
ره آوردی تازه در«گفتمان شناختیِ» ویژه ی مارکس 

معرفی کتاب «دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد» 

فرنگیس بختیاری 

«دیـــالـــکتیک انـــتقادی: ســـپهرهـــای نـــقد» آخـــریـــن کـــتاب کـــمال خســـروی نـــظریـــه پـــرداِز نـــقاد 
مــــارکــــسی اســــت کــــه امــــسال تــــوســــط انــــتشارات الهــــیتا منتشــــر شــــد. خســــروی قــــبال در 
مــقدمــه ای بــه نــقد تــئوری انــتقادی در کــتاب «تــوصــیف، تــبیین و نــقد» پــرســیده بــود: «آیــا 
بــایــد در کــاخ پــذیــرفــته شــده ی عــلم و فــلسفه و ایــدئــولــوژی و اخــالق در جســتجوی جــایــی 
بـرای نـقد بـود، یـا بـایـد ایـن بـنای کـهنه را فـروریـخت و نـقد را بـر ویـرانـه هـای ایـن خـرابـه ی 
بــاســتانــی ســاخــت ؟» در ایــن کــتاب، او عــصاره  ی بــیش از ۴۰ ســال تــحقیقات مــارکــسی 
خــود را کــه در کــتاب هــا و مــقاالت مــتعدد بــر ویــرانــه هــای ایــن خــرابــه بــاســتانــی ســاخــته و 
پـرورانـده اسـت،[1] در دو مـقولـه خـالصـه و مـوجـز بـیان نـموده و در «پـیش گـفتار» کـتاب بـا 
پـــرســـش از ایـــن دو مـــقولـــه، انـــدیـــشه ورزان مـــارکـــسی را بـــه چـــالـــش و مـــبارزه طـــبقاتـــی در 
قــلمرو نــظریــه ی مــارکــسی یــا نــظریــه انــتقادی دعــوت کــرده اســت. انــگیزه ام بــرای مــعرفــی 


این کتاب آن است که دیالکتیک ویژه مارکس:

«در درکِ مـــثبت وضـــع مـــوجـــود، هـــم هـــنگام، درکِ نـــفی و فـــروپـــاشـــیِ اجـــتناب نـــاپـــذیـــرش را نـــیز 

شامل می شود، یعنی "گوهرش انتقادی و انقالبی" است.» [2]

۱- استقالِل دیالکتیک مارکس از دستگاه های سنتی و نو  

از قـرن نـوزدهـم، در تـفسیر رابـطه ی دوگـانـه ی مـحتوا/شـکل یـا درونـی/بـیرونـی  یـا بـه قـول 
خســــــروی، دقــــــیق تــــــر «پــــــیوســــــتار درونــــــی/نــــــمود بــــــیرونــــــی»، دو گــــــرایــــــش بــــــزرگ فــــــلسفی، 
فــراتــاریــخی و «عــلمی» بــه پــیروی از فــیلسوفــان گــونــاگــون - و اخــیراً اســپینوزا نــیز- نــزد 
بـسیاری از انـدیـشمندان و نـظریـه پـردازان مـارکسیسـت شـکل گـرفـت کـه بـه دلـیل عـدم درک 
نــــــظریــــــه ی مــــــتفاوت مــــــارکــــــس بــــــا آنــــــچه تــــــاکــــــنون بــــــود، ایــــــن پــــــديــــــده  ی تــــــازه را در هــــــمان 
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دســتگاه هــای کــهنه نــشانــدنــد و خــودویــژگــی دســتگاه مــارکــس را نــادیــده گــرفــتند. «مــحور 
اصــلی ایــن دو گــرایــش و هــمه ی گــرایــش هــای دیــگری کــه روش مــارکــس را تــنها در ظــرف 
فـراگـیر دسـتگاه فـلسفیِ دیـگری قـابـل تـبیین مـی دانـند، انـکار نـوعـی ویـژگـی یـا خـودویـژگـی 
نـزد مـارکـس اسـت.»(از کـتاب). چـپ نـیز در ایـران بـه تـبعیت از بـرداشـت حـاکـم بـا هـمین 
 گــرایــش هــا، بــیش تــر بــا پــیش فــرض هــای هــگلی، مــارکــس را شــناخــت. بــزرگ نــمایــی نــخواهــد 
بــــود اگــــر بــــگویــــم بــــرای هــــمه ی مــــا ســــه گــــانــــه  ی آشــــنای «تــــز، آنــــتی تــــز، ســــنتز» یــــا تــــناظــــر 
بـالواسـطه نـفی/اثـبات مـبنای شـناخـت بـود. دانـشجویـانـی در دهـه ی نـود مـی شـناخـتم کـه 
بـا اشـتیاق بـه خـوانـدن کـاپـیتال، امـا پـای بـندی بـه انـدرز لـنین مـبنی بـر مـحول کـردِن نـقش 
کـلیدی بـه مـطالـعه هـگل، کـالِس سـیدجـواد طـباطـبائـی مـی رفـتند تـا بـه قـول خـودشـان قـادر 
بـــه درک کـــاپـــیتال شـــونـــد. آنـــها بـــا آشـــنایـــی بـــا مـــقوالت هـــگل، نـــاخـــواســـته عـــینکِ یـــک بُـــعدیِ 
ایـــده/مـــاده بـــر چـــشم مـــی گـــذاشـــتند و مـــثل جـــوانـــی نـــگارنـــده، کـــاپـــیتال را ایـــدئـــولـــوژیـــک وار 
مــی آمــوخــتند و چــه بــسا مــی آمــوزنــد. درک کــاپــیتال بــرخــالف بــرداشــت لــنین نــیاز بــه درک 
کـامـل مـنطق هـگل نـدارد، نـیاز بـه دسـتگاه کـانـتی یـا اسـپینوزایـی هـم نـدارد. بـلکه نـیاز بـه 
درک دسـتگاه مـفهومـی ویـژه ی خـوِد مـارکـس دارد. دسـتگاهـی کـه شـناخـت مـنطق ویـژه ی 
جــامــعه ی ســرمــایــه داری را میســر مــی ســازد. ایــن روش تــازه کــه مــارکــس مــدعــی کــاربســت 
آن در کـاپـیتال بـه طـور اخـص و در نـقد اقـتصاد سـیاسـی بـه طـور اعـم اسـت، در مـقدمـه بـه 
جـلد یـک کـاپـیتال، نـه اسـتقرایـی و نـه قـیاسـی، بـلکه روش دیـالـکتیکی نـامـیده شـده اسـت. 
واقـعیت ایـن اسـت کـه هـمه ی کـسانـی کـه کـاپـیتال را خـوانـده انـد یـا مـی خـوانـند (شـامـل خـود 
مــــن نــــیز)، آگــــاه یــــا نــــاآگــــاه، بــــا روشــــی از پــــیش مــــوجــــود ســــراغ آن مــــی رونــــد و مــــفاهــــیم و 
مـقوالت آن را در چـارچـوب دسـتگاه مـفاهـیم و مـقوالتـی از پـیش مـوجـود تـاویـل مـی کـنند. 
در صـــورتـــی کـــه خـــوانـــدن کـــاپـــیتال بـــا رویـــکرِد کـــشف و شـــناخـــت دســـتگاِه مـــفهومـــی خـــود 
مــارکــس، درهــای دنــیای کــامــال تــازه ای را بــه روی خــوانــنده مــی گــشایــد. مــتاســفانــه کــتاب 
گـرونـدریـسه کـه قـلمرو تـازه ای در بـحث مـربـوط بـه روش شـناسـی مـارکـس بـا تـکیه بـر روش 
خــــوِد مــــارکــــس[۳] یــــا دســــتگاه مــــفهومــــی او گــــشود بــــسیار دیــــر، زمــــانــــی در ایــــران تــــرجــــمه 
شــــــد(١٣۶۴) کــــــه مشــــــتاقــــــان آن یــــــا کشــــــته یــــــا زنــــــدانــــــی و یــــــا فــــــراری بــــــودنــــــد و بــــــحث و 
انــدیــشه ورزی روی آن تــمامــاً بســته شــده بــود. در ایــن قــلمرو تــازه، نــویــسندگــانــی مــانــند 
رومـــن رُســـُدلـــسکی،[۴] آیـــزاک ایـــلیچ روبـــین، لـــوکـــاچ، هـــانـــس گـــئورگ بـــکهاوس، بـــرخـــی از 
نـمایـندگـان گـرایـش مـوسـوم بـه مـتفکران «دیـالـکتیک دسـتگاهـمند» و «دیـالـکتیک جـدیـد»، 
بــــا نــــگاه انــــتقادی بــــه رابــــطه ی شــــکل و مــــحتوا گــــرچــــه «راهــــنمایــــی بــــرای غــــنای کــــافــــی و 
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شــــــایســــــتگی دســــــتگاه مــــــفهومــــــی ویــــــژه مــــــارکــــــس بــــــودنــــــد»، امــــــا هــــــم چــــــنان بــــــا تــــــکیه بــــــه 
روش شــــناســــی و دســــتگاه مــــفهومــــی هــــگل، بــــه ویــــژه دیــــالــــکتیک او در مــــنطق، بــــه دســــتگاه 


انتقادی مارکس پرداختند.

خسـروی ظـرف فـراگـیر، ابـزار مـفهومـی و جـغرافـیای نـقد در روش خـوِد مـارکـس را نـقطه 
عــزیــمت گسســت دانــش اجــتماعــی از عــلم و فــلسفه در پــروژه ی تــحقیقی چــندیــن ســالــه ی 
خــــود قــــرار داده و خــــالصــــه ی ایــــن پــــروژه ی گســــترده را در کــــتاب «دیــــالــــکتیک انــــتقادی: 
ســــپهرهــــای نــــقد» عــــرضــــه کــــرده اســــت. ایــــن کــــتاب دریــــچه ای تــــازه بــــه مــــبحث دیــــالــــکتیک 
مـــی گـــشایـــد، آن را کـــامـــالً از تـــناظـــر بـــالواســـطه نـــفی و اثـــبات و از قـــوانـــین عـــام، ثـــابـــت و 
الیـــتغیِر جـــهان بـــینی هـــای فـــلسفی مـــی رهـــانـــد و مـــی کـــوشـــد آن را تـــمامـــاً در دســـتگاه خـــود 
مــارکــس چــنان کــه بــود و هســت قــرار دهــد. امــا و فــراتــر، ایــن پــروژه ، دیــالــکتیک مــارکــسی 
را در چـارچـوب قـلمرو جـدیـد انـدیـشه ی بشـری قـرار مـی دهـد و ایـن قـلمرو نـویـن را کـه بـا 
رویــکردی «انــقالبــی، پــراتــیکی ـ انــتقادی»، «هــویــت و اســتقاللــش را تــنها بــر ســتیز و نــقد 
ایــــدئــــولــــوژی بــــورژوایــــی» اســــتوار مــــی کــــند، دربــــرگــــیرنــــده ی «هــــمه ی ســــاحــــت هــــای دانــــش 
اجـتماعـی» مـی دانـد کـه بـایـد در «حـکم سـپهر جـداگـانـه و مسـتقلی» تـلقی گـردد. وی ایـن 
قـلمرو نـویـن را فـعال «سـپهر نـقد» مـی  نـامـد، و بـا اسـتقرار و پـای بـندی بـه «خـودزایـندگـی 
پـراتـیک» تـاکـید دارد پـراتـیک دگـرگـون سـاز تـاریـخی انـسان، در فـرایـند گسـترش خـود چـه 
بــسا نــام هــای تــازه ای بــسازد کــه شــایســته هــویــت تــازه ی ایــن قــلمرو جــدیــد بــاشــد. هســته 


مرکزی «سپهر نقد»، نقد است:

«نـقد هـم چـون روشـنگری نـه تـنها مـقید اسـت بـه اسـتدالل مـنطقی، بـه تحـلیل عـینی و بـه تـفکر 
اصـــولـــی، بـــلکه هـــم هـــنگام مـــنوط اســـت بـــه پـــرســـش از مـــنطق، از عـــینیت و از اصـــول. نـــقد ... 
ســــــنگری اســــــت در جــــــبهه ی مــــــبارزه عــــــلیه ســــــلطه و اســــــتثمار. نــــــقد گــــــرایــــــشی اســــــت در عــــــلم 
اجــتماعــی و تــاریــخی، گــرایــشی رادیــکال و انــقالبــی؛ و بــر پــایــه ی مــاهــیت خــویــش، در پــهنه ی 
سـیاسـت گـرایـشی اسـت عـلیه هـر شـکلی از سـلطه و اسـتثمار، چـه در قـالـب مـذهـب و چـه در 
پـوشـش هـر ایـدئـولـوژی دیـگر، و خـواهـان و مـبارز در راه جـامـعه ای آزاد و شـایسـته ی انـسانِ 
آزاد. نـــقد رویـــکردی اســـت بـــه جـــامـــعه و تـــاریـــخ کـــه شـــالـــوده ریـــز آن مـــارکـــس اســـت؛ نـــه نـــقادیِ 
ســـنجش گـــرانـــه ی کـــانـــتی اســـت، نـــه خـــردگـــرایـــی انـــتقادیِ پـــوپـــری و نـــه تـــئوری انـــتقادیِ مـــکتب 
فــرانــکفورت. بــا ایــن حــال نــقد عــلیه مــذهــب ســازی از نــگرِش مــارکــس، عــلیه عــناصــر ایــدئــولــوژیــک 
مــارکــسیسم و عــلیه هــر مــارکــسیسمی اســت کــه در هــالــه ی ایــدئــولــوژیــک پــیچیده شــده بــاشــد. 
نـــــــقد نـــــــه تـــــــن مـــــــی دهـــــــد بـــــــه ولـــــــنگاری «نـــــــوآوران» و نـــــــه تســـــــلیم مـــــــی شـــــــود بـــــــه احـــــــکام فـــــــقیهانِ 
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مـارکسیسـت، خـواه بـر رأیـت شـان نـام لـنین بـاشـد، خـواه پـیامـبرشـان تـروتـسکی بـاشـد و اوراد 
و آیــات شــان را از کــالم او بــگیرنــد و خــواه آیــات عــذاب و عــقوبــت را از زبــان اســتالــین و مــائــو 


بخوانند.»[۵]

امــــــا چــــــرا ایــــــن دســــــتگاه  تــــــازه «دیــــــالــــــکتیک انــــــتقادی» نــــــامــــــگذاری شــــــده اســــــت. عــــــلت را 

نویسنده در کتاب «نقد دیالکتیک دستگاه مند»[٦] گفته است:

«مــــا مــــی تــــوانــــیم روش مــــارکــــس در کــــاپــــیتال را «روش مــــارکــــس بــــنامــــیم» و از آن تــــصوری 
روشـن و مسـتدل داشـته بـاشـیم. مـا مـی تـوانـیم روش مـارکـس را روشـی «دیـالـکتیکی» نـامـیم 
یـــــا از آن تـــــحت عـــــنوان «دیـــــالـــــکتیک مـــــارکـــــس» یـــــاد کـــــنیم و بـــــا ایـــــن وجـــــه تـــــشخیص آن را از 
رویـکردهـای قـیاسـی تحـلیلی و اسـتعالیـی مـتمایـز کـنیم. مـا مـی تـوانـیم بـا مـشخص تـر کـردن 
ایـــن «دیـــالـــکتیک» بـــا صـــفاتـــی مـــانـــند «انـــتقادی» و «انـــقالبـــی» روش مـــارکـــس را از بـــندهـــای 
ایـــدئـــالـــیسم مـــطلق هـــگلی و مـــلزومـــات آن بـــرهـــانـــیم و بـــا ایـــن کـــار تـــعین تـــاریـــخی اش اســـتوار 


بودنش را بر ماتریالیسم پراتیکی برجسته سازیم.» 

بـــرجســـته کـــردن تـــاریـــخیت روش مـــارکـــس تـــوســـط خســـروی کـــه در هـــمان آغـــاز پـــروژه وی 
(۱۳۶۴) در «شـالـوده هـای مـاتـریـالیسـتی پـراتـیکی مـارکـس» مـرز خـود را بـا مـاتـریـالـیسم 
فـــلسفی و تـــاریـــخی بـــنیان مـــی گـــذارد، فـــقط تـــاکـــید بـــر انـــسان اجـــتماعـــی نیســـت. انـــسان 
اجــتماعــی هــنوز مــی تــوانــد انــسان را بــه طــور انــتزاعــی مــرکــب از مــاده و آگــاهــی در نــظر 
بــگیرد. محــدودکــردن انــسان بــه دو جــزء مــاده و ذهــن (آگــاهــی)، تــاریــخیت انــسان را کــه 
نــــاشــــی از فــــعالــــیت اوســــت بــــه بــــن بســــت مــــی کــــشانــــد. نــــویــــسنده بــــرای بــــرون رفــــت از ایــــن 
بـن بسـت، تـعین تـاریـخی روش مـارکـس و اسـتواربـودن آن بـر پـراتـیک اجـتماعـی انـسان را 


نقطه عزیمت دیالکتیک انتقادی قرار می دهد. 

پایه های دیالکتیک «انتقادی» مارکس 

دسـتگاه هـای دیـالـکتیکی قـبل از مـارکـس، در امـکان و شـیوه ی شـناخـت انـسان از خـود و 
جـــهان، بـــر دو پـــایـــه قـــرار داشـــتند، ایـــده و مـــاده و نـــهایـــتاً اســـتلزام ســـوژه-ابـــژه. در ایـــن 
دسـتگاه هـای مـختصات، هـر چـیزی، هـر نـشانـه و اثـر و مـوجـودی کـه بـه نـحوی در ارتـباط 
بـا انـسان بـود، مـعطوف مـی شـد بـه سـوژه و مـی شـد امـری سـوبـژکـتیو؛ و هـرچـه مسـتقل از 
انـسان بـود یـا شـأن انـسانـی نـداشـت، مـثل طـبیعِت زنـده و مـرده، مـعطوف مـی شـد بـه ابـژه 
و مـــی شـــد امـــر ابـــژکـــتیو. ایـــن دســـتگاه هـــا از «مـــاتـــریـــالـــیسم فـــلسفی» تـــا «مـــاتـــریـــالـــیسم 
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تــــاریــــخی» و تــــا «دیــــالــــکتیک نــــو» چــــون عــــایــــقی اســــاس روش خــــود مــــارکــــس را نــــادیــــده 
گـــذارده  بـــودنـــد، درســـت بـــه ایـــن دلـــیل کـــه در ایـــن روش هـــا دو پـــایـــه ی دیـــالـــکتیک مـــارکـــس، 
عـینیت پـراتـیک و خـودزایـندگـی پـراتـیک یـا فـرعـی یـا غـایـب بـود. قـبل از ورود بـه تـعریـف ایـن 
دو پـــایـــه، بـــا رجـــوع بـــه کـــتاب «نـــقد ایـــدئـــولـــوژی»[٧] ابـــتدا چیســـتی پـــراتـــیک را بـــا تـــعریـــف 


خسروی دنبال می کنیم.

«پـراتـیک عـبارت اسـت از مـوضـوعـی عـینی کـه واجـِد سـه لحـظه ی عـینی اسـت: عـمل، رابـطه، و 
نــــماد (نــــشانــــه). بــــا ایــــن تــــرتــــیب، وقــــتی مــــی گــــویــــیم مــــحصوالت ســــاخــــته ی انــــسان، مــــحصوالت 
پـراتـیک هـای اجـتماعـی/تـاریـخی مـعین هسـتند، مـنظور ایـن اسـت کـه سـاخـنت آن هـا نـوع مـعینی 
از عـمل، رابـطه، و نـشانـه هـا را پـیش فـرض خـود داشـته اسـت ... عـمل انـسان هـا و رابـطه شـان بـا 
یـــــکدیـــــگر مـــــوضـــــوعـــــاتـــــی عـــــینی انـــــد. ایـــــن مـــــوضـــــوعـــــات بـــــه وســـــیله ی مـــــوضـــــوعـــــات عـــــینی ویـــــژه ای 
نــشانــه گــذاری مــی شــونــد. از طــریــق ایــن نــشانــه گــذاری، امــکان انــتقال ذهــنیات بــه عــینیت هــا و 


انتقال آن ها به افراد و نسل های دیگر فراهم می شود.»

 انــــسان جــــسم مــــادی دارد و بــــرخــــالف ســــایــــر جــــانــــداران از قــــدرت انــــدیــــشیدن و اراده 
بــرخــوردار اســت. ایــن مــمیزه ی انــسان بــایــد بــه نــحوی بــه نــمایــش درآیــد، ارائــه شــود و کــالً 
فـــعلیت یـــابـــد یـــعنی در عـــملی مـــنعکس گـــردد. فـــعلیت اراده یـــا انـــدیـــشه در عـــمل فـــقط در 
ارتــباط بــا دیــگری و بــه واســطه نــشانــه ای میســر اســت. پــیونــد ســه عــنصر یــا ســه لحــظه ی 
عـمل، رابـطه و نـشانـه، پـراتـیک انـسان نـام دارد. در فـارسـی مـی تـوان کـمابـیش پـراتـیک را 


کردار نامید. خسروی سوبژکتیوبودِن ابژه ی پراتیک را چنین بیان می کند: 

«ابـــــژه ای وجـــــود دارد بـــــه نـــــام پـــــراتـــــیک اجـــــتماعـــــی انـــــسان کـــــه عـــــینی، و بـــــه مـــــفهوم اجـــــتماعـــــی/
تـاریـخی، مـادی اسـت ... پـراتـیک تـنها در ارتـباط مـعنی مـی دهـد، «خـارجـیت» پـراتـیک نسـبت 
بـــه ســـوژه مـــانـــند خـــارجـــیت شئ نیســـت، زیـــرا پـــراتـــیک عـــنصر اســـاســـی ســـازنـــد ه ی ســـوژه بـــه 


مثابه ی سوژه است.» )همان جا(.

پـــراتـــیک، امـــری ســـوبـــژکـــتیو و از مـــتعلقات انـــسان اســـت کـــه بـــرای مـــارکـــس در عـــین حـــال 
ابـژه ای خـاص مـحسوب مـی  شـد کـه مـادیـت نـداشـت امـا عـینی بـود. عـینی بـودن یـا عـینیت 
پـراتـیک کـلیدی سـت کـه بـا آن مـی تـوان وارد دنـیای مـارکـس شـد و زبـان مـارکـس یـا نـقد را 
آمــوخــت. بــدون ایــن کــلید کــه در تــزهــای فــویــربــاخ قــالــب آن ریــخته شــد، خــوانــنده ی آثــار 
مـــارکـــس، نـــاخـــواســـته وارد دنـــیایـــی مـــی شـــود کـــه تـــصور از انـــدیـــشه هـــای مـــارکـــس در آیـــنه 
هــگل پــیکریــافــته، مســتقل شــده و مــفصل بــند روابــط اجــتماعــی در شــوروی گــردیــده اســت. 
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دنـــــیایـــــی کـــــه بـــــا ســـــترون مـــــانـــــدن در مـــــاده و ذهـــــن، ایـــــدئـــــولـــــوژی مـــــارکـــــسیسم نـــــام دارد و 

مدت هاست شکست خورده است.  

عینیت پراتیک 

فـعالـیت اجـتماعـی انـسان هـا (یـا پـراتـیک) چـیزی اسـت عـینی، نـه آگـاهـی اسـت در مـعنای 
ذهـنیِ (سـوبـژکـتیو) آن و نـه سـنگ و کـوه در مـعنای مـادی آن (آبـژکـتیو). پـراتـیک انـسان 


در تولید اشیاء، در این اشیاء عینیت می یابد:

«مســـــلماً هـــــمه ی ایـــــن مـــــحصوالت، حـــــاصـــــل پـــــراتـــــیک هـــــای اجـــــتماعـــــاً و تـــــاریـــــخاً مـــــعین انـــــسان 
هسـتند، امـا بـا خـود آن هـا یـکی نیسـتند. تـمایـز بـین پـراتـیک هـای عـینیت یـافـته و عـینیت ویـژه ی 
پـراتـیک، اگـر کـشف بـزرگ مـارکـس نـباشـد، یـکی از مـهم تـریـن درس هـای اوسـت و کـلیدی اسـت 


که با آن معمای ایدئولوژی را خواهیم گشود.» )همان جا(.

لـذا عـینت مـادی ایـن اشـیاء را بـایـد از عـینیِت خـود پـراتـیک مـتمایـز کـرد. کـاری کـه انـسان 
انـجام مـی دهـد، عـینیت پـراتـیک و امـری فـراتـاریـخی سـت. اشـیاء در قـالـب کـاال دو عـینیت 
دیــــگر دارنــــد: یــــکی عــــینیت مــــادی ارزش مــــصرفــــی  (پــــراتــــیک عــــینیت یــــافــــته در جــــسم یــــک 
مـــحصول) و دوم عـــینیت اجـــتماعـــی (شـــیئیت انـــتزاعـــی ارزش یـــا عـــینیت پـــیکریـــابـــی کـــار 
مجــرد). «خــدمــات» نــیز در قــالــب کــاالی تــولــیدشــده (مــثال پــراتــیک انــسان در امــر آمــوزش 
یـا بهـداشـت) کـماکـان هـمان دو عـینیت را دارد: عـینیت ارزش مـصرفـی  و عـینیت ارزش. 
عـــینیت ارزش مـــصرفـــی  در ایـــن جـــا، دیـــگر عـــینیتی مـــادی نیســـت بـــلکه عـــینیتی پـــراتـــیکی 
اسـت. ویـژگـی عـینیت پـراتـیک در کـارهـای خـدمـاتـی، هـویـت کـاالی آمـوزشـی یـا بهـداشـتی 
را کــه پشــت فــرانــمود «خــدمــات» پــنهان اســت، آشــکار مــی کــند، بــه هــمین جهــت خســروی 
از خـــدمـــات بـــا عـــبارت «کـــاالی پـــراتـــیکی» نـــام مـــی بـــرد. عـــینیت یـــا عـــینی بـــودن پـــراتـــیک بـــا 
مــــارکــــس بــــرجســــته و شــــناخــــته شــــد و پــــایــــه اســــاســــی روش اوســــت کــــه تــــاریــــخ انــــدیــــشه ي 
انــسان را بــه قــبل و بــعد از او تــقسیم مــی کــند. بــا کــشف عــینیت پــراتــیک، دیــگر نــمی تــوان 
جـامـعه ی سـرمـایـه داری، آگـاهـی طـبقاتـی و فـعالـیت انـقالبـی را صـرفـاً بـا ذهـنیِت سـوژه و 
عـینیِت ابـژه و بـدون اسـتناد بـه عـینیت ایـن پـراتـیک تـبیین کـرد، زیـراسـرشـِت هـویـت بـخش 


به انسان، فقط کار نظری او نیست، پراتیک هم هست:

«واقـعیت، عـالوه بـر مـاده و آگـاهـی واجـد عـنصر عـینی دیـگری اسـت بـه نـام پـراتـیک. ِاشـکال 
مــاتــریــالــیسم فــلسفی در اینســت کــه پــراتــیک را بــه مــثابــه ی امــر عــینی درنــمی یــابــد. ایــن کــشف 
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مــتعلق بــه مــارکــس و تــاریــخ آن بــرمــی گــردد بــه تــزهــایــی دربــاره ی فــویــربــاخ. مــارکــس مــی گــویــد 
کـاسـتی بـنیادی هـمه ی مـاتـریـالـیسمِ تـا زمـان او هـم چـنین مـاتـریـالـیسم فـوئـربـاخ، در اینسـت کـه 
واقـــعیت، بـــرابـــرایســـتا و هـــر آنـــچه را کـــه قـــابـــل حـــس بـــاشـــد، تـــنها در شـــکل شـــیء مـــی فـــهمد و 
پــراتــیک را بــه مــثابــه ی امــر عــینی بــه رســمیت نــمی شــناســد ... بــه هــمین دلــیل او مــعنای فــعالــیت 


«انقالبی»، «پراتیکی ـ انتقادی» را در نمی یابد.» [٨]

مــی تــوان گــفت در دســتگاه هــای دیــالــکتیکی قــبل از مــارکــس، از مــاتــریــالــیسم فــلسفی تــا 
مــــاتــــریــــالــــیسم تــــاریــــخی نــــقطه عــــزیــــمت، فــــرد و عــــینیت اشــــیاء اســــت، امــــا نــــقطه عــــزیــــمت 
دیـــالـــکتیک مـــارکـــس پـــراتـــیک اجـــتماعـــی/تـــاریـــخی انـــسان، «ســـرشـــت دگـــرگـــون ســـاز» آن و 


درک این پراتیک است.

«درحـــالـــی کـــه فـــلسفه ی نـــظری، یـــا فـــلسفْه عـــلی االاطـــالق، هســـتی را بـــه دو نـــیمه ی «ذهـــنی» و 
«عــــینی» تــــقسیم مــــی کــــند ... در رابــــطه ی بــــین ایــــن و آن، محــــل و حــــامــــِل تــــعامــــل آن، هــــمانــــا 
انـساِن اجـتماعـی و تـاریـخی و پـراتـیکِ اجـتماعـی و تـاریـخی او را فـرامـوش مـی کـند ... دقـیقاً 
هـــمین ســـاحـــت «ســـوم»، یـــعنی پـــراتـــیک اجـــتماعـــی و تـــاریـــخی انـــسان، عـــینیت آن و ســـرشـــت 
دگـرگـون سـاز آن اسـت کـه فـلسفه ی نـظری را از بـن بسـِت مـاهـوی اش مـی رهـانـد و در اسـاس، 


به مثابه ی فلسفه ی نظری، بر آن نقطه ی پایانی می نهد.» )ص(۱۶.

خودزایندگی پراتیک 

«آنـــــگاه، و تـــــا آنـــــجا کـــــه، پـــــراتـــــیکْ واقـــــعیِت تـــــحقق یـــــافـــــته ی یـــــک ایـــــده (فـــــکر، نـــــقشه، تـــــاکـــــتیک، 
اسـتراتـژی، بـرنـامـه، نـظریـه) اسـت، هـرگـز بـه پـیکریـابـی یـا شـکل پـذیـرنـدگـیِ بـی کـم و کـاسـت و 
بـی امـا و اگـِر ایـده محـدود نـمی مـانـد. فـزونـی هـا یـا کـاسـتی هـا، دگـرسـانـی هـا یـا حـتی تـعارض هـای 
واقــعیِت تــحقق یــافــته بــا عــناصــر اراده شــده، پــیش بــینی شــده یــا قــابــل انــتظار در ایــده، حــاصــل 
خـــــودزایـــــندگـــــیِ پـــــراتـــــیک انـــــد ... و شـــــکل پـــــذیـــــرنـــــدگـــــی اش، بـــــه طـــــور مـــــطلق، غـــــیرقـــــابـــــل پـــــیش بـــــینی 


است» )ص (١٧.

خــودزایــندگــی پــراتــیک، خــود گســترش یــافــنت پــراتــیک بــه صــورت تــحوالت و تــغییراتــی اســت 
کـه نـاشـی از فـعالـیت و کـردار انـسان اسـت. وقـتی کـارگـران ارکـان ثـالـث حـوزه ی انـرژی 
در شـروع امـسال اعـتصاب کـردنـد، قـابـل پـیش بـینی نـبود کـه ایـن اعـتصاب تـا سـطح یـک 
کـــمپین ســـراســـری خـــود را گســـترش دهـــد. یـــا وقـــتی کـــارگـــران هـــفت تـــپه بـــا جـــمع شـــدن در 
صـحن کـارخـانـه بـه خـصوصـی سـازی اعـتراض مـی کـردنـد، هـدف راهـپیمایـی در شهـر را 
نـداشـتند، امـا هـر حـرکـت خـود مـوجـد حـرکـت بـعدی شـد. چـندان کـه پـراتـیک از چـهارچـوب 
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وضــعیِت مــوجــود کــارخــانــه بــیرون رفــت و درخــواســت ســلب مــالــکیت و ســپس روش اداره 
کــارخــانــه بــه تــحقق حــوزه جــدیــدی در ســامــانــدهــی اعــتراضــات منجــر شــد. بــا شــروع از 
خــودگســتری پــراتــیک اســت کــه نــویــسنده، جــغرافــیای نــقد را از نــفی شــده تــا حــوزه جــدیــدِ 
تـــحقق یـــافـــته تـــعمیم مـــی دهـــد. بـــدون پـــدیـــده خـــودزایـــندگـــی پـــراتـــیک، دیـــالـــکتیک تـــا قـــبل از 
تــزهــای فــویــر بــاخ، گــریــزی جــز تــز، آنــتی تــز و ســنتز در مــقولــه ای ایســتا و ثــابــت نــداشــت. 
پـــس از آن نـــیز، در حـــالـــی کـــه پـــراتـــیک خـــودگســـتر، در نـــقد اقـــتصاد ســـیاســـی مـــارکـــس 
جـــــوالن مـــــی داد و حـــــضوری اســـــاســـــی داشـــــت، تـــــدویـــــن دیـــــالـــــکتیک در اشـــــکال مـــــختلف 


هم چنان در حصار دوگانه ذهن و عین باقی ماند.

عـبارت خـودزایـندگـی پـراتـیک کـه افـق پـراتـیک را بسـط مـی دهـد و حـتی مـی تـوانـد دگـرگـون 
کــــند و راه را بــــر نــــفوذ قــــدرگــــرایــــی در مــــارکــــسیسم بــــبندد، ســــرشــــت نــــشان دیــــدگــــاه خــــود 
خســرویســت. وی ســال هــا قــبل در بــاره ی «نــقد» مــارکــسی و مــاتــریــالــیسم پــراتــیکی گــفته 


بود:

«مــاتــریــالــیسم پــراتــیکی ایــن داعــیه را دارد کــه بــدون اتــکاء بــه عــینیِت ویــژه ي پــراتــیک، و آن چــه 
مـن پـراتـیک خـودزایـنده مـی نـامـم، اسـاسـاً نـه اسـتوارکـردن مـاتـریـالـیسم تـاریـخی مـمکن اسـت و 


نه حتی آن چه «ماتریالیسم سنتی» نامیده شده است ...».

«نقد منفی/ نقد مثبت» 

«مـارکـسیسم : نـقد مـنفی/ نـقد مـثبت» نـام قـبلی «دیـالـکتیک انـتقادی» اسـت. پـروژه ای کـه 
در مــــیانــــه ی دهــــه ی خــــونــــین ۶٠ در پــــاســــخ بــــه چــــرایــــی شکســــت چــــپ در ایــــران و نــــیز در 
جـــهان شـــروع و بـــه بـــازانـــدیـــشی در «گـــفتمان شـــناخـــتی» مـــارکـــسی منجـــر شـــد. فـــراشـــد 
تــکمیل ابــزار مــفهومــی ایــن پــروژه در مــبارزِه نــظری ســه دهــه اخــیر هــم پــای رشــد مــبارزه 
طــبقاتــی صــورت گــرفــته اســت. در ایــن فــرایــند مــبحث «نــقد مــنفی/ نــقد مــثبت» هــم چــنان 


استخوان بندی اصلی کتاِب «دیالکتیک انتقادی» را تشکیل می دهد.

 خسـروی ایـن پـروژه را  بـرای اسـتقالل بـخشیدن بـه گـفتمان شـناخـتی مـارکـس، در ادامـه 
و تــکمیل ادبــیات غــنی مــارکسیســتی صــد ســال اخــیر اعــالم مــی کــند و در اثــر اولــیه خــود 
در دهـه ی ۶٠ بـا ارج نـهادن بـر کـارهـای روبـین، رسـدلـسکی، بـکهاوس، آلـتوسـر، لـوکـاچ و 
روی بــــــــاســــــــکار و ســــــــترگ نــــــــامــــــــیدن پــــــــروژه هــــــــای فــــــــکری شــــــــان، بــــــــخشی از نــــــــظرات ایــــــــن 
انـــدیـــشه ورزان مـــارکسیســـت را در حـــوزه امـــر مـــنفی و بـــخش دیـــگری را در حـــوزه ی امـــر 
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مـثبت، نـقد مـی کـند. نـتیجه نـقد ایـن نـظرات در قـلمرو امـر مـنفی آن اسـت کـه مـوضـوعـات 
(یـا بـرابـرایسـتای) دیـالـکتیک یـا عـناصـر هسـتی هـای اجـتماعـی هـریـک حـوزه ای یـک دسـت 
مـنفی یـا یـک دسـت مـثبت نیسـتند کـه در رابـطه بـا عـناصـر مـوضـوع مـابـعد یـا مـاقـبل خـود 
تــــناظــــر یــــک بــــه یــــک بــــالواســــطه داشــــته بــــاشــــند. آن چــــه ایــــن تــــناظــــر یــــک بــــه یــــک را مــــنتفی 
مـی کـند، کـارکـرد پـراتـیک خـودزایـنده در دیـالـکتیک انـتقادی اسـت کـه بـا نـقش فـعال سـوژه 
در هســـــتی اجـــــتماعـــــی (نـــــقش ســـــوژه در ســـــاخـــــتار) بـــــه تـــــحقق عـــــناصـــــر تـــــازه  ای منجـــــر 
مـی شـود. ایـن عـناصـر چـه در مـوقـعیت پـس از خـود تـکرار شـونـد چـه تـکرار نـشونـد، شـکل 
پـذیـرنـدگـی هـا  ی خـوِد واقـعیت در رونـد خـودگسـتری پـراتـیک و حـوزه  ای مـثبت هسـتند کـه در 
مـقابـل حـوزه  هـای سـپری شـده قـرار مـی گـیرنـد. بـه هـمین جهـت در دو سـر رابـطه ی مـعطفوف 
بــــه مــــوضــــوع دیــــالــــکتیک، پــــیوســــته دو حــــوزه مــــنفی و مــــثبت قــــرار دارد. حــــوزه مــــنفی کــــه 
تــحقق یــافــته و لــذا ســپری شــده اســت و حــوزه مــثبت کــه شــکل پــذیــرنــدگــی هــای نــویــنی بــرای 
واقــعیت اجــتماعــی پــدیــد آورده اســت.  چــون رابــطه ایــن دو حــوزه در هســتی اجــتماعــی 
مــعین و شــرایــط تــاریــخی مــعین، نــفی کــامــل یــا اثــبات کــامــل نیســت، لــذا هــرکــدام بــایــد بــا 
رویـکرد نـقد واکـاوی  شـونـد. «نـقد مـنفی»، رویـکرد انـتقادی یـا نـقادانـه بـه «امـر مـنفی» و 


«نقد مثبت»، رویکردی انتقادی یا نقادانه به «امر مثبت» است.

«نـقد مـنفی، یـعنی: نـقد وضـع مـوجـود و نـقد دسـتگاه هـای مـوجـود، بـرای رسـیدن بـه یـک نـقطه ی 
عـزیـمت یـا بـازنـمایـی بـرای ورود بـه یـک پـراتـیک تـازه. نـقد مـثبت، یـعنی: نـقد هـر بـازنـمایـیِ تـازه 
و نـــقد آرمـــان. نـــقد ســـرمـــایـــه داری نـــقد مـــنفی اســـت. نـــقد تـــئوری انـــقالب ســـوســـیالیســـتی نـــقد 
مــثبتی اســت کــه، ایــنک، در قــالــب جــوامــع نــوع شــوروی بــه حــوزه ی نــقد مــنفی درآمــده اســت. 
نـقد سـوسـیالـیسم، نـقد تـئوری رهـایـی اجـتماعـی، نـقد مـثبت اسـت.» (ص ١٩، کـلیه صـفحات 


ذکرشده مربوط به کتاب «دیالکتیک انتقادی» است).

شـــــناخـــــت حـــــوزه ی امـــــر مـــــنفی و حـــــوزه ی امـــــر مـــــثبت بســـــتگی بـــــه نـــــقطه عـــــطف مـــــوضـــــع 
دیــــالــــکتیک دارد. مــــمکن اســــت حــــوزه ای کــــه در یــــک رابــــطه، قــــلمرو نــــقد مــــنفی اســــت، در 
رابــطه ای دیــگر، قــلمرو نــقد مــثبت بــاشــد. خســروی در پــاســخ بــه کــامــنتی در ســایــت نــقد 
مـی گـویـد: اگـر مـا بـه واکـاوی رابـطه ی گـرونـدریـسه و کـاپـیتال در گـفتمان شـناخـت شـناسـی 
مــــی پــــردازیــــم و در ایــــن رابــــطه گــــرونــــدریــــسه را حــــوزه ی پــــژوهــــش مــــارکــــس و کــــاپــــیتال را 
حــوزه ی بــازنــمایــی تــعریــف مــی کــنیم، آنــگاه روشــن اســت کــه گــرونــدریــسه در حــوزه ی نــقد 
مـــــنفی و کـــــاپـــــیتال در حـــــوزه ی نـــــقد مـــــثبت اســـــت، زیـــــرا: ایـــــن حـــــوزه ی اول اســـــت کـــــه در 
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حــوزه ی دوم ظــهور و ثــبوت پــیدا مــی کــند. در رابــطه ی کــار و ســرمــایــه، ســرمــایــه مــحصول 
کــار اســت. بــنابــرایــن ســرمــایــه در حــوزه ی نــقد مــثبت و کــار در حــوزه ی نــقد مــنفی اســت. 
(بـــه هـــمین دلـــیل هـــم نـــرخ ســـود در حـــوزه ی نـــقد مـــنفی و انـــباشـــت در حـــوزه ی نـــقد مـــثبت 
اســت، زیــرا انــباشــت، مــحصول ســود اســت). در تــولــید ارزش و تــحقق ارزش، تــولــید در 
حـوزه ی مـنفی و تـحقق ارزش در حـوزه ی مـثبت اسـت. امـا اگـر رابـطه ی نـقشه ی یـک کـار 
و خـــوِد کـــاری کـــه بـــرای تـــحقق آن الزم اســـت را در نـــظر بـــگیریـــم، نـــقشه در حـــوزه ی امـــر 


منفی و کار (این جا) در حوزه ی نقد مثبت است.

«نـزد هـگل آن چـه تـحقق مـی یـابـد در امـِر مـتحقق انـحالل و تـعالـی مـی یـابـد. نـزد مـارکـس آن چـه 
تــــحقق مــــی یــــابــــد، بــــه واســــطه ی پــــای بــــندی بــــه ســــرشــــِت خــــودزایــــنده ی پــــراتــــیک مــــی تــــوانــــد واجــــد 
عـناصـری از امـِر تـحقق یـافـته نـباشـد یـا چـیزهـایـی افـزون بـر آن داشـته بـاشـد. در ایـن جـا، هـم 
بـــه آن چـــه نـــفی شـــده اســـت و هـــم بـــه آن چـــه اثـــبات شـــده یـــا تـــحقق یـــافـــته بـــا دیـــده ی انـــتقادی 


نگریسته می شود.» )ص (٧۵.

نــویــسنده در تــوضــیح فــرآشــد « مــارکــسیسم: نــقد مــنفی و نــقد مــثبت» کــه بــا کــتاب «نــقد 
ایـدئـولـوژی» ادامـه یـافـت، مـقولـه ی «شـیوه ی وجـود» را مـعیار بهـتری بـرای نـقد انـتزاعـات 
پـیکریـافـته اعـالم مـی کـند و بـا اشـاره بـه پـروژه هـای روی بـاسـکار، جـرج لـوکـاچ و آلـتوسـر 


در حوزه ی دیالکتیک، می گوید:

«عـمدتـاً بـا تـأثـیرپـذیـری از ایـن سـه گـرایـش بـود کـه مـن انـدیـشه ی «نـقد مـنفی، نـقد مـثبت» را 
(١٣۶۴) طـــــرح کـــــردم، یـــــعنی مـــــفصل بـــــندی مـــــوضـــــوعِ عـــــلم اجـــــتماعـــــی/تـــــاریـــــخی نـــــه هـــــم چـــــون 
ارگـانـیسم، و نـه مـانـند سیسـتم هـگلی، نـه بـر پـایـه ی رابـطه ی تـناظـر یـک بـه یـکِ نـفی و اثـبات، 
بـلکه بـراسـاس رابـطه ی نـقد مـنفی و نـقد مـثبت؛ انـدیـشه ای کـه سـپس در تـنیدگـیِ ایـدئـولـوژی، 
هـــم چـــون انـــتزاعـــات پـــیکریـــافـــته، در واقـــعیت اجـــتماعـــی، قـــوام بـــیش تـــری یـــافـــت.(١٣٨٢) ایـــنک 
مـقولـه ی «شـیوه ی وجـود»، مـعیار و سـنجه ی تـازه و بهـتری بـرای بـازانـدیـشیِ ایـن گـرایـش هـا و 


رویکردهاست.» )ص (۵٩.

شیوه ی  وجود 

از نــظر خســروی «داللــت تــاریــخی امــر مــنطقی، ویــژگــی بــرجســته ی دیــالــکتیک مــارکــس 
اســت».[٩] تــاکــید بــر ایــن ویــژگــی مــویــد آن اســت کــه «فــهم امــر تــاریــخی» نــقطه عــزیــمت 
نـــویـــسنده در کـــشف مـــقولـــه «شـــیوه ی وجـــود» بـــه مـــثابـــه ی ظـــرف دیـــالـــکتیک انـــتقادی اســـت. 
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ظـرفـی کـه عـینیت پـراتـیک فـراتـاریـخی را در اشـکال تـاریـخاً و اجـتماعـاً  مـشخص آن، در 

انتزاعات پیکریافته نشان می دهد. سراغ فصل دوم کتاب می رویم.

«آنــچه ســرشــت رابــطه ی شــکل و مــحتوا یــا رابــطه ی «پــیوســتار درونــی» و «نــمود بــیرونــی» را 
تــــعریــــف مــــی کــــند، «شــــیوه ی وجــــود» یــــا «شــــیوه ی هســــتندگــــیِ» واقــــعیتی اســــت کــــه مــــوضــــوع 
پــــژوهــــش یــــا مــــتعّلِق شــــناخــــت اســــت؛ بــــا ایــــن شــــرط، کــــه شــــیوه ی وجــــود، نــــه بــــه مــــثابــــه هــــویــــتی 
فــرازمــانــی و فــرامــکانــی، نــه بــه مــنزلــه ی هــویــتی طــبیعی (چــه طــبیعی در مــعنای زیســتی و چــه 
طـــبیعی در مـــعنایـــی غـــیراجـــتماعـــی و غـــیرتـــاریـــخی)، بـــلکه بـــه مـــثابـــه هـــویـــت مـــعین اجـــتماعـــی و 


تاریخی، نقشی محوری در دستگاه مفهومی ویژه ی مارکس ایفا کند.» )ص (۴٧.

«شیوه ی وجود» چیست   و با شکل چه تفاوتی دارد؟  

 «مــنظور از «شــیوه ی وجــود» یــا «شــیوه ی هســتندگــی»، نــحوه، چــگونــگی، یــا حــیِّز حــضور و 
مـوجـودیـت چـیز، رویـداد، رابـطه یـا واقـعیت، در تـمامـیِت آن اسـت؛ یـعنی شـامـل هـمه ی وجـوهـی 
کــــــه بــــــتوان آن هــــــا را بــــــه ریــــــشه، پــــــایــــــه، شــــــالــــــوده، ذات، مــــــبنا و نــــــیز، شــــــکِل پــــــدیــــــداری، شــــــکلِ 
واقـع شـدن، حـضور و هـم چـنین هـمه ی جـلوه هـای آن در تـعامـل بـا آگـاهـی ــ راسـت یـا نـاراسـت، 
از لـــحاظ مـــعرفـــت شـــناخـــتی ــ نســـبت داد. ... مـــارکـــس در بـــسیاری مـــوارد، مـــفهوم «شـــیوه» و 
«شـیوه ی وجـود» را، کـمابـیش هـم مـعنا بـا مـفهوم «شـکل» [Form]، بـه کـار مـی بـرد، درحـالـی کـه 
قـــصد مـــا، از جـــمله، تـــأکـــید بـــر تـــمایـــز بـــین آن هـــاســـت ... بـــه نـــظر مـــا مـــقولـــه ی «شـــیوه ی وجـــود» 


دربرگیرنده ی شکل و محتواست و نه فقط یکی از آن ها.» )ص (۴١.

مـــارکـــس بـــرای ریـــشه یـــابـــی واقـــعیات اجـــتماعـــی، مـــوجـــودیـــت و هســـتی آن هـــا در جـــامـــعه ی 
ســرمــایــه داری را، مــبنای نــقد اقــتصاد ســیاســی قــرار داده  و ایــن هســتی تــاریــخی واقــعیت 
را در قـــالـــب عـــبارات «شـــیوه ی وجـــود» یـــا «شـــیوه ی هســـتندگـــی» و در ظـــاهـــر هـــم مـــعنا بـــا 
مـفهوم شـکل بـه کـار بـرده اسـت. خسـروی بـر تـمایـز «شـیوه ی وجـود» از شـکل تـاکـید دارد. 
اسـتنادات وی بـه مـوقـعیت کـاربـرد مـفهوم آن در کـاپـیتال و گـرونـدریـسه مـؤیـد آن اسـت کـه 
«شـیوه ی وجـود» در صـورتـی مـی تـوانـد بـیان  حـضور یـک واقـعیت یـا رابـطه در تـمامـیت آن 
بـــاشـــد کـــه دوگـــانـــه ی شـــکل و مـــحتوی را تـــوأمـــان داشـــته بـــاشـــد. یـــعنی شـــکل بـــی اعـــتنا بـــه 
مـــــحتوی نـــــباشـــــد، بـــــلکه مـــــنتزع از رابـــــطه اجـــــتماعـــــی مـــــعینی بـــــاشـــــد. در ایـــــن صـــــورت هـــــر 
شــــــکلی، شــــــیوه ی وجــــــود نیســــــت. امــــــا هــــــر شــــــیوه وجــــــودی، شــــــکل اســــــت، مــــــنتهی شــــــکلی 
مــحتوایــی.[۱۰] بــه طــور مــثال شــکل پــول در گــنج انــدوزی، وســیله ی گــردش و پــول جــهانــی، 
شـکل مسـتقلی اسـت کـه ارزش کـاالهـا بـه خـود مـی گـیرد. وقـتی کـاالیـی بـرای مـصرف تـهیه 
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مــی شــود، پــول و کــاال مــبین مــحتوی نیســتند، زیــرا پــول صــرفــاً نــقش مــیانــجی دارد. امــا 
وقــتی کــاالیــی مــبادلــه مــی شــود کــه بــا اســتفاده از آن پــول (بــیش تــری) کســب شــود، هــدف 
مــــبادلــــه ، ارزش افــــزایــــی اســــت و پــــول شــــکلی اســــت کــــه مــــحتوایــــش، شــــیوه ی وجــــود ارزش 
اســت و نــمی تــوان آن را بــا الــگوی ســاده ی مــحتوا و شــکل یــا ذات و پــدیــدار تــبیین کــرد. 
مـی تـوان گـفت شـیوه ی وجـود نـه ذات اسـت و نـه پـدیـدار، بـلکه هـم ذات اسـت و هـم پـدیـدار، 
مـقولـه ای نـویـن اسـت کـه مـحتوی رابـطه ی اجـتماعـی شـیوه تـولـید مـعینی را بـیان مـی کـند. 
در ایـــــن مـــــقولـــــه رویـــــه ی بـــــیرونـــــی واقـــــعیِت پـــــدیـــــدار از ذات  و حـــــلقه هـــــای مـــــیانـــــی واقـــــعیت 
گـسیخته نشـده اسـت و مـی تـوان الیـه هـای پـنهان شـدن روابـط مـحتویـی را در آن مسـتدل و 
آشــکار کــرد. ایــن رونــد انــکشاف یــا الیــه بــرداری از واقــعیت پــنهان را نــویــسنده از هــانــس 


گئورگ بکهاوس متأثر[۱۱] است و آن را« بازگشاییِ استداللی» می نامد.

«نـکته ی مـورد تـأکـید مـارکـس فـقط تـشخیص تـمایـز بـین شـکل پـدیـداری و روابـط پـنهاِن درونـی 
نیســت، بــلکه شــناخــت حــلقه هــای مــیانــیِ مــیانــجی گــر و بــازگــشایــیِ اســتداللــیِ پــدیــدارشــدِن آن 


روابط نیز هست.» )ص ٣٨ و (٣٩.

بــرای رابــطه ای نــزدیــک تــر بــا « شــیوه ی وجــود» مــثال  هــایــی کــه نــویــسنده از آثــار مــارکــس 
مــــی آورد، گــــویــــاســــت. از آن جــــمله، کــــارگــــران آن گــــاه کــــه بــــه مــــثابــــه ی کــــاالی نــــیروی کــــار در 
اخــتیار ســرمــایــه دار قــرار مــی گــیرد، «مــقدار مــعینی کــار زنــده را» بــه «یــکی از شــیوه هــای 
هسـتندگـی یـا بـاصـطالح غـایـت مـندیِ خـوِد سـرمـایـه بـدل مـی کـند.» (مـارکـس: نـظریـه هـا 1، 
ص 370) ایــــن کــــارگــــران دیــــگر بــــه خــــود تــــعلق نــــدارنــــد و «تــــنها شــــیوه ی وجــــوِد ویــــژه ای از 
سـرمـایـه هسـتند.» (مـارکـس:کـاپـیتال 1، ص 354) یـا در گـرونـدریـسه: «سـرمـایـه در تـعین 
کـــاال و نـــیز در تـــعین پـــول»، «وجـــوِه وجـــودیِ گـــردش یـــا دورپـــیمایـــی ســـرمـــایـــه»انـــد. آن هـــا 
«شــــیوه هــــای وجــــوِد دائــــماً نــــاپــــدیــــدشــــونــــده و نــــوپــــدیــــدآیــــنده ی آن، وجــــوِه وجــــودیِ فــــرآیــــند 


زندگی اش» هستند. 

شـــیوه ی وجـــودی یـــک مـــوضـــوع، نـــشان مـــی دهـــد چـــرا و چـــگونـــه ذات، در ایـــن یـــا آن شـــکل 
وجـودی پـیکر مـی یـابـد، پـیکریـافـنت ایـن انـتزاعـات، چـه تـفاوت هـایـی دارد و چـگونـه بـا روابـط  
ســـلطه کـــه در ایـــدئـــولـــوژیِ وضـــع مـــوجـــود بـــیان شـــده درهـــم تـــنیده شـــده انـــد. ایـــن چـــراهـــا و 
پـــاســـخ هـــا حـــاصـــل مـــداخـــله ی ســـوژه در ســـاخـــتار یـــا نـــقد مـــدام ســـوژه اســـت و بـــه مـــعنای 


برمالکردن راز سلطه گری و رویارویی با روابط سلطه است.
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مـقولـه «شـیوه ی وجـود» یـا «هسـتندگـی» دو مـعضل قـدیـمی را نـیز کـه الـگوهـای دوگـانـه ی 
ذات/پـــدیـــدار هـــم چـــنین نـــظریـــه هـــای شـــکل ارزش در پـــاســـخ بـــه آن هـــا آن نـــاتـــوانـــند، جـــواب 
مــی دهــد. اول رابــطه ی وجــوِه وجــودیِ ارزش بــا یــکدیــگر یــا رابــطه ی ارزش و مــقدار ارزش 
کـــه دیـــالـــکتیک دوگـــانـــه ی شـــکل/مـــحتوا بـــا اخـــتصاص دادن ایـــن دوگـــانـــه بـــه رابـــطه ارزش/
شـکل ارزش، تـبیینی بـرای آن نـدارد و نـاگـزیـر مـی شـود مـقدار ارزش و ارزش را یـکی و 
بـرهـم مـنطبق کـند. درصـورتـی کـه بـا تـوجـه بـه مـثال وزن اشـیا تـوسـط مـارکـس، هـمان طـور 
کـــه وزن داشـــنت هـــمواره بـــه مـــعنای بـــرخـــورداری از وزن مـــعینی اســـت، شـــیوه ی هســـتندگـــی 
ارزِش کـــــاال نـــــیز هـــــمواره بـــــه مـــــعنای مـــــقدار مـــــعینی ارزش اســـــت. ولـــــی بـــــا تـــــغییر جـــــامـــــعه 
ســـــــرمـــــــایـــــــه داری و از بـــــــین رفـــــــنت شـــــــیوه ی وجـــــــود کـــــــاال، ارزش نـــــــیز مـــــــنتفی مـــــــی شـــــــود. در 
صـورتـی کـه مـقدار کـار، کـه امـری فـراتـاریـخی اسـت کـماکـان در هـر جـامـعه ای دیـگر وجـود 
خـواهـد داشـت. دوم تـعیین جـایـگاه مـقولـه ی «شـکل پـدیـداری»، در روال مـرسـوم و حـاکـم 
بـــین نـــظریـــه پـــردازان مـــارکـــسی در دو ســـطح تجـــریـــد، «مـــحتوا» و «پـــیوســـتار درونـــی» بـــه 
ســــطح تجــــریــــِد «ارزش»، و «شــــکل» و «نــــمود بــــیرونــــی» را بــــه ســــطح تجــــریــــِد «قــــیمت» 
اخـــتصاص یـــافـــته اســـت. ایـــن محـــدودیـــت ســـطح تجـــریـــد در هـــمان دایـــره بســـته دوگـــانـــه 
شـکل/مـحتوی بـا سـطوح گـونـاگـوِن تجـریـد در کـاپـیتال یـا کـاربـرد مـکرر«شـکل پـدیـداری» 


تناقض دارد.

«مــا بــا الیــه یــا ســطحی هســتی شــناخــتی روبــرو هســتیم کــه شــرط و نــقطه ی عــزیــمِت ســطح یــا 
مــــــرتــــــبه ی مــــــعرفــــــت شــــــناخــــــتی اســــــت. بــــــا عــــــزیــــــمت از ایــــــن الیــــــه اســــــت کــــــه مــــــی تــــــوان در قــــــلمرو 
مــعرفــت شــناخــتی و بــه یــاری ابــزار مــفهومــیِ «شــیوه ی وجــود»، جــایــگاه ارزش اضــافــی و تــقسیم 
آن بـــه عـــناصـــر مـــاهـــیتاً مـــتفاوِت ســـود بـــنگاه دار، بهـــره و رانـــت، و بـــنابـــرایـــن جـــایـــگاه «پـــیوســـتار 
درونـــــــی»، حـــــــلقه هـــــــای مـــــــیانـــــــیِ مـــــــیانـــــــجی گـــــــر، شـــــــکِل پـــــــدیـــــــداری و فـــــــرانـــــــمودهـــــــا را تـــــــشخیص 


دهیم.» )ص(۶٠.

فـــــرانـــــمودهـــــا مـــــشخص تـــــریـــــن و انـــــتزاعـــــی تـــــریـــــن شـــــیوه ی   وجـــــود یـــــک پـــــدیـــــده در جـــــامـــــعه ی 
سـرمـایـه داری هسـتند کـه در نـقد اقـتصاد سـیاسـی مـارکـس نـقشی بـنیادیـن و تـعین کـننده 
دارنـد. در کـتاب آن هـا قـبل از بـحث وارونـگی نـقد مـی شـونـد. مـن مـایـلم بـا هـمان روشـی کـه 


آموختم از وارونگی به شناخت فرانمود برسم.

وارونگی 
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خسـروی بـرای نـقد وارونـگی ، سـه نـوع وارونـگی رایـج و مـشهور در گـفتمان مـارکـسی را 
کــه از نــظر وی دو تــای آن هــا در تــئوری تــحقق یــافــته و ســپری شــده انــد یــا هــنوز مــوضــوع 
بـــحث انـــد، در حـــوزه ی نـــقد مـــنفی مـــی گـــذارد تـــا در وارونـــگی ســـوم، شـــکل پـــذیـــرنـــدگـــی هـــا  ی 
نـویـنی را کـه وارونـگی در پـراتـیک اجـتماعـی ـ تـاریـخی سـرمـایـه داری پـدیـد آورده انـد بـا نـقد 


مثبت نشان دهد.

اولـین گـفتمان، وارونـگی دیـالـکتیک هـگلی اسـت کـه در عـام تـریـن بـرداشـت: هـگل بـا عـزیـمت 
از «ایـــده» بـــه «مـــاده» رســـید، مـــارکـــس کـــل مـــاجـــرا را وارونـــه کـــرده اســـت؛ بـــا عـــزیـــمت از 
«مـاده» بـه «ایـده»، رسـیده و مـاتـریـالیسـت اسـت! ایـن گـفتمان را خسـروی سـاده انـگارانـه 
و عــوامــانــه و بــرداشــت اشــتباه از جــمله مــشهور و مــحبوب مــارکــس در پــسگفتار وی بــه 
ویـراسـت دوم جـلد اول کـاپـیتال مـی دانـد کـه - الـبته بـا تـرجـمه از نـسخه آملـانـی تـوسـط وی- 
دیــالــکتیک «نــزد او [هــگل] روی ســر قــرار دارد، بــرای پــرده بــرداشــنت از هســته ی عــقالیــی 
در پــوســته ی رازآمــیز بــایــد وارونــه [یــا پشــت و روی]اش کــرد.» ســپس بــا ورود بــه تــرجــمه 


لغات آملانی مرتبط به وارونگی در متون مارکس می نویسد:

«ایـن جـمله کـه دیـالـکتیک مـذکـور «روی سـر» ایسـتاده اسـت، در مـنت آمـده اسـت، امـا تـصور 
«روی پـــــا قـــــراردادن» را خـــــوِد مفســـــران از تـــــصور وارونـــــه کـــــردن نـــــتیجه گـــــرفـــــته انـــــد و در مـــــنت 
مــارکــس نیســت. فــعلی کــه مــارکــس بــرای ایــن عــملیات وارونــه ســازی بــه کــار بــرده، هــمان فــعلی 
نیســـت کـــه مـــعموالً در مـــورد اشـــاره  بـــه وارونـــگی مـــوضـــوع و محـــمول یـــا ســـوژه و ابـــژه بـــه کـــار 
مــــــــــی بــــــــــرد. در آن مــــــــــوارد تــــــــــقریــــــــــباً هــــــــــمه جــــــــــا و هــــــــــمیشه از فــــــــــعل verkehren  (و اســــــــــمش 
Verkehrung) اسـتفاده کـرده اسـت کـه بـه مـعنای وارونـه کـردن، یـعنی عـوض کـردن جـای سـر 
و پـــا نـــیز هســـت. امـــا در ایـــن مـــنت او از فـــعل umstülpen اســـتفاده کـــرده اســـت کـــه هـــم بـــه 
مـــعنای وارونـــه کـــردن اســـت، امـــا نـــه در مـــعنای روی پـــا قـــراردادن، و هـــم پشـــت و رو کـــردن. از 
هـمین رو تـصویـر دقـیقی کـه مـورد نـظر مـارکـس بـوده اسـت در اسـاس زیـِر بـاِر تـاریـخی تـصور 


عمومی از وارونگی، برای همیشه مدفون شده است.» )ص (٩١.

بــرای کــشف تــصور دقــیق مــارکــس از پشــت و روکــردن دیــالــکتیک هــگلی، خســروی وارد 
نـقد دومـین گـفتمان وارونـگی در مـوضـوع و محـمول تـوسـط هـگل مـی شـود کـه در فـلسفه ی 
حـِق هـگل، رابـطه ی سـوژه و محـمول یـا مـوضـوع و محـمول، یـا مـسندالـیه و مـسند وارونـه 
اســـت. اگـــر کـــسی  بـــه جـــای ایـــن کـــه از خـــاص حـــرکـــت کـــند و مـــفاهـــیم انـــتزاعـــی را نـــتیجه 
بـگیرد، از كـلی هـا حـرکـت کـند و از آن مـفاهـیم جـزئـی را نـتیجه بـگیرد، رابـطه   ی مـوضـوع و 
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محــــمول را وارونــــه كــــرده اســــت، ایــــن وارونــــگی از نــــظر مــــارکــــس غــــیرعــــقالیــــی و رازآمــــیز 

است:

«پــــایــــه یــــا شــــالــــوده ی انــــتقاد مــــارکــــس بــــه هــــگل در نــــقد فــــلسفه ی حــــق ایــــن نــــوع از وارونــــگیِ 
مــوضــوع و محــمول اســت. «هــگل بــه جــای آن کــه محــمول هــا را هــم چــون محــموِل ســوژه هــای شــان 
تـلقی کـند، آن هـا را قـائـم بـه ذات مـی کـند تـا سـپس بـه شـیوه ای رازآمـیز بـه سـوژه هـای شـان مـبدل 
ســــازد.» (مــــارکــــس: نــــقد فــــلسفه ی حــــق، ص 224) ... ایــــراد کــــار هــــگل فــــقط ایــــن نیســــت کــــه 
«محـمول هـا یـا ابـژه هـا را قـائـم بـه ذات مـی کـند»، بـلکه عـمدتـاً ایـن نـیز هسـت کـه آن هـا «مسـتقل 
از قــائــم بــه ذات بــودگــیِ واقــعی شــان، از ســوژه شــان» اســتقالل مــی یــابــند، «بــه طــوری کــه بــعداً، 


سوژه ی واقعی به مثابه ی نتیجه یا ماحصِل آن ها پدیدار شود».» )صفحه (٩۵.

خســروی، ویــژگــی نــقد مــارکــس بــه هــگل را فــراتــر از وارونــگی محــمول و ســوژه مــی بــرد و 
تـاکـید مـی کـند، وارونـگیِ فـقط آن نیسـت کـه سـوژه، محـمول و محـموْل سـوژه شـده اسـت، 
بــلکه ایــن جــابــجایــی، خــود ســوژه ی کــاذبــی ایــجاد کــرده کــه عــینا مــشابــه  وضــعیت مــوجــود 
اسـت. بـه طـوریـکه رابـطه ی ایـن سـوژه ی کـاذب و ابـژه، تـوصـیف هـمان رابـطه ایسـت کـه در 
جـــامـــعه ســـرمـــایـــه داری حـــاکـــم اســـت. مـــشخص تـــریـــن شـــکل ایـــن وارونـــگی رابـــطه ی دولـــت و 
جــامــعه مــدنــی اســت کــه بــه جــای ایــن کــه دولــت مــاحــصِل فــرآیــند تــاریــخی و واقــعیِ حــرکــت 
جـامـعه  مـدنـی بـاشـد، جـامـعه ی مـدنـی مـاحـصِل دولـت اسـت. بـه طـوری کـه بـا وارونـه کـردن 
جـــــای محـــــمول و ســـــوژه، دولـــــت ســـــوژه کـــــاذب و جـــــامـــــعه مـــــدنـــــی عـــــینیت یـــــافـــــتگی دولـــــت و 
محـمول شـده اسـت. شـکی نیسـت کـه در جـامـعه سـرمـایـه داری، در واقـع و بـه وارونـه ایـده 
تــــعیین کــــننده مــــاده و انــــتزاعــــات، حــــاکــــم بــــر اراده افــــراد شــــده اســــت. امــــا هــــگل چــــون در 
دوگــانــه ایــده/مــاده بــاقــی مــی مــانــد و عــینیت و زایــندگــی پــراتــیک را نــمی بــیند، قــادر نیســت 
راز تـعیین کـنندگـی انـتزاعـات را بـشکافـد، پـس بـا تـغییر جـای دوگـانـه ی انـدیـشه ی خـود، و 
ایــجاد ســوژه کــاذب بــه تــوضــیح کــل و جــزء مــی پــردازد. کــاذب بــودن ســوژه  ی هــگلی دقــیقاً 
رازآمـیزی واقـعی در شـیوه ی تـولـید سـرمـایـه داری و واقـعیت مـوجـود در جـامـعه مـدنیسـت. 
ایـن رازآمـیزی واقـعی در گـفتمان مـارکـسی بـه وارونـگی سـوژه و ابـژه مـشهور اسـت، یـک 
وارونـــگی واقـــعی کـــه ســـرشـــت نـــشان دیـــالـــکتیک مـــارکـــس اســـت. خســـروی آن را وارونـــگی 


سوم می نامد:

«بــــحث مــــارکــــس بــــه وارونــــگی رابــــطه مــــوضــــوع و محــــمول خــــالصــــه نــــمی شــــود، بــــلکه مــــارکــــس 
مــی پــذیــرد کــه ایــن وارونــگی در جــایــی واقــعاً مــادیــت پــیدا کــرده اســت. جــامــعه ی ســرمــایــه داری 
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واقـــعاً جـــامـــعه ای اســـت کـــه کـــل، جـــزء را تـــعیین مـــی کـــند. ایـــن واقـــعاً جـــایـــی  اســـت کـــه انـــتزاعْ 
تــــعیین کــــننده افــــراد اســــت. ایــــده واقــــعاً تــــعیین کــــننده مــــاده اســــت. پــــس بــــه ایــــن تــــرتــــیب، بــــحث 
مـــارکـــس در تـــفاوت یـــا در فـــرارفـــتنش از فـــویـــربـــاخ ایـــن اســـت کـــه نـــه تـــنها رابـــطه ی مـــوضـــوع و 
محــمول در هــگل وارونــه اســت، بــلکه مــی گــویــد جــامــعه ی ســرمــایــه داری جــامــعه ای اســت کــه ایــن 
وارونــگی در آن واقــعی  اســت و وجــود دارد. مــارکــس ایــن وارونــگی نــوع ســوم را مــی پــذیــرد و 
در واقـع آن را کـشف مـی کـند. یـعنی  جـایـی  کـه وحـدت ضـدیـن واقـعاً وجـود دارد، مـانـند رابـطه ی 


کار و سرمایه .» [۱۲]

وارونگی نوع سوم، وارونگی سوژه/ ابژه   

«فــرانــمودهــا مــشخص تــریــن و در عــین حــال انــتزاعــی تــریــن شــیوه ی وجــود ســرمــایــه و مــناســبات 
تـولـید سـرمـایـه دارانـه مـی بـاشـند. یـکی از وجـوه مـشخصه ی فـرانـمودهـا، فـریـفتاری آن هـاسـت و 
یـکی از وجـوه وجـودی ایـن فـریـفتاری، وارونـه نـمایـی و وارونـگیِ واقـعی اسـت.» (فـصل چـهارم 


کتاب).

منظور از وارونگیِ واقعی چیست؟ 

مــنظور مــارکــس صــرفــا نــشان دادن وارونــه بــودن ســوژه و محــمول در نــظریــه هــگل نیســت، 
بـــلکه اثـــبات واقـــعی بـــودن وارونـــگی رابـــطه ی ســـوژه و ابـــژه در شـــرایـــط مـــشخص تـــاریـــخی 
یـعنی در جـامـعه سـرمـایـه داری اسـت. درواقـع هـگل مـشخص تـریـن انـتزاعـات مـانـند دولـت، 
رقـابـت و قـیمت را امـر عـام سـراب گـونـه نـمی بـیند، بـلکه آن هـا را در قـالـب سـوژه ای کـاذب، 
امـر واقـعی تـبیین و در شـکل پـدیـداری قـرار مـی دهـد. مـارکـس بـلعکس، وارونـگیِ سـوژه و 
ابـژه در ایـن انـتزاعـات را امـری رازگـونـه مـحصول خـودزایـندگـی پـراتـیک مـی دانـد کـه پشـت 
عـــریـــانـــی خـــود، ســـرمـــایـــه - ارزشـــی، ارزش افـــزا- را پـــنهان کـــرده انـــد. مـــنظور مـــارکـــس از 
وارونـــگی ســـوژه و ابـــژه فـــقط وارونـــگی ســـرمـــایـــه ثـــابـــت در قـــالـــب ســـوژه کـــاذب و ســـرمـــایـــه 


متغیر در قالب ابژه آن نیست. این هنوز یک وارونگی دو قطبی است:

«ایـن شـیوه کـه ارزش اضـافـی بـا گـذار از مـیانـجیِ نـرخ سـود بـه شـکل سـود دگـردیـسی مـی یـابـد، 
درواقــع ادامــه ی رونــد وارونــگیِ ســوژه و ابــژه اســت کــه پــیش تــر در طــی فــرآیــند تــولــید رخ داده 
اسـت.» (مـارکـس: کـاپـیتال 3، ص 55) ... بـه ایـن تـرتـیب «از یـک سـو ارزش، کـاِر سـپری شـده، 
کــه بــر کــار زنــده ســلطه دارد، در ســرمــایــه دار شــخصیت مــی یــابــد؛ از ســوی دیــگر، بــه وارونــه، 
کــارگــر صــرفــاً بــه مــثابــه ی نــیروی کــار عــینی، بــه مــثابــه ی کــاال، پــدیــدار مــی شــود.» (هــمان جــا). بــه 
جــرأت مــی تــوان گــفت کــه کــل دیــدگــاه مــارکــس دربــاره ی وارونــگی (اعــم از وارونــگیِ دیــالــکتیک 
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هــگل تــا وارونــگیِ مــوضــوع و محــمول و وارونــگیِ ســوژه و ابــژه) در ایــن عــبارت صــورت بــندی 
شــــده اســــت ... ســــرمــــایــــه، خــــود را فــــقط نــــمایــــنده ی بــــخش اول- بــــخش ابــــژکــــتیو یــــا ارزش و 
کـار  مـرده- نـمی دانـد، بـلکه بـا تـبدیـل بـخش دوم- کـارزنـده انـسان- یـعنی بـخش سـوبـژکـتیو، بـه 
کـاالی نـیروی کـار، خـود را نـمایـنده و فـراگـیرنـده ی هـر دو بـخش مـی دانـد و تـنها از ایـن طـریـق 
اسـت کـه مـی تـوانـد هـم چـون سـوژه جـلوه کـند و هـم چـون روح، گـاه بـه کـالـبد کـاال و گـاه بـه پـیکر 


پول درآید.» )صفحه (١٠٠.

بـنابـرایـن در واقـعیت، پـیکریـافـتگیِ انـتزاعـی عـام بـه نـام سـرمـایـه، کـه سـوژه ای کـاذب اسـت 
ســوژه واقــعی مــی نــمایــد و ســوژه ی حــقیقی، یــعنی کــار زنــده ی انــسانــی در تــولــید، ابــژه  
مــــــی شــــــود. ایــــــن رازآمــــــیزیِ وارونــــــگیِ ســــــوژه و ابــــــژه در شــــــیوه ی تــــــولــــــید ســــــرمــــــایــــــه داری، 


وارونگی ای واقعی است که در پیوستار درونیِ روابط سرمایه ریشه دارد:

«مــنشاء و شــالــوده ی بــنیادیــن ایــن وارونــگی هــا چیســت؟ از یــک ســو پــیکریــابــی، نــهادیــن شــدن و 
عـــینیت یـــابـــیِ انـــتزاعـــات از فـــرآیـــند فـــعالـــیِت زنـــده، آگـــاه، هـــدف مـــند و اراده مـــند، هـــمانـــا از بُـــعدِ 
سـوبـژکـتیِو هسـتیِ اجـتماعـی؛ و ابـژه شـدِن ایـن بُـعِد سـوبـژکـتیو و تـابـع شـدنـش بـه آن انـتزاعـاتِ 
پـیکریـافـته، از سـوی دیـگر. «آگـاهـیِ» ایـدئـولـوژیـکِ «سـوژه»، یـا انـسان جـامـعه ی بـورژوایـی، 
بـــه ایـــن اوضـــاعِ واقـــعی، آگـــاهـــیِ راســـتین بـــه ایـــن وارونـــگیِ واقـــعی اســـت. ... شـــیوه ی وجـــودِ 
فــرانــمودیــن، ظــرفــی اســت کــه در آن، شــالــوده ی هــمه ی ایــن وارونــگی هــا، بــه واقــعیِت مــناســباتِ 


موجود و مسلط زندگیِ اجتماعی بدل می شود.»

بــــه ایــــن تــــرتــــیب مــــارکــــس بــــا نــــقد مــــنفی وارونــــگی دیــــالــــکتیک هــــگلی و وارونــــگی محــــمول و 
مـوضـوع -سـوژه-  پـیکرپـذیـریِ انـتزاعـات و اسـتقالل یـافـنت آن هـا را کـشف مـی کـند، سـپس 
بــا نــقد مــثبت وارونــگی ســوژه و ابــژه در وضــعیت واقــعاً مــوجــود مــناســبات ســرمــایــه داری، 


هسته عقالیی دیالکتیکِ خود آشکار می کند.

«بـــراســـاس ایـــن مـــنت، مـــی تـــوان گـــفت کـــه هـــدف مـــارکـــس پـــس زدِن پـــوســـته ی رازآمـــیِز دیـــالـــکتیک 
هــگل و بــنابــرایــن کــشف «هســته ی عــقالیــی» ایــن دیــالــکتیک نیســت، بــلکه افــشای رازآمــیزی ای 
اســت کــه دیــالــکتیک در دســتان هــگل بــه آن مــبتالســت و آشــکارســاخــنتِ هســته ی عــقالیــیِ خــودِ 


دیالکتیک (و نه دیالکتیکِ هگل) است.» )ص (١٠٣.

 نـویـسنده نـشان مـی دهـد کـه مـارکـس نـیاز نـداشـت دیـالـکتیک خـود را تـوضـیح دهـد زیـرا بـا 
روشـی کـه در نـقد وارونـگی هـای مـوجـود در جـامـعه سـرمـایـه داری بـه  کـار مـی بـرد دیـالـکتیکِ 
خــــود را در عــــمل نــــشان داده اســــت: ١- پــــراتــــیکِ اجــــتماعــــی و تــــاریــــخیِ انــــسان، مــــنشأ، 
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مـــبدأ، نـــقطه عـــزیـــمت و پـــایـــگاِه انـــتزاعـــاتـــی اســـت کـــه بـــا پـــیکرپـــذیـــری در فـــرانـــمود یـــکی از 
شـیوه  هـای وجـود سـرمـایـه اسـتقالل یـافـته و قـائـم بـه ذات شـده انـد. ایـن انـتزاعـات کـه واقـعیت 
زنـــدگـــی اجـــتماعـــی در جـــامـــعه ســـرمـــایـــه داری هســـتند، وارونـــگی ای واقـــعی هســـتند کـــه در 
واقـــعیت شـــان هـــم وارونـــه هســـتند. بـــه هـــمین جهـــت مـــارکـــس مـــی گـــویـــد «شـــکِل رازآمـــیزش 
مـــؤیـــد وضـــع مـــوجـــود بـــه نـــظر مـــی آیـــد». ایـــن وارونـــگی واقـــعی در پـــیوســـتار درونـــیِ روابـــط 
ســــرمــــایــــه ریــــشه دارد و فــــقط در بحــــران هــــای ســــرمــــایــــه داری آشــــکار مــــی شــــونــــد. ٢- فــــقط 
پــراتــیک اجــتماعــی تــاریــخی انــسان و خــودزایــندگــی ایــن پــراتــیک بــا ســرشــت انــتقادی و 
انــقالبــی قــادر بــه درک و بــرانــداخــنت ایــن واقــعیت وارونــه اســت. واقــعیت وارونــه در قــالــب 
انـتزاعـی تـریـن پـدیـده هـای کـامـالً مـشخص و عـریـان روزمـره اسـتقالل یـافـته انـد و بـه مـثابـه ی 
امـری بـدیـهی مشـروعـیت اجـتماعـی یـافـته انـد. راز ایـن انـتزاعـات، ایـن پـدیـده هـای مـشخص 
و مشــروع بــا نــقد بــرمــال مــی گــردد و آگــاهــی طــبقاتــی جــایــگزیــن آگــاهــی کــاذب یــا وارونــه 


می گردد.

اخــیرا گــروهــی کــه بــرای خــوانــدن گــرونــدریــسه گــرد هــم آمــده بــودنــد، ابــهامــات خــود را بــا 
خســـروی مـــطرح مـــی کـــنند. ســـپس مـــاحـــصل ســـؤال و پـــاســـخ هـــا را در قـــالـــب «نـــکاتـــی در 
حـاشـیه ی مـطالـعه ی گـرونـدریـسه» جـمع آوری و جهـت انـتشار بـرای «سـایـت نـقد» ارسـال 
کـــــرده انـــــد. در ایـــــن مجـــــموعـــــه لحـــــظات بـــــدیـــــعی از وارونـــــگی پـــــدیـــــده مـــــشخص پـــــول دیـــــده 
مــی شــود. خــوانــنده عــالقــمند مــی تــوانــد بــا خــوانــدن ایــن مجــموعــه ســؤال و جــواب مــرتــبط بــه 


فصل پول گروندریسه، درک نزدیک تری از وارونگی کسب کند.

فرانمود و شکل های فرانمودین 

«روابـــط اجـــتماعـــی ای کـــه ذات یـــا مـــاهـــیت یـــا پـــیوســـتار درونـــیِ شـــیوه ی تـــولـــید ســـرمـــایـــه داری را 
مـی سـازنـد بـایـد در شـکل هـایـی پـدیـدار شـونـد کـه شـیوه ی وجـوِد ایـن شـیوه ی تـولـید و نـمایـنده ی 
هـویـِت شـاخـص و ویـژه ی آن هسـتند. ایـن شـیوه ی وجـود هـم چـنین شـامـل قـالـب هـا یـا پـیکره هـای 


دیگری است که مارکس آن ها را فرانمود یا شکل های فرانمودین می نامد ...» )ص (۶۵.

مــا تــاکــنون بــا مــقولــه شــکل پــدیــداری در نــمود بــیرونــی ذات جــامــعه ی ســرمــایــه داری آشــنا 
بـودیـم، خسـروی بـازتـاب هـای دیـگری از ذات در سـطح جـامـعه را در شـکلی خـاص بـه نـام 


فرانمود در دید ما قرار می دهد.
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 فـرانـمودهـا مـانـند، بهـره ، مـزد، رقـابـت، قـیمت، پـول، سـود و... مـشخص تـریـن، واقـعی تـریـن 
و عــــیان تــــریــــن شــــیوه ی وجــــوِد روابــــط اجــــتماعــــی در جــــامــــعه ســــرمــــایــــه داری هســــتند کــــه در 
زنـــدگـــی روزمـــره شـــاهـــد حـــضور آنـــهایـــیم، امـــا و درعـــین حـــال انـــتراعـــی تـــریـــن هـــم هســـتند. 
انـتزاعـاتـی مـختص بـه جـامـعه سـرمـایـه داری کـه چـنان از مـحتوی و ریـشه هـای خـود بـریـده  
و در بـاورهـا مشـروعـیت اجـتماعـی یـافـته انـد کـه بـا وجـود ایـن کـه نـمایـنده تـاریـخاً مـشخص 
مـــــناســـــبات ســـــرمـــــایـــــه داری هســـــتند، مـــــانـــــند پـــــدیـــــده هـــــای فـــــراتـــــاریـــــخی بـــــه نـــــظر مـــــی رســـــند. 
اســـتقالل یـــافـــتگی و قـــائـــم  بـــه ذات شـــدِن آن هـــا حـــتی مـــارکسیســـت هـــا را گـــیج و در تـــله بـــحث 
«تــبدیــل» گــرفــتار کــرد. در صــورتــی کــه مــارکــس گــفته بــود: ««قــیمت تــمام شــده در اقــتصادِ 
ســرمــایــه، واجــد فــرانــمودی دروغــین از مــقولــه ی مــتعلق بــه خــوِد ارزش اســت.» (مــارکــس: 
کـــاپـــیتال ٣، ص ٣٧). خســـروی ســـال هـــاســـت پـــنهان کـــاری و رازآمـــیزی آن هـــا را بـــا عـــنوان 
فــریــفتاری در مــقالــه هــایــش دنــبال مــی کــند. وارونــگی فــرانــمود هــا، بــارزتــریــن و مــحوری تــریــن 
شــــکل فــــریــــفتاریســــت. مــــحتوای فــــرانــــمودهــــا، شــــکِل روابــــط ذاتــــی و پــــیوســــتار درونــــی یــــا 
«تـــــعین هـــــای شـــــکلی» هســـــتند. در «تـــــعین هـــــای شـــــکلی»، انـــــتزاع، عـــــام و کـــــلی در قـــــالـــــب 
نـشانـه هـایـی ظـاهـراً غـیرمـرتـبط بـه خـود، اسـتقالل و عـینیت خـاص مـی یـابـند و تـعیین کـننده  یـا 
وضـــع کـــننده ی کـــمی/کـــیفی انـــسان، اشـــیاء و حـــتی عـــوامـــل طـــبیعی مـــی شـــونـــد. فـــرانـــمودِ 
شــــغل، کــــیفیت کــــار انــــسان و مــــزد، قــــیمت آن را وضــــع مــــی کــــند، یــــا شــــکل پــــولــــیِ ارزش، 
انـــتزاع عـــامـــی کـــه بـــا مـــنتزع شـــدن در یـــک نـــشانـــه، در یـــک عـــینیت خـــاص، اکـــنون قـــیمت 
کــــاالهــــا از جــــمله نــــیروی کــــار  را وضــــع مــــی کــــند و شــــروع مــــی کــــند بــــه تــــعین بــــخشیدن و 
هـویـت بـخشیدن بـه مـحصوالت واقـعی. «پـول در آغـاز نـمایـنده ی هـمه ی ارزش هـاسـت؛ امـا 
در جـریـان عـمل قـضیه وارونـه مـی شـود و هـمه ی مـحصوالت واقـعی ... بـه نـمایـندگـان پـول 
تـــبدیـــل مـــی شـــونـــد …….و هـــمه ی کـــاالهـــا بـــه مـــثابـــه ی قـــیمت هـــا، بـــه شـــکل هـــای گـــونـــاگـــون، 
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نـمایـندگـان پـول انـد.» (گـرونـدریـسه) در ذات کـلیه ی ایـن مـقوالت مـشخص و روزمـره، آن چـه 
درحــال گــردش اســت نــه پــول اســت، نــه وســیله ی تــولــید و نــه «کــار»، بــلکه ارزش اســت کــه 
بـه تـناوب در شـکل هـای پـولـی، کـاالیـی و تـولـیدی در حـال دگـردیـسی و مـفصل بـندی روابـط 
اجــتماعــی ســت. ایــدئــولــوژی بــورژوازی بــا ایــن فــرانــمودهــا، آگــاهــی کــاذب را شــکل داده، 
بـــــــاورهـــــــا را تـــــــصرف و زوِر اقـــــــتصادی را مســـــــتقر کـــــــرده اســـــــت. خـــــــوانـــــــدن کـــــــتاب «نـــــــقد 
ایــدئــولــوژی» کــمک شــایــانــی بــه درک عــینیت تــاریــخی فــرانــمود در پــیکرســازی انــتزاعــات 
اسـتقالل یـافـته اقـتصادی مـی کـند. فـرانـمودهـا مـشخصه شـیوه تـولـید سـرمـایـه داری هسـتند 
زیـــرا ایـــدئـــولـــوژی بـــورژوازی را در عـــینی تـــریـــن و عـــریـــان تـــریـــن انـــتزاعـــات جـــاری بـــین مـــردم 
نـشان مـی دهـند. آنـها نـعل سـرمـایـه داری را وارونـه مـی زنـند بـه طـوریـکه حـتی مـانـع مـی شـونـد 
خـوِد سـرمـایـه دار» فـرآیـنِد بـدل شـدِن ارزش اضـافـی بـه سـود و نـرخ ارزش اضـافـی بـه نـرخ 


سود را ببیند.

«دوگـانـه ی ذات/پـدیـدار، از زاویـه ی تـحقق ذات در پـدیـدار، مـی تـوانـد عـینیت پـراتـیکِ اجـتماعـی 
را تــوضــیح دهــد، امــا از تــبیین و بــه ویــژه نــقد انــتزاعــاِت پــیکریــافــته نــاتــوان اســت، زیــرا عــینیت 
ایـــن انـــتزاعـــات را بـــا عـــینیِت پـــراتـــیک یـــکسان تـــلقی مـــی کـــند. بـــه هـــمین دلـــیل اســـت کـــه دســـتگاه 
دوگــانــه ی ذات/پــدیــدار، ایــدئــولــوژی را فــقط بــه مــثابــه آگــاهــی نــاراســت (آگــاهــی کــاذب)، یــعنی 
مــعضلی مــعرفــت شــناخــتی تــوضــیح مــی دهــد و از ایــن طــریــق، عــینیِت ایــدئــولــوژی، هــمانــا عــینیت 
انــتزاعــاِت پــیکریــافــته و جــایــگاه آن در هســتی شــناســیِ اجــتماعــیِ ســرمــایــه، در شــیوه ی وجــود 
روابـط سـرمـایـه در شـکل هـای فـرانـمودیـن، پـنهان مـی مـانـد. ایـدئـولـوژی آگـاهـیِ نـاراسـت نیسـت، 
تـوهـم و خـیال نـیز نیسـت، بـلکه واقـعیتی اسـت تـنیده در روابـط اجـتماعـی و «کـاذب»بـودِن آن، 


عبارت از همان مشخصاتی است که برای فرانمودها برشمردیم.» )ص (۶۹.

 نـزد مـارکـس پـول یـک «نـشانـه ی ِصـرف» نیسـت، بـلکه فـرانـمود و واقـعیِت هـم هـنگام اسـت. 
نـقطه ی آغـاز شـکل پـولـی، پـول و نـقطه ی انـجامِ آن، پـول بـیش تـر کـه فـرایـندی تـاریـخی سـت 
در انــتزاعــاتــی مــانــند ســوِد ســرمــایــه هــای اعــتباری و بهــره ی پــول، خــود را مــانــند واقــعیتی 
فــــراتــــاریــــخی نــــشان مــــی دهــــد، چــــون در ظــــاهــــر بــــی اصــــل و نــــصب (قــــائــــم بــــه ذات) بــــه نــــظر 
مـی رسـد و مـرحـله تـولـید ارزش و ارزش اضـافـی را پـنهان کـرده اسـت. هـمین نـادیـده مـانـدن 
فـرایـند تـولـید اسـت کـه بـرای گـفتمان هـژمـون در اقـتصاد سـیاسـی راه بـاز مـی کـند کـه ایـن 
کـــارگـــر نیســـت کـــه ارزش اضـــافـــی تـــولـــید مـــی کـــند، بـــلکه ســـرمـــایـــه خـــود ارزش افـــزاســـت! و 
کـارگـر ابـژه و سـرمـایـه سـوژه مـی شـود. بـا محـدودشـدن دیـالـکتیک بـه دوگـانـه هـای درونـی/
بـــیرونـــی و ذات/پـــدیـــدار، امـــر واقـــع یـــا تـــمامـــاً نـــفی یـــا تـــمامـــاً اثـــبات و مـــتحقق مـــی شـــود. 
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بــنابــرایــن فــرانــمودهــا نــادیــده مــی مــانــند. نــظریــه پــردازانــی نــیز کــه فــرانــمود را مــی بــینند، بــا 
فـریـزشـدن در دوگـانـه ذات و پـدیـدار، فـرانـمود را شـکل کـامـل تـر پـدیـدار تـوصـیف مـی کـنند. 
لـذا پـول شـکل پـدیـداری یـا نـمایـنده ارزش تـبین مـی شـود و وارونـگی آن در مـقولـه فـرانـمود 


دیده نمی شود. 

 نــــــویــــــسنده در پــــــایــــــان مــــــبحث فــــــرانــــــمود بــــــه نــــــقش بحــــــران در افــــــشای فــــــریــــــِب وارونــــــگی 

می پردازد. شرایطی که این روزها شاهدیم:

«... بحـران اسـت کـه راز فـرانـمودهـا را بـه آشـکارتـریـن صـورت فـاش مـی کـند و تشـت آن هـا را 
بــا بــلندتــریــن غــرش از بــام فــرو مــی افــکند. بحــران، بــا یــورش بــه حــساس تــریــن و نــیرومــندتــریــن 
ســپهر مــناســبات تــولــید ســرمــایــه دارانــه، بــا آشــکارکــردن واقــعیت و عــینیت آن هــا، هــمانــا بــه مــثابــه 
انـــتزاعـــات پـــیکریـــافـــته، و بـــا شکســـنت پـــوســـته ی فـــرانـــمودیـــن آن هـــا، مـــحتوای شـــان را در بـــرابـــر 
دیـدگـان وحشـت زده ی عـامـالن تـولـید مـی گـذارد و روشـن مـی کـند کـه ایـن مـحتواهـا، خـود شـکلی 
از پــــیوســــتار درونــــی انــــد. بحــــران هــــای مــــالــــی، پــــولــــی، بــــانــــکی بــــا قــــاطــــعیتی انــــکارنــــاپــــذیــــر و بــــا 
خــشونــتی بــی رحــمانــه کــه آوارش هــمیشه بــر ســر کــارگــران و تــهیدســتان فــرو مــی ریــزد، نــشان 
مــی دهــند کــه چــگونــه پــول مــی تــوانــد بــه کــاغــذپــاره ای بــی بــها بــدل شــود کــه مــحتوایــش چــیزی جــز 
هـــم ارز عـــام نیســـت و ایـــن خـــود، کـــاالیـــی اســـت در کـــنار کـــاالهـــایـــی دیـــگر. بحـــران، شـــکل هـــای 
پــدیــداری را بــه ذات هــا تــحویــل نــمی کــند، بــلکه بــا نــهادن نــقطه ی پــایــان بــر فــرانــمودهــا بــه مــثابــه 
مـشخص تـریـن و انـتزاعـی تـریـن شـیوه ی وجـوِد روابـط سـرمـایـه دارانـه، بـا پـس زدِن فـضای مـه آلـود، 
کـنارنـهادِن فـریـفتاری هـا و بـتوارگـی هـا، راه را بـرای نـظرافـکندن بـه ژرفـای ُمـغاکِ پـیوسـتارهـای 
درونـــی، بـــاز مـــی کـــند. «بحـــران هـــا هســـتند کـــه بـــر ایـــن فـــرانـــموِد قـــائـــم بـــه ذات بـــودگـــی ... نـــقطه ی 


پایان می گذارند.» )مارکس: نظریه ها 3، ص ) «.(507ص ٨۴ (.

نظریه ی انتقادی  

مــــطالــــعه نشــــریــــه قــــدیــــمی نــــقد مــــؤیــــد آن اســــت کــــه خســــروی در ســــال ۱۳۶۴ در شــــروع 
پـــــروژه ی«دیـــــالـــــکتیک انـــــتقادی: ســـــپهرهـــــای نـــــقد» شـــــالـــــوده هـــــای اولـــــیه ی آن را بـــــا عـــــنوان 
«نــــظریــــه انــــتقادی» در ایــــن نشــــریــــه تــــدویــــن مــــی کــــند. در کــــتاب «نــــقد ایــــدئــــولــــوژی» عــــلم 
اجــتماعــی را نــظریــه ی انــتقادی مــعرفــی مــی کــند کــه تــوأمــان روشــنگر و ســتیزه جــوســت، در 
اسـفند هـمان سـال در نـوشـتاری بـه نـام «مـقدمـه ای بـه نـقد تـئوری انـتقادی» گـذار دانـش 


اجتماعی به نظریه ی انتقادی را توصیف، تبیین و نقد می کند :
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«عــلم اجــتماعــی بــرای آن کــه از ایــدئــولــوژیــک شــدن بــپرهــیزد، نــاگــزیــر بــود مــرزهــای ایــدئــولــوژیــک 
تـــبیین را بـــشکند و بـــرای عـــلم بـــودن، چـــارچـــوب عـــلم را در تـــعریـــفی کـــه ِخـــرد روشـــنگری از آن 
ارائــه مــی کــند، در هــم بــریــزد. در یــک کــالم هــم جــامــعه را بــه مــثابــه ی یــک مــوضــوع عــینی تــبیین 
کــند و هــم تــوأمــان راز آن را بــرمــال ســازد، یــعنی نســبت بــه آن ســتیزه جــو بــاشــد، و ایــن مــمکن 
نـبود، مـگر از راه تـعیین مـرزهـای خـود بـا ایـدئـولـوژی هـای پـیکریـافـته در مـناسـبات سـلطه. عـلم 
اجــتماعــی بــایــد بــه نــظریــه انــتقادی بــدل مــی شــد و دانــش جــامــعه درعــین حــال نــاقــد جــامــعه نــیز 

بود. نظریه مارکس به عنوان نقد اقتصاد سیاسی در پاسخ به این نیاز شکل گرفت.» [۱۳]

 و امـــروز در کـــتاب حـــاضـــر، ســـیالـــیت نـــظریـــه ی انـــتقادی تـــبیین مـــی شـــود. بـــا پـــرداخـــنت بـــه 
کـشاکـش درونـی، سـرشـتی و مسـتمر عـلم اجـتماعـی بـین مـانـدن در خـانـه ی عـلم یـا تـرک 
آن، عــــلم اجــــتماعــــی نــــوجــــوانــــی مــــعرفــــی مــــی شــــود کــــه در زمــــان شــــکل گــــیری روابــــط تــــولــــید 
ســرمــایــه داری مــتولــد شــد. بــا انــقالب فــرانــسه رشــد کــرد. ســپس هــم پــا بــا فــرایــند گســترش 
مـبارزه طـبقاتـی در هـویـتی ویـژه  و مسـتقل، در سـاحـتی نـویـن بـه نـام نـظریـه انـتقادی بـه 
رشـــد خـــود ادامـــه داد. نـــویـــسنده نـــقطه عـــزیـــمت دانـــش اجـــتماعـــی بـــه تـــئوری انـــتقادی را، 
فـعالـیت اجـتماعـی یـا پـراتـیک اجـتماعـی تـاریـخی انـسان مـی گـذارد. بـارزتـریـن نـمونـه ایـن 
کــــــــــشاکــــــــــش را مــــــــــی تــــــــــوان در آثــــــــــار مــــــــــارکــــــــــس دیــــــــــد. بــــــــــه قــــــــــول خســــــــــروی نــــــــــکته مــــــــــهم، 
نــفِس«عــلم» نــامــیدن دانــش اجــتماعــی از ســوی مــارکــس نیســت، بــلکه تــصور و تــصویــری 
اسـت کـه مـارکـس از ایـن «عـلم» در آثـارش بـه دسـت مـی دهـد. کـاپـیتال اثـری عـلمی اسـت. 
امــــا روش مــــارکــــس و عــــنوان فــــرعــــی کــــتاب گــــواهــــی مــــی دهــــد کــــه ایــــن اثــــر نــــقد اقــــتصاد 
ســـیاســـی اســـت. روشـــی هـــم کـــه در ایـــن کـــتاب و ســـایـــر آثـــارش عـــمالً پـــیاده مـــی کـــند نـــقد 
مـقوالت اقـتصادی و بـازنـمایـیِ انـتقادی اقـتصاد بـورژوازی سـت. تـوامـان بـودن عـلم و نـقد 
نــشان مــی دهــد کــه کــاپــیتال عــلم ویــژه ای اســت یــا بــه قــول خســروی دانــش اجــتماعــی در 
مـــعنای دقـــیق کـــلمه «عـــلم» نیســـت، زیـــرا نـــظریـــه در تحـــلیل نـــهایـــی بـــا مـــوقـــعیت هـــا مـــواجـــه 
اسـت. در مـوقـعیت هـا، انـتزاعـات پـیکریـافـته در شـرایـط اجـتماعـی، تـاریـخی مـعین بـخشی 
از پــیکره ی واقــعیت هســتند کــه اســتقالل یــافــته، و واقــعیت را پشــت خــود پــنهان کــرده انــد، 
لــذا شــناخــت واقــعیت تــنها بــا نــقد ایــن انــتزاعــات میســر اســت. بــه هــمین دلــیل بــود کــه وی 
در اواخـر دهـه ی ۶۰ شـمسی کـتاب «نـقِد ایـدئـولـوژی» را بـا ایـن درآمـد نـوشـت: «نـظریـه ی 
انـتقادی بـه نـاگـزیـر، بـرای حـفظ سـرشـت دوگـانـه ی ویـژگـی اش (روشـنگری و سـتیزه جـویـی)، 
مـــی بـــایســـت بـــه نـــقد ایـــدئـــولـــوژی بـــرخـــیزد.» درواقـــع نـــقد مـــارکـــس بـــه اقـــتصاد ســـیاســـی و 
شـــــیوه ی تـــــولـــــید ســـــرمـــــایـــــه داری، نـــــمونـــــه ی بـــــسیار خـــــوبـــــی از نـــــقد ایـــــدئـــــولـــــوژی یـــــا نـــــظریـــــه 
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انــتقادی ســت. ایــن نــقِد در عــین روشــنگری نســبت بــه ســرمــایــه داری، چــنان ســتیزی نســبت 
بــــــــه آن دامــــــــن زد کــــــــه عــــــــلی رغــــــــم شکســــــــت شــــــــوروی، نــــــــه تــــــــنها ضــــــــعیف نشــــــــد، بــــــــلکه از 


شکست هایش نیرو گرفت و بر دوش مبارزه طبقاتی، زیستی بالنده را طی کرد.

سپهرهای نقد 


به نظر نگارنده پایه های پروژه ی خسروی در این سه صفحه تبیین شده است.

خســـروی فـــرایـــند کـــشاکـــش دانـــش اجـــتماعـــی بـــا عـــلم، جـــداشـــدن آن از عـــلم و اســـتقالل 
حـــوزه ای جـــدیـــد مســـتقل از ســـاحـــت فـــعالـــیت هـــای انـــسان اجـــتماعـــی، تـــاریـــخی را هـــم پـــا و 
تــوأمــان بــا گســترش و رشــد مــبارزه طــبقاتــی ضــدســرمــایــه داری شــکلی از خــودزایــندگــی 
پـــــراتـــــیکِ نـــــقد تـــــبیین کـــــرده اســـــت. فـــــرایـــــندی کـــــه بـــــا مـــــارکـــــس آغـــــاز مـــــی شـــــود، در مـــــکتب 
فــرانــکفورت خــانــه مــی گــزیــند، امــا در ایــن خــانــه پــژمــرده مــی شــود و مــتاســفانــه بــه وضــعیت 
مـوجـود قـانـع مـی گـردد، در بـررسـی شکسـت اکـتبر بـه اوج مـی رسـد. بـا لـوکـاچ، بـاسـکار، 
آلـتوسـر، سـایـمون کـالرک و ... خسـروی هـر بـار بـازنـگری و مـسیر تـکامـل خـود را ادامـه 
مـی دهـد. ایـن فـرایـند بـا بـرش قـطعی بـا دسـتگاه هـای نـظری مـاقـبل خـود و اسـتوارشـدن بـر 
پـایـه مـاتـریـالـیسم پـراتـیکی، اسـتقالل مـی یـابـد، مـعیارهـای نـقدش را در حـوزه ی امـر مـنفی 
و امــر مــثبت در ظــرف «شــیوه ی وجــود» مــعرفــی مــی کــند و در قــالــب دیــالــکتیک انــتقادی، 
انــقالبــی و پــراتــیکی نــویــن بــر روی پــای خــود مــی ایســتد. خســروی در شــروع پــروژه خــود 
آن را «نـــظریـــه انـــتقادی» نـــام داد. اکـــنون و بـــا شـــتاب اخـــیر مـــبارزه طـــبقاتـــی در حـــوزه 
نـــــظری و عـــــمل در دهـــــه هـــــای اخـــــیر و امـــــکان گـــــشایـــــش در بحـــــران چـــــشم انـــــداز تـــــاریـــــخی 
رهـایـی، وی نـیز در راسـتای پـراتـیک خـودزایـنده، نـام «سـپهر نـقد» را نـامـی مـناسـب تـر از 
«نــظریــه انــتقادی» مــعرفــی مــی کــند و مــدعــی اســت کــه «ســپهر نــقد» هــمه ی ســاحــت هــای 


دانش اجتماعی، از نقد تا دیالکتیک را در بر می گیرد:

 «بــه نــظر مــن دیــر نــخواهــد بــود زمــانــی کــه هــرگــونــه انــدیــشه و پــژوهــشی در حــوزه ي آن چــه مــا 
مــسامــحتاً اســمش را «عــلم» اجــتماعــی و تــاریــخی مــی گــذاریــم بــدون ایــن حــضور نــامــرئــی و 
بــدیــهی انــدیــشه یــا کــشف مــارکــس مــمکن بــاشــد ... مــارکــس ســپهر یــا ســاحــت تــازه اي را در 
فـــــضاي زنـــــدگـــــی اجـــــتماعـــــی انـــــسان کـــــشف کـــــرده اســـــت کـــــه نـــــه عـــــلم اســـــت، نـــــه فـــــلسفه و نـــــه 


ایدئولوژي.»[۱۴]
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خســروی ســپهر نــقد را بــه نــقد عــام و نــقد خــاص تــقسیم مــی کــند. نــقد عــام را بــا  نــوعــی 
«فــرا-زبــان» مــقایــسه مــی کــند کــه نــقد خــاص، زبــان هــای گــونــاگــون آن اســت. و آن را در 
تــــعامــــل بــــا مــــبارزه طــــبقاتــــی در شــــرایــــط مــــعین تــــاریــــخی، بــــاالتــــریــــن مــــرجــــع حــــل و فــــصل 
تـعارض هـا بـین اصـول بـنیادیـن - اصـولـی کـه قـابـل اسـتنتاج از یـکدیـگر نیسـتند- مـعرفـی 
مــی شــود. مــوادی کــه بــرای شــکل گــیری ســپهر نــقد بــه طــور اعــم و مــقوالتــی بــرای تــعریــف 
حــــدود و مــــرزهــــای آن الزم اســــت از  نــــقد اقــــتصاد ســــیاســــی مــــارکــــسی در کــــل بــــه دســــت 
مـــی آیـــد و شـــبیه بـــرداشـــت مـــا از فـــلسفه اســـت. امـــا نـــقد خـــاص نـــقد شـــرایـــط اجـــتماعـــی 
تــاریــخی مــعین اســت کــه از طــریــق نــقد ایــدئــولــوژی هــا صــورت مــی گــیرد و بــیش تــر بــه عــلم 
نــزدیــک اســت زیــرا بــا اســتفاده از مــقوالت نــقد عــام نــقد تــبیین مــی شــود. نــقد شــیوه تــولــید 
ســرمــایــه داری، نــقد خــاص اســت. شــایــد بــتوان گــفت گــرونــدریــسه در بــخش هــایــی نــقد عــام 
اسـت. نـوشـته هـای خسـروی عـمدتـا در حـوزه ی نـقد عـام اسـت. جـزوه ی «مـارکـسیسم هـا و 
نـــقد مـــنفی، نـــقد مـــثبت»، کـــتاب نـــقد ایـــدئـــولـــوژی یـــا هـــمین کـــتاب دیـــالـــکتیک انـــتقادی در 
حــــوزه ی نــــقد عــــام هســــتند، امــــا مــــقالــــه کــــار مجــــرد و ســــوســــیالــــیسم یــــا ســــلسله مــــقاالت 
بــــازانــــدیــــشی نــــظریــــه ارزش در حــــوزه نــــقد خــــاص تــــدویــــن شــــده انــــد. نــــویــــسنده در پــــایــــان 
کـتابـش بـر مـدار تعهـدش بـه خـودزایـندگـی پـراتـیک حـرکـت مـی کـند بـه هـمین جهـت تـدویـن 
خـطوط کـلی سـپهر نـقد اعـم از نـقد عـام و نـقد خـاص را پـیشنهادی بـرای بـازانـدیـشی و 
تـــبیین و گســـترش ایـــن ســـپهر مـــعرفـــی مـــی کـــند و تـــاکـــید دارد دیـــالـــکتیک انـــتقادی در ایـــن 
راســــتا، روشــــی بــــرای مــــبارزه انــــقالبــــی در حــــوزه ی نــــظر و عــــمل تــــدویــــن شــــده اســــت کــــه 
ظـرفـیت خـودگسـتری آن هـم پـا بـا مـبارزه طـبقاتـی در گـرو حـضور انـدیـشمندان مـارکـسی، 


اندیشیدن درباره ی این موضوع و نقد آن است. 

نـگارنـده تـشابـه نـقد مـارکـسی را بـا نـوعـی زبـان، سـیال تـر از سـپهر مـی دانـد، ایـن تـشابـه 
را خسـروی بـیش از دو دهـه قـبل در مـقالـه ی «مـارکـسیسم هـا و نـقد» انـجام داده اسـت. 
شـایـد هـمین تـشابـه نـقد بـا زبـان مـرا شـیفته نـقد و قـلمرو خـودگسـتر آن کـرد. بـه آن مـقالـه 
مــی رویــم بــه صــفحات آخــر، تــا مــعرفــی ایــن کــتاب را چــونــان گــفتمانــی در شــناخــِت زیــر و 


بم های زبان مارکسی, روش آموخنت این زبان و گسترش آن به پایان ببریم:

«مـاركـسيسم نـه عـلم اسـت نـه فـلسفه. چـيز تـازه ای اسـت كـه مـی تـوان بـر آن نـامـی  ديـگر نـهاد: 

نقد. نامی  كه چون خود نيز تازه نيست، بايد نخست از معنای سنتی اش برهنه شود.
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يـک تـمثيل بـرای مـاركـسيسم ... مـی تـوانـد زبـان بـاشـد. ... مـاركـسيسم چـه بـه لـحاظ «قـواعـد» و 
چــــه بــــه لــــحاظ واژ ه هــــا و تــــعابــــير، مــــثل هــــمه ی زبــــان هــــای ديــــگر اســــت: تــــغيير مــــی كــــند، گســــترش 
مــی يــابــد، كــلماتــش مــعانــی جــديــد پــيدا مــی كــنند، كــهنه و مــتروک مــی شــونــد. مــاركــسيسم زبــانــی 
اسـت كـه مـاركسيسـت هـا بـدان سـخن مـی گـويـند و زنـده و پـويـابـودنـش هـمانـند هـر زبـانـی ديـگر، 
مـــنوط اســـت بـــه پـــراتـــيکِ آن هـــايـــی كـــه  از آن اســـتفاده مـــی كـــنند. هـــمان طـــور كـــه مـــثال گســـترش 
بــــرخــــی از زبــــان هــــای گــــفتاری، در جــــهان بــــه تــــناســــب ظــــرفــــيت و قــــدرت روابــــط ســــرمــــایــــه داری، 
گســترش و اعــتبار يــافــته انــد، گســترش «زبــان» مــاركــسيسم تــابــعی اســت از ظــرفــيت و قــدرت 


جنبش انقالبی   ضدسرمايه داری.»

یادداشت ها: 

[1] خســـروی در ســـال ۱۳۶۴ بـــا نـــقد دســـتگاه هـــای فـــلسفی و کـــشف زایـــندگـــی پـــراتـــیک، قـــالـــب پـــروژه 
دیـــالـــکتیک انـــتقادی را در کـــتاب «مـــارکـــسیسم: نـــقد مـــثبت، نـــقد مـــنفی» پـــی ریـــخت. در هـــمین ســـال 
«شـــالـــوده هـــای مـــاتـــریـــالـــیسم پـــراتـــیکیِ مـــارکـــس» را تـــدویـــن کـــرد و مـــاتـــریـــالـــیسم پـــراتـــیکی را بـــه مـــثابـــه 
پــــیش فــــرض و نــــقطه عــــزیــــمت تــــئوری انــــتقادی در جــــایــــگاه مــــارکــــسی آن نــــشانــــد. در ســــال ١٣۶٨در 
نـوشـتار «تـوصـیف، تـبین و نـقد» بـه بـن بسـت و تـنگناهـای تـئوری انـتقادی پـرداخـت و پـایـه هـا و مـبنای 
آن را بـــرای تـــوانـــابـــودن در نـــقد ایـــدئـــولـــوژی هـــا تـــبیین کـــرد. ایـــن کـــتاب در ســـال ١٣٨١ بـــه هـــمت نشـــر 
اخــــــتران، انــــــتشار یــــــافــــــت. در نشــــــریــــــه ی «نــــــقد» شــــــماره ۲، در مــــــقالــــــه ی «مــــــارکــــــسیسم هــــــا و نــــــقد»، 
مـارکـسیسم را بـه مـثابـه نـقد و یـک نـظریـه انـتقادی مـعرفـی کـرد کـه تـابـع ظـرفـیت و قـدرت مـبارزه طـبقاتـی 
اسـت. سـال ۱۳۷۳ چیسـتی ایـدئـولـوژی بـه مـثابـه آگـاهـی کـاذب را در کـتاب «نـقِد ایـدئـولـوژی» بـه تـفصیل 
پــاســخ و مــاهــیت ابــژکــتیو آن را در انــتزاعــات پــیکریــافــته بــه مــا نــشان داد. ایــن کــتاب در ســال ۱۳۸۳ 
منتشـر و تـاکـنون بـه چـاپ سـوم رسـیده اسـت. در سـال ۱۳۹۶ در کـتاب «نـقد دیـالـکتیک دسـتگاهـمند» 
نــیز بــا نــقد مــنفی دســتگاه هــای جــدیــد از نــظام مــند تــا نــو، نــظرش در مــورد دیــالــکتیک را در نــقد مــثبت 
بــــــارور نــــــموده اســــــت. نــــــگارنــــــده جهــــــت دقــــــت در مــــــعرفــــــی کــــــتاب ایــــــشان، از ایــــــن مجــــــموعــــــه اســــــتفاده 
کــرده اســت. کــتاب «نــقد دیــالــکتیک: ســپهرهــای نــقد» خــالصــه ایــن پــروژه اســت کــه تــوســط نشــر الهــیتا 


امسال - ۱۴۰۰- منتشر شده است. امید که بتوان این مجموعه را در کتابی جمع آوری کرد.


[2]   پس گفتار به ویراست دوم مجلد نخست کاپیتال.


[3]  نک به ۲ چنان که خود گفته بود «روش دیالکتیکیِ من».
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[4] بـرای نـشان دادن فـاصـله چـپ ایـران بـا رویـکرد جـدیـد بـه دسـتگاه مـفهومـی جـدیـد مـارکـس، تـوجـه بـه 
تــرجــمه آثــار انــدیــشه ورزان بــرجســته آن بــه فــارســی تــاســف بــار اســت. تــاریــخ تــدویــن کــتاب «پــیدایــش و 
پــای گــیری کــاپــیتال مــارکــس» کــه نــقطه عــطف رویــکرد جــدیــد و اثــر رومــن رُســُدلــسکی  ســال ١٩۶٨، 
تــــألــــیف شــــد، امــــا تــــا ســــال ۲۰۱۰ هــــنوز در ایــــران تــــرجــــمه نشــــده بــــود. «نــــظریــــه ارزش مــــارکــــس» اثــــر 
بــی نــظیر آیــزاک ایــلیچ روبــین کــه در ١٩٢٨ بــه روســی و در ١٩۶٧ بــه انــگلیسی منتشــر شــد، ٣٨ بــعد 
در ســـال ١٣٨٣ در ایـــران تـــرجـــمه و منتشـــر شـــد. از پـــروژه مـــهم هـــانـــس گـــئورک بـــکهاوس بـــا عـــنوان 
«دیـــالـــکتیک شـــکل ارزش» فـــقط مـــقالـــه مـــحوری آن در دهـــه ی ٩٠ تـــرجـــمه شـــد. و یـــا از نـــویـــسندگـــان 
مـتعلق بـه گـرایـش مـارکـسیسم انـسان گـرا و گـرایـش هـای مـوسـوم بـه «دیـالـکتیک جـدیـد» یـا «دیـالـکتیک 
نـــظام مـــند» طـــی ده ســـال گـــذشـــته آثـــاری بـــه هـــمت آقـــای حـــسن مـــرتـــضوی و خـــانـــم فـــروغ اســـدپـــور بـــه 


فارسی ترجمه شده است.


[5] کمال خسروی؛ مقاله دیالکتیک نوآوری. 


[6] کمال خسروی؛  «نقد دیالکتیک دستگاه مند»، انتشارات چشمه، سال ١٣٩۶.


[7] کمال خسروی؛«نقد ایدئولوژی»، چاپ اول ١٣٨٣، انتشارات اختران.

[8] کـــمال خســـروی؛ «شـــالـــوده هـــای مـــاتـــریـــالـــیسم پـــراتـــیکی مـــارکـــس» در نشـــریـــه نـــقد شـــماره ۲ ســـال 

.۱۳۶۴


[9] از کتاب «نقد دیالکتیک دستگاه مند» نشر چشمه، ١٣٩۶.

[10] خسـروی شـکل و مـحتوا را در صـفحه ۴۴ کـتاب «دیـالـکتیک انـتقادی» تـعریـف مـی کـند: «مـا در 
نــــــــــــوشــــــــــــته ای دیــــــــــــگر و بــــــــــــا اســــــــــــتناد بــــــــــــه اســــــــــــتفاده ی مــــــــــــارکــــــــــــس از مــــــــــــقولــــــــــــه ی ویــــــــــــژه ی «مــــــــــــحتوای 
شـــــکلی» [Formgehalt] در نخســـــتین ویـــــراســـــت فـــــصل اول کـــــاپـــــیتال (هـــــامـــــبورگ، 1867) نـــــشان 
دادیـم کـه چـرا ارزش خـود را در شـکِل ارزش مـبادلـه ای پـدیـدار مـی کـند. بـه طـور خـالصـه ادعـای مـا ایـن 
بــود کــه چــون ارزش بــه مــثابــه هــویــت عــینی مــحصول کــار، شــکل انــتزاعــی روابــط اجــتماعــی جــامــعه ی 
ســـرمـــایـــه داری اســـت، بـــنابـــرایـــن زمـــانـــی کـــه خـــوْد مـــحتوای شـــکِل دیـــگری قـــرار بـــگیرد، ایـــن شـــکِل تـــازه، 
درواقــــع شــــکِل شــــکل اســــت و مــــحتوایــــی شــــکلی دارد؛ و چــــون ایــــن مــــحتوا شــــکلی مــــنتزع از روابــــط 


اجتماعی است، شکِل تازه ی آن در مبادله ی کاالها پدیدار می شود.»

[11] خســــروی نــــگاِه تــــازه   بــــه رابــــطه ی مــــحتوا و شــــکل در مــــبحث شــــکل ارزش تــــوســــط آیــــزاک ایــــلیچ 
روبـین و مـبحث سـطوح تجـریـد تـوسـط رومـن رُسـُدلـسکی را نـقطه عـطف در رویـکرد نـویـن بـه دیـالـکتیک 
مــی گــذارد و  هــم چــنین پــروژه ی مــهم هــانــس گــئورگ بــکهاوس زیــر عــنوان «دیــالــکتیک شــکل ارزش» و 
مــقوالت تــازه  ی وی مــانــند «پــیوســتار درونــی»، « عــزیــمت» و «روش بــازگــشایــیِ اســتداللــی» و تــاثــیر 
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ایـن مـباحـث روی انـدیـشمندانـی چـون روی بـاسـکار، رابـرت آلـبریـتون، بـرتـل اوملـن، فـرد مـوزلـی، تـونـی 
اسـمیت و...از امـکانـات رویـکرد تـازه ای بـا تـکیه بـر خـوِد مـقوالت مـارکـس و دسـتگاه مـفهومـی او، و نـه 
بـا اخـتراع دسـتگاه هـای مـفهومـیِ تـازه، در بـین انـدیـشه ورزان مـارکـسی جـهان اسـتقبال مـی کـند و گـام 


تازه خود را در تداوم و تکامل این پیشنه غنی معرفی می  کند.


[12] گفتار درباره ی نقد فلسفه ی حق هگل، کمال خسروی.


[13] نک: به منبع شماره ۸.

[14] کـــمال خســـروی در گـــفتگوی پـــروبـــلماتـــیکا دربـــاره ی «نـــقد» مـــارکـــسی و مـــاتـــریـــالـــیسم پـــراتـــیکی. 
۱۳۹۴
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