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که کسی آنها را ديده يا خوانده تر از آنيشبسيار پ هاست،شان بر سر زبانام و آوازههايی هست که نکتاب
 1993سال  هاست که درموشه پوستون، يکی از اين کتاب اثرِ  »اجتماعی یلطهزمان، کار و س«باشد. 

ی گمان نوميد خواهند شد؛ حتی نظريهبیبودند،  ديدهاين کتاب اميد به رستگاری  در انتشار يافت. آنها که
، تنها در حاشيه مورد اشاره ای که پوستون بدان شهره استستيزی نيز، نظريهی سامیانتقادی درباره

هايی برای خوانندگانش است که چنان دشواری اين اثر داشت اينتوان بهاست. اما اميدی که می گرفتهقرار
  ناگزير به دوباره خوانِی خوِد مارکس شوند. فراهم خواهد آورد که

ی متخصصان اقتصادی به مارکس از ديده«که: بود مهم اين استروزی ماکس هورکهايمر نوشته 
خواستار جهانی کند و ننگريم، بلکه از چشمان انسانی به او نگاه کنيم که در جهانی وارونه زيست می

ای بود عليه علمی که اثر مارکس را از سر تا ته ورق ی هورکهايمر، داعيهفتهاين گ» راستين است.
های ای انفجاری است که هدفش پُر کردِن قفسهور رفتن با ماده  کند که مشغولِ زند و فراموش میمی

واژگون کردِن مناسباتی «رهنمودی بود برای ها نبود، بلکه ها و کسب و کار سمپوزيومخانهخاِم کتاب
به  ،اينک .(مارکس)» وار و ترک شده و مطرود است.که در آنها انسان موجودی تحقيرشده، برده

ی صخصمتاز چشم  خاطر آورد که درعين حال بسيار مهم است که روابط اجتماعی راوارونه، بايد به
خواهد که میکنيم. کسیوارونه زندگی میکم بتوانيم دريابيم، چرا در دنيايی چون مارکس بنگريم، تا دست

  جهان را تفسير کند، بايد نخست مارکس را تفسير کند.

بيند: کليدی که با آن شايد نتوان هر دری اش کليد درِک جهاِن مدرن را میی انتقادیپوستون در نظريه
توان توان وارد خانه شد؛ و حتی از خانه برون رفت. زيرا با مارکس میکم میدسترا گشود، اما 

مِل اين شناخت، همهنگام، به امکان حم  مدرن را در کليتش شناخت و برداریِ ی سرمايهجامعه
د های متعارف اقتصاها و آموزهشناسیی انتقادی با جامعهاز اين زاويه نيز، نظريه ؛اش انديشيدبراندازی

  کالن متفاوت است.

ای که آماجش نظريه داری است،و عمومی پيرامون سرمايه ای عامنظريه پوستون با تفسير خويش مدعیِ 
ی توليد است و بايد بتواند اعتبارش را هم برای قرن نوزدهم و هم قرن بيست و يکم گوهر اين شيوه

معنای آشکار ساختِن درعين حال بهداری، يازيدن به گوهر سرمايهثابت کند. کار پوستون در دست
ری بسيار يتواند تصواين شيوه میاقتصاد سياسی نيز هست و به های نقد مارکسیِ ترين اليهژرف

های سنتی و تاکنونی از سوسياليسم طرح ازدست دهد، تصويری که تر از آزادِی ممکن را بهگسترده
اجتماعيت يافتن، تنها  اصلِ مثابه بهار (کاری که جای رهايی کار، رهايی از کهرود: ببسيار فراتر می

  منطِق ارزش. اِمحایِ  ، لغو و»عادالنه« جای توزيعِ هدارانه است)؛ بسرمايه ی توليدِ متعلقه

داری را از پايگاه و موضع سرمايه ايستد کههای مارکسيستی میدسته از نظريهپوستون رو در روی آن
ً درکنند و روابط سلطکار واکاوی می دريافت پوستون، بينند. بنا بهی طبقاتی میسلطه ه را عمدتا

ی طبقاتی مورد انتقاد قرار ی استثمار و سلطهداری را از زاويهی توليد سرمايهمارکسيسم سنتی شيوه
کند. آماج انتقاد مارکسيسم سنتی تصرف ی توليدی ويژه درک نمیعنوان شيوهدهد، اما دراساس بهمی

ی خود از مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و توزيع ثروت اجتماعی است که به نوبه ارزش اضافی
و  ی توليد و شيئيت بخشيدنشود، تّعين شکلِی بنياديِن اين شيوهگيرد؛ آنچه ناديده گرفته میسرچشمه می

ادق باشد. جاودانه کردِن اعتبار اين تّعين است؛ حتی تا آنجا که اعتبار مثبت آن برای سوسياليسم هم ص
ی گويند، منظورشان همين است) طنز ويژهقانون ارزش سخن می» کاربسِت راستين«(آنها که از 

ی که هورکهايمر از آنها سخن گفته است، در اقتصاد سياسی مارکسيسم سنتی به وارونه ،مقوالت مارکسی
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های که همچون شکلکه تواِن انتقادی اين مقوالت را شوند. تالش پوستون اين استخويش مبدل می
هرگونه تفسير  پذيری را در خود گنجيده دارند، از چنگاجتماعی، همهنگام نوع معينی از جامعه

داری را همچون روابط سلطه و استثمار که بتوانيم سرمايهرها کند. حتی برای آن پوزيتيويستی مارکس
کنند، دائماً بازتوليد می را اين روابط دارانه را، کهحاکميت سرمايه» انتزاعیِ «های نقد کنيم، بايد شکل

  آماج نقد قرار دهيم.

پيروی از پوستون، زمان نيز. کاال، ارزش، کار و سرمايه، و به های انتزاعی عبارتند از:اين شکل
، آن ی مارکسی است. البته بسياری از اين اهدافاين مقوالت، هدف تفسيِر تازه فهومیِ م تميزِ واکاوی و 

هايی ی هفتاد، مقاالت و کتابهای پايانِی دههپندارد، سراسر تازه نيستند. در سالون میکه پوستچنان
کن مرو مبود. از همين »انتقاد از شکل«ای از مارکس در پرتو شان تفسير تازهانتشار يافتند که مضمون

اما يک معضل برای خوانندگان آن آثار، همچون موضوعی کهنه جلوه کند.  ی پوستوناست که کار تازه
ها و تناقضات بسياری که پوستون با آنها دست به شده نيست. ناهنجاریروی روشن و حل هيچ هنوز به

گريبان است، گواهی بر اين مدعايند. معضالتی که در ديدگاه او پيرامون کار مجرد يا پرسِش مربوط 
عضل ديگر اين است که پوستون اند. مبه ساختمان ارزش و مناسبات طبقاتی وجود دارد، از اين جمله

کند که های مطول و حوصله سربرش، از خوانندگان عالقمند وقت و کاری طلب میبا شرح و تفصيل
ی چنين تفسيری از مارکس واقعاً ضرورت ندارند. از طرف ديگر، نقد اقتصاد سياسی، در برای ارائه

گفت، قلمرو آزادی به واقع ده بود، میزبان مخترعش نيز آنقدرها ساده و مختصر نيست. مارکس اگر زن
هايی وجود نداشته باشد که نوشتن و شود که ديگر نيازی به نوشتن و خواندن کتابآنجا آغاز می

  شان ناشی از اضطرار و اجباری بيرونی است.خواندن

  

  

« ی انتقادی مارکسظريهی اجتماعی. تفسيری تازه از نموشه پوستون: زمان، کار و سلطه«عنوان اصلی اين يادداشت * 
م –است و از منبع زير برگرفته شده است   
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