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یادداشت مترجم :اینگو البه پژوهشگسر و آموزگسار فلسسفهی سیاس ی در محیسط دانشسگاهی آلم ان اسست .وی ک ه
موضوعاتی در حوزهی مارکسپژوهی و رویکردهای تفسیری نو به نظریهی مارکس را مورد پژوهش قرار میدهد ،بیش
از هرچیز بهواسطهی انتشار اثر جامعی (۲۰۰۸) 1در معرفی روند پیدایش و پویش نحلهی »خسسوانش جدیسسد مسسارکس«
)در آلمانن بعد از میانهی دههی  ( ۱۹۶۰شناخته میشود .مقالهی حاض ر ک ه ح اوی چکی دهای از دی دگاههای مؤل ف
دربارهی خطسیر کلن خوانشهای عمده از نظریهی مارکس است ،نخستینبار در سسسال  ۲۰۰۶در مجمسسوعه مقسسالتی
پیرامون خوانش کاپیتال 2منتشر گردید؛ چندی بعد همین متن با پارهای تغییرات و افزودهها بهعنوان مقدمهی کتسساب
یادشده از مؤلف بازنشر گردید .ساختار کلی ایسسن مقسساله بسسه قسسرار زیسسر اسسست :مؤلسف بسسا بسسازبینی مبسسانی نظسری آنچسسه
»مارکسیسم سنتی« مینامد آغاز میکند ،و پس از درنگی انتقادی )متأثر از رهیافت بکهاوس و رایشسسلت( بسر خسوانش
انگلس از نظریهی مارکس ،خوانشهای متأثر از انگلس در مارکسیسم بینالملل دوم و مارکسیسسسم-لنینیسسسم را مسسورد
نقد قرار میدهد )بخش نخست(؛ سپس به مرور مبانی »مارکسیسم غربی« میپردازد و در همین مسیر ،ضسسمن اشسساره
به برخی دستاوردهای این جریان ،با بررس ی انتق ادی نارس اییهای آن )از جمل ه غفل ت از نظ ریهی ارزش م ارکس(
زمینههای نظری شکلگیری خوانشهای جدید مارکس را معرفی میکند )بخ ش دوم(؛ آنگ اه ب ه بررس ی فش ردهی
دیدگاههای اصلی و برسازندهی گرایش »خوانش جدید مارکس« در آلمان میپردازد و تفاوتهسسای آن بسسا رویکردهسسای
تفسیری متعارف ،و نیز برخی رهیافتهای آن در مواجهه با نقد اقتصاد سیاسی مارکس را برجسسسته میسسسازد )بخسسش
سوم(؛ و سرانجام از پی طرح این دیدگاهها ،مؤلف نکاتی را دربارهی اهمیت فرآیند بازآموزی مداوم در پویش نظسسریهی
مارکسیستی ذکر میکند و نیز با تأکید بر تحلیل شکل ،دللتهای نقد اقتصاد سیاسی مسارکس بسرای رشسد نظسریهی
اجتماعی رهاییبخش را برمیشمارد )بخش چهارم(.
بهلحاظ مضمون یی آنچه در این متن ارائه میشود ،با توجه به انتظاراتی که عنوان پرطنین مقاله برمیانگیزد ،و حتی بسسا
نظر به اهداف محدوند ذکر شده در سرآغاز آن ،تاحدی نابسنده است؛ در کنار همهی دلیل ممکن ،ملموسترین دلیل
آن شاید شرحوبسط دقیق و جامع برخی از همین دیدگاهها در کتاب خود مؤلف )البه (۲۰۰۸ ،باش د .بهنظ ر میرس د
1. Ingo Elbe, 2008, Marx im Westen: Die neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965, Akademie Verlag.
2. J. Hoff, A. Petrioli, I. Stützle, F. O. Wolf (Hrsg.), 2006, Das Kapital neu lesen: Beiträge zur radikalen
Philosophie.
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محورهایی از بحث بهقدری که درخور اهمیت آنها باشد باز نشدهاند .مثالی از آن ،رویکرد انتقادی متن به سهم نظسسری
انگلس در شکلگیری خوانشهای متعارف از مارکس و پیامدهای آن بر خطسیر نظری »مارکسیسسسم سسسنتی« اسسست:
برمبنای درکی که )از جمله( نزد نظریهپردازان آلمانی »خوانش جدید مارکس« پرورش یافته است ،انگلس درمجمسسویع
خوانشی نادرست از روش مارکس در کاپیتال عرضه میکند ،خوانشی که بهواسطهی نفوذ فراگیر آرای انگلس بر رونسسد
3

تکوین بنیانهای مارکسیسم اولیه ،از همان آغاز درکی نادرست از کار مسسارکس را بسسر خسسط سسسیر بعسسدی مارکسیسسسم
تحمیل کرده است .مولف در اینباره مینویسد:
» مارکسیسم در بسیاری از جنبهها همان آموزههای انگلس است و از همین رو بهواقع انگلسیسم است«.

فارغ از نوع داوری ما دربارهی گزارهی فوق ،مستنداتی که این متن در نقد خوانش انگلسسس از مسسارکس و یسسا چگسسونگی
تاثیرگذاری انگلس بر جهتگیری مارکسیسم اولیه ارائه میدهد ،چنان فشرده است که برای خوانندهی ناآشنا بسسا ایسسن
بح یث داوری دربارهی چنین گزارهای با اتکای صرف به مضمون متن بسسسیار دشسسوار )اگسسر نگسسوییم کمسسابیش نسساممکن(
میگردد .از این نظر ،باید اذعان کرد که متن حاضر نسسسبت به برخسسی از گزارههسسای بنیسسادیاش خسسود-بسسسنده نیسسست
)مشخص ا ارزیابی گزارهی محوری یاد شده ،نیازمند مستندات پژوهی جامعی دربارهی نوع خوانش انگلس از مسسارکس و
نارساییهای آن ،و نیز سهم تاریخی انگلس در شکلگیری مبانی نظری مارکسیسم است( .از سوی دیگسسر ،مؤلسسف  -در
ادامه - ،رویکردهای نظری پدیدار شده در بسسازهی زمسانی میسان انحطساط سیاسسنی مارکسیسسم-لنینیسسم تسا پیسدایش
»خوانش جدید مارکس« در آلمان را چنان فشرده میسازد که تنوع و غنای درونی آنها کمابیش از دسسست میرود؛ و
حتی از سیمای »مارکسیسم غربی« نیز که بهطور انحصاری )شاید به دلیل تأثیرات مستقیمتر آن بر پیسسدایش نحلهی
آلمانی »خوانش جدید مارکس«( در این بازه گنجانده شده ،تنها سیاههای کلسسی ترسسسیم میشسسود .از ایسسن رو ،در ایسسن
روایت بسیار فشرده از »مارکسیسمها« ،که بهطور ویژهای تنها بر نقسسد اقتصسساد سیاسسسی متمرکسسز میشسسود ،جسسایی بسسه
کمونیسم شورایی و دنبالههای نظری آن ،نحلهی تاثیرگذار سوسیالیسم یسسا بربریسست ،جنبسسش ااپرائیسسسم/خودفرمسسانی )
 (Autonomismو سنتهای مارکسپژوهی برخاسته از آن و دیگر رویکردهای نظسسری کسسه در ابرهههسسای مختلسسف میسسان
 ۱۹۲۰تا  ۱۹۶۸هر یک سهم مهمی در پویش اندیشهی مارکسیستی داشتهاند ،داده نمیشود .بههمینترتیب ،با اینکه
مؤلف یادآور میشود که »خوانش جدید مارکس« در آلمان ،بسسا شسسکلگیری مسسوج جدیسسدی از بازخوانیهسسای مسسستقل
مارکس در نقاط دیگر در همان دوره مقارن بوده است ،اما بسسه دیگسسر مصسسداقهای خوانشهسسای نسسوین مسسارکس اشسساره
نمیکند ،از جمله به سنت مارکسپژوهی مکتب اونو )در ژاپن( که از اواخر دههی  ۱۹۴۰مسسسیر کمسسابیش مشسسابهی را
در خوانش مارکس پیریزی کرده بود .درعینحال ،باید خاطرنشان کرد که مؤلف با آگاهی بر نارساییهای پیامسسد ایسسن
فشردهسازی ،تنها ترسیم یک خطسیر کلی بهمثابهی پیشدرآمدی انتقادی بر نحسسوهی خسسوانش کاپیتسسال را مسسد نظسسر
داشته است ،و شرحوتفصیل بیشتر در این زمینه را به اثر پژوهشی بعدی خود سپرده است.4
 . 3رویکسسرد و پیکسسرهای در اندیشسسهی مارکسیسسستی کسسه نظریهپردازانسسی چسسون روی باسسسکار و میشسسائیل هسساینریش آن را »مارکسیسسسم
جهانبینیمحور« ) ( Weltanschauungsmarxismusنامیده و فراگیر شدن آن در سنت مارکسیستی را مانعی در برابر رشسسد وجسسه علمسسی-
انتقادی نظریهی مارکس تلقی میکنند.
 .4این کتاب )  (Elbe, 2008بررسی مبسوطی است دربارهی زمینههای پیدایش و مسیر پیشروی نظسسری »خسسوانش جدیسسد مسسارکس« در
آلمان از میانهی دههی  ۱۹۶۰تا ابتدای قرن حاضر .درخصوص خطسیر جهانی پیدایش و پویش نحلههای جدید مسسارکسپژوهی در نیمهی
2

در اینجا میتوان پرسید :باوجود نارساییها و محدودیتهای ناگزیر این مقاله ،چهچیزی خواندن آن را توجیه میکند؟
بهباور من تأمل در خطوط کلی طرحشده در متونی از این دست ،فارغ از اینکه موافق یا مخالف ارزیابیهای آنها باشیم
)و تاجاییکه نخواهیم در کوتاهترین مسی یر به جمعبندی نهایی برسیم( ،تلشی ابتدایی و ضروری برای ژرفسسا بخشسسیدن
به فهمودریافت ما از نقد اقتصاد سیاسی مارکس است؛ یعنی تلش و کنکاشی برای درک عمیقتنر نظریهای کسسه خسسوند
مارکس -در یکی از توصیفاتش دربارهی جایگاه کاپیتال  -آن را »کوششی علمی برای انقلبی کردن یک علم «5نامیسسده
است .آنچه بهطور مشخص به این تل یش »ضرورت« میبخشد آن است که در چنین متونی پیش از هرچیسسز چگسسونگی
خوانش مارکس خود به دشواره )پروبلماتیک(ی محسسوری بسسدل میشسسود .پایگذاشسستن بسسه ایسسن مسسسیر نسساهموار بسسرای
»بنانهادن فهم خویش « 6از مارکس ،نیازمند آن است که در برابر نارساییها و کاستیهای مشهود نسخههای متعسسسارف
مارکسیسم )از روایتهای مختلف مارکسیسم-لنینیسم و ازجمله تروتسکیسم و مائوئیسسسم ،تسسا روایتهسسای فرهنگسسی و
اقتصاد-زدوده از مارکسیسم؛ از روایتهای ناب اقتصادی و جامعهزدودهی نو-ریکسساردویی ،تسسا روایت شبهپوزیتیویسسستی
مارکسیسم تحلیلی و نظایر آنها( ،و نیز در برابر واکنشهای نظری شسستابزده و فروکاهنسسده بسسه ایسسن نارسسساییها )نظیسسر
پسامارکسیسم( ،به جستجونی انتقادنی خوانشهای جدید و گشودهای از نظسسریهی مسسارکس برآییسسم؛ خوانشهسسایی کسسه
پروژهی نظری مارکس را گامی بنیادین ،شالودهساز و جهتدهنده از یک مسینر »ناتمام« تلقی میکننسسد .شسساید بتسسوان
ک نظریه-پراتی ی
ک
چنین ضرورتی را -با تندادن به حدی از سادهسازنی تصویر یی -در قالب زیر بیان کرد :اگر در دیالکتی ن
ش مبارزات تاریخی باشد ،بیگمان »گام« آزمودن /مادیتبخشی به نظریه نیز پیسسش
ش نظری یه وابسته به پوی ن
»گام« پوی ن
از هرچیز نیازمند دریافتن و جدیگرفتن پویش نظریه )گام نخست( است … .از ایسسن منظسسر ،اگسسر متسسن حاضسسر بتوانسسد
بهسهم خود در مخاطب انگیزه/تکانهی اندکی در این راستا ایجاد کند ،به هدف خویش دست یافته است.
برگردان فارسی این مقاله بر اساس ترجمهی انگلیسی آن 7انجام شده است ،امسسا در عینحسسال کمسسابیش تمسسامی متسسن
ترجمهشده با نسخهی آلمانی مقابله شده است .بهروال دیگر ترجمههای »کارگاه« ،برای درگیرساختن بیشتر مخسساطب
در انتخاب معادل فارسی اصطلحات ،در موارد بسیاریی واژهها و ترکیبات لتیین در پانویس صسسفحات )و گسساه در خسسود
متن( گنجانده شدهاند .یادداشتهای تکمیلی مؤلف ،همانند نسخهی اصلی مقاله ،در انتهای متن آورده شدهاند.
از راهنماییهای رفیق ارجمندم فروغ اسدپور برای بهبود این ترجمه سپاسگزارم .نیازی به گفتن نیست که مسسسئولیت
نارساییهای ترجمه بر عهدهی خود من اسسست ،و در همیسسن راسسستا ،پیشسساپیش از بازخوردهسسای احتمسسالی خواننسسدگان
دربارهی این کاستیها قدردانی میکنم.
ا .ح - .آذرماه ۱۳۹۵
* * *
دوم قرن بیستم ،کتاب زیر کاستیهای کتاب فوق را بهخوبی پوشش میدهد و مکملی اساسی برای آن فراهم میسازد:
Jan Hoff, 2009, Marx Global. Zur Entwicklung des internationalen Marx-Diskurses seit 1965, Akademie Verlag.
 .5برگرفته از نامهی مورخ  ۲۸دسامبر  ۱۸۶۲مارکس به کوگلمان:

 .6اشاره به تعریف کانت از روشنگری.

”“wissenschaftlichen Versuche zur Revolutionierung einer Wissenschaft

7. Ingo Elbe, Between Marx, Marxism, and Marxisms – Ways of Reading Marx’s Theory,
Trans. to Eng. by: Alexander Locascio.

3

میان مارکس ،مارکسیسم ،و مارکسیسمها
شیوههای خوانش نظریهی مارکس
اینگو البه

پیشگفتار
هدف ملحظاتی که در پی میآیند ارائهی مروری فشرده بر شیوههای اصسسلی خسسوانش نظسسریهی مسسارکس اسسست .ایسسن
خوانشها ،بهمیسانجی گزین ش شسماری از حوزههسای موضسوعی ،بهگسونهی ارائسه میشسوند کسه بتسوان ]انسواع اصسلی[
»مارکسیسمها« را نسبت ا به روشنی از یکدیگر تمیز داد و تاریخچهی تاثیرات و نفوذ آرایشان را برحسب فهم متعارف
از »نظریهی مارکس« ارزیابی کرد.
در این متن میان تفسیر تا امروز غالب از مارکس ،که عمدتا با احزاب سیاسی همبسته بوده است )مارکسیسسسم سسسنتی
یا اگر مایلید »مارکسیسسم« بسا صسیغهی مفسرد( و ااشسکال دگرانسدیش و انتقسادنی فهسسم مسارکس )»مارکسیسسمها«( و
داعیههای »بازگشت به مارکس « 8از سوی آنها تمایز قایل میشویم .تفسیر نخست بهسان محصول و فرآیند خوانشی
محدود از مارکس )بخشا برآمده از لیههای »عامهفهم «9آثار مارکس( ارزیابی میشود؛ خوانشی که پارادایمهای سنتی
در اقتصاد سیاسی ،و نیز نظریهی تاریخ و فلسفه را روزآمد میکند.
نظریهی مارکس پس از اینکه توسط انگلس ،کائوتسکی و دیگران نظامیافته ) (Systematizedگردید و به سطح نظامی
از آموزههای تعلیماتی ) ( doctrineارتقا یافت ،به رازآمیزسازی شیوهی تولید سرمایهدارانه تن سپرد ،که اوج این رونسسد
در قالب »علم توجیهگر مارکسیسم-لنینیسم « 10نمسسود یسسافت .دو دسسسته تفسسسیر دیگسسر ]کسسه در ایسسن متسسن بسسه آنهسسا
میپردازیم[ ،یعنی »مارکسیسم غربی« و »خوانش جدید مارکس« در آلمان ،معموال مضسسامین »دشسسوارفهم «11نقسسد و
تحلیل مارکس از جامعه را شناسایی و بررسی میکنند؛ رویهای که اغلسسب در قسسالب یسسک »مارکسیسسسم زیرزمینسسی«12
]جانبی و حاشیهای[ در بیرون از برنامههای پژوهشی نهادی و متمرکز ،13و توسط افراد منفرد دنبال شده است.
بهمنظور خصلتیابی روشهای خوانش مارکس نزد گرایشهای یاد شده ،بهنظر میرسد که بررسی ابرشهسسایی بسسسیار
فشرده از برخی تزها ]ی نظری[ بسنده باشد .بهطور خاص ،این گزارهی بلنسسدپروازانه کسسه نخسسستینبار از سسسوی کسسارل
اکرش مطرح شد» :کاربستی از ]دللتهای[ مفهومپردازی ماتریالیستی تاریخ بر خسسود ]رویهی نظسسری[ مفهسسومپردازی
”8. “return to Marx.
”9. “exoteric
10. apologetic science of Marxism-Leninism
”11. “esoteric
”12. “underground Marxism

 . 13این ارزیابی نویسنده حداقل در مورد »موسسهی پژوهشهای اجتماعی فرانکفورت« )مکتب فرانکفورت( که یکی از جریانهسسای اصسسلی
مارکسیسم غربی بود ،درست به نظر نمیرسد ،هر چند مارکسیسم غربی را بیگمان نمیتوان به مکتب فرانکفورت محدود ساخت] .م[.
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ماتریالیستی تاریخ« ،در متن حاضر قابل پیادهسازی نیست؛ چرا که چنینکاری ،فراسوی بازنمایی صرف تاریخ اندیشه،
به نقد نظری درونمانندهای راه میبرد که پیوند میان اشکال تاریخی پراتیک و شسسکلبندیهای نظسسری مارکسیسسم را
بهطور انتقادی مورد بررسی قرار میدهد ]چیزی کسسه در دسسستورکار ایسسن متسسن نیسسست[ .علوهبرایسسن ،در ایسسن نوشسستار
خوانشهایی را که نسبت به مارکس یا مارکسیسم رویکرد انتقادی دارند مورد ارزیابی قسسرار نخسسواهیم داد ،حسسداقل بسسه
ایندلیل که تصویرپردازی آنها از مارکس عموما با تصویرپردازی مارکسیسم سنتی مطابقت دارد.
بنابراین ،من این نوشتار را با الگوی تفسیری مسلنط مارکسیسم سنتی آغاز میکنم و تنهسسا در پایسسان ایسسن توضسسیحات،
شماری از رویکردها و تعینهای مثبتی را برخواهم شمرد که شخصا آنها را جهتگیریهای اساسی و نظاممنسسد آثسسار
مارکس ارزیابی میکنم .چنین ترتیبی بیشازهمه بدین خاطر است که بهباور من خوانشی دقیق از آثار مسسارکس تنهسسا
در مسیر فرآیندهای یادگیری از »مارکسیسم غربی« و »خوانش جدید مارکس« امکانپذیر است.

 .۱مارکسیسم
واژهی »مارکسیسم« احتماال نخستینبار بهسال  ۱۸۷۹توسسسط فرانتسسس مهرینسسگ )سوسسسیالدموکرات آلمسسانی( بسسرای
توصیف نظریهی مارکس بهکار گرفته شد؛ در پایان دههی  ۱۸۸۰این اصطلح خسود را همچسسون سسلحی گفتمسسانی از
سوی منتقدان و مدافعانن »آموزههای مارکس« تثبیت کرد .اما در اینباره اتفاق نظر وجود دارد کسسه تاریسسخ تولسسد یسسک
گ« انگلس در سال  ،۱۸۷۸و پسسذیرش و اقبسسال بعسسدی آن از سسسوی
»مکتب مارکسیستی« به انتشار کتاب »آنتیدورین ن
کائوتسکی ،برنشتاین و دیگران بازمیگردد .نوشتههای انگلس ،با اینکه هنوز اصطلحات »مارکسیسم« و »ماتریالیسسسم
دیالکتیکی« در آنها بهکار نرفته بود )اینها اصطلحاتی است که خوانشهای سنتی به صلحدیند خود بهکسسار بسسستند(
الگویی تفسیری در اختیار نسلهای بعدی خوانندگان ،مارکسیستها و حتی ضدمارکسیستها قرار دادند ،که نظریهی
مارکس در چارچوب آن درک میگردید.
بهطور مشخص ،مرور انگلس بر کتاب »مشارکتی در نقد اقتصاد سیاسنی« مارکس ) ،(۱۸۵۹و آثسسار متسساخرش ،بهویسسژه
»آنتیدورینگ« و »لودویگ فویرباخ و پایان فلسفهی کلسیک آلمان« ) ،(۱۸۸۶و »افزوده بسسر جلسسد سسسوم کاپیتسسال« )
 ( ۱۸۹۴-۹۵دربردارندهی تأثیرات بانفوذی هستند که بهسختی میتوان آن را دستکم گرفت .بااینحال ،بیش از همسسه
»آنتیدورینگ« بود که بهسان متن آموزشنی اصلنی نظریهی مارکسیستیی سبک خاصی را تثبیت کرد و نیز ]در همیسسن
چارچوب[ تصویرسازی مثبتی از یک »جهانبینی مارکسیستی« عرضه کرد .از دید کائوتسکی:
»هیچ کتاب دیگری نیست که سهمی بیش از آنتیدورینگ در فهم مارکسیسم داشته باشد .کاپیتسسال مسسارکس
]قطعا[ سترگتر است .اما نخست از طریق آنتیدورینگ بود که ما آموختیم بهطور صحیح کاپیتال را بخسسوانیم
و بفهمیم«.
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و نزد لنین هم این اثر یکی از »کتابهسسای آموزشسسی پسسایهای بسسرای هسسر کسسارگنر دارای آگسساهی طبقسساتی «14اسسست].[۱
بدینترتیب ،یک خصلت عام سرشتنمانی تاریخ »مارکسیسم« شکل میگیرد :آغازگرانن ]تدوین[ مجموعه نوشسستارهای
نظ ری مارکسیستی ،این مساله را »غیرضروری« میانگاشتند که »رد و نشانی از خود و پدیدآورندگان بر جای بگذارند
]…[ نامدهندهگان ) (eponymsسخنگویان واقعی نیستند .« 15مارکسیسم در بسیاری از جنبهها همان آموزههای انگلس
است و از همین رو بهواقع انگلسیسم است .در ادامهی بخش حاضر تنها سه نکته را برمیشمارم که خوانشی محدود و
ایدئولوژیک از مارکس میتواند متکی بر آنها باشد.

 (۱.۱گرایش هستیشناختی-جبرباورانه
سوسیالیسم علمی بهسان یک نظام هستیشناختی درک میشسسود ،یعنسسی همچسسون »علسسم تصسسویر کلن .«16دراینجسسا
ماتریالیسم تاریخی در قالب یک »قانون عام پویش طبیعت ،جامعه و اندیشه« عمل میکند] ،[۲درهمانحال کسسه نسسزد
انگلس طبیعت بهعنوان »راستآزمایی برای دیالکتیک«] [۳عمل میکند .انگلسسس در اینجسسا تشسسابه نادرسسستی را میسسان
فرآیندهای تاریخی-اجتماعی و پدیدههای طبیعی فرض میگیرد ،حتی اگر صرفا به این فاکت توجه کنیسم کسه وی در
توضیح ویژگیهای اصلی دیالکتیک ،هیچ ارجاعی به سوژه و ابژه نمیدهد» .نفی نفی« یا »تبدیل کمیت به کیفیسست«،
در تغییرات حالت فیزیکی آب یا در رشد یک دانهی جو بازشناسی میشوند .انگلس در تقابسسنل بسسا یسسک دیسسدگاه نسسوعنی
ایستا ،چنین فرض میکند که دیالکتییک »شدن« و »خصلنت گذرای« تمامی وجود] [۴را نشان میدهد .در نسستیجه ]از
این منظر[ ،دیالکتی یک مقید است به دوگانگیهای سنتی فلسفهی آگسساهی ،ماننسسد بهاصسطلح »پرسسش اعظسسم تمسسامی
فلسفه« ،مبنی بر اینکه کدام یک از مولفههای رابطهی »اندیشهورزی و هستی« ،تقدم دارد].[۵
ک »دنیسسای بیرونسسی« )دیالکتیسسک عینسسی( و
]در اینجا[ دیالکتیک به »دو رشته از قوانین« تفکیسسک میشسسود :دیالکتیسس ن
ک »اندیشهی انسانی« )دیالکتیک ذهنی( ،که بهموجب نگرش یادشدیه دسسسته دوم صسسرفا بهسسسان یسسک تصسسویر
دیالکتی ن
ذهننی انفعالی از دستهی نخست درک میگسسردد] .[۶انگلسسس سسسه درونمسسایهی پراتیکسسی-فلسسسفنی بنیسسادی مسسارکس را
درهمآمیخته و مغشوش میسازد )و حتی تحریف میکند( ،درونمای ههایی که وی بخشا در نوشتههای پیشتنر خود از
آنها جانبداری کرده بود:
الف( بازشناسی اینکه نهفقط ابژه ،بلکه همچنین مشاهدهی ابژه نیز بهلحاظ تاریخی و عملیی میانجیگری شده
است ،و نسبتبه شیوهی تولیید بیرونی نیست] . [۷در مقابنل این رویکسسرند مسسارکس ،انگلسسس تأکیسسد میورزد کسسه
»چشمانداز ماتریالیستی به طبیعت معنایی بیش از مفهومپردازی سادهی طبیعت ،درست همانگونه که هست،
ندارد ،بدون اضافات خارجی/بیگانه«] .[۸رئالیسم خام و سطحنی »نظریهی بازتاب« ،کسه بعسدها توسسسط لنیسسن و
دیگران نظامیافته شد] ،[۹بینادهای خود را در نوشتههای انگلس مییابد][۱۰؛ نظریهای کسسه در برابسسر فرانمسسود

14. class-conscious worker
15. Labica, Georges, 1986, Der Marxismus-Leninismus, Elemente einer Kritik.
16. science of the big picture
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شیگشتهی بیواسطگنی 17پدیدههایی که بهطور اجتماعی میانجیگری میشوند ،بیدفاع میماند؛ یعنسسی قسسادر
نیست در برابر درک بتوارهای که به امور/اشیاء و پدیدهها نسسوعی »در-خسسود-بسسودگی] «18و قسسائمبهذات بسسودن[
نسبت میدهد ایستادگی کند ،درحالیکه وجود این امور تنها وابسته به یک چسسارچوب تاریخسسا معیسسنن فعسسالیت
انسانی است .از آنجا که »چیزها به آگاهی ارجاع میدهند و آگاهی به چیزهسسا ارجسساع میدهسسد«] ،[۱۱مفسساهیم
پراکسیس و میانجیگری ذهنی ابژه ، 19و همچنین ملحظات مربوط به نقد ایدئولوژی بهسختی در این پارادایم
جایی پیدا میکنند.
ب( مفهوم »خاستگاه طبیعیی داشتن« ) (Naturwüchsigkeitکه انگلس در »ایدئولوژی آلمانی« در معنسسایی

منفی بهکار برده بود ،اینسسک بسسه مفهسسومی مثبسست دگردیسسسی مییابسسد .یعنسسی فراروی ) (sublationاز قسسوانین

اجتماعی ویژهای که بر ناآگاهی عاملین اجتماعی 20استوارند ،دیگر مسلم گرفته نمیشود؛ بلکه انگلس درعوض،
کاربست آگاهانهی »قوانین عام حرکت ]…[ دنیای بیرونی«] [۱۲را مبنا قرار میدهد.
پ( اگر مارکس در »تزهایی دربارهی فویربسساخ« مینویسسسد» :همهی رازهسسایی کسسه بهرازآلسسودگی نظسسریه منجسسر
میشوند ،راهحل عقلنی خود را در پراتیک انسانی و در فهم جامع این پراتیسسک پیسسدا میکننسسد«] ،[۱۳انگلسسس
پراکسیس را به فعالیت آزمایشگاهی 21علوم طبیعی فرومیکاهد] .[۱۴مسلما در نوشتههای متاخر انگلسسس نیسسز
ضدونقیضها ) (ambivalencesو درونمایههای پراتیکی-فلسفیای یافت میشوند که توسط پیروان وی بهطسسور
س متسسأثر از
وسیعی پوشانده یا زدوده شدهاند .با اینهمه] ،از خلل همین آثار نیز روشسسن میگسسردد کسسه[ انگلسس ی
علمگراینی ) ( scientismعصر خود و بسسا چینسسش چنیسسن باورهسسایی در آثسسار خسسود ،بهسسسوی یسسک مفهسسومپردازی
مکانیستی و تقدیرگرایانه 22از ماتریالیسم تاریخی گام برمیدارد ،که بهموجب آین در باب پویش تسساریخیی مکسسان
تأکید را از نظریهی پراتیک اجتماعی بهسوی دکترینی نظرورزانه و مبتنی بر »نظریهی بازتاب« برمیگرداند.
فرگشتگرایی عامیانه 23ی قرن نوزدهمی سوسیالدموکراسی اروپایی پدیدهای تقریبا همهجا-حاضر اسسست] .[۱۵از ایسسن
رو ،تنها بهواسطهی تأثیرات کائوتسکی ،برنشتاین ،نببل ]و غیره[ نیست که مفهوم جبرباورانهی پیشسسرفت و متافیزیسسک
انقلبی یک ماموریت الهی برای پرولتاریا] [۱۶جایگاهی مرکزی در نظام تعلیماتی مارکسیستی پیسسدا میکنسسد .از ایسسن
منظر ،بشریت تحت یک »خودکاری رهاسازی « 24قرار دارد که بهطور علمی قابل اثبات است .این رویکرد کسسه خسسود را
در جامهی علمی مدرنن بتوارگنی قوانی ین عرضه میکند ،در نهایت چیزی نیست جز یک متافیزیک تسساریخی بسسا امهسسر و
امضایی سوسیالیستی][۱۷؛ یعنی دقیق ا همان وارونسازی سوژه و ابژهای که مارکس آن را مسسورد نقسسد قسسرار داده بسسود.
فرآیندی که پس پشنت عام لین اجتماعی انجام میگیرد ،وابسته به یک هدف مشروط اخلقسسی قلمسسداد میگسسردد].[۱۸
سرانجام ،در »برنامهی نارفورنت« حزب سوسیالدموکرات آلماین این انفعسال انقلبسی] ،[۱۹در سسطحی رسسمیی بهسسان
17. verdinglichter Schein der Unmittelbarkeit
)18. the fetishism of an in-itself (An-sich-Sein
19. subjective mediation of the object
20. social actors
21. experimental activity
22. fatalistic
23. vulgar evolutionism
24. automatism of liberation
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مارکسیسم استوار و منسجم 25مدون میگردد :وظیفهی حزب یادشده آن است کسسه بسسرای رویسسدادی کسسه »ضرورتا«
)حتی بدون مداخله( وقوع مییابد ،آماده بماند» ،نهآنکه انقلب کند ،بلکه از ]وقوع[ آن بهره بگیرد«].[۲۰
جهتگیری هستیشناختی و خصلت دایرهالمعارفی کنکاشها و ژرفاندیشیهای انگلس همچنین گرایسسش بسسه تفسسسیر
سوسیالیسم علمسی بهسسسان یسک جهسانبینی جسامع پرولتاریسایی را تغ ذیه ک رده اسست .در نهسسایت ،لنیسن »دکسترین
مارکسیستی« را همچسسون دکسسترینی »همهکسساره« ) (omnipotentو »جسسامع و هماهنسسگ« کسسه »جهسساننگری کامسسل و
یکپارچهای در اختیار بشر قرار میدهد«] [۲۱معرفی میکند .بههمینترتیب ،مفهوم منفی ایدئولوژی ]نزد مارکس[ در
قالب مقولهای برای هستی متعینن آگاهی بهطور عام خنثی میگردد.

تمامی این تحولت ،که بدونشک یسسک پسروی نظسسری را تشسسکیل میدهنسسد ،در نهسسایت در نظسسریهی »مارکسیسسسم-
لنینیسنم« بر ساختهی آبرام دبورین و ژوزف استالین به اوج خود رسیدند .اگسسر نسسزد لنیسسن مارکسیسسسم )بهرغسسم همهی
تأکیدات بر امر سیاسی( یک »دکترین غنی ]برای[ توسعه [۲۲]«26است ،کسسه تسسوجه را بسسه گسسسستها و جهشهسسا در
طبیعت و جامعه برمیانگیزد ،در مارکسیسم-لنینیسم این جریان طبیعتگرا-عینیتگرا 27تا سطح یک دکترین دولتی
) (state doctrineفزونی مییابد .شکل محوری استدلل چنین است که :آنچه برای طبیعت اعتبار دارد ،میباید بسسرای
تاریخ نیز معتبر باشد؛ و یا :طبیعت جهشهایی انجام میدهد ،بنابراین تاریخ هم چنین میکنسسد .در نسستیجه ،پراتیسسک
سیاسی همچون اجرا و انجام قوانین تاریخی تلقی میگردد .این منطق شسسکوهمنید در اثسر اسستالین بسا نسام »دربسسارهی
ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی« به کمال میرسد؛ کتابی که طی دهههسسای متسسوالی مرجعسسی آمرانسسه بسسرای نظسسریهی
مارکسیستی در جوامع بلوک شرق بود .ماتریالیسم تاریخی از سویی ناظر است بر »کاربسسست« و »بسسسط و گسسسترش«
اصول هستیشناختی بر جامعه ،که ]خود[ مستلزم یک ذاتگرایی معرفتشناختی است )شکلی از نظریهی بازتاب ،که
تحتعنوان »ماتریالیسم دیالکتیکی«» ،هستی« و »اندیشهورزی« را مستقل از مفهوم پراکسسسیس درک میکنسسد(؛ و از
سوی دیگر] ،ماتریالیسم تاریخی[ همچنین ناظر است بر یک طسسبیعتگرایی جامعهشسسناختی )منطقسسی تکسساملی کسسه از
سوی حزب ،بهسان بالترین مرجع تکنوکراسی]» ،[۲۳بهطور آگاهانه بهکار بسته میشود« ،یا بدان »شسستاب بخشسسیده
میشود«؛ منطقی که ]درعینحال[ مستقل از عاملیت انسانی وجود دارد(].[۲۴

28

ش شکل
 (۱.۲تفسیر تاریخای روش تکوینبخ ا

اگر این گفتهی لنین که »هیچ یک از مارکسیستها در پنجاهسال گذشته مارکس را نفهمیدند« )گفتهای که در ایسسن
مورد ،درعینحایل شامل خود لنین هم میشود( ،دارای اعتباری باشسسد ،دراینصسسورت مسسسلما بسسه تفسسسیر نقسسد اقتصسساد
سیاسی مرتبط خواهد بود .حتی صد سال پس از انتشار نخستین مجلد کاپیتال ،تفسسسیر انگلسسس وسسسیعا بهسسسان تنهسسا
ارزیابی مشروع و بسنده از نقد اقتصاد سیاس نی مارکس نگریسته میشد .هیچ خوانشسسی در سسسنت مارکسیسسستی بهقسسدر
25. consistent Marxism
26. inhaltsreiche Entwicklungslehre
27. naturalist-objectivist current
28. Form-Genetic Method / formgenetische Methode
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تفسیر تصادف ا پرورشیافته توسط انگلس ،در متونی نظیر »مروری بر مشسسارکتی در نقسسد اقتصسساد سیاسسسی مسسارکس« )
 ( ۱۸۵۹یا افزودهی انگلس بر جلد سوم کاپیتسسال ،عسساری از بحثومناقشسسه نبسسوده اسسست .مارکسیسسسم در اینجسسا بهطسور
چشمگیری صریحتر از مفهومپردازنی عینیتگرانی ماتریالیسم تاریخی ،انگلسیسم است.
انگلس در پرتو مفهومپردازیاش از نظریهی بازتاب ،تحلیل شکل ارزش توسسط مسارکس در فصسل نخسست کاپیتسال را
بهسان عرضهداشتی توامان منطقی و تاریخی تفسیر میکند ،که طی آن »تولید کالیی ساده« بهسوی مناسسسبات کسسار
مزدی سرمایهدارانه توسعه مییابد ،و »تنها از شکل تاریخی و رویدادهای تصادفنی متنوع عاری میگردد«] .[۲۵صسسفت
»منطقی« در این بافتایر اساسا هیچمعنایی بهجز »سادهسازیشده «29نمیدهسسد .بسسر همیناسسساس ،روش عرضهداشسست،
توالی مقولت )کال؛ شکلهای ساده/آغازین ،بسطیافته و عانم ارزش؛ پول؛ و سرمایه( در نقسسد اقتصسساد سیاسسسیی »صسسرفا
بازتاب خطسیر تاریخی ،در شکلی مجرد و بهطور نظریی منسسسجم آن ،هسسستند«] .[۲۶وارسسسی و کنکسساش در پیسسدایش
شکل پول )(money-formسس بهسان توصیف »یک رویداد واقعسسی کسسه واقعسسا در نقطهای از تاریسسخ رخ داده اسسست« درک
میشود ،و نه همچون »یک فرآیند ]بازسازنی[ مجرد ذهنی که صرفا در ]ساحت[ اندیشهی ما رخ میدهد«] .[۲۷هیسسچ
فرازی از آثار انگلس بهقدر دوگانهسازی زیر ،ماتریالیسم تاریخی را چنین آشسسکار و شسسدید 30بسسه یسسک تجربهگرایسسی یسسا
تاریخگرایی عامیانه فرو نمیکاهد؛ جاییکه انگلس ماتریالیسم و ایدهآلیسم را در قالب دو زنجیرهی همبند در برابر هم
قرار میدهد ،یعنی» :ماتریالیسم -شواهد بهلحاظ تجربی اثباتپذیر – فرآیند واقعی« در مقابل »ایدهآلیسسسم – فرآینسسد
اندیشهی مجرد – قلمروی تماما تجریدی/انتزاعی«.
انگلس با روش »منطقی-تاریخی« کلید-واژهای 31فراهم میسازد که نزد راستآیینی مارکسیستی بهطسسور شسسعارگونه و
زنندهای )  ( ad nauseamتکرار شده و مورد تأکید قرار میگیرد .کارل کائوتسکی در سخنرانیها و بازنماییهای بسیار
ش کاپیتال را بهعنوان »اثری اساسا تاریخی«] [۲۸معرفسی میکنسد» :مسارکس درگیسر بازشناسسی سسرمایه
پرنفوذ خوی ی
بهعنوان مقولهای تاریخی ،و اثبات پدیداری آن در تاریخ بود ،بهجای اینکه آن ]یعنی سرمایه[ را در ]ساحنت[ اندیشیه
بازسازی کند«] .[۲۹رو ادلف هیلفردینگ هم مدعی میشود که »برطبق روش دیالکتیکی ،تحسسول مفهسسومی در سراسسسر
تحول تاریخیی بهموازات آن حرکت میکند«] .[۳۰هم مارکسیسم-لنینیسم] [۳۱و هم »مارکسیسم غربی«] [۳۲از این
ارزیابی هیلفردینگ پیروی میکنند .اما اگر نقد اقتصسساد سیاسسسی ]مسسارکس[ بهسسسان یسسک تاریخنگسساریی تفسسسیر شسسود،
دراینصورت مقولت آغازین ]آن[ میباید مستقیما به ابژههایی تجربی مرتبط گردند؛ ابژههایی مثل یک کالی پیشا-
سسسرمایهدارانهی مشسسکوک ،32کسسه توسسسط قیمسست تعییسسن نمیشسسود][۳۳؛ و بههمینترتیسسب ،تحلیسسل شکل ارزش
) (value-formمیباید با شرح یک تعامسل تصسادفی/اتفسساقی عساریازپول ) (moneylessمیسان دو صساحب کسال تحست
بهاصطلح ]نظام[ »تولید کالیی ساده«ی مورد نظر انگلس] [۳۴آغاز گردد؛ یعنی در یک عصسسر اقتصسسادی کسسه از دیسسد
انگلس از  ۶۰۰۰سال پیشازمیلد تا قرن پانزدهم میلدی تدوام داشته است .برطبق این مفهسسومپردازی ،در بازههسسایی
از این دوران ،قانون ارزش مارکس] [۳۵در شکلی ناب )و »بدون آمیختگی« بسسا مقسسولهی قیمسست( عمسسل میکنسسد ،کسسه
29. simplified
30. drastically
31. catchphrase
32. dubious pre-capitalist commodity
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انگلس همین امر را با مثال ساختگ نی »مبادله«ی عاریازپول میان دهقانان و پیشسسهوران ]صسسنعتگران[ اعصسسار میسسانه
توضیح میدهد .دراینجا با یک تعامل اجتمساعی شسفاف میسان تولیدکننسدگان مسستقیم ،کسه همزمساین مالسک وسسایل
تولیدشان هستند ،مواجهیم ،که طی آن یک تولیدکنند یه زیر نگاه دیگری کار میکند ،و از این رو »دهقان اعصار میانه
بهطور نسبت ا دقیق از زمانکار مورد نیاز برای ساخت اقلمی ]محصولتی[ که از راه دادوستد مسسستقیم تهیسسه میکنسسد،
مطلع است«] .[۳۶تحت شرایط این »مبادلهی طبیعی ،«33برای دهقانن ما »تنها مقیاس مناسسسب بسسرای تعییسسن کمسسنی
ارزشهای مورد مبادله«] ،[۳۷چیزی نظیر یک معیار هنجاری نیست ،بلکه معیار مناسیب تجرید یسسک زمانکسسار اسسست،
که بهطور آگاهانه و مستقیم توسط عاملین ]فرآیند دادوستد[ سنجش و برآورد میشود .نه دهقان و نه پیشهور چنسسان
کودن نیستند که مقادیر نابرابر کار را مبادله کنند]:[۳۸
»هیچ مبادلهی دیگری در تمام دورهی اقتصاد طبیعنی دهقانی ممکن نیست ،جز مبادلهای که این گرایسسش بسسر
آن حاکم است که کمیتهای مبادلهشدهی کالها هرچهبیشتر براساس مقادیر کار پیکریسافته مبسادله گردنسد«

].[۳۹
بنا به دیدگاه انگلس ،ارزش یک کال توسط کار تولیدکنندگان منفرد تعیین میگردد ،کسه ]خسود[ بهطسور آگاهسسانه بسسر
حسب زماین اندازهگیری میشود .در این درک از نظریهی ارزش ،پول نقش اساسی و برسازندهای ایفا نمیکند .پسسول از
ش بیرونسسی ]مسسستقل[
یکسو ،یک وسیلهی کمکی برای معامله است که راه آن را هموار میسازد ،34ولی نسبت به ارز ی
میماند؛ و از سوی دیگر] ،پول[ در جهت پنهانداشتنن جوهر و سرشت ارزش عمل میکند :ناگهان در نقطهای از ایسسن
مسیر بهجای مبادلهکردن براساس ساعات کار ،مبادله بهواسطهی گاوهسسا و قطعسسات طل انجسسام میگیسسرد .انگلسسس ایسسن
پرسش را مطرح نمیسازد که چگونه میتوان این انگاره که هر کال کار-پول ) [۴۰](labor-moneyخودش اسسست را بسسا
شرایط تولید خصوصی برپایهی تقسیمکار آشتی داد .انگلس )همانگونه که توسط »خوانش جدیسد مسارکس« توضسیح
داده میشود( دقیق ا در مسیری گام برمیدارد که مسسارکس آن را در مسسورد اقتصسساددانان کلسسسیک ،و بیشازهمسسه آدام
35

اسمیت] ،در رویکردهای مشخص زیر[ مورد نقد قرار داده بود :فرافکنی ) (projectionمفهوم گمراهکنندهی »تصاحب

ص« به گذشته ،درحالیکه ]این مفهسوم[ درحقیقست در سسرمایهداری وجسود دارد؛ نادیسدهگرفتن
ازطریق کار خود شخ ی
پیوند ضروری میان ارزش و شکل ارزش][۴۱؛ و تبدیل »برابرسازی عینی «36کنشهای نابرابر کسسار ،کسسه توسسسط خسسود
رابطهی عینی اجتماعی محقق میشود ،به یک ملحظهی صرفا ذهننی عاملین اجتماعی].[۴۲
تا دههی  ۱۹۶۰قاعدههای ]تفسیری[ انگلس بدون ابراز هیچگونه چالشی تداوم یافت .در راسسستای صسسورتبندی وی از
آزادی در معنای »بصیرت به ضرورت« )بار دیگر برگرفته از هگل( ،و ترسیم خطوطی موازیی میسسان قسسوانین طسسبیعی و
فرآیندهای اجتماعی ،یک »مفهوم اجتماعی-فناورانه از رهایی « 37شکل گرفت ،که توجیه خسسود را در پیشفسسرض زیسسر
مییابد :ضرورتهای اجتماعی )و بالتر از همه ،قانون ارزش( ،که تحت سرمایهداری بهطور آشوبناک )(anarchically
و کنترلنشده عمل میکنند ،بهواسطهی ]کاربست[ مارکسیسم همچون قوانین عینی طبیعت و جسسامعه خواهنسسد بسسود،
”33. “natural exchange
34. dem Wert äußerliches Hilf- und Schmiermittel des Tauches
35. appropriation
36. objective equalization
37. social-technological concept of emancipation
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که مطابق یک طرحوبرنام یه مدیریت شده و بهکار گرفته میشوند .بنابراین ،نه ناپدیدشدن گرایشها و تعینهای شکلنی
سسسرمایهدارانه ،38بلکسسه کاربسسست بسسدیل آنهسسا سرشسستنمای ایسسن »سوسیالیسسسم صسسفتها «39و »اقتصسساد سیاسسسی
سوسیالیستی«] [۴۳خواهد بود .عدمتناسب چشمگیری میان تأکید بر روی »امر تاریخی« ،و غیاب یک مفهوم تاریخسسا
معین از عینیت اقتصادی )مفهومی که بهلحسساظ اجتمسساعی-نظسریی بازاندیشسی شسده باشسسد( وجسود دارد .ایسن امسسر ،بسسا
بلموضوعبودن مفهوم شکل اجتماعی در مباحثات »مارکسیسم سسسنتی« بهروشسسنی آشسسکار میگسسردد .مفهسسوم شکال
اجتماعی در اینگونه مباحثا یت حداکثر بهسان مقولهای برای شسرایط ایسدهآل یسا مقسولهای حاشسیهای درنظسر گرفتسه
میشود ،نه همچون یکی از خصلتهای برسازندهی انقلب علمی مارکس].[۴۴

 (۱.۳نقد مضمون دولت
اظهارات نظری انگلس در رابطهبا دولت در کتابهای »خاستگاه خانواده«» ،لودویگ فویرباخ«» ،آنتیدورینسسگ« و نیسسز
در »نقد پیشنویس برنامهی حزب سوسیالدموکرات آلمسسان« )مربسسوط بسسه کنگسسرهی ارفسسورت  ،(۱۸۹۱-منسسابع اصسسلی
مفهومپردازی »مارکسیسم سنتی« از دولت را تشکیل میدهند .انگلس در »لودویگ فویرباخ« بر این باور است که این
واقعیت که همهی نیازها در جوامع طبقاتی از طریق خواست/ارادهی دولت ) (will of the stateبیان میشوند »جنبهی
صوری ماجرا است؛ جنبهای که بدیهی است«] .[۴۵اما پرسش اصلنی یک نظسسریهی ماتریالیسسستنی دولسست آن اسسست کسه
»محتوای این ارادهی صرف ا صوری – خواه ارادهی فسسرد و خسسواه ارادهی دولسست – چیسسست و ایسسن محتسسوا از چهچیسسزی
ناشی/مشتق میشود؟ چرا صرفا چنین ارادهای شکل میگیرد ،و نه ارادهای دیگسسر؟«] .[۴۶نسسزد انگلسسس نسستیجهی ایسسن
ش تمام ا مضمون-محور دربارهی خواست دولت ،تصدیق آن است که »در تاریخ مسسدرین خواسسست دولسست در سسسطح
پرس ن
کل نی آن از طریق نیازهای متغیسسر جسسامعهی مسسدنی ،فرادسسستی ایسسن یسسا آن طبقسسه ،و در آخریسسن مرتبسسه ) ،(last resort
بهواسطهی توسعهی نیروهای مولد و مناسبات مبادلهای تعیین میگردد].[۴۷
علوهبراین ،انگلس در کنکاشها و تاملتاش در »خاستگاه خانواده« ،مقولههایی تاریخی و عام )جهانروا (40را ]بسسرای
فهم دولت[ بهکار میگیرد ،که نامگذاریها و مفهومپردازیهای مدرنی مانند »اقتدار عمومی] «41نیز[ بر مبنسسای آنهسسا
توجیه میشوند .او همچنین بهمنظسسور توضسسینح دولت» ،مناسسسبات مسسستقیم سسسلطیه و اشسسکال بیواسسسطهی حکسسومت
طبقاتی«] [۴۸را فرض میگیرد ،و »دولت« نیز متعاقبا بهسان ابزار صرف طبقهی حاکم تلقی میگردد .از این شسسیوهی
مضمون-محور 42و تاریخی-جهانروا در نگرش به دولت میتوان چنین نتیجه گرفت که انگلس این پرسش بسیار مهسسم
را از نظر دور میدارد که چرا مضمون دولت در سرمایهداری شکل ویژهی »اقتدار عمومی« را بهخسسود میگیسسرد؟].[۴۹
تعریف ]دلخواه[ شخصی انگلس از حکومت طبقاتی ) ،(class ruleبرگرفته از صورتبندیهای اجتماعی پیشا-طبقاتی،
)یا :تعینبخشیهانی شکلنی سرمایهدارانه(

38. capitalist form-determinations

) اصطلحی برگرفته از 39. socialism of adjectives (Robert Kurz
40. universal
41. public authority
)متمرکز بر مضمون( 42. content-fixated
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سرانجام به فروکاستن شکل ناپیدای حکومت طبقاتنی 43نهادینهشده در دولت ،یعنی به یک تسسوهم ایسسدئولوژیکی صسسرف
منجر میشود؛ توهمی که همانند نظریهی فریبکاری کاهنانه ،44همچون محصولی از تاکتیکهای فریبکاری دولسستی
تفسیر میگردد .در هرحال ،انگلس میکوشد تا خصلت طبقاتی دولت را از طریسسق ارجسساع بسسه »فسسساد آشسسکار مقامسسات
دولتی« و »اتحادی میان دولت و بازار بورس« باورپذیر سازد] .[۵۰با وجود ایسسن ،بهرغسسم اینکسسه نگرشسسی ابسسزار-انگسسار و
مضمونمحور ]نسبتبه دولت[ در آثار انگلس برجستگی مییابد ،در این آثار همچنین یک همزیستی میانجیناشسسده

45

بین تعین دولت همچون »دولت سرمایهداران« و تعین دولت بهسان »سسسرمایهدار کامسسل ایسسدهآل «46وجسسود دارد].[۵۱
تعریف آخر یی دولت را »نه بهسان ابزاری برای بورژوایی ]…[ ،بلکه چونان هستاری ) (entityاز جامعهی بورژوایی«][۵۲
فهم میکند؛ یعنی بهمثابهی سامان و سازمانی که جامعهی بسسورژوایی بهمنظسسور برپاداشسستن ،نگهسسداری و پشسستیبانی از
شرایط عانم بیرون نی شیوهی تولید سرمایهدارانه ،در برابر دستاندازیهای کارگران و نیسسز سسسرمایهداران منفسسرد ،بهخسسود
میگیرد] .[۵۳اما جنبهی شکلی ویژهی دولتبودگنی مدرن ) (modern statehoodهنوز با این ارجاع به سسسازوکارهای
بنیادین توضیح داده نمیشود .انگلس همچنین بهسمت نظریهی سرمایهداری انحصاری دولتی گام بسسرمیدارد] .[۵۴او
در »نقد پیشنویس برنامهی حزب سوسیالدموکرات« مینویسد:
»من با تولید سرمایهدارانه بهمنزلهی یک شکل اجتماعی یا یک فاز اقتصادی آشسسنایی دارم؛ بسسدینمعنا کسسه در
این فاز ]اقتصادی معین[ ،تولید خصوصی سرمایهدارانه پدیدهای است که در ایسسن شسسکل یسسا آن شسسکل نمسسود
مییابد .تولید خصوصی سرمایهدارانه چیست؟ تولید توسط بنگاههای ]تولیدی-اقتصسسادی[ مجسسزا ،کسسه بهطسسور
فزآینده در حال بدلشدن به یک استثناء است .47تولید سرمایهدارانه از طریق شرکتهای سسسهامی ،48دیگسسر
تولید خصوصی نیست ،بلکه تولید بهنیابت شمار زیادی از افراد وابستهبههم )سهامداران( اسسست .و هنگسسامیکه
از شرکتهای سهامی به تراستها ،که تمامی شاخههای صنعت را بهانحصار خسسود درآورده و بسسر آنهسسا تسسسلط
دارند ،نظر میکنیم ،نه فقط تولید خصوصیی بلکه بیبرنامهگی] 49تولید[ هم پایان مییابد«].[۵۵

سرانجام ،در »آنتیدورینگ« ،انگلس از دولت بهعنوان »سرمایهدار کلنی« واقعی یاد میکند:
»]دولت[ هرچهقدر نیروهای مولد بیشتری را در زمرهی دارایی خود میگنجانسسد ،درحقیقسست هرچهبیشسستر بسسه
یک سرمایهدار کلی واقعی 50بدل میشود ،و شهروندان بیشتری را استثمار میکند«.

دراینجا انگلس درک محدودی از تولید خصوصی عرضه میکند ،و به یکسانانگارنی برنامهریزی دولتی و قدرت انحصایر
با اجتماعیسازی مستقیم] [۵۶گرایش مییابد؛ گرایشی که در اثر برداشسست وی از تضسساد بنیسسادین ،و نیسسز بهواسسسطهی
43. anonymous form of class rule
44. priestly deception
45. unmediated coexistence
46. ideal total capitalist

]یادداشت مترجم انگلیسی :ترجمهی رسمی »سرمایهدار کلی ایدهآل« )  (ideeller Gesamtkapitalistدر مجموعهآثار مارکس-انگلسسس
معنای این ترکیب را بهطور نارضایتبخشی همچسسون »شخصسیتیابی ایسسدهآل کسل سسسرمایهی ملسسی« انتقسسال میدهسد؛ درحسالیکه بهواقسسع،
سرمایهدار کامل ایدهال« معنای دقیقتری برای آن است[.
 . 47بهنظر میرسد که اشارهی انگلس به محو سرمایهداری آزاند رقابتی و ظهور انحصارات در پایان قرن نوزدهم است ]م.[.
48. joint-stock companies
49. planlessness
50. real aggregate capitalist
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گرایش ]دیگر[ وی به یکسانانگاری تقسیمکانر درون کارخانه با تقسیمکار در جامعه ،تقسسویت میگسسردد .انگلسسس البتسسه
توجه دارد که »دگرگونی ،خواه بهسمت شرکتهای سهامی و خواه بهسوی مسسالکیت دولسستی ،سرشسست سسسرمایهدارانهی
نیروهای مولد را تغییر نمیدهد«] ،[۵۷اما با وجود این ،گذاری بیواسطه به سوسیالیسم را نتیجهای از این تنظیمسسات
میداند ،درحالیکه ]نزد وی[ مفاهیم انحصار و مداخلهی دولتی »بهلحاظ اقتصادی کام ا
ل تعیننایافته باقی میماننسسد«]
 . [۵۸از این رو ،انگلس این راهکار را پیش مینهد که جنبش کارگری صرفا میباید ااشکال ساماندهی تعسساوننی] 51داد و
ستدها[ در شرکتهای سهامی و برنامهریزی جامع توسط انحصارات توسسسعهیافته در سسسرمایهداری را اقتبسساس کنسسد .از
دید انگلس بورژوازی هماینک ازطریق جداسازی مالکیت و کارکردهای مدیریتیی منسوخ شده است] .[۵۹بهباور انگلس
»تبدیل بنگاههای بزرگ تولیدوتوزیع به شرکتهای سهامی و دارایی دولتی« نشان میدهد که »بورژواها بسرای چنیسن
هدفی ،یعنی برای ادارهکردن نیروهای مولد مدرن ،تا چه حد نالزم و غیرضروری هستند«:
»تمامی کارکردهای اجتماعی سرمایهدار ،اینک توسط کارمندان حقسوقبگیر اجسسرا میگسسردد .سسرمایهدار هیسسچ
کارویژهی اجتماعی دیگری ندارد جزاینکه سودها ]ی سهام[ را به جیب بزند ،برگههای اوراق قرضه را از دفسساتر
آن جدا کرده و در بازار بورس قمار کند؛ جاییکه سرمایهداران مختلف سرمایههای یکدیگر را چپاول میکنند.
شسسیوهی تولیسسد سسسرمایهدارانه اگسسر در ابتسسدا ]بسسا واردسسسازی ماشسسینآلت[ کسسارگران را بیسسرون میرانیسسد ،اینسسک
سرمایهداران را ]نیز[ بیرون میراند ،و آنها را به رستههایی از جمعیت اضافی فرومیکاهد ،درست همسسانگونه
که پیشتر با کارگران چنین کرده بود؛ هرچند سرمایهداران بهطور بیواسطه به صفوف ارتش ذخیرهی صنعتی

رانده نمیشوند«].[۶۰
با مرور تاریخچهی فهمودریافت نظریهی مارکس )حتی صرفا در سطح بررسی فشردهی همیسسن نوشسستار( شسساید بتسسوان
ادعا کرد که مارکسیسم ،در شکلی که بالتر بیان شد ،نسسوعی شسسایعهپراکنی دربسسارهی نظسسریهی مسسارکس بسسوده اسسست؛
شایعاتی که بیشتنر منتقدان مارکس با آغوش باز آنها را پذیرفتهاند ،و صرفا یک علمت منفی کنسسار آنهسسا نشسساندهاند.
درواقع ،چنین ادعایی )هرقدر هم که درمجموع بتواند تدقیق گردد( مسایل را بیشازحد ساده میسازد :نخست از این
حیث که چرخشها و انحرافاتی معین نسبتبه دکترین مسلط مارکسیستی را نادیده میگیرد )گرایشهایی که ]آنها
نیز[ خود را در چارچوب مارکسیسم تعریف و تلقی میکردند(؛ و دوم از ایننظر که ]چنین داعیهای[ تفاسیر نادرسسست
یادشده را نسبتبه نظریهی خود مارکس کام ا
ل بیرونی میانگارد ،و بسسدینترتیب امکسسان وجسسود هرگسسونه نسساهمخوانی و
عدمانسجام یا وجود ابهامات و ضدونقیضهای نظری-ایدئولوژیکی در آثار مارکس را طرد میکنسسد .بسسرای روشنسسسازی
این مساله ،نگاهی به خوانشهای متفاوت از متون مارکس ،که در حوزههای موسوم به »مباحث بازسازی «52پرورش و
نمود یافتهاند ،مفید خواهد بود.
بنا بر منظری که تااینجا ترسیم گردید» ،مارکسیسم سنتی« میباید بهمنزلهی شرحوتفصیل ،نظاممندسازی و پذیرش
مضمون ایدئولوژیکی کار مارکس )در چارچوب فهم ودریسسافت انگلسسس و پیسسروان او( نگریسسسته شسسود .درعینحسسال کسسه
بهلحاظ دامنهی نفوذ عملی ]و سیاسی[ ،این تفاسیر محدود و ایسسدئولوژیک از نظسسریهی مسسارکس ،در قسسالب جبربسساوری
تاریخی یا اقتصاد سیاسنی پرولتاریایی ،دارای جایگاهی کمابیش انحصاری بودند.
)و یا دفترداری/حسابدارنی یکپارچه(

51. corporate bookkeeping
52. reconstruction debates
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 .۲مارکسیسم غربی
شکلگیری »مارکسیسم غربی«] [۶۱ناشی از ب حران جنبش سوسیالیستی کسسارگری در پسسس جنسسگ جهسسانی اول بسسود
)فروپاشی بینالملل دوم همچون پیامدی از دفاع از سرزمین پدری ،شکست انقلبها در مرکز و جنوب اروپسسا ،ظهسسور
نیروهای فاشیست و غیره( .در اینجا متون انتشاریافته از جورج لوکاچ و کارل اکرش بهسال  ۱۹۲۳واجد خصلت الگسسو-
وارهای ) ( paradigmaticهستند .در میان نظریهپردازن مارکسیست ،لوکاچ نخستین کسی است که در سطح نظسسریهی
اجتماعی و روششناسیی فرض بدیهیانگاشتهی همسانی کامسسل نظریههسسای مسسارکس و انگلسسس را بسسه پرسسسش گرفسست.
س در مرکز نقسسد لوکسساچ قسسرار داشسست ،و نیسسز مفهسسومپردازی انگلسسس از
نادیدهانگاری دیالکتیک سوژه-ابژه از سوی انگل ی
دیالکتیک طبیعت ،که قادرباوری/تقدیرگرایی ) (fatalismمارکسیسم بینالملل دوم حول آن جهت یسسافته بسسود .لوکسساچ
)همانند بسیاری دیگر از اندیشمندان مارکسیسم غربی( در مقابنل این هستیشناسانهکردنن ماتریالیسم تاریخی 53درون
یک جهانبینی نظرورزانه ) ،( contemplativeرویکرد مارکس را نظریهای انتقادی-انقلبی دربارهی پراکسیس اجتماعی
تلقی میکند .لوکاچ در مقابنل گفتار علمباور دربارهی »قوانین عیننی رشد« پسسویش اجتمسساعی ،نقسسد ایسسدئولوژی آگسساهی
شیوارهشده را پیش مینهد؛ نقدی که از شیوهی تولید سرمایهدارانه بهسان شکل تاریخا مشخص پراکسیس اجتماعی
)پیکریافته در یک »طبیعت ثانوی«( رمزگشایی میکند ،و بر انقلب همچون کنشی انتقادی از سوی سوژهگی/ذهنینت
پراتیک ) (practical subjectivityتأکید میورزد .بنابراین ،خسسود-توصسسیفگریهایی نظیسسر »فلسسسفهی پراکسسسیس«54
)گرامشی( یا »نظریهی انتقادی جامعه) « 55هورکهایمر( ،اسامی رمز یا معادلهایی مفهومی برای دکترینهسسای رسسسمی
حزبی بنا نمیکنند ،بلکه بر یک فرآیند یادگیری تأکید میورزند که از دل آن »یسسک جریسسان اندیشسسهی کنشمحسسور و
انتقادی بر بستر میراث مارکسیسسسم برمیرویسسد«] .[۶۲اگرچسسه »مارکسیسسسم غربسسی« در آغسساز بسسا رویکسسردی مثبسست از
تکانههای اکتیویستی انقلب اکتبر استقبال کرد و از آنها تأثیر پذیرفت ،اما نمایندگان برجستهی این جریان بهزودی
به نفی دکترین لنینیسم )و بیشازهمه ،نفی تداوم یک نظریهی اجتماعی طبیعتباورانه و نیز تعمیمبخشی جهانروای
نادرست آن از تجربهی انقلب روسیه( روی آوردند .نقد لوکسساچ بسسر کتسساب »نظسسریهی ماتریالیسسسم تسساریخنی« بوخسسارین
نمونهای در این زمینه بهدست میدهد .لوکاچ در این نقد ،این نگاه انتقسسادی را طسرح میکنسد کسه نظسسریهی بوخسسارین
بهدلیل مفهومپردازیهایش دربارهی تقدم ) (primacyتوسعهی نیروهای تولیدی و کاربست موبهموی شسسیوههای علسسم
طبیعی بر مطالعهی جامعه ،نظریهای بتواره ) (fetishisticاست ،که تفاوت کیفی میسسان دو قلمسسرو موضسسوعی علسسم

 .53در اصل :هستیشناسانهکردنن ماتریالیسم تاریخی )] (ontologization of historical materialismم[.
 .54گرامشی در یادداشتهای خود از مارکسیسم عمدتا تحت عنوان »فلسفهی پراکسیس« یاد میکند؛ بسامد بالی کاربرد چنین ترکیسسبی
در نوشتههای گرامشی تماما با ضرورت رعایت ملحظانت مربوط به نگارش تحت شرایط حبس )چنانکه گفته میشود( قابل توضیح نیست،
بلکه بیش از آ ین حاکی از خویشاوندی این ترکیب با بینش ویژهی گرامشی نسبت به دیالکتیک و نظریهی مارکسی است] .م[.

 . 55درخصوص رهیافتهای نظری اصلی حاکم بر مکتب فرانکفورت علوهبر آنچه در آثسسار شسساخص اندیشسسمندان ایسسن نحلسسه نمایسسان اسسست،
نوشتههایی از هورکهایمر )مدیر مؤسسه در دهههای  ۱۹۳۰و  ( ۱۹۴۰بهروشنی خط مشی نظری این مؤسسه را بیان میکنند؛ از آن جملسسه
است مقالهی زیر:
ماکس هورکهایمر» :نظریهی سنتی و نظریهی انتقادی« ) ،(۱۹۳۷برگردان :حسن چاوشیان.
)مقالهی فوق بخشی است از فصل سوم این کتاب :پل کاننرتون» ،جامعهشناسی انتقادی« ،برگردان :ح .چاوشیان ،کتاب آمه] (۱۳۹۰،م[.
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طبیعی و علم اجتماعی را از میان برمیدارد ،و از این رو »لحن یک عینیت نادرسسست 56را بهخسسود میگیسسرد« کسسه بسسر

دریافتی خطا از ایدهی مرکزی روش مارکس استوار است ،یعنی ایدهی وابستگی و ناسناد »تمامی پدیدههای اقتصادی
به مناسبات اجتماعی انسانها با یکدیگر«] .[۶۳گرامشی ]نیز[ در »یادداشتهای زندان« نقدی نمسسونهوار بسسر تثسسبیت و
تمرکز ) ( fixationاستراتژی انقلبی بر الگوی انقلب روسیه عرضه کرد .او در آغاز به انقلب روسیه همچسسون »انقلبسسی
علیه کاپیتال کارل مارکس [۶۴]«57خوشآمد گفت؛ در اینمعنا که ایسسن انقلب رد و انکسساری بسسود بسسر عقیسسدهی رایسسنج
ناممکنبودن بیچونوچرای انقلب سوسیالیستی در کشورهای عقبمانده )بهلحاظ صنعتی( .او ]در اینجسسا[ بهشسیوهای
کمابیش مذهبیوار ،بر »بشارت سوسیالیستی« ارادهگرایسسانهای 58تأکیسسد مینهسساد ،کسسه آن را همچسسون منبعسسی از یسسک
»ارادهی خلقی« سوسیالیستنی جمعی ،59در برابر آگاهی طبقاتیای که بهطور مکسسانیکی از اقتصسساد و سسسطح نیروهسسای

تولیدنی آن برآید ،قرار میداد .بعدها ،گرامشی بهواسطهی نظریهی هژمونیاش به رویارویی بسسا مارکسیسسسم بینالملسسل
سوم پرداخت ،چراکه این نظریه ]برخلف دیدگاه حاکم بر بینالملل سوم[» ،جنگ مانوری« ) ،(war of maneuverیا
تهاجم رودررو ) (frontal attackعلیسسه دسسستگاه سسسرکوب دولسستی ،را بهعنسسوان یسسک اسسستراتژی انقلبسسی بسسرای جوامسسع
سرمایهداری مدرنن غرب یی مفید تلقی نمیکند ،بلکه اتخسساذ ایسسن اسسستراتژی در چنیسسن جسسوامعی را رد میکنسسد .از دیسسد
گرامشی ،در این صورتبندیهای اجتماعیی »جامعهی مدنی« از سساختار تودرتسسوی )لبیسسرنتوار( دسستگاههایی شسسکل

گرفته است که الگوهای رفتاری و فکری برآمده از آین نوعی الختی/مانیداگری ]سیاسی[ خلق میکنند؛ الختی و سسسکونی

که ازطریق کردارهای سیاسی بلندپروازانه 60قابل تکاندادن نیست.
کارآیی الگوی انقلبی روسیه در غرب همچنین از این رو مورد انکار و ]بهسان استراتژی انقلبی[ مسسورد نکسسوهش قسسرار
میگیرد که باور به سرشت جهانروای تجربهی بلشویکها )در رویارویی با استبداد مرکزگرای تزاری( با انکسسار اهمیسست
]فرآیند[ جامعهپذیری ایدئولوژیک 61همبسته است؛ فرآیندی که بهواسطهی دستگاههای جامعهی مدنی و تأثیرات آن،
یعنی تابعیت و انقیسساد در شسسکل عسساملیت خودمختسسار 62تحقسسق مییابسسد .بااینحسسال ،هسسم لوکسساچ و هسسم گرامشسسی بسسه
مفهومپردازی »انحصارا پرولترنی« انقلب وفادار ماندند ،تاحدی که لوکاچ بهرغم تاملتاش دربارهی آگاهی شیگشسسته
]شیوارهشده[ همچنان تقدمی معرفتشناختی به پرولتاریا نسبت میدهد ،تقدمی که بهمیانجی موقعیت اقتصادی آن
تضمین میگردد؛ و نیز نظریهی گرامشی در باب جامعهی مدنی )که خاستگاهی استراتژیک داشت( همچنان بسسر روی
فضایی برای تحرک )مانور( طبقهی کارگر متمرکز میماند.
پس از اینکه هورکهایمر در سال  ۱۹۳۱ریاست »موسسهی پژوهشهای اجتماعی فرانکفورت« را بر عهده گرفت ،ایسسن
مؤسسه در تلش برای بازشناسی اجتماعی-روانشسسناختنی رانهی بازتولیسسد ]اجتمسساعی[ و شسسالودههای سسساختاری یسسک
’56. false ‘objectivity

 .57روشن است که گرامشی در این گفتاورید خوانش مسلط بینالملل دوم از کاپیتال مارکس ،و بهواقع جبرگرایی اقتصسسادی برآمسسده از ایسسن
خوانش ،را بهچالش میگیرد؛ مگر آنکه بپذیریم که خود گرامشی نیز مقهور چنین خوانشی از کاپیتال بوده است] .م[.

”58. voluntaristic “socialist annunciation
”59. a collective socialist “popular will
60. grandiose political deeds
)و یا :اجتماعیسازی ایدئولوژیک( 61. ideological socialization
62. autonomous agency
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»جامعهی نخردستیز) « 63بیش از همه در شکل گرایشهای اقتدارگرا و یهودستیز( ،بهسطحی از بازاندیشی رسید که با
سایر نمایندگان و جریانات مارکسیسم غربی قابلمقایسه نبود] ،[۶۵و بهموجب آن این موسسسسسه ]در رویکسسرد بعسسدی
خود[ از پشتیبانی نظری اطمینانبخش از آگاهی طبقاتنی پیشانگاشته 64برای پرولتاریا دست کشید.
سرانجام] ،نزد جریانات »مارکسیسم غربی«[ آگاهی طبقاتی تجربی پرولتاریسسا بهسسسان تنهسسا آگسساهی طبقسساتی موجسسود،
بهگونهای مورد تحلیل قرار میگیرد کسه ]همزمسسان[ ابعساد عساطفنی »خردسستیزانهی« پراتیسک اجتمسساعی ،نظیسر ابعساد
اجتماعی امر لیبیدویی ) ،( the libidinalکه توسط سایر نظریهپردازان نادیده گرفته شده بود ،نیز مورد ملحظسسه قسسرار
میگیرد . 65این بصیرت نظری نسبت به سرشت آشتیناپذیر نظسسریهی انتقسسادیی 66همزمسسان تاییسسدی اسسست بسسر فرآینسسد
تاریخی ]ظهور[ شکافی فزآینده میان نظریهی رهاییبخش و چشمانداز پراکسیس انقلبسسی .در چسسارچوب پروپاگانسسدای
»سوسیالیسم در یک کشور« ،بلشویکسازنی احزاب کمونیست غربی و استقرار و تثبیت مارکسیسم-لنینیسسسم بهسسسان
ایدئولوژی رسمی بینالملل سوم )از میانهی دههی  (۱۹۲۰انزوا و جداافتادگی آشکار نمایندگان »مارکسیسسسم غربسسی«
آغاز شد :این جریان هرگونه نفوذ سیاسی و )با استثنای مکتب فرانکفورت ( هرگونه بنیادهای نهادین برای یک پراتیک
پژوهشی معمول را از دست داد .با اینحال ،خصلتهای عام این صورتبندی مارکسیستی )شامل :درک آن از میسسراث
هگلی و پتانسیل انتقادی-انسانباورانهی نظریهی مارکس ،گنجانسسدن رویکردهسسای »بسسورژوایی« معاصسسر بسسرای توضسسیح
بحران بزرگ جنبش کارگری ،جهتگیری بهسوی روششناسی ،برجستهسازنی67روانشناسسسی اجتمسساعی و پدیسسدههای
فرهنگی در بررسی دلیل شکست انقلب در »غرب«] ([۶۶چارچوبی برای نوع جدیدی از تفسیرهای سنجیده و البتسسه
محدود از مارکس فراهم ساخت .یکی از مشخصههای عمدهی این رویسسه ،غفلسست از دشسسواریهای نظسسریهی سیاسسست و
دولت است ،که با فهم و دریافتی انتخابی از نظریهی ارزش مارکس ،و غلبهی یک »ارتدوکسی خاموش «68در رابطه با
نقد اقتصاد سیاسی نمایان میگردد.

کتاب »تاریخ و آگاهی طبقاتی« لوکاچ ،اگرچه نخستین اثر برای فهم سرشتنشان سلطهی سرمایهدارانه )بهنحوی کسسه
مارکس آن را شناسایی کرد ،یعنی ]سلطهای[ ناشناخته ،بهطورعینی میانجیشده ،و دارای حیسساتی از آن خسسود( بسسود و
نیز »رسالهای بنیانگذارانه «69برای مارکسیسم غربی محسوب میشسسود ،امسسا از بازسسسازی نظسسریهی مسسارکس دربسسارهی
63. irrational society
64. imagined class consciousness

 . 65از جمله ،در کارهای مارکوزه )و بهویژه در کتاب »اروس و تمدن«( ،و نیز در دیسسدگاههای طرحشسسده از سسسوی هورکهسسایمر و آدرونسسو )و
سپس مارکوزه( در مباحثات آنها با اریش فروم )عضو پیشین مکتب فرانکفورت و پیشگام تلفیق مارکسیسم و و روانکاوی در رویکرد نظری
این موسسه( و دیگران ،که تحتعنوان مقابله با »فروید-زدایی« نزد گرایش تجدیدنظر طلب در روانکاوی فروید دنبال میشد .در این مسسورد
برای نمونه رجوع کنید به مقالهی خواندنی زیر:
مارتین نجی» ،مکتب فرانکفورت و روانکاوی« ،برگردان :یوسف اباذری ،ارغنون  ،۲۲پاییز .۱۳۸۲
)ترجمهی فارسی فصلی از کتاب] (Martin Jay, 1976, The Dialectical Imagination, A History of the Frankfurt School :م[.
66. uncompromising nature of critical theory

 .67در اصل :حساسیتبخشی )(sensitization

68. silent orthodoxy
69. founding document
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سرمایهداری پرهیز میکند .در این اثر بهجای تحلیلی از دیالکتیک شکل ارزش تا شکنل سرمایه نزد مارکس ،که بتواند
در نظریهی »تابعیت واقعی« ) ( real subsumptionتوضیحی از پیوند میان کالییسازی و ساختار بیگانهشدهی فرآیند
کار عرضه کند )پیوندی که از قضا برای لوکاچ قطعی و مسلم اسسست( ،صسسرفا بسسا ترکیسسب قیسساسگرانهای )analogizing

 (combinationاز نظریهی ارزش روبرو میشویم که به »کمیسازی« شکل ارزش فروکاسته میشود )تحت تاثیر نقسسد
فرهنگی گئورگ زیمل بر پول(؛ و علوهبرآن ]در این اثر[ با یک آسیبشناسسسی ) (diagnosisمتمایسسل بسسه مسساکس وبسسر،
درخصسسوص گرایسسش صسسوری عقلنسسنی عینیتیسسابنی ) (objectificationفرآینسسد کسسار و قسسانون مسسدرن روبسسرو میشسسویم.
بهنظر نمیرسد که هیچیک از اندیشمندان »مارکسیسم غربی« تا میانهی دههی  ۱۹۶۰مباحثات رایج خود با مفسران
سنتی مارکس را به قلمرو نظریهی ارزش بسط داده باشند .برخی از موضعگیریها حتی از حد »ارتدوکسی خسساموش«
فراتر میرود و بدون اهتمام جدی به نقد اقتصاد سیاسی» ،مارکس اومانیست منتقد فرهنگی «70را در برابسسر »مسسارکس
اقتصاددان« قرار میدهند ،یا حتی »مارکسیسم«ی بدون یک نقد اقتصاد سیاسی را امکانپذیر تلقی میکنند].[۶۷

”70. “humanist cultural critic Marx
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 .۳خوانش جدید مارکس
در چارچوب ]پروژهی[ خوانش جدید مسسارکس ) ،(neue Marx-Lektüreکسسه در میسسانهی دههی  ۱۹۶۰پدیسسدار شسسد،
مشکلت نظریهی دولت و نظریهی اقتصادی بار دیگر در بیرون از حوزهی مارکسیسم-لنینیسسم برجسسته ش دند .ایسن
س همچنیسسن بیشوکسسم در بیسسرون از قلمسسرو استالینیسسسم و
مسسوج جدیسسند فهمودریسسافت ) (receptionنظسسریهی مسسارک ی
سوسیالدموکراسی پدیدار شد .در امتداد ابتکارعملهایی معطوفبه خوانش جدید مارکس در کشورهای اروپای غربی،
تلشهای جداافتادهای از خوانش جدید مارکس در اروپای شرقی هم درحال شکلگیری بود] .[۶۸پیسدایش »خسوانش
جدید مارکس« در آلمانغربی مقارن بود با پدیدههایی نظیر جنبش دانشجویی ،ایجسساد نخسسستین تاارکهسسا در بسساور بسسه
شکوفایی اقتصادی ابدنی دوران پسا-جنگ و هدایتپذیری سیاسی آن ،ایجاد شکاف در اجماع عمومی ضد کمونیستی
در روند جنگ ویتنام و غیسسره .بسسا اینحسسال» ،خسسوانش جدیسسد مسسارکس« بهرغم داعیههسسای رهسساییبخش رادیکسسال آن،
بهطورعمده در چارچوب آکادمی محصور ماند .در اینجا بین خسسوانش جدیسسد مسسارکس در معنسسای وسسسیعتر آن] ،[۶۹و
تعریف محدودتر آن ]در گیومه[ تمایز قایل میشویم] .[۷۰درحالیکه اولی پدیدهای در سطح جهانی بود ،دومی اساسا
محدود به آلمانغربی بود؛ درحالیکه اولی درخصوص نقسسد اقتصسساد سیاسسسی همچنسسان بهطورعمسسده در اصسسول جزمسسی
نانگلسی گرفتار مانده بود ،دومی بازبینی در تفسیرهای پیشین تاریخگرایانه یا تجربهگرایانه درخصوص »تحلیل شسسکل«
) ( form-analysisنزد مارکس را برجسته ساخته و در دستور کار خود قرار داد .در رشتههای اصلی مباحثات مربوط به
خوانش جدید مارک س ،موضوعات اساسی »مارکسیسم سنتی« بهلحاظ مضمونی در سه محور مورد تردید واقع شسسدند
و در روند کنارگذاری قرار گرفتند؛ هرچند در خود این رونند »دستکشسسیدن سسسهگانه «71تعارضهسسایی وجسسود داشسست،
بدینمعنا که همهی افراد و حلقههای فعال در این مباحثات ،بههیچرو در کنسسار گذاشسستن همهی ایسسن مسسوارد سسسهگانه
همداستان نبودند .این سه محور را میتوان بهقرار زیر برشمرد:
ش جوهرگرا[۷۱]72؛ ) (۲کنارنهادن آن دسته از مفهومپردازیهای دولت کسسه بسسر نقسسش
) (۱فاصلهگیری از نظریهی ارز ن
دستکاریکننده و ابزاری 73دولت تکیه میکنند][۷۲؛ و ) (۳فاصلهگیری از تفسیرهایی از نقسسد اقتصسساد سیاسسسی کسسه
جنبش کارگری 74را در مرکسسز تحلیسسل خسسود قسسرار میدهنسسد ،یسسا تفسسسیرهایی کسسه یسسک نظسسریهی انقلبسسی متکسسی بسسر
»هستیشناسی کار«) 75یا حتی با محوریت خوند نظریهی انقلبی( را برجسته میسازند] .[۷۳این موج خسسوانش جدیسسد
]مارکس[ ،تلشهای نظری خود را آشکارا در قالب طرحهایی برای بازسازی نظریهی مارکس معرفی میکند.
در جریان سمینار »صدمین سال انتشار کاپیتال«] [۷۴در سال  ،۱۹۶۷پرسشهای اساسی و وظایف اصسسلنی پژوهشسسی
در زمینهی نقد ]قلمرو[ اقتصاد ،وضوح یافتند و بهگونهای روشسسنتر مسسدون شسسدند .اینسسک تسسدارک بازتفسسسیری از نقسسد
مارکس ]بر اقتصاد سیاسی[ از منظر روششناسانهی نظریهی اجتماعیی تصورپذیر شده و در چشمانداز قرار گرفته بود:

پرسشهایی دربارهی ابژهی اصلی کاپیتال )تعینبخشی اقتصادنی شکل ،(76خاصبودگی عرضهداشت علمی در کاپیتال

71. threefold abandonment
72. substantialist theory of value
73. manipulative-instrumental conceptions
74. labor movement-centric interpretations
75. “labor-ontological” revolutionary theory
76. economic form-determination
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)دیالکتیک شکلهای ارزش( ،و نیز پیوند میسسان سسسه مجلسسد کاپیتسسال )»سسسرمایهی عسسام و سسسرمایههای بسسسیار («77در
قالبهای تازهای ،متمایز از رویکردهای کمیتگرا )کمی( و با تأکید ویژهای بسر اهمیست گروندریسسه ،طسرح شسسدند .در
حوزهای که محل ستیز مارکسیسم »انتقادی« و »مارکسیسم ساختارگرا« بود ،گامهسسایی انتقسسالی )در تلقسسی بسسا نقسساط
تنش کلسیک( برای گریز از سنتهای روششناختی موجود برداشته شسسد] :[۷۵هسسم ویژگیهسسایی از ضسسدتاریخگرایی
ساخ تارگرایانه و هم مولفههایی از اندیشهی هگلی )»روش پیشرونده-پسرونسسده«78؛ »بازگشسست بسسه شسسالوده«( نقسسش
مهمی در این مسیر ایفا میکنند.
»خوانش جدید مارکس« ،که در آغانز راهش »اما و اگر«-هانی زیادی] [۷۶را با خود حمل میکرد ،و در نقسساطی از ایسسن
راه نیز همچنان در گذرگاههای »مارکسیسم سنتی« باقیمانده بسسود ،طسسی دههی  ۱۹۷۰خطسسوط هسسر چسسه روشسسنتر و
تعریفشدهتری یافت.

جدول  .۱مقایسهای میان خوانشهای نظریهی مارکس
خوانشهای سنتی از نظریهی مارکس
مارکس = انگلس

انگاشت کلسیک مارکسیسم بینالملل دوم و سوم

)پارادایم یکدستشده و یکپارچه؛ روش استدللی
منسجم؛ »جهانبینی« بسته(

سطوح خوانش انتقادی-بازسازیگرا ]از نظریهی مارکس[
انگلس  < ----عامهفهم )(exoteric

سطح ۱
نمسسونه :بکهسساوس )بخشهسسای  ۱و  ۲مجموعهمقسسالت

در برابر

»مصالحی برای بازسازی («...

مارکس  < ----دشوارفهم )(esoteric

سطح ۲

مارکس  < ----فرا-گفتمان عامهفهم
در برابر

نمونه :آلتوسر )»خوانش کاپیتال«(؛ آلفرد اشمیت؛

مارکس  < ----تحلیل واقعی دشوارفهم

بکهاوس )مجموعهمقالت »مصالحی برای(« ...
سطح ۳

مارکس  < ----فرا-گفتمان عامهفهم/دشوارفهم

نمسسونه :بکهسساوس )بخشهسسای  ۳و  ۴مجموعهمقسسالت

در برابر

»مصسسالحی بسسرای بازسسسازی («...؛ هسساینریش )»علسسم

مارکس  < ----تحلیل واقعی عامهفهم/دشوارفهم

ارزش(«79

”77. “capital in general – many capitals
”78. “progressive-regressive method
79. Michael Heinrich, 1999 (2. Auflage), Die Wissenschaft vom Wert: Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie
zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition.
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»خوانش جدید مارکس« ،در تقابل با اسطورهی کلسیک همسانی کامسسل پارادایمهسسای مسسارکس و انگلسسس در رابطهبسسا
ماتریالیسم تاریخی و نقد اقتصاد سیاسی ،تفاسیر انگلس را از زاویهی نابسسسندهبودن چشسسمگیر آنهسسا بسسرای فهسسم کسسار
]نظری[ مارکس مورد نقد قرار داد .از چنین منظری این تفاسیر در سطحی تماما »عسسامهفهم« ) ،(exotericو مسسوجب
دوام پارادایمهای سنتی ارزیابی شدند .از همین زاویه ،هانسگئورگ بکهسساوس در سسسال  ۱۹۷۴در پیونسسد بسسا نظسسریهی
ارزش بر این نکته تأکید کرد که:
آماج این نقد »یک پیشفرض تفسیری است که تا همین اواخر یکی از عناصر بلمنسسازع ادبیسسات مارکسیسسستی
بود ،و بیآنکه به چالش گرفته شود فهمودریافت نظسسریهی ارزش مسسارکس را سسساختار بخشسسیده اسسست :تفسسسیر
نادرستی ،با محرک اولیهی انگلس ،نسبت به سه فصل آغازین کاپیتال ،بهسان نظریهای دربارهی ارزش و پسسول
در نظامی که انگلس آن را تولید کالیی ساده 80نام نهاده بود«].[۷۷

بکهاوس بر این باور است که:
»نظریهی ارزش مارکسیستی ،با دنبالهروی از این خطای بنیادی ،ضرورتا مانع از فهمودریسسافت نظسسریهی ارزش
مارکس گردید«].[۷۸

اگرچه بهاینترتیب در این سط یح تمایزگذاری اولیهای بین یک نظریهی مارکسیستی و نظریهی مارکس انجام میشود،
بهزودی همچنین یک مسالهانگیزی ) (problematizationاز فهم فرا-نظریهای خود مسسارکس نسسسبت بهکسسار خسسودش
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ک نیتمسسدانر
روی میدهد .لویی آلتوسر پیشازاین ،با ارائهی خوانشی »نشسسانهنمایانه« ) (symptomaticعلیسسه هرمنوتیس ن
ک83تحلیسسل سسسرمایهداری
سوژه-محور ، 82تصدیق کرده بود که کار مارکس حاوی یک انقلب علمی در پراتیسسک تئوریسس ن
است که ]البته[ در سطح فرا-نظریهای ،گفتمان نابسندهای نسبت به این دشواره )پروبلماتیک( بر آن افزوده میشود .از
این رو ،آلتوسر وظایف یک طرح بازسازی ]نظریهی مارکسی[ را حذف این گفتمسسان نابسسسندهی فسسرا-نظسسری و تبسسدیل
استعارههای مسلط آن به مفاهیم ]علمی[ تعریف میکند؛ استعارههایی کسه آلتوسسر آنهسسا را همچسسون درد-نشسانهای
غیاب یک خود-نگری بسندهی متناسب با فرآیند واقعی تحلیل سرمایه 84میانگارد].[۷۹
بسی متمایز از آلتوسر و مفهومپردازی دوگانه-انگسسار وی از رابطهی میسسان ابسسژهی واقعسسی و ابسسژهی شسسناخت] ،[۸۰ایسسن
موضوع در مباحث بازسازی]85نظریهی مارکس[ معموال در چارچوب نظرنی نقدی مارکسی بر ایسسدئولوژی صسسورتبندی
میشود :مارکس میان سطوح »دشوارفهم« ) (esotericو »عامهفهم« ) (exotericدر آثسسار اقتصسساد سیاسسسی کلسسسیک
تمایز قایل میشود .اگر اولی حامل بصیرتهایی دربارهی بافتار اجتماعی وساطت شیوهی تولید بورژوایی است ،دومسسی
]تنها[ با یک توصیف و نظاممندسازی میانجیناشده از شکلهای عینی اندیشیه در آگاهی روزمرهی عسساملین اجتمسساعی
خرسند میگردد؛ عاملینی که در توهم شیوارهشده 86ی بیواسسسطگی پدیسسدهها )پدیسسدههایی کسسه در حقیقسست بهطسسور
’80. ‘simple commodity production
81. Marx’s meta-theoretical self-understanding
82. subject-centric intentionalist hermeneutic
83. theoretical praxis
84. Selbstreflexion
85. reconstruction debate
86. reified illusion
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اجتماعی میانجیگری میشوند( گرفتار میمانند .پس نمیتوان رد استدللورزی »عامهفهم« را بهطسسور روانشسسناختی
در نارساییهای ذهنسسی جسسستجو کسرد ،یسسا حسستی در تلشهسسای آگاهسسانهی معطسسوف بسسه فریبکسساری از سسوی برخسسی
نظریهپردازان ]با منافع و گرایشهایی معین[] .بلکه[ این امر از شکل متعینی از اندیشه ناشسسی میشسسود کسسه محصسسول
نظاممند و در آغاز غیرارادنی شکلهای تعاملت اجتماعی ) (social intercourseدر شیوهی تولید سرمایهدارانه است .از
اینپس ،در مباحث بازسازی ،تمایز »عامهفهم/دشوارفهم« بر روی آثار خود مارکس نیز بهکار بسته میشود:
در نهایت ،حتی در نقد اقتصاد سیاسی و در ماتریالیسم تاریخی مسسارکس )کسسه در پراتیسسک نظسسرنی مسسرحلهی پیسسش از
بازسازی ،بهسان یک لیهی دستنخوردهی »دشوارفهم« تلقی میشدند( نیز محتسسوای »عسسامهفهم« و ضسسدونقیضهای
مفهومی» 87میان انقلب علمی و سنت کلسیک«] [۸۱نمایان میشود .بدینترتیب ،سرانجام آموزهی مصسسسونانگاری
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عرضهداشنت نقد اقتصاد سیاسی در کاپیتال ،کنار گذاشته میشود .بهجای ]پذیرش[ افسانهی پیشروی خطی شناخت
نزد مارکس ،همزیستی و درهمتنیدگی پیچیدهی پیشروی و پسروی در روش عرضهداشت و وضعیت پژوهسسسش 89در
نقد مارکس بر اقتصاد مورد تصدیق قرار گرفت .و سرانجام» ،خسسوانش جدیسسد مسسارکس« عامهپسندسسسازی 90فزآینسسدهی
عرضهداشت تحلیل شکلهای ارزش ،از گروندریسه تا ویراست دوم کاپیتسسال را نشسسان میدهسد .ایسن عامهپسندسسسازی،
ش فرم ) (form-genetic methodرا بهطور فزآیندهای پنهان میدارد ،نقاط اتکای مرجعی در
تاجاییکه روش تکوینبخ ن
اختیار خوانشهای تاریخگرایانه و ذاتگرایانه 91قرار داده است].[۸۲

 .۴فرآیندهای یادگیری درون مارکسیسم
از آنجا که در چارچوب متن حاضر فضای کافی بسسرای تشسسریح حسستی تقریسسبی سسسویههای یسسک انقلب علمسسی )شسسامل
فرآیندهای یادگیری درونی ،اما همچنین بازگشتهایی به مواضع اقتصادی و تاریخی-فلسفنی سنتی در آثسسار مسسارکس(
نیست ،تلش خواهم کرد تا بهاختصسسار برخسسی نکسساتی را ذکسسر کنسسم کسسه در فرآینسسدهای یسسادگیری طیشسسده در درون
مارکسیسم حاصل آمدهاند:
نظریهی مارکس نوعی از ]فرآیند[ آزادسازی خودکار ) (automatic liberationرا تصریح و تأیید نمیکنسسد؛ بلکسسه ایسسن
نظریه را میباید همچون شاخصی نظری از پیکرهی تلشی تلقی کسسرد کسسه بهمیسسانجی تحلیسسل و نقسسید در آزادسسسازی از
خودکارنی یک شیوهی نامعقول اجتماعیسازی ) (socializationمشارکت میکند .این داعیهی مارکس که او پسسویش و
توسعهی شیوهی تولید سرمایهدارانه را بهسان »فرآیندی از تاریخ طبیعی«] [۸۳تلقی میکند ،بایسسد بهعنسسوان گسسزارهای
انتقادی فهم گردد؛ درحالیکه جملهی فوق اغلب هم از سوی مارکسیستها و هم ضدمارکسیستها همچون برهسسانی
87. conceptual ambivalence
88. inviolability
89. state of research
90. popularization
91. historicist and substantialist readings
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برای اثبات سطح علمی اعلی کار مارکس ،و یا بهمثابهی برهانی برای نشاندادن پیشگوییهای پیامبرانهی غیرعلمی
مارکس مورد ارجاع قرار میگیرد» .طبیعت« یا »طبیعتوارگیی« ) (naturalnessمقولههایی هستند کسسه بهطسسور منفسسی
تعریف و تعین یافتهاند ،و ناظر بر نظام اجتماعیای هستند که بر مبنای سسساخت و برپسسایی خسسود از طریسسق تقسسسیمکار
خصوصی ،خود را نسبتبه عاملین اجتماعیی همچون ماشین سرسخت و بیامانی نشان میدهد کسسه فراسسسوی هرگسسونه

کنترل و نظسسارت جمعسسی و فسسردیی کسسار مجسسرد را بهسسسان »سرنوشسست ارزش «92میبلعسسد ،و در همانحسسایل خسسودش را
بهوسیلهی فعالینت آن دیگران بازتولید میکند.

نظریهی مارکس »یک داوری انتقادی منسجم از تاریخ گذشته است ،بر این مبنا کسه انسسانها اجسسازه دادهانسد کسه بسه
ابژههایی از فرآیند کور و مکسسانیکی توسسسعهی اقتصسسادی ایسسن تاریسسخ بسسدل شسسوند«] .[۸۴درحسسالیکه مسسارکس به یسسک
خوشبینی تاریخی تسلیم میشود ،که اغلب در بخشهایی از آثارش )جاییکه خوشخواننی کلمسسی 93غلبسسه دارد( بسسه
یک نوع فلسفهی تاریخ بدل میشود ،این رویه اساسا مغایر با نقد علمی وی بسسر فلسسسفههای تاریسسخ و اقتصسساد سیاسسسی
است] .[۸۵اما دقیقا همین کلیشههاست که مارکسیسم بینالملل دوم و سوم ،و همچنین بسسسیاری از فرهیختگسسان )از
میان کسانی که از مارکس فاصله گرفتند( ،از بههمچسباندن آنهسسا نظسسام مغلقسسی ) (abstruseاز ضسسرورتهای آهنیسسن
تاریخی برساختند ،و از جمله قانون »توالی صورتبندیهای اجتماعی« که »گرایش عام تاریخا ضروری پیشسرفت نسوع
بشر« را بهوجود آورده و محقق میسازد].[۸۶

نقد اقتصاد سیاسی ،که در قالب آثار متاخر مارکس »با داعیهی درونماندگار بیانیهی برنامهمحور 94ایدئولوژی آلمسسسانی
قابل مقایسه نیست«] ، [۸۷یعنی ]با داعیهی[ بازنمایی شیوهی تولید سرمایهدارانه در تمسسامیت آن ،میتوانسسد همچسسون
فرآیندی از چهار نقد زیر ارائه گردد:
 (۱نقد جامعهی بورژوایی و شکلهای »طبیع نی« مخرب پویش و توسعهی آن ،با نظر به پیشزمینهی امکسسان واقعسسی و
عینیای که همین جامعه برای فراروی رهاییبخش از خوید ایجاد میکند؛
 (۲نقد آگاهی روزمرهی بتوارهشده و واپسگرای عاملین اجتماعی؛ آگاهیای که بهطور نظاممند توسط این مناسبات
اجتماعی تولید میشود؛
 (۳نقد تمامی قلمرو نظری اقتصاد سیاسی] ،[۸۸که این ادراکات عمومی را بهطور غیرانتقسسادیی نظامیسسافته میسسسازد و
سامان میبخشد؛ و
 (۴نقد »نقادی اجتماعی اتوپیایی ،«95که یا ازطریق الگویی از آزادسازی اجتماعی ) (social liberationبا نظام شیوهی
تولید سرمایهدارانه مواجه میشود ،و یا برای ایسسستادگی در برابسسر ایسسن نظسسام بهمثسسابهی یسسک کسسیل ]راهکسسار[ عرضسسهی
شکلهای اقتصادی مجزا و منفسسرد را ،در قسسالب اصسسلحات ،پیشفسسرض خسسود میگیسسرد] .[۸۹بنسسابراین ،چنیسسن نقسسدی
درونماننده نیست ،در این معنا که تعینهای مبادله ،ایدهآلهای بورژوایی ،مطالبات پرولتری بسسرای حقسسوق ،یسسا تولیسسد
”92. “destiny of value
93. declamatory
94. programmatic declaration
95. utopian social criticism
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صنعتی )که در سرمایه ادغام میگردد( را در مقابل کلیت سرمایهداری بهرسمیت میشناسد و تصدیق میکند.
روش نقد اقتصاد را میتوان همچون »پویش شکلها« یا »تحلیل شکلها« توصیف کرد .هدف این نقسسد آن اسسست کسسه
جامعهمندی ) ( socialityویژهی شیوههای تاریخا متمایز تولید را به فهم درآورد .جاییکه رویکردهسسای »بسسورژوایی« در
بهترین حالیت علمی از بازتولید جامعه در درون اشکال معین اقتصادی و سیاسی را پیش میبرند ،نقد اقتصاد سیاسی
میباید بهسان علمی دربارهی ]خود[ این شسکلها تلقسی گسردد] .[۹۰اقتصساد سیاسسسی در سسسطح ابژههسسای اقتصسسادی
برساختهی تاکنونی ،این ابژهها را بهلحاظ تجربیی معلوم )دادهشده( فرض میکند ،یا صرفا میتواند وجسسود آنهسسا را بسسه
شیوهای چسسرخهای ) (circular mannerتنظیموتعسسدیل کنسسد ،بیآنکسسه بهطسسور مفهسسومی بتوانسسد بسسه فرآینسسد نظاممنسسد
برساختهشدن و شکلگیری این ابژهها نفوذ کند .اقتصاد سیاسی بسسه »خسسود-رازآمیسسز سسسازی «96جهانسسسرمایهدارانهی
ابژهها ،بهسان جهانی از شکلهای طبیعی تسسسلیم میشسسود] .[۹۱و بنسسابراین ،انسسسانها را از قسسابلیت بسسازآرایی و تغییسسر
ساختارهای بنیادی ]حیات اجتماعی[شان محروم میسازد.
در مقابل» ،تحلیل شکل« ) (form-analysisاین شکلها )نظیر ارزش ،پول ،سرمایه ،اما همچنیسسن قسسانون دولسست( را از
دل شرایط متعارض ساخت اجتماعی و کایر پرورش میدهد» ،آنها را روشن و شفاف میسسسازد ،و سرشسست و ضسسرورت

آنها را بهفهم درمیآورد«] .[۹۲پویش شکل ) (Form developmentبهسان باز-ردیابی پویش تسساریخنی ابسسژه بهفهسسم

درنمیآید ،بلکه ،فهم آن ازطریق رمزگشاینی مفهومی از مناسبات ساختاری درونمانندهی شیوهی تولید سسسرمایهدارانه
ممکن میگردد .تحلیل شکل ،شکلهای ظاهرا مستقل ثروت اجتماعی و فضای )اجبار( سیاسی همبسسسته بسسا شسسیوهی
تولید سرمایهدارانه را ،که ظاهرا بهطورعینی بناشده97اند ،بهسان خصلتهایی تاریخا مشسسخص بهنظسسسم درمیآورد ،و
بنابراین آنها را همچون ااشکال تغییرپذیری از پراکسیس ترسیم میکند )البته نه بههیچرو خودسرانه ،یا بهشسسیوهای
مرحلهای.(98
»مارکسیسم سنتی« و نیز »مارکسیسم غربی« پتانسیل علمی-انقلبنی رویکرد مسسارکس و نظسسریهی او در بسساب سسساخت
پولی ارزش را بهکلی نادیده میگیرنسسد .بیسسش از همسسه» ،خسسوانش جدیسسد مسسارکس« تفسسسیرهای نادرسسست تسساریخگرا و
تجربهگرایانه از روش عرضهداشت مارکس را ،که با انگلس و تفسیر »پیشا-پولی« ) (premonetaryاز نظریهی ارزش در
کاپیتسسال آغسساز شسسد ،مسسورد نقسسد قسسرار داد؛ امسسا ایسسن نقسسادی همچنیسسن برخسسی ضسسدونقیضها در کسسار خسسود مسسارکس و
عامهپسندسازی روش او را نیز در بر میگیرد ،که بهمنزلهی »قصوری در پرورش مبسوط و نظاممند ایدههای بنیسسادی
نظسسریهی ارزش و روششناسسسی« ارزیسسابی میشسسود] .[۹۳انگلسسس و مارکسیسسسم سسسنتی سسسطوح متفسساوت تجریسسد در
عرضهداشت قوانین شیوهی تولید سرمایهدارانه در کاپیتال را همچون سطوحی بهلحاظ تجربسسی همسسسان ) (coequalاز
یک الگوی تاریخا متمایز شیوههای تولید 99تفسسسیر کردنسسد .بنسسابراین ،مقولههسسایی نظیسسر کسسار مجسسرد ،ارزش ،و شسسکل
ساده/آغازین ارزش 100بهشیوهای تجربی بازتفسیر شدند و پیوند میان کال ،پول و سرمایه )که از نظر مارکس پیونسسسدی
96. self-mystification
97. apparently objectively grounded
98. albeit in no way arbitrarily or in a piecemeal manner
99. a model of historically distinct modes of production
100. elementary form of value
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اساسی بود( به یک تقارن/تصادف ) (coincidenceمبدل شد .از این رو ،بهلحاظ روششناسانه و نوع رویکرد به نظریهی
ارزش ،مارکسیسم در قلمروی عمل کرده است که ازقضا مارکس در رابطهبا اقتصاد کلسیک آن را مسسورد انتقسساد قسسرار
داده بود .مارکس ]از جمله[ این روش اقتصاد سیاسی را مورد نقد قرار میدهد که بهطور نااندیشیدهای »شکل ارزش«
را پیشانگاشت بدیهی خود قرار میدهد ،بیآنکه هرگز پیدایش آن را به پرسش بگیرد .از همیسسن روسسست کسسه اقتصسساد
سیاسی قادر نیست کاری را که شکل ارزش بهخود میگیرد همچسسون یسسک شسسکل اجتمسساعنی تاریخسسا مشسسخص بهفهسسم
ش محصسسول آن
درآورد )یعنی ،اقتصاد سیاسی کلسیک این پرسسسش را مطسسرح نمیسسسازد کسسه »چسسرا کسسار توسسسط ارز ن
بازنمایی میشود«] .( [۹۴بنابراین ،اقتصاد سیاسی اساسا درون قلمرو شکلهای بتواره 101عمسسل میکنسسد .علوهبرایسسن،
مارکس خصلت پیشا-پولی نظریهی ارزش ]نزد اقتصاد سیاسی کلسیک[ را مسسورد نقسسد قسسرار میدهسسد ،چسسون اقتصسساد
سیاسی بهموجب آن »با شکل ارزش همچون چیزی فاقد اهمیت برخورد میکند ،گسسویی ]اینیسسک[ هیسسچ پیونسسدی بسسا
سرشت درونزاد کالها ندارد«] .[۹۵این بهمعنای آن است که اقتصاد سیاسی میان معیسسار درونزاد و مقیسساس بیرونسسی

ارزش ،بهعنوان مقولههایی که به دو سطح متفاوت تجرید نظری تعلق دارند ،تمایز قابل نمیشود و ضرورت شکل پول
برای مبادلهی کالها را بهفهم درنمیآورد.
پول ]نزد اقتصاد سیاسی[ بهسان ابزاری تماما تکنیکی فهمیده میشود که بهدلیل سهولیت نقسسش ابسسزار مبسسادله را ایفسسا
میکند )بر پایهی محاسبات مربوط به مقادیر زمان کار( .از سوی دیگر ،در نظریهی مارکس ،پول بهسان گامی ضروری
در فرآیند مبادلهی کالیی پرورش داده میشود .بدون یک شکل عام ارزش ]یعنی پول[ ،کالها قادر نیستند که ارزش
یکدیگر را بازنمایی کنند و ]در نتیجه[ به مرتبهی محصسسولت ) (productsفروکاسسسته میشسسوند .بنسسابراین ،میبایسسد از
شرط »برابر-ازلنی« ) (equiprimordialکار مج رد بهمنزلهی یک معیسسار درونماننسسدهی منطقسسا پیشسسیننی ارزش ،و پسسول
بهسان معیار بیرونی ارزش فراتر رفت .مارکس در این معنا ،از جوهر ارزش بهسان نتیجهای که در مبادله فراهسسم آمسسده
است سخن میگوید ،نتیجهای که علوهبراین ،نخست یک وجسسود میسسان-زمسسانی (intertemporal) 102بهسسسان سسسرمایه
کسب میکند .بنابراین رویکرد مارکس ،در تقابل با تجربهگرایسی و غیرتسساریخیگرنی ) (ahistoricismاقتصساد سیاسسی،
خود را همچون ادراک و بینشی از جوهر/سرشت آشکار میسازد؛ یعنی رویکردی است معطوف به بازسازی سسساختار و
نظام عاملیتی که بهطور تجربی و بهگونهای بیواسط یه درکپذیر نیست .چنین کاری از طریق پرورش یک سطح نظری
غیرتجربی که در وهلهی نخست امکان توضیح شکلهای تجربنی پدیداری )نظیر پول( را فراهم میآورد انجام میگیرد.
مارکس برای این کار ،از »یک اصل پویش مقولههای اقتصادی بهواسطهی تمایزگذاری میان سطوح متفسساوت تجریسسد«
ش فاقد هرگسسونه ارجاعسسات تجربسسی بیواسسسطه هسسستند.
پیروی میکند] .[۹۶بنابراین ،مقولههایی نظیر کار مجرد یا ارز ی
]همچنین[ توالی مقولت کال و پول ،همچون یک توالی تاریخی از شرایط موجوند مسسستقلاز یکسسدیگر فهسسم نمیشسسود،
بلکه بهسان یک تحلیل مفهومی درک میگردد.

101. fetishistic forms
102. intertemporal existence
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جدول  :۲مروری بر مارکسیسمها
نظریهپردازان مهم

متون مرجع از آثار مارکس و انگلس

انگاشتهای بنیادی از
نظریهی مارکس

داعیه :دکترین مفهومپردازی ماتریالیستی
نسل اول] :انگلس[ ،کائوتسکی،

مارکسیسم
سنتی
)از (۱۸۷۸

برنشتاین ،لفارگ ،مهرینگ ،ببل،
پلخانوف و ....
نسل دوم :لنین ،تروتسکی،
لوکزامبورگ ،بوخارین ،آدلر،
هیلفردینگ و … .

تاریخ بهمنرلهی نقطهی کانونی در آثار
مشترک مارکس و انگلس.
ارجاع به انگلس :آنتیدورینگ؛ لودویگ
فویرباخ؛ مروری بر کتاب »مشارکتی در نقد
اقتصاد سیاسی« مارکس ).(۱۸۵۹
ارجاع به مارکس :کاپیتال جلد اول )فصل

نظریهی مارکس همچون:
جهانبینی بسته و منسجنم
پرولتاریایی؛ دکترین تحول و
تکامنل طبیعت و جامعه )»شدن
و ناپدید شدن /درگذشتن«(.

(۳۲؛ مقدمهی »مشارکتی در نقد اقتصاد
سیاسی« )(۱۸۵۹؛ مانیفست؛ و غیره.

مارکسیسم
غربی
)از (۱۹۲۳

لوکاچ ،اکرش ،بلوخ ،لوفور ،مکتب
فرانکفورت ،گرامشی ،نحلهی پراکسیس
از یوگوسلوی )پتروویچ ،ورانیچکی،103
و  ،(...مکتب بوداپست )اگنس نهلر،
مارکوس 104و  ،(...کوفلر ،105سارتر.

داعیه :متون انسانگرایانهی آغازین مارکس
همچون چارچوبی تفسیری برای متون علمی نظریهی مارکس همچون:
بعدی وی.
نظریهی انتقادی-انقلبنی

ارجاع به مارکس :تزهایی دربارهی فویرباخ؛ پراتیک اجتماعی
دستنوشتههای ۱۸۴۴؛ ایدئولوژی آلمانی؛ و )»میانجیگری ذهنی ابژه«(
غیره.

]پیشگامان :ایزاک روبین ،ناونگنی

داعیه :فهم جامع تمامی آثار مارکس ،یا آثار

دولت) «109بلنکه ،نلپله ،هیرش ،مولر،

فرآیندهای بیواسطهی تولید؛ و غیره.

پاشوکانیس ،[106بکهاوس ،رایشلت ،د .متاخر همچون چارچوبی تفسیری برای متون نظریهی مارکس همچون:
رمزگشایی و نقد »ااشکال«
خوانش جدیدد اولف ،کیتشتاینر ،هاینریش» ،گروههای اولیه
111
107
اجتماعیسازنی سرمایهدارانه
مارکس
مطالعاتی سوسیالیستی « ) /(SOSTارجاع به مارکس :گروندریسه؛ جلد اول
»پروژهی تحلیل طبقاتی /آلمان ،«108کاپیتال )ویراست نخست( ،دستنوشتههای از طریق روش عرضهداشتهای
)از (۱۹۶۵
ش
منطقی-نظاممند )پوی ن
س .برویر» ،مباحثات استنتاج
اولیهی کاپیتال )(Urtext؛ پیامدهای
نویسوس ،کوسنتده 110و (...

شکل 112و نقد شکل(

103. G. Petrovic, P. Vranicki
104. A. Heller, G. Markus
105. L. Kofler
106. Evgeny Pashukanis
107. Sozialistische Studiengruppen
108. Projekt Klassenanalyse@BRD
109. Vertreter der Staatableitung
110. B. Blanke, D. Läpple, MG, J. Hirsch, W. Müller/ Ch. Neusüß, N. Kostede, etc.
111. capitalist socialization
112. Form-development and Form-critique
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یادداشتها )نویسنده( و منابع:
] [۱کارل کائوتسکی؛ بهنقل از منابع زیر:
Stedman Jones, 1988, Engels und die Geschichte des Marxismus, in Klassen, Politik, Sprache.
;Für eine theorieorientierte Sozialgeschichte, Münster

I.

)سه منبع و سه جزء مارکسیسم ( II. Lenin, The Three Sources and Three Component Parts of Marxism.
همهی ارجاعات انگلیسی به مارکس ،انگلس ،لنین ،و کائوتسسکی از نسسخههای موجسود در تارنمسای »مارکسیسستها« برگرفتسه
شدهاند.
] [۲فردریش انگلس؛ از مدخل »دیالکتیک« در دیالکتیک طبیعت.
] [۳انگلس؛ از »مقدمه«ی کتاب آنتیدورینگ.
] [۴انگلس؛ از مدخل »هگل« در لودویگ فویرباخ و پایان فلسفهی آلمانی.
] [۵همان.
] [۶انگلس؛ از مدخل »مارکس« در لودویگ فویرباخ.
] [۷کارل مارکس؛ »تزهایی دربارهی فویرباخ«.
] [۸انگلس؛ از مدخل »یادداشتها و پارهها« در لودویگ فویرباخ.
] [۹بیشازهمه در ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم ]لنین ،[۱۹۰۹ ،که در کنار آنتیدورینگ برای مارکسیسم-لنینیسم همچسسون
کتابی مرجع در زمینهی ماتریالیسم دیالکتیک بوده است .در اینجا مارکسیسم مستقیما در معنای مورد نظسسر مسسارکس بسسه یسسک

ایدئولوژی بدل میشود :نظاممندسسسازی شسسکلهای اندیشسسهی یسسک عقسسل سسسلیم شیوارهشسسده .در مسسورد پسزمینهی سیاسسسی-
عملگرایانهی این متن ،که معموال از سوی مارکسیسم-لنینیسم نادیده گرفته میشود ،نگاه کنید به:
Johannes Busch-Weßlau, 1990, Der Marxismus und die Legitimation politischer Macht, Frankfurt, p. 30.

] [۱۰مارکس؛ »تزهایی دربارهی فویرباخ«.
[11] Alfred Sohn-Rethel, 1978, Warenform und Denkform, Frankfurt: Suhrkamp, p.114.

] [۱۲انگلس؛ از مدخل »مارکس« در لودویگ فویرباخ.
] [۱۳کارل مارکس؛ »تزهایی دربارهی فویرباخ«.
] [۱۴انگلس؛ از مدخل »ماتریالیسم« در لودویگ فویرباخ.
] [۱۵برای آگاهی بیشتر در اینباره نگاه کنید به پژوهش زیر )بیش از همه صفحات  ۴۵و :(۶۳
Hans-Josef Steinberg, 1967, Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Zur Ideologie der Partei vor dem 1.
Weltkrieg, Berlin-Bonn: 1979.

رویکردهایی معطوف به یک توضیح اجتماعی-تاریخی در همان منبع بیسسن صسسفحات  ۱۴۵تسسا  ،۱۵۰و نیسسز در متسسون زیسسر قابسسل
دسترسی است:
I.

Dieter Groh, 1974, Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche
;Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges, Frankfurt: Ullstein, pp. 58-63
– II. Oskar Negt, 1974, Marxismus als Legitimationswissenschaft, in N. Bucharin/A. Deborin
;Kontroversen über dialektischen und mechanistischen Materialismus, Frankfurt: Suhrkamp
III. Antonio Gramsci, 1967, Philosophie der Praxis. Eine Auswahl, Frankfurt: S Fischer, p.1386.

] [۱۶برای نقدی در این باره نگاه کنید به منابع زیر:
Alexandrine Mohl, 1978, Verelendung und Revolution. Oder: Das Elend des Objektivismus. Zugleich
;ein Beitrag zur Marxrezeption in der deutschen Sozialdemokratie, Frankfurt
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I.

;II. Rolf Peter Sieferle, 1979, Die Revolution in der Theorie von Karl Marx, Berlin: Ullstein

III. Ingo Elbe, 2002, Umwälzungsmomente der alten Gesellschaft – Aspekte der Revolutionstheorie und
ihrer Kritik bei Marx.

] [۱۷ارنستو لکلئو و شانتال موف به خصلت داروینیستی-هگلی این پیوند اشاره میکنند:
»داروینیسم بهتنهایی تضمینهایی برای آینده عرضه نمیکند ،چون انتخاب طبیعی در یک جهنت ازپیشتعیینشسسده )از همسسان
سرآغاز( عمل نمیکند .تنها اگر یک غایتشناسنی نونع هگلی به داروینیسم اضافه گردد )کسه تمامسا ب ا آن ناسسازگار اس ت( یسک
فرآیند فرگشتی میتواند همچون تضمینی ازگذارهای آینده بازنمایی گردد )هژمونی و استراتژی سوسیالیستی ،ص.(۲۰ .

] [۱۸برای آگاهی بیشتر در اینباره به متن زیر ،که بهشیوهای آموزشی تنظیم شده ،رجوع کنید:
Heinz Dieter Kittsteiner, 1974, Bewusstseinsbildung, Parteilichkeit, dialektischer und historischer
Materialismus. Zu einigen Kategorien der marxistisch-leninistischen Geschichtsmethodologie, Internationale
Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Jg. 10.

] [۱۹نگاه کنید به:
Groh, Negative Integration, p. 36

] [۲۰کائوتسکی ،بهنقل از:
Steinberg, Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie, 61.

همچنین نگاه کنید به اثری از کائوتسکی با نام» :اخلق و مفهومپردازی ماتریالیستنی تاریخ«.
بهگفتهی کائوتسکی ،دورنماهای آزادی و انسانیت تنها »انتظاراتی از شرایطی نیستند که صرفا باید از راه برسند ،و ما بهسادگی
آرزومند و خواستار آنهاییم ،بلکه چشماندازهایی از شرایطاند ،که ضروری هستند«.
کائوتسکی از این دیدگاه خودش در برابر تفسیرهایی از ضرورت »که در معنایی تقدیرباوارنه ،یسسک نیسسروی برتسسر آنهسسا را بسسه مسسا
عرضه میکند« دفاع میکند؛ اما یک الزام تاریخی-اقتصادنی درونماننده و مقاومتناپذیر نسبت به انقلب را پیشانگاشسست خسسود
میگیرد ،جاییکه قوانین الزامی ) (compulsiveسرمایهداری و شکلگیری پرولتاریا بهمثابهی یک سوژهی انقلبسی موفسسیق نقسش

یکسانی را ایفا میکنند:

» ...اجتنابناپذیر در اینمعنا که ]…[ سرمایهدارها در آرزوی خود برای منفعت ]مادی[ ،کل حیات اقتصادی را انقلبی میسازند،
بهگونهایکه این امر نیز گریزناپذیر است که کارگران ساعتهای کاری کمتر و دستمزدهای بالتری را هدف قرار دهند ،و اینکسسه
کارگران خود را سازمان بدهند و علیه طبقهی سرمایه دار و دولت آن پیکار کنند؛ همچنانکه این امر نیز گریزناپذیر اسسست کسسه
کارگران تسخیر قدرت سیاسی و براندازی حاکمیت طبقاتی را هدف قرار دهنسسد] .پسسس[ سوسیالیسسسم گریزناپسسذیر اسسست ،چسسون
مبارزهی طبقاتی و پیروزی پرولتاریا گریزناپذیر است«.
] [۲۱لنین؛ سهمنبع و سه جزء مارکسیسم.
[22] Lenin, Karl Marx: A Brief Biographical Sketch With an Exposition of Marxism.

] [۲۳دربارهی پارادوکسهای چنین ترکیبی از اراده گرایی و جبرگرایی نگاه کنید به:
Charles Taylor, 1977, Hegel, Cambridge: Cambridge University Press.

] [۲۴دقیقا »مارکسیسم غربی« است که )در برابر مارکسیسم-لنینیسم( بسسر خصسسلت غیرهستیشسسناختی ماتریالیسسسم مسسارکس
تأکید میورزد .نگاه کنید به:
]ن.ک .به :پانویس I. Max Horkheimer, 1937, Traditional and Critical Theory, in Critical Theory. [۴۶
II. Alfred Schmidt, 1962, The Concept of Nature in Marx (New York: Verso, 2014).
استالین مولفههای نظریهی مارکس را به قرار زیر تعریف میکند:
•

دیالکتیک :یک منطق جهانروای پویش و توسعه ،که بر ناپیوستگی تأکید دارد؛ منطقی که حاوی این آموزه است که
هر چیزی را میتوان در یک وضعیت فروپاشی و شدن تلقی کرد؛
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•

ماتریالیسم :یک هستیشناسی نظرورزانهی حاوی این آموزه که آگاهی صرفا بازتابی از جوهری است که مستقل و
بیرون از آگاهی وجود دارد؛

•

ماتریالیسم تاریخی :کاربست ماتریالیسم دیالکتیکی بر تاریخ؛ قوانین جهانروای تاریخی عبارتند از :مبارزهی طبقاتی؛
دیالکتیک میان نیروهای مولد و مناسبات تولیدنی برآمده از پویش و توسعهی نیروهای مولد )مفهومی خود-زاینده ]و
خود-ارجاعگر  [Causa suiاز نیروهای مولد(؛ و سرانجام ،قانون پیشروی صورتبندیهای اجتماعنی متوالی.

[25] Engels, 1859, Karl Marx: Critique of Political Economy. Review by Frederick Engels.
[26] Ibid.
[27] Ibid.
[28] Kautsky, 1886, Karl Marx’ ökonomische Lehren. Gemeinverständlich dargestellt und erläutert von Karl
Kautsky, 21. (Berlin: 1922), viii.

] [۲۹کائوتسکی ،بهنقل از منبع زیر:
Rolf Hecker, 1997, Einfache Warenproduktion.
[30] Rudolf Hilferding, Böhm-Bawerk’s Criticism of Marx.
[31] M.M. Rosental, 1955, Die dialektische Methode der politischen Ökonomie von Karl Marx (Berlin: Dietz,
1973).
[32] Ernest Mandel, Marxist Economic Theory (New York: Monthly Review Press: 1970).

] [۳۳انگلس در مقدمهاش بر جلد سوم کاپیتال چنین مینویسد:
»البته این امر روشن میسازد که چرا مارکس در سرآغانز نخستین کتابش ،بهسانن یسسک پیشفسسرض تسساریخیی بسسه تولیسسد سسسادهی
کالها میپردازد تا با پیشروی از این بنیان ،سرانجام به سرمایه برسد؛ و اینکه چرا او بهجای یک شکل منطقی و تاریخنی ثانوی

)یعنی کالیی که هماینک بهطور سرمایهدارانه دستکاری شده است( ،از ]تولید[ کالیی ساده آغاز میکند«.
] [۳۴همان .کائوتسکی نیز در نوشتار زیر همین تفسیر ]انگلس[ از تحلیل شکل ارزش را اقتباس میکند:

Kautsky, The Economic Doctrines of Karl Marx.

ش طرحشده از سوی مارکس .نگاه کنید به »افزوده«ی انگلس بر جلد سوم کاپیتال.
] [۳۵یعنی قانون ارز ن
[36] Ibid.
[37] Ibid.

]» [۳۸یا چنین انگاشته میشود که دهقان و پیشهور چنان کودن هستند که محصول ده ساعت کار یک شخص را به محصول
ص تنها از اشتباهات میآموزد« .همان.
یکساعت کار شخص دیگر تسلیم کنند؟«؛ و جایی هم که چنین چیزی رخ دهد» ،شخ ی
[39] Ibid.

] [۴۰در مقابل ]این دیدگاه[ ،نگاه کنید به نقد مارکس بر مفهوم کار-پول )  ،(labor-moneyیا مفهسسوم مبسسادلهی کسسالیی پیشسسا-
پولی در» :مشارکتی در نقد اقتصاد سیاسی« و نیز در »گروندریسه«.
] [۴۱نگاه کنید به »پانویس  «۳۳از فصل نخست جلد اول کاپیتال.
] [۴۲در خصوص دیدگاه مارکس ،برای نمونه میتوان به فراز زیر )برگرفته از» :مشارکتی در نقد اقتصاد سیاسی«( ارجاع داد:
»آدام اسمیت بهطور دایمی تعیین ارزش کالها برحسب زمان کار گنجیده در آنها را با تعیین ارزش کالها بر حسب ارزش کسسار
در میآمیزد )مغشوش می سازد(؛ جزئیات توضیحات وی ]در این باره[ اغلب نامنسجم است و او برابرسسسازی عینسسی کمیتهسسای
نابرابر کار )که از سوی فرآیند اجتماعی تحمیل میگردد( ،را با برابری ذهنی کارهای منفرید اشتباه میگیرد«.
] [۴۳برطبق آموزههای مارکسیسم-لنینیسم »ارزش بهعنوان ابزاری بسسرای ادارهی طرحریزیشسسدهی فرآینسسدهای سوسیالیسسستنی
تولید و بازتولید ،برمبنای اصول ساماندهی ]داد و ستدها[ و کنترل مجموعههای کلن کسسار و مصسسرف ،عمسسل میکنسسد .بسسر ایسسن
اساس ،رابطهی ارزش بهطور آگاهانه ناعمال میگردد« .برگرفته از:
W. Peter Eichhorn,1985, “Wert” in G. Klaus and M. Buhr, ed. Philosophisches Wörterbuch, Bd. 2, p. 1291.
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در این چارچوب ،سوسیالیسم »صرفا عبارت است از شیوهی انقلبیشدهی محاسبهی همان تعین/سرشنت اجتماعنی محصولت
کار انسانی ،آنگونه که در سرمایهداری وجود دارد«؛ همچنانکه در متن زیر بهطور انتقادی بیان شده است:

Stefan Grigat, 1997, Kritik und Utopie, Weg und Ziel, 4: 20.

پس در این معنا ،بهاصطلح کمونیسم مارکسی ]مورد ادعانی مارکسیسم-لنینیسم[ بهگونهای از نظام پرودوننی اوراق اعتباری کار

) (labor notesتباهی مییابد ،همچنانکه بهرنز و هافنر نیز در فراز زیر از نوشتار مشترکشان یادآور شدهاند:

ش کار ) (labor-valueو
»تمامی مفهومپردازیهای تاکنونموجود از گذار به سوسیالیسم ،به الگوهایی از محاسبهی مستقیم ارز ن
فایدهمندی ) (utilityمتوسل می شوند« .برگرفته از:
Behrens D. and K. Hafner, 1991, Auf der Suche nach dem wahren Sozialismus. Von der Kritik des
Proudhonismus über die russische Modernisierungsdiktatur zum realsozialistischen Etikettenschwindel, in Anton
Pannekoek, Marxistischer Antileninismus, p. 226.

در اینباره همچنین نگاه کنید به منابع زیر:
I.

Michael Heinrich, 1999, Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie
zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, p. 385-392.
II. Heinz Dieter Kittsteiner, 1974, Bewusstseinsbildung.

] [۴۴برای نمونه نگاه کنید به :انگلس؛ مدخل »مارکس« در لودویگ فویرباخ.
] [۴۵همان.
] [۴۶همان.
] [۴۷همان )با اصلحاتی در ترجمه(.
[48] Gert Schäfer, 1974, Einige Probleme des Verhältnisses von ‘ökonomischer’ und ‘politischer’ Herrschaft, in
Karl Marx and Friedrich Engels – Staatstheorie. Materialien zur Rekonstruktion der marxistischen Staatstheorie.

] [۴۹مقایسه کنید با فراز زیر از اثر پاشوکانیس )نظریهی عمومی قانون و مارکسیسم(:
»چرا دستگاه قهر دولتی )  ،(state coercionنه بهسان یک دستگاه خصوصنی طبقهی حاکم ،بلکه متمسسایز از آین در شسسکل یسسک

دستگاه غیرشخصنی قدرت عمومنی مجزا از جامعه ،خلق/ایجاد میگردد؟«

] [۵۰انگلس؛ از مدخل »بربریت و تمدن« در خاستگاه خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت.
پس جای شگفتی نیست که لنین بهگونهای تاییدآمیز به این »توضیح« ) ،(explanationبا نظریهی برآمده از آن در باب عاملن
و تاثیر/نفوذ ) ،(agents and influenceارجاع میدهد.
] [۵۱انگلس؛ »آنتی دورینگ«.
[52] Johannes Busch-Weßlau, 1990, Der Marxismus und die Legitimation politischer Macht, Frankfurt,
Campus-Verlag.

] [۵۳انگلس؛ »آنتی دورینگ«.
[54] Hans Holger Paul, 1978, Marx, Engels und die Imperialismustheorie der 2. Internationale, Hamburg.

] [۵۵انگلس؛ »نقدی بر پیشنویس برنامهی حزب سوسیالدموکرات آلمان.«۱۹۹۱-
[56] Schäfer, Einige Probleme, cxxxi.

] [۵۷انگلس؛ »آنتی دورینگ«.
[58] Schäfer, Einige Probleme, cxxxiv.

] [۵۹این داستان کهنه و مبتذل بعدها توسط ولفگانگ پورت ) (Wolfgang Pohrtو دیگران بهسسسان بینشسسی عمیسسق دربسسارهی
»سرمایهداری متاخر« بهکار گرفته شد.
] [۶۰انگلس؛ »آنتی دورینگ«.
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] [۶۱اصطلح »مارکسیسم غربی« احتما ال نخستینبار در یک جدل لنینیستی علیه »تاریخ و آگاهی طبقاتنی« لوکاچ بهکار رفتسسه
است .نگاه کنید به:
Rudolf Walther, 1982, “Marxismus” in O. Brunner, ed., Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 3, p. 968, Stuttgart: E. Klett.

بااینحال ،این اصطلح هیچگاه اهمیتی بیش از این نیافت؛ نه بهسان قاعدهای جدلی ،و نه همچون یک خود-توصسسیفی از سسسوی
نظریهپردازانی که تحت این عنوان مشترک گنجانده میشدند )نظیر لوکاچ ،کرش ،بلوخ ،اعضسای مکت ب فرانکفسورت ،گرامشسی،
لوفور ،و غیره( .من در اینجا از کاربست این اصطلح از سوی پری اندرسن در اثر زیر پیروی میکنم:
Perry Anderson, 1987, Considerations on Western Marxism, New York: Verso.

اما هر قدر هم که مفهوم »مارکسیسم غربی« بتواند بهعنسسوان یسسک الگسسوی ابتکسساری کسساوشگرانه ) (heuristicثمربخسسش باشسسد،
محدودیتهای آن نیز میباید بهروشنی خاطرنشان گردد .برخی از نقدهای طرحشده به این مفهومپردازی اندرسون عبارتند از:
I.

Wolfgang Fritz Haug, 1987, Westlicher Marxismus? in Pluraler Marxismus, Bd. 2 Hamburg:
Argument.
II. Michael Krätke, 1996, Marxismus als Sozialwissenschaft in Haug, Materialien zum Historischkritischen Wörterbuch des Marxismus, Hamburg: Argument, p. 77.
[62] W. Fritz Haug, 1996, Philosophieren mit Brecht und Gramsci (Hamburg: Argument, p. 8.

بهعنوان نقدی بر »تز رمز-واژه« ) (code word thesisدر پیوند با اثر گرامشی ،نگاه کنید به »مقدمه«ی فریتس هاوگ بر ایسسن

دفتر گرامشی:

Antonio Gramsci, Gefängnishefte 6. Philosophie der Praxis, pp. 1195-1209 (Hamburg: Argument, 1995).
[63] Georg Lukács, N. Bucharin: Theorie des historischen Materialismus (Rezension) in N. Bucharin/ A.
Deborin: Kontroversen über dialektischen und mechanistischen Materalismus, pp. 289, 284.

] [۶۴گرامشی؛ »انقلب علیه کاپیتال«.
] [۶۵در آرای اکثر نمایندگان شاخص مارکسیسم ،جدا از ارجاعات مثبسست بسسه رفتسسارگرایی پسسائولوف ،یسسک روانشناسسسی علمسسی

جایگاهی ندارد] .اما[ روانکاوی غالب ا از سوی آنان رد شده است ،اگر نگوییم بهعنوان یک »ارتداد بسسورژوایی« ،پلیسسد و خطرنسساک
جلوه داده شده است .اثر زیر مروری انتقادی بر چنین واکنشهایی بهدست میدهد:

Helmut Dahmer, 1982, Libido und Gesellschaft. Studien über Freud und die Freudsche Linke (Frankfurt:
Suhrkamp,), pp. 241-277.

در چارچوب »مارکسیسم غربی« ،لوکاچ بهلحاظ نکوهش فروید متمایز از دیگران بود .گرامشی ،بهگواهی گفتار خود وی» :امکان
آن را نیافت که نظریات فروید را مطالعه و بررسی کند«.
] [۶۶اندرسون بهعنوان دیگر سرشتنشانهای »مارکسیسم غربی« از موارد زیر نام میبسسرد :توسلجسسستن بسسه فلسسسفهی پیشسسا-
مارکسی بهمنظور روشنسازی روش یک نظریهی اجتماعی؛ گنجاندن و تلفیق فلسفهی »بورژوایی« معاصر؛ یک سبک نوشتاری
دشوارفهم؛ برآوردی نسبت ا بدبینانه از پویش تاریخی که بهطسسور آشسسکاری از سسسبک گفتسسار پیروزمنسسدانهی مارکسیسسسم سسسنتی و
مارکسیسم-لنینیسم متمایز است؛ رجحان دادنن مسایل زیباییشناسانه.

] [۶۷برای مثال در متون زیر:
Erich Fromm, 1961, Marx’s Concept of Man.

I.

II. Jürgen Habermas, 1975, Reconstruction of Historical Materialism. Theory and Society,Vol. 2, No. 3
] [۶۸نخستین تلش در جهت تدارک خوانش جدیدی از مارکس مدتها پیشاز این در دههی  ۱۹۲۰از سوی دو نویسسسندهی
شوروی ایزاک ایلیچ روبین و ناونگنی پاشوکانیس انجام گرفت .نگاه کنید به:
)Isaak .I. Rubin113, 1924, Essays on Marx’s Theory of Value. (trans. to Eng.: 1972
)Evgeny Pashukanis, 1924, The General Theory of Law and Marxism. (trans. to Eng.: 1980

 . 113ایزاک روبین» :مقالتی دربارهی نظریهی ارزش« ،برگردان :حسن شمسآوری ،نشر مرکز.۱۳۸۳ ،
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پاسخهای آنان به دشواریهای جنبههایی از نظریهی مارکس در پیوند با نظریهی ارزش و نظریهی حقوق تا مدتی طولنی حتی
 این رویه تنها در پسسی مباحثسسات پسساگرفته از پایسسان.کمترین سنخیتی با دیدگاههای ]مارکسیستی[ رایج در غرب و شرق نداشت
. تا حدی تغییر یافت۱۹۶۰ دههی
:[ همانطور که توسط مولفان زیر توصیف شده است۶۹]
I.

Michael Heinrich, 1999, Kommentierte Literaturliste zur Kritik der politischen Ökonomie, in Altvater,
Hecker, Heinrich, Schaper-Rinkel, ed., Kapital. doc. Das Kapital (Bd. 1) von Karl Marx in
Schaubildern und Kommentaren, p. 207;
II. Urs Jaeggi, 1977, Einige Bemerkungen zur Orthodoxie und zum Dogmatismus im Historischen
Materialismus, in Axel Honneth, ed., Theorien des Historischen Materialismus, p. 146.

.از خوانش جدید مارکس در معنای وسیعتر آن گاه با عنوان »نئومارکسیسم« هم یاد میشود
:[ همانگونه که توسط بکهاوس تعریف شده است۷۰]
Hans-Georg Backhaus, 1997, Dialektik der Wertform. Untersuchungen zur Marxschen Ökonomiekritik.

:همچنین نگاه کنید به اثر پیشتر یادشده از هاینریش
Heinrich, Kommentierte Literaturliste, p. 211.

:[ نگاه کنید به متون زیر۷۱]
I.

Michael Heinrich,1991, Die Wissenschaft vom Wert: die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie
zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition;
II. Helmut Brentel, 1989, Soziale Form und ökonomisches Objekt. Studien zum Gegenstands- und
Methodenverständnis der Kritik der politischen Ökonomie.

:( نگاه کنید به متون زیرstate derivation debate) «[ در خصوص بهاصطلح »مباحثات استنتاج دولت۷۲]
I.

Norbert Kostede, 1976, Die neuere marxistische Diskussion über den bürgerlichen Staat. Einführung –
Kritik, Resultate, Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen Theorie. pp. 150-196;
II. Gerd Rudel, 1981, Die Entwicklung der marxistischen Staatstheorie in der Bundesrepublik.
[73] Stefan Breuer, 1977, Die Krise der Revolutionstheorie. Negative Vergesellschaftung und Arbeitsmetaphysik
bei Herbert Marcuse;
Mohl, Verelendung und Revolution;
Helmut König, 1981, Geist und Revolution. Studien zu Kant, Hegel und Marx.

.(the Krisis group) «و یا همچنین نوشتههای »گروه بحران
[74] Alfred Schmidt and Walter Euchner, ed., 1968, Kritik der politischen Ökonomie heute. 100 Jahre
“Kapital” (Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt).

 بسسر، که آلفرد اشسسمیت یکسسی از نخسسستین هسسواداران آن بسسود،۱۹۶۰ ( دههیcritical Marxism) «[ »مارکسیسم انتقادنی۷۵]
( و داعیهی اعتبسسار آن تأکیسسدmaterialism of second nature) «خصلت منفی و تاریخا محدود »ماتریالیسم طبیعت ثسسانوی
 گرایش بدان دارد که فردگرایی روششناختی را بهسان توصیفی بسنده از مناسبات کمونیستی آینده در نظسسر،میروزد؛ درعوض
constituting) « در برابر نظریههای فردگرایانهی معطوف به یسسک »ابسسژهی برسسسازنده، مارکسیسم »علمی« مکتب آلتوسر.بگیرد

 ایسسن رهیسسافت به، بااینحسسال. بر این مساله تأکید میگذارد که عاملین ]اجتماعی[ صرفا حاملن مناسبات تولیدیانسسد،(subject
تاریخی* )سطوح ترکیبکنندهی بالیبار؛ و مفاهیم آلتوسر- برپایهی گرایش مقولههای آن به داشتن خصلت جهانروا،مارکسیسم
. استقلل مناسبات تولیدی را تا سطح یک هنجار علمی ارتقا میدهد،(از پراکسیس و ایدئولوژی
* universal-historical character
[76] Backhaus, Dialektik der Wertform, p. 11.
[77] Ibid, p. 69.
[78] Ibid.
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] [۷۹نگاه کنید به:
Althusser, 1970, From Capital to Marx’s Philosophy, in Louis Althusser and Etienne Balibar, Reading Capital.

] [۸۰نگاه کنید به »خوانش کاپیتانل« آلتوسر و بالیبار.
تفاوت میان خوانش ساختارگرایانه و خوانش انتقادی-بازسازیگرا ]از مارکس[ به همین نکته محدود نمیشود .درحسسالیکه اولسسی
میکوشد ،هگلگرایی ]موجود در کاپیتال[ را بهسان یک فرا-نظسسریهی نابسسسنده آشسکار سسسازد ،نسسزد دومسسی ارجسساع بسسه هگسسل در
پرسشهای مربوط به رویش اغلب همچون شاهراه فهم کار مارکس تلقی میگردد.
] [۸۱این عنوان فرعنی کتاب میشائیل هاینریش» ،علنم ارزش« )  ،(Die Wissenschaft vom Wertاست .نگسساه کنیسسد بسسه نقسسد
بکهاوس بر پیشفرضهای نظری دو مقالهی اول خودش در رشتهمقالت »مصالحی برای بازسازی نظریهی ارزش مارکس«:
Backhaus, Dialektik der Wertform, p. 132.

] [۸۲برای آگاهی از منظری انتقادی نسبتبه برخی سویههای این تزها نگاه کنید به:
)Dieter Wolf, 1985, Ware und Geld. Der dialektische Widerspruch im Kapital (Hamburg: VSA
(republished in 2002: Der dialektische Widerspruch im Kapital).

دیتر اولف همچنین گرایشهایی درون »خوانش جدید مارکس« را که روش دیالکتیکی مارکس را با تضادهای منطقسسی یکسسسان
میگیرند ،و درنتیجه رگههایی از خردستیزی ) (irrationalismبه مارکس و روش وی نسبت میدهند ،مورد نقد قسسرار میدهسسد.
در اینخصوص نگاه کنید به نقد وی بر کولتی و گولر ) .(Göhlerچنین مواضعی )دربارهی رگههای خردسستیز مسسارکس( امسسروزه
هم نزد نمایندگان گروههای »بحران و خروج« ) (Krisis and Exitو یا »فروم سوسیالیستی فرایبورگ« یافت میشود.
] [۸۳مارکس؛ »مقدمه به نخستین ویراست آلمانی کاپیتال«.
] [۸۴آلفرد اشمیت؛ »مفهوم طبیعت نزد مارکس« ،ص.۴۱ .
] [۸۵دربارهی نقد مارکس به فلسفههای تاریخ نگاه کنید به:
;Helmut Fleischer, 1975, Marxismus und Geschichte
;Heinz Dieter Kittsteiner, 1974, Bewusstseinsbildung
;Andreas Arndt, 1985, Karl Marx. Versuch über den Zusammenhang seiner Theorie. pp. 50-76
Hecker, Vollgraf, Sperl, ed., 1996, Geschichte und materialistische Geschichtstheorie bei Marx.

I.
II.
III.
IV.

[86] G. Stiehler, quoted by Jaeggi, Einige Bemerkungen, p. 153.

بهعنوان »نقد«ی بر مارکس که میکوشد این دیدگاه را بهعنوان موضعی اصیل نزد مارکس جا بزند ،نگاه کنید به آثسسار متعسسارف
کارل پوپر.
[87] Helmut Reichelt, [1970], 2001, Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx, p. 73.

] [۸۸نگاه کنید به:
Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert.

] [۸۹در اینباره نگاه کنید به:
Brentel 1989, chapter 5.

] [۹۰در اینباره نگاه کنید به:
Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert, pp. 380-384

] [۹۰در شکل کامل ،در بهاصطلح »قاعدهی سهگانگنی« ) (Trinity Formulaنظریهی مولفههای ارزش .برای نقدی بر اقتصسساد
نئوکلسیکی نگاه کنید به:
[91] Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert, pp. 62-85

] [۹۲مارکس؛ »نقد فلسفهی حق هگل«
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[93] Jan Hoff, 2004, Kritik der klassischen politischen Ökonomie. Zur Rezeption der werttheoretischen Ansätze
ökonomischer Klassiker durch Karl Marx (Köln: PappyRossa).

. جلد اول،[ مارکس؛ کاپیتال۹۴]
.[ همان۹۵]
[96] Hoff, Kritik der klassischen politischen Ökonomie, p. 78.
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