کارگاه دیالکتیک /متن دریافتی:

ابژهی نقد در نقد اقتصاد سیاسی
میشائیل هاینریش
برگردان :مرتضی سامانپور

یادداشت مترجم:
در پرتو احیای نقد اقتصاد سیاسی مارکس در سطح جهانی و وطنحی ،پیشحتر در »کارگححاه دیالکتیححک« متحونی ححول
جریان موسوم به »خ وانش جدی د م ارکس« منتش ر ش د :مت ن کلی دی بکه اوس 1درب ارهی ش کل ارزش بهعن وان
نقطهشروع این جریان در اواسط دههی شصت میلدی ،2مقالهی بلوفیوره 3که به دغححدغههای مرکححزی ایححن جریححان و
خاستگاههای نظری آن میپرداخت و همینطور اخیرا متنی از اینگو البه.4
متن حاضر از میشائیل هاینریش ترجمهایست از فصل دوبم کتابب »مقدمهای بر سه مجلد کاپیتال« 5دربارهی مفهححوم
نقد در کتاب سرمایه .میشائیل هاینریش نیز برآمده از سنت نظری »خححوانش جدیححد مححارکس« اسححت .او بهواسححطهی
ترجمهی کتاب مذکور به انگلیسی در جهان انگلیسی زبان شناخته شد و بهاصطلحا بر سر زبانها افتاد .این کتاب نححه
دغدغهای »آکادمیک« دارد و نه صرف ا »مقدمهای«ست درکنار خروارها مقدمههای دیگر ب ر م ارکس و کاپیتتتال ،بلک ه
ازآنبیش ،تلشیست درجهت شرحا و بسط مفاهیم پایهای مارکس در سه مجلد کاپیت ال ازمنظ ر »خ وانش جدی د«.

 .1هانسگئورگ بکهاوس» :دربارهی دیالکتیک شکل ارزش« ،برگردان :بابک پاشاجاوید ،کارگاه دیالکتیک.
 . 2چنانکه پیشتر توسط دیگر شارحان بارها اشاره شده ،دههی شصت نه فقط نقطهشروع این جریان در آلمان ،بلکتته همچنیتتن نقطهشتتروع شتتکلگیری دیگتتر
سنتهای نظریی اروپایی ست که سودای تفسیری جدید از مارکس و رهاساختن نظتتریهی او از قیدوبنتتدهای دگماتیستتم را داشتتته انتتد ،ازجملتته ستتنت نظتتری
موسوم به  Operaismoدر ایتالیا )با انتشار کتاب »کارگران و سرمایه« ،توسط ماریو ترونتی( و همینطور ساختگرایی آلتوسر در فرانس ه )ب ا انتش ار کت اب
»خوانش کاپیتال«.
 .3ریکاردو بلوفیوره؛ توماسو یرددلفی ریوا » :خوانش جدید مارکس؛ نقد اقتصاد سیاسی همچون پشتوانهای برای نقد جامعه« ،برگردان :امین حصوری.
 .4اینگو یالبه» :میان مارکس ،مارکسیسم ،و مارکسیسمها – شیوههای خوانش نظریهی مارکس« ،برگردان :امین حصوری ،کارگاه دیالکتیک.
5 . Michael Heinrich, 2012: An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital.
این کتاب توسط مترجم در دست ترجمه است.
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بنابه ساختار و نثر نویسنده ،کتاب هر خوانندهای ،و نه صرفا متخصصین مارکسشناس و آکادمیححک ،را مححورد خطححاب
قرار میدهد.
به یک معنا ،نخی که از میان نوشتههای متفکران این سنت نظری میگذرد و چارچوب کلححی آن را ترسححیم میکنححد،
نظریهی انتقادی مارکس است :رابطهی میان مقولت اقتصادی در سرمایهداری و پیوند آن بححا مناسححبات اجتمححاعی –
نقد اقتصاد سیاسی بهمثابهی نقد جامعه .بهزعم هاینریش و دیگر متفکران چنیححن جریححانی ،مبححارزات سیاسححی دههی
ض مجموعهای از ایدههای صلب و فاقححد
شصت امکانی را فراهم کرد تا مارکس از قیدوبند دگماتیسم رها شود و درعو ب
پویایی نوعی حیات دوباره در کالبد نوشتههای م ارکس دمی ده ش ود» .خ وانش جدی د م ارکس« نظ ریهی انتق ادی
ش بازسازی و بازتعریف میکن د؛ ش کل ارزش )و واریاس یونهای آن :ک ال،
اجتماعی مارکس را بهمیانجی مقولهی ارز ش
پول ،سرمایه و غیره( در این سنت بدل به مفهوم کلیدیای میشود که مناسبات اجتمححاعی بنیححادین سححرمایهداری را
بازتاب میدهد .درهمین راستاست که یکی از مضامینی که در چنین جریانی تکرار میشود نقد مارکسیس م سحنتی و
کلسیک است )یا آنچه هاینریش دراینجا »مارکسیسم جهانبینی« میخواند( کححه در آن نظححریهی انتقححادی مححارکس
فضای مفهوم بی مهمی را اشغال نمیکند و کاپیتال بهعنوان نوعی اقتصاد سیاسی مارکسیستی یححا متنححی »اقتصححادی«
تعبیر میشود .6متن حاضر شاید میانجی خوبی باشد بححرای فهححم سحویههایی هرچنحد نحاچیز از نقححد ایححن جریحان بحه
مارکسیسم سنتی.
علوهبراین ،باید تأکید کرد که دغدغهی اصلی دراینجا این نیست که محارکس هنگحام نوشحتن کاپیتحال »واقعحاا« چحه
چیزی در پس ذهن داشححته .راهانحداختن جنگهححای تفسححیری بححر سححر »قصححدونیت«هححای متفکحران بیشحتر بححه کححار
آکادمسینها میآید ،که تحقیقاتی را در غیاب هرنوع دغدغهای سیاسححی و اگزیستانسححیال پیححش میبرنححد .7درعححوض،
دغدغهی اصلی حول فهم خود سرمایه و سححرمایهداری میچرخححد .قرائتهححای خلقححانه از مححارکس در دههی شصححت
میلدی صرف ا بهمعنای استحالهی نظریات مارکس نیست ،بلکه درعوض آن قرائتها نگاه انتقادی جدیدی را برای فهم
جامعهی سرمایهداری فراهم میکنند و این بهسهم خود شاید کنش علیه س رمایه و ن زاع طبق اتی را از ن و ب ازتعریف
کند.
درآخر اینکه پیشتر انتقاداتی وارد شده بود که ترجمهی متونی از این دست صرفا به کححار آکادمسححینها و بحثهححای
مللآورشان میآید و نه به کار شرایط »انضمامی« و دغدغههای سیاسی فعلی .8بهرغم موضع انتقادی مترجم درقبال
 . 6گرچه چنین تعبیری از کاپیتال صرفاا به مارکسیسم ار تودوکس سنتی و کلسیک محدود نمیشود .برای مثال ،دیویتتد هتتاروی و فردریتتک جیمستتون نیتتز
کاپیتال را کتابی »اقتصادی« میدانند.
 .7میتوان این نقد را به »خوانش جدید« نیز وارد کرد که صرفاا بهشکل وسواسگونهای به فصول آغازین کاپیتال )بهطوردقیقتر 7 ،فصل نخست( پرداخته و
بدان محدود باقی مانده است.
 . 8برای نقد این دیدگاه و آشنایی بیشتر با آن نگاه کنید به یادداشت امین حصوری » ،بحران چپ یتتا کشتتاکش میتتان نظریتته و پراتیتک« ،در تارنمتای کارگتتاه
دیالکتیک.
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چنین انتقاداتی ،بهنظر میآید سویهای از حقیقت در پس این انتقادات نهفته هست .آری ،میتوان ادعا کرد نظریه یححا
فلسفه در سطح جهانشمول به حیات خود ادامه میدهد و نظریهی انتقادی مححارکس نیححز از چنیححن منطقححی اسححتثنا
ش مارکس مناسبات اجتماعی جهانشمول
نیست )میتوان در سطح کام ال فرمال و نظری ادعا کرد نظریهی شکبل ارز ب
در جامعهی سرمایهداری را صورتبندی میکند و از این جهت مناسبات اجتماعی مکان و زمانی خاص نظیر ایححران را
نیز دربرمیگردد؛ چنححانکه مححارکس از هححوراس در دیبححاچهی کاپیتححال نقححل میکنححد ،کاپیتححال »قصحهی تححو را بححازگو
میکند .(«9بااینحال ،توسل به خصلت جهانشمول نظریه قادر نیست پاسخی درخور بححه دعححاوی و انتقححادات مححذکور
فراهم کند .مسئله بیش از آنکه بر سر خوارشمردن نظریه و انتزاع باشد )آن هم بهنفع تحقیقات تجربی» ،عملگرایی«
و چیزهایی از این دست(  ،بر سر فقدان ازآنخودساختن نظریهها در پیوند با شرایط خاصی تاریخی ایران است ،یعنی،
فقدان تولید نظریهای خلقا که تکینبودگیاش را ازدل شرایط خححاص و تجححارب تححاریخبی ایححران وام بگیححرد .دریححافت
مارکس ،بالخص در کشورهای غیراروپایی ،نشان میدهد چطور بنا به اف ق و ش رایط منطقهای ی ا ملیش ان– و ای ن
بهمعنای ملیگرایی و نفی جهانشمولگرایی نیست – دست به تولید قرائتهایی خلقا و انتقادی زدهاند.10
در قلب سنت نظری شکل ارزش ) (value-formیا »خوانش جدید مارکس« مسئلهی اصلی بر سر انقیححاد اجتمححاعی و
نه نزاع طبقاتیست؛ این ایده که سرمایهداری فرماسیونیست کامال بیگانهشده که سرمایه بنا به منطححق درونححی خححود
تحول و رشد پیدا میکند ،در ورای و مستقل از اراده و آگاهی افراد .سوژهی تاریخ از منظر چنین سنتی خود سرمایه
یا خود ارزش است .حال برای مخاطب فارسی این پرسش خواهنححاخواه ایجححاد میشححود کححه در جححامعهای بححا سححاختار
الیگار شیک قدرت که در آن انباشت سرمایه و تولیححد ارزش بححه نهححاد دولححت ،هسححتهی سححخت حححاکمیت و نهادهححای
شبهدولتی متصل بدان پیوند خورده ،در جامعهای که نزاع طبقاتی و نابرابری اجتماعی شکل کححام ا
ل حححادی بححه خححود
گرفته ،ترجمهی صرف از متونی از این دست چه معنایی دارد؟ ایحن دسححت ترجمههححا چحه رابطهای دارد بححا تجححربهی
زیستهی سلب مالکیتهای گسترده در دهههای اخیر ،پاییننگاهداشتن حداقل دستمزد ،ارزشزدایی از ارزش نیححروی
کار و سرکوب سیستماتیک نهادهای کار گری؟ منظور از طرحا این پرسشها نه نفی تاموتمام نظریهی شححکل ارزش یححا
قرائتهای هگلی از کاپیتال ،بلکه بحرانیساختن این قرائته ا در پیون د ب ا وض عیت مش خص ت اریخی و تجربهه ای
برآمده از آن است .همچنین ،این پرسشها بهشکل ضمنی این ایده را مطرحا نمیکنند که بایست تلشی برای تغییححر
جهت حرکت از سطح مفاهیم و نظریه به سطح تجربی صورت گیرد )گرچه این بهمعنای نفی تحقیقححات تجربححی نیححز
نیست( ،بلکه درعوض این ایده را پیشنهاد میکنن د که واقعیت زیسته و تاریخی بایست به درون جهان انتزاع کشححیده
شود و به زبان مفاهیم ترجمه شود.
9 . De tefabula narratur
 10نگاه کنید به:
Jan Hoff: Marx Worldwide: On the Development of the International Discourse On Marx Since 1965, Historical
Materialism, 136.
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رابطهی میان تعیینهای سیاسی ارزش و تعیینهای »اقتصادی« آن در نقد اقتصاد سیاسی مارکس پرسشیست کححام ا
ل
گشوده که پاسخ و صورتبندی آن نه فقط برای وضححعیت حاضححبر ایححران فعلیححت دارد ،11بلکححه بححه یححک معنححا یکححی از
مسائلیست که سرنوشت بخشی از آیندهی مارکس و فهم از سرمایهداری را درسطح جهانی میتواند رقم بزند .تحقححق
این امر نه کاری فردی ،بلکه رسالتی جمعیست.12

* * *

 .11برای آشنایی با ر ابطهی میان این دو نگاه کنید به یادداشت اخیر فروغ اسدپور ،با عنوان»» :منطق ستترمایه یتا بتورژوازی استلمی«؟ )پیرامتتون دو تحلیتتل از
کارخانهی »چسب هل« تبریز( ،در تارنمای کارگاه دیالکتیک ،در پاسخ به یادداشتهای عباس شهرابی )منتشرشده در شرق( و محمدرضا نیکفتتر )منتشرشتتده
در رادیوزمانه(.
 . 12مقدمههای مترجمان فارسی در برخی کتابها و مقالتا از خود متن ترجمه شده بعضاا طولنیتر میشود .بدیهیست کتته مقتتدمهی متتترجم جتتایی بتترای
ایدهها و نظراتا خود مترجم  ،وقتی از مشکلتا زبانی و جایگاه کتاب و اهمیت ترجمهی آن فراتر میرود ،نیست .اما درواقتتع ایتن طولنیشتدن مقتتدمهها در
فضای فکری فارسی زبان واجد سویهای از حقیقتاند :مترجم قصد دارد توسعهنیافتگی موضوعی که رسالت ترجمهاش را برعهده گرفته را ازطریق مقدمهاش
پر کند .طولنیشدن این مقدمه را نیز شاید بتوان از این طریق »توجیه« کرد.
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ابژهی نقد در نقد اقتصاد سیاسی
میشائیل هاینریش

مارکس در کاپیتال شیوهی تولید سرمایهداری را بررسی میکند .اما سؤال اینجاست که سرمایهداری به چ ه شحیوهای
ابژهی مطالعه است :در کتاب کاپیتال ما نه فقط با تحقیقات انتزاعیحنظریای درمورد پول و سرمایه ،بلکه همچنین با
قطعات تاریخی نیز سروکار داریم ،نظیر قطعاتی که به توسعهی مناسبات سححرمایهداری در انگلسححتان میپردازنححد .آیححا
کاپیتال بیش و پیش از هرچیز با ویژگیهای اصلبی تاریخ توس عهی سحرمایهداری س روکار دارد ،ی ا بحا ف از خاص ی از
سرمایهداری ،یا مسئله بیشتر بر سر ارائهای )  13(Darstellungنظریحانتزاعی از شیوهی کارکرد سرمایهداری است؟ یا
اگر بخواهیم پرسش را بهشکلی عامتر مطرحا کنیم ،چگونه ترسیم تاریخی و نظری در درون نقحد اقتصحاد سیاس ی ب ه
یکدیگر مرتبط میشوند؟
پرسش بعدی به رابطهی میان ترسیم محارکس از شحیوهی تولی د سحرمایهداری و نظحریهی اقتصحاد ب ورژوایی مرب وط
میشود :آیا مارکس صرف ا دارد یک نظریه درمیان دیگر نظریههای ش یوهی ک ارکرد س رمایهداری ارائ ه میکن د؟ آی ا
»نقد« در نقد اقتصاد سیاسی صرف ا بهمعنای نقبد نظریههای بورژوایی موجود و نشاندادن اشتباهات آنححان اسححت ،تححا از
این طریق مارکس بتواند نظریهی درستتری ارائه دهد؟ یا اینکه »نقد« دراینجا ادعای جامعتری دارد؟ با صورتبندی
عامتر» :نقد« در چارچوب نقد اقتصاد سیاسی به چه معناست؟

 . 13اصطلحا آلمانی  Darstellungنه در زبان انگلیس ی مع ادل درخ ور و دقیق ی دارد و ن ه در فارس ی .ای ن اص طلحا عموم اا در انگلیس ی بهاش تباه ب ه
 representationترجمهمیشود .دراینجا مترجم انگلیسی  Darstellungرا در نقاط مختل ف مت ن ب ه ) depictionترس یم( و ) accountتوص یف ی ا
روایت( ترجمه کرده است .ازاینرو ،برای رفع ابهامهای احتمالی ،مترجم فارسی ،بسته به موقعیت کلمه ،آن را به ”نحوهی ارائه“” ،ارائه“ ترجمه کتترده استتت.
خاستگاه اصطلحا  Darstellungبه فلسفهی هگل برمیگردد ،بهمعنای ارائهی منطق ی تم امیت ی ا کلای ک ه نمیت وان آن را بازنم ایی ) (Vorstellung
کرد؛ هدف چنین ارائهی منطقیای نه بازنمایی ابژه و بدستدادن معرفت از آن بلکه نشاندادن و تجلی حقیقت آن است )بحث مفهومی دررابطه با تقابل میان
این دو ترم )  Darstellungو  ،( Vorstellungکه درواقع به گذار از کانت به هگل مربوط میشود ،بهکل از عهتتدهی ایتتن پتتانویس ستتاده فراتتتر میرود(.
همچنین مترجم ترجمهی این اصطلحا به " عرضهداشت" را مناسب نمیبیند ،بنا به شدتا نامأنوسبودگی این کلمتته در فارستتی و همچنیتتن فاصتتلهی مفهتتومی
میان اسیم عرضهداشت از فعل عرضهداشتن تت م.
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نظریه و تاریخ
پیشتر انگلس قرائتی »تاریخی« از ارائهی مارکس را مطرحا کححرده بححود .او در ریویححویی از نوشححتهی متقححدم مححارکس،

درآمدی به نقد اقتصاد سیاسبی  ،۱۸۵۹نوشت ارائهی »منطقبی« مقححولتی کححه توسححط مححارکس ارائححه شححده )منطقححی
دراینجا یعنی مفهومی یا نظری( » درحقیقت چیزی نیست جز همان شیوهی تاریخی ،با این تفاوت که شکل تححاریخی
و حدوثهای اخللگر از آن زدوده شحده اسحت« ).(MECW, 16:475ح همچنیحن کحارل کائوتسحکی ،ک ه در ۱۸۸۷
چکیدهی عامهپسندی از مجلد نخسبت کاپیتال منتشر کرد ،نوشت کاپیتال »اثری ذاتا تاریخی« است.
بعداا ،در آغاز قرن بیستم ،این ایده که سرمایهداری وارد فاز جدی دی از توس عه ،یعن ی »امپریالیس م« ،ش ده درمی ان
رهبران جنبش کارگری بدل به نوعی آگاهی عمححومی یححا عقححل سححلیم شححد .کاپیتححال مححارکس بهمنححزلهی تحلیلححی از
»سرمایهداری رقابتی« فهمیده شد ،بهمنزلهی تحلیل فازی از توسعهی سرمایهداری که بححر امپریالیسححم مقححدم اسححت.
بنابراین ،پژوهش مارکس در آن زمان میبایست با تحلیل فاز تاریخبی بعدبی سرمایهداری حح امپریالیسم حح ادامه پیححدا
میکرد .هیلفردینگ ) ،(۱۹۱۰لوکزامبورگ ) (۱۹۱۳و لنین ) (۱۹۱۷این رسالت را به رطررقا مختلف برعهده گرفتند.
همچنین غالب ا از اقتصاددانهای معاصر ،تاجایی که آنها تحلیل مارکس را بهتمامی رد نمیکنند ،میشنویم که تحلیل
مارکس در بهترین حالت برای قرن نوزدهم معتبر است .اما در قرن بیستم ،شححرایط اقتصححادی از قححرار معلححوم آنقححدر
دستخوش تغییرات گسترده شده که نظریهی مارکس دیگححر بححه کححار نمیآیححد )بههمیححن دلیححل اسححت کححه در اکححثر
دپارتمانهای اقتصاد ،خبر چندانی از نظ ریهی م ارکس نیس ت( .چنی ن خوانشه ای »ت اریخی«ای از م ارکس ،ک ه
همینطور درمیان بسیاری از مقدمههای نوشتهشده دربارهی کاپیتال مارکس رایج است ،کبم کم در تقابل با فهم خود
مارکس از آثارش قرار میگیرند .مارکس در پیشگفتار مجلد نخست در مورد ابژهی پژوهشاش مینویسد:
»آنچه باید در این اثر بررسی کنم شیوهی تولید سرمایهداری و هچنین مناسبات تولید و شححکلهای
اجتماعی ] [Verkehrsverhältnisseحح متناظر با آن شیوه اسححت ،کححه تححا کنححون مکححان کلسیکشححان
انگلستان بوده .به همین دلیل است که انگلستان بهعنوان تجلی اصلبی دستاوردهای نظححریام مححورد
اسححتفاده قححرار میگیححرد [...] .مسححئله ،فینفسححه ،بححر سححر درجهی بححالتر یححا پححایینتبر توسححعهی
آنتاگونیسمهای اجتماعیای که از قوانین طبیعبی تولیبد سرمایهداری نشات میگیرد نیسححت .مسححئله
بر سر خود همین قوانین است ،همین گرایشاتی کحه راهشحان را بحا ضحرورتی آهنیحن بحاز و خحود را
تصریح میکنند.(Capital, 1:90-91) «.
دراینجا مارکس صراحت ا اعلم میکند که نه با تاریخ سرمایهداری سروکار دارد و نه با فححاز مشخصححی از سححرمایهداری،
بلکه درعوض با تحلیلی »نظحری« از سحرمایهداری سحروکار دارد :عوامحل تعیینکنن دهی ذاتحبی سحرمایهداری بررسحی
میشوند ،یعنی همان عناص ری ک ه بهرغ م همهی دگرگونیه ای ت اریخی بای د یکس ان ب اقی بمانن د ت ا بت وانیم از
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»سرمایهداری« بهطورعام صحبت کنیم .بنابراین ،آنچه ترسیم میشود یک سرمایهداری مشخص )بهلحاظ ت اریخی ی ا
جغرافیایی( نیست ،بلکه برعکس ،همانطور که مارکس در پایان جلد سوم کاپیتال میگوید:
»ما فقط تلش میکنیم تا ساختار یا سازمان درونبی شیوهی تولید سححرمایهداری ،همححان بهاصححطلحا
حالت متوسبط آرمانیاش ] ،[ideal averageرا ارائه کنیم«.(Capital, 3:970) .
این گزاره صرفا ادعاییست که مارکس در رابطه با ارائهاش مطرحا میکند .اینکه آیا مارکس واقعا بححه ایححن ادعححا عمححل
میکند یا نه ،اینکه آیا او واقعا میتواند شیوهی تولید س رمایهداری را »در ح الت متوس ط آرم انیاش« تص ویر کن د،
مسئلهایست که زمانی باید بدان پرداخت که با جزئیات ارائهی مارکس درگیر میشویم.
گزارههایی که در بال نقل شد سطح انتزابع ارائهی مارکس را روشن میکننحد :اگححر مححارکس تحیححل خححود را در سححطح
»متوسط آرمانبی« شیوهی تو لید سرمایهداری پیش میبرد ،بنابراین تحلیل او مقولتی را فراهم میکند که باید مبنای
هر تحقیقی دربارهی تاریخ سرمایهداری یا دربارهی فاز خاصی از آن قرار گیرند.
این انگاره که آدمی باید تاریخ بداند تا حال حاضر را بفهمد ،وقتی در مورد تاریخ وقححایع بهکححار بسححته میشححود دلیححبل
موجبه مشخصی دارد ،اما این امر در مورد تاریخ ساختاربی یک جامعه صدقا نمیکند .بهبیان دقیقتر ،عکس این قضیه
صادقا است :برای بررسی نحوهی برساختهشدن یک ساختار اقتصححادی و اجتمححاعی خححاص ،بایححد ازپیححش بححا سححاختار
کاملشده آشنا باشیم .فقط آن زمان است که آدمی میداند به دنبال چه چیزی در تاریخ بگردد .مارکس این ایححده را
بهیاری یک استعاره صورتبندی میکند:
»آناتومی انسان کلید فهم آناتومی بوزینه است .از سوی دیگر ،تجلی و علئم گونههای حیوانبی والتر
ش گونههای والتر شناخته شده باشححند«.
در گونههای پستتر را فقط زمانی میتوان فهمید که ازپی ش
)(MECW, 28:42
بههمین دلیل ،قطعات »تاریخی« در کاپیتال بعد از ترسیمهای نظربی مقولت متناظر میآید و نه قبححل از آن :ازاینرو
فصل مشهور »بهاصطلحا انباشت بشدوی ،«14که به ظهور کارگر مزدبگیححبر »آزاد« بهعنححوان پیششححرط رابطهی سححرمایه
میپردازد ،نه در ابتدا بلکه در انتهای مجلد نخسححت کاپیتححال جححای داده میشححود .قطعححات تححاریخشی ارائهی نظححری را

تکمیل میکنند ،اما برسازندهی ارائهی نظری نیستند.

 . 14چنانکه مشهور است ،ترجمهی عبارتا  ursprüngliche akkumulationبه  primitive accumulationچندان دقیق نیست و درعوض باید
به  original accumulationترجمه شود .صفت  ursprünglicheاز اسم ) Ursprungخاستگاه ،اصل یا آغاز ] ([originساخته میشود ،مفهومی
که واجد دللت و جایگاهی مهمی در سنت فلسفهی آلمانی دارد .آندره گوندر فرانک پیشنهاد کرده بود اگر انباشت آغازین درحال حاضر پیوسته بازتولید
میشود و سلبمالکیت صرفاا به پیشاتاریخ سرمایه برنمیگردد ،باید نام دیگری به این کنش داد .او اصطلحا  primary accumulationرا پیشنهاد نمود.
برای این موضوع نگاه کنید به کتاب  ،World Accumulationنوشتهی آندره گوندر فرانک – م.
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هرچند کاپیتال پیش و بیش از هرچیز یک اثر نظری است )که یک سرمایهداربی کام ا
ل توسعهیافته را تحلیل میکند(
و نه یک اثر تاریخی )که با توسعهی سرمایهداری سروکار دارد( ،این ارائهی نظرشی غیرتاریخی نیست ،آن هم بهمعنایی
که اقتصاد معاصر تا حد زیادی غیرتاریخیست ] .دانش متعارف[ اقتصاد فرض میکند مسئلهی عامی وجود دارد بهنام
فعالیت اقتصادی که در همهی جوامع مشتر ک است حح تولید باید رخ دهد؛ منابع نایاب باید توزیع شوند و الححی آخححر.
بدینترتیب این مسئلهی عام ،که در همهی فازهای تاریخی ثابت انگاشحته میشحود ،بحا اسحتفاده از مقحولتی بررسحی
میشود که ماهیتا یکساناند )بههمینخاطر برخی اقتصاددانان به تیشهی دسححتی انسححابن نئانححدرتال بهمثححابهی نححوعی
سرمایه مینگرند( .از سوی دیگر ،مارکس بر این امر واقف است که سرمایهداری شیوهی تولیبد تاریخبی مشخصی است،
که اساس ا با دیگر شیوههای تولید نظیر جوامع بردهداری باستان یا فئودالیسبم قرون وسطی تفاوت دارد .از این جهححت،
ص شامل روابط خاصیست که بایست با مقولتی توصحیف شحوند کحه اعتبارشححان را
هر یک از این شیوههای تولیبد خا ش
فقط در رابطه با این شیوههای تولید حفظ میکنند .به این معنا ،مقولتی که شیوهی تولیححد سححرمایهداری را توصححیف
میکنند »تاریخی« اند و بههیچوجه فراتححاریخی نیسححتند؛ آنهححا فقححط بححرای فححاز تححاریخیای اعتبححار دارنححد کححه در آن
سرمایهدارشی شیوهی تولید غالب است.

نظریه و نقد
از منظر مارکسیسم جهانبینی ، 15مارکس اقتصاددان بزربگ جنبش ک ارگری بهش مار میآم د ،کس ی ک ه »اقتص اد
سیاسی مارکسیستی«ای را بسط داده که ازطریق آن میتوان با »اقتصاد بورژوایی« ،یعنی همان مکححاتب اقتصححادیای
ش کححار را از آدام اسححمیت )
که سرمایهداری را مثبت قلمداد میکنند ،مقابله کرد :مححارکس ازقرارمعلححوم نظححریهی ارز ب
 (۱۷۲۳-۱۷۹۰و دیوید ریکاردو ) ،(۱۷۷۲ ۱۸۲۳مهمترین نمایندگابن بهاصطلحا اقتصححاد سیاسححی کلسححیک ،گرفتححه
بود .بنا بر نظریهی ارزش کار ،ارزش کالها براساس زمان کار لزم برای تولیدشان تعیین میشد .بهشیوهای متمححایز از
اقتصاددانان سیاسبی کلسیک ،مارکس نظریهی استثمابر توان کححار ) (labor-powerو گرایححش ذاتححی سححرمایهداری بححه
بحران را بسط داده بود .بنا بر این دیدگاه ،هیچ تفاوبت بنیادینی میان مقولت اقتصاد سیاسی مارکسیسححتی و اقتصححاد
سیاسی کلسیک وجود ندارد ،تنها تفاوت مربوط به نتیجهگیریهای این دو نظریه است.
دیدگاه اقتصاد معاصر نیز اساسا به همین ترتیب است :به مارکس ،براساس جححوهبر نظححریهاش ،بهعنححوان نماینححدهای از
مکتب کلسیک نگریسته میشود که ]صرفا[ نتایج متفاوتی را نسححبتبه اسححمیت و ریکححاردو میگیححرد .و ازآنجححاییکه
 Weltanschauungsmarxismus 15یا همان  Worldview Marxismاصطلحیست که نویسنده برای توصیف مارکسیسم سنتی و دگماتیک
بهکار میبرد؛ بهطور خاص ،این تتترم دللتتت میکنتتد بتته انگلتتس و قرائتتت او از متتارکس و بستتط و توستتعهی چنیتتن قرائتتتی در مارکسیستتم روستتی ،ازجملتته
مارکسیسم-لنینیس م ،و همچنین در بینالملل دوم .به یک معنا ،همهی خوانشهای جدید از مارکس ،که در میانهی دههی شصت میلدی در اروپا آغاز شدند،
ازجمله نظریهی شکل ارزش ،واکنشیاند به مارکسیسم سنتی – م.
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اقتصاد معاصر به اقتصاد سیاسی کلسیک بهمثابهی چیزی منسوخ مینگرد )نظریهی مدرن بححه تعییححن ارزش توسححط
کار بدرود گفته است(  ،یک اقتصاددان معاصر فکر نمیکند که باید بهطور جدی با مارکس درگیر شود.
بااینحال ،همانطور که زیرعنوابن کاپیتال نشان میدهد ،قصد مارکس نه ارائهی نوعی »اقتصاد سیاسبی« بدیل ،بلکححه
»نقد اقتصاد سیاسی« بود .امروزه یک رویکرد علمبی جدیشد ،دستکم برای اینکه وجود خودش را مححوجه نشححان دهححد،
نقد نظریههای قبلی را دربرمیگیرد .اما دغححدغهی مححارکس چیححزی بیححش از ایححن نقححد بححود .او نححه فقححط میخواسححت
نظریههای بهخصوصی را نقد کند حح او این کار را در کاپیتال انجام میدهد؛ نقد او کمححابیش کححبل اقتصححاد سیاسححی را
نشانه گرفته بود حح بلکه همچنین میخواست پیشفرضهای بیقیدوشربط کل این شاخه از دانش را بححه نقححد بکشححد.
مارکس ،در نامهای به فردیناند لسال در پایان دههی  ،۱۸۵۰خصلت جامبع این نقد را روشن ساخت:
»کاری که درحالحاضر به آن مشغول هستم نقد مقولت اقتصادی ،یا اگر ترجیح میدهححی ،ارائهای
انتقادی ] ،critical exposéیا  [kritisch dargestelltاز نظام اقتصاد بورژوایی است .این کار همزمان
ارائه و ،درست به همین خاطر ،نقد آن نظام استMECW، 40:270) «.؛ تأکیدها مرب وط ب ه مت ن
اصلی است(.
نقبد مقولت اقتصادی با انتزاعیترین مقولهی اقتصاد سیاس ی ،یعن ی مق ولهی ارزش ،آغ از میش ود .محارکس اذع ان
میکند که اقتصاد سیاسی بهدرستی از »محتوای« نهفته در ارزش و مقدار آن ،یعنی همان پیوند میححان کححار و ارزش،
پرده برداشته است .اما اقتصاد سیاسی »هرگز حتی یک بار هم این پرسش را طرحا نکرده که چرا این محتححوا آن فححرم
خاص را به خود گرفته است ،یعنی ،چرا کار در ارزش تجلی مییابد و چرا اندازهگیری کار بهواسطهی مدتزمان انجام
ش محصول تجلی مییابد« )کاپیتال .(74-1:173 ،مارکس عمدتا نتیجهگیریهای اقتصاد سیاسی را
آن در مقدار ارز ب
ش شیوهی پیشکشیدبن پرسشها ازسوی اقتصاد سیاسی را مورد انتقححاد قححرار میدهححد،
به نقد نمیکشد ،بلکه ازآنبی ش
یعنی همان تمایز میان آنچه اقتصاد سیاسی قصد دارد توضیح دهد و آنچه بهعنوان امر بدیهی پذیرفته میشود و نیاز
به هیچ توضیحی ندارد )نظیر شکل کالیبی محصول کار( .بههمینترتیب آدام اس میت ،بنیانگ ذار اقتص اد کلس یک،
کار خود را برمبنای این پیشفرض ادامه داد که انسانها ،در تمححایز بححا حیوانححات» ،گرایشححی بححه دادوسححتد ،معححاملهی
پایاپای و مبادله« داشتند .بدینترتیب ،این خصیصهی عام انسانیست که با همهچیححز بححر مبنححای کححال رابطححه برقححرار
میکند.
در اقتصاد سیاسی ،روابط اجتماعیای نظیر مبادله و تولید کالیشی »طبیعی« و » شیءواره« میگردنححد ،یعنححی ،روابححط
اجتماعی بهمثابهی شرایط شبهحطبیعی و درنهایت بهمنزلهی ویژگی چیزها انگاشته میشوند )بنا بر این تصور ،چیزها
ص ارزش مبادلهای بدست نمیآورند ،بلکه برعکس چیزها بهش کل ذات ی ی ا
نخست برمبنای یک ساختار اجتماعبی خا ش

فینفسه واجد ارزش مبادلهایاند( .از خلل طبیعیساختبن روابط اجتماعیای است که بهنظر میرسححد گححویی چیزهححا
ویژگیها و خودآئینی سوژهها را دارند.
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مارکس چنین شرایطی را بهمنزلهی نوعی »پوچی«) 16سرمایه(1:169 ،حح توصیف میکند ،و از یک »عینیححت/شححیئیت
خیالی« )  (gespenstige Gegenständlichسخن میگوید ) مترجم و نویسنده ترجمهی این عبارت را تصحیح کردند حح
»خیالی ] «[spectralبهجای »شبحگونه ] («[phantom-likeیا »خصلت رازآمیز ] ) «[okkulte Qualitätصفحهی ۲۲۵
کاپیتال ،ترجمهی تصحیحشده» :خصیصه ] «[qualityبهجای »توانایی ] .(«[abilityاینکه منظور مارکس در هر مورد
چیست در فصلهای پیشرو روشن میشود .در مارکسیسم جهانبینی ،و همینطور در نقدهای بورژوایی از مححارکس،
چنین موضوعاتی معموال نادیده گرفته شده یا صرفا بهعنوان ویژگیهای سبکی تعبیر شدهاند .بااینحححال ،مححارکس بححا
چنین توصیفاتیست که موضوع مرکزبی نقد اقتصاد سیاسی را نشانه میرود ،یعنی ،طبیعی و شیءواره ساختبن روابط
اجتماعی بههیچوجه حاصل اشتباه اقتصاددانان منفرد نیست ،بلکه درعوض حاصل ایماژی از واقعیت است که بهخاطر
ااعمال روزمرهی اعضای جامعهی بورژوایی بهشکل مستقلی گسترش مییابد .بههمینخححاطر ،مححارکس در پایححان جلححد
سوم کاپیتال میتواند ادعا کند که مردم در جامعهی بورژوایی در »جهانی مسحور ،مغشوش و سروته« بهسر میبرنححد
و این »دین زندگی روزمره« )سححرمایه(3:969 ،حح فقححط مبنححای آگححاهی روزمححره نیسححت ،بلکححه همچنیححن برسححازندهی
پسزمینهی مقولت اقتصاد سیاسی است.
پرسشی که در بال مطرحا شد این بود که »نقد« در بستر نقد اقتصاد سیاسی به چه معناست .اکنون قادر ایم پاسححخی
موقتی بدست دهیم :نقد قصد دارد آن حححوزهی نظححریای )یعنححی دیححدگاههای بدیهیانگاشتهشححده و انگارههححایی کححه
بهشکلخودجوش پدیدآمده اند( را درهم شکند که مقولت اقتصاد سیاسی باورپذیربودبن ظاهریشان را به آن مدیون
است؛ »پوچیوبیمعنایبی« )  (Verrücktheitاقتصاد سیاسی باید آشکار شود .دراینجا ،نقد ادراک ،این پرسش که ادراک
چگونه ممکن است ،با تحلیل مناسبات سرمایهداری محقق میشود :هیچیک بدون دیگری ممکن نیست.
بااینحال ،نییت مارکس در کاپیتال نه صرف ا نقدکردن علم بورژوایی و آگاهی بورژوایی ،بلکه همچنین صورتبندی نقد
مناسبات اجتماعی بورژوایی بود .او در یکی از نامهها اثر خویش را حح نه چندان بححا فروتنححی حححح بححدینترتیب توصححیف
میکند:
»بیچونوچرا هولناکترین موشکی که تابهحال بر سر بورژوازی )ازجملححه زمینداران( پرتححاب شححده
است.(MECW, 42:358) «.
بدینخاطر ،نییت مارکس نشاندادن هزینههای اجتماعی و انسانیست کهب به توسعهی سرمایهداری مربوط میشححود .او
تلش میکند تا ثابت کند که:
 .16ترجمهی  verrücktبه پوچی ) (absurdبههیچ رو حق مطلب را ادا نمیکند verrückt .در آلمتتانی دو معنتتا دارد کتته در تتترجمهی انگلیستتی آن بته
 absurdنیز ازدست میرود :مجنون ) (madو جابجاشده/ازجادررفته )  . (displacedورنر بونفلد پیشنهاد میکند ترجمهی دقیقتر این اصطلحا به انگلیسی
 pervertاست .برای آشنایی بیشتر با این اصطلحا نگاه کنید به:
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»درون نظام سححرمایهداری همهی شححیوههای افزایححش بهححرهوربی اجتمححاعی بهبهححای کححارگر محقححق
میشود؛ همهی وسایل بهکارگرفتهشده برای گسترش تولیححد دسححتخوش نححوعی وارونگححی میشححوند
بهنحوی که آنها ب ه وسحایل س لطه و اسحتثمار تولیدکنن دگان ب دل میش وند) «.کاپیتحال،1:799 ،
ترجمهی تصحیحشده(.
یا همانطور که در قطعهای دیگر بیان میکند:
»بدینترتیب تولید سرمایهداری تکنیکها و شدبت فراینبد اجتماعبی تولید را فقط با تضعیبف همزمان
منابع اصلبی کل ثروت حح یعنی زمین و کارگر حح توسعهوگسترش میدهد) «.کاپیتال.(1:638 ،
نییت مارکس این نیست که با چنین اظهارنظرهایی نوعی نقد اخلقححی انجححام دهححد .مححارکس سححرمایهداری )یححا حححتی
سرمایهداران منفرد( را به تخطی از هنجارهای لیزابل عدالت متهم نمیکند .برعکس او قصد دارد این واقعیت را بیححان
کند که پتانسیل مخیرب درونمانححدگاری در سححرمایهداری وجححود دارد کححه گاهوبیگححاه فعححال میشححود )نگاهکنیححد بححه
فصلهای  ۵و  .(۹سرمایهداری ،برمبنای شیوهی عملکردش ،همواره باید منافع ابتدایی کارگران را زیر پححا بگححذارد .در
درون سرمایهداری ،تنها میتوان از این منافع ابتدایی بهشیوهای محدود و م وقت مح افظت ک رد ،ام ا وض عیت فق ط
زمانی بهشکلبنیادین دگرگون میشود که سرمایهداری ملغی شود.
مارکس »حق« اخلقی به نوعی هست بی معقول و سالم ،یا چیزی مشابه به آن را علیححه اجبارهححای سححرمایهداری بسححط
نمیدهد .درعوض ،او امیدوار است که با بصیرت فزاینده نسبتبه ماهیت مخرب نظام سرمایهداری )که میتواند بدون
توسل به اخلقیات مستقر شود( ،طبقهی کارگر نزاع علیه این نظام را حح نه براساس اخلقیات ،بلکه برعکس براسححاس
منفعت خودش حح از سر گیرد .اما نه براساس منفعححبت ناشححیاز وضححعیتی بهححتر دردرون سححرمایهداری ،بلکححه برعکححس
براساس منفعت نهفتهدر زندگی خوب و امن ،که فقط بهواسطهی فراتررفتن از سرمایهداری محقق میشود.

دیالکتیک ــ »سنگ رزتای« مارکسیستی
هروقت صحبت از نظریهی مارکس میشود ،درنهححایت سحروکلهی تکیهکلم دیالکتیححک )یححا :بسححط دیحالکتیکی ،روش
دیالکتیکی ،ترسیم دیالکتیکی( پیدا میشود و در اغلب موارد هیچ توضیحی دربارهی اینکه دقیقا منظور از این کلمححه
چیست بهدست داده نمیشود .بالخص در حزبهای سیاسی مارکسیستی ،طرفین یکدیگر را متهم میکنند به اینکه
از موضوع مورد بحث »تصوری غیردیالکتیکی« دارند .حتی امروزه نیز در حلقههای مارکسیسححتی افححراد از قرارگرفتححن
چیزی در »رابطهای دیالکتیکی« با چیز دیگر سخن میگویند که بناس ت تکلی ف همهچی ز را روش ن کن د .و برخ ی
اوقات ،وقتی کسی دربارهی آن بهشکل انتقادی سؤال بپرسد ،با نکوهش همهچیزدانگونهای به او جواب میدهند کححه
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باید »چیزها را دیالکتیکی ببیند« .در این وضعیت ،آدمی نباید به خود اجازه دهد که مرعوب شود ،بلکه درعوض بای د
با پرسیدن اینکه چهچیزی از اصطلحا »دیالکتیححک« فهمیححده میشححود و »دیححدگاه دیححالکتیکی« چگححونه اسححت ،فححرد
همهچیزدان را به دردسر بیندازد .غالب ا این بلغت پرزرقاوبرقا دربارهی دیالکتیک قابلتقلیححل اسححت بححه ایححن واقعیححت
ساده که همهچیز به هرچیز دیگری مربوط است و با یکدیگر تعامل دارند و اینکه دیالکتیک کموبیش پیچیححده اسححت
حح که در اغلب موارد درست است ،اما واقعا چیز چندانی نمیگوید.
اگر از دیالکتیک بهمعنای سطحی آن سخن نگوییم ،آنگاه میتوانیم تمایز سفتوسختی را میان دو شیوهی اسححتفاده
از این اصطلحا قائل شویم .ب ه ی ک معن ا ،دیالکتی ک ،بن ا ب ه آنتیح دورینگ انگل س» ،عل م ق وانین ع ابم حرک ت و
رشدوتحول طبیعت ،جامعهی بشری و فکححر« )(MECW, 25:131حح تلقححی میشححود .مطابقبححا ایححن تصححور ،توسححعهی
دیالکتیکی بهشکل منسجم و خطی پیش نمیرود ،بلکه درعوض نوعی »حرکت در تناقضات« است .اهمیت خاص این
حرکشت »تغییر کمییت به کیفیت« و »نفی در نفی« است .گرچححه انگلححس کححام ا
ل واقححف بححود کححه بححا گزارههححای عححامی
ازایندست هیچچیز نمیتوان درمورد فرایندهای منفرد فهمید ،اما در چارچوب »مارکسیسم جهانبینی« ای ن مس ئله
بههیچرو روشن نبود؛ »دیالکتیک« ،که بهمنزلهی علم عابم توسعه فهمیده شده بود ،اغلححب بهمثححابهی یکجححور سححنگ
رزتایی نگریسته میشد که با آن میتوان همهچیز را توضیح داد.
دومین شیوهای که در آن از دیالکتیک صحبت میشود ،به شکبل ارائه ] [Darstellungحح در نقد اقتصاد سیاسی مربححوط
میشود .مارکس در موقعیتهای مختلف از »روش دیالکتیکی«اش صحبت میکند و درحین انجام چنین کاری نیز از
دستاوردهای هگل ستایش میکند .دیالکتیک نقش مرکزیای را در فلسفهی هگل بازی میکند .بااینحححال ،مححارکس
اذعان میکند که هگل دیالکتیک را »رازآمیخته کرد ] ،«[mystifiedو بنابراین دیالکتیک او با دیالکتیححک هگححل یکححی
نیست .این شیوه با »ارائهی دیالکتیکبی« مقولت اهمیت پیدا میکن د .ایحن ام ر ب دان معناسحت ک ه درجری ان ارائ شه
مقولت منفرد یکی پس از دیگری بهشکل تدریجی عیان میشوند و بس ط مییابن د :آنه ا ص رفا بهش کل مت والی ی ا
بهموازات یکدیگر ارائه نمیشوند .برعکس ،رابطهی درونبی میابن آنها )یعنی این مسئله کححه چطححور یححک مقححوله وجححود
مقولهی دیگر را ضروری میسازد( آشکار میشود .بنابراین برای مارکس ساختابر ارائه یک مسئلهی آموزشححی نیسححت،
بلکه از معنای مهم و سرنوشتسازی برخوردار است.
بااینحال ،ارائهی دیالکتیکی بههیچرو نتیجهی »کاربسبت« یک »روش دیالکتیکبی« حاضححرآماده بححه محتححوای اقتصححاد
سیاسی نیست .فردیناند لسال چنین »کاربست«ی را درنظر داشت که موجب شد مارکس در نامهای به انگلححس ایححن
مسئله را بیان کند:
»او خود این موضوع را درمییابد که وقتی یک نقشد علمی را به نقطهای میرسححاند کححه در آن ارائهی
دیالکتیکشی ضروری میشود یک چیز است] ،و[ کاربست نظم منطقحبی حاضحرآماده و انحتزاعشی کحام ا
ل
یک چیز دیگر.(MECW, 40:261) «.
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س نق د
پیششرط ارائهای دیالکتیکی نه کاربست ی ک روش )تص ور ش ایع در مارکسیس م جه انبینی( ،بلک ه برعک ش
مبتنیبر مقولت اقتصاد سیاسی )  ،categorical critiqueنقد مقولهای( است ،که در بخش قبل در مححورد آن صحححبت
شد .و چنین نقدی مستلزم آشنایی جامع و دقیق با جوهبر آن حوزه از دانش است که مقولت به آن مربوط اند.
ش چیزی درمورد
بنابراین ،یک بحث دقیق دربارهی »ارائهی دیالکتیکبی« مارکس فقط زمانی امکانپذیر است که ازپی ش
مقولتی که ارائه میشوند بدانیم :پیش از درگیرشدن با خود ارائهی مارکس نمیتوانیم دربارهی خصلت »دیالکتیکبی«
ارائهی مارکس یا حتی رابطهی میان دیالکتیک مارکس و هگل حرف بزنیم .ایحن توص یف متحداول از ارائهی محارکس
یعنی »پیشروی از امر انتزاعی به امر انضمامی« (MECW, 28:38) 17نیز چیز چندانی به کسانی که برای نخستینبار
خواندن کاپیتال مارکس را شروع کردهاند ،نمیگوید .مهمتر از همه ،ساختار ارائه در کاپیتححال در واقعیححت امححر از ایححن
فرمول ،که از »مقدمهی« گروندریسه نشات میگیرد ،بسیار پیچیدهتر است.
مارکس در کاپیتال  ،غیر از پیشگفتار و پسگفتار ،بهندرت از دیالکتیک صحبت میکند .او ارائهی دیالکتیکی را پیاده
میکند و بهعمل درمیآورد ،اما از خوانندگان کتاب ،پیش از خواندن کاپیتال ،نمیخواهد که آنها بححا مسححئلهای چححون
دیالکتیک سروکله بزنند .فقط در بازنگری است که آدمی میتواند بگوید وجه »دیالکتیکی« ارائهی مححارکس چیسححت.
بههمین دلیل ،اثر حاضر کار خود را با یک بخش در باب دیالکتیک آغاز نمیکند.

***

منبع :متن فوقا برگردانیست از فصل دوم اثر زیر:
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 . 17مارکس کلمهی ) rising fromپیشروی یا برخاستن از( را بهکار میبرد .برخلف تصور عامه ،امر انضمامی دراینجا بهمعنای امر تجرب ی و ت اریخی
نیست ،بلکه انضمامی ) ( concreteرا باید بهمعنای هگلی آن ،تعین یک ابژه بهمیانجی مجموعه یا تکثری از انتزاعیاتا مفهومی ،درک کرد .هر امر انضتتمامی
نزد هگل بالفعل است – م.
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