم كه ذات، ه دابايد ب. سيماي خود را نشان دهدپديدار، 

                                                 
88 Lebowitz 2003, p. 137. 
89 Lebowitz 2003,p. 51. 
90 Lebowitz 2003, p. 136. 
91 Lebowitz 2003, p. 75. 
92 Marx 1973, p. 248. 
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: گويدماركس مي گونه كهبدان پس. ، چهره نهان كرده استپديدارهايشدل در  خود
را  ن كار و سرمايهتضاد بيبه طور نهاني  پول و ارزش مبادلهي ساده هايشكلهمان "

است كه  سرمايه "هسوييككليت " در تقابل با آن قولاين نقل 93."گيرنددربر مي
 يمثابه، بهسرمايهيك بازسازي انتقادي از  حاوي ، زيراكرده استلبوويتز از آن انتقاد 

يني ظاهرا ع "منطق"است كه  پراكسيس اجتماعي از كليت پردازينوعي مفهوم
 94.گيردو در تقابل با آن قرار مي كندرا از خود لبريز ميدهد، آنميسرمايه را شكل 

 چوندارد، همگونه كه لبوويتز اظهار مينبايد، بدان مبارزه طبقاتي معنابدين
 زيرا. شوددر آن گنجانده  سرمايه )آبژكتيويسم(گرايانه خطاي عينيتبر ي تصحيح

ي نظريه. است "مستتر" سرمايهوالت ترين مقدر ساده از قبل تقابل بين كار و سرمايه
-باقي 95.ستا اقتصادي مقوالت) فتيشيسم(وارگي تكوين اجتماعي اساسا نقد بت

كند كه شود و چنين استدالل ميي مطلب حاضر بر اين موضوع متمركز ميمانده
بدون . بازسازي مورد نظر لبووتيز مستلزم وجود يك نظريه از تكوين اجتماعي است

هژموني "مبارزات مزدبگيران در سرمايه بر مبناي  "گنجاندن"اي، يهيك چنين نظر
منظور توضيح (صورت خواهد گرفت و منجر بدان خواهد شد كه توضيح  "سرمايه

استنتاج ) م.سرمايه(را از دل چيزي ) م. مبارزات حول ارتقاي سطح دستمزدها است
  . كنيم كه خود بايد توضيح داده شود

گريخته به تنها اشاراتي جسته و  سرمايهدارد كه ن اظهار ميلبوويتز به درستي چني
تجريد "ماركس روش خود را در تقابل با روش  96.روش ديالكتيكي خود دارد

                                                 
93 Schmidt 1974, p. 248. 

براي بررسي و . توان گسترش و شرح و بسط دادستدالل فوق را نميبا توجه به محدوديت جا، ا  ٩٤
 ,Backhaus, Reichelt, and Bonefeld 1995. تر نگاه كنيد به                            مطالعه بيش

2001 
95 Lebowitz 2003, p. 20. 
96 Reichelt 1995. 
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موضوعات مشخص را تابع "اقتصاددانان تعريف كرد، همان كساني كه  97"صوري
ي اتخاذ و به همين دليل در رويكرد به مسائل، روشي غيرانتقاد 98"ندسازمي اهتجريد

هاي مفهومي و معنوي از دل روابط واقعي زندگي نيست كه شكل"كنند، زيرا مي
هاي مفهومي و معنوي منظور ماركس از شكل 99."كنندها را استنتاج ميمنطبق با آن

  چيست؟
  كندمي بيان سرمايهو از  كرده تصديق قول زير رادر اين باره لبوويتز نقل

يابي فرآيند توليد است، جريان يجتماعي همان عرصهفرآيند زندگي در قلمروي ا" 
در سطح ايدئولوژيك يافت  مذهبجا ما شاهد همان وضعي هستيم كه در در اين

  100."شود، يعني شاهد همان وارونگي سوژه به آبژه و آبژه به سوژه هستيممي
نهفته است كه در راستاي بحث ما سه مورد آن حائز  قولنكات مهمي در اين نقل

 و ايناست توليدي قلمداد شده  فرآيندجهان اجتماعي مترادف با  اول،. ستاهميت ا
 يبه معناي آن است كه سرمايه يك رابطه، گويدمي ماركس خودكه گونه بدان امر

دوم، قياسي كه  101."ستاخويش  اجتماعي روابطانسان در " متشكل از اجتماعي
 انتقاد وباخ فوئركار ارجاع به  د،دهانجام مي نقد مذهبو  "اقتصاد" ماركس بين

كال اجتماعا اش يبه مثابه ،اشكال اجتماعي مجرد به او است، يعني انتقاد از ماركس
 تاكيد دارد كه قول فوق بر اين امرسوم، نقل. انساني است تكوين يافته از پراكسيس

 زه اوارونهاي شكل يمثابهه در واقع نقد مقوالت اقتصادي بماركس  "اقتصاد"
رسد كه اين گفته شاهدي بر اين مدعا به نظر مي .پراكسيس اجتماعي انسان است

-ماركس در يك تداوم ناگسستني با انتقادهاي پيشين او از شكل "اقتصاد"باشد كه 

                                                 
97 Marx 1969, p. 106. 
98 Marx 1972, p. 87. 
99 Marx 1983, p. 352, fn. 2. 
100 Lebowitz 2003, p. 206. 
101 Marx 1973, p. 600. 
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قرار دارد، از نقد او بر شكل مذهب گرفته تا نقد او بر شكل  هاي باژگونه اجتماعي
طور كه جاي ديگر استدالل همان. قتصاديهاي ادولت و سرانجام نقد او از شكل

اي از روابط اساسا عملي انساني هاي وارونهچون شكلها، همام همه اين شكلكرده
ها در قالب خدا، دولت اند، فارغ از اين كه شيوه حيات انحرافي آنمورد نقد قرار گرفته

  102.سياسي و يا سرمايه تجسم يافته باشد
نزد او و نيز با  كروزئه وارگي و تمثيل رابينسونركس از بتبكهاوس با الهام از نقد ما

گرفتن از كارهاي الهام از نوع خوانش ماركوزه از نقد اقتصاد سياسي ماركس و بهره 
كه اوليه فلسفي او، استداللي شبيه استدالل لبوويتز ارائه كرده است مبني بر اين

الن تجريد انجام دهد، يعني ك چه شخص از واقعيت اقتصادي سرمايه در مقياسچنان
-به "گاه ، آنمختص جامعه طبقاتي استكه  انتزاع كند شدهاز روابط رقابتي اتميزه

چون يك شويم كه خود را همرد مواجه ميناگهان با يك كليت مبتني بر اقتصاد خُ
اما از  103."دهدها نشان ميواحد كمونيستي، واحد مبتني بر همكاري اجتماعي انسان

گري شده فعاليت و كنشهاي اجتماعي در ساختارهايي منفرد و اتميزهكه سوژه جاآن
-چون محصول حركت چيزها نمايان ميها نيز الجرم همدارند، همكاري اجتماعي آن

معنا زماني كه همكاري بدين. ها نيز اشخاص حقيقي هستندگويي آن شود، تو
 درواقع به نيرويي بر ضد ،دشواجتماعي و وحدت جامعه در شكل ارزش نمايان مي

بدين معنا سرمايه يك شكل از همكاري انساني است كه در . خود تبديل شده است
همكاري انساني كه از خويشتن خويش جدا : شودصورت انحرافي و باژگونه هويدا مي

توان ي را نمياين جداي. آيدافتاده و در شكل يك موجودي مستقل به نمايش درمي
تزهايي گونه كه بلكه همان. ت رازورزانه خود اشياء عيني توضيح دادخصل يبه وسيله

همه . عملي است تمامي زندگي اجتماعي اساساً"كنند، اعالم مي در باره فوئرباخ
                                                 
102 Cf. Bonefeld 2004. 
103 Backhaus 2000, p. 173. 
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حل عقالني خود را در پراكسيس شوند، راهاسراري كه سبب رازآميزي نظريه مي
ماركس به  "اقتصاد"پيوند با اين امر در . "يابندانساني و در فهم اين پراكسيس مي

ي اجتماعكار  يويژه خصلت"در ريشه  تكوين اجتماعي سرمايهمعناي آن است كه 
دارد كه در  "اجتماعي"خصلت كار اجتماعي تنها زماني اين  104."دارد كاالها مولد

- پيش ماركس 105.شود متبلور "ماعي ارزشتهيراگليف اج"يعني در  شكل نفي خود،

حيات اجتماعي  مذهب چنين اظهار داشته بود كه خدا مخلوق خود از در نقد ترها
 نيز در نقدش از دولت سياسيو ، استانسان و خدا  در شكل نسانپارگي اانسان و دو

جامعه و در شكل  جامعه اين موضوع درواقع دوپارگي كه چنين اظهار داشته بود
سرمايه : كندان ميمايه همان شكل انديشه را بياز سرماركس  نقدبار اين. است دولت

دچار  سرمايه و كار دوپارگي و تقسيم ميان"كه به  كار اجتماعيچيزي نيست مگر 
همكاري  است كه كاالها مولد كار اجتماعي يخصلت ويژه به دليل 106."شده است
كه كه خالق آن كاالهايند، ، به رغم آناجتماعي هايسوژهها، اين انسان بين اجتماعي

 مبناي"ي خود، كار مولد اجتماعي با خصلت ويژه. ان استمعهذا از نظرها پنه
ائب ي خودآگاه غروابط ارزش جاي سوژه :است يشخو وارهت شئياحي 107"آفرينش
كه مخلوق رغم آنتكوين جهان به"توان گفت كه طور خالصه ميبه .دنگيررا مي

   108."پذيردهمه پس پشت آنان صورت ميها است با ايندست انسان
ت المقو شود كههمه موفق نميكند و با اينمشابهي ارائه مي استدالل ز نيزلبووتي

كه ماركس مگر نه آن 109.كشف كند مقوالت اجتماعي يمثابهه اقتصادي ماركس را ب
. نهفته است "آن يخصلت دوگانه از در درك انتقادي ارگي كاالوراز همه": گويدمي

                                                 
104 Marx 1983, p.77. 
105 Marx 1983, p. 79. 
106 Marx 1982, p. 486. 
107 Marx 1973, p. 278. 
108 Marcuse 1988, p. 151. 
109 Cf. for example, Lebowitz 2003, pp. 53, 58-9, 75, 163, 177-8, 206 and 209. 
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يك شكل غيرعقالني براي "ي كه كار مزد دهدنشان مي ين درك انتقاديهم
  110."كار در شكل بورژوايي آن است اجتماعيخصلت  تبلوريابي

لبوويتز سپس بينش و بصيرت انتقادي خود پيرامون نظريه تكوين اجتماعي را پيش 
پردازند كه به ها به وسيله كار اجتماعي خود به توليد واقعيتي ميانسان -كشدمي

ي مربوط و آن را در كنار نظريه -سازدمي مبدل خود يها را بردهاي آنطور فزاينده
كه بر اين مقدمه استوار است كه مبارزات مزدبگيران حاوي  111نهد،مي به كارمزدي

همان  سرمايه"او بر اين نظر است كه . قابليت انجام گسست انقالبي با سرمايه است
چون يعني مزدبگيران هم -است نشدهپرورانده سرمايه چيزي است كه در 

كارگر تنها زماني موجودي براي خود است "كه ، و نيز اين112"خود-براي-موجوديتي
اختيار سرمايه  چه كارگر ديگر دراما چنان 113."اختيار سرمايه نباشد كه كارگري در

رسد كه دچار نباشد آيا هنوز هم يك مزدبگير است؟ استدالل دو خطي او به نظر مي
و چنين استدالل  "ن سيستم دستمزدي استشدبرچيده"او خواهان . مشكل است

نافي خود را نفي كرده و خود را به شكل "كند كه براي اين منظور كارگران بايد مي
 114."ايجابي استقرار بخشند

ي د نه پايهكارگر مول شدن بهتبديل"ي ماركس مبني بر اين كه چه گفتهچنان
مزدبگير "ي گاه جملهآن يم،وا نه، را به كناري 115"ي مصيبت استسعادت كه مايه
، چه معنايي دارد؟ لبوويتز بر "چون خويشتن خويش استقرار بخشدبايد خود را هم

همه او اين نظر است كه هدف ماركس به وضوح با هدف هگل متفاوت بود، اما با اين

                                                 
110 Marx 1868 p. 514. 
111 Lebowitz 2003, p. 73. 
112 Lebowitz 2003, p. 75. 
113 Lebowitz 2003, p. 177 
114 Lebowitz 2003, p. 124. 
115 Marx 1983, p. 477. 
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معنا بدين 116.كنداستفاده مي "روش استنتاج ديالكتيكي"چون هگل از نيز هم
ي كارمزدي را به شكل مورد نظر لبووتيز در تحليل است سويه ماركس قادر نبوده

تحليل كارمزدي و ديالكتيك كارمزدي به دو جهان متفاوت تعلق  117.خود وارد كند
خواست دستمزدهاي  كه ارمزدي استك) گرچه انتقادي( وجه اثباتيلي ، زيرا اودارند

 است سلبي موضوعو  منفيوجه  دومي كشد،پيش مي عادالنه و شرايط منصفانه را
قرارداد دستمزد  .بيندحيات انساني مي ي ازشكل انحرافيك كه كارمزدي را  زيرا

استثمار  آزادي كه آزادي را به زيرا شكل اصلي همه روابط در جامعه بورژوائي است
ضدين را "ماركس نفي در نفي است كه  روش ،لبووتيز مطابق نظر 118.دهدربط مي

جايي كه  بيندها را در تركيب فراتري مييعني آن "سدشناها باز ميدر وحدت آن
به سازش و آشتي دست  ديگري سويگي موجود دريك با هايك از آن سويگي هريك
در  خود ديالكتيكي ي روشتعبيه"ماركس قصد  ،اما برخالف نظر لبووتيز 119.يابدمي

اين امر شد اين كه آيا ماركس موفق به تحقق   120.بود "هگلروش تقابل مستقيم با 
نظر  121.موضوعي است كه در روند بازسازي انتقادي نظرات او بايد تحقيق شود

 يبست، دارا كاره ب سرمايههگل را در  صرفا روشماركس  ،كهلبووتيز مبني بر اين
يابي به منظور دست ،فيانفي ن ،نقد ماركس از سرمايه. است نظري جدي آمدهايپي

يك  سوي به خود-براي- رگرحركت از سمت كا ، يعنيسنتز به مراحل باالتري از
چه را كه منفي بود و درواقع آن ماركس 122.، نبود"دولت شبه مطلقه كارگري"

                                                 
116 Lebowitxz 2003, p. 80. 
117 Lebowitz 2003, p.80. 
118 Cf. Marx 1983, p. 172 . 

 Reichelt 2005.               هاي تحليلي و ديالكتيكي مفهوم مورد نظر ماركس از واقعيت نگاه كنيد بهدر باره جنبه
119 Lebowitz 2003, p. 80. 
120 Marx 1983, p. 29.  
121 Cf. Reichelt 1995. 
122 Lebowitz 2003, p. 189ff . 
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ي روابط بين چيزها، مثابهها بهي سلبي داشت، يعني روابط اجتماعي بين انسانجنبه
  :نويسد كه نزد هگلماركس مي. را نفي كرد

ذات كاذب  نيست، چيزي كه دقيقا از راه نفي اثبات يك ذات حقيقي نفي در نفي"  
نزد هگل چنين است كه نفي در نفي، اثبات و ايجاب آن ذات كاذب، . آيدبه دست مي

دليل انكار خويش است، يا به عبارتي نفي در نفي نزد يا آن ذات ازخود جدا افتاده به
بيرون از انسان و گاه عيني در ي يك منزلمثابهمعناي انكار اين ذات كاذب بههگل به

   123.مستقل از او، و تحول و ارتقاي آن به مقام سوژه است
و  124"خود-براي-ي هستيسرمايه به مثابه"را در  "سوژه"لبوويتز اين 

رسد كه پس براي لبوويتز چنين به نظر مي. كنددوگانه مي 125"كارمزدي براي خود"
ت و كارمزدي خود را نفي سرمايه وضع كارمزدي اس"نفي در نفي چيزي ايجابي است

   126."نهدفرا مي "دولت كارگري"در  "خويشتن خويش"چون هم
بيگانگي ... فرارفتن از "اما ماركس بر اين نظر بود كه نفي در نفي منجر به 

اين نفي وضعيت موجود را به همان شكلي  128.؟ يك نفي متعين استكه  127"است
اني است، نسا لبي و ناگوارمعناي نفي شرايط سبلكه به .كندنمي صديقت كه هست

چون يك هم يعني خيزند،برمي انكار خويش به اهداف انساني ي كه در آنشرايط
 همكاري انساني پس بايد از. شوندوارد مي كارمزديمنبع صرف اقتصادي در فرآيند 

همه آنان كه از قبل فروش نيروي : آن رها شودلت وكاذب سرمايه و د قيدوبند كليت
يابند، يعني همان خود را در تقابل مستقيم با دولت درمي"كنندي ميكار خود زندگ

ي جمعي خود را ي اجتماع، تا به حال، توسط آن روحيهدهندهشكلي كه افراد تشكيل

                                                 
123 Marx 1959, p. 140. 
124 Lebowitz 2003, p. 75. 
125 Lebowitz 2003, p. 73. 
126 Cf. Lebowitz 2003, pp. 124, 189. 
127 Marx 1959, p. 146. 
128 Cf. Bonefeld 2001. 
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بيان داشته بودند، پس براي آن كه خود را از نو به شكل فرد بيان كرده و تجلي 
  129."بخشند بايد دولت را سرنگون سازند

 131"جامعه خيالي"، محتواي آن همان 130"ي بورژوايي استي جامعههدولت عصار"
   132 .شرط الزم وجود سرمايه... "سازدكارمزدي را جاودانه مي"است كه 

ي به غايت غيراقتصادي شروع هايوارگي كاال را با اصطالحماركس بخش مربوط به بت
ب، مملو از يك چيز بسيار عجي"چون نويسد كه كاال خود را هماو مي. كندمي

چون بدين معنا هم. "دياننماهاي ملكوتي به ما ميهاي متافيزيكي و لطافتظرافت
تبديل شده  "چيزي استعاليي"چيزي رازآلوده است زيرا خصلت اجتماعا مفيد آن به 

-هاي تشكيلگر يك نفي قاطع از شكلهايي در كاال نشانچنين خصلت 133.است

درستي آن را آدورنو به 134.است "هابين انسانروابط "ي مثابهدهنده سرمايه به
ي اصلي نقد ماركس از اقتصاد سياسي ي هستهمثابهبه "تقليل همه چيز به انسان"

روابط بين "هايي از چون شكلارزش را هم "هاي معماوارشكل"زيرا  135.بيندمي
صلت ها را به وسيله خو تكوين اجتماعي آن 136كند، فاش مي"ديگرها با يكانسان
ي متضاد تنها در صورتي مولد است كه سويه"دهد كه ي اجتماعي كار نشان ميويژه

ترتيب پرسش اصلي پيش روي ما پذيرش پس بدين 137."خود، سرمايه، را توليد كند
نيست، كه نياز به  138"منطق سرمايه"ي مربوط به چون يك مطالعههم سرمايه

بلكه پرسش اصلي اين  ؛قاتي حس شودي مربوط به مبارزه طبتكميل آن با يك نظريه

                                                 
129 Marx and Engels 1974, p. 85. 
130  Marx 1973, p. 105. 
131 Cf. Marx and Engels 1974, p. 53. 
132 Marx 1983, p. 536. 
133 Marx 1983, p. 76. 
134 Marx 1972, p. 147. 
135 Cf. Adorno 1972, p. 147. 
136 Marx 1983, p. 94. 
137 Marx 1973, p. 305. 
138 Lebowitz 2003, p. 177. 
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را ] شكل سرمايه[چنين شكلي ] هاروابط اجتماعي بين انسان[چرا اين محتوا "است 
با اين همه . نيامده است سرمايهاين جمله در چاپ انگليسي  139."گيردبه خود مي

  . خواهم كرد تالش ي بسيار مهمي است كه در اثبات آنجمله
چون يك وسيله براي كشف سيستم واقعي ود را همي انتقادي خماركس برنامه

چون يك خصلت جايي كه خصلت اجتماعي كار هم"داند هاي اقتصادي ميرازورزي
دهد تا پس او تالش به خرج مي 140."شوددروني مربوط به خود محصوالت ديده مي

و چنين استدالل  141"معماي محصول اجتماعي ساخت دست خودمان را حل كند"
هم از اول يك "ها مثال چيزي نظير كاال ترين آنحتي ساده "شكلي"هر  كند كهمي

ديگر، به ها با همهستي وارونه است زيرا كه موجب نسبت دادن روابط بين انسان
 143."يك شكل باژگونه و انحرافي"درواقع هر شكل عبارت است از  142."شوداشياء مي
موجود در سرمايه  وارگيترين انحراف، كه همانا بتكه مهمديگر اين 143."انحرافي

ي سرمايه با خويشتن، يعني رابطه يك شيي با است، عبارت است از رابطه
جوهر همگاني و مشترك "جوهر اين بر قراري رابطه با خود چيست؟  144."خودش

شكل "علت خصلت خاص اجتماعي خود كه به 145"اجتماعي كاالها همانا كار است،
وارگي موجود در بت 146."گيردمي را به خود "هاي دروني سرمايهخصلت يپديدار

 "ناديدني"چون يك رابطه اجتماعي هم را ذات سرمايه چنان است كه خصلت خود
قدر بي معنا است كه كار همانبهاي " شود؟چه مي دستمزدي يو رابطه 147.كندمي

                                                 
139 Marx 1962, pp. 94-5. 
140 Marx 1983, p. 79. 
141 Ibid. 
142 Marx 1972, p. 508. 
143 Marx 1962, p. 90. 
144 Cf. Marx 1972, p. 515. 
145 Marx 1983b, p.19. 
146 Marx 1983, p. 569. 
147 Marx 1987, p. 820. 
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 ناهنجارياين موضوع : جا بايد اين نكته را نيز بيفزاييم كهدر اين 148."لگاريتم زرد
بينيم نقد ماركس ترتيب ميبدين. در پراتيك به واقعيت پيوسته استاست كه 

سرمايه از نظرها پنهان  جهان ناهنجارچه را ساز است زيرا كه تالش دارد تا آنواژگون
نمايد، به پيش گر ميچون مبناي اجتماعي خويش جلوههمه را همدارد و آنمي

يست مگر روابط اجتماعي كه برضد هم چيزي نو آن -صحنه و مقابل ديدگان ما آورد
  .اندخود در شكل ارزش عينيت يافته

شناسانه بين ماركس اومانيست و درستي عليه يك گسست معرفتلبووتيز به
بايد ... كرد كه نقد ماركس جوان چنين استدالل مي. كندماركس علمي استدالل مي

  ".يكال باشدشود كه رادانساني باشد و راديكال شود و زماني انساني مي

اما از نظر ماركس ريشه همانا . است به ريشه دست بردنمعناي بودن بهراديكال" 
كه نقد بايد  نيز به همين شكل اصرار دارد كه ماركس علمي 149.خود انسان است

در "ها ي مقوالت اقتصادي را به منشاء آنهاي شاكله، شكلچيزهاخود روابط بين 
مبناي "و از همين رو است كه شكل كااليي بايد بر  150رداندبازگ "هاروابط بين انسان

بايد  "اقتصاد"همان شكلي كه اقتصاددانان و و به 151.آن راززدايي گردد "انساني
شناسانه توصيف شوند، ماركس همواره همواره در پرتو اصطالحات عام و به ويژه روش

را  "ديدگاه اقتصاددان"يا ها و نه تنها اقتصاددان منفرد بلكه جريان متعارف تفكر آن
   152.كندآميز آن نيز توصيف ميدر معناي كنايه

كلي از  نقد"حاوي يك  بايد انتقاد از اقتصاد سياسي اصرار دارد كه است هم او
چون يك همسرمايه درك لبوويتز از  153."ادي باشدسيستم مقوالت اقتصي همه

                                                 
148 Marx 1966, p. 818. 
149  Marx 1975, p. 182. 
150 Marx 1972, p. 147. 
151 Cf. Marx 1983, p.94. 
152 Marx 1858, p. 301, for commentary see Backhaus 2005. 
153 Marx 1972, p. 245. 
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ي مطالعه به درون قلمروكه نياز به گسترش  "سرمايه"سويه از تحليل ضروري يك
ي مربوط به مبارزات كارمزدي دارد، حاوي ي يك نظريهداري، به وسيلهسرمايه

ورزد تا هاي رازورزانه اقتصادي است كه انتقاد ماركس تالش ميپذيرش همان شكل
يز لبووت. اساسا عملي فاش كند ناهنجار روابط اجتماعيهاي چون شكلها را همآن

- انسان بين پرسد كه چرا همكارياما نمي ،شودتخاصم متمركز ميم يروي دو سوژه

در باره شكل انگيزي به طور شگفتكتاب او . گيردمي به خود شكل سرمايه را ها
درك اما . پردازدطبقاتي مي يمبارزه يبه مسئله تنهاو  است اجتماعي سكوت كرده

شكالِ اجتماعيِ تناقضات ا يمثابهه بسرمايه طبقاتي بدون درك مقوالت  يمبارزه
  154طبقاتي چگونه ممكن است؟

شائبه و پرشور خود در راه تدوين اقتصاد سياسي كار خاطر زحمات بيلبووتيز به
موجب انكار آن سرمايه سويگي گرچه پذيرش يك. حق بزرگي به گردن ما دارد
آن ي تكوين اجتماعي بر چون يك نظريهگيري خود همچيزي است كه او در نتيجه

هاي اقتصادي، يعني بدون بدون افشاي محتواي اجتماعي شكل 155.ورزدتاكيد مي
انحرافي از روابط اجتماعي، تنها  يشكل يمثابهيك درك جامع از شكل سرمايه به

چنين  156.ذهني خواهيم بود -قادر به درك جهان بورژوايي در شكل يك رابطه عيني
كارگر از منطق عيني مالزم سرمايه مبارزات طبقه  موجب تشويق استنتاجدريافتي 

پراكنده او به  هايهاشار 157.كندرا رد ميستنتاجي ادرستي چنين لبوويتز به. شودمي
موضوع تكوين اجتماعي نياز بدان دارد كه رشد و پيشرفت يابد تا اقتصاد سياسي كار 

آزاد و مبارزه براي يك جامعه . ي خويش گرددبتواند قادر به كسب خودآگاهي در باره
دهي دموكراتيك زمان كار اجتماعا الزم توسط خود يعني مبارزه براي سازمان -برابر

                                                 
154 Cf. Bonefeld 1995. 
155 Lebowitz 2003, pp. 206-10. 
156 Cf. See Reichelt 2001. 
157 Lebowitz 2003, pp. 171. 
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 158.نيازي ندارد كه از بيرون در روابط سرمايه گنجانده شود -مولدين همبسته
اين  159."داري استي توليد سرمايهشكل اصلي شيوه"ديگر ها با يكهمكاري انسان

لي شده است كه عبارت است از ادغام همكاري برضد خود در شكل ارزش متج
، در نتيجه 160.هاي محترمانه روابط مبادله آزاد و برابربا شكل "كشتار يك مردم"

براي  "شرط الزم اصلي" 161فارغ از نتيجه ضدونقيضي كه براي كار به همراه دارد،
 كاهش كار"چون مبارزه براي مبارزه در راه رسيدن به يك جامعه آزاد و برابر هم

ي باشكوه اشتغال كامل را داريم كه به امر سپس مقوله 162.شودبيان مي "زانه رو
دهي دموكراتيك چون سازمانشود، چيزي كه ماركس آن را همرهايي كار افزوده مي

. كرددست مولدين همبسته درك ميي آزادي و بهي قلمروي ضرورت به وسيلهقلمرو
 163"ي طبقاتي از سوي مزدبگيرانمبارزه" ترتيب است كه فراخوان لبوويتز برايبدين
مبارزه براي خودگرداني : شودگر حقيقت عملي نهفته در اقتصاد سياسي كار مينشان

 "كارهاي انسان"انساني براي اعمال آن بر پراتيك اجتماعي خود انسان تا آن كه 
  164."دتوسط خود او كنترل شو"بلكه درواقع  "قدرتي بيگانه در مقابل او نباشد"ديگر 

   
 
 
  
 
 
 

                                                 
158 Cf. Lebowitz 2003, pp. 62-3. 
159 Marx 1983, p. 343. 
160 Cf. Marx 1983, p. 343. 
161 Marx 1983, chapter 10. 
162 Marx 1966, p. 820. 
163 Lebowitz 2003, p. 73. 
164 Marx and Engels 1974, p. 54, Cf. Also Marx 1983, p. 85. 
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  فراسوي سرمايه بازبيني انتقاديِ

  رابرت آلبريتون
اولين بار در سال  -چاپ دوم فراسوي سرمايه كتاب مهم و موثر مايكل لبووتيز 

اي هاي پراهميت و گستردهتحت همين عنوان داراي بازبيني - انتشار يافت 1992
- گسترش يافته و حاال به دو فصل تبديل شده، فصلفصل پاياني كتاب قبلي او . است

هاي ديگر هم مورد بازبيني قرار هاي يكم و ششم كامال نو هستند و همه فصل
  . اندگرفته

گويد كه اين كتاب چالشي است عليه مي "گفتاري بر چاپ دومپيش"لبووتيز در 
 ن آرايكار لبووتيز به ويژه پيرامو. اندكساني كه از ماركس فاصله گرفته

هاي اجتماعي را از مبارزات زيرا كه ايشان جنبش ،متمركز است "هاپساماركسيست"
هاي كه اين كارگران همان انسانكنند، با وجود اينطبقاتي كارگران جدا مي

داراي جنسيت، قوميت و گرايشات جنسي مختلف و نظاير آن  كه ندامشخصي 
ها از ماركس عمدتا ريشه در گيريصلهاو بر اين باور است كه منشاء اين فا. هستند

  . فقدان درك درستي از سرمايه يعني كار شگرف ماركس دارد
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داري هاي بسيار مهم سرمايهبرخي جنبه"كه ) ixص(كندلبووتيز چنين استدالل مي
ها فقدان پردازش يك نظريه پيرامون ترين آنغائب هستند و مهم كاپيتالاز 

- لبووتيز در كوتاه. "براي خود در تقابل با سرمايه است ايي سوژهكارمزدي به مثابه

فراسوي سرمايه احياي انسان "): ixص(گويدترين اظهار مربوط به طرح خود چنين مي
 "آمدهايي رديابي پيدر مركز تحليل ماركسيستي به وسيله) و مبارزه طبقاتي(

كتابي كه ماركس در  است، سرمايهي كتاب نانوشته در باره كارمزدي در دوباره ادغام
در اين مورد  "سكوت". اما هرگز فرصت نگارش آن را نيافت ؛صدد نگارش آن بود

  )25 ص.("هاي موجود در ماركسيسم واقعا موجود استمنشاء همه نابسندگي"خاص 
كرد كلي او به دو معنا در همان راستاي مدعاي لبوويتز اين است كه روي

كرد تمركز بر روش و روي"كم به اين معنا كه ي: قرار دارد "ماركسيسم ارتدوكس"
كه دوم اين). 25ص("...بيندچون يك كتاب مقدس نميو متن او را هم استماركس 

ماركسيسم در خود حاوي همه عناصر اصلي الزم براي ايجاد يك مفهوم كلي و "
كيشي و ضرورت راست. )25-26صفحات(، )462 :1971گرامشي ( "...جامع از جهان است

ي سه دليل در وجود در همين دو عنصر فوق نهفته است كه او را به سمت ارائهم
ترين دليلي كه او مهم) 26ص.(سازدمعطوف مي "ي كارگرانرشد نظري سويه"جهت 

، اما دو )26ص(است "هاترمايه و واقعيخواني بين نظريه سفقدان هم"كند اقامه مي
نخست اين كه ديالكتيك ماركس چنين : كندبيان مي بارهدليل ديگر نيز در اين 

كه ماركس قصد داشت تا كتابي در باره كارمزدي كند و دوم اينچيزي را اقتضا مي
  .بنويسد

جا گردهم ي نظريه ماركسيستي را يكاست كه آن دو جنبه "كليت"اين مفهوم  
هم داراي يك جايگاه اصلي در روش  ،زيرا كه اين مفهوم). 53ص(آورد مي

د سازرا ممكن مي "پيوسته و كامل از جهانيك درك بهم"ي است و هم ماركسيست

 مايكل لبوويتز

 142 

پيوسته كليت، قبل از هر چيز به معناي آن است كه جامعه يك مجموعه بهم). 26ص(
به اين معنا هر "). 52ص(ي خويش استدهندهو درهم تنيده از اجزاي پيرو و تشكيل
را به فعل و  عليت جايش" ، به اين شكل"چيز در پيوند با چيز ديگر قرار دارد
جا كه جامعه بورژوايي يك پس، از آن). 54ص(انفعاالت متقابل دو جانبه داده است

فعل و از است كه  "انيخودجنب"دهد، حركت و جهت آن يك كليت را تشكيل مي
يك معرفي و ارائه ديالكتيكي از اين كليت . شودمي نتيجه انفعاالت متقابلِ اجزاي آن

ي آن ضرورت روابط دروني كه موجب اين شود كه ما در بارهميزماني ممكن 
  . شوند، نظر روشني داشته باشيمخودجنبشي مي

كه سرمايه بتواند به حيات خود ادامه دهد كارگران بايد مطابق نظر لبووتيز، براي آن
تنها آن زمان كه "برند و در نتيجه به سر ) ديگردر رقابت با يك( جداييدر حالت 

كنند، در عمل به مبارزه با بگيران عليه اصل رقابت فيمابين خود مبارزه ميمزد
-و متقابال به قوانين دروني كارمزدي روشنايي  دست يازيدهقوانين دروني سرمايه 

شوند كه كارگران قوانين دروني كارمزدي تنها زماني روشن مي). 84ص("اندبخشيده
ي در صفوف خود اهتمام ورزند، زيرا تنها در در مبارزه عليه سرمايه به ايجاد همبستگ

گيرد و اجازه دخالت در اين حالت است كه طبقه كارگر سرنوشت خود را به دست مي
جا كه خودتعييني سرمايه و از آن. دهدسرنوشت خويش را به سرمايه نمي

ديگرند، پس مبارزه طبقاتي ذات ديگر بوده و نفي همخودتعييني كار در تقابل با يك
داري كه كارگران معموال حالت برخالف وضعيت موجود در سرمايه. داري استسرمايه
در سوسياليسم شاهد يك . شده دارند و در نتيجه حالت تابع سرمايه قرار دارندشئي
هاي ي وارونه بين آبژه و سوژه خواهيم بود كه كارگران در آن تبديل به سوژهرابطه

كه به درك نيازهاي خود نائل شده و بهترين شكل  بدين معنا. شوندگر ميخودتعيين
هاي اجتماعي جديد شود كه جنبشسپس گفته مي. يابندها را نيز درميتحقق آن



ي انقالبيسوژه  

 143

، جدا از آن دسته نيازهايي "چون تجلي ديگر نيازهاي كارگران درك شوندبايد هم"
  ) 186ص.(داري هستندكه به طور تنگاتنگي ضدسرمايه

پردازم كه به نظر چه مييرامون آراي لبووتيز، من تنها به آندر اين مطلب كوتاه پ
زيرا يك بررسي انتقادي كامل از . دهدهاي او را تشكيل ميترين گفتهمن اصلي

توان شماري از كم ميمواضع او در چنين مقاله كوتاهي ممكن نيست، اما دست
ي بين نظريه من رابطهمسئله اصلي به نظر . هاي بديل را برشمردحلمسائل و نيز راه

و تاريخ جامعه  - ماركس تشريح شده است سرمايهكه در  -قوانين دروني سرمايه
  . ناميممي "داريسرمايه"را مدرن بورژوايي است كه ما آن

شود خطاي ناشي از عدم تفكر درست پيرامون اين رابطه منجر به توليد نتايجي مي
) كه مسير درست بحث است(كند خ تاكيد ميكه بر تمايز قوانين دروني سرمايه و تاري
به منطق دروني سرمايه احاله  -وارونه  به -و تا حدي نيز بخش زيادي از تاريخ را

هاي معاصر براي پرهيز از اين به همين منظور نيز بسياري از ماركسيست. دهدمي
- اين اند و باهايشان كردهسري سطوح مختلف تحليل را وارد بحثسردرگمي و آشفته

   165.اندهمه تعداد اندكي به اهميت آن بهاي الزم را داده
و ) Uno(اونو  مكتب گرفته از كار اقتصاددانان سياسي ژاپنيدر كار من كه الهام

است، من توجه زيادي به موضوعات مربوط به سطوح مختلف تحليل ) Sekine(سكين 
گرفته از كه الهامام مياني كردهام و شروع به رشد يك نظريه سطحنشان داده

نيز  سرمايهموضوع سطوح مختلف تحليل در  166.ي سكين استديالكتيك سرمايه
 هست اما ماركس هرگز چنين مفهومي را به طور واقعي فرموله نكرده است و در
                                                 

اند كه موضوع سطوح تحليل توجه نشان داده كم تا حدودي بههاي نظري دستبرخي از متفكران و مكتب- 165
 : شودشامل عناوين زير مي

E.P. Thompson, Louis Althusser, Moishe Postone, Regulation Theory, Critical Realism, 
Capital Logic, E. O. Wright, Fredric Jameson, Ernest Mandel, and Social Structure of 
Accumulation Theory. 
166 Sekine 1997, Albritton 1991. 
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ي منطق دروني سرمايه و تاريخ نتيجه پرسش مربوط به چگونگي رابطه بين نظريه
اركس معموال از يك سطح تحليل به سطح ديگر م. داري را باز گذاشته استسرمايه

كنم من چنين فكر مي(كه به خواننده در اين باره هشدار دهد آنكند بيحركت مي
حال حاوي اساسا يك نظريه در باره منطق دروني سرمايه است اما در عين سرمايهكه 

از استفاده ماركس ). هاي تاريخي نيز هستميزاني از نظريه حدمياني و تحليل
ي منطق دروني سرمايه از بسياري از اصطالحات در تقالي او براي تفكيك نظريه

-اما هرگز به ،گر آن است كه او بدين مسئله واقف بودتر تحليل نشانسطوح مشخص

متقابل كه در سه  هايبرخي از اصطالح. طور جدي با اين مسئله خود را درگير نكرد
خصلت دروني سرمايه در مقابل ": ستندشوند بدين شرح هيافت مي سرمايهجلد 
اشكال " 168،"ميانگين نظري در مقابل حركت واقعي تحت تاثير رقابت" 167،"رقابت

هاي خصلت كلي در تقابل با شكل" 169،"اصلي در تقابل با مطالعه خاص رقابت
ساختار كلي و عام "و  171،"تحليل كلي از سرمايه در تقابل با رقابت" 170،"خاص

بررسي  يترين شيوهشايد كلي 172."ا خصوصيات مشخص آنسرمايه در تقابل ب
ي خاص مطالعه"تر تحليل از سوي ماركس را بتوان تحت عبارت سطوح مشخص

ي اصلي درك همه آن روابط اقتصادي نقطه "رقابت"به بيان ديگر . جاي داد "رقابت
يكي از . پردازي شودتواند در سطح منطق دروني سرمايه نظريهاست كه نمي

هاي مربوط به چنين كاربردي از كلمه رقابت، ايجاد نوعي آشفتگي در سه شواريد
يكم، : ندا اين سه مورد به شرح زير. است سرمايهي ماركس از آن در مورد استفاده

داري بررسي شده است، دوم رقابت بين رقابت در شكل شرط الزم براي حيات سرمايه

                                                 
167 Marx 1976, 433. 
168 Marx 1981, 970. 
169 Marx 1976, 683. 
170 Marx 1978, 213. 
171 Marx 1981, 342. 
172 Marx 1976, 777. 
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ي و سوم، رقابت در باره) در جلد سوممثال (هاي مختلف بررسي شده است سرمايه
اقتصادي به كار رفته است كه بيرون از نظريه منطق دروني - همه روابط اجتماعي
ترين بخش روابط تاريخي براي ماركس روشن است كه بيش. سرمايه قرار دارند
معنا بدين. ستي رقابت در معناي سوم آنداري متعلق به حوزهدراقتصاد سرمايه

داري، به نوك ي كامل از سرمايهوني سرمايه در مقام مقايسه با يك مطالعهقوانين در
  . مانندكوه يخ مي

هاي بسياري از جنبه"كه ترتيب طرح اين گفته از سوي لبووتيز مبني بر اينبدين
كه او خود ، يك كتمان حقيقت است، فارغ از اين"غائب است سرمايهداري از سرمايه

يا نباشد، درضمن اين گفته به معناي آن است كه در اين ميان بدين نكته واقف باشد 
ناچار است كه در  سرمايهاما درواقع . چيز نادرستي وجود دارد كه بايد اصالح شود

يكي از . شماري سكوت اختيار كند و اين امر يكي از نقاط قوت آن استموارد بي
- در باره چه چيزي ميداند ي استدالل ديالكتيكي اين است كه مينقاط قوت شيوه

داند داند كه چگونه در باره آن سخن بگويد و ميتواند به طور كامل سخن بگويد، مي
برخالف لبوويتز، استدالل من اين است كه ماركس، . كه چه زمان بايد سكوت كند

بايد گفته شود و  سرمايهداند كه چه چيزي پيرامون كارمزدي در خود، به خوبي مي
  .وجود يك نظريه ديالكتيكي از سرمايه نبايد طرح شود چه چيزي به خاطر
نظر مرا تصديق خواهد كرد سرمايه ي دقيق از م كه يك مطالعهمن بر اين باور ا

پردازي پيرامون ارتباط دروني و ضروري كه هدف اصلي اين كتاب نظريهمبني بر اين
ت خويش ايه را در كليميان ساختارهاي اصلي اقتصادي است كه خصوصيات سرم

در واقع . خصوصياتي كه مشروط به زمان و مكان خاصي نيستند ؛ددهتشكيل مي
منطق دروني  كهمبني بر اين شواهد عظيمي متكي بر متن ماركس وجود دارد

ي اعتبار آن تنها شامل آن سرمايه يك منطق اقتصاد كااليي ناب است و حيطه
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توانند يك اقتصاد كااليي دي ميهايي است كه بدون تكيه بر نيروهاي فرااقتصاحوزه
  .را تعريف و هدايت كنند

ماركس در طول كتاب . ي بررسي پول از سوي ماركس توجه كنيدمثال به نحوه 
كند كه پول همان طال يا اوراق قابل تبديل است، و اين امر سرمايه چنين فرض مي

اد محض كااليي شكل اقتصتواند بهبه خاطر آن است كه تنها در چنين حالتي پول مي
ما با يك نظريه معين در باره تحليل انواع سيستم پول  سرمايهدر  173.مديريت شود

-ي بين سيستمتنيدهي روابط به همالمللي، انواع سيستم پولي قراردادي حيطهبين

هاي محلي، هاي ملي، انواع پولهاي پولي و مالي، تورم، موضوعات مربوط به پول
آيا . رو نيستيم، ابعاد مختلف پول اعتباري و نظاير آن روبهبدهي و اعتبارات دولتي

سرمايه حاال بايد كتابي در باره كتاب نانوشته پول به نگارش درآورده و آن را به 
  بيفزائيم؟

تر در باره پول، و تالش براي گنجاندن ي مشخصروشن است كه تدوين يك نظريه
تواند كار نظري ، ميسرمايهد و عام آن به همان شكل مورد نظر لبوويتز، در بحث مجر

ماركس پيرامون قوانين دروني سرمايه را احتماال مختل كرده و يا حتي آن را به 
-تري از تحليل نظريهآيا بهتر نيست كه پول را در سطوح مشخص. ويراني بكشاند

هاي پولي و نهادهاي پردازي كنيم، جايي كه قادر به بررسي رشد و تكامل فعاليت
هاي مختلف باشيم، جايي كه بتوانيم اين امر را مورد ها و مكانعي در زماناجتما

هاي پولي به طور مشخص در پيوند با ديگر بررسي قرار دهيم كه چگونه فعاليت
ي ويژه از يك مطالعه"چيزي كه از نظر ماركس به معناي (هاي اقتصادي فعاليت

                                                 
ماركس ( "پول است-كاال كنم كه طال خاطر سادگي كار چنين فرض مي ههاي اين كتاب من  بدر طول بحث"  - 173

خاطر آن هم  هشود بلكه بنيست كه چنين فرضي پيش كشيده مي "سادگي كار خاطر" هها باما تن) . ١٩٧٦،  ١٨٨
  .كند هدايتتواند آن را بدون كمك بيروني هست كه قانون ارزش تنها در صورت كااليي شدن پول مي
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ي سي قرار دارند؟ بدين ترتيب نظريههاي ايدئولوژيك و سياو نيز فعاليت) بود "رقابت
توان به بهترين شكل ممكن معرفي و ارائه كرد و روشني قوانين دروني سرمايه را مي

هاي اجتماعي مشخص به كار تواند در خدمت تحليل فعاليتناشي از اين وضع مي
  .گرفته شود

هاي  اشكالي كه فعاليت(ترين اشكال با وجود آن كه ماركس مشغول بررسي اصلي
) اقتصادي بايد در آن وارد شوند تا قابل مديريت به شكل اقتصاد ناب كااليي باشند

 177اضافي در مقابل سود،و ارزش 176، سود تجاري،175بهاي زميناجاره  174بهره،
                                                 

رار هاي متفاوت مربوط به اعتبارات كه متعاقبا مورد بررسي ما قچون ديگر پديدهموضوع اين فصل، هم" 174
جا بدان مشغول چه كه ما در اينهمه آن[ ...].  طور ريز و جزيي مورد تحقيق قرار گيرد ه تواند بخواهند گرفت، نمي

اي كه موجب نوعي كسب استقالل بهره در تقابل با شيوه"هستيم شكل مستقل سرمايه حاوي بهره است و آن 
  .)١٩٨١ ،٤٨٠ماركس ( "شودسود مي

ما تا جايي بدان . رون از قلمرو كار پيش روي ما استهاي مختلف تاريخي آن بيو شكل تحليل مالكيت ارضي" 175
ترتيب فرض پس بدين. شوددار مياضافي توليد شده توسط سرمايه وارد قلمرو زمينپردازيم كه بخشي از ارزشمي
داري است، به اين معنا كه توليد سرمايه يچون توليد كارگاهي، در تابعيت شيوهكنيم كه كشاورزي دقيقا هممي

كار انداخته شده و كارمزدي ه خاطر عناصر سرمايه به داراني است كه بگويا توليد روستايي در دست  سرمايه
به  شود كشاورزتا جايي كه به مشغله ما مربوط مي. شان از ديگر انواع سرمايه متمايز هستندموجود در نوع سرمايه
توليد  ياين فرض كه شيوه. كند، به توليد گندم و نظاير آن مشغول استاف توليد ميليدار كه اهمان شيوه كارخانه

توليدي در عين حال همه  يداري كنترل كشاورزي را به دست گرفته است نيازمند آن است كه اين شيوهسرمايه
چون هاي آن همفرضشمعنا پيهاي ديگر توليد و جامعه بورژوايي را تحت تابعيت خود درآورده باشد و بدينعرصه

ديگر و برابرسازي سطح ميانگين  يتوليدي به يك عرصه يها از يك عرصهپذيري آنها، انتقالرقابت آزاد سرمايه
جا استدالل ماركس اين است كه ما بايد يك در اين. )١٩٨١ ،٧٥١ماركس ( "سود و نظاير آن برآورده شده باشد

-مالكانه سرمايههاي اصلي و بنيادين بهرهيم تا به طور نظري بتوانيم شكلدارانه ناب را فرض كنكشاورزي سرمايه
  . داري را بررسي كنيم

كه قصد داريم تفاوت مشخص اين نوع خاص از سرمايه كنيم، و  اينجا تعقيب ميخاطر هدفي كه در اين هب " 176
حمل و [ين كاركردها را ناديده بينگاريم توانيم اها را بررسي كنيم، در نتيجه مياز ديگر سرمايه] سرمايه تجاري[

جا كه آن نوع سرمايه كه منحصرا در فرايند گردش از آن]. "هاپخش اقالم براي خاطر توزيع آن"نقل، انبارداري، 
آميزد، پس در شكل ناب ويژه سرمايه تجاري، گاهي اين كاركردها را با كاركردهاي خود درهم ميه وجود دارد، و ب
يم كه اين كاركردها را از آن جدا كرده و كنار ارو -هب-ما تنها زماني با اين شكل ناب رو. شودنميخود نيز ظاهر 

  ) 1981، 379-380ماركس ( "بگذاريم
اي از تفاوت رحمانهطور بيه علم  اقتصاد تاكنون يا ب[...] شود جا براي اولين بار آشكار ميرابطه دروني در اين" 177

عنوان مبناي خود ه كنندگي ارزش را بتا سود بتواند تعيين[...] جريد انجام داده است اضافي و سود تبين ارزش
هرگونه مبناي محكم براي يك رويكرد  كنندگي ارزشحفظ كند يا آن كه همراه با نپرداختن به اين نوع از تعيين
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 182گردش سرمايه، 181تمركز سرمايه، 180سرمايه سهامي، 179بازتوليد، 178بحران،
ست، آيا ما بايد كتابي در ا 185و سرمايه به طور عام 184كارمزدي 183ي گردش،هزينه

                                                                                                       
- ش از هر گواه ديگري نشان ميپردازان  بينظري از سوي نظريهچنين آشفته]. [...است  علمي را نيز كنار گذارده

جا كه قادر نيست تا چه اندازه  اسير مبارزه رقابتي است و در عين حال از آن عمليدار درگير امور دهد كه  سرمايه
طور كامل به پس پشت پديده، ذات ه به عمق  پديده مورد نظر خود نفوذ كند به همين دليل هم قادر نيست كه ب

  )  ١٩٨١ ،٢٦٨-٢٦٩ماركس ( ."ايند نگاه كنددروني و شكل دروني اين فر
-به اين موضوع مي تجربيجا تنها يك ارجاع ما در اين .هاتر از ارزش آنتقليل دستمزدها به سطحي پايين. 2" 178

توانند به ميان كشيده شوند، اين موضوع ربطي به تحليل عام از طور كه بسياري چيزهاي ديگر نيز ميدهيم همان
 "گيردو جايگاه آن در چارچوب يك بررسي از سرمايه قرار دارد كه در اين اثر مورد بررسي قرار نميسرمايه ندارد 

  .)١٩٨١ ،٣٤٢ماركس (
يند بازتوليد در شكل اصلي آن است و  آخاطر هدف مشخص ما كه بررسي فر هب گونهبينيم كه چجا ميدر اين 179

هاي كاذبي ضرورت دارد كه همه بهانه -كننداد ابهام ميشود كه در آن ايجموجب كنارگذاردن همه آن شرايطي مي
را دارند نيز به دور انداخته شوند تا بازتوليد اجتماعي را در شكل مشخص آن  "علمي"كه ظاهر يك توضيح 

  )١٩٧٨ ،٥٣٢-٥٣٣ماركس ( ."بتوانيم موضوع تحليل خود بكنيم
داري در چارچوب توليد سرمايه يع انحالل شيوهاين موضو": نويسدهاي سهامي ماركس ميدر ارتباط با شركت 180

-چون يك نقطهداري است و در نتيجه يك تناقض خودالغاگر است كه خود را در اصل همتوليد سرمايه يخود شيوه
  )١٩٨١، ٥٦٩ماركس ( ."كندگذار صرف در مسير عبور به يك شيوه توليدي نوين معرفي مي ي

توانيم بررسي جا نمييا به بيان ديگر كشش سرمايه توسط سرمايه را در اين هاقانون چنين تمركزي از سرمايه" 181
 "هاي تمركزگراييترين اهرممهم"افزايد كه رقابت و اعتبارات ماركس سپس مي). ١٩٧٦ ،٧٧٧ماركس ( "كنيم

  .ر داردها بيرون از ساختار عام و كلي سرمايه قراگويد كه بررسي ريز و جزيي اين اهرمهستند اما باز مي
 : پس فرمول سرمايه پولي در گردش چنين است" 182

M-C…P…C’-M’. 
  شود كه فرايند گردش دچار وقفه و اختالل شده است زيرا كه-در اينجا نشان داده مي

C’  و  M’  
 اشاره به افزايش در مقادير قبلي خود 

 C و   M  
 و سوم تنها تا جايي مورد بحث قرار گرفتند ، مراحل اول1در جلد .  اضافي كسب شده استدارند كه ناشي از ارزش

هاي مختلفي كه در نتيجه شكل. ، ضرورت داشتنددارييند توليد سرمايهآكه براي درك مرحله دوم، يعني فر
اندازد، مورد بررسي قرار نگرفت دور ميه ها را بآرايد و سپس آنسرمايه خود را در مراحل مختلف خويش بدان مي

ها كه ارتباطي به هاي وجودي آنشان، ما بايد از همه جنبهها در وضعيت ناب و خالصاين شكل خاطر درك هب[...] 
  ) ١٩٧٨ ،١٠٩ماركس (. "ها بدان معنا ندارند، چشم بپوشيمتغيير و تكوين اين شكل

ا ههاي گردش سروكار داريم كه ناشي از دگرديسي صوري محض آنجا صرفا با خصلت عام هزينهما در اين " 183
  )١٩٧٨ ،٢١٣ماركس (. "طور جزيي بپردازيمه ها بهاي آنالزامي نيست كه به شكل. است
هاي اقتصادي معمولي و متعارف هويدا اين واقعيت از بررسي. هاي متعددي دارنددستمزدها خود شكل " 184

. كنندراموش ميهاي مربوط به شكل را فمادي آن همه تفاوت يمشغولي پروسواس خود به سويهنيست، كه در دل
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گماشتن به اين امر در واقع به بيفزائيم؟ اما همت سرمايهباره اين مطالب نوشته و به 
چه ما اصرار بورزيم چنان. معناي ويرانيِ كاملِ منطقِ قدرتمند ديالكتيك سرمايه است

 هاداري و منطق دروني آنكه ماركس بايد فراتر از اشكال اصلي اقتصاد سرمايه
ها و ي آشفته از ضرورتگاه ما نظريه او را به يك مجموعهپردازي كند، آننظريه

  . ايمهاي تاريخي كاهش دادهتصادف
داري، امپرياليسم، نظام كارخانه، در اين ميان دولت، وضعيت انحصار در سرمايه

- خواهي، جهان سوم، وضعيت زيستاستعمار، نژادپرستي، تبعيض جنسي، دگرجنس

و پرورش، و   مذهب، ساختار خانواده، ايدئولوژي، قانون، جنگ، آموزشمحيطي، 
صورت نبايد كتابي در شود؟ آيا در اينمسئله ناتواني جسمي و ازكارافتادگي چه مي

را در تمام موارد يادشده بشكند و  سرمايه "سكوت"هر مورد به نگارش درآيد تا 
ه چگونگي پيوند هر چيز با چيز را تبديل به يك نظريه در بار سرمايهترتيب بدين

موارد يادشده مطالبي است كه بايد توسط  يديگر كنيم؟ نظر من اين است كه همه
يك نبايد در سطح منطق پردازي شود، اما هيچاقتصاد سياسي ماركسيستي نظريه

استدالل من اين است كه ضعف اقتصاد سياسي . دروني سرمايه بررسي شوند

                                                                                                       
ها متعلق به مطالعه خاص دستمزدها است كه به همين دليل به اين اثر يك بررسي و تشريح پيرامون اين شكل

يك  كنم كه تالش براي تزريقتدالل ميمن برخالف لبوويتز چنين اس ).١٩٧٦ ،٦٨٣ماركس ( "شودمربوط نمي
  .ماركسي خواهد شدموجب تضعيف اقتصاد سياسي سرمايه چنين مطالعه خاصي به 

شويم نمي ها از كارگزاران توليدي،  ما وارد شكل و نوعيشدگي روابط توليدي و استقالل  آندر معرفي شئي" 185
نيني كه قوا .كنندان نمايان ميرازچشم كارگه چون قوانين سهمگين طبيعي بوسيله  خود را همبدان روابطكه اين 

گيرد، حركت بازار خود ميه شان در شكلي كه بازار جهاني و اتصاالت آن بواسترا فارغ از اراده و ميل و خ  لهاعام
- ها همكنند و بر آنها، هدايت ميهاي صنعت و تجارت و تغييرات در پيشرفت و پيدايش بحرانها، سيكلقيمت

ابت بيرون از نپرداختن به  اين امر به علت آن است كه حركت واقعي رق. كنندفرمايي ميچون ضرورتي كور حكم
آل آن داري، به شكل ميانگين ايدهبرنامه ما قرار دارد و قصد ما تنها بررسي سازمان دروني شيوه توليد سرمايه

آل اي  است زيرا ميانگين شايد اصال به ايدهكارانهاصطالح خام "آل ميانگين ايده"). ١٩٨١ ،٩٧٠ماركس ( "است
داشتن سرمايه در گيرم يا شايد فرضمي "آل اقتصاد كاالييشكل ايده"من اين امر را به معناي . نزديك نباشد

-الزمه بازتوليد اين ايده وجود دارند كه هاي ميانگين مقوالت اصلي اقتصاديآل آن باشد آنگاه كه شكلحالت ايده
  . آل است
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چون لبووتيز است كه به جاي تحليل ي از وجود افرادي همماركسيستي در واقع ناش
دهند كه آن همه را در تر تحليل ترجيح ميو بررسي اين مسائل در سطوح مشخص

كنند اين سطح از سطح منطق سرمايه بحث كنند، دقيقا از آن جهت كه تصور مي
تر بحث را فاقد يك بحث داراي قدرت توضيحي فراگيري است و سطوح مشخص

  .دانندنين قدرت توضيحي ميچ
چه اين است كه ماركس خود درك بسيار روشني داشت كه  با لبوويتز اختالف من

قانون ارزش درواقع يك نظريه . ي قانون ارزش او گنجانده شودبايد در نظريهچيزي 
-اقتصادي را توضيح مي هايهاست كه پيوندهاي دروني و ضروري بين همه آن مقول

طور همان 186.شودارزش خودگستر درك مي هايچون تبلورها همدهد كه روابط آن
شدگي ي بااليي از شئيكه ماركس خود بارها تاكيد كرده است اين امر مستلزم درجه

است، بدين معنا كه عامليت انساني در اين حالت همواره لگدمال منطق اقتصاد 
روشني از ماهيت و توانيم درك تنها در اين حالت است كه ما مي. شودكااليي مي

او باور داشت كه اين . هاي هستي آن داشته باشيمترين اليهخصلت سرمايه و دروني
- تر بحث و نظريهروشني ضرورت دارد تا بتوان متعاقبا سرمايه را در سطوح مشخص

  187.پردازي كرد
شود كه تالش لبووتيز براي تزريق يك ديالكتيك جا چنين نتيجه مياز اين

كه به تقويت آن منجر شود به تضعيف رون قانون ارزش به جاي آنكارمزدي به د

                                                 
يند آركت است، يك فرحبلكه خود، يك [...] مثابه ارزش خودافزا تنها حاوي روابط طبقاتي نيست ه سرمايه ب" 186
، استقالل حركت ارزش ]هابحران[هاي  قانون ارزش حادتر و  مكرر شود ها و لرزههرچه تكان[...]. وار است دايره

يند طبيعي و ضروري عمل خواهد كرد كه بر بينش و فراست و آچون نيرويي از يك فرشود، و همتر مينيز بيش
ناي عمه اين انقالبات و انفجارات ادواري از سوي ارزش ب[...] خواهد كرد  فرماييدار منفرد حكممحاسبات سرمايه

كند و در مسير حركتش حفظ و برپا داشته شده مثابه سرمايه كسب ميه استقالل آن است كه ارزش  ب[...] تصديق 
  )١٩٧٨ ،١٨٥ماركس ( ."شودچنين تقويت ميو هم

 ."...ي ممكن است كه ما خصلت دروني سرمايه را درك كنيميك تحليل علمي از موضوع رقابت تنها زمان..." 187
  )١٩٧٦ ،٤٣٣ماركس (
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ي روابط پردازي در بارهواقع تنها علت براي ضرورت نظريه در. انجامدجدي آن مي
. ي ارزش خودگستر استانديشه پيرامون سرمايه به مثابه دروني سرمايه، امكان

نيروهاي متقابل و چه ميدان عمل سرمايه به طور پيوسته به جهت وجود چنان
مخالف محدود شود در آن صورت ظرفيت سرمايه براي خودگستري به طور جدي 

- ي مقوالت ارزش به طور جدي توسط سياستمورد تهديد قرار خواهد گرفت و همه

  . هاي معيني زير پا گذارده خواهد شدهاي طبقاتي در مكان و زمان
توان انتظار جهت نميست و بدينيك نظريه در باره سرمايه به طور عام ا كاپيتال

پردازي نيروهاي مرتبا در حال تغيير در ميدان مبارزات داشت كه قادر به نظريه
ي مورد نظر لبوويتز شايد شيوه. طبقاتي در همه تعينات تاريخي و تجربي آن باشد

ي هاي تاريخي مناسب باشد اما مناسب حال مطالعهپردازي در تحليلبراي نظريه
هاي تاريخي به عكس نقطه قوت اين نوع تحليل. وني سرمايه نيستمنطق در

ي روشن درباره سرمايه و مشخص، وابسته به آن است كه با توجه به يك نظريه
  . ماهيت آن شكل بگيرند

-هشود كه برخي از مقولتر ميي ارزش ماركس زماني روشنهاي بيروني نظريهلبه
- بهاي انحصاري زمين ميكس با توجه به اجاره مار. او را مورد بررسي قرار دهيم هاي

  : نويسد
. تنها انواع معمولي آن هستند) تفاضلي و مطلق(بهاي زمين اين دو شكل از اجاره"

داشتن يك بهاي تواند از طريق مقررتنها مي) بهاي زمين اجاره(ها رانت جدا از اين
ها ها و نه توسط ارزش آنواقعا انحصاري به دست آيد، كه نه توسط بهاي توليد كاال

ها علت وجودي تعيين شده است بلكه ميزان تقاضاي خريداران و توان پرداختي آن
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جا با يك نوع ارزيابي متعلق به نظريه رقابت مواجه شود، در اينيك چنين بهايي مي
   188".شودهستيم، جايي كه حركت واقعي مربوط به بهاي بازار تحقيق مي

كند كه قانون ارزش ، ماركس چنين استدالل ميسرمايهاول  در واقع در اوايل جلد
ي برابر را به عنوان تواند به طور واضح معرفي شود كه ما فرض مبادلهتنها زماني مي

ها بايد به وسيله بازار و نه هيچ نوع به بيان ديگر، قيمت 189.مبناي كارمان بپذيريم
ن نيروي فرا اقتصادي سرمايه كه ايفارغ از اين. نيروي فرااقتصادي تعيين شوند

يك بهاي كامال انحصاري به . انحصاري، كار سازمان يافته و يا دخالت دولتي باشد
كننده و گذاري انحصاري از سويي و ناچاري مصرفوسيله تعامل بين گرايش به نرخ

شود و نه توسط قانون نياز شديد او به محصول مورد نظر از سوي ديگر تعيين مي
  .ارزش

توانيم ي خوب ديگر براي توصيف و ترسيم محدوديت نظريه ارزش را ميمونهيك ن
در حالي كه او شماري از . در بحث ماركس پيرامون نرخ بهره مالحظه كنيم

ها و موانع تحميل شده از سوي قانون ارزش بر حركت نرخ بهره را ذكر محدوديت
شود زيرا مي داري فلجيهچه نرخ بهره باالتر از نرخ سود باشد سرماچنان(كند مي

چه كه به وام گرفته شده است، وجود نداشته چه امكان كسب پول بيش از آنچنان
-، با اين)داري وارد شودكس را ياراي آن نخواهد بود كه در توليد سرمايهباشد، هيچ

همه نرخ بهره كامال وابسته به عرضه و تقاضاي منابع پولي است و در نتيجه امري 
  . آيدربي به شمار ميكامال تج
هايي بر نرخ بهره در يك تواند محدوديتترتيب در حالي كه قانون ارزش ميبدين
نرخ بهره، از سوي روابط . ي معين اعمال كند اما قادر به تعيين قطعي آن نيستحوزه

                                                 
188 Marx 1981, 898. 

ماركس ( ."ها است و درنتيجه روشي براي افزايش ارزش نيستمبادله كاالها در شكل ناب خود مبادله معادل" 189
٢۶١٩٧، ١۶(  
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جا، رقابت عامل جايي كه، به عنوان نمونه همين". شوددروني قانون ارزش تعيين نمي
رود و تنها ت، قطعيت موضوعي اساسا تصادفي و كامال تجربي به شمار ميداوري اس

چون امري ضروري تواند اين تصادف را همفروشي يا تخيل سرزنده است كه ميفضل
   190".معرفي كند

به داليل مشابه، زماني كه ماركس كااليي شدن سرمايه را در بازارهاي آينده يا 
سرمايه مجازي ارجاع "ي ها به مثابهو به آن(كند بازارهاي بورس و سهام بحث مي

. كندچون يك شكل اصلي و احتمالي مجرد بحث ميها را تنها هم، آن)دهدمي
ها يكم اين كه تدقيق اين پديده. توان نام بردكم دو دليل براي چنين چيزي ميدست

-ا را نميههاي مقطعي و موضعي دولت است و به اين معنا آنگذاريوابسته به قانون

مان را در واقع زماني كه نگاه. چون بخشي از سرمايه به طور عام بررسي كردتوان هم
هاي كنيم كه بازارهاي بورس و سهام نقشگردانيم، مشاهده ميبه سمت تاريخ برمي
در آلمان و آمريكا در اواخر قرن نوزده ) سرمايه(هاي تمركزگرايانه متفاوتي در حركت
  .اندم بازي كردهو اوايل قرن بيست

گذاري است كه هاي تاريخي و قانونعمده در فعاليت هايعلت اين امر تغيير
البته ماركس نمي . كردها را در اين دو كشور هدايت ميبازارهاي سهام و بانك

بيني داري مالي امروزي پيشتوانسته است وسعت و تنوع بازارهاي آينده را در سرمايه
هاي ليل دوم اين است كه ماركس باور داشت كه شكل شركتد. كرده يا حدس بزند

اي از تمركز سريع و كامل سرمايه خواهد شد كه اين سهامي منجر به چنان درجه
كه يادآور اين نكته است كه (داري دانست توان اشكال گذار از سرمايهها را ميشركت

  ). يك خصلت اصلي سرمايه براي ماركس رقابت بود

                                                 
190 Marx 1981, 485. 
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ها كند، اما اين نمونهبه دولت اشاره مي سرمايهاركس گاهي اوقات در در حالي كه م
اين امر بدان . شودنظر مطرح ميواره در بستر بحث قانون ارزش و از آن نقطههم

چون يك برآيند ضروري داري همي دولت سرمايهسبب است كه چيز زيادي در باره
داري نگاهي ريخ طوالني سرمايهدرواقع اگر به تا. توان گفتاز ارزش خودگستر نمي

-تري از قانونشويم كه انواع مختلفي از دولت، و انواع گستردهبيفكنيم، متوجه مي

جا كه ماركس سرمايه عام را از آن. گذاري دولتي وجود داشته استگذاري و سياست
ت گذاري يك دولبه عنوان نمونه مورد قانون اومعنا است كه كند، بيپردازي مينظريه

- خصلت شئي. ي ماليات در يك زمان معين را وارد نظريه خويش كندمعين در حوزه

سازد، و چون شده سرمايه است كه يك نظريه از منطق دروني آن را ممكن مي
ها فاقد يك منطق شده هستند، درنتيجه آننهادهاي ديگر اجتماعي كمتر شئي

چه به اين و چنان. شوند توانند در چنين سطحي از بحث بررسيدروني اند و نمي
معنايي اين گاه سطح تجريد بحث، موجب بيسطح از تحليل بركشيده شوند آن

سرمايه البته يك نهاد اجتماعي است اما برخالف ساير نهادهاي . ها خواهد شدنظريه
اجتماعي مبتني بر بازار است و در نتيجه داراي نوعي زندگي مستقل و از آن خويش 

نه براي بازتوليد خويش، تعميق و گسترش خويش فراتر از ديگر است كه قدرتمندا
كه عامليت انساني نقش اصلي در تعيين نتايج در حالي. رودنهادهاي اجتماعي مي

اندركار موجود در يك بستر كند اما بايد همواره به شرايط و نيروهاي دستبازي مي
را در درك اين نيروها تا تواند ما كه قانون ارزش ميدر حالي. تاريخي دقت كنيم

اند، اين امر به معناي آن نيست كه جايي كمك كند كه توسط سرمايه تعيين شده
قانون ارزش ماركس يك نظريه در باره . نداي قانون ارزش اين نيروها متعلق به نظريه

انباشت سرمايه در انگليس در اواسط قرن هيجده، درباره آلمان پيش از جنگ جهاني 
گيري تواند به شكلكه ميبا آن(آمريكاي پس از جنگ جهاني دوم نيست اول و يا 
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قانون ارزش ماركس، در باره انباشت سرمايه به طور عام ). ها كمك كنداين نظريه
تر باشد كه هريك است و به اين معنا بايد قادر به پرتو افكني بر موضوعات مشخص

. دل قانون ارزش ممكن نيستها از داراي تعين خاص خويش بوده و استنتاج آن
ياد شده توسط من در  هايشايد لبوويتز موافق بحث پيرامون بسياري از موضوع

تر تحليل باشد معهذا او احتماال باز اصرار خواهد ورزيد كه اهميت سطوح مشخص
برخالف . كند كه آن را در نظريه سرمايه وارد كنيمي طبقاتي ايجاب ميقاطع مبارزه

با توجه به اهداف و سطح تجريد  سرمايهكنم كه نين استدالل ميلبووتيز من چ
  . ي شايسته و مناسب پيرامون كارمزدي هستنهفته در خود، حاوي يك نظريه

 سرمايههاي ماركس پيرامون كارمزدي در داليل خوبي در باره علت محدوديت بحث
رمايه در زماني خود را من با لبووتيز توافق دارم كه قوانين حركت س. توان ارائه دادمي

دهند كه نيروي كار اتميزه شده است دقيقا بدين سبب كه در چنين بهتر نشان مي
-ها از كمترين امكان براي دخالت در كسب سود حداكثر از سوي سرمايهوضعي آن

چه قصد ما پرتوافكني بر قوانين حركت سرمايه باشد، در اين چنان. داران برخوردارند
كنيم، به آن سرمايه واهد داشت كه قوانين حركت كارمزدي را وارد صورت معنايي نخ

شود، قوانيني كه قصدشان انحالل قوانين شكل كه البته از سوي لبووتيز درك مي
كارمزدي به طور كلي داراي نيروئي  "قوانين حركت"چه چنان. حركت سرمايه است

كه خواهد بود و نيز اين ها ايجاد اختالل در قوانين حركت سرمايهباشند، تاثير آن
ي جا كه نتيجهاما از آن. ارزش تبديل به كاركردي از مبارزه طبقاتي شوند هايهمقول

باشد كه تنها در مبارزه طبقاتي هميشه وابسته به قدرت نسبي طبقات درگير مي
باشند، قانون ارزش در اين وضع به سطح شرايط معين تاريخي قابل تشخيص مي

  .ي ناب سقوط خواهد كردهاي تجربتحليل
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كه تصور اين موضوع خطا است كه گويا چيزي شبيه قوانين حركت ديگر اين
كه تنها دليل موجود براي اين. كارمزدي به موازات قوانين حركت سرمايه وجود دارد

هستند اين است كه  "گونهقانون"روابط دروني مقوالت ارزش در ضرورت خويش 
اما اگر هدف . است گرفتهشده را مفروض شئي ماركس روابط اجتماعي عميقا

درازمدت مزدبگيران اين است كه در برابر انزواي خود ايستادگي كنند و در برابر 
صورت شدگي مقاومت به خرج دهند كه ناشي از همان انزوا است در آنشئي

ي يك نيرو وابسته به ايجاد همبستگي است كه عمدتا توسط كارمزدي به مثابه
شود جا چنين نتيجه مياز اين. شودشدگي ايجاد ميانساني در تقابل با شئيعامليت 

به عكس نقطه قوت آن در تقابل . باشد "قوانين حركت"تواند داراي كه كارمزدي نمي
با وام . با سرمايه، وابسته به عامليت نيروهاي معين آن در شرايط معين تاريخي است

ي نبرد طبقاتي كنم روشن باشد كه رابطهمن تصور مي 191گرفتن عبارتي از كولتي
ي ديالكتيكي است در حالي كه رابطه "تقابل واقعي"بين سرمايه و كار در تاريخ يك 

ي نظريه منطق دروني سرمايه مستلزم آن است كه كارمزدي تابع ارزش ويژه
  . خودگستر باشد

اند يك توكند كه مبارزه طبقاتي در سطح تاريخي ميروشن مي سرمايهماركس در 
ي نظير سطح زندگي نيروي كار و طول كار روزانه هاينقش عمده در تعيين موضوع

تواند مشخصا نظري در باره طول بازي كند اما در هنگام تشريح قانون ارزش، او نمي
كه نظريه او به عكس براي آن 192. كار روزانه يا سطح زندگي كارگران بيان كند

داده چون چيزي از قبلچار است كه اين عوامل را هممعنايي دربر داشته باشد، او نا

                                                 
191 Colletti 1975. 

هاي ضروري و نيز شيوه اصطالح خواستشمار و ميزان اين به": نوشت) ١٩٧٦ ،٢٧٥(هنگامي كه ماركس  192
ند و اها محصوالت مبارزه طبقاتي منظور او به روشني اين است كه آن "...نداها همه محصوالتي تاريخي ارضاي آن
  .هاي ديگري نيز او به نقش عمده مبارزه طبقاتي در تاريخ پرداخته استدر فرصت
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شكل نظري بپردازد كه تغييرات شده و معلوم فرض كند و سپس به اين موضوع به 
تواند وارد فعل و انفعال با متغيرهاي اقتصادي ها چگونه ميداده در آناحتمالي رخ

  ).به ويژه ارزش اضافي مطلق و نسبي(بشود 
در صورت . هد كه كل سود نهايتا ناشي از استثمار كار استدقانون ارزش نشان مي

ي طبقاتي را يك پديده دائمي در پذيرش اين امر مشكلي نخواهد بود كه مبارزه
توان چيزي در باره اشكال اما در سطح قانون ارزش، نمي. داري ببينيمتاريخ سرمايه

رزش در اين سطح از معين اين مبارزه گفت و تزريق يك نظريه كارمزدي به نظريه ا
شدگي نظريه به تمامي توسط مبارزه طبقاتي نقض زيرا خصلت شئي. بحث خطا است

شود كه در شدگي به درون نظريه كارمزدي وارد ميكه خصلت شيي شود يا آنمي
به يك منظر جبرگرا و عام در اين مورد از شود كه آن صورت، كار ما منتهي بدان مي

را  "پرولتارياي مجرد"كه لبووتيز وجود رغم آنكنم بهر ميمن فك(م مساله نگاه كني
  ).كند اما واقعا آن را قبول داردانكار مي

مزدي بخشي از تالش او براي مزد بر حسب كار و كاربحث كوتاه ماركس در باره 
داري است و بدين معنا نشان دادن ظاهر كاذب ناشي از شكل دستمزد تحت سرمايه

معنا اما بي. ها دو شكل اصلي دستمزد در اين نظام هستنديرا اينقابل درك است، ز
خواهد بود كه ماركس شكل دستمزد را در جزئيات آن مورد بحث قرار دهد كه شامل 

هاي هاي سني، تفاوتكار، تفاوت هايتقسيم سود، تفاوت در نوبت: شودنكات زير مي
هاي نژادي، هاي جنسي، تفاوتمهارتي، تفاوت ميزان خطر در كارهاي متفاوت، تفاوت

هاي جغرافيايي و وري، تفاوتهاي بهرههاي مربوط به جايگاه شغلي، تفاوتتفاوت
ها داراي معناي مشخصي در بسترهاي معين زيرا همه اين. دستمزدهاي اجتماعي

گيرند كه قادر نباشيم مسائل را صرفا با هستند و معموال زماني مورد بحث قرار مي
قانون ارزش تحرك مزدبگيران را به عنوان يك . قانون ارزش توضيح دهيم استناد به
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سطح ي رقابت ناشي از اين تحرك در كه به وسيلهفرض مسلم قبول دارد و نيز اين
ماهر شاهد يك نوع برابرسازي سطح دستمزدها و شرايط كار خواهيم كارگران غير

چنان كته نيست كه چرا همقانون ارزش به خودي خود قادر به توضيح اين ن 193.بود
تفاوت دستمزد بين سفيد و سياه، بين كارگر جهان سومي و جهان اولي و مرد زن 

ي نيروهاي چنين توضيحاتي مستلزم وجود تحقيقات پيچيده در باره. وجود دارد
ها را به توان آناجتماعي است كه بيرون از قلمروي قانون ارزش قرار دارند و نمي

كه قانون ارزش براي شكل دادن به اين با آن(محض فروكاست ي اقتصادي حوزه
  ). گيردتوضيحات مورد استفاده قرار مي

داريم تا روشن  194"ي مشخص از رقابتمطالعه"به اين علت است كه نياز به يك 
جا از آن. كنيم كه چرا اين پديده تاحدودي داراي استقالل نسبي از قانون ارزش است

اي اهتمام نورزيد، ضروري است كه ما با راي چنين مطالعهكه ماركس خود هرگز ب
دقت، سطوح ميانجي موجود و مراحل مختلف تجريد ميان قانون ارزش و تاريخ را 

پردازي كنيم و براي اين مهم، نياز به توسعه اقتصاد سياسي ماركسيستي در نظريه
ه متفاوت تري هست كه با سطح تجريد موجود در نظريه منطق سرمايسطوح مشخص

تر بايد در عين حال داراي استقالل نسبي از قانون اين سطوح مشخص. خواهد بود
  .كندها را هدايت ميارزش باشند كه آن

                                                 
  :شودهاي دائما نوشونده در صورت تحقق شرايط زير زودتر انجام ميازي دائمي نسبت به نابرابرياين برابرس" 193

ديگر و از  يتوليدي به عرصه يتر از يك عرصههر چه نيروي كار سريع. 2[...] تر سرمايه در صورت تحرك بيش. 1
مه آن قوانيني است كه مانعي بر سر شرط دوم مستلزم الغاي ه[...].  يك محل توليدي به محل ديگر حركت كند 

. كنندديگر يا از يك مكان توليدي به مكان ديگر ايجاد مي يتوليدي به عرصه يراه حركت كارگران از يك عرصه
هاي توليدي به يك كار امكان تقليل عظيم كار در همه عرصه. تفاوتي كارگر نسبت به محتوا و مضمون كارشبي

بايد تابعيت  ويژهه درآخر و ب. هاي مختلف در ميان كارگرانهاي مربوط به حرفهداوريناپديد شدن همه پيش. ساده
تر پيرامون اين موضوع به يك مطالعه توضيح جزييات بيش. داري را برشمردكارگران در برابر شيوه توليد سرمايه

  ) ١٩٨١ ،٢٩٨ماركس ( ."شودخاص حول مسئله رقابت احاله داده مي
  .نگاه شودباال  منبع به 194
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ي كردن مطالعه برخالف لبووتيز نظر من اين است كه به همان دليلي كه وارد
نسيتي ي تفاوت جكردن مطالعه معنا است، واردهاي نژادي در قانون ارزش بيتفاوت

گون ساختار خانواده در شرايط گونا. معنا استو خانواده نيز در قانون ارزش بي
دهد به علت به عنوان نمونه شواهدي در دست است كه نشان مي. متفاوت است

شدن توليد پشم در اوايل قرن هيجده در همه مناطق انگليس، كه به كلي و شايع
ي كارهاي خانوادگي و پرورش ان به حوزهعمدتا بر زنان تكيه داشت، زنان ديگر چند

در آن زمان و مكان معين اين دست كارها در همه جا شايع (پرداختند كودكان نمي
كه اين زنان بودند كه معموال به هنگامي كه قيمت نان سطح زندگي ديگر اين). نبود
- ير آناستداللي نظ. هاي نان فعاالنه شركت داشتندكرد در شورشها را تهديد ميآن

آور داري مردان نانكه گويا تحت نظام سرمايه) 151ص(كندچه لبووتيز طرح مي
تهي است پردازي ميانباشند يك عبارتخانواده هستند و زن و كودك بردگان او مي

كه كمك ناچيزي به درك تعين و خصلت ساختار خانواده در شرايط معين تاريخي 
هاي مختلف ها و مكانوني زنان در زمانچون جايگاه قانحتي موضوعي هم. كندمي

واره كردن واردكردن خانواده در قلمروي قانون ارزش به معناي شئي. متفاوت است
خانواده و ايجاد يك درك كاذب در اين باره است كه گويا اظهارات معيني در باره 

. توان بر زبان جاري كردمي "داريي عام طبقه كارگر تحت نظام سرمايهخانواده"
زماني كه ماركس كار خانگي و پرستاري كودكان را از نظريه سرمايه به طور عام كنار 

ها اين. دهد كه به طور مشخص داراي طرز فكر كامال روشني استگذارد نشان ميمي
مطابق رويكرد من يك . شوندمسائلي هستند كه در سطوح مشخص تحليل روشن مي

و نوع (هاي انباشت سرمايه ي شيوهالعهنظريه حدمياني نيز هست كه در تالش مط
است كه در مراحل خاصي از ) هاي سياسي و ايدئولوژيكرابطه و تركيب آن با فعاليت

تر تحليل داري شكل غالب انباشت هستند و درضمن يك سطح مشخصرشد سرمايه
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-اين شيوه. كندداري را در سطح تحوالت تاريخي آن مطالعه مينيز هست كه سرمايه

است كه ماركس آن را گوشزد  "مطالعات مشخص پيرامون رقابت"رك من از ي د
  .كرده است

انديشد كه هر موضوعي كه بيرون از قانون ارزش بماند به گويا لبووتيز چنين مي
اي در اقتصاد سياسي ماركسيستي سقوط كرده است، اما من دليلي جايگاه ثانويه

خاصي كه در بيرون از نظريه  هايوضوعمسائل و م. بينمبراي يك چنين نگراني نمي
اند نشده ارزش ادغام هايهقدر در مقولشده نيستند و آنقدر شئيارزش هستند، آن

ها در وارد كردن آن. ها را در سطح نظريه عام سرمايه بررسي كردكه بتوان آن
ها نيز در حد قلمروي نظريه قانون ارزش به معناي آن خواهد بود كه بگوئيم آن

پردازي توانند نظريهها نيز به همان شكل مياند و درنتيجه آنشدهسرمايه شئي 
ها نيز داراي يك منطق دروني و خاص از آن خويش اند كه با تو گوئي اين. شوند

تر تحليل، در سطوح مشخص. اندمنطق دروني سرمايه تركيب يافته و مخلوط شده
جايي كه حركت آنان مورد منازعه است  اند ووارهجايي كه مقوالت ارزش كمتر شئي

هاي واقعا نظريه بنديصورتتوانيم به شود، ميها ناكارآمد ميو توسط عامليت انسان
-هاي خانواده، فعاليتجالب در باره اين موضوع بپردازيم كه مبارزه طبقاتي، فعاليت

در هاي ايدئولوژيك و قانوني مربوط به انباشت سرمايه هاي دولتي، فعاليت
تواند اين كه قانون ارزش ميبا آن. كنندهاي نهادي معين چگونه عمل ميچهارچوب

ها را به استنتاج يا دنباله محض قانون ارزش سطوح تحليل را هدايت كند اما نبايد آن
  . فروكاست

رسد كه لبووتيز به لحاظ استراتژيك خواهان آنست كه با قراردادن طبقه به نظر مي
ي ديالكتيكي كليت حركت جامعه بورژوايي مدرن به آن يك لحظهكارگر در مركز 

ديالكتيكي باعث از بين ي لحظهكنم كه افزودن چنين من تصور مي). 54ص(اعطا كند
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مطابق نظر . شودبيني يك تفكر خوب استراتژيك ميرفتن و كاهش شفافيت و واقع
تفرقه و جدائي كارگران يك شرط الزم براي سرمايه قابليت و توان آن براي "لبووتيز 

ي پراكندگي است تنها با مبارزه براي كاهش درجه":گويدو نيز مي). 122ص("...است
اما پرسش هنوز سرجاي خود ). 87ص("توانند به هدف خود برسندكه كارگران مي

باقي است كه كدام پراكندگي و جدائي و تا به كدامين درجه؟ براي غلبه بر پراكندگي 
از وجود نهاد خانواده بورژوايي آيا كارگران بايد شروع به زندگي  و جداسري ناشي
ها كنند؟ كارگران بايد چه تدبيري بينديشند تا بر ديگر در كمونمشترك با يك

رسد كه سوسياليسم يا خواهي غلبه كنند؟ به نظر ميپراكنندگي ناشي از دگرجنس
شود كه در كارمزدي بنا مي لبووتيز بر مبناي قوانين حركت) گراييجمع(كلكتيويسم 

يابي ي دستي آن كارگران متوجه ضرورت تحقق ذات انساني خود به وسيلهنتيجه
ي آرزومندانه است و نه يك نظريه خالق كه اين يك نظريه. شوندبه سوسياليسم مي

-اين نظريه مبنايش قرباني. داري بنا شده استبر مبناي يك تحليل زنده از سرمايه

خودتحققي اومانيستي طبقه كارگر است، يك  بردارزش به خاطر پيش كردن قانون
. را راهي ضروري به سمت رشد خود تلقي كنداي كه طبقه كارگر بايد آنخودتحققي

كم تا حدود معيني فائق آيند، تا تكرار اين كه كارگران بايد بر جداسري خود دست
ار يك حقيقت ساده و بديهي يابي به سوسياليسم گردند، چيزي جز تكرقادر به دست

  .نيست
اما اين حقيقت بديهي به طور دقيق و مشخص در معناي مطالبات استراتژيك 

ها دارد؟ ابهام و تجريد ناشي از كنوني چگونه بايد بيان شود و چه تاثيري بر آن
ساز لبوويتز در سطح سرمايه عام به بررسي مسائل دست "قوانين كارمزدي"گنجاندن 

  .پردازداستراتژيك در جهان امروزي نمي جدي و خطير
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كند كه رهايي با گرائي اومانيستي تصور ميبا اتخاذ يك چنين ذات لبووتيز
ها در شود زيرا كه سوژهداري از خويشتن ميسر ميكنارگذاردن همه تعينات سرمايه

 اين ايده كه ما داراي يك ذات عام انساني هستيم. شوندگر مياين حالت خودتعيين
كه تنها بايد به آن اجازه تحقق خويش را داد تا همه مسائل حل شوند، به طور جدي 

هاي مهم فاعليت نقد شده است كه بر اين امر تاكيد دارند كه توسط همه آن نظريه
با فروغلتيدن به دامان يك چنين اومانيسم . اجتماعي است يفرآوردهسوژه يك 

گفتگو با پوياترين خطوط ذهني درون فمينيسم، اي، لبووتيز امكان ي كهنهدالنهساده
اين موضع همراه با اصرار . بنددي پسااستعماري را ميگرايي و نظريهجنسنظريه هم

طرد  "گراييالتقاط"را به خاطر پرهيز از  "بيگانه"ي عناصر او كه ماركسيسم همه
ن چارچوب رسد داراي يك تاثير مطلوب باشد كه همان بازكردكند به نظر نميمي

به عكس لبووتيز درواقع براي يك طيف . ماركسيسم به روي افكار خالق و پويا است
اي داوري آن عدهتاثير كتاب او به ويژه تصديق پيش. كندكوچك مومنان موعظه مي

خواهد بود كه پرسش مربوط به كاركردگرايي در مبارزه طبقاتي را برجسته كرده و 
تهي است كه معناي آن ك عامل مجهول نسبتا مياناند كه مبارزه طبقاتي يگفته

با چنين . داري به كاركردي از اين عامل استفروكاستن هر چيزي در سرمايه
را  "ماركسيسم واقعا موجود"و  "سويهماركسيسم يك"هاي مواضعي او عمال مترسك

ي وضعيت كنوني ماركسيسم كه هيچ بحث عميقي در بارهكند بدون اينخلق مي
رسد كه او مسير پيشروي را در تركيب يك رويكرد كاركردگرا به نظر مي. م شودانجا

  . بيندگرايي اومانيستي ميبه مبارزه طبقاتي و تركيب آن با يك نوع ذات
پردازي منطق دروني سرمايه بدون ضعف نيست كه تالش ماركس براي نظريهبا آن

يت مبارزه به سمت سوسياليسم اما به طور كلي بايد گفت كه در اساس خود براي هدا
اين نظريه با نمايش اين امر كه در صورت . به شدت تاثيرگذار و بسيار با ارزش است
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نظيري بازگذاردن دست سرمايه جهان به چه صورتي درخواهد آمد، گام بزرگ و بي
به قدر كافي بر اهميت اين نظريه براي  195.در روشن كردن ذات دروني سرمايه است

دقيقا . داري به طور توامان تاكيد نشده استپردازي سرمايه و نيز سرمايههوظيفه نظري
تواند كمك موثري براي ما در از همين رو است كه اين نظريه در همه شرايط مي

جهت انديشيدن به ميزان حضور يا فقدان حضور سرمايه از صحنه تاريخي باشد و در 
ر باره تاثير عليتي آن در شرايط هاي خود را دكند تا داوريضمن به ما كمك مي

منظور من آن است كه با استفاده از سطوح نسبتا مستقل . خاص تاريخي شكل دهيم
شويم تا ترتيب قادر ميتحليل قادر به انجام اين امر به شكل بهتري هستيم زيرا بدين

آن رويكرد . اي عوامل جديدتري را در تحليل خود وارد كنيمشدهبه شكل كنترل
منطق دروني سرمايه، انواع غالب : ام داراي سه مرحله استكه من رشد داده نظري

استقالل نسبي به معناي آن  196.داريانباشت سرمايه و تحليل تاريخي از سرمايه
و انضمامي خاص خود عين است كه هر مرحله داراي روش خاص خود و از خصلت م

رورت دارد اگركه ما ادعاي  من اين است كه يك چنين چيزي ض. برخوردار است
مورد انتقاد لبوويتز هستيم، همان چيزي كه با  "كاركردگرايي"خواهان پرهيز از 

زيرا واقعيت اين است كه . شودي كه بدان دارد در دامش گرفتار ميد انتقادهايوجو
اين خطر در رويكرد او وجود دارد كه كاركردگرايي مبتني بر مبارزه طبقاتي را 

به همين جهت هم من از طرح . ركردگراي مبتني بر سرمايه سازدجايگرين رويكرد كا
-نظريه منطق دروني سرمايه به طور مستقيم در قلمروي مطالعات تاريخي پرهيز مي

هاي مختلف منطق سرمايه به يك رشته فعاليت) تاريخ(در اين سطح از بحث . كنم

                                                 
براي مطالعه يك بررسي پيرامون قدرت توضيحي يك تئوري ديالكتيكي كه داراي يك سطح تحليل مربوط به  195

  منطق دروني سرمايه باشد نگاه كنيد به
 ".The specificity of Dialectical Reason " Albritton and Srmoulldis 2003  
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بارزه وجود دارد اقتصادي، ايدئولوژيك و سياسي تبديل شده است و اشكال مختلف م
 توانند منطق سرمايه را خم و كج، محدود، ناتوان و سترون، و نيز توانمندكه مي
اي به همين دليل نيز بحث ما همواره اين است كه منطق سرمايه تا چه درجه. كنند

ها و اشكال نهادي وجود دارند تا در برابر در صحنه تاريخ حاضر است و كدام فعاليت
ها هستند كه منطق رسانند و نيز كدام فعاليتيا به آن ياري  آن مقاومت كرده

  .كندشان ميدهد و هدايتها را شكل ميكند يا آنها كار ميسرمايه با اتكا به آن
من بر اين باورم كه اقتصاد سياسي ماركسيستي قادر به احياي مجدد خويش از راه 

-هاي پساساختي از نظريههايجنبه رشد خالق سطوح مختلف تحليل و نيز ادغام

پردازي تعينات خاص نظريه. گرايي پيرامون فاعليت در چارچوب نظري خود است
برد عامليت فردي و جمعي داراي هاي مختلف فاعليت براي پيشمربوط به پردازش

گرا داري به شدت خطرناك نظاميامروز ما در برابر يك سرمايه. اهميت وافري است
المللي وسيع و گسترده هست مقابله با آن نياز به يك جنبش بينقرار داريم كه براي 

كه ضرورت عاجل آن بيش  مون پيشرفت دموكراسي و سوسياليسمورزي پيراو انديشه
  .شودحس مياز هر زمان 
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  انتقادهاي رابرت آلبريتون هپاسخي ب
  مايكل لبووتيز

به بررسي  "ماركس يسرمايهبازگشت به "ت عنوان رابرت آلبريتون در مطلبي تح
اي از برخي موضوعات او با ذكر خالصه. پرداخته استسرمايه، كتاب من، فراسوي 
رود كه همان ي خاص خود ميكند و سپس به سمت تصديق نحلهكتاب من آغاز مي

به  گرانههاي پرخاشو بعد هم مطلب را با يك سلسله طعنه .ماركسيسم ژاپني باشد
پذيرش غيرانتقادي ":توان عبارات زير را برشمرده ميبرد كه از آن جملپايان مي

كردگرايانه به رويكرد كار"، "دالنهي سادهاومانيسم كهنه"، "گرايي اومانيستيذات
فدا كند تا رويكرد يك تئوري كه قصد دارد قانون ارزش را "، و"مبارزه طبقاتي
متاسفانه در هنگام تصادم . "گر را پيش ببردگري طبقه كارتحققاومانيستي خود

  .دهدها چنين مواردي رخ ميپارادايم
اين نكته تاكيد كنم كه من در هيچ كجاي كتابم به انتقاد از مكتب اونو در  بربايد 
ام، همان مكتبي كه آلبريتون يكي از مدافعان ماركسيسم ژاپني نپرداخته ينحله

 حتي كنم كه ذعانجا ااقع ضرورت دارد تا در اينرود، در وبرجسته آن به شمار مي
با . مد نظر من نبوده استي تفكر آن اين مكتب و شيوه در بررسي موضوعات كتاب،
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به معناي آن است ) كنمشان ميكه من به سختي درك(آلبريتون  هاياين همه اتهام
اي به بنيان فكري او وارد كرده است هاي معيني از جانب من ضربهكه رشد استدالل

حال با اندكي . و در واقع يك چالش عليه تفسير خاص او از ماركسيسم بوده است
ي يك خوانش از اعتبار مكتب اونو به مثابه فراسوي سرمايهشوم كه تامل متوجه مي

  .بردماركس را به زير سئوال مي
- يك. سويه استماركس يك يسرمايه - ر نظر بگيريدفرضِ اصلي كتاب مرا د

سويه است زيرا كه موضوعات مهمي را كه خود وي براي گنجاندن در كتاب كارمزدي 
كنار ) داري را تكميل كندسرمايه "تماميت دروني"كه قرار بود (در نظر داشت 

ماركس،  شناسي خودسويه است زيرا كه مطابق اصول روشگذارده است، يك
مگر اين كه همه  ،واره بررسي كردچون يك نظام اندامتوان همداري را نميايهسرم

چون را بتوان هم) "شرط ضروري و الزم براي بازتوليد سرمايه"ويژهبه (مقدمات آن 
 هاو گرايش هازيرا كه تمايل ،سويه استيك ؛توليد و محصول خود نظام نمايش داد

. استبرخوردار اهميت خطيري  ازداري رمايههاي پوياي سكارگران در توليد خصلت
ي سويه -داري استسويه از سرمايهكند تنها يكمعرفي مي سرمايهچه كه پس آن

  .سرمايه است
در كتاب من بر اين نظر است كه بدون  "سويهماركسيسم يك"فصل مربوط به 

-درونچون قوانين هم"هاي سرمايه ي ديگر سرمايه، نه تنها گرايشبررسي سويه

چنين در اين بلكه هم ،شوندقلمداد مي "ماندگار عيني، يا حتي تكنيكي ذات سرمايه
تنها از راه تكميل تماميت ": شويمراستا در درك سرمايه نيز ضرورتا دچار خطا مي

با  تنها در آن صورت است كه سرمايه. شودهاي جديد سرمايه فاش مياست كه سويه
كارگراني كه چيزي بيش از  ،جنگندبراي اهداف خود مي شود كهرو ميكارگراني روبه

-رده آنتوان از گُبه همين سبب نيز مي و ،دادهاي تكنيكي فرآيند توليد هستنددرون
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- چنين استداللي از هوا نمي. "تر كردها را ارزانتري كشيد يا توليد آنها كار بيش

دهند ما با يك نشان ميشود كه هايي پيش كشيده ميفصل يبلكه در ادامه -افتد
را  سرمايهيم، كه ساختار ديالكتيكي رو ا-به-كارمزدي رو يدر باره نانوشتهكتاب 

ي طبقه كارگر را طرح دهد، اقتصاد سياسي ماركس در بارهمورد پژوهش قرار مي
-دست"و سرانجام فصل گرهي در باره ) داريبديل موجود در داخل سرمايه(كند مي

كه حذفي  ،كندرا حذف مي سرمايهآيد كه فرضِ خطير و مهم مي به دنبال "مزدها
خود پيرامون كارمزدي تعبيه كرده  آتي در كتاب پرداخت ماركس خود به منظور

گويد يك سطح معين و ثابت از نيازهاي ضروري براي هر همان فرضي كه مي -بود
ت كه به معناي آن اس سخنوجود دارد و اين  "كشور خاص در هر دوره خاص"

  . بررسي كرد "چون يك عامل ثابتهم"توان كارگران را مي ضروري زندگينيازهاي 
از سوي آلبريتون  فراسوي سرمايهها به طور مستقيم در بازبيني هيچ يك از اين

چه مورد چالش او آن. گيرداو اثبات يا استدالل مرا به چالش نمي. شودطرح نمي
ي ماركس به منظور ي تداوم پروژهايدهيعني همان -است خود اين پروژه است

آمدهاي فقدان كتاب پنجم است كه خود ماركس هم آن را ذكر پي يپژوهش در باره
، مذهب، گراييجنسضديت با همكه البته شامل يكي ديگر هم در باره (كرده بود 

او بر اين نظر است كه همه اين ). شودهاي جسماني و مغزي هم ميجنگ و ناتواني
منطق دروني  ينظريهاما نه در سطح "افزايد پردازي شوند و ميبايد نظريه هاوعموض

و در واقع (شويم رو مي-هب-اصلي استدالل آلبريتون رو يجا با هستهاين در ."سرمايه
چون كتاب مقدس و منبع دانش و شناخت در را بايد هم سرمايه -)با مكتب اونوي او

متعلق به  آن، جز منطق درونيه هر چيز ديگري ب. واندمنطق دروني سرمايه خ يباره
مشخص  هاييك سطح ديگر از تحليل است كه بايد وظيفه پژوهش پيرامون موضوع
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هاي واقعا جالب نظريه بنديصورتجا است كه ما شروع به در آن"را به دوش بكشد 
  .كنيممي "توجه

اي بين منطق دروني ها و مرزهماركس نيست كه محدوديت يسرمايهالبته اين 
 هايدورهكه  ايكند، همان مرحلهرا روشن مي "بنديمرحله نظريه"سرمايه و يك 

مندي خود آلبريتون را عالقه يكه حوزه(كند داري را بررسي ميمشخص سرمايه
آن مبنايي كه آلبريتون ساختمان نظري خود را روي آن بنا كرده ). دهدتشكيل مي

مربوط به جامعه ناب  ينظريه"ين است، كه يك پردازش از سك-اونو "سرمايه"است 
به  سرمايهم ريختن و از نو ساختن كامل ه به"اين . است) TPCS( "داريسرمايه
هاي است براي همه قضاوت معياري "داريجامعه ناب سرمايه ينظريه" يمثابه

 25(ن ارزش و آن ورد قانو-كردن دشمنانآلبريتون و خواندن وردي است براي طلسم
كه با خواندن  - است) شودبار تكرار مي 20(و منطق دروني سرمايه  )شودبار تكرار مي

  .شودها دشمن به عقب رانده ميآن
ند كه چنين نظري را اآيد همه آن كساني طور كه از ظاهر قضايا برميدشمن آن

ر آن يك مدل تعادل عام است كه د ،كه گويا منطق دروني سرمايه ،پذيرندنمي
نه تنها . كنندداري را تضمين ميبازتوليد سرمايه )قانون ارزش(ي بازار سازوكارها

 يتاريخ را از سرمايه ،با جراحي خود "داريي مربوط به جامعه ناب سرمايهنظريه"
هاي منطقي سرمايه و روند تاريخي ماركس بين گرايش ارجاع(كند ماركس حذف مي

خصلت دروني " يچنين مفهوم ماركس در بارهبلكه هم )كندداري را قطع ميسرمايه
هم  را در بازار "هاي منفردحركت بيروني سرمايه"كند تا را نيز بازتعريف مي "سرمايه
ي نظريه"در ). كندآلوده ميماركس را گل تيجه تمايز روشن خودو در ن(شود شامل 

 نيازهاياز  معيارسطح  ي مبني بر وجود يكفرض "داريمربوط به جامعه ناب سرمايه
عكس به . شودضروري وجود ندارد و در نتيجه نيازي نيز به حذف چيزي حس نمي
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- گويند دستطور كه تفسيرهاي نئوكالسيك از ريكاردو و مكتب كالسيك ميهمان

هاي ارزش اضافي، زمان با نرخهم(شوند زاد تعيين ميطور درونه مزدهاي واقعي ب
  ).سود و انباشت

از  ي بدليجه روشن است كه جايي براي مبارزه طبقاتي در اين نسخهدر نتي
همه چيز از . نامدمي "ديالكتيك سرمايه"وجود ندارد همان كه سكين آن را  سرمايه

تنها كافي . تعيين شده است لمااضا در يك مدل رقابتي كتوسط عرضه و تق ،قبل
باشت ناشي از مازاد را است كه يك نرخ طبيعي رشد جمعيت و يك نرخ مطلوب از ان

-اي را تصور كنيد كه مشغول رقابت بر عليه يكشده منفردفرض كنيد و كارگران 

كنند كه براي بقاي مزدي دريافت ميو دست) شونداما با هم متحد نمي(ند اديگر 
ا بيش الزم است و موجب به پيش رانده شدن سيستم هركسي به طور كم يشادمانه 
ه ليبرالي، كه در آن ذخاير و منابع موجود بشهر آرماناين  در"چيزي . شودهم مي

-آرمان، "شودمي اختصاص دادههاي مصرفي توليد همه ارزش در جهت بهينهطور 

تاريخا قابل دسترس در يك  زندگي معياراز يك "كارگران  و وجود ندارد شهري
وكالسيك را مند هستند، كه يك اقتصاددان نئبهره "وضعيت نزديك به اشتغال كامل

جانشين  "مزديدرآمد مثبت غيردست"تا زماني كه اصطالح  -كندپريشان 
جمعي ماركس كه به طور دسته جاي كارگرانِه ب. بشود مشكلي نيست "استثمار"

ه جز جايي كه به ب(كنند شان مبارزه ميمزدهايو ميزان دست روزانه براي ميزان كار
جاي نتايج حاصل از اين ه و ب) اندحدود شدهم سرمايهموجود در  با اهميتعلت فرض 

يم شورو مي-به-بدلي روكارگر  با وابسته است "مبارزهقدرت دو طرف "وضع كه به 
  .سرمايه تن دهد الزاماتخواهد زنده بماند بايد به كارگري كه اگر مي

ماركس  يسرمايهداري را فراموش كرده و به ناب سرمايه شهرآرماناما اين 
يك ميزان و يك كميت "و حاال فرض ماركس مبني بر اين كه كارگران . مبازگردي
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در اين صورت . "كنند را نيز حذف كنيمدريافت مي "يزندگمعين و ثابت از وسايل 
يابد، شاهد چه اتفاقي افزايش مي زندگيوري در توليد آن وسايل به هنگامي كه بهره

خودي ه وري بضروري، افزايش بهره نيازهايثابت  معيار خواهيم بود؟ بدون آن فرضِ
ه ب) ماركس 12داستان فصل (شود خود منجر به ايجاد و خلق ارزش اضافي نسبي نمي

عكس در صورت يكسان انگاشتن همه چيز ديگر، نتيجه چنين افزايشي رشد 
-دستمزدهاي واقعي بدون پيدايش هيچ گونه تغييري در ارزش اضافي خواهد بود

عنوان يك احتمال ه خود ب 1861-63هاي نوشتهح در دستچيزي كه ماركس به وضو
وري بدان معنا است كه طور خالصه اين كه نتيجه افزايش بهرهه ب. مطرح كرد

ارزش اضافي نسبي . اين وضعيت هستند بردارانبهرهداران كارگران و نه سرمايه
طور  مستلزم وجود يك عامل متغير است كه توسط ماركس به) وجود آن و رشد آن(

  .روشني شناسايي نشد
پراكندگي ميان  يدرجه"چون من اين عامل متغير را هم فراسوي سرمايهدر 
براي ايجاد ارزش اضافي نسبي را در صورت رشد  الزمنام بردم و شرايط  "كارگران

خودم را روي  نظريبراي بيان اين عامل متغير بالفاصله توجه . وري ذكر كردمبهره
اتحاد با هم و گرايش سرمايه به ايجاد تفرقه و جداسري بين آنان گرايش كارگران به 

هاي معطوف به بازار كار و گرايشي كه شايد تنها از راه تالش - معطوف داشتم
و  تبعيض جنسيو  نژادپرستي. جاي كارگران تحقق نيابده جانشين كردن ماشين ب

وانند براي سرمايه تگذاري هم ميهاي خاص براي سرمايهها و مكانانتخاب تكنيك
تر و وري پايينواسطه منجر به بهرهحتي در جايي كه تالش بي -داراي اهميت باشند

هاي داران براي مقابله با كوششهاي سرمايهكه علت آن تالش -تر شودكارآيي كم
پراكندگي  يطور خالصه اين كه تصديق اهميت درجهه ب. كارگران براي اتحاد است

 برجاي تاكيد صرف ه يك عامل متغير به معناي آن است كه ب يكارگران به مثابه
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چون اي هممدهاي ناخواستهآداراي پي"كه (گرايش سرمايه براي افزايش سطح توليد 
ديگر سرمايه پيش  يسويه) "دهي طبقه كارگر استگرايي، اتحاد و سازمانمركزيت

تواند ري در واقع ميدابسياري از داستان جهاني شدن سرمايه": شودكشيده مي
- چون تالشي براي مركزيت هم -توسط ميل به تضعيف كارگران توضيح داده شود

  ."زدايي از كارگرانزدايي، اتحادزدايي و سازمان
زدايي از سرمايه تنها يك نمونه براي براي مركزيت نظريفراهم كردن منطق 

-پردازش اونو نايمبكارمزدي چگونه  ينشان دادن اين موضوع است كه رشد سويه
كند، يعني همان چيزي كه داري ناب منهدم ميسرمايه نظريه يدر باره را سكين

ماركس  يجا كه تداوم پروژهاز آن. ماركس قرار داده است يسرمايهجاي ه آلبريتون ب
كارانه خامي دودهدر مح يابي به آندست كند كهمجهز مي نظريما را به يك بينش 
عام و رازورزي هگلي كه از يك مدل تعادل  ممكن نيست ب معينناشي از يك تركي

دهد، در نتيجه ويژه در كار سكين خود را نشان ميه ، چيزي كه بشودتشكيل مي
چون امري تصادفي هم آلبريتون "مراحل"]نظريه[چه در شويم كه آنمتوجه مي

- گرايش" يعني متعلق به -شود در واقع متعلق به يك سطح دروني تحليلمي درك

  .است "هاي عام و ضروري سرمايه
. دهدتصديق اين موضوع دقيقا همان جايي است كه آلبريتون مقاومت نشان مي

گنجاندن تاريخ به حدي افراطي در "مين جهت است كه او مرتبا از تالش براي ه به"
سكين از -كه منظور او البته تئوري ناب اونو(كند شكايت مي "منطق دروني سرمايه

ضعف اقتصاد سياسي ": و اين علت استدالل او به اين شرح است) داري استايهسرم
جاي رشد سطوح ه چون لبوويتز است كه بماركسيستي ناشي از وجود كساني هم

دقيقا بدين  توقف كنند،تمايل دارند تا در سطح منطق سرمايه  ،آن تر مشخصبيش
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حدي است كه توضيح ه ب كنند قدرت توضيحي منطق سرمايهها فكر ميسبب كه آن
  ."كندسطوح مشخص را غيرضروري مي

 جدلي. امر مشخص ضرورت دارد يا خير يموضوع پس اين نيست كه مطالعه
ه ب. بين من و آلبريتون بر سر اين موضوع وجود ندارد كه نياز به توضيح داشته باشد

 نظريعكس تفاوت ما بر سر اين است كه آيا تالش ماركس براي توضيح منطقي و 
از يك مدل تعادل  سكين-اونو در گرايش حركت تاريخي را بايد به نفع يك تركيب

در حالي كه من . مراحل كنار گذاشت يا خير نظريهگرايي تحت عنوان عام و التقاط
 و درك ديالكتيكي او "قانون اقتصادي حركت جامعه مدرن"افشاي  برتمركز ماركس 

، "يافته هميشه در حالت سيال وجود داردرشد هر شكل تاريخا"اين موضوع كه از  را
داري داراي يك سرمايه"سكين تاكيد دارد كه  "ديالكتيك سرمايه"كنم حفظ مي

ايستد كه شرايط بيروني از حيات باز مي"و و تنها زماني  "نظام منسجم منطقي است
نگ طور كه پس از جهمان ،قدر كافي براي كاركرد منطق آن نامطلوب شده باشنده ب

او : چون جاهاي ديگر موضع آلبريتون روشن استجا همدر اين. "چنين شد 1914
نشاند و در واقع چنين ماركس ميسرمايه سكين را باالتر از  "ديالكتيك سرمايه"

تواند از راه ايجاد و رشد خالقانه اقتصاد سياسي ماركسي مي"كند كه پيشنهاد مي
هاي نظريههايي از هغام جنبتحليل، و از راه جذب و اد سطوح مختلف

  ."پساساختارگرايي حول موضوع سوژه و فاعليت از نو احيا شود
بين تئوري و وحدت با  پيوندشكاف عظيم بين دو رويكرد ياد شده در باال در 

نظر من درك توان در پاسخ آلبريتون به نقطهطور روشني ميه تاريخ نزد ماركس را ب
از راه مطالعه اقتصاد سياسي ماركس براي طبقه  بايد كرد، كه طي آن گفتم شخص

متشكل از  يمعهداري، عناصر نهاني يك جاكارگر، منطق بديل در درون سرمايه
اين است كه . سته را درك كند، كه همان جامعه كمونيستي استمولدين آزاد و همب
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 اين": كندن آن را چنين توصيف ميجاي بررسي اثبات و استدالل مه آلبريتون ب
و سپس  "دارياز سرمايه واراست تحليلي نهآرزو  اي است به عنوان تحققهرينظ

 "گراييذات"و  "اومانيسم"آلتوسري به  يخوش خشم انفجاري شده و به شيوهدست
 يسكين در باره-مفهوم اونو -اين موضوع جاي شگفتي ندارد. كندحرمتي ميبي

خيزد كه هر گونه نظري برمي اصلي خود به انكار يداري ناب در هستهسرمايه
- داري را حاوي بذرهايي از آن خود بداند كه ويراني و تخريب آن را نويد ميسرمايه

چون يك موجود هميشه زنده و هم"داري هدف چنين مفهومي معرفي سرمايه .دهند
  .است "سازخودجاودان
است كه  ايوارهاندام ومحكم  يسكين، بلور-نظر اونوداري ناب مطابق سرمايه

جاي تكيه به اين مفهوم معيوب و در واقع ه ب. يند تغيير دائمي نيستدرگير يك فرآ
هايي كه خواهان وارد كردن عناصري مخالف با كه عليه همه آن(داري مرده از سرمايه

سمت ه آلبريتون بايد ب) كندآن هستند با حرارت رجزخواني مي "قانون ارزش"
د در تالش ارزيابي اين موضوع باشد كه چه ميزان از او باي. ماركس برگردد هيسرما

تواند درون يك پارادايم متفاوت داري را ميكارش پيرامون مراحل مشخص سرمايه
د چه طور خالصه اين كه بايد ببينه ماركس باشد، ب يسرمايهكه همان -جاي دهد

داري هاي دروني سرمايهچون بازتاب گرايشند همتواچيزهايي تا چه ميزان مي
 .      نمايش داده شوند
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  :"سرمايه"فراسوي 
  ترضروري و چهار موضوع براي بحث بيش ييك اصالحيه

  بل ال كم
  مهمت اوفوك توتان 

هاي چنين نوشت كه در تالش براي توصيف برخي جنبه 1758 سال ديويد هيوم در
سويي با واقعيت همموردنظر كه تئوري  ،يكم"واقعيت، شخص بايد مطمئن باشد 

- اين دو شرط هم 197."انسجام دروني باشد داراي ، تئوري مورد نظر بايد، دومرددا

يك جنبه از  توصيف آن را دغدغهصادق است كه  چنان براي اثبات اعتبار يك تئوري
 -الف گويد كهچنين مي "سرمايه"فراسوي لبوويتز در . دهدتشكيل مي جهان واقعي

يك ارائه و معرفي كامل از ) ماركسهاي نوشته يدر مقام مقايسه با همه( ايهسرم
زيرا . سويه استبلكه يك معرفي يكداري نيست تئوري ماركس پيرامون سرمايه

 مينه به -ب. سرمايه بررسي شده استنظر منطق از نقطه منحصرا داريسرمايه
 از پيدايش نوعي تر شاگردان او موجببيششمار سويه نيز درك يك سبب

شده خود مبني بر توضيح يابي به هدف اعالماست كه قادر به دستماركسيسم شده
 سويگييوم است كه لبوويتز يكبا توجه به معيارهاي ه. داري نيستسرمايه

 .داندمي "منطبق با واقعيت"و نه  "انسجام دروني داراي"را نه  غالب ماركسيسم

                                                 
197 Hume 1988, p. 88. 
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 نابسنده ينظريهچون يك اين معضل هم از خود يسويه نيز به نوبهماركسيسم يك
براي گام برداشتن در راستاي  را كردن كارگرانآماده تواناييكه  بردرنج مي

برانداختن  باكه  خودشكوفايي كارگران موضوعي است. شان نداردشكوفاييخود
ممكن  هاي انسانيراه تحقق قابليت موجود بر سرموانع معين  و غلبه بر داريسرمايه

متفاوتي در طول كتاب  ها با واژگانلبوويتز به طور پيوسته به اين مشغله. شودمي
به اين شرح  2يكي از اظهارات فشرده و معين او در پايان فصل . كنداشاره مي خود
  :است
ترين دليل اهتمام مهم ،و واقعيت سرمايهموجود در  ينظريهسويي بين فقدان هم"

 نيز براي اين كار من اما دو دليل ديگر. كارگران است ف بهمعطو نظريمن براي رشد 
  :بدين شرح هستند اهميتي كه دارندها با توجه به نآ. وجود دارد

  منطق ديالكتيكي ماركس متضمن بررسي سويه كارگران است،  -1 
مورد پژوهش  ن را در كتاب كارمزديراكارگ يسويه داشت ماركس خود قصد -2 

   198."قرار دهد
. است مهم ]اين دو كار[ انجام "سرمايه"فراسوي اين تفسير كوتاه بر  از ارائهما  قصد
اصلي اين اين اثر توافق داريم پس بخش  يهاي عمدهپيام ها وجا كه ما با مدعااز آن

 به دليل اين كه بررسي چهار موضوع خواهيم كرد كه يا برخورد انتقادي را صرف
يا اين كه  ،هستند انجام شده چه در كتابآنتري نسبت به نيازمند بررسي بيش

درك خودمان اي از اما پيش از آن قصد داريم تا خالصه. توافق نداريم هابا آناصوال 
ارائه دهيم  دهد،را تشكيل مي منطقي و اصلي كار او يكه هسته چهآنپيرامون 

زم بحث ما المتعاقب چيزي كه براي استقرار يك چارچوب مفهومي براي حركت 
  . است

                                                 
198 Lebowitz 2003, p. 26. 
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  خالصه
 يسياسي در باره -اقتصادي -مثبت اجتماعي ينظريهم تنها يك سماركسي -1

 بر پايه  ،اين انكار و نفي. داري استماركسيسم تجلي انكار سرمايه. داري نيستسرمايه
را بنا شده است كه در زير آن "هاي انسانتحقق قابليت"يا  "رشد انساني"هدف و با 
شود، و درك مي چون يك فرآيندرشد انسان هم. دقرار خواهيم دا بحث مورد تربيش

ها داراي انسان ،در فرازهايي از تاريخ: تاريخي است يقابليت انساني خود يك پديده
عبارت  همهنگام نيز و رشد و تكامل انساني ،هستند هاي خاص و قابل تحققيتوانايي

  .ترز هم بيشي باهاو رشد قابليت هاتوانايياست از تحقق آن 
 ،داريسرمايه يترين تحليل در بارهداري پربصيرتتحليل ماركس از سرمايه -2

در عين حال بايد . است داري معاصرو خواه سرمايه داري زمان خودشخواه سرمايه
. همين دليل ناكامل استسويه و بهيك سرمايهگفت كه ارائه و معرفي موجود در 

 يتوجهبي( داندعدم صعود به فراسوي اقتصاد سياسي ميرا  كمبودلبوويتز دليل اين 
كه قوانين يعني آن) يك نقد از اقتصاد سياسي معاصر خود بود سرمايهبه اين كه 

چون قوانين كند و آن را همحركت سرمايه را از ديدگاه منطق سرمايه بررسي مي
ترين كتاب ملكا سرمايهكه پس با توجه به اين. كندميداري معرفي حركت سرمايه

 از يبزرگ بخش داري است، و با توجه به اين كهماركس در باره ذات اصلي سرمايه
قابل دسترس نبودند پس چندان  داري تا همين اواخرباره سرمايه هاي او درنوشته

داري را از ماركسيستي درك خود از سرمايه يجاي شگفتي ندارد كه مكاتب عمده
  .دهندسويگي را بازتاب ميد و در نتيجه همان يكانبه وام گرفته همين كتاب

علت منطق آن است به همان معنايي كه در نقل ه جدي سرمايه ب نبودن كامل -3
هايي است كه مستلزم بررسي ،ماركس خود روش ديالكتيكيِ: قول باال بدان اشاره شد
-استدالل ميقولي از گرامشي، چنين با ذكر نقللبوويتز . شوددر سرمايه يافت نمي
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خودكفا "كند كه روش ماركس و رويكرد او مستلزم آن است كه تئوري ماركسيستي 
براي پردازش يك مفهوم كلي و  همه عناصر اصلي مورد نياز"كه آنيعني  "باشد

يك تئوري خودكفا مستلزم توضيح  199."...جامع از جهان را در خود داشته باشد
. اخذ كند "بيرون خودمحيط ها را از آن"تواند هاي خويش است و نميشرطپيش

چون چيزي هاي سرمايه بايد همشرطبراي ماركس چنين است كه همه پيش"
يافته چيزي رشد يبه مثابهاند و بايد شوند كه توسط خود آن خلق شده توضيح داده

 از قبل فرضچون پيشهمه نتايج هم در چارچوب چارچوب كلي سرمايه باشند و
-يك توصيف ناكامل از سرمايه سرمايه ،در چنين چارچوبي 200."اشندوجود داشته ب

چون داري را هم، اين عنصر ضروري سرمايه، كارمزديزيرا طبقه كارگر. داري است
اين موضوع . دهدكند و آن را توضيح نميشده فرض مي قبل داده يك عامل ثابت و از

درك شود قابل پذيرش  چون توضيح سرمايه از ديدگاه منطق سرمايهچه همچنان
و خود را  چون يك عامل ثابت فرض كردهكه سرمايه نيروي كار را هميعني اين: است

 د، بلكه تنها به چگونگي استثمار آن وكنبازتوليد آن ابدا مشغول نمي با موضوع
داري اما مستلزم وجود بسنده از سرمايه نظرييك توصيف . پردازدميافزايش انباشت 
ويژه شامل حال سرمايه و ه عناصر است كه ب آن توليد و بازتوليد همه يك توضيح از
داري، توليد و بازتوليد سرمايه مستلزم وجود در سيستم سرمايه. شودكارمزدي مي

امل دو عاين. ستلزم وجود سرمايه استكارمزدي است و توليد و بازتوليد كارمزدي م
جهت اهداف متفاوتي كه به(ستند داري هيك كل به نام سرمايه ]يسازنده[متناقض

بدون  داريسرمايهتوصيف شايسته و مناسب از و ) دارند و در زير بحث خواهد شد
ممكن ها ه تعامل ضروري آنژويه و ب عامل پويايي توليد و بازتوليد اين دو بررسي
  .نيست

                                                 
199 Lebowitz 2003, p. 25. 
200 Lebowitz 2003, p. 59. 
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را با ) هاي مبتني بر آن راو همه ماركسيسم( نقائص جدي سرمايهشخص نبايد  -4
طور كه نقص جدي، همان. آميزدشده در مورد آخري درهمبحث بنيادين نبودن املك

دو نوع . خواني با واقعيتقول باال بدان اشاره شد، عبارت است از فقدان همدر نقل
داري از سرمايه گذرآن كه  ي اصليبه ويژه با توجه به پروژه ،هاخوانيمهم از اين ناهم

با مورد  پيوند در 201."داري و انفعال طبقه كارگرسرمايهدوام " :عبارتند از است،
ريشه را نام برد كه  مبارزات عليه سركوب و ستمعدم بازتاب توان چنين ميدومي هم
عنوان نمونه مبارزه عليه ستم جنسي يا نژادي ه ها ندارد، بانسان كارمزدي در نقش

چنين نقائص . اهميت است اكنون دارايويژه همه داري و بطول تاريخ سرمايهدر كه 
  . است سرمايهجدي كتاب  نبودن كامل ينتيجهجدي 

فرازهاي  از حتي برخيچه چنانپردازد، به بحث كارمزدي مي سرمايهالبته  -5
كارگران حالت شاعرانه  بر كار، مملو از فشارشرايط  مربوط به توصيف شدهشناخته

معنا در بدين. منطق سرمايه هستندمعموال از ديدگاه  هااما اين توصيف. يابدمي
ي سرمايه را به شرايط دشوار تحميل شده بر روي مزدبگيران از سو سرمايهكه حالي

براي افزايش  را اما مبارزه مزدبگيران ،كندستمزدها توصيف ميقصد كاهش حداكثر د
 در واقع بررسي چنين چيزيطرح  .دهدمورد بحث قرار نميتر دستمزدها هرچه بيش

اذ نقطه عزيمت بحث در عمل آن با اتخ يداري و شيوهجنبه از سازوكار سرمايهيك 
تر انباشت ه بيشبرخالف هدف سرمايه كه افزايش هرچ. منطق كارمزدي خواهد بود

هم در نقش (كارمزدي داراي هدف خودشكوفاگري هستند  هاي درگيراست، انسان
يك توصيف ). گر انساني خودهاي دينقش كلمزدبگيران و هم در  يمثابهه خود ب

 در اثر وضعيتبرآمد يك داري توصيف عمل سرمايه يدرست و مناسب از شيوه

                                                 
201 Lebowitz 2003, p.17. 
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و دارد گرايش به انباشت سرمايه  است كه يكي رويارويي و تعامل دو نيروي متخاصم
  .است خودشكوفايي انسانيديگري هدفش 

منطق  برمركز ت آساني كار وخاطر  هببر اين نظر است كه ماركس  لبوويتز -6
يك تمهيد  در كتاب خود داريسويه از سرمايهيابي به يك معرفي يكو دست سرمايه

شد  آن اين امر موجب .بود نيازهاي انسانيانگاشتن منطقي تعبيه كرد و آن نيز ثابت
 ي هدف خودشكوفايي خويش نيز از فرآيندكه تاثير مبارزات كارگران مزدبگير برا

فزاينده و در  ا مزدبگيران به لحاظ اين فرض داراي نيازهايدور بماند زيره بحث ب
ه وري بافزايش بهره. گردد مبارزه منجر به دائمي شدن نبودند كه حال گسترش

راه با شد كه نيازهاي ثابت برآورده شوند و اوقات فراغت نيز همزودي منجر به آن مي
دائمي عليه  يبراي مبارزه ، با چنين استداللي ديگر دليليدكنوري رشد افزايش بهره

تلقي تنها راه و امكان خودشكوفايي  كه خود آن، نيست زيرادر دست داري سرمايه
  .شودمي

اين نظر كه با نوشتار اشاره كرديم، لبوويتز  قول آغازين اينطور كه در نقلهمان -7
 به نگارش درآورد، همدلي يك كتاب جداگانه در باره كارمزديداشت  ماركس قصد

- جنبه ديگر در اين كتاب به درصدد آن بود كه او بر اين باور است كه ماركس. دارد

  .داري را تكميل كندداري بپردازد و در نتيجه توصيف سرمايههاي مهم سرمايه
بررسي  جانبهاي يكهها را به شيوسويه آنسه مفهوم مهمي كه ماركسيسم يك -8
از ديدگاه و و نه  كندبررسي مي ق سرمايهنظر منطاز نقطهها را يعني آن(كند مي

  .عبارتند از كارمزدي، ثروت و كار مولد) مزدبگير گرانكار منطق انساني متعلق به
دو مفهوم اصلي متمركز  بر اقتصاد سياسي طبقه كارگر براي تدوينلبوويتز  -9
ن كارمزدي از ديدگاه خود آ بررسي منظور از اقتصاد سياسي طبقه كارگرشود، و مي

مفاهيم برابر رقابت  رهمكاري و مقاومت د -الف. است آن دروني با منطق پيوندو در 
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يكي از اهداف اصلي سوسياليسم است  به طور سنتيكه (هستند  جاي در اينكليد
ي تقويت كه رقابت مايهدر حالي). تعريف شده است "همبستگي"چون كه معموال هم

رقابت راه تقويت و تحقق منطق كارمزدي و تحقق منطق سرمايه است مبارزه عليه 
آن  مستقيم و معموال آگاهانه هم نوعِ -داسري و رقابت در ميان مزدبگيرانج. است
 هم نوعِ و شودشده و به آن دامن زده مي توسط سرمايه در محيط كار ايجاد كه

است،  داريسرمايه آن كه باز مخلوق دست مان اندازه مهمه نامستقيم اما به عمدتا
چون تفاوت جنسيتي، نژادي و نظاير هم(هاي هميشه موجود زماني كه تفاوتمثال 

به  مهم از تداوم سرمايه ييك جنبه - كندرا به جداسري و رقابت تبديل مي) آن
  . رودشمار مي
ست از جز آن، مبناي مادي براي گسترش رشد و شكوفايي انساني عبارته اما ب

- مي احبداري اين مازاد عمدتا از سوي سرمايه تصهتحت نظام سرماي. مازاد اجتماعي

. كنددست آوردن سهمي از اين مازاد مبارزه ميه شود اما نيروي كار دائما براي ب
براي كارگران درك اين موضوع ضرورت دارد كه مازاد اجتماعي محصول كار جمعي 

ك كارگر يي همبستهچون اجزاي خود را هم ها بايددرنتيجه آن ها است وخود آن
داري تقويت اين امر نه تنها آنان را در مبارزه برضد سرمايه. نندمشاهده كجمعي 

واقعي از خصلت و شناخت كسب يك چنين بايد يادآوري كرد كه هم بلكه ،كندمي
اي است كه بايد پس از جامعه دروني ايجنبه ،ذات جمعي موجود در نيروي كار

هاي خاص اعمال را از محدوديت مزدبگيران اي كهداري ايجاد شود جامعهسرمايه
   .كندميداري آزاد رشد انساني توسط سرمايه بر شده
كه  حذف شودميانجي از همه فرازهاي گردش سرمايه  يمثابهه سرمايه بايد ب -ب

 ،سو يك از اين امر .شودمي هم محصوالت كار يتمالك نيزشامل بازار كار، توليد، و 
مبارزه برضد جداسري كارگران و ت كه در قسمت باال، همان چيزي اس از يبخش
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 يمثابهه ويژه به ب حذف آنانز سوي ديگر ا. شد به آن اشاره ،هارقابت بين آن
ه تحرير درآمد، خاطر آن به رشته ب سرمايهصاحبان محصوالت كار براي آن هدفي كه 

كه هدف  فتتوان گنظري به درستي ميلحاظ  كه بهرغم آنبهزيرا . ضرورت دارد
پويايي سرمايه، يا ترتيب افشاي و بدين(سودها است  يسرچشمهافشاي  سرمايه
ي در خدمت هدف چنيناما واقعيت اين است كه ) "قوانين اقتصادي سرمايه"همان 

رسند كارگران به اين باور مي ،داريتحت نظام سرمايه. تر بودبزرگ هدف سياسييك 
اجتماعي ضرورت دارد و در نتيجه براي هدف كه سرمايه براي توليد يك مازاد 

-تحت نظام سرمايه: اين باور يك توهم محض نيست. ها الزم استخودشكوفايي آن

. درواقع براي توليد مازاد اجتماعي ضرورت دارد ،تر آنداري سرمايه و انباشت بيش
طلب هم توضيح اين مماركس قصد . سرمايه مواجه هستيم "رازورزي"جا با اما در اين

طور كلي ه سرمايه براي توليد يك مازاد اجتماعي ب وجود و بقاي كه بود كارگران به
ترين گام براي واژگوني اين رازورزي مهم برداشتن از رويپرده. ندارد يضرورتهيچ 

نيز انجام خدمتي در  سرمايهداري و عبور به فراسوي آن است و هدف نهايي سرمايه
  .راستاي اين راززدايي بود

هدف ماركس همان  طرح نظريهدف لبوويتز در فراخوان خود براي تكميل  -10
  :است ماركس

شده است، كار  تبديلكارگر كه به ضد آن  چون محصول خودافشاي سرمايه هم"
اهميت پراتيك انقالبي براي خودشكوفايي كارگر  بربراي وحدت مبارزاتي، تاكيد 

ها عناصر اصلي براي همه اين -حتملاندازي براي يك آينده مجمعي و ايجاد چشم
   202."آن را همين حاال بسازيم. پذير بودن يك جهان بهتر استنمايش امكان

                                                 
202 Lebowitz 2003, p. 210. 
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از  سرمايهاستدالل لبوويتز اين است كه غفلت  ،با اين هدف مشترك پيونددر  -11
هايي كه حتي تحت براي خود، يعني غفلت از انسان عامليك  يمثابهه كارمزدي ب

) خودشكوفايي( خاص خود "هاياهداف و ضرورت"داري نيز داراي نظام سرمايه
انباشت هرچه (سرمايه  "هايضرورت"متفاوت از  ماهيتا كه هاييهستند، ضرورت

 ييابي به نتيجهو عدم دست سرمايهكردن هدف معناي ناكارآمدبهاست،  )تربيش
ر مهمي انجام كا ،ماركس در افشاي خصلت و ماهيت سرمايه سرمايه. مطلوب است

مزدبگيران هم هست  بربار از ديدگاه منطق سرمايه، كه شامل تاثيرات زيان(دهد مي
اما درك خصلت و ماهيت "، )شودكه خود يك بخش از منطق سرمايه محسوب مي

 203."كندعبور از آن كفايت نميسمت كارگران به  رهنمون شدنسرمايه براي 
براي عبور به  اسا باور داشت كه همين اندازهكه ماركس اساستدالل لبوويتز اين است 

سختي آن را دوام سرمايه و جان -سرمايه كافي است و به همين دليل الففراسوي 
چون ابزار نامناسبي را هم سرمايه -رفت، و تاريخ گوه اين امر است و بكم گدست

براي گزيري نا كه هيچ فرآيندنرغم آبه". جاي گذاشته باز خود براي راززدايي مزبور 
داري وجود نفي سرمايه احتمالهمه اما با اين داري متصور نيستنفي توليد سرمايه

هيچ بديلي وجود ( TINAاما چنين چيزي مستلزم رفتن به فراسوي شعار . "دارد
يابي كارگران به اين درك است كه چنين مقتضاي اين امر دستهم": است) ندارد

فاقد  -هسرمايساختار از آن جا  كه  204."ورتي نداردضرهيچ ها وجود سرمايه براي آن
حتي تحت  ،در راستاي اهداف خود عامل متقابل ي يكمثابهه انسان ب گريكنش

، سكوت در باره سرمايهديگر در  "سكوت"علت يك ه ب و(داري است نظام سرمايه

                                                 
203 Lebowitz 2003, p. 198. 
204 Ibid. 
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از  مانع رشد يك درك -205،)شودداري، تقويت نيز ميبراي سرمايه يانداز بديلچشم
يت طرح ترتيب اهمبدين. شودضرورت وجود سرمايه براي كارگر جمعي ميعدم

  .شودنظري لبوويتز روشن مي
  

  هاتوافقها و عدمدغدغه: چهار موضوع براي بحث
  رقابت -1

  هاسرمايهكم گرفتن موضوع رقابت بيندست: يك موضوع كوچك. الف 
رقابت  كهد مبني بر ايندهشرح مي ماركس را آراي درستي چارچوبلبوويتز به
راه خود را  هاي دروني سرمايه از آناست كه جنبه سازوكاري ها همانبين سرمايه
 در پيوند باكه بيش از هر چيز  شوند، سازوكارهاييدهند و نيز اعمال مينشان مي

جا نماركس از اي). 7ويژه نگاه شود به فصل ه ب( است كارمزدي ي سرمايه ورابطه
گيرد كه يك پژوهش پيرامون قوانين حركت سرمايه بايد با يك مي چنين نتيجه

 بايد كند و تنها در مراحل بعدي است كه شروع "طور عامه سرمايه ب"بررسي از 
ي شيوه يپژوهش در باره گيرد تا چگونگيها مورد بررسي قرار رقابت بين سرمايه

 يمشغله خاطر هوويتز بلب. آغاز شودسرمايه در جهان واقعي  بنيادينمنطق  ظهور
چون عناصر اصلي و اصلي خود كه پرتوافكندن بر نقش انسان و مبارزه طبقاتي هم

ميزان تاثير مبارزات "داري است، اصرار دارد تا ذاتي و نه تصادفي در پويايي سرمايه
 206.روشن كند "وقفه ابزار توليديسرمايه را در جهت تحول دائمي و بي بركارگران 

مبتني بر تقابل بين "كردن و تمركز سرمايه همه گويد كه مكانيزهمينتيجه  در
  :گويدبا تكنولوژي نيز مي پيوندبه همين ترتيب در  207.است "سرمايه و كارمزدي

                                                 
رغم اكراه خود براي طرح نظراتش، داراي شود كه او، به- العه ديگر آثار ماركس روشن ميالبته از خالل مط  ٢٠٥

  . داري هستيك تصوير بديل براي سرمايه
206 Lebowitz 2003, p. 121. 
207 Ibid. 
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 يوسيله درجههايي هستند تا بدانداران دائما در تالش براي يافتن شيوهسرمايه"
    هاي انند نسبت به تاثير نوآوريتوها نميو آن...جدايي كارگران را افزايش دهند

تفاوت بي در صفوف خود اتحاد و همبستگي آورانه بر توانايي كارگران براي ايجادنف
  208."باشند

و تمايز بين  كندتوجهي ميهاي منفرد كمبه مسئله رقابت بين سرمايه جا اودر اين
با كارمزدي و تاثيرات  سرمايه يرابطه برها تاثيرات نهايي ناشي از رقابت بين سرمايه

      داري هاي او با جهان واقعي سرمايهايده حاال ديگر .بيندمستقيم رقابت را نمي
داري از سمت توليد در سرمايه تازگي است كهبه عنوان نمونه تنها به .خواني نداردهم

كه اتحاد سياسي كارگران  شود، همان چيزيگردان ميصنعتي روي واحدهاي بزرگ
استدالل كسي اين چه چنان. ساختكم در سيصد سال گذشته ممكن ميسترا د

 ايجاد پراكندگي در صفوف طبقه كارگر ي فعاليت سرمايه معطوف بههمهكه باشد 
چگونه  نيز همان است،شدن، تمركزگرايي و نوآوري مكانيزه هنيروي محركاست و 

داد؟ اين همان خطاي داري جهان واقعي را توضيح توان اين جنبه از سرمايهمي
، اثر گوردن، تجزيه شده، كارگر تقسيم شدهكتاب كار  شده درطرح كاركردگرايانه

به علت  وريآفن هايطرح كردندمي استدالل است كه 1982ادوارد و رايش در 
كه البته مشاهدات درخشاني نيز (حاوي عنصر كنترل كارگران است  نيازهاي سرمايه

عكس اين گفته، همه شواهد حاكي از آن است كه ه ب). در اين كتاب هست
 شودانجام مينرخ سود  برعلت فشار ه مكانيزاسيون، تمركزگرايي و نوآوري عموما ب

ها است و اين دقيقا همان چيزي است كه لبوويتز انكار كه ناشي از رقابت بين سرمايه
 و نظريچارچوب كلي  كه ما با توجه به توافقي كه با لبووتيز بر سررغم آنبه .كندمي

دانيم، معهذا رقابت با منطق سرمايه داريم، اين موضوع را كوچك مي يپيرامون رابطه

                                                 
208 Lebowitz 2003, p. 122. 
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باعث ايجاد آشفتگي  ه باشيم كه اهميت مبارزه با سرمايه نبايدتخاطر داشه بايد ب
 تعريف از رقابت دو تفاوت بين گرفتنباعث ناديده جا بينجامد كهننظري شود و به آ

سازوكاري در جهت اعمال منطق  چونهمرا به لحاظ منطقي  ك نظر رقابتبشود، ي
عنوان يك خصلت ه رقابت را نه ب ديگر نظر بيند، ويك كل مي يمثابهه سرمايه ب

 بي. آوردبه شمار ميتصادفي از آن  يداري بلكه تنها يك جنبهاصلي از سرمايه
  .شودداري ميضدسرمايهاصلي رقابت موجب انحراف مبارزات  يبه جنبه يتوجه

  
  )موضوع مورد اختالف(فقدان موضوع نيازهاي كاذب  -2

ايجاد و خلق ": كندگيري مينتيجه هاي خود چنيندر يك فراز از نوشتهماركس 
ساز است كه مبناي تاريخي توجيه نيك فراز اساسا متمد...نيازهاي نو براي كارگران

  209."دهدرا تشكيل ميوجود سرمايه 
آميز چنين نقشي به نيازها در بطن توصيف لبوويتز از نقش خصومت ادندنسبت

از  گذرخود مبنايي براي امكان  يداري قرار دارد كه به نوبهانسان در توليد سرمايه
  .دهدداري را تشكيل ميسرمايه

  .كندلبوويتز نيازهاي انساني را به سه دسته تقسيم مي
  .ها استها گوياي خصلت آننام آناست كه  "نيازهاي فيزيولوژيكي"يكم  
هاي مصرفي است كه آن دسته از ارزش"ست كه بازتاب ا "نيازهاي ضروري"دوم  

چون نيازي طبيعي مصرف كارگران وارد شده است و هم يدر چرخه عادتي به مثابه
شود و درنتيجه بازتاب تعين تاريخي و فرهنگي اين بخش از نيازهاي ديده مي

شود كه در نيازهايي اطالق مي دسته به آنمجموع  در اين دو مقوله. "كارگران است
   210.مستتر است سرمايهارزش نيروي كار در  و تعريف مفهوم

                                                 
209 Lebowitz 2003, p.39. 
210 Lebowitz 2003, p. 40. 
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اين " 211.كندرا نيز به ما معرفي مي "نيازهاي اجتماعي"اي به نام لبوويتز مقوله
زماني  مقطعنسان اجتماعا رشديافته در يك يك ا يمثابهه سطح از نيازها به كارگر ب

مراتب نياز به در سلسله حدومرز بااليي ، و درضمندهدو مكاني خاص ارجاع مي
رشد اين دسته از نيازها  212."دهدهاي مصرفي در شكل كااليي را تشكيل ميارزش

مزدها ميانگين دستتوسط سيستم هنوز در سطحي عام و فراگير با توجه به سطح 
بودند وارد طور عام ميه ا قابل برآورده شدن بچه اين نيازهچنان .معمول نشده است

دسته نيازهاي الزم كارگران شده و درنتيجه بخشي از ارزش نيروي كار را تشكيل 
از سويي رشد دائمي نيازهاي نو در اين مقوله دقيقا همان چيزي است كه . دادندمي

  :رساندها ياري ميبه رشد دائمي انسان
شان، تر در نيازهايبا غناي هرچه بيش] تماعيهاي اجانسان[هدف توليد ... "

هدف از توليد چنين  -هايي داراي غنا در خصوصيات و روابط خويش استانسان
ترين محصول اجتماعي اين است كه بتواند ترين و كليجانبههمه يمثابهه موجودي ب

 شماربي هايتمند شود كه بتواند از لذاز مواهب زندگي در شكلي همه جانبه بهره
   213"...مند شود و داراي فرهنگ وااليي باشدزندگي بهره

در شده داري در برآوردن اين نيازهاي اجتماعا خلقاز سوي ديگر ناتواني سرمايه
هدف خودشكوفايي  كردندنبال به دليل ويژهه مزدبگير ب شود تاميكه موجب  جامعه
يازد، مزدبگير را  دست ترشدستمزدها و مزاياي بي ارتقاي سطح به مبارزه براي شان

قرار از سوي سرمايه تر در يك موضع خصمانه نسبت به هدف كسب سود هرچه بيش

                                                 
اي عام مورد استفاده قرار گرفت اما آن را به شيوهرا به كار مي "جتماعينيازهاي ا"اصطالح معموال ماركس   ٢١١
گانه نيازها از سوي لبوويتز  بندي سهاز نظر ما دسته.گنجاندگانه از نيازها نميبندي سهداد و آن را در يك نقسيممي

مفيدي براي انديشيدن پيرامون مفيد است و به ويژه اين كه براي تئوري او نيز ضرورت دارد و به جز آن شيوه كلي 
 .نيازهاي انساني است

212 Lebowitz 2003, p. 40. 
213 Lebowitz 2003, p. 38, quoting Marx. 
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گونه كه در باال بدان اشاره شد در بطن استدالل لبوويتز ها همانهمه اين. دهدمي
غائب هستند و  سرمايه از دارياز تحليل سرمايهوجوه كه اين مبني بر اين ،قرار دارد

ر از گذالزم براي تقويت احتمال  نظريمبناي  تا يك از نو در آن گنجانده شوندبايد 
  .داري فراهم شودسرمايه

  .يك معضل جدي وجود دارد نظرگاهاما در اين 
ساز اجتماعي را كه تشكيل اين نيازهاي متمدنمطالباتي تصور لبوويتز از آن دسته 

  :دهند به شرح زير استمي
تر كه حتي شامل رضايت فرهنگي و از نوعي عالي يرضايت مشاركت كارگر در كسب"

نيز تبليغ براي منافع و تعلقات خود، آموزش و تحصيل فرزندانش و رشد سليقه و 
   214."شودذائقه او مي

هاي زمينيپورنوگرافي و سيب ،هاجنگ بين خروس اسكي روي آب، اما در باره نياز به
از زيرا كه بسياري ؟ هستندياز جدي مردم هم نها آيا آن گوييم؟دونالد چه ميمك
يك "آيا رشد اين نيازها نيز بخشي از . كنندها حس مينياز جدي به آن واقعا مردم

 كمونيستهاي مترقي و تر انساناست؟ روشن است كه بيش "سازفراز اساسا متمدن
ي پاسخ منفي بدين پرسش ما خواهند داد اما پس از اين هنوز با مشكل واقعي مهم

  .رو هستيمهروب
-به اين مسئله بازمي بارهادهد و لبوويتز جاي زيادي را به اين موضوع اختصاص مي

اين دادن نشانمشغول كند كه ماركس بسيار دلدرستي چنين استدالل ميگردد و به
وجود ه ب نيز نيازهاي جديد داريهمراه با سازوكارهاي سيستم سرمايه موضوع بود كه

درستي نشان داد كه ماركس به اين زمان و بهقول باال لبوويتز همقلدر ن 215.آيندمي
                                                 
214 Lebowitz 2003, p. 70, quoting Marx. 

از  كامل انتقاد قرار است يك چهكه چنانداد را تشكيل ميعميق ماركس  يين نكته بخشي از دغدغها -٢١٥
 .باشد ماندگارنقد درونيك  بايد ئه شودارا داريسرمايه
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يك فراز ...خلق نيازهاي نو"كه  براي آن قايل بودنكته باور داشت و اهميت فراواني 
از اين گفته چيز . استي هنجار اين گفته اما بخش آخر. "ساز استاساسا متمدن

سنجشي از بيرون بر سيستم  ارابزكه برخي مگر اين ،شودزيادي دستگيرمان نمي
  .نيستند چنين ساز است و كدام نيازهاتحميل شود تا بدانيم كه چه نيازهايي متمدن

به  كه  پيرامون نيازهاي انسانيگويي به كتاب كيت سپر نالي در مقام پاسخديويد مك
 طور خالصهه است، به اين موضوع ب پرداخته تريهمين انتقاد با شرح و تفصيل بيش

طور روشن و ارائه يك ه نالي پس از بررسي صورت مسئله بمك 216.است شاره كردها
حول چنين  ماندگاريك نقد درون ماركس پيرامون رشد يتوصيف كوتاه از مشغله

مراتب به نظرم واضح است كه فارغ از اهميت سلسله": دهدچنين ادامه مي موضوعي
اين . "رشد و خودشكوفايي فردي استها از نظر ماركس نياز به ترين آننيازها مهم

اين تفسير نيز طرح  ،با اين همه. داردسويي هم تفسير با خوانش ما از ماركس
داري شده توسط سرمايهكدام يك از نيازهاي خلق: مسئله به شكلي ديگر استصورت
ها به هدف مهم خودشكوفايي معناي اداي سهم آن، به"نيازهاي واقعي"توان را مي
توان نيازهاي كاذب ناميد؟ شده ميناميد  و كدام را دقيقا به همين دليل اقامه انساني

داري نيازهايي خلق و ايجاد سرمايه. الفنالي بگوييم كه چون مكت كه همكافي نيس
شود كه مبارزه اين امر موجب آن مي. ها نيست و بكه قادر به برآوردن آنكند مي

   217.ماعي حركت كندطبقاتي به سمت يك تحول عميق اجت
شده از ماركس كه نقطه شروع اين بخش از مطلب بود بايد قول ياددر توافق با نقل

ها كند كه قادر به برآوردن آنگونه نيازهايي خلق ميداري همهگفت كه سرمايه
 هم طور كه لبوويتزهمان ،داري استنيست و اين امر درواقع علت مبارزه عليه سرمايه

                                                 
216 McNally 1993, p. 188. 
217 McNally 1993, p. 190. 

كند كه درواقع براي امر گذار به سوسياليسم ضرورت دارد اما ارتباطي به بحث نالي شرط سومي را نيز ذكر ميمك
.جا نداردما در اين  
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-كننده هوا، كفشاي آلودهمعناي آن نيست كه ما به خودروهاين امر بهاما . گويدمي

-فرازهاي متمدن"چون هاي مشهور يا كوهي از لوازم آرايشي همي با ماركهاي كتان

  .رسانند، نياز داشته باشيمكمك مي "محصوالتي كه به خودشكوفايي انسان"يا  "ساز
فق نداريم كه او موضوع نيازهاي كاذب را جا ما تنها از اين نظر با لبوويتز توادر اين

فشاريم كه اين موضوع نيز ما عميقا بر اين نظر پاي مي. مورد غفلت قرار داده است
يك  بدون بررسي موضوع نيازهاي كاذب ما شاهد. بررسي قرار گيرد بايد مورد بحث و

  .يملبوويتز هست داري نزداز موضوع نانوشته در سرمايه نانوشتهموضوع 
براي بررسي چگونگي يك برخورد  را هابخش بعدي مطلب، ما برخي پيشنهاددر 

 شوندناكامل تلقي مي نظراتينقطه يقينا هاآن. كنيمطرح مي با نيازهاي كاذب درست
كه به باور  كنيمميتلقي  يزيچبه آن چون يك اداي سهمتنها هم ها راما خود آن و

توافق خواننده با رويكرد معطوف به اين عدم. ما بايد در قلمرو اين موضوع وارد شود
شده در معناي عدم اعتبار استدالل ارائهبه كنيممي طرح III بخشموضوع كه ما در 

  .نيست II بخش
  

  )موضوعي براي بحث(گنجاندن موضوع نيازهاي كاذب در بحث 
ا كنيم و سپس آن را بروع مياز ماركس ش مشهورقول با ذكر يك نقلاين بخش را ما 

به بحث خود پيرامون  تا دهيماو پيرامون سوسياليسم ادامه مي ي مشهورگفته
كه ما چه  بپردازيم جا به اين بحثخصلت نيازهاي حقيقي انسان وارد شويم و از آن

  .بينيمداري مياصلي نيازهاي كاذب تحت نظام سرمايه يچون هستهچيزي را هم
مين دليل تا زماني كه ه عام هست و بهتا زماني كه شكافي بين منفعت خاص و ..."
بخش بخش شده دارد،  تا خصلت تجزيه وطبيع عاليت انساني داوطلبانه نيست وف

يك قدرت بيگانه در برابر او چون هم او باشد، كنترل كردار انسان، به جاي آن كه در
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ك در ي يكسامعه كمونيستي جايي كه در ج...سازداو را برده خود مي و گيردقرار مي
 آن منداي كه آرزوتواند در هر شاخههركسي مي كند وميفعاليت ن محدود يقلمرو
براي  كند و درنتيجه اين امكانا تنظيم ميتوليد كلي و عام ر ،جامعه ،وارد شود است
، مشغول شوم كاري ديگر به فردا بپردازم ويك كار  به كه امروز شودمي فراهممن 

 هنگام غروببهو  مشغول شوم گيريماهي به ظهر بعداز ،شوم شكار سحرگاهان عازم
-آنبي روي بياورم شام به نقد ادبي صرف و پس از اي باشمآفتاب در نقش شبان گله

   218."گير، شبان يا منتقد ادبي باشمهيكه براي هميشه شكارچي، ما
است زيرا معموال طوري قرائت شده كه  رو نبودهقول با اقبال مساعدي روبهاين نقل

كه آرزويش را دارد و  باشد كاري رگويا هدف اين است كه هركسي قادر به انجام ه
به انجام كارهاي مختلف  ،حتي از روي بلهوسي هم كه شده ،هر زمان كه اراده كند

ي و فرصت آزاداز اين دهد كه شخص تر نشان مياما يك قرائت صحيح. مشغول شود
دقيقا از آن رو  باشد،بسته نوا ه عمر خودبراي هم دائمي است كه به يك كار برخوردار
اين است  ماركس پس نكته مورد نظر. را به دست دارد توليد اختيار تنظيم كه جامعه

ها طبيعتا داراي زيرا كه انسان و مطلوب استممكن  امري كه تغيير مشاغل
اما اين تغييرها در مشاوره و . هاي چندگانه هستندهاي چندوجهي و تواناييشخصيت

پيرامون آن طور اجتماعي ه معنا كه ببدين ،گيردهماهنگي با ديگران انجام مي
وع مورد نظر موض. نيست جدا افتاده يك فرد و تصميم عمل شود وتصميم گرفته مي

رشد و شكوفايي انسان است و به همين كردن امكان براي جا فراهمماركس در اين
 ي خاصعمر به يك پيشه يبراي همهشخص نبايد خود را  نظر او اين است كه جهت

                                                 
. شوددي به اين نكته عالقمنديم كه به بحث ما مربوط ميجا تا آن حما در اين. 47. ص 1976ماركس و انگلس  ٢١٨

. اندچون يك بيراهه اتوپيايي درك شده است و به انكار آن برخاستههاي زيادي هماين گفته در ميان ماركسيست
  براي يك بحث مستدل در اين باره در جهت خالف اين باور نگاه شود به

Olman 1979, chapter 3. 
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-يي توجيه مياي تحت نام كارآي محدوديت حرفهرداتحت نظام سرمايه. محدود كند

داري تحت نظام سرمايه. تر انباشت استشود كه منظور همان افزايش هرچه بيش
انسان و  آوردن محصوالت مورد نيازقصد فراهمهم به خصلت دوگانه دارد،هدف از كار 

از . و هم هدف رشد شخص از راه كار است زنده بمانيم و زندگي كنيماست تا  جامعه
 .شود كه شخص بايد قادر به تغيير كار خود باشدمياستنباط ن ياين مورد آخري چن
در (انه را روز شده ماركس پيرامون سوسياليسم اين بود كه كاريك موضع شناخته

-استدالل او اين بود كه كار بايد به زمانهم .به نصف تقليل خواهد داد )شروع خود

رشد دهد  اشايتا شخص بتواند خود را از راه فعاليت حرفهطور بنيادين متحول شود 
 خاطر هدف خودشكوفايي افراد جامعه هافزود كه زمان آزاد بايد ب در همين باره و باز

كه  كنيمتركيب كنيم مالحظه مي ها را با همچه اين گفتهچنان. سترش يابدگ
مربوط  يحيطه(هاي آن ماركس بر اين باور بود كه زمان فراغت از توليد و محدوديت

جديدي براي  قلمروي) ماندنبدربردن و زندهآوردن مواد الزم براي جانبه فراهم
  .براي رشد و شكوفايي واقعي انسان است شرط الزمآزادي واقعي انساني و پيش

باهرو موضوعات ياد شده در باال را به موضوع  رودولف مون اثرتفسير پات دوين پيرا
شده و مازاد را جا كه ما مفاهيم آگاهي بلعيدهاز آن 219.دهدنيازهاي كاذب پيوند مي

شكل  كلنتيجه  دانيم درگر نميشده چندان موثر و روشن كار گرفتهه جا ب كه در آن
ن استدالل همان كنيم اما مضمومي معرفي و ارائهبه خواننده  را فعاليت انساني

  .خواهد بود
كه ماركس باور داشت  مشغول بوديم آزاد واقعا فعاليت به شرح آن نوع اكنونما 

-، پيشورانه ممكن استآبه لحاظ فن واقعا چه كهآن رغماز تحقق آن بهداري سرمايه

 24 زمان در طي توان از محدوديت ميزانميدر اين باره . آوردگيري به عمل مي

                                                 
219 Devine 1988, chapter 7. 
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داري تا هنگام ورود به عصر قحطي استراحت در سرمايه. ردروز شروع كهساعت شبان
روز هشت ساعت را به خواب و طور ميانگين در شبانهه ما قادر بوديم كه تقريبا ب
كردن وسايل مانده وقف فراهمبخشي از شانزده ساعت باقي. استراحت اختصاص دهيم

هاي هاي مختلف، زمانهنگدر فر توانستمي اين امر. شدزندگي اجتماعي مي
سويي با سطح نيروهاي ضاي يك فرهنگ معين در همچنين در بين اعمختلف، و هم

حال فرض  .شدت متفاوت باشده توليدي و هنجارهاي اجتماعي توليد و مصرف ب
ت تنها چهار صوردر آن ردكشخصي دوازده ساعت در طول روز كار ميكنيد كه 

اين وقت آزاد را به دو راه و در جهت توانست ياو م 220.داشت "وقت آزاد"ساعت 
هاي فعاليت" توانست بهمي سواز يك. دنمتفاوت استفاده كنياز دو نوع  نبرآورد
توانند ها مياين. بخش هستندهاي رهاييبه نياز يپاسخ بپردازد كه "بخشرهايي

 يعني ؛دهندرا تشكيل مي ماركس ي فكريدغدغه باشند كه نيازهايي دقيقا همان
ه منجر به هايي كفعاليت يپرداختن به موضوع ضرورت گسترش احتمال

هاي قابليت از هاي رشدنايافتهرشد جنبه(ي، رشد چندجانبه خودشكوفايي، خودتحقق
 -دنخود بگيره اشكال متفاوتي ب ندتوانها مياين فعاليت .شوندمي و نظاير آن )شخص

هايي آوردن به مهارتاو، روي يهمراهبا ا مطالعه در يك گروه بدون استاد راهنما ي
ن به آزمايشات علمي، رشد انواع يديازچون ورزش، موسيقي يا هنر، دستهم

روابط شخص با ديگران يا  حولگيري، تفكر چون تعذيه، تصميمرفتارهاي انساني هم
آزادانه  و اعمال بخش ديگر كه همه حاوي تمرينهاي رهاييشمار فعاليتبي

زاد را صرف ست اين وقت آتواناز سوي ديگر شخص مي. هاي انساني استخالقيت
هايي كه عبارت است از فعاليتها از فعاليتاين دسته . كند "هاي جبرانيفعاليت"

بخش هاي رهاييرسي به فعاليتدستامكان د زيرا آورها روي ميه آنشخص ب

                                                 
  .هاي ياد شده هم در عمل توليد براي ادامه حيات وجود دارد و هم در عمل بازتوليد وجود داردهمه فعاليت ٢٢٠
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در شخص مورد نظر  هترين آنكه ب(انسداد اين سازوكارهاي . استمسدود شده 
بخش واقعي و يا نوعي گريززدن هاي رهاييجانشيني براي فعاليت )است شده دروني
امروزين در  221يدما و مصرفي ياين همان ذات و جوهر جامعه. ها استاز آن

قرار آن قراري فراگير اجتماعي رفته صنعتي است كه در بطن بياقتصادهاي پيش
را تحت ويژه آنه شود و بمي هاي مختلف ارائهتفسيرآن  بر مرتبا كه ، چيزيدارد

گونه كه باهرو بدان اشاره همان. شناسيممي "نياز به يافتن معناي زندگي"عبارت 
  :كرده است

كه در  ندبينلطمه مي تر وسايل و خدماتها با تصرف و مصرف هرچه بيشانسان"
شايسته  مناسبي از نيازهاي ها داراي سهمزيرا كه آن...شودعرضه مي هاه آنببازار 

  222."نيستندانساني 
- ، شش نوع مختلف از فعاليتماركس در بااليادشده از قول دوين با گسترش نقلپات 

هايي از نيازهاي كه نمونه هستند قابليت آن به نظر او داراي كه بردها را نام مي
 را سازتمدنتوان تكوين فرازهاي مكه  ، نيازهاييدست دهنده اجتماعا رشديافته ب

و اين ، ها اشاره شداز ماركس در اين رابطه به آن قولنقلذكر  كه دردارند، همان
: كنندكه به رشد و تكامل انساني كمك مي هستند واقعي دسته همان نيازهاي

  .ريزي، مديريت، خالقيت، تغذيه، كارهاي ماهر و غيرماهربرنامه
تمايز بين نيازهاي  ايجاد مون چگونگيبخش پاياني اين برخورد مربوط به پرسش پيرا

 ي نئوكالسيك كه در آن هركس به سهولتگرايي تئورنفس. واقعي و كاذب است
خاطر ه ب -دهداو را تشكيل ميگيرد كه چه چيزي نياز واقعي براي خود تصميم مي

داري، چيزي كه حتي در جامعه سرمايه ،هافقدان توضيح وابستگي متقابل بين انسان
در يك شدن پيادهامكان  -اندد در تئوري خود بدان پرداختهكننبه دروغ ادعا ميها آن

                                                 
  .عاميانه كلمه مورد نظر است و نه معناي فلسفي آن معناي  ٢٢١

222 Quoted in Devine 1988, p. 164. 
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جنبه وجود در اين موضوع دو . وابسته را نداردهاي متقابال بهمجامعه متشكل از انسان
  :دارد

هاي انساني واقعي و ناشي از جوهر توان تصميم گرفت كه كدام فعاليتچگونه مي -1 
  ند، روار ميمشه ها كاذب بنبال شوند و كدام فعاليتانسان هستند و بايد د

شده صحيح است؟ درك اين نكته توان تضمين كرد كه تصميم گرفتهمي گونهچ -2
تحقيق در باره  نگرايي در مسير ايچه ما در پايان كار با انكار نفساهميت دارد كه آن

دموكراسي  يشويم، موضوعي آشنا، يعنوارد مي نيازهاي واقعي و كاذب بدان

يافته و كامال روشن ما هنوز موضوعي فيصله است كه بنا به نظر سوسياليستي،
ما در  دليل نيزو به همين بحث و گفتگو پيرامون اين موضوع گسترده است 223.نيست

چه كه از نظر ما براي يك دموكراسي هايي از آندادن جنبهجا تنها به نشاناين
گذاري بين در راستاي بحث خودمان پيرامون تمايز 224سوسياليستي،نيرومند و سالم 

  . كنيماكتفا مي اهميت دارد، نيازهاي واقعي و كاذب
گيري الزم تصميم كنيم كه براي فرآيندبراي اين امر ما سه عنصر را پيشنهاد مي

  :هستند
طور اجتماعي اتخاذ شود، گيري پيرامون نيازهاي واقعي و كاذب بايد بهتصميم -الف 

گيرند بايد در آن دخالت معنا كه همه كساني كه از اين تصميمات تاثير ميبدين
  . همه اعضاي جامعه است دخالت شوند كه به معنايداده

                                                 
هاي خاصي كه دهد يا فعاليتترده معين نميهاي گسبنديبندي خاصي بين اين تقسيماو پيشنهاد هيچ مفصل ٢٢٣
 .شماردهايي از آن را مينمونه
اي مطلوب و عملي ها، براي آن زماني كه امكان دموكراسي مستقيم نباشد يا چنين شيوهتر ماركسيستبيش ٢٢٤

راي مطالعه ب .كنندنباشد از يكي از انواع دموكراسي سوسياليستي كه حاوي نهاد نمايندگان منتخب است دفاع مي
چون سيستمي كه در آن نمايندگان هم "دموكراسي"يك بررسي خوب پيرامون يك جريان اقليت بديل كه از 

  :شوند نگاه شود بهكشي انتخاب ميحاكم از راه قرعه
Cockshott and Cottrell 1993, chapter 13. 
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طور اجتماعي ه يم پيرامون نيازهاي واقعي در تقابل با نيازهاي كاذب بايد بتصم -ب  
با  ر و نظرات خوددادن به افكابراي شكل اعضاي جامعهبايد كه اتخاذ شود يعني آن

اصلي همان چيزي است كه تحت  ياين امر هسته .هم وارد تعامل و گفتگو شوند
نكته مهم . شودشناخته مي "نظرخواهانهدموكراسي "يا  "دموكراسي گفتماني"عنوان 
ت از قبل نظرا داشتن ها مردم باجا اين است كه برخالف تئوري نئوكالسيكدر اين
 صرفا مطابق و متعاقبا) هااولويت(شوند جتماعي مواجه نمييافته با تصميمات اشكل

تعامل ايجاد . دنشوميتعيين  حقوقيبه شكل  وطور اجتماعي ه ب و گيريمقررات راي
 كه دهدميرا اجازه  اين به آنان بپردازند نظرات خودبه ابراز كه مردم پيش از آن

طور كه در همان(تواند مي همين امر موضوع را از منظر افراد مختلف ببينند كه
  .ها بشودو نظرات آن "هااولويت"موجب تغيير دادن ) دنياي واقعي نيز چنين است

ها پيرامون تمايزگذاري بين نيازهاي واقعي و كاذب بايد مبتني بر گيريتصميم-ج 
گيري بايد مشاركت اعضاي جامعه باشد، و اين امر به معناي آن است كه تصميم

 "بار براي هميشهيك"كه باشد و نه آن نيز پذيربازگشت درضمن و بوده ييپوياداراي 
ما از  همه ، گرچهشودها نيز ميآن احتمالي كه شامل نمايندگان(مردم . تعيين شود

 هدايتبايد دائما درگير مديريت و ) اطالع داريماين نمايندگي  مشكالت مربوط به
ان به رشد ازند كه چگونه و تا چه ميزتصمميات باشند و به ارزيابي نتايج آن بپرد

كانالي براي تصحيح  بازكردن معناياين امر به. كرده است هاي انساني كمكقابليت
اتخاذ شده در معرض سنجش و  هايوسيله تصميمهاي نادرست است، بدينميتصم

گيرد و گيرند و سپس روند كار مورد ارزيابي قرار ميانساني قرار مي عملآزمون 
بيني اي به نتايج پيشها تا چه درجهو اجراي آن هاتصميم شود كهمي ص دادهتشخي

ي كه شود كه آيا شرايطدرضمن به اين موضوع نيز پرداخته مي. اندشده منجر شده
است كه موجب  دستخوش تغييراتي شده اندشده عملي ها در بستر آناين تصميم
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 انتظار يا مورد رده منجر به نتايج موك بشود هاي قبليفعاليت كردننامطلوب جلوه
براي  تضميني توانستيمخوب بود اگر مي. اندمطلوب شده يا نتايج كمتردلخواه و 

از راه اين فرآيند به مرور زمان  درستي اين فرآيند ارائه كنيم و اطمينان بدهيم كه
واقعي نيازهاي  "گراييهم"يا  "شدنروشن"، "كشف"تا منجر به آزمون و خطا، ضرور

از  ت به ارادهما نسب بينيرغم خوشالبته به. شودميو درنتيجه افشاي نيازهاي كاذب 
طور ميانگين منجر ه اجتماعي به مرور زمان و ب ، كه باور دارد اين فرآيندگرامشي نوع

چون يك روشنگر شود شخص بايد بدبيني هوش را همبه انحالل نيازهاي كاذب مي
  .هايي وجود نداردضمينمنطقي بپذيرد كه چنين ت

 مان از جزييات امر واندن توجهبردن اين بخش از راه برگردپايان ما خواهان به
نيازهاي كاذب يك موضوع  .بازگشت به نكته اصلي اين بخش و بخش پيشين هستيم

تري بايد در طور گستردهه لبوويتز و در واقع ب نظرياصلي است كه بايد در چارچوب 
به جا ما در اين. ث شودكسيستي پيرامون رشد و ترقي بحه مارشايست نظريههر 

براي بررسي  يلاحتمي اما يك شيوه از ديدگاهكه  راهي پرداختيمآن  معرفي
اما مدعاي آن را نداريم كه راه ما تنها راه ممكن يا  بود توانداين موضوع  اجتماعي

  .بهترين روش تئوريك است
آن با يك تئوري عام پيرامون سركوب و استثمار  يو مقابلهداري در باره سرمايه نظريهيك 

  )يك موضوع مورد اختالف(
بازگشت به موضوع  "يكارمزدسويگي يك"، 8هاي اصلي فصل يكي از مشغله

اي از داري داراي چنان پايهحيات سرمايه يكارگران است كه براي ادامه پراكندگي
ي آن در مقايسه با جايگاه آن نزد اهميت است و همين موجب ارتقاي جايگاه نظر

  :گويدلبوويتز چنين مي. شودماركسيسم قبلي مي
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 كه به طور متفاوتجهش بزرگي نيست كه بخواهيم بحث مربوط به مزدبگيران "
هاي مبتني بر سن، نژاد، قوميت، مذهب، مليت، شرايط اختالفتوليدشده را به 
اي انساني، فارغ از چگونگي و نوع همه روابط انساني و كاركرده"تاريخي و درواقع 

   225."تعميم دهيم "شانپديدار شدن
نشان دهد كه در چارچوب ماركسيسم فضاي كافي "كند تا جا  او تالش مياز اين

  226.ها هستبراي پرداختن به اين پرسش
كار او  كلآغازد كه در طول او از نقطه عزيمتي مي. استدالل او به شرح زير است

 سرمايهدر  ماركس ن است كههمان استدالل او مبني بر ايت و آن داراي اهميت اس
مزدبگير "ها را است و آنجريد انجام دادهمزدبگيران ت هاي مشخصي به ناماز انسان
نظر منطق سرمايه بررسي معنا كه آنان را از نقطهبدين .است قلمداد كرده "محض

در زندگي خود عي هستند كه هاي واقاما مزدبگيران انسان واقعيت در. كرده است
سپس براي . شان هستندمزدبگيري يجز جنبهه شماري بهاي بيداراي ابعاد و جنبه

مردها . كندموضوع جنسيت متمركز مي بربحث خود را  ،مشخص كردن مسئله
را در ) و نيز كودكان(اند كه وقت زنان طور تاريخي داراي قدرت آن بودهه معموال ب

را  هاي مصرفي و خدماتي مورد مصرف آنانند تا ارزشها را وادارآناختيار بگيرند و 
توليد كارگران  وويتز در كتاب خود براي بررسي فرآينددر چارچوبي كه لب .توليد كنند

چون عموما به اين موضوع هم. نامدمي استثماررا  تعبيه كرده است، او اين امر
شناسي لبوويتز چنين است كه ترمنيز  مااستدالل است و  سركوب ارجاع داده شده

اضافي در منبع توليد ارزش -جا نشان از ايجاد آشفتگي در تفاوت ميان استثماردر اين
ديگر انواع و  يو همه -دهدرا تشكيل ميانباشت  ازداري هدف سرمايه وداري سرمايه

دگاه از دي(داري قبل از هر چيز به وظيفه اصلي اشكال سركوب دارد كه در سرمايه
                                                 
225 Lebowitz 2003, p. 154. 
226 Ibid. 
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او به همين شكل استدالل خود را . ارداختصاص دحفظ جدايي كارگران ) سرمايه
رابطه  هستند يكي طبقاتي يافزايد كه كارگران درگير دو مبارزهدهد و ميادامه مي

با  پيوندطبقاتي مردساالري در  يو ديگري رابطه است طبقاتي مزدبگيران با سرمايه
 كهخود مبني بر اين اصلي ساختار نظري يهدر ادامه هستاو  227.است خانواده
كند كه هر استدالل مي چنين ي استوفايي عام انساني محرك خودتحولخودشك
زه عليه رگرايش به مبا)مورد ستم و سركوب قرار گرفته( "اياستثمارشده"شخص 

اين نكته آخري كامال درست است اما باز به لحاظ منطقي  228.شرايط خود دارد
داري از اهميت تحت نظام سرمايه يسركوب و ستم ر نوعكند كه هچنين حكم نمي

  .ساني برخوردارنديك
 دعاي او اينا. آميزديم كه لبوويتز دو مدعاي درست را با هم درميما بر اين باور ا

دارانه است كه روش كلي مورد استفاده ماركس براي تحقيق پيرامون استثمار سرمايه
 به همان شكل شود كه كار گرفتهه م و سركوب نيز بديگر ست اشكال برتواند مي

- چنين ارزشو هم يك گروه ديگر حاوي مدعاي يك گروه براي تصرف زمان كار

كافي است شخص موضوع را از دو سويه . باشد اعضاي آن مصرفي توليدشده توسط
و ) سيستم سركوب ييا بهتر بگوييم سويه(كنندگان سركوب يدعوا نگاه كند، سويه

كه ما با با اين. ها خودشكوفايي استو محرك آن شدگان كه هدفسركوب يويهس
نطقي م يك جهشصورت ما در اين انديشيم كهمعهذا چنين مي او توافق داريم نظر

ها ين سركوبا كل مطابق آن كه ايمانجام دادهگيري نهايي تا نتيجه از صورت مسئله
  .داري دانستتوان خصلت ذاتي سرمايهها را ميو ستم

 توان به طورمي تبعيضات جنسي جامع از بررسيواقعيت اين است كه در پرتو يك 
 ]سرشت[ كافي خصلت نه خصلت الزم و نه اين تبعيضات گفت كه يترمشخص

                                                 
227 Lebowitz 2003, p. 151. 
228 Lebowitz 2003, p. 152. 
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- دانيم كه اين موضوع شرط كافي براي سرمايهطور تاريخي ميه ما ب. نداداري سرمايه

اما . است وجود داشته جامعه طبقاتي تمامزيرا كه تبعيض جنسي در  -نيست داري
انكار  توان آن رااست و به طور تاريخي نيز نميداري الزم اين موضوع براي سرمايه

وجود  چنين تبعيضاتي داريهمه انواع سرمايه يسلطه زيرا كه تاريخا تحت .كرد
نيز  البته درجات آن با هم بسيار تفاوت داشته است كه بايد آن را(است  داشته

داري را الزمه وجود سرمايهاين تبعيضات را توانيم مي نظريپس به لحاظ ). برشمرد
  .بدانيم
- روشني در بارهاست كه لبوويتز، خود، به موضعيشناسانه ما دقيقا همان روش موضع

داري را بدوا بدون وجود رقابت سرمايه) درستيه ب(ماركس . رقابت گفته است ي
، كارمزدي نيست/طور منطقي الزمه وجود رابطه سرمايهه ببررسي كرد زيرا رقابت 

- سرمايهخصلت اصلي  زمانهماما رقابت . داري قرار داردكه در قلب سرمايه ايرابطه

چون سازوكار اين امر به دليل نقش آن هم. تاريخي است مشخص و داري واقعي
. ين شكل استبه هم نيزسركوب و ستم بر زنان . است منطق سرمايه يكنندهاعمال

توان بدون ارجاع به سركوب جنسي يا هر نوع سركوب ذات منطقي سرمايه را مي
را در  آن) به طور نيمه(گونه كه ماركس ننمايش داد هما ،جز استثماره ب ،ديگر

داري را در تواند توصيف نظري پيرامون سرمايهشخص حتي مي. انجام داد سرمايه
- نانوشتهوسيله گنجاندن نيمه ه وان آن را داده است، بچه لبوويتز فراخسويي با آنهم

تكميل كند كه  هاييآن توصيف، يعني مبارزات مزدبگيران برضد محدوديت ي
همه را اين. نهدشان ميها در نقش مزدبگيريداري در برابر خودشكوفايي آنسرمايه

تم ارجاع داد كه ديگر سركوب و س هايكه به بسياري از جنبهآنتوان انجام داد بيمي
نيست  اصليك از اين موضوعات در تناقض با اين هيچ. برندها تحت آن رنج ميانسان

عنوان ه ب(كنند داي بازي ميكه اشكال ديگر ستم و سركوب نقش مهمي در سرمايه
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زيرا به حفظ و تقويت ) داردبرخورسر متفاوتي نقش مهم و يك ازنمونه رقابت، گرچه 
كنند، همان چيزي كه مسئله مرگ و زندگي براي كمك مي كارگران پراكندگي

  .كنيمداري است و نيز براي آن عده از ما كه براي واژگوني آن تالش ميسرمايه
سياسي حائز اهميت  يگويد و موضوع مورد نظر او حاوي يك نكتهلبوويتز درست مي

مه گونه سركوب ها براي خودشكوفايي مستلزم مبارزه عليه همبارزات انسان كهاست 
ها براي موضوع بسيار عالوه بر اهميت آن، و ستم است زيرا هر يك از اين مبارزات

شكوفايي ديك مبارزه مهم براي رشد و خو ، به خودي خودمهم وحدت كارگران
 بر اي كهكنندهاين مبارزات به دليل تاثيرات متحول كل كهديگر اين .انساني است

همه بايد با اين. شوندمي ديگر مبارزه نيز انواع تقويت ر بهدارند منجهاي درگير انسان
داري اين دسته از مقوالت سركوب و ستم و افزود كه با توجه به كاركرد سرمايه

استثمار و مبازات مزدبگيران  نقش منطقا ضروريها داراي همان مبارزات عليه آن
  .عليه آن نيستند

  
  پاياني  ينتيجه

 نانوشته يور شايسته و مناسب بدون پيوند دادن مجدد سويهطه داري بدرك سرمايه
 سرمايهبه  -مطالعه حول كارمزدي از ديدگاه و منطق كارمزدي استهمان كه  - آن

داري و حركت به فراسوي آن همواره يك كه واژگوني سرمايهدر حالي. ممكن نيست
-سويه از سرمايهامر ناگزير است، اين احتمال به دليل يك درك يكيك احتمال و نه 

. يابدطور چشمگيري كاهش ميه ، بنباشد داري كه قادر به درك شايسته كليت آن
از  جامع شناخت كه راه كسب يكمبني بر اين كه طرح چنين مدعاييدر حالي
مدعايي شود، ممكن مي فراسوي سرمايهمثابه يك كليت با مطالعه ه داري بسرمايه

هاي خود در اين ايده برلبوويتز در هنگام كار  ظه كنيد كه شخصمالح(واهي است 
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طور منبع مطالعاتي او، ماركس، نيز همين نبود و همين هاكتاب قادر به خواندن آن
اي است اما استدالل ما اين است كه كارآمدترين و موثرترين شيوه) وضعيت را داشت

شناسيم و سويه نادرست غالب ماركسيسم ميهاي يككه ما براي پرهيز از درك
 است ديالكتيكي) منطقي(از  كليت  يجامع شناخت و درك موثرترين راه براي كسب

-و از آن. شودمي يك ماركسيسم به لحاظ سياسي مفيدترمنجر به تكوين و درنتيجه 

بنابراين  كندتنها كارآيي حداكثر ما را راضي ميو ما اقتصاد است  يجا كه حرفه
  .خوانيماو فرا مي عه كتابمطال را به منداني عالقههمه
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 :در بحث كردن طبقه كارگر وارد

  اثر مايكل لبووتيز "سرمايه"فراسوي پيرامون  
 لئوپانيچ 

 سام گيندين 

طبيعي موجبات  فرآيندداري با گريزناپذيري يك توليد سرمايه"
  229."كندنفي خود را فراهم مي

هاي تاب اين است كه بحرانمهم از اين ك پيام و دريافتيك "
   230."شوندداري نمياقتصادي موجب پايان يافتن عمر سرمايه

  
  مقدمه

او بر . پردازدمي دهندهيك ادعاي تكانبه طرح  "سرمايه"فراسوي مايكل لبوويتز در 
و ادغام  "اقتصاد سياسي طبقه كارگر"در طرح و پردازش سرمايه اين نظر است كه 

براي هر كس كه بدوا از راه كشف  231.است موفق نبوده نظري خودچارچوب آن در 
م ي طبقه كارگر به ماركسيساضافي و خودرهانشدگي، ارزشيگانهانگيز بهيجان

 سرمايهدانيم مي كهرغم اينبه .انگيز استگرويده باشد، اين اتهام اندكي شگفت
 انگلس در كهرغم اينبه ،دانش پربصيرت در باره كار و كارمزدي استيك سرشار از 

                                                 
229 Marx 1990, p. 929. 
230 Lebowitz 2003, p. Xi. 
231 Lebowitz 2003, p. Ix. 
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 "انجيل"معموال  را  سرمايهكه  دهدبه ما مژده ميبر چاپ انگليسي كتاب  ايديباچه
كه  ين امرا 232؟تواند باشدچه مي يرادين اامعناي  پس ،"اندطبقه كارگر خوانده

مطرح  "ماركسيست ارتدوكس"افتخار تحت لواي عبارت  لبووتيز مدعاي خود را با
  .افزايدرت ميبر اين حيهم كند باز مي

كار او است دست و پردازد و بر شالودههمه لبوويتز به ستايش از ماركس ميبا اين
- نهد و قصد دفن كردن كار ماركس را در سر نميكه ساختمان كار خود را بنيان مي

از همان زمان  لبووتيز  به چاپ رسيد و 1992ابتدا در سال  "سرمايه" فراسوي. پروراند
داري و طبقه روند پيشرفت سرمايه. و تكامل آن بود دهه در كار تهيه يكنيز به مدت 

كتاب  2003هاي اضافي به چاپ سال چنين فصلكارگر از آن زمان تاكنون و هم
لبوويتز توضيح . كندتر موثر و كارآمد ميهاي او را هرچه بيشلبوويتز، استدالل

گارش كتاب پراهميت و جذابي براي اين موضوع دارد كه چرا ماركس موفق به ن
صرفا اين [ي اصلي كتاب اما نكته. نانوشته در دست اقدام خود در باره كارمزدي نشد

پراهميت در  در طرح يك نابسندگي "سرمايه"فراسوي اهميت . نيست] موضوع
ماركسيسم و سپس راهنمايي ما به يك مسير درست است تا افكار خود را در باره 

  .تكامل بخشيمبه فراسوي آن  رفتن چگونگي عبور از سرمايه و
دو پديده "مايكل بوراوي در اين باره كه  1989عاريه گرفتن سخنان لبوويتز با 

-به انكار ماركسيسم برخاسته - "داري و انفعال طبقه كارگردوام سرمايه" -مندناقاعده

 "فاكت"اند، بر اين نظر است كه ماركسيسم، خود، بخشي از مسئوليت وجود اين دو 
    233.را به عهده دارد

بلكه ... نه تنها فقدان يك انقالب سوسياليستي و تداوم هژموني سرمايه بر كارگران
 -بخشبه مبارزات رهايي) ربطي عملي ماركسيسمو بي(چنين سكوت نظري هم

                                                 
232 Marx 1990, p. 112. 
233 Burawoy cited in Lebowitz 2003, p. 20. 
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 -مبارزات براي كيفيت بهتر زندگي و هويت فرهنگي...مبارزات زنان عليه مردساالري
   234.نه چندان موفق دارنداشاره به يك نظريه 

مسئله از نظر لبوويتز روش ماركس يا ديدگاه سياسي و نظري او نيست، زيرا كه 
اهميت "نظرانه از كار قرار دارند و برها در فراسوي يك مفهوم تنگهردوي اين جنبه

مسئله  235."شان تاكيد كردندهمه روابط و كاركردهاي انساني فارغ از شكل پديداري
ي نظري نگارش اقتصاد سياسي سرمايه و تجلي محدوديت ذاتي آن در هدر بطن پروژ

تامپسون توافق دارد كه مشكل نقد . پي. لبوويتز با اي. نهفته است سرمايهسه جلد 
مدعاهاي آن حاوي تعلقات و منافع "جا است كه ماركس به اقتصاد سياسي اين

و به اين سبب  "دازدپرهاي سرمايه ميانساني نيست بلكه صرفا به منطق و شكل
- داري ميتبديل  به يك مطالعه پيرامون منطق سرمايه و نه سرمايه سرمايهاست كه 

ترتيب ابعاد اجتماعي و سياسي تاريخ، قهر طبقاتي و درك مبارزه طبقاتي بدين. شود
   236.گيردي منطق اقتصادي جاي مياي جدا از سيستم بستهدر حوزه

ر تامپسون توافق ندارد كه گويا ماركس در دام مقوالت لبوويتز با علت اين امر از نظ
، در سرمايهاز نظر او ماركس در طول نگارش . جان اقتصاد سياسي گرفتار آمدبي

ها هاي سياسي خود به آنكرد و تا پايان عمر در همه نوشتهسياستي كه تعقيب مي
مشغول دل "نسانيي فرد اابعاد چندگانه"وفادار ماند كه در جواني خود تحت عنوان 

معنا سرمايه از اين منظر يك فراز در پروژه كلي ماركس بود و بدين. آن بوده است
اداي سهم ضروري به علوم اجتماعي و افشاي ماهيت استثمار در برابر چشمان 

  :كارگران بود

                                                 
234 Lebowitz 2003, p. 20. 
235 Marx cited in Lebowitz 2003, p. 142. 
236 Lebowitz 2003, p. 23. 
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هاي اقتصاد سياسي سرمايه دست اين انتقاد كه گويا ماركس به بازتوليد نابسندگي"
ماركس يك مطالعه پيرامون منطق سرمايه است سرمايه . تقاد نادرستي استيازيد، ان

انجام ...و اين امر به علت ضرورت توضيح خصلت و ماهيت سرمايه مورد نياز است
به خاطر نمايش نقطه  الزم است تجريد از خصلت چندگونه و متجانس مزدبگيران

اي فراتر رفتن از سرمايه كه سالحي در كف آنان براشتراك همه كارگران و براي آن
  237."گذارده شود
هنگام  شناسان بر اين باور است كه ماركس بهچون برخي از ماركسلبووتيز هم

توان يك رابطه تنها  با اين تمهيد مي": 238برزبان راندن سخنان زير در حضور انگلس
خبر داشت، و سرمايه سويگي ، از يك"كردن ساير روابط بررسي كردرا بدون بحث

  : نويسدچنين مي گروندريسهاو است كه باز هم در هم
اما . خوش تغيير خواهند شددست ،هاي ثابت كنوني در روند بحثفرضي پيشهمه"

آشفته كردن مسايل توان بدون ها در آغاز كار است كه ميتنها با ثابت انگاشتن آن
  239."بحث را ارتقاء داد
ز شش كتاب اصلي او است، كتابي كه كه يكي ا "پيرامون كارمزدي"كتاب ماركس 

بايست به كار رشد اقتصاد سياسي را در دستور كار نگارش خود داشت، ميبدوا آن
ترتيب تكميل گماشت تا اقتصاد سياسي سرمايه را نيز بدينطبقه كارگر همت مي

-ي شناختعرصه"ي سياسي ماركس پير به طريقي پيش رفت كه اما پروژه. كند

اين  240."ي انقالبي آن، او را به خود مشغول داشتبيش از عرصه ،او يشناسي پروژه
موضوع موجب آن شد كه شكافي در خدمت نظري ماركس ايجاد شود، كه لبوويتز 

                                                 
237 Lebowitz 2003, p. 177. 
238 Marx cited in Lebowitz 2003, p. 46. 
239 Ibid. 
240 Lebowitz 2003, p. 177. 
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همت به پركردن آن گماشته است، عملي كه موجب كسب اعتبار فراواني براي او 
  .شودمي
  

  هاتواناييتقدم نيازها و وعده تحقق 
بلكه حضور محدود . نيست سرمايهي لبووتيز فقدان طبقه كارگر در مسئله اصلي برا

مند در رغم وجود عبارات پراكنده قدرتزيرا به. اين طبقه در آن كتاب مسئله او است
كاال و قرباني سرمايه  يوبه مثابهي سرمايه، چون ابژهاين باره، اين طبقه اساسا هم

هاي معين و امكانات كه با محدوديت يك عامل فعال به عنوانشود و نه معرفي مي
  .رو است-به-نامعيني رو

خواهد به اهداف او مي. بحث ماركس درهنگام پرداختن به سرمايه قابل درك است
انباشت "كند ماركس تنها به شعار گونه كه لبوويتز گوشزد ميسرمايه بپردازد و همان

كند بلكه به ميل سرشار آن نمي اكتفاي هدف سرمايه مثابهبه "كنيد، انباشت كنيد
 241.شرط آن استانتها نيز اشاره دارد، مصرفي كه انباشت پيشبراي مصرف بي

- مالكيت خصوصي، كااليي شدن كار، فن(ماركس جلوتر رفته و خصوصيات سرمايه

گردش كلي (، سازوكارهاي بازتوليد آن)رقابت(روابط دروني طبقاتي آن ) آوري
را هم ) هاكاهش نزولي نرخ سود، بحران(دهاي دروني آنو تضا) سرمايه، وابستگي كار

است و تنها اما ماركس چنين تحليل جامعي از كار به دست نداده . كندبحث مي
وابستگي كه كار به خاطر هم وابستگي و هم عدمرغم آنبه. اشاراتي به آن كرده است

موفق "ماركس  اي به همان شدت پيچيده و متناقض است، معهذابه سرمايه، پديده
با برخوردي كه با  ترازهماي منطقي و تحليلي، ي كارمزدي را به شيوهنشد كه سويه

   242."داشت، بررسي كند ي سرمايهسويه

                                                 
241 Lebowitz 2003, pp. 10-11. 
242 Lebowitz 2003, p. 80. 
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وارد سرمايه هنگامي كه ماركس مبارزات كارگران براي ده ساعت كار روزانه را در 
ي سرمايه به تهيافكرد، مطالبات كارگران را عمال در چارچوب منطق نياز نظام

كارمزدي ذاتا "دهد كه معنا او نشان ميبدين. بازتوليد نيروي كار سالم قرار داد
ترتيب بدين 243."وابسته به سرمايه است و قادر به رفتن به فراسوي قدرت آن نيست

در اين راستا حتي تعريف نيازهاي كارگران از سوي خودشان و تالش براي افزايش 
اعات كاري، مطالبه تسهيالت اجتماعي، به خاطر تحليل و سطح دستمزدها، كاهش س
يك عامل ثابت و "چون داري و قوانين آن همسرمايه يكشف منطق توليد و مبادله

  :نتيجه كار 244.شودفرض مي "معلوم
داري سويه و ناتوان از درك كليت متناقض سرمايهپيدايش يك ماركسيسم يك"

قوانين عيني اقتصادي، جبرباوري،  شودچه به اين شكل عرضه ميآن. است
ي كمي با حركت واقعي جامعه سويه است كه رابطهاقتصادگرايي، و مفاهيمي يك

   245."دارند
شناسي ماركسيسم اعالم براي اصالح اين وضع لبوويتز بدوا وفاداري خود را به روش

ها باط آناجزا و ارت(ي كليت ماركسيسم از نظر او به خاطر تاكيدش بر مقوله. كندمي
اش در برابر هگل، با اعالم اين و مقاومت) توان جدا از كل درك كردديگر را نميبا يك

توان تعريف كرد، بهترين هاي مادي و تاريخي مينكته كه كل را تنها در پرتو داده
 "ماركسيست ارتدوكس"ي يك لبووتيز به مثابه. داري استمبنا براي درك سرمايه

هاي شامل حال ماركس و بنيان "د بيرحمانه از هر چيز موجودنق"تاكيد دارد كه 
-را مالمت مي "هاي امروزيپساماركسيست"لبوويتز . شودنظري ماركسيسم هم مي

 "سويه سرمايهقطب مخالف اما يك"چون كند زيرا تصوير نادرستي از طبقه كارگر هم
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كنند كه رستي ادعا ميدهند كه گويا هويت آن تنها مزدبگيري است و به نادارائه مي
درستي تاكيد دارد لبووتيز به. ماركس نيز همين تصوير را از اين طبقه ارائه داده است

پرولتارياي مجرد ...ها اين تصوير غالبي را ايجاد و خلق نكردندپساماركسيست"كه 
-اي است كه مفهوم و درك ماركس از كارگران به مثابهسويهمحصول ماركسيسم يك

   246."تحريف كرده است ي سوژه را
سويه و نه قطب مخالف آن، به نظر او نه بنيادگرايي ماركسيسم يك

شكاف بين تئوري ناب سرمايه و "يك قادر نيستند هاي التقاطي، هيچپساماركسيست
   247."داري را پر كنندواقعيت سرمايه

-هدف لبوويتز رشد يك اقتصاد سياسي براي طبقه كارگر است تا بتواند بر يك

  . سويگي اقتصاد سياسي ماركسيستي براي سرمايه فائق آيد
اما ...ي اقتصاد سياسي سرمايه هستنددهندههاي تشكيلنفعِ شخصي و رقابت، مولفه

وري در تقابل با آن، اقتصاد سياسي كارمزدي با شناسائي و تصديق نتايج بهره
مختلف كارگر  هايكاري بخشاجتماعي ناشي از تركيب كار اجتماعي، ناشي از هم

اقتصاد سياسي طبقه كارگر تاكيد دارد كه تنها . كندجمعي تحليل خود را شروع مي
ي پراكندگي در صفوف كارگران و تنها از راه اتحاد و همبستگي است با كاهش درجه

توانند ثمرات همكاري خود را در اختيار خويش درآوردند و نياز كه مزدبگيران مي
اين اقتصاد سياسي بر ضرورت حذف . ا تحقق بخشندخود به رشد و پيشرفت ر

كند و در نتيجه ، تاكيد ميبه مثابه يك كلي ميانجي بين كارگران، سرمايه به مثابه
زمان خصلت پراهميت مبارزات اقتصادي و سياسي عليه سرمايه را به طور هم

  248."كندبرجسته مي
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اي از ماركس را ما آن سويهاست، ا ها البته از ماركس الهام گرفته شدهاين گفته
- و نه تقدم نيروهاي مولده تاكيد ميتقدم نيازهاي انساني كند كه بر تز برجسته مي

واقعيت اين  249.است هاي او بحث نشدهمند در نوشتهكند، موضوعي كه به طور نظام
داري بايد مرتبا نيازهاي است كه سرمايه براي بازتوليد روابط اجتماعي سرمايه

گري كند و اين امر نيازمند بررسي و تحليل چيزي بيش از آن را ميانجي كارگران
معناي آن است كه اين امر به. است به آن اهتمام ورزيده سرمايهاست كه ماركس در 

كارگر نبايد تنها در محيط كار او انجام شود، بلكه بايد به خصلت  بررسي طبقه
خود از ثروت اجتماعي و نيز تاكيد  سهم "افزايش"متناقض فشارهاي اين طبقه براي 

چنين بايد به بررسي هم. نيازها هم توجه نشان داد "گونگونه"آن روي خصلت 
آوردن امكان هاي دروني طبقه كارگر و چگونگي فراهمپيرامون موانع غلبه بر جدايي

هاي انساني اعضاي اين طبقه برداري از قابليتتكوين يك هويت مشترك و بهره
داري و تحوالت همه را در چارچوب يك تئوري ظريف از رشد سرمايهو اينپرداخت 

ماركس در برابر آن سويه از ثروت كه همه اقتصاد سياسي سرمايه . اجتماعي جاي داد
- دستآن را شرح داده و در  گروندريسهكه در (با آن مشغول است، مفهومي از ثروت 

يگرين ساخت كه در موجودات انساني را جا) شوديافت مي 1844نيز به سال  هانوشته
آنان به دليل غناي كيفيات زندگي و روابط اجتماعي، "زماني كه  ؛شودمتبلور مي

- خوانده مي "كار غير مولد"چه كه از سوي سرمايه همه آن 250".سرشار از نياز باشند

ها را تحت عنوان بخش خدمات درمان و درستي آنماركس نيز به سرمايهكه (شود 
كنند، بررسي كرده ت، و نيز بخش آموزش و تحصيالت كه توليد سود نميبهداش
ها در زيرا آن. شوندحاال مطابق با تعريف باال از ثروت در نقشي وارونه ظاهر مي) است
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مولد  "مطمئنا"شوند و درنتيجه كاري اين حالت از ديدگاه كارگران بررسي مي
  251.توليد كارگران الزم استدادي براي بازچون درونشوند كه هممحسوب مي
چشم ما را به روي  ،نيازهاي كارگران چنين اصرار دارد كه تمركز بر بيانلبووتيز هم

ها، به طور توامان، تحت نظام هاي ايشان و چگونگي رشد و تحريف آنقابليت
شدن امكان و احتمال سوسياليسم را كند و به ما چگونگي فراهمداري باز ميسرمايه
داري، ي مهم بين نقد اخالقي از سرمايهرابطه "هاقابليت"اهميت . دهدن مينيز نشا

رفرميستي در فعاليت طبقه، و نيز امكان تحول عامليت  هايچگونگي ظهور گرايش
به لحاظ اخالقي مسئله تنها . دهدرغم وجود ساختارهاي وابستگي را به ما نشان ميبه

ت، كه البته در جاي خود بسيار حائز طرح مدعا براي تصرف مازاد اجتماعي نيس
رت يك طبقه داراي قد. اهميت است، مسئله خريد و فروش نيروي كار ديگران است

داراي قدرت عظيمي هاي يك طبقه ديگر است و واناييتكنترل چگونگي استفاده از 
هاي معنا يك طبقه قابليتبدين. ها استي رشد اين قابليتو نحوه براي تعيين شكل

 .ني يك طبقه ديگر را در تصرف و اختيار خود داردانسا

  
  كارگر در چارچوب سرمايه و بر ضد آنسوژه بودن طبقه

اي كه گرايش اين واقعيت اصلي زيرين، به خاطر وجود ساختار بازار و تجارب روزانه
 -كارگر حتي براي تصور يك جهان متفاوت داردهاي طبقهگذاردن تواناييبه عقيم

اين پيام . پوشيده مانده است - اختن مستقل آن از سوي اين طبقهبگذريم از س
وابستگي به سرمايه به طور مشخص در محل كار حك شده است، زيرا سرمايه است 

هاي توليدي و هدفرآوركه تجسم علم و دانش است، داراي ارتباط با بخش مالي، 
آورد تا از ثمرات هم مي كار متفرق و پراكنده را گردها و نيرويبازارها است، و مهارت
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ي همه در حيطهترتيب نفس گنجاندن اينبدين 252.مند شودكار اجتماعي بهره
واسطه ها و احتماالتي است كه به طور بيمعناي بازكردن افق تواناييبه "هاقابليت"

نمايان نيستند و اين موضوع به طرح پرسش مربوط به فضاها و تجارب ضدونقيض 
هايي براي بناي يك موجب ايجاد دريچه توانندميانجامد كه تحت اين نظام مي
   253.داري بشوند كه قصد فراتر رفتن از آن را داردجنبش ضدسرمايه

هاي خود كارگران با وجود نيروي شگرفي كه براي رفتن به نيازها و قابليت اگراما 
كه توگويي  پردازي شونداي در اين ماركسيسم نظريهگونهفراسوي سرمايه دارند، به

رو -به-گاه با چه نوع ماترياليسم تاريخي روهيچ تاثيري بر كاركرد سرمايه ندارند، آن
اي تقرير گونهرا، به داليلي كه شرح آن رفت، عمدتا به سرمايهخواهيم بود؟ ماركس 

لبووتيز با اراده راسخي بر اين نظر است كه . كرد كه گويي واقعا مورد باال درست است
كار به چارچوب  يمقولهافزودن معناي كارگر تنها بهن اقتصاد سياسي طبقهطرح تدوي

ترتيب تاثير آن تا بدين ادغام كار در كل نظريه استنظري كنوني نيست، بلكه بحث، 
معناي آن است كه درك تكامل اين نكته به. بر كاركرد سرمايه را به توان مطالعه كرد

 - آن كت آن در مكان و مراحل تكامل تاريخيي تكنولوژيكي آن، حرگزينه -سرمايه
ها و مبارزات طبقه كارگر ي آن به رشد و تحوالت نيازها، قابليتبدون ايجاد رابطه

  .ممكن نيست
كارگر براي محدودكردن طول و مدت كار روزانه دقيقا از آن رو كه مطالبات طبقه

- سمت توليد ارزشاضافي مطلق به براي درك گذار سرمايه از مرحله توليد ارزش

هاي ساختاري و تاثيرات همان ترتيب نيز وقوع بحراناضافي نسبي اهميت دارد، به
اي از چون يك عامل با درجهكارگر در بحث همكردن طبقه تواند بدون واردها نميآن

ها به گرايشات متغير كردن توضيحات وقوع بحران محدود. استقالل نسبي درك شود
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سرمايه و گرايش به سمت كاهش نرخ سود و نيز توضيحاتي در تركيب ارگانيك 
نظير آن توضيحاتي كه براي بحران (محدود به رقابت شديد تكنيكي و موانع خروج 

براي ) ارائه شد 254حاشيه بحث جديد برنر ها درتوسط برخي ماركسيست 1970ي دهه
  .كندكفايت نميهاي معين ساختاري درك علت بحران

با لبوويتز داشت به او هشدار داد كه بيش  1977تباتي كه در سال پل سوئيزي در مكا
زيرا كه اين موضوع "از اندازه خود را به نظريه گرايش نرخ نزولي سود مشغول ندارد، 

- كه همينزند و بدتر اينبه خودي خود نوعي نظرپردازي شديدا مكانيكي را دامن مي

خوب است كه لبووتيز به  255".دهدگونه تفكر را در همه جاي ديگر نيز رشد مي
-كردن محدوديتآوردهاي كتاب او روشنزيرا يكي از دست. اندرزهاي او اهميت داد

هاي نظريه بحران در ماركسيسم است كه تاكيد زيادي در اين رابطه بر تمايز بين 
را مبني  سرمايهي ماركس در جلد دوم لبوويتز گفته. كرده است "حدومرز"و  "مانع"

رفته همان تضاد اصلي موجود در سرمايه پيش"گرايش به توليد گزاف  كهبر اين
، در "است خود سرمايهدرواقع  ،داريتوليد سرمايه مانع حقيقي"، و درنتيجه "است

سرمايه به طور توامان "پرتو گفته ديگري از ماركس در گروندريسه بدين مضمون كه 
دارد و به را از پيش پاي خود برمي زمان آننهد و همهم يك مانع بر سر راه خود مي
  :كندچنين تفسير مي "كندفراسوي هرگونه مانعي گذر مي

. شود كه موضوع چيزي بيش از تضاد دروني سرمايه استترتيب مالحظه ميبدين
اساسا موضوع اين است كه سرمايه در عبور از همه موانع موفق است و رشد آن از 

ي دروني آن نيروي محركه"دادن حركت سرمايه به نسبت ...افتدهمين راه اتفاق مي
انتها و يك فرآيند انداز بيمعناي ترسيم يك چشمدرواقع به "موانع همهبراي عبور از 
انتها و چون يك سيستم بيداري را هماما ماركس سرمايه...است كرانهنامحدود و بي
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مرزي در برابر سرمايه پس چه چيزي حدوصورت بايد پرسيد در اين. ديدكرانه نميبي
؟ مسئله اين كندمند و محدود بدل مينهد و آن را به موجوديتي فاني، كرانمي

حواس، از عبور به شود يا در حالت نقصاننيست كه سرمايه خسته و فرسوده مي
 كلپاسخ را ماركس و انگلس، خود، در طول . شودمي ناتوان فراسوي اين موانع

نتيجه اين ...طبقه كارگر حدومرز سرمايه است -اندردهچنين فرموله ك شانزندگي
      256.داري پايان خواهند دادكارگران به حيات و دوره سرمايه: است

ي مثابهدهند كه سرمايه را بهاما كارگران تنها زماني به حيات سرمايه پايان مي
كان سياسي در زمان و م پي در پيسرمايه . شان از ميان بردارندميانجي رشد نيازهاي

است كه از توانايي بازسازي خود در خاص به تعديل خود پرداخته و نشان داده
حتي زماني كه كارگران قادر به تحميل موانعي . ها برخوردار استمواجهه با بحران

پيش پاي سرمايه هستند، كندشدن روند انباشت، خود، منجر به تضعيف كارگران 
ي حل بحران رو به تعميق از راه بازسازي روابط شود يا منجر به دخالت دولت برامي

بدون يك قابليت انقالبي . بخشدشود و اوضاع را به نفع سرمايه ثبات ميسرمايه مي
هايي موقتي خواهند بود و ها  معموال پديدهبراي حركت به فراسوي سرمايه بحران

ا بازسازي  توانند به سازوكار سرمايه كمك كنند تا سرمايه مجددا خود رحتي مي
  .كند

توان انتظار داشت كه كه ميدهد مبني بر اينلبووتيز داليل خوبي به دست مي
اي از همبستگي را در خود رشد داده و وارد حوزه سياسي شود تا طبقه كارگر درجه

  :مطالبات خود را بر سرمايه تحميل كند
نان را به فراسوي كه آشان به جاي اينتوانايي كارگران براي ارضاي نيازهايعدم"

-يداري مخود به مبارزات طبقاتي در چارچوب سرمايهسرمايه رهنمون شود، خودبه
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داري با صورتك انساني در اثر مبارزات كارگران خواهيم يك سرمايه...دانجام
) قرار گيرد "استثمار"تا مانند بقيه مورد (كارگر بيكار خواهان كار است  257."داشت

، )"شان و منزلت كار"(شدن درجمع كارگران استهان پذيرفتهكارگر ازكارافتاده خوا
تا از (يابي به مشاغل باالتر است درآمد است خواهان دستكارگري كه داراي كار كم

، كارگران پردرآمد خواهان حفظ امتيازات و درآمد )نردبان ترقي در سيستم باال رود
وردها رضايت دهند تا آپوشي از برخي از اين دستحتي شايد به چشم(نداخويش 

ها خواهان ترتيب هريك از آنو بدين) جايگاه اجتماعي كلي خود را حفظ كنند
ند و مطالبه انقالب در روابط مالكيت را ا خويش امنيت و بهبود وضعيت اجتماعي

  .كنندطرح نمي
تر نياز به مقابله با هاي راديكالو خواست انتظارهابررسي امكان پيدايش  

همان ماركسيسمي كه طبقه كارگر را در . كندسويه را ايجاد ميكماركسيسم ي
راند و ايجاد تغيير و تحوالت در حاشيه ميها بهخود پيرامون بحران هايتوضيح

دهد، موانع ساختاري در مسير پيشروي ها نسبت ميآوري را به اين بحرانوضعيت فن
بازي و تردستي اگهان با شعبدهندهد و بهكارگران به فراسوي سرمايه را توضيح نمي

كشد كه در نقش يك ابرقهرمان از آستين خود بيرون مي "پرولتارياي مجرد"يك 
سويگي كجا كاركردگرايي ناشي از يكهيچدر بايد بپا خيزد و سرمايه را نابود كند، 

  258."بيش از مورد پرولتارياي مجرد، نفي محض سرمايه، روشن نيست ،سرمايه
بايد تحليلي متفاوت از اقتصاد سياسي سرمايه  ،اقتصاد سياسي كار به نظر لبوويتز

به دست دهد، زيرا كه بايد موضوع مبارزات سياسي، آگاهي، سازمان و هويت كارگران 
كه به عنوان نظريه بايد نقشي استراتژيك در عبور ديگر اين. را در دل خود جاي دهد

تكوين اجتماعي و تاريخي  سرمايه كهبا آن. به فراسوي رازورزي سرمايه بازي كند
                                                 
257 Lebowitz 2003, p. 138. 
258 Lebowitz 2003, p, 138. 
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دهد كه اين رابطه و تحوالت آن نه كند، و نشان ميسرمايه را مطرح مي-رابطه كار
بودن  فاعلتا زماني كه . امري خنثي و نه ناگزير است، معهذا توضيحاتش ناكافي است

كاري كه بايد در قلمرو  -ي نظري تبديل نكنيموارهطبقه كارگر را به يك پرسش
 با اعتبار و يابي "پرولتارياي مجرد"با يك  -تصاد سياسي طبقه كارگر انجام شوداق

  .، مواجه خواهيم بود"هيچ بديلي موجود نيست"وارگي يك بت
ساده سرمايه، وارد  "نفي"چون چيزي بيش از هم "كار"ي لبوويتز با طرح مقوله 

مراتب منفعت و لهمرحله آزمايش طبقه كارگر در تنوع و ناهمگني هويت آن، سلس
كارگران را به عنوان  "پراكندگي"شود و غلبه بر نيازهاي آن فراتر از محل كار مي

توان به انسجام طبقه تنها با طرح اين موانع است كه مي. كندامري محتمل بحث مي
اين موضوع ابزار مناسب دراختيار . كارگر و احتمال فراتر رفتن از سرمايه پرداخت

گونه همان. نهد تا به ارزيابي مبارزات طبقاتي بپردازدطبقه كارگر مياقتصاد سياسي 
اين است ) هاهمه آن(گويد يك پرسش مهم در پيوند با اين مبارزاتكه لبووتيز مي

فارغ از شكل  259"كند؟مي ات به رشد و تحول طبقه كارگر كمكآيا اين مبارز": كه
هاي محل زنيل مذاكرات و چانهكه اين تحرك حوفارغ از اين -بسيج و تحرك طبقه

 - كار باشد، فشار به دولت براي ايجاد اصالحات، يا اعتصابات و اعتراضات عمومي باشد
واسطه آنان نيست، بلكه اداي سهم آنان ها تنها نتايج بيمحك سنجش موفقيت آن

ها، رشد تر طبقه و ايجاد آگاهي جمعي، افزايش بينش و بصيرت در آنبه اتحاد بيش
در حيطه سازماني، استراتژيك و دموكراتيك است كه در مجموع  هاي جمعيبليتقا

  .دهندهاي سياسي طبقه را تشكيل ميقابليت
ي اصلي از بديل كه از نظر لبووتيز اقتصاد سياسي كار حاوي يك هستهسرانجام اين

  :سوسياليستي است

                                                 
259 Lebowitz 2003, p, 189. 
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فهومي كه بشارت آغازد، ماقتصاد سياسي طبقه كارگر با مفهوم كارگر جمعي مي"
گري سرمايه دهد كه در آن ميانجيرا مي) "خالف وضع موجود"(يك جامعه بديل

   260.هاي زندگي از ميان برداشته شده استبين كارگران و ديگر عرصه
توان در يك مجموعه اظهارات گنجانيد كه هريك در پيوند با محتواي اين گفته را مي

  : مباحث درازمدت ماركسيستي است
ها، به هاي اقتصادي بدون درك نقش طبقه كارگر در پيدايش آندرك بحران. 1    

  . ي يك عامل فعال و مخالف ممكن نيستمثابه
بدون وجود يك طبقه كارگر كه قادر به نهادن حدومرزي نهايي بر سر راه . 2    

ا هسرمايه باشد، سرمايه به پيشروي خود و غلبه بر موانع انباشت كه ناشي از بحران
  .است، ادامه خواهد داد

  .طبقه كارگر به طور ذاتي يك طبقه انقالبي نيست. 3    
تواند به شناخت يك اقتصاد سياسي كار كه در ماركسيسم ادغام شود، مي. 4

  .چگونگي امر تحول طبقه كارگر در يك راستاي انقالبي كمك كند
  

  ي منتقدان اومالحظاتي درباره: هاي آراي لبوويتزمحدوديت
ت، از سوي انجام شده اس "سرمايه"فراسوي ترين انتقادي كه به چاپ جديد مهم

گويد تالش براي نگارش يك كتاب در باره كار و ادغام آلبريتون است كه مي رابرت
كاركردگرايي مبتني بر "جا است و منجر به يك تركيب ناميمون از نابه سرمايهآن در 

به نظر آلبريتون اقتصاد سياسي  261.شودمي "گرايي اومانيستيمبارزه طبقاتي و ذات
زيرا اين سطح  ،طبقه كارگر اصوال جايي در چارچوب يك بحث مجرد از سرمايه ندارد

به نظر آلبريتون، ماركس . پردازدنمي "زمان و مكان"از بحث آن قدر عام است كه به 
                                                 
260 Lebowitz 2003, p. 176. 
261 Albritton 2003, p. 106. 
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به حق  سرمايهگر در در نگنجاندن يك نظريه مربوط به يك طبقه كارگر خودتعيين
ها شود كه لبوويتز به آنهايي طرح ميايراد او دقيقا به دليل همان پيچيدگي. بود

تر و توانند در سطوح تجربيتنها مي هاي اينهمهاست و از نظر آلبريتون  اشاره كرده
داري آمريكا در دوران تر بحث شوند، به عنوان نمونه تحليل از سرمايهتاريخي

در آن سطح از تحليل، جايي كه كار در يك . حوزه تعلق داردپساجنگ دوم به اين 
ها و موضوعات مربوط به آن وجود دارد كه در شمار جنبشجايگاه ممتاز نيست، بي

  .شوندداري ميپيوندهاي تنگاتنگ باهم منجر به رويارويي طبقه كارگر با سرمايه
توانيم توقع چندان البته آلبريتون تاحدودي در اخطار خود به حق است كه ما نمي

طور كه در اين و همان. ي مجرد در باره طبقه كارگر داشته باشيمزيادي از يك نظريه
داد، مشكلي در  نشان خواهيم "ديكتاتوري پرولتاريا"باره با تحليل لبوويتز از موضوع 

هاي گذار او از سطح نظريه ناب به سطح مشخص بحث وجود دارد، جايي كه تحليل
اما لبووتيز هم از سوي ديگر حق دارد تجريد را فاقد . اريخي مورد نياز استتر تروشن

چه نتواند رويكرد ما را در سطوح تجربي بحث هدايت هرگونه ارزشي بداند، چنان
  . كند

تجريد اين است كه  "ناب"خطر حذف اقتصاد سياسي طبقه كارگر از سطح 
دهد و التي دلبخواهانه ميتر تحليل به آن حآن در سطوح مشخص بعديواردكردن 

، كه مورد "مراحل مختلف تحليل"ي بين مراحل مختلف نظريه در چارچوب رابطه
در چارچوب بحث آلبريتون، اهميت استراتژيك . رودنظر آلبريتون است، از دست مي

شود و هاي ديگر ميها و جنبشاي در بين پديدهكار پديده. است كار از دست رفته
هاي اجتماعي آيد يك ادغام التقاطي و خودسرانه از عامله دست مياي كه بنتيجه

داري در ها با كليت سرمايهپردازي روشن از پيوند آنكه يك نظريهاست بدون اين
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، تمركز سوژهتر از جا به جاي كسب يك درك غنيدر اين. دست داشته باشيم
  .رودمان نيز از ميان مياستراتژيك

طبقه  "ممتاز"يهايي نيست كه بيرون از مقولهدن جنبشاعتبار كرمسئله بي 
توان به يك موضوع ها را نميها و ستمكامال درست است كه همه سركوب. هستند

طبقاتي فروكاست، اما در عين حال اهميت دارد كه در هنگام سخن گفتن از موضوع 
هاي كاران فيليپيني، مكانيكبحث روشن كنيم كه خدمت ،در سطح مشخص "كار"

هاي بارنشين گرا و پانكجنسپوست، مهاجرين مكزيكي، كارگران منضبط همسياه
كه بر نيازهاي كارگران تكيه كنيم، مسائل زيادي همين. هستند هم بخشي از طبقه

داري كودكان، تحصيالت و زيست، بهداشت و سالمتي، نگهمحيط -شودطرح مي
چه معموال شويم كه آنكل متوجه ميشو بدين -آموزش، كنترل باروري، فقر، جنگ

شوند، در واقع ديگر هايي بيروني نسبت به طبقه كارگر ارزيابي ميچون جنبشهم
  .دهندي طبقه را تشكيل ميابعاد زندگي متنوع و چند سويه

فلد نيز معتقد است كه هاي انتقادي موجود در اين جلد، ورنر بونهاز ميان بازبيني
اما او داليل متفاوتي براي اين گفته خود ارائه  ؛جا و خطاكارانه استپروژه لبووتيز نابه 

در خود حاوي  "سرمايه"فلد، مفهوم مطابق استنباط ما از استدالل بونه. دهدمي
نيست بلكه  "ي كارميان كشيدن مقولهبه"مقوله كار نيز هست و موضوع اصوال 

ي پروژه نقصفلد ر بونهاز نظ. "تكوين اجتماعي سرمايه"موضوع عبارت است از 
لبوويتز به طور ": كنداو اين ايراد را چنين بيان مي. تشريح اين امر استلبووتيز عدم

اما به نظر . "ي موضوع شكل اجتماعي سكوت اختيار كرده استانگيزي در بارهشگفت
چه كه بونه فلد رغم آنبه. ي لبووتيز را متوجه نشده استما او حيطه و وسعت پروژه

شدگي ي خدمت ماركس به توضيح شييگويد، لبووتيز مرتبا بر اهميت يگانهمي
قولي از در كتاب لبوويتز با ذكر نقل 5اهميت فصل . كندكار اشاره مي-رابطه سرمايه
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پردازان ماركسيست بتوانند اما حتي اگر نظريه. شودماركس در همين مورد شروع مي
هاي مهمي به معه را عيان كنند، باز پرسشي كار اجتماعي در اين جاشكل وارونه

هايي كه مستلزم رفتن به فراسوي ايمان و باور به قوت خود باقي است، پرسش
شخص ...": دهد كهسوئيزي در مكاتبه با لبووتيز هشدار مي. است "ي طبقاتيمبارزه"

حل راهمعناي ارائه به "ي طبقاتيمبارزه"بايد مراقب باشد كه به زبان راندن عبارت 
   262."هاي مهم استرو شدن با انبوهي از پرسشنيست بلكه تازه روبه

ها كنند؟ حتي اگر آنتحت چه شرايطي كارگران به درستي چنين تحليلي باور مي
كنند كه قادر تحت چه شرايطي باور مي"را متوجه شدند،  "تكوين اجتماعي سرمايه"

توانند كاري در م شرايط واقعا ميو تحت كدا "به انجام كاري در اين رابطه هستند
هاي مهمي هستند كه اقتصاد سياسي طبقه كارگر ها پرسشاين باره انجام دهند؟ اين

بونه . تر آن ما را ياري دهدتواند در طرح و تشريح روشنشده توسط لبووتيز ميتدوين
  .وجود دارد اما چنين نيست سرمايهكند كه اين موضوعات در فلد چنين فكر مي

هاي باركر، كمپبل و توتان در يك سطح ديگر منجر به طرح دو انتقاد بازبيني
شود به پرداخت نه چندان موفق انتقاد اول مربوط مي. شودمشخص از لبووتيز مي

آمدهاي اين استدالل براي روابط كردن به پيو انديشه "بردگي"ي لبووتيز با مقوله
گيرد كه هاي خود نظريه را هدف ميكه بنيانتر است زيرا انتقاد دوم مهم. خانوادگي

  .داران استهمان برخورد لبووتيز با موضوع رقابت بين سرمايه
شده در خانه صورت هاي مصرفي توليدچه توليد خود كارگر به وسيله ارزشچنان

استفاده از . آوردگاه پرسش مهمي در باره روابط درون خانواده سر برميگيرد آن
براي توصيف فرودستي زنان در خانواده شايد به عنوان يك  "دگيبر"ي مقوله
پردازي و تيزكردن استدالل ما در ارتباط با فرودستي آنان داراي اهميت باشد عبارت
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اين مقوله در كنار مسائل زيادي كه دربر . اما در مقام ابزارِ تحليلي كار مفيدي نيست
- تفاوتي نشان ميگي و خانوادگي بيهاي جدي موجود بين روابط برددارد، به تفاوت

-دزدي و ربودن كار انسان در مقابل اظهار عشق به او با هم مترادف قرار مي(دهد

هاي واقعي مربوط به تربيت و مراقبت از كودك را به موضوع ، نگراني و دغدغه)گيرند
طور گرفتن نقش تاريخي خانواده، همانفروكاستن، و ناديده "توليد كارگران"صرف 

هاي چون مركزي براي پردازش و تشكيل همبستگيهم..."كند كه باركر اشاره مي
، طرز "كه طبقه كارگر براي آن ارزش زياد و قابل دركي قائل است "مكاني"اوليه و 

توانيم تنها به گفتن ما در مقام دفاع از لبووتيز مي. تفكر مناسبي در اين حوزه نيست
او استدالل خود در  .او به اين موضوع تجربي استاين نكته بسنده كنيم كه رويكرد 

كند، البته لبوويتز متوجه است چون بازتابي از منظر ماركس ارائه ميباره بردگي را هم
همين دليل شود و بهكه با ورود زنان به محل كار، اين رابطه دچار تغيير و تحول مي

جا به معناي عمده در اين موضوع...":آرايدنظري مياستدالل خود را با چنين اظهار
و خصلت رابطه مورد نظر است كه همانا  دقيق اين اصطالح نيست بلكه ويژگي

اما مسئله اين است كه حتي با وجود نقش محدودي كه استدالل  263."استثمار است
-گسترش و امتداد بصيرت. گذاردهر حال او بر اين امر صحه ميبردگي نزد او دارد به

در باره طبقه كارگر به درون قلمرو خانواده مستلزم ايجاد مفاهيم هاي مهم لبوويتز 
  .بندي مجدد مفاهيم كهنه استجديد و نه بسته

ي نحوه برخورد چنين با انتقاد طرح شده توسط باركر، كمپبل و توتان در بارهما هم
لبووتيز بر اين نظر است كه تاكيد بر روي . لبووتيز با موضوع رقابت موافق هستيم

اين . شودداري ميوضوع رقابت منجر به پيدايش ابهام در مبناي طبقاتي سرمايهم
يابي به مازاد ي سرمايه براي دستمحركهشود كه نيروي جا منتهي مي نه آتاكيد ب
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داران و نه تبلور مبارزه طبقاتي معرفي چون انعكاسي از يك رابطه بين سرمايههم
كند به داران معطوف ميتوزيع آن بين سرمايهي شود و در نتيجه توجه را به نحوه

اما اين موضوع بخشي از يك . ي توليد آن اشاره كندجاي اين كه بدوا به نحوه
كه تئوري ما دستاويزي براي سوءتعبير و استدالل جدلي است و وحشت از اين

  .سوءاستفاده ديگران بشود، نبايد مانع پيدايش يك نظريه جامع باشد
سرمايه و طبقه كارگر، بين رابطه : ي اجتماعي استاوي سه رابطهداري حسرمايه

، )اي كه از نظر لبووتيز داراي اهميت اصلي استرابطه(طبقه كارگر دروني تقسيمات 
دليلي وجود ندارد كه . دار به واحدهاي مستقل و رقيبتقسيم درون طبقه سرمايه

ند و داليل خوبي براي اقتصاد سياسي طبقه كارگر يكي از اين روابط را حذف ك
كند كه موضوع لبووتيز به درستي تاكيد مي. ها در دست هستپرداختن به همه آن

ي رقابت توضيح داد، توان منحصرا با توجه به پديدههاي سرمايه را نمياستراتژي
معناي اما اين درك بايد به. بخش اصلي در اين ميان است ،مسئله كنترل بر كار
شامل  به طور توامانفراگير باشد كه موضوعات طبقه و رقابت را تحكيم يك رويكرد 

  .سويه بشويمشود تا كه موفق به فراتر رفتن از رويكردهايي با توضيحات يك
ديگر اثر پوشاني دارند و به طور متقابل نيز بر يكعوامل طبقه و رقابت عموما هم

به عنوان نمونه به . ندديگر نيستشدن از يكند، و به سادگي قابل تجزيهگزارمي
اين . در آمريكاي شمالي توجه كنيد 264تقاضا-هنگام-در-فرآيندهاي توليدي عرضه

تر در سطح سازمان كار و توليد و هم روندهاي جديد توليدي هم حاوي كارآيي بيش
-فشار براي حركت سرمايه به اين سمت و سو به. حاوي استثمار شديدتر كار بودند

تجارت آزاد، نرخ باالتر دالر آمريكا در (داران ت بين سرمايهويژه توسط عنصر رقاب
شد، اما سيستم جديد تقويت مي) ها در آمريكاگذاري ژاپني، سرمايه1980 ياوايل دهه
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براي  ترتيببدين. رزمندگي كار نيز شد توليدي منجر به واردكردن ضربات جدي به
گيري كند و در دي جهتسرمايه ضرورت داشت تا تحت فشار رقابت به سوي جدي

روي كار پيدا كند تا ميزان  بر حال سازوكارهاي جديدي براي اعمال كنترلعين
هاي آن نتوانند به تضعيف موقعيت سرمايه در عرصه رقابت ها و مقاومتخرابكاري

  .منجر شوند
كار بررسي كنيم، -ي سرمايهچون رابطههم تنهااي را از اين كه چنين روند پيچيده

كاري همان(شود؟ چرا نبايد عنصر رقابت را در بحث طرح كنيمودي عايد ما ميچه س
هنگامي كه رقابت به يك ابزار مهم ايدئولوژيك در ) كندكه لبووتيز به دفعات مي

پذيري كارگران تبديل شده است چرا بايد به حذف موضوع رقابت از تربيت و انضباط
مي كه نظريه ما قرار است به همه هنگا ؟اقتصاد سياسي طبقه كارگر بينديشيم

مسائل مربوط به كارگران بپردازد و يك چنين بررسي بدون پرداختن به موضوع 
- چرا موضوعات ديگري نظير تجارت آزاد، نئوليبراليسم، جهاني -رقابت ممكن نيست

هاي رفاه اجتماعي در برابر شدن، فراگيرشدن فرآيندهاي سرمايه مالي، تابعيت برنامه
هاي در سطح ملي، كشاكش "هاي مستعد و مناسب براي رقابتچارچوب"ايجاد 

داري و نظاير آن نبايد بحث شوند؟ رقابت بين هاي سرمايهاقتصادي بين دولت
گونه كه لبووتيز، همان. يابدداران، در شكل رقابت بين كارگران تبلور مادي ميسرمايه

شكل و مضمون رقابت بين تقارن بنيادين در خود، اشاره كرده است، يك عدم
داران خورد، زيرا رقابت بين سرمايهداران و رقابت بين كارگران به چشم ميسرمايه

داران مشخص بشود اما در نهايت كل طبقه را شايد موجب تضعيف برخي سرمايه
كه رقابت بين كارگران موجب تضعيف كل طبقه كارگر هم در حالي. كندتقويت مي
چگونه يك اقتصاد سياسي طبقه كارگر  265.شوددر درازمدت ميمدت و هم در كوتاه
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اهميت "رغم كه، بهتواند از بحث پيرامون اين مسئله چشم بپوشد؟ آيا گفتن اينمي
را تنها در سطوح ديگري از تحليل وارد بحث كرد، موضوع رقابت، بايد آن "قطعي

اقتصاد سياسي طبقه شبيه همان مشكلي نيست كه استدالل آلبريتون با كنارگذاردن 
جا بايد شتاب به خرج رو است؟ ما در همين- به-با آن رو "ناب"كارگر از سطح تئوري 

داده و تاكيد ورزيم كه هيچ يك از اين نكات انتقادي منجر به از بين رفتن ارزش و 
درون تئوري در واقع  درادغام موضوع رقابت . شوداهميت استدالل اصلي لبوويتز نمي

  .موجب تقويت آن خواهد شد به نظر ما
هاي مربوط به رغم عدم طرح آن در مقالهنقد ديگري از لبووتيز نيز وجود دارد كه به

  :مطمئنا طرح خواهد شد "سرمايه"فراسوي چاپ دوم كتاب 
  كنداين انتقاد از سوي آن سنتي از ماركسيسم طرح خواهد شد كه استدالل مي

ها منجر به مالمت كارگران ن در توضيح بحرانموضوع مقاومت كارگرا واردكردن. الف 
  .خواهد شد

 "داري نخواهد شدهاي اقتصادي منجر به سقوط سرمايهبحران"راز اين نظر كه اب .ب 
اين نوع نقدها حاوي عادات قديمي و . كننده و مهلك استخود يك استدالل فلج

در برابر يك  كردن نظريهتابع. سياسي كردن بيش از حد نظريه استناخوشايند 
براي درك جهان "پسند و دلخواه، و نه تالش مورد "سياسي"لحاظ سلسله نتايج به

طور جدي هم به رشد تئوري ماركسيستي آسيب وارد به "قصد ايجاد تحول در آنبه
اين وضعيت يادآور . است هاي سوسياليستي بودهضرر سياستاست و هم بهكرده 
ي است كه ماركس در باره آن چنين اظهار داشت كه ي انحطاطي علم بورژوايمرحله

پاي  "زنان اجيرشده براي كسب جايزه نهاييمشت"به جاي محققان واقعي و صريح 
ميان هاي اقتصادي بدون بههاي بحرانتوضيح علت 266.اندبه عرصه حيات گذارده
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يت معناي نفي قدرت كارگران است، همان چيزي كه بايد تقوكشيدن طبقه كارگر به
ها چنين استدالل كنيم كه سرمايه توانايي برآوردن چه در بستر بحرانچنان. شود

ايم بلكه كارگران نپرداخته "سرزنش و مالمت"مطالبات مشروع كارگران را ندارد به 
هاي سيستم مبتني بر سود و سركوب نيازهاي انساني دست به افشاي محدوديت

 "رزمندگي معمولي"ر مواجهه با محدوديت كه طبقه كارگر دديگر اين. ايميازيده
- ها عمال منجر به تهديد روند انباشت سرمايه مينظير وقتي كه مطالبات آن -خود

يا : شودگيرد كه در اثر آن مجبور به انتخاب راه ميبر سر يك دوراهي قرار مي -شود
  .روي را برگزيندنشيني بدهد يا راه پيشبايد تن به عقب

ايد به چالش گرفته شود اين باور است كه گويا به خاطر بسيج مسئله بعدي كه ب
داري را در ها هشدار داد كه يك بحران بزرگ به زودي سرمايهمردم بايد مرتبا به آن

گو و شدن ما در نقش چوپان دروغاين امر تنها منجر به ظاهر. خود خواهد بلعيد
شود، چيزي كه نمي "استگرگ به گله زده "كه فريادهاي دائمي ما مبني بر اين

است، و يا خطرات ناشي از آن اعتباري شديد چپ ماركسيست شده موجب بي
چه كه به دادن كارگران در مسير تحكيم آنخود شايد منجر به هلها به خوديبحران

. ها تقويت كندتر را در آنهاي بيشاند بشود و روحيه پذيرش محدوديتكف آورده
داري، شايد بستگي زياد استراتژي ما به سقوط اقتصادي سرمايهوابلكه عالوه بر آن 

هاي مناسب در ها و استراتژيتبديل به يك عامل بازدارنده مهم در راه رشد پاسخ
كردن مردم يك استراتژي مناسب كه بايد معطف به آگاه. داري شودبرابر دوام سرمايه

در برابر خودشكوفايي كامل  چون يك مانعداري را همدر اين راستا باشد، سرمايه
  267.داري، ببينندسرمايه "شكوفايي"خويش و تحقق نيازهاي انساني، حتي در هنگام 
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  هاي طبقه كارگرپردازي سياستنظريه: هاي لبوويتزمحدوديت
- مربوط به پويايي سرمايه "ناب"در دل نظريه  "واقعي"لبووتيز با طرح طبقه كارگر 

كند كه معناي آن فراهم مي "فراسوي سرمايه"فتن به داري، يك بنيان محكم براي ر
ما را به چنان  "سرمايه"فراسوي اما . طبقه كارگر است هايسياستحركت در عرصه 

شايد از نظر كساني كه براي اولين بار با كتاب او آشنا . شودسياستي رهنمون نمي
كارگر موضوع  شوند اين امر چندان غريب جلوه نكند، زيرا اقتصاد سياسي طبقهمي

انتظار يك سياست به طور اما آن كساني كه چشم. انگيزي براي مطالعه استهيجان
  .نظري رشديافته مربوط به طبقه كارگر هستند قطعا مايوس و سرخورده خواهند شد

يك مسئله عاجل در اين ميان عبارت است از كوتاهي لبووتيز براي آشنا كردن ما با 
داري از ه براي وارد شدن به تحليل اقتصاد سياسي سرمايهشناساننوعي حدومرز روش

-كه بهديگر اين. گرانه از سوي ديگرجويانه و متحولهاي مقابلهسويي و طرح سياست

داري بتواند كه شايد تدوين اقتصاد سياسي طبقه كارگر تحت نظام سرمايهرغم آن
يابي در مسير گذار خدمتي به رشد و گسترش بصيرت و نيز راهنمايي ما براي جهت

- دهد، معهذا اينبه سوسياليسم باشد، چيزي كه دغدغه مهم لبوويتز را تشكيل مي

هاي تر موضوعات مربوط به پيچيدگيي سطحيمعناي پژوهش در اليههمه تنها به
گونه كه هايي كه شخص لبوويتز همانپيچيدگي -خاص امر تحوالت انقالبي است

  268.ها آگاهي دارددهد نسبت به آن نشان ميي او در باره ونزوئالمقاله
-كتابي در باره اقتصاد سياسي طبقه كارگر است و نه يك نظريه "سرمايه"فراسوي 

واقعيت اين است كه امروزه انبوهي از ادبيات ماركسيستي . ي سياسي براي اين طبقه
هاي شود و جالب است بدانيم كه لبوويتز در فصلحول سياست طبقه كارگر يافت مي

ورزد تا اين كند و تالش ميقول از ماركس اكتفا نميپاياني كتابش ديگر به ذكر نقل
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ي البته رابطه. ادبيات را نيز با توجه به بحث نظري رشديافته در كتاب به ميان بكشد
ابهام هاي مالزم آن هميشه روشن و بيبين يك اقتصاد سياسي معين و سياست

كم نيازمند يك كه آزمايش سياسي يك نظريه دست به جز اين بايد افزود. نيست
. مبناي تاريخي و مادي است و در ضمن به طور استراتژيك نيز بايد عملي جلوه كند

كه كولين باركر به درستي به اين نكته اشاره دارد كه سياست رغم آنترتيب بهبدين
كمتر "ل آن بايد همين دليل تحليي تجربي و تصادفي دارد و بهاساسا و ضرورتا جنبه

شده در اين زمينه رغم سخنان مشهور و شناخته، و به"تر تاريخي باشدنظري و بيش
معنا كه سياست حاوي يك سان هم هنر است و هم علم، بدينكه سياست به يك

چه كه پوشيده است، بلكه كشف آن نه كه تنها به معناي(شكل معين از خالقيت است
، روشن است كه )يافته انساني استفعاليت سازمان معناي آن كشف يك شكل نو از

تواند در مواجهه با وضع موجود تنها شانه باال زند و بگويد كه اين شخص نمي
خود لبوويتز به روشني اعالم . ي ويژه اقتصاد سياسي استموضوعات بيرون از حوزه

اتژيك كند كه خواهان آن است كه اقتصاد سياسي طبقه كارگر به نتايج استرمي
  .معيني منجر شود

در بيان منافع و تعلقات "ها، لبووتيز سخنان مهمي پيرامون نقش اتحاديه
هاي ماركس و انگلس كه منحصرا به نوشتهرغم اينبه(، براي گفتن دارد "مزدبگيران
دهد و ادبيات غني ماركسيستي در اين حوزه در طول چهل سال گذشته را ارجاع مي
  :كندها نيز اشاره ميهاي آنچه به محدوديتاگر 269،)كندمطرح نمي

در . دهندهاي معين و خاص مقاومت به خرج ميها تنها در برابر سرمايهاتحاديه"
ي كه قدرتي كه بايد در برابرش ايستادگي و مقاومت كرد از آن سرمايه به مثابهحالي
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كار و نيز محل  هاي سرمايه در بازارهاي كارگري با معلولاتحاديه... يك كليت است
  270."پردازندكنند، اما به علت اصلي اين مشكالت نميكار مبارزه مي

هاي از جنبش"كه هاي كارگري مبني بر اينلبوويتز به انتقاد ماركس از اتحاديه
  .كنداشاره مي 271"اجتماعي و سياسي فاصله دارند

به همين  آوري خود راكه اقتصاد سياسي لبووتيز هم به طور شگفتو عجيب اين
عجيب است كه او هيچ تحليلي از احزاب طبقه كارگر ارائه . است كرده محدودشكل 
گويد طبقه كارگر به خودي گونه كه شخص لبووتيز ميچه، همانزيرا چنان. دهدنمي

آور يا مايه الهامات جديدي توانند ياسچه مبارزات آن ميخود انقالبي نيست، و چنان
جا حائز اهميت فراواني است و بايد در اين "ط به حزبپرسش مربو"باشند، پس 

اگرچه موضوع حزب به طور سنتي به كسب قدرت دولتي . مورد بحث قرار گيرد
ي اصلي احزاب را ايجاد يك اعتماد جمعي بين شود، معهذا لبووتيز وظيفهمربوط مي

ستگي به سرمايه ها قادر به درك اين نكته شوند كه غلبه بر وابداند تا آنكارگران مي
براي انجام اين مهم به حزبي نياز داريم كه بر امر آموزش كارگران . ممكن است
ها، اشكال مبارزاتي، اتحادهاي به وسيله ايجاد تنظيم اولويت(حزبي كه . متمركز باشد

كند تا مبارزات را طوري شكل و ساختار دهد كه راززدايي از سرمايه تالش) رشديافته
به نفس در كارگران از نتايج واقعي روند آموزشي آن باشند، اين حزب و رشد اعتماد 

-طرزي بيطرفانه بههايي بيبايد قادر به ارائه تحليل"گويد گونه كه باركر ميهمان

  ."ي نقاط قوت و ضعف خود باشدرحمانه در باره
و  واقع به محك هاي طبقه كارگر بايد درپردازي پيرامون سياستهرگونه نظريه   

سال قدمت تاريخي احزاب طبقه كارگر بپردازد و يك تحليل زنده و پويا  150سنجش 
از اين تجارب به روش ماركسيستي ارائه كند كه به خوبي از سوي لبووتيز معرفي 
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ي ي نتيجهمثابهترتيب به مطالعه مفاهيم مشخص و رشديابنده بهاست، و بدين شده
هاي منطقي درباره كليت دهيامكان تعميماي كه يازد، مطالعهدست آن تحليل 

دموكرات يا تر احزاب سوسيالحتي بيش. هاي طبقه كارگر را فراهم كندسياست
پردازان برجسته در ميان آنان، به طور تاريخي نقش خود را كم بسياري از نظريهدست

از اند و نيز بر راززدايي دهي و آموزش طبقه كارگر تعريف كردهدر پرتو سازمان
وري اند كه ابزار توليدي و افزايش بهرهپاي فشرده  داري از راه ابالغ اين پيارمايهس

همان چيزي كه لبووتيز آن را (272"كار اجتماعي استدر كاري تركيب و هم"ناشي از 
  ).كندهاي طبقه كارگر قلمداد ميي اصلي سياستهسته

تر هاي كارگري در بيشهكه اتحادي(دموكراسياما بحث لبوويتز پيرامون سوسيال
- تاريخ غم"محدود به يك جمله در يك پاورقي در باره ) كشورها با آن رابطه دارند

و  "ي سرمايه دست برنداشتدموكراسي است كه هرگز از تقويت رابطهانگيز سوسيال
كه (دموكراتيك هاي سوسيالخطاهاي دولت"يك ارجاع گذرا در متن مربوط به 

ها به سرمايه شده هاي كارگري و تسليم آنسالح جنبشلعمنجر به انفعال و خ
كه نيازي نيست لبووتيز براي بحث پيرامون چگونگي و چرايي به رغم اين 273.")است

هاي ها و تحليلچنين اتفاقي كار خود را از پايه شروع كند، زيرا كه انبوهي از بررسي
به جز (حوزه وجود دارد ماركسيستي از ميشلز تا ميليباند و بسياري ديگر در اين

براي كار خود از آنان مدد گيرد، معهذا   تا او بتواند)هاي جدي غيرماركسيستيتحليل
اين امر به ويژه از . پردازدنهد و اصوال به آن نميي اين بحث را به كناري مياو همه

 هايمداراي كمي با انواع ماركسيسم) به درستي(انگيز است كه لبوويتز آن رو شگفت
چه زنند كه هرآناين پندار كاركردگرايانه غلت مي"دهد كه در اي نشان ميسويهيك

چه يك چنان...خواني داردافتد از آن رو است كه با نيازهاي سرمايه هماتفاق مي
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سيستم بهداشت و درمان عمومي ايجاد شود، تنها از آن رو است كه سرمايه به 
چه يك هاي او را كاهش دهند، چنانه هزينهكارگران تندرست و سالم نياز دارد ك

سيستم آموزش همگاني به وجود آيد، تنها از آن رو است كه سرمايه نياز به كارگران 
هايي از اقتصاد ملي گردد، تنها از آن رو است كه چه بخشچنان. كرده داردتحصيل

ز بيخ و بن چنين استدالالتي ا. هاي ضعيف به دولت داردسرمايه نياز به سپردن بخش
زماني كه در همان آغاز كار، نيازهاي كارگران حذف شده و نيازهاي . سويه هستنديك

گاه ديگر جاي شگفتي ندارد كه ماركسيسم شود، آنسرمايه به تمامي تصديق مي
مشاهده سويي نوعي هم با منافع سرمايه مبارزات واقعي كلسويه در نتايج يك
   274."كند

ها طريق آندموكرات معموال عامالني بودند كه از ب سوسيالجا كه احزااما از آن
ناگزير لبوويتز بايد حتما توضيحاتي خاص شد، پس بههدايت مي "مبارزات واقعي"

موضوع اين . ها داشته باشدها يا يك اشاره كوتاه به آنپيرامون چرايي كنارگذاردن آن
ها نفع كارگران بود اما اين رفرمهدموكراتيك بهاي سوسيالكه رفرمرغم آناست كه به

چه كه پشت آن. شد كه متضمن منافع سرمايه هم بوداي انجام ميمعموال به شيوه
- چنين عملي قرار داشت همان است كه لبوويتز نيز در بحث خود پيرامون اتحاديه

داري، به واسطه در چارچوب سرمايههاي كارگري، مبارزه براي تحقق منافع آني و بي
دارد كه آيا اما لبوويتز خود را با اين پرسش مشغول نمي. است اشاره كرده آن

ها را به نام صلح داران، رفرمداشتن سرمايهدموكراسي به خاطر راضي نگهسوسيال
برد و يا و نه مبارزه طبقاتي پيش مي)هم به نفع سرمايه و هم به نفع كارگران(طبقاتي

. ها جلب كندت حمايت كارگران را براي انجام رفرمتوانساين كه به اين شكل بهتر مي
هاي طبقه كارگر اهميت اين پرسش براي بررسي و درك معضالت موجود در سياست
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نيز  "سه زوريخي"به  1879همين شكل يادآوري حمله ماركس در سال به. قاطع دارد
  :كندشود كمك بزرگي به گشايش وضعيت كنوني ما نميكه در زير ذكر مي

جا كه مبارزه طبقاتي بين بورژوازي و پرولتاريا اهرم بزرگ انقالب اجتماعي آن از"
همين دليل، براي ما ممكن نيست كه وارد همكاري با افرادي بشويم مدرن است، به

   275."پرورانندكه آرزوي حذف مبارزه طبقاتي را از جنبش در سر مي
سازماني، و نمايندگي  هاي ايدئولوژيك،فقدان هرگونه تحليل پيرامون فعاليت

قدر عجيب است كه فقدان ارائه هرگونه تحليل و بحث دموكراسي همانسوسيال
اين امر به ويژه از آن روي . پيرامون احزاب متعلق به طبقه كارگر در سنت لنينيستي

را  "ديكتاتوري پرولتاريا"ها آور است كه لبوويتز يكي از مفاهيم محبوب آنشگفت
-ترين مفهوم براي درك چگونگي استفاده از قدرت دولتي براي پيشي مفيدمثابهبه

همه او نه تنها اصرار با اين. كندي انقالبي احياء ميي طبقاتي به يك شيوهبرد مبارزه
كه آن احزابي كه تحت چنين نامي به قدرت ) البته مجددا بسيار گذرا(ورزد كه مي

چنين را پايه گذاردند، بلكه او هم "سوسياليسم غيرواقعي"رسيدند، تنها بناي يك 
هاي طرفدار لنين بالفاصله پس از حمله شديد و قاطع رزا لوكزامبورگ به بلشويك

كند كه كميته مركزي حزب، خود، به همين زودي تحت را نيز تاييد مي 1917انقالب 
ده به يك ديكتاتوري واقعي بر فراز سر كارگران تبديل ش "ديكتاتوري پرولتاريا"لواي 
   276.است

ي اداي سهم مثابهلبووتيز در تالش براي احياي مفهوم ديكتاتوري پرولتاريا به
كوشد تا اين ايده را نهادينه كند ماركس به اقتصاد سياسي طبقه كارگر، در واقع مي

كه مبارزه براي قدرت سياسي حاوي چيزي بيش از تالش براي ايجاد تغيير و تحول 
معناي خلق و ايجاد نوع ديگري از كه اين امر بهي آندر روابط مالكيت است، يعن

                                                 
275 Lebowitz 2003, p. 183. 
276 Lebowitz 2003, p. 220. 



ي انقالبيسوژه  

 233

چيزي نيز هست كه معناي تكميل آنهمين شكل اين مفهوم بهبه. دولت نيز هست
هاي طبقه نفس، اراده و مهارتبهرشد اعتماد -داري امكان آن فراهم نيستدر سرمايه

لبوويتز در اين . تواند در يك جامعه بديل و خودگردان ممكن شودكارگر تنها مي
 يادامه"چيزي نيست مگر  "به طور ساده و سرراست"جامعه جديد : افزايدرابطه مي

اي در اين موضوع به اما موضوع اين است كه هيچ چيز ساده 277."ي طبقاتيمبارزه
است كه هرگاه و هرجا كه احزاب كارگري،  زيرا تاريخ نشان داده. خوردچشم نمي

- نقالبي و خواه از راه انتخابات، قدرت دولتي را تسخير كردههاي اخواه از راه خيزش

مردان امكان آرامش كاري فراهم اند كه براي دولتاند، از طبقه كارگر درخواست كرده
مفهوم . اندي طبقاتي در بيرون از چارچوب دولت نشدهكنند و خواهان تداوم مبارزه

- ها و پيسب از عمق اين پيچيدگيديكتاتوري پرولتاريا قادر به ارائه يك تحليل منا

  .گيري احزاب طبقه كارگر نيستآمدهاي قدرت
پردازان برجسته اي از نظريهمالحظهمحدوديت اين مفهوم از سوي شمار قابل

ي گذشته بررسي سياسي ماركسيست، متعلق به همان نسل لبوويتز، در طول دو دهه
ت اما كافي است گوشزد جا ممكن نيسبحث همه اين نظرات در اين 278.استشده

هاي دشوار هاي خود ماركس و نيز طرفداران لنينيست او، پرسششود كه در بحث
مربوط به كسب قدرت دولتي از سوي طبقه كارگر تحت لواي ديكتاتوري پرولتاريا از 

براي شروع بايد گفت كه زبان به كار رفته در اين بحث خود . اندسر راه جاروب شده
ساز است زيرا خود مشكل "ديكتاتوري"اصطالح : يش پاي ما استيكي از مشكالت پ

معنايي كه از اين اصطالح در قرن . قابل كاربرد براي يك جامعه سوسياليستي نيست
است،  زد كردهرا گوشگونه كه شخص لبوويتز نيز آنشد، هماننوزدهم استنباط مي

اي كه داراي طبقهبود، زيرا  "دموكراسي در نهايت خويش"حاكميت اكثريت و 
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به . آن بحث دخلي ندارد اما مشكالت واقعي به. رسيددرت مياكثريت بود بايد به ق
ي حداكثر مثابهبين اين درك و درك انگلس از انقالب به ويژه اهميت دارد كه تنش

-به(اقتدارگرايي، فرآيندي حاوي يك ديكتاتوري واقعا قهرآميز براي يك دوره خاص

هاي خبري، و نظاير هاي بيان، اجتماعات، رسانهوديت بر آزاديمعناي اعمال محد
دادن يك ضدانقالب از سوي طبقه حاكم پيشين، گيري از سازمانقصد پيش، به)آن

-چنين به طرح و بررسي يك معضل واقعي مشخص نمياين مفهوم هم. ذكر شود

-يزد نمپردازد، كه همان علت دوام خطر طبقه حاكم پيشين است، و گوش
- طور كه دويچر در كتاب سه گانه خود پيرامون تروتسكي اشاره كرده همان(كند

هاي آن در ميان طبقات فرودست كه علت دوام خطر آن طبقه استحكام پايگاه)است
شود كه پس الجرم اين طبقات جا چنين نتيجه گرفته ميو از اين - سابق است

  . فرودست سابق نيز بايد سركوب شوند
ورزي پيرامون شود كه اين اصطالح كمك زيادي به انديشهمالحظه ميترتيب بدين

بل و توتان در گونه كه كمپهمان. كندطبقه كارگر نميدرون مسائل انبوه دموكراسي 
توانيم انتظار داشته باشيم كه منافع و تعلقات طبقه بازبيني خود اشاره كردند، ما نمي

 "بزرگ"و يا ) وزمره زندگي هر روزهموضوعات ر("كوچك"كارگر در مسائل جزئي و
 كه سركوب آزاديديگر اين. يابندگرايي دستبه هم) در پيوند با روند انقالبي جامعه(

گيري از حركات قصد پيشهاي خبري، و نظاير آن بهبيان، اجتماعات، رسانه
است، طور كه لوكزامبورگ در نقد خود از لنين بدان اشاره كردهضدانقالب، همان

كردن طبقه كارگر از نيازهاي اوليه خويش است كه همانا معناي محرومرواقع بهد
-هاي خويش از راه يك مشاركت كامل دموكراتيك در همه عرصهفرصت رشد قابليت

اين امر . بودچيزي كه نظم سابق آنان را از آن محروم ساخته هاي زندگي است، همان
بخش آن ترين نيروي حياتبي از اصليمعناي محروم كردن دولت انقالزمان بههم
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حل براي هزاران مسئله در مسير اي و ارائه هزاران راهداد تودهاست كه همانا درون
يك دولت از "جا مطرح است خلق و ايجاد چه واقعا در اينآن. تحوالت انقالبي است

امور دولتي واقعا دموكراتيك كه بقا و دوام خود را در اجراي . است "نوع متفاوت
دولتي در نظر نداشته باشد، و مردم را در شكل محدود و صوري در تصميمات 

معناي بسيار اجتماعي مشاركت ندهد، بلكه دولتي مورد نظر است كه دموكراتيك به
كه از قدرت دولتي و ايجاد نهادهاي مناسب براي بسيج و عميق آن باشد يعني آن

ها در آينده كمك هاي سازماني آنابليتاي خود و رشد قهاي تودهكردن پايهفعال 
در باره يك دموكراسي مجرد نيست،  جالبهمه بيان يك سلسله نكات اين. بگيرد

ماندن و ادامه حيات انقالب، پويايي و مشروعيت آن منوط واقعيت اين است كه زنده
  .شودهاي باز حاصل ميهايي است كه از دل بحثبه كنترل جمعي و بصيرت

-گونه كه لبوويتز چنين ميبررسي ماركس پيرامون كمون پاريس، هماناشاره به 

. كند، به خاطر اثبات نظر واقعي او راجع به ديكتاتوري پرولتاريا چندان كارساز نيست
هاي گيري بين حاكميتي تصميمزيرا در درجه اول اين بررسي در مورد شيوه

ته شده بود بسياري از مردمي چندگانه به شكلي كه در سطح پاريس در نظر گرف
دانيم كه ي بعد بايد گفت كه ما ميدر وهله. گذاردها را بي جواب ميپرسش

بودند نيز بر مسند قدرت نشسته  "سوسياليسم غيرواقعي"انقالبيون قديمي كه در 
چه ما نياز داريم بودند، آنبررسي ماركس پيرامون كمون پاريس را مطالعه كرده 

ها امكان وانع  موجود در كار است كه در قرن بيستم براي آنبررسي آن دسته از م
. خوش انقالب بودند، فراهم نكردعملي كردن چنين مدلي را در كشورهايي كه دست

ايم، حزبي ويكم را با يك حكومت كارگري در برزيل آغاز كردهاكنون قرن بيستما هم
ي قدرت از درون عرصه "ي مبارزه طبقاتيادامه"كه بيست سال پيش با تعهد به 

ي يك حزب مثابهشد و اين مضمون در درك آن از خويش بهدولتي بنيان گذارده 

 مايكل لبوويتز

 236 

-زحمت ميهمه بهبا اين. لنينيست حك شده است-دموكراتيك و پساسوسيال-پسا

ي طبقاتي آن چيزي است كه لوال در حال انجام آن توان باور كرد كه تداوم مبارزه
  .تداوم مبارزه كاردوسو به نمايندگي از سوي بورژوازي بدانيمرا كه آناست مگر اين

فراسوي بخش مربوط به دولت قرار بود كه يك بخش الحاقي اصلي به چاپ اخير 
هاي سياسي ماركس پس از كردن خود به نوشتهلبوويتز با محدود. باشد"سرمايه"

هايي به ما حلراه رسد كه واقعا باور دارد ماركسنظر ميبه سرمايهاتمام كارش روي 
حلي براي ما به اما ماركس راه. ها نپرداخته استبه آن سرمايهاست كه در  ارائه داده

روي بر مبناي يك سنت غيربنيادگرايي يادگار نگذارده است و نياز ما پيش
پيرامون يك سياست متحول با تمركز ماركسيستي در حوزه تحليل سياسي است تا 

نامنصفانه خواهد بود كه . را رشد و تكامل دهيمآنبتوانيم اريم كه به آن نياز مبرم د
ندادن چنين مهمي سرزنش كنيم، اما آرزو داشتيم كه او بر لبوويتز را براي انجام

افزود كه چه ميراث كرد و مياهميت خطير وظيفه نظري پيشاروي ما تاكيد مي
اخر قرن بيستم به جاي او-تا- ها از ميانهشگرف و سنگين نظري براي ما ماركسيست

اواخر قرن نوزدهم -تا-است و ما بايد از آن استفاده كنيم، ميراث ميانه گذارده شده
  .بماند

گيري لبوويتز در زمينه پرسش مربوط به قدرت كه بايد افزود كه سمتديگر اين
اگر (ها طلبي و بدبيني آنهاي جنبش جهاني عدالتدولتي در تقابل جدي با تالش

. ي كسب قدرت سياسي قرار داردنسبت به پروژه) هادشمني و خصومت آن نگوييم
زحمت بتواند در حصار از سوي لبوويتز به "ديكتاتوري پرولتاريا"احياي اصطالح 

طلبي نسبت به قدرت دولتي رخنه كند، و غلبه بر اين بدبيني جنبش جهاني عدالت
نياز كس پيرامون كمون پاريس هاي ماروضعيت مستلزم تالشي بيش از اشاره به گفته

طلبانه در هاي عدالتاما اين واقعيت را نيز بايد به خاطر داشت كه جنبش. دارد
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انديشه از ها مبني بر عدماند و خطاي آنبست گرفتار آمدهوضعيت كنوني در يك بن
همين دليل لبوويتز به. رودبه شمار ميها يكي از مشكالت جدي خالل نقش دولت

رد تمجيد و ستايش قرار بگيرد كه آرزوي پيونددادن اقتصاد سياسي طبقه بايد مو
وجود كارگر به فرآيندهاي خالق و دموكراتيكي را دارد كه نوع ديگري از دولت را به

  .خواهند آورد
- بي"گير است كه واقعا به طور داراي اين برجستگي چشم "سرمايه"فراسوي 

. پردازدمي "داري و انفعال طبقه كارگررمايهدوام س"به تشريح و بررسي  "ايرحمانه
هاي طبقه كارگر، حتي در چاپ پردازي محدود خود او پيرامون سياسترغم نظريهبه

دوم، كتاب او يك خدمت مهيج و بزرگ به امر نوآوري در ماركسيسم و احياي 
اين كتاب حاوي مطالب جديد بسيار زيادي است و . هاي سوسياليستي استسياست

-هايي است كه قبال به طور مناسبي به كار برده نميضمن حاوي مفاهيم و ايدهدر 

- ترتيب به آنكند كه چرا پويايي نظري اهميت دارد و بدينشدند و به ما يادآوري مي

-طور شگفتاين كتاب به. بخشدها يك مبناي نيرومند و نيز يك ماواي نظري مي

 ")داري(فراسوي سرمايه"ه براي عبور به پردازد كشماري ميانگيزي به موضوعات بي
كم با شده پاسخ كاملي نداده است دستاهميت دارند و اگر در جايي به مسائل طرح

- باالتر از همه اين. كندمند ما را ترغيب به ادامه كار مييك دستوركار پژوهشي ارزش

د به موجو د و تكامل ميراث نظري و مبارزاتيكه اين كتاب نسل جديدي را به رش
- ميمتعهد منظور ادامه راه و حفظ اميد براي غلبه بر سرمايه و رفتن به فراسوي آن 

 . كند
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  سياست فراسوي سرمايه
  مايكل لبوويتز

كه نظر بسيار مساعدي در پيوند با رشد و گسترش اقتصاد (نويسندگان متعددي 
كه ) 2-14 :2006(يخي در سمپوزيوم مجله ماترياليسم تار) سياسي طبقه كارگر داشتند

ها به عبور از اين ي كتاب من برگزار شده بود، حول نياز مبرم سوسياليستدر باره
سياسي براي طبقه  نظريهمرحله، به منظور پژوهش پيرامون پرسش مربوط به يك 

آيا اصوال : چالش طرح شده نظر مرا جلب كرد. كارگر به بحث و گفتگو  پرداختند
ها و منطق در اين كتاب موجود است؟ در پيرو استدالل نظريهعناصر يك چنين 

بحثي كه تا به حال در كتاب دنبال شده، از نظر من، اين بحث براي آن دسته از 
- تواند حائز اهميت باشد كه آماده بازانديشي برخي از ايدهخوانندگان ترك زبان مي

ه قرن جديد آماده هاي قديمي بوده و در عين حال خود را به لحاظ نظري براي مبارز
  .كنندمي

  
  عناصر يك نظريه

از سرمايه "(گونه كه در فصل پاياني كتاب همان: تكيه و تمركز بر رشد و تكامل انسان  .1
ما از بررسي سويه  فراسوي سرمايهمورد تاكيد قرار گرفت، در ) "به كارگر جمعي
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ر آن كارگر رويم كه دكارگر مزدبگير به سمت تمركز بر كارگر جمعي و همبسته مي
اي را يعني شرايط وارونه -كندجمعي نه به خاطر سرمايه كه براي خود زندگي مي

خاطر رفع نيازهاي خود كارگران به رشد و هترسيم كرديم كه در آن ثروت عيني ب
  )1. (تعالي وجود دارد

شرايط "داري، آن مالك ماركس براي قضاوت در باره سرمايه :تصوير يك بديل  .2
شمول افراد و مهار بارآوري جمعي مبتني بر رشد و تكامل جهان"است كه  "ايوارونه

جامعه كمونيستي كه در آن توليد، . "ي ثروت ايشان باشدها به مثابهو همبسته آن
و ) كمونال(هايي است كه توسط نيازهاي جمعي همبسته مبادله فعاليت"يك نوع 

ماركس در سرمايه در پيوند فرضي كه ، پيش"پذيرداهداف جمعي همبسته تعين مي
بديل مورد نظر ما بديلي است كه در ) 2. (است 279با هدف مبارزاتي ما بر زبان نياورده

 ."شكوفايي آزادانه هر فرد شرط رشد و شكوفايي آزادانه همگان باشد"آن 

 "تقارن تغيير شرايط با فعاليت يا خوددگرگوني انساني" :اهميت خطير پراتيك انقالبي .3
ي پراتيك تنها به واسطه. ها استي درك ماركس از رشد و تحول انسانهسته مركز

هاي جديد ها و نيروهاي جديد، شيوهكنند، ايدهخود را متحول مي"ها است كه انسان
 )3 و 4. ("دهندهاي جديد و زبان جديدي را رشد ميتعامل، نياز

به خاطر رازورزي نقد ماركس از اقتصاد سياسي سرمايه دقيقا  :ضرورت وجودي نظريه .4
كند، كارگران از سرمايه را فراهم ميتر رفتن ذاتي سرمايه، شرط الزم براي امكان فرا

-همان. كندي نتيجه و محصول استثمار را افشاء ميزيرا كه ماهيت سرمايه به مثابه

تحليلي كه از سوي ماركس در : نيز بدان اشاره شد فراسوي سرمايهطور كه در 
بدون چنين تحليلي، با . سرمايه الزم است سويفرا رفتن به يد برايارائه گرد سرمايه

ه چالش گرفته نشود، چنين جلوه رو هستيم كه اگر ب-به-پديداري در مقابل خود رو

                                                 
unstated premise..٢٧٩  
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 پولر قبال كميت معيني از كارگر كميت معيني از كار خود را د"كند كه گويا مي
ي عدم دريافت يك چون نتيجهم، و به اين ترتيب كارگر استثمار خود را ه"فروشدمي

يك دستمزد عادالنه در مقابل يك كار "چون عدم دريافت دستمزد منصفانه هم
تحليل ماركس از سرمايه، كارگران را به . كنددر اين داد و ستد درك مي "عادالنه

داري به جاي تالش دليلي براي نفي و انحالل سرمايه -كنديك سالح مهم مجهز مي
 )5. (دهدتعديل آن به دست مي براي اصالح و

توان گفت كه مبارزات كارگران عليه سرمايه به خاطر تحقق به طور خالصه مي
از سرمايه كافي نيست زيرا كه اين تر رفتن شان به خودي خود براي فرانيازهاي

  .شودداري انجام ميمبارزات در چارچوب سرمايه
ر به طور مستقيم به بارآوري اقتصاد سياسي طبقه كارگ :ضرورت ارتقاء نظريه .5

يابي به كند و به آن موانعي كه كارگران را از دستاجتماعي كارگر جمعي اشاره مي
اي به آن مبذول دارد و توجه ويژهثمرات ناشي از بارآوري دسته جمعي خويش باز مي

اين موانع در هر فراز از گردش سرمايه وجود داشته و به ويژه خود را در ( كندمي
پس اين كتاب بر اهميت ). دهدلكيت سرمايه بر محصوالت كار اجتماعي نشان ميما

ورزد و به توانايي خطير مبارزه براي پايان جدايي و تفرقه بين مولدين تاكيد مي
وري اجتماعي نياز اي كه در آن بهرهكند، جامعهآفرينش يك جامعه جديد توجه مي

تصاد سياسي طبقه كارگر با حركت از اق. دبخشميتحقق  را ما به رشد و تكامل
كه توسط كار گذشته و كار كنوني  "ثروت عيني"افشاي مدعاي سرمايه نسبت به 

چارچوب نقد اقتصاد  ازكارگران خلق شده است و سپس بررسي كارگر جمعي، 
شده  تعيينحدودي كه توسط خود اقتصاد سياسي (رود مي فراتر سياسي سرمايه

ي روند توليد چون فرازهاي متشكلها در بر بگيرد كه همتا همه آن كاري ر) است
بسته و به هم مرتبط كارگر جمعي كه آن اجزاي به هم. كارگر جمعي وجود دارند
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كارگران  رود اما در واقع براي خودبراي توليد ارزش اضافي غير مولد به شمار مي
ش و پرورش مثال بخش خدمات درماني، تحصيالت و آموز(كنند ثروت توليد مي

شوند، هم در مبارزه عليه سرمايه و چون كاركردهايي  اصلي محسوب ميهم) كودكان
  . اي مبتني بر نياز خود كارگر به رشد و تكاملهم براي تحقق جامعه

  
  آمدهايي براي نظريه سياسيپي

نگران اين امر بود كه  فراسوي سرمايهيكي از خوانندگان كتاب  .سوسيال دموكراسي .6
يك جمله در "تفسير و تاويل خود از سوسيال دموكراسي را محدود به  چرا من
انگيز سوسيال دموكراسي كه هرگز از تقويت تاريخ غم": امبه شرح زير كرده "پاورقي

ه طور ب": شود، اما آن پاورقي چنين شروع مي"رابطه سرمايه باز نايستاده است
ارجاع به مطلبي است كه در اين  "ينا"، و كلمه ...انگيزخالصه اين است آن تاريخ غم

  : متن بيان شده است
ها چيزي ضروري است، تا زماني كه كارگران از اين نقطه نظر كه سرمايه براي آن"

اند، دولتي كه در آن كارگران داراي فرادستي سياسي باشند تنها دست بر نداشته
د سرمايه را د كرد كه امكانات گسترش بازتولينبراي تسهيل شرايطي عمل خواه

قوانين بديهي "چون تا زماني كه كارگران الزامات سرمايه را هم روالاين ... فراهم آورد
ي محصور مانده و ضامن بقاي دار، دولت در چارچوب روابط سرمايه"و طبيعي بنگرند

 )  6. ("شودآن مي

اسي ماند كه نظر من در پيوند با سوسيال دموكردر اين صورت ترديدي به جاي نمي 
و اين  -داري استاين است كه اين جريان مايه تحكيم سرمايه) "به طور خالصه"(

در باال مرتبط است، خطاي فقدان  4نقد مستقيما به خطاي ذكر شده در پاراگراف 
البته مبارزات معين انجام شده . ي استثمار كارگرانچون نتيجهشناخت سرمايه هم
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-ه طور بالقوه قادر به توليد سوژهموكراسي بهاي كارگري و سوسيال دتوسط اتحاديه

جا كه اين جريان، قادر به درك خصلت سرمايه اند، اما دقيقا از آنهاي جديدي شده
هايش محدود به نهد، در نتيجه مبارزات و تالشنيست و به منطق سرمايه گردن مي

تر به فرا و به مبارزات معطوف) روابط بهتر بردگي(طلبانه شده است مبارزات اصالح
بناي تر در كتاب در همين رابطه من مفصل) 7. (كنداز سرمايه پشت ميرفتن 

  :امصحبت كرده "خطاي سوسيال دموكراسي"تحت عنوان  سوسياليسم همين حاال
اي معرفي كرده است كه گويا از منطق سوسيال دموكراسي همواره خود را به گونه
داري اگر بخش سرمايه...كنده حركت مياولويت نيازهاي انساني بر نيازهاي سرماي

 نظريهگيرد، در آن صورت هم در توليد تنها بخشي است كه در آن انباشت انجام مي
به معناي ايجاد يك بحران  "اعتصاب سرمايه"و هم در پراتيك كامال روشن است كه 

منطق اگر شما وابستگي به سرمايه را رد كنيد، آنگاه ...جدي و فراگير در اقتصاد است
چون قطب متضادي در برابر نيازها و منافع مردم سرمايه خود را به طور واضح هم

گاه ما با دو گزينه زماني كه سرمايه دست به اعتصاب بزند، آن. نشان خواهد داد
متاسفانه سوسيال دموكراسي . رويپيشيا  هدف و رها كردن تسليممواجه هستيم، 

نيسم نظري در جا اهاي كينزيمان محدوديتدر عمل نشان داده است كه از طريق ه
چيزي نيست جز مسلم قلمداد كردن ساختار و توزيع مالكيت و  كه -زده است

در نتيجه هر گاه كه سرمايه دست به . محور مالكانرجحان خودخواهي منفعت
هاي هدف خداحافظي بااعتصاب زده است، پاسخ سوسيال دموكراسي تسليم و 

سوسيال دموكراسي به جاي اين كه تمركز خود را بر نيازهاي  ...درازمدت بوده است
كند و منطق سرمايه را به چالش بگيرد، عمال در جهت تقويت اين  انساني معطوف

  )8. (منطق حركت كرده است
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توان گفت، كه شامل گرايش تري حول سوسيال دموكراسي ميالبته مسائل بيش
كه (شود هاي انتخاباتي نيز ميروزياصلي آن براي منفعل كردن كارگران پس از پي

در  5و  4هاي كه در پاراگراف( نظريهآمدهاي مهم ناشي از پي). در زير ذكر شده است
تا زماني كه يك جنبش : بايد واضح باشد فراسوي سرمايهموجود در ) باال ذكر شدند

ايه سياسي متوجه اين امر نباشد كه سرمايه الجرم نتيجه استثمار است و وجود سرم
 "انگيز سوسيال دموكراسيداستان غم"براي ما ضرورت ندارد، محكوم به بازتوليد 

  .خواهيم بود
كارگران چه نوع دولتي را به عنوان اهرم كمكي در مسير بغرنج  .خصلت دولت كارگري .7

نه تنها  فراسوي سرمايهمن در  توانند به خدمت گيرند؟گذار به فراسوي سرمايه مي
كه ( "بورژوازي باشد چنگد آماده تصرف تدريجي سرمايه از دولت باي"گفتم كه 

شكل و "چنين گفتم كه بلكه هم) البته اين امر مستلزم درك ماهيت سرمايه است
تنها  3و  1هاي از پاراگراف. "ديگر دارنداي الينفك با يكمضمون دولت كارگري رابطه

  :شوديك درك از خصلت دولت استنباط مي
ها خود را به چون سوژه درك كنيم و دريابيم كه انسانها را همانزماني كه ما انس"

بريم كه تنها آن زمان است كه كنند، آنگاه پي ميشان توليد ميهايواسطه فعاليت
ميدان را براي ) هاو قدرتي بر فراز سر آن(ميانجي كارگران  يدولت به مثابه

م شاهد يك روند مداوم باشيم توانيكند، ميخالي مي "خودگرداني توليدكنندگان"
دولت ...گردندكه طي آن كارگران قادر به تغيير شرايط و خويشتن خويش مي

 "توليدي و شغلي و خودگردان"كارگري توليدكنندگان را در اجتماعات و شوراهاي 
ايه دهد كه از هر مانعي عبور كنند كه سرمها فراخوان ميبه آن وها گرد هم آورده آن

  )9(. شان نهاده استو خودگردانيبر سر راه 
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هاي انجام شده براي خلق اي گفته بود كه با اين احوال تجربه مشخص تالشخواننده
هر زمان كه يك حزب طبقه كارگر، خواه "كننده اند، يعني يك دولت كارگري نوميد

از راه شورش و قيام و خواه از راه انتخابات، وارد دولت شده است، به زودي اعالم 
رده و تصريح داده كه بهتر است طبقه كارگر اجازه دهد تا حكومت جديد به جاي ك

. "مبارزه طبقاتي در بيرون از قلمرو دولت به كارها و وظايف اختصاصي خود بپردازد
ي سوسيال كنندهبخشي از خصلت منفعل(من با اين نظر توافق دارم كه اين تجربه 

ترين وشن است كه در اين موارد، كوچكر. توان ناديده گرفترا نمي) دموكراسي
به عكس جريان كارها . شودسازي طبقه كارگر مبذول نميتوجهي به امر خوددگرگون

يعني همواره تا به حال  -شودتبديل به اداره و انجام امور به جاي طبقه كارگر مي
  .همان روال سابق برقراري يك دولت بر فراز سر كارگران ادامه يافته است

انداز احزاب طبقه كارگر بوده آيا اين امر به خاطر چشم را چنين بوده است؟اما چ
چنين درك اهميت ها اجازه توجه به اولويت نيازها و رشد انساني و هماست كه بدان

رغم درك علي(خطير پراتيك انقالبي را نداده است؟ يا علت اين امر تصميم آگاهانه 
يق ترقي و اعتالء در اين جبهه و احاله آن به يك براي تعل) 3و  1هاي اهميت پاراگراف

  تر بوده است؟زمان مناسب
يعني اين كه تمركز اصلي بر رشد و تكامل انساني  -از نظر من علت اولي درست است

از سرمايه قرار تر رفتن هاي قبلي براي فرابه وسيله پراتيك انقالبي در مركز تالش
ها كه بر مسند قدرت نشستند يك لتنگرفته است، يعني آن كه، مشكل اين دو

تر اقتصاد سياسي ماركس براي طبقه كارگر بوده مشكل نظري در پيوند با رشد بيش
ي مشكالت در يك سكوت نظري باشد، بايد چنين چه ريشهپس چنان )10. (است

چون مانعي بر نتيجه گرفت كه نهادهاي تازه تاسيس شده يا حفظ شده قبلي كه هم
- رابطه-هستند  ي واقعيرابطهكنند، يك رگوني طبقه كارگر عمل مياه خوددگسر ر
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كند كه هميشه آماده ياري رساندن به طبقه ي كه به خوددگرگوني كساني كمك ميا
كارگر براي پرهيز از ارتكاب خطاهاي خويش هستند، خطاهايي كه براي رشد طبقه 

  )11. (است به اين معنا درك نادرست مانع پراتيك درست شده. الزم است
دهد كه استثمار نقد اقتصاد سياسي سرمايه نشان مي :280تغيير مفهوم حق برخورداري .8

اين درك به معناي بي اعتباري مدعاي سرمايه براي . كارگران منبع سرمايه است
ثروت "اما چه كسي حق مالكيت بر آن . تصاحب محصوالت كار اجتماعي است

؟ چه كساني از اين حق برخوردارند كه را دارد كه سرمايه غصب كرده است "عيني
مهار كرده و از آن بهره  "چون ثروت اجتماعيي اجتماعي را هموري همبستهبهره"

  برداري مناسب كنند؟
اگر خود را به نقد اقتصاد سياسي سرمايه محدود كنيم آنگاه شخص بايد چنين    

چه اري حق دارند آندي توليد سرمايهتصور كند كه كارگران استثمار شده در عرصه
ها اين استدالل به نفع كارگران كارخانه(گيرند را كه از آنان به غارت رفته باز پس

توانند كار خود را دوباره به اي هستند مياست، يعني كساني كه مولد ثروت سرمايه
: نظرانه خواهد بودنين منظري، مفهوم حقوق بسيار تنگحتي از چ). دست آورند

- داري است كه ارزش اضافي توليد ميتوليد سرمايه يه فقط در عرصهرغم آن كعلي

بلكه  ،شود نيستچه توليد ميشود، اما سرمايه براي بقاي خود تنها نيازمند آن
با استفاده از اين منطق، نه تنها كارگراني . يابد نيز هستنيازمند آنچه كه تحقق مي

كه كساني كه ارزش اضافي نهفته را كنند بلكه سرمايه را به طور مستقيم توليد مي
جا اما ما در اين. بخشند نيز از حق مالكيت بر ثروت سرمايه برخوردارندتحقق مي

  . ي نقد اقتصاد سياسي سرمايه هستيمهنوز در حيطه
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كند كه فاش كردن مبناي سرمايه از سوي ماركس استداللي آيا واقعا كسي فكر مي
و كارگران (از كارگر جمعي باشد؟  ايزيرمجموعه يبه مثابهبراي اعالم حق مالكيت 
دست  "كارگران مولد"چون مستمنداني ملتمس به درگاه بايد در كمال تضرع هم

رود كه در اقتصاد سياسي طبقه كارگر فراسوي مزدبگيراني مي) ؟دراز كنندگدايي 
بر چارچوب گردش سرمايه به كار اشتغال دارند و همه اجزاي كارگر جمعي را در 

شود كه به طور مستقيم به نياز هاي كساني نيز مييعني شامل فعاليت -گيردمي
كنند؛ اما با اين همه اقتصاد سياسي كارگران براي رشد و تكامل خويش كمك مي

پيوند آن اجزاء در درون يك جامعه جديد  فرآينددر . گيردسرمايه آنان را ناديده مي
رداري از ثروت ديدي از حقوق مالكيت و برخوبسته، مفهوم جمتشكل از مولدين هم
وضعيت "شود كه از موضوع استثمار فراتر رفته و در خود آن اجتماعي پديدار مي

دهد كه در آن ثروت عيني به خاطر ارضاي نيازهاي كارگر براي اي را رشد ميوارونه
هاي شدر باال، همه بخ 2و  1هاي پيرو پاراگراف. "رشد و تكامل خويش وجود دارد

اند تا  "ي اجتماعيوري همبستهبهره"كارگر جمعي داراي حق برخورداري از مواهب 
از . بدين وسيله موجبات رشد و شكوفايي وسيع استعدادهاي خود را فراهم كنند

ي افراد جامعه فارغ از محل تولد و يا اداي منظر اقتصاد سياسي طبقه كارگر همه
  )12(. مرات كار فكري و دستي اجتماعي سهيم انداند، در ثسهمي كه در گذشته داشته

جا با مفهومي سر و كار داريم كه به روشني امتياز اجتماعي يك گروه معين در اين
    اين مفهوم همبستگي را تشويق  -كندكارگران مبتني بر فعاليت ايشان را رد مي

    در كند، اين همبستگي بين مولدين، شامل همبستگي بين توليدكنندگان مي
در   )13. (شودهاي رسمي و غير رسمي، همبستگي بين شمال و جنوب نيز ميبخش

بطن اين مفهوم، توليد آگاهانه براي نيازهاي اجتماع همبسته قرار دارد و به قصد 
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شود كه در آن شكوفايي آزادانه همگان شرط شكوفايي ايجاد شرايطي انجام مي
  )  14. (آزادانه هر فرد باشد

اي، توانند جهان را تغيير دهند؟ براي عدهچه كساني مي .والت انقالبيسوژه تح .9
هاي انقالبي هستند، در نتيجه از نگاه آنان اگر كارگران صنعتي به خودي خود سوژه

كنند، به معناي يك انحراف چه نباشند كه توليد ميكارگران صنعتي صاحب همه آن
ها توليد مگر نه آن كه آن. اهد بودخطرناك و وداع نظري با مفهوم طبقه كارگر خو

هاي صنعت و ها قادر به متوقف كردن چرخكه آنكنندگان ثروت اند؟ مگر نه آن
  هاي حيات اجتماعي اند؟بستن شريان

جا اهميت دارد اين است كه مسئله حقوق همگاني را با توانايي يك چه در اينآن
كارگران صنعتي بدين . وط نكنيمرهبري سازماني در مبارزه عليه سرمايه با هم مخل

دليل انقالبي نيستند كه داراي حق مالكيت بر ثروت سرمايه هستند، بلكه چون 
ها براي توليد دهد، مبارزات آنسرمايه اين كارگران را متمركز كرده و سازمان مي

هاي كارگري ابزار جا كه اتحاديهاز آن. شودتر انجام ميهاي انقالبي راحتسوژه
مراكزي براي سازمان "چون ها را همي براي مبارزه طبقاتي بودند، ماركس آنمناسب

-آن ،ها همواره چيزي بيش از مراكز سازماني بودهاما آن. ذكر كرد "يابي طبقه كارگر

به نظر . اندطبقه كارگر بوده سازيخود دگرگونها قبل از هر چيز مراكزي براي 
اي مناسب است براي آن كه كارگران هماركس مبارزه براي افزايش دستمزد شيو

بي حسي و كرخي و "چون موجوداتي توليد كنند كه دچار بتوانند خود را هم
افسردگي، انجماد و ركود ذهني نباشند و به چيزي بيش از ابزاري كمابيش خوب 

تبديل شوند و از اين راه خود را آماده كنند تا يك  "پرورانده شده و فربه براي توليد
  )15(. را آغاز كنند "بزرگ جنبش"
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هاي كارگري تنها ستادهاي اين است كه اتحاديه فراسوي سرمايهبا اين همه استدالل 
اي كه در آن هر صحنه )16. (سازي كارگران نيستنددگرگونيابي و خودسازمان

كنند تا نيازهاي چند سويه و متنوع خود را كارگران به طور دسته جمعي مبارزه مي
جا مركز و ازند، نيازهايي كه به علت سلطه سرمايه رفع نشده است، آنبرآورده س

اين همه، اشكال مختلف . سازي استدگرگونيابي و خودستادي براي سازمان
اي ناهمگون در عناصر متشكله خويش، اما داراي مبارزات يك طبقه اند، طبقه

گاهي  )17.(هعلت وجود سرماي خصلتي عام در وابستگي و در فقر مطلق خويش به
 - تري نسبت به ديگر ستادها و مراكز دارندبرخي از اين ستادها و مراكز، كارآيي بيش

ها اين است كه قادر به ناپذير است، اما وجه اشتراك آنزيرا كه رشد ناموزون اجتناب
هاي انساني هستند كه شرط اساسي براي عبور از سرمايه ها و تواناييرشد ظرفيت

  . است
چند سويه و (هاي انقالبي اند؟ مولديني كه قادر به ارضاي نيازهاي سوژه چه كساني

كند و خويش نيستند زيرا كه سرمايه محصوالت كار اجتماعي را تصاحب مي )متعدد
اجزاي كارگر . دهدها را در جهت رشد خويش سازمان ميمصرف و استفاده از آن

ها از راه مبارزات خود اند، آنزده هاي انقالبي در خود هستند زيرا كه فقرجمعي سوژه
عليه سرمايه و از راه درك اين امر كه ما قادر به آفرينش بديلي در برابر حاكميت 

  .شوندهايي در خدمت خود ميسرمايه هستيم، تبديل به سوژه
  
  )18( مدهاي سازمانيآپي
با توجه به  .نياز به يك ابزار سياسي براي ايجاد اتحاد بين اجزاي مختلف كارگر جمعي .10

برداري سرمايه از و بهره) و اشكال مختلف فقر مطلق آن(ناهمگوني كارگر جمعي 
كند، ما به يك ابزار هايي كه طبقه كارگر را دچار تفرقه و در نتيجه شكست ميتفاوت
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گري انجام دهد، و هاي مختلف طبقه كارگر ميانجيسياسي نياز داريم تا بين بخش
ديگر هاي مختلف مردمي بتوانند از تجارب يكتا جنبش فضايي مطبوع فراهم كند

كتاب  )19. (بياموزند و وحدت و اراده الزم براي نابودي سرمايه را در خود ايجاد كنند
  :كنددر پيوند با تحوالت ونزوئال به اين مطلب اشاره مي "زيمساب حاال را سوسياليسم"

ه در داخل و خواه آنان كه در خواه آنان ك(با وجود دشمنان انقالب بوليواريستي 
كه براي دموكراسي الزم است ابزار سياسي براي تجمع كساني ) خارج اند
ابزاري كه . جنگنددر محل كار و در محالت و مناطق زندگي خود مي 281مشاركتي

براي رشد و تكامل و بازگويي مطالبات عام و همگاني نظير فرانمايي و شفافيت 
يك شرط ضروري براي استقرار دموكراسي (رفته شود سياسي و اقتصادي به كار گ

هاي ابزاري كه نه بر مبناي منافع گروه). هاي دولتيواقعي و مبارزه با فساد دستگاه
هاي همگاني و مردمي بنا شود و نمايندگي كوچك، بلكه بر اساس منافع سازمان
  .منافع كل طبقه كارگر را به عهده گيرد

گوي دموكراتيك، تعقيب مباحث و دريافت آموزش كه از به جز از راه يك بحث و گفت
توان بر تناقضات دروني طبقه شود، چگونه ميميل و اشتياق وحدت طبقاتي ناشي مي

د و كه خواهان ادامه و تداوم انقالب اند؟ اين تضادها حاوي تضا فائق آمد يعني كساني
هاي ار و بخشهاي تحت استثمرسمي طبقه، بخشناهمگوني بين بخش رسمي و غير

هاي دولتي و حذف شده و به حاشيه رانده شده، بين كارگران و دهقانان بين بخش
توان مانع رشد و گسترش تضادهاي بين در غير اين صورت چگونه مي. تعاوني است

ناپذير شد؟ اين كار جز از راه شكل دادن و ها به تضادهاي آشتيمردم و تبديل آن
يك حزب . ممكن نيست) و نه گذشته آن(انقالب  رشد يك حزب براي حفظ آينده
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هاي مردم قادر است كه وظيفه تعميق و تداوم دموكراسي انقالبي برآمده از بطن توده
  )20(. براي ايجاد سوسياليسم را به عهده بگيرد

نياز نظري كارگر جمعي به  .يافته در جهت ايجاد ارتباط نظرينياز براي تالش سازمان .11
بسيار چيزها در طي روند . انقالبي پر گزاف و بي نهايت نيست ي يك سوژهمثابه

شود و اهميت همبستگي و شناسايي دوستان و دشمنان مبارزاتي فرا گرفته مي
قابليت ايجاد ) ب(خصلت سرمايه و ) الف(دقيقا به خاطر اين كه درك . شودآشكار مي

خودي از دل مبارزات ها، به طور خودبهاي همبسته براي پرورش و رشد انسانجامعه
يافته انتشار و پخش اين درك اوليه به درون مشود، يك شيوه نظامردمي زاييده نمي

هاي كارگر جمعي الزم است تا آن را به يك سالح بسيار ارزنده و مهم همه بخش
  .براي همه نوع مبارزات مجهز كند

انقالبي كه بر  نظريههيچ چيزي در پيوند با يك . نياز به حزبي از نوع متفاوت .12
كند، بيگانه اش تاكيد ميي پراتيك انقالبيسازي طبقه كارگر به واسطهدگرگونخود

هاي اجتماعي نيست كه خود را در موقعيتي واالتر از جنبش) حزبي(تر از پراتيكي 
هاي اعضاء بايد آموزشي جزمي ديده و از انضباطي در كند كه تودهديده و تصور مي

 )  21. (هاي مركزي خطاناپذير برخوردار شونديات كميتهخور پيروي از تصمم

ورزيم، چنين ساز مبارزات مردمي تاكيد ميبه عكس زماني كه ما بر تاثيرات دگرگون
از طريق  282هاي از پايين و خودانگيختهفهميم كه به جاي مواجهه با جنبشمي

انتشار و پخش اين  ها وهاي از قبل تهيه شده، مسئله اتفاقا يادگيري از آنبرنامه
كند، طور كه مارتا هارنكر تاكيد ميهمان "ابزار سياسي"نقش . درك و فهم است

گرايي و ما بايد با هر نوع نخبه. هاها است و نه سركوب آنتسهيل مبارزات و خالقيت
گرايي مراتب عمودي مبارزه كرده و آن را از بين ببريم زيرا كه اين نخبهسلسله
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كند زيرا كه مشاركت واقعي همگاني چيزي ي را در نطفه خفه ميابتكارات مردم
  . ها باشدنيست كه مطلوب و دلخواه باالدستي

تواند انرژي و شيره جان مراتبي مياي كه ساختار سلسلههو ديگر اين كه درك شيوه
هاي افراد متعهد و پايبند به مبارزه با حاكميت سرمايه را ها و شورمنديخالقيت
گيري از چنين وضعي بايد مبناي براي پيش .براي رشد جنبش ضرورت داردبمكد، 

به جاي تاكيد بر يك . ها بنا شودهر حزبي بر روي فضايي از آزادي و رشد خالقيت
بهتر است كه امكان ) مثال مشاركت در محل كار يا در محله(شكل واحد از مشاركت 

هاي نزديك به هم در اتحاد هاي مستقل كاري و گروهالزم فراهم شود تا جمعيت
ها به العملبه جاي آن كه اطالعات و دستور. شان شكل گيرندبراي منافع مشترك

ها با ها و تجارب و هم جواري آنطور عمودي از باال به پايين حواله شود، تقسيم ايده
روي عليه به جاي يك خط واحد حمله در مسير پيش. هم به طور افقي بهتر است

هتر است كه واحدهاي پارتيزاني و چريكي در يك خط كلي و همگاني سرمايه ب
در غير اين  -حركت كنند و معطوف به وحدت مبارزاتي در نبردهاي اصلي باشند

توان انرژي خالق مردم را آزاد كرد و پراتيك انقالبي براي پرورش صورت چگونه مي
  مردمي شايسته شكست دادن سرمايه را عملي ساخت؟

م اين است كه ما بايد همواره آماده فراگيري دائمي از پراتيك باشيم و خالصه كال
اين امر به ويژه . نكنيم و مقدس اي از گذشته را بدل به چيزي شئي شدههيچ تجربه

گونه كه ماركس در پرتو همان. الزم است 21سوسياليسم در قرن  نساخت يدر باره
ا تغيير داد ما نيز بايد امروز در آوردها و تجارب كمون پاريس نظرات خويش ردست

ما بايد درك كنيم كه . انديشه كنيم 20باره سوسياليسم در پرتو تجارب قرن 
تواند يك جامعه مبتني بر اقتدار دولتي باشد، نظامي كه همه نمي 21سوسياليسم قرن 

شود و همه ابتكارات عمل در دست مقامات تصميمات از باال به پايين دستور داده مي
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جا كه دقيقا از آن. كننده متمركز استولتي و يا كادرهاي حزب آوانگارد خودبازتوليدد
كند، به همين دليل هم بر سوسياليسم بر رشد و دگرگوني و تكامل انساني تاكيد مي
اي با يك قدرت جامعه. كندنياز ايجاد يك جامعه دموكراتيك، مشاركتي پافشاري مي

هايي خالق براي ساخت ند اجازه بدهد انسانتوادولتي بسيار نيرومند نمي
  .سوسياليسم رشد كنند
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تاريخي موجود در تعيين ارزش  -ي طبقاتي يك عنصر اخالقيآيا مبارزه
  283نيروي كار است؟

  بن فاين 
  خالصه مطلب

اين مطلب، تحت تاثير بحث پيرامون اداي سهم مايكل لبوويتز در پيوند با موضوع 
   و به طور اخص تعيين نقش (ماركس  سرمايهي طبقاتي در غيبت نسبي مبارزه

ارتقاء  ،مقاله را نهدف اي .به نگارش درآمده است) كار در مقابله با سرمايهاي سوژه
اين . دهدتشكيل ميتر حول مفهوم ارزش نيروي كار پژوهش نزديك از طريق ،تحليل

يافته اي پيچيده و تفكيككند كه چون بازارهاي كار به شيوهنوشته استدالل مي
تاريخي نيز  -الجرم عنصر اخالقيوند، شساختاربندي، بازتوليد و دستخوش تحول مي

شده اي تفكيكدهند بايد به شيوهكه تفسير و تعبير ارزش نيروي كار را به دست مي
  .چون يك مجموعه ثابت مورد بحث قرار گيرندنه هم و

مستقيما  او. مايكل لبوويتر قابل فهم است متعاقب اداي سهم ،بحث يافتن گسترش
د و به طور مستقيم يا غيرمستقيم برمي تدسشناسي ماركس به قلب روش

-طبقاتي و درون -هاي بينارزش، كشاكش ينظريهبين  يموضوعاتي را حول رابطه
                                                 

  .)2008( 16ماترياليسم تاريخي  -  ٢٨٣
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ديگري در اقتصاد  مسايلپيچيده و /ي بين سطح مجرد و مشخصطبقاتي، رابطه
كند كه نه در ضمن او اين ادعا را نيز طرح مي. كشدپيش ميسياسي ماركسيستي 

كوتاهي سرمايه  -كار يهابطه ردش بويكرسويگي رماركس به خاطر يك تنها خود
سرمايه، براي پيشبرد  مقابلكار در  سوژه بودننقش  و به طور نامناسبياست  كرده

چنين خصلت هم گرايشمنافع و تعلقات خويش را ناديده گرفته است، بلكه اين 
بخش ايشان الهام اي از سنت اقتصاد سياسي ماركسيستي است كه اوبخش عمده
 را او هايمبالغهتفسيرهاي انجام شده پيرامون كار لبوويتز تا حدودي، . بوده است
چون خود من، از همكنم كه بسياري از خوانندگان، اند اما من گمان ميدهتصحيح كر

موفقيت در يك بحث  و رفتپيش قطعي و نيز از عدم يعدم دستيابي به نتيجه
  284.سازنده ناراضي باشند

لبوويتز با بيان اين كه، هدف خود را . ستليل خوبي براي اين موضوع در دست اد
داند، به طور روشن و جدي به اين مساله وارد كردن مجدد موضوع كار در بحث مي

تواند وري در طول انباشت سرمايه چه اتفاقي ميپردازد كه در صورت افزايش بهرهمي
مصرفي ثابت بماند، در آن صورت ما شاهد  اگر عوايد كار برحسب ارزش. رخ دهد

گاه اين چه ارزش نيروي كار ثابت بماند، آناما چنان. افزايش سودآوري خواهيم بود
توانند توسط كار كسب هاي مصرفي خواهد بود كه ميدر ارزش يامر به معناي افزايش

ست چنين فرض شده ا سرمايهدر جلد اول  285.نخواهد كرد شوند و سودآوري تغيير

                                                 
-Historical Materialism, 14, 2, 2006: 49 .                                            نگاه شود به بخش ويژه در  284
134 
-وري در كار چگونه به منصه ظهور ميكه بهرهاست به ايناين گفته كامال دقيق نيست كه سودآوري منوط   285

وري بايد نصيب سرمايه شود تا گاه بخشي از بهرهچه افزايشي در تركيب ارگانيك سرمايه پديد آيد آنچنان. رسد
دي جا معطل كند اما از اهميت بسيار زيااين نكته نبايد ما را در اين. سابق باقي بماند يسودآوري به همان درجه

ها را به حصار وري در تقابل با مرزهايي كه آنوردهاي بهرهآدست گونهين امر كه چبرخوردار است براي درك ا
  .به پايين نگاه شود. شوداند، كسب ميكشيده
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ه اين موضع ماند و اين امر لبوويتز را بكار در شكل ارزش مصرفي ثابت مي كه پاداشِ
سرزنش  ه خاطر غفلت از نتايج مخالف آند كه ماركس و پيروان او را بدهمي سوق

ي كند كه در صورت دخالت فعال كار منجر به افزايش دستمزد كارگران در سطح
گيرد يتز در واقع يك مفهوم ويژه به كار ميلبوو. شودمنطبق با تداوم سودآوري مي

-چگونگي تقسيم و توزيع دست يكنندهتعيين ،تفرقه و پراكندگي كارگران يدرجه"

كه چنين مفهومي موجب برانگيختن جالب اين. "وري استورد ناشي از افزايش بهرهآ
حظه زودي ماله اما ب. شودنمي بودن آن ، به رغم نو]نزد منتقدان[ هيچ واكنشي

  . خواهد شد كه اين گفته سراپا خطا است
 يچون يك وسيلهكارگران به سادگي هم جداييي چه درجهاول اين كه چنان

در آن صورت داراي هيچ محتواي  ،آمدها باشدسنجش بعدي در خدمت نتايج و پي
-طور كه از بررسي لبوويتز روشن است درجهدوم همان. تحليلي نخواهد بود يتي ياعل

وار است دهي كارگران در يك سطح متراكم و تودهسازمان يي بازتاب درجهايجد ي
وردهاي ناشي از باال رفتن آكه بدوا واكنشي به، يا مقاومتي در برابر افزايش دست

  . وري استبهره
ن كه به آ برآيد ي نقشيتواند از عهدهيا يك چنين مفهوم مجرد و متراكمي ميآاما 

آيا . تواندطور ساده و سرراست اين است كه نه نميه سخ ما ب؟ پاشودنسبت داده مي
ندگي كارگران واقعا پراك يدرجه -آزماييمروش ماركس را مي داريم جادر اينما  –

داري است؟ شايد يك توازي و شباهت هاي واقعي انباشت سرمايهواكنشي به فرآيند
سرمايه و كار متراكم و  اضافي وجود داشته باشد كه مطابق آنتلويحي با نرخ ارزش

اي بر سر خريد و فروش نيروي كار صورت رو شده و مبادله-هب-ديگر روانبوه با يك
وسيله تر، چنين است كه اين مبادله بهاما در عمل، در يك سطح پيچيده. گيردمي

- ها بهاما آن. پذيردهاي جداگانه مبادله بين سرمايه و كار منفرد صورت ميعمل
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در هر لحظه از  ها رايابند كه آنوابط ارزش به نوعي همگني دست ميي روسيله
بايد . ددهمي پيوندكار به هم -سرمايه يرابطه وسيله بازتوليد خوده زمان و هم ب

شده نوعي تقسيم ارزش توليد شده بين سرمايه و كار حاصل يتاكيد شود كه نتيجه
را ي ريكاردوي ديدگاهيك نظر ين ا. رد يكي به قيمت باخت ديگري باشدكه ب نيست

يا  امر بعدي توزيعي بين سرمايه و كار به شكل يكه مطابق آن رابطه كندبيان مي
برعكس  در حالي كه از نظر ماركس. شودنوعي تقسيم كيك بين طرفين تعيين مي

و   يامر بعدو نتايج توزيعي  به عنوان امر قبلي استخريد و فروش نيروي كار  قيمت
طور خالصه بايد ه ب. توليد است شده در فرآينداضافي حاصلميزان ارزشبه مشروط 

بين اين دو طبقه به  يرابطه مبادله برداري اساسا توليد سرمايه يگفت كه شيوه
شود و اين امر فارغ است از تقسيم جزيي كار درون و بين يك كل بنا مي يمثابه

تواند مدهاي پيچيده اين وضع ميآهاي ديگري كه پيمولدين كاال و همه فعاليت
  . باشد

ي جدايي كارگران حق شود كه طرح موضوع درجهدر پرتو اين امر مالحظه مي
اول اين كه سرمايه و كار، اگر تقسيم غنيمت را كنار نگذاريم، . كندمطلب را ادا نمي

هاي توليدي پيشرفت در شيوه. كنندوري كشمكش نميضرورتا بر سر افزايش بهره
شدن و تخصصي حتي در جايي كه .شودتر شدن كار تواند منجر به ساده يا سختمي

هاي پيشرفته توانند تقاضاي روشكارگران حتي مي ندارد يا زدايي وجود داردمهارت
جاي داس با يك ه ها را بعنوان نمونه تقاضا كنند كه چمنه ب .در توليد را طرح كنند

كه ابزار ديگري براي كار تقاضا كنند تا سنگيني  زني درو كنند يا اينماشين چمن
  .كار كاهش يابد

وري، هايي كه از طريق افزايش بهرهفرآيندتر اين كه ساختارها و نكته دوم و اساسي
ها را توان آننمي كهند ا پيچيدهو  شود، به قدري متنوعبه  تقسيم بازده منجر مي
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طبقاتي داريم  ياز مبارزه متعادليد آيا ما ح. تنها به يك شاخص تحليلي فروكاست
داد و ديگر نتايج آن را مطالعه كنيم؟ كه مطابق آن بتوانيم موضوع تقسيم برون

اي شمار و پيچيدهطبقاتي و نيز وقوع آن چنان موضوعات متنوع، بي يعناصر مبارزه
خود  لبوويتز. سازدميناممكن  را ايهستند كه چنين مطالعه) اي و ناخالصچنداليه(
كاري، فشار ، پيمان)عدي استب اي چندكه باز پديده(شدن عنوان مثال جهانيه ب

- همبستگي در محل كار و نيز فراسوي آن را ذكر مي بودن ناشي از بيكاري و ناگزير

ها و محتواي برگرفته از مبارزه اما اين تنها بررسي سطح مسئله در پرتو شكل. كند
در مورد قبلي يادآور شدم مبارزه طبقاتي و نتايج آن  طور كهباز همان. طبقاتي است

 يمبارزه گونهصورت چدر غير اين. دهدتشكيل يك بازي مجموعا صفر را نمي
توليدي ديگر،  يتوليدي به يك شيوه يدوران گذار از يك شيوهدر جز ه طبقاتي، ب
كند؟ ديگر اين تواند عمل هاي توليدي مينيروي محركه تاريخ درون شيوه يبه مثابه

پراكندگي كمك  يبه درجه امر بعديكه به رغم آن كه روابط ارزش ضرورتا به شكل 
جا كه عناصر مختلف كشاكش طبقاتي بايد خود را هرچند به شكل كنند اما از آنمي

نيمه و ناقص و در ضمن موقتي در جريان گردش سرمايه حل و فصل كنند الجرم 
 ،دهنده ارزشكندگي وجود ندارد كه روابط تشكيلپرا يهيچ مبنايي براي اين درجه

مندي از نرخ تو گويي قانون گرايش(آن دست به عمل بزنند  حولزمان بتوانند هم
پراكندگي وجود دارد كه بايد به همان شكلي كه در مورد سودآوري يا  يدرجه
  ).سازي شوداضافي وجود دارد، يكسانارزش

كار  يدوباره طرحي پراكندگي كارگران موجب جهطور خالصه بايد گفت اگر دره ب
  .شودموجب چنين چيزي مي امر مابعديشود تنها در شكل طبقاتي مي يو مبارزه

هاي طور كه ماركس خودش نيز اذعان كرده است او كاشف كشاكشو همان
ن اذعان داشت جاي آوردهايي كه او خود به آعكس يكي از دسته ب. طبقاتي نبود
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-در سرمايه. هاي مختلف توليدي استطبقاتي در بستر و متن شيوه يارزهدادن مب

-طبقاتي در حيطه يكند كه مبارزهتوليد ارزش اضافي چارچوبي را تعيين مي  ،داري

اما اين چارچوب بايد خودش پيش از آن كه . كندگيرد و عمل ميآن جاي مي ي
دقت كنيد كه ماركس . يردطبقاتي وارد بحث شود، مورد پژوهش قرار گ يمبارزه
 يكاال به مثابه ازرا نه با موضوع سرمايه و كار، كشاكش طبقاتي بماند، بلكه  سرمايه
  .كندطبقاتي شروع مي يهاي مبارزهاي براي تحقيق شكلمقدمه

مستلزم ارائه پاسخ به آن  جداييپراكندگي و  يپس توسل لبوويتز به درجه
اين نكته  برجا است كه تاكيد مكرر اين تناقض .پرسشي است كه او طرح كرده است

در باره دستمزدها در جلدهاي بعدي كتاب  نظريهكه ماركس در صدد نوشتن يك 
چون گواه و شاهدي براي غفلت او از مبارزه طبقاتي در جلدهاي آغازين خود بود هم
به معناي حل موضوعات  ،پراكندگي ياما به ميان كشيدن درجه. شودگرفته مي

است پيش از آن كه جلدهاي يادشده به تحرير ) توزيع(وري ناشي از افزايش بهره
يعني پيش از  ؛گويد انجام گيردچه لبوويتز ميآن مقدم بربايد چيزي . درآمده باشند

 ،طبقاتي بتواند مورد ارزيابي قرار گيرد يبندي و تاثير مبارزهآن كه شيوه، خصلت
بينيم به اين شكل است كه مي. نباشت بحث شوندهاي اساختارها و فرآيندبايستي 

زند و تنها سادگي از سطح مجرد به سطح مشخص جست ميه پراكندگي ب يدرجه
يك  ييك را نيز در فهرست تحليلي به مثابهكند و هيچبه عناصر معدودي اشاره مي

ه پراكندگي تبديل ب يجا درجهتوان گفت در اينبه معنايي مي. دهدكل جاي نمي
بحث به يگانه  كلدستمزدها شده است و  نظريه يهمان جلد وعده داده شده در باره

  . مفهومي تقليل داده شده است
اي متفاوت و خواهم به موضوعات مورد بحث به شيوهچه گفته شد، ميدر پرتو آن

 يطور ناروايي ايده درجهه تر بپردازم و اين بحث براي آن نيست كه بتاطانهمح
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با بررسي ). اگرچه انتقاد از آن تكرار خواهد شد(ي را از اعتبار ساقط كنم پراكندگ
كنم، چيزي كه در بحث ترين نوع كاال، همانا نيروي كار، شروع ميتر عجيبنزديك

نيروي . اي وارد نشده استطور گستردهه ب) م. لبوويتز يپيرامون فراسوي سرمايه(
 اين. داراي ارزش مصرفي و ارزش مبادله است طور توامانه يك كاال ب يكار به مثابه

يك ارزش  ينيروي كار به مثابه. دو خصيصه را بايد از نزديك مورد مطالعه قرار داد
 يدر زمينه. مصرفي استارزش مصرفي داراي قابليت عام، اگر نه انحصاري، خلقِ

داري ي سرمايهو براي توليد كاالي. ارزش است خلقِ يتوليد كاال، داراي قابليت يگانه
كند جا كه توليد ارزش مياما دقيقا از آن. آفرينداضافي ميتنها او است كه ارزش

يك كل در ارزش  يدر نتيجه نيروي كار به مثابه) ارزش مصرفي و ارزش مبادله(
كاربست انواع مختلف كار مشخص  يوسيلهه ب. مصرفي خود دچار تفكيك شده است

- ها را در شكل مشترك ارزششود گرچه آنهاي مصرفي ميقادر به توليد انواع ارزش

هاي توليد و بين فاوت در كار مشخص در درون خود فرآيندت. هاي مبادله توليد كند
به ) اضافي( ارزش و در مسير توليد ارزش يها به مثابهها وجود دارد اگرچه آنآن

  .)ديگرند گرچه يكسان نباشندمعادل يك(همگني دست يافته باشند 
خودي خود براي ه اند بديگر تفكيك شدههاي متفاوت كار از يكاين امر كه فرآيند
بايد  پراكندگي يي درجهبراي نفي غلبه. كافي استپراكندگي  ينفي مفهوم درجه

اما با توجه به وضعيت . ندآيها فايق هايي وجود باشند كه بر اين تفاوتفرآيند
يد روشن است كه چنين سازوكارهايي وجود مشخص مربوط به ايجاد تغييرات در تول

عنوان ه ب(هاي مختلف توليدي يابي كارگران درون و بين بخشسازمان يشيوه. ندارد
بسيار تصادفي است و همين وضع ) هاي كارگرينمونه شركت توليدي يا اتحاديه

 تغيير مكان. دهندكه با كارگران مصاف مي شودنيز مي ييهايابي آنشامل سازمان
به بازسازي  زيرا وضع كارگران منوط. نيست هممعادل  ديگر توليد از جايي به جاي
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ه طور عمده هاي توليدي و بها و تقسيم كار درون و بين بخشهاي كار، مهارتفرآيند
به بيان ديگر ما با . هاي توليدي و خود محصوالت استمنوط به خصلت مادي فرآيند

رو هستيم و نه -هب-يي به نام نيروي كار رودرجات مختلف پراكندگي در ميان كاال
  .ها باشدآن كلكننده همگن ها يا آن يهمه ييك نوع پراكندگي كه نماينده

ه جز اين بايد به ب. گردمتر بازميدر سطحي پيچيده ،من بعدها مجددا به اين نقطه
ختلف هاي متوان از آن به شيوهخاطر داشت كه كااليي به نام نيروي كار كه مي

هاي متفاوت كرد متمايز از ديگر كاالهايي نيست كه همين وضع شامل حال استفاده
زيرا  ؛سر متفاوت استيك موضوع يك ،نيروي كار) مبادله(ارزش. شودها نيز ميآن

طور مستقيم تعيين ه براي توليد آن ب الزمبرخالف ديگر كاالها زمان و مدت كار 
 ؛شودداري بازتوليد نميتوسط توليد سرمايه ،ك كاالي ينيروي كار به مثابه. شودنمي

هايي خارج از روند انباشت و ه طور عمده توسط روابط و فرآيندبلكه بازتوليد آن ب
طور ضروري و مستقيم به ه اما سرمايه به دو شيوه ب. شودگردش سرمايه انجام مي

ر شكل دستمزدهاي از راه پرداخت سرمايه متغير د. كندبازتوليد نيروي كار كمك مي
مصرف طبقه  يوسيله توليد كاالهايي كه وارد چرخهه پولي براي خريد نيروي كار و ب

- گرايشي براي بررسي اين ،متاسفانه در اقتصاد سياسي ماركسيستي. شودكارگر مي

جانشيني براي ارزش نيروي كار وجود دارد كه  يهمه در يك معناي محدود به مثابه
بينند يا كميتي از دستمزد هاي مصرفي ميزش يك سبد ارزشچون ارآن را يا هم

  .طبقه كارگر است زندگي "تاريخي -اخالقي "پولي كه منطبق با عنصر 
 هايپرسشتر به طرح اما چنين برخوردي بيش از آن كه ارائه يك پاسخ باشد بيش

 كننده اينبديهي اين است كه چه چيزي تعيين پرسشاولين . زندديگر دامن مي
كند و اين سبد تغيير مي گونهاين است كه چ بارهدوم در همين  پرسشسبد است؟ 

اين است  پرسشوجود آيد؟ سومين ه مالزم آن در سطح تحليلي بايد ب يتغييرات هچ
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مد آمصرف را بررسي كنيم، چيزي كه يك پي بودنف توانيم منعطچگونه ميكه 
يعني پرداختي كه (يابد لي ميضروري از ارزش نيروي كار است كه در شكل پول تج

؟ و چهارمين )رود و شكل سبد وسايل مصرفي را نداردهمراه كارگر به خانه او مي
هاي يم در باره تفاوتنهها را به كنار پرسش اين كلاين است كه حتي اگر  پرسش
، سطح الزم )و ديگر اقشار(اجرت و مزد بين طبقه كارگر  ياجتناب در حيطهغيرقابل
پاسخ دادن به اين با توان گفت؟ تاريخي چه مي -هاي اخالقي ، و تفاوتزندگي

  .شودآغاز ميپراكندگي  يبررسي پيچيدگي درجه است كه موضوعات
كه  زندگيتاريخي  - ام كه سطح اخالقي من در جاي ديگري چنين استدالل كرده

به درك تر در دو جناي ظريفدهد بايد به شيوهارزش نيروي كار را تشكيل مي
از كااليي به كاالي ديگر  "زندگي"سطح نيازهاياول اين كه چگونگي تعيين  286.شود

هر يك از كاالهاي زير مسكن، خوراك، پوشاك، حمل و نقل،  -كندتفاوت مي
 هيه و تداركمنوط به شيوه يا سيستم متفاوتي از ت ،سرگرمي و تفريح، و نظاير آن

هاي شامل هنجارها و فرهنگ اين امر جريان دارد كهاز توليد به مصرف  واست 
كه چنين معيارهايي دوم اين ).سطح و معنا و مفهوم آن(مصرف مطابق با آن است 

ميانگيني درك شود كه  يبه مثابهچون يك استاندارد يگانه همگاني يا نبايد هم
هاي موجود در مصرف برخي باالي آن و برخي پايين آن قرار دارند تا بازتاب تفاوت

ه عكس مصرف هر كاال نه تنها به ب. باشد) يك كاال و بين كاالها يدر حيطه(االها ك
-شود بلكه هممصرفي ميچون ارزشطوري تفكيك شده وارد ارزش نيروي كار هم

ها و معناهاي ها، شيوهشده بين طبقه كارگر در شكل سطحطور تفكيكه چنين ب
          287.شودمصرفي توزيع مي

                                                 
286 Fine 1998. 
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جز ه طبقاتي، ب يكه مبارزهاول اين. شودز اين رويكرد حاصل ميچندين نتيجه ا
مهمي در تعيين سطح دستمزدها در انطباق با تغييرات  يكنندهاين كه عامل تعيين

عنصر اخالقي  در مهم يكنندهچنين يك عامل تعيينوري است همآمده در بهرهپيش
ساني با چنين چيزي داراي همدوم اين كه حتي اگر . رودبه شمار ميتاريخي نيز  -

انكار كرديم، تعيين  تر آن راپيشپراكندگي باشد، همان چيزي كه  يمفهوم درجه
مبارزه . اقتصادي است و نه قابل تقليل بدان است يسطح زندگي نه محدود به عرصه

-بر سر مسكن، تحصيالت و آموزش، رفاه، حمل و نقل و نظاير آن مستقيما در حيطه

-حاوي تالش غالبادر واقع چنين مبارزاتي . شوندگردش ارزش وارد نميتوليد و  ي

به عبارتي ملي كردن و  كااليي كردن يا يا دوباره غيركااليي كردن هاي عامدانه براي
 برخورد لبوويتز به جاي. است "عمومي"تسهيالت و خدمات  خصوصي كردن

مصرفي، به يك  ايانواع هنجاره تعيين ي درعوامل چنين نسبت توازن ]تشخيص[
كه تعيين چنين و سوم اين. جويدتوسل ميپراكندگي  يچون درجهمفهوم يگانه هم

هايي است كه هنجارهايي منوط به دخالت اقتصادي و اجتماعي طبقاتي و جنبش
هايي نيستند كه بين و درون طبقات اصلي سرمايه و كار جريان قابل تقليل به آن

  .دارد
مبادله كااليي به نام مصرفي و ارزشبا نگاه كردن به ارزش اين كه ،طور خالصهه ب

هاي مجرد ديده تر تحليلچه كه در بيشتر از آنتر و جزيينيروي كار به شكلي دقيق
يك عامل  يمثابهطبقاتي به يشويم كه مطرح كردن مبارزهشود متوجه ميمي

ه بسيار فراتر از آن كننده مستلزم وجود يك ساختار پيچيده تحليلي است كتعيين
پس جاي شگفتي نيست كه . آمده است سرمايهرود كه در جلد اول چيزي مي

. محول شده استسرمايه ديگري در يك جلد ديگر يا  بخشدستمزدها به  ينظريه
طبقاتي  يطرح مبارزه ييك وسيله يپراكندگي به مثابه يدر واقع مفهوم درجه
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ختار تحليلي ماركس را با ارجاع دادن به عوامل اساسا داراي اين تاثير است كه سا
طور شايسته ه ها بقبل از اين كه آن ؛ريزدم ميه كننده ارزش دستمزدها بهتعيين

- در اين راستا شاهد نوعي شباهت تكان. شناسايي و در مطلب جاي داده شده باشند

چون يك اندازه تند و ناگهاني از ارزش نيروي كار هممانه دهنده با تعريفي به
اين . هستيم "تبديل"براي مسئله  "حل جديدراه"دستمزد پولي توسط رويكرد 

 يكه عوامل پيچيدهآنكند بي ارزش نيروي كار را در شكل پولي مطرح ميرويكرد، 
مادي  يلبوويتز درجه 288.كننده موجود در آن را مورد بررسي قرار دهدتعيين

هر . گذارد تا مسئله را حل و فصل كندجاي دستمزدهاي پولي ميه پراكندگي را ب
  .پردازندشان ميها با كنارگذاردن مسائل به حلدوي آن
ع مربوط به ارزش نيروي كار در طي جلدهاي وبه موض حاال ها،بحثاين  در پرتو

در دو جلد اول، چنين فرض شده است كه ارزش  289.كنيمتوجه مي سرمايهگانه سه
طور ه كه ب(شود مي ثابت تعيين مصرفيهايي از ارزشوسيله ارزش ناشه نيروي كار ب

در جلد اول قرار است ). شوديك كل توزيع مي ينايكساني ميان طبقه كارگر به مثابه
اين ايده . دنشناسايي شو) مطلق و نسبي(اضافي مدهاي توليد ارزشآكه وسايل و پي

است زيرا كه اين بحث  هنانوشتيا كه مبارزه طبقاتي از كتاب غائب قبول نيست قابل
تقسيم و گسترش  )باز(هاي مختلف در طي بحث ناپذيري و به شيوهطور اجتنابه ب

چون شرايط توليدي ثابت در جلد دوم ارزش نيروي كار نيز هم. وجود دارد انهروز كار
  .را كشف كرد) اضافي(آمدهاي گردش ارزش ماند تا بتوان وسايل و پيمي

                                                 
 .Fine et. Al                                                                تر حول اين مطلب نگاه شود بهبراي بحث بيش  ٢٨٨

2004. 
 

  جا در باره سرمايه مطرح است نگاه شود بهتر حول رويكردي كه اينبراي مطالعه بيش 289
Fine and Saad-Filho 2003.    



ي انقالبيسوژه  

 267

]  عدم تجريد و[د اول روشن است كه بين عمل تجريددر نتيجه از همان جل 
مدهاي آزيرا پي .وجود دارد يهاي مصرفي معين، از ارزش نيروي كار تنشارزش

هايي است كه به سبب وري تنها در يك بخش به معناي كاهش ارزشافزايش بهره
افزايش  ود تا بتواند از مزايايشها سرمايه نيز قادر به كاهش دستمزدهاي پولي ميآن

اضافي نسبي موجب ايجاد كشمكش در به عبارتي توليد ارزش. مند شودري بهرهبارآو
اما اين كشمكش به شكلي كامال متفاوت از كشمكش بر . شوددستمزدهاي پولي مي

هاي يا مثال تغيير زمان كار و دستمزدهاي پرداختي بابت شكل روزانه سر امتداد كار
-طور رضايته ممكن است كه بتوان چنين موضوعاتي را بنا. افتدكاري اتفاق ميقطعه

 هايياختارهاي اقتصادي و اجتماعي و فرآيندبخشي بررسي كرد مگر زماني كه س
  . ها چنين موضوعاتي جاي دارندكه در آن شناسايي شده باشند

مصرفي ثابت نيروي كار سروكار بدين ترتيب جلدهاي اول و دوم هر دو با يك ارزش
  .از اين كه اين ميزان ثابت چيست و چگونه تعيين شده است دارند فارغ

چون هاي مختلف را همزيرا تحليل ،سر متفاوت استاما جلد سوم موضوعي يك
ها و ها را همراه با كشاكشآورد و آنيابي جلدهاي اول و دوم گردهم مينوعي وحدت

به اين . ده بودكه در جلد اول شناسايي ش كندجا ادغام مييك هاي انباشتتنش
جا كه به در مرحله اول تا آن) LTRPF( گرايش قهري كاهش نرخ سوددليل نوسان 

گرايد و به رغم در سمت مخالف مي فراطيا يگردد به نقطهارزش نيروي كار برمي
كارگيري همه ه و ب(كه مالزم انباشت ) اضافي نسبيو توليد ارزش(وري افزايش بهره
است موجب ثابت نگه داشتن آن و نرخ ارزش اضافي ) از كاروري ناشي مزاياي بهره

  .شودمي
پراكندگي از سطح صفر تا يك در فاصله بين  يرسد كه درجهچنين به نظر مي

اما اين امر به معناي آن است كه ضدگرايشات در برابر اين . جلدها در حركت است
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به اين معنا  رخ سودگرايش قهري كاهش نزيرا در حالي كه . قانون بررسي نشده است
 بريعني (شود وري متمركز ميوسيله افزايش بهرهه كاهش ارزش كاالها ب برصرا منح

-داران نصيبكااليي سرمايه يمزاياي مصرفي كه به قيمت درآمد و عايدي سرمايه

كاهش در (اضافي يش نرخ ارزشافزا مخالف عليه ، گرايش)شود متمركز استشان مي
و (و كاهش ارزش سرمايه ثابت ) ثابت نيروي كار هاي مصرفيمربوط به ارزش ارزش

. كننداشاره مي) داريهاي مربوط به توليد سرمايهفرآوردهمتغير يعني ارزان شدن 
ه توان بتر تعامل بين اين قانون و گرايشات ديگر را نميتر و مشخصنتايج پيچيده

و  نظريهاي تحليل. دطور ساده و سرراست از شناسايي حضورشان استنتاج نمو
تري مورد نياز است كه تعيين ارزش دستمزدها تنها يك بخش از آن را تاريخي بيش
در كنار ديگر روابط توزيعي، نقش دولت، بخش مالي و تجارت و (دهد تشكيل مي

گاه به شكلي كامال بهو گاه يابندپيوند ميطبقاتي  يمبارزه اب عواملاين). نظاير آن
خواه واضح خواه پوشيده، . نماينددستمزدها، بيكاري و نظاير آن رخ مي واضح، بر سر

طور تحليلي با توجه به ه اهميت و معناي يك چنين مبارزات طبقاتي هنوز هم بايد ب
  .انباشت و گردش سرمايه روشن شود

ترين ماركس بر اين نظر بود كه ايجاد تمايز بين كار و نيروي كار يكي از مهم
يك  يبراي درك اين مسئله من مثالي در باره اجاره. او بوده استوردهاي آدست

پردازيد ربطي اين كه شما چقدر كرايه بابت اين دستگاه مي .زنمدستگاه تلويزيون مي
وقت روشن باشد يا  تمامتواند اين دستگاه مي. به تعداد ساعات روشن بودن آن ندارد

ها گرفته عددي است از كيفيت برنامهاين امر منوط به عوامل مت. روشن نباشد اصال
ها، چيزهاي ديگري كه در زندگي شما وجود دارند، در دسترس تا زمان پخش آن

بين  غيرمستقيم يترديد يك رابطهبي. بودن الكتريسته و دريافت آن و نظاير آن
ها شايد داراي هر يك از آن و وجود داردها اجاره آن يها و هزينهارزش تلويزيون



ي انقالبيسوژه  

 269

موضوع براي بررسي  اما. عام در عوامل اجتماعي اقتصادي باشند خي تعييناتبر
 ،مانجدايي بين خودمان و تلويزيون ايجاد با ،كميت و كيفيت تماشاي تلويزيون

  .پيوند وثيقي وجود ندارد
- اما به آن نمي اشاره دارد،در اقتصاد سياسي ماركسيستي  به معضليموضوع  اين

ن را به غفلت از كشاكش طبقاتي و فاعليت كار در سرمايه ترديد آو بي .پردازد
استدالل من اين . دهدطور كلي تقليل ميه ماركس و اقتصاد سياسي ماركسيستي ب

) مبادلهمصرف و ارزشارزش(تر به توان با رويكردي ظريفاست كه اين مسئله را مي
ي مربوط به پژوهش مبادله موضوعزيرا ارزش. ارزش نيروي كار بازتعريف و بحث كرد

تاريخي و مربوط به اقالم جداگانه در سيستم  -در وجه اخالقي  نيازهاي زندگيحول 
-در ارتباط با ارزش. طبقه كارگر است) يافته مصرفيو هنجارهاي تفكيك(تسهيالت 

كارگر اشاره  يهاي موجود در طبقهمن به همين شكل به تفكيك ،مصرف نيروي كار
-، گرچه اين عوامل به شكلمهم است صنعتوع اشتغال و بخش ويژه موضكنم، بهمي

- ي صنعتي ميي هر شاخهگيري بازارهاي كار جداگانه و ويژههاي متفاوت به شكل

هاي مختلف ها و چه اليهانجامد چه درون هر گروه كااليي و فيمابين اين گروه
آوري، فن اي،بينارشته هاي درگير بازسازي سرمايهفرآيندعوامل و  .جمعيتي
 زدايي رسمي و غيررسمي، كار رسمي و غيررسمي و سازمانهاي كار، مهارتفرآيند

هايي كه هنجارهاي اند كه آنقدر پيچيدهشود كه همانغيركاري و نظاير آن مي
به همين ترتيب تعدادي از بازارهاي كار . كنندمصرف طبقه كارگر را تعيين مي

گونه چ يادهند و چه كارگران در آن انجام ميشده هست نه تنها به جهت آنتفكيك
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ها، بازتوليد چنين به جهت چگونگي ساختار آند بلكه همشوها پاداش داده ميبه آن
  290.اهميت دارند هاو تحول آن

در  مبالغهاولي در باره نوعي . شودهنمون مينكته مرا به بيان دو تفسير آخر راين 
ماركسيستي است كه از سوي لبوويتز اظهار باره نقائص موجود در اقتصاد سياسي 

- در حالي كه عوامل تعيين. اندشده است و ظاهرا گويا منتقدان نيز آن را پذيرفته

و (مبادله نيروي كار از سوي اقتصاد سياسي ماركسيستي مصرفي و ارزشكننده ارزش
 دهبه آن مبذول شبه شكلي كه من مورد تاكيد قرار دادم؛ توجه بسياري ) ديگران

كار در پيوند با روابط صنعتي و مطالعات پيرامون  است كه از ادبيات مربوط به فرآيند
- دولت رفاه گرفته تا مطالعه فرهنگ مادي موجود در مصرف طبق كارگر را شامل مي

كار و  سوژه بودن ع، موضوو چه غير از آنماركسيستي  چهاين مطالعات . شود
  .كنندها در حيطه عملي بحث ميق آننبردهاي آن با سرمايه را در شكل تحق

ويل نشده باشد، با جلد مربوط به نظريه ي ماركس، اگر تااما اين امر با پروژه
جا ضروري است كه تمايزي بين ارزش نيروي اي دارد؟ در ايندستمزدها چه رابطه

كار و ارزش دستمزدها قائل شويم، به همان شكل ضروري است بين ارزش يك كاال و 
ه ب. قرار داردبازار ) ساختاري( نوساناتقائل شويم كه در معرض تفاوت  آنبهاي 

اقتصادي، ارزش دستمزدها در تناسب با  دانيم كه در طي سيكلعنوان نمونه ما مي
. دارد سقوطگرايش به صعود و  ،ارزش نيروي كار و همسو با شرايط كلي در بازار كار

وي كار خود در معرض نيروهاي حال استدالل شده است كه ارزش نيردر عين
تعيين  وري به طور مناسب و مفيدي دربه اين كه افزايش بهره قرار داردمتضادي 

  .جذب شده يا نشده باشد نيازهاي زندگي تاريخي  -عوامل اخالقي
                                                 

 Fine 1998 and 2007 in response to Fleetwood                                                    نگاه شود به  ٢٩٠
2006  
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شود كه چه زمان پيدايش يك تغيير باعث طرح شدن اين موضوع مي ،اين امر
نيروي كار ) مصرفي(ي آن كه تغييري در ارزشجاه حال كار را بايد به سودمند ب

چه هنگام بهبود دستمزدها . ارزيابي كنيم، آن را نوساني در حول و حوش آن بدانيم
توان موضوعي دائمي و نه موقتي و به همين دليل آن را چيزي جذب شده در را مي

پاسخ  آيدگونه كه در زير ميطور آزمايشي آنه تاريخي دانست؟ من ب - عنصر اخالقي
توان كننده ارزش نيروي كار را ميطور كه قبال گفتم عوامل تعيينهمان. خواهم داد

دهي شكل)باز(سازي بازارهاي كار و )باز(در شكل مجرد با ارجاع به شرايط حاكم بر 
توانند به هايي تنها بر اين مبنا ميچنين تحليل. هنجارهاي مصرفي شناسايي كرد

اين امر به سهم خود باعث . ارتقاء يابندتر مشخص تر وسطح مطالعات پيچيده
پيدايش مبنايي براي ايجاد تمايز بين ارزش نيروي كار و ارزش دستمزدها خواهد 

به بيان ديگر، روابط بين ارزش نيروي كار و ارزش دستمزد چيزي به لحاظ . شد
ر است، طور كه مثال تمايز بين سرمايه ثابت و سرمايه متغيتحليلي ثابت نيست آن

. ها استمتغير بين آن و كنندهبلكه موضوعي تصادفي و منوط به عوامل تعيين
تاثير دارند  بر خصلت شرايط مربوط به ارزش نيروي كار غيرههاي درآمدي و سياست

اين شرايط موضوعي براي يك تحليل . دسازنمي كه ارزش دستمزدها را مشروط
تا كم ا موضوعاتي هستند كه بايد دستهآن. مجرد در شكل و شمايل سرمايه نيست

به عبارت . هاي معين اجتماعي مطرح شوندبا نظام پيوندطور تاريخي در ه ب حدي
تر مقوالت اقتصاد ويل پيچيدهانه تنها بايد نوعي ت ،دستمزدها مربوط بهديگر نظريه 

-اين امر هم. چنين بايد به لحاظ تاريخي نيز مشخص باشدسياسي باشد بلكه هم

نين در باره ديگر جلدهاي در دستور كار ماركس در باره دولت و اقتصاد جهاني چ
 حركتاي پيچيدگي فزاينده از فراسوي آن نوع به اين جلدها بايستي. صادق است

ات بازارهاي كار، اقتصاد تعيينتا بتوانند  گذر كندمشخص بين جلدهاي سرمايه 
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توضيحي باشد بر  تا حديشايد اين موضوع . جهاني و دولت را در خود جاي دهند
يه به كار و سويك رويكرد يك به طور يقين اما. هانوشتن آن) اگر نه خطاي(دشواري 

  .مبارزه طبقاتي نيست
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 ي؟ي ريكاردويشدن در داخل جعبه گرفتار
  پنج پرسش از بن فاين

  مايكل لبووتيز
اقتصاد ماركسيستي  يدر زمينه ايارزنده، خدمات گذشته ايهبن فاين در طول سال

  هاي وسيعي است كه در زير برشمرده اين خدمات شامل حوزه .انجام داده است
سوسياليستي در  اركسيستي وتئوري ارزش ماركسيستي، تاريخ تفكر م: شودمي

ربي در ماركس، تحرير آثار تج يسرمايهزمينه اقتصاد، نگارش يك مقدمه خوب بر 
 ياقتصاد كشورهاي بريتانيا و آفريقاي جنوبي، و به تازگي او به كار در زمينه يباره

داري هاي مصرف در اقتصاد مدرن سرمايهمعيارهاي بازار كار و اقتصاد سياسي تئوري
كه او در مطلب خود تحت  استخوشحالي بسي  ترتيب جايبدين. روي آورده است

 - آيا جدال و كشاكش طبقاتي يك عنصر اخالقي: لبوويتز پيرامون آراي بحث"عنوان 
، توجه خود را به يك بخش از كار من در "تاريخي نهفته در ارزش نيروي كار است؟

در اين  فاين معطوف داشته و در واقع نشان داده كه كار خود بن فراسوي سرمايه
 هدداسوق زمينه، وي را به سمت توافق نظر پيرامون برخي موضوعات اصلي با من 

  )1(.است
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هاي مصرفي اين است معيارپيرامون  فاين بن مد ناشي از كار خودآ، يك پينخست
تاريخي است، كه در  -راهميت اخالقيپ يكنندهمبارزه طبقاتي يك عامل تعيين"كه 

. "شودوري نيز ديده ميچون واكنشي به تغييرات بهرهمزدها همتعيين سطح دست
- تعيين مبارزه طبقاتي را كه"ديگر توافق داريم كه طه با يكهر دوي ما در اين نق

به اين  توانمي نه توان به اقتصاد محدود كرد وهاي زندگي است نه ميمعيار يكننده
ثابت  معيارنيز به وجود يك معضل اصلي در فرض يك  فاين بن )2(."فروكاست عامل

ن چيزي است كه من بدان زندگي واقف است و اين هما نيازهاي ضروري و معلوم از 
هاي مصرفي ثابت ارزش يچون يك مجموعهبدين معنا كه آن را هم .اماشاره كرده
   ).داردن بر آنوري تاثيري مد كه رشد بهرهآبا اين پي( مكنتعريف مي

رو هستيم، -هب-جا با يك گرايش ناخوشايند روكند كه ما در ايناشاره مي فاين بن
پرسد او مي. ي ارزش نيروي كار با يك سبد از وسايل مصرفيگرايشي براي جايگزين

  كند؟ اين سبد را تعيين مي يچه چيزي اندازه"كه 
كند و اين تغييرات اين سبد چگونه تغيير مي يپرسد اندازهمي بارهدوم و در همين 

   )3("توان تحليل كرد؟را چگونه مي
در نظر گرفتن "سرمايه  1لد كند كه مسئله اين است كه در جتصديق مي فاين بن

- رو مي-به-رو تنش با ارزش نيروي كار در تعيينهاي مصرفي ارزش مقدار ثابتي از

وري چه اتفاقي براي به هنگام خلق و ايجاد ارزش اضافي نسبي به دليل بهره. "شود
طور كلي كاهش يابد تا ه مزدهاي پولي بايد بدست"افتد؟ دستمزدهاي پولي مي

به بيان ديگر توليد ارزش . وري بشودبرداري كامل از افزايش بهرهدر به بهرهسرمايه قا
 دقيقااين  )4( ."زندمزدهاي پولي را دامن مياضافي نسبي كشمكش بر سر دست

مجموعه  زماني كه ما فرضِ: امآن تاكيد ورزيده براي است كه من همان مسئله
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گاه با يك توضيح نابسنده براي نيم آدر يك سو قرار دههاي اضافي ثابت را ارزش
   )5( .وجود ارزش اضافي نسبي مواجه خواهيم بود

و  افراطي"برخورد  مبني بر فاين توانم اصرار بنمن نمي ،با توجه به اين توافق اصلي
سويه م را بپذيرم كه به نظر او گويا ناشي از تاكيد من بر خصلت يكا "يانهگويگزافه

   .د با سرمايه و كارمزدي استرويكرد ماركسي در برخور
موضوع توازن  انعكاسكند كه من به منظور ويژه آن عامل متغيري را نقد ميهاو ب

منظور همان عامل جداسري و تفرقه ميان  .امقوا در مبارزه طبقاتي وارد بحث كرده
تواند مشروعيتي براي آن نقش مفهوم مجرد و انبوه مي"آيا اين . كارگران است

 در ."ام؟ ظاهرا چنين فرض شده استراهم كند كه من بدان محول كردهتحليلي ف
چه اين امر يك است، زيرا چنان "اساسا ناقص"واقع او موافق است كه اين مفهوم 

در آن "وري باشد، وردهاي ناشي از افزايش بهرهآبراي توزيع دست بعدي يوسيله
او صادقانه پس از  ".ليلي باشدتواند داراي هيچ گونه محتواي عليتي يا تحصورت نمي

اين تئوري ": گويدارجاع به كار خودش پيرامون تئوري بازار كار و مصرف چنين مي
توازن چنين عواملي، يعني عوامل متفاوتي كه دست  پيوندبه معناي اعتباربخشي به 

 يند، به يك مفهوم يگانه است كه همان درجهااندر كار تعيين هنجارهاي مصرفي 
  ) 6(".و تفرقه كارگران باشدجداسري 

آن  اين انتقاد نهفته است؟ پيچيدگي، در متناما چه چيزي . سخنان سختي است
اساسا "ورزد فاين تاكيد مي. ي است كه در اين سخنان نهفته استاويژه چيز

 فرآوردهوري به سمت تقسيم يندهايي كه ما را از سمت افزايش بهرهو فرآساختارها 
ها را به يك شاخص ند كه بتوان آناتر از آن بسيارند و پيچيدهشوند، رهنمون مي

توازن قواي طبقاتي خاصي وجود ندارد كه ما از دل آن بتوانيم . "تحليلي فرو كاست
هم عناصر و هم اتفاقاتي كه در طي مبارزه طبقاتي پيش ": نتايج توزيعي را بخوانيم
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كه چنين ) اي و ناخالصچند اليه(نداشمار و پيچيده آيند، بيش از آن متنوع، بيمي
   )7(".بدهند اجازه چيزي را

ه اند بيندهاي مختلف كار از هم تفكيك شدهاين موضوع كه فرآ": گويدو باز مي
جداسري و پراكندگي كارگران  يدرجه يخودي خود علت كافي براي نفي ايده

بين كاالي  درجات مختلفي از جداسري و پراكندگي": كندتكرار ميو  )8( ".است
و هيچ يك نيز قادر به همگن ، هاآن كل بازتابنيروي كار وجود دارد و هيچ يك 

  ) 9(".ها نيستكردن همه آن
چگونه و به چه شكلي همه اين  ؛از استدالل من فاين با انتقاد بن حال بايد پرسيد

پيچيدگي اين  علته ب؟ تنها به اين شكل كه شوندمربوط مي به هم هاپيچيدگي
: گذاريمبمربوط به مبارزه طبقاتي را كنار  سئوالتر آن است كه شايسته ،هاسشپر
كننده نياز به يك ساختار يك عامل تعيين يگنجانيدن مبارزه طبقاتي به مثابه"

پس . رودميسرمايه  1فراسوي محتويات موجود در جلد  به تحليلي دارد كه يپيچيده
مزدها تا هنگام نگارش  نيم تئوري دستكجاي شگفتي نيست زماني كه مالحظه مي

از نظر فاين ما بايستي ابتدا  )10(".كنار گذارده شده استسرمايه از  نهاييجلد 
پارامترهايي را تعيين "زيرا كه اين امر  ،چگونگي توليد ارزش اضافي را درك كنيم

ها و ساختار"واقع  در. "ها جاي دادتوان درون آنكند كه مبارزه طبقاتي را ميمي
ند تا پس از آن بتوانيم به ارزيابي خصلت و ندهاي انباشت بايد بدوا تدقيق شوفرآي

   )11(".تاثير مبارزه طبقاتي بپردازيم
     توليد ارزش اضافي باعث ايجاد كشاكش بر سر "كند كه البته او تصديق مي

ناممكن است تا زمان درك و بررسي شايسته "اما . "شودمزدهاي پولي ميدست
در چارچوب  مبارزه طبقاتيكه  بدين مورد پرداخت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي

او  ،اين كه با توجه به پيچيدگي تحليل ،طور خالصهه ب )12(".گيردها صورت ميآن
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فشاري بر اين امر كه گنجاندن مبارزه طبقاتي گيرد كه من در پايچنين نتيجه مي
 يدرجه": دهم زيراناپختگي نشان ميبيفتد،  ها اتفاقدر تحليل بايد زودتر از اين

  )13(".دپرمي طور ساده از سطح مجرد به سطح مشخصه جداسري و پراكندگي ب
من قصد ": گيرديك مسير ديگر را در پيش مي فاين به همين دليل است كه بن
او  )14( ".تر نزديك شوماي متفاوت و خالقشده به گونهدارم كه به موضوعات طرح

اين مطلب در تالش آن ": كندبيان ميو موجز  خود را در اين جمالت مختصر بديل
تري از مفهوم ارزش نيروي كار به جلو سوق است كه تحليل را در پرتو بررسي عميق

مبني بر ساختاريابي، بازتوليد و تحول  هاياين كار را نيز در پرتو ارائه استدالل. دهد
ضروري  حال عين دهد، درو متفاوت انجام ميهاي پيچيده بازارهاي كار به شيوه

تاريخي كه تفسير ارزش مصرفي ارزش نيروي كار  -ست كه بررسي عناصر اخالقي ا
چون يك سبد متفاوت و تفكيك شده و نه هم يرا به عهده دارند نيز در يك شيوه

    )15( ".ثابت و معلوم بررسي شوند
اي موجود در انواع كار مشخص هتفاوت جا از نياز به بررسيفاين در اين ،در نتيجه

اقالم  ،تاريخي - اخالقي عنصر تا اهميت ،گويدسخن مي يندهاي متفاوت كارو فرآ
ي كند؛ مختلف و جداگانه را و نيز هنجارهاي متفاوت مصرفي در طبقه كارگر را بررس

 ژه در پرتو حرفه و بخش شغلي موردويه طبقه كارگر را ب مايزاتو بدين ترتيب ت
-يندهاي كار، مهارتوري، فرآآبازسازي سرمايه، فن"و موضوعات  ،زيابي قرار دادهار

هاي مبتني بر امور صوري و رسمي، كارهاي رسمي و غيررسمي و سازمان) زدايي(
اند كه قدر پيچيدههمان"همه اين موضوعات  .را مورد پژوهش قرار دهد..."غيركاري

طور ه ب )16( ".كنندگر را تعيين ميكه هنجارهاي مصرفي طبقه كار عواملي آن
شمار و نياز به تحقيق اشكال مشخص، متفاوت، بي فاين خالصه بايد گفت كه بن

   .گيردحيات اين مقوالت را جدي مي يپيچيده
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اقتصاددانان ماركسيستي كه قصدشان . كنمترديد من اهميت كار او را درك ميبي
جامع به منظور رشد و غناي مفاهيم برد يك دستور كار منسجم و ارتقاء و پيش

 كنم كه استدالل بنمن فكر مي معهذا. ماركسي باشد به اندازه كافي وجود ندارند
كند كه در بحث نخست اين كه انتقاد او روشن مي. "است "اساسا ناقص" فاين

ي قوت و زاويه يدوم اين كه او نقطه. آشفتگي زيادي وجود دارد ،سطوح تحليل
ن مدهاي آآو از پي) كندو در نتيجه آن را منحرف مي(ل مرا درنيافته استدال تاكيد

فاين چه بن زيرا چنان: اگرچه در اين مورد آخري بايد از خود انتقاد كنم. غافل است
پس ديگراني هم هستند كه به سرنوشت مشابهي دچار  ،منظور مرا متوجه نشده باشد

   .امكافي روشن و صريح صحبت نكردهاند كه به معناي آن است كه من به قدر شده
  

  تحليل هايحسط
 هاي متعدد، سرمايه جهانِ...روي سطح واقعيت زنده متمركز است فاين بن كار خود

متعدد كه از خصلت  گرانبازيبين  يعني جهان واقعي تعامل...جهان كارگران متعدد
ميزان  "و متراكممفهوم مجرد "طور كه مالحظه شد او همان. برخوردار است هپيچيد

عوامل مربوط به  بغرنجيعلت ه را ب] Xعامل [پراكندگي ميان كارگران  يو درجه
 معيارتوان به مفاهيم البته همان انتقاد را مي. كندبازارهاي كار و مصرف رد مي

وري نيز وارد دانست، ، و ميزان بهرهانهروز ضروري زندگي، شدت و طول كار نيازهاي
طور همان. رشد مفهوم ارزش اضافي داراي اهميت بنيادين هستندمفاهيمي كه براي 

ها و پيچيدگي عظيمي نيز اذعان دارد در هر مورد با تنوع، تفكيك فاين بن كه خود
-در آن صورت آيا نمي )17(.رو هستيم-هب-يندهاي كار روهاي مصرف و فرآدر شيوه

 1آن را در جلد  كل اين مفاهيم مجرد و متراكم كه ماركس تمامتوان گفت كه 
   ند؟خورداربر كاستين وارد كرد از چني سرمايه
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بين اين مفاهيم مجرد و  يكه رابطه ضروري است فاين پيش از ارزيابي استدالل بن
اصوال چرا ما به اين مفاهيم مجرد . ها را بررسي كنيمحيات آن يهاي پيچيدهشكل
بين دو فراز جداگانه در ) 2009تز لبووي(پيروي از ماركس داريم؟ من در مطلب  نياز

بخش  يكه بر مبناي مشاهده( IIفراز . امشناسانه ماركس تمايز قائل شدهپروژه روش
 )شودداري، و درك اين واقعيت در جزييات خويش بنا ميمشخص، جامعه سرمايه

تر را مجرد به سمت مفاهيم پيچيده و غني يحركت از سطح مفاهيم ساده يوظيفه
در . ه دارد تا درنتيجه بتواند به پردازش يك كليت ذهني و فكري دست يابدبه عهد

پيوسته را در پيش روي خود داريم كه جا ما پردازش منطقي ذات، كل متقابال بهماين
 است ديگري يشرط هر رابطهپيش ياقتصادي به مثابه يرابطه هر"در چارچوب آن 

واره ديگري هم هر نظام اندام يدر باره و اين ر شكل اقتصاد بورژوايي حضور داردد
   )18( ".صادق است

واره دقيقا همان يك كل اندام عنوانيك سيستم، به  يداري به مثابهدرك سرمايه
ت؟ شرايط اما شرايط بازتوليد سيستم كدام اس. ما است يچيزي است كه مشغله
ناي اصلي در ست؟ مبكدام است؟ شرايط تحقق ارزش اضافي توليد ارزش اضافي چي

داري نيستيم مگر آن كه اين است كه ما قادر به درك چيزي در باره سرمايه IIفراز 
يم كه ساختار اجتماعي بنگر"يك  يروابط دروني آن را درك كنيم و آن را به مثابه

ديگر را تقويت و پشتيباني زمان وجود دارند و يكطور همه همه روابط در داخل آن ب
   )19( ".كنندمي

نمايش شكل ظهور كليت اجتماعي است، ما بايد شكل ظهور را   III اما هدف فراز
هاي بيروني را نشان دهيم كه ذات در توضيح دهيم، بايد چندگانگي و تعدد شكل

هاي بازار، شويم، جهان قيمتجا وارد يك جهان آشنا ميدر اين. شودها متجلي ميآن
- ، جريان سرمايه، نرخهاي سود، سودها، نرخهادت قيمتتوليد، تعادل درازم يهزينه
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 ،يك كل مواجه نيستيم يجا با يك جهان سرمايه به مثابههاي بهره، و نظاير آن، اين
ما  يو وظيفه. كنندديگر اثر مييك بررو هستيم كه -هب- رو متعددهاي بلكه با سرمايه

تشريح اين  چنينتنها تشريح علت و چگونگي شكل ظهور سرمايه نيست بلكه هم
ها تبلور همان گرايشاتي است كه از طريق تعامل اين بخش گونهنكته نيز هست كه چ

   .همان تحليلي كه در سطح كل انجام داديم و از طريق ،تحليل دروني
-و شكل IIفراز  ياي بين مفاهيم مجرد متراكم ويژهپس بايد پرسيد كه چه رابطه

؟ نخست اين كه از دهندرا تشكيل مي IIIز كه موضوعات فرا وجود دارد يپديدارهاي 
دروني و يك شكل بيروني  ياي بين يك هستهمورد نظر رابطه ينظر ماركس رابطه
و به رغم . اي بين عناصر متعلق به دو جهان منطقا متفاوت استاست، يعني رابطه

. ندديگر اين عناصر متعلق به دو جهان منطقا متفاوت هستاين دو جهان با يك پيوند
اي مربوط به ساختار دروني است و در سطح واقعيت ترتيب ارزش اضافي مقولهبدين

هاي بيروني است، يعني در سطح شكل يمتعلق به مقوله ،عكس سوده ب. وجود ندارد
: گيردخود ميه واقعيت اجتماعي قابل رويت است، ارزش اضافي شكل سود را ب

تند كه بايد مورد پژوهش ناديدني هس آن ذات... ارزش اضافيارزش اضافي و نرخ "
 ،چون سودقرار بگيرند، در حالي كه نرخ سود و در نتيجه شكل ارزش اضافي هم

  )20( ".نداو متعلق به سطح واقعيت  مشهودهايي پديده
اي طور خالصه اين كه ارزش اضافي براي چشم غيرمسلح ناديدني است، مقولهه ب

. تجريد است عملشود كه همان قدرت ند كشف مياست كه با استفاده از ابزار دانشم
كنيم و حركت خود را شروع مي) سود(تحليل از سمت پديده در سطح  يوسيلهه ما ب

است مشهود دهيم كه در سطح واقعيت نااز راه فرايند استدالل، مفهومي را رشد مي
   .سازديفراهم مو قابل رويت را اري پديد سطح دركامكان ما  رايو ب) ارزش اضافي(
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دروني و بيروني تحليل، ارزش و قيمت، نيز  هايحتوان بين سطهمان تمايز را مي
متعلق به ساختار مبهم دروني است در حالي كه قيمت  يارزش يك مقوله. قائل شد

پس در حالي كه ما قيمت را در سطح . شودآن شكلي است كه ارزش در آن ظاهر مي
از  ما .كندجلوه مي آلودعي و ذات آن كامال رازكنيم خصلت واقمشاهده ميپديداري 

شويم و آن با كار مي پيونددروني، قادر به درك  ييك مقولهراه مفهوم ارزش، يعني 
حركت توانيم از مفهوم كار مجرد به سمت درك خصلت واقعي و ماهيت پول مي
آن و  توان خصلت واقعي پول و ماهيتواقع بدون مفهوم ارزش، چگونه مي در. يمكن

   )21(در نتيجه سرمايه را درك كرد؟
هاي د در هنگام بررسي قيمتسازمي آشكارشانروابط دروني كه مفهوم ارزش  تمام

هاي بازار حول آن نوسان يا ميانگيني كه قيمت "قانون"(هاي توليدي بازار و قيمت
وليدي قيمت ت": هايي از ارزش هستندها نيز صرفا شكلاين شوند،محو مي) كنندمي

ارزش  -غيرعقالني كاال بديهي اساساهم حاال كامال يك شكل كامال بيرونيت يافته و 
    )22( "...شوداست، شكلي كه در رقابت نمايان مي

و در واقع براي درك ذات (طور كه مفهوم ارزش براي درك پول و سرمايه همان
ن استثمار را تواهمان شكل هم در سطح دروني ميه ب ،ضرورت دارد) پنهان قيمت

بين سرمايه و كار  يدر ارزش اضافي رابطه": چون مبناي ارزش اضافي نشان دادهم
ارزش اضافي است،  ييافتهيك شكل تحول"اما سود . "به شكل عريان وجود دارد

هنگامي كه ما ارزش  ".شكلي كه منشاء و راز حيات آن پنهان و محو شده است
بررسي كنيم در واقع هيچ درك درستي از منشاء  آن پديدارياضافي را تنها در شكل 

بين  يبين سرمايه و سود، يعني در رابطه يدر رابطه". ايمدست نياوردهه آن ب
به  است كه سرمايه ظاهرا اينشود، مي متجليطور كه سرمايه و ارزش اضافي آن

اما . طريقي از راه توليد و توزيع قادر به خلق و ايجاد يك ارزش جديد شده است
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رسد كه ناشي از خصوصيات پنهاني ذات چگونگي وقوع آن رازآلوده است و به نظر مي
   )23( ".سرمايه باشد

دروني اهميت  پيوندطور خالصه رشد مفاهيم مجرد و متراكم براي كشف ه ب
دروني  ين تحليلان اهميت دارد اين است كه بدانيم چه در اين مياآن. اساسي دارد

مفهوم سرمايه . دسازاي ما فاش ميداري برسرمايه هايگرايشه چه چيزي را در بار
كه چرا  سازدآشكار مي )رشد داد سرمايهو مكمل آن گروندريسه كه ماركس در (عام 

و تشديد آهنگ آن، كاهش  انهروز وقفه براي گسترش كارسرمايه دائما در تالش بي
ا را دائما گسترش دهد و و چرا بايد بازاره ؛وري استمزدها، و افزايش بهرهدست

نيازهاي جديدي خلق كند تا بتواند كاالهاي محتوي ارزش اضافي را هر چه زودتر به 
   )24( .فروش برساند

ماركس در رشد مفهوم سرمايه عام هستيم  يالعادهجا ما شاهد قدرت خارقدر اين
طور مستقيم  هب بازار جهانيگرايش به خلق و ايجاد "چگونه  عنوان نمونهه ب و اين كه

كند طور كه ماركس تاكيد ميهمان ".در دل همان مفهوم سرمايه نهفته است
- هها بآن. ساز و نظاير آن باشدسرمايه بايد حاوي گرايشات متمدن يمفهوم ساده"

چون شرايط هاي اقتصادي مرسوم است همطور كه در كتابخودي خود نبايد آن
ضروري  هايدروني، گرايش هايالصه گرايشطور خه ب )25( ".بيروني نمايان شوند
26(.مفهوم سرمايه، همان مفهوم مجرد و متراكم، نهان هستند سرمايه در دل خود(   

دانست كه درك ضرورت در مركز استدالل دروني ماركس مي خودجا كه دقيقا از آن
 يك عامل يبه مثابه ،هاي نسبي توليد در رقابتكاهش هزينه از اين رو ازقرار دارد، 

جاي آن ه ب. استفاده نكرد تا چرايي ورود ماشين توسط سرمايه را شرح دهد يتوضيح
جا ما در اين يمشغله"تاكيد كرد كه  گروندريسهاو در بحث ارزش اضافي نسبي در 
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بدون ارجاع آن به سرمايه با نيروي كار،  ياز دل رابطه] ورود ماشين[استنتاج آن 
   )27(."است هاديگر سرمايه

خاطر اين كه، ه ب. ؟ پاسخ بسيار ساده استهابدون ارجاع به ديگر سرمايهچرا 
، 1اش پيرامون ارزش اضافي نسبي در جلد ماركس هم در بحث طور كه خودهمان
- هاي عام و ضروري سرمايه را بايد از شكلگرايش"نشان كرده است،  خاطر 12فصل 

از آن رو كه ضرورت تنها از راه استدالل دقيقا  )28(. "ها تميز دادآن يهاي پديدار
جا قصد ما در اين": چنين افزودماركس در اين راستا هم. دروني قابل درك است

داري خود را ماندگار توليد سرمايهاي نيست كه از آن طريق قوانين درونبررسي شيوه
   ."دهندنشان مي

فردي در حال رقابت با هاي هاي سرمايهوسيله كنشهخود را ب ،آن قوانين دروني
 يمحركه. شونداي كه روابط دروني رازآلوده مياما به شيوه -دهندنشان ميديگر يك

 هاي جدا از همبدون ارجاع به سرمايهدروني سرمايه، كه با تفكر تجريدي پيرامون آن 
شود كه توسط چون چيزي نمايان ميشود، ضرورتا در جهان واقعي همكشف مي

دروني كه طي آن مبارزه براي  جاي نمايش محركه ب. شودرانده مي رقابت به پيش
قوانين دروني توليد "راند، افزايش استثمار آن چيزي است كه سرمايه را به جلو مي

دهند و خود را هاي منفرد نشان ميخود را در حركت بيروني سرمايه ،داريسرمايه
   )29(."دگذارنچون قوانين قهرآميز رقابت به نمايش ميهم
مزدهاي واقعي و افزايش دار منفرد در كاهش دستهاي سرمايهجا كه كنشآن از
شود كه او در اين حال به كند، پس نتيجه ميوري، به كاهش كار الزم كمك ميبهره

كه در اين مورد گرايش  -كندخدمت مي "ضروري و عام سرمايه هايگرايش"تحقق 
اما رقابت در عين حال به معناي  )30 (.ضافي استدروني براي باال بردن نرخ ارزش ا

منفرد موفق به يافتن  دارانِاجراي قوانين دروني سرمايه است، آن جايي كه سرمايه
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-هاي خود از توليد ميسرمايه تغيير جهتهاي گردش و هايي براي كاهش هزينهراه

اشت به بهاي داران منفرد را مجبور به افزايش انبسرمايه ،شوند، جايي كه رقابت
جايي كه  ]باالخره[ تا از رقباي خود عقب نمانند و ؛كندهاي مصرفي خود ميهزينه
هاي مصرفي جديد و مجبور به نوآوري در آفرينش و خلق ارزش ،داران منفردسرمايه

   .شوندهاي مصرفي خود ميكشف بازارهاي جديد براي ارزش
ديگر هاي متعدد با يكسرمايه تعامل يچون نتيجهآن چيزي كه هم ،با اين همه

چه كه ظاهر آن تمام. شودهاي دروني سرمايه نميشود موجب بروز گرايشظاهر مي
يك  -باشد پيشامد و تصادفعكس شايد صرفا يك ه ب. شود ضروري نيستمي

] وجه[ مخالف آن يا حالت كه هآن چ"طور كه هگل نشان داده است احتمال، همان
طور مثال تعيين كمي و معين ه ب )31(.شودميپذير امكان "نسايكه ب نيز آن ديگر

اي به "قانون گونه" يا منديتقسيم ارزش اضافي شايد منجر به رشد و ايجاد قاعده
كشاند كه جا ميكه اقتصاددانان عامي را به آن( نتيجه و برآيند توازن قوا شود يمثابه

يك  ،اما آيا اين تقسيم معين). برندكار به اي براي توضيح هر سطح بقوانين جداگانه
امر اتفاقي است يا يك گرايش ضروري و عام؟ حتي پديدارهاي بادوام هم براي نشان 

مندي ماركس گفته است كه در برخي موارد قاعده. كننددادن ضرورت كفايت نمي
 تا از اين "اندرقابتي گرفتار آمده فعاليتآنان كه در "ظاهري شايد كمكي باشد براي 

دروني روابط  پيوند ياي در بارههر چند سطحي دست يابند، ايده راه به يك ايده
  ."دهنداقتصادي كه خود را در چارچوب رقابت نشان مي

عنوان ه ب. ي باشدپديدارتواند چيزي بيش از يك درك اما آن درك هرگز نمي
جايي " :گويدماركس در بحث پيرامون پرسش مربوط به نرخ طبيعي بهره مي ،مثال
 صرفااساسا تصادفي و ، نتعي كه كندبه معناي خاص آن مشخص مي رقابت -كه

- كه تصادف را هم محض خواهد بود پردازيفروشي يا خيالفضل اين، باشدتجربي 
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 ما بين مواردي كه داراي مبناي دروني نيستند )32(."چون يك امر ضروري جلوه دهد
شان ها كه بيرونو آن) "تصادفي است ونيبه طور در"ها موارد مشروط كه نوع آن(

زيرا در مورد آخري  ،شويمهاي عام و ضروري است، تمايز قائل مينمايش گرايش
كند ماركس تاكيد مي. "يابيمدر هاي بيروني رابناي دروني پديدهكنيم تا متالش مي

ك به در باشيم تنها زماني ممكن است كه ما قادر ،يك تحليل علمي از رقابت"كه 
با بحث آدام اسميت  پيونددر واقع ماركس در  )33(."يمنايل آيخصلت دروني سرمايه 

- دخالت نمي"قوانين دروني سرمايه  ينرخ سود گفت كه رقابت در حوزه يدر باره

 يها به مثابهدرنتيجه تالش براي توضيح آن. "بخشدها را تحقق ميآن"بلكه . "كند
   )34(."يابدآن را در نميچيزي است كه شخص نتايج رقابت به معناي تصديق آن 

  :آيددست ميه از تمايزهاي سطوح تحليلي موجود در كار ماركس چندين نتيجه ب
  .ددهتشكيل ميرا  يسطوح مختلفه تنوع و چندگانم هايشكل يتحليل مجموعه .1
  .كلي و عام و ضروري آن مهم است هايتحليل دروني براي درك كل و گرايش .2
 .شودهاي عوامل متعدد منفرد متحقق ميها و تعاملقوانين دروني از راه كنش آن .3
زيرا  ؛تواند اتفاقي و تصادفي باشدافتد ميبعدي اتفاق مي يچه كه در مرحلهآن .4

  .تواند شكل بگيرداست كه ضرورت مي) مبهم(تنها در سطح ساختار دروني 
جدايي بين  يبا درجه پيوندا در حال بياييد در اين بستر استدالل بن فاين ر 

يك  چونهممجرد بررسي كنيم و نيز آن را  كليتيك مفهوم  يكارگران به مثابه
اولين نكته  در پيوند با. تلقي كنيمطبقاتي  مبارزه نظريمناسب براي جذب  ينقطه

گران اين نيست كه او قادر به ديدن تفاوت بين كنش فاين مسئله بن ،بارهدر اين 
عنوان نمونه او نرخ ارزش اضافي ه ب. مجرد نيست يمجموعه واقعيت و حوزه يحوزه
سرمايه  يمجموعه كند كه تصادماي توصيف ميكنندهچارچوب مشروط"چون را هم

اما ما . "شودو كار و نيز مبادله و خريد و فروش نيروي كار در داخل آن انجام مي
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در ": شودهاي انبوه انجام نميميتدانيم كه يك چنين تصادم واقعي در سطح كمي
 يهاي مبادله بين سرمايهتر، اين مبادله از راه كنشپراتيك و در يك سطح پيچيده
تنها از راه  ،مجرد طور خالصه مفهومِه ب )35(."گيردمنفرد و كار منفرد صورت مي

مانند  هم پراكندگي يدرجه يتوانيم در بارهاما چرا نمي. گيردتعامل منفرد شكل مي
داران و كارگران هاي سرمايهدروني ديگر فكر كنيم كه از راه كنش يك مفهوم مجرد

   شود؟يابد و ظاهر ميرسد، تحقق ميمتعدد به انجام مي
كند كه در او چنين پيشنهاد مي. سازدبه اين پرسش مرا سردرگم مي فاين پاسخ بن

روابط ارزش داراي همگني  از راه" جمعيهاي غيرآن كنش ،مورد نرخ ارزش اضافي
چنين از راه ها را توامان در هر فراز از زمان و همشوند همان روابطي كه آنمي

   )36(."كندهم وصل ميه كار ب-بازتوليد رابطه سرمايه
كارگران هيچ راهي به  پراكندگيكند كه در مورد موضوع پس در مقابل او اعالم مي

به همگني  جمعيهاي غيرق همه اين كنشرسد براي اين كه از آن طرينظر نمي
پراكندگي كارگران از راه  يدرجه برهيچ مبنايي براي تاثيرگذاري ": دست يابند
گونه هم تو گويي يك گرايش قانون( وجود نداردارزش  يزمان شكل يافتهروابط هم

هست كه بتواند به نوعي تعادل دست يابد، چيزي  پراكندگي يدر مورد نرخ درجه
در  پراكندگي يدر نتيجه درجه )37(.")ه سودآوري يا ميزان توليد ارزش اضافيشبي

طور ه كارگران ب پراكندگي يدرجه...آيا ": گيردنمره ردي مي "آزمون روش ماركس"
   ."يندهاي انباشت سرمايه است؟سويي با فرآروشني در هم

نقش ايگاه و نامشروعيت ج"مشخص براي اثبات  يبه نظر من در فقدان يك نمونه
و ( "بخش باشدتواند رضايتي، اين استدالل نميمحول شده به مفهوم درجه پراكندگ
  . خشم است سردر واقع سحر و جادو و سوزاندن از 
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كه در تالش ايجاد  مشكل نيست داران منفردديشه كردن به سرمايهبراي من ان
و يا  نابرابري جنسيو  تبعيض نژاديتفرقه بين كارگران تحت اشتغال خود از راه مثال 

گر هم غيرقانوني گرايي اكه اتحاديه و مناطقي "آزاد"انتقال توليد و كار به مناطق 
، و به همين ترتيب مشكلي هم ندارم كه نمونه كارگراني را ذكر نباشد محدود است

هاي پيچيده و متفاوت جدايي بين كارگران به شيوه يدرجه كنم كه براي كاهش
براي پذيرش  بديهيرسد كه با يك مورد نظر ميه مين ترتيب به به. دكننمبارزه مي

اين تجريد دروني به معناي (جدايي كارگران  يرو هستيم كه درجه-هب-اين مسئله رو
هر روزه كارگران  ياز راه مبارزه )آن است كه توازن قواي طبقاتي را فراچنگ بگيريم

   .شودداران متحقق ميو سرمايه
جريد معين را به دليل پيچيدگي اين ت فاين ه مالحظه شد بنطور كهمان

هاي عملي كند كه شيوهاشاره مي"عنوان نمونه ه او ب. كنديندهاي واقعي رد ميفرآ
بنگاه مثال (هاي مختلف توليدي درون و در عرض بخش ، درشدن اتحاد بين كارگران

-هاي سازمانشيوه"ر كه طوهمان ؛دهدبسيار تصادفي رخ مي )هاتوليدي يا اتحاديه

البته اين همان تفاوت بين تجريد  )38( ."كنندهاي كارفرماياني كه با آنان مقابله مي
و  )تواند در واقع در مرحله شناخت تجربي، قابل رويت نباشدكه مي(دروني انبوه 

تصادف است در حالي كه  ياين آخري عرصه-هاي قابل رويت واقعيت استشكل
با استناد  فاين بن. ماندگار، دروني و ضروري استهاي درونايشگر ياولي عرصه

ي دو سطح يك استدالل عليه مفهوم پراكندگ يدائمي به موضوع پيچيدگي به مثابه
   .متفاوت تحليل را در اين مورد مشخص آشفته كرده است

رو -هب-جا با چيزي بيش از يك چالش در برابر مفهوم پيشنهادي من روما در اين
پيچيدگي به اين نتيجه رسيده است كه مبارزه  فاين با استفاده از موضوعبن . تيمهس

يندهاي انباشت بايد تدقيق شوند ساختارها و فرآ": بعد موكول كرد بهطبقاتي را بايد 
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) 39 (".قبل از آن كه بتوان شيوه، خصلت و تاثير مبارزه طبقاتي را ارزيابي كرد
ام توانند در آن سطحي كه من پيشنهاد كردهنمي هايي با اين درجه از اهميتپرسش

حركت من از سطح مجرد به سطح مشخص  -بخش بررسي شوندطور رضايته ب
   .امدهكر

اما اين گفته به معناي آن است كه پرسش مربوط به مبارزه طبقاتي يك پرسش 
هاي ضروري و دروني يعني يكي از گرايش ؛امري مشروط است ومربوط به تصادف 

ها و تضعيف ايشان ديگر به منظور مقابله با آنجدا كردن كارگران از يك ،ايهسرم
ه ب. امو دقيقا اين موضوع همان چيزي است كه من به انكار آن برخاسته ؟نيست

عكس من تاكيد دارم كه مفهوم سرمايه ضرورتا در درون خود نياز سرمايه به جدايي 
   .يك امر تصادفي نيست و اين ؛كندديگر را حمل ميكارگران از يك

  
  ضرورت مبارزه طبقاتي

كنم توضيح اصلي پيرامون عدم درك گرايش ضروري سرمايه به من فكر مي
ديگر را بايد در بحث ماركس پيرامون ارزش اضافي نسبي جداكردن كارگران از يك

خاطر اين كه بحث او از چنان ه دقيقا ب. جستجو كردسرمايه  1از جلد  12در فصل 
 جعبهي برخوردار است كه براي خواننده دشوار است كه خود را بيرون از آن نيروي

انگارانه اين مسئله اصلي و سپس تمركز پس از مطالعه سهل. قرار دهد و بينديشد
كه بيش از يك (چاپ دوم كتاب  ، در هنگامفراسوي سرمايهروي آن در چاپ اول 
بود كه من ي ايزاك دويچر هدر هنگام دريافت جايزو سپس ) دهه به طول انجاميد

جاي شگفتي چنداني . هايي شدم كه مطرح كرده بودممدهاي پرسشآمتوجه پي
ترتيب ايم و بدينگيرد كه بدان عادت كردهخود ميه ندارد كه استدالل شكلي ب

   .ي چندان دشوار نيستي ريكاردويجعبهمحبوس ماندن در داخل 
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بررسي تدالل مربوط به ارزش اضافي را اجازه دهيد تا عناصر ساده موجود در اس
   :طرح كرده است 12كه ماركس در فصل كنيم 
هاي مصرفي ثابت و معلوم از ارزش يمعين تاريخي يك مجموعه يدر هر دوره -الف

توانيم گزاره اين گزاره را مي. شودمصرف كارگران وارد مي يهست كه در چرخه
   .اصلي بناميم

ه كار گرفته    هاي مصرفي بارزش ،وري كه در توليد آنبا توجه به سطح بهره -ب
  . شودگيري كار الزم براي بازتوليد كارگر ممكن ميشود، اندازهمي

وري منجر به گيريم كه نخست، افزايش در بهرهترتيب چنين نتيجه ميبدين -س 
ي در شاهد افزايش انهروز شود و دوم، با توجه به طول و مدت كاركاهش كار الزم مي

ها، سطح ارزش اضافي و نرخ ارزش و در شكل ارزشي آن(كار اضافي، در نرخ استثمار 
  .خواهيم داشت) اضافي
كننده براي توضيح ارزش نعساده و قا يجا داريم يك مورد و نمونهچه كه در اينآن

. شودوري موجب رشد و افزايش ارزش اضافي ميافزايش در بهره: اضافي نسبي است
به رغم اين كه ...نامممي "يخطاي ريكاردوي"ان چيزي است كه من اين هم در واقع

يعني ، كردآن مطرح مي يماندهواپسريكاردو خودش توالي اين موضوع را در شكل 
شاهد ايجاد ) به مثابه نتيجه كاهش عايدي در عرصه كشاورزي(وري با كاهش بهره

در كار اضافي و ) ضمني(عي كاهش يك كميت باالتر از كار الزم و در نتيجه شاهد نو
چيزي كه ماركس بدان اشاره كرد سقوط واقعي نرخ ارزش (نرخ سود خواهيم بود 

ي چه رت حذف مبنا و اساس خطاي ريكاردويدر صوحال بايد پرسيد كه ). اضافي بود
   اتفاقي خواهد افتاد؟

يك . ببريم پي اصلي ينخست اجازه دهيد كه به روشني به نقش قاطع آن گزاره
هاي خاصي از ارزش يبراي توليد مجموعه) مجرد اجتماعي(ميزان معين از كار 
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وقف توليد كارگر ) مجرد اجتماعي(شود و يك ميزان معيني از كار مصرفي هزينه مي
توان از ارزش يك سبد معين مصرفي و ارزش نيروي كار به طور بديل مي. (شودمي

اصلي به ما  يكار رفته است؟ گزارهه ام باما چه ميزان كار در هر كد.) سخن گفت
چه پاسخ اولي را بدانيم الجرم پاسخ دومي را هم خواهيم دهد كه چناناطمينان مي

كارگر از ... اي بر توليد سبد مصرفي استحاشيه ،به بيان ديگر توليد كارگر. دانست
واقع ما  در. گردديطور هم ناپديد مشود و همانهاي مصرفي معرفي ميخالل ارزش

گونه كه توسط يكي از همان ،توليد كاالها توسط كاالها هستيم در حال توضيح
گري معرفي و نمايندگي كارگر به ميانجي... ي گفته شده استگزاره ريكاردويپيروان 
نه تنها از خطاي ريكاردويي . فراواني دارد آمدهايپي ،ايچنين تصوير ساده. چيزها

- وري سرمايه است بلكه همتغيير در بهرهي برندهعفا نشود كه تنهچنين نتيجه مي

شود كه گويا گرايش عام و ضروري سرمايه به سمت چنين اين معنا نيز افاده مي
ماركس به روشني گفت كه . است مولده جديدوري، يعني رشد نيروهاي افزايش بهره

به "ثابت  ، يك گرايش دائمي و"ماندگاردرون ينيروي محركه"سرمايه داراي يك 
ارزان كردن  يتا كاالها را ارزان كند و به واسطهوري در كار است سمت افزايش بهره

 يحال بايد پرسيد كه در صورت حذف گزاره )40(."كاالها خود كارگر را ارزان كند
 ؟)دانيم ماركس در نظر داشتچيزي كه مي(اصلي چه چيزي عايدمان خواهد شد 

ي قدم به دنياي بيروني بگذاريم چه ي ريكاردويجعبهه از به بيان ديگر هنگامي ك )41(
   افتد؟اتفاقي مي

بين رشد نيروهاي مولده و رشد ارزش  يي رابطهي ريكاردويجعبهدر چارچوب 
همه انواع رشد و پيشرفت در . قابل درك است 12فصل  ياضافي تنها در محدوده

ازل شده باشد، خواه موجب خواه از آسمان بر ما ن...نيروهاي مولده عين هم است
. هاي آنان را به دنبال داشته باشدويراني و انهدام قابليت يا ،توانمندي كارگران شود
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 ييك مجموعه كار رفته در توليده تنها از منظر كاهش ميزان كار الزم ب ،در واقع
وري هاي مصرفي است كه به موضوع نيروهاي مولده و بهرهثابت و معين از ارزش

   .ي استويهمان منظري كه آبشخور آن گزاره ريكاد...شودمي توجه
اصلي، بند ناف بين ارزش سبد مصرفي و ارزش نيروي كار را  يما با حذف گزاره

پس . دهيم كه يك انگشت نماينده دو تا باشدحاال ديگر اجازه نمي. كنيمقيچي مي
ست كه ارزش يك توانيم بگوييم اين اوري تنها چيزي كه ميدر صورت رشد بهره

هاي مصرفي ارزش چه از ارزشِاما چنان. يابدسبد ثابت و معين مصرفي كاهش مي
؟ د افتادچنان ثابت بماند، آنگاه چه اتفاقي خواهكاسته شود ولي ارزش نيروي كار هم

چنين  1861-63هاي نوشتهام، ماركس در دستگفته)2006و  2003(طور كه قبال همان
هاي بر كميت ارزش ،وري كارعلت رشد بهرهه ن وضعيتي بدر چني": پاسخ داد

        يعني آن كه دستمزد واقعي او رشد  ؛شودمصرفي دريافتي كارگر افزوده مي
اين كارگران اند كه وري افزايش بهرهدر شرايط  اين كهخالصه كالم  )42(."كندمي

 شدن  رابراما با دوب ،كندمزد پولي كارگران تغييري نميارزش دست. برندمي فعن
حاوي دو چندان ارزش مصرفي در مقايسه با قبل خواهد "مزد وري، اين دستبهره

    )43 (".ارزان خواهد شد برابرهر واحد ارزش مصرفي در مقايسه با قبل دو ...بود و 
يك كميت معين از كاالهاي مورد استفاده " يدر نتيجه زماني كه ما ديگر گزاره

سان بودن همه شرايط ديگر، نتيجه يك كار نگيريم، در صورت يكه را ب "كارگران
و  ...وري به معناي عدم تغيير در كار الزم، عدم تغيير در كار اضافيافزايش در بهره

    ) و ديگران( فاين اين نكته ما را به پرسش نخست بن. خواهد بود ارزش اضافي
و اساس ارزش اضافي نسبي  چه چيزي مبنااصلي  يدر صورت حذف گزاره: رساندمي

   !Hic Rhodus, hic salta  گل اين جاست اين جا برقص :مشكل ما اين است خواهد بود؟
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براي آن كه ارزش اضافي نسبي وجود داشته باشد بايد راهي براي كاهش كار الزم، 
مزدهاي پولي يافت شود تا سرمايه بتواند از مزاياي افزايش راهي براي كاهش دست

وري، به مزدهاي ثابت، در هنگام افزايش بهرهدست فرضِ. برخوردار شود وريبهره
مزدهاي پولي را به تواند دستمعناي اين است كه چيزي اتفاق افتاده است كه مي

مندي كامل از امكان بهره به سرمايه") فاين به بيان بن(اندازه كافي پايين بكشد تا 
يان ديگر من مبارزه طبقاتي را هنوز وارد به ب. "ابددست يوري مزاياي افزايش بهره

حضور  انهروز در بحث پيرامون كار 10مبارزه طبقاتي نه تنها در فصل . امبحث نكرده
اندازي به تمهيدات سرمايه براي دست نيز به طور ضمني در فرضِ 12در فصل ...دارد

   .ها وجود داردوري و تصرف آنمزاياي رشد بهره
بايد  "بين كارگران پراكندگي يدرجه"اي كه مفهوم ئلهاين بود آن معضل و مس

اصلي، بايد بتواند يك توضيح  ياين مفهوم، در صورت حذف گزاره. دادبدان پاسخ مي
وري وقتي افزايش بهره. دست دهده روشن و واضح براي وجود ارزش اضافي نسبي ب

معين سرمايه است  افتد بلكه نتيجه عملياتداري از آسمان به زمين نميدر سرمايه
 يگوييم كه افزايش در درجهما نيز چنين مي) عنوان نمونه بيكارسازي كارگرانه ب(

پس بن  )44( .شودموجب ايجاد و خلق ارزش اضافي نسبي مي) X(ي كارگران پراكندگ
چون بازتاب آن ي را همجداي يبه اين معنا در اشتباه است، هنگامي كه درجهفاين 

و اساسا به عنوان  جمعي در يك سطح"ند كه طبقه كارگر كچيزي تفسير مي
- وري سهم مياز افزايش بهره ،آن يدهد كه در نتيجهمقاومت و واكنش انجام مي

واكنش عليه چه چيزي و مقاومت در برابر چه چيزي؟ اين جا با يك  )45(."برد
نسبي آن چيزي كه سرمايه براي تضمين ارزش اضافي ...واقعي مواجه هستيم پرسش

   !انجام داده است
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ها ي ضرورتي ندارد تا به اين پرسشوياصلي و خطاي ريكارد يبا توجه به گزاره
ي ديگر انديشيدن به اين ي ريكاردويجعبهبا جا خوش كردن در داخل . انديشه كنيم

وجود ارزش اضافي نسبي مستلزم وجود يك شرط  نفسِنكته اهميت زيادي ندارد كه 
اما اين پرسش به واقع داراي . عبارت است از تضعيف كارگرانالزم است و آن هم 
تصديق و درك مركزيت اين مسئله مهم است كه بدانيم : اهميت مركزي است

كند و در واقع چه كار بايد سرمايه براي خلق و ايجاد ارزش اضافي نسبي چه كار مي
عام و "است كه گرايش  يافت اين امربكند و اين درك و تصديق به معناي در

   .سرمايه حاوي تقسيم و تجزيه كارگران است "ضروري
 يبه مثابه و يك مفهوم انبوه مجرد چوناني ه بيان ديگر وارد كردن درجه جدايب

نيروي محركه "چون يك ي كارگران را همپراكندگيك مفهوم دروني به طور روشني 
رايش تصادفي گويد كه اين گكند و مصرانه ميسرمايه اعالم مي "درون ماندگار

اي است كه من در باال اين همان نكته). خود بگيرده فارغ از هر شكلي كه ب(نيست 
دومي  ياين امر ما را به نكته. طرح كردم فاين با نظر موكول به بعد بن پيونددر 

آيا گرايش سرمايه در جهت جدايي كارگران امري ضروري است يا : شودرهنمون مي
   )46( مر به كدام سطح از تحليل تعلق دارد؟اتفاقي و تصادفي؟ اين ا

قدرت مقاومت "گويد، اما چرا بايد اين عامل متغير معين را وارد كنيم؟ ماركس مي 
هاي دائمي سرمايه پس با توجه به تالش. "يابدها كاهش ميكارگران با پراكندگي آن

طح به س انهروز براي كاهش دستمزدها به سطح حداقل فيزيكي و گسترش كار
 يگوييم كه موفقيت سرمايه در اين زمينه وابسته به درجهحداكثر فيزيكي مي
جدايي كارگران نه تنها براي مبارزه طبقاتي  يپس درجه )47(.جدايي كارگران است
ه اصلي از آن ممانعت ب يمزدها موضوعيت دارد كه توسط گزارهبر سر ميزان دست

طبقاتي كه ماركس آن را به روشني در  يهچنين براي مبارزبلكه هم ؛عمل آمده است
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سان بودن در صورت يك. يت داردانه وارد كرده است نيز فعلروز بخش مربوط به كار
 تر باشد، هر چه بر ميزان كارجدايي كارگران بيش يهمه چيز ديگر، هر چه درجه

نسبت  همانه مزدها بگاه سطح دستافزوده شود و شدت كار نيز باالتر رود آن انهروز
طور توامان شامل حال ارزش اضافي ه اين مفهوم مجرد انبوه ب. افت خواهند كرد

   .شودمطلق و ارزش اضافي نسبي مي
عكس ه ب ؛نيست پراكندگي يدرجه ينهفتههاي ناشي از خصلت ،اما اين مركزيت

مفهوم است، قصد اين مفهوم نمايندگي توازن قوا  اين مركزيت ناشي از خصلت خود
- خود مشغول ميه اي كه مرا بمسئله. اين همان كليد است. بارزه طبقاتي استدر م

و مسئله مهم ...كند فقدان وجود يك عامل متغير است كه بازتاب مبارزه طبقاتي باشد
هستيم همان  يجعبهحاال كه بيرون از . امدر اين ميان نامي نيست كه من بدان داده

يك پرسش شود، ي ميبه خطاي ريكاردوي ايجاد شده و منجر كه به علت يك فرضِ
 جاي آن ه پسنديد چه چيزي بشود، اگر اين عامل متغير را نميسومي مطرح مي

   نهيد تا يك مبناي نظري براي ارزش اضافي نسبي فراهم كنيد؟مي
! جايم خيلي هم خوب است جعبههي من در داخل ...توانيد بگوييدالبته شما مي

! ماركس بد نبوده باشد پس براي من هم بد نخواهد بود چه اين وضعيت برايچنان
ماركس در . براي ماركس هم جاي خوب و گرم و نرمي نبود جعبهاما به واقع اين 

   .گذاردي قدم ميجعبه ريكادوي بيرونهنگام بررسي تجارب تاريخي مشخص به 
  

  تاريخون آزم
دادن مفهوم  پيوندشناسانه ماركس وظيفه پيشاروي او از طرح روش  IVدر فراز 
يند شناخت كه پس در فرآ. ا جهان مشخص واقعي است، ب"مشخص ذهني"واقعيت، 

از دريافت زنده به تفكر مجرد و از آن به سمت "روي چون پيشلنين آن را هم
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 ييعني مرحله...است  عمل آزمايشحاوي  IV توصيف كرده است، فراز  "پراتيك
آزمون صحت و درستي كند، كه لنين تاكيد مي طورهمان. اثبات اعتبار مفاهيم است

كردن  آزمايش"افتد، نيز اتفاق ميسرمايه هاي تفكر مجرد ضرورت دارد و در وردهفرآ
  )48(."جا در هر گام از تحليل حضور داردها يا به وسيله پراتيك در اينبه توسط فاكت

هاي طي بحثهاي واقعي همان است كه ماركس نيز در مفاهيم توسط فاكت آزمون
حتي اگر هيچ ": گويدچنين مي بارهدهد، او در اين انجام مي سرمايهاش در تاريخي

تخصيص نيافته بود تحليل روابط واقعي كه من  "ارزش"فصلي هم در كتاب من به 
 )49( ."بودحاوي نمايش و اثبات رابطه واقعي ارزش ميضرورتا ام ها دست يازيدهبدان

يك  ياي به مثابهخود پيرامون سيستم كارگاهي و كارخانه به يقين ماركس به بحث
 IV با توجه به فصل: به انگلس نوشت 1867طور كه در سال همان. كنداشاره مي آزمون

ديگر، كار ها با يكآن ارتباط درونييعني يافتن  خود چيزها،بايد بگويم كه يافتن 
نهايي با انبوهي از  يم تهيه نسخهاي در هنگااما با گذار از چنين مرحله. دشواري بود

 نظريهاي گيريو نشريات معتبر مواجه شدم و با مشاهده اين امر كه نتيجه هاباكت
   )50(.شوند احساس شعف و شادماني كردمها تاييد ميمن توسط فاكت

در فصل  "يخطاي ريكاردوي"آمده از ه دستحاال بايد پرسيد كه كجايند آن نتايج ب
در ؟ "طور كامل اثبات شده استه ها بها از سوي فاكتحقيقت آن صحت و"كه  12

ي تاريخ"ام گفته) 2006(طور كه قبال همان .رو هستيم-هب-جا با يك مسئله روواقع اين
از سوي "كه پيش روي خود داريم تاييد و تصديق درستي تئوري ارزش اضافي نسبي 

تئوري ارائه شده  آزمونمرحله  هنگامي كه به. ، يعني حركت واقعي، نيست"هافاكت
عوامل متغير توضيح "بينيم كه ميرسيم به روشني مي 12از سوي ماركس در فصل 

   ) 51 (.در بررسي تاريخي از صنعت كارگاهي و مدرن وجود دارد "شدهنداده 
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تنها هدف تحول نيروهاي : شوداين نكته مرتبا تكرار مي. نگاه كنيد 12به فصل 
هاي اضافي به ثابت از ارزش يكاري است كه در يك مجموعه توليدي كاهش كميت

و نه توليدي كه درون ... "توليد عام است"توليد  ،12در فصل . رسدمصرف كارگران مي
). يعني درون روابط اجتماعي معين و خاص(افتد مشخص اتفاق مي ييك جامعه

مبارزه بين "يعني  انهروز پيرامون مبارزه بر سر كار 10بينش و فراست موجود در فصل 
ش بيكار جمعي يعني طبقه كارگر كه كمادار و جمعي يعني طبقه سرمايه يسرمايه

به سويي نهاده شده است صداي كارگر  "كننديك جنگ داخلي را در خود حمل مي
در هيچ كجا به گوش  "ناپذير سرمايه براي كار اضافياشتهاي سيري"در تقابل با 

  )52(.رسدنمي
طور كه در همان(خاموش شده است  12صداي كارگر يك بار ديگر در فصل در واقع 

مبارزه ). اتفاق افتاد انهروز يند كار به طور عام، قبل از بحث كاربحث پيرامون فرآ
طبقاتي به هيچ روي وجود ندارد، هيچ نيروي مولده معيني از سوي سرمايه به منظور 

شود، زيرا با توجه به گ داخلي نميتقويت موضع خود و تضعيف حريف وارد بستر جن
زيرا هر گونه رشد نيروهاي مولده، به . اصلي نيازي به اين شگرد وجود ندارد يگزاره
 "كاهش زمان كار الزم براي توليد يك مجموعه ثابت از كاالها"مكانيكي  ينتيجه

دكان و اي كه امكان رقابت كوتوانيم نيروهاي مولدهمي گونهاما چ )53 (.شودمنجر مي
    كنند تا اعتصاب كارگران مرد را در هم بشكنند ها ميسر ميزنان را در كارخانه

توانيم واداشتن كارگران به رقابت با مي گونهچون موضوعي خنثي ببينيم يا چهم
درهم شكستن "هايي كه براي تلقي كنيم، همان ماشين تفاوتبيها را امري ماشين

 شود؟استفاده مي "سالحي عليه شورش اين طبقه يثابهاعتصابات طبقه كارگر و به م

)54(   
ه وري بوردهاي بهرهآچيزي بيش از يك توصيف دست سرمايهبررسي تاريخي در 

بين  يدر واقع ماركس رابطه. خاطر ارزان كردن توليد يك ميزان معين از كاالها است
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وارونگي واقعيت و  "چون هم ه طور روشنيداري بابزار توليد و كارگران را در سرمايه
 )55(."داري و خاص آن استتوليد سرمايه يواقعيت توصيف كرد كه ويژه ي درتحريف

كند پس ويژگي آن نيروهاي توليدي كه سرمايه در بستر جنگ پنهان داخلي وارد مي
پاسخ به اين  بين سرمايه جمعي و كارگر جمعي است، كدام است؟ يكه همان مبارزه

خصلت و ". توان يافتي ريكاردويي نميجعبه چ روي در داخلرا به هي پرسش
دهد ايجاد وارونگي و تبديل كارگر به اي كه سرمايه رشد ميويژگي نيروهاي مولده

ماشين  يها كارگر را به سطح يك زائدهشده است، آنسويه و مثلهيك انسان يك
كنند، و آزار تبديل ميند و محتواي واقعي كار او را به يك نوع شكنجه دهميتقليل 

ها شرايطي را كه كارگر تحت آن...كنندهاي ذهني كارگر را از او جدا ميها قابليتآن
در "در واقع ماركس نوشت كه . "...ندسازكند بدهيبت و ترسناك ميها كار ميآن

 ضرروري اجتماعي كار به هاي رشد بهرهداري همه شيوهچارچوب سيستم سرمايه
   )56( "...شودد تمام ميكارگر منفر

ند؟ براي اكارگران  برآيا رشد نيروهاي مولده در همه جوامع ضرورتا داراي اين تاثير 
پرسش . تهي استپردازانه مياناركسيست اين موضوع يك پرسش عبارتيك م

 يجعبهتوانسته است بدون خروج از مي گونهحقيقي اين است كه ماركس چ وواقعي، 
شكل در باره نيروهاي مولده معيني سخن بگويد كه سرمايه رشد  ي به اينويريكارد

وري را ها بهرهبگويد كه سرمايه از طريق آن سخن هاييدر باره آن روش و دهدمي
   دهد؟مي گسترش

  
  ي؟ريكاردوي يجعبه

ضروري كارگران از سوي ماركس هيچ نكته  نيازهايدر ابداع مفهوم سطح ثابت  
طور كه قبال همان. مكه ما گزاره اصلي ناميد ارد، همانموزي وجود ندعجيب و مر
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اي بود براي نشان دادن اين كه سرمايه ناشي از اين شيوه )2006و  2003(ام گفته
عجيب و مرموز اين است كه  ينكته )57( .توليد است ياستثمار كارگران در عرصه

، انهروز پيرامون كارچرا ماركس پس از وارد كردن عامل مبارزه طبقاتي در بحث خود 
 نيازهاياخالقي در سطح  -صر تاريخيكنندگي عنال به سمت توضيح تعيينحا

حول مبارزه طبقاتي بر سر دستمزد تطبيقي كارگيري يك پژوهش ه ضروري با ب
در اين مورد بايد توسط مبارزه بين كارگر جمعي و  12فصل . رودواقعي پيش نمي

وزن "گرفت، و اهميت جهت مخالف هم شكل ميها در دو سرمايه جمعي و فشار آن
شود و مقاومتي كه از سوي كارگر در برابر نسبي فشاري كه از سوي سرمايه وارد مي

    )58(. "طور روشن و واضحي بررسي شوده توانست بآيد ميعمل ميه آن ب
ي چون عاملي وابسته به پراكندگارزش اضافي نسبي را هم 12چه فصل چنان

شد تا در فصل بعدي كه به موضوع كرد آنگاه اين امكان فراهم ميرفي ميكارگران مع
مد آن آكه پي(كاري در توليد پردازد نه تنها نقش سرمايه را در ايجاد همهمكاري مي
 چنين نياز سرمايه به ايجادمورد بحث قرار دهد بلكه هم )وري استافزايش بهره

و نه كارگر (يابي سرمايه جمعي دستافتراق در ميان كارگران به منظور تضمين 
 ضرورتطور خالصه اين كه ه ب. بررسي كندبه ثمرات كار اجتماعي را نيز  )جمعي

است روشن و  "داريتوليد سرمايه يويژه"كاري كه يك شكل خاص و معين از هم
آمد صحت اين نتايج نظري را شد و بررسي تاريخي كه در پي ميواضح نشان داده مي

   .كردتصديق مياثبات و 
ي سخن به ميان آوريم يا اين كه كاربرد ويريكارد يجعبهجا است كه از يك ه آيا ب

ي وياساسا ريكارد 12گويي است؟ ترديدي نيست كه فصل چنين اصطالحي يك گزافه
پس از انجام يك بررسي  17در واقع چنين است كه ماركس حتي در فصل . بود

كند، را شناسايي مي "سه قانون"دارد و نگه ميهاي خود را چنان فرضتاريخي هم
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ريكاردو اولين كسي ":نويسداو مي. گيردنشات مي 12هاي فصل هايي كه از بحثقانون
 اعالمدست داد كه همين حاال آن را ه مناسب از سه قانوني ب بنديصورتبود كه يك 

 هايگيرينتيجه چون بسياريهم(ها اما بدون آن فرض اصلي اين قانون )59(."كرديم
هاي به نظر من هر آن كس كه نابسندگي بحث. مبناي جدي ندارند) ناشي از آن

   .ي محبوس شده استويريكارد يجعبهمدهاي آن را متوجه نيست در آو پي 12فصل 
جاي دادن مبارزه طبقاتي به ": شد دقت كنيد بيانبه استدالل بن فاين كه در باال 

اي از ساختار و پيچيدگي را در بحث نده چنان درجهكنيك عامل تعيين يمثابه
آمده  سرمايه 1رود كه در جلد دارد كه بسيار فراتر از آن چيزي ميمفروض مي

يندهاي انباشت بايد پيش از ارزيابي و بررسي شيوه، خصلت و ساختار و فرآ"، "است
تمزدها ، ممكن نيست به مسائل مربوط به دس"تاثير مبارزه طبقاتي تدقيق يابند

يندهايي كه اين و فرآمگر اين كه نخست ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي "پرداخت 
منجر به آن  فاين رويكرد بن. "گيرند را شناسايي كرده باشيمهمه در آن جاي مي

ساز نيروهاي مولده دست يهاي معين و ويژهشود كه مبارزه طبقاتي و خصلتمي
 چونها را همبحث احاله داده شود و در نتيجه آني سرمايه به مرحله فوقاني و پديدار

استدالل او . گيرددر نظر ميهايي ضروري بههاي مشروط و تصادفي و نه جنجنبه
مبني بر اين كه ما نياز داريم تا بحث مبارزه طبقاتي را به بعد موكول كنيم بر اين 

. نسبي هستيم حكم استوار است كه گويا ما داراي يك توضيح بسنده از ارزش اضافي
ي گرفتار آمده ويريكارد يجعبهآيا ترديدي مبني بر اين وجود دارد كه او در داخل 

  است؟ 
به . او اهميت جدي نداشته باشند نظري بينشبراي  هااما شايد همه اين موضوع

هاي ها در سطح سرمايهبا اين پرسشفاين شدت ترديد دارم كه بن ه واقع من ب
هاي ضروري حيات يعني سطح شكل...د مشكلي داشته باشدمتعدد و كارگران متعد
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 يجعبهدر سطح مفاهيم دروني مجرد است كه او در داخل . سرمايه انبوه و كار انبوه
من در  هايلاستدال...ارائه شده هااما آيا استدالل. ي محبوس شده استويريكارد

اين سويي ندارند؟ كامال با هم هم...او در سطح بيروني هايسطح دروني و استدالل
  .شودپرسش پنجمي است كه طرح مي
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