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هانس گئورگ بکهاوس
برگردان :امین حصوری

یادداشت مترجم
فشردهای دربارهی مقاله و مولف :نوشتار پیش رو پژوهشی است دربارهی جایگاه و ابژهی نظسسریهی اقتصسساد سیاسسسی
مارکس و نسبت آن با نظریهای عام و انتقسسادی در بسساب جسسامعه؛ در ایسسن مسسسیر ،نویسسسنده از یکسسسو خاسسستگاههای
شکلگیری این نظریه نزد مارکس و اقتصاددانان سیاسی کلسیک را با نظر به گسترهی درکهای مختلف از ماهیت
سرمایه میکاود؛ و از سوی دیگر مشخص ا »دیالکتیک سوژه  -ابژه« و مسالهی »عینیت اجتمسساعی« را نسسزد مسسارکس و
هگل و آدورنو پی میجوید ،و بر دشواریهای روششناختی و معرفتشناختی فهم سرمایه پرتو میافکنسسد .در مسسسیر
اسستدللی متسن در مییسابیم کسه آنچسه خصسلت یکتسای نظسریهی ارزش مسارکس و وجسه انتقسادی آن را میسسازد،
پیشازهرچیز جایگاه منحصربهفرد و پیچیدهی سرمایه در شکلدادن به حیات اجتماعی مدرن و سوژههای بشری آن
است ، 2چرا که تنها مواجههی خلقانهی مارکس با این نیروی عظیم و گریزپا میتواند رازوارگیهایش را عیان سسسازد.
بدینترتیب ،نهفقط مختصات تکین رویکرد مارکس و موضوعیت امروزی آن ،بلکه ناکارآمسسدی و تناقضهسسای درونسسی
رهیافتهای نئوکلسیک و نو-ریکاردویی )که مقاله بخشا ضسسمن گفتگسسوی انتقسسادی بسسا آنهسسا پیسسش میرود( آشسسکار
میشود .با اینهمه ،بکهاوس خاطرنشان میکند که نظریهی ارزش مارکس اگرچه گشایندهی راهی بسسدیع و اساسسسی
برای فهم سرمایه بود ،اما همچنان نیازمند گسترش یا بازسازی است.
1. Hans-Georg Backhaus, 1992: Between Philosophy and Science: Marxian Social Economy as Critical Theory. In
Werner Bonefeld (ed.): Open Marxism I: Dialectics and History.

 . 2این رویکرد همخوانی نزدیکی دارد با بحث رابرت آلبریتون در هستیشناسی یکتای سرمایه و پیامدهای ناگزیر آن برای علم اجتماعی
)و ضرورت بازسازی علم اجتماعی بر مبنای هستیشناسی سرمایه( است .ن .ک .به فصل دوم از این کتاب:
رابرت آلبریتون »:دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی« ،برگردان فروغ اسدپور ،نشر پژواک.۱۳۹۴ ،
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این مقاله فصل دوم از جلد نخست مجموعهی سهگانهی »اوپن مارکسیسم« است ،که با ویراسسستاری ورنسسر بونهفلسسد و
همکارانش در سال  ۱۹۹۲منتشر گردید .عنوان این دفتر از دفاتر سهگانهی اوپن مارکسیسم» ،دیالکتیسسک و تاریسسخ«
است .ورنر بونهفلد ،مفسر و پژوهشگر مارکسیست ،یکی از شارحان اولیهی آرای بکهاوس و نحلهی آلمانی »خسسوانش
جدید مارکس« است که در معرفی این نظریات به جهان انگلیسی زبسسان سسسهم زیسسادی داشسسته اسسست .هسسانسگئورگ
بکهاوس )از شاگردان برجسسستهی آدورنسسوی متسساخر( ،یکسسی از شسساخصترین نظریهپسسردازان نحلهی »خسسوانش جدیسسد
مارکس« ) ( Neue Marx-Lktüreبهشمار میآید؛ گرایشی نظری در حوزهی مارکسپژوهشی که عموما با نام »شکل
ارزش« از آن یسساد میشسسود .بکهسساوس دیسسدگاههای پژوهشسسیاش را از اواخسسر دههی  ۱۹۶۰بهتدریسسج و در قسسالب
رشتهمقالتی به زبان آلمانی منتشر ساخت ،که بخشی از آنها تحت عنوان »مصسسالحی در بازسسسازی نظسسریهی ارزش
مارکس« در دههی  ۱۹۷۰انتشار یافتند .بعدها مجموعهی کاملتری از این متون در قالب کتابی با نسسام »دیالکتیسسک
شکل ارزش« )  (Dialectik der Wertformدر سال  ۱۹۹۷منتشر گردید» .دربارهی دیالکتیک شکل ارزش« بهواقع
نام نخستین و نامدارترین مقالهی بکهاوس است که در سال  ۱۹۶۸انتشار یافت و خوشبختانه هماینک دو تسسرجمهی
فارسی از آن موجود است . 3برای آشنایی بیشتر با دیدگاههای »خوانش جدیسسد مسسارکس« ،مخاطبسسان علقمنسسد را بسسه
نوشتهای از ریکاردو بلوفیوره )از مفسرین مارکسیست رویکرد دیالکتیک نظاممند( در معرفی انتقادی این نحله ارجاع
میدهم.4
دربارهی ترجمه :از آنجسسا کسسه هسسستهی اصسسلی مضسسمون ایسسن نوشسستار )بسسه تأییسسد مؤلسسف در متسسن پیسسش رو( ،بحسسثی
ترمینولوژیک است ،ناگزیر بودهام بهطور مکرر واژگان لتیسسن را در دل متسسن یسسا در پانویسهسسا بگنجسسانم ،کسسه بهرغسسم
امساکی که کوشیدم به آن پایبند باشم ،چهرهی متن را تاحدی نازیبا کردهاند و بیگمسسان روانسسی خوانسسدن را تحسست
تأثیر قرار میدهند .در این خصوص چارهای جز این ندیدم که کیفیت انتقسسال معنسسا و امکسسان مشسسارکت خواننسسده در
بازسازی معنا را مقدم بر فاکتور زیبایی و روانی متن بدارم .ضسسمنا یادداشسستهای مؤلسسف و مترجمسسان انگلیسسسی را در
پانویس صفحات آوردهام که با ذکر شمارهی مربوطه در درون کروشه ] [ آغاز میشوند .برای فهم بهتر ساختار درونی
متن ،عناوین اصلی و فرعی را شسمارهگذاری کسردهام .در تسرجمهی واژههسسای  objectiveو  subjectiveک ه واژهه ایی
کلیدی برای مضمون این مقاله هستند ،در اغلب موارد همان کلمات »ابژکتیو« و »سوبژکتیو« را )بهجای »عینسسی« و
»ذهنی« ( بهکار گرفتهام ،تا گستردگی معانی اصلیی توسط معادلهای فارسی مخدوش نگردد .درعین حال در مسسورد
 objectivityو  subjectivityاز این شیوه قدری عدول کردهام و ناگزیر معادله ای نس بتا قاب لل قب ول »عینی ت« و
»ذهنیت« را برای آنها بهکار بردهام .واژهی  existenceرا نیز در اغلب موارد به »وجود« برگرداندهام … .روشن اس ت
که از بازخوردهای انتقادی اهل فن و خوانندگان علقمند استقبال میکنم.
ا .ح ‐ .فروردین ۱۳۹۷

 .3هانس گئورگ بکهاوس» :دربارهی دیالکتیک شکل ارزش«؛ برگردان :بابک پاشا جاوید ،کارگاه دیالکتیک ،آبان .۱۳۹۵
ترجمهی فارسی دیگری از همین مقاله در بخش دوم کتاب زیر آمده است:
کمال خسروی» :نقد دیالکتیک دستگاهمند« ،نشر چشمه ،بهار .۱۳۹۶
 .4ریکاردو بلوفیوره؛ توماسو لرددلفی ریوا » :خوانش جدید مارکس؛ نقد اقتصاد سیاسی همچون پشتوانهای برای نقد جامعه«؛

برگردان :امین حصوری ،کارگاه دیالکتیک ،مهر .۱۳۹۵
معرفی عامتری از خاستگاه و جایگاه نظری »خوانش جدید مارکس« در بطن سنتهای نظری مارکسیستی در این نوشتار آمده است:
اینگو البه » :میان مارکس ،مارکسیسم و مارکسیسمها :شیوههای خوانش نظریهی مارکس« ،برگردان :ا .حصوری ،کارگاه دیالکتیک ،آذر .۹۵
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میان فلسفه و علم:
اقتصاد اجتماعی مارکسی بهسان نظریهی انتقادی
هانس گئورگ بکهاوس

مقدمات
بهتازگی مباحثهی بسیار بیثمری میان نماینسدگان نظسریهی نئوکلسسیک و نظسریهی مارکسیسستی درگرفست .تنهسسا
نقطهی مورد توافق ،بنا بر گزارهای در جمعبندی پایان لی ،آن بود که این مبساحثه بهدلی ل فقسدان »حستی کمینهای از
بنیان مشترکی که بتوان بحث را بر پایهی آن هدایت کرد «5میبایست قطسسع میشسسد .معرفتشناسسسلی معاصسسر بسسرای
توصیف چنین نمونههایی که دو نظرییه فاقد هرگونه نقطهی قابل قیسساس 6بهنظسسر برسسسند ،اصسسطلح سسسنجشناپذیری
) (incommensurabilityرا بهکار میبرد.
البته چنین سنجشناپذیریای هرگز تاموتمام نیست .بهواقع ،دجوآن رابینسون ) (Joan Robinsonاین طرح را در پیش
گرفته است که سنتزی از رویکردهای نو-ریکاردویی و مارکسی ایجاد کند .با اینحال ،او همچنیسسن بسسا دشسسواریهای
بزرگی برای کنارآمدن با گفتمان اقتصاددانان مارکسیست مواجه شده است ،کسانی که از همکاری در وظیفهی مهم
»برگرداندن واژگان مارکسی به زبانی که دیگر از اتهام نامفهومبودگی مصون بماند «7سر باز میزنند؛ اتهسسسامی کسسسه
نخستینبار در سال  ۱۸۹۳توسط ویکسسسل ) (Wicksellعلیسسه دگنگسسی و نخسسولت )» (conceit/Dünkelهگلسسی«] 8زبسسان[
کاپیتال مطرح شد و تا امروز ادامه یافته است .روشن است که »سنجشناپذیری« متقابلل دو نظسسام تئسسوری )theory-

 ،(systemsیا وجود دو نظام زبانلی تئوریک که آشکارا ) (apparentlyتنها بهطور جزئی ]به یکدیگر[ »ترجمهپذیر«اند،
مسالهی جدیدی نیست که بهواسطهی رسمیتیابلی ) (formalisationمورد طللب رویکردهای اقتصادلی رقییب مطسسرح
شده باشد :موضع انحصاری مورد ادعای کاپیتال ،از همان آغازگاههای تکویناش ،علیسسه گنجاندهشسسدن ]کاپیتسسال[ در
دایرهی دکترینهای اقتصادی در ستیز بوده است.
5. [1] G. Gutmann, D. Ipsen, 'Politische Okonomie' (Frankfurst am Main., 1977), pp. 242, 253.
6. point of comparison
7. [2] Joan Robinson, 'Die Arbeitswerttheorie als analytisches System', in: 'Arbeit und Wirtschaft' (Wien, 1977).
8. [3] K. Wicksell, 'Über Wert, Kapital und Rente' (lena, 1893) (Aalen 1969), p. IV.
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گئورگ لوکاچ در سال  ۱۹۲۳بحثی را دربارهی این دشواره )پروبلماتیک( آغسساز کسرد ،کسسه بعسسدها از سسسوی مسسارکوزه،
هورکهایمر و دکرش پی گرفته شد :مسالهی اصلی ،موضع اقتصاد مارکسی »بینابیلن« ) (in betweenدو کرانهی مرزلی
) ( extremesفلسفه و علم است .بهواسطهی فرآیند بازاندیشی دربارهی دستگاه مفهومی »نقد« و برآمسسلد خودانتقسسادلی
مارکسیسم سنتی ،یک مارکسیسم انتقادی شکل گرفت ،که همانند لوکاچ دیگر نقد مسسارکس بسسر اقتصسساد سیاسسسی را
»همانند علمی در میان سایر علوم« نمیانگاشسست ،بلکسسه آن را بهسسسان »علمسسی بنیسسادی« ) (Grundwissenschaftدر
معنایی قاطع تلقی میکرد؛ »سرفصل مربوط به خصلت بتوارهی کالها دربردارندهی … تمامی ماتریالیسسسم تسساریخی
است«9؛ اما این دقیقا داعیهایست ناظر بر تمامیت نظریهی اقتصاد سیاسی ، 10که انگلس و لنین آن را نادیده گرفتند
و درنتیجه شالودههای جزمگرایی لنینلی مارکسیسم را بنا نهادند«.
نخستینبار هورکهایمر بود که کوشید تا وضعیت روششناختی یگانهی نقد مارکسی بر اقتصاد سیاسی را بسسر حسسسب
جایگاه آن »میان فلسفه و علم« روشن سازد .بنابه این دلیل اساسی ،وی میان نظریهی سنتی و نظسسریهی انتقسسادی
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خط تمایزی ترسیم کرد که بهسان »تفاوت بین دو شیوهی شناخت« بود؛ درحالیکه »اولی بر پایهی گفتمان روش
قوام یافته بود ،دومی بر پایهی نقد مارکسی بر اقتصاد سیاسی بنا شده بود .«12موضسسع میسسانلی پاردوکسسسیالل نظسسریهی
انتقادی در این فاکت ]دوگانه[ نمایان میشود که از یکسو نقد مارکس بر اقتصاد بهواسطهی پافشاری آن بسسر اینکسسه
»یک نظام اقتصادی است ،نه یک نظام فلسفی« ،و ]نیز[ اینکه »فلسفه در مفاهیم اقتصاد تجلی مییابد ،«13با فلسفه
مخالفت میکنسسد .از سسسوی دیگسسر ،درعینحسسال ،نقسسد اقتصسساد بهطسسور سسسمج و سرسسسختانهای بسسا » اقتصادگرایی« )
 ( economismمخالفت میورزد ،و تصریح میدارد که »نظریهی انتقادی جامعه ،در قالب نقد اقتصسساد ،فلسسسفی بسساقی
میماند .«14دقیق ا از آن رو که »فلسفه در مفاهیم اقتصاد تجلی مییابد«» ،هر یک از این مفاهیم منفرد چیزی بیسسش
از یک مفهوم اقتصادی است .« 15توضیح و توجیه این داعیه ک ه ای ن مف اهیم چی زی »بی ش از« مف اهیم اقتص ادی
هستند ،مستلزم نقدی بر مفاهیم اقتصادی در معنای تنگ کلم است و از این رو ،بار دیگر مسالهی سسسنجشناپذیری
را بهمیان میکشد.
استدلل دجوآن رابینسون ،آشکارا بر یک مصادرهبهمطلوب )  (Petitio Principiiاستوار است :بهطور تلویحی چنیسسن
فرض میشود که مفاهیم اقتصاد سیاسی در معنای تنگ آن برای ابژهی مورد نظسسر ایشسسان مناسسسبتراند .امسسا »خسسود
اشیاء« ) ( things themselveچه هستند ،و دستیابی به یک توافق پیشینی دربارهی ابژهی اقتصاد سیاسسسی چگسسونه
9. [4] G. Lukacs, Werke Bd. 2,2. Aufl.(Neuwied, 1977), pp. 684,354.
10. [5] H. Marcuse, 'Philosophieund kritische Theory', in: 'Kultur und Gesellschaft l' Frankfurt a. M. 1965, p. 102.

 .11رجوع کنید به مقالهی معروف ماکس هورکهایمر با عنوان »نظریهی سنتی و نظریهی انتقادی« .برگردان فارسی ایسسن مقسساله در فصسسل
دهم گزیده مقالت زیر قابل دسترسی است :پل کالنرتون )ویراستار انگلیسی(» :جامعهشناسی انتقادی« ،برگردان:حسن چاووشسسیان ،چسساپ
سوم :نشر آمه) .۱۳۹۰ ،چاپ نخست :اختران] .(۱۳۸۵ ،م[.
12. [6] M. Horkheimer, 'Kriktische Theorie'; (Frankfurt am Main, 1968), vol. II, p. 192.
13. [7] H. Marcuse, op.cit., pp. 103,102.
14. [8] M. Horkheimer, op.cit., p. 195.
15. [9] H. Marcuse, op.cit., p. 102.
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امکانپذیر است ،درشرایطی که بعد از حدود یک قرن مباحثهی مستمر ،خود اقتصسساددانان هنسسوز قسسادر نشسسدهاند بسسه
توافقی در این مورد دست پیدا کنند؟ سرانجام ،خود دجوآن رابینسون خصلت عمیقا مسالهسسسالز مفسساهیم اقتصسسادی را
خاطرنشان کرده است» :پول و نرخ سود ،همانند کالها و قدرت خرید ،بهمحض آنکه بهطور جدی بکوشسسیم آنهسسا را
به فهم درآوریم ،معلوم میگردد که مفاهیمی شدیدا گریزپا و گیجکنندهاند .«16آیا بررسی این مساله اهمیسستی نسسدارد
که وقتی مارکس»مقولههای اقتصاد بورژوایی« را بهطسسور عسسام همچسسون »اشسسکالی مغشسسوش و نسسامعقول«

) deranged

 (formsتوصیف میکرد ] ،17[Kapital I, p.90دقیق ا همین »سنجشناپذیری« را در نظر داشت؟ آیا آگاهی از همین
نکتهی بسیار مسالهساز نبود که مارکس را واداشت تا مفاهیم اقتصادی را به مفاهیم دیگری کسسه چیسسزی »بیسسش از«
مفاهیم صرف اقتصادی هستند »برگرداند« )(translate؟ و آیا با این وضعیت مسسواجه نیسسستیم کسسه هسسر برگردانسسی از
مفاهیم مارکس ،که درحقیقت به یک باز-ترجمه راه میبرد ،در وهلهی نخسسست مسسسالهی عمسسدهای کسسه بسسه پسسرورش
نظریهای انتقادی دربارهی مقولت اقتصاد سیاسی منجر گردید را پنهان میدارد؟ مشکل آنجاست کسسه ]بسسا بررسسسی
بیشسستر[ معلسسوم میگسسردد کسسه مفسساهیم قابسسل فهسسم )  ،(intelligibleو درعینحسسال بهمعنسسایی »ادراکناپذیر« )
 ،(incomprehensibleتنها ظاهرا فهمپذیر ) (apparently-intelligibleاند ،که این بهمعنسسای آن اسسست کسسه مفسساهیمی
غیرقابل فهم ) (unintelligibleهستند.
آیا میتوان ادعا کرد که کاربرد این مفاهیلم ظاهرا فهمپذیر ،که بهویژه مفاهیمی اقتصادی هستند ،به برپایی نظریهی
اقتصادی بهعنوان علم انجامیده است؟ در سوی مقابل ،بر مبنای دیدگاه دجوآن رابینسون» ،اقتصاد آکادمیک بهدلیسسل
امتناعاش از جدی گرفتن مارکس ،ناتوان و بیبنیه شده است« و بنابراین ،اینک »در یسسک حسسالت فروپاشسسی آشسسکار«
قرار گرفته است .این »وضعیت تاسفآور نتیجهی امتناع آن از درگیرشدن با پرسشهایی است که از سسسوی مسسارکس
مطرح شدهاند .«18اگر این ارزیابی درست باشد ،پس خواسلت بیشک موجله معطوفبه برپایی یک بنیان سسسنجشپذیر
برای این دو دستگاه مفهومی نمیتواند از طریق ترجمه برآورده گسردد ،چسسرا کسه ترجمسسه ضسرورتا بسسه همگونسسسازلی
تفاوتهای بنیادی منجر میگردد.

16. [10] J. Robinson, 'Doktrinen der Wirtschaftswissenschaft' {Mtmchen, 1965), p.109.

 [ 11] .17در این نوشتار به شیوهی زیر به آثار کارل مارکس ارجاع داده میشود:
ارقام درون پرانتزها مجلد و شمارهی صفحات مجموعهآثار مارکس-انگلس از )سری برلین شرقی( را نشان میدهند.
 = Kکاپیتال؛  = Tنظریههای ارزش اضافه؛  = Pدستنوشتههای پاریس یا دستنوشتههای اقتصادی-فلسفی)نسخهی برلین شرقی(؛
» = Bدربارهی کاپیتال« ،مجموعه نامههای ویراستاریشده توسط ) H. Skambraksبرلین شرقی.(۱۹۸۵ ،
 = MEGAمجموعهآثار مارکس-انگلس )برلین شرقی( = G .گروندریسه )برلین شرقی.(۱۹۵۳ ،
18. [12] J. Robinson, Die Arbeitswerttheorie ... , op.cit., p. 346.

7

 .1خصلت دوگانهی سوبژکتیو-ابژکتیوو جامعه

19

»جامعه« در خطسسوط اصسسلی ) (forefrontآثسسار آدورنسسو بهسسسان وحسسدت سسسوژه و ابسسژه معرفسسی میشسسود ،نسسه بهماننسسد
»اصطلحات متداول روبنا و زیربنا یا پایه«؛ اصطلحات اخیر ضرورتا »اسسستنتاج« )(deductionسس ایسسدئولوژیها ،یعنسسی
»استخراج آنها از قوانین ساختاری مثل خصلت بتوارهی کالها« را »بدیهیسازی« ) (trivializeمیکنند ،که خسسود
قیاسی است بر پایهی گزارهای نادرست )  .«20(proton pseudosپس آدورنو این داعیه را طرح میکنسد ک ه» :جسامعه
بهمثابهی سوژه و جامعه بهسان ابژه یکی هستند ،و درعینحال اینهمان نیستند.«21

ت اجتماعی
 (۱ .۱جامعه بهسان ابژه؛ عینی و
آنچه آدورنو »عینیلت« اجتماعی

)Objectivity

 (Socialمینامد» ،اصطلحی عسسام بسسرای تمسسامی مناسسسبات ،نهادهسسا ،و

نیروهایی است که انسانها در درون آنها عمل میکنند«؛ یعنی نیروهای قانونا تنظیمشده و شرایط ناعقلنیای کسسه
همواره از قبل توسط کنشهای فرید پیشانگاشته میشوند» .فرآین د حی الت بنی ادلی «22ج امعه هم واره ]فرآین دی[
»اقتصادی« است ،که این پرسش را پیش میکشد که آیا نظریهی جامعه به هر شسسیوهای واقعسسا »مجسسزا از ]دانسسش[
اقتصاد )«(economicsسس است .پاسیخ ساده است و بههمان اندازه کوتاه :نظریهی اجتماعی »تنهسسا تسسا جسسایی ]نظسسریهی[
اقتصاد است که نظریهای سیاسی باشد« .پس ]نظریهی[ اقتصاد در معنای تنگ آن »بسسا یسسک قسسالب )(castسس سسسروکار
دارد ،با چیزی که هماینک شئيواره شده است«؛ یعنی ]نظریهی[ اقتصسساید »سسسازوکار یسسک جسسامعهی توسسسعهیافتهی
متکی بر مبادله« را بهعنوان امری بدیهی میپذیرد .برخلف آن ،ویژگی متمایزکنندهی نظریهی جامعه آن است کسسه
»شکلهای استقراریافتهی پراتیک اقتصادی 23را استخراج میکند ،«24یعنی آنچه را که آن دیگسسری ]یعنسسی نظسسریهی
اقتصاد[ پیشفرض میگیرد.
پس تفاوت مقولهای )(categorial diferenceس از مارکسیسم سنتی در این فاکت نهفتسسه اسست کسه بسسرای نظسریهی
انتقادی ،بهپیروی از لوکاچ ،شیوههای تولید بهخودلی خسسود ) (eo ipsoسس پسسایهای بسسرای بهاصسسطلح روبنسسا نمیسسسازند.
اصطلحات »پایه« )(baseسس و »عینیت« )(objectivityسس در اینجا بسیار حیاتی )(criticalسس هستند :اقتصسساید مشسسابه بسسا
طبیعلت نخست ) ، (first natureبر اساس قوانینی از آن خود ،خود را بهسالن طبیعلت ثانوی برپا میدارد ،با بیتوجهی
19. The Subjective-Objective Twofold Character of Society
20. [13] Theodor W. Adorno, 'Gesammelte Schriften', vol. 8 (Frankfurt a. M., 1972), p. 559.
21. [14] Op.cit., p. 317.
22. fundamental life-process / tragender Lebensprozess
)23. establisched forms of economizing (Wirtschaftens
24. [15] Op.cit., p. 199. See also: T. W. Adorno, 'Soziologische Exkurse", edited by the Institut für
Sozialforschung (Frankfurt a. M., 1956), p. 28.
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تمام به نیازها و آرزوهای افراد و خود را »بر دگردههای آنان« تحمیل میکند .تفسساوت میسسالن ابسسژهی نظسسریهی سسسنتی،
بهطور خا یص ابژهی علوم طبیعی ،با عینیلت نظریهی انتقادی را میتوان به شیوهی زیر روشن سسساخت :جسسامعه صسسرفا
ابژه نیست ،بلکه همزمان سوژه هم هست .پس ،خودمدارلی ) (autonomy/Eigengesetzlichkeitجامعیه ]امری[ ناسازه
و معمایی )پارادوکس( است .جامعه فقط تا جایی و صرفا بهایندلیول »عینی« است که »سوژهگی آن برای خسسودش
شفاف نیست .«25با اینحال ،آنچه »بر دگردههای« سوژهها بهپیش میرود کلل کالر فرا-فردی 26است ،که آدورنسسو آن را
با اصطلح »امر عام« ) ،(universalیا تجلی »کالر کلی و عام« ) (epitome of labour in generalبیان میکند .اما
فقط یک شکل متعیلن این امر عام ،همزمان خود را بهسالن عینیت عرضه میکند ،یعنی شکلل »عسسامبودگلی مجسسرد« )
 ، (abstract universalityکه امر خاص را در خود میگنجاند و بر آن چیرگی مییابد.

 (۱ .۲جامعه بهسان سوژه
»جامعه در این معنا سوبژکتیو )ذهنی( است که به انسانهایی که بدان شکل میبخشند ارجاع میدهد « ،زیرا جامعه
فقط بهواسطهی انسانها وجود دارد ]هستی مییابد[ و خود را بازتولید میکند .این »تمامیت منجسر بسدان نمیشسود
که جامعه بر فرالز و فراسولی آنچه گرلد هم میآورد و در بر میگیرد ،حیاتی از آلن خود داشته باشد .«27عینیت »خسسود
را صرفا از طریق افراد تحقق میبخشد« ،هرچیزی »توسط آگاهیی وساطت میشسسود .«28بسسر مبنسسای چنیسسن منظسسری،
»پایه/زیربنا« نیازمند »روبنا« است؛ »پسسایه« نیازمنسسد افسسراد اسسست ،کسسه ]اینسسان نیسسز[ بسسر مبنسسای نیتهسسا و مقاصسسلد )
(intenstionsسس خود عمل میکنند .جامعه را میتوان برحسب مفسساهیم ایدهآلیسسستی بهسسسالن »محتسسوای برهمنهسسادهی
توامالن آگاهی و ناآگاهلی بشری« درک کرد ،و فینفسه میتوان آن را فهمپذیر ) (intelligibleانگاشت .بنابراین ،بهنظر
میرسد که ]دانش[ اقتصالد سوبژکتیو و هرمنوتیک شسسیوههای مناسسسبی بسسرای کسسسب شسسناخت از جسامعه باشسسند .در
عینحال ،هیچ شیوهی رفتالر سوبژکتیو خاصیی دسترسی بسندهای به »سازوکار ابژکتیلو )عینی( جامعه« را امکانپذیر
نمیسازد :بهطور خاص ،خودمداری قلمرو اقتصاد و مقاومت مفاهیلم آن در برابر عقلنیت )،(rationalityسس برای نشسسان
دادن کذببودگلی ) (untruthذهنیتگرایی ) (subjectivismکفایت میکنند» .در وهلهی نخست این عینیت است که
شیوههای سوبژکتیو رفتار و سلوک )(conductسس را برمیسازد .«29پس ،آدورنو بر این باور اسسست کسسه ]دانسسش[ اقتصسسالد
سوبژکتییو »ایدئولوژیک« است؛ داعیهای که با نگاهی گذرا به آثار پارهتو ) ،(Paretoکه »جامعه را چیزی بهجز مقسسدار
ش ترسیم نمیکند« ،مجابکننده بهنظر میرسد30؛ چنین برداشتی همواره عینیسست را
میانگین شیوههای فردلی واکن ی
پیشاپیش بهسالن مفهوم اصلی نیروها و ااشکال مجرلد خودمختایر پیشانگاشت خود دارد.
25. [16] T. W. Adorno, Gesammelte Schriften, vol. 8, p. 316.
26. supraindividual totality of work /überindividuelle Gesamtarbeit
27. [17] Op.cit., pp. 316,549.
28. [18] Op.cit., p. 548.
29. [19] Op.cit., pp. 200,239,570.
30. [20] Gesammelte Schriften, vol. 6, p. 198.
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 .۲دگرگونسازی نظریهی اقتصادی به نظریهی انتقادی

 (۲ .۱دیالکتیک سوژه-ابژه و مدل زیربنا-روبنا

31

تنها با طرح یک دیالکتیک سوژه-ابژه بهسالن هستهی درخولر فرآیند اقتصادی )از آن رو دیالکتیکی کسه سسوژه و ابسژه
»یکی هستند ،و درعینحال اینهمان نیستند«(  ،بهطور بسندهای روشسسن میگسسردد کسسه مسسارکس چگسسونه »نظسسریهی
اقتصادی را به نظریهی انتقادی «32دگرگون میکند .اکنون برای نخس تینبار روش ن اس ت ک ه چگ ونه در نظ ریهی
اقتصادی ،بهعنوان شکلی از نظریهی سنتی ،سوژه-ابژهی وحدتیافته به یک ابژه و یک سوژه تفکیک میشود .از آنجا
ش )] (mediateتوامالن[ هر دوی آنها ناتوان است ،صرفا میان آنها نوسسسان
که نظریهی اقتصادی از وساطت و رسان ل
میکند .از آنجا که ابژهی نظریه در خصلت ویژهاش بهمنزلهی سوژه-ابژه تعیین میگردد ،پس این امر بهنوبهی خسسود
نقدی بر »اقتصادگرایلی« مارکسیستی را لزم میدارد ،که ناکامی اصلیاش در آن نیست که »اهمیت ]دانش[ اقتصاد
را دستکم میگیرد ،بلکه در آن است که اقتصاد را در معنای بسیار تنسسگ و محسسدودی در نظسسر میگیسسرد« .خطسسای
»اقتصادگرایلی« مارکسیستی ریشه در آن دارد که بصیرت نسبتبه »اصالت توجه به فهم کل «33را از دست میدهسسد.
همزمان ،معلوم میگردد که الگوی زیربنا-روبنا صرفا یک عامیانهسازی 34است ،و این واقعیتی که هنوز مورد تصسسدیق
اندیشهی مارکسیستی عامیانه قرار نگرفته است .در این سادهسازی عوامپسندانهی یک ساختار ذهنی پیچیده ،رکسسود
نزولی ) (stagnationبازاندیشی روششناسانه ،بههمراه غلیان ارزیابیهای روانشناختلی علیق 35و برآوردهای مکانیکی
از صورتبندیهای ایدئولوژیک نقش ایفا میکنند .این الگوی کهنه نمیباید صرفا با الگوی جدیدی جایگزین گسسردد.
با اینحال ،جایگزینکردلن الگوی زیربنا-روبنا با ساختار سسسوژه-ابسسژه برخسسی مسسسایل واژهشسسناختی )ترمینولوژیسسک( را
مطرح میسازد که میتوانیم آنها را بهکمک طرحوارهی زیر توضیح بدهیم .طرحبندلی جسسامعتری از ایسسن مسسساله ،در
کنار همهی دیگر ملزومات آن ،نیازمند انسجامبخشی به ]و یکپارچهسسسازلی[ )(integrationسس دوگسسانهی عسسام-خسساص

36

است ،که مکررا در تمامی آثار آدورنو روی میدهد.

31. Subject-Object-Dialectics and Base-Superstructure-Model
32. [21] H. Marcuse, 'Vernunft und Revolution - Hegel und die Entstehung der Gesellschaftstheorie' (1962), p. 248.
33. [22] M. Horkheimer, op.cit., vol. II, p. 197.
34. popularisation
35. interessenpsychologische
36. universal/particular dichotomy
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جدول
جامعه بهسان ابژه )پیشروی در درون اذهان(
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س پشت افراد«
پل
O

S2

S1

»شکلهای مجنون و جابجاشده
)آشفته(«» ،دیوانگی«،
»چیزهای بیرون از انسان«،
»مجرد«،

چیزهای ]متعلقبه[ انسان

عمل »جابجایی« )،(Displacement

)(Things of human being

»فرافکنی«» ،وساطت«

»مشخص« )(concrete
 .۱مقولههای اقتصادی بهشیوهای

»معنوی«» ،غیرمادی«،
»پیشداده«» ،اندیشهگون )ایدهای( یا

»حسی/حسانی« )(sensual

فراحسی«،

بسیار وارونه ) (verkehrtدر آگاهی
بازتاب مییابند )مقولهها بهمنزلهی

ش مبادله«
»جهالن ارز ل

»وارونگیها« و بتوارهها(

ارزشهای مصرفی

)»ارزشدارها«» ،valuablesحجم ارزش«،
»پویشهای ارزشها«» :توهم ابژکتیو«(،
»کالها«،

»محصولت«

 .۲مضامیلن غیراقتصادلی آگاهی

پول،

فلز ،کاغذ

)ایدئولوژیها(

سرمایه،

ابزار تولید

»رابطهی بین چیزها«

»مناسبات بین مردم«
»مناسبات تولید«
کنشها )(Actions

مقولهها ،نیروها ،قوانین
مناسبات تولید بهسالن زیربنا )»استقرار دوگانه«(

مضامین آگاهی بهسالن روبنا

»همان و)لی( نههمان«» :وحدت و تفاوت سوژه و ابژه«
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در نگاه نخست روشن است که انگارهی سوژه -ابژهی اقتصادی درست از میانهی دوگانهانگارلی کلسیک ماده و روح و
الگوی زیربنا-روبنای مارکسیسم عامیانه عبور میکند .ممکن اسسست در نگسساه نخسسست غریسسب بهنظسسر برسسسد کسسه اقلم
منحصرا مجرد و بهطور سنتیی »ذهنی« ) (mentalبه قلمرو عینیت نسبت داده میشوند ،قلمروی که از منظر سنتیی
س عوامل مادی ،و بهطور خاص مناسبات تولید ،بسسه پهنهی ذهنسسی )subjective
پهنهی مادی تلقی میشود؛ و برعک ی
 (domainنسبت داده میشوند.
از آنجا که آثار بسیار خوبی دربارهی این موضوع نگاشته شده است ،مسسا صسسرفا بسسه ادبیسسات فراخسسور بحثمسسان ارجسساع
خواهیم داد ،بهویژه به آثار لئو دکفلر ) ،(Leo Koflerکه در پی لوکاچ ،و تماما مستقل از اندیشمندان نظریهی انتقادی
]مکتب فرانکفورت[ ،متون مهمی در این زمینه خلق کرده است .یکی از نکاتی که دکفلر بارهسسا و بارهسسا بسسر آن تأکیسسد
میکند ،برای فهم درست طرحوارهی بال اساسی است ،و آن اینکه سوژه و ابژه بهطور ایستا )(staticallyسس با یکسسدیگر
ض گرفتالر یک »فرآیند جارلی مداولم« ) (ongoing processاز »وارونسازی سوژهگی به
مخالفت نمیکنند ،بلکه درعو ی
عینیت و بالعکس «37هستند؛ فرآیندی که رویهمرفته »عامترین شکل هستی جامعه« را بازنمایی میکنسد .38اساسسسا
هیچ چیز مرمزو و معمایی )(enigmaticس در این اندیشه وجود ندارد؛ ]بلکه[ صرفا انضمامیسازلی این تسسز درخشسسان و
ش مارکس است که »شراییط انسان را میسازد ،درست همانگونه که انسان شرایط را میسازد« ،و دکفلسسر
درخور ستای ل
این نکته را کام ا
ل تصریح میدارد که »مفهوم شرایط «39تنها از طریق مفهوم »مناسبات تولید« بهدرستی قابسسل درک
میشود» .40شرایط« یا »زیربنا/پایه« بهسالن سوژه عمل میکنند و انسسان بهس ان اب ژه ،چراک ه بش ر توس ط »پ ایه«
متعین میگردد و »ساخته« میشود؛ پایهای کسه قسسوانین آن »خصسسلتی سسسوبژکتیو بهخسود میگیرنسسد» .«41عینیسسلت«
س سسسوژه خصسسلتی عینسسی
بازنماییشده توسط این طرحواره همچنین خصلتی سسسوبژکتیو بهخسسود میگیسسرد ،و برعکسس ی
میگیرد ،چراکه »مقولت«» ،قوانین« ،و »نیروهالی« اجتماعی-اقتصادیی عاملهسسای اقتصسسادی ) (economic agents
یعنی سوژهها را برمیسازند .پس ،این سوژهها به ابژهها تبدیل شده و توسط مقولههای اجتماعی-اقتصسسادیی »تولیسسد«
میگردند .الگوی زیربنا-روبنا بهشیوهای بسیار تکسویه ]تنها[ بر این بخش آخر فرآیند اجتماعی تأکید میگذارد.
دطرفه آنکه خویشفهملی روششناسانه 42اقتصاد آکادمییک تکسویگلی این تعین ) (determinationرا نادانسته تأییسسد
میکند و سپس در توافق کامل با الگوی زیربنا-روبنا پیش میرود .براساس نظریهی آنان ،مقسسولت اقتصسسادی حسساوی
عناصری هستند که برای تحلیل عقلن یی دسترسپذیر نیستند ،یعنی عناصری که توسط سسسوژه وسسساطت نمیشسسوند،
37. inversion of subjectivity into objectivity
'38. [23] L. Kofler, 'Geschichte und Dialektik. Zur Methodenliehre der dialektischen Geschichtsbetrachtung
(Hamburg, 1955), p. 199. See furthermore pp. 130, 162f, 183.
 [24] .39مترجمان انگلیسی :در اینجا اصطلح شرایط ) (circumstancesبهعنوان معادل اصطلح آلمانلی  Umständeاس تفاده ش ده،

که همچنین میتواند به  environmentیا  conditionsبرگردانده شود؛ نظیر آنچه از ترکیب  material conditionsمراد میشود.
40. [25] Op.cit., p. 123. See furthermore Stanislaw Warynski, 'Die Wissenschaft von der Gesellschaft' (Bern,
).نام مستعالر لئو دکفلر بوده است 1944), p. 148. (Stanislaw Warynski
41. [26] St. Warynski, op.cit., p. 67.

42. methodological self-understanding
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بلکه دارای یک خصلت پیشداده )  (a prioriهستند .بهلحاظ فلسفی ،این شیوهی تفکر بهواسطهی تحلیل زیمل از
پول توجیه گردید؛ تحلیلی که این داعیه را طرح میکرد که ارزش مجرد ،آنگونه که بیش از همسسه در پسسول بهسسسان
واحد ارزش یافت میشود ،یسسک »پدیسسدهی اصسسیل« )(originary phenomenonسس و لجسسرم یسسک عامسسلل پیشداده را
برمیسازد ،که پیشانگاشتی برای تمامی تفکر است .اما حتی مولفان رسالههای اقتصادیای کسسه هیسسچ تسسوجهی نثسسار
ارزش مجرد نمیکنند و بهطور عامتر دربارهی کمیتهای مجرد و واحدهای محاسسسبه و حسستی دربسسارهی کمیتهسسای
»غیرمادی«» ،ایدهال« یا »معنوی« )(spiritualسس سخن میگویند ،نیز باور دارند که بسسا هسسستیهای غسسایی و بهلحسساظ
عقلنی نافروکاستنی سروکار دارند ،یا بهطور مختصر با ایسدههای مربسوط بسسه پدیسدههای اصسسیل و پیشداده سسروکار
دارند .معموال چنین ابهاماتی به فلسفه انتقال داده میشوند .برای مثال ،شومپیتر صریحا از بازبینی »بسیار عمیسسلق«
»پیشانگاشتهای« اقتصاد اجتناب میورزد» :ما نمیتوانیم این پرسش که عناصر خاص نظام ما چه هستند و چسسرا
این عناصر آنچناناند که هستند … را تا مسسرز دلیل غایوی 43آن پیجسسویی کنیسسم؛ ]بلکسسه صسسرفا[ آنهسسا را بهسسسان
عناصری معلوم و دادهشده مفروض میگیریم .«44نشان دادن این امر دشوار نیست که چون فلس فه بهس هم خ ود ت ا
اینجا یا بهطور کامل در انجام وظیفهی محولشده ناکام مانده است و یا حداکثر فقسسط نتسسایجی ازهمگسسسیخته 45بسسه
دست داده است] ،دانش[ اقتصاد معاصر صرفا قادر بوده است که روبنای کممی و بخشا رسسسمیتیافتهی )(formalised
خود را بر شالودههای زیرساختی از مفاهیم تماما غیرعقلنسسی و بنسسابراین »درکناپسسذیر« )(incomprehensibleسس برپسسا
سازد .این حکم )(findingسس را میتوان بهوسیلهی طرحوارهی سوژه-ابژه در نمودار فوق بیشتر توضسسیح داد؛ از »منظسسر
]دانش[ اقتصاد« ،مقولههای اقتصادی مطلقا از آگاهی منفک شده ،و نزد آگاهی همچون چیزی »بیواسسسطه« تجلسسی
مییابند ،چیزی که توسط اندیشه وساطت نمیشود و بنابراین ]برای آگاهی[ رسوخناپذیر ) (impenetrableمینماید.
پس ،عینیت اقتصادی یا »عینیسست ارزش« حسسالتی از عینیسلت )(Gegenständlichkeitس منحصسسردبهفرد 46اسست ،یسسک
س آن چیزی که »فینفسه« هست ،پنهان شده
ص خودیش ساختار یافته و در پ ل
طبیعت ثانوی که بر اساس قوانین خا ل
است .این تصور در میان نیست که این عینیت اقتصادی چیزی ساختهی بشر باشد.
مارکس جوان دلب کلم را دربارهی رویکرد فوق بیسسان میکنسسد و آن را همچسسون بسساوری معرفسسی میکنسسد کسسه ابسسژهی
اقتصادی را »ابژهای بیرون از بشر« )(Sache außer dem Menschenسس میانگارد؛ ابژهای بیرون از بشر و بیسسرون از
طبیعت .این امر بسدینخاطر اسست کسه طسبیعت میتوانسسد بهراسستی بهگسونهای محسسسوس )(sensiblyس درک گسردد،
درحالیکه اقتصاد شامل پیچیدگیهایی است که م ارکس آنه ا را بهس الن »چیزه ای حس لی فراحس ی «47توص یف
میکند .اقتصاد دربردارندهی ساختارهایی است که ادبیات آکادمیک آنها را »غیرمادی« )» ،(immaterialایدهآل« و
43. ultimate grounds
44. [27] J. Schumpeter, 'Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalokonomie'; (new print) (Berlin,
1970), pp. 47, 26, 57. See furthermore pp. 38,49, 540.
45. fragmentary results
46. sui generis
47. sensuous supersensuous things
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غیره مینامد ،ساختارهایی که شباهت آنها به دمدثلهای افلطونی 48بیسش از شباهتشسسان بسه طسبیعت اسسست .پسس،
»عینیلت« اجتماعیی خود را بیشتر بهسالن چیزی »فراحسی« عرضه میکند ،تا چیزی مادی.
تز مخالف خوالن مارکس آن است که این پیوند یک توهم است ،اگرچه یک »توهم ابژکتیو «49و ضروری .50شسسکلهای
اقتصادیی مجنون و آشفته )] (verrückt /derangedو گمراهکننده[ اند .مسسارکس در اینجسسا عمسسدا از ابهسسام ایسسن واژه
استفاده میکند ،ابهامی که تنها درونزالد زبان آلمانیست] .صفت آلمانی  verrücktهم بهمعنای مجنون اس ت و ه م
به معنای جابجاشده /م .[.پسسس ،از یکسسسو پسسول یسسک شسسکلل مجنسسون )(verrückte Formسس اسسست ،در اینمعنسسا کسسه
»بیمعناترین و فهمناپذیرترین« شکل ،یا جنون محض 51است ] .[G 928از سوی دیگر ،پول همچنی ن ی ک ش کل
مجنون در معنای مکانی »جنون «52است ،بهسالن ابژهای که از مکان ط بیعلی خ ود جابهجسا )(displaced/ verrückt
شده است .پول صرفا یک چیز »حسی« نیست ،بلکه همچنین یک چیز »فراحسی« است ،و فینفسه چیزی است که
به دنیای بیرونی ،که مستقل از آگاهیست ،منتقل و جابهجا شده است .ایسن جابهجسسایی »از خسولد فرآینسد اقتصسسادی
منتج میشود« ] .[G 934از اینرو ،این جابهجایی را میتوان بهسالن یک فراگذری ) (transpositionخصلتیابی کرد:
یعنی بهسالن »فرآیندی ضروری« که بهواسطهی آین کار »نیروهای خودش را بهسان نیروهایی بیگانه در برابسسر کسسارگر
مینشاند«] .[G 216مارکس همچنین واژهی »فرافکنی« ) (projectionرا بهگونهای مترادف با »فراگذری« بهکار برده
است ] .[KI/90پس ،شکلها همچنین از ایننظر که به یک قلمرو »فراحسی« جابهجا شدهاند ،فراگذری کردهاند ،یا
فرافکنی شدهاند] ،و در نتیجه[ مجنون )] (derangedو گمراهکننده[ اند .این امر ،تاجاییکه یک جابهجسسایی فضسسایی
است ،چیزی بههمان اندازه مجنون )جابهجاشده( را بهبار میآورد ،یعنی یک ابژهی حسی کسسه همزمسسان یسسک ابسسژهی
غیرحسی است.
اینکه هر دو معنالی  Verrücktheitدر این حالت باهم ترکیسب شسدهاند ،بهوضسوح یسک ویژگسی اساسسسلی شسکلهای
اقتصادی است .البته ،اقتصاد آکادمیک تنها نتیجهی این جنون/جابهجایی را میداند :صورتبندیهای پایانیافته

53

یا پیشداده ،عناصر غیربشری» ،چیزهای بیرون از بشر«  ،و همهی اینها مشروط بر اینکه در وهلهی نخست انسان
صرفا ]امری[ فرضیهای ) ] (hypotheticalیا موجودی مفروض[ باشد .وظیفهی اقتصاد بهمنزلهی »نظریهی انتقسسادی«
است که پیدایش و تکوین این شکلهای »مجنون/جابجاشده« یا بیگانهشده را نمایش دهد ،یعنی خاستگاه بشسسری
آنها را نشان دهد .مارکس تصسسریح میدارد کسسه چسسرا وی از تحلیلسسی دربسسارهی اقتصسساد کلسسسیک میآغسسازد .چسسون:
48. Platonic ideas
49. objective illusion

 [28] .50مترجمان انگلیسی :در اینجا ترکیب  gegenständlicher Scheinکه در متن آلمانی بهکار رفته است ،بهطور آگاهانه ح اوی
تناقض است؛ معادلهای انگلیسی واژهی  Scheinعبارتند از) illusion :توهم() semblance ،شباهت( ،و ) appearanceنمود/ظاهر(.
51. pure madness / reine Verrücktheit
'52. spatial sense of 'derangement
 [29] .53مترجمان انگلیسی :در اینجا صفت موجود در ترکیب آلمانی  fertigen Gebildeبهمعنای »پایانی افته و مس لم« )(finished

است ،نظیر معنای صفت . accomplished
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»شکلهای بیگانگ یی اقتصاددانان کلسیک و لسسذا اقتصسساددانان انتقسسادی را بهخسسود مشسسغول میدارنسسد و ]چسسون آنهسسا[
ش رولی تحلیل خود بردارند« ] .[T3/493این شکلها نسبت به یکدیگر بیگانهانسسد ،امسسا
میکوشند این شکلها را از پی ل
همچنیسسن بسسرای انسسسانها چیزهسسایی بیواسسسطهاند .قیمسست تولیسد ]امسسر[ برهمنهسسادهای )(aggregateسس از »شسسکلهای
بیگانهشده« است .نسسزد مسسارکس ،قیمسست تولیسسد ]بهمعنسسای[ تعیسسن ک ممیسس آن نیسسست ،بلکسسه »خلصسسی از شسسکلهای
بیگانهشده« ایست که وظیفهی اصلی اقتصاد انتقادی را برمیسازد ،نظریهای کسسه خسسود را درسسست در نقطهی مقابسسل
اقتصاد ریاضیاتی میبیند؛ اقتصادی که بنا به سرشت خود 54همانا »بهراحتلی تمام با بیگانگی کن ار میآی د« ]اص ل:
»کام ا
ل خود را در خانه حس میکند«[.
اگر دجوآن رابینسون »ترجمه« ی واژگان مارکسی را مطالبه میکند ،چنین درخواستی نادانسته این حقیقسست را فسساش
میسازد که حتی نو-ریکاردوگرایلی چپ نیسسز بهخطسسا »شسسکلهای بیگانهشسسده« را »شسسکلهایی طسبیعی« ]،[K3/838
س« خسسود »غسسوطه میخسسورد«
میانگارد و در میسسان ایسسن شسکلهای بیگانهشسسده ،همچسسون »محیسسط طسبیعی و مسسانو ل
].[T3/493س موضوع محل بحث در اینجا شیوهای از تفکر اس ت ک ه »ک امل مس تعد عقلگرایسی س طحی اس ت«55
]،[K2/96سس تفکری که شکلهای تولیدشده را »طبیعی« تلقی میکند و آنها را ساختارهایی از طسسبیعت کسسه توسسسط
بشر تولید نشدهاند میانگارد.

)54. in its element (bei sich
55. possesses the natural air of superficial rationalism
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 .۳خصلت دوگانهی بهطور سوبژکتیوو عینوی مقولههای اقتصادی-اجتماعی و
مسالهی تکوین )پیدایش( نزد مارکس و آدورنو

56

نظام واژهگانی )ترمینولوژی( سوژه-ابژهی بهکاررفته در نمودار فوق ،بهوضسسوح واجسسد یسسک »ابهسسالم« آزاردهنسسده اسسست.
همهی مفاهیم بهکاررفته در ستون  S1بر چیزی دللت دارند که در شرایط متعسسارف نسسه بهمعنسسای سسسوبژکتیو ،بلکسسه
بهمعنای ابژکتیو فهمیده میشوند؛ درحالیکه برعکس ،اصطلحات مورد استفاده در ستون عینیت ) (objectivityدر
معنای متعارف بر چیزی سوبژکتیو دللت دارند .ستون  S1با ابژههای »انضمامی« و جسمانی ) (sensualسروکار دارد،
یعنی با ابژههای »طبیعت نخست« ) ،(first natureو از پی آن با اقلم برون-ذهنی ) (extra-mentalیا عینی ،در بیالن
عقل سلیلم؛ درحالیکه ستون  S2شامل اقلمی است که در معنای تنگ کلیم ذهنی ) (mentalیا سوبژکتیو هستند.
افزونبر این» ،مناسبات میان مردم« در ستون  ،S1ازآنجا که تحت مناسبات تولید واقعاند ]تولید گنجانسسده شسسدهاند[،
باید بیشتر )ترجیحا( بهسالن چیزی عینی درک گردد.
یک دشواری دیگر بهسبب توصیف مارکس از مقولههای اقتصادی بهسالن »شکلهالی عینلی اندیشسسه« پیسسش میآیسسد،
چون »عینی« در این بافتار )(contextسس آشکارا نهفقط دال بر جنبهی برون-ذهنلی »عینیسست« نیسسست ،بلکسسه در یسسک
معنای عامتر بر اعتبار بینا-ذهنی 57دللت دارد .سرانجام ،و گیجکنندهتر از همه ،ابژکتیو در معنسسای موکسسلد )emphati

 (cکلم )همچنین دربردارندهی »نیروها« و »قوانین«( بهمیزانی حتی بیش از آنچه در ستون  S1بهطور مبهم اشاره
شده است ،در معنای عینیت فهمیده میشود .این عینیت مبهم )(opaqueس و خودمختسار] ،همچسون[ متضسالد اصسللی
خویش انگاشته میشود :پندالر ) ،(illusion /Scheinچیزی تماما وهمآمیز] ،یا همان[ طبیعت »ثانوی«.
در برابر این ابهام واژهشناختی ،که )همانطور که آدورنو مکررا مورد تاکید قرار داده( درونزالد خود ماده اسسست و لسسذا
قابل اجتناب نیست ،دستیافتن به تعریف روشنی از خصلت دوگانهی سوبژکتیو-ابژکتیلو مفاهیم اجتماعی-اقتصسسادی
چگونه ممکن میگردد؟

 (۳.۱مسالهی خصلت دوگانه نزد مارکس
ما هنوز بهطور کامل از هزارتوی )لبیرنت( واژهشناختی بیرون نیامدهایم .همانگونه که خواهیم دید ،فهسسم بسسسندهای
از نقد تماموکمالل ]مارکس بر[ اقتصاد نیازمند پالیش مفهومی بیشتری خواهد بود .پس ،آنچه تسساکنون مسسورد بحسسث
قرار گرفت تنها برای تمایزات ترسیمشده در نوشتههای آغازین مارکس صادق است.
56. The Subjectively-Objective Twofold Character of Socio-Economic Categories and the Problem of their
Genesis in Marx and Adorno
57. inter-subjective validity
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 (۳.۱.۱خصلت دوگانهی انضمامی-تجریدی مقولههای اقتصادی نزد هگل

نگاهی به دستنوشتههای اقتصادی-فلسفی ]مارکس [۱۸۴۴ ،نشان میدهد که بازاندیشی دربارهی خصلت دوگانهی
کالها و مقولههای اقتصادی بهطور عام ،نهفقط مسالهای کانونی در تحلیل اقتصسسادلی بالیسسدهی مسسارکس اسسست ،بلکسسه
پیشتر شرایط مشغولیت آغازیلن وی با آثار اقتصادی را نیز تعیین کرده بود  .بهواقع ،مارکس از مدتها پیشتر ،یعنی
از زمان خوانش متون هگل دربارهی فلسفهی روح ،با این نوع بازاندیشی آشنایی داشته است .مارکس در نقد خود بر
فلسفهی حق هگل ،فرازهایی از بحث تعین دیالکتیکی پول [299 §] 58را نقل کرده و مورد تفسیر قرار میدهد؛ و در
کاپیتسسال هسسم تعریسسف پسسول ]نسسزد هگسسل[ را از بنسسد » ۶۳فلسسسفهی حسسق« ]§ [63سس نقسسل میکنسسد .تعریسسف پسسول در
»دستنوشتهها« نیز مستقیما ناظر بر تعریفیست که او در ]رسالهی[ »دربارهی مسالهی یهود« بهدست داده بود؛ اما
تردیدی نیست که تعریف پول در »مسالهی یهود« ،و لذا در »دستنوشتهها« )یعنی این تعریف که» :پول عبارتست
از مفهوم موجولد ارزش همهی چیزها ([P566] «59در خود هگل ریشه دارد .این تعریف ]از پول[ در تعریف هگللی بند
» ۲۰۴فلسفهی حق« ]§[204سس ریشه دارد ،که بر اساس آن »ارزش مجرد همهی کالهسسا در پسسول فعلیسست مییابسسد«.
میتوان چنین فرض کرد که مارکس همچنیسن از مف اد بنسدهای  ۴۸۶و  ۴۹۴کتساب »فلس فهی روح «60آگساه ب ود،
بندهایی که در آنها خصلت دوگانه و شکل متغیر ارزش بهروشنترین وجه بیان شده است .هسسر دو بنسسلد یادشسسده بسسا
ش بهسان مقولهای »مجرد« یا »تعمیمیافته« سروکار دارند .مارکس قاعدتا خیلی زود دریافته بود که هگسسل تنهسسا
ارز ی
پارهای اظهارات مبهم دربارهی مضمون این »ارزش مجرد« بیان میکند .بنسابه ایسن دلیسل مهسسم ،مسارکس بعسدها در
ارجاع به ابهامی که توامان در روایت هگل و روایتهسای اقتصساد سیاسسی بسا آن مسواجه شسده بسود ،ارزش را بهسسان
»هیروگلیف جامعه« ] [Kl/88توصیف کرده است.
در بند ] ۴۹۴از کتاب »فلسفهی روح«؛ هگل[ خصلت دوگانهی کالها بهصسورت زیسسر بیسان میشسسود» :تفسساوت میسسان
جوهر ) (substantialityآن ،یعنی ارزش آن شیء … بهطور درونی در ابژه
و
ساخت ویژهی بیواسطهی ابژه ) (Sacheو
وضع ]برنشانده[ ) (positedمیشود ،پس ،امکان مقایسهی یک دارایی ) (Eigentumفراهم میگردد … .و میتوان آن
را معادلل چیزی گرفت که با آن ناهمگون ) (heterogenousاست« .در بند  ۴۸۳این امر بدینگونه پیشبینی میشود
که »عینیت بهسالن امری معلوم ]و دادهشده[ … به دو بخش تفکیک میشود« .و در بند  ۴۸۶هگل ادعا میکنسسد کسسه
»ارزش هنگامیکه مبادله میشود شکلهای چندگانهای به خود میگیرد« ،هرچنسسد ]ارزش[ طسسی ایسسن فرآینسسد »در
خودش یکسان و اینهمان «61باقی میماند .اگر هگل ]با این عبارتها[ بهراستی در حسسال بیسسان اندیشسسهای دربسسارهی
ارزش مجرد و مطلقی است که دستخوش دگردیسی )(metamorphosisسس میشود ،پس برآورد نادرستی نخواهد بسسود
که بگوییم هگل در اینجا فرازهای مهمی از ]متون[ اسمیت ،ریکاردو ،و لسه )(Sayسس را مورد اقتباس قرار میدهد ،کسسه
58. dialectical determination of money
59. money is the existing concept of the value of all things
60. Hegel, Philosophy of Spirit
61. in itself identical
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مارکس نیز – حتی پیش از  – ۱۸۴۴برخی از این فرازها را گلچین میکند ][P491؛ فرازهایی که تسسأثیر قسساطعی بسسر
مفهومپردازی خود وی از ]مقولهی[ ارزش داشتهاند.
این که هگل پیشتر اندیشهی مارکس دربارهی »تقسیم دوگانهی کالها به کالها و پول« را پیشبینی کرده بسسود ،از
این فاکت قابل استنتاج است که مارکس تعریف هگل از پول را در همان سالهای  ۱۸۴۳ -۴۴اقتباس میکند .هگل
در یکی از دستنوشتههای آغازین خود صورتبندی درخشان و قابل ستایشی از این اندیشسسه بهدسسست میدهسسد کسسه:
» خود ابژه به امر خاص یا کال و امر مجرد یعنی پول تقسیم میشود ،«62صسسورتبندیای کسسه مسسارکس در هسسر حسسال
نمیتوانسته از آن مطلع باشد.
برخی عبارتهای هگلی ،نظیر »وضع یسسا برنشسساندلن ) (positدرونسسلی تفسساوتی در دل ابسسژه«» ،تفکیسسک بسسه دو بخسسش«
)» ،(split into twoگسستن« ) ، (sunderو غیره به درون واژگان مورد استفادهی مسسارکس نیسسز راه پیسسدا کردهانسسد و
بهراستی آنها را میتوان کام ال بیکموکاست در گروندریسسسه یسسافت؛ یعنسسی در توصسسیفات مسسارکس از آنچسسه آنهسسا را
»وضع/برنشاندلن دوگانه« )» ،(dual positingوجود مضاعف« )» ،(twofold existenceامر مضاعف« )،(Gedoppeltes
»شکل مضاعف« و غیره مینامد .حتی میتوان تصور کرد که »خصلت دوگانهی کسسار «63نخسسستینبار از سسسوی هگسسل
مورد تأمل قرار گرفته بود .با اینحال ،اگرچه این امر پیامدی از اندیشهی خود هگسسل بسسود ،او دربسسارهی ایسسن موضسسوع
بهغای یت مردد ،ناهمساز و متناقض باقی ماند ،درست همانگونه که با خصلت دوگانهی کالها مواجه شد.

 (۳.۱.۲خصلت دوگانهی ابژههای اقتصادی نزد مارکس جوان

اینگونه ناهمسازیها آشکارا این پرسش را پیش میکشند که آیا آنها ناشی از برخی خطاهای پسسایهالی الگسسوپردازی
س جوان سرسختانه بر آن است که اینگونه ناهمسازیها نمیتوانند صرفا
در فلسفهی روح هگل هستند یا خیر .مارک ل
]اموری[ تصادفی و پیشامدی ) (contingentباشند» .نقد اقتصاد سیاسی« بههمراه »نقد دیالکتیک هگلی و فلسفهی
هگل بهطور عام« ،که در ظساهر صسرفا رابطهای بیرونسی بسا ]نقسد[ اولسی دارد ،بهواقسع یسک وحسدت تفکیکناپسذیر را
برمیسازند .این امر در مورد استعارههایی صادق است کسسه مسسارکس آنهسسا را همچسسون »گامهسسای مثبسست دیالکتیسسک
هگلی «64تلقی میکند ] ،[p. 583چراکه آنها در درون خود به »همهی عناصر نقد« پناه میدهند )] (harbourآنها
را در درون خود میگنجانند[ ،ازجمله عناصر نقد اقتصاد سیاسی؛ درعین حال ،همزماین این تز مارکسی نیسسز صسسحت
دارد که این »گامهای مثبت« تنها در »درون تعیلن بیگانگیی «65مثبت هستند ،طوریکه خود نقد »با خودش شسسفاف
نیست و مبهم و رازآمیز است«.
62. [30] G.W. F. Hegel, 'Frühe politische Systeme', ed. by G. Gobler (Frankfurt/BerlinNienna), p. 274.
63. twofold character of work
64. positive moments of Hegelian dialectics
65. determination of alienation
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این امر غالب ا نادیده گرفته میشود که میان نقد اقتصاد سیاسی و »فلسسسفهی آلمسسانی بهطسسور عسسام« )نهفقسسط
دیالکتیک هگلی( ،رابطهای درونی وجود دارد ،این رابطه در این فاکت ریشه دارد که هر دوی اینهسسا بهطسسور
سنتی منحصرا معطوف به دوگانهانگارلی سنتلی سوژه-ابژه بودهاند .در نمودار ترسیمشده در این نوشسستار ایسسن
دوگانهانگاری بهسالن رابطهی میان ]ستونهای[  S1و  S2بازنمایی شده است ،یعنی رابطهی بین شرایط عینی
کار و خود-آگاهی ) .(self-consciousnessاین توجه محدود همواره یکی از ویژگیهای نظریهی اقتصادی بوده
است که در جستجو برای مشروعیت روششناختی ،بهگونهای غیرتاملی) 66غیسسر بازاندیشسسانه( بسسر مقولههسسای
معرفتشناسانهای تکیه میکند که بهنوبهی خود از روایت فلسفلی سنتلی ]معطوف به[ دوگانهانگسساری سسسوژه-
ابسسژه اقتبسساس شسسدهاند .در نسستیجه ،نقسسد مسسارکس بسسر تفسسسیر هگلسسی از ایسسن دوگانهانگسساری همچنیسسن بسسستر
معرفتشناختلی ]دانش[ اقتصاد ،و لذا خود اقتصاد را هدف قرار میدهد.
بیگانگی عبارتست از … تعارض ) (oppositionابژه و سوژه … در درولن خود اندیشه .همهی دیگر تعارضها و
تکاپوی آنها فقط … شکل عامهفهلم ) (exotericاین تعارضها هستند ،که یگانه تعارضهسسای جسسالبتوجهی
هستند که به سایر تعارضهای ناسوتی/دنیوی )  (profane oppositionsمعنی میدهند … .پس سوژه همواره

آگاهی است …] .و[ بشر تنها بهسا لن خودآگاهی وجود دارد … بنسسابراین ،شسسکلهای تمایزیسسافتهی بیگسسانگی …
تنها شکلهای متفاولت آگاهی هستند ].[P572f

مارکس برای بهدستدادلن نمونههایی از این »تعارضهای دنیوی« یا »شسسکلهای بیگسسانگی« نسسزد هگسسل ،صسسریحا بسسه
]نحوهی[ برخسورد هگسل بسسا »ثسسروت ،قسدرت دولستی و غیسسره« اشسساره میکنسد ،کسه »بهسسسان موضسوعات اندیشسسه« )
 ،(Gedankenwesenتنها همچون »بیگانگی اندیشهی ناب «67قابل توضیحاند .برخسسوردی موفسسق بسسا ایسسن تعارضهسسای
اقتصادی یا »دنیوی« تمام ا وابسته به قابلیت آن برای پرورش یک دیالکتیک سوژه-ابژهی دنیوی 68است ،کسسه نهفقسسط
میباید تفاوتهای میان دو شکلل دیالکتیک سوژه-ابژه را نتیجه بدهد ،بلکه همچنین باید شباهتهای این دو را نیسسز
نتیجه بدهد.
این تفاوتها از جایگاه »سوژه« منتج میشوند؛ جایگاهی که دیگر توسط »آگاهی« اشغال نمیشود ،بلکه بهوسسسیلهی
»بشر« ) (human beingبهسالن عضوی از »نوع« ) ،(speciesیعنی توسط »نیروهای بنیادلی ) (Wesenskrafteبشر«69
ک سسوژه-ابسسژهی دنیسسویی یسسک سسسوژه-ابسسژه اسسست؛
اشغال میشود .بر اساس نظریهی سسسنتی ،خسسولد سسسوژهی دیالکتیسس ل
درعینحال ،ابژهی نظریهی سنتی )یعنی ،واقعیت اقتصادلی کالها ،پول و سسسرمایه( کسسام ا
ل از ابژههسسای علسسم طسسبیعی
تمایزناپذیر ) (indistinguishableاست .طبیعت »ثانوی« با طبیعت »نخست« برابرسازی میشود ،اقتصاددان خسسود را
همچون فیزیکدالن فاکتهای اقتصادی میانگارد و ذات جستارمایهی پژوهش خود را مشسسابه ذات رشسستههای دقیسسق
علمی میپندارد .از منظر دوگانهانگارلی سوژه-ابژه ،تفاوت کیفی میسسان فیزیسسک و ]دانسسش[ اقتصسساید فهمپسسذیر نیسسست.
66. unreflectively
67. alienation of pure thought
68. profane subject-object dialectic
69. essential forces of the human being
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درست است کسسه برخسسی از پیسسروان اقتصسساد سسسوبژکتیو مجبسسور شسسدهاند کسسه واقعیسست اقتصسسادی را بهسسسالن واقعیسستی
منحصربهفرد ) ( sui generisتعریف کنند؛ برای مثال ،با طرح این مدعا که» :مفهوم واقعیت در علوم اجتماعی معنای
کامال متفاوتی با معنای آن در علوم طبیعی دارد« 70؛ بااینهمه ،آنها تابهحال در توصیف و سرشتنمایلی این »معنای
کام ا
ل متفاوت« بهشیوهای ایجابی ،نه صرفا نشاندادن آن با عبارتهایی منفی ،همسسواره ناکسسام ماندهانسسد .ایسسن ناکسسامی
نهفقط از دلیل درونمانندهی اقتصادی ناشی میشود )چون اقتصاد سوبژکتیو قادر نیست ساختارهای عینسسی و فسسرا-
فردی 71را استنتاج کند( ،بلکه همچنین بهطور اساسیتری ناشی از دلیل معرفتشسسناختی و هستیشسسناختی اسسست.
مفهوم یک واقعیت ،که بر پایهی قوانین بنا میشود ولی درعینحایل بنابهفرض از دسسسترس علسسم طسسبیعی میگریسسزد،
ممکن نیست که از حیطهی دوگانهانگارلی سوژه-ابژهی نظریهی سنتی 72به فهم درآیسسد .بنسسابراین ،در امتسسداد همیسسن
استدلل ،چنین واقعیتی وجود ندارد.
آدورنو بر این »معنای کام ال متفاولت« واقعیت اقتصادی روشنی میانسسدازد ،بسسدینطریق کسسه آن را بهسسسان »عینیسست«
توصیف میکند ،که از دید من خلقیت واژهشناختی بسیار مفیدی است .در بیان مارکسی ،این امر بر مسالهی »نظام
ارزشهای مبادلهای« یا »جهان ارزشهای مبادلهای« دللت دارد ،یعنی مسسسالهی »ارزش شئیوارهشسسده«ی مجسسرد )
.(Wertgegenständlichkeit
خصلتهای مشترک دیالکتیک هگل لی سوژه-ابژه و دیالکتیک »دنیولی« سوژه-ابژه آشکارا در این فاکت نهفتهانسسد کسسه
در هر دو مورد »ابژه« ناپدید میشود ،درحالیکه درواقع فقط »سوژه« وجود دارد :ابژه بهواسطهی »تولید ناآگاهانهی
سوژه« وجود دارد .این »ایدهآلیسلم« هگلی در اینجا به زمینهی عینیت اقتصادیی مقید میشود و بر بنیادی همپایهی
ش آنسسان بهطسور مضسساعفی
»ایدهآلیس لم« »اقتصاددانان انتقادلی« چپ ریکاردویی مسسستقر میشسسود .پسس نظسریهی ارز ل
»ابژکتیو« است :این نظریه با کار بهمنزلهی کمیتی »عینسسی« در معنسسای دوگانهانگسساری سسسنتی سسسوژه-ابسسژه برخسسورد
میکند ،اما همزمان با سرمایه بهسالن ابژهای منحصربهفرد مواجه میشود ،با درکی از »عینیت« همانند درک آدورنو،
ش »ابژکتیو« نشسسان داده اسسست کسسه
یعنی همچون ابژهی دیالکتیک »دنیولی« سوژه-ابژه .این حقیقت که نظریهی ارز ل
همواره چنین »عینیت«ی را مد نظر داشته ،بهطور مستمر از سسسوی منتقسسدان سوبژکتیویسسست و نیسسز منتقسسدالن نسسو-
ریکاردویلی آن نادیده گرفته شده است.
نزد اقتصاددانان این نابینایی مسلم ا بهواسطهی معرفتشناسی سنتی تقویت شده است ،معرفتشناسیای که درست
بههماناندازه از تمایزگذاری بسندهی ]میان[ دو معنای »ابژکتیو« ناتوان است و درنتیجه »ابژکتیو« در معنای برون-
ذهنی 73را با »ابژکتیو« در معنای برون-بشری) 74یعنی عینیت فراسوی قلمرو بشری( درهم میآمیزد ]خلط میکند[.
70. [31] A. Amonn, 'Objekt und Grundbegriffe der Theoretischen Nationalokönomie", (Leibzig, 1927), p. 431.
71. supra-individual
72. vantage point of the subject-object dualism of traditional theory
73. extra-mental
74. extra-human
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 (۳.۱.۳پیوستار دیالکتیک سوژه-ابژه از نوشتههای آغازین مارکس تا کاپیتال

ترکیب وارونگی سوژه-ابژه با مسالهی مفهوم سرمای یه درونمایهی بنیادی کلیت آثار مارکس است ،که نهتنها این آثسسار
را در اصل از اقتصاد سیاسی )بهگونهای کسسه بسسرای وی شناختهشسسده بسسود( و از نظسسریهی اقتصسساددی معاصسسر متمسسایز
میسازد ،بلکه همچنین رشتهی راهنمایی ) (red threadبرمیسازد که همهی دیگر پروبلماتیکهای آثار اولیهی وی
را با پروبلماتیکهای آثار بعدیاش وحدت میبخشد .کاپیتال برای رمزگشایی از مفهوم سننرمایه طرحریننزی و بنننا

میشود ،بهمنظور آنکه شالودهای برای یک نظریهی »پویش واقعوی سرمایه« فراهم آورد ،کسسه درعین حسسال بسسرای
سایر پژوهشها حفظ میگردد .سایر مسای یل تابع و وابستهی این درونمایهی اصلی هستند و توسسسط آن دسسستهبندی
میشوند ،و این چیزی است که در تحلیل اقتصادی مارکس یگانه است .از اینرو ،تقدم تحلیل کیفی بر تحلیل کمسسی
بهطور خودکار مفروض گرفته میشود:
پرسش از مفهوم سرمایه … آن پرسش اساسی است کسسه در سسسرآغاز ) (thresholdپیسسدایش نظسسام جسسامعهی
مدرن برمیخیزد … .پرورش کامل مفهوم سرمایه از آن رو ضروری است که مفهسسوم بنیسسادین اقتصسساد مسسدرن

است ،همانگونه که سرمایه خوید شالودهی جامعهی مدنی و … پیشانگاشت بنیادلی آن است[G233,237] .

دلیل مهم دیگری هم وجود دارد که چرا شیوهی کیفلی طرح پرسش در رابطه با »مفهوم« سرمایه ،یعنی ]پرسسسش از
چیستی یا[ پرسش » … چیست؟« ،که از سوی روششناسی پوزیتیویستیی قانونشکنی و فاقد اعتبار قلمداد میشود،
میباید بهمنزلهی »پرسشی بنیادی« در نظر گرفته شود .ب دیندلیل ک ه درکنسار شسکل پسول )ایسن »بیمعنساترین و
گریزپاترین شکل ،(« 75شکل سود )که بهطور همزمان در کاپیتسسال طسسرح میگسسردد( بایسسد بهمنسسزلهی »شسسکلی تمامسسا
اندیشهناپذیر و … فهمناپذیر «76طرح گردد ] ، [T3/458و درنتیجه ،سرمایه را نمیتوان چیزی غیر از یک »چیز مبهم
و نامفهوم «77ارزیابی کرد ].[T3/447سس در اینجا تنها میتوانیم به شماری از پارادوکسهسسای برآمسسده از ایسسن »مفهسسوم
بنیادین جامعهی مدرن« ،که مارکس آنها را مورد بحث قرار میدهد ،اشاره کنیم و میباید از موردی شسسروع کنیسسم
که نزد اسمیت ،مارکس ،و نظریهی نئوکلسیک تا همین زمان حاضر خصلت معمایی داشته است .دجسسوآن رابینسسسون
این مساله را چنین بیان میکند:
ص دیگری تبسسدیل کننسسد … .امسسا
سرمایهداران قادرند تا عوامل خود را از یک شکل مشخص … به شکل مشخ ل
این امر بدینمعناست که آنچه موجود و معلوم است نه عوامسسل دیرپسسای مشسسخص ،بلکسسه کمیسست مجسسردی از
»سرمایه« است .اینکه کمیت معینی از »سرمایه« اینهمسسان بسساقی میمانسسد ،درحسسالی کسسه شسسکل آن تغییسسر
مییابد ،داعیهای است که معنای آن تا امروز همچون رازی ناگشوده باقی مانده است.

افزونبر این ،و بهگونهای همچنان معماوار ،ما با عبارتهایی نظیر این روبرو میشویم» :هر کمیسستی از ثسسروت کسسه بسسر
حسب قدرت خرید سنجیده میشود« ،یا حتی» :تودهای از کالهای سرمایهای مشخص ،که کمیت معینسسی از ثسسروت
75. most meaningless, most elusive form
76. purely thoughtless . . . unintelligible form
77. obscure thing

21

را پیکریابی میکنند« .تمامی این »کمیتهای مجرد«» ،کمیتهای ثروت« ،یا »کمیتهای رونق  «78که تحت عنوان
ظاهرا بیزیالن »سهام سرمایه« تجلی مییابند ،79واجد یک نماد ) (symbolمیشوند و سپس ماده و مسسایهی الگوهسسای
اقتصادی را شکل میدهند .در این الگوهسسا» ،کمیتهسسایی از سسسرمایه« پدیسسدار میشسسوند … »بسسدون هیسسچ توضسسیحی
دربارهی اینکه این کمیت چه نوع کمیتی است .«80بدینطریق دجوآن رابینسون ادعا میکند که بهطور دقیق پاشنهی
آشیلل راستیلن اقتصاد آکادمیک را شناسایی کرده است .یک »کمیسست مجسسرد« از »یسسک شسسکل مشسسخص« بسسه شسسکل
مشخص دیگری »تبدیل میشود« ،و درعین حال بناست که »همسسان« ) (the sameبسساقی بمانسسد .آدام اسسسمیت هسسم
حدود  ۲۲۴سال پیش صورتبندی ) (formulationبسیار مشابهی ارائه کرده بود:
سرمایه تاجایی که در همان شکل خود باقی بماند … ،درآمد )  (revenueایجاد نمیکند .سرمایه بهطور مداوم
در شکلی خاص یک فرد را ترک میکند و در شکل دیگری به وی بازمیگردد ،و تنها بهواسطهی این گردش
… یا تغییروتبدییل ) (modificationسودآور است) .بهنقل از([P491] :

فراز فوق شکلدهندهی یکی از نقاطی است که مارکس جوان بازاندیشی خسسود در نظسسریهی سسسرمایه را از آنجسسا آغسساز
س پسسسین بسسا
میکند .همین نقطه را بار دیگر میتوان در فصل دهم مجلد دوم کاپیتال مشاهده کرد ،جاییکه مسسارک ل
نقد مفهوم کلسیک سرمایه درگیر است .آنچه دجوآن رابینسون بهسالن یک »معمای ناگشوده«ی اقتصاد میبینسسد بسسه
آن چیزی مربوط است که مارکس آن را »جنبهی صورلی« ) (formal aspectسرمایه در تمایز بسسا »جنبهی مسسادلی«
) (material aspectآن مینامد .81مارکس عمدتا به جنبهی نخسست سسرمایه ]جنبهی ص وری[ علقمنسد اسست ،نسه
محاسبهی روابط کمی .مارکس در سرآغاز فصل چهارم کاپیتال» ،تبدیل پول به سرمایه« ،ایسسن امسسر را کسسام ا
ل روشسسن
میسازد که ]در اینجا[ »فقط شکلهای اقتصادی« مورد بررسی قرار میگیرند ]  ،[Kl/161عبارتی که اغلب تکرار می
گردد .برای مثال ،جاییکه او ادعا میکند که فقط »شسسکلهای عسسام سسسرمایه 82موضسسوع بحثانسسد« ،نسسه »پویشهسسای
بالفعلل «83آن ] .[ T3/463اما در اینجا مارکس بار دیگر بدینحد قناعت میکند کسسه بسسه چیسسزی بسسپردازد کسسه اقتصسساد
کلسیک بهواقع با بازاندیشی دربارهی ارزش ،پول ،و سرمایهی عام )  (capital in generalهمواره بدان اشتغال خاطر
داشته است .یک اقتصاددان ریاضیاتی معاصر بیگمان از شیوهی مارکسلی تعیین ابسسژهی ]علسسم[ اقتصسساد سسسرخورده و
روگردان خواهد شد؛ یعنی از این رهیافت که »اقتصاد سیاسی با شکلهای اجتماعی ویسژهی ثسروت سسسروکار دارد« ]
[ G736؛ اما این مساله بهوضوح حاکی از آن است که بنیانگذاران اقتصسساد سیاسسسی ،در مقایسسسه بسسا ترجمسسان مسسدرن
اقتصاد سیاسی بسسه روابسسط کمسسی ،شسسیوهی بهمراتسسب مناسسسبتر و شایسسستهتری را درخصسسوص چشسسمانداز و سرشسست
جستارمایهی خویش مد نظر داشتند.
78. quantities of prosperity
79. [32] J. Robinson, Doktrinen der Wirtschaftswissenschaft, p. 76f.
}مترجمان انگلیسی :عبارت آلمانی در اینجا ) Kapitalbeständeداراییهای سرمایهای ،سهام سرمایهای( است{.
80. [33] Op . cit., p. 85.
81. [34] MEGA II/4.1/p. 80.
82. the universal forms of capital
83. actual movements
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اسمیت در خلل تحلیلهایش دربارهی شکلها ،متأثر از رویکرد فیزیوکراتها و بهویژه دیدگاههای تورگو(Turgot) 84
است .هنگامی که اسمیت بهدفعات از »رابطهی ناشفاف« میان پول و کالهسسا سسسخن میگویسسد ،او یحتمسسل گفتهای از
تورگو را در ذهن دارد ،که بر اساس آن» :پول همهی انواع ارزش را بازنمایی میکند ،درست وارون همان شیوهای که
هر نوعی از ارزش پول را بازنمایی میکند«؛ شرایطی که بعدها »چرخهی اقتصادی «85نام گرفت ،چراکه در اینجا دو
کران نهایی ) (extremesبهطور متقابل یکدیگر را »بازنمایی« میکنند ) ،(representو ]همزماین[ پیشانگاشسست خسسود
میگیرند .این امر آشکارا یک ناهنجاری منطقی ) (logical anomalyایجاد میکند و چنین بهنظسسر میرسسسد کسسه در
اینجا »شکلل فینفسه« ) (form as suchدر برابر مفهومپردازی مقاومت میکند؛ این دریافت مسلما دربارهی پدیدهای
که تورگو نخستینبار )چنانکه مشهور اسسست( آن را »ارزش مجسسرد« ) (abstract valueنامیسسد صسسدق میکنسسد .هسسم
اسمیت و هم تورگو پرسش بنیادی ) (primordialمربوط به گردش اقتصسادی را پیسش میکشسند ،یعنسی پرسسش از
»سرمایه« که بهطور مشابه نام خود را مدیون تورگو است .این پرسش ناظر بسسر شسسکل خاصسسی از گسسردش اسسست کسسه
سرمایه را قادر میسازد تا »شکلهای« متنوعی را به خود بگیرد.
ش« آن چیسسزی اسست
اگرچه اسمیت این توصیفات را تا این درجه پالیش میکند که در بافتار گردش سسسرمایه» ،ارز ی
که قدرت آن را دارد تا »شکلهای« قطبلی

)forms

 (polarپول و کالها را بهخود بگیرد ،86اما تسساملت وی مسسستقیما

بازتابی در تحلیل مارکسلی شکلها نیافت.
ما از هگل نام بردیم ،اما نباید دو مولفی را از یاد ببریم که تحلیل شکلها ) (Formanalyseرا به فراتر از قلمروی کسسه
توسط تورگو و اسمیت گشوده شده بود گسترش دادند :در اینجا ،ریکاردو )چنانکه ممکن است به ذهن برسسسد( مسسد
نظر نیست ،بلکه باید از ژانباتیست لسه ،(Say) 87و سپس همچنین از سیسموندی 88یاد کرد .نه ریکاردو ،بلکه این دو

اندیشمند بودند که آثارشان مستقیما الهامبخش تاملت مارکس دربارهی نظریهی سرمایه در دستنوشتههای طسسرح
اولیه ) ۱۸۵۷-۵۸ (Rohentwurfواقع شد )درکنار تکانههایی که مارکس در جدل قلمیاش علیه باستیا ) (Bastiat
و پرودون دریافت کرد( .در پرتو برخ ی اظهارات لسه ،که ریکاردو نیز در اثر اصلی خسسود بهطسسور تاییسسدآمیزی بسسه آنهسسا
ارجاع میدهسسد ،میبایسسد کسام ا
ل روشسسن باشسد کسه عرضهداشسستهای تحلیلسسی  89مسارکس از شسسکل ارزش تنهسسا وامدار
استعارههای بهظاهر تماما فلسف لی هگل نیست ،بلکه همچنین وامدالر تعابیر و تفاسیلر برسسساختهی لسسسه اسسست ،کسسه بسسه

 .84ژاک تورگو )  (Anne Robert Jacques Turgot: 1727–1781اقتصاددان فرانسوی و از مهمتریسسن چهرههسسای مکتسسب اقتصسادی
فیزیوکراسی ]م[.
85. economic (wirtschaftlicher) circle
86. [35] Turgot, 'Betrachtung uberdie Bildung und Verteilung der Reichtumer' (1981), pp. 134f, 166, 120, 177.
 .87ژانباتیست سه ) (Jean-Baptiste Say: 1767-1832اقتصاددان و تاجر فرانسوی] .م[.

 .88ژانشارل سیسموندی ) ( Jean Charles de Sismondi: 1773-1842تاریخدادن و اقتصادسیاسیدالن فرانسوی-ایتالیایی] .م[.
89. analytical expositions
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مفاهیم اقتصادی بسط داده شدند :لسه از »شکلها«یی سخن میگوید کسسه میتسسوان »یسسک ارزش را بسسه درون آنهسسا
دچپاند )«( force in؛ و حتی از »استعارهها«یی حرف میزند که »میتوان ارزش را دستخوش آنها ساخت«.90
تمامی کتابهای دورهی ممارست مارکس جوان باقی نماندهاند .بهویژه ،گزیننویسیهای او از آثار لسه و سیسموندی
در رابطه با توصیف آنها از سرمایه مفقود شدهاند .با اینحال ،چنین فرازهسسایی در آثسسار بعسسدی مسسارکس ]نیسسز[ قابسسل
مشاهده و ردیابیاند و بنابراین برای توضیح خاستگاه مفهومپردازی مارکس از سرمایه میباید آنها را مورد توجه قسسرار
دهیم .مارکس بههنگام درگیریهای اولیهاش با متون اقتصادی ،مفهومپردازی ]اولیهی[ خود از سرمایه را بهشسسیوهی
زیر بیان میکند:
سرمایه ،که در آن همهی تعینیافتگیهای 91ابژه زدوده میشوند ،خاصیتی را فراهم میآورد که در آن یک
]سرمایه[ و همان سرمایه در دملاونترین .… 92وجوید ) ،(existence/Daseinهمانی که هست باقی میمانسسد

] .[P525تضاد و ستیز … علیه خود … فروپاشیدن به خویش و ]به[ سوود خویش … کار همچون دقیقهای

از سرمایه ].[P529
هنگامیکه مارکس سرمایه را بهسان سوژه یا خود-رابطهمندی ) (self-relationتوصسسیف میکنسد ،تنهسسا آن چیسزی را
تصریح میکند که در آثار اقتصاددانان بزرگ یافته است؛ همین امر در مورد رابطهی تماما تضسسادمند بیسسن سسسرمایه و
کار ،بهگونهای که در متون کلسیک تشریح شده ،صادق است .از آنجا که این امر جانمسسایهی آن چیسسزی اسسست کسسه
مارکس بهمنزلهی هدف اصلی خود برمیگزیند )برخلف اقتصاددانان جریاناصللی همعصر خویش( ،بیسسش از هرچیسسز
میباید با تحلیل »ااشکال ثروت« و زمینهی تاریخی اجزمهای اقتصادی آنها آشنا شویم.
نکتهی طعنهآمیزی است که در همان سالی ) (۱۸۴۴که مارکس کار بسسر روی تحلیسسل ایسسن شسسکلهای »مجنسسون« )
 ( derangedثروت را آغاز کرده است ،جاناستوارت میل میکوشد این مسایل سنتی را از قلمرو دانسسش اقتصسساد طسسرد
کند:
مفهوم ثروت با غبار تداعیهای مبهم و مهآلودی احاطه شده است که هر چیزی که از درون آن قابل
رویت باشد را بهسختی قابل شناسایی میسازند .بگذاریسد تعسسبیر دیگسری را جسسایگزین ایسن مفهسسوم
سازیم .ثروت را میتوان بهمنزلهی گسترهی دربردارندهی همهی اشیائی )یا ابژههسسایی( کسسه … مفیسسد
هستند ،تعریف کرد.93
جاناستوارت میل از ارائهی توصیف دقیقتری از این تیرگسی و ابهسالم ظساهری ) (obfuscationخسودداری میکنسد .او
بهگونهای آشکار به چیزی اشاره میکند که مارکس آن را »هستی دوگانه« یسا »شسسکل دوگسسانه«ی کالهسسا و سسرمایه

90. [36] Say, quoted from Ricardo, 'Über die Grundsiitze der politischen Ökonomie' (East-Berlin, 1979),p. 213.
91. determinateness
92. most variegated
93. [37] John Stuart Mill, 'Einige ungeloste Probleme der politischen Okonomie' (Frankfurt, 1976), p.152.
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مینامد ،یعنی این واقعیت که »ثروت دارای دو هستی است :ازیکسو ،همچون کال ،و ازسوی دیگر ،همچون پننول؛
اولی بهمثابهی ثروت مجرد یا همانا شکل مجرود ثروت ،و دومی بهسان ثروت مشخص یا ثروت مادی(G876) .
باید بهخاطر داشت که آنچه موجب آزردگی دجوآن رابینسون میشد ،هستی دوگانهی سرمایه بسسود] ،یعنسسی سسسرمایه[
ص مانا/پایدار « 94و بهسان یک »کمیت مجرد« و نامشخص ،طوریکه این کمیسست در حینسسی
بهسان یک »عامل مشخ ل
ص« آن تغییر مییابد ،یکسان میماند .اینکه دانسسش اقتصسساد از تعمسسق در ایسسن »هسسستی دوگسسانهی«
که »شکل مشخ ل
تضادمند و متناقض دستکشیده است ،نیز متکی بر همان دلیل کنارهگیری جاناستوارت میل است کسسه کوشسسید تسسا
گره کور 95این »چیز دوتایی« ) (duplex thingرا از طریق جایگزینی این »دوگانگلی« بغرنج با یک »وحسسدت سسساده«
قطع کند .جاناستوارت میل با تعریف آنچه که از آنپس ]درنظر وی[ میبایست تحت عنوان »اجناس« ) (goodsیسسا
»اشیای مفید« نامیده شود ،میکوشد تا از شر »کالها« خلص شسسود؛ کالهسسایی کسسه از آن رو بهطسسور مؤکسسد چنیسسن
نامیده میشوند ،که »خودشان را در قالب کال و پول بازتکثیر میکننسسد« .آنچسسه تحسست عنسسوان »انقلب در نظسسریهی
ارزش« شهرت یافته است ،پیش از هر چیز بهدلیل ناکارآیی ذهنی ]اقتصسساددانان کلسسسیک[ و امتنسساع آنسسان از کنسسار
آمدلن مفهومی با »شکل دوگانه«ی ثروت است .کوشش مورد نیاز برای واپسزدلن این دشواری را میتوان بهسسسادگی
در نمونهی دجوآن رابینسون نشان داد.
فصل دوم کتالب رابینسون حاوی نقدی بر مفهوم ارزش است که نزد مارکس و متون کلسیک ]هم[ یسسافت میشسسود؛
مفهوم عینی ارزش ،که بنابهفرض »چیزی بیسسش از یسسک واژهی صسسرف« نیسسست .او بهواقسسع تسسا پیسسش از فصسسل سسسوم
)»نظریهی استفاده/مصرف« (use theoryمجال پرداختن به مسالهی سرمایه را نمییابد ،فصلی که در بافتسسار آن وی
اصطلح ناخجستهی »کمیت مجرد« را معرفی میکند .در پرتو این ملحظه ،این انتظار در مخسساطب ایجسساد میشسسود
که او معنای »ارزش عینی« را ارج بنهد و مضمون فصل دوم را جذب و اقتبسساس نمایسسد .امسسا وی آشسسکارا متمایسسل به
فراموشی این نکته است که آنچه خود وی »کمیت مجرد« نامیده ،سسسرمایه را به سسسنتیترین وجسسه در قسسالب ارزش-
کمیت ) ( value-quantityدرنظر میگیرد ،و اینکه از زمسسان تورگسسو ،ایسسن ارزش دسسستکم گاهبهگسساه بهعنسسوان »ارزش
مجرد« نامگذاری شده است .بنابراین ،او مجبور است این اندیشه را که در اینجا خطر نمایانشدن دارد ،واپس بزند و
منکوب سازد؛ یعنی همان »ارزش عینی« ،که وی در فصل دوم آن را از روی بیزاری و نخوت یک »تجلسسی رازآمیسسز«
مینامد ،بازگشته است تا در شکل »کمیت مجرد« وی را گرفتار سسسازد ،اینبسسار امسسا بهسسسالن یسسک »رازآمیسسزلی کسسام ا
ل
واقعی .( 13/35) «96تو گویی او از اینکه این چیز مرموز را با نام خودش یعنی »ارزش مجسسرد« بنامسسد واهمسسه داشسسته
است؛ او به واژهنگاریهای بیمعنایی نظیر »کمیت رونق «97یا »کمیت ثروت« پناه میبرد .و چنین میانگارد که ایسسن
94. enduring concrete factor

 .95گره گوردیاس ) (Gordian knotاصطلحیست برگرفته از افسانهای یونانی پیرامون اسکندر کبیر .این اصطلح به مشکلی اشسساره
دارد که بهظاهر لینحل است ،ولی با راهحلی زیرکانه و یا با تقلب رفع میشود ،چراکه اسکندر پس از آنکه نتوانسسست گسسره کسسور و محکسسم
گوردیاس را بهدست بگشاید ،با تمهید زیرکانهای آن را با یک ضربهی شمشیر برید / .م.
96. a quite real mystification
97. quantum of prosperity
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کمیتهای مرموز اقتصادی ،خود را در قالب »اجناس سرمایهای مشخص «98تجلی یا مادیت میبخشند؛ که بهراستی
فرآیند بسیار مرموزی است.
بههمراه همهی پیروان نظریهی اقتصادی جریان اصلی ،رابینسون حتی کمتر مایسسل بسسه دیسدن پیونسسد میسسان خصسسلت
دوگانهی »مشخص-مجرلد« ثروت یا سرمایه ،و ]دیدلن[ آن چیزی است که مارکس متمایل به شناسایی آن بهمنزلهی
»نقطهی تعیینکننده« 99ی اقتصاد سیاسی بود ،یعنی خصلت دوگانهی »مشخص-مجرلد« کار .انکار »رابطهی درونلی«
کال ،پول ،و سرمایه ،در تفکیک نظریهی ارزش )که در ساختار نادرست نظریهی پول تنظیم شده اسسست( از نظسسریهی
پول ،و تفکیک بعدی هر دوی آنها )یعنی نظریهی ارزش و نظریهی پول( از نظریهی سرمایه نمایان میگسسردد .ایسسن
جداساختن یک ک یل به سهگانهای صلب ،در کانون نظریهی اقتصادلی جریان اصلی جای دارد و دلیل اصللی نسساتوانی و
اجتناب مداوم و فراگیر این نظریه از کنارآمدن با تحلیل مارکسی ،طی بیش از یک قرن گذشته بوده است.
مشاجرات درونی میان مکتبهای مختلف دانش اقتصاد مدرن ،در مقایسه با ایسسن ناکسسامی فراگیسسلر آنسساین صسسرفا دارای
اهمیتی ثانویست :چون هیچیک از آنان نمیتواند تحلیل بسندهای از خصلت دوگانهی »مشخص-مجرلد« ثروت ،کسسه
در سه فراز کال ،پول ،و سرمایه تجلی مییابد ،بهدست بدهد؛ یعنی تحلیلی از آن چیزی که همانسسا »راز ناگشسسوده«ی
اقتصاد است .این فقدان فهم و شناخت ،با نظر به تاریخ خود این گرایشهسسای نظسسری ،نشسساندهندهی عسسدم درک یسسا
حتی ناتوانی در دیدلن روند تحلیل مارکس از شکلها و نقد وی بر مقولههای اقتصادی است ).(B 101
اگر مارکس سادهترین شکل ،یعنی ارزش ،را بهعنوان یک »هیروگلیف« ،یا »شمایلی شگفت ،«100یا »شکل رازآمیز«،
و یا »شکلی مجنون« ) ( Kl/88fتوصیف میکند ،این ]تشبیهات[ نهفقط بهشیوهای خنثی یا توصیفی انجام میشود،
بلکه آشکار با یک نیتمندی انتقادی همراه است .وگرنه مارکس چگونه میتوانست اثر خود را بهمنزلهی »نقدی عام
بر کل نظام مقولت اقتصادی« ) ( T3/250تلقی کند؟ با اینحال ،اگر نزد مارکس »هسسر عنصسسر ،حسستی سسسادهترین آن
)برای مثال ،کال( ،از پیش ]حاوی[ یک وارونگی است« ) ،(T3/498در اینصورت این نگرش باید در مسسورد سسسرمایه و
پویش درونی آن نیز برقرار باشد ،پویشی که ژانباتیست سه آن را بهسان »دگردیسلی ارزش «101توصیف کرده است.
درعین حال ،مفهوم »دگردیسی« تنها مفهومی نبود که مارکس بهگونهای انتقادی آن را پرورش و بسط داد ،بلکسسه او
تعریف خود از سرمایه را نیز بهگونهای مشابه از لسه اقتباس کرده است .هنگامیکه مارکس دربسسارهی سسرمایه چنیسن
ش بههمانسسسان بسساقی میمانسسد« ،پسسس
مینویسد که در حرکت سرمایه »همان ]ماهییت[ بیتفاوت به مضسسمولن خسسوی ی
بازشناسی خاستگاههای این توصیف در ]تعاریف[ لسه دشوار نیست] ،مصالحی[ که مارکس البتسسه بهگسونهای انتقسسادی
آنها را جذب و اقتباس میکند:
98. concrete capital goods
99. decisive point / Springpunkt
100. fantastic figure
101. 'metamorphosis' of 'value'.
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»در هر گام ،یک و ]فقط[ همان سرمایه میتواند در شکل سرجمعی از پول ،و در اشسسکالی دیگسسر در

قالب مصالح خام ،در شکل یک ابزار و یا یک محصولل تمامشسسده وجسسود داشسسته باشسسد .ایسسن چیزها

بهواقع خوید سرمایه نیستند؛ سرمایه در ارزشی که آنها دربر دارند ماواء دارد«.102

توصیف لسه از سرمایه خود برپایهی توضیح و تشریحی بر توصیفهای پیشنهادی تورگو و اسمیت بنا شسسده اسسست ،و
نهفقط نشانگر پیشرفتی چشمگیر نسبت به آرای اسمیت محسوب میشود ،بلکه بر تعریف نئوکلسسسیکی کسسه دجسسوآن
رابیسنون ارائه میدهد نیز برتری دارد .درعینحال ،جاییکه رابینسون مدعی میشود »کمیتهسسای مجسسرلد« سسسرمایه
»بههمان سان باقی میمانند ،حتی زمانیکه شکل آنها تغییر مییابد« ،فاصلهی طعنهآمیز معینی را حفظ میکنسسد.
ژانباتیست لسه در سهم نظری خویش بهروشنی این مساله را بازشناسی میکند که خولد ماشیین سرمایه نیست ،بلکه
شکل ویژهای از هستی سرمایه را بازنمایی میکند .لسه حتی موفق میشود بهطور شسسهودی دشسسوارترین جسسستارمایه
یعنی ناممکنبودلن اینهمان لی میان ارزش و سرمایه را پیش بکشسسد ،و از آنجسسا همسسان داعیسسه را بسسرای دگرگونیهسسالی
شکللی 103برسازندهی ارزش و سرمایه مطرح سازد ،دگرگونیهایی که وی آنهسسا را »دگردیسسسیها« نسسام نهسساد .سسسرمایه
ارزش نیست ،بلکه صرفا در درون آن سکنی میگزیند ) .(dwellبسسا وجسسود ایسسن ،در ایسسن تعیسسلن منفسسی )negative

 ،(determinationماهیت واقعی سرمایه آشکارا پرسشی باز باقی میماند.
مارکس جوان چگونه میتوانست با چنین توصیفاتی از سرمایه ،که منجر بدان میشوند که سرمایه همچون وجسسودی
شبحوار بهنظر برسد ،پیوند برقرار کند؟ ]برای مارکس[ صرلف پناهبردن به طعنه ،آنگونه که رابینسون بسسدان متوسسسل
میشود ،کافی نبود .اما سپس این پرسش برمیآید که آیا تورگو ،اسمیت ،لسه ،ریکسساردو و سیسسسموندی )یسسا اجمسسال،
نظریهی اقتصادی کلسیک ،فینفسه( پدیدهای را توصیف میکنند که درحقیقیت ناموجود است؟ آیا آنها از توهمات
اقتصادی رنج نمیبرند و درحال مشاهدهی اشباح اقتصادی نیستند؟ و حتی اگر صرفا موضوع »کمیتهای مجسسرد«ی
که خود را در چیز مشخصی آشکار میسازند در میان باشد ،چنانکه در مورد رابینسون چنین است )موضعی که نزد
ش
تمامی اقتصاددانان صادق است ،دستکم تاجایی که بسه ]مق ولهی[ پسول مربسوط میشسود( ،مسا همچنسان بسا کن ل
هماوردی با این شبح روبرو هستیم .آیا در اینصورت واقعا اهمیتی دارد که این شسسبح را بسسا نسسام مناسسسب آن )یعنسسی
»ارزش مجرد«( بنامیم ،یا سراسیمه بهجستجوی نام دیگری برآییم که ظاهرا توصیفاتی کمتر جدلی و سسستیزهجویانه
باشند ،آنگونه که جوآن رابینسون و رویکرد نو-ریکاردویی بدان تمایل دارند؟
مارکس در گروندریسه ) ،(۱۸۵۷/۵۸که بنا به فرض فرازهایی از ]دستنوشسستههای[  ۱۸۴۴را بسسازگو میکنسسد ،دوازده
تعریف ]مختلف[ از سرمایه از سوی مولفان یادشده را مورد انتقاد قرار میدهد .هورکهایمر پیشتر خاطرنشسسان کسسرده
است که مسسارکس »پیشسسرفتهترین تعسساریف« را اقتبسساس میکنسسد و آنهسسا را پسسرورش و بسسسط میدهسسد و »در مسسسیر
عرضهداشت ]خویش[ … کارکردهای جدیدی به آنها میبخشد«:

102. [38] MEGA II/4.. 1/p.7Sf.
103. formal transformations
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»تمامی ]دانش[ اقتصاد ماتریالیستیی مغایر نظام کلسیک است ،و درعیسسن حسسال مفسساهیم معینسسی از
اقتصاد کلسیک در اقتصاد ماتریالیستی حفظ شدهاند … ]مفسساهیمی[ کسسه در بافتسسار ایسسن دومسسی بسسه

دقایقی از واحدهای معنایی جدیدی بدل میگردند«.104
چنین مفاهیمی صرفا »نامها«یی در معنسسای »مخففهسسای دمدسسستی« ) ،(handy abbreviationsاز آنگسسونه کسسه در
فیزیک شاهدیم ،نیستند؛ زیرا آنها »بحثهایی را دربارهی آنچه در درون آنها وحسسدت یسسافته اسسست« برمیانگیزنسسد.
واحدهای مفهومی به واحدهای حقیقی ارجاع میدهند ،به یسسک »نظسسالم« واقعسی :پسسس »نسسام« چیسسزی بیسش از یسک
»مخففسازی و جعلکردن« است ،بلکه »آنچه تداوم و پیوستگی دارد را وحسسدت میبخشسسد«؛ یعنسسی تسسداوم واقعسسی،
نهصرفا تداوم ذهنی ایجادشده توسط کوششهای ]فرآیند[ فهم .رویهای کسه مسسارکس در پسی هگسسل و فوئربسساخ آن را
»عرضهداشسست« ) (expositionنسسام مینهسسد ،کسسه همچنیسسن تحتعنسسوان »روش دیسسالکتیکی پسسویش و گسسسترش«
) (BI83) (dialectical method of developmentشناخته میشود ،بهطور تلویحی حاوی »دقایق اصیلی از شناخت«
) (authentic moments of cognitionاست .105ساختن ) (constructionیا »عرضهداشت« بهمنبعسسی از شسسناخت و
ابزاری برای »شناخت غیرتجربی« بدل میشود.
بهواقع ،دستکم تاجاییکه به متون آلمانی مربوط میشود ،اتفاقنظر کامال روشنی وجود داشته است مبنی بر اینکسسه
در مورد نظریههای ارزش ،پول و سرمایه ما با پرسش »امکان یک دکترین غیرتجربسسی« )(non-empirical doctrine
روبرو هستیم .106گئورگ زیمل ،شومپیتر ،و آمسسان ) (Amannهمگسسی ایسن نکتسسه را بهصسسراحت بیسسان میکننسد کسه:
هنگامیکه به سطح »سرچشمهها/خاستگاهها« )» ،(sourcesشالودههای واقعی« ) ،(real groundsو »اصول نهایی« )
 (ultimate principlesبازگردیم» ،دادههای تجربی« ) .… (matters of factبهکلی فاقد اهمیت هستند«107؛ ]در این
سطح[ »نگریستن به دادههای تجربی ]فاکتها[ ،بیش از این کمکی به ما نخواهد کسسرد« .108آدورنسسو همیسسن نکتسسه را
بدینگونه بیان میکند:
»تجربهگرایی و نظریه هرگز نمیتوانند در یسسک پیوسسستار جسسای گیرنسسد ) … (inscribedامسسا شسسواهد
تجربی برای اثبات قوانین ساختارلی معیین برحسب شرایط تجربلی خویش همواره قابل چسسالش و رد

و انکار هستند«.

پس ،در این معنا هم نظریهی ارزش درمقاوم )  (quaپول و سرمایه میباید در سرزمین ناکجسسایی )(no man's land
»بین فلسفه و علم تجربی« جای داده شود .109بنابراین ،در اینجا هیچ بدیل و جایگزینی برای رویهی »عرضهداشسسلت«
104. [39] Horkheimer, Kritische Theory, op.cit., vol.l,p.268.
105. [40] Op.cit., vol. 1, p. 223; vol.2, p. 112f.
106. [41] H. Moller, 'Das Problem der Verteilung', in 'Weltwirtschaftliches Archiv'; vol. 43, p. 538.
107. [42] Schumpeter, 'Dogmengeschichtliche Aufsiitze' (Tubingen, 1954), p. 90.
108. [43] A. Amonn, 'Cassels System der Theoretischen Nationalokonomie", in "Archiv fur Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik', vol. 51, p. 334.
109. [44] Adorno, Gesammelte Schriften, vol. 8, p. 198.

28

مارکسی وجود ندارد ،حتی اگر این رویه همچنان در یک حالت آزمونی و گسیختهوار ،و از ایسسن رو نیازمنسسد برخسسورد
انتقادی باشد.
درواقع ،همهی استعارههای نظرلی معطوفبه سرمایه نزد مولفان کلسیک ،که نهفقط از نظر دجوآن رابینسون بلکسسه از
دید همهی اقتصاددانان متمایل به ذهنیت علمی همچنان حاوی »رازهسسای ناگشسسوده«انسسد ،نیازمنسسد »عرضهداشسست«
هستند ،یعنی نیازمند اشتقاق تکوینی ) (genetic derivationاز اصول توضیحی .درحالیکه اقتصاددانان ریاضیاتی بر
تلش در جهت فروکاستن مفاهیم ذاتی ) (substantial conceptsبه مفاهیم کمی و کسسارکردی ) (functionalتأکیسسد
میورزند ،در نهایت بدانجا میرسند کسسه حیسسرتزده از وجسسود چنیسسن تیعنهسسای »ذاتگرایسسانه«ی منحوسسسی  ،110بسسا
بیاعتنایی شانه بال بیاندازند؛ تعینهایی که خود مارکس میکوشد بر »معسسانی عینسسی« آنهسسا روشسسنی بیافکنسسد و از
اینرو مولفانی از ایندست را بیش از شناختی که خودشان از خویش دارند ،درک میکند .در اینجا چند تعریف دیگلر
سرمایه توسط لسه و سیسموندی وجود دارد که مارکس مکررا بر روی آنها کار کرده اسسست .لسسسه ادعسسا میکنسسد کسسه
سرمایه:
»ذاتا همیشه غیرمادی ) (immaterialاست ،چون آنچه تشکیلدهندهی سسسرمایه اسسست نسسه مسساده ،بلکسسه
ارزش این ماده است؛ ارزشی که فاقد هرگونه خصلت جسمانی ) (corporealاسسست} «.بهنقسسل از مسسارکس،
{G216

سیسموندی حتی گامی فراتر میرود .بر مبنای دیدگاه وی» ،ارزش مانا« ) » (permanent valueخود را از دست کال
بیرون میکشد … ]کالیی[ که با وجود این همسواره بهماننسسد یسک کیفیسست موهسسوم ) (insubstantialو متسسافیزیکی در
تصاحب آن باقی میماند«» .تجارت ) (Commerceسایه را از پیکر جدا میسازد ،بهواسطهی ایجسساد امکسسان تصسساحب
جداگانهی آنها« }بهنقل از مارکس.{G172/131 ،
ش سسسرماییه »غیرمسسادی« ) (immaterialو »فاقسسد هرگسسونه
پس» ،سرمایه یک ایدهی تجاری است« .111در نسستیجه ،ارز ل
خصلت جسمانی است« ،و به یک »کیفیت متافیزیکی« شباهت دارد .بنابراین ،سرمایه یک »ایده« است ،امسسا ایسدهای
که میتواند »شکلل« چیزی مادی را اتخاذ کند تا از آن طریق بتواند خصلت یک »سوژه« را کسب کنسسد» .وارونگسسی
سوژه به ابژه و بالعکس« ،میباید کسسام ا
ل بیکموکاسسست ) (literallyدر نظسر گرفتسسه شسسود .اگسر وجسه شسکللی )formal
 (aspectپسسول پیسسش از ایسسن همچسسون امسسری »پیشداده« )  ،(a prioriو بهسسسان یسسک »پدیسسدهی دیریسسن/اصسسیل« )
 (Urphenomenonرویاروی ما قرار گرفته باشد ،پس وجه شکللی سرمایه در اینجا بهسان یک »ایده« تجلسی مییابسد،
یعنی بهمانند چیزی »غیرمادی«» ،غیرجسمانی« ،و بهسان »ابژهای بیرون از نوع بشر و طبیعت« .با اینهمسسه ،ازآنجسسا
که سرمایه نمیباید یک »ایدهی صرف« باقی بماند ،بلکه میباید همچنین بهمنزلهی یسسک »عامسسل تولیسسد« نگریسسسته
شود ،و چون مسالهی میانجیگری بین امر حسی ) (the sensibleو امر فراحسی ) (supersensibleحلناشسده بساقی
110. reviled ٬essentialist٬ determinations
111. [45] MEGA II/4.1/p. 76.
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میماند ،مارکس کام ال برحق اسست ک ه نقسدش بسر اقتصساد را بهشسیوهی زیسر بیسان کنسد] :دانسش[ اقتصساد »منظسر
اقتصاددانیست که فقط چیزها ) (thingsو ایدههای محتمل را میشناسد«112؛ بهبیان دیگر ،منظر کسیست که قادر
نیست پارادوکس ابژهی اقتصادی عام را بهطور مفهومی درک کند ،یعنی آنچیزی که مارکس آن را در قسسالب »چیسسز
حسی-فراحسی« ) (sensible - supersensible thingمفهومپردازی کرده است.
مارکس با آنچه در متون اقتصادی یسسافته بسسود همانقسسدر دقیسسق و سسسختگیرانه برخسسورد میکنسسد ،کسسه خسسود لسسسه و
سیسموندی ،که کوشیدند بیان جدیدی برای آنچه نزد تورگو و اسمیت )بنیانگسسذاران دانسسش اقتصسساد( یسسافته بودنسسد
پرورش دهند .پس ،دربارهی آن تعریفهای رازآمیلز درون اقتصاد کلسیک ،که بازمیگردند و مولفان مدرن را گرفتار
میسازند چه باید اندیشید؟ به اینها میتوان شمار انبوه رازهای برآمده از متون مربوط به نظریهی پول را افزود کسسه
در پی ]آثار[ زیمل و لکانپ(Knapp) 113سس پدیدار شدند .آیا تصادلف صرف بود که مکتب اقتصادی مسلط تسساکنون نقسسد
مارکسی بر اقتصاد مدرن را نادیده گرفته است ،بیآنکه بهنوبهی خود هیچ سهم ]نظری[ مهمی در ارزیابی »خصسسلت
بتواره«ی پول و سرمایه خلق کند؟ با اینکه از مدتها پیش ،و مسسسلما از زمسسان مسسارکس ،روشسسن بسسوده اسسست کسسه
»اقتصاد مفهوملی« ) (conceptual economicsنظریهی سرمای یه رازهایی را در خود حمل میکند ،با اینحال هنوز هم
روشن لی بیشتری بر معنا و یا همانا بیمعنایی این شاخه از ]دانش[ اقتصاد افکنده نشده است .اگر اقتصاددانان خواهان
آناند که بهگونهای منسجم ) ( coherentlyبر طرح این داعیه پافشاری کنند که چنین توصیفاتی ]از جانب مسسارکس[
تنها همچون تراوشات یک تخیل خودسر و لجامگسیخته ) (unbridled imaginationقابل تلقی است ،دراینصسسورت
میباید نشان دهند که دستگاه مفهوملی ) (conceptual apparatusمتعلق به اسمیت و تورگو دستکم حسساوی یسسک
هستهی عقلنی است.
اما اگر این گفته درست باشد که وضعیت فکری ]دانش[ اقتصاد معاصر )نظریهای که بنا بر خویشفهمیاش ،منحصرا
با ساخت مدلها سروکار دارد( فاقد ابزار مفهوم لی لزم برای ارائهی روایتی از پیسسدایش مقولههسسای خسسولد ایسسن دانسسش
است ،و ]در همین راستا[ اگر درست باشد که اقتصسساد بهمثسسابهی یسسک »دانسسش کمسسی« ) ،(quantitative scienceاز
بررسی و پژوهش مسایل کیفی منع و محروم شده است ،پس تنها نظریهی مسسارکس میتوانسسد راه برونرفسستی عرضسسه
کند .بنابراین ،نظریهی مارکسی بهمنزلهی نقدی بر اقتصاید »فراسوی منظر ]دانش[ اقتصسساد« ) ،(2/32دیگسسر اقتصسساد
سیاسی نیست ،بلکه نظریهای انتقادی است؛ و بهبیان دیگر ،نقدی است بر مقولهها و ایدئولوژی .مفاهیم بنیادی ایسسن
نقد ،از قبیل »وارونگی« )» ،(Verkehrungعینی«) (K1/97و »توهم عینی« )» ،(G409عقلنی« و »شکل عقلنی« ،و
همچنین روش »عرضهداشسسلت« تکسسوینلی 114آن ،شسسامل تمایزگسسذاری میسسان »رشسسدنیافته« و »رشسسدیافته« ،115یعنسسی

112. [46] MEGA II/3.1/p. 133.

 .113گئورگ فریدریش کانپ ) (Georg Friedrich Knapp: 1842-1926اقتصاددان آلمانی و بنیانگذار مکتب نظریهی پولی] .م[.
114. genetic 'exposition
115. 'undeveloped' and 'developed
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شکلهای »کاملشده« ، 116هیچ پیوند و سنخیتی با ]دانش[ اقتصاد در معنای نظریهی الگوی کمی 117ندارند .و فقسسط
از طریق این تمایزگذاریهای انتقادی میان شکلهای مختلف )شکلهایی که تفسیر و تلفیق مسسستمر 118آنهسسا نقسسد
اقتصاد را موجه میسازد( است که مارکس قادر میشود به گزارههای منسسسجمی ) (coherent statementsدربسسارهی
ک سرمایه دست یابد.
معنا یا بیمعنایی مفاهیم بنیادی رازآمیز نظریهی کلسی ل

 (۳.۲فهم و شالودهگذاری نظریهی کارپایهی ارزش ازطریق نقد ایدئولوژی
مارکس جوان از همان سرآغاز ]فعالیت نظریاش[ نهفقط به نقد مکاتب خاص اندیشهی اقتصادی علقمند بود ،بلکسسه
س جسسوان( در نیمهی
به تحلیل »پیشفرضهای بازاندیشینشدهی اقتصاد سیاسی« نیز علقمند بود .او )همانند انگلسس ل
نخست دستنوشتههای  ،۱۸۴۴در مناقشهی بین نظریهی کارپایهی ارزش و نظریهی سسسودمندی )(utility theory

وارد نمیشود .ابژهی نقد ]وی[ دانش اقتصاد بهطور عسام اسسست .ایسن رویکسرد ]امسا[ در نیمهی دوم دستنوشستههای
اقتصادی تغییر مییابد؛ در صفحات پایانی دستنوشتهها مارکس بهطور صریح و آشکاری بهنفسع نظسریهی کارپسایهی
ارزش موضع میگیرد» :اینکه کایر جسوهر مسالکیت خصوصسسی اسست داعیهایسست کسه نمیتوانسسد توسسط اقتصسساددان
]کلسیک[ اثبات گردد ،اما ما قصد داریم که این اثبات را برای وی تدارک ببینیم « ) .(P561مارکس نیز همانند لسه
ش وجسسولد
و هگل مفهوم مالکیت خصوصی را در معنای حقسسوقی-قضسسایی )(juridicalسس آن بهکسسار نمیبسسرد ،زیسسرا »ارز ی
بورژوایی مالکیت 119است« ) ،(1/114و »هستی مالکیت خصوصی … به ارزش بدل شده اسسست« )») (P453همبنسسدلی
مالکیت خصوصی ،برای مثال … ،ارزش ،قیمت و پول است« )((2/33؛ در این بافتار هم سسسرمایه و هسسم ثسسروت ذکسسر
ش سرمایه است .پس ،اگر اینک مجاز باشد که در گفتسساورد
میشوند .بنابراین» ،پویش مالکیت خصوصی« پویش ارز ل
ش سسسرمایه را جسسایگزین »مسسالکیت خصوصسسی« سسسازیم ،در
بال و گفتاوردهسسای بعسدی واژهی »ارزش« در معنسسای ارز ل
اینصورت این پرسش پیش میآید که چرا مسسارکس پسسس از تردیسسدهای اولیهاش ،بیطرفسسی خسسود را وا مینهسسد و در
جانب نظریهی کارپایهی ارزش میایستد .در نظر مارکس مجموعهاستدللهای درونمانندهی ]دانش[ اقتصاد قادر به
حل مشکلت بنیادین مقولهای 120نیست .انگلس نیز این داعیه را طرح میکند که اقتصاددان ]کلسیک[ که »از قلابلل
تضادها و تناقضات زندگی میکند« ،و »حول این تناقضات پرسه میزند« ،از حسسل تنشهسسای درونزالد اصسسول اولیهی
نظریهی خویش عاجز است» :اقتصاددانان نمیتوانند هیچ تصمیمی بگیرند« )(1/505f؛ وجهمشخصسسهی منظسسر نگسساه
آنان فقدان کامل هرگونه وقوف نسبت به خویش و سلوک خودشان است .خوود اقتصسساددان نمیدانسسد کسسه در حسسال
خدمتکردن به چه هدف و آرمانی ) (causeاست« .هوادار نظریهی کارپایهی ارزش در وضعیت چندان بهتری نسبت
116. 'completed' forms
117. quantitative model theory
118. continual conflation
119. value is the civil (bürgerliche) existence of property
120. fundamental categorial problems
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به هوادار نظریهی سودمندی قرار ندارد .هیچیک از آن دو قادر نیستند »هیچچیزی را تعیین کنند«121؛ صرفا نقسسدی
بر اقتصاددانی که نظریهی کارپایهی ارزش را تأیید میکند ،میتواند »اثباتی برای وی فراهسسم سسسازد« .اسسستدللهای
خود او ]یعنی اقتصاددان[ که بر »افسانهی یک وضع موجولد اصیل(P51l) «122سس اسسستوار انسسد ،درنهسسایت بسسرای چنیسسن
هدفی ]اثبات نظریهاش[ بیاثر و بیثمر هستند .بهنظر میرسد که نزد مارکس نظریهی ارزش درمقام نظریهی قیمت
فاقد هرگونه جذابیتی است و در موارد نادری هم کسسه وی موضسسوعات کممسسی را مطسسرح میسسسازد ،بهوضسسوح موضسسعی
انتقادی نسبت به »مکتب ریکاردو« ) (P445دارد.
بنابراین ،اگر نظریهی کارپایهی ارزش بناست که علیه استدللهای ضعیف و حتی نادرست بنیانگسسذاران آن تعریسسف
گردد ،و اگر نمیتوان از استدللهای درونمانندهی ]دانسسش[ اقتصسساد بهسسره گرفسست )چسسون نمیتسسوان آنهسسا را درون
پارامترهای اقتصاد شالودهگذاری کرد(  ،در اینصورت حسوزهی بحسسث میبایسسد بسسه قلمسروی منتقسل گسردد کسه بسسرای
اقتصاددان ]متعارف[ تماما ناآشناست .ساختار استدللی مارکس اکنون چگونه با چنین بحثی همخوانی مییابد؟ کجا
و در چه بافتاری مارکس بسسا »ارزش« مسسواجه میشسسود؟ ارزش بسسر چسسه شسسالودههایی )متمسسایز از شسسالودههای درونسسی
اقتصادی( برای مارکس به یک مساله بدل میشود؟ و نظریهی جدیدا دگرگونییافته کارپایهی ارزش قسسرار اسسست بسسر
چه مبنایی ]در این زمینه[ راهحلی عرضه کند؟
ژانباتیست لسه نخستین مولفی بود که مارکس طی اقامتاش در پاریس آثارش را مطالعه کرد .مارکس تحسست تسساثیر
آرای لسه ،مفهوم ارزش را در همان آغاز نه برحسب نظریهی قیمت ،بلکه بر حسسب نظ ریهی سسرمایه مسالهسسسازی )
(problematisedسس کرد .پس ،مارکس نخستین مولفیست کسسه ارزش را نسسه همچسسون ]یسسک هسسستلی[ »سسساده« ،بلکسسه
بهمنزلهی ]یک هستلی[ »بسط یافته« ) ،(developedیعنی همچون ارزش سرمایه مورد بازاندیشی قرار داد ،امری کسسه
ریکاردو بسیار کمتر از لسه بدان توجه نشان داده بود .مارکس تعریف سرمایه بهسالن »مجموع ارزشها« را که لسسسه از
تورگو برگرفته بود بازگو میکند و با نوعی بیان فرا اقتصادی ) ،(meta-economicبیانی که تاکنون مورد طعن و لعسسن
اقتصاددانان باقی مانده است ،گزارهی تفسیری زیر را بیان میکند:
»در اینجا مفهوم ارزش ،که هنوز بسط و پرورش نیافته ،پیشتر پیشانگاشت قرار گرفته است«.123

مدتی بعد ،مارکس درمییابد که لسه ،در مقام نظریهپرداز سوبژکتیو ارزش بهگونهای ناسنجیده و بیدقت اصطلحات
فیزیوکراتها را بهکار میبندد» ،بدون توجه به پیامدهای آن« ).(Kl/178سس این بدینخاطر است که لسه واقف نیسسست
ش سرمایه را نمیتوان بهمثابهی ارزش نسبی بهفهم درآورد )این امر تنها در صسسورتی الزامسسی اسسست کسسه ارزش
که ارز ل
ش سسسرمایه تنهسسا بهمنسسزلهی »ارزش
بهگونهای ذهنگرایانه/سوبژکتیویستی تعییسسن گسسردد(؛ درحسسالیکه برعکسسس ،ارز ل
مطلق«» ،ارزش مجرد« ،و »ارزش عینی« قابسسل فهسسم اسسست .در ایسسن تعینهسسا ،ارزش ضسسرورتا چونسسان »رازی« بسسرای
121. They can both decide nothing
122. originary status quo
123. [47] MEGA IV/2/p. 319.
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ش ذهنگرا) 124سوبژکتیو( باقی میماند ،امری که در مورد نو-ریکاردوگرایی ) (neo-Ricardianismهم
نظریههای ارز ل
صدق میکند .ارزش سرمایه را نمیتوان بهگونهای سوبژکتیویسسستی مفهسسومپردازی کسسرد ،نکتهای کسسه بعسسدها بهطسسور
متقاعدکنندهای توسط مارکس در مباحثهاش با ساموئل لبیلی (Bailey) 125بیان گردید.126
اگرچه ممکن است مارکس در  ۱۸۴۴بهخوبی نسبت به این مساله ظن برده باشد ) ،(suspectedاو در اینجا عمدتا بسسا
فقدان عامتر دیگری در زمینهی بازاندیشی از جانب نظریهی اقتصادی درگیر بسسوده اسسست .مسسارکس در بخسسش اصسسلی
دستنوشتهها موضع خود را بدینگونه جمعبندی میکند:
ما با پیشانگاشتهای اقتصاد سیاسی آغاز کردیم .ما مفهسسوم ارزش مبسسادله و غیسسره را … پیشانگاشسست خسسود
گرفتیم … .اقتصاد سیاسی … آنچه را که باید پرورش و بسط دهد ،پیشفسسرض خسسود میگیسسرد … اقتصسساددان
سیاسی … آن حقیقت مهمی را که میباید توضیح بدهد ،پیشانگاشت خود میگیرد ).(PSOlf

همانطورکه میتوان دید ،مارکس در همان سال  ۱۸۴۴بهطسسور مبهمسسی اعسستراض اصسسلی خسسود بسسه »منظسسر اقتصسساد
سیاسی« بهمثابهی »منظر پدیدههای ازپیشحاضر «127را مدون میسازد .او بعسسدها ایسسن مسسدعا را طسسرح میکنسسد کسسه
مقولههای »برگرفته از قلمرو تجربهگرایی« ،بهجای آنکه »پرورش داده شوند« ) (developedیا »استخراج و استنتاج
گردند« )» ،(derivedبهطور قاچاقی وارد شدهاند« ) ،(smuggled inیا ]تو گویی[ »از آسمان فرو افتادهاند« .این امر
درست همانقدر دربارهی ژانباتیست سه صحت دارد که دربارهی ریکاردو ،و ن یز همانقدر در مورد نظریهپرداز ارزش
سوبژکتیو )(subjective value theoristسس صادق است کسسه در مسسورد نظریهپسسرداز ارزش ابژکسستیو )objective value

 ، (theoristآنچنانکه در مواجهه با این اعتراض ،تفاوتهای نظرلی درونسی رنسگ میبسازد و فاقسد اهمیست میگسردد.
بهواقع ،مارکس آموزههای ارزش مبادله ،که از سوی نظریههای سوبژکتیویستلی ارزش یا نظریههسسای کارپسسایهی ارزش
طرح شده بود را بههیچ رو نقد نمیکند )حتی ذکری از آنها به میان نمیآید(؛ آنچه اهمیت دارد آن است که هر دو
مکتب فکری بهلحاظ اینکه »مفهوم ارزش مبادله را پیشفرض میگیرند« بهیکسسسان درخسسور سسسرزنشاند؛ یعنسسی هسسر
دوی آنها مفهوم ارزش مبادله را بهمنزلهی یک مقوله بهکار میبندند .همهچیز منوط به این اعتراض است که هر دو
منظر )(standpointsسس از مفهسسومپردازی »بنیسساد درونسسلی« ارزش ،(T3/135) 128یعنسسی شسسالودهی بسسسندهی وجسسولد آن
خودداری میکنند ،و صرفا وجود و وجولد آن را همچون امری بدیهی میپذیرند  .هنگامی که ]اقتصاددان[ ریکاردویی
به جستجوی یک »مقیاس تغییرناپذیر ارزش« 129برمیآید ،وی ارزشهایی را کسسه در جسسستجوی مقیسساس آنهاسسست
میپذیرد ،یعنی او هستی/وجولد آنها را پیشانگاشت خود میگیرد ،درحسسالیکه نسسزد مسسارکس پرسسسش اصسسلی همانسسا

124. subjective value theories

 .125ساموئل لبیلی ) ( Samuel Bailey: 1791-1870فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی و از مخالفان آرای دیوید ریکاردو] .م[.
126. [48] compare: T3/129; 149; 153; and K2/110.
127. standpoint of already present phenomena/ Standpunkt der fertigen Phänomene
128. inner ground of value
129. unchanging measure of value
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»پیدایش و تکوین خود ارزش«

130

) (T3/155است .ریکاردو ،برعکس ،نسبت به »شکل فینفسه« )،(form as such

و ارزش در مقاوم ارزش )» ،(value qua valueبیاعتنا« است» ،تنها از آنرو که ]اینها[ طبیعیاند« ) .(G236او
فراموش میکند که ارزشها ،با اینکسسه در مقسسام ارزیش آگاهسسانه توسسسط افسسراد تولیسد نمیشسسوند ،میبایسسد بهمنسسزلهی
»محصول اجتماعی« فهم گردند ) . (Kl/88مفاهیم اصلی و پایهای اقتصاد سیاسی ،و روایت نظریهی کارپایهی ارزش
از آنها ،برای نشاندادن »پیدایش و تکوین« ارزش نابسندهاند؛ وظیفهای که مارکس به خاطر آن به ملحظات دیگری
بیرون از قلمرو اقتصاد سیاسی متوسل شد ،تا بتواند عقلنیسست درونسسی آن را فراچنسسگ آورد .ایسسن امسسر جسسایی آشسسکار
میشود که مارکس )تاجایی که دریافتهام برای نخستینبار( تصمیم میگیرد که در جانب نظسسریهی کارپسسایهی ارزش
بایستد .اگر ما بار دیگر بهجای اصطلح »مالکیت خصوصی« ،واژهی »ارزش« را جایگزین کنیم ،فراز یادشسسده چنیسسن
خوانده میشود:
» ...هنگامیکه از ارزش سخن میگوییم ،چنین پنداشته میشود که ]ارزش[ با چیزی بیسسرون از و بهغیسسر از
انسانها ) (human beingsسروکار دارد .هنگامی که از کار سخن میگوییم ،معلوم ]دانسته[ است که این
امر مستقیما با انسانها سروکار دارد .طرح این پرسش بسسدین شسسیوهی جدیسسد ،پیشسساپیش جسسواب آن را داده
است(P521f) «.

همین اندیشه است که بهباور من آغازگاه نظریهی مارکسی کارپایهی ارزش را شکل میبخشسسد .چسسون ،اگسسر ارزش را
ش سرمای یه تصریح کنیم ،در اینصورت معلوم میگردد که منظور مسسارکس از ایسسن چیسسزی کسسه بیسسرون از
بهعنوان ارز ل
انسانها وجود دارد ،ولی با اینحال توسط انسانها تولید میشود ،تنها میتوانسسست »ایسسدهی غیرمسسادی یسسا تجسسارلی«
ارزش سرمایه ،یعنی خصلت سوژهگی ) (subject-characterآن ،بوده باشد .چیزی که در این »روش جدیلد« پرسیدلن
پرسش قدیملی مربوط به جوهلر »ثروت ،بهمنزلهی امری بیرون از نوع بشر و مستقل از آن« تسسازگی دارد ،درواقسسع آن
است که ارزش در اینجا برای نخستینبار در شیوهی وجودلی آن ،یعنی در جابجاشدگیاش )(its being displaced
نشانده میشود ،و درنتیجه ،همان حالتی )(statusسس بدان نسبت داده میشود که بسسه سسسایر شسسکلهای عینیتیسسابلی )
131

 (objectificationنیروهای ذاتلی انسان ،یعنی ]همانند[ ایده )دمدثل(های هستیشناسسسانه-غایتگرایسسانهی افلطسسونی.

پس ،بهمنظور روشنیبخشیدن به مسالهی حلناشدهی اقتصاددان کلسسسیک ،یعنسسی »فسسراهمآوردن اثبسسات« )(P561
)برای نظریهی کارپایهی ارزش( ،استفاده ]ی مارکس[ از مفهوم فویرباخی »کارآیی کلی بشر« (P574) 132و »فعالیلت
نوعی/عمومی و نیروهای اساسلی« بشر ،حرکتی ضروری و همساز بود» :کارآیی کلسسی« بسسه تمسسامیت اجتمسساعی کسسار و

130. genesis of value itself
 [49].131مترجمان انگلیسی :ما بهپیسسروی از ترجمههسسای انگلیسسسی اصسسلی آثسسار هگسسل و مسسارکس ،واژهی  Veräußerungرا در معن ای

عینیتبخشی ) ( objectificationترجمه میکنیم ،که چارچوب دیالکتیک هگلی را پیشفرض میگیسسرد .ایسسن واژه بهطسسور تحتاللفظسسی )
 ،(literallyمعنای بیرونیتبخشی یا جنبهی بیرونیدادن ) (exteriorisationمیدهسسد ،و میتوانسسد بسسه معنسسای بیگسسانگی ) (alienationیسسا
صرفکردن یا تحلیلبردن ) (expenditureبرگردانده شود.
132. total efectivity of mankind
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»شکلهای تجللی« )(Kl/70سس عینیتیافتهی آین که بدان تعلق دارند بدل میشود؛ معنای »کارآیی کلی« بسسدینطریق
بهطور عمدهای تغییر نیافته است ،بلکه صرفا مشخص و تصریح شده است.
ش با کمک این معیار فرا-اقتصادی رفع میگردد کسسه آیسسا
جدل و کشاکش بین نظریههای اقتصادی رقیب در باب ارز ی
اصول مقوم این نظریهها ،یعنی سودمندی )مطلوبیت( و کار ،میتوانند همزمسسان بهمثسابهی شسسالودهای بسرای توضسسیح
ش جایگرفته »در بیرون از انسان« ،برای »هستی جابجاشده«ی آن ،و بهطور خلصسسه بسسرای »شسسکلل« خسساص آن
ارز ل
عمل کنند ،یا خیر .چشمانداز نظریهی اقتصادی میباید بهمنظور پیریزلی )(groundسس قلمرو محدودتر دانش اقتصسساد
وسعت یابد .به مسالهی اولیهی محتوا و اندازهی ارزش ،مسالهی دیگری افزوده میشود که همانا »شسسکل مجنسسولن« )
(deranged formسس آن است ،تا از دل آن بتوان به راهحل منسجمی برای مسسسالهی نخسسست دسسست یسسافت .بهعنسسوان
پیامدی از این روند ،آشکار میگردد که اصول نظریهی سوبژکتیو ارزش )استفاده و کمیسسابی (133بسسرای فهسسم »بنیسسان
ش مجرد ،مطلق و عینیی بسنده نیستند .تنها اصلل کار میتواند بهشیوهای پسسرورش و بسسسط
درونلی« هستی محض ارز ل
بیابد که هستی ارزش بهسالن عینیتیابلی نیروهای نوعی/عمسسوملی 134بشسسر را توضسسیح بدهسسد .پسسس ،اصسسول اقتصسسادی
برپایهی آن چیزی بنا شدهاند که مارکس در سال  ۱۸۴۴آن را »دقایق مثبت دیالکتیک هگلی« ) (P583نامیده بود.
یکی از اندیشههای پایهای مارکس که تاکنون از سوی همهی اقتصاددانان نادیده گرفته شده ،آن است که انسانها با
نیروهای نوعی/عموملی خویش ،یعنی با »نیروهای جمعی« )(G481) (collective forcesسس یا »نیروهای اجتمسساعلی«
خسسویش ) ،(K3/823همچسسون یسسک وجسسود خودمختسسار و بیگسسانه مسسواجه میشسسوند .ایسسن اندیشسسه ]نسسزد مسسارکس[ در
مفهومپردازی کلیت خودمختار سرمایهی اجتمسساعی بهسسسالن یسسک سسسوژهی تسسام واقعسسی ) (real total subjectبهاوج
میرسد ،سوژهای که خود را از خوبوبلد 135سوژههای فردی تجرید میبخشد و نسبت بسسه آنهسسا »بیتفسساوت« اسسست.
»قدرلت هدایتگر« آن ]یعنی تمامیت سرمایهی اجتماعی[ » بر خود مالکان چیره میشود و بر آنان حکم میرانسسد« )
.(P484سس تنها اکنون معنای آنچه مارکس »خود-پویی« )(self-movementسس یا خودمختسساری سسسرمایه مینامسسد تمامسسا
آشکار میگردد ،و بههمراه آن ،معنای عنوان اثر بعدیاش .سرچشسسمهی ایسسن عزیمسسیت مفهسسوم فویربسساخی »نیروهسسای
نوعی/عموملی عینیتیافته« 136است.

133. use and scarcity
134. objectification of the generic forces
135. weal and woe
136. objectified generic forces
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137

 (۳.۳سه نگرهی سوژهی اقتصادی؛ بهسوی عینیت اقتصادی

هر بحث معناداری دربارهی »انقلبیکردلن« ) (B144اقتصاد اجتماعی ،در »نخستین تلش خود برای کاربست روش
دیالکتیکی در اقتصاد سیاسی« )B202؛ نسخهی اصلی انگلیسی( میباید در بافتسسار دو دسسسته کوشسسش سسسنتی زیسسر
انجام گیرد تا بتواند بهطور موفقی مسالهی عینیت اقتصادی ) (economic objectivityرا مفهومپردازی کند:
 (۳.۳.۱ابژهی اقتصادی در سطح دوگانهانگاری سوژه -ابژه

کوششهای متعددی در متون فلسفی آلمانی انجسسام شسسده تسسا مسسسالهی اقتصسسادی را در بافتسسار مسسسالهی عسسام ارزش
صورتبندی کرده و مورد بحث قرار دهند ،ک ه از میان آنها میتوان به نوشتههایی از ماکس لشللر ،ماینونگ ،وایینگسر،
و ریلکرت 138اشاره کرد .تمامی این تلشها برای فهم ابژههای اقتصادی »همچسسون چیزهسسایی فراپوشسسیده بسسا ارزش«
)(invested with valueسس با ناکامی همراه بوده است .هایدگر این مساله را بهروشنی بیان میکند و بسسا صسسراحت بسسه
»ابهام این ساختار ملبس به ارزش« ) (investiture with valueتاکید میورزد ،اما بیآنکه قادر باشد ایسسن معمسسای
بغرنج را حل کند:
»ارز یش بهلحاظ هستیشناختی چه معنایی میدهد؟ چگونه میتوان این ]مقسسولهی[ فراپوشسساننده )
 (investingو فروپوشیده ) (being-investedرا مفهومپردازی کرد؟«.139

مسلما ،نقطهی آغاز همهی این تلشهای ناکا یم فرض تلویحی آنها درپیوند با نظریهی سسسوبژکتیو ارزش اسسست ،کسسه
شومپیتر آن را چنین بیان کرده است » :ارزشها میباید درون یک آگاهی زندگی کنند ،اگر ایسسن واژه اصسس ا
ل معنسسایی
داشته باشد« .با اینحال ،او در همان صفحه بهغفلت آنتیتز گزارهی بال را نیز بیان میکند ،یعنی »قدرت خرید باید
بهسان قدرتی مجرد بر فراز اجناس بهطور عام درک گردد« .140باید در نظسسر داشسسته باشسسیم کسسه در اینجسسا بسسا »ارزش
عینی« سروکار داریم که درعینحال بنا بوده است در مقام ارزش )» ،(qua valueدر یک آگاهی« جای گرفته باشد.
با چنین شیوهای ،نظریهی غالب بهگونهای سسسبکبایل بیسسن وجودهسسالی )» (existencesدرون« و »بیسرون« از آگساهی
جستوخیز میکند؛ اینجا سوبژکتیو ،آنجا ابژکتیو ،و همواره با هر جهسسش از یکسسی بسسه دیگسسری ،اولسسی را بهفراموشسسی
میسپارد .بدینترتیب ،بهلحاظ مقولهای» ،فراپوشانندگلی «141ارزش )  ،(the investing of valueیعنی فراپوشیدگلی
ارزش ابژکتیو با ارزش سوبژکتیو )که اولی میباید دومی را »تجسد بخشسد« و »بازنمسسایی کنسد«( ،درکناپسذیر بسساقی
137. The three attitudes of the Economic Subject towards Economic Objectivity
138. Max Scheler, A. Meinong, H. Vaihinger, and H. Rickert
139. [50] Martin Heidegger, 'Sein und Zeit'(Tiibingen, 1976), p. 68. Translation by John Macquarrie and Edward
Robinson, 'Being and Time' , Oxford, (Blackwell) 1962,p. 96.
140. [51] J. Schumpeter, 'Theory der wirtschaftlichen Entwicklung' (Munchen, 1962), p. 72.
 .141معادلهای آلمانی فعل ) investفارغ از معنای متداول »صرفکردن« و »سرمایهگذاریکردن«( عبارتن د از  bekleidenک ه معن ای

»پوشاندن«» ،دربرگرفتن«» ،فرا گرفتن« میدهد و نیز  ، einbettenبهمعنای »قرار دادن«» ،جا گرفتن« ،و »دربرگرفتن«] .م[.
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میماند؛ در بیان مارکسی این امر بدینمعناست که »فراپوشانندگلی« ارزش نمیتواند از »منظسسر شسسکلل خسسویش« بسسه
فهم درآید .اگر بر این امر پافشاری کنیم که ارزشها »در آگاهیی حیات دارند« )در هر معنای ممکن( ،در اینصسسورت
وجود مادی آنها را نفی میکنیم .از سوی دیگر ،اگر وجود ابژکتیو آنها را »بیرون« از آگسساهی تصسسدیق کنیسسم ،و بسر
ض
قوت خصلت آنها بهسان »مبادله« یا »قدرت خرید« پافشاری کنیم ،این امر لجرم بهمعنای تاکید بر وجود متناق ل
) (paradoxical existenceیک »رابطهی اقتصادی چیزها در بین خودشان« ) (T3/145خواهد بود ،و در نتیجه وجود
آنها )ارزشها( »در درون آگاهی« را نفی میکنیم .نظریهی اقتصادی غالب راهی بسسرای برونرفسست از ایسسن مخمصسسه
ندارد.
 (۳.۳.۲ابژهی اقتصادی در سطح دیالکتیک فلسفی

سرشت حلناپذیر مسالهی ارزش ،که »فهم آن بهلحاظ مقولهای« در سطح دوگانهانگاری سسسوژه-ابسسژه بسسرای هایسسدگر
دشوار است ،بیهیچ ابهامی توسط کسانی که این دوگانهانگاری را فینفسه زیر سسسؤال میبرنسسد ،مسسورد تصسسدیق قسسرار
میگیرد .پس از هگل ،این رویکرد را میتوان در »فلسسسفهی پسسولل« گئسسورگ زیمسسل یسسافت ،و نیسسز نمسسونهی خسساص و

چشمگیری از آن را ،تحت تأثیرات هگل ،زیمل و یوهسسان گئسسورگ هامسسان ،142در اثسسر برونسسو لیسسبروکس»] 143زبسسان و
خودآگاهی«[ بازمییابیم .از نظر لیبروکس ،بهاصطلح »فلسفهی تاملی/بازتسسابی« )(philosophy of reflectionس ک ه
همچنان توسط دوگانهانگاری سوژه-ابژه مختل میشود» ،هرگز نخواهد دانست که پول به چه معناست«.
تعینهای دیالکتیکی کال و پول را نهتنها نزد زیمل ،بلکه نزد مارکس هم میتوان یافت؛ مارکس بهطور اجمالی ادعسسا
میکند که محصول بهسان کال» ،خاصبودگلی رفعشده یا عامبودگی« ) (sublated particularity, universalityاست
).(GI-llسس افزونبر این ،کال بهسالن یک »چیز حسی-فراحسی« میباید بهمنزلهی چیزی محسوب شود که لیسسبروکس
آن را یک »امر ایدهالی واقعی« )] (real idealیا یک امر اندیشهگون واقعی[ مینامد؛ همچون »ابژهای که ورای عینیت
تعالی مییابد« )یا »ابژهی فرا-ابژهای« ،(144برخللف »ابژههای ایجابلی« ) (positive objectsعلم طبیعی .اما در نهایت
و مهمتر از هر چیز ،امر خاص درهمانحا یل یک امر عام است ،بدینمعنا که عامبودگی به قلمرو اقتصادی بازمیگردد،
در همسسان معنسسایی کسسه توسسسط هگسسل صسسورتبندی شسسده بسسود؛ یعنسسی ،تفسساوت میسسان »امسسر واقعسسی« و »جهسسان
ایدهای/اندیشهگون« میباید بهطور دیالکتیکی نفی گردد.
 [52] .142یوهان گئورگ هامان )  (Johann Georg Hamannدر اثری به نام »یادداشتهایی دربارهی زبان« ) Schriften zur Sprache,

 ( Frankfurt, 1967چنین مینویسد» :پول و زبان دو ابژهای هستند که تحقیق دربارهی آنها همانقدر حزنانگیسسز ) (pensiveو مجسسرد
است ،که کاربست آنها … .نظریههای مربوط به پول و زبان بهطور متقابل یکدیگر را توضیح میدهند؛ درنتیجه بهنظر میرسد که آنها بسسر
پایههای مشترکی بنا شدهاند .(p. 97) «.مارکس مخالف چ نین دیدگاهی بود ،یعنی مقایسههایی از این دست ،کسسه نخسسستینبار از سسسوی
هامان مطرح شده بود(c.f.: GSO) .
143. [53] Bruno Liebrucks, 'Sprache und Bewußtstein', vol. 1 (Frankfurta. M., 1964) .
برونو لیبروکس ) ( Bruno Liebrucks: 1911-1986فیلسوف آلمانی که موضوع عمدهی پژوهشهایش منطق دیالکتیکی و دیالکتیسسک

هگل بود ،و در همین راستا تأکید ویژهای بر فلسفهی زبان بهعنوان نظامی در خود داشت] .م[.
144. object transcending objectivity / übergegenstandlicher Gegenstand
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به بیان مارکس:
»همانند آن است که گویا در کنار شیرها ،ببرها ،خرگوشها و همهی … حیوانات واقعسسی … همچنیسسن ]یسسک[
حیوان وجود داشته است ،همچون مظهر ]و تجسد[ تمامی قلمرو حیوانسسات .ایسسن ]موجسسود[ خسساص .… ،یسسک
]موجود[ عام است» ،تجریلد« حیوالن فینفسه«.145

ص« موجود ) ،(the existing particularیا »امر واقعی«] ،درعینحال[ مخالف خویش است،
در این حالت] ،امر[ »خا ل
ص
یعنی یک ]امر[ »عام« )(universalسس است؛ »تجریلد« حیوالن فینفسه .پول بهعنوان پارادوکس اقتصادلی ]امسسلر[ خسسا ل
موجود ،یا یک تجریلد موجود/هستیمند ) (existing abstractionتفسیر میشود .هنگامیکه ادعا میشود پویل ارزش
مجرد است و این تجرید وجود دارد ،دقیقا همین معنای فوق مدنظر است.
بهنظر میرسد که با تعریف ابژهی اقتصاد بهسان »اباسسر-ابژکسستیو« )(supraobjectiveسس یسسا همچسسون ]سسسپهر[ »واقعسسی-
اندیشهگون« ) (real-idealسرانجام پلهای بازگشت به ]دانش[ اقتصاد »سوزانده شدهاند« .اما نگاهی به متون مرتبیط
درست پیش از دههی  ۱۹۶۰کافی است تا نشان دهد که نهفقسسط فلسسسفهی دیسسالکتیکی ،بلکسسه اکسسثر نظریهپسسردازان
اقتصادلی پول هم همگی بهطور یکسان جستارمایهی »پول« را با همین شیوهی »فلسسسفی« توصسسیف کردهانسسد .بسسرای
نمونه ،یکی از برجستهترین نظریهپردازان پول در این دوره ،ادوارد لوکاس ) (Lukasرا در نظر بگیرید ،که غیر از این
تنها به موضوعات کمی میپردازد .بهنظر میرسد که بهدرستی بتوان به وجود یسسک پسسارادوکس در آن سسسالها اشسساره
کرد ،درحالیکه این نحوهی برخورد بهسختی چیزی بیش از یک شیوهی سرسری و آمیخته با تمثیلت است:
»اما در مورد نماد پول ،هرق در هم این امر تناقضآمیز بهنظسر برسسد ،ارزش اقتصسادی مجسرد بسه ]مسرحلهی[
تجلی و بروز واقعی سوق مییابد … .خوراکی برای اندیشهورزی برای بسیاری از کسانی که در این نوع تجرید
صرف ا چشمپوشی ناامیدانه از واقعیت را میبینند ،و آنهایی که از اعطای ]حق[ وجود بسه هرآنچسه »مجسسرد«
است امتناع میورزند«.146

چیزی که مجرد است ،یا بهبیانی عامتر ،آنچه که ]از جنس[ اندیشه یا سوبژکتیو است ،در عینحال یک »موجودیت«
یا متناظرا چیزی ابژکتیو است ،یعنی چیزی که ]از جنس[ اندیشه نیست .ادعا میشود که »واقعییت« فینفسه مجرد
است .پس آیا در اینجا واقعا فقط مسالهی زبان ،که دجوآن رابینسون آن را درکناپذیر قلمداد میکند ،در میان است؛
نهفقط زبان نظریهی مارکسی ،بلکه زبالن خولد این »واقعیت«؟ درعوض ،آیسسا مسسساله آن نیسسست کسسه انگسسارهی تجربسسی
واقعیت )و بنابراین انگارهی متعلق به یک فلسفهی بازتابی( که بهطور بسسیار خسامی توسسسط رابینسسسون و بهطسورکلی
توسط اقتصاد کمینگر ) (quantitative economicsپیشفرض گرفته میشود ،ضرورتا در درون خویش حاوی دلیل
آن است که چرا این نوع از اقتصاد »هرگز ]ماهیت[ پول ،کال و سرمایه را نخواهد شناخت«؟ چنین اقتصادی چگسسونه
حتی میتواند بهطور معناداری شروع به بحث دربارهی رابطهی میان نظریه و فعلیسست ) ،(actualityیسسا میسسان مسسدل و
145. [54] MEGA II/5/p. 37.
146. [55] Edward Lukas, 'Geld und Kredit' (Heidelberg, 1951), p. 14.
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واقعیت نماید ،درحالیکه پیشتر بهطور جزمگرایانهای مقرر داشته که »واقعیسسلت« اقتصسسادیی مجسسرد نیسسست ،چراکسسه
برپایهی معرفتشناسی تجربهگرایانهای که به آن استناد میکند ،چنین تجریدی نمیتواند وجود داشته باشد؟
 (۳.۳.۳ابژهی اقتصادی در چارچوبمرجع دیالکتیک فلسفی-اقتصادی

نیرومندترین اعتراض به دیدگاه دوم آشکارا آن است که این نگرش قادر به تکمیل برنامهی خویش نیسسست؛ ناروشسسن
است که دیدگاه یادشده چگونه میتواند در جهت ارائهی روایتی تکوینی از مقولههای اقتصادی گسسام بسسردارد .درسسست
همانطور که نزد هگل )بگذریم از زیمل و لیبروکس( چیز مهمی دربارهی مقسسولهی سسسرمایه نمیآمسسوزیم ،و سسسرمایه
همچون پدیدهای اصیل در مرتبهی یک »ایدهی افلطونی« باقی میمانسسد ،آنچنسسانکه نسسزد هگسسل چنیسسن مسسرتبهای
داشت .هنگامیکه به سمت مقولهی ارزش پیش میرویم بهنظر میرسد که هگل قادر نیست که بینش اصسسلی خسسود،
یعنی این اندیشه که هر بیواسطگیای خود امری وساطتشده است ،147را بهکار ببندد؛ او بهجای اینکه بتوانسسد ارزش
را بهسان عینیتیابلی سوژه استنتاج کند ،بهسمت موضوعات تجربی سوق مییابد .نزد هگل ،همچنانکه نزد ]دانسسش[
اقتصاد ،وجولد یک »جهان ارزشهای مبادلهای« همواره از پیش مفروض گرفته میشود ،و بههمسسراه آین خسسود جهسسانل
اجتماعلی نیز پیشانگاشته میشود.
 – ۳.۳.۳الف( دگرگونی دیالکتیک هگل به یک دیالکتیک انسانشناختی-اقتصادی
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بهجای اینکه نمودها و تجلیات اقتصاد را همچون عینیتیابی خود-آگاهی تلقسسی کنیسسم ،میبایسسد آنهسسا را بهمنسسزلهی
عینیتیابیهای یک سوژهی دنیوی ]ناسوتی[ درک کنیم ،همانند اصطلح فویرباخی »نیروهای نوعی/عمومی «149که
اینک انضمامیلت )(concretisationسس خویش را در قالب »نیروهسسای جمعسسلی« کسسار 150کسسسب میکننسسد .بسسا »پیشروی
بهسوی یک شالودهی انسانی ناب و عام« ) ،(1/502این نیروها تا »بنیان خویش ،یعنی بشر بالفعل ردیابی میشوند و
بهعنوان کار خود بشر برنشانده میشوند« ) .(1/231تنها بدینطریق است که »دقایق مثبت دیالکتیک هگلی« قابل
حفسسظ و بازیسسابی اسسست ،یعنسسی برنسسامهی »تخریسسب تعین بیگانهشسسدهی جهسسان مسسادی«)(PS83؛ تخریسسب جوهرهسسای
اقتصادیای که »مستقل از انسان و بیرون از وی جای دارنسسد« ،تخریسسب ]رونسسد[ »دگردیسسسی« یسسک کلسسلی دنیسسوی )
 (profane universalبه سوژه.
این دگرگونسازی ،این داعیه را که ]گویا[ بهواقع یک منبع مسسادلی اولیسسه )(primalسس از همهی ارزشهسسا وجسسود دارد،
زاید میسازد؛ چنین هستیشناسیای میتواند افزودهای زائد بر آموزهی زیربنا و روبنا باشد ،که نسسه مسسورد نیسساز یسسک

147. every immediacy is mediated
148. anthropologico-economic dialectic
149. generic forces
150. 'collective forces' of labour
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فلسفهی اولی نوین ) (new first philosophyاست ،و نه یک جهانبینی ) .(Weltanschauungاین دکترین منحصرا
و بهطور موفقیتآمیزی در نقد اقتصاد پایهگذاری میشود.
همین اندیشه است که بسی مهمتر از ماتریالیسم مارکس جوان ،به شالودهی کار تمامعمر وی شکل میبخشد :یعنی
این اندیشه که »همهی مقولههای اقتصادی }میباید{ از ]دل[ دو عاملی پرورش و بسسسط داده شسسوند« )(P521سس کسسه
درونزالد »جوهلر تنشمنلد« ) (gespanntes Wesenمالکیت خصوصی هستند؛ یعنی از تصاد بین »تجلیات ابژکتیو«
مالکیت خصوصی ،و »جوهر سوبژکتیلو« آن )کار بهسالن کارآیلی کلی .(151بر مبنای چنین بینشسسی ،همهی مقولههسسای
]دانش[ اقتصاد بهمنزلهی نمودها و »تجلیات بسطیافتهای« از این بنیادها یا عواملل اصلی درک میشوند.
مقصد و پایانگاه نهایوی )  (terminus ad quemاین پویش و بسط ،سرمایه است که میتوان نشان داد از اوان ۱۸۴۴
]نزد مارکس[ همچون »نمود و تجلی تکاملیافتهای از مالکیت خصوصی« تلقی شده است ).(P533سس تعینهای »کسسم
اهمیتتلر« متعددی بهطور غایتگرایانهای بهسمت این ]تعیسسن[ آخسسری ،بهمنسسزلهی »تحقسسق و انجسسالم« )(fulfilment
خویش جهت یافتهاند .از همان وهلهی نخست ،ارزش سرمایه است که بهعنسسوان ارزش اصسسیل و تمامعیسسار نگریسسسته
میشود ،ارزشی که ارزش مبادلهی اقتصاد کلسیک صرفا »تجلی بسطنیافته«152ای ازآن است .بینش ناظر بر بسط
ارزش در معنای یک »غایتگرایی منفی) «153مارکس در »تجلی عینلی تکاملیافتهی مالکیت خصوصی … تکمیل
سیطرهی آن بر انسانها«}{P533سس را میبیند( همان نقطهی تفاوتی است که مسسسیر مسسارکس را از الگسسوی نظسسریهی
اقتصادی جدا میسازد و این همان جاییست که مارکس برای نخستینبار نظریهی خویش را بهسان نقدی بر اقتصاد
سیاسی برپا میدارد .بنابراین ،اندیشهی فوق که شالودهی بینش مارکس را شسکل میدهسد ،پیشتسسر ،یعنسی از سسسال
 ۱۸۴۴پیریزی شده بود؛ کارهای بعدی وی صرفا این اندیشه را بسط و گسترش دادند.

 -۳.۳.۳ب( بازگشت مسایل سنت وی در رابطه با تکوین مفاهیم بنیادوی دیالکتیک فلسفی-اقتصادی
در این بخش پایانی اجازه بدهید فشردهای از مضمون این مقاله را بازگو کنم .ما بحثمان را با این مساله آغاز کردیم
که آیا ]دانش[ اقتصاد معاصر یا اقتصاد مارکسیی واژگانی را که بسندهی ابسسژهی ]مطسسالعهی[ هسسر یسسک از آنهسسا باشسسد
پرورش دادهاند یا نه .از آنجا معلسوم ش د کسه اقتصساد آکادمیسک در ایسن آزم ون ناکسام میمانسد ،چسون در قیدوبنسد
دوگانهانگاری سنتلی سوژه ،در مقام امر ذهنی/اندیشیدنی)  (qua res cogitansدر برابر ابژه ،در مقام امر مادی و دارای
دبعد ) (qua res extensaسس گرفتار میشود .دانش اقتصاد ] آکادمیک[ نمیتواند بهطور معقولی معنسسای ایسسن داعیسسه را
س »مشخص«ی ) (concrete goodsکه در آنها تجسد مییابد،
توضیح دهد که یک قدرت »مجرلد« موجوید با اجنا ل
»مقید« ) (boundمیشود .اما مسلما حتی برای فلسفه و معرفتشناسلی سنتی هم ایسسن »جسسایگیرلی« )(investing
ارزش »در درون« اجناس ،بهبیان هایدگری ،ساختار »گنگ و مبهمی« باقی میماند که بهندرت بهسسسان یسسک مقسسوله
151. labour as total efectivity
152. undeveloped manifestation
153. negative teleology
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درکپذیر است .بنابراین ،این نوع از اقتصاد نسبت به این مساله که در قلمرو اجتماعی-اقتصسسادی» ،واقعیسسیت معنسسای
کام ا
ل متفاوتی دارد« بدگمان است ،اما درعینحال نمیتواند این گمانهپردازی خود را بهطور ایجابی پسسرورش و بسسسط
دهد.
بهنظر میرسد کسه آنچسه نیازمنسد آن هسستیم انحلل ) (dissolutionدوگانهانگسساری سسوژه-ابسژه اسست .درعینحسال،
نظریهای که بهگونهای دیالکتیکی جهتمندی یافته باشد ،نه میتواند خودمختاری این ابژهها را توضیح بدهسسد ،و نسسه
یک روایت تکوینی از آنها بهسان محصولت عینیتیابی ارائه کند .تحلیل مارکس از شکلها گامی آغسسازین در ایسسن
جهت است ،چون این تحلییل نیروهای نسوعی/عمسومی ) (generic forcesجسامعه را تعییسن میکن د ،بهجسای اینکسه
خودآگاهی را بهمنزلهی سوژه برنشاند .اینک دوگانگی مفهوملی سوژه-ابژه به تفاوت میان نیروهای »انسسسانی« )یعنسسی
کار( و ابژهی اقتصادی بهسان »چیزی فراسوی مردم و طبیعت« ارجاع میدهد .با اینحال ،یافتن کاربست سنتی این
اصطلح نزد مارکس و بیشاز همه نزد آدورنو ،در بافتار بررسیهای معرفتشناختی مکرر وی ،امکانپذیر است .ایسسن
مساله در خصلتبندی مارکس از مقولهی اقتصادی بهسان یک »شکل ابژکتیو اندیشه (KI/90) «154نمایان میگسسردد.
او در فرازی صریحا بیان میکند که:
»شکلهای اجتماعلی برپایهی کار ]مختص[ خویش] ،155شکلهایی[ سوبژکتیو-ابژکتیو هستند«.156
بنابراین ،این شکلها نه صرفا سوبژکتیو )یعنی اندیشهی صرف( هستند ،و نه چیسسزی صسسرفا ابژکسستیو؛ بلکسسه هسسر دوی
اینها هستند .این مساله بیانگر خصلتی اساسی از مفهوم هگلسسلی روح ) (spiritاسست کسه »روح همسواره سسوبژکتیو-
ابژکتیو است« .157با اینحال ،در تحلیل نهسسایی نشسسان داده میشسود کسه دقیقهی ابژکستیو ایسن وحسدیت محصسولی از
شئیوارگی خودآگاهیست ،و نه ابدا ]محصولی[ از سوژه در معنای کار اجتماعی.
اینکه دو شکل از دیالکتیک سوژه-ابژه چگونه در یکدیگر نفوذ میکنند ،مسالهای است که تا بهامسسروز ناروشسسن مانسسده
است :این مساله تاکنون حتی بهصورت یک پرسش هم طرح نشده است .مسلما آنچه مسسا در اینجسسا میتسسوانیم انجسسام
بدهیم چیزی نیست جز ارائهی برخی ملحظات اولیه و توضیحات مفهسسومی کسه میتواننسسد بسسه درک آنچسسه مسسارکس
»روش دیالکتیکی پویش« ) ( B183مینامید منجر شوند؛ روشی که او هرگز ]شرحی از[ آن را بر روی کاغد نیسساورد.
اینک روشن شده است که جستجوی انگلس برای یافتن »دستنوشتهی مارکس دربارهی دیالکتیک«  158بیهوده بوده
است ).(B311

154. objective form of thought
155. the social forms of their own labour - [are] subjective-objective ones
156. [56] MEGA II/4.1/p. 122.
157. [57] Bruno Liebrucks, Sprache und Bewuf3tstein, vol. 5, p. 188.
158. Marx's planned Abriss über Dialektik
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تاکنون فقط آدورنو  -بهطور مبهم  -به برخی از مسایلی که این پرسش بر آنها دللت مینماید اشسساره کسسرده اسسست؛
بیش از هرجای دیگر ،در مقالهای بهنام »جامعهشناسی و پژوهش تجربی «159و نیسسز در فصسسلی از کتسساب »دیالکتیسسک
منفی« با عنوان »روح جهانی و تاریخ طبیعی« )  .(World Spirit and Natural Historyبنا به ارزیابی من ،در رابطه با
این موضوع چهار اندیشهی محوری را میتوان ترسیم کرد:
) (۱تاجاییکه میدانم آدورنو تنها مولفیست که آنچه مسسارکس »تسسوهم ابژکسستیلو« ) (objective illusionمقولههسسای
اقتصادی نامیده را مفهومپردازی کرده است؛
) (۲در تصویرپردازی آدورنو از »اثیلر« جامعه ) ،(ether of societyخصسسلت سسسوبژکتیو-ابژکسستیلو مقولههسسا در وهلهی
نخست به مفهوم هگلی روح و دیالکتیک سنتی سوژه-ابژه پیوند مییابد؛
) ( ۳اندیشهی آدورنو دربارهی »مفاهیمی … که ابژه از خویش دارد« بهمنزلهی مفاهیمی کسسه »خسسود ابسسژه میخواهسسد
آنگونه باشد161«160؛
) (۴مفهوم »ناعقلنیلت ابژکتیو«.(objective irrationality) 162
شاید اندیشهی محورلی پنجمی را هم بتوان برشمرد که بههمان سان بسسرای پروبلماتیسک فلسسفی-اقتصسادی اهمیسست
دارد ،بیآنکه در اینجا بتوانیم آن را بگشاییم :خصلت پویالی ) (dynamic characterمقولههای اجتماعی-اقتصادی.
هیچیک از این موضوعالت عمده توسط آنچه که سومین ]مرحلهی[ مجادلت آلمانی دربارهی روش 163یا »منسسازعه بسر
سر پوزیتیویسم« 164نامیده میشود و سالهای زیادی بهطول انجامید ،مورد اشاره قرار نگرفته است .ایسسن امسسر بیشاز
همه از آنرو مایهی رسوایی ) (scandalousاست که همسسان مقسسالهی اولیهای کسسه آدورنسسو در مجمسسوعهی »منسسازعهی
پوزیتیویسم در جامعهشناسی آلمان « 165گنجانده بود )با نام» :جامعهشناسی و پژوهش تجربی«( در اینجا از بالترین
اهمیت برخوردار است .کاستی در ارجاع به چنین موضوعاتی دردنشانیست از وجود تابویی حول مسایل مربسسوط بسسه
تکوین و برپایی اقتصاد اجتماعی که آدورنو آنها را در رابطه با مارکس مطرح ساخت.
آدورنو در فرازی از مقالهاش محوریترین مساله را اینگونه صورتبندی میکند:
159. Adorno: Sociology and Empirical Research.
160. Adorno's idea of 'concepts . . . which the object has of itself' as that 'which the object itself wants to be'.
161. [58] Adorno, Gesammelte Schriften, vol. 8, p. 197.
162. [59] Op.cit., p. 359.
163. 3rd German Dispute on Method

 .164منازعه بر سر پوزیتیویسم ) ( Positivismusstreitیک مجادلهی معروف سیاسی-فلسفی بین لخردگرایی انتقادی )کارل پوپر و هانس
آلبرت( و مکتب فرانکفورت )تئودور آدورنو و یورگن هابرماس( بود که در  ۱۹۶۱دربارهی متدولوژی علوم اجتماعی درگرفسست و بحثهسسای
گستردهای درون جامعهشناسی آلمان در دههی  ۱۹۶۰برانگیخت .لفظ  Positivismusstreitخود مناقشهآمیز است ،زیرا حامی ان مکت ب
فرانکفور یت درحالی خردگرایان منطقی را به رویکرد پوزیتیویستی متهم میکردنسسد ،کسسه آنهسسا خسسود را مخسسالف پوزیتیویسسسم میدانسسستند
)م /.برگرفته از ترجمهی فارسی ویکیپدیا(.
165. [60] T.W. Adorno and others, Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (Neuwied, 1969).
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»گفتن اینکه چیزی مفهومی ) (conceptualدربارهی واقعیت اجتماعی وجسسود دارد ،بهمنسسزلهی ایدهآلیسسست
بودن نیست] .بلکه[ این امر بدینمعناست که چیزی وجود دارد که در درون خولد شیء ]ابسسژه[ چیرگسسی دارد.
) … .( holds swayکنش مبادله بر فروکاست اجناس … به چیزی مجرد دللت دارد ،نه به چیزی که دارای
هرگونه وجه مادی -در معنای سنتی این جهان -باشسسد … .ارزش مبسسادله کسسه بسسرخلف ارزش مصسسرف صسسرفا
چیزی اندیشهگون اسسست ،بسسر … نیسساز حکمروایسسی میکنسسد … تسسوهم بسسر واقعیسست حکمروایسسی میکنسسد … .در
همانحال ،این توهیم همان چیزی است که واقعیترین است … .چیسسزی مفهسسومی ) (conceptualاسسست کسسه
منطق آن کام ال متفاوت با منطق علوم طبیعی است ،جاییکه همهی عناصر خاص را میتوان به ویژگیهسسای
مشترک آنها فروکاست«.166

پس ،ارزش مجرد ،که نزد آدورنو سسساختار مرکسسزی »عینیسست منفسسی« یسسا »عینیسست کسساذب«

167

اسسست ،168از یکسسسو

سوبژکتیو )چیزی صرفا اندیشهگون( است ،و از سوی دیگر ابژکتیو )عینی( یا »واقعیترین اسسست«؛ »مفهومیسستی

169

ش »مادی« و ابژکسستیو
که در خولد چیز چیرگی دارد«] .بهبیان دیگر» [،واقعیت در درون خودش مجرد است« .170ارز ی
است و درهمانحال نیز توهم است؛ یعنی سوبژکتیو است ،محصسسولی از آگسساهی اجتمسساعی )(social consciousness
ش یک امر پیشداده )  (a prioriنیست و مسلما طسسبیعت اول )
است و نه یک پدیدار اصیل )(Urphenomenon؛ ارز ی
 (first natureهم نیست.
هنگامیکه این پرسش طرح میگردد که آیا »کمیتهای مجرد« میباید به سویهی سسسوبژکتیو واقعیسست نسسسبت داده
شوند ،یا به سویهی ابژکتیو آن ،ناگهان بسیار واضح میگردد که ما به فراسوی دوگانهانگاری سنتی سسسوژه-ابسسژه گسسذر
کردهایم )} (transcendedدر اینجا تنها به رابطهی  O-S2در نمودار ص ۱۱ .ارجاع میدهیم{ .دانشمند علوم طسسبیعی
ممکن است سویهی طبیعی پول و سرمایه را مطالعه کند ،یعنی کاغذ یا ماشسسینآلت ]دخیسسل در آنهسسا[ را بررسسسی و
تحلیل کند؛ اما او هرگز ارزش )مجرد( را کشف نخواهد کرد .بنابراین ،ارزش میباید چیسسزی اندیشسسهگون یسسا چیسسزی
سوبژکتیو باشد .از سوی دیگر ،اقتصاددان ،در »گسسردش«» ،انتقسسال«» ،ذخیسسره«» ،تخریسسب«» ،تولیسسد«» ،سسسنجش و
اندازهگیری« و غیره درجستجوی همین چیزی است کسسه درون ابژههسسای فیزیکسسی »جسسای میگیسسرد« ).(invests in
بنابراین ،مساله نمیتواند مربوط بسسه چیسزی اندیشسهگون یسسا سسوبژکتیو باشسد ،بلکسسه نساظر بسسر چیسسزی فسرا-ذهنسی )
 (extramentalو در این معنا ابژکتیو است.
مسایل روششناسانهی حلناشدهای که به رابطهی سنتلی سسسوژه-ابسسژه}رابطهی  O-S2در نم ودار{ وابس تهاند ،بس یار
فراواناند .آنها به این پرسش نهایی میانجامند که آیا )و چگونه( میتوان مفهومی از ارزش ارائه داد که مورد توافسسق
هر اقتصاددانی قرار گیرد ،فارغ از اینکه وی به اردوی نظریهی سوبژکتیو ارزش تعلق دارد یا اردوی نظریهی ابژکسستیو
166. [61] Adorno, Gesammelte Schriften, vol. 8, p. 209f.
'167. 'false' or 'negative objectivity
168. [62] Op.cit., vol. 6, p. 191,31.
169. conceptuality /Begrifflichkeit
170. [63] Op.cit., vol. 6, p. 206.
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ارزش ،و یا حتی به اردوی نو-ریکاردویی .بیشک مارکس برای نظریهی خویش چنین داعیهای را مطسسرح سسساخت .او
صریح ا از »خصلتهای عام ارزش« سخن میگوید ،که بهناچار در تضاد با »وجود مادی خود در یک کالی متعیسسن«
ش« ساده »از تعینهای اقتصادی مشخص تجریسسد
قرار میگیرند ) .( BI10هنگامیکه مارکس تصریح میکند که »ارز ل
مییابد« )یعنی از مفهوم سرمایه( ،پس روشن میگردد که حرف او نمیتواند نسساظر بسسر ارزش متمسسایز نظسسریهی کسسار
باشد ،بلکه او در اینجا از آن نوع ارزشی سخن میگوید که ما هنگام کاربرد اصطلحاتی نظیر »منبع ارزش« )value-

 (reservoirیا »خلق ارزش« ) (value-creationو غیره در ذهن داریم.
و ما بهواقع میان ارزش )مجرد( از یکسو ،و کار ) (workیا مصرف-کمیابی ) (use/scarcityاز سوی دیگر تمایز قایسسل
میشویم .کار ،کار است و ارزش نیست ،و بالعکس .درنتیجه ،میباید خصلتهای معینی از ارزش در میان باشند کسسه
هرکسی بیآنکه ]بر آنها[ واقف باشد ،از آنها استفاده میکند .اقتصاددانان هرگز بهشیوهای نظاممند در اینبسساره بسسه
توافسسق نرسسسیدهاند ]و بسسا ایسسن مسسساله کنسسار نیامدنسسد[ ،و مسسارکس ریکسساردو را بسسرای مثسسال بهخسساطر »پرورشنسسدادن
دقایق/گامهای متفاوتی در تعین مفهومی ارزش« سرزنش میکند و اظهار میدارد که اینها »صرفا بهسسسان فاکتهسسا
در کار وی ]ریکاردو[ بروز مییابند« ).(T2/162
این پرسش انتقادی میباید اکنون بهسوی خود مارکس برگردانده شود؛ بدینمعنا که :خود وی تا چه حد در انجسسام
چیزی که از ریکاردو مطالبه میکند ،کامیاب بوده است؟ تصور میکنم این پرسش بسسه جسسدیترین نارسسسایی در کسسار
پژوهشی مارکس اشاره میکند .او ]مارکس[ در فراخواناش در جهت پرورش »مفهسسومی ابژکستیو« از ارزش ،پسسرورش
»کلیتی از دقایق« ، 171و خصلتبندی عامی از ارزش برحق است .اما کاری که او به ما تحویسسل داد ،از چنیسسن هسسدفی
بسیار فاصله دارد ،و تنها بخشی از آن را محقق میسازد .خود مارکس همانند آدورنو خواهان نایلشدن به مفهسسومی
است که »شیء از خودش دارد« ،یعنی مفهومی ابژکتیو .وگرنه ،طرح این ادعا بیمعنی خواهد بود کسسه »خصسسلتهای
عا لم« ارزش میباید در تضاد/ستیز با »وجود مادی«شان قرار گیرند .تنها برپایی چنین تنشی میان این دو قطب است
که میتواند »روش دیالکتیکی پویش« 172را در مرتبهی نخست توجیه نماید.
و تاجاییکه نظریهی ابژکتیو ارزش تنها نظریهایست که میتواند از یک امر عام/کللی موجود 173و از »چیز اندیشیده«
بهمنزلهی »چیزی که واقعیترین است« سخن بگوید ،باور به این امسسر امکانپسسذیر اسسست کسسه تضسسادی میسسان مفهسسوم
درونمانندهی یک چیز و خود آن چیز میتواند بهراستی وجسسود داشسسته باشسسد .ایسسن تسسز در پسسس »روش دیسسالکتیکی
ش« مارکس قرار دارد؛ روشی که او در سراسر گروندریسه بهکار بسته است .اینکه مارکس با قسسوت تمسسام در ایسسن
پوی ل
اصل خویش پابرجا میماند ،بیشاز همه جایی آشکار میگردد که وی میان »شیوهی وجودلی« 174پول و کسسارکرد آن
بهسان پول جهانی تمایز میگذارد ،بدینترتیب که »شیوهی وجودلی« ) (K/156پول تنها در قالب کارکرد آن بهسان
171. totality of moments
172. dialectical method of development
173. an existing universal
174. mode of existence
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پول جهانی ،بسندهی مفهوم آن میگردد .میتوان نشان داد که همین اصل ،در رویکرد مارکس نسسسبت بسسه پسسول ،در
کارکرد پول بهعنوان »اندوخته« ،یا بهسان وسیلهی نگهداری ارزش ]نیز[ عمل میکند ،بهویسژه جسایی ک ه او مسدعی
میشود که »بین محدودههای کمی پول و ناکرانمندی 175آن تضادی وجود دارد« ) .(KJ147در فراز مشابهی از اثسسر
») ۱۸۵۹بهسوی نقدی بر اقتصاد سیاسی«( حتی بهطور روشنتری دیده میشسود ک ه مسارکس مفهسومی ابژکستیو از
ارزش را پیشفرض میگیرد» :محدودهی کممی ارزش مبادله بسسا عسسامبودگی کیفسسی آن مغسسایرت دارد … .دامنهای کسسه
}پول{ با مفهوم خویش بهسان ارزش مبادله در انطباق قرار میگیسسرد … بهمیسسزان ارزش مبسسادله بسسستگی مییابسسد )

 .( 13/109و نیز بار دیگر در فصل چهارم کاپیتال ،جاییکه مسسارکس مقسسادیر ارزش اضسسافه را بهمنسسزلهی »تجلیهسسای
محدود ارزش مبادله« ) (Kl/166خصلتبندی میکند ،بهقدرکافی روشن است که وی بار دیگسسر مفهسسومی ابژکسستیو از
ارزش را در ذهن دارد.
و در عینحال ،تردیدی نیست که معنای آغازین »روش دیالکتیکی پویش« ،در مقایسه با گروندریسه ،بهتدریج ]نسسزد
مارکس[ فروکش یافته است .پس ،امکان بازسسسازی ایسسن روش در شسسکل آغسسازین آین وابسسسته بسسه حسسل رضسسایتبخش
مسالهی »خصلت عام ارزش« 176است.

* * *
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175. limitlessness
176. universal character of value
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