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 « داری نابهی سرمایهجامع»و « نظام بسته»
 

 فروغ اسدپور

 (۲۲۰۱ اکتبر) نقد اقتصاد سیاسی: منبع

 

 
بازاندیشی فلسفی اقتصاد »کند نوعی ترویج می ۱آلبریتونـ  سکینـ  اونوداری که مکتب آن نوع اقتصاد سیاسی سرمایه

این نوع اقتصاد (. ۱۹۹۹ آلبریتون« )نقد فلسفه از منظر نوع خاصی از اقتصاد فلسفی مارکسی است»  یا« سیاسی

سی یا شنامنظور از هستی. داردشناسی سرمایه، یا به عبارتی به منطق سرمایه، توجه خاصی سیاسی فلسفی به هستی

اقتصاد سیاسی فلسفی مفاهیم مارکسی را . های آن استمندیمنطق سرمایه ساختارهای عمیق و پایدار سرمایه و قانون

این نحله از اقتصاد . شان استداند، بلکه هدف آن توضیح و تشریح معنای فلسفی و دیالکتیکیمفاهیم فنی و کّمی نمی

های اجتماعی فعال در های سرمایه با دیگر نیروها و سازوکارمندینبه چگونگی ترکیب و کنش متقابل قانو سیاسی 

بندی سازوکارهای مورد نظر به به معنای تقسیم)ی این رابطه به شکلی عمودی شناسانهسپهر تاریخ و توضیح روش

ی عمودی پیچیده هبنا به این دیدگاه، وجود یک رابط. داردای نیز توجه ویژه( اصلی و عالی، ضروری و تصادفی و جز آن

مندی این الیه. ۲داری استمند سرمایهو دیالکتیکی بین منطق سرمایه و دیگر نیروهای اجتماعی ناشی از هستی الیه

داری را در سه این روش موضوع تحقیق خود یعنی سرمایه. شودداری میموجب ایجاد روش خاصی برای تحلیل سرمایه

ای از این سطح تحلیل ی اولیهنمونه مارکسی سرمایه)سطح منطقی ـ مجرد در ( الف: کندسطح تحلیلی بررسی می

در سطح تاریخ ساختارمند که مراحل ( شود؛ بداری ناب به آن اطالق میی سرمایهکه نام جامعه( دهدبه دست می

بانی و دخالت داری تحت هدایت منطق سرمایه و با تمرکز بر چگونگی انباشت سرمایه و پشتیتکامل تاریخی سرمایه

                                                 
ی اقتصاد ص برجستهسه متخص (Robert Albritton)رابرت آلبریتون  ، و(Thomas Sekine) توماس سکین، (Kozo Uno) کوزو اونو   ۱

-ی سرمایهند و روشی سه سطحی برای توضیح جامعهاهبه دست داد مارکسی سرمایهمندی از های متعدد تفسیر جدید نظامسیاسی هستند که در کتاب

 .اندداده پرورشداری 

ها به اصلی و عالی، ابژکتیو و سوبژکتیو و بندی آنمو تقسی  جا به انواع سازوکارهای فعال در ایجاد و خلق رویدادهای تاریخیمندی در اینالیه   ۲

داری، با سازوکارها و شناسی سرمایهی هستیترین الیهدر اصلی. دهدتنیدگی این سازوکارها با هم ارجاع مینظایر آن و درضمن چگونگی آمیزش و درهم

های اجتماعی دیگری همچون دولت و نظایر سازوکارها با ساختارها و ایجنسی آمیختگی اینی میانی با درهمهای سرمایه روبرو هستیم در الیهمندیقانون

آمیزی سازوکارهای مختلف و ایجنسی طبقاتی، جنسیتی، قومی، ملی و ی باالیی با رویدادهای تاریخی روبرو هستیم که بیان درهمآن مواجهیم و در الیه

 .نظایر آن است
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و توجه به آرایش قوای متخاصم ( البته این پیوندها عاری از تناقض و درگیری نیستند)دولت، قانون و ایدئولوژی 

داری که در آن ترکیب و تعامل منطق سرمایه با دیگر نیروها و سطح تاریخ سرمایه( شود و پطبقاتی پردازش می

به این . کندداري رویدادهای تاریخی را ایجاد ميي معین از تکامل سرمایهاهای تاریخی ــ انضمامی در مرحلهسازوکار

-مندی جهان سرمایهمندی است برای درک الیهداری با رویکرد فلسفی تالش نظامترتیب علم اقتصاد سیاسی سرمایه

وّلِد پایدار باید وجود توان گفت که برخی سازوکارهاي مبه مثابه استداللی فلسفی می. داری و ساختارهای موجود در آن

توان گفت که هاي فلسفی نمیداری بتواند به همین شکل کنوني عمل کند اما با استداللداشته و فعال باشند تا سرمایه

 . شناخت این سازوکارهاي واقعی کار علم اقتصاد سیاسی است. انداین دسته سازوکارها کدام

هدف علم اقتصاد سیاسی، تولید . اسی ساختارها هستند و نه رویدادهاهای تحقیق علم اقتصاد سیبه این ترتیب، ابژه

هایی که با هم ترکیب شده و جریان بالفعل داری است، یعني سازوکارها در سرمایههای تولید پدیدهشناخت از سازوکار

معطوف به بررسی برای کسب این شناخت، تحقیق ما باید . کنندداری را ایجاد میهای جهان سرمایهو جاری پدیده

اما از آنجا . ی آنها با یکدیگر باشدتنیده و رابطههای متعدد درهمها و ایجنسیی باال و نیروها، سازوکارگانههای سهالیه

ی تصاویر جهان را ها را یک جا در خود جای دهد و چشم ما قادر نیست همهی خوراکیی ما قادر نیست همهکه معده

ی موضوعات را یک جا تحلیل کند، مجبور قادر نیست بدون ایجاد آشفتگی شدید معرفتی همه یک جا ببیند و مغز ما

شناسی یکتای سرمایه با توجه به هستی. هستیم به تجرید و روش سه سطحی شناخت روی بیاوریم که در باال یاد شد

 .کنیمترین سطح شناخت دقت میمثابه اصلیهمتای آن در تاریخ بشریت ابتدا به ساختارهای سرمایه بهو قدرت بی
 

تنیدگی با توان ساختارهای معینی را بدون درهمگونه میاما ابتدا باید پرسید که اساسًا در روش علمی چه
 ساختارها و نیروهای دیگر مشخص کرد؟ 

 

ای شناخت ی علوم طبیعی رسم بر این است که بررسد که نخست باید به این نکته اشاره کرد که در حیطهبه نظر می

مراد از  3باسکار رویی علم در فلسفه. شودای ترتیب داده بسته نظاممندی خاص معمواًل یک سازوکار یا یک قانون

-مندیی آن است، یعني جایی که دانشمندان و کادرهای علمی سعی دارند قانوننظام بسته آزمایشگاه و محیط بسته

ها در این فرایند از وسایل تولیدی آن. کنندها را جدا ی پدیدهزندههای ساهای طبیعی را تشخیص دهند و سازوکار

تر که پیشهای موقت علم ابژه یا( های متفاوت علمی رایجهای موجود، نظریهوسایل آمایشگاهی، مصالح و تکنیک)

های ابژهیا به عبارتي ها ی پدیدههای سازندههای رویدادها و سازوکارمندیکنندتا قانوناند استفاده میتولید شده
ما در محیط آزمایشگاه با . شان تشخیص دهندها را از راه تأثیراترا از محیط باز بیرونی جدا کنند و آن پایدار علم

 . کنند وجود دارندهای بادوامی مواجه هستیم که مستقل از رویدادهایی که خلق میسازوکار

کنند، اما ی آزمایشگاهی نیز وجود دارند و عمل میون از شرایط بستهها بیرمعنای این حرف این است که این سازوکار

                                                 
3 Roy Bhaskar  های متعددی در این زمینه به ی علم رئالیستی ـ انتقادی است و کتابگذار فلسفهکه بنیان بریتانیایی -هندی فیلسوف

 .نگارش درآورده است
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ی آزمایشگاهی الزم است تا بتوان شان دشوار است و به همین جهت نیز شرایط بستهدر شرایط بیرونی شناسایی دقیق

-عالیت انبوه سازوکاربا ف نظام بازها را تشخیص داد زیرا فعالیت سازوکار مورد نظر در محیط بیروني یا در عملکرد آن

آمیختگی نیروهای متعدد با قوانین به دلیل درهم. راحتی ممکن نیستآمیخته و امکان جداکردن آن بههای دیگر درهم

دست ( actual)باشند و لزومًا هم به فعلّیت ( universal)شمول توانند عام و جهانهای باز نمییکدیگر در داخل نظام

جا هم اهمّیت دانشمند آزمایشگاهی در داخل از همین. کشدرت ایجاد نظام بسته را پیش میهمین نیز ضرو. یابندنمی

این دانشمند باید بتواند دو کار اصلی و مهم را در حین . شوددار انجام آزمایش است روشن ميهای باز که عهدهنظام

باید از . 2. نجام آزمایش فعاالنه عمل کندباید مراقب باشد که سازوکار تحت مطالعه در حین ا. 1: آزمایش انجام دهد

های بیرونی و دخالت آل بدون مزاحمتهای بیرونی در عملیات سازوکار پرهیز کند تا بتواند در شرایطی ایدهدخالت

 .های دیگر، سازوکار مورد نظر را تشخیص دهد و تشریح کندسازوکار
 

توان داری هم ممکن است؟ یعنی آیا مییاسی سرمایهحاال باید پرسید که آیا ایجاد نظام بسته در اقتصاد س
 های اجتماعی بررسی کرد و شناخت؟های سرمایه را در جدایی از دیگر سازوکارها و سازوکارمندیقانون

جای ی علوم اجتماعی بههم گفته است در حیطه مارکسطور که همان. به چنین پرسشی مثبت است آلبریتونپاسخ 

داری ناب دقیقًا قدرت تجرید ی سرمایهي جامعهنظریه. آیدیشگاهی نیروی تجرید به کمک ما میی آزمانظام بسته

های سرمایه یا به بیانی دهد که البته ریشه در خودتجریدگریاقتصاد سیاسی مارکسیستی را به ما نشان می

در ضمن، این نظریه دقیقًا همان  .گویداز آنها سخن می سرمایهدر سراسر  مارکسدارد، همان که « تجریدهای واقعی»

توان چگونگی به کمک این نظریه می. کندداری ایفا میرا در اقتصاد سیاسی سرمایه باسکاری نقش و کارکرد نظام بسته

هدف از  آلبریتونبه بیان . عملکرد سرمایه را هنگامي که با هیچ یک از نیروهای بیرون از خویش تصادم ندارد نشان داد

-یافتن نیرومندترین روش دیالکتیکی برای صورت»داری ناب ی سرمایهن آزمایشگاه فکری ــ تئوریک جامعهترتیب داد

ارزش، قیمت، سود، : داری است که عبارتند ازبندی روابط درونی و متقابل بین مقوالت اصلی زندگی اقتصادی سرمایه

به عنوان نمونه خواهان دانستن این موضوع هستیم که به در این سطح از تحلیل ما . اجاره بها، بهره، مزدها و نظایر آن

و . داری مرتبط هستندی مقوالت اصلی اقتصاد سرمایهگونه و به چه نحوی با همهدارانه چهطور کلی سودهای سرمایه

نواع خواهیم چگونگی حرکت و تعامل اهای اصلی سرمایه داریم یا ميباالتر از همه تمایل به شناخت برخی از پویایی

 آلبریتون)بدانیم « دیگر را هنگامی که درآمیخته با نیروهای بیرون از خود نباشندمختلف مقوالت اقتصادی با یک

دهد تا بدون اصطکاک با نیروهای بیرونی خود را به نمایش این روش دیالکتیکی به منطق سرمایه اجازه می(. ۱۹۹۹

شود، منطقی نیست که از سوی ما بر سرمایه تحمیل شده ه میچه که در این حالت مشاهدبگذارد و بدین ترتیب آن

در این سطح از . باشد، بلکه منطق خود سرمایه و ذات آن است یعني هنگامی که با نیروی دیگری درهم نیامیخته است

زتولید داری ناب دولت، ایدئولوژی و قانون، سه نهاد و عنصری که به بای سرمایهی جامعهتحلیل یعنی در سطح نظریه

شوند تا سرمایه فضای کافی برای نمایش خود در اختیار کنند، همه در پرانتز گذاشته میساختارهای سرمایه کمک می

 .داشته باشد
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ی نظري به مثابه موجودیتی در نظام بسته« نیرویی طبیعی»توان منطق سرمایه را همچون اما اصواًل چرا می
 ی پایدار شناخت بررسی کرد؟یا به بیانی مانند ابژهدارای ذات و یا ساختارهای بادوام، 

 

شده پردازش علمی منطق سرمایه به این دلیل ممکن است که در هیأت سرمایه با نوعی واقعیت شئ آلبریتونبه نظر 

داری ناب هم از آن رو دارای چنین خصوصیات مجرد و خاصی است که به تنها ی سرمایهی جامعهنظریه. روبرو هستیم

 .کنندگی استشدگی و شئمرتبط است که دارای گرایشات نیرومند شئ( سرمایه)قعیت اجتماعی مدرنی وا

-خودشئ. کندی سرمایه است که قابلیت پردازش علمی آن را فراهم میکنندهشونده و دگرشئخصوصیت خودشئ 

ستیم که سرمایه خود نیز در ی منطق سرمایه شاهد این هشوندگی سرمایه به این معناست که با کامل شدن نظریه

-پوشی میهای آن در این مطلب چشماز بحث پیرامون این موضوع و پیچیدگی)شود کاالیی می( interest)شکل بهره 

کردن زندگی اقتصادی تمامیت آن ی نظریه با تابعی بسته شدن دایرهاقتصادی در نتیجه اکنون منطق کاالیی ـ(. شود

را تشکیل « شکل سلولی»کاال آن »به بیان دیگر . رساندکنندگی را به اوج میاین معنا دگرشئ کند و بهرا بازتولید می

زندگی (. ۱۹۹۹ آلبریتون«« )کندها و ترکیبات آن به درک بازتولید مادی کل جامعه کمک میدهد که دگردیسیمی

گر است که بدون پشتیبانی ودتنظیمتابع بازارهای خ( داری نابی سرمایهجامعه)اقتصادی در داخل چنین تمامیتی 

ی اسرمایه رابطه مارکسبه نظر . کنندها بازتولید زندگی اجتماعی را هدایت میدولت یا دخالت مستقیم انسان

شدگی از خود بروز داده و روابط اجتماعی اجتماعی است که به محض پاگیری و استقرارش نوعی گرایش نیرومند شئ

داری ناب که شئ شدگی تام و تمام ی سرمایهدر جامعه.دهدیی خویش به مقام شئ تنزل میدیگر را در خدمت خودافزا

به این ترتیب مقوالت . کننداست، مقوالت اقتصادی در واقع به بلعیدن روابط اجتماعی توسط این مقوالت اشاره می

شده، یا به عبارتي به روابط شئکنند بلکه به روابط اجتماعی اقتصادی به چیزها یا روابط بین اشخاص اشاره نمي

روابط اجتماعی بین بازیگران  میانجی( کاال و پول« )شئ. »دهندشده توسط کاالها، ارجاع میاجتماعی میانجی

بین « روابط اجتماعی»این وضعیت را ایجاد  مارکس. شدگی اقتصادی استاقتصادی هستند که نام دیگری برای شئ

بلعیدن . های عوامل انسانی اقتصاد تابع نیروهای بازار استی بازاربنیادی کنشین جامعهدر چن. نامداشیا در بازار می

حامالن صرف مقوالت »ها را انسان مارکسشود تا ای سبب ميها در مقوالت اقتصادی در چنین جامعهعاملیت انسان

شدگی همانا پس منظور از شئ«. ییابی مقوالت اقتصادشخصیت»بنامد و تجسم روابط انسانی در اشیا را « اقتصادی

 .شودنیروهای اقتصادی است که از سوی منطق سرمایه بر آنان تحمیل می« حامالن»ها به تبدیل انسان

ی انسانی در سازوکارهای بازتولید اقتصادی جامعه خبری نباشد در واقع با اصواًل زمانی که از دخالت مستقیم و آگاهانه

از . دهدرا به ما می« طبیعی»مثابه یک نیروی پردازی منطق سرمایه بهکه امکان نظریه شده روبرو هستیموضعیتی شئ

دارای نوعی استقالل نسبی ( داریویژه در مراحل معینی از تاریخ سرمایهبه)داری ی سرمایهجا که اقتصاد در جامعهآن

رسد که بر فراز سر زندگی نظر می از زندگی اجتماعی و در نتیجه سرشتی ضداجتماعی است به همین دلیل هم به

ای توان آن را همچون موجودیتی جدا از زندگی اجتماعی و به گونهاجتماعی ایستاده است و باز به همین دلیل می

 .کّمی و تکنیکی پردازش کرد
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در سطوح . داری ناب وجود داردیاد داشت که چنین تمامّیتی تنها در مجردترین سطح نظریه یعنی سرمایه اما باید به

گونه تمامّیتی به معنای گفته شده وجود ندارد زیرا در مقابل عملکرد منطق سرمایه مقاومت تر تحلیل، هیچانضمامی

-آمیزد که مسیر حرکت ناب و مجرد آن را دستخوش انحراف میمیشود و منطق سرمایه با نیروهای دیگری درهممی

-های باز بیرونی به دلیل درهماست که در نظام باسکاری ری از گفتهاین بیان دیگ. کاهندکنند یا از تأثیر آن می

شمول باشند و اگر هم باشند لزومًا همیشه به توانند عام و جهانآمیختگی نیروهای متعدد با یکدیگر، قوانین نمی

مقاومتی که در بخش است اما به دلیل پس با این که منطق سرمایه در تاریخ مدرن نیرویی تمامّیت. رسندفعلیتنمی

جا هم دیالکتیِک سطوح مختلف تحلیل ضرورت از همین. شود هرگز بر تاریخ چیرگی کامل نداردبرابر آن انجام می

 .یابدمی

 

 :شود این است کهجا طرح میاما پرسش دیگری که در این
-نظریهشده یا نوعی مدل نظری است که برای سهولت ای ساختهشدگی کامل یک فرضیه نظریهآیا شئ

 پردازی منطق درونی سرمایه پردازش شده است؟

 

داری ناب با ی سرمایهی جامعهکند که نظریهاو از سویی تصدیق می. به چنین پرسشی دوسویه است آلبریتونپاسخ 

ی نظری ای فرضیهافزاید که این نظریه به مثابهشدگی کامل نوعی پردازش نظري است اما در ضمن میفرض شئ

-ی سرمایه در تاریخ به وجود میکنندههاي خودشئای است که گرایشو دلخواهانه ابداع نشده بلکه پدیده خودسرانه

اي از روابط اجتماعی گونه مجموعهکند که چهگرایشی است که به درک این موضوع کمک می« شدگیشئ»زیرا . آورد

به . ها بایستدفراز دیگر روابط اجتماعی و در مقابل آن تواند منطقی درونی از آِن خود را تکامل دهد که برمی( سرمایه)

ها به ی سرمایه از انسانجا بود که برای فاش کردن خصلت حقیقتًا بیگانهدر این مارکسی عظمت نظریه آلبریتوننظر 

 .دهد تا در سطح نظریه بنا به خصلت واقعی خود رفتار کندآن اجازه می

 

داری متوجه رشد گرایش به سوی چیرگي سپهر اقتصادی از راه گسترش ریخ سرمایهی تابا مطالعه آلبریتونبه نظر 

از آن دوره به بعد به )خورد به چشم می ۱۸۷۰ی کم تا دههشویم که دستگر کاالیی ــ اقتصادی میمنطق خودتنظیم

ی وضعیت نسبت به دهه ها شاهد تغییریافته در سازوکار این منطقهای سازمانچنین دخالتعلت دخالت دولت و هم

به بیان . ی منطق سرمایه شدبرای پردازش نظریه مارکسی مایههمین نیز دست(. در انگلستان هستیم ۱۸۷۰و  ۱۸۶۰

ي کنندگی سرمایه در تاریخ و منطق خودگستر آن، ماده و مصالح اصلی نظریهدیگر خودتجریدگری و خصلت شئ

ی نظریه امتداد دهد و تر در حیطهار داد تا او بتواند آن را باز هم بیشقر مارکسمنطق درونی سرمایه را در دسترس 

ی پایانی در این قسمت به عنوان نکته. ماهیت آن را در صورتی که در مقابلش مقاومتی صورت نگیرد به نمایش بگذارد

ناب، یا پردازش نظري منطق داری ی سرمایهی جامعهبرای توصیف نظریه« مدل»ی کار بردن واژهباید اضافه کرد که به

مدِل ساختار درونی یک »گوید که به درستی می باسکاردر این زمینه، . سرمایه به معنای غیرواقعی بودن نظریه نیست
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یا  DNAتر از ساختار درونی اتم واقعی یا مولکول ي شمسي ضرورتًا کاملیا منظومه  DNAاتم یا یک مولکول 

اگر کسی بر (. ۱۹۷۵ باسکار« )ها تعیین شودکمال چیزی نیست که توسط انسانی مسئله. ی شمسی نیستمنظومه

های مربوط به ساختارها، گزاره»تر واقعی است، در این صورت امری غیرواقعی یا کم« نظري»این تصور باشد که امر 

ظاهر « تجرید محض»یا « آلیزه شدهآرمانی یا ایده»چون امری ها همهای برآمده از دل اینها و گرایشسازوکار

ندرت در شکل تغییرنیافته نمایند، بهها توصیف میکنند یا سازوکاری که آنها معرفی میزیرا گرایشی که آن. شوندمی

منظری که امر نظري را مترادف با امر )یعنی از این منظر (. ۱۹۷۵ باسکار« )شودنشده پدیدار مییا جرح و تعدیل

مند، امری آرمانی ی یک گرایش ساختارمند و قانونپرداز دربارهی دانشمند یا نظریهیهنظر( کندغیرواقعی فرض می

اند و به ها شدهها و ساختارهایی هستند که موجب ایجاد آنتر از سازوکاراز این نقطه نظر رویدادها واقعی(. وبر)است 

ها در جهان تجربی قابل مندیاین قانون شوند زیرا کهقلمداد نمی« واقعی»مند های قانونهمین دلیل هم گزاره

ها و علل ساختاری که رویدادهای قابل مشاهده را تولید به این ترتیب در واقعیت سازوکار. ی مستقیم نیستندمشاهده

های مربوط در حالی که گزاره. شودتجربی محدود می/شود و واقعیت به رویدادها یا سطح امپریککنند، شک میمی

به . دهندشان که در شکل رویداد خود را به ما نشان میگویند و نه از تأثیراتا از سازوکارهای مولدها میساختاره  به

ها، های برآمده از دل آنها و گرایشمندیهای مربوط به قانونتوان پذیرفت که گزارهدر این حالت البته می باسکارنظر 

هایی هستند که شاید به سهم خود ها گزارهتوان پذیرفت که اینته میی واقعیت تجربی نیستند و البهایی دربارهگزاره

ی سطح متفاوتی ها اصواًل دربارهکنند این است که این گزارهفراموش می« هاآلیستایده»آلیزه شده باشند اما آنچه ایده

توان به نحوی می هان مند جبه این ترتیب با درک و تصدیق خصلت الیه. کنندشناسی بحث میاز واقعیت و هستی

شوند و هم به این شمولی بحث کرد که در آزمایشگاه و در یک نظام بسته کشف میتوأمان هم از قوانین کّلی و جهان

پذیری ها تعمیمآیند و در ضمن به حقیقت آننکته آگاه بود که این قوانین به ندرت در حالت تجربی به فعلیت در می

 .شان اطمینان داشتکلی
 

 داری ناب در چیست؟ ی سرمایهاستراتژیک نظریه جامعه -دمندی عملی یا سیاسیسو

ذات سرمایه همان ساختارها و . توانیم ذات سرمایه را بشناسیمداری ناب میی سرمایهی جامعهبا استفاده از نظریه

متنوع آن در سطح تاریخی  های متفاوت وداری و شکلهای پایداري هستند که با وجود رشد ناموزون سرمایهسازوکار

شوند، حتی اگر این همگونی داری میسازی روابط اجتماعی در جوامع سرمایهگوندر عین حال منجر به ایجاد نوعی هم

بخشی است که از راه بازار جهانی به این ترتیب، ذات یا منطق سرمایه همان نیروی مجرد وحدت. نیز تاّم و تمام نباشد

در ـ عین ــ تفاوت را  ی باالیی از وحدت ـدهد و درجههای تاریخی را تا حدود زیادی کاهش مییابنده تفاوتگسترش

دهنده را به سطح کاهد و نوعی منطق سازمانداری میبودن تاریخ سرمایه« تصادفی»کند و به این ترتیب از ایجاد می

داری ناب روشنایی افکندن بر ی سرمایهجامعه از همین ابتدای کار روشن است که کارکرد نظریه. کندتاریخ وارد می

نیز  آلبریتونطور که ناین نظریه هما. همتای آن در تاریخ بشریت استسرمایه و قدرت بی« ذات»ها و مندیقانون

ی زبان، آگاهی، سوبژکتیویتی، ایجنسی، های فلسفی رایج را در زمینهها و پارادایمی واژهتصریح کرده است همه
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گیرد و به علت اهمیت نقد منطق سرمایه که در این شدگی و نظایر آن به چالش میشدگی، بیگانهویتی، شئابژکتی

بنای علم اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته دهد، جا دارد که به عنوان سنگنظریه جای بزرگی را به خود تخصیص می

های گوناگون آن را اع و اقسام رفرمیسم و ایدئولوژیدر ضمن این نظریه انو. و در تحقیقات اجتماعی به کار برده شود

های مختلف خود به منطق نیرومند و برتر سرمایه و کند زیرا که رفرمیسم در شکلنیز به چالش گرفته و نقد می

 .دهدچیرگی نسبی آن بر تاریخ انسانی عصر ما بهای الزم را نمی
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