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پيشگفتار
از آنجا که در جوامع «پيراموني» فرآيند آشنايي با انديشه و دانش مدرنْ،
عمدتا متأثر از گفتمانهاي مسلط بر نظام فکري و آموزشي جوامع «مرکز»

و درنتيجه تحت نفوذ نوعي «اروپا-مداري» رخ ميدهد ،دور از ذهن نيست

که براي بسياري از خوانندگان اين سطورْ چيزي نظير بازانديشی «ژاپني»

در رويکرد مارکس به نقد اقتصاد سياسي کمي غريب و -بههمينسان-

اعتمادناپذير بهنظر برسد (چنين نگاهي نزد مترجم اين مقاالت نيز در اوان

آشنايي با مباني فکري مکتب اونو 1تا حدي مقاومتناپذير بود) .اين ترديد

احتمالي ميتواند مدخل مفيدي براي تأمل دربارهي نسبت ما با پويش
نظريهي مارکسيستي در جهان معاصر باشد؛ اما داوري نهايي در اينباره

نميتواند پيش از خواندن متوني انجام گيرد که نحلههاي نظري مارکسی

«نامتعارف» را به مخاطباني غيربومي معرفي ميکنند؛ نحلهاي که در نوشتار
حاضر معرفی میشود ،برآمده از شرق «دور» است و از قضا مدعي اهميت

رهيافت خويش در بازخوانيهاي امروزي مارکس است .براي ادامهي

اين يادداشت همين بس که بهطور بسيار موجز و فشرده سويههايي از
 .1آشنايي اوليهي مترجم با مکتب اونو به واسطهي نوشتههايي از رابرت آلبريتون (در امتداد و بسط

ديدگاههاي اونو و سکين) بود که به همت فروغ اسدپور به فضاي فکري فارسيزبان معرفي گرديد (از
جمله با ترجمهي کتاب« :ديالکتيک و واسازي در اقتصاد سياسي» ،نشر پژواک .)1394 ،در همين

مجا ْل الزم ميدانم که از تالشهاي الهامبخش دوست ارجمندم قدرداني کنم.
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اهميت مکتب اونو و بستر تاريخي ظهور آن برشمرده شود .شرح نسبتًا

مفصلي از انديشههاي اونو کاري است که برعهدهي مجموعهمقاالت پيش
روست .از آنجا که اکثر مقاالت اين مجموعه به قلم توماس سکين

(شاگرد برجستهي کوزو اونو و يکي از مهمترين شارحان و بسطدهندگان

آراي وي) نگاشته شدهاند ،در اين يادداشت همچنين مختصري دربارهي

جايگاه سکين و سهم او در معرفي مکتب اونو به جهان غيرژاپني سخن

ميگوييم .و نيز اشارهي فشردهاي خواهيم داشت به ديگر چهرهي

برجستهي مکتب اونو :ماکوتو ايتو ،بهرغم اينکه در اين مجموعه تنها

(ترجمهي) يکي از مقاالت او آمده است.2

 . 2برخالف توماس سکين که بهواسطهي ترجمهي مقاالتي از او* (عمدتا در کارگاه ديالکتيک) و نيز

ترجمهي آثاري از رابرت آلبريتون شايد تاحدي براي مخاطب عالقمند فارسيخوان شناختهشده باشد،
آثار و انديشههاي ماکوتو ايتو در فضاي چپ ايران عموما ناشناختهاند .مقالهاي که از ايتو در اين کتاب
(فصل دوم) ميآيد يحتمل هنوز هم تنها مقالهايست که از وي به فارسي برگردانده شده است (انتشار:

مهر  -1396کارگاه ديالکتيک) .بايد خاطرنشان گردد که خوانش سکين و ايتو از آراي اونو طبيعتا
حاوي تفاوتهاييست؛ خصوصا بسط نظريات اونو توسط اين دو انديشمند جهتگيريهاي نسبتا

متفاوتي داشته است {درواقع ،آنچه درحال حاضر بهميانجي متون فارسي از مکتب اونو ميشناسيم،
مشخصا رويکرد نظري «اونو-سکين» است که توسط بهاصطالح «شاخهي کانادايي مکتب اونو» و با

فعاليتهاي نظري مشترک توماس سکين و رابرت آلبريتون و همکارانشان در دانشگاه يورک کانادا
پرورش و بسط يافته است} .مقالهاي که از ايتو در اين کتاب ميآيد متاسفانه پرتو چنداني بر تمايزات

دروني گرايشهاي مکتب اونو نمياندازد ،چون اين متن صرفا زمينهها و خاستگاههاي تاريخي پيدايش
و رشد اقتصاد مارکسيستي (و ازجمله مکتب اونو) در جامعهي ژاپن را معرفي ميکند.

{* نخستين ترجمهي فارسي از نوشتههاي سکين ،مقالهاي بود از مجموعهي «ديالکتيک براي قرن

جديد» (ويراستهي اولمن و اسميت) ،که بههمت آيدين ترکمه به فارسي برگردانده شد :توماس سکين:
«ديالکتيک سرمايه :تفسيري اونويي» ،تارنماي پراکسيس ،دسامبر  .2015اين مقاله با کسب اجازه از

مترجم در اين مجموعه (فصل هفتم) گنجانده شده است}.
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در ميانهي قرن بيستم با آشکارشدن برخي تناقاضات الگوي «سوسياليسم»
حاکم بر شوروي و نيز در اثر کارکردهاي سياسي اغلبْ بازدارندهي

احزاب «کمونيستي» وابسته به شوروي در کشورهاي مختلف ،بهتدريج

جايگاه الهامبخش «سوسياليسم شوروي» در سراشيبي افول قرار گرفت.

اين روند دانشوران مارکسيست و جريانات مترقي سوسياليستي را به
ضرورت تاريخي فاصلهگرفتن از «مارکسيسم رسمي» و رويارويي نظري

با آنْ رهنمون ساخت که ماحصل آن در قالب تالشهاي گوناگون براي

بازنگري در نظريهي مارکسيستي از سوي طيفهايي از نيروهاي وفادار
به سوسياليسم تجلي يافت .از سوي ديگر ،گسترش شتابناک سرمايهداري

در چارچوب توليد فورديستي پسا-جنگ و پيچيدهترشدن مناسبات

اجتماعي و جهاني همبسته با شرايط تاريخي جديد (از جمله رشد ابعاد
و اشکال مبارزات طبقاتي و درهمتنيدگي هرچه بيشتر اقتصاد

سرمايهداري با ساير سازوکارهاي ستم) ،مسئوليتهاي بزرگتري را بر
عهدهي نظريهي مارکسيستي و بهتبع آن بر عهدهي دانش اجتماعي

مينهاد :اگرچه بيگمان در سراسر دهههاي پيش از آن ،دانش اجتماعي

با جذب و اقتباس نسبي نظريهي مارکسيستي در حوزههاي مختلف غنا

و پويايي بيشتري يافته بود ،اما تشديد نياز تاريخي به رشد قلمرو و

امکانات نظري دانش اجتماعي ،دانشوران و اصحاب انديشه را به اتخاذ
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رويکردهايي گشودهتر به نظريهي مارکسيستي ترغيب ميکرد 3و درنتيجه
انديشهي مارکسيستي را نيز با چالش رشد و انکشاف دروني مواجه

ساخت .کمابيش بر چنين بستري ،بهتدريج رشتهاي از سنتهاي فکري
و پژوهشي حول بازخواني مارکس و ارائهي تفاسيري مستقل از احزاب

کمونيستي از نظريات مارکس شکل گرفت؛ گو اينکه مولفههاي موج

يادشده بهلحاظ زماني و مضموني مسلمًا «همفاز» نبودند .در اين ميان،

ازجمله به پشتوانهي احياي فلسفي هگل در فضاي آکادميک و

 3طبعا بسياري از اين پرسشهاي اصلي هدايتگر ( ،)Leitfragenپيوند نزديکي با مختصات فضاي
سياسي و تاريخي آن زمان (نيمهي دوم قرن بيستم) داشتند .براي مثال :ماهيت سرمايهداري در پيوند با

ديناميسم تحوالت معاصر آن دوره (نظير ظهور و افول فاشيسم يا روندهاي بهاصطالح استعمارزدايي و

مدرنيزاسيون و توسعه)؛ ماهيت نظامهاي اقتصادي-اجتماعي حاکم بر کشورهاي پيراموني و نسبت
آنها با نظام رو به رشد سرمايهداري جهاني؛ ماهيت سوسياليسم و مختصات يک نظام سوسياليستي؛ و

نظاير آن .اما درعين حال ،بايد در نظر داشت که بخشي از ديناميزم نظريهي مارکسيستي در دورهي

مورد بحث ،ناشي از سويهي عامتريست که صرفا مختص همين دوره نبوده است .بهطور کلي ،ظهور
و گسترش و تالقي چندگانهي سنتهاي مختلف نظري و آکادميک (يا جريانهاي گوناگون سياسي و

روشنفکري همبسته با آنها) ،و برخورد و آميزش گريزناپذير آراي آنان با ميانجيهاي متنوع و ممکن،

تکانهها و پرسشها و قلمروهاي نظري تازهتري ميآفريند ،که مواجهه با آنها پويايي نظريهي

مارکسيستي را ميطلبد و بخشا  -در شرايط مناسب  -اين پويايي را برميانگيزد .بر اين اساس ،بخشي

از پرسشهاي محرک نظريهي مارکسيستي معاصر را ميتوان تلويحا «بينا-نظريهاي» و يا ناشي از

ضرروتهاي دروني فرآيند پويش نظري تلقي کرد .ولي از سوي ديگر ،همين پرسشها نيز خواه

بهاعتبار خاستگاههاي ماديشان در ظهور و تالقي نظريهها ،و خواه بهاعتبار دستاوردها و افقهاي

نظرياي که بر آن تکيه دارند ،بهواقع پرسشهايي تاريخي و برآمده از تضادها و تنشهاي فعال در

سطح انضمامي-تاريخي هستند و لذا پيوند ناگزيري هم با پراتيک سياسي جنبشهاي اجتماعي دارند؛
با اينکه گاه ممکن است صرفًا صورتبندي جديدي از پارهاي پرسشهاي قديميتر -براي گمانهزني

مجدد دربارهي آنها -بهنظر برسند.
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روشنفکري فرانسهي 4دههي  1930و اهميتيافتن فزآيندهي هگل نزد

انديشمندان کليدي مکتب فرانکفورت ،و نيز بهميانجي انتشار برخي آثار

منتشرنشده يا فراموششدهي مارکس (خصوصا دستنوشتههاي

اقتصادي و فلسفي و گروندريسه ) ،پژوهش در روش مارکس و نيز نسبت

مارکس با هگل در کانون توجه بخشي از اين بازخوانيها يا خوانشهاي

جديد مارکس قرار گرفت( 5خواه بهعنوان يک ضرورت نظري مرحلهاي،
و خواه همچون يک چارچوب پژوهشي پايدار) .از اينرو ،مقولهي

ديالکتيک ،بهعنوان مهمترين حلقهي پيوند دهندهي مارکس و هگل ،و

جايگاه آن در دستگاه نظري مارکس به يکي از اصليترين

پروبلماتيکهاي اين جستجوگريها و کشاکشهاي نظري بدل شد.
بازگشت طيفي از انديشمندان مارکسيست به آراي لوکاچ و کُرش و

گرامشي در باب نحوهي خوانش ديالکتيکي مارکسْ در چنين بستري رخ
داد6؛ و نيز در همين بستر تاريخي بود که اندکي بعد کشف دوبارهي آثار

 4درسگفتارهاي الکساندر کوژو بين سالهاي  1933تا  1939در پاريس ،حول پديدارشناسي روح،

سهم موثري در پذيرش و گسترش نسبي آراي هگل در فرانسهي دههي چهل داشت .بهويژه آنکه در
پرورش فکري انديشمندان جواني چون مرلوپونتي ،دوبوآر ،سارتر ،باتاي ،لويناس ،وايل و لکان که از

جملهي شرکتکنندگان در اين درسگفتارها بودند تاثير بهسزايي داشت.

 5براي مرور فشردهاي بر زمينههاي شکلگيري برخي از اين گرايشهاي نظري نگاه کنيد به:
امين حصوري« :مساله رومن روسدولسکي؛ نکاتي درباره شکلگيري برخي خوانشهاي جديد هگلي از مارکس»
 6طبعا با افول نسبي اقتدار جهاني مارکسيسم شوروي و در کشاکش با نمايندگان سياسي آن ،اين
آرا که پيشتر تحت سلطهي مارکسيسم رسمي (و نفوذ بيرقيب کمينترن) بهحاشيه رانده شده بودند،

مجالي براي طرح مجدد يافتند و با اقبال گستردهتري هم مواجه شدند؛ اما ضرورت نظري بازگشت و
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ايزاک روبين (خصوصا «مقاالتی دربارهي نظريهي ارزش مارکس»)7

خون تازهاي به کالبد اين جستجوگريها بخشيد .حاصل اين روند،

شکلگيري رويکرد پژوهشي-نظري پردامنهاي بود که خوانش دقيق

دستگاه نظري مارکس را مستلزم فهم کاربستهاي منطق ديالکتيکي

هگل در آثار متاخر مارکس ميديد؛ گرايش نظري بسيار پويا و متنوعي

که امروزه – برگرفته از نامگذاري کريستوفر آرتور – اغلب تحت نام

«ديالکتيک جديد» از آن ياد ميشود .8با نظر به اين پسزمينهي تاريخي-
نظري ،ميتوان دريافت که رويکردهاي ضدهگلي لويي آلتوسر و لوچيو

کولتي (شاخصترين چهرهي مکتب ايتاليايي دال-وُلپه) صرفا واکنشی

منفي به اين پويايي و بهواقع مويد اهميت آن بود (و ميدانيم که هر يک
از اين دو گرايش ضدهگلي بهنوبهي خود محرک رشتهي ديگري از

گرايش نسبي به آنها عمدتا ناشي از برجستهشدن تدريجي اهميت مقولهي «ديالکتيک» در دهههاي

 1950و  1960بود.

 . 7در سال  1972نسخهي انگليسي اين اثر (با ترجمهي فردي پرلمن) منتشر گرديد .انتشار ترجمهي

فارسي آن (بههمت علي شمسآوري) در سال  1383انجام گرفت.

 .8در نگاهي وسيعتر ،طيف اخير (فارغ از اونو و برخي نظريهپردازان بعدي گرايش اونويي) انديشمندان
مارکسي بسياري را در بر ميگيرد ،که از ميان آنها ميتوان به نامهاي زير اشاره کرد :رومن

روسدولسکي ،اوالد ايلينکوف ( ،)Evald Ilyenkovآلفرد اشميت ،والتر توخشرر ( W.

 ،)Tuchscheererييندريچ زلني ( ،)Jindrich Zelenyهانس-يورگن کرال (،)Hans J. Krahl
هانس-گئورگ بکهاوس ،هلموت رايشلت ،کريستوفر آرتور ،جايروس باناجي (،)Jairus Banaji
توني اسميت ،فرد موزلي ،روي باسکار ،علي شمسآوري ،خيرت رويتن ،مايکل ويليامز ،ريکاردو

بلوفيوره ،روبرتو فينچي ،پاتريک موراي و غيره.
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تکانههاي نظري-انتقادي پر اهميتی گرديد که مي کوشيدند مارکس را
در خلوص غيرهگلي آن بازخواني کنند).

اما آنچه پيش از هر چيز در مورد کارهاي نظري کوزو اونو مايهي شگفتي

و در خور ستايش است آن است که او پژوهشهاي مارکسي خود حول
بازخواني و بازسازي کاپيتال را مستقل از جريانهاي نظري يادشده و
بهلحاظ زماني بسيار پيش از آنها آغاز کرد :مهمترين کتاب اونو («اصول

اقتصاد سياسي») بين سالهاي  1952تا  1954در دو جلد منتشر گرديد.9

بهواقع ،محرک واقعي جستجوگري نظري اونو (همانند بسياري از

انديشمندان مارکسيست ژاپني) جريان پوياي انديشهي مارکسيستي در
فضاي تاريخي ژاپن و چالشها و روياروييهاي دروني آن (از اوايل

دههي )1920بود .بدينمعنا که متأثر از تحرکات و مناسبات سياسي
احزاب و نحلههاي سوسياليست ژاپني و چالشهاي تاريخي پيش روي

آنها ،رشتهي بسطيابندهاي از جستجوگريها و روياروييهاي نظري حول

برخي پرسشهاي بنيادي خلق شد؛ فرآيندي از کنکاش جمعي که
بهنوبهي خود تأثيرات قابل توجهي بر ديناميزم جريانات سياسي چپ در

 9بعدها در سال  1964اونو فشردهاي از مضمون اين دو مجلد را در قالب کتابي تکجلدي (تحت
همين نام ،يعني« :اصول اقتصاد سياسي») منتشر ساخت؛ و اين همان کتابي است که توماس سکين به

انگليسي برگرداند و با انتشار آن در سال  ،1980نخستينبار امکان تماس مستقيم پژوهشگران غيرژاپني

با ديدگاههاي اونو را فراهم ساخت؛ پيش از آن ،سکين با انتشار مقالهي زير (فصل اول همين مجموعه)

در سال  ،1975امکان آشنايي مقدماتي مخاطبان غيرژاپني با انديشههاي اونو را فراهم ساخته بود:

Kozo Uno (1964, 1980): Principles of Political Economy; Theory of a Purely
Capitalist Society (Transl. by T. Sekine).
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ژاپن بر جاي گذاشت .مهمترين اين پرسشها به قرار زير بودند :الف)

وضعيت ساخت اقتصادي ژاپن و ميزان/چگونگي نفوذ مناسبات

سرمايهداري در آن؛ و ب) ماهيت نظريهي ارزش مارکس و جايگاه آن
در دستگاه نظري مارکس .10اونو در دل اين فرآيند ،کار پژوهشي
بلندمدت خود را در رويارويي با ديدگاههاي نظري جزمگرايانهي برآمده

از مارکسيسم رسمي پي گرفت و کوشيد با بازگشت به مارکس ،بديلي
نظري در برابر چنين ديدگاههايي فراهم آورد .وي در بازخواني ژرف

خود از کاپيتال به ضرورت بازسازي کاپيتال بر پايهي شالودههاي
ديالکتيکي آن رسيد .در اين مسير ،اونو با تمايزگذاري ميان «سرمايهداري
ناب» و سرمايهداري تاريخي (بالفعل) ،کاپيتال مارکس را پژوهشي نظري

در باب بنيادهاي سرمايهداري ناب (يا «منطق سرمايه») تلقي کرده و در

آثار خود کوشيد با احيا و تکميل روش مارکس ،خوانشي تمامًا

ديالکتيکي از کاپيتال بهدست دهد؛ از ديد اونو چنين خوانشی شالودهاي

اساسي براي بنانهادن يک علم اقتصاد سياسي مارکسی درجهت فهم
 10بيترديد فهم دقيق خاستگاههاي فکري اونو و پايههاي نظري مکتب اونو ،بدون آگاهي از ديناميزم

انديشهي مارکسيستي در ژاپن نيمهي اول قرن بيستم دشوار خواهد بود .ماکوتو ايتو ،اقتصاددان
مارکسيست و از شاگردان برجستهي اونو ،طي مقالهاي به سال 1980شرح فشرده و ارزشمندي از اين

پيشزمينهي نظري-تاريخي بهدست داده است؛ متني که خواه بهدليل انسجام مضموني و خواه پيشگامي

آن در معرفي تحوالت نظري اقتصاد مارکسي در ژاپن ،مورد ارجاع بسياري از پژوهشگران بعدي بوده

است (ترجمهي مقالهي ايتو ،بهعنوان مکملي مفيد بر مقالهي سکين در معرفي خاستگاههاي تاريخي و
کليات نظري مکتب اونو ،در دومين فصل کتاب حاضر گنجانده شده است):

Makoto Itho, 1980: The Development of Marxian Economics in Japan. (in M. Itoh:
)Value and Crisis; Essays on Marxian Economics in Japan
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ماهيت نظام سرمايهداري است که تنها بهميانجي آن ،درک بعدي

پويشهاي تاريخي سرمايهداري ممکن ميگردد( .و شگفت آنکه ،بهقول
سکين« :اگرچه کتاب فشردهي اونو شاهکاري از ديالکتيک است ،وي

هرگز واژهي ديالکتيک را -حتي براي يکبار -در اين کتاب بهکار
نميبرد .)»11اين رويکرد اونو متکي بر درک روششناسانهي ويژهايست

که او از اقتصاد سياسي مارکسي دارد .بهموجب اين روششناسي،

شناخت نظم سرمايهدارانه ميبايد متکي بر سطوح تحليل سهگانهي زير

باشد:

نخستين سطح تحليل ،معطوف به نظريهي سرمايهداري ناب است .در اين

سطح بنيادهاي نظري پويش سرمايه (فارغ از بسياري از محدوديتهاي

جهان تاريخي) ،در پيوند با ضرورتهاي دروني منطق سرمايه مورد

بررسي و نظريهپردازي قرار ميگيرد؛ کاري که بهواقع شناسايي

«ديالکتيک سرمايه» و بازسازي منطقي آن است که از ديد اونو مهمترين

مشخصهي کاپيتال است؛ سطح دوم تحليل ،موسوم به نظريهي مرحله،

معطوف به گرايشهاي بلندمدتي است که طي فرآيند تاريخي انباشت
سرمايه و در پيوند با ملزومات انباشت سرمايه شکل گرفتهاند .در اين

سطح ،درآميختگي و کشمکش منطق سرمايه با واقعيت تاريخي و ديگر

سازوکارهاي برسازندهي آن ،در دورههاي تاريخي نسبتًا بلند مورد
11 Thoma T. Sekine, 1977: An Essay on Uno's Dialectic of Capital.
مقالهي فوق ضميمهي مفصل تکميلي و روششناسانهايست که سکين براي انتشار ترجمهاش از کتاب «اصول

) بدان افزوده است (ترجمهي آن در فصل چهارم همين مجموعه آمده است)1980 .اقتصاد سياسي» اونو (به سال
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پژوهش قرار ميگيرد؛ اما اين پژوهش بدون ورود به جزئيات تاريخ

انضمامي ،تنها تا حدي پي گرفته ميشود که گرايشهاي عام برآمده از

شاخصترين نوع انباشت درهر مرحلهْ شناسايي و نظريهپردازي شوند .بر

اين اساس ،اونو سه مرحلهي اصلي در توسعهي سرمايهداري را برجسته

ميکند :مرکانتليسم ،ليبراليسم ،و امپرياليسم .12سومين سطح تحليل در
اقتصاد سياسي مارکسي (از ديد اونو) ،سطح تاريخي-تجربي است .اين

همان سطح واقعيت انضمامي است که بهدليل پيچيدگيهاي بسيار زيادي
که در بر دارد (در اثر تداخل سازوکارهاي عليتي متعدد بهموازات منطق

سرمايه و حتي بخشا مستقل از آن) ،تحليل عيني و علمي را با
دشواريهاي زيادي روبرو ميسازد .تحليل فاکتهاي تجربي در اين

سطح ،متکي بر رهاوردهاي نظري نظريهي مرحله است (که خود در

تعامل با نظريهي سرمايهداري ناب قرار دارد)؛ با وقوف بر اينکه واقعيت

انضمامي بههيچرو بازتاب مستقيمي از سازوکارهاي منطق سرمايه نيست.
ناديدهگرفتن همين مساله است که از ديرباز اين گرايش عام را نزد

 12رابرت آلبريتون در بسط نظريات اونو ،تاکيد ويژهاي بر پژوهش دربارهي «نظريهي مرحله» دارد و بر اين باور
است که نظريهي اونو در باب مراحل توسعهي سرمايهداري ،ناتمام و نابسنده است .از جمله بهاين دليل که اونو در
کتابي که در باب نظريهي مرحله نگاشته است («انواع سياستهاي اقتصادي تحت سرمايهداري») ،عمدتا به
سياستهاي اقتصادي پرداخته و ساير سازوکارهايي که سرمايه در مسير انباشت با آنها تعامل و کشمکش دارد

(نظير جنسيت ،قانون ،مذهب و غيره) را لحاظ نکرده است .آلبريتون عالوه بر سه مرحلهي يادشده از سوي اونو،
به مرحلهي چهارمي در توسعهي سرمايهداري قايل است که با عنوان «مرحلهي مصرفگرايي» از آن ياد ميکند.

براي آشنايي بيشتر با نظريهي اونويي مرحله و ديدگاه آلبريتون در خصوص اين نظريه نگاه کنيد به:
Robert Albritton, 1991: A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development.
(اين کتاب توسط همين مترجم در دست ترجمه است و تاکنون ترجمهي چهار فصل نخست آن در تارنماي

«کارگاه ديالکتيک» منتشر شده است).
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بسياري از مارکسيستها دامن زده است که فهم واقعيت انضمامي را

بهطور بيميانجي از آموزههاي کاپيتال انتظار بکشند؛ گرايشي که در مسير

خود عمدتا به ورطهي سادهسازي ناموجه پيچيدگيهاي پهنهي تاريخي
و نيز تقليل نظريهي مارکسي به اشکالي از ذاتگرايي و جبرگرايي

اقتصادي راه برده است.

اونو همچنين به وجود تمايز قاطعي ميان علم و ايدئولوژي باور دارد ،ولی

درعين حال ايدئولوژي را براي پويش سياسي و اجتماعي گريزناپذير

ميداند .وي بر اين باور است که مارکسيسم نه يک علم ،بلکه يک
ايدئولوژي است؛ اما ايدئولوژياي که براي فهم و رويارويي با واقعيت
اجتماعي ،بر يک هستهي علمي (اقتصاد سياسي مارکسي) تکيه دارد و از

اين رو بسيار قابل اتکاتر از ساير ايدئولوژيهاي موجود است .او تأکيد

ميورزد که در پژوهش علمي تا جاي ممکن ميبايد رگههاي
ايدئولوژيک را مهار کرد تا بتوان به تحليل عيني وفادار ماند و بر اين
باور است که خود مارکس در روند تدوين کاپيتال نتوانست تمامًا به اين

امر پايبند بماند (سکين در نخستين مقالهي اين مجموعه توضيحات

مفصلي در اينباره ميدهد) .با اين حال ،وسواس علمي اونو موجب نشد
که او از مدخلهگري سياسي کنارهگيري کند و خود را در برج عاج

آکادمي محصور سازد :براي مثال ،اونو در کشاکش هميشگي خود با
ديدگاههاي برآمده از استالينيسم ،حداقل در سطح ژاپن يکي از نخستين
نظريهپردازاني بود که مقالهي مفصلي در رد بيانيهي «نظري» استالين
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( )1952دربارهي «قانون ارزش» (اينکه نظام سوسياليستي لزومًا متکي بر
لغو قانون ارزش نيست) منتشر ساخت .اساسا رويکرد مستقل اونو به

نظريهي مارکسيستي ،همواره وي را آماج مخالفتهاي مارکسيستهاي

متمايل به شوروي قرار ميداد؛ گو اينکه همين رويکرد در دههي 1960

اقبال وسيعي به نظريات وي را در ميان نسل جوانتر مارکسيستهاي

ژاپني برانگيخت.

توماس سکين يکي از شناختهشدهترين شاگردان اونو در فضاي

مارکسپژوهشي انگليسيزبان است؛ نهفقط بهواسطهي تالشهاي
ارزشمندش براي شناساندن مکتب اونو به جهان انگليسيزبان ،13بلکه

همچنين بهدليل خالقيتها و گامهاي نظري ارزشمندي که در جهت بسط
نظريهي اونو و ديالکتيک سرمايه برداشته است .در همين راستا ،وي يکي

از مهمترين نظريهپردازان معاصر در زمينهي نظريهي ارزش مارکس
بهشمار ميرود .در کنار مقاالت متعدد

14

و مشارکت در تدوين

 13در اين زمينه سکين عالوه بر مقالهي حاضر ( ،)1975ترجمهي کتاب اصول اقتصاد سياسي اونو را
(به همراه يک مقدمه و دو ضميمهي ارزشمند) در سال  1980منتشر ساخت و نيز در مقاالت متعددي

به معرفي و شرح و بسط ديدگاههاي اونو و دفاع از آنها پرداخت .اخيرًا نيز کتاب اونو در باب نظريهي

مرحله توسط سکين به انگليسي برگردانده شده است:

Kozo Uno, 2016 (1964): The Types of Economic Policies Under Capitalism. Translated by
T. Sekine; Edited by J. Bell.

 14در سال  2013کتاب گزيدهي مقاالت سکين با ويراستاري جان بل ( )John Bellمنتشر گرديد:
Thomas T. Sekine, 2013: Towards a Critique of Bourgeois Economics, Edite by John Bell.
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مجموعهمقاالت پژوهشي ،15دو کتاب برجسته از سکين در بازسازي

ديالکتيک سرمايه از منظر مارکسي (با رهيافت اونويي) منتشر شده

است .16سکين همچنين ويراستاري مجموعه آثار  10جلدي اونو به زبان

ژاپني را نيز بر عهده داشته است که طي سالهاي  1973-74در ژاپن

منتشر گرديد .17در حالي که پژوهشگران «مکتب اونو» از ديرباز و حتي
پس از مرگ اونو ( )1977فعاليتهاي خود را بهطور منسجم تحت همين

نام در ژاپن پي ميگيرند ،سکين از دههي هفتاد ميالدي به فعاليت

پژوهشي در فضاي دانشگاهي کانادا اشتغال داشته است .کمابيش از اوايل
دههي  1980سکين بههمراه رابرت آلبريتون (و اندکي بعد جان بل و

ديگران) يک گروه مطالعاتي در زمينهي اقتصاد سياسي مارکسي با

رهيافت اونويي در دانشگاه يورک بنا نهاد که به واسطهي مداخالت نظري

مستمر آنْ به «شاخهي کانادايي مکتب اونو» شهرت يافته است و

پژوهشگران مارکسي ديگري در اين چشمانداز نظري پرورش داده است.
 15از جمله ويراستاري مشترک مجموعهمقاالت زير بههمراه آلبريتون:
;R. Albritton & T. Sekine (ed.), 1995: A Japanese Approach to Political Economy
Unoist Variations.
 16کتابهاي سکين در زمينهي بازسازي ديالکتيک سرمايه:
Sekine, T., 1986: The Dialectic of Capital. A Study of the Inner Logic of Capitalism.
Sekine, Thomas T., 1997: An Outline of the Dialectic of Capital, 2 volumes.
17. Thomas T. Sekine (Ed.): The Collected Works of Kozo Uno, 10 volumes,
)Iwanami Publishers (1973-74
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مقالهي نخست مجموعهي حاضر ،نخستين متن جامع (به زبان انگليسي)
در معرفي انديشههاي اونو و رويکرد نظري مکتب اونو بوده است 18و از

زمان انتشار ( )1975مورد ارجاعات بسياري قرار گرفته است و نگاه

مارکسپژوهان غربي را به فعاليتها و دستاوردهاي پژوهشي-نظري اين

نحله در زمينهي اقتصاد سياسي مارکسي جلب کرده است .پيش از انتشار

اين مقاله ،بهندرت نامي از اونو يا اهميت نظري مکتب اونو در فضاهاي

مارکس-پژوهشي کشورهاي غربي در ميان بود؛ با اينکه بهگفتهي يان

هوف در پژوهش ارزشمندش دربارهي روند خوانشهاي مارکسي در

نيمهي دوم قرن بيستم ،19مارکسشناساني از ژاپن از ميانهي دههي1970
با موسسهي مگا ( )MEGAدر آلمان شرقي در ارتباط بودهاند.

مقالهي دوم اين مجموعه ،نوشتاري است از ماکوتو ايتو  -ديگر شاگرد

برجستهي کوزو اونو -براي روشنيبخشي به پيشزمينههاي تاريخي و

سنتهاي فکري برسازندهي مکتب اونو در جامعهي ژاپن قرن بيستم؛ و
از اين نظر مکملي است ضروري بر مقالهاي که سکين (فصل نخست) در
معرفي اين سنت نظري مارکسيستي نگاشته است .ايتو (متولد ،)1936

اقتصاددان مارکسيست ژاپني ،يکي از دانشآموختگان نامدار مکتب اونو
 18در مقالهي زير -براي مثال -در توصيف وضعيت جنبش دانشجويي دههي 1960ژاپن ،به
تاثيرپذيري دانشجويان چپگرا از آراي کوزو اونو اشاره شده است:

Gavan McCormack, 1971: The Student Left in Japan. New Left Review 65.
19 Jan Hoff, 2009: Marx Global, Zur Entwicklung des internationalen MarxDiskourses seit 1965.
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است ،که در فضاي پژوهشهاي مارکسي بينالمللي ،نهفقط بهواسطهي

معرفي و بازنشر و بسط آراي مکتب اونو ،بلکه بهدليل پژوهشهاي
ارزندهاش دربارهي نظريهي ارزش و نظريهي مارکسي بحران شهرت

دارد .ديدگاههاي نظري و يافتههاي پژوهشي ايتو در قالب  24کتاب

انتشار يافتهاند ،که از آن ميانْ شش کتاب (در کنار مقاالت علمي متعدد)
به زبان انگليسيست؛ از جمله« :ارزش و بحران« ،)1980( »20نظريهي

بنيادي سرمايهداري« ،)1987( »21اقتصاد سياسي براي سوسياليسم»22

( ،)1995و «اقتصاد سياسي پول و سرمايهي مالي ،1999( »23بههمراه

الپاويتساس) .ايتو از ميانهي دههي  1970پژوهشهاي خود را در فضاي
دانشگاهي انگلستان و آمريکا پي گرفت ،اما همواره در پيوندي نزديک

با دانشوران مکتب اونو (در ژاپن) بوده و از چهرههاي شاخص مکتب

اونو بهشمار میرود .وي يکي از پنج نفري بود که بازبيني مضموني

ترجمهي سکين از اثر اصلي اونو (به انگليسي) را بر عهده داشتند .ايتو
هماينک عضو هيئت مشاوران فصلنامهي تئوريک مکتب اونو است.

 . 20مجموعه مقاالت کتاب «ارزش و بحران» درآمد مناسبي براي آشنايي با ديدگاههاي ايتو و مشارکت
وي در توسعهي نظري رهيافتهاي مکتب اونو در گسترهي اقتصاد سياسي مارکسي است.

21. Makoto Itoh,1987: The Basic Theory of Capitalism.
22. Makoto Itoh,1995: Political Economy for Socialism.
23. Makoto Itoh and Costas Lapavitsas, 1999, Political economy of money and
finance.
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درحاليکه توماس سکين در نخستين مقالهي اين مجموعه ( )1975عمدتا
بر مضمون نظري ديدگاههاي کوزو اونو و تمايزات آن با رويکردهاي

رايج در انديشههاي مارکسيستي (پيش از  )1975و نيز بر رهيافت اونو
به بازسازي ديالکتيک سرمايه در کاپيتال متمرکز ميشود ،مقالهي ماکوتو

ايتو در فصل دوم اين مجموعه ميکوشد انديشههاي اونو را در بستر عيني
شکلگيري آنها پي بگيرد؛ يعني از دل روند تاريخي رشد دانش اقتصادي

مارکسي در ژاپن و منازعات فکري و مباحثات نظري ميان
مارکسيستهاي ژاپني .از خالل اين متن ،براي مثال ،بهطور روشنتري

درميبابيم که چه پرسشهاي بنياني و مسالهمنديهايي دغدغههاي نظري

اونو (و پيشينيان و معاصران وي) را شکل دادند و اينکه دستاوردهاي
نظري اونو در مواجهه با چه چالشهاي مشخصي و از چه مسيري حاصل

شد .ايتو در فرازي از مقدمهي اين نوشتار مينويسد:

«هدف اين مقاله آن است که طرحي کلي از توسعهي تاريخي اقتصاد مارکسي

در ژاپن ارائه دهد … .ميخواهم نشان دهم که چرا و چگونه [علم] اقتصاد
مارکسي چنين استوار در ژاپن ريشه دوانيد و توسعه يافت».

درعين حال ،فراتر از عالقمندي صرف به آشنايي با مکتب اونو ،با خوانش

اين نوشتار ايتو همچون يک تکنگاري تاريخي درمييابيم که دستگاه
نظري مارکسي در جامعهي ژاپن در متن چه روند تاريخي پويا ،جمعي

و پر کشاکشي رشد و گسترش يافته است .حاصل اين روند نه فقط آن
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بوده که مارکسيسم جايگاه برجستهاي نزد انديشمندان و روشنفکران اين

جامعه (حتي ميان طيفهاي غيرمارکسيست) بيابد ،24بلکه دستاوردهاي
نظري پژوهشگران ژاپني (بهويژه رهيافتهاي مکتب اونو) نقشي جدي

در تعميق شناخت معاصر از نظريهي مارکسي داشته است .داعيهاي که

نويسنده در اين خصوص طرح ميکند ،قطعًا در نظر مخاطب گزاف جلوه

ميکند:

«مطالعات ژاپني دربارهي کاپيتا ْل پيشرفتهترين مطالعات اخير در اين حوزه

در سطح جهان بوده است».

طبعا امکان داوري عينيتر اين داعيه نيازمند آشنايي نزديکتر با

دستاوردهاي مکتب اونو و نيز سير پژوهشهاي مارکسي در قرن بيستم

است25؛ اما فارغ از چند و چون اين داوري ،ميتوان با اطمينان گفت که
رشد و تعميق اقتصاد سياسي مارکسي در ژاپنْ (حداقل به گواهي دو فصل

 .24نويسنده همچنين معيارهايي کمّي براي نشاندادن ميزان نفوذ مارکسيسم در جامعهي ژاپن ارائه

ميدهد .مواردي از اين دست :شمار ترجمههاي متفاوت موجود از سهجلد کاپيتال مارکس (حداقل 4
ترجمهي کامل ،تا دههي )1960؛ شمارگان فروش کاپيتال (حدود يکونيم ميليون نسخه تا پايان

دههي )1950؛ شمار اقتصاددانان مارکسيست در نهادهاي پژوهشي و آکادميک (حدود هزار نفر ،بر
مبناي دادههاي ميانهي دههي  .)1970و در همينراستا مينويسد« :حدود  200دانشور حرفهاي يا
يکپنجم کل اقتصاددانان مارکسيست ژاپني را ميتوان ذيل نظريهپردازان مکتب اونو دستهبندي کرد».

 .25براي نمونه نگاه کنيد به کتاب زير (سرفصل سنت مارکسيسم ژاپني):
Jan Hoff, 2009, Marx global: Zur Entwicklung des internationalen Marx-Diskurses
seit 1965.
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نخست اين مجموعه) حاصل فرآيند بلندمدتي از پژوهشهاي هدفمند

جمعي و مباحثات بيوقفهي نظري حول پرسشها و مسايلي بنيادين بوده

است؛ مسايلي که خاستگاه اصلي آنها تعامل با واقعيتهاي تاريخ معاصر
ژاپن و نيازهاي پيش روي جنبش سوسياليسي اين کشور بوده است .اما

آنچه به کوزو اونو و همفکرانش اين توان را بخشيد که ثمرات چنين
روندي را به بهترين نحو شکوفا سازند ،در کنار همهي عوامل ديگر ،باور

به اهميت کار مستمر علمي-پژوهشي در دل جنبش سوسياليستي ،و در
همين راستا آمادگي و عزم آنان براي برخورد نقادانه و خالقانه با

دستاوردهاي نظري گذشته بوده است:

«اونو و پيروانش هم از گزند استالينيسم و هم از اغتشاش ناشي از فروپاشي
ناگهاني آن در امان ماندند ،همچنان که از نوسانات خطوط سياسي احزاب

کمونيست و سوسياليست نيز برکنار ماندند .هدف اصلي آنها پرورش و

گسترش مضمون علمي اقتصاد مارکسي بوده است … .اگرچه کاپيتال برخي
مصالح و بصيرتهاي نظري پايهاي را فراهم آورده است ،اما اين مصالح و

بصيرتها ميبايد در چارچوب يک نظريهي بنيادي تکميل گردند».

روشن است که ويژگيهاي تاريخي مشخص جامعهي ژاپن در روند مورد
بحثْ زمينهي مادي باردادن چنين تالشهايي را فراهم ساخت و در

شکوفايي اقتصاد سياسي مارکسي مؤثر واقع شد .يکي از اين ويژگيها،

که تأثير نماياني در اين زمينه بر جاي گذاشت ،آن بود که اين جامعه -

برخالف بسياري از جوامع آسيايي -نهفقط از حيات آکادميک پويايي
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برخوردار بوده است (جز در مقطع جنگ جهاني دوم) ،بلکه در آنجا پيوند

و تعامل زنده و فعالي بين سپهر آکادمي با سپهرهاي روشنفکري و سياسي

وجود داشته است .قطعًا بهلحاظ روندهاي تاريخي و بسترهاي اجتماعي-

سياسي ،تفاوتهاي موجود ميان جامعهي ژاپن و جامعهاي نظير ايران
چنان ژرف است که هر مقايسهاي ميان دستاوردهاي نظري جنبش

سوسياليستي در دو کشور ،مقايسهاي صوري و ميانتهي خواهد بود .اما
بهباور من اين امر موجب نميشود که نتوان جنبهها و رويههايي از روند

طيشده را مورد تأمل و ژرفنگري قرار داد .در نظر من مهمترين

خصلتهايي که در مطالعهي سير تاريخي سنتهاي نظري مارکسي در
ژاپن (و پديداري مکتب اونو) جلب توجه ميکند ،يکي هدفمندي و
مسالهمندي جستجوگريهاي يادشده بر اساس مختصات تاريخي

جامعهي ژاپن است؛ و ديگري ،تعامالت و مباحثات جمعي بيوقفه براي

پرورش پاسخهايي که خود هر دم با پاسخهاي تازهتري نقد و اصالح
ميشدند .هر دوي اينها مولفههاي مهمي از يک «پراتيک نظري» مؤثر در
ساحت جنبش سوسياليستي هستند؛ پراتيکي جمعي و مستمر که فقدان

آن هنوز هم در فضاي سياسي و روشنفکري چپ ايران مشهود است .ايتو
در فرازي از اين نوشتار صورتبندي کلي درخشاني از بنياديترين

مسالهاي که محرک واقعي جستجوگريهاي نظري نزد سنتهاي

مارکسيستي ژاپن بوده است ارائه ميدهد:
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«چگونه ميتوان خصلتهاي عام و خاص توسعهي سرمايهدارانهي ژاپن را

تحليل کرد؟»

بهنظر ميرسد که در موقعيت کنوني ،پرسش فوق (با جايگزيني نام

کشورها) براي چپ مارکسيستي ايران هم پرسشي بنيادي است؛ اما با
اين تفاوت مهم که «هنوز» بهقدر کافی به يک پروبلماتيک جمعي بدل
نشده است .بايد اذعان کرد که بنا بر مجموع شرايط سياسي-تاريخي ،و

متأثر از آنْ معضالت درونی دامنگير چپ ايراني ،شايد هنوز راه

پرسنگالخي براي شناسايي پروبلماتيکهاي تاريخي و شکلدادن به

پراتيکهاي نظري جمعي حول آنها پيش رو داريم.

تصور میکنم گفتاوردي از سکين در مقدمهاش بر انتشار ترجمهي

انگليسي کتاب اونو («اصول اقتصاد سياسي») جمعبندي مناسبي براي اين

يادداشت ،يا دستکم بيان فشردهاي از انگيزهي مترجم براي برگرداندن
اين مقاالت باشد:

«وقت آن رسيده است که انديشهي اونو را از تنگناي زبان ژاپني رها کنيم تا

بتوان آن را به دارايي مشترکي براي دانشپژوهي جهاني بدل کرد».
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نکاتي دربارهي ترجمهي مقاالت اين مجموعه:
مقاالت گردآوريشده در اين مجموعه طي سه-چهار سال گذشته ترجمه
و انتشار يافتهاند :شش مقالهي نخست توسط همين مترجم و در تارنماي
کارگاه ديالکتيک ،و مقالهي هفتم («ديالکتيک سرمايه :تفسيري اونويي)
توسط آيدين ترکمه در تارنماي پراکسيس (و فضا و ديالکتيک) ترجمه
و منتشر شدهاند .افزودن مقالهي اخير به اين مجموعه ،هم براي کاملشدن
ترجمههاي فعلي از سکين 26و هم بهدليل بيان نسبتا سادهي مفهوم
ديالکتيک در اين مقاله است .از آيدين ترکمه سپاسگزارم که با
گشادهرويي اجازه داد تا اين ترجمه را در مجموعهي حاضر بگنجانم.
اکثر فرازهاي نقلشده از هگل ،مارکس ،انگلس ،لنين و ديگران بر مبناي
فرازهاي انگليسي در متون سکين مستقيمًا به فارسي برگردانده شدهاند؛
طبعا نه با داعيهي کيفيت بهتر ترجمه ،بلکه صرفًا بهدليل دشواريهاي
ارجاع به متون متناظر فارسي (اميدوارم خوانندهي سختگي ْر اين
سهلانگاري و نارسايي پيامد آن را بر مترجم ببخشد) .همانطور که
خواهيد ديد مقاالت سکين اغلب شامل توضيحات و يادداشتهاي جانبي

 . 26مصاحبهي بلندي از سکين توسط محمد عباديفر در دست ترجمه است که چهار بخش از آن

در کارگاه ديالکتيک منتشر گرديد .اين مصاحبه بهزودي بهصورت کتابچهي جداگانهاي منتشر ميشود:
«مقدمهاي بر رويکرد اونو–سکين؛ گفتگو با توماس سکين» ،برگردان :م .عباديفر ،کارگاه ديالکتيک.
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بسياريست؛ در کتاب حاضر اين يادداشتهاي جانبي در پانويس
صفحات مربوطه (با شمارهي درون کروشه { }) گنجانده شدهاند .براي
روانترشدن ترجمه و رسانش بهتر معناي کالم ،واژهها و گاه عبارتها و
توضيحات کوتاهي از سوي مترجم در متن گنجانده شدهاند که همگي در
درون کروشه [ ] جاي گرفتهاند مترجم بر اين باور است که گاه
تصميمگيري قطعي در خصوص نحوهي برگرداندن فارسي برخي مفاهيم
و اصالحات فني (و حتي برخي واژههاي عادي که نقش مهمي در رسانش
معنا ايفا ميکنند) دشوار است .براي اينکه در اينگونه موارد سليقهي
مترجم وزن بااليي پيدا نکند و خواننده نيز بتواند در رسانش و فهم معنا
مشارکت (بيشتري) داشته باشد ،معادلهاي التين اين اصطالحاتْ در
پانويس (و در مواقعي ،در خود متن) آورده شدهاند .در عين حال ،واقفم
که ترجمهي مقاالت حاضر به دور از نارسايي نيست و پيشاپيش از
بازخوردهاي احتمالي دوستان و خوانندگان اهل فن ]براي بهبود ويراست
بعدي اين مجموعه [27استقبال ميکنم.
م .ب / .اسفند 1398

* * *
 .27هستهي اصلي اين يادداشت ،مقدمههاييست که بر انتشار نخستين ترجمهام از سکين (شهريور

 )1395و ترجمهي مقالهاي از ايتو (مهر  )1395در تارنماي کارگاه ديالکتيک نگاشتم.
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 .1.1پديدهي اونو در ژاپن

2

طي دههي گذشته يا همين حدود ،علم اقتصاد در کشورهاي انگليسيزبان

بهطور محسوسي مداراي بيشتري نسبت به اقتصاد سياسي مارکسي نشان

داده است .اين امر ممکن است حاکي از بلوغ اقتصاد ارتدوکس

[بورژوايي] رايج باشد ،که چشمانداز و محدوديتهاي آن آشکارتر
شدهاند ،و اينک بهترين مولفههايش در جستجوي بصيرتهاي تازهاي

هستند .اين مساله همچنين ممکن حاکي از کشش فزآينده به راديکاليسم
در علوم اجتماعي باشد که در اثر سرخوردگي از زيبايي سرد اصول

نئوکالسيکي ،مدعي بنا کردن اقتصاد سياسي جديدي است که به لحاظ

داللتهاي انسانگرايانه 3غنيتر باشد .بههر ترتيب ،بهنظر ميرسد که

چيزي بيش از عاليق تصادفي و گهگاهي نسبت به نظريهي اقتصادي

مارکس برانگيخته شده است .4اما اين تغيير خوشايند در فضاي آکادميک

غربي ثمربخش نخواهد بود ،اگر پژوهشگران آکادميک قادر به درک
اهميت حقيقي نظريهي اقتصادي مارکس نگردند؛ خواه توسط جزمگرايي
سرسخت مارکسيسم متعارف گمراه شده باشند ،و خواه از سوي آن طرد

 }1{ 2بهدليل بيماري کوزو اونو ،از ارسال مقالهي حاضر براي وي ،به منظور بازبيني و تأييد،

خودداري کردهام.

3 humanitarian implications
 }2{ 4عالوه بر کتاب خانم رابينسون [ ]1942, 29که اينک به اثري کالسيک بدل شده است،

کتابهاي م .ا .وُلفسْمان [ ]1966, 39و م .موريشيما [ ]1973, 26بهويژه قابل توجهاند .همچنين نگاه
کنيد به مناقشاتي که اخيرًا توسط ا .ساموئلسُن [ ]1971, 30برپا شده است.
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شده باشند .در اين مقاله آموزههاي اقتصادي کوزو اونو ()1897-1977

را مورد بحث قرار ميدهم ،پژوهشگري که تفسير او از کاپيتال مارکس

تأثير يگانهاي بر گسترهي وسيعي از مطالعات ژاپني در مارکسيسم بر
جاي نهاده است.

مارکسيسم طي دهههاي 1920و  1930جاي پاي خود را در حلقههاي

آکادميک ژاپن محکم ساخت .سرکوب شديد ديدگاههاي سياسي ،که با

فروپاشي حکومت اقتدارگرا در سال  1945پايان گرفت ،تنها موفقيت
ناچيزي در خنثيسازي شيفتگي روشنفکرانه 5نسبت به اين ايدئولوژي
داشت .ژاپن پساجنگ ،به ميانجي ضمانتهاي نهادين براي آزادي

آکادميک ،شاهد فوراني حقيقي از مطالعات مارکسيستي در زمينهي

فلسفه ،تاريخ و اقتصاد سياسي بوده است .از طريق تصويرپردازي زير

شايد بتوان يک تخمين نهچندان دقيق از ميزان نفوذ مارکسيسمْ صرفا در

حوزهي علم اقتصاد ارائه کرد .شمار اقتصاددانهاي آکادميک در ژاپن

تقريبًا  2300نفر است 6که اکثر آنان به يکي از دو موسسهي پژوهشي

5 intellectual fascination
 }3{ 6از پروفسور اي .تاکاسوکا ( )Y. Takasukaدر دانشگاه هيتوتسوباشي ()Hitotsubashi

سپاسگزارم که دادههاي آماري خامي که برآورد من بر پايهي آنها شکل گرفته است را با گشادهدستي
در اختيار من قرار داد .برآورد ارائه شده از شمار کل اقتصاددانان ژاپن کامالً محتاطانه است ،چون تنها

پژوهشگراني را در بر ميگيرد که نام آنها در «آکادمي ژاپني هنرها و علوم» ( Nippon

 )Gakujutsu Kaigiثبت شده است.
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زير تعلق دارند« :بنياد نظري اقتصادي ،»7که تمامي  950عضو آنْ خود را
مارکسيست ميدانند؛ و «بنياد نظري-اقتصادي و اقتصادسنجي ،»8که

تمامي  1000عضو آن غيرمارکسيست هستند .ساير اقتصاددانهايي که
به يکي از اين دو مؤسسه تعلق ندارند ،متخصصاني در تاريخ اقتصادي،

امور مالي ،يا حوزههاي کاربردي هستند و ممکن است داراي عقايد

مارکسيستي يا غيرمارکسيستي باشند .بنابراين ،با اطمينان ميتوان گفت
ال داراي
که در بيرون از دنياي کمونيستي [بلوک شرق] ،ژاپن احتما ً

پرشمارترين گروه اقتصاددانان سياسي مارکسي است که بهطور حرفهاي
به آموزش و/يا پژوهش اشتغال دارند.9

7 Economic Theoretical Association
8 Theoretical-Economic and Econometric Association
 }4{ 9سختکوشي اين اقتصاددانان مارکسي تا حدي در تعداد ترجمههاي کيفي کالسيکهاي
مارکسي بازتاب مييابد .براي مثال ،چهار ترجمهي ژاپني از دورهکامل مجلدات سرمايه (سه جلد)
وجود دارد .اولي ،با ترجمهي تاکاباتاکه ( )Takabatakeکه بين  1920تا  1924انتشار يافت ،تنها

ترجمهي ژاپني کاپيتال تا پيش از جنگ جهاني دوم بود .اما از جنگ دوم بدينسو ،سه ترجمهي مستقل

از کاپيتال توسط ساکيساکا ( ،)1947-54( )Sakisakaهاسبه ( ،)1951-54( )Hasebeو اوکازاکي
( )1965-67( )Okazakiانجام شد .همچنين ترجمههاي قابل اعتمادي از ساير آثار مهم مارکس و

انگلس وجود دارد ،شامل نظريههاي ارزش اضافي ،گروندريسه ،و غيره .برخي رسالههاي مهم در
اقتصاد مارکسي ،نظير سرمايهي مالي هيلفردينگ دو بار ترجمه شدهاند .بنابراين ،دانشجويان ژاپني

اقتصاد سياسي مارکسي براي چيره شدن در آثار کالسيک مارکسي به ندرت به يادگيري يک زبان

خارجي نياز دارند.
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پديدهي اونو 10يکي از شاخصترين بالندگيهاي نظري در سالهاي اخير

ژاپن بوده است ،که نه فقط با اقتصاد سياسي مارکسي ،بلکه همچنين با

ديگر مطالعات مارکسي پيوند داشته است.

اونو در سال  1924پس از سپري کردن يک دورهي تحصيلي-مطالعاتي

دو ساله در آلمان به ژاپن بازگشت و به يک کار آموزشي در دانشگاه

ال تا سال  1938در ژاپن ناشناخته
سلطنتي توهوکو 11مشغول شد .او عم ً

ماند ،تا اينکه در اين سالْ پس از دستگيري بهعنوان مظنون سياسي
بههمراه گروهي از ديگر استادان چپگرا ،از دانشگاه اخراج شد .اگرچه

بسياري از اين استادان ،از جمله اونو ،بعدها تبرئه شدند ،اما کار آکادميک

اونو حدود يک دهه دچار وقفه و گسست شد .تازه در سال 1947و در

سن  49سالگي ،اونو بار ديگر بهعنوان يک استاد اقتصاد سياسي (در
دانشگاه توکيو) استخدام شد .پس از اين زمان ،او بهطور ناگهاني بهعنوان

نويسندهاي پرکار و جدلي شهرت يافت .شهرت او بهزودي با انتشار اثر

دوجلدياش با عنوان «اصول اقتصاد سياسي» [ ]1950, 36بهطور قابل

توجهي تثبيت شد .هرچند او بدين طريق هنوز هم بهعنوان يک چهرهي

آکادميک بانفوذ و معتبر شناخته نميشد ،بلکه بهسان يک بدعتگزار
سرسخت 12نگريسته ميشد.

10 Uno phenomenon
11 Tohoku Imperial University
12 formidable heretic
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اين مساله مايهي شگفتي نيست ،چون اونو طي سالهاي شکلگيري

انديشههايش عمدتا خاموش بود ،و در هيچ يک از مباحثات رنگارنگ

پيش از جنگ (دربارهي اعتبار قانون ارزش؛ اصل مارژينال يا اصل

ميانگين در نظريهي اجارهي مارکس13؛ سرشت تحول سرمايهداري ژاپن

و غيره) ،که همعصرانش در کشاکش آنها براي شهرت رقابت ميکردند،

مشارکت نکرد .از اين رو ،در سالهاي نخست دوران پساجنگ ،هنگامي

که اونو به گروه مطالعاتي خوانش کاپيتال در دانشگاه توکيو (با حضور

چهرههاي سرشناسي

14

چون اُهوچي ،کوروما ،ساکيساکا ،آريزاوا،

تاکاهيشي و ديگران) وارد شد ،اصالت انديشههايش براي نخستينبار

خود را نشان داد :ديدگاه اونو تقريبًا در تمامي نشستها در تقابل با

ديدگاههاي ديگر حاضرين قرار گرفت .در اين مرحله اونو تصميم گرفت

رويکرد جا-افتادهي خود را به تفصيل در مقالهي «نظريهي ارزش» [35

 ]1947,شرح دهد ،مقالهاي که نهتنها استادان مارکسي دانشگاه توکيو،
بلکه درواقع تمامي استادان اقتصاد سياسي مارکسي ژاپن را عليه او

برانگيخت .اما اين نهضت سراسري عليه اونو جرياني بود که بيش و کم

در چارچوب مطلوب او پيش ميرفت :چون هر بار که او به نقدي پاسخ

ميداد ،فرصت مييافت که نهتنها خطاي منتقدش را گوشزد کند ،بلکه
همچنين عرضهداشت ايدههاي خودش را نيز بهبود بخشد ،ايدههايي که

13 marginal versus the average principle in Marx's theory of rent
14 H. Ohuchi, S. Kuruma, I. Sakisaka, H. Arisawa, M. Takahashi.
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او طي  25سال گذشته در سکوتْ پرورش داده بود و اينک نسبت به آنها
اعتماد بيشتري کسب ميکرد.

ال صاحب
زماني که من امکان آشنايي با اونو را يافتم ( )1955-56او کام ً
نفوذ و اعتبار بود؛ اما در عينحال فشار شديد انتقادهاي خصومتآميز را

نيز تحمل ميکرد ،که برخي از آنها حتي به سمت اتهامات شخصي سوق

مييافتند .انتقاد صريح او از تزي که استالين بهسال  1952دربارهي قانون
ارزش در اقتصاد سوسياليستي [ ]1952, 33عرضه کرده بود،

مارکسيستهاي ارتدوکس را که در آن زمان اين تز را همچون يک
بشارت مقدس 15پذيرا شده بودند ،بهطور آشکاري خشمگين ساخت.

مدت کمي پس از آن ،انقالب مجارستان ( )1956رخ داد که در پي آن
جنبش استالينزدايي در روسيهي شوروي جريان يافت

16

و سپس

15 gospel
 }5{ 16نخستين سخنراني خروشچف در تقبيح «کيش شخصيت استالين» ( )personality cultدر

 25فوريهي  1956ايراد شد .اما موضعگيري خروشچف تنها در ژوئن [ 1957بهطور رسمي] در
دستگاه رهبري شوروي تثبيت شد .در پي آن ،در سال  ،1961ضد-استالينگرايي در فروکشيدن

پيکرهي استالين از جايگاه افتخارآميز آن در کنار مجسمهي لنين تجلي يافت؛ اما اين روند ،پس از

سال  1965و با برآمدن برژنف به جايگاه رهبري شوروي فروکش کرد .کودتاي مجارستان در اواخر
اکتبر و اوايل نوامبر  1956رخ داد .نخستين نشانهي آغاز تنشهاي ميان شوروي و چين در خالل
بازديد خروشچف از پکن در سال  1956پديدار شد ،و بيدرنگ به يک «مشاجرهي ايدئولوژيک»

( )ideological disputeمنجر شد که در سال  1960با بيرونکشيدن تکنسينهاي شوروي از چين

شدت يافت .از آن پس ،دامنهي اين مشاجره به سطوح حاد و وخيمي گسترش يافته است.
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گسست سياسي ميان چين و شوروي

17

حادث شد .روشنفکران

مارکسيست در کشورهاي غربي عميقًا از اين رويدادها تکان خوردند
(تولد «چپ نو» و ظهور گروههاي گوناگون راديکالهاي معاصر را

نميتوان بيارتباط با اين رويدادها تلقي کرد).

در ژاپن ،روشنفکران شورشي مارکسيست براي الهام گرفتن به سوي اونو

روي گرداندند ،چون تفسير او از مارکسيسم تفسيري مستقل و حاصل
انديشههاي خود وي بود .تا ميانهي دههي  1960برخي از شاگردان سابق

اونو به جايگاه آکادميک مستقل رسيدند :آثار و پژوهشهاي آنان جاهاي

خالي در نظام اونو را پر ميساخت و در عموميسازي 18رويکرد اونو

ايفاي نقش ميکرد .امروزه بسياري از اقتصاددانان مارکسيست ژاپن يا

اونويي هستند و يا ضد-اونويي؛ اما هيچيک از آنان نميتواند واقعًا

دربارهي نظريهي اقتصادي مارکسي بحث کند ،بدون آنکه به آثار اونو

ارجاعاتي بدهد .به داليلي که در ادامه روشنتر خواهد شد ،آموزههاي

اونو تأثير مهمي بر فلسفهي مارکسيستي و نيز در تمامي شاخههاي
مطالعات مارکسيستي در ژاپن بر جاي نهاده است.

17 Sino-Soviet rupture
18 popularization
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اينک ببينيم مکتب اونو ( )Uno-Rironيا دکترين اونو ()Uno's doctrine

چيست.

بهمنظور تدارک چشمانداز بهتري به سوي آراي اونو ،من اين مخاطره را

ميپذيرم که انديشههاي بنيادي وي را در قالب توضيحاتي بر برخي از
معتبرترين اظهارات ديگر مارکسيستهاي صاحبنفوذ خالصهسازي
کنم:

[ ]Iمارکسيسم نظامي است برساخته از ديدگاهها و انديشههاي مارکس.

[]Lenin, 1914, 16

مارکسيسم نظامي از انديشه است که مارکس طي حيات خود در تکميل

آن کوشيد .طبعا از طريق «ديدگاهها و آموزههاي» بيانشدهي مارکسْ
دربارهي اين نظام ميآموزيم ،اما اين ديدگاهها و آموزهها ،بهتنهايي اين
نظام را کامل نميسازند .بنابراين ،نبايد گفتههاي مارکس را بهعنوان

گفتههايي لغزشناپذير بپذيريم .بهپرسش گرفتن اعتبار علمي انديشههاي

مارکس بههيچرو چيزي از عظمت آنها نميکاهد ،بلکه مارکسيسم را از

خطر تباهي به سوي جزمگرايي و الهيات سکوالر 19محافظت ميکند.

[ ]IIمارکس در مقدمهي کاپيتال ميگويد« :هدف نهايي اين اثر آن است

که قانون اقتصادي حرکت جامعهي مدرن  -يعني جامعهي سرمايهداري

19 secular theology
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و بورژوايي -را آشکار سازد» .پژوهشي دربارهي مناسبات توليد در يک

جامعهي تاريخا تعريفشدهي معين ،20به لحاظ پيدايش ،توسعه و زوال
آن؛ چنين است مضمون دکترين اقتصادي مارکس]Lenin, 1914, 16[ .

مضمون دکترين اقتصادي مارکس ،که در کاپيتال شرح داده شده،
پژوهشي دربارهي مناسبات توليدي سرمايهداري « به لحاظ پيدايش،
توسعه و زوال آن» نيست .مهمترين مضمون کاپيتال الگويي نظري از

«سرمايهداري ناب» است .مطالعهي اين الگوي نظري نيازمند روشي است
که از روش مطالعهي سرمايهداري بالفعل ( )actualدر [روند] توسعهي

ال متفاوت است .مارکس که پيش از فرگشت
تاريخي آن کام ً

( )evolutionمرحلهي رو به زوال سرمايهداري (يعني امپرياليسم) بدرود

حيات گفت ،نياز به تمايزگذاري صريح ميان اين دو ابژهي مطالعه ،و دو

روش مجزايي که آنها ميطلبند را در نيافت.

[ ]IIIمارکس … از طريق يک تحليل نظري و تاريخي از سرمايهداري

ثابت کرده است که رقابت آزاد به تراکم توليد منجر ميشود ،که به نوبهي

خود ،در مرحلهي معيني از توسعه ،به انحصار 21ميانجامدLenin, , 18[ .

]1917

20 a given historically defined society
21 monopoly
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از طريق يک تحليل نظري ناب 22نشاندادن اين مساله امکانپذير است

که حتي تحت [شرايط] رقابت آزاد نيز تراکم سرمايه( 23و توليد) ميبايد
رخ بدهد .اما ،همچنين نيروهاي مخالفي در کار اند ،که بهموجب عملکرد

آنها بهلحاظ نظري نميبايد چنين پنداشت که تراکم سرمايه بهطور

خودبهخود به شکلگيري شرکتهاي انحصاري 24ميانجامد .تنها در يک
تحليل تاريخي (در تمايز آن از تحليل نظري) ميتوان پذيرفت که «در

مرحلهي معيني از توسعهي» سرمايهداري ،انحصارْ جايگزين رقابت آزاد
ميگردد.

ش قانون اصلي سرمايهداري است؟ نه .قانون ارزش
[ ]IVآيا قانون ارز ْ

اساسًا قانوني مربوط به توليد کااليي است … مناسبترين قانون

بهعنوان قانون اقتصادي اصلي سرمايهداري ،قانون ارزش اضافي است.

[]Stalin, 1952, 33

استالين در اينجا عميقًا برخطاست .چيزي بهعنوان قانون ارزش اضافي

مجزا از عملکرد قانون ارزش وجود ندارد ،که [بتواند] خود را تحت

[نظام] سرمايهداري از طريق تبديل نيروي کار به کاال 25برپا سازد و

22 a purely theoretical analysis
23 concentration of capital
24 monopolistic enterprises
25 conversion of labor-power into commodity
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برقرار بدارد .جزم قديمي انگلس( ]1895, 9[ 26که به نظر ميرسد استالين
آن را به ارث برده باشد) ،مبني بر اينکه کاالها بنا بر ارزش خودْ تحت

رژيم «توليد کااليي ساده »27مبادله ميشوند ،بايد به دور افکنده شود ،چرا

که «توليد کااليي ساده» ايدهاي است برگرفته از يک تجريد مکانيکي از
ابژهي مطالعه؛ نوعي از تجريد که روش ديالکتيکي تحليل بايد از آن

اجتناب کند .توليد کااليي تنها از طريق تبديل نيروي کار به کاال ميتواند

جهانشمول گردد .تجارت پيشاسرمايهدارانه (و پساسرمايهدارانه) همواره

ال محدود 28است ،چون نميتواند بهتنهايي
يک فعاليت اقتصادي کام ً

هستهي فرآيند توليد يک جامعه 29را تحت تأثير قرار دهد .مارکسيستها

بخش تجاري يک اقتصاد را بهطور مکانيکي مجزا (ايزوله) نميسازند ،و

چنين فرض نميکنند که اين بخش بر بنياد خود ايستاده است.30

[ ]Vدر امتداد کاهش پيوستهي شمار سرمايهداران متنفذ ،31که همهي

مزاياي اين فرآيند تبديل را غصب و انحصاري ميکنند ،ميزان فالکت،
سرکوب ،بردهگي ،تباهي ،و استثمار رشد مييابد .اما به همراه آن ،همچنين
شورش طبقهي کارگر نيز رشد ميکند ،طبقهاي که همواره بر شمار

 }6{ 26همچنين نگاه کنيد به.]Hilferding, 1904, 10[ :
27 simple commodity production
28 well-circumscribed economic activity
29 the core of a society's production process
30 Vide infra: Section III, on the Marxian method of abstraction.
31 the magnates of capital
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اعضاي آن افزوده ميشود ،و از طريق خود سازوکار اصلي فرآيند

سرمايهداري منضبط ميگردد ،متحد ميشود و سازمان مييابد .انحصار
سرمايه به قيد و زنجيري بر فزار شيوهي توليد بدل ميشود ،که ناگهان

پديدار گشته و در امتداد و تحت اين شيوهي توليد شکوفا ميشود .تمرکز
ابزار توليد و اجتماعيشدن کار 32در نهايت به نقطهاي ميرسد که اين دو
با پوستهي سرمايهدارانهي خود ناسازگار ميشوند[ .پس] اين پوسته از

ميان فروميپاشد .ناقوس مرگ مالکيت خصوصي سرمايهدارانه به صدا
درميآيد :خلعيدکنندگانْ خلع يد ميگردند]Marx, 1867, 23[ .33

الگوي نظري سرمايهداري ناب با تز بينواسازي مطلق

34

کارگران

ناسازگار است؛ اين الگو نميتواند چنين چيزي را بهسان «شورش طبقهي

کارگر »35توضيح دهد؛ ضرورتي نظري براي فروپاشي سرمايهداري در
اثر نيروي محرک خودش 36وجود ندارد .مارکس در اين فراز مشهور
صرفًا چشمانداز ايدئولوژيک خودش را بيان ميکند ،مفهومپردازي

32 Centralisation of the means of production and socialisation of labour
33 The expropriators are expropriated
34 absolute immiserization
35 the revolt of the working class
36 of its own accord
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ماترياليستي تاريخْ از طريق کاربست قانون شبهديالکتيکي «نفي نفي »37بر
روي سرمايهداري .درحاليکه تحليل اقتصادي او از انباشت سرمايهدارانه،
چنين جمعبستي را پشتيباني نميکند.

[ ]VIما اين کشفيات بزرگ ،يعني مفهومپردازي ماترياليستي تاريخ و

فاشسازي رمز و راز توليد سرمايهدارانه از خالل ارزش اضافي ،را مديون

مارکس هستيم .با اين کشفياتْ سوسياليسم به يک علم بدل شده است.

[]Engels, 1878, 6

سوسياليسم هرگز به يک علم بدل نميشود؛ بلکه يک ايدئولوژي باقي

ميماند .سوسياليسم حتي بهميانجي اين صورتبندي از مفهومپردازي

ماترياليستي تاريخ ،قابلدفاعتر نميشود .اين مفهومپردازي (که تحت
عنوان ماترياليسم تاريخي شناخته ميشود) ،برخالف گفتهي استالين [32

« ،]Stalin, 1938,علم تاريخ جامعه »38نيست ،بلکه يک فرضيهي
ايدئولوژيک 39است .اين فرضيه اما يک خيال و تصور سرخود و آشفته
نيست ،چون علم اقتصاد سياسي نشان ميدهد که مفروضات

41

40

[يا

نهادههاي آن] صحيح هستند ،حداقل تا جاييکه بر جامعهي سرمايهداري

اعمال گردند .توضيح علمي ساختار جامعهي سرمايهداري به
"37 the pseudo-dialectical law of "the negation of the negation
38 the science of the history of society
39 an ideological hypothesis
40 wild fancy
41 propositions
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مارکسيستها اجازه ميدهد تا چگونگي ساختار ساير انواع جامعه را

استنتاج و برآورد کنند .اقتصاد سياسي هستهي علمي مارکسيسم است.

اما مارکسيسم (شامل سوسياليسم) يک علم نيست؛ بلکه يک ايدئولوژي

است که بر پايهي دستاوردهاي علمي بنا شده است.

[ ]VIIمارکسيستها چنين ميانگارند که کردار اجتماعي انسانْ معيار

حقيقت دانش/شناخت او از دنياي بيروني است .در واقعيت ،شناخت
انسان تنها زماني محک ميخورد که او در فرآيند عمل اجتماعي (در

فرآيندهاي توليد مادي ،مبارزهي طبقاتي و تجربهي علمي) به نتايج

پيشبيني شده دست يابد]Mao Tse-Tung, 1937, 21[.

اين مفهوم از «عمل اجتماعي» ( )social practiceمفهومي مبهم و
گمراهکننده است .در يک علم اجتماعي تاريخي مانند اقتصاد سياسي ،که

شالودهي علمي مارکسيسم را پي ميريزد« ،تجربه» ناممکن است .عالوه
بر اين ،اقتصاد سياسي بايد خودْ بيانگر اعتبار علمياش باشد ،بدون

وابستگي به مشارکت هيچ فرد معيني در «توليد مادي» و يا در «مبارزهي

طبقاتي» .اما ،بهمنظور سازماندادن کنشها و رويههايي براي تغيير

اجتماعي ،ميبايد يک حزب سياسي مارکسيستي تشکيل گردد ،که

دستگاه رهبري آن بر مبناي شيوهي «سعي و خطا» تاکتيکهايي را براي

حزب مدون ميکند .اما اين حزب براي اينکه مارکسيستي باشد ،بايد از
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اقتصاد سياسي مارکسي داللتهاي کامل اين حقيقت را بياموزد که الغاي

سرمايهداري منوط به تبديل نيروي کار به نا-کاال ست.42

چنين فرازها و مقايسههايي را ميتوان به همين ترتيب ادامه داد؛ اما تصور

ميکنم بندهاي فوق بهقدري که خواننده بتواند به درکي اجمالي از مکتب
اونو برسد ،کافي بوده باشد .از اينجا به بعد ميکوشم شرح نظاممندتري

از رويکرد خاص اونو به اقتصاد سياسي مارکسي ارائه کنم.43
 .1.2مراحل توسعهي سرمايهداري

هدف از (نقد) اقتصاد سياسي بر مبناي رويکرد مارکس ،توضيح قوانين

حرکت سرمايهداري به منزلهي يک نهاد تاريخي يکتا است ،يکتا در اين
42 conversion of labor-power into a non-commodity
 }7{ 43در آنچه در پي ميآيد خواهم کوشيد تا جاي ممکن بهگونهاي غيرسوبژکتيو
( )asobjectivelyويژگيهاي برجستهي دکترين اونو را توصيف کنم .با اينحال ،منصفانهتر آن است

که به خواننده يادآور شوم که روايتي که در پي ميآيد به ميزان قابل توجهي تفاسير خود مرا نيز در بر
دارد ،تفاسيري که اونو نبايد مسئول آنها دانسته شود .اونو ديدگاههايش را با زباني که بهراحتي

ترجمهپذير باشد به رشتهي نگارش در نياورد .او اغلب با عبور از ميان مارپيچي از اسامي مجرد ژاپني

ميکوشد نکتهي مورد نظرش را بيان کند ،بهطوري که اگرچه واژگانش به قدر کافي براي خوانندگان

ژاپني روشن هستند ،اما اغلب از وضوح کافي براي يک ترجمهي مناسب برخوردار نيستند .بنابراين،

من در تالشام براي بازآفريني انديشههاي اونو به زبان انگليسي ،مجبورم بيش از آنچه از يک مفسر

متعارف انتظار ميرود انجام دهم .با اين حال ،از خواننده درخواست ميکنم تا پاسخ اونو به تعريف لنين

از مارکسيسم (بندهاي [ ]Iو [ )]IIرا در اين متن به خاطر بيارود .مکتب اونو ،بيش از آنکه از طريق
«ديدگاهها و آموزههاي» مکتوب وي قابل وصف باشد ،در آنچه وي طي زندگياش پي گرفته است،

منعکس شده است.
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معنا که [سرمايهداري] شروعي در تاريخ دارد و بنا به استنباط ،44پاياني
هم .اما وجود قوانين جبري هدايتگر حرکت سرمايهداري حاکي از آن

است که اين نهاد ،هميشگي 45است ،چون «قوانينْ» بنا به تعريف ،بيانگر

قاعدهمندي در طبيعت يا چيزي به همان اندازه ماندگار هستند .مارکس
اين تناقض ظاهري را با اتخاذ اين نگرش باطل ساخت که سرمايهداري

پس از آغاز حرکتاش داراي گرايشي خودکار 46به حذف عناصر بيگانه
و مزاحم است و به تدريج به سمت يک نظام مکانيکي خود-جُنبان (self-

 )propellingسوق مييابد .47پس ،بر اساس اين ديدگاه ،تاريخ در نهايت
44 presumably
45 perpetual
46 automatic tendency
{« }8اما در سطح نظري چنين فرض ميشود که قوانين توليد سرمايهدارانه در شکل ناب آن عمل ميکنند47 .

اما در سطح واقعيت ،تنها تقريب وجود دارد؛ اين تقريب اينگونه است که هر چقدر شيوهي توليد سرمايهدارانه
بزرگتر و توسعهيافتهتر باشد ،ميزان ناخالصي و درآميختگي آن با بقاياي شرايط اقتصادي پيشين کمتر خواهد

] «براي مطالعهي انباشت سرمايهدارانه ،هيچ دورهاي از جامعهي مدرن Marx, 1894, 23, Vol. IIIبود[ ».

) مناسب نيست … .اما در دورهي بيستسالهي اخير …1866-1846 .به اندازهي دورهي بيستسالهي اخير (
] [اين کشور] پيشروترين 1از ميان همهي کشورها ،انگلستان بار ديگر نمونهاي کالسيک فراهم ميآورد :چرا که [
] توليد سرمايهدارانه تنها در اينجا بهطور کامل رشد و توسعه يافته 2جايگاه در بازار جهاني را در اختيار دارد؛ [

 ،آخرين پسروي/عقبنشيني  ]1846ورود به هزارهي تجارت آزاد از سال 3است؛ و سرانجام از آن رو که [

] «اما رقابت آزاد  ]Marx, 1867, 23, Vol. Iاقتصاد عاميانه را دچار گسست کرده است[retreat[ ».

شکل مناسب فرآيند مولد سرمايه است .هر چقدر [اين رقابت] توسعهيافتهتر باشد ،اشکالي که پويش آن در قالب

]Marx, 1857-58, 24.آنها پديدار ميشوند ،نابتر خواهند بود[ ».

س انگلستان ميانهي قرن نوزدهم را نزديکترين تقريب ممکن به الگوي
از اين نقلقولها روشن است که مارک ْ
نظري سرمايهداري ناب ميدانست ،الگويي که در آن قوانين اقتصادي سرمايهدارانه «در شکل ناب خود عمل

ميکنند» .اما مارکس همچنين ميگويد که «در تحليل شکلهاي اقتصادي نه ميکروسکوپها و نه معرفهاي
شيميايي [هيچ کدام] مفيد فايده نيستند .نيروي تجريد بايد جايگزين هر دوي آنها گردد( ».مقدمهي نخستين

] ارجاع ويژهي او در اينجا به آلمان بود ،که [در مسير Marx, 23, 1867ويرايش آلماني جلد اول کاپيتال) [
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ميبايد رشتهاي جبري از رويدادها را دنبال کند ،مگر اينکه با
دستکشيدن از سرمايهدارانه بودن ،48آزادي[اش] را بازيابد .49بعدها

معلوم شد که اين فرض مارکس ،که بر يک جبرگرايي اقتصادي-تاريخي
داللت دارد ،نادرست است.

اين فرض از آن رو نادرست بود که با سپريشدن ايام خوش 50تجارت

آزاد و لسهفر 51در سالهاي ،1860بعد از جنگ فرانسه-پروس اروپا
ناگهان وارد يک رکود عميق و طوالني شد که اثرات آن بر [شکلگيري]

مسير توسعهي آتي سرمايهداري آشکار گشت .انگلستان ديگر کارخانهي

بي چونوچراي اروپا 52باقي نماند؛ آلمان ،فرانسه و اياالت متحد بهعنوان

رقيباني قدرتمند در بازار جهاني سر برآوردند .سرمايهداري آزاد در

کشورهاي صنعتي پيشرو ديگر ماندگار نبود؛ رويههاي انحصاري [در

تاريخي خاص خود] دير يا زود مانند انگلستان ميشد ،همانگونه که همهي ديگر کشورهاي صنعتي نيز چنين

خواهند شد .پس ،بر اساس نظر مارکس ،تمامي دنياي صنعتي دير يا زود در تصوير سرمايهداري ناب تالقي ميکنند
[همگرا ميشوند].

48 to be capitalist
{« }9به لحاظ ماهوي ،درجهي باالتر يا پايينتر رشد ستيزهاي اجتماعي برآمده از قوانين طبيعي توليد 49

سرمايهدارانه محل پرسش نيست[ .بلکه] خود اين قوانين محل پرسشاند[ ،يعني] اين گرايشهاي توأم با ضرورت
] .اگر قوانين اقتصادي به همان اندازهي قوانين طبيعت Marx, 1867, 23آهنين به سوي نتايجي گريزناپذير[ ».

) تلقي «deterministicگريزناپذير» باشند ،نظام اقتصادي ميبايد بههمان اندازهي نظام طبيعي جبرگرايانه (
گردد.

50 halcyon days
51 free trade and laissez-faire
52 uncontested factory of Europe
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اقتصاد] رشد يافت و دولتها به اقدامات حفاظتگرانه 53روي آوردند.

اينها اما نمودهايي از اين واقعيت تاريخي ضمني بودند که دورهي فناوري

پنبه-منسوجات به سر رسيده بود و دورهي فناوري آهن-فوالد جايگزين

آن شده بود .به بيان ديگر ،يک جابجايي از فناوري سبکتر به فناوري

سنگينتر رخ داده بود ،که متضمن سازشهايي 54ميان سازماندهي
صنعتي و تجاري در خط سير حرکت آن بود.

پس بازهي زماني ميان سالهاي  1870تا وقوع جنگ جهاني اول ،که
عموما عصر امپرياليسم خوانده ميشود ،با اين پيشبيني مارکس مغايرت

داشت که سرمايهداري به سمت کمال خود در حرکت است ،يعني اين

چشمانداز که سرمايهداري [جهاني] در نهايت به سمت آنچه که ميتوان

آن را «سرمايهداري ناب» خواند ،سوق مييابد .همين مغايرت بود که پس
از مرگ مارکس و انگلس ،بهطور فزآيندهاي براي انقالبيون و

رفرميستهاي اواخر دههي  1890نمود آشکاري يافت .ستيزها و

مشاجرات ميان رفرميستها (به رهبري برنشتاين) و ارتدوکسها (متاثر
از کائوتسکي) صرفا بازتاب اختالف نظرهاي آنان دربارهي تاکتيکهاي

حزب سوسيال-دموکرات آلمان نبود .55اين ستيزها تمامي بنياد
53 protectionist measures
54 adaptations
) مجموعه مقاالتي را با عنوان «مسايل  }10{ 1895برنشتاين تقريبًا بالفاصله پس از مرگ انگلس (55
) .او بعدها اين تزها را در کتابش  )97-1896منتشر ساخت (Neue Zeitسوسياليسم» در نشريهي زمان نو (
] ]13, 1899 .گسترش داد .در مقابل ،کائوتسکي به بيان و تشريح موضع ارتدوکسي پرداخت [[3, 1899
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آموزههاي مارکس را به لرزه در آورد و به پيدايش شکافي پايدار در

ميان سوسياليستها منجر شد ،که به زودي در قالب ظهور دو مکتب

مخالف سوسيال-دموکراتها و کمونيستها تجلي يافت.

دستهي نخست [طيف سوسيال-دموکرات] ،بهدنبال رشتهاي از

انديشههاي سطحي ،چنين نتيجه گرفت که نظريههاي اقتصادي

توصيفشده در کاپيتال ،کهنه و منسوخ شدهاند و بهلحاظ تجربي قابل
کاربست بر واقعيتهاي عصر امپرياليسم نيستند ،و بر اين اساس ،اين

نظريات بايد بهطور عمده اصالح گردند .دستهي دوم [طيف کمونيست]،

بر اين باور بود که کاپيتال بهطور صريح يا ضمني حاوي همهي نظريههاي

ضروري براي توضيح مسايلي نظير انحصارات ،شرکتهاي سهامي 56و

حتي صدور سرمايه است؛ و اينکه مارکسيستها صرفا ميبايد تحليلهاي
کاپيتال را در جهت پوششدادن پديدههاي اقتصادي معاص ْر بسط و
گسترش دهند .در چارچوب همين نگاه بود که بعدها رزا

لوکزامبورگ[ ،]1913, 20رودلف هيلفردينگ [ ،]1910, 11و والديمير
لنين [ ]1917, 18آموزههاي خود دربارهي امپرياليسم يا سرمايهي مالي

را پرورش دادند.

ستيزهاي تجديد-نظرطلبانهي دههي  1890به ظهور يک مقولهي

روششناختي مهم انجاميد که اقتصاددانهاي سياسي مارکسي ميبايست

بهطور جدي با آن مواجه ميشدند .اما از نظر کوزو اونو ،تسويهحسابها
56 joint-stock companies
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و توافقات سياسي گذرا و سردستي 57که به دنبال اين روند رخ داد ،چيزي

را بهطور بنيادي حل نکرد .اگر تجديد-نظرطلبان از اين لحاظ بر خطا
بودند که در اثر کمصبري و شتابزدگي به سمت يک تجربهگرايي عاميانه

58

سوق يافتند ،مارکسيستهاي ارتدوکس نيز در باورشان به اينکه يک
نظريهي عام سرمايهداري ميتواند مستقيما (بدون ميانجي) بر روي يک

مرحلهي خاص تاريخي توسعهي سرمايهداري کاربست بيابد ،کمتر از
دستهي اول شتابزده نبودند.

اونو پس از تامل در اين خصوص ،به اين نتيجه رسيد که ميان فاکتهاي

تجربي و نظريهي ناب سرمايهداري ميبايد نظريهي ويژهاي دربارهي

مرحلهي امپرياليسم حايل شود؛ يعني يک خصلتيابي نظري مرحلهمند

59

دربارهي اين فاز معين از توسعهي سرمايهداري ضروري است.

57 ad hoc political settlement
58 vulgar empiricism
59 a stage-theoretic characterization
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اين جمعبندي مقدماتي ،60چنانکه بعدها معلوم شد ،اهميت زيادي داشت،
چرا که اونو را قادر ساخت تا بهطور نظاممند يک روش بديع 61براي

اقتصاد سياسي تدوين کند که شرح فشردهي آن چنين است :اگر اقتصاد
{ }11دو مجموعه شرايط به اونو ياري رساندند تا در کار حرفهاياش نسبتًا زود به اين جمعبندي برسد60 .

نخست ،او در سمت دستيار آموزشي در دانشگاه تاهوکو ،تدريس درس اقتصاد سياسي را بر عهده داشت ،که

بهعنوان يک مارکسيست جوان مضمون آن را بهگونهاي تاريخي سامان ميداد .بدين ترتيب ،او بيش از ده سا ْل

تاريخ سياستهاي اقتصادي تحت نظام سرمايهداري را تدريس ميکرد( .درسگفتارهاي او بعدها منتشر گرديد

]) .از منظر سياستهاي اقتصادي ،او به سادگي سه مرحلهي شاخص توسعهي سرمايهداري [37, 1954

(مرکانتليسم ،ليبراليسم ،امپرياليسم) را تشخيص داد .با اين پيشزمينه ،او قادر شد دو اثر کالسيک اقتصاد سياسي
مارکسي (کاپيتال مارکس ،و امپرياليسم لنين) را در بسترهاي خاص مناسب هر يک از آنها مورد ارزيابي قرار دهد

و ديدگاه معيار و متعارفي را که اثر لنين را امتداد نظري خطي کاپيتال تلقي ميکرد ،رد کند .سهم اصلي کتاب لنين
در خصلتيابي مرحلهي امپرياليستي سرمايهداري است ،که ميبايد بنياد سياستهاي اقتصادي امپرياليستي را

) است که تمامًا با آنچه در mental exerciseتوضيح دهد .اين خصلتيابي تاريخي حاوي رويهاي ذهني (

تحليل نظري ناب انجام ميشود (يعني همانچيزي که مضمون اصلي کاپيتال را تشکيل ميدهد) متفاوت است .دوم

اينکه طي دورهي پيش از جنگ ،ميان تاريخدانهاي مارکسيست ژاپني مناقشهي شديدي بر سر دامنهي توسعهي
سرمايهداري در اقتصاد ژاپن درگرفته بود .يک جريان ،موسوم به کوزا-ها ،مدعي آن بود که از زمان اصالحات
ميجي ،هنوز ميزان قابل توجهي از [مناسبات] فئوداليسم در ژاپن پابرجا مانده است و اينکه توسعهي سرمايهداري

در ژاپن بهشدت با اين مناسبات محدود ميگردد .جريان مخالف ،به نام رونو-ها ،بر اين ديدگاه پاي ميفشرد که

سرمايهداري به خوبي در ژاپن رخنه کرده و گسترش يافته است و اينکه با توسعهي هر چه بيشتر سرمايهداري در
ژاپن ،پويش سرمايه بهطور فزآيندهاي در شکلهاي خالصتر و نابتري تجلي خواهد کرد .نزد هر دو جريان

فکري ياد شده ،سرمايهداري بهطور ضمني محيطي بود که نظريههاي کاپيتال را به درجاتي بازآفريني ميکرد .اونو
که از نزديک ناظر اين مناقشه بود ،دريافت که هر دو نحله* فاقد درکي از مفهوم نظري مرحلهمند امپرياليسم بودند.
گذار ژاپن از فئوداليسم به سرمايهداري زماني رخ داد که سرمايهداري جهاني پيشتر وارد مرحلهي امپرياليسم شده
بود .اونو به اين باور رسيد که پيوند دادن نظريههاي اقتصادي کاپيتال به فاکتهاي تجربي سرمايهداري ژاپن ،بدون
ميانجي مفهوم نظري مرحلهمند امپرياليسم ،ناممکن است.

* [بستر تاريخي شکلگيري اين دو سنت مارکسيستي ،ديدگاهها و دستاوردهاي مشخص آنها ،همپوشانيها و
تمايزات نظري ميان آن دو ،و نيز نسبت ميان مکتب اونو با اين دو سنت فکري-سياسي به تفصيل در اين مقالهي
ايتو (فصل دوم همين مجموعه) شرح داده شده است:

Makoto Itho, 1980: The Development of Marxian Economics in Japan. (in M.
])Itoh:Value and Crisis
61 a novel method
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سياسي ميکوشد تا پويايي سرمايهداري را مطالعه کند ،بايد به روشني

ميان سه وظيفهي تحليلي تمايز بگذارد :نخست ،ميبايد يک نظريهي

جبرگرايانه 62از سازوکار عام سرمايهداري (نظريهي ناب) فراهم آورد؛
سپس ميبايد سه مرحلهي تاريخي در توسعهي سرمايهداري -

مرکانتليسم ،ليبراليسم و امپرياليسم  -را خصلتيابي و توصيف کند

(نظريهي مرحله)؛ و سرانجام ميبايد در رابطه با هر تجربهي سرمايهدارانه،

مطالعات انضمامي و فاکت-محور ( )factualرا در روند پژوهشي خود
بگنجاند (مطالعات تجربي) .انواع مجزاي تحليل ميبايد در هر يک از اين

شاخهها به کار گرفته شوند .63اين «رويکرد سه-گامي »64نسبت به

واقعيت ،روششناسي علمي يک دانش اجتماعي را توصيف ميکند،

دانشي که در آن موضوع مطالعهْ مقيد به زمان تاريخي 65است.

62 a deterministic theory
 }12{ three distinctبراي توضيح اين تفاوت ،اونو اغلب به سه «امر گريزناپذير» متمايز (63
) در دکترين متعارف مارکسيستي ارجاع ميدهد .مارکسيستهاي ارتدوکس مدعياند که يک inevitabilities
بحران سرمايهدارانه ،يک جنگ امپرياليستي ،و يک انقالب سوسياليستي در معنايي يکسان «گريزناپذير» هستند .اما
در واقع ،بحران سرمايهدارانه يک ضرورت منطقي در الگوي سرمايهداري ناب است؛ يک جنگ امپرياليستي پيامدي

تاريخي از ديالکتيک «سرمايهي مالي» است؛ و يک انقالب سوسياليستي يک پيشبيني اجتماعي-سياسي بر پايهي
شواهد تجربي است[ .بنابراين] اين سه مقوله نميتوانند «در معنايي يکسان» گريزناپذير باشند.

64 three-step approach
65 historical time
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با اين حال ،صرف عرضهي نظريهاي مرحلهمند

66

از توسعهي

سرمايهداري ،شامل سه مرحلهي مرکانتليسم ،ليبراليسم و امپرياليسم ،اونو

را از يک مورخ اقتصادي متعارف 67که وي نيز ممکن است بهطور صريح

يا ضمني چنين دستهبندياي را به کار بگيرد ،متمايز نميسازد .به واقع،

شمار اندکي از مورخان ،خواه در حوزهي تاريخ اقتصادي و خواه غير

آن ،در برابر کاربست عملگرايانهي «سنخهاي آرماني »68مقاومت خواهند

کرد .سنخهاي آرماني ،بر مبناي رويکرد ماکس وبر ،مفاهيمي هستند که

قادرند شواهد مناسب يا مهمي دربارهي تاريخ جهان عرضه کنند ،اما

«بهگونهاي نظاممند و با يکدستي بيشتري از آنچه در مسير واقعي توسعهي
تاريخي وجود داشته است.]Weber, 1968, 2[».

اونو نيز يک مرحلهي تاريخي از توسعهي سرمايهداري را به شيوهي

مشابهي درک ميکند ،اما بهعنوان يک سنخ مادي ،69نه يک سنخ

آرماني/ايدهآل .يعني خصلتيابي سنخ مادي يک مرحله ميبايد بهلحاظ
عيني يکتا باشد ،بهجاي اينکه همانند سنخهاي آرماني به داوريهاي

ذهني مشاهدهگر دربارهي موضوعيت و اهميت جنبههاي مختلف وابسته
بوده و [در نتيجه] يک چندگانهي ذهني 70بسازد .بهبيان ديگر ،يک مرحله
66 Stufentheorie
67 ordinary economic historian
68 ideal types
69 material type
70 subjectively manifold
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نبايد برآمده از يک تدبير دلخواه براي روايت نظاممند و نظميافتهي

( )systematic and orderly fashionتاريخ اقتصادي باشد؛ بلکه يک
مرحله ميبايد يک ميانجي معنادار 71بين نظريهي جبرگرايانه و فاکتهاي
تجربي باشد.

براي تحقق چنين هدفي ،مفهوم مرحله بايد بر حسب الگوهاي رفتاري

نوعي و معمول (« )typicalشکل-سرمايه»ي مسلط و شاخص،72

خصلتيابي گردد .سرمايهي تجاري ،سرمايهي صنعتي ،و سرمايهي مالي

«شکل-سرمايه»هاي مسلط هستند ،که بهترتيبْ مراحل مرکانتليسم،
ليبراليسم و امپرياليسم را خصلتبندي/توصيف ( )characterizeميکنند.

اين «شکل-سرمايه»ها مصالحي از نظريهي اقتصادي ناب نيستند ،چون

آنها بهطور مکانيکي در يک سطح مجرد عمل نميکنند .اين «شکل-
سرمايه»ها در محيطهاي انضمامي مشخصي عمل ميکنند که با رشتهاي

از مفروضات تاريخي پايهاي سنخنمايي ميشوند ،نظير نوع فناوري

صنعتي پيشرو و چارچوب قانوني و/يا سياسياي که بازي اقتصادي در

آن انجام ميگيرد .بهبيان ديگر ،شکل-سرمايهي مسلط مربوط به يک

مرحله بايد از خالل شيوهي انباشت خودْ تعاملهاي ميان آن دسته از
ساختارهاي زيربنايي 73و روبنايي که بهطور ويژه سرشتنماي آن مرحله

71 meaningful intermediary
72 dominant and representative capital-form
73 sub-structure
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از توسعهي سرمايهدارانه هستند را توصيف کند؛ درحاليکه «شکل-
سرمايه»هاي مجرد در نظريهي ناب تنها ساختارهاي زيربنايي جامعهي

سرمايهداري عام را توضيح ميدهد ،يعني مناسبات توليد سرمايهدارانه در
سطح مجرد.

بنابراين ،مراحل متفاوت اساسًا بهواسطهي وضعيت موجود فناوري

صنعتي [در هر مرحله] که به سازمانهاي صنعتي و تجاري قابل دسترس

و انطباقپذير ( )conformableشکل ميدهد خصلتيابي ميشوند.

سازمانهاي تجاري ،سياستهاي اقتصادي (از جمله ،منع هر گونه

سياستگذاري فعال) را در سطح ملي برپا ميدارند ،سياستهايي که

شالودهي استقرار و گسترش «شکل-سرمايه»ي مسلط را فراهم ميآورند.

از اين رو ،براي مثال ،سنخ مادي امپرياليسم بايد از کورههاي بلند

فلزکاري ( )blast furnacesآلمان اواخر قرن نوزدهم استنتاج گردد ،چون

شکل سرمايهي مالي (يعني کنترل مالي فعاليتهاي صنعتي از طريق نظام

شرکتهاي سهامي) بيش از هر جاي ديگري و بهطور نمونهوارتر در

صنايع آهن-و-فوالد امپراطوري آلمان رشد يافت .در واقع ،رشد

شتابيافتهي اين صنعت در کشور آلمان برجستهترين روند اقتصادي

عصر امپرياليسم بود .شکل سرمايهي مالي موفقترين سازماندهي صنعت
انحصاري (بهطور کلي )74را در اين کشور پرورش و توسعه داد؛ و

آلمانيها پيشقراول برپايي تمهيداتي در جهت حافظتگرايي

74 monopolistic industry as a whole
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( )protectionismدر سياستگذاريهاي تجاري بودند .براي شکل دادن
به سنخ مادي امپرياليسم ،يا مرحلهاي از سرمايهداري که در آن سرمايهي

مالي شکل مسلط «خرماتيستيک »75است ،فاکتهاي تاريخي ياد شده
ممکن است مورد اغراق واقع شوند يا حتي بهگونهاي کاريکاتور-وار
بهکار گرفته شوند.

به منظور درک هر تجربهي سرمايهدارانهي مشخص در فاز امپرياليستي

تاريخ جهاني ( ،)world-historyنخست بايد تصوير سادهسازي شدهاي

از امپرياليسم بهعنوان يک سنخ مادي ( )material typeترسيم کرد .اين

ضرورت بدين خاطر است که بر مبناي ديدگاه اونو فاکتهاي تجربي

بهطور بيواسطه با نظريهي مجرد پيوند نمييابند؛ بلکه اين پيوند تنها به

ميانجي سنخ مادي مناسبي از اين مرحله برقرار ميگردد .فقدان اين

[نويسنده به تمايزگذاري ارسطو ميان اقتصاد مبتني بر رفع نيازهاي مصرفي (اکونوميک) و اقتصاد مبتني بر 75
) ارجاع ميدهد .مارکس نيز در يکي از پانويسهاي فصل چهارم chrematisticsپولاندوزي (خرماتيستيک/
جلد نخست کاپيتال (تبديل پول به سرمايه) به اين تمايز اشاره کرده و درک ارسطو از آن را روايت ميکند .براي

س از ترجمهي فارسي جلد اول کاپيتال (حسن مرتضوي ،ويراست
روشنتر شدن اين مفهوم ،گزيدهاي از اين پانوي ْ
) نقل ميشود /م8-177 :].دوم ،ص.

تا جايي که اکونوميک فن کسب مال است ،به تهيهي اقالم ضروري براي زندگي و سودمند براي خانواده يا

دولت محدود ميشود« .ثروت حقيقي عبارت از چنين ارزشهاي مصرفي است؛ زيرا مقدار دارايي الزم براي يک

زندگي خوب نامحدود نيست … .اما شيوهي دومي براي کسب مال وجود دارد که ترجيحًا و به درستي بر آن نام

خرماتيستيک ميگذاريم و در اين حالت به نظر ميرسد که حد و حدودي براي ثروت و دارايي نباشد[»... .نقل

قول مارکس از ارسطو] … .اکنون خرماتيستيک از اين لحاظ از اکونوميک متمايز ميشود که «در خرماتيستيک،
ش منبع ثروت است .و به نظر ميرسد که گردش بر پول استوار است و پول آغاز و پايان اين نوع مبادله است.
گرد ْ
بنابراين ثروت که خرماتيستيک براي آن جهد و تالش ميکند نيز نامحدود است … .بنابراين ،خرماتيستيک هيچ

محدوديتي براي اهدافش که ثروت مطلق است ندارد .اکونوميک بر خالف خرماتيستيک ،محدوديت دارد … .زيرا
هدف اکونوميک چيزي متفاوت با پول است ،در حاليکه هدف خرماتيستيک افزايش پول است.
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ميانجي ضروري ،يا يکپارچگي ( )integrityنظريهي مجرد را تباه
ميسازد ،يا يک نگاه مکانيکي ناروا نسبت به فاکتهاي تاريخي را رواج
ميدهد.

 .1.3تصوير سرمايهداري ناب
اگر ويژگيهاي تاريخي يک مرحله از توسعهي سرمايهدارانه تمامًا توسط

«نظريهي مرحلهمند» پوشش داده ميشوند ،پس سازوکار مجرد
سرمايهداري را ميتوان بدون مالحظهي تاريخ تجربي مورد مطالعه قرار

داد .بنابراين ،امکانپذير است که يک نظريهي ناب از سرمايهداري را در
نظر بگيريم که هدف آن کنکاش دربارهي الگوي جبرگرايانهاي از

جامعهي سرمايهداري است؛ و اين الگو را ميتوان تصوير سرمايهداري

ناب ناميد .همچنان که پيشتر اشاره شد ،خود مارکس [در کاپيتال]

سرمايهداري ناب را مجسم و تصويرپردازي کرده است ،چون او فرض

ميکرد که چنين جامعهاي حد نهايي ( )terminal pointهمهي

بالندگيهاي سرمايهدارانهي واقعي خواهد بود .76با اين حال ،مارکس در

کاپيتال نه فقط نظريههايي مجرد (که به بهترين وجه در بستر سرمايهداري
ناب قابل بيان هستند) ارائه ميکند ،بلکه همچنين تالش کرده است تا

اين نظريهها را به کمک تجارب تاريخي انگلستان عصر مرکانتليسم و
ليبراليسم توضيح دهد .از اين رو ،او اغلب جمعبنديهاي ناب نظري را
{ }13نگاه کنيد به يادداشت شمارهي {.}8

76
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با خصلتيابيهاي نظري مرحلهمند 77درهم ميآميزد و مغشوش ميسازد،

که اين امر براي دستگاه فکري او طنين جانبي شديدي از جبرگرايي

تاريخي ايجاد ميکند.

يک مثال تاسفآور ويژه در اين زمينه در بخشي حياتي از کاپيتال ،جايي
که مارکس نظريهي انباشت سرمايه را مورد بحث قرار ميدهد ،78نمود

مييابد .در اينجا انبوهي از توضيحات تاريخي تحليلهاي نظري مارکس

را کمابيش فرو ميپوشانند ،تحليلهايي که بهطور رضايتبخشي رشد و
پرورش نيافتهاند .او به درستي درک ميکند که انباشت سرمايهدارانه
نميتواند بهطور نامحدودي پيش برود ،بيآنکه تکنيکهاي صرفهجويي

در کار 79را به خدمت بگيرد ،که با افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه،

جمعيت مازاد نسبي

80

را قابل دسترس ميسازد .اما او بهطور

77 stage-theoretic characterizations
] بهعنوان  }14{ Marx, 1867, 23نظريهي مارکس دربارهي انباشت سرمايهدارانه در انتهاي کاپيتال [78

) پرورش يافته است[ .در ترجمهي انگليسي )6 ،به دنبال «دستمزدهاي کار» (بخش «7انباشت سرمايه» (بخش

)] .ميدانيم  )7و «انباشت اصطالحًا بدوي» (بخش 7اين مبحث شامل دو بخش زير است« :انباشت سرمايه (بخش

به ناشرش سپرد .يک پژوهش 1867که مارکس نسخهي نهايي دستنوشتهي جلد نخست کاپيتال را در آوريل

) اين گمان را برجسته ميسازد که مارکس مبحث «فرآيند انباشت سرمايه» 1968جديد (توسط کينزابورو ساتو،

) را تنها زمان کوتاهي پيش از اين تاريخ به پايان برده بود ،يعني در فوريه (1867فصل ششم از نخستين ويراست
 ،درحالي که ساير بخشهاي جلد نخست کاپيتال ،و نيز بسياري از بخشهاي دو جلد ديگر 1867يا مارس

کاپيتال از مدتها قبل در اشکال بيش و کم کامل خود در يادداشتهاي شخصي او موجود بودند .اين به معناي
آن است که نظريهي انباشت [سرمايهي] مارکس آخرين قسمت از نظام نظري او بود که بايد تکميل ميشد؛ و

) مانده استunpolished .اينکه اين قسمت به دليل شتاب در نگارش آن ،کامالً پرداختنشده (

79 labor-saving techniques
80 relative surplus population
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شکلي/صوري نشان نميدهد که فرآيند انباشت سرمايهدارانه بايد ضرورتًا

از طريق تغيير گردشي انباشت 81رخ دهد ،تغييري که هم متضمن [انباشتي
توأم با] يک افزايش در ترکيب ارگانيک (تعميق )deepening/است ،و
هم متضمن انباشتي است که اينگونه عمل نميکند (توسيع.)widening/

در عوض ،مارکس تصويري از انباشت سرمايهدارانه ترسيم ميکند که با

افزايشي مداوم در ترکيب ارگانيک سرمايه همراه است ،که در نتيجه،

افزايشي پايدار در ارتش ذخيرهي صنعتي 82ايجاد ميکند .83چنين

نظريهاي که با کاربرد سرمايهدارانهي تجهيزات ثابت و بادوام 84سازگار
نيست ،85و نميتواند هيچ جنبهي مهمي از سرمايهداري ناب را توضيح

81 cyclical alternation of the accumulation
82 a secular augmentation of the industrial reserve army
( Marx,قانون عام انباشت سرمايهدارانه) ،جلد نخست کاپيتال [ }15{ 25نگاه کنيد به دو بخش اول از فصل 83
]1867, 23.
84 fixed and durable equipment
{ }16اونو بر اين باور است که نظريهي انباشت سرمايهدارنه ميبايد بهعنوان بخشي از «فرآيند بازتوليد 85

) .ناکامي مارکس 5سرمايه» و پس از مبحث «فرآيند گردش سرمايه» مورد بحث قرار گيرد (نگاه کنيد به بخش

در انجام چنين کاري منجر به آن شد که وي [نقش] سرمايهي ثابت ديرپا (با دوام) را در فرآيند انباشت ناديده

بگيرد .اما روشن است که هيچ فرد سرمايهداري که تجهيزات سرمايهي ثابت داراي عمر بيش از چند سال را در

پيشهي توليدي خود به کار ميگيرد ،با ميل و رغبت حاضر نيست اين تجهيزات را پيش از آنکه به قدر کافي
مستهلک گردند ،صرفًا به اين دليل که تجهيزاتي به لحاظ فني باالتر در دسترس قرار گرفتهاند که اقتباس آنها

موجب کسب ارزش اضافي مازاد ميگردد ،اوراق کند [ از چرخهي توليد خارج سازد] .هنگامي که سرمايهداران

) ناشي از اوراقکردن پيش از موعد ماشينآالت capital lossنفع مورد انتظار را در برابر زيان سرمايهاي (
مستهلکنشده ميسنجند ،همواره نميتوان انتظار داشت که جذب و اقتباس ماشينآالت جديد ،و درنتيجهي آ ْن

افزايش ترکيب سرمايه رخ بدهد .نوآوريهاي صرفهجويانهي کار (بنا بر ترکيببندي مورد اشارهي ژوزف شامپيتر)
در حين يک رکود صنعتي رخ ميدهند و سير ترميم رکود را آغاز ميکنند.
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بدهد ،به سادگي بر آموزههاي محرومسازي مطلق طبقهي کارگر،86

نزديکي قريبالوقوع خيزشهاي کارگران ،و فروپاشي اجتنابناپذير خود
نظام سرمايهداري [از درون] تکيه ميکند.87

شبهديالکتيک «نفي نفي» ،جايي که مارکس در خصوص اين اتصال

( )junctureزيادهروي ميکند ،اقتصاد سياسي او را طي يک قرن گذشته
دستخوش نقدهاي تلخ و گزنده کرده است .از زمان برنشتاين ،اين

تزهاي ويژهي مارکس بهطور مکرر توسط تجديدنظرطلبان و

ضدمارکسيستها با ارجاع به برخي زمينههاي تجربي رد و تکذيب

شدهاند .حتي مسالهي مخربتر براي منزلت و اعتبار علمي اقتصاد

سياسي مارکس اتهامات (نه تمامًا بياساس) مربوط به تاريخگرايي

( )historicismدر معناي پيشگوييهاي واهي و طالعبيني 88بوده است.89
86 absolute impoverishment of the working class
 }17{ 87نگاه کنيد به نقلقول [ ]Vدر بخش اول.
88 delusive prophesy or fortune-telling
] .از نظر پوپر ،هر داعيهاي مبني بر اينکه  }18{ .27 ,1963 ;28 ,1957نگاه کنيد به اين آثار کارل پوپر [89
مسير آتي تاريخ را ميتوان بهطور علمي توسط «ريتمها ،الگوها ،قوانين يا گرايشهايي که متضمن تکامل تاريخ

) رنج ميبرد .بر اين اساس ،نزد پوپر «جبرگرايي historicismهستند پيشبيني کرد» از يک تاريخگرايي (
جامعهشناسانهي مارکس» که در آن «قوانين بيرحم تاريخ» با همان کوري قوانين طبيعي خود را نشان ميدهند ،به
منزلهي «نشان ناب تاريخگرايي» است .من ترم «تاريخگرايي» را در معناي پوپري جبرگرايي تاريخي به کار خواهم
برد( .مارکسيسم اغلب به جبرگرايي «اقتصادي» متهم ميشود ،چون فرض بر آن است که قوانين اقتصادي تحول

تاريخ را تعيين مي کنند ).اميد من بر آن است که با وجود لغزشهاي مکرر مارکس ،بتوانم وي را از اين اتهام تبرئه

کنم .من با داعيهي اونو موافقت دارم که مارکسيسم حقيقي با چنين موضعي ناسازگار است ،اگرچه بهراستي براي
مارکسيستهاي سطحي (و پروفسور پوپر) آسان است که نسخهي عاميانه و مبتذلي از مارکسيسم بنا کنند که
بتواند بهمثابهي برجستهترين نمونهي تاريخگرايي تلقي گردد.
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به باور اونو ميتوان چنين گمانهزني کرد که فالکت شديد و

«بينواسازي »90طبقهي کارگر انگلستان در دهههاي 1820و  ،1830که
ناشي از زوال صنايع پيشهوري 91سنتي بود ،توجه مارکس را از عقالنيت

خونسرد علمي برگردانده باشد.92

اما اين بينواسازي دقيقًا آن چيزي است که ميتوان در مرحلهي ليبراليستي

توسعهي سرمايهدارانه انتظار داشت .چون در فرآيند تاريخياي که

سرمايهداري طي آن خود را از طريق حذف مناسبات اقتصادي

پيشاسرمايهدارانه به کمال ميرساند ،صنايع پيشهوري جاي خود را به
صنايع سرمايهدارانهي مدرن ميدهند و استادکاران محترم و آبرومند

93

[پيشين] به محض پيوستن به رستههاي عادي پرولتارياي صنعتي ،دچار
فقر و فالکت ميشوند .پس ،حتي تز «بينواسازي مطلق »94قابل دفاع است،

مشروط بر اينکه نه بهعنوان پيامد علمي انباشت سرمايهدارنه بهطور عام،

90 immiserization
91 handicraft industries
{« }19زمانيکه ماشينآالت بهدرجاتي بر يک صنعت مستولي گردند ،فالکت مزمني در ميان کارگران 92

صنعتياي که در حال رقابت با ماشين هستند ايجاد ميکنند .جايي که اين گذار بهسرعت رخ بدهد ،تأثير آن حاد
خ هيچ تراژدياي ناگوارتر از انقراض تدريجي
و شديد است و از سوي تودههاي بزرگي حس ميگردد .تاري ْ

بافندگان دستباف انگليسي را پردهبرداري نکرده است ،انقراضي که روند آن چند دهه به طول انجاميد و سرانجام
قطعيت يافت و به فرجام خود رسيد .بسياري از آنان از گرسنگي مردند ،بسياري با خانوادههايشان 1839در

]Marx, 1867, 23, p. 431 .براي مدتي طوالني زندگي نباتي داشتند[ » … .

93 respectable craftsmen
94 absolute immiserization
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بلکه بهعنوان خصلتيابي دقيق مرحلهي ليبراليستي توسعهي سرمايهداري

بيان گردد.95

بنابراين ،اونو بر ضرورت جداسازي نظريهي ناب از نظريهي مراحل

سرمايهداري تأکيد ميورزد؛ و بستر درستي که از ديد او نظريهي ناب

ميبايد در آن بررسي شود الگوي سرمايهداري ناب است .از آنجا که
سرمايهداري ناب در واقعيت انضمامي وجود ندارد ،بلکه صرفًا تجريدي
نظري در ذهن پژوهشگران است ،نيازي ندارد و نميتواند يک نظام

تاريخا گذرا 96باشد .سرمايهداري ناب در حقيقت ميبايد در حرکت
ابدي 97باشد ،بدون يک آغاز يا يک پايان .تنها به دليل خود-تکرارگري

نامحدود 98سرمايهداري ناب است که ميتوان سازوکار جبرگرايانهي آن

را شناسايي کرد و «قوانين» حرکت آن را استنتاج کرد.99

{ }20مثال مشابهي از آن ،اين تز رزا لوکزامبورگ است که سرمايهداري نميتواند بدون حضور مناطق 95

] .اگرچه درست است که مازاد دايمي سرمايه خصلت شاخصي از 20, 1913غيرسرمايهدارانه دوام بياورد [

مرحلهي امپرياليسم است ،و اگرچه صادرات سرمايه ،بسط مستعمرات و غيره ميبايد تابع تحليل نظري مرحله-

under-مند گردد ،مسلمًا اين ادعا نادرست است که سرمايهداري يک نظام مادون مصرفگرا (

) است ،و اينکه بقاي سرمايهداري وابسته به تقاصاي موثري است که در فراسوي اين نظام consumptionist
برانگيخته ميشود.

96 a historically transient system
97 in perpetual motion
98 indefinite self-repetitiveness
{ }21پوپر ضمن طرح اين ادعا که «جبرگرايي پيششرطي ضروري براي علمي که قادر به پيشگوييهايي 99

باشد نيست» ،دربارهي روش مارکس چنين ميگويد« :بايد توجه کرد که آنچه مارکس را به بيراهه کشاند ،صرفًا
دکترين نظري و مجرد جبرگرايي نبود ،بلکه نفوذ عملي اين دکترين بر درک وي از روش علمي و اهداف و امکانات
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اما مارکسيستها بر چه پايهي روششناسانهاي ميتوانند براي چنين

تصوير ذهني مجردي ،بهعنوان سرمايهداري ناب ،داعيهي اعتبار کنند؟ از
آنجا که آنها «ماترياليستهاي ديالکتيکگر »100هستند ،يک تجريد

دلخواه و مکانيکي از يک فاکت تاريخي مجاز و پذيرفتني نيست .تنها

هنگامي که خود آن فاکتْ گرايشي تاريخي در جهت نزديکشدن به يک

تصوير مجرد ( )abstract imageاز خود نشان دهد ،اين تصوير ميتواند

بهعنوان تجريدي معتبر از واقعيت پذيرفته شود .اونو ،با پايبندي

سرسختانه بر اين اصل ،بر اهميت «نسخهبرداري روش »101تأکيد ميورزد.

او تأکيد ميکند که الگوي اقتصاد سياسي صرفًا ابژهي مورد مطالعهاش را

نسخهبرداري (کُپي-برداري) نميکند ،102بلکه همچنين روش ابژه در
علم اجتماعي نيز سهم مهمي در اين مساله داشت … .دليلي در دست نيست که چرا ما بايد باور کنيم که از ميان

همهي علوم ،علم اجتماعي قادر است رؤياي ديرين فاشسازي آنچه آينده براي ما تدارک ديده است را متحقق
سازد .اين باور به طالعبيني علمي آينده تنها بر شالودهي جبرگرايي استوار نيست؛ شالودهي ديگر آ ْن اغتشاش ميان

پيشبيني علمي ،آنچنانکه در فيزيک و ستارهشناسي آن را ميشناسيم ،و غيبگويي تاريخي بزرگمقياس است،

] .اما يک ماشين در 27, 1963که خطوط کلي گرايشهاي اصلي توسعهي آتي جامعه را پيشگويي ميکند [

حرکت ابدي (اگر چنين چيزي قابل تصور باشد) ميبايد توسط قوانين «جبرگرايانه» اداره شود( .ممکن است بتوان
 -را بهعنوان قوانيني شبهجبرگرايانه در نظر گرفت ،چون stochastic lawsقوانين اصطالحًا «کاتورهاي» -

 -آنها ميبايد شناخته شودchance variation).تا جاييکه قانون هستند ،دامنهي تنوع شانس -

چنين ماشيني ممکن است يک نسخهبرداري ذهني از طبيعت يا نهاد اجتماعي باشد .من صالحيت آن را ندارم

که دربارهي مورد اول صحبت کنم؛ اما در مورد دوم ،يک نهاد اجتماعي را نميتوان رندوموا ْر بهطور ذهني رونويسي
کرد .يک نهاد اجتماعي تنها در بستر تاريخي خاصي بهطور معتبر قابل نسخهبرداري (رونويسي) است .اين ديدگاه،
که من نيز همانند اونو آن را جوهر روش مارکس تلقي ميکنم (و پوپر کمترين توجهي به آن نشان نميدهد) مطلقًا
ربطي به «تاريخگرايي» ندارد.

100 dialectical materialists
101 method copying
) [نظريهاي مربوط به نحوهي  }22{ copy-theory of Leninبهاصطالح «نظريهي نسخهبرداري» لنين (102
بازتاب و تأثير واقعيت در ذهن و در فرآيند شناخت  /م ].بهعنوان تفسيري تحکمآميز از نظريهي مارکسيستي
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خود-تجريدگري103اش را نيز نسخهبرداري ميکند .از اين منظر ،مفهوم

سرمايهداري ناب ميتواند بر اين مبنا توجيه گردد که سرمايهداري بالفعل

(  )actual capitalismدر مرحلهي ليبرالي توسعهاش ،گرايشي به سمت

خود-کماليابي 104نشان داد ،که بهموجب آن خودش را هر چه بيشتر از
مناسبات اقتصادي پيشاسرمايهدارانه تهي ميکرد.

اکثريت بزرگي از اقتصاددانان غيرمارکسيست 105ممکن است درک اين

نوع اصل ( )principleرا دشوار بيابند ،چون در علوم فيزيکي ،که روش

خود اين اقتصاددانانْ برآمده از آنهاست ،چنين اصلي غايب است .اگر

چنين باشد ،ميتوان آنها را به بررسي مفهوم «مکانيزهسازي پياپي »106در

«زيستشناسي اندامگاني »107فراخواند که توسط فون برتاالنفي 108چنين
شرح داده شده است:

] .لنين در Wetter, 1959, 38دانش شناخته ميشود .در زمينهي پيشزمينهي آن نگاه کنيد به گ .ا .وتر [

کتاب «ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم» مينويسد« :انگلس نه از نمادها و نه از نشانهاي هيروگليفي ،بلکه از

]Lenin, 1908, 15 .رونوشتها ،عکسها ،تصاوير ،و بازتابهاي آينهاي اشياء سخن ميگويد[ ».

103 self-abstraction
104 self-perfection
{ }23من صفت «مدرن» در ترکيب «نظريهپردازان اقتصادي مدرن» را در همان معنايي به کار ميبرم که 105
] .اين موضوع در ادامه روشنتر خواهد شد( .رجوع Lange, 1935, 14مورد نظر اسکار النگه نيز بوده است [
کنيد به يادداشتهاي { }27و {)}28

106 progressive mechanization
107 organismic biology
108 von Bertalanffy
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ارگانيسمها ماشين نيستند ،بلکه آنها تا حد ميعني قادرند به ماشينهايي بدل

شوند ،يا در قالب ماشينهايي تثبيت گردند .با اين حال ،چنين تحولي هرگز

بهطور کامل انجام نميشود ،چون يک ارگانيسم تمامًا مکانيزهشده
( )mechanizedقادر به تنظيم اختاللهاي بعدي نخواهد بود ،و نيز قادر
نخواهد بود که به شرايط هر دم متغيرتر دنياي بيرون واکنش نشان دهد5[ .

]von Bertalanffy, 1952,

در تفسير اين عبارات بايد گفت ارگانيسمها در مرحلهي خاصي از

رشدشان گرايشي بدين سمت نشان ميدهند که «به ماشينهايي بدل شوند»

(خودشان را بهطور پياپي مکانيزه کنند) ،اگرچه آنها هرگز بهطور کامل

اين مسير را طي نميکنند؛ چرا که اگر چنين ميکردند ،ديگر نميتوانستند
ارگانيسمهايي زنده باقي بمانند.

به نظر نميرسد که اونو يا شاگردان ژاپنياش با اين مفهوم مهم در بيولوژي

آشنا باشند؛ اما برداشت من اين است که اين مفهوم نميتواند چندان دور
از اصل «نسخهبرداري روش» مورد نظر آنها باشد .چرا که يک نهاد

تاريخي-اجتماعي نظير سرمايهداري را ميتوان بهسان نظام ارگانيکي در
نظر گرفت که حياتي از آن خود دارد .بنابراين ،اين نهاد داراي مراحلي

از نوزداري ،بلوغ و پيري است؛ و سازگاري و انطباقپذيري

مرحلهبهمرحلهاش

109

با تغييرات محيطهاي پيراموناش گواهي ميدهد

که [اين نهاد] يک نظام ارگانيک (يا يک «نظام باز )»110است .اما بر روي
109 stage-to-stage adaptation
110 open system
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اين «تنظيمات اوليه ،»111تنظيماتي «ثانوي» برهمنهاده ميشوند ،که «با

ترتيببنديهاي ثابتي 112کنترل ميشوند .]1956, 4[ ».سرمايهداري نابْ
نظامي از اين تنظيمات ثانوي است ،که از طريق «حد -گرفتن »113از

مکانيزهسازي پياپي حاصل ميشود .در اين سرحدْ يک ماشين مجرد

ال
جاي دارد :ماشيني در حرکت دائمي .114اما اين ماشين نميتواند کام ً
مستقل از تاريخ باشد ،چرا که خود از نوعي مکانيزهسازي پياپي که در

«زمان تاريخي» روي ميدهد ،استنتاج شده است.

به باور من ،جداسازي تحليل ناب سرمايهداري از خصلتيابي نظري

مرحلهمند آن توسط اونو دفاعي بسنده از اقتصاد سياسي مارکسي در

برابر انتقادهاي تجديدنظرطلبانه و تجربهگرايانه است .درست است که

تصويري که در کاپيتال از سرمايهداري ترسيم شده مغايرت بزرگي با

واقعيت يک اقتصاد امپرياليستي دارد ،اما آيا اين بدين خاطر است که اين

کتاب صرفًا مشخصههاي اقتصاد [مرحلهي] ليبراليستي را عرضه ميکند؟

يا بدين خاطر است که اين کتاب يک نظريهي ناب دربارهي سرمايهداري

عرضه ميکند؟ اگر مضمون کاپيتال به مشخصههاي مرحلهمند يک اقتصاد

111 primary regulations
112 fixed arrangements
113 taking the limit
114 a perpetuum mobile
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تجارت آزاد 115محدود ميشد ،ادعاي تجديدنظرطلبان مبني بر اينکه در

عصر امپرياليسم اين کتاب ديگر کهنه شده است ،قابل مجادله نبود .اما

چنين درکي تنها بهواسطهي خوانشي سطحي از کاپيتال ميتواند معتبر به
نظر برسد ،و اين امر نشاندهندهي آن است که حاميان چنين خوانشي از

فهم مضمون مهمتر اين کتاب ،يعني نظريهي ناب سرمايهداري ،ناتوان

بودهاند .تا جايي که کاپيتال کتابي دربارهي نظريهي ناب است ،روشن

است که کهنهشدني و منسوخشدني نيست؛ چون نظريهي ناب هرگز

نميتواند مستقيمًا از اقتصاد امپرياليستي ،که فاقد هر گونه گرايشي به

سمت «مکانيزهسازي پياپي» است ،استنتاج گردد .اگر کاپيتال يک اقتصاد

آزاد رقابتي ،و نه يک اقتصاد انحصارگراي چند قطبي

116

را تصوير

ميکند ،به اين دليل نيست که رقابت بهلحاظ اخالقي مطلوبتر است ،يا
به لحاظ صوري ( )formallyآراستهتر و گيراتر است ،بلکه از آن روست

که «مکانيزهسازي پياپي» سرمايهداري به موازات توسعهي رقابت آزاد

پيش ميرود.117

115 free-trade economy
116 oligopolistic
ش بهعنوان سرمايهاي ديگر؛ يعني سلوک واقعي 117
« }24{ .رقابت آزاد عبارت است از رابطهي سرمايه با خود ْ
سرمايه به منزلهي سرمايه .قوانين دروني سرمايه (که در مراحل تاريخي آغازين توسعهي سرمايهداري فقط به

ن قرار ميگيرند؛ تنها تاجايي که و تا حدي که
صورت گرايشها تجلي مييابند) براي نخستين بار در جايگاه قواني ْ

ش
رقابت آزا ْد بسط و توسعه مييابد ،توليد بنا شده بر سرمايه براي نخستين بار خود را در اَشکالي بسنده براي خود ْ

مستقر ميسازد .چرا که [رقابت آزادْ] توسعهي آزادانهي شيوهي توليد بنا شده بر سرمايه است؛ توسعهي آزادانهي
شرايطاش و توسعهي آزادانهي خودش به منزلهي فرآيندي که بهطور مداوم آن شرايط را بازتوليد ميکند».
].

[Marx, 1857-58, 24, p. 650
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روش اونو همچنين با باز-تدوين اقتصاد سياسي مارکسي ،از اقتصاد

سياسي مارکسي در مقابل اتهامات جبرگرايي اقتصادي ،افراط

تاريخگرايانه 118و غيره محافظت ميکند .نظريهي ناب اقتصاد سياسي تنها
تا جايي «تاريخي» است که الگوي [برسازندهي] آن برگرفته از فاکت

تاريخي «مکانيزهسازي پياپي» است .قوانين اقتصادي جبرگرايانه

خصلتهاي عام الگوي سرمايهداري ناب را بيان ميکنند ،اما نه
خصلتهاي ويژهي سرمايهداري واقعي را .به بيان ديگر ،آنچه معين و
معلوم است الگوي نظري [سرمايهداري] است ،نه تاريخ سرمايهداري.

بنابراين ،تعينيافتگي نظريهي ناب با گشودگي و بازبودگي تاريخ منافاتي

ندارد ،و نيازي هم به چنين مغايرتي نيست.

اقتصاد سياسي مارکسي بدان گونه که توسط اونو بازگو ميشود ،مسلمًا

فراسوي هر گونه ظن تاريخگرايي است ،که مبتني بر تأکيد بر برخي

قوانين تاريخا معين 119است.120

118 historicist extravagance
119 some historically-determinate laws
{ }25نگاه کنيد به يادداشت { .}21اونو به روشني جبرگرايي را از تاريخگرايي جدا ميکند .بنابراين120 ،
حداقل تا همين حد ،مارکسيسم وي فراسوي هشدار انتقادي پوپر قرار دارد.
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 .1.4روش ديالکتيکي تحليل علمي
ال خود-سازگار (self-
اگرچه سرمايهداري نابْ يک الگوي کام ً

 )consistentاست ،اما از فرآيند «مکانيزهسازي پياپي» مشاهده شده در
تاريخ سرمايهداري ،برونيابي ( )extrapolateشده است .بنابراين ،اين
الگو را نميتوان از طريق تفکيک «اصل-موضوعي» ( )axiomaticاز

واقعيت تاريخي استخراج کرد ،بلکه بايد در سطح تجريدْ تاريخي
برساختهي خود را بازتوليد کند .بدين طريق ،اين الگو نه بهسان يک

قالبريزي دلخواه از واقعيت فراتاريخي ،121بلکه بهسان تنها تجريد معتبر
از يک رويداد تاريخي تاييد ميگردد .روش مناسب براي اينگونه

الگوسازي« ،122ديالکتيکي» ( )dialecticalناميده ميشود ،که مخالف روش

«اصل-موضوعي» است ،و تمايز جدي ميان اين دو روش را بايد همواره
در نظر داشت.123

با اين حال ،همين نکته است که اغلب در نظريههاي مربوط به باز-تدوين

( )reformulatingکاپيتال و عرضهي آنها بهعنوان «الگوهاي مارکسي»
ناديده گرفته ميشود .اين الگوها اساسًا در سرشت خود «اصل-موضوعي»

هستند و در ارائهي روح نظام ديالکتيکي مارکس ناکام ميمانند .بر همين
121 supra-historic reality
122 model-building
) در معنايي عام استفاده ميکنم ،بهطوري که همهي  }26{ axiomaticمن از واژهي «اصل-موضوعي» (123
روشهاي مدلسازي غير از [روشهاي] «ديالکتيکي» را پوشش دهد .اميد دارم که سودمندي اين دوگانهسازي در
ن روشن گردد.
ادامهي مت ْ
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منوال ،آنها بدين سمت سوق مييابند که به جاي (نقد) اقتصاد سياسي

مارکسي ،از «اقتصاد» مارکسي سخن بگويند .124اگر بهراستي يک حقيقت

فرا-تاريخي را مورد مطالعه قرار دهيم ،حقيقتي که صرفًا يک جنبه از
دنياي واقعي را شکل ميدهد (نظير سرشت حيات اقتصادي بهطور عام)،
هر دستاورد علمي مربوط به اين موضوعْ جزئي ( )partialخواهد بود،

بدين معنا که اين دستاورد بر جنبهاي خاص از واقعيت روشني ميافکند،

اما ساير بخشهاي جهان را در تاريکي نگه ميدارد .از آنجا که در اين

مورد تالش نميکنيم تا ساختار کلي دنياي واقعي را به فهم درآوريم،
روش هگل در خصوص دانش کامل ،125نميتواند براي کار ما

موضوعيت بيابد .بدين ترتيب ،چنين مسيري کاربست رويکرد اصل-

موضوعي در «اقتصاد» را موجه ميسازد ،که يک نهاد تاريخا معين نظير
سرمايهداري را مطالعه نميکند ،بلکه در عوضْ قوانين عامتر و

{ }27نگاه کنيد به يادداشت { .}23بنا به درک من« ،علم اقتصاد» با مطالعهي قوانين حرکت سرمايهدارانه 124

سروکار ندارد .براي ارجاع به چنين مطالعهاي ،من اصطالح «اقتصاد سياسي» را در معناي محدودتري که انگلس

از آن عرضه ميکرد ،به کار ميبرم؛ اگرچه در بياني دقيقتر[ ،دستگاه نظري] مارکس فاقد يک اقتصاد سياسي بود،
بلکه تنها شامل «نقد»ي بر اقتصاد سياسي بود .البته ممکن است بتوان نوعي از «علم اقتصاد» را از کاپيتال استخراج

کرد ،اما اين کار همانند ارزيابي اثر يک مجسمهساز بر اساس کيفيت سنگي است که بهکار برده است .نگاه کنيد
به يادداشت {.}28

125 complete knowledge
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جهانشمولتر و در نتيجه [قوانين] فراتاريخي حيات اقتصادي را مطالعه

ميکند.126

اما همهي حقايقي که پي ميجوييم ضرورتًا از اين نوع نيستند .اگر
بخواهيم يک حقيقت تاريخي را که محدود به يک گسترهي زماني است

و بنابراين نميتواند جهانشمول باشد (نظير نهاد سرمايهداري) بشناسيم،

ميبايد به جستجوي دانش کاملي از آن ،و نه دانشي جزئي بر آييم ،چون

اين حقيقت تنها در يک پيکرهي تام و کامل ( )as a whole pieceمعنادار
است .127هيچ دليل موجهي وجود ندارد که ديالکتيک را نامربوط

) نيز در  }28{ well-meaningدو دليل جداگانه وجود دارد که چرا حتي اقتصادانان مدرن خوشنيت (126
ديدن سرشت حقيقي اقتصاد سياسي مارکسي ناکام ميمانند .نخست آنکه «علم اقتصاد» يک نهاد اقتصادي تاريخا

ص مانند سرمايهداري را مطالعه نميکند ،بلکه قوانين حيات اقتصادي (
) را مطالعه ميکند economic lifeمشخ ْ
که عامتر و جهانشمولتر از سرمايهداري و بنابراين فرا-تاريخي است .پس ،آنهايي که در «علم اقتصاد» تخصص
يافتهاند ،فرض را بر اين مينهند که اقتصاد سياسي مارکسي نيز همين هدف را دنبال ميکند .اين اشتباه بزرگي
است .دوم آنکه ،اقتصاددانان مدرن مدتها توسط آموزههاي کارل پوپر و انگارههاي او مبني بر نامربوط بودن

ديالکتيک هگلي به روش علمي تعليم يافتهاند (و به راستي ديالکتيک هگلي براي مقصود مورد نظر «علم اقتصاد»
نامربوط است ،هرچند نه براي اقتصاد سياسي) .بر اين اساس ،آنها باور دارند که ميتوان نظريههاي مارکس را با
) آن علميتر کرد .و اين اشتباهي مهلک استHegelese .حذف «مغلقنويسيهاي هگلي» (

) مناسب باشد }29{ total abstraction .شايد چند کلمهاي هم در خصوص اهميت «تجريد کامل» (127

) را رد ميکند« :اگر ما بخواهيم چيزي را مطالعه کنيم ،مقيد به آن هستيم holismپوپر دقيقًا نوعي از کلگرايي (
که جنبههاي معيني از آن را انتخاب کنيم .براي ما ممکن نيست که تمامي پيکرهي جهان يا طبيعت را مشاهده يا
] .اما سرمايهداري ،بهعنوان يک رويداد تاريخي ،جنبهاي از Popper, 1957, 28, p. 77توصيف کنيم[ ».

«جهان» يا «طبيعت» نيست ،بلکه بهخودي خود يک پيکرهي کلي است .به چه دليل سخن گفتن از اين يا آن «جنبه»

از سرمايهداري ،خود سرمايهداري را ناشناخته وا مينهد؟ سرمايهداري نه يک حقيقت عام و جهانشمول ،بلکه يک

) معنادار است .نگاه کنيد همچنين به a whole pieceحقيقت تاريخي است ،که تنها بهمنزلهي يک پيکر کلي (
 )12با عنوان «روش ديالکتيکي نزد هگل و مارکس» [Sidney Hookتفسير هوشمندانهي سيدني هوک (

) را بهعنوان جزء الزمي از  .]category of totalityجورج لوکاچ نيز «مقولهي تماميت» (,Hook, 1936
ديالکتيک ،نزد هگل و مارکس مشترک ميبيند.
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( )irrelevantبه روش علمي تلقي کنيم ،مگر اينکه بنا به دليلي متافيزيکي
امکان پژوهش نظري يک موضوع تاريخي را انکار کنيم .128از نظر من

ديالکتيک هگلي تنها روش شناختهشده براي تجريد کامل 129يک رويداد

{ }30از ديد من «روش علمي» پوپر تا جايي معقول به نظر ميرسد که در مورد جستجوگريهاي علمي 128

معطوف به يک حقيقت جهانشمول بهکار بسته شود؛ حقيقتي که ميتواند بهعنوان «جنبهاي» از طبيعت يا «جهان»

positivist-تعريف گردد .اما هيچ دليل خوبي در دست نيست تا باور کنيم که اين روش پوزيتيويستي-تجربهگرا (

) ميبايد بهطور ثمربخشي بر علوم تاريخي هم اعمال گردد .اين بهاصطالح «روش علمي» که ممکن empiricist
است بتوان نشان داد که از کاربردهايي در فيزيک و شيمي برخوردار است ،نميبايد تحت هيچ شرايطي ساير علوم

) مرعوب و گمراه سازد .داعيهي مهمل و مضحکي است reductionismرا با داعيهي سست «تقليلگرايي» (

) ميبايد بهطور روششناختي «قابل a human institutionاگر گفته شود که مطالعهي يک نهاد انساني (
فروکاستن» به نظريههاي فيزيک شيمي باشد( .چنين داعيهاي چه نوع «گزارهاي» خواهد بود؟ [اشاره به دستهبندي
پوپر از گزارههاي منطقي /م)].

فرض کنيد که يک جامعه بهگونهاي سازمان يافته است که فقط مردان ميتوانند رأي بدهند ،و زنان از اين

حق محرومند .چنين جامعهاي بدون شک پديدههاي خاص متنوعي را بروز ميدهد ،که يک دموکراسي غير زن-

) فاقد آنها خواهد بود .مسلمًا هيچ جنبهي متافيزيکي ،بيمعنا يا غير علمي در اين nonmisogynicگريز (

) پس پشت تمامي اين ويژگيهاي خاص absolute causeحرف وجود ندارد که بگوييم «علت مطلق» (
بهلحاظ تجربي مشاهدهپذير در اين جامعه ،محرومسازي زنان از حق رأي است .بگذاريد آنها رأي بدهند ،و اين

ويژگيهاي غريب ناپديد خواهند شد .اما پروفسورهاي مدرن اصرار ميورزند که چنين «فرضيه»اي بهجز از طريق

) ،که بايد از آن holistic and Utopian engineeringيک «طرحريزي/مهندسي اتوپيايي و کلگرا» (

پرهيز کرد ،قابل تحقيق نيست و الجر ْم اين فرضيهي آزموده نشده ميبايد يک حدس اثباتنشده باقي بماند؛ و آنها

) خو ْد حتي ديويد هيوم را به شگفتي مياندازند .اين نوع از pedantryدر اين پافشاري و مُال-نطقيگري (

) حداقل به همان اندازهي ديدگاه برخي مارکسيستهايي که misguided scientismعلمزدگي گمراه (

) نشان داده شود ،نامعقول است .تمام practiceاطمينان ميدهند حقيقت تنها ميبايد از طريق «عمل و کردار» (

هدف علم اجتماعي آن است که محدوديتهاي يک نهاد دستساخت بشر را پيش از (و نه پس از) آزمون تجربي
قاطع و نهايي (يا انقالب) آشکار سازد .اگر علم اجتماعي بر اساس روش تجربهگرا-پوزيتيويستي بهجاي
آشکارسازي حقيقت روشن ،تنها بتواند يک حدس دلبخواه و خودسرانه ارائه کند ،اين امر «گواه تجربي» خوبي
است تا بر پايهي آن هر فرد معقولي به بيهودگي اين علم اجتماعي پي ببرد.

129 a historical event
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تاريخي است؛ و اين دقيقًا همان روشي است که به مقصود مارکس خدمت

ميکند.

کتاب فوقالعاده غامض «علم منطق» هگل بر آن است که سرشت ايده

( ،)nature of the Ideaکه برخي آن را مشيت الهي ()Providence

ناميدهاند ،را شرح دهد .بيگانگي يا تجلي دنيوي 130ايده ميبايد هر دو

مقولهي طبيعت ( )Natureو ذهن ( )Mindرا توضيح دهد .اين رويکرد

الهياتي به امور دنياي واقعي ممکن است در نگاه نخست براي دانشمند
معاصر مُهمَل و مضحک ( )ludicrousبه نظر برسد .بنابراين ،مارکس به

پيروانش اصرار ميورزد که «هستهي عقالني درون اين پوستهي رازآلود

را شناسايي کنند» ،و اين کاري است که بايد با وارونهسازي ديالکتيک
هگل ،يا برگرداندن آن از ايدهآليسم به ماترياليسم انجام داد .131اينکه اين

راهکار پيشنهادي دقيقًا به چه معناست ،همواره براي مارکسيستها بديهي
ال روشن
نبوده است و من نميتوانم ادعا کنم که اونو اين مساله را کام ً

( )crystal clearساخته است .با وجود اين ،اونو ديدگاهي عرضه کرده
است که به باور من آزمودن دقيق آن ارزشمند است.

130 worldly manifestation
{« }31راز-وارهگياي که ديالکتيک در دستان هگل از آن رنج ميبرد ،بههيچ رو مانع از آن نيست که او 131

نخستين کسي باشد که شکل کلي عملکرد ديالکتيک را بهشيوهاي جامع و آگاهانه ارائه ميکند .با شناسايي

هستهي عقالني درون اين پوستهي رازآميز ،ديالکتيک نزد هگل بر روي سر خود ايستاده است[ .ديالکتيک] ميبايد

]Marx, 1867, 23.بار ديگر بهتمامي وارونه گردد( .کارل مارکس ،پيگفتار به دومين ويراست کاپيتال) [
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همهي مارکسيستها با اين گفتهي اطمينانبخش لنين آشنايي دارند که

«فهم کامل کاپيتال مارکس ناممکن است … بيآنکه [کتاب] منطق هگل
بهطور کامل مطالعه شده و به فهم درآمده باشد» [.]Lenin, 1916, 17

واکنش اونو به اين سخن لنين بسيار شاخص است .با اينکه اونو شناخت

خود از منطق هگل را مقدماتي ميداند و داعيهي احاطه بر «علم منطق»

را ندارد ،چنين اظهار ميدارد که عکس اين گفته [ي لنين] ميبايد درست
باشد ،يعني محتملتر آن است که فهم کامل کاپيتال بر اهميت [کتاب]

«علم منطق» روشني بياندازد ،نه عکس آن .اونو از آن رو نسبت به اين
ال مطمئن است که فهم کاپيتال ،که از نظر او به معناي
درک خود کام ً

بازسازي الگوي سرمايهداري ناب است ،چيزي نميطلبد جز اينکه بهطور

دقيق و وفادارانه ( )faithfullyمنطق (يا ديالکتيک) سرمايه را دنبال کنيم.
شايد يادآوري اين جملهي انگلس منظور اونو را روشن سازد« :اصولْ

آغازگاه پژوهش نيستند ،بلکه نتيجهي نهايي آن هستند؛ اصول بر طبيعت
و تاريخ انساني بهکار بسته نميشوند ،بلکه از آنها تجريد ميشوند؛ نبايد

گفت که طبيعت و قلمرو بشري با اصولْ انطباق/همخواني ()conformity

دارند ،بلکه اصول تنها تا جايي معتبر هستند که با طبيعت و تاريخ

همخواني داشته باشند ]Engels, 1878, 6[ .به بيان ديگر ،دانشمندان با

فرض «مشيت الهي» يا «ايده» آغاز نميکنند ،تا سپس اصول آنها را بر

دنياي واقعي به کار ببندند؛ برعکس ،آنها با پديدههاي دنياي واقعي
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شروع ميکنند و از دل آنها اصولي را تجريد ميکنند که بر اين پديدهها

حاکماند.

با بررسي دقيقتر روشن ميگردد که اين بيان ظاهرًا بينقص ماترياليسم

ال نابسنده از کار در ميآيد .بهواقع ،در اينجا ارجاع به
ديالکتيک کام ً
ال روشن نميسازد .چون ،براي دستيافتن
صرف «اصول» موضوع را کام ً

به يک نسخهي ماترياليستي از ديالکتيک ،ضروري است که فرايند تجريد

بهقدر کافي کامل باشد تا در پايانْ نيروي محرک يا مولد ()generator

خود آن اصول را آشکار سازد ،مولد يا نيروي محرکْ معادل/قرينهي

مادي

132

«ايده» يا «مشيت الهي» است .اصولي که فاقد مولدهاي خود

هستند ،بهناچار بايد از مجموعهاي از اصول موضوعهي ()axioms

نامرتبط استخراج گردند؛ و بنابراين ،الگوي جهان واقعي برساخته به روش

اصل-موضوعي ،نميتواند چيزي باشد مگر الگويي جزئي ،ايستا و بيجان

(.)lifeless

اما با اتخاذ چنين ديدگاهي ،ديگر نميتوان اين حکم انگلس را پذيرفت

که «طبيعتْ اثبات ديالکتيک است» ،133همچنين نميتوان نخست در جهت

تاييد و استقرار ( )confirmديالکتيک طبيعت کوشيد ،تا سپس [از آنجا]
به کمک قياسْ ( )analogyبه سمت استنتاج ديالکتيک تاريخ (يا

132 materialistic counterpart
; }32{ Engels, 1878, 6; 1888, 7اين داوري به دفعات در نوشتههاي انگلس پديدار ميشود [133
]1892, 8.
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مفهومپردازي ماترياليستي از تاريخ) پيش رفت .134حتي نميتوان طبق

روال معمول فرض کرد که هر چيزي در دنيا بايد بهطور ديالکتيکي

خوانش گردد ،و بنابراين بايد تمامًا شناختپذير باشد؛ چون «مولد

اصول »135چندان به سادگي دستيافتني نيست .به همين دليل است که

اونو پيشنهاد ميکند که کاپيتال ميبايد بهمنزلهي شالودهاي در نظر گرفته

شود که تمامي عمارت مارکسيسم بر روي آن بنا ميگردد .اين پيشنهاد
را از آن رو بايد جدي گرفت که کاپيتال تا به امروز تنها مثال موفق از

ديالکتيک «ماترياليستي» بوده است ،جايي که خود سرمايهْ مولد نظام

سرمايهداري ناب است .شايد لنين ،با شهود نافذي که وجه مشخصهاش
بود ،به همين نکته نظر داشت ،زماني که گفت« :اگرچه مارکسْ منطقي را

در پس خود باقي نگذاشت[ ،اما] منطق سرمايه [کاپيتال] را براي ما به

جاي گذاشته است» [.]Lenin, 1916, 17

بنابراين ،مارکسيستها نبايد انتظار داشته باشند که نسخهي ماترياليستي

ديالکتيک هگل را بهطور حاضر و آماده ( )ready-madeبيابند ،تا پس
از آن تنها الزم باشد اين ديالکتيک را در همهي شاخههاي علم به کار

ببندند .برعکس ،آنها بايد به دقت بررسي کنند که ديالکتيک سرمايه

چگونه ساخته ميشود و بر پايهي چنين دانشي ،استنتاج کنند که چه
{« }33اما آنچه در مورد طبيعت درست است ،بههمان سان دربارهي تاريخ جامعه در همهي شاخههايش 134

]Engels, 1888, 7, p. 611 .و تاريخ تمامي علومي که با امور انساني سروکار دارند نيز صحيح است[ ».

135 generator of the principles
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رويدادهاي تاريخياي ممکن است تابع تحليل مشابهي باشند .به باور من،

اين ديدگاهْ رويکرد سنتي به فلسفهي مارکسي را  ،بهطور جدي به چالش

ميکشد ،چون هيچ نوعي از ديالکتيک طبيعت يا ديالکتيک تاريخ را مقدم
بر ديالکتيک سرمايه نميپذيرد.

 .1.5ديالکتيک سرمايه ()1
سهم اصلي اونو در اقتصاد سياسي مارکسي ،باز-تدوين

( )reformulationکامل کاپيتال ،يا ديالکتيک سرمايه بهعنوان نظريهي
سرمايهداري ناب است .توضيح جزئيات اين باز-تدوين ،نيازمند مقالهي

مفصل ديگري است؛ پس من در اينجا صرفًا به بحث از اهميت

روششناسانهي کلي آن بسنده ميکنم.136

در آغاز ميتوان اشاره کرد که تفکيک قاطع نظريهي ناب سرمايهداري

از «نظريهي مراحل» سرمايهداري ،اونو را قادر ساخت تا کاپيتال را
ال مجرد و در پيوندي ارجاعي ( )reminiscentبه «منطق
بهگونهاي کام ً

هگل» بازخواني/بازگويي ( )restateکند .تفسير من آن است که نظريهي

مراحل اونو دربارهي «سنخهاي مادي» ( )material typesممکن است به
فلسفهي طبيعت و فلسفهي ذهن هگل مربوط باشد .درست همانگونه که

{ }34بايد به خواننده بار ديگر هشدار بدهم که به دليل فشردگي و اختصار شرح و عرضهي زير ،روايت 136

من گرايش به بزرگنمايي ديدگاههاي اونو (بهگونهاي که آنها را درک ميکنم) دارد ،و در همين راستا اغلب
گزارههايي به کار ميبرم که او خود ممکن است به کار نبرد ،يا در استفاده از آنها ترديد نمايد.
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طبيعت و ذهن [نزد] هگلْ «بيگانگي»هاي «ايده» هستند ،که ويژگيهاي

آن [يعني ايده] در منطق هگل بيان ميشود« ،سنخهاي مادي» توسعهي
سرمايهدارانه هم تجليهاي تاريخي يا تصاوير تحققيافتهي ( realized

 )picturesسرمايه هستند ،که سرشت مجرد آنْ [يعني سرمايه] جستار
مايهي ( )subject-matterکاپيتال را بر ميسازد.

براي اينکه سرشت سرمايه را ببينيم ،بهترين کار آن است که بگذاريم

خود سرمايه داستان خودش را روايت کند .به باور اونو ،اين داستان در
سه بخش روايت خواهد شد )1( :چگونه سرمايه در يک اقتصاد مبادلهاي

( )exchange economyپديدار ميشود (آموزهي گردش ساده)137؛ ()2
چگونه سرمايه فرآيند توليد را تابع خود ميسازد (آموزهي توليد)138؛ و

( )3چگونه مازاد توليد  139ميتواند در بازار سرمايهدارانه تقسيم گردد

(آموزهي توزيع .)140اجازه دهيد هر يک از اين آموزهها را به ترتيب مورد
مالحظه قرار دهيم:

فهرست زير ،برگرفته از کتاب «اصول اقتصاد سياسي» اونو [ Uno, 1950,

 ]3ديدي اجمالي از آموزهي گردش سادهي او به ما ميدهد .در هاللها

(پرانتزها) جاي مباحث مربوط در کاپيتال مارکس نشان داده شده است.
137 Doctrine of Simple Circulation
138 Doctrine of Production
139 surplus of production
140 Doctrine of Distribution
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مجلدهاي کاپيتال با شمارههاي III ،II،I؛ پارههاي کتاب با حروف iii

 … ,،ii ،i؛ و فصلها با اعداد  ،3 ،2 ،1و … ؛ بخشها ( )sectionsبا
شمارههاي باالنويس( ،)superscriptنظير  - 43بهمعناي بخش  3از
فصل  - 4نشان داده ميشوند؛ و نشان ستاره * بهمعناي «پارهي مربوط»

است.

بخش اول .آموزهي گردش ساده ()I: i, ii
فصل اول .شکل کاالها ()i: 1
مولفههاي ارزش يک کاال :ارزش و ارزش مصرفي ()12 ,11

ارزش مبادله يا شکل ارزش (*)13

الف) «شکل ارزش» ساده

ب) «شکل ارزش» بسطيافته
ج) «شکل ارزش» عام

شکل پول يا قيمتها (*)13

فصل دوم .شکل پول ()i: 2, 3
پول بهعنوان مقياس ارزش ()31

پول بهعنوان وسيلهي گردش ()32

الف) خريد و فروش کاالها
ب) گردش پول
ج) سکهها
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پول در معناي اصلي آن)33( 141
الف) پول براي

اندوختن142

ب) پول بهعنوان وسيلهي پرداخت
ج) پول جهاني

فصل سوم .شکل سرمايه ()ii: 4, 5, 6
شکل سرمايهي تجاري
شکل سرمايهي وام

پولي143

شکل سرمايهي صنعتي

يکي از مهمترين خصيصههاي نسخهي اونويي ديالکتيک سرمايه تأکيد

زياد آن بر نظريهي گردش است .اين خصيصه اين نگاه بنيادي اونو را
بازتاب ميدهد که سرمايهداري نهادي است که توليد را بر طبق اصول

تجاري سازماندهي ميکند ،اگرچه توليد در معناي اصلياش

( )production as suchهمواره نيازمند آن نيست که بدين گونه سازمان

داده شود .در نتيجه ،هيچ چيز ذاتًا سرمايهدارانهاي نميتواند هرگز بدون
141. Money as such
142. Money to Hoard
143. The Form of Money-Lending Capital
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توضيحات مربوط به قواعد تجاري و بازرگاني تجلي بيابد .بنابراين،
ديالکتيک سرمايه با يک نظريهي گردش آغاز ميشود ،و نه يک نظريهي

توليد.

بهواقع ،مارکس در اينکه نظريهي «گردش ساده» را در سرآغاز کاپيتال
مورد بحث قرار داد ،و اينکه تعريف «فرآيند کار» را تنها زماني وارد

[فرآيند بحث] کرد که پيشتر شکلهاي کاال ،پول ،و سرمايه را پرورش
داده بود ،در مسير درستي قرار داشت .اما او ظاهرًا اين ايده را تا پايان

منطقي آن دنبال نکرد .بحث مارکس دربارهي گردش ساده بارها توسط
ارجاع زودرس ( )premature referenceاو به نظريهي کارپايهي

ارزش 144مخدوش ميشود ،طوري که مفهوم توليد را پيش از آنکه به
لحاظ شکلي ( )formallyبتوان آن را بيان کرد ،وارد [فرآيند بحث]

ميکند .بر اساس درک اونو ،ناممکن است که بتوان نظريهي کارپايهي

ارزش (يا بنا به تفسير من ،نظريهي کارپايهي هزينهي واقعي اجتماعي)145
را در اين مرحلهي پيشرس بنا نهاد ،يعني در جايي که صرفا شکل

ارزش ،و نه مضمون واقعي آن ،بايد مورد بررسي قرار گيرد .بنابراين ،اونو

در آموزهي گردش سادهي خودْ همهي ارجاعات به شکل توليد را کنار

144 labor theory of value
145 labor theory of social real cost
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ميگذارد ،و در نتيجهْ آموزهي گردش ساده چيزي به جز شکلهاي کاال،

پول و سرمايه را در بر نميگيرد.146

آنچه اين آموزه انجام ميدهد آن است که از [دل] سرشت کاال ،اين
سادهترين عنصر برسازندهي سرمايهداري« ،شکل خرماتيستيکي سرمايه»

( )chrematistic form of capitalرا بيرون ميکشد [استخراج ميکند]،

که همان نيروي محرک داد و ستد ( )arbitrageاست .147بهبيان ديگر ،اين

روح تجارت 148است که اگر مجالي بيابد ،به سپهر توليد رخنه کرده و
سرمايهداري را خلق ميکند .149اين فرصت اما داده نخواهد شد ،مگر

آنکه نيروي کار شکل کاال 150را به خود بگيرد.151

{ }35به دليل اين ديدگاه ،اونو از سوي بسياري از مارکسيستهاي ژاپني به «تحريفات گردشمدار» 146

) پيام کاپيتال متهم شده است(circulationist distortions .

) عمل  )numeraireميتواند بهمثابهي شمارشگر ( }36{ goodدر علم اقتصاد ارتدوکس هر جنسي (147
)perfect arbitrage .کند ،چون هميشه فرض بر وجود امکان کامل استفاده از اختالف قيمت بين بازارهاست (
148 the spirit of commerce
{ }37به گفتهي مارکس« :مبادلهي کاالها … نخست در مرزهاي جماعت/کمونتههاي اوليه آغاز ميشود149 ،

در مکانهاي تماس آنها با کمونتههاي مشابه ديگر … .اما بهزودي ،هنگامي که محصوالت به يکباره در روابط
بيروني يک کمونته به کاالها بدل شوند ،در واکنش [به اين وضع] ،همچنين در داد و ستدهاي دروني کمونته نيز

] .پس ،سرمايهداري يا توليد کاالها به وسيلهي کاالها ،حد Marx, 1867, 23, p. 87چنين ميشوند[ ».
نهايي درونيسازي مناسبات بيروني است.

150 the form of commodity
ش ذات/جوهر 151
{ }38اونو بر اين باور است که بر پايهي دگرگونسازي نيروي کار به کاال« ،اشکال گرد ْ
حيات اقتصادي را به چنگ ميآورند».
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تبديل نيروي کار به کاال ،آموزهي توليد را وارد [فرآيند بحث] ميکند،
قلمروي که توسط فهرست پايين قابل نمايش است .اين فهرست نيز (به
همراه برخي سادهسازيها) برگرفته از کتاب «اصول اقتصاد سياسي» اونو

[ ]Uno, 1950, 3است( .هر عنواني که به عالمت «دو-نقطه» ( ):ختم

ميشود ،نشانگر آن است که زيربخشهاي بعدي و عناوين آنها حذف
شدهاند).

بخش دوم .آموزهي توليد ()I: iii-Vii; II:iii
فصل اول .فرآيند توليد سرمايه ()I: iii-vi
فرآيند کار-و-توليد)iii: 5*, 6*, 7*( 152
الف) فرآيند کار

ب) دوگانگي کار در فرآيند توليد
ج) جنبههاي اجتماعي کار مولد

فرآيند تشکيل و افزايش ارزش)iii: 5*, 6*, 7*( 153
الف) فرآيند تشکيل ارزش

ب) فرآيند افزايش ارزش
ج) ضرورت قانون ارزش

152 Labor-and-Production Process
153 Value-Formation-and-Augmentation Process
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توسعهي شيوهي سرمايهدارانهي توليد ()iii: 8-vi: 22
الف) توليد ارزش اضافي مطلق ()iii: 8, 9

ب) توليد ارزش اضافي نسبي ()iv: 10-13

ج) تبديل ارزش نيروي کار به دستمزدها ()v: 14, 15; vi: 19-22

فصل دوم .فرآيند گردش سرمايه)II: i, ii( 154
چرخهي سرمايه و هزينههاي گردش ()i: 1-6

الف) اَشکال چرخهاي سهگانهي سرمايه)i: 1, 2, 3, 4( 155

ب) سرمايهي مولد در برابر سرمايهي در گردش)i: 5( 156
ج) هزينههاي گردش

برگشت سرمايه)ii: 7-16( 157

الف) دورهي تناوب برگشت[ 158سرمايه])ii: 7, 8, 9( :

ب) دورهي تناوب برگشت و پيشرويهاي سرمايه ()ii: 15
ج) برگشت سرمايهي متغير ()ii: 16

گردش ارزش اضافي)ii: 17( 159

154 Circulation-Process of Capital
155 Three Circuit-Forms of Capital
156 Productive Capital Versus Circulation Capital
157 The Turnover of Capital
158 The Turnover-Period
159 Circulation of Surplus Value
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فصل سوم .فرآيند بازتوليد سرمايه)I: vii; II: iii( 160
بازتوليد و انباشت سرمايه ()vii: 23, 24
الف) بازتوليد ساده ()vii: 23

ب) تبديل ارزش اضافي به سرمايه يا انباشت سرمايه (*)vii: 24

ج) تقسيم ارزش اضافي به مصرف و نقدينگيهاي انباشتي)vii: 24*( 161

فرآيند واقعي انباشت سرمايهدارانه (*)vii: 25

الف) انباشت بدون افزايش در ترکيب سرمايه ()251

ب) انباشت حاوي افزايشي در ترکيب

سرمايه162

ج) قانون عمومي انباشت سرمايه)254*( 163

(*)252 ,253 ,254

فرآيند بازتوليد سرمايهي اجتماعي تجميعيافته )iii: 18-21( 164
الف) قوانين عمومي بازتوليد اجتماعي ()iii: 18-21
طرح بازتوليد ساده (*)iii: 20

علمکرد پول و بازتوليد پول-ماده)iii: 2012( 165
طرح بازتوليد بسطيافته)iii: 21( 166

ب) بنياد مطلق قانون ارزش)iii: 20*( 167
ج) سرمايه و

درآمد168

(*)iii: 20

160 Reproduction Process of Capital
161 Division of Surplus Value into Consumption and Accumulation Funds
162 Accumulation Involving a Rise in Capital Composition
163 The General Law of Capital Accumulation
164 Reproduction Process of the Aggregate Social Capital
165 Function of Money and Reproduction of the Money-Material
166 Expanded Reproduction Scheme
167 Absolute Foundation of the Law of Value
168 Capital and Income
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سرمايهداري تجارت را پيشفرض خود قرار ميدهد ،اما برعکس آن
صادق نيست؛ چون تجارت فعال کاالها ضرورتا نيازمند آن نيست که

قابليت انسان براي کار کردن (نيروي کار) را به کاال بدل سازد.

معاملهپذيري نيروي کار

169

تنها بهطور تاريخي رخ ميدهد .اما وقتي

چنين شود ،سرمايه به سپهر توليد رسوخ ميکند و ديالکتيک سرمايه
ال جديدي براي رشد و توسعهاش پيدا ميکند .پس ،آموزهي
قلمرو کام ً

توليدْ آنچه با تجارت کاالي خاص موسوم به نيروي کار پيوند دارد را
بهطور اساسي ،يعني بر حسب توليد اجتماعي اشياي مادي ،به نمايش

ميگذارد .170به بيان ديگر ،اين آموزهْ جوهر سرمايهداري را توضيح
ميدهد.

جوهر سرمايهداري در اين حقيقت نهفته است که توليد اشياي مادي،

[وجود] رابطهاي اجتماعي ميان خريداران و فروشندگان نيروي کار را
پيشفرض خود قرار داده و چنين رابطهاي را تصديق ميکند .اين رابطهي

واقعي ،که ميتوان آن را رابطهي ارزش 171ناميد ،مستقل از  -و مقدم بر

 -قيمتگذاري عمومي اجناس ( )goodsدر بازار است ،چون اين رابطه

169 Saleability of labor-power
{ }39در نظريهي اقتصادي مارکسي فقط اشياي مادي (با ظرفيتشان براي بهبار آروردن خدمات در مسير 170

ت «توليد» نميشوند و نميتوانند بهخوديخود به کاال بدل شوند« .يک
مصرفشان) ميتوانند «توليد» گردند .خدما ْ

کاال … شيياي بيرون از ماست ،چيزي که با خواص خود خواستههاي انساني از اين نوع يا نوع ديگر را برآورده

]Marx, 1867, 23, p. 23ميکند[».

171 value relation
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نسبت به روشهاي قيمتگذاري اجناسْ بيتفاوت/نامتغير ()invariant

است .بنابراين ،بهترين روش توضيح اين رابطه ،بر حسب ارزشها (يا

هزينههاي واقعي اجتماعي )172است ،و نه مسلمًا بر حسب قيمتهاي

توليد .173در واقع ،قيمتهاي توليد حتي قابل تعريف نيستند ،مگر اينکه
سرمايهداران بر اساس آن دسته ارزشهاي مصرفي که در توليد آنها

تخصص يافتهاند و [به لحاظ فني] خود را بر توليد آنها متمرکز کردهاند،

تمايز بيابند .اين تمايزيابي از آموزهي توليد بيرون گذاشته شده است ،چرا
که آموزهي توليد معطوف به رابطهي ارزش است ،نه رابطهي «ارزش

مصرف».174

نخستين فصل اين آموزه ،شالودهي قانون ارزش را پي ميريزد ،که به

معناي آن نيست که کاالها در بازار بر اساس محتواي کارشان ( labor

ش ضرورت يک سيستم حسابداري
 )contentمبادله ميشوند .قانون ارز ْ
( )accountingبر حسب هزينهي واقعي اجتماعي را پيش مينهد .در اينجا

ديدگاه اجتماعي تحريفناشده توسط مالحظات هزينهي خصوصي

سرمايهداران ،بهطور سنجيده (با ظرافت) به کار گرفته ميشود تا رابطهي

172 social real costs
) هزينهي واقعي توليد از منظر جامعه است }40{ substance of value .منظورم از جوهر ارزش (173
) سرمايهداران ،که در قيمتها private cost calculusجوهر ارزش ميبايد از محاسبهي هزينهي خصوصي (
بازتاب مييابد ،متمايز گردد .براي مثال ،سرمايهداران براي استفاده از زمين هزينه ميکنند ،اما زمين فناناپذير

) موهبتي از سوي طبيعت است و براي جامعه هزينهاي در بر ندارد(indestructible land .

 }41{ 174گزارهاي که من در اينجا طرح ميکنم ،نسبت به آنچه اونو احتماالً پذيراي آن باشد،

داعيهي بزرگتري است.
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واقعي بين سرمايهداران و کارگران توضيح داده شود .برخالف ادراک

عمومي ،روشن ميگردد که هيچ سرمايهداري نميتواند يک استثمارگر

تماموقت باشد ،چون سرمايه به منظور توليد ميبايد همچنين «گردش»
کند .اين مساله ،که در فصل دوم دکترين توليد پيش کشيده ميشود،

حداقل به همان اندازهي مضمون فصل نخست داراي اهميت است.

جامعهي سرمايهداري هزينهي سرمايهدارانه بودناش را با تخصيص بخش
قابل توجهي از منابع خود به عملکردهاي اکيدا گردشي و غيرمولد متحمل

ميشود؛ و اگر اين هزينه بسيار سنگين گردد ،سرمايهداري بهدليل ناکامي
در اينکه به قدر کافي مولد باشد ،ميتواند معناي وجودي ()raison d'etre

خود را از دست بدهد.

اونو در فصل سوم آموزهي توليد ،نظريهي انباشت مارکس و نظريهي

خودش در باب طرحهاي بازتوليد ( )reproduction schemesرا در

کنار هم قرار ميدهد ،چون در هر دو حالتْ توليد سرمايهدارانه بايد
بهمنزلهي يک فرآيند بازگشتي مداوم 175در نظر گرفته شود ،يعني بهسان

يک فرآيند بازتوليد .اما بازتوليد اشياء مادي ،متضمن بازتوليد رابطهي
ارزش است ،که بازتوليد نيروي کار بهعنوان کاال را تضمين ميکند.

از آنجا که نيروي کار نميتواند «ساخته» شود ،بلکه تنها ميتواند بهطور

اجتماعي بازتوليد گردد ،دستمزدهاي واقعي دريافتي کارگران بايد درست
175 a continually recurrent process
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به ميزاني باشند که براي بازتوليد نيروي کار آنان کفايت کنند ،نه بيشتر
و نه کمتر؛ چون در هر دو حالت ذخيره/موجودي ( )supplyنيروي کار

کاهش مييابد .بين کمينهي دستمزد واقعي تنظيم شده در سطح بقاي

زيستشناختي و بيشينهي دستمزدي که به فزوني مطلق سرمايه

ميانجامد ،يک نرخ دستمزد قابلقبولي
نميتوان آن را نرخ دستمزد تعادلي

177

178

176

وجود دارد ،که با اين حال

ناميد .179يک نرخ دستمزد

قابلقبول آن است که بقا و دوامپذيري ( )viabilityنظام سرمايهداري بدان

وابسته است ،بهطوري که اگر عرضه و تقاصا نرخ قابل قبولي را به بار

نياورد ،نظام سرمايهداري بايد تغييراتي ساختاري به منظور تدارک اين
نرخ ايجاد کند .قانوني که اصطالحا قانون جمعيت مازاد

180

نام گرفته

176 absolute excess of capital
177 feasible wage rate
178 equilibrium wage rate
{ }42نظريهي دستمزدهاي مارکس اغلب بهعنوان نسخهاي از نظريهي دستمزد معاش کالسيک 179
) تلقي ميشود .درست است که دستمزد واقعي بيرون از (classical subsistence wage theory
قيمتگذاري عام بازار تعيين ميگردد ،اما اين به معناي آن نيست که دستمزد واقعي ممکن است بهگونهاي

) تجويز و تعيين گرددwage goods .زيستشناختي يا بهطور ميانه بهعنوان بستهي ثابتي از اقالم دستمزدي (
همان بستهي مادي در محيطهاي اجتماعي متفاوت ميتواند توسط اکثريت کارگران يا بهقدري وفور نعمت تلقي

ق نازل و ناکافي باشد که انگيزهي آنان
گردد که پساندازههاي پايداري را موجب گردد و يا چنان بهدور از اخال ْ
براي کارکردن را تحت تأثير قرار دهد .بنابراين ،امکان دستمزدهاي واقعي ميبايد «بهطور اجتماعي» تعيين گردد.

اقتصاددانان مارکسي اهميت اين رابطهي اجتماعي را صرفا بدين خاطر که از منظر بازار (يعني از منظر محاسبات
سرمايهدارانه) نامربوط است ،دستکم نميگيرند.

180 law of surplus population
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تأييد ميکند که سرمايهداري در درازمدت از چنين انعطافپذيري
ساختارياي برخوردار است.

تا زماني که يک ذخيرهي کافي از نيروي کار تضمين شده باشد ،بازتوليد
اشياي مادي با هيچ محدوديت اساسياي ( )inherent restrictionمواجه
نميشود .طرح بازتوليد ،181يا نماي اقتصادي ،182شيوهاي را که سرمايه

از آن طريقْ مجموع توليد جامعه را سازماندهي ميکند نشان ميدهد .اما

تفکيک کل محصوالت به ابزار توليد و مواد/مصالحي براي مصرف،183

حاوي يک دستهبندي صنعتي نيست ،چون محصوالت يک صنعت ممکن

است براي هر دو منظور مورد استفاده قرار گيرند .در نتيجه ،چنين تفکيکي

همچنين در بردارندهي هيچ تخصصي ( )specializationدر سمت

سرمايهداران نيست .184اين طرح [بازتوليد] صرفًا نشان ميدهد که يک
ساختار تجميعي سرمايه

185

وجود دارد که صرفنظر از الگوي

ويژهکاري/تخصصيابي سرمايهدارانه ،186شرط خود-جايگزيني (self-

181 scheme of reproduction
182 tableau economique
183 materials for consumption
{ }43احتياطهاي پانويس { }41در اينجا نيز کاربست مييابند .بايد در نظر داشت که اگر همهي کاالها 184

ف فروخته شوند ،همهي سرمايهداران در مجمو ْع آميزهي يکساني از ارزشهاي
مقيد به آن باشند که پيش از مصر ْ

ن در تعريف کاالها
مصرفي به همان اندازهي [مصرف] کل جامعه را توليد خواهند کرد .اما چنين شرطي پيشاز اي ْ
لحاظ شده است.

185 aggregate structure of capital
186 capitalist specialization
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 )replacementرا همانگونه که هر توليد اجتماعي بايد انجام دهد،
برآورده ميسازد .اين طرح بيانگر هيچ شرطي در مورد تعادل بازار نيست،

ال بال-موضوع است.187
که در اينجا [مسالهاي] کام ً

«آموزهي توليد» ،که سرشت توليد سرمايهدارانه را توصيف ميکند ،توجه

خود را بر رابطهي ارزش ( )value relationميان سرمايهداران و کارگران

متمرکز ميکند ،و رابطهي بازار (يا رابطهي قيمت )188ميان سرمايهداران،
و بين سرمايهدارن و زمينداران را در پسزمينه نگه ميدارد .اولويت

منطقي رابطهي ارزش در مقايسه با رابطهي بازار از آن رو ميبايد بديهي

باشد که توليد سرمايهدارانه تا جايي دوام دارد که جوهر آن سالم و

دستنخورده باقي بماند ،حتي زماني که بازار سرمايهداري بهواسطهي

) در طرح بازتوليد مارکس که در انتهاي جلد  }44{ two-sectoral divisionتقسيم دو-بخشي (187
دوم کاپيتال مورد بررسي قرار گرفته است ،اغلب بهعنوان مقدمهاي بر تقسيم صنعتي چند-بخشي در جلد سوم

کاپيتال نگريسته ميشود .از آنجا که خود مارکس اغلب دربارهي «تجارت ميان سرمايهداران گروه اول

) و سرمايهداران گروه دوم» سخن ميگويد ،بدبفهمي يادشده ميتواند به سادگي ايجاد گردد؛ (department I
و بسياري از اقتصاددانان تالش کردهاند نظريهي قميت را در طرح بازتوليد ادغام کنند ،تا بتوانند برخي نتايج جالب

]) .با اين  IIIو  ,IIبخشهاي 34 ,1942توجه را از آن بيرون بکشند( .براي مثال نگاه کنيد به پل سوئيزي [

) آن را حالت خود-جايگزيني Sraffaحال ،من باور دارم که مارکس صرفًا آن چيزي را بيان کرد که سرافا (

) مينامد ،با تمايزگذاري ميان کاالهاي اصلي و غيراصلي (همانگونه که سرافا چنين (self-replacement
تمايزي را قايل ميشود)؛ هرچند تعريف سرافا در انطباق کامل با تعريف مارکس قرار ندارد .طرح بازتوليد نشان
ميدهد که تا جايي که نيروي کار بهمثابهي کاال در دسترس باشد ،سرمايهي اجتماعي تجميعيافته ميتواند بهگونهاي

ساختار بيابد که رابطهي ارزشي را با شرط خود-جايگزيني سازگار سازد .به بيان ديگر ،اين اثباتي است بر وجود
توليد سرمايهدارانه.

188 market (or price) relation
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رويهها و کنشهاي انحصارگرايانه [از شکل طبيعي خود] تماما کژديسه
(مُعوج) شده باشد.

 .1.6ديالکتيک سرمايه ()2
به منظور حفظ سرشت (جوهر) توليد سرمايهدارانه ،سرمايه ميبايد به

قواعد رقابت آزاد وفادار بماند و مازاد توليد را بر اساس اصول بازار

توزيع کند .بنابراين جُستارمايهي آموزهي توزيع عبارت است رابطهي
بازار يا رابطهي قميت .همانند دو آموزهي پيشين ،فهرست مباحث اين

آموزه را نيز بر اساس کتاب «اصول اقتصاد سياسي» اونو (به همراه برخي
سادهسازيها) نقل ميکنم:

بخش سوم .آموزهي توزيع ()ILI i-vii
فصل اول .مقولهي درآمد از سود)i, ii, iii( 189
تبديل ارزش اضافي به سود ()i: 1-7

الف) هزينه-قيمت 190و سود ()2 ,1

ب) نرخ ارزش اضافي و نرخ سود ()3

ج) سه فاکتور تعيينکنندهي نرخ سود ()7 ,6 ,5 ,4

189 The Income-Category of Profit
190 Cost-price
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تشکيل نرخ عمومي سود ()ii: 8-12

الف) تفاوتهاي ميان-صنعتي در نرخ

سود191

ب) تبديل ارزشها به قيمتهاي توليد ()9

()8

ج) قيمت توليد و قيمت بازار؛ يا رقابت سرمايهدارانه ()10 ,11 ,12

گرايش نزولي نرخ عمومي

الف) تعقيب سود

سود192

()iii: 13-15

اضافي 193از

طريق نوآوري

(*)13

ب) قانون گرايش نزولي نرخ عمومي سود ()13* ,14

ج) تضادهاي ماندگار در شيوهي سرمايهدارانهي توليد)15( 194
195

فصل دوم .مقولهي درآمد از رانت زمين

()vi: 37-47

رانت تفاضلي196؛ شکل اوليهي آن ()39

الف) تبديل سود مازاد به رانت
ب) رانت تفاضلي 1 -

ج) گسترش قطعات زمين زير کشت و تأثيرات آن بر رانت

شکل دوم رانت تفاضلي ()44-40

الف) ويژگيهاي رانت تفاضلي 2 -

ب) بارآوري سرمايهي مازاد 197و تأثيرات آن بر رانت
ج) انباشت سرمايه در کشاورزي و رانت

191 Inter-industrial Differences in Profit-rate
192 Falling Tendency of General Profit-Rate
193 Pursuit of Surplus-Profit
194 Contradictions Inherent in Capitalist Method of Production
195 The Income-Category of Ground-Rent
196 Differential Rent, Its first Form
197 Productivity of Additional Capital
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رانت مطلق زمين ()46 ,45

الف) هزينه-قيمت 198و سود ()2 ,1

ب) نرخ ارزش اضافي و نرخ سود ()3

ج) سه فاکتور تعيينکنندهي نرخ سود ()7 ,6 ,5 ,4
199

فصل سوم .مقولهي درآمد از بهره
سرمايهي

وامي200

()iv, v, vii

()v: 25-36

الف) اعتبار تجاري

ب) اعتبار بانکي و نظام

اعتباري201

ج) سرمايهي وامي و سرمايهي صنعتي

سرمايهي تجاري 202و سود آن ()iv: 16-20

الف) تبديل هزينههاي گردش به سرمايه
ب) سود تجاري

ج) خصلت گمراهکنندهي سرمايهي

تجاري203

198 Cost-price
199 The Income-Category of Interest
200 Loan Capital
201 Credit-System
202 Commercial Capital
203 Illusory Character of Commercial Capital
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سرمايهي حامل

بهره204

()v: 21-24*; vii: 48-51

الف) تفکيک سود و بهره و سود پيشگامي :نظام شرکتهاي

(*)v: 21-24

سهامي205

ب) تبديل سرمايه به کاال ()v: 24*; vii: 48-50
ج) درآمد بهاصطالح ملي)vii: 51( 206

مناسبات طبقاتي جامعهي سرمايهداري ()vii: 52

سرمايهداران تحت هر وضعيتي با يکديگر رقابت خواهند کرد؛ اما
بهميانجي شرايطي فناورانه و نهادي

207

ميتوان عملکردهاي يک بازار

ال رقابتي را مورد حمايت قرار داد .اين شرايط در الگوي سرمايهداري
کام ً
ناب ميبايد حفظ شوند ،تا ديالکتيک سرمايه (سرمايه در معناي اصلي

آن )208بتواند يک نظام خود-تداومبخش 209بنا کند ،اگرچه سرمايهداري
واقعي در مرحلهي توسعهي امپرياليستياش اين شرايط را تماما

دستکاري ميکند و تغيير ميدهد.

204 Interest-Bearing Capital
205 Entrepreneurial Profit: Joint Stock Enterprise System
206 The So-called National Income
207 institutional conditions
208 capital as such
209 self-perpetuating system
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آموزهي توزيع با تخصصيابي/ويژهکاري 210سرمايهداران در حوزههاي

متفاوتي از توليد صنعتي آغاز ميشود .سرمايهداران ،بنا به سرشت

[اقتصادي] خود ،همانند تاجران تمايل دارند که در يک رشتهي معين

تخصص کسب کنند ،تا کارآيي بيشتري داشته باشند؛ اما به دليل

نابرابريهاي برگشت [سرمايه] در شاخههاي مختلف صنعت ،211برآمده

از شرايط فناورانه ،آنها ممکن است از چنين کاري سرخورده شوند.
درايت ( )wisdomبازار سرمايهدارانه در اين است که از طريق برقراري

نرخ يکساني از سود 212از اين نابرابري «فراروي» ( )aufhebenميکند؛

يعني از اين طريق که به قيمتهاي توليد اجازه ميدهد تا در سطح تعادلي
غالب گردند .اگرچه دو کاال [ي فرضي] حاوي هزينهي واقعي اجتماعي

يکساني بوده و بنابراين داراي ارزش يکساني باشند ،ممکن است در بازار
بهعنوان کاالهاي همارز ( )equalsمبادله نشوند ،چرا که در بازارْ

محاسبات هزينهي «عملگرايانه»تري از سوي سرمايهداران ،از ساير

مالحظات پيشي ميگيرد .در غير اين صورت ،سرمايهداري از توليد
همهي ارزشهاي مصرفي که جامعه به آنها نياز دارد درميماند .213اما
210 specialization
211 interindustrial inequality of returns
212 uniform rate of profit
 }45{ transformationشايد در اينجا توضيحي دربارهي موضوع موسوم به «مسالهي تبديل» (213
) مناسب باشد .بسياري از اقتصاددانان مفتون گذار متناقض ظاهري از يک نظام برآورد ارزش به problem
يک نظام برآورد قيمت بودهاند و تالش کردهاند اين مساله را از طريق ابداع برخي فرمولهاي تبديل مکانيکي حل

ش مستقل از سازوکار قيمت نيست ،هرچند رابطهي
کنند .اما آنها اغلب از اين واقعيت غافلاند که قانون ارز ْ
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حتي زماني هم که يک نرخ سود يکسان ميان شاخههاي مختلف صنعتي
برقرار مي شود ،باز هم ممکن است در يک شاخهي صنعتي بيش و کم

شرايط مطلوبتري براي توليد وجود داشته باشد؛ و سود اضافي ممکن
است به سرمايهداراني تعلق گيرد که تحت چنين شرايط مطلوبتري

فعاليت ميکنند .214اگر سود اضافي همواره عايد برخي از سرمايهداران
ارزش مقدم بر و مستقل از رابطهي بازار (يا رابطهي قميت) است .منظورم را کمي شرح ميدهم :بگذاريم سيست ْم

يک نرخ دستمزد واقعي ممکن را انتخاب کند ،سپس يک نرخ سود يکنواخت فراهم ميگردد .بر اين اساس ،بازار
بهطور رقابتي مجموعهاي از قيمتهاي توليد و سطوح فعاليت تعادلي را براي همهي صنايع تعيين ميکند .تنها پس

از اين مرحله است که محاسبهي ميزان کار (يعني تنها هزينهي مرتبط و معنادار از منظر اجتماعي) ضروري براي
توليد يک واحد از هر ارزش مصرفي مورد نياز جامعه ،ممکن ميگردد .قانون ارزش که ميگويد ارزش (يا هزينهي

اجتماعي واقعي) يک کاال توسط محتواي کار آن تعيين ميگردد ،به معناي آن نيست که ارزش ميتواند بهتنهايي

technological supplyبهواسطهي سازوبرگ فناورانه [ي توليد] يا شرايط فناورانهي عرضه (

) تعيين گردد .برعکس ،محتواي واقعي ارزش پيش از معلوم شدن شکل ارزش يا قميت (به conditions
تعبيري ،ابعاد ظرف) ،قابل تعيين نيست.

مشکل فوق از اين واقعيت ناشي ميشود که ديالکتيک سرمايه ميبايد رابطهي ارزش را پيش از رابطهي بازار

توضيح دهد ،و يا اين واقعيت که «آموزهي توليد» ميبايد مقدم بر «آموزهي توزيع» بيايد .بههمين خاطر است که من
با صراحت اين نکته را بيان کردهام که در «آموزهي توليد» سرمايهداران نميبايد همپايهي کارگران بر اساس

) را در goodsارزشهاي مصرفي ويژهاي که توليد ميکنند ،متمايز گردند و اينکه آنها ميبايد همهي اجناس (
نسبت يکساني توليد کنند ،البته مشروط بر اينکه هر جنس پيش از مصرف شدن ،نخست در بازار عرضه گردد

(نگاه کنيد به يادداشت { .)}43نه مارکس و نه اونو رابطهي بازار را با چنين فرضي خنثيسازي نکردند ،بلکه
حتي در «آموزهي توليد» آن را در پسزمينه حفظ کرده و ارجاعات مبهمي به آن داشتهاند .اما ديالکتيک سرمايه
تنها ميتواند با ارجاعندادن به قيمتگذاري اجناس -تحت هيچ شرايطي -در «آموزهي توليد» روشنتر گردد.

بنابراين ،بهعنوان نتيجهگيري ،گذار از يک نظام برآورد ارزش به يک نظام برآورد قيمت ،يا گذار از دکترين

توليد به دکترين توزيع ،بهطور ناب مسالهاي مربوط به عرضهداشت ديالکتيکي است و نه مسالهاي از فرمولهاي

تبديل مکانيکي .اين موضوع بهطور وسيعي مورد بدفهمي واقع شده است ،بهويژه به دليل ارجاع زودرس مارکس

1, Böhm-به نظريهي کارپايهي ارزش در «آموزهي گردش ساده» ،اشتباهي از جانب مارکس ،که بوهمباورک [

] و پيروانش بهطور قابل فهمي آن را دستاويز انتقادات خود قرار دادند .اما پس از تصحيح Bawerk, 1896

اين ايراد از جانب اونو ،آنها اين دستمايهي استدالليشان را از دست دادند ،هرچند انتقادات خود را به شکل
ديگري صورتبندي کردهاند.

) ميبايد قيمت بازار را  }46{ marginal producersدر هر صنعت نوعي« ،توليدکنندگان حاشيهاي» (214
دريافت کنند ،که در حالت تعادل برابر با قيمت توليد است .در نظريهي مارکسي ،نيازي نيست که توليدکنندگان
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گردد ،ممکن است به رانت (اجاره) تبديل گردد ،بهطوري که نابرابري

ميان سرمايهداران را از ميان بردارد .پس ،نخستين فصل «آموزهي توزيع»

که به بررسي سود ميپردازد ،ميبايد با فصل ديگري دربارهي رانت دنبال
گردد ،که فصل دوم آموزهي توزيع خواهد بود.215

نظريهي بهره ،که مضمون فصل پاياني «آموزهي توزيع» را تشکيل ميدهد،

با نظريهي «اعتبار تجاري »216آغاز ميشود و با تبديل سرمايه به کاال

پايان مييابد .اونو از نحوهي طبقهبندي سرمايهداران از سوي مارکس
حاشيهاي (يعني عرضهکنندگان واحدهاي اضافي ،هنگام افزايش تقاضاي اجتماعي براي يک کاال) کساني باشند

که تحت بدترين شرايط فناورانه توليد ميکنند .اين مساله ممکن است اقتصاددانان جريان اصلي را سردرگم سازد،
چرا که آنها مطابق پندار رايج بر اين تصورند که شرکتهاي [توليدي] حاشيهاي همواره تحت نامطلوبترين
شرايط فعاليت ميکنند .اما نظريهي مارکسي سود و رقابت ،برخالف نظريهي ارتدوکسي رقابت کامل« ،ورود» و

«خروج» آني و بياصطکاک را مفروض نميگيرد .بنابراين ،ممکن است سرمايهداراني وجود داشته باشند که کمتر
آنان باالتر از سطح توليدکنندگان حاشيهاي cost-priceاز سود ميانگين کسب ميکنند (قيمت تمامشدهي

است) ،چون آنها در حال حاضر به ماشينآالت نسبتًا نامرغوب وابستهاند که هنوز موعد اوراق کردن آنها فرا

نرسيده است .اگر در پاسخ به تقاضاي فزوني-يافته ،يک سرمايهگذاري جديد توسط شرکتهاي «تازه-وارد» يا

توليدکنندگان حاشيهاي انجام گيرد ،ماشينآالت روزآمدتري ميتواند وارد پروسهي توليد گردد .يا مورد زير را در
نظر بياوريد:

افزايشي در تقاضا در شهرها رخ ميدهد و شرکتهاي واقع در شهرها محتملتر است که«توليدکنندگان

حاشيهاي» باشند ،اگرچه آنها بهلحاظ فني نسبت به شرکتهايي که در روستاها فعاليت دارند« ،فرادست» محسوب

) تأثير ميگذارد ،نبايد supply-side responseميشوند .چنين شرايط محتملي که بر پاسخ سويهي تقاضا (
بهطور مکانيکي از دايرهي مفروضات کنار گذاشته شوند ،زيرا اين شرايط در مسير توسعهي سرمايهداري ضرورتًا
گرايش به ناپديد شدن ندارند .اين امر به معناي آن نيست که نظريهي اقتصادي مارکسي پيامدهاي نيرومند رقابت
را دستکم ميگيرد.

) را در پايان جلد سوم  }47{ ground-rentتوجه کنيد که مارکس مقولهي رانت/اجارهي زمين (215
کاپيتال مورد بحث قرار داده است.

216 commercial credit
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ناراضي است ،يعني طبقهبندي سرمايهداران در دو دستهي «سرمايهداران

پولي »217که فقط بهره کسب ميکنند ،و «سرمايهداران فعال[ »218در

حوزهي توليد و خدمات کار-محور] ،که فقط سود به اصطالح

«پيشگامي »219کسب ميکنند .تفکيک سود به بهره و «سود پيشگامي»
را نميتوان با پيشانگاشت مکانيکي انواع مختلف صاحبان درآمد

220

انجام داد .در نظريهي ناب سرمايهداري ،همهي سرمايهداران به دليل

ساختارهاي متفاوت زمان برگشت[ 221سرمايه] در فعاليتهايشان ،در

برخي مراحلْ وجوه راکد ( )idle fundsخلق ميکنند و در مراحلي ديگر

در جستجوي وجوه وامگرفتني ( )loanable fundsهستند .نرخهاي بهره
براي همهي انواع وام دادن و وام گرفتن 222بهواسطهي نيروي عرضه و

تقاضا تعيين ميشوند .چنين وضعيتي به معناي حضور وامدهندگان پولي
دايمي از يکسو ،و «پيشگامان» اقتصادي 223فعالي که سرمايهاي از آن

خود ندارند ،در سوي ديگر ،نيست .نظريهي ناب نميتواند يک «نا-

217 money-capitalists
218 functioning capitalists
)219 entrepreneurial profit / Unternehmergewinn (German
220 income recipients
221 turnover-time
222 lending and borrowing

223 operating entrepreneurs
[برگردان اين عبارت به «کارآفرينان فعال» شايد سادهتر و رايجتر باشد ،اما واژهي «کارآفرين» خود ترمي بهشدت
حاوي هنجارهاي سرمايهدارانه است/ .م].
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سرمايهدار( »224کسي که مالک هيچ سرمايهاي نيست) را به

يکسرمايهدار« ،فعال اقتصادي» يا چيزي از اين دست تبديل کند .در اين
صورت ،تفکيک سود ميانگين به بهره و منفعت «پيشگامي» اقتصادي

225

بايد توضيح داده شود .اونو در اينجا به نظريهي مارکس دربارهي

سرمايهي تجاري متوسل ميشود و به آن اجازه ميدهد تا «برونيسازي

مناسبات سرمايه »226را ايجاد کند ،که همان مفهوم سرمايهي حامل بهره

( )interest-bearing capitalاست.227

شمار وسيعي از مارکسيستها بر اين باورند که به دليل برخي ارجاعات

فاشکنندهي کتاب کاپيتال به شرکتهاي سهامي ،228نظريهي ناب
224 non-capitalist
225 entrepreneurial gain
226 the externalisation of the relations of capital
{ }48استدالل اونو تقريبًا به قرار زير است :چون سرمايهي تجاري در کارکرد اکيدا گردشي تخصص يافته 227

است ،هيچ ارزش اضافياي خلق نميکند .در عوض ،سرمايهي تجاري بدين دليل کسب سود ميکند که از طريق

کاهش بازهي زماني نامولد گردش ،بهطور غيرمستقيم در خلق ارزش اضافي مشارکت مينمايد .اگر سرمايهي

تجاري کاالها را از سرمايهداران صنعتي بخرد و آنها را با قيمتهايي باالتر به خريداران نهايي بفروشد ،سود

تجارياي که کسب ميکند ضرورتًا ميبايستي متشکل از دو مولفهي زير باشد :الف) بهره ،که ميبايد در هر حال

) سرمايهگذاري شده بود؛ و ب) منفعت حقيقي قابل انتساب loan marketحاصل ميشد ،اگر پول در بازار وام (
) .در اينجا ،بهره بهعنوان يک بازده خودکار Unternehmergewinnبه فعاليت «پيشگامي» يا سود شرکتي (

) افزوده شده بر سرمايه درک ميگردد ،يعني اين مساله که اين بازده ،صرفًا بازتابي از نرخ (automatic yield
) است ،ديگر مناسبتي ندارد .بنابراينcurrent money market ،بهرهي تعيين شده در بازار پولي جاري (

] Chap. 24 , Vol. III , 23, 1894سرمايه چنان نگريسته ميشود که بهطور خودکا ْر حامل بهره است[ .

)228 joint-stock companies / Aktiengesellschaften (German
[شرکت سهامي ،در فرهنگ واژگان اقتصادي ،بنگاهي اقتصادي است که کل سرمايهي آن از تعدادي سهام

همارزش تشکيل ميشود که ميان صاحبان سهام تقسيم ميشود .شرکتهاي سهامي به دو نوع سهامي خاص و
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سرمايه ممکن است در درون خودش حاوي سالحهاي نظري مناسبي
براي تحليل سرمايهداري انحصاري باشد .229اما «آموزهي توزيع» اونو تنها

حاوي ايدهي شرکتهاي سهامي است ،نه واقعيت آنها؛ چون تبديل

سرمايه به کاال تنها در مرز قلمرو سرمايهداري ناب اتفاق ميافتد .وارسي
دقيق اين مساله ممکن است ظرافت انديشهي اونو را روشن سازد.

اگرچه با مفهوم سرمايهي حامل بهره بهسادگي ميتوان ارزش

سرمايهشدهي هر دارايي 230را برآورد کرد ،در نظريهي ناب سرمايهداري،

ارزشهاي داراييشده «موهومي» ( )fictitiousهستند .براي مثال ،تشکيل
قميت زمين ( )land-priceبهعنوان ارزش سرمايهشدهي [حاصل از]

سهامي عام تقسيم ميشوند که مهمترين تفاوت اين دو در اين است که سهام شرکتهاي سهامي عام در بازار
بورس قابل مبادله است/ .م].

(«نقش اعتبار در  }49{ 27بيشترين موارد ارجاعات مارکس به «شرکتهاي سهامي» در سرآغاز فصل 229

] .براي مثال ،مارکس در رابطه با شکلگيري شرکتهاي 23, 1894توليد سرمايهدارانه») جلد سوم کاپيتال است [
سهامي چنين ميگويد« :سرمايه ،که خود بر يک شيوهي اجتماعي توليد تکيه داشته و تراکم اجتماعي ابزار کار و

نيروي کار را پيشانگاشت خود دارد ،در اينجا مستقيمًا مرهون شکل سرمايهي اجتماعي (سرمايهي افراد مستقيمًا

socialوابسته) -متمايز از سرمايهي خصوصي -است؛ و متوليان سرمايه اين شکل تعهدات اجتماعي (

) را متمايز از تعهدات خصوصي فرض ميکنند .چنين چيزي لغو سرمايه بهمثابهي دارايي undertakings

] Vol. III, p. 436, 1894 (1966), 23خصوصي در چارچوب خود توليد سرمايهدارانه است[ ».

ارجاعات متعدد ديگري نيز از اين دست وجود دارد .اما شرکتهاي سهامياي که مارکس بهواقع شاهد ظهور

آنها بود ،شرکتهاي فعال در حوزهي کسبوکار راهآهن بودند« .جهان همچنان فاقد راه آهن ميبود ،اگر اين
ت به ظهور شماري سرمايههاي منفرد [با داراييهايي] فراتر از
صنعت مجبور بود منتظر آن بماند که [فرآيند] انباش ْ

) در چشمبههم زدني از centralisationحد کفايت براي ساختو ساز راهآهن بيانجامد .برعکس ،تمرک ْز (

]  .اما Vol. I, p. 628, 1867 (1963), 23طريق شرکتهاي سهامي اين کار را به انجام رساند[ ».

) بهميانجي جذب و اقتباس نظام سهامي در حوزهي مالي ،تجارت monopolisticسرمايهداري انحصارگرا (
دريايي ،حملونقل يا خدمات عمومي حاصل نميشود .تنها هنگامي که صنايع توليدي کليدي نظير آهنوفوالد
چنين نظامي را اقتباس کنند ،انحصارات شروع به جايگزيني رقابت ميکنند.

230 capitalized value of any asset
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اجاره ،هيچ ارزش واقعياي به زمين نسبت نميدهد ،همچنانکه زمين را

به يک کاالي اصيل/واقعي ( )genuine commodityبدل نميکند .زمين

در معناي واقعي آن ،نميتواند واجد هيچ گونه هزينهي اجتماعي بازتوليد

باشد؛ بنابراين[ ،زمينْ] ارزش نيست .پس اين به معناي آن است که در

ديالکتيک سرمايه تبديل زمين به کاال بايد تنها يک ايده باشد ،نه يک
واقعيت.231

ممکن است يک بنگاه سرمايهدارانه 232بهطور مشابه داراي يک ارزش
سرمايهشده باشد ،که ميتوان آنها را بر اساس سهام و موجوديها

( )shares and stocksعرضه کرد .اين ارزش سرمايهشده «سرمايهي

موهومي» ناميده ميشود .اگرچه ايدهي سرمايهي موهومي ،به همراه مفهوم
سرمايهي حامل بهره ،در سرمايهداري ناب وجود دارد ،بازاري که

سرمايهي موهومي در آن واقعًا مورد معامله واقع شود ( )tradedقابل

تصور نيست .چرا که اگر چنين بازاري وجود ميداشت ،بايد همچنين
سرمايهگذاراني

در بازار سرمايه وجود ميداشتند ،که موجران/

{ }50چون ،اگر [چنين تبديلي] يک واقعيت ميبود ،معامالت گستردهي زمين ميبايستي در نظريهي ناب 231

سرمايه پيشانگاشته ميشد .در نتيجه ،روابط ميان صاحبان زمين و سرمايهداران مبهم و نامعلوم ميمانْد .اگر براي

مثال ،سرمايهداران حوزهي کشاورزي صاحب زمين ميبودند ،تقسيم ارزشهاي اضافي آنان به سود و اجاره ديگر
بيش از اين از طريق اصل بازار سامان نمييافت .سرمايهداران کشتکار صاحب زمينهاي بارآورتر ،مزيت بزرگي
نسبت به آنهايي که صاحب زمينهاي کمتر بارور بودند ،ميداشتند؛ و رقابت به انحصارات منجر مي شد .چنين
پيامدي با الگوي سرمايهداري ناب ناسازگار است.

232 a capitalist enterprise
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واگذارکنندگان

233

[سرمايه] باشند ،يا همانطور که مارکس ميگويد

«سرمايهداران پولي» .يعني کساني که داراي پول مازاد ()excess-money

هستند ،اما خودشان را درگير خرماتيستيک سرمايه 234نميکنند .پس ،در

الگوي سرمايهداري ناب دو نوع سرمايهدار وجود دارد :يکي آنهايي که

سود ميانگين ( )average-profitرا دنبال ميکنند ،و ديگري کساني که
صرفًا به دنبال درآمد بهرهاي ( ،)interest-incomeکه کمتر از سود

ميانگين است ،هستند .با دنبال کردن منطق سرمايه درمييابيم که دستهي

دوم به نظريهي ناب سرمايه تعلق ندارد و اساسا نميتوان اين دسته را

بهطور موجهي در اين نظريه جاي داد .پس [حفظ] انسجام منطقي،235

مستلزم بيرونگذاري موجران سرمايه و بازار سرمايهي [مختص] آنان از
الگوي سرمايهيداري ناب است.

با اين اوصاف ،چگونه ميتوان عروج سرمايهداري انحصاري

236

(يا

امپرياليسم) ،که در آن شرکتهاي سهامي شکل غالب بنگاههاي

سرمايهدارانه هستند را توضيح داد؟ براي مثال ،گذار از ليبراليسم به

امپرياليسم را ميتوان اينگونه مدلل کرد :هنگامي که تجارت آزاد
بهتدريج مناطق هر چه وسيعتري از دنيا را در بر ميگيرد ،نظامهاي

حملونقل بايد رشد و توسعه بيابند؛ اما خطوط راهآهن و کشتيهاي بخار
233 rentiers
234 chrematistics of capital
235 logical consistency
236 monopoly capitalism
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نيازمند مقادير عظيمي از محصوالت صنعت آهنوفوالد هستند ،که [در
نتيجه] بسط آنها شتاب ميگيرد .اينک اما تشکيل واقعي سرمايه در

چنين صنعت سنگيني نميتواند از سوي سرمايهداران منفرد پشتيباني مالي
گردد؛ بنابراين ،نظام شرکت سهامي ،که تاکنون در کسبوکار راهآهن به
کار گرفته شده است ،شروع به رشد ميکند و حتي به قلمرو صنايع

کارگاهي 237نفوذ مييابد و بنگاههاي کوچک اين قلمرو را به انحصارات
بدل ميکند.

اين توضيح ،که ممکن است بر پايهي مطالعات تجربي پذيرفته شده يا رد
گردد ،تمامًا (بهطور خالص) تاريخي است ،بيآنکه شامل يک نظريهي

اقتصادي ،و يا هر گونه ديالکتيک سرمايه باشد .اما برساختن چنين

فرضيهي تاريخياي ممکن است از طريق خصلتيابيهاي نظري

مرحلهمند دربارهي هر دو مرحلهي ليبراليسم و امپرياليسم تسهيل گردد.
آنگاه مساله آن خواهد بود که ديالکتيک سرمايه چگونه با «سنخ مادي»

مرحله پيوند مييابد؛ يا بهواقع ،گذار از نظريهي ناب به نظريهي مراحل
چگونه بايد توضيح داده شود.

چنانکه پيشتر هم اشاره کردم ،فهم من آن است که «سنخ مادي» يک
مرحله بايد بهمنزلهي تصوير تاريخا تحققيافته238ي ديالکتيک سرمايه

237 manufacturing industry
238 historically-realized picture
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(سرمايه در معناي اصلي آن) ديده شود؛ يعني «سنخ مادي» ميبايد بهسان

ديالکتيک سرمايه در تاريخ بيان گردد .براي مثال ،چنين بياني براي

مرحلهي امپرياليسم ميتواند مطابق فهرست زير باشد:

امپرياليسم يا ديالکتيک سرمايهي مالي
 .1تشکيلسرمايهي مالي

الف) نظام شرکتهاي سهامي

ب) اهميت سرمايهگذاري در سرمايهي
ج) کنترل مالي سرمايه

ثابت239

 .2شيوهي انباشت سرمايهي مالي

الف) جايگزيني رقابت آزاد با انحصارات
ب) ابزارهاي مختلف کنترل بازار
ج) مازاد زماني

سرمايه240

239 Fixed Capital Investment
240 Chronic Excess of Capital
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 .3سياستهاي اقتصادي امپرياليستي
الف) هزينههاي گمرکي 241و

دامپينگ242

ب) صادرات سرمايه به مستعمرات و مناطق
ج) تقسيم جهان به امپراطوريهاي

اقماري243

مستعمراتي244

صورتبندي فوق از آن من است و اونو نبايد بههيچ رو مسئول آن تلقي
گردد ،چون او تاکنون هيچ عالقهاي نسبت به اينکه «سنخ مادي» يک

مرحله را بدين شکل بيان کند نشان نداده است .با اين همه ،روايت خود
اونو از امپرياليسم را ميتوان بدين شيوه بازسازي کرد ،بيآنکه جوهر آن

را تغيير داد [.]1954, 37

صورتبندي فوق در يک نگاه کلي نشان ميدهد که ديالکتيک «سرمايه

در تاريخْ »245يک نظام خود-تداومبخش را بنا نميکند ،درحالي که

ديالکتيک «سرمايه در معناي اصلي آن» 246چنين ميکند .در اينجا ،همانند

هر بيان ديالکتيکي ،سرشت سرمايهي مالي در سه بخش بيان ميگردد:

پيدايش آن؛ سرشت (جوهر) آن؛ و مفهوم يا انگارهي ( )notionآن.
241 Custom Duties
) :فروش کاال با قيمتي کمتر در بازار خارجي/م[ Dumping].دامپينگ (242
243 Satellites
244 Colonial Empires
245 dialectic of capital in history
246 dialectic of capital as such

 | 104مکتب اونو :مشارکتي ژاپني در اقتصاد سياسي مارکسي

اما با تقسيم جهان به امپراطوريهاي مستعمراتي ،مفهوم سرمايهي مالي،

يعني سياست اقتصادي آن ،پايان مييابد؛ حالتي که اساسًا ناپايدار است،
چرا که نيازمند دخالتگري [دايمي] نيروهاي فرا-اقتصادي

247

است.

منظورْ آن است که چنين وضعيتي اجازه نميدهد که سرمايهداري بيش

از اين بتواند توليد اجتماعي را تنها بر پايهي اصول تجاري سازماندهي

و اجرا کند .پس ،سرمايهي مالي در نهايت طاعون جنگ امپرياليستي را

به همراه خواهد آورد .248بر پايهي همين واقعيت است که ميبايد

امپرياليسم را بهمنزلهي آخرين مرحلهي سرمايهداري (آنچنانکه لنين آن
را ناميد) در نظر گرفت؛ مرحلهاي رو به زوال و نابودي ،که فراسوي آن

مرحلهي ديگري در ميان نخواهد بود.249

ديالکتيک «سرمايه در تاريخ» ،بيشباهت به ديالکتيک «سرمايه در معناي

اصلي آن» که سرشت مجرد خرماتيستيک سرمايهدارانه را توصيف
247 extra-economic forces
 ،يک جنگ امپرياليستي (يعني يک جنگ « }51{ 1918-1914در اين جزوه نشان داده ميشود که جنگ 248
تصرفطلبانه و بيرحمانه براي چپاولگري) از جانب هر يک از دو جناح آن بود .جنگي بود براي تقسيم جهان،

Lenin, 1917,براي بخشبندي و بخشبندي دوبارهي مستعمرات و حوزههاي نفوذ سرمايهي مالي و غيره[ .

]18, p. 189-190 .
آغاز شده بود }52{ 1870 ،بايد در اينجا يادآور شوم که عصر امپرياليسم که در سالهاي پاياني دههي 249
پايان گرفت .طبق ديدگاه اونو ،سنخ مادياي که مرحلهي 1914با رويداد عظيم جنگ جهاني اول در سال

امپرياليسم را سرشتنمايي ميکند ،ميبايد از تاريخ اقتصادي اين دوره استنتاج گردد .به نظر ميرسد که اونو بر

اين باور است که سرمايهداري پس از تولد حکومت شوروي جايگاه پيشين خود بهعنوان نيروي مرکزي و

وحدتبخش تاريخ جهان را از دست داده است و از آن زما ْن ملتهاي سرمايهداري براي باز-ساماندهي خو ْد
مجبور بودهاند بهطور فزآيندهاي بر ماشين دولتي تکيه کنند .روشن است که تحت چنين شرايطي شکل سرمايهي
مالي ،که ديگر خود-بسندهگياش را از دست داده ،قادر نيست ديالکتيک خود را بهطور کامل آشکار سازد.

بنابراين ،امپرياليسم ،در معناي اونويي از «مرحله» ،نميتواند از ويژگيهاي جهان امروزي ،يعني از يک سرمايهداري
نيمهجان ،برونيابي و استنتاج گردد.
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ميکند ،بازي واقعي سرمايه در يک محيط تاريخي انضمامي/مشخص را

نمايش ميدهد .اگر سرمايهداري ناب معادل «انديشه»ي [ناب] هگل پيش

از آفرينش جهان

250

باشد ،مراحل توسعهي سرمايهدارانه ميبايد با

تجليهاي دنيوي و اينجهاني

251

آن مربوط باشند .با اين جمعبندي،

تالش کردهام نشان دهم که ساختار ديالکتيک سرمايه بسيار بيش از آنچه
اکثر مارکسيستها حاضر به تصديق آن هستند ،پيوند نزديکي با نظام

دانشنامهي هگل دارد .و باور دارم که اين تفسير من با درک اونو

ناسازگار نيست ،اگرچه در دفاع از وي بايد بيدرنگ اضافه کنم که اونو

هيچگاه آشکارا ( )openlyاز «مغلقنويسيهاي هگلي »252من حمايت
نکرده است.

 .1.7مفهومپردازي ماترياليستي تاريخ
پافشاري اونو بر ضرورت نظريهي اقتصادي سرمايهداري ناب ،با فهم او
از مفهومپردازي ماترياليستيي تاريخ يا ماترياليسم تاريخي پيوند نزديکي
دارد .براي هر گونه تفسيري از مارکسيسم ،رابطهي ميان ماترياليسم
250 Hegel's "thought" before the creation of the world
251 worldly manifestations
252 Hegelese
[صفتي مطايبهآميز دربارهي ابهام و پيچيدگي يک نوشتار ،با ارجاع به سبک نوشتاري دشوار-فهم هگل .البته

روشن است که در اينجا سکين اين واژه را در معنايي دوپهلو به کار ميبرد ،يعني عالوه بر اشارهي فروتنانه به
ناروشني متن ،به سهم بيشتر گرايش هگلي در رويکرد خود (در مقايسه با رويکرد اونو) نيز اشاره ميکند/ .م].
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تاريخي و اقتصاد سياسي اهميتي اساسي [اصل :اهميتي از درجهي اول]
دارد.

بهنظر ميرسد که شمار بزرگي از مارکسيستهاي ارتدوکس همچنان بر

اين نظرند که ماترياليسم تاريخي خود «علم تاريخ جامعه »253است ،که

ميتواند همچون يک علم  -براي مثالْ زيستشناسي -دقيق باشد».

[ .]Stalin, 1938, 32چنين تفسيري از ماترياليسم تاريخي مدعي آن است

که «تاريخ توسعهي جامعه بر فراز تمام تاريخ توسعهي توليد ،تاريخ
شيوههاي توليد که طي قرنها به دنبال هم آمدهاند ،تاريخ توسعهي

نيروهاي مولد و مناسبات توليدي مردم جاي دارد.]Stalin, 1938, 32[ ».

اکنون اقتصاد سياسي در معنايي تنگ و محدود ،علمي است مختص

مطالعهي شيوهي توليد سرمايهدارانه؛ اما اقتصاد سياسي نزد انگلس معناي
وسيعتري ميبايد و به منزلهي علمي تلقي ميشود که همهي شيوههاي

توليد را مورد بررسي و پژوهش قرار ميدهد [ .]Engels, 1878, 6آنگاه
چنين برميآيد که هم ماترياليسم تاريخي و هم اقتصاد سياسي ابژهي

يکساني را مطالعه ميکنند :زيربناي مادي هر نوع جامعهي انساني؛
درحاليکه اولي (ماترياليسم تاريخي) تأکيد خود را بر فرآيندهاي گذار

از جامعهاي به جامعهي ديگر ميگذارد ،دومي (اقتصاد سياسي) بيشتر به
سرشت يک شيوهي توليد خاص عالقمند است .پس بنا بر چنين درکي،

ماترياليسم تاريخي و اقتصاد سياسي علومي هستند که بهطور دوجانبه
"253 "the science of the history of society
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مکمل يکديگرند؛ و کاربست مفروضات ماترياليسم تاريخي بر تحليل
اقتصادي سرمايهداري رويهي نادرستي نخواهد بود .اما بر مبناي درک
اونو ،که بهطور بنيادي خالف ديدگاه فوق است ،مفهومپردازي

ماترياليستي تاريخ يک علم نيست ،بلکه يک فرضيهي ايدئولوژيک

254

است .معروف است که مارکس از طريق «يک وارسي انتقادي از فلسفهي

هگلي قانون »255بدين مفهومپردازي رسيد ،و اينکه مارکس «به محض
دستيابي به اين مفهومپردازي ،آن را به اصل راهنماي پژوهشهاي خود»

در علوم اجتماعي بدل ساخت [ .]Marx, 1859, 22اما نظم رويدادها

تأييد نميکنند که اين مفهومپردازي [از تاريخ] ميبايد بهلحاظ منطقي

مقدم بر اقتصاد سياسي باشد .در واقع ،اگر اقتصاد سياسي يک علم است،
نبايستي بر هيچگونه گرايش ايدئولوژيکي متکي باشد .اونو بر اين باور
است که هر زماني که مارکس به سمت استنتاجي که به لحاظ

ايدئولوژيک به آن گرايش داشت ،شتاب کرد ،در تحليل علمي خود چيز

مطلوبي را ناتمام واگذاشت .256اگرچه ممکن است گفته شود که مارکس

به کمک ايدئولوژياش (که اونو آن را «سوسياليسم منفعل »257ميخواند)

قادر شد سرمايهداري را بهدرستي همچون يک نهاد تاريخي ،و نه يک
254 an ideological hypothesis
255 the Hegelian philosophy of law
256 his scientific analysis left something to be desired
257 passive socialism
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نهاد پايدار ،258درک کند ،هيچيک از استداللهاي نظري او (و يا ديگران)

هرگز از اين طريق تسهيل نشده است ،هرچند قدرت يک عقيدهي راسخ
ايدئولوژيکي بهطور قابل درکي ممکن است براي استداللهاي نظري
دستوپاگير شود.

مفهومپردازي ماترياليستي تاريخ در بردارندهي مفروضات سهگانهي زير
است:259

 )1اصل زيربنا :260پايهي مادي يا زيربنا261ي هر جامعهْ مناسبات توليدي
آن است؛ يعني مناسبات انسانها با يکديگر در [بستر] فعاليت توليد مادي.

زيربناي اقتصادي ،روبنا262هاي قانوني و سياسي را که بر فراز آن جاي

ميگيرند ،تعيين ميکند (اما خود توسط آنها تعيين نميشود).

 )2اصل تطابق :263مناسبات توليدي ،متکي بر سطح خاصي از توسعهي
نيروهاي مولد مادي جامعه 264بوده و با چنين سطحي مطابقت دارند.

258 a historical rather than a permanent institution
 }53{259چکيدهاي برگرفته از اين اثر مارکس []Preface, 1859, 22
260 The principle of sub-structure
261 sub-structure
262 super-structure
263 The principle of correspondence
264 society's material productive-forces
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 -2الف) مناسبات توليدي منسوخ شده ،يعني مناسباتي که ديگر با سطح

موجود توسعهي نيروهاي مولد سازگاري ندارند ،ميبايد با مناسبات

توليدي جديدي جايگزين شوند.

 -2ب) با اين حال ،مناسبات توليدي جديد جاي مناسبات توليدي قديم
را نخواهند گرفت ،مگر آنکه شرايط مادي براي مناسبات جديد تمامًا در
زهدان مناسبات قديم مهيا گردد.

 )3اصل ستيز طبقاتي :265جامعهي بورژوايي آخرين جامعهي حامل ستيز
طبقاتي است.

مهمترين مورد از مفروضات فوق ،اصل زيربناست ،يا اين مدعا که
مناسبات توليدي مستقل از و مقدم بر همهي ديگر اشکال مناسبات

اجتماعي ،شامل مناسبات سياسي ،قانوني-حقوقي ،اخالقي و غيره است.

ماترياليسم تاريخي مدعي است که اين اصل براي همهي جوامع انساني
معتبر است؛ اما اقتصاد سياسي اعتبار اين اصل را تنها براي جامعهي

سرمايهداري نشان ميدهد .وجود الگوي خود-بسندهي سرمايهداري
ناب

266

بهمعناي آن است که تحت يک محيط ايدهآل ،توليد جامعه

ميتواند بهطور سرمايهدارانه سازماندهي و اجرا شود ،بدون وابستگي به
هرگونه نيروي فرا-اقتصادي .بهبيان ديگر ،تنها تحت [نظام] سرمايهداري

265 The principle of class-antagonism
266 self-sufficient model of pure capitalism
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زيربنا واجد اين گرايش است که خود را از روبنا جدا ساخته ،و
قائمبهذات و مستقل از آن استقرار يابد .بر پايهي اين واقعيت است که

ميتوان تقدم مناسبات اقتصادي بر مناسبات اجتماعي را ،بهعنوان يک
اصل داراي کاربستپذيري عموميت ْر استنتاج يا برآورد کرد.

با اصل تطابق و مفروضات جانبي آن بايد با احتياط مواجه شويم ،تا مبادا

به [ورطهي] تاريخگرايي يا جبرگرايي اقتصادي ( economic

 )determinismبلغزيم .بهسادگي ميتوان دريافت که از زماني که

«مکانيزهسازي پياپي »267سرمايهداري در انگلستان ميانهي سدهي نوزدهم
مورد مشاهده قرار گرفت ،مناسبات توليد سرمايهدارانه به کاملترين

وجهي [در هماهنگي] با اين سطح از نيروهاي مولد ،يعني سطحي که

صنعت پنبهي انگليسي دوران پس از انقالب صنعتي معرف آن است،

توسعه يافتهاند .اما هنگامي که در اثر پيشروي بيشتر نيروهاي مولد ،با

پيشروي از سطح [صنعت] پنبه-محور به [صنعت] فوالد-محور،

«مکانيزهسازي پياپي» سرمايهداري بينتيجه و ناکام ماند ،مناسبات توليد
سرمايهدارانه ناپديد نگشت[ .بلکه] مرحلهي امپرياليسم از پي مرحلهي

ليبرالي سرمايهداري ظاهر شد .چون اهميت تاريخي سرمايهداري در

قابليت آن براي شتاببخشيدن به رشد فناورانه است (به شيوهاي که هيچ

267 progressive mechanization
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نظام ديگري قادر به آن نيست ،)268سرمايهداري بايد در «پوسته»ي

( )integumentخود ،واجد تحولي چشمگير در قدرتهاي مولد

( )productive powersباشد .اما ،در چه مرحلهاي از توسعهي نيروهاي

مولد« ،اين پوسته متالشي ميگردد»؟ يعني ،در چه مرحلهاي مناسبات

توليدي جديد (مناسبات سوسياليستي پيشانگاشته) چنان باليده ميشوند
که جايگزين جامعهي سرمايهداري گردند؟

در مواجهه با اين پرسش اگر بخواهيم از پاسخهاي خودسرانه اجتناب

کنيم ،ميبايد به نظريهي ناب سرمايهداري رجوع کنيم و به ياد بياوريم

که سرمايهداري به معناي تبديل نيروي کار به کاالست .آنگاه به اين
نتيجه ميرسيم که هر سطحي از توسعهي نيروهاي مولد ،درصورتي که با

دسترسپذيري نيروي کار کاال-شده مطابقت داشته باشد ،ميبايست با

مناسبات توليد سرمايهدارانه [نيز] منطبق (سازگار) باشد .تنها هنگامي که

فناوري صنعتي به نقطهاي برسد که در آنْ نيروي کار در شکل-کااليي

( )commodity-formغيرضروري و بالموضوع گردد ،مناسبات توليد
سرمايهدارانه منسوخ خواهد شد .بار ديگر اقتصاد سياسي به ما ميآموزد

که مطابقت مناسبات توليد با فناوري مولدْ تحت [نظام] سرمايهداري به

چه معناست .از آنجا که سرمايهداري منوط به معاملهپذيري ()saleability
« }54{ Marx, 1894,توسعهي نيروهاي مولد کار اجتماعي وظيفهي تاريخي و توجيه سرمايه است268[ ».
] ...« .شيوهي سرمايهدارانهي تولي ْد قدرت مولد اجتماعي کار را بيش از همهي 23, Vol. III, p. 259
ن پرورش و بسط ميدهد[ » … .
]Marx, 1885, 23, Vol. II, p. 144شيوههاي توليدي پيشي ْ
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نيروي کار است ،که خود رويهي تاريخا محدود269ي است ،به اين نتيجه

ميرسيم که سرمايهداري بايد در نهايت تسليم يک نظم اقتصادي جديد
گردد.

الگوي سرمايهداري ناب همچنين پديدهي بحران اقتصادي را به نمايش

ميگذارد؛ پديدهاي که بهطور تناوبي رخ ميدهد ،يعني هر زمان که
سرمايه ،تحت يک فناوري مولد معين ،بيش-فراوان ()super-abundant

گردد .بيش-فراواني سرمايه (يا مازاد مطلق سرمايه )270به معناي آن است

که سرمايهْ ديگر تحت شرايطي قابلقبول (سودآور) به نيروي کار
دسترسي ندارد؛ يعني عرضهي اين کاالي اساسي ديگر بهطور

سرمايهدارانه قابل مديريت نيست .271البته مارکس ميدانست که يک
بحران اقتصادي تجلي و بياني از تضادهاي دروني سرمايهداري 272است.

اما او همچنين ميدانست که بحران يک راه حل است ،راه حلي خشن

براي برونرفت از اين تضادهاي دروني .273آيا او ميبايست بر نيروي
269 a historically-limited practice
270 super-abundance of capital or absolute excess of capital
{ }55اگر نيروي کار بتواند مستقيمًا توليد گردد ،سرمايه دشوارياي در افزايش دادن ميزان عرضهاش ،هر 271

زماني که تقاضا براي آ ْن قيمتاش را باال ببرد ،ندارد .اما نيروي کار ،تنها «کاالي ساده»ي نظام سرمايهداري ناب

است که عرضهي آن نميتواند بهطور سرمايهدارانه تنظيم گردد .بنابراين بازار سرمايهدارانه فاقد سازوکاري براي
کنترل افزايش دستمزدهاست.

272 internal contradictions
{« }56گهگاه ،تضاد و کشاکش ميان عامليتهاي ستيزند ْه به بحرانها راه ميبرد .اما بحرانها همواره 273

راهحلهاي زودگذر و قهري تضادهاي موجود هستند .آنها فورانهاي خشونتآميزي هستند که براي مدتي تعادل
]Marx, 1894, 23, Vol. III, p. 249 .توزيعشده را باز مي گردانند[ ».
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فروپاشنده274ي يک بحران [اقتصادي] تأکيد ميکرد يا بر نيروي

ترميمگر

275

و بازگردانندهي آن؟ مارکس براي اينکه به مفهومپردازي

ماترياليستي تاريخْ ،يعني اصل راهنماياش ،وفادار باشد ،ايدههاي

خشونت فزآيندهي بحرانها و گريزناپذيري يک انقالب پرولتاريايي را

وارد [نظريهاش] ساخت؛ سپس بيدرنگ نتيجه گرفت که يک نظام

سرمايهدارانه بايد سرانجام فرو بپاشد .در اينجا يک مدعاي ايدئولوژيکْ
بر تحليل اقتصادي غالب شده [پيشي گرفته] است.

اقتصاد سياسي نميتواند اين ضرورت [فرضي] را نشان دهد که يک
بحران اقتصادي ضرورتًا به يک انقالب سياسي ميانجامد؛ بلکه تنها نشان

ميدهد که کارکردهاي نظام سرمايهداري بهطور حياتي به دسترسپذيري

نيروي کار بهمثابهي کاال وابستهاند .اما همين امر بايد براي نشان دادن

ال بسنده باشد که سرمايهداري يک نظام تاريخي است ،با
اين مساله کام ً

مناسبات توليدي معلوم ( )definiteبر پايهي خريد و فروش نيروي کار؛

چون بديهي است که تنها دامنهي معيني از توسعهي نيروهاي مولد ميبايد
با معاملهپذيري نيروي کار سازگار باشد .پس اگر نشان داده ميشود که

کاربست اصل انطباق بر روي سرمايهداري مناسبت دارد ،اعتبار عموميتر

اين اصل دربارهي ساير جوامع نيز قابل گمانهزني است.

274 breaking force
275 restoring force
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در مورد درستي اصل ستيز طبقاتي در جامعهي سرمايهداري ،که در آن

هر توليدي به معناي استثمار ارزش اضافي 276است ،ترديد ناچيزي وجود

دارد .اگر سرمايهداري ،در انطباق با سطح بهمراتب باالتر نيروهاي مولد
آنْ نسبت به همهي شيوههاي توليد گذشته ،همچنان در بردارندهي يک

ستيز طبقاتي است ،با اطمينان ميتوان نتيجه گرفت که شيوههاي توليد

گذشته ميبايد متضمن ستيزهاي طبقاتي شديدتري بوده باشند .اما اقتصاد

سياسي نشان ميدهد که سرمايهداري توليد را بر اساس اصول تجاري،
اصول آزادي ،برابري و بيطبقهگي ( )classlessnessسازماندهي و اجرا

ميکند .به بيان ديگر ،استثمار سرمايهدارانه هماينک به دور از قهر و
اجبارهاي فرا-اقتصادي

277

رخ ميدهد .اين امر از اين گمانهزني (يا

آرزو/آرمان )278حمايت ميکند که هر مناسبات توليدي در آينده ميبايد
در-مجموعْ عاري از ستيزهاي طبقاتي باشد ،و به «پيشا-تاريخ جامعهي
بشري »279پايان دهد.280

از ديد اونو مفهومپردازي ماترياليستي تاريخ ،شامل سه اصل عمدهي ياد

شده ،فرضيهاي ايدئولوژيک است که تمامًا ( )in totoبهطور علمي قابل
اثبات نيست .اما اين فرضيه ،تا جايي که [تنها] معطوف به جامعهي

276 exploitation of surplus value
277 extra-economic coercions
278 aspiration
279 the pre-history of human society
{ … « }57اما در درون جامعهي بورژوايي شرايط مادي براي برون رفت از اين همستيزي خلق ميگردد280 .
Marx, 1859, 22,بر اين اساس ،پيشا-تاريخ جامعهي بشري با اين صورتبندي اجتماعي بهپايان ميرسد[ ».
]pp. 21-22 .
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سرمايهداري باشد ،توسط نظريهي ناب سرمايهداري به اثبات رسيده و

تأييد شده است .بنابراين ،اگرچه مفهومپردازي ماترياليستي تاريخ در
معناي کلي آنْ يک علم نيست ،بلکه يک فرضيه است ،اما داراي هستهاي

بهلحاظ علمي اثبات شده است281؛ هستهاي علمي که -به تعبير مورد

عالقهي اونو -به يک «تجلي نمونهوار» ( )epitomeاز اين مفهومپردازي

شکل ميدهد .تحقيقپذيري/اثباتپذيري ( )verifiabilityاين تجلي،

مفهومپردازي ماترياليستي تاريخ را به چيزي بيش از يک رؤياي

مهارناپذير ( )wild dreamبدل ميکند.

 .1.8جمعبندي
در اين ارزيابي از ماترياليسم تاريخي ،خاصبودگي ( )peculiarityموضع
اونو در مقايسه با ساير روندهاي انديشهي مارکسيستي به آشکارترين

وجهي ديده ميشود .نگرشهاي رسمي و متعارف به مارکسيسم ممکن

است حدودًا چنين استدالل کنند:

مارکسيسم آموزهي موسوم به ماترياليسم ديالکتيکي را از نظام هگل ،و
از طريق «وارونهسازي» آن استخراج کرده است؛ سپس ،کاربست

ماترياليسم ديالکتيکي بر تاريخ اجتماعي ،علم ماترياليسم تاريخي را خلق
281 verified scientifically
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کرده است؛ اقتصاد سياسي سرمايهداري شامل مشخصههاي بيشتري از

اصول ماترياليسم تاريخي براي تحليل جامعهي سرمايهداري است؛
بنابراين ،کشف و شناسايي ماهيت طبقاتي سرمايهداري

مارکسيستي را به يک علم بدل کرده است.283

282

سوسياليسم

پس ،ديد متعارفْ در تمايزگذاري ميان ايدئولوژي و علم ناکام ميماند؛
و حتي به ميانجي شعار «وحدت ديالکتيکي نظريه و کنش» ،بدين سو

گرايش دارد که اين آشفتگي [و عدم تمايزگذاري] را ستايش کند.284

ال «غيررسمي»تر ،ملهم از انديشههاي لوکاچ ،کُرش
درک تازهتر و احتما ً
و سايرين ،تأکيد مفرطي بر «مارکس اوليه »285مينهد ،و حتي [در مقايسه

282 class-nature of capitalism
] از بخش نخست همين نوشتار .اين ديدگاه کامالً به روشني توسط انگلس  }58{ VIنگاه کنيد به نقلقول [283
] 7 ,1888بيان شده است ،بهويژه در کتاب «فوئرباخ»[ .
{ }59و همين سردرگمي و اغتشاش است که بهطور کامالً کورکورانه توسط «راديکالها»ي معاصر اقتباس 284
شده است .من نميگويم که وحدت نظريه و عمل اهميتي ندارد ،اما چنين به نظرم ميرسد که اين مفهوم بهطور

] در بخش اول متن VIIوسيعي مورد بدفهمي قرار گرفته است .براي مثال ،نگاه کنيد به نقلقول ذکر شده از مائو [

حاضر .وحدت نظريه و عمل بدين معنا نيست که اعتبار گزارهي علمي ميبايد (يا ميتواند) با فعاليت انساني مورد
آزمون قرار گيرد؛ بلکه تنها بدين معناست که دانشي که به هيچ کنشي (پراکسيس) راه نبرد ،اهميت يا موضوعيت

ل
ناچيزي براي جامعهي انساني دارد .مارکس در تزهايش دربارهي فوئرباخ ميگويد« :آدمي ميبايد در جريان عم ْ

) انديشهي خود را اثبات کند»« .در اينجا (Diesseitigkeitپراکسيسْ) حقيقت ،واقعيت و اينجهاني-بودن (

) يک گزارهي علمي نيست( » .نگاه کنيد به سيدني objectivityحقيقت انديشهي آدمي ،مسلمًا به معناي عينيت (

] .پس ،دانش [مربوط به] سرمايهداري براي کسب اعتبار علمي Hook, 1962, 12, chap. 8هوک[ ،

) نيست؛ اما سرمايهداري بهخودي خود و بدون adventurous practiceنيازمند هيچ کردار ماجراجويانهاي (
ميانجي پراکسيس انساني فرو نميپاشد .يک ايدئولوژي (که الزم نيست يکتا باشد) ممکن است از يک نظريهي
علمي الهام بگيرد و تنها چنين ايدئولوژياي ميتواند به يک پراکسيس مؤثر بيانجامد .بنابراين ،وحدت نظريه و
ل معنايي جز [ضرورت] اقتباس يک ايدئولوژي مؤثر نميدهد.
عم ْ

285 Early Marx
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با مارکسيسم رسمي] با خيرهسري بيشتري مدعي اهميت آگاهي طبقاتي

و مبارزات ايدئولوژيک است .اين ديدگاه با صرف توجهي ناچيز به نظام

هگل ،اميد دارد که ماترياليسم تاريخي را مستقيمًا از پديدارشناسي

پرسشبرانگيز «خود-بيگانگي »286استنتاج کند؛ و با همين نشانه و
ويژگي ،وظيفهي تکميل ديالکتيک سرمايه را ناديده ميگيرد ،و در همان

حال با سادهلوحي و هيجانْ دستنوشتههاي دورهي نوآموزي مارکس

 2871844را ستايش ميکند.

اما از نظر اونو چنين ديدگاههاي [سرسري و] سهلانگارانهاي با روح

حقيقي مارکسيسم ناسازگارند .او تصديق ميکند که مارکسيسم يک
ايدئولوژي است و مدعي است که ميزاني از ايدئولوژي براي هر نوع مشي

وکردار اجتماعي ضروري است ،از جمله مشي ايستادگي در برابر وضع

موجود .اما يک ايدئولوژي بنا شده بر پايهي علم اقتصاد سياسي بينهايت
عاقالنهتر از ايدئولوژيهايي است که فاقد چنين شالودهاي هستند .به بيان

ديگر ،بصيرت و خرد مارکسيسم در حمالت ايدئولوژيکي آن به نهادهاي

سرمايهدارانه جاي ندارد ،بلکه در درک جامع ديالکتيکي آن از
سرمايهداري نهفته است .کشف ديالکتيک سرمايه آن چيزي است که

مارکسيسم را از هر ايدئولوژي اجتماعي ديگر متمايز ميسازد و خون

حياتبخش ( )life-bloodمارکسيسم را تأمين ميکند ،چون تنها درک
"286 questionable phenomenology of "alienation
287 Marx's undergraduate Paris Manuscripts
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جامع سرمايهداري ميتواند ما را به امکانات براندازي آن رهنمون
شود.288

بنابراين ،هر کسي که مطالعهي جدي کاپيتال را ناديده بگيرد و انتظار
داشته باشد که جوهر مارکسيسم را از طريق انگارهي مبهم و آشفتهي

ماترياليسم ديالکتيک

289

(بدون پيوند با ديالکتيک سرمايه) درک کند،

عميقًا در اشتباه خواهد بود .چون بدون کاپيتال ،مارکسيسمي وجود ندارد؛
همچنان که هيچ نوع ماترياليسم ديالکتيکي جدا از ديالکتيک سرمايه

قابل تصور نيست .عالوه بر اين ،تنها در پرتو ديالکتيک سرمايه اهميت

حقيقي ماترياليسم تاريخي قابل شناسايي و ارجگذاري است .ضمن اينکه،

ديالکتيک تاريخي يک ديالکتيک حاضر و آمادهي تاريخ نيست که به

سادگي بتوان قرينهي ديگر آن را در بهاصطالح ديالکتيک طبيعت ايجاد

کرد .اما بايد اذغان کرد که به دليل نحوهي نگارش کاپيتال ،يک خوانش
ابتدايي [و نادقيق] از کاپيتال قادر نيست اهميت و تأثير واقعي اين کتاب
) آن  }60{ affirmativeمارکس ميگويد« :ديالکتيک در شکل رابطهاي آن ،در فهم و بازشناسي مثبت (288
ت و فروپاشي گريزناپذير آن را نيز در
از وضعيت موجود اشياء ،همچنين بهطور همزما ْن بازشناسي نفي آن وضعي ْ

] .از اين فراز معروف مارکس اغلب چنين برداشت ميشود که قوانين Marx, 1867, 23, p. 20بر دارد[».
حرکت وضعيت اشياء (نظير سرمايهداري) بهخودي خود قوانين فروپاشي گريزناپذير آن (مثالً فروپاشي

سرمايهداري) نيز هستند .به نظر ميرسد که خود مارکس نيز [در اينجا] چنين منظوري داشته است .در اين باره،
اونو تفسير بديلي را پيش مينهد که به موجب آ ْن فهم کامل و تام وضعيت اشياء ،بر امکان لغو و براندازي آن

) است (نگاه کنيد به total comprehensionوضعيت داللت دارد .ديالکتيک شيوهي فهم کامل/جامع (
يادداشت { .)}29همچنين توجه کنيد که اين ديدگا ْه بيانگر يک روششناسي علمي کامالً مخالف با روششناسي
ک [امکان] هر گونه فهم جامع را انکار کرده و در نتيجه تنها «مهندسي اجتماعي تدريجي»
پوپر است ،چرا که اين ي ْ

]  )Popper, 1957, 28, p. 64را تاييد ميکند(piecemeal social engineering[ .

289 woolly notion of dialectical materialism
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را آشکار سازد .بدين دليل است که ديالکتيک سرمايه بايد بازسازي

شود ،درست همانگونه که يک قصر باستاني از ميان کوهي از

پسماندههاي باستانشناختي بازآفريني ميگردد .چنين عملياتي نهتنها

نيازمند توجه و دقت بسيار عظيمي است ،بلکه همچنين يک روششناسي
کارا و هوشمندانه ميطلبد .بهباور من ،کوزو اونو طي چهل سال

غوطهورياش در کاپيتال ،بيش از هر کس ديگري در جهت بازيابي
شکوه و عظمت اصلي ديالکتيک سرمايه کوشيده است؛ بازآفرينياي که

علم اقتصادي معاصر به سختي بتواند آن را ناديده بگيرد.

*

*

*
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رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسي در ژاپن
نويسنده :ماکوتو ايتو

1

فهرست مطالب اين فصل:
 .1پيشگفتار
 .2مقدمه :جايگاه علم اقتصاد مارکسي در ژاپن
 .3دورهي پيش از جنگ جهاني اول
 .4مباحثات پرشور دورهي بين دو جنگ

مباحثات نظري دربارهي نظريهي ارزش  /مناقشه بر سر سرمايهداري ژاپني

 .5دورهي پسا-جنگ

مکتب ارتدوکسي کوزا-ها  /مکتب رونو-ها  /مکتب اونو

 .6جمعبندي فشرده
[فصل پيش رو ترجمهي فصل نخست و گزيدهاي از مقدمهي کتاب زير است1. :
Makoto Itoh, 1980: Value and Crisis: Essays on Marxian Economics in Japan.
Monthly Review Press.
ب بهطور جداگانه در سالهاي پيش از  1980انتشار يافتهاند .از جمله متن
اغلب مقاالت گردآمده در اين کتا ْ
بازميگردد .بهعنوان مدخلي بر اين مقاله ،بخشي 1975حاضر که بنا به گفتهي نويسنده ،آغاز نگارش آن به سال
از مقدمهي اين کتاب نيز به فارسي برگردانده شده است/ .م].
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 .2.1پيشگفتار

2

سرمايهداري جهاني از بحرانهاي تورمي پيوسته ،و پيامد آنْ از رکودهايي

که مزمن شدهاند رنج ميبرد .اطمينان به [امکان] يک جهان بهتر از طريق
رشد اقتصادي سرمايهدارانه عموما از ميان رفته است .تجارب معطوف به

کاربست سياستهاي کينزي و سپس سياستهاي پوليگرايي

( )monetarist policiesدر چارچوب نظام سرمايهداري ،يکي پس از
ديگري ناکارآمدي (اگر نگوييم زيانبار بودن) تمامعيار خود در

پاياندادن به همزيستي فاجعهبار نرخهاي باالي تورم و رکود مزمن

( )chronic depressionرا نشان دادهاند .اقتصاد نوکالسيک ،از جمله
نظريهي کينزي ،حتي در ارائهي شالودههايي نظاممند براي فهم نارساييها

و معضالت [بحران] موجود ناکام ماندهاند ،چه رسد به ارائهي چاره و

عالجي براي آن .بخش مهمي از اين ناکامي ،ناشي از توهم عامتري است

که دانش اجتماعي فنزدهي بورژوايي 3دچار آن بوده است .چنين توهمي،

يحتملْ يکي از ريشههاي ظهور دوبارهي شورشهاي چرخش سدهاي

( )fin de siècleدر ميان نسلهاي جوانتر در همهي جوامع سرمايهداري
است .هرچه قرن حاضر [قرن بيستم] به پايان خود نزديک ميشود،

احساس اضطراب دلهرهآوري از حرکت در مسير يک جادهي بنبست

 .2گزيدهاي برگرفته از مقدمهي ماکوتو ايتو بر کتاب «ارزش و بحران» (.)1980
3. Technical bourgeois social science
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تشديد ميگردد ،احساسي که خود بازتابي است از وضعيت واقعي اقتصاد
سرمايهداري.

نيازي به گفتن نيست که اين وضعيت حزنآور برآمده از بنبست

سرمايهدارانه نبايستي معادل بنبست پيشرفت انساني تلقي گردد .جاي
شگفتي نيست که نسلهاي جوانتر ،خواه در جوامع باختر و خواه در

جوامع «جهان سوم» ،بهطور فزآيندهاي به مارکسيسم عالقمند شدهاند ،چرا

که آنها ميکوشند تا در آيندهي پيش روي خودْ راه بديلي براي خروج
از اين بحران بيابند .علم اقتصاد مارکسي حداقل ميتواند شالودهي درست

و محکمي براي مطالعات علمي دربارهي سرمايهداري ،با همهي

ويژگيهاي تاريخي آن ،فراهم سازد .نظريههاي مارکسي [مربوط به]

ارزش و بحران ،بهويژه برخالف نظريههاي نوکالسيکي قيمتها و رشد

اقتصادي ،از پتانسيل نيرومندي براي توضيح و روشنسازي ويژگيهاي
تاريخا معين و تضادهاي دروني اقتصاد سرمايهداري برخوردارند.

اگرچه نظريههاي مارکسي دربارهي ارزش و بحران ،مستقيما تحليل

کاملي از بحران اخير سرمايهداري[ 4دههي  ]1970عرضه نميکنند ،اما

ميتوانند بهمنزلهي معيارهاي ( )standardsمهمي براي تحقيقات تجربي
عمل کنند .هرچقدر درک ما از اين نظريهها انضماميتر گردد ،يعني هر

قدر از رويکردهاي بسيار انتزاعي ،بسيار مکانيکي يا بسيار تکه-تکهشده

( )fragmentedپرهيز کنيم ،فهم ما از دنياي کنوني خطاي کمتري خواهد
[ .4با توجه به زمان انتشار کتاب حاوي اين متن ( ،)1980روشن است که بحران اقتصادي مورد

اشارهي نويسنده ،بحران دههي 1970است/ .م].
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داشت .اما در تاريخ طوالني مارکسيسم زمين مساعد اين نظريههاي

پايهاي بهطور کامل بارور نشده است .از يک سو ،مارکسيها گرايش
بدان داشتهاند که نظريههاي مارکس در کاپيتال را بسيار کاملتر از آن
تلقي کنند که در جاهايي نيازمند گسترش و تکميل باشد ،درحاليکه

مارکس بهواقع اتمام بسياري از موضوعات مهم را به ما سپرده است .از

سوي ديگر ،چنين گرايشي مقارن بوده است با انتقادات بيروني ضد

مارکسي ،که بدون فهم کارکردها و بسترهاي نظريههاي مارکس همواره

تکرار شدهاند .گرايش اخي ْر خود همچنين با پاکسازي نظريهْ تحت

سلطهي استالينيسم تشديد شد ،روندي که با وضعيتهاي مسالهساز
حاضر در جوامع پسا انقالبي (تعبير پل سوئيزي در کتاب «جامعهي پسا

انقالبي» )5پيوند دارد.

رشد اقتصاد سياسي مارکسي در ژاپن ،که سرآغاز آن به جنگ جهاني

اول بازميگردد ،نسبتًا از سنگوارهسازي ( )fossilizationانديشهها و

نظريههاي پايهاي ايمن مانده است .اگرچه جزمگرايي وابسته به شوروي

[در آنجا نيز] نفوذ نيرومندي داشته است ،مکتبهاي فکري رقيب سر

برآوردند و از همان سالهاي آغازين دورهي ميان دو جنگ جهاني،

مباحثات [نظري] جالبي شکل گرفت که هم به نظريههاي پايهاي کاپيتال

مربوط ميشد ،و هم به ويژگيهاي سرمايهداري ژاپن در مراحل رشد و

توسعهي آن پس از آغاز اصالحات ميجي 6در  .1868تازه پس از پايان
5. Paul Sweezy, 1980: Post-revolutionary Societies, Monthly Review Press.

[ .6اصالحات ميجي ( )Meiji Restorationناظر بر اصالحاتي زيرساختي در جهت مدرنسازي ژاپن

است که سرآغاز آن به شروع زمامداري امپراطور ميجي ( )1868بازميگردد .امپراتور جديد در مراسم
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جنگ جهاني دوم ،مارکسيسم ژاپني امکان يافت و قادر شد که در

دانشگاهها احيا گردد .بدين ترتيب ،مارکسيسم ژاپني توامان از طريق

جذب بخش اعظم مهمترين نوشتههاي مارکسيستهاي خارجي ،و نيز

پيگيري و تعميق بحثهاي داخلي رشد يافت .بهطور خاص ،رشد مکتب
اونو ،بر پايهي آثار انديشمند فقيد کوزو اونو ( ،)Kozo Unoنقش

چشمگيري در فعالسازي مباحثات و پژوهشهاي مارکسي داشت.

اونو بر اين باور بود که خودمختاري نسبي مطالعات مارکسي در علوم
اجتماعي ،براي توانبخشيدن به شالودهي مدعيات سوسياليستي اهميت

دارد .وي همچنين باور داشت که چنين مطالعاتي بايد از کنترل سياسي

يا هرگونه گرايشهاي فرقهاي افراد [پژوهنده] رها باشد .همچنان که در
اثر اصلي اونو («اصول اقتصاد سياسي») ميخوانيم ،او از طريق بازنويسي

و بازسازي تمامي مضامين نظري کاپيتال در قالب يک نظام منطقي

مسنجمتر و موجزتر ،کوشيد با پالودن نظريهي ارزش و نظريهي بحران
مارکس ،صورتبندي اصيل و خالصي از آنها عرضه کند.

هنگامي که نخستين بار در سال  1974طي سفر به انگلستان و آمريکا به

تدريج با مارکسيستها و دانشجويان باختر ارتباط برقرار کردم ،خيلي
تاجگذارياش بر مبناي سوگندنامهاي  5مادهاي رشد بنيادهاي صنعتي و مدرنيزاسيون در ژاپن را در

دستور کار حکومت امپراطوري ژاپن قرار داد .از پيامدهاي مهم اصالحات ميجي ،تسهيل گسترش

مناسبات سرمايهدارانه در ژاپن و نيز رشد قدرت نظامي و سياستهاي ميليتاريستي اين کشور بود.
همچنين ،يکي از مفاد  5گانهي اين سوگندنامه« ،جستجوي جهاني دانش به منظور تقويت بنياد حکومت

امپراتوري» بود .دوران اصالحات ميجي را عموما از سال  1868تا زمان مرگ امپراتور ميجي ()1912
در نظر ميگيرند/ .م].

 | 130مکتب اونو :مشارکتي ژاپني در اقتصاد سياسي مارکسي

زود متوجه اهميت معرفي رويکردهاي ژاپني به اقتصاد مارکسي به دنياي
باختر شدم؛ و اينکه اين مداخالت نظري ،خواه بهلحاظ روششناختي و

خواه بهلحاظ مضمون نظري ،براي گسترش و تعميق قلمرو مطالعات

مارکسيستي در باختر مفيد خواهد بود .اما بنا به داليلي ،يک معرفي

صرف از دستاوردهاي حاضر و آمادهي مارکسيسم ژاپني براي اين

مقصودْ بسنده به نظر نميرسيد .از سوي ديگر ،روشنسازي اهميت و

مناسبت رويکردهاي ژاپني در مباحثات متاخر باختر ،نيازمند آن بود که
فراز و فرود مسير پژوهشي خويش 7را پي بگيرم.

 .2.2مقدمه :جايگاه علم اقتصاد مارکسي در ژاپن

پژوهشهاي اقتصادي مارکسي در ژاپن يک سنت آکادميک غني را

شکل ميدهد که گسترهي زماني نيم قرن گذشته [پيش از  ]1980را در

برميگيرد .به لحاظ کمي ،شمار اقتصاددانهاي مارکسي و نوکالسيک

بهطور نسبي در سطحي همتراز با هم قرار دارد .8بسياري از اقتصاددانان
 .چهارمين مقالهي کتاب حاضر ،خالصهايست از سهم نظري نويسنده در نظريهي بحران ،که شکل کامل آن به 7
سال  1973در ژاپن انتشار يافت.

 }1{ . 8در همين زمينه ،برآوردهاي مشابهي بر اساس دادههايي متفاوت ،از سوي شيگتو تسورو و
توماس سکين انجام شده است:

Shigeto Tsuru, 1964: Major Issues of Theory and Public Policy Arising out of Postwar Economic
Problems, American Economic Review, June 1964.
Thomas T. Sekine, 1975: Uno-Riron: A Japanese Contribution to Marxian Political Economy,
Journal of Economic Literature 13, no. 3, Sep. 1975.

اصطالح نوکالسيک ،وسيعا براي ارجاع به پيروان مکتب کينز به کار ميرود.
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دانشکدههاي اقتصادْ واحدهاي درسي و نيز موقعيتهاي تدريس در

حوزهي اقتصاد مارکسي ارائه ميکنند ،اگرچه اين درسها عموما در

چارچوب واحدهاي درسي اقتصاد ،تحت عنوان «مارکسي» دستهبندي

نميشوند .براي مثال ،دانشجويان دانشگاه توکيو ،دورهي درسي خود را
با درسي تحت عنوان «نظريهي اقتصاد  »1شروع ميکنند ،که بر اساس

نظريهي مارکس بنا شده است ،و سپس در درس « نظريهي اقتصاد  »2با

اصول نوکالسيکي آشنا ميشوند.

بهطور عام ،دانشي از علم اقتصاد مارکسيستي و فهمي پايهاي از

مارکسيسم ،کمابيش يکي از پيششرطهاي اساسي تعلق به فضاي

روشنفکري در ژاپن است .اين امر شايد توضيح بدهد که چرا يک

نظريهپرداز نسبتًا نامتخصص در زمينهي اقتصاد مارکسي ،شيگتو تسورو

9

 ،و يک اقتصاددان تمامًا نوکالسيک ،ميشيو موريشيما ،10قادرند درک

عميقي از نظريههاي اقتصادي مارکس عرضه کنند .با اين حال ،جريان
اصلي علم اقتصاد مارکسي در ژاپن تقريبًا بهطور کامل نزد حلقههاي

آکادميک باختر ناشناخته مانده است .اگر چه تقريبًا همهي آثار مهم

گسترهي اقتصاد مارکسيستي به ژاپني ترجمه شدهاند ،يا توسط

مارکسيستهاي ژاپني بسط و کاربست يافتهاند ،موازنهي ترجمهاي در
اين حوزه بسيار نامتعادل بوده است.

 . Shigeto Tsuro }2{ .9براي نمونه ،نگاه کنيد به مواجههي نظري تسورو با اين کتاب پل سوئيزي:
)Paul Sweezy, 1942: The Theory of Capitalist Development, (especially Appendix A
10. Mishio Morishima
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بهنظر ميرسد که جوشش اخير پژوهشهاي جدي مارکسي در جهان
باختر فرصت مناسبي فراهم ساخته است تا رويکردهاي ژاپني به اقتصاد

سياسي به ميزان هر چه بيشتري به پژوهشگران جوامع باختر عرضه

گردد .برخي از اين آثار پيش از اين به خوانندگان غربي معرفي شدهاند.11

هدف اين مقاله آن است که طرحي کلي از توسعهي تاريخي اقتصاد

مارکسي در ژاپن ارائه دهد ،که ميتواند براي رشد دامنهي ارتباطات

علمي ميان اقتصاددانان مارکسي ژاپني و باختري مفيد واقع شود .از آنجا

که ارائهي حتي خالصهاي از آثار اصلي اقتصاددانان مارکسي ژاپني در

يک چارچوب فشرده آشکارا ناممکن است ،من خود را به مرور آنچه

موضوعات اصلي مباحثات ميان آنها بوده است ،محدود ميکنم.

تاريخ علم اقتصاد مارکسي در ژاپن را ميتوان به سه دورهي زماني عمده
تقسيم کرد ،که هر يک از دو جنگ جهاني مرزهاي برسازندهي آن

هستند .با اين حال ،هدف من آن نيست که صرفًا يک ترتيببندي زماني

ارائه کنم ،بلکه ميخواهم نشان دهم که چرا و چگونه [علم] اقتصاد

مارکسي چنين استوار در ژاپن ريشه دوانيد و توسعه يافت .براي اين
منظور ،پس از بررسي مناسباتي که مشخصهي دورهي بين دو جنگ

بودند ،به مرور مناسبات بين مارکسيستها و مکتب نوکالسيک ميپردازم

و در ادامه ،اين مساله را وارسي ميکنيم که چگونه مباحثات پيش از

 }3{ . 11براي نمونه نگاه کنيد به معرفي نظريهي اونو توسط توماس سکين در مقالهي ياد شده در
يادداشت { .}1و همچنين ساير فصلهاي کتاب حاضر[ .نويسنده در اين يادداشت به مقالهي توماس

سکين ( )1975در معرفي مکتب اونو ارجاع ميدهد ،که ترجمه ي فراسي آن در فصل نخست اين
مجموعه آمده است/ .م].
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جنگ دوم جهاني تداوم يافتند و رفع شدند ،بهويژه در پيوند با ظهور
مکتب اونو پس از جنگ [دوم جهاني]؛ سنتي فکري که خود من نيز به

آن تعلق دارم .براي تامين چنين هدفي ،کوشيدهام ديدگاهي ابژکتيو
[عيني] را انتقال دهم که در آن ايدههاي نظري خود من ،تدارک

چشماندازي منسجمْ و نه انحرافي در پژوهش را دنبال کنند.

 .2.3دورهي پيش از جنگ جهاني اول

اصالحات ميجي (از سال  ) 1868به نظام حکمراني فئودالي توکوگاوا،12

که از سال  1603برقرار بود ،پايان داد و سرآغاز توسعهي سرمايهدارانه

در ژاپن شد .سرمايهداري ژاپن در مواجهه با ضرورت مقابله با ديگر

کشورهاي پيشرفتهي سرمايهداري که در آستانهي ورود به مرحلهي

امپرياليستي بودند ،مسير واردات سريع تکنيکها و فناوريهاي صنعتي

پيشرفته را اختيار کرد .نظريهي اقتصادي نيز مسير مشابهي را دنبال کرد
و بهزودي شماري از نظريهها از باختر وارد شد .مکتب کالسيک،13

12. Tokugawa

[ .13نظريهي اقتصادي کالسيک ( :)Classical Economic Theoryاقتصاد کالسيک غالبًا نخستين
مکتب اقتصادي مدرن شناخته ميشود ،که از ميانهي قرن هجدهم تا ميانهي قرن نوزدهم وسيعا رواج

داشت .بنيانگذاران اصلي اقتصاد کالسيک (فارغ از تفاوتهاي قابل مالحظهي آنها) عبارتاند از :آدام

اسميت ،ژانباتيست سه ( ،)Jean-Baptiste Sayديويد ريکاردو ،رابرت مالتوس و جان استوارت ميل.
اقتصاددانان کالسيک مدعي بودند که بازارهاي آزاد ،وقتي در آنها مداخلهاي صورت نگيرد ،خود را

تنظيم ميکنند .آدام اسميت براي بيان اين منظور ،استعارهي «دست نامرئي» را به کار گرفت ،که بدون

نياز به هرگونه مداخلهي خارجي بازارها را به سوي «تعادل طبيعي» سوق ميدهد/ .م].
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مکتب تاريخي آلمان ،14مکتب مارکسي ،و بعدها مکتب مطلوبيت نهايي،15

همگي کمابيش با همان ترتيب ظهور تاريخي آنها در کشورهاي باخت ْر
به زبان ژاپني ترجمه شدند ،هر چند اين بازهي زماني [ترجمه] بهطور

قابل توجهي فشرده بود.

در دو دههي نخست پس از آغاز اصالحات ميجي مکتب [اقتصادي]

کالسيک مسلط بود .براي مثال ،ا .ف .فنولوسا ،16که از سال  1878براي

تدريس اقتصاد در دانشگاه توکيو ،از اياالت متحد دعوت شده بود و

جانشين او اينريوو تاجيري 17هر دو کتاب اصول اقتصاد سياسي ()1848
[ .14مکتب تاريخي آلمان ( :)German historical schoolاين مکتب که صورتبندي اوليهي آن
حدودًا از سال 1840تا  1870رواج داشت ،واکنشي در برابر مکتب اقتصادي کالسيک بود و اصول
عمدهي آن (نظير مطلقسازي و تعميم بيمحاباي قوانين اقتصادي ،کاربست روش قياس ،درک ابزاري
صرف از نيروهاي مولد ،و نظريهي خودخواهي و نفع شخصي) را مورد انتقاد قرار ميداد .بنيانگذاران
اين مکتب عبارتند از :فريدريش ليست ( ،)Friedrich Listويلهم روشر ( )Wilhelm Roscherو

هيلد-براند (/ .)Bruno Hildebrandم].

ف مطلوبيت/فايده عبارتست از رضايت
[ .15مطلوبيت نهايي ( :)marginal utilityدر علم اقتصاد متعار ْ
يا سودمندي حاصل از مصرف يک کاال يا نوعي از خدمات؛ يعني مطلوبيت کيفيتي است که کااليي را

براي افرا ْد خواستني ميکند .به مطلوبيت حاصل از کل کاالهاي مصرف شده مطلوبيت کل ( total

 )utilityميگويند .مطلوبيت حاشيهاي ( )marginal utilityيا نهايي يک کاال يا نوعي از خدمات
عبارتست از تغيير در ميزان مطلوبيت کل با افزايش يا کاهشي اندک در ميزان مصرف آن کاالي معين

در يک دورهٔ زماني مشخص (يا شيب نمودار زماني مطلوبيت کل) .آلفرد مارشال ()Alfred Marshall

از چهرههاي شاخص بنيانگذار مکتب «مارژيناليسم» شناخته ميشود .رويکرد نظري اين مکتب همچنين
در شکلگيري آراي انديشمندان مکتب نوکالسيک (نظير بنيانگذاران مکتب اتريش :کارل منگر و بوهم
باورک) مؤثر بوده است/ .م].

 }4{ .16اي .اف .فنولوسا (  ) E. F. Fenollosa/1853-1903بعدها بهواسطهي معرفي هنرهاي سنتي
ژاپن به جهان باختر و بهعنوان بنيانگذار آموزش هنر مدرن ژاپن صاحبنام شد.

)17. Inerivo Taajiri (1850-1924
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جان استوارت ميل 18را بهعنوان منبع درسي خود مورد استفاده قرار داده
و بر اهميت نظريات ميل تأکيد نهادند .همچنين ،يوکيچي فوکوزاوا،19

بنيانگذار دانشگاه کيو ( ،)Keioکوهي کاندا 20و اوکيچي تاگوچي 21نيز
نظريهي کالسيک را به همراه جانبداري آن از ليبراليسم سياسي وارد

فضاي آکادميک ژاپن ساختند.22

با اين حال ،نظريهي اقتصادي متعارف براي ويژگيهاي خاص و پيچيدهي

رشد اقتصادي ژاپن چندان مناسب نبود .دولت ميجي بسي دورتر از تعقيب
يک سياست لسه فر (اقتصاد آزاد) ،خود ساخت کارخانههاي مدرن،

بندرگاهها و معادن را بر عهده گرفت ،که البته چندي بعد (عمدتا در

دههي )1880با قيمتهاي نازل و تحت شرايطي بسيار مساعد به

سرمايهداران برجسته فروخته شدند .هزينههاي نظاميگري و گسترش
بازارهاي ژاپن به کُره و منچوري پس از جنگهاي چين-ژاپن

23

( )1895-1894و روسيه-ژاپن ( )1904-1905تکانهي نيرومندي به

18. John Stuart Mill
)19. Yukichi Fukuzawa (1835-1901
)20. Kohei Kanda (1830-1989
)21. Ukichi Taguchi (1855-1905

 }5{ . 22ترجمهي کتاب «اصول اقتصاد سياسي» جان استوارت ميل توسط هاياشي ( )Hayashiدر

سالهاي  1875-76انجام گرفت .ترجمهي کتاب معروف آدام اسميت («پژوهشي دربارهي ماهيت و
موجبات ثروت ملل» )1776 ،در سال  1884توسط ايشيکاوا ( )Ishikawaو ساگا ( )Sagaآغاز شد.
کتاب اصلي ديويد ريکاردو («دربارهي اصول اقتصاد سياسي و ماليات» )1817 ،اندکي ديرتر به ژاپني
برگردانده شد( .برگرفته از.) Yashiro Tamanoi, 1971, Economics in Japan :

23. Sino-Japanese war
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رشد صنايع سرمايهدارانه بخشيد .شاخص خروجي کارخانجات 24از

ميزان  1.11درصد در سال  1890به  4.42درصد در سال  ،1900و

 9.73درصد در سال  1910رسيد؛ و سرانجام در سال  1914به 100

درصد رسيد .25بهرغم اين ،تا سال  1907تنها  1.15درصد جمعيت شاغلْ

در حوزهي توليد صنعتي اشتغال داشت ،و  7.61درصد جمعيت باقيمانده

[ي شاغالن] ،در حوزهي کشاورزي و جنگلداري فعاليت ميکردند .در
دهکدههاي روستايي ارتش ذخيرهي عظيمي از محرومشدگان در خدمت

پاييننگاه داشتن دستمزد کارگران صنعتي (و خنثيسازي افزايشهاي

مقطعي آن) در شهرها قرار داشت .در تقابلي قوي با رشد سريع توليد

سرمايهدارانه ،فقر و نا-امني معيشتي دهقانان و کارگران مزدي تداوم
داشت .خيزش کارگران در شهرها (از جمله ،کارزارهاي ضد جنگ) به

موازات ايدئولوژيهاي سوسياليستي رشد و گسترش مييافت .اينگونه

اعتراضات در آستانهي قرن بيستم به سطحي رسيده بود که توجهات

عمومي وسيعتري را برميانگيخت .بنابراين ،دههي 1890شاهد جابجايي

کانون توجهات از ويژگيهاي کلي و جهانشمول فرآيندهاي اقتصادي به
[سمت] بررسي خصلتهاي ويژهي ملي و تاريخي آن بود .به بياني نظري،

اين به معناي آن بود که چرخشي از نظريههاي کالسيک به سمت مکتب

تاريخي آلمان ،که داعيههاي جهانشمول نظريهي اقتصاد کالسيک را مورد
24. index for the output of manufactures
 }6{ 25شاخص ناگويا کوشو ( ،)Nagoya Koshoکه در اينجا بدان ارجاع داده شده است ،برگرفته

از منبع زير استTsutomu Ouchi, 1962: A Treatise on Japanese Economy, Vol. I, p. 135. :
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حمله قرار ميداد ،رخ داده بود .انديشههاي مکتب تاريخي آلمان توسط
دو استاد آلماني اقتصاد ،راتگن و اگرت 26که به ترتيب در سالهاي 1882

و  1888در دانشگاه توکيو تدريس ميکردند ،و نيز توسط استاد کنزو
واداگاکي 27در اين دانشگاه اشاعه يافت .به دنبال آن ،ورود نظاممندتر آرا

و شيوههاي فکري اين مکتبْ از طريق نسلهاي بعدي پژوهشگران ،نظير

تاکانو ،ياهاگي و فوکودا انجام گرفت.

بهطور مشخص ،نمايندگان جوانتر مکتب تاريخي آلمان ،شامل گوستاو
اشمولر ،آدولف واگنر و لويو برنتانو ،28از محبوبيت بيشتري برخوردار

بودند .در سال  1907هواداران اين مکتب« ،انجمن ژاپني سياست

اجتماعي »29را در همچشمي با «انجمن آلماني سياست اجتماعي» تاسيس

کردند .30اين انجمن با تأکيدات توامان نمايندگان جوانتر مکتب تاريخي

[آلمان] بر رويکرد تاريخي و رويکرد اخالقي توافق نظر داشت و به

اهميت سياستهاي اجتماعي براي کاهش تنشهاي ميان کار و سرمايه

اشاره ميکرد؛ نقطهاي که در آن هم با مارکسيسم و هم با مکتب کالسيک
درگير ميشد.

26. K. Rathgen (1856-1919) / Ü. Eggert
)27. Kenzo Wadagaki (1849-1919
28. Gustav Schmoller / Adolf Wagner / Lujo Brentano
29. Japanese Society for Social Policy
 }7{ 30دربارهي نسل بعدي مکتب تاريخي آلمان ( ،)German historical schoolنگاه کنيد به:
Erich Roll, 1942: A History of Economic Thoughts. pp. 307-9.
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فوکودا

31

نمايندهي شاخصي از اين رويکرد «انجمن ژاپني سياست

اجتماعي» بود .درسگفتارها و سمينارهاي او در «کالج تجارت توکيو»

(که بعدها به دانشگاه هيتوتسوباشي  Hitotsubashiبدل شد) نفوذ قابل
توجهي بر روي مخاطبانش داشت .برخورد اين انجمن با مارکسيستها

بهطور قابلمالحظهاي توأم با مدارا بود ،جَوي که به نظريهپردازان

چپگرايي چون سن کاتاياما و هيساشي آسو 32اجازهي عضويت ميداد؛

کساني که همزمان در حال پرورش چشماندازي آشکارا سوسياليستيتر
براي آيندهي انجمن بودند.33

جنبش سوسياليستي در ژاپن در دههي  1890تحت تأثير خيزشهاي

کارگري ،تالشهاي معطوف به تاسيس اتحاديههاي کارگري ،جنبش
براي حق رأي عمومي ،34و جنبش ضد جنگ (که طي جنگ چين-ژاپن

و پس از آن برپا شده بود) شروع به رشد کرد .نخستين حزب سوسيال
دموکرات در ژاپن در سال  1901توسط افرادي چون کوتوکو ،کاتاياما،

)31. Tokuzo Fukuda (1874-1930
)32. Sen Katayama (1859-1933) / Hisashi Aso (1891-1940
 }8{ .33يک نمونه در اين خصوص ،ايواسابرو تاکانو ( )Iwasabro Takanoاست،که بعدها
«موسسهي مسايل اجتماعي اوهارا» ( )Ohara Institute of Social Problemsرا بنيان نهاد ،که
پوشش مناسبي براي پژوهشهاي شماري از اقتصاددانان قابل مارکسيست در دههي  1930فراهم

ساخت .شايد اين برآمده از ضعف ،و نه قوت سوسياليسم ژاپني بوده است که توضيح ميدهد چرا در
اين دوره «انجمن ژاپني سياست اجتماعي» ( ،)Japanese Society for Social Policyبرخالف همتاي
آلماني آن ،فضايي براي مارکسيستها ايجاد کرده بود.

34. universal suffrage
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ايسو آبه 35بنا نهاده شد ،هرچند در همان روز تاسيسْ ممنوع اعالم گرديد.
انديشههاي حزب سوسيال دموکرات آلمان و آراي سوسياليستهاي

مسيحي مانند کاتاياما (که ايدههايش را طي اقامتش در اياالت متحد
پرورش داده بود) در زمينهسازي شکلگيري اين حزب نقش مهمي

داشتند.

با اين حال ،هنگامي که نياز به زيربناي نظري براي سوسياليسم فزوني

گرفت ،نفوذ مارکسيسم [بر اين حزب] غلبه يافت .براي نمونه ،کتابهاي

«ماهيت سوسياليسم» ( )1903اثر کوتوکو« ،سوسياليسم ما» ( )1903اثر
کاتاياما ،و «طرح سوسياليسم» ( )1904به قلم ساکائي و موريچيکا،36

همگي در پي آن بودند که ايدههاي مارکسيستي را بهعنوان شالودهاي

براي سوسياليسم معرفي کنند .نخستين ترجمهي «مانيفست کمونيست»

( )1848توسط ساکائي و کوتوکو به سال  1904در «نشريهي هفتگي

خلق مشترک »37انتشار يافت.

در سال  1907معرفي فشردهاي از نخستين پارههاي کاپيتال توسط

هيتوشي ياماکاوا 38در «نشريهي خلق مشترک اوزاکا» منتشر گرديد .بدين

ترتيب ،مطالعهي اقتصاد مارکسيستي در ژاپن ،بهمثابهي تالشي براي بنا

نهادن چارچوبي نظري براي سوسياليسم آغاز شد ،و از سوي
)35. Shusui Kotoku (1871-1911) / S. Katayama / Isoo Abe (1865-1949
36. Toshihiko Sakai (1863-1933) / Unpei Morichika
37. Shukan Heiman Shinbun
)38. Hitoshi Yamakawa (1880-1958
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سوسياليستهاي فعال در بيرون از محيطهاي آکادميک پي گرفته شد.39

اگرچه اين پيشروي سريع بود ،محرک اصلي همچنان محدود به

تالشهايي بود که در جهت انتقال پايههاي نظري مارکسيسم و اقتصاد
مارکسيستي به ژاپن ميکوشيد.

در سال  ،1911در پي محاکمات مربوط به «خيانت تايگيياکو-جيکن»40
در سال  ،1910که طي آن متهمان به توطئه براي قتل امپراتور محکوم

شدند ،دوازده سوسياليست از جمله کوتوکو و موريچيکا اعدام شدند.

سالهاي پس از آن شاهد شدتيابي سرکوب جنبش سوسياليستي و

پژوهشهاي مارکسيستي بود ،که هر دوي آنها وارد يک «دورهي رکود»
دهساله [اصلي« :دورهي زمستان ]»41شده بودند.

.2.4مباحثات پرشو ِر دورهي بين دو جنگ
-2.4الف) پسزمينه

امکان انقالب سوسياليستي که توسط انقالب روسيه نمايان شده بود،

جنبشهاي وسيع و نيرومندي را در شماري از کشورهاي اروپايي در
جهت برقراري سوسياليسم و گسترش دموکراسي برانگيخت .انقالب

 }9{ .39در اين دوره دانشکدههاي مستقل اقتصاد در دانشگاههاي دولتي ژاپن وجود نداشت ،و

سمَتهاي تدريس مربوط به اقتصاد بسيار محدود بود.

40. Taigyaku-Jiken treason
41. period of winter
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روسيه همچنين بر فضاي اجتماعي و سياسي ژاپن تأثير گذاشت .از سوي
ديگر ،در ميان دغدغههاي دههي ،1920جنبش برقراري حق رأي

عمومي دغدغهي غالب بود.

اگرچه جنگ جهاني اول همچون محرکي نيرومند براي سرمايهداري ژاپني

عمل کرده بود ،افزايش پنج -برابري شاخص توليدکنندگان

42

بين

سالهاي  1914و  ،1919بحران پسا-جنگ در سال  ،1920بحران مالي

 ،1927و بحران جهاني  1929مشکالت مداومي را بر سرمايهداري ژاپن

تحميل کردند .43يک پاسخ از سوي [بخش] سرمايهي مالي ،تحت
سيطرهي خاندان زايباتسو ،44آن بود که فرآيند شکلبخشيدن به کارتلها

را ،که بعد از جنگ روسيه-ژاپن ( )1905آغاز شده بود ،در جهت رشد

کارتلهاي انحصاري شدت بخشد .45در قطب ديگر ،بسياري از

42. index of manufacturers
 }10{ 43شاخص ناگويا کوشو ( )Nagoya Koshoدربارهي توليدات معدني و صنعتي از رقم 100

در سال  1914به رقم  487در سال  1919جهش يافت ،اما در سال  1924به رقم  453کاهش پيدا
کرد و تنها در سال  1929به سطح  1929ارتقا يافت .با شروع بحران جهاني [ ]1929سطح توليدات
معدني و صنعتي طي سالهاي  1929-31حدود  31درصد کاهش يافت ،اما بهسرعت بهبود يافت و
تا سال  1935به سطحي معادل  74درصد باالتر از شاخص سال  1929رسيد .اين رشد و ارتقاي
سريع عمدتا وابسته به گسترش [صنايع] نظامي ژاپن در پي واقعهي منچوري در سال [ 1931اشغال

منچوري توسط ارتش ژاپن /م ].بود .برگرفته از:

Tsutomu Ouchi, 1962: A Treatise on Japanese Economy, pp. 168, 233, 259-60.
44. Zaibatsu family
 }11{ . 45همچنانکه هيلفردينگ در کتاب «سرمايهي مالي» ( )1910و لنين در کتاب «امپرياليسم»

( )1917بيان کردهاند ،سرمايهي مالي در مرحلهي امپرياليسم به سرمايهي مسلط بدل شد و بر سرمايهي

صنعتي مرحلهي ليبراليسم پيشي گرفت .با اين حال ،تعريف هيلفردينگ از سرمايهي مالي بهمنزلهي

«سرمايهاي که از سوي بانکها کنترل ميشود و مورد استفادهي صاحبان صنايع قرار ميگيرد» ،ناشي
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کسبوکارهاي خُرد آسيب ديدند ،و کارگران و دهقانان تنگناهاي عظيمي
را متحمل شدند .امکان افزايش دستمزدها به موازات هر گونه رشد ممکن

در صنعت ،عمدتا بهواسطهي تداوم وجود ارتش ذخيرهي عظيم روستايي

سد شده بود :در سال  1930کشاروزي و جنگلداري همچنان حدود

 48درصد جمعيت شاغلين را در بر ميگرفت ،درحاليکه سهم کارگران
توليدي در حد  20درصد باقيمانده بود.

پايهي دوام و بقاي جنبش سوسياليستي از طريق رشد سريع اتحاديههاي
کارگري ،ستيزهاي ميان دهقانان و مالکان زمين ،جنبش براي حق رأي

عمومي فراهم شد .حزب کمونيست ژاپن در سال  1922تاسيس شد و

اگرچه موقتًا در سال  1924منحل گرديد ،بار ديگر در سال  1926تحت
هدايت کمينترن سازماندهي شد .دو حزب سياسي ديگر« ،حزب جبههي

خلقي اجتماعي »46و «حزب کارگران و دهقانان ژاپن »47نيز در همان دوره
از تعميم بيش از حد نقش مسلط بانکها در زمان خود وي ،بهويژه در آلمان بود .پل سوئيزي به درستي
در فصل چهاردهم کتابش («نظريهي توسعهي سرمايهدارانه») اين تعميم را مورد نقد قرار داده است .اما
من نميتوانم رويکرد سوئيزي در جايگزيني سرمايهي مالي با مفهوم «سرمايهي انحصاري»
( )monopoly capitalرا تأييد کنم ،چرا که اين مفهوم اخير شکل و کارکردهاي مهم مالي شرکتهاي
عظيم صنعتي در بازارهاي سرمايه را ناديده ميگيرد .مفهوم سرمايهي مالي کامالً پذيرفتني و قابل دفاع

خواهد بود اگر ما آن را در انطباق با توسعهي بالفعل سرمايهي صنعتي سهامي ،باز-تعريف کنيم؛ يعني

بر اساس يک نظريهي پااليش يافته از سرمايهي سهامي به َعنوان آخرين و باالترين شکل سرمايه .در
رابطه با ژاپن پيش از جنگ [دوم جهاني] ،خانوادههاي زايباتسو ( )Zaibatsuاز طريق شرکتهاي

ف در حوزههاي تجارت
سهامي مادر ( )central holdings companiesشرکتهاي اقتصادي مختل ْ
بزرگ ،بانکداري و صنايع معدني را تحت تسلط خود داشتند.

)46. Social Popular Front Party (Shakai-Minshu To
)47. Japanese Workers and Peasants Party (Nihon Rono To
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سازمان يافتند .دو دههي پس از جنگ جهاني اول شاهد احيا و بسط

مداوم مطالعات و پژوهشهاي فعال مارکسي بود ،که اين بار استادان،

معلمان جوانتر ،و دانشجويان دانشگاهها و همچنين سوسياليستهاي

غيرآکادميک را در بر ميگرفت .طي اين دوره ،بنيادهاي يک سنت

آکادميک قوي در حوزهي اقتصاد مارکسي پا گرفت .اين دوره همچنين
شاهد تاسيس دانشکدههاي مجزاي اقتصاد ،از دل دانشکدههاي حقوق

(چارچوب دانشگاهي پيشين آموزش دانش اقتصادي) بود .همچنين در

دانشگاههايي که پيش از آن فاقد گروه مطالعات اقتصادي بودند ،بهطور

فزآينده کرسيهايي براي مطالعهي اقتصاد ارائه شد .بسياري از اين

سمتهاي دانشگاهي توسط دانشوران جوان ژاپني که مجذوب اقتصاد

مارکسيستي شده بودند و عمدتا در آلمان تحصيل کرده بودند اشغال شد.
اين تغييراتْ تأثيري قوي بر فضاي فرهنگي عمومي حاکم بر ژاپن در اين

دوران بر جاي گذاشت.

در دوران بين دو جنگ شماري از آثار مهم مارکسيستي به زبان ژاپني

برگردانده شد .نخستين ترجمهي کامل کاپيتال ،بههمت تاکاباتاکه 48بين

سالهاي  1920تا  1924منتشر شد .49همچنين ،نخستين دورهي کامل
48. Motoyuki Takabatake

 }12{. 49سه ترجمهي مستقل ديگر از کاپيتال توسط ماتسوئورا ( ،)Matsuuraايکوتا ( ،)Ikutaو
ياماموتو ( )Yamamotoبهطور همزمان در سالهاي  1919تا  1920منتشر شدند ،هر چند هيچ يک

از آنها فراتر از پارهي سوم ( )Part IIIمجلد اول پيش نرفت .در سال  1927ترجمهي ديگري از

کاپيتال توسط کاواکامي ( )Kawakamiو مياگاوا ( )Miyagawaمنتشر گرديد که باز هم فراتر از پارهي

سوم مجلد اول پيش نرفت .برآورد ميشود که تا نيمهي دههي  1930اين ترجمهي جديد به همراه
برگردان پيشين تاکاباتاکه ( )Takabatakeبيش از سيصدهزار نسخه فروش داشتهاند .ترجمهي کاملي
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(در آن زمان) مجموعه آثار گردآوريشدهي مارکس و انگلس بين

سالهاي  1927تا  1933ترجمه و انتشار يافت ،که شامل  27مجلد و

حاوي  31کتاب مجزا ،بههمراه يک مجلد جداگانه بود .مجموعه آثار

گردآوريشدهي لنين در ده مجلد بين سالهاي 1926تا  1927منتشر
گرديد.

در آن مقطع از تاريخ ژاپن ،سه مجادله نظري مهم به منزلهي کانون

محوري و محرک بعدي مطالعات در اقتصاد مارکسي عمل کردند:

نظريهي ارزش ،رانت زمين ،و سرشت تاريخي سرمايهداري ژاپني.

-2.4ب) مباحثات نظري دربارهي نظريهي ارزش

مناقشه بر سر نظريهي ارزش مارکس ،نخست حاوي مباحثاتي ميان

مارکسيستها و غيرمارکسيستها بود .مارکسيستها در تالش براي

پاسخگويي به انتقاداتي که از سوي غيرمارکسيستها مطرح شده بود،
مجبور بودند که مطالعات نظاممندتري را دربارهي نظريهي مارکس پي

از مجلد اول کاپيتال در سال  1937توسط فوميو هاسبه ( )Fumio Hasebeانجام شد که تا سال1950

با ترجمهي دو مجلد ديگر کاپيتال تکميل شد .دو ترجمهي کامل ديگر از دورهي سهجلدي کاپيتال در

سالهاي پس از جنگ توسط ساکيساکا ( )Sakisakaو اوکازاکي ( )Okazakiانتشار يافتند .تخمين
زده ميشود که تا پايان دههي  1950حدود يکونيم ميليون نسخه از ترجمههاي کاپيتال مارکس در

ژاپن به فروش رسيده باشد (برگرفته از .)Koichiro Suzuki, 1959, Das Kapital and Japan :دو

ترجمه از کتاب «امپرياليسم» لنين توسط آئونو ( )Aonoو هاسبه به ترتيب در سالهاي  1924و 1929

منتشر گرديد .ترجمهي «سرمايهي مالي» هيلفردينگ به سال  1927توسط هاياشي ( )Hayashiانجام

شد.
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بگيرند ،که اين به نوبهي خود زمينهساز شکلگيري مباحثاتي در ميان

خود آنان گرديد.

مقالهي شينزو کوئيزومي 50دربارهي مشکل نظريهي کارپايهي ارزش و
نرخ ميانگين سود ،يکي از نخستين و جديترين انتقادات به نظريهي

مارکس بود ،اگرچه خود اساسًا تکراري از نقد بوهم-باورک [به

مارکس] بود .51هيجيکاتا و تاکادا 52نقد کوئيزومي را پي گرفتند .نقدهاي

متقابل ،در دفاع از نظريهي کارپايهي ارزش مارکس ،از سوي ياماکاوا،

تاکاباتاکه ،کاواکامي ،کوشيدا ،يامادا ،مائيده ،و ساکيساکا

53

عرضه

شدند .بين سالهاي  1922تا  ،1930مباحثات مربوط به نظريهي ارزش،
مباحثات محوري ميان مارکسيستها بود.54

در آغاز ،شماري از مارکسيستها بر اساس تفسيري نادرست از مارکس

استدالل ميکردند .براي نمونه ،کاواکامي بر اين نظر بود که مفهوم ارزش
نزد مارکس ناظر بر فداکاري ( )sacrificeو رنجي بود که مردم براي
)50. Shinzo Koizumi (1888-1965
51. {13} Shinzo Koizumi, 1922: The Problem of the Labour Theory of Value and the Average
Rate of Profit: A Critique of Marx's Theory of Value.

در خصوص نقد بوهم-باورک به مارکس و پاسخ متقابل هيلفردينگ به آن ،نگاه کنيد به:
Paul Sweezy (ed.), 1966: „Karl Marx and the Close of His System“ by E. von BöhmBawerk and „Böhm-Bawerk's Criticism of Marx“ by R. Hilferding.
52. Seibi Hijikata / Yasuma Takada
53. Hajime Kawakami (1879-1946) / Tamizo Kushoida (1885-1934) / Chogoro
Maeide (1891-1964) / Itsuro Sakisaka

 }14{ 54کاواگوشي در مقالهي «تاريخ مناقشات ارزش*» فهرستي از  45مقالهي اصلي

مشارکتکننده در مباحثات اين دوره را ارائه ميکند (* Kawaguchi, 1964, The History of

)Value Controversy
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تهيهي کاالهاي ضروري متحمل ميشدند .اگرچه کاواکامي ميخواست
اثباتي بهلحاظ منطقي ضروري و بنابراين ترديدناپذير براي نظريهي

کارپايهي ارزش فراهم کند که ريشه در سرشت فعاليت انساني داشته

باشد ،تفسير او از نظريهي مارکس تماما اشتباه بود .کاواکامي مفهوم

ارزش و بنابراين مفهوم اقتصاد کااليي را ،درست همانند نحوهي پنداشت

مکتب کالسيک ،بهمنزلهي ويژگيهاي ابدي جامعهي انساني در نظر
گرفته بود .در واقع ،مارکس کوشيده بود تا از طريق نقد اقتصاد کالسيک،

خصلت تاريخي مناسبات ارزش و [خصلت تاريخي] توليد

سرمايهدارانهي مبتني بر مناسبات ارزش را نشان دهد .دو سال بعد،
کوشيدا با اشاره به تفسير نادرست کاواکامي از نظريهي ارزش مارکس،
کوشيد وي را متقاعد سازد تا ديدگاه خود را مورد بازنگري قرار دهد.55

تا جاييکه به انسجام و پيوند نظري ميان نظريهي کارپايهي ارزش در
جلد اول کاپيتال و نظريهي قيمت توليد در جلد سوم کاپيتال مربوط

ميشود ،کوشيدا مدعي شد که اولي (نظريهي ارزش) نبايد همچون يک
فرض منطقي صرف تلقي گردد .در نظر او ،رابطهي ميان ارزشها و

قيمتهاي توليد ميبايد بهعنوان يک توالي تاريخي-منطقي در امتداد
توسعه از يک جامعهي توليدکنندگان کااليي ساده 56به يک جامعهي

سرمايهداري نگريسته شود .بدين طريق ،کوشيدا نقد متقابل هيلفردينگ
55 {15} Hajime Kawakami: Marx's Labour Theory of Value: On Professor Koizumi's
)Critique, „Studies in Social Problems“ (Nov. 1922, Dec. 1922, Jan. 1923
Tamizo Kushida, 1925: A Study of Marx's Concept of Value: Some Questions on Dr.
Kawakami's „Value Theory as Human Sacrifice“, Journal of Ohara Institute for Social
Problems 3, no. 1.

56. a society of simple commodity producers
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به بوهم-باورک را بازآفريني کرد ،و اين نقد سپس تا [مقطع] جنگ

جهاني دوم به تفسيري معيار از نظريهي ارزش مارکس [در مباحثات

ژاپن] بدل شد .در همان سال[ ،به موازات کوشيدا] ،يامادا نيز نگرش
مشابهي را عرضه کرد ،هرچند بعدها يامادا و کوشيدا در خصوص

مناقشهي مربوط به سرشت سرمايهداري ژاپن شديدًا به مخالفت با نظرات
هم برخاستند.57

چنين تفسيري از نظريهي ارزش مارکس ،در اصل [نخستين بار] از سوي

انگلس در نوشتار تکميلي او بر مجلد سوم کاپيتال طرح شده بود ،جايي
که او فصل دهم جلد سوم کاپيتال را بهعنوان «فرازي گمراهکننده»58

معرفي ميکند .انگلس از ديدگاه کنراد اشميت 59دربارهي قانون ارزش،

يعني از تلقي وي از قانون ارزش بهسان «فرضيهاي علمي که براي توضيح

فرآيند مبادلهي بالفعلْ وضع شده است» ،انتقاد کرد .انگلس تالش کرد با
نشان دادن چگونگي عملکرد قانون ارزش در درون يک جامعهي

توليدکنندگان کااليي ساده ،بر پايههاي تاريخي و مادي اين قانون تأکيد
بگذارد ( .60)Capital, III: 895نه فقط هيلفردينگ و برخي
57 . {16} Maritaro Yamada, 1925: The Contradiction in Value Theory and Its
Solution, The Journal of Economics (Tokyo) 4, no. 2.
58. decisive passage
59. Conrad Schmidt

 }17{ . 60همهي ارجاعات داده شده به کاپيتال در متن حاضر ناظر به برگردانهاي انگيسي انتشار
يافته توسط  International Publishersهستند ،يعني مجلد اول کاپيتال ،1965مجلد دوم  ،1961و

مجلد سوم  .1966به نظر ميرسد خود مارکس هم در اينجا يک مسالهي روششناختي را برجسته

ميسازد ،وقتي درست پس از ارائهي مبحث «قيمتهاي توليد» (در مجلد سوم) ميپرسد« :اما اين
مبادلهي کاالها بنا بر ارزش واقعي آنها چگونه روي ميدهد؟» .انگلس در يادداشتهاي تکميلي خود
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مارکسيستهاي ژاپني ،بلکه همچنين پژوهشگران روسي و برخي
نويسندگان باختر ،مانند رونالد ميک ( ،)Ronald Meekدر اين خصوصْ

موضع انگلس را اقتباس کردند .61اما چنين درکي حامل برخي مشکالت

جدي و بنيادي است.

سنگ بناي قانون ارزش مارکس تعينيابي ارزشهاي کاالها توسط

زمانکار بهلحاظ اجتماعي الزم 62براي توليد آنهاست .اگر در توليد ميزاني
از يک کاالي مفروض ،زمانکار بهلحاظ اجتماعي نا-الزم صرف گردد،

قميت آن ميبايد پايينتر از ارزش آن قرار گيرد ،که موجب ايجاد اجباري

در جهت باز-تخصيص ( )reallocationمقادير کار اجتماعي ميگردد.

چنين باز-تنظيمگري63هايي در يک مقياس اجتماعي براي عملکرد کامل
قانون ارزش گريزناپذير اند.

عالوه بر اين ،اگر بخش عمدهي بازتوليد اجتماعي تحت يک نظام

اشتراکي يا يک نظم سياسي ،که بيرون از اقتصاد کااليي جاي دارد ،انجام

گيرد ،مبادلهي کاالها که در حاشيهي ( )fringeجامعه رخ ميدهد،
[بر انتشار جلد سوم کاپيتال] ،يادآور ميشود که ارجاعات مارکس به عملکرد قانون ارزش در اقتصاد

کااليي پيشا-سرمايهداري از پي اين پرسش ميآيند.
 }18{ 61براي نمونه رجوع کنيد به:

USSR Academy, Institute for Economic Research, Textbook of Economics (Moscow,
;)1954
;Ronald Meek, 1956: Some Notes on the Transformation Problem, Economic Journal
Ronald Meek, 1967: Economics and Ideology and Other Essays.
62. socially necessary labour time
63. readjustments
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گرايش بدان دارد که يک بخش محصوالت (مازاد )64را عرضه کند و

ميتواند بدون تحقق کامل مبادلهي همارزها 65تکرار گردد ،که اين ام ْر
زمان کار پيکريافته در کاالها را جبران ( )compensateميکند .بنابراين،

ش درون مناسبات مبادلهاي ميان
تالش براي نشان دادن قانون ارز ْ

توليدکنندگان کااليي ساده به لحاظ منطقي ميبايد جامعهاي از توليد

کااليي ساده را پيشفرض خود بگيرد که در آن بازتوليد اجتماعي تمامًا

تحت تاثير توليدکنندگان کااليي خُرد و مستقل قرار دارد .اما ،اين پيامد

با قصد اوليهي مخالفان اين نگرش مغايرت دارد ،چون به نظر ميرسد که
اين پيامدْ حاکي از وجود يک جامعهي بيطبقه از توليدکنندگان کااليي،

پيش از [پيدايش] جامعهي سرمايهداري است .بيگمان اگر مارکس زنده

ميبود ،چنين جامعهاي را يک جامعهي خيالي ( )imaginaryتلقي ميکرد.

وانگهي ،اگر قانون ارزش مستقيمًا تنها در اقتصاد کااليي پيشا-

سرمايهدارانه برقرار بماند ،تحليلهاي مارکس از توليد سرمايهداري در

سراسر پارهي سوم جلد نخست سرمايهْ تا پايان جلد دوم سرمايه ،پيش

از [طرح] نظريهاش دربارهي قيمتهاي توليد ،ميبايد بار ديگر همانند
چيزي همچون يک فرآيند [نظري] فرضيهوار 66تلقي گردد .اين برداشت

نميتواند تفسير رضايتبخشي از نظام نظري در کاپيتال باشد ،چرا که

تحليل مارکس از توليد سرمايهدارانهي ارزش اضافي نه يک الگوي

64. a portion of (surplus) products
65. exchange of equivalents

66. hypothetical procedure
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فرضيهاي ،67بلکه يک عرضهداشت نظري

68

سرمايهدارانه است.

از حرکت واقعي توليد

اگرچه اين تنگناهاي ( )dilemmasنظريهي تحول تاريخي-منطقي

ارزشها به قيمتهاي توليد ،بهطور واضحي در دورهي بين دو جنگ
آشکار نشدند ،برخي از اقتصاددانان مارکسيست در همان زمان به

مخالفت با چنين نگرشي برآمدند .براي مثال ،کاواکامي و مائيده مدعي

شدند که انگارههاي مارکس دربارهي کاالها و ارزشها در سرآغاز

کتاب کاپيتال ميبايد بهمنزلهي يک تجريد منطقي تلقي گردند ،که به

اقتصاد سرمايهدارانه ارجاع ميدهند ،نه به يک اقتصاد پيشا-سرمايهداري.

به نظر ميرسد که اين تفسير با رابطهي روششناسانهي ميان جلد سوم

کاپيتال با دو مجلد ديگر آن سازگارتر باشد .با اين حال ،اگر فرآيندهاي

توليد پس پشت مبادلهي کااليي بهطور نظري از همان آغاز به توليد
سرمايهدارانه محدود شوند ،با مجموعهي ديگري از دشواريها مواجه

ميشويم .نخست آنکه خصلت اقتصاد کااليي به لحاظ تاريخي و نيز
گسترهي فضايي/مکاني ( ،)spatiallyوسيعتر از اقتصاد سرمايهدارانه

است؛ واقعيتي که بر مبناي تفسير فوق بهطور منطقي قابل توضيح نيست.
دوم اينکه در تالش براي اجتناب از يک عزيمتگاه فرضيهاي ،69و به

منظور شالودهگذاري نظريه بر پايهي واقعيت مادي[ ،با اين پرسش مواجه

ميشويم که ]:چگونه مبادلهي برابر مقادير [يکسان] کار ميان کاالها
67. hypothetical model
68. theoretical presentation
69. a hypothetical starting point
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ميتواند همچون قانون پايهاي ارزش معرفي گردد ،درحاليکه مبادلهي

بالفعل آنها در يک اقتصاد سرمايهدارانهْ تحت سيطرهي قيمتهاي توليد
قرار دارد؟ پس ،ما بار ديگر خود را در همان معضل منطقي اوليه

بازمييابيم؛ يعني توضيح فرآيند بالفعل مبادلهْ بر اساس قانون ارزش ،پيش

از توضيح قيمتهاي توليد .اين همان عزيمتگاه توضيح تاريخي-منطقي
بود.

بنابراين ،هر يک از دو تفسير فوق از خصلت تاريخي کاالها در سرآغاز

کاپيتال (خواه کاالها از سوي توليدکنندگان کااليي ساده حاصل شوند،

و خواه از سوي سرمايهداران) ،به تنگناهاي معيني منجر ميشود ،که رفع

قطعي آنها از طريق رهيافتهاي مخالف اتخاذ شده طي دورهي بين دو

جنگ امکانپذير نبود .در ادامهي اين متن خواهيم ديد که

مارکسيستهاي دورهي پسا-جنگ چگونه با اين تنگناها مواجه شدند.

به دنبال مناقشهي مربوط به نظريهي ارزش ،دومين مباحثهي مهم ميان

مارکسيستهاي ژاپني ،مربوط به نظريهي مارکس دربارهي رانت زمين

بود .بار ديگر ،يک نقد ضدمارکسيستي نقطهي عزيمت اين مباحثه واقع

شد .انتشار مقالهاي به قلم هيجيکاتا( 70با عنوان «فروپاشي نظريهي ارزش

مارکس از ديدگاه نظريهي رانت») گشايشگر اين مناقشه بود ،که دامنهي

نگاه انتقادي آنْ با نوشتاري از سوي تاکادا«( 71ارزش نظريهي ارزش

70. S. Hijikata: The Breakdown of Marx's Value Theory Viewed from the Theory of Rent
71. Y. Takada: The Value of Marx's Value Theory
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مارکس») بسط يافت .72داعيهي مرکزي اين مولفان آن بود که ميان
نظريهي ارزش کارپايهي مارکس و نظريهاش دربارهي رانت تفاضلي

73

يک ناهمخواني ( )inconsistencyوجود دارد .در نظريهي دوم ،شرايط

حاصلخيزي 74بدترين زمين «حاشيهاي» ( )marginalبهمنزلهي تنظيمگر
ارزش بازار محصوالت کشاورزي تلقي ميگردد؛ درحاليکه در نظريهي

نخست (نظريهي ارزش کارپايه) ،ميزان ميانگين بهلحاظ اجتماعي الزم
کار پيکريافته در کاالها ،ارزش آنها را تعيين ميکند .در محاسبهي

ارزشهاي کاالهاي عادي در چارچوب يک حوزهي صنعتي ،ارزش

اضافي کسب شده توسط سرمايهداراني که به لحاظ ميانگين شرايط فني
توليد در وضعيت بهتري هستند ،بايد دربردارندهي کار اضافي انتقال يافته

از سرمايهداران داراي شرايط فني فرودست(تر) تلقي گردد .در مورد سود

مازاد ( )surplus profitکه به اجارهي تفاضلي تبديل ميشود ،آن
انتقالهاي ( )transfersدرون يک حوزهي صنعت وجود ندارند ،و

مارکس منبع اجارهي تفاضلي را يک «ارزش اجتماعي کاذب »75مينامد

( .)Capital, III: 661آيا اين تعريف با نظريهي ارزش اضافي سازگار
است؟

72 {19} S. Hijikata, 1928: The Breakdown of Marx's Value Theory Viewed from the Theory
of Rent, The Journal of Economics (Tokyo) 6, no. 4.
Y. Takada, 1930: The Value of Marx's Value Theory, „Keizai-Ronso“ (Kyoto) 30, no. 1.
73. differential rent
74. productive conditions
75. false social value
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پاسخهاي مارکسيستها به چنين چالشهايي ،و همچنين مباحثات
دروني خود آنها ،حول مناقشه بر سر رانت زمين بين سالهاي 1928

تا  1933تمرکز يافت .76مارکسيستهايي که در اين مباحثات شرکت
داشتند عبارت بودند از :کاواکامي ،اينوماتا ،77کوشيدا و ساکيساکا.

تالشهاي اصلي افراد ياد شده معطوف به استفاده از نظريهي مارکس
براي توضيح منبع رانت تفاضلي و چگونگي دستيابي مالکان زمين به

آن بود .اين کوششهاي اوليه ،نظريهي مارکس را همواره به درستي

تفسير نميکردند .براي مثال ،اينوماتا چنين استدالل ميکردکه ارزش

ميانگين ،درست همانند محصوالت توليدي (صنعتي) ،78بر محصوالت
کشاورزي هم حاکم است .او بر اين باور بود که قيمت توليد منفرد بدترين
زمين ،ارزش بازار را بهطور کلي تنظيم ميکند ،چون اين نوع از زمين

نمونهي عام زمينهاي کشت شده در سطح انبوه محسوب ميشود .تفسير
اينوماتا حاکي از انکار کامل رويکرد نظري مارکس به محدوديتهاي

ويژهي تحرک سرمايه [در اين حوزه] بود ،محدوديتهايي که از سوي
درجات متفاوت زمين انحصارپذير 79تحميل ميشود.

کوشيدا ،در رويکردي مخالف ،سعي کرد به تعينيافتگي ويژهاي از

قميتهاي بازار محصوالت کشاورزي (و ساير محصوالت برآمده از
زمين) دست يابد .او مدعي شد که منبع اساسي رانت تفاضلي ،بهويژه از

 }20{ . 76ساکيساکا در مقالهي «مطالعاتي دربارهي نظريهي رانت» ( )1930فهرستي از  40مقالهاي

که در اين مباحثه مشارکت داشتند را ارائه ميدهد.

)77. Tsunao Inomata (1889-1942
78. manufacturing products
79. monopolizable different grades of land
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نظر محصوالت مادي/فيزيکي ،در کار اضافي ( )surplus laborدرون

بخشهاي کشاورزي جاي دارد .در مقابل ارزش اضافي مازاد

80

کسبشده توسط سرمايهي واجد شرايط توليد بهتر در بخش صنعتي ،در

مورد کشاورزي ،که کمحاصلترين زمينْ ارزش بازار را تنظيم ميکند،

به نظر ميرسد که منبع رانت تفاضلي که مارکس آن را «ارزش اجتماعي

کاذب» ميناميد ،فاقد بنيان اجتماعي متعادلکننده81اي بر حسب کار

اضافي در همان بخش باشد .کوشيدا قصد داشت که اين مساله را با اين

فرض رفع کند که منبع رانت تفاضلي در کار اضافي زراعي ملموس

(بهلحاظ مادي مشاهدهپذير) جاي دارد .اگر توجه کنيم که رانت زمين

ميبايد بر حسب ارزش يا قيمت تعيين گردد ،نه بر حسب محصوالت
مادي ،82چنين تفسيري نارضايتبخش خواهد بود .بعدها خود کوشيدا،
بهپيروي از ساکيساکا ،تصديق کرد که ارزش پولي ()monetary value

رانت تفاضلي ،از بخشهاي ديگر [غير کشاورزي] مشتق شده است.

ساکيساکا در اثري به نام «مطالعاتي در نظريهي رانت )1930( »83کوشيد
تا چنين آشفتگيهايي را تصحيح کند ،و چنين استدالل کرد که نظريهي

مارکس دربارهي رانت تفاضلي به هيچوجه نفي و انکاري بر نظريهي

ارزش نيست ،بلکه آشکارا نشان ميدهد که چگونه قانون ارزش بازار-

محور( 84که در فصل دهم جلد سوم کاپيتال تشريح شده است) در بستر
80. excsess surplus value
81. counterbalancing social substance
82. in physical terms
83. Sakisaka, 1930: Studies in the Theory of Rent
84. the law of market value
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خاص محدوديتهاي ويژهي کيفيتهاي متفاوت زمينْ عمل ميکند .او

همچنين روشن ساخت که اجارهي تفاضلي شکلي از بازتوزيع ارزش

اضافي اجتماعي ( )social surplus valueدر پهنهي گردش کاالهاست.

ميتوان گفت اثر ساکيساکا منسجمترين و باالترين دستاورد نظري در
اين حوزه ،در ژاپن پيش از جنگ دوم جهاني بود.

مناقشه بر سر رانت زمينْ مارکسيستهاي ژاپني را به سمت مطالعهي

نظريهي مارکس دربارهي ارزشهاي بازار سوق داد .يک مشکل منطقي
برآمده از اين مطالعات ،که در دورهي پساجنگ (دورهاي که بعدًا بدان

ميپردازم) بروز کرد ،آن بود که آيا ارزش بازار ميبايد بهمنزلهي يک

ميانگين اجتماعي از ارزشهاي منفرد کاالهاي توليد شده تحت شرايط

متفاوت بارآوري درک گردد؟ و اينکه آيا ميتوان (و ميبايد) ارزش بازار
را چنان باز-تدوين کرد که قيمتهاي محصوالت کشاورزي را درون
نظريهي عامي از ارزش بازار (يا قيمتهاي توليد بازار )85در بر بگيرد؟

عالوه بر آثار مربوط به ارزش و رانت ،دههي  1920همچنين شاهد

جلب توجه مارکسيستهاي ژاپني به نظريههاي پول ،انباشت سرمايه،

بازتوليد ،بحران و امپرياليسم بود .با اين حال ،در يک نگاه کلي ،عمدهي

مطالعات در حوزهي نظريههاي اقتصادي پايهاي در دورهي بين دو جنگ،
همچنان توصيفي-تفسيري بود ،هرچند در انتهاي اين بازهي زماني ،اين

85. market prices of production
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مطالعاتْ در برخي از حوزههاي نظري به سطح کيفي بسيار بااليي دست

يافتند.

-2.4پ) مناقشه بر سر سرمايهداري ژاپني

سومين مناقشهي مهم که بين سالهاي  1927تا  1937روي داد ،مربوط
به تالشهايي بود که در صدد خصلتيابي [و فهم دقيقتر] سرمايهداري

ژاپن بودند .اين مناقشه تمامًا در درون اردوگاه مارکسيستها روي داد،

و درواقع به ايجاد شکافي در اين جبهه منجر شد که از دل آن دو مکتب
فکري ،شامل تقريبا تمامي اقتصاددانان مارکسيست در ژاپن ،پديدار

شدند :کوزا-ها( 86فئوداليستها)؛ و رونو-ها( 87کارگران و دهقانان).

نورو ،هيرانو ،يامادا ،هاتوري ،و هاني 88مهمترين دانشوران مکتب کوزا-

ها بودند .ديدگاههاي آنان دربارهي سرمايهداري ژاپني ،اساسًا متأثر از
تزهاي کمينترن در سالهاي  ،1931 ،1927و  1932در خصوص اين

مساله بود ،که به حزب کمونيست ژاپن 89انتقال يافته بود.

تز  1927کمينترن ،با عنوان «قطعنامهاي دربارهي مسالهي ژاپن ،»90مدعي

آن بود که استراتژي انقالب اجتماعي در ژاپن را ميتوان به دو مرحله

تقسيم کرد :انقالب بورژوا-دموکراتيک و انقالب سوسياليستي .با اين
86. Koza-ha
87. Rono-ha
88. Eitaro Noro (1900-34)/ Yoshitaro Hirano/ Shiso Hattori (1901-56) / Goro Hani
)89. Japanese Communist Party (JCP
90. Komintern, 1927: A Resolution on the Problem of Japan
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وجود ،تز ياد شده همچنان بهطور التقاطي اصالحات ميجي را بهمنزلهي

برپاکنندهي نقطهي آغاز توسعهي سرمايهدارانه در ژاپن تصوير ميکرد.

تز « ،1931طرحي از تز سياسي حزب کمونيست ژاپن ،»91اصالحات

ميجي را بهعنوان يک انقالب بورژوايي تعريف کرده ،و بدينترتيب

رويکرد پيشروي مستقيم به سمت انقالب سوسياليستي در ژاپن را پيش

مينهاد .سرانجام ،تز  1932کمينترن« ،دربارهي وضعيت ژاپن و وظايف
حزب کمونيست ژاپن ،»92اصالحات ميجي را به منزلهي رشتهاي از

اصالحات غيربورژوايي ترسيم کرده و با تأکيد هر چه بيشتري (نسبت به

تز  ،)1927مدعي ضرورت پيشروي در هر دو مرحله[ي انقالبهاي

بورژوايي و سوسياليستي] بود .حزب کمونيست ژاپن در پيروي متناوب

از اين تزها ،سرانجام تز  1932را بهعنوان استراتژي پايهاي خود اتخاذ

کرد .93دانشوران مکتب کوزا-ها ميکوشيدند با تحليل خود از توسعهي
سرمايهداري ژاپن از اين تز پشتيباني کنند.

91. Komintern, 1931: The Draft of the Japanese Communist Party's Political Thesis
92. Komintern, 1932: The Thesis on the Situation in Japan and the Task of the Japanese
Communist Party

 }21{ 93اگرچه رهبران حزب کمونيست ژاپن نقش معيني در تدوين اين تزها ارائه کردند ،جهتگيري
کمينترن هميشه نقش قاطعي داشت .جهتگيريهاي ناهمخوان و متغير مورد مشاهده ،بازتابي بود از

سياستها و موقعيتهاي حزبي ناپايدار رهبران کمينترن در اين دوره .از ديد نويسندگان کتاب «حزب
کمونيست ژاپن*» ،بهنظر ميرسد که بوخارين در تدوين تزهاي سال  ، 1927سافاروف ( )Safarovو

وُلک ( )Volkدر تدوين تزهاي سال  1931و کوئوسينن ( )Kuusinenدر تدوين تزهاي سال 1932
نقشهاي محوري را بر عهده داشتهاند.

* George Beckmann and Okubo Genji, 1966: The Japanese Communist Party, Stanford.
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انديشمندان مکتب کوزا-ها به منظور پشتيباني از ضرورت يک انقالب
بورژوايي آتي ناچار بودند که اصالحات ميجي را صرفًا بهعنوان رفرمي

در نظام زراعي فئودالي تلقي کنند و [در نتيجه] مجبور بودند نشان دهند
که دهقانان کشاورزي [در ژاپن] همچنان تحت يک استثمار فئودالي يا

حداقل نيمهفئودالي قرار دارند .مطابق چنين طرحوارهاي ،امپراطوران ژاپن

از [سرآغاز] دورهي ميجي در چارچوب يک نظام سلطنتي مطلق 94ديده

ميشدند که پايههاي اجتماعي آن بهطور توامان شامل زمينداران فئودال
و سرمايهداران بورژوا بود.

براي نمونه ،تکنگاري نورو ،با عنوان« :توسعهي تاريخي سرمايهداري

ژاپن» ( ،)1930حاوي بازنگريهايي بر مطالعات پيشين خود وي بود و

يک نظرگاه [نظام] فئودالي را اتخاذ ميکرد .نورو همچنين نقشي محوري
در ويراستاري مجموعهي هفتجلدي «درسگفتارهايي دربارهي تاريخ

توسعهي سرمايهداري ژاپن )33-1932( »95داشت .96اين درسگفتارها

(بهژاپني :کوزا) شامل مجموعهاي از آثار گردآوريشدهي محققان

اصطالحا «فئوداليست» [قائل به فئودالي بودن نظام اقتصادي ژاپن] بود ،و

انتشار آنها خاستگاه نام مشترک (مکتب کوزا-ها) اين طيف از محققان

مارکسيست بود .از ميان اين طيف ،نوشتههاي يامادا بهطور جداگانه،

تحت عنوان« :تحليلي از سرمايهداري ژاپن» ( ،)1934منتشر شد .مقاالت
94. absolutist monarchy
95. Lectures on the History of the Development of Japanese Capitalism

 }22{ 96نورو ( )Noroکه در ژوئن  1933به مقام دبيرکلي حزب کمونيست منصوب شده بود ،در
نوامبر همين سال دستگير شد و در فوريهي  1934در زندان درگذشت.
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يامادا تصوير روشني از انديشههاي پايهاي اين مکتب عرضه ميکند.

يامادا تأکيد ميورزيد که نوع ويژهي سرمايهداري ژاپني بر پايهي مالکيت

نيمهفئودالي زمين ( )semi-feudalقرار داشت و از اين رو متکي بر نظام
نيمهسرواژ ( )semi-serfdomدر دهکدههاي کشاورزي بود.

سطح پايين استاندارد زندگي کشاورزان مستاجر ،و سطح باالي اجارهي

غيرنقدي 97اي که ميپرداختند ،که هنوز به حدود  50درصد کل محصول

[ناخالص] بالغ ميشد ،ويژگيهايي از جامعهي ژاپن بودند که به نظر

ميرسيد رهيافت فوق را تأييد ميکردند؛ رهيافتي که همچنين به دليل
همخواني با ارتدوکسي مارکسيستي همبسته با جهتگيري حزب

کمونيست ،مقبوليت بيشتري مييافت .بنابراين ،اين چشمانداز به موضع

غالب و راستآيين مارکسيستهاي ژاپن بدل شد و توامانْ نفوذ وسيعي
بر علوم اجتماعي ژاپن و تحليلهاي تاريخي جامعهي مدرن ژاپن

داشت.98

در مقابل ارتدوکسي مکتب کوزا-ها ،مکتب رونو-ها ( )Rono-haمدعي
آن بود که اقتصاد ژاپن از زمان آغاز اصالحات ميجي هر چه بيشتر در

مسير يک جامعهي سرمايهداري توسعه يافته بود .نشريهي رونو (،)Rono
که از سال  1927انتشار يافت ،ارگان مرکزي اين مکتب بود .ياماکاوا،

)در مقابل اجارهي نقدي( 97. rent in kind

 }23{ 98مانطور که ويراستار کتاب «تنگناهاي رشد در ژاپن پيش ازجنگ*» در مقدمهاش يادآور

شده است ،بسياري از تاريخدانهاي ژاپني نظير توياما ( )Shigeki Toyamaيا اينوئه ( Kiyoshi

 )Inoueبهروشني تأثيرات فکري مکتب کوزا-ها را در آثارشان آشکار ميسازند:

* James W. Morley, 1971: Dilemmas of Growth in Prewar Japan, Princeton
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اينوماتا ،آراهاتا و سوزوکي 99بنيانگذاران اين نشريه بودند ،که چهرههايي

مثل کوشيدا ،ساکيساکا ،و تسوچيا 100نيز با آن همکاري ميکردند.

گروه رونو مدعي شد که مکتب کوزا-ها توسعهي بالفعل سرمايهداري

ژاپن را بازشناسي نکرده بود ،بلکه صرفًا بهطور ايستا توجه خود را بر

سنخ ويژهي ( )specific typeآن معطوف کرده بود .عالوه بر اين ،آنها
اين داعيه را طرح کردند که ديدگاه مکتب کوزا-ها دربارهي تاريخ مدرن

حاوي درکي وارونه ( )upside downبود؛ از اين نظر که عامل بنيادي

تعينبخش خصلت جامعهي مدرن را در مالکيت زمين ميديد ،نه در توليد
سرمايهدارانه .در مقابل ،مکتب رونو-ها اصالحات ميجي را بهعنوان يک
انقالب بورژوايي تلقي کرده و بر اين واقعيت تأکيد مينهاد که دهقانان

(رعايا) در حال گذراندن فرآيندي از تجزيه (واپاشي) به طبقهاي از

کارگران مزدي بودند .نفي انگارهي وجود مناسبات توليد فئودالي يا

نيمهفئودالي در کشاورزي پس از اصالحات ميجي ،از سوي مکتب رونو-

ها ،حاکي از آن است که پيروان اين مکتب از پيشروي مستقيم به سوي

يک انقالب سوسياليستي در ژاپن حمايت ميکردند .اين ديدگاه بهمثابهي

شالودهاي نظري براي جناح چپ احزاب مختلف سوسياليست ،که بيرون
از ساختار حزب کمونيست ژاپن شکل گرفته بودند ،عمل ميکرد.101

)99. Kanson Arahata / Mosaburo Suzuki (1893-1970
100. Takao Tsuchiya

 }24{ 101دو نمونه در اين باره عبارتند از :حزب خلقهاي ژاپن ( )Nihon Taishutoکه در اواخر

 1928شکل گرفت؛ و حزب خلقهاي ملي ( )Zenkoku Taishutoکه در ژوئن  1930پا گرفت.
بکمن و اُکوبو در ارزيابي ميزان نفوذ سياسي مکتب رونو-ها چنين مينويسند« :رونو-ها هرگز به يک
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در اينجا همچنين بايد از کتابهاي زير بهعنوان آثاري که نمايانگر

رويکرد کلي مکتب رونو-ها بودند ياد کرد :کتاب کوشيدا ،با عنوان

«مسالهي کشاورزي» (جلد سوم از مجموعه آثار تاميزو کوشيدا،)1935 ،
اثر تسوچيا با نام «گفتارهايي دربارهي تاريخ سرمايهداري ژاپن»102

( ،)1937و کتاب ساکيساکا با نام «مسايل سرمايهداري ژاپن» (.)1937

اگرچه اين مولفان بهطور صريح و روشني ديدگاههاي [اساسي] مکتب

کوزا-ها را مورد نقد قرار دادند ،اما در نوشتههايشان به قدر حريفان

[فکري] خود جامع و نظاممند ( )systematicنبودند .وانگهي ،آنها
برخالف پيروان مکتب کوزا-ها گرايش بدان داشتند که فقط بر خصلت

عام توسعهي سرمايهدارانهي ژاپن ،به قيمت ناديدهانگاري خصلتهاي
ويژهي آن تأکيد کنند .براي مثال ،آنها سطح باالي اجارهي مستاجران
[زمين] را از طريق وجود يک روند سلب مالکيت اجباري نيمهفئودالي

103

توضيح ميدادند .اما اين مساله از سوي آنان توضيح داده نشد که چرا

نيروي سياسي بدل نشد ،چون هرگز يک سازمان سياسي يا برنامهاي سياسي را پرورش نداد .در عوض،

رونو-ها بدين سو گرايش داشت که صرفًا يک ديدگاه فکري عرضه کند ،ديدگاهي که نفوذ آن عمدتا

محدود به حلقههاي روشنفکران بود» ( Beckmann and Okubo, The Japanese Communist

 .)Party, p. 137چنين برآوردي ،نقش رونو-ها در گرايش چپ جنبشهاي سوسياليستي ژاپن را

دستکم ميگيرد؛ درحاليکه مشخصًا از زمان جنگ ،رونو-ها نفوذ قابل توجهي بر جناح چپ حزب

سوسياليست [ژاپن] اعمال ميکرد.

102. T. Tsuchiya, 1937: Discourses on the History of Japanese Capitalism
103. semi-feudal coercive expropriation
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دهقانان ژاپني بايد چنان بهشدتْ با هم رقابت ميکردند که استانداردهاي

زندگي خودشان را کاهش دهند.104

از نظرگاه روششناسانه ،مباحث ميان [پيروان] مکتب کوزا-ها و مکتب

رونو-ها يک مسالهي جالبتوجه را برجسته ساخت« :چگونه ميتوان

خصلتهاي عام و خاص توسعهي سرمايهدارانهي ژاپن را تحليل کرد؟».

همچنين ،آمادگي دايمي حاميان مکتب کوزا-ها براي اينکه تحليل

مارکسيستي را تابع موضعگيريهاي حزب کمونيست ژاپن سازند،

مسالهي خودمختاري علمي اقتصاددانان مارکسي را برجسته ساخت.

اگرچه اين مناقشات مهمْ در دستيابي به راهحلهاي قطعي ناکام ماندند،
با اين حال در اين مقطع تاريخي ،کانون اصلي دغدغههاي فضاي

آکادميک و روشنفکري ژاپن را تشکيل ميدادند و مطالعات و

پژوهشهاي [جاري و آتي] اکثريت اقتصاددانان مارکسي ژاپن را
برانگيختند و هدايت کردند.

اما اين روند رشد و پيشروي پژوهش مارکسيستي بار ديگر به دليل
سرکوب سياسي دچار وقفه و گسست شد .در سال  1928به موجب

پروندهاي موسوم به «پانزدهم مارس» ،کاواکامي از دانشگاه کيوتو اخراج
شد ،ساکيساکا و دو همکار ديگرش از دانشگاه کيوشو ()Kyushu
 }25{ 104در مقالهي زير جزئيات بيشتري دربارهي خطسير تاريخي کوزا-ها و رونو-ها قابل

دسترسي است:

Yasukich Yasuba, 1975: Anatomy of the Debate on Japanese Capitalism, Journal of
Japanese Studies 2.
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اخراج شدند ،و اوموري

105

از دانشگاه توکيو اخراج شد .در ژوئيهي

 1936حدود سي دانشور مارکسيست که بسياري از آنان به مکتب کوزا-

ها تعلق داشتند ،در جريان پروندهي « »Comm-Academiaبازداشت

شدند .پس از آن ،به دنبال گسترش موج فاشيسم بعد از رويارويي چين-

ژاپن( ،)1937پليس دست به بازداشت گستردهي مارکسيستها زد:

حدود  400مارکسيست (در پروندهي موسوم به جبههي خلق ،)1937،و
چندي بعد  41مارکسيست از مکتب رونو را دستگير کرد (پروندهي

فوريهي  ،1938گروه استادان).

بهزودي تقريبًا همهي اقتصاددانان مارکسيست به بيرون از دانشگاهها

رانده شدند ،106درحاليکه همزمان ،بهدليل شدت سرکوب و سانسور،

مطالعهي مارکسيسم حتي در بيرون از دانشگاهها هم واقعًا ناممکن شد.

105. Yoshitaro Omori

 }26{ 106در دو مورد استثنايي زير ،ديدگاههاي مارکسيستي بخشا قادر شدند طي جنگ دوم جهاني
همچنان در برخي از محيطهاي آکادميک به فعاليت خود ادامه دهند :يکي ،مطالعات هيسائو اُتسوکا

( )Hisao Otsukaو همکارنش دربارهي تاريخ اقتصادي اروپاي مدرن بود؛ و ديگري ،مطالعات کازوئو

اُکوچي ( )Kazuo Okochiدر سياستهاي اقتصادي و مسايل کاري ( .)Labor problemsدر هر دو
مورد ،ديدگاههاي متأثر از کوزا-ها با رويکردهاي «مکتب تاريخي آلمان» ترکيب يافته بودند (و به
بياني ،تحت پوشش آنها پنهان شدند) .براي مثال ،اُتسوکا بر رشد خود-زايندهي سرمايهداري بريتانيا

از درون دهقانان و خرد-مالکان مستقل تأکيد ميورزيد ،ديدگاهي که از موضع کوزا-ها دربارهي
ضرورت انقالب بورژوايي براي ايجاد يک طبقهي مياني آزاد متشکل از دهقانان ،بهمنزلهي شرط مقدمي

براي مدرنيزاسيون واقعي ،پشتيباني ميکند .تاکاهاشي ( )Kohachiro Takahashiکه در مباحثات

مربوط به گذار از فئوداليسم به سرمايهداري از سوي موريس داب ( )Maurice Dobbو پل سوئيزي
مشارکت جسته بود ،و تومو ماتسودا ( )Tomoo Matsudaکه تحصيلکردهي آلمان بود ،نخستين
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 .2.5دورهي پسا-جنگ

تجربهي تاريخي پرماجراي سرمايهداري ژاپن از مقطع جنگ جهاني دوم
(تخريب سنگين ،بازسازي ،و رشد سريع تا امروز) را ميتوان بهطور کمي
بر مبناي شاخص خروجي توليد (صنعتي) 107مورد بررسي قرار داد (اين

شاخص را در بازهي  1934-35معادل  100فرض ميکنيم):108
1975

1970

1965

1961

1955

1950

1946

1551

1409

678

463

160

82

29

مجموع درآمد ملي ( )total national incomeاز سطح درآمد کل ملي
آلمان غربي در سال  1968فراتر رفت و ژاپن را در جايگاه دوم ميان

کشورهاي سرمايهداري قرار داد .با چنين رشدي ،سهم جمعيت بهلحاظ

اقتصادي فعال و درگير در کشاورزي از حدود  45درصد در سال 1950
به حدود  13درصد در سال  1975رسيد.

پيروان اصلي اُتسوکا بودند و به سهم خود در دورهي پسا-جنگ بر [رويکرد نظري] شمار زيادي از

پژوهشگران جوانتر در حوزهي تاريخ اقتصاد تأثير نهادند.

107. index of manufacturing output

 }27{108شاخصهاي ذکر شده (و نيز دادههاي مرتبط بعدي) برگرفته از منابع زير هستند:
Tsutomu Ouchi, 1962: A Treatise on Japanese Economy, p. 282.
Japan's Economic Planning Agency, Bureau of Research, Summary of the Economy,
1977, p. 5.
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برنامههاي کمک اياالت متحد 109طي دورهي اشغال ( )1945-1952به

ژاپن کمک کرد تا بهعنوان يک کشور سرمايهداري احيا گردد .از آن

زمان ،جريان ورود فناوريهاي صنعتي جديد از اياالت متحد و پااليش
و بهسازي ( )refinementبيشتر آن [در ژاپن] سطح بااليي از

سرمايهگذاري صنعتي را ايجاد کرده است .110سطح پايين دستمزدهاي

واقعي ،که در مقطعي از دورهي اوليهي پسا-جنگ به حدود  29درصد

سطح دستمزدها [ي واقعي] در بازهي زماني  1934-1936سقوط کرده

بود ،از رونق بارآوري توليد 111عقب ماند ،که اين امر موجب شد نرخ

ارزش اضافي تا حوالي سال 1970در سطوح مطلوب عاليق سرمايه حفظ

گردد .جريان ورودي پيوستهاي از کارگران ارزان ،انعطافپذير و

سختکوش از روستاهاي کشاورزي [به مناطق صنعتي] گرايش بدان

داشت که مانع از افزايش دستمزدهاي واقعي در شهرها گردد و اين امر

نقش مهمي در برانگيختن رشد سريع اقتصادي داشت .همچنين هزينههاي
اياالت متحد در چارچوب جهاني جنگ سرد ،بهويژه مخارج نظامي آن
طي جنگ کره ( )1950-1953و جنگ ويتنام (اواخر دههي ،)1960

کمک بزرگي براي بسط صنعتي ژاپن بود.

با اين حال ،همهي عواملي که [فرآيند] رشد اقتصادي سريع ژاپن را برپا

نگاه ميداشتند ،از اواخر دههي  1960رو به ناپديدي گذاشتند يا بهشدت

تضعيف شدند .با تنگتر شدن بازار کار ،روندي افزايشي در دستمزدهاي
109. U.S. aid programs

[ .110الزم به يادآوري است که اين مقاله در نيمهي دوم دههي  1970نگاشته شده است/ .م].
111. productivity
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واقعي اجتنابناپذير بود و اين افزايش بهزودي از رشد بارآوري توليد

پيشي گرفت .112اين گرايش ،به همراه افزايش قيمتهاي شماري از

محصوالت اساسي

113

در بازار جهاني ،به تدريج از اوايل دههي هفتاد

نرخ سود را در تنگنا قرار دادند .114اين روند تحوالتْ با يک عنصر در

انباشت سرمايهي مازاد 115در سرمايهداري جهاني مقارن شد و [نيز] بدان

شکل بخشيد :عنصري که توامان هم با عرضهي محدودشدهي نيروي کار

[در داخل کشور] ،و هم با عرضههاي نامنعطف 116محصوالت اساسي از
سوي کشورهاي درحال توسعه پيوند داشت .افزايش چهار-برابري در

قيمت نفت خام مناطق عربي در اواخر سال  1973آخرين حباب بود.

تورم شتاباني که با فروپاشي نرخهاي مبادلهي ثابت در نظام بانکي جهاني
مقارن بود ،شرايط فوق را همراهي ميکرد .با افزايشهاي ناموزون اما

تند قميتهاي بازار ،ابَرشرکتهاي تجاري و صنعتي به اندوختن

سوداگرانه117ي [يا احتکار] محصوالت اساسي يا محصوالت نيمهتمام

( )semi-finished productsروي آرودند ،که براي اين کار بهسادگي از
 }28{ 112نرخ افزايش ساالنهي دستمزد واقعي در حوزهي توليد ،بين سالهاي  1966تا  1973به

ميزان  4.9درصد ارتقا يافت (در مقابل ارتقاي  8.3درصدي آن در بازهي زماني  1961تا .)1966
بهعنوان پيامدي از آن ،شاخص دستمزدهاي واقعي بين سالهاي  1968تا  1972به ميزان  8.43درصد

افزايش يافت ،درحاليکه بارآوري توليد در همين بازهي زماني افزايشي معادل  37درصد داشت.

113. primary products

 }29{114سهم درآمد شرکتي ( )corporate incomeدر درآمد ملي ،ساالنه از  4.15درصد در

سال 1970به  1.8درصد در سال  1973کاهش يافت ،درحاليکه در همين بازهي زماني سهم دستمزدها
و حقوقهاي پرداختي از  6.44درصد به  50درصد افزايش يافت.

115. excess capital accumulation
)عرضههاي همبسته با قيمت ثابت( 116. inelastic supplies
117. speculative stockpiling
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اعتبارات موجود استفاده ميکردند .در نتيجه ،انباشت سرمايهي مازاد با

نرخ سود نزولي نهايتا به گسست و انقباض 118بازتوليد سرمايهدارانه منجر

شد.

اين بحران بهواسطهي ابَر-فراواني

119

پول ،به مثابهي نقدينهي تورمي

( ،)inflationary currencyدر کنار کمبودهايي در [عرضهي] کاالها
تجلي يافت؛ و اين بر خالف نوع کالسيک بحران بود ،که در آنْ انباشت
مازاد سرمايه

120

موجب ابر-فراواني کاالها ميگردد ،که خود با بروز

کسريهاي مطلق در بازارهاي مالي همراه است .121سرمايهداري ژاپن

يک رشد منفي در شاخص توليد ناخالص ملي ( )GNPرا تجربه کرده

است ،که با سقوطي بيش از  20درصد در توليدات صنعتي و معدني در

سال  1974همراه بود ،که نخستين رکود ( )slumpاز اين دست در دوران

پسا-جنگ محسوب ميشود[ .روند] بازيابي و ترميم فعاليت اقتصادي

کُند بوده است و ميزان ورشکستگيها همچنان در باالترين سطوح باقي

ماندهاند .با وجود تالشهاي دولت براي برانگيختن سرمايهگذاري صنعتي
از طريق اتخاد سياستهاي کينزي ،سرمايهگذاري صنعتي ،به دليل وجود

مازاد سرمايهي ثابت ،هنوز فعال نشده است .سرمايهداري ژاپن ،در کنار
ساير کانونهاي سرمايهداري جهاني ،به گونهاي آشکار وارد فاز جديدي
از مشکالت مزمن شده است.

118. disruption and contraction
119. superabundance
120. excess accumulation of capital
 .121رجوع کنيد به مقاالت چهارم و ششم از کتاب «ارزش و بحران».
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رشد اقتصادي سريع هدايتشده توسط اياالت متحدْ تا دههي 1960يک

تجربهي فينفسه نيرومند براي مردم ژاپن بود .اما در عين حال ،جنگ

فاشيستي و شکست پيامد آن شوک عميقي را با خود به همراه آورده بود،

که عميقًا در حلقههاي آکادميک ژاپن حس ميشد و جهتگيري

دوبارهاي در شماري از حوزهها ايجاد کرده بود.122

شماري از اقتصاددانان مارکسيست که از جنگ جان بهدر برده بودند به

دانشگاهها بازگشتند و مورد استقبال پرشور دانشجويان قرار گرفتند.

سياست اياالت متحد طي دوران اشغال ژاپن نيز در ابتدا با مارکسيستها

مدارا ميکرد ،که اين امر را ميبايد بهسان بخشي از طرحهاي
دموکراتيزاسيون آمريکا در ژاپن تلقي کرد :مارکسيستها نيرومندترين

بخش جامعهي ژاپن در [فرآيند] مقاومت در برابر فاشيسم بودند .حتي

پاکسازي چپها (متأثر از آغاز جنگ سرد) در دههي  1950نيز
بهقدري شديد نبود که مارکسيستها را از دانشگاههاي ژاپن بيرون براند.

حفظ خودمختاري آکادميک در دانشگاههاي ژاپن از زمان پايان جنگ،
 }30{ 122احتماالً برونفنبرنر ( )M. Bronfenbrennerدرست ميگويد وقتي به اين دريافت عام
ژاپنيها که« :سرمايهداري يعني جنگ» اشاره ميکند و به اين مساله بهعنوان يک دليل اصلي محبوبيت
وسيع مارکسيسم نزد ژاپنيها ارجاع ميدهد .اما چيزي که برونفنبرنر در مقالهاش* از قلم مياندازد
آن است که جنگ فاجعهبار اقيانوس آرام به ژاپنيها احساس عميقي از تغير تاريخي در درون نظام

ن اعتقاد راسخي در خصوص اهميت
اجتماعي بخشيد؛ و اينکه در بخش وسيعي از سپهر آکادميک ژاپ ْ
و اعتبار مارکسيسم در توضيح خصلت تاريخي سرمايهداري وجود داشت.

* Martin Bronfenbrenner, 1970: The Vicissitudes of Marxian Economics, History of Political
Economy, p. 220.
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جوي ليبرال ايجاد کرده بود که مارکسيستها ميتوانستند درون آن

فعاليت کنند.

طيف اقتصاددانان مارکسيست قادر شدند شمار سمتهاي دانشگاهي
خود را حفظ و ارتقا دهند و اين رقم بهزودي به بيش از هزار مقام

حرفهاي آکادميک رسيد .پژوهش باز و بحث آزادْ محيطي استثنايي آفريد
که درون آن دانش اقتصاد مارکسي توانست شکوفا گردد .اين وضعيت

تا اواخر دههي  1960در تضاد با روند پاکسازي نظريهي مارکسيستي
در کشورهاي سوسياليستي تحت نفوذ استالينيسم قرار داشت ،همچنان

که با نابودي کامل مارکسيسم و سنت مارکسيستي در آلمان (در اثر

سرکوب [نظام] ناسيونال-سوسياليستي) ،و نيز با غالب شدن آموزههاي

مکتب نوکالسيک در دانشگاههاي جهان انگليسيزبان در تضاد قرار
داشت .حتي تاريخدانان اقتصادي در ژاپن از پارهاي جهات متأثر از

اقتصاددانان مارکسيست بودهاند (همانند مورد تاريخدانان اوتسوکا123؛

نگاه کنيد به يادداشت {)}26؛ هرچند آنها بدين سو گرايش داشتهاند

که رويکرد مکتب تاريخي آلمان را با چشمانداز مارکسيستي خود ترکيب

کنند.

-2 .5الف) اقتصاد نوکالسيک و اقتصاد مارکسيستي

يک پديدهي بسيار چشمگير در رابطه با علم اقتصاد در ژاپن پسا-جنگْ
رشد سريع اقتصاد نوکالسيک بود ،که به موازات احيا و رشد اقتصاد
123. Otsuka historians
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مارکسيستي رخ داده است .بر پايهي کوششهاي پيش از جنگ در جهت

معرفي نظريههاي مارژيناليستي ،بسياري از دانشوران جوان که براي
تحصيل راهي اياالت متحد شده بودند ،آموزههاي آکادميک راستآييني
آمريکايي [در اينجا :مکتب نوکالسيک] را وارد ژاپن ساخته و بسط و

گسترش دادند .دولت ژاپن ،به تقليد از دولت اياالت متحد ،نقش

اقتصاددانان نوکالسيک را در مشاغل مختلف دولتي و اداري و کميتههاي

مشورتي ارتقا بخشيد .از اين رو افزايش شمار کرسيهاي اقتصاد در

دانشگاههاي ژاپن در دوران پسا-جنگ ،همچنين براي گسترش مکتب

نوکالسيکْ مطلوب واقع شد و به وضعيتي منجر گرديد که شمار اساتيد

پيرو مکتب نوکالسيک با شمار استادان اقتصاد مارکسي برابري يافت.

تا جايي که به مالحظات نظري مربوط ميشود ،مسير رشد و گسترش
اقتصاد نوکالسيک و اقتصاد مارکسيستي در ژاپن پسا-جنگ تا حد

زيادي بهطور مستقل از يکديگر طي شده است .تبادالت و مباحثات
نظري بسيار ناچيزي ميان اين دو مکتب نظري در جريان بوده است.

مباحثات نظري پيش از جنگْ سرحدي را بنا نهاد که پس از آن هر يک

از دو مکتبْ به وظايف و روششناسيهاي متفاوت خود آگاه شدند.
دغدغههاي عمدهي نوکالسيکگرايان ژاپن آن بوده است که خود را با

پويشهاي فضاي آکادميک انگليسي-آمريکايي وفق داده و هماهنگ
سازند ،يعني همان فضايي که در آن تا امروز تبادالت نظري ناچيزي با

مارکسيستها وجود داشته است.

 .2رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسي در ژاپن| 171

کوششهايي براي ترکيب اقتصاد مارکسيستي با اقتصاد نوکالسيک انجام
شده است ،هر چند اين تالشها درجهي قابلتوجهي از وحدت نظري

ميان اين دو مکتب را ايجاد نکردهاند .مارکسيستها در تحقيقات تجربي

خود بهطور وسيعي از دادههاي آماري مدرن استفاده ميکنند ،و گاه حتي
ترمهاي فني اقتصاد نوکالسيک را براي تحليل وضعيتهاي اقتصادي

بالفعل بهکار ميگيرند .در سوي مقابل ،اکثر اقتصاددانان نوکالسيک ژاپني

حداقل از ديدگاههاي مارکسيستي نسبت به مسايل مختلف آگاهي دارند.
با اين حال ،در حوزهي نظريههاي بنيادي ،وظايف و خصلتهاي نظري
دو مکتب چنان دور از يکديگرند که هر گونه وحدت ارگانيک ميان اين

دو ناممکن ميگردد .در بهترين حالت ،مارکسيستها برخي از

تکنيکهاي رياضياتي پرورشيافته توسط اقتصاد نوکالسيک را مورد

استفاده قرار دادهاند .براي مثال ،اثر کوشيمورا 124با نام «نظريهي بازتوليد
و انباشت سرمايه» ( )1975ميکوشد با استفاده از تکنيکهاي رياضياتي

خطي ،125طرحهاي مارکس در خصوص بازتوليد را بسط دهد و آنها
را به قالب يک نظريهي بحران از نوع عدمتعادل 126در بياورد .اوکيشيو

127

همچنين در شرح خود از رابطهي کمي ميان نرخ ارزش اضافي و نرخ

سود ،روشهاي رياضي را به کار ميگيرد :بحث او دربارهي گرايش

نزولي نرخ سود داراي نکات جالبتوجهي است .اما رويکرد اوکيشيو

گهگاه نسخهاي ريکاردويي از مارکسيسم به نظر ميرسد ،اگرچه
124. Shinzaburo Koshimura, 1975: Theory of Capital Reproduction and Accumulation
125. linear mathematical techniques
126. disequilibrium
127. Nobuo Okishio
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سمتگيري ذهني ( )subjective intentاو مسلمًا تمامًا مارکسيستي

است .128اين گرايش ممکن است نتيجهاي از اين واقعيت باشد که او

مداخلههاي نظري خود را به مسايل کمّي و رياضياتي محدود ميکند .اثر
موريشيما

129

با نام «علم اقتصاد مارکس» ( )1973اگرچه بخشا به

صورتبندي اوکيشيو از نرخ سود وابسته است ،اما نحوهي برخورد او با

نظريهي مارکس تمامًا در چارچوب راستآييني [علم] اقتصاد باختر

جاي ميگيرد ،بهويژه توصيهي او مبني بر ضرورت جايگزيني نظريهي
ارزش کارپايهي مارکس با يک الگوي رشد از نوع [الگوي] فون-

 }31{ 128براي نمونه ،اُکيشيو نشان داده است* که مقادير کل کار مرده و زندهي پيکريافته در يک

واحد از هر محصول ميتواند از طريق حل همزمان معادلههاي معرف تابعهاي توليد ( Production

 )functionsبراي همهي بخشهاي صنعتي استنتاج گردد:

* Okishio, 1955, Values and Prices, Research in Economic (University of Kobe).

اما اين رهيافت ،تاجايي که اُکيشيو مقادير کار بهدست آمده را مستقيمًا بهعنوان ارزش تعريف ميکند،
ميتواند بهسادگي بهمثابهي رهيافتي همسنخ با آموزههاي ريکاردويي تفسير گردد .در اين تعريف،
شرايط تاريخا مشخصي که تحت آنها مقادير کا ْر به جوهر ارزشها بدل ميشوند ،ناروشن باقي

ميمانند .مثال ديگر ،انکار قانون مارکسي «گرايش نزولي نرخ سود» از سوي اُاُکيشيو در اثر وي با
نام «علم اقتصاد مارکسي» ( )Marxian Economics, 1977و ديگر نوشتههاي اوست .تحليل او حاکي

از آن است که سرمايه بر حسب کار پيکريافت ْه بر پايهي يک جمعيت کاري ()laboring population
مشخص ،نميتواند فراسوي حد معيني که با يک نرخ سود عام اوليه پيوند دارد انباشت گردد .در حالي

که ممکن است چنين رويکردي تهديدي براي نظريهي مارکسي انباشت سرمايه به نظر برسد ،برخورد

اُکيشيو با گزيدهاي از روشهاي جديد تولي ْد بر مقدمات و پيشفرضهايي بسيار محدود دربارهي
قميتهاي تعادلي ( )equilibrium pricesاستوار است و تأثير سقوط قيمتهاي بازار بر انگيزش

سرمايهدارانه در فاز رکود را ناديده ميگيرد .مثال ديگري از ميان آثار وي عبارت است از:

Okishio, 1963, A Methodological Note on Marxian Theorems, Weltwirtschaftliches Archiv
91.
129. Michio Morishima, 1973, Marx's Economics
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نويمان .130بهنظر ميرسد که جهتگيري نظري موريشيما خالف

جهتگيري اوکيشيو است ،و بيش از آنْ مخالف رويکرد نظري اکثر
اقتصاددانان مارکسي ژاپني است.

تاکنون چنين تحليلهاي کمي رياضياتي از اقتصاد مارکسيستي آشکارا
بيش از ساير آثار اقتصادي مارکسي محققان ژاپني در دسترس خوانندگان

جهان باختر بودهاند؛ با اين حال ،نوشتههاي ياد شده واقعًا سنخنماي

جريان اصلي اقتصاد مارکسي در ژاپن نيستند.

-2 .5ب) مکتب ارتدوکسي کوزا-ها

اکثريت اقتصاددانان مارکسيست در ژاپن از سنت پيش از جنگ مکتب

کوزا-ها پيروي کردهاند و عموما با صفت «ارتدوکس» شناخته ميشوند،

نه صرفًا به اين خاطر که آنها اکثريت اقتصاددانان مارکسيست را تشکيل

ميدهند ،بلکه همچنين به اين دليل که آنها بيش و کم پيوند نزديکي با
خط راستآيين حزب کمونيست ژاپن داشتهاند .ديدگاه متعارف آنان

دربارهي سرمايهداري پيشا-جنگ ژاپن بهطور وسيعي در هماهنگي با

موضعگيريهاي اين حزب نوسان داشته است .درست پس از جنگ [دوم
جهاني] ،مکتب جديد کوزا-ها

131

جايگاه مسلط را در ميان

130. a von Neumann-type growth model
131. Neo-Koza-ha school
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مارکسيستهاي «ارتدوکس» کسب کرد .تويوتا

132

و کاميياما

133

چهرههاي برجستهي اين مکتب بودند :آنها بر اين نظر بودند که
اصالحات ارضي پس از جنگ فرصت جديدي براي توسعهي

سرمايهداري زراعي 134ژاپن خلق کرده است .آنها در تالش براي
کاربست نظريهي لنين در باب دو مسير توسعهي سرمايهدارانه ،که شرح
مفصل آن در کتاب «توسعهي سرمايهداري در روسيه» ( لنين)1899 ،

آمده است ،اين رهيافت را پيش نهادند که طبقهي کارگر ميبايد از الگوي

توسعهي کشاورزي اياالت متحد حمايت کند ،نه الگوي پروسي آن .در

عمل ،موضع آنها ترکيبي التقاطي از رويکرد قديم مکتب کوزا-ها (ناظر
بر کاربست آن بر دورهي پيش از جنگ) و رويکرد مکتب رونو-ها (ناظر

بر کاربست آن بر دورهي پس از جنگ) بود.

يامادا ،بهعنوان نظريهپرداز شاخصي از مکتب کوزا-ها ،در مقالهاي به
نام «معناي تاريخي اصالح ارضي )1948( »135تصديق کرد که اصالح

ارضي پسا-جنگْ نظام ارضي کشاورزي را از مالکيت ارضي فئودالي به

مالکيت ارضي خُرد-مقياس مدرن تبديل کرده است .اثر کوريهارا تحت

عنوان «رسالهاي دربارهي کشاورزي معاصر ژاپن )1951( »136حتي
بازنگري قاطعتري در نظريهي مکتب کوزا-ها را پيشنهاد کرد .او بر

پايهي يک پژوهش تجربي غني ،مدعي شد که طبقهي نيمهفئودال مالکان
132. Shiro Toyota
133. Shigeo Kamiyama
134. agricultural Capitalism
135. M. Yamada, 1948: The Historical Meaning of Land Reform
136. Hyakuju Kurihara, 1951: A Treatise on Contemporary Japanese Agriculture
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زمين واقعًا با اصالح ارضي پسا-جنگ تغيير يافته بود ،و اينکه پيامد آنْ

کشاورزان خُردْ تحت کنترل مستقيم سرمايهداري انحصاري دولتي در

آمدهاند ،بهطوري که براي توسعهي سرمايهدارانه در بخش کشاورزي
نميتوان چشماندازي متصور شد .اين تحليل يک دستاورد چشمگير در

ميان نظريهپردازان مکتب کوزا-ها بود.

با اين حال ،اگر بتوان اصالح ارضي پسا-جنگ را بهعنوان يک انقالب

بورژوايي تلقي کرد ،هرچند انقالبي فاقد چشمانداز توسعهي سرمايهدارانه

در کشاورزي ،آيا همين معيارها را نميبايد دربارهي اصالحات ميجي

اعمال کرد؟ در هر دو موردْ قدرت قاطع سياسي بهطور بيروني ،و از باال
اعمال شد؛ در هيچ يک از اين دو موردْ کشاورزان يا دهقانان سوژهاي

انقالبي که از پايين عمل کنند نبودند .آيا چنين برخوردي اين چشمانداز

را دچار يک عدم انسجام منطقي نميکند؟ در هر حال ،مطالعات جدي

کوريهارا در جلب حمايت دانشوران مکتب کوزا-ها ناکام ماند ،و
درواقع با حمالت شديد همهجانبهاي از سوي آنها مواجه شد.

در پي اتخاذ منشور «باورهاي کنوني حزب کمونيست ژاپن» بهعنوان

برنامهي جديد اين حزب در سال  ،1951تحت هدايت کمينفُرم

137

( ،)Cominformاکثر دانشوران مکتب کوزا-ها شروع به انتقاد توامان از
موضعگيري مکتب جديد کوزا-ها و نيز ديدگاه کوريهارا و رد هر دو
«[ .137دفتر اطالعات احزاب کمونيست» ( :)Communist Information Bureauنخستين اجتماع
احزاب کمونيست پس از انحالل کمينترن ،که با فراخوان استالين و با نظر به واقعيتهاي جديد پس

از جنگ جهاني دوم ميان کشورهاي بلوک شرق ايجاد گرديد .ويکيپديا /م].

 | 176مکتب اونو :مشارکتي ژاپني در اقتصاد سياسي مارکسي

رهيافت کردند؛ انتقاداتي که از منظري مشابه با رهيافت پيش از جنگ

مکتب کوزا-ها مطرح ميشد .بر اساس برنامهي ياد شده ،ژاپن به يک
نيمهمستعمرهي تابع منافع امپرياليسم اياالت متحد بدل شده است،

فرآيندي که با مداخلهگري بوروکراسي استبدادي سلطنتي ،138که همچنان
در مالکيت نيمهفئودالي زمين ريشه دارد ،تحقق يافته است.

بهعنوان پيامدي [استراتژيک] از اين رهيافت ،يک انقالب بورژوايي ضد

فئودالي همچنان ميبايد واجد اولويت باشد .مجموعهاي يازدهجلدي با

عنوان «درسگفتارهاي -کوزا -جديد دربارهي سرمايهداري ژاپن»139

( )55-1953در دفاع از برنامهي حزبي  1951منتشر گرديد .يکي از

مؤلفان شاخص اين متون اينوئه بود که در کتاب «اصالح ارضي و خصلت
نيمهفئودالي سرمايهداري ژاپن( »140مجلد پنجم از مجموعهي فوق) مدعي
شد که اصالح ارضي صرفًا تغييري صوري در نظام مالکيت ارضي پيش

از جنگ بود .اينوئه بهعنوان اثباتي بر مدعايش ،به مالکيت

دستنخوردهي زمينهاي [نواحي] جنگلي ارجاع داد؛ يعني باقيماندههاي

زمينهاي استيجاري با مقياسي حدود  45.2آکر [در هر واحد] .وي

همچنين به اين واقعيت ارجاع داد که مقياس اينگونه مزارع بسيار

کوچکتر از آن بود که کشاورزان را قادر سازد که سطح استاندارد

زندگي خود را حفظ کنند يا ارتقا بخشند .روشن است که در چارچوب

استداللي وجود مناسبات اجباري فئودالي يا نيمهفئودالي ميان صاحبان
138. Imperial absolutist bureaucracy
139. New Lectures (Koza) on Japanese Capitalism
140. Harumaru Inoue
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زمين و کشاورزان خُرد ،هيچ يک از داليل فوق را نميتوان بهلحاظ علمي
قطعي و نهايي تلقي کرد.

بار ديگر ،اين ديدگاه ارتدوکس کوزا-ها ،که از سوي اينوئه نمايندگي

ميشد ،نيز عمر کوتاهي داشت .چرا که از واقعيت کشاورزي ژاپن بسيار
دور بود و حتي بخشا اثرات مخربي بر سازمانهاي سياسي کشاورزان

داشت؛ بدين لحاظ که کشاورزان نميتوانستند بهطور موثري با مالکان

زمينهاي جنگلي يا مالکان بسيار تضعيفشدهي زمينهاي زراعي قابل
کشت مخالفت کنند .در سال  ،1955بالفاصله پس از انتشار کامل

درسگفتارهاي يازدهجلدي ياد شده ،حزب کمونيست ژاپن ناچار شد
[بار ديگر] استراتژي خود را تغيير دهد .بهعنوان پيامدي از اين تغيير،

مجموعه نوشتارهاي فوق بيدرنگ حمايتهاي ارتدوکسي خود را از
دست داد و از صحنهي توجهات محو شد ،بيآنکه بتواند مباحثاتي جدي

را برانگيزد.141

از آن پس ،به نظر ميرسيد که دانشوران مکتب کوزا-ها قادر نيستند که

تحليل هماهنگ و نظاممندي از سرمايهداري ژاپن عرضه کنند و در عمل
نيز ديدگاههاي آنان در اين باره پارهپاره و پراکنده شد .برخي از آنان در
امتداد مشي حزب کمونيست ،و حتي سريعتر و «راديکال»تر از اين حزب،

به سمت رفرميسم سوق يافتند :برخي از صورتبنديهاي مربوط به

الگوي سرمايهداري انحصاري دولتي حاکي از چنين گرايشي بود .بدين
 }32{ 141دربارهي اصالح ارضي پسا-جنگ همچنين نگاه کنيد به:
Tsuru, Survey on Economic Research in Postwar Japan.
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ترتيب ،از نيمهي دوم دههي  1950اعتبار نظري مکتب کوزا-ها رو به
زوال رفت .آغاز فرآيند استالينزُدايي از سال  ،1956در فقدان هرچه

بيشتر انسجام و پيوستگي مکتب کوزا-ها مؤثر واقع شد و به افول جايگاه

[نظري-سياسي] آنان شتاب بخشيد.

در حوزهي نظريهي پايهاي ،دانشوران کوزا-ها به جاي آثار اصلي ،به
سمت متون عقيدتي-تعليماتي ( )doctrinalمتمايل شدند ،و خود را به

بسط صورتبنديهاي نظري پيش از جنگ محدود ساختند .يک اثر قابل

توجه و شاخص از اين ميان ،دورهي دهجلدي « فرهنگنامهي

مارکس »142تأليف کوروما است ،کسي که خاستگاه فعاليت نظرياش در

اصلْ مکتب رونو-ها بود .اين اثر مجموعهي عظيمي از نقلقولهاي

ش دانشوران
دستهبندي شده از مارکس است .در خصوص نظريهي ارز ْ

مکتب کوزا-ها [انگارهي] تحول تاريخي-منطقي از ارزشها به قيمت
توليد را حفظ کردند ،همچنانکه در آثار مياکاوا

143

کاپيتال» ،)1949 ،ياماموتو

144

(«مطالعاتي در

(«مطالعاتي دربارهي نظريهي ارزش»،

 ،)1962و اوشيما«( 145نظريهي قيمتها و سرمايه )1974 ،قابل مشاهده
است .چنين به نظر ميرسد که دشواريهاي نظري اساسي مربوط به اين
رويکرد ،که در بخش قبلي مورد بحث قرار گرفت[ ،نزد اين نحله]

همچنان حلناشده باقي ماندهاند.

142. Kozo Koruma: Marx Lexicon
143. Minoru Miyakawa, 1949: Studies in Capital
144. Fumimaru Yamamoto, 1962: Studies on the Theory of Value
145. Yuichi Oshima, 1974: Theory of Prices and Capital
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در خصوص نظريهي بحرانْ اکثر آثار مکتب کوزا-ها در چارچوب

نظريهي کاالي مازاد ،بر مبناي نمودارهاي بازتوليد ،146جاي ميگيرند.

اثر يامادا 147با نام «مقدمهاي بر تحليل نموداري فرآيند بازتوليد» ()1948

نمونهي الگوواري از نظريهي کاالي مازاد مبتني بر مصرف ناکافي را پيش

مينهد .از ميان ديگر آثار نوعي همبسته با اين رويکرد ،ميتوان از کتاب

«بحرانها ،»148نوشتهي کاواساکي ،و کتاب «ساختار اصلي نظريهي بحران
در کاپيتال ،»149تأليف مشترک اوداکا و مينامي ياد کرد.150

انباشت سرمايهدارانه بدون ايجاد محدودههاي نسبتًا تنگ براي سطح

مصرف کارگران ممکن نيست .به بيان ديگر ،محدوديتهاي شديد بر

مصرف کارگران را همچنين ميتوان بهمنزلهي شالودهي انباشت سرمايه،

و همپيوند با آنْ بهمنزلهي شالودهي بحرانها تلقي کرد .با اين حال ،تا
جايي که انباشت سرمايه بتواند تداوم بيابد ،عرضهي مازاد «وسايل

مصرفي» ،در پيوند با تقاضاي مؤثر محدود کارگران در بخش کاالهاي

مصرفي ،ميتواند توسط فرآيند انباشت سرمايه در بخشهاي توليد

«وسايل توليدي» جذب گردد .در قلمرو انباشت سرمايه ،پويش آنارشيک

مداومي از سرمايهگذاري وجود دارد که از افتوخيزهاي قيمتهاي بازار
و نرخهاي سود تبعيت ميکند و بهطور متناوب بيش-عرضهي

146. reproduction schemes
147. M. Yamada, 1948: An Introduction to the Scheme Analysis of the Reproduction Process
148. Misaburo Kawasaki, 1949: Crises
149. M. Ukada and K. Minami: The Basic Structure of Crisis Theory in Capital
150.{33} Motosake Udaka and Katsumi Minami, 1959: The Basic Structure of Crisis
Theory in Capital.
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( )oversupplyکاالهاي مختلفي را موجب شده و [سپس] کاالهاي
بيش-عرضهشده را جذب مينمايد .اين فرايندْ سازوکار سرمايهدارانهي

مشخصي را نمايش ميدهد که قانون ارزش به ميانجي آن عمل ميکند.

عرضهي مازاد ،در پيوند با مصرف محدود (شدهي) کارگران ،ضرورتا به

«بيش-توليد تعميميافته »151راه نميبرد.

اما چگونه و چرا اين فرآيند سرمايهدارانهي تنظيم عرضه و تقاضا تمامًا

از کار ميافتد؟ و چرا اين فرآيند ميبايد با يک تناوب چرخهاي 152فرو

بپاشد؟ اينها دشواريهاي نظري بنيادي براي نظريهي بحران مبتني بر

کاالي مازاد هستند ،که غفلت يا کمتوجهي آن به نقش انباشت مازاد خود
سرمايه 153را بازتاب ميدهند.

بهمنظور غلبه بر اين مشکالت ،نظريهپردازان مکتب کوزا-ها برخي

مسببهاي مضاعف براي عدمتوازنهاي تناوبي را مورد کاوش قرار دادند
و براي اين کار ،امواج سرمايهگذاري جديد و سرمايهگذاري جايگزين

در سرمايهي ثابت را وارد نمودارهاي بازتوليد کردند .بهعنوان پيامدي از

اين راهکار ،آنها گرايش بدان يافتهاند که توضيحي دربارهي عدمتعادل

را با «تز مصرف ناکافي» ( )under-consumptionist thesisدر هم

151. generalized overproduction
152. cyclical periodicity
153. excess accumulation of capital itself
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بياميزند و ترکيب کنند .آثار هاياشي ،154يوشيمورا ،155توميسوکا ،156و

ايمورا 157کمابيش نمونههاي شاخصي از اين رويکرد هستند.

چنين تالشهايي همچنان دشواريهاي منطقي اين نوع از نظريهي بحران

را حلناشده وا مينهند ،چرا که حتي يک اختالل ايجاد شده توسط
حرکت ناموزون سرمايهگذاري در سرمايهي ثابت ممکن است فقط

[اختاللي] جزئي باشد و تاجايي که انباشت سرمايه بهمثابهي يک کلْ با

ال قابل رفع
مشکالت بنياديتري مواجه نشده است ،چنين اختاللي احتما ً

خواهد بود.

عالوه بر نظريههاي ارزش و بحران ،از دههي 1950نظريهي مارکس

دربارهي اعتبار و بهره به موضوع رايجي [براي مباحثات نظري] بدل شد.
طي همين دوره ،يک کارگروه مارکسيستي با نام «انجمن مطالعهي نظريهي

اعتبار» تاسيس شد :اين گروه در سال  1956مجموعهاي چهار جلدي با
عنوان «نظام نظريهي اعتبار» منتشر ساخت .کاوايي ،تامانويي ،مياکه،

تاکاگي ،ايکوکاوا و شيگرو چهرههاي اصلي اين انجمن بودند و به نوبهي
خود مشوق نسل جديدي از دانشوران در اين حوزه شدند.

از همان آغاز ،مطالعهي نظريهي اعتبار محدود به مکتب کوزا-ها نبود:

مکتب جديدي که از سوي کوزو اونو ( )Kozo Unoهدايت ميشد ،که
154. Naomichi Hayashi, 1959: Studies in Business Cycles
155. Tatsuji Yoshimura, 1961: A Study in the Theory of Crisis
156. Ryozo Tomizuka, 1962: A Study of the Crisis Theory
157. Kiyoko Imura, 1973: Theory of Crisis and the Industrial Cycle
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بعدتر به آن ميپردازم ،همچنين نقش مهمي در اين مطالعات ايفا کرد .از

ميان بنيانگذاران انجمن مطالعاتي ياد شده ،تامانويي به اين مکتب جديد

تعلق داشت.

مکتب کوزا-ها ،در مقايسه با نظريهپردازان مکتب اونو ،به تفسيري

سفتوسخت و صلب از [نص] نوشتههاي مارکس وابسته بود .با اين

حال ،چنين رويکردي نميتوانست در توضيح دشواريهاي نظري مربوط

به حوزههايي که مطالعات خود مارکس آشکارا ناتمام مانده بود ،کارآيي
چنداني داشته باشد .اگرچه کاپيتال برخي مصالح و بصيرتهاي نظري

پايهاي را فراهم آورده است ،اما اين مصالح و بصيرتها ميبايد در
چارچوب يک نظريهي بنيادي ( )a basic theoryتکميل گردند .دانشوران

کوزا-ها از يکسو بيش از حد بر تفسيرهاي تحتاللفظي 158از اظهارات
و مفاهيم مارکس دربارهي بهره و اعتبار متمرکز شدند ،و از سوي ديگر

گرايش بدان داشتهاند که [تفاسير برآمده از] اين اظهارات را بهگونهاي
بيش از حد مستقيم در خصوص موقعيتهاي انضمامي متاخر به کار

ببندند .همين امر توضيحي است بر دشواريهايي که اقتصاددانان

مارکسيست «ارتدوکس» براي غلبه بر سنتهاي عقيدتي-تعليماتيشان

پيش روي خود داشتهاند.

با همهي اينها ،عملکرد دانشوران مکتب کوزا-ها در حوزههاي مختلف

فاقد ارزش علمي نبوده است .گذشته از هر چيز ،شرح و تفسير تالشهاي

نظري عظيمي مثل آثار مارکس ،نميتواند خود تمامًا فاقد بنيانهاي علمي
158. literal interpretations
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باشد .کارنامهي [نظري] اين دانشورانْ سهمي انکارناپذير در

شکلبخشيدن به يک بستر آموزشي گسترده و رشد يک درک پايهاي

عام از مارکسيسم و اقتصاد مارکسي در ميان روشنفکران ژاپن در دوران
پس از جنگ [دوم جهاني] داشته است .در واقع ،بسياري از متون نسبتًا

خوب مقدماتي توسط اين دانشوران تهيه و تأليف شده است ،همچنان که
شمار عظيمي از آثار مارکسيستي توسط آنان به ژاپني برگردانده شده

است .براي مثال ،ترجمههاي کامل همهي مجلدات آثار مارکس-انگلس
عمدتا بههمت دانشوران مکتب کوزا-ها انجام شده است .بنابراين ،در

يک معنا ،حضور و فعاليتهاي دانشوران مکتب کوزا-ها شالودهي عامي
را فراهم آورده است که مطالعات و پژوهشهاي مارکسيستي در فضاي

آکادميک و حيات اجتماعي ژاپن بر پايهي آن استقرار يافتهاند.

-2 .5پ) مکتب رونو-ها

دانشوران مکتب رونو-ها در دوران پس از جنگ عمدتا توسط

ساکيساکا راهبري شدهاند ،کسي که نقشي مرکزي در «انجمن
سوسياليستي »159ايفا کرد .اين انجمن به منظور تقويت «حزب

سوسياليست ژاپن» ،يعني دومين حزب بزرگ در پارلمان ژاپن ،شکل

گرفت .گروه رونو-ها نفوذ قابل مالحظهاي بر جناح چپ اين حزب

159. Socialist Association
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داشت :براي مثال ،م .سوزوکي که يکي از پايهگذاران نشريهي رونو در

دورهي پيش از جنگ بود ،طي دههي  1960رياست حزب سوسياليست

را بر عهده داشت.

ديدگاه ساکيساکا دربارهي اصالح ارضي پسا-جنگ آن بود که اصالح
ارضي نه تجلي يک انقالب بورژوايي بود ،و نه صرفًا رفرمي در چارچوب

يک نظام نيمهفئودالي مالکيت زمين؛ بلکه اصالحي معطوف به مالکيت
مدرن و خصوصي زمين بود که به زيان زمينداران بزرگ انجام شد ،تا

بحران سياسي جدي طبقهي سرمايهدار را تخفيف بدهد .اين ديدگاه بهطور
صريحي خالف ديدگاه مکتب کوزا-ها بود و با موضعگيري پيش از

جنگ مکتب رونو-ها دربارهي اصالحات ميجي و درک آن بهعنوان يک
انقالب بورژوايي همخواني داشت .اين رويکرد همچنين با موضع سياسي

مکتب رونو-ها و جناح چپ حزب سوسياليست ،مبني بر ضرورت يک

انقالب سوسياليستي براي تحقق يک دموکراسي حقيقي و بنيادي

( )substantialدر ژاپن مطابقت داشت.

اگرچه تحليلهاي مکتب رونو-ها از سرمايهداري ژاپن نسبتًا درست و
منسجم بودند ،آنها همچنان گرايش بدان داشتند که از توضيح خصلت

ويژهي تحول و توسعهي اين سرمايهداري اجتناب کنند ،بهويژه تا جايي
که به بخش کشاورزي مربوط ميشد .بهبيان ديگر ،آنها به سمت

کاربست مستقيم نظريهي پايهاي مارکس بر روي سرمايهداري ژاپن

متمايل شدند.
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در زمينهي نظريههاي پايهاي ،آثار دانشوران مکتب رونو-ها ،همانند آثار
دانشوران مکتب کوزا-ها ،بيشتر آثاري تفسيري محسوب ميشوند ،تا

نوآوريهاي نظري .براي مثال ،ساکيساکا کل دورهي سه جلدي کاپيتال
را ترجمه کرد ،و چندي بعد اوکازاکي 160ترجمهي کامل ديگري از سه

جلد کاپيتال عرضه کرد .161در حوزهي نظريهي ارزش ،اثر [تاليفي] سه
جلدي ساکيساکا با نام «روششناسي اقتصاد سياسي)1949-50( »162

و اثر کاواگوچي با عنوان «تاريخ مناقشهي ارزش ،)1964( »163رويکرد

تاريخي-منطقي دگرگوني ارزشها به قيمت توليد را حفظ کردند ،و در

اين خصوص از رويکرد پيش از جنگ کوشيدا پيروي کردند .در زمينهي

نظريهي بحران ،آيهارا در کتاب «انباشت و بحران ،)1948 ،»164در امتداد
اثر پيش از جنگ خود ،نظريهاي مبتني بر مازاد کاال و از سنخ

عدمتعادل

165

ارائه کرد .او در اين کتاب ضمن مرور نظريههاي

مارکسيستي اروپايي پيش از جنگ دربارهي بحران ،نارساييهاي منطقي

اين نظريهها را مورد نقد قرار داد .آيهارا براي مثال يادآور ميشود که

160. Jiro Okazaki

 }34{ 161درست پيش از ترجمهي ساکيساکا ( )Sakisakaاز کاپيتال ،که بين سالهاي  1947تا

 1956انتشار يافت ،ترجمهي کامل فوميو هاسبه ( )Fumio Hasebeاز مجلدات سهگانهي کاپيتال به
پايان رسيده بود .برگردان اُکازاکي ( )Okazakiنيز بين سالهاي  1965تا  1967منتشر گرديد .به اين
ترتيب ،اينک [در ژاپن] سه برگردان کامل و متفاوت از کاپيتال ،به همراه ترجمهي تاکاباتاکه

( )Takabatakeدر دورهي پيش از جنگ ،در دسترس عالقمندان قرار دارد.

162. I. Sakisaka, 1949: The Methodology of Political Economy
163. T. Kawaguchi, 1964: The History of Value Controversy
164. Shigeru Aihara, 1948, Accumulation and Crisis
165. a disequilibrium-type excess commodity theory
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نظريهي هنريک گروسمن 166دربارهي بحران و فروپاشي ،بر اساس قانون
مارکسي گرايش نزولي نرخ سود ،نمودار (طرحواره) بازتوليد167ي را

ترسيم ميکند که در آن بهگونهاي نامناسب و مکانيکي چنين فرض شده
است که با افزايش بارآوري توليد ،نرخ ارزش اضافي و نرخهاي رشد

سرمايههاي ثابت و متغي ْر بدون تغيير [ثابت] ميمانند .168در غياب چنين

فرضهايي ،قانون گرايش نزولي نرخ سودْ بهتنهايي ضرورتًا يک فروپاشي
سرمايهداري يا يک بحران را نتيجه نميدهد ،هرچند فروکشي در حرکت
انباشت سرمايه را موجب ميگردد .169نقد آيهارا به گروسمن بهطور

قاطعي اثبات شد و از آن پسْ اين رهيافت به نظريهي بحران حاميان
اندکي در ژاپن يافت.

دانشوران مکتب رونو-ها تا جايي که رويکردي تاريخي-منطقي به

نظريهي ارزش ،نظريهاي مازاد-کااليي دربارهي بحران ،و گرايشي به

تفسير صرف مارکس (به جاي نوآوري بر پايهي آراي مارکس) را حفظ

ال نزديک به مکتب کوزا-ها باقي ميمانند .چنانکه
ميکنند ،اساسًا کام ً

166. Henryk Grossmann
167. reproduction scheme
168. {35} Henryk Grossmann, 1929, Das Akkumulations - und Zusammenbruchsgesetzt
des kapitalistischen Systems.

اثري کالسيک که متأثر از آن ،ديويد يافه* اين نوع از نظريهي بحران مبتني بر سرمايهي مازاد (بر
پايهي گرايش نزولي نرخ سود) را احيا کرد:

* David Yaffe, 1972: The Marxist Theory of Crisis, Capital and the State, Bulletin
of the Conference of Socialist Economists 1, no. 4
 .169رجوع کنيد به مقالهي چهارم از کتاب «ارزش و بحران»:
Makoto Itoh, 1980: Value and Crisis: Essays on Marxian Economics in Japan. Monthly
Review Press
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ديدهايم ،تفاوت عمدهي ميان اين دو مکتب نظري حول موضوع

روششناختي کاربست مفاهيم پايهاي مارکسيستي بر توسعهي تاريخي

مشخص سرمايهداري ژاپن تمرکز يافته است .در عين حال ،مسايل

روششناسانه ،که در مباحثات ميان دو مکتب فوق و نيز در بدنهي اصلي
آثار تفسيري آنانْ حلناشده باقي ماندهاند ،بهمنزلهي پايههايي اساسي
براي بروندادهاي خالقانهتر مکتب اونو عمل کردهاند.

-2 .5ت) مکتب اونو

قابلتوجهترين ويژگي مطالعات اقتصادي مارکسيستي در ژاپن پسا-

جنگ ،رشد مکتب اونو ،بر پايهي آثار بسيار بديع کوزو اونو ،170بوده

است .مکتب اونو ،درحالي که بخشي از اقتصاددانان مکتب رونو-ها را

نيز در خود جذب کرده بود ،به مخالف اصلي راستآييني مکتب کوزا-

ها بدل شده است ،و در انجام اين کارْ نقش پيشين مکتب رونو-ها را بر
عهده گرفته است .برخي از نظريهپردازان مکتب اونو به «انجمن

سوسياليستي» پيوستهاند و در ميان نسل جوانتر جناح چپ حزب
سوسياليست ژاپن نفوذ فزآيندهاي کسب کردهاند .نظريهي اونو همچنين

گروههاي کوچکتر دانشجويان و کارگران راديکال در بيرون از حزب

ال حدود دويست دانشور
کمونيست را مجذوب ساخته است .احتما ً

)170. Kozo Uno (1897-1977
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حرفهاي ،يا يکپنجم کل اقتصاددانان مارکسيست ژاپني ،را ميتوان
بهعنوان نظريهپردازان مکتب اونو دستهبندي کرد.

کوزو اونو در دورهي پيش از جنگ بهعنوان عضوي از مکتب رونو-ها

محسوب ميشد ،چرا که او نيز اصالحات ميجي را همچون يک انقالب
بورژوايي تلقي ميکرد .با اين حال ،اونو مستقيمًا به مناقشات [نظري]

مربوط به سرمايهداري ژاپن نپيوست ،بلکه در عوضْ بر نظريههاي پايهاي

در کاپيتال متمرکز شد و نيز مطالعات شخصياش دربارهي توسعهي

سرمايهداري در تاريخ جهان را (از طريق بسط نظريهي امپرياليسم لنين)
پي گرفت .بعد از جنگ جهاني دوم ،اونو شروع به ارائهي ديدگاههاي

بديع و نوآورانهاش نمود.

يکي از داعيههاي اصلي اونو آن بود که [علم] اقتصاد مارکسي ميبايد
يک دانش اجتماعي نسبتًا خودمختار باشد ،يعني مستقل از ايدئولوژيها

و داعيههاي سياسي بماند .طبعا ايدئولوژي سوسياليستي ميبايد در نشان
دادن محدوديتهاي ايدئولوژي بورژوايي نقش مهمي ايفا کند ،اما بهطور

در-خود [به خودي خود] نميتواند ارائهي درک صحيحي از مناسبات

اقتصادي و اجتماعي تحت نظام سرمايهداري را ضمانت کند .با اين حال،

ايدئولوژي سوسياليستي بايد بر ارزيابي علمي صحيحي از قوانين حرکت
اقتصاد سرمايهدارانه استوار باشد.

در واقع ،مضامين نظري کاپيتال مارکس صرفًا داعيههاي صرف [برآمده

از] ايدئولوژي سوسياليستي نيستند ،بلکه آنها گزارههاي علمي دربارهي
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قوانين اقتصادي حاکم بر جامعهي سرمايهداري وضع ميکنند که بهطور
جهانشمول قابل فهم هستند .همچنين مطالعات اقتصادي مبتني بر کاپيتال

نيز ميبايد بهمنزلهي فعاليتي علمي تلقي گردند ،که در صورت نارسايي و
ناکاملي به روي اصالح و تکميل گشودهاند :اين مساله همچنين در مورد

آثار اصلي مارکس ،انگلس و لنين صادق است .موضوعيت و اهميت

رويکرد اونو در اين زمينه در پرتو تاريخ آشفتگيهاي ارتدوکسي مکتب

کوزا-ها و «پاکسازي» جهاني مارکسيسمْ تحت نفوذ استالينيسم قابل
درک ميگردد .در واقع ،اونو نخستين کسي بود که انگارهي نادرست

استالين در اين باب که قانون ارزش در کشورهاي سوسياليستي ميتواند

بهسان يک قانون طبيعي به کار گرفته شود را مورد نقد قرار داد .انتقاد
اونو سه سال پيش از آغاز فرايند استالينزدايي درشوروي و ژاپن مطرح

شد .اونو و پيروانش هم از گزند استالينيسم و هم از اغتشاش ناشي از

فروپاشي ناگهاني آن در امان ماندند ،همچنان که از نوسانات خطوط

سياسي احزاب کمونيست و سوسياليست نيز برکنار ماندند .هدف اصلي

آنها پرورش و گسترش مضمون علمي اقتصاد مارکسي بوده است.

اونو بر اين باور است که علم اقتصاد مارکسي مي بايد به سه سطح

پژوهش تقسيم گردد .سطح نخستْ حاوي اصول اساسي و پايهاي

171

است ،که از کاپيتال مشتق ميشوند و هر جا که الزم باشد تکميل

ميگردند .وظيفهي سطح نخست آن است که قوانين ناب اقتصادي حرکت

توليد سرمايهدارانه را ،بر پايهي يک اقتصاد تمامًا کااليي ،روشن سازد و
171. basic principles
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آن را توضيح دهد .در اين خصوص ،اونو [همانند مارکس] بر اهميت

توسعهي تاريخي اقتصاد بريتانيا ،که تا ميانهي قرن نوزدهم هر چه بيشتر
به يک جامعهي تماموکمال سرمايهدارانه تبديل ميشد ،تأکيد ميورزد.

اونو بر اين باور است که چنين گرايشي شالودهاي براي تجريد مادي يک

جامعهي سرمايهداري ناب را فراهم آورده است ،جامعهاي که از دل آن

ميتوان قوانين اصلي اقتصاد سرمايهداري را بهطور نظاممند استخراج

[اشتقاق] کرد.

سطح دوم پژوهشْ يک «نظريهي مراحل توسعهي سرمايهدارانهي

جهاني »172را بر پايهي اصول اساسي ياد شده [در سطح نخست] پرورش

ميدهد .اين امر شامل توضيح انضمامي توسعهي تاريخي سرمايههاي

اصلي و پيشرو ( ،)leading capitalsبه همراه سياستهاي مشخصهي

وابسته به آنها است .اونو سه مرحله را براي توسعهي سرمايهدارانه پيش

مينهد :مرکانتليسم ،ليبراليسم ،و امپرياليسم .در مرحلهي نخست ،يعني
مرکانتليسم ،سرمايهي پيشرو سرمايهي تجاري بريتانيا بود که بر رشد
صنعت پشم متکي بود .مرحلهي دوم ،ليبراليسم ،تحت سيطرهي سرمايهي

صنعتي بريتانيا قرار داشت ،که هستهي مرکزي آن صنعت پنبه بود .در

مرحلهي سوم ،يعني امپرياليسم ،انواع مختلفي از سرمايهي مالي که با

توسعهي صنايع سنگين ( )heavy industriesدر آلمان ،بريتانيا و اياالت
متحد پديدار شدند ،نقش مسلط را بر عهده گرفتند.

172. stages theory of world capitalist development
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کتاب امپرياليسم لنين ( )1917اين باالترين و آخرين مرحلهي توسعهي

سرمايهدارانه را با بررسي تغييرات انضمامي در سرمايه ،نظامهاي مالي و
بازار جهاني ،در کنار تغييرات سياستهاي اقتصادي ،بهطور فشرده

تشريح ميکند .سازمانهاي انحصاري سرمايهي مالي بدون در نظر گرفتن

تغييرات تاريخي مشخص حادث در فرايندهاي صنعتي و مالي در درون

هر بازار ملي ( )domestic marketقابل فهم نيستند؛ چرا که يک بازار

ملي اغلب بهواسطهي حمايتگرايي دولتي از بازار رقابتي جهاني جدا

ميگردد .ستيزهاي امپرياليستي ميان کشورهاي سرمايهداري اصلي ،که
پيش از جنگ جهاني اول پديدار شدند ،ميبايد از طريق مطالعات

انضمامي تاريخي سرمايههاي مالي اين کشورها توضيح داده شوند.

مطالعهي امپرياليسم نه فقط نيازمند تحليل خصلتهاي عام سرمايههاي

پيشرو ،بلکه همچنين مستلزم مطالعهي تفاوتهاي ملي آنهاست .اگرچه

بحث لنين گهگاه چنان پيش ميرود که گويي نظريهي امپرياليسم او

ميتواند مستقميا از نظريهي انباشت سرمايهي مارکس استنتاج گردد،
برخورد او با وضعيتهاي تاريخي-انضمامي سرآغاز قرن بيستم در همان

سطحي از پژوهش نيست که بستر کشف اصول پايهاي بيانشده در
کاپيتال بوده است.173

 }36{ 173مارکس به فاکتهاي تاريخي-انضمامي متعددي در کاپيتال ارجاع ميدهد ،اما اينها را
بهمنزلهي توضيحاتي تجربي يا مکملهايي تجربي بر نظرياتش به کار ميبرد .روشن است که نظريههاي
ن خصلت مجردتر و عامتري دارند .تالشهاي متعددي که براي
کاپيتال در مقايسه با «امپرياليسم» لني ْ

استنتاج مستقيم نظريهي سرمايه انحصاري از کاپيتال مارکس انجام گرفتهاند ،از ضرورت تمايزگذاري
ميان سطوح مختلف پژوهش غافل ماندهاند .بهعنوان پيامدي از اين رويه ،گرايشي وجود داشته است

که يا اصول پايهاي [مارکس] را مورد تحريف قرار دهد (نظير تفسير لوگزامبورگ از طرحهاي بازتوليد)،
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براي ارزيابي مناسب سهم نظري لنين [در اين زمينه] ،ضروري است که

به لحاظ روششناختي ميان دو سطح اصول پايهاي و نظريهي مراحل

تمايز قايل شويم .بهجاي اينکه رهيافت امپرياليسم لنين را همچون بسط
و امتداد ( )extensionمستقيمي از کاپيتال و در همان سطح تحليلْ تلقي

ال دقيق و تفصيلي پيوند
کنيم ،اثر لنين ميبايد با يک نظريهي مراحل کام ً
داده شود ،نظريهاي که مراحل قبلي توسعهي سرمايهدارانه ،يعني
مرکانتليسم و ليبراليسم را نيز در بر بگيرد .اثر اونو با عنوان «نظريهي

سياستهاي اقتصادي )1954( »174رهيافت وي براي حل مسالهي
نظريهي مراحل است ،که طرح [مقدماتي] کاملي از يک نظريهي مراحل

[شامل همهي مراحل توسعهي سرمايهدارانه] را عرضه ميکند.

نظريهي مراحل اونو براي اين مقصود طراحي نشده است که به توسعهي

تاريخي يک کشور سرمايهداري مشخص ،نظير ژاپن يا هر يک از

کشورهاي در حال توسعه در پيرامون بازار جهاني سرمايهداري ،بپردازد.
اين نظريه همچنين اقتصاد جهاني پس از جنگ جهاني اول را از دايرهي

بررسي خود کنار ميگذارد ،با اين استدالل که پس از اين مقطعْ

سياستهاي اقتصادي کشورهاي سرمايهداري ديگر صرفًا بر اساس منافع

اقتصادي سرمايههاي پيشرو هدايت نشدهاند ،بلکه همچنين بهطور سياسي

متأثر از نياز اين کشورها به رويارويي با «خطر سوسياليستي» خارجي يا
داخلي طراحي و هدايت شدهاند .از اين مقطع ،تاريخ جهانْ ديگر صرفًا

و يا قوانين و نظريههاي جديد را جايگزين نظريات کاپيتال سازد (نظير آنچه که حداقل بخشا نزد پل
باران و پل سوئيزي در اثر مشترک آنها «سرمايهي انحصاري»  -1966-به چشم ميخورد).

174. Kozo Uno, 1954: Theory of Economic Policies
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تاريخي سرمايهدارانه نبود ،بلکه يک نوع دورهي گذار از سرمايهداري به

سوسياليسم آغاز شده است .بنابراين ،اونو مدعي شد که اقتصاد جهاني از
زمان جنگ جهاني اول ،و توسعهي کشورهاي سرمايهداري نظير ژاپن

ميبايد در يک سطح سوم پژوهش در کنار وضعيتهاي تاريخي مشخص
آنها مورد تحليل قرار گيرد .بنا به رهيافت اونو ،اين سطح [سوم

پژوهش] دربردارندهي تحليلهاي تجربي از وضعيت جاري است،

تحليلهايي که توامان بر اصول استخراج شده از کاپيتال و نظريهي
مراحل تکيه دارند.

اين تمايزگذاري روششناسانه ميان اصول ،نظريهي مراحل ،و تحليل

تجربي «نظريهي سه گام[ »175يا «نظريهي سه سطح» نام گرفته است

176

[ .]37از منظر اونو ،هر دو مکتب فکري کوزا-ها و رونو-ها در شيوهاي

که نظريههاي پايهاي کاپيتال را در تحليل سرمايهداري ژاپن به کار بستند،
175. Three Steps Theory

 }37{ 176اونو هم در توضيحات مربوط به نظريه مراحل توسعهي سرمايهدارانه ،و هم در شرح
مراحل نظريه (سطوح پژوهش) ،واژهي ژاپني واحدي ( )dankaiرا در معناي گامها ( )stepsيا مراحل

( )stagesبهکار ميبرد ،که بهترتيب در قالب اصطالحات (ژاپني) « »dankai ronو «»san dankai ron

ظاهر ميشوند .اصطالح دوم اما بنياديتر است و معناي اصطالح اول را بهعنوان مولفهاي ضروري در
خود دارد .ديويد گوردون ( )David Gordonدر مقالهاي* نخستين تالش فکري انديشمندان باختر

براي بهکارگيري نظريهي مراحل اونو بر اساس معرفي توماس سکين از آن (ن.ک .به يادداشت }){1
را به نمايش گذاشت؛ اگرچه به نظر ميرسد که تفسير گوردون حاوي رگههايي از نهادگرايي است.

درحاليکه نظريهي مراحل اونو ،پسزمينهي نهادين را همچون صحنهاي در تئاتر ،چيزي مستقل از
بازيگران اصلي (يعني سرمايهها) تلقي نميکند .گوردون مراحل مورد نظرش را بيشتر بهگونهاي ارگانيک

بر پايهي تغييرات تاريخي در خصلت سرمايههاي پيشرو/اصلي ( )leading capitalتنظيم ميکند.

* David Gordon, 1978: Up and Down the Long Roller Coaster, in Union for Radical
Political Economics (URPE), U.S. Capitalism in Crisis. New York.
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بسيار شتابزده عمل کردند .دانشوران مکتب رونو-ها بدين سو گرايش
داشتند که بر پايهي مقولههاي کتاب کاپيتال ،تنها بر قانون توسعهي

سرمايهدارانه ،به منزلهي فرآيندي در جهت ايجاد يک جامعهي

سرمايهداري ناب ،تمرکز کنند .در نتيجه ،آنها توجه بسيار اندکي به

خصلتهاي ويژهي سرمايهداري ژاپن ،بهخصوص در بخش کشاورزي،
نشان دادند .برخالف اين رويکرد ،دانشوران مکتب کوزا-ها بر يکتايي

کشاورزي ژاپن بهعنوان پايهاي نيمهفئودالي براي سرمايهداري ژاپن تأکيد

مينهادند و اين يکتايي را در تقابل مستقيم با نظريهي جامعهي
سرمايهداري ناب -توصيف شده در کاپيتال -قرار ميدادند؛ درحاليکه

بنا به رويکرد کاپيتال توليد سرمايهدارانه حتي بر بخش کشاورزي تسلط

دارد و همانگونه که در نظريهي رانت زمين آمده است ،آن را پيشفرض

خود دارد .دانشوران مکتب کوزا-ها براي اثبات خصلت نيمهفئودالي

سرمايهداري ژاپن ،بر وجود مغاکي ميان واقعيت ژاپن و مضمون نظري

کاپيتال تأکيد ميورزيدند.

در مقابل ،تأکيد بر نظريهي مراحل ،در فاصلهي ميان اصول و تحليل

تجربي سرمايهداري ژاپن ،بدين معناست که نتيجهگيريهاي تکسويهاي

نظير آنچه ذکر شد قابل اجتناباند .نظريهي مراحل آشکار ميسازد که

در کشوري همانند آلمان که فرآيند صنعتيشدن را از طريق واردسازي

فناوريها از بريتانيا آغاز کرد ،امري که مستلزم سطح باالتري از ترکيب
ارگانيگ سرمايه است ،انباشت سرمايه با شمار نسبتًا اندکي از کارگران

مزدي تحقق مييافت ،فرآيندي که ارتش ذخيرهي صنعتي بزرگي از
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دهقانان فقير را در دهکدههاي کشاورزي بر جاي گذاشت .خصلت

ويژهي سرمايهي مالي آلمان و سياستهاي امپرياليستي خارجي آن پيوند
نزديکي با مسير توسعهي فوق داشتهاند .بر همين سياق ،جاي شگفتي

نيست که سرمايهداري ژاپن ،که ديرتر از سرمايهداري آلمان شروع به

حرکت کرد ،براي مدتي طوالني بهطور مشابهي با مشکالت اجتماعي-
اقتصادي ايجاد شده در [بخش] کشاورزي روبرو بوده باشد؛ مشکالتي
ناشي از شمار عظيم دهقانان فقير و يک سرمايهي مالي بسيار متمرکز (از

نوع زايباتسو .)177بنابراين ،روششناسي سه مرتبهاي اونو براي دستيابي

بهتر به تحليلي از سرمايهداري ژاپن و مسالهي زراعي آن مفيد است.

شمار بزرگي از تحليلهاي تجربي برآمده از اين رويکرد ،که توسط
نظريهپردازان اونويي دربارهي توسعهي سرمايهداري ژاپن و مسايل

کشاورزي آن عرضه ميشوند ،انتقادات نظري و تجربي وارد بر هر دو

مکتب کوزا-ها و رونو-ها را در کار خود لحاظ ميکنند .از ميان اين

پژوهشها ميتوان به موارد شاخص زير اشاره کرد :آثار درخشان
تسوتومو اوچي شامل «مسايل کشاورزي در سرمايهداري ژاپن ،»178و

«رسالهاي دربارهي اقتصاد ژاپن»179؛ و مجموعهي سيزده-جلدي و

ماندگار «توسعهي سرمايهداري در ژاپن ،»180اثر مشترک کاجينيشي،

اوشيما ،کاتو ،و اوچي .

177. Zaibatsu-type
178. Tsutomu Ouchi, 1948: Agricultural Problems in Japanese Capitalism
179. Tsutomu Ouchi, 1962: A Treatise on Japanese Economy
180. M. Kajinishi, K. Oshima, T. Kato and T. Ouchi., 1954-69: The Development of
Capitalism in Japan
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عالوه بر مطالعات ملي/محلي مربوط به سرمايهداري ژاپن ،نسل جوانتر

دانشوران مکتب اونو مطالعات تجربي بيشتري را دربارهي توسعهي جهاني

سرمايهداري بر عهده گرفتهاند؛ بهويژه در زمينهي سرمايههاي مالي،
امپرياليسم ،بحرانها و رکودها ،و اقتصاد جهاني معاصر.

از سوي ديگر ،اونو بر تکميل نظام نظري کاپيتالْ بهعنوان اصول پايهاي

اقتصاد مارکسي متمرکز شد .او کل سه جلد کاپيتال را بازنويسي کرد:

نخست در دو جلد با عنوان «اصول اقتصاد سياسي)52-1950( »181؛ و

سپس نسخهي فشردهتري

182

از آن با همان عنوان به سال  .1964اين

بازنماييهاي فشردهي شالودههاي کاپيتال به محوري کانوني بدل شد که
مطالعات بسيار زيادي را در زمينهي نظريهي اقتصادي در ژاپن بعد از
جنگ برانگيخت و نيز مباحثات مختلفي را در حوزههاي نظريهي ارزش،

پول ،انباشت ،قيمتهاي توليد ،رانت زمين ،اعتبار ،سرمايهي تجاري ،و
بحرانها موجب گرديد .آثار و مقاالت خود اونو در حوزههاي ياد شده،

در شش جلد نخست دورهي يازده-جلدي «مجموعه آثار کوزو اونو»183

گردآوري شدهاند.

ش چشماندازي جديد و راهي براي برونرفت
اونو در حوزهي نظريهي ارز ْ
از مخمصههاي بهارث رسيده از تاريخ بلند مباحثات گذشته عرضه کرد.

181. Kozo Uno, 1950-52: The Principles of Political Economy

 }38{182ويراست دوم ( )1964کتاب «اصول اقتصاد سياسي» اونو ،هم اينک ( )1980با ترجمهي
توماس سکين به زبان انگليسي قابل دسترس است:

Kozo Uno, 1980: Principles of Political Economy, Harvester Press.
183. The Collected Works of Kozo Uno, 1973-74
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براي مثال ،تحول تاريخي-منطقي از ارزشها به قيمتهاي توليد ،از سوي

انگلس ،هيلفردينگ و بسياري از مارکسيستهاي ژاپني بهمنزلهي

رهيافتي که پايهي مادي بالفعل قانون ارزش را نشان ميدهد ،معرفي شده
بود؛ در مقابل درکي که آن را صرفًا بهعنوان يک بازنمايي فرضيهوار

184

از مبادلهي کاالها بر حسب ارزشهايشان تلقي ميکرد .با اين حال ،اين

نظريهي کااليي پيشا-سرمايهدارانه 185ناچار بود يک جامعهي خيالي و

بيطبقهي پيشا-سرمايهداري متشکل از توليدکنندگان کااليي ساده را

مفروض بگيرد تا بتواند ضرورت اجتماعي قانون ارزش را نشان دهد .در
مواجهه با چنين تنگناهايي ،برخي نظريهپردازان به نظريهي ارزش متکي

بر توليد کااليي سرمايهدارانه متوسل شدند و نظريهي ارزش کارپايهي

مارکس در ابتداي کاپيتال را تجريدي از جامعهي سرمايهداري تفسير

کردند .اما چنين تفسيري همچنين ناچار بود که نظريهي ارزش کارپايهي

مارکس را به مثابهي يک فرضيهي اثباتنشده معرفي کند ،چون توليد

سرمايهدارانه نميتواند در اين مرحلهي نخست [کاپيتال] بهطور نظري

توضيح داده شود .اگر نظريهي ارزش کارپايهي مارکس بهعنوان يک

مدل فرضيهوار تلقي گردد ،ميتوان همچنين بسياري از الگوهاي

متعارفتر نظريهي قيمت در امتداد خطوط فکري نوکالسيک و نو-
ريکارديني را جايگزين آن ساخت.186

184. Hypothetical presentation
185. Precapitalist commodity theory

 }39{ 186براي مثال ،به نظر ميرسد که نويسندگان مقالهي زير چنين رويکردي را اتخاذ کردهاند:
M. Morishima and G. Catephores, 1978: Is There an Historical Transformation Problem in
Value Exploitation and Growth.
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اونو در جستجوي آن بود که از يک رويکرد فرضيه-محور پرهيز کند،
و تالش کرد تا ضرورت اجتماعي واقعي نظريهي ارزش کارپايهي

مارکس را نشان دهد .در يک جامعهي سرمايهداري متکي بر شکل
کااليي نيروي کار ،187تمامي وسايل مصرف و توليد ميبايد شکل کااليي
به خود بگيرند .بنابراين ،در چنين جامعهاي مناسبات ارزش-محور ميان

کاالها مناسبات اجتماعي مربوط به مقادير کار تبلور يافته در اشياء (و

مقوالت) مختلف را به تمامي در بر ميگيرد و ميانجيگري ميکند.

ش در پيمانهي کارْ ماهيتي اجتماعي کسب ميکنند .و تا
مناسبات ارز ْ

جايي که بازتوليد اجتماعي از مناسبات ارزش تأثير ميپذيرد ،دومي

ميبايد مناسبات اجتماعي مربوط به مقادير کار الزم براي بازتوليد کاالها
را بازنمايي/بيان کند .اونو مدعي شد که اگر قانون ارزش به فرآيند توليد
سرمايهدارانه پيوند داده شود ،اجتنابناپذيري اجتماعي آن [يعني قانون

ارزش] بهگونهاي استوار قابل نشان دادن است .پس چگونه ميبايد با

نويسندگان مقالهي فوق پس از نقد نظريهي تاريخي-منطقي تحول از ارزشها به قيمتهاي توليد،

چنين نتيجه ميگيرند که «نزد مارکس ارزش و کار مجرد در واقع تجريدهايي منطقي بودند» (ص)197 .
و اينکه الگوي توليد کااليي ساده نزد مارکس يک «الگوي مجرد فرضيهاي براي توضيح پديدههاي

استثمار در اقتصاد سرمايهداري بود » (ص .)198 .اما اين اظهارات به داليل زير قانعکننده نيستند .اول

اينکه نظريهي استثمار در يک اقتصاد سرمايهدارانه حتي بدون رجوع به چنين الگويي از توليد کااليي
ساده ،کامالً قابل فهم است؛ دوم آنکه ،مفهومپردازي مارکس از ارزش براي هر گونه تحليلي از فرآيند

سرمايهدارانهي تولي ْد گريزناپذير است :نظريهي کارپايهي ارزش نميبايد بهعنوان الگوي غيرواقعي

فرضيهواري که در برابر موجوديت واقعي قيمتهاي توليد نهاده شده است ،تلقي گردد .همچنين نگاه
کنيد به نقد متقابل رونالد ميک ( ،)The Economic Journal 86, June 1976گو اينکه من به جز
برخي نکات تفسيري ،با موضعگيري ميک موافق نيستم ،همچنان که فکر نميکنم در اينجا مشکل

اساسي صرفا با بحثهاي تفسيري دربارهي نظريهي مارکس رفع گردد.

187. Commodity form of labor power
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نظريههاي مارکس دربارهي کاالها و پول و فرمولهاي مربوط به سرمايه

مواجه شويم ،درحاليکه اين مقولهها در کتاب کاپيتال پيش از [مبحث]
فرآيند توليد سرمايهدارانه ارائه ميشوند؟

اونو کشف کرد که نظريههاي پارههاي يکم و دوم جلد اول کاپيتال

نظريههاي اصلي مارکس دربارهي شکلهاي ارزش را در بر دارند؛ و

اينکه اين نظريهها را ميتوان در قالب نظريههاي دربارهي شکلهايي

ش
گردش باز-تدوين ( )reformulateکرد ،بيآنکه به ماهيت ارز ْ
بهمثابهي کار ارجاع داد .اين باز-تدوينْ با اين تصديق يگانهي مارکس

انطباق دارد که اقتصاد کااليي در قالب مناسبات اقتصادي بينا-

جامعهاي 188پديدار گشت و گسترش يافت ،مناسباتي که براي دورهاي
طوالني در صورتبنديهاي پيشا-سرمايهدارانه ،نسبت به فرآيندهاي

اجتماعي درون نظمهاي مختلف سياسي و جماعتي بيروني باقي ماندند.

خصلت تاريخا ويژهي جامعهي سرمايهداري با سازوکارهاي آنارشيک

( )anarchicalو اتميستي آن پيش از هر چيز محصولي از اين واقعيت
است که مناسبات اقتصادي بدوا بينا-جامعهاي به مناسبات فرا-جامعهاي

( )intrasocial relationsمتکي بر شکل کااليي نيروي کار تحول يافته
بودند.

بنابراين ،نظريهي ارزش اونو با توضيحات روشنگرش دربارهي شکلهاي

ارزش نبايد بهعنوان يک تفکيک مکانيکي [سپهرهاي] توليد سرمايهدارانه

و گردش کاال تلقي گردد .اين رهيافتْ داللتهاي ژرفي براي فهم درست
188. Intersocial economic relations
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خصلت تاريخي اقتصاد کااليي و نيز خصلت تاريخي توليد سرمايهدارانه

دارد .در نظريهي اونو قانون ارزش با ارجاع به ضرورتهاي اجتماعي
برآمده از [قلمروي] بيرون از توليد کااليي سرمايهدارانه اثبات ميشود.

چنين رويکردي اين امکان را ايجاد ميکند که خصلت تاريخا وسيعتر

اقتصاد کااليي بهطور منطقي مفصلبندي گردد .اين نظريه روش جديدي

براي غلبه بر مشکالت و تنگناهاي بهجاي مانده از نظريهي کااليي

سرمايهدارانه 189و نظريهي کااليي پيشا-سرمايهدارانه عرضه ميکند.

رويکرد اونو در آثار نسل جوانتر دانشوران مارکسي دنبال شده است.

براي مثال ،سوزوکي در اثر دوجلدياش با نام «اصول علم اقتصاد »190و
ايواتا در کتاب «سرمايهداري جهاني »191ميکوشند تا داللتهاي

روششناسانهي نظريهي شکلهاي ارزش را وسعت ببخشند .192کتاب

هيداکي اوچي با نام «شکلگيري نظريهي ارزش »193و اثر ساکورائي با

عنوان «نظريهي قيمتهاي توليد» ديدگاههاي اونو را دربارهي تاريخ

189. Capitalist commodity theory
190. Koichiro Suzuki, 1960, 1962: Principles of Economics
191. Hiroshi Iwata, 1964: World Capitalism

 }40{ 192رويکرد آنها ،که براي من گيرايي دارد ،بر داللتهاي روششناختي اقتصاد کااليي

گسترشيابنده در سراسر بازار جهاني تأکيد ميورزد ،برخالف خصلت جزئي توليد سرمايهدارانهي
معطوف به کانونهاي مرکزي سرمايهداري جهاني .تأکيدات آنها بر داللتهاي ياد شده ،بهمنظور
تدوين اصول پايهاي ،نظريهي مراحل ،و تحليلهاي مربوط به سرمايهداري معاصر بود.

193. Hideaki Ouchi, 1964: The Formation of the Theory of Value
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نظريههاي ارزش و مباحثات انديشمندان باختر در باب «مسالهي

تحول» 194به کار ميبندند.195

گروه نظريهپردازان اونويي همچنين نظريهي مارکس دربارهي رانت زمين
را از منظر جديدي مورد بحث قرار دادهاند .براي نمونه ،اوچي و هيداکا،

به پيروي از نظريهي اونو دربارهي ارزش بازار ،بر اين باورند که رانت

تفاضلي را ميتوان بهمنزلهي بسط مستقيم ارزش بازار يا قميت توليد
بازار 196به فهم درآورد ،نه همچون تعديلي از آن .عالوه بر اين ،مفهوم و

محدودهي رانت مطلق مورد بازبيني و بررسي مجدد قرار گرفته است.197

194. Transformation question

 }41{ .195چکيدهاي از تالش نظري خود من براي تعميم اين آثار بههمراه تحليلهاي مقدماتي
نظريهي ارزش مارکس در فصل دوم کتاب «ارزش و بحران :مقاالتي دربارهي اقتصاد مارکسي در

ژاپن» ( )1980آمده است.

196. market price of production

 }41{197هر دو مؤلف زير چنين ادعا ميکنند که در سطح ارزش محصوالت کشاورزي ،تعريف
مارکس از حد رانت مطلق ( )limit of absolute rentبهواسطهي پيشرفت در نظريهي قيمتهاي توليد

مورد ترديد قرار ميگيرد.

Tsutomu Ouchi, 1958: Land Rent and Land Ownership.
Hiroshi Hikada, 1962: Studies in the Theory of Land Rent.

اين بهمعناي آن نيست که [از ديد آنان] ميبايد نظريهي رانت مطلق را رها کرد ،دغدغهاي که -براي

مثال -از سوي روبين موراي طرح شده استRubin Murray, 1977: Value and Theory of Rent, ( :

)Part I, Capital and Class 3؛ بلک درک پيشنهادي آنان چنين است که حد افزايش قيمتهاي
ن در حالت رانت
محصوالت کشاورزي ،برآمده از محدوديت زمينداران براي سرمايهگذاري بر زمي ْ

مطلق ،بهطور نظري توسط يک سرمايهگذاري اضافي ممکن بر روي زميني که هم اينک اجاره شده و
به زير کشت رفته است ،تعيين ميشود.

 | 202مکتب اونو :مشارکتي ژاپني در اقتصاد سياسي مارکسي

اونو همچنين نظريهي سرمايهي مازاد مارکس در باب بحران را هم در
کتاب «اصول اقتصاد سياسي» و هم در کتاب «نظريهي بحران» ()1953

باز-تدوين کرده است .برخالف صورتبندي پيشين و رايج نظريهي

سرمايهي مازاد دربارهي بحران ،اونو بر اهميت مفهوم مارکسي بيش-
توليد مطلق سرمايه

198

در پيوند با جمعيت کارگران تأکيد ميورزد

(کاپيتال ،جلد سوم ،فصل  .)15او همزمانْ در جستجوي پااليش بيشتر
نظريهي مارکس در خصوص انباشت سرمايه (در جلد اول کاپيتال) و
نظريهي نظام اعتباري مارکس (در جلد سوم کاپيتال) است ،تا نظريهي

کاملي درباره بحرانهاي چرخهاي/ادواري فراهم آورد .اين رهيافتْ
تالش موثري براي غلبه بر دشواريهاي اساسي در نظريهي کاالي

مازاد

199

در پيوند با [مقولهي] بحرانها بود و ضرورت منطقي بحرانهاي

حاد ادواري را در اصول بنيادي شالودهگذاري کرد .اثر خود من با نام

«اعتبار و بحران )1973( »200خط راهنماي اونو را در اين حوزه دنبال
ميکند ،و شرح فشردهاي از آن در فصل چهارم همين کتاب آمده است.
بدون شک ،آثار پژوهشي نظريهپردازان اونويي بهطور پيوسته فزوني

خواهند يافت و ميتوان انتظار داشت که نفوذ آنها نه فقط در ژاپن ،بلکه
در کشورهاي باختر هم رشد خواهد يافت.

198. absolute overproduction of capital
199. excess commodity theory
200. Makoto Itoh, 1973: Credit and Crisis
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 .2.6جمعبندي فشرده

اگر توسعهي علم اقتصاد مارکسي در ژاپن را با جوششهاي اخير در

رويکردهاي رقيب به اين علم در کشورهاي باختر مقايسه کنيم ،برخي

تقابلهاي جالب به چشم ميآيد .همانگونه که پيشتر گفته شد ،مطالعات

مارکسيستي در ژاپن پيش از ظهور سيستماتيک علم اقتصاد وارداتي

نوکالسيک آغاز شد .بنابراين ،مارکسيستهاي ژاپني تا جايي که مورد

تهاجم نظري اقتصاددانان نوکالسيک واقع نشدند ،چندان درگير نقد

نوکالسيکها نشدند .جريانهاي اصلي علم اقتصاد مارکسي [در ژاپن]

قادر شدند جهشي ايجاد کنند و بهموازات تمرکز بر تعميق علم اقتصاد

مارکسي ،يک سنت کمابيش ناب پژوهش مارکسي را پرورش و توسعه
دهند .بهعنوان پيامدي از اين روند ،با اطمينان ميتوان گفت که مطالعات

ژاپني دربارهي کاپيتالْ پيشرفتهترين مطالعات اخير در اين حوزه در سطح
جهان بوده است[ .تأکيد از مترجم است].

در مقابل ،مطالعات مارکسي اخير در کشورهاي سرمايهداري باختر ناچار

بودهاند از درگيري شديد و گسترده با سنت مسلط نوکالسيک آغاز کنند.

مارکسيستهاي باختر مجبور بودهاند عالوه بر رويارويي با انتقادات

اقتصاددانان ارتدوکس نوکالسيک ،بر پيشزمينه هاي آکادميک خود نيز
غلبه کنند .اين امر بدون شک در آنها قابليت بيشتري -در مقايسه با

مارکسيستهاي ژاپني -براي پذيرش انتقادات علم اقتصاد موجود ايجاد
کرده است .بهطور کلي و در سطح ميانگين ،مارکسيستهاي باختر
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قابليت بيشتري براي پرورش پژوهشهاي کمي 201در برخي جنبههاي

نظريههاي پايهاي و انجام پژوهشهاي تجربي با بهرهگيري از تکنيکهاي

رياضياتي مدرن نشان دادهاند.

نيازي به گفتن نيست که پسزمينههاي تاريخي ناهمگون و تفاوتهاي

کنوني ميان پژوهشگران مارکسي ژاپني و همتايان باختري آنها بههيچ

رو از نياز آنان به ارتباطات متقابل چيزي نميکاهد .برعکس ،تفاوتهاي

ميان آنها در کنار باورهاي مشترک آنان دربارهي اعتبار نظريههاي

مارکس نشانههاي زيادي به دست ميدهند که چنين ارتباطاتي ثمربخش
خواهند بود .اگرچه مانع زباني همچنان بسيار جدي است ،من اميد دارم

که تالشهاي مختلفي ،وظيفهي وسعتبخشيدن و تقويت اتحاد بينالمللي
ما در مطالعهي علمي اقتصاد مارکسي را پي خواهند گرفت.

*

*

*

201. quantitative investigations
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.3

ديالکتيک ،يا منطقي که با علم اقتصاد همخوان ميشود
نويسنده :1توماس سکين

فهرست مطالب اين فصل:
 .1علم طبيعي
 .2علم اجتماعي
 .3ديالکتيک ماترياليستي
 .4ديالکتيک و علم اجتماعي
 .5ماترياليسم و ايدهآليسم
 .6ديالکتيک سرمايه و تاريخ
 .7جمعبندي

[ .1متن حاضر برگردان مقالهايست که در سال  ۲۰۰۳در مجموعهمقاالتي با ويراستاري آلبريتون

منتشر شده است:

Thomas Sekine (2003): The Dialectic, or Logic that Coincides with Economics, in
Albritton, R. and Simoulidis, J. (eds): New Dialectics and Political Economy,
Palgrave 2003.
اين مقاله همچنين در کتاب گزيدهي مقاالت سکين بهنام «بهسوي نقد اقتصاد بورژوايي» (ويراستهي
جان بل )۲۰۱۳-بازنشر شده است/ .م].
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درآمد :در مسير آموزشهايم بهعنوان يک اقتصاددان ،آموختهام که

نظريهي اقتصادي ميبايد شکل ديالکتيک سرمايه را بهخود بگيرد که

ساختار آن بازتابي از منطق هگل است .دليل نگارش اين مقاله آن است

که مايلم به مخاطب توضيح بدهم که اين امر [داعيه] بهطور کلي بهچه

معناست .با اين اشارهي مقدماتي ،اميدوارم بتوانم توضيح مورد نظرم را با

روايتکردن يک اپيزود شخصي دربارهي نحوهي آشناييام با هگل آغاز
کنم.

وقتي که دانشجوي دورهي مقدماتي [مقطع کارشناسي] بودم ،نظريهي

اقتصادي را ازطريق [کالسهاي] کوزو اونو ( )۱۸۹۷-۱۹۷۷آموختم.

اما او هيچگاه رويکرد خويش به نظريهي اقتصادي را به منطق هگل

مربوط نميساخت .او همچنين ،برخالف لنين ،هيچگاه به دانشجويانش
توصيه نميکرد که بهمنظور فهم درست کاپيتال مارکس ،نخست منطق
هگل را فراگيرند .سالها بعد ،هنگامي که رسالهي دکترايم را دربارهي

اقتصاد نئوکالسيک در «مدرسهي اقتصاد لندن» ( )LSEبه پايان رساندم،

هنوز کمترين تصوري درخصوص موضوع «روش علمي» و اهميت آن
نداشتم .حتي کارل پوپر را که آن زمان در همان دانشگاه پژوهش و

تدريس ميکرد نميشناختم .اما پس از ورود به «دانشگاه سيمون فريزر»،

با لري بولند ( )Larry Bolandآشنا شدم که او [آراي] پوپر را به من

معرفي کرد .سپس ،من تعدادي از متون پوپر را مطالعه کردم .گرچه هنوز
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بهطور ويژهاي تحت تأثير انديشههاي پوپر قرار نگرفته بودم ،اما براي

نخستينبار دريافتم که «روش علمي» ناظر به چهچيزي است و به اين

موضوع اندکي عالقمند شدم .چندسال بعد دستخوش نوعي بحران
فکري شدم که در اثر آن ديگر نميتوانستم با اقتصاد نئوکالسيک کنار
بيايم ،چهرسد که از آن لذت ببرم .بعد از آن بود که پس از سالها وقفهي

ارتباطي ،بار ديگر اونو را مالقات کردم .من با ترديد و دودلي برخي

انديشههاي پوزيتيويستي-منطقي و آراي پوپري را براي گفتگو پيش

ال
کشيدم تا واکنش او را مشاهده کنم ،صرفًا براي اينکه ببينم آيا او اص ً

[از مواجهه با چنين انديشههايي] پريشان ميشود .ولي درواقع ،بياعتنايي
و بيتفاوتي وي نسبت به اين نوع مباحث [فلسفي] مرا بهشدت تحتتأثير

قرار داد؛ چون واکنش او يک بياعتنايي تمامعيار بود .اين مساله ظن مرا

برانگيخت که اونو در پس نظريهي اقتصادياش يک روش علمي از آن

خويش دارد که آن را پنهان ميدارد؛ نوعي روش علمي که گويا ساير
دانشوران معاصر علم اجتماعي آموختهي آکادمي غرب نيز در آن سهمي
نداشتند .مدتي طول کشيد تا دريابم که اين روش همانا منطق هگل بود.

اونو در موارد بسياري اين داعيه را طرح کرد که دانش اقتصاد مارکس

يک «علم» است و نه يک «ايدئولوژي» .منظور او از اين داعيه آن بود که

اقتصاد مارکسي حاوي يک شناخت عيني است که براي هرکسي فارغ
از تعلقات طبقاتي و ايدئولوژيکاش واجد معناست .اين مدعا برخي

مارکسيستها را که سفتوسخت پايبند «خصلت حزبي» مارکسيسم
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بودند بسيار برآشفت ،اما عدهي ديگري را که به اعتبار علمي عام

( )universalمارکسيسم باور داشتند ،خشنود ساخت .اين تز «علم ،و نه
ايدئولوژي» ،که اونو بر آن تأکيد ويژهاي داشت ،بهزودي به اصل مقدس

( )holy canonهمهي پيروان وي بدل شد .اما تنها شمار معدودي از آنان،

حتي پس از شروع قرن جديد ،اين مساله را بهطور جدي مورد واکاوي
قرار دادند که منظور اونو از «علم» و «شناخت عيني» درحقيقت چهچيزي

است؛ بهرغم تالشهاي پيگير و پرشور (و دريغا نهچندان موفق) اونو در
پافشاري بر روش (علمي) مختص اقتصاد مارکسي .اين نگرش «عقل

سليمي» که تنها علم طبيعي واجد شناخت اصيل علمي است ،نگرشي که

شديدًا توسط پوزيتيويستها ترويج و تقويت شده است ،همچنان نفوذ
فراگيري دارد و حتي در ميان اونوئيستها نيز هواداران پرشوري دارد.

شايد تاحدي خود مارکس مسئول پيدايش اين مساله باشد ،چراکه او

هيچگاه از ستايش مکانيک نيوتني بهمنزلهي يک مدل علمي دريغ نکرد.

حالآنکه من باور دارم که آنچه اونو «روش {علمي} مختص اقتصاد

مارکسي» ميناميد ،چيزي نبود جز ديالکتيک هگلي که بهعقيدهي من بر
روي طبيعتْ کاربستپذير نيست .من براي اين موضوع ،بهلحاظ

روششناسي ،معرفتشناسي و هستيشناسي اهميتي حياتي قايلم ،چرا که

پيوند تنگاتنگي با درک جامع از سنت علمي مارکسي دارد .از اينرو ،در

ادامهي اين نوشتار ،نخست ميکوشم توضيح دهم چرا علم اجتماعي
نيازمند روشي از آن خود و متمايز با [روش] علم طبيعي است.
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 .3.1علم طبيعي
اجازه دهيد با مرور اين انديشهي وسيعا رايج و جاافتاده آغاز کنيم که

شناخت طبيعتْ پيشبينيگرا ،تجويزگرا ،و آيندهنگر[ 2معطوفبهآينده]
است .اين باور از اين واقعيت (فاکت) برميخيزد که طبيعت در آن بيرون

(يعني بيرون از ما ،بهسان موجودات بشري) وجود دارد ،طوريکه ما

نميتوانيم آن را تمامًا بشناسيم .بهبيان ديگر ،طبيعت با بُخل و تنگنظري،

شئي-در-خود خويش را از ما محافظت ميکند و هيچگاه تمامًا [اسرار]

خود را بر ما آشکار نميسازد .در پيامد اين وضعيت ،شناخت ما از
طبيعتْ مقيد به آن است که تجربي و جزئي [ناتمام] 3باقي بماند.

تمامي گزارههاي علمي شکل پيشبينيگرايانهي زير را بهخود ميگيرند:
(a, b, c, …) ―> x
يعني اگر شرايط  a, b , cو غيره ماديت بيابند [محقق شوند] ،رويداد x

رخ خواهد داد .قضاياي رياضياتي نيز همواره بههمينطريق بيان ميشوند،

با اينتفاوت که شرايط و رويداد در رياضياتْ برهاني[ 4اصل موضوعي]

هستند ،حالآنکه اينها در علم طبيعي واقعي/تجربي )factual( 5هستند.
2. predictive, prescriptive and prospective
3. empirical and partial
4. axiomatic
[ .5براي سهولت کار ،از اين پس براي واژهي  factualبهتسامح معادل «تجربي» را بهکار ميبريم ،با

اينکه مسلمًا معناي دقيقي نيست/ .م].
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براي مثال[ ،گزارهي] «اگر آب تا  ۱۰۰درجهي سانتيگراد حرارت بيابد،

بخار ميشود» ،يک گزارهي علم طبيعي خواهد بود .اين نوع گزاره به

پديدهاي اشاره ميکند که به جنبه يا فازي از طبيعت مربوط ميشود

[تعلق دارد] و صرفًا شناختي جزئي از طبيعت به ما ميدهد .زيرا اگر
بپرسيم شرط  aبهراستي چگونه ماديت يافته است ،ميبايد در پي

وضعکردن گزارهي ديگري نظير گزارهي زير برآييم:

(a1, a2, a3, …) ―> a

و بههمينترتيب بهطور نامحدود ( )ad infinitumادامه بدهيم .روشن است

ش متصور نيست .افزونبر اين ،همچنين پاي
که پاياني براي اين نوع کاو ْ
اين موضوع شبههانگيز (مشهور به دشوارهي هيوم )6در ميان است که

تحقيق و وارسي تجربي ( )factual verificationدربارهي هم شرايط و

هم رويداد هيچگاه پايانپذير نيست ،طوريکه حقيقت گزارهي علم طبيعي

همواره موقتي و احتمالي ( ،)tentativeيعني وابسته به وضعيت موجود
دانش و فراخور آن است.

حتي اين گزارهي تجربي (فاکتوال) وسيعا پذيرفتهشده که آب در دماي

۱۰۰درجهي سانتيگراد بخار ميشود ،تنها يک فرضيهي «فعال قابل قبول»

7

است ،و [درستي آن] هرگز بهطور قطعي و هميشگي اثبات نميگردد؛

چون هيچ تضميني وجود ندارد که اين گزاره در آزمايش بعدي واژگون
6. Hume’s problem
7. so-far-so-gut hypothesis
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نشود .بهبيان ديگر ،حقيقتمندي ( )thruthfulnessآن هيچگاه همپايهي

يک گزارهي اصلموضوعي مانند اين گزاره که «مجموع زواياي داخلي

يک مثلث ۱۸۰درجه است» نميگردد.

همهي اينها بدينمعناست که فارغ از اينکه چهميزان از اين نوع دانش

را گردآوري و انباشت کنيم ،هرگز نميتوانيم اميدوار باشيم که خود

طبيعت را بهتمامي ( )in totoبشناسيم ،و درنتيجه منطق دروني طبيعت،

برنامهمندي تام و بنيادي ( )integral programmeآن يا نرمافزار نهايياش

( )ultimate softwareبراي هميشه براي ما ناشناخته ميماند .برقراري

اين وضعيت ،فارغ از آن است که ما در مقياسي عظيم و فزآينده از

پيشرفتها و دستاوردهاي علوم طبيعي برخوردار ميشويم[ .طبعا] هرچه
بيشتر دربارهي پديدههاي طبيعي بدانيم ،زندگي ما ميتواند راحتتر و

آسودهتر گردد .دليل اين امر آن است که شکل پيشبينيگراي دانش

بهسادگي با کاربردهاي تکنيکي (يعني ،کاربستهاي تجويزي) وفق

مييابد[ .و] تاجاييکه اين کاربستها بهنحو درستي در انديشه تکوين
يابند ،همواره براي نوع بشر مفيد و سودمند خواهند بود .در اينمعنا،

دانش فزآيندهي ما از طبيعت را ميتوان بهسان دانشي معطوفبهآينده

( )prospectiveتوصيف کرد .ولي متأسفانه در عصر حاضر که فرآيند

پيشرفت شتابيافتهاي از «علم و تکنولوژي» جريان دارد ،ما مکررًا با
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سوءکاربردهاي ويرانگر دانش [مبتنيبر] علم طبيعي 8که درنهايت عليه

رفاه و امنيت ما عمل ميکنند ،تحقير و زبون ( )humbleميشويم .چنين

امري بهنظر من برهاني قانعکننده در جهت اين گزاره است که شناخت ما

از طبيعت همواره جزئي و ناتمام ( )partialميماند ،طوريکه هر آنگاه

که محدوديتهايمان را فراموش ميکنيم و قدرت [فرضي] بازشکلدادن

راديکال طبيعت براي انطباق آن با نيازهايمان را به خويش [بشر] نسبت

ميدهيم ،گستاخي غرورآميز ( )hubrisما با تنبيه طبيعت مواجه ميشود.

اگر چنين باشد ،آن چيزي که بايستي از علم طبيعي بياموزيم اين است

که چگونه ميبايد با طبيعت سازگار شويم ،نه آنکه چگونه بايد طبيعت
را با خود سازگار کنيم .اين مسالهاي مربوط به خرد عملي و بر عهدهي
ماست که از طبيعت پيروي کنيم و بر شانههاي نيروهاي طبيعت سوار

شويم 9تا [بتوانيم] شرايط حياتمان را بهبود بخشيم ،در همانحال که
خود را از بالياي طبيعي محافظت ميکنيم.

 .3.2علم اجتماعي
علم اجتماعي نميتواند همان روش علم طبيعي را اختيار کند .ابژهي

مطالعهي آن ،يعني جامعه ،تمامًا متفاوت با طبيعت است .جامعه ،بيرون از
ما ،يعني انسانهاي تشکيلدهندهي آن ،وجود ندارد .خود ما آگاهانه يا
8. natural-scientific knowledge
9. piggy-back on its forces
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ناآگاهانه جامعهاي که در آن هستيم را ميسازيم .بنابراين ،ما ميتوانيم و

ميبايد اين ابژهي مطالعه را ازطريق آشکارساختن منطق دروني آن ،و

برنامهمندي و نرمافزار نهايياش بهتمامي بشناسيم؛ و درصورت نياز،
بهجاي همنوايي و همسازي کورکورانه بانظم موجود جامعه ،ميبايد
بهجستجوي تغيير و بازسازي راديکال آن برآييم .کاربست روش تجربي
علم طبيعي در مطالعهي جامعه بهمنزلهي آن است که جامعه را همچون

موجوديتي مطلق و تغييرناپذير تقديس کنيم ( .)sanctifyچنين پيشفرضي

از همان آغاز ،گزندهاي يک انحراف ايدئولوژيک را با خود حمل ميکند

و بهاحتمال زياد نميتوان آن را پيشفرضي عيني (ابژکتيو) تلقي کرد.

جامعه ،همچون يک «دنياي واقعي» در آن بيرون جاي نگرفته است ،دنيايي

[فرضي] که به ما اجازه دهد صرفًا ويژگيهاي مجزا و ناپيوستهي آن را
مشاهده کنيم و بگذارد دربارهاش در شکلي پيشبينيگرا تزهاي

فرضيهواري مدون کنيم تا به آزمون تجربي سپرده شوند .اگر چنين

برداشتي درست باشد [يعني اگر جامعه متفاوت از طبيعت باشد]،

دراينصورت نيازمند آنيم که روشي علمي بنا کنيم که با نيازهاي ما
ال مجزا با آنچه در مطالعهي علم طبيعي بهکار
همخوان باشد ،روشي کام ً

ميرود .اين روش علمي از چه نوعي خواهد بود؟ داعيهي من آن است

که ديالکتيکْ روش مناسب و درخور براي علم اجتماعي است .بهطور

خاص ،اين روش در مورد [علم] اقتصاد که هستهي علم اجتماعي را

شکل ميدهد کاربست مييابد ،همانگونه که عنوان اين مقاله («ديالکتيک،
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يا منطقي که با اقتصاد همخوان ميشود») گوياي آن است .البته من با

طرح اين داعيه بهواقع اين گفتهي معروف هگل را تکرار و بازگو ميکنم

که «منطق با متافيزيک همخواني/انطباق دارد.11»10

وجه سرشتنماي دانش/شناخت ديالکتيکي آن است که «پسيننگر»

12

( )post-dictiveيا خاکستري ،خويشنگر يا خويشتاملگر (self-

 ،)reflectiveو گذشتهنگر يا فراپشتنگر ( )retrospectiveاست .اين امر
يادآور استعارهي معروف هگل در باب جغد مينرواست «که بالهايش را
پس از فرارسيدن تاريکي شامگاه ميگشايد» .هگل ميگويد« :فلسفه

بسيار ديرهنگام براي عرضهي رهنمودي دربارهي اينکه جهان چگونه

بايد باشد پا به ميدان ميگذارد» .چراکه «تنها وقتيکه فعليتْ از پيش

حاضر و آماده باشد ،انديشهي جهان پديدار ميشود»؛ «تنها وقتيکه فعليت
به باليدگي رسيده باشد ،امر انديشهگو ْن ذات و گوهر اين جهان را درک

ميکند و آن را براي خويش در شکل يک قلمرو ذهني بازميسازد».13

بهبيان ديگر ،ما جهان خويش را تنها بهطور فراپشتنگرانه [گذشتهنگر]

درک ميکنيم و البته در مسير فرآيند پيرترشدن (و بالغترشدن) و کسب

توانايي تأمل در باب اينکه تاکنون چه انجام داديم و بنابراين چه هستيم.
10. Logig coincides with Metaphysics
11. {1} Hegel, G. W. F., Logic, trans. W. Wallace (New York: Oxford
Universiry Press, 1975), p. 24.
[ .12بهمعناي تامل پس از وقوع ،در تقابل با «پيشنگر» يا «پيشبينيگر»/ .م].
13. {2} Hegel, G. W. F., Philosophy of Right, trans. T. M. Knox (Oxford
Universiry Press, 1967), Preface.
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اين نوع از شناخت هيچچيزي را پيشبيني و پيشنگري نميکند ،بلکه

«پسيننگري» ميکند؛ اگر بتوان چنين واژهاي را جعل کرد .چنين شناختي
ال چيزي را
همچنين با کاربستهاي تکنيکي همنوايي نميکند ،چون اص ً

تجويز نميکند .اين شناخت بهواسطهي خصلت خويشنگري (self-

 )reflectiveتنها براي تحقق اين هدفْ مناسب است که نوع بشر
[سرانجام] به کشف خويش و درک جامع خويش (يعني خودشناسي)
نايل شود .وانگهي ،اين شناخت بهجاي معطوفبودن به آينده ،گذشتهنگر

يا فراپشتنگر است .چون همچنان که زماني پل والري با فراست گفته
بود« :ما ازطريق گامبرداشتن روبهعقب وارد آينده ميشويم.»14

اينها ويژگيهاي اساسي شناخت [و دانش] ديالکتيکي هستند.

درهمانحال ،آنها مکررًا بهطور نصفونيمه ادراک ميشوند و بسياري
آگاهانه يا ناآگاهانه از فهم درست آنها طفره ميروند ،چون اين انگارهي

همگاني بهطور ژرفي جا افتاده است که دانشي که با کاربردهاي تکنيکي

وفقدادني نباشد ،براي بشريت بيفايده است .همانگونه که پيشتر بيان
شد ،دانش [مبتنيبر] علم طبيعي از آن رو با کاربستهاي تکنيکي

سازگار است که شکل پيشنگرانه بهخود ميگيرد[ .البته] ويژگي

پيشبينيگري آن همواره يک موهبت کامل نيست ،چون بهموجب

خصلت ضروري جزئي و ناتمامبودن آن ،کاربردهاي تکنيکي ميتوانند
)14. Nous entrons dans l'avenir à reculons (Paul Valéry
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خوب يا بد باشند .درعينحال ،دستاورد چشمگير «علم و تکنولوژي» در

سالهاي اخير بهسختي قابل ترديد است ،که همين امر اعتبار بيشتري به
علم طبيعي ميبخشد .تحت چنين شرايطي ،اين واقعيت که دانش

[مبتنيبر] علم اجتماعي با کاربستهاي تکنيکي همخواني ندارد ،نسبتًا

نااميدکننده بهنظر ميرسد .بنابراين ،افراد با تسليمشدن به باور غالب
عاميانه و تصديق آن ،گرايش بدان مييابند که در برابر واقعيت يادشده

مقاومت کنند؛ واقعيتي که بنا بر اين باور عاميانه چيزي نيست جز نشانهاي

از ضعف و رشدنيافتگي علم اجتماعي درمقايسهبا علم طبيعي.

بدينترتيب ،مارکس درست همانگونه که اغلب براي پيشگويي دقيق

رشتهاي از رويدادهاي آينده تحسين ميشود ،بههمانطريق نيز بابت

ناکامياش در اين کار سرزنش ميشود .بسياري از مارکسيستها مدعي
آن هستند که در مقايسه با اقتصاددانان بورژوايي از قدرت

«پيشبينيگري» بهتري برخوردارند .اين تصورات از نظر من نشانههايي
از رواج گستردهي درکي نادرست از ديالکتيک است .گيريم که

اقتصاددانان بورژوايي پيشبينيهاي بد و ضعيفي بهعمل ميآورند ،ولي
اين مساله مارکسيستها را در جايگاه بهتري بهلحاظ غيبگويي

( )clairvoyanceدرخصوص آينده قرار نميدهد.
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 .3.3ديالکتيک ماترياليستي

15

خطاهاي مارکسيستها از نقد نادرست آنها بر هگل آغاز شد ،بدينمعنا
که نقد آنها برپايهي اين پنداشت شکل گرفت که ديالکتيک هگل را

ميتوان بهطور مکانيکي با «ماترياليسم» پيوند زد ،يعني با ماترياليسمي که

بهغايت شبههانگيز ( )doubtfulاست؛ نظير آنچه اغلب درقالب گزارهي
مبتذل «ماده مقدم بر انديشه/ايده است» بازنمايي ميشود ،جاييکه خود

«ماده» يک ايدهي انتزاعي است .اين ابداع انگلس که ماده (يا طبيعت)

ميتواند بهسادگي جايگزين امرمطلق هگلي گردد ،يک طرح ناتمام
محض است ،چون ماده سوژه-ابژهاي نيست که بتوان آن را به

روايتکردن و بازگويي داستاناش [ماهيتاش] وا داشت .من در جاي

ديگري خاطرنشان کردهام که يک ديالکتيک نيازمند يک سوژهي خود-

روايتگر ( )autobiographical subjectاست؛ روايتکنندهاي

( )storytellerکه بتوان وي را وادشت تا داستان زندگياش را از درون

شرح دهد؛ و اينکه چنين سوژهاي بايد از ما انسانها پيشي بگيرد و پا

فراتر بگذارد .)transcend( 16دليل اينکه چرا هگل قادر شد ديالکتيک
[ .15يادآور ميشوم که مفهوم «ديالکتيک ماترياليستي» ( )materialist dialecticsمتفاوت با اصطالح

معروف «ماترياليسم ديالکتيکي» ( )dialectical materialismاست ،که بهواسطهي نفوذ تاريخي وسيع
مارکسيسم روسي ،عموما بهعنوان جزئي از دستگاه مفاهيم نظريهي مارکسي پذيرفته شده است (بخشا
با تأسي به خوانش ناتمام انگلس از ديالکتيک)/ .م].

16. {3} Sekine, T., An Outline of the Dialectic of Capital, vol. I (London:
)همچنين نگاه کنيد به فصل بعدي از همين مجلدMacmillan, 1997), pp. 5-7. (.
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خويش را بهطور موفقي پرورش دهد آن است که سوژهي آن ،يعني امر

مطلق ،توامان هم ريشه در نوع بشر دارد و هم از انسانها پا فراتر
ميگذارد .استدالل من در اينجا متکي بر تز فويرباخي «انسانانگاري»

( )anthropomorphismاست ،که بهموجب آن انسان خدا (امر مطلق) را

برپايهي تصوير خويشتن خلق ميکند ،بهجاي اينکه خدا انسان را مطابق

تصوير خويش خلق کرده باشد .انسان استعدادهاي بسياري دارد ،اما
بهدليل اسارت در تنگناي کرانمندياش ،نميتواند هيچيک از آنها را
بهطور نامحدود ،يعني بيحدوحصر ( )unboundedدنبال کند .اما انسان،

برخالف حيوانات ،ميتواند قيدهاي واقعي خويش را در تخيل خويش

بياثر سازد ،و بنابراين خدا (امر مطلق) را خلق کند .تنها يک کيفيت
انساني که به امر مطلق يا ناکرانمند محول شده باشد ،درمعناي فراروي

از قيدهاي بشري ،ميتواند يک سوژهي ديالکتيکي باشد .اين همان

نکتهايست که مارکسيستهاي ارتدوکس بهطور مداوم در فهم منسجم

آن ناکام ماندهاند.

اما اگر کاپيتال را بدون انديشههاي پيشانگارانه و قالبي [کليشهاي] ،خواه

سياسي و خواه ايدئولوژيک يا انقالبي ،بخوانيم ،از خالل ناکامليها

()imperfectionsي آن درمييابيم که [اين کتاب] همانا گرايش بدان
دارد که ديالکتيک سرمايه در همان معناي علم منطق هگل باشد .و اين

دقيقا شيوهي خوانش اونو از کاپيتال است .درست همانگونه که منطق
هگل با متافيزيک همخوان و منطبق ميشود ،ديالکتيک سرمايه [نيز]
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ميبايد بر نظريهي اقتصادي (درمعناي تعريف سرمايهداري توسط خود
سرمايه) منطبق گردد .درست همانطور که (بهگفتهي لودويک فوئرباخ)

هگل با ازميانبرداشتن قيدها (يا کرانمنديها)ي خصايل و استعدادهاي

انساني به «امر مطلق» خويش دست يافت ،ما هم ميتوانيم ازطريق انتقال

«درونمايههاي اقتصادي» بشري( 17اصطالحي که از کارل پوالني وام
گرفتهام) به مرزها و کرانهايشان به سرمايه برسيم .درحقيقت ،سرمايه

خداي «رانههاي اقتصادي» است؛ يعني گرايش دروني [بشر] براي
دستيافتن به بيشينهي منافع و کمينهي زيانها .همهي انسانها حامل

رانههاي اقتصادي هستند که درعين حال آنها را فقط در چارچوب

محدوديتهايشان تعقيب ميکنند .اسکروج ( )Scroogeو اوژني گرانده

( )Eugenie Grandetکه درجستجوي ثروت انتزاعي و نه انضمامي
هستند ،بخش بزرگي از روح سرمايهداري را تجسم ميبخشند ،اما آنها

در اين محدوده مظنون به آناند که موجوداتي «غيربشري» ()inhuman

باشند[ .اما] سرمايه فراتر ميرود و تمامًا از حدود احساسات و تنانگي

( )corporeityبشري پا فراتر مينهد .ديالکتيک سرمايه يا نظريهي

اقتصادي نظامي منطقي است که در آن سرمايه خود را سنتز و خلق

ميکند .سرمايه با تعريف اينکه سرمايهداري در شکل ناب آن
چگونهچيزي است ،همانا خود را بهطور کامل آشکار ميسازد.

”17. human “economic motives
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از آنچه گفته شد معناي ديالکتيک «ماترياليستي» حاصل ميشود .آنچه

ديالکتيک سرمايه را ماترياليستي و نه ايدهآليستي ميسازد آن نيست که

سرمايه (برخالف ايده/انديشه) «ماده» است ،فارغ از هرمعناي ممکن براي

ماده .سرمايه مسلمًا يک «نرمافزار» ( )softwareاست و نه يک سختافزار

( ،)hardwareو از اينمنظر تفاوتي با امر مطلق ندارد .چيزي که اين دو
را از هم متمايز ميسازد شرايطي است که تحت آن اين نرمافزار [سرمايه]

پويش و رشد و گسترش داشته است .همانطور که فوئرباخ بهدرستي

اشاره کرده است ،انسانها برخالف حيوانات ،يحتمل تحت همهي شرايط

مادي ،گرايش به آفرينش مذهب دارند؛ هرچند فويرباخ اين ايده را بسط

نميدهد .درمقابل ،انسانها همواره سرمايهداري را خلق نميکنند ،بلکه

سرمايهداري فقط هنگامي پا به هستي ميگذارد که محصوالت بتوانند
بهآساني شکل کاالها را بهخود بگيرند؛ يعني فقط هنگاميکه شرايط مادي

(درخصوص اينکه چه توليد گردد و چگونه) مناسب باشد .همهي ما

ميدانيم که اين شرايط مادي نخستينبار در قرن هفدهم ،و نه پيش از آن،
در انگلستان پديدار شد .من اصطالح «سپهر ارزش استفاده »18را مکررًا

براي اشاره به شرايط مادياي بهکار ميبرم که حيات اقتصادي يک جامعه

برپايهي آن بنا ميشود .سرمايهداري هنگامي رخ ميدهد که سرمايه براي

سازماندهي خويش تحت منطق خويش ،يک «سپهر ارزش استفاده»ي

متناسب را بهدست ميگيرد (يا در چارچوب آن ميگنجد) .بهبيان ديگر،

ما به نوع درستي از سختافزار («سپهر ارزش استفاده») نياز داريم تا آن
18. use-value-space
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نرمافزار (منطق سرمايه) قادر گردد [سرشت] خود را بهتمامي به مرحلهي

عمل برساند [به نتيجه برساند].

 .3.4ديالکتيک و علم اجتماعي
اين شيوهي فهم سرمايهداري که درونزاد و همتافتهي کار نظري مارکس

است ،هرگز روشنتر از آنچه توسط اونو بيان شد ،بيان نشده است .از
ديد اونو سرمايهداري هنگامي پا به هستي ميگذارد که شکل سرمايه

( )form of capitalبنمايهي «سپهر ارزش استفاده» را «بهچنگ آورد».
اين درک از قضا بهطور نزديکي در توازي و همخواني با ايدهي کارل

پوالني از سرمايهداري قرار دارد .19بهواقع ،توضيح سرمايهداري بهسان

وحدت غيرقطعي و بيثبات ( )uncertainشکل ارزش و ذات «سپهر

ارزش استفاده» ،وجه مشخصهي همهي رويکردهاي غيرليبرالي (يعني

غيربورژوايي) به اقتصاد را برميسازد و آنها بهطور صريح و قاطع از

ديدگاهاي اقتصادي کالسيک و نوکالسيک متمايز ميسازد؛ ديدگاههايي

که همآميزي و همجوشي ( )fusionکاملي از شکل و ذات/جوهر را

پيشانگاشت خود دارند .بهموجب اين پيشانگاشتها« ،انسان اقتصادي»
19. {4} Polanyi, K., The Great Transformation (Mass.: Beacon Press, 1957), pp.
40-5.
اين کتاب با عنوان «دگرگوني بزرگ» توسط محمد مالجو به فارسي برگردانده شده است (شيرازه،

/ .)۱۳۹۶م.
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ابدي است ،چون «گرايش به دادوستد ،معاوضهي پاياپاي و مبادله20ي
يک چيز با چيز ديگر» درونزاد سرشت انسانيست ،طوريکه جامعهي

انساني همواره يک جامعهي سرمايهداري بالقوه خواهد بود؛ و اينکه شکل
سرمايه و جوهر حيات اقتصادي در وحدتي دايمي و جداييناپذير قرار

دارند .از سوي ديگر ،بسياري از مارکسيستها نيز ناخواسته و بيخبر به

دام اين ايدئولوژي بورژوايي گرفتار ميشوند ،چرا که بر اين باورند که

جوه ْر شکل متناسب خود را تعيين ميکند .ناکامي در فهم درست سرمايه
بهمثابهي يک شکل يا يک نرمافزار ،ميتواند بهسادگي ما را به بيراههي

سرگرداني بکشاند.

دانش اقتصاد و ساير علوم اجتماعي ،که زماني همه زير يک چتر گردآمده
و اقتصاد سياسي ناميده ميشدند ،محصوالت عصر (سرمايهدارانهي)

مدرن هستند ،و بنابراين ،بهطور گريزناپذيري انباشته از پيشانگارهها و

مفاهيم بورژوايي-ليبرالي هستند .اين بهمعناي آن است که حتي با يک
ايدئولوژي ضدسرمايهدارانهي بسيار پرشور و مصمم هم ميتوان

بهسادگي به دام استقبال از پيشفرضهاي اين ايدئولوژي (بهجاي طرد و

افسونزدايي آنها) گرفتار شد .از ديد من موثرترين پادزهر ()antidote

اين شهد مسمومْ تکيهکردن بر ديالکتيک «ماترياليستي» بهمنزلهي روش
علم اجتماعي است .با بيان اينکه شرايط پرورشوبسط سرمايه بهسان

يک «نرمافزار» ،متفاوت با شرايط مربوطه براي امر مطلق است ،ديالکتيک
20. truck, barter and exchange
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«ماترياليستي» را از ديالکتيک هگلي متمايز ساختهام .همين تمايز ،ميان

دو «تضاد» ( )contradictionsشاخص و سرشتنمايي وجود دارد که
ديالکتيک را به حرکت و پويش در ميآورند .ديالکتيک سرمايه خود را

ازطريق حل/رفع (« )solvingتضاد بين ارزش و ارزش استفاده»

برمينشاند و ايجاد ميکند ( ،)synthesizeحالآنکه ديالکتيک امر مطلق

نزد هگل راهپيمايي مارپيچوار خويش را با غلبه ( )overcoingبر «تضاد
بين هستي نيستي» بهخود هموار ميکند .در اينجا «ارزشْ» ثروت

سوداگرانه-انتزاعي 21را که سرمايه در جستجوي آن است بازنمايي

ميکند ،و «ارزش استفاده» نمايانگر وجه مادي-انضمامي ،يعني حيات
ش خلقوايجاد
اقتصادي جامعه است .پس ،سرمايهداري که بهسان ارز ْ

شده است بر مقاومت برآمده از محدودسازي ارزش استفاده چيزه ميشود

[فايق ميآيد].

در مورد هگل« ،هستي» حضور امر مطلق را نشان ميدهد ،و «نيستي»

غايب است .هستي با چيرهشدن بر نيستي بهسمت برپاسازي قلمرو يزداني

خرد

22

پيش ميرود .بدين روش ،ساختار ديالکتيک در هر دو موردْ

همسان است .اما از ديد من تفاوتي بنيادين بين «ارزش استفاده» و «نيستي»

وجود دارد .اگرچه از منظر ديالکتيک ماترياليستي ،ارزش نمايانگر
سرمايه (که سوژهي آن است) بر ارزش استفاده چيرگي مييابد تا
21. abstract-mercantile wealth
22. divine realm of reason
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سرمايهداري را ايجاد کند ،اما داللت و پيامد واقعي اين فرآيند آن است
که فقط تاجايي انجامپذير و قابل پيشروي است که وجه ارزش استفاده

مجال چنين کاري را بدهد .چون سرمايهداري بهلحاظ تاريخي گذراست.
اين بهمعناي آن است که برندهي واقعي در پايان راه همانا ارزش استفاده

(ثروت انضمامي براي انسانها) است ،که حتي پس از مرگ ارزش (يعني
ثروت انتزاعياي که سرمايه بهدنبال آن است) باقي ميماند .اين مساله،

متفاوت با داللت معنايي ديالکتيک امر مطلق هگل است؛ چراکه

همچنانکه «هستي» در جهت خلقوايجاد تماموکمال امر مطلق پيش

ميرود ،بر «نيستي» (غياب عقلوخرد الهي) غلبه ميکند و آن را براي

هميشه سرکوب ميکند .بهبيان ديگر« ،نيستي» هگل اکيدا خالي و منفعل

است؛ و بهواقع ،مقصود [ديالکتيک هگل] آن است که نيستي براي هميشه

توسط هستي مغلوب گردد ( .)subdueاز آنجاکه نيستي هيچ مقاومتي در
برابر پيشروي هستي بروز نميدهد ،پيروزي هستي بر نيستي يک نتيجهي

پيشبينيشده و قطعي نزد هگل است .اين امر از ديد من ديالکتيک
ايدهآليستي هگل را بهنوعي نامتوازن ميسازد و توضيح ميدهد که چرا

استداللورزي او در جهت اعتباربخشي به اين پيشروي ديالکتيکي (از

مجرد-نامتعين بهسوي مشخص-انضمامي )23گاهي اوقات نسبتًا اجباري

و غيرطبيعي بهنظر ميرسد .نيازي بهگفتن نيست که ديالکتيک

ماترياليستي ارزش و ارزش استفاده ،بهگونهاي که توسط اونو بيان شده
23. from abstract-unspecified to concrete-synthetic
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است ،بيطرفانهتر 24و رها از اين بندبازي ذهني 25است .بهباور من ،اين

امر بدينخاطر است که ارزش استفاده ميتواند بيرون از ديالکتيک سرمايه
نيز وجود داشته باشد ،همانگونه که [اينک] درون آن وجود دارد.

 .3.5ماترياليسم و ايدهآليسم
نکتهي پيش رو از ديد من کليدي واقعي براي مقايسهي ماترياليسم و

ايدهآليسم از منظر ديالکتيک بهدست ما ميدهد .نزد هگل برپايي عقل

الهي و استقرار سلطنت [ملکوت] خردْ هدف نهايي ديالکتيک است.

هنگاميکه اين هدف محقق گردد ،تنها مشاهدهي اين امر باقي ميماند که

چگونه خرد بيکران امر مطلق ،خويش را در طبيعت ،نوع بشر (روح

کرانمند) و تاريخ تجلي ميبخشد [آشکار ميسازد] .روشن است که نزد
هگل هيچ پرسشي درخصوص براندازي و نابودسازي ( )abolishingامر
مطلق در ميان نبود .اين ويژگي« ،ديالکتيک تاريخ» هگل را تمامًا

جبرگرايانه ميسازد ،بدينمعنا که در مسير تحول آتي بشر هيچ درجهاي

از آزادي براي انتخاب يا حتي لغزش سهوي را روا نميدارد .در ديالکتيک

ماترياليستي ،برعکس ،ما به سرمايه اجازه ميدهيم خود را در سطح

منطقي خلقوايجاد کند ،دقيقًا بهاين منظور که در آينده در سطح تاريخي
24. even-handed
25. mental acrobatics

 | 228مکتب اونو :مشارکتي ژاپني در اقتصاد سياسي مارکسي

آن را براندازيم و درنتيجه ،خود (يعني نوع بشر) را از سلطهي عامبودگي
انتزاعي آن رهايي بخشيم .منطق به سرمايه تعلق دارد ،اما تاريخ از آن

ماست .از آن رو قادريم چنين چيزي ادعايي بکنيم که ارزش استفاده

ش جذبوادغام ( )assimilateنميشود؛ يعني از آنرو
هرگز تمامًا در ارز ْ
که «سپهر ارزش استفاده» ،يا شرايط مادياي که حيات اقتصادي جامعه

بر آن استوار است ،هستيشناسي خويش را حفظ ميکند.

درحقيقت ،حتي تحت نظام سرمايهداري هم تابعيت سپهر ارزش استفاده
از منطق سرمايه هيچگاه کامل نيست؛ همواره «بيرونيت»هايي

( )externalitiesباقي ميمانند .تا زمانيکه بتوان اين «بيرونيت»ها (يعني
بخشهايي از سپهر ارزش استفاده که تابع منطق سرمايه نميشوند) را

توسط سياستهاي اقتصادي دولت بورژوايي «دروني ساخت»

( ،)internalizeسرمايهداري واقعي [همچنان] باقي ميماند .ازطرفي،

ديالکتيک سرمايه ،يا نظريهي اقتصادي درمعناي تعريف سرمايهداري

توسط خود سرمايه ،ميبايد يک سپهر ارزش استفادهي آرماني [ايدهآل]

را پيشانگاشت خود بگيرد .يک سپهر ارزش استفاده هنگامي آرمانيست
که هيچ بخشي از آن عليه تابعيت منطق سرمايه مقاومت نکند يا از آن

تخطي نکند .تنها با پيشانگاشتن چنين سپهر آرماني براي ارزش استفاده

ميتوان سرمايه را قادر ساخت تا سرمايهداري ناب ،يا همان تعريف نظري
سرمايهداري ،را خلقوايجاد کند .بهواقع ،مسير زادهشدن و تدوين اين

نوع از نظريهي اقتصادي ،کامال ساده است .در اين سپهر آرماني ارزش
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استفاده ،صرفًا نياز داريم که يک وضعيت يا بافتار خاص را تعيين کنيم،

پيش از آنکه از سرمايه بپرسيم «اينک ميخواهي چه کني؟» .ما همواره

پاسخ درست را از سرمايه دريافت ميکنيم ،و نظريهي اقتصادي هم چيزي
بيش از [مدونسازي] يک تماميت نظميافته 26از چنين پاسخهايي نيست.
اما از کجا بدانيم که پاسخهاي سرمايه همواره درستاند؟ ازآنرو که

حقيقت هماينک در خود ماست .بهخاطر بياوريد که سرمايه از خود ما

نشأت گرفته است ،پيش از آن که از ما پيشي بگيرد و پا فراتر بگذارد

( .)transcendچون سرمايه همان «رانههاي اقتصادي» بيکرانشدهي
ماست [که در سپهر تاريخي ماديت يافته است]؛ پس ما در اين

پرسشوپاسخ بهواقع از خودمان ميپرسيم و خودمان هم به آن جواب
ميدهيم .و چيزي در درون ما وجود ندارد که ما آن را نشناسيم.

بهبيان ديگر ،حقيقتمندي ( )truthfullnessديالکتيک سرمايه از هرگونه

ابهام معرفتشناختي بهدور است .بهواقع ،هر گزارهي ديالکتيکي اي

ميتواند بهطور دروننگرانه ( )introspectivelyتأييد گردد و براي تأييد
اعتبار 27آن نيازي به هيچگونه وارسي و تحقيق بيروني( 28آزمون تجربي)

نيست ،درست همانگونه که در مورد گزارههاي اصلموضوعي 29چنين
26. ordered totality
27. validate
28. external verification
29. axiomatic propositions
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است .اين نکته بهباور من نتيجهگيري مهمي در رابطه با نظريهي اقتصادي
است که هم اقتصاد بورژوايي و هم مارکسيسم ارتدوکس در فهم آن ناکام

ميمانند .گزارههاي اصلموضوعي بهلحاظ منطقي از برهانها يا قضاياي

دلخواهي مشتق ميشوند که حقيقتمندي خود آنها ميتواند محل

ال
تشکيک قرار گيرد [بهروي تشکيک گشوده است] .بنابراين ،اصو ً

نميتوان آنها را پيش از تحقيقْ بهسان گزارههايي قطعًا درست

( )conclusively trueپذيرفت .درعينحال ،همانگونه که اشاره شد ،هيچ
وارسي و تحقيقي در علم طبيعي قطعي ( )conclusiveنيست ،طوريکه

علم طبيعي نميتواند مدعي چيزي بيش از حقايق «تا اينجا قابل قبول»

30

گردد ،و نه يک حقيقت قطعي از نوعي که ديالکتيک سرمايه ميتواند

مدعي آن گردد .هر نظريهي اقتصادي ،خواه نئوکالسيک و خواه

مارکسيستي ،که بخواهد از جنس علم طبيعي باشد ،الجرم از

اعتمادبهنفس و خود-اتکايي ( )self-assuranceديالکتيک ماترياليستي
محروم خواهد ماند.

 .3.6ديالکتيک سرمايه و تاريخ
اين واقعيت که چيزهايي بهسان «بيرونيت»ها وجود دارند ،طوريکه منطق

سرمايه هرگز نميتواند يک سپهر ارزش استفاده را حتي تحت [نظام]

سرمايهداري بهتمامي در خود جذبوادغام کند ،حامل کليد رهايي
30. so-far-so-good truths
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( )emancipationبشريت و سوسياليسم است .چراکه اين امر بهمعناي آن

است که سرمايهداري تنها تاجايي ميتواند برقرار بماند که اين بيرونيتها

توسط سياستهاي دولت بورژوايي قابل مديريت باشند .اگر آنها چنان

فراوان و مهارناپذير باشند ( )rampantکه از دايرهي کنترل دولت

بورژوايي فراتر بروند [تخطي کنند] ،سرمايه ديگر نميتواند عملکرد خود

را بهسان «نرمافزار» تعيينکنندهي جامعه حفظ کند .دراينصورت،

جامعهي سرمايهداري بايد [بهناچار] به نظام اجتماعي جانشين خود راه
بدهد که ممکن است سوسياليسم باشد يا نباشد؛ بسته به اين که بهلحاظ

رهايي بشريت مترقي باشد يا نباشد .اما همهي اينها دربردارندهي آن

چيزي است که اونو زماني آن را «ديالکتيک تاريخ» و «ديالکتيک انقالب»

ناميده بود.

اگر ديالکتيک سرمايهْ خويشتن را بهتمامي خلقوايجاد ميکند[ ،و]

سرمايهداري را [در سطح نظري] تعريف ميکند ،بايد ببينيم که سرمايه

چگونه خود را در واقعيت ،يعني در فضاهاي غيرآرماني ارزش استفاده،

نشان ميدهد .در اينجا موضوع اصلي بر سر «مصالحه»ي ()negotiation

ال متفاوت است با خود-
بين سرمايه و سپهر ارزش استفاده است ،که کام ً

تحميلگري يکجانبه31ي خرد الهي بر سپهر تصادفات انساني ،آنچنان

که در فلسفهي تاريخ هگل طرح شده است .در آموزهي اونويي،
31. unilateral self-imposition
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ارزشهاي استفادهي انضمامي-تجربي با دقت بسيار بار ديگر وارد

ميشوند ،نخست در قابل انواع کاالهايي مثل پشم ،پنبه و فوالد که
بهترتيب در سه مرحله از مراحل توسعهي جهاني-تاريخي سرمايهداري
نقش مسلط داشتهاند .براي مثال ،مرحلهي ليبرالي سرمايهداري بهمنزلهي

مرحلهاي درک ميشود که در آن همه يا اکثر ارزشهاي استفاده همانند
محصوالت پنبه هستند و با فناوري مشابهي نظير آنچه در صنعت پنبهي
قرن نوزدهم انگلستان رايج بود توليد ميشوند .پس در سطح «نظريهي

مرحله» ،ارزشهاي استفاده بهسان «انواعي» مورد گزينش و بررسي قرار

ميگيرند که شيوهي مصالحهاي را عرضه ميکنند که بهموجب آن سرمايه

موفق به تنظيم و مهار نوع خاصي از سپهر ارزش استفاده ميگردد.
ارزشهاي استفادهي عيان و متنوع و چندگونه ،32همانطور که در تاريخ

واقعي وجود دارند ،در سطح ديگري وارد بحث ميشوند که «سطح تحليل

تاريخي» ناميده ميشود .اگر با دورهي معيني از تاريخ سرمايهداري

سروکار داشته باشيم ،تعينهاي مربوط به نظريهي مرحله بين نظريه و

واقعيت ميانجيگري ميکنند .طبعا براي مطالعهي يک دورهي تاريخي

غيرسرمايهدارانه ،نميتوان از چنين ميانجيگرياي بهره گرفت .اما در
هر دو حالت ،هيچ جايي براي ميداندادن به جبرگرايي تاريخي وجود

ندارد .هر برشي از تاريخ سرمايهداري سرشار از تصادفات و درجات

آزادي است ،و تاثيرپذيري آن از منطق سرمايه تنها در خطوط عمده و
32. multifarious
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کالن

33

و بهگونهاي ناتمام ( )partialاست .تاريخ يک عصر

غيرسرمايهداري حتي بهدرجات بسيار کمتري تحت [سلطهي] منطق
سرمايه قرار دارد.

اونو در توضيح سه سطح مجزاي تحليل به سه نوع ضرورت ارجاع

ميدهد :ضرورت بحرانهاي دهساله ( ،)decennial crisesضرورت يک
جنگ امپرياليستي ،و ضرورت يک انقالب .نخستين ضرورت از اين موارد

سهگانه توسط منطق سرمايه ديکته [تحميل] ميشود و تمامًا قطعي و

تعيينشده ( )determinateاست .ضرورت دوم در سطح نظريهي مرحله

بروز مييابد :هنگامي که منطق سرمايه خود را در مرحلهاي از توسعهي

سرمايهدارانه نشان ميدهد که وجه مشخصهي صنايع سنگين نظير فوالد
و صنايع شيمياييست ،دولتهاي بورژوايي ناگزيرند که به سياستهاي

اقتصادي امپرياليستي متوسل شوند که پيامد آنها بروز جنگ بين

قدرتهاي اصلي براي کسب هژموني اقتصادي است .اين ضرورت تمامًا

توسط منطق سرمايه توضيح داده نميشود ،بلکه دربردارندهي [نقش]

عوامل انساني ( )human factorsاست که در سياستهاي دولتهاي

بورژوايي بازتاب مييابند .اما ضرورت سوم تنها به انتخاب جمعي محتمل

جوامع انساني اشاره ميکند .همانگونه که پوالني ميگويد ،انسانها

ميبايد در برابر نيروي بيرحم و فاقد شعور ( )bruteبازار سرمايهدارانهي
33. broad outlines
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خود-تنظيمگر مورد محافظت قرار گيرند .اين بهمعناي آن است که به
جايي ميرسيم که در آن تعقيب سرمايهدارانهي ثروت انتزاعي-
سوداگرانه ،34براي آسايش و امنيت نوع بشر تحملناپذير ()intolerable

ميشود؛ و در اين نقطه يا در حواشي آن ،انسانها تصميم خواهند گرفت
که به حاکميت سرمايه پايان دهند .بهبيان ديگر ،مساله بر سر نوعي

شناسايي پيشنگرانهي ( )prognosisرفتار انساني است ،که اساسًا آزادانه
و تصادفي ( )contingentاست .اونو در تفاوت با سنت تاريخي هگل و

مارکس ،از ديالکتيک تاريخ و انقالب سخن گفته است .اما روشن است

که او هيچ يک از گرايشهاي رستاخيزنگرانهي 35اين سنت را مورد تأييد
و تجويز قرار نداده است.

 .3.7جمعبندي
مايلم اين مقاله را با ترسيم داللت معنايي گزارهي آخر بند قبلي به پايان
ببرم .هنگاميکه ديالکتيکْ يک سوژه-ابژه را شناسايي ميکند که داستان

خود را بهتفصيل شرح ميدهد (يعني نرمافزاري که يک سيستم عامل

36

را تعريف ميکند) ،گام بعدي آن است که ببينيم [اين نرمافزار] در واقعيت

چگونه خود را آشکار ميسازد ( )manifestو چگونه عمل ميکند .در
34. abstract-mercantile
35. eschatological biases
36. operating system
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مورد هگل ،منطق وي ،که با متافيزيک انطباق مييابد ،امر مطلق (کالم

مسيحي ،37عقل الهي ،خرد ،يا هر چيز ديگر) را بهمنزلهي سوژه-ابژه

تعريف ميکند .سپس امر مطلقْ حاکميت کامل خويش را بر طبيعت و
نوع بشر نشان ميدهد ،بهطريقي که پس از استقرار آن هيچ امر حادث و

پيشامدي و هيچ درجهاي از آزادي باقي نميماند .همين مساله است که
ديالکتيک هگل را «ايدهآليستي» ميسازد .در مقابل ،سوژه-ابژهي

ديالکتيک ماترياليستي در عملکرد واقعي خود ،قدرت بسيار کمتري

[درمقايسه با ديالکتيک امر مطلق] دارد .چون ما تنها هنگامي ميتوانيم

آن را بهعنوان نرمافزار سرمايهداري بازشناسي کنيم که يک سپهر ارزش
استفادهي آرماني (ايدهآليزهشده) را بهتصور درآوريم .بهبيان ديگر ،منطق

سرمايه هرگز نميتواند فضاهاي واقعي ارزش استفاده را بهتمامي تابع
خويش سازد ( .)subordinateبنابراين« ،ارزش استفاده» و نه «ارزش»

است که در نهايت برندهي ميدان [اين رويارويي] خواهد بود .بنابراين،

همواره «بيرونيت»هايي باقي ميمانند که از حاکميت و سلطهي سرمايه

ميگريزند .با نگريستن از منظر انساني به اين مساله ،درمييابيم که ما
همواره به يک سپهر ارزش استفاده نياز داريم ،اما تنها تحت شرايطي معين

به اجبارهاي سرمايه تن ميدهيم .از ديد من همين واقعيت است که

ديالکتيک سرمايه را «ماترياليستي» ميسازد ،و نه «ايدهآليستي» .ديالکتيک

ماترياليستي بههمان طريقي سرمايه را بهسان يک نرمافزار خلقوايجاد
37. Christian Logos
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ميکند که ديالکتيک هگلي امر مطلق را .در اين سطح ،يک توازي کامل

بين آنها وجود دارد ،که کمابيش يک همديسي[ 38همريختي] است.

تمايز ميان آنها از آنچه اين نرمافزارها انجام ميدهند ناشي ميشود .امر
مطلق پافشاري بر آن دارد که هميشه قَدرقدرت و همهکاره

( )omnipotentباشد ،طوريکه براي انسانها هيچ آزادي و مجالي براي

انتخاب سرنوشت خويش باقي نميگذارد؛ حالآنکه سرمايه تنها تاجايي
مايل است قَدرقدرت باشد که بتواند ،يعني تنها زمانيکه شرايط مادي
مساعد باشد؛ و درنتيجه [سرمايه] آزادي کامل براي انسانها بهمنظور

رفتن به فراسوي خويش [سرمايه] را تضمين ميکند.

*

*

*

38. homomorphism

.4

جستاري دربارهي ديالکتيک سرمايه نزد اونو
نويسنده :توماس سکين

1

فهرست مطالب اين فصل:
 .1روش تحليلي علم طبيعي
معنا و حقيقت /مسالهي مرزگذاري /جزم تقليلگرايي

 .2روش ديالکتيکي هگل
مساله ايدهآليسم /ديالکتيک يا منطق ترکيب /نظريه خاکستريست

 .3روش ديالکتيکي علم اجتماعي
منطق دروني سرمايهداري /مکر سرمايه /شناخت جامعه

[ .1اين فصل برگردانيست از «پيوست روششناسانه»اي که سکين براي انتشار ويراست انگليسي کتاب

«اصول اقتصاد سياسي» اونو بدان افزود :سکين ضمن ترجمهي اين کتاب به انگليسي و نگارش مقدمهي

کوتاهي دربارهي سير تحوالت نظريهي مارکسيستي در ژاپن ،دو پيوست نظري مفصل هم بر کتاب
افزود .متن حاضر ترجمهي نخستين پيوست است که ميکوشد زمينههاي روششناسانهي کتاب اونو
را شرح دهد]:

Thomas Sekin (1980): An Essay on Uno’s Dialectic of Capital: A
Methodological Appendix on Uno’s „Principles of Political Economy”,
1952, Branch Line.
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پيشگفتار
کتاب فشردهي «اصول اقتصاد سياسي» 2اونو شاهکاري از ديالکتيک
است ،اگرچه او در اين کتاب حتي يک بار هم واژهي ديالکتيک را به

کار نميبرد .چنين تصور ميکنم (توأم با نگراني) که درک واقعي اهميت
اين کتاب براي خوانندهاي که بهقدر کافي با روش سرشتنماي

عرضهداشت آن آشنا نباشد ،دشوار خواهد بود .از اين رو ،در متن پيش

رو ميکوشم سرشت و ماهيت اين روش را شرح دهم .3روش اونو و

آموزههايش مسلمًا بسيار متفاوت با آن چيزي است که در متون و ادبيات
[مارکسيستي] متعارفْ با عنوان «ماترياليسم ديالکتيک» عرضه ميشود.

بايد بيدرنگ تأکيد کنم که ديالکتيکي که شالودهي نوشتههاي اونو است،

[ .2منظور مولف ،کتاب «اصول اقتصاد سياسي» است ،که ترجمهي انگليسي آن (توسط سکين) به

سال ۱۹۸۰انتشار يافت .سکين عالوه بر نگارش مقدمهي کوتاهي دربارهي سير تحوالت نظريهي
مارکسيستي در ژاپن ،دو پيوست نظري مفصل هم بر ترجمهي کتاب افزود .متن حاضر ترجمهي

نخستين پيوست است ،که سکين در قالب آن ميکوشد زمينههاي روششناسانهي کتاب اونو را شرح

دهد / .م].

 }1{ 3اونو در کتاب «اصول اقتصادي سياسي» صرفًا ديدگاههاي يک مارکسيست ژاپني را بيان
نميکند ،بلکه مشارکتي ايجابي در دانش ابژکتيو جامعه انجام ميدهد .هدف اين مقاله آن است که

مشخص سازد منظور از دانش ابژکتيو جامعه دقيقًا چه چيزي است ،و نيز نشان دهد که اونو چگونه به
چنين چيزي دست يافت.
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يک روش شناخت ،4بهمعناي روشي براي شناخت جستارمايه 5است.
بهبيان ديگر[ ،ديالکتيک نزد اونو] چيزي است که با نظريهي شناخت

سروکار دارد ،و نه هرگز با کنش اجتماعي ،ايدئولوژي ،پراکسيس و غيره.

بههمين دليل ،متن حاضر را با مقايسهي تقابلي روش ديالکتيکي با روش
شناخت ديگري که به روش شناخت تحليلي موسوم است ،آغاز ميکنم.

روش شناخت تحليلي (يا بهطور دقيقتر« :روش تجربي-تحليلي» )6در

مباحث معاصر مربوط به روش علمي ،جايگاه مسلطي يافته است (بخش

 .)۱در ادامه ،مروري بر ديالکتيک هگل خواهم داشت ،تا مشخص نمايم
که عبارت« :شناسايي هستهي عقالني درون پوستهي متافيزيکي» )7آن،
دقيقًا به چه معناست (بخش  .)۲سرانجام ،نشان خواهم داد که ديالکتيک

اونو چگونه به روش علم اجتماعي ،در تمايزي مخالف با روش علوم

طبيعي ،راه ميبرد (بخش.)۲

4. method of cognition
5. subject-matter
6. empirico-analytical method
« }2{ 7رازآميزياي که ديالکتيک در دستان هگل از آن رنج ميبرد بههيچرو مانع از آن نيست که
هگل نخستين کسي باشد که شکل عام عملکرد ديالکتيک را بهشيوهاي جامع و آگاهانه عرضه ميکند.

ديالکتيک نزد هگل بر روي سر خود ايستاده است؛ براي کشف هستهي عقالني درون اين پوستهي
رازآميز بايد روي پاهايش بازگردانده شود»( .مارکس ،پيگفتار بر ويراست دوم کاپيتال ،برگرفته از

نسخهي انگليسي انتشارات پروگرس ،مسکو ،۱۹۶۳ ،ص)۲۰ .
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 .4.1روش تحليلي علم طبيعي
در سرآغاز قرن بيستم چنين شايع بود که [علم] فيزيک در وضعيتي
بحراني به سر ميبرد .8درک اينکه که کل نظام وزين و گيراي مکانيک

کالسيک تنها تقريبي از واقعيت ،و آن هم فقط در [گسترهي] حرکتهاي

اجسام داراي سرعتهاي پايين را عرضه ميکرد ،ايمان به ديدگاه نيوتني
نسبت به طبيعت را نابود ساخت؛ ديدگاهي که بهطور خوشبينانهاي

عقلگرايي ،جبرگرايي ،و ماترياليسم علمباورانهي قرن نوزدهم را رواج
داده بود .نزد ماخ ( ،)Machدوهم ( ،)Duhemپوآنکاره ( )Poincareو
ديگران ناگهان چنين به نظر رسيد که گويا «ماده ناپديد شده است» ،9تو

گويي رمز و راز طبيعت ژرفاي بيشتري بيشتري يافته بود که فهم آن
نيازمند يک بازنگري اساسي در ديدگاه سنتي بود[ .بهزودي] تأثير اين

رويداد در فلسفه و روششناسي علمي نيز محسوس شد؛ با اينحال ،تنها

پس از کشف اينشتين دربارهي اصل نسبيت (و انقالبي که در فيزيک بهپا
کرد) بود که پوزيتيويستهاي منطقي شروع به طرح نظريهي تحليلي خود
دربارهي شناخت/دانش ( )knowledgeنمودند ،با اين داعيه که نظريهي

آنان با پويش و تحول جديد پراتيک علمي هماهنگ است.10

8 {3} Bochenski, I. M., Contemporary Europian Philosophy, translated from
German by D. Nicholl and K. Aschenbrenner (University of California
Press, 1965), pp. 12-14.
9 {4} Lenin, V. I., Materialism and Empiro-Criticism (Moscow: Progress
Publishers, 1964), p. 240.
10 {5} Ayer, A. J. (ed.), Logical Positivism (New York: The Free Press, 1959).
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 -4.1الف) معنا و حقيقت

پوزيتيويسم منطقي در تالشي براي بازتاييد هشدار نيوتن دربارهي «پرهيز

از متافيزيک» ،مدعي [وجود] دوگانگي حادي 11ميان نظريه و فاکتها

[دادههاي تجربي] شد .12پس بر مبناي رويکرد اين مکتب ،همهي احکام

و گزارههاي معنادار ،يا تحليلي پيشيني ( )a priori analyticهستند و يا

ترکيبي تجربي .13ديگر گزارهها ،در نگاهي پسماندي ،بهعنوان گزارههاي

متافيزيکي تعريف ميشوند ،يعني گزارههاي بيمعنا يا حاوي ياوهگويي.

گزارههاي تحليلي پيشيني گزارههاي همانگو ( )tautologicalهستند ،در

اينمعنا که نفي آنها متضمن خود-تضادمندي 14است .چنين گزارههايي

بهلحاظ منطقي ضروري هستند ،يعني از منظر منطق صوري ردناپذير15اند،

اگرچه عاري از هرگونه داللت تجربي [مبتني بر فاکتها] هستند .آنها
با اين وجود براي شناخت علمي اجتنابناپذير هستند ،تا جاييکه کاربرد
زباني يا عُرف زباني علم را تصريح ميکنند .در سوي ديگر ،گزارههاي

ترکيبي-تجربي به «موضوعات واقعي-تجربي» ارجاع ميدهند و ميبايد

از طريق تجربهي انساني مورد تصديق قرار گيرند (يعني به ميانجي
11. sharp dichtomy

12 {6} Ayer, A. J., Language, Truth and Logic (Harmondsworth: Pelican
Books, Penguin Books Ltd., 1971).
13. empirically synthetic
14. self-contradiction
15. irrefutable
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آزمايشها يا مشاهدات) .از آنجا که علم با مواد و مصالح طبيعت سر و

کار دارد ،ميبايد به ياري احکام منطقي نابْ گزارههايي توليد کند که
بهطور تجربي آزمونپذير باشند ،و بنابراين بتوانند در [سطح] واقعيت يا

تأييد گردند و يا بياعتبار شوند.

اما دشواري بيواسطهاي که اين رويکرد روششناسانه با آن روبرو

ميشود ،امکانناپذيري «تحقيق» قطعي 16است .چون ،همانگونه که از
زمان ديويد هيوم شناخته شده است ،ناممکن است که بتوان تضمين کرد

که موارد معين ،صرفًا بدينخاطر که تاکنون بهطور مکرر تجربه شدهاند،

باز هم تجربه خواهند شد ،هرقدر هم که شمار موارد تکرار زياد بوده

باشد .بنابراين ،حتي حکم بديهياي نظير «خورشيد هر  ۲۴ساعت در

ناحيهي مديترانه طلوع ميکند» نميتواند بهطور قطعي مورد تحقيق قرار

بگيرد ،چرا که اين امکان در ميان است که برخالف انتظار ما خورشيد
فردا طلوع نکند .بر اين اساس ،کارل پوپر ضمن رد منطق استقرايي،17

اين رويکرد را پيش مينهد که اصل تحقيقپذيري

18

را با اصل

ابطالپذيري 19جايگزين سازد .با اين جايگزيني ،اين امکان ايجاد ميشود
که ادعا کنيم (اگرچه اين مقصود خود پوپر نبود) که يک گزارهي

16. conclusive verification
17. inductive logic
18. verification principle
19. falsification principle
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ابطالپذير ،گزارهاي معنادار است ،تا جاييکه منظور ما غيرمتافيزيکيبودن
باشد.20

اما وانهادن تحقيقپذيري احکام علمي و خرسندبودن به ابطالپذيري آنها،

پيامدهاي شناختشناسانهي پردامنهاي دارد .از آنجا که در مورد هيچ

فرضيهي آزمونپذيري نميتوان نشان داد که يکبار براي هميشه درست
يا خطاست ،علم ميبايد از داعيهاش دربارهي شناخت هر حقيقت معين
دست بکشد .علم تنها ميتواند با اطمينان بداند که طبيعت چه چيزي را

انجام نميدهد ،و [در مقابل] هرگز نميتواند [با اطمينان] بداند طبيعت

چه چيزي را بهواقع انجام ميدهد .21حتي اگر يک نظريهي علمي تاکنون
ابطال نشده باشد ،اين امر تنها بدان معناست که نظريهي فوق صرفًا در
 }7{ 20پوپر البته کل پرسش از «معناداري» را نفي ميکند؛ پس اين درست مخالف قصد وي براي

کاربست ابطالپذيري بهسان معيار معناداري است .اما خود پوپر توضيح ميدهد که «موضع من مکررًا
همچون طرحي براي ابطالپذيري يا ردپذيري بهمنزلهي معيار معنا (( )meaningبهجاي معيار
مرزگذاري) توصيف شده است … .حتي کارناپ … خود را مجبور ميبيند موضع مرا همچون

پيشنهادي براي حذف گزارههاي متافيزيکي از اين يا آن زبان تفسير کند» (*) .اين امر بيانگر آن است

که برخي از پوزيتيويستهاي منطقي بر اين باور بودند که ميتوانند نوآوري پوپر را براي مقاصد خويش
تصاحب کنند.

& * Popper, K. R., Conjectures and Refutations (Harper Torchbooks, Harper
Row Publishers, 1968), p. 253.
[برگردان فارسي اين کتاب« :حدسها و ابطالها» ،ترجمهي احمد آرام/ ۱۳۶۳ ،م].
 }8{ 21علم براي مثال مسلمًا ميداند که آب در دماي  ۹۵درجه نميجوشد ،زيرا گزارهاي دربارهي

چنين اثري بهطور قاطع ابطال شده است .اما اين دادهي تجربي که آب بهواقع در دماي  ۱۰۰درجه
بخار ميشود ،مسلم و قطعي نيست ،زيرا [اين گزاره] هنوز ممکن است در آينده ابطال گردد.
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حد يک حدسوگمان موقتا مناسب[ 22و حداقلي] است که هر آن ممکن
است در پرتو شواهد جديد نادرستي اين پندار آشکار گردد .بنابراين ،هيچ

نظريهاي نميتواند بهطور قطعي بهعنوان نظريهاي «درست» برجسته گردد،
مگر آنکه به لحاظ دادههاي تجربي تهي باشد (يعني درستي آن صرفًا

برپايهي همانگويي يا بداهت اصلموضوعي 23است)؛ چنين نظريهاي

حداکثر در معناي «نظريهاي که ممکن است درست باشد» ميتواند

«معنادار» ( )meaningfulباشد.

 -4.1ب) مسالهي مرزگذاري ()demarcation

پس آيا امکانپذير است که با چنين معياري از معناداربودن

( ،)meaningfulnessعلم را از متافيزيک يا شبهعلم 24مرزبندي کنيم؟

چنين چيزي غيرممکن بهنظر ميرسد ،چون هيچ علمي نميتواند خود را
صرفًا به بيان گزارههاي معنادار محدود سازد .نميتوان يک فرضيهي

آزمونپذير را پيش نهاد ،بيآنکه همزمان روشن ساخت که آزمودن آن
[فرضيه] در واقع چگونه بايد انجام گيرد .اما توضيح و تشريح

( )specificationشيوهاي که اين آزمون ميبايد اجرا گردد ،نه ميتواند

همانگو باشد و نه ابطالپذير .همانگو نيست ،زيرا انکار آن تناقضي
22. so-far-so-good conjecture
23. axiomatically
24. pseudo-science
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دروني نيست؛ ابطالپذير نيست ،زيرا هيچ راهي براي رد و نفي آن بهطور

تجربي وجود ندارد .در نتيجه ،چنين توضيحي ميبايد بيمعنا باشد ،يعني

خواهناخواه [توضيحي] متافيزيکي محسوب ميشود؛ همچنين بديهي است
که هيچ علمي نميتواند عاري از چنين توضيحات متافيزيکياي باشد.
اين دشواري را ميتوان با مثال زير تشريح کرد:

اين قضيهي معروف اقليدسي را در نظر بگيريد که مجموع سه زاويهي

دروني يک مثلث همواره زاويهاي برابر با يک خط راست [ ]۱۸۰ºرا

بهدست ميدهد .قضيهي فوق پيامدي بيواسطه از برهان خطوط موازي

25

است .اين قضيه بهلحاظ همانگويي درست است ،اما بهطور دادهاي-

تجربي (فاکتوال) تهي است .اما بهمنظور اينکه اين حکم را به يک

فرضيهي آزمونپذير برگردانيم ،ميبايد يک واقعيت فيزيکي را بهمنزلهي

تقريبي بر مثلث نظري [ناب] تفسير و اختيار کنيم .بنابراين ،اگر علم بر

آن است که اين حکم را مورد آزمون قرار دهد ،ميبايد گزارهاي تفسيري

عرضه کند؛ گزارهاي که سي .همپل آن را «اصل اتصالي» 26نام نهاده است،
و نميتواند بر مبناي معيار پيشگفته معنادار باشد .27پي .بريجمن مدعي

است که اين قضيه ميتواند «بهلحاظ عملياتي معنادار »28باشد ،اگر و تنها
25. axiom of parallel lines
26. bridge principle
27 {9} Hempel, C. G., Philosophy of Natural Science (Englewood-Cliffs:
Prentice-Hall, Inc., 1966), pp. 72-5.
28. operationally meaningful
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اگر نشان دهد که چگونه يک مثلث واقعي/فيزيکي ميتواند بهعنوان

تقريبي از يک مثلث ناب [نظري] ساخته شود .29اما داعيهي بريجمن

همان مشکالت قبلي را در بر دارد .30در نبود يک توضيح کارکردي-

عملياتي ،31که الجرم حاوي يک تفسير است ،اين قضيه هرگز نميتواند

«بهطور تجربي» نفيپذير باشد ،حتي تحت شرايط ايدهآل ، 32نميتواند به
يک حکم آزمونپذير برگردانده شود .33اگر اين بازگرداني/تجربه که هيچ

علم تجربياي نميتواند از آن اجتناب کند ،يک کنش متافيزيکي است،
29 {10} Bridgeman, P. W., The Logic of Modern Physics (New York: The
Macmillan Company, 1961).
30 {11} Hempel, C. G., Philosophy of Natural Science (Englewood-Cliffs:
Prentice-Hall, Inc., 1966), pp. 88 ff. Hempel, C. G., Fundamentals of Concept
Formation in Empirical Science (The University of Chicago Press, 1952), p. 34.
31. operational specification
32 {12} Samuelson, P. A., Foundations of Economic Analysis, with a new
Introduction (Atheneum, 1965), p. 4.

 }13{ 33بنا به ديدگاه ميلتون فريدمن ( ،)Essays in Positive Economics, 1953نظريهي اقتصادي

از يکسو شامل «شيوههاي نظاممند و سازمانيافتهي استدالل است» و از سوي ديگر «مجموعهاي از
فرضيههاي اساسي مدونشده بهمنظور تجريد ويژگيهاي اصلي يک واقعيت پيچيده است» .در بيان
همپل ( )Hempelاينها به «اصول دروني» و «اصول متصلکننده»ي نظريه مربوط ميشود .براي مثال،

مفهوم «کاال» نزد فريدمن بهسان يک «کارتُن تحليلي» يا يک «برچسب» است ،اما «نه واژهاي براي يک

موجوديت فيزيکي و تکنيکي که ميبايد بکبار براي همه و مستقل از مسالهي پيش رو تعريف گردد».

همانطور که مارشال نوشته است« ،اين پرسش که خطوط تمايز ميان کاالها کجا بايد ترسيم گردد

ميبايد بر اساس تسهيل يک مسالهي خاص سامان بيابد (همان) .پس ممکن است چاي سياه و چاي
سبز ،يا همچون دو کاالي متمايز نگريسته شوند ،و يا در قالب يک کاالي واحد يعني «چاي» ترکيب

شوند ،بسته بهآنکه مقصود تحليل چه باشد .البته گزارهي مورد نظر نميتواند همانگويانه و يا بهلحاظ
تجربي آزمونناپذير باشد.
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مرزبندي علم از متافيزيک بر پايهي معناداربودن به يک شوخي زمخت

ال بياثر ميسازد.
بدل ميشود ،که هشدار نيوتن را کام ً

اين مشکل نميتواند صرفًا با اظهارنظري از اين دست رفع گردد که يک
توضيح عملياتي يا يک تفسير فيزيکي از مفاهيم نظري ،تاجايي که به

يک آزمايش يا مشاهده کمک ميکند ،ميبايد از آن پس «معنادار»

پنداشته شود .در چنين حالتي بهطور نسبتًا شرمآوري آشکار ميگردد که
خود تعريف معناداربودن [تعريفي] متافيزيکي است و همواره چنين بوده
ال برحق خواهد بود که پوزيتيويسم منطقي
است .بنابراين ،کارل پوپر کام ً

و معيار معناداربودناش را رها کند .اما بديلي که خود پوپر عرضه ميکند

از اين قرار است:

برخالف اين اظهارات ضد-متافيزيکي … مشغلهي من ،چنانکه خود آن را

ميبينم ،آن نيست که مسبب براندازي متافيزيک شوم .بلکه وظيفهي من
مدونساختن خصلتبندي مناسبي از علم تجربي ،يا بهدست دادن تعاريفي از

مفاهيم «علم تجربي» و «متافيزيک» است که برپايهي آنها بتوانيم در مواجهه
با يک نظام معلوم گزارهها بگوييم آيا مطالعهي دقيقتر آن دغدغهي علم

طبيعي است يا خير.

معيار مرزبندي من برهمين اساس ميبايد به منزلهي طرحي پيشنهادي براي

يک توافق يا قرارداد تلقي گردد .در مورد شايستگي و تناسب قراردادي از

اين دست ديدگاهها ميتواند متفاوت باشد؛ و يک بحث معقول دربارهي چنين
پرسشهايي تنها در ميان کساني [يا جريانهايي] امکانپذير است که واجد
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مقصود معين مشترکي باشند .البته انتخاب آن مقصد ميبايد درنهايت موضوع

تصميمگيري باشد ،که فراسوي استدالل عقالني ميرود.34

پوپر در اينجا مشتاقانه اميد دارد که دمودستگاه علمي 35بتواند بهنحوي

دربارهي معناي واژهي «علم» بهمثابهي امري قراردادي بهتوافق برسد ،و

اينکه پس از توافق در اينباره ،وفاداري به چنين قراردادي ميبايد

بهمنزلهي صالحيتي براي عضويت در جامعهي علمي انگاشته شود .او

آزادانه تصديق ميکند که «من در عزيمت بهسمت طرح پيشنهاديام ،در
تحليل نهايي توسط پيشتمايالت و داوريهاي ارزشي

36

هدايت

شدهام» .37اين داوريهاي ارزشي يحتمل شامل ستايش از «منزلت فيزيک

نظري مدرن است که من و ديگران در آن کاملترين تحقق تاکنوني آن

چيزي را ميبينيم که من آن را علم تجربي مينامم».38

اين ديدگاه ،نزديک به تعريف عملياي ( )practical definitionاست که

برپايهي آن علم همانچيزي است که دانشمندان انجام ميدهند ،يا بهطور

دقيقتر ،علم همان [کاري] است که «دانشمندان خوب» ،نظير فيزيکدانان
34 {14} Popper, K. R., The Logic of Scientific Discovery, the translation of Logik
der Forschung (New York: Harper and Row Publishers, 1968), p. 37.
35. scientific establishment
36. value judgements and predilections
37 {15} Popper, K. R., The Logic of Scientific Discovery, p. 38.
[برگردان فارسي اين کتاب« :منطق اکتشافات علمي» ،ترجمهي احمد آرام/ ۱۳۷۰ ،م].
38 {16} Ibid.
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مدرن در نظر پوپر ،مشغول انجام آن هستند .برمبناي ديدگاه پوپر،

دانشمندان خوب فرضيههاي ابطالپذير پيش مينهند ،يا حتي فرضيههايي

که به سادهترين وجه (بيدرنگ) ابطالپذير هستند .براي مثال ،دانشمندان

ممکن است پيشبيني کنند که آب وقتي تا صد درجهي سانتيگراد و
باالتر گرم شود ،بخار ميشود .اين گزاره بهآساني قابل ابطال است ،چون

هر کسي ميتواند به دفعات دلخواه آن را مورد آزمون قرر دهد و بهآساني

نتيجهي فوق را تأييد کند ،مگر آنکه دماسنج وي نادقيق باشد .برگرداندن

يک نظريهي مجرد به يک «دستورالعمل» آزموني-تجربي 39بخشي از

وظيفه و کارکرد دانشمندان است ،هرچند اين امر ممکن است از منظر

پوزيتيويستهاي منطقي حاوي متافيزيک باشد .از نظر پوپر تنها

نظريههايي که نتوان از آنها يک فرضيهي تمامًا آزمونپذير ايجاد کرد،

متافيزيکي يا شبهعلمي هستند .اين فرضيه ميبايد به «رويدادهايي که

مطابق قوانين و قواعدي تکرار ميشوند» ارجاع دهد ،چون فقط در

اينصورت است که نتيجهي آزمون ميتواند اصوال توسط هر کس و
بهگونهاي بينا-ذهني( 40يعني بهطور عيني) مشاهده و تصديق گردد.41

درحقيقت ،خصلتبندي ليبرالي پوپر از علم در مقابل شبهعلم درصورتي

بسنده خواهد بود که همهي دانشمندان آن چيزي را انجام دهند که بناست
“39. experimental „recipe
40. intersubjectively
41 {17} Popper, K. R., The Logic of Scientific Discovery, pp. 44-5.
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انجام بدهند (از آنها انتظار ميرود) .اما آنها ممکن است سرمشقهاي

اعالي فضيلت روششناسانه نباشند ،همچنان که فايرآيند اخيرًا استدالل

کرده است؛ تاجاييکه فقط به روش مربوط ميشود ،ممکن است آنها در
جستجوي سراسيمهي خود براي حقيقت محتمل ،فرصتطلبان بي رحمي
ال بياعتنا باشند.42
باشند و نسبت به راه و رسم پوپري «رفتار خوب» کام ً

ميتوان خاطرنشان کرد که در اين نقطه يک ليبرال غيرمتوهم اغلب به
يک آنارشيست بدل ميشود .وقتي امور بهطور خودکار حاصل ميشوند،

ميتوان بهصراحت خود را يک ليبرال قلمداد کرد و با خودپسندي مدعي
شد که تحميل يک مجموعهقواعد انضباطي (ديسيپلين) و سازماندهيشده

همواره عبث و بيهوده است .اما وقتيکه امور خودبهخود و بهخوبي به

سامان نرسند ،امتناع مستمر از ارائهي هرگونه نظارت و کنترل ،به

سهلانگاري غيراصولي و ستايش آشفتگي (هرجومرج) منجر ميشود.

پس ،هنگاميکه فايرآبند آشکار ميسازد که دانشمندان درحقيقت آن

کاري را انجام نميدهند که برمبناي درک پوپر بايد انجام بدهند ،جاي
شگفتي نيست که آشفتگي و هرجومرج روششناسانه 43در پي ميآيد.44

42 {18} Feyerabend, P., Against Method, Outline of an Anarchist Theory
of Science Knowledge (NLB, 1976).
43. methodological anarchism
« }19{ 44هرآنچه بدان بنگريم ،و هر مثالي که مورد مالحظه قرار بدهيم ،ميبينيم که اصول عقلگرايي

انتقادي و (بهطور واضح) اصول تجربهگرايي توضيح نابسندهاي دربارهي پويش گذشتهي علم بهدست
ميدهند و ناتوان از آناند که در آينده سد راه علم شوند .آنها از آن رو توضيح نابسندهاي از علم

بهدست ميدهند که علم «شلختهتر» و «ناعقالنيتر» از تصوير روششناسانهي آن است .و آنها از آن
رو قادر نيستند سد راه علم شوند که هر تالشي براي «عقالنيتر» و دقيقتر ساختن علم مستلزم
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روششناسي ليبرالي پوپر همواره فاقد يک فلسفهي استوار و قابلاتکا

بوده است؛ از فيلسوف انتظار نميرود که بهطور فعال و مستقل براي
خودش بيانديشد ،بلکه بناست که وي [صرفًا] آنچه دانشمندان از پيش

تصميم به انجام آن گرفتهاند (درست يا نادرست) را بهطور نيابتي

ثبتوضبط کند.

پس ،ميتوان گفت جاييکه پوپر علم را بهعنوان «کردار خود دانشمندان»
تعريف کرده است ،بهدست خويش بذر آشفتگي و هرجومرج

روششناسانه را پاشيده است .اما اين پرسش شناختشناسانه که «چگونه

فيزيکدانان و شيميدانان مدرن دانش معتبري از طبيعت کسب ميکنند؟»
همچنان به جاي خود باقي ميماند .پاسخ «دادائيستي» فايرآبند مبنيبر

نابودسازي آن است … .بنابراين ،تفاوت ميان علم و روششناسي که يک دادهي تاريخي بسيار بديهي
است ،ضعف دومي را نشان ميدهد و شايد [توامان] ضعف «قوانين خرد» را نيز نشان ميدهد .چراکه
آنچه بههنگام مقايسه با اين قوانين ،بهسان «شلختگي»« ،آشفتگي» يا «فرصتطلبي» بهنظر ميرسد ،کارکرد

بسيار مهمي در توسعهي نظريههايي دارد که ما امروزه آنها را همچون بخشهاي اساسي دانش طبيعت
تلقي ميکنيم .اين «انحرافات» ،و اين «خطاها» پيششرطهاي پيشروي هستند .آنها امکان تداوم و بقاي
دانش در دنياي پيچيده و سرسختي که در آن بهسر ميبريم را فراهم ميسازند؛ آنها به ما امکان

ميدهند تا عامليتهاي شاد و آزادي بمانيم .بدون آشفتگي ،دانشي در ميان نخواهد بود» .برگرفته از:

* Feyerabend, P., Against Method, Outline of an Anarchist Theory of
Science Knowledge (NLB, 1976).
«او {يعني يک آنارشيست معرفتشناس} همانند يک دادائيست ،که بيش از هر شباهتي به يک

آنارشيست سياسي بدان شباهت دارد ،نهتنها طرحوبرنامهاي ندارد ،بلکه مخالف همهي برنامههاست.

…» (همان ،ص.)۱۸۹ .
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اينکه آنها به ضد روش «هرچيزي رواست»

45

متوسل ميشوند،

رضايتبخش بهنظر نميرسد؛ چراکه او حتي نميتواند با مسالهي فلسفي
اعتبار شناخت مواجه شود ،و درعوض بهطور نهاني اين مساله را با

روانشناسي يادگيري جايگزين ميسازد .46بار ديگر ،خود پوپر بستر

مساعد براي اين چشمپوشي از فلسفه را فراهم ساخته است :با گفتن
اينکه دانشْ [شامل] حدسيات و گمانهزنيهايي است که هيچگاه بهطور
مطلق قابل تصديق نيستند .در اين مورد ،هرکسي که يک فرضيهي

ابطالپذير ،اما نههنوز ابطالشده ،در اختيار داشته باشد ،ميتواند مدعي
يک دانش منفي گردد؛ يعني دانشي که اين فرضيه تاکنون به چيزي خالف

آن گواهي داده است .پس ،تمايزگذاري ميان حدس فرهيخته [مبتني بر

“45. anti-method of „anything goes
 }20{ 46فايرآبند در فصل  ۱۷کتاباش ،به مقولهي «سنجشناپذيري» [نظريهها] ميپردازد ،که از
نظر وي «به دستهبنديهاي ناپيدا وابسته است» .اين «پديده» که [از ديد فايرآبند] «خواننده ميبايد

بهواسطهي مواجهه با تنوع وسيعي از نمونهها به سمت آن رهنمون شده باشد» (ص ،)۲۲۵ .اجازه
نميدهد تا بتوان «تعريف صريحي» بهدست داد .چون اين نوع پرسش «ميبايست آماج پژوهش قرار
گيرد ،و نميتواند بهواسطهي دستور روششناسانه سامان يابد» .فايرآبند با وانهادن همهي طرحهاي

معرفتشناختي چيزي به جز پژوهش روانشناختي را براي ارجاع به مسالهي شناخت بر جاي
نميگذارد .شايان ذکر است که پوپر (در کتاب «دانش عيني )*»... ،مسالهي استقراي هيوم را به «يک

مسالهي منطقي ( )HLو يک مسالهي روانشناختي ( »)HPفروکاسته است .از آنجا که فايرآبند سويهي
منطقي روش هيومي را کنار ميگذارد ،تنها سويهي روانشناختي آن براي وارسي باقي ميماند.

* Popper, K. R., Objective Knowledge, An Evolutionary Approach (Oxford:
Clarendon Press, 1975), pp. 3-4.
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آموزش] و تخيل يک فرد مجنون بسيار دشوار است47؛ اگر نتوان بههيچ

مرجع اقتداري براي حکمدادن دربارهي اين تمايز اعتماد و اتکا کرد ،پس

آنارشيسم و هرجومرجْ [در فهم روش علمي] اجتنابناپذير خواهد بود.
 -4.1پ) جزم تقليلگرايي

تاجاييکه به فيزيک و شيمي مربوط ميشود ،روش پوپر را که خواهان
اعطاي آزادي حداکثري به کارورزان علمي

48

است ،ميتوان همانا

همچون روشي ليبرال تلقي کرد ،اگرچه در سرحدات خود به هرجومرج

(آنارشيسم) ميل ميکند .اما تاجاييکه ساير شاخههاي (کمارجتر!) علم

ال متضادي سير ميکند .عداوت
مدنظر باشند ،ديدگاه وي در جهت کام ً

 }21{ 47نگاه کنيد به کتاب برتراند راسل (*)؛ فراز مربوط به اين بحث از کتاب راسل را پوپر در
صفحهي پنجم «دانش عيني  »...نقل ميکند .راسل از تصادمي ميان تجربهگرايي و عقلگرايي سخن

ميگويد که وقتي بروز مييابد که نتوان باورهاي متکي بر مشاهدات مکرر را بهطور منطقي مورد تحقيق
قرار داد .از سوي ديگر ،پوپر چنين ادعا ميکند که دانش حدسوگماني و تخمين سعيوخطايي نسبت
به حقيقت ،که در اين نوع دانش مستتر است ،بهطور انتقادي عقالني است .اما پوپر آشکارا قادر نيست

اين موضوع را ازطريق طرح مجدد مسالهي منطقي هيوم و «انتقال ذهني» آن به مسالهي روانشناختي
باورها حلوفصل نمايد« .تفاوت ذهني بين سالمت عقل ( )sanityو عقلپريشي ( »)insanityصرفًا به

موضوع «ترجيح عملگرايانه» فروکاسته ميشود (نگاه کنيد به اثر پوپر« :دانش عيني  ،»...صص-۲۱ .

 .)۲۲چنين گفته ميشود که بنابه تعريف ،يعني بهدستور منطقدانان ،دانشمندان عاقلتر ( )sensibleاز
افراد ديوانه هستند.

* Russell, Bertrand, History of Western Philosophy (George Allen & Unwin Ltd.,
1971), pp. 645-47.
48. scientific practitioners
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سرسختانه و تعصب افراطياي که پوپر در تفسير نادرست و تحقير اقتصاد
سياسي مارکسي در برخي از آثار معروف خويش بهخرج ميدهد (پوپر

 49)۱۹۵۷ ،۱۹۴۵نشانگر آن است که چگونه يک پروفسور ليبرال
ميتواند يکشبه به يک مفتش اسپانيايي 50يا يک قلدر مزدور استالينيست
بدل گردد ،که اين امر اعتبار بيشتري به «گشودهفکري» آنارشيسم فايرآبند

ميدهد .تقليلگرايي ،خواه صريح و آشکار و خواه پنهان و تلويحي ،يک

جزم است (يعني آموزهاي متافيزيکي ،بنابر هر معياري) ،که بيش از همه

وسيعا توسط روششناسيهاي مکتب تحليلي ()analytical school

گسترش يافته است .51چون اين جزم ،که از همهي علوم -فارع از مقاصد
49 {22} Popper, K. R., Objective Knowledge, An Evolutionary Approach (Oxford:
Clarendon, 1975), pp. 3-4.
 . 50مؤلف به دادگاه تفتيش عقايد اسپانيايي ( )Spanish Inquisitionاشاره ميکند ،که در سال

 ۱۴۸۰توسط فرمانرواي کاتوليک اسپانيا ،فرديناند دوم آراگون تاسيس شد و هدف آن مراقبت از
کليساي کاتوليک بود .اين دادگاه درواقع جايگزيني بر تفتيش عقايد قرون وسطي بود که پيشتر تحت

کنترل پاپها انجام ميشد .بين سالهاي  ۱۴۹۲تا  ۱۵۰۱به يهوديان و مسلمانان امپراطوري اسپانيا
دستور داده شد که يا مسيحيت را برگزينند يا اسپانيا را ترک کنند .با اينحال ،در مورد کساني که

مسيحيت را بر ميگزيدند نوعي سوءطن وجود داشت که مبادا اين افراد ستون پنجم باشند ،لذا هر فردي

که مشکوک به پيگيري آيين قبلي خود بود به دادگاه کشانده ميشد و حتي شکنجه يا اعدام ميشد.
بههمين ترتيب ،زناني که به آنها اتهام جادوگري زده ميشد نيز اعدام ميشدند/ .م] .

 }23{ 51برخي نمونههاي شاخص گفتمانهاي غيرقطعي ( )inconclusiveدربارهي تقليلگرايي:
Hempel, C. G., Philosophy of Natural Science (Englewood-Cliffs, 1966), pp. 101.
Hempel, C. G., Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy
;of Science (The Free Press, 1965), pp. 439 ff.
Nagel, E., The Structure of Science, Problems in the Logic of the Scientific Explanation
(Harcourt, Brace and World Inc., 1961), pp. 336 ff.
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آنها -الگوبرداري از فيزيک و شيمي را ميطلبد ،پيامدي طبيعي از
مسحورشدگي فالسفهي تحليلي با پويشهاي علوم فيزيکي در سرآغاز
قرن بيستم است .من نيازي نميبينم که براي تعريف واژهنامهاي «علم»

با اينحال ،اين پنداشت که مارکسيستها عموما برکنار از اين جزمانگاري هستند ،خطاي بزرگي

خواهد بود .برعکس ،بهنظر ميرسد که برخي از نويسندگان برجستهي مارکسيست نظير انگلس ،لنين،
مائو و غيره ،و حتي در برخي موارد خود مارکس نيز يک تقليلگرايي ضمني را پيشانگاشت خويش

دارند .پس ،بنا به نظر لوچيو کولتي« :يک موضع دومي وجود دارد که بر ناهمگني علوم طبيعي و علوم
اجتماعي تأکيد ميورزد .خطر اين بديل آن است که در اينصورت علوم اجتماعي بدانسو گرايش
مييابند که در مقايسه با علوم طبيعي ،به شکل کيفيتا مجزايي از دانش بدل شوند ،و همان جايگاهي را
نسبت به علوم طبيعي بيابند که فلسفه بهطور معمول نسبت به علم فينفسه از آن برخوردار است.

تصادفي نيست که اين امر همان رهيافت «تاريخنگاران آلماني» ،شامل ديلتاي ( ،)Diltheyويندلباند

( )Windelbandو ريکرت ( )Rickertبوده است .اين رهيافت سپس به کروچه ،برگسون ،لوکاچ و
مکتب فرانکفورت به ميراث رسيد .پيامد تغييرناپذير اين سنت نظري آن است که دانش حقيقي ،همانا

علم اجتماعي است ،و از آنجا که [دانش اجتماعي] نميتواند در علم طبيعي ادغام گردد ،ابدًا علم

محسوب نميشود ،بلکه فلسفه است .پس ،يا شکل واحدي از دانش وجود دارد که علم است (موضعي
که من همچنان مايلم از آن دفاع کنم) ،اما دراينصورت برساختن علوم اجتماعي بر بنيادهايي مشابه

علوم طبيعي ميبايد امکانپذير باشد؛ و يا علوم اجتماعي واقعًا متفاوت از علوم طبيعي هستند ،يعني دو
ش امکانپذير نيست ،علوم طبيعي به شبهدانش
نوع از دانش وجود دارد؛ اما از آنجا که دو شکل از دان ْ

بدل ميشوند .رويکرد دوم بهلحاظ ايدئولوژيکي ،بديل مسلط کنوني است .فلسفهي اروپاي قارهاي در
قرن حاضر در تهاجم خود به علوم طبيعي کمابيش وحدت نظر داشته است :از هوسرل تا هايدگر ،از

کروچه تا جنتيله ( ،)Gentileو از برگسون تا سارتر .در برابر خطر اين ايدهآليسم معنويتگرا ،من

شخصًا ترجيح ميدهم خطرات رويکرد مخالف يعني نئوپوزيتيويسم را تقبل نمايم .اما درخصوص اين
موضوع من هنوز مردد هستم و پاسخ آمادهاي براي اين معضل ندارم (کولتي« ،يک مصاحبهي سياسي

و فلسفي» ،نشريهي نيو لفت ريويو ،شمارهي  ،۱۹۷۴ ،۸۶ص.)۲۰ .

مشکل کولتي آشکارا در اتخاذ اين بديل نهفته است که «:يا تقليلگرايي و يا همارزسازي علوم اجتماعي

با فلسفه» .با توجه به آخرين جملهي نقلشده از مصاحبهي کولتي ،اميدوارم او با آگاهي از بديل سوم

کوزو اونو ،به راهکار قابل قبولتري دست يابد .نگاه کنيد به بخش سوم اين مقاله.
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حاشيه بروم ،واژهاي که در زبان انگليسي اغلب اوقات همچون مترادفي
براي «علم طبيعي» بهکار ميرود؛ در بافتار روششناسانهي حاضر ،واژهي

«علم» تنها در معناي اصلي خود يعني «دانشْ» معنادار است ،خواه مربوط
به طبيعت باشد و خواه مربوط به جامعه.

با انکار علم اجتماعي و روششناسي خاص آن ،که با مطالبهي آشتي (و

حتي تبعيت) روششناسانهي علم اجتماعي با (از) علم طبيعي تجلي

مييابد ،تقليلگرايي به صريحترين وجهْ محدوديت فلسفهي تحليلي ،از
جمله عقلگرايي انتقادي پوپر را به نمايش ميگذارد .اين محدوديت

عبارتست از تجويز قواعد دلبخواه پادرهوا ( )in vacuoو تحميل بيروني

آنها بر علم بهمثابهي قيدها و الزامات آن .اين محدوديتْ درونزاد روش
تحليلي شناخت علمي است؛ چون اين امر از سرشت خود جستارمايه بر
نميخيزد (و نميتواند برخيزد) ،بلکه بهسان مجموعهاي از هنجارهاي

تصنعي ساختهوپرداختهي ناظران فلسفي علم ،52که حتي از داوريهاي

ارزشي برکنار نيستند ،طرح ميگردد .دشواري فوق از اين واقعيت ناشي

ميشود که طبيعتْ قوانين پويش درونياش را بهطور قاطع و مسلم آشکار
نميسازد .اگر آنچه پوپر ميگويد درست باشد ،تنها ميتوان نسبت به «ضد

معرفت» طبيعت 53اطمينان داشت؛ يعني علم صرفًا ميتواند چيزهاي معيني
را بشناسد که طبيعت آنها را انجام نميدهد .بهبيان ديگر ،تاجاييکه علم
52. philosophical observers of science
53. anti-knowledge of nature
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طبيعي ناچار به اتکا بر تجربهگرايي باشد ،پردهبرداشتن از همهي اسرار

طبيعت ،که بهطور رشکانگيزي محافظت ميشوند ،ناممکن است؛ چراکه

تجربهگرايي بهجز نظريههاي فرضيهوار يا گمانهپردازانه 54نظريهاي در
اختيار ندارد [يا بهرسميت نميشناسد].

من شخصًا نميخواهم هيچ داعيهي جزمگرايانهاي دربارهي وضعيت
حاضر شناخت مربوط به طبيعت مطرح کنم .ممکن است چيزي بهمثابهي

«طبيعت» از پيشآماده و مستقل از مشاهدهي ما وجود نداشته باشد؛ ممکن
است تجربهگرايي ناب (يعني اين پيشانگاشت که تجربه از پيشْ مشروط
به نظريهها نيست) وجود نداشته باشد .حتي ممکن است ،همانطور که

بهسان داعيهاي منتسب به گاستون باشالر طرح ميشود ،الزم نباشد هيچ
شناختي از طبيعت را بهلحاظ فلسفي بهسان شناختي ابژکتيو طرد و منع

کرد ،چراکه در تاريخ پراتيک علمي حقيقت خود را بهميانجي خودش

تحميل ميکند .55با اينحال ،براي من روشن است که علوم فيزيکي

نميتوانند واقعًا برکنار از اين يا آن نوع تجربهگرايي باشند ،و درنتيجه در

تحليل نهايي نميتوانند عاري از دشوارهي هيوم 56باشند .بنابراين ،اگر

حقيقت طبيعي علمي 57هرگز [حقيقت] مطلق نيست و نظريههاي علمي
54. hypothetical or conjectural
55 {24} Lecourt, D., Marxism and Epistemology (London: NLB, 1975), p. 12.
56. Hume‘s problem
57. natural scientific truth
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مربوط به طبيعت همواره فرضيهوار يا گمانهپردازانه هستند ،پس طبيعت

(هرچه که باشد) تمامًا قابل شناخت نيست .از اينجا گفتهي محتاطانهي

پوپر منتج ميشود« :اگر ميخواهيم چيزي را بررسي و مطالعه کنيم ،مقيد
به آنيم که جنبههاي معيني از آن را برگزينيم .براي ما ممکن نيست که

بتوانيم کليتي از جهان يا کليتي از طبيعت را مشاهده يا توصيف کنيم

(پوپر .58)۱۹۷۵ ،اين گفته ،بيان ديگري از اين گزاره است که نظريهْ
«خاکستري» نيست ،يا بهطور مشابه :دنيا قابل فهم نيست.59

اگر اينگونه باشد ،مسلمًا نادرست است که روش معرفتشناسانهي علوم
طبيعي را براي مطالعهي پديدههاي اجتماعي بهکار ببنديم؛ چون هر
شناختي از جامعه ،که ناقص و ناتمام (( )partialو بنابراين ،جانبدارانه

و ايدئولوژيک) باشد ،اکيدا بيمعناست .براي مثال ،توصيف جانبدارانهاي
از يک نهاد تاريخي نظير سرمايهداري ميتواند از آن يا بهشتي همچون

بهينگي پارهتو 60بسازد ،و يا جهان تيره و حزنانگيزي از بيگانگي ،و يا
هرچيزي که با پنداشت ايدئولوژي مرجح سازگار باشد .اقتصاد

58 {25} Popper, K. R., Objective Knowledge, An Evolutionary Approach (Oxford:
Clarendon, 1975), p. 17.
 }26{ 59اهميت اين گزاره در بخش بعدي روشن خواهد شد .نگاه کنيد به بخش دوم اين مقاله.
[ .60بهينگي پارهتو ( )Pareto optimalityيا کارآيي پارتو ( )Pareto efficiencyمفهومي است
در علم اقتصاد با کاربردهايي در مهندسي و علوم اجتماعي .اين مفهوم حالتي از تخصيص منابع است

که در آن امکان بهتر نمودن وضعيت يک فرد بدون بدتر کردن وضعيت فردي ديگر وجود ندارد .اين
اصطالح برگرفته از نام ويلفردو پارتو ( ،)۱۸۴۸-۱۹۲۳مهندس و اقتصاد دان ايتاليايي است که از

اين مفهوم در مطالعاتش در زمينه کارايي اقتصادي و توزيع درآمد استفاده کرد( .ويکيپديا /م]).
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نئوکالسيکي که به با اشتياق تمامْ رهيافت پيشنهادي تقليلگرايان 61را

دنبال کرده است ،بهراستي تقليد مضحکي از مکانيک سماوي جعل کرده

است ،يعني نظريهي تعادل عمومي بهروزرسانيشده ،62با اين مدعا که نه
نظريهاي هنجاري( ،)normativeبلکه نظريهاي ايجابي-اثباتي [پوزيتيو]

است .اما ناممکني اين امر که چنين نظريهاي بتواند فرضيههاي بهآساني

ابطالپذير خلق کند ،مسلمًا ناشي از فقدان اشتياق نزد اقتصاددانان نيست،
بلکه در سرشت اصلي واقعيت اقتصادي ريشه دارد ،که عموما امکان

آزمونها و مشاهدات بهقدرکافي «تکرارپذير» را فراهم نميسازد .هرچه

نظريه کمتر دقيق و سختگيرانه ( )regorousو نظاممند باشد ،با سهولت

بيشتري مورد آزمون قرار ميگيرد63؛ اما اين آزمون بهندرت مورد نفي و
 }27{ 61مسايل روششناسانهي مجزايي وجود ندارند که دانشمندان علوم اجتماعي بهطور نوعا
متفاوتي از ساير دانشمندان با آنها مواجه گردند .درست است که دانشمند اجتماعي بخشي از واقعيتي

است که [خود] آن را توصيف ميکند .همين امر دربارهي دانشمند فيزيکي [طبيعي] هم صادق است.

درست است که دانشمند اجتماعي بههنگام مشاهدهي يک پديده ممکن است آن را تغيير دهد .نظريهي
مکانيک کوانتومي بهموجب اصل عدم قطعيت هايزنبرگ نشان ميدهد که همين امر دربارهي دانشمند

فيزيکي (که مشاهدات خُرد-مقياس انجام ميدهد) نيز صادق است .بهطور مشابه ،اگر ما بهاصطالح

تفاوتهاي ميان علوم اجتماعي و ساير علوم را يکبهيک برشماريم ،به تفاوتهايي ناظر بر انواع

متفاوت [تفاوت در نوع] نخواهيم رسيد» .برگرفته از:

Samuelson, P. A., Economic Theory and Mathematics: An Appraisal, in The
American Economic Review, XLII, 1952, pp. 61-2.
62. dubbed general equilibrium theory
 }28{ 63براي مثال ،منحني موسوم به «منحني فيليپ»« ،نظريهي کميت پول» ،و غيره تاجايي که
همچون داعيههاي تجربي گسترده (عاري از مالحظات محتاطانه و پيچيدهي نظري) باقي بمانند،
بهسادهترين وجه آزمونپذير هستند.
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انکار قرار ميگيرد ،چراکه عمليات اقتصادسنجي کمابيش هر ميزاني از
تنظيمات آني و موردي 64را ميپذيرند .بنابراين ،اقتصاد معاص ْر «علم

تجربي» خوبي که معيار پوپر را برآورده سازد ،نيست .65اين واقعيت براي
شمار هرچه بيشتري از کارورزاني که مکررًا دربارهي «تهيبودن نظريه»66

شکايت ميکنند ،آشکار ميشود .اما يک نظريهي اقتصادي هرگز بهدليل
عاريبودن از مضمون تجربي کنار نهاده نشده است؛ بلکه همواره صرفا
بر مبنايي ايدئولوژيک رد و نفي شده است.67

پس ،روش تحليلي شناخت تمامًا رضايتبخش نيست ،حتي وقتيکه به
علوم فيزيکي مربوط ميشود ،اگرچه در بافتار فقدان بديل بهتري براي

آن ،بايد با آن مدارا کرد .با اينحال ،هنگاميکه اين روش بهطور تحميلي

در مطالعهي پديدههاي اجتماعي تاريخا يکتا [منحصر بهفرد] بهکار بسته

ميشود ،بيش از فوايدش ،آسيب ميرساند .مقصود علم اجتماعي غلبه بر
64. ad hoc justifications
« }29{ 65برخي از نظريههاي معتبر آزمونپذير ،هنگاميکه نادرستي آنها روشن ميگردد ،همچنان

از سوي پيروانشان پابرجا باقي ميمانند .براي مثال ،ازطريق واردکردن سردستي و موردي ()ad hoc
برخي فرضيات تکميلي يا با بازتفسير خاص نظريه بهشيوهاي که که بتواند از رد و ابطال بگريزد (پوپر،

«حدسها و ابطالها :رشد دانش علمي» ،ص.)۳۷ .

66. emptiness of the theory
 }30{ 67نظريهي بهاصطالح «مزيت نسبي» ،خواه در شکل اوليهي ريکاردويي آن ،يا در قالب
نئوکالسيک آن در روايت هکشر-اُولين ( )Heckscher-Ohlinهرگز بهلحاظ تجربي اعتبار نيافته

است ،اما همچنان در مرکز توجه مباحث اقتصاد بينالمللي جاي دارد .اما در پويش و «توسعه»ي بافتار
( ،)contextتنها عدهي اندکي به درخور بودن نظريهي تخصصگرايي ايستا باور دارند.
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يکسويگي ايدئولوژيهاييست که بر شناختي ناقص و ناتمام 68از جامعه
استوارند؛ علم اجتماعي ميتواند ابژکتيو (عيني) باشد ،چون جامعه،

بهمنزلهي ترکيب پيچيدهاي از مناسبات انساني ،ميتواند تمامًا درمعرض

آشکارسازي قرار گيرد .69اگر طبيعت يک راز بزرگ است[ ،از اين

گزاره] چنين برنميآيد که جامعه هم ميبايد چنين باشد .جزم

تقليلگرايي،که در برداشت نادرستي از سرشت و مقصود علم اجتماعي
68. partial knowledge
 }۳۱{ 69اين تز که بهروشنترين نحو توسط اونو در کتاب «اصول اقتصاد سياسي» بيان شده است،

هرگز مورد تصديق ماترياليستهاي ديالکتيک واقع نشده است؛ چراکه آنها به پيروي از لنين ،مائو و
غيره خواهان يک نگرش «حزبي» به مقولهي علم اجتماعي بودهاند .از آنجا که آنها تقليلگرا هستند
(نگاه کنيد به يادداشت { )}23از ديد آنها علم طبيعي هم ميبايد «حزبي» باشد (نگاه کنيد به بخش

 ۲.۳از همين مقاله) .منظورم از «ايدئولوژي» هرمجموعهاي از داوريهاي ارزشي است که بيشوکم
بهروشني بيان گردد و معطوف به يک کردار اجتماعي معين باشد .ايدئولوژي را همچنين ميتوان يک

چشمانداز ( )visionيا يک بينش ( )Anschaungناميد ،مشروط بر اينکه ناظر بر يک کنش معين
(که پذيرش آگاهانهي وضع موجود را نيز شامل ميشود) باشد .ايدئولوژي در وسيعترين معناي آن

ممکن است شامل انگارهي پوپري «باور عملگرايانه به نتايج علم» باشد (پوپر« ،دانش عيني» ،ص.)۲۷ .

پس ،بهطورکلي هر دانش جزئي و ناتما ْم حاوي نوعي ايدئولوژي است ،مگر آنکه نامربوط به پراتيک

انساني باشد .اما همانگونه که پوپر ميگويد ،پذيرش عملگرايانهي آنکه «خورشيد فردا طلوع خواهد
کرد» ،ضرورتا غيرعقالني ( )irrationalنيست .بههمينسان ،باور موقتي و مشروط ( )tentativeبه
برخي قاعدهمنديهاي طبيعت و تالش براي همنواشدن با آنها غيرعقالني و ارتجاعي نيست .اينگونه
ايدئولوژي يا حکمت عملي ،صرفًا معرف رابطهي کل بشر با طبيعت است و ميتوان آن را بهسان

رويکردي خنثي تلقي کرد .از سوي ديگر ،يک ايدئولوژي ،که با تفسير يکسويهاي از واقعيت اجتماعي

همراه است ،نميتواند خنثي باشد؛ چنين بينشي مردم را به بخشهاي مختلف تقسيم ميکند و آنها را
بهطور خصمانه و آنتاگونيستي رودرروي هم قرار ميدهد .هدف علم اجتماعي نشاندادن نقصان
( )partialityو تکسويگي شبهدانشي است که به زايش و پرورش چنين ايدئولوژيهايي ميانجامد.
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ريشه دارد ،واقعيت اجتماعي را با تخت پروکراستي 70يک ايدئولوژي

حزبي پيوند ميزند و بهواسطهي بياعتنايي به هرآنچه که قادر به انطباق

با پيشداوري گزينشي نيست (اگر نگوييم متهمسازي پرهياهوي آنها) و

انکار آنها همچون اموري فاقد موضوعيت علمي ،شبهدانشي 71از جامعه
را بنا ميکند .علم اجتماعي بهمنظور ابژکتيو بودن و فراروي از

ايدئولوژيها ميبايد خود را از [قيد] خودکامگي روش تحليلي آزاد
سازد؛ تنها روش شناخت علمي که با نيازهاي علم اجتماعي همخواني

دارد ،روش ديالکتيکي است .بنابراين ،بگذاريد قدري پيشتر برويم و

ببينيم اين روش بديل چه چيزي براي عرضه دارد.
 .4.2روش ديالکتيکي هگل
هگل در سال  ۱۸۱۷چنين نوشت:

«نيوتن به [علم] فيزيک هشداري فوري براي دوريجستن از متافيزيک داد.

درست است؛ اما ضمن احترام به وي بايد گفت که خود او بههيچ طريقي از

هشدار خويش پيروي نکرد .حيوانات تنها فيزيکدانهاي ناب هستند :تنها

آنها فکر نميکنند :درحاليکه انسان يک موجود انديشنده و يک
[ .70تخت پروکراستي ( :)Procrustean bedاستعارهايست ناظر بر تحريف واقعيت براي وفقدادن

ذهني آن با معيارهاي دلخواه و باورهاي شخصي .خاستگاه اين استعاره به پروکراستس

( )Procrustesشخصيت اساطيري يوناني باز ميگردد ،که بنا بر افسانهها اسيران را در تختخواب

خود ميخواباند و اگر درازتر بودند ،پاهاي آنها را ميبريد و اگر کوتاهتر بودند آنها را کش ميداد/ .م].
71. pseudo-knowledge
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متافيزيکدان مادرزاد است .پرسش حقيقي اين نيست که آيا ميبايد
متافيزيک را بهکار ببنديم يا نه؛ بلکه پرسش اين است که آيا متافيزيک

[مورد استفادهي] ما از نوع درستي است؛ بهبيان ديگر ،آيا بهجاي ايدهي

منطقي مشخص ،شکلهاي تکسويهاي از انديشه را جذبواقتباس نکردهايم؛

شکلهايي که توسط فاهمه ( )understandingتثبيت ميشوند ،و در

جايگاه شالودههاي کار نظري و نيز کار عملي ما برنشانده ميشوند»

(واالس).72

برمبناي ديدگاه هگل ،امور محسوس 73خود بهتنهايي [بهخودي خود] در

يک کليت منسجم با يکديگر همبسته نيستند [و وحدت نمييابند]؛ تنها

مقولههاي فراحسي 74انديشه ميتوانند در يک نظام تام و خودشمول،75

بهطور منطقي درهمتنيده باشند .از اينرو ،اصطالح ابژههاي حساني

نامعقول ،توهمآفرين و نادرست است؛ جهان انديشههاي ناب يا جهان

متافيزيکي عقالني ،واقعي و حقيقي است« .بنابراين ،منطقْ بر متافيزيک،

[يعني] علم اشياء که در انديشه بناشده و حفظ ميشود ،انطباق مييابد».76

انسان تنها از آن رو ميتواند حقيقت يا «ايدهي مشخص منطقي» را بشناسد،
که «موجودي انديشنده و يک متافيزيکدان مادرزاد» است .پس،

72 {32} Wallace, W. (trans.), Hegel‘s Logic with Foreword by J. N. Findlay,
(Oxford: Clarendon, 1975), p. 144.
73. sensible things
74. super-sensible
75. total, self-contained system
76 {33} Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 36.
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محرومکردن انسان از متافيزيکْ همانند محرومسازي وي از هوش فطري،

و قابليت انديشهورزياش خواهد بود .روشن است که متافيزيکْ فينفسه
چيزي در خور سرزنش ندارد .آنچه هگل آن را مورد نقد قرار ميدهد،

«شکلهاي تکسويهاي از انديشه» است «که توسط فاهمه تثبيت
ميشوند» ،که همانا شيوهي «متافيزيک گذشته ،بهگونهاي که تا پيش از
فلسفهي کانت نزد ما وجود داشته است» را سرشتنمايي ميکنند.77

ال ويژهاي بهمعناي «شيوهاي از تفکر است که
«فاهمه» نزد هگل بهطور کام ً

در جستجوي [اعمال] دقت بر فراز همهي اشياء/امور است و بر

تمايزگذاريهاي روشن تأکيد ميورزد» (استيس)78؛ فاهمه «مرحلهاي از

پويش ذهن است که در آن اضداد را بهسان [عناصري] متقابال طردکننده
در نظر ميگيرد و آنها را بهنحوي مطلق از يکديگر جدا ميسازد»

(همان) .79فاهمه که گرايش بدان دارد که مقولههاي انديشه (يا بهبيان
سرراستتر ،مفاهيم) را همچون [عناصري] «ايستا ،ثابت ،و بيجان»

(همان) درنظر بگيرد ،و لذا متافيزيک جزمگرايانهاي را پيش ميبرد،

شيوهي بسندهاي از تفکر براي پرداختن به موضوعات نظرورزانه 80نيست.

تنها قدرت «خرد» ( )reasonاست که بر يکسويگي (،)one-sidedness
77 {34} Ibid., p. 47.
78 {35} Stace, W. R., The Philosophy of Hegel – A Systematic Exposition (New
York: Dover, 1955), p. 101.
79 {36} Ibid.
80. speculative issues
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صوريگرايي 81تهي ،و بيجاني ايستايي که فاهمه بر شناخت تحميل

ميکند ،غلبه مييابد ،82و درنتيجه سنتز جامعي از دنياي متافيزيکي را
ممکن ميسازد ،که همانا تنها هدف فلسفهي نظرورزانه است .شيوهي
انديشهورزي خرد ،ديالکتيک يا منطق سنتز ( )logic of synthesisاست.

 -4.2الف) مسالهي ايدهآليسم

هگل وجود جهان ابژههاي حساني ،يعني جهاني از امور/اشياي بيروني
نسبت به انديشه را انکار نميکند .اما اين جهان که صرفًا تجربه-حس را

فراهم ميسازد ،نميتواند بهطور ابژکتيو درک گردد ،چراکه قابليتهاي
ذهني احساس ( )sensationو ادراک ( )perceptionبهطور فردي

سوبژکتيو هستند و لذا عام و جهانشمول نيستند .درنتيجه ،عقل سليم و

علوم تجربي به سمت «تفکر تصويري يا انگارهپردازي»( 83واالس) 84جهان

سوق مييابند[ ،تفکري] که مشتمل بر مفاهيمي منزوي و محدود (يا

ابژههايي فراحساني) است که [عقل سليم و علوم تجربي] از طريق قابليت
ذهني «فاهمهْ» شکلهاي معيني از عامبودگي (جهانشمولي) را بر آنها

اعمال ميکنند .حتي در اينجا شناخت تمامًا ابژکتيو نيست ،چون با اينکه
81. formality
82 {37} Ibid.
83. picture-thinking or conception
84 {38} Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 30.
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شکل آن مجرد و جهانشمول است ،محتوا و مضمون آن بهطور فردي

سوبژکتيو است .85ميتوان گفت «فلسفه چيزي نيست جز تبديل انگارهها

( )conceptionsبه انديشهها (( »)thoughtsواالس) .86بهبياني ديگر،
فلسفه قدرت خرد ،يعني باالترين قابليت ذهني ،را براي ساختن جهان

ابژههاي فراحساني بهکار ميگيرد ،ابژههايي که در ميان خودشان بهطور
منطقي در قالب يک وحدت ارگانيک با هم پيوند دارند .جهان انديشههاي

ناب است که منطق دروني جهان حساني را تشکيل ميدهد و ميتواند

تمامًا درک گردد؛ يعني ميتواند بدون ناشناخته وانهادن شي فينفسهي
کانتْ درک گردد .همچنين همين جهان انديشههاي ناب است که ميتواند

بهطور ابژکتيو درک گردد ،يعني انديشههاي عاري از کيفيتهاي حسي

 }39{ 85براي مثال ،مفهوم «سرعت» ( )speedعاري از داللت حسي ()sensuous connotation
نيست .پس ،سرعت معين حرکت يک اتومبيل ممکن است در نظر يک رانندهي محتاط بسيار سريع

جلوه کند ،درحاليکه براي يک رانندهي بياحتياط بسيار کُند بهنظر برسد .اما ميتوان به مفهوم سرعت،

شکلي جهانشمول در قالب يک عدد نسبت داد (براي مثال  ۷۰مايل بر ساعت) .در اين حالت ،مضمون
حسي سرعت و احساس سوبژکتيو فردي نسبت به آن بهطور کامل حذف ميگردد .اغلب گفته ميشود

که مفهوم «نيرو» ( ،)forceکه بهطور بديهينما و اصلموضوعي در مکانيک تعريف ميگردد ،را نبايد
بهگونهاي تلقي کرد که حاکي از کاربست و اعمال زور يا انرژي عضالني باشد .مضمون حسياي که
همچنان با مفاهيم ابتدايي سرعت ،نيرو ،و غيره همبسته است ،در تعاريف رسمي (که «فاهمه» آنها را

تحميل مينمايد) واپس زده ميشود[ .اما] در نظر هگل ،عينيت اين مفاهيم از جانب بيرون (عامل
بيروني) تحميل ميگردد و از درون خود اين مفاهيم برنميخيزد .اين ناهمخواني شکل و مضمون ،در

مقولههاي حقيقتًا مجرد نظير هستي ،نيستي و جوهر و غيره وجود ندارد .اين مقولههاي عاري از

حسانيت ،انديشههاي ناب خوانده ميشوند.

86 {40} Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 31
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( ،)sensuousحقيقتًا عام و جهانشمولاند؛ در اينمعنا که آنها ديگر با
ذهنيت فردي ،خواه در شکل و خواه در محتوا ،تداخل نمييابند.
جدول ۱

هستي  -واقعيت

قوهي ذهن

وضعيت شناخت

۱

دنياي محسوس

احساس  -ادراک

معنا  -تجربه

۲

دنياي فراحساني

فاهمه

()Verstand

انگاره

(تصور)Vorstellung /

۳

دنياي فراحساني

خرد

انديشه

( کرانمند)

( ناکرانمند)

()Vernunft

(مفهوم)Begriff /

هگل فلسفهي خويش را بهعنوان ايدهآليسم مطلق خصلتبندي ميکند،
با اين مدعا که «هر فلسفهاي اساسًا يک ايدهآليسم است ،يا دستکم

ايدهآليسمْ اصل بنياني آن است» (ميلر)« .87ايدهآليسم دربردارندهي چيزي
نيست جز تصديق و بازشناسي آنکه امر کرانمند هيچ هستي راستيني

88

ندارد»89؛ «فلسفهاي که هستي راستين ،نهايي و مطلقي به خود وجود
87 {41} Miller, A. V. (trans.), Hegel‘s Science of Logic (London: George Allen
& Unwin Ltd., 1969), p. 154-5.
88. veritable being
89 {42} Ibid., p. 154.
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کرانمند نسبت ميدهد ،شايستهي نام فلسفه نيست» .90اما اين بهمعناي

آن نيست که هگل هستي کرانمند اشياي مادي مقدم برانديشه را انکار

ميکند .از اينرو ،هنگاميکه لنين ميپرسد« :آيا ما از اشياء به سمت
احساس و انديشه پيش ميرويم؟» ،91پاسخْ آن است که «آري»؛ چراکه

هگل در پديدارشناسي روح چنين ميکند .اما وقتي لنين در ادامهي

پرسش قبلي ميپرسد« :يا اينکه ،ما از انديشه و احساس به سمت اشياء

پيش ميرويم؟» (همان) ،پاسخ باز هم «آري» است؛ چون هگل در
دانشنامهي علوم فلسفي چنين ميکند .همانگونه که کولتي 92بهطور

ال نادرست است که بگوييم «آري»
قانعکنندهاي استدالل کرده است ،کام ً

نخستْ از هگل يک ماترياليست ميسازد ،و آري دوم از وي يک

ايدهآليست ميسازد .93اگر تعريف لنين از ماترياليسم و ايدهآليسم را

بپذيريم ،خود مارکس ميبايد به همان طريق به يک [مارکس] ايدهآليست
و يک [مارکس] ماترياليست تقسيم گردد؛ چراکه مارکس در «روش

نزولي»اش يا «روش پژوهش» ،94حرکت از امر مشخص به امر مجرد را

90 {43} Ibid., p. 155.
91 {44} Ibid.
92. Lucio Coletti
93 {45} Colletti, L., Marxism and Hegel, translated from Italian by Lawrence
Garner (London: NLB, 1973).
“94. „descending method“ or „method of inquiry
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پيش مينهد ،درحاليکه در «روش صعودي»اش يا «روش عرضهداشتْ»

95

مسير معکوسي را پي ميگيرد.96

روشن است که ايدهآليسم هگل را نميتوان فقط از طريق گزارههايي از

ايندست بازنمايي کرد« :جهان واقعي رونوشتي از ايده است»؛ و يا «امر

مطلق ،يا همارز آن خدا ،جهان را خلق کرده است»؛ هرچند چنين

گزارههايي بهراستي برخي جنبههاي مهم فلسفهي هگل را نمايش

ميدهند .درعوض ،آنچه در نظر من حقيقتًا ايدهآليسم هگل را
سرشتنمايي ميکند اين باور اوست که« :انديشيدنْ بهواقع در نفس خودْ

آزادبودن است ،97چراکه انديشه بهمنزلهي کنش امر کلي پيوند مجردي
از خويشتن با خويشتن است (واالس) .98پس ،هگل چنين ادعا ميکند:

«در سطح مضموني ،انديشه فقط تاجايي داراي تناسب است [موضوعيت دارد] که
خود را در دادههاي تجربي [فاکتها] مغروق ميسازد؛ و در مرحلهي شکل ،انديش ْه
“95. „ascending method“ or „method of exposition
 }46{ 96اصطالح «روش حرکت صعودي» از سوي مارکس در فراز زير پيش نهاده شد« :روش

فرارفتن از مجرد به انضمامي»:

Die Methode vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen.
من بر اين باورم که مارکس از عبارت «روش حرکت نزولي» 96استفاده نميکند .اما مارکس در

پيگفتارش بر انتشار ويراست دوم جلد نخست کاپيتال ميان «روش پژوهش» و «روش عرضهداشت»
تمايز قايل ميشود (مارکس ،کاپيتال  ،۱ص.)۱۹ .

97. To think is ipso facto to be free
98 {47} Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 36.
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ض ايستار [رويکرد]
حالت خصوصي يا خاصي از کنش سوژه نيست ،بلکه درعو ْ
آگاهي است ،جاييکه نفس مجرد ،رهاشده از همهي محدوديتهاي خاصي که
حالتها يا کيفيتهاي عادي انديشه مشمول آن هستند ،خود را به آن فعل عام و
جهانشمولي محدود ميسازد که در آن با همهي افراد يکسا ْن است .در اين شرايط،
فلسفه ميتواند از اتهام غرور تبرئه گردد .و هنگاميکه ارسطو تفکر را به صعود به
جايگاه رفيع اين ايستار فراميخواند ،رفعتي که او جستجو ميکند ،توسط وانهادن
همهي ديدگاهها و پيشداوريهاي شخصي ما و گردننهادن به نفوذ و حکمروايي
فاکتهاحاصل ميشود».99

بهبيان ديگر ،انديشه قادر به خود-تجريدگري 100يا خود-تعميمبخشي

101

است ،طوريکه انديشهي ناب ديگر با ديدگاهها و پيشداوريهاي

سوبژکتيو و نظاير آنها مختل نميگردد ،بلکه بهواسطهي نفوذ در حقيقت

دروني ابژه ،تمامًا عيني ميشود .انديشهي ناب ،سبکبارشده از فرديت

سوژه[ ،يا] انديشنده ،از آن رو ابژکتيو است که سوژهْ [خود] عام و

جهانشمول شده است ،طوريکه خود انديشه بهطور بينا-ذهني يا بينا-
سوژهگي 102جهانشمول شده است (اينهماني سوژه و ابژه در انديشه).103
 }48{ 99همان منبع.
100. self-abstraction
101. self-universalisation
102. inter-subjectively
 }49{ 103بهدليل يکسانبودن سوژه و ابژه [نزد هگل] ،در ايدهآليسم هگل نيازي به تمايزگذاري ميان

معرفتشناسي و هستيشناسي نيست.
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اما انديشه با دستيابي به اين مرتبه ،ميتواند آزادانه از طريق «پيوندزدن

مجرد خودش با خودش» ،انديشه خلق کند ،و از خويش يک تماميت

خودپو

104

بسازد که با خصلتهاي فزايندهي انضمامي-منطقي ،يعني

ترکيبي ( ،)syntheticهمراه است .اين موضع فلسفي بهدليل طرح اين ادعا
که انديشه ميتواند همهي اينها را بهتنهايي ،يعني بدون کمک هرگونه

پويش مادي انجام دهد ،موضعي «ايدهاليستي» است .105اگرچه هگل وجود
ماده را انکار نميکند ،او مسلمًا اين گزاره را انکار ميکند که خود ماده
داراي قدرت خود-تجريدگري و خود-ترکيبگري

106

است ،که

بهطورخودکار ماده را از بينظميها و بيقاعدگيهاي تصادفي رها

ميسازند ،و آن را بهسان نظامي عقالني عرضه (متجلي) ميکند .هگل
بدين اعتبار يک ايدهاليست است.107

پس اگر بر آنيم که اين ايدهآليسم را به يک ماترياليسم دگرگون سازيم،

درحاليکه ديگر خصلتهاي فلسفهي هگل را حفظ ميکنيم ،تنها يک
104. self-developing totality
 }50{ 105منظورم از «حرکت مادي» ( ،)mterial motionهرگونه پويشي از جانب هستيهاي
بيرون از انديشه است.

106. self-synthesis
 }51{ 107اين گزاره ممکن است براي برخي شگفتآور جلوه کند .اما اگر تعريف لنين از ايدهآليسم
و ماترياليسم نابسنده تلقي شود ،و اگر هنوز اين گرايش وجود داشته باشد که در برابر مارکس

ماترياليست ،هگل بهعنوان يک ايدهآليست توصيف گردد ،اين تنها راهيست که من ميتوانم متصور

شوم.
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کار براي انجامدادن وجود دارد و آن اينکه ادعا کنيم که خود-تجريدگري
و خود-ترکيبگري به سرشت ماده تعلق دارند؛ و اينکه انديشه صرفًا

خود-پويي واقعيت مادي را دنبال ميکند و يا از آن نسخهبرداري (تقليد)

ميکند ،نهآنکه آزادانه و سر خود عمل کند .اين دقيقا همان کاري است
که مارکس انجام داد ،اگر سرمايهداري را به جاي «ماده» [در جملهي

باالتر] بنشانيم .انگلس ،لنين و تمامي مکتب ماترياليسم ديالکتيک اين

نکتهي حياتي را بهکلي مورد غفلت قرار دادند .حتي کولتي ،که نقد

ويرانگر او بر ماترياليسم ديالکتيک عموما صحيح است ،اين نکته را مورد

مالحظه قرار نميدهد؛ او بر پايهي اين باور که واقعيت مادي به خودي

خود واجد هيچ تضادي نيست ،به اين جمعبندي گريزناپذير سوق مييابد

که ديالکتيک از ايدهآليسم جداييناپذير است.108
 -4.2ب) ديالکتيک يا منطق ترکيب (سنتز)

هگل با پديدارشناسي جهان محسوس آغاز ميکند .اما هنگاميکه آگاهي

از خالل حالتهاي احساس ( ،)senseانگارهپردازي ،و انديشه« ،به درون

دادههاي تجربي فروميرود» و به حقيقت دروني جهان ميرسد ،در آنجا
به خرد مسيحي ( )Christian Logosيا «خدا ،آنگونه که در ذات ابدي

خويش پيش از خلقت طبيعت و يک ذهن کرانمند بوده است» ميرسد
108 {52} Colletti, L., Marxism and Dialectic, in New Left Riview, 93 (1975),
pp. 3-29.
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(ميلر) .109بنابراين ،منطق که «ميبايد بهسان نظام خرد ناب ،بهسان قلمرو

انديشهي ناب درک شود» 110چيزي نيست غير از خردمندي خداوند ،که

پايه و شالودهي همهي چيزهاي محسوس است .هگل در اين نظام
دانشنامهاي فلسفه به عقب بازميگردد و گامهاي خود را بازبيني ميکند.

در اينجا خردمندي الهي يا منطق دروني جهانْ خود را در طبيعت و ذهن

کرانمند اعمال ميکند ،طوريکه جهان واقعي چنان نشان داده ميشود

که گويي اساسًا توسط قوانين خداوند ( )vousاداره ميشود .شيوهاي که
برپايهي آن اين قوانين بر تصادفات گذرا111ي جهان مادي چيره

ميگردند ،گاهي بهعنوان «مکر و حيلهي خرد» 112توصيف ميشود .اما در
نظام خرد ناب هيچ «مکر»ي ضروري نيست[ ،چرا که] در آنجا هيچ

تصادفي که خودپويي و خودگستري خرد را مختل سازد وجود ندارد.

اين شيوهي خودگرداني ( )self-governmentخردْ ديالکتيک ناميده

ميشود.

بهبيان ديگر ،ديالکتيکْ منطق پيشروي از مجرد به مشخص است .اما در

اينجا «امر مشخص» بهمعناي يک چيز مشخصًا محسوس نيست؛ درعوض،
بهمعناي ايدهايست که بهطور مشخص يا بهسان يک ايدهي ترکيبي
109 {53} Miller, A. V., Hegel‘s Science of Logic, p. 50.
110 {54} Ibid.
111. ephemeral contingencies
112. cunning of the reason
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( )synthticتعين يافته است .مقصود ديالکتيک آن است که ابژهي مورد

مطالعه (جستارمايه)ي خود ،X ،را بهتمامي درک کند ،يعني در ساحت
انديشه  Xرا بهصورت امر کلي مشخص

113

يا بيکرانگي حقيقي *X

بازتوليد کند .اين فرآيند بهقرار زير است :نخست  Xبهسان عامترين سطح

تجريد ،يعني در کمتعينيافتهترين سطح تجريد ،𝑋 𝑎 ،نگريسته ميشود .اگر
در اين سطح تجريد ،محمول Aبه  Xنسبت داده شود ،اين اسناد ،گزارهي

متضاد زير را پيشانگاشت خود دارد X :با غير )𝐴′( Aيکي است،
طوريکه 𝑎 𝑋 بهواسطهي اينکه توامان𝐴 و 𝐴′است ،بهطور کامل توصيف

ميگردد .درنتيجه ،رابطهي بين دو مُسند 𝐴 114و 𝐴′بايد مورد مطالعه قرار
گيرد .هنگاميکه اين رابطه  𝑅𝑎 (𝐴, 𝐴′) ≡ 𝐴°بنا گردد ،آنگاه  Xبهطور

انضماميتري نگريسته ميشود؛ يعني در سطح ترکيبيتري از تجريد،

بهسان 𝑏 𝑋؛ همان روندْ خود را در سطح جديد نيز تکرار مي کند،

طوريکه) 𝑅𝑏 (𝐵, 𝐵′به سومين سطح تجريد 𝑐 𝑋 منجر ميگردد .اما
سطوح تجريد همچنين سيري ديالکتيکي را دنبال ميکنند ،طوريکه 𝑐 𝑋

در پيامد رابطهي پيشتر بناشدهي) 𝑏 𝑋  𝑅𝑥 (𝑋 𝑎 ,توجيه ميگردد .همين

روند ادامه مييابد ،تا وقتيکه شرحوتفصيل بيشتري ضروري يا ممکن

نباشد .محصول پاياني ديالکتيک ،يعني * ،Xهمانا «ايدهي منطقي مشخص»

113. the concrete universal
114. predicate
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است .بنابراين ،شکل طرحوار استدالل ديالکتيکي را ميتوان در قالب

نمودار زير بيان کرد:

نمودار ۱

اغلب مايهي شگفتي ميشود که آيا اين روش استدالل ديالکتيکي «قانون

تناقض» 115را نقض نميکند؛ چون طرد متقابل 𝐴 و 𝐴′همچنين يک تضاد

115. law of contradiction
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ديالکتيکي

116

ناميده ميشود .من بر اين باروم که ديالکتيک از قانون

تناقض تخطي نميکند ،واژهي «تضاد» در ترکيب «تضاد ديالکتيکي» [و
ديالکتيکي بودن آن] همان معنايي را نميدهد که در منطق صوري از آن

برداشت ميشود .براي مثال ،قانون تناقضْ گزارهاي از اين دست که:

«آقاي جونز ،يک همسر [شوهر] است» را بهدليل اينکه توامان درست و
ال معقول است؛ چون اگر او
نادرست است ،منع ميکند .اين امر کام ً

همزمان شوهر يک زن (𝐴) و غيرشوهر آن زن ( )𝐴¯′ميبود ،مُسند

«شوهربودن» هيچ دادهي معناداري به ما نميدهد .اما ديالکتيک هرگز ادعا
نميکند که [گزارههاي] 𝐴 و 𝐴¯′همزمان درست هستند .بلکه صرفًا

ميگويد که اگر آقاي جونز يک شوهر است ،اين امر مانع از آن نيست
که او يک پسر (فرزند) ،يک پدر ،يک عمو/دايي ،يک برادر ،يک

پسرخاله/پسرعمو و غيره براي شخص يا اشخاص ديگر (بهجز همسرش)

باشد .بنابراين ،بيان اين گزاره که «آقاي جونز يک شوهر است» (𝐴) ،و
همزمانْ گفتن اينکه «او گاهي چيزي غير از شوهر است» ( )𝐴′مسلمًا

تخطي از قانون تناقض محسوب نميشود .اگر اين «چيزي» ()something

همهي ويژگيهاي آقاي جونز را در بر ميگيرد ،بهغير از شوهربودن وي
در همان سطح از تجريد (يعني تاجاييکه رابطهي خانوادگي او مورد نظر

است) ،در اينصورت ديالکتيک به ما ميگويد که 𝐴 و 𝐴′با يکديگر

«تضاد»  117دارند .اما اين تضاد در نهايت چيزي نيست جز اينکه اشخاص
116. dialectical contradiction
117. contradiction
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مرتبط با آقاي جونز را به دو گروه زير تقسيم کند :همسر وي و ساير

افراد .معناداربودن چنين تفکيکي بستگي به اين دارد که همسر آقاي جونز

(𝐴) و ساير اعضاي فاميل وي ( )𝐴′بهگونهاي به هم مربوط
گردند) 𝑅(𝐴, 𝐴′که در پي آنْ آقاي جونز بهطور مشخصتري متعين

گردد ،و درنتيجه انديشهي مربوط به وي به سطح جديدي از تجريد ( 𝑏 𝑋)

ارتقا بيابد .براي مثال ،اگر همسر وي و ديگر اعضاي فاميلاش مناسبات

غيردوستانهاي داشته باشند ،نخستين گزارهاي که در سطح [تجريد] 𝑏 𝑋

بهذهن ميرسد ميتواند چنين باشد« :آقاي جونز يک شوهر نگران است»

(𝐵).

همچنان که در اين مسير پيش ميرويم ،انگاره/تصوير

118

«آقاي جونز

بهسان يک شوهر» هرچه بيشتر واجد اطالعات مشخص ميگردد ،حتي

اگر هيچگاه فرصت آن را نيابيم که شخصًا با وي مالقات کنيم .بهبيان
ديگر ،اگر فرآيند ديالکتيکي دنبال نشود ،گزارهي منفرد «او يک شوهر

است» (𝐴) تنها اين آگاهي بديهي را به ما ميدهد که آقاي جونز همانند

بسياري از آدمهاي ديگر متاهل است ،و نه چيزي بيشتر .از آنجا که

ميليونها مرد متاهل ديگر در جهان وجود دارد ،آقاي جونز خيلي زود
از حافظهي ما محو ميشود و به مخزن دادههاي حسي انتقال مييابد.

منطق صوري ،يا شيوهي «فاهمه» ،با قانون تناقضاش ،بهسبب اينکه آقاي
118. concept
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جونز را صرفًا در مقولهي مجرد-عام «شوهربودن» جاي ميدهد ،يعني با
دستهبندي صرف وي بهعنوان «متاهل» ،هويت [و يکتايي] وي را نابود

ميسازد .ديالکتيک ،يا روش خرد ،دقيقًا خالف اين عمل ميکند؛ يعني
به ما هر آنچيزي که مايليم دربارهي آقاي جونز بدانيم را ميگويد،

بدينطريق که آنچه او هست را به تفصيل و قدمبهقدم در يک انديشهي

بهطور فزآينده مشخص-عام دربارهي شخصيت وي بازگو ميکند .اما در
اينجا يک پرسش مهم پيش ميآيد :فرآيند استدالل ديالکتيکي تا کجا
بايد ادامه بيابد تا آقاي جونز بهتمامي شناخته شود؟ ديالکتيک بايد از

کجا آغاز گردد و در کجا پايان بيابد؟

به اين پرسشها نميتوانيم بهطور صوري پاسخ بگوييم ،بيآنکه مضمون

جستارمايهي  Xرا مورد مالحظه قرار دهيم .براي مثال ،اگر « Xآقاي

جونز که از همسرش جدا شده است» باشد ،در اينصورت نظام منطقي

مربوطه (* )Xميبايد همهي شرايطي که به جدايي [طالق] وي منجر
گرديده است را توضيح بدهد .در مورد هگل X ،مجموعهي تمامي

ايدههاي متافيزيکي طرحشده در تاريخ فلسفه تا عصر خود وي بود،119
و * Xنيز [علم] منطق وي بود .باتوجه به اينکه «فلسفه هيچ چيز جديدي

را پيش نميگذارد» ،بلکه مشغلهاش اين است که «صرفا آنچه را که جهان
در همهي اعصار [گذشته] دربارهي انديشه باور داشته است را بهصورت

 }55{ 119يا شايد ،بهطور دقيقتر ،در تاريخ آگاهي متافيزيکي بشر ،که تاريخ فلسفه تا زمان هگل

سياههي ثبتشدهاي از آن است.
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آگاهي صريح درآورد» (واالس) ،120هگل همهي مقولههاي مناسب براي

ادغام و مفصلبندي با يکديگر (دستکم مهمترين آنها) را پيش روي

خويش داشت .وظيفهي هگل آن بود که اين مقولهها را از حالت ساده به
شکل ترکيبي/تلفيقي ( )syntheticدرآورد و اينکار را از «هستي ناب»

( )pure beingآغاز کند و با «ايدهي مطلق» 121پايان دهد ،بهگونهاي که

يک ايده بهشيوهاي ديالکتيکي به ايدهي ديگر منجر گردد .بهبيان ديگر،
آنچه هگل بدان نايل شد اندکي بيش از حل يک پازل بزرگ سرگرمي

متشکل از ايدههاي پيشتر شناختهشده بود .بايد خاطرنشان ساخت که

اين ايدههاي متافيزيکي فقط ابژههاي فراحساني بودند ،حتي اگر از دنياي
محسوسات نشأت گرفته باشند .بنابراين ،سنتز آنها فقط به «رابطهي

مجرد خويش با خويش» در [سطح] انديشه وابسته بود ،و بههيچ رو با

تکوين ( )genesisابژههاي بهلحاظ مادي محسوس شباهتي نداشت .اگر
هگل گهگاهي به توضيح تصويري

122

برحسب اشياي محسوس عقب

مينشيند ،صرفًا در تنگناي سبکي آموزشي ،از اصل راهنماي خويش
تخطي ميکند .اگر  Xچيزي غير از مجموعهاي از ايدههاي متافيزيکي (و

آشکارا مجزا از ابژههاي محسوس) ميبود ،مساله چندان ساده نميبود.

120 {56} Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 35.
121. the absolute idea
122. pictorial illustration
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اگر  Xمجموعهاي از مقولههاي علمي ميبود ،سنتز ايدهها نميتوانست

مستقل از سنتز مواد و مصالح ( )mattersباشد.
 -4.2پ) نظري ْه خاکستري است

اگر  Xمجموعهاي از مقولههاي علمي با ابژهها يا پيوندهاي مادي

(بهمنزلهي قرينههاي آنها درجهان محسوس) باشد ،مسالهاي که
ايدهآليسم مطلق هگل چنان با فراست از آن احتراز کرد ،ديگر قابل پرهيز
و ناديدهانگاري نخواهد بود .تجريد و سنتز ميبايد «نهتنها در نظريه ،بلکه
در واقعيت»

123

نيز تأييد و تصديق گردند ،که در آنْ نظريه و واقعيت

بهترتيب ناظر بر انديشه و امور/اشياي محسوس هستند .اين [همان]
دشواري ديالکتيک ماترياليستي

124

است .دليل اينکه روايت انگلسي-

لنيني از ماترياليسم ديالکتيک در حل اين مساله ناکام ماند ،آن است که

اين روايت هيچ محدوديتي بر روي ابژهي شناخت  Xاعمال نميکند [روا

نميدارد] .پيشگامان نظريهي ماترياليسم ديالکتيک همانا ميخواستند با

 }57{ 123اين عبارت ،يا عبارتهاي مشابه ديگر ،گاه و بيگاه در نوشتههاي مارکس بهچشم ميآيد.
براي مثال ،در پيشنويس اوليهي ناتمامي که مارکس در اصل براي مقدمهي «مشارکتي در نقد اقتصاد
سياسي» نگاشته بود ،اما در زمان حيات وي انتشار نيافت« :کار ،نهفقط بهمثابهي يک مقوله ،بلکه در

واقعيت ،به ابزاري براي خلق ثروت بهطور عام بدل شده است ،و از اينکه همچون يک خصيصه به فرد
خاصي مقيد گردد ،بازايستاده است«( .مشارکتي در نقد اقتصاد سياسي» ،مسکو :انتشارات پروگرس،

 ،۱۹۷۰ص.)۲۱۰ .

124. materialistic dialectic
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طرح اين داعيه که «دنياي مادي  Xتوسط برخي قوانين تغييرناپذير

125

اداره ميشود» بر هگل پيشي بگيرند ،بيآنکه دريابند که آنها در انجام

چنينکاري تنها خودشان را رازآميز ( ،)mysticsيعني همچون

ايدهآليستهايي بدتر از هگل ،جلوه ميدهند .از آنجاکه دنياي مادي
بهطور بنيادي بر طبيعت استوار است ،و [بهتبع آن] انسان و جامعه بخشي

از تاريخي طبيعي هستند ،اصحاب ماترياليسم ديالکتيک نخست به کار

ساخت و تدوين «ديالکتيک طبيعيت» برآمدند ،پيش از آنکه توجه ويژهاي
به ماترياليسم تاريخي و اقتصاد سياسي مبذول دارند .اما اثر ناتمام خود

انگلس 126نشان ميدهد که ديالکتيک طبيعت يک طرح ناممکن است.

در سال  ۱۸۷۳هنگاميکه انگلس دربارهي سنتز نظري طبيعت شروع به

تحقيق نمود ،ممکن است بهطور مبهم چنين تصوري ميکرده است که

«علم هيچ چيز جديدي را پيش نمينهد» ،بهغير از جزئيات کم اهميت ،و
اينکه دستکم طرح اصلي و پايهاي ديدگاه علمي نسبت بهطبيعتْ پيشتر

توسط اکتشافات دورانساز قرن نوزدهم عرضه شدهاند .اگر اينطور بوده

باشد ،تمامي مقولههاي علمي در دسترس انگلس قرار داشتهاند تا آنها
)?125. immutable laws (material vous

« }58{ 126ديالکتيک طبيعت» انگلس ،سالها پس از درگذشت وي ،براساس يادداشتهايي که

بين سالهاي  ۱۸۷۵و  ۱۸۸۲نگاشته بود ،بهسال  ۱۹۲۵از سوي موسسهي «مارکس-انگلس-

لنين» ( )MELدر مسکو به چاپ رسيد:

Engels, F., Dialectics of Nature (Moscow: Foreign Language Publishing
House,1954).
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را در يک نظام ديالکتيکي جايگذاري و مفصلبندي نمايد .اما در اوايل
دههي  ۱۸۸۰هنگاميکه او از ادامهي کار بر روي اين موضوع بازايستاد،
بايد براي وي آشکار شده باشد که حرفهي علمي معاصر ،شناخت و

دانش خويش از طبيعت را نزديک به شناخت نهايي نميانگارد .آنچه
اندکي بعد اصطالحًا بحران فيزيک نام گرفت ،از افق در حال نمايانشدن

بود .پس ،همهي مقوالت علمي در دسترس انگلس بهوضوح مقوالتي
ال موقتي ،و مستعد آن بودند که با کشف شواهد جديد برانداخته شوند.
کام ً

طبيعت چطور ميتواند تمامًا بهشناخت درآيد ،وقتيکه دانش ما نسبت به

آن صرفًا «نسبي» است ،يعني وابسته به فرضيات و گمانهزنيهاي موقتي

و غيرقطعي ( )so-far-so-goodاست؟ پرسشي اساسي که پيش از
پرداختن به [تدوين] سنتزي ديالکتيکي از طبيعت بايد بررسيده ميشد،

آن بود که چرا شناخت طبيعت ناتمام [و ناکامل] است و همواره ناتمام

ميماند؟

پاسخ به اين پرسش مهم در اين استعارهي مشهور هگل نهفته است که

«جغد مينروا بالهاي خود را تنها با برآمدن تاريکي ميگشايد» .اين
واژههاي سربسته و مرموز به دنبال توضيح زير بهنگارش درآمدند:

«سخن ديگري در موضوع صدور رهنمود دربارهي اينکه دنيا چگونه بايد

باشد؛ فلسفه ،درهرحال ،همواره خيلي دير براي انجام اين وظيفه دستبهکار
ت دوران
ميشود .فلسفه در هيات فکر جهان ،زماني ظاهر ميشود که فعلي ْ

شکلگيري خود را گذرانده و به حالت بلوغ خود رسيده است .اين درس
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ت به حد
مفهومي ،خواهناخواه در تاريخ آشکار است ،يعني ،تنها زمانيکه فعلي ْ

بلوغ خود رسيده[ ،امر] مثالي {امر ايدهاي} در تضاد با واقعيت {امر واقعي}،

ظاهر ميشود و اين جهان واقعي را ،که در گوهر آن ادراک کرده ،در قلمرو

فکري بازسازي ميکند .آنگاه که فلسفه کهنسالي آن را با رنگ خاکستري

به تصوير ميکشد ،شکلي از زندگي به سالخوردگي رسيده و ديگر نميتواند
به جواني بازگردد ،بلکه ،تنها ،ميتواند بهياري خاکستري [نقششده] در

خاکستري فلسفه شناخته شود.128»127

معنايي که هگل [در اينجا] از «جهان» يا «شکلي از حيات» مراد ميکند،

ممکن است بهطور دقيق براي ما روشن نباشد ،اما ترديد اندکي در اينباره
وجود دارد که او با اين اصطالحات بهطور مبهم به ابژهي شناخت X

ارجاع ميدهد .پس ،پيام وي به قرار زير است :تنها زمانيکه X

«خاکستري است»« ،به سالخوردگي رسيده است»« ،دوران شکلگيري خود

را گذرانده است» ،و «ديگر نميتواند به جواني بازگردد» ،تدارک سنتز

منطقي-مشخص آن (* )Xاساسًا امکانپذير ميگردد .اين واقعيت ،آنگونه

که هگل آن را ميبيند ،که «فلسفه چيز جديدي را پيش نميگذارد» ،بدين
معناست که مفهومپردازي متافيزيکي از جهان ([ )Weltanschaungيا
127 {59} Knox, T. M. (trans.), Hegel‘s Philosophy of Right (Oxford University
Press, 1967), pp. 12-3.
[ .128ترجمهي فارسي اين گفتاورد هگل عينا از منبع زير برگرفته شده است:

گئورگ ويلهلم هگل« :عناصر فلسفهي حق؛ يا خالصهاي از حقوق طبيعي و علم سياست»؛ ترجمهي

حسن مرتضوي؛ نشر قطره (چاپ سوم ،)۱۳۹۴ ،پيشگفتار مولف ،ص].۲۱ .
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جهانبيني فلسفي] به مرحلهي بلوغ ميعني در ذهن بشر رسيده است؛ و
اين همانند آن است که بگوييم خداوند تاکنون خرد خويش را تقريبًا

بهتمامي بر انسان مکشوف ساخته است .بههمين دليل است که هگل قادر

بود نظام فلسفهي متافيزيکياش را بنا کند .اما مفهومپردازي علمي از

طبيعت چيز يکسره متفاوتي از مفهومپردازي فلسفي يا ديني از جهان
است .عصر علوم (تجربي) تازه زماني آغاز شد که عصر الهيات و

متافيزيک به پايان خود نزديک ميشد.

بنابراين ،جاي شگفتي نيست که مفهومپردازي علمي  Xنميتواند بهآساني

بهسان دانش مطلق * Xاز طبيعت ،نظاميافته ( )systematisedگردد .اينکه

آيا اساسًا هرگز به چنين دانشي بدل خواهد شد ،خود محل پرسش است.

مفهومپردازي علمي از طبيعت نميتواند «خاکستري» شود ،مگر اينکه خود

طبيعت کهنسال (در هرمعناي ممکن آن) گردد .حتي اگر طبيعت يک

فرآيند فرگشتي

129

و تاريخي باشد ،مسلمًا هيچ معلوم نيست که آيا

ال گرايشي دارد که به تصوير ايدهال 130خود
طبيعت بهسان يک کل اص ً
نزديک شود .اما اگر طبيعتْ خود را تجريد نميبخشد ،پس خود را بهطور

منطقي سنتز هم نميکند .در اينصورت ،يک درک ديالکتيکي و بنابراين

جامع طبيعت ناممکن است .اين امر توضيح ميدهد که چرا انگلس ،يا

هر کس ديگري در اين موضوع ،هرگز قادر نشد در تکميل يک نظام
129. evolutionary
130. ideal image
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ديالکتيکي از طبيعت ،يا بهقول شلينگ «هوش سنگواره» ،131توفيق

نيافت .با اينحال ،ناممکني ديالکتيک طبيعتْ بر ناممکني خود ديالکتيک

ماترياليستي داللت نميکند .اينکه دومي امکانپذير است يا نه ،وابسته به

آن است که آيا مجموعهاي از ابژهها يا روابط مادي  Xوجود دارند که

واقعًا از قوههاي خود-تجريدگري و خود-سنتزگري برخوردار باشند يا
نه .مارکس دستکم يک مجموعهي  Xاز ايندست را معرفي کرد ،که

همانا نهاد تاريخي سرمايهداريست.

درست همانطور که هگلْ چيرهدستترين تاريخنگار انديشهي

متافيزيکي بود ،مارکس نيز چيرهدستترين تاريخنگار انديشهي اقتصادي

بود .هنگاميکه مارکس در دههي  ۱۸۶۰مشغول نگارش جلد اول

کاپيتال بود ،نهتنها سرمايهداري «پس از گذراندن دورهي شکلگيري»اش

به بلوغ و رنگ خاکستري خود دستيافته بود ،بلکه اقتصاد سياسي نيز

تا آن زمان اکثر مقولههاي اساسي ضروري براي ساختن جامعهي

سرمايهدارانهي نظري [ناب] را خلق کرده بود .نهتنها در واقعيت ،بلکه در
نظريه نيز سنتز مجرد شيوهي توليد سرمايهداري در فرآيند تکوين بود.

بنابراين ،همانگونه که اونو همواره خاطرنشان ميکرد« :مارکس در زمان

مناسبي مشغول فعاليت خويش بود» .در ذهن مارکس ترديد اندکي

دراينباره وجود داشت که مجموعهي  Xاز روابط مادي برسازندهي

131. petrified intelligence
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سرمايهداري بتواند بهطور ديالکتيکي در «شکل ناب خويش» 132بهسان

* Xسنتز گردد ،چون طي توسعه و بسط شيوهي توليد سرمايهداري،

مناسبات سرمايهدارانه با رهاساختن خويش از پسماندهاي مناسبات

پيشاسرمايهدارانه بهطور فزآيندهاي متعين ميشدند .مارکس صرفًا
سرمايهداري را بدانسان که بود نسخهبرداري نکرد؛ او همچنين شيوهي

خود سرمايهداري براي تجريد و سنتز را نيز نسخهبرداري کرد.
بدينطريق ،مارکس «هستهي عقالني» ديالکتيک را از «پوستهي رازآميز»

متافيزيک هگلي بازيابي و استخراج کرد.
 .4.3روش ديالکتيکي علم اجتماعي

ممکن است چنين بهنظر برسد که گفتن اينکه فقط سرمايهداري ،بهسان

يک جامعهي بهلحاظ تاريخي بسيار ويژه ،داراي تواناييهاي خود-
تجريدگري و خود-سنتزگري است و درنتيجه ميتواند بهطور ديالکتيکي
بهفهم درآيد ،ميدان ديد ديالکتيک ماترياليستي را بهنحو بسيار تنگي

محدود ميسازد .ممکن است نااميدکننده بهنظر برسد که ديالکتيک ،که
در دستان هگل ميتوانست هر چيز مشاهدهپذير و ادراکپذيري در جهان

را توضيح بدهد ،ميبايد به نقش ناچيز و فروتنانهاي در حد منطق توصيف
« }60{ 132اما در [سطح] نظريه چنين فرض ميشود که قوانين توليد سرمايهدارانه در شکل ناب و

خالص خود عمل ميکنند» (مارکس ،۱۸۹۴ ،ص.)۱۷۵ .
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ال در معرض ديد قرار ميگيرد»
نظري سرمايهداري ،وقتيکه «چهرهاش کام ً

فروکاسته شود .ممکن است پرسيده شود :کاربرد ديالکتيک ماترياليستي

چيست ،اگر نتواند ،طبيعت ،تاريخ ،و کل دنياي مادي را توضيح بدهد؟

فيلسوفان مارکسيست که بهشيوهي مالوفْ بهزباني گنگ از طرحهاي

سترگ سخن ميگويند ،ممکن است با شنيدن اين برنهاد که تنها ديالکتيک
ماترياليستي ممکنْ ديالکتيک سرمايه (بهسان نظريهي يک جامعهي

سرمايهدارانهي ناب) است ،برآشفته گردند .با اينحال ،يک بررسي
دقيقتر نشان ميدهد که شناخت جامعه نيازمند هيچ «نظريهي ناب»
ديگري نيست.

يک جامعهي سرمايهدارانهي ناب ،همانگونه که هماينک توضيح خواهم
داد ،يک اقتصاد کااليي جهاني

133

است که در آن همهي مناسبات

اجتماعي ضرورتًا بهسان مناسبات ميان کاالها تجلي مييابند .بهبيان
ديگر ،در يک جامعهي سرمايهدارانهي ناب مناسبات اجتماعي بين

انسانها تمامًا شيواره و تشخصزُدايي

134

ميشوند .اما مناسبات

اجتماعياي که تشخصزدايي نشده باشند ،نميتوانند همچون مناسباتي

ابژکتيو انگاشته شوند ،دستکم نه بهطور «عام» در معناي هگلي «يکسان

با همهي افراد»؛ بهواقع ،يک رابطهي اجتماعي «شخصي» ،135بهلحاظ
133. global commodity-economy
134. impersonalised
135. A „personal“ social relation
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کاربرد لغوي تناقضآميز است .بنابراين ،از نقطهنظر شناخت جامعه،

جامعهي سرمايهداري که گرايشي درونزاد و خودکار به سمت
شيوارهسازي مناسبات اصلي انساني دارد ،همانند هيچ جامعهي ديگري

نيست .جامعهي سرمايهداري که در آن مناسبات ميان انسانها بدينسو
گرايش دارند که بهطور شفافتر در شکلهاي نابتري متجلي گردند،

يعني بهطور فزآيندهاي عاري از خصيصههاي فردي ،136اختيار عملهاي
دلبخواه ،شانسها و عادتها گردند ،آينهاي را در برابر همهي جوامع

ديگر نگه ميدارد .بدينمعنا که شناختي عيني از جامعه ممکن نخواهد

بود ،مگر اينکه مناسبات اقتصادي براي نخستينبار در بافتار يک جامعهي

سرمايهداري ناب ،تمامًا درمعرض ديد قرار گيرند .اين نتيجهگيري مهم
بهطور غيرمستقيم زادهي اين واقعيت است که يک جامعهي فئودالي،
اگرچه خودْ نهاد تاريخا يکتاييست ،مناسبات انساني را شيواره

نميسازد ،و بنابراين ،بهشيوهاي نظاممندْ علم اجتماعي را پرورش نميدهد.

قوانين فئودالي تجويز ميکنند که مناسبات انساني ميبايد دقيقًا چگونه

باشند ،چون اين مناسبات بهتنهايي و از دل خودشان تحول نمييابند .اگر

«آناتومي انسان کليدي براي فهم آناتومي بوزينه است» (مارکس) ،137پس
درک جامعهي سرمايهداري نيز نقش همانندي براي درک جامعهي
فئودالي و ساير جوامع دارد.

136. idiosyncrasy
137 {61} Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy (Moscow:
Progress, 1970), p. 211.
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 -4.3الف) منطق دروني سرمايهداري

«جامعهي بورژوايي پيشرفتهترين و پيچيدهترين سازمان تاريخي توليد
است .بنابراين ،مقولههايي که مناسبات آن ،و فهمي از ساختار آن را بيان

ميکنند ،بيشني را نسبت به ساختار و مناسبات توليد در همهي

صورتبنديهاي اجتماعي پيشين فراهم ميآورند» .138اين تز معروف

مارکس هرگز بهطور جدي مورد مناقشه قرار نگرفت .اما مارکس در
اينجا بهخطا نکتهي مهمي را از قلم مياندازد« .اقتصاد بورژوايي کليدي

براي [فهم] اقتصاد عهد باستان و غيره فراهم ميسازد» ،139نهصرفا

بديندليل که «جامعهي بورژوايي پيشرفتهترين و پيچيدهترين سازمان

تاريخي توليد است» ،در هر معنايي که بتوان از عبارت «پيشرفتهترين و

پيچيدهترين» برداشت کرد .جامعهي سرمايهداري يا بورژوايي حيات
اقتصادي واقعي خود را براساس اصول اقتصاد کااليي سازمان ميدهد؛

بنابراين ،تنها در جامعهي بورژوايي [متکي بر] اقتصاد کااليي است که

حيات اقتصادي واقعي (که در تمامي جوامعْ مشترک است) در شکلهاي

شيوارهشده و عينيتيافته ( )objectifiedتجلي مييابد .مسلمًا مارکس

به اين واقعيت آگاه بود (واقعيتي که خود وي در جاي ديگري بهعنوان

138 {62} Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy, pp. 210.
139 {63} Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy, pp. 211.
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تضاد ميان ارزش مصرف و ارزش از آن ياد کرده است) ،140اما ناکامي

وي در اينکه اهميت اين مساله را بهطور پايدار در [نوشتههاي خود]

مفصلبندي کند ،نظير نمونهي نقلشده در فراز باال ،ابهامات

روششناسانهاي در اقتصاد سياسي وي بهجاي گذاشته است .سهم نظري

اونو اساسًا حذف چنين ابهاماتي از نظام کاپيتال و بيان مجدد ديالکتيک

سرمايه در قالب نظريهي جامعهي سرمايهداري ناب است.

مفهوم نظري يک جامعهي سرمايهداري ناب ،يعني جامعهاي که در آن

حيات اقتصادي واقعي تمامًا تحت سيادت اقتصاد کااليي ،و درنتيجه

 }64{ 140تضاد ميان ارزش و ارزش مصرفي ،بنياديترين تضادي است که جامعهي سرمايهداري
را سرشتنمايي ميکند .سادهترين تجلي اين امر در اين دادهي تجربي ديده ميشود که هر کاال از دو
ويژگي متقابال طردکننده ،يعني ارزش و ارزش مصرفي تشکيل ميشود .اما اين تضاد در سراسر

ديالکتيک سرمايه بارها در شکلهاي بسياري پديدار ميشود .براي مثال :هيچ ارزش مصرفياي
ش توليد گردد؛ کار اضافه (يا محصول اضافه) نميتواند جز در قالب
نميتواند در قالبي بهغير از ارز ْ
ارزش اضافه تصاحب گردد؛ سرمايه ميبايد گردش کند ،همچنانکه توليد ميشود؛ ارزشزُدايي از

سرمايهي ثابت تمامًا با استهالک ارزش مصرفياش تطابق ندارد؛ انباشت ثروت تنها در شکل انباشت
سرمايه رخ ميدهد؛ بازتوليد رابطهي اجتماعي سرمايهدارانه نميتواند مستقل از بازتوليد ابزار توليد و

اقالم مصرفي بهسان ارزشهاي مصرفي  -در تناسبي معين -باشد؛ فرآيند انباشت سرمايه بين فاز
بسطيابنده (که در آن ترکيب ارگانيک سرمايه بيتغيير ميماند) و فاز عمقيابنده (که در آن ترکيب

ارگانيک افزايش مييابد) نوسان ميکند .همهي اينها و مواردي ديگر نمودهاي تضاد بين ارزش و

ارزش مصرفي در بافتارهاي متفاوت هستند .بنابراين ،معناي عام اين تضاد بنيادي آن است که جامعهي

سرمايهدراي ميبايد حيات اقتصادي واقعياش را بهوسيلهي اصول اقتصاد کااليي مديريت کند .از
آنجاييکه سرمايهداري سنتزي از مديريت اقتصاد کااليي (جنبهي ارزش) و حيات اقتصادي واقعي
(جنبهي ارزش مصرفي) است ،اين دو جنب ْه «متضاد» يکديگر تلقي ميشوند .اما اما اين تضاد بهمعناي
ناسازگاري مطلق نيست؛ بلکه بدينمعناست که سنتز اين دو جنبه تنها در يک دورهي تاريخا خاص

(و نه هميشه) دستيافتني است.
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توسط اصول عيني ،اداره ميشود ،همان جايگاهي را در اقتصاد سياسي

اونو اشغال ميکند که منطق در نظام فلسفي هگل .بهبيان ديگر ،جامعهي
سرمايهداري ناب يک سنتز نظري «انضمامي-عام» از سرمايهداري ،يا

منطق دروني سرمايهداري (* )Xاست ،که در برابر تماميت «انضمامي-

تجربي» از سرمايهداري تاريخي (يعني  )Xنهاده ميشود .اهميت اين تشابه

را نميتوان دستکم گرفت .از نظر هگل ،انديشههاي غيرمتافيزيکي ،يعني
انديشههايي که هنوز «ناب» نيستند و برخي داللتهاي احساسي

141

را

حفظ کردهاند ،نميتوانند عيني باشند ،و درنتيجه نميتوانند يک نظام
ديالکتيکي را خلق کنند .در اقتصاد سياسي «خلوص و ناببودگي» 142يا
عينيت مناسبات اجتماعي ،متناسب با درجهي شيشدگي اين مناسبات

است ،درست به همانطريق که خلوص انديشهها در فلسفه متناسب با

درجهي غيراحساسيبودن

143

آنهاست .در نتيجه ،براي مثال ،استثمار

مستقيم يک سرف توسط ارباب يک رابطهي اجتماعي تمامًا عيني (يعني
ناب) نيست ،زيرا اين شکل از رابطهي ارباب-بنده حاوي هيچ گرايشي

به شيوارهشدن نيست ،144اما استثمار کار مزدي توسط سرمايهدار

141. sensuous connotations
142. pureness
143. non-sensuousness
 }65{ 144اين امر بهمعناي آن نيست که استثمار يک سرف توسط ارباب صرفًا امري تخيلي و
ناموجود ( )non-existentاست؛ که [بيگمان] دادهاي تجربي است .اما نميتوان رابطهي اجتماعي
نابي که بنيان اين واقعيت را برميسازد ،بهطور عيني شناسايي کرد ،زيرا عوامل تصادفي-پيشامدي
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ميتواند عيني (يا ناب) باشد ،زيرا نرخ ارزش اضافه بهطور خودکار

بدينسو گرايش دارد که در سراسر پهنهي اقتصادْ يکنواخت گردد.
بنابراين ،ديالکتيکسرمايه متکي بر نيروي شيکنندهايست که درونزاد

عملکرد اقتصاد کااليي است.

اونو در کتاب «اصول اقتصاد سياسي» ،با نظريهي جامعهي سرمايهداري

ناب در قالب سه آموزهي گردش ،توليد و توزيع درست بههمان شيوهاي

برخورد ميکند که هگل علم منطق خويش را بر مبناي سه آموزهي

هستي ،جوهر و مفهوم تشريح ميکند .در هر دو مورد ،آموزهي نخستْ

شيوهي وجود/هستي (اصول عملکردي) ابژهي مطالعه را مورد بررسي

قرار ميدهد ،بدون ارجاع به مضمون جوهري ()substantive content

آن .آموزهي دوم روشي را نشان ميدهد که مضمون دروني ابژهي مطالعه

در شيوهي وجودي آن گنجانده ميشود و يا بهطور سازگار و استواري

در آن بازتاب مييابد .آموزهي سوم نشان ميدهد که ابژهي مطالعه

تاجاييکه سازگاري [ميان] شيوهي وجودي و مضمون جوهرياش
بسياري وجود دارند که مانع چنين رابطهاي ميشوند يا آن را مبهم و نامفهوم ميسازند .پس ،بسته به

حرصوآز ارباب يا شرايط جغرافيايي و اقليمي کشاورزي ،و يا سنتهاي مذهبي و فرهنگي زندگي

محلي يک قلمرو فئودالي و غيره ،استثمار ميتواند بسيار حاد و خشن و يا نرم و ماليم ()lenient

ف نيروي درونزادي وجود ندارد که بهطور خودکا ْر الگوي اجتماعا
باشد .در رابطهي ارباب-سر ْ
يکنواختي را برقرار سازد .بنابراين ،تاريخدانان عصر ميانه ناچار اند که يک الگو يا سنخ آرماني را

بهطور سوبژکتيو [ذهني] مدون کنند و آن را بر دادههاي تاريخي تحميل نمايند؛ يا بهبيان ديگر ،براي
تعميمدادن اين الگو ،آن را از بيرون تحميل نمايند .در بيان هگل ،چنين روشي روش «فاهمه»
( )understandingاست ،نه روش «خرد» (.)reason
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تضمين گردد ،بهتنهايي قادر به رشدوتوسعه [ي خويش] است .در

آموزهي نخست ،منطق گذار

145

(يا منطق عبور از يک شکل به شکل

ديگر) ابژهي مطالعه را بهطور بيروني تعين ميبخشد و يا آن را مشخص

ميسازد .در آموزهي دوم ،منطق بازتاب

146

(يا منطق وابستگي) نشان

ميدهد که چگونه ابژهي مطالعه ميتواند در درون خويش حاوي بنيان يا
شالودهاي از هستي خويش باشد .و در آموزهي سوم منطق

رشدوتوسعه( 147يا منطق خود-تحققبخشي )148امکان ميدهد که ابژهي
مطالعه سازوکار عملکرد [دروني] خود را در يک محيط آرماني شکوفا
سازد .از اينرو ،اگر ابژهي مطالعه يک جامعهي سرمايهداري ناب باشد،

همانگونه که در ديالکتيک سرمايهي اونو چنين است ،نخستين آموزه يا

ش خصلتهاي شيکنندهي اقتصاد کااليي (بهطور فينفسه)
آموزهي گرد ْ

را مطالعه ميکند ،بدون ارجاع صريح به هنجارهاي عام حيات اقتصادي.

آموزهي دوم يعني آموزهي توليد اين مساله را بررسي ميکند که چگونه
حيات اقتصادي واقعي ،که نزد همهي جوامع مشترک است ،ممکن است

تحت سيادت و ادارهي اصول اقتصاد کااليي قرار گيرد ،طوريکه

خويش-اتکايي

()self-dependency

و

خود-شمولي

(self-

145. the logic of transition
)146. the logic of reflection (or dependency
147. the logic of development
148. self-fulfilment
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 )containednessشيوهي توليد سرمايهداري را تضمين نمايد .آموزهي
سوم يا آموزهي توزيع نشان ميدهد که چگونه شيوهي توليد سرمايهداري
رشدوتوسعه مييابد و بازار خويش را تنظيم ميکند ،طوريکه همهي

ارزشهاي مصرف مورد نياز اجتماع را بهشيوهاي توليد نمايد که براي
هدف خود-اقتباسي ( )self-adoptedسرمايه رضايتبخشترين باشد.

اين روش عرضهداشت ديالکتيکي ( )expositionبهخوبي با خود سرشت
سرمايهداري همخواني دارد .اساسا ،سرمايهداري نظامي از سازماندهي

توليد بهسان فعاليتهاي سوداگرانهي فردي ()merchant activities
است .تجارت کااليي هرگز درون خانواده يا يک جماعت قبيلهاي که

بهلحاظ معيشتي خودکفا هستند توسعه نمييابد؛ اجناس مبادلهشده با
بيگانگان نخستين اجناسي هستند که به کاال بدل ميشوند .بنابراين،

کاالها همواره حاکي از روابط بيروني هستند .بسط و گسترش مبادالت

کااليي نهفقط تماس با بيگانگان را افزايش ميدهد ،بلکه جماعت موجود

را به واحدهاي دادوستدکنندهي منفرد فروميپاشد .تا زمانيکه پول
يکساني براي مبادالت کااليي مورد استفاده قرار ميگيرد ،تمايزگذاري

ميان تجارت بيروني و تجارت دروني فاقد موضوعيت است ،چون هر

دادوستدي براي واحدهاي دادوستدکننده ،بيروني است .سرمايهداران ،که

بهلحاظ خاستگاه [تاريخي] مردان سوداگري از اليههاي مياني جامعه
بودند که از سودهاي ناگهاني خريدوفروش ( )arbtrageبهرهمند شدند،
گرايش بدان دارند که ازطريق تضعيف خودبسندگي و خودکفايي
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جماعتهاي اقتصادي سنتي ،بازار تجاري يکپارچهاي را بهوجود بياورند.
تحول تاريخي تجارت ( )commerceکه کاالها ،پول ،و سرمايه را خلق

ميکند ،با مشخصات وضعي

149

يک سرمايهداري تمامًا توسعهيافته

همخواني دارد ،يعني سرمايهداري بهمثابهي )۱ :مجموعهاي از کاالها؛ )۲

اقتصاد مبادلهاي پولي؛ و  )۳وحدت کارکردهاي خرماتيستيک

150

سرمايه ،در آموزهي گردش .در اينجا سهگانهي هگلي کميت ،کيفيت و

اندازه به سهگانهي زير برگردانده ميشود :تجليات ارزش توسط کاالها،
کارکردهاي پول بهسان ابژهي بازتابدهندهي ارزش ،151و عملکردهاي

سرمايه بهسان ارزش در حرکت .152اين امر نهتنها در ساحت نظريه (که

در اينجا منطق گذار را دنبال ميکند) اهميت دارد ،بلکه همچنين در تاريخ

واقعي نيز شيوهي عملکرد سرمايهداري (مبادالت کااليي) ميبايد مقدم
بر خود توليد سرمايهدارانه باشد.

اگرچه توسعهي تجارت همواره يکپارچگي شيوهي سنتي توليد را تضعيف

ميسازد ،دومي [يعني توليد سنتي] هرگز تا زمان کاالييشدن خود نيروي
کار به سرمايهداري مجال ورود نميدهد .کاالييسازي نيروي کار که

نيازمند اجبار فرا-اقتصادي انباشت اوليه است ،بهطور خودکار در پي
149. modal specifications
)سودمحورانه( 150. chrematistic
151. value-reflecting object
152. value-in-motion
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توسعهي مبادالت کااليي و توليد کااليي ساده پديدار نميشود .اما
هنگاميکه نيروي کار در قالب کاال در دسترس قرار گيرد ،عملکرد
خرماتيستيک سرمايه ميتواند فرآيند کار-و-توليد ،153که شالودهي

مادي يا جوهر دروني همهي جوامع را شکل ميدهد ،را در اختيار بگيرد.
فقط در اين هنگام است که سرمايهداري به مثابهي يک اقتصاد کااليي

پديدار ميشود که در آن همهي اجناس [محصوالت] بهعنوان کاال و
توسط [ديگر] کاالها توليد ميشوند .در آموزهي توليد ،سازگاري اصول
اقتصاد کااليي و هنجارهاي عام حيات اقتصادي توسط منطق «بازتاب»

نمايانده ميشود که خودْ بيزمان است ولذا بهطور عام پويش تاريخي

سرمايهداري را بازتوليد نميکند .سهگانهي هگلي شالوده (،)Ground

تجلي ( ،)Appearenceو فعليت ( )Actualityاينک به گزارههاي سه
گانهي زير برگردانده ميشود:

يک) توليد سرمايهدارانه خود را برپايهي رابطهي توليدي [همستيز]

«کارگر -سرمايهدار» تضمين ميکند؛

دو) سرمايهي صنعتي بهطور نامحدود و بدون وقفه گردش ميکند ،در

حاليکه از همهي اتالفهاي غيرضروري منابع اجتناب ميکند؛ و

سه) جامعهي سرمايهداري خود را در مقياس روبه گسترشي ازطريق

تأمين اجناس اساسي ( )basic goodsو غيراساسي بهنسبتي معين و
153. labour-and-production
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حسابشده بازتوليد ميکند ،درحاليکه انباشت سرمايه بين فازهاي

بسطيابنده ( )weideningو عمقيابنده ( )deepeningتغيير و نوسان

مييابد.

توانايي سرمايهي صنعتي در ايجاد نوآوريهاي متناوب در فناوريهاي

توليدياش ،طوريکه بتواند دسترسپذيري نيروي کار بهمثابهي کاال را
تضمين نمايد ،جامعهي سرمايهداري را جامعهاي بهلحاظ تاريخي

دوامپذير ( )viableميسازد؛ يعني نظام خوداتکايي

154

که هگل آن را

فعليت ( )actualityمينامد .پس ،سرمايهداري بهمنزلهي اقتصاد کااليي
که جوهر حيات اقتصادي را تمامًا در درون خويش احاطه ميکند بهطور
استواري استقرار يافته است .برپايهي اين شناخت است که ديالکتيک

سرمايه به سمت آموزهي توزيع پيشروي ميکند؛ جاييکه شيوهي

سرمايهدارانه-عقالني تقسيم ارزش اضافهي پيشتر توليدشده توضيح داده

ميشود .در اينجا منطق «رشد و توسعه» صرفًا آن چيزي را آشکار

ميسازد که از پيش بهطور ضمني در سرشت سرمايه نهفته است.
سهگانهي هگلي مفهوم ذهني ،مفهوم عيني ،155و ايده اينک ميتواند به
گزارههاي [سهگانهي] زير از ديالکتيک سرمايه برگردانده شود:

154. self-dependent
155. subjective notion and objective notion
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يک) واحدهاي تخصصي سرمايهي صنعتي که ارزشهاي مصرفي

متفاوتي توليد ميکنند ،تعادل قيمتها در بازار سرمايهداري را تعيين مي

کنند ،طوريکه ارزش اضافه را بين خودشان در شکل سودهاي ميانگين
تقسيم ميکنند؛

دو) بخشي از ارزش اضافه ميبايد در قالب اجاره [رانت] به مالکيت

خصوصي زمين خورانده شود ،نه فقط براي تضمين اصل فرصتهاي برابر
براي همهي واحدهاي سرمايه ،بلکه همچنين براي تضمين دسترسي
سرمايه به زمين در معناي عام آن؛ و

سه) بهمنظور صرفهجويي در هزينههاي غيرمولد گردش ،جامعهي

سرمايهداري نظام بانکي و تجاري را بهمنزلهي عملکردهاي تخصصي
سرمايهدارانه توسعه ميبخشد؛ اما متعاقب آن ،تفکيک سود ميانگين به

بهره و سود [مخاطرهپذيري] بنگاه توليدي« 156مناسبات سرمايه را بيروني

ميسازد ( ،»)externaliseطوريکه خود سرمايه در اصل ميتواند به يک
کاال تبديل شود.157

156. entreoreneurial profit
 }66{ 157منظور مارکس از «بيرونيسازي مناسبات سرمايه در شکل سرمايهي حامل بهره» (عنوان

فصل  ۲۴جلد سوم کاپيتال» کمابيش بهقرار زير است :سرمايه يک عمليات خرماتيستيکي/سودجويانه

است که ارزش اضافه را توليد و توزيع ميکند؛ جامعهي سرمايهداري بهواسطهي مناسبات اجتماعياي
ل در مسير توليد و توزيع ارزش اضافه برپا
سازمان مييابد که سرمايه آنها را به همراه ديگر عوام ْ

ميسازد .اما در سطح بازار شيوارهشده ،آن دسته از مناسبات اجتماعي که درونزاد جامعهي

سرمايهداري هستند ،قابل رويت نيستند .پس ،چهرهي ظاهري فعاليت سرمايه تنها بهسان نيرويي مرموز
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با تبديل و دگرگوني سرمايه به کاال ،سرمايه از طريق کاملکردن چرخهي

ديالکتيکياش به جايي بازمي گردد که از آنجا نشأت گرفته است؛ بهبيان

ديگر« ،کاال» سادهترين مقولهي منطقي يا سادهترين مقولهي «مجرد-عام»
است که تکوين سرمايه را از پيش در دل خود حمل ميکند158؛

همچنانکه [کاال] ترکيبيترين مقولهي منطقي يا ترکيبيترين مقولهي

«مشخص-عام» است که سرمايه در قامت آن تجلي نهايي خويش را
بازمييابد .159پس يک جامعهي سرمايهدارانهي ناب که منطق سرمايه را
برميسازد ،همچون يک تماميت خودتکوينگر 160و خودپايانبخش،161

يعني در قالب ديالکتيک سرمايه ،تمامًا عرضه ميشود ،بيآنکه يک شيء
و حامل بهره بهنظر ميرسد :نيروي مرموزي که يک دارايي ( )assetاز آن برخوردار است .هنگاميکه

اين دارايي شکل يک جنس قابل معامله را بهخود ميگيرد ،به يک کاال بدل ميشود.
[ .158اصل :پيشبيني ميکند/ .م].

 }67{ 159هگل پس از توضيح جزئياتي دربارهي سرشت منطق ديالکتيکي ،در ادامه چنين مينويسد:
«هر گام پيشروي در فرآيند تعينيابي بيشتر ،همچنانکه از آغازگاه نامتعين دورتر ميشود ،در عينحال

بهسوي آن بازميگردد و به آن نزديکتر ميشود{ ،طوريکه} چيزهايي که در نگاه نخست ممکن

است متفاوت بهنظر برسند[ ،يعني] شالودهگذاري پسروندهي آغازگاه و تعينيابي فزآيندهي
پيشروندهي آن ،بر هم انطباق مييابند و اينهمان ميشوند .پس ،اين روش … خود را وارد يک

چرخه ميکند» (« .)Miller, p. 841بهواسطهي سرشت روشي که هماينک نشان داده شد ،علم
{متافيزيک يا فلسفهي نظرورزانه} خود را بهسان چرخهاي نمايان ميسازد که بهسوي خويش

بازميگردد؛ ازطريق [فرآيند] ميانجيگري و رسانش ،پايان به درون آغازگاه[ ،يعني به درون] همان

شالودهي ساده [ي نخستين] ،کشانده ميشود» (.)Miller, p. 842

160. self-generating
161. self-concluding
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درخود

162

ناشناخته وانهاده شود .بنابراين ،ديالکتيک سرمايه به معني

منطق خودگستري سرمايه است[ ،سرمايهاي] که توامان ابژه و سوژه

است .در اين نقطه بهسختي ميتوان در خصوص همبستگي و پيوند دقيق

ميان ديالکتيک سرمايه و منطق هگل ترديد کرد ،هگل و اونو دقيقًا روش
ديالکتيکي يکساني را براي رسيدن به درک جامع [از ابژهي شناخت

خويش] بهکار ميگيرند؛ با اين تفاوت که سوژه-ابژه نزد آنها متفاوت

است :اگر سوژه-ابژه نزد هگل «خرد» است ،نزد اونو چيزي نيست جز

سرمايه.

 -4.3ب) مکر سرمايه

اونو از طريق مطالعهي فلسفهي هگل ،به کشف اين همبستگي چشمگير
[ميان منطق ديالکتيکي هگل و ديالکتيک سرمايه] نايل نشد ،گواينکه

هيچگاه داعيهي تخصص در فلسفهي هگل را نداشت؛ بلکه از طريق

پرورش و بسط آنچه در کاپيتال مارکس از ديد وي معناي اقتصادي

بهتري ميدهد به چنين بيشني دست يافت .با اينحال ،از آنجاکه همخواني

منطق اونو با نظريهي اقتصادي دقيقًا در همان معنايي است که منطق هگل
با متافيزيک همخواني دارد ،اونو قادر شد ديالکتيک سرمايه را بهطور

162. thing-in-itself
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نظاممندتري از مارکس تکميل نمايد ،بيآنکه کمترين تالشي در جهت

«السزدن با شيوههاي بياني مختص هگل» انجام دهد.163

نظريهي اقتصادي سرمايهداري به تجريدهاي دلبخواه يا مکانيکي راه

نميدهد ،بلکه چنين تجريدهايي را صرفًا بهسان پويش خود سرمايهداري

توجيه و تضمين مينمايد .164براي مثال ،اين تجريد که نرخ ارزش اضافه
در سراسر اقتصاد سرمايهداري يکنواخت است ،بديندليل قابل توجيه
است که اگر چنين شرايطي در زمان حال برقرار نباشد ،انتظار ميرود که

توسعهي آتي سرمايهداري تفاوتهاي فردي همچنان باقيمانده را حذف
نمايد .اما اين تجريد که ترکيب ارزشي سرمايه

165

ميبايد در تمامي

شاخههاي صنعتي برابر باشد ،بهطورکلي مجاز نيست ،زيرا هيچ ميزاني از

توسعهي سرمايهدارانه نميتواند بهطور باورپذيري تفاوتهاي تکنيکي در
« }68{ 163بنابراين ،من آشکارا اذعان کردم که شاگرد آن انديشمند سترگ{هگل} هستم ،و حتي

اينجا و آنجا ،در فصل نظريهي ارزش ،با شيوههاي بياني خاص وي الس زدم [کلنجار رفتم]»( .مارکس،
پيگفتار بر ويراست دوم جلد نخست کاپيتال) .اونو در انظار عمومي همواره داشتن هرگونه دانش
تخصصي دربارهي «منطق» هگل را انکار کرده است .او هرگز تفسيري هگلي از کاپيتال يا تفسيري
مارکسي از «منطق» هگل را پيشنهاد نکرده است .او حتي با گزارهي معروف لنين مبني بر اينکه براي

فهم کاپيتا ْل «منطق» [هگل] ميبايد بهتمامي مطالعه شود ،مخالفت کرده است .اگرچه محتمل است که

اونو دستکم يکبار [علم] «منطق» را بهدقت مطالعه کرده باشد ،اما او مسلمًا اجازه نداد که هگل
نظريهي اقتصادي را به وي ديکته نمايد .براي مثال ،نظريهي اونو دربارهي گردش ارزش اضافه را
يحتمل نميتوان از آموزهي رابطه/همپيوندي ( )Verhältnisهگل استنتاج کرد .اونو بر اين باور بود

که ديالکتيک سرمايه ميتواند بر روي «منطق» [هگل] روشني بياندازد ،نه برعکس.

164. warrant
165. value composition of capital
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توليد ارزشهاي مصرف متفاوت را حذف نمايد .166بهطور مشابه ،اين
تجريد که کارْ ساده و همگن است ،بر اينپايه توجيهپذير است که

توسعهي شيوهي توليد سرمايهداري به مکانيزهسازي فرآيند کار گرايش
دارد ،که اين امر موجب ميشود تا بتوان تقريبًا هر کااليي را با کار

سادهشده و

غيرماهر167

توليد نمود .اما اين ادعا قابل توجيه نيست که

تکنيک توليد يک ارزش مصرفي معين همواره ميبايد يکتا و يگانه بماند؛

زيرا پويش و توسعهي سرمايهداري  -براي مثال  -تفاوتها در شرايط

طبيعي توليد را از ميان نميبرد ،بهگونهاي که ممکن است همان کاال از

طريق ترکيبهاي متفاوتي از عناصر مولدْ توليد گردد .168اگر نظريهي

اقتصاد با دنبالکردن دقيق فرآيند خويش-تجريدگري خود سرمايهداري
 }69{ 166اما در آموزهي توليد ،ميتوان از تفاوتهاي درون-صنعتي ( )inter-industrialدر
ترکيب ارزشي سرمايه تجريد حاصل کرد ،چون تخصص سرمايهداران در توليد ارزشهاي مصرفي

متفاوت هنوز در آن بافتا ْر فاقد اهميت است .تفاوتها در ترکيب ارزشي سرمايه تنها در آموزهي توزيع

ميبايد بهطور صريح مورد تأمل و بررسي قرار گيرند .اين امر توضيح ميدهد که چرا عبارت «در کل»
( )in generalدر اين جمله (در درون پرانتز) آورده شده است.

167. unskilled
 }70{ 168برخورد اونو با «کار ماهر» [کار توأم با مهارت] در کتاب «اصول اقتصاد سياسي» نمونهي

روشنگري است .توسعهي شيوهي سرمايهدارانهي توليد ،فرايند کار را بهواسطهي مکانيزهسازي بهطور

فزآيندهاي ساده ميکند .کار ميتواند «سادهگردد» اگر بتوان بدون هزينهي قابل توجهي آن را از يک

شکل انضمامي-مفيد به شکل انضمامي-مفيد ديگري درآورد .پس ،حتي اگر هنوز يک حرفهي توأم با
مهارت ( )skilled craftدر جامعهي سرمايهداري وجود داشته باشد ،همان محصول ميتواند بهطور

منعطفتري در فرآيند مکانيزهشده با کار ساده تأمين گردد .از منظر اصل ارزش بازار ،ناديدهگرفتن کار

ماهر توجيهپذير است .اما اگر از همان آغاز فرض کنيم که تکنيک توليد يک ارزش مصرفي [تکنيکي]
يکتاست ،در اينصورت اصل ارزش بازار قابل توضيح نيست.
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نظام [نظري] يک جامعهي سرمايهداري ناب را بنا کند ،اين نظام نميتواند

صرفًا توهمي برآمده از تخيل باشد ،بلکه ميبايد «محصولي از ذهن

انديشهورزي {باشد} که جهان را تنها به شيوهاي که به روي آن گشوده

شده جذبودرک 169ميکند».170

بهبيان ديگر ،نظام نظري خود-شمول

171

جامعهي سرمايهداري ناب

محصولي از نسخهبرداري از گرايش واقعي 172سرمايهداري به نابسازي
فزآيندهي خويش است .بدون اين گرايش ،چنين سامان نظرياي وجود

نميداشت؛ زيرا نظريهي اقتصادي نميتواند بدون پيشانگاشتن مرز نهايي

اين گرايش در قالب نظامي خود-شمول و لذا نظامي دايما خود-تکرارگر

مدون گردد .اقتصاددانان کالسيک اين پيشانگاشت روششناسانه را

اينگونه توجيه نمودند که کمال سرمايهداري هدف نهايي تمدن انساني

است .در مقابل ،مارکس سرمايهداري را بهمنزلهي نهادي بهلحاظ تاريخي
گذرا مينگريست ،اما درعين حال باور داشت که يک جامعهي

سرمايهدارانهي ناب (که بهگونهاي عمل ميکند که گويا يک نظام خود-

تداومبخش و ابدي

173

است) ،درحقيقت نيز در [سطح] تاريخ ماديت
169. assimilate

170 {71} Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy, pp. 207.
171. self-contained
172. factual tendency
173. self-perpetuating
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مييابد ،پيش از آنکه به کلي متالشي گردد .بيگمان ،مارکس با تلقي

سرمايهداري بهمنزلهي يک موجوديت تاريخي ،به پيشرفت علمي

چشمگيري نايل شد ،اما باور او به تحققيابي تجربي يک جامعهي
سرمايهدارانهي ناب با [چگونگي] پويش بعدي سرمايهداري مغايرت
داشت.

اگرچه نظريهي اقتصادي ميبايد همواره گرايش [درونزاد] خود

سرمايهداري به نابترشدن (که بهقدر کافي واقعي بوده است) را

«برونيابي» کند ( )extrapolateو يک جامعهي سرمايهدارانهي ناب را
[در قالب نظري] متصور گردد ،اما باوري نادرست است که بپنداريم چنين

جامعهاي (که برآمده از حيطهي نظريست) در ساحت واقعيت نيز ميبايد
در مقطعي از تاريخ پا به عرصهي وجود بگذارد .مارکس که از فرصت

مشاهدهي تحول کامل سرمايهداري در مرحلهي امپرياليستياش محروم

ماند ،قادر نبود اين مساله را بهروشني درک کند ،و از اين رو در کاپيتال

سه مبحث زير را بهگونهاي مورد برررسي قرار داد که گويي نيازي به
تمايزگذاري ميان آنها وجود ندارد :يک جامعهي سرمايهدارانهي ناب،

سرمايهداري در مرحلهي ليبرالي توسعهي جهاني-تاريخياش ،و تاريخ
اقتصادي انگلستان تا ميانهي قرن نوزدهم.

ناکامي مارکس در

تمايزگذاري ميان اين سطوح مطالعهي اقتصادي ،به ناتمامي ديالکتيک
سرمايهي او منجر شد؛ رابطهي بين قوانين دروني سرمايهداري و تجلي
بيروني آنها هرگز [در آثار وي] بهطور صريح تشريح نشده است.
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همانگونه که اونو اظهار ميدارد ،نميتوان بر مسالهي «تجديدنظرطلبي»

[ريويزيونيسم] غلبه کرد ،مگر اينکه اين رابطهي حياتي بهطور
رضايتبخشي بنا نهاده شود.

سامان نظري يک جامعهي سرمايهدارانهي ناب اين امر را پيشانگاشت

خود ميگيرد که حيات اقتصادي واقعي تمامًا توسط اصول اقتصاد کااليي
سازماندهي ميشود .اما اينکه حيات اقتصادي واقعي ميتواند بهطور
کامل توسط نيروي شيکنندهي يک اقتصاد کااليي احاطه و اداره شود،
تجريدي نظري است که در سطح واقعيت تنها بهطور تخميني و تقريبي

قابل پديدارشدن است .174حتي در انگلستان ميانهي قرن نوزدهم ،که در

آن سرمايهداري در نزديکترين فاصلهي تقريبي از تصوير نظرياش قرار
داشت ،بخش قابلتوجهي از حيات اقتصادي واقعي بيرون از دايرهي

هدايت/مديريت اقتصادي کااليي بود ،و لذا امکان شيشدگي کامل آن

وجود نداشت .اگر سرمايهداري طي سالهاي  ۱۸۴۸تا  ۱۸۷۰به
 }72{ 174شايد ميبايد خاطرنشان گردد که «جامعهي سرمايهدارانهي ناب» همانقدر غيرواقعي است

که معجزهي رستاخيز مسيح .حتي مقدسترين شخص هم نميتواند پرواز کند ،زيرا چگالي بدن او

سنگينتر از چگالي هواست .اما اگر اين واقعيت زميني فاقد موضوعيت گردد ،ممکن است بتوان تصور
کرد که او بهواسطهي مقدسبودناش ميتواند واقعا در هوا به اهتزاز درآيد .بهطور مشابه ،حتي

ليبرالترين [شکل] سرمايهداري هم نميتواند تمامي مناسبات انساني را بهراستي شيواره سازد .اما اگر
بخش شيوارهنشدهي حيات اقتصادي واقعي واجد اين گرايش باشد که در مقايسه با سازماندهي

اقتصاد-کااليي جامعه ناچيز [قابل چشمپوشي] گردد ،ممکن است بتوان [تحقق] يک جامعهي
سرمايهدارانهي ناب را بهتصور درآورد.
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ازميانبرداشتن چنين عناصر اقتصادي غيرکااليياي گرايش داشت ،از آن

رو بود که توسعهي فناوري مولد بهلحاظ تاريخي از چنين گرايشي در

اين دوره پشتيباني ميکرد .اما توسعهي خودمختار فناوري همواره مطابق

ميل اقتصاد کااليي پيش نميرود 175اگر اولين انقالب صنعتي در اواخر

قرن هجدهم تا اوايل قرن نوزدهم موجب خلق مناسبتترين نوع فناوري

براي [فرآيند] استثمار اقتصاد کااليي بود ،دومين انقالب صنعتي در

دهههاي  ۱۸۷۰و  ،۱۸۸۰که ويژگي آن اتخاذ تکنيکهاي نوين ساخت

فوالد بود ،بهسادگي قبل با الگوي اقتصاد کااليي همخواني نداشت.176

بهبيان کلي ،يک اقتصاد صنعتي که خروجي آن به معيارهاي همگون و

فراگيري بدل ميشود ،و مستقيمًا تحت تاثير تغييرات حادث در شرايط

طبيعي قرار ندارد ،با آساني بيشتري بهروش سرمايهدارانه قابل مديريت

است ،تا يک اقتصاد کشاورزي .اما حتي يک اقتصاد صنعتي فراگير هم

ميتواند مراحل متفاوتي از توسعهي صنعتي را از سر بگذراند ،و [در
[ .175عبارت اصلي« :در دستان اقتصاد کااليي بازي نميکند/ ».م].
 }73{ 176يک اقتصاد کااليي همواره کاتاليزور [شتابدهندهي] انتقال فناوري است .بر همين اساس،
حتي در دورهي باستان هم تکنيکهاي کوزهگري ،پارچهبافي و کار با فلزات مختلف بهسرعت از چين

 با گذر از ايران  -تا اروپا گسترش يافتند .با اينحال ،اشتباه ژرفي است اگر چنين بيانگاريم کهفناوري بدون تجارت رشدوتوسعه نمييابد ،و يا همواره بهروشي توسعه مييابد که يک اقتصاد کااليي

را مستحکم سازد .بهطورکلي ،فقط تکنيک ساخت کارگاهي اشياي کوچک (يعني اشيايي که بهسادگي
قابل کاالشدن باشند) از طريق ابزارهاي کار نسبتًا «سبک» ،در توافق با عملکرد يک اقتصاد کااليي

قرار دارد .پويش و توسعهي فناوري صنعتي از نخستين انقالب صنعتي تا  ۱۸۶۰عمدتا از همين سنخ

بود.
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برخي مراحلْ] کمابيش دشوارتر بتواند همچون يک اقتصاد کااليي عمل

نمايد .صنايع سبک انگلستان ميانهي قرن نوزدهم که حول توليد مکانيکي

محصوالت پنبهاي تمرکز داشتند ،شالودهي فناورانهي تقريبًا ايدهآلي براي

سرمايهداري صنعتي فراهم ساختند .اما کارگاههاي پيشهوري پيش از

انقالب صنعتي [نخست] مستلزم تفوق و استيالي سرمايهداري تجاري

(سوداگرانه) بر سرمايهداري صنعتي بودند ،درحاليکه ظهور صنايع سنگين

متکي بر فوالد در اروپاي اواخر قرن نوزدهم نيازمند آن بود که نظام
شرکتي

177

يا کنترل مالي توليد ،بهشيوهاي سرمايهدارانه عمل کند.

سرمايهداري در [پهنهي] تاريخ فقط تاجايي به تصوير نظري خود در

هيات جامعه سرمايهدارانهي ناب نزديک ميشود که خصلتهاي

فناورانهي حيات اقتصادي واقعي ،با نيروي شيکنندهي يک اقتصاد
کااليي همخواني داشته باشند .پس ،اين امر ايجاب ميکند که بر اساس
ويژگيهاي فناورانهي متمايز حيات اقتصادي واقعي ،سه مرحلهي

شاخص از توسعهي سرمايهدارانه را از يکديگر بازشناسي و تفکيک کنيم:
مراحل سواداگرانه (مرکانتليستي) ،ليبرالي و امپرياليستي .ويژگيهاي

فناورانهي متمايز هر مرحله ،تحت اصول اقتصاد کااليي در هر يک از
اين مراحل گنجانده ميشوند.178

177. corporate system
 }74{ 178اغلب بهطور نادرستي چنين پنداشته ميشود که «رقابت آزاد به تراکم و تمرکز توليد منجر

ميشود ،که بهنوبهي خود به انحصار راه ميبرد» .رقابت آزاد شمار وسيعي از کارخانهها و شرکتها را
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هگل پس از ارجاع به «ثروت نامحدود و تنوع شکلها و آنچه

غيرعقالنيترين است[ ،يعني] امر پيشامدي-تصادفي ،179که وارد آرايش

و ترتيبات بيروني امور طبيعي ميگردد» تصريح ميدارد که «عجزوناتواني

طبيعت (براي اتصال سفتومحکم به مفهوم )180محدوديتهايي را بر

فلسفه تحميل ميکند» و اينکه «انتظار آنکه مفهوم بتواند اين محصوالت
پيشامدي طبيعت را در بر بگيرد ( ،)comprehendانتظاري ناموجه و

نابهجاست» .181بهبيان ديگر ،طبيعت بهتمامي (يعني در همهي

جزئياتاش) توسط مفهوم هدايت نميشود ،چراکه عوامل تصادفياي
درکار اند که از فرمان خرد ميگريزند:

در هر شاخهي صنعتي دربر ميگيرد .اگر تمامي اين شرکتها بهطور کمابيش يکنواخت سرمايه انباشت
کنند و توليد را متراکم سازند ،شمار شرکتها تنزل نمييابد؛ حتي شمار آنها ممکن است بهواسطهي
«تقسيم مالکيت درون خانوادههاي سرمايهداران» افزايش بيابد (مارکس ،کاپيتال ،ص .)۶۲۵ .در نتيجه،
تراکم و انباشت سرمايه فينفسه بهطور خودکار «به انحصار نميانجامد» ،اما اگر در پي پيشرفتهاي

فناروانه ،توليد بسياري از «ارزشهاي مصرفي مستلزم سرمايهگذاري سنگين باشد ،شرکتهاي سهامي

جايگزين مشارکتهاي کوچک خواهند شد .آنگاه ،شرکتهاي انحصاري بزرگ ،از طريق براندازي
رقابت آزاد ،بهسوي چيرگي بر قلمرو صنعت گرايش مييابند .اگر محصوالت توليدشده «سنگين» و
«بزرگ» گردند ،توليد کااليي با کاميابي و دوامپذيري ( )viableکمتري مواجه ميشود .براي مثال،

کشتيهاي بخار را نميتوان بهشيوهاي «توأم با هرجومرج» ( )anarchicallyدر مقادير وسيع توليد و
بازاريابي کرد ،فارغ از هر قيمتي که بتوانند کسب کنند .بلکه توليد اينگونه محصوالت ميبايد تحت

انواعي از قراردا ْد انجام گيرد ،اما توليد توامبا قرارداد [پيشيني] يک توليد کااليي اصيل نيست.

179. the contingency
180. Notion
181 {75} Weiss, F. G. (ed.) Hegel, The Essential Writings (New York,
Evanstone, Publishers, 1974), p. 220.
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«طبيعت در همهجا کرانهاي اساسي گونهها و انواع را ازطريق شکلهاي

ناقص و مياني تار و مبهم ميسازد؛ شکلهايي که بهطور مداوم نمونههاي

مخالفي در برابر هر تمايز ثابتي عرضه ميکنند{ .حتي درون ژنتيک انسانها،

نظير پديدهي تولدهاي ناقصالخلقه .}182براي اينکه [بتوانيم] چنين

شکلهايي را همچون اَشکالي ناقص ،ناتمام ،و دگرديسييافته تلقي کنيم،
ميبايد يک نوع ثابت و تغييرناپذير 183را پيشانگاشت خود بگيريم .اما اين

نوع [مطلوب] نميتواند از طريق تجربه فرآهم آيد ،چون [خود] تجربه است

که همچنين اين محصوالت بهاصطالح ناقصالخلقه ،دگرديسييافته و مياني

و غيره را عرضه ميکند .درعوض ،اين نوع ثابت ،خود-زيستي184و اصالت

تعينيابي 185برآمده از مفهوم را پيشانگاشت خود ميگيرد.186».

هگل در ادامه چنين مينويسد:
بهبيان ديگر« ،انسان» در طبيعت يک مقولهي منطقي نيست ،بلکه يک «نوع

ثابت» است .187اين نوع ،از دل مشاهدات تجربي ،که همواره حاوي استثناها
182. monstrous births
183. fixed-type
184. self-subsistence
185. determination
186 {76} Ibid., p. 221.
 }77{ 187بهبيان ديگر« ،منطقي که با متافيزيک تطابق مييابد» «بشر» را بهسان يک مقولهي متافيزيکي
توليد نميکند .بشر به طبيعت تعلق دارد ،اما از آنجا که بشر ميبايد (بهطور بايسته و سزاوار) در پرتو

خرد هستي داشته باشد« ،نوع» بشر را برميسازد .بر ايناساس ،در نظر هگل انساني داراي هوش نازل
يا خشونت مفرط« ،نمونهاي مخالف» يا يک «کژديسي» نسبت به سنخ نوعي بشر محسوب ميشود و

ميبايد بهسان انحرافي از نوع متعارف بشر تلقي گردد .بهبيان ديگر« ،بشر» بهمنزلهي يک نوع ،معرف

خرد است و ناظر بر يک انسان بهطورتجربي مشاهدهپذير است.
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و موارد تبهگن [منحط و تباهشده] هستند ،بهدست نميآيد؛ بلکه تنها ميتواند

بهمنزلهي شيوهي معيني از تجلي بيروني مفهوم توجيه گردد.

صرفًا ميبايد «مراحل تاريخي-جهاني توسعهي سرمايهدارانه» نزد اونو را

با «طبيعت» نزد هگل و نيز «منطق جامعهي سرمايهدارانهي ناب» را با

«مفهوم» جابجا کنيم تا بتوانيم زبان فلسفي هگل را به زبان اقتصاد سياسي
بازگردانيم .بهواقع ،اين پندار که نظريهي اقتصادي ميبايد «محصوالت

پيشامدي» سرمايهداري تاريخي را در بر بگيرد ،انتظاري نادرست است؛
نميتوان مراحل توسعهي سرمايهدارانه ،بهسان «ترتيبات بيروني امور
تاريخي» را صرفًا ازطريق ديالکتيک سرمايه بهتمامي توضيح داد ،چون

نيروي شيکنندهي اقتصاد کااليي نميتواند بهتنهايي رخدادهاي خاص
حيات اقتصادي واقعي را (که به مراحل سرمايهداري در تاريخ شکل

ميدهند) تعيين کند« .ناتواني» نظريهي اقتصادي در الصاق مستقيم [تاريخ]

به منطق جامعهي سرمايهدارانهي ناب محدوديتهايي را بر آن تحميل

ميکند .بهبيان ديگر ،خصلتهاي مرحلهمحور پويش سرمايهدارانه

نميبايد مستقيمًا از مقولههاي منطقي نظريهي اقتصادي استنتاج گردند؛

بلکه اين خصلتها« ،نوعي» [از نظريه] را برميسازند که همچون ميانجي

پيونددهندهي نظريهي اقتصادي و پيشامدهاي تاريخي سرمايهداري عمل

ميکند .پس ،از منظر اونو ،سه مرحلهي توسعهي سرمايهدارانه

(مرکانتليستي ،ليبرالي ،و امپرياليستي) بهواسطهي شيوهي انباشتْ با سه
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شکل مسلط سرمايه (يعني سرمايهي تجاري ،سرمايهي صنعتي و

سرمايهي مالي) نمايان ميشوند.

مارکس در يکي از اصطالحًا «طرحها»ي [کار نظري] خويش ،چشمانداز

پيشنهادياش از اقتصاد سياسي را چنين ترسيم کرد:

«ترتيب و آرايش مصالح ميبايد بهروشني بدينطريق انجام گيرد )۱( :تعاريف

مجرد عام ،که … تاحدي متعلق به همهي شکلبنديهاي اجتماعي هستند؛

( )۲مقولههايي که ساختار دروني جامعهي بورژوايي را برميسازند و طبقات

اصلي متکي بر آنها هستند :سرمايه ،کار مزدي ،مالکيت زمين و روابط آنها
با يکديگر ،شهر و روستا ،سه طبقهي اجتماعي و مبادلهي ميان آنها ،گردش،

و نظام (خصوصي) اعتباري؛ ( )۳دولت بهمنزلهي مظهر و تجلي 188جامعهي
بورژوايي ،تحليل رابطهي آن با خودش .طبقات «غيرمولد» ،مالياتها،
بدهيهاي ملي ،اعتبار عمومي ،جمعيت ،مستعمرات ،مهاجرت؛ ( )۴شرايط

فراملي توليد ،تقسيم کار بينالمللي ،مبادلهي بينالمللي ،صادرات و واردات،
نرخ مبادله؛ و ( )۵بازارهاي جهاني و بحرانها.189».

روشن نيست که مارکس در بندهاي ( )۱و ( )۵دقيقًا چه منظوري داشته
است .اما شايد بتوان گفت در بند ( )۱چيزي نظير يک فرمولبندي از
ماترياليسم تاريخي مد نظر وي بوده است ،و در بند ( )۵نيز تاريخ

188. epitome
189 {78} Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy,
pp. 214.
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اقتصادي سرمايهداري با توجهي ويژه به «بازارهاي جهاني و بحرانها» را

در نظر داشته است .در اينصورت ،موارد باقيمانده عبارتند از :بند ()۲

منطق دروني جامعهي بورژوايي؛ بند ( )۳امور مالي

عمومي190

و

سياستهاي اقتصاد ملي؛ و ( )۴روابط اقتصادي بينالمللي .اما محتواي

کاپيتال  -در برآوردي کلي  -تنها بند ([ )۲يعني منطق دروني جامعهي
بورژوايي] را در بر ميگيرد و هر بحث نظاممند درخصوص بندهاي ()۳

و ( )۴را کنار مينهد .پس ،اين پرسش مطرح ميشود که آيا يک
ديالکتيک خود-شمول سرمايه 191بدون گنجاندن مصالح بندهاي ( )۳و

( )۴امکانپذير است ،يا نه .برخي از مارکسيستها اصرار ميورزند که با
کنارگذاشتن بندهاي ( )۳و ( ،)۴نظريهي اقتصادي مارکس از سه جلد
کاپيتال قابل حصول نيست.

با اينحال ،ميتوان بهسادگي نشان داد که ديالکتيک ناب سرمايه

نميتواند بدون نفي اهميت خويش ،مصالح بندهاي ( )۳و ( )۴را در خود
بگنجاند .اگر سرمايهداري بهراستي نظامي است که مناسبات مبادلهي

کااليي را «دروني ميسازد» ،مناسباتي که در اصلْ خاستگاهي بيرون از

يک جماعت اقتصادي خودکفا 192داشتند ،193يک جامعهي سرمايهداري
)ماليهي عمومي( 190. public finance
191. self-contained dialectic of capital
192. self-sufficient economy community
« }79{ 193در واقع ،مبادلهي ارزش کاالها بهلحاظ خاستگاه ،از درون جماعتهاي بدوي نشأت
نگرفته است ،بلکه در حاشيهي اين جماعتها و در مرزها و سرحدات آنها ،يعني در معدود نقاط
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تمامًا توسعهيافته نميتواند ميان تجارت بيروني (خارجي) و تجارت
دروني (بومي) تمايزي قايل شود .وگرنه يک جامعهي سرمايهداري تمامًا

توسعهيافته بهناچار ميبايد دستکم شامل دو جماعت اقتصادي باشد که
ال
مناسبات تجاري بيروني هنوز براي هر يک از اين دو [جماعت] کام ً

هضموجذب نشده است .اگر اينگونه باشد ،نه هيچيک از اين جماعتها

و نه اتحاد آنها را ميتوان بهطور موجهي بهسان يک جامعهي

سرمايهداري «تمامًا توسعهيافته» توصيف کرد .بنابراين ،مدعايي از

ايندستْ حاوي تناقض است که از يکسو بگوييم جامعهي سرمايهداري

ناب بهطور سرمايهدارانه [جامعهاي] تمامًا توسعهيافته است؛ و از سوي
ديگر بگوييم که در يک جامعهي سرمايهداري ناب تجارت خارجي و

تجارت داخلي ميبايد از يکديگر متمايز گردند .اما اگر در يک جامعهي
سرمايهدارانهي ناب هيچ مرز ملياي وجود نداشته باشد ،در اينصورت

وجود دولت و سياستگذاري مالي دولتي [ماليهي عمومي] نيز منتفي

خواهد بود .دولت آشکارا نهادي است که نسبت به سرمايه بيگانه است.
تماس آنان با ساير جماعتها شکل گرفته است .اين همان مرحلهايست که مبادلهي پاياپاي آغاز

ميشود و از آنجا به قلمرو دروني خود اين جماعتها راه مييابد و تأثير فروپاشندهاي بر آنها مينهد»
(مارکس« ،مشارکتي در نقد اقتصاد سياسي» ص« .)۵۰ .بنابراين ،مبادلهي کاالها نخست در سرحدات

چنين جماعتهايي {نظير يک خانوادهي پدرساالر ،يک جماعت باستاني سرخپوست ،قلمرو حکومتي

اينکاهاي پرو و غيره} ،يا نقاط تماس آنها با جماعتهاي مشابه يا با اعضاي شماري از اين جماعتها
آغاز ميشود .با اينحال ،بهزودي ،هنگاميکه محصوالت در مناسبات بيروني هر جماعت به کاال بدل

ميشوند ،در پي چنين وضعيتي همچنين در درون جماعت نيز چنين خصلتي مييابند» (مارکس ،کاپيتال،

ص.)۸۷ .
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تمامي مقصود ديالکتيک سرمايه دقيقًا نشاندادن آن است که سرمايه

بهتنهايي ميتواند جامعهي تاريخي را برپا سازد ،بدون وابستگي به اصول
غيرخودي يا بيگانه [از خويش] .بنابراين ،اين نتيجه حاصل ميشود که

ديالکتيک سرمايه نميتواند به يک سنتز منطقي خود-شمول دست يابد،

بيآنکه سياستگذاري مالي دولتي و سياستهاي اقتصادي ( ،)۳و نيز
تجارت خارجي متمايز با تجارت داخلي ( )۴را [از دايرهي مالحظات

خويش] کنار بگذارد.

البته اين امر بدينمعنا نيست که يک کشور سرمايهداري بدون تجارت

خارجي و سياستگذاري مالي دولتي هرگز وجود خارجي داشته است.

وجود بديهي اين متعلقات [تاريخي] بهسادگي اين پيشفرض ما را تأييد

ميکند که درواقع يک جامعهي سرمايهدارانهي ناب فينفسه هرگز در
تاريخ محقق نشده است و اينکه سرمايهداري در سطح تاريخ همواره

بخشي از حيات اقتصادي واقعي را غيرکاالييشده باقي ميگذارد .وقتي

اين بخش [غيرکااليي] کمينه باشد ،سياستهاي بازار آزاد (لسه فر) و

دولت حداقلي کمخرج 194موجب ميشوند که [مقولههاي] دولت و مرز

ملي تقريبًا ناچيز و کماهميت گردند .195اما اگر اين بخش غيرکااليي،
194. cheap government

 }80{ 195آنارشيسم سياسي احتماالً بازتاب ذهني چنين گرايشي است .اما سرمايهداري حتي در

مرحلهي ليبرالي خويش در حقيقت به دستگاه دولت ملي نياز دارد ،تا نظم و قانون بازار ملي را حفظ
نمايد و بر بازتوليد نيروي کار بهمثابهي کاال نظارت داشته باشد .جالب است که دولت بورژوايي در

اين دورهي تاريخي همچنان بهطور عمده وابسته به نمايندگان طبقهي صاحبان زمين بود ،که منابع کافي
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بخشي اساسي ( )substantialاز حيات اقتصادي واقعي باشد ،سياستهاي

فعالتر اقتصادي بهمنظور تدارک زمينهي مناسب فراخوانده ميشوند ،تا
شرايط بيروني را براي حرکت خود-پيشران 196اقتصاد کااليي يکپارچه

سازند؛ اجراي چنين سياستهايي آشکارا نيازمند وجود يک دولت-ملت
ال جاي شگفتي نيست که سه نوع مجزا از سياستهاي
است .بنابراين ،اص ً

اقتصادي دولت سرمايهدارانهي پيشگام در دورههاي مرکانتليستي،
ليبرالي ،و امپرياليستي - ،به روشني تمام -سه مرحلهي سرمايهداري را

در توسعهي تاريخي-جهانياش سرشتنمايي ميکنند .پس ،اگر به داليل
فناورانه ،حيات اقتصادي واقعي نتواند تمامًا در اقتصاد کااليي گنجانده

شود ،سرمايهداري نيازمند دولتهايي است تا بتواند سياستهاي
اقتصادياي را پي بگيرد که بهموجب آنها کارآيي بيشينهي ادارهي
اقتصاد-کااليي جامعه تضمين گردد .روش استفادهي سرمايهداري از

دولت بورژوايي ،بهسان نهادي بيگانه با سرمايه ،197و روشي که

سرمايهداري شرايط بيروني را براي بهترين عملکرد اقتصاد کااليي برپا

براي سرمايهگذاري در سرمايهي اجتماعي ،و [نيز] فراغت زماني الزم براي صرفکردن در سياست را

در اختيار [انحصار] خود داشتند.

196. self-propelled
ب
 }81{ 197دولت بورژوايي نهادي بيگانه با سرمايه است ،زيرا يک جامعهي سرمايهدارانهي نا ْ
بهطور منطقي خوبسنده است ،بيآنکه بهطور صريح مستلزم [وجود] دولت باشد.
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ميدارد و تقويت ميکند را ميتوان «مکر سرمايه»

198

ناميد؛ با

محدودسازي عبارت معروف «مکر خرد» 199در فلسفهي تاريخ هگل.
 -4.3پ) شناخت جامعه

با اينکه در هر مرحله از توسعهي سرمايهدارانه ،بخشي از حيات اقتصادي

همواره کااليينشده باقي ميماند ،اين امر تاجاييکه نيروي کار همچنان

بهسان کاال در دسترس باشد ،مسلمًا فرادستي سرمايه را کاهش نميدهد.
شکل مسلط سرمايه در هر مرحله ،هستهي اقتصاد واقعي جامعه را کنترل

ميکند ،که بهلحاظ تاريخي توسط يک فناوري خاصْ سرشتنمايي
ميشود و سياستهاي اقتصادي دولت را شکل ميدهد ،طوريکه بازدهي
بيشينه براي توليد کااليي سرمايهدارانه تضمين گردد .دولت ملياي که

اين سياستها بهميانجي آن در رايجترين شيوهي خويش پي گرفته

ميشوند و لذا بهميانجي آنْ سازمان سرمايهدارانهي توليد به موفقترين

وجه عمل ميکند ،کانون سرمايهداري را در توسعهي جهاني-تاريخياش
برميسازد .مفهوم مرحله ،در بياني تقريبي ،به نمود اقتصادي کشور

کانوني[ 200سرمايهداري] مربوط ميشود ،جنبهاي که اگر به کشورهاي

198. cunning of capital
199. cunning of reason
)يا کشور مرکز( 200. centre-state
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ديگر منتقل شود 201تغييرنايافته (دستنخورده) ميماند .کشور کانوني و

روابط اقتصادي بينالمللي احاطهکنندهي آن به سنخي شکل ميدهند که

مختص مرحلهي [معيني از] توسعهي سرمايهدارانه است.

اما در محيط پيراموني مدار سرمايهدارانه ممکن است کشورها يا مناطقي
وجود داشته باشند که در آنها کاالييسازي نيروي کار تضمين نميگردد.

اين نواحي را نميتوان بهعنوان سرمايهداري توصيف کرد ،اگرچه آنها

درواقع روابط تجاري فعالي را با کانون سرمايهداري حفظ ميکنند.

توسعهي اقتصادي عموما گرايش بدان دارد که حتي در اين مناطق نيز
سرمايهداري را مستقر سازد ،مگرآنکه با سد نيروهاي فرا-اقتصادياي

مواجه گردد که در بيرون يا درون اين جوامع عمل ميکنند .202از

اينلحاظ ،گاهي چنين استدالل ميشود که هستي سرمايهداري به مناطق

[ .201اصل :اگر در خاک ديگر کشورها کاشته شود/ .م].
 }82{ 202براي مثال ،نظام فئودالي پيش از  ۱۸۶۸در ژاپن [يعني پيش از شروع اصالحات ميجي]،

دهقانان را بهشدت به زمين مقيد ميکرد و فعاليتهاي سرمايهي مرکانتليستي را بهشيوههاي مختلف

محدود ميساخت ،طوريکه تبديل نيروي کار به کاال کمابيش ناممکن ميگرديد .از اين نظر ،نيروهاي

فرا-اقتصادي در ژاپن عليه ورود سرمايهداري عمل ميکردند .از سوي ديگر ،فروپاشي نظام فئودالي
ژاپن تحت فشار بيروني ميتوانست پيشتر از سال  ۱۸۶۸رخ دهد ،درصورتيکه قدرتهاي اروپايي
زمان کمتري را صرف ثباتبخشيدن تجاري به امپراطوري چين ميکردند .از اين لحاظ[ ،فرآيند]

مدرنيزاسيون ژاپن بهواسطهي عملکرد نيروهاي فرا-اقتصادي در بيرون از ژاپن به تأخير افتاد.
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غيرسرمايهداري پيرامون آن بستگي دارد .203اين تز پرسشبرانگيز ،که

نخستينبار از سوي رزا لوگزامبورگ مطرح گرديد ،ترتيب عوامل را

بهطور معکوس ميچيند .204اگرچه بهلحاظ منطقي ،تاجاييکه نيروي کارْ

کااليي شده باشد ،سرمايهداري مستقل و متکيبرخود است ،و همواره با

عناصر بيگانه [و بيرون از خويش] مدارا ميکند ،اما همزمان گرايش بدان
دارد که درصورت لزوم اين عوامل را در [سازوکارهاي منطق] خويش

ادغام نمايد .سرمايه براي خويش شکل الزم مالکيت زمين ،دولت ،مناطق
پيراموني و غيره را خلق ميکند ،طوريکه آنها را «باب طبع» شيوهي

توليد سرمايهدارانه درآورد.205

203 {83} Luxemburg, R., The Accumulation of Capital, trans. From the
German by Agnes Schwartzchild (London: Routledge & Kegan Paul, 1951),
pp. 351-52.
[ .204اصل :اسب را پشت ارابه ميبندد/ .م].
« }84{ 205اما شکل مالکيت زمين که شيوهي توليد سرمايهداري در آغاز تکوين خود با آن مواجه
بود مناسب آن نبود .اين شکل مالکيت ،در وهلهي نخست براي خويش شکل مورد نياز براي چيرگي
سرمايه بر کشاورزي را خلق کرد .پس[ ،مالکيت فئودالي زمين] ،مالکيت قبيلهاي ،و مالکيت

خُردهدهقاني در کمونهاي بهجايمانده (فارغ از چگونگي شکلهاي حقوقي آنها) را به شکل اقتصادي

منطبق بر نيازمنديهاي شيوهي توليد جديد دگرگون ساخت» (مارکس ،جلد سوم کاپيتال ،مسکو:

انتشارات پروگرس ،۱۹۶۶ ،ص .)۶۱۷ .سرمايهداري درحقيقت مالکيت زمين را خلق نميکند؛ بلکه
شکل موجود مالکيت زمين را به ارث ميبرد ،و سپس آن را با نيازهاي خويش وفق ميدهد .همين امر
ميتواند دربارهي دولت و مناطق پيراموني هم گفته ميشود .تاجاييکه دگرگونسازي دولت موجود به
دولتي دقيقا بورژوايي ،همواره ضروري نيست؛ بههمين ترتيب ،تاجاييکه سرمايه بتواند دولتهاي

پارهفئودالي ( )para-feudalو مناطق توسعهنيافته را مطيع منافع و برتري خويش سازد،

سرمايهدارانهسازي مناطق غيرسرمايهدارانهي موجود [همواره] ضروري نيست.
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اگر بخش غيرسرمايهدارانهي حيات اقتصادي برقرار بماند ،خواه در کشور

کانوني ،و خواه در مقياسي بزرگتر در کشورهاي پيراموني ،اين بخش

از حيات اقتصادي بهميل خود تن به شيشدگي نميدهد .بنابراين ،تاريخ

اقتصادي بهطور ابژکتيو مناسبات اجتماعي-اقتصادي موجود در آن

مناطق را توصيف ميکند ،مگر آنکه آنها در پرتو مناسبات مربوطه در

بخش شيشدهي اقتصاد جهاني مورد مطالعه قرار گيرند .براي مثال ،در

دورهي پسا-ليبرالي ،کشاورزي دهقاني پيشاسرمايهدارانه حتي با توسعهي

سرمايهداري ضرورتًا فرونميپاشد ،طوريکه در اين دوره دهقانان يک
طبقهي اجتماعي مهم را تشکيل ميدهند که جايگاه اقتصادي آنان

مستقيمًا توسط قوانين سرمايهداري قابل توضيح نيست .اگر تاريخ

اقتصادي صرفًا دادههاي تجربي-انضمامي مربوط به شرايط زيستي
دهقانان را گردآوري کند و بر اساس داوريهاي ارزشي دلبخواه برخي

نتيجهگيريها را بر آنها تحميل نمايد ،بهسختي بتوان آن را يک فعاليت

علمي تلقي کرد .تاريخي اقتصادي براي اينکه ابژکتيو باشد ميبايد نشان

دهد که چگونه کشاورزي دهقاني از کشاورزي سرمايهدارانه تمايز

مييابد 206و توضيح دهد که اين تفاوت تا چهحد ميتواند ناشي از شيوهي
 }85{ 206اما «چيرگي سرمايه بر کشاورزي» عملکرد خصوصا دشواري است .اگرچه نظريهي

جامعهي سرمايهداري ناب ميبايد مديريت تمامًا سرمايهدارانهي کشاورزي را پيشانگاست خود قرار

دهد ،اما گرايش بهسمت چنين چيزي ،حتي در انگلستان نيمهي قرن نوزدهم نيز تنها در سطح محدودي

قابل مشاهده است .کشاورزي که بهطور بسيار پيشبينيناپذيري وابسته به تغييرپذيري طبيعت و

دگرگونيهاي آن است ،صنعتي نيست که فراخور و مساعد مديريت اقتصادي-کااليي باشد .اما از آنجا
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عملکرد 207شکل مسلط سرمايه (که مرحلهي توسعهي سرمايهدارانه را

سرشتنمايي ميکند) باشد ،و تا چهحد ميتوان اين تفاوت را به عوامل
خالص جغرافيايي ،سنتي و ساير عوامل تصادفي-پيشامدي نسبت داد.

بهطور مشابه ،مسالهي مستعمرات در دورهي امپرياليستي را نميتوان

بهطور ابژکتيو مورد مطالعه قرار داد ،مگر اينکه آنها را در پيوند با کشور

مادر ،208بازار جهاني ،و شيوهي انباشت سرمايهي مالي بررسي کرد ،يعني
در پيوند با عواملي که توسعهي تاريخي-جهاني سرمايهداري در مرحلهي

امپرياليستياش را سرشتنمايي ميکنند.

همين مالحظات در مطالعهي حيات اقتصادي پيشاسرمايهدارانه ،که قادر

نيست بهطور عيني و در شکلي شيشده خودش را عرضه کند ،کاربست

مييابد .اما تاريخنگاران اقتصادي تنها درصورتي ميتوانند به مناسبات
توليدي جوامع پيشاسرمايهداري نقبي بزنند که به شناخت مناسبات

توليدي شيشدهاي که تحت نظام سرمايهداري شکل ميگيرند مجهز
باشند .بنابراين ،اونو چنين نتيجه ميگيرد که ماترياليسم تاريخي نميتواند

درمجموع ( )in totoمستقيمًا تأييد گردد .براي مثال ،ادعاي گزافي است
که بگوييم زيرساخت اقتصادي روبناي ايدئولوژيکي هر جامعهاي را

که کشاورزي به شالودهي حيات اقتصادي واقعي شکل ميدهد ،دولت بورژوايي هيچگاه فاقد يک

وزارتخانهي کشاورزي ،کميسيونهاي امور زراعي ،و مجموعهاي از سياستهاي کشاورزي نبوده

است.

207. modus operandi
208. mother country
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تعيين ميکند ،مگر آنکه در آن جامعه همانند جامعهي سرمايهداري چيزي

بهعنوان زيرساخت از روبنا قابل تفکيک باشد .پنداشت معقولي نيست که
بگوييم مناسبات توليد همواره وابسته به سطح توسعهي نيروهاي مولد

هستند ،مگر بعد از مرحلهاي که معلوم گردد تبديل نيروي کار به کاال

(که سرمايهداري بر پايهي آن استوار است) نيازمند سطح معيني از فناوري
توليدي (مولد) است .همچنين اين داعيه بيمعناست که يک جامعهي

طبقاتي ميبايد توسط شيوهي خاصي از تصاحب کار اضافي سرشتنمايي
شود ،مگر آنکه نخست روش سرمايهدارانهي تصاحب کار اضافي در

شکل ارزش اضافه صريحًا نشان داده شود.

بهبيان ديگر ،ماترياليسم تاريخي فرضيهاي بنيادي در مطالعهي جوامع

پيشاسرمايهداري از منظر مناسبات اجتماعي ابژکتيوي است که

نخستينبار در جامعهي سرمايهداري نمايان ميشوند .ماترياليسم تاريخي

بهسان يک فرضيه

209

بر پايهي علم اقتصاد سياسي استوار است ،نه

برعکس .روش ديگري براي بيان اين مطلب آن است که [بنا و تدوين]

علم اجتماعي ،مقدم بر تجربهي تاريخي سرمايهداري ناممکن است .اما

حتي تحت نظام سرمايهداري هم مناسبات اجتماعي ابژکتيوي که اين نظام

را برميسازند ،مستقيمًا پديدار نميشوند؛ بلکه همواره بهمانند يک سنخ

تاريخي پديدار ميشوند که توسط دولت ميانجيگري ميشود ،دولتي که
209. hypothesis
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بهمثابهي عامل اجراي سياستهاي اقتصادي پيوندي حياتي را ميان

زيرساخت و روبناي جامعهي سرمايهداري شکل ميدهد .مناسبات ميان
اقتصاد سياسي و ساير علوم اجتماعي ميبايد در پيوند با همين پسزمينه

درک گردند .دولت ازطريق فرآيندهاي سياسي قوانيني را تصويب و

تحميل و اجرا ميکند که حيات اجتماعي-فرهنگي انسانها را

سازماندهي ميکنند؛ اما دولت سرمايهداري نهادي است که قوانين دروني
سرمايهداري را به [مرحلهي] کنش قابلمشاهده در ميآورد .210بر همين

اساس ،علم سياسي ،دانش حقوق و جامعهشناسي بهمنزلهي مطالعاتي در

جنبههاي متفاوت دولت سرمايهداري پرورش و توسعه مييابند،
درحاليکه بنياد همهي آنها توسط اقتصاد سياسي تعيين ميشود .بنابراين،

همهي علوم اجتماعي را ميتوان در مطالعهي جامعهي سرمايهداري ادغام

کرد[ .شکلگيري و پويش] ساير علوم ،حتي در جنبههاي
غيراقتصاديشان ،را تنها در پرتو دانش يکپارچهي جامعهي سرمايهداري

ميتوان بهطور علمي توضيح داد.211

 }86{ 210اين نکته اغلب مورد غفلت بهاصطالح نظريهي مارکسيستي دولت واقع ميشود ،نظريهاي

که بر پايهي آن دولت همواره ابزار سرکوب طبقهي مولد است .چنين نظريهاي ،همانقدر خالي [فاقد

بنيان علمي] و «فرضيهوار» است که گزارههاي [پيشانگاشت] ماترياليسم تاريخي .فقط در پرتو نظريهي

متعينتري دربارهي دولت بورژوايي ميتوان کارکرد دولت بهطور عام را ارزيابي کرد.

 }87{ 211براي مثال ،موضوعي نظير مسالهي زنان در جامعه ،که بحث دربارهي آن اخيرًا رواج

[بيشتري] يافته ،نميتواند بهطور ابژکتيو مورد مطالعه قرار گيرد ،اگر نقشي که سرمايهداري در روبناي

خويش به زنان ميسپارد ،بهروشني بهفهم در نيايد .اگر دليل اين امر بهطور درخوري معلوم نگردد که
چرا دولت بورژوايي در فرآيندهاي حقوقي و جامعهشناختي خويش آزادي زنان را محدود ميسازد،
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در رابطه با جامعهي سرمايهداري ،که در آن روابط انساني تن به

شيشدگي ميدهند ،علم اجتماعي ميتواند نظامي يکپارچه را شکل
ببخشد ،بهجاي اينکه مجموعهاي از آموزههاي گسسته و عملي [پراتيکي]

باشد ،چراکه اقتصاد سياسي سرمايهداري واجد قوانيني ابژکتيو است.

مطالعهي جامعهي سرمايهداري نيازمند آن است که اقتصاد سياسي
رهيافت سهسطحي زير را اتخاذ نمايد )۱ :نظريهي يک جامعهي
سرمايهداري ناب؛  )۲خصلتبندي سه مرحلهي توسعهيابنده

212

[در

پويش سرمايهداري] بهمنزلهي سنخها ()types؛ و )۳پژوهشهاي تجربي
در تاريخ اقتصادي .در اين رهيافت« ،نظريه»« ،سياستگذاري» ،و «تاريخ»

(که بهطور متعارف اقتصاد سياسي در قالب آنها به سه شاخه تقسيم

ميشود) ،بهطور نظاممند پيوند مييابند ،بهجاي اينکه صرفًا بهموازات هم

مطالعه شوند .اما اقتصاد سياسي بهتنهايي [و قايمبهذات] فقط در نظريهي

ناب جاي ميگيرد؛ سياستهاي اقتصادي مختص مرحله 213را نميتوان
بدون درنظرگرفتن نهادهاي اقتصادي مشخصي مثل نظام مالي ،تجارت

خارجي ،سياستگذاري مالي دولتي ،و غيره که مستقيمًا حاوي مالحظات

سياسي ،حقوقي و جامعهشناختي هستند مورد مطالعه قرار داد .اين واقعيت
مشخص نخواهد بود که زنان از چه چيزي بايد رها شوند .اصطالح «شووينيسم مردانه» مفهومي بسيار

عامتر از آن است که اساسًا بتواند مفيد حال مطالعات علمي زنان باشد( .نگاه کنيد به يادداشت {.)}94
212. developmental stages
213. stage-characteristic economic policies
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که اين نهادهاي اقتصادي انضمامي به سنخهاي متفاوتي در سه مرحلهي

توسعهي سرمايهدارانه شکل ميدهند ،مؤيد اين برداشت است که
فرآيندهاي سياسي ،حقوقي و جامعهشناختياي که در آن نهادهاي

اقتصادي بازتاب مييابند همچنين وابسته و مختص مرحله (stage-

 )typicalهستند .در نتيجه ،چنين برميآيد که علم سياسي ،دانش حقوقي
و جامعهشناسي سرمايهداري درصورتيکه سه مرحلهي توسعهي

سرمايهدارانه را ناديده بگيرند ،پيوند خود را با اقتصاد سياسي از دست

ميدهند و بهزودي درون يک دکترين ايدئولوژيک بناشده بر پايهي

تعميمهاي توخالي تباهي مييابند ،يا به سطح مجموعهاي از قواعد عملي
تسهيلگر

214

که صرفًا دربارهي موارد تجربي معين در سرمايهداري

کاربست مييابند ،تنزل مييابند.

اما دانش نظاممند دربارهي جامعهي سرمايهداري ،که همچنين بر فهم

جوامع ديگر روشني مياندازد ،موعظه 215نميکند .216اين دانش از آن
214. rules of thumb
215. predication
« }88{ 216تنها آزمون مناسب براي اعتبار ( )validityيک فرضيه ،مقايسهي پيشبينيهاي آن با
تجربه است .فرضيه رد ميشود ،اگر پيشبينيهاي آن مغاير تجربه باشند؛ و پذيرفته ميشود اگر اين

پيشبينيها نادرست نباشند» (*) پس ،علم تجربي-تحليلي همواره «پيشبيني ميکند» .پوپر (بهدفعات
در کتاب «فقر تاريخيگري») استدالل ميکند که پيشبينيهاي تجربهگرايانه متفاوت با پيشگويي

تاريخگرايان 216است[ .اما] دانش ديالکتيکي نه پيشبيني ميکند و نه پيشگويي ،خواه از نوع

تجربهگرايانه و خواه از نوع تاريخيگرا.

* Friedman, M., Essays in Positive Economics (University of Chcago, 1953), pp. 8-9.
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رو نظاممند است که «خاکستري» است؛ علم اجتماعي بديندليل داعيهي
شناخت ابژکتيو دارد که با سرمايهداري« ،پيشاتاريخ جامعهي بشري»

بهپايان ميرسد .217بنابراين ،نميتوان گفت که علم اجتماعي علمي

تجربي ،در همانمعناي تجربيبودن علم طبيعي ،است؛ علم اجتماعي

فرضيههاي آزمونپذير عرضه نميکند .درعوض ،علم اجتماعي ميبايد

تاريخي-تجربي ناميده شود ،زيرا «تجربهگرايي» آن تنها بهمعناي پذيرش
بيچونوچراي تجربهي تاريخ از جانب آن است (براي مثال ،هيچکس

نميتواند سرمايهداري بهمثابهي يک تجربهي تاريخي را انکار کند).
درنتيجه ،روش علم اجتماعي ضرورتًا از روش علم طبيعي ،که قوانين

دروني کل طبيعت را آشکار نميسازد ،تمايز مييابد .از آنجاکه طبيعت

نميتواند بهتمامي به شناخت درآيد ،علم طبيعي برپايهي شناخت جزئي

و ناتمام خود از طبيعت فقط به ما ميآموزد که چگونه پيشبيني کنيم و
چگونه خود را با نيروهاي کور طبيعت وفق دهيم .تاکنون پرسش از

بازشکلبخشي به طبيعت يا خلق يک نظم طبيعي نوين هرگز حتي مطرح
نشدهاند .اما درحاليکه وفقيابي با طبيعت بهلحاظ ايدئولوژيک خنثي

است ،همنوايي با نظم اجتماعي موجود نميتواند [بهلحاظ ايدئولوژيک]

 }89{ 217مارکس« ،مشارکتي در نقد اقتصاد سياسي» ص.۲۲ .
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خنثي باشد .218فراخوان پوپر به «مهندسي اجتماعي تدريجي،220»219
بهجاي رفرم اجتماعي کالن و يکباره ،تنها به پذيرش غيرمستقيم

همنواگري ارتجاعي ميانجامد ،که پوپر البته آن را توسط جزم

بحثبرانگيز تقليلگرايي توجيه مينمايد .بنابراين ،جاي شگفتي است که

حتي فيلسوف روشنانديشي چون کولتي که در غلبه بر اين کژراهي

تقليلگرايانه عاجز ميماند ،در مقابل «ايدهآليسم معنويتگرا»221يي که

امروزه بر فلسفهي اروپاي قارهاي چيره شده است ،به سوي گزينش «نئو-
پوزيتيويسم» پوپري کشيده ميشود .کولتي آشکارا از بديل سومي که اونو

پيش مينهد ،بيخبر است.222

اما بدون اين بديل سوم ،که ماترياليسم تاريخي را بر شالودهي علم اقتصاد

سياسي بنا مينهد ،اهميت سوسياليسم درک نخواهد شد .بر مبناي گفتهي
انگلس ،سوسياليسم «صعود انسان از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادي

است» .توضيح وي در اين خصوص بهشرح زير است:
 }90{ 218رجوع کنيد به يادداشت {.}23

219. piecemeal social engineering
& 220 {91} Popper, K. R., The Poverty of Historicism (London: Routledge
Kegan Paul, 1972), pp. 64 ff.
[ترجمهي فارسي اين اثر با نام «فقر تاريخيگري» با برگردان احمد آرام در سال ( ۱۳۵۰توسط
انتشارات خوارزمي) منتشر گرديد .اين کتاب نخستين اثر ترجمهشده از پوپر به فارسي است/ .م].

221. spiritual idealism
 }92{ 222رجوع کنيد به يادداشت {.}23
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«سازمان اجتماعي خود بشر ،که تاکنون همچون ضرورتي تحميلشده از

خ وي را بهچالش طلبيده است ،اينک به پيامدي از کنش
سوي طبيعت و تاري ْ

آزادانهي خود وي بدل ميشود .نيروهاي عيني خارجياي که تا پيش از اين،
تاريخ را هدايت ميکردند به زير کنترل خود او درميآيند .فقط از اين زمان

است که علتهاي اجتماعي بهجنبش درآمده توسط وي ،بهطور عمده و
هردم فزآيندهاي ،نتايجي را در پي ميآورند که مورد نظر او بودهاند.223».

اگرچه [در گفتاورد فوق] خطوط کلي بهدرستي ترسيم شدهاند ،اما

توضيح انگلس حاوي پارهاي از ابهامات است .براي مثال ،منظور انگلس
از جملهي «نيروهاي عيني خارجي224اي که تا پيش از اين ،تاريخ را

هدايت ميکردند» روشن نيست؛ همچنين ،گفتن اينکه سرمايهداري صرفًا

«بهمثابهي ضرورتي تحميلشده توسط طبيعت و تاريخ» است ،گزارهي

بسيار مبهمي را پيش مينهد .بنابراين ،معناي گزارهي «انسانْ خودش

تاريخ خويش را ميسازد» ناروشن ميماند .اشتباه خواهد بود اگر تصديق

نکنيم که سرمايهداري نيز يک آزادي مهم را به انجام رسانده است؛

سرمايهداري حيات اقتصادي واقعي را از اجبارهاي فرا-اقتصادي رها

ساخته است .درواقع ،نا-آزادي225اي که سرمايهداري همچنان حفظ

کرده ،ضرورت يا اجبار ادارهي حيات اقتصادي واقعي جامعه تحت اصول
223 {93} Engels, F., Anti-Dühring; Herr Eugen Dühring‘s Revolution in Science
(Moscow: Progress,1969), p. 336.
224. extraneous objective forces
225. non-freedom
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اقتصاد کااليي است .226به اين دليل است که هر «مهندسي اجتماعي

تدريجي» يا «دستورالعمل سياستگذارانه» تحت نظام سرمايهداري تنها

همچون کاتاليزور يا شتابدهندهاي براي مکر سرمايه عمل خواهد کرد.

انسانْ تحت نظام سرمايهداري آزاد نيست ،چون نميتواند عليه قوانين

پويش دروني

227

آن عمل کند؛ انسان تاجاييکه در «قلمرو ضرورت»

سرمايهدارانه سکونت دارد ،ناچار ميگردد به سلطه و چيرگي سرمايه تن
بسپارد و خود را با آن وفق دهد.

با اين نتيجهگيري قطعي و فسخناشدني ،اقتصاد سياسي به سوي بديلهاي
ناگفته اشارت ميدهد« :قلمرو آزادي» سوسياليستي ،که در آن انسان آزاد
است تا حيات اقتصادي واقعياش را بهشيوهاي نامقيد به ضرورت

اقتصادي اداره کند .اما اقتصاد سياسي تنها پرسش سوسياليسم را طرح

ميکند ،بيآنکه پاسخي براي آن عرضه کند .228اگرچه سرمايهداري

ازطريق بازتبديل نيروي کار به غيرکاال  229قابل لغو و براندازي است،

اين امر بهخودي خود ( )ipso factoسوسياليسم درمعناي درست کالم را

تضمين نميکند ،زيرا نيروي کار کااليينشده ميتواند همچنان تحت اجبار
نيروهاي فرا-اقتصادي قرار گيرد .بهمنظور اينکه بشر قادر گردد حيات

 }94{ 226اين نکته با اشارات من در يادداشت شمارهي { }87مرتبط است.
227. inner laws of motion
 }95{ 228در اين جمله« ،اقتصاد سياسي» البته بهمعناي اقتصاد سياسي سرمايهداري است ،يا در معنايي
محدودتر ،همان اقتصاد سياسي [مد نظر] انگلس.

229. non-commodity
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اقتصادياش را بهطور آزادانه اداره کند ،ميبايد يک سازمان سياسي از

جانب عموم مردم شکل گيرد ،230سازماني که بتواند هدف جامعه بهسان

«ارادهي عمومي» و نه «مجموع خواستهاي همگان» 231را تصريح و دنبال
کند .همين مساله است که نيازمند خرد حقيقي آدمي است .حتي در نظام
سوسياليستي هم حيات اقتصادياي که بنياد مادي يا زيرساخت جامعه

را برميسازد ،ناپديد نميشود؛ بلکه اينک روبناست که ميبايد نحوهي
عملکرد زيرساخت (زيربنا) را هدايت کند.

حيات اقتصادي تحت سوسياليسم بايد چنان طراحي و اجرا گردد که

روبناي خاصي از انتخاب آزادانهي بشري را حفظ نموده و توسعه بخشد.
اين امر مستلزم يک «واژگونسازي» در ماترياليسم تاريخي است؛ چون

انسانْ فقط و فقط زماني «خودش تاريخ خويش را خواهد ساخت» که

زيرساخت جامعه تحت کنترل وي قرار گيرد .پس ،در ساختن و برپايي

سوسياليسمْ برنامهريزي اقتصادي ميبايد به يک مالزم تکنيکي در خدمت
« }96{ 230تمايز … ميان آنچه صرفًا مشترک است و آنچه حقيقتًا عام و جهانشمول است ،بهطور
برجستهاي توسط روسو در اثر معروف «قرارداد اجتماعي» بيان ميشود ،جاييکه وي ميگويد قوانين

يک دولت ميبايد از ارادهي کلي 230نشأت بگيرد ،اما در اين معنا نيازي نيست که برآمده از ارادهي
همگان باشد .روسو ميتوانست مشارکت قويتري در نظريهي دولت نمايد ،اگر خود همواره اين

ن اسنادهاي ويژهي اين اراده و
تمايزگذاري را در نظر ميگرفت .ارادهي کلي ،مفهوم اراده است :و قواني ْ

متکي بر مفهوم آن هستند» (.)Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 228

[ .231مؤلف به تمايزگذاري معروف ژان ژاک روسو ميان «ارادهي کلي» مردم ( )volonté généraleو

جمعجبري خواستههاي افراد جامعه يا «ارادهي همگان» ( )volonté de tousاشاره ميکند / .م].
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مراجع سياسي و اداري فروکاسته شود؛ کساني که بهطور دموکراتيک

برگزيده شدهاند و کارکرد آنها اين است که حيات اجتماعي خالقانه را

مستقيمًا ارتقا بخشند و ادارهي اقتصاد بهگونهاي سازگار با چنين هدفي

را تضمين نمايند.

* * *

.5

از نظريهي ارزش مارکسي چه ميتوانيم بياموزيم؟

نويسنده :توماس سکين

1

فهرست مطالب اين فصل:
 .1نظريهي ارزش و تعادل عمومي
 .2روش ديالکتيک سرمايه
 .3نظريهي کارپايهي ارزش و اقتصاد معاصر
 .4جمعبندي پاياني

[ 1متن حاضر برگردان مقالهايست که نخستينبار با مشخصات زير منتشر گرديد:
?Thomas Sekine (2004): Marxian Theory of Value, What We Might Learn from It
in Korean Journal of Political Economy, vol. 2 (2004), pp. 1-35.
اين مقاله همچنين در سال  ۲۰۱۳در کتابي شامل گزيدهي مقاالت سکين بهنام «بهسوي نقد اقتصاد
بورژوايي» (ويراستهي جان بل) بازنشر شده است/.م].
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اين مقاله شامل سه بخش است .در بخش نخست تصويري کلي از

رويکرد اونو نسبت به چگونگي تفسير نظريهي کارپايهي ارزش در سنت

مارکسي ارايه ميدهم .بر اين مساله تأکيد خواهم نهاد که نظريهي ارزش

خُرد 2ميبايد بر پايهي نظريهي انباشت کالن 3بنا گردد .اين امر بهمعناي
آن است که يک «حالت تعادل عمومي» 4تنها بر اين اساس ميتواند

«واقعي» شمرده شود که اقتصاد سرمايهداري طي چرخههاي دايما

بازگشتي کسبوکار 5هرگز در تندادن به يک دورهي «فعاليت ميانگين»

( )average activityناکام نماند .در بخش دوم ،چارچوب

روششناسانهاي که شالودهي اين رويکرد خاص به موضوع است را
بهاختصار توضيح ميدهم .در اين مسير ،طرحي کلي از ويژگيهاي

برجستهي رهيافت اونويي يا رويکرد «ديالکتيک سرمايه» ترسيم خواهم

کرد .و سرانجام در بخش سوم ،برخي داللتهاي قانون ارزش ،بر پايهي

درکي که از آن دارم ،را مورد بحث قرار ميدهم و [البته] اين بحث را با
نظر به درک و ارزيابيام از اقتصاد جهاني امروز ،که از نظر من در فرآيند
2. micro value theory
3. macro accumulation theory
4. state of general equilibrium

[ .5چرخهي کسبوکار ( ،)business cycleکه همچنين با نام چرخهي اقتصادي (و نيز چرخهي
تجاري) ناميده ميشود ،به نوسانات صعودي و نزولي ميزان توليد ناخالص ملي ( )GDPحول روند
رشد بلندمدت آن گفته ميشود .طول يک چرخهي اقتصادي يا چرخهي کسبوکار ناظر بر مجموع

مدتزمان يک رونق و افول اقتصادي متوالي است .اين نوسانات معموالً دربردارندهي گذار از دورههاي

رشد نسبتًا سريع اقتصادي ( )boomsبه دورههاي افول و رکود اقتصادي ( )recessionsهستند/.م].
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«گذار پساسرمايهدارانه» 6و برخي پيامدهاي احتمالي آن قرار دارد ،پيش

خواهم برد.

 .5.1نظريهي ارزش و تعادل عمومي
نظريهي کارپايهي ارزش ميگويد که کار اجتماعا الزم جوهر ارزش را

تشکيل ميدهد [ميسازد]« .کار اجتماعا الزم» در اينجا بهمعناي کاري

است که بهلحاظ فني بهطور مستقيم يا غيرمستقيم مورد نياز است تا بتوان

کميت اجتماعا الزم کاال را توليد کرد؛ و «کميت اجتماعا الزم» [کاال]
بهنوبهي خود بهمعناي کميت تعادلي است؛ کميتي که درست يک تقاضاي

اجتماعي بهطور خودمختار شکليافته 7را برآورده سازد .8هنگاميکه اين

کميت از کاال توليد گردد منابع مولد 9در دسترس جامعه بهطور بهينه (يا
به موثرترين روش) بهکار گرفته ميشود ،يعني نه خيليکم و نه خيليزياد،

بلکه درست بهميزان مناسب .منابع مولد يا عناصر توليد ،اغلب با

دستهبندي سهگانهي کار ،زمين [طبيعت] و سرمايه (در اينجا بهمعناي

6. ex-capiltalist transition
7. autonomously shaped social demand
 }۱{ .8براي شرح مفصل اين موضوع نگاه کنيد به:
Sekine (1997): An Outline of the Dialectic of Capital (Palgrave, 1997), vol. I, pp.
129 ff.
9. productive resources
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اجناس سرمايهاي) معرفي ميشوند که از ميان آنها تنها دو مولفهي

نخست ،فاکتورهاي اصلي توليد هستند .ولي زمين ،که نوعا تمامي شرايط

طبيعي توليد را نمايندگي ميکند ،موهبتي رايگان از سوي طبيعت به
جامعه است؛ هرچند تحت نظام سرمايهداري سرمايهداران منفرد براي

استفاده از زمين به زمينداران اجاره ميپردازند .پس ،تنها فاکتور اصلي

توليد که هزينهاي واقعي براي جامعه دربردارد کار و فقط کار است ،که

بهبياني دقيقتر همانا مصرف (مولد) قوهي کار انساني است .حال ،اگر

منابع مولد جامعه بهطور بهينه تخصيص يابند ،کار نيز بهعنوان يکي از

مولفههاي آنها بهشيوهي بهينهاي تخصيص مييابد .پس ،معناي جوهر

ارزش درواقع چيزي نيست جز کار مولدي که بهطور بهينه تخصيص داده

شود.

بنابراين ،ميتوان اينگونه تفسير کرد که نظريهي کارپايهي ارزش بخش

سازندهي جداييناپذيري از تعريف سرمايهداري را شکل ميدهد؛ در
اينمعنا که اگر (آنچه ميگويد) برقرار نباشد ،سرمايهداري روي پاي خود
بند نميشود و نميتواند بهعنوان يک مفهوم ( )Begriffوجود داشته باشد،

حتي اگر صرفًا در حد تصور ( ،)Vorstellungدر معناي اخص هگلي

کلمه باشد .سرمايهداري بهلحاظ مفهومي فقط تاجايي وجود دارد که

نظريهي کارپايهي ارزش بهطور دقيق و موکدي برقرار باشد.

اين خصوصيت مهم نظريه نبايد با «نظريهي کارپايهي قيمتها» درآميخته
شود ،که اين دومي از ديد من ناظر بر نظريهي پرسشبرانگيزي است که
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مدعي توضيح [نحوهي] تعيين قيمتهاي نسبي کاالها (به اين يا آن روش
ممکن) برحسب کار پيکريافته در آنهاست .اين نظريه اگر اساسًا معتبر
باشد ،تنها تحت شرايط بسيار محدودکنندهاي اعتبار خواهد داشت؛ نظير

وقتيکه ترکيب ارزشي سرمايه در همهي صنايع يکسان گرفته شود و/يا

حالتي که فرض بر آن باشد که هيچ کار اضافهاي ()surplus labour

انجام نگيرد .بنابراين ،اين نظريهي اخير در يک بافتار کليتر برقرار
نميماند .بهواقع ،تعيين قيمتهاي تعادلي (يا قيمتهاي توليد) همزمان با

[تعيين] يک نرخ عمومي سود ،وابسته به نظريهي کارپايهي ارزش نيست.
بهبيان ديگر ،بازار سرمايهداري بهخوديخود ( )on its ownقيمتهاي

تعادلي و يک نرخ عمومي سود را تعيين ميکند ،بهگونهاي که گويا

چيزهايي مثل ارزش و ارزش اضافي هرگز وجود نداشتهاند ،يعني با
بياعتنايي يا ناآگاهي کامل نسبت به مفاهيم نظري پيشگفته .اما نظريهي

کارپايهي ارزش براي دستورکار خويش ،شکلگيري قيمتهاي تعادلي
را ،که تخصيص بهينهي منابع مولد در جامعه را ميانجيگري ميکنند،

ش قيمتهاي تعادلي را
پيشفرض خود ميگيرد .پس ،از آنجا که ارز ْ

پيشانگاشت خود دارد ،حتي سخنگفتن از ارزش (و بنابراين از ارزش
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اضافي) هنگاميکه بازار سرمايهداري خارج از تعادل پنداشته شود،
بيمعناست.10

رابطهي بين ارزش و قيمتها در اقتصاد مارکسي از مدتهاي مديدي
بهگونهاي نادرست درک شده است و مسبب آشفتگي [نظري] عظيمي

بوده است که اين آشفتگي همچنين بهواسطهي مناقشهاي کشدار و

طوالني حول بهاصطالح «مسالهي تبديل» 11وخيمتر شده است .در ادامهي

اين نوشتار برآنم که رويکرد مکتب اونو نسبت به اين موضوع را شرح
دهم .اين رويکرد حاوي يک دانش اقتصادي ساده و سرراست است ،که

ممکن است بههمين دليل براي آنهايي که ترجيح ميدهند ديدگاهشان را

در مسير استداللهاي غامض و پرپيچوخم رشد و رونق دهند ،خوشايند
نباشد .حالآنکه ،حقيقت ،وقتيکه آشکار شود ،همواره ساده است .از

ديد من بسياري از آشفتهسازيها و اغتشاشهاي ناالزم از دو منبع زير
ناشي شدهاند:

يکم) از آنجا که مارکس پيش از پرورش نظريهي قيمتهاي توليد ،از

قانون ارزش سخن گفته است ،گرايشي به سمت پذيرش ذهني اين
برداشت نادرست وجود دارد که گويا مفهوم ارزش هماينک پيش از آن

که قيمتهاي تعادلي وارد بحث شوند ،بهخوبي تعريف شده است .آنهايي
 }۲{.10شايد خود مارکس اصطالح «ارزش» را با سختگيري کمتري به کار برده باشد .اما اين مساله

با درنظرگرفتن اين واقعيت قابل فهم است که در آن زمان مفهوم تعادل عمومي بهقدر امروز شناختهشده

نبود.

11. tarnasormation problem
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که با روش ارائهي ديالکتيکي (منطق ترکيبي/همنهشتي )12آشنا نيستند و
بنابراين منحصرًا بر اساس يک روش تحليلي (منطق تحليلي) ميانديشند،

بين سطوح تجريدْ تمايز قايل نميشوند و بهخطا بر اين باورند که يک

مفهوم ديالکتيکي (خواه ارزش باشد و خواه قيمت) ،در نقطهاي که

نخستينبار معرفي شده است ،يکبار و براي هميشه بهتمامي تعريف

ميشود .حالآنکه ابدًا چنين نيست .براي مثال ،در جلد اول کاپيتال
جاييکه رابطهي کار-سرمايه مورد بحث قرار ميگيرد ،در وهلهي نخست
برحسب ارزشها صحبت ميشود .اما اين بهمعناي آن نيست که قيمتها

(خواه معمولي و خواه تعادلي) از بحث غايباند ،بلکه آنها -هرچند

بهطور تلويحي -ميبايد همآنجا در پس پشت ارزشها حاضر باشند و

از آنها پشتيباني کنند .بهواقع ،يک وضعيت تعادلي پيشفرض بحث
است ،هرچند سازوکاري که اين وضعيت از آن حاصل ميگردد هنوز

توضيح داده نشده است .در جلد سوم کاپيتال ،جاييکه رابطهي سرمايه-

سرمايه در کانون بحث قرار دارد ،قيمتهاي تعادلي بهطور دقيق مورد

توجه و مالحظه قرار ميگيرند .در اينجا ارزشها بههيچ وجه ناپديد

نشدهاند .برعکس ،آنها در اينجا براي نخستينبار بههمراه شکلگيري

قيمتها بهطور کمي تعيين ميگردند .از زمان بوهم باورک ،منتقدان

مارکس بهطور نظاممند تفاوت بين منطق صوري و منطق ترکيبي را مورد
غفلت و بياعتنايي قرار دادهاند و بهموازات آنْ شمار بزرگي از

12. synthetic logic
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مارکسيستها نيز ،با گرفتارشدن در دام همين بينش ،بيهوده تالش
کردهاند تا برحسب مفاهيم و شيوهاي مؤکدًا «تحليلي» از مارکس دفاع
نمايند؛ صرفًا براي رويارويي با انکار تحقيرآميز ساموئلسون

( )Samuelsonو همکاران سرافايي (نو-ريکاردويي) او .درحاليکه براي

پيونددادن صحيح ارزش و قيمتها در بافتار نظريهي مارکسي دستکم
بايد مبادي اوليهي ديالکتيک هگلي را آموخت.13

دوم) نوع ديگر آشفتگي و اغتشاش نظري ،از کاربرد نئوکالسيکي ترم

«ارزش» ناشي شده است .در گذشته اقتصاددانان نئوکالسيکي عادت
داشتند که از «ارزش و توزيع» سخن بگويند ،حالآنکه مقصودشان

قيمتگذاري کاالها (در اين حالت :اجناس و خدمات) و نيز قيمتگذاري

فاکتورهاي توليد بود .اين نحوهي کاربست ،براي نمونه در اثري از دبرو

( )Debreuبا عنوان «نظريهي ارزش» همچنان بهجاي مانده است؛ کتابي
که ميتوانست عنوان معادل «نظريهي قيمتها» را نيز بر خود داشته باشد؛
چون امروزه در نظريهي نئوکالسيک ديگر مفهوم ارزش بهمثابهي مفهومي

 }۳{.13دربارهي رابطهي بين ديالکتيک هگلي و نظريهي اقتصادي نگاه کنيد به:
& Sekine (1998): The Dialectic of Capital: An Unoist Interpretation, in Science
Society (Fall 1998), vol. 62, no. 3, pp. 434-445.
Sekine (2003): The Dialectic or Logic that Coincides with Economics, in Albritton
R. and Simoulidis, J. (ed), New Dialectics and Political Economy, Palgrave,
pp. 120-130.
[ترجمهي فارسي اين دو مقاله در همين مجموعه آمده است/ .م].
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متمايز با قيمت وجود ندارد ،14طوريکه در اين پارادايم اينک بهکاربردن
ارزش بهجاي قيمت صرفًا مسالهاي از جنس غمزهي زباني 15است .دليل

اينکه چرا اقتصاد نئوکالسيک ارزش را به نفع قيمت سرکوب کرده است،
ال ساده است .اين نظريه هيچ جامعهاي بهجز جامعهي سرمايهداري را
کام ً

بازنميشناسد ( ،)recognizeو جامعهي سرمايهداري نيز همانا

جامعهايست که همهي مناسبات انساني را -در عمل -به مناسبات

مبادلهاي در بازار ،يعني نظامي از دادوستدها ( )trade-offsفروميکاهد.
در اينحالت ،نه الزم و نه ممکن است که قيمتها را بر شالودهي چيزي

که بيرون از بازار قرار دارد بنا کرد .اين امر توضيح ميدهد که چرا مفهوم

هزينهي واقعي ( )real costبايد جاياش را به هزينهي بديل ميداد ،و

[چرا] سودمندي قابلسنجش 16بهنفع بيتفاوتي ( )indifferenceرها شده
است.

روشن است که اقتصاددانان مارکسيست نميتوانند همين مسير را دنبال

کنند و [درنتيجه] جامعهي سرمايهداري را «ابديسازي» نمايند .برخالف

ايدئولوژيهاي بورژوايي ما قطعًا [وجود] جوامعي بهغير از جامعهي

سرمايهداري را تصديق ميکنيم .بههمين دليل است که ما نياز داريم
14. {4} Sekine (1995): Uno School Seminar on Theory of Value, in Albritton R.
and Sekine, T. (ed), A Japanese Approach to Political Economy, Unoist Variations,
Macmillan (1995), pp. 13-33.
15. linguistic coquetry
16. measurable utility
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قيمتها را بر شالودهاي چيزي بيرون از بازار بنا کنيم؛ چيزي که
فراتاريخي ( )supra-historicباشد ،يعني برپايهي هزينهي واقعياي که

هر جامعهاي [براي تأمين نيازهايش] بايد متحمل شود .مفهوم ارزش که

در محل تالقي بازار و ارزش استفاده [ ]use-valueبهطور عام جاي دارد،

ش خود بهمعناي بيتفاوتي
اين اقدام حياتي را ممکن ميسازد .البته ارز ْ
نسبت به ارزش استفاده است و سويهي انتزاعي-عام (يا سوداگرانهي)17

ثروت را بازنمايي ميکند ،بهجاي آنکه سويهي انضمامي-مفيد (يا واقعي)

آن را نشان دهد .بنابراين ،ارزش ميبايد خودش را در شکل يک «قيمت»

يعني در کميتي از ارزش استفادهي مطلوب ديگر بيان کند ،در همانحال

که جوهر آن از «کار» ( )labourساخته شده است که ميتواند هر نوعي

از ثروت را در اين جامعه و نيز در جوامع ديگر توليد کند .پس «ارزش»،

قيمتها يعني متغيرهاي مختص بازار( 18سرمايهداري) را به کار پيوند

ميدهد ،درحاليکه «کار» بهطرزي فراتاريخي قابل کاربست براي توليد
هر گونه ارزش استفاده است .با فهم اهميت ارزش بدينطريق ،بهآساني

ميتوان سرشت انحرافي اين تز که «ارزشها زايد و ناالزم 19اند» را
دريافت.

ساموئلسون و استيدمن ( )Steedmanاين ادعا را مطرح کردهاند که

ارزشها بالاستفادهاند ،چون قيمتهاي تعادلي را ميتوان بدون وابستگي
)17. abstract-general (mercantile
18. market-specific variables
19. redundant
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به ارزش تعيين کرد .20بسياري از مارکسيستها در مواجهه با اين چالش

بهطور مطلقا بيثمري کوشيدهاند تا نشان دهند که قيمتهاي تعادلي را

نميتوان بدون وابستگي به ارزشها تعيين کرد .اين کار نهتنها تالش عبث

و بيهودهايست ،بلکه توجه ما را از مسالهي واقعي منحرف ميسازد .وقتي

قيمتهاي تعادلي تعيين گردند ،خواهينخواهي ( )willy-nillyارزشها نيز

(همزمان) ،بهتعبيري همچون سايههاي آنها ،21تعيين ميشوند .حتي در
نظريهي نئوکالسيکْ تعيين قيمتهاي تعادلي داللت بر آن دارد که همزمان

کار مولد بهطور بهينه به همهي شاخههاي توليد تخصيص يافته است؛ و

هيچکس بر اين تصور نيست که اين واقعيت را همچون امري «زايد» ناديده
بگيرد .ولي نکته اينجاست که اقتصاددانان نئوکالسيک نميخواهند به «کار

بهينهي تخصيصيافته» نام ويژهاي مثل «ارزش» بدهند ،چون آنها مايل

نيستند هزينهي اجتماعي واقعي نهفته در آن را تصديق کنند .اما اين صرفًا

شکل ديگري از بيان اين گزاره است که آنها چيزي فراسوي بازار و
بيرون از آن نميبينند (يا نميخواهند ببينند) .بهبيان ديگر ،اتهام زايدبودن

ارزش چيزي بهجز اعترافي ايدئولوژيک به ايمان آنها نسبت به سرشت
همهشمول بازار 22نيست ،بازاري که آنها جامعهي انساني را در آن حل

20. {5} Steedman, Ian (1977): Marx after Sraffa (London: New Left Books,
1977).
21. {6} Sekine (1997): An Outline of the Dialectic of Capital. See especially pp.
12 ff.
22. all-encompasing nature of market
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کردهاند .اين امر ممکن است وجه مشخصهي هويت بورژوايي آنان باشد،
اما ما (بهعنوان پيروان مارکس) ميبايد بهداليلي بديهي با آنان دقيقًا در

اين بزنگاه معين بخشا همراهي کنيم .اين تمام چيزي است که در اينباره
وجود دارد.

اقتصاددانان مارکسي بهجاي اينکه نسبت به موضع قاطع و حقبهجانبي

( )self-righteousکه اقتصاددانان مارکسي-سرافايي اتخاذ کردهاند
هراسان و زخمخورده و مستأصل باشند ،ميبايست بنيان بورژوايياي که

تز زايدبودن [ارزش] بر آن استوار است را بازشناخته و بدون هيچ

ترديدي آن را نفي ميکردند .آنها همزمان ميبايست اين مساله را
بهمنزلهي موهبتي «آسماني» براي بازبيني و بازتاييد درک خويش از

اهميت اقتصاد مارکسي ،در مقابل اقتصاد بورژوايي ،تلقي ميکردند .با

اينحال ،پويشهاي بعدي در نظريهي ارزش مارکسي تمامًا نااميدکننده
بودهاند .در اين ميان ،بهويژه رد و نفي ايدئولوژيک رويکرد تعادلگرا

23

ش مايهي تأسف است[ .24چون] نظريهي ارزش
نسبت به نظريهي ارز ْ

اضافي مارکس که رابطهي بنيادي سرمايه-کار را در جلد نخست کاپيتال

تعريف ميکند ،تنها در يک وضعيت تعادلي برقرار ميماند .هنگاميکه

[اقتصاد] خارج از حالت تعادل باشد ،ما نه ميتوانيم بهطور دقيقي از
ارزش حرف بزنيم و نه از ارزش اضافي .ميتوان از قيمتهاي بازار که
23. an equilibrium approach
24. {7} Freeman, Alan and Carchedi, Gugliemo (1996): Marx and NonEquilibrium Economics.
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حولوحوش قيمتهاي تعادلي نوسان ميکنند سخن گفت ،اما نه از
«ارزش بازار» ( )market valueدر همان معنا .آنچه در اقتصاد مارکسي
بهسان «ارزش بازار» شناخته ميشود« ،ارزش تعيينشونده توسط بازار»

25

در موقعيتيست که تکنيکهاي مختلفي در يک شاخهي معين توليد بهکار
گرفته ميشوند ،و نه [تعيين] کميت کاري که ميتواند واقعًا براي توليد

يک کاال در کميتهاي غيرتعادلي صرف شده باشد.26

اين امر بهمعناي آن نيست که اقتصاد سرمايهداري همواره يا در اکثر
اوقات در وضعيت تعادل بهسر ميبرد .برعکس ،حالت تعادل «عمومي»

در اقتصاد سرمايهداري گرايش بدان دارد که تنها در فاز فعاليت ميانگين

در مسير يک چرخهي کسبوکار ( )business cycleحاصل گردد .27در

حقيقت ،حالت تعادل عمومي ممکن است هرگز بهطور دقيق و واقعي
تحقق نيابد .ولي درعينحال ،در غياب اين گرايشْ خود سرمايهداري قابل
25. market-determining value
 }۸{.26يک بدفهمي رايج آن است که ارزش نخست توليد ميشود و سپس تحقق مييابد ،با اين
برنهاد که «ارزش تحققيافته» ممکن است کمتر از «ارزش توليدشده» باشد .ديالکتيک سرمايه امکان

چنين امري را منتفي ميسازد .چون هيچ ارزش تحققنيافتهاي نميتواند توليدشده انگاشته شود .اين
اشتباه ممکن است ناشي از کاربست ناکامل ترم ارزش از سوي مارکس باشد .نگاه کنيد به

يادداشت{.}۲

 }۹{.27فاز رونق و شکوفايي ( )prosperityدر چرخههاي کسبوکار ميتواند به سه فاز دروني
زير تقسيم گردد« :ترميم» (« ،)recoveryفعاليت ميانگين» ( )average activityو «شتابيافتگي»

( )precipitancyيا داغي بيش از حد ( .)overheatingنگاه کنيد به:

Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. II, pp. 156 ff.
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تعريف نخواهد بود .اين بخشي از سرشت واقعيت [سرمايهداري] است و
نبايد با ايمان بورژوايي نسبت به سرمايهداري مغشوش گردد .سرمايه

مسلمًا بهسمت يک حالت تعادل عمومي گرايش دارد ،اگر شرايط

[بيروني] به آن اجازه دهند؛ و ما در سطح نظريه همانا ميگذاريم تا چنين

شرايطي غالب گردند ،بدينمنظور که سرمايه را قادر سازيم تا
سرمايهداري را آشکار سازد و تعريف کند .برخي از مولفان چنان دور

ميروند که پيشنهاد ميکنند تعادل عمومي يک فانتزي بورژوايي
برساختهي والراس 28است ،و اينکه اقتصاد مارکسي نبايد هيچ وقعي به

اين مقوله بگذارد .29اين داعيه بهباور من يک خطاي فاحش است .اقتصاد

بورژوايي (يا نئوکالسيک) را نميتوان بهخاطر پرورش و بسط مفهوم
تعادل مورد نقد قرار داد ،بلکه اقتصاد بورژوايي بهدليل عاميتبخشي و

کليسازي ( )universalizingاين مفهوم ،بدون پرسشگري دربارهي

شالودهي هستيشناختي آن قابل نقد است .30آشکار است که اين مفهوم
[ .28لئون والراس ( )Léon Walrasاقتصاددان فرانسوي ( )۱۸۳۴-۱۹۱۰و مبدع نظريهي «تعادل

عمومي» ،که بهعنوان يکي از بانيان نظريهي نئوکالسيک در دانش متعارف اقتصاد شناخته ميشود/ .م].
29. {10} Freeman, Alan (1996): The Psychopathology of Walrasian Marxism, in:
Freeman and Carchedi, Marx and Non-Equilibrium Economics.

 }۱۱{.30براي اينکه يک نظريه تنها برساختهي خيال نباشد ميبايد قادر به دفاع از خويش باشد ،از

اينطريق که بتواند نشان دهد که چيزي که از آن بحث ميکند واقعًا رخ ميدهد .اقتصاد بورژوايي
رويکرد بازار سرمايهدارانه نسبت به تعادل عمومي را بر پايهي نوعي ايمان ديني به «دست نامريي مشيت

و مالانديشي» ( ،)providenceيا بهطور همارز برپايهي کيش ايدئولوژيک ليبراليسم ،توجيه ميکند.
در مقابل ،اقتصاد مارکسي در فهم و توجيه تعادل عمومي اين واقعيت را برجسته ميسازد که فرآيند

واقعي انباشت سرمايه هرگز در عبور از فاز «فعاليت ميانگين» ناکام نميماند.
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قابل کاربست بر روي هر اقتصاد دلبخواهي نيست و حتي بر روي همهي

اقتصادهاي بازار هم کاربستپذير نيست .مفهوم تعادل عمومي مشخصا

بر روي اقتصاد سرمايهداري کاربستپذير است ،در اين معنا که اگر

گرايش بهسمت تعادل عمومي در هيچ يک از گامهاي پويش آن قابل

شناسايي نباشد ،چنين اقتصادي در هيچ رويکرد معناداري نميتواند

«سرمايهدارانه» تلقي شود.31

ميتوان اينگونه تصور کرد که اقتصاد سرمايهداري در خالل دورهاي از
فعاليت ميانگين در چرخهي دايما بازگشتي کسبوکار سرمايهدارانه ،به

يک حالت تعادل نزديک ميشود .چون بهتنهايي در همين بازهي زماني،
و با شرايط فناورانهي غالب بر آن ،تقاضا براي قوهي کار و عرضهي آن

بهطور نزديکي در موازنه قرار دارند (طوريکه ميتوان بهطور معناداري

از ارزش قوهي کار سخن گفت)؛ و نيز در همين دوره گرايش بر آن است
که سودهاي ميانگين در همهي بخشهاي توليدْ کسب گردد (طوريکه

ميتوان بهطور معقولي از ارزشهاي کاالها سخن گفت) .32در اين نقطه،
 }۱۲{.31ترم «سرمايهداري» در زبان روزمره بهطور کامالً سهلانگارانه و بدون تعريف دقيقي از آن

بهکار برده ميشود .اين نحوهي کاربرد در بافتار زبان روزمره مشکلي هم ايجاد نميکند .اما يک نظريهي

اقتصادي ،براي اينکه واجد حداقلي از جديت باشد ،ميبايد تعريف بسندهاي از سرمايهداري بهدست

بدهد .ديالکتيک سرمايه چنين تعريفي را در اختيار ما قرار ميدهد ،که همچنين تعريفي ذهني (سوبژکتيو)

از سوي ما نيست ،بلکه تعريفي عيني (ابژکتيو) توسط خود سرمايه است.

 }۱۳{ .32در نظريهي اقتصادي مارکسي نظريهي خُرد ارزش (قانون ارزش) ،ارزش قوهي کار را
مفروض ميگيرد .ارزش قوهي کار سازگار با وضعيت رايج فناوري تنها ميتواند در نظريهي کالن

انباشت ،تعيين گردد؛ [يعني] در روندي که فرايند واقعي انباشت سرمايه از خالل فاز فعاليت ميانگين
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و تنها در همين نقطه ،ايدهآليزهکردن عملکرد اقتصاد سرمايهداري

بهگونهاي که گويا بهسمت يک حالت تعادل عمومي گرايش دارد ،ممکن

و معنادار است .مهم است که اين پيوند حياتي را درک کنيم .چون اين

امر بدينمعناست که در اقتصاد مارکسي ،شالودهي نظريهي ارزش خُرد

توسط نظريهي انباشت کالن فراهم ميگردد ،و نه برعکس ،آنگونه که

اغلب در اقتصاد بورژوايي (بهخطا و هميشه توأم با ناکامي) دنبال ميشود.

فرآيند انباشت سرمايه بين فاز «گسترشيابي» و فاز «ژرفايابي» 33نوسان

ميکند ،که در فاز نخست ترکيب ارگانيک سرمايه ثابت ميماند و در
دومي افزايش مييابد .34اين واقعيت بهطور مشخص خود را در تناوب

رونق ( )prosperityو رکود ( )depressionدر روند چرخههاي
عبور ميکند که در آن تقاضا براي قوهي کار گرايش به برابري با [ميزان] عرضهي آن دارد .صرفًا
نميتوان به بيان اين گزاره بسنده کرد که «ارزش قوهي کار برابر است با ارزش سبد کاالهاي مزدي،

که برآورد [دقيق] آن وابسته به متغيرهاي فيزيولوژيکي يا اجتماعي-فرهنگيست و [لذا] بهعنوان يک

دادهي کمي تنها بهطور عملي شناخته ميشود»( .ن.ک .بهSekine: An Outline of the Dialectic :
 .)of Capital. I, p. 111همچنين موجه بهنظر نميرسد که ارزش سبد کاالهاي مزدي را برحسب

رويکرد «فناوري تغذيهکنندهي کار» ( )labour-feeding technologyمقرر کنيم (ن.ک .به:

 Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. II, pp. 23-25و Dumenil, Gerard,
 .)De la valeur aux prix de Production, Paris: Economica, 1980, pp. 123-25برآورد
صحيح [ارزش] کاالهاي مزدي که صرفًا قوهي کار را بازتوليد ميکنند گرايش بدان دارد که برحسب

شيوههاي اقتصاد کالن تعيين گردد ،يعني به نسبت وضعيت فناوري رايج در مسير چرخههاي

کسبوکار ،در حيني که اقتصاد دورهي فعاليت ميانگين را از سر ميگذراند( .ن.ک .بهSekine: An . :
.)Outline of the Dialectic of Capital. vol. I, pp. 224 ff

33. widening phase and deepening phase
34. {14} Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. vol. I, pp. 215 ff., vol. II,
pp. 61ff., pp.156 ff.
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کسبوکار نشان ميدهد .در حين فاز رونق (يا فرآيند «گسترشيابي»

انباشت سرمايه) ،همچنان که اقتصاد تحت يک فناوري که کمابيش
موجود است بسطوتوسعه مييابد ،بازار کار ميبايد بهطور فزآيندهاي

تنگتر شود ،که اين امر سبب يک تنگناي سود ()profit squeeze

ميگردد که انباشت سرمايه را بهسوي کرانهاي آن سوق ميدهد ،تا

زمانيکه يک بحران صنعتي سر باز کند .غلبه بر فاز متعاقب بحران يعني

رکود کسبوکار ،که توسط جمود و ثبات قيمتها در سطوح پايين
سرشتنمايي ميشود ،بهخودي خود ممکن نميگردد؛ و اين وضعيت تا

زماني ادامه دارد که نوآوري فناورانهاي در يک خوشهي صنعتي

( )clusterرخ دهد ،رويدادي که فروکاستن هزينهها تحت شرايط غالب

قيمتهاي کاهشيافته ( )depressed pricesرا ممکن سازد ( اين فاز به
فرآيند ژرفايابي انباشت سرمايه مربوط ميشود) .هنگاميکه تکنيکهاي

جديد جذبواقتباس ميشوند ،فاز رونق بازميگردد :نخست بهصورت

زيرمرحلهي احياء و بهبود( 35که در حين آن آهنگ بازسازي 36همچنان

از يک شاخهي صنعتي به شاخهي ديگر متفاوت است) ،و سپس در قالب

زيرمرحلهي فعاليت ميانگين (زمانيکه همهي صنايع بتوانند بهطور
هماهنگ  - in unison -توسعه يابند) .اما اين وضعيت نزديک-بهايدهآل

( )close-to-idealنيز ديريازود در هم ميريزد و بيسامان ميشود؛ و اين
35. sub-phase of recovery
36. pace of renovation
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هنگاميست که اقتصاد وارد آخرين زيرمرحلهي خود يعني زيرمرحلهي

شتابيافتگي ( )precipitancyيا داغي بيشاز حد ()overheating

ميگردد ،که برکشندهي بحران است.

اما فرآيند چرخهاي انباشت سرمايه ،بههمراه چرخههاي جاگالر 37و

بحرانهاي دهساله ()decennial crisesي مورد بحث مارکس ،تجليات

قانون جمعيت مازاد نسبي

38

هستند ،که مختص سرمايهداري است.

عملکرد اين قانون وابسته به آن است که سرمايه بهطور بسندهاي متناسب
با جمعيت [حامالن] قوهي کار مورد نياز براي تداوم انباشت خويش

عرضه شود .اين قانون داللت بر آن دارد که سرمايه «فناوري و
[ .37چرخههاي جاگالر ( ،)Juglar cyclesبرگرفته از نام اقتصاددان فرانسوي کلمنت جاگالر
( ،)۱۹۰۵-۱۸۱۹به چرخههاي  ۸تا  ۱۱ساله در ميزان سرمايهگذاريها در سرمايهي ثابت

(ماشينآالت و تجهيزات توليد) گفته ميشود .جاگالر يکي از نخستين اقتصادداناني بود که نظريهاي

درخصوص چرخههاي اقتصادي يا چرخههاي کسبوکار ( )business cyclesتدوين کرد .امروزه
اقتصاددانان نئوکالسيک در بررسي نظريهي چرخهي کسبوکار اغلب سه چرخهي مختلف را از
يکديگر تفکيک ميکنند :نخست ،نوسانات کوتاه مدت حدودًا  ۴۰ماهه (  ۳تا  ۴ساله) موسوم به

«چرخههاي کيچين» ( - Kitchin cyclesمنسوب به ژوزف کيچين ،آماردان انگليسي) که با تغييرات

کسبوکار در اثر ورود فناوريهاي نو و تأخير زماني در کاربست آنها پيوند دارند .دومين چرخه که
بهواسطهي سرمايهگذاري روي ماشينآالت و تجهيزات فني توليد بهوجود ميآيد (و بين  ۷تا  ۱۱سال

طول ميکشد) ،همان چرخهي جاگالر است .گفته ميشود که هر چرخهي بلندمدت کسبوکار بين

 ۴۵تا  ۶۰سال دوام مييابد .براي مثال ،شومپيتر بر اين نظر است که طي  ۴تا  ۵سال اول هر چرخهي
کسبوکار ،بنگاههاي اقتصادي دست به سرمايهگذاري و نوسازي ماشينآالت خود ميزنند .اما پس

از اين دوره ،بنگاهها نياز چنداني به سرمايهگذاري جديد ندارند؛ در نتيجه ،در ۴يا  ۵سال دو ْم

سرمايهگذاريها متوقف ميشود و پس از اين دوره بهدليل کهنهشدن تجهيزات فني نياز به سرمايهگذاري
مجدد پديدار ميشود/ .م].

38. relative surplus population
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سياستگذاري قوهي کار» 39را بهشيوهاي مختص خويش رشدوتوسعه
داده است .در اثر همين قانون است که حيات و دوام سرمايهداري تضمين

ميگردد .اين قانون همچنين تضمين ميکند که فرآيند واقعي انباشت ،در
بازتوليد دورهي فعاليت ميانگين ،که در آن تقاضا براي قوهي کار و ميزان

عرضهي آن کمابيش در موازنه قرار دارند (و نيز همهي کاالها کمابيش
در کميتهايي اجتماعا الزم توليد ميشوند) ،هرگز ناکام نماند .پس،

بديندليل ميتوان مفهوم تعادل عمومي را به تصور درآورد که بهطور

واقعي تقريبا به چنين حالتي نزديک ميشويم ،نه اينکه برآمده از تصورات

خودسرانه و دلبخواهي ( )arbitrarilyباشد .اين واقعيت که يک [حالت]
تعادل عمومي توهمي برساختهي پندار نيست ،بلکه [بهمثابهي يک

گرايش واقعي] خصلت ضروري سرمايهداري است ،کارآيي قانون ارزش
و حقانيت آن را نشان ميدهد.

اما حالت تعادل عمومي ،که اقتصاد سرمايهداري بهسوي آن گرايش دارد،

را ميتوان در دو سطح متفاوت درک کرد :يکي بهطور صوري

( )formallyدر سطح قيمتها؛ و ديگري بهطور ماهيتي
( )substantivelyدر سطح ارزشها .هيچ چيز غلطي در تمايزگذاري ميان

اين دو سطح وجود ندارد .تمايزگذاري بين اين دو سطح ديالکتيکي

تجريد نهفقط موجه است ،بلکه بسيار مهم و اساسي است و نبايستي آنها
را با هم درآميخت و مغشوش ساخت .يک سطح با نظام قيمت ( price

39. technology and labour-power policy
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 )systemسروکار دارد که مختص جامعهي سرمايهداري است ،و سطح
ديگر با نظام ارزش ( )value systemپيوند دارد که عالوه بر اين جامعه،

اشتراکاتي هم با ساير جوامع دارد .به همينسان ،اينکه از بين بسياري از
برهانهاي موجود ،بنا به داليل عملي مجبور به انتخاب يک «اصلموضوع

پايايي/ثبات» 40براي پيونددادن اين دو نظام موازي 41باشيم ،تا بتوانيم

ارزشها و قيمتها را بهطور کمي مستقيمًا مقايسهپذير سازيم ،اجباري
بازدارنده نيست .ولي نبايد انتظار داشت که به اصلموضوع مرجحي از

پايايي دست يابيم ،مسير ويژهاي که [بتواند] دو نظامي را که در سطوح

ديالکتيکي مجزايي عمل ميکنند به هم پيوند دهد و بهتر از هر مسير
ديگري پنداشته شود .چون مقايسهي مستقيم کمي ارزشها و قيمتها،

40. invariance postulate
 }۱۵{.41جداسازي نظام ارزش و نظام قيمت به زمان بورتکيويچ ( )Bortkiewiczبازميگردد

[اشاره به الديسالس فون بورتکيويچ ( )۱۸۶۸-۱۹۳۱آمارشناس و اقتصاددان روس که مقاالتي هم

در نقد نظريهي اقتصادي مارکس نگاشت؛ ازجمله مقالهي مشهوري با عنوان «ارزش و قيمت در نظام

مارکسيستي» به سال / ۱۹۰۶م .].بهنظر ميرسد که موريشيما ( Morishima, 1973: Marx’s

 )Economics, Cambridg UPآشکارا چنين رويکردي را تکرار ميکند .همچنين مفهوم

«اصلموضوع پايايي/ثبات» ( )invariance postulateناظر بر رهيافت زير استSeton, :
Francis, 1957: The Transformation Problem, in Review of Economic Studies,
 .)20, pp.149-60هيچ يک از اين مولفان به تمايز ميان اين دو سطح ديالکتيکي واقف نبودند .با
اينحال ،آنها بهلحاظ شهودي برحق بودند که وساطت منطقي اصل موضوع پايايي را بهعنوان امري

طبيعي [معمول] بپذيرند .ولي منتقدان متاخر اين اصلموضوع صرفًا پيروي (و پرستش) کورکورانهي

خويش از منطق صوري را آشکار ميسازند؛ منطقي که براي فهم بسندهي ديالکتيک سرمايه ناکارآمد

است.
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ميتواند با هر اصلموضوع پايايي ديگري هم بهگونهاي همارز حاصل
گردد.

ممکن است درست باشد که يکي از اصطالحا «برابريهاي کلي»42

مارکس ميبايد بهسان برابري ارزش و قميت محصول خالص (برخالف

[قيمت] محصول ناخالص) تفسير گردد .43اما اين واقعيت بهسختي

ميتواند نفي رويکرد بهاصطالح «دوگانهانگار» نسبت به «نظريهي ارزش-

و-قيمت» را بهنفع رويکردي مبتني بر يک نظام «واحد» توجيه کند .چون

بهلحاظ مفهومي ،با جايدادن قيمتها و ارزشها در يک نظام [واحد]

صرفًا ازطريق قيدکردن «ارزش پول»« ،بيان پولي کار» ،يا «نرخ تبديل کار

به پول» ،که همگي مترادفهايي براي اصلموضوع خاصي از پايايي

هستند ،چيزي عايدمان نميشود .از سوي ديگر ،اين امر ميتواند موجب
گردد تا بهطور توجيهناپذيري آنچه را که به بازار سرمايهدارانه محدود

ميشود با هر آنچه که بهسوي جوامع انساني بهطور عام گشوده است،
42. aggregate equalities
 }۱۶{43نگاه کنيد به منابع زير:
Dumenil, 1980: De la valeur aux prix de Production; Dumenil, 1983:
Beyond the Transformation Riddle, a Labour Theory of Value, in Science
& Society, 47/4,pp. 427-50; Foley, Duncan, 1982: The Value of Money, The
Value of Labour-Power and the Marxian Transformation Problem, in
Review of Radical Political Economics, 14/2, pp. 37-47.
از اين متون نکات بسياري ميتوان آموخت ،خصوصا که در صالحيت فني مولفان آنها جاي ترديدي
نيست .اما هر دو مؤلف «رويکردي ابزاري» نسبت به نظريهي ارزش مارکسي اتخاذ ميکنند ،که با

«رويکرد مفهومي» من به اين نظريه مغايرت دارد.
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مغشوش نماييم .درعين حال ،رويکرد نظام واحد که ظاهرًا مسالهي تبديل
را از ميان برميدارد ،شديدا از اين اميد مبهم نشأت گرفته است که ازطريق

ارايهي تفاسيري (بهلحاظ ايدئولوژيک پذيرفتنيتر) از دادههاي موجود
مربوط به قيمت در اقتصاد معاصر ،موجبات دوام نظريهي کارپايهي
ارزش را فراهم آورد .ولي همانطور که بارها تأکيد کردهام :نظريهي

کارپايهي ارزش نظريهاي مفهوميست که براي «تعريف سرمايهداري
صرفًا ازطريق خود سرمايه» اجتنابناپذير است ،و مسلمًا ابزاري براي

مطالعات تجربي در اقتصادسنجي مارکسي 44نيست.

با اينحال ،من اين موضوع را در اينجا بيش از اين پي نميگيرم .45چون

قصد من در اين نوشتار آن نيست که ساير تفاسير از نظريهي کارپايهي

44. Marxian econometrics
 }۱۷{.45با اينحال ،مفيد خواهد بود که در اينجا دستکم سه محور اصلي مخالفتم با اين رويکرد
را از منظر طرحشده در متن حاضر [ديالکتيک سرمايه] برشمارم ،هرچند دو مورد از اينها پيشتر در

همين متن تاحدي بيان شدهاند :نخست اينکه اين رويکرد همانند بسياري از ديگر رويکردها بهطور

غيرانتقادي روش الگوهاي خطي توليد را در تعيين ارزشها و قيمتهاي توليد بهکار ميگيرد ،حالآنکه

ت ( )activity levelsپايدار ،يعني مستقل از شرايط تقاضا ،ميانگارد.
اينها را نسبت به سطوح فعالي ْ
در الگوهاي توليد خطي ،ارزشها و قيمتها تنها در پرتو ضرايب تکنيکي تعيين ميگردند (يا حتي نرخ
عمومي سود از ريشهي فرابنيوسي  - Frobenius-ماتريس اين ضرايب استخراج ميشود) .اين
روش ،که اگر بهدقت مورد استفاده قرار گيرد مسلمًا فوايد بسياري دارد ،تأثيرات مهلکي بر تفسير

نظريهي ارزش مارکسي دارد؛ چون اين برداشت سطحي و نادرست را القاء ميکند که يک حالت تعادل
عمومي ،بدون مالحظهي شرايط سويهي تقاضا قابل شناساييست .اگر يک اقتصاد ،فارغ از اينکه آهن

و ذرت را به نسبت يک به دو توليد کند يا دو به يک ،به يکسان در تعادل باشد ،مسلمًا بيمعنا خواهد
بود که از ارزشها و قيمتهاي تعادلي در اين اقتصاد سخن بگوييم .دوم اينکه همانطور که در

يادداشت { }۱۵اشاره شد ،رويکرد نظام واحد اهميت و معناي ديالکتيکي تعيينناپذيري
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ارزش را مورد نقد قرار دهم ،بلکه ميخواهم بهروشني هرچه بيشتر (و تا

جاي ممکن) رويکرد اونويي نسبت به اين نظريه را بيان کنم .پس ،در

اينجا ضروري است که نخست برخي خصلتهاي معين رهيافت اونويي،

يا رويکرد ديالکتيک سرمايه ،را براي کساني که با آن آشنايي ندارند
برجسته سازم.

 .5.2روش ديالکتيک سرمايه
مارکسيسم همواره حاوي نقد سرمايهداري است ،اما چنين نقدي بهواقع
شامل دو نوع نقد مجزاست :يکي سرمايهداري را بهعنوان جامعهاي

ناعادالنه 46نکوهش ميکند؛ جامعهاي که در آن استثمار ،مبارزات طبقاتي
و سرکوبْ بازتوليد ميشوند .از آنجا که پاياندادن به چنين جامعهاي فقط

ازطريق يک کنش انقالبي امکانپذير است ،مارکسيستها دروهلهي
نخست عمدتا به ساماندادن چنين کنشي بر پايهي چنين نقدي فرا

ميخوانند .نوع دوم نقد ،سرمايهداري را بهمثابهي يک اقتصاد بازاري

وارونه 47مورد نقد قرار ميدهد ،که در آن اولويتهاي انساني تحتالشعاع
(« )indeterminacyاصلموضوع پايايي» را ناديده ميگيرد .و سوم آنکه ،همانطور که در متن حاضر
و در يادداشت قبلي خاطرنشان گرديد ،اين رويکرد بر تفسيري از نظريهي اقتصادي مارکسي داللت

دارد که اين نظريه را نظريهاي طبيعي-علمي (ابزاري) ميانگارد ،و نه يک نظريهاي اجتماعي-علمي
(مفهومي) .در بخش بعدي ،در اينباره بيشتر توضيح خواهم داد.

46. unjust society
47. inverted market economy
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اولويتهاي بازاري سرمايه قرار ميگيرند .بنابراين ،اين مکتب معطوف
است به برچيدن سروري سرمايه 48و رهاسازي بشريت از خودکامگي/

بيداد ( )tyrannyآن؛ ولي چنين کاري ضرورتًا مستلزم درک جامع

چيستي سرمايه است .نوشتههاي مارکس عناصري از استداللهاي هر
دو رويکرد يادشده را در بر دارند .درعين حال ،بهنظر ميرسد که بسياري

از مارکسيستها مسير نخست را در پيش گرفتهاند که مسيري سادهتر و

داراي رنگوبوي مذهبي و اعتقادات يقيني است ،هرچند ممکن است

گهگاه حمايت زباني [و بيپشتوانهي] خويش را از نوع دوم نقد نيز بيان
کرده باشند .من بر اين باورم که نوع نخست نقد سرمايهداري [در تاريخ

مارکسيسم] ،در سابقهي فعاليتهاي سياسي و ايدئولوژيک مارکس جاي

ميگيرد ،حال آن که نقد دوم در سنت فکري و مفهومي مارکس باقي
ميماند .پيروان نقد نخست ،عمدتا به مفهومپردازي ماترياليستي مارکس

از تاريخ تکيه ميکنند ،درحاليکه طرفداران نوع دوم نقدْ خوانش و درک

جامع کاپيتال مارکس را کانون توجه و تمرکز خويش قرار ميدهند.49

کوزو اونو ( )۱۸۹۷-۱۹۷۷يکي از نخستين اقتصاددانان ژاپني بود که به

مطالعهي دقيق و موشکافانهي کاپيتال پرداخت ،اما برخالف ديگران

48. primacy of capital
 }۱۸{ .49در رابطه با دو نوع مارکسيسم نگاه کنيد به:
;Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. I, pp. 1-2
Sekine: Polanyi, Marx, et Uno, in Shogakukenkyu (Aichi Gakuin University), 42/1-2,
pp. 53-78.
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مصمم بود که از کاپيتال آن چيزي را استخراج کند که براي وي معنادار
بود ،يعني با نفوذناپذيري نسبت به هالهي ايدئولوژيک و سياسياي که

اين کتاب را احاطه کرده بود .او پس از سالها تمرکز بر روي اين کار،

نتيجه گرفت که جوهر کاپيتال در ديالکتيک سرمايه (يا بهبيان خود او

در  )genrironنهفته است ،اگرچه اين کتاب همچنين شامل اطالعات مفيد

ديگري هم هست .بهبيان ديگر ،اونو متقاعد شده بود که مضمون سه جلد

کاپيتال يک نظام منطقي خودشمول را برميسازد ،درست بهمانند علم
منطق هگل .اونو بهطور قاطع اين ايدهي رايج ناتمامماندن کاپيتال را رد

ميکرد؛ ايدهاي که بهموجب آن کاپيتال تنها شامل بخش کوچکيست از

پروژهي نظري بزرگتر مارکس ،که پيشتر در طرحهاي متعدد مارکس
ترسيم شده بود .از چنين منظري ،اونو مضامين کاپيتال را ازطريق حدي

از بازترتيببندي نظم ارايهي مصالح ،بازسازماندهي کرد .من در کتاب

«طرحي از ديالکتيک سرمايه» )۱۹۹۷( 50بازترتيببندي اونويي مصالح
کاپيتال را تشريح کردهام و براي آگاهي از جزييات آن ،خوانندهي

عالقمند را به اين کتاب ارجاع ميدهم .خوانند در اين کتاب درخواهد

يافت که دو بخش نخست جلد اول کاپيتال ،که به سه شکل گردش
سادهي کاال ،پول و سرمايه ميپردازند ،در کنار هم در قالب آموزهي

گردش 51گردآوري شدهاند؛ ساختاري که بهطور نزديک به آموزهي
50. Thomas Sekine (1997): An Outline of the Dialectic of Capital
51. Doctorine of Circulation
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هگلي هستي 52مربوط ميشود .سپس ،باقي جلد اول کاپيتال (بهجز فصل
مربوط به انباشت بدوي) و تمامي جلد دوم کاپيتال در قالب آموزهي

توليد انسجام يافتهاند ،که به آموزهي ذات 53هگل مربوط ميشود .در

اينجا فرآيند توليد سرمايه ،فرآيند گردش سرمايه ،و فرآيند بازتوليد
سرمايه مورد کاوش قرار ميگيرند .اين آموزه اساسًا به توليد کاالها
بهسان ارزش ميپردازد :نخست در درون کارخانه ،سپس بيرون از آن ،و

سرانجام مجموعًا در تعامل کالن 54فرآيند انباشت سرمايهي اجتماعي کل

( .)aggregate-social capitalدر نهايت ،تمام جلد سوم کاپيتال به

آموزهي توزيع اختصاص مييابد ،که با تقسيم موازي آن به بخشهاي
سود ،رانت و بهره ،بار ديگر به ساختار سهگانهي آموزهي مفهوم نزد هگل

مربوط ميشود .اينک ،ترتيب آمدن اين شکلهاي درآمدي (revenue-

 ،)formsبا نحوهي چينش آنها توسط مارکس در کاپيتال تفاوت دارد.
فارغ از جزييات ،اين واقعيت که نحوهي بازتدوين ديالکتيک سرمايه

توسط اونو (بهطور ناخواسته) ساختار منطق هگلي را بازتوليد ميکند،
بسيار اهميت دارد .اين بهمعناي آن است که درست همانطور که منطق

هگل «با متافيزيک همخواني [تقارن] دارد» ،55و «عرضهداشتي از خدا در

52. Doctorine of Being
53. Doctorine of Essence
54. macro-interacction
 }۱۹{ .55نقلقول برگرفته ازWallace, William, Hegel’s Logic (Oxford: Clarendon Press, :
1975), p. 36
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جوهر ابدياش پيش از خلق طبيعت و روح کرانمند» 56است ،ديالکتيک
سرمايه نزد مارکس نيز که با نظريهي اقتصادي همخواني دارد،

عرضهداشتي از خويشتعريفي سرمايه [تعريف سرمايه از زبان خودش]

يا خاصبودگي سرمايهداري است ،پيش از آنکه سرمايهداري خويشتن

را در تاريخ نوع بشر متحقق سازد .بهبيان ديگر ،نظريهي اقتصادي اساسًا

منطق دروني ،برنامه يا نرمافزاري است که سرمايه آن را براي اداره و
بازتوليد سرمايهداري بهکار ميگيرد (برخالف اين انگاره که [گويا] اين

نظريه چيزي است که ما انسانها براي ساماندهي اذهان خويش آن را

ابداع کردهايم).

برمبناي چنين درکي ،رويکرد اونو روششناسي نوين راديکالي براي

اقتصاد مارکسي پيش مينهد .57اهميت اين روششناسي بهويژه در آن

است که بهگونهاي بدون ابهام از روش علمي علم طبيعي فاصله ميگيرد؛

روشي که مارکسيستها بهطور توجيهناپذير و نامناسبي و از روي

مصلحتانديشي آن را بهعاريه گرفتهاند .طبيعت و جامعه در کل دو چيز
متفاوت هستند و نميتوان آنها را بهشيوهي واحدي مورد مطالعه قرار

 }۲۰{ .56نقلقول برگرفته از:
Miller, V., Hegel’s Science of Logic (Humanities Press, 1969), p. 50
 }۲۱{ .57براي بحث بيشتر دربارهي اين پاراگراف و پاراگراف بعدي نگاه کنيد به:
Sekine (2003): The Dialectic or Logic that Coincides with Economics.
[فصل سوم اين مجموعه ترجمهي فارسي همين مقاله است/.م].
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داد .در مطالعهي طبيعت ،تمام آن چيزي که ميتوانيم انجام دهيم آن است

که آن را از بيرون در بافتارهاي مختلف ويژهاش مورد مشاهده قرار داده

و قاعدهمنديهايي در حرکت آن پيدا کنيم .پس ،دانش طبيعت ضرورتًا

«جزيي» ( )partialو احتمالي/غيرقطعي ( )tentativeاست .حتي با
اينحال ،دانش ما از طبيعت اغلب بهقدري خوب و بسنده است که ما را

قادر ميسازد پيشبيني معقول و دقيقي از آنچه طبيعت ممکن است در

همان وضعيت يا وضعيتي مشابه انجام دهد ،بهعمل آوريم .علم طبيعي در

جستجوي چنين نوع محدودي از دانش است که بهرغم غناي

کاربستهاي تکنيکياش ،ما را قادر نميسازد قوانين طبيعت را بهطور
بنيادي تغيير دهيم يا معلق سازيم .بنابراين ،چنين دانشي براي ما از

مقولهي خرد عملي است تا خود را با نظم طبيعت همنوا سازيم و

درصورت امکان بر دوش قوانين کور آن سوار شويم .اما اگر ما در اشتياق
بيجاي خود به «سروري» و «تسلط» بر نيروهاي طبيعتْ از حدود خويش

فراتر برويم ،محکوم به آن خواهيم بود که با انواع مختلفي از فجايع

زيستمحيطي مجازات گرديم .اين مساله روشن است و امروزه بهطور

فزايندهاي مورد فهم و تصديق قرار ميگيرد .چون اين امر در نهايت بيانگر

اين واقعيت بديهي است که ما خالق طبيعت نيستيم.

ولي هنگاميکه به مطالعهي جامعه بهسان پهنهاي مجزا از طبيعت

برميآييم ،روشن است که در جستجوي همان نوع دانش [يعني دانش

طبيعي] نيستيم .جامعه چيزي است که خود ما آن را ميسازيم؛ ما
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[انسانها] خالق آن هستيم ،خواه از اين امر آگاه باشيم و خواه نباشيم.
پس ،ما قادريم (و بايد باشيم) که ساختار دروني (سازوکار عملياتي ،يا

نرمافزار و …) آن را آشکارسازيم («برمال يا افشاء» کنيم) .بنابراين ،اگر
وانمود کنيم که ساختار جامعه دربردارندهي «چيز -در -خود» [شي

فينفسهي] شناختناپذير است ،دراينصورت ميبايد بهمانند دانشمند
علم طبيعي از بيرون به آن نگاه کنيم و صرفا کسب شناختي «پيشبينيگرا»

ولي محدود و جزيي از جامعه را هدف قرار دهيم .چنين رويکردي براي

ما رويکردي رياکارانه خواهد بود .چراکه بدينترتيب ،تمام آنچه که انجام
ميدهيم استخراج برخي «توصيههاي مفيد براي سياستگزاري» خواهد
بود ،که در نهايت تضمينکنندهي آناند که از نظم اجتماعي موجود تخطي

نميکنيم .تنها آنهايي که در نظم اجتماعي موجود منافعي دارند بر اين

مدعا پايميفشارند که ما هرگز نبايد به جستجوي براندازي سرمايهداري

برآييم ،چون اين نظم [گويا] بهواسطهي مشيت الهي مقرر و برپا شده

است .هيچ انديشمند مارکسياي نميتواند اين ياوهي بورژوايي را تصديق

کند .با اينحال ،شمار اندکي از آنان درمييابند که اقتباس يک

روش(شناسي) مبتني بر علم طبيعي در مطالعهي سرمايهداري دقيقًا به

تصديق گريزناپذير همان گزاره و پذيرش ضمني آن منجر ميشود ،چون
اقتباس اين روش معادل پذيرش آن است که برنامهي دروني

سرمايهداري ،يعني آنچه سرمايهداري را هماني ميسازد که هست،
نميتواند در تماميت خويش فاش گردد.
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ال به اين مساله واقف بود ،اما او بهطور موکدي عليه
شايد مارکس کام ً

وابستگي به روش علم طبيعي در مطالعهي سرمايهداري هشدار نداد.

افزونبر اين ،اقتصاد عقلسليم و بورژوايي همواره اين ايده را طرح و

تقويت کرده است که علميبودن بهمعناي «پيگيري رويهاي همانند
دانشمند [علم] طبيعي» است؛ و چنين نگرشي به نوبهي خويش اين

انگارهي نادرست را بر ميانگيزد که دانش اقتصاد نيز ميبايد يک علم

«ايجابي-تجربي» ( )positive-empiricalباشد .بههمين دليل ،بسياري از
مارکسيستهاي سادهانديش به اين باور نادرست گرفتار شدند که
وحدتي شاد ميان روش علم طبيعي و «ديالکتيک ماترياليستي»

اسرارآميز 58مارکسي (که هنوز بايد بهتمامي بهفهم درآيد) ،روزي همهي

آنها را در قالب فراستي َابَر -انساني 59هماهنگ خواهد ساخت ،و همهي

ايدئولوژيهاي مبتذل بورژوايي را رسوا و شرمسار خواهد کرد .اما در
اين ميان ،آنها بهدليل ناتواني در تدوين يک روش علمي معتبر که

فراخور حصول دانش کلي دربارهي جامعه باشد ،هنوز هم ترديد دارند

که روش تجربي-پوزيتيويستياي که براي مطالعهي پديدههاي طبيعي
طراحي شده را بهروشني رها کنند .اما دانش کلي سرمايهداري مستلزم

شناخت آن در همهي جزييات تجربياش نيست .بلکه تنها نيازمند

عرضهداشت ديالکتيک سرمايه بهسان تعريف سرمايهداري توسط خود
سرمايه است؛ يا همانچيزي که امروزه ميتوان آن را «نرمافزار»

58. enigmatic
59. superhuman insight
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سرمايهداري ناميد ،نرمافزاري که بهنظر ميرسد سرمايه پيش از
بهکاربستن عملياش در جهان انساني ،آن را نگاشته و تدوين کرده است.

عرضهداشت اين نرمافزار دقيقًا همان کاري است که اونو آن را به انجام

رسانيد .او در اينمعنا ديالکتيک سرمايه را ازطريق خوانش ويژه و
نامتعارف ( )idiocyncraticخويش از کاپيتال مارکس از آن خود ساخت.

پس ديالکتيک سرمايه ،هستهي اصلي رويکرد اونويي به اقتصاد مارکسي
را برميسازد .چون سرمايهداري واقعي که در سطح تاريخي عمل ميکند،
همواره بايد اين تعريف از سرمايهداري  -توسط خود سرمايه  -را در

دل خويش بگنجاند .من اغلب اصطالح «فضاي ارزش استفاده» 60را براي

ارجاع به بافتار انضمامي-مشخصي که در آن حيات واقعي اقتصادي

جريان داشته و تحول ميبايد بهکار ميبرم .کاربرد اين اصطالح پيشاپيش

مستلزم آن است که در سراسر تاريخ ما بايد تنوع بزرگي از فضاهاي
ارزش استفاده وجود داشته باشد که توسط منطق سرمايه قابل

سازماندهي يا ادغام نباشند .تنها آن فضاهايي که در آنها بسياري از

ارزشهاي استفادهاي کليدي بهشيوهاي سرمايهدارانه و در قالب کاالها
قابل توليدند ميتوانند تحت منطق سرمايه گنجانده شده و درنتيجه به مهار
و کنترل آن تن بدهند .61سه نوع چشمگير از اين فضاهاي ارزش استفاده

60. use-value space
 }۲۲{ .61براي بحث بيشتر دربارهي اين پاراگراف و دو پاراگراف بعدي نگاه کنيد به:
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درقالب [مراحل تاريخي] مرکانتليست ،ليبرال و امپرياليست بازشناسي

ميشوند .هر يک از اين فضاها با سطح معيني از فناوري همبسته است

که با نحوهي توليد ارزش استفادهاي که در آن دوره مسلط است

سازگاري دارد ،و درنتيجه همچنين با سبک خاصي از انباشت سرمايه
مطابقت دارد .افزونبر اين ،سه نوع [فضاي] يادشده مراحل ويژهي

توسعهي تاريخي-جهاني سرمايهداري 62را مشخص ميسازند .رهيافت
نظري اونو ،هر يک از اين سه مرحلهي سنخنما و شاخص را بهمنزلهي

[اليهي] ميانجي بين ديالکتيک سرمايه و سرمايهداري واقعي در سطح

تاريخي بهکار ميگيرد .چون در غياب چنين نظريهي مرحلهي بينابيني

( )mid-rangeما به استقبال اين خطر ميرويم که نظريه را بيش از حد

تاريخزده ( )historiciznigکنيم و يا [برعکس] تاريخ را بيش از حد
نظريهزده ( )theorizingکنيم .بدترين نمونهي پيامدهاي اين خطر،

رهيافت اينک بياعتبارشدهايست که «روش منطقي-تاريخي» 63ناميده

ميشود .بنابراين ،مراحل سهگانهي فوقْ سياستهاي اقتصادي شاخص

Bell, John and Sekine, Thomas (2001): The Disintegration of Capitalism: A Phase
of Ex-Capitalist Transition, in R. Albritton et al (ed), Phases of Capitalist
Development, Booms, Crises and Globalization (Palgrave), pp. 37-55.
[ترجمهي اين مقاله در فصل ششم همين مجموعه آمده است/ .م].
Sekine (1999): Une reflexion sur les tendances actuelles de l’economie mondiale, ChiikiKenkyu (Aichi Gakuin University), 37/1 (1999a), pp. 17-25.
62. stages of world-historic development of capitalism
63. logical-historical method
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و متعارف تحميلشده از سوي بورژوازي در هر يک از اين دورههاي

کالن تاريخي را خصلتبندي ميکنند.

آنچه مطالعهي سرمايهداري را دشوار ميسازد آن است که ديالکتيک
سرمايه تنها زماني ميتواند تدوين گردد که سپهر ارزش استفاده بسيار

رقيق ( )rarefiedفرض شود و بهصورت انتزاعي (غيرواقعي) درآيد.

حالآنکه سرمايهداري واقعي مستلزم وجود يک «فضاي ارزش
استفاده»ي بسيار انضمامي-مشخص است ،که درواقع هيچگاه به تابعيت
و انقياد کامل منطق سرمايه درنميآيد .اين امر حاکي از آن است که

سرمايهداري واقعي مستلزم وجود «بيرونيتها» ()externalitiesيي است:

يعني فاکتورهايي که از شيوهي عملکرد بازار سرمايهدارانه تخطي

ميکنند .اين همان دليلي است که توضيح ميدهد چرا دولت بورژوايي
حتي در اوج دورهي ليبرالي [عصر شکوفايي سرمايهداري] ميبايست
سياست اقتصادي مناسبي را بهمنظور درونيسازي «بيرونيتها»ي رايج

اختيار کرده و پياده سازد .اين مساله بهسادگي داللت بر آن دارد که

جامعهي بشري برخالف پيشفرض سهلانگارانهي اقتصاد بورژوايي

هرگز بهطور کامل قابل فروکاستن به بازار سرمايهدارانه نيست .همزمان

ما نميتوانيم اين واقعيت را نيز ناديده بگيريم که چشمانداز سياست
اقتصادي تحت سرمايهداري محدود به درونيسازي بيرونيتهاست .چون
تحت [نظام] سرمايهداري بازيگر اصلي همچنان بازار سرمايهدارانه

خواهد بود ،و سياست اقتصادي دولت تنها نقشي جانبي و مکمل
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( )subsidiaryبراي آن ايفا ميکند .پس ،ميتوان گفت سرمايهداري واقعي

تنها زماني وجود دارد که بيرونيتهاي موجود توسط سياستهاي دولت
بورژوايي «قابل درونيسازي» ( )internalizableباشند.

اينک همين شرط است که پس از جنگ جهاني اول بهطور فزآيندهاي
مخدوش و برقراري آن توجيهناپذير شده است .من در متن ديگري

شرايطي را توضيح دادهام که تحت آنها دولت بورژوايي در اوج دورهي

رکود بزرگ ( )Great Depressionراه را براي برقراري دولت رفاه هموار
ساخت و بدينترتيب نقطهي پاياني بر شکل کالسيک سرمايهداري

گذاشت و رژيم جديدي را ايجاد کرد که من آن را فرايند گذار

پساسرمايهدارانه 64مينامم .تحت اين رژيم جديد ،مداخلهگري دولت در

اقتصاد ملي بسيار وسيعتر و شديدتر از آن چيزي است که مختص

سرمايهداري است .دولت رفاه در روالي روزمره و هميشگي مديريت پول

ملي ( )currencyو تقاضاي کل 65را برعهده ميگيرد و همچنين به
سياستهاي عرضهمحور 66متوسل ميشود که حاوي تنظيم فناوري و

قوهي کار 67است .پس ،سياست اقتصادي دولت رفاه بسي ژرفتر و
فراگيرتر از سياست دولت [معمول] بورژوايي است؛ دقيقًا به ايندليل که

64. process of ex-capitalist transition
65. aggregate demand
66. Supply Side Policies
67. labour-power

 .5از نظريهي ارزش مارکسي چه ميتوان آموخت؟ | 365

بازار سرمايهدارانه بهطور ريشهاي دستکاري شده است

68

و ديگر

نميتواند بدون دريافت پشتيباني ازسوي مداخلهي اقتصادي دولت ،در

سطوح کمي و کيفي ،کارکرد خويش را حفظ کند .پس ،ميتوان پرسيد:

تحت چنين شرايطي ،نظريهي کارپايهي ارزش چه ربطي به اقتصاد معاصر
دارد و اساسًا چه مناسبتي دارد؟

 .5.3نظريهي کارپايهي ارزش و اقتصاد معاصر
اما پيش از مواجهه با اين موضوع ،مايلم به خواننده يادآور شوم که وجه

مشخصهي تمايزبخش دانش اجتماعي-علمي ،69برخالف دانش طبيعي-
علمي ،اين واقعيت است که «پيشبينيگرا» نيست ،و بنابراين بر هيچگونه

کاربست تکنيکي تکيه ندارد .دانش اجتماعي-علمياي که ما در

جستجوي آن هستيم ،چيزي «فراپشتنگر»

70

( )post-dictiveاست،

بدينمعنا که نحوهاي که اين دانش دليل تحول واقعيت در مسير

تاکنونياش را توضيح ميدهد چنان است که گويا «عطف به ماسبق»

71

68. adulterate
69. social-scientific knowledge
[ .70واژهي  postdictionبهمعناي تفسير (و بازسازي) گذشته بر مبناي شرايط حال است/ .م].
71. ex post facto
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ميکند (هگل اين نوع دانش را با صفت خاکستري توصيف ميکند.)72
براي مثال ،دانش ديالکتيک سرمايه صرفًا به ما ميگويد که سرمايهداري
بهواقع چگونه «برنامهنويسي» ( )programmingشده است تا به شيوهاي

عمل کند ( )operateکه [تاکنون] عمل کرده است .همانطور که پيشتر

گفته شد ،اين دانشْ منطق دروني (يا نرمافزار) سرمايهداري ،نظامي که در

پهنهي تاريخ بشر پوييده و باليده است ،را آشکار ميسازد .بنابراين،
ديالکتيک سرمايه ،نظريهاي مفهومي( 73يا ديالکتيکي) در اختيار ما قرار

ميدهد ،نه نظريهاي ابزاري .يک نظريهي مفهومي نه پيشبيني ميکند و
نه ابزاري براي تحليل عرصه ميکند ،بلکه فقط يک نقطهي مرجع

( )referent pointمناسب در اختيار ما قرار ميدهد که برحسب آن
ميتوانيم حيات اقتصادي عصر حاضر يا گذشته را داوري يا ارزيابي
کنيم .اين مساله ميتواند نسبتًا نااميدکننده بهنظر برسد ،اما جور ديگري

نميتواند باشد .چون نظر به اينکه زمانْ ناتهي ( )non-emptyو

بازگشتناپذير است ،تاريخ نيز در يک جهت حرکت ميکند .يا همانطور

که پل والري [شاعر فرانسوي] بيان کرده است« ،ما با نگاهي روبهعقب

قدم به آينده ميگذاريم» .74بههمين خاطر است که من تاکنون هر کوششي

براي تفسير نظريهي کارپايهي ارزش بهسان ابزاري عملياتي براي تحليل

 }۲۳{ .72براي بحث بيشتر در اين رابطه نگاه کنيد به:
Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. I, pp. 10-13.
. conceptual theory

73
74. Nous entrons dans l’avenir a` reculons
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اقتصادي را کوششي ناپخته و بيهوده تلقي کرده و آن را رد کردهام .اين
نظريه براي چنين کاري ساخته نشده است.

نظريهي کارپايهي ارزش بهعنوان نظريهاي مفهومي يک عنصر سازندهي

( )ingredientاساسي از ديالکتيک سرمايه است که نقطهي مرجعي را در
اختيار ما ميگذارد .بر مبناي اين نقطهنظر ،چيزي که به من محول ميشود
نشاندادن آن نيست که اين قانون ارزش چگونه بهواقع خود را در اقتصاد

سرمايهدارانهي معاصر تحميل ميکند ،بلکه وظيفهي من چيزي دقيقًا

خالف آن است :برخالف مسير فوق ،من ميبايد نشان دهم که اين قانون
چگونه امروزه غيرموثر و فاقد کارکرد ( )inoperativeشده است ،چون

ما اينک خود را در فرآيند گذار پسا-سرمايهدارانه ميبينيم ،يعني در
فرآيندي از واپاشي ( )disintegrationسرمايهداري واقع شدهايم؛ و اين

همان کاري است که قصد دارم در ادامهي اين نوشتار انجام دهم.

راههاي متفاوت قابلتصوري براي طرح اين استدالل وجود دارد که
امروزه سپهر نوعي [متعارف] ارزش استفاده ،خواه در ژاپن باشد يا در

اياالت متحد ،ديگر توسط ديالکتيک سرمايه سازماندهي يا ادغام و

پيکربندي نميشود ،چراکه ديالکتيک سرمايه صرفًا توسط سياست

«درونيسازي» دولت بورژوايي پشتيباني ميشود .فارغ از هر رويکردي

که در پيش بگيريم ،بايد تصديق کرد که [امروزه] دولت رفاه ناچار است

که بهطور هرچه فعالتر و شديدتري در مديريت سراسري اقتصاد ملي
مداخله کند .بيرونيتها در دوران معاصر بسي چموشتر و بدقلقتر
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( )unwieldlyاز آن هستند که بهواسطهي رشتهاي از قانونگذاريهاي
تنظيمي و ترکيبات ماليات-سوبسيد 75در قلمرو عمل دولت بورژوايي

قابل درونيسازي باشند .اما در پرتو استداللهاي قبلي در رابطه با قانون
ارزش و قانون جمعيت ،بحثام را بر دو مورد زير متمرکز ميکنم)۱( :

دولت بهطور ژرف در فرآيند ساماندهي و تطبيق جامعه ( )adoptionبا

فناوري صنعتي و همچنين در عرضهي قوهي کار مداخله ميکند،
طوريکه نرخ مزد در عملْ به قيمتي مديريتشده و کنترلشده بدل

ميشود؛ و ( )۲قيمتهاي کاالها بهطور دلخواه تعيين ميشوند ،يعني
بهلحاظ استراتژيکي در جانب عرضه [با رويکرد عرضهمحور]

تعيينوتنظيم ميشوند و جانب تقاضا چندان مورد مالحظه قرار نميگيرد؛
طوريکه قيمتها نميتوانند همان قيمتهاي تعادل عمومي  -درمعناي

والراسي آن  -باشند؛ و اگر احيانًا در مقطعي شانس حصول يک «تعادل

نَش »76وجود داشته باشد ،بر کمينهي (و نه بيشينهي) تخصيص مطلوب
منابع جامعه داللت خواهد داشت.

75. tax-subsidy combinations
[ .76تعادل نش ( )Nash equilibriumاصطالحيست در نظريهي بازيها (،)game theory
منتسب به رياضيداني به نام جان فوربس نش ( )John Forbes Nashو ناظر بر حالتي است که
تغيير استراتژي بازي (کنش) از سوي هر يک از بازيگران (کنشگران) بهتنهايي موجب تغيير روند

بازي نميشود ،بلکه چنين تغييري مستلزم تغيير همزمان استراتژيهاي هر دو طرف بازي است/ .م].
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در خالل سالهاي «دگرگوني بزرگ ،78»77بين دو جنگ جهاني ،دولت
بورژوايي که در ميانهي ميدان تبادل آتش جمعگراييهاي

( )collectivismراستگرايانه و چپگرايانه گرفتار شده بود ،مجبور شد
به استقبال سوسيالدموکراسي برود تا بتواند وخامت مبارزات طبقاتي را

فرو بکاهد [تسکين بخشد] و ازاينطريق دستکم بقاي جزيي خويش را

تضمين کند .اين وضعيت منجر به ايجاد يک دولت رفاه گرديد که تثبيت
نهايي آن [پس از استقرار اوليه] با «قانون استخدام  79»۱۹۴۶انجام گرفت

و کارکردهايش در سراسر دورهي فورديسم و مصرفگرايي

( )consumerismبهخوبي مشهود بود .دولت رفاه خود را به سياستهاي
کالن درجهت اشتغال کامل متعهد ساخت و تقريبًا به اين هدف دست

يافت ،ولي درعين حال ،در پي خود «گرايش به تورم» 80را براي اقتصاد

ملي بر جاي گذاشت .81صنعتْ نظام چانهزني جمعي 82با اتحاديههاي

77. the great transformation
 }۲۴{ .78در اين فرمولبندي از عنوان اثر مشهور کارل پوالني الهام گرفتهام:
Polanyi, Karl, The Great Transformation, The Political and Economic Origins
of Our Time.
79. Act of Employment
80. Inflation-prone
 }۲۵{ .81اين واقعيت قبالً بهطور مجابکنندهاي بيان شده است و پيش از همه توسط جيمز بوکانان؛
براي مثال در:

Buchanan, J. M. and Wagner, R. E., Democracy in Deficit, The Political Legacy of
Lord Keynes (New York: Academic Press, 1977).
82. collective bargaining
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کارگري را پذيرفت ،که گرايشي به سمت تورم مزدها ()wage inflation
ايجاد کرد .تحت چنين شرايطي ،گرايش بهسمت کاالييزدايي 83از قوهي

کار غيرقابل اجتناب است .تحت اين رژيم [اقتصادي-سياسي] بود که
براي نخستينبار در تاريخ ،جامعهي «مرفه» [مبتني بر] مصرف انبوه

84

ظهور يافت و همزمانْ پيشرفت اجتماعي عمدهاي نيز حاصل شد .با

اينحال ،اين نظام با گذر زمان به دو دليل کارکرد [اصلي] خويش را از
دست داد :نخست آنکه از آنجا که مصرفکنندگان بهطور فزآيندهاي از

کاالهاي استاندارد [و همگن] اشباع و دلزده ميشدند ،بهجستجوي

کاالهاي متنوعتر و پيچيدهتر و پيشرفتهتري [ ]sophisticatedبرآمدند،

حالآنکه الگوي آمريکايي کارخانههاي فورديستي مناسب انجام چنين

وطيفهاي نبود .دوم آنکه سرشت تورمي 85اقتصاد آمريکاي ليبرال-

دموکرات هرچهبيشتر به سمتوسويي خارج از مهار و کنترل سوق

مييافت .اين دو معضلْ اياالت متحده را در گرداب رکود تورمي

( )stagflationدههي  ۱۹۷۰غوطهور ساخت ،که حلورفع آن نيازمند

تغييري بنيادي در جهتگيريهاي کالن بود.

طي دهههاي  ۸۰و  ۹۰ميالدي ،بازسازي عرضهمحور ()supply-side

اقتصاد آمريکا با هدايت ايدئولوژي نومحافظهکاري ضدکينزي در
83. de-commodification
84. affluent mass-consumption society
85. inflationary chemistry
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دستورکار قرار گرفته و بهپيش برده شد؛ اين ايدئولوژي به منافع مالي86اي

که پيشتر مورد بدگماني بودند اعتبار بخشيده و آنها را احياء کرد و در

اين فرآيندْ منافع صنعتي را از حمايتهاي پيشينشان محروم ساخت .در

همينراستا ،همچنان که بازفعالسازي بخش خصوصي ميطلبيد ،بازتنظيم
وسيعي انجام گرفت .کل اين پروژه اين برداشت را ايجاد ميکرد که

بازگشتي به سمت سرمايهداري قديم در جريان است و چنين برداشتي

بهواسطهي فروپاشي ناگهاني و دور از انتظار شوروي هر دَم تقويت ميشد

(رويدادي که بهطور گمراهکنندهاي به جشن سرمستانهي پيروزي

سرمايهداري منجر گرديد) .ولي در واقعيت ،هنگاميکه سياست اقتصادي

از تأکيد بر سويهي تقاضا به تأکيد بر سويهي عرضه چرخيد ،هيچ دولت
بورژوايياي به سوي براندازي و جايگزينسازي ( )supplantدولت رفاه

چرخش نيافت« .87قانون تجارت  )Trade Act 1988( »۱۹۸۸گرايش

جديدي را برجسته ساخت که بهموجب آنْ دولت اياالت متحد ارتقاي
فناوريهاي جديد صنعتي در پرتو «سياست ارتقاي توان رقابتي »88را
86. financial interests vs. industrial interests
 }۲۶{.87اگرچه دولت رفاه از آن زمان بهطور آشکار دستخوش تغييراتي شده و به سمتي گرايش
يافته است که کمتر حامي کارگران و کمتر تنظيمکنندهي کسبوکار است و ايدهي «دولت بزرگ» را

حاشا و انکار ميکند ،دشوار بتوان گفت که جاي خود را به دولت بورژوايي داده است ،طوريکه اينک
فرضًا با بازگشت دولت بورژوايي مواجه هستيم .حداکثر چيزي که ميتوان گفت آن است که دولت
رفاه [قدري] تعديل شده است و خصلتي کمتر «ليبرال» يا سخاوتمند (( )munificentدر معناي

سوسيالدموکراتيک) يافته است.

88. competitive-power promotion policy
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برعهده گرفت .امروزه دولت بهطور آشکاري متمايل به هدايت و پشتيباني

عمليات «تحقيق و توسعه»89ي شرکتهاست ،بهجاي اينکه اين وظيفه را
به غريزهي سرمايهدارانهي خود شرکتها واگذار کند90؛ و اين مساله

ال مايهي شگفتي نيست ،چون امروزه پيشرفت فناورانه به موضوعي
اص ً

«کيفي» بدل شده است ،بهجاي اينکه همچون گذشته امري «کمي» باشد.

همانگونه که پيشتر توضيح دادم ،قانون جمعيت مازاد نسبي 91مستلزم
آن است که سرمايهي اجتماعي کل

92

در بطن رکود اقتصادي،

پيشرفتهاي فناورانهي جديدي را در خوشههاي صنعتي)clusters( 93

جذب و ساماندهي کند ،طوريکه بتواند عرضهي مورد نياز قوهي کار

را براي تداوم انباشت خويش تضمين کند .با اينحال ،اين مساله صرفًا
)89. Research & Development (R&D
 }۲۷{.90من اين برداشت و فاکتهاي متناظر آن را مديون سه مطالعهي متاخر از سوي دانشوران
ژاپني دربارهي اقتصاد آمريکا هستم:

Tate-ishi, Takeshi, 2000: The Re-Birth of the U.S. Economy and its Trade Policy,
Tokyo: Dobunkan); Miyata, Yukio, 2001: American Industrial Policy, (Tokyo:
Yachiyo Shuppan) & Kawamura, Tetsuji, 2003: The Contemporary American
Economy (Tokyo: Yuhikaku).
91. the law of relative surplus population
92. aggregate-social capital
[ .93مفهوم خوشهي صنعتي ( )clusterبه مجموعه اي از بنگاههايي اشاره دارد که محصوالت مشابهي
را توليد ميکنند يا بنگاههايي که در شبکههاي تأمين عمودي و افقي قراردارند .در واقع خوشهها را

ميتوان به صورت شبکههايي از بنگاههاي همبسته ،نهادهاي توليد دانش (دانشگاهها ،موسسات
تحقيقاتي) ،سازمانهاي ميانجي (نظير ارايهدهندگان خدمات فني و مشاورهاي) و مشترياني که در
زنجيره توليد ارزش افزوده با هم مرتبط شدهاند ،تعريف کرد .مفهوم خوشهها بيش از هرچيز ناظر بر

افزايش توان پرورش نوآوري و توان رقابتپذيري منطقهاي است( .برگرفته از ويکيپديا /م]).
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دربردارندهي يک نوآوري «کمي» است ،نظير (براي مثال) جايگزيني يک

ماشين نخريسي داراي  ۸۰۰۰ماسوره با ماشين جديدي که حاوي

 ۱۰۰۰۰ماسوره باشد؛ نه يک نوآوري «کيفي» ،مانند يک جابجايي از
فناوري سبک (مثل پارچه و الياف) ،به فناوري سنگين (مثل آهن و
فوالد) .در روزهاي افسانهاي سرمايهداري کالسيک ،سرمايهداران

بهندرت با نياز به نوآوري کيفي مواجه ميشدند ،و اگر هم چنين ميشد،

مسلمًا به پشتيباني و حمايتي نامعمول از سوي دولت نياز ميداشتند.94

ولي در حال حاضر ،ما در عصري از پيشرفت تکنيکي شتابيافته زندگي

ميکنيم .امروزه تکنيک برنده ،چيزي است که ما حتي تا چند ماه پيش
هرگز تصورش را هم نميکرديم .دقيقًا به ايندليل که مقدار عظيمي از

سرمايه ميبايست در [فرآيندهاي] تحقيق و توسعه ()R&D

سرمايهگذاري شود تا پيشرفتهاي بعدي ممکن را شناسايي کرده و
 }۲۸{.94توسعهي سرمايهداري از مرحلهي ليبرال (متکي بر صنايع سبک مثل منسوجات) به مرحلهي
امپرياليستي آن (متکي بر صنايع سنگين مانند آهن و فوالد) دربردارندهي نوآوريهايي بود که بسيار

فراتر از نوآوريهاي کمي هستند .صنعت فوالد بريتانيا که سرمايهگذاري عظيمي در تکنيک بسمر
( )Bessemerکرده بود از ادامهي رقابت با حريفان خويش در اروپاي قارهاي بازماند ،حال آنکه

اينها اندکي بعد تکنيک پيشرفتهي زيمنس-مارتين را وارد اين حوزه [توليد فوالد] نمودند .اين امر،
در کنار عوامل ديگر ،منجر به افول هژموني بريتانيا در توليد صنعتي گرديد و بهنوبهي خود موجب شد
تا در سالهاي بعد کانون صنعت از بريتانيا به آلمان جابجا شود .هنگاميکه يک پيشرفت تکنيکي کيفي

از اين دست رخ دهد ،اين امر ميتواند سرشت فضاي ارزش مصرفي و نيز سبک زندگي جامعه را تغيير

دهد و اين نتيجه را بههمراه بياورد که سرمايهداري متعاقب آن بتواند يا نتواند حيات معمول خويش را
ادامه دهد .نه سرمايه ،بلکه دولت است که ميبايد با اين چالش روبرو گردد.
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محقق سازد .اين فرآيند نهتنها بسيار پرهزينه است ،بلکه عملياتي بهشدت

مخاطرهآميز [با ريسک باال] است .95تحت چنين شرايطي ،نوآوريهاي

عرضهشده در خوشههاي صنعتي بهشيوهاي پيشبينيپذير رخ نميدهند،

بلکه وقوع آنها بهگونهاي غيرمنتظره يا تصادفي و گهگاهي در هر لحظه

امکانپذير است .اين رويه ،دليلي کافي براي آن است که چرخههايي از
نوع چرخهي جاگالر 96را پايانيافته تلقي کنيم.

شکل چرخههاي کسبوکار ،)business cycle( 97که بسي پيش از اين

تحت رژيم فورديسم تغيير يافته بود ،طي دههي ۱۹۹۰و با پيدايش

پرهياهوي يک «اقتصاد جديد» بار ديگر تغيير يافته است؛ و اين امر قابل
انتظار بود .اگر نوآوري کيفي گرايش بدان دارد که کَترهاي (رندُموار)

حادث شود ،الگوي تغييرات متناوب «گسترش و تعميق» 98در فرآيند

انباشت سرمايه ديگر بازتوليد نخواهد شد .پس ،چرخههاي کسبوکار

نامنظم ميشوند و ديگر قادر نيستند يک دورهي آشکارا قابلشناسايي

 }۲۹{.95اين امر در برخي مطالعات بهخوبي شناسايي و مدون شده است ،ازجمله در اين اثر:
Krugman, P. R. (ed) Strategic Trade Policy and New International Economics
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986).
[ .96چرخهي جاگالر ( )Juglar cyclesبه چرخههاي  ۷تا  ۱۱سالهاي اشاره دارد که در نوسانات
مربوط به سرمايهگذاري در سرمايهي ثابت ( )fixed capitalمشهود است .اين چرخه نخستينبار
بهسال  ۱۸۶۲از سوي کلمنت جاگالر ( )Clément Juglarشناسايي گرديد/.م].

[ .97چرخهي کسبوکار يا سيکل تجاري ( )Business cycleيکي از سرفصلهاي مهم در اقتصاد

کالن است که به بررسي تغييرات درآمد سرانهي کشورها ( )GDPدر کوتاهمدت ميپردازد/ .م].
. widening and deeping

98
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«فعاليت ميانگين» را بازتوليد کنند .99اين امر بهنوبهي خود بهمعناي آن
خواهد بود که يک مکانيزم خود-تنظيمگر خودکار که تقاضا براي قوهي

کار و ميزان عرضهي آن را بههم نزديکتر سازد ،ديگر عمل نخواهد کرد.
در اينصورت ،دولت خواهينخواهي ( )willy-nillyبايد ببيند که آيا ميزان

عرضهي موجود قوهي کار براي امکان انباشت سرمايه کفايت ميکند،

يعني با وضعيت موجود فناوري سازگار است يا نه .پس ،ارزش قوهي

کار بهطور خودسرانه يا دلبخواهي ( )arbitraryتعيين ميشود .تحت

چنين شرايطي بازار سرمايهدارانه بههيچ طريقي نميتواند بهطور

خودمختار به سمت يک وضعيت تعادل عمومي والراسي ،100که بر

تخصيص بهينهي منابع داللت ميکند ،حرکت نمايد .بنابراين ،ميتوان

گفت نه قانون جمعيت و نه قانون ارزش بهطور خودکار قادر به تحميل

خويش [بر مناسبات اقتصادي] نيستند .ولي معناي ديگر همهي اينها آن
است که اقتصاد امروزي ،در هر تعبير معناداري از مفهوم سرمايهداري،

ديگر «سرمايهدارانه» نيست .پس کار عبثي است که بکوشيم عملکرد

قانون ارزش را در درون آن رديابي و شناسايي کنيم .برعکس ،غياب

 }۳۰{.99اگر يک وضعيت «فعاليت ميانگين» حادث ميشد ،ميتوانستيم گرايشي بهسمت برابرشدن
نرخ سود در حاشيهي تمامي صنايع را مشاهده کنيم .اما از مدتها پيش تاکنون ،که عصر بهره-جويي
( )rent-seekingاست ،چيزي از اين دست حادث نشده است.

100. Walrasian general equilibrium
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سرمايهداريست که بايد به ما چيزي دربارهي سرشت اقتصاد معاصر
بگويد.

دليل اينکه چرا پيشرفت فناوارنهي مسلط ،بهجاي اين که امري کمي

باشد ،به امري کيفي بدل شده آن است که [اين پيشرفت فناوارنه] در

بافتاري نظامي شکل گرفته است ،نه در بافتاري صنعتي .اياالت متحد

مدتهاي مديد سياستهاي صنعتي دولت ژاپن را بهدليل آغشتگي آن به

رنگوبوي يک ديکتاتوري توسعهمدار مورد نکوهش قرار ميداد؛ اما
دولتهاي آمريکا خود همواره بودجهي ملي را آزادانه خرج اکتشافات

در حوزهي فناوري نظامي کردهاند .طي جنگ سرد ،البته کاربست صنعتي
دستاوردهاي فناورانهي نظامي بهشدت با تنگنا مواجه بود .تنها از اواخر

دههي  ۱۹۸۰و با افول تهديد شوروي بود که مجتمع نظامي-صنعتي

اياالت متحد شروع به آزادسازي برخي از دستاوردهاي فناوري پيشرفته

( )high-techبراي کاربستهاي وسيعتر صنعتي نمود .پيامد اين کار

بسيار چشمگير بود .تا آن زمان اياالت متحد بهلحاظ پيشرفت کمي در

فناوريهاي متعارف متعلق به نسل قديمتر تکنولوژي (مانند فوالد،

اتومبيل ،الکتريکي خانگي ،رباتهاي مهندسي و نظاير اينها) پشت سر
ژاپن و اروپا حرکت ميکرد .اما اين کشور آشکارا اشتياق و پيشزمينهي
ويژهاي در حوزهي فناوري اطالعات و ارتباطات )ICT( 101داشت .پس

طبيعي بود که حدودا از اواخر دههي  ۱۹۸۰سياست اقتصادي
101. information and communication technology
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عرضهمحور اياالت متحد در راستاي سرمايهسازي 102از اين مزيت [در

حوزهي فناوري اطالعات و ارتباطات] تدوين يابد و مسير
بازصنعتيسازي آمريکا برپايهي فناوري پيشرفته تنظيم گردد .اين گرايش

در دورهي زمامداري کلينتون تقويت گرديد ،تا آن که شکوفايي «اقتصاد

جديد» ( )new economyدر اواخر دههي  ۱۹۹۰تحقق يافت.

هنگاميکه محصوالت جديد حاوي نوآوريهاي کيفي در بازار پديدار

ميشوند و آهنگ ابر-رقابتهاي بينالمللي را تعيين ميکنند،

مصرفکنندگان (کساني که بازار بنا بهفرض بايد امکان «سروري»

103

آنها را فراهم آورد) بهطور فزآيندهاي نقش خويش در قيمتيابي کاالها
را از دست ميدهند .چون مصرفکنندگان اغلب نميتوانند بدون

هزينههاي بازدارنده ،اطالعات کافي درخصوص کيفيت واقعي محصوالت
کسب کنند؛ اطالعاتي که بهطور خودکار در تصاحب توليدکنندگان قرار

دارد .مصرفکنندگان بايستي بهسختي با «دفترچههاي راهنماي فني

محصوالت» کلنجار بروند تا دريابند چگونه ميتوان از يک محصول

خريداريشده استفاده کرد ،حالآنکه دامنهي «خدمات مشتريان» که

شرکتهاي عرضهکنندهي محصوالت براي رفع مشکالت احتمالي ارايه

ميکنند محدود نگه داشته ميشود .امروزه اگر کسي بخواهد خريدار برنده
باشد ،بايد هزينههاي گزافي بپردازد تا يا از مشاورهي يک کارشناس

102. capitalize
103. sovereignty
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بهرهمند شود و يا خود بتواند آموزشهاي الزم را براي کسب تخصص

مربوطه کسب کند .چشمپوشي از ديدگاه کارشناسي در هنگام خريد

امري پرمخاطره است ،حتي دررابطه با محصوالتي که در ظاهر امر چندان

دانش-بنيان 104بهنظر نميرسند .براي مثال ،مصرف غذاهايي که ارزش

مغذي يا رديابي مسير فرآوري ( )traceabilityآنها نامعلوم يا

پرسشبرانگيز است ،ميتواند آسيبهاي جدي به سالمتي ما وارد کند .با
اينهمه ،خود کارشناسان ميتوانند در مشاغل بهمراتب پرمنفعتتري

براي توليدکنندگان مهم کار کنند ،بهجاي اينکه الطاف کوچکي را نصيب

مصرفکنندگان منفرد و پراکنده سازند .پس طبيعي است که در بازار

تحت سلطهي توليدکنندگان 105قيمتگذاري کاالها به امري استراتژيک

 آنچنان که در نظريهي بازيها  -بدل ميشود ،چون عرضهکنندگانبرخوردار از انحصار چندقطبي

106

[در بازار] بيش از آنکه بهفکر

مشتريان خويش باشند ،نگران هماوردي با رقيبانشان هستند.

104. knowledge-intensive
105. producer-dominated market
106. oligopolistic suppliers
[اليگوپولي ( )oligopolyشکلي از بازار است که در آن کاالهاي مربوط به يک حوزهي صنعتي در
انحصار شمار اندکي از عرضهکنندگان اصلي قرار دارند .پيامد اين وضعيت آن است که از يکسو
رقابت کاهش مييابد و از سوي ديگر مصرفکنندگان بايد قيمتهاي باالتري براي کاالهاي مورد نياز

خويش بپردازند/ .م].
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 .5.4جمعبندي پاياني
آنچه تاکنون توضيح دادهام براي رسيدن به اين جمعبندي کفايت ميکند

که ما نميتوانيم کمترين نشاني از عملکرد قانون ارزش در اقتصاد معاصر

مشاهده کنيم .همچنين ،با ارجاع به خصلتهاي شناختهشدهي اقتصاد
معاصر نشان دادهام که چرا بهراستي ميبايد چنين باشد .از سوي ديگر،

اين واقعيت بههيچرو اعتبار و اهميت نظريهي کارپايهي ارزش [مارکسي]

بهمنزلهي بخش جداييناپذير «ديالکتيک سرمايه» ،يعني ارائهکنندهي تنها

تعريف سرمايهداري از زبان خود سرمايه ،را فرونميکاهد .اگر نظريه به

ما ميگويد که نظريهي کارپايهي ارزش ميبايد خودش را در

سرمايهداري تحميل کند ،حالآنکه اقتصاد معاصر نشانهاي از اين امر
بهدست نميدهد ،تنها نتيجهي معقول و ممکني که از چنين شرايطي

ميتوانيم استخراج کنيم آن است که برخالف پنداشت ديدگاههاي عاميانه،
سرمايهداري ديگر نميتواند دوام بياورد؛ و اينکه آنچه ما در برابر خود

ميبينيم سايهي کمرمقي از آن چيزي است که زماني سرمايهداري بوده
است.

بار ديگر مايلم به خواننده يادآور شوم که ديالکتيک سرمايه نظريهاي

مفهومي است ،و نه يک نظريهي ابزاري .بنابراين ،نظريهي کارپايهي

ارزش ،بهعنوان سازهاي جداييناپذير از ديالکتيک سرمايه« ،ابزارهايي

 | 380مکتب اونو :مشارکتي ژاپني در اقتصاد سياسي مارکسي

تحليلي» بهمنظور استخراج راهکارهايي براي سياست(گذاري) مناسب يا
رويههاي انقالبي خودبسنده در اختيار ما قرار نميدهد و چنين انتظاري

هم نبايد از اين نظريه داشت .درعوض ،بايد مراقب دورهگردان خياباني

پرهياهويي باشيم که نظريهي کارپايهي ارزش مارکسي را بهعنوان گوي

شيشهاي سحرآميزي عرضه ميکنند ،تا از دريچهي آن جهان را بهگونهاي

که آنها ميخواهند ببينيم.107

* * *

 }۳۱{.107اين مقاله براي ارايه در نشست بينالمللي «انجمن کُرهاي مطالعات اجتماعي-اقتصادي»،

که در چهارم ژوييهي  ۲۰۰۳برگزار گرديد ،نگاشته شد .مضمون اين مقاله با متن مشابه ديگري که

کمي پيشتر در مجموعهي زير انتشار يافته بود همپوشاني دارد ،با اين توضيح که متن حاضر برمبناي
بازخواني و تکميل آن مقاله مدون شده است:

Sekine (2003): What We may Learn from Value Theory? In Richard Westra and
Alan Zuege (ed.) Value and the World-Economy Today, Production, Finance and
Globalization. Palgrave, 2003, pp. 188-204.
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 .6.1مقدمه :معناي سرمايهداري

در اين مقاله ما اين برنهاد نامتعارف و شايد حتي ارتدادآميز را پيش

ميگذاريم که سرمايهداري بسي بيش از آنکه در حال بازسازي و احياء
باشد (آنگونه که بسياري باور دارند) ،هم اينک فروپاشيده است؛ بهبيان

بهتر ،ما ديگر در يک جامعهي سرمايهداري زندگي نميکنيم .از آنجا که

کاربست سهلانگارانه و نادقيق اصطالح سرمايهداري [در بررسيهاي

نظري] موجب بسياري از نابسامانيهاي بيثمر و آزاردهنده ميشود ،بيش
از هرچيز نيازمنديم اين مقاله را با تعيين معناي دقيق ترم سرمايهداري

آغاز کنيم.

در بياني عام ،واژهي سرمايهداري دو معناي متمايز دارد :در يک معنا

عبارتست از «سرمايهداربودن» يا «عملکردن همانند يک سرمايهدار».

بهواقع ،يک سرمايهدار ميزان معيني از پول را بهسان «سرمايه» ،يا به

منزلهي «سرمايهگذاري» (يا سرمايهي نهاده) ،در نوعي بنگاه اقتصادي
بهکار ميگيرد؛ با اين قصد که از آن سودي حاصل کند .جاييکه واژهي

سرمايهداري در اين معنا ،يعني براي اشاره به «فعاليت يا رفتار
سرمايهدارانه» بهکار ميرود ،ما -در اين متن -با عنوان «سرمايهداري»۱-

به آن ارجاع خواهيم داد .اما همين واژهي سرمايهداري اغلب معنايي

بيشتر و غير از معناي فوق ميدهد .در اين حالت ،مراد از سرمايهداري

«يک نظام اجتماعيست که در آن گسترش چنان فعاليتهاي

سرمايهدارانهاي رخ داده است» ،که منظور همانا يک «جامعهي
سرمايهدارانه» است .هنگاميکه واژهي سرمايهداري در اين معناي اخير،

 .6فاز گذار پساسرمايهدارانه | 383

يعني براي اشاره به «نظامي اجتماعي که بهطور سرمايهدارانهاي سازمان

يا انسجام يافته» ،استفاده گردد ،ما با عنوان «سرمايهداري »۲-به آن ارجاع
خواهيم داد .نکته اينجاست که حضور«سرمايهداري »۱-ضرورتًا يا بهطور

خودکار به «سرمايهداري »۲-منجر نميشود (يا بدان راه نميبرد) ،اگرچه

اغلب بهغلط چنين باوري وجود دارد .اگرچه دو معناي ذکرشده اينهمان

نيستند ،گرايشي بدينسمت وجود دارد که تمايز بين آنها پوشانده شود،
چون خرد متعارف بهطور سفتوسختي بر اين انگاره بنا ميشود که اگر

«سرمايهداري »۱-بهقدر کافي در سطحي گسترده بازفعال گردد ،در
اينصورت از پي آن خودبهخود «سرمايهداري »۲-خواهد آمد.

داعيهي بعدي که مايليم در اينجا طرح کنيم آن است که «سرمايهداري-

 »۲تنها وقتي و تاجايي وجود دارد که «فضاي ارزش استفاده»2ي آن

بهطور بسندهاي تحت شمول منطق (يا ديالکتيک) سرمايه درآيد يا در آن
گنجانده شود ( .)subsumeمنظور ما از «فضاي ارزش استفاده» بافتار

تاريخي انضمامي-مشخصي است که در آن حيات اقتصادي واقعي (يا
بنيادي )substantive/جامعه ميبالد و تحول مييابد .حيات اقتصادي
واقعي يک جامعهْ مبتني بر توليد و مصرف ارزشهاي استفاده است :در

مبادالت سوختوسازي آن با طبيعت پيرامون ،که بهواسطهي آنْ جامعه
بخشي از طبيعت را به محصوالت مفيد تبديل ميکند و باقيماندهي

استفاده و مصرف هر محصول را بدان بازميگرداند .طي تاريخ بشر تنوع
عظيمي از فضاهاي ارزش استفاده وجود داشته است و بديهيست که
2. use-value space
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[لزوما] همهي آنها قابل سازماندهي يا ادغامشدن [همسازشدن

 ]integrate/توسط منطق سرمايه نيستند .تنها فضاهايي که در آنها
بسياري از ارزشهاي استفادهي کليدي بهطور سرمايهدارانه و بهصورت

کاال توليد ميگردند ميتوانند در منطق سرمايه گنجانده شوند و بنابراين
[تنها] چنين فضاهايي تحت کنترل سرمايه مهارشدني [رامشدني] هستند.

اين داعيه خصلت شاخص و متمايزي به رويکرد مارکسي به [علم]

اقتصاد مي بخشد .3چون رويکرد بورژوايي چنين فرض ميکند که هر

فضاي ارزش استفادهاي ميبايد بهطور سرمايهدارانه قابل مهار و

دستکاري ( )operableباشد و درنتيجه ميتواند همچون مقوم و پشتيبان

يک جامعهي سرمايهداري عمل کند؛ حالآنکه رويکرد مارکسي بر
گذرابودن [ناپايداري] تاريخي «سرمايهداري »۲-تأکيد ميورزد.

براي اينکه اين نکته را به سرانجام برسانيم ،بگذاريد دستگاه مختصاتي
را تصور کنيم که هر نقطهي آن يک فضاي ارزش استفادهي ممکن

[تصورپذير ]conceivable/را نمايش ميدهد( .نگاه کنيد به نمودار .)۱

ک و جايگرفتن در سنت فکري مارکسي تمايز
 }1{ .3ما ميان مارکسيستبودن بهگونهاي ايدئولوژي ْ

قايل ميشويم .ن.ک .به.)Sekine1997: I , 20( :
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نمودار ۱

فرض ميکنيم که مرکز اين دستگاه مختصات به فضاي ارزش استفادهاي

ارجاع ميدهد که زيربناي «سرمايهداري ناب» است و آن را پشتيباني

ميکند .پس« ،سرمايهداري ناب» ناظر بر يک فضاي ارزش استفادهي

ايدهال است که بهتمامي «قابل کاالييشدن» ( )commodifiableاست

(بدينمعنا که بهطور سرمايهدارانه قابل مديريت است) .بنابراين ،چنين

ال تحت کنترل و مهار سرمايه در ميآيد ،بهگونهاي که حيات
جامعهاي کام ً
اقتصادي [واقعي] تمامًا قابل گنجاندن ( )subsumableذيل منطق سرمايه
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است .4و نيز فرض ميکنيم هر نقطهاي غير از مرکز مختصات ،يک فضاي
تاريخي را نمايش ميدهد که بهتمامي قابلگنجاندن [در منطق سرمايه]

نيست و بنابراين «بيرونيت»هايي را وراي کنترل سرمايه باقي ميگذارد.

بگذاريد اين نقاط را به اين شيوه سامان دهيم که آن فضاهايي که سادهتر

قابل «کاالييشدن» هستند يا با سهولت بيشتري توسط کنترل سرمايه

مهارشدني هستند در جايي نزديکتر به مرکز واقع باشند .سپس ،دايرهاي
حول مرکز رسم ميکنيم تا نقاطي را نشان دهيم که بهدليل دوري بيش

از حد از مرکز نميتوانند بيرونيتهاي موجود را درجهت شکلدادن به

يک جامعهي سرمايهداري دروني سازند .حالآنکه نقاطي که به مرکز

نزديکاند و درون اين دايره جاي ميگيرند ،قادر به چنين کاري هستند؛

يعني بيانگر فضاهاي ارزش استفادهاي هستند که قادرند از «سرمايهداري-

 »۲پشتيباني کنند يا در آن ادغام گردند .اين تفکيک صفحهي مختصات
به دو پهنهي مجزا (مجموعه نقاطي که به منطقهي سرمايهدارانه و يا

غيرسرمايهدارانه تعلق دارند) ،سرشت مشخصا مارکسي اين بررسي را
ارائه ميکند .در اين مرحله ،بگذاريد سير تحول جوامع انساني را توسط
 }2{ .4توجه داشته باشيد که «نقطهي صفر» در اين صفحه« ،فضاي ارزش استفاده»ي ايدهآلي را

بازنمايي ميکند که در واقعيت وجود ندارد .تنها در اين نقطهي مبداء مختصات است که نظريهي
اقتصادي ،که چيزي نيست جز تعريف منطقي سرمايهداري توسط خود سرمايه ،شکل/کارکرد کامل

( )full operationخويش را دارد .چنين نظريهي اقتصادياي بهطور نظاممند در کتاب ( Sekine

 )1997تشريح شده است .تمامي فضاهاي ارزش استفادهاي که بهطور تاريخي (واقعا) وجود داشتهاند
(يا خواهند داشت) در فاصلهاي از اين مبدأ مختصات جاي خواهند گرفت؛ طوريکه هرچه از مبداء

دورتر باشند ،بهميزان کمتري منطق سرمايه را در خود ميگنجانند .تنها مبدأ مختصات به سرمايه تعلق
دارد ،حالآنکه ساير نقاط صفحه به ما انسانها تعلق دارند .اگر نظريه به سرمايه تعلق دارد ،تاريخ از
آن ماست.
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يک مسير جهتدار (با پيکان) نشان بدهيم که در نقطهاي از تاريخ وارد

منطقهي سرمايهدارانه ميشود؛ به سمت مرکز نزديک ميشود (ولي هرگز
به آن نميرسد)؛ و سپس در نقطهي ديگري از تاريخ ،از اين منطقه خارج

ميشود.

اين وظيفهي دولت بورژوايي است که ازطريق سياستهاي اقتصادي
عناصر ناساز يا بيرونيتها را دروني سازد و آنها را وسيعا تحت قواعد

سرمايهدارانهي بازار در بياورد .بهلحاظ تاريخي دولتهاي پيشرو

سرمايهداري به سياستهاي مرکانتليستي ،ليبرالي و امپرياليستي متوسل
شدند که ميتوان آنها را سرنمونْهاي سه شيوهي اصلي درونيسازي
بيرونيتهايي تلقي کرد که در هر يک از اين مراحل سهگانهي توسعهي

سرمايهداري پديدار شدند .5اين مساله الهامبخش پژوهشهاي کوزو اونو
در تدوين نظريهي مراحل سرمايهداري يوده است (.)Albritton 1991

مراحل متفاوت توسعهي جهاني-تاريخي سرمايهداري بهواسطهي انواع

ارزشهاي استفادهي مسلط در حيات اقتصادي هر مرحله ،نظير پشم،
پنبه و فوالد متمايز ميشوند؛ بدينمعنا که اين ارزشهاي استفاده به
فناوري صنعتي غالب در هر مرحله شکل ميدهند .پارامترهاي فناورانه

 }3{ .5درحالي که نظريهي اقتصادي ناب بهسان يک نظام خودآيين (( )autonomousوابسته به
خويش و بسته) عمل ميکند ،يعني تنها با پيشانگاشت يک فضاي ارزش استفادهي ايدهآل (تخيلي ،نه
واقعًا موجود) ممکن ميگردد ،سرمايهداري واقعي در سپهر تاريخ همواره ميبايد با يک فضاي ارزش

استفادهي واقعي زيست کند که مقيد به پروردن برخي بيرونيتهاست به ايندليل ،سرمايهداري واقعي

نميتواند از دولت-ملت بورژوايي که بستر يا صحنهي نمايش را براي اجراگري ()performance
آن فراهم ميآورد خالصي يابد.
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بهنوبهي خود شيوهي انباشت سرمايهي مختص هر مرحله را شکل

ميدهند .پس ،شيوههاي انباشت سرمايهي بازرگاني ( merchant

 ،)capitalسرمايهي صنعتي و سرمايهي مالي بهترتيب مراحل مرکانتليسم،
ليبراليسم و امپرياليسم را خصلتبندي/سرشتنمايي ميکنند .اما هر يک

از اين شيوههاي انباشت ،سياستهاي اقتصادي مختص هر مرحله

( )stage-specificاز سوي دولت بورژوايي را پيشانگاشت خود دارد.

در نمودار  ،۱نقطهاي مانند نقطهي  aکه نزديک به دروازهي ورود به

دايرهي ترسيمشده [منطقهي سرمايهدارانه] قرار دارد ،يک جامعهي

سرمايهدارانه در مرحلهي مرکانتليستي را بازنمايي ميکند؛ نقطهاي مانند
نقطهي  bکه در همسايگي مرکز دايره [مبداء مختصات] قرار دارد،

جامعهي سرمايهدارانه در مرحلهي ليبرالي را بازنمايي ميکند؛ و سرانجام
نقطهاي نظير  cکه در مجاورت دروازهي خروجي دايره جاي گرفته است،

جامعهي سرمايهدارانه در مرحلهي امپرياليستي را بازنمايي ميکند .اگر
هيچيک از اين سه نوع سياست اقتصادي نتوانند بيرونيتها را
درونيسازي کنند ،بايد اذعان کنيم که در بيرون از منطقهي

سرمايهدارانهي اين نمودار قرار گرفتهايم؛ خواه در مسير حرکت منحني
تحوالت [تاريخي] در نقطهاي باشيم که پيش از دروازهي ورودي به دايره

[منطقه]ي سرمايهدارانه واقع است ،و خواه در نقطهاي بيرون از دروازهي
خروجي .در هر دو حالت ،ما ديگر در حال مشاهده و تأمل دربارهي

«سرمايهداري »۲-نخواهيم بود.

بنا بر مفاهيم و تعاريفي که تا اينجا بيان کرديم ،اکنون ميخواهيم گامي

جلوتر رفته و فرآيند فروپاشي سرمايهداري را توصيف کنيم ،فازي که ما
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آن را «گذار پساسرمايهدارانه» 6ميناميم .اين برنهاد ،با توجه به نمودار ،۱
ناظر بر طرح اين مدعاست که ما امروزه خود را در نقطهاي نظير نقطهي

 dدر نمودار يادشده مييابيم؛ نقطهاي که بر منحني مربوط به مسير تحول
جوامع بشري ،در جايي بيرون از منطقهي سرمايهدارانه واقع شده است.7

 .6.2عصر دگرگوني بزرگ

ما اينک توجه خود را به عصر دگرگوني بزرگ معطوف ميکنيم ،يعني

دورهاي که دولت بورژوايي امپرياليستي رو به افول بود و سرانجام از ميان
رفت .تا اينجا نشان دادهايم که اگر دولت بورژوايي بميرد ،سرمايهداري

نميتواند دوام بياورد .داعيهي چالشبرانگيز ما آن است که اين اتفاق در

برههي بين دو جنگ جهاني رخ داده است .هنگاميکه جنگ جهاني اول
به پايان رسيد و معاهدهي صلح ورساي ميان قدرتهاي متخاصم امضاء

گرديد ،اقتصاد جهاني در شرايط آشفتهاي قرار داشت .هيچ کشور منفردي

قادر نبود ازطريق سياستهاي اقتصادي سنتي [و متعارف] اقتصاد خويش

را بهوضعيت ثبات بازگرداند (سياستهاي اقتصادي دولت-ملتهاي
6. ex-capitalist transition
 }4{. 7نزد تجربهگرايان چنين بهنظر ميرسد که حيات اقتصادي امروزي در مقايسه با گذشته بهطور
بهمراتب گستردهتري «کاالييسازيشده» ( )commodifiedاست .بهراستي بسياري از چيزهايي که
پيشتر قابل توليد و فروش در بازار نبودند ،اينک بهسان کاال در دسترس قرار دارند و بازار جهاني

براي کاالها خواه بهلحاظ گسترهي مکاني و خواه بهلحاظ ژرفاي آن رشد يافته است .اما همهي اينها
ناشي از اين واقعيت است که دولتهاي بورژوايي خود را بهطور موفقي به دولتهاي رفاه مبدل کردهاند،
تا بدينترتيب بهقيمت برچيدهشدن «سرمايهداري« ،»۲-سرمايهداري »۱-را حفظ نمايند.
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بورژوايي مهار و کنترل بيرونيتها را هدف قرار ميدادند تا بتوانند

يکپارچگي و انسجام بازار سرمايهدارانه را تضمين نمايند) .چراکه جنگ

جهاني نظم سرمايهدارانهي مسلط پيشين را مختل ساخته بود و در اثر
اين جنگ بيرونيتهايي پديدار شدند که مهار و ادغام آنها فراتر از

قابليتها و امکانات سياستهاي دولت بورژوايي بود .بهمنظور تفسير
سرشت دورهي بين دو جنگ [جهاني] از ديد ما مفيد و آموزنده خواهد

بود که بر تقابل برجستهي بين «دههي محافظهکارانهي »۱۹۲۰و «دههي

انقالبي »۱۹۳۰متمرکز شويم؛ آنچنانکه کارل پوالني در کتاب مشهور

خويش («دگرگوني بزرگ» )۱۹۵۷ /بدان پرداخته است.

بهواقع ،بازگشت به وضعيت عادي [نرمال] همان چيزي بود که طي دههي

 ۱۹۲۰همهي قدرتهاي بزرگ بهطور مومنانهاي درجهت آن
ميکوشيدند .در نيمهي نخست اين دهه [ ]۱۹۲۰ويرانيهاي حاصل از
جنگ (بههمراه آشفتگي مربوط به آن) بهتدريج درحال مهار بود ،تا اينکه
سرانجام در نيمهي دوم اين دهه يک «ثبات نسبي» احياء و برقرار گرديد.

[ولي] اين ثبات موقت اقتصاد جهاني در نيمهي دوم دههي ،۱۹۲۰
بهمعناي دقيق کالم «نسبي» بود؛ بدينمعنا که تمامًا وابسته به جريان نرمي

از منابع مالي و نقدينگيهاي آمريکايي ( )American fundsبود .اياالت

متحد اين منابع مالي را بهصورت قرض پيش از همه در اختيار دولت

آلمان ميگذاشت و اين کشور نيز از اينطريق غرامتهاي جنگياش را

به فرانسه و بريتانيا پرداخت ميکرد .اين پولها پس از آبياري کسبوکار

و صنعت اروپايي و سپهرهايي که بهلحاظ کارکردي و جغرافيايي مستقيمًا

وابسته به آنها بودند ،بار ديگر به اياالت متحد آمريکا سرازير ميشدند.
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تا زمانيکه اين چرخه بهطريقي برقرار بود و عمل ميکرد ،اقتصاد جهاني

ميتوانست به يک ثبات شکننده تکيه کند ،تا مايهي تسکين سرمايهداران

و سخنگويان ليبرال آنها باشد؛ کساني که سادهلوحانه ميپنداشتند نظام
بازارهاي خود-تنظيمگر پيش از جنگ سرانجام احياء شده است.

طي دورهي جنگ اول جهاني ،بهدليل فوران فوقالعادهي تقاضا ،امکانات

مولد و تاسيسات توليدي 8بيرون از اروپا ،بهويژه در ژاپن و اياالت متحد،

بهطور وسيعي توسعه يافتند .اما وقتي صنعت اروپايي از صدمات ناشي از
جنگ خالصي بافت و ترميم گرديد ،حجم عظيمي از ظرفيت مازاد

( )overcapacityبر اقتصاد جهاني تحميل گرديد؛ خواه در کشاورزي و
صنايع سبک و سنگين ،و خواه در صنعت حملونقل .چون اين تأسيسات

توليدي بهواسطهي اعتبارات ليبرالي ( )liberal creditفراهم شده بودند،
فروکشکردن ناگهاني جنگ و شروع دورهي رونق بازسازي 9به بحران

جدي بدهي و اضافهتوليد منجر گرديد .اين امر احياي نظم اقتصادي

پيشاز جنگ را با يک عدم امکان عملي مواجه ساخت .بهطور معمول،

تحت چنين شرايطي دولت بورژوايي بهدليل نيازش به پايبندي به

استاندارد طال ،ميتوانست مجموعهاي از اقدامات بنيادي ضدتورمي 10را

به اجرا بگذارد؛ به اين اميد که بتواند نقطهي عزيمت جديدي پيدا کند،

هرچند اين سياستگذاري ورشکستگيها و بيکاريهاي گستردهاي را
8. productive facilities
9. reconstruction boom
10. deflationary measures
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در پي داشته باشد .اما درشرايطي که شکلگيري متاخر اتحاد جماهير

شوروي به طبقهي کارگر [در جوامع غربي] اعتمادبهنفس و انگيزهي

کنشگري رزمنده بخشيده بود ،جو اجتماعي و سياسي آن زمان بهسختي

ميتوانست با انضباط اقتصادي ضرورياي که احياي استاندارد طال
يحتمل بر جامعه تحميل ميکرد ،هماهنگ گردد .هنگاميکه رونق

سوداگرانه در اياالت متحد جهت حرکت جريان بينالمللي پول را وارونه

ساخت و ساير بخشهاي جهان را که تشنهي نقدينگي بودند بهحال خود
رها ساخت ،اقتصاد جهاني در آستانهي بحران قرار گرفت که ظهور

نهايياش هر آن ميتوانست رخ دهد .ماشهي تير خالص براي

پديدارشدن نهايي بحران توسط فروپاشي سوداگرانهي قيمتهاي سهام
وال استريت در پاييز  ۱۹۲۹کشيده شد ،که با خودْ دههي رکود بزرگ

( )Great Depressionرا بههمراه آورد.

در نگاهي بازنگرانه ،ساده است گفتن اينکه اين رکود طوالني ناشي از

سياستگذاريهاي نادرست بود؛ اينکه صاحبان قدرت ،بهواسطهي

وحشتي که گرفتارش بودند ،در موارد بسياري دکمههاي غلطي را فشار
دادند که صرفًا بحران را وخيمتر ساختند و [ازجمله] درست زمانيکه

اقتصاد ميبايد منبسط [ ]inflateميشد ،کوشيدند از اقتصاد تورمزدايي

( )deflatingکنند .اما اين نوع تحليل صرفًا شيوهي ديگري براي تصديق
اين واقعيت است که برخورد صحيح با موقعيت يادشده فراسوي مسير

عادي اقدامات سياستگذارانهاي بود که در زرداخانهي [سياستگذاري]

يک دولت بورژوايي يافت ميشوند.
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در اين زمان ،از يکسو عروج ناگهاني رژيمهاي فاشيستي ،شامل نازيسم

آلمان و رژيم نظاميگراي ژاپن ،و از سوي ديگر استقرار و تثبيت

مصيبتبار استالينيسم ،دولت بورژوايي را که ناتواني و درماندگياش در
مهار بحرانهاي فزآينده هرچه نمايانترميشد با تهديدهاي جدي مواجه

ساخت .بهزودي دولت بورژوايي از سوي جمعگرايي11هايي راست
(فاشيسم) و چپ (بلشويسم) آشکارا به چالش کشيده شده و مغلوب
گرديد و سرنوشت بدي در انتظار آن بود .بنابراين« ،دولت بورژوايي»

ميبايد بين دو گزينه دست به انتخاب ميزد :نابودي و فناي محض ،يا

يک راه نجات ناقص ازطريق دگرگونسازي بنيادي خويش به «دولت

رفاه» .تفسير ما اين است که سياستها و اصالحات طرح «نيو ديل»

پرزيدنت روزولت نشاندهندهي نخستين گام بهسمت دگرديسي دولت

بورژوايي آمريکا بود که «سرمايهداي »۲-را در چارچوب دولت رفاه

حفظ ميکرد [تداوم ميبخشيد]؛ دولت رفاهي که اينک ميبايد پذيراي
سوسيالدموکراسي ميشد و آن را تغذيه ميکرد.

روزولت موفق شد براي دولت حق مداخلهي مستقيم و اعمال اقتدار

تنظيمگرانه در توليد ،استخدام ،فروش ،قيمتگذاري ،ماليه ،و همهي

حوزههايي که پيشتر بهعنوان قلمرو انحصاري بخش خصوصي تلقي

ميشدند را کسب کند .بهبيان ديگر ،او موفق گرديد در پهنهي مديريت
اقتصاد ملي «اصل برنامهريزي دولت»

12

را در امتداد «اصل بازاري
11. collectivisms

12. planning principle of the state
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سرمايه »13قرار دهد؛ درنتيجه ،او توانست نقش دولت در امور اقتصادي

را بهطرز عظيمي گسترش دهد .بدينترتيب ،سياستهاي اقتصادي دولت
ديگر صرفًا محدود به فراهمسازي بستر خود-تنظيمگري بازار

سرمايهدارانه ازطريق درونيسازي بيرونيتها نبود .بلکه دولت اينک

مسئول مديريت کالن اقتصاد ملي انگاشته ميشد ،که در اين مسير

ميبايست با سرمايه و کار همکاري ( )cooperateکند.

اگرچه طرح «نيو ديل» واجد اين سويهي انقالبي بود و اندازهي بودجهي

(دولت) فدرال در حين اجراي آن بهطور عظيمي افزايش يافت ،تأثير
اقدامات دولت براي احياي اقتصاد 14اندک بود و هنگاميکه کشور

دستخوش بحران ديگري ( )۱۹۳۷گرديد ،محافظهکاران براي بازداشتن

روزولت از ادامهي اين نوع سياستها به او هجوم آوردند .تنها با افزايش
توليد تسليحات نظامي در سالهاي بعدي بود که آمريکا سرانجام از
باتالق «رکود بزرگ» بيرون آمد .در جاهاي ديگر هم عموما اوضاع

همينگونه بود .دولتهاي فاشيستي که پيشتر به نظاميسازي اقتصادشان

متوسل شده بودند ،زودتر از ديگران از رکود و ايستايي

( )doldrumsخالصي يافتند؛ بعد از آنها نوبت به کشورهايي رسيد که
استاندارد طال را رها کرده بودند ،تا تعادل داخلي ( domestic

 )equilibriumرا مقدم بر تعادل خارجي قرار دهند .کشورهايي که
همچنان وابستگي خود را به استاندارد طال حفظ کرده بودند ،کمتر توفيق

13. market principle of capital
 pump-priming effect[ .14مجموعه اقدامات دولت براي احياي اقتصاد از طريق صَرف
هزينههاي کالن و نيز کاهش نرخ ماليات و نرخ بهره/ .م].
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يافتند؛ تا اينکه آنها نيز بهزودي [استاندارد] طال را بهنفع يک نظام ارزي

مديريتشده 15رها کردند .پس ،ميتوان گفت در آستانهي جنگ جهاني

دوم همهي کشورها بهغير از کشورهاي فاشيستي و کمونيستي ،در
چارچوب يک دولت رفاه در حال تکوين ،به سوسيالدموکراسي روي

آوردند.

ال متفاوت با جنگ اول جهاني بود؛ چرا که اين
جنگ جهاني دوم کام ً

جنگ بين دو ائتالف از دولتهاي بورژوايي امپرياليستي رخ نداد ،بلکه

در يک سوي آن ائتالفي ( )allianceاز قدرتهاي سوسيالدموکراتيک

و بلشويکي قرار داشت و در سوي ديگر محور ( )axisدولتهاي

فاشيستي .قدرتهاي غربي فقط بدينسبب که پيشتر در چارچوب

دولت رفاه پذيراي سوسياليدموکراسي شده بودند و در رابطه با جنگ
طبقاتي داخلي و ستيز بيروني با بلشويکها اعالم آتشبس [متارکهي

نبرد] کرده بودند ،قادر شدند توان کافي براي غلبه بر دشمن مهلک

خويش [فاشيسم] را گردآوري کنند .بهبيان ديگر ،دموکراسيهاي غربي
تنها از آن رو قادر به حفظ خويش شدند که از «سرمايهداري »۲-عقب

نشستند [اصل :توبه کردند]؛ گرچه بهواقع اين کار را نه در سطح کالمي

[بيان رسمي مساله] ،بلکه ازطريق «دگرگونسازي دولت بورژوايي به

دولت رفاه» انجام دادند.

با اين همه ،درست بعد از سقوط فاشيسم ،جنگ سرد آغاز گرديد و

تقسيمات ايدئولوژيکي و سرزميني شرق-غرب بهمنزلهي جدال بين
15. managed currency system
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سرمايهداري و سوسياليسم قلمداد شدند .بهواقع ،احساسات قوي

ضدسوسياليستي در غرب همچنان باقي ماندند ،بهويژه در اياالت متحد

که خود را همچون برپادارندهي قلعهاي در برابر کمونيسم و يا پناهگاهي
براي ارزشهاي سنتي بورژوايي تلقي ميکرد .اما حقيقت امر اين بود که

سوسيالدموکراسي و دولت رفاه در غرب بهجاي اينکه از ميان بروند،

ميبايد مستحکم ميشدند ،تا بتوانند خطر نفوذ [باورهاي] کمونيستي به
اين جوامع را دفع کنند .پس ،احياي يک دولت [متعارف] بورژوايي در

آن مقطع تاريخي ميتوانست نوعي دستزدن به خودکشي باشد .حتي

اصليترين نيروهاي ارتجاعي هم بهطور غريزي به اين موضوع واقف

بودند .درنتيجه ،هنگامي که جنگ سرد شدت يافت ،هيچ يک از

قدرتهاي غربي حرکتي بيپروا و نابخردانه در جهت بازگشت به رژيمي

که در آن سرمايه بر کار سيادت [سروري] داشت نکرد؛ درعوض،

تودههاي محروم و ستمديده نيز در انتظار فرارسيدن روز خيزش بزرگ
سوسياليستي بودند.

برخالف کمونيسم ،دولت رفاه اين هدف را دنبال نميکرد که

«سرمايهداي »۱-را سرکوب نمايد؛ بلکه رژيمي فرصتطلب
[اپورتونيست] بود که «سرمايهداي »۲-را رها کرده بود ،تا «سرمايهداي-

 »۱را در محدودهي امن حفاظتشدهاي که پيشتر در آن قرار داشت احيا
کند .ولي حتي اگر آن هدف «شريفْ» مطلوب دولت رفاه ميبود ،اين دولت

اساسًا نميتوانست به يک واقعيت پايدار بدل شود ،اگر همزمان با [روند

تکوين] آن شيوهي توليد جديدي بهنام «فورديسم» شکل نميگرفت:

شيوهي توليد فورديسم حاوي فناوري صنعتي جديدي بود که حجم
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عظيم و بسندهاي از ارزش افزوده ( )value-addedخلق ميکرد که

ميتوانست بهطور دوستانه و در صلحوصفا ( )amicablyبين قطبهاي
کار و سرمايه تقسيم گردد.

 .6.3مصرفگرايي فورديستي و عصر نفت

زماني که جنگ جهاني دوم پايان گرفت ،اياالت متحد تنها قدرت صنعتي
عمده بود که توانسته بود امکانات توليدياش را دستنخورده نگاه دارد؛

اينک اين امکانات بايد بيدرنگ براي تأمين نيازهاي دنياي ويرانشده و
گرسنه بسيج ميشدند .اما اين امر بهمعناي آن بود که کارخانههاي آمريکا

که وسيعا متناسب با توليد تسليحات نظامي سازمان يافته بودند ميبايست

بهسمت توليد کاالهاي غيرنظامي ( )civilian goodsچرخش يافته و

دگرگون ميشدند .اين تبديل و دگرگوني به داليلي چند بهطور نسبتًا
همواري انجام گرفت .نخست آنکه تقاضاي عظيمي براي محصوالت

آمريکايي ،چه در داخل اين کشور و چه بيرون از آن ،وجود داشت .در

حين جنگ ،توليد کاالهاي غيرنظامي در اياالت متحد به نفع افزايش

توليد نظامي محدود شده بود .بهواقع ،ازطريق پساندازهاي کمابيش
«اجباري» ،نظير پيوستن به خريد اوراق قرضهي جنگي ،16تقاضا براي

[ .16اوراق قرضه جنگي ( )War bondsاوراق بهاداريست که توسط دولتها براي تأمين هزينهي
عمليات نظامي يا ديگر هزينههاي زمان جنگ منتشر ميشوند .در عمل ،دولتهاي عصر جديد با

بهگردشدرآوردن پول اضافي هزينههاي جنگ را تأمين ميکنند و ضمنا با جمعآوري نقدينگي در

گردش ميکوشند تورم را مهار کنند .اوراق قرضهي جنگي يا در قالب اوراق خرد به عموم مردم واگذار
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کاالهاي مصرفي مهار ميشد .بنابراين ،پيش از پايان جنگ تقاضاي عظيم
سرکوفتهاي براي چنين کاالهايي شکل گرفته بود؛ و زمانيکه سربازان

ترخيصشده از خدمت به خانه بازگشتند و بهجستجوي راه و روش
جديدي براي زندگي خويش برآمدند ،چنين قيدي برداشته شد .در خارج

از آمريکا ،فرايند بازسازي نيازمند کاالهاي مصرفي و کاالهاي توليدي
در مقياسي چنان وسيع بود که توليد آنها در سطح بومي [ملي] ناممکن

بود و طبعا منابع آمريکايي [براي جبران اين نارسايي] بسيار حياتي بودند.

مشکل «ذخيرهي دالر» ،در وهلهي نخست ازطريق طرح مارشال رفع
گرديد و در مرحلهي بعدي بهواسطهي جنگ کره .خوشبختانه در اين

زمان بهقدر کافي نقدينگي عاطل براي تبديل به سرمايه وجود داشت.
هنگاميکه اوراق قرضهي جنگي بازپس گرفته شدند ،بخش خصوصي

آکنده از پولهايي شد که ميتوانست آنها را براي خريد «کاالهاي
توليدي» يا براي سرمايهگذاري بهمنظور توسعهي تأسيسات توليدي بهکار
گيرد .سرانجام بسط و گسترش سريع توليد منجر به ايجاد فرصتهاي

شغلي بسنده گرديد ،طوريکه پساندازهاي خانوارها بهميزان بسيار
بااليي افزايش يافت که اين امر بهنوبهي خود نقدينگي کمبهرهي بيشتري

براي سرمايهگذاري فراهم آورد .بنابراين ،همهي اين عوامل بهطور مساعد

و همسازي ايفاي نقش کردند تا رژيم صنعتي آمريکاي پس از جنگ پا

ميشوند و يا بهصورت اوراق عمده در بازار بورس عرضه ميگردند .تشويق به خريد اوراق قرضهي
جنگي اغلب با تحريک حس ميهنپرستي همراه است (برگرفته از ويکيپديا/م]).
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بگيرد؛ رژيمي که عمدتا حول توليد کاالهاي مصرفي بادوام 17بنا شده

بود.

در پس اين تبديل نسبتًا بيمسالهي اقتصاد آمريکا از جنگ به صلح،

نخبگان دولتي و رهبران اقتصادي آمريکا وسيعا با اين واهمه درگير بودند

که مبادا با فرونشستن و سپريشدن جوشوخروش پساجنگ ،بار ديگر

رکود [اقتصادي] بازگردد .اين نگراني موجب تصويب «قانون استخدام

»۱۹۴۶

18

گرديد که بهطور رسمي تعهد دولت رفاه به پيگيري

سياستهاي کالن کينزي را اعالم ميکرد و نيز دولت را مکلف ميساخت

تا بهمنظور تضمين «آشتي صنعتي» و شکوفايي ملي وارد فعاليتهاي
اقتصادي گردد .اين رويداد به استقرار چيزي انجاميد که هانسن

( )Hansenو ساموئلسون ( ،)Samuelsonاقتصاددانان آمريکايي ،آن را
«اقتصاد مرکب» ( )mixed economyناميدهاند .از سوي ديگر ،اياالت

متحد همچنين رهبري بالمنازع خويش بهمثابهي معمار اصلي و

تضمينکنندهي نظام [متکي بر] «صندوق بينالمللي پول »19و «معاهدهي

17. consumer durables
18. Employment Act of 1946
[يکي از قوانين معروف تاريخ معاصر آمريکا (مصوب سال  )۱۹۴۶که بهموجب آن مسئوليت حفظ
ثبات اقتصادي و  -درهمين راستا -تنظيم سطح تورم و نرخ بيکاري برعهده دولت فدرال نهاده شد .در
بخشي از متن اين قانون آمده است که «… مسئوليت مستمر دولت و سياستگذاري دولتي آن است

که همهي طرحها ،کارکردها و منابعش را در جهت تقويت و ارتقاي رقابت آزاد اقتصادي و رفاه
عمومي هماهنگ و هدايت نمايد …»/ .م].

)19. International Monetary Fund (IMF
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عمومي تعرفهها و تجارت» 20را اعمال ميکرد .اين رويه« ،صلح آمريکايي»

( )Pax Americanaرا که طي چند دههي بعدي بر جهان حاکم بود به
چارچوب مناسبي براي نظم اقتصادي بينالمللي بدل ساخت .اقتصاد

آمريکاي پساجنگ که در چنين پسزمينهاي پديدار شده بود مبتني بر

توليد و مصرف انبوه کاالهاي بادوام بود؛ يعني متکي بر فورديسم و

مصرفگرايي (يا جامعهي مرفه .)affluent society /اينها دو چهرهي
عصر جديد نفت (يا نفت خام) هستند ،21که از عصر زغالسنگ که

پيشتر از «سرمايهداري »۲-پشتيباني ميکرد متمايز ميشود .خاستگاه
پيدايش فورديسم به روش «مديريت علمي» فردريک تيلور 22بازميگردد

که ازطريق مطالعات «زمان-و-حرکت» 23فرآيندهاي مکانيکي انجام و
اتمام وظايف کاري [در حين توليد] را شتاب بخشيد .با اينحال،
)20. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT

 }5{ .21ما از اصطالحاتي مانند عصر نفت ،تمدن نفتي و غيره بدينخاطر استفاده ميکنيم که خصلت

اصلي فضاي ارزش استفادهي معاصر را برجسته سازيم که به باور ما ديگر نميتواند به منطقهي

سرمايهدارانهي نمودار  ۱تعلق داشته باشد .اينکه تحليلگران بورژوايي عملکرد (خود-تنظيمگري)
بازار را تا سطح همهي فضاهاي ارزش استفاد ْه تعميم ميدهند [ ]universalizeو اهميت ورود [عامل]
نفت را ناديده ميگيرند ،امري قابلانتظار است .اما منتقدانشان که مدعي پيروي از ماترياليسم تاريخي
هستند نيز اغلب توجهي به اين واقعيت مهم ندارند يا به آن بياعتنايي ميکنند .بهنظر ميرسد که آنها
بر اين باورند که منطق سرمايه چنان همهکاره ( )versatileاست که ميتواند خود را با هر فضاي

ارزش استفادهاي وفق دهد .حالآنکه مارکس به ما يادآور ميشود که مناسبات بشري در جامعه بهطور
اساسي به شرايط مادي دربردارندهي ارزشهاي استفاده وابستهاند.

[ .22فردريک تيلور ( )Frederick Taylorمهندس مکانيک آمريکايي ( )۱۸۵۶-۱۹۱۵بود که
بهدليل پژوهشها و يافتههايش در زمينهي ارتقاي بازدهي صنعتي ( )industrial efficiencyو

کاربست بعدي گستردهي آنها در الگوي فورديستي توليد صنعتي شهرت يافت/.م].

23. “time-and-motion” studies
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«تيلوريسم بهواسطهي فورديسم اوج گرفت و به کمال رسيد » ( Brenner

 )and Glick 1991: 74و اين تحول هنگامي رخ داد که «خط مونتاژ متکي
بر تمسهنقاله »24وارد عرصهي توليد گرديد .فورديسم به بهترينوجه در

زمينهي توليد انبوه کاالهاي بادوام (نوعا اتومبيل) بهکار گرفته ميشود.

پس ،در اينجا بايد فورديسم را بهمثابهي شيوهي توليد انبوه کاالهاي

بادوام بههمراه يک خط توليد [مونتاژ] خودکار تلقي کنيم .منظور ما از

مصرفگرايي ،مصرف انبوه کاالهاي مصرفي در جامعهي مرفه است که

خود درجهي بااليي از شهرنشيني را در جامعهي تودهاي موجب گرديد.
بدينترتيب ،سهم بزرگي از درآمد شهروندان صرف خريد و نگهداري

کاالهاي بادوام ميگرديد و اسراف در مصرف نزد همگان رفتاري

نهادينهشده بود.

هم فورديسم و هم مصرفگرايي عصر نفت را پيشانگاشت خود دارند.

زغالسنگ و نفت هر دو سوختهاي فسيلي هستند؛ پس ،ميتوان چنين
برداشت کرد که آنها بهلحاظ اثرات اقتصادي نيز مشابهت دارند .اما

هيچچيزي بهاين اندازه از حقيقت دور نيست .درحاليکه استخراج

زغالسنگ حاوي سختي کار بدني است و مکررًا با تصوير مردانهي

[ ]macho imageمعدنچيان در پيوند است ،نفت خام پس از آنکه چاه
نفت در جايي حفر گردد تقريبًا بهطور خودکار از دل زمين پمپاژ ميشود.

برخالف زغالسنگ ،نفت نهتنها محرک احتراق دروني موتورهاست ،بلکه

ميتواند مواد فرآوريشده (الياف ،صمغها ،پاککنندهها و غيره) را
24. conveyor-belt assembly line
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جايگزين بسياري از مواد خام طبيعي سازد .درنتيجه ،نفت موجب

انقالبهاي نيرومندي هم در حوزهي توليد و هم در حوزهي حملونقل
گرديد و درعين حال روند «جداسازي »25صنعت از کشاورزي را به

سرحدات آن سوق داده است .26حتي ميتوان ادعا کرد که نوع بشر

بهواسطهي نفت سرانجام از رنج و زحمت کار مولد( 27کاري که اشياي

مادي توليد ميکند) خالصي يافته است ،طوريکه بهحرکت درآوردن و
بازآرايي 28کار مولد ديگر ساختار اصلي جامعهي انساني نيستند.

بدبختانه[ ،سرشت] فناوري نفت تنها در اين خصلت که بهطور بنيادي

کار-اندوز ( )labour-savingاست خالصه نميشود؛ بلکه همچنين

بهلحاظ زيستمحيطي ويرانگر است .در فاز نخست عصر نفت که پس
از جنگ جهاني دوم تثبيت گرديد ،تنها اين خصلت دوم فناوري نفت

چيره گرديد .اين امر ناشي از اين واقعيت ساده بود که مردمي که

25. disembedding
 }6{ .26نخستينبار کارل پوالني بود که از «فکشدگي اقتصاد از جامعه» در عصر مدرن سخن گفت؛
مفهومي که يادآور اين استدالل ماترياليسم تاريخي است که زيربناي اقتصادي جامعه روبناي

ايدئولوژيک آن را تعيين ميکند .اما از ديد ما بنياديترين «فکشدگي» ( )disembeddingهنگامي
روي داد که توليد ( )manufacturingاز وضعيتي که بخشا زيرمجموعهاي از کشاورزي باشد گسست
نمود؛ ما اين رويداد را «فکشدگي صنعت از کشاورزي» ميناميم .در پي اين مرحله ،رشتهي کاملي از

فکشدگيهاي ديگر روي ميدهد :فکشدگي فناوري از اکولوژي؛ فکشدگي علم از خرد؛ فکشدگي

انسان از طبيعت؛ فکشدگي فضا-زمان عقالني از زيست-جهان ()life-world؛ فکشدگي اقتصاد از
جامعه؛ فکشدگي جامعه ( )Gesellschaftاز جماعت ()Gemeinschaft؛ و غيره .در اين رابطه

کتاب هوشمندانهي کالين دانکن ( )Colin Duncan 1996در خور توجه است.

27. productive labour
28. mobilization and deployment
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محروميتها و کمبودهاي دهههاي  ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰را زيسته بودند ،ولع
و اشتياق زيادي براي رفاه و تسهيالت مادي داشتند .29هرچيزي که

بهتازگي توليد ميشد نزد آنان ارزشمند تلقي شده و از آن استقبال ميشد.

از آنجا که فناوري گستردهي متکي بر نفت ناگهان در دسترس آنها قرار
گرفته بود ،آنها کورکورانه خود را بهروي توليد و مصرف اشياي
ضروري و غيرضروري رها کردند .اين رويه اين امکان را فراهم آورد تا

بسطوگسترش توليد با نرخي سريعتر از [ميزان] تنزل نرخ کار-

برونداد 30انجام گيرد که موجب رشد اقتصادي بيسابقهي دهههاي

 ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰گرديد .با سرازيرشدن کاالهاي توليد انبوه از
کارخانههاي فورديستي ،استاندارد زيستي جمعيت در جامعهي مصرف

تودهاي و شديدا شهريشده (همان جامعهي «مرفه» يا «مصرفگرا») بهطرز

چشمگيري ارتقا يافت .بدينترتيب ،بنيان مادي دولت رفاه ،که در صدد
فرونشاندن پيکارهاي طبقاتي بود ،پيريزي شد .اما روي ديگر اين

منفعت ،تخريب شديد و گستردهي محيط زيست طبيعي بود که [بهتدريج]

تنگناها و قيدهايي را بر جامعهي مرفه تحميل ميکرد؛ تنگناهايي که تا

دههي  ۱۹۷۰ديگر بسيار آشکار شده بودند .به اين مساله بعدًا
بازميگرديم.

29. amenities
30. labour-output ratio
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بنا به داليلي که تا اينجا بيان شد ،فناوري نفتي توسعهي عظيمي در

قدرتهاي توليدي 31جامعه ايجاد کرد که تا پيش از آن ،يعني در عصر

زغالسنگ و مواد خام طبيعي ،قابلتصور نبود .بخشهايي که چنين

فناورياي را بهخدمت گرفتند بسيار سريعتر از بخشهايي که بيشتر کار-

محور (يا کاربر  )labour-intensiveبودند (نظير کشاورزي سنتي ،توليد

پيشهوري[ 32صنعتکاري] و خدمات شخصي) رشد يافتند .همچنين،

بخشهاي داراي بارآوري باال که ارزش افزودهي بيشتري ايجاد

ميکردند ،بهنسبت بخشهايي که از بارآوري پاييني برخوردار بودند با
آهنگ سريعتري رشد يافتند .دستهي نخست که بيشتر سودآور بود ،در
مقايسه با دومي قادر بود مزدهاي بيشتري پرداخت کند .همچنان که

بهتدريج وزن بخشهاي صنعتي دستهي اول در اقتصاد ملي  -بهزيان

دستهي دوم -فزوني ميگرفت ،نرخ رشد کلي آن افزايش مييافت و (با
ميزان يکساني از سرمايهي صرفشده) ارزش افزودهي بيشتري بهبار

ميآورد؛ ماحصلي که سپس ميتوانست در صلحوصفا بين کار و سرمايه

تقسيم گردد .بههمين دليل است که نرخ ميانگين رشد (حدود  ۵درصد)
پس از جنگ جهاني دوم نسبت به ميانگين پاياي نرخهاي رشد دورههاي

پيشين (حدود  ۲درصد) ،که مدت مديدي پيش از آن امري نرمال و
متعارف تلقي ميشد ،بهطور قابلتوجهي باالتر بود .پس ،استاندارد زيستي

طبقات کارگر بهطور بسيار چشمگيري (هرچند نامتوازن) ارتقاء يافت و

31. productive powers
32. artisanal production
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دولت رفاه و برنامههاي امنيت اجتماعي 33آن بهطور رضايتبخشي

گسترش يافتند؛ دستکم تا زمانيکه رؤياي «جامعهي سترگ» 34پرزيدنت

جانسون در اثر تشديد مهارناپذير هزينههاي جنگ نقش بر آب گرديد.

چنين بهنظر ميرسيد که سوسيالدموکراسي در بازهي زماني کوتاهي و
بهگونهاي نسبتًا بيدردسر دستاوردهاي زيادي کسب کرده است .اما اين

رشد بيسابقه متکي بر مصرفي حياتي بود که تقاضاي صعودي براي

کاالهاي مصرفي بادوام ايجاد ميکرد .فرض کنيد که وقفهاي ايجاد ميشد
و رشد را متوقف ميساخت ،طوريکه صنعت حداکثر ميتوانست روي
[پيداشدن] جايگزين ديگري براي تقاضاي کاالهاي مصرفي باداوم

حساب کند .در اينصورت ،بخشهاي داراي بارآوري باال و واجد
پتانسيل باالي رشد از سوددهي ميافتادند و به موقعيت بخشهاي

کمبازده با پتانسيل نازل رشد (نوعا بخشهاي خدمات فردي و عمومي)
فروميافتادند و اين پيامد حاصل ميشد که نرخ رشد کل اقتصاد بهطرز

موثري کاهش مييافت .اين امر ميتوانست موجب آن گردد که توليد
جاري ارزش افزوده توسط کل اقتصاد ديگر با سرعت کافي رشد نيابد؛

درنتيجه ،توزيع آن [ارزش افزوده] بين کار و سرمايه ضرورتًا با دشواري

روبرو شود؛ و بدينترتيب شالودهي دولت رفاه در خطر فروپاشي قرار

گيرد .بحرانهاي نفتي هشدارهايي بودند براي يادآوري اينکه جامعه بايد

هزينهي هدردادن منابع و تخريب زيستمحيطي را که فعاليتهاي مولد
33. social security programmes
34. Great Society
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آن بهبار آورده بودند بپردازد .وقتي صنعت مجبور ميشد بخشي از اين
بار را متحمل گردد ،اعالم عجز ميکرد؛ بهويژه هنگاميکه گرايش

تهديدآميزتر ديگر ،يعني افول تقاضا براي وسايل رفاه مادي ،هرچه بيشتر
احساس ميشد .چنين گرايشي بهواقع طي دههي  ۱۹۷۰متحقق شد،

زمانيکه اقتصاد جهاني بهطرزي اساسي طي دو بحران نفتي به لرزه در
آمد.

طي دوران اوج شکوفايي فورديسم اقتصادهاي کشورهاي صنعتي

صرف سرمايهاي نسبتًا کوچک ( ،)cميزان زيادي از
پيشرفته بهازاي َ

ارزش افزوده ( )v+sخلق کردند .اين واقعيت ،پايهي مادي آشتي [صلح]
اقتصادي و دولت رفاه را مهيا ساخت .پس ،براي نمونه ،اگر جامعه ۱۰۰

واحد [ارزش افزوده] توليد ميکرد که  ۲۰واحد آن صرف سهام ميشد،

 ۸۰واحد ديگر ميتوانست در صلحوصفا بين کار و سرمايه تقسيم گردد؛
بههمراه تصديق و دعاي خير کينز ،گالبرايت ،راولز و همهي انديشمندان

«ليبرال» (يا سوسيالدموکرات) .اما فرض کنيد در شرايطي که ميزان توليد
ناخالص ملي ( )GNPچندان بيشتر از سال قبل نبود ناگهان گفته ميشد

که از امروز بهبعد حد الزامي صَرف سرمايه 35دستکم ميبايد دو برابر

گردد .در اينصورت ،فقط  ۶۰واحد (يا کمتر) براي تقسيمکردن بين کار
و سرمايه باقي ميماند؛ بدينترتيب ،فارغ از اينکه آن  ۶۰واحد چگونه

توزيع ميگرديد ،دستکم يکي از آن دو طرف [کار يا سرمايه] احساس

خُسران و فريب کرده و ناخشنود ميشد .پس ،افت اندازهي کيک بهمعناي
آن است که گشادهدستي و بزرگواري سابق بايد جاي خود را به عداوت
35. capital-consumption allowance
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و کينهورزي دهد .رکود تورمي ( ،)Stagflationسقوط موهبت و منزلت

اقتصاد کينزي ،فروپاشي صنعتي ،افول رقابت ،غليان نومحافظهکاري و

همهي دردنشانهاي ياسآوري که در پي بحرانهاي نفتي پديدار شدند،

همگي شاخصهاي نشاندهندهي اين واقعيت بودند که عصر

سوسيالدموکراسي (دهههاي  ۱۹۵۰و  ،)۱۹۶۰که متکي بر مصرفگرايي
فورديستي 36بود ،به نقطهي پايانياش رسيده است.

پس از آنکه پردهي اين فاز نخست تمدن نفتي ( petroleum

 )civilizationفرو افتاد ،ما از خالل دههي انتقالي  ۱۹۷۰عبور کرديم،
پيش از آنکه وارد عصر پسافورديسم و سرمايهي کازينويي ( casino

 )capitalشويم؛ عصري که همانا دومين فاز تمدن نفتي است.37
 .6.4بيثباتيهاي 38عصر پسافورديسم و سرمايهي کازينويي

اوايل دههي  ۱۹۷۰با وقوع دو رويداد مهم همراه بود :يکي ،بحرانهاي

نفتي که منجر به پاگرفتن شيوهي توليد «پسافورديستي» و تفوق آن بر

فورديسم گرديد؛ و ديگري ،سقوط رژيم صندوق بينالمللي پول (نظام

36. Fordism-consumerism
 }7{ .37اين داعيه که با اتکاي هرچه بيشتر جوامع به انرژي هستهاي عصر نفت ديگر سپري شده

است ،خطاي فاحشيست .تصور کنيد که زغالسنگ ناگهان ناپديد شود؛ بهرغم برخي دشواريها،

حيات تمدن ما تدوام مييابد .اما اگر عرضهي نفت ناگهان متوقف گردد ،حيات اقتصادي بشر دچار

وقفهي مصيبتباري ميشود .چون حيات اقتصادي ما هنوز تمامًا به اين سوخت خارقالعاده
( )remarkableوابسته است.

38. Uncertainties
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ارزي بينالمللي متکي بر نرخهاي مبادلهي ثابت و استاندارد طال-دالر)،

که نهتنها سياستهاي کينزي را از کار انداخت ،بلکه منجر به سر بازکردن

بازيهاي پولي بينالمللي شد که بينظمي و ويراني بسيار زيادي در

زمانهي ما ايجاد کردهاند.

تاثيرات بحرانهاي نفتي بر بازساختاربندي صنعتي را نسبتًا آسانتر

ميتوان رديابي کرد .بهمحض آنکه قيمت نفت خام توسط کارتل نفتي
سه تا چهار برابر گرديد ،نظام توليدي انرژيبر ()energy-intensive

فورديستي به بنبست رسيد .بهبيان کلي ،توليد کاالهايي که عمدتا

«بزرگ ،سنگين و حجيم» )jukochodai( 39و بنابراين نسبتًا انرژيبر

بودند ،ميبايد مورد بازبيني قرار ميگرفت و جاي خود را به توليد

کاالهايي ميداد که «کوچک ،سبک و کمحجم» )keihakutansho( 40و

انرژي-اندوز ( )energy-savingباشند .اين چرخش به جذب و اقتباس
فناوريهاي سطح باال منجر گرديد ،که تا آنزمان در خدمت

کاربستهاي تجاري قرار داشتند؛ و اين امر خصوصا در حوزههاي

ميکرو-الکترونيک ،مواد کربني جديد و ژنتيک مشهود بود .بدينترتيب،

شرکتهاي توليدي بهشدت در تکاپوي آن بودند که ازطريق کاهش
انرژي ،کار و هزينههاي مالي ،ابعاد محصوالت و فعاليتهاي خويش را

کاهش دهند؛ بدينترتيب ،شرکتهاي [مهم] توليدي بهسمت «توليد
نحيف» ( )lean productionسوق يافتند .هرقدر شرکتها در اين

وارونسازي کامياب ميشدند ،کار فورديستي سنتي بهطور وسيعتري
39. big-heavy-long-and-thick
40. small-light-short-and-thin
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زايد ميگرديد .چون کارهايي که شرکتهاي پيشرو در اين مرحله

بهجستجوي آن بر ميآمدند ،کارهايي دانشبنياد 41بود .از آنجا که بازار

کار نميتوانست يکشبه خود را با اين دگرگوني وفق دهد ،نرخهاي
باالي بيکاري پديدار شد و همهي اقتصادهاي پيشرفته را در معرض

تهديد قرار داد .طبعا پيدايش اين پديده ،بسته به سرعت دگرگوني صنعتي،

از کشوري به کشور ديگر فرق ميکرد؛ و همچنين به درجهي «سختيها
و انعطافناپذيريهاي »42نهادي و «اجتماعي-فرهنگي» خاص هر کشور
بستگي داشت.

دراين ميان ،جابجايي نظام ارزي بينالمللي از نرخهاي مبادلهي ثابت به

[نرخهاي] متغير ،محرک پيدايش و توسعهي بانکداري فرامرزي بوده
است که همچون محملي براي اهتراز [اجتناب] جريانات ارزي مشخص
از نظارت و مقررات خاص کشورهاي مختلف عمل کرده است .نرخهاي

مبادلهي سيال ( )flexibleازطريق شتاببخشيدن به تحرک سرمايه از بين

مرزها ،ميدان عمل خويش را وسيعا گسترش ميدادند؛ حال آنکه سيل
دالرهاي نفتي به بازارهاي ارزي يورو 43در کار برانگيختن يک بحران

بدهي فزآينده بود .پيش از آنکه اين مشکالت نمود بارزي بيابند و مورد

توجه قرار گيرند ،مقرراتزدايي از صنايع مالي ()financial industries

که از اياالت متحد آغاز شده بود ،در کنار کاربست فناوريهاي نوين
41. knowledge-intensive
42. rigidities
43. euro-currency markets
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کامپيوتري (که عالوهبر انتقال سريع پيامها انتقال سريع مقادير کالن
نقدينگي را هم ممکن ساختند) ،مولفههاي ماليهي بينالمللي

44

و

فاکتورهاي مؤثر بر آن را بهطرز شگرفي تغير دادند .پيامدهاي اين

وضعيت آن بود که شرکتهاي تجارياي که در سطح بينالمللي عمل

ميکردند ،در معرض خطرات بزرگتر و بيثباتيهاي بيشتري قرار گرفته

و بسيار آسيبپذير شدند .بدينترتيب ،بستر الزم براي پيدايش عصر

نوآوري مالي 45و بازيهاي پولي جنونآميز سرمايهي کازينويي ( casino

 )capitalفراهم گرديد.46

44. international finance
45. financial innovation
 }8{ .46اصطالح «سرمايهي کازينويي» ( )casino capitalرا با الهام از عنوان شايستهي کتاب

مشهور سوزان استرنج ( )Susan Strange 1997بهکار گرفتهايم؛ هرچند خود او نه از اصطالح

«سرمايهي کازينويي» ،بلکه از ترم «سرمايهداري کازينويي» ( )Casino Capitalismاستفاده کرده
است .ديالکتيک سرمايه دو شکل غيرمولد سرمايه را بهعنوان شکلهاي خاصي از سرمايه که

کارکردهاي ويژهي سرمايهي صنعتي را برعهده ميگيرند موجه ميدارد :يکي سرمايهي وامي (loan-

 )capitalو ديگري سرمايهي تجاري ( ،)commercial capitalکه دومي سرمايهي بانکي بهمنزلهي
يک مورد خاص را نيز شامل ميشود .اين موضوع با اين واقعيت در پيوند است که با اجتماعيسازي

نقدينگيهاي عاطلي که حرکت سرمايهي صنعتي بهطور مرتب ايجاد ميکند (سرمايهي وامي) و نيز

بهواسطهي فروش هرچه حرفهايتر و تخصصيتر کاالهاي توليدشده توسط آن (سرمايهي تجاري)،

کارکردهاي اين نقدينگيها سرمايهي صنعتي را قادر ميسازد تا ارزش اضافهي بيشتري توليد کند (در

قياس با فقدان اين نقدينگيها) .اما در نظريهي ناب (يا تعريف) سرمايهداري ،مسلمًا جايي براي چيزي
نظير «سرمايهي کازينويي» وجود ندارد؛ يعني براي اين نوع کارکرد خرماتيستيکي در بازيهاي پولي

که نهتنها سهمي در توليد موثرتر ارزش اضافي برعهده ندارد ،بلکه در اين روند وقفه و اختالل ايجاد
ميکنند .اهميت فزآيندهي عملکرد سرمايهي کازينويي ،که به تعريف «سرمايهداري »۲-تعلق ندارد،
گواه ديگري است براي فروپاشي سرمايهداري [در معناي  .]۲همانگونه که «سرمايهي بازرگاني» و

«سرمايهي وامدهندهي پولي» ( )money-lendingشکلهايي از سرمايه بودند که بهلحاظ نظري و
تاريخي بر سرمايهي صنعتي تقدم داشتند ،ميتوان تصور کرد که «سرمايهي کازينويي» شکل مسلط
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در ساحت زيرين همهي اين رويهها گرايشي عمومي بهسمت افول تقاضا

براي نقدينگي (پول قابل تبديل به سرمايه) از جانب شرکتهاي بزرگتر
وجود داشت :در شرايطي که اقتصاد تحت رکود تورمي دچار کساد شده

بود ،شرکتها انگيزهي کمي براي گسترش مقياس فعاليتهايشان

داشتند؛ اين امر بههمراه نياز تحميلي آنان به کوچکشدن (،)downsizing

الجرم سطح تقاضاي آنان براي نقدينگيهاي بيروني را کوچک و نازل

ساخته بود .درنتيجه ،شرکتهاي بزرگ نهفقط وامهاي کمتري از بانکها
و بازارهاي سرمايه طلب کردند ،بلکه همچنين نقدينگيهاي بيکار

[عاطل] خود را نيز جهت سرمايهگذاري در اوراق قرضه

( )securitiesعرضه کردند .پس ،بازارهاي سرمايه و بانکها با سيل

پولهاي عاطل مواجه شدند .هنگاميکه با پديدارشدن بحران بدهيها
معلوم گرديد که قرضدادن به «جهانسوم» ريسک بزرگي بوده است،
اقتصادهاي صنعتي رشديافته مجبور شدند بهجستجوي راه ديگري براي

استفاده از پولهاي اضافهاي برآيند که از جذبشدن در فعاليتهاي

اقتصادي واقعي در توليد و زمينههاي مرتبط با آن سر باز ميزدند .با

اينحال ،وضعيت اينگونه نبود که توليدکنندگان کوچک بهقدر کافي به
نقدينگيهاي مورد نياز خويش دسترسي داشته باشند؛ درعوض ،منابع

سرمايه پس از بيرمقشدن ( )enfeeblementسرمايهي صنعتي است« .سرمايهي کازينويي» در
خصلت هگلي «اندازهناپذيربودن» [بيکراني] ( )measurelessnessبا سرمايهي وامدهندهي پولي

مشترک است ()Sekine 1997, I:103; 1986, I:209؛ در اينمعنا که ميتواند فعاليتهاي

سرمايهدارانهي معقول و استوار ( )soundرا تضعيف و تخريب کند.
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سترگي از پولهاي عاطل که قادر نبودند با ماليهي خُرد پرهزينه

47

درآميزند ،يا بهجستجوي پروژههاي عظيم و پرمخاطره 48برآمدند و يا
ازطريق سوداگري در اوراققرضهي نقدشونده 49کوشيدند «جاي امني»
براي خود دستوپا کنند .50البته اغلب اين منابع پولي سترگ گزينهي

دوم را ترجيح ميدادند؛ درنتيجه ،زمينهي مساعدي براي آنها فراهم

گرديد تا با عرضهي نوآوريهاي مالي ،بازيهاي مالي را آغاز کنند و
وارد اين حوزه گردند.

دو گرايش ذکرشده در باال عصر پسافورديسم و سرمايهي کازينويي را

تعريف ميکنند .هر يک از اين دو گرايش ميبايد بهسان جنبهاي از يک
کل ضروري ديده شود ،نهاينکه آنها را همچون دو پديدهي مجزا تلقي

کنيم که بنا به داليلي تصادفي [حادث] در يک زمان روي دادهاند و با
هم مصادف [مقارن] شدهاند؛ چون اين دو گرايشْ توامان نشانههاي

نزديکشدن به فنا و نابودي حتي «سرمايهداري »۱-را تأييد و تصديق

ميکنند.

عصر نفت ،در هر دو فاز فورديستي و پسافورديستي آن ،بهطور بنيادي

فرآيند فروپاشي سرمايهداري را سرشتنمايي ميکند .فناوري نفتي،

همانگونه که گفته شد ،هم کار-اندوز است و هم بهلحاظ زيستمحيطي
مخرب و ويرانگر .اگر در فاز فورديستي فقط سويهي دوم آشکار شده
47. costly petty finance
48. huge stakes
49. marketable securities
50. parked safely
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بود ،سويهي نخست بهطور روشن و بيابهامي در فاز پسافورديستي خود

را آشکار ميسازد .هنگاميکه مصرفکنندگان طي دههي  ۱۹۷۰بهطور

فزآيندهاي با کاالهاي متعارف اشباع (و دلزده) شده بودند ،کارخانهها
ديگر نميتوانستند صرفًا به توليد انبوه کاالهاي عادي بپردازند و انتظار

داشته باشند که بازارْ چنين کاالهايي را بدون تعلل و ترديد جذب کند.

آنها ميبايد چيزهاي بديعي ميفروختند و منسوخشدگي سريع

کارخانهها و تجهيزاتشان را بپذيرند ،با اينکه اين امر [بيگمان] بار
ال بر هزينههاي
سنگيني را بر بخشهاي «تحقيق و وتوسعه» 51آنها و ک ً

سرمايهايشان تحميل ميکرد .امروزه فشار بر روي شرکتها و

کارخانهها در جهت عرضهي کاالهاي نوآورانه براي بازارهاي تنگ و
ناپايدار بسيار شديد شده است .پس ،آنها بهطور اجتنابناپذيري هرچه

بيشتر وابستهي مخترعان خردهابزارها 52ميشوند و سود خالص کمتري

نصيب خودشان ميشود .بههمين دليل است که امروزه اين شرکتها،

حتي وقتيکه نسبتًا خوب عمل ميکنند ،بهصورت کارفرمايان فقير باقي

ميمانند ،طوريکه «رشد بيکاري» هرچه بيشتر به يک قاعده بدل
ميشود .درعين حال ،جامعهي پرمصرف ( )high-consumptionبه
قيکردن مواد سمي و زيانبخش به دامان محيط زيست طبيعي ادامه

ميدهد ،بهگونهاي که سرعت و وسعت اين آاليش از ظرفيت طبيعت براي
پاکسازي خويش پيشي گرفته است و [درنتيجه] آلودن طبيعت بهطور
)51. Research and Development (R&D
52. gadget inventors
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بيامان درحال خفهکردن ماتريس هستي ماست .بنابراين ،سويهي دوم

تمدن نفتي همچنان بدون کاستي تدوام مييابد.

روشن است که [در اين زمان] وابستگي اقتصادهاي صنعتي پيشرفته به

کار مولد (بهمعناي کاري که جامعه بهمنظور دگرگونسازي بخشي از

طبيعت به اشياي مفيد و ارزشهاي استفاده ،بر طبيعت اعمال ميکند)
نسبت به گذشته گرايشي نزولي داشت .چون آن نوع کاري که جوامع

صنعتي پيشرفته تقاضاي آن را داشتند هرچه بيشتر از کار يدي بهسمت

کار ذهني ( )intellectualچرخش يافته بود .خاطرنشان ميکنيم که اين

کار ذهني ميبايد بهسان کار غيرمولد خدماتي 53نگريسته شود ،حتي با

اينکه چنين کاري در بخشهاي اصطالحًا مولد (غيرثالث )54بهکار گرفته

ميشد .درست است که  ۱۵تا  ۱۶درصد مشاغل همچنان نيازمند کار
يدي بودند ( ،)Drucker 1986اما گرايش فزآيندهاي بدينسو وجود
داشت که اين نوع مشاغل به «مناطق اقتصادي ويژه» 55در اقتصادهاي
53. unproductive service labour
54. productive (non-tertiary) sectors
حوزههاي اقتصادي يا حوزههاي تخصيص کار عموما به سه بخش کلي زير تقسيم ميشوند :بخش

اول :توليد مواد خام؛ بخش دوم :توليد کارخانهاي؛ و بخش سوم :خدمات (که بعضا کاالهاي ناملموس
 -ناميده ميشوند) .اخيرًا در ادبيات اقتصادي از «بخش چهارم»ي -intangible goods

) هم نام برده ميشود که مربوط به توليد اطالعات است؛ فرآيندي که پيشتر (quaternary sector
ذيل حوزهي خدمات (بخش سوم) قرار ميگرفت/ .م.

[ .55مناطق اقتصادي ويژه ( )maquiladora-type districtsبه «مناطق صنعتي آزاد»ي گفته ميشود
که حدودًا از ميانهي دههي  ۱۹۸۰در برخي کشورهاي پرجمعيت درحال توسعه پديدار شدند و

دولتهاي مربوطه بهعنوان مشوق اقتصادي آنها را از ماليات و گمرک و شمول حقوق کار معاف
ساختند .مناطق اقتصادي ويژهي چين ( )Special Economic Areasشاخصترين نمونهي مناطق
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تازهصنعتيشده [نظير چين ،مکزيک ،مالزي ،هند ،پاکستان] انتقال داده
شوند .بهموازات بازساختاربندي هدفمند اقتصادهاي پيشرو در کشورهاي

توسعهيافته ،عموما بههزينهي کشورهاي «جهان سوم» ،اين اقتصادها موفق
شدند [سطح] بارآوري ارزش افزودهاي را که پيشتر در اثر هزينههاي

باالي انرژي از دست داده بودند ،بازيابي و احياء کنند .اما اشاره به يک

مثال شاخص [سنخنما] ميتوان نشان داد که اين امر به هيچرو مشکل

توزيعي ( )distributional problemرا رفع نميکند؛ معضلي که هرگونه
بخت احياي سوسيالدموکراسي را مسدود ميسازد.

بنا بر يافتههاي ميازاکي ( ))Miyazaki 1990قيمت واحد يک مدار

مجتمع

56

[الکترونيکي] نوعي ميتواند به مولفههاي زير تقسيم گردد۳ :

درصد هزينهي مصالح مستقيم؛  ۱۲درصد هزينهي کار مستقيم؛  ۸۰درصد

هزينههاي غيرمستقيم؛ و  ۵درصد سود .بخش عمدهي هزينههاي

غيرمستقيم مربوط ميشود به «هزينههاي دانشمحور» ،که هزينههاي

«تحقيق و توسعه» ( )R&Dرا شامل ميشود .حال ،اگر فرض کنيم که از

 ۸۰درصد هزينههاي غيرمستقيم  ۵درصد آن صرف بخشهاي سنتي
هزينهي غيرمستقيم (نظير استهالک )depreciation/گردد ،ميتوان ادعا

کرد که مولفههاي برسازندهي قيمت خروجي ( )output priceکمابيش

به شرح زير خواهند بود :حدود  ۸درصد [ ۳درصد بهاضافهي  ۵درصد]
صنعتي آزاد هستند .اين پديده همچنين در کشورهاي آمريکاي مرکزي (بهويژه در شمال مکزيک،

تحت عنوان «پيمان نفتا» )NAFTA /رواج گستردهاي يافته است/ .م].

56. integrated circuit
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مولفهي سرمايهي ثابت ()c؛ حدود  ۱۲درصد مولفهي سرمايهي متغير

( ،)vو حدود  ۸۰درصد مولفهي ارزش اضافه .اما از اين ارزش اضافه،

 ۷۵درصد آن از همان ابتدا براي پرداخت خدمات دانشبر (knowledge-

 )intensiveکارگران غيرمولدي که توسعهي کاالي جديد را برعهده
داشتهاند ،کنار گذاشته ميشود .بنابراين ،تنها  ۵درصد [از  ۸۰درصد
ارزش اضافي] در قالب سود در اختيار خود شرکت قرار ميگيرد.

نيازي به گفتن نيست که اين تحليل هزينهها فقط در مورد يک کاالي

خاص انجام ميگيرد ،نه براي تمامي فعاليت مولد يک اقتصاد .اما بهنظر
نميرسد که در سطح [اقتصاد] کالن نيز مشکل يادشده کمتر از اين

برجسته باشد؛ چرا که در اين سطح کالن نيز گرايش عمومي بر آن است

که سهم هرچه بزرگتري از کارگران  -بهنسبت گذشته – در حوزههاي
سريعًا درحال رشد خدماتي (بخش ثالث )tertiary sector/بهکار گرفته

شوند .براي مثال ۷۲ ،درصد از شاغلين اياالت متحد در سال  ،۱۹۹۰در

حوزههاي «صنايع ثالث» 57استخدام شده بودند و باقي آنها در بخشهاي

اوليه و ثانويه .در مقايسه با گذشته ،اين وضعيت تقريبًا واورنهي

دههي ۱۸۹۰بود؛ زمانيکه صنايع غيرثالث بيش از  ۷۰درصد ميزان

استخدامها را به خود اختصاص ميدادند ( .)Labergott 1966: 118بخش
ثالث شامل صنايعي ميشود که به فعاليتهاي مولد الحاق ميشوند

(خدمات اداري کسبوکار )58و آنهايي که مستقيمًا به فعاليتهاي مولد

57. tertiary industries
58. business-administrative services
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مربوط نيستند (خدمات اداري پرسنلي و همگاني .)59همانطور که گفته

شد ،بيگمان بسياري از کساني که در بخشهاي اوليه و ثانويه شاغلاند
درگير کار مولد بهمعناي دقيق کلمه نيستند .بنابراين ،شايد اين برآورد

منصفانه باشد که در اکثر کشورهاي پيشرفته سهم کارگراني که بهمعناي
دقيق کلمه کارگر «مولد» محسوب ميشوند در گسترهي کل نيروي کار

( )labour forceبيش از  ۲۰درصد نيست .از آنجا که نيروي کار در
بسياري از کشورهاي پيشرفته نوعا نصف کل جمعيت در هر کشور است،

ميتوان اين برآورد را نيز افزود که ارزش اضافهي توليدشده توسط حدود

 ۱۰درصد جمعيت هر يک از اين کشورها ،کل جمعيت کشور را تغذيه

و پشتيباني ميکند .بنابراين ،نرخ ارزش اضافه ميبايد بسيار باال باشد،

که اين امر داللت بر آن دارد که فاکتور بسيار مهم در مديريت مناسب

هر جامعهي پيشرفتهْ در توزيع ارزش اضافه نهفته است ،نه در توليد آن.60
تا زمان فرارسيدن عصر زغالسنگ (و کمابيش طي اين عصر) بارآوري

توليد اشياي مادي نسبتًا پايين مانده بود ،طوريکه تحرک و بازآرايي کار

مولد دغدغهي اصلي جامعه را تشکيل ميداد .اين واقعيت نهفقط اصل
اول ماترياليسم تاريخي (اينکه سازماندهي توليد اشياي مادي يا همان

زيربناي اقتصادي ،روبناي ايدئولوژيک جامعه را تعيين ميکند) را توجيه
59. personal and public-administrative services
 }۹{ .60در اينجا اصطالح «ارزش اضافه» بهگونهاي استعاري و براي نشاندادن ارزش پولي محصوالت
مازاد بهکار گرفته ميشود؛ چون در اقتصاد امروز قانون ارزش در معناي دقيق آن قابل کاربست نيست؛

چراکه اقتصاد امروز متناظر با فضاي ارزش استفادهايست که توسط نقطهاي مانند  dبيرون از «منطقهي

سرمايهدارانه» در نمودار  ۱بازنمايي ميشود.

 | 418مکتب اونو :مشارکتي ژاپني در اقتصاد سياسي مارکسي

ميکند ،بلکه همچنين تقدم «علم اقتصاد» بهمنزلهي هنر تخصيص بهينهي
منابع جامعه (جهت دستيابي به کارآترين شيوهي تأمين نيازهاي مادي)

را نيز توجيه مينمايد .از آنجا که سرمايهداري (در معناي «سرمايهداري-

 )»۲اساسًا متعلق به عصر زغالسنگ بوده است ،سرمايهداري آخرين

جامعهي بشري بود که در آن روبنا به شيوهي خاص تحرک و بازآرايي

کار مولد وابستگي داشت .سرمايهداري همچنين جامعهاي بود که به علم
اقتصاد جايگاه مرجحي در علوم اجتماعي بخشيد ،چراکه اين علم وعدهي

«بهينهسازي» ( )economizeاستفاده از منابع مولد جامعه را ميداد .اما
يپدايش نفت ،بهواسطهي آزادسازي نهايي جامعهي بشري از زحمت کار

مولد ،همهي اينها را تغيير داد.

مفهومپردازي و تصور عاميانه از يک «جامعهي پساصنعتي» که در آن

اطالعات بر اشياي مادي  -يا نرمافزار بر سختافزار -ارجحيت دارد،
همانا اين واقعيت را تصديق ميکند (اگرچه در مرتبهاي سطحي) که

جامعهي ما ديگر نگران توليد رفاه مادي نيست .از ديد ما چنين بهنظر

ميرسد که بخش بزرگي از ارزش اضافه به نفع سوداگران [مالي]
کازينويي بينالمللي ،ابداعکنندگان خردهابزارهاي فناوري سطح باال،61
طراحان مد با ساليق نامتعارف ،62و بسياري ديگر از کارگران «غيرمولد»

آشکارا غيرمفيد دور ريخته ميشود و درنتيجه تنها بخش ناچيزي از آن
بهصورت سود نصيب کسبوکارهايي ميشود که در اصل اليق آن
هستند .آيا اين موقعيت ما را به ياد کابوس وضعيت ايستا ( stationary

61. high-tech gadget inventors
62. fashion designers of eccentric tastes
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 ،)stateکه زماني مايهي عذاب ديويد ريکاردو شده بود ،63نمياندازد؟
ديالکتيک سرمايه نيز از چنين امکاني سخن ميگويد :بهرهي مطلقي که

مالکيت زمين ( )landed propertyاز گُردهي ارزش اضافه ميتراشد

(پيش از توزيع ارزش اضافه بهسان سود در بين شاخههاي مختلف
صنعت) ،داراي کران باالييست که چنانچه از آن فراتر برود عملکرد

قانون ارزش مخدوش گرديده و هستي سرمايهداري متوقف ميشود

(.)Sekine 1997, II : 122

فارغ از اينکه ميزان ارزش اضافهاي که جامعه توليد ميکند تا چهحد
بزرگ باشد ،اگر بخش بسيار بزرگي از آن به بهره و سود و درآمدهاي

بخشهاي خدماتي غيرمولد جامعه تعلق گيرد ،و لذا سود اندکي عايد

عاملين توليد سرمايهدارانه گردد ،دراينصورت انباشت سرمايه عليل و

پژمرده ميشود .دو مسير براي پيدايش چنين وضعيتي وجود دارد :مسير
نخست زماني رخ ميدهد که بهرغم تأمين همهي شرايط مادي بهنفع توليد

سرمايهدارانه در يک فضاي ارزش استفادهي معين ،وجود يک مانع
نهادي ،64نظير [جايگاه مرجح] زمينداري ( )landlordismموجب

ميشود تا سود بسندهاي عايد سرمايهداران نگردد تا آنان را به انباشت
[سرمايه] ترغيب نمايد .اين وضعيت ،که گهگاه پيش از آنکه توليد

سرمايهدارانه شانس توسعه بيابد روي داده است ،بهطور نسبتًا سادهاي
[ .63نزد ديويد ريکاردو اقتصاد سرمايهداري ميتواند علياالصول به چنان وضعيت ايستاي سوتوکور

و حزنانگيزي برسد که به پايانيافتن نظام سرمايهداري منجر گردد .البته از نظر ريکاردو بايد به هر
قيمت ممکن از رسيدن به چنين وضعيتي اجتناب کرد/ .م].

64. institutional impediment
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ازطريق اصالحات و سياستگذاريهاي مناسب درجهت برداشتن چنين

موانعي قابل چارهسازي و عالج است .اما مسير دوم شامل مواردي

ميشود که در آن فضاي ارزش استفادهي موجود فاقد شرايط
ماديايست که توليد سرمايهدارانه را به يک کسبوکار موفق و
دوامپذير

65

بدل ميسازد .تحت چنين شرايطي توليد سرمايهدارانه

نميتواند سودهاي باالي بسندهاي کسب کند ،هرچند مانع نهادي ويژهاي
در برابر انباشت سرمايه وجود ندارد .چنين بيماري سيستمي و ريشهداري

در اقتصاد سرمايهداري نميتواند ازطريق اصالحات متعارف درمان گردد.

بهنظر ميرسد که ما امروزه با اين وضعيت نوع دوم مواجه هستيم .تنها

در پرتو چنين تحليليست که ميتوان به ارزيابي درخوري از بيشفعاليت

کنوني سرمايهي کازينويي دست يافت.

يک اقتصاد صنعتي بالغ که در آن استاندارد زيستي تودهها و طبقات

متوسط بهبود يافته باشد ،محرک چنان ميزاني از پساندازهاست که قابل
سرمايهگذاري در صورتبندي واقعي سرمايه نيستند؛ [چنين اقتصادي]
کميت بزرگي از نقدينگيها را «عاطل و بيکاره» ميسازد؛ در اينمعنا که

وامگيرندگان معتبر و قابلاعتمادي

66

براي اين نقدينگيها (کسانيکه

بخواهند آنها را به سرمايهي واقعي تبديل کنند) يافت نميشوند .اين

نقدينگيهاي عاطل جايي براي رفتن ندارند ،مگر بازارهايي که در آنها

داراييهاي موجود ،خواه واقعي و خواه مالي ،مورد معامله قرار ميگيرند.
بههمين دليل ،رويهي رايجي که امروزه شاهد آن هستيم آن است که افراد

65. viable proposition
66. credible borrowers
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و شرکتها نقدينگيهايشان را بهطور موقتي در اوراق قرضهي نقدشونده

«جاي ميدهند» ( ،)parkبدينمنظور که يا درآمدهايي کسب کنند و يا
عايديهاي (سرمايهاي) سوداگرانه 67را محقق سازند .اين رويه اغلب

«مديريت نقدينگي» ( )fund managementناميده ميشود .تا زمانيکه

رشد توليد تداوم بيابد ،نقدينگيهاي ذخيرهشده  -در مسير مقرر -به

سرمايهي واقعي تبديل ميشوند؛ طوريکه [علياالصول] تنها در اين

بازهي زماني ( )interimاست که ميتوان به «مديريت نقدينگي» متوسل
شد .اما با پيدايش عصر پسافورديستي ،بهموازات اينکه توليد قدرت و

صالبت سابق خويش را از دست ميدهد ،مديريت نقدينگي بهتدريج

چنان نقش غاصبي ( )usurpatoryدر اقتصاد کسب ميکند که بهاصطالح

«شالودههاي اقتصاد» را واژگون ميسازد .نرخهاي مبادلهي سيال،
مقرراتزُدايي از خدمات مالي ،کاربست فناوريهاي کامپيوتري ،ابداع
طيفي از کاالهاي جديد مالي بهويژه مشتقات مالي( 68بههمراه نوعي از

مهندسي پيچيدهي مالي

69

درجهت استفادهي سودآورانه از مشتقات

يادشده) ،همگي ترکيب ميشوند تا مديريت نقدينگي را بهطور بينقص و
استواري به بازيهاي پولي کالن و خطيري 70که بازيگران اقتصادي را

جذب و مسحور ميکنند بدل نمايند؛ يعني به آن چيزي که امروزه

سرمايهي کازينويي نام گرفته است.

67. speculative (capital) gains
68. financial commodities and financial derivatives
69. sophisticated financial engineering
70. high-stakes money games
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درعين حال ،اين مشتقات مالي  -درکنار ساير ابزارهاي جديد مالي-

محصوالتي ضروري براي محيط امروزي کسبوکار هستند که آکنده از

خطرات [بيثباتيها و تقلبات] است .کاربست مدبرانهي اين گزينهها،

بههمراه تهاترها [ ]swapsو مواردي از اين دست شرکتهاي کسبوکار

متعارف را قادر ميسازد تا مانعي تدافعي در برابر خطرات پيشبينيناپذير
بازار برپا کنند (بهويژه در رابطه با بيثباتيهاي قيمت کاالها ،نرخهاي

مبادله[ي ارز] ،نرخهاي بهره يا داراييهاي خالص[ 71سهم سهامداران]).

چنين کاربستي بيشتر همانند يک سياست ضمانتي/حفاظتي عمل ميکند

که هيچ بنگاهدار عاقلي بدون آنها نميتواند بهطور معقولي دوام بياورد.
ال موجه خود-
ولي موضوع ناگوار آن است که نميتوان اين کنش کام ً

حفاظتي توسط کسبوکارهاي واقعي را از قمارهاي سوداگرانه تفکيک

کرد .چون تالش اوليهي آنها براي احتراز از بيثباتيهاي بازار گرايشي
ذاتي به تقويت اين بيثباتيها دارد .اگر يک شرکت مانع بازدارندهاي

( ،)hedgeرا در برابر يک خطر برپا کند ،خطر مورد احتراز ناپديد
نميشود ،بلکه صرفا بهسمت شرکت رقيب منتقل ميشود .گاهي اوقات

گفته ميشود که کاربست مشتقات مالي موجب ميشود تا ميزان معيني از
ريسک از جانب کساني که کمترين قابليت تحمل آن را دارند بهسمت

آنهايي که قابليت حداکثري براي متحملشدن آن را دارند ،انتقال بيابد.
اما بازتوزيع خطرات عموما بدين شيوهي حماسيوار رخ نميدهد .بلکه
بنا به روال معمول ،بنگاههاي بزرگ که از ظرفيت بيشتري براي استفاده

از مشتقات [مالي و مواجهه با اثرات آنها] برخوردارند ،گرايش به
71. equity prices
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متمرکزسازي مجموعهي بزرگي از سهام دارند و  -درنتيجه -با اهرمهاي

مؤثر اعمال فشار ميکوشند اين سهام را ارتقاء دهند؛ پيش از آنکه به
اقدامات پرمخاطرهاي از جنس رولت روسي ( )Russian rouletteکشانده

شوند .البته اين شرکتها نيز ممکن است گاهي در محاسباتشان دچار
خطاي مهلکي شوند؛ ولي تأثيرات مخرب و بيثباتکنندهاي که سقوط

احتمالي بنگاههاي بزرگ  -در اثر يک خطاي محاسباتي -بر بازار
بهجاي ميگذارد ،بهمراتب بسيار شديدتر و جبرانناپذيرتر از حالتي است

که رشتهاي از خطاهايي کوچک [از سوي بازيگران خُرد] در سراسر

پهنهي بازار رخ ميدهند .اين پيچيدگيها از آن رو حادث ميشوند که
تمهيدات بازدارنده ( )hedgingدر برابر خطرات بازار درمجموع متفاوت
با محافظت در برابر بيثباتيهاي معينيست که در اصلْ «ضمانتپذير»

72

هستند.

در اين ميان ،نهادهاي کالن سرمايهگذاري (نظير صندوقهاي

بازنشستگي ،صندوقهاي دوجانبه ( ،)mutual fundsتراستهاي

سرمايهگذاري ،شرکتهاي بيمه ،صندوقهاي پوشش ريسک ( hedge

 )fundsو غيره) که پساندازکنندگان فردي و شرکتي ( corporate

 )saversنقدينگيهايشان را بهعنوان سپرده به آنها واگذار ميکنند،

نقش مسلطي در بازارهاي اوراق قرضه دارند .آنها مديران مالي خبره را

بهخدمت ميگيرند تا داشتههايشان را بهنفع مشتريان خويش

ارزشافزايي ( )valorizeکنند .نهادهاي کالن سرمايهگذاري گرايش به
72. insurable
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محافظهکاري دارند ،چون سرمايهگذاريهاي آنان بهطرز قابل فهمي تحت
ضوابط و مقررات متعددي قرار دارد .اما اين مقررات اغلب در مهار

مديران مالي «مستعد» ناکام ميمانند :کساني که براي نشاندادن درجهي

ذکاوت و کارداني خويش بهسمت صندوقهاي پوشش ريسک حرکت

ميکنند.

برخي از صندوقهاي پوشش ريسک ،بهخصوص آنهايي که از ابعاد

کالن-جهاني ( )global-macroبرخوردارند ،تاکنون دگرگونيهاي
شديدي را در بازارهاي مالي بينالمللي ايجاد کردهاند (شاهد اين امر،

بحران پوند بريتانيا ۱۹۹۲-بحران پزوي مکزيک ،۱۹۹۴-بحران باث/

 Bathتايلند ۱۹۹۷-و بحران روبل روسيه ۱۹۹۸-است) و بنابراين
مشکالت و آسيبهاي متعدد و ناالزمي را موجب شدهاند .صندوقهاي

پوشش ريسک همچنين گهگاه در اثر ريسکهاي قمارگونه با ابعاد

خارقالعادهاي که فراتر از ترازنامهي مالي آنها بوده و قويًا وابسته به
رهنگذاري داراييهاي آنهاست ،73خودشان را به دردسر انداختهاند.
نمونهي شاخص آن ،بحران شرکت «مديريت سرمايهي بلندمدت»

74

( )LTMCدر سپتامبر  ۱۹۹۸است ،که دولت وقت اياالت متحد و مقامات
73. highly leveraged off the balance sheet
«[ .74مديريت سرمايهي بلند مدت» ( )Long-Term Capital Management: LTCMيک
شرکت مديريت پوشش ريسک مستقر در گرينويچ بود که از استراتژيهاي تجاري بازده مطلق

ترکيبشده با اهرم مالي باال استفاده ميکرد LTCM .در سال  ۱۹۹۴توسط جان مريوتر ( John

 ،)Meriwetherمعاون پيشين و رئيس معامالت اوراق بهادار بانک برادران سالومون تأسيس شد.

اعضاي هيئت مديرهي اين شرکت در سال « ۱۹۹۷جايزهي نوبل در علوم اقتصادي» را براي کشف
«روش جديدي براي تعيين ارزش مشتقات» (برگرفته از ويکيپدياي فارسي /م]).
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ديگر قطبهاي پولي را به اقدام براي نجات مالي اين شرکت واداشت تا
اقتصاد جهاني به خطر نيافتد .تهديداتي که از جانب چنين فعاليتها و
رويدادهايي متوجه اقتصاد جهاني ميشود بسيار جديتر و عظيمتر از

بحرانهاي کوچکيست که بهطور پراکنده در پهنههاي زماني و مکاني

رخ ميدهند .پس ،در عصر ما تالش براي احتراز از بيثباتيهاي بازار
همانا گرايش به تقويت و تشديد اين بيثباتيها دارد.

بنابراين ،برداشت ما اين است که مقابلهي بازدارنده ( )hedgingدر برابر

خطرات بازار درمجموع چيز متفاوتيست از محافظت در برابر

بيثباتيهايي که در اصلْ «ضمانتپذير» ( )insurableهستند .در عين

حال ،ما گمان نميبريم که معامالتي که امروزه بهميانجي مشتقات [مالي]
انجام ميشوند رويهي غيرعادي ( )anomalyو خارج از قاعدهاي باشد

که ازطريق اقدامات تنظيمي بتوان آنها را بهآساني مهار کرد .چون در نظر

ما اين وضعيت يک بيماري سيستمي را بازتاب ميدهد که بهواقع «بيماري

پيش از مرگ» 75اقتصاد پسافورديستي است که در آن نقدينگيهاي
عاطل و سرگردان در روالي منظم و مداوم در تبديلشدن به سرمايهي

واقعي ناکام ميمانند .بهمنظور تبديل اين نقدينگيهاي وامنشدني 76به
ابزاري براي خرماتيستيک اصيل يا سودجويي 77بود که يک زوج خبره

و برندهي جايزهي نوبل (رابرت مرتون و ميرون شُلز )78ميبايد بهخدمت
)75. Krankheit zum Tode (Sickness unto death
76. unloanable funds
77. genuine chrematistics or profit-seeking
78. Robert Merton and Myron Scholls
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گرفته ميشدند تا «نوآوري مالي»اي را سامان بدهند که شامل استفادهي

گسترده از مشتقات [مالي] است .اما آيا دستاورد درخور ستايش آنان

بيثباتيهاي اقتصادي را کاهش داده است يا بر آنها افزوده است؟ شايد
بهزودي فروپاشي يک يا چند شرکت پوشش ريسک از بين

کالنشرکتهاي يغماگري که اين اقتصاددانان به آنها مشاوره ميدهند،
به افسارگسيختن نهايي سرمايهي کازينويي بيانجامد و بدينترتيب

«سرمايهداري »۱-به پايان راه خويش برسد؛ درست همانگونه که
فروپاشي  ۱۹۲۹و بحران رکود پيآمد آن به «سرمايهداري »۲-خاتمه
بخشيد.

 .6.5جمعبندي

امروزه اين تصور عاميانه همچنان رواج دارد که [گويا] بين جامعهي

کنوني ما و سرمايهداري سنتي و اصيلتر گسست قابل تشخيصي رخ
نداده است؛ ولي درعين حال براي تمايزگذاري وضعيت امروز از

سرمايهداري کالسيک اصطالحات دلبخواهي متعددي ابداع شدهاند،
نظير« :سرمايهداري اصالحشده يا تعديلشده»« ،79سرمايهداري انحصاري

دولتي»« ،80سرمايهداري معاصر يا متاخر» 81و نظاير اينها .در نظر ما

79. revised or modified capitalism
80. state-monopoly capitalism
81. present-day or contemporary capitalism
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اينها صرفًا نامهايي طفرهآميز و توخالي هستند که موفق به درک و
توضيح آنچه طي  ۷۵سال گذشته رخ داده است نميشوند.

دراين مقاله تالش کرديم نشان دهيم که طي «رکود بزرگ» ( Great

 )Depressionدر دههي « ۱۹۳۰سرمايهداري »۲-به حيات خويش پايان

داد و جاي خود را به سوسيالدموکراسي سپرد .سوسيالدموکراسي

بهعنوان رژيمي از مصلحتانديشي و فرصتطلبي ( ،)expediencyنه
بهسان يک جامعهي تاريخي ،به جستجوي آشتي صنعتي و ايجاد يک

آتشبس ( )truceدر پيکارهاي طبقاتي در پهنهي يک جامعهي تودهاي
داراي طبقهي متوسط وسيع برآمد .ولي سوسيالدموکراسي صرفا به مدد

بختواقبال ( )chanceبه اين هدف دست يافت ،چون انکشاف

خوشهنگام فناوري نفت به بارآوري چشمگيري انجاميد که تقسيم

رفاقتي ارزش افزوده بين سرمايه و کار را براي اين رژيم ممکن گردانيد؛

اين امر شالودهي سوسيالدموکراسي و سازوکار آشتي صنعتي بر بستر

مصرفگرايي فورديستي را محکم ساخت .اما زمانيکه تقاضا براي ثروت
مادي فروکش يافت ،سوسيالدموکراسي با مشکالتي جدي مواجه شد.

فرارسيدن بحرانهاي نفتي [در دههي  ]۱۹۷۰که با اشباع و دلزدگي

( )satiationجامعهي مرفه مقارن بود ،82نيازمند بازسازماندهي بنيادي
 }۱۰{ .82ممکن است اين برنهاد متن حاضر که «جوامع امروزي از ثروت مادي اشباع شدهاند» با اين
استدالل به چالش گرفته شود که تنها بخش کوچکي از جمعيت جهان از امتياز زيستن در جوامع مرفه
برخوردارند؛ و همچنين با اين استدالل که تهيدستان جوامع مرفه هنوز هم رغبت به برخورداري از

وسايل رفاه مادي را حفظ کردهاند .اين فاکتها مسلمًا درستاند ،اما مناسبتي با اين بحث ندارند .چون

همانگونه که والرشتاين کامالً بهدرستي ميگويد ،در يک نظام «سرمايهدارانه» هيچ مرکز مرفهي بدون
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صنعت در مسير جديدي بود که بهموجب آن پسافورديسم بر فورديسم

پيشي گرفت .در اين مقطع ،کاربست فناوريهاي سطح باال ،که هنوز

وسيعا در محدودهي تمدن نفتي جاي داشتند ،توليد (در معناي تهيه و

تأمين ثروت مادي) را به کرانهاي نهايياش سوق داد.

جامعهي ما ديگر همانند «سرمايهداري »۲-توليد-محور نيست .ما چنان

فاصلهاي از «سرمايهداري »۲-گرفتهايم که هيچگاه به آن بازنخواهيم
گشت .چون سوسيالدموکراسي که خود در پي «سرمايهداري »۲-پديدار

شد ،شيوهي حيات توليد-محور جامعه را با چنان شتابي به جلو سوق
داد که جامعه در امتداد اين مسير و پس از عبور از فورديسم اينک به

بنبست رسيده است .83بر اين اساس ،درهمان حال که شاهد سقوط

( )slumpاقتصادياي هستيم که سرشتنماي عصر پسافورديسم و
هزيمت سوسيالدموکراسي است ،بايد دستکم يک درس مهم را آموخته
باشيم و آن اينکه راه غلبه بر سقوط [اقتصادي] معاصر آن نيست که بار

ديگر به بازساختاربندي اقتصاد به شيوهاي بارآورتر ،سودآورتر و

رقابتيتر متوسل شويم و يا هرچه بيشتر به ثمربخشي اصل بازاري
پيرامون يا حاشيهاي فقير وجود ندارد .درعين حال ،ما نميتوانيم مدعي آن باشيم که ما براي هميشه از
اشباع ثروت مادي ايمن خواهيم بود ،چون فقر همواره در پيرامون وجود خواهد داشت .نگاه کنيد به

يادداشت بعدي.

« }۱۱{ .83ميل به غذا در هر انسان ،بهدليل ظرفيت محدود معدهي بشري ،محدود است؛ اما بهنظر

ميرسد که ميل به آراستگي و زيور و راحتي ساختمانها ،پوشاک ،تجهيزات ،مبلمان خانگي و وسايل
زندگي حدي نميشناسد و مرز معيني براي آن قابل تصور نيست» .اين گفتهي مشهور آدام اسميت

( )Smith 1979, I: 181طي دو سدهي گذشته بنياديترين پيشفرض علم اقتصاد را شکل داده

است .همين پيشفرض است که امروزه به چالش گرفته ميشود.
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سرمايه 84تکيه کنيم[ .چون] ما ديگر فاقد آن بافتار مادي و تاريخياي

هستيم که اين اصل در آن عمل ميکرد .سازماندهي توليد رفاه مادي

ازطريق اصل سرمايهدارانهي خرماتيستيک ( )chrematisticsتنها براي

بازهي خاصي از تاريخ بشري و براي گسترهي معيني از فناوريهاي توليد
ارزش استفاده معقول است .اين راهکار براي زمانهي کنوني راهکاري

پايدار و زيستپذير 85نخواهد بود ،چون کوشش براي سازماندهي
آموزش ،مراقبت پزشکي ،خدمات اجتماعي و «کاالهاي عمومي»

86

( )public goodsبر اساس همان اصل قديم [يا اصل بازاري سرمايه] تنها

به فرسودگي و نااميدي ما ميانجامد و ما را به سرگرداني در بيراههها

ميکشاند .بنابراين ،زمان آن دررسيده است که به جستجوي جامعهاي

برآييم که بتوانيم در آن زندگي کنيم و سزاوار آن باشيم ،بيآنکه مستقيم

يا غيرمستقيم درگير پيشبرد منافع سرمايهدارانه باشيم« .فاز گذار

پساسرمايهدارانه» به چنين جامعهاي اشاره دارد.

84. efficacy
85. viable proposition
[ .86در ادبيات متعارف اقتصادي «کاالي عمومي» ( )public goodsناظر بر آن دسته از اقالم مادي

يا خدماتيست که هيچکس را نميتوان از دسترسي رايگان به آنها محروم کرد ()non-excludable
و درعين حال برخورداري يک فرد از آنها منع و محدوديتي بر برخورداري ديگران ايجاد نميکند

( .)non-rivalrousنمونههاي شاخصي از کاالهاي عمومي عبارتند از :دانش ،آمار رسمي ،زبان

مشترک ،روشنايي خيابانها و غيره( .بايد به تمايز بين دو اصطالح  public goodsو common

 goodsتوجه داشت ،چرا که دومي بيشتر ناظر بر منابع مشترک است که ميزان موجودي و دوام آنها
تابع ميزان و دامنهي مصرف آنهاست)/ .م].
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درعين حال ،ميبايد کرانهاي دقيق جامعهي تاريخياي که در افق

پديدار ميشود را معلوم نماييم .در توازي با سهگانهي کارل پوالني
(مبادله ،بازتوزيع و تعامل )87ما نيز ميتوانيم درخصوص پيکربندي

اقتصاد 88سه الگوي زير را متصور شويم :اصل سرمايهدارانهي بازار؛ اصل
برنامهريزي دولتي؛ و اصل مشارکتي( 89يا کمک متقابل) اجتماعات.

سرمايهداري گرايش بدان داشته است که منحصرا بر اصل نخست تکيه
نمايد ،درحاليکه سوسيالدموکراسي کوشيد تا [توامان] از اصل اول و
دوم پشتيباني نمايد؛ ولي در هر دوي آنها اقتصادي توليد-محور حاکم

بوده است .اگر ما امروز در جستجوي جامعهي غيرتوليد-محوري هستيم

که شايسته و کاميابکننده ( ) fulfillingباشد ،بايد بياموزيم که چگونه

ميتوان اصل سوم که مدتهاست به فراموشي سپرده شده را بهکار ببنديم.

* * *

87. reciprocity
88. integrating the economy
89. cooperative (or mutual aid) principle

.7

ک سرمايه :تفسيري اونويي
ديالکتي ِ
نويسنده :توماس سکين

1

مترجم :آيدين ترکمه

نظريهي اقتصادي مارکسي ،نظامي ديالکتيکي ،و نه متعارف 2را بنا ميکند.

اگرچه برخي از ويژگيهاي مهم ديالکتيک پيشتر در جايي ديگر طرح
شده است ،اما برداشتي نظاممندتر از موضوع ،بهويژه [برداشتي

نظاممندتر]

از

نسخهي

هگليـمارکسي

ديالکتيک،

ميتواند

مطلوب/درست باشد .بيترديد ،شرحهاي بسياري از اين نوع ديالکتيک

در ادبيات مارکسيستي در دسترس است ،اما از بخت بد ،همهي آنها

قابل اتکا نيستند .درواقع ،برخي از آنها بيشتر گمراهکنندهاند تا آموزنده.
بخشي از دشواري ،برخاسته از اين واقعيت است که ديالکتيک را نميتوان

بهطور عام ،يا انتزاعي ،شرح داد زيرا ديالکتيک ،منطقي اکيدا صوري

(انتزاعيـعام)

نيست،

بلکه

منطقي

صوريـجوهري/ذاتي

 .1فصل پيش رو ،ترجمهي مقالهي زير است:
Thomas Sekine, 2008: The Dialectic of Capital: An Unoist Interpretation, in Bertell
Ollman and Tony Smith (eds.): Dialectics for the New Century, Palgrave Macmillan.

2 axiomatic
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(انضماميـترکيبي) است .بهبيان ديگر ،ديالکتيک ،نظامي غايتشناسانه را
بناميکند و نه نظامي همانگويانه را .ما در تشريح 3ديالکتيکي اغلب از

پيشروي از انتزاع به انضمام حرف ميزنيم .اين بدان معناست که ما از
مفهومي تهيتر و کمتر معين ،به مفهومي «غنيتر» و معينتر 4پيشروي

ميکنيم .اينجا «انضمامي» بهمعناي «انضماميـتجربي» يا «انضماميـتاريخي»
نيست؛ بلکه بهمعناي «انضماميـترکيبي» است که داللت بر آن دارد که

[اين انضمام] «مشخصات بيشتري از موضوع را دربرميگيرد».

شايد سودمند باشد که با سه ويژگي بنيادي ديالکتيک هگليـمارکسي

آغاز کنيم )1( :بر مبناي اين ديالکتيک« ،حقيقت ،کل است» )2( ،اين

ديالکتيک مدعي يکساني سوژه و ابژه است )3( ،اين ديالکتيک ،با

ترکيب« 5تضادها» بهواسطهي سهتايي تز ،آنتيتز و سنتز پيش ميرود .دو
ويژگي اول به ساختار ديالکتيک ،و سومي به بُعد فرايندي/رويهاي آن

اشاره ميکند.

ما بنابر تجربهي روزمرهي خود ميدانيم که داستاني ناتمام ،در نهايت قابل
اتکا نيست .فقط مادر و پدري نامعقول ميکوشند دعواي بين فرزندانشان

را بر مبناي ياوهگويي يک طرف دعوا فروبنشانند .اگر بخواهيم منصف

باشيم ،پدر يا مادر بايد به هر دو طرف درگير در دعوا گوش بسپارند ،و

کل داستان را «ترکيب [به طور مصنوعي بازسازي] کنند .»6دادگاه هم بر
3 exposition
4 specified
5 synthesizing
6 synthesize
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همين مبنا عمل ميکند .دادگاه ،تا زماني که به اين باور نرسد که به «کل

حقيقت» ماجرا پي برده است ،حکم را صادر نميکند .اگرچه خطاهاي

انساني گريزناپذيرند و دادگاه هم بر مبناي شواهد ناکافي ،به دفعات

تصميم اشتباهي ميگيرد ،اما اصوال حدسهاي احتمالي يا فرضيههاي

ابطالپذير (ردشدني) را نميپذيرد .دليل اين کار روشن است .ما ميدانيم
که براي آنکه چيزي واقعا حقيقي/درست باشد ،بايد مسلما يا به طور

قطعي محرز شود که حقيقي/درست است .فرضيهاي احتمالي که ما بهطور

متعارف عجالتا« ،متناسب با دانش کنونيمان» ميپذيريم ،بهسان حقيقت
واقعي توصيف نميکنيم.

ديالکتيک نيز همين ديدگاه را در ترکيب/همنهادن منطقياش از يک
داستان کامل دارد .ديالکتيک ،بر مبناي فرضها ،فرضيهها يا گمانهايي

احتمالي ،نتيجهگيري نميکند .بهبيان ديگر ،نتيجهي يک پژوهش
ديالکتيکي بايد بدون آنکه بر هر گونه آگزيوم [اصل اوليه] يا فرض مسلم

مبتني باشد ،بر خودش مبتني است .جستارمايه ،يا موضوع مورد مطالعه،

بايد درون اين نظام« ،خودتبيينگر [گويا]» شود به اين معنا که هيچ «چيز
در خود» نامعلوم يا شرحناپذيري را بر جاي نگذارد .بنابراين ،منطق اين

نظام بايد دروني 7اين نظام باشد ،نه اينکه از بيرون بر آن تحميل شود .اين

نوع نظام خودتبيينگر ،همانچيزي است که هگل «ايدهي منطقي

انضمامي »8ناميد .در اين نوشتار من شرح ميدهم که ديالکتيک،
7 inherent
8 concrete logical idea
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«شرححالمانند »9است .داستاني شرححالمانند را فقط ميتوان از درون
بيان/بازگو کرد و نه از بيرون.

از آنجايي که ديالکتيک ،شرححالمانند است ،پس بايد راوي يا سوژهاي
داشته باشد .مهم است تشخيص دهيم که چهکسي داستان را براي ما

بازگو ميکند .در مورد هگل ،امر مطلق (خدا يا لوگوس مسيحي)؛ و در

مورد مارکس ،سرمايه سوژهي ديالکتيک است .ماترياليستهاي

مارکسي ،اغلب اين نکتهي مهم را ناديده ميگيرند .آنها ،در اشتياقشان
براي «برانداختن» مفهوم ايدهآليستي امر مطلق هگل ،لحظهاي به اين

نميانديشند که چه سوژهي ماترياليستياي را بايد بهجاي اين مفهوم

ايدهآليستي بنشانند .انگلس ،لنين و کل مکتب «ماترياليستهاي
ديالکتيکي» ،بدون آنکه بيشتر تامل کنند طبيعت (يا ماده) را بهجاي امر

مطلق مينشانند .اما پروژهي آنها ،همانطور که شاهد بوديم ،يک کار
نشدني تمامعيار بود .اين پروژه ناگزير به شکست ميانجاميد زيرا طبيعت

(يا ماده) داوطلبانه داستان خاص خودش را براي ما بازگو نميکند .از
آنجايي که ديالکتيک طبيعت (يا ماده) «شرححالگونه» نيست ،درنتيجه

ناممکن است .طبيعت بهنحوي کنشپذير آنجا بيرون مينشيند و منتظر

ميماند تا ما از بيرون آن را مورد مداقه قرار دهيم ،تشريح کنيم ،تحليل
کنيم و توصيف کنيم.

سوژهاي ديالکتيکي بايد در انسانها ريشه داشته باشد ،اما افزون بر اين
بايد از ما فراروي کند .مطلق هگل ،هر دو شرط را دارد .زيرا همانطور
که فوئرباخ ادعا کرد ،مطلق چيزي نيست جز «بيکرانسازي (يا
9 autobiographical
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مطلقسازي)» فضيلتهاي انساني .ما انسانها ،فقط تا حدي ،خوب ،دانا،

قدرتمند ،و … هستيم و هرگز بياندازه يا مطلقا چنين نيستيم .با وجود
اين ،اگر اين ويژگيهاي انساني مطلوب ،در ذهن ما «بيکران» يا «مطلق»

ميشوند ،ما ميتوانيم به خدا يا مطلق بيانديشيم .درنتيجه بهجاي آنکه

خدا ما را در تصورش بيآفريند ،ما انسانها خدا را در تصورمان

ميآفرينيم .اين همان تز مشهور انسانانگاري فوئرباخ است .بر اينمبنا،
بالفاصله روشن ميشود که چرا خدا ما ،يعني انسانها را بهعنوان

عامالناش برميگزيند .او بايد خودش را بهواسطهي ما آشکار کند .ما،

انسانها ،نيز بهسهم خود ،سرشت (منطق) امر مطلق (يعني دانايي يا خرد

خدايي) را ميفهميم زيرا اين سرشت (منطق) ،چيزي نيست جز
برونيابي« 10ذات» خاص خودمان .آموزش مذهبي مبني بر اينکه خدا

همواره ما را مشمول رحمت خود ميکند و به ما اجازه ميدهد تا نيات

و طرحهايش را فرابگيريم ،در مورد هگل ،با اين تز که امر مطلق ،خودش

را بهطور کامل براي خرد کرانمند ما آشکار ميکند« ،بهطور فلسفي» بيان

ميشود.

ما طبيعت يا ماده را با «خودايدهايسازي ،»11يعني با فرايند بيکرانسازي

فضيلتهاي خودمان نميآفرينيم .در نتيجه ،طبيعت هيچ غايتشناسياي

ندارد که بر ما آشکار کند .ما هرگز آن را بهطور کامل نميشناسيم .ما

فقط ميتوانيم با مشاهدهي دائمياش از بيرون ،دانشي ناقص دربارهي

10 extrapolation
11 self-idealization
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رفتارش کسب کنيم .طبيعت [برخالف خدا يا مطلق هگل] ،با انتخاب ما
به عنوان عامالناش ،نقشي ممتاز به ما نميدهد و نميگذارد تا منطقاش

را اجرا/بازي کنيم .اگرچه ما به طبيعت تعلق داريم ،اما ما آن را

نيافريدهايم .در نتيجه ما نميتوانيم منطقاش را از درون ببينيم ،و همچنين

نميتوانيم آن را بهسان يک تماميت ،يعني بهسان «ايدهي منطقي انضمامي»
بفهميم .اين «چيز در خود» طبيعت همواره فراسوي دسترس ما باقي

ميماند .بهبيان ديگر ،طبيعت يا ماده نميتواند سوژهي ديالکتيک

ماترياليستي باشد .در اينصورت ،چه چيز ديگري ميتواند سوژهي يک
ديالکتيک ماترياليستي باشد؟ پاسخ من اين است که «سرمايه» ميتواند

چنين سوژهاي باشد.

سرمايه در «انگيزشهاي اقتصادي» خودمان ريشه دارد ،هرچند از ما

فراروي ميکند زيرا اين خصلتهاي انساني ،در آن« ،بيکران و مطلق

ميشوند» .انگيزشهاي اقتصادي ما بهواسطهي آفرينش سرمايه

«تکبعدي» ميشوند .با اينهمه ،از آنجايي که سرمايه با

«خودايدهايسازي» خودمان بهدست ميآيد ،ما ميتوانيم آن را بهطور
کامل فرابگيريم .12تمام کاري که بايد انجام دهيم اين است که از خودمان
بپرسيم که چه خواهيم کرد اگر مصممانه اهداف «اقتصادي» خودمان را به

قيمت تمام مالحظات ديگر دنبال کنيم؛ يعني چه خواهيم کرد اگر به
عنوان «حامالن صرف مقولههاي اقتصادي» عمل کنيم .در واقع ،به اين

ترتيب مباني نظريهي اقتصادي را يادميگيريم .اين ادعا همارز آن است

که بگوييم سرمايه ،به سان سوژهي ديالکتيکي ،تماما خودش را بر ما
12 comprehend
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آشکار ميکند .از آنجايي که سرمايه محصول «خودايدهايسازي» ما
است ،دربرگيرندهي چيزي نيست که ما نتوانيم واقعا فرابگيريماش.

يکساني 13سوژه و ابژه ،پيامد بالفصل اين واقعيت است .در اين ديالکتيک،
سرمايه داستان خاص خودش را به ما ميگويد .سرمايه ،با فراروي از ما

و محدوديتهايمان ،حاال هويت خاص خودش را مجزا از ما

کسب/تملک ميکند .سرمايه به ابژه تبديل شده است ،به اينمعنا که از

سوبژکتيويتهي کرانمند ما فراتر رفته است .با اينهمه ،ما ميتوانيم بهطور
کامل بفهميم که سرمايه چگونه «ميانديشد» زيرا «منطق»اش صرفا

نسخهي گسترشيافتهي انديشهي خود ما است .بهبيان ديگر ،ما از

سوبژکتيويتهي سرمايه باخبريم .سوبژکتيويتهي کرانمند ما و
سوبژکتيويتهي بيکران سرمايه متفاوت هستند ،و با اين وجود ،آنها به

واسطهي آنچه مارکس (« )8 :1958نيروي انتزاع» ناميد به هم پيوند

ميخورند .ما ،با «قرارگرفتن »14ذيل سرمايه [با جزئي از سرمايهشدن] و
تبديلشدن به عاملاش ،ميتوانيم مانند سرمايه بيانديشيم.

فراخواندن «منطق»ي که به گفتهي هگل (« )Wallace, 1975: 36منطبق با

متافيزيک است» جالب است .تمام مقولههاي متافيزيکي ،ويژگيهاي امر
مطلق ،يعني سرشت انساني پيراسته را نمايش ميدهند .ديالکتيک امر
مطلق ،اين ويژگيها را در نظمي منطقي شرح ميدهد .ما ميتوانيم به
همينترتيب ادعا کنيم که «منطق با اقتصاد منطبق است» به اينمعنا که

13 identity
14 subsumed
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تمام مقولههاي اقتصادي ،ويژگيهاي سرمايه را نمايش ميدهند؛
سرمايهاي که همان انگيزشهاي اقتصادي ما است که «بيکران شده است».

بهبيان ديگر ،ديالکتيک سرمايه ،نظريهاي اقتصادي است ،و نميتواند چيز

ديگري باشد .بنابراين ،نظريهي اقتصادي بايد اين منطق يا سرمايه را به

طور کامل آشکار/عرضه کند .روش اين عرضهداشت کامل ،ديالکتيک

است که با گامهاي سهگانهي تز ،آنتيتز و سنتز پيش ميرود.
نظامي ديالکتيکي نوعي خودتعريفي

15

است به اينمعنا که سوژهي

ديالکتيک ،خودش را بهطور کامل تعريف (تعيين) ميکند .با اين همه،

اين تعريف نميتواند از ابتدا براي يک بار کامل باشد .درعوض ،اين سوژه
بايد ،بهموازات آنکه اليههاي متعدد هستياش راميکاويم ،بارها تعريف

و بازتعريف شود .از آنجايي که سطح بحث از انتزاعي به انضمامي پيش

ميرود ،يک مفهوم واحد ،بارها ظاهر ميشود ،و هر بار متعينتر ميشود.

اين فرايند فقط زماني پايان مييابد که بهطور کامل سنتز/ترکيب يا بهطور

کامل تعيين/تصريح شود ،16فقط در اينصورت است که تمام اليههاي
سوژهي ديالکتيک ،عرضه/آشکار ميشوند.

آسانترين راه براي فهم سرشت اين روش ،انديشيدن به اين است که يک

نقاش چگونه بر روي يک نقاشي چهره کار ميکند .زماني که نقاش ابتدا
با چند خط/طرح کلي آغاز ميکند ،دشوار است بتوانيم تشخيص دهيم

که تصوير چه کسي را نقاشي ميکند .با اين حال ،همچنان که او رفته
رفته جزئيات را ميافزايد ،تشابه نقاشي با شخصي که تصويرش کشيده
15 self-definition
16 specified
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ميشود ،به طور فزاينده آشکار ميشوند .زماني که تصوير کامل ميشود،

ديگر هيچ ترديدي در اين باره باقي نميماند که چهرهي چهکسي است

که نقاشي شده است .با اينهمه ،نقاش ،حتا در همان چند حرکت اول و

تند قلمموياش ،نتيجهي پاياني را مسلم ميگيرد (نتيجهي پاياني را از
ابتدا در ذهنش دارد) .او ميداند که فضاهايي را که خالي رها ميکند با

جزئيات تفصيلي در زمان مقتضي پر خواهند شد .ما ،در سنتز/ترکيب

کردن [بهطور مصنوعي ساختن] چيزي بهشيوهي ديالکتيکي ،بههمين

ترتيب پيش ميرويم .ابتدا با طرحهايي کلي آغاز ميکنيم ،و بهاين ترتيب،

فضاهايي را از پيش تخصيص ميدهيم که جزئيات (يا مشخصات) بيشتر،
بعدا در آنها گنجاده خواهد شد.

بگذاريد اينجا سهگانهي مشهور هگلي يعني «هستي ،نيستي 17و شدن» را

در نظر بگيريم .توضيح زير ،معناي ديالکتيکي «تضاد/تناقض» و سنتز اش

را شرح ميدهد .فرض کنيد که من از يکي از دوستانم اين سوال را
بپرسم« :آيا تو بچه داري؟» اگر پاسخ ،همزمان« ،بله ،دارم» (هستي) و «نه،
ندارم» (نيستي) است ،اين پاسخ ،در معناي صوريـمنطقي ،متناقض/متضاد

است .حاال چه دوست من آشفتگي ذهني داشته باشد و چه واقعا نخواهد
به پرسش من پاسخي دهد ،تفاوتي نميکند ،اين پاسخ ،متناقض است.

بديهي است که چنين تناقضي را نميتوان سنتز/ترکيب کرد ،بر آن چيره

شد يا رفعش کرد .زيرا اين تناقض/تضاد ،تضادي ديالکتيکي نيست .با

اين همه ،بسياري از مفسران خودخواندهي ديالکتيک ،با اين تفسير اشتباه
17 naught
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پيش ميروند که دقيقا همين ابهام/فراريت است که آنچه را هگل

«شدن »18مينامد شرح ميدهد .تفسيري که به قاطعانهترين شکل،
موضوعيت ندارد.

هنگامي که اين دوست من ،به پرسش من چنين پاسخ ميدهد که «بله،
دارم» (هستي) ،او هنوز به هيچ وجه فرزندش را تصريح [بهطور کامل

توصيف] نکرده است .در نتيجه ،اين فرزند ميتواند دختر يا پسر باشد،

کودکي يکساله يا نوجواني کنترلنشدني ،يک نابغه يا از لحاظ ذهني
عقبافتاده ،يعني هر چيزي باشد که يک فرزند ميتواند باشد .اين غياب
هرگونه مشخصات است که «هيچ »19يا «نيستي »20ناميده ميشود .در واقع،

بدون هرگونه اطالعات بيشتري غير از صرف اينکه ميدانيم او وجود

دارد ،اين فرزند براي من معناي «هيچ» را دارد .اگر من ميخواستم

پروندهي او را بگشايم ،احتماال کامال خالي ميماند ،جز نامي فرضي که
ممکن بود تصميم بگيرم براي راحتي خودم به او اطالق کنم .با اينهمه،

من نميتوانم اين واقعيت را ناديده بگيرم که فرزندي در خانوادهي دوستم
وجود دارد .اين ،تضاد ديالکتيکي را بهوجود ميآورد.

«شدن» ،در اين مورد اخير ،به اينمعناست که ممکن است پرسشهاي

بيشتري بپرسم و کاملکردن پروندهي معناداري از اين بچه را آغاز کنم،

يا ممکن است بهسادگي موضوع را فراموش کنم .من بهلحاظ صوري

آزادم تا بگذارم اين بچه «وجود داشته باشد» يا «بميرد» .زيرا ،از ديدگاهي
18 becoming
19 nothing
20 naught
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صوري ،هيچ دليل الزامآوري وجود ندارد که باعث شود من يکي از اين

دو حالت را برگزينم ،در نتيجه گفته ميشود که وضعيت «شدن» سيال و

ناپايدار است .با اين وجود ،مادامي که پرسش اوليهي من از روي

سبکسري طرح نشده باشد ،و برخاسته از کنجکاوي واقعي باشد ،من به
دنبال اطالعات بيشتري دربارهي اين بچه خواهم گشت.

اگر دوست من به پرسشگريهاي بيشتر من پاسخ دهد ،فرزند او ديگر

يک هستي صرف باقي نميماند ،بلکه به يک هستي متعين (مشخص)
تبديل خواهد شد .همزمان ،انديشهي من دربارهي بچه از يک سطح انتزاع

به سطحي ديگر از انتزاع حرکت ميکند ،به اينمعنا که انديشهام در سير

ديالکتيکياش از انتزاع به انضمام ،يک گام به پيش ميرود .به اينترتيب،
به زودي به ايدهاي ترکيبيتر از بچه دست مييابم[ ،البته] تا اندازهاي که

از طريق توصيفي بيروني ممکن است .به اينترتيب ،همين که پروندهي او
کامل شود ،ممکن است تمايل داشته باشم تا شخصا با اين بچه ديدار

داشته باشم تا بتوانم بررسي ژرفتري از شخصيت يا انگيزش دروني او

داشته باشم ،که او را در معرض پرسشگري کاوشگرانهتر و بيشتر قرار

ميدهد .در اين نقطه ،که من «ذات» او را ميکاوم ،پيشتر «هستي»اش را
تصديق ميکنم.

بر مبناي مثال باال ،روشن است که «تضاد» ديالکتيکي کامال متفاوت از

«تضاد» بر مبناي منطق صوري است .ديالکتيک ،اصل معروف عدم
تضاد/تناقض را در منطق صوري بهوضوح نقض نميکند .تضادي
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ديالکتيکي زماني سربرميآورد که يک مفهوم ،بدون تصريح/تعيين

21

بسنده طرح ميشود .اين مفهوم خودش نيازمند تصريح/تعيين بيشتر است،

تصريحي که هنوز در دسترس نيست .اين چيزي است که تضادي
ديالکتيکي را بهوجود ميآورد .با اينهمه ،تصريح يا تعيين چيزي،

بهمعناي مرتبطکردن آن با چيزي غير از خودش است .براي مثال ،يک
بچه ميتواند دختر يا پسر باشد .گفتن اينکه بچه پسر است به اين معناست

که دختر نيست .به اينترتيب ،ما مفهوم را در اين مورد ،از طريق
بيرونگذاشتن امکان ديگرش ،تعيين/متعين ميکنيم .اين با گفتهي مشهور

اسپينوزايي که «هر تعيني نفي است» مطابقت ميکند.

از بخت بد ،تبييني نادرست از سهتايي ،که عموما با آن مواجهيم ،اين رويه

را لغو/وارونه ميکند و اين نکتهي بديهي صرف را ميستايد که يک پسر

(تز) و يک دختر (آنتيتز) هر دو يک بچه (سنتز) هستند .با اين حال ،اين

ميتواند حرکت از انضمامي (بيشتر متعين) به انتزاعي (کمتر متعين) باشد.

در چنين گزارهاي ،هيچ چيز ديالکتيکياي وجود ندارد .درست برعکس

مثالي که شرحش رفت .من ابتدا پي بردم که بچهاي وجود دارد .سپس
سوالي پرسيدم تا تعيين کنم که اين بچه دختر است يا پسر .همين که

دوستم پاسخ داد که او يک پسر است ،آنگاه پرسش ديگري را طرح

کردم تا مثال تعيين کنم که او به چه ردهي سنياي تعلق دارد .پس از
دريافت اين اطالعات ،ميکوشم تا تعيين کنم که آيا او يک بچهي

برونگرا است يا درونگرا ،و مواردي از اين دست .با پيشروي به اين

شيوه ،من درمييابم که اين بچه شبيه چيست [و چه ويژگيهايي دارد].
21 specification
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من در واقع در حال نگارش «زندگينامه/شرححال» اين بچه هستم .با

اين وجود ،اگر پرسشنامهي نظاممند ،يا روشي براي پرسشگري

همهجانبه وجود داشته باشد ،که هرکسي بتواند از آن استفاده کند ،کار

من آسان خواهد شد .اگر اين «بچه» خودش به قدر کافي بالغ باشد ،او

ميتواند با کمک چنين پرسشنامهاي ،خودش پرسشگر و پاسخدهنده
باشد .بهبيان ديگر ،او ميتواند «شرححال» خاص خودش را بنويسد.

عظمت هگل در آن است که براي اولينبار چنين پرسشنامهي نظاممندي

را کشف کرد .او به گفتهي مارکس (« ،)29 :1958اولين کسي است که

شکلهاي عام عملکرد ديالکتيک را بهشيوهاي جامع و آگاهانه ارائه

ميکند» .با صرف پاسخگويي به پرسشنامهاي که هگل طراحي کرده
است ،سوژهاي ديالکتيکي ساخته ميشود تا «شرححال» کامل خود را

آشکار/ابراز کند .اين پرسشنامه ،دربرگيرندهي سه دکترين هستي ،ذات
و مفهوم است.

دکترين هستي ،خود به کيفيت ،کميت و اندازه تقسيم ميشود .بهطور کلي،

سوژهي ديالکتيکي (مثلن بچهي دوستم) در اين دکترين بهطور بيروني

تعيين/تصريح ميشود ،از طريق روش «شُدآيند(گذار)» يا «گذر از يکي به
ديگري» .براي مثال« ،اين بچه» «يک پسر» ميشود ،که «يک نوجوان»

ميشود ،که يک «تيپ برونگرا» ميشود ،که «موسيقيداني بااستعداد»
ميشود ،و مواردي از اين دست .تمام اين فقرههاي اطالعات ،در
پرونده/فايل اين بچه قرار داده ميشوند ،پروندهاي که سه بخش دارد .در
بخش اول (کيفيت) ،ما پي ميبريم که اين بچه از چه نوع است ( Was
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 ،)für ein Kind ist esيعني به هستيـبرايـخود )Fürsichsein( 22اش پي

ميبريم .فرض کنيم که او بهلحاظ موسيقايي داراي استعداد باشد .آنگاه،
در بخش دوم (کميت) پرونده ،ما درمييابيم که استعداد دروني او چگونه

بهطور بيروني از سوي جامعه تشخيص داده ميشود ،آزموده و اندازهگيري

ميشود .در پايان ،بخش آخر پروندهي او (اندازه) شرح ميدهد که
استعداد دروني او و تشخيص بيروني استعدادش ،چگونه با هم ترکيب

ميشوند تا اين بچه به موسيقيداني تمامعيار تبديل شود.

در اين نقطه ،ما وارد دکترين ذات ميشويم ،که شامل مبنا ،پديدار و

فعليت است .اين دکترين ،با فاز تصريح/تعيين دروني سوژه متناظر است.

روش ديالکتيکي که اينجا در کار است اغلب «بازتاب (»)grounding

ناميده ميشود ،که ما نيز آن را «درونيسازي» ميناميم .در اين مورد،

سوژهي ديالکتيکي ،صرفا با بيرونگذاشتن يا ناديدهگرفتن آنچه غير از

خودش است خودش را تحديد نميکند ،بلکه فاکتورهاي مخالف را
بهشيوهاي ايجابي و آشتيدهنده «دروني ميکند» .براي مثال ،اين بچه

ممکن است استعداد موسيقايي فراواني را از نياکانش به ارث برده باشد،

اما با اينحال شرايط خانوادگياش ممکن است بهقدر کافي مناسب/مرفه

نبوده باشد تا امکان آموزش مناسب در موسيقي کالسيک را در اختيارش

قرار دهد .او در چنين شرايطي ممکن است تصميم گرفته باشد ساز

سادهتري را انتخاب کند و درنتيجه به موزيسيني عامهپسند تبديل شود.
درنتيجه او استعدادش را حفظ ميکند (مبنا ،)23اما [درعين حال]
22 being-for-self
23 ground
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تطبيقهاي درخوري را در پاسخ به شرايط بيروني انجام ميدهد (پديدار)
و خودش را بهسان موزيسيني کامل 24محقق ميکند (فعليت).

ما سپس به بخش پاياني شرححال او ميرسيم ،يعني دکترين مفهوم .ما

حاال به پسري مينگريم که خودش را بهعنوان موزيسيني عامهپسند به
اثبات رسانده است .او چگونه در اين جهان سر ميکند و زنده ميماند؟

اين دکترين به مفهوم سوبژکتيو ،ابژه و ايده ( )Ideeتقسيم ميشود ،و روش

ديالکتيکي که اينجا در کار است روش «پرورش/بسط يا آشکارشدگي

( »)Entfaltungاست .براي مثال ،موسيقيدان ما بايد زندگياش را مطابق

با اصول خودش يا مطابق با ديسيپلين خودخواستهاش تنظيم کند (مفهوم

سوبژکتيو) .اين اصول بايد نظاممند و منطقي/منسجم باشند ،آنها همچنين
بايد در راستاي هدف او باشند .با اينحال ،زندگي او نميتواند بهطور

کامل فقط بهواسطهي اصولش تنظيم شود .واقعيتهاي ديگري نيز در

زندگي هستند که از گسترهي اصول سوبژکتيو او فراتر ميروند .از

آنجايي که اين واقعيتهاي ديگر (ابژه) را نميتوان ناديده گرفت ،او بايد
راههايي را براي سازگارکردن خود با مقتضيات اين واقعيتها بيابد .براي

مثال ،در برنامهريزي براي يک تور کنسرت ،او نميتواند مالحظات

تجاري را ناديده بگيرد و همچنين نميتواند فراموش کند که مادر و

پدرش و خواهران و برادرانش چه احساسي دربارهي او دارند .او ممکن
است دست به سازشهاي ضروري معيني بزند .فقط زماني که او خرد

هماهنگکردن اصول سوبژکتيو خود را با شرايط ابژکتيوي که آن اصول
24 solid musician
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سوبژکتيو را محدود ميکنند فرا گرفته باشد ،ما به «ايده»ي واقعي از اين
شخص دست مييابيم.

شرح کنوني به معناي تفسيري باريکبينانه/متقن از منطق هگل نيست.
بسيار از آن دور است .با اين حال ،آنچه من تا اينجا ميخواستم توضيح

دهم اين است که ديالکتيک هگلي ،دکتريني رازگونه فراسوي فهم

انسانهاي معمولي نيست .برعکس ،ديالکتيک هگلي ،شيوهي بسيار

طبيعي انديشهورزي است که ما همگي در زندگي روزمرهي خود بهکار

ميبنديم ،چه از آن آگاه باشيم و چه نباشيم .زيرا ديالکتيک چيزي نيست

مگر نظام «شکلهاي انديشه يا تعينهاي انديشه»ي خاص ما .کار بعدي

ما نشاندادن اين است که همان الگوي انديشه چگونه براي عرضهي

ديالکتيکي مفهوم سرمايه استفاده ميشود .در اين مورد ،ما ميتوانيم در

تفسيرمان از ديالکتيک ،اندکي باريکبينتر و دقيقتر باشيم .ديالکتيک
سرمايه نيز دربرگيرندهي سه دکترين گردش ،توليد و توزيع است.

روشهاي ديالکتيکي که در اين دکترينها استفاده ميشوند بهترتيب
شُدآيند ،درونيسازي ،و آشکارشدن 25هستند .نيروي پيشبرنده/راهنماي

ديالکتيک سرمايه ،تضاد بين ارزش و ارزشهاي مصرفي است .سرمايه،

سوژهي ديالکتيکي ،خودش را گام به گام از اين طريق آشکار ميکند که

به «ارزش» ،يعني انتزاعيترين تعين/تصريحش ،اجازه ميدهد تا بر

«ارزشهايي مصرفي» غلبه کند که هر چيزي «غير» از سرمايه را بازنمايي
ميکنند.

25 unfolding
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دکترين گردش .اگر شما از سرمايه بپرسيد «تو اول از همه ،پيش از تمام

تعينهاي 26ديگر ،چي هستي؟» سرمايه پاسخ خواهد داد« ،من ثروت

انتزاعيـعام (يعني کاالييـاقتصادي يا تجاري) هستم قطع نظر از ويژگي

انضماميـمعين يا مادي ثروت که بهنحوي نياز شما را برآورده ميکنم».

اين بعد انتزاعيـعام ثروت ،در مقابل بعد انضماميـمعين آن که «ارزش

مصرفي» ناميده ميشود« ،ارزش» ناميده ميشود .سادهترين بافتار يا
کانتکستي که اين دو بعد «متضاد» در آن ظاهر ميشوند ،و در کنار هم

همزيستي دارند« ،کاال» است .از همين روست که مارکس ميگويد «ثروت

جامعهي بورژوايي ،در نگاه اول ،خودش را بهسان انباشت عظيمي از
کاالها نمايان ميکند ،انباشتي که واحدش ،کاالي منفرد است» (:1904

.)19

ارزش يک کاال را نميتوان ديد .ارزش کاال در زير ارزش مصرفي

همبستهي کاال مدفون است .براي غلبهکردن بر اين محدوديت ،ارزش
خودش را در شکل قيمت ابراز ميکند ،يعني در کميت معيني از ارزش

مصرفي کااليي ديگر .ارزش ،با پذيرفتن ارزش مصرفي کااليي ديگر،
ميتوان گفت خودش را از ارزش مصرفي همبستهي خودش ــ که مجبور

است در همان کاال با آن همزيستي داشته باشد ــ آزاد ميکند .در نتيجه،
ارزش ،راه حل را بيرون از کاال ميجويد .اين نوع روند ،روش گذار يا

شدن را شرح ميدهد.

26 specifications
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نمود/بروز ارزش در چارچوب کاالها خود ،پول را بهوجود ميآورد.

پول ،کااليي است (مانند طال) که تمام کاالهاي ديگر ،ارزششان را در

ارزش مصرفي آن ابراز ميکنند .بهموجب اين واقعيت ،پول ،کاالهاي

ديگر را بدون محدوديت کيفي ميخرد ،و در انجام اين کار ،ارزش اين

کاالها را ميسنجد/اندازه ميگيرد .پول همچنين شکلهاي پول جاري

27

(تراکنشها) و پول راکد 28را ميگيرد .مورد دوم ،پولي است که بيرون از

سپهر گردش کاال باقي ميماند ،و چشم بهراه فرصتي است تا به سرمايه

تبديل شود.

سرمايه عملکردي است که با پذيرش سه شکل ،مبلغي پول را به مبلغي

پول بيشتر تبديل ميکند .اين شکلها سرمايهي تجاري ،29ربايي و صنعتي

هستند .ارزشهاي مصرفي به شديدترين طرز ممکن عملکرد شکل اول
را محدود/مقيد ميکنند زيرا تاجر ،واسطهاي است که بين توليدکنندهها
و مصرفکنندهها گير کرده است .شکل آخر ،يعني سرمايهي صنعتي،

ميتواند با بيشينهي رهايي از قيود ارزش مصرفي عمل کند ،زيرا يک
کارخانهدار اساسا ميتواند بر حسب انتخاب خود هر ارزش مصرفياي

را توليد کند ،مشروط به اينکه نيروي کار بهسان کاال در دسترس او باشد.
دکترين توليد .همين که شکل سرمايهي صنعتي تثبيت شود ،نوع کامال

جديدي از «تضاد بين ارزش و ارزشهاي مصرفي» بروز ميکند .اين تضاد

27 active
28 idle
29 merchant
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جديد ،تضاد بين سرمايه به سان شکل «مالاندوز( »30ارزشافزايي) و

«زندگي اقتصادي واقعي» فراتاريخي ،به بيان ديگر ،توليد ارزش مصرفي

بهطور عام است که آن را در بر ميگيرد .اين بار ،اين تضاد با شمول
بسندهتر و قطعيتر اقتصاد واقعي ذيل شکل افزايش ارزش 31حل ميشود.

زندگي اقتصادي واقعي مشترک در تمام جوامع ،با شکل مالاندوز سرمايه

«دروني» ميشود.

ارزشهاي مصرفي بايد در تمام جوامع توليد شوند .با اينهمه ،در

سرمايهداري ،ارزشهاي مصرفي فقط بهسان بازتاب (يا )Schattenseite

توليد ارزش اضافي توليد ميشوند .کاالها براي ارزش اضافياي که در

خود دارند توليد ميشوند ،و مستقيما براي ارزشهاي مصرفيشان توليد
نميشود .توليد ارزش اضافي نيازمند توسعهي روش بهطور ويژه

سرمايهدارانهي توليد است ،که معموال با کارخانههايي مجهزشده با

ماشينآالت بازنمايي ميشود .استفاده از ماشينآالت ،باعث پااليش

32

فزايندهي نيروي کار بهسان کاال است .با اينحال ،توليد سرمايهدارانهي

کاالها فقط درون کارخانه رخ نميدهد .آنچه درون کارخانه رخ

ميدهد ،بهوسيلهي آنچه بيرون از آن رخ ميدهد کنترل و تنظيم ميشود.

در اين دکترين ،توليد کاالها به سان ارزش ،که محتوي ارزش اضافي
است ،در تمام ابعادش مطالعه ميشود ،يعني در درون کارخانه (به سان
30 chrematistic
31 value augmentation
32 perfection
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فرايند توليد سرمايه) ،در بيرون از کارخانه (به سان فرايند گردش سرمايه)

و بهسان فعاليت پيوستهي سرجمع سرمايهي اجتماعي (فرايند بازتوليد

سرمايه) .هدف اين دکترين ،برقراري/تحقق شيوهي سرمايهدارانهي توليد

بهسان نظام خودکفاي توليد کاال ،سازگار با هنجارهاي فراتاريخي زندگي

اقتصادي واقعي است .بهبيان ديگر ،اين دکترين بهدنبال آن است تا نشان
دهد که سرمايهداري ،يک جامعهي تاريخي واقعي را بهوجود ميآورد ،و
نه يک مدل ساختگي محض که ما خودسرانه ابداع ميکنيم.

دکترين توزيع .به محض اينکه امکانپذيري و بازتوليدپذيري توليد ارزش

اضافي اثبات شود ،33سرمايه براي پروراندن بازار خاص خودش يعني

بازار سرمايهدارانه پيش ميرود .اگرچه همهي کاالها همواره به سان

ارزش ،يعني بيتفاوت به ارزشهاي مصرفي توليد ميشوند ،اما با اين
وجود ،هر کااليي يک ارزش مصرفي متمايز است که توليدش نيازمند

تکنيکي ويژه است .گاهي ،بيش از يک تکنيک در توليد يک ارزش

مصرفي خاص بهکار گرفته ميشود.

در اين نقطه« ،تضاد بين ارزش و ارزشهاي مصرفي» در شکلي ديگر

سربرميآورد .اين بار اين تضاد ،تضادي است بين بيتفاوتي سرمايهدارانه

نسبت به ارزشهاي مصرفي و گريزناپذيري دگرگونيهاي تکنيکي در

توليدشان .چنين تضادي به وسيلهي ديالکتيک آشکارشدگي يا

پرورش/بسط ،يعني روشي که مختص دکترين توزيع است فيصله مييابد.
در بازار سرمايهدارانه ،ارزش اضافياي که سرمايه بهسان يک کل توليد

کرده است ،بين واحدهاي منفرد سرمايه توزيع ميشود ،بهنسبت ميزان
33 demonstrated

 .7ديالکتيک سرمايه :تفسيري اونويي | 451

افزايشاش ،و اين ،مستلزم شکلگيري نرخ عام سود و قيمتهاي توليد

(قيمتهاي تعادلي) است که از ارزشها منحرف شده اند (نظريهي سود).

با اينحال ،سرمايهي صنعتي ،تنها شريک در ارزش اضافي نيست .اگر

چه زمين مستقيمن در توليد ارزش مشارکت ندارد ،اما با اين حال ،عاملي
ضروري در توليد ارزشهاي مصرفي است .از همينرو ،سرمايه بايد
بخشي از ارزش اضافي را تسليم مستغالت کند ،که شکلهاي متنوعي از

رانت/اجاره را وصول ميکنند (نظريهي اجاره) .مالکيت زمين ،به فرد

امکان ميدهد تا جرياني از درآمدهاي دورهاي در قالب اجاره داشته
باشد.

تجربهي تسهيم ارزش اضافي با مستغالت به اين شيوه ،سرمايه را توانمند
ميسازد تا خودش را بهسان دارايي ( )assetيا مايملک ()property
بازمفهومپردازي کند .سرمايه نيز ،به سان مايملک ،بهطور خودکار محق

ميشود تا جرياني از درآمدهاي ربايي 34را دريافت کند .سرمايهي حامل
بهره 35ترکيبيترين و کاملترين مفهوم سرمايه است (نظريهي بهره) .با اين

حال ،فقط پس از آنکه سرمايهي صنعتي ،کارکردهاي گردشياش را به

سرمايهي قرضي 36و سرمايهي تجاري 37محول کند ميتوان به اين مفهوم

دست يافت .اين دو شکل سرمايه غيرمستقيم به توليد ارزش اضافي

سرمايهي صنعتي کمک ميکنند .سرمايهي قرضي ،با فراهمکردن اعتبار،

34 interest revenues
35 Interest-bearing capital
36 loan-capital
37 commercial
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سرمايهي صنعتي را توانمند ميسازد تا کاالهايي را بخرد که درغير

اينصورت نميتوانست بخردشان .سرمايهي تجاري ،با بهعهدهگرفتن

عملکرد دشوار و زمانبر فروش کاالها بهجاي سرمايهي صنعتي ،به

سرمايهي صنعتي امکان ميدهد تا بر توليد ارزش اضافي متمرکز شود.

در تمام اين موارد ،سرمايه ميکوشد تا خودش را از توليد ارزشهاي

مصرفي دور کند .اولين اصل توزيع ارزش اضافي بهسان سود ،به تمام
واحدهاي سرمايهي صنعتي ،قطع نظر از ارزش مصرفي خاصي که قرار

است توليد کنند ،امکان ميدهد تا متناسب با ميزان سرمايهي افزايشيافته
بهطور مساوي پاداش دريافت کنند .اصل دوم ،شرح ميدهد که چگونه

ميتوان ارزش اضافي را بين بخش کشاورزي که بر زمين مبتني 38است

و بخش غيرکشاورزي که بر زمين مبتني نيست تسهيم کرد .اصل آخر

توزيع ،نشان ميدهد که چگونه تمام سرمايهدارها ،چه بهطور مولد در

صنعت (توليد ارزشهاي مصرفي) درگير باشند چه بهطور نامولد در

تجارت و بخش مالي ،بهيکسان ،در شکل بهره ،و نه سود ،متناسب با

ميزان مالکيت سرمايه ،از درياي موجود ارزش اضافي سهم ميبرند.

آنچه در باال آمد ،ساختار ديالکتيک سرمايه را در شکلي بسيار فشرده
شرح ميدهد .ميتوان نوعي همشکلي 39مرموز/غيرطبيعي بين منطق هگل

و ديالکتيک سرمايه ديد .با اينحال ،اين همشکلي براي من عجيب نيست.

زيرا سوژهي ديالکتيکي همواره بخشي از خود ما است ،هرچند [حاال در
شکل سرمايه] بزرگ شده و گسترش يافته است .بايد فقط يک راه وجود
38 land-intensive
39 homomorphism
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داشته باشد تا چنين سوژهاي بتواند خودش را تماما و بهطور نظاممند

. روش ديالکتيکي است، و آن راه،آشکار کند/عرضه
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