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

۴  

 :انتقادھا

  :آلبريتون رابرت انتقاد -١

 سه در یدار هيسرما جوامع ليتحل كه است معتقد نيسك و اونو جاپانی یھا ستيماركس مكتب از یرويپ به تونيآلبر

 :رديگی م انجام ديتجر سطح

 ناب ۀيسرما يۀنظر -الف

 یدار هيسرما مراحل ۀينظر - ب

 مشخص یخيتار ليتحل -ج

 عوامل دخالت بدون و ارزش قانون ۀسلط تحت عام ئیكاال نظام ھمچون هيسرما یدرون منطق  :نابۀ يسرما سطح در

 ارزش جذب با و ابديی م یفزون خود حركت انيجر در كه است یارزش هيسرما .است یبررس موضوع یاقتصاد فوق

 و ديتول ابزار كار، رينظ گريد عوامل حركت، نيا در او .رديگ یم سر از شتريب یقدرت با را خود حركت بار ھر افزوده

 ونديپ كه است ليدل تنھا نيا و كند یم ليتبد شيخو گردش از یا لحظه به و خود تابع ۀليوس ھمچون را یعيطب عوامل

 و دارد فاصله یتيوضع نيچن از یدار هيسرما تيواقع كه ست یعيطب  .كنند یم عمل گونه قانون ارزش مقوالت یدرون

 ارزش جنس از كه شوند یم گرفته نظر در اآنج تا كار مثل ه،يسرما از ريغ عوامل كه است یفرض مجرد حالت كي نيا

 .باشند یارزش روابط تابع و

 و ندارد ليتكم به یازين ديتجر از سطح نيا در و نابۀ يسرما از است یكامل فيتوص هيسرما جلد سه ليدل نيھم به

 .است نابجا یقضاوت آن بودن هيسو كي اي بودن ناتمام طرح

 است رو-به -رو یفراون مشكالت با پول و كار یروين ن،يزم یكاال سه بر یاقتصاد ۀسلط در هيسرما  :مراحل ۀينظر

 و شدن رو- به- رو در را كاال سه نيا یھايژگيو كه ميكن گذر یمشخصتر سطح به نابۀ يسرما مجرد سطح از اگر ما و

 یبرا یديكل اندتو یم هيسرما مناسبات در آنھا ادغامۀ درج و شكل م،يريبگ نظر در یارزش روابط برابر در مقاومت

 .دھد قرار ما ارياخت در یدار هيسرما یبند مرحله

 و كرد گذر یتر -مشخص سطح به ديبا یخيتار نيمع ۀدور در نيمع كشور ھر ليتحل یبرا  :یخيتار مشخص ليتحل

  .گرفت نظر در زين را آن ۀژيو یفرھنگ و یاسيس عوامل و یخيتار ۀسابق
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 یباال سطح در است یليتحل هيسرما كتاب  :دھد یم قرار انتقاد مورد را زيلبووت اثر یفكر ۀنيزم شيپ نيا با تونيآلبر

 زين یمناسب ۀينظر ديتجر از سطح نيا در و  كند یم تصور خود ناب حالت در را هيسرما یدرون روابط كه ديتجر

 یطبقاتۀ مبارز و اتحاد حالت در نه و یپراكندگ و انفراد حالت در را كارگران عتاً يطب كه كند یم ارائه یكارمزد ۀدربار

 تالش .گفت سخن آن بودن هيسو كي از توان ینم و كامل است یكتاب هيسرما كتاب بيترت نيبد  .رديگ یم نظر در

 به هيسرما عملكرد اگر .كند یم فيضع را هيسرما منطق ارزش، قانون به یكارمزد كيالكتيد كردن وارد یبرا لبووتيز

 ضرورت آنھا ئیخودافزا منطق و ارزش مقوالت كنند، یم عمل آن هيعل كه شود ینثخ ئیروھاين توسط وستهيپ طور

 :تونيآلبر انيب به .دھند یم دست از مشخص مكان و زمان در یطبقات استيس مقابل در را خود یقانونبند و یدرون

 با را یطبقات ۀمبارز رييتغ حال در دانيم كه داشت انتظار توان ینم عام طور به هيسرماۀ ينظر عنوان به هيسرما از"

 اما .باشد مناسب یخيتار(ليتحل یبرا تواند یم موضوع نيا .كند یپرداز هينظر شتايتجرب و یخيتار یھايژگيو تمام

 ٧٧ )."ستين ستهيشا هيسرما یدرون منطقۀ مطالع یبرا كداً ؤم

  

 بونھفلد ورنر انتقاد

 نيا یبرا او نظر به .باشد نھفته یكارمزد مبارزات كشف در هيسرما كتاب یانتقاد یبازساز راز كه دارد ديترد بونھفلد

 در یسادگ به كار و هيسرما  :داد قرار نقد متگاهيعز را یدار هيسرما مناسبات یبتوارگ ۀبار در ماركس نظر ديبا كار

 ظاھراً  قدرت كي توسط كه یكار .است گانهيب خود از كار وجود محصول هيسرما ندارند؛ قرار گريد كي مقابل

 را كار به هيسرما یوابستگ یاسيس اقتصاد از خود نقد در ماركس .است درآمده اديانق به ه،يسرما قدرت ،یرانسانيغ

 از خود نقد در او .است ارزش جوھر زنده كار و دارد وجود كار ۀليوس به و كار از صرفاً  هيسرما دھد؛ یم نشان

 ینيع ینھادھا و اءياش ھمچون كه اند یانسان یاجتماع سياكسپر ۀوارون شكل آنھا كه دھد یم حيتوض یاقتصاد مقوالت

 :اند كرده علم قد آنھا برابر در

 ھمچون او، چشم در را انسان كار یاجتماع سرشت شكل نيا كه است نھفته امر نيا در صرفاً  كاال شكل رمز و راز"

 رو نيھم از و سازد یم انينما زھايچ یعيطب یژگيو افتني تياجتماع ھمچون محصوالت، نيا خود ۀواریء ش سرشت

 در دارد، وجود انسان از خارج كه اءياش نيب یاجتماع(ۀ رابط صورت به كار كل با را دكنندگانيتول یاجتماع ۀرابط

 ٧٨ ) ".دھد یم جلوه او نظر

 كار ابلمق در و كار از خارج ینيع جھان ھمچون را یدار هيسرما یساختارھا كه مثبت نقد یجا به بونھفلد نظر به پس

 پول، كاال، كه ديبرگز را یمنف نقد ديبا كند، استنتاج مناسبات نيا از را او مبارزات تا كند یم تالش و دھد یم قرار

 یمنشا كه یمحصوالت .داند یم انسانھا یاجتماع سيپراكس محصول را یدار هيسرما ینيع یساختارھا ريسا و هيسرما

 را خود كار اساس لبووتيز كه كند یم اضافه او .اند شده مسلط آن بر ستقلم یروين ھمچون و كرده ینف را خود یانسان

 یم اشاره زين یدار هيسرما مقوالت یبتوارگ و یوارونگ به اما دھد، یم قرار هيسرما ینيع منطق از كار استنتاج بر

 .دارند قرار گريد كي با تصادم و تناقض در روش دو نيا كه نيا از غافل كند؛

 

 يگرد انتقادھای

 یم مجموع در كه اند كرده مطرح را ئیھا نكته یا جداگانه یانتقادھا در گيندين و پانيچ و توتان و كمپل باركر، كولين

 :كرد یبند دسته ريز شكل به را آنھا توان

 نيب یعمود ۀرابط به تنھا لبووتيز كه دارند توافق نكته نيا بر منتقدان اغلب: ھا سرمايه بين رقابت گرفتن ناديده  -١

 .رديگ نظر در را آنھا نيب رقابت و ھا هيسرما نيب یافق ۀرابط كه آن بدون دارد، توجه كارمزد و هيسرما
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 سطح با رابطه در ازھاين ارضاء به لبووتيز كه نظرند نيا بر توتان و كمپل :كاذب نيازھای مورد در توجھی بی -٢

 نيب زيتما و ازھاين یاخالق یابيارز ۀمسال به اما پردازد، یم بارآور یروھاين یبارآور سطح با سهيمقا در و مزدھا

 آن در كي كدام و ثرؤم فرد یخودتكامل در ازين كدام كه لهأمس نيا .كند ینم توجه "كاذب یازھاين" و "نيراست یازھاين"

 .است برخوردار یفراوان تياھم از آن از رفتن فراتر و یدار هيسرما نقد در ندارد، ینقش

 را كودكان و زنان وقت از استفاده قدرت ،یپدرساالر یريشكلگ انيجر در مردھا :ستم و استثمار بين يزتما عدم  -٣

 اثر در لبووتيز .اند آورده دست به خانوار كل بعد و اول ۀدرج در خودشان یبرا الزم مصرف یارزشھا ديتول یبرا

 او بيترت نيبد  .برد یم نام "استثمار" (Exploitation) ارزش منبع عنوان به لهأمس نيا از "هيسرما یفراسو" خود

 یبرا یجنس ستم و است هيسرما ھدف آن انباشت كه یاضاف (oppression) كه كند یم مخدوش را استثمار نيب زيتما

  .شود یم گرفته كار به ینسل و روزمره طور به كار یروين ديبازتول

 نگارش عدم و ماركس یقاتيتحق ۀبرنام بودن ناكامل بر لبووتيز ديتاك غالباً  منتقدان :سرمايه فراسوی كتاب ارزيابی -۴

ۀ ينظر نيتدو یبرا یآغاز رند،يپذ یم كارگر ۀطبق استيس و یاسيس اقتصاد بر یباب فتح عنوان به را یكارمزد كتاب

 ٧٩ ).رهيغ و یكارگر دولت ،یكارگر احزاب (،یكارگر یھا هياتحاد طبقه، درون یھايبند هيال مزد،

 

 :منابع

 فراتر زيلبووت اثر یمعرف از كه طلبد یم را یمستقل یبررس آنھا به پرداختن كه دارد یمتعدد یھا جنبه لهأمس نيا -١

 .رود یم

 ٢١ ص ا،يپرولتار با وداع گرز، آندره  -٢

   ،یروسدلسك رومان و  ٣۵-٣٠ۀ شمار تلوس، یمجلھ ،"یكارگر جنبش خيتار یدربارھ" ك، .ادسيكاستور  -٣

 ١٠ ص هيسرما كتاب یريگ شكل ٣۶ ص ن،يتد احمد -پرھام باقر ۀترجم سه،يگروندر به ديكن مراجعه -۴

 ٢٧٠ص ، ۴٠ جلد (یسيانگل)انگلس و ماركس آثار مجموعه -۵

 ٢٨٧ ص ، ۴٠ جلد (یسيانگل)انگلس و ماركس آثار مجموعه -۶

 ٢٩٨ص ، ۴٠ جلد (یسيانگل)انگلس و ماركس آثار مجموعه -٧

 ٣٧۶ ص ، ۴٠ جلد (یسيانگل)انگلس و ماركس آثار مجموعه -٨

 ."یاسيس اقتصاد نقد بر یسھم" یمقدمھ -٩

10- Oackley,A. the Making of Marx Critical theory, 1983,p.105. 

and Lapides, K. Marxs Wage Theory, 1998.p 220. 

 ٣٢٨ ص ، ۴٢ جلد (یسيانگل)انگلس و ماركس آثار مجموعه  - ١١

12- Rosdolsky, Roman (1977) The Making of Marx’s ‘Capital’1997,p.16. 

 ٢٢ ص ھمانجا، - ١۵ - ١٣

14- R,Willbrandt, Karl Marx.1920,p 97. 

15- Grossmann,H. „Die Änderung des Aufbauplans des Narschen „Kapital“ und 

ihreUrsacheen“ in archiv Für die Geschichte des sozialismus und der 

arbeiterbewegung,1929 

pp 305-338. 

16- Rosdolsky, Roman (1977) The Making of Marx’s ‘Capital’1997,p.24. 
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 ۵۵ ص اثر ھمان است، داده رييتغ را خود طرح بار چھارده ماركس كه دھد یم نشان یروسدلسك  - ١٧

 به ازين و فراوان تياھم حائز موضوع نيا . ٢۵ ص ن،يتد احمد و پرھام باقر ۀترجم اول، جلد سه،يگروندر - ١٨

 .دارد مستقل ینوشتار

 ۴٠ ص ،یروسدلسك از منبع ھمان -٣١- ١٩

 و خاص عام، یعني د،يتجر یكل سطح سه وجود به معتقد شوارتز دينفريو و مولر مانفرد مثل مفسران از یبرخ - ٢٠

 شامل كه صفر سطح كي .كنند یم شنھاديپ را ديتجر یكل سطح چھار یچ نهيف روبرتو مثل گريد یبرخ و ھستند گانهي

 .هيسرما یبرا گانهي و خاص عام، سطح سه و است پول و كاال

 ۵٢ ص اثر، ھمان ،یروسدلسك ٢١- / ١٩٩٠ ورك،يوين ه،يسرما منطق ت،ياسم یتون و - ۴١

 .است زيآم اغراق یحد تا ادعا نيا شوارتز . و نظر به  - ٢٢

 یروسدلسك ستيل در كه را یموارد ما .است شده برگرفته بودن كاملتر ليدل به شوارتز ستيل از موارد نيا  - ٢٣

 .ميكرد زيمتما درشت خطوط با نداشت وجود

 چون است، داده رخ یاشتباھ راستارانيو اي ماركس طرف از احتماالً  جا نيا در كه دھد یم حيتوض یروسدلسك - ٢۴

 .پنجم فصل نه است آمده اول جلد ١٩ فصل در مطلب نيا واقع در

 Wygodski,Witali(1967) Die Geschichte einer grossen Entdeckung. -25 یگودسكيو یتاليو 

26- Meek, Ronald, Studis in the Labour Theory of Value, London,1973. 

 .است شده ترجمه یفارس به سوداگر رضا محمد ادي زنده توسط كتب نيا

27- Mandel, Ernest.” Intorduction” to Capital Vol, 1, Penguin Books,1982,o 29. 

28- O, malley, J and K. Algozin; Rubel on Karl Marx Five Essays. Cambride. 1980,p 

192. 

Mc lellan,D.(1971) Introduction to the “Grundrisse” p.9. 

29- Oackley,A. the Making of Marx Critical theory, 1983,p.114. 

 صرفاً  آنھا به كالم شدن یطوالن از اجتناب یبرا ما كه است گرفته در ئیھا بحث نهيزم نيا زدرين انجاپدر  - ٣٠

 در هيسرما كتاب كه داشت اعالم بحران،ۀ ينظر یبررس انيجر در كوروما سافرو ،١٩٣٠ۀ دھ یط .ميكن یم اشاره

 اقتصاد نقد یبرا ماركسۀ برنام و است كتاب ۶ شاملۀ ياول طرح اولِ  كتاب از "عام طور به هيسرما" بخش اصل

 قبل ساتو نزابورويك ، ١٩۵۴ سال در .داد دست از را خود نفوذ نظر نيا جنگ از پس یسالھا .ستين كامل یاسيس

 ۵٨ یادداشتھاي از استفاده با شود آغاز یغرب یكشورھا در سهيگروندر ۀدربار بحثھا موج كه نيا از  -١٩۵٧

 هيسرما منطق به كه یا اندازه تا اعتبار و رقابت طور نيھم و یارض تيمالك و یكارمزد مباحث كه نوشت ماركس

 مباحث نيا به مخصوص یكتاب اختصاص امر نيا یول اند، گرفته قرار بحث مورد هيسرما كتاب در شود یم مربوط

 دفاع نظر نيا از نيسك رويشيا و جاپانی به سهيگروندر مترجم یتاكاگ رويكوج ٧٠یسالھا یط  .كند ینم یمنتف را

 شش طرح از یكارمزد و یارض كتيمال ه،يسرما یعني اول، كتاب سه یحاو واقع در هيسرما كتاب كه كردند یم

 .آورد دست به یتوجھ قابل نفوذ جاپانی یستھايماركس نيب در اونو كورو نظرات ٨٠ ۀدھ یسالھا در .است كتاب

 ناب حالت در را هيسرما یدرون روابط كه ديتجر یباال طحس در است یاثر هيسرما كتاب اونو، مكتب روانيپ نظر به

 رنديگ یم قرار یبررس مورد جا آن تا یكارمزد و یارض تيمالك ھمچون گريد مقوالت آن در و رديگ یم نظر در خود

 جا آن تا و هيسرما منطق تابع ه،يسرما از ريغ عوامل حالت نيا در .باشند یارزش روابط تابع و ارزش جنس از كه
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 نقد به ديكن مراجعه(نكنند جاديا هيسرما یضرور و قانونمند حركت یبرا یمزاحمت كه رنديگ یم قرار یبررس وردم

 .)مقدمه نيھم در زيلبووت به تونيآلبر

31- Jahn, Wolfgang u. Roland Nietzold. 1978.“probleme der Entwicklung der 

Marxschen politischen Ökonomie im Zeitraum von 1850 bis 1863. Marx- Engels- 

Jahr Buch, No 1. Berlin DDR. S 145-174. 

32- Müller, M (1978). Auf dem Weg zum „Kapita“. Berlin. S. 120-131. 
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