
به نام آن که جان را فکرت آموخت

اندیشه اقتصادی



1397

بوم-باورک،اویگنفون، ۱۸۵۱ -  ۱۹۱۴م.   	 سرشناسه:	
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پیشگفتار مرتجم

     شبِح ماندگار

ســال های 1848 تا 1917 میالدی از جنبه جدال های نظری و عملی میان 
سوسیالیســم و لیبرالیسم، از دوره های ممتاز تاریخ جهان به شمار می رود. این 
دوران با انقالب های همزمان در کشورهای اروپایی آغاز می شود و با انقالب 
سوسیالیســتِی روسیه پایان می یابد. در همین دوران است که شالوده منازعات 
قرن بیستمی برپایه تقابل سازمان یافته سوسیالیسم و لیبرالیسم ریخته می شود 
و طرفین منازعه را به بازاندیشــی های بنیادیــن در حوزه های نظری و عملی 
وادار می کند. از سال 1848 که کارگران اروپایی به رهبری احزاب و متفکران 
چپگرا بر دولت های اروپایی شوریدند تا 1871 که سوسیالیست ها حدود سه 
ماه قدرت را در پاریس به دســت گرفتند، اقتصاددانان سوسیالیست میدان دار 
اندیشه های سیاســی و اقتصادی بودند و نظریه پردازان اقتصاد آزاد، زیر سایه 
مارکس قرار داشــتند و نظریاتشــان قابلیت عمومی شدن نداشت. یک سوی 
منازعه، سوسیالیســت های وفادار به کارل مارکس و بعضا منتقد او بودند که 
مباحث شور انگیز و نظم شکن مطرح می کردند و توده ها را به وجد می آوردند 
و ســوی دیگِر منازعه، اقتصادداِن پیرو آدام اســمیت و دیوید ریکاردو بودند 
که تاکیدشــان بر آزادی اقتصادی در چارچوب نظم مستقر، تکافوی تمناهای 
دگرگونی طلبانه و رادیکال را نمی کرد. وانگهی اقتباس هوشــمندانه مارکس 
از اســمیت و ریکاردو در زمینه تئوری ارزش، واضعان و شارحان و حامیان 
اقتصاد آزاد را در وضع دشــواری قرار داده بود و به درســتی نمی دانســتند با 
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رهبران فکری »مصادره شده« خود چه کنند.
امــا در گرماگــرم هزیمِت اندیشــه  اقتصــاد آزاد در برابر اندیشــه های 
سوسیالیســتی، دو رخداِد تقریبا همزمان به کمک طرفداران اقتصاد آزاد آمد. 
رخداد اول ظهور کارل مِنِگر )1840-1921 م.( اقتصاددان اتریشــی بود. وی 
با وارد کردن نقدهایی اصولی به پیشــگامان لیبرالیســم، به ویژه آدام اسمیت 
و دیویــد ریکاردو بنای اندیشــه ای تازه را در اقتصاد آزاد گذاشــت که طبق 
معیارهای اواخر قرن نوزدهم، اندیشــه ای پیشاهنگ و از جهاتی رادیکال بود. 
نظریه اقتصادِی منگر از آن جهت پیشــاهنگ شمرده می شود که حاوی نقدی 
بنیانــی بر جانمایه فکری اقتصاددانان کالســیک یعنــی »نظریه ارزش مبتنی 
برهزینه تولید« بود. اقتصاددانان کالسیک معتقد بودند ارزش کاالها آمیخته ای 
از هزینه تولید و کاِر نهفته در آنهاست. مارکس این بخش از نظریات اسمیت 
و ریکاردو را اخذ کرده و پرورده بود و با افزوده هایی اختصاصی، اعتباِر تاثیر 
سرمایه ثابت )زمین و ساختمان و ابزار کار و ماشین آالت( بر ارزش و به تبِع 
آن قیمت کاالها را زیر سوال برده بود. اما منگر با سست کردِن بنیان های نظری 
اقتصاددانان کالسیک، عالوه بر جان بخشیدن به نظریات اقتصاد آزاد، پاره ای 

مبانی اقتصادی مارکس را نیز مخدوش کرد. 
رخداد دوم، انتشــار جلد ســوم »کاپیتال« و نقد اویگــن بوم- باورک بر 
این کتاب و پاســخی بود که رودولف هیلفردینگ بــه این نقد داد. جلد اول 
کاپیتال، که مهم ترین کتاب اقتصادی مارکس و ایضا مهم ترین ســند اقتصادی 
جنبش چپ به شمار می رفت، سال 1867 یعنی در روزگار اقتدار جنبش های 
سوسیالیســتی منتشر شــد. نظریه محوری این جلد، مفهوم و منشا ارزش و 
قیمت کاال بود. مارکس در این کتاب این گونه استدالل می کند که ساعات کار 
کارگر دو بخش دارد. بخش اول آن ساعات کار الزم است که کارگر به اندازه 
مایحتاج خود و خانواده اش کار می کند و مطابق آن هم دســتمزد می گیرد. تا 
اینجای کار مبادله ای منصفانه و مانند همه مبادله های مبتنی بر رد و بدل شدِن 
ارزش های برابر رخ می دهد. اما از آن به بعد هرچه کارگر کار می کند در قالب 
ارزش اضافی، نصیب سرمایه دار می شود و مبادله کار و دستمزد را غیرمنصفانه 
می کند. مارکس در اینجا با این پرســش مواجه می شود که اگر قیمت کاالها 
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همان ارزش کاالها هســتند چرا کاالها در بازار گاهی با قیمتی بیش از ارزش 
خود مبادله می شــوند و گاه دیگر با قیمتی کمتر از ارزش. مارکس، پاسخ این 
پرســش را به انتشار جلدهای بعدی کاپیتال احاله داد که تا خودش زنده بود 
منتشر نشد. جلدهای دوم و سوم کاپیتال را فردریش انگلس، دوست و همفکر 

و همکار مارکس، در سال های 1885 و 1894 منتشر کرد. 
دو کتاب و مقاله ای که در این مجلد آمده اســت، ادامه داســتان کشاکش 
نظریه پردازان سوسیالیســم و اقتصاد آزاد اســت و مقدمــه  عالمانه ای که پل 
مارلو ســوئیزی ویراستار نسخه انگلیسی برای آن نوشته است، جای چندانی 
بــرای معرفی دوبــاره بوم -باورک و هیلفردینگ و کتاب های ایشــان و ایضا 
الدیسالئوس فون بورتکیوویچ و مقاله مهم او که پیوست همین کتاب است، 

باقی نگذاشته است.
شاید تنها نکته ای که می شــود به مقدمه سوئیزی افزود طرح این پرسش 
باشــد: در روزگار کنونی، که علی الظاهر سوسیالیســم هزیمت شده است و 
در جای جای جهان همه از آزادســازی و خصوصی ســازی سخن می گویند، 
بیرون کشــیدن دو کتاب قدیمی در نقد و ستایش کارل مارکس از زیر آواری 
حدودا یک ســده ای، و خوانش مارکس از چنین منظری چه توجیهی دارد؟ 
پاســخ کمابیش روشن است: نخست اینکه نقد بوم-باورک بر مارکس، هنوز 
هم بی همتاســت و از اردوگاه سوسیالیســت ها هنوز پاسخی همسنگ پاسخ 
هیلفردینگ به آن داده نشده است. دیگر اینکه هنوز شعارهای ضد سرمایه داری 
سر داده می شوند و توده ها در پی آن روان می شوند؛ هنوز احزاب سوسیالیستی 
در گوشــه وکنار جهان رای می آورند و بعضا از رقیبان غیرسوسیالیست خود 
موفق ترند؛ هنوز در کشــورهای صنعتی بحران هایی گاهگاهی رخ می دهد که 
با تئوری »بحران ســرمایه داری« مارکس هم می شــود توضیحشان داد؛ هنوز 
پرسش ها و دغدغه های مارکس وجود دارند و حتی با وجود بهبود چشمگیر 
ســطح زندگی در سراسر جهان، بسیارند کســانی که یا استثمار می شوند یا 
خودشــان چنین تصوری دارند و مادام که چنیــن واقعیت یا تصوری وجود 
دارد، الجرم شــبح مارکس هم باالی سر جهان خواهد ماند. نشانه ها می گوید 

این شبح فعال ماندگار است و مطالعه در احوال آن الزم.
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اصطالحات کلیدی کتاب

بوم-بــاورک و هیلفردینــگ، هر جا اصطالحــی به کار می برنــد درباره آن 
توضیحات دقیق و موشــکافانه می دهند. این اصطالحات در زبان آلمانی که 
این دو اقتصاددان کتاب هایشــان را با آن نوشته اند و زبان  های التین و گاهی 
هم یونانی و اســپانیایی، که هر دو مولف از آنها اقتباس هایی کرده اند و ایضا 
در ترجمه انگلیســی این اصطالحات ابهامی نیست. اما برخی واژگان فارسی 
که معادل این اصطالحات اروپایی قرار می گیرند در برخی جاها موجب ابهام 
می شــوند. هفت اصطالح زیر که در سه گروه دسته بندی شده اند جزو ارکان 
بحث های کتاب هســتند و بازشناختن آنها از یکدیگر و دریافت آنها به همان 

طریق که مولفان در نظر داشته اند، ضرورت دارد: 
 :)subjectivism and objectivism( 1- ذهنیت گرایی و عینیت گرایــی
ایــن دو اصطــالح و بن مایه های زبانی آنها، در جدال دیرپای فارســی زبانان 
مارکسیســت  و غیرمارکسیســت، ناخواسته تحریف شــده اند. »ذهن گرایی« 
یا »ذهنیت گرایــی« معادل واقع بین نبودن و خیال پــرداز بودن و در مجموع، 
»علمی  نبودن« تعبیر شــده است. یعنی گفته شده است آن کس که ذهن گرا یا 
ذهنیت گراست، واقعیت ها و حقایق را وانهاده و به اوهام چسبیده است. از این 
حیث، اطالق لفظ ذهن گرا بر افراد، نوعی ناسزاگویی تلقی شده است و غالب 
افراد می کوشند در مظان این »اتهام« قرار نگیرند. در نقطه مقابل، »عین گرایی« 
یا »عینیت گرایی« معادل واقع بینی و روشن اندیشی انگاشته شده و اطالق آن بر 
افراد، ستایش و اتصاف فضیلِت »علمی بودن« فرض شده است. حال آنکه در 
دنیــای تفکر، این دو اصطالح کامال خنثی و بی طرفند و اطالق آنها بر افراد و 
پدیده ها فقط بیانگر دستگاه معرفتی انسان ها در زمینه شناخت واقعیت  است. 
نه ذهن گرایان، جهان عینِی برآمده از شناخت را منکرند نه عین گرایان، جهان 

ذهنِی برآمده از عینیت را. 
در زبان های اروپایی، این بحث از دو بن واژه »سوژه« و »اُبژه« آغاز می شود. 
ســوژه یعنی »اندیشنده و شناسنده و کننده«. شکل بسط یافته این اصطالحات 
چنین اســت: »انسان آنگاه که می اندیشد و انسان آنگاه که می شناسد و انسان 
آنگاه که عمل می کند«. پس معنای واژه ســوژه که در متون فارسی، این همه 
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پیچیده می نماید، »فرد انســان« اســت که فکر می کند و از محیط پیرامونش 
سردرمی آورد و عمل می کند. مثال وقتی گفته می شود »الف، ب را نگاه می کند«، 
الف در اینجا همان ســوژه است که در دستور زبان فارسی بسیار بی پیرایه به 
آن می گویند فاعل و ب همان اُبژه اســت که باز هم بســیار بی پیرایه، مفعول 
نامیده می شود. لفظ حشو آلودة »فاعل شناسا« هم در زبان فارسی رایج است که 
فقط واژه سرراسِت سوژه را بی سبب پیچیده می کند. بدین ترتیب وقتی گفته 
می شود کسی ذهن گرا یا ذهنیت گراست، یعنی روش علمی او در فهم حقایق 
جهان به این شــکل است که به مدد قوه عقلش- بیش یا کم- جهان را تصور 
می کند، جهان را برپایه این تصور، می شناسد و آنگاه از مجموع آنچه فهمیده 
اســت، تصویری از جهان می ســازد و این تصویر، مددکاِر عمل او می شود. 

نتیجه عملِی ذهنیت گرایی این است که جهان مسخر اندیشه آدمی است. 
عین گرا یا عینیت گرا هم به مدد قوه عقلش- بیش یا کم- به جهان می نگرد، 
تصویری از جهان کشــف می کنــد، جهان را برپایه این تصویِر کشف شــده 
می شناســد و همین تصویر کشف شده، مددکاِر عمل او می شود. نتیجه عملی 
عینیت گرایی این است که اراده جهان بر اراده انسان چیره است، اما با شناخت 

قوانین هستی می توان جهان را مسخر کرد. 
جانمایه مباحث کارل مارکس در کتاب کاپیتال، کشــف قوانین اقتصادی 
جهان به مدد تفکر عینیت گرایی است، جانمایه کتاب اویگن بوم -باورک نقد 
مارکس از منظر ذهنیت گرایی است و پاسخی که رودولف هیلفردینگ به نقد 
بوم-باورک می دهد، توضیِح عینیت گرایی مارکس اســت که در اصطالحات 
بعــدی توضیح داده می شــود. در ترجمه این کتاب بــرای جلوگیری از این 
سوء تفاهم زبانی و فلســفی، گاهی از معادل های فرانسوی این اصطالحات، 
که در زبان فارســی هم رواج دارند، اســتفاده می شود: ســوژه و اُبژه و به تبع 
آن، سوبژکتیویسم، سوبژکتیویست، سوبژکتیویستی، سوبژکتیو، سوبژکتیویته، 

ابژکتیویسم، ابژکتیویست، ابژکتیویستی، ابژکتیو، ابژکتیویته. 
price of prod�( قیمت محصول ،)product value( 2- ارزش محصول

uct(، قیمت تولید )price of production(: این ســه اصطالح که در سراسر 

این کتاب و مکررا درباره آنها بحث می شــود در ادبیات عینیت گرای مارکس 
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و هیلفردینــگ یک معنا دارند و در ادبیــات ذهنیت گرای بوم-باورک معنایی 
دیگر. مارکس و هیلفردینگ می گویند: وقتی کاالیی تولید می شود، سرمایه ای 
که موجب ساخت آن شده دو بخش دارد. بخش اول تجهیزات و مواد اولیه ای 
اســت که ســرمایه دار آن را خریده و در جایی مستقر کرده است. این بخش 
سرمایه، سرمایه ثابت یا سرمایه مرده است که تا روح کار در آن دمیده نشود، 
چیزی به ارزش آن اضافه نمی شــود. بخش دوم سرمایه، سرمایه متغیر یا کار 
کارگر یا کار زنده است که موجب افزایش ارزِش سرمایة ثابِت مرده می شود. 
ارزش جدیــد که مجمــوع ارزش قبلی و ارزش کار کارگر اســت، »ارزش 
محصول« نامیده می شــود. محصول تا به بازار نرود و مبادله نشود، نامش کاال 
نیست، بلکه محصول، یا جنسی است که فقط قابلیت مصرف دارد و الغیر. از 
لحظه ای که ســرمایه دار این محصول یا جنس را به بازار می برد، فرایند تبدیِل 
موجودیت کیفِی ارزِش محصول، بــه موجودیت کّمی قیمِت محصول آغاز 
می شــود. در این مرحله ســرمایه دار لزوما نمی تواند کاالی خود را به قیمتی 
بفروشــد که هزینه هایی را که صرف سرمایه ثابت و سرمایه متغیر کرده به او 
برگرداند و ســودی را که انتظار دارد نصیبش کند. در این مرحله پای »قیمت 
تولید« به میان می آید که حاصل فرایند دگردیسی ارزش به قیمت است. کاالها 
گاهــی باالتر از ارزش خود فروخته می شــوند و گاهی پایین تر از ارزش. اما 
این نوسان ها، یکدیگر را جبران می کنند و مجموع ارزش های خلق شده در هر 

جامعه ای با مجموع قیمت های تولید آن جامعه برابر است. 
پاســخی که بوم-باورک از منظر ذهنیت گرایــی به این بحث می دهد این 
است: اوال برای اینکه شیئی خرید و فروش شود، لزومی ندارد که محصول کار 
باشد. زمین و آب و جنگل و منابع معدنی حاصل کاِر کسی نیستند اما انسان ها 
حاضرنــد برای تصاحــب آنها پول بپردازند. پس ارزش این خواســتنی های 
پرطرفدار هیچ ربطی به کار کارگر ندارد. ثانیا هیچ شــیء و جنس و کاالیی، 
مادام که کســی آن را نخواهد و برایش ارزش ذهنی نداشــته باشــد، پشیزی 
نمی ارزد و فرقی نمی کند که چنین شیء و کاالیی محصول صدها ساعت کار 
و صرف سرمایه ای هنگفت باشد یا بدون هیچ هزینه ای به دست مالکش رسیده 
باشــد. اصطالحات غامِض ارزش محصول و قیمت محصول و قیمت تولید 
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 )cost price( هم چیزی را توضیح نمی دهند. هر تولیدی یک هزینه تمام شده
دارد که مجموع هزینه های خرید لوازم و مواد اولیه و دســتمزدها و مالیات ها 
و امثال اینهاســت. وقتی هم که کاال به بازار می رود، این ترجیحات خریداران 
و نسبت عرضه و تقاضاست که قیمت آن را تعیین می کند. هیچ کاالیی ارزش 

ذاتی ندارد و انتخاب خریداران است که به آن ارزش می بخشد.
3- انتزاع و انضمام )abstraction and concreteness(: الفاظ انتزاع و 
انتزاعی و منتزع شــدن و منتزع کردن از یک سو و الفاظ انضمام و انضمامی 
و منضم شــدن و منضــم کردن از طرف دیگر، از الفاظ پربســامد در ادبیات 
کارل مارکس و پیروان او هســتند. این بحث هــم مانند بحث ذهنیت گرایی 
و عینیت گرایی، در وهله نخســت بحث زبانی اســت و در وهله بعدی بحث 
فلسفی. از جنبه زبانی تقریبا همه اســامی معنی، یعنی واژه هایی که مابه ازای 
بیرونی ملموس ندارند و وجودشان وابسته به دیگری است، ذیل مفهوم انتزاع 
قرار می گیرند. مثال واژه »دوستی« اسم معنی است؛ زیرا بی حضور انسان معنی 
ندارد. واژه هایی که برای نامیدن اشــیای محسوس مثال گیاهان و حیوانات و 
اجسام به کار می روند، اسم ذات هستند و در زمره امور انضمامی. برخی ادیبان 
و زبان شناســان، از گروه سوم اســامی یعنی اسامی »بین بین« یا بینابین هم نام 
می برند که ظاهرا حدفاصل اسامی معنی و اسامی ذات هستند. مثال می گویند 
پگاه و غروب، عینیت ندارند اما در عین حال قابل حس هستند، یا گرسنگی به 

حواس پنجگانه شناخته نمی شود اما به هرحال حس می شود.
معنای فلســفی انضمام و انتزاع، نزدیک به این معنای زبانی است اما عینا 
همین نیســت. پدیده انضمامی یعنی وجود مستقل و یگانه و قائم به ذاتی که 
همه چیزش در معرض شناخت حسی است. فیلسوفان ایرانی و عرب، به جای 
الفــاظ انتزاع و انتزاعی از الفاظ تجریــد و مجرد و در معنای وجود فرازمانی 
و فرامکانی یا الزمان و المکان اســتفاده می کردند. به جــای الفاظ انضمام و 
انضمامی هم غالبا از الفاظ تَحُیز و ُمَتَحیِز اســتفاده می شد که داللت داشت بر 
تقید مکانی و محاط بودن در حّســیات. مثال وقتی کسی درباره خودکار، مداد 
یا خودنویس مشــخصی فکر می کند یا درباره اش حرف می زند، سروکارش 
با پدیده انضمامی یا شــیء مشخص است. این شــیء ممکن است کوچک 
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یا بزرگ باشد؛ ســیاه، سفید یا رنگ دیگری باشد؛ ساخت این یا آن کارخانه 
باشــد؛ اما وقتی همین فرد به دیگری می گوید خودکار، مداد یا خودنویســی 
بــه من بده، فــرد دوم این خواِص پیش گفته را در ذهــن ندارد و فقط کلیتی 
به نام خودکار، مداد یا خودنویس پیش چشــمش می آید که ابزاری است برای 
نوشــتن. در اینجا آن شیء انضمامی، خواص ممیزه اش را از دست می دهد و 
به موجودیتی انتزاعی تبدیل می شــود. انتزاع یعنی تصویر کلی و یکپارچه از 

امور جزئی و کثیر.

نکاتی درباره ارجاعات

ارجاعات ویراستار انگلیســی و مولفان کتاب، بعضا به شکل درون متنی آمده 
که در ترجمه فارســی هم به همان روش عمل شده است؛ گاهی هم به شکل 
پانویس بوده که با ]قالب[ شماره گذاری شده و به بخش یادداشت ها در آخر 
کتاب منتقل شده است. غالب ارجاعات درون متنی به چاپ اول جلدهای اول 
 )I, 45( :و دوم و سوم کاپیتال است و نحوه درج درون متنی بدین شکل است
یعنی کاپیتال، جلد اول، صفحه 45. برای جلدهای دوم و ســوم هم بر همین 
ســیاق و مثال به شکل )II, 45( و )III, 45( آمده است. در مواردی که پس از 
عدد صفحه، ff اضافه شده، مثال به صورت )III, 186 FF( یعنی در صفحه 186 
و صفحــات بعدی. جاهایی هم که پس از عدد صفحه، n اضافه شــده، مثال 

به شکل )III, 186 n( یعنی در پانویس صفحه 186. 
توضیحات پانویس و ]قالب های[ درون متن از مترجم فارسی است، مگر 

قید شده باشد که از مولفان است. 
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مقدمه ویراستار نسخه انگلیسی

این کتاب، مشــتمل بر دو فقره از مهم ترین آثار پرشــماری است که در 
نکوهش و ســتایِش آرای اقتصادی کارل مارکس نوشــته شــده اند. ترجمه 
انگلیسی کتاب بوم-باورک سال های بسیاری چاپ نشده و خارج از دسترس 
مانده بود. پاســخ هیلفردینگ به بوم-باورک نیز به انگلیسی ترجمه و توسط 
ناشری سوسیالیست و گمنام در گالسکو چاپ شد اما هرگز در بریتانیا و اینجا 

]ایاالت متحده[ در شمارگان وسیع منتشر نشد.
با توجه به اقبال وســیعی که اخیرا به مارکسیسم نشان داده شده1، معتقدم 
زمان آن فرا رســیده اســت که این دو کتاب در ســطحی وســیع در اختیار 
انگلیسی زبان ها قرار گیرد؛ همچنین معتقدم ارزش این دو کتاب وقتی در کنار 

هم قرار بگیرند، معلوم خواهد شد.
مقاله ای از الدیســالئوس فون بورتکیوویچ، آماردان و اقتصاددان آلمانی 
نیز در قالب پیوســت به کتاب افزوده شده است. این مقاله که یکی از اجزای 
مهم مباحث میان بوم-باورک و هیلفردینگ را واکاوی کرده، شــهرت فراوانی 
یافته، اما تاکنون به انگلیســی ترجمه نشده است و من هنوز نشانه ای دال بر 
اینکه به جز متخصصانی اندک شمار، کسی این مقاله را خوانده باشد، ندیده ام. 
معتقدم پژوهندگان جدی اقتصاِد مارکس فارغ از اینکه دوســت یا دشمن او 
باشند، از دستیابی به این مقاله برای مطالعه و ارجاع دادن، خشنود خواهند شد.

1-  منظور، اواخر دهه 1950 میالدی است که مارکسیسم رونق فراوانی یافته بود. 
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من در این مقدمه، درباره هر سه این آثار بحث می کنم با این چشمداشت 
که بر آن منظری که مولفان این آثار آنها را نگاشته اند نوری بتابانم و سهم آنها 

را در شکوفایی ادبیاتی که خود جزئی از آن هستند، نشان دهم.

نقد بوم باورک بر مارکس

کتاب بــوم- باورک، نخســتین بار در 1896 با عنوان »در بــاب فرجام نظاِم 
مارکس«1 در قالب مجموعه مقاالتی برای بزرگداشــت کارل نیس منتشر شد. 
]1[ این کتاب ســال بعد به روســی و ســال 1898 )در لندن و نیویورک( به 

انگلیسی نشر یافت.
ما در اینجا عنوان انگلیســی اولیه این کتاب را به کار برده ایم؛ زیرا کتاب با 
همین عنوان،  شهرت یافته است. درعین حال، ذکر این نکته هم ضروری است 
که این عنوان دقت کافی ندارد و موجب سوءبرداشت هایی شده است. »کارل 
مارکس و انسداد نظام او«2 به مرگنامه ای برای مارکس و نظریه های او می ماند 
]2[؛ حال آنکه، هرچند که نوشــته بوم - باورک عاری از درونمایه مرگنامه ای 

نیست، گمان اینکه او با انتخاب عنوان کتابش می خواسته است چنین چیزی را 
القا کند، خطاست. جلد سوم و نهایی »کاپیتال« را انگلس در 1894 منتشر کرد 
و کتاب بوم - باورک، ماهیتا بازخوانی گســترده همین جلد بود. معنای عنوان 
آلمانی کتاب، به وضوح »در باب فرجام نظام مارکس« اســت و تا آنجا که از 
عنوانی به این کوتاهی برمی آید، محتوای کتاب را به دقت منعکس کرده است.

نوشتن چنین کتابی از نظر بوم- باورک کامال طبیعی و حتی می توان گفت 
گریزناپذیر بوده اســت. وی در کتاب مشهورش، »تاریخ نظریه های سرمایه و 
بهــره«،]3[ فصل کاملی را به نقد نظریه های ارزش و ارزش اضافی اختصاص 

داده که شرح و بسط آنها در جلد اول کاپیتال آمده است.
او آنجا نوشته است مارکس این را فهمیده بود که قیمت کاالها در روزگار 

 Zum Abschluss des( 1-  ویراســتار نسخه انگلیسی کتاب در اینجا عنوان آلمانی کتاب بوم - باورک را
Marxschen Systems( آورده است که در سطرهای بعدی به ترجمه انگلیسی آن خرده بگیرد. 

2�  karl marx and the close of his system:
Zum Abschluss des Marxschen Sys�  این معادلی است که مترجم انگلیســی برای عبارت آلمانی

tems به کار برده است و پل سوئیزی آن را ترجمه ای غیردقیق از عنواِن دقیِق بوم  - باورک می داند.
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ســرمایه داری پیشــرفته به واقع عینا مطابق ارزش آنها نیســت. بوم- باورک 
همچنین متذکر شــده اســت که مارکس عهد کرده بود این مسئله را در جلد 
بعدی حل کند و مطمئن اســت که مارکس نخواهد توانســت به این عهدش 
وفا کند. ]4[ به همین علت، پس از آنکه جلد ســوم که حاوی بررســی های 
موشــکافانه مارکس در باب این مسئله بود، منتشر شد، بی درنگ این احساس 
تکلیف به بوم - باورک دست داد که این مباحث کتاب را با دقت تمام بخواند 

و حکم خود را صادر کند.
 بوم باورک در کتاب »کارل مارکس و انسداد نظام او« احتجاج های اصلی 
خود را درباره مارکس، از چاپ اول کتاب »ســرمایه و بهره« اخذ کرد؛ و در 
چاپ های بعدی کتاب اخیر، انتقادهایش را بر جلد سوم کاپیتال که پیش تر در 
کتاب »کارل مارکس و انســداد نظــام او« آورده بود، یک جا کرد. با این حال، 
کتاب »کارل مارکس و انسداد نظام او« بسیار موشکافانه تر و سنجیده تر است؛ 
این کتاب، عالوه بر اینکه اثری مستقل شمرده می شود، امهات نوشته های بوم-

باورک را درباره اقتصاد مارکسی در خود جای داده است.
درک اهمیت کتاب »کارل مارکس و انسداد نظام او« مستلزم شناختن بوم-
باورک و تعیین جایگاه او در شکل گیری نظریه اقتصادی مدرن است: اویگن 
بوم- باورک سال 1851 در یکی از خاندان های اشراف-دیوانساالر که حاکمان 
واقعــی امپراتوری اتریش بودند، به دنیا آمد. پدرش را که از مقام های بلندپایه 
موراویا بود در کودکی از دســت داد و با خانواده اش به وین رفت و بیشــتر 
عمرش را، به جز 9 ســالی که در دانشگاه انیشبروک تدریس می کرد )1880-
1889( در آنجا گذراند. پس از فارغ التحصیل شدن در رشته حقوق از دانشگاه 
وین، در ســال 1872 وارد وزارت دارایی شــد. در 1875 فرصت مطالعاتی 
سه ســاله ای برای پژوهش های اقتصادی با همکاری اســتادان به نام آلمان آن 
روزگار به دســت آورد. از آن مقطع به بعد، مشــاغلش، آمیزه ای از کارمندی 
دولت و تدریس در دانشــگاه بود. در سه کابینه مختلف )در سال های 1895، 
1897، 1898 و 1900-1904( وزیر دارایی شد و از 1904 تا زمان مرگش در 

1914، صاحب کرسی اقتصاد سیاسی دانشگاه وین بود.
 بوم- باورک به عنوان اقتصاددان، در زمره نخســتین مدافعان ارزش های 
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ذهنی یــا تئوری مطلوبیت نهایی بود که اقتصــاددان معاصر او، کارل مِنِگر ، 
نخســتین بار در اتریش از آن ســخن گفته بود. بوم-باورک به همراه منگر و 
فردریش وایزر )که در سال 1880 خواهرش با بوم-باورک ازدواج کرد(، یکی 

از بنیانگذاران »مکتب اتریش« بود. 
دو اثر مهم بوم-باورک، یعنی »ســرمایه و بهره« و »تئوری اثباتی سرمایه«1 
به ترتیب در سال های 1884 و 1889 و پیش از 40 سالگی وی منتشر شد؛ و 
پا به پای فراگیر شــدن و کسب محبوبیت »تئوری ارزش ذهنی«، بوم-باورک 
هم به شهرت فراوانی رسید. بوم-باورک، بیرون از کشور خودش، از منگر و 
وایزر پرآوازه تر شد و محتمل است که در آغاز قرن بیستم شهرت جهانی اش 
از دیگر اقتصاددانان زنده آن روزگار -مگر احیانا آلفرد مارشــال- بیشتر بوده 
باشــد. تنها در بریتانیا که اقتدار مارشال و فرانســیس اِجُورت )به ترتیب در 
کمبریج و آکسفورد( بی چون و چرا بود، بوم-باورک نتوانست پیروانی جدی 
به دست آورد؛ اما در کشــورهایی در این سو و آن سوی عالم ازجمله سوئد و 

ایاالت متحده آمریکا و ژاپن، بر اقتصاد دانشگاهی تاثیری عمیق گذاشت. 
اینکه ما باید نقد بوم-باورک را بر تئوری های مارکس ارزیابی کنیم، خالف 
سابقه ای اســت که ذکر شد. سوسیالیسم سازمان یافته اروپا در سه دهه پایانی 
قرن نوزدهم، رشــدی شــتابان کرد و در همین دوران بود که مارکسیسم در 
چارچوب جنبش سوسیالیســتی اروپای قاره ای بر مکاتب و آموزه های رقیب 
فائــق آمد.]5[ بنابراین، درحالی که محافل دانشــگاهی، بدواّ مارکس را نادیده 
می گرفتند، ]کار به جایی رسید که[ باقی ماندن بر این تلقی، به طرز فزاینده ای 
دشوار شد؛ با گذشت زمان، ضرورت تدارک ضدحمله، رو به فزونی گذاشت.
انتشار جلد سوم کاپیتال فرصتی عالی فراهم آورد، و »طبیعی« بود که بوم-
باورک، پیشــتاز ]بهره برداری از این فرصت[ شود. وی قبال در کتاب »سرمایه 
و بهره«، با یورش بردن به چیزی که »تئوری استثمار« بهره می خواند، خود را 
به عنوان مخالف پرهیبت مارکسیســم شناسانده بود؛ شهرت جهانی اش، چنان 
بود که هر آنچه می نوشــت با اقبال و احترام گسترده مواجه می شد. به همین 

1�  The Positive Theory of Capital
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علت، تعجبی ندارد که کتاب »کارل مارکس و انسداد نظام او« در سال 1896، 
به محض انتشار، به کامیابی دست یافت و سریعا به اثری تبدیل شد که می توان 

آن را پاسخ رسمی دانش اقتصاد به مارکس و مکتب مارکس به شمار آورد.
دنبال کردن جزئیــات راجع به تاثیر نقد بوم-باورک بر اقتصاد ارتدوکس 
بی فایده اســت؛ به ویژه اینکه چنین تاثیری هرگز به طور رسمی پذیرفته نشد 
و اثبات آن هم غیرممکن اســت. فرانتس ایکس وایز، ویراستار مجموعه آثار 
بوم-باورک با نوشــتن اینکه کتاب کارل مارکس و انســداد نظام او »حقیقتا 
بهترین نقدی اســت که بر تئوری های مارکس در باب ارزش و ارزش اضافی 
نوشته شده است«، بی تردید نظر بیشتر اقتصاددانان دانشگاهی اروپای قاره ای 

را بیان کرد.]6[
همــه نقدهای جــدی که در ایــاالت متحده آمریکا بــر اقتصاد مارکس 
نوشته شده اســت و من می شناسم، بر اعتبار و بلکه برتری بی چون و چرای 
بوم-بــاورک در این زمینه، صحه می گذارند؛]7[ حال آنکه مشــابهت مباحث 
ضدمارکسی که در درسنامه های معمولی دیده می شود با مباحث بوم-باورک 

چنان مشهود است که نمی توان آن را تصادفی دانست.
تصدیق و اعتباری که اردوگاه پیروان مارکس برای آثار بوم-باورک به عنوان 
]نظریه پرداز[ مخالف قائلند، کامال مشهود است. لوئیس بوَدن در فصول اقتصادی 
پژوهش گرانســنگ خود در باب نظام مارکسی و منتقدانش، بیشترین تاکید و 
توجه را به احتجاجات بوم-باورک می کند: »در وهله نخســت به خاطر اینکه 
بوم-باورک،  سرآمد بی چون و چرای حلقه یارانش است که اعتبار ]علمی]اش 
را چنان قبول دارند که اگر بوم-باورک را َمَثل اعالی همه آنان به شمار آوریم، 
بعید است این منتقدان، چنین کاری را غیرمنصفانه به شمار آورند. دیگر اینکه، 
چنیــن می نماید که میان این منتقدان اتفاق نظر جانانه ای بر ســر این موضوع 
خــاص وجود دارد و براهینی که دیگران اقامه می کنند یا مســتقیما مأخوذ از 
آرای بوم-باورک و غالبا اقتباس تاییدآمیز است یا اینکه حرفی واحد است که 
به اشــکال گوناگون بیان می شود و درخور توجه خاصی نیست.«]8[ این وضع 
در دهه های بعدی هم فرق چندانی نکرد. ویلیام بلیک در سال 1939 توانست 
بگوید: بوم-باورک در زمینه یورش به مارکسیســم از منظر کسانی که اقتصاد 
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سیاسی را بر شالوده نظریه ارزش  ذهنی استوار می کنند، تقریبا بر همگان فضل 
تقــدم دارد. به طور کلی، منتقدان دیگر، چیز زیادی به گفته های او نیفزوده اند؛ 
امهات مباحثی که منتقدان دیگر مطــرح کرده اند، خارج از حیطه تئوری هایی 

است که بوم - باورک برای به چالش کشیدن برگزیده بود.]9[
تاکیــد بر اهمیت تاریخی نقد بوم-باورک بــر مارکس، ضروری بود، اما 
چنیــن تاکیدی نباید ما را به خطا و ارزیابی نادرســت کتــاب او دچار کند. 
واقع امر این اســت که کتاب »کارل مارکس و انسداد نظام او« فی نفسه اثری 
خارق العاده نیســت. روشن اســت که این کتاب، دســت پخِت محاجه گری 
کارآزموده اســت، اما محتوای فکری آن تا حدود زیادی خالصه شــده است 
در کاربست اصول ابتدایی تئوری مطلوبیت نهایی. خط استداللی بوم-باورک 
در حلقه های اقتصادی دانشــگاهی، شــناخته شــده بود و همه معاصران او 
می توانستند بر مارکس نقدی بنویسند که تفاوت آن با نقد بوم-باورک فقط در 
جزئیات و تاکیدات او باشد. نمونه هایی مانند فیلیپ ویکستید]10[ در انگلستان 
و ویلِفِردو پاِرتو ]11[ در کشــورهای التینی، موید این ادعاســت- اگر اساسا 
اقامه دلیلی الزم باشــد. بنابراین، لزومی ندارد که فرض کنیم اگر کتاب »کارل 
مارکس و انســداد نظام او« نوشته نمی شد، اکنون شاهد وضع دیگری بودیم. 
اقتصاددانان دیگری پا پیش می گذاشتند و همین کار بوم-باورک را می کردند؛ 
یا شاید نقد پارتو، به این علت که مهر اقتدارگرایی مکتب لوزان را بر پیشانی 
دارد، آن منزلت برجســته ای را که عمال نصیب کتاب بوم-باورک شد، از آن 
خود می کرد.]12[ باید کســی به انکار مارکس برمی خاست، و تاریخ با چشم 
چرخاندن میان نامزدهای ممکن، بوم-باورک را به عنوان مناسب ترین کارگزار 
ایــن ماموریت برگزید. اما اگر او از این کار ســر بــاز زده بود یا از عهده اش 
برنیامــده بود، کِس دیگری جای او را پر می کــرد. به گمان من، اینجا چیزی 
در کار اســت که می توانیم این سخن فردریش انگلس را تصدیق کنیم: »اینکه 
فالن کس و دقیقا همان کس در زمانی خاص در کشوری خاص ظهور می کند، 
تصادف محض اســت. اما اگر همین شخص از آنجا خارج شود، تقاضا برای 
جانشــینی او هست، و این جانشین یافت خواهد شد؛ چنین کسی، به هرحال، 

در بلندمدت پیدا خواهد شد.«]13[


