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 انقالبیۀ سوژ
  ) اثر مايکل لبووتيز،بررسی و نقد فراسوی سرمايه (

١ 
 

 

ھشتاد ھم زمان با افت جنبش کارگری، ساير جنبش ھای اجتماعی مثل جنبش زنان، جنبش محيط زيست، ۀ در اوايل دھ

جنبش صلح و غيره رو به اعتالء و گسترش گذاشتند، و در نتيجه بسياری از روشنفکران به اين نظر گرويدند که جنبش 

وداع آندره ُگرز با پرولتاريا و پيشنھاد . فرا رسيده است“ جنبش ھای نوين اجتماعی”ۀ کارگری در حال افول، و زمان

کوچکی از يک ترديد ۀ جين کوھن برای کنار گذاشتن اين دگم که پرولتاريا تنھا فاعل انقالب سوسياليستی است فقط نمون

ست که اخير بر فضای فکری چپ انقالبی سايه انداخته است و اين دغدغه ای اۀ بزرگ به شمار می رود که طی سه دھ

به نظر پاره ای از منتقدان، . جو کند و به تالش واداشته تا پاسخی برای آن جست“ فراسوی سرمايه”لبووتيز را در «

پرولتاريا را بيش تر ۀ اسطور”آندره ُگرز منشاء ). ١(پرولتاريا مربوط می شودۀ  به نظر مارکس دربارمسألهبخشی از 

کورنليوس کاستوريادس معتقد است که مارکس در کتاب ). ٢(ت تاريخی موضع فلسفی مارکس جوان می داند تا واقعيا

 به صورت ابزار منفعل اين حرکت ظاھر می سرمايه را در توليد معرفی می کند و کارگران صرفاً ۀ سرمايه فقط سوي

 - قتصادیمی نويسد که مارکس در دوران جوانی خود در دست نوشته ھای ا“ فقر نظريه“ادوارد تامپسون در). ٣(شوند 

 از منظر سرمايه می نگرد، يعنی حيوانی کارکن که فلسفی، به انتقاد از اقتصاد سياسی پرداخته است که به کارگر صرفاً 

اقتصاد سياسی “ سرمايه”سفانه او در دوران کمال خود در أاما مت. موجب فزونی سرمايه می شود و نه موجودی انسانی

انتقاد قرار می دھد که مقدمه اش ديگر نه منافع انسان، بلکه منطق اشکال را در چارچوب خوِد اقتصاد سياسی مورد 
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منطق سرمايه است نه ۀ در واقع مطالع“ سرمايه”پس کتاب . سرمايه است، منطقی که انسان ھا از آن تبعيت می کنند

)  اخالقی، جنسیقدرت، آگاھی، فرھنگی،(چون کل سرمايه داری شامل فعاليت و روابط بسياری . سرمايه داریۀ جامع

انسانی در ابعاد مختلف آن موضوعی ۀ  تجربۀمفقودۀ حلق. می شود که موضوع بررسی اقتصاد سياسی قرار نمی گيرد

  . آن سکوت اختيار می کندۀاست که مارکس دربار

  :می توان نظر منتقدان را به صورت نکات زير صورت بندی کرد

در چارچوب آن نيز باقی می ماند و جنبه ھای ديگر حيات تحقيقی مارکس نقد اقتصاد سياسی است و ۀ برنام .١

تالش برای استنتاج اين جنبه ھا از نقد اقتصاد سياسی چيزی جز فروکاستن آن ھا به . اجتماعی را در بر نمی گيرد

  .سطح مناسبات اقتصادی نيست

فاعل انقالبی يا  به بررسی قوانين عينی حرکت سرمايه می پردازد و در مورد نقش صرفاً “ سرمايه“کتاب .٢

پرولتاريای انقالبی است و از سوی ۀ ی فاقد يک نظريه دربارئبنابراين مارکسيسم از سو. می کندفاعل انسانی سکوت 

  . نقش عامل انسانی و ساير جنبش ھای اجتماعی را نيز ناديده می گيردديگر عموماً 

او می . ف محدودتری را پيش روی خود می گذاردلبووتيز در اثر خود به تمام جنبه ھای اين نقد نمی پردازد و وظاي

 تحقيقاتی مارکس، برنامه ای گسترده بوده است که حتی در شکل ناتمام امروزی اش از نقد ۀخواھد ثابت کند که برنام

مارکس .  انقالبی از الزامات روش شناسانه اش ناشی می شودۀاقتصاد سياسی فراتر می رود و سکوت او در مورد سوژ

به نقش پرولتاريا و بررسی سرمايه داری از “ کارمزدۀ دربار“ می خواست در اثر جداگانه ای تحت عنواندر واقع

  .سفانه برنامه اش ناتمام ماند و اکنون اين ھمان وظيفه ای است که پيش روی ما قرار داردأمنظر او بپردازد، ولی مت

  

  کتابی نانوشته؟“ کارمزدۀ دربار”

-۴٩به لندن تبعيد شد و در آن جا مطالعات اقتصادی اش را که به علت انقالب ١٨۵٠ تانمارکس در تابس: مسألهطرح 

ۀ که در حال نگارش گروندريسه بود يک نقش ١٨۵٧ او تا سال. قطع شده بود، دوباره با جديت از سر گرفت ١٨۴٨

 شش بخش يا فصل و  طرحی است کلی، حاویگروندريسه صرفاً ۀ مقدم.  نظراتش نداشتۀتفصيلی برای تحقيق و ارائ

در نامه ای به السال برای نخستين بار از طرحی شامل شش کتاب صحبت می  ١٨۵٨ بروریاو در ف). ۴(يک مقدمه 

  :کند

  .سرمايهۀ دربار .١

  .مالکيت زمينۀ دربار .٢

  .کارمزدۀ در بار .٣

  .دولتۀ دربار .٤

  .تجارت بين المللی .٥

  ).۵(بازار جھانی .٦

و در دوم ). ۶( السال جزئيات بيش تری از طرح خود را توضيح می دھد ديگری بهۀ  در نامچمار ١١ يک ماه بعد، در

در نامه ای به ژوزف وايده ماير  ١٨۵٩ بروریدر ف). ٧( ھمان سال در نامه ای به انگلس آن را تکرار می کنداپريل

ھمان سال در  چکه در ماه مار“ سھمی بر نقد اقتصاد سياسی”ۀ و سرانجام در مقدم). ٨( از آن صحبت می کندمجدداً 

و ديگر به طور صريح سخنی از آن به ) ٩(کتاب اشاره می کند ۶ ھزار نسخه انتشار يافت برای آخرين بار به طرح

 تا سرانجام در اين سال، طرح  می دھدتغييرچندين بار طرح خود را  ١٨۶۶ مارکس تا سال). ١٠(ميان نمی آورد

نظريات ” تحت عنوان که بعداً (م برای تاريخ نظريات اقتصادیی خود برای سه جلد کتاب سرمايه و يک جلد متمئنھا
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در نامه  ١٨۶۶ برواو در سيزدھم اکت. را ارائه می کند) منتشر شد١٩٠۵-١٩١٠ توسط کائوتسکی در“ ارزش اضافی

مرا مجبور ) پس از وقفه ھای بی شمار ناشی از مشکل ھای جسمی و اجتماعی(وضعيت من“ :ای به کوگلمان نوشت

 شامل سه و اثر احتماالً .  جلد اول را منتشر کنم و نه جلد اول و دوم را با ھمءکه خالف ھدف اوليه ام، در ابتدامی کند 

  :تمام اثر به قسمت ھای زير تقسيم می شود. جلد می شود

  روند توليد سرمايه. کتاب اول

  روند گردش سرمايه. کتاب دوم

  ساختار روند به طور کلی. کتاب سوم

  )١١.(“تاريخ نظريهۀ ربارکتاب چھارم د

 ۀاجار”و ) ٢٠ و ،١٩، ١٨، ١٧ در جلد اول کتاب سرمايه، بخش ششم، فصل ھای(“مزد”سه جلد سرمايه شامل بخش 

) ۴٧ ،۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴٣، ۴٢، ۴١، ۴٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧ در جلد سوم کتاب سرمايه، بخش ششم، فصل ھای(“ زمين

 مزد و مالکيت زمين به طور ۀ از نگارش کتاب ھای مستقلی دربارحاال پرسش اين است که آيا مارکس. نيز می باشد

 ادغام کرده است؟ يا اين بخش ھا صرفاً “ سرمايه”ی در سه جلد ئ کرده و آن ھا را به صورت بخش ھاکلی صرف نظر

ی موقتی و ضمنی اند که به علت مالحظات روش شناسانه به طرح اوليه اضافه شده اند؟ و بدين ترتيب بررسی ھا

   تحقيقاتی مارکس ناتمام مانده است؟ۀبرنام

  

  تاريخیۀ سابق

) ١٨۵٩/١٨۵٨(مارکس برای شش کتابۀ به تفاوت بين طرح اولي ١٨٩٧ اولين کسی بود که در سال کارل کائوتسکی

ۀ  در مقدماشاره کرد؛ و بعداً ) ١٨۶۶( او برای سه جلد کتاب سرمايه و کتاب نظريه ھای ارزش اضافیئیو طرح نھا

برای جلد  ١٨۶٢ وم نظريه ھای ارزش اضافی، که توسط خود او منتشر شد؛ نوشت که طرح مارکس در سالجلد س

سال قبل از انتشار جلد اول،  ۵ مارکس”: او می گويد.  داردئی انطباق کاملی با طرح نھااول و جلد سوم سرمايه تقريباً 

 آن را به ھمان  به انديشه در آورد، بلکه احتماالً نه تنھا طرح نظری سرمايه ھم چون يک کليت را در خطوط عمومی آن

به نظر او کتاب سرمايه در شکل کنونی خود حاوی ). ١٢(“  خود رساندئیترتيبی نيز که انتشار يافت به شکل نھا

  .سرمايه داری استۀ جامعۀ تحقيقاتی مارکس دربارۀ مزد و رانت ارضی، نمايان گر تمام و کمال برنامۀ نظري

 اثر معروف خود به تفصيل، بدفھمی ھای کائوتسکی را نشان می دھد و نتيجه گيری می کند که طرح روسدلسکی در

می باشد؛ که بيش تر به طرح اوليه نزديک  ۶٣/١٨۶١ مورد استناد او، از يادداشت ھای مارکس مربوط به سال ھای

نظريه ھای ”ادداشت ھا تحت عنوان جالب اين که بخشی از اين ي. آنۀ است تا طرح کتاب سرمايه به شکل منتشر شد

و مالکيت “ کارمزدۀ دربار“ که توسط خود کائوتسکی منتشر شده، حاوی اشاراتی به کتاب ھای مستقل“ ارزش اضافی

  )١٣.(“ارضی است

انتشار  ١٩١٣ که در“ کارل مارکس”ويل برانت در اثر خود . ر“ نظريه ھای ارزش اضافی”مدتی کوتاه بعد از انتشار 

کتاب است و  ۶ ائوتسکی را مورد انتقاد قرار داد، و نوشت که کتاب سرمايه اولين قسمت از مجموعه ای شاملک. يافت

  )١۴.(مزد به شکلی که در کتاب سرمايه طرح شده، نظريه ای ناتمام استۀ نظري

 در که) ١۵(“  مارکس و داليل آنۀ کتاب سرمايۀ طرح اوليتغيير”در مقاله ای تحت عنوان  ھنريک گروسمن

 تغييراو تاريخ .  تحقيقات اجتماعی فرانکفورت به چاپ رسيد به انتقاد ويل برانت پاسخ دادۀ مؤسسۀدر مجل ١٩٢٩ سال

مھم در ۀ نکت. و در نامه ای می داند که مارکس به کوگلمان نوشته است ١٨۶٣  را جوالیئیطرح اوليه به طرح نھا

 ای است تصادفی و نه مشکلی مسأله در طرح کتاب سرمايه نه تغيير”:  استتغييراو تالش برای يافتن دليل اين ۀ مقال
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 روشنی مطلب، بلکه بيش تر امری درونی است که به داليل روش شناسانه مربوط می ارائه، مثالً ۀ فنی مربوط به نحو

 بيان گر تقسيم تجربی موضوعات مورد بررسی و تحقيق مارکس صرفاً ۀ به نظر گروسمن طرح اولي). ١۶(“ شود

 از سطح تجربی و تجديد توليد سرمايه به علت خصلت اجتماعی آن، ضرورتاً ألۀ مسۀ  در حين مطالعاما او بعداً . است

 اجتماعی و ۀپديداری يعنی قيمت، سود و اشکال مختلف سرمايه به درکی جامع از سطح ذاتی يعنی کليت، سرماي

طرح اوليه را غير ممکن و اقدام در جھت تنظيم طرحی نوين را الزامی می ۀ ارزش اضافی رسيد، که اداممجموعه 

  .کرد

  کليتألۀاما ھمان طور که روسدلسکی و مفسران ديگر نشان داده اند، مارکس در ھنگام تدوين طرح اوليه، مس

)Totality(ه را در مد نظر داشت و طرح خود را دقيقاً  سطح پديداری و سطح ذاتی و غيرۀ اجتماعی، رابطۀ، سرماي 

 طرح اوليه و زمان بندی تغييربا در نظر گرفتن اين مفاھيم تدوين کرده بود و در نتيجه تالش گروسمن برای يافتن علت 

، طرحی )طرح شش کتاب(طرح اوليه : به طور کلی، نظر او را می توان به اين شکل خالصه کرد. آن ناموفق است

تجديد توليد آن را کنار ألۀ رو شدن با مس- به-ه مارکس در ادامه و تکامل نظراتش و به خصوص رواست تجربی ک

 يا کنونی کتاب سرمايه، طرحی است برای خود کامل و ناتمام شمردن آن در مقايسه با طرح اوليه ئیطرح نھا. گذاشت

  . موردی ندارداصالً 

او نشان داد . شناخت روش مارکس و ساختار کتاب سرمايهبی ترديد گشايش فصل جديدی است در  روسدلسکی نظرات

 ۀو کتاب سرمايه به طور خاص رابط) ١٧(تحقيقاتی مارکس به طور کلیۀ که طرح و ترتيب فھرست محتويات برنام

 “روش اقتصاد سياسی”گروندريسه تحت عنوان ۀ تنگاتنگی با اصول روش شناسانه ای دارد که مارکس در مقدم

) analysis(که در آغاز عبارت است از تجزيه) Forschungsweise(روش تحقيق : وضيح داده بودبه اجمال ت )١٨(

و سپس تحقيق ) زمين، سرمايه، سود، جمعيت و غيرهۀ مثل کاال، اجار(  آنیبه اجزا) مورد بررسیۀ جامع(کليت آشفته

شان و در مقايسه با اشکال ديگر ريخی  با ھم در روند شکل گيری تا آن ھا چه به طور جداگانه و چه در پيوندۀدربار

ۀ يا شيو) synthesis(ترکيبۀ و آنگاه نوبت مرحل. اجتماعی تا روشن شدن خطوط کلی ساختار مورد بررسی

 آغاز، و گام به گام ۀمی رسد که حرکتی است منطقی از عام ترين و مجردترين مقول) Darstellungsweise(ئیبرنما

ۀ  پيش می رود تا به سطح مشخص نزديک شود؛ و به طور کلی شامل سه مرحلاز مقوله ای به مقوله ای ديگر

بدين ترتيب کليت آشفته ای که در آغاز تجزيه . است) singular(و يگانه) particular(، خاص)universal(عام

رح ھای مارکس ط. شده بود، به ترتيبی منطقی برھم نھاده می شود تا به کليتی نظری، انديش گون و قابل فھم تبديل شود

  . يا بازسازی منطقی اند که از مجرد به سوی مشخص حرکت می کنندئیبرنماۀ در واقع نمايان گر اين مرحل

 به نظر می رسد خالف آن چه که ظاھراً ) سرمايه، مالکيت زمين و کارمزد( روسدلسکی نشان می دھد که سه کتاب اول

 درآمد پيروی نمی کنند، بلکه منابع مستقل توزيع ارزش به ۀ گاناقتصاد عاميانه يعنی اشکال سه“ فرمول سه گانه”از 

 - کتاب چھارم، برآمد از سطح اقتصادی به سطح دولت). ١٩(شمار می آيند که به ترتيبی ديالکتيکی با ھم پيوند دارند

 جھانی و بازارۀ  ملت ھا و سرانجام کتاب ششم، دربار-دولتۀ ملت است، کتاب پنجم، بررسی تجارت خارجی با واسط

  .قبلی توضيح آن ھا غير ممکن خواھد بودۀ بحران که بدون پنج مرحل

  :کتاب اول يعنی سرمايه خود به طور کلی دارای دو سطح تجريد است) ٢٠(به نظر روسدلسکی

  .سرمايه به طور عام که ويژگی ھای مشترک تمامی سرمايه ھا را دربر می گيرد .١

ر گرفتن سرمايه ھای متعدد با وجود اختالف آن ھا و عملکردشان بر سرمايه ھای بسيار و رقابت، يعنی در نظ .٢

  .روی يک ديگر يا به عبارتی رقابت بين آن ھا

  : مجموعه ای از پيش فرض ھا را در نظر بگيريم که مھم ترين آن ھا عبارتند از  عام بايد الزاماً ۀبرای تشريح سرماي
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  مساوی فرض کردن ارزش با قيمت  -الف

  کردن عرضه با تقاضابرابر فرض   -ب

  ثابت فرض کردن مزد در سطح حداقل نيازھای زندگی -ج

  ثابت فرض کردن ترکيب ارگانيک سرمايه  -د

  .صرف نظر کردن از رانت در تحليل، يا به عبارتی، رانت را معادل صفر فرض گرفتن  -ذ

 جلد سوم در سطح سرمايه ھای  عام وۀبه توضيحات باال بايد اضافه کرد که جلد اول و دوم سرمايه در سطح سرماي

  )٢١.(بسيار، رقابت و توزيع ارزش اضافی بين سرمايه ھای گوناگون قرار دارند

ھنوز به کتاب ھای مستقلی  ١٨۶١-۶٣ يادداشت ھای( ١٨۶۴  در اوايل سالروسدلسکی معتقد است که مارکس احتماالً 

کنار گذاشت و مطالب مربوط به کتاب دوم يعنی طرح شش کتاب را ) اشاره می شود“ زمينۀ اجار”و “ مزد”ۀ در بار

سه کتاب ديگر دولت، . را در کتاب سرمايه ادغام کرد“ کارمزدۀ در بار”و کتاب سوم يعنی “ زمينۀ اجارۀ دربار”

  .به عنوان موضوع ھای مستقلی برای تحقيق ھای بعدی به آينده موکول شد) تجارت بين المللی، بازار جھانی

  :ای خود در مورد ادغام کتاب کارمزد در جلد اول سرمايه دو دليل ارائه می دھدروسدلسکی برای ادع

به آن ھا بپردازد در جلد اول سرمايه تشريح “ کتاب کارمزد”مطالبی را که می خواست در ۀ  مارکس عمد-دليل اول

تمام “ ش اضافینظريه ھای ارز”و “ گروندريسه”الی سطرھای ه او در اثبات اين ادعا از الب). ٢٢(کرده است

 ۀضميم(مواردی را که مارکس می خواست در کتاب کارمزد مورد بحث قرار دھد با ذکر صفحه گردآوری کرده است

  :اين موارد عبارتند از). ۵٧-۶٢ اول از بخش اول کتاب شکل گيری سرمايه مارکس صفحات

  نوسانات واقعی مزد .١

، از راه پرداخت )۶۶١ص  لمانی،اگروندريسه متن  (ئی غذا قيمت موادتغيير از طريق - ارزش نيروی کارتغيير - الف

و ) ٣٠٢ ص ھمان جا،(؛ کار زنان و کودکان )٢۴١ گروندريسه(؛ کار شبانه )٣٢٩ ھمان جا ص(غيرنقدی مزدھا 

  ).ھمان جا(اضافه کاری

ا نوسانات ي) ٣٢٩ ھمان جا( از طريق کاھش مزد به سطحی کم تر از ارزش نيروی کار- قيمت نيروی کارتغيير - ب

  ).۴٢٠ ھمان جا(بازار کار

   اشکال گوناگون مزد-٢

  ).١٩٨ ھمان جا،(سھيم شدن در سود ) ١٩٣ ھمان جا،(گاه مزد و مزد قطعه ای

  ).١٩ ص نظريه ھای ارزش اضافی جلد،( کار ساده، کار ماھر -تفاوت در ارزش نيروی کار .١

  ).٣٨ .، ص٣ ، بخش٢۶ جلد( مزد در بخش ھای غير مولد مزد کارگران بخش خدماتتعيين .٢

  ).٣٣۵ ھمان جا،(طول روز کار .٣

  )٢٣).(۴۴۶ ھمان جا،(مقايسه کارگر با برده و سرف .٤

. اشاره می کند ١٨۶٧ جون ٢٧ روسدلسکی به عنوان دومين دليل به نامه ای از مارکس به انگلس به تاريخ: دليل دوم

  :بدين مضمون

  د، ھنگامی کهچگونه ارزش يک کاال به قيمت توليد آن تبديل می شو”

  .به نظر می رسد تمامی کار به شکل مزد پرداخت شده است .١

معادل قيمت بخش ثابت سرمايه به ( اما کار اضافی يا ارزش اضافی به شکل اضافه قيمتی بيش از قيمت تمام شده-٢

  .موسوم به بھره يا سود در می آيد) اضافه مزد

  :پاسخ به اين پرسش بر اين پيش فرض مبتنی است که
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اين وظيفه در .  تبديل به اصطالح ارزش نيروی کار روزانه به مزد يا قيمت کار روزانه توضيح داده شده باشد- فال

  .“انجام گرفته است) جلد اول سرمايه(اين مجلد  )٢۴(فصل پنجم 

اشاره  ارزش اضافی بايد به پيوند آن با قيمت توليد ۀمسألروسدلسکی اضافه می کند که مارکس برای روشن تر کردن 

 از تفسير خود راضی نشده، که ظاھراً ) روسدلسکی(او . کند که اين امر در جلد سوم سرمايه توضيح داده می شود

 اکيد مقوالت سرمايه و مزد ئی در طرح اوليه را بايد در جداتغييربالفاصله ادامه می دھد که پاسخ مستقيم تر به داليل 

ی مارکس محدوديتی ايجاد می کرد، از اين رو در مراحلی از حرکت  عام براۀاما پيش فرض سرماي. جو کرد و جست

  .منطقی به ناچار بايد در آن تعديلی به وجود می آورد

او بر اين باور بود که ). ٢۵(اولين کسی بود که بالفاصله نظر روسدلسکی را مورد انتقاد قرار دارد ويتالی ويگوتسکی

شده و سرانجام آن را در طرح “  عامۀسرماي”وجه مشکالت مفھوم مت ١٨۶١-۶٣ ، مارکس طی دست نوشته ھایاوالً 

 پرداختی در سه جلد سرمايه صرفاً “ زمينۀ اجار”و “ مزد”، مطالب مربوط به و ثانياً . کنار گذاشته است ١٨۶۶ئینھا

گرفته موقتی در چارچوب عمومی سرمايه اند، نه توضيحی مستقل که اين مفاھيم را فی نفسه و به طور خاص در نظر 

  .باشد

اما نظر روسدلسکی در مورد ساختار کتاب سرمايه به مدت چندين سال نظر مسلط بود و غالب نظريه پردازان 

و  )٢۶(“ ارزش کارۀ در نظريئیپژوھش ھا”به عنوان نمونه رونالد ميک در . مارکسيست آن را تکرار می کردند

  :بر جلد اول سرمايه“ مقدمه”ارنست مندل در 

چون بررسی مزد مستقل و جدا از توليد ارزش اضافه، . د در جلد اول، يعنی روند توليد سرمايه ادغام شدکتاب کارمز”

  )٢٧. (“يا به بيانی روند توليد سرمايه داری غير ممکن است

 مثالً . کارمزد دفاع می کردندۀ اما افراد اندکی مخالف نظر روسدلسکی بودند و از تداوم طرح اوليه و کتاب مستقل دربار

  :ماکسی ميليان روبل که در اين مورد می گويد

 را تغيير داليل روش شناسانه ای که اين ۀبدون اطالع به خوانندگانش و ارائ) مارکس(مشکل است تصور کرد که او 

  )٢٨.(ی تصميم گرفته باشدتغييرالزامی می کرد به چنين 

آثار مارکس و اين که کتاب سرمايه اولين کتاب ثير روبل از ناکامل بودن أو ھمين طور ديويد مک لالن که تحت ت

  .کتابی است که مارکس می خواست بنويسد، دفاع می کرد ۶ از

 طرح اوليه تغيير يا عدم تغييرند که داليل موجود برای قضاوت قطعی در مورد ابعضی مانند آلن اوکلی بر اين باور

  )٢٩.(وجود ندارد

  ادامه دارد

 


