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 ُفقدان روابط تولید اجتماعی
 زمان پویان صادقی(دستگاه هم ر)نقدی ب

 بخش دوم

 

فقدان »ه بهیچ پاسخی ای را منتشر کرده است که زمان صادقی، وی نوشتهاز زمان انتشار بخش نخست انتقادم به دستگاه هم
سازد یمخی جمالت  تکراری که روشن بر در بیان  نامحسوس تغییراتی  ، مگرشوددر آن یافت نمی« روابط تولید اجتماعی

ه به مباحث ی اخیر وی نکاتی وجود دارد کافزون بر این در نوشتهصادقی متوجه نقد شده اما به روی خودش نیاورده است. 
خش از مقاله به این ب نوشتی کهی ما مربوط است، در این مورد نیز تنها تکرار اشتباه رخ داده است. در پیبخش دوم مقاله

 آیدن سیاقی میبه هما« فقدان روابط اجتماعی تولید»ی بخش دوم مقاله ،از آناما پیش پردازم. ام به هر دو مورد میزودهاف
 دقی که درآمده بود، یعنی بدون اشاره به متن آخر صا« . مقدمه، مروری بر سرمایه1»تر بخش نخست آن با عنوان که پیش

 .   ه استاین فاصله منتشر شد

 

 زمان صادقیگاه هم. دست2
مند از های دستگاهی خوانشسیاق عمدهباور وی مبتنی بر منطق سرمایه و ارزش است، بهزمان صادقی، که بهدستگاه هم

ده ختم ی بهرهها به سرمایهاستفاده و ارزش است. اما بر خالف تمام  آن خوانشـقسمی خودگستری تضاد  ارزش سرمایه
ی منطق سرمایه با شکل کاالیی آغاز نظریه»دهد مند مانند خوانشی که آلبریتون ارائه میدستگاههای شود. در خوانشنمی

ی آن درآمده باشند، در واقع در اینجا نظریه یک ی وجوه حیات اقتصادی در سلطهاست و پایانش هم زمانی است که همه
کاالیی شده است، خود را کامل  "بهره"رآمدن به هیئت کند و در انتها، وقتی که خود سرمایه نیز با ددور کامل را طی می

مند  مفهومی یا دستگاهـی آلبریتون یا دیگران نیست، بلکه مبتنی بر خوانش منطقیالبته این تصمیم خودسرانه 1.«کندمی
گذارد. اما نزد صادقی نمی گیرد و چیزی برای فراتر رفتن باقیقرار میوشدن خود  سرمایه آرامبرنده با کاالپیش تضاد   سرمایه  

ی مسیر مشترک یعنی از کاال تا درباره 2گیرد.این فراینْد در یک گام دولت و در گامی پس از آن امپریالیسم را نیز دربرمی
های فراوان و حذف کاریالبته با دست – سرمایهمستند بر سه جلد  مندتفسیرهای دستگاهده، که بنابر ادعای ی بهرهسرمایه

کنم مهمترین نقصان گویم. چراکه گمان میاست، بیش از آنچه در قسمت مقدمه آمد سخنی نمی –های بسیار جاییابهو ج
باور خود است و کوشیدم این به ی طبقاتی از پس نسیان روابط مادی اجتماعی تولیدنسیان مبارزهاصطالح تفسیرها این به

                                                                    
 .67ی فروغ اسدپور، ص رابرت آلبریتون، دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی، ترجمه 1
ی شدهی تمامهزینه ای در این دستگاه گنجانده شود، خواهیم دید کههای دیگری در هر مسیری برداشته شود و هر مقولهدور از ذهن نیست که افزون بر این دو گام گام 2

 خواهد بود. نقطهسهبرداشتن  هر گام برای صادقی تنها یک 
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بیرون عنصری که صادقی اضافه کرده و  دو ماند آندرنتیجه می 3نشانش دهم.طور ویژه نزد صادقی نیز مهمترین نقصان را به
 دولت و امپریالیسم. : ها نزد کسان دیگر نیافتماز متون او من توضیحی برای آن

 دولت 
کس های اصلی نقد ماراختصار یکی از سویهبه ، نخستی دولتصادقی درباره مان به نظراتتر شدن انتقادهدف روشنبه

، اما آور خواهد بودمالل تکراری هرچند برای بسیاری مرورگذرانیم. این ی هگل را از نظر میویژه فلسفهآلیسم و بهایدهبر 
 .بپذیرید« کندکاری عیب نمیمکار از محک»بر مبنای این حکمت عامیانه که عذر مرا برای این تکرار تقاضا دارم 

 آلیسم )هگل(نقد مارکس بر ایده

ها ها، توت فرنگیها، گالبیاگر من از سیب»کند: نمایی میی نظرورزانه را چنین خصلتی مقدس فلسفهانوادهمارکس در خ
ی ام از "میوه"، که از میوهی انتزاعی" را شکل دهم، اگر من فراتر رفته و تصور کنم که ایدهمیوهی کلی "های واقعی، ایدهو بادام

به  –سیب، گالبی و جز آن است، آنگاه  حقیقییرون از من وجود دارد، و درواقع ذات  ای است که بواقعی مشتق شده، هستی
گویم که " گالبی، سیب، بادام و جز آن است. بنابراین میجوهر  " همانا "میوهام که "اعالم کرده –نظرورزانه  یزبان فلسفه

آنچه برای این چیزها بنیادی است نه وجود  گالبی بودن برای گالبی بنیادی نیست، سیب بودن برای سیب بنیادی نیست؛
ام، ها تحمیل کردهها تجرید کرده و سپس به آنها که برای حسیات دریافتنی است بلکه ذاتی است که من از آنواقعی آن

رف وجود، یعها و جز آن شکلها، بادامها، گالبیکنم که سیب". بنابراین اعالم میمیوه" -امیعنی ذات ایده نی های ص 
"، جوهرشان همانا "هایی نیستند که ذات حقیقیهای واقعی  خاص چیزی بیش از تظاهرهای، "میوه" هستند. ... میوهحالت
گالبی "میوه" »جای گفتن اینکه آلیسم در نظر گرفت که در آن بهشاید بتوان این را خصلت عام ایده« "، است.میوهیعنی "

کند،  "میوه" خود را در مقام میوه" خود را در مقام گالبی ارائه می»"باید گفت « است ب "میوه" است و بادام "میوه"است، سی
  4«.کندکند و "میوه" خود را در مقام بادام ارائه میسیب ارائه می

 است، یعنی –سیب، گالبی و بادام– ی تجلیات  حیاتشنشان دادن وحدت  "میوه" در همه»ی اصلی فیلسوف نظرورز اما عالقه
ای ها "میوه" خود را تا اندازهچگونه در هر کدام از آن ]یعنی نشان دادن اینکه[ها، بین این میوه رازورزانه پیوندی  همنشان دادن 

نمای این خصلت .«رویدبادام فرامی در مقام، برای نمونه، کشمش به وجودش در مقامضرورت از وجودش متحقق کرده و به
ر دوش گرفته است. در این صورت فیلسوف هگلی راهی ندارد مگر اینکه فرایند ذهن خود را به کاری است که نظام هگلی ب

را ... تنها با  ]تجلیات حیات میوه[روشن است که فیلسوف نظرورز این آفرینش مستمر »ی مطلق میوه نسبت دهد. سوژه

                                                                    
 49تا  46ویژه به صهبی احسان پورخیری، رجوع کنید؛ ، گردآوری و ترجمه«دیالکتیک علیه دیالکتیک»نمونه به کتاب توان یافت. برای انتقادات بسیار دیگری را نیز می 3

نکه ی ایی پیشین دربارهاز مقاله 56تا  53؛ به ص های خودپو نیستهای مفهومی و منطقی سوژهی مارکس مبتنی بر بسط و گسترشنظریهی اینکه ی سعدفیلو دربارهاز مقاله
آلیسم است؛ ی ایدهی بحث قبلی دربارهکه تکمیل کننده سازی سرمایهنادرستی جوهریی ی کالینیکوس دربارهاز مقاله 96تا  93؛ به ص الیستی استاین خوانش ایده
 متفاوت از استدالل ما. با استداللی  ی طبقاتی از این نظریهبیرون بودن مبارزهی  ی ژاک بیده دربارهاز مقاله 121و  120همچنین به ص 

4 Karl Marx, The Holy Family, or Critique of Critical Criticism, MECW, V4, p 57-58.  
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ی سوژه، فرایند مثابهجوهر به»این همان « دهد.ی مطلق، میوه، انجام میسوژه خودکنشی  اعالم فعالیت خودش به عنوان 
 سازد. است که بنیاد روش هگل را می 5«درونی، مطلق

کند، تفاوتی که مواجهه با روشش اشاره مین همداهگل، به تفاوت او با شاگر آلیستیروش  ایده درکنار انتقادش بهمارکس 
بافی در مقایسه با گری و سفسطهو زبردستی در مغلطهتعبیر مارکس، هگل عالوه بر چیرگی به کند.هگل را دشوار می

ای واقعی که اش ارائههای نظرورزانهاغلب درون ارائه»ی پیروان جوانش، این برتری رانیز دارد که پاافتادههای پیشبازیحقه
دادن به این پاسخ دشواری  سبب است که  نظرورزانه واقعی درون حضورهمین  6«نهد.خود چیز را دربرگرفته است پیش می

ی اش از فلسفهدر بررسی موشکفانه مارکسراستی چه چیز در هگل واقعی و چه چیز نظرورزانه است. که به شودپرسش می
گیری عاریه –کند با انتقادی مضاعف حمله می های نظرورزانههای واقعی، به جنبهحق هگل، عالوه بر ستودن بخش

 7.ورزی منطقیغیرانتقادی از تجربه و سپس راز

قص مضاعف نی مدنی به دولت را گرفتار این مارکس، برای نمونه، گذار روح در سپهر اخالق اجتماعی از خانواده و جامعه
. دهدشرح می ماندگارهدفی درونو از دیگر سو مبتنی بر  ضرورت بیرونیداند. هگل این گذار را از یک سو مبتنی بر می

 در مقام یک ضرورت بیرونی برایگیری از تجربه است، دولت ضرورت بیرونی عاریهمارکس مدعی است که از یک سو 
رورت  دولت چونان ض ،دیگر سخنی یک استدالل که رونوشتی غیرانتقادی از امر تجربی است. بهنه نتیجهی مدنی جامعه

ه هگل تنها ودن پادشاهی در دستگاموروثی ب ،برای نمونه ،طور کههمان بیرونی از امر تجربی وارد دستگاه هگل شده است.
 رونوشتی از دستگاه دولتی پروس است.

ز منطق و امند ایده، اینجا هیچ ارتباطی به موضوع ندارد و صرفًا رونوشتی ماندگار یا کنش نیتاز سوی دیگر هدف درون
ت آن پاک شده و مقوالشده، مقوالت های کتاب منطق نوشتهگزاره ،دیگر سخنجاگذاری عناصر بحث درون آن است. به

شما به جای  ،است درستی طی شده. یعنی مبتنی بر اینکه گذار از ذات به مفهوم در منطق بهاندمورد نظر جای آن نوشته شده
جای ذاْت جامعه در این بحث بهیافته بشمارید. ی بعدی را بنشانید و استدالل را انجامذات یک مقوله و به جای مفهوم مقوله

وضوع نیست م خود   یافته بشمارید. روشن است که با این روشجای مفهوْم دولت را بنشانید و استدالل را انجام مدنی و به
رز کردن این چیزی نیست جز رازو .شودتر کاویده شده به موضوع نسبت داده میشود بلکه منطق  پیشکه منطقش کاویده می

 موضوع. 

تر است آلیسم که پیشتر توضیح دادیم. یا شاید دقیقمگر بر بنیان عام ایدهممکن نیست  ی هگلیشیوهبه رازورزی منطقی
ی رازورزی منطقی است. پس گویی تا آنجا که هگل به خود آلیسم در دستگاه هگل برسازندهبگوییم که خصلت عام ایده

ی نمونه، آنجا که به سرشت دولت ای واقعی نیز هستند؛ برای ارائهاش دربرگیرندههای نظرورزانهموضوع پایبند است ارائه

                                                                    
5 Ibid, P 59-60. 
6 Ibid, 61. 

 .ای از آن استهمراجعه کنید. چند بند بعدی خالص 17تا   14ص  «دولت نزد مارکس و انگلس»توانید به، برای آشنایی بیشتر با این نقد مضاعف می  7
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جاکه در فرایند تکمیل کردن دستگاهش امر تجربی را خودسرانه کند. اما آناشاره می –ی مدنی و دولت جدایی جامعه –مدرن 
  کند ناچار است رازورزی منطقی را جایگزین استدالل کند و تنها رونوشتی از منطق ارائه دهد.وارد دستگاه می

یوه باشد، مجای آنکه گالبی آلیسم است، که نزدش بهطور عام درگیر با همان نقصان اصلی ایدهاز یک سو بهدر نتیجه هگل 
دی از امر تجربی گیری غیرانتقاکند. از سوی دیگر در دستگاهش، اینجا و آنجا، از پی  عاریهمیوه خود را در گالبی ارائه می

جود مو پیش خود موضوع، موضوع در منطقی از روی مبتنی بر منطق  یشجای پکه در آن به ،با رازورزی منطقی مواجهیم
شکلی ی مدنی است از امر تجربی بهبرای نمونه، نخست اینکه دولت ضرورتی بیرونی برای جامعهشود. جاگذاری می

آید بیان شده است. شود. تا اینجا هیچ استداللی وجود ندارد و تنها آنچه از امر تجربی به چشم میانتقادی گرفته میغیر
ت رازورز ی ذات و مفهوم پرداخته اسن بیان با جاگذاری این مقوالت درون یک منطق از پیش موجود که به رابطهسپس همی

این همان  شود.ای باالتر نشان داده میشود. به این شکل دولت که از تجربه گرفته شده بود در قامت گذار روح به مرحلهمی
 است. ادی از تجربه و سپس رازورزی منطقیگیری غیرانتقعاریه

ث مربوط به به سراغ مباح توانیممیطور ویژه رازورزی نزد هگل آلیسم و بهی ایدهی کوتاه دربارهمقدمه اکنون پس از این
اری، دایهی سیاست در سرمی آن دربارهی دولت دو نظریه دارد و یک مقدمه. مقدمهصادقی درباره رویم.بدولت نزد صادقی 

آید، یکی داری است. از پی  این مقدمه دو توضیح برای دولت میی سرمایهتر، جدایی  اقتصاد و سیاست در جامعهیا دقیق
شود، یکی رفی دو چیز معمنتج از تواند میخود سرمایه. اولی  ناشی از انکشاف منطق  و دیگری دولت  مبتنی بر مازاد دولت  

ی صادقی گزارهما نیز ابتدا به مقدمه و سپس به دوو دیگری ناشی از تضاد کار و سرمایه.  های متعددناشی از تضاد سرمایه
 پردازیم.ی دولت میدرباره

 جدایی اقتصاد و سیاست

منطق ناب و است که استخراج کار اضافی، شکل   ]دارییعنی سرمایه[ی تولید تنها در این شیوه»نویسد: صادقی می
به دلیل تضاد  عدم کفایتششود که خود این شکل ناب، گیرد که سیاست تنها آنجا وارد میود میبه خ ی اقتصادیوارهشیء
حراز میدرون  .داری استخراج کار اضافی مبتنی بر زور فرااقتصادی نیستدر تولید سرمایه دانیم کهمی 8«.شودماندگارش ا 

هم این هگل حتی  .دهدداری رخ میدر سرمایهی مدنی و دولت ی همان تفکیکی است که میان جامعهمایهاین بن
دهد. نسبت می –جای سرشت دولت مدرن به –اشتباه آن را به سرشت دولت بهدرستی تشخیص داد، هرچند بهنشان را سرشت

، که صادقی انجام تفکیک میان جامعه مدنی و دولت یک چیز است و نسبت دادن سیاست به عدم کفایت منطق ناباما 
ی سوژه»: نویسد. صادقی مینیمکتر بیان دقیقله را ئمساز صادقی  یبا گفتاورد دیگر چیزی دیگر. اجازه دهید ،داده است

کند که سیاست  را به قسمی جبران می ناتمامیتشی یک تضاد، همیشه ناتمام است و این منزلهبه اعظم  سرمایه-اتونوم
کند تا ، در بیرون از خود تولید میدار یا ناتمام  سرمایهمنطق  شکافست که ا مازادیسیاسْت آن »، یا «دارانه نام داردسرمایه

                                                                    
 . )تاکید از من است.(15پدیدار، ص  8
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دو گزاره با هم خلط شده است. نخست اینکه سیاست ناشی از ناتمام روشن است که نزد صادقی  9«.خودش ممکن شود
چراکه منطق ناب و  ایمتهداری سیاست نداشما پیش از سرمایه معناداری است. بدین اقتصاد سرمایه دارشکاف بودن منطق

برقرار شده  (مضاعف) قسمی تفکیکداری میان سپهر سیاست و اقتصاد آنکه در سرمایه دوم. ایمی اقتصادی نداشتهوارهشئ
 که پیش از آن وجود نداشته است. دومی درست و اولی نادرست است. 

 و است داری وجود نداشتهیاست که پیش از سرمایهی تفکیکی میان سپهر اقتصاد و س، یعنی دربارهی دومی گزارهدرباره
درن، مدولت نمایندگی »و « کشف علمی و پایان نمایش»توضیح مارکس و انگلس درباره ی آن پیشتر زیر عنوان  همچنین

تنها  ایم و تکرار آن اینجا، اطناب بی مورد کالم است.سخن گفته «دولت نزد مارکس و انگلس»در « یک تفکیک مضاعف
وانین گیری لیبرالیسم مبتنی است بر قمیان سپهر سیاست و اقتصاد و شکل مضاعفتفکیک ه به این بسنده است که اشار
دی و زش در سپهر سیاست و حقوق به شکل حق آزابروای که تر شکل ارزش یا ارزش مبادلهی تولید کاالیی و دقیقشیوه

 . برابری است

هر چیز ناشی  باید گفت پیش از داری است،ت ناشی از ناتمام بودن اقتصادی سرمایه، یعنی اینکه سیاسی اولی گزارهدرباره 
سپهر  امدر مقداری چیزی کند که پیش از سرمایه. صادقی گمان میرازورز کردن آن استبدتر، و  ،ی دومگزاره نفهیدن از

ازگشای تاریخ راتریالیسم تاریخی به عنوان بود نیاز چندانی به مبگذریم که اگر چنین میسیاست وجود نداشته است. از این 
دولت  یلهیوسحقوق بشر بهبه رسمیت شناختن » ، کهداشت و همچنین جمالتی همچون این جمله از مارکسوجود نمی

شد. تنها در یک معنا میتا چه حد بی ،«توسط دولت باستان ندارد یبردگ به رسمیت شناختنجز  یگرید یمعاصر، معنا
یسم داری نیز سیاست وجود داشته که ماتریالکه بگوید هرچند در پیش از سرمایه است اعتناقابل  قی صورت سخن صاد

اشته است. دداری سیاست از بنیاد چیزی جز آن است که پیش از آن وجود گشاید، لیکن در سرمایهتاریخی گره از راز آن می
 شود دولت یا سیاسْت انکشاف  مدعی می زمانی کهد گویکه صادقی تا حدودی چنین چیزی می کنیمبا اغماض فرض می

اش از راه و فاصلهکار صادقی روبه دار کردن گزاره هممعناو  اما با این تصحیحمنطق سرمایه یا مازاد  این منطق است. 
 شود. ماتریالیسم تاریخی کم نمی

است که توضیح آن  درستقدر ممکن و مانداری هی سرمایهتوضیح سپهر سیاست مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی در جامعه
امتیاز از سپهر »داری نشان دهیم که در سرمایه «دولت نزد مارکس و انگلس»ی فئودالی. پیشتر کوشیدیم در در جامعه

داری سپهر سیاست وجود نداشته نیست که پیش از سرمایه معنااین بدین «. نشیندبندد و قانون جای آن میسیاست رخت می
و بدین  ی قانون استی آزادی و برابری است، عرصهداری سیاست عرصهدر سرمایه»است که  معناکه تنها بدین است بل

ی امتیاز ی سیاست نیست، چراکه پیشاپیش سیاست دیگر عرصهای صاحب امتیاز در عرصهی حاکم طبقهواسطه طبقه
زادگی یا شد، همچون نجیبامتیاز متجلی می داری حاکمیت اقتصادی در ساحت سیاست چوناننیست. در پیشاسرمایه

برابری و آزادی،  سیاست چونان قانون، قانون   داری حاکمیت اقتصادی در ساحتها، لیکن در سرمایهفره ایزدی یا جز این

                                                                    
 . )تاکید از من است.(21خیابان، ص 9
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 ی فئودالی مبتنی بر روابط تولیدطور که قوانین سپهر سیاست در جامعهاست که همان معنا. این بدین 10«شودمتجلی می
داری داری نیز مبتنی بر روابط تولید اجتماعی سرمایهاجتماعی فئودالی قابل توضیح است قوانین سپهر سیاست در سرمایه

افراد معینی که به طریقی »نویسند: قابل توضیح است. به این اعتبار است که مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی می
... ساختار اجتماعی و دولت به طور  شوند.بط سیاسی و اجتماعی معینی میمعین به شکلی تولیدی فعال هستند وارد روا

  11«.رویدافراد معین میی دگونهفراین حیات  دائم از 

ست بر روابط اداری، یعنی آزادی و برابری، مبتنی نتیجه آنکه در مارکسیسم توضیح سیاست و قوانین بنیادین آن در سرمایه
ید اجتماعی جایی منطق اقتصاد. دربخش نخست دیدیم که روابط تول (، انکشاف یا مازاد  )!(!) تولید اجتماعی نه ناتمام بودن

غاز راه است. این آگرفته است. اما این تازه  معناهای تهی از ورزیزبینیم که جای آن را رادر دستگاه صادقی ندارد، اکنون می
یسم و فاصله د به خود تعاریف بپردازیم تا رازورز کردن مارکساجازه دهی .ی دولت استی تعاریف صادقی دربارهتنها مقدمه

 تر دریابیم.   گرفتن از آن را روشن

  12دولت  مبتنی بر مازاد

دهد: های متنّوعی را برای غلبه بر تضادهایش، صیرورت می، استراتژیمنطق ارزش، در سیر تطّورش» :نویسدصادقی می
دستگاه ودم 13ی فرازینی نقطهمثابهداری بهو در اینجا نیز دولت. دولت سرمایه قیمت، مزد، رانت، هنر ایدئولوژیک، ...

 آن را ای بوده که مای دولت است. البته جای * جملهی اول صادقی دربارهاین نظریه«. شوددارانه * منکشف میسرمایه
کند: ی دولت را بیان میاش دربارهین نظریهواقع صادقی با آن جمله دومدر شکل مستقل به آن بپردازیم.تا بهحذف کردیم 

. گویی 14«شودها و تعارضات منکشف میمتضاد، برای غلبه بر بحرانی مازاد خود  منطق  ارزش در خودمنزلهبه ]دولت[»
کند د میتولی سرمایه، در بیرون از خوددار یا ناتمام  شکاف منطق  سیاسْت آن مازادی است که »نویسد: او در تکمیل دومی می

، که به لحاظ ُانتولوژیْک در این ایفاصلهست که در یک همیشه چیزی سیاستتا خودش ممکن شود. از آن است که 
 یچرخهاز اقتصاد که خود  ُانتولوژیکست ایو غیاب مؤّسس قرار دارد. این فاصله ی منطق ارزشاقتصاد به منزلهاثناست، از 

دهد که بیرون کشیدن بخشی از گفتاورد نخست طور روشنی نشان میفتاورد اخیر به. این گ15«کندرا ممکن می منطق ارزش
ی دولت نادرست نیست. ی( صادقی دربارهی )یا با اغماض دو بخش از نظریهجای آن برای تفکیک دو نظریهو نشاندن * به

                                                                    
 .84و 83دولت نزد مارکس و انگلس، ص  10

11 The German Ideology. Critique of Modern German Philosophy According to Its Representatives Feuerbach, B. Bauer and Stirner, 
and of German Socialism According to Its Various Prophets. MECW, V5, P31, 32. 

«. افزونه»مانده یا خیلی فارسی نامه دهخدا(، اضافی و باقی)لغت« آنچه زاید است»)فرهنگ معین(، « زیاده بر احتیاج»پیش از ورود به بحث باید بگویم که مازاد یعنی:  12
این انتظار زیادی از صادقی  استفاده کند. البته« افزوده»توانست از ی است که چیز دیگری آن را از خود زاییده یا بیرون داده است، که میاما منظور صادقی از مازاد آن چیز

 است که کلماتش را درست انتخاب کند. 
ی شود نقطهی بعدی میشود. خوب! ایرادی ندارد، آن نقطهشف میی دیگر هم منکیک نقطه «دارانهدستگاه سرمایهودم»ی فرازین البته نزد صادقی بعد از این نقطه  13

 . «دستگاهودم»تر فرازین
 از من است.( تاکید. )12خیابان، ص  14
 از من است.( . )تاکید21خیابان، ص  15
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پس  –بینیم ی اول میکه در نظریه طورآن –به وجود آمده  تطور ارزشچراکه اگر دولت همچون قیمت، مزد، رانت در سیر 
دیگر سخن، اگر دولت همانند مزد حاصل تطور منطق ارزش است، به است. معناشناختی از دیگرانش بیای هستیفاصله

است که  مازادیاما اگر دولت  .گیردقرار میشناختی از منطق ارزش ای هستیچرا و چگونه در بیرون و آن هم در فاصله
ای درستی در فاصلهکند دیگر در نه حکم تطور ارزش مانند قیمت، مزد و رانت بلکه بهرزش را ممکن میکارکرد منطق ا

ی منزلهای از انکشاف منطق ارزش و دولت بهی مرحلهمنزلهبهگیرد. این دوگانگی، یعنی دولت میها قرار شناختی با آنهستی
ررسیم مازاد را ب   یمثابهگام نخست دولت بهبهاجازه دهید گام 16ست.های صادقی جاری امازاد منطق ارزش در تمام نوشته

و در نهایت به روشی که این  ررسیممنطق ارزش را ب   ای از انکشافی مرحلهو نقصان آن را نشان دهیم و سپس دولت به مثابه
 گذارد بپردازیم.دو را کنار هم می

شرح دهد. نخست اینکه  شکل تنها می تواند به دو کندآن را ممکن میچونان مازاد منطق ارزش که پاییدن  را دولتصادقی 
در  بپندارد. پاییدن تضاد کار و سرمایهبداند و دیگر آنکه آن را مازادی برای  های متعددپاییدن سرمایهآن را مازادی برای 

در دومین ها به وجود آید. دن آنشود که دولت چونان یک مازاد برای ممکن شها سبب میرقابت میان سرمایه نخستین گزاره
شکل مستقیم به هیچ کدام صادقی بهور کار و سرمایه در کنار یکدیگر. دولت مازادی است برای ممکن کردن حض گزاره

آمیختن دو گزاره وارد درهمدر  از های دانشگاهی اصطالح مارکسیستی بهرود همانند عمدهانتظار می کند، امااشاره نمی
وجود ازادی برای ممکن کردن مهای رقیب و از سوی دیگر مازادی برای ممکن کردن تعدد سرمایهرا از یک سو  شود و دولت

داند، گوید و آن را نیز همانند دولْت مازاد میی امپریالیسم سخن میبپندارد. البته صادقی آنجا که درباره  کار و سرمایه
ها بدون امپریالیسم و هژموْن دچار هذیان شود و دولتم دچار آنارشی میداری  جهانی بدون امپریالیسسرمایه»نویسد: می

 ملی در نتیجه دور از ذهن نیست که او دولت 17«.افتدمیشان به یک هرج و مرج تام فروشوند و مناسباتپریشی میو روان
ما بپندارد. اما « پریشیروان»و « یشیزوفرن»های متعدد  درون یک جغرافیای ملی به را هم مازادی برای درنیافتادن سرمایه

و صادقی را مختار  کنیمطرح می هاو ترکیب آندو گزاره  نکاتی را پیرامون هربرای اینکه متهم به افترا زدن به او نشویم، 
 گزاره. هر دو  ترکیبی از اشمسلکان دانشگاهیسیاق همی دوم یا بهی اول، گزارهگزاره برگزیند؛ کنیم هر کدام را خواستمی

ها و از شکلی دوگانه، از یک سو با ارجاع به تعدد و رقابت سرمایهی سوم و دولت را بهی نخست اینکه، برگزیدن گزارهنکته
پیش و بیش از هر چیزی زدودن سرشت طبقاتی آن است. البته  سوی دیگر با ارجاع به و تضاد کار و سرمایه، توضیح دادن

 ایدوگانگیچنین واسطه ابزار سرکوب طبقاتی بدانیم. )هرچند حتی این نیز کمتر از و بی که دولت را تنها معنانه بدین 
که انگلس به عنوان سومین کارکرد دولت  ی طبقاتیحفاظت از شرایط سلطهلحاظ سیاسی خطرناک است(. به

شکل سرکوب بلکه پیش از آن به شکلبه تنهاناپذیر جوامع طبقاتی است، نه، کارکردی که مبتنی بر ستیز آشتی18شماردبرمی

                                                                    
  جا در بخش دولت به این شکل درآمده.است که این مقاومت بر امر بیرونیو  تطور تضاد درونیی تر گفتیم این دوگانه همان دوگانهطور که پیشهمان 16
 . 5مساحی، ص 17
.کارهای  1نشده دو کارکرد دارد:تر اقتدارهای پیشادولتی، در جوامع نخستین بدون مالکیت و بدون استخراج کار پرداختدولت، یا دقیق  طبقاْت گیری  تا پیش از شکل»18

هنگامی نهایتًا ویژه در مناطق گرمسیر؛ و ی آب، به؛ سرکوب سوءاستفاده از اقتدار توسط افراد؛ کنترل عرضهتالفای اختداوری درباره" عمومی و حفظ منفعت مشترک از قبیل
کارکرد  ی سیاسی تنها زمانی کهی سیاسی بوده است و سلطهجا بنیاد سلطه ... اجرای کارکرد اجتماعی در همه ابتدایی بود، کارکردهای مذهبی. که شرایط هنوزمطلقاً 
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شمول آزادی، داری به شکل پاسداشت حق جهانی سرمایهشود. این کارکرد در جامعهحفظ نظم و تثبیت شرایط انجام می
داری را ی سرمایهی مدنی و دولت در جامعهو تفکیک جامعه نمایندگی مدرنآید که دولت میبرابری و مالکیت در

شمول آزادی، برابری و مالکیت در قامت حقوق بشر بیش از هر چیز همان ازشناسی حق جهانکند. بنمایی میسرشت
داری برای خرید کاالی نیروی کار و در نتیجه استثمار است. بدین واسطه دولت مدرن پیش از هر بازشناسی حق سرمایه

دارانه عالوه بر آن بازشناسی، تدارک امور هدار است. اینکه حفظ نظم سرمایی سرمایهکننده و حافظ منافع طبقهچیز تثبیت
بایست طلبد که ممکن است گهگاه علیه بخشی از بورژواها و له بخشی دیگر باشد، به هیچ عنوان نمیدیگری را نیز می

طور خاص، که همان ابزار داری به نمای دولت طبقاتی به طور عام و دولت سرمایهآویزی شود برای تار کردن سرشتدست
طور عام و ابزار بورژوازی علیه پرولتاریا بودن به طور خاص است. اینکه ممکن ی محکوم بودن بهی حاکم علیه طبقهقهطب

های رقیب را در کنار این سرشت دولت، یعنی ممکن کردن وجود کار و سرمایه، بنشانیم بسیار و بسیار کردن تعدد سرمایه
ای ترکیبی از هر دو در نتیجه انتخاب گزارهبدانیم. « ستاد اجرایی بورژوازی» واسطهتر از این است که دولت را بینادرست

نمای دولت گیری از توضیح سرشتهای متعدد و تضاد کار و سرمایه فاصلهبه رقابت بین سرمایه (!) گزاره و ربط دادن مازاد
 گیری از مارکسیسم است. مبتنی بر طبقات و در نتیجه فاصله

نامدش، اختالف ، در سطحی از انتزاع که آقای صادقی تمایل به سخن گفتن در آن دارد و منطق سرمایه میدوم اینکهی نکته
ازار و رقابت بهای متعدد نه بر اساس دخالت دولت یا هر عنصر غیراقتصادی  دیگر، بلکه درون سازوکار خود دارمیان سرمایه

بل تشکیل فصل میوحل کند. صادقی باید داران را به تنی واحد تبدیل میسرمایه رخ سود برابرنشود. رقابت بین صنایعی از ق 
ی نرخ سود مقوله به زبان او و احتماالً  –داد که رقابتی که جای دیگر با قوانین اقتصادی حل و فصل شده است توضیح می

ست. گمان نکنید که امازاد شده این جاد چگونه دوباره سربرآورده و منجر به ای –میانگین را مانند رانت و مزد و جز آن آفریده 
را اصالح و  های رقیب نظریهسادگی با شرح مازاد در نسبت با تضاد کار و سرمایه و پیرایش آن از تعدد سرمایهتوان بهمی

د طریق مز ی ارزش و منطق سرمایه و ازوسیلهمشکل را برطرف کرد. چراکه در دستگاه صادقی بر مقاومت نیروی کار نیز به
و عرضه کند  کهندارد  های متعددبین سرمایه چیزی بیشتر از رقابتنیز غلبه شده است. در نتیجه در این دستگاه این تضاد 

ی ترکیبی را انتخاب در نتیجه اگر صادقی گزارهایفا کند.  برای ایجاد مازاد هاتواند نقشی بیشتر از تعدد سرمایهمنطقًا نمی
ه برای راست این است که همین نکتشود. مارکسیسم را کم کند به تناقضات درونی دچار میاش با نکند و بخواهد فاصله

 ی دولت کافی است. اما اجازه دهید بحث را ادامه دهیم. ی موهومات صادقی دربارهپایان دادن به بحث درباره

 ،رمایه و کار در دستگاه منطقی  صادقی شرح دادی سها و نه مبتنی بر رابطهمبتنی بر تعدد سرمایه توانمی نه مازاد رااکنون که 
ماند اینکه بگوییم صادقی تنها می ،تر بر اولی با نرخ عمومی سود و بر دومی با مزد غلبه کرده استچراکه منطق سرمایه پیش

                                                                    
نشده مبتنی بر کار پرداخت طبقات، که خودْ گیری  . لیکن از زمان شکلتهدیدات خارجی دفاع از اجتماع در برابر. 2." )نقل از انگلس( یابدخود را ادا کند استمرار می اجتماعی

توان کرد سومش به معنای دقیق کلمه دولت است، میحظه که دولت تنها با کارالی طبقاتی. با این محفاظت از شرایط سلطه.3 شود،است، کارکرد سومی به آن اضافه می
منشاء و »رجوع کنید به « .ناپذیردرونیگفت کارکرد نخست مبتنی است بر ستیز با طبیعت، کارکرد دوم مبتنی است بر ستیز بیرونی و کارکرد سوم مبتنی است بر ستیزآشتی

دولت نمایندگی مدرن، یک »شمارد رجوع کنید به یستی سومین کارکردی که انگلس برای دولت برمیی چهمچنین درباره«. دولت نزد مارکس و انگلس»در « کارکرد دولت
 جا.در همان« تفکیک مضاعف
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واهد این نزاع خها ایستاده است؛ حال میامر تجربی را به عاریه گرفته است. در سطح پدیداری  تجربه، دولت بر فراز نزاع
امری که در  ،در واقع گویداز مازاد سخن می زمانی کهدار و کارگر. صادقی دار باشد یا نزاع میان سرمایهمیان دو سرمایه
پیش از آنکه نشان دهیم این عاریه گیری از تجربه چگونه با رازورزی منطقی تکمیل  کند.شود را روایت میتجربه دیده می

ای جز بازتولید لیبرالیسم داری نتیجهگری غیرانتقادی از امر تجربی در دوران سرمایهکنیم که هر روایتباید اشاره شود، می
گیری ها و مفاهیم معتبر و درستی آزین شده باشد. در این مورد مشخص صادقی عاریهنخواهد داشت، حتی اگر به نام

 آراید.شناختی سطوح میمندی هستیاش از امر تجربی را به انگلس و باسکار و الیهانتقادیغیر

کند. گرایی مرتبط میمند باسکار و بحث انگلس بر ضد فروکاستشناسی الیهی مازاد را به هستیصادقی بحثش درباره
های توضیح محدودیتی کنندهمندی هستی هر دو روشنی الیهبحث انگلس در دیالکتیک طبیعت و بحث باسکار درباره

هستی نسبت به سطوح  در سطوح فرازین  که کنند ها استدالل میاست. آن ن توسط امور در سطح فرودینامور در سطح فرازی
توصیف و فهم و درک قوانین هستی ، دارد. یعنیدهنده وجود ی تشکیلهاامری نوین و  فراتر از صرف ریزبنیادهستی  فرودین  

در نتیجه در حالیکه هر  19در سطح فرودین است.بنیادها حاکم در سطح فرازین مستلزم چیزی بیش از شناخت قوانین ریز
تواند به آن فروکاسته شود. کند، نمیتر کار میتر در سازوکاری ریشه دارد که در سطوح فرودینسازوکاری در سطوح فرازین

شناختی سطح زیستاش هنوز بسیاری قوانین و سازوکار شناخته نشده در انسولین با ترکیب شیمیایی شناخته شده برای نمونه
  20پذیر نیست.دارد که تنها با شناخت ترکیب شیمیایی آن قابل دستیابی و توضیح

فرازین  سطح   ،این معنا در ،ی ملیعرصه نخست اینکه او مدعی است سیاست در ادعایی بیش از این دارد.اما صادقی 
به همان معنایی که  اگر بتوان پذیرفت که .استی فرازین بعد سطح   ،در همین معنا ،نیز یالمللسیاست بینو  است اقتصاد
دشوار بتوان فهمید که  ،شناختی فرازین اقتصاد استی هستیسیاست نیز الیهاست، ی فرازین شیمی شناسی الیهزیست

از اش نی، او مدعی است سطح باالتر برای پایداریسطح فرازین بعدی خواهد بود. دوم اینکه معناالمللی به چه سیاست بین
شناختی  باالتر، به ی سطح  هستیمنزلهمازاد "غریزه" برای پایایی  زیست  ارگانیک تا به» نویسدنمونه میبه مازادی دارد. برای 

ند اهاینکه سطوح فرازین اموری نوظهور در خود دارند را دیگران مستدل کرد 21«.تر  ماّده میرا نشود و سقوط نکندسطح اصلی
، تا وجود داردوْح نیاز به هستی  مشخصی برای پایایی و عدم فروپاشی  به ریزبنیادهای سطوح زیرین اما اینکه در این سط

  22باید مستدل شود.دانم ادعایی است نو که میآنجا که من می

                                                                    
شناختی تهای زیسیهایی با ویژگبنیادها توضیح داد، هر چند اجتماع از ریزشناسی انسانتوان قوانین سطح اجتماعی را با قوانین حاکم بر سطح زیستبرای نمونه نمی 19

 مشخص شکل گرفته است.  
هر اقتصاد است و تواند مدعی شود که سپهر سیاست سطحی فرازین در نسبت با سپنامد، او میپرتکرار دولت را سطح فرازین اقتصاد می ،سهوگمانم بهبه ،البته صادقی 20

 حتم اشتباه است.   ت سطح فرازین است بهسازوکارهایی دارد که از سازوکارهای صرف اقتصاد قابل حصول نیست، اما اینکه دول
 .22خیابان، ص  21
واهیم دید که صادقی فهمی گیرند کامال متفاوت است. خها شکل میاینکه امری نو در سطوح فرازین وجود دارد با اینکه این امور نو برای جلوگیری از فروپاشی به ریزبنیاد 22

 کند.لیبرالی را با این ادبیات آذین می
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شناختی را ترتیب سطوحی هستیالمللی بهاو دو ادعا دارد. نخست اینکه اقتصاد، سیاست ملی و سیاست بینبه هر روی، 
 درارند که د (!) بنیادها فروکاسته نشوند نیاز به مازادیاینکه به سطح ریز دهند و دوم اینکه سطوح فرازین برایل میشک

لی سیاست مدولت نیاز است تا  ،ی حرف صادقی این استخالصهی او دولت ملی وامپریالیسم هستند. سطوح مورد اشاره
ی منفعت خصوصی است( ای سازنده در سطح اقتصاد )که نمایندهی منفعت عمومی است( به ریزبنیاده)که نماینده

ت دارد، خوب خواست بگوید که جامعه برای اینکه فرونپاشد نیاز به دولصادقی اگر میجامعه فرونپاشد. فروکاهیده نشود و 
ه سخن کرست است سخن صادقی تنها تا آنجا د رفت.بود به جای اینکه به سراغ انگلس یا باسکار برود به سراغ هابز می

د که . روشن شو دولت در نظر وی بیشتر شبیه به لویاتان هابز است تا دولت طبقاتی  مارکس وانگلس هابز درست است
 اند تا هابز آرایش شود.انگلس و باسکار آورده شده

ز آن و پاییدن ابر ترکیبی  های متعدد بنا شود و چهچه بر پاییدن سرمایه ،دای دولت مبتنی بر مازاصطالح نظریهکه به دیدیم
همچنین  مارکسیسم است. ی سرشت بنیادین دولت طبقاتی و فاصله گیری ازکنندهپنهان ، در هر دو صورتتضاد کار سرمایه

ضی درونی دچار رمایه نیز این به اصطالح نظریه به تناقدر صورت کنار گذاشتن اولی و تاکید بر تضاد کار س که نشان دادیم
ی از تجربه. گیری غیرانتقادگری یا عاریهدهد چیزی نیست جز روایتتیجه آنچه دولت مبتنی بر مازاد ارائه میدر ن .شودمی

برالیسم آن ها و مفاهیم معتبر و درست نیز چیزی از لیگری غیرانتقادی از تجربه به نامدیدیم که آذین کردن این روایت
 توان با آرایش به دومی تبدیل کرد. و اولی را نمیهابز هابز است و  انگلس انگلس  کهکاهد، چرانمی

گیری اریهعبپردازیم و نشان دهیم که چگونه این  ای از انکشاف منطق سرمایهدولت چونان مرحلهبه اکنون مناسب است که 
 شود. غیرانتقادی از تجربه با رازورزی منطقی تکمیل می

 دولت  مبتنی بر انکشاف منطق سرمایه

ای که صادقی باید روشن کند این کند. نخستین نکتهای از انکشاف منطق ارزش معرفی میی مرحلهمثابهبه صادقی دولت را
به  است سرمایه پایان پذیرفته ده و کاالشدن خود  ی بهرهاستفاده که با رسیدن به سرمایهـاست که دیالکتیک ارزش و ارزش

طور مطلق هیچ توضیحی( و با خیالی آسوده حکمش را در مقام )بهیحی یابد. او بدون هیچ توضچه سیاقی نزد او ادامه می
هایش کند. او هر جا در نوشتهمی صادر «دستگاهمند»یا  «های جدیددیالکتیسین»ی خود به نظریات برافزودهاصطالح به

و از پی  آن سه نقطه  ساندرمی سه نقطهی دیگر کار را به یک از پس قیمت، مزد و چند مقوله دپردازکه به این موضوع می
داری ناب و خودگستری ی سرمایهنظریه ی بسیاری از منتقدین و البته تأیید بسیاری از مدافعین  به گفته 23شود.دولت ظاهر می

اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است. برای نمونه، سعدفیلو )در به این سیاق مفهومی ارزش بیرون کشیدن دولت ـمنطقی
دارانه در چارچوبی پردازی دولت سرمایهمفهوم»نویسد: ی یادشده( با ارجاع به کالرک و لبوویتز و هالووی میههمان مقال

ای از سوی مدافعین، یا برای نمونه«. منحصرًا منطقی که از تضادهای موجود در دل کاال بیرون کشیده شده باشد، محال است

                                                                    
دهد: قیمت، مزد، رانت، هنر های متنّوعی را برای غلبه بر تضادهایش، صیرورت میمنطق ارزش، در سیر تطّورش، استراتژی »نویسد: می 12نمونه در خیابان ص  برای 23

 «.ایدئولوژیک، ... و در اینجا نیز دولت
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صد البته که صادقی با سالحی آهیخته وارد میدان «. سبت به سرمایه استدولت آشکارا نهادی بیگانه ن»نویسد: سکین می
ی دوم استداللی در دفاع از حکم صادقی ی اول رد استدالل امثال فیلهو و سکین است، نقطه. نقطهسه نقطهشده است: 

نظری اقامه شده  رهاتبه این تُ  هرگونه انتقاد احتمالی برابرکه پیشاپیش در دفاعی است مستدل ی سوم هم است و نقطه
 بگذریم و به بحث بازگردیم.از این سالح است. 

رف نبود توضیحی بصادقی درباره هایگزارهنمای آنچه برای ما سرشت رای این ی دولت )و همچنین امپریالیسم( است نه ص 
ممکن  ه پاییدن آن رادولت چونان مازاد منطق ارزش کاز یک سو ای است که ساخته شده است؛ ادعای غریب، که دوگانه

ی امر رهچیزی نیست جز نظا اولینشان دادیم که  .ای از انکشاف منطق سرمایهدولت چونان مرحلهو از سوی دیگر  کندمی
 یاز به دولت دارد،جامعه برای اینکه فرونپاشد نی گزارهانتقادی. چرا غیرانتقادی؟ به این سبب که ای غیرتجربی، آن هم نظاره

آید. ترین سطح جامعه به چشم غیر مسلح میی سخن صادقی است، چیزی نیست مگر آنچه از پدیداریالصهکه دیدیم خ
نطق ای تجربی که در دستگاه نظری گنجانده شده است. خودپویی و خودگستری مچیست؟ رازورز کردن مشاهده دومیاما 

اش با یک لت را از امر تجربی گرفته و در نظریهمسلح آمده است. صادقی دوزاید که پیشتر به چشم غیرسرمایه چیزی می
ی شاگردان هگل آلیسم رازورزانهایدهاز کودکانه سه نقطه رازآلود کرده است. این روش روش  مارکس نیست بلکه تقلیدی 

 است. 

ده است ن شن روشی دولت کافی است. تنها باید به این اشاره کنیم که اکنوهای صادقی دربارهگزارهی گمانم بحث دربارهبه
سم فاصله از مارکسیاندازه ها و انکشاف منطق ارزش، تا چه استفادهـی پرتکرار صادقی، غلبه بر مقاومت ارزشکه دوگانه

 توانیم به امپریالیسم بپردازیم.اکنون می های دانشگاهی.چپ مد روز گراییهگل مگردارد و چیزی نیست 

   یالیسم  امپر
اگر دولْت مازاد سیاسی ... »نویسد: صادقی، امپریالیسم چیزی نیست مگر دولت جهانی. او می زمان دستگاهدر بخش  هم

در  24«در جغرافیای محدودی است، امپریالیسم همان شکل مازادین سیاسی در قامت گلوبال  ارزش و کاپیتالیسم است
لت اینجا نیز تکرارپذیر باشد. اما ما ی روش صادقی برای توصیف و توضیح دونتیجه جای تعجب نیست نقدهای ما درباره

 به نکاتی تازه بپردازیم. و  سریع بگذریمها کوشیم از آنمی

نویسد: داند و میالمللی میی بینارزش ضامن پایایی  سیاست در عرصه صادقی از یک سو امپریالیسم را چونان مازاد منطق  
پریشی ها بدون امپریالیسم و هژموْن دچار هذیان و روانشود و دولتداری  جهانی بدون امپریالیسم دچار آنارشی میسرمایه»

ای از انکشاف منطق ارزش، و البته از سویی دیگر آن را مرحله«. افتدشان به یک هرج و مرج تام فرو میشوند و مناسباتمی
ش به آخرین مرحلهمیمفهو-ی نهایی  انکشاف  منطقیاین تضاد در وهله»نویسد: داند و میی نهایی، میمرحله اش که ا 

  25.«یابدرسد و آرام و قرار میهمان مازاد امپریالیستی است درمی

                                                                    
 .4، ص مّساحی 24
 . 5-4مّساحی، ص  25
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باید گفت که، این ادعا که دیالکتیک ارزش و  آخرین مرحله از انکشاف منطق سرمایه امپریالیسم چونانی ابتدا درباره
ی پیشین به تر از این ادعا که همین دیالکتیک در مرحلهسادهرسد، برای صادقی دشوارتر یا استفاده به امپریالیسم میـارزش

. به هر روی گویی انکشاف منطق نقطه در دستان صادقی استی سهاینجا نیز سالح آهیختهدولت رسیده است، نیست. 
پیشتر اشاره کردیم، طور که یابد. هماناستفاده آرام و قرار میـرسد و تضاد ارزش و ارزشسرمایه در این مفهوم به پایان می

ده است. حتی جایی، ی بهرهگیری سرمایهی شکلی انکشاف منطق سرمایه مرحلهآخرین مرحله مندمفسرین دستگاهنزد 
تضاد ارزش مصرفی و ارزش »ده را اینگونه بازشناسی کرده و نوشته است: ی بهرهسهو، خود صادقی نیز سرمایهاحتمااًل به

ی به منزله آخردست  کند تا های متعدد متجلی میی منطقش برای گریز از این تضاد، خود را به فرمای که در هر وهلهمبادله
، در این مرحله و با این مفهوم تضاد مندمفسرین دستگاهبه باور  26«.آور" در قامت یک مفهوم بروز کندی بهره"سرمایه

 پسندد کهمیشود. اما صادقی می استفادهـارزشتبدیل به کاال و گیرد، چراکه پول در شکل سرمایه برنده آرام و قرار میپیش
ی این دیالکتیک که امپریالیسم را آخرین مرحله پسنددمیقدر دلخواهانه نیز دهد. البته همینمسیر را تا امپریالیسم ادامه می

 بپردازیم.امپریالیسم چونان مازاد منطق ارزش بنامد. از این بگذریم و به 

داران و از سوی ها و رقابت سرمایهاشاره به تعدد سرمایه تواندمی دولت چونان مازادی برای حفظ پایایی، از یک سو دیدیم که
گوید امپریالیسم . حال که صادقی میه باشدداران و کارگران داشتی کار و سرمایه و جدال سرمایهاشاره به رابطه تواندمی دیگر

، نتیجه چه خواهد بود؟ آیا ادعای او این است که امپریالیسم نیز چونان «گلوبال ارزشهمان شکل مازادین است در قامت »
اشاره  تواندمی داران و از سوی دیگرها و رقابت سرمایهاشاره به تعدد سرمایهمی تواند مازادی برای حفظ پایایی، از یک سو 

گوید، . او از دومی سخنی نمیر در قامتی جهانی، داشته باشداین با ،داران و کارگرانی کار و سرمایه و جدال سرمایهبه رابطه
ی منزلههای مازادین، اتکا به همان کلیت مازادین بهی جزءمنزلهدارانه بهن دولت سرمایهبه یقی»نویسد می زمانی کهاما 

های ملی را برای سرمایه این یعنی امپریالیسم همان نقشی .کندبه اولی اشاره میشکلی تلویحی به 27«امپریالیسم دارند
تواند چیزی می در دوران ما ی متعدد درون خود دارد. به این شکل امپریالیسمهامتفاوت دارد که دولت ملی برای سرمایه

المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به همراه مثاًل سازمان ملل باشد. اما صادقی مانند مجموع صندوق بین
 . گوید چرا چنین نیست، البته روشن است که نمین نیستگوید که چنیمی

کید دارد که امپریالیسم دولت جهانی نیست، هر چند گویی چنین نقشی را ایفا می کند. به عبارتی امپریالیسم هم وی تأ
و دولت جهانی است و هم دولت جهانی نیست. از منظر او امپریالیسم دولتی جهانی متجسد در یک دولت ملی است. ا

. البته نه به این 28«و لذا هژمون ملت خاص-امپریالیسم تجسد الزامات کاپیتالیسم گلوبال است در یک دولت»نویسد: می
ملت تجسد یافته ـکه امپریالیسم در این دولت معناملت است بلکه تنها به این ـکه امپریالیسم قابل تقلیل به این دولت معنا

نویسد می دهد. اوانجام می وظایفی را هم در قامت امپریالیست ولت عالوه بر وظایف خوداین د ،تراست، یا به زبان ساده

                                                                    
 . )تاکید از ماست.(21خیابان، ص  26
 .4ص  مّساحی، 27
 همان. 28
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بنابراین گویا امپریالیسم ناظم  29.«یابد و نه بالعکسملت خاص اندراج میـاین امپریالیسم است که در آن دولت»
تر دولت های ملی یا درستان سرمایهها، است که نقشش را یکی از همهای آنهای ملی متفاوت، یا شاید دولتسرمایه

این لب کالم صادقی درباره ی امپریالیسم چونان مازاد  ،ها استدولت دولت متبوعش به عهده گرفته است. امپریالیسْم 
 منطق سرمایه است. 

بتدای طرح یابد. در ارا در می 30ویژه اگر در این سوی جهان باشد، در اولین نگاه نقصان این توصیفهر مارکسیستی، به
زمان  های پیش از جنگ اول، آنچه انشعاب جنبش سوسیالیستی آنسالیعنی ها، بحث  امپریالیسم در میان مارکسیست

این  آورد؟آیا امپریالیسم جنگ به همراه میکارگران را که در انترناسیونال سازمان یافته بود رقم زد، پاسخ به این پرسش بود: 
شدن به جنگ  امپریالیستی تغییر شکل داده و سرانجام جنبش کارگری را با قرار دادن در برابر پرسش با هرچه بیشتر نزدیک 

به دونیم کرد. پاسخ به پرسش دوم از سوی کسانی که به پرسش نخست پاسخ مثبت  خصلت جنگ چیست؟این پرسش که 
به پرسش اول پاسخ منفی داده بودند در داده بودند، از پیش عیان بود: خصلت جنگ امپریالیستی است. تاریخ کسانی را که 

خصلت جنگ را امپریالیستی ارزیابی کردند در که برابر پرسش دوم به آغوش بورژوازی کشورهای خودی کشاند. کسانی 
نهایت در انترناسیونال سوم سازمان یافتند و دیگران در انترناسیونال دوم ننگ همکاری با بورژوازی را به جان خریدند. این 

ی کوتاهی پس از تشکیل انترناسیونال فاصلههم تنیده درواقع تنها یکی از دو پرسش دوران امپریالیسم بود. تنها بهدر رسش  پ دو
دار جنگ دانسته و خصلت ها که امپریالیسم را طلیعهکمونیست .سوم پرسش دیگری در سطحی جهانی خود را نشان داد

رو روبه دیدهپرسش ملل ستما امپریالیستی ارزیابی کرده و جنگ را به جنگ داخلی تبدیل کرده بودند، با جنگ رخ داده ر
ی جهانی پرولتاریا داری بخشی از مبارزهسرمایهدر علیه کشورهای پیشرو  دیدهشدند. آیا مبارزات ضدامپریالیستی ملل ستم

در نظر گرفتن دقیق اوضاع و احوال مشخص تاریخی و مقدم  نخست،»این اصول را طرح کردند:  مقام پاسخها در است؟ آن
شوندگان از یعنی زحمتکشان و استثمار دیدهجدا کردن صریح منافع طبقات ستم دوم،بر هر چیز اوضاع و احوال اقتصادی؛ 

مجزا ساختن  حتصرابهبه همین سان  سوم،حاکمه؛  یکه عبارت است از منافع طبقه چونان یک کلمفهوم کلی منافع ملت 
دمکراتیک -اکاذیب بورژوا قصد ایستادن علیهکننده و حاکم بهاستثماراز ملل ستمگر،  تحت انقیاد، وابسته و دیدهملل ستم

داری آن اسارت مستعمراتی و مالی اکثریت عظیم اهالی زمین توسط اقلیت ناچیزی از کشورهای سرمایه یوسیلههکه ب
پوشی مالی و امپریالیسم است، پرده یوتمند یعنی اسارتی که از مختصات دوران سرمایهو بسیار ثر( advance)پیشرو 

 31.«گرددیم

ی بین دول همراه داشته است. نخست، چیستی و چگونگی رابطهها دو پرسش بهامپریالیسم برای مارکسیست دورانبنابراین، 
و  همراه خواهد داشت؟آیا امپریالیسم جنگ به ان شد:نمای تنیدههممعظم امپریالیستی. که خود در قالب دو پرسش در

در  دومی  ؟چیست دیدهستممردم ستمگر و  هایی دولتچیستی و چگونگی رابطه؟ دوم، خصلت جنگ جهانی چیست

                                                                    
 همان. 29
 گاه از بند توصیف رها نشده و به پهنه ی توضیح گام نگذاشته است.اکنون دیگر روشن است که صادقی هیچ 30
 . ی دوم انترناسیونال کمونیستی(ی ملی و مستعمراتی )مصوب کنگرهبخشی از تز دوم از تزهای مربوط به مسئله 31
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ی مشخص به این دو پرسش ها در یک دورهقالب پرسش ملی و مستعمراتی خود را نمایان ساخت. اشاره به پاسخ کمونیست
ها نیز دستخوش تغییر شده ها، چه بسا، شکل پرسشاند. نه تنها پاسخها از پیش آمادهپاسخ ،صد نیست که بگوییمبه این ق

طور کامل فاقد باشند. به هر روی دستگاه صادقی هیچ راه ورودی برای پاسخ به پرسش دوم ندارد، چراکه دستگاه صادقی به
گر، است. همین نقصان به تنهایی کل دستگاه صادقی را برای تمو ملل س دیدهاین سویه، یعنی دربرگیری ملل ستم

ای ندارد جز اینکه از امپریالیستی سخن بگوید چارهی ضدی مبارزهکند. او اگر بخواهد دربارهها بالاستفاده میکمونیست
دانیم ملیت نام اشتراک چراکه می برآید. ملتای که بعید است از پس یک مبارزه علیه منطق سرمایه سخن بگوید، مبارزه

 ،بنابراین 32گیری کند.تواند علیه منطق سرمایه جهتمنافع بورژوازی است و روشن است که اشتراک منافع بورژوازی نمی
شود علیه منطق سرمایه بود ولی )چراکه مگر میای پرولتری قلمداد کند ی ضدامپریالیستی را مبارزههم باید هر مبارزه

ویژه اگر به صفت دومی روشن است به .33ای ضدامپریالیستیی پرولتری را مبارزهم بالعکس هر مبارزهو هپرولتری نبود؟( 
ای ضدامپریالیستی خواهد بود. اما اولی انحرافی است، که هم ی پرولتری  راستینی مبارزهراستین آن را بیاراییم: هر مبارزه

ای پرولتری ی ضدامپریالیستی مبارزهکند: هر مبارزهراست بروز می تواند از راست و هم از چپ بروز کند. بدین طریق ازمی
بینی ای نه چندان دور پیشیا بدتر برای آیندهشود، پا وهای پرولتری آن کشف یا دستشود تا سویهشود و تالش میارزیابی می
 .34داری فرارویدریکا به ضدیت با سرمایه، کسانی که انتظار داشتند ضدیت با آمایمدیده 57ی وطنی آن را پس از شود. نمونه

شود شود و تالش میی ضدامپریالیستی ارزیابی میکند: بورژوازی ناتوان از مبارزهبدین طریق نیز از چپ بروز می
، کسانی که ضدیت ایمدیده 57ی وطنی این را نیز پس از امپریالیسم آن نمایشی، دروغین یا گذرا جا زده شود. نمونهضد

ی زمان صادقی دربارهترین نقص دستگاه هماین عمده کردند.گذر ارزیابی میبا آمریکا را نمایش زود 57پس از دولت 
امید زمان او ارائه شده است، که ی امپریالیسم در دستگاه درای از بحث صادقی دربارهامپریالیسم است. البته بخش عمده
 است در جایی دیگر واکاوی شود.

ی دولت همانند ترهات صادقی درباره نکشاف منطق سرمایهامپریالیسم مبتنی بر او  ریالیسم مبتنی بر مازادامپخالصه آنکه 
که  هادولت مثابه دولت  امپریالیسم به ،ترین توصیف از امور تجربی. افزون بر اینچیزی نیست مگر رازورز کردن سطحی

است، بلکه هیچ  35ا بیش از هر چیز یادآور اولتراامپریالیسم کائوتسکیریالیسم مبتنی بر مازاد است، نه تنهپلب کالم او در ام
اگر رازورزی صادقی بیش از هر چیز نشان کند. ها باز نمیای برای پاسخ به پرسش ضدامپریالیسم به روی کمونیستدریچه

                                                                    
مستقیمًا بر  جنگند، لیکن بورژوازی چونان یک طبقه دارای منفعتی مشترک است. این اشتراک منافع درون کشوربه شدت می گرچه بورژواهای منفرد بر ضد یکدیگر» 32

 «.ها. بورژوازی این اشتراک منافع را ملیت نام نهاده استضد پرولتاریا نشانه رفته است و در خارج کشور مستقیمًا بر ضد بورژوازی دیگر ملت
K. Marx. Draft of an Article on Friedrich List's Book Das nationale System der politischen Oekonomie. MECW, v4, p282. 

، ها در برابر ارزش؛ برای نمونهاستفادهـی طبقاتی اصال وجود ندارد، مگر در قامت مقاومت ارزشدستگاه صادقی متعهد باشیم که مبارزهبه تمامی البته اگر بخواهیم به 33
به منطقش  شکل جنبش کارگری و جز آن. صادقی اگری نیروی کار احتماال بهاستفاده-شکل جنبش محیط زیست، مقاومت ارزشی زمین احتماال بهاستفادهـمقاومت ارزش

 گرایی ضدامپریالیستی دفاع کند، نه بیش و نه کم. بند باشد باید از یک جنبشپای
یهها را یا کسانی که این خصلت 34  دهند.نسبت می 57های غیربورژوایی! دولت پس از به سو
ان دستگاهش دارد. ما های او در بخش درزمی امپریالیسم از این دریچه نیاز به طرح گزارهی نظرات صادقی دربارهشویم، چراکه نقد صادقانهدر اینجا وارد این بحث نمی 35

ی صادقی را با سنت تواند فاصلهشده به این نظرات میی یادزمان دستگاهش بود پرداختیم، پرداختن از دریچهش همدر اینجا تنها به نظرات وی تا آنجا که مربوط به بخ
 بیش از این روشن کند. و نماد آن لنین انترناسیونال سوم
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ی او از لنینیسم دارد. ن از فاصلهها بیش از هر چیز نشادولت مثابه دولت  ی او از مارکسیسم دارد، امپریالیسم بهاز فاصله
سخن را با و کنیم جا ختم میصادقی را به همین زمان  هم دستگاهوی فرازین دممثابه نقطهبهسخن درباره ی امپریالیسم 

 دهیم. بندی آنچه آمد پایان میجمع

 پایان سخن
کند که در آن جوهر خودجنبان مسیری را طی میی منطق یا منزلهزمان صادقی ارزش یا سرمایه بهدیدیم که در دستگاه هم

گیرد. نشان دادیم که در همان ها آرام و قرار میشود و در دولت  دولتاستفاده و ارزش از درون کاال آغاز میـتضاد ارزش
های ری آموزهی توصیف سرمایه و ناتوانی آن از پیگیسبب گرفتار ماندن صادقی در پهنهاجتماعی به ابتدای کار روابط تولید
ی این نسیان معلق شدن صادقی میان کنار گذاشتن ی توضیح سرمایه از دستگاه وی کنار رفت. نتیجهمارکس و گذار به پهنه

بل پیچچراکه تالش وی برای بازیابی مبارزهگرایی بود. ی آن به جنبشی طبقاتی و استحالهمبارزه تاب دادن وی طبقاتی از ق 
 گرایی راند. ی از تونی اسمیت ناموفق از آب درآمد و رونوشتش از آلبریتون تنها او را به سمت جنبشپیروبه دستگاهش به

گیری از پرداخت چیزی نبود مگر فاصلهی صادقی در بحث دولت که به جدایی اقتصاد و سیاست میدیدیم که مقدمه
با از دست رفتن روابط تولید اجتماعی دردستگاه گیری هرچه بیشتر از مارکسیسم. ماتریالیسم تاریخی و درنتیجه فاصله

شود. این فقدان نزد او به انکار سپهر سیاست در دوران پیش از صادقی توضیح سپهر سیاسی مبتنی بر این روابط ناممکن می
ست در طور که قوانین سپهر سیاهمانشود. گفتیم، داری ختم میداری و اوهامی همچون سرریز و مازاد در سرمایهسرمایه
ی فئودالی مبتنی بر روابط تولید اجتماعی فئودالی قابل توضیح است، توضیح سیاست و قوانین بنیادین آن در جامعه
منطق  (!) ، انکشاف یا مازاد(!) داری، یعنی آزادی و برابری، نیز مبتنی است بر روابط تولید اجتماعی نه ناتمام بودنسرمایه

 اقتصاد. 

گیری از ماتریالیسم تاریخی برای نشان دادن غیرمارکسیستی ی طبقاتی و فاصلهولید، نسیان مبارزهفقدان روابط اجتماعی ت
تر کرد. ارتباطی او را به مارکس روشنبیی دولت های وی دربارهقی کافی بود، لیکن پرداختن به گزارهدهای صابودن گزاره
گیری غیرانتقادی ز سرشت بنیادین دولت را وانهاده بود و به عاریهی دولت در این دستگاه بیش از هر چیبحث دربارهدیدیم که 

ای با رازورزی منطقی تکمیل شد که بیش از آنکه مارکس را گونهاز امر تجربی تبدیل گشته بود؛ این خود نیز الجرم به
ی دولت مبتنی بر مازاد از یک هاصطالح نظریم که بهیدیدهگل بود.  آلیستشاگردان ایدهبازی  حقه خاطرمان بیاورد یادآوربه

نی دچار است و در نهایت چیزی نیست مگر تالشی هد و از سویی دیگر به تناقضات درونمیسرشت بنیادین دولت را وا ،سو
ی دولت مبتنی بر انکشاف منطقی سرمایه بیش اصطالح نظریهرنگ انگلس درآوردن هابز. بهبرای بزک کردن لیبرالیسم و به

 آلیستمان آشنا کرد: سالح سه نقطه.ما را با سالحی جدید در نظرورزی پرطمطراق روشنفکر ایدهاز هر چیز 

د و انکشاف منطقی سرمایه از منظر بروز استعدادهای نظری صادقی ای امپریالیسم مبتنی بر مازاصطالح نظریهدیدیم که به
ه به ها تا آنجا کی دولت دولتمثابهامپریالیسم بهکند. لیکن ی دولت به ما ارزانی نمیچیزی بیشتر یا کمتر از نظراتش درباره

 ، که تنها لطفشکندخوانش می ریالیستی را مبارزه با منطق سرمایهپی ضدامصادقی مربوط است، مبارزه زماندستگاه هم



16 
 

ی امپریالیسم دقی دربارههای صاکمال با گزارهوی تمامزاید. البته گفتیم که مواجهست و چپ انحراف میاین است که از را
 ی این سطور فعاًل خارج است. و احتمااًل خواننده ی نویسندهزمان دستگاه او را در برگیرد که از حوصلهالجرم باید بخش در

گیری گیری از ماتریالیسم تاریخی در کنار عاریهی طبقاتی، فاصلهالقصه؛ فقدان روابط تولید اجتماعی، نسیان مبارزه
ترین شکل ممکن حکم به به روشن کند،و لیبرالیسم را بازتولید میدی از تجربه که با رازورزی منطقی تکمیل شده غیرانتقا

 دهد.ودستگاه میغیرمارکسیستی بودن این دم

خاکبینسرو خ  
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 فروشهای یک کهنهتردستی
 (نوشتی بر فقدان روابط تولید اجتماعیپی)

تکرار اشتباهاتش صادقی برای « هایاحتجاج»به نخست بخش ویم که در کنم نیازی به مقدمه باشد، تنها باید بگگمان نمی
به « . مقدمه، مروری بر سرمایه1»ی اصلی در بخش ، موضوعی که در نوشتهمپردازمی ی اعظمارزش چونان سوژهی درباره

م، پردازی مدنی میامعهو ج امپریالیسم ی دولت،های پیشینش دربارهدر بخش دوم به تزیینات جدید  گزاره آن پرداختیم.
 .به آن پرداختیم« زمان صادقیدستگاه هم. 2» در بخشی اصلی موضوعی که در نوشته

 ی اعظم. ارزش چونان سوژه1
آورد، تا ی سوژگی ارزش بر روی کاغذ میگفتاورد از مارکس و چند جمله از خودش درباره چندی اخیرش او در نوشته

 اش درآورد و از زیر بار انتقاد رهایی یابد. خردیاز کاله بی خیال خود با تردستی خرگوشیبه

های پیشین در تمام نوشته«. ی مسلط و اعظم استبه قول مارکس سوژه ی گردشدر صحنهسرمایه »نویسد: صادقی می
توصیفی  سوژهسرمایه چونان اما صادقی باالخره فهمید که  ،ای که بر آن تاکید کردیم غایب است. امروزصادقی سه کلمه
دانیم که احتماال البته این که از کجا به این فهم نایل آمده بر ما پوشیده است. تنها می. «ی گردشصحنه»است برآمده از 

این موضوع را مارکس در جلد اول :»اش افزوده است. این پانوشت چنین است نوشتی دارد که بر انتهای جملهربطی به پا
گاه، چاپ اول، زمستان سرمایه نیز مطرح کرده است . جایی که مارکس 184، ص1386. بنگرید به: حسن مرتضوی، نشر آ

درست است، مارکس در جلد نخست در «. ی مسلط، حرف می زندی خودکار )اتونوم( و سوژهاز ارزش به مثابه سوژه
د. البته همان مارکس در دهدست میتوصیف روشنی از سرمایه به 186تا  176در صفحات  «فرمول عام سرمایه.1»قسمت 

باز خودش، و  ،کندبه نقصان این توصیف اشاره می 196تا  186در صفحات  ،«. تضادهای فرمول عام2» ، یعنیقسمت بعد
ما را به توضیح سرمایه رهنمون  206تا  197در صفحات  ،«. فروش و خرید نیروی کار3» ، یعندر قسمت بعد از آن

بپردازد و متوجه شود که مارکس سرمایه  سرمایهبعد از چندین سال تصمیم گرفته به خواندن  شود. گویا صادقی که باالخرهمی
هنوز تصمیم نگرفته به صفحات بعدی سرمایه رجوع کند و با  ،داندمی« ی مسلط و اعظمسوژه« »ی گردشدر صحنه»را 

 بینانه است.این داستانی خوششود. ها پرداخته است، آشنا نقصان توصیف و همچنین توضیح سرمایه که مارکس به آن

داند در آن صورت باید به اشتباهش اعتراف کند. او کند چراکه میراست این است که صادقی به آن صفحات اشاره نمی
های مارکس را به توان گزارهتر میآنجا راحت کندگمان می دهد به گفتاوردی از گروندریسه آویزان شود. چراکهترجیح می

کند. این صفحه مربوط گروندریسه نقل می 197 یفحهاش بیاالید و تردستی کند. صادقی از صای روشنفکرانههطمطراق
تبدیل »پردازد، ( که مارکس به توصیف سرمایه از جوانب مختلف می204تا  175بخشی از گروندریسه است )صفحات به 

، جایی است که «مبادله بین سرمایه و کار»انتخابی  ان  انتخابی این بخش است. بخش بعدی با عنو عنوان  « پول به سرمایه
که سرمایه چونان یک ارزش  ایاستفادهـارزش»کند . مارکس این بخش را چنین آغاز میپردازدمارکس به توضیح سرمایه می

سرمایه است و  سرمایهنفی  ، یعنی با چیزی کهسرمایهـاسرمایه تنها با ن .است کارشود رو میای  مفروض با آن روبهمبادله
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، خود را مبادله وجود دارد و تنها به اعتبار آن سرمایه است ]یعنی سرمایه[ تنها در رابطه با آن در این شکل مشخص
پیش آمده است، اما گفتیم  197ی شاید صادقی در گروندریسه هم تنها تا صفحه 36«است. کاری واقعی سرمایهـکند. نامی

خواهد مارکس را تحریف کند و نخستین گام این تحریف پیچیده کردن آن است. اجازه دهید مد میع، او بهکه چنین نیست
 )البته صادقی تنها بخشی از آن را آورده است( این ادعا را با همان گفتاوردی ثابت کنیم که صادقی از گروندریسه آورده است.

طور مضاعف پدیدار ای در گردش بهد این طور بیان شود: ارزش مبادلهتوانای ساده و گردش آن به سرمایه میگذار از ارزش مبادله»
عّین دیگر نیست. این برای هر کاالی ی در یکی از این تعّینات است در تی پول. وقتمثابهمثابه کاال، بار دیگر بهشود: یک بار بهمی

ی سوژه، یک مثابهارزش مبادله بهای واحد، دلهنفسه عبارت از این است که یک ارزش مباای صادق است. اما کل گردش فیویژه
ی منزلهکند و دقیقًا عبارت است از همین حرکتی که در آن، خود را بهی پول مقرر میمثابهی کاال و بار دیگر بهمثابهبار خود را به

چون پول، و در پول کاال همی مقابلش هم باشد و خود را در و هر بار که این است، نقطه  مضاعف مقرر می کندن  همین تعیّ 
مستقر  ]ایارزش مبادله[خود در گردش ساده هم موجود است، هنوز در وجود او همچون کاال حفظ کند. این وضعیت که به خودی

ی گردش سرمایه مثابهشده، سرمایه است، و این مقرر شدن خود، به ری وحدت کاال و پول مقرمنزلهای که بهنیست. ارزش مبادله
آمده  تاکید)بخشی که با  37«ای ساده(یابنده، نه حلقه یا دایرهای گسترشست مارپیچی و منحنیار می شود )این اما، حرکتیآشک

 کند(همان بخشی است که صادقی نقل می

باشیم و  گوید. مهمتر اینکه، اگر در پی حقیقتمیچه ، روشن است که مارکس ته گفتاورد را همچون صادقی نزنیمواگر سر
ونه مارکس بگیریم و ببینیم که چگتر مارکس را در سرمایه پیتوانیم بیان بسیار روشنقصد پوشاندن آن، میه تردستی بهن

دهد. ما در افزا شرح میی خودکار و خودارزشتر و با تمیز میان سوژهگی ارزش و سرمایه را در سرمایه بسیار دقیقسوژه
خواهم از خواننده میگرفتیم. این مهم را پی «سرمایه )فرمول عام سرمایه( توصیف»بخش نخست این نوشته و در قسمت 

 ی ما مرور کند تا همه چیز روشن شود. هبار این گفتاورد را در کنار آن دو صفحه از نوشتکه یک

: نویسدخواند. می می« ی مسلط و اعظمسوژه« »ی گردشدر صحنه»پذیرد که مارکس سرمایه را صادقی پس از اینکه می
اش ی قبلیکند اگر چنین است پس چرا در جملهاما روشن نمی«. داندمارکس این سوژگی را ساختاری  ساحت تولید نیز می»
رکس آثار ما« سوژه»دنبال گوید. او بهداند چه میرا آورده است. روشن است که صادقی خودش نمی« ی گردشدر صحنه»

انند نویسندگان داند که مارکس ماز شر انتقاد رهایی یابد. اما نمیبه مدد آن  وبیابد کند تا مگر چیزی پایین میورا باال
ازه دهید بر خالف منطقش از آن چیزی بیرون کشید. اج دشوار بتوان و کند نیستها رونوشت میاز آن یدانشگاهی که صادق

دقی این بار از جلد همان گفتاوردی ثابت کنیم که صا این ادعا را باتالش صادقی را برای این کار ببینیم. باز هم اجازه دهید 
 آورده است. سرمایهسوم 

                                                                    
36 MECW, V 28, p 204. (تاکید از مارکس و تاکید از من است) 

 . 204ی کمال خسروی، ص . همچنین گروندریسه، ترجمه236ی پرهام و تدین، ص جلد اول، ترجمه همچنین، گروندریسه، مبانی نقد اقتصاد سیاسی،
 ای استفاده کردم که صادقی از آن استفاده کرده است.عمد از همان ترجمه. من به197ی کمال خسروی، ص گروندریسه، ترجمه 37
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دهد که چگونه ارزش نخست باید اشاره کنم که این گفتاورد به بخش نرخ سود مرتبط است. مارکس در این بخش نشان می
ترین روابط از حیاتی یریق یکشود و از این طبه سود تبدیل می «تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود»میانجی  اضافی به

ی کار و سرمایه، نیروی کار در دهد که در هنگام مبادلهشود. مارکس شرح میی ساتری پنهان میدارانه پشت پردهسرمایه
نیز  یابدابزار تولید اختصاص میکه به خرید  مبلغیشود. خریداری می ،شودی متغیر نامیده میازای مبلغی که سرمایه

کند. پس کاست به محصول منتقل میوکمشود. کار انسانی ارزش موجود در ابزار تولید را بیابت نامیده میی ثسرمایه
بازتولید نیروی کارش  دست کارگر خرج  ی متغیر بهشود. اما سرمایهاست بازتولید میکوکمبی معنای ثابت در این سرمایه

شود. به هر کارگیری نیروی کار ارزشی تولید میگیرد. با بهدار تعلق میشود و در ازای آن نیروی کار  کارگر به سرمایهمی
دار ارزش اضافی به جیب زده است. در سرمایه ،تر رودی متغیر فراتازه تولید شده از مقدار سرمایه مقداری که این ارزش  

ی متغیر و نرخ ارزش اضافی برابر سرمایهشده منهای مقدار دار برابر است با مقدار ارزش آفریدهنتیجه ارزش اضافی  سرمایه
ور گردشی هستند و توانایی درک دانانش که درگیر ُص دار و اقتصادی متغیر. اما سرمایهارزش اضافی به سرمایه نسبت است با

دام کارگر دار مقداری پول برای استخبینند که سرمایهها میبینند؟ آنروابط تولیدی را آنچنان که شرحش رفت ندارند، چه می
بل فروش محصوالتش بهو خرید ابزار تولید پیش دست آورده است. سود حاصل از این فرایند ریز کرده و مقداری پول هم از ق 

ارزش آفریده شده برابر است با  ارزش اضافی ،به بیان مارکس ،هم برابر است با مقدار دومی منهای مقدار اولی. در نتیجه
 سودی متغیر؛ اما برابر است با نسبت ارزش اضافی به سرمایه نرخ ارزش اضافیی متغیر و دست کارگر منهای سرمایهبه

دست کارگر و ارزش منتقل شده از ابزار تولید( منهای برابر است با ارزش کل محصول )که برابر است با ارزش آفریده شده به
ها نگاهی ی ثابت(. اگر پیچیده شده است به این فرمولیهی متغیر و سرماشده )که برابر است با سرمایهریزی پیشکل سرمایه
 بیاندازید.

C=    ی ثابت مبلغی که در ازای خرید ابزار تولید پرداخت شده است یا سرمایه

V= ی متغیرمبلغی که در ازای استخدام کارگر پرداخت شده است یا سرمایه  

S= ی متغیرمنهای سرمایهی کارگر شدهآفریده شکه برابر است با ارز ارزش اضافی  

T= C+V+S ارزش کل محصول 

𝑆 = نرخ ارزش اضافی
𝑉

𝑆 = نرخ سود    

𝐶+𝑉
 

ریز شده مرتبط ی پیشی متغیر و در نتیجه نیروی کار که به کل سرمایهروشن است که نرخ سود ارزش اضافی را نه به سرمایه
از طریق پنهان کردن دیگر سخن، سود کند. بهاستثمار را پنهان میی میان ارزش اضافی و کند. به این واسطه سود رابطهمی

ی نیروی کار نیست( و ارائه نشان از خریدی خودش )که چیزی جز ارزش اضافی نیست( با بخش متغیر سرمایه )که رابطه
گاهی  ای جدید میان خودش و کل سرمایه، تولید سود را به سرمایه نسبت میرابطه ای تولید باژگونه دهد و بدین طریق آ

 کند. می
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گاهی باژگونه، از روابط باژگونه ی متغیر در ای حاصل شده است. این روابط باژگونه چیست؟ هنگامی که سرمایهاما این آ
ست چونان اگیرد، هر آنچه نیروی مولد کار دار قرار میو نیروی کار در ید قدرت سرمایه شودازای نیروی کار پرداخت می

گوید به این اشاره ی همیاری و نیروی مولد آن سخن میدرباره زمانی کهویژه شود. مارکس بهمی پدیدارسرمایه  نیروی مولد
 زمانی که. شودپدیدار مییا  کندجلوه میشکل نیروی مولد سرمایه ناشی از همیاری کارگران به کند که نیروی مولد  می

و شده ی کاالهای اجتماعی میان نیروی کار زندهمیم، یعنی سرمایه را رابطهی تولید اجتماعی نفسرمایه را چونان یک رابطه
( که C+Vی )یعنی ارزش افزا در نظر آوریمی خود ارزشسرمایه را چونان سوژه زمانی کهارزش انباشته شده در نظر نگیریم، 

ی تولید هسرمایه را رابط زمانی کهس اما برعک رو خواهیم بود.با نرخ سود روبه ،( تبدیل شده استTبه ارزشی بیشتر )
فزایش ااستثمار کارگر بل خرید نیروی کار و ( که از ق  Vرو هستیم )ی متغری روبهاجتماعی در نظر آوریم با سرمایه

 .با هم بخوانیم را اکنون بیایید گفتاوردی که صادقی آورده .رو خواهیم بودو درنتیجه با نرخ ارزش اضافی روبه (V+Sیابد)می

تر در جریان خود ای است که پیشی تبدیل ارزش اضافی به سود، یعنی نرخ سود، فقط بسط بیشتر آن وارونگی سوژه و ابژهشیوه»
عنوان نیروهای مولد سرمایه ارایه ی نیروهای مولد سوبژکتیو کار، خود را بهدهد. در آن حالت دیدیم که همهفرایند تولید رخ می

یابد؛ دار تجسم انسانی میشود، در وجود سرمایهز سویی ارزش، یعنی کار گذشته که بر کار زنده مسلط میا   .(appear) کنندمی
ی . از این رابطه(appear) رسدنظر میی صرف، همچون کاال بهیافتهچون نیروی کار عینیتاز سوی دیگر کارگر، برعکس، هم

ای که با ، آگاهی باژگونهگیردتصوری وارونه و متناظر با وضعیت نشأت می اً رورتی خود تولید، ضی سادهوارونه، حتی در رابطه
 38«.شودتر میهای خود فرایند گردش گستردهها و تعدیلتبدیل

افزا است، بازتاب روابط تولیدی در سپهر گردش را ی خودارزشی خودکار و سوژهگوید سرمایه سوژهآنجا که مارکس می
وابط تولیدی در سپهر گردش چنین باژگونه است؟ به این سبب که خود روابط تولیدی چنین دهد. چرا بازتاب رشرح می

برای تشخیص آن باید به سپهر تولید رفت. آنجا روشن  و توان در سپهر گردش تشخیص دادگی را نمیاند. این باژگونهباژگونه
نیروی »شود که . در آنجا مشخص میبیگانه( است شود که، برای نمونه، سود نه ناشی از سرمایه که ناشی از کار )کارمی

که سرمایه بنا به ماهیت خود در تصاحب دارد، چون نیروی مولدی که  کندجلوه میمولد اجتماعی کار چون نیروی مولدی 
گاهی باژگونه بازتاب روابطی باژگونهدر آنجا مشخص می  39.«ی سرمایه استمانندهدرون که . چیزی است شود که این آ

مارکس سوژگی سرمایه را ساختاری ساحت تولید »او از گفتاورد باال نتیجه گرفته است که  تواند بفهمد.صادقی نمی
سوژه بودن سرمایه پدیداری است تمامی در این راستا است که نشان دهد گمانم روشن است که بحث مارکس بهبه«. داندمی

و به ذات مربوط است نرخ ارزش اضافی است که اتفاقًا پدیداری بودن شود و آنچه علمی است گر میکه در نرخ سود جلوه
گاهی ناشی از آن زمانی کهکند. جمالت مارکس نیز سوژگی سرمایه را فاش می ها اشاره به باژگونگی روابط و باژگونگی آ

   .ند و خوب بنویسدخوب بخوا اقی که فارسی رلبته گویا انتظار زیادیست از صادگویند. اکنند چیزی جز این نمیمی

                                                                    
 ده است.ای استفاده کردم که صادقی از آن استفاده کرعمد از همان ترجمهت(. من بهاز من اس تاکید. )6ی حسن مرتضوی، صسرمایه، جلد سوم، ترجمه 38
لب پانوشت به س در قاکه مربوط به بخشی است که در گفتاورد صادقی از مارک این گفتاورد را به این سبب آوردم .369ی حسن مرتضوی، سرمایه، جلد نخست، ترجمه 39

 آن اشاره شده است.
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ی ارزش بر غلبهاشاره گفتیم که رونوشت صادقی از آلبریتون و طرح مت نخست نیز بهقسی آخر در این بحث. در نکته
ی ارزش و ارزش مبادله غلبه»گرایی چپ است. اما گویا او چندان متوجه نشده و باز به شبجن بستر نظری   هااستفادهـارزش

ای در ارزش مبادلهاین گزاره که  :پاسخ دهد هاصبرانه منتظرم که صادقی به این پرسشکند. بیمی اشاره« بر ارزش مصرفی
، چه تفاوتی ندکی مزد، رانت و بهره غلبه میواسطهها از قبیل نیروی کار، زمین و پول بهاستفادهـسطح ناب بر مقاومت ارزش

این نظریه چه تفاوتی میان جنبش کارگری و جنبش محیط زیست و  میان نیروی کار و زمین و پول قایل است؟ و مبتنی بر
ی مباحثتان )که عمده 40ی خانم فروغ اسدپوری شما و نظریهچه تفاوتی میان نظریه اینکهباختگان وجود دارد؟ و جنبش مال

ی مقاومت ی بر نظریهاید( وجود دارد؟ آلبریتون، اسدپور و صادقی هر سه مبتنی ایشان گرفتهرا از دو کتاب به ترجمه
های اجتماعی بایست طرفدار جنبشی دومی بر اولی در بهترین حالت میها در برابر ارزش مبادله و غلبهاستفادهـارزش

 رویم.ببگذریم و به بخش دوم  .باشند ها علیه منطق سرمایهناشی از این مقاومت

 ی مدنیدولت و جامعه. 2
ر آنجا . دآورده است «های ارزش اضافینظریه»ی اشاره کردم که صادقی مدعی بود از ام به گفتاورددر بخش نخست نوشته

ر آن بخش از ی آن گفتاورد انجام داده بود. اگر صادقی به مباحثی که مارکس دبه اشتباهاتی پرداختم که صادقی در ترجمه
گاه بودمطرح می «های ارزش اضافینظریه» و دست روی گفتاوردی  شداتی نمیدچار چنین اشتباه ، احتماالً کند آ

از  که «های ارزش اضافینظریه»نه از  را اما صادقی آن گفتاورد گذاشت که از قضا شاهدی برای رد مدعای بود.نمی
رغم اینکه دو خط علی ی خانم اسدپور گرفته بود وترجمه هاسمیت ب «چهار الگو و یک رویکرد انتقادی، سازی تونیجهانی»

سئله این نیست که . هرگز مه را بازتاب داده بودمترج در اتالجرم همان اشتباه ز از متن اصلی به آن افزوده بود،تر را نیقبل
آشنایی با سبب عدم صادقی گفتاوردی را از جایی دیگر به عاریه گرفته و نشانی آن را هم نداده است، مسئله این است که به

این داستانی م، البته باز هآورد. دقیقًا شاهدی برخالف مدعای خود میاو  دارد به آن تعلقمتنی که گفتاورد در اصل  مضامین
 بینانه است.خوش

ی امونهنکند، تا نظرات خودش را در دهان او بگذارد. اجازه دهید عمد تحریف میراست این است که صادقی مارکس را به
ی مدنی ... های جامعهوارههای خیالین اتمبا ... انگاره در نسبت»نویسد بیاوریم و مدعای خود را اثبات کنیم. صادقی می

 کند:و سپس مارکس را چنین نقل می«. نویسدمارکس چنین می

دیگر یک ی مدنی را بههای جامعهپیوند واقعی آنان، نه حیات سیاسی، بل حیات مدنی است. بنابراین این دولت نیست که اتم»
هستند.  ]تصورمخیالبافی  استعالیی و [پردازی هایی در تخیل و ملکوت خیالها فقط اتمکه آن زند، بلکه این واقعیت استپیوند می

نوز پرستی  سیاسی است که امروزه ههمانا فقط خرافه .اندکه موجودات خودخواه بشریهای الهی نیستند، بلآنان خودپرست
ی مدنی حالی که در واقعیت، برعکس، دولت توسط جامعهداشته شود، درنگه بایست توسط دولتپندارد که حیات مدنی میمی
 «د.شوداشته مینگه

                                                                    
 ای نکرده است.ریتون اشارهآلببه دانند، اما اگر اشتباه نکرده باشم صادقی تا به حال روشنی خود را پیرو آلبریتون میپور و باشگاه دیالکتیکش بهالبته خانم اسد 40
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گویم که صرف اشاره به ، به همین سبب میگرفته است قلمی مارکس را بدون اطالع نخست آنکه صادقی بخشی از نوشته
ایی در تخیل و ملکوت هها فقط اتمآن»... نویسد: . مارکس میبینانه استآشنا نبودن صادقی با مباحث مارکس خوش

، به بیان دیگر آنان خودپرستانی الهی ها متفاوتندنحو فاحشی از اتماند که در واقعیت امر بهموجوداتیاند، پردازیخیال
پردازی اتم هستند و در ی مدنی تنها در تخیل و ملکوت خیالگوید اعضای جامعهمارکس می ،نتیجه آنکه. 41...«نیستند، 

ی نظام دولتی توضیحات نقد درباره»نویسد: ها متفاوتند. در ابتدای همان بند مارکس میشی از اتمحفاواقعیت به نحو 
بایست شود که نظام دولتی عمومی میها آموزنده نیست. این توضیحات محدود به این اظهار میعمومی بیشتر از این

ی مدنی اتم ومی غیرشاعرانه گفته شود، اعضای جامعهطور دقیق و به مفهدارد. اگر بهخواه فردی را نگههای خوداتم
آلیست هگل( دولت را ضامنی برای . روشن است، سخن مارکس این است که اصحاب نقد )همان شاگردان ایده42«نیستند

که  (factامر واقع )، حال آنکه این دارد( )دیدیم که همین فهم لیبرالی نزد صادقی نیز وجود دانندهای جامعه میحفظ اتم
است که  اندازه با اتم متفاوت هستندت بیو در واقعی های جدا از یکدیگرنداعضای جامعه مدنی تنها در تخیل خودشان اتم

ی مدنی است که ضامن خود این جامعه ،ی مدنی است. حتی بیش از اینزند و ضامن جامعهآنان را به یکدیگر پیوند می
نویسد. خیر، مارکس می« ی مدنیهای خیالین جامعهدر نسبت با انگاره»جا مارکس اینگوید دولت است. اما صادقی می

و برای شما بدتر اینکه، او  ای خیالین استی مدنی تنها انگارهواره بودن اعضای جامعهنویسد که اتمی این میاینجا درباره
کنم گمان می. کندکند رسوا میمی اصحاب نقد را به سبب این توهم ایدئولوژیک که دولت از فروپاشی جامعه جلوگیری

 ی این گفتاورد مارکس کافی است، ادامه دهیم. صحبت درباره

ی تولید ماندگار شیوهتضاد درون که به دلیل ای استدولت، انکشاف و طلیعه»کند: ی دولت تکرار میصادقی باز هم درباره
ی اصلی در بخش دوم نوشته «رسد: سطح سیاست.یی ظهور ممنصهشناختی نوین بهداری، در یک سطح هستیسرمایه
م آن نقطه مسلح است و بخش دوی دو بخشی سخن گفتیم و نشان دادیم که بخش نخست آن به سالح سهی این گزارهدرباره

 . نشیندتکرار جای استدالل نمیاشاره کنیم که تاکید بهتالشی است برای بزک کردن لیبرالیسم. اینجا تنها باید 

ی ی ارزش، جامعهمنزلهکفایت ارزش و تأللو پدیداری ذاْت به» :ی مدنی نیز نوشته استی جامعهبار دربارهی اینصادق
. «یابی  مادی و نهادی  همین سطح سیاست استشود و عدم کفایتش، سطح سیاست و دولت را که تنمدنی را موجب می

ی سیاسی بورژوازی مناسبات مالکیت ... از سلطه»کند قل میاز مارکس چنین ن وی برای آذین کردن گفتارش در پانوشت
ی تنها سلطهنه«. یابدی بورژوا از این مناسبات مدرن اشتقاق میی سیاسی طبقهگردد، بلکه بر عکس، سلطهساری نمی

شود، این شی میتر روابط تولیدی ناهای سپهر سیاست نیز از مناسبات مالکیت یا دقیقکه دیگر قوانین و ویژگیبلسیاسی 

                                                                    
ز من برای نشان دادن ا تاکیدع داده است. ام که صادقی به آن ارجای آقای تیرداد نیکی استفاده کردهعمد از ترجمه. من به217ی تیرداد نیکی، ص ی مقدس، ترجمهخانواده 41

لکه حیات مدنی بپیوند واقعی آنان نه حیات سیاسی » :است ی اخیرشاندر نوشته یژن فرهادیبتر متن از آقای ی دقیقاین ترجمه ی صادقی از متن مارکس است.گرفتگقلم
، در ملکوت ها فقط در تخیلزند که آنها را به هم پیوند میزند، بلکه این واقعیت آنی مدنی را به یکدیگر پیوند میهای جامعهاست. پس این دولت نیست که اتم

و  نکه انتظار خوب خواند کمی باالتر اشاره کردمجا خالی از لطف نیست بگویم که ینا. «.ها تفاوت دارنداندازه با اتمپردازیشان، اتم هستند؛ حال آنکه در واقعیت بیخیال
 بخش این مسئله را روشن کرده است.شکلی فرحبه، «پاسخی به یک نقد»، اشهادی در بخش نخست مقالهفرجایی نیست. خوب نوشتن از صادقی انتظار به

 .216همان، ص  42
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ی صادقی در گزارهآورد تا خالف آن را بگوید. اما باز هم صادقی گفتاوردی از مارکس میی ماتریالیسم تاریخی است. آموزه
داند و در بهترین حالت نخست اینکه سیاست و دولت را ناشی از منطق ناتمام ارزش می .گیرددو گام از این آموزه فاصله می

دوم اینکه مارکس  پرداختیم(. کفایتبه ی اصلیکند )به این مسئله در نوشتهداری میسه و محدود به سرمایهاین آموزه را کژدی
ت. سداند و صادقی آن را ساحتی مابین اقتصاد و سیای مدنی را بنیان دولت و سایر روبناهای سیاسی میروشنی جامعهبه

سختی بتوان معنایی از این که به غشود فارموجب می یتش دولت رای مدنی را و عدم کفاکفایت ارزش جامعهاین گزاره که 
برد. از ی مدنی محتوای دولت است( را از بین میی مدنی و دولت )اینکه جامعهی بنیادین جامعهبه آن نسبت داد، رابطه

(  آنخواه و مقاومتی  کراسیی بنیادین تبعات سیاسی هولناکی دارد که چپ امروز ایران )هر دو سوی دموبین بردن این رابطه
نشاند. ی مدنی و دولت صادقی را دیر یا زود کنار یکی میی بنیادین جامعهبه آن دچار است. تن زدن از پذیرش رابطه

بازشناسی . ه استی مدنی و چپ محور مقاومتی را سوی دولت نشاندخواه را سوی جامعهطور که چپ دموکراسیهمان
البته  ی دولت بود.های مارکس در مواجهات نخستینش با مقولهگترین آموزهراز بز تی مدنی چونان مضمون دولجامعه

 های مارکس.صادقی را چه کار با آموزه

ی اخیرش در مقالهی مدنی و امپریالیسم، صادقی ی دولت، جامعهآن و چه درباره ی ارزش و سوژگی  بارهنتیجه آنکه، چه در
پتک ماند اشاره به اینکه میاما، روشنفکران دانشگاهی.  و بنجل کاری نکرده مگر تردستی برای فروش اجناس کهنهباز هم 

، فوالد یا شیشه بودن بنا به اینکه انسان مختار است یک انتخاب است نه یک کندخرد میرا پردازد و شیشه نقد فوالد را می
 تقدیر. 

خاکبینسرو خ   
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