
 1یدارهیسرمالوکاچ و نقد دیالکتیکی از 

 موشه پوستون 

 شروین طاهری 

 یدارهیسرمانظم  استنخبر، و  سمیکموناخیر جوامع صنعتی پیشرو ، سقوط اتحاد جماهیر شوروی و  یهادههتاریخی  یهایدگرگون

جهانی معطوف کرده است . این تغییرات تاریخی  یهایسیدگردو  2مسئله پویش تاریخی یسوبهنئولیبرال جهانی بار دیگر توجهات را 

 یهاههدمدرن که در -ساختارگرایی و پسا-توسط نظریات پسا ، و داردیمرا عرضه  یدارهیسرمانیاز به احیای مجدد دغدغه نظرورزانه به 

 پاسخی بسنده بیابد .  تواندینمسلطه تام داشتند ،  0791و  0791

همچون نقطه عزیمت به چنین احیای نظرورزانه ای  تواندیمگئورگ لوکاچ  "3 آگاهی پرولتاریاییشدگی و  ءیش "مقاله درخشان 

 وجودنیباا.  دهدیم(. در این مقاله ، لوکاچ تحلیل نقادانه غنی و استواری از مدرنیته سرمایه دارانه را بسط و گسترش 0خدمت کند )

نشان دهم ، رویکرد نظری او ، اگر  کوشمیمکه من  طورهمانمتفاوت است . اما  بهجانهمها این تحلیل از نظریه لوکاچ ، ب ییهاجنبه

کم که در آغاز قرن بیست و ی دارهیسرمایک نظریه پیچیده از جوامع برای  اساسیصورت  خواهد توانست،  نقادانه در نظر گرفته شود

و  زکردهیرهپ یدارهیسرمام از سسیکمبودهای موجود در نقد سنتی مارکاز بسیاری  تواندیم یاهینظرفراهم آورد . چنین را  ندآشکار شد

 .  کند یزیرقالببا دیگر نظریات انتقادی اجتماعی مهم امروز را  یدارهیسرمااز نو روابط میان نظریه انتقادی از 

 نوانعبهمارکسیسم متمایز است .  یهاکرانهاز بیشتر  یاملاحظهقابل صورتبهلوکاچ  " شدگی ءیش "چهارچوب مفهومی مقاله 

مارکسیستی دوم  المللنیبو ایمان به فرایند خطی تاریخی راست کیش  4علم پرستیسیاسی و نظری ، مقاله لوکاچ قاطعانه  یامداخله

در ممانعت  یدمکراسالیسوستاریخی -سیاسی و جهانی یهایناکامبرای زمینه عمیق نظری  ی ،موقعیتبرای لوکاچ چنین .  کندیمرا رد 

 المللنیبلوکاچ بر این جدایی نظری از  راتیتأثشد .  07-0709 یهاسالبود و موجب تغییر تاریخی رادیکال در  0701از جنگ 

مجدد بر ابعاد هگلی اندیشه مارکس و با تمرکز بر اهمیت سوبژکتیویته و مرکزیت پراکسیس انجام پذیرفت .  دیتأکمارکسیستی دوم با 

از نو احیاء کرد و در مدار  – 5یک نظریه دیالکتیکی از کردار –نظریه اجتماعی قدرتمند  مثابهبهله او نقد اقتصاد سیاسی مارکس را مقا

 . قرارداد

ردار ، ک یامقولهچهارچوب این رویکرد  یمحدوده. در  رندیگیمدر مرکز نظریه کردار او قرار  "کالا  "مقولات نقد مارکس بالغ ، مانند 

لوکاچ برای درهم تنیدگی ذاتی ابعاد ( 2هم هست .) هاآن جادکنندهیامتضاد ساختارها نیست ، بلکه همچنین  یسادگبهیا پراکسیس 

ی از انتقاد یهالیتحل نیتریمرکزجای دادنش در کردن نظریه کردار مارکس و  بامنظورسوبژکتیو و ابژکتیو زندگی اجتماعی، 

ه ار ساختدمعین کر یهاصورتهردو ) یعنی بعد ذهنی و عینی زندگی اجتماعی ( توسط  . کندیمیی محکم طرح ، ادعا یدارهیسرما

ار فراتر از که بسی آورندیم به دستاهمیتی را  چنانآن. این بدان معنا است که مقولات نقادانه مارکس بالغ در دستان لوکاچ  شوندیم
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( 3). کندیمعینی زندگی اجتماعی مدرن تفسیر -ذهنی یهاصورترا چون مقولاتی از  هاآناو  ؛ شوندمقولات محض اقتصادی درک 

 Daseinsformenرویکرد لوکاچ در این رابطه با مارکس در گروندریسه همپوشانی دارد . مارکس در این کتاب مقولات را همچون 

 ( 1.) ردیگیمهستی ( در نظر  یهاحالت) تعین یافتگی  Existenzbestimmungenمتعین ( و  یهاصورت) 

نیادین از نقدی بکه  دهدیماز آگاهی و شناخت را بسط  یادهیچیپمنظور داشتن مقولات ، لوکاچ نظریه اجتماعی  از بر اساس این شکل

ادعا کند که سوژه هم مولد و هم محصول فرایند  دهدیم. نظریه کردار به او اجازه  ردیگیمابژه را در بر -سوژه 6، از دوئیت یدارهیسرما

 (. درنتیجه : 5دیالکتیک است)

 "یا  روندیمباهم پیش  " 9موازی "یکدیگرند ،  " 8انعکاس "یا  " 7اندمرتبط "اندیشه و هستی در این معنا که به یکدیگر 

( . همانستی  است و صلب یک دوئیت سخت مقارن با ییهاانیبباهم هستند ، این همان نیستند ) تمامی چنین  " 10زمانهم

 (6.) اندیکیالکتیداز یک فرایند واقعی تاریخی و  ییهاجنبههردو  ، یعنی هاآن

 ( 9)"آگاهی ... ضرورت ، الزام و بخش تامه ای از آن فرایند شدن }تاریخی{ است. "لوکاچ  یامقولهپس ، در چهارچوب تحلیل 

او  با آن زمانهم اما تاریخ ، دغدغه نخستین لوکاچ تعیین امکان تاریخی آگاهی انقلابی طبقه است .در تحلیل درهم تنیدگی آگاهی و 

 دشدهیتوله با مسئل کوشدیم. بنا به نظر لوکاچ ، این اندیشه  کندیمتحلیل تاریخی و اجتماعی درخشانی از فلسفه مدرن غرب ارائه 

 یواسطگیببه  کهیدرحال( است درگیر شود ،  یدارهیسرما)  اشنهیزمخاص انتزاعی از زندگی که مشخصه  یهاصورتتوسط 

وجودی  مثابهبهرا  اشنهیزمتوسط  دشدهیتولپدیداری از آن زمینه محدود مانده . بنابراین ، اندیشه فلسفی به خطا مسئله  یهاصورت

ا آن بمسائلی که فلسفه مدرن  اولین بار بود که ( بنا به نظر لوکاچ ، این مارکس9.) دهدیمو هستی شناختی تشخیص  یخیفرا تار

 یدارهیسرما اجتماعی یهاصورتبسنده نشان داد . او این کار را با تغییر دادن موقعیت این مسائل انجام داد ، یعنی در  طوربه را درگیر بود

 تاریخی و اجتماعی بخشید .  یانهیزم هاآنبه   شوندیممقولاتی چون کالا بیان  لهیوسبهکه 

 بنابراینرد .ک یبندصورترا  یشناختجامعه، نقدی تاریخی و اجتماعی از فلسفه مدرن و اندیشه  هالیتحلبا احیای این شکل از لوکاچ 

با ر عوض . د کندینمطبقات مراجعه  موردعلاقهملاحظات  و تاریخی بودند ، به شناسانهجامعهکه تا این حد به شیوه  ییهالیتحلاو در 

 یهاصورتر را د یاشهیاندسرشت چنین  کوشدیماین اندیشه در یک نظام سلطه اجتماعی ، مانند سلطه طبقاتی ،  بر کارکردتمرکز 

 یهانبهجشرح  به دنبال ذاتاًلوکاچ از صورت اجتماعی  یهالیتحلبنا کند .  یدارهیسرما دهندهلیتشکاجتماعی خاص) کالا ، سرمایه ( 

  جتماعی و فرهنگی زندگی است .ا

. این  کندیمجدا  11روبنا-مارکس خود را  قاطعانه از مفاهیم کلاسیک مارکسیستی زیربنا یامقوله یهالیتحلاین شکل منظور داشتن 

ماعی ، و روبنا با ذهنیت اجت شودیممرحله عینیت اجتماعی درک  نیتریاساسزیربنا همچون  –قبیل مفاهیم خودشان دوگانه هستند 

 راکهچبزرگ کردار آنتونیو گرامشی هم متمایز است ،  پردازهینظراز رویکرد دیگر  حالنیدرع. رویکرد لوکاچ  شودیماین همان گرفته 

همچون امری بیرونی یا در روشی  هاآناجتماعی است و با نسبت  یهاصورتاندیشه و  یهاصورتمربوط به  ذاتاًنظریه لوکاچ 
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 یهاورتصهمچون نقطه عزیمتی برای یک تحلیل از سرشت  تواندیمرویکرد لوکاچ  گریدعبارتبه.  کندینمکارکردگرایانه برخورد 

این کارکرد هژمونیک ) سلطه ورز (  تنهانهکه برای خودشان هستند عمل کند . این روش  طورآنفرهنگی سرمایه دارانه و مدرن 

یزات سوبژکتیویته که در درون تما یهاصورتبلکه همچنین شرحی است از چهارچوب فراگیر تعین تاریخی  دهدیمرا توضیح  هاصورت

 .  شودیم ریگیجاطبقه محور 

تنها بنیادی برای یک نظریه دقیق و پیچیده تاریخی از سوبژکتیویته فراهم  دهدیمبسط  " شدگی ءیش "رویکردی که لوکاچ در مقاله 

 باطارت نیا در.  کندیممارکسیسم سنتی جدا  یهادغدغهرا از  یدارهیسرماتلویحی تمرکز بر نقد  طوربهبلکه همچنین  آوردینم

ات عظیم قادی از مدرنیته سرمایه دارانه فهم شود که با تغییرتلاشی برای بسط نظریه خود اندیشی انت عنوانبه تواندیملوکاچ  یهالیتحل

هت این رویکرد در ج حالنیدرعدر قرن بیستم سازگار خواهد بود .  یدارهیسرمااجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی همراه با رشد 

 به مارکسیسم هم قرار دارد .  اجتماعی کلاسیک پردازانهینظرشده توسط  یبندصورتنقدهای  دست پاسخ دادن به آن

اجتماعی مهمی چون ماکس وبر و امیل دورکیم در آستانه قرن گذشته در مقابل  پردازانهینظراست ،  شدهشناخته یخوببهکه  طورهمان

کیت خصوصی لبسنده در ارتباط با بازار و ما صورتبه تواندینمنگرش انتقادی سنت کلاسیک مارکسیسم ، مدعی بودند که جامعه مدرن 

 کردیم دیتأک ارکمیتقساشاره داشتند ، دورکیم بر  دانستندیمجامعه مدرن  ترنیادیبن یهاجنبهبه آنچه  پردازهینظرتحلیل شود . هردو 

، لغو بازار و مالکیت خصوصی برای تغییر اساسی جامعه  هاآننزد هردو متمرکز بود .  13دیوانسالاریو  12و وبر بر فرایندهای عقلانی شدن

 .  شدیممنفی بیشترش تقویت  یهاجنبهبا  یسادگبهجامعه مدرن  درواقعمدرن کافی نبود . 

با مسائل  کردندیمتلاش  حالنیدرعسوسیالیستی واکنش نشان دادند ، اما  یهاهینظرو  هاجنبشمدرنیته به  پردازانهینظراین  نکهیباا

و  افتهیسازماندیوانسالاری  صورتبهاز پیکربندی لیبرال در قرن نوزدهم  دارهیسرماو مشکلات برآمده از دگرگونی تاریخی جوامع 

غییرات ت در جهت درک کوششی عنوانبه تواندیم ، رویکرد لوکاچ اندازچشمنرم کنند . در این  وپنجهدست در قرن بیستم محوردولت

رون به د هاآن یهادغدغه واردکردنشود که از طریق  نظر گرفتهچون وبر و دورکیم با آن درگیر بودند در  یپردازانهینظر هک تاریخی

  .    دیآیم به دست یدارهیسرمانظریه فراگیرتر از 

مارکس  یهالیتحلکردن  بامنظورانی شدن را اقتباس کرد و فرایند عقل چهارچوب، لوکاچ مشخصه وبری مدرنیته در  ترقیدقبه بیانی 

،  بیترتنیابهتاریخی بخشید .  یانهیزمبه این فرایند  یدارهیسرماساختار مبنایی صورت اجتماعی جامعه  عنوانبهاز صورت کالایی 

که همانا الگو و کالبد نهادهای  14که فرایندهای عقلانی شدن و مقدار سنجی کندیمرا با این بحث آغاز  " شدگی ءیش "لوکاچ مقاله 

مدرن را در چهارچوب سلطه زمان بر انسان  یدارهیسرمامارکس، او جامعه  یادامهدر ( 7مدرن هستند ریشه در صورت کالایی دارند.)

( 01.)ردیگیمدر نظر  یطورکلبه یدارهیسرمایک نسخه متمرکز از ساختار جامعه  عنوانبهتولید را  یاکارخانهو سازمان  کندیمتوصیف 

از دولت و نظام حقوقی که به آن وابسته است گسترش  ی( ، و تا صورت00)ابدییماین ساختار در سرشت دیوانسالاری مدرن بیان خود را 

 " نعنوابه( از طریق قرار دادن فرایندهای عقلانی شدن مدرن در این مسیر ، لوکاچ قصد دارد نشان دهد که آنچه وبر 02.) ابدییم

است  یدارهیسرمابا هر شکل از جامعه مدرن ملازم و همراه نیست ، بلکه کارکرد  ضرورتاً،  کردیمزندگی مدرن توصیف  "قفس آهنین 

 دگرگون شود .  تواندیم رونیازاو 
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 ذاتاً ه یک نظری مثابهبهمدرن را ، هم  یدارهیسرماشدگی قدرت و دقت نظریه انتقادی مقوله بنیاد از جامعه  ءیمقاله لوکاچ درباره ش

. دامنه نقد او به فراسوی دغدغه مربوط به بازار و دهدیمنشان  یدارهیسرمانقدی از  عنوانبه، آگاهی و جامعه و هم  بافرهنگمرتبط 

یاد اجتماعی قادی و بندر جستجوی دریافتی انت که قدرهمان . مقاله رودیممسئله سلطه طبقاتی و استثمار یعنی  –مالکیت خصوصی

که در چهارچوب سلطه انضمامی شخصی و گروهی  یاسلطهایندهای عقلانی شدن و مقدار سنجی است ، آن حالت انتزاعی قدرت و فر

اچ بسیار لوک یهالیتحلپنهان در  یدارهیسرما. این بدین معنا است که مفهوم  ردیگیمنیست را هم پی  درکقابلبه شکل بسنده 

 یدارهیسرماو از ، فهم ا درواقع، است.  مالکیت خصوصی و بازار مبتنی بریک نظام استثمار  یعنی از نوع سنتی آن ترقیعمو  رتگسترده

 یپردازفهومملوکاچ سطحی از  یهالیتحلنباشد . علاوه بر این ،  یدارهیسرماجنبه  نیترییمبنا تواندیماست که رویکرد دوم  از آنحاکی 

وصیفی اصطلاحی ت اساساً "جامعه مدرن  " دهدیم. و آن اینکه نشان  آوردیمدقیق غایب از اکثر مباحثات درباره مدرنیته را فراهم بسیار 

 تحلیل شود .  یدارهیسرماهمچون  ترقیدقبا مفهومی بسیار  تواندیمبرای صورتی از زندگی اجتماعی است که 

 را ترسیم کرد شکست خورد . اشیکلکه خطوط  یامقولهبرای این شکل از نقد  اشوعده، لوکاچ در تحقق بخشیدن به  وجودنیباا

به  تیدرنها ، کندیماز مارکسیسم سنتی ارائه  تربسندهو  تریغنرا از اساس  یدارهیسرما نقد " شدگی یءش "اینکه مقاله  رغمیعل

 یدارهیرماسنقدی بسنده از  یبندصورتتلاش لوکاچ در  ضعفنقطه . این ماندیممحدود بنیادین آن نظریه  یهاانگاشتهشیپبرخی از 

 امروز است .  به تا

 مارکسیسم سنتی 

 وردنظرممدوم مارکسیستی  المللنیبروند و گرایش تاریخی خاصی در مارکسیسم، مثل راست کیشی  " 15م سنتیسمارکسی " گفتنبا 

وسط اقتصاد بازار ت گرفتهشکلدر چهارچوب مناسبات طبقاتی  اساساًرا  یدارهیسرماکه  ییهالیتحل، تمامی  تریکلنیست ، بلکه بسیار 

درک  17و استثمار 16سلطه طبقاتی با معیار. مناسبات سلطه در وهله اول  در نظر دارم،  فهمندیمو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید 

صوصی مالکیت خ عنوانبهرشد تضاد ساختاری میان مناسبات اجتماعی جامعه بنیاد ) با  یدارهیسرما. در این چهارچوب کلی ،  شودیم

  . شودیم( مشخص  شودیمشیوه تولید صنعتی در نظر گرفته  عنوانبه( و نیروهای تولید )  شودیمو بازار در نظر گرفته 

ورت تازه در چهارچوب مالکیت اجتماعی بر ابزار این ص،  دیآیمبه وجود با آشکار شدن این تضاد امکان یک صورت نوین اجتماعی 

رای تنظیم عادلانه و آگاهانه شکل توزیع کافی ب برحسبیعنی  – شودیمصنعتی سازی فهم  ٔ  نهیدرزماقتصادی  یزیربرنامهتولید و 

 یدارهیسرمااز  اتاًذفرایند فنی که  عنوانبهبرای اهداف خاصشان است،  دارهاهیسرما مورداستفاده نکهیباا، تولید صنعتی . تولید صنعتی 

 برای نفع تمامی اعضای اجتماع استفاده شود .  تواندیم؛ فرایند فنی که شودیممستقل است فهم 

 عموماً او ،  18است . برای مثال مقوله ارزش خوردهگرهنقد اقتصاد سیاسی مارکس  یاهیپااین دریافت به خوانش محدود از مقولات 

یوه توزیع ش خودکارمهینو زیربنای  کندیمدارایی اجتماعی را خلق  جاهمهبرای نشان دادن اینکه کار انسانی همیشه و تلاشی  عنوانبه

وجود استثمار را از طریق نشان دادن او  19بنا به چنین نگرشی، نظریه ارزش اضافه.  شدهیماست تفسیر  یدارهیسرماوابسته به بازار در 
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سی . پس ، مقولات مارک کندیم، اثبات  شودیمتصرف  دارهاهیسرماتوسط  یدارهیسرماو در  مولد تولید اضافه است ،اینکه تنها کار

 ( 31مقولاتی از جنس بازار و مالکیت خصوصی هستند .) اساساًدرون این چهارچوب کلی ، 

 ز طریق آنوساطت کرده ا انسان و طبیعت که میانفعالیتی  عنوانبهتاریخی از کار -در قلب و مرکز این نظریه دریافتی همگانی و فرا

 منبع ثروت در عنوانبهفهم ،  نیا بنابرکار  .، قرار داردشرط زندگی اجتماعی استو  شودیممبتنی بر هدف دگرگون  روش درماده 

 یدارهیرماس. همچنین در  سازدیماجتماعی است را  قتاً یحقکلی و  قتاً یحقچیزی که هر آنچه  عنوانبه، و  شدهگرفتهتمامی جوامع فرض 

فهمیده شده ،  21تاریخی-کاملش بازمانده است . نیروی کار که فرا 20یافتگیتحققاز  شدهکیتفکمناسبات خاص و  واسطهبهکار 

که نیروی کار  شودیمخاستگاه این نقد را هم در صورت نظری و هم اجتماعی تشکیل می دهد . رهایی در صورت اجتماعی محقق 

ین مفهوم ظاهر شود . ) البته ا علناًاجتماع  کنندهمیتنظاصل  عنوانبهزنجیر بازار و مالکیت خصوصی بگسلد ، و ، از  در آنتاریخی -فرا

 پرولتاریا محدود است . ( "تحقق بخشی -خود " عنوانبهبه انقلاب سوسیالیستی 

و  ، ارزش و ارزش اضافه ( تریقطعلازم است اشاره شود در این چهارچوب کلی ، صورت ) مناسبات تولید سرمایه دارانه یا ، به بیانی 

وا به خودش ، س رسیدن محت. جامعه آینده بر اسا اندمرتبطتصادفی به هم  صورتبه، نیروی کار ( تنها  تریکلمحتوا ) تولید صنعتی یا 

مارکسی  یهالیتحلکه خواهیم دید ، صورت و محتوا در  طورهمان حالنیبااسرمایه دارانه خواهد بود . )  یهاصورتراف خالی از انح

 باهم نسبتی ذاتی دارند .(

حد  ، تا آن وجودنیباا.  ردیگیمو سیاسی قرار  یشناختروشدرون این چهارچوب اصلی، دامنه وسیعی از رویکردهای مختلف نظری ، 

ر بالا شریک د شدهطرحو سوسیالیسم  یدارهیسرمااصلی  یهایژگیومرتبط به کار و  یاهیپا فرضشیپرویکردهایی در  نیچننیاکه 

 .  مانندیمباقی  خوانمیم "مارکسیسم سنتی  "بی که من لباشند ، درون قا

 یدارهیسرما دنقبه، تمرکز او بر صورت کالایی  طرفکیازدر اینجا و با توجه به این ملاحظات تنش آشکاری در اندیشه لوکاچ وجود دارد . 

او به سراغ پرسش از امکان  کهیهنگام. اما از طرف دیگر ،  کندیمچهارچوب سنت مارکسیستی را باطل  یهاتیمحدودکه  دهدیمراه 

این ایده وابسته به فهم  درهرحال( 31.) شودیمنقلابی تاریخ متوسل سوژه ا عنوانبه، به پرولتاریا  رودیم یدارهیسرمافائق شدن بر 

یا . و دیدن این بسیار دشوار است که چگونه مفهوم پرولتار شودیمگرفته  در نظراست ، آنجا که کار خاستگاه نقد  یدارهیسرماسنتی از 

عقلانی شده و عقلانی نهادهای مدرن که در تحلیل لوکاچ سرمایه دارانه سوژه انقلابی به امکان دگرگونی کمی تاریخی خصلت  عنوانبه

 .  بردیمهستند راه 

 شدهارائه یدارهیسرمااز  ترگستردهو  ترقیعمدر تنش با درک  اشمقالهنظریه پرولتاریای لوکاچ در بخش سوم  رسدیمبنابراین به نظر 

است یا خود  او یامقوله یهالیتحلاز آن است که یا نظریه پرولتاریای لوکاچ ناقض حاکی . این مسئله ردیگیمدر بخش اول مقاله قرار 

 اندازههبکه آیا فهم ویژه لوکاچ از مقولات نقد مارکسی  دیآیم، این پرسش پیش  گریدعبارتبهنابسنده اند .  اشیامقوله یهالیتحل

 یا نه . کندیمزمینه فراهم کرده ارائه  " شدگی ءیش "که او در مقاله  یدارهیسرماکافی برای فهم غنی انتقادی از 

که  یاهیظرنبغرنج است ، و اینکه این درک با نظریه پرولتاریا او منطبق است ،  یراستبهمقولات این باید بگویم که درک لوکاچ از 

 یهالیتحلو از  یدارهیسرمااز  اشگستردهمفاهیم  حالنیباا( 31.) اندکردهنقد  یشناختاسطورهچیزی جزمی و  عنوانبهدیگران 
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رگ منظور داشتن سهم ست زیهر چاز  ترشیپ حالنیباااز مقولات و نظریه پرولتاریا جدا شوند . اشژهیودریافت از  توانندیم یامقوله

 .  ن استدرم یدارهیسرمامقوله جامعه  نیتریاساس ظاهراًنظری لوکاچ نیازمند بررسی نقادانه مفهومش از کالا است ، مفهومی که 

از آنتی  برخی اشیامقوله یهالیتحل،  جهیدرنتو  کندیمکالا را در سنت اصطلاحی مارکسیستی درک  اساساًخواهم گفت که لوکاچ 

اجتماعی لوکاچ از دوئیت ، فهم خود او از -نقد تاریخی رغمیعل.  سازدیمرا ظاهر  موردنقدش) ناسازه ها ( اندیشه بورژوایی  22نومی ها

 یساختارهاوارگی صورت باکردار تقابل ضمنی ،  طوربهو  کندیمرا بازتولید  موردنقدشکالا دوگانه است . این مسئله تقابل فرم و محتوای 

 تند ،خود سازنده کردار هس نوبهبهساختارها که خودشان  بر سازنده مثابهبه مخالف با درک دیالکتیکی از کردار مسیریدر  را اجتماعی

  . دهدیمقرار 

که قادر است دقتی مفهومی و تحلیلی قدرتمند را محقق سازد که با مقاله  دهدیمراه  یدارهیسرمامقولاتی از  نقدبهدریافت دیگر از کالا 

 ارکسم کاربست درخشان نقد اقتصاد سیاسی رغمیعلاد ، . و من نشان خواهم د شودیمچشمگیر لوکاچ هم پیشنهاد و هم تضعیف 

 آوردیمفراهم  فهم جایگزینی نیچننیابرای  یانهیزماز بنیاد با لوکاچ فرق دارد ، و تنها توسط لوکاچ ، تحلیل مارکسی از کالا در سرمایه 

را نشان دهم ، خودش به کلیت رویکرد غنی لوکاچ وابسته است ،  اشیکلخطوط  ممارکسی که امیدوار یهالیتحلتفسیر  وجودنیباا. 

 .  کندیمدرک خاص لوکاچ از این مقولات را نقض  باوجودآنکهحتی 

از  هانآاهمیت مسیرهای متمایز تفسیر انتقادی  کوشمیمبرای نشان دادن تمایز میان فهم مارکس از کالا و دریافت لوکاچ از آن ، 

 اثبات کنم که یسادگبهقصد ندارم مختصر تحلیل کنم .  صورتبه( را 31) 23ابژه تاریخ-سوژه یهماننیا( هگل ، Geistمفهوم روح )

تعمق و اندیشیدن به اهمیت این تمایز برای فهم اساسی مقوله کالا در هردو  کوشمیمتفسیر مارکس با تفسیر لوکاچ فرق دارد ، بلکه 

ارکسیسم م قدرت رویکرد لوکاچ در مسیری که از ق تعمق در این تمایزها ، امیدوارم امکان کاربستاندیشه انتقادی را آغاز کنم . از طری

 نشان دهم . را  دیگشایمامروز  یدارهیسرمااز  تربسندهو امکان نقدی  شودیمقاطعانه جدا سنتی 

 هگل، لوکاچ و مارکس 

بیعت از واقعیت  که در آن ط اشهینظر، هگل کوشید دوگانگی کلاسیک نظری سوژه و ابژه را با  شودیمشناخته  یخوببهکه  طورهمان

توسط عینیت یافتن عمل روح ، سوژه جهانی تاریخی  – شدیمبه همان اندازه اجتماع ، سوژه به همان اندازه ابژه ، توسط عمل تشکیل 

 صورتبهو در این فرایند  دادیمتشکیل  25یبخشتینیع، یا خود  24بیرونی سازیفرایند  لهیوسبهواقعیت عینی را  ،روح برطرف سازد . –

،  شدندیمآشکارگی دیالکتیکی خودش ، ساخته  عنوانبههم عینیت و هم ذهنیت توسط روح  ازآنجاکه.  ساختیمبازتابی خودش را 

 .  26کلیت  –همگون بود  ذاتاً، ذاتی یکسان داشتند . هردو لحظاتی از یک کلیت بودند که  شانیضروردر عین ناهمگونی 
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 جوهر "است : "سوژه  " زمانهمکه  " جوهری "ابژه است ، -سوژه یهماننیاسوژه و ابژه است ؛ روح  زمانهمپس برای هگل روح 

وضع کردن خودش باشد ، یا  درحرکت تشیفعل...  کهچنانآنوجود دارد ، یا همان چیز است،  سوژه...  عنوانبهاز هر چیز  ترشیپزنده 

  27(31از من است . پوستون () دهایتأکاست ،  شدهلیتعد) ترجمه  از در خود بودن به برای خود شدن .میانجی فرایند تبدیل 

گشایش دیالکتیکی فرایند تاریخی که  عنوانبههمراه است ، عینیت و ذهنیت را  28سوژه/روح در فرایندی که با این خود کوشی جوهر

 یگانگیازخودبوعی ، ن. با توجه به نظر هگل این فرایند تاریخی خود تعیین بخشی  دهدیممبتنی است ، تشکیل  کلیبر تضاد درونی امر 

بیگانه شده است . یعنی توسعه و  آشکار شدنشر دوره از که د شودیماست ، و درنهایت به دراختیارگیری مجدد توسط روح منتهی 

 .  ردیپذیمقق تح کلیو سوژه  کلیت یافتگی عنوانبهپیشرفت تاریخی یک نقطه نهایی یا پایانی دارد : این پایان توسط خود روح 

ک تا مقوله کردار را در مرکز ی بنددیمبکار  " ماتریالیستی "لوکاچ نظریه هگل را در روشی  " شدگی و آگاهی پرولتاریا شیء "در 

مادی شده  "، لوکاچ پرولتاریا را در روش یشناختانساننظریه اجتماعی دیالکتیکی قرار دهد . با ترجمه مفهوم هگلی روح به مفهومی 

سوژه تاریخی ، سازنده جهان اجتماعی است  عنوانبه که ، بخشدیم " هویت "ابژه فرایند تاریخی -سوژه یهماننیا عنوانبههگلی  "

همی سنتی که ف کندیمتوسط کار تحلیل  شدهساخته کلیت عنوانبه، لوکاچ جامعه را  ارتباطنیدراو خودش درون نیروی کار قرار دارد . 

ت . از طریق ده شده اسو جزئی مناسبات اجتماعی بورژوایی پوشان شدهمیتقستوسط خصلت  کلاست . بنا به نظر لوکاچ ، هستی این 

 پردهیب تواندیمآن  بر سازنده کلیسوژه تاریخی خود را متحقق سازد ؛ امر  عنوانبه تواندیمبراندازی نظم سرمایه دارانه ، پرولتاریا 

  (31.) آوردیمو بنابراین نیروی کار، خواستگاه تحلیل نقادانه لوکاچ از جامعه سرمایه دارانه را فراهم  کلیتبرای خودش شود . 

یت با موقع مکرراًابژه ، -سوژه یهماننیاکردن پرولتاریا با مفهوم  نهادهمش از هگل ، بخصوص ا و خوانش هامقولهتفسیر لوکاچ از 

 نزدیک کردن زمینه تاریخی و اجتماعی بهتلاش مارکس در کتاب سرمایه برای  به( و این موضوع 31. ) شودیممارکس همانند گرفته 

که استفاده مارکس از هگل  دهدیمنشان  ترقیدق، خواندن  حالنیباا.  گرددیبازمدرک کند مفهومش از روح  سعی کرد باهگل  آنچه

 29ابیخواستگاه نقد ، ایج عنوانبه کلیتکه در آن  یاندازچشمیعنی آن از شیوه لوکاچ مجزا است ،  یکلبهدر نوشتارهای دوران بلوغ 

 شانیهالیحلتخود برخی تمایزهای اساسی میان  نوبهبه. این مسئله  ردیگیمابژه را با پرولتاریا یکسان -هگلی سوژه یهماننیااست و 

 .  دهدیماز مقولات را نشان 

 "31جوهر"هگلی  یپردازمفهوم ژهیوبهو "جوهر"( ، مفهوم فلسفی 3111) 30اده مقدسنورکس در نوشتارهای نخستینش مثل خاما

. او به ارزش  بردیم تحلیلی استفاده "جوهر  "در آغاز کتاب سرمایه خودش از مقوله  حالنیباا( 02.)کندیمرا نقد  "سوژه" مثابهبه

را  "جوهر"( پس مارکس دیگر 03ناخته است .)ش "کار انتزاعی انسان" عنوانبهکه  دهدیمارجاع  "جوهر"همچون چیزی دارای 

صورت  یعنی امری خاص و جزئی ، –صفتی از ارزش در نظر گرفته  عنوانبهبلکه آن را  ردیگینم نظردر نظرورزانه  یاهیفرض یسادگبه

                                                             
 یقیاست که سوژه حق یآن وجود زیاز هر چ ترشیپجوهر زنده :  آورمیمپوستون این بخش را از ترجمه کاوفمن آورده ، اینجا چند ترجمه معادل در فارسی را  ازآنجاکه 27 

ترش آن به خود و گس نیاست ب یانجیم ایآن است تا آنجا که حرکت وضع کردن خودش باشد ،  یقیحق تفعلی –است  یکیآنگفت با  توانیم گرید کلامی در – ایاست 

برون ذات است که  قتیبه حق روازآنمعنا ، که تنها  نیذهن است ؛ بد ایسوژه  قتیکه به حق است بودی ، در ضمن ، زنده جوهر –( Kaufmann:388. ) گرید زیدرون چ
عامل شناسا است  قتیاست که در حق یهست یزنده... جوهر  -( 69. ) پرهام :  شیخو یو خود شیدگر شدن خو یواسطه ای،  شیخو یاست خود برنهنده  یجوهر ، حرکت

 (53: انیباشد .) عباد شیشدن با خو-دگر-وساطت خود ایباشد  شیاست که حرکتش وضع خو یفقط تا آنجا واقع قتیدر حق یست، ه یعنی گریدعبارتبه، 
28 substance/Subject 
29 affirmatively 
30 The Holy Family (1845) 
31 substance 



جامعه  32واقعیت متعین کنندهانیببرای مارکس حالا  "جوهر  "است .  یدارهیسرمامیانجی کنند کار در مناسبات اجتماعی که مشخصه 

مصرفی و ارزش -ارزش یهامقولهپولی و کالایی از  یهاصورتبسط منطقی است . او این واقعیت اجتماعی را در سرمایه از طریق 

 اشهیرماستوسط مقوله  شدهانیبتحلیل کردن را از ساختار پیچیده مناسبات اجتماعی . بر این اساس ، مارکس  کندیمخودش بررسی 

. در این قسمت از شرح خود ، مارکس  کندیمتعریف  33ارزش خود ارزش افزا مثابهبه. او ابتدا سرمایه را در چهارچوب ارزش  کندیمآغاز 

 :  کندیممقوله سرمایه را با معیار که آشکارا به مفهوم روح هگل مرتبط است ارائه 

بدون اینکه در این پویش از دست برود ؛ بنابراین خودش  کندیمدیگر تغییر  صورتبهآن } ارزش { پیوسته از یک صورت 

ارزش در حقیقت اینجا سوژه فرایندی است که چون پیوسته شکلی از پول  وجودنیباا...  کندیمخودکار تبدیل  یاسوژهه را ب

حرکتی که ارزش  ازآنجاکه ... کندیمرا ارزش افزایی خودش  ساننیبد... و  کندیم، مقدارش تغییر  ردیگیمو کالا را به خود 

خود ارزش افزایی است ... ارزش  اشییافزا، بنابراین ارزش  ، حرکت خود ارزش است دیافزایمدر جریان آن ارزش اضافی 

کالا  هم، آن، و در  گذراندیمرا از سر  برای خودش یکه فرایند سازدیمظاهر  یاکوشندهبه ناگاه خودش را چون جوهر خود 

 (00از من است . پوستون () دهایتأک،  شدهخلاصه. ) ترجمه ی برای آن هستندمحض یهاصورت فقط و هم پول

 دهدیم. در انجام این کار مارکس نشان  کندیمکه سوژه است ترسیم  یاکوشندهجوهر خود  عنوانبهسرمایه را  صراحتاًپس مارکس 

ثل اجتماعی ، م یبندگروههنوز این سوژه را با هیچ  همهنیبااوجود دارد .  یدارهیسرماکه سوژه تاریخی در معنای هگلی در حقیقت در 

 یهاورتصپرولتاریا یا کل انسانیت یکسان نگرفته است . در عوض مارکس سوژه تاریخی را با ارجاع به مناسبات اجتماعی که توسط 

 یدارهیرماسکه مناسبات اجتماعی که  دهدیم. تحلیل او نشان کندیممشخص  ،شوندیمتعین یافته عملی که توسط مقوله سرمایه فهم 

 .  رندیگیمصفاتی که هگل درباره روح گفته را به خود  هاآن –هستند  یاژهیواز  گونه بسیار  کنندیم را مشخص

 ستیباینم اساًاسدر مرکز نقدش  قرارگرفتهکه مناسبات اجتماعی  دهدیمتفسیر مارکس از سوژه تاریخی با ارجاع به مقوله سرمایه نشان 

قولاتی مثل توسط م شدهانیبمیانجی اجتماعی  یهاصورتبا معیار  ستیبایمبا معیار مناسبات طبقاتی فهمیده شوند بلکه در عوض 

از بازیگران  کیچیهبا  تواندینمپس سوژه مارکسی مانند سوژه هگل است . یعنی انتزاعی است و  گرفته شوند . در نظرارزش و سرمایه 

 .  شودیمعلاوه بر این سوژه در زمان و مستقل از اراده آشکار اجتماعی یکسان شمرده شود . 

،  دهدیممنطق ارائه  مثابهبهکه خودش را  کندیمرا در چهارچوب توسعه دیالکتیکی تحلیل  یدارهیسرمادر کتاب سرمایه مارکس 

است که  یاشدهبیگانه  این بست و گسترش منطق دیالکتیکی بسان بیان مناسبات اجتماعیبا  راکه از اراده مستقل است . برخورد اوچ

که  یالطهسصورتی از  عنوانبهیک توهم بلکه  مثابهبهدارد . او این منطق را نه  یمستقلمهین، اما وجود  شدهساختههرچند توسط عمل 

ک تابع از ی مثابهبهپس مارکس منطق دیالکتیکی تاریخ را  . کندیماست تحلیل  یدارهیسرمایکی از کارکردهای اشکال اجتماعی 

 در نظر بگیرد . از تاریخ انسان  یامشخصه عنوانبهتا اینکه  کندیمتحلیل  یدارهیسرما

نی مارکس سوژه تعی سوژه هگلی داننده و فرا تاریخی است ، در تحلیل کهیدرحالدر مقام سوژگی ، سرمایه بدون شک سوژه است . 

اشکال  دهدهنلیتشک تواندیمخود  نوبهبهمعین عمل  یهاصورتتوسط  شدهلیتشکساختار  عنوانبهتاریخی و کور است . سرمایه 

وح هگل برخلاف ر وجودنیباا.  زدیانگیبرمرا  یخودآگاهخود انعکاسی صورت اجتماعی  عنوانبهاجتماعی عمل و سوبژکتیویته باشد ؛ 
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33 Self-valorizing value 



 یستیبایممارکسی  یهالیتحلاجتماعی در -سوبژکتیویته و سوژه تاریخی ترقیدقسوژه صاحب و دارای خودآگاهی نیست . به کلامی 

 متمایز از هم درنظرگرفته شوند.

 طورمانه ابژه اینهمان با ساختارهای متعین مناسبات اجتماعی پیامد بسیار مهمی برای نظریه سوبژکتیویته دارد .-یکی انگاشتن سوژه

 شناسانهمعرفتشدن بر شکاف  فائقابژه اینهمان را با تلاش هگل در -عاملیت اجتماعی مفهوم سوژه یسادگبهمارکس  مینیبیمکه 

-ی ) یا فراناسایی سوژه فردانرا از ش شناسانهمعرفت، مارکس حالت و وضعیت مسئله  در عوض.  پنداردینمکسان ابژه ی-کلاسیک سوژه

 زمانهمی تعین یافتگ عنوانبهی ( تغییر داده و نسبتش را با یک جهان خارجی ) یا خارجیت یافته ( در اشکال مناسبات اجتماعی فرد

( مسئله شناخت حالا به مسئله نسبت میان اشکال میانجی اجتماعی و اشکال 01.) ردیگیمسوبژکتیویته و ابژکتیویته اجتماعی در نظر 

  . شودیماندیشه مبدل 

 بر سازندهر جوه سانبه حاًیتلورا  "کار  "پس نقد مارکس از هگل بسیار از کاربست ماتریالیستی لوکاچ از هگل متفاوت است . دومی 

شده . سوژه تاریخی در این مورد نسخه اجتماعی از  اشیافتگیتحقق مانع از که شکل مناسبات سرمایه دارانه کندیموضع  یاسوژه

و سوژه بورژوایی آن ) چه  "کار  "مفهوم  گریدعبارتبهبرمی سازد .  "کار  "سوژه بورژوایی است ، که خودش و جهان را به میانجی 

 طبقه ( نسبتی ذاتی دارند .  مثابهبهفردیت تفسیر شود چه  مثابهبه

 یجابهمایز است . مت کاملاًدرون سنت سوسیالیستی حاکم شده (  نکهیباوجودا)  ییهاانگاشتشیپت چنین نقد مارکس از هگل با موقعی

 بردیدن مناسبات سرمایه دارانه چون وجودی فرع بر سوژه ، همچون مانعی برای فعلیت محض آن ، مارکس این مناسبات را چون 

سوژه تاریخی  عنوانبهاست که این مناسبات آنچه هگل  34ابژکتیوش-خاص و شبه یهایژگیو به خاطر.  کندیمسوژه تحلیل  سازنده

سوژه تاریخی همچون -که نظریه مارکس بالغ  نه محدود به مفهوم فرا شودیمگردش نظرورزانه باعث . این  سازندیمرا  دیفهمیم

نقدی  ضمنی طوربهوضع کند. در حقیقت نظریه مارکس پرولتاریا که خودش را در جامعه آینده تحقق خواهد بخشید، بماند و نه آن را 

 مفهومی است .  نیچننیابر 

 شودیمخته سا "کار  "با  کلیت اجتماعیهگلی میان مارکس و لوکاچ وجود دارد . برای لوکاچ ،  کلیتتمایز مشابهی در رابطه با مفهوم 

 یدارهیسرمااین موضع خواستگاه نقد است .  شدهپنهانجدا ، منع و مناسبات سرمایه دارانه از متحقق شدن خودش  به خاطر، هرچند 

شان سوژه تاریخی ، ن مثابهبه، مقوله مارکسی تعین سرمایه  حالنیباا، و در سوسیالیسم متحقق خواهد شد .  دهدیمحاضر را نشان 

ا به اجتماعی سرمایه دارانه بن یبندصورت.  شوندیمآن است به موضوعات نقد او تبدیل  دهندهلیتشکو کار که  کلیکه امر  دهدیم

کلیت ک ی عنوانبه. بنابراین  شودیمساخته  توسط آن اجتماعی "جوهر  "کیفی  هم گونگینظر مارکس ، یکتا است تا جایی که 

ندارد  هم گونگی کیفی هاآننیستند ؛ مناسبات اساسی اجتماعی  کلیاجتماعی این اندازه  یهایبندصورتوجود دارد . دیگر  اجتماعی

از طریق یک اصل ساختاریافته مجرد توضیحش داد ، و ضرورت منطقی  توانینم،  ندیآیدرنمبه فهم  "جوهر  "توسط مفهوم  هاآن. 

 .  دهندینمنمایش  درون ماندگارتاریخ را به شکل 

دال بر این است که برای مارکس نفی تاریخی  یروشنبهاست ،  کلیسوژه ،  هاگونهاین ایده که سرمایه ، و نه پرولتاریا یا دیگر 

او را در  تکلیدر ادامه مفهوم تضاد که گشوده شدن مفهوم  . کندیم رفعبلکه آن را  شودینم کلیتشامل تحقق یافتن  یدارهیسرما

                                                             
 34 objective-quasi در بعضی جملات به شبه عینی یا نیمه عینی برگردانده شده . م 



ه سمت امکان بلکه برعکس ب بردینمفعلیت تامش  یسوبهرا  کلیت قاعدتاًتضاد  –بسیار متمایز فهمیده شود  ستیبایم،  همپی دارد 

 با اشاره به فراسوی آن است .  کلیتیعنی تضاد بیان تناهی زمانمند  .کشدیم اشیخیتار رفع

 ردیگیمقوام  جامعه سرمایه دارانه است یسوژه تاریخی با تحلیلی که در جستجوی توضیح پویش جهتمند عنوانبهتعین یافتگی سرمایه 

 حالنیدرع و اندگرفتهشکلساختاریافته عمل  یهاصورترا با ارجاع به مناسبات اجتماعی که توسط  یدارهیاسرم. چنین تحلیلی پویش 

ختیار را در ا . این موقعیت لحظه رهایی فهمدیم، دهندیممردم را تحت مقیدات شبه عینی قرار و  اندکردهوجود شبه مستقلی کسب 

دست  در دسترس نیست . آن رندیگیمسوژه تاریخی را با طبقه کارگر همسان  حاًیصریا  حاً یتلوکه  ییهاتیموقعکه برای  ردیگیم

بر  دیتأکسانی با ان افزودنشانبه دنبال  رندیگیم در نظرسوژه تاریخی  عنوانبهرا  هاگونهاز هگل که طبقه یا  "ماتریالیستی  "تفاسیر

 ظاهراً نها ت ییهایریگموضع نیچننیا در چهارچوب خطوط کلی تفسیر شده در اینجا ، حالنیباا.  هستندنقش عملشان در خلق تاریخ 

قط فاز عمل بیگانه شده است . علاوه بر این ، سخن گفتن از تحقق تام سوژه  نییدگر آ، چراکه وجود تام منطق تاریخی بیان آزادند

م بسیار محبوب اخیر ، تحت نا یهایریگموضعدال بر تحقق تام یک صورت بیگانه شده اجتماعی باشد . از سوی دیگر ،  تواندیم

شده  واقعیت ساختارهای اجتماعی بیگانه هایریگموضع. این دست  کنندیمنقد کلیت وجود  انکار کردنرا با  کلیآزادی، ایجابیت امر 

د ارائه کنند از نظم موجو یابسندهنقد  توانندینم؛ بنابراین  نا توانند یدارهیسرماتاریخی جامعه  یهاشیراگو از فهم  رندیگیمرا نادیده 

ه برای امکان ک ییهایریگموضعبه  رندیپذیمدر اسلوبی تصدیقگرانه را  کلیتکه وجود  هایریگموضع. به کلامی دیگر این دست 

را فمتضاد ، همانستی  یهاروشولو در  هاآناست ؛  هیسوکی. هردو موضع  اندوابسته کنندیمرا انکار  کلیت یهاجنبهآزادی تمام 

را  لیتکاز طرف دیگر مارکس .  کنندیمو تصدیق آن وضع  کلیتمیان آنچه هست و آنچه باید باشد ، میان شناسایی وجود  یخیتار

 .  کندیمخودش را آشکار  نفیکه وضعیت  کندیمتفسیر  ینییدگر آواقعیت  عنوانبه

ه آن شکل که در دیالکتیک ایدئالیستی هگل ب "ماتریالیستی  " انسان شناسانه، نقد مارکس بالغ ، بیش از این شامل مداخله  ساننیبد

به اشاره  آن دیالکتیک است . مارکس "ماتریالیستی  "، این نقد ، به یک معنا توجیه  در عوض.  شودینم،  پذیرفتتوسط لوکاچ انجام 

وه و حالت سلطه این مسئله آن شی است . اشیستیدئالیاسرشت  قهیدق ،دیالکتیک هگلی "هسته عقلانی  " اصطلاحبهگفته است که 

ی به بیگانه بودنش ، در مقابل افراد وجود شبه مستقل به خاطر،  که کندیمتوسط ساختار مناسبات اجتماعی را بیان  شدهساختهاجتماعی 

ذات دوگانه خاصش ، در سرشتش دیالکتیکی است . سوژه تاریخی بنا به نظر مارکس ساختار میاجی اجتماعی  به خاطرو ،  ردیگیمخود 

 .دهدیمرا تشکیل  یدارهیسرما یبندصورتاست که  یاشدهبیگانه 

کاملگرایانه ، ت یهاشیگرااز  یمؤثردر نظریه اجتماعی توسط لوکاچ توانست نقد از دیالکتیک  و کلیتتصدیق کردن مفهوم هگلی از 

عین از مارکس در اولین تتوسط  شدهارائه ، در چهارچوب حالنیباامارکسیستی دوم به عمل آورد .  المللنیبغایتگرایانه و جبرباورانه 

ن نظریه ، ای در عوض . شود شاملرا  آناز جایگاه نفی تاریخی  یدارهیسرما، نقدی از  توانستینم یاهینظر نیچننیامقوله سرمایه ، 

 کردیمورژوازی اشاره یع اولیه بمناسبات توزاز پیکربندی تازه مناسبات تولید سرمایه دارانه بر  تربسنده مراتببهصورتی تاریخی  غلبهبه 

 ر نظردسرمایه  عنوانبه خودیخودبه کلیتآن . اگر  تریانتزاع ظاهراًمعنای متقدم و  یجابهمطلق  تریانضمام ظاهراًجایگزینی  به –

کلیت  رفع یجابهشبه انضمامی  کلیتی مثابهبهتحقق تام سرمایه  صورتبه دارد راآنچه در پشت سرش گرفته شود ، این شکل از نقد 

 . کندیمآن آشکار 

 نقد مقولات لوکاچی 



اساسی است . لوکاچ این  هاآن، تمایز میان  بکار گرفتندابژه هگل را -سوژه یهماننیاآنکه هم مارکس و هم لوکاچ مفهوم  رغمیعل

،  مایهصورت کلی از وساطتت ، سر مثابهبهمارکس آن را  کهیدرحالطبقه کلی ، پرولتاریا فهمید  مثابهبهمفهوم را به شکل اجتماعی 

 . است، حال حاضر  سازدیمرا  برای مارکس اساس سلطه ، و آنچه برای آزادی است ، آینده یاهیپا. آنچه برای لوکاچ  کردیمدرک 

 ستردهگرا طرح کردم که آیا ممکن است فهم  سؤال، این  ترشیپبسنده دارد .  یامقولهاین تقابل دلالتی پراهمیت برای مسئله یک نقد 

از دریافت خاص او از مقولات و  جدا کردنشاناز سوبژکتیویته را با  اشیامقولهو به همان اندازه تحلیل دقیق  یدارهیسرمالوکاچ از 

سر است . آنجا می یجدا کردنکه چنین  دهدیمرا ترسیم کردم نشان  اشیکلیا نه . این تمایزها که خطوط  به کاربستنظریه پرولتاریا 

 در نظر داردابژه -سوژه یهماننیامفهوم  از با آنچه هگل زمانهممقوله سرمایه را ) یعنی خود ارزش افزایی ارزش (  که مارکس در ابتدا

له و باید متفاوت از مسیر لوکاچ خوانده شود . این مسئ تواندیمریه انتقادی مارکس که مقوله اساسی نظ شودیم، معلوم کندیممشخص 

 .  دهدیمرا بر اساس فهم متفاوتی از این مقولات نشان  شدهمیترسدقیق از مدرنیته که توسط لوکاچ  یامقولهاز نقد  یاگونهامکان 

است  یدارهیسرمامسئله کالا ... همچون ساختار مرکزی مسئله جامعه  " دیگویم صراحتبههرچند او ؟  دیفهمیملوکاچ چگونه کالا را 

، بازسازی فهم او میسر است .  وجودنیباا.  کندینمتحلیل  ماًیمستق( ، اما خود این مقوله را 01است . پوستون () شدهخلاصه) ترجمه "

 اشدوگانهلت خص "است ؛ که با  یدارهیسرمامقوله جامعه  نیتریادیبناست ، کالا بنا به نظر مارکس  شدهشناخته یخوببهکه  طورهمان

برجسته است تفکیک  " شدگی شیء "(. آنچه درباره تحلیل لوکاچ در مقاله 01) شودیمهمچون ارزش و ارزش مصرفی مشخص  "

صورت و محتوا است . این تقابل موجود در تحلیل لوکاچ وابسته به درک او از نسبت میان  ارتباطنیدراو تقابل امر کیفی و کمی ، و 

 .دهندیمرا از انگاره مارکس تمیز کالا فهم او از  هاآنارزش و ارزش مصرفی ، و بنابراین ، صورت کالایی است ؛ 

د را با ارجاع به فراین –مثل ، کارخانه ، دیوانسالاری ، شکل دولت و قانون  –مرکزی مدرنیته  یهاجنبهکه دیدیم ، لوکاچ  طورهمان

تحد به جامعه کلیت ساز سرشتی م عنوانبه کالااز قرار معلوم . بنا به نظر لوکاچ  کندیمانی شدن مبتنی بر صورت کالایی تحلیل لعق

و ساختاری از آگاهی متصف به زندگی اجتماعی را یکپارچه  سازدیم؛ برای اولین بار یک ساختار اقتصادی متحد  بخشدیم یدارهیسرما

 دیگویمنمونه او  . برای دهدیمامر کیفی در ذیل کمیت شرح  قرار گرفتنرا در چهارچوب  شدهکپارچهی ر( لوکاچ این ساختا01. ) کندیم

ارگران ک صفات فردی و انسانی امر کیفی ، که شودیممشخص  یاندهیفزابا گرایش به سمت عقلانی شدن و حسابگری  یدارهیسرما

و سنجش پذیریش اش پیوسته با  دهدیم از دسترا  اشیعیطب( در همین ارتباط ، زمان کیفیت ، تنوع و جریان 01.) دیزدایمرا 

شامل ادغام کیفیت تحت کمیت است ، یکپارچگی  یدارهیسرما کهییازآنجا( بنا به نظر لوکاچ 01.) شودیمپر  "چیزها  "سنجش پذیری 

 سرشتش ، انتزاعی ، کلی و صورتگرایانه است . 

توسط  درواقع ، دیگویمت کامل شده به نظر برسد ، لوکاچ مناسبات کالایی ممکن اس ریتأثعقلانی شدن جهان تحت  اگرچه،  همهنیباا

چیزی  عنوانبه یدارهیسرما کهیهنگام،  شودیمدر زمان بحران آشکار  قاًیدق( محدودیت آن 01.) شودیمخودش محدود  یبندصورت

از  متشکل یرعقلانیغ، یک کل  شودیمآشکار  اندارتباطدر  باهمتصادفی  صورتبهکه تنها  35بخشی یهانظاماز  شدهساخته یکلبه

یک کلیت فهم شود . در عوض چنین  مثابهبه تواندینمبه معنای دقیق کلمه  یدارهیسرما(  12با بالاترین حد عقلانی .) ییهابخش

 ( 13.) شودیممیسر  یدارهیسرماواقعی اقتصاد  یالقاشناختی از این کل بنا به نظر لوکاچ با 
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شرح این  یجاهب همهنیباااست .مرکزگرا  یزیربرنامهبا نگاه به از نقد سنتی بازار  یادهیچیپ یبندصورتتحلیل لوکاچ در اینجا شامل 

مر اابعاد مارکسیسم سنتی در اندیشه لوکاچ را با تمرکز بر دریافت دوگانه گرا از مدرنیته که توسط تقابل او میان  منظر ، از نو مسئله

د . او توضیح باهم هستن در ارتباطمسئله کلیت و مسئله صورت و محتوا پی خواهم گرفت . برای لوکاچ ،  شودیمو کمی مشخص  یفیک

روش شناسانه و در مبنا ،  صورتبه،  خودشان بنیادهای انضمامی واقعیت است ؛ اشییگراصورتکه ضعف اصلی علم مدرن  دهدیم

مسئله نسبت صورت و محتوا تنها یک اندیشه نابسنده نیست  با در نظر گرفتن نظر لوکاچ این (10.) ردیگیمقرار  هاآن از فراسوی فهم

،  36وقتی نظریه اقتصادی مثل نظریه منفعت نهایی. برای مثال  شودیمدر آن ساخته  یدارهیسرمامسیری است که  کنندهانیببلکه 

و   اقتصاد به شکل مطلق عقلانی شود نکهیبااموافقت تام  ":  کندیمرا بیان  یدارهیسرما، واقعیت  کندیمارزش مصرفی را پنهان 

 ( 11)". ندکیمبرای فهم پدیدار بحران خلق  یاشناسانهش انتزاعی و ریاضی بنیادی از قانون صوری تغییر کند ... موانع رو نظامبه

 ریشه دارد .این فقدان یدارهیسرمادر خود سرشت  " اشدهندهشکلواقعیت مادی  "فقدان ظرفیت علم در نفوذ به پس برای لوکاچ 

( لحظه 11.) ماندیمباقی  یدارهیسرمااست و محدود به اشکال آشکار  ریناپذاجتنابروش شناسانه  صورتبهظرفیت برای اندیشه 

جامعه  مادی انضمامی هیلا ریز، و  شکندیمآن  واسطهبه؛ مرحله سطحی  دهدیمبحران این واقعیت را فراسوی این اشکال آشکار نشان 

وی قلمرو محض اقتصاد همچون ... را در فراس شانیزندگ که "چیزها  " کیفیوجود  "،  یالحظه. در چنین  شودیمآشکار  دارهیسرما

( به کلامی دیگر 11از من ( .) دهایتأک)  شودیم کنندهنییتعناگاه عاملی به ،  دهندیمدر خود ، همچون ارزش مصرفی ادامه  شیء

با  یآسانبه تواندیماین فقط مسئله واحد ارزش که  "،  دهدیمرا نشان  یدارهیسرمابحران شرایط کیفی ضمیمه به مناسبات کمی 

عینی را کارکرد م ،صرفدر تولید و م ستیبایمدیگر چیزها مقایسه شود نیست بلکه همچنین ارزش مصرفی نوعی معین است که 

 (11)"متحقق کند .

ه بصورتی از زندگی اجتماعی که در محتوای خودش  عنوانبه،  ییگراصورتدر چهارچوب مسئله  اساساًرا  یدارهیسرماپس لوکاچ 

ت است ، این صور دارهیسرماصورت کالایی ساختار جامعه مدرن  شودیمکه وقتی او مدعی  دهدیم. این نشان  فهمدیم دیآینم دست

یر لایه ز "او بعد ارزش مصرفی ،  جهیدرنتدر نظر دارد .  –یعنی بعد ارزش  – اشیصوردر ارتباط با ابعاد انتزاعی ، کمی و  منحصراًرا 

رض ففرا تاریخی فهمیده شده ،  ومحتوایی نیمه هستی شناختی، جدای از صورت، که توسط کار تشکیل  عنوانبهرا  "واقعی مادی 

 .  کندیم

، رفتن  گریدارتعببهاین اندیشه ؛  یگراصورت ییگراعقلدر این چهارچوب ، رفتن به فراسوی اندیشه بورژوایی یعنی رفتن به فراسوی 

اه خود را ر، این مسئله نیازمند مفهومی از صورت است که  دیگویملوکاچ  . یدارهیسرمااز  متأثر یبه فراسوی جدایی صورت و محتوا

( بدین ترتیب برای لوکاچ یک 11از کردار است .) کیباز کند ؛ نیازمند نظریه دیالکتی اشیماد هیلا ریزمحتوای انضمامی از  سمتبه 

.  دیآیم ائقفانتزاعی همراه با مقوله ارزش  ییگراصورتفهم کردار بنیاد دیالکتیکی از نسبت صورت و محتوا در مرحله نظرورزانه، بر 

 اشاره کند .  یدارهیسرمافراسوی  به تواندیمیعنی 

وا که مسئله کلیت و نسبت صورت و محت ازنظرجریان فلسفه مدرن غرب  دورنمای در چهارچوب توضیح چنین فهم دیالکتیکی ، لوکاچ

ر نقدهای نه کانت د دیگویم. او  کندیمرا ترسیم  رسدیمبه اوج  نفسهیف نقد اول کانت و مسئله شیء در آنتی نومی های ) ناسازها (

مسیر حل  تواندیم( بنا به نظر لوکاچ تنها هگل است که 11دوم و سومش ، نه فیشته و نه شیلر قادر به حل این مسائل نظری نبودند .)

یکی تاریخ تفرایند کلی دیالکتیکی و انضمامی میان سوژه و ابژه نشان دهد . مفهوم کردار دیالک مثابهبهآوردن به تاریخ  یرو بارا  هاآن
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رفع الکتیکی ( ابژه دی-سوژه مثابهبه) یعنی ،  قرارگرفتهو هم محصول این فرایند دیالکتیکی  دکنندهیتولهم  مثابهبهکه در آن سوژه 

هرچند هگل روش دیالکتیک  کندیمهمچنین لوکاچ استدلال  (11.)استتضاد سوژه و ابژه ، اندیشه و هستی ، آزادی و ضرورت کننده 

عه بخشید ، قادر توس کندیمشدن بر آنتی نومی های اندیشه بورژوایی را آشکار  فائقو مسیر  شودیمکه واقعیت تاریخ انسانی فهمیده 

( را کشف کند. در عوض او دیالکتیک 12)"که عملش در حقیقت خود تاریخ است "مایی "آن  "ابژه درون تاریخ ،-سوژه یهماننیانبود 

فه است که تمامی این آنتی نومی های فلس یشناختاسطوره. نتیجه این ، مفهوم  قراردادستی خارج از تاریخ ، در روح ایدئالی صورتبهرا 

 (13.) بخشدیمکلاسیک را از نو مدخلیت 

ت . این مهم با هگل اس حلراهبنا به نظر لوکاچ غلبه بر آنتی نومی های اندیشه فلسفی کلاسیک مستلزم نسخه اجتماعی و تاریخی از 

( بدین 10ابژه را کشف کند.)-سوژه یهماننیا،  اشستهیزخودش و بر اساس تجربه  به میانجی تواندیم، که  شدیمپرولتاریا مهیا 

،  کنماشارهاین نظریه بیشتر از اینکه  یدرباره ( من11ترتیب لوکاچ پرورش یک نظریه از آگاهی طبقاتی پرولتاریا را شروع کرد .)

در چهارچوب تغییر در سرشت ارزش اضافه )  برای مثال ، –دیدگاهش را با ارجاع به توسعه سرمایه ارائه نکرد برخلاف مارکس ، لوکاچ 

کان عینی ام طرح کلی از او در عوضبحث نخواهم کرد .  –در توسعه فرایند تولید  راتییتغاز ارزش اضافه مطلق به نسبی ( و نسبت 

شرح او اه برد . سوژه ر مثابهبهپرولتاریا  یخودآگاهبه  توانستیمو واسطه مند ، کمیت و کیفیت ارائه داد که  بلا واسطهک امر دیالکتی

 اشمقاله، در  ردیگیمفرایند دیالکتیکی خود آفرینی انسان در نظر  عنوانبهتعجب از پویایی تاریخی خالی است . تاریخ ،که لوکاچ  باکمال

 تحلیل نشده است .  یدارهیسرمانامشخص است ؛ با ارجاع به توسعه تاریخی 

 شدهضافهاسرشت انضمامی راستین و کیفی محتوای اجتماعی بر که  ییایستا اساساًهمچون صورت کمی و  یدارهیسرمالوکاچ با  درواقع

بر اساس خصلت خطا آمیز  است که شدگی ، صورت اجتماعی . بنابراین ، درک لوکاچ از شیء کندیمو آن را پوشانده ، برخورد 

ین مناسبات اجتماعی ا "واقعیت  "کردن مقولاتشان  انیبابکه  یدارهیسرمااز  ییهاصورتآن  گریدعبارتبه،  بناشده یدارهیسرما

 عنوانبه ار سرمایه بهره آورنمونه در نقدش از فلسفه پول زیمل ، لوکاچ تحلیل مارکس از  عنوانبه. بنابراین ،  کنندیمجامعه را پنهان 

ی بدون صورت محض عنوانبهکه ، جدای از آن فرایندها ، نیازمند وجودی مستقل  کندیمای نقل  نتیجه فرایندهای تولید سرمایه دارانه

این بروزات خالی  " جدا کردن( او سپس زیمل را برای 11.) کندیمرا پنهان . پس برای لوکاچ امر انتزاعی امر انضمامی هستندمحتوا 

 .  کندیم( نقد 11)"کل  طوربهالگوی بدون زمان مناسبات انسانی  عنوانبه هاآنو ... توجه به  شانیواقعاز شالوده سرمایه دارانه 

 یهاصورتمناسبات طبقاتی است که در زیر وجود دارند و با رویه  دهندهلیتشک برای لوکاچ ، " 37شالوده سرمایه دارانه واقعی "این 

ن . با در نظر گرفتن لوکاچ ، از ای شوندیمدر مبارزه طبقاتی آشکار  "واقعی  ". این مناسبات اجتماعی  اندشدهپوشانده  یدارهیسرما

 شدهساخته( در چهارچوب این شرح ، دیالکتیک تاریخی 11.) شودیمرد ، و دیالکتیکی  یدارهیسرمااقتصاد  "قانون جاودانه  "منظر ، 

با مقولات  در اصل یعنی ، در سطح مناسبات طبقاتی ؛ مناسباتی که – کندیماجتماعی عمل  "واقعی  "توسط کردار ، در سطح محتوای 

تقابل  خودشان از مقوله کردار نیستند . این هانآ؛  پوشانندیمرا  بناشدهبنابراین این مقولات آنچه توسط کردار  .تضادند  در یدارهیسرما

قعیتی بالاتر وا " بر سازنده، که به موجبش اولی  "حقایق تجربی  "و  "تاریخ  روندهشیپ یهاشیگرا "توسط لوکاچ میان  شدهمیترس

 کهیدرحالاجتماعی ارجاع دارد ،  "واقعی "تاریخ در اینجا به مرحله کردار ، به محتوای  (11.) کندیماست ، همچنین این فهم را بیان  "

 .  کنندیمتجربی در سطح مقولات اقتصادی عمل  "حقایق  "
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 ندآشکار ش مثابهبه، که  دارهیسرماجامعه  درون ماندگار؟ با ارجاع به پویش کور و  شودیممواجه  یدارهیسرماپس لوکاچ چگونه با 

یک پویش تاریخی ، واقعیت  عنوانبهاین پویش را  تاًینهالوکاچ  وجودنیباا( 11.) شودیمقوانین سرمایه بر فراز نیروی کار مشخص 

 تریاساس راتبمبهشده از واقعیت  تجلی شیء عنوانبه. در عوض ، این پویش  ردیگینمجدی  یدارهیسرمادر قلب  یمستقلمهینی اعاجتم

 :  ردیگیمدر نظر  ، کندیمرا پنهان  "تاریخ واقعی  "که  وارشبحجامعه ، جنبشی 

دنش حل ش یهنگامه، به ناگاه در   گرفتارشده وارشبحدر یک جنبش مداوم و  وجودنیباا که این تصویر از واقعیت منجمد

 از جایگاه پرولتاریا دیده شود توانستیم. این منظر تنها  شودیم معناداردر آن فرایندی که انسان نیروی محرکش است ، 

  (11.)است اشیخودکشبه معنای  هاآنرا نفی و بنابراین برای بورژوازی آگاهی از  یدارهیسرما یهاشیگراچراکه معنای این 

، فرایند دیالکتیکی تاریخ  "واقعی  "( تاریخ 12است .) "وارشبحجنبشی  "برای لوکاچ فقط  یدارهیسرماپویش تاریخی  تیدرنهاپس ، 

و  کندیمعمل  شودیمفهم  یدارهیسرماتوسط مقولات  ازآنچه تریاساس مراتببه، در سطح واقعیت اجتماعی  شودیمبا کردار ساخته 

سرمایه دارانه  یهاصورت یواسطگیباز واقعیت اجتماعی توسط  تریذاتو  " ترقیعم "به فراسوی جامعه اشاره دارد . این سطح 

 ه ، برای لوکاچ ، امکانی است که. و این جایگا شکندیمرا  یواسطگیبدرک شود که این  تواندیماست ؛ تنها از منظری  شدهپنهان

رشت فهم عینی از س زمانهمپرولتاریا ...  یخودآگاه "ساختاری در دسترس است . در چهارچوب تحلیل لوکاچ ،  به شکلبرای پرولتاریا 

، بعد کمی و صورتگرایانه زندگی اجتماعی مدرن ) ارزش ( نیز مغلوب  یدارهیسرما( پس با غلبه تاریخی پرولتاریا بر 13)"جامعه است .

 وسرشت تاریخی واقعی و ذاتی جامعه ) بعد ارزش مصرفی ، کار ، پرولتاریا ( آشکارا گشوده شده  دهدیماجازه  ساننیبدو  شودیم

 خودش به تاریخ تبدیل شود . 

لوکاچ فرایند .  دکنیمباشد که لوکاچ نسخه ماتریالیستی ایجابی از روش دیالکتیکی هگل را ارائه  آشکارشده ستیبایماز این منظر 

تاریا ( را در تضاد با ل) و بنابراین ، مفاهیم تاریخ ، کلیت ، دیالکتیک ، کار و پروشدهساختهدیالکتیکی تاریخی که توسط کردار پرولتاریا 

اچ با اضافه فوئرباخی است که لوک یسازواژگون ریتأث. این کاربست ماتریالیستی و ایجابی از هگل تحت  کندیمتصدیق  یدارهیسرما

ا ابژه هگلی با پرولتاری-سوژه یهماننیا یسازکسانی( حاصل این رویکرد برای لوکاچ 10کردن عنصر پویایی تاریخ تعدیل کرده است .)

 است . 

 ترشیپکه  طورهمان.  ردیپذیمابژه هگلی با ارجاع به مقوله سرمایه صورت -سوژه یهماننیاکه تفسیر مارکس از  مینیبیم وجودنیباا

یت ، یکی تاریخ ، مفهوم کلتایده منطق دیالک –اندیشه انتقادی  عنوانبهآنچه لوکاچ از هگل  قطعاًکه  دهدیماشاره شد ، این نشان 

اجتماعی  هستی عنوانبهآنچه لوکاچ  جهیدرنت . شودیمارجاع به سرمایه فهمیده گرفته است توسط مارکس با  –ابژه -سوژه یهماننیا

رمایه بخشی از ذات س مقولات نقد اقتصاد سیاسی مارکس دریافتی انتقادی است که بنا به ، فهمدیممقولات  محض ، خارج از قلمرو

 است . 

  یدارهیسرمابه سمت نظریه انتقادی از 

دینی  رغمیعلمتفاوت از مقولات مارکس در نسبت با لوکاچ ارائه کنم . این خوانش ،  کاملاً خوانشی  مختصراً از این منظر خواهم کوشید 

بر  عمل کند که قادر است یدارهیسرمابرای نظریه انتقادی از  یاهیپا صورتبه تواندیمکه به لوکاچ در تمرکز بر این مقولات دارد ، 

 دوئیت گرایش ویژه او و همچنین سنتی که مفروض گرفته غلبه کند . 



انضمامی  یخیفرا تارکه بر فراز ذات  کندیمتفسیر  صورت انتزاعی تاریخی خاص ) ارزش ( عنوانبه کالا راکه دیدیم لوکاچ  طورهمان

روط مش یدارهیسرمااست . نسبت صورت و محتوا در  قرارگرفته،  سازدیمجامعه را  "واقعی  "محتوا ) ارزش مصرف ، کار ( که سرشت 

 . کندیماشاره  یدارهیسرمانیست ، به فراسوی  تفاوتیباست . در همین ارتباط ، مفهوم صورت که نسبت به محتوایش 

 "،  یدارهیسرمامارکس این استدلال قرار دارد که کار در  یهالیتحل، این مسئله تحلیل مارکسی از کالا نیست . در قلب  حالنیباا

 عنوانبهما  ازآنچه هاصورتبه واقعیت برخی  "کار انضمامی  "( 11.)"کار انتزاعی  "و  "کار انضمامی  "دارد :  "دوگانه  یاچهره

 یسادگبه "کار انتزاعی  ".  کندیماشاره   میدهیممل متقابل انسان با طبیعت در تمامی اجتماعات تشخیص فعالیت کاری میانجی در ع

کار انتزاعی  . دهدیممتفاوت را تشکیل  کاملاً یامقولهبه معنای کلی نیست ، بلکه  "کار"، اشیانتزاعدرباره کار انضمامی در صورت 

دلالت دارد که اگرچه کارکرد اجتماعی یکتایی دارد به همان صورت ذاتی فعالیت کاری نیست : میانجی نو  یدارهیسرمابر آن کاری در 

میانجی کارکردی خاص تاریخی کار ، محتوا  عنوانبه "کار انتزاعی  "( 11، صورت نیمه عینی از وابستگی متقابل اجتماعی است .)

د نسبتی ذاتی دارن یدارهیسرماتعین بنیادین  عنوانبهصورت و محتوا اینجا  درواقع (11ارزش است .) "ذات  "است یا به زبانی دیگر ، 

 . 

ار ، فقط ک میکنیمکه آن را فرا تاریخی و به شکل عمومی درک  طورآن یدارهیسرماکار در نیروی پس با توجه به نظر مارکس ، 

ار انضمامی و هم محصول ک –کالا ، سرمایه  –راین تولیداتش فعالیت میانجی اجتماعی خاص تاریخی است . بنابنیست بلکه همچنین 

را  یدارهیرماسبنیادین جامعه  صورتبههم صورت عینیت یافته از میانجی اجتماعی هستند . بنا به این تحلیل ، مناسبات اجتماعی که 

توسط تضاد بعد همگون ، کلی و انتزاعی و بعد مادی  هاآن:  انددوگانه، دارای سرشت صوری نیمه عینی خاص بوده و  دهندیمنشان 

 و شرط شوندیمظاهر  "طبیعی  "،  به نظر برسنداینکه اجتماعی  یجابههردو  کهیطوربه شوندیم، جزئی و انضمامی مشخص 

چیزی  ثابهمبه، مارکس کالا را  کندیمدرک  اشیانتزاعلوکاچ کالا را تنها در چهارچوب بعد  کهیدرحال اجتماعی تصور واقعیت طبیعی .

می صورت ؛ طبیعی سازی بعد انضما شودیم. در این قالب تحلیل لوکاچ قربانی صورت بتواره  کندیمهم انتزاعی و هم انضمامی تحلیل 

 کالایی .

ر صورتی که مردم را د – بردیمراه از سلطه اجتماعی  یاتازه صورتبهمارکس ،  یهالیتحلدر  یدارهیسرما بر سازندهصورت میانجی 

لطه . این صورت ، س دهدیمو تحت استیلا قرار  بخشدیمموضوعیت  یرشخصیغساختاری عقلانیت فزاینده و  یهاتیمحدودالزامات و 

ه برحسب سلط توانینم، این سلطه را  وجودنیباا.  وارشبحاست و نه  "واقعی  "زمان بر مردم است . این صورت انتزاعی از سلطه 

همید . این صورت ف به شکل بسنده اجتماعی یا عاملیت نهادی دولت / یا اقتصاد یهاگروهمامی ضسلطه ان یبنامبر ،  تریکلطبقاتی ، یا 

 اجتماعی صورتبه، در کل  شدهساختهمعینی از کردار اجتماعی  یهاصورتتوسط  کهیدرحال( معینی ندارد و ، 11جایگاه) ، از سلطه

 .  شودینمظاهر 

که  کندیم، پویا است و نه ایستا . بررسی این پویایی روشن  کندیمکه مارکس در کتاب سرمایه تحلیل  طورهماناین صورت از سلطه 

 ییتنهابهلا ابا ارجاع به بعد انتزاعی ارزش ک یابسندهبه شکل  تواندینم دادهیجا یدارهیسرماصورت انتزاعی سلطه که مارکس در قلب 

امر اینهمان و غیر اینهمان ، به دیالکتیک متقابل ارزش و  یهماننیا مثابهبهدر عوض ناپایداری دوگانه صورت کالایی ،  .فهمیده شود

از  ر مهمیبسیا مکمل . بعد ارزش مصرفی لحظه شودیم یدارهیسرماتاریخی  گستردامنپویایی  سازنهیزمکه  رسدیمارزش مصرفی 

  (11است .) یدارهیسرمازیر بنایی ساختاری  یهاصورت



تحلیل دیالکتیک دو بعد از صورت کالایی بنیادی برای فهم انتقادی از سرمایه در چهارچوب پویایی غیرخطی و پیچیده تاریخی فراهم 

 تریلکو از آن   کارمیتقس، و جزئیات وقوع فرایندهای تکنیکی کار و جامعه  در حال، این پویایی با دگرگونی  طرفکیاز.  آوردیم

 مثابهبهاجرای شرایط مبنایی خودش  در حال. از طرف دیگر ، این پویایی تاریخی شامل بازسازی  شودیمزندگی اجتماعی مشخص 

صلی توسط کار و بنابراین ، آن کار زنده ا تیدرنهاآن میانجی اجتماعی که  گریدعبارتبه – شودیمآینده بدون تغییر زندگی اجتماعی 

ت . پویایی اس شدهانجام یوربهرهبه مراحل  توجهیب(  شودیمیک کل بازشناخته  عنوانبهدر فرایند تولید ) برحسب جامعه  ماندهیباق

 .  شودیمآنچه همان است بازتولید  کهیدرحال،  کندیمآنچه نو است را تولید  وقفهیب یدارهیسرماتاریخی 

رویکردی  یاقولهم یهاصورت. با قرار دادن این فرایند در  کندیمتفسیر لوکاچ فرق این تفسیر از فرایند دیالکتیکی تاریخ از مبنا با 

بگیرد  شدهپنهان یدارهیسرماآینده زندگی اجتماعی انسان که توسط  عنوانبهاینکه  یجابهکه وجود پویایی تاریخی را  شودیمحاصل 

با سطح اش ) امور واقع برای لوکاچ ( که  فقطنه یدارهیسرما. در این قالب  آوردیمدر نظر  یدارهیسرماسرشت بنیادین  عنوانبه

شناخته  گرفتیم( در نظر  هاشیگرا) یدارهیسرماوجودی مستقل از  مثابهبهپویا و دیالکتیکی که لوکاچ  قاًیعمهمچنان با ساختار 

رای مارکس بو قصد انسان استقلال نسبی دارد ، از اراده  شدهساختهکردار  واسطهبه ی کهتاریخی در همان حالپویایی  وجود. این  شودیم

  .  کندیمرا مشخص  یدارهیسرمااست که  یاسلطهجنبه مرکزی از صورت انتزاعی 

 یدارهیسرمااعی مناسبات اجتم "واقعیت"از مقولات نقد اقتصاد سیاسی مارکسی  آمدهدستبهبه کلامی دیگر ، این ساختارهای شبه عینی 

. بلکه  سازدیمنسوژه تاریخی ) یعنی پرولتاریا (را پنهان  "واقعیت"، درست به همان شکل که  پوشاندینم) یعنی مناسبات طبقاتی ( را 

 ایستا نیستند بلکه پویایی تاریخی دارند .  هاآنبر این ، هستند . علاوه  دارهیسرمااین ساختارها مناسبات بنیادین جامعه 

صورت  زا بنیادی برای فهم انتقادی هم ارکسم یامقولهتوسط تحلیل  شدهدادهشرح  یرخطیغبا توجه به این تفسیر ، پویایی تاریخی 

از فرایندهای  یامقوله یهالیتحل. یعنی  یدارهیسرما خاصصورت پرولتاریا بنیاد تولید صنعتی  برای و هم آوردیمفراهم رشد اقتصادی 

گوی توسعه . این رویکرد نه واضع ال کندیمانتقادی توصیف کرده اما فاقد زمینه نظرورزانه بود را میسر  صورتبهعقلانی شدن که لوکاچ 

 ارد( اشاره د دهندیمصنعتی انجام -جامعه پسا پردازانهینظرخطی که به فراسوی ساختارها و سازمان کاری موجود ) همانند کاری که 

یاری بکار سنتی بس یهاستیمارکساساسی برای جامعه آینده ) همانند رویکردی که  مثابهبهید صنعتی و پرولتاریا را است ، نه تول

؛  کندیممتمایز رشد و تولید را مهیا  یهاصورتامکان تاریخی از  یدارهیسرماکه  دهدیم. در عوض نشان ردیگیم( در نظر  رندیگیم

  . بردیمرا تحلیل  هاامکانساختاری تحقق این  صورتبه یدارهیسرمادر همان زمان  نکهیباوجودا

میان توزیع ) بازار ، مالکیت خصوصی ( و تولید ، میان مناسبات مالکانه موجود و تضاد ، بنا به این تفسیر ،  یدارهیسرماتضاد ساختاری 

ن در آن حالتی که اگر مناسبات اجتماعی بیش از ایرشد و تولید موجود ، و  یهاصورتتضاد میان  عنوانبهنیست . بلکه  تولید صنعتی

 .  کندیممتحقق شود، بروز  تواندیمحالت شبه عینی کار درگیر نباشند 

توسط مقولات سرمایه و کالا ، مارکس نشان  شدهانیبدوگانه  یهاصورتاجتماعی در  یبندصورتبا مبنا قرار دادن سرشت متضاد 

این مفهوم که مناسبات واقعی یا اجتماعی در کل است . در نور این تحلیل ،  یدارهیسرما یژهیوکه تضاد ساختار بنیاد جامعه  دهدیم

یح داده شود . ه بر این مبنا توضمتافیزیکی مفروض گرفته شود ، نه اینک صورتبه تواندیممتضاد و دیالکتیکی هستند تنها  اساساً

که منطق توسعه یابنده ذاتی برای تاریخ وضع کند ، چه دیالکتیکی باشد  یاهینظرهر  دهندیممارکس در این قالب نشان  یهالیتحل

 .  کندیمدرون تاریخ طرح  یطورکلبهاست را  یدارهیسرما، به همان صورت آنچه درباره  گراتکاملچه 



فسیری را تشکیل ت یهاسنترا ترسیم کردم ، یک جدایی بنیادی از و نقدی بر بیشتر  اشیکلاین بازتفسیر از نظریه مارکس که خطوط 

وصی که توسط بازار و مالکیت خص فهمندیمرا برحسب مناسبات طبقاتی  یدارهیسرماکه دیدیم ، چنین تفسیرهایی  طورهمان. دهدیم

ا از ر یدارهیسرماهنجاری و تاریخی  ، و نقد دهندیمو استثمار قرار  آن را بدوا در چهارچوب سلطه طبقاتی ، صورت سلطه شدهساخته

استدلال من  . کنندیم یبندصورتمیان انسان و طبیعت مادی فهمیده شده (  یخیفرا تارجایگاه کار و تولید ) که بر مبنای اندرکنش 

موجودیت تاریخی خاص ناظر به شرح صورت خاص شبه عینی میانجی  عنوانبه یدارهیسرمامارکس از کار در  یهالیتحلکردم که 

 یاییو پو سازندیمرا  یدارهیسرماکه فرایندهای تولید در  دهدیماجتماعی و ثروتی ) ارزش ( است که صورتی از سلطه را تشکیل 

نیستند ، بلکه  یدارهیسرمابا مناسبات اجتماعی  در مقابلای از و د. بنابراین کار و فرایندهای تولید ج کنندیمتاریخی یکتایی را خلق 

 به فراسوی نقد سنتی از مناسبات توزیع بورژوایی ) بازار و مالکیت بدین ترتیب نظریه مارکس . دهندیمتشکیل  شانهستهرا در  هاآن

. با  ردیگیمهمچون موجودیتی سرمایه دارانه در نظر  خودیخودبهرن را د؛ این نظریه جامعه صنعتی م ابدییمخصوصی ( گسترش 

در نه یسم را بداند ، و سوسیال یدارهیسرمااینکه آن را تجسم نفی  یجابه کندیمبرخورد  یدارهیسرماعنصر اصلی  مثابهبهطبقه کارگر 

 ظام پویایی از جبرن همچنینهارچوب رفع پرولتاریا و سازمان تولید مبتنی بر کار پرولتری ، و بلکه در چ قالب تحقق کار و تولید صنعتی

 . کندیم یپردازمفهوم، فعالیت میانجی اجتماعی  همچون از کار شدهلیتشکانتزاعی 

از طریق  ارد .دلالت د اشیخیتارامکان تحول و  یدارهیسرمااین بازتفسیر از نظریه مارکس بر بازاندیشی اساسی از سرشت  ساننیبد 

 مثابهبهلیبرال -کردن نقطه تمرکز انتقاد از توجه انحصاری به بازار و مالکیت خصوصی ، بنیادی برای نظریه انتقادی از جوامع پسا جاجابه

 ( خوردهشکستانباشت سرمایه جایگزین ) و  یهاصورت عنوانبه "موجود  واقعاًسوسیالیسم  "و کشورهای معروف به ،  یدارهیسرما

 . این شودیم، فراهم  اندناقص ییهاصورت درهرحالاجتماعی نماینده نفی تاریخی سرمایه که  یهاحالت عنوانبهکه در جای خود 

که  دهدیماجازه بروز  در مسیری –نئولیبرال جهانی  یدارهیسرما – یدارهیسرمااز پیکربندی نوین  ییهالیتحل به رویکرد همچنین

 .  کنندیمپرهیز مارکسیسم سنتی  قالباز بازگشت به 

  یریگجهینت

غیر اینهمان که پویایی  یهافلسفهدمکراسی ، هویت یا  یهاهینظرکه  دهدیماخیر نشان  یهادههساختاری و تحولات  یهاگسست

سم ، تاریخ قرن بیستم نشان داد که احیای مارکسی وجودنیباانیاوردند ، بیش از این بسنده نیستند .  حساببهسرمایه را  شدنیجهان

 یاهیظرنلوکاچ مسیر را برای چنین است .  یدارهیسرمااز  تربسندهاشتباه باشد . آنچه لازم است یک نظریه انتقادی  تواندیمسنتی 

 باقی ماند .  اشیسنت یاانگاشتهشیپبرخی از جدی محدود به  صورتبه زمانهمگشود ؛ اما 

، برخلاف  ردبگیشعرش را از آینده  ستیبایم آینده ، بر این اصرار داشت که انقلاب اجتماعی شدهشناخته یخوببهکه  طورهمانمارکس 

 یدارهیسرمانظریه انتقادی لوکاچ از  وجودنیباا (11.) نفهمیدندرا  ان، محتوای تاریخی خودش با تمرکز بر گذشتهکه  گذشته یهاانقلاب

از روی برگرداندن به سمت آینده بازماند . این موضوع تصویر والتر بنیامین  از هگل بناشده بود ، "ماتریالیستی  "رویکرد  ٔ  نهیدرزمکه 

در عوض اشاره به غلبه یافتن بر ( 11پشتش به آن بود .) کهیدرحال شدیماز فرشته تاریخ را به یادمی آورد ، به سمت آینده حل داده 

را که پس از جنگ اول جهانی ظاهر  مرکزگراضمنی پیکربندی تازه دولت  طوربه، رویکرد لوکاچ دچار این خطا شد که  یدارهیسرما

از  هگوننیابا  در تقابل مستقیم قاًیدقلوکاچ  یدارهیسرما، توصیف نقادانه غنی از  یزیآمتعارض طوربه( 12شد ، تصدیق کند .)

 یدارهیسرمااز  یابسندهتوصیف نقادانه  سازنهیزمدریافت ویژه او از مقولات نظریه انتقادی مارکس  حالنیباااجتماعی است .  یدهسازمان

مارکس از دریچه تفسیر لوکاچ به نظریه انتقادی  یشیبازانداست .  این توصیف مغایر سرانجامکه دیدیم ،  طورهماننشد . در عوض 



 یهاانگاشتهشیپدقیق او را بکار بندد . از طریق غلبه بر  یامقولهو ایده تحلیل  یدارهیسرماکافی توصیف لوکاچ از  اندازهبه دهدیمجازه ا

آغاز قرن بیست  در یدارهیسرمانقطه عطفی برای یک نظریه انتقادی بسنده از قوانین  عنوانبه تواندیمسنتی لوکاچ ، چنین رویکردی 

 و یکم بکار گرفته شود . 
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