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

٢ 
  

  در المان ١٩٧۵ بحث بعد ازۀ ادام

بحث ) MEGA2(در کليات آثار مارکس و انگلس ١٨۶١-۶٣ و با آغاز انتشار دست نوشته ھای ١٩٧٠ دومۀ ماز ني

ما در اين جا به اجمال به مھم ترين اين . جديدی شدۀ تحقيقاتی مارکس و ساختار کتاب سرمايه وارد دورۀ در مورد برنام

  :مربوط می شود“  مزدۀباردر” که به کتاب ئیتا جا )٣٠(  اشاره می کنيمالمانبحث ھا در 

 ١٩٧٨(مارکس و انگلسۀ اول سال نامۀ  و نيت زولد طی مقاله ای در شماريان): ٣١(  نيت زولد-تفسير يان (

خود را، برای نوشتن شش کتاب ھرگز کنار ۀ دست نوشته ھای مارکس به اين نتيجه رسيدند که او طرح اوليۀ با مطالع

در سه جلد سرمايه تا آن جا پيش می رود که “ زمينۀ اجار”و “ مزد”ر مورد نگذاشته است؛ و در بررسی ھای خود، د

  .مقوالت اصلی سرمايه آن را ايجاب می کنند؛ و توضيحات مفصل تر و ويژه را به کتابی مستقل موکول می کند

را به عھده ) MEGA(وليت جمع آوری کليات آثار مارکس و انگلسؤگروھی که مسحول و حوش  ١٩٨٠ۀدر دھ

ت تحقيقاتی در دانشگاه مارتين لوتر در ھاله تشکيل شد که قصد داشت با أشت و تحت نظارت ولفگانگ يان، يک ھيدا

 ۀآن ھا نتيج. کتاب را بازسازی و تکميل کند ۶ مارکس شاملۀ استفاده از روش ارتقاء از مجرد به مشخص، برنام

منتشر می ) Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung( تحقيقات خود را در مجله ای تحت عنوان

  .کردند

 به مجدداً  ١٨۶١-۶٣ مولر می گويد که مارکس در پنج دفتر اول از دست نوشته ھای): ٣٢( تفسير مولر 

 ۀدر کتاب سرمايه روابط و خصلت عام سرمايه موضوع تحقيق است که بر پيش فرض مبادل. کتاب مزد اشاره می کند

اما تمام مسايلی . برابر استوار است که نيروی کار به عنوان کاال را نيز در بر می گيردارزش ھای ۀ کاال به شکل مبادل

ات تغييرعالوه بر اين . که نيروی کار را به عنوان مقدار متغيری در نظر می گيرند نياز به بررسی جداگانه دارند

گاه مزد و (و اشکال خاص مزد) ٣٣(سطح نياز کارگران، افزايش و کاھش قيمت بازار نيروی کار نسبت به ارزش آن

  .ھمگی به کتاب مزد تعلق دارند) ٣۴)(قطعه ای و غيره

برای اولين بار بين مزد به طور عام که می بايست در چارچوب سرمايه به طور عام مورد  ١٨۶١ مارکس اواخر سال

  )٣۵.( شمار می رودبررسی قرار گيرد و مزد به طور خاص تمايز قايل می شود که خود موضوع کتابی مستقل به
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 خصوصيات اصلی رقابت را با تاھنگامی که تصميم می گيرد  ١٨۶٣ جنوریبه نظر مولر، مارکس بعد از طرح 

اما بررسی .  به موضوع مزد می پردازدمجدداً  ٢١ و ٢٠ سرمايه به طور عام و به طور ارگانيک ترکيب کند، در دفتر

رار دارد و ھدفش نشان دادن اين حقيقت است که چگونه مزد به ارزش اضافی قۀ نظريۀ مزد در اين جا در محدود

  )٣۶.(عنوان شکل پديداری، ذات خود يعنی ارزش نيروی کار را می پوشاند و وارونه جلوه می دھد

 شوارتز به شکلی مستدل و منظم نشان می دھد که مارکس ھم چنان بر تصميم خود ): ٣٧( تفسير شوارتز

او عالوه بر اين، ھدف مارکس از اضافه کردن . پا بر جا باقی مانده بود“ مزد”ۀ  دربارمبنی بر نگارش کتابی مستقل

  .به جلد اول سرمايه، و جايگاه آن در ساختار منطقی اين کتاب را نيز روشن می کند) بخش ششم(بخش مزدھا را 

با قسمت ) جعه کنيد به صمرا( در نظر گرفته بود“ کتاب مزد”او می گويد اگر فھرست مطالبی را که مارکس برای 

مقايسه کنيم، ) به خصوص بخش ششم تحت عنوان مزدھا(مزد صحبت می کند ۀ  از جلد اول سرمايه که دربارئیھا

، “ مزد در بخش ھای غيرمولدتعيين”، “ارزش نيروی کار ساده و ماھر”متوجه خواھيم شد که عناوين مھمی مثل 

و غيره ناگفته باقی مانده است و روسدلسکی نيز علی رغم ادعايش “ ر کارنوسانات بازا”، “ در قيمت نيروی کارتغيير”

پس در واقع بخش مزدھا در جلد اول سرمايه نمی تواند جانشين کتاب مستقلی . تا اندازه ای به اين امر اذعان دارد

 آورده شده و چه اگر چنين است آن گاه پرسش اين است بخش مزد در جلد اول سرمايه به چه دليل. مزد باشدۀ دربار

نقشی را به عھده دارد؟ به نظر شوارتز، مارکس در اين بخش قصد دارد اين مطلب را توضيح دھد که چگونه در سطح 

 پديداری مزد ھم چون ارزش کار، ارزش تمام و کمال کار جلوه می کند، در حالی که در سطح ذاتی، کارگر صرفاً 

 يعنی ارزشی معادل ارزش کاالھای الزم برای زنده ماندن و تجديد ).٣٨(ارزش نيروی کار خود را دريافت می کند

به ھمين دليل . اما کارگر در طول روز کار ارزشی بيش از ارزش نيروی کار خود را توليد می کند.  برای کارءقوا

وليد می در بخش الزم، کار ارزشی معادل ارزش نيروی کار خود ت. روز کار به دو بخش الزم و اضافی تقسيم می شود

کارگر برای بخش الزم معادلی دريافت می کند ولی برای بخش اضافی . کند و در بخش اضافی، ارزشی مازاد بر آن

برابرھا و قرارداد کار اين توھم را در ۀ  در سطح پديداری يعنی مبادلئیمناسبات گردش کاال. معادلی دريافت نمی کند

ارزش اضافی ۀ نظري. رو ھستيم-به-ما با دو سطح رو. اخت شده استاذھان به وجود می آورد که ھر دو بخش کار پرد

مارکس در اين جا نمی خواھد که ميانجی ھای الزم . و استثمار نيروی کار در سطح ذاتی، و مزدھا در سطح پديداری

 می  جا صرفاً بين اين دو سطح را معرفی کند اين کار وظيفه ای است که بايد در کتاب کارمزدھا انجام گيرد؛ او در اين

  .خواھد توھم و وارونگی سطح پديداری را نسبت به سطح ذاتی نشان دھد

“ گاه مزد”تحت عنون  ١٨  جالب ديگر در نقد روسدلسکی اين که مارکس درست در ھمان بخش مزدھا، در فصلۀنکت

  :استمند ه مزد عالقۀ جمله ای می آورد حاکی از آن که او ھم چنان به نگارش کتاب مستقلی دربار

آن ھا از شدت دلبستگی به . اين مطلب در رساله ھای اقتصادی ديده نمی شود. مزد نيز شکل ھای متعددی پيدا می کند”

کار ۀ ويژه ای در بارۀ بازنمود تمامی اين شکل ھا به مطالع. خود موضوع، تمامی تفاوت ھای شکلی را ناديده می گيرند

با اين ھمه، در اين جا بايد به طور مختصر دو شکل بنيادی آن را .  اثر نيستمزدی تعلق دارد و بنابراين جای آن در اين

  )٣٩(.“که غالب است توصيف کنيم

به نظر او . به گمانه زنی می پردازد) در جلد اول سرمايه“ مزد”ادغام کتاب ( طرح تغييرروسدلسکی در مورد تاريخ 

ھنوز نشانی از اين  ١٨۶١-۶٣ چون در دست نوشته ھای. شدبا“ ١٨۶۴ قبل از” به ھر حال نمی تواند تغييرتاريخ اين 

دليل اين . است“ مزدھا”ۀ انتشار يافته حاوی بخشی دربار ١٨۶٧  ديده نمی شود و سرمايه جلد اول که در سالتغيير

، فقط بخش مربوط به نظريه ھای ارزش اضافی ١٨۶١-۶٣ حدس اشتباه اين است که روسدلسکی از دست نوشته ھای
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چون در اين دست نوشته ھا چندين بار . دسترسی نداشت ١٨۶٣-۶۵  به دست نوشته ھایعه کرده بود و احتماالً را مطال

  :اشاره می شود به عنوان نمونه“ مزد”به کتاب 

ارزش آن ھا ارزش نيروی کار را تشکيل می دھد ممکن است افزايش يا کاھش پيدا ۀ سطح نيازھای حياتی، که مجموع

  )۴٠.( مزد نياز دارد و در اين جا مورد بحث قرار نمی گيردۀويژه ای دربارۀ ات به مطالعغييرتتحليل اين . کنند

مزد اشاره می کند، تصميم ۀ درست در ھمان زمان که به کتاب مستقلی دربار ١٨۶۴ قابل توجه اين که، مارکس در سال

در جلد اول به ھيچ “ مزد”بدين ترتيب بخش . فزايدبه جلد اول سرمايه بي“  اشکال آنمزد و”ۀ می گيرد که بخشی دربار

  )۴١.(باشد“ مزد”وجه نمی تواند جايگزينی برای کتاب 

 بحث کتاب مزد تحت الشعاع بحث مھم تری قرار المانبحث، بھتر است اين مساله را يادآوری کنيم که در ۀ قبل از ادام

ھمان طور که .  در کتاب سرمايه بودحرکت از مجرد به مشخص و وجود سطوح مختلف تجريدۀ می گرفت که دربار

سرمايه عام و سرمايه ھای بسيار، البته ھر يک از :  گفته شد روسدلسکی دو سطح کلی تجريد را مشخص کرده بودقبالً 

) ۴٢( تر است که حرکت از مجرد به مشخص را گام به گام به پيش می بردئیاين سطوح کلی شامل سطوح تجريد جز

  :کات جديدی به اين بحث، روشنی و تکامل بيش تری بخشيدندمولر و شوارتز با طرح ن

   . به نظر آن ھا مارکس در واقع سه سطح کلی تجريد را در نظر گرفته بود؛ عام، خاص و يگانه-١ 

يک ۀ  او در تدوين حرکت منطقی از مجرد به مشخص متوجه شد که چون اين سه سطح در ھم تنيده و در برگيرند-٢

رو است که برای اجتناب از آن ھا بايد انعطاف و تعديل - به- روئیامل و اکيد آن ھا با دشواری ھا کئیديگر اند، جدا

  .بيش تری در حرکت منطقی وارد کرد

يعنی ). ٢ و ١ ھمانند سرمايه جلد(به عنوان نمونه گروندريسه يک سر به بررسی سرمايه در سطح عام اختصاص دارد 

 بسيار يا وجوه ۀتحقيق در مورد سرماي. ک شکل ھای گوناگون سرمايه اندخصوصيات عمومی و ذاتی که وجه اشترا

به سطح مشخص تری ) شاخه ھای مختلف صنعت، کشاورزی، معادن، بازرگانی، اعتباری و غيره(افتراق سرمايه ھا 

 در حد کار و سرمايه راۀ به ھمين دليل مارکس در گروندريسه رابط. موکول شده است) جلد سوم سرمايه(از تحليل 

تحليل ارزش اضافی و اشکال آن و ارزش نيروی کار مورد بررسی قرار می دھد و بخش جداگانه ای برای مزد در 

ی است پديداری بين کارگر و سرمايه دار و در واقع به سطح مشخص تری از تحليل انظر نمی گيرد، چون مزد رابطه 

 بخش جداگانه ای را به مزد اختصاص می ، روش شناسانهۀظتعلق دارد، اما در جلد اول سرمايه درست خالف اين مالح

   عقيده چيست؟تغييراين پرسش مطرح می شود که داليل اين . دھد

استناد کرد  ١٨۶٧ جون ٢٧ ما در صفحات قبلی اشاره کرديم که روسدلسکی به نامه ای از مارکس به انگلس در تاريخ

 سرمايه و ئی توليد در جلد سوم حواله داد و سرانجام عدول از جداله را به ارزش اضافی و قيمتأو با تفسير مبھمی مس

  . عقيده دانستتغيير عام، علت اين ۀمزد را به عنوان پيش فرض الزامی سرماي

به مارکس،  ١٨۶٧ جون ٢۶ انگلس در نامه ای به تاريخ. در اين مورد توضيح شوارتز روشن تر و قانع کننده تر است

له نپرداخته است که کارخانه دار و اقتصاددان أ چرا در پيدايش ارزش اضافی به اين مساظھار تعجب می کند که او

به نظر آن ھا ھر چيزی به ارزش خود فروخته می شود، . عامی منشاء ارزش اضافی را نه کار بلکه سرمايه می دانند

می تواند منشاء ارزش اضافی و به ھمين دليل کار او ن. پس کارگر ارزش کار خود را به صورت مزد دريافت می کند

  :در نامه ای به او پاسخ می دھد ١٨۶٧ جون٢٧ مارکس روز بعد در. باشد

که البته (افکار غيرقابل چشم پوشی کوتاه فکران و اقتصاددانان عامی گفته بودیۀ توضيح علمی آن چه که در بار”

از ) ه را تحت عنوان سود به حساب بياورندفراموش می کنند کار پرداخته شده را تحت عنوان مزد و کار پرداخت نشد

  :له فراتر می رودأاين مس
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  :چگونه ارزش يک کاال به قيمت توليد آن تبديل می شود که در آن

  . به نظر می رسد که شکل مزد پرداخت تمام و کمال کار است- الف

دل قيمت بخش ثابت سرمايه به معا( اما کار اضافی يا ارزش اضافی به شکل افزايش قيمتی بيش از قيمت تمام شده - ب

  .به نام سود يا بھره جلوه می کند)  مزدۀعالو

 کار روزانه به مزد يا قيمت  تبديل به اصطالح ارزش نيروی- ١ :پاسخ به پرسش ھا بر اين پيش فرض مبتنی است که

  .انجام گرفته است) جلد اول سرمايه(اين وظيفه در فصل پنجم اين مجلد. کار روزانه توضيح داده شده باشد

اين خود مبتنی است بر . تبديل ارزش اضافی به سود، سود به سود متوسط و غيره توضيح داده شده باشد .١

له در جلد سوم أبنابراين اين مس.  سرمايه ھا نقشی به عھده داردغييرتتوضيح قبلی روند گردش سرمايه ھا، که در آن 

  )۴٣.(نشان داده می شود) سرمايه(کتاب 

آن چه که در سطح پديداری مشاھده می شود و به خصوص مبنای محاسبات سرمايه دار منفرد و اقتصاددان عامی قرار 

 سود ناشی از -ب .ه شکل مزد پرداخت می شود ارزش يا قيمت نيروی کار يک سر ب- الف می گيرد، اين است که

ثابت، سرمايه ای که صرف خريد مواد خام، مواد کمکی و ماشين آالت می ۀ يعنی سرماي(توليد ۀ  در ھزينئیصرفه جو

و اضافه قيمتی است که سرمايه دار بر )  متغير، سرمايه ای که صرف پرداخت مزد می شودۀسرمايۀ شود به عالو

کل سرمايه می ۀ او سود را نتيج. می کشد و کاالھای توليد شده را به آن قيمت می فروشد) توليدۀ زينھ( قيمت تمام شده

  . متغيرۀ ناشی از سرمايداند و نه صرفاً 

 است که مصرف آن ئینيروی کار تنھا کاال.  مزد فقط ارزش نيروی کار است نه ارزش تمامی کار-١ اما در سطح ذاتی

 متغير منشاء ۀ فقط سرماي-٢ . از ارزش اوليه يا به عبارتی ارزش اضافی به وجود می آورددر روند توليد، ارزشی بيش

نسبت اين ارزش اضافی به کل سرمايه را سود می ناميم و سود در روند . ارزش اضافی است و نه تمامی سرمايه

  )۴۴.(قابل مشاھده است سرمايه ھا به سود متوسط بدل می شود، چيزی که در سطح پديداری ئیجا-به - گردش و جا

نخست، مزد نسبت به ارزش : ما در اين جا با دو شکل پديداری سروکار داريم که واقعيت ذاتی را وارونه جلوه می دھند

 شکل ارزش نيروی کار به مزد پيش شرط تحليل تغييرشرح . نيروی کار و دوم، سود متوسط نسبت به ارزش اضافی

ً ۀ نام. ط استشکل ارزش اضافی به سود و سود متوس به انگلس  ١٨۶٨ اپريل ٣٠  يک سال بعد به تاريخمارکس تقريبا

چون از طريق .  ديگری است برای ارزش اضافیۀ نام ديگر يا مقولسود برای ما فعالً ”: د می کندئيأاين مطلب را ت

سرمايه ۀ لکه نتيج نه محصول کار، بآن ضرورتاً ۀ شکل مزد، تمام کار، پرداخت شده جلوه می کند؛ بخش پرداخت نشد

بدين گونه ارزش اضافی شکل سود پيدا می . بخش متغير سرمايه، بلکه برآمده از کل سرمايهۀ به نظر می رسد، نه نتيج

  )۴۵(.“ آن ديگری استۀگمراه کنندۀ اين يکی جلو. کند بدون تفاوت کمی بين آن ھا

انکشاف درون ذاتی مقوله ھای آن استنتاج نمی  عام حالت جنبی دارد و از ۀمزد نسبت به سرمايۀ تحليل شکل وارون

اما جايگاه مناسب . سود و سود متوسط را فراھم می کندۀ شود و در عين حال مقدمات الزم برای توضيح شکل وارون

از تشريح  برای اين بحث در نظم فصل بندی کتاب سرمايه به طور منطقی در کدام قسمت می تواند باشد؟ مارکس بعد

 و مصرف کاالی خريداری شده ئیخريد و فروش نيروی کار در روند گردش کاالۀ ا سرمايه در دو مرحلکار بۀ مبادل

مزد ۀ يعنی نيروی کار در روند توليد سرمايه داری که به توليد ارزش اضافی می انجامد، به درستی بحث شکل وارون

ق می پردازد، بخش چھارم به توليد ارزش بخش سوم از جلد اول سرمايه به توليد ارزش اضافی مطل. را مطرح می کند

اضافی نسبی و بخش پنجم توليد ارزش اضافی مطلق و نسبی را در ترکيب با يک ديگر در نظر می گيرد و بخش ششم 

مارکس .  شکل ارزش نيروی کار به مزد اختصاص داده شده که از لحاظ توالی منطقی جای مناسبی استتغييرألۀ به مس

توضيح ارزش اضافی ۀ در ادام ٢٠ و ١٩ ، در دفتر١٨۶١-۶٣ در دست نوشته ھای ١٨۶٣ یاولين بار در ماه م
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 شکل ارزش نيروی کار به مزد می پردازد، بدون آن که بخش تغيير ألۀمطلق و نسبی در ترکيب با ھم، بالفاصله به مس

ز کار و افزايش بارآوری بر ثير طوالنی شدن روأبه عالوه او به شکل منظمی ت. جداگانه ای برای آن در نظر بگيرد

نيز وضع ) ١٨۶٧( در چاپ اول کتاب سرمايه. ارزش نيروی کار و اختالف آن با مزد را مورد بررسی قرار می دھد

شامل فصل ( بخش جديدی ، يعنی بخش ششم) ١٨٧٣(اما در چاپ دوم کتاب سرمايه . به ھمين روال است

يح وارونگی شکل مزد نسبت به ارزش نيروی کار اختصاص می را به طور مستقل به تشر) ٢٠ ، و١٩ ،١٨ ،١٧ ھای

ثيرشان بر اين وارونگی و باالخره اختالف مزد أدر اين بخش اشکال گوناگون مزد يعنی گاه مزدی و کارمزدی و ت. دھد

  )۴۶.(در کشورھای مختلف نيز مورد بحث قرار می گيرد

در جلد اول سرمايه را به اين ترتيب “ مزدھا”و بخش “ زدمۀ در بار”کتاب نانوشته ۀ پس نظر شوارتز در مورد رابط

  :می توان خالصه کرد

ۀ دربار”با مطالبی که مارکس برای کتاب مستقل “ مزدھا”بخش ششم جلد اول سرمايه تحت عنوان ۀ مقايس .١

امبرده در نظر گرفته بود، نشان می دھد که اين بخش خالف نظر روسدلسکی نمی تواند جايگزينی برای کتاب ن“ مزد

  .باشد

  :در بخش ششم مطالب زير مورد بررسی قرار می گيرند که به ترتيب اھميت عبارتند از .٢

 شکل و وارونگی مزد نسبت به ارزش نيروی کارتغيير   

 ثير طوالنی شدن روز کار و افزايش شدت کار بر ارزش نيروی کارأنقش شکل مزد در وارونه جلوه دادن ت  

 دو در توضيح منشاء ارزش اضافینشان دادن ناتوانی مکتب ريکار.  

وارونگی شکل مزد نسبت به ارزش نيروی کار پيش شرط وارونگی شکل سود نسبت به ارزش اضافی است  .١

  .که در جلد سوم سرمايه توضيح داده می شود

.  عام تعلق ندارد و به ھمين علت گروندريسه فاقد چنين بخشی استۀ به مقوالت سرمايبخش ششم اساساً  .٢

  .اوليه مارکسۀ  به جلد اول در واقع تعديلی است در برنامانضمام آن

ارزش اضافی و اشکال گوناگون آن ۀ اين بخش از لحاظ توالی فصل ھا به طور منطقی بايد بعد از تحليل نظري .٣

  .قرار بگيرد

 با ھاينريش به گروھی از مفسران تعلق دارد که معتقدند مارکس در جريان تحقيقاتش  .تفسير ميشائيل ھاينرش

 عام ۀ در طرح اوليه و کنار گذاشتن کامل مفھوم سرمايتغييررو می شد که او را ھرچه بيش تر به -به-مشکالتی رو

طرح جديد ھدف خود را توضيح روند توليد، روند گردش و باالخره روند توليد به طور کلی يعنی در . سوق می داد

، مسايلی که توضيح آن ھا به آينده موکول شده بود تغييرن اين در جريا. نظر گرفتن توليد و گردش با ھم قرار داده بود

ۀ مسايلی که در رابط. ھر چه بيش تر به شکل الزامات تحليل روند توليد خود را نشان دادند“ مزدۀ دربار”مثل کتاب 

به . گرفتندماھوی با توليد سرمايه داری قرار داشتند و الجرم می بايست در بخش روند توليد مورد بررسی قرار می 

  )۴٧.( ارزش اصافی قرار گرفتۀھمين علت کتاب مزد به شکل فصلی از جلد اول سرمايه در کنار نظري

توسط مايکل لبووتيز ) ١٩٩٢(“ فراسوی سرمايه”نود انتشار کتاب ۀ در اوايل دھ :آخر قرن بيستمۀ بحث در دھۀ ادام

 سال بعد فلتون شورتال کتاب مفصلی در اين باره نوشت دو. )۴٨(“کتاب نانوشته ”ۀجديدی شد برای بحث دربارۀ انگيز

 مزد ۀکنت الپيدس با نوشتن اثری در باب نظري ١٩٩٨ در سال). ۴٩(د می کردئيأکه ناکامل بودن کتاب سرمايه را ت

ما در اين جا بدون در نظر گرفتن ترتيب تاريخی، ). ۵٠( مزد در کتاب سرمايه دفاع کردۀمارکس از کامل بودن نظري

  :به طور خالصه معرفی می کنيم“ مزدۀ دربار”يدگاه اين سه متفکر را در مورد کتاب مستقل د
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اين بحث به پيروی از ۀ  جديدی نيست؛ او بعد از يک مرور تاريخی از سابقۀبحث الپيدس حاوی نکت :کنت الپيدس

شود که مارکس ھنوز از مربوط به دورانی می ) شامل شش کتاب(مارکسۀ گروسمن بر اين باور است که طرح اولي

 اجتماعی نظراتش ۀ بازتوليد سرمايألۀ با مسئیاما در جريان آشنا.  اجتماعی درکی نداشته استۀمفھوم کليت و سرماي

 کوشيده است که شامل سه جلد سرمايه و نظريه ھای ارزش اضافی ئیتکامل يافته و در جھت تدوين و تکميل طرح نھا

  )۵١.(می شود

ۀ  دربارئیتال بر اين نظر است که نقد ماکس اشتيرنر توسط مارکس و انگلس و نگارش تزھاشور :فلتون شورتال

 کننده ای است در گسست آن ھا از ھگلی ھای جوان و به خصوص تعيين عطف ۀی نقطالمانفويرباخ و ايدئولوژی 

اليسم تاريخی؛ يا يعنی وحدت عين و ذھن در عمل اجتماعی انسان ھا و ماتري:  پراکسيسألۀفويرباخ و طرح مس

ھر چند که در اين گسست تداوم موضوعاتی چون . مجرد و عام“ انسان”به جای “ انسان واقعی تاريخی”جايگزينی 

مارکس پس از اين گسست ھر چه بيش تر به جانب نقد اقتصاد .  انسان ھم چنان قابل مشاھده استئیبيگانگی و رھا

اول نقد منطق و روابط عينی :  داری به طور کلی دو جنبه پيدا می کردنقد مارکس از سرمايه. سياسی گرايش پيدا کرد

می نامد؛ و امکان و چگونگی نفی و سرنگونی آن، که او آن را “ ديالکتيک سرمايه”آن که شورتال آن را 

  .می خواند“  طبقاتیۀضدديالکتيک مبارز”

جنبش کارگری : ثير می گذاشتأافکار مارکس تدوم قرن نوزدھم در اروپا شرايط معينی حکمفرما بود که بر ۀ در نيم

در مراحل آغازين خود قرار داشت و ھنوز به عنوان يک طبقه در برابر سرمايه قد علم نکرده بود؛ وجود اشکال تخيلی 

.  و پوزيتيويسم در حوزه ھای مختلف انديشه از جمله علوم انسانیئیعلم گراۀ و اراده گرايانه سوسياليسم و باالخره غلب

و تالش می کرد در مقابله با سوسياليست ھای تخيلی و ذھن گرا به قوانين عينی حرکت سرمايه و پيش شرط ھای عينی ا

 پوزيتيويسم او را به زمين بورژوازی ھدايت ۀاين کار با توجه به ضعف جنبش کارگری و غلب.  طبقاتی بپردازدۀمبارز

و . بط اقتصادی سرمايه ھم چون قوانين عينی و منطق ھگليعنی قبول پرسمان اقتصاد سياسی، يا بررسی روا: کرد

  )۵٢.(روح ھمين پرسماِن اقتصاد سياسی است که در آثار اقتصادی مارکس از سرمايه به بعد غلبه دارد

اول تضادھای سرمايه بيش تر به وحدت : به نظر شورتال اين امر مارکس را به بن بستی می کشاند که دو جنبه دارد

 ۀضدديالکتيک مبارز“ۀ دوم، مطالع. عام بيان اين وحدت استۀ مفھوم سرماي. تا از ھم گسيختگی و بحرانگرايش دارند 

 کارگر را ۀبه سخن ديگر حرکت خودپو و عينی سرمايه، طبق. در سراسر کتاب سرمايه مسکوت باقی می ماند“ طبقاتی

 طبقاتی قربانی توصيف قوانين عينی ۀ مبارز ارزش آفرين و قابل استثمار بدل می کند و تحليلبه وسيله ای صرفاً 

 مزد ۀ مارکس موقتی است او قصد داشت کتاب جداگانه ای دربارۀاما اين بن بست در انديش). ۵٣(سرمايه می شود

  .بود، ولی برنامه اش ناتمام ماند“  طبقاتیۀضدديالکتيک مبارز”ۀ ش مطالع موضوعتدوين کند که احتماالً 

. آرای مارکس بن بستی موقتی به شمار می رفت، در مارکسيسم به بن بست پايدار تبديل شدآن چه در اين زمينه در 

اما به . پاسخ به چگونگی اين امر و نتايج حاصله از آن نياز به بررسی مفصل جريان ھای مختلف درون مارکسيسم دارد

 و تبديل ماترياليسم تاريخی به طور خالصه شايد بتوان گفت که مھم ترين وجه آن ناديده گرفتن پراکسيس انسانی

به نظر شورتال، انگلس در ايجاد اين بن بست دايم و عوامانه کردن . مجموعه ای از قوانين عينی و جبری تاريخ است

  .ثری داشته استؤمارکسيسم نقش م

ر نظری راه حل شورتال برای بيرون رفتن از اين بن بست نه تداوم و تکامل روش مارکس، بلکه وارونه کردن مسي

اگر قصدمان اين است که از کتاب سرمايه فراتر رويم و عدم انسجام گسست و بحران سرمايه را ”: کتاب سرمايه است

بايد بفھميم که کار چگونه ممکن .  ارزش را وارونه کنيمۀبايد حرکت مارکس در جھت دقيق کردن نظري. نشان دھيم

 منظم ارزش تبعيت نکند، چگونه می توان به جای درک تعيين است به ارزش تبديل نشود، چگونه ممکن است قيمت از
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 آن را  و به جای درک چگونگی کليت يافتن سرمايه اساساً ئی از آن ارزش زدا اصوالً ،چگونگی تبديل کار به ارزش

  )۵۴. (“ کردئیکليت زدا

 


