نویسنده  :پروفیسور جان مکمورتی(. )prof. John McMurty
منبع وتاریخ نشر  :گلوبال ریسرچ «.»3122-23-32
برگردان  :پوهندوی دوکتور سید حسا م «مل».

-------------------------------------------------------مبنا ویا پا یه تولید بعنوان بنیا د وتا ریخ جامعه .
نظریه ساختا ری اصلی ما رکس
as the ground of society and History

The production

Marx Base- superstructure theory
یک مبنا برای زند گی ومبنا های دیگری برای علم دروغی پیشینی است
(پیشینی درفلسفه«معرفت شناسی» برای تما یزبین دونوع دانش،کلمه یا واژه ایپیشینی
را بکار میبرند «الف :دانش حضوری مستقل ازتجربه است «مث ا
ل همه مجردها ازدوا
نکرده اند» یعنی که دراینصورت الزم نیست که بیرون رفت تا در پی درستی آن شد
ب :دانش حصولی  :وابسته به تجزیه ویا مشاهده است «مث ا
ل بعضی از مجردها یی را
که من دیده ویا مشاهده کرده ام خوشبخت هستند… … .....ازویکی پیدیا ....مل )
د ست نوشته های اقتصا دی فلسفی ما رکس (.)5481

کارل مرکس
نظریه روبنا یی یا سا ختا ری اصلی ( )Base- superstructure Theory”BSTیک
نظریه رهنمودی عمومی کا رل مارکس ا ست ؛ که از مد ت ها ی طوالنی بصورت
درست ودرستر درک نشده است یا که این نظریه رهنمودی اودرست فهمیده نشده است
ودرتجزیه وتحلیل چالش برانگیزاین سیستم عمیقایک سنگبنای تاریخی تعبیه شده است
که این سنگبنای تاریخی در اثر تفسیرهای مجد د وثا نیوی باالثرتبلیغات مغایردر برابر

درک منسجم از آن به انحراف کشا نیده شده است ویا ازد ست رفته است واز جانب
دیگر در مد ت بیش از ( )51سال گذ شته فرهنگ جها نی نیز به سوی نسبیت گرایی
ضدتغیروتبدل دیگرگون شده است که ایده واسا س ویا بنیاد وزمینه مشترک«اقتصاد »
مارکس را به شد ت ریشه کن کرده است .
مبنا ویا اسا س تولید بعنوان بنیا د جامعه وتاریخ :
حا کمیت ویا سلطه ای فرضیه فرهنگی بعد ازسا ل « »2992که «مارکسیزم مرده »
ا ست ؛ ما رکس اسا ساا نظریه ساختا ر اصلی ( )BSTرا که توسط ما ر کسیست ها
بعنوان «سیاست های پست مدرنیست» و « سیا ست هویت » در سراسر غرب آزاد
ورها شد ؛ با این وجود اسا سا ت ما تریا لیسم تا ریخی مارکس در دانشگاه ها ویا
اکا دمی ها سا لم ود ست نخورده با قی ما ند .وآن اینکه شرایط مادی جوامع تاریخی
و مخالفت با مفاهیم الوهیت یا انسا نی و تعین امور ومصا لح انسا نی را مارکس در
اولین گام انتولوژیک ( وابسته به هستی شنا سی» نظریه کلی خود در مخا لفت با مفهوم
آیده اید یا لیستی فلسفی از افلطون تا هگل قرار مید هد یعنی که نظریات اید یا لیستی
دانشمندان اید یا لیست را از افلطون تا هگل نقد وبه آن مخا لفت خودرا نشا ن میدهد.
وکارل مارکس این فرضیه را که ایده ها مبهم  ،و اقیعت مادی را ترجیح اا نسبت
به راه های دیگر تعین میکند نه پذ یرفته وآنرا رد نموده وبا همچو نظریا ت توافق
نشان نمید هد بلکه ما رکس این اصل بنیا د ین (نظریه ساختار اصلی ) را معرفی ویا
پیشکش مینما ید.وبروی این نظریه ساختاری اصلی خود چنین تاکید بعمل می آورد:
« انسان ها میتوانند که بوسیله اگاهی  ،شنا سا یی  ،مذهب ویا هر آن چیزی دیگری را
که دوست دارند ویا باالی آن با وردارند خودرا از حیوانات متما یز ومتفا وت میسا زند
آنها یعنی انسا نها خود شا ن در آغاز بمجردیکه شروع به تولید معشیت خود میکنند
خودرا از حیوا نا ت متما یز تشخیص میدهند« .این «منشا ویا پایگاه پربار ویا مولد »
مارکس است .که معمو اال بعنوان نیروهای مولده ( )productive forcesنامیده میشود.
این تولید فراتر از مقرارت موجود درطبیعت بطور فزاینده طبیعت را تحت تا ثیر قرار
میدهد یعنی که انسان با شیوه تولید خود بر طبیعت چیره میگردد وباالی آن تاثیر میگذارد
(سرمایه در فرایند کار) با این حا ل مارکس درکا ر خود بر لبه ویا بر حا شیه سیاسی
انقلبی پی میبرد که او این اگاهی خودرا درمشهورترین نماد ما نیفیست حزب کمونیست
درسا ل ( )2181در وبه یاد گا ر میگذارد تا جایکه او دراینجا فلسفه جامعه وتاریخ را
درتحت عنوان برنامه اجتماعی ؛ ( )21نقطه را پیشکش مینما ید که بیشتر از این نقاط
ده گا نه برنامه اجتماعی او درقرن های آ ینده میتواند که قابل دید با شد  .که شا مل
گسترش توسعه صنعتی  ،درحال انکشا ف وگسترش به ما لیکیت دولتی  ،ما لیا ت
بردرآمدها  ،تحصیل وآموزش رایگا ن ومجا نی برای همه اطفال و توسط آموزشگاران

مدارس دولتی ویک با نک ملی است  .تیوری مارکس دراین راستا بطور گسترده
دربرابر برآورده شد ن فرضیه استا ندارد برعکس ا ثبا ت شده است.

نتیجه ویا پیا مد تصویر(: )Image resultبا اینحال تا قبل از سال ()2189
مقدمه ای برای کمک وهمکاری به نقد اقتصاد سیاسی که مارکس آن را درتیوری کلی
اصل ساختا ری خود یعنی در تیوری یا مد ل ساختا ر اصلی ( )BSTخود تحت عنوان
«موضوع رهنمودی مطا لعا ت من » تعریف میکند .اما از آنجایکه این بیانیه ویا این
اظهار نظر استاندارد (متعارفی) در درکتاب سرما یه (کاپیتال ) را بطور گسترده ای
درست نفهمید ن یا از آن اظهارات کارل مارکس معلومات ثقه بد ست نیا ورده اند وآنرا
بمثا به یک جبر گرایی میکا نیکی دانسته اند که در آن تمام عنا صر ویا ا لمنت های
جامعه بوضوح توسط نظا م اقتصا دی حکومت تعین میشود نیا ز به بر رسی دقیق دارد.
انسان در تولید اجتماعی به تولید ادامه میدهد وفردیت خودرا بمثا به یک شخص مولد
دراجتماع نشان میدهد  -مارکس در بیا نیه نمونوی ( )paradigmicخود به اظها رات
خود چنین آغاز میکند  { :آنها به روابط قطعی خود وارد میشوند که ضروری ومستقل
از اراده خود آنها است .} .
درحا لیکه این خود بگونه ای معمول ویا معمو اال تصور میشود که این یک اظهار
نظر در برابر اراده آزاد بشر است  .ویا اینکه این خود نسبتاا به یک واقیعت غیر قا بل
توجییه در مورد جامعه به اصطلح آزاد ( سرمایه داری ) فرض میشود یعنی کار با
دستمزد یا حقوق ویا که دستمزد با ید به اکثریت بزرگ از مردم پرداخته شود تا که
آنها مستقل از اراده خود زنده با قی بما نند .
روابط قطعی آنها بطور موثری توسط کارفرما یا ن تعین میشود تا جا یکه آنها باید

کارگران را بخاطر تولید با کمترین هزینه ( بد ون هیچ انتخا بی توسط خود کارگران )
استخدام نما یند .
مارکس به ارتباط این موضوع درکتاب سرمایه خود چنین تا کید مینما ید  ( :حقیقت
تا ریخی وحشتنا ک وغیر قابل شنا ختی  ،سوء استفا ده بزرگ از مردم  ،از خاک
وطبیعت ازمعشیت ازبکار برد روش های خشونت آمیز ودردناک در روند کار وتولید
را میتوان تذکر داد  ،که آنها یعنی کارگران بخاطر زنده ماندن خود اجبار اا باید نیروی
کار خودرا باالی سرمایه دار بفروش برسانند  -که این گواهینامه با جبر وفشار درروند
کار پرمشقت توام با تظا هر زخم ها وکبودی ها در بد ن  ،شلق زدن ها ومحرومیت
کود کا ن از آزادی ومبرا از کار اعمال میشود.
بهرصورت مارکس بطور جدی هر نوع از آزادی بیا ن را بعنوان یک الترنا تیف
(جا گزینی) ردمیکند اومدعی است که شیوه تولید( )Mode of productionکه مایحتا
ویا ضروریات زندگی جامعه را تولید میکند باید به یک مرحله تبدیل شود که تولید کنند
گان مستقیماا بطور موثر سازماندهی شوند تا به لحاظ تاریخی حاکمان وفرمان روایان
سیستم سرمایه داری سران تولید اجتماعی را جاگزین کنند ؛ پس به همین دلیل است
که مارکس به ارتباط چارچوب هدایت ویا رهنمود کار خود چنین میگوید :
« روابط تولید باید به یک مرحله مشخص از توسعه فدرت های مادی انسا نها مربوط
شود. » .
(این اساس ویا پایگاه مولد ویا تولید است ) که برویت وبه اسا س آن نظام های
اجتماعی اعم از برده داری  ،فیودالی وسرما یه داری به نوبه خود رشد می یا بند .ا ما
فرهنگ های حاکم آنرا (ابدی) می بینند  .مارکس در مرکز اظهارات نظریه کلی خود
چنین خلصه میکند { که کل این روابط تولید ،ساختار اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد
که پایه اصلی وواقعی درآن ؛روسا خت (روبنا) قا نونی وسیاسی ایجا د میشود.} .
مارکس با جبرگرایی حا کم مخا لف است ؛ اما حقا یق را جمعبندی وسا زماندهی میکند
چونکه او معتقد است که آنها علیه توهمات اید یو لوژیک هستند .روش اساسی نظریه
پا یه روبنایی ساختا ری را که بسیاری ادعا میکنند که مارکس خودمختاری هویت فردی
یا انتخاب آزاد یا دموکراسی را ردمیکند ویا که تماماا آنرا دریک زمان درکلمات استادانه
ویا در فعل ویا درعمل اصلی خود برای تعین سرپرستی از طریق پایه واساس اقتصادی
در توافق به آن وفق میدهد خارق العاده است واین بدان مفهوم است که نهاد های دولتی
وقانونی یک جامعه باید با ساز وکارساختار ما لیکیت حا کم برتولید مطا بقت داشته
باشند یا از لحاظ مادی غیر قابل اجتناب شوند پس به همین دلیل است که مارکس در
مقدمه کتاب سرمایه خود چنین میگوید :
چشم آ نداز ویا د ید گاه من کمتراز دیگران ا ست که شخص را مسول روابط مید ا نند

موجودی را که اوبطور اجتما عی با قی می ما ند ؛ با وجود یکه او خود را از لحاظ
ذهنی باالتر از دیگران می شما رد « .بعنوان تا کید مجد د درجای دیگر اضافه شده
است . ».
مارکس برخلف اکثر فلیسوفیان ویا فلسفه اصرار می ورزد که ذهنیت گرایی نمیتواند
ازدنیای واقعی ویا ازتغیراتی که دردنیا رخ میدهد درک همه جانبه داشته باشد .؛ پس به
همین دلیل است که مارکس (اخلق طلبی ){کانت} را بعنوان یک خردشناسی ناکار آمدی
که پیا مدهای استقرایی راحذ ف میکند ویا ما رکس چرا « قد رت نا محد ودخودی
= »omnipotent Egoما کس سترنیر ( )Max Stirner؛ نیو هیگلگا نیسیم( neo -
 )Hegelianismوتمام همه دیگرتفا سیر ی را که درون (اگاهی خودی) را تکان میدهد
به باد استهزا میگیرد  ،ما رکس در پایان نامه ویا تیزس های خود به ارتبا ط فیورباخ
( )Feuerbachفعال کار اگاه بینظیربا بیا ن نماد ین ازهستی شنا سی ومعرفت شنا سی
او تذ کر بعمل اورده وبا استفاده ازهستی شنا سی ومعرفت شنا سی او تیوری ساختاری
اصلی ( )BSTخودرا غنی بخشیده است  .ودر دومین تیزس خود چنین مینگا رد :
« اختالف در مورد واقیعت یا غیر واقیعت تفکرویا اندیشه که از عمل جدا شده است
صرفا یک پرسش اسکولستیک (آموزشگاهی ) است ».
ما رکس بیشتر به ارتبا ط پست مدرنیزم ( )post modernism؛ نظریه تحلیلی
ودا نشگاهی سخت میگیرد واین سختگیری او ممکن به این دلیل باشد که همه آنها یعنی
مخا لفینی که به ابرازتحقیرو استهزا علیه مارکس متما یل هستند .لذا مارکس پا یه تیوری
ساختاری اصلی ( )Base –superstructure theoryخود را زما نیکه به خواندن
ومطا لعه مستقیم مد ل مادی  ،بنیاد ساختاری وساخت وساز آن شد تلش نمود که تیوری
خودرا به راحتی هرچه بیشترتوضیح دهد ویا آنرا هرچه بیشتر سهل وآسا ن سازد او
خاطرنشان ساخت که یک ساختا ر عالی ویا فوق العاده بد ون تهداب واساس نمیتواند
پا یداربا ستد واین را بعنوان یک قانون غیر قابل اجتناب نامید اما این بدان مفهوم ومعنی
نیست که ساختا رعا لی وفوقانی با پا یه گذاری مجد د تمام گزینه ها در محدوده مجوز
آن مطا بقت داشته با شد درعوض برعکس آیا این بدان مفهوم است که پا یه واسا س
بجای آن گزینه ها درذهن تغیر خواهد کرد ؟ حتی اگر سیوسیا لیست هم باشد .پدیده های
ساختاری با ید درنظریه ساختاری اصلی ( )BSTمارکس مطابق به پایه شیوه های تولید
باشد ویاکه با فشارهای انتخابی قوی وپرتوان معروض به انقراض ویا انهدام شود.
مارکس به این ترتیب استدالل میکند که قوانین  ،سیا ست ها  ،ودولت دریک جامعه به
پایه وبه اسا س تولید میتواند بقا داشته با شد وبا درنظرداشت همین اصل ودلیل مارکس
چرا کسانی را کم وبی اعتبار میگرد که آنها بگونه قانونی این موضوع را تاید وتصد یق
میکنند که واقیعت اجتماعی را تغیر میدهد درصورتیکه اگر شرایط مادی برای تحقق

آن وجود نداشته با شد آن را نا دیده میگیرند یعنی که تغیر بدون درنظرداشت شرایط
ما دی نمیتواند تحقق یابد .
لذا مقصد مارکس بدون خلق وخوی ستیزه جویی او به لحا ظ منطقی چنین خلصه
میشود  :پدیده های قانونی  ،ایا لتی وا یدیولوژیک با با ز تولید مادی جا معه درسطح
مقد ما تی تولید اجتماعی با موجودیت وسایل تولید ویا با وسا یل تولیدی که در آینده
میسر خواهد شد صورت میگیرد .
اجتماعی بودن اگاهی راتعین میکند :ما رکس به ا شاعه رشته ای نظریه
ساختا ری اصلی خود( )BSTادامه میدهد ومینویسد که اشکا ل مشخصی از اگاهی
اجتماعی درمطا بقت به شویه تولید جا معه است ؛ یعنی که اشکال بویژه ای از اگاهی
اجتماعی درمطابقت با شیوه تولید جامعه میبا شد.که این امرمنجر به تفسیرهای بسیا ر

زیاد ی ازرقا بت ها ؛سمبول ها  ،تحریک عقا ید تعصب آمیز ومحکومیت ها شده است.
بهر حال برای ازما یش وامتحان آن ممکن است که این پرسش بعمل آید :و آن اینکه در
سرما یه داری جها نی ؛ بین اشکال حاکم از« اگاهی اجتماعی »و« ساختا ر اقتصادی »
ارتباط ومراسلت وجود دارد؟ جواب آن نه است ! مث ا
ل بگونه دقیق دیده میشود که
غا لباا مفاهیم مثل (آزادی) ( ،مسولیت) (،بهره وری) و (عدالت) با نظام سرما یه داری
مطا بقت ندارد واز انتشار هریک از این مفاهیم به بسیا ر آسانی امتانع صورت میگرد
واقدام به جهت مخا لف همچو مفا هیم میشود مث ا
ل حق تقدم سود شخصی  ،با این فرض
که شهروندان با ید خد ما ت وظیفوی خودرا بعنوان کاال باالی کا رفرما یان درجامعه
بفروش برسا نند.

مارکس با احتمال جدال آمیز وبا جنجال برانگیزترین نحوه از برخورد به توضیح
نظریه(تیوری ساختاری اصلی) خودبا بکاربرد جملت توضیحی چینن ادامه میدهد :
« این آگاهی «مردان یا آدم ها» نیست که موجودیت شا ن را تعین میکنند بلکه
برعکس «هویت اجتماعی» آنها را تعین میکند.».
لذا با درنظرداشت این اصل ما رکس ادعا میکند که اصلحگرایی ما تریالیستی یا
هما یند گرایی طبعی فکر اندیشی انسان یا انکار ورزی ازانتخاب ویا گزینه ای اخلقی
یا ساده سازی غیرمنطقی یک دکترین بی روح است  ،پس در واقیعت امر تنها هر آن
نوع تیوری که اساسات مادی راازفهم حذ ف کندمارکس آن نوع تیوری ها رارد مینماید.
بگونه مثال فیلسوفیان ومفسرین مطوعاتی وبویژه ملحظات مذهبیون ومدعیا ن اخلقی
مذهبی را که به حما یت ازمنافع طبقه حاکم می پردازند مارکس آنها را مورد تمسخر
قرار میدهد ؛ با این وجود از آنجایکه همه واژه ها وهمه زبان ها سازه های اجتماعی
اند ،ادعای مارکس واضح است که یک روش قابل قبول است بعنوانم مثال با مطا لعه
درقرن بیستم ما رتین ها ید یگر ( )Martin Heideggerو لد ویگ ویتگین شتا ین
( )Ludwig Wittgensteinزبان را بعنوان (درخا نه بودن) ومحد ودیت فکر مطرح
میکنند حاالنکه ریشه جویی ( )Etymologyمعاصر ،معمو اال طبیعت وسرشت اجتماعی
وتاریخی زبان را پیش بینی میکند.
ادعای ما رکس که «هویت اجتماعی» آگا هی ویا «شعور اجتماعی »را تعین میکند ؛
امروز به سختی بحث برانگیزاست ؛ مگر آنکه نظریه ساختاری اصلی ( )BSTمارکس
بیشترادعا میکند که اجتما عی( )socialشدن با ساختا ر اقتصادی سرمایه داری صورت
میگیرد که باید وحتماا این نظا م سرنگون گردد شرایط نظریه ساختا ری اصلی()BST
مارکسیستی بدون ستیزه جویی نوعی از تفکر خلق است که توسط جامعه رسمی
وبسر اقتدار بعنوان یک اصل قبول شده رد میشود یعنی که از نظر حا کما ن نظا م
سرما یه داری یک ایده ای غیر قابل قبول است .درحا لیکه مارکس چسا ن در اکثر
متون ودست نوشته های مختلف خود درست بودن این تیوری ساختاری اصلی خودرا
بگونه ای تحریک آمیز توصیف مینما ید او یعنی مارکس حوزه های ازداستانها ومفاهیم
پوشش های خیا لی ؛ بهره برداری های سرکوبگرانه ای نظا م سرما یه داری را افشا
وبرمل میسا زد ؛ درحالیکه این نظام در ظاهر قضیه از باالترین انگیزه های اخلقی
برخوردار است واما میتوان که این همه موضوعات ومفاهیم را درپرتو صحبت های
ونوشته های گیج کننده وپیچیده کا رل مارکس این چنین در نظر داشت :
کلیسای انگلیس به آسانی در ( )29مقاله منتشر شده ای خود نسبت به حمله وناسزا
گویی که درمقا له ()2/29خود به مارکس نموده بود عفوه میخواهد  .وچنین مینگارد:
این همان مارکس است که درمورد خانواده مقدس مذاهب بعنوان روح شرایط بی روح

قلب دنیا یی بی عا طفه وعا ری از احسا سا ت سخن روامیدارد آنطوریکه او بصورت
روشن واشکا رروح و ضمیر را برخلف آنها یکه که میگویند مارکس ازروح وضمیر
انکار میکند ؛ تا ید مینما ید .حلنکه او درواقیعت امر کلیسا ی سرمایه داری وسرمایه
گذاری پرپشت وتوانگر وغنی بریتانیا را به نسبت اینکه مردم را به اجاره گرفته وبا
ریکاری و حیله وفریب به استثمار وخرد وناتوان کردن مردم فقیر وتهید ست میپردازد
به باد انتقاد و استهزا میگیرد  .مارکس در جزوه ای از تیوری ساختا ری اصلی منتشر
شده ای خود به تحلیل الیه های نهادینه شده ای از د کترین خود در مخا لفت به حزب
محافظه کار والردها و اعضای بلند باالی ( =Toryعضو حزب محا فظه کار بریتا نیا )
آن پرداخته ونقاب وماسک را ازچهره ای اعضای بلند باالی این حزب وقانون اسا سی
زیباوباعظمت بریتانیا وتا وتخت ولوایح ومقرارت در تعلقیت به این حزب برمیدارد
والبته تا زمانیکه او ازرسید ن روز خطر وگرفتا ری ودستگیری اش بخاطر نجات خود
علقمندی اش را تنها به نحوه اجاره داری زمین درآن کشور معطوف میدارد.
بناا مارکس درتیوری ساختاری اصلی خود طرح سرمایه گذاری اشکار وبرهنه ای
خصوصی تحت فرامین پرآب وتاب اخلقی وروحیه و کرکتر مذهبی  ،قا نون اسا سی
تدوین شده وقوانین مد نی کشور انگلیس را توضیح میدهد وآن اینکه سیا ستمد اران
ایاالت متحده امریکا با نیا یش به دربار خداوند بخاطر حفظ از قانون اسا سی تدوین
شده ای خوددست دعا باال میکنند و میگویند که مارکس چرا دراین موضوع از ا نتشا ر
گفته هایش که بواسطه این موسسا ت درسراسر جها ن بد ست نشر سپرده خواهد شد
خشمگین ومتنفر میشود.
آزادی درنظریه ساختاری اصلی ( )Base superstructure Theoryتیوری مارکس :
طرح وباالکشیدن دلیل اصلی بخاطر رد وانکار از نظریه ساختاری ا صلی مارکس
ادعای اشکار وانکار از آزادی فردی است ؛ با اینحا ل کار وتلش مارکس از ابتدا به
آزادی انسان بعنوان ارزش نهایی اختصاص داده شده واو لذ ت گرایی (ایپیکورس) را
به «دموکریتوس» درپا یا ن نا مه ویا درتیزس دکترای خود صرفاا به این دلیل که نظریه
«ایپیکورس» آزادی بی سروصدا را به ا نسا ن اجازه داده است ترجیح میدهد.
تکا نه وا نحراف دادن اتمها دربرابر«وسعت بیشترعلمی» «دموکریتوس» که او
خود یک میکانیک ( )Mechanistاست حلنکه دراینجا یک اصل ضمنی «جبرگرایی
تکنولوژیکی» بعنوان تنظیم کننده نها یی نظریه ساختاری اصلی ( )BSTمارکس مطمح
نظر است ؛ اندکی درک میکنند که این موضعگیری مارکس بگونه ای موفقیت آمیز به
رد وزدودن تشنج دولت علیه انقلب سوسیا لیستی بدون یک پا یه تولید پیشرفته برای
حفظ ونگهداری آن بعنوان تاریخ از زمان ما رکس بطور قابل توجهی تایید شده است.
مارکس همچنین تحول اجتماعی را به طبقه کا رگر (چند جا نبه) پیش بینی میکند

واظهار میدارد که این طبقه آماده وقا دربه پذ یرش ویا قبولی هرگونه تحول وتغیر حتی
به جاگزینی تکنولوژیکی کار (کار توسط ماشین بعوض انسان) در صورتیکه برای آنها
(وقت فراغت )را میسرسا زد تا که آنها ازاین آزادی لذت ببرند هستند وا ین خواسته ای
آنها در جواب آن کسا نی ا ست که آنها به نحوه از آنحا منکر آزادی بشر میباشند.
مارکس به رغم پیش بینی شکست ناپذیر خود در «انقلب اجتناب ناپذیر» در جوامع
صنعتی پیشرفته ؛ در پیش بینی اش فرصت های مادی «ازادی» را از طریق توسعه
تکنالوژیک وکا رگری و سا ختا ر اقتصادی سرمایه داری که در آن همه افراد پا ین تر
مزایایی هزینه های و پیشرفت های تکنولوژیکی ما نند ماشین االت ؛ صرفه جویی
درمصرف انرژی را که بعنوان سرما یه روزافزون افزایش میدهد درمی یابد .مبنای
مولد تکاملی مارکس درسراسر ویژه گی های متمایز بشریت بمثابه یک گونه ومنشا ء
آزادی بشر تلقی نموده ومی پذ یرد .که حجم وظرفیت پیش بردن یک پروژه در
سرتا سر آن درواقع (سرما یه در روند کا ر) یک روش اجتماعی تولید خود گردان با
طرح سوسیا لیستی فراتر از این «آزادی» ساخته شده درا نسا ن است.
این مفهوم متما یز از ما تریالیسم تاریخی نشاندهنده اتحاد منشا ء کلسیک گونه های
( )speciesداروین است؛ زما نیکه مارکس « تکنولوژی ویا فنا وری طبیعت» را به
« ارگا نهای فنا وری» جامعه بشری بعنوان پا یه نها یی توسعه تا ریخی متصل وباهم
مرتبط میسا زد.
داروین درتاریخ «فناوری طبیعت» یعنی در تشکل ارگا نهاهی گیاهان وحیوانات تذکر
میدهد که اعضا « اندامها ی » آنها بعنوان ابزار تولید برای حفظ و بقاء حیا ت شا ن
بکا رمیرود موضوع خارق العاده که توجه مارا بخود جلب میکند وآن اینکه آیا تاریخچه
تولید ارگا نهای ا نسان  ،ارگا نهای که اسا س مادی همه سازما نها ی اجتماعی هستند
سزاوار التفات مسا وی نیست ؟ (سرمایه « توسعه ماشین آالت» .
ما رکس در تیوری تکامل خود هنوز فراتر از داروین به جروبحث می پردازد که :
( – )2نیروهای انتخابی (  )selected forcesبطور فزاینده اجتماعی اند نه طبعی و
( -)3د ستگاه های ارگا نیک توسط تولید تعا ونی ویا شرکت های خلق ونه مستند ا ت
غریزی (  ) instinctual repertoiresویا ژن ها( )Gensتکا مل یا فته است .
تیوری پایه ویا اصلی ساختاری مارکس چارچوبی است که در آن تاریخ به مثابه
درمخالفت با تکامل طبقاتی شکل میگیرد وظرفیت ویاتوان نیل به استعداد ها وامکا نا ت
نفس انسا ن بد ون تعداد تولد مثل ؛ منطق آن پیشرفت است.
فلسفه جبری اقتصادی  ،انتخاب داروین وانقالب اجتماعی:
مارکس در مقدمه به کتاب سرمایه (کاپیتا ل) خود میگوید  :که اصل ضمنی از تعین
اقتصاد ویا تعریف اقتصا د با انقراض چیزی که با نظم اموال حا کم مطا بقت ندارد ؛

زیست شنا سی تکا ملی درسطح تاریخی است.
« شکل گیری اقتصاد جا معه بعنوان یک فرایند و یا یک محصول تا ریخی طبعی
مشاهده میشود. ».
درواقیعت امر بهر صورت تا ریخچه فرایند ؛ طبعی نیست ؛ چونکه قوانین آن در
طبیعت یا فت نمیشود ونظریه خود مارکس بطور ضمنی ویا بطورقطعی بد نبا ل تحمیل
جامعه انسا نی از قانون نها یی طبیعت از سلطه نیروی فزیکی است.
بهر صورت نظریات هردو تیوری های ماتریالستی تاریخی وتکاملی در مبارزه برای
ادامه زندگی وبقا وانقراض اشکال زندگی « چه که انطباق پذیر است ویانه ؛ زنده ماندن
رشدونموکردن ویاسرانجام مرگ»راتشخیص میدهد ما رکس استدالل میکند که ضرورت
انقلب در فراتر رفتن از خشونت وسبعیت سیر تکا ملی طبیعت ؛ سرنگونی طبقه حاکم
(جامعه تاکنون موجود) توسط طبقه کارگر است ؛چونکه طبقه حاکم همیشه بشکل مستقیم
با فشارساعات کار (کارهای مازاد) را باالی تولید کنندگان (کارگران) بغرض ثروت مند
شدن استادان وکارفرمایان واربا با ن وسرما یه داران (کاپیتال !!! پیدایش اجا ره زمین)
تحمیل میکنند ؛ لذا هدف نهای مارکس کسب آزادی طبقه کارگر از حکومت طبقا تی
سرمایه داری است -ومارکس درتیوری ( )BSTخود تذکر میدهد که نهایی ترین قانون
مدافعه جامعه دربرابر منافع مشترک با توسعه تولیدی که مبنای مادی این انقلب است
صورت میگرد – .بهرصورت برای تیوری ساختاری ا صلی ما رکس آزادی گونه ها
( )speciesتنها به لحاظ تاریخی توام با تولید انبوه ویا و سازماندهی آن ممکن است .
لهذا بقا و انقراض انسان  ،سلطه طبقا تی ؛ وسرنگونی همه وهمه مبتنی بر انکشا ف
تکنولوژی است  .وآن هم به این منوال که با ید دریک مرحله باالتر درجامعه تولید
کنند گان ابز ارتولید ویا وسایل تولید کهنه وقدیمی را به ابزار ووسایل جدید تعویض کنند.

تیوری انقلبی مارکس بحث برانگیزترین عنصر از مد ل توضیحی آن است ؛ که شرح
وتفسیر زیا دی دارد وبه تعریف بی تعصب منطق درونی آن در شرایط بویژه ای با
تذ کر موارد ذیل می پردازد:

( -)2یک انقلب اجتماعی با نظرداشت قانون جامعه ؛ سیاست وایدیولوژی جامعه
حرکت بجلو است توسط:
( -)3با پیگیری مبا رزه طبقا تی با ز .
( -)2نیل به یک مرحله ای باالتر از توسعه پا یه تولیدی جامعه.
( -)8تا آنکه از ساختار اقتصادی قبلی طبقه حاکمه بتوا ند مد یریت کند.
( -)8بدون هدرشدن ویا بون محرومیت مرحله ای تولید مواد درجامعه.
مارکس در دوره های نادر انقلب اجتماعی موفق علت اصلی آن را ارایه میدهد
ومیگوید  :که توسعه نیروی تولید فراتر از مقرره های روابط پابرجای طبقه تحت سلطه
حکومت میتواند موجب یک انقلب اجتماعی شود یا اینکه میتواند شرایط را برای رخ
دادن انقلب اجتماعی مسا عد سا زد – لذا چا رچوب رهنمودی مارکس که بوضوح
وبطورفشرده توسط اواظهار شده است درواقع یک سرنخ ویا یک « هدایت رهنمودی »
است ( با امکان کاربرد در جوامع معاصر دریک قا لب برابر و جذری).
ما رکس اذعان میدارد که زما نی فرا میرسد که دریک مرحله خاصی از توسعه تولید
نیروهای مولده تولیدی مواد (با اند یشه انترنیتی ) با روابط موجود تولیدی درتضا د قرار
میگیرد یعنی که نیروهای مولده برای پیشرفت خود میخواهد راه را با ز کند که این خود
تنها بیا ن قانونی آنها با داشتن روابط ما لیکیت که درآنها بوده است در کا ر قبل از
{ حق مالکیت خصوصی  ،مالیکیت حقوقی وتسلط بر مقاصد منتشر شده } از اشکال
توسعه نیروهای مولده  ،این روابط{ سودمالکیت تعاونی وشرکتی} است که به زنجیره ها
و.یا به حلقه های آنها تبد یل میشود که بعد اا دوره ای از انقل ب اجتماعی رخ میدهد
{ تصمیمگیری سازندگان واهل دانش بخاطر انتشا ر انبا شته از اطلعات اقتصادی
سودمند به عامه مردم و د سترسی مردم به همچو اطلعات سود مند کار آنها میتواند
باشد} ویا فرا میرسد .
درسطح کلن ارتبا ط با زیست شنا سی تکا ملی ( دانش تکامل بیا لوژیکی)  ،تیوری
ساختا ری اصلی مارکس فنا وری های جد ید (تکنولوژی نو ) را بعنوان ( « توسعه
وگسترش ارگا نی«بنیانی»جامعه انسا نی ؛ فراتراز انا تومی ملکیت حاکم پیشنها د میکند
یعنی جامعه ای را که تا تغیر جامعه را بشکل باال تر وهرچه مولد تر تبدیل کند  ،جامعه
ای را که مارکس از آن درکتاب سرمایه «کاپیتال» خود نوشته است ویا آنگونه جامعه
را به معرفی گرفته است که یک«ارگانیزم زنده وهمیشه درحال تغیر است » درحالیکه
«زاد وولد انقلب » فرایند طوالنی در(قوانین طبعی جنبش) خودی آنرا پیش بینی میکند
که نمیتواند به وضوح باجهش های شدید ونه حذف شده مقرارات قانونی ؛موانعی ازراه
خود بدورافگند ؛ اما میتواند که باعث کاهش درد زایمان آن شود؛ زمینه مشترک اساسی
هردو تفسیر تفکیک شده وتجمعی یا انباشت انتقال ازاین تحول اجتماعی این است که

هر سازمان اجتماعی؛ قیام وخیزش وجهش نیروهای مادی را باید از کارآمدتر وسازنده
تر از آنچه که اکنون آنرا حکومت بکا ر می برد بیشتر سودمند وکارآمد تردرنظر گیرند
این درک وفهمی است که بطرز عجیب وغریب وحتی وحشیانه تر توسط ضد انقلبیون
در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است واز آنجایکه قدرت های سرمایه داری
خارجی عمد اا با استفاده از ابزار های مسلحانه و ما لی میخواهند که بطورعملی نظریه
انقلبی کارل مارکس که عم ا
ل پا یگاه ویا اسا س رهنمودی برای زند گی سوسیا لیستی
است آنرا ازبین ببرند مارکس دراین خصوص درجزوه ویا رهنمود تیوری ساختاری
اصلی خود چنین توضیح میدهد:
« هیچ نظا م اجتماعی هرگز قبل از آنکه تمام نیروهای مولده «تولیدی» برای
خود محل ویا جا یی رادر روند تولید درنیا بد ویا تدارک نه نما ید ناپد ید نمیشود ویا
روابط ویا منا سبا ت باالتری تولیدی هرگز پیش ازآنکه شرایط ما دی دررحم جامعه
قد یم وکهنه پدیدارویا رشد وتکامل نکند ظاهر نمیشود – واز سوی هم ضد انقالبیون
ما نع این حا لت تکا مل حاگم بر تولید میشوند. ».
افزایش حداکثرخودی وعدم اطمینان مارکس ازموضوع تولیدی:
نظریه ساختاری مارکسیستی )  ( BSTبطورضمنی نشان میدهد که مبنای ارزش نها یی
وتحرک یاراند ن سرمایه داری شکل « توسعه یا فته شکل پول است » که در آن همه
تصمیمات مربوط به کاال های تولیدی وشیوه یا نحوه تولید آنها صرفاا برای بحد اکثر
رسا ند ن درآمد(سود)به مالکان خصوصی سرمایه است که دردوره های افزایش انباشت
بازمیگردد و فارمول عمومی آن { پول – کاال -وپول زیاد} = {Money-Commodity-
 More Moneyیا  { M-C-M1میباشد .همانطور که مارکس استدالل میکند سرمایه
داران سرمایه گذار شخصیتهای کتگوری های اقتصادی ؛ تجسم روابط خا ص طبقا تی
ومنا فع طبقا تی هستند واز این رو بگونه ای پیش بینی وپیش فرض در برابر زندگی
دیگران بی اعتنا به تخریب و به استثما ر دیگران و به تکثیر پول سودآور خصوصی
خود با درنظر نگرفتن هیچ محدودیتی انباشتی د ست بکا ر میشوند ( درمقد مه فصل
اول و فصل  XXVکتاب سرمایه ).
اکنون برای همه روشن شده که تیوری ساختا ری اصلی مارکس ()BSTبوسیله ای
تاریخ سرمایه داری تا یید شده است که به حیث یک مسله عمیق ساختاری ظاهر میشود
وآن اینکه چگونه مارکس وپیروانش به این باور اند که نتایج حاصل از این نظام کا م ا
ل
ستیزه جویی ،سرکوبگر سرمایه زندگی وانهدام پرولتاریا باید«ناگذیر» نسخه ای کام ا
ل
متضاد «انقلب اجتماعی» ؛«دیکتاتوری پرولتاریا» واز«هرطرف» با توجه به توانایی
او به هرکس به اسا س نیاز او هیچ تعریفی واضح از هرمرحله در این دیدگاه تاریخی
وجودندارد ویا ژرفگونه ترهیچ پا سخی درزمینه وجود نداردازاینکه درنهایت امر معیار

زندگی نیاز به تولید دارد ؟
مارکس بروی منطق سوسیا لیستی که مقیا س بزرگ تولید سرمایه داری را دربر
میگیرد تمرکزمیکند ؛«مقیاس درحال گسترش ؛ شکل همکاری فرایند کار ؛ کاربرد فنی
آگاهانه ،بکاربرد روش های علمی کشت درخاک ؛ تبدیل ابزارهای کار درابزارهای کار
تنها بگونه مشترک قابل استفاده ؛ صرفه جویی در همه وسا یل با استفاده از آنها بعنوان
وسیله تولید کا رمشترک اجتماعی وهمه باهم درگیرشدن درشبکه بازار جها نی وبا همه
ای انها ماهیت بین المللی رژیم سرمایه داری (سرما یه فصل!! )XXXدرتجزیه وتحلیل
مارکس نفس گیر مانده است آما آنچه که در این نظام غایب باقی مانده است اساس زندگی
ورشد قانون توسعه نیروهای مولده است که توسعه وانکشا ف آن با ید با درنظرداشت
نیاز های انسا نی وتوانا یی های بشری سازگار با شد .زیست طبعی موجودات دیگر
( )Natural Biosphereبعنوان مسله یا ( نظریا ت اصلی جریان امروز) به نظریه
ساختا ری اصلی مارکسیسم نمی اند یشد چنین به نظرمیرسد که سرمایه داری وتوسعه
تکنولوژیکی بعنوان کل یک پراگندگی ویا یک مشیت الهی سکوالر است که میتواند
هر مشکلی را حل کند.
مارکس در سرمایه پارامترها را بعنوان تکنا لوژی وکار د ستمزد جمعی را بمثا به
اجنسی یا نما یند گی تا ریخی محدود می پندارد ویا عنوان میکند  .چنا نچه که مارکس
دراولین جمله خود درکاپیتا ل چنین مینویسد:
« ثروت جوامعی که درآن شیوه تولید سرما یه داری غا لب ویا مسلط است خودرا
بعنوان انبا شت بسیا ر زیاد کاال معرفی میکند» .
کاالهای که دربرگیرنده تمام ثروت ها درجامعه سرمایه داری قراردارند ؛ همواره
مطابق اصل اصلی سازماندهی تولید وسود آور تولید اند (پول – کاال – پول زیاد) که
سیستم ارزش سرمایه داری است مارکس آنرا در صفحه نخست کتاب سرمایه تعریف
میکند که این« انباشت بسیا ر زیاد کاالها» ارزش های این سیستم را در هرنوعی از
قالب میگیرد ؛ ما رکس درهما ن صفحه نخست کتاب سرمایه ارزش مصرف مواد را
برای خواسته ها به تعریف میگیرد ومیگوید که آیا آنها از معده فنروار می آیند ویا
بگونه ای فانتزی که هیچ تغیری نمی کند – ما رکس این معیار کاال را در پا ورقی
با اشا ره به اصل ذهنیگرایی نیکولیس باربو ( )Nicholas Barbouچنین تذکر میدهد.
« خواست طبعی اشتهای ذهن بعنوان گرسنگی بدن یا عضویت . ».
این اساس وپا یه ای کاالیی است وتما م نیروهای مولده شیوه سرما یه داری کاال ها
هستند که نیروهای مولده رابرای راندن«انقلب اجتناب ناپذیر پرولتری » تشکیل میدهد.
چنین است که تمام این کاالهای تولیدی ومصرفی توسط اجبارسیستما تیک برای فروش
هرچه بیشترخواسته ها ی پولی با کمترین مصا رفات ویا هزینه های ورودی وباالترین

کسب سود وبیش از نسلی ؛ اجتناب ازیک پیش فرض اسا سی است ؛ اما درآن مسله
مشکل گذار ویا انتقال به سوسیا لیسم است که درآن برآورده نشده است.
تاثیرات نا گوار بر سیستم های زندگی زیست محیطی وارگانیک ؛ این نیروهای
تولیدی سرمایه داری ومواد مصرفی در تمام نسل ها ویا توسط تمام نسل ها به رسمیت
شناختن ازآنها یا تنظیم نمودن آنها بخاطر جلوگیری از تاثیرات تخریبی آنها درنظریه
باعمل همسا ن نیست وبدون درنظرداشت معیارهای زند گی تعریف ویا توصیف شده اند
ویاکه معیارهای برای تشخیص تخریب حیا ت توسط نیروهای تولیدی وتوانمندی زندگی
از اینکه چگونه میتوان انباشت ها را غارت ویا بشریت را نابود ساخت وسیستم های
حما یوی از حیات بشری وسا یر گونه ها را از طریق سرمایه داری جها نی به نیستی
کشا نید چنان ا ست که زما نی حتی بواسطه مارکس نیز بعنوان توسعه یاد شده است .
مارکس در یاداشت های گروند ریسه ودر شارت نوت های خود بشکل مقدم به کتاب
سرمایه ودولت آینده سرمایه داری چنین تذکرمیدهد  «:وقتی که یک بارشکل بورژوازی
محدو د وباریک وتنگ از بین برود ویا پست اش را بد ور بیا ندازد » در آنصورت
«تکامل همه توانا یی های ا نسا نی به گونه ای که توسط هیچ یک ازستا نداردها
ومعیارهای که قب ا
ل تنظیم ویا پا یه گذاری شده اند سنجیده نمیشود ویا به آنها محک زده
نمیشود .اما «فرم یا شکل بورژواژی» را نمیتوان ازبین برد چراکه در خود نیروهای
مولده یا تولیدی ساخته شده است ؛ معیارهای زندگی قابل تعریف درهرسطح وجود ندارد
مارکس در مجلد دوم کاپیتال خود میگوید ( با تاکید اضافه شده است » از این مسله
بی اطلع است .
(صرف نظر ازاینکه آیا چنین محصولی یا پیداواری بعنوان دخانیات «تنباکو» ازنظر
فزیولوژیکی واقعاا ضرورت مصرف کننده است ؛ کافی است که بطور معمول چنین
با ید با شد ) .
ما دراینجا نسبیت ( )Relativizationضرورت زندگی به خواست ها وتوقعات عادی
را می بینیم ؛ که میتوانند نیروهای مولده را از طریق ارگانیزم بشر وبایوسفیر (به آن
بخش از کره زمین گفته میشود که در آن زند گی وجود دارد) بدون محدود یت ظرفیت
زندگی را تعریف میکند حتی که درتیوری ساختاری اصلی مارکس نیز به آن اشاره شده
است .
تنظیم نظریه ساختاری اصلی بر پایه ویا اسا س زندگی :
تیوری مبنا یی ساختا ری مارکسیسم با تما یز وجدایی بشر یت از د نیای حیوانات
با تولید وسایل وما یحتیا زندگی ومعشیت درطبیعت آغاز میشود .با اینحا ل « وسایل
ویا مایحتا زندگی» بعنوان یک مقوله ویا کتگوری بعد از سال ( )2182از در دست
نوشته های مارکس ناپدید میشود ودرنخستین صفحه ای از کتا ب کاپیتا ل با کاالهای

که چند ا ن مورد نیا ز نمی با شد جا گزین میشود – نیروهای مولده ا ز اینکه بطور
فزاینده با تولید کاالهای کتلوی ویا انبوهی که صورت مصرف آنها برای مصرف کنند
گان غیر اخلقی واعتیاد آور است وتاجایکه حتی دریک جامعه دارای حزب کمونیست
که در آن جامعه بعوض استفاده ازدوچرخه سواری ازموترهای که توسط بنزین بحرکت
می آیند ویا در آن موترها بنزین به حیث مواد سوخت بکار میرود نیز باعث الودگی
محیط زیست میشود موضوعاتی است که مارکس همچو کا ال ها را نیز بعنوان کاالهای
حاوی ارزش تعبیر میکند چونکه در تولید همچو کاال ها ساعات های کاری زیدخل
میباشد یعنی که برای تولید همچو کاالها وقت وساعات های کاری بمصرف رسیده است
بهرصورت اگرما تا ثیرات درزندگی وزندگی سرمایه کاالهای صنعتی که بعد از صرف
آنها به روند استخرا ودفع آنها که ازطریق مجراهای شخص مصرف کننده بگونه مواد
فضله در با یوسفیرصورت میگیرد در بی تفا وتی بما نیم درآنصورت اثرات ناگوار آن
را مشاهده خواهیم کرد که باعث آلودگی وکثا فت محیط زیست میگردد .این همه
موضوعاتی است که در دوران زند گی مارکس مورد بحث و مداقه قرارداشت .بیرون
آمدن تصویرتیره ترنسبت به« توسعه نیروهای مولده » وثروت عظیم کاالها موضوعاتی
اند که برزمینه شرایط انقلب سیوسیالیستی متمرکزمیگردد – درهیچ کجا ؛هیچ اندازه ای
ازسرمایه زندگی زیدخل در تیوری به اندازه گیری نمی رسید  ،اندازه گیری ازاین تولید
توسط معیار وظرفیت زندگی بد ست آمده درمقا یسه با از دست رفته شده اندازه گیری
میشود.هما نطور که درسرما یه داری قبل و بعد از آن « براساس درست ودقیق بودن
علوم طبعی» به شیوه تولیدی مارکس معروف است  .باید متذکر شد که به نسبت کمی
ونبود معیارها ؛ که ما می توانیستیم استا نداردها ی سرما یه گذاری را در بخشهای
زندگی برای رفع این مشکل فاجعه بار بکا رمی بردیم آن معیارات را نداریم -حتی
که توسط انقلبیون سوسیالیست درصورت عدم موجود یت همچو معیار ها نمیوانیستیم
همچو پرابلمهای محیط زیست را تشخیص ودر رفع آن دست بکا ر میشد یم  .لذا چنین
به نظر میرسد که اساسات اولی واصلی مارکس در د ست نوشته ها وشا رت نوت های
اقتصادی وفلسفی او ازبین نرفته است.
* یک مبنا ی برای زند گی ویکی دیگر از مبنا یی برای پیشینی علم دورغی است.
* پا یگاه ویا اساس سرما یه زندگی ازد ست رفته نظر به تیوری ساختا ری اصلی
ومرکزی مارکس.
مجموعه ای از تیوری ساختا ری ما رکسیستی بر پا یه واساس اصل سازگاری با
استا ندا ردهای سرمایه زندگی پا یه گمشده است وبعد از تعریف ،اندازه گیری ضرورت
سرما یه زندگی غیر قا بل انکا ر است .هرگونه نیا ز ویا ضرورت مادی این است که
بدون آن هرنوع توانایی های زند گی کاهش می یا بد یا نا بود میشود .یعنی از اقیانوس
تا پرندگان نغمه سرا به مغز انسا ن درحالیکه تیوری ساختاری اصلی ( )BSTمارکس

این پایه زندگی ویا این پایه تولیدی را خلصه میکند وبطور ضمنی به نظر میرسد که
مارکس در هردو حمله وتاخت وتاز به نظا م سرمایه داری وبه جا گزینی شد ن انقلب
در ان به پیش میرود ممکن است که اصل  ،اصلی آنرا با جستجو کردن هرگونه انکار
یا تاید که با تحلیل مارکس همخوانی ندارد ازما یش میکند  ،بنا براین آیا میتوانیم که
تیوری ساختا ری اصلی ( )BSTمارکس را برای این پایه واساس زندگی به حیث معیار
ویا اندازه گیری بکا ببریم؟ تنها راه انجام این کار وجود دارد واین بدان مفهوم است که
با درک سه لحظه ای زمانی بعد ازهر سیستم ارزش منسجم که وجود دارد به آن توجه
نمایم که حسب ذیل اند :

(-)2

تولید ا رزش زند گی را بیشتر می سا زد.

( -)3بدون از د ست دادن و
( - )2با افزایش انبا شت .
تنها مفهومی که این سه لحظه ای زمانی را قابل درک میسازد هما نا سرمایه زندگی
است  ،وتا آنجا که ممکن است  ،این را سرما یه واقعی زندگی می نا مند که شکل
جمعی آن هر دارایی اجتماعی را بواسطه زمان -از علم وهنر گرفته تا چرخه های
هیدرولوژیکی پایدار  ،تا سیستم مراقبت های صحی همگانی وعمومی تا فن آوری های
اآلودگی وباز یافت به تنوع زیستی منطقه ای وتا زمین های زراعتی را که توسط آب
چشمه ها ،رود خانه ها  ،فا ضلب ها وسیستم های فلتری سیراب می سازند دربرمیگرد
لذا با اعتماد به نفس به روش مارکس که سیستم های اجتماعی را از نظر روابط
اجتماعی دربرمیگیرد نه ترکیبات اتومی ،این مفهوم گمشده ممکن است بعنوان « سرمایه
اجتماعی مشترک) اصلح ودرست شود بهر صورت درهستی ویا در ارزش شناسی
هرگونه سرمایه زندگی بطورکلی تنها یک پا رچه است اگر آن را با ز تولید وبطور
مداوم با سرمایه دیگر زندگی درآمیخته بد ست اورد همانطور که این اصل رامارکس
چنین مینگارد « ازهرکس بر اساس توانایی اش وبه هرکس براساس نیا زش ».

اجنسی یا نمایندگی تولیدی تحول اجتماعی( )281سال پس ازکاپیتا ل
(سرمایه) :

مارکس معتقد بود که کارگران صنعتی «پرولتاریا» درسراسر جهان رشد خواهند کرد(از ویکی پید یا).

درهسته مرکزی ویاد رقلب تیوری ساختاری مارکسیستی  ،موضوعات ساختار های
طبقه کارگرصنعتی یاپرولتاریا  ،نظم ودسپلین وا نظباط اتحاد ،سا زماند هی شده توسط
میکانیزم تولید فرایند تولید سرما یه داری جابجا شده که در برابر سیستم سرمایه داری
به شورش می پردازند .با اینحال لغزش منطقی دراینجا اتفاق می افتد که بادرنظرداشت
همین اصل « این میکانیزم تولید سرمایه داری » هیچ هد فی را مجا ز نمیدهد بلکه پیش
خد متی ویا به انجام خد مت به قا نون حرکت جامعه مدرن (پول – کاال – وپول زیاد)
وقع میگذارند و همچو خد ما ت را جا یز میشما رند .هما نطور که مارکس درتوضیح
خود صرفاا به کاهش هزینه های پولی برای سرمایه داری تذکربعمل آورده که این کاهش
پولی تا حد اکثر سود را به جیب سرمایه دار تلمبه ویا پمپ میکند آنچه است که متوجه
نشده است ،اشتباه محض بین فرایند تولیدی کارگران است که به کا ردان سختگیرانه در
محل کا ر صنعتی وپیوستن کارگران از بیرون ویا خار به این محل کار اساس منافع
زندگی جمعی آنها است اعمال میشود همانطوریکه مارکس خود درمورد دستمزد کار
وسرمایه چنین روشنی می اندازد :
« زنده گی فقط برای کارگروقتی آغا زمیشود که در آن کا رخریداری شده او متوقف
میگردد».
مارکس بیشتر در مورد این عبارت توشیحی شده وتصویب شده میگوید :که پرولتاریای
صنعتی «درحال شورش ودرحا ل رشد وا فزا یش می با شد» وپیوسته در تعداد این
کارگران صنعتی فزونی بعمل می آید ودراینجا خطا ولغزش منطقی نیست بلکه تاریخی
است « پرولتاریا یی صنعتی» از آنجا که در کتاب سرمایه مارکس بطور گسترده ذریعه
سیستمهای خود کار جاگزین شده است درنیم قرن اخیر،کاهش کارایی صنعتی جدا سازی
توابع یا کارکرد کار به خطوط منتاژ شده درسطح جها نی ومحرومیت کارگران کلیدی
ونیرومند از اعتصا ب  ،عضویت در اتحا دیه های اتحا دیوی صنفی  ،بازار محلی
تقا ضا وامنیت شغلی و  ....مارکس را دراینجا دوباره برپا یه تیوری ساختاری اصلی
ساختاری اجتماعی ،و تغیرات اجتماعی که با ید دوباره تنظیم شود می کشا ند .طبقه ای
که جاگزین وپرولتاریایی صنعتی را بیجا میکند یکی هم دانش وفهم بیشتر کارگران است
که درهمه جا ها ظهور میکنند  ،با اینحال نخستین مقدمه مارکس در کاپیتال که در آن
تیوری عمومی ویا نظریه کلی اش را همانطوریکه درمقدمه قبلی خود درنقد اقتصادی
سیاسی نموده بود تذکر میدهد که قابل شهود ومشاهده است( باید درنظر داشته باشید که
یک مقد مه دریک کتاب یک محل سنتی برای جایگاه معنایی کار است که بطور عمومی
تعریف میشود ) دور از انتظاراست که به رسمیت شناخته نشده است ؛ مارکس بطور
ضمنی مفهوم پیشروی طبقه ویا کلس وپا یه ا قتصا دی بخش کلی وعمومی آن
کارگران بادانش وبا فهم را بعنوان یک سا ز ما ن متحرک و تحریک آمیز جامعه
صنعتی توسعه یافته درسراسر حوزه های زنده گی تفهیم میکند.

جایی که قد رت کا مل برای نیل ورسیدن بقد رت وجود دارد(با تاکید مارکس) این
است اگر بتوان برای این منظور وهد ف افراد را بعنوان صا لح  ،وآزاد وبرخوردار از
احترام متقابل وتحت حما یه مردم مانند باز رسان کارخا نه انگلیسی  ،خبرنگا ران
دربخش صحی وسلمتی،کمیسوین مستقل تحقیق درمورد بهره برداری از زنان وکودکان
مد یران وتنظیم کنند گان مسکن وغذا را سراغ کرد.
مشاهده کرد که چگونه این « قدرت های کامل را برای رسیدن به حقیقت » باهم
شامل ونزدیک ساخت ؛ مشاهده کنید که حتی دریک جامعه سرمایه داری ؛ مارکس
از توانمندی های دانش سازمانی خدمت گذاران به منظور صلحیت آزادی بودن از
تعصب واحترام توسط افراد حمایت میکند ؛ حقایق در مورد اساسی ترین زمینه های
تولید وباز تولید زندگی طبقه کارگر میداند ؛ اندکی درفرهنگ معاصر شناخته شده است
نظریه ساختاری اصلی مارکس بطورضمنی برای تکامل دانش ؛ آگا هی ازسرمایه
زنده گی بعنوان مزیت نسبی هدایت داده شده توسط قدرت عمومی با « قد رت کامل
برای رسیدن به حقیقیت » است .
جان مک متری « { » ph.Dدانشگاه کالج لندن} همکار انجمن سلطنتی کا نا دا واستاد
(بازنشسته) فلسفه.
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