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دیالکتیک/ بازنشر:     کارگاه

مدرنیته         ی سرمایه         دارانه و جامعه         ی سوسیالیستی
به یاد موشه پوستون و به مناسبت دویست سالگی کارلا مارکس

فروغ اسدپور

۲۰۱۸–  اولا می تارنمای رادیو زمانهبرگرفته از 

که در» مدرنیته         ی سرمایه         دارانه«موشه پوستون فقید، اندیشمند برجسته         ی مارکسی به         ناگهان رفت و ما را با بقایای 
خواننده         ای که درگیر بحث         های اقتصاد سیاسی مارکسی در جسسامعه         ی فارسسسی         زبان. نقدش کوشیده بود، تنها گذاشت

 سلسله مقالتا و برگردان         هایی بسسا محسسوریت دیسسدگاه         های پوسسستون در سسسایت۱۳۸۸بوده باشد، می         داند که در سالا 
دد  منتشر کردم که بیش از هر چیز برای کلنجار رفتن         های خودم با رویکردهای جدید به مارکس" البرز"امروز ناموجو

برگسسردان          نظسسراتا منتقسسدان(به         هر حالا دیرتر هم بخشی از آن مجمسسوعه . و اندیشه         های خود مارکس اهمیت داشتند
و با نگارش سرمقاله         ای به قلم حسن آزاد به چاپ رسید و نزد آنان محفوظ" نشر بیدار"با ویرایش دوستان ) پوستون

ه 1"زمان، کار و سلطه         ی اجتماعی"اما از آن         جا که کتاب بسیار مهم پوستون به نام . است تین بار ب ه نخس ک
ی او۱۹۹۳سالا  وان در معرف م بت وز ه م هن ان می         کن ابراین گم ده، بن  منتشر شد، به فارسی برگردانده نش

. کوشید و در نقد و بررسی ایده         های او مطلب نگاشت

سیاسسسی کسسه-یکی معطوف است به نقد آن جریسسان تئوریسسک:  در این کتاب دوگانه استدغدغه         ی اصلی پوستون
 می         نامد و دیگری مربوط است به بازسازی اندیشه         های مارکس بسه نحسسوی نظام         یسافته ومارکسیسم سنتیپوستون 
ارادایم . روش         مند Paradigm(کاری که پوستون در این کتاب تلش کرده تا انجام بدهد یک تغییر پ  shift (ا تقریب

دنی از. همه         جانبه در مارکسیسم است کافی پرنش ا ش رمایه         دارانه را ب درنیته         ی س ا م د ت اب می         کوش ن کت او در ای
 مسسارکس به         دسسست دهسسد و بسسر ایسسننظریه         ی ارزش کاربنیادتفسیر جدیدی از . جامعه         ی سوسیالیستی تمییز دهد

. اساس، تمام مفاهیم کلیدی مارکسیسم سنتی را به چالش گرفته و جای آن         ها مفاهیمی نو و بدیع بنشاند

1 Moise Postone: Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's Critical Theory. 
Cambridge University Press 1993.
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برخی از انتقاداتا پوستون به مارکسیسم سنتی هنوز هم از اعتبار جدی برخودارند، به         ویژه انتقاد او به درک این نوع
اد را ن تض مارکسیسم از کار و تولید، و همچنین سرشت تضاد اصلی در سرمایه         داری و سوسیالیسمی که قرار بود ای

. حل کند، درکی که به         ویژه در تجربه         ی تلخ و ناگوار شوروی و کشورهایی نظیر آن خود را به نمایش گذاشت

ارکس در ژه م ارکس، به         وی راتا م ایی         بخش از نظ الا و ره یر رادیک ک تفس رح ی اب او در ط اهمیت پوستون و کت
پوستون بر حاکمیت تجریسدهای واقعسی و خصسلت متسافیزیکی)س immanent(نقد درون         ماندگار . است" گروندریسه"

کتاب پوستون خواننده را عمیقا نگران وضعیت بشر و طسبیعت می         کنسسد و ایسسن همسسان. سرمایه نقد تاثیرگذاری است
. تکانه         ی نخستی است که هر انسان امروزی به آن نیاز دارد

افتن راه" زمان، کار و سلطه         ی اجتماعی"اما  ت و ی ویی اس ی علت         ج ان در پ فقط مضطرب نمی         کند بلکه هم         زم
رای. برون         شدی از این وضعیت، چیزی که در سراسر کتاب پوستون به چشم می         آید ت         وجوی راه ب ن جس ه ای اگرچ

به         جسز ایسن، بحث         هسسای پوسسستون. بیرون شدن از وضعیت سرمایه         دارانه در بالترین سطح تجرید نظری انجام می         شود
 به         عنوان شکل جدیدی از سازمان         دهی کار و تولید هم روشنی می         اندازند بر پراتیک بوروکراتیکسوسیالیسمحولا 

.کسسار و تولیسسد در کشسسورهای سسسرمایه         داری» مجسسرد«و آمرانه         ی کشورهای به         اصطلح سوسیالیسسستی و هسسم سسسازمان 
در نظسسامتفسیرهای خلقانه         ی او از رابطه         ی صنعت بزرگ و تولید ارزش، زمان تاریخی و زمان مجسسرد، تضسساد اصسسلی 

. سرمایه         داری همگی خواندن کتاب او را اهمیت می         بخشند

و روش پوستون) نقد مارکسیسم سنتی و بازسازی اندیشه         های انتقادی مارکس(در زیر دو دغدغه         ی اصلی پوستون  
اما پیش از این که به ایسسن دو. توضیح داده می         شوند و در ضمن نقدهای روش         شناختی من به پوستون وسط می         آیند

دغدغه         ی اصلی و تئوریک پوستون برسیم لزم می         دانم دو نکته را در باره         ی کتاب پوستون توضیح بدهم که به نظرم
.اهمیت دارند بر         ای وضعیت سیاسی ما در ایران

 به         عنوان یسسکجنبش زیست         محیطییکی از ویژگی         های منحصر به         فرد رویکرد پوستون در این کتاب تاکیدش بر  
دمارکسیسم سنتیپوستون . عمده جنبش اجتماعی است رزنش می         کن  و بی         اعتنایی آن به این بحران جدی را س

و در این کتاب با بازگشت به لیه         هایی از نظریه         ی ارزش مارکس، ضدیت سرمایه با دگربسسود بیسسرونی         اش، طسسبیعت را
دغدغه         ای که.  سالا پیش طرح کرده است۳۰توجه داشته باشیم که پوستون این دغدغه را حدودا . برجسته می         کند

نام او را به         عنوان یک اندیشمند متعهد و جدی که دغدغه         ی طبیعت دارد در سسسنت مارکسسسی روزگسسار معاصسسر ثبسست
. می         کند

موضوع دیگری که پوستون بر آن انگشت می         گذارد و باز هم نام او را به         عنوان یک متفکر اجتماعی جسسدی در تاریسسخ
ه. سکسوالا و اتنیکی است/ به         ویژه جنسیتیهویت         های غیرطبقاتیثبت می         کند، تاکید او بر اهمیت توجه به  اگرچ

(این موضوع را در رابطه با نظریه         ی ارزش یسسا منطسسق سسرمایه توضسسیح نمی         دهسسد بلکسسه بسا اشساره بسسه همه         شسمولیت 
universalism موضوع هویت اتنیکی مسئله         ای اسسست. دست         ساز سرمایه که همه         شمولیتی انتزاعی است، برمی         رسد)سس

این دغدغه از          سوی. که پس از سقوط اردوگاه شرق و وقوع جنگ          داخلی در یوگسلوی از نو به         نحوی جدی بارز شد
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این. دیگر با پیش         زمینه         ی تاریخی و فرهنگی خود پوستون به         عنوان فردی متعلق به جامعه         ی یهودی در ارتباط است
روز ) زیست         محیط و هویت         های غیرطبقاتی(دو موضوع  ه خاورمیسانه(در صحنه         ی سیاسی ایران ام وح) و البت ا وض ب

ضدجنگ چشم         انتظار پاسسسخ         های-تمام خود را به رخ می         کشند و در کنار مبارزاتا طبقاتی و پیکارهای ضداستبدادی
. هستند» تمامیت          گر«

تاریخی قلم زده-در ضمن با توجه به تاریخ انتشار کتاب می         توان حدس زد که پوستون در چه زمینه و فضای جهانی
می         نامسسد بایسسد در آن زمینه         ی» مارکسیسسسم سسسنتی«منظورم این است که برخی از انتقاداتا او را به آن         چه که . است

خاص تاریخی و در چارجوب آن خلءا تئوریکی قرار داد که بلفاصله پس از سقوط سوسیالیسم بلسسوک شسسرق ایجسساد
را در حفره         ی سسسیاه ناشسسی از فقسسدان) و به         ویژه جهان سومی(شد، و دست         کم تا مدتا         ها بخش بزرگی از چپ جهانی 

اشاره         ام به این است که از آن مقطع به بعد کتاب         های متعددی در بازسازی انتقادی اندیشه         های مسسارکس. خود بلعید
و نیز پرسش مربوط به مختصاتا کار و تولید در جامعه         ی سرمایه         داری و جامعه         ی سوسیالیستی منتشسسر شسده اسسست

به جز ایسسن لزم اسسست بگسسویم کسسه پوسسستون در ایسسن کتسساب. که باید به نوبه         ی خود مورد بحث و بررسی قرار بگیرند
انتقاداتی به مکتب فرانکفورتا وارد کرده که جای تامل دارند، به         ویسسژه بحث         اش بسسا یسسورگن هابرمسساس و انتقسساد او بسسه
نظریه         ی کار و تولید نزد مارکس حائز اهمیت است، موضوعاتی که من در این نوشسسته فرصسست بحسسث دربسساره آنهسسا را

. ندارم

بازاندیشی گذشته، و در این راستا دست یازیدن به تغییر مفساهیم قسدیمی و بازجسستن لیه         هسای ژرف آن         هسا کسه از
برای شخصی که حامل ایده         های جدیسسد اسسست گسساه بیسسان آن         چسسه در. نظرها پنهان مانده         اند، اصول کاری است دشوار

ذهنش می         جوشد سخت، و بدتر از آن حتی در چنگ         گیری و فهم بسنده         ی ابعسساد ایسسن نسسوآوری نیسسز دشسسوار اسسست و
ه         ی. ناتمام می         ماند» بازسازی«به         همین جهت نیز  ندگی         های بازسسازی اندیش در این مقاله فرصت بررسی دقیق نابس

انتقادی مارکس به         دست پوستون را نخواهم داشت اما چند نکته         ی موضسسوعی و روش         شسسناختی را بسسه اشسساره خسسواهم
گفت تا خواننده را همراه خود به متن بحث         های گسترده         تری بکشانم که شاید تشویقی باشد برای مطالعه         ی انتقادی

به جز این، ناچار خواهم بود نکاتی را در لبلی متن معرفی، داخسسل پرانتزهسسا، و یسسا زیرنویس         هسسا بگسسویم و در. بیشتر
. پایان معرفی هم جمع         بندی کوتاهی به         دست می         دهم

ی ساختار متن          درباره

تون یاری از. متن زیر نوشته         ای است در معرفی و بررسی انتقادی نظریاتا تئوریک پوس ن، بس ردگی مت ت فش به         عل
بنابراین خواننسسده. نکاتا مهمی که در ایده         های پوستون یافت می         شوند، بیان نشده و امکان طرحشان هم نبوده است

. را تشویق می         کنم که پوستون و رویکردهای جدید مارکسی بازسازی         گرانه را در کنار آثار خود مارکس بخواند

: در ادامه
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ی ب ژاپن ی مکت ابتدا بحثی انتقادی پیرامون روش         شناسی پوستون خواهم داشت که با الهام از روش         شناس
غرض از این بحسسث، دادن یسسک پیش         زمینه         ی انتقسسادی بسسه. به تحریر درآمده) تام سکین و رابرتا آلبریتون(

. خواننده است تا در بستر تئوریک پهناورتری با پوستون روبرو شود

،در قسمت بعدی انتقاداتا پوستون به مارکسیسم سنتی را طرح می         کنم

پس از آن بازسازی اندیشه         های انتقادی مارکس به دست پوستون را بیان می         کنم .

در آخر هم سخنی چند پیرامون بعضی نکاتا بحث پوستون می         گویم و مطلب را به پایان می         برم .

به خواننده         ی ناآشنا با بحث         های جدید بازسازی کاپیتسسالا و روش مسسارکس توصسسیه می         کنسسم کسه ابتسسدا متسسن معرفسسی
دهای ه نق اندیشه         های پوستون را بخواند که بلفاصله پس از قسمت مربوط به بحث روش         شناختی می         آید و سپس ب

. روش         شناختی که نوشته         ام برگردد

اما به جز این، برای شرح ایده         های پوستون در کتاب بال، گاهی در مواردی اندک از محدوده         ی ترمینولسسوژی خسسود او
 کمک گرفته         ام برای به         دست دادن توصیفی به         نظرم سرراست         تر، در باره         ی آن          چیسسزیروی باسکاربیرون رفته         ام و از 

بحث پوستون را در حسسد» هسته         ی اصلی و منطقی«با این حالا تلش کرده         ام . که پوستون در نظر داشته ارائه بدهد
بخش عمده         ای از متن کنونی با تصحیحاتا و دست         کاری         هایی. توان و بضاعتم بی         کم و کاست به خواننده منتقل کنم

برگرفته شده است و همین         طور گفتاوردهایی که از مارکس آورده         ام همه از" البرز"از متن قبل انتشاریافته در سایت 
همان متن هستند که لزم دیده         ام برای توضیح بیشتر دیدگاه         های پوسسستون و پشسستیبانی از آن         چسسه بیسسان داشسسته در

. زیرنویس         ها بیایند

 چند نکته         ی موضوعی و روش         شناختی 

مهم         ترین انتقادی که به نظر من می         توان به پوستون داشت این است که رویکرد او به رغم نزدیکی و شباهت زیادی
 دارد، فاقد یک روش         شناسی چند سطحی است از آن دست که برای نمسسونه نسسزد اعضسسای2که با رویکرد مکتب ژاپنی

، علسسم اقتصسساد سیاسسسی)نمایندگان اصلی مکتسسب ژاپنسسی( و تام سکین بنا به نظر کوزو اونو. این مکتب دیده می         شود
مارکسی را که قصد دارد مطالعه         ی نظام         یافته         ای از سرمایه         داری انجام بدهد، می         توان بسسه سسسه سسسطح تحلیلسسی نسسسبتاا

: مستقل از یکدیگر تقسیم کرد

رمایه(جایی که منطق درونی سرمایه  :نظریه         ی جامعه         ی سرمایه         داری ناب. ۱ تون) تمسامیت س ان پوس ه بی ا ب ی
جایی کسسه سسسرمایه در مقسسام یسسک(در سطحی مجرد مفهوم         پردازی می         شود  »هسته         ی اصلی و منطقی سرمایه         داری«

 خود را تبیین می         کند، چیزی که پوستون هم بنا به روش مارکس در کاپیتالا بسسه آن پایبنسسدابژه         ی توامان- سوژه 

: همچنین نگاه کنید به کتاب زیر. کارگاه دیالکتیکی منابع خوبی در این باره نگاه کنید به تارنمای         برای مطالعه   2
.۱۳۹۴فروغ اسدپور؛ نشر پژواک، : برگردان؛ »دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی: «رابرتا آلبریتون
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کار). است ته         ی روی باس ام بس ان ارزش3در این سطح از تحلیل، که به نظر می         رسد یادآور نظ رمایه به         س د، س  باش
بازارهایخودارزش         افزا بدون دخالت نیروهایی بیرون از ساختارها و سازوکارهای اصلی خسسود، و فقسسط بسسا تکیسسه بسسه 

ش، به کلی خودکفا و خودتعیین         کننده بدلا می         شود که با بازتولید و گستردن خسود، امکسان بازتولیسسدخودتنظیم         گر
پوستون این پویش مستقل منطسسق سسسرمایه در بسسالترین سسسطح. زندگی اجتماعی در کلیت آن را هم فراهم می         کند

، مسسوجب»نیمه«می         نامد و همین پیشوند » پویش نیمه         مستقل سرمایه از پراتیک         های انسانی«تجرید نظری را 
آشفتگی به این دلیل که وقسستی او بسسه تبعیسست از مسسارکس در برخسسی از. ایجاد آشفتگی         هایی در بحث         های او می         شود

ث، دای بح ان ابت –فرازهای گروندریسه و کاپیتالا، سرمایه را سوژه  ابژه         ی توامان می         داند، نمی         تواند هم         زمان در هم

و نصسفه» نیمسه«ابژه         ی توامسان باشسد نمی         توانسد اسستقللی -موجودیتی که سوژه. بنامد» نیمه         مستقل«این منطق را 
می         پردازد،) استقللا از بیرون(منطق اندیشه نزد هگل به شکل         ها و قانون         های خاص خود در حالت ناب . داشته باشد

اسسستقللا از(منطق سرمایه هم باید به همین ترتیب بتواند ابتدا به شکل         ها و قانون         های خاص خسسود در حسسالت نسساب 
در ضسسمن بنسسا. مستقل بحث کند»نیمه«بپردازد و سپس این قانون         ها را در سطوح مختلف تاریخی در حالت ) بیرون

شکل به لحاظ تییاریخی ویییژه         ای ازبه درک پوستون، هسته         ی اصلی و منطقی سرمایه         داری را باید با ارجاع بسسه 
از افراد( شکل اجتماعی نیمه         مستقل نظریه         پردازی کرد که منتهی شده         اند به ایجاد یک روابط متقابل اجتماعی

به شکل اجتماعی مبتنی بر حاکمیت سرمایه به         نظسسر-» نیمه«اما دقیقا به علت افزودن پیشوند ). و پراتیک         های آنان
به لحاظ تاریخی ویژه چندان موفق بسسوده باشسسد، روابطسسی کسه» روابط متقابل اجتماعی«نمی         رسد که در توضیح این 

دقیقا معلوم نیست چیست و چگونه به یک شکل اجتماعی نیمه         مستقل از همان انسسسان         های درگیسسر روابسسط متقابسسل
.اجتماعی دست می         یابد

یعنی این(علت این موضوع هم احتمال این است که پوستون نمی         خواهد بگوید که شئی         وارگی مناسباتا اجتماعی  
ن جسامعه) که روابط انسانی همه کالیی شده         اند و این روابط نه مستقل که به میانجی کال و پولا وجود دارنسد در ای

اما سرمایه یک بار در اوان جوانی خود چنسسان. این سخن پوستون کامل درست و سنجیده است. مطلق و کامل است
بسسرای گرفتسسن تصسسویری. سازمان داد که خاطره         ی آن تا همیشه در اذهان باقی اسسست» جامعه«یورش بی         امانی را به 

 رجسوع کسسرد و دیسد کسه سسسقوط همه         ی4تاریخی از تاثیراتا سلطه         ی سرمایه بر جامعه می         توان به کتاب کارلا پولنی
به بیان پولنی مجبور شد که واکنش نشان دهسسد و منطسسق» جامعه«سرانجام . دژهای دفاعی جامعه به کجا انجامید

سرمایه را روشن کسسرد، و سسسرنخ         های» ذاتا«اما همین یورش گسترده، یک بار برای همیشه، . سرمایه را محدود کند
قدرتمندی به دست مارکس داد برای مفهوم         پردازی سرشت سسسرمایه، طسسوری کسسه آن را در بسسالترین سسسطح تجریسسد

ابژه         ی توامان قلمداد کرد که اگرچه مدام جامه         های گوناگون به تن می         کند اما در هر شکل جدیدی که-نظری، سوژه
بنسسابراین ناچسساریم قسسدرتا سسسرمایه را در. به خود می         گیرد، خود را بازمی         شناسد و خویشتن خویش از دست نمی         نهد

اومت ود و مق آخرین کرانه         های آن به نمایش بگذاریم و توضیح دهیم که اگر منطق سرمایه به حالا خود گذاشته ش

: نگاه کنید به  3
.۱۳۹۶فضا و دیالکتیک : ؛ بازنشر۱۳۹۰؛ نشریه ی آلترناتیو، رئالیسم انتقادی سس دفتر اولا: فروغ اسدپور

.۱۳۹۱  کارلا پولنی: «دگرگونی بزرگ»؛ برگردان: محمد مالجو، نشر پردیس دانش 4
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د. پیگیری در مقابل آن انجام نشود سرنوشت مناسباتا انسانی و اجتماعی چه خواهد بود ه ناچسار بای برای همیسن ب
مناسباتا اجتماعی را در بالترین سطح تجرید کامل شئی         واره لحاظ کنیم و سپس در سطوح دیگر تجریسسد اجسسازه         ی

. را بدهیم» مقاومت«ورود 

5سکین و کریس آرتور-در ضمن نظریه         ی پوستون به رغم شباهت         هایی که با نظریه         ی جامعه         ی سرمایه         داری ناب اونو

همچون یک شییکل سرمایه، درباره 6و دیگران دارد، هرگز موفق نمی         شود که با به          کارگیری نظریه         ی شکل ارزش
این. بحث کند و پیوند درونی بین این شکل و محتوایی را که توسط این شکل تعیین می         شود، نشان بدهدگردشی 

هم در سسسطح(محتوا هم چیزی نیست جز تولید و کار که شالوده          و اساس همه         ی جوامع انسانی است، محتوایی که 
هنگامی که تولید. به         تدریج از سوی حرکت ارزش تصرف شده و قلب ماهیت می         یابد) منطقی و هم در سطح تاریخی

ا(و کار که اموری اصول ناسرمایه         دارانه هستند  وریم، ب ان بخ اریم و ن دم بک م گن با سرمایه یا بدون آن ما نیاز داری
ایر آن دوزیم و نظ اک ب م و پوش د کنی رمایه) سرمایه یا بدون آن ما نیاز داریم پارچه تولی رف س ه تص ج ب به         تدری

درمی         آیند چگونه می         توانیم از بسط شکل         های ارزشی چشم پوشیده و به ناگهان به قلمرو تولید و کار ورود کنیم، بسسه
سرمایه است و دیرتر در منطق آن جذب و ادغام می         شود؟ " دگر"قلمروی که در واقع ابتدا 

د بنا به روش         شناسی سه سطحی و همچنین نظریه         ی شکل ارزش، قاعده بر این است که پیش از ورود به سپهر تولی
وند ط داده          ش رمایه بس کل س ولا و ش کل پ د. و کار، شکل         های مبادله و گردش یعنی شکل کال، ش روش نمی         توان

چون موضوع، تولید و بازتولیسسد. خودسرانه تعیین شود، ماهیت موضوع پژوهش، روش ارائه         ی نتایج را تعیین می         کند
خود باید از سپهر گردش آغاز کرده و بسسه آن         جسسا هسسم) پولا-کال-پولا(سرمایه است، و سرمایه به علت شکل گردشی 

به میانجی تضاد بییینختم شود، پس در آغاز باید این شکل         ها در حالتی هنوز تعین         نایافته یا فاقد محتوای دقیق، 
بحث شوند و سپس با ورود به سپهر تولید، از محتوای متعین آکنسسده، 7ارزش و ارزش استفاده         ای موجود در کال

اما رویکرد روش         شناختی پوستون، که توضیح مختصری در باره         ی آن در قسسسمت). پولا-کال...تولید...کال-پولا(شوند 
هسسم از نظسسر او نسسه تمسسامیت» درون«پایانی همین بخش داده خواهد شد، بر اساس نقد درون         ماندگار بنسسا می         شسسود و 

نظریه         ی سرمایه و نظسسریه         ی ارزش از به         همین دلیل هم پوستون تبیین نابسنده         ای. است» تولید سرمایه«سرمایه که 
مارکس به         دست می         دهد، تبیینی که از فرط تمرکز بر سپهر کار مجرد مولد ارزش، به کم         رنگ شسسدن شسسکل ارزش و
مبادله         ی پولی مبتنی بر بازارهای خودتنظیم         گر به         عنوان شکل بازتولید در شسسیوه         ی تولیسسد سسسرمایه         داری نسساب منجسسر

.۱۳۹۲  کریس آرتور: «دیالکتیک جدید و سرمایه         ی مارکس»؛ برگردان: فروغ اسدپور، نشر پژواک 5
.همان  6
. ۱۹۸۶ نگاه کنید به تام سکین: «دیالکتیک سرمایه». جلد اولا. دکترین تولید.  7

«یادمان هست که دکترین گردش با این گزاره آغاز شد که کال همواره وصل است به یک ارزش استفاده         ای خسساص. نشسسان داده شسسد کسسه
برای خلص شدن کیفیت اجتماعاا یکسان ارزش از مادیت ناهمگون ارزش استفاده         ای، شکل کال باید "عبور کند" بسسه شسسکل پسسولا و ایسسن
یک نیز باید عبور کند به شکل سرمایه. دیدیم که فقط سرمایه         ی صنعتی است که علی         الصولا می         تواند هر گونه ارزش استفاده         ای دلخواه
ه ت ب اوتا اس ا بی         تف ه مطلق د ک ی برس را تولید کند. می         تواند آزادی دلخواه را برای حرکت سرمایه فراهم کند و به شکلی از ارزش         افزای
رد، تکینگی و خاصییت ارزش         های استفاده         ای. به همین دلیل بود که در دکترین گردش، یک شکل گردشی به شکل         های دیگر گذار می         ک

همیشه در تلش برای غلبه بر محدودیت         های ناشی از ارزش          استفاده         ای         های خاص ....». 
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داخلتا(می         شود  ه م ه ب ون تنظیم         شسان آغتش ود ندارنسد چ چه بازارهای خودتنظیم         گر در سطوح دیگر تحلیل وج
اره» بیرونی«نیروهای  ه آن اش ر ب ه در زی د ک ش می         کش رمایه         داری را پی است و همین ضروتا نظریه         ی مراحل س

 از نظریه         ی ارزش مارکس منجر شده که پوستون آن را بسساتمامیت         زداییاین وضعیت تحلیلی به یک نوع ). می         کنم
منظورم این است که فربسسه. طرفداران تاکید یک         سویه و اغراق         آمیز بر سپهر تولید و کار سرمایه         دارانه به اشتراک دارد

، به بهای نحیف ماندن گزاف تمامیت سرمایه تمام می         شود که مبتنی است»تولید و کار«شدن گزاف تئوریک سپهر 
همین تمامیت         زدایی از نظریه         ی ارزش منجسسر بسسه.  به مانند سازوکار بازتولید اجتماعی سرمایه         داریبر گردش سرمایه

دولت         هایی »سرمایه         دارانه« نزد او و نیز بررسی نابسنده و شتابزده         ی او از ماهیت پربغرنج شدن بحث کار مجرد
چیزی( سابق می         گردد، جایی که به نظر او فقدان بازارهای سرمایه         دارانه و سازوکار توزیع سرمایه         دارانه نوع شوروی

ت ایب اس تون غ زد پوس ی در)که بررسی کاپیتالا جلد دو و سه را لزم می         کند و این هم متاسفانه ن اوتا بزرگ ، تف
ه. ماهیت این جوامع با جوامع سرمایه         داری باختر ایجاد نمی         کند اتی را ب تون نک زد پوس در باره         ی بحث کار مجرد ن

. کوتاهی شرح می         دهم و درمی         گذرم تا فرصتی دیگر

د  ث می         کن اب بح رمایه         داری ن امعه         ی س ه کارهسای(موضوع کار مجرد، موضوعی که مارکس در سطح ج ایی ک ج
)غیرسرمایه         دارانه مثل کار خانگی، کارهای بخش خدماتا و بخش دولسستی و نظسایر آن بسسه میسان کشسیده نمی         شسوند

کار مجرد نزد پوستون از چنان جایگاهی در نظریه         پسسردازی سسسرمایه برخسسوردار. جانمایه         ی کتاب پوستون را می         سازد
به نظر پوستون، کار مجرد است که. است که در بسیاری از موارد با مفهوم سرمایه مترادف و باعث آشفتگی می         شود

ازد ا. تمامیت سرمایه را می         س ازی آن         ه ت و از دلا یکسان         س خص اس ای مش انجی کاره ه می ت ک رد اس ار مج ک
بنسسابراین تمسسامیت. اساسا کار مجرد، خودمیسسانجی و خودبنیسساد اسسست. مجرد می         سازد) یونیورسالیسم(همه         شمولیتی 

مخمصه         ای که پوستون. سرمایه قلمداد می         شود» ذاتا«سرمایه نزد پوستون به قلمرو تولید محدود است و کار مجرد 
سسسرمایه بایسسد به         سسسان. در آن گرفتار شده و نمی         تواند از آن خلصی یابد، به تمامیت         زدایی از ذاتا سرمایه برمی         گردد

یک شکل گردشی، و شکلی مبتنی بر وحدتا تولید و گردش، و به بیانی تولید مبتنی بر مبادله بحسسث شسسود چیسسزی
. که پوستون از آن به شدتا پرهیز می         کند

شده و" کاپیتالا"مارکس در فصل یک جلد یک » فیزیولوژیک-اونتولوژیک«پوستون متوجه دشواری تعریف به         ظاهر 
. برای رفع ابهام می         خواهد آن را بازسازی کند، اما به نظر نمی         رسد که در این بازسازی موفق بوده باشد

پیشتر به نظریه         ی شکل ارزش اشاره کردم و گفتم که بنا به این نظریه، بسسرای بررسسی تمسسامیت سسرمایه ابتسسدا بایسد
دقیقسسا بسسه دلیسسل(طرفداران این نظریسسه . شکل         های گردشی را بررسی کنیم و برای بررسی محتوا شتاب به کار نبریم

به این ترتیب از روش ارائه         ی مارکس در کاپیتالا پیروی نمی         کنند) همان ابهاماتی که پوستون هم متوجه شده است
چون سرمایه پیش از هر چیزی یسسک شسسکل گردشسسی. و به همین دلیل نیز بررسی کار مجرد را به تعویق می         اندازند

پولا؛ که تنها هدفش افزایش کمیت ارزش است و برای رسیدن به این هدف باید در تولید اجتماعی-کال-پولا: است
اریخی. چنگ بیندازد و آن را به هیئت خویش درآورد وای فرات ر محت د ب ه بتوان رمایه          ک پس تا دررسیدن شکل س

چنگ بیندازد و به آن شکل تاریخاا معین یعنی خصلت سرمایه         دارانه         اش را) تولید ارزش         های استفاده         ای(زندگی بشر 
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در غیر این صورتا، یعنی در غیاب سرمایه، چگونه می         توان از کسسار مجسسرد و. ببخشد، می         بایست شکیبایی به         خرج داد
هنگامی که. زمان کار اجتماعاا لزم سخن گفت؟ انتقاد رویکردهای جدید و بازسازی         گرانه به مارکس نیز همین است

معلوم شد دیالکتیک سرمایه ورود به سپهر تولید و کار را ضرورتا می         بخشد آنگاه بسسه بررسسسی ایسسن قلمسسرو          پرداختسسه
در نظریه         ی شکل ارزش با تقدم منطقی شکل بر محتوا روبرو هستیم، و به جز این، اصول شسسکل اسسست کسسه. می         شود

 آن زمینه         ای است کسسه مسسوجبمبادلهعمل : «... همان         طور که کریستوفر جی آرتور می         گوید. محتوا را تعیین می         کند
از وجود کالها که همانا محصولتا متفاوتا" تجرید واقعی"مبادله به         مانند .... تعیین کار به         مانند امری مجرد می         شود

.اما این تعیین         شدگی هنوز تدقیق نایافته و نسسامتعین اسسست 8».ناشی از کارهای انضمامی         اند، عامل تعیین         کننده است
چون منظور از مبادله، تلویحا مبادله         ی کالهای سرمایه         دارانه است، بنابراین در ادامه باید وارد قلمسسرو تولیسسد شسسده و

. نحوه         ی تشکیل کار مجرد را در سطحی انضمامی         تر بررسی کنیم

خسود،» درون         مانسدگار«اما پوستون به این قاعده         ی روش         شناختی پایبند نیست و نه فقط این، که بنسسا بسسه روش نقسد 
مقوله         ی کار مجرد را که جزئی از تمامیت سرمایه است، چنان متورم می         کند که جایی برای خود سسسرمایه به         معنسسای

اگر پوستون جز این می         کرد و تمامیت سرمایه را با تسسوجه بسسه سسسپهر گسسردش و مبسسادله. اخص کلمه باقی نمی         گذارد
برمی         رسید و وجود بازارهای خودگردان و رقابت بین سرمایه         داران را در نظر می         گرفت، هرگسسز نمی         توانسسست بسسه رغسسم

در ادامه، بحث سطوح مختلسف. بنامد» سرمایه         داری دولتی«فقدان این رقابت و فقدان بازار کار و سرمایه، شوروی را 
.سکین را پی می         گیرم و به کم         داشت         های کتاب پوستون باز هم اشاره می         کنم/روش اونو

بر تضاد اصسسلی در ایسسن مفهسسوم، تضسساد) نظریه         ی جامعه         ی سرمایه         داری ناب(دیالکتیک سرمایه : نظریه         ی مراحل .۲
اما نظسسریه         ی مراحسسل اساسسساا). چیزی که نزد پوستون مشاهده نمی         شود(، متمرکز است، 9بین ارزش و ارزش استفاده         

دی منطق ارزش         افزایی با سسساختارهای تاریخسساا خسساص مراحسسل توسسسعه         ی سسسرمایه         داری در تاریسسخ دلا         مشغولا برهم         کنش
است، ساختارهایی که بازنمایی مجموعه         ای از موانسسع)          فوردیستی-مرکانتالیسم، لیبرالیسم، امپریالیسم، مصرف         گرایی(

.ارزش استفاده         ای هستند که منطق سرمایه برای بازتولید خود و بازتولید زندگی اجتماعی باید بر آن         هسسا غلبسسه کنسسد
پژوهش و تحلیل تمامی آن روش         هایی دانست که حرکت«را می         توان ) مراحل(مسئله         ی اصلی نظریه         ی سطح میانی 

به         عنسسوان. کنسسد" مصالحه"ارزش برای استقرار شیوه          ای عملی از انباشت سرمایه باید از طریق آنها با نهادهای موجود 
در سسسطح گسسسترده اسسست، سسسازمانصرفه         جویی         های مقیاس نمونه، وقتی انواع ارزش         های مصرفی تولیدشده مستلزم 

سرمایه متفاوتا خواهد بود نسبت به زمانی که شکل حقوقی شرکت         های سهامی بسسا مسسسئولیت محسدود رایج         انسد، یسا
حاصسسل. زمانی که دولت برای حمایت از صنایع یا رشد بازرگانی خارجی و سرمایه         گذاری در اقتصاد دخالت می         کنسسد

 اسسست کسسهتبدیل منطق سرمایه به پویش نهادهای اقتصادی، سیاسییی و ایییدئولوژیکییک چنین تحلیلی 
 10».شیوه         ای از انباشت سرمایه یا شیوه         ی سودآوری سرمایه را در یک دوره         ی معین زمانی و تاریخی رشد می         دهند

کریس آرتور: «دیالکتیک جدید و سرمایه         ی مارکس». نگاه کنید به: . 8
.رابرتا آلبریتون، مرور کتاب «دیالکتیک جدید و سرمایه         ی مارکس» اثر کریستوفر آرتور  ر.ک: 9

همان.  10
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تقل دام از منطسق نیمه         مس ه او م تی ک ود، وق فقدان این سطح از تحلیل هم نزد پوستون به روشنی مشاهده می         ش
ل ریه         ی مراح اب و نظ سرمایه سخن می         گوید و نمی         تواند چیستی این منطق را با استناد به جامعه         ی سرمایه         داری ن

منظسورم. در سطوح مختلف تحلیل، مطلق و نسبی کند و در نتیجه وارد قلمرو توسعه         ی تاریخی سسرمایه         داری شسسود
رمایه         داری نساب  م(این است که منطق سرمایه در سطح جامعه         ی س رحله         ی لیبرالیس لی آن از م اتا اص ه گرایش ک

اسسست، و همین         کسسه در» مطلسسق«ابژه         ی توامان تعریف و تسسبیین خسسویش، -به         عنوان سوژه) برگرفته و امتداد داده شده
مراحل گوناگون توسعه         ی خویش در تعامل با منطق         های سست         تری جز خود وارد شد، نسبی می         شود و در مرحله         ای

)از جمله طبیعت، تکنولوژی         های خاص، مقاومت کارگران(نیز اصول دیگر نمی         تواند بر مقاومت ارزش         های استفاده         ای 
قوط و ای س ه معن ه ب ه البت و چیزهایی نظیر این غلبه کند و به این معنا راه زوالا و اضمحللا در پیش می         گیرد ک

.نابودی یک         باره یا خودبه         خودی نیست

، آن         گونه که آلسسبریتون»پویش نهادهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک«اصول پوستون در تبدیل منطق سرمایه به 
به         همین جهت هم موفق نمی         شود که منطق سرمایه و دولت و ایدئولوژی را در سسسطح تحلیسسل. می         گوید، ناتوان است

فقدان این نوع روش         مندی نزد پوستون، بسسه نسسوع دیگسسری از تمسسامیت         زدایی نسسزد او. مراحل تاریخی مفصل         بندی کند
سسسرمایه،» ذاتا«منجر می         شود که البته از نوع نخست که در بال یاد کردم و مربوط بود به تمامیت         زدایی از منطسسق و

چه این دومی به تمامیت         زدایی از مراحل تاریخی توسسسعه و بحسسث اضسسمحللا سسسرمایه         داری در سسسطح. متفاوتا است
. تاریخی مربوط می         شود که اتفاقا این آخری دغدغه         ی مهم پوستون را تشکیل می         دهد

سرمایه         داری نزد پوستون جایگاه مهمی دارد کسسه البتسسه او آن را بی         مقسسدمه بسسه پرسسسش» اضمحللا قانون         مند«بحث 
ه. تبدیل می         کند» غلبه بر سرمایه         داری« رمایه ب ش س منظورم این است که پوستون موفق نمی         شود پیوند بین گرای

اضمحللا و چگونگی غلبه بر سرمایه         داری، را نظریه         پردازی کند، چون ارتباطی سیستماتیک بیسسن سسسطح منطقسسی و
ه. سطح تاریخی برقرار نمی         کند، چیزی که مستلزم وجود نظریه         ی مراحل است رمایه ب د س ش قانون         من ث گرای بح

         انباشت فزاینده         ی وسایل تولید، چیزی که سرمایه         ی ثابت نامیده می         شود، و کاهش شدید کار مسسستقیم چیسسزی کسسه
»جهت         مندی تاریخی«سرمایه         ی متغیر نام دارد، بحثی است در سطح قوانین درون         ماندگار سرمایه؛ و نمی         توان آن را 

ش و. سرمایه نامید وع گرای اریخی، موض ای ت ل و بحث         ه طح مراح ا س ث ب رد بح به دلیل پیوند ندادن سطح مج
واملی د، ع ضدگرایش، نقش دولت، و سازوکارهای سیاسی و ایدئولوژیک در سطوح گوناگون تجرید مسکوتا می         مانن

تمرکز نظری. سرمایه و گرایش آن به         سوی کاهش شدید کار مستقیم انسانی می         کاهند» جهت         مندی منطقی«که از 
. پوستون چنان معطوف به این گرایش است که او را از سطوح دیگر بحث بازمی         دارد

11»فوق         انباشسست«بنا به نظریه         ی نظام بسته و نظام باز باسکار می         توان گفت که بحث بال در باره         ی گرایش سرمایه به 

-سرمایه جایی که سسسرمایه ابسسژه» تمامیت«در سطح ) و ادامه         ی منطقی آن، گرایش نزولی نرخ سود(سرمایه         ی ثابت 
سوژه         ی توأمان است، معتبر است ولی همین که سرمایه وارد مراحسل گونساگون توسسعه         ی تساریخی خسود گشست، بسا

ویژه نگاه کنید به:          ) بهover-accumulationانباشت (          در باره ی بحث فوق 11
.۱۳۹۱سازی - چهار الگو و یک رویکرد انتقادی»؛ برگردان فروغ اسدپور، نشر پژواک،          تونی اسمیت: «جهانی
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قدرتا         ها و منطق         هایی جز خود روبرو می         شود که می         توانند منطق آن را جرح و تعدیل کرده، تشدید کنند، یسسا حسستی
.از عمل بازدارند

ه ن ک د و ای خن می         گوی پوستون با این که از ناتوانی مارکسیسم سنتی در فراروی از سرمایه         داری قرن نوزدهمی س
به         ویژه در دوران پساجنگ(این نوع مارکسیسم نه می         تواند مداخله         گری وسیع و گسترده         ی دولت در قلمرو اقتصاد را 

؛ اما خودش هم به دلیسسل)به         ویژه با ظهور نولیبرالیسم(توضیح دهد و نه کنار کشیدن دولت از این مداخلتا را ) دوم
-نداشتن نظریه         ی مراحل موفق نمی         شود که تفاوتا بین سرمایه         داری لیبرالا قرن نسوزدهمی و سسرمایه         داری مصسسرفی

سخن اصلی پوستون این است که مارکسیسم سنتی بسسه. فوردیستی پساجنگ دوم و وضعیت نولیبرالا را فرموله کند
علت فقدان درک سرشت نیمه         مستقل سرمایه نتوانسته علت این تغییراتا در سیاست         های دولت         های سرمایه         داری را

به نظر پوستون این منطق نیمه         مستقل سرمایه است که علت تغییر در سیاست دولت         های سرمایه         داری. توضیح دهد
امتداد منطقی این توقف روش         شناختی در بالترین سطح تجرید و فقسسدان عسسروج. است و می         تواند توضیحشان بدهد

به سطح بحث         های تاریخی         تر، در نهایت می         تواند به این نتیجه         گیری بینجامد که گویا همه         ی ایسسن تغییسسر و تحسسولتا
. از ذاتا تاریخاا نامتغیر سرمایه» پدیدارهایی«عظیم تاریخی چیزی نیستند جز 

ایسسن. ، سطح سوم تجرید را در رویکرد تحلیلی مکتب ژاپنی می         سسسازدنظریه         ی تغییرات تاریخی سرمایه         داری .۳
نکته این است که به رغسسم. نظری پوستون حضور ندارد- سطح از تحلیل نیز به نحوی نظام         مند در چارچوب مفهومی

 در کتاب پوستون، این بحث به دلیل فقدان روش         مندی مناسب کسسه در بسسال بسسه آنسوژگیاهمیت مرکزی موضوع 
با این که پوستون قصسسد دارد حسسدود سسسوژگی پرولتاریسسا یسسا. اشاره کردم، به صورتا ناتمام و نابسنده         ای پایان می         یابد

طبقه         ی کارگر، و همچنین اهمیت سوژه         های جمعی جدید را تحلیل          کند، موفق نمی         شود که یک چارچوب مفهومی
. و روش         شناختی نسبتا جامع و راهگشا در این رابطه به         دست بدهد

پوستون آگاهی و سوژگی پرولتاریا را در دو سطح گردش و تولید بررسی کرده و به این نتیجه می         رسسسد کسسه طبقه         ی
کارگر در نهایت زائده         ی سازوکار تولیدی در این جامعه است و جزئیسستی اسسست گنجانسسده شسسده در سسسرمایه و هرگسسز

پوستون در این مورد هم از سسسطح بسسالی انسستزاع. نمی         تواند از سطح مطالباتی محدود به مزد و شرایط کار فراتر برود
فوردیستی دارای دولت رفاه و همچنین تحمیل هزینه         های سسسنگین-فراتر نمی         رود و برای نمونه سرمایه         داری مصرفی

اتی در د طبق ای قدرتمن ه جنبش         ه ایی ک د، هزینه         ه ی نمی         کن اریخی بررس اص ت به سرمایه را در یک دوره         ی خ
وه هکشورهای باختر، تاحدی با غیرکالیی کردن ق ل آن         هسا ب زایی در تحمی ش بس ارگران، نق ی از ک ار بخش ی ک

پوستون بسسه گفتسسن. به کشورهای فقیرتر شدند» فرار سرمایه«دولت         هایشان داشتند، هزینه         هایی که در ادامه موجب 
این نکته بسنده می         کند که پرولتاریا آن کنشگر اجتماعی یکه         ای نیست که آموزه         ی تغییر جهان اردوگاه مارکسیسم

. سنتی حولا آن سازمان یافته بود

می         دانیم که قوه         ی کار چیزی است که هیچ سرمایه         داری تولیدش نمی         کند، بنابراین از پیکسر کسارگر جسدایش نتسوان
ود ا تمسام. کرد و بازتولید آن هم در سطح مصرف و معاش فرد کارگر و کل طبقه انجام می         ش ال ب ن ک ابراین، ای بن

بسا سسرمایه) کارگر(ای که در رابطه         ی صاحب          اش »         اخلقی و تاریخی«کالهای دیگر تفاوتا می         کند و به دلیل عناصر 
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ود دیل ش رمایه تب ت. ورود می         کند، کار هرگز نمی         تواند واقعا به زائده         ی س ه اهمی ویی ب تون از س ن پوس ز ای به         ج
پوسسستون بسسا. مبارزاتا طبقاتی اذعان می         کند و از سوی دیگر آن را به         سان عامل گذار از سرمایه         داری ناچیز می         گیسسرد

این که به نارضایتی عمومی از محتوای کار و شیوه         ی سازمان         دهی آن، و همچنین موضوع بسیار حاد زیسسست         محیط،
د رمایه         داری نمی         بین ذار از س وده         ای و گ ود. اشاره می         کند، با این حالا ارتباط تنگاتنگی بین این نارضایتی ت ر خ اگ

مامی) به         معنای عام این کلمه(توده         های ناراضی و کارگران  ای انض رح اتوپی         ه ذار و ط د گ نتوانند یک عامل نیرومن
برای آینده باشند، در این صورتا باید سوژه         ای از بیرون به میدان پیکارهای کنونی وارد شود، سوژه         ای ناشناخته کسسه

. ای صورتا دهد»معجزه«و » باید بیاید«

اما اینک زمان آن رسیده است که بحث کوتاهی داشته باشیم حولا چیستی مارکسیسم سنتی و سپس به شکستن 
.بت         های آن از سوی پوستون و جایگزینی مفاهیم جدید اشاره کنیم

چارچوب اصلی بحث پوستون

درنیته         ی ارادیم م ه در پ ت ک ن اس نتی ای م س ه مارکسیس ق ب اتا متعل عف جریان ن ض تون مهم         تری به نظر پوس
د رون بیابن د از آن بی اده و نمی         توانن ه افت ه تل رمایه         دارانه ب درنیته         ی. س ادن در م ه افت ه تل تون از ب ور پوس منظ

و وجسسود طبقه         ی کسسارگر کسسه) مبتنی بر کار مستقیم توده         های کارگر(سرمایه         دارانه این است که وجود تولید صنعتی 
علت ایسسن وضسسع. پایه و مبنای مدرنیته         ی سرمایه         داری بوده، از دیدگاه آنان پایه و مبنای سوسیالیسم هم خواهد بود

مفسساهیمی همچسسون:  سرمایه         داری اسسستهسته         ی اصلی و منطقیهم ناتوانی مارکسیسم سنتی برای نظریه         پردازی 
 در سرمایه         داری که باید در بالترین سطح تجرید نظریه         پردازی شوند، مفاهیمی کسسه اگسسرتضاد اصلی و ارزش، کار

 هم به         گونه         ای کامل متفاوتا از آن         چه تسساکنون درک شسسده، نظریه         پسسردازی خواهسسدسوسیالیسمدرست درک شوند، 
 را از به         ویسسژه اشسسکالا تاریخسساا معیسسنهسته         ی اصلی و منطقیبه نظر پوستون مارکسیسم سنتی نتوانسته این . شد

تمییز دهد و به         همین جهت دچار نوعی آشسسفتگی ذهنسسی و عسسدم) سرمایه         داری لیبرالا(سرمایه         داری در قرن نوزدهم 
همین عدم تعین تاریخی تحلیل         ها موجب آن گشته که مارکسیسسست         ها از. تعین تاریخی در تحلیل         های خویش است

موضوع پراهمیت طراحی استراتژی         های بلندمسدتا ضدسسسرمایه         داری و چشسسم گشسسودن بسر وجسود دیگسسر کنش         گسسران
در دوره         ای که مسائل زیست         محیطی عمده گشته         اند و نارضایتی از شکل         های کار و آزادی         های. اجتماعی غافل بمانند

ته  ی و(سیاسی موجود بارز شده و هویت         های اجتماعی ناطبقاتی مثل جنسیت و اتنیس ویت دین وانیم ه ا می         ت و م
تن) گرایش سکسوالا را هم به این فهرست اضافه کنیم ت نداش اهمیت فزاینده         ای می         یابند، مارکسیسم سنتی به عل

از نظر پوستون تردیدی نیست که مسائل مربسسوط بسسه. پاسخ مناسب برای این مسائل به نظر کهنه و منسوخ می         رسد
سرمایه         داری و بحران         های آن هنوز هم از اهمیت ویژه         ای برخوردارند اما هم         زمان هشدار می         دهد کسسه مارکسیسسست         ها

. را به فراموشی بسسسپارنددیگر قلمروهای اجتماعینباید خود را یکسر مشغولا این جنبه         های سرمایه         داری کنند و 
لزم به یادآوری است که خود پوستون هم چیزی در باره         ی این مباحث مهم نمی         گوید اما احتمال امیدوار است کسسه
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تغییر پارادیمی که صورتا می         دهد بتواند در راستای بازسازی مارکسیسم و به میان کشیدن بحث         های مورد نظسسرش
.مفید واقع شود

موضوع پراهمیت دیگر در نگاه پوستون این است که مارکسیست         های سنتی در باره         ی ورشکستگی پروژه         ی متکی به
که در ادامسه بسسه کسساهش نقسش) چه در باختر زیر نام دولت رفاه و چه در خاور زیر نام کمونیسم( دولت مداخله         گر

مرکزیت         زدایی در اقتصاد ومداخله         گرایانه         ی دولت قدرتمند مرکزی در جامعه انجامید و گرایسسش بسسه گسسونه         ای از 
در حالی که این شکست و تغییر موضع دولت نشان می         دهسسد. حرف زیادی برای گفتن ندارند، شدتا یافتسیاست 

ه.  حرکت می         کندپویش نیمه         مستقلکه سرمایه         داری همچنان با یک  این پویش نیمه         مستقل همان چیزی است ک
ت         ها در. مارکسیسم سنتی از عهده         ی نظریه         پردازی         اش برنیامده است ه مارکسیس رد ک تیجه می         گی م ن ا ه از این         ج

بایسد بسبینیم تلش خسود پوسستون.  عموماا ناکام مانده         اندچگونگی غلبه بر آن و ذات اصلی سرمایه         داریتعیین 
.برای تعیین این ذاتا به کجا می         انجامد چیزی که در زیر به آن می         پردازیم

پوستون برای این         که ذاتا واقعی سرمایه         داری را بنا به دیدگاه خود توضیح دهد، ناچار است ابتدا به شیوه         ای منفسسی 
د ابراین در. تفسیرهای مارکسیسم سنتی را از ریشه درآورد و سپس به نحوی مثبت تفسیرهای خود را عرضه کن بن

بسسه نظسسر او هسسسته         ی اصسسلی. هسته         ی اصلی سرمایه         داری چه چیزی نیسییتگام نخست می         کوشد بگوید که 
ران، تثمار مزدبگی ازار، اس سرمایه         داری، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، میانجی         گری تولید و محصولتا آن توسط ب
سلطه         ی طبقاتی، دوگانه         ی طبقه         ی مولد ثروتا و طبقه         ی انگل نامولد و نظایر اینها نیست، مفسساهیمی کسه در ادبیساتا

. مارکسیسم سنتی به وفور یافت می         شوند

شکل تاریخاا ویییژه         ای از روابییطبنا به درک پوستون، هسته         ی اصلی و منطقی سرمایه         داری را باید با ارجسساع بسسه 
از افسسراد و( شکل اجتماعی نیمه         مسییتقل نظریه         پردازی کرد که منتهی شده         اند به ایجاد یسسک متقابل اجتماعی

امعه). پراتیک         های آنان ه در ج د ک اعی می         گوی ل اجتم ط متقاب پوستون برای توضیح این شکل تاریخاا ویژه از رواب
در این جامعه انسسسان         ها آن چسسه را کسسه تولیسسد می         کننسسد بسسه. سرمایه         داری نوع ویژه         ای از روابط بین مردم حاکم است

ود ام می         ش ر انج ای دیگ ا کاله ادله ب د مب ام. مصرف نمی         رسانند بلکه تولید به قص ط در نظ عیتی فق ن وض چنی
ه از انسواع قبلسی آن در سرمایه         داری اتفاق می         افتد و باعث ایجاد روابط وابستگی متقسابلی بیسن انسسان         ها می         شسود ک

نوعی که. ما با یک نوع جدید از وابستگی متقابل در این جامعه مواجه هستیم. جوامع پیشا         سرمایه         داری متمایز است
زمسسانی کسسه شسسیوه         ی تولیسسدی جدیسسد. به لحاظ تاریخی به شکلی تدریجی، آهسته، خودانگیخته و تصادفی رشد کرد

این هسسم زمسسانی متحقسسق می         گسسردد کسسه(مبتنی بر این شکل جدید وابستگی متقابل کامل استقرار یافت و رشد کرد 
ود دیل می          ش ال تب ه ک ز ب روری و)قوه         ی کار نی اتا ض رمایه         دارانه از مشخص اعی س ام اجتم ه نظ ود ک اه ب ، آن         گ

یعنی به گونه         ای از سازوکار ضرور تکرار و تحولا درونسسی دسسست یسسافت کسسه مسسستقل از. سیستماتیک برخوردار گشت
. مولدین است
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د ری تولی راد دیگ ه اف ی ک در جامعه         ی مبتنی بر وجود کال، عینیت         یابی کار فرد، ابزاری است برای تحصیل اجناس
 یا در تولید آن با دیگران همکسساری می         کنسد امسا ایسسن تولیسد12شخص کار می         کند و محصولی تولید می         کند. کرده         اند

به این. برای مصرف بیواسطه نیست بلکه برای آن است که بتوان با مبادله         ی آن، محصولتا دیگران را به دست آورد
یعنی ارزش استفاده         ای محصولا تولید شده، برای خود مولد اهمیت ندارد. معنا محصولتا ما تبدیل به کال می         شوند

ک. و در واقع برای او چیزی جز ارزش مبادله نیست د کم ه مول ت، ب زیرا محصولا کار که به         صورتا کال درآمده اس
به این معنا کار و محصولتش در این جامعه بدون. می         کند تا به واسطه         ی آن محصولتا کار دیگران را تحصیل کند

13.حضور آشکار جامعه و آن روابط پیچیده         ی سنتی سابق، مینجی خود هستند

 اسسست کسسهسلطه         ی اجتماعی مجردپوستون ادامه می         دهد که هسته         ی اصلی سرمایه         داری شکل ویژه         ای از یک  
در این شکل ویژه         ی اجتماعی نیمه         مستقل با.  که خود مستلزم توضیح کال و سرمایه استکار مجردمبتنی است بر 

فرودستی انسان         ها در برابر الزاماتا ناشی از ساختارهایی غیرشخصی، و محدودیت         هایی مواجه هستیم کسسه نمی         تسسوان
رد ف ک ارکس از. آن         ها را به طرز شایسته         ای به         سان سلطه         ی شخصی یسا گروهسی تعری د م به         همیسن جهست هسم نق

جامعه         ی مسسدرن، و» درون«سرمایه         داری را کمتر بایستی به         سان یک نظریه         ی معطوف به شکل         های استثمار و سلطه 
. بیشتر بایستی همچون یک نظریه         ی اجتماعی منتقد خود مدرنیته دید

وع  ر دو موض ویش«تاکنون خواننده باید به کمک برجسته         سازی         های واژگانی از سوی من متوجه تاکید پوستون ب پ
شسسده باشسسد، دو» هسسته         ی اصسلی و منطقسی سسرمایه         داری«و همچنین » نیمه         مستقل سرمایه از پراتیک         های انسانی

 این گفته که «شخص کار می         کند و محصولی تولید می         کند یا با دیگران همکاری می         کند اما این محصولا بسسرای مصسسرف بی         واسسسطه 12
نیست»، در واقع به معنای آن است که شخص مورد نظر «کارگر» جامعه         ی سرمایه         داری است که محصولا تولید می         کند. چنین توصسسیفی
با توصیف خود مارکس که «سوژه         ی آگاه» تولید را سرمایه         دار می         داند در تضاد است. به جز این با توضیحاتا دیگری از خود پوستون هسسم
د ر می         رس ه نظ − هنگامی که مناسباتا شئی         واره         ی سرمایه         داری ناب را شرح می         دهد و منکر سوژگی کارگر می         شود − در تضاد می         افتد. ب
ادله تعریف سکین درست         تر باشد وقتی که می         گوید «کال شکلی است که اجناس یا محصولتا به خسود می         گیرنسد وقستی کسه بسا هسم مب
می         شوند». در این حالت از «فرد یا افراد تولیدکننده» (که در سرمایه         داری وضعیتی ناشفاف دارند) تجرید انجام داده         ایم تا مراحسسل بعسسدی

بحث که موضوع بیشتر باز شود. 
ه13 ی، ب الکیت خصوص ازار و م دانه) از موضسوع ب تراتژیک (عام ز اس   پوستون به         علت گرفتار کردن خود در پارادایم تولیدبنیاد و پرهی

د ودتنظیم         گر تولی ای خ ولا در بازاره ا پ ادله ب رای مب ز ب ه چی چگونگی و چیستی میانجی         گری اجتماعی در سرمایه         داری ناب (که هم
ادی ط اقتص امعه، رواب ن ج ه در ای ت ک تماتیک         تر گف می         شود) اشاره         ای نمی         کند. در حالی که می         شد در سطحی انضمامی         تر و غیرسیس

ار ) ۱: فعالیت اقتصادی به دلیل زیر از هم گسسته استشفاف وجود ندارد چون « وه         ی ک ارگران(ق ار در ک ابلیت ک د) ق ایل تولی و وس
د) متعلق به سرمایه         داران( م پیون ا ه اره ب د دوب د، بای از خللا مناسباتا مالکیت خصوصی از هم جدا شده         اند و برای اینکه تولید رخ ده

اشیاءا مفید نسسه بسسرای رفسسع بی         واسسسطه         ی) ۳تولید و مصرف در زمان و مکان از هم جدا شده         اند و دللت بر وساطت بازار دارند؛ و ) ۲یابند؛ 
اصسسطلح )».اسسست» ارزش         افزایی«از دید مارکس، هدف تولید (نیازهای خود تولید         کننده، بلکه منحصراا با هدف سود پولی تولید می         شوند 

ار در ولی ک زرگ پ ازمان ب ده) از س ه ش ار تجزی د (ک گسستگی ... هم برای متمایزکردن سازمان کوچک کار در واحدهای مستقل تولی
تعییسسن می         شسسود». بازارهای سرمایه         دارانه (کار هم         پیوسته) استفاده می          شود، بنابراین شکل ارزش ابتدائاا به         سان وسیله         ی عام هم         پیوسسستگی

برگرفته از مقاله         ی:
ادی         فر،»؛بازسازی پولا و سنجش ارزش نزد مارکسنیکول تیلور: « د عب اب  برگردان محم رمایه در کت کیل س اردوتش تاران: ریک . ویراس

بلوفیوره و نیکول تیلور. (ترجمه فارسی کتاب به زودی در دسترس خوانندگان علقه         مند قرار می         گیرد.)
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اما حالا وقت آن شسسده کسسه. در بال به          کوتاهی بحث         شان کردم» چند نکته         ی روش         شناختی«موضوعی که در قسمت 
.ببینیم انتقاد پوستون به مارکسیسم سنتی چیست

 مشکلت مارکسیسم سنتی در فهم و نقد سرمایه         داری 

:پوستون معتقد است که مارکسیسم سنتی و نقد آن از سرمایه         داری با معضلتا زیر روبرو است

وله         یهسته         ی اصلی و منطقی سرمایه         داری ار، مق وله         ی ک تی از مق  را بد فهم کرده است و بنابراین تعریف درس
 در جامعه         ی سرمایه         داری به دست نداده است، همان کسسه تضسساد بیسسن نیروهسسا وتضاد اصلیارزش و همچنین بحث 

به         همین جهت هم بحث         اش پیرامون خصلت سسسلطه         ی اجتمسساعی نادرسسست و نابسسسنده. روابط تولیدی نامیده می         شود
و همچنیسسن از سوسیالیسسسم نادرسسست) طبقه         ی کسسارگر( پرولتاریابه همین منوالا درک مارکسیسم سنتی از . است
.است

.         در زیر این نکاتا را کوتاه شرح می         دهم و سپس تفسیر بازسازی         گرانه         ی خود او را باز هم کوتاه طرح می         کنم

.بنا به بحث پوستون، محوراصلی همه         ی انواع مارکسیسم سنتی را یک درک فراتاریخی از کار تشسسکیل می         دهسسد■ 
ت بیعت اس ان و ط انجی انس ه می ن. مقوله         ی مارکسی کار مانند یک فعالیت اجتماعی هدفمند درک می         شود ک ای

رویکرد، کار را منبع تولید هر نوع ثروتی می         داند و به         رغم رشد عظیم علم و نیروهای تکنیکی که منجر بسسه کم         رنسسگ
شدن کار انسانی در فرایند تولید می         گردند همچنان بر این ادعای خود پا می         فشارد که کار مسسستقیم انسسسانی، مولسسد

. همه         ی ثروتا         ها است

مارکسیسم سنتی متوجه نیست که در جامعه         ی سرمایه         داری با یک کار عام فراتاریخی مواجه نیستیم و کار در ایسسن
رویکرد مارکسیسم سنتی اجسازه نمی         دهسسد کسه شسسکل و مضسمون یعنسسی. جامعه مضمونی دارد که همانا ارزش است

. ارزش و کار از هم تمیز داده شوند و به همین ترتیب رابطه         ی درونی بین کار و ارزش هم نزد آنان پنهان است

مولدین منفرد هر یک در: «پوستون از پل سوییزی گفتاوردی می         آورد در تحلیل مقوله         ی ارزش، جایی که می         نویسد
ا.» تنهایی و جدایی از یکدیگر، اما در واقع برای یکدیگر کار می         کنند ه گوی ت ک ن اس انتقاد پوستون به سوییزی ای

رابطه         ی متقابل و وابستگی اجتماعی واقعا در سرمایه         داری وجود دارد، اما در سسسازمان جسسامعه بسسه روشسسنی بسسه بیسسان
بنابراین از نظر سوییزی، ارزش شکل بیرونی ایسسن وابسسستگی متقابسسل. نمی         آید بلکه به         گونه         ای نامستقیم عمل می         کند

بنابراین، درک سوییزی از مقسسوله         ی. ناروشن است و بیان یک شیوه         ی نامستقیم از توزیع اجتماعی کار و محصولا آن
ک ون ی ار را همچ کار و کال و ارزش تفاوتا چندانی با درک اقتصادسیاسی کلسیک ندارد، چون موضوع تولید و ک
ری عامل ثابت و فراتاریخی از زندگی بشر می         بیند که در جامعه         ی سرمایه         داری فقط شکل توزیع و میانجی         گری دیگ

در حالی که مفهوم ارزش را نمی         توان به طور شایسته و مناسب با توجه بسسه شسیوه         ی توزیسع بسسه. به خود گرفته است
همین که موضوع تولید و کار را به شکل مورد نظر سوییزی درک کردیم ناچار خواهیم بود که بسسا. تنهایی درک کرد
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پیروی از ریکاردو و ریکادویی         ها، بر موضوع طبقاتا نامولد و مولد متمرکز شویم و سپهر کار و تولید را مفهوم         پردازی
. نکرده ترک کنیم

طبقه         ا         ی انگلسسی و: طبقات و سلطه         ی طبقاتیبه         همین دلیل هم مارکسیسم سنتی متمرکز است بر موضسسوع ■ 
ش مثبست در تولیسد و نامولد به نام سرمایه         دار داریم که ربطسی بسه تولیسد کالهسا نسدارد و در نستیجه فاقسد یسک نق

همه         ی کار مولد را طبقه         ی کارگر انجام می         دهد و با این حالا مجبور است بخشی از ثروتی را کسسه. ثروتا         آفرینی است
. خلق می         کند به یک طبقه         ی نامولد واگذار کند

 از دیدگاه طبقه         ی مولد است، سخنگویان آن از ایننقد نرماتیواز آن         جا که درک مارکسیسم سنتی از نقد، یک ■ 
مقدماتا چنین نتیجه می         گیرند که بنا به آموزه         ی ارزش اضافی مارکس، سود را نمی         توان با ارجسساع بسسه چیسسزی مگسسر

تنها هسدف مسارکس هسم، بنسسا بسسه ایسسن. استثمار کارگر و توزیع پسینی ارزش اضافی بین طبقاتا مختلف توضیح داد
روایت، افشای ماهیت طبقاتی جامعه         ی سرمایه         داری بوده و نشان دادن این که اعضای یک طبقه         ی بزرگ اجتمسساعی
ت محروم از هر گونه مالکیتی ناچار به فروش قوه         ی کار خویش         اند و مواجه با غصب و مصادره         ی پسینی ثمراتا زحم

بنا به این تفاسیر، مارکس نشان داد که ارزش قوه         ی کار این طبقه کمتر از آن چیزی است که اعضای آن. و کارشان
د احبش می         کنن رمایه         داران تص ه س زی ک د، چی افی نامی .طی کارشان تولید می         کنند و تفاوتا این دو را ارزش اض
بنابراین نظریه         ی ارزش کاربنیاد مارکس با افشای کار به         سسسان تنهسسا منبسسع ثسسروتا انسسسانی از جسسامعه         ی سسسرمایه         داری

پس خدمت بزرگ مسسارکس آشسسکار کسردن اسسستثمار طبقسساتی پنهسسان زیسر ظساهر. راززدایی یا فتیشیزه         زدایی می         کند
پوستون اضافه می         کند که در این پارادایم واقعا به موضوع تولید و کار در نظام اقتصسسادی. مبادله         ی برابرها بوده است

.یا ارزش اضافی محدود می         مانند» محصولا«مبتنی بر حاکمیت سرمایه توجهی نمی         شود و بحث         ها به حوزه         ی توزیع 

مارکسیسم سنتی، سازوکار بازار، و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را به         سان روابط اصلی تولید سرمایه         داری درک■ 
یسسک نمسسونه از تفسسسیرهای سسسنتی در.  موجود در سرمایه         داری را هم همین موضسسوع می         دانسسدتضاد اصلیمی         کند و 

باره         ی تضاد اصلی بین نیروهای تولیدی و روابط تولید این است که ساختار سرمایه         داری مبتنی بر بسسازار آزاد، راه بسسه
رشد گونه         ای از تولید صنعتی می         برد که افزایش شدید ثروتا اجتماعی را در پی دارد، اما ایسسن ثسسروتا از راه اسسستثمار

ایسسن. کارگران، استخراج ارزش اضافی از گرده         ی کارگران، کسب شده و به طرز بسیار نسسابرابری هسسم توزیسسع می         شسسود
نتیجه         ای کسسه از ایسسن تضسساد. وضعیت به معنای یک تضاد رو به رشد بین تولید صنعتی و روابط تولیدی موجود است

گرفته می         شود این است که مالکیت خصوصی ضرورتا وجودی خود را برای دوام و بقای تولید صنعتی از دست داده
».از سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت شود«و باید 

از نظر مارکسیسم سنتی، خودپویی تاریخی سرمایه         داری نه تنها روابط اجتماعی تولیدی کهنه را منسوخ می         کند■ 
اجتماعی و سازمانی انحللا مالکیت خصوصی و ایجسساد- بلکه راه به رشد روابط جدیدی می         برد و پیش         شرط تکنیکی

.  نامیده شده استسوسیالیسمبرنامه         ریزی متمرکز بر ویرانه         های آن را ممکن می         سازد، چیزی که 
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اگر نیروهای تولیدی را مترادف با شیوه         ی تولید صسسنعتی بسسبینیم: از دیدگاه پوستون مشکل این نظریه این جا است
در این صورتا نیروهای تولیدی و شیوه         ی تولید صنعتی را همچون یک فرایند تکنیکی خالص و ذاتا مستقل از نظام

 داشسست و تقلیسسد لنیسسن از الگسسویسوسیالیسم مدل شورویانتقادی که می         توان به (سرمایه         داری فهم کرده         ایم 
ده«در این حالت سرمایه         داری به         مانند شکلی بیرونی و ). فوردیسم و تیلوریسم ل ش ده» تحمی د دی د تولی ر فراین ب

شکل سرمایه         دارانه         یمنظور پوستون این است که در این حالت، دیالکتیک شکل و مضمون، این که . خواهد شد
تتولید مضمون خاص خود را در تکنولوژی و سازمان و معنای کار ده اس ده انگاشسته ش ه.  می         آفریند، نادی ب

همین شکل نیز سلطه         ی اجتماعی در این نظام اساسا به         سان سلطه         ی طبقاتی دیده می         شود کسسه در حسسالتی بیرونسسی
اشاره         ی پوستون به این است که در تحلیل سنتی، حقیقت سلطه که سلطه         ی سسسازوکارهای. نسبت به تولید می         ماند

ابژکتیو و عمقی برخاسته از خصلت کار و تولید سرمایه         دارانه است، از نظرها دور مانده و توجهسساتا بسسه سسسطح یسسا بسسه
هنگامی که تضاد مارکسی بین نیروهای تولیدی و روابط تولید به         سان یسسک. سپهر توزیع و مبادله محدود شده است

ه ذار ب اه گ د، آن         گ ر درک ش وی دیگ ی از س الکیت خصوص و و م نعتی از یک         س د ص ان تولی تنش ساختاری می
د. سوسیالیسم چیزی نخواهد بود جز تغییر شیوه         ی توزیع، بی         ارتباط به شیوه         ی تولیسد الت شسیوه         ی تولی در ایسن ح

. صنعتی مبتنی بر کار پرولتاریا به هدف سوسیالیسم تبدیل می         شود

وسوسیالیسم■  ک رویه         ی ن امعه و ی  هم در این چارچوب تفسیری، به         سان یک روش سیاسی نو برای اداره         ی ج
.دیده می         شود که سرمایه         داری، خودش مبنای عروج آن بسسوده) صنعتی(برای هدایت اقتصاد متعلق به سازمان تولید 

طح د را دارد، امسا در س پس ملحظه می         شود که مارکسیسم سنتی با وجود این که داعیه         ی تمرکسز بسر سسپهر تولی
درک مارکسیسم سنتی از جامعه         ی بدیل این است کسسه سوسیالیسسسم آن. نظریه وارد نقد موضوع این سپهر نمی         شود

جامعه         ای است که در ان کار، از قیدوبندهای سرمایه         دارانه خلص شده و ثروتی که توسط کسسارگران تولیسسد می         شسسود
. بسیار عادلنه         تر توزیع خواهد شد

. نیسسز خسسود را می         نمایانسسدپرولتاریادرک مارکسیسم سنتی از سوسیالیسم به         سان تحقق تاریخی کار، در مفهوم ■ 
پرولتاریا طبقه         ای است حاوی یک رابطه         ی درونی با تولید صنعتی، که با سوسیالیسم بسسه یسسک طبقه         ی کلسسی تبسسدیل

تضاد بیسسن ایسسن دو طبقسسه. این دیدگاه تضاد طبقاتی را به         سان تضاد اصلی و ساختاری سرمایه         داری می         بیند. می         شود
د. خاص دیده می         شود/استثمارکننده و عام/هم همچون تقابل استثمارشونده ارگران تولی ه ک اعی ک ثروتا عام اجتم

به این ترتیسسب روابسط. می         کنند به همه         ی اعضای جامعه سود نمی         رساند، چون طبقه         ی معینی آن را تصاحب می         کند
.مانند منافع و روابط خاص از نقطه نظر عام و کلی نقد می         گردد) مالکیت خصوصی(اجتماعی حاکم 

اینک وقت آن رسیده که ببینیم پوستون در مقام نماینده         ی مارکسیسم غیرسنتی همین مقولتا و بحث         ها را چگونه
.اما پیش از آن چند کلمه         ای در باره         ی روش         شناسی پوستون لزم است. بازاندیشی و بازمفهوم         پردازی می         کند
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 روش ارائه         ی پوستون

» (نقسسد درون         مانسسدگار«پوستون روش ارائه         ی نتایج پژوهش خود را بر مبنای آن          چیسسزی اسسستوار کسسرده اسسست کسسه  
Immanent  critique (ی . می         نامد د اخلق زد(این نقد، نقدی نیست که از بیرون به         مانند یک نق ردن م وم ک محک

این نقد، یک نقد ایدئولوژی هم نیسسست. سرمایه         داری را هدف می         گیرد) نامنصفانه و شرایط نامطلوب کار و نظایر آن
و واقعیت تاریخی را آمسساج خسسود قسسرار دهسسد و» آزادی و برابری و همه         شمولیت«که تفاوتا بین ایده         آلا         های بورژوایی 

د یده بدان لی . بنابراین سوسیالیسم را تحقق این وعده         های جامه         ی عمل نپوش ای اص د، گرایش         ه ن نق ته         ی(ای هس
سرمایه را مورد کنکاش و بررسی قرار می         دهد و با مطالعه         ی این گرایش         های قانون         مند سسساختاری − کسسه در) منطقی

د یوه         ی تولی ک ش رمایه         داری ی مورد پوستون محدود می         شود به قلمرو کار مجرد مولد ارزش − نشان می         دهد که س
به این معنا متسسوجه. مبتنی بر تضادهای درونی است که امکان نفی خود و ساختن جامعه         ای دیگر را ممکن می         سازد

رای د ب ت می         ده ه دس ایل و ابزارهسایی ب ن وس می         شویم که سرمایه         داری به فراسوی خود اشاره می         کند و به         جز ای
. شناخت و پیمایش مسیری که باید طی شود

پیرامون از دسسست رفتسسن) در پیروی از بحث         های مارکس گروندریسه(این اشاره به فراسو را به         ویژه در بحث پوستون 
اهمیت روزافزون کار انسان کارگر برای تولید ثروتا مادی و ناتوانی سرمایه برای دست         کشیدن از شیوه         ی تولید عمل

چون تولید ارزش          منوط است به وجود کار مجرد و زمان مجرد کسسه. منسوخ         شده         ی مبتنی بر کار مزدی می         توان دید
این دو عامل نیز وابسته به وجود کارگر هسستند، پسس سسرمایه نمی         توانسد از. در ادامه مورد بحث قاار خواهند گرفت

. این روش تولیدی که ثروتا مجرد می         آفریند، چشم بپوشد

بسسا وضسسعیت» مسسدرن«موضوع دیگری که در پژوهش و روش ارائه         ی پوستون به چشم می         آید مقسسابله دادن وضسسعیت 
ار» سنتی« ولتا ک ع محص ن توزی د، و همچنی ار و تولی ازمان دادن ک ارکس در. است در س ون م تون همچ پوس
بر ایسن گذشسته سسوگواری نمی         کنسد، حسس. در گفت         وگو با گذشته         ی از دست رفته است" کاپیتالا"و " گروندریسه"

می         دانسسد کسسه جسسامعه         ی پیشاسسسرمایه         داری بسسر. نوستالژیکی به آن ندارد و توهمی هم نسبت به آن در دلا نمی         پسسرورد
زایی ش بس ه و زور در آن نق کل می         گرفت تقیم ش اساس مناسباتا مبتنی بر وابستگی         های خفقان         آور شخصی و مس

ن دور. بازی می          کرده ا آب لگ د ب ه نبای ت ک ودکی اس ان ک اما شفافیت مناسباتا اجتماعی در آن فرماسیون         ها هم
شفافیت مناسباتا تولیدی و اجتماعی، و این که در جوامع سنتی مناسباتا تولیدی به میانجی جمسساعت. ریخته شود

و رایزنی         های آن تعین می         یافت، چیزی است که به نظر پوستون باید یک بار دیگر در شکل و شسسمایلی واقعسسا آزاد از
احیا شسسود و بسسه هسسدف بسسزرگ سوسیالیسسسم) ویژه         ی سرمایه         داری(و ساختاری ) روابط سنتی(وابستگی         های شخصی 

اعی(بنابراین فرد انسانی . تبدیل گردد بیعی شسده-اجتم رآوازه         اش در بساره         ی) ط ی از مسارکس و جمله         ی پ ه تاس ب
. ، باید در مرکز جهان جدید قرار بگیرد»جامعه         ای که شکوفایی فرد شرط شکوفایی همگان باشد«جامعه         ی جدید، 

. حالا ببینیم مارکسیسم غیرسنتی         ای که پوستون معرفی می         کند چه مختصاتی دارد

19



مارکسیسم غیر سنتی: جامعه         ی سرمایه         داری لیه         مند است و ذاتی دارد

به         طور کلی می         توان گفت که به نظر موشه پوستون، شیوه         ی تولید سسرمایه         داری فراینسدی اسست متفساوتا بسسا همه         ی
ن شسیوه         ی. شیوه         های تولیدی سابق یعنی آنچه که پیشاسرمایه         داری نامیده می         شسود ه در ای تفساوتا اینجسا اسست ک

تولیدی، جامعه به رو و زیر، به سطح و عمق، به مشخص و مجرد، بسسه پدیسسدار و ذاتا، و فراتسساریخی و تاریخسساا معیسسن
انی و. تقسیم می         شود اعت انس بحث اصلی او این است که شیوه         ی تولید در این جامعه شفاف نیست، چیزی که جم

رویه         های سنتی زیست جماعت         بنیاد میانجی         اش باشند، آن گونه که در شیوه         های تولیدی پیشاسرمایه         داری مبتنی بر
ه.  رایج بودروابط وابستگی شخصی ق ب الری و تعل ت، پدرس اب و رعی ا، ارب ن و دنی اق، دی ه زور و وف جایی ک

. جماعت، سن و جنسیت، همگی روشن و صریح، در تقسیم کار و مناسباتا تولید و توزیع مداخله داده می         شدند

در شیوه         ی تولیدی که سرمایه         داری نامیده می         شود، نمی         توان گفت که کار و تولید، موضسسوعاتی هسسستند شسسفاف کسسه
فافیت در. سنت، یا جامعه         ی مدرن در شکل نهادهای دمکراتیک محلی و ملی و جهانی میانجی آن هستند ث ش بح

میانجی         گری اجتماعی مناسباتا اقتصادی و بازگشت مدام به گذشته         ی تاریخی بشریت و به این ترتیب بازتسساب دادن
، یکی از استراتژی         های طرح و پسسرورش موضسسوع بیگسسانگی شسسیوه         ی تولیسسد»مدرن«روی وضعیت » سنتی«وضعیت 

م ه چش م ب الا ه ه و کاپیت ارکس گروندریس سرمایه         دارانه از جامعه         ی انسانی و طبیعت نزد پوستون است که نزد م
. می         آید

، آن گونه نیسسستند کسسه در)سرمایه         داری(پوستون در بحث خود روشن می         کند که کار و محصولا آن در این جامعه  
کار به دو. نگاه اولا به نظر می         آیند؛ بلکه هر دو، شکل         های دوگانه          داشته و به دو سطح مختلف از واقعیت تعلق دارند

تفاده         ای) تاریخاا معین(و مجرد ) فراتاریخی(نوع مشخص  کل ارزش اس ار هسم بسه دو ش ولا ک ده؛ محص منشعب ش
ثسسروتا مشسسخص: به همین ترتیب ثروتی دوگسسانه پدیسسد آمسسده. درآمده) تاریخاا معین(و ارزش مبادله         ای ) فراتاریخی(
رد: زمان هم دوپاره شده). تاریخاا معین(و ثروتا مجرد ) فراتاریخی( م. زمان مشخص و زمان مج ت ه به         همیسن جه

سلطه         ی طبقاتی و سسسلطه         ی مجسسرد: سلطه نیز دو سطحی است. نمی         توان از شکل روشن و شفاف سلطه سخن گفت
حتی هویت طبقه         ی کارگر و موجودیت آن نیسسز دو. ساختارهای تولید، چیزی که سلطه         ی طبقاتی را توضیح می         دهد

د و: سطحی است یکی به سطح جسامعه یعنسی سسپهر مبسادله و گسردش تعلسق دارد و دیگسری بسه سسپهر ژرف تولی
سازوکارهای آن؛ این سپهر دوم منفیتی چنان گسترده را می         سازد که متعلقاتا سسسپهر مبسسادله         ی آزاد بیسسن صسساحبان

در سطح نخست، کارگر. باریک روی آن تبیین         شدنی است) تجربی(برابر کالها در نهایت همچون یک لیه         ی مثبت 
.به         سان سوژه         ی بورژوایی را داریم و در دومی کارگر به         سان ابژه         ای در فرایند تولید سرمایه و زائده         ای از آن

محصولا مشخص، کار مشخص، زمان مشخص و ثروتا مشخص همگی اموری متعلق به هستی         شناسی عام اجتماعی
در اعصار تاریخی پیشین هم یافت می         شسسده و بخسسش(ی نخست واقعیت جای می         گیرند »لیه«یا » رو«هستند و در 

ا). جدایی         ناپذیری از زیست انسانی محسوب می         شوند ه ب زی ک تند، چی اوتا هس اوی تف اص ح خص و خ امور مش
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اصل ارزش         افزایی ارزش یسسا منطسسق. سازوکارهای یک         دست کننده         ی سرمایه و همه         شمولیت منطق آن سازگار نیست
این همگون         سازی هم نیازمند انجام تجریسسد. سرمایه برای پیشروی خود ناچار است تمام ناهمگونی         ها را همگون کند

ت ان اس روتا و زم د، ث ار، تولی اوتا را. از تفاوتا         ها در محصولا، ک د تف خص واج ط جنبه         ی مش رد فق جنبه         ی مج
بی         اهمیت نمی         کند بلکه آن را در خود می         گنجاند، به شکل ظهور خود تبدیلش می         کند و میسسانجی آن می         شسود و آن

، کار مجرد، زمسسان مجسسرد و ثسسروتا مجسسرد همگسسی)ارزش مبادله(جنبه         ی ارزشی یا مجرد محصولا . را تعیین می         کند
د و» زیرین«متعلقاتا هستی         شناسی یکتای سرمایه و منطق یک         دست         ساز سرمایه هستند و در سطح  ای می         گیرن ج

خاص شیوه         ی تولید سرمایه         داری هستند اما(هست         کننده و برسازنده         ی سرمایه         داری نسب می         برند » ساختارهای«به 
به چهره زده         اند، برای همین» طبیعی و فراتاریخی«زیر سایه         ی لیه         ی نخست خود را از نظرها نهان داشته و ماسک 

نیز در این         جا علم لزم می         افتد برای پرده برداشتن از این موضوع که چه چیزی طسسبیعی و فراتسساریخی و خصوصسسیت
انی دگی انس رور زن عام زندگی انسانی به         عنوان یک گونه         ی در نهایت طبیعی است و چه چیزی خصوصیت عام و ض

). نیست

برای ورود به بحث اصلی که حاکمیت تجریدها را بحث می         کنسد پوسستون بسه شسیوه         ی مسارکس از کسال می          آغسازد و
بهه         برانگیز ف ش ون از تعری د چ بلفاصله به کار مجرد می         رسد مفهومی که پوستون تلش دارد تسا بازسسازی         اش کن
مارکس در آغاز کاپیتالا خرسند نیست، جایی که به         نظر می         رسد مارکس آن را چون کاری فیزیولوژیک تعریف کرده

. است

ماهیت کال و کار در جامعه         ی سرمایه         داری 

دی سسسازمان         یافته در کارخانه هسسا و بنگاه         هسسای بحث پوستون همچون مارکس این است که مولدین جامعه         ی سرمایه         دار
: کال واجد دو ویژگی است. تولیدی، کال تولید می         کنند و کال شکل سلولی ثروتا سرمایه         دارانه است

صندلی، میز، اتومبیل و هر چیزی که می         تواند در شکل انبسسوه تولیسسد: از یک سو دارای ارزش استفاده است
. شده و به فرایند استفاده و مصرف فردی و جمعی انسان         ها ورود کند

ارزش: از سوی دیگر جزئیت         یابی کلی است .

ارزش. کلی این اسسست کسسه در مقسسام جزئیت         یسسابی ارزش، واجسسد ارزش مبسسادله         ای اسسست) سپهر(نشانه         ی تعلق کال به 
و فقط وقتی به         دست مصرف         کننده می         رسد که ارزش مبادله         ای کال در(استفاده         ای در کال به         حالت تعلیق وجود دارد 

ارزش مبادله         ای مستتر در کال جزئی از ارزش به         عنوان امسسر کلسسی و جسسوهر همگسسون و یک         دست         سسساز). بازار نقد شود
در جسم کالها حلولا و هر یک را به حامل خاص خود تبدیل) به زبان متافیزیکی می         توان گفت(اجتماعی است که 

به         همین دلیل کال هم یک ارزش استفاده         ای است و هم به         سان جزئیت         یابی ارزش، یک میانجی اجتماعی. کرده است
این تفاوتا و نااین         همانی پرتنش در مسساهیت کسسال کسسه در). که موجب ایجاد مناسباتا اقتصادی و اجتماعی می         شود(

کال به          عنوان. کالبد آن به وحدتا دست یافته، آن را به پایه ای         ترین بیان خصلت ماهیت پرتضاد سرمایه بدلا می         کند
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-یک ابژه         ی استفاده، شکلی مادی دارد و به         عنوان یک میانجی اجتماعی، همچسسون جزئسسی از ارزش، شسسکلی نامسسادی 
بنسسابراین جنبه         ی ارزشسسی کسسال در). که آن را به بیان مارکس به شهروند جهان کالها تبدیل می         کند(اجتماعی دارد 

 14.ظاهر و صورتا کال، در شکل مادی آن به         چشم نمی         آید

کار مولد کسسال نیسسز. کار مولد کال: ماهیت دوگانه         ی کال و تضاد درونی آن، ما را به سازوکار پس پشت کال می         رساند
الیتی. دوگانه است و دستخوش تضاد ان فع ار به         س ی ک ت، یعن تفاده         ای اس د ارزش اس ار مول و ک این کار از یک         س

این کار مشخص است، کاری است مفید، نسساهمگون و. هدفمند که مواد طبیعی را به شیوه         ی معینی متحولا می         کند
کاری همگون،: از سوی دیگر کار مولد ارزش است. مستلزم وجود انسان         های خاصی با مهارتا         ، دانش و توانایی معین

مجسسرد اسسست 15.یکسان، عام و مجرد، که بی         تفاوتا است به نوع، شکل، کیفیت، مهارتا و شرایط انجام کسار مشسسخص
چون برکنار ایستاده است از همه         ی خصوصیاتا و ویژگی         های کارهای معین و نسساهمگون، و نسسه تنهسسا ایسسن، در ادامسسه
خواهیم دید، که همه         ی انواع فعالیت         های مولد را میانجی         گری می         کند و یسسک تمسسامیت اجتمسساعی مجسسرد جهت         منسسد

گونه         ای از همه         شمولیت مجرد که به تفاوتا         ها بی         اعتنسسا. می         سازد که در ضدیت با طبیعت و جسم و جان انسان است
. در این باره پایین         تر توضیح بیشتری داده خواهد شد). و نه فقط این، که تفاوتا را مجازتا می         کند(است 

در قسمت زیر بازسازی پوستون از مقوله         ی کار مجرد را کوتاه بیان می         کنم مقوله         ای که همچسون علمسست راهنمسسایی
. در سراسر کتاب او وجود دارد و بیگانه         شدگی جامعه         ی کنونی از طبیعت و انسان را مرتبا یادآوری و بازگو می         کند

کار مجرد

 − آن گسونه کسه در فصسسل نخسسست16به نظر پوستون برای درک کار مجرد باید از قلمرو کار به معنای فیزیولوژیکی 
کاپیتالا، جلد یکم، به نحو شبهه         برانگیزی خودنمایی می         کند − فراتر برویم تا موفق به درک جایگسساه تعیین         کننسسده         ی

باید متوجه شویم که کار مجرد به معنای کارعام فراتاریخی نیست کسسه ذاتسسی جسسامعه         ی. کار مجرد در جامعه بشویم
ط ن رواب رای تعیی اعی ب انجی اجتم ک می ه ی انسانی محسوب می         شود، کار مجرد کاری است که خودش تبدیل ب

ت «حتی یک اتم هم از ماده طبیعی در واقعیت ارزشی وارد نی14 د، واقعی ر و رو کنن رف زی ر ط ست. بنا بر این هر چند کالیی را از ه
ارزشی آن غیر قابل لمس باقی می         ماند. اگر بخاطر بیاوریم که کالها فقط از آن جهت دارای واقعیت ارزشی می         شوند کسسه مسسبین وحسسدتا
اجتماعی کار انسانی هستند و بنا بر این واقعیت ارزشی آنها صرفا اجتماعی است، آنگاه بخودی خود درک می         شود که این واقعیسست فقسسط

می         تواند در رابطه اجتماعی کال به کال ظاهر گردد» کاپیتالا، جلد اولا، ترجمه ایرج اسکندری.
   «بدین معنا کار معین، ناهمگن، مشخص و مفیدی که صرف تولید کالها شده است حال دارای یک خصوصیت دیگر شده است و15

آن هم این که کاری است مثل همه کارهای اجتماعاا لزم که به مصرف تولید ارزش موجود در کالها رسیده است. یعنی کاری است
مجرد که از همه         ی ویژگی         های خاص و مشخص آن تجرید انجام شده است. این کار مجرد است، هم بدین لحاظ که تعیناتا مشخص آن

مشغله         ی ما نیست و هم بدین لحاظ که این کار فقط تا جایی اهمیت اجتماعی دارد که قادر به تولید خصوصیت مجرد کالها، ارزش،
باشد». کاپیتالا، جلد اولا، ترجمه ایرج اسکندری.

رف16 ار، ص ه ک ت ک ن اس  «هرگاه از شکل مشخص فعالیت تولیدی، و در نتیجه از صفت مفید کار صرفنظر شود آنچه باقی می         ماند ای
مقداری از نیروی کار بشری است. دوزندگی و بافندگی با این که فعالیتهای تولیدی کیفیتا متفاوتی هستند، هر دو عبارتا از مولد صسسرف
رج ه ای م، ترجم د یک الا، جل د...». کاپیت مار می         این انی به         ش ار انس نمودن دماغ، عضلتا، اعصاب و دست انسانند و بدین معنی هر دو ک

اسکندری.
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یعنی کار از حالت میانجی         گری شده         ی قبلی در جوامع پیشاسرمایه         داری به حالت میسسانجی          گری. اجتماعی شده است
اعی«پس نمی         توان کار مجرد را که مارکس . کننده         ی روابط اجتماعی در جامعه         ی کنونی درآمده است »جوهر اجتم

در این جامعه می         نامدش، همچون امری فراتاریخی درک کرد کسه گویسسا همه         ی انسسواع کسار انسسسانی در) مجرد(ثروتا 
: یکی از دو حالت ممکن است. اقتصادی آن را به اشتراک دارند-همه         ی نظام         های اجتماعی

یا کارمجرد به معنای هزینه کردن انرژی انسانی در شکل فیزیولوژیکی اسسست، در ایسسن صسسورتا ارزش بایسسد
. همچون مادیت         یابی کار به معنای عام آن درک شود

ده         ی ک پدی یا این که اگر ارزش یک پدیده         ی اجتماعی باشد، در این صورتا کار مجرد هم بایستی مانند ی
. اجتماعی متصل به یک شکل معین از تولید اجتماعی درک گردد

که یکی آن را در مفهوم فیزیولوژیکی تعریف می         کند و دیگری بسسرای- ایجاد پیوند میان این دو تعریف از کار مجرد 
. ممکن نیست- آن خصلت تاریخی قائل می         شود 

پوستون برای بازسازی نظریه         ی کار مجرد نزد مارکس می         گوید که برخلف آن         چه که در فصل اولا کاپیتالا بسسه نظسسر
می         رسد، نقطه         ی عزیمت بحث مارکس هستی         شناسانه نیست بلکه آنچه را که هستی         شناسانه بسسه نظسر می         رسسد نقسد

پوستون با پیروی از مارکس می         گوید کسسه بسسا تحقیسسق در بسساره         ی. می         کند تا خصلت و تعین تاریخی آن را نشان دهد
.شخص باید با پژوهش از عینیت         یابی         های این کسسار بیاغسسازد. خود کار نمی         توان ویژگی تاریخاا معین آن را کشف کرد

به         همین دلیل هم مارکس تحلیل         اش را نه با کار بلکه با کال شروع کرد، یعنی همان اصسسلی         ترین عینیت         یسسابی روابسسط
.با این حالا حتی در بررسی کال همچون یک میانجی اجتماعی، پدیدار می         توانسسد گسسولا بزنسسد. اجتماعی سرمایه         دارنه

شیئیت         یابی یسسک کسسار) به میانجی وسایل تولید(کال به         سان یک ارزش استفاده         ای، چیزی خاص و معین است یعنی 
مشخص و هزینه شدن یک مقدار زمان مشخص است، در حالی که کال به         سان ارزش − یعنی عینیت         یابی کار مجرد

.− چیزی عام است، جزئی از یک کل است

از آن         جایی که کالها نمی         توانند هم زمان هر دو ویژگی را در خود حمل کنند، دیالکتیک سرمایه حکم می         کنسسد کسسه
پس دوگانگی و تضسادی کسه در کسال هسست در. خصلت عام کالها شکل ظهوری جدا از مختصاتا معین آن         ها بیابد

یسک کسالی عسام و- ادامه به آن         جا می         انجامد که جنبه         ی کلی، جنبه         ی ارزشی کالهسسا در شسکل یسک کسالی دیگسر
که همان پولا باشد، تظاهر بیرونی یافته و پولا در مقام هم         ارز عام، میانجی همه         ی کالها بشود و اصسسول- همه         شمولا

بنابراین دوگانگی کال از یک سو در شکل مادی آن تظاهر بیرونی می         یابد و. به هیئیت میانجی کلی در جامعه درآید
. از سوی دیگردر پولا جای می         گیرد

با تجلی         یابی دوگانگی کال به این شکل، اتفاقی که می         افتد این است که کال، دیگر نه یک شئی مادی محسسض اسسست
ود ادله وارد ش ردش و مب ه گ طه ب ال. که بی         واسطه استفاده شود و نه یک میانجی صرف است که بی         واس ک ک این

به همین ترتیب، پسسولا هسسم. گون پدیدار می         شود که پولا میانجی اجتماعی آن است»شئ«همچون یک ابژه         ی کامل 
نه چونان تظاهر بیرونی مادی جنبه         ی مجرد و عام کال، نه همچون پدیداری از یک ذاتا زیرین، بلکه همچسسون یسسک
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تاده اعی ایس ط اجتم ه رواب بت ب ی نس الت بیرون .میانجی عام بیرونی و نامستقیم نمایان می         شود، چیزی که در ح
.پوستون اشاره می         کند که در این حالت، ارزش همچسسون ثسسروتا مسسادی درک می         شسسود کسسه بسسازار میسسانجی          آن اسسست
بنابراین چنین به نظر می         رسد که ثروتا مادی موجود توسط کار ایجاد شده و سپس به بازار آورده شده تسسا بسسه ازای

به         این ترتیب کارمولد ارزش با کار مولسسد ثسسروتا. مبادله شود) که بسیاری آن را یک نماد توافقی ساده می         دانند(پولا 
بسسه. انگار که کارهای انسانی مختلف محصولتشان را به میانجی بازار با هم مبسسادله می         کننسسد. یکسان گرفته می         شود

این شکل تفاوتا بین ثروتا مادی و ارزش که ریشه در تفاوتا بین کار میانجیگیری شده توسط روابسط اجتمساعی در
. جوامع غیرسرمایه         داری و کار میانجیگیری شده توسط خود کار درجوامع سرمایه         داری دارد، ناپدید می         شود

به نظر پوستون می         توان گفت وقتی کال همچون یک محصولا کار، که خود به خود دارای ارزش مبادله است، نمایان
می         شود و ارزش نیز همچون ثروتی به         نظر می         آید که بازار میانجی آن است، در این حالت، کار مولد ارزش نسسه ماننسسد

در نتیجه چنین به. یک فعالیت میانجیگری کننده         ی اجتماعی بلکه مانند کار مولد ثروتا به طور عام پدیدار می         شود
به این خاطر است که کار مجسسرد در نقسسد. نظر می         رسد که گویا کار با هزینه کردن خویش ارزش را خلق کرده است

ی همه         ی شسکل         های کسار انسسسانی را تشسسکیل می         دهسد و در همه         ی» شسالوده         «مارکس به فعالیتی تعبیر می         گردد که 
یعنی تعریف کار مجرد به مصرف میسسزان معینسسی از انسسرژی ناشسسی از عصسسب، گوشسست، مسساهیچه و. جوامع وجود دارد

ود/اعصاب انسانی تقلیل می         یابد و در این حالت تعریفی اونتولوژیک ت داده می         ش رد به         دس ار مج ک از ک .فیزیولوژی
»ذاتا«تاریخاا معین سرمایه         داری که کار مجرد است خود را همچسسون یسسک » ذاتا«اشاره         ی پوستون به این است که 

پس کسسارمجردی کسسه. که مشترک همه         ی جوامع انسانی است» کار«همچون : فراتاریخی و هستی         شناسانه می         نمایاند
مارکس ابتدائا معرفی می         کند در واقع پیش         درآمدی است بر آن         چه کسه مسسارکس کمسی دیرتسر بسسا مفهسسوم بت         وارگسسی

ت. توضیحش می         دهد ر همیسن قلسب واقعی انجی         گری: اساس بت         وارگی در سرمایه         داری اسستوار اسست ب خصسلت می
د ار. اجتماعی کار مجرد در سایه         ی کار فیزیولوژیک از نظرهسا دور می         مان تی کسار مجسرد را همچسون ک ارکس وق م

بیعی ری ط فیزیولوژیکی تعریف می         کند، در واقع دارد به شکل ظهور کار مجرد اشاره می         کند که خود را همچون ام
ن. بر ما آشکار می         کند رورتا ممک اوتا از ض وع متف انی دو ن ودی از راه همپوش اهر و نم ن ظ ه چنی او می         گوید ک

یکی همان ضرورتا هستی         شناسسسانه. می         شود، دو نوع متفاوتا از ضرورتا که خصوصیاتا          کار اجتماعی کنونی هستند
و فراتاریخی کار است به         عنوان مراوده با طبیعت و دیگری ضرورتا تولید سرمایه         دارانه است به         عنوان ضرورتی تاریخسساا

در زیر به آن(ضرورتا اولی می         تواند روی ضرورتا اجتماعی تاریخاا معین که ناشی از قانون ارزش . معین و رفع         شدنی
د) اشاره می         کنم تتر کن اب زده و آن را مس ت نق ال اس د ک ار مول ای. و ک یار کوتساه معن از بس ر ب مت زی در قس

.میانجی         گری اجتماعی کار مجرد را از راه اعمالا یک تجرید دیگر، زمان کار اجتماعاا لزم، توضیح می         دهم
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قانون ارزش، قانون. از دیدگاه پوستون میانجی         گری اجتماعی کار مجرد به سلطه         ی قانون ارزش بر جامعه می         انجامد 
تولید و توزیع است در جسسامعه         ی) میانجی         گری بیگانه از سازوکارهای مشخص اجتماعاتا انسانی(سازمان         دهی مجرد 

ت همه         ی). در بالترین سطح تجرید(سرمایه         داری  ه فروکاس منظور این است که میانجی         گری اجتماعی کار مجرد، ب
ه. کارهای مشخص به یک مخرج مشترک اجتماعی و عام منتهی می         شود ت از هزین ارتا اس این مخرج مشترک عب

از راه هماهنگی بازارهای خودتنظیم         گر که البته پوستون هرگسسز بسسه(کردن یک مقدار زمان کار که به نحوی ابژکتیو 
. تعیین شده، و برای تولید یک کالی معین لزم است) نحو روشنی به این بحث ورود نمی         کند

ف تولیسدی شسکل دهای مختل زمان اجتماعاا لزم، زمان مجرد است چون پس پشت کارگران و سسرمایه         داران و واح
مجسسرد اسسست چسسون در. گرفته و آهنگ کار و فعالیت مولد و حتی سرعت حرکاتا مولدین مستقیم را تعیین می         کند

تقابل با آهنگ زمان طبیعی و فیزیولوژیکی در مناطق مختلف جهان است و به این وسیله است کسه بسسازاری جهسسانی
انون ارزش نامیسده. حکمرانی می         کند» اقتصاد جهانی«می         سازد که بر  ک چنیسن همساهنگی عسام و بی         تبعیضسی ق ی

د  رای(می         شود چون به این وسیله تقسیم کار، مارش بی         پایان و هر دم فزاینده         ی تولی د ب ارکس تولی ه م زی ک چی
، و همچنینن توزیع منابع تولیدی و میزان جمعیت لزم و جمعیت اضافی در طبقه         ی کارگر را)خاطر تولید می         نامید

. تعیین می         کند چیزی که در ادامه بیشتر روشن خواهد شد

چون کار مجرد انسانی به         عنوان کار مولد ارزش با تحمیل زمان مجرد بر جامعه         ی مولدین کال به مقام یک میسسانجی
ه(عام اجتماعی دست یافته است  د ک کالها را به         سان جزئیت         یابی ارزش دارای هویت یکسسان و بی         تبعیضسی می         کن

مبنای مبادله         پذیری عام کالها و ایجاد روابط اجتماعی بین آن         ها می         شود و بسسه همیسسن جهسست بسسه روابسسط اجتمسساعی
، پس سسساعاتا)نامستقیم و میانجی         گری شده توسط اشیاءا بین اعضای جامعه         ی مولدین و مصرف         کنندگان می         انجامد

ارزش به کار می         روند؛ چیسزی تک         افتساده و تصسادفی) درونی(کار اجتماعاا لزم برای تولید کالها؛ که به         سان سنجش 
که متخلفین از آن خودبه         خود با ورشکستگی یا(به         شمار نمی         آیند بلکه تجویزی اجتماعی و ضرور محسوب می         شوند 

بسسر همیسسن اسسساس هسسم. زیان         دیدگی مالی، بسته         شدن کارگاهها و بیکارسازی کارگران جریمه شده و کیفر می         بیننسسد
). بازتوزیع سرمایه و کار بین واحدهای تولیدی باقی         مانده انجام می         گیرد
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سرمایه         داران( که پس پشت مولدین 17یک ضرورتا اجتماعی تاریخاا معین است) زمان مجرد(زمان کار اجتماعاا لزم 
رورتا اجتمساعی ) و کارگران ود جسای می         دهسد،» طسبیعی«بر فراز و علیسه ض و فراتسساریخی می         ایسستد و ان را در خ

کار مصرف         شده در یک کالی معین به. میانجی         گری         اش می         کند و خود را همچون ضرورتی فراتاریخی ماسک می         زند
شیوه         ی اجتماعاا عام میانجیگری شده و به یک میانگین تحولا می         یابد، میسسانگینی کسسه میسسزان ارزش آن محصسسولا را

به         این ترتیب مقوله         ی زمان کار اجتماعاا لزم یسک شسکل عسام و مجسرد از زمسان اسست کسه از کنسش. تعیین می         کند
 سرچشمه می         گیرد و نه تنها از کنسسترلا آنسسان بیسسرون اسسست کسسه آنسسان را بسسه تبعیسست از خسود18خودبه         خودی مولدین

د، بلکسه اگسر) منظور سرمایه         داران هستند(نه فقط مولدین . وامی         دارد مجبورند کسال تولیسد کسرده و مبسادله         اش کنن
ناشی از کار هزینه شده در تولید را به دست اورند باید بتوانند کالی خود را با مقسسدار» ارزش کامل«می         خواهند که 

و ثابت که توسط) خطی(زمان تک         راستایی . مفهوم زمان موضوعی است فرهنگی و تاریخیپوستون در این باره توضیح می         دهد که   17
او به چندین شسسکل از زمسسان و نیسسز. ساعت اندازه         گیری می         شود فقط چند قرن است که بر مفهوم کلسیک زمان در اروپا غالب شده است

او انواع مختلف زمان را که کارکردی از حوادث هستند. چندین مفهوم از زمان اشاره می         کند تا نشان دهد که زمان یک عامل متغیر است
زمان قبل از ظهور سرمایه         داری زمسسان. این         ها به سیکل         های طبیعی و دوره         های موجود در زندگی انسانی ارجاع می         دهند. مشخص می         نامد

زمان مقوله         ا         ی مستقل از حوادث و آهنگ طبیعی فعالیت انسان         ها نبود و باید به         نحوی دارای کیفیت مانند چیزی خسسوب یسسا. مشخص بود
والی. بد، نحس و یا شگون         دار درک می         شد اورزی و ت اس کش ر اس م ب ن ه زمان کامل وابسته  به نوع و شیوه         ی زندگی اجتماعی          بود، ای

ون. اندازه گیری زمان در رابطه با حادثه         ی مورد نظر قرار داشت. فصولا سالا استوار گشته بود زمان مجرد  آن زمان یکنواخت ممتد همگ
عاری از محتوا و میان تهی است که مستقل از حوادث خود را بر جامعه و سرشت طبیعی فعالیت         های انسان         ها تحمیل می         کند، چیزی که

ان مطلسق و ریاضسی         وار کسه بسدون. این زمان در فرمولا         های نیوتون خود را بیان می         کند.  بر اروپا چیرگی یافت۱۷ تا ۱۴در قرون  یک زم
زمان مجرد یک عامل نامتغیر است و چارچوبی مستقل دارد که حرکت، حادثه و کنسسش درون آن. رابطه با چیزی خارجی حرکت می         کند

ان ماننسد عامسل نسامتغیر کسه ادوار. چنین زمانی قابل تقسیم به واحدهای ثابت مسساوی غیرکیفسی اسست. اتفاق می         افتد ایسن درک از زم
ه شسرایطی. کارکردی از آن بودند فقط در باختر رشد کرد پس زمان مجرد به لحاظ تاریخی چیزی یگانه است، اما این نوع زمان تحت چ

را در پیوند با تشسسکیل یسسک واقعیسست اجتمسساعی جدیسسد و بی         سسسابقه) زمان مجرد(به وجود آمد؟ پوستون منشاءا تاریخی این درک از زمان 
پس منشاءا زمان مجرد در سازمان زنسسدگی اجتمسساعی نهفتسسه. می         بیند که با رشد و گسترش شکل کالیی روابط اجتماعی در ارتباط است

رن . است د۱۴شروع استفاده از ساعت در اروپا از حوالی ق روع ش اکتور ش د مانوف دریجی تولی ا رواج ت اعت را در.  ب ب س ن ترتی ه ای ب
در صنعت نساجی اروپا دراین دوره بود که زنگ زدن سسساعتها شسسروع. مکان         های خاصی آویزان می         کردند تا  آغاز و پایان کار را نشان دهد

. شد و یکی از کارکردهای مهم آن هماهنگ کردن کار تعداد زیادی از کارگران بود
ازد۶۰۰ ساعت کار مصرف می کند و تلویزیونی به مبلغ ۱۰۰مثل تلویزیون سازی  18 ره         و         ری.  دلرمی س د به د و رش وژی جدی تکنول

حسسال بسسه علسست) سرمایه         داران(این دسته از مولدین .  دلری ساخته شود۶۰۰ ساعت یک تلویزیون ۵۰موجب آن می         شود که حال درطی 
این که در این شاخه از تولید پیشتاز هستند، می         توانند برای مدتی، تا هنگامی که رقبایشان هم به همین سطح از تکنولوژی و بهسسره         وری

اما وقتی همه         ی تولیدکنندگان تلویزیون به همین سطح از پیشرفت برسند، زمان اجتماعاا.  جدید دست یابند، سود اضافی به جیب بزنند
تیجه می         شسود کسه.  ساعت تقلیل می         یابسد۵۰ دلری به ۶۰۰لزم برای تولید یک دستگاه تلویزیون  از دلا ایسن مسارش بی         پایسان تولیسد ن

هرسطح جدید بهره وری، زمانی که به یک پدیده         ی عمومی و فراگیر اجتماعی تبدیل شد، نه تنها زمان کار اجتماعاا لزم را از نسسو تعریسسف
میسزان. می         کند، بلکه خودش هم توسط این ساعاتا جدید کار اجتماعاا لزم، که سطح و پایه         ی جدید بهره         وری است، بازتعریف می گسسردد

ره وری  ون (ارزش ایجاد شده در هر واحد زمان مجرد، مطابق سطح جدید به تگاه تلویزی ک دس اخت ی ان س ولا۶۰۰هم  دلری در ط
تلویزیسسون(، برابربا میزان ارزش ایجاد شده توسط سطح قدیمی بهره وری عسسام اسسست ) ساعت است۵۰ساعاتا کار اجتماعاا لزم جدید که 

حال ارزش دو دستگاه تلویزیون برابر با ارزش یک دستگاه تلویزیون در سطح قبلسسی بسسارآوری اسسست و.  ساعت ساخته می         شد۱۰۰قبل در 
پوستون این سازوکار بازگشت مدام بسه نقطه         ی آغساز و). این به         منزله تنزلا ارزش در عین بال رفتن بارآوری کار و تولید ثروتا بیشتر است

.  تکرار مکرر را سازوکار چرخ عصاری می         نامد
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ن. زمانی انطباق دهند که در کمیت زمان کار اجتماعاا لزم بیان می         شود ای معی د کاله ط تولی با ان         که ارزش توس
.تشکیل می         شود، اما میزان ارزش موجود در کالهای معین، کارکردی از یک معیار اجتماعی عام است

در حالی که کار مشخص، ثروتا مادی مشخص در شکل ابژه         های مادی و قابل استفاده تولید می         کند؛ کار مجرد کسسه
کاری است همگون، یکسان و عام که صرف یک میزان اجتماعاا لزم از ساعاتا کار روزانه         ی کارگران را با دیگر کارها

پوستون − کسسه. (به اشتراک دارد؛ ثروتا مجرد در شکل ارزش تولید می         کند که در پایین بیشتر توضیح داده می         شود
موفق به سنتز سپهر تولید و سپهر گردش و شکل اجتماعی مبتنی بر مبادله نمی         شود، سپهری که نقشی اساسی در

وی  ه نح ینی«شالوده         گذاری تجرید واقعی در سرمایه         داری باز         ی می         کند، سپهری که کسار اجتماعساا لزم را ب از» پس
دازه» بازارهای خودتنظیم         گر«طریق عملکرد  ب ان ن ترتی ه همی م ب ا را ه ه در کاله د و ارزش نهفت تعیین می         کن

د ینی ارزش می         نویس نجش پس در)          می         گیرد − با محدود کردن بحث خود به سپهر تولید و کار بدون توضیح این س
اثر هزینه شدن این مدتا زمان اجتماعاا لزم است که کارهای مختلف با هم برابر شده و کالهای مختلف آن         هسا هسم
می         توانند به         سان حاملین یک چنین کار عام و مجردی در یک رابطه         ی اجتماعی مقابل هم قرار گرفته و بسسا یکسسدیگر

پس کار مجرد جنبه         ی ارزشی کالها را خلق می         کند چیزی که جنبه         ی ارزش استفاده         ای را بسسه حامسسل. مبادله شوند
ثروتا مادی مشخص و ثروتا مجسسرد کسسه: این کار موجب ایجاد دو گونه ثروتا می         شود. یا تجسد خود تبدیل می         کند

اما این ثروتا مجرد دقیقا چیست؟ . ارزش نام دارد

ثروت مجرد 

ولا ون دورپیمسایی پ ر همچ ال-پوستون می         نویسد که مارکس فرایند گردش سرمایه را با فرمولا زی افی-ک ولا اض پ
:ترسیم می         کند

 M−C−M '

ولا دورپیمسایی. در این         جا تفاوتا بین پولا اولیه و پولا به         دست آمده در پایان دورپیمایی چیزی است صرفا کمی فرم
به معنای کیفی آن ارجاع نمی         دهد، بلکه به افزایش ارزش و ارزش اضافی و در نتیجه» ثروتا«پولا به فرایند افزایش 

امعه. فرایند ارزش         افزایی ارزش اشاره می         کند که همه برحسب افزایش سرمایه         ی پولی اندازه می         شوند ن ج ویژگی ای
یعنی بسسا. وجود دارد و از خصلتی دینامیک برخوردار است’ Mچنان است که مازاد اجتماعی در شکل ارزش اضافی

دگرگونی روبرو هستیم که در نهایت بر اساس سلطه          ی کمیت         های مجرد بنا شسسده- و- یک فرایند پیوسته          ی بازتولید
رمایه         دار. است ی س سرمایه         ی پولی در پایان فرایند از سپهر گردش بیرون کشیده نمی         شود تا صرفا به مصرف شخص

ت. برسد بلکه بخشی از گردش سرمایه می         ماند ه نسوعی بیکرانگسی دس پس فرمولا به این ترتیب کامل می         شسود و ب
:می         یابد

M−C−M '−C−M ' ' −C ...
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Cکامل روشن است که در این فرمسسولا . این حرکت، یک حرکت کمی است و هدفی را بیرون از خود دنبالا نمی         کند

ارزش، به         سان شکلی از ثسسروتا مجسسرد از خصوصسسیاتا کیفسسی. به جایگاه یک وسیله         ی صرف سقوط کرده است) کال(
همه         ی محصولتا و استفاده         ی معین ان         ها تجرید انجام می         دهد و این نکته که سنجش ارزش آن         ها بسسا زمسسان مجسسرد

انجام می         شود، به این معنا اسسست کسه محصسولتا بسسه ماننسسد وسسسیله         ای یکسسسان در خسسدمت) زمان کار اجتماعاا لزم(
. ارزش         افزایی ارزش درامده         اند

از فرمولا بال روشن می شود که سرمایه هیچ شکل نهایی و ثابتی ندارد، سرمایه ضرورتاا در یک شکل شیئیت         یافته و
مادی وجود دارد اما یکسان با شکل مادیت         یافته مثل محصولا و یا پولا نبوده و ماهیت آن نیز چنین نیسسست کسسه در

. قالب یک شکل خاص محصور بماند

ثسسروتا. حرکت سرمایه بی         حدوحصر است و هدف آن چیزی نیست مگر دستیابی به سرمایه         ی پولی بسساز هسسم بیشسستر
مادی خود را در شیئیت         یابی گونه         های مختلف کار مشخص در کالها نشان می         دهد و تبلور رابطه         ی فعالا انسسسان بسسا

.طبیعت است

اگر ثروتا را به خودی خود در نظر بگیریم نه روابط بین مردم را تشکیل می         دهد و نه توزیع خودش را تنظیم کسسرده
اندازه         گیری. ارزش اما عینیت         یابی کار مجرد است و به مقام میانجی اجتماعی دست یافته. و میانجی خویش می         شود

این آخری توسط کنش انواع مختلف کار مشخص روی مواد خام. ارزش هم متفاوتا از اندازه         گیری ثروتا مادی است
انجام می         شود و با توجه به شیئیت         یابی این کارها یعنی کمیت و کیفیسست محصسولتا معیسن تولیسسدی انسسدازه گیسری

. می         شود

این نوع اندازه گیری به ویژگی کیفی محصولا و فعالیت مولدین آن توجه می         کند و همچنین نیازی که این محصولا
د. برآورده می         کند ار می         رون ه ک ان ب ف جه اطق مختل ه در من یوه         ی. سنت         های مختلفی هم در این رابط ی ش یعن

.اندازه         گیری ثروتا مادی، چیزی معین و خاص است که توسط انواع مختلف روابط اجتمسساعی میسسانجی         گری می         شسسود
ود ویش نخواهسد ب در جایی که ثروتا مادی شکل مسلط ثروتا باشد، خود به خود قادر به میانجیگیری اجتماعی خ

این روابط می         توانند قیسسد و بنسسدهای اجتمسساعی از. بلکه به         وسیله         ی روابط واضح اجتماعی ارزیابی و توزیع خواهد شد
اما ارزش گونه         ای از ثسسروتا اسسست کسسه. نوع سنتی، روابط قدرتا، تصمیماتا آگاهانه و ارزیابی نیازها و نظایر آن باشند

با آن که ارزش هم مانند ثروتا مسسادی نسسوعی عینیت         یسسابی کسسار. روابط اجتماعی شفاف و روشنی میانجی آن نیستند
یئیت         یابی. است اما عینیت         یابی کار مجرد است تیو، ش انجی اجتمساعی ابژک ک می کیل ی ای تش رد در معن کار مج

اندازه         گیری ارزش، بسسا. کارهای مشخص و معین نیست و به         وسیله         ی واحدهای اندازه         گیری آنها هم سنجش نمی         شود
توجه به مخرج مشترک همه         ی کالها، یعنی مدتا زمان کار اجتماعاا هزینه شده در آن         ها، انجسسام می         شسسود و در ایسسن

اگر سطح بحسسث را تسساریخی. (حالت به ویژگی         ها و تعیناتا کالها و نوع کار انجام شده و شرایط آن توجهی نمی         شود
کارهای انجام شده در مناطق مختلف جهسسان تحسست(این بی         توجهی به انواع کار مشخص ) کنیم متوجه می         شویم که

، و)مواد شیمیایی خطرناک و یسسا سسسمی(، به انواع مصالح مادی استفاده شده در تولید )شرایط آزاد یا نیمه         برده         دارانه
شدتا و درازای آن، معنای کار، و همچنین محیط فیزیکی و روانی که فعالیت تولیدی در چسسارچوب آن(شرایط کار 
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ورشکسسستگی و بحران         هسسا از علت         هسسای(و همچنین تحمیل معیار عام زمان اجتماعاا لزم بسسر مولسسدین ) انجام می         شود
ذارد )عمده         ی هدررفتن منابع طبیعی و انسانی         اند امعه می         گ ابودی(، هزینه         های سنگینی بر دوش ج لی ن ل اص عام

باید در نظر داشته باشیم که. زیست محیط و تخریب جسم و جان و فرهنگ کارگران و کل جامعه قلمداد تواند شد
این شیوه         ی تولیدی عامل اصلی نابودی زیست محیط است چون هزینه         هایی کسسه صسسنایع سسسرمایه         داری بسسر طسسبیعت
تحمیل می         کنند هرگز در محاسبه         ی ارزش و شکل نهایی آن قیمت وارد نمی         شوند و به         همین جهت تخریب طبیعت

رف» عواملی خارجی«و جسم و جان انسان         ها از نگاه سرمایه  ه مص د ک رج» به         شمار می         این رمایه خ رای س ا ب آن         ه
).زیادی ندارد

ازه ه او اج تحلیل مارکس از خصلت دوگانه         ی کار در سرمایه         داری به         سان یک فعالیت تولیدی و میانجی اجتمساعی ب
ود را. می         دهد که این گونه کار را چونان یک خودعاملی غیرمتافیزیکی با تعین تاریخی بیبند چون چنیسن کساری خ

رد(میانجی         گیری می         کند، و خود را بنیاد می         گذارد  ان مج رد و زم ار مج مت ک ه قس اظ) نگاه کنید ب ه لح س ب پ
چنین کاری منجر به تشکیل سسسرمایه. در معنای فلسفی کلمه به آن تعلق می         گیرد» جوهر«اجتماعی صفاتی مانند 

د ا. در شکل یک تمامیت اجتماعی می         شود، تمامیتی که همه چیز دیگر را به پدیداری از خویش فرومی         کاه از آن         ج
سرمایه همان چیسسزی. که این تمامیت، خودبنیاد، خودمیانجی و ابژکتیو است پس در حالت نیمه         مستقل وجود دارد

. است که ابژکتیویته و سوبژکتیویته         ی اجتماعی را شکل می         دهد و درون پویایی دارد

–ابژکتیویته         ی اجتماعی را شکل می         دهد چون تنها سوژه         ی واقعی و میانجی روابط اقتصادی  اجتمساعی اسست و■ 

دائمی که در زندگی اقتصادی و پیامسسد آن زنسسدگی اجتمسساعی و سیاسسسی و فرهنگسسی» انقلب«همچنین به         واسطه         ی 
در ضمن حرکت سرمایه یک فرایند دوگانه و غیرتک         راستایی بازتولید و. ایجاد می         کند موتور تحولتا اجتماعی است

منظور این است که سرمایه در جریان بازتولید خود بسیاری از قلمروهای زندگی اجتمسساعی. دگرگونی همزمان است
به نظر پوستون، مارکس سازوکار اصلی این دگرگونی پیوسته را در سسسپهر تولیسسد جسسای. را پیوسته دگرگون می         کند

به         این ترتیب مارکس برخوردهای کلسیک را ناکافی می         دانسسد. داد و نه در سپهر گردش و یا در سپهر سیاسی دولت
که جامعه را به دولت و جامعه مدنی تقسیم می         کردند، چون این سپهرها نمی         تواننسسد قاعسسده         ی تغییسسر و بازتولیسسد در

در تحلیل مارکس با بلوغ سرمایه         داری و قاعده         مند شدن تحولتا درونی سپهر تولید،. سرمایه داری را توضیح بدهند
به این ترتیب مارکس معتقد است که تحسسولتا. سپهرهای دولت و جامعه         ی مدنی هم دستخوش دگرگونی می         شوند

همه         ی سپهرهای دیگر و همه         ی نهادهای اجتماعی را باید با توجه به دیالکتیک درونسسی جسسامعه         ی سسسرمایه         داری کسسه
.ریشه در قلمرو تولید دارد بررسی کرد

سوبژکتیویته         ی اجتماعی را شکل می         دهد چون پس پشت مقاصد فردی و حسستی گروهسسی و طبقسساتی و سیاسسسی■ 
اشاره         ی پوسسستون در اینجسسا بسسه. عمل کرده و میانجی اهداف و مقاصد سوژه         های اجتماعی می         شود فارغ از نیاتا آنان

.این نکته است که سوژگی افراد و گروه های اجتماعی بلعیده شده است در منطق سرمایه و به آن خوراک می         رسسساند
ل در ی از تحلی طوح خاص م در س ارکس ه ه م امیت         گر آن          ک ق تم رمایه و منط ویری از س ارائه         ی یک چنین تص

منظسسور از شسکل و. گروندریسه و کاپیتالا پیش کشیده است، ارائه         ی یک شکل متافیزیکی از زندگی اجتماعی اسسست

29



دگی دن زن قه ش ان دو ش دهای آن، هم رمایه و تجری اکمیت س ر ح خصلت متافیزیکی زندگی اجتماعی مبتنی ب
ش رویت         ناپسذیر، بسه) فراتاریخی و مشخص و تجربسی(اقتصادی است و تقسیم آن به یک بخش فهم         پذیر  و یسک بخ

که اولی را در چنگ گرفته و کالبد آن را بسسه حامسسل خسسویش تبسسدیل) تاریخاا معین و مجرد(فهم         نیامدنی و غیرمادی 
ه هیئیت         هسای. کرده است ود را ب ه خ ت ک ی اس ق هگل وژه         ی مطل بیه ابر         س اعی         ای ش یک چنین ابرسوژه         ی اجتم

د»مشخص« ن تفسسیر از. ای درمی         آورد بی         این که هرگز هسته         ی مجرد و متافیزیکی خود را در این میان گسم کن ای
دیدگاه پوستون به معنای آن نیست که مارکس مقولتا اجتماعی را در معنای فلسفی بررسسسی می         کنسسد، بسسه عکسسس

این هم به. مارکس مقولتا فلسفی را با ارجاع به ویژگی         های خاص شکل         های اجتماعی تاریخاا معین بررسی می         کند
.معنای تفسیر تاریخی از سنت تفکر فلسفی است

اما در ادامه برای این که ابرسوژگی سرمایه را از دیدگاه پوستون بهتر درک کنیم باید طبقه         ی کارگر و جایگاه آن در
برای همین هم باید ببینیم کارگر با کدام دورپیمایی زندگی می         کنسسد. دو سپهر مبادله و تولید را به بحث وارد کنیم

.و چه جایگاه و هویتی در فرایند تولید سرمایه دارد

M−C−Mپولا-کال-پوستون می         نویسد که با آن که پولا - حرکت تمامیت جامعه را توصیف می         کند اما کال'
C−Mکال-پولا −C  از اهمیت اولیه برای اکثریت مردم این جوامع و منجمله کارگران برخوردار است چرا که'

در این دورپیمایی دوم است که آن         ها کالی قوه         ی کارشان را همچون کال به فروش رسانده و بسسا پسسولا آن کالهسسای
.دیگری در شکل وسایل معاش خریداری می         کنند

کالی کارگر 

قوه         ی کارش، چیزی کسسه از او: علت ارزش         افزایی سرمایه را باید در کالیی جست که کارگر با خود و درون خود دارد
ایسسن. جدایی         ناپذیر است و ارزش استفاده         ای آن حاوی یک کیفیت خاص اسسست کسه منبسسع ارزش محسسوب می         شسود

خلسسق. ویژگی هم توانایی کارگر است برای تولید ارزشی بیش از ارزش قوه         ی کارش که ارزش اضافی نامیده می         شود
پیش         شسسرط. ارزش اضافی به طور درونی وابسته است به شیوه         ی تولید مبتنی بر فروش قوه         ی کار به         سسسان یسسک کسسال

:وجود شیوه         ی تولید سرمایه         داری این است که کارگر به دو شکل آزاد باشد

از مالکیت ابزار تولید ازاد باشد و. ۱

ار او. ۲ وه         ی ک برای فروش قوه         ی کار خود نیز آزاد باشد و وابستگی         های شخصی یا قید و بندهای اجتماعی فروش ق
. را محدود نکنند

ه( رمایه         داری ب ذار از پیشاس ونگی گ ه چگ وع دوم ب ت و موض وط اس ی مرب موضوع اولا به انباشت اولیه به         طور کل
).و اقتصادی از یکدیگر) حقوقی(مدرنیته         ی سرمایه         دارانه، و تفکیک سپهرهای سیاسی 

30



بخسسش لزم بسسه تولیسد ارزش. روزانه         ای که کارگر انجام می         دهد به دو بخش لزم و اضافی تقسیم می         شود)شبانه(کار 
هدف فرایند کار سرمایه         دارانه کاهش هر چسسه. قوه         ی کار کارگر تخصیص یافته و بخش اضافی به تولید ارزش اضافی
. بیشتر مقدار کار لزم و افزایش هر چه بیشتر مقدار کار اضافی است

به دو راه حل تاریخی سرمایه برای کاهش میزان کار لزم و افزایش کار اضافی اشاره" کاپیتالا"مارکس در جلد یکم 
:کرده است

یکی طولنی کردن روز کاری و اخذ ارزش اضافی مطلق بوده است − چیزی که مارکس انرا تبعیت صسسوری
. کار ازسرمایه می         نامد و به دوره         ی کارگاهی معروف است

دیگری، مرحله         ی دوم تبعیت کارگران است که مارکس تبعیت واقعی کار از سرمایه می         خواندش و مترادف
. است با تولید ارزش اضافی نسبی

فرایند تولید ارزش اضافی با ورود پیوسته         ی ماشین         آلتا و پیدایش صنعت بزرگ کارخانه         ای، رابطه         ی بین کار لزم و
در حالی که تبعیت صوری، ضرورتا شکل مسسادی تولیسسد را عسسوض 19.کار اضافی را به نحوی رادیکالا دگرگون می         کند

د) ارزش(نمی         کند؛ تبعیت واقعی رابطه         ی شکل مادی تولید و هدف آن  ر می         ده ت. را کامل تغیی رحله         ی تبعی در م
ود ی. واقعی، کارگر به یک نهاده یا عنصری از فرایند تولید تنزلا داده می         ش ویش درون ه پ ت ک ت اس ن تبعی ا ای ب

.در این باره در قسمت زیر بیشتر صحبت خواهد شد. سرمایه واقعا آغاز می         شود

تبعیت صوری و تبعیت واقعی − تولید کارگاهی

در مرحله         ی تبعیت صوری هنوز با گونه         ای از دانسسش و تجسسربه         ی عسامیت یسسافته         ی اجتمسساعی در سسپهر تولیسسد روبسسرو
از مولدین بی         واسطه مسسستقل) ماشین         آلتا و دیگر ابزار تولید(نیستیم، دانش و تجربه         ای که در شکل سرمایه         ی ثابت 
به         همین دلیل در این          مرحله بسسه نظسسر می         رسسد کسسه تحسسولا و. شده و به وسیله         ی حکمرانی سرمایه تبدیل شده باشد

دگردیسی نیروی تولیدی کارگران به شکل بیگانه         شده فقط کارکردی از تصاحب بیگانه و تملک خصوصی سرمایه         دار
در این مرحله هنوز می         شد از انحللا سرمایه         داری بسسه میسسانجی انحللا مسسالکیت خصوصسسی و تصسساحب نیسسروی. است

تولیدی ناشی از کار اجتماعی، به         وسیله         ی خود مولدین بی         واسطه، حرف زد، چون خصلت سسسرمایه         دارانه         ی تولیسسد در

مارکس می         نویسد: «خاصیت حقیقی ماشین، این است که کار انسانی به یاری ماشین اعمالی انجام می         دهد و چیزهایی می         آفریند که 19
انجام آن         ها بدون ماشین ناممکن می         نمود، البته این به ارزش استفاده         ای ماشین مربوط می         شود. ممیزه         ی اصسسلی ماشسسین، صسسرفه         جویی در
کار لزم و ایجاد کار اضافی است. افزایش بارآوری کار در واقع بیان         کننده         ی آن است که سرمایه برای تولید یک ارزش مبسسادله         ای واحسسد و
ی ادله         ای قبل ارزش         های استفاده         ای بیشتر باید با استفاده از ماشین کار لزم کمتری بخرد. یعنی کار لزم کمتر قادر است همان ارزش مب
یا مقدار بیشتری ارزش مصرفی ایجاد کند. چرا که مواد بیشتری را به کار می         گیرد بنا بسسر ایسسن اگسسر جمسسع ارزش سسسرمایه یکسسسان بمانسسد
افزایش در نیروی مولد به این معناست که بخش ثابت سرمایه (ماشین و مواد) نسبت به بخش متغیر یعنی نسبت به آن بخش از سرمایه
که با کار زنده مبادله می         شود و مبلغ مزد را می         سازد بال برود به عبارتا دیگر کار کمتر سرمایه         ی بیشتری را به حرکست انسداخته اسست.»

.۱۳۷۵گروندریسه، جلد دوم ،ترجمه         ی باقر پرهام و احمد تدین. نشر آگه 
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امسسا وقسستی سسسرمایه به         تدریسج چونسان یسک شسکل. این مرحله هنوز در یک رابطه         ی بیرونی با فرایند کار قرار داشست
اجتماعی رشد کرد و شکل منطقی آن به         تدریج در تاریخ واگشوده شد، آنگاه نیروهای تولیدی مرتبسسط بسسه آن دیگسسر

دراین حالت قدرتا سسسرمایه بسسه یسسک. نمی         توانند در وجود افرادی که بی         واسطه حامل این نیروها هستند تجلی یابند
قدرتا بیگانه         شده         ی اجتماعی شکل می         دهد که نیروهای تولیدی را از قالب         های قدیمی         شان رها ساخته و آن         ها را در

ل. شکلی بیگانه شده بازتصاحب می         کند ی راه ح الکیت خصوص در این         جا است که متوجه می         شویم صرف انحللا م
. غلبه بر بیگانه         شدگی اجتماعی نیست

فرض کنیم درمرحله         ی تولید کارگاهی که هنوز تخصص و مهارتا فردی بسیار مهسسم اسسست: سپس پوستون می         گوید
این         جسسا دیگسسر مسسالکیت خصوصسسی. بتوان مطالبه         ی یک جامعه         ی سوسیالیستی را پیش کشید و بدان نیز دست یافت

نداریم و شکل ثروتا اجتماعی، از ثروتا در شکل ارزش، جایش را به ثروتا در شکل وسایل استفاده         ای و مسسادی داده
رای تسامین. است تر ب ادی بیش روتا م اد ث ه ایج هدف از افزایش بارآوری دیگر افزایش زمان کار اضافی نیست بلک

اما این         جا نیروی مهم تولیدی، هنوز کار انسان است، در نسستیجه فسسارغ از هسسدف تعریسسف شسسده،. نیازهای انسانی است
تا زمانی که کار انسانی نیروی اصلی تولیسد ثسروتا مسادی اسست، تولیسد. تولید همچنان وابسته به کارانسانی می         ماند

ار د ک کل از فراین ان ش مبتنی برهدف ایجاد ثروتا مادی و ایجاد یک سطح بالی بارآوری، ضرورتا تداوم بخش هم
دراین وضعیت مبارزه. یعنی هنگامی که هدف از تولید، افزایش ارزش اضافی بود- خواهد بود که پیشتر وجود داشت

.با خصلت تکراری کار و یکسویگی مللا         آور آن به قیمت بارآوری کار و در نتیجه ثروتا عام اجتماعی تمسسام می         شسسود
به همین دلیل مارکس با آن         که فرایند کار در کارگاه         ها را نادرست می         داند امسسا نقسسد رمانتیسسک هسسم نمی         کنسسد آن را و

کسسار در. پس شرایط برای غلبه برسرمایه داری در این مرحلسسه آمسساده نیسسست. خواهان بازگشت به گذشته هم نیست
با آن که کار در الگوی کارگاهی، ماهیتی تقسیم شده و شقه شقه دارد. این         جا خودش نوعی ماده         ی خام تولید است

و فقط به         سان یک جزءا و یک بخش از کل فرایند کار می         تواند وجود داشته باشد، با این حالا هنوزکسسارگر اسسست کسسه
-شکل فرایند کار در این         جا هنوز به گونه         ای است که کار مستقیم انسانی . ابزار تولید را استفاده می         کند و نه بعکس

تولید اجناس را انجام می         دهد، کار انسانی همچنان عنصر فعالا فرایند تولیدی است و- هر چند در حالت جمعی آن
.هنوز به ابژه         ی تولید تبدیل نشده است

تولید کارخانه         ای: صنعت بزرگ و بیگانه         شدگی کار مشخص 

مارکس اعتقاد نداشست کسه. پوستون می         نویسد که با رشد صنعت بزرگ است که سرمایه روی پای خویش می         ایستد
به         همین جهت هم برای توضیح این پدیسسده بسسه. سطح بالی بارآوری لزوما به کار شقه         شقه و تهی          ازمعنا منتهی شود

او نشان می         دهد که تولید ثروتا مسسادی فقسسط یسسک. خصلت دوگانه         ی شکل         های اجتماعی سرمایه         داری ارجاع می         دهد
ویژگسسی خسساص جنبه         ی ارزش اسسستفاده         ی کسسار در. جنبه از فرایند پیشرفته         ی کار در سرمایه         داری را تشکیل می         دهد

پس از ورود ماشسسین         آلتا بسسه. تولید صنعتی این است که به طور فزاینده         ای از کار مولدین بی         واسطه مستقل می         شود
. صنعت بزرگ، حال کارگر و کار مشخص او ابژه         ی تولید شده         اند و علوم طبیعی هم به این فرایند کمک می         رسانند
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در ماشین         ها می         دهسسد) نیروی بخار و برق و آب(دراین حالت قوه         ی کار انسان جایش را به نیروهای طبیعی رام شده 
و همچنین نیروهای تولیدی عام اجتماعی هم دچار تحولتا بزرگی می         شوند یعنی همکاری و تقسیم کار هسسم حسسال

درهمین رابطه مارکس می         گوید که علوم. همچون نیروهای طبیعی صنعت و از آن صنعت و ذاتی آن بشمار می         روند
مسسارکس در ضسسمن. طبیعی هم مانند نیروی طبیعی عمل می         کنند، همین که کشف شدند دیگر مفسست و رایگان         انسسد

بسسه جسسز خسسرج) ماشین         آلتا و دیگر مصالحی که به         طسسور کلسسی در تولیسسد اسسستفاده می         شسسوند(می         گوید که ابزار تولید 
این کارآیی را مارکس ناشی. کارشان را رایگان انجام می         دهند) نفت، ذغالا و غیره(استهلک و هزینه         ی سوخت         شان 

صسسنایع بسسزرگ را همچسسون. از کاربرد ماشین         ها می         داند و آنها را محصولا انباشت کار و دانش مولد گذشسسته می         دانسسد
رد دد بگی ته اش م ار گذش ولتا ک ت ازمحص ده اس ق ش شکلی از تولید درک می         کند که از طریق آنها انسان موف

به این ترتیسسب ایسسن جنبسسه از. محصولتی که خدماتا رایگان بی         نهایتی را همچون یک نیروی طبیعی انجام می         دهند
رشد و تحولا صنعت بزرگ از تکوین و تشکیل تاریخی ظرفیت         ها و قابلیت         های عام تولیسسد اجتمسساعی و انسسواع دانسسش

تکنیکی و سازمانی سرچشمه می         گیرد که کارکردی از قدرتا، دانش، و تجربه         ی مستقیم کارگران نیسسستند و- علمی
یعنی صنعت بزرگ و دستاوردهایش حاوی یک فرایند تداوم در انباشسست کارعسسام. به آن هم نمی         توان فروکاست         شان

این جنبه         ی تاریخاا شکل گرفته، جنبه         ی ارزش استفاده         ای کار، در سسسرمایه         داری. اجتماعی و تجربه         های گذشته است
قلمداد می         شود و از آن         جا که مستقل از قوه         ی کار مستقیم انسانی است خرجسسی هسسم» طبیعی«همچون یک نیروی 

رد ادی می         گی الح م واد و مص ولا م اعی در تح لی اجتم ل اص .ندارد و جای زحمت و رنج انسانی را هم چونان عام
ایسسن نسسوع تولیسسد علوه بسسر. بنابراین تولید ثروتا مادی به طور فزاینده         ای تابعی از عینیت         یابی زمان تاریخی می         شسسود

فراهم کردن امکان رشد سریع بارآوری، تولید ثروتا مادی را هم به طور رادیکالا از زمان کار مستقیم انسسسانی، جسسدا
رزه می         انسدازد .کرده و مستقل می         گرداند و در نتیجه پایه         های تکنیکی تقسیم کار در سطح کارخانه و جامعه را بسه ل

امسسا بسسا. این وضعیت و این تحولا تاریخی به امکان شکل         گیری نوع متفاوتی از سازمان کار و تقسیم کسسار اشسساره دارد
کلی اریخی را در ش رفت ت ن پیش رمایه         داری ای زرگ س نعت ب ه ص وجود رشد شدید نیروهای تولیدی می         بینیم ک
ه ایسن ی رهسا نشسوند و ب استفاده می         کند که سبب می         شود کارگران از کار تکراری، یکنواخت و جزءا         کاری به         طور کل

زرگ و. ترتیب آنان را به چرخ دنده         های دستگاه تولیدی بدلا کرده و کار را از ریخت انداخته است نعت ب زیرا که ص
پیشرفته، بازی چند گانه         ی ماهیچه         ها را هم دور انداخته و هر اتم آزادی کارگر را به لحساظ بسدنی و ذهنسی مصسادره

انحللا سرمایه نمی         توان ارزش و ارج و قرب کار را تامین کسسرد چسسون بنابراین ملحظه می         شود که جز با. کرده است
موضع مارکسیسم سنتی به کسسار مولسسد. فقط در این صورتا است که شکل         های کار فردی عامییت اجتماعی می         یابند

ارزش، جزءا         کاری و کار ناآزاد شقه         شده ارزش می         بخشد و این ارزش         بخشی شاید برای ارج گذاری به توده         ها         ی کارگر،
اعی ع- تقویت حس غرور و اعتماد به نفس آنان، تقویت جنبش اجتم ردن جوام انی ک زه و انس اتی و دمکراتی طبق

صنعتی مهم بوده باشد اما خطر این جا است که این موضع به جاودانه کردن چنین کاری و شکل رشد مرتبط با آن
در حالی که مارکس انحللا کارگر صرف را شرط ضسسرور. دامن می         زند و این که گویا کاری ضرور که باید تداوم بیابد

. تحقق انسانیت کامل می         دانست؛ موضع سنتی، کارگر صرف شدن را تحقق انسانیت می         داند
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پس به نظر پوستون تولید صنعتی رایج کنونی خودش ذاتا سرمایه         دارانه است، نه فقط به علت مالکیت خصوصی بسسر
بحث مارکس از تولید صنعتی این است که تقسیم کار ویسسژه         ی تولیسسد صسسنعتی. وسایل تولید و صنعت وابسته به آن

.بزرگ نه ریشه در ضرورتا تکنیکی دارد و نه اتفاقی است بلکه بیان خصلت ذاتا و درونسسا سسسرمایه دارانه         ی آن اسسست
کسانی که این فرایند را صرفا امری تکنیکی می         داننسد مشسسابه کسسسانی می         اندیشسسند کسه کسار سسسرمایه         دارانه را صسرفا

. رابطه          ای بین انسان و طبیعت می         بینند

:پس از این بحث می         توان نقبی زد به پویش درونی سرمایه

پویش درونی سرمایه

ت وردار اس انه برخ دتا ارزش. فرایند تولید کال هم از خصلتی دوگ ه وح ال ک د ک م به         مانن ال ه د ک د تولی فراین
و فراینسسد تولیسسد ارزش) مسسادی- فرایند تولید ثروتا فراتاریخی(استفاده         ای و ارزش است، وحدتا فرایند کار مشخص 

هدف تولید سرمایه         دارانه فقط تولید ارزش اضافی است و این هدف است که جایگسساه کسسار را در فراینسسد تولیسسد. است
در فرایند خلق ارزش، فقط کمیت کار چونان منبع ارزش، بدون توجه به ویژگسسی کیفی         اش برجسسسته. تعیین می         کند

کارکرد مواد خام در این فرایند در واقع بلعیدن میزان و کمیت معینی از کار، و کارکرد محصولا در واقع اندازه. است
به نظر پوستون، مارکس نشان می         دهد که فراینسد خلسق ارزش          اضسافی، عناصسر 20.         گیری میزان کار جذب شده است

کار از هدف خسسود کسسه. درونی فرایند کار را از مسیر طبیعی خود منحرف می         کند و به شکلی باژگونه درمی         آوردشان
م ارگر ه اری ک وه         ی ک ارگیری ق میانجی شدن بین طبیعت و اجتماع انسانی است، منحرف می         شود و هدف از به         ک

. چیزی می         شود بی         ارتباط با ذاتا طبیعی کار

مسسستقل از) تغییر و تحولا مواد و مصالح طبیعی برای تبدیل آنها به محصولتا مشسسخص(هدف با وجود ظاهر ماجرا 
خصلت کیفی کار هزینه شده است، یعنی آن که مصرف قوه         ی کار وسیله         ای برای دسست یسابی بسه هسدفی بیسرون از

به         همین دلیل نیز تولید گندم و اسلحه بسسه. خود نیست، بلکه به مانند یک وسیله، خودش تبدیل به هدف شده است
هدف از تولید فقط در حالتی بیرونی نسبت به کار مشخص نیست بلکه همچنیسسن مسسستقل از. یکسان انجام می         شود

ت. اراده         ی کنشگران اجتماعی نیز می         باشد ده اس ه. مضمون کار، تغییر یافته، و کار خودش به ابژه         ی تولید بدلا ش ب
فرایند خلسسق ارزش تبسسدیل) گرچه پنهان(واقعی » ماده         ی خام«نظر مارکس کار مستقیم انسانی در فرایند تولید، به 

چون از سویی می         خواهد زمان کسسار را بسسه. همان         طور که مارکس می         گوید سرمایه یک تضاد متحرک است 21.می         شود
حداقل برساند و از سوی دیگر آن را به عنوان تنها واحد سنجش و اندازه گیری سرچشمه         ی ثروتا بر جامعه تحمیل

به حداقل می         رساند تسسا آن را در شسسکل) برای تامین سبد معاش کارگر(در نتیجه زمان کار را در شکل لزم . می         کند

 به نظر می         رسد پوستون این         جا به نظریه         ی ارزش مبتنی بر کار تجسدیافته نزدیک می         شود.  20
این دیگر کارگر نیست که وسایل تولید را به کار می         برد بلکه وسایل تولیدند که کار را مورد استفاده قرار می         دهند. به جای این که « 21

وسایل مزبور مانند عناصر مادی فعالیت بارآور کارگر مورد مصرف قرار گیرند، این وسسایل وی را بسه منسزله         ی خمیرمسایه         ی رونسد حیساتی
مخصوص خویش مصرف می         کنند.» کاپیتالا، جلد یکم، ترجمه یرج اسکندری
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با وجود این کسسه. می         شود) کار لزم(شرط وجودی اولی ) کار اضافی(در نتیجه این دومی . اضافی به حد اکثر برساند
رف22سرمایه         داری نیروهای تولیدی قدرتمندی ر مص ی ب ار مبتن د ک ازمان و فراین  را رشد می         دهد که می         توانند س

چسسون تنهسسا شسسکل. ساعاتا کار مستقیم انسانی را کاهش دهند اما خودش قادر به تحقق کامل ایسسن قسسابلیت نیسسست
بنابراین سرمایه         داری امکان نفی خود. ثروتی که سرمایه می         شناسد ثروتا مبتنی بر مصرف ساعاتا کار مستقیم است

ویی اسستعمالا. را به وجود می         آورد اما خودبه         خود به چیزی جز خود بدلا نمی         شسود کوتساه می         تسوان گفست کسه از س
ساعاتا کار مستقیم وجه اصلی و چشم         پوشی         ناپذیر تولید سسسرمایه         دارانه می         مانسسد و از سسوی دیگسسر بسسرای رشسسد آتسسی

 در ایسسن جسسامعه تضسساد کسسارتضاد اصلی. سرمایه         داری چیزی ناضرور می         گردد، این است تضاد اصلی سرمایه داری
. مشحص و کار مجرد، و ثروتا واقعی و ثروتا مبتنی بر ارزش است

رد لطه         ی مج وعی س ا ن ع ب ون در واق ود چ ف نمی         ش اتی تعری لطه         ی طبق در نتیجه سلطه نیز در این جامعه با س
نظر مارکس این است که نظام تولید مبتنسسی بسسر ارزش، سسسطح. ساختاری و مستقل از اراده         ی انسان         ها روبرو هستیم

د کسار و به         کسارگیری علسم در تولیسد بهره         وری کار را به         خاطر تحولتا تکنولوژیکی و بازسازمان         دهی پیوسسته         ی فراین
از. با تولید تکنولوژیکی پیشرفته، ثروتا مادی به کارکردی از سطح بالی بهسسره وری بسسدلا می         شسسود. افزایش می         دهد

این جا دو نکته نتیجه گرفته می         شود یکی آن که مصرف زمان کار مستقیم انسان دیگر در رابطه         ی مستقیم با تولید
زان ای می ه معن ود ب ودی خ ه خ ده ب ثروتا مادی قرار ندارد و دوم این که میزان بیشتری از ثروتا مادی تولید ش

در ایسسن ارتبسساط یسسادآوری جملتا مشسسهور. بیشتری از شکل معین ثروتا اجتماعی سرمایه         دارانه یعنی ارزش نیسسست
با دو دست لباس دو نفر را ولی بسسا یسسک دسسست لبسساس فقسسط یسسک نفسسر را: «مارکس در کاپیتالا خالی از لطف نیست

ارن. می         توان پوشاند ی آن مق با وجود این ممکن است افزایش حجم ثروتا مادی در عین حالا با کاهش مقدار ارزش
 23».باشد

زرگ. در22 نعت ب اکتور و ص د: مانوف ته باش ود داش   «سرمایه         ی مولد یا شیوه         ی تولید منطبق بر سرمایه فقط به دو شکل می         تواند وج
ل م عام روی عل ری از نی ار) و بهره         گی م ک یوه منظ مانوفاکتور، تقسیم کار مسلط است، در صنعت بزرگ ترکیب نیروهای کار (با یک ش
مسلط است. در اینجا نیروی حاصل از ترکیب کار و به سخن دیگر روح مشترک کار به ماشین و غیره منتقل شده است. در وضع نخست
تراکم انبوه کارگران باید به نسبت مقدار سرمایه زیاد باشد و در وضع دوم باید سرمایه         ی ثابت به نسبت مقدار زیاد کارگرانی که یسسک جسسا
کار می         کنند بزرگتر باشد... در سرمایه          ای که به حد تکاملی خویش رسیده اصل، دقیقا بر این است که نیاز به مهارتا خاص منتفی شود و
ارتا امش مه ه ن د و آنچ دا نکن کار دستی، کار بدنی مستقیم، هم به عنوان مهارتا شخصی و هم به صورتا زحمت بازو، کل ضرورتی پی

است به عنوان نیروی مرده به طبیعت (سرمایه         ی ثابت) منتقل گردد» (گروندریسه، جلد دوم).
این حرکت مختلف         الجهت از صفت دو گانه         ی کار ناشی می         شود. طبیعتا نیروی بارآور همواره عبارتا از قدرتا تولیدی کار سودمند « 23

و مفید شخصی است و در واقع نیروی مزبور فقط درجه         ی تاثیر فعالیت هدف         دار و ثمربخشی را در مدتا مشخصی تعیین می         کند. بنسا بسر
این کار مفید به نسبت مستقیم افزایش یا کاهش نیروی بارآور خود سرچشمه         ی پرزور و یا کسسم قسسوتی از محصسسولتا می         گسسردد. بسسالعکس
تغییر در نیروی بارآور به خودی خود به هیچ وجه تاثیری در کاری که در ارزش بیان شده است ندارد. نظر به این کسه نیسسروی بسسارآور بسسه
ر رو دیگ ود آن نی یده ش م پوش ار چش شکل مفید و مشخص کار تعلق دارد مسلم است به محض این که از شکل سودمند و مشخص ک
واره ود  هم ل ش ارآور حاص روی ب –نمی         تواند در آن موثر واقع شود. پس در مدتی از زمان- همان کار  اعم از این که هر تغییری در نی –

اه ر گ تر، ه د- بیش ه می         نمای رف تهی همان مقدار از ارزش تولید می         کند. لیکن در همان مدتا از زمان مقادیر مختلفی از ارزش         های مص
تیجه ار و در ن اروری ک ش ب نیروی بارآور ترقی کند و کمتر در صورتی که تنزلا نماید. پس همان تغییر در نیروی بارآور که موجب افزای
ازدیاد حجم ارزشهای مصرف می         گردد، در صورتی که زمان لزم برای تولید آنها را کوتاه         تر نماید مقدار ارزشی مجموع این حجم افزایسسش

یافته را تقلیل می         دهد و بالعکس» (کاپیتالا، جلد اولا).
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بهسسره         وری. این تفاوتا به نظر پوستون برای استدللا مارکس در رابطه با تضاد اصلی سرمایه         داری بسیار مهم اسسست 
پس تمام ابزارهای رشددهنده         ی بهره         وری،. بیشتر به معنای ایجاد میزان بیشتری از ارزش در هر واحد زمانی نیست

مانند علم و تکنولوژی، میزان ارزش در هر واحد زمانی را ازدیاد نمی         بخشند بلکه فقط موجب افزایش شسسدید میسزان
بنا به نظر مارکس، ارزش در این جامعه، فارغ از رشد بهره         وری، شسسکل اصسسلی ثسسروتا و روابسسط. ثروتا مادی می         شوند

.اجتماعی باقی می         ماند؛ هرچند ارزش به         عنوان چیزی با قابلیت تولید ثروتا مادی به طور فزاینده         ای منسوخ می         شود
از سویی با تشویق. نکته         ی مهم نهفته در این تضاد نقشی است که کار مستقیم انسانی در فرایند تولید بازی می         کند

یک رشد شدید در بهره وری شکل         های اجتماعی ارزش و سرمایه، امکان ظهور یسسک نظسسام جدیسد اجتمساعی فراهسسم
از سوی دیگر این شکل         های اجتماعی چنان.  نباشدثروتا که در ان کار انسانی دیگر منبع اصلی اجتماعی 24می         شود

هستند که کار انسانی همچنان برای شیوه         ی تولید کنونی ضروری می         ماند و یسسه طسسور فزاینسسده         ای پاره         پسساره و از هسسم
پس این مارکس نیست که یک رابطه         ی ضروری بین کار مستقیم انسانی و ثروتا اجتماعی، فسسارغ. گسیخته می         شود

کار در این جامعه پییایه. از رشد تکنولوژی، می         بیند بلکه سرمایه         داری است که چنین رابطه         ای را ایجاد کرده است
از نظسسر. و اساس یک شکل مجرد و غیرشخصی تاریخاا معین از سلطه         ی اجتمییاعی را تشییکیل می         دهیید

مارکس سلطه         ی اجتماعی در اساسی         ترین سطح تحلیل، سلطه         ی عده         ای روی عسسده         ای دیگسسر نیسسست بلکسسه سسسلطه         ی
و ساختاری است که البته حاوی سلطه         ی طبقاتی نیز می         باشسسد ولسسی فراتسسر از آن) غیر شخصی و غیر گروهی(مجرد 
پس بسسه نظسر پوسسستون، سسسلطه         ی واقعسسی. مارکس این نوع سلطه را در مقولتا کار و سرمایه بررسی می         کند. می         رود

متعلق به سطح ژرف اجتماعی، عبارتا از این است که هم         زمان با رشد سسسریع تسساریخی در قسسدرتا تولیسسدی و دانسسش
انسانی، انشعاب و یک         سویگی در کار اجتماعی هر چه بیشتر می         شود چیزی که به معنای اعمالا محدودیت بیشتر بر

رای. فرد است و تهی         شدن او از دانش گسترده         ی اجتماعی ی ب اتا فراوان به نظر مارکس تولید مبتنی بر ارزش، امکان
ثروتا آفرینی ایجاد می         کند اما فقط با مصرف تمام وقت فرد به         سان زمان کار که منجر می         شود بسسه انحطسساط او و در

زیر سیطره         ی سرمایه         داری قدرتا و دانش انسانی وسیعا گسسسترش می         یابسسد. نتیجه فروکاستن او به مقام کارگر صرف
بیعت دارد ابودی ط ه ن ش ب د و گرای رکوب می         کن ردم را س ه م ده ک ارچوب. اما در شکلی بیگانه ش ردم در چ م

ج ط نتای رده و در نهسایت توس ترلا نک د کن سرمایه         داری فعالیت تولیدی خویش یا آن چه را که خود تولید می         کنن
بنسسا بسسه. این شکل از سیطره و سلطه در واقع سلطه         ی یک ساختار مجرد اسسست. فعالیت خویش به اسارتا درآمده         اند

مسسارکس. استدللا پوستون، این همان استدللی است که مارکس در کارهای اولیه         اش به آن بیگانه         شدگی می         گفسست
د و گسسترش۱۸۴۴در دست         نوشته         های  ه منجسر بسه رش  خود، مالکیت خصوصی را پیامد کار بیگانه شده می         دید ک

شعار سلب مالکیت از سلب مالکیت         کننسسدگان کسسه مسسارکس از آن سسسخن. جامعه         ی نیمه         مستقل معاصر گردیده است

ار- کمیت صرف کار- هر قدر زمان کار« 24 بت، ک ان نس ه هم ود ب ی ش ده تلق ن کنن بیشتر از نظر سرمایه به عنوان تنها عنصر تعیی
ت- –مستقیم و مقدار آن به عنوان اصل تعیین کننده         ی تولید  یا ایجاد ارزش اضافی تر از دس ی بیش ی و کیف اهمیت خود را از نظر کم

بیعی. می         دهد از نظر کمی به بخش کوچکتری کاهش می یابد و از نظر کیفی در مقایسه با کار علمی عام که کاربرد تکنولوژیکی علوم ط
ر وی دیگ ار- است از یک سو و نیروی مولد عام ناشی از ترکیب اجتماعی مجموعه تولید از س بیعی ک ره         ی ط م ثم ه در حک بی ک ترکی

ود)- گرچه یک محصولا تاریخی است(اجتماعی است  ی می         ش ا تبع ه ای لزم ام ام. تبدیل به مرحل متی گ ه س رمایه ب ان س دین س ب
).گروندریسه، جلد دوم.» (برمی         دارد که نتیجه اش انحللا وی به عنوان شکل مسلط تولید است
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انه ام و بیگ دی ع ش تولی ر و دان ده         ی فقی دود ش گفته در واقع اشاره         ا         ی است به امکان امحای شکاف بین فرد مح
کسسارگر«شده         ی اجتماعی، تا دومی را در اولی جای دهیم و این امکان به         نحوی آگاهسسانه و ابژکسستیو ایجسساد شسسود کسسه 

اما نظر پوستون در باره         ی کارگر و سوژگی او هم جسسالب اسسست چیسسزی کسسه در. بدلا شود» فرد اجتماعی«به » صرف
.پایین بیان می         شود

 کارگر در یک سطح از واقعیت سوژه است و در سطحی دیگر ابژه

اهیم ارزش  ی مف الا به         هنگسام معرف ارکس در کاپیت پوستون هنگام بحث از کارگر به این نکته اشاره می         کند که م
پهر» سطح«اضافی و قوه         ی کار، توجهش را از سپهر گردش که ان         را همچون  مت س ه س د ب یف می         کن جامعه توص

د. پنهان تولید می         برد ث می         کن د داده بح اکنون رش ه ت ولتی را ک پهر. اما پیش از آن، درباره ببعد سوبژکتیو مق س
قوانین حسساکم. جامعه         ی بورژوایی می         نماید» بهشت برین«گردش یا مبادله         ی کالیی به نظر مارکس خود را همچون 

. است» بنتام«بر آن آزادی، برابری، مالکیت و 

ال: آزادی ک ک ا- چون خریدار و فروشنده         ی ی امله ب ان وارد مع ا اراده         ی آزاد خودش ار  ب وه         ی ک –مثل ق

. یکدیگر می         شوند و درضمن از نگاه قانون افرادی آزاد و هم         شان هستند

چون مانند مبادله          کنندگان برابر هم         ارزها ظاهر می         شوند، یکی کالی قوه         ی کسسارش را بسسرای فسسروش: برابری
.آن را خریداری          می         کند) پولا(می         آورد و دیگری با کالی خود 

چون هر کس فقط با ان چیزی که مالا او است به بازار می         آید؛ و : مالکیت خصوصی

»چون هر کس فقط به منافع خویش توجه دارد»: بنتام .

مسارکس بسرای ایسن حسوزه. تنها نیرویی که افراد را در این سپهر به هم پیوند می         دهد منافع خصوصی ایشسان اسست
مثل رابطه         ی بین کارگر و سرمایه         دار در سپهر گردش رابطه         ی بیسسن دو. اهمیت اجتماعی و تاریخی واقعی قائل است

. صاحب کال است و از این لحاظ بین آنان می         توان به برابری صوری قائل بود

ایسسن وضسسعیت نسسه. اند چون آن         ها هم دارنده         ی کال هستند»         سوژه«از نظر مارکس کارگران در معنای بورژوایی کلمه 
فقط ارزش         های ان         ها را شکل می         دهد و ایده         ها         ی آنان را در باره         ی مثل درست         کاری و عدالت شکل می         دهد بلکسسه بسسه
آنان امکان خودسازماندهی هم می         دهد، چون سوژه         های قانونی و حقوقی آزاد و برابری بسسا دیگسسران، کارفرماهایشسسان،

به نظسسر پوسسستون ایسسن خودسسسازمان         دهی به         نحسسوی جمعسسی. تلقی می         شوند و می         توانند بر سر حقوق خود پیکار کنند
ه  ن طبق الی ای روش ک ار(ممکن می         شود و به این ترتیب امکان چانه         زنی بر سر نرخ و شرایط ف وه         ی ک ن) ق ممک

پوستون تاکید می         کند که این عمل          جمعی را نباید به         معنای درنوردیدن مرزهای جامعه         ی مستقر درک کرد. می         شود
امکانی برای این که مالکیت کارگران بر کالیشان تصدیق شود و به: بلکه باید آن را آن         گونه که واقعا هست فهم کرد

پس کنش و عمل جمعی کارگران بسسرای تحقسسق مسسالکیت کسسالیی. تبدیل          شوند» سوژه         های بورژوایی«این ترتیب به 
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ارچوب. ضروری است فرایند تاریخی تحقق قوه         ی کار به         سان کال به میانجی رشد شکل         های جمعی کنش         گری در چ
سرمایه         داران به مانند خریداران قوه         ی. سرمایه         داری هم         زمان مترادف بود با گذار به مرحله         ی پسالیبرالی سرمایه         داری

کار از حق خود استفاده می         کنند وقتی می         خواهند از ان تا سرحد تلف شدن کارگر استفاده کنند، و کارگر به ماننسسد
این         جسسا حسسق در برابسسر حسسق. فروشننده از حق خود استفاده می         کند وقتی می         خواهد ساعاتا کسسارش را کسساهش دهسسد

طرفین دعوا خود را مانند صاحبان حقوق می         بینند درکی کسسه. ایستاده و در برابر دو حق مساوی زور داوری می         کند
بنابراین به نظر پوستون، موضوع مقوله         ی کال نزد مارکس فقسسط افسسراد اتمیسسزه. سرشت مبارزاتا را هم شکل می         دهد

ود امل می         ش اعی جمعسی و نهادهسای اجتمساعی را هسم ش .شده را شامل نمی         شود بلکه همچنین ساختارهای اجتم
چون. پوستون نتیجه می         گیرد که به این ترتیب نظریه         ی سرمایه نزد مارکس به سرمایه         داری لیبرالا محدود نمی         شود

در واقع با دست یازیدن کارگران به عمل جمعی است که سرمایه به آن شکل تولیدی که شایسته          ی آن است دست
ه. می         یابد ذار ب ه گ ت ک چه با گذاشتن موانع قانونی بر سر راه حرص و آز سرمایه برای اخذ ارزش اضافی مطلق اس

. سمت تولید مبتنی بر ارزش اضافی نسبی اغاز می         شود

تضاد طبقاتی به نظر پوستون یک عامل محرکه برای ایجاد تحولتا تاریخی در سرمایه         داری است، اما این تضسساد بسسه
رغم ایفای این نقش مهم، که در امتداد پویش سرمایه         داری قرار دارد، عامل ایجاد و خلق تمامیت موجسسود نیسسست و

به نظر او کشاکش طبقاتی ان گونه که در جلد یکم کاپیتسسالا بحسسث شسسده. مسیر حرکت ان را هم مشخص نمی         کند
طبقاتا به         واسسسطه         ی پراتیسسک اجتمسساعی و آگسساهی. یک آن همیشگی از پویش تمامیت         گر جامعه         ی سرمایه         داری است

برخاسته از این پراتیک شکل یافته         اند و به همین جهت هم در برابسسر تولیسسد ارزش اضسسافی بسسه شسسکلی آنتاگونیسسستی
. سازمان می         یابند

جامعه         ی بوژوایی فقط نشان دادن این نکتسسه نیسسست» بهشت برین«بنابراین انتقاد مارکس به سپهر گردش یا همان 
که پس پشت سپهر گردش و مبادله         ی مبتنی بر برابری و آزادی صوری، سپهر تولیدی وجود دارد که مبتنسسی اسسست

پهر. بر سلطه         ی مستقیم، نابرابری آشکار و استثمار طبقاتی ای س اختارها و ارزش         ه ا، س امل نهاده ط ش د او فق نق
ت(گردش نمی         شود و به         این معنا فقط نقد ایدئولوژی  ت) نشان دادن شکاف بین مدعا و واقعی ورش. نیس ه منظ بلک

رای ی ب ونه تلش ر گ تیجه ه نشان دادن سپهر گردش کالیی همچون یک آن از یک تمامیت پیچیده است و در ن
. برخورد جداگانه با آن را رد می         کند

کل و در همین رابطه، پوستون هم به تبعیت از تحلیل         های مارکس حولا رابطه         ی بین مزدبگیران و سرمایه داران، ش
ث م بح د ه پهر تولی مضمون اگاهی و ارزشهای کارگران را به سپهر گردش محدود نکرده و این موضوعاتا را در س

به         نظر او مزدبگیران با این که در چارچوب سپهر گردش و مبادله صاحب کال هستند و لجرم در این سپهر. می         کند
ط » سوژه« رمایه         داری، فق ژه«به         شمار می         آیند، با این حالا در سپهر تولید در پیوند با فرایند تولید س تند»اب ای هس

ایسسن تعریسسف و تسسبیین دوگسسانه از کسسارگر، یسسک. برای سرمایه، یک ارزش استفاده         ای و عنصری از عناصر فرایند تولید
، را هسسم بایسسد در کنسسار آن تعریف         هسسای دوسسسطحی از جسسامعه         ی»ژرفسسا«و یکی متعلسسق بسسه » سطح«تعریف متعلق به 

رو و«کارگر به         عنوان سوژه         ی صاحب کسسال در سسسپهر گسسردش بسسه . سرمایه         داری گذاشت که در بال به آن         ها اشاره شد
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جامعه         ی سرمایه         داری تعلق دارد و به عنوان ابژه         ی نظامی از جبرهای ابژکتیو در سپهر تولید متعلق است بسسه» سطح
. ی این جامعه»زیر و ژرفا««

اشاره می         کند جایی که وی از فرایند عسسام و" کاپیتالا"پوستون در همین رابطه به بحث معروف مارکس در جلد یک 
بسسه عنسسوان فعسسالیتی هدفمنسسد) یعنی کار مشخص(فراتاریخی تولید سخن می         گوید و در همین راستا به موضوع کار 

پوستون به         درستی می         گوید که معمول رسم بر این بوده کسسه ایسسن گفته         هسسای. برای تولید ارزش استفاده         ا         ی می پردازد
مارکس را بی         توجه به زمینه         ی روش         شناختی بیان         شان از کاپیتالا بیرون کشیده و همچون یک توصیف فراتاریخی از

از جمله         ی این بدفهمی         ها مقایسه         ی مشهوری اسسست کسسه مسسارکس بیسسن بسسدترین آرشسسیتکت. فرایند کار معرفی کنند
د و نقشسه         مندی آرشسیتکت و انسانی و زنبور و عنکبوتا به         عنوان سازنده و بافنده          ای غریزی و پرمهارتا انجسام می         ده
داشتن مفهومی از آن         چه که باید به اجرا درآید را مزیت انسان می         داند و در ضمن این که انسان به این ترتیب فقسسط

. شکل مواد طبیعی را تغییر نمی         دهد بلکه هدف خود را هم در این راستا تحقق می         بخشد

اعتراض پوستون به مارکسیسم سنتی این است که هوداران آن فراموش می         کنند که روش عرضه         داشت مارکس پس
از بیان این خصوصیاتا عام فرایند تولید و کار به سمت بررسی تعیناتا فرایند کار در جسسامعه سسسرمایه         داری می         رود و

و فراتاریخی، تعریف هدف و وسسسایل دسسست         یابی بسسه آن،» انسانی«به         این ترتیب روشن می         شود که آن جنبه         های عام 
اینک درون سرمایه جای گرفته و از اجزای آن به         شمار می         ایند و کارگران و جامعه به         طور کلسسی نقشسسی در تعریسسف و

اینک زمان آن رسیده است که ببینیم پوستون برای غلبه بر بیگانگی هدف و. ارزیابی هدف و وسیله بازی نمی         کنند
.که ویژگی بارز سرمایه         داری است، چگونه سوسیالیسمی را مفهوم         پردازی می         کند) تولید و کار(وسیله 

غلبه بر بیگانه         شدگی، سوسیالیسم و انحلل کار مجرد 

ابی دگی و عینیت         ی ن بیگانه         ش ه بی پوستون می         نویسد که مارکس در نوشته         های اولیه         ی خود هگل را نقد می         کند ک
.تفاوتی قائل نشده است و ادامه می         دهد که کار عینیت         یافته در کالها ضرورتا نباید خصلت بیگانه شده داشته باشسسد
به نظر پوستون مفهوم پردازی رابطه بیگانه شدگی و عینییت         یابی بسته به این اسست کسه تحلیسل مسسا از کسار در ایسن

اگر شخص نقطه         ی عزیمت خود را در یک مفهوم فراتاریخی از کار اتخسساذ کنسسد آنگسساه تفسساوتا بیسسن. جامعه چه باشد
ه در یسک رابطه         ی بیرونسی بسا فعسالیت عینیت         یسابی و بیگانه         شسدگی ضسرورتا بایسد نسسبت داده شسود بسه عسواملی ک

منظور پوستون این است که در صورتا داشتن یسسک درک. عینیت         بخش به         سر می         برند، مثل روابط مالکیت و یا طبقه
ود دارد» طبیعی«فراتاریخی از کار، آن را همچون یک ضرورتا  ه ایسن. خواهیم دید که در همه         ی جوامسع وج ا ب بن

در این حالت کارگران ذاتا خود را طی فعالیت کاری و در مسسراوده. تصور درکی هستی         شناسانه از کار خواهیم داشت
اما محصولتا و ثروتا مادی تولیسسد شسسده. با طبیعت اطراف، در شکل اشیاءا مفید و قابل استفاده، عینیت می         بخشند

به نظر پوستون، چنیسسن تعریفسسی از کسسار. به         دست آن         ها، از سوی سرمایه         داران غصب شده و از کارگران جدا می         شوند
.بیگانه         شده، ضرورتا مجرد اجتماعاا تشکیل         یافته در نظام سرمایه         داری را به درستی درک نکرده است
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در ادامه پوستون می         نویسد که در نوشته         های پخته مارکس، منشسساءا بیگانه         شسسدگی در خصسسلت دوگسسانه         ی کسسار جسسای
در ایسسن. گرفته و در نتیجه مفهوم بیگانه         شدگی از یک رابطه         ی درونی با کار مبتنی بر تولید کال برخوردار شده است

دا از آن زی ج ه چی ت و ن امعه اس ن ج ار در ای س ک ارکردی از نف الیت. حالت، ازخودبیگانگی ک ارکردی ازفع ک
د ) ساختاری(میانجیگرانه         ی آن است که گونه         ای از جبر غیرشخصی  ن(روی افراد اعمالا می         کن تر ای رای درک به ب

بپوشاند اما فقط در صورتی کسسه» می         تواند«دو کت تن دو انسان را . موضوع به گفتاورد بال از مارکس ارجاع می         دهم
د» ثروتا« روتا م خص ث در مقیاس مادی آن سنجیده شود، یعنی فقط در صورتی که وجه مشخص کار و وجه مش

به معنای ارزشی آن مطرح باشد و وجه مجرد کار در میان باشد، آنگاه کت         هسسای مزبسسور،» ثروتا«چنانچه . نظر باشد
دی را  ان نیازمن چ انس ن هی انون ارزش، ت م ق ه حک رمایه         دار و ب د«در صورتا به صرفه نبودن آن برای س نخواهن

»). پوشاند

ت دگی اس ان بیگانه         ش دگار، هم لطه         ی درون         مان بر و س کل ازج ی. از دیدگاه پوستون این ش امعه         ی واقع ون ج چ
پسسس بیگانه         شسسدگی، ناشسسی از. نمی         تواند بر کار و فعالیت مولد اعضای خود و ثروتا ناشی از آن کنسسترلا اعمسسالا کنسسد

ام ه ن انه ب روی بیگ ک نی ط ی کارمشخص و محصولتا آن نیست، و به         معنای تصاحب محصولتا مشخص کار توس
سرمایه         دار هم نیست، بلکه به         معنای عینیت         یابی کار است زمانی که این عینیت         یافتگی در تشسسکیل روابسسط اجتمسساعی

.بیگانه         ساز متبلور شود

اما این یکسان شدن عینیت         یابی با بیگانه          سازی دارای یک تعین تاریخی است، یعنی کارکردی از خصلت ویژه         ی کار 
پوستون نتیجه می         گیرد که مارکس در پرتو عنایت بسسه. در سرمایه         داری است پس احتمالا غلبه بر آن نیز وجود دارد

ان ار هم ابی ک ه عینیت         ی د ک وجه ش ت و مت گ گرف ل را فراچن خصلت دوگانه         ی کار، هسته         ی عقلنی منطق هگ
کار بیگانه         شده در این معنا تشکیل یک ساختار اجتماعی از سلطه مجرد را می         دهد که ریشسسه در. بیگانه         شدگی است

اما ایسسن سسسلطه، سرشسست اجتمسساعی. تصاحب مازاد توسط طبقاتا غیر کارگر ندارد بلکه ریشه در شکل خود کار دارد
مثل در دوران فئسسودالیته بخشسسی از. نمایان می         شود» طبیعی«خود را نشان نمی         دهد و به         همین دلیل همچون امری 

به همین دلیل هم این         جسسا. کار رعیت که نصیب ارباب فئودالا می         شود در خود و به خودی خود خصلتی بیگانه ندارد
امسسا. یعنی سلطه         ی مستقیم اجتماعی در این مورد بارز اسسست. تصاحب مازاد بر پایه         ی جبر مستقیم بنا می         شده است

به عکس استثمار و سلطه         ی مجرد، اجزای وجودی کار مبتنی بر تولیسسد کسسال هسسستند و در نسستیجه همچسسون امسسوری
.زیرا که موضوعاتی فرانما و شفاف نیستند. طبیعی جلوه می         کنند که درک آنها نیاز به تحلیل علمی دارد

ود پوستون نتیجه می         گیرد که بیگانه         شدگی بسته به بسستر تحلیلسی مسا از مقسوله         ی کسار دو معنسای متفساوتا بسه خ
اگر کار را فقط کار به معنای رایج         اش بگیریم در این صورتا بیگانه         شدگی، بیرونیت         یسسابی یسسک ذاتا انسسسانی. می         گیرد

در این حالت بیگانه         شدگی ارجاع به شسسرایطی. پیشاموجود است و در نتیجه مفهومی انتروپولوژیک محسوب می         شود
است که در چارچوب آن، سرمایه         داران روی قدرتا تولیدی کارگران و محصولتا         شان سلطه اعمسسالا می         کننسسد و ایسسن

ابی. یک تعریف منفی است د عینیت         ی دگی، فراین اما اگر کار را مانند چیزی با وجوه دوگانه بگیریم آنگاه از بیگانه         ش
ای ه به         معن ت، بلک انی نیس اموجود انس کار مجرد فهم می         شود و بیگانه         شدگی به معنای بیرونیت         یابی یک ذاتا پیش
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مارکس چنین وضعیتی را فقط منفی نمی         بیند بلکسسه. اعمالا سلطه         ی قدرتا         های انسانی بر وی در شکلی بیگانه است
جهان اجتماعی بیگانه         شده          هم یک انباشت سریع در ثروتا اجتماعی و نیروی تولیدی. آن را چیزی دوسویه می         بیند

انسانی را تشویق می         کند و هم خوارگشتگی کار و اعمالا زمان         مندی ابژکتیو بر آن و نابودی طسسبیعت و انسسسان را بسسه
. همراه می         آورد

رمایه(ساختار و سلطه         ی مجرد و بیگانه         ای که توسط شکل معینی از پراتیک اجتماعی  رد) کار مولد س کل می         گی ش
ه د ک م می         کن اریخی را فراه ت ت ن فرص فرایندی ایجاد می         کند که خارج از کنترلا انسان است اما در عین حالا ای

زی. مردم بتوانند آن چه را خود در شکل بیگانه         شده و به طور اجتماعی تولید کرده         اند، کنترلا کنند ان چی ن هم ای
بنا به نظر پوستون نمی         توان سرمایه         داری را فقط از بیرون و بسسه گسسونه         ای. است که پوستون نقد درون         ماندگار می         نامد

نرماتیو مورد انتقاد قرار داد، کاری که برخی مصلحان اجتماعی قصد دارند با نقد ایدئولوژی انجسسام دهنسسد و بسسه ایسسن
نقد واقعی سرمایه         داری آن است که. ترتیب مدرنیته         ی سرمایه         داری را در سوسیالیسم به کمالا مطلوب برسانند

هییم(سازوکارهای اصلی سرمایه را که جهت         مندی خاصی را به لحاظ تاریخی بر جامعه تحمیل کرده         انیید 
بسسه. شناسایی و از حرکت بییازداریم) پیشرفت شدید مادی و هم تخریب شدید زیست محیط و کارگران

 .نظر پوستون تغییر سازوکارهای پس پشت کار مجرد مهم         ترین راه غلبه بر ذاتا مجرد سرمایه است

مولیت  ث همه         ش ه بح اتیو ب ای نرم ن انتقاده ونه از ای ک نم ت دادن ی رای به         دس تون ب م(پوس در) یونیورسالیس
دئولوژیک عارهای ای ن ش ل بی ه تقاب اع ب ا ارج ول ب مولیت را معم سرمایه         داری اشاره می         کند و این که این همه         ش

ت.  و نابرابری         های واقعی موجود نقد می         کنند۱۸ و ۱۷بورژوایی قرن         های  اعی اس اما به نظر پوستون این مفهوم ارج
به نیروی واقعی همگون         ساز و همه         شمولا         گرایی که از خصلت ناهمگون فراورده         های انسانی فراروی انجام داده و ان         ها

ت رد اس ان مج رد و زم رایط. را فرو می         کاهد به مخرج مشترک         شان که همان کار مج مولا، ش د همه         ش ن فراین ای
د-تاریخی  کل می         ده وع تاریخساا. اجتماعی ویژه         ای فراهم می         کند که مفهوم برابری عمومی انسان         ها را ش ن ن ا ای ام

از سویی همه         شمولا است و به روحیه         ی اجتماعی مردم دامسسن. تشکیل         یافته         ی برابری دارای یک خصلت دوگانه است
می         زند و یک نوع جامعه         ی جهانی مشترک ایجاد می         کند، امسا هم         زمسان همه         شسمولیتی مجسرد هسم هسست، چسون از

پس همه         شمولیت و برابری شکل گرفتسسه دارای. ویژگی         های معین کیفی افراد و گروه         های اجتماعی انتزاع کرده است
جنبه         های مثبت است چون حاوی نفی خاص و تعین است اما نتایج منفی هم دارد که در این رابطه می         تسسوان بسسرای

پس به نظسسر پوسسستون ایسسن نسسوع همه         شسسمولیت. نمونه به سرنوشت یهودیان اروپایی پس از انقلب فرانسه اشاره کرد
بنابراین نتیجه این می         شود که شکل سسسلطه         ی مرتبسسط بسسا ایسسن شسسکل. توانایی بازشناسی و تصدیق تفاوتا         ها را ندارد

اذب  مولیت ک اب همه         ش اذب(مجرد همه         شمولا، سلطه         ی طبقاتی نیست که با نق ری ک د) براب ده باش انده ش .پوش
پوسسستون در. سلطه         ی مورد بررسی مارکس سلطه         ی معین تاریخاا شکل گرفته توسط خود ایسسن همه         شسسمولیت اسسست
ود الب ب اآزادی غ ت و ن ال آزادی. ادامه می         نویسد که در شرایط پیشاسرمایه         داری، وابستگی شکلی شخصی داش ح

ایسسن امسسر بسسه. جسسای گرفتسسه) ساختاری(فردی بیشتر شده اما در یک چارچوب اجتماعی مبتنی بر وابستگی ابژکتیو 
معنای یک تقابل واقعی بین جهان سوژه         ها و جهان ابژه         ها است، این تقابل فقط بین افراد و شرایط بیگانه شده         شسسان
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ه. نیست بلکه تقابل درون خود افراد نیز وجود دارد ا ب ه بن تند ک ار و آزادی نیس این افراد فقط سوژه         های خودمخت
فرمان اراده          ی خود دست به کنش می         یازند بلکه زیر فشار یک نظام مبتنی بر اجبار و محدودیت ابژکتیو نیز هسسستند

عی. که مستقل از ان         ها و اراده         شان عمل می         کند، به این معنا ابژه هم هستند م وض امعه ه ن ج ان         های ای س انس پ
پوسسستون. در یک سطح آزادند و در سطحی دیگر اسیر، در یک سطح سوژه         اند و در سطحی دیگر ابسسژه: دوگانه دارند

ه ه ب ده         آلهایی ک ادامه می         دهد که بنابراین نقد مارکس به این جامعه نه تنها ایده         آلا         های بورژوایی را افشا می         کند، ای
.روابط طبقاتی نقاب می         زنند، بلکه ان         ها را با ارجاع به شکل         های اجتماعی غالب، به         نحوی منطقسسی توضسسیح می         دهسسد
بنابراین نقد مارکسی به امکان دگردیسی این اشکالا اجتماعی و بنیان          گذاشتن نوع دیگسسری از همه         شسمولیت اشسساره

همه         شمولیتی که مبتنی نباشد بر نادیده گرفتن ویژگی         های مشخص کارها، انسسسان         ها، جغرافیاهسسا، و نظسسایر. (می         کند
با غلبه بر سرمایه         داری، وحدتا جامعه که در شکل بیگانه شده تحقق یافته، می         تواند با اشکالا سیاسسسی معینسسی). آن

او در این باره، بسسدون توضسسیحی پیرامسسون. که ویژگی         های کیفی معین را نفی نکنند به سرعت تحت تاثیر قرار بگیرد
چندوچون این دگرگونی، از جمله به حرکت زنان و گروه         های اتنیکی اشاره می         کند و تلش آن         ها در جهت غلبسسه بسسر

.این شکل اجتماعی کالیی

پوستون می         نویسد که غلبه بر تضاد بین فرد و جامعه را نه می         توان چونان تابعیت انسان در برابر جامعه درک کرد و
از نظر مارکس فرد اجتمسساعی بازنمسسایی غلبسسه بسسر ایسسن دو. نه چون وحدتا میانجیگیری ناشده بین آن         ها فرض نمود

فرد اجتماعی فقط به فردی ارجاع نمی         دهد که کار متعاون انجام می         دهد بلکه بیان امکان تبدیل شسسدن. تقابل است
در چنین جامعه         ای پرولتاریسسا و کسسارش موضسسوعیت خسسود را از. هر فرد انسانی به یک موجود پرغنای رشدیافته است

مواضعی نظیر ایسسن کسسه در صسسورتا انحللا. دست داده است چون پرولتاریا و کارش بیان مادی بیگانه         شدگی هستند
مالکیت خصوصی، رهایی کار را متحقق کرده         ایم، چون در آین صورتا مردم مسئولیت اجتمسساعی و جمعسسی در برابسسر
کار و فعالیت تولیدی خود خواهند داشت، به نظر پوستون، در بهترین حالت برخوردی ایدئولوژیک است، اگر که کار

پوسستون تاکیسسد. مشخص انسانی تغییری نکند و همان کار بی         معنای منشعبی بماند که زیسر سسلطه         ی سسسرمایه بسود
آزادی کسسار. می         کند که فراروی از سرمایه داری و ورود به سوسیلیسم نه تحقق پرولتاریا که در واقع انحللا آن است

نظر مارکس در باره         ی کار در جامعه         ی آینده کاری است که شخص را راضسسی کنسسد و. یعنی آزادی از کار بیگانه شده
.اما این خواست به معنای آن نیست که کار آن طور که فوریه می         گوید به بازی تبدیل خواهد شد. به او لذتا ببخشد

بنسسابراین. کار نابیگانه یعنی کاری رها از سلطه         ی ساختارهای مجرد اجتماعی و نظارتا بیمارگون آن         ها بر فرد انسانی
چنین خواستی در پی تبدیل کار به فعالیتی است برای تحقق خویشتن انسان و گرایسسش دارد بسسه سسسمت بسسازی         گون

ه آزادی از. کردن کار ن ک ردازد و ای طوح آزادی می         پ ولا س الا ح ارکس در کاپیت پوستون در ادامه به بحث         های م
چسون هسر. سلطه         ی ساختارهای اجتماعی بیگانه به معنای آزادی از هرگونه قیسد و بنسد و محسدودیتی نخواهسد بسود

کارهسسای. جامعه         ی انسانی بر مبنای کار بنا می         شود و بنابراین کار هرگز نمی         تواند به قلمرو آزادی مطلسق بسدلا شسود
یکنواخت مغزفرسا هم به یکباره از میان برنمی         خیزند با این که ساعاتا انجام آن         ها به شدتا کاهش یافته و بعد هسسم

. چرخشی خواهند شد
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به نظر پوستون سوسیالیسم دگردیسی رادیکالی است در فرایند تولید و یک پیامد خودبه         خودی از رشسسد فزاینسسده         ی
ود ه وج رمایه داری ب ده         ی س ردم          فزاین علم و تکنولوژی نیست، بلکه امکانی است که از درون تضادهای درونی و ه

خص. می         اید ط مش ا رواب طه ب رمایه         داری را بی         واس ده         ی س اد عم د تض ه نبای دیدن این نکته به معنای آن است ک
مشخصه         ی یک تضاد اصلی، حالت درونی آن نسبت. اجتماعی آنتاگونیستی یا کشاکش         های مثل طبقاتی یکی گرفت

دینامیک درونی نظام، این تضاد را به کلیت آن تعمیم داده و راه به. به عناصر ساختاری جامعه         ی سرمایه داری است
ه. امکانی درونی می         برد برای ایجاد یک نظم اجتماعی نوین ه ب سوسیالیسم به معنای خودتحقق پرولتاریا نیست بلک

م. معنای خودانحللا          آن است و به این معنا این طبقه یک ابرسوژه         ی تاریخی نیست و نخواهد شد ث سوسیالیس بح
مارکس این نیست که آیا در جامعه         ی سوسیالیستی هنوز یک طبقه         ی سرمایه         دار وجود دارد یا نه بلکه می         پرسد کسسه

آیا هنوز طبقه         ی کارگری وجود دارد یا یا نه؟ 

به نظر پوستون، هنگامی که مارکس در گروندریسه می         نویسد که کارگران با غلبه بر سسسرمایه         داری خسسود بایسسد ارزش
اضافی را تصاحب کنند، فقط به انحللا مالکیت خصوصی و استفاده از محصولا مسسازاد در یسسک شسسیوه         ی عقلنی         تسسر و

آن تصاحب و خلع مالکیتی که او از آن سخن می         گوید شامل کسساربرد آگاهسسانه         ی نیروهسسای. انسانی         تر ارجاع نمی         دهد
یعنی قابلیتهای جمعی تجسدیافته در تولید پیشرفته         ی سسسرمایه         داری. تولیدی رشدیافته زیر نظام سرمایه         داری است

دگرگونی بنیادین شسسامل الغسسای نظسسام. می         تواند آن را به ابزاری تبدیل کند برای دگرگون کردن عمیق فرایند تولید
ای وان کاله انجی ان می         ت ه می ه ب ود ک زد می         ش ر م توزیعی مبتنی بر مبادله         ی قوه         ی کار به         سان یک کال در براب

به این معنا الغای نظام تولیدی مبتنی بر کار پرولتاریا یسک دگرگسونی اساسسی در جسامعه         ی. مصرفی خریداری نمود
د. سوسیالیستی است کار یک         سویه و از هم گسیخته و شقه         شقه شده که ویژه         ی تولید صنعتی سرمایه         دارانه است بای

ت ن. منحل شود، چیزی که به معنای غلبه بر کار مشخص انجام شده توسط پرولتاریا نیز هس تون ای ر پوس ه نظ ب
نظسام اجتمساعی سسرمایه دارانسه نشسانه         ی پایسان پیشساتاریخ: خواست، پرتو می         اندازد بر گفته         ی مشهور مسارکس کسه

ی. جامعه         ی انسانی است پیشا تاریخ را باید به این معنا فهمید که در این جوامع، تولید پیوسته         ی مازاد، اساسسا مبتن
دیگر» کار اضافی توده         ها«یک نظام نوین اجتماعی بر این اساس خلق می         شود که . بوده است بر کار انسانی مستقیم
. شرط رشد و تکامل نیروهای ذهنی بشر نباشد» کار نکردن معدودی«شرط رشد ثروتا کلی نباشد و 

اریخی ک ت نعتی و دینامی د ص یوه         ی تولی ارکس ش ه م د ک به نظر پوستون، جملتا مارکس در بال نشان می         دهن
وی ه فراس ذار ب ف گ اط عط ون نق ا را همچ د و آن         ه امعه می         بین ن ج سرمایه         داری را چونان جنبه         هایی ویژه از ای

درک او از تضاد اصلی سرمایه داری اساسا به نظر نمی         رسد که ارجاعی باشسسد بسسه تقابسسل. سرمایه         داری بحث نمی         کند
بین تولید اجتماعی از سویی و تصاحب خصوصی محصولتا تولیدشده از سوی دیگر، بلکه ارجسساعی اسسست بسسه درون
قلمرو تولید که هم شامل فرایند بی         واسطه         ی تولید است و هم ساختار روابط اجتماعی تشکیل یافته توسسسط کسسار در

پس با توجه به ساختار کار در سرمایه         داری تضاد مارکسی می         تواند همچون یک تضاد فزاینده بین آن. سرمایه داری
نوع کاری دیده شود که مردم در جامعه         ی سرمایه         داری انجام می         دهند و ان نوع کاری که می         توانند در صورتا الغای

یعنی زمانی که قابلیت         های نیروهای تولیدی رشدیافته زیر. حاکمیت سرمایه و قانون ارزش متعلق به آن انجام دهند
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ه انه         ی تکوین         یسافته در اثسر کسار خسود انهسا ب سلطه         ی سرمایه به نحوی آگاهانه برای رهایی مردم از ساختارهای بیگ
. مصرف برسد

سخن پایانی

. اکنون یکی دو نکته را به اختصار در نقد قسمتی از بحث         های پوستون می         گویم و مطلب را به پایان می         برم

همان         طور که در قسمت نقدهای روش         شناختی نوشتم، پوستون دارای روشی مبتنی بر سطوح تجرید نیست، سطوح
ایسن کم         داشسست بسسه آن         جسا. تجریدی که نظریه         پردازان مکتب ژاپنی برای ساخت و پرورش آن زحمت زیادی برده         انسد

امعه         ی روتا در ج کل ث تنتاج ش ه اس ت آن، و در ادام کل ارزش و حرک یح ش منتهی می         شود که پوستون در توض
M−C−Mسرمایه         داری با استناد به فرمولا  '−C−M ' ' −C −M ' ' از دیسسدگاه)سس c(می         نویسسسد کسسه کسسال '

سرمایه کامل فاقد اهمیت است و جامه         ای است که سرمایه به تن می         کند تا با شتاب از تن درآورد و به هیئسست پسسولا
د. درآید ث. این البته هدف سرمایه است که ارزش استفاده         ای را رام و مقهور خود کن د در بح ان باش ر یادم ا اگ ام

تفاده         ای ن ارزش و ارزش اس اد بی وع تض ه موض ناختی ب دهای روش         ش پیرامون سطح نخست تجرید در قسمت نق
پیشروی به درون سسسپهر تولیسسد(ارزش در این سطح از بحث . به         مانند موتور محرکه         ی دیالکتیک سرمایه اشاره کردم

یکی مواد و مصالحی است کسسه از: همیشه به ناچار وصل است به دو نوع ارزش استفاده         ای) برای خاطر تولید سرمایه
بدون ترکیب این دو بسسا هسسم تحسست فرمانسسدهی. دلا آن         ها کالی جدیدی تولید می          شود و دیگری هم قوه         ی کار است

. سرمایه، کالیی تولید نخواهد نشد

: بنابراین فرمولا بال که پوستون نوشته است باید تغییر کند و به شکل زیر درآید

 25.پولا- کال... تولید)... مصالح مادی-قوه         ی کار و وسایل تولید(کال - پولا

انجسسام) گردش و مبادله(در این فرمولا، تولید هم لحاظ شده، و نشانه         ی آن است که تولید در چارچوب شکل ارزش 
رمایه را. می         شود ت بی         وقفه         ی س ه حرک ان         بر ک ت و زم ت پرزحم نقطه         چین         ها نشانه         ی آن است که تولید عملی اس

. دستخوش وقفه می         کند، چیزی که اصل دلخواست سرمایه نیست

بنابراین همین         جا در سطح نخست تجرید با مقاومتی از سوی سپهر تولید و عناصر آن در برابر منطق سرمایه مواجه
اریخی ل ت طح مراح ا س هستیم چیزی که برای مطالعه         ی مشخص         تر و انضمامی         تر، ما را به ناگزیر به سطح میانی ی

ا و(توسعه         ی سرمایه         داری و سطح تحلیل تاریخی می         فرستد  ازماندهی جغرافی اگر بحث ادامه بیابد مقاومت فضا و س
ارزش         های استفاده         ای هم گاهی در مقابسسل منطسسق سسهل         گیر و). فرماسیون         های غیرسرمایه         داری هم به وسط می         آیند

گاهی ساخت ارزش         های استفاده         ای خاص بسسرای. یک         دست         ساز سرمایه مقاومت می         کنند و سرکشی به خرج می         دهند
سرمایه چنان پرزحمت است که آن را به انحراف از مسیر خود می         کشاند، چیزی کسسه در سسسطح نظسسریه         ی میسسانی یسسا

25 M-c-(lp-mp)…p…c’-m’
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ا 26.نظریه         ی مراحل بحث می         شود ی از آن         ه ع ناش دیریت موان منظورم این است که تولید ارزش         های استفاده         ای و م
گاهی منجر به ایجاد شکل         های جدیدی از سازماندهی تولید و نهادهای مالی مرتبط با آن و همچنین شکل حقسسوقی

رحله         ی. مالکیت و مداخله         ی دولت و طرح ایدئولوژی         های جدید می         شود وان در م ی را می         ت ن تغییرات ونه         ی چنی نم
امپریالیسم دید وقتی که سرمایه مثل برای غلبه بر موانع ناشی از تولید فولد به بازسسسازمان         دهی سسساختار حقسسوقی و

علت این که ما می         تسسوانیم از سسسطح نخسسست تحلیسسل بسسه. اقتصادی خود روی آورد و ایجاد انحصاراتا مالی از پی آمد
طبیعت به         عنوان دگسسر. سطح میانی برویم این است که تمامیت سرمایه گشوده است و هرگز به بستار دست نمی         یابد

وند و) کارگر(بیرونی سرمایه و قوه         ی کار  دیل نمی         ش به عنوان دگر درونی سرمایه، هرگز کامل به زائده         ی سرمایه تب
به         همین جهت هم بحث پوستون در باره         ی این که کسسار در سسسپهر. کالیی آن مقاومت می         کنند-در برابر منطق کمی

.تولید به ابژه         ی سرمایه تبدیل می         شود پذیرفتنی نیست

بحث پوسسستون. موضوع دیگری که می         خواهم اشاره         ی کوتاهی به آن داشته باشم چگونگی ساخت سوسیالیسم است
ن وه         ی ای ا او روش و نح ت ام ت اس امل درس د ک ار و تولی پهر ک پیرامون اهمیت خارق         العاده         ی بازسسازماندهی س

جایگاه دولت در این میان، جایگاه اجتماعاتا محلی، جایگاه نهادهسسای بین         المللسسی، و. بازسازماندهی را بحث نمی         کند
ود ذارده نمی         ش ث گ ه بح ل ب دیگر اص وع. خود موسساتا تولیدی و ارتباط این سطوح از بازسازماندهی با یک موض

کدام نهاد یا نهادها مالکیت موسساتا تولیدی و منابع تولیسسدی و طسبیعی را بسسه. مالکیت هم بحث         ناشده رها می         شود
بیعی و ابع ط ر من ی ب الکیت خصوص عهده خواهد داشت؟ وضعیتی که کره         ی زمین را تهدید می         کند جایی برای م

اما دولت ملی، دیکتاتوری پرولتاریا، حکومت تسسک. تولیدی باقی نمی         گذارد و این نقطه قوتا مارکسیسم سنتی است
نسپرداختن بسسه ایسسن بحسسث، نداشستن. حزبی یا چند حزبی، رقابت         های خونین منطقه         ای و بین         المللی هم پاسخ نیست

پوستون بیسسش از بیسسان ضسسرورتا انحللا. بدیل دمکراتیک و غیراقتدارگرا نقطه         ی ضعف مارکسیسم سنتی بوده است
.سرمایه و همراه با آن انحللا پرولتاریا و کار مزدی و یکسویه         ای که این طبقه انجام می         دهد چیز دیگری نمی         گویسسد

منظور از پرولتاریا کدام گروههسسای اجتمسساعی هسسستند؟ پوسسستون. در ضمن موضوع پرولتاریا هم نزد او روشن نیست
اما به دلیل. مدام از روش         هایی تولید صنعتی انتقاد می         کند و کار مللا         آوری که بر کارگران صنعتی تحمیل می         کنند

هستند اصول» غیرصنعتی«صعود نکردن به سطوح میانی و تاریخی بحث، بقیه         ی گروههای اجتماعی که درگیر کار 
کارگران علمی، کارگران متخصص، کارگران خدماتی و پزشکی، کسسارگران دولسستی، کسسارگران نشسسر و. بحث نمی         شوند

در حسسالی کسسه می         دانیسسم جسسامعه         ی سسسرمایه         داری واقعسسی بسسا. رسسسانه         ها هیسسچ یسسک در بحسسث پوسسستون جسسایی ندارنسسد
روبرو است و بسیاری از این گروههسا صساحب توانایی         هسسا و قابلیت         هسای علمسی و» کارگر«گروه         بندی         های متعددی از 

به جز این، حتی کارگران صنعتی و کم         مهارتا هم صسساحب دانسسش و مهسسارتی هسسستند کسسه. تخصصی فراوانی هستند
در باره         ی نحوه         ی گذار از تولید صنعتی که از نظر پوستون اسم رمز. هرگز سرمایه نمی         تواند کامل از آن         ها سلب کند

.تولید سرمایه         دارانه است به تولید غیرصنعتی و غیرسرمایه         دارانه هم بحث خاصی از سوی پوستون طرح نمی         شود

 نگاه کنید به فصولا ترجمه شده از این کتاب در تارنمای کارگاه دیالکتیک:  26
.مانیا بهروزی: مقدمه؛ برگردان: فصل اولا» - رویکردی ژاپنی به مراحل توسعه ی سرمایه دارانه: «رابرتا آلبریتون
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البته روشن است که موضوعاتی با این درجه از پیچیدگی و اهمیت را نمی         تسوان در کتسابی کسه بسه اعمسالا سسلطه         ی
اما شاید می         شد خطسسوط راهنمسسایی بسسرای. مجرد سرمایه مشغولا است طرح کرد و به نحوی تفصیلی به بحث گذارد

. مطالعاتا و پژوهش         های آتی به دست خواننده داد

*   *   *
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