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 ١ مفقود مارکسيسمۀوجوی ھست  در جست
  

ردريک انگلس در مراسم خاک سپاری مارکس يادآوری نمود که ف.  مارکس پيش از ھر چيزی يک انقالبی بود

 سرمايه داری و اشکال حاکميت برآمده از اين ۀمأموريت واقعی اش در زندگی ياريگری در امر سرنگون ساختن جامع"

 ال، اما، اين استؤ  س٢." پرولتاريای عصر حاضر بوده استئی رھاۀ به پروژننظام به ھر شکل ممکن، و ياری رساند

که آيا عين ھمين نکته را می توان در مورد اقتصاددان ھای مارکسيست نيز گفت؟  آيا می توان گفت که آن ھا نيز 

   ھستند که ھدف اصلی شان ياری رساندن به امر واژگون سازی نظام سرمايه داری است؟ئیانقالبی ھا

ددان ھای غير مارکسيست بھتر درک می اقتصاددان ھای مارکسيست به خود می بالند که سرمايه داری را از اقتصا

ِعلم اقتصادشان از نوع علم اقتصاد جريان مسلط نيست که تماما بر رفتار فردی به عنوان بازآفرين بھترين دنيای .  کنند ً ِ

، و بر اين باور است که  گويا کنش و واکنش در )البته به جز موارد گاه و بی گاھی سقوط بازار(ممکن متمرکز بوده 

ِب بازار درخورترين پاداش را پيشکش صاحبان ابزار توليد کرده چارچو ، و )البته اگر از بيرون در کار دخالت نشود(ِ

، و اين که )و يا اين که برآمد رفتارھای ناھنجار فردی می داند( تصادف نگريسته ۀبه بحران ھای اقتصادی از دريچ

به جای اين ھمه، اقتصاددان ھای .   را انتھای تاريخ می داند")ِبازار آزاد"يا که بھتر است گفته شود (سرمايه داری 

 سيستمی که –مارکسيست به سرمايه داری به عنوان سيستمی می نگرند که بر بھره کشی از کارگران بنا شده است 

  .ًداشته و ذاتا گرايش به ايجاد بحران دارد) يعنی انسانيت و طبيعت( ثروت ۀگرايش به نابودی منابع اولي

 رفتار تعيين قيمت ھا و تعييندغدغه اش به ھيچ روی .  ِ اقتصاد مارکسی پرسش ھای اساسی را مطرح می سازدِعلم

ِعلم اقتصاد .   فرضی در متغيرھا نبوده، بلکه روايتی از تئوری سيستم ھاستتغيير با ئیافراد منطقی در رويارو ِ

شخص چيست، و تحت چه شرايطی بازتوليد شده و يا اين ًمارکسی اين پرسش را پيش می نھد که مثال طبيعت اين نظام م

ًکه در چه شرايطی از بازتوليد خويش باز می ايستد؟ به ويژه، و دقيقا ھمان گونه که انگلس گفت، ما چگونه می توانيم به  ِ

   پرولتاريا ياری برسانيم؟ئیواژگونی نظام سرمايه داری و رھا

                                                 
 چاپ شد، ?If You’re So Smart, Why Aren’t you Rich زير عنوان مانتلی ری ويو ۀماه نام) ٦٦ ۀدور (١١ ۀ اين مقاله که در شمار 1

مزبور ۀ کنگر.  ه شده بودئارا"  مفقود مارکسيسمۀجوی ھست- و-در جست: اقتصاد" علوم انسانی و اجتماعی، به پنل ۀعين متنی است که در کنگر
 .  برگزار شده بود) استان آنتاريو، کانادا(َ در شھر سينت کترين (Brock) در دانشگاه براک ٢٠١٤در سال 

2 Fredrick Engels, “The Funeral of Karl Marx,” in Philip S. Foner, ed. Karl Marx Remembered (San Francisco, 
Synthesis Publications, 1983), 38-40. 
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ِکارکرد علم اقتصاد مارکسی در رسيدن به اين ھدف ھا اين گونه عاجز حال اگر که اين پرسش ھا مھم اند، پس چرا  ِ

در مقابل نوليبراليسم و " بديلی برانگيزاننده "ئۀمانده است؟  بگذاريد که پيشاپيش بگويم که عجز اقتصاد مارکسی در ارا

معی سرمايه داری آن را اقتصاد نوکالسيک که پايه و اساس آن را تشکيل می دھد به اين خاطر نيست که رسانه ھای ج

به طور کامل از قلم انداخته اند، و يا اين که دانشکده ھای اقتصاد دانشگاه ھا که نسل ھای جديد را برای نوسازی منطق 

ِمن بر اين باورم که برای بی ربطی نسبی اقتصاد مارکسی در دل .  سرمايه تربيت می کنند، آن را به حاشيه رانده باشند ِ ِ ِ

يری که نه تنھا سرمايه داری، بلکه بشريت و طبيعت، يعنی ھمان منابع ثروت اوليه ای که سرمايه داری اين بحران خط

  .کمر به نابودی شان بسته، را در بر گرفته است توضيح بھتری وجود دارد

 

  حواريون و انحطاط تئوريک

کيل می دھد، ساده ترين توضيحی  که دلمشغولی ھای اقتصاد دان ھای مارکسيست را تشئیبا در نظر گرفتن آن چيزھا

 يعنی تيره ای – حواريون ھستند ۀ بی ربط بودن شان به دست داد اين است که اين ھا در زمرئیکه می توان برای چرا

ھنگام بررسی حواريون ھگل و ريکاردو، مارکس .  از پيروان که در به تباھی کشيدن يک تئوری کمر ھمت می بندند

 اين تئوری ۀً غالبا پيچيدۀرابط“ری زمانی آغاز می شود که حواريون مجبور می شوند که تا  يک تئوۀمی گويد که تجزي

، "تجربه باوری خام"آن ھنگامی آغاز می شود که اين حواريون با توسل به ] اين تجزيه[کنند؛ " تأويل"را " با واقعيت

ا نشان دھند که اين تئوری درستی اش را تالش می ورزند که ت"  بحث ھای تردستانه"و با " عبارت ھای آموزگارانه"

ديگر واقعيت " عزيمت ۀ تئوری از آن جا آغاز می شود که نقطۀکوتاه سخن اين که تجزي.   کماکان حفظ نموده است

  چه کسی می تواند اين واقعيت را انکار کند که ٣."نبوده، بلکه شکل تئوريک تازه ای است که استاد آن را فرازانده است

 مارکس را به اثبات برسانند؟  درستیمارکسيست خوانده تمام وقت شان را صرف اين می کنند تا - ِن ھای خوداقتصاددا

را انکار کند که به " بحث ھای تردستانه"، عبارت ھای آموزگارانه، و "تجربه باوری خام"چه کسی می تواند حضور 

  ته است؟شان نشس  عزيمتۀجای واقعيت ھای عينی، تئوری ناب به عنوان نقط

خالصه اين که تمرکز اقتصاددان ھای مارکسيست بی ربطی تئوری را آن ھم در زمانه ای که بايد در مرکز تمامی بحث 

به عالوه، زمانی .  ھا قرار داشته باشد تضمين نموده، در حالی که دکترين اقتصاد متداول مارکسی خود در جا می زند

ش به معنای ارتداد  قرار دادن بنيادھا و فرضيه ھايآن که مورد پرسشکه سخن بر سر دفاع از تئوری است، مگر نه 

  . حتا اگر که مارکس خود اين پرسش ھا را مطرح کرده باشد–است 

بگذاريد که مسايلی را که من در دکترين متداول اقتصاد .  من در اين جا به عنوان يک بدعت گرا سخن می گويم

.   کتاب ھا و مقاله ھای مرا خوانده اند به برخی از اين مشکالت آگاه اند کهئیآن ھا.  مارکسی می بينم نشان دھم

 استحاله ألۀاقتصاددان ھای مارکسيست زمان و انرژی بسياری را صرف يافتن راه حلی مناسب برای به اصطالح مس

ه روشنی قيمت ھا نموده اند، که چيزی جز اتالف وقت و انرژی نبوده به ويژه ھنگامی که در نظر بگيريم که مارکس ب

 نرخ ارزش اضافی شکل ارزش اضافی، و نرخ سود را به عنوان شکل ارزش، سود را به عنوان شکلًرا صرفا 

  .به راستی که استحاله ای عرفانی از ماھيت به شکل ماھيت است.  تشريح نموده است

ِش ناپذير نزولی نرخ سود ھمين طور، می بينيم که زمان بسياری توسط اقتصاددان ھای مارکسيست صرف سير ساز

می شود، در حالی که مارکس خود به روشنی به اين نکته اشاره می کند که مسيری را که نرخ سود برمی گزيند بستگی 

 را در نظر بگيريم که ئیًيا مثال تمامی بحث ھا.   خواھد داشتII و I نسبی بارآوری در بخش ھای تغييربه نرخ 

اين نتيجه گيری که سرمايه .  ًی و کامال بی توجه به يک فاکت اساسی در گرفته است ارزش اضافی نسبۀپيرامون توسع
                                                 

3 Michael A. Lebowitz, Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class (New York: Palgrave 
Macmillan, 2003), 21. 
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ًمنحصرا از افزايش بارآوری توليد سود می برد صرفا بر يک   استوار است، يعنی اين فرض که کارگران از اين فرضً

وران معين از پيش مشخص روند بھره نمی برند زيرا که گويا استاندارد نيازھای زندگی برای يک کشور و يا يک د

ُاست، فرضی که مارکس در نظر داشت تا آن را در کتاب نانوشته اش بر سر کار مزدی شل کند ھمان گونه که در .  ِ

 افزايش بارآوری، با ۀ بحث کرده ام، ھنگامی که اين محدوديت از ميان برداشته شود، آنگاه نتيج٤ماوراء سرمايهکتاب 

  ٥. باالرفتن سطح واقعی دستمزدھا خواھد بود عوامل،ۀفرض ثابت ماندن بقي

اگر قرار است که در مورد بد شانسی ھای دکترين متداول اقتصاد مارکسی سخن گفته شود، البته که غفلت بزرگی 

 ئیخواھد بود اگر که يادی از قانون ارزش نشود، که در چارچوب اين دکترين متداول چيزی جز ھمان تئوری ريکاردو

درحالی که ما دست کم بايد اين را بدانيم که مارکس اين .   نسبی بر اساس نيروی کار مشخص نيستِ قيمت ھایتعيين

 مفھوم انتزاعی و ھمگن نيروی کار ۀمارکسی را به طور کامل رد کرده و اصرار داشت که وی با توسع-  پيشاۀنظري

ش نيز نساخته ا مطرح سياسی کالسيک حت را حل نموده است که اقتصادئیاجتماعی که فقط در پول بارز می شود، معما

ًمطلقا مھم است و به راستی که مارکس آن را به عنوان يکی ] ميان اقتصاد مارکسی و اقتصاد کالسيک[اين تمايز .  بود

  . کتاب تشريح نموده استۀاز مھم ترين بخش ھای تاز

بر مبنای نيروی کار مشخص، به دليل عدم مارکسی، يعنی قانون ارزش ] متداول[ اقتصاد ۀزانو زدن در برابر اين پاي

ش  که به مباحثئیو در پاسخ به انتقادھا (١٨٦٨اگر چه ھم اين که مارکس در .  درک اين تمايز کماکان ادامه دارد

نياز توزيع کار اجتماعی به  "ۀً ارزش صرفا در بارۀش بر سر مقولگفته باشد که بحث)  ارزش می شدۀپيرامون مقول

 است که چگونه يک جامعه نيروی کارش را در شرايط عدم ۀه، و اين که به طور مشخص در باربود" نسبت مشخص

 دبستانی نيز بايد بداند که قانون ۀ  اين را ديگر ھر بچ٦. به فعاليت ھای مختلف اختصاص می دھدئیوجود دست نامر

دگر نيروی کار نھفته در کاال تولي-  کاالۀ است، به اين معنا که چگونه در يک جامعئی دست نامرۀارزش در بار

 دبستانی اين را ھم بايد به خوبی بداند که مفھومی که مارکس از ارزش به دست ۀو البته که ھر بچ.  تخصيص می يابد

 .می دھد به نيروی کاری که توسط بازار اختصاص نيافته و بنابراين با پول نمايندگی نشده، صدق نمی کند

و ناگفته نماند که می توان به اصطالح نقل قول ھای بسياری (ن در اين مورد سخن گفت ًقطعا، بسا بيش از اين می توا

اما، فکر می کنم که آن چه که گفته ام کافی است که روشن سازد که چرا از نظر ).  در پشتيبانی از اين گزاره ھا آورد

.  می باشند" استاد" تئوری ۀزيِمن بخش بزرگی از دکترين متداول کار حواريونی است که سخت دست اندر کار تج

اين ماده ای .   بحران سرمايه داری و به اصطالح ارتباط آن با فعاليت انقالبی بپردازمألۀبگذاريد که تا در اين جا به مس

ش گفته که به ھمراه بحران اقتصادی فرصت ھای تازه  در مقاله ھای کوتاه و نامه ھاياعتقادی است که مارکس خود نيز

ًبر اين اساس، بخش بزرگی از اقتصاددان ھای مارکسی صرفا به واقعه نگار .  نقالب از راه خواھد رسيدای برای ا

آيا بحران در راه است؟  آيا از راه رسيده است؟  بحران کی شروع .  بحران ھای اقتصادی سرمايه داری تبديل شده اند

.  اگر کسی بتواند پاسخ درست به اين پرسش ھا را بيابدًشد؟  آيا ھميشه وجود داشت؟  ظاھرا امر بسيار خطيری است که 

 به ما گوشزد می کند، اگر ما بتوانيم پاسخ درست را بيابيم، زمين به ناگھان ٧زيرا، ھمان طور که داستان رامپلستيلسکين

شان داده که در ن) ًکه قاعدتا مذکر ھم است( مسابقه ۀو بدين ترتيب برند.  دھان گشوده و سرمايه داری را خواھد بلعيد

  . نموده استءسرنگونی سرمايه داری نقش ايفا

                                                 
4 Beyond Capital 
5 See the further discussion in Michael A. Lebowitz, “Trapped inside the Box? Five Questions for Ben Fine,” 
Historical Materialism, 18, no. 1 (March 2010): 131-49. 
6 Karl Marx to Ludwig Kugelmann, July 11, 1868, in Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works 
(London: Lawrence and Wishart, 1975), vol. 43, 68. 

7  Rumpelstiltskin در ادبيات المان) مثل جن و پری( موجود افسانه ای. 
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   کارگر در سرمايه داری به عنوان يک نظام ارگانيکۀطبق

درک اين نکته که مارکس سرمايه داری را به عنوان .  ی مارکس را در نظر بگيريم  سرمايه ۀحال بگذاريد که درونماي

توليدگر که در آن پيشگذارده ھای سرمايه داری از درون اين سيستم -  دستگاھی بازۀ يعنی به مثاب–يک نظام ارگانيک 

ھمان طور که .  مارکس تأکيد داشت که اين سرشت ھر نظام ارگانيک است.   تحليل نموده امری اساسی است–درآمده 

 ۀ پيش انگار اقتصادیۀھر رابط"وی در گروندريسه بدان اشاره نموده،  در نظام سرمايه داری آن گونه که رشد يافت، 

 آن بوده، و ھر آن چه که فرض شده خود پيشفرض نيز ھست، امری که در ئیرابطه ھای ديگر در شکل اقتصاد بورژوا

  آن چه که مارکس خواسته در اين جا نشان دھد اين است که ٨."مورد تمامی نظام ھای ارگانيک صدق می کند

ِيک، يعنی سرمايه و کار مزدی، در عين حال پی آمدھای آن نيز پيشگذارده ھای سرمايه داری به مثابه يک سيستم ارگان

  .ھستند

بدين گونه مارکس در فصل بيست و سوم از جلد اول سرمايه مطالب فصل ھای پيشين را با اين توضيح که  سرمايه 

ين بازتوليد، ا.  داری نظامی است که در بطن خويش شرايط الزم برای بازتوليدش را به ھمراه داشته، جمعبندی می کند

 ۀيک پروس "ۀنگريسته شود، به مثاب" کل به ھم مرتبط و در روندی از نوسازی بی وقفه"ھنگامی که به عنوان يک 

 ۀِخود رابط"ِاو اين فصل را با تأکيد بر اين نکته خاتمه می دھد که روند سرمايه داری توليد .  درک می شود" بازتوليد

به طور ."  يد؛ در يک سو سرمايه دار را، و در سوی ديگر کارگر مزد بگير راسرمايه را توليد و بازتوليد می نما

  ٩].را بازتوليد می کند[خالصه، با توليد پيشگذارده ھای اساسی سرمايه داری 

در اين نظام ارگانيک، .  در نظام سرمايه داری به عنوان يک نظام ارگانيک، سرمايه حاصل استثمار کارگران است

ۀ  سرمايه دار بر کارگران در قلمرو توليد، نتيجۀسرمايه حاصل سلط.  چيز ديگری به دست نمی آيدسرمايه از ھيچ 

 به کار گرفته شده در ۀتصاحب ارزش اضافی نھفته در کاالھا از طريق فروش شان و حاصل جايگزينی و بسط سرماي

ه سرمايه محصول کار خود کارگران سرمايه چيست؟  پاسخ روشن مارکس به اين پرسش اين بود ک.   توليد استۀپروس

  .است که عليه خودشان به کار گرفته می شود

اما، درک اين نکته امری اساسی است که در .   دوم در نظام توليد سرمايه داری کارگر مزد بگير استۀپيشگذارد

د بگيران مردمی ھستند بلکه، اين مز.   يک نظام ارگانيک، کارگر مزد بگير از آسمان نمی باردۀسرمايه داری به مثاب

ِاين وجه دوم، يعنی محصول انسانی توليد سرمايه داری است .  که در بطن روابط توليد سرمايه داری به وجود آمده اند

در متن روابط سرمايه داری، کارگران نه تنھا .  که اساس محکوميت سرمايه داری توسط مارکس را تشکيل می دھد

کنيم، آن چنان  توليد سرمايه داری را فراموش ۀاگر ما اين دومين نتيج.  کل نيز می يابند شتغييراستثمار می شوند، بلکه 

ه يکی از اين بی شمار ش می کنند، ھرگز درک نخواھيم کرد که چرا ھنگامی که سرمايه داری بکه بسياری فراموش

  .ش پا می نھد، کارگران به طور خود به خودی به پا نمی خيزندبحران ھاي

در حالی که سرمايه نيروھای مولد را .  تا سرشت کارگران را که توسط سرمايه توليد می شوند در نظر بگيريمبگذاريد 

توسعه می دھد، مارکس به اين اشاره می کند که ) رشد سود و سرمايه( شده تعيينبرای رسيدن به اھداف از پيش 

؛ وی را بی ارزش "ه پاره ای از انسان کژديسه می کندًکارگر را صرفا ب"در سرمايه داری "  توليدۀِتمامی ابزار توسع"

زمين گير سازی "  اين اندام کنی، به فقر کشاندن، ١٠.بيگانه می سازد"  کارۀگی پروساز توانمندی ھای انديش"کرده و 

که بخشی از ويژگی تقسيم " ش تا پايان حيات به يک کار مخصوص بسته شدهدست و پاي"کارگری که " ۀاندام و انديش

                                                 
8 Karl Marx, Grundrisse (New York: Vintage 1973), 278.  
9 Karl Marx, Capital, vol I (New York: Vintage 1973), 278. 
10 Ibid, 548, 643, 799. 
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 ماشين ابزار به زمين گير ۀاما، آيا توسع.   به دقت تشريح می شودسرمايه توليد سرمايه داری است در ۀکار در پروس

جدا سازی توانش "سازی کارگران خاتمه داده است؟  پاسخ مارکس اين است که در روابط سرمايه داری اين پيشرفت ھا 

 ، انديشه ورزی و کار کردن از يکديگر جدا شده و در برابر يکرا کامل ساخته" ِ توليد از کار دستیۀگی پروسانديش

  ١١.از دست می رود" گیه در فعاليت عملی و چه در انديشھر ذره ای از آزادی، چ"ديگر قرار می گيرند، و 

توليد کردن در چارچوب روابط سرمايه داری آن چيزی است که .  نوع ويژه ای از فرد در سرمايه داری توليد می شود

فدا نمودن آماج انسانی در زير پای "، و "از خود بيگانگی مطلق"، "از درون تھی کردن کامل"رکس آن را روند ما

  بنابراين، جز با استفاده از پول که سرمايه داری نياز به آن را می آفريند، به چه شکل ١٢.می نامد" فرجامی بيرونی

ُگی مان را با اشياء پر کرده و به سمت  ھای موجود در زندمود؟  ما خالءُديگری می توان خالء ايجاد شده را پر ن

- و تکهُبدين صورت است که سرمايه داری افزون بر توليد کاال و خود سرمايه، انسانی خرد .  مصرف کشانده می شويم

ه کوتا.   خالصه می شود– چيزھای بيش و بيشتر –ش از زندگی در داشتن و مصرف اشياء تکه شده می آفريند که لذت

ًسرمايه دايما نيازھای تازه ای برای کارگران می .  سخن اين که مصرف زدگی در نظام سرمايه داری تصادفی نيست

در يک کالم، ھر ".   معاصر بر اين اساس استوار استۀقدرت سرماي"آفريند و ھمان گونه که مارکس اشاره نموده، 

  .ی که کارگران را به ناف سرمايه می بنددئيست بر زنجير طال جديدی اۀنياز تازه به کاالھای سرمايه داری افزودن حلق

 که در متن سرمايه داری توليد شده اند بتوانند به طور خود به خودی به ئیبنابراين، آيا احتمال آن ھست که انسان ھا

 وجود  است که در فکرئیعکس، گرايش ذاتی سرمايه ايجاد انسان ھاه منش واقعی اين سيستم مخرب پی ببرند؟  ب

ِ کارگر مورد نيازش را توليد می ۀ طبق،ًاين بر مارکس کامال روشن بود که سرمايه در روند رشدش.  جايگزينی نيستند

:  توضيح می دھدسرمايهھمان گونه که وی در .  ُ که سرمايه داری را به عنوان امری عرفی می نگرندئیکند، کارگرھا

ً کارگری می انجامد که به طور تربيتی، سنتی و عادتا به نيازھای اين ۀپيشرفت توليد سرمايه داری به پاگيری طبق"

 توليد سرمايه داری، به مجرد آن که به کمال ۀسازماندھی پروس.   توليد به عنوان قوانين بديھی طبيعی می نگردۀشيو

  ١٣".برسد، تمامی مقاومت ھا را در ھم می شکند

 سرمايه ۀُمھر سلط" بی کاران توسط سرمايه ۀ که ايجاد ارتش ذخيرمارکس افزود.  اين کالمی محکم و بی ابھام است

در " کارگران اضافی نسبی است که دستمزدھا ۀ  با اتکاء به اين روند ثابت توليد تود١٤."دار بر کارگر را می کوبد

رمايه دار، که ًسطحی که مناسب حال استثمار سرمايه داری است محدود مانده، و نھايتا، وابستگی اجتماعی کارگر به س

  از اين رو، مارکس نتيجه گرفت که سرمايه دار می ١٥".امری ضروری است، تأمين می گردد] برای سرمايه داری[

 ١٦"وابستگی کارگر به سرمايه که از شرايط توليد برخاسته و جاودانگی اش توسط اين شرايط تضمين می شود"تواند به 

  .اتکاء کند

 برای اين ادعا پيدا کرد که بحران ھا گرايش به توليد شرايط ئیبنابراين، در کجای آثار تئوريک مارکس می توان مبنا

به مجرد آن که به "سرمايه داری ]  توليدۀسازماندھی پروس[انقالبی دارند؟  مگر نه اين که مارکس بحث می کند که 

وابستگی اجتماعی کارگر به " مگر نه آن که توليد مداوم بيکاری ؟ "کمال برسد تمامی مقاومت ھا را در ھم می شکند

تأمين می کند؟  زمانی که ما آن وجه کارگر را، يعنی طبيعت کارگر را که " سرمايه دار را که امری ضروری است

 که  سرمايه داری به عنوان يک نظام ارگانيک است، مورد نگرش قرار دھيم، آن گاه آيا پر واضح نخواھد بودۀزاد

                                                 
11 Karl Marx, Grundrisse (New York: Vintage 1973), 488. 
12 Marx, Grundrisse, 488. 
13 Marx, Capital, 899. 
14 Ibid. 
15 Ibid, 935. 
16 Ibid., 899. 
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 آن که گرايش به بروز شرايط انقالبی داشته باشد باعث تضعيف کارگران و سازمان ھای یبحران سرمايه داری به جا

 مربوطه شان خواھد شد؟

 از آن که سرمايه پيش کارگران ١٧نخست اين که مقاومت.  به نظر می رسد که در اين جا می توان به دو نتيجه رسيد

بنابراين، می توان انتظار .  ًل شود، احتماال از باالترين سطح قدرت برخوردار است بد١٨داری به يک نظام ارگانيک

ۀ داشت که در کشورھای کمتر توسعه يافته که سرمايه داری در آنجا تازه قدم به مراحل اوليه اش گذاشته، مبارز

  . قوی تر باشد،يه ناشی از فرودستی به سرماۀکارگری به دليل مقاومت کارگران در برابر شرايط خرد کنند

ً دوم اين است که مقاومت کارگری احتماال در دوره ھای رونق سرمايه داری، يعنی زمانی که ارتش ذخيره نقش ۀنتيج

ش پيرامون سيک در اثر کال١٩آن گونه که ميکال کالتسکی.  ش قرار داشته باشداء نمی کند، در قوی ترين موقعيتايف

 کامل، انضباط محل کار و ثبات سياسی به اين ئی کارزاۀث نموده، در دوربح"  کاملئیرخساره ھای سياسی کارزا"

 اخراج کردن ۀ کامل، حربئیدر حقيقت تحت رژيم کارزا: "زوال می يابد" ل خارج شدهوکنتر"دليل که کارگران از 

وقعيت در چنين شرايطی زيرآب م.  ش را از کف می دھدايفاء نقشکارگران به عنوان يک معيار انضباطی قدرت 

  ٢٠". کارگر افزايش می يابدۀ به نفس و آگاھی طبقاتی طبقءاجتماعی کارفرما زده شده و اتکا

ِسرمايه داری جھانی شده، به جای تمرکز کارگران :  حال به اين استنتاج ھا بايد که تازه ترين دستآوردھا را نيز افزود

به اين ھمه، ھم چنين .   کارگران را داردئین زدا، اتحاد شکنی، و سازمائیدر يک جای مشخص، گرايش به تمرکز زدا

ِبايد که تأثير مخرب فشار ثابت ناشی از بدھکاری ھای مصرفی بر درج ِِ وقتی که .   کارگری را افزودئی مبارزه جوۀِ

ن اين ھمه را با ھم جمع بزنيم، اين گونه به نظر خواھد رسيد که چشم انداز ساختمان يک جايگزين سوسياليستی پس از آ

   غم انگيز را گريزی ھست؟ۀآيا اين نتيج.  که سرمايه داری به کمال جا می افتد چندان روشن نخواھد بود

   

   کارگر و ارتقاء آن ۀ اقتصاد اخالقی طبقۀبنا نھادن بر پاي

مارکس به اين پرسش که سرمايه چيست پاسخی ھمه  سرمايه کارھای من رسيدن به اين نتيجه است که ۀمحور عمد

يا، در واقع، سرمايه داری را به ( می دھد، اما در حقيقت سرمايه داری را به عنوان يک کل در نظر نمی گيرد جانبه

عدم دست يازيدن به اين مھم از اين روست که جانب ).  عنوان يک نظام ارگانيک به طور کامل تشريح نمی کند

 مرکزی ۀاين ھدف، در ھست.   نمی پروراند،کنند که برای اھداف خويش مبارزه می ئی سوژه ھاۀکارگران را به مثاب

گی در واقع، يک سوي"  .ياز خود کارگران به توسعه است ن" بدان اشاره می کند، سرمايهاش، آن گونه که مارکس در 

که با فرض استاندارد ثابتی از نيازمندی ھا ( زمانی آشکارتر می شود که پی می بريم که مبارزات دستمزدی سرمايه

به ايجاد تفرقه در صفوف کارگران برای ) زمانی که فرض باال رھا شود(و يا نياز اساسی سرمايه )  استحذف شده

  .تصاحب ارزش اضافی نسبی را بررسی نمی کند

سرشت کارگران به .   سرمايه نيستندۀًوقتی که بر جانب کارگران متمرکز شويم در می يابيم که صرفا محصول و نتيج

کارگران در روابط .   به سرمايه در چارچوب روابط توليد سرمايه داری زوال نمی يابد شانۀ بستگی ويژۀواسط

.   به سر برده و در کنش و واکنش با کارگران ديگر نيز قرار دارند– از جمله خانوادگی، اجتماعی، و ملی –متعددی 

                                                 
 . کامل سرمايه داری در ھم شکسته می شودۀمقاومتی که پس از توسع 17
  . کارگری شود که به عنوان پيشگذارده به آن نيازمند استۀکه موفق به توليد طبقيعنی، پيش از آن  18
19  Michal Kaleckiوی در دانشگاه ھای معتبری مانند .   اقتصاددان لھستانی و يکی از برجسته ترين اقتصاددان ھای قرن بيستم است

وی بر بسياری از نظرات کينز کار کرده و آن ھا .  اقتصاد ورشو کار کرددانشکده اقتصاد لندن، دانشگاه کمبريج، دانشگاه آکسفورد، و دانشکده 
 انحصاری، مانند پال سوئيزی، و ۀکار وی تأثير زيادی بر ھواداران تئوری سرماي.  را با به کارگيری تحليل طبقاتی مارکسيستی توسعه داد

  .فتاد و يک سالگی درگذشت و در سن ھ١٩٧٠کالتسکی در سال .  کينزی داشته است-اقتصاددان ھای پسا
20 Michal Kalecki, The Last Phase of the Transformation of Capitalism (New York: Monthly Review Press, 
1972), 78, 82. 
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 نيازشان یی شان در راستای ارضاکارگران از خالل فعاليت ھای شان در درون اين روابط، و بر بستر تمامی تالش ھا

  .ِبه توسعه، خود خويشتن را توليد می کنند

جايگاه کارگران در درون روابط توليد سرمايه داری، به اين دليل که نوع کارکردشان در آن روابط آن ھا را شکل داده 

ً سرمايه دار کامال ۀاز تجرباما، تجربه ای که کارگر از اين رابطه دارد .  و يا کژديسه می کند، دارای اھميت است

در حالی که استثمار برای سرمايه دار، که از سوی وی به عنوان به کار گرفتن سودآور کارگر درک می .  متفاوت است

آمد ناکافی در  درۀ حيات وی به عنوان سرمايه دار است؛ کارگر، اما، استثمار را به مثابۀشود، امری اساسی برای ادام

به يکسان، در حالی که سرمايه دار .   ديده و نابرابری برآمده از آن را نامنصفانه و ناعادالنه می داندشمقام رفع نيازھاي

حدود کردن  استبداد و مۀانضباط محل کار و سازماندھی از باال را امری منطقی تلقی می کند، کارگر به آن به مثاب

  .ش به يک حداقل مطلق استش نگريسته و خواھان کاھش شدت و طول کار روزانه اآزادی ھاي

 اين –ِ درآمد، وقت، و انرژی برای خود خويش ۀتوزيع عادالن" ك روز كار منصفانه،يك روز مزد منصفانه در ازاء ي"

 نيازی که سرمايه اين – انسانی ۀنياز به توسع.  به خود می گيرد" ِنياز خود کارگران به توسعه"ھا ھمه اشکالی است که 

اين نياز، به .   بسا فراتر از آن چيزی است که در برخی از کارگاه ھا رخ می دھد–نفی می کند گونه آشکارا آن را 

 ۀرد پای آن را، برای مثال، می توان در ھر نقط.   ويژه و مستقيم با سرمايه بسا فراتر می رودۀواقع، از رابط

، آموزش، و مسکن يافت که )لمشامل خواست برای محيط زيستی سا(مفروضی در ھنجارھای ويژه ای از بھداشت 

  .منصفانه و عادالنه قلمداد شده و کارگران برای حفظ آن مبارزه می کنند

ويژگی اين اقتصاد اخالقی اين .  کارگر را تشکيل می دھدۀ ًتمامی اين ھنجارھای موجود، مجموعا اقتصاد اخالقی طبق

 ۀ آن چه که آن را ناقض اين ھنجارھای پذيرفته شداست که کارگران، چه به طور انفرادی و يا در شکل گروھی، عليه

 ۀاما، مبارز.  به طور خالصه، البته که کارگران مبارزه می کنند.   مبارزه می کنند،انصاف و عدالت می انگارند

 می نگرند،" قوانين طبيعی بديھی"تا زمانی که آن ھا به نيازمندی ھای سرمايه به عنوان :  کارگران دارای محدوده است

 با بحران سرمايه داری، کارگران دير يا زود دست به حفظ شرايطی می زنند که برای بازتوليد ئیروه ھنگام روب

با اين حال، مادامی که کارگران مبارزه کنند، خود را به شکل ديگری بازتوليد می کنند؛ به .   سرمايه نياز استۀگسترد

عناصری بی احساس، بی انديشه، و "، مانع از تبديل خويش به عبارتی، ھمان گونه که مارکس نيز اشاره نموده است

 کارگران بر اساس درک شان از انصاف در ۀبنابراين، مبارز.  می شوند" بيش پروار شده در خدمت توليد-و-ابزار کم

دی فراتر اين دسته از کارگران فرآين.  عين حال سھمی اساسی در توليد کارگرانی دارد که در برابر سرمايه می ايستند

  .ًاز صرفا حاصل جنبی سرمايه اند

 ۀبحث نموده ام، ويژگی ديگر اقتصاد اخالقی طبق" انصاف"م پيرامون ه که در يکی از آخرين مقاله ھاياما، ھمان گون

  زمانی که ٢١. ديگر گرايش به دفاعی بودن داردۀ مبارزات طبق– مرجع آن است ۀکارگر اين است که گذشته نقط

" انصاف" شان از ۀياضت کشی و ديگر سياست ھای اقتصادی نوليبرال دست به مبارزه می زنند، ايدکارگران عليه ر

 ۀاگرچه اقتصاد اخالقی طبق.  سرمايه داری باشد" خوب"ًممکن است که صرفا اميد ضمنی به بازگشت به روزھای 

 را ئیرده و الجرم قادر نيست فاکتورھا شان می باشد، اما، از سطح به عمق راه نبۀکارگر مبنای فعاليت ھای خودانگيخت

ِ و نتيجه اين است که اين ھنجارھا بدون ھيچ درد   نمايدئیکه ھنجارھای معينی را توليد نموده و پايدار می سازد شناسا

  ٢٣.ً فروتری را می نشانند که نھايتا پذيرفته می شودۀ و به جای آن ھا ھنجارھای تاز٢٢سری نقض شده

                                                 
21 Michael A. Lebowitz, “’Fairness’: Possibilities, Limits, Possibilities,” Studies in Political Economy, 92 
(2013), 

 کارگر جامعه ۀ به بعد، و در طبق١٩٧٠ کارگر سرمايه داری پيشرفته از ۀتامپسون، در طبق. پی.  امری که در جماعت قرن ھژدھمی ای 22
 .ًکامال آشکار است" ًسوسياليسم واقعا موجود"ھای 
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 ھای اقتصاد اخالقی به اين معنا نيست که می توان در پناه معصوميت پرولتاريای آبستره جا  محدوديتئیاما، شناسا

.   و ايده ھای معين باشدء آغاز بايد انسان ھای واقعی با آراۀ تجريدی پرولتاريا، نقطۀبه جای عزيمت از ايد.  خوش نمود

 که در مسير پايان دادن به ئیمودم که برای انقالبی ھابدين قرار، در مقاله ام که پيش تر به آن اشاره کرده ام، مطرح ن

ۀ ساختار موجود استثمارگری و کژديسه گری گام می گذارند امری اساسی است که نه تنھا اھميت اقتصاد اخالقی طبق

 . کارگر راه برندۀکارگر را درک کنند، بلکه بايد فراتر از آن و به اقتصاد سياسی طبق

 که در چارچوب روابط سرمايه داری به وجود آمده اند گرايش به اين دارند که ئیانسان ھابا توجه به اين نکته که 

ِفھم در نظر بگيرند، مبارزات خود به خودی برآمد اقتصاد اخالقی ھرگز -نيازھای سرمايه داری را اموری بديھی و ھمه ِ

که ھمان روش مارکس را در پيش بگيرند، از اين رو، بر انقالبی ھاست .  قادر به عبور از سرمايه داری نخواھد بود

يعنی اين که نشان دھند که نقض پايه ھای اقتصاد اخالقی ذاتی طبيعت سرمايه داری بوده، و نشان دھند که چگونه 

 که اين گونه بر حيات کارگران تأثير مخرب می نھند ئیسرمايه داری انسان و طبيعت را نابود می سازد، و بحران ھا

ِ اقتصاد اخالقی را با ۀکوتاه سخن اين که کارگران را متقاعد کنند که بايد پرچم محافظه کاران.  يستنداموری تصادفی ن

 و فراتر از آن، بايد ابزار سياسی الزم برای رسيدن به –جايگزين سازند " !سرنگون باد سرمايه داری"پرچم انقالبی 

  .اين مھم را بنا سازند

.   ديگری متقاعد سازدۀی به خودی خود کافی نيست که توده ھا را به وجود گزيناما، افشاء طينت واقعی سرمايه دار

 نظام، بايد آن چه که در متن مبارزات جاری نھفته است تغييربرای به حرکت در آوردن مردم در جھت مبارزه برای 

برای اين منظور نياز .  اد نوين را در بر دارد، به زبانی رسا توضيح دۀرا، به منظور نشان دادن اين که عناصر جامع

از طريق آموزش، سنت و "اگر خواھان مبارزه عليه وضعيتی ھستيم که در آن کارگران .  به بينشی آينده نگر است

  .فھم مبارزه نمود- می نگرند، می بايد برای گزينه ای ھمه"  قوانين طبيعی بديھیۀبه مثاب"به نيازھای سرمايه " عادت

  

   مفقود مارکسيسمۀھست

می نامد که رو به " وضعيت واژگون" کارگر آن چيزی است که مارکس آن را ۀ بينش برای اقتصاد سياسی طبقاين

ِنياز خود کارگران برای توسعه"سوی  وضعيت .   انسانی بنا شده باشدۀدارد، يعنی جامعه ای که بر اساس ھدف توسع" ِ

رکس را فراگرفته نياز به واژگون سازی واژگونی آن چه که کتاب ما.   مارکس استسرمايهِواژگون پيش فرض پنھان 

  ٢٤."واژگونی، يا در حقيقت اين کژديسه گری، که ويژگی و خصلت توليد سرمايه داری است"سرمايه داری است، اين 

 داشته ی سوسياليستی جاۀ مبارزه برای بنای گزينۀمختصر اين که مرکزيت نياز خود کارگران به توسعه بايد در ھست

  .است"  مفقود مارکسيسمۀھست" انسانی، به راستی که ۀتوسع  ٢٥.باشد

 می توان نشان داد که چگونه مبارزات و تالش ھای ٢٦ يک نظام ارگانيکۀ سوسياليسم به مثابۀبا در نظر گرفتن ايد

در فقدان مالکيت (يعنی اين که جامعه ای متمرکز بر برابری .   سوسياليستی مرتبط استۀجاری به بينش جامع

 که پيش گامی در تمامی ئیجا( ظرفيت ھای انسانی ۀ، متمرکز بر توسع)ی بر محصول کار اجتماعی پيشينخصوص

 ميان انسان ھا از ۀ که بستگی ھای دوسويئیجا(، و بر ھمبستگی و کاميونيتی )فعاليت ھای توليدی ما وجود داشته
                                                                                                                                                        
23 E. P. Thompson, “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century,” Past and Present, 
no. 50 (February 1971): 76-136. 
24 Marx, Capital, 425. 
25 Michael A. Lebowitz, The Socialist Alternative: Real Human Development (New York: Monthly Review 
Press, 2010). 
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فھمی -  ھا عناصری است که بايد بر اساس آن ھمهاين).  ًبستگی ميان توليد کنندگان کاال در بازار کامال متفاوت است

ی که اھميت مبارزه کردن برای دستيابی به آن جامعه ای را درک می کند که در آن فھمي- ازه ای را بنيان نھاد، ھمهت

  . افراد استۀ آزاد ھمۀ آزاد ھر فرد عين توسعۀشرايط برای توسع

ش، با توجه به شرايط ورودی به کلوپ راست.  ِن مارکسيست بوداقتصادداًبرای انجام اين امر نياز نيست که حتما يک 

حال اگر اقتصاددان ھای مارکسيست از .  اقتصاددان ھای مارکسيست، شايد بھتر آن است که فرد مارکسيست نباشد

 تمرکز  حواريون مارکس که سعی دارند درستی استاد را اثبات کنند دست بردارند، آن گاه می توان باۀرفتارشان به مثاب

 مفروضات و زير سؤال بردنبا .   انسانی، سھم عمده ای را ايفاء نمودۀ مفقود مارکسيسم، به عبارتی توسعۀبر ھست

 ذره وار اقتصاد ئی انسانی در جامعه و ايستاۀِسفسطه ھای اقتصاد جريان مسلط با استفاده از تقابل ميان ديناميسم توسع

چرا ما ھمان کاری را نمی کنيم که مارکس در ارتباط .  برد ايده ھا درگير شدنوکالسيک، می توان به طور مستقيم در ن

  با اقتصاد جريان مسلط زمان خويش انجام داد؟

ِ انسانی، شامل تأثيرات ويرانگر توليد در روابط سرمايه داری، می ۀ تئوری و معيارھای توسعۀفراتر از آن، با توسع

ۀ با انجام اين کار می توان ھواداران ليبرال توسع.   سرمايه تمرکز نمود کارگر به جای سالمتۀتوان بر سالمت طبق

 که منطق سرمايه را می پذيرند و ھدف شان دستيابی به سرمايه داری منصفانه تر بوده و به نبر فراخواندانسانی را به 

 جای آن که بخواھند مانع  انسانی بوده بهۀًصرفا در پی از ميان برداشتن معدودی از موانع موجود بر سر راه توسع

  . مدت ھاست که سر رسيده استدشواری ھاموعد اين .  اصلی را که خود سرمايه داری است از ميان بردارند

 ۀ تئوری به دست طبقۀوليت دادن اسلحؤ سھم گذاری ھای اقتصاددان ھای مارکسيست است اگر که مسۀاين از جمل

ھمچون (  با انجام اين مھم است که نشان خواھيم داد که مأموريت واقعی ما .ن انقالبی را به عھده بگيريمکارگر و فعاال

  .است"  پرولتاريای مدرنئی سھم در رھایايفا"و "  سرمايه داریۀدر سرنگونی جامع...  سھم یايفا) "مارکس

 

 


