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 1ـ طرح مسئله :دوگانهی »درونپو ،ﺑرونجو«
مارکسيسم سﻧﺗﯽ همواره ﺗفسيری سراسر خودسراﻧه از آنچه موضوع کاپيتا ِل مارکس است ،عرضه
ِ
کرده است:
ﺗعارض آشﺗﯽﻧاپذير بين بورژوازی و پرولﺗاريا پرده برداشت
اقﺗصادی
»مارکس در کاپيتال از علل
ِ
ِ
] [...او ثابت کرد که پرولﺗاريا ] [...آن ﻧيروی اجﺗماعﯽ است که از جامعهی سرمايهداری فراﺗر مﯽرود
و بهلحاظ ﺗاريخﯽ رسالت دارد ،در کﻧشﯽ اﻧقﻼبﯽ بر جامعهی سرمايهداری چيرگﯽ يابد ،قدرت سياسﯽ
را فﺗح کﻧد و خود را بهمرﺗبهی طبقهی حاکم ارﺗقاء دهد .طبقهی کارگر برای برپايﯽ جامعهی کموﻧيسﺗﯽ
ﻧيازمﻧد قدرت >سياسﯽ< است«.
افزون بر اين:
روش بهکار بسﺗهشده در کاپيتال برای واکاوی شيوهی ﺗوليد سرمايهداری ،برای پژوهش پيرامون هر
» ِ
پيکرهی اجﺗماعﯽ و هر ﻧظام ديگری از جامعه ،اعﺗبار عام و سراسری دارد(MEGA2/5, S. 12) «.
چﻧين ﻧگرشهايﯽ ــ و ﻧموﻧهی باﻻ ،هرچه باشد ،گفﺗاوردی است از ﻧاشر چاپ ﻧخست کاپيتال در مجموعه
آثار مارکس و اﻧگلس در سال  ،1983که البﺗه ﻧاگزير بودهاست بهلحن و زباﻧﯽ که خواسﺗهی کميﺗهی
مرکزی حزب وحدت سوسياليسﺗﯽ آلمان )> SEDحزب کموﻧيست آلمان شرقﯽ<( است ،پایبﻧد باشد ــ
مارکسيسم حزبﯽ قرار
مﺗعلﻖاﻧد به هسﺗهی مرکزی خواﻧشﯽ از کاپيتال که چهار دهه زير سيطرهی
ِ
خواﻧﯽ ﺗازه« را بهميدان کشاﻧدهاست؛ هرچﻧد که،
داشت و امروز کامﻼً بحﻖ ،هماوردی بهﻧام »مارکس
ِ
پيشيﻧهی ﺗاريخﯽ شيوهی خواﻧشﯽ غيردگماﺗيک و ﻧاهمساز با خواﻧش حزبﯽ ،يعﻧﯽ خواﻧش ﺗازهای که
ت قرن
جهتگيریاش پرﺗوانﺗر رو بهسوی آثار اصلﯽ و روش مارکسﯽ دارد ،بهسالهای دههی بيس ِ
بيسﺗم بازمﯽگردد) .ر .ک ،Elbe 2010 .صفحات  12بهبعد(
رو در روی سوءﺗفاهمﯽ که مقبول عام است و اعﺗقاد دارد کاپيتال علم قواﻧين ﺗاريخﯽای است که رسالت
پرولﺗاريا را ــ که ارزش اضافﯽاش را بهخياﻧت از او ربودهاﻧد ــ برای اﻧقﻼب ﺗضمين مﯽکﻧﻧد ،ديدگاه
ديگری وجود دارد که ﺗأکيد مﯽکﻧد کاپيتال در اساس واکاوی علمﯽ و ﻧقد شکلهای اقﺗصادی ارزش
ت مﻧطقﯽ آنهاست ،شکلهايﯽ که بهمياﻧجﯽ آنها سلطه و
)کاﻻ ،پول ،سرمايه و غيره( و چفت و بس ِ
ساخﺗاری قائم بهذاﺗﯽ که
اسﺗثمار در جامعهی سرمايهداراﻧهی بورژوايﯽ وساطت مﯽشود و بﻧابه مﻧطﻖ
ِ
همسان قواﻧين طبيعﯽ است ،خود را بازﺗوليد مﯽکﻧد .در مرکز اين شيوهی دوم از خواﻧش
هماﻧﻧد و
ِ
کاپيتال که آماجش بازسازی علم مارکسﯽ است ،آشکارا واکاوی شکل ارزش و ﻧقد سرشت بﺗوارهی
کاﻻ ،که از اين ﻧقد ﻧاشﯽ است ،قرار دارد .در اين شيوهی خواﻧش که رويکردش واکاوی مﻧطقﯽ ـ
مارکسﯽ اقﺗصاد سياسﯽ ،بخش درونپو)(esoterischی آن قلمداد
مفهومﯽ است ،هسﺗهی علمﯽ ﻧقد
ِ
مﯽشود .بهاين ﺗرﺗيب و بﻧا بر اين روايت ،طبعا ً گﻧجيدهها و گفﺗاوردهايﯽ در کاپيتال که بطور مشخص
سياسﯽاﻧد ،يعﻧﯽ بعضا ً بر پيشگويﯽهای فلسفهی ﺗاريخﯽ ،اﻧﺗظارات اﻧقﻼبﯽ يا اظهاراﺗﯽ ايجابﯽ دربارهی
مارکسيسم جﻧبش کارگری« و به مثابه بخش
امکان کموﻧيسم دﻻلت دارﻧد ،زير عﻧوان »
ِ
ﺑرونجو)(exoterischی آن از هسﺗهی علمﯽ »راسﺗين«ش جدا مﯽشوﻧد و حﺗﯽ بهعﻧوان بخشهايﯽ که
در ﺗﻧاقض با شﻧاختهای فراچﻧگ آمده از راه ﻧقد >شکل< ارزشاﻧد ،مورد اﻧﺗقاد قرار مﯽگيرﻧد و دور
ريخﺗه مﯽشوﻧد (1).اين ﻧگرش ﺗا آﻧجا پيش مﯽرود که مدعﯽ شود ﻧقد اقﺗصاد سياسﯽ ــ هرچﻧد مارکس
خود به اينسو گرايشﯽ ﻧداشت ــ گواهﯽ است آشکار بر اينکه پرولﺗاريا شايسﺗگﯽ سوژهی اﻧقﻼبﯽ بودن
2

خودجﻧبﯽ ارزش
ﻖ وضع موجود اسيرﻧد و بهواسطهی
را ندارد ،زيرا همهی مبارزاﺗش بﻧاگزير در مﻧط ِ
ِ
فريبايﯽ کورکﻧﻧدهی فراگير و »اجﺗماعيت يافﺗﻧﯽ همهشمول« )ر .ک.
و واروﻧگﯽ اجﺗماعﯽ ،همچﻧين يک
ِ
 (Breuer 1977, S. 244پديد آمدهاﻧد که در چارچوب آن ،سخن گفﺗن از سوژهها يا امکان اﻧقﻼب ممکن
ﻧيست )بهعﻧوان ﻧموﻧه ،ر .ک .(Breuer 1977, S. 13ff; König 1981, S. 156 .بگذريم از اينکه ﺗﻼش
ابدی ظهورش ،خود امری است بهلحاظ علمﯽ
بودن
برای اثبات ﻧاموجود بودن اين امکان يا غيرممکن
ِ
ِ
امکانﻧاپذير .مهم و ﺗعيينکﻧﻧده اين است که چﻧين چشماﻧدازی مﺗرادف است با بهدور افکﻧدن همهی آن
بخشهايﯽ از کاپيتال ،که گمان مﯽرود برونجو هسﺗﻧد ،آنهم به بهای دستيازيدن به محﺗوايﯽ که گمان
مﯽرود هسﺗه و جاﻧمايهی علمﯽاش آشکارا با هيچ معضل علمﯽ روبرو ﻧيست؛ بهعبارت ديگر چﻧين
باوری شکل مﯽگيرد که گويا حذف بخشهايﯽ از اين اثر ــ هرچﻧد ،شايد بهدﻻيل موجه ديگری ﻧيز ــ
کوچکﺗرين ﺗأثيری برآن هسﺗه و محﺗوای مرکزی کاپيتال ﻧدارد.
چﻧين ﺗﻼشﯽ ،آشکارا و در وهلهی ﻧخست ،در ﺗضاد است با آﻧچه مارکس خود در موارد گوﻧاگون ــ
هرچﻧد در دسﺗورهايﯽ قاطعاﻧه و ﻧه هرگز در قالب يک روششﻧاسﯽ ساخﺗهوپرداخﺗه ــ دربارهی سرشت
علمش ،دربارهی پيوند و درهمتنيدگیاش با مبارزهی طبقاﺗﯽ پرولﺗاريا ،هماﻧا آن بخش ظاهرا ً برونجو،
ﻧوشﺗه است .او در فقر فلسفه علم خود را مﺗمايز مﯽداﻧد از شکلهای آئينوار و ﻧاکجاآبادی ،بههمانگوﻧه
ﻧيز ،از »علم بورژوايﯽ« .زيرا علم او خود را به »سخنگو«ی مبارزهی طبقاﺗﯽ واقعﯽ مبدل ساخﺗه و
به اين شيوه و در اينراه» ،اﻧقﻼبﯽ شده« است ) .(MEW4, S. 143اين ادعا که ﺗاريخش برمﯽگردد به
سال  ،1847بهﻧحوی شگفتآور و سراسر دستﻧخورده ،دوباره در پسگفﺗار به چاپ دوم کاپيتال ﺗکرار
مﯽشود ،جايﯽ که مارکس علميت اقﺗصاد سياسﯽ را فقط مخﺗص به دوراﻧﯽ مﯽداﻧد که در آن ،مبارزهی
طبقاﺗﯽ هﻧوز »ﻧهفﺗه و پﻧهان« و ﺗوسعهﻧيافﺗه بود ،و ايﻧک ،يعﻧﯽ زماﻧﯽ که اين مبارزه »کمابيش هم
بهلحاظ عملﯽ و هم ﻧظری ،شکلهای عريان و ﺗهديدآميزی« يافﺗهاست ،علم اقﺗصاد سياسﯽ بهﻧاگزير در
زﻧﯽ جيرهخواراﻧه« و در »پوزشطلبﯽ« ،ﺗباهﯽ يافﺗه ) (MEGA2 II/6, S. 701ffو بهجايﯽ رسيده،
»قلم ِ
که فقط ﻧقد آن است که مﯽﺗواﻧد علم باشد؛ و اگر اين ﻧقد ،اساسا ً ﻧمايﻧده و سخنگوی امر و قاموسﯽ
) (Sacheباشد ،امر و قاموس پرولﺗارياست .ايﻧک ،و با ﺗوجه بهگفﺗهی فوق ،دربارهی اشارهی مارکس
در ﻧامهاش به ﻻسال و در ارﺗباط با ﻧخسﺗين دفﺗر »درﺑارهی نقد اقتصاد سياسی« که مﯽگويد اين دفﺗر
»اثبات ﻧظری« »کموﻧيسم« اوست ،چه بايد گفت؟ )(MEGA2 III/10, S. 73
بديهﯽ است که مﯽﺗوان پرسيد که اينگوﻧه اظهارات مارکس را ﺗا کجا مﯽﺗوان همچون زری ﺗمام عيار
ﺗلقﯽ کرد و همچون ﺗأملﯽ روششﻧاخﺗﯽ جدی گرفت ،بويژه که آﻧها ،عمدﺗا ً و آشکارا در فضا و قالبهايﯽ
خطابيهای و با سمت و سويﯽ مبلغاﻧه ابراز شدهاﻧد .بﻧابراين ،آيا قضيه ايﻧجا فقط شعارهايﯽ اﻧقﻼبﯽ ﻧيست
که هيچگوﻧه ﻧقاط مﺗﻧاظری در علم او ﻧدارﻧد ،و بسا ﺗﻧها عبارت از زراﻧدودن و جﻼ بخشيدن به آن
مخاطبان سوسياليست و کموﻧيستاﻧد؟
شعارها برای پسﻧ ِد
ِ
پرسش رابطهی مبارزهی طبقاﺗﯽ و ﻧقد علمﯽ ﻧزد
بهاين ﺗرﺗيب ،اگر در آﻧچه درپﯽ مﯽآيد ،بخواهيم به
ِ
مارکس ﻧزديک شويم ،ﻧخست بايد بپذيريم که چﻧين مبارزهای بطور واقع در سطح و مرﺗبهی مقوﻻت،
سطحﯽ که حوزهی جوﻻن مارکس ،بويژه در جلد ﻧخست کاپيتال است ،هرگز بهﻧحوی عيان قابل
مقولهبﻧدی ﻧيسﺗﻧد ،چه رسد به اينکه در عطف به هدفهایشان قابل اثبات باشﻧد .بﯽآنکه بخواهيم
رويدادها و جﻧبشهای سياسﯽ واقعﯽ را از شالوده و زميﻧهی مادیشان واکﻧيم ،بايد همواره آنها را
همچون ﻧﺗيجهی امکاناتی محﺗملالوقوع ،و بﻧابراين موضوع و آماج کشاکشها بداﻧيم .از زاويهی يک
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مﻧطقﯽ فرسخت >يا صريح و قاطع ،<Streng :ميان ايندو ،ضرورﺗا ً شکافﯽ
اثباتپذيری مفهومﯽ ـ
ِ
است ژرف ،که حﺗﯽ بهياری خو ِد مﻧطﻖ ﻧيز پرشدﻧﯽ ﻧيست .در اينکه ﺗکهْ ﻧوشﺗارهای مﺗﻧاظر با هريک
از اين دوسويه در کاپيتال ،هرکدام با سطح مقولهای مﺗعلﻖ بهخود ﺗا درجهی معيﻧﯽ مﺗباين هسﺗﻧد،
مﻧاقشهای ﻧيست .اما بجای جداکردن سرسخﺗاﻧهی مباحث اﻧقﻼبﯽ و معطوف به مبارزهی طبقاﺗﯽ از
واکاوی و ﻧقد علمﯽ ،و بدﺗر از آن ،کﻧارﻧهادن و بهدور افکﻧدن آﻧها همچون رماﻧﺗيسيسم اﻧقﻼبﯽ بﯽپايه
و مايه ،بايد ﻧشان داد که چرا آﻧها ،عليرغم جدايﯽ مذکور ،کماکان در سطح و مرﺗبهی بازﻧمايﯽ علمﯽ
و مﻧطقﯽ حاضرﻧد و چگوﻧه براين بازﻧمايﯽ اثر مﯽگذارﻧد ،بهشيوهی معيﻧﯽ آنرا برپامﯽدارﻧد و سمت
و سويش مﯽدهﻧد و در ﺗعيين محﺗوايش دخيلاﻧد.
بﻧابراين ،آﻧجا که در ادامهی اين ﻧوشﺗه از مبارزهی طبقاﺗﯽ سخن مﯽگوييم ،مﻧظورمان کارکرد واقعا ً
ت آﻧها مربوط
پس پش ِ
ضروری اﻧواعﯽ ازاين مبارزات ــ و ﺗا جايﯽ که بهمﻧافع و هدفهای ﻧهفﺗه در ِ
است ــ اﻧواعِ خالصا ً ذاﺗﯽ يا دروﻧماﻧدگار ﻧظام در چارچوب روابط مالکيت و ﺗوليد سرمايهداراﻧه ﻧيست؛
بهعبارت ديگر ،مﻧظور از آﻧها ،کمﺗر ﺗحليلﯽ معطوف بهشکل مبارزهی طبقاﺗﯽ است ،آﻧطور که مثﻼً با
ﺗحليل معطوف بهشکل ﻧظريهی ارزش مﻧطبﻖ يا همسان باشد )ر .ک .(Ellmers, 2009 .مارکس اينگوﻧه
شکلهای مبارزهی طبقاﺗﯽ را مفصﻼً در کاپيتال ،بويژه در فصل طوﻻﻧﯽ مربوط به روزاﻧهکار ،طرح
کردهاست .درعين حال طرح اين شکلها بههيچ روی زبانبازی و عبارتپردازی پيرامون اموری ﻧيست
که صرفا ً
دفاعﯽ زﻧان و مردان کارگر ،دفاعﯽ سراسر
ت
ذاﺗﯽ روابط >سرمايهداری<اﻧد؛ اين مبارزا ِ
ِ
ِ
اضطراری در برابر »اشﺗهای سيریﻧاپذير برای کار اضافﯽ ) (MEGA2 II/5, S.182بود )و هست( و
بطور واقعﯽ اغلب مبارزهی مرگ و زﻧدگﯽ است .با اينهمه ،مارکس بهروشﻧﯽ مﯽداﻧست ــ همانگوﻧه
که در سخﻧراﻧﯽاش در شورای عمومﯽ اﻧجمن بينالمللﯽ کارگران ،که امروز زير عﻧوان مزد ،ﺑها و
سود شهرت يافﺗه ،ﺗأکيد کرد ــ که »طبقهی کارگر کارايﯽ ﻧهايﯽ اين مبارزات روزاﻧه را ﻧبايد »زياده
از حد ارزيابﯽ کﻧد« ).(MEW 16, S. 152
اما ساحﺗﯽ از مبارزهی طبقاﺗﯽ که قرار است در ﻧوشﺗهی حاضر برجسﺗه شود ،همخوان است با درک
ﻧظری ـ اﻧقﻼبﯽ کﻼسيک مارکسﯽ از پرولﺗاريا به مثابه »گورکن« مﻧاسبات بورژوايﯽ ـ سرمايهداراﻧه
) (MEW 4, S. 474و هموارکﻧﻧدهی راه کموﻧيسم .اينکه مارکس جايگاه پروژهاش را ﻧقد اقﺗصاد سياسﯽ
قرار مﯽدهد ،و آنرا راهﯽ مﯽداﻧد که راسﺗايش همين هدف سياسﯽ است ،يعﻧﯽ ــ دستکم بﻧابه دريافت
دروﻧماﻧدگار يک علم
صرف و
خود او ــ اين پروژه بايد چيزی بيشﺗر از فراﺗر بردن يا اﻧقﻼبﯽ
کردن ِ
ِ
ِ
باشد ،ممکن است ﻧسبﺗا ً جای مﻧاقشه ﻧباشد .مشهور است که مارکس خو ْد کاپيتال را همچون
»ﺗرسﻧاکﺗرين پرﺗابهای مﯽداﻧد که بهسوی کلّهی بورژواها)صاحبان زمين ﻧيز(پرﺗاب شدهاست«
) ،(MEW 31, S. 541اما مﻧظور او صرفا ً علمﯽ معلّق در هوا ﻧيست ،بلکه سﻼﺣی علمﯽ است در
علم او
دسﺗان پرولﺗاريا که سﺗيزهجوياﻧه رو در روی آن طبقات ايسﺗادهاست .اين واقعيت را که مخاطب ِ
بايد پرولﺗاريا باشد ،مﯽﺗوان ﺗا اﻧدازهای در ساخﺗار اسﺗدﻻلﯽ کاپيتال ديد ،بويژه در پرﺗو شيوهای که
گواهﯽ ساعات کار را جايگزين پول کرد يا
مارکس بهرد ﻧظريهای مﯽپردازد که بﻧا بر آن ،مﯽﺗوان
ِ
جايﯽ که او ﺗوهمات و رازآميزیهای مرﺗبط با شکل مزد را بهباد اﻧﺗقاد مﯽگيرد .مارکس در ايﻧجا به
آن ﻧوعﯽ از آگاهﯽ روزمره مﯽپردازد که مرﺗبط و مﺗحد است با گردش ساده .او در ﻧامهای به اﻧگلس
) (MEW 31, S. 313مﯽﻧويسد که در برابر اين آگاهﯽ که هم در خواستهای سياسﯽ بخش عمدهای از
جﻧبش کارگری و هم در ﻧظريههای اقﺗصاد عامياﻧه بيان مﯽشود» ،دائما ً تله« مﯽگذارد ،آﻧهم از اينطريﻖ
ت گردش مﯽکوشد بهلحاظ مفهومﯽ
که با دقت و وسواس ﻧشان مﯽدهد که چگوﻧه سپهر ظاهرا ً قائم بهذا ِ
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خود را به مثابه ضرورﺗﯽ ورای روﻧد ﺗوليد و اسﺗثمار سرمايهداراﻧه و همچون شالودهی گريزﻧاپذير آن
ﻧشان دهد) .ر .ک (Brentel, 1989, S. 10 .از اين مبحث مسلما ً ﻧمﯽﺗوان بطور اﺗوماﺗيک ﻧﺗايجﯽ انقﻼﺑی
گرفت يا مشتق کرد ،اما ﻧقد اقﺗصاد سياسﯽ روی سوژهای حساب باز مﯽکﻧد که برای او ،اثبات اين
واقعيت که روابط مبﺗﻧﯽ بر سلطه و اسﺗثمار با شکل طبقاﺗﯽشان ،از راه آزادی و برابری مبادلهای
کاﻻيﯽ بازﺗوليد مﯽشوﻧد ،خود دليلی هم برای اﻧقﻼب است.
 2ـ پيششرطهای شالودهريز پيدايش و توسعهی نقد مارکسی در فضای مجادله
درحالﯽ که ايﻧجا آشکار مﯽشود دﻻلتهای سياسﯽای که مارکس کاپيتال را با آﻧها پيوﻧد مﯽزﻧد،
علمﯽ پيشاپيش صورتگرفﺗه ،حاصل شدهباشﻧد،
پﯽآمدهای مﻧطقﯽ و اشﺗقاقاﺗﯽ ﻧيسﺗﻧد که از يک واکاوی
ِ
اگر ما افﻖ پيدايش ﻧقد اقﺗصاد سياسﯽ و مفاهيم و مقوﻻﺗش را با دقت بيشﺗر و ﻧزديکﺗر وارسﯽ کﻧيم،
اين بهمراﺗب آشکارﺗر هم خواهد شد .با ﻧگاه به چشماﻧداز ﺗبارشﻧاساﻧهی اهميت شالودهريز مجادلهای که
اﻧديشهورزی مارکس در فضای آن جوﻻن مﯽکﻧد و ﺗوسعهی )بيشﺗر( مﯽيابد ،مثﻼً مﯽﺗوان به ﻧموﻧهی
درگيریاش با پيرـ ژوزف پرودن در قلمرو ﻧظريهی پول ﺗوجه کرد و ديد که چگوﻧه درک ويژهی
مارکس از مقوﻻت بﻧيادين اقﺗصاد سياسﯽ در مواردی بسيار آﻧجايﯽ شکل مﯽگيرﻧد که خط سياسﯽ ،يا
اين پرسش که هدف اﻧقﻼبﯽ مبارزات طبقاﺗﯽ چه بايد باشد ،مطرح و در اﻧﺗظار پاسخ يافﺗن است(2) .
مارکس جوان را هﻧوز برای پژوهش پيرامون
درحالﯽ که پرودن فراهمآورﻧدهی ماده و کارمايهای بود که
ِ
مﻧاسبات واقعﯽ بهشوق مﯽآورد ،اﻧگيزه و ﺗکاﻧهی اصلﯽای که مارکس را بهمطالعهی اقﺗصاد سياسﯽ
واداشت ،بويژه کشاکش گسلﻧده و پُر پﯽآمد با آﻧارشيستهای فراﻧسوی بود که مارکس را براﻧگيخت
ﺗأکيدش را روی پروژهی ﻧقد اقﺗصاد سياسﯽ بگذارد .دليل اين کار بهسادگﯽ ﺗﻧها دليلﯽ ﻧظری ﻧبود ،بلکه
در اساس سرشﺗﯽ سياسﯽ داشت :پرودن بهعﻧوان يکﯽ از برجسﺗهﺗرين ﻧظريهپردازان جﻧبش سوسياليسﺗﯽ
برداشﺗن پول و بهدﻧبال آن ،اسﺗقرار ﻧوعﯽ
)در دﻧيای فراﻧسوی زبان( ،با برﻧامهی خود برای از ميان
ِ
ﺗوليد خصوصﯽ اﻧفرادی و مبﺗﻧﯽ بر ﻧظام مبادلهی عادﻻﻧه ،ﻧفوذی عظيم دست و پا کردهبود .از آﻧجا که
اﻧگليسﯽ مقدم بر او ،اين برﻧامه را بر ﺗفسير ويژهای از ﻧظريهی
پرودن ،هماﻧﻧد اقﺗصادداﻧان مشهور
ِ
ارزش کارپايه اسﺗوار مﯽکرد ،ﻧظر مارکس بهدقت و هوشياری به ميدان ﻧبردی معطوف شد که در آن،
ِ
چﻧين حرکاﺗﯽ بهلحاظ سياسﯽ عليه هدف او برای واژگونسازی اﻧقﻼبﯽ و کموﻧيسﺗﯽ مﻧاسبات ﺗوليد،
کش ژرفايافﺗهی
عمل مﯽکردﻧد و مارکس بايد به ﻧبرد با آﻧها برمﯽخواست .از اين پس ،درگيری و کشا ِ
کردن پول با
مارکس با پرودن بويژه در گروندريسه و مقابله با خواسﺗههای پرودﻧﯽ برای جايگزين
ِ
کار پول« است که ﻧقشﯽ سازنده در درک خو ِد مارکس از ﻧظام و ماهيت
»
گواهﯽ ساعات کار« يا » ْ
ِ
پولﯽ ايفا مﯽکﻧد و دقيقا ً همين درک ﺗازه است که بهﻧوبهی خود مارکس را بهگسسﺗﯽ ﺗعيينکﻧﻧده در
ﻧظريهی ارزشش راهبری مﯽکﻧد .دقيقا ً از آﻧجاکه پرودﻧيستها در ﻧگاه به ﺗوفان بحران اقﺗصادیای که
قدرﺗمﻧدشدن جﻧبش کارگری کموﻧيسﺗﯽ اميدوار مﯽکﻧد ــ در ﻧهايت قصد
در راه است ــ و مارکس را به
ِ
اصﻼح مﻧاسبات ﺗوزيع را دارﻧد ،مارکس بهﻧحوی دسﺗگاهمﻧد ﻧشان مﯽدهد که چرا پول ،شکل ضروری
وساطت در جامعهی اسﺗوار بر ﺗوليد کاﻻيﯽ است .البﺗه مارکس در اثبات اين ﻧظر درجا ﻧمﯽزﻧد که
ﺗعيين ارزش کاﻻ با معيار مشخص و بﯽواسطهی زمان کار ،چيزی جز هماﻧگويﯽ ﻧيست ،بلکه برای
ﻧخسﺗين بار و در اساس ،بين کار مشخص و کار مجر ِد آفريﻧﻧدهی ارزش ﺗمايز قائل مﯽشودMEGA2 ) .
 (II/ 1, S. 100بﻧابراين بههيچ روی ﺗصادفﯽ ﻧيست که مارکس در ارﺗباط با اين بحث دوباره به قالبهای
ﺗفکر فوئرباخﯽ ــ که بهﻧظر مﯽآمد مدتهاست سپری شدهاﻧد ــ چﻧگ مﯽزﻧد (3) .مارکس در گروندريسه
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ت نوعی ــ
کماکان از کموﻧيسمﯽ دفاع مﯽکﻧد که کار را ــ از طريﻖ مفهوم ﺗوسعهيابﻧده و فوئرباخ ِﯽ ذا ِ
ﻧوعﯽ اشﺗراکﯽ ـ اجﺗماعﯽ و آگاهاﻧه مﯽفهمد که شالودهی آن »رشد و ﺗکامل فراگير افراد«
ت
چون فعالي ِ
ِ
ت بارآوری اشﺗراکﯽ و اجﺗماعﯽ افراد بهمثابه ﺗواﻧايﯽ اجﺗماعﯽشان« )(MEGA2 II/1, S. 91
و »ثاﻧوي ِ
و بﻧابراين در ﻧهايت ــ همانگوﻧه که در دستنوشتههای پاريس آمدهبود ــ »بازگشت اﻧسان بهخويش
همچون اﻧساﻧﯽ اجﺗماعﯽ ،هماﻧا ،اﻧساﻧﯽ« است (MEGA2 I/2, S. 263) .اين پيوﻧد بين درگيری مارکس
با پرودﻧيسم و اين دريافت از مقولهی کار ــ که ﻧه اقﺗصادداﻧان کﻼسيک و ﻧه پرودﻧيستها از آن
برخوردارﻧد ــ برای مارکس جايگاهﯽ محوری دارد و ،بهياری فرضيهی فرافکﻧاﻧهی ديگری از
فوئرباخ ،او را قادر مﯽکﻧد که بهاين ﻧﺗيجه برسد که کار در مﻧاسبات ﺗولي ِد سرمايهداراﻧه ،زيرا که کار
ايﻧجا بهطور ﺑیواسطه غيراجتماعی است و در ﺗقسيم کاری خصوصﯽ صرف مﯽشود ،ناگزير میشود
سرشت اجتماعیاش را در شيئﯽ خارجﯽ ،در پول بهمثابه پيکريابﯽ کار مجرد ﺑيان کند.
شﻧاسﯽ فوئرباخﯽ رجعت مﯽکﻧد .ﻧزد
درعين حال ادعای فوق به اين معﻧا ﻧيست که مارکس به اﻧسان
ِ
ت ﻧوعﯽ اﻧسان ،که در وهلهی ﻧخست هسﺗﯽشﻧاساﻧهاﻧد ،بيشﺗر در
مارکس ،آن مفروضات دربارهی ذا ِ
جايﯽ شالودهی مادیشان را مﯽيابﻧد که ــ همانگوﻧه که ولفگاﻧگ پوهِرت صورتبﻧدی کردهاست ــ
ﺗوليدکﻧﻧدگان آزاد در افﻖ پديدار مﯽشود ،زيرا در اين حالت،
اﻧجمن
»ﻧشاﻧههای چيزی هماﻧﻧد با
ِ
ِ
اﻧسانهايﯽ مبارز در راه رهايﯽ مﯽﺗواﻧﻧد در اين ﻧبرد ،چشماﻧدازهايﯽ از هدفها آماجش را ببيﻧﻧد«.
).(Pohrt 1995, S. 275

مارکس در ايﻧجا دريافﺗﯽ بسيار ويژه از مفهوم کموﻧيسم داشت که پيدايش و ﺗکويﻧش ﻧاشﯽ از ﺗأثير و
ﺗأثری خودويژه بين مفروضاﺗﯽ فلسفﯽ ــ عمدﺗا ً الهامگرفﺗه از فوئرباخ ــ و ﺗجربههای واقعﯽ او در
اﺗحادها و اﻧجمنهای کارگری سوسياليسﺗﯽ بود و ﻧوعﯽ خاص از پروﺑلماتيک سياسی را با خود بههمراه
مﯽآورد ،هماﻧا اﻧقﻼب پرولﺗریـ کموﻧيسﺗﯽ و شرايط امکان آن .اين پروبلماﺗيک ،اما ﺗازه است؛ و
مارکس را از اقﺗصادداﻧان کﻼسيک و بسياری از سوسياليستهايﯽ ﻧيز مﺗمايز مﯽکﻧد که کماکان در
»جايگاه اقﺗصاد ملﯽ« ) (MEW 2, S. 32ايسﺗادهاﻧد .اين پروبلماﺗيک ﻧگاه مارکس را به موضوع يا
برابرايسﺗای اقﺗصاد دگرگون مﯽکﻧد (4) .ﻧکﺗه اين است که پروبلماﺗيک کموﻧيسﺗﯽ ،يعﻧﯽ پرسش ﻧاظر
بر مهار اجﺗماعﯽ و آگاهاﻧهی سازمان ﺗوليد ،بههيچ روی معرف معيار و مﺣک ﻧقد مارکسﯽ ﻧيست )،(5
اما از لﺣاظ شناخت و دانش ،برای پژوهش مارکسﯽ و بويژه برای درکش از ارزش ،پول و کار مجرد،
کار ﺗوليدکﻧﻧدهی کاﻻ را بيان مﯽکﻧد ،شالودهريز است.
که بهمثابه جوهر ارزش سرشت اجﺗماعﯽ ويژهی ِ
ت ظاهرا ً »برونجو«
ﻧقد
مارکسﯽ اقﺗصاد سياسﯽ ،در زايش و پيدايش خود ﻧمﯽﺗواﻧد از اين معضﻼ ِ
ِ
گسسﺗه شود.
استواری شناخت ،چهرهﺑهچهرهی فرآيند زايش و پويش آن )(Geltung vs. Genesis
 3ـ اعتﺑار و
ِ

ادعای فوق طبعا ً اعﺗراض شﻧاختشﻧاساﻧهای را که بﻼفاصله اقامه خواهد شد به هماوردی مﯽخواﻧد:
اينکه مارکس چگوﻧه در هر مورد معين به داﻧشﯽ معين دست يافﺗه است ،يک مسئله است ،اما اينکه
شﻧاختهايش مﯽﺗواﻧﻧد مدعﯽ اعﺗبار استدﻻل علمﯽ هم باشﻧد و بهمثابه گزارهی راست اثبات شوﻧد،
مسئلهی ديگری است .اين خواسﺗهای بسيار جاری و مﺗعارف و صورتبﻧدیشده در منطق است که
کردن ادعای اعﺗبارش باشد،
اثبات زايش و پويش يک ﻧظريه ﻧه ﺗﻧها ﻧمﯽﺗواﻧد جايگزيﻧﯽ برای مسﺗدل
ِ
بلکه برعکس بايد بهصراحت و فرسخﺗﯽ از آن جدا شود) .ر .ک .بهعﻧوان ﻧموﻧه به  (Gabriel 2012براين
اساس بايد گفت حﺗﯽ اگر ﻧقد مارکسﯽ اقﺗصاد سياسﯽ بهلحاظ ﺗبارشﻧاخﺗﯽ و در زمان پيدايش از ﺗرکيب
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»مجادله /کموﻧيسم/مبارزهی طبقاﺗﯽ« پا گرفﺗه باشد ،هﻧوز هيچ سخﻧﯽ دربارهی علميﺗش و اعﺗبار و
اسﺗواریاش گفﺗه ﻧشدهاست .برای داوری دربارهی اعﺗبار اين ﻧقد ،ﻧهايﺗا ً يکسر علﯽالسويه است که
مارکس دقيقا ً چگوﻧه و در کدام جزئيات بدان دست يافﺗه است.
پرسش ﻧاظر بر اعﺗبار را با پرسش ﻧاظر بر شيوهی زايش و پيدايش جايگزين کﻧيم يا
بﯽآنکه بخواهيم
ِ
هردو را بهقلمرو يگاﻧهای مبدل کﻧيم ،مﯽخواهيم در آﻧچه درپﯽ مﯽآيد ﻧشان دهيم که چرا و چگوﻧه
يری سياسﯽشان ،فضايﯽ که
شﻧاختهای علمﯽ مارکسﯽ سراسر و بهشيوهای ويژه با فضای امکانپذ ِ
ت
ﺗاکﻧون فقط بطور پراکﻧده بهﻧمايش درآمده است ،پيوﻧد و رابطهای قوی دارﻧد و پرسش ﻧاظر بر حقيق ِ
ويژهی محﺗوايشان از همينجا سرچشمه مﯽگيرد.
ﻧخست بر اين ﻧکﺗهی وسيعا ً مﻧاقشهﻧاپذير ﺗأکيد کﻧيم که مارکس با مﻧاسبات سياسﯽ ـ اقﺗصادی،
برابرايسﺗايﯽ را موضوع کار خود قرار دادهاست که رابطهای است اجﺗماعﯽ و ﺗاريخا ً ﺗکوينيافﺗه .اين
صلب و فراﺗاريخﯽ ﻧيست و از همينرو ابراز گزارههايﯽ دربارهی آن که
برابرايسﺗا شيئﯽ طبيعﯽُ ،
ادعای اعﺗبار جهانشمول و فراﺗاريخﯽ داشﺗه باشﻧد ،ممکن ﻧيست .گزارههايﯽ از آﻧدست که اسحاق
ﻧيوﺗن دربارهی جاذبهی بين اجرام گفﺗه است يا آنگوﻧه که آدام اسميت گفﺗه است :کار )فﯽﻧفسه( ،ارزش
مﯽآفريﻧد.
ايﻧک اما بايد اوضاعﯽ را در مرکز ﺗوجه قرارداد که بﻧا بر آن ،مارکس سرمايه را صرفا ً همچون امری
ﺗکوينيافﺗه ﺗلقﯽ ﻧمﯽکﻧد .درست است که سرمايه بايد چﻧان قطعيﺗﯽ داشﺗهباشد ﺗا اساسا ً بﺗواﻧد برابرايسﺗای
ﻧقد اجﺗماعﯽ قرار بگيرد؛ اما آﻧچه ﺗاريخا ً ﺗکوين يافﺗه ،از آﻧجاکه ساخﺗهی دست اﻧسان است ،قابل ﺗغيير
ﻧوعﯽ روشﻧگراﻧهی کﻼسيک است .اما مارکس ــ همانگوﻧه که
هم هست .اين ﻧگاه ،ﻧموﻧهی
ِ
ﻧظريهپردازان اﻧﺗقادی گوﻧاگوﻧﯽ در قرن بيسﺗم بهدرسﺗﯽ بهآن اشاره کردهاﻧد ــ مﻧاسبات را ]ﻧه ﺗﻧها
همچون تکوينيافته[ ،بلکه همهﻧگام همچون تکوينياﺑنده ﻧيز ارزيابﯽ مﯽکرد (6) .مثﻼً لوکاچ در مبحث
شﺊشدگی و آگاهی پرولتاريا ،يعﻧﯽ در مﺗﻧﯽ که بديهﯽ است که دسﺗگاه اسﺗدﻻلﯽاش خالﯽ از مﻧاقشه
ﻧيست ،اما ﺗاجايﯽ که به مسئلهی مورد ﻧظر ما در ايﻧجا مربوط است ،کامﻼً مصداق دارد ،مﯽﻧويسد:
»ﻧخست آﻧگاه که اﻧسان ﺗواﻧا باشد ،حال را همچون ُکون يا شدن دريابد ،آﻧهم از اينطريﻖ که در حال،
آفرينش آيﻧده مﯽکﻧد ،آﻧگاه حال
آن گرايشهايﯽ را بشﻧاسد که ﺗضاد ديالکﺗيکﯽشان اﻧسان را ﺗواﻧا به
ِ
بهحا ِل همچون ُکون يا شدن ،بهحا ِل متعلق ﺑه خو ِد اﻧسان مبدل مﯽشود .ﺗﻧها آنکس که خواهان آيﻧده است
مشخص حالرا ببيﻧد(Lukaés 2012, S. 204) «.
ت
و به
فراخواﻧﯽ آيﻧده رسالت دارد ،مﯽﺗواﻧد حقيق ِ
ِ
ِ
چﻧين اﻧديشههايﯽ در کاپيتال ظاهرا ً صرفا ً در بخشهايﯽ ماﻧﻧد فصل معروف گرايش تاريخی انﺑاشت
سرمايهدارانه آشکار مﯽشوﻧد و بﻧابراين مﯽﺗوان آﻧها را ــ دستکم و ﻧه فقط بهدليل لحن و صبغهی
علمﯽ ﻧق ِد مارکسﯽ به اقﺗصاد ــ به آساﻧﯽ از ﻧقد علمﯽ
فلسفهی ﺗاريخﯽشان که در ﺗعارض است با زبان
ِ
شکل >ارزش< جدا کرد؛ اما اين ﻧقد بهروشﻧﯽ ﻧشان مﯽدهد که چگوﻧه شيوهی ﺗولي ِد مبﺗﻧﯽ بر ﺗقسيم
کار خصوصﯽ و اسﺗثمار در شکل طبقاﺗﯽ ،خود را در قالبهای اقﺗصادی بيان مﯽکﻧد و پيششرطهای
ﺗاريخﯽاش را بهمثابهی هسﺗﯽ موجودش همواره از ﻧو باز مﯽآفريﻧد .اما در ايﻧجا بايد ﺗوضيح داد که
شدن
دقيقا ً ﻧقد مارکسﯽ به قالبها يا شکلهای اقﺗصادی درعين حال حاوی درکﯽ ويژه از کُون يا
ِ
زبان صريحﺗری دارد؛ آﻧجايﯽ که مﯽﻧويسد:
)ﺗاريخﯽ( آنهاست .مارکس در گروندريسه در اينباره
ِ
ﺗاريخﯽ مﻧاسبات ﺗوليد بهﻧقاطﯽ راهبر مﯽشود که »در آﻧها رفع و الغای ساماﻧهی
يافﺗگﯽ
درک ﺗکوين
ِ
ِ
جﻧبش ﺗکوينيابﻧده ،خودﻧمايﯽ مﯽکﻧﻧد.
موجود مﻧاسبات ﺗوليد ،و بﻧابراين سايه روشنهايﯽ از آيﻧده و
ِ
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چﻧاﻧچه از يکسو دورههای پيشابورژوايﯽ همچون مراحلﯽ صرفا ً تاريخی ،هماﻧا پيششرطهايﯽ سپری
شده ،پديدار شوﻧد ،آﻧگاه شرايط و اوضاع و احوال کﻧوﻧﯽ ﺗوليد ﻧيز همچون شرايطﯽ ﺑراندازنده و
اجﺗماعﯽ ﺗازهای
تاريخی اوضاع و احوال
سپریکنندهی وجو ِد خويش و بﻧابراين همچون پيششرطهای
ِ
ِ
ﻧمايان خواهﻧد شد(MEGA2 II/1 S.369) «.
مارکس اين پيششرطها را ،چﻧانکه مﯽداﻧيم ،از يکسو ﺗوسعهی ﻧيروهای بارآور مﯽداﻧد ،از همينرو
افزايﯽ ارزش ...با
در کاپيتال ﺗوضيح مﯽدهد که چگوﻧه سرمايهدار همچون »پرچمدار مﺗعصب ارزش
ِ
قيدی هر چه ﺗمامﺗر اﻧساﻧيت را بهسوی توليد ﺑخاطر توليد ،و بﻧابراين بهسوی ﺗوسعهی نيروهای
بﯽ ِ
ﺑارآور اجتماعی و آفريﻧش شرايط مادی ﺗوليد >ﻧاگزير مﯽکﻧد< ،شرايطﯽ که مﯽﺗواﻧﻧد شالودهای واقعﯽ
اجﺗماعﯽ واﻻﺗری را فراهم کﻧﻧد که اصل بﻧياديﻧش رشد همهجاﻧبه و آزاد هر فرد
برای شکل
ِ
همکاری با برﻧامه با
است> (MEGA2II/5, S. 477)«.مارکس< جای ديگر مﯽﻧويسد» ،کارگر در
ِ
ﺗواﻧايﯽ ﻧوعﯽاش« را رشد خواهد داد ) MEGA2 II/5,
ديگران ...سدهای فردیاش را کﻧار مﯽزﻧد و...
ِ
پيکريابﯽ شئوارش بهمثابهی پول ،اين
 .(S. 266از سوی ديگر در همان درک مارکسﯽ از ارزش و
ِ
امر ُکون و شدن بهسوی کموﻧيسم پيشاپيش و ﺑهلﺣاظ مفهومی گﻧجيده است .زيرا ،همينکه در جامعهی
ت فعاليت اﻧساﻧﯽ ﻧاگزيرﻧد اين شکلرا اخﺗيار کﻧﻧد ،از ديد مارکس ،آنهم در بياﻧﯽ
بورژوايﯽ محصوﻻ ِ
بسيار صريح ،از آﻧجا ﻧاشﯽ مﯽشود که ﺗوليد »ﺑطور ﺑیواسطه اجﺗماعﯽ ﻧيست ...از همياری سرچشمه
ﻧگرفﺗه است« و بﻧابراين »در اخﺗيار و مهار افرادی ﻧيست که آنرا بهمثابهی دارايﯽ مشﺗرکشان ﺗوليد
کردهاﻧد (MEGA2II/1, S. 91) «.اينکه در اين جامعه محصوﻻت بايد بهمثابهی کاﻻ ظاهر شوﻧد و ﺗﻧها
پس از آن است که مﯽﺗواﻧﻧد حامل ارزش باشﻧد ،از آﻧجا ﻧاشﯽ است که آﻧها ــ برخﻼف جامعهای که
اﻧجمن اﻧسانهای آزاد است )ر .ک (MEGA2 II/5, S. 45f .ــ محصوﻻت »کار اجﺗماعﯽ بﯽمياﻧجﯽ،
ِ
2
هماﻧا کار مشﺗرک ﻧيسﺗﻧد ،بلکه درعوض ،پول بهمثابهی ماديتبخشﻧدهی آﻧها )،(MEGA II/5, S.41
بهمثابهی همارز عام رو در رویشان ايسﺗاده است .اما »بر پيشاﻧﯽ« شکلهای اقﺗصادی »ﻧوشﺗه شده
است ...که آﻧها بهيک شکلبﻧدی اقﺗصادی ﺗعلﻖ دارﻧد که در آن هﻧوز فرآيﻧد ﺗوليد اﻧسانها را و ﻧه هﻧوز
اﻧسانها ،فرآيﻧد ﺗوليد را راهبری مﯽکﻧﻧد و برآن چيرگﯽ دارﻧد(MEGA2II/5, S. 49) «.؛ و ــ هماﻧطور
مﺗضمن يک
که آلفرد اشميت ﺗأکيد مﯽکﻧد ــ اسﺗفادهی مارکسﯽ از صيغهی مفرد »اﻧسان« در اين جمله،
ِ
ﻧوعﯽ مﺗحد و خودآگاه« است (Schmidt 1971, S. 132, Fn. 2) .بﻧابراين همياری و همکاری
»سوژهی
ِ
ﻧوعﯽ خودآگاه درعين حال به
اﻧجمن اﻧسانهای آزاد همچون بهمپيوسﺗگﯽ و ﻧمايﻧدهی اين سوژهی
آزاد،
ِ
ِ
عين جامعهی مبﺗﻧﯽ بر ارزش است که در مقوﻻت و مفاهيمﯽ که مارکس برای اين جامعه
معﻧﯽ نفی مت ّ ِ
بهکار مﯽبرد ،پيشاپيش پايه دارد و بطور واقعﯽ ،اساسا ً و ﻧخست بهاعﺗبار آﻧهاست که ممکن مﯽشود.
ﻧفﯽ ﻧفﯽ«ای ) (MEGA2 II/5, S. 609بهطور
البﺗه اين بههيچ روی بهمعﻧای آن ﻧيست که چﻧين » ِ
اﺗوماﺗيک پوسﺗهی شکل اجﺗماعﯽ سرمايهداراﻧه را مﯽﺗرکاﻧد ،مثﻼً آنگوﻧه که گل از داﻧه مﯽرويد ،بلکه
اﻧجمن آزاد اﻧسانها را فراهم مﯽکﻧد .درﻧﺗيجه وقﺗﯽ مارکس
ﻧهايﺗا ً بهاين معﻧاست که اين جامعه امکان
ِ
ــ در ﺗعارض با اﻧديشهی غيرﺗاريخﯽ ــ »وضع موجود« را ،چﻧان که اشميت با ﻧکﺗهسﻧجﯽ ﺗأکيد مﯽکﻧد،
اﻧداز مهار جامعه از سوی افراد فعال و همبسﺗه« )(Schmidt 1971, S. 132, Fn. 2
»با ﻧگاه به چشم ِ
موضوع پژوهش قرار مﯽدهد ،هﻧوز بههيچ روی قواﻧيﻧﯽ ﺗاريخﯽ را که شامل آيﻧده ﻧيز باشﻧد ،وضع و
صورتبﻧدی ﻧمﯽکﻧد .حقيقت مقولهی ارزش ،و بﻧابراين سرمايه ﻧيز ،که کموﻧيسم را همچون ﻧفﯽ آن در
خويش گﻧجيده دارد ،همچﻧان مﻧوط و مشروط به دومين تز درﺑارهی فوئرﺑاخ است» :اين پرسش که آيا
حقيقت عيﻧﯽ با اﻧديشه>ورزی< اﻧساﻧﯽ خواﻧايﯽ دارد يا ﻧه ،مسئلهی ﺗئوری ﻧيست ،بلکه پرسشﯽ پراتيکی
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بودن
است .در پراﺗيک است که اﻧسان بايد حقيقت را ،و به عبارت ديگر ،واقعيت و قدرت را ،اينجهاﻧﯽ ِ
>يا ﻧاسوﺗﯽبودن< اﻧديشهورزیاش را ثابت کﻧد(MEGA2 IV/3, S. 20) «...
بﻧابراين ﺗحقﻖ بالقوگﯽها و ﺗوانهايﯽ که با جامعهی مبﺗﻧﯽ بر ارزش فراهم آمدهاﻧد و ﺗبديلشان به کموﻧيسم،
روﻧدی خود بهخودی ﻧيست ،بلکه مبارزهای است مشخص و پيوﻧديافﺗه با سوژهای که عامل اين مبارزه
پيرامون معضل ﺣقيقت ﻧوشت:
است .ماکس هورکهايمر در سال  1935در مقالهاش زير عﻧوان
ِ
»برای دستيازيدن به »امر معقو ِل مثبت« ،رفع ﺗضادها در اﻧديشه کافﯽ ﻧيست ،بلکه ﻧيازمﻧد مبارزهای
ﺗاريخﯽ است که ايدههای راهبرﻧدهاش و پيششرطهای ﻧظریاش بﯽگمان در آگاهﯽ مبارزان موجود
است .ﻧﺗيجه را اما ،ﻧمﯽﺗوان پيشاپيش بطور خالصا ً ﻧظری پيشگويﯽ کرد يا مفروض داﻧست«.
)(Horkheimer 1935, S. 356

اما ايﻧجاست که آﻧچه مارکس در پسگفﺗار به چاپ دوم کاپيتال مورد اشاره قرار داده است ،دوباره طرح
معقول مثبت« ،با عزيمت
مﯽشود :ﻧزد مارکس ،اين رفع و الغای ﺗضادها در اﻧديشه ،و ﺗعريف آن »امر
ِ
پيرامون مبارزهی طبقاﺗﯽ واقعﯽ زماﻧهی خويش و مداخلهی
از مفهوم جامعهی غيرعقﻼيﯽ و با ﺗأمل
ِ
مسﺗقيم در آن همراه است .مارکس مبارزهی طبقاﺗﯽ را از واکاوی علمﯽ مشﺗﻖ ﻧمﯽکﻧد و ﻧقد اقﺗصاد
سياسﯽ هم بﯽگمان واجد ﻧظريهی ﺗﻧقيحشدهی اﻧقﻼب ﻧيست ،بلکه اين مبارزه از يکسو مرکز و محور
درکﯽ از بحران است که به مارکس مجال و امکان درک ساخﺗار ﺗضادمﻧد مﻧاسبات سرمايهداراﻧه را
يابﯽ زﻧان و مردان کارگر و مبارزههای
مﯽدهد .اما از سوی ديگر ،در شکلهای گوﻧاگون خودسازمان ِ
آﻧها که مارکس ﺗواﻧسﺗه بود در سال  1844در پاريس و يکسال پس از آن در جريان سفرش به اﻧگلسﺗان،
برای ﻧخسﺗينبار ﺗجربه کﻧد ،چيزی پديدار شد که مﯽﺗواﻧست مﻧاسبات موجود را بطور واقعﯽ سپری
کﻧد و از آﻧها فراﺗر برود (7) .دقيقا ً همين مبارزهها و جﻧبشهای واقعﯽ هسﺗﻧد که مارکس را به ﺗوان و
بالقوگﯽ واقعﯽای که در اين مﻧاسبات برای رفع کموﻧيسﺗﯽشان موجود است ،واقف مﯽکﻧﻧد (8) .آﻧها
ِ
بخشها و اجزای عمدهی پروبلماﺗيکﯽ هسﺗﻧد که ﻧگاه مارکسﯽ را ﺗعين مﯽبخشﻧد و به او امکان درک و
دريافﺗﯽ از جامعه را مﯽدهﻧد که ﻧه ﺗﻧها ﺗبيين کﻧﻧدهی آن است ،بلکه آن را در پرﺗو لغو و ﺑراندازیاش
مﯽفهمد.
با اينهمه ،در مبارزههای طبقاﺗﯽ در ايندوره ﺗﻧها ﻧشاﻧههايﯽ ﻧاروشن پديدار شد ،ﻧه هدف قاطع اين
مبارزهها ،بهﻧحوی که زﻧان و مردان کارگران خود را چﻧان آگاهاﻧه و ﺗودهوار بر محور آن سازمان
دهﻧد که اﻧقﻼب کموﻧيسﺗﯽ امری بديهﯽ شدهباشد .از اينرو ،کاپيتال از ﻧقشﯽ بﯽواسطه سياسی ﻧيز
برخوردار مﯽشود که از اسﺗﻧباط کاپيتال از حقيقت ،بههيچ روی و بهوضوح جدايﯽپذير ﻧيست؛ کاپيتال
ﻧه ﺗﻧها بايد زبان و گفﺗاری را در اخﺗيار پرولﺗاريا بگذارد که بهياری آن بﺗواﻧد موقعيت اجﺗماعﯽاش و
علل و اسباب آنرا برای ﻧخسﺗين بار بطور واقعﯽ درک و مدون کﻧد ) ،(9بلکه بايد با اين شيوه مبارزههای
طبقاﺗﯽ را عمدﺗا ً و بهﻧحوی اﻧقﻼبﯽ ّحدت ﻧيز ببخشد ،يعﻧﯽ آﻧها را به راسﺗای رفع و الغای کموﻧيسﺗﯽ
سازی علمﯽاش پيشاپيش در ﺗفسير مارکس از مبارزهی
جامعهی بورژوايﯽ راهبر شود که مفهوم
ِ
طبقاﺗﯽ ،بهمثابهی مبارزهای که گرايش بهسوی هدف کموﻧيسم دارد ،پيشفرض گرفته شده است .بازﺗاب
پروبلماﺗيک سياسﯽ بﻧيادين ﻧقد اقﺗصاد سياسﯽ را مﯽﺗوان در اين هماﻧگويﯽ ظاهری ديد .بيهوده ﻧيست
که سالهای دههی  60قرن ﻧوزدهم درعين حال ﻧقطهی اوج فعاليتهای سياسﯽ مارکس برای سازماﻧدهﯽ
بينالمللﯽ کارگران است .اينکه بﺗوان کماکان از علم بهعﻧوان ارگان مبارزهی اﻧقﻼبﯽ سخن گفت،
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چﻧانکه مارکس  20سال پيشﺗر از آن ﺗاريخ چﻧين کردهبود ،جای مﻧاقشه است؛ همچﻧين جای بحث است
که آيا مارکس ﻧسبت به ﺗوان اﻧقﻼبﯽ پرولﺗاريا دچار ﺗوهمﯽ بزرگ ﻧبود؟ )(10
آﻧچه ﺗاکﻧون طرح شد بايد روشن کرده باشد که بدون درک چگوﻧگﯽ زايش و پيدايش ﻧظريهی مارکسﯽ
قطعا ً ﻧمﯽﺗوان دربارهی ادعای اعﺗبار آن ﺗصميم گرفت .بديهﯽ است که مارکس با اثر علمﯽاش مدعﯽ
دال بر حقيقت دريافت شوﻧد .اما
است که گزارههايش مﯽﺗواﻧﻧد در اساس بهمثابهی گزارههايﯽ راست و ِ
پرسش اين است :ﺗحت چه شرايطﯽ؟ و براين بسﺗر که با چه درکﯽ از علم و از حقيقت؟ ﻧقد اقﺗصاد
علمﯽ
ب ﻧق ِد
سياسﯽ مملو است از گزارهها و مفروضاﺗﯽ که ﻧه ﺗﻧها بهﻧحوی »برونجوياﻧه« همرکا ِ
ِ
شکل>ارزش<اﻧد ،بلکه همهﻧگام برای شﻧاخت مارکسﯽ از مقوﻻت آﻧها ﻧقش سازﻧده يا شالودهريز دارﻧد.
بجای آنکه پيشاپيش درک خود از علم را به درکﯽ مارکسﯽ ﺗحميل کﻧيم و جاﻧمايهی »درونپويﯽ« را
که در کاپيتال کشف کردهايم ،از زاويهی اعﺗبار و اسﺗدﻻلﯽ عاری از ﺗﻧاقض معايﻧه کﻧيم ،بهﺗر است در
چشماﻧدازی ﺗبارشﻧاخﺗﯽ در راسﺗايﯽ روشﻧگراﻧه بکوشيم آﻧچه را مارکس خود مﯽخواسﺗه دربارهی
يافﺗن وضع
شکلهای اقﺗصادی و سرشت اجﺗماعﯽشان بگويد ،دريابيم .شﻧاخت جﻧبهی مﻧفﯽ اجﺗماعيت ِ
موجود و ﺗعريف ﺗکويﻧش بهسوی کموﻧيسم ،يکﯽ بهوسيلهی ديگری وساطت مﯽشوﻧد و بر مفهومﯽ از
حقيقت دﻻلت دارﻧد که ﻧه ﺗﻧها بهلحاظ مﻧطقﯽ اثباتپذير است ،بلکه در معﻧايﯽ همدﻻﻧه دستآوردی
مبارزاﺗﯽ است .مارکس با ﺗوجه به مبارزههای طبقاﺗﯽ مشخص روزگار خويش اين امر را موجه ﺗلقﯽ
کرد و برهمين اساس ﻧيز ﻧقد خود را ﺗﻧها علمﯽ داﻧست که هﻧوز کفايت ﻻزم را داراست .ﻧکﺗهی
مارکسﯽ اقﺗصاد سياسﯽ ،بهﻧحوی کامﻼً
ﺗعيينکﻧﻧده اما اين است که پاسخ به پرسش ﻧاظر بر اعﺗبار ﻧقد
ِ
گسسﺗه از اين بافت و موقعيت سياسﯽ ـ ﺗاريخﯽ ،ﻧاگزير خواهد بود بخشهای کاملﯽ از کاپيتال را
بهعﻧوان باری »برونجو« و زائد بدور افکﻧد و بهاين ﺗرﺗيب ،ادعای علميت مارکسﯽ را سخيف کﻧد،
زيرا با چﻧين رويکردی ﻧاديده گرفﺗه خواهدشد که معيار اعﺗبار مفهوم يا مقولهی سرمايه ــ که واجد
الغای کموﻧيسﺗﯽ خويش در قالب ﻧفﯽای مﺗّعين است ــ در خو ِد شالودهی زايش و پيدايش آن ﻧهفﺗه است:
هماﻧا در همان مجادلهی پرمخاطره بهسود کموﻧيسم که مارکس علمش را از درون آن برکشيد.
ﺗأثير بزرگ شرايط زايش و پيدايش علم مارکسﯽ بر اعﺗبار آن زماﻧﯽ آشکارﺗر خواهد شد که فاصلهی
ﺗاريخﯽای که امروز با کاپيتال مارکس موجود است ،بهشمار آورده شود(11) .
 4ـ زمانمايهی ﺣقيقت
ايﻧک مﯽﺗوان بحث را در اين ﻧﺗيجه خﻼصه کرد که کاپيتا ِل مارکس ﻧﺗيجهی سه رابطهی ﻧقد علمﯽ،
مبارزهی طبقاﺗﯽ )اﻧقﻼبﯽ( و مجادلههای مارکس است که در اين مفهوم از سرمايه ﺗجلﯽ يافﺗهاست،
مفهومﯽ که ﻧه ﺗﻧها بيانکﻧﻧدهی رابطهی اجﺗماعﯽ مبﺗﻧﯽ بر سلطه است ،بلکه همهﻧگام بر رفع و لغو
علم مارکسﯽ ،ديگر چيزی ثابت و
اﻧقﻼبﯽ آن ﻧيز دﻻلت دارد؛ و در اينصورت ،واقعيت و موجوديت ِ
بﻼﺗغيير برای هميشه و برکﻧار از جريان مشخص ﺗاريخ ﻧيست .در همينمورد ،ولفگاﻧگ پو ِهرت در
ﻧوشﺗهای زير عﻧوان خرد و تاريخ نزد مارکس يادآور مﯽشود:
»ﺗﻧها بﻧابر اين فرض که ممکن است اﻧقﻼبﯽ پرولﺗری روی دهد ،مارکس مقولهی سرمايه را ﺗعريف
اﻧجمن اﻧسانهای آزاد ،چيزی
کرد ،زيرا سرمايه بهمثابهی مرحلهی پيشين يا پلهی ﻧخسﺗين بهسوی
ِ
عقﻼيﯽ بود .بﻧابراين ،ﺗﻧها به اين شرط که اﻧقﻼب واقعا ً روی دهد ،ﻧظريهای که سرمايه را همچون
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اﻧجمن اﻧسانهای آزاد ﺗلقﯽ مﯽکﻧد ،مﯽﺗواﻧد در معﻧای دقيﻖ و
مرحلهی پيشين يا پلهی ﻧخسﺗين بهسوی
ِ
فرسخت کلمه ،راست باشد(Pohrt 1995, S. 278) «.
در ﻧﺗيجه ،اينکه کاپيتال مارکس در دسﺗيابﯽ بههدفش ،يعﻧﯽ رفع و الغای اﻧقﻼبﯽ مﻧاسبات ﺗوليد
سرمايهداری و گذار به کموﻧيسم در همهی ﺗﻼشهای ﺗاريخﯽاش ﻧاکام ماﻧده است ،چه پﯽآمدی برای
اعﺗبارش دارد؟ بهعبارت ديگر ،اگر امروز بهﻧدرت مﯽﺗوان بطور جدی دربارهی جﻧبشﯽ مشخص رو
بهسوی آن هدف سخن گفت ،بلکه برعکس ،بجای ﺗداوم صاف و سادهی جامعهی بورژوايﯽ ،با ﺗعليﻖ
آن بهوسيلهی جﻧگ ويراﻧگر و کشﺗار ديواﻧهوار ﺗودهها ،هماﻧا با >کورههای آدمسوزی< آوشويﺗس،
ﺗصور ﻧفﯽ همهی آﻧچه در خيال مارکس برای ﺗحول و
روبروئيم ،يعﻧﯽ با آشکارﺗرين شيوهی قابل
ِ
ﺗوسعهی بشر جوﻻن مﯽکرد ،ﺗکليف اعﺗبار آن ﻧظريه چيست؟ پاسخ شيوهی خواﻧشﯽ از مارکس که
بخش »برونجو«ی هسﺗهی علمﯽ مﺗن مارکسﯽ را از پارهی ديگرش جدا مﯽکﻧد ،اين است :هيچ> .هيچ
داشﺗن ﻧظريه از آﻻيش به ﺗاريخ ،عمدﺗا ً واکﻧش
پﯽآمدی ﻧدارد< .اما اين شيوهی اﻧشقاق مﺗن و مﻧزه ﻧگاه
ِ
سياسﯽ دگرگونشده ،دستکم از ثلث دوم قرن بيسﺗم به بعد است .اين ﻧگاه
ﻧاآگاهاﻧهای ﻧسبت به موقعيت
ِ
همراه است با برخﯽ ﻧاديدهاﻧگاریها ،مثﻼً در اينمورد که با ﺗوجه به دگرگوﻧﯽهای >جامعه< ،چگوﻧه
محﺗوای ﻧقد مارکسﯽ ﻧيز دگرديسﯽ يافﺗه است .بهعﻧوان ﻧموﻧه اجبار به »ﺗوليد صرفا ً بخاطر ﺗوليد«،
برخﻼف باور راسخ مارکس ،بههيچ روی به »آفريﻧش شرايط مادی ﺗوليد« که »مﯽﺗواﻧﻧد شالودهی
واقعﯽ شکل اجﺗماعﯽ واﻻﺗری باشﻧد که اصل اساسﯽاش شکوفايﯽ همهسويه و آزاد هر فرد است«
) ،(MEGA2 II/5. S. 477راه ﻧبرد ،بلکه برعکس ،در ﺗاريخ واقعﯽ ابزارهای فﻧﯽ برای سلطه و ﻧابودی
ت اثبات راسﺗﯽ و حقاﻧيت درکﯽ از ارزش و سرمايه که راهبر >اﻧسان< به
مطلﻖ را فراهم آورد .غيب ِ
ت مقيد بهزمان که مارکس ﺗعريف کرده
کموﻧيسم است ،مايهی سرافکﻧدگﯽ خواهد بود ،اگر آن سرﻧوش ِ
است ،يا دستکم آن سوژههای ﺗاريخﯽ ،اين بالقوگﯽ را مﺗحقﻖ ﻧکﻧﻧد ،بلکه برعکس با ﺗمام ﺗوان در
اسﺗقرار وضع مقابل و مخالف آن ،همراه و همپا باشﻧد .از سوی ديگر ،اگر برعکس فقط حول و حوش
هسﺗهی ظاهرا ً »درونپو«ی اين علم بچرخيم ،ﻧياز ﻧداريم ﻧگران جريان آشفﺗهساز ﺗاريخ باشيم.
با اينحال ،اگر ﻧق ِد اﻧشقاق ﻧاآگاهاﻧه و يا علمگراياﻧهی جزء »برونجو« از ﻧقد مارکسﯽ ضرورت دارد،
بايد مواضعﯽ ﻧيز مورد اﻧﺗقاد قرار بگيرﻧد که به ﻧقطهی مقابل باور دارﻧد و بر آناﻧد که امکان
مفهومﯽ کموﻧيسم يکبار برای هميشه از سوی مارکس بهﻧحوی علمﯽ ارائه شده و بطور
صورتبﻧدی
ِ
واقعﯽ ﻧيز کاری ﺗمام و کمال است :اﻧديشهای که اين واقعيت اﻧکارﻧاپذير را سراسر ﻧاديده مﯽگيرد که
»بشريت ،بجای پای ﻧهادن در روزگاری اﻧساﻧﯽ ،در بربريﺗﯽ ﺗازه« ) Horkheimer/Adorno 1971,
 (S. 1غرق شدهاست ،خود را در حصاری بری از واقعيت ،زﻧداﻧﯽ مﯽکﻧد و پرسش ﻧاظر بر امکان
کموﻧيسم را به مرﺗبهی »پرسشﯽ خالصا ً مکﺗبﯽ و مدرساﻧه« )(12)(MEGA2 IV/3, S. 20فرو مﯽکاهد.
مارکسﯽ علم ﻧيز بايد زميﻧه و بسﺗر ﺗاريخﯽاش را درﻧظر داشت.
در مخالفت با اين روايت از درک
ِ
مسئله ابدا ً اين ﻧيست که اعﺗبار ﻧقد مارکسﯽ در شالودههايش مورد ﺗرديد قرار گيرد ،بلکه اين است که
بافﺗگﯽ ادعای مارکس ﻧسبت به حقيقت ﻧظريهاش با مبارزههای واقعﯽ جﻧبش کارگری و پيوسﺗگﯽ
درهم
ِ
آن با زمانمايهای که ﻧشاﻧگر دوران مارکس ﻧيز هست ،اعﺗبار بخشهايﯽ از کاپيتال را دستﻧخورده
باقﯽ ﻧمﯽگذارد.
هرچﻧد مقولهی مبارزهی طبقاﺗﯽ که از چﻧين اهميﺗﯽ در درک مارکسﯽ از ﺗاريخ برخوردار است ،گواه
حال و روزی اجﺗماعﯽ بود که هر دو امکان را ،هم امکان رهايﯽ و هم وجه سلطه و سﺗم را که
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مﯽبايست آماج مبارزه باشد ،دربرمﯽگرفت ،مارکس مورد دوم را ﺗﻧها در وضعيت بحران اقﺗصادی و
کارگر< ﺗحت اسﺗثمار سرمايهداراﻧه مورد مداقه قرار مﯽدهد .چﻧين کاری ،حقاﻧيت
فﻼکت >طبقهی
ِ
ﺗاريخﯽ خود را دارا بود .مارکس ﺗواﻧست مثﻼً سرشت بﺗوارهی کاﻻ ــ آنهم دقيقا ً برخﻼف شيوهی
جﻧون سامﯽسﺗيزی )(Anti-Semitismus
اجﺗماعﯽ ﻧابيﻧايﯽ مطلﻖ و
خواﻧش قرن بيسﺗمﯽ که شالودهی
ِ
ِ
را ﺗشخيص ﻧداد ــ را چيزی »ﻧسبﺗا ً به آساﻧﯽ قابل ﺗشخيص« بداﻧد ،بويژه از سوی مخاطباﻧﯽ که از ديد
کردن کار و چيرگﯽ و مهار فرآيﻧد ﺗوليد ،هدف آﻧهاست (14) .اما اينکه واروﻧگﯽ
مارکس ،اجﺗماعﯽ
ِ
اجﺗماعﯽ چگونه بايد ادراک شود و مورد اﻧﺗقاد قرار گيرد ،بههيچ روی مسﺗقل ﻧيست از اينکه کسﯽ با
سياسﯽ محوری آن( يا حﺗﯽ با آگاهﯽ
عزيمت از وجود جﻧبش اﻧقﻼبﯽ )و ايمان راسخ به ﻧقش ﺗاريخﯽ و
ِ
از حاکميت فراگير )فعال و مﻧفعل( جﻧون شکار اﻧسانها ــ که مارکس هرگز ﻧمﯽﺗواﻧست ،يا ﻧمﯽخواست؟
از شکلﯽ که اين جﻧون در قرن بيسﺗم بخود گرفت ،آگاهﯽ داشﺗه باشد ،ــ به مسئله بپردازد .هرچه باشد،
اگر او مﯽخواست و اگر او ﻧموﻧههای آشکار و فراوان در آثار مخالفاﻧش را ،حاکﯽ از سامﯽسﺗيزی و
مدرن سررسﻧده مﯽديد ،مثﻼً ﻧزد بروﻧو باوئر )بويژه در آثاری که پس از مسئلهی يهود
ﻧژادپرسﺗﯽ
ِ
ﻧوشﺗه شدﻧد( ،يا ﻧزد پرودن ،کارل فوگت ،آدولف واگﻧر ،ﺗا حدی ميخائيل باکوﻧين ،و ﺗا جايﯽکه به
اﻧگلس مربوط مﯽشود ،ﻧزد يوجين دوريﻧگ ،شايد مﯽﺗواﻧست از ﺗحوﻻت آﺗﯽ دستکم ﺗصوری مبهم
داشﺗهباشد .اشاره به ايدئولوژیهای جﻧونآسای آﻧها در آثار مارکس شايسﺗهی يک سطر ﻧبود ،شايد او
آﻧها را بهلحاظ سياسﯽ بﯽمقدارﺗر از آن مﯽداﻧست که دربارهشان بﻧويسد (15) .بﻧابراين اگر بپﻧداريم که
دادن پاسخﯽ خالصا ً علمﯽ به پرسشﯽ »درونپو«ست ،آﻧگاه اين واقعيت ﻧاديده گرفﺗه و به
موضوع فقط
ِ
واروﻧگﯽ اجﺗماعﯽ بهسادگﯽ از چارچوب و فضای ﺗاريخﯽ ـ
حاشيه راﻧده خواهد شد که مقولهی ﻧقد
ِ
روشﻧگری ﺗاريخا ً و واقعا ً
سياسﯽاش مسﺗقل ﻧيست .اما دقيقا ً بههمين گوﻧه ﻧيز ،و چﻧانکه ديالکﺗيک
ِ
کردن بُع ِد ﺗکوين
اﻧکشافيافﺗه در قﺗل عام سامﯽسﺗيزاﻧه ﻧشان مﯽدهد که بجای ﻧاديده گرفﺗن و فراموش
ِ
بازاﻧديشﯽ آگاهاﻧه روی آورد ،بايد سراسر آشکار باشد که
ﺗاريخﯽ جامعهی سرمايهداری بايد به ﺗأمل و
ِ
ِ
واقعﯽ رهايﯽ ) (Schmidt 1971, S. 32بود و آنرا آماج خويش
امکان
کاپيتا ِل مارکس ،که »شيفﺗه«ی
ِ
ِ
مﯽداﻧست ،برای چﻧان ﺗأمل آگاهاﻧهای ،به ﺗﻧهايﯽ کفايت ﻧخواهد کرد.

يادداشت مترجم :عﻧوان اصلﯽ اين ﻧوشﺗه »دربارهی پروبلماﺗيک رابطه بين مبارزهی طبقاﺗﯽ و ﻧقد
علمﯽ در کاپيتال« است و از مﻧبع زير گرفﺗه شده است:
(Matthias Spekker; „Zur Problematik des Verhältnisses von Klassenkampf und
wissenschaftlichen Kritik im Kapital“ ; in: Zeitschrift für kritische Sozialtheorie und
Philosophie, 2017; 4(1-2).

ماﺗياس اش ِپ ِکر ،پژوهشگر جواﻧﯽ در داﻧشگاه »اوزﻧابروک« آلمان است و با پروژهای ﺗحت عﻧوان
»مارکس و ﻧقد در »گريبانگيری«>يا مجادله<« و حوزهی پژوهشﯽ »ﺗبارشﻧاسﯽ ﻧقد اجﺗماعﯽ مدرن«
همکاری مﯽکﻧد .ﺗرجمهی اين ﻧوشﺗه درعين حال برای آشﻧايﯽ بيشﺗر ،با سايهروشنهای جريان
اﻧﯽ ﺗازه« در آلمان است و لزوما ً بهمعﻧای ﺗوافﻖ با اسﺗدﻻلها يا ﻧﺗيجهگيریهای ﻧويسﻧده
»مارکسخو ِ
ﻧيست ـ ک .خ.
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يادداشتها:
1ـ ﺗمايز رايج در فلسفهی ﺗاريخ بين »درونپو« و »برونجو« که مارکس ﻧيز در عطف به آدام اسميت
آنرا بهکار مﯽبرد )ر .ک ،(MEGA2 II/3, S. 817 u. 820 .ﺗا جايﯽ که من مﯽداﻧم ،ﻧخسﺗينبار ،از
مارکس
سوی رومن رسدولسکﯽ )ر .ک (Rosdolsky 1957, S. 348 .و در سلسله مقاﻻﺗش زير عﻧوان
ِ
ﺑرونجو و درونپو ،در مورد اثر مارکس بهکار گرفﺗه شده است .موضوع بخشﯽ بهعﻧوان »در
مارکسﯽ
مارکسی مزد« اثبات اين ﻧکﺗه است که با عزيمت از ديدگاه
ارجگذاری انتقادی ﺑر نظريهی
ِ
ِ
ِ
برونجو ،ﻧمﯽﺗوان )به لحاظ سياسﯽ( ﻧظريهای پيرامون فقر يا فﻼکت مطلﻖ مشﺗﻖ کرد )ر .ک.
خواﻧﯽ ﺗازه« است که مدتها بعد
 .(Rosdolsky 1957, 1958ﺗمايز فوق عمدﺗا ً ﻧخست در »مارکس
ِ
صورت گرفت ،ــ آﻧهم بﯽآنکه بطور صريح به آن اشاره شود ــ ﻧقش مهمﯽ ايفا مﯽکﻧد .درحالﯽ که
مارکسﯽ اقﺗصاد سياسﯽ وجود دارد ،ﺗفاسير ﻧادرست
درکﯽ ﻧسبﺗا ً يگاﻧه از محﺗوای »درونپو«ی ﻧقد
ِ
»برونجوياﻧه« يا مواردی که بطور واقعﯽ در اثر مارکس موجودﻧد ،شامل حوزهی بسيار گسﺗردهﺗری
است از صرفا ً يک ﻧموﻧهی »مبارزهی طبقاﺗﯽ« .ايﻧگو اِلبه موضوع را اينطور خﻼصه مﯽکﻧد» :در
خواﻧﯽ ﺗازه«< بهلحاظ محﺗوايﯽ ــ و البﺗه سراسر همراه با
رشﺗهی اصلﯽ بحث >در »مارکس ـ
ِ
اخﺗﻼفﻧظر و بﯽآنکه همه بر سر آن ﺗوافﻖ داشﺗه باشﻧد ــ به سه شيوه از موضوعات محوری مارکسيسم
سﻧﺗﯽ رويگرداﻧﯽ مﯽشود :رويگرداﻧﯽ از جوهرگرايﯽ در ﻧظريهی ارزش ،از درکﯽ مبﺗﻧﯽ بر
ابزارگرايﯽ و دسﺗکاری ﻧظری از دولت ،و از ﺗفسير »هسﺗﯽشﻧاخﺗﯽ« ،مبﺗﻧﯽ بر محوريت جﻧبش
کارگری يا حﺗﯽ بطور عمومﯽ ﻧظرا ً
اﻧقﻼبﯽ ﻧقد اقﺗصاد سياسﯽ (Elbe 2010, S. 32) «.اما من در اين
ِ
ﻧوشﺗه ﺗﻧها بُعد سوم را )آﻧهم ﺗا آﻧجا که در خو ِد اثر مارکس طرح مﯽشود( بهعﻧوان معضل طرح مﯽکﻧم.
جﻧبش کارگری
مارکس
ﺗز برونجوياﻧهی »
ِ
ِ
دو جﻧبش رويگرداﻧﯽ ديگر را بديهﯽ مﯽداﻧم .ﻧمايﻧدگان مهم ِ
مارکس اﻧقﻼبﯽ« کساﻧﯽ و آثاری ماﻧﻧد بروير ) Breuer 1977بويژه از صفحات  45به بعد( ،کوﻧيش
يا
ِ
) ،(König 1981کورﺗس ) (Kurz 1995و )بدون اشاره بهﺗمايز فوق( ،پوسﺗون )(Postone 2003
هسﺗﻧد .رويگرداﻧﯽ از چﻧان محﺗوايﯽ در مﺗن خود مارکس ،حﺗﯽ آﻧجاکه چﻧين موضعﯽ آشکارا اخﺗيار
خواﻧﯽ
ﻧمﯽشود ،مادام که با سکوت درز گرفﺗه مﯽشود ــ و اين شامل بخش بزرگﯽ از طيف »مارکس ـ
ِ
ﺗازه« ﻧيز هست ــ بين همه مشﺗرک است.
 2ـ سه قسمﺗﯽ که درپﯽ مﯽآيﻧد خﻼصهی بخشﯽ از ﻧوشﺗهی من زير عﻧوان »تأمﻼتی پيرامون نقش
سازندهی مجادﻻت سياسی ﺑرای نقد اقتصاد سياسی مارکس« ) (Spekker 2016در Marx – Engels
) Jahrbuch 2015/16سالﻧامهی مارکس ـ اﻧگلس( مﻧﺗشر شده است .اين ﻧوشﺗه ﻧيز بهﻧوبهی خود ﻧﺗيجهی
پژوهشهايﯽ است که در پروژهی »مارکس و »ﻧقد در مجادله« صورت گرفﺗﻧد .آن ﻧﺗايج در ايﻧجا
بطور خﻼصه طرح مﯽشوﻧد ،ﻧه از آنرو که پاسخﯽ به پرسشهای طرحشده در آغاز اين ﻧوشﺗهاﻧد،
بلکه از آنرو که مسئله را يکبار ديگر به وضوح طرح مﯽکﻧﻧد.
ت مشﺗرک واقعﯽ« يا »خدا در
 3ـ مثﻼً در ﺗعريف پول بهمثابهی »قدرت اجﺗماعﯽ« ماديتيافﺗه» ،ذا ِ
ﻧوعﯽ مشﺗرک«
ت
جهان کاﻻها« ،يا در ﺗعريف ﺗوليد اﻧساﻧﯽ برای يکديگر بهمثابهی ﺗأييد يک »ذا ِ
ِ
).(MEGA2 II/1, S. 90; 150; 146; 167
 4ـ در مورد مقولهی »پروبلماﺗيک« ﻧگاه کﻧيد به ﺗأمﻼت شﻧاختشﻧاساﻧهی لويﯽ آلﺗوسر ) Althusser

 (2015, S. 37ff u. 76ff.که من در ايﻧجا به آﻧها ﺗلويحا ً اسﺗﻧاد مﯽکﻧم ،بﯽآنکه بخواهم جزءبهجزء از
ﺗأويﻼت مشخص آلﺗوسر پيروی کﻧم که هدفشان اساسا ً ﺗاراﻧدن هگل و فوئرباخ از اثر مارکس است.
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 5ـ برای آشﻧايﯽ با ﻧموﻧهای از موضوع ﻧگاه کﻧيد به  ،Lange 1978بويژه صفحهی  25و موضعِ اکيدا ً
مخالف آن در  Heinrich 2006صفحهی  373و  Wolf 2002صفحات  447به بعد.
 6ـ البﺗه از قرن ﻧوزدهم در علوم طبيعﯽ ﻧيز بطور گام به گام اﻧديشهای به کرسﯽ مﯽﻧشيﻧد که در
ﺗعارض با علم کﻼسيک ،ديگر هدفش امر دگرديسﯽﻧاپذير ﻧيست و آنرا ﻧيز مﯽﺗوان »علم ُکون و شدن«
ﻧاميد مثﻼً جﻧدريچ زلﻧﯽ )´ (Jindrich Zelenyبا اسﺗﻧاد به کﺗاب ايليا پريگوگﻧيس ) (Ilya Prigoginesو
ايزابل اسﺗﻧجرز ) (Isabelle Stengersزير عﻧوان »گفتگو ﺑا طﺑيعت« ﺗأکيد مﯽکﻧد» :اﻧسان از اين
اميد دست شسﺗه است که همهی جريانهای طبيعﯽ را زير شمار بسيار کوچکﯽ از قواﻧين »جاوداﻧه«
خﻼصه کﻧد .داﻧشمﻧدان علوم طبيعﯽ جهاﻧﯽ را ﺗوصيف مﯽکﻧﻧد که سرشار از ﺗمايزات کيفﯽ و
آور بالقوده است (Zeleny´1986, S. 285) «.برخﯽ از اﻧگيزههای مارکس برای
ﻧامﻧﺗظرههای شگفت ِ
ﺗوجه به ﻧظريههای چارلز داروين در همين جا ﻧهفﺗهاﻧد.
 7ـ در ضمن ﻧبايد عجوﻻﻧه و با ژسﺗﯽ از خود مطمئن داوری همدﻻﻧهی مارکس دربارهی »کارگران
سوسياليست فراﻧسوی« را ﻧاديده گرفت؛ کساﻧﯽ که مارکس دربارهی آﻧها ،در دستنوشتههای پاريس و
با عباراﺗﯽ مشابه در ﻧامهای به فوئرباخ مﯽﻧويسد» :سيگار کشيدن ،ﻧوشيدن و خوردن و غيره ،ديگر
وسيلهای برای ارﺗباط يا ابزار پيوﻧددهﻧده ﻧيسﺗﻧد .جامعه ،اﻧجمن ،ﺗفريح و سرگرمﯽ ،که بﻧوبهی خود
برادری اﻧسانها فقط يک عبارت ﺗوخالﯽ ﻧيست ،بلکه برای
هدفشان جامعه است ،برای آﻧها کافﯽ است؛
ِ
آﻧها حقيقت است و از ﺗارک اين پيکرههای برﺗافﺗه از رﻧجِ کار ،ﻧور ﻧجابت بشری بر ما مﯽﺗابد«.
).(MEGA2I/2 S. 289
 8ـ ﻧموﻧهی مهم ديگر ،جﻧبش ﺗعاوﻧ ِﯽ اوئﻧﯽ است که بيشﺗراز ديگر جريانهای سوسياليسﺗﯽ مورد عﻧايت
مارکس قرار گرفت ،زيرا مدل ﺗعاوﻧﯽ اوئﻧﯽ در اساس از »کار بﯽواسطهی اجﺗماعﯽشده« ) MEGA2
حاکم اين جﻧبش،
 (II/5, S. 59, Fn 30عزيمت مﯽکرد ،هرچﻧد مارکس ،به هدفهای سازگار با ﻧظام
ِ
که مﻧکر مبارزهی طبقاﺗﯽ بود ،شديدا ً اﻧﺗقاد داشت.
 9ـ البﺗه مارکس مﯽداﻧست که بهسخﺗﯽ مﯽﺗوان از عهدهی ارجگذاری بر ﻧظريهپرداز »طبقهی کارگر
مدرن« )اوئن ،اقﺗصادداﻧان محبوب و معروف( برآمد که »ﻧخسﺗين کسﯽ است که ﻧظريهی سرمايه را
در جدالﯽ رو در رو به مبارزه طلبيد (MEGA2II/5, S. 238) «.با اينحال مارکس خطای محوری اوئن
را آﻧجا مﯽداﻧست که او ﻧظريههای اقﺗصادداﻧان کﻼسيک ،بويژه ريکاردو را عليه مﻧاسباﺗﯽ بهکار بگيرد
که اين ﻧظريهها بيان ذهﻧﯽاش بود و مشروعيت علمﯽ بخشيدن به اين مﻧاسبات ،وظيفه و شغل اصلﯽشان
بود .بهادعای مارکس ،ﻧخست ﻧقد راديکال اقﺗصادداﻧان سياسﯽ ،يعﻧﯽ کساﻧﯽ که فرآيﻧد ﺗاريخﯽ و
دسﺗگاهمﻧد اسﺗثمار بههيچ روی موضوع کارشان ﻧبود ،مﯽﺗواﻧست دﻻيل بحث پيرامون جايگاه پرولﺗاريا
قراردادن زباﻧﯽ
مارکسﯽ اقﺗصاد سياسﯽ را همچون ﺗﻼشﯽ برای
را بدست دهد .بهاين معﻧا بايد ﻧقد
ِ
ِ
سياسﯽ در اخﺗيار پرولﺗاريا فهميد .در اينباره بﻧﯽ آدامچاک مﯽﻧويسد» :زبان بورژوايﯽ مفاهيمﯽ برای
برابری و عدالت آماده دارد ،و آﻧها را دراخﺗيار مﯽگذارد ،اما اين مفاهيم ماﻧع از بيان و صورتبﻧدی
اسﺗثمار سرمايهداراﻧه است که در مﻧطﻖ مبادلهی آزاد و برابر ﺗحقﻖ مﯽيابد .زبان پرولﺗاريا ،زبان
مراودهی روزمرهی جمعيت کارگری و ﻧوعﯽ زبان کد گذاری شدهی محدود ﻧيست ،بلکه زباﻧﯽ است
سياسﯽ و ،براﻧگيزاﻧﻧده بهسياست که ﺗجربهی طبقه را مقولهبﻧدی و بيان مﯽکﻧد و بهمرحلهای فراﺗر از
آه و ﻧاله دربارهی شغل ،گﻼيه از بيدار شدنها در سحرگاه و بهسوی امکان ﺗجربههای ﺗازه مﯽراﻧد.
)(Adamczak 2011, S. 85
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 10ـ البﺗه ﻧبايد امکان و بالقوگﯽ درگيرشدن در کشاکشها و باﻻگرفﺗن آﻧها را که در گذشﺗه با مبارزات
صرفا ً اصﻼحطلباﻧه همراه بود ،دستکم گرفت .در زمان مارکس دولت رفاه بهمثابهی طرف مذاکرهی
کارگران )که مثﻼً در آلمان بعدا ً به خواسﺗهی سوسيال دمکراسﯽ ﻻسالﯽ شکل گرفت( هﻧوز وجود
درگيرشدن کامل و قهرآميز با دولﺗﯽ که در خدمت
ﻧداشت .در ﻧﺗيجه امکان راديکال شدن مبارزات و
ِ
طبقهی سرمايهداران و خادمشان بود ،بهمراﺗب از امروز بيشﺗر بود.
 11ـ با ﺗوجه بهعﻧوان کﻧگره 150» ،سال کاپيتال ـ سرمايه در ﺑوتهی نقد« درواقع ،ﻧوعﯽ فاصلهی
ﺗاريخﯽ بﯽگمان ضروری بود.
داﻧسﺗن اسﺗدﻻل مارکس دربارهی امکان کموﻧيسم با اسﺗدﻻل کاﻧت دربارهی اصل اخﻼقﯽ
 12ـ هماﻧﻧد
ِ
عيﻧﯽ ،آنگوﻧه که ﻧوشﺗهی من در بحثها داوری شده است ،بهﻧظرم بﯽربط است .کاﻧت اصل اخﻼقﯽ
را با اسﺗﻧاد به خرد ﻧاب مسﺗدل مﯽکﻧد و دربارهی اعﺗبارش در مﻧاسبات واقعﯽ خللﯽ بهخود راه ﻧمﯽدهد.
برعکس ﻧزد مارکس کموﻧيسم دقيقا ً »جﻧبشﯽ واقعی است که وضع موجود را ملغا مﯽکﻧد«.
موﻧيسم برگرفﺗهشده از کﻧش سوژههای
)(Marx/Engels/Weidemeyer 2003, S. 21؛ از ديد او ،ک
ِ
اجﺗماعﯽ مشخص است .ممکن است که ﻧزد مارکس اسﺗدﻻلﯽ که از زاويهی
مشخص در مﻧاسبات
ِ
فلسفهی اخﻼق ضروری است غايب باشد ،اما اﻧﺗساب پﻧهاﻧﯽ چﻧين اسﺗدﻻلﯽ را به او گمراهکﻧﻧده مﯽداﻧم.
 13ـ در اين زميﻧه ،در کﻧار معارف مرکزی ﻧظريهی اﻧﺗقادی )بويژه ماکس هورکهايمر و ﺗئودور
آدورﻧو( بويژه بايد به موشه پوسﺗون و مقالهی کليدیاش برای اين بحث زير عﻧوان سامیستيزی و
ناسيونال سوسياليسم در سال  1979اشاره کرد) .ر .ک(Postone 2005 .
علمﯽ اقﺗصاد سياسﯽ ﻧيست ،بلکه ﻧقد بﺗوارگﯽ به
 14ـ بهاين ﺗرﺗيب بﺗوارگﯽ ﻧزد مارکس نتيجهی ﻧقد
ِ
ﻧوعﯽ ،پيشدرآمد >ا ِورﺗور< آن ﻧقد است.
 15ـ اين ﻧموﻧه بار ديگر بهشکل مؤکدی ﻧشان مﯽدهد و ﻧيز شاهدی است بر عيﻧيت مضامين ديگر در
اثر مارکس ،بويژه مثﻼً مﻧاسبات جﻧسيﺗﯽ :مارکس روابط اجﺗماعﯽ را در پرﺗو شکاف طبقاﺗﯽ بهﻧمايش
مﯽگذارد و کشاکشهای ديگری که برای کليت اجﺗماعﯽ بعضا ً ﻧقش ﺗعيينکﻧﻧدهای دارﻧد ،در اين برﻧمايﯽ
پيوسﺗاری
ﻧاديده گرفﺗه مﯽشوﻧد .بهاين ﺗرﺗيب بايد پذيرفت که مارکس مقولهی کليت اجﺗماعﯽ را ﻧه در
ِ
ديالکﺗيکﯽاش ،بلکه ﺗا آﻧجا که برای درک مﻧاسبات ﺗوليد سرمايهداری و پسراﻧده شدﻧش به سود الغايﯽ
کموﻧيسﺗﯽ ضروری است ،بهمثابهی کليﺗﯽ مفهومﯽ برﻧماياﻧده است.
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