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  برنامه، بازار، خودمديريت
  بازار با سرمايه داری يکی نيست

  
  فيليپ ظريفيان

  کيوان. ب: برگردان
  
  

     تأکيد مصرانه ای که در وضعيت کنونی روی مفهوم اقتصاد بازار در ارتباط باکشورهای سوسياليستی سابق به عمل می آيد، 
برای تعيين ژرفا و سرشت دگرگونی هايی که کوشش »  بازاراقتصاد«مفهوم . به طور چشمگيری مفاهيم را در هم می ريزد

مخصوصاً . شود در کشورهای يادشده صورت گيرد و نيز در ارتباط با آن چه واقعاً اقتصاد غرب است، کامالً نارساست می
ت نادرست سخ» اقتصاد سوسياليستی مساوی است با برنامه ريزی« و » سرمايه داری مساوی است با بازار«ای چون  معادله
  .مقاله ای که می خوانيد کوششی است در اين راستا. از اين رو، ضرورت دارد که گريبان خود را از اين خطا وارهانيم. است

     اين فکر که ما مجازيم اقتصاد غرب را با مفهوم اقتصاد بازار که گويا نقطه مقابل اقتصاد بوروکراتيک دولتی کشورهای 
رد، توصيف کنيم، به نظر نادرست می آيد و به همين جهت کوشش می شود در همين چارچوب به سوسياليستی سابق قرار دا

  .روشنگری اين مسئله که اکنون در غرب رواج دارد، بپردازيم
  

  مسئله بازار و قدرت سياسی 
ه داری در دوران های روابط کااليی و کاربرد پول، خيلی پيش از سرماي.      از يک قضيه تجربی کامالً روشن شروع می کنيم

. تجارت به شکل مبادله کاالها، گردش و اندوختن پول، واقعيت های بسيار قديمی اند. بسيار دور زندگی انسان وجود داشت
البته، سرمايه داری . پس، بدون تماس با تئوری می توان تصديق کرد که ميان بازار و سرمايه داری عالمت تساوی وجود ندارد

  .ه توليد، بر بنياد کااليی رشد يافته و عکس آن درست نيستبه عنوان يک شيو
     مانند برخی ها نمی توان از آن نتيجه گرفت که بازار، در صورتی که وجودش به زمان های بسی دور از تمدن ما باز گردد، 

بايد مبتنی بر » طبيعی«صاد برخی ها در تأييد اين مطلب ترديد ندارند که هر اقت. نمايشگر شکل طبيعی مبادله و اقتصاد است
با اين همه، می توان، در سطح قضايا، تاييد کرد که توليد و مبادله در دوران های دراز تاريخی به طور پابرجا وجود . بازار باشد

  .داشت، بی آن که بازار نقش قاطع ايفاء کند
آور شده است که در فئوداليسم اساس اقتصاد از  که اندکی متهم به بی اعتنايی به اهميت روابط کااليی است، ياد١برودل     

پيش از آن که شکل اجاره داری ) سرواژ(» زمين بستگی«. خودتوليدی و خودمصرفی دهقانی سر بر می آورد» اقيانوس عظيم«
ا در حال نمونه های معاصر ر.  اقتصادی غير کااليی باقی ماند–کسب کند، مدت درازی بر پايه سازمان يافتگی روابط سياسی 

  :نظر گيريم
 يکی نمونه کارخانگی است که طبق سنجش انستيتوی ملی آمار و بررسی های اقتصادی کارخانگی در فرانسه، نمايشگر -

چه کسی می تواند ترديد کند که در اين جا مسئله عبارت از توليد و . قريب به نيمی از توليد ناخالص داخلی کااليی است
  .يست؟ درون هر خانواده تعدادی از مبادالت بدون وجود سوداگران انجام می گيردمصرف ثروت ها و خدمات واقعی ن

به درستی اهميت اين فعاليت غير کااليی در جامعه ما را نوتل گيبرت .   نمونه ديگر خدمات عمومی مانند آموزش ملی است-
 .يادآور شده است

يکی اين که مسئله بازار و مسئله سرمايه داری منطبق :  گردد     پس اينک به طور تجربی دو انديشه مقدم بر همه پديدار می
پس ما بايد مشخص کنيم که . نيستند و دوم اين که مسئله بازار و مسئله طرز کار يک اقتصاد به طور کلی منطبق نيستند

                                                 
۱- Fernand Braudl) ۱۹۸۵-۱۹۲۰ ( تاريخ دان فرانسه، استاد کالج فرانسه)و پيشاهنگ مکتب جديد تاريخ فرانسه) ۱۹۴۹.  
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 بايد آن ها را از وجود روابط کااليی به چه چيز مربوط می گردد و شرايطی که باعث گسترش آنها می گردد کدامند؟ و چگونه
  روابط سرمايه داری متمايز کرد؟

  .     در واقع مارکس به اين سئوال به طور شايان توجه پاسخ داده است، هر چند می توان اين پاسخ را ناکامل تلقی کرد
  

  شرايط وجود روابط کااليی 
  :  آنچه مارکس گفته از اين قرار است

به کاالها تبديل می شوند، چون آن ها محصوالت کارهای خصوصی ای هستند که به طور کلی، تنها اشياء سودمند      « 
  )۸۵، ص ۱کاپيتال، ج (» مجموع اين کارهای خصوصی کار اجتماعی را تشکيل می دهند. مستقل از يکديگر انجام گرفته اند

يا مجموع (هر کار .  داده نشده اند     نخست اين که اين کارها و فعاليت های توليدی که مستقل انجام يافته، با هم سازمان
و اين عکس آن چيزی است که می تواند داخل يک . در هدايت و اجرای خود، مستقل از ديگران مطرح می گردد) کارها

  .همبود دهقانی که فعاليت اعضای خود را مستقيماً از پيش رقم می زند و سازمان می دهد، به وجود آيد
تايج هر فعاليت توليدی به کسی که توليد کرده يا اجرای آن را سازمان داده و مالک آن است،      دو ديگر اين که مسايل و ن

. است که متصرف محصول خواهد توانست آن را در بازار بفروشد» خصوصی«به اين عنوان، يعنی به عنوان مالک . تعلق دارد
صر معمول است، می توانست مبتنی بر قانون باشد الزم به يادآوری است که اين مالکيت خصوصی، همانطور که در دوران معا

اما محتمل است که دوران هايي وجود داشته است که اين مالکيت خصوصی بی آن که مبتنی بر قانون باشد، تابع واقعيت يا 
  .رسم و عادت بود

يعنی از خود مصرفی بيرون : ند     سرانجام اين که اين کارهای خصوصی برای استفاده ديگران و به منظور مبادله انجام يافته ا
  .می آيند و بطور عينی جزء کار مجموعه جامعه هستند

     بايد گفت که چون تحليل مارکس در اين جا اقتصاد را سير منطقی تاريخی وانمود می کند، نشان نمی دهد که مرغ کدام 
رايط در بدو امر موجب تقسيم کار در جهتی و تخم مرغ کدام است؟ يعني آيا روابط کااليي به خاطر اين رشد می يابد که ش

می شود که توليد کنندگان فقط بخشی از آن چه را که برايشان مفيد به نظر می رسد، برآورده می سازند و بنا بر اين بايد به 
وجود می آيند مبادله کااليی دست يازيد؟ به عبارت ديگر، آيا می توان انديشيد که مازادها و کسری ها از درون خود توليد، به 

  و تالش برای مبادله و تقسيم کار را برمی انگيزند؟
به هر حال روزی اين روند .      در خصوص آن چه که اين جا توجه ما را جلب می کند، پاسخ به اين سئوال اهميت کمی دارد

  :در حقيقت مارکس يک حرکت را در دو وهله همانند می داند. به گردش درآمد
، توليد کنندگان تنها با مبادله اتفاقی محصوالت شان به طور اجتماعی با هم تماس برقرار می کنند و در      در وهله نخست

مثالً دهقانان فقط آن چه را که زياده . حدود اين مبادله است که بدواً خصلت های اجتماعی کارهای خصوصی نمودار می گردد
يد به محصولی برای مبادله تبديل می شوند، به نحوی که خصلت در وهله دوم، اشياء مف. از مصرف شان است، می فروشند

گسترش خود به خود تقسيم پس تخصصی شدن توليد کنندگان و . ارزش در خود توليد آن ها در نظر گرفته می شود
  . از آن نتيجه می شوداجتماعی کار

  .کنند  مارکس آنها خصلت دوگانه کسب می     کارها در دو جهت مالکيت و شيوه اجرای شان خصوصی می مانند، ولی بگفته 
  .  از يک سو، آنها بايد مفيد باشند، يعنی نيازهای اجتماعی را برآورده سازند-
بايد .   از سوی ديگر، الزم است که اين کارهای همزمان خصوصی و اجتماعاً مفيد، با تمام انواع ديگر کارها قابل مبادله باشند-

در مسئله ارزش، تضاد ميان کار خصوصی که به . يروی کار و ارزش شان تبديل کردآن ها را به خصلت مشترک صرف ن
 .بخشی از ظرفيت کار عمومی جامعه تبديل می گردد، در جريان تقسيم اجتماعی کار و مبادله کاالها متراکم می شود

بات کااليی در فئوداليته، ارزش، می توان نشان داد که در دوره اوج مناس.      اين تحليل مارکس از خيلی جهت ها نارساست
اين مقوله جديد همانا زمان کار اجتماعاً الزم است که . شکلی است که بر پايه آن، يک مقوله جديد اقتصادی مطرح می گردد

از مسئله ساده سنجش محصوالت نتيجه نمی شود، بلکه از روند شکل گيری قدرت جديد اقتصادی ناشی می گردد که بر 
روابط کااليی، دستکم در اين . رفته رفته، شکل ها و مقوله هاي سازنده اقتصاد سنتی دهقانی را به تحليل می بردبنياد شهرها، 
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يعنی کاهش ارزش کاالها بنا بر رقابتی که درون ساختار منقسم به : شرايط تاريخی عبارت از پيدايش اصل کارآيی جديد است
 با اين همه، ما می توانيم در عين بسنده کردن به گفته های مارکس، ٢.تمالکان خصوصی، وارد گرديده اس) آتوميزه(آحاد 

برخی ويژگی های عام روابط کااليی را که تاکنون درباره آن سخن نگفته ايم، بيرون بکشيم که به تصريح بايد گفت که ارتباط 
  .مستقيم با سرمايه داری ندارند

تلقی می کنيم و اين روابط ما را در انديشيدن پيرامون گذار به جامعه » حمصال«     اين ويژگی ها، که ما آنها را به مثابه 
  .کمونيستی که خواهد توانست تضادهای جامعه کنونی ما را از ميان بردارد، غنی می سازند

  :     ابتدا يک رشته کيفيت های بازار را که به طور انتزاعی دستچين شده اند، معرفی می کنيم
  
  : نخست نرمش-لف ا
در خالل شمار زيادی روابط ) خود به خود(    تقسيم کار به جای  مجمل شدن يا از پيش معين گشتن به طور طبيعی  

. در جريان اين مبادالت است که ما به محک در می يابيم فالن کار برای ديگران مفيد است. مبادالت نامتمرکز بسط می يابد
قط به دليل اين که به شکل مفيد برای ديگران مصرف شده، به حساب کار بشری که در توليد کاالها مصرف می شود، ف«

بنابراين، تنها مبادله آنها می تواند نشان دهد که آن کار برای ديگران مفيد است، يعنی محصول وی نيازهای بيگانگان . آيد می
  ٣»را برآورده می سازد) ديگران(

.   بی درنگ دخالت می کند و محصول به عنوان کاال بفروش نمی رسدضمانت اجرايیاگر اين کار، مفيد به نظر نرسد،       
اين ضمانت اجرايی به شکل سرعت و نرمش .  که در اين باره کار عبثی انجام داده، محصول روی دستش می ماندسوداگر
اين کيفيت . می انگيزدو مؤثر تطابق فعاليت توليدی با نيازهای ديگران را به نمايش می گذارد و تصميم هايی بر» نرم«بسيار 

  !بازار بی چون و چرا مانع از آن است که مثالً دست به توليد انبوه جوراب هايی بزنيم که کسی حاضر به خريد آن نيست
     اين کيفيت، که ضرورتی را داخل می کند که محصول ساخته شده و خدمات ارائه شده مفيد شناخته شوند، نبايد شرايط 

نمی توان . و آن همانا خصلت خصوصی تملک است که به خود پايه روابط کااليی مربوط می گردد. سپاردخود را به فراموشی ب
 که البته می تواند - يعنی اگر می خواهيم از اين کيفيت استفاده کنيم بايد تملک خصوصی را : کره و پول کره را داشت

جريان » اقتصاد بازار«ر بحث بالنسبه مبهمی که پيرامون اين نکته بايد د.  به عنوان شرايط بشناسيم- سرمايه داری نباشد 
  .دارد، روشن شود

  
در جريان گسترش خود به خود تقسيم کار، هر توليد .  استکارايی اقتصادیديگر، شکل اجتماعی » جالب «کيفيت - ب 

 يعنی صرفه :کننده خصوصی ضمن کسب تخصص و تالش برای کاهش ارزش کاالهای خود به گسترش نوع معين کارايی
همچنين بايد شرايط و . اهميت صرفه جويی زمان نمی تواند چشم پوشيدنی باشد. جويی زمان کار اجتماعی گرايش دارد

است، از لحاظ » مؤثر«اين شکل که هم از حيث طول زمان و هم صرفه جويی زمان کار . های مقابل را در نظر گرفت طرف
 خود -اين چيزی است که در مدرن ترين اقتصادهای امروز به دليل اطالعاتی . تفنی نيز برای نشان دادن کارايی مناسب اس

وانگهی، پويايی روندکاهش ارزش در واحد کاال ناگزير توليد هايی را که . کار شدن روند ها جزئاً قابل چون و چراست
اين بحران ها می توانند . ار بحران می سازدتوانند به رقابت ادامه دهند و يا از لحاظ مبادله کااليی سازمان نيافته اند، دچ  نمی

به خصوص می توانند منجموعه ای از روابط اجتماعی را که روی پايه های ديگری غير از . نتايج قابل مالحظه ای داشته باشند
  .در اين خصوص بحران جامعه های آفريقايی را در نظر بگيريم. روابط کااليی ساختاری شده اند، از بين ببرند

 فرض می کنم که مسئله مهم کشورهای سوسياليستی سابق روآوردن و بازگشت به روابط -  جزئاً نادرست -  اگر من     
  :کااليی است و نيز اگر من مفهوم اقتصاد بازار را جدی می گيرم، به خاطر بروز دو خطر است

د آزاد قانون ارزش وارد تنگنای  خطر به شکست کشانيدن يک رشته توليدهايی که زير ضربه آزادی قيمت ها و کارکر-
  .کارايی شده اند که تاکنون از آن ها رها يا مبرا بوده اند

                                                 
. نوشته کريستيان پاللوا و فيليپ ظريفيان بسط داده شده است» جامعه فرا اقتصادی«ين مسئله در کتاب  ا-۲  

۳- Marx, op. cit. p. 96 



 4 

 اما مخصوصاً خطر بسيار مهم، خطر تخريب  روندهای اجتماعی و روابط همبودی، مخصوصاً در محيط هايی است که با -
کااليی که دستکاری شده اند و اقتصاد وجود گسترش بازار در روند تاريخی، در حقيقت بر اساس پديده های پيش از 

 . حزب به مثابه جانشين به آن ها خدمت کرده است-اداری دولت 

     دو کيفيت يادشده روابط کااليی، يعنی نرمش و کارايی، در صرفه جويی زمان کار، بايد آن چه را که مشروط شان 
يايی و غير تاريخی، نسبت به اين روابط، مد نظر قرار سازد، يعنی طرف های مقابل شان را به منظور پرهيز از ديد رؤ می
  :من سه مورد آن را يادآور می شوم. دهد
  .   بيان کرده استفتيشيسم کاالمارکس آن را در قالب .  نخستين طرف مقابل، کيفيت روابط اجتماعی است-     الف 

اين ها روابط اجتماعی ناچيز و يا بالنسبه در . ور می کند     در روابط کااليی، روابط ميان افراد درون روابط ميان محصوالت عب
فرد فقط به . شما برای مبادله کردن محصوالت در بازار نياز به شناخت ديگری به عنوان فرد انسان نداريد. خود مانده است

ن ديگری، که طرف اين نشناخت. عنوان حامل کاال برای فروش يا به عنوان حامل قدرت پولی برای خريد، عرض وجود می کند
فرديت تنها در بخش روابط آن با شناساندن منافعی . مقابل نرمش روابط بی نام است موجب گسترش رابطه اجتماعی می شود

که به طور » خود غرضانه«اين يک فرديت و روابطی است . که تصرف محصوالت را ماديت می بخشد، گسترش می يابد
عتمادی از نشناختن ديگران و تقسيم منافعی است که پيرامون روندهايی چون رقابت بی ا. ای، بی اعتمادی آفرين است پايه

  .روياروی هم قرار می گيرند) آسيب نرساندن(و احترام به ارزش اجتماعی محصوالت ) پيروزی بر ديگر توليد کنندگان(
ورهای شرق به واسطه فقدان پرورش      تقريباً مالحظه اين مسئله آموزنده است که چگونه در شرايط گسترش بازار در کش

يافتگی در روند های اجتماعی شهروندی که تأثير خود به خود روابط کااليی راتنظيم کرده و تخفيف می دهد، سوء ظن 
  .عمومی، دامنه يافته است

از دست در حقيقت دومين طرف مقابل نشان می دهد که ارزش به سرعت تلقی اش را به عنوان وسيله ساده مبادله  -ب  
 و تشنگی به پول که -  که نبايد آن را با جستجوی سود به مفهوم سرمايه داری اشتباه کرد - از آن زمان جاذبه سود . می دهد

ترقی پول اندوزی، فعاليت ربايی و غيره گردد، گسترش :  همزمان می تواند ويرانگر ارزش های اخالقی و مانع کارايی اقتصادی
  .می يابد

دآوری است که در سده ميانه، جاذبه سود چونان عيب نمايانی تلقی می شد که ارزش های مسيحيت را به خطر      الزم به يا
به طور شايان توجه توضيح داده است که چگونه برای يافتن اخالقی سازگار با جاذبه سود و تعديل » ماکس وبر«.می انداخت

  .فتکننده نتايج آن، بسط و توسعه اخالق پروتستانی ضرورت يا
سومين طرف مقابل که عبارت از بروز نيازهايی است که تولطد کاال را به شيوه ای نرمش پذير هدايت می کند، به  -ج  

در حاشيه قرار گرفتن نيازهايی که نمی توانند در گردش پول بازتاب . ميانجی، پول است. قدرت پرداخت شان بستگی دارد
با همان حدت که روابط کااليی جانشين » تهيدستان«افراد فاقد قدرت پرداخت، . تنتيجه فردی آشکار اس. بيابند، از آنجاست

به روابط باز توزيعی بينديشيم که اغلب نقش بسيار مهم در ( ديگر شکل های روابط شدند، خارج از گردش قرار گرفته اند 
اما نتيجه اجتماعی به ). ايت شوندتوسط همبودشان حم» تهيدستان«جامعه های غير کااليی داشتد و امکان می دادند که 

» می گذرد« نيازها و شکل های مصرفی که جامعه به وجود می آورد، » از کنار«مفهومی که توليد دقيقاً هدايت شده بازار 
 در مدل عرضه کااليی مبتنی بر مالکيت خصوصی گنجانده - جز به صورت بسيار جزيی - هنوز مهمتر است، بی آن که آنها 

  .شوند
يقيناً مجموع اين .  در اين مورد به نيازهای آموزش و پرورش، بهداشت، شهروندی، محيط زيست و صلح بينديشيم    

  .مالحظات به نفی بازار نمی انجامد
     اما در دورنمای يک جامعه کمونيستی، يک تفکر دقيق بايد متوجه محدود کردن نقش بازار و به خدمت گرفتن مصالحی از 

پيرامون روابط کااليی به هم بافته شده اند؛ مصالحی که می توان از حيث کيفيت های طبيعی اش، تا جايی روابط گردد که 
که مناسب است، از آن سود جست و آن را در چارچوب اصول جديد سازماندهی روابط اجتماعی و به طور خالصه در خود 

  .مديريت سامان داد
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   روابط کااليی و دموکراسی سياسی

ر به عصر موسوم به تجدد بسنده کنيم، از سده هفده ارتباط ميان گسترش روابط کااليی و پيدايش فکر و فعاليت جديد      اگ
اين موضوع جز در قطعه ای بسيار کوتاه، مختصراً در تحليل مارکس وارد . در موضوع دولت و دمکراسی را مشاهده می کنيم

  :شده است
اين روابط سياسی که شکل قرارداد دارد، اعم از .  به عنوان مالکان خصوصی شناخته شوندمحافظين کاالها بايد متقابالً     «

  ٤.»اين که از حيث قانونی رشد يافته باشد يا نه، عبارت از رابطه اراده هاست که رابطه اقتصادی در آن منعکس می شود

ما در اين . راتيک قرارداد، موضوعی اساسی استارتباط ميان روابط کااليی، تصديق مالکيت خصوصی و گسترش تئوری و پ     
اين ارتباط در قرن هيجده توسط . دوره برقراری ارتباط ميان شهروندی و جامعه کااليی را به طور وسيع مشاهده می کنيم

 قرارداد   برای اين که حق متقابل مالکيت واقعاً شناخته شود، نمی توان خود را در.  به وجه نمايانی به تئوری درآمدجان الک
  :مخصوصاً اين موارد ضرورت يافت. الزم است که عام ترين روابط سياسی در هم تنيده شود. مبادله صرفاً کااليی محدود کرد

 به رسميت شناختن حقوقی و سياسی وجود افراد آزاد که از روابط وابستگی فئودالی و مساوات صوری و بنا بر اين -      
افراد به اعتبار شناسايی اين . معه بر پايه نظم و ترتيب فئوداليسم جدا شده باشنداز بينش سازماندهی پيشين جا

اين افراد، به . توانند با مالکان آزاد وسايل و نتايج کار خود و مالکان فعاليت خاص خود بدل شوند  حقوق دوگانه می
اين درک ليبرالی فرد اتم واره که . دندمثابه افراد اتم واره، بدواً فاقد هر تعلق اجتماعی و آجر اوليه همبود درک ش

فرد . بنا بر طبيعت خود مجهز به حق طبيعی آزادی و مساوات است، ژرفايی نظريه جديد فرديت را نمايش می دهد
مجزا، بدون پيوند مقدم اجتماعی، در مقياسی که مالکيت ادامه طبيعی کارش است، می تواند همچون مالک آزاد 

  .کنم به من تعلق دارد  زمينی که من روی آن کار می:بينديشد و خواستار شود
 برای اين افراد، يعنی اتم هايی که در يک همبود می زيستند و به مبادله کردن سوق داده شدند، خطر دايمی بروز -      

حق طبيعی خود به خود و خودکار به . ناگهانی قهر و خشونت برای تصاحب شخص و مالکيت ديگری وجود داشت
دولت نتيجه . از اين رو الزم بود که آزادی و مالکيت به وسيله نهاد ويژه ای تضمين گردد. همه درنيامدشناخت 

 :روی اين اصل دولت دمکراتيک جديد رسالت يافت. قرارداد سياسی است که افراد بين خود منعقد کردند

  .بپردازد) رهابرب( به حفظ و حراست از مالکيت خصوصی در برابر تجاوزهای داخلی و خارجی  
 رعايت قراردادهای خصوصی چون قراردادهای تجاری را تضمين و در صورت اقتضاء تحميل کند و به بسط و 

  .گسترش حقوق پردازد
  . و باالخره، با ظهور شهروندان، شناسايی حقوق و اختيار هر فرد آزاد و برابر را تضمين کند

دولت ضامن : روياروی قرار دادن نقش دولت و بازار بکلی نادرست است: برسيم     اکنون می توانيم به يک نتيجه گيری ساده 
اين را در تئوری ليبرال و پراتيک مشخص . و تنظيم شده در طول زمان است» مسالمت آميز«انحراف ناپذير روابط کااليی 

  .بينيم می
د می آورد که آن را به جامعه همپيوند تبديل يک مرکز سياسی به وجو )اجتماع( ٥دولت در همبود :      اما بيشتر می گويند

پس دولت با فراهم بودن شرايط، رابطه . و جامعه متمرکز است) اتوميزه(جامعه مدرن همزمان جامعه اتمی شده . می کند
اريم که ما روابط کااليی، روابط ميان محصوالت را د. اجتماعی ويژه را به وجود می آورد که تقليل پذير به روابط کااليی نيست

البته، اين . روابط ميان افراد، روابط شهروندی، روابط آشنايی ميان افراد، به عنوان اعضای يک شهر از خالل آن عبور می کند
که رابطه اجتماعی را چون رابطه سياسی تأمين و تضمين می کند، ) دولت(رابطه به وسيله نمايندگی قدرت در يک مرکز 

  .برقرار می گردد
ين رابطه دوگانه اين  است که در زمينه رابطه های مستقيم ميان افراد اعم از اقتصادی يا سياسی بن بست ايجاد      مشخصه ا

يعنی کاالها و دولت است که برای شان جنبه خارجی : اگر افراد قرار داد می بندند، هميشه بر اساس يک ميانجی. می کند
                                                 

۴- Marx,op. cit, p. 941  

۵- Communaute  
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 در شرايطی که جامعه با وجود طبيعی افراد آزاد شکل -ی اجتماعی افراد آنچه به کلی پوشيده است، نه تنها تصميم ها. دارد
مثالً قرارداد تجاری موجب هماهنگی فعاليت ها ميان .  بلکه استعداد ها و امکان های همکاری ميان افراد است-گرفته باشد 

تنها بر پايه از ميان رفتن يا فقدان اين برعکس بازار . مالکان کاالها می شود؛ اما هيچ همکاری و  اتحادی را برقرار نمی کند
  .های مستقيم ميان افراد انسانی گسترش می يابد همکاری

     با اين همه، اگر پيرامون مسايل کنونی پی کاوی کنيم، مالحظه خواهيم کرد که گسترش روابط کااليی بدون قدرت 
رد احترام باشد، ممکن نيست، مگر اين که بخواهيم به سياسی که از جانب شهروندان با استواری برقرار و شناخته شده و مو

می ) سابق(اين يک حقيقت واقعی است که رهبران شوروی . استقبال انحطاط شديد اجتماعی و انفجار خشونت بشتابيم
  .بايست آن را در نظر می گرفتند
الکان خصوصی درک می شد، يعنی  دولت دمکراتيک مدرن فقط به عنوان دولت م۱۸ و ۱۷     به ياد بياوريم که در قرن 

يعنی تصور فرد و قرارداد سياسی که : اين قالب نمی توانست فراموش شود. کسی که از مالکيت بهره ای نداشت، شهروند نبود
از اعمال مالکيت خصوصی صحبت می دارد، از حيث مفهوم جدايی ناپذيرند، حتی اگر جنبش های بسيار وسيع اجتماعی و 

  .به گسترش اصل شهروندی در ميان تقريباً مجموع سکنه شده باشندانقالب ها موفق 
  

   پيوند ميان بازار و برنامه ريزی در سرمايه داری معاصر
     تا اين جا، من از سرمايه داری سخن نگفته ام؛ ولی از اين پس درباره سه تز صحبت می کنم و بخصوص تز سوم را بسط 

  :دهم می
  .ع جديد بازار، بازار کار را به وجود می آورد که به طور بنيادی قواعد بازی را دگرگون کرده است سرمايه داری نو-     الف 
 سرمايه داری روابط کااليی را مشمول سوددهی فوق العاده سرمايه می انگارد، يعنی روابط کااليی دوام دارد، تنها بر -     ب 

  .اساس سود سرمايه داری وجود دارد
  .گسترش تضادها و روابط غير کااليی است) Rector(اریُ بردار  سرمايه د-      ج 

  
  :ری، بازار خاص، بازار نيروی کار را گسترش می دهداسرمايه د 

     من نمی خواهم پيرامون اين واقعيت مهم و آشنای همه؛ به بحث دامنه دار بپردازم که سرمايه داری مدرن بر اساس 
. د ناچارند نيروی کارشان را در بازاری که آن را تحت عنوان بازار کار پذيرفته ايم، بفروشندبخشی از افرا. مزدبری بنا شده است

  :من در اين جا فقط به يادآوری سه نکته می پردازم
دولت مستقيماً در .      مزدبر کردن، آن طور که در دريافت ليبرالی ناب درک شده، نقش دولت را تقويت و دگرگون می کند

سلب مالکيت دهقانی، توسعه امپراتوری های استعماری، به دخالت :  توده افراد به مزدبران و به کار گرفتن مزدبرتبديل اجباری
از دخالت قهری دولت خطوط اساسی فرمانروايی آن که عبارت از حفظ رابطه مزدبری است، باقيمانده رابطه ای که . پرداخت

کند که  ل قرارداد شکلی الزاممی است که از کار اجباری فردی استفاده مینه گوهر قراردادی، بلکه گوهر قهری دارد، چون شک
  .فقط با مزبری و مزدبگيری زندگی می کند

  
  :قرارداد کار شکلی عميقاً متضاد  دارد

اه، از اين ديدگ.      از يک سو، شکل عام قرارداد بسته شده ميان افراد آزاد را دارد که تعهد متقابلی را بر عهده می گيرند
و بنده، آزاد شناخته ) زمين بسته(قرارداد در صورتی وجود دارد که کارگر مزدبگير از حيث شخص خود در مقايسه با سرف 

مزدبگير بی بهره از . اما از سوی ديگر، شرايط و مضمون قرارداد با آزادی و برابری تعهد کنندگان در تعارض است. شده باشد
 نمايشگر نابرابری مضمون قراردادولی، به خصوص، . ايی پيدا کند و با او قرارداد ببندداو مجبور است کارفرم. انتخاب است

قراردادی که آزادانه امضاء می شود . يعنی مزدبر متعهد می شود که فرمانبردار کارفرما باشد: اساسی ميان تعهد کنندگان است
اين ماده اساسی از لحاظ حقوقی در قانون کار قيد . هدمزدبر در برابر کارفرما را شرط قرار می دآزادی عمل چشم پوشی از 

ديگر به مدل ) مزدبر(و غير مالک ) کارفرما(قرارداد ميان مالک . شده و به وسيله دولت و دستگاه قضايی تضمين شده است
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بله با نضج در عين حال، دولت بدواً برای مقا. ليبرالی پاسخ نمی دهد و با اين که وجود دارد، از درون فاسد شده است
العاده فقر و تنگدستی که توسعه مناسبات سرمايه داری در بسياری کشورهای سرمايه داری آن را نشان داده و هم چنان   فوق

تربيت نيروهای کار، دخالت در زمينه بيکاری، تأمين حداقل : نشان می دهد، و سپس برای تنظيم ايجاد و طرز کار بازار کار
  . و دولت حمايت اجتماعی بدل گرديدماعیدولت اجتمعيشت و غيره به 

 عموميت يافتن بازار که نيروی کار را هم در بر می گيرد، توأم با دخالت اجتماعی دولت است و اين افسانه را که ،بنابراين     
لت در مسئله اين جا عبارت از جنبه مهم نقش مرکزی دو. تنظيم فقط از طريق بازی بازار صورت می گيرد، در هم می ريزد

اما شايان تصريح است که دولت در اروپای غربی از . اين نقش مخصوصاً در دوره دولت رفاه بسط يافته است. جامعه های ماست
  .همان گام های نخست سرمايه داری صنعتی، اين وظيفه را عهده دار بوده است

ود؛ اما شهروندی و مالکيت جزئاً جدا      با اين همه، نخستين جنبه دولت، دولت سياسی و حقوقی شهروندی حفظ می ش
  .شوند می

 قبوالندند که شهروندی بر پايه مليت در مجموع سکنه - البته نه بدون درد و رنج -      سرمايه داری، جنبش های مردمی 
  .ندکشور گسترش يابد و از اين رو، غير مالکان به شهروندی نائل می آيند و بنا بر اين واقعيت آن را دگرگون می ساز

شهروندی هميشه به مثابه انعقاد قرارداد با خصلت ويژه ای .      اما اصول پايه در آن به همان اندازه، تغيير نيافته است
گسترش يافته که در خالل آن شهروندان اختيارات خود را به نمايندگان کاردانی که مأمور تصويب و اعالن قانون و احترام 

قالب اين شهروندی کامالً چهره افراد مالک را که برای غلبه بر اختالف . اً واگذار می کنندگذاردن و رعايت آن هستند، موقت
. شهروندی بر پايه بی اعتمادی بنا شده است. های پنهان منافع شان آزادانه به يک مقام برتر تکيه می کنند، حفظ می کند

که حقاً دستيابی به اجرای شهروندی را درخواست کرده اند بايد خاطرنشان کرد که غير مالکان و بنابراين، مزدبگيران با اين 
، هيچ مفهوم جانشينی در مقابل )جز در لحظه های نادر چون کمون پاريس که در آن موضوع جديدی طرح و ترسيم گرديد(

  .قالب ليبرالی فراهم نکرده و از اين رو در آن محبوس مانده اند
اما نابرابری اساسی رابطه . رد، مخصوصاً نرمش در انطباق با نيازها از جمله آن هاست     بازار کار مختصات همه بازارها را دا

. مزدبری اين بازار را در مقياسی که به وسيله عرضه شغل تعيين گرديده، در جهت سودهای سرمايه داران منحرف می کند
امکان دارند به اين يا آن » متقاضيان شغل«ه، البت. مربوط می گردد) کارفرمايان(پويايی اين بازار کامالً به شغل دهندگان 

آنها کامالً از آزادی تحرک برخوردارند، ولی به طور اساسی بايد خود را با حجم شغل های عرضه شده و . شغل روآور شوند
 نفی وجود امکان دايمی بيکاری نشانه اين نابرابری اساسی است که اصل مبادله آزاد را. مختصات اين شغل ها تطبيق دهند

  .می کند
  .     و باالخره اين که بازار کار مختصات ويژه ای دارد که هيچ بازار ديگر از هيچ کاالی ديگر ندارد

او از احساس خويشتن، و نه تنها از .      در خالل مبادله، فرد محصول يا خدمت را نمی فروشد، بلکه از خودش بيگانه می شود
البته، روندهای ديگر هم درکارند، . و استعدادهای فکر و عمل کردنش بيگانه می شوداستعداد کارش، بلکه از فراغت زندگی 

مخصوصاً روندهای اجتماعی شدن که از پراتيک شغل مزدبری، عنصر رشد فرهنگ حرفه ای، با بافت پيوندهای همکاری و 
  .غيره، از آن جمله است

 دليل است که مسئله به وضوح حساس تر است، وقتی ما بدون      اگر من در اين جا روی بازار کار درنگ می کنم، به اين
  .مشخص کردن از اقتصاد بازار صحبت می کنيم، روی اين مسئله است که خصلت سرمايه داری بر اقتصاد متمرکز می گردد

ی دمکراسی و هم      به طور کلی نمی توان مسئله بازار را با مسئله خاص بازار کار که هم در زمينه نقش دولت و اجرای واقع
  .در زمينه وضعيت فرد در جامعه نتايج اساسی دارد، اشتباه کرد

خيلی پيش بتازم، معتقدم که بايد از حيث استراتژيک در اين مسئله که بدون » خود مديريت«     بی آنکه که در مسئله 
د، موضعی بی ابهام و بی تناقض حذف اين بازار خود ويژه، و حذف مزدبری و مزدبگيری، دورنمای رهايی بخش وجود ندار

  .فراروی از بازار کار بايد به مثابه هدف مهم نگريسته شود. داشت
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  . سرمايه داری روابط کااليی را مشمول قانون سود می داند
ای در قلمرو توليد سرمايه داری، به توليد بر.      من روی اين موضوع تا آن اندازه که روشن و بديهی است، درنگ نمی کنم

اين ) و نه هدف(در سرمايه داری برای ارزش افزايش سرمايه، توليد می کنند؛ و مبادله کااليی به شرط . مبادله اکتفاء نمی شود
اين بدان معنا است که توصيف سرمايه داری، به عنوان اقتصاد بازار تا چه حد پوچ و نادرست . ارزش افزايی، تبديل می گردد

  .است
و تابع کردن اين ) رقابت، قانون ارزش(مان عبارت از شتاب بخشيدن به روابط کااليی و مختصات آن      سرمايه داری همز

بر پايه اين واقعيت، رقابت اساسی، رقابت ميان کاالهای توليد کنندگان کوچک که در . سرمايه است: روابط به اصل نو اقتصادی
از اين رو، . مايه ها است و رقابت ميان کاالها، وسيله آن ها استبازار مالقات می کنند، نيست؛ رقابت اساسی رقابت ميان سر

بازی های متعددی که پيرامون . شان در يک بازار سپرده نشده است»ظهور آزاد«مفيد بودن محصوالت به هيچ وجه به 
نيازهای مصرف مالکيت و ارزش افزايی سرمايه جريان دارد، دستکم غير از توليد، فعاليت های زيادی را در سمت دادن  

  !بازار برای يک طرف حتی پيش از موجود بودن  ايجاد می شود. انگيزد کنندگان بر می
از هم اکنون نبرد شديدی .      به عنوان مثالی تازه به تعريف زيادی که در باره تلويزيون آينده صورت می گيرد، بينديشيم

تکنولوژی، بلکه برای ايجاد همه شرايط در زمينه کاربرد اجتماعی ميان گروه های ژاپنی و اروپايی نه تنها برای کسب برتری 
اين ثروت و نيازهای مربوط به آن، جريان دارد؛ بی آن که ما به عنوان مصرف کنندگان آينده حتی لحظه ای در اين تعريف 

هت خريد کاالهای جديد به هر حال آن لحظه فرا می رسد و تبليغات شديدی برای برانگيختن همه ما ج. دخالت داشته باشيم
  .به راه می  افتد

     طبق دريافت کامالً غنی از سرمايه داری، نمی توان گفت که اين نيازها يک جانبه به وسيله گروه های سرمايه داری ايجاد 
ن ارتباطی اما اين نيازها طبق روندهايی که چندا. تحوالت عميق در شيوه زندگی و اشتياق ها نيز در آن دخالت دارد. می شود

 .  و حتی دگرگون می گردد-با بروز خود به خود تقاضا در بازار ندارد، سمت و سو داده می شود 

 
  سرمايه داری وسيله نيرومند گسترش برنامه ريزی است

عيت اين يک واق. نسبت می دهد» سوسياليسم«     برداشت کامالً نادرستی وجود دارد که انديشه و پراتيک برنامه ريزی را به 
مهم و کتمان ناپذير است که سرمايه داری به طور فزاينده فضای غير کااليی، فضای درون مؤسسه و استفاده از فعاليت کار را 

در اين جا مسئله عبارت از روابط کااليی نيست، بلکه مسئله بايد عبارت از روابط ميان کارگران و روابط . گسترش می دهد
  :ه در اين فضاها اساسی فرامانرواست، عبارت است ازآن چ. ميان آنان و مديريت باشد

 منطق مستقيم کار و تنظيم کار تقسيم شده، نه تنها بنا بر سلسله مراتب، بلکه بنا بر سازماندهی معقوالنه -      الف 
  ).که تيلوريسم يکی از شکل های تاريخی آن است(سيستماتيک کار و آرايش های فنی 

اين برنامه . چيزی جز شکلی از برنامه ريزی سيستماتيک جريان توليد نيستدهی در اساس      بنابراين، اين سازمان
اين برنامه ريزی اصل جديد و منبع جديد .  نيستتقليل پذيرريزی اصل جديد و منبع جديد کارايی را که ديگر به تأثير بازار 

بخش وسيعی از کوشش های سودمند برای بهره وری . نيست، گسترش می دهدتقليل پذير کارايی را که ديگر به تأثير بازار 
  .مؤسسه ها روی اين سازماندهی و دگرگونی های عميق آن بر حسب تحوالت فنی و اجتماعی متمرکز شده است

  .به آن خواهيم پرداخت» خود مدريريت«  منطق همکاری و ارتباط که در مبحث -    ب 
 بر شکل های متمرکز تصميم گيری که کاربرد مؤثر مالکيت بر وسايل  منطق هدايت استراتژطک مؤسسه ها مبتنی-     ج 

  .مطمئناً اين هدايت استراتژيک به واکنش ساده در برابر محرک های بازار تقليل پذير نيست. توليد در آن متمرکز می گردد
 تأثير سازمانگرانه بر بخش های      از يک سو، واقعاً به وسيله بازار تضمين می گردد و از سوی ديگر، گروههای سرمايه دار

وسيع کارفرمايی کوچک را گسترش می دهند و به منظور رهبری تحوالت استراتژيک به بسط و توسعه اقدام آشکارا برنامه 
تصميم گرفتن امروز براي تدارک محصول جديد (ريزی شده می پردازند و برای پيشدستی تصميم های الزم اتخاذ می کنند 

  ).د سال به بازار خواهد آمد، يک عمل رايج استکه ظرف يک يا چن
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     اين ظرفيت برنامه ريزی استراتژيک تا آن درجه عنصر ثانوی نيرومند کارايی است که برخی اقتصاددانان فکر می کنند که 
اقتصادی  کارشناس تاريخ  Chandler شاندلر٦.بهره وری حاصله، در نتيجه سازماندهی معقوالنة کار هنوز مؤثرتر می شود

  :خاطرنشان می سازد» دست مرئی مديريت«مشهور آمريکا در کتابی به عنوان 
مؤسسه مدرن برای نخستين بار در تاريخ هنگامی پديدار شد که حجم فعاليت اقتصادی به سطح کافی رسيد و اين به      «

  .»دخاطر اين است که تنظيم اداری مؤثرتر و سودمندتر از تنظيم بر اساس بازار می شو
     بر اين پايه می خواهم موضوع را چنين خالصه کنم که سرمايه داری خارج از بازار دو منبع جديد اساسی کارايی را 

  :گسترش داده است
  . سازماندهی سيستماتيک کار در مکان های توليد-
ارخانه ها، شبکه های خدمات، مرکزهای پژوهش، ک( تنظيم اداری و رهبری استراتژيک مجموع واحدهای مشغول به کار -

 ).توزيع و غيره

وانگهی امروز ژاپن، کشوری با برنامه ريزی باال است که از !       واقعاً چه کسی مدعی است که برنامه ريزي کارا نبوده است
است؛ بر اين اساس، رويارو قرار دادن بازار و برنامه ريزی به کلی پوچ و بی معن. نيرومندترين قدرت رقابت برخوردار است
آن چه در کشورهای سوسياليستی به شکست انجاميد اصل برنامه ريزی . سرمايه داری روی هر دو تکيه می کند

.  بلکه دقيقاً شکل دولتی شده آن و منافعی است که بدون تضمين ممکن به وسيله رقابت، در آن متمرکز گرديده است.نيست
ن موضوع فروکش کند، ای بسا ممکن است متوجه شويم کشورهای بر اين اساس، هنگامی که شور و هيجان ها پيرامون اي

سوسياليستی سابق کاری که انجام داده اند، همانا، به کار گرفتن شکل ها و ابزارهايی است که کشورهای غرب قبالً گسترش 
  .را اقتباس کنند) ریو بنا بر اين روابط سرمايه دا(دادند و در  عين حال کوشيدند راه حاد و زورمدارانه انباشت سرمايه 

       درباره کيفيت ها و نقايصی که اين مصالح از خاستگاه برنامه ريزی به ما ارائه می کند، چه می انديشيم؟
 برنامه ريزی، گسترش و استفاده سيستماتيک و سازمان يافته از وسايل و فعاليت های توليدی را که از توان روابط -۱ 

البته، معنی آن اين نيست که در دورنمای . اين امر در شرايط رشد تکنولوژی نمايان است. زدکااليی خارج است، ممکن می سا
معنی آن اين است که اين مسئله برای ما به . سوسياليستی و رهايی بخش، ما موظفيم اين سازماندهی را همچنان ادامه دهيم

  .ارث می ماند که چگونه به اعتالی يک سازماندهی کارآمد بپردازيم
 محتمالً اين از کيفيت مهم برنامه ريزی است که همواره امکان عمل کردن در زمان، پيشدستی کردن، تحکيم - ۲

اين در . نوآموختگی ها، برقراری پيوندهای اجتماعی ميان افراد را فراهم می آورد که در اين فضای زمانی به وجود می آيد
  .يا از شکل قرار داد، فراتر می رود» زارانطباق های خود به خود در با«دورنمايی است که از 

 برنامه ريزی امکان می دهد که هماهنگی مجموع فعاليت های محدود در زمينه وظايف گوناگون و فضاهای مختلف - ۳
اين امر امکان می دهد که از خصلت خصوصی رابطه ). يک آزمايشگاه پژوهشی مانند يک کارخانه عمل می کند(تأمين گردد 

اما، چنان که واقفيم، . تخطی شود، حتی اگر مالکيت خصوصی به موازات آن حفظ گردد» واقعيت جداگانه«مفهوم کااليی به 
  :برنامه ريزی در طرف مقابل چنين وضعی دارد

 وسيله تمرکز شديد قدرت و تصميم گيری است و نوع ديگری از مرکزيت را متداول می کند که مرکزيت دولت - ۱
  .مرکزيت مالکيت سرمايه داری است که بيرون از دمکراسی و اجرای اصول شهروندی قرار دارددمکراتيک نيست، بلکه 

است که منطق آن به همان ) در مؤسسات( برنامه ريزی همواره متضمن واقعيت و يا امکان رشد يک قشر بوروکراتيک - ۲
به ) به عنوان پايه سود(هم هست که توليد اندازه که حفظ قدرت آنان و حفظ سازماندهی است، در نظر گرفتن نتايج مفيدی 

  .وجود می آورد
.  سرانجام و به ويژه، برنامه ريزی، وسيله نيرومند نظارت بر مزدبری و بازار کار و وسيله دفاع از رابطه مزدبری است- ۳
  ).وجود نمی آيدکه تنها به بازی بازار به (ريزی شيوه شکل گيری و سازماندهی بورژوازی به مثابه طبقه است   برنامه

آن ها مصالحی هستند که . آن ها را به طور مطلق نمی توان رد يا قبول کرد.      از اين رو، برنامه ريزی مانند بازار است
فکر جانشين بايد با تکيه بر موضوع اساسی، آن ها را به حيطه و جايگاه خود . سرمايه داری در روابط متضاد به وجود می آورد

                                                 
. بررسی کرده ام۱۹۹۱انتشارات هارمانتان سپتامبر » بهره وری جديد« من اين مسئله را در کتاب - ۶  
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قت، موضوع اساسی، بازار يا برنامه ريزی نيست، بلکه روابط توليد و روابط سياسی است که ما اعتالی آن را در حقي. درآورد
  . درک می کنيم
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