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مقدمه
طی سالهای گذشته تا به امروز برخی آثار مارکسیستی به زبان فارسی ترجمه شدهاند که به لحاظ چظظارچوب نظظظریی
در دهههای اخیرفضای فکری و پژوهشی در باب نظریهی مارکسی را تقریبا در تمامی جهان تحت تأثیر قظظرار دادهانظظد.
ویژگی مهم این نظریات با تمامی کم و کاستهای آنها )بسیاری از خطاها و کاستیها توسظظط اندیشظمندانی دیگظر از
همین جریانا یت مورد نقد ،اصل ح و بازبینی قرار گرفتهاند( تل ش برای بازسازی سظظاختار کتظظاب سظظرمایهی مظظارکس بظظر
مبنای درک تازهای از جایگاه دیالکتیک در آثار اوست .بهواقع ،این اندیشمندان قصد دارنظظد کظظه بظظا پژوهظظش پیرامظظون
دیالکتیک هگل و مارکس ،مبنای بهتری برای بازخوانی عمیقتر نظریات مارکس و بازسازی و گسظظتر ش آنهظظا فراهظظم
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آورند 1؛ مبنایی که در نهایت بتواند به درک انتقادی غنیتری از واقعیات سرمایهداری معاصر خدمت کند ، 2و بر راههظظا
و بدیلهای برونرفت از آن روشنی بیاندازد .همچنین این نظریهپردازان با وامگیری انتقادی از فلسفه و منطظظق هگظظل
تل ش دارند ،غنای نظریهی مارکسی را استحکام بخشند و بنیاد فلسفی و علمی محکم و قانعکنندهای برای آن ایجظظاد
کنند و آن را از جزمیات موجود و اقتصادزدگی متعارف کنونی رها سازند .بر این مبنا آنها یک گسست بنیظظادی را بظظا
رویکرد تحلیلی که سالها رهیافت غالب در نظریهی مارکسی بوده است ،ایجظظاد کردهانظظد .چنیظظن گرایشظظی در فضظظای
فکری ایران نوپاست و امید میرود که در آینده جای پای خود را به صورت گستردهتری باز کند ،تظظا از خلل آن درک
بیشتر و عمیقتری از پویشهای سرمایهداری در ذهن ایجاد شود .به همین منظور ایجاد فضظظای انتقظظادی و همچنیظظن
بررسی سایر آثار مرتبطی که لزوم ا در این حوزه نمیگنجند نیز حائز اهمیت است و میتواند در پیشبرد و ارائهی فهم
اصولیتری از سرمایه و به تبع آن سرمایهداری مظظؤثرتر باشظظد .از طرفظظی ،ارائهی انتقظظاداتی کظظه مبتنظظی بظظر بظظدفهمی و
همچنین عدم بررسی کامل آرای مورد بحث باشند ،نه تنها گشاینده نیست ،چه بسا سظظویهای منفظظی و بازدارنظظده نیظظز
داشته باشد .با نظر به مقدمات فوق و دغدغههای ذکر شده ،در نوشتار حاضر تل ش شده است که یک بررسی انتقادی
از مقالهی »سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک«که چندی پیش در سایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شد ارائه گردد.
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 .۱درآمد
در ابتدای امر باید گفت که مقالهی »سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک« بهلحاظ شظظکلی بهشظظدت مخظظدو ش و آشظظفته
است؛ بدین معنی که دو حوزهی اصلی پهناوری )حوزه نخست :امر منطقظظی در برابظظر امظظر تظظاریخی و حظظوزهی دوم :از
مجرد به مشخص( که بار انسجام ساختمان صوری این نوشتار را بر عهظظده دارنظظد ،فاقظظد کظظارایی و مفهظظومپردازیی لزم
هستند .بدون اغراق حتی میتوان این ابببرتیترها را از مقاله حذف کرد ،بیآنکه کوچکترین تغییری در سظظاختار آن رخ
بدهد .بدینمعنی که حتی میتوان این نوشته را بدون عنوانها و زیرعنوانهای آن خواند و با انبوهی از مسائل مختلف
و متنوع روبرو شد و در این راستا ،نامربوط بودگی عنوانبنظظدیها را بظظه وضظظو ح حظظس کظظرد .از طرفظظی ،ایظظن امظظر کظظار
نگارندهی این نقد )و به احتمال زیاد هر کس دیگر نیز که بنا داشته باشد به نقد ایظظن مقظظاله بظظپردازد( در ایجظظاد یظظک
چهارچوب منسجم برای بحث دربارهی این نوشتار را دشوار ساخته است .با این وجظظود ،بظظا تلشظظی مضظظاعف توانسظظتم
هستههای اصلی بحث را در چارچوبی که خواهید دید ،مشخص نمایم.
از جمله آشفتگیهای اساسی نوشتار کمال خسروی قرار دادن آرتور و آلظظبریتون و تومظظاس سظظکین در یظظک چظظارچوب
نظری است و این در حالی است که اساس ا نمیتوان آرتور را در این حوزه گنجاند .در اینجا لزم است اشاراتی به وجظظه
تسمیه این »جریان« جدید داشته باشیم .خود آرتور نیز در وسعتبخشی به نامگظظذاری »دیالکتیظظک نظاممنظظد« مصظظر
نیست ،بلکه او از مجموعهای از جریانات اخیر تحت عنوان »دیالکتیک جدید« نام میبرد که بیشتر معنایی سلبی دارد
تا ایجابی .او در کتابش 3که از قضا عنوان »دیالکتیک جدیظظد« را برجسظظته میسظظازد ،بظظا اشظظاره بظظه روایظظت فریظظدریک

جیمسون از برآمدن گرایش جدید به هگل ،اظهار میدارد که »گرایش جدید به هگل اساسا به بازیابی روایظظت بظظزرگ
فلسفهی تاریخ هگل و پیوند آن با ماتریالیسم تاریخی بیتوجه است و به جای آین این گرایش جدیید بر منطق هگل و
چگونگی انطباق آن با روش مارکس در سرمایه متمرکز است .این نکته معموال به این صورت بیان میشود که هدیف
ایجاد دیالکتیکی نظاممند برای بیان منسجم مناسبات نظم اجتماعی معین یعنی سرمایهداری است که در تقابظظل
با آن دیالکتیک تاریخی است که ظهور و سقوط نظامهای اجتماعی را مطالعه میکند« .او سظظپس ایظظن پرسظظش را

طر ح میکند که »پس چه چیزی در این دیالکتیک ،جدید به شظظمار میرود؟«؛ و در امتظظداد آن میگویظظد »در اینجظظا
تلویحا مقصودم از دیالکتیک قدیم همانا مکتب دیامات قدیم ]یا ماتریالیسم دیالکتیکی[ است که ریشه در روایتی
عامیانه از نظرات انگلس و پلخانوف دارد«.4
در اینجا به وضو ح میتوانیم مشاهده کنیم که هدف اصلی آرتور و بسیاری دیگر مطالعهی یک کل انضمامی است ،نظظه
ظهور و سقوط و توالی تاریخی نظامهای اجتماعی؛ یعنی مبنای حرکیت مقولت در یک کل انضظظمامی )سظظرمایهداری(
مورد بحث است .بنابراین ،اگر آرتور صفت »جدید« را به این گرایشهای مارکسی اطلق میکنظظد در واقظظع میخواهظظد
یک تمایز با رویکردهای مسلط پیشین نسبت به دیالکتیک مارکسی ایجاد کند .از همین رو ،وی اندیشظظمندان بسظظیار

 .3آرتور ،کریستوفر ،دیالکتیک جدید و سرمایه ،ترجمه فروغ اسدپور ،تهران :نشر پژواک ،ص .۱۱
 .4همان ،ص  ۱۱و .۱۲
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زیاد و کمابیش متنوعی را در این حوزه بر میشمارد ، 5از جمله رابرت آلبریتون ،توماس سکین ،جیروس بانظظاجی ،روی
باسکار ،مایکل الدرد ،یان هانت ،مایکل لبوویتز ،پاتریک مورای ،موشه پوستون ،خیرت رویتظظن ،مایکظظل ویلیظظامز ،تظظونی
اسمیت ،برتل اولمن ،علی شمسآوری ،کارچدی و بسیاری دیگر ،که حقیقتا از سه یظظا چهظظار اندیشظظمندی کظظه کمظظال
خسظظروی میگویظظد بسظظیار بیشظظتر اسظظت و اگظظر گسظظترهی آن را وسظظیعتر کنیظظم ،6بخظظش بزرگظظی از سظظیر اندیشظظهی
مارکسپژوهشی پس از جنگ جهانی دوم را در بر میگیرد.

آرتور میگوید »روایت ویژهای از دیالکتیک جدید را کظظه مظظن از آن دفظظاع میکنظظم ،طرفداراناش بظظا عنظظوان
»دیالکتیک نظاممند« میشناسند )علوه بر آثار من ،رجوع کنید به آثار رویتن ،مایکل ویلیامز و تظظونی اسظظمیت(« .در
اینجا میبینیم که هرگز آرتور ،آلبریتون و سکین را در حوزهی مورد نظظظر خظظود ش جظظا نمیدهظظد ،بلکظظه ایظظن دو را در
نحوهی کاربست دیالکتیک سرمایه متفاوت میداند .او حتی در نامگذاری »دیالکتیظظک نظاممنظظد« پافشظظاری بظظه خظظرج

نمیدهد .در ارتباط با استفاده از اصطل ح دیالکتیظظک »جدیظظد« میگویظظد» :ایظظن اصظظطل ح بظظه آثظظاری اشظظاره دارد کظظه
درونمایههای مشترک معینی دارند ،بیآنکه مکتب مشخصظظی را شظظکل دهنظظد ،در عظظوض ،راه آسظظانی اسظظت بظظرای
گروهبندی اندیشمندانی با روحی مستقل کظظه آشظظکارا در بسظظتر فکظظری کنظظونی ،فعظظالیت نسظظبتا متمایزی انجظظام
میدهند .« 7آرتور در بررسی کتاب »دیالکتیک و نظریه اجتماعی :منطق سرمایه« نوشتهی علظظی شظظمسآوری ،تأکیظظد
میکند که این قالب جدید فکری هنوز »جریان« است و »پارادایم« نیست ،چرا که هنوز در باب »شیوهی حل مساله«
بین آنها توافقی وجود ندارد.8
کمال خسروی به جای در هم آشفتن آرتور و آلبریتون و سکین بسیار بهتر میبود که در نوشتار ش ،تقسیمبندی خوید
آلبریتون را سرلوحهی کار قرار میداد و از این تقسیمبندی نیز در ساختمان صوری نوشتار ش بهره میبرد ،تا حظظداقل
بتواند از آشفتگی صوری نوشتار ش پرهیز کند .آلبریتون بر این عقیده است که اگظظر چظظه همهی ایظظن اندیشظظمندان در
رویکردشان متفاوتاند ،اما کریستوفر آرتور ،گیرت رویتن ،پاتریک مورای و تونی اسمیت ،گاهی اوقات تحظظت حظظوزهی
»دیالکتیک نظاممند« قرار میگیرند و البته او عقیده دارد که این حوزه بسیار بیشتر و بزرگتر از این چهار اندیشمند
است .توماس سکین ،استفانوس کورکولکوس ،جان بل و خود رابرت آلبریتون نیز به »رویکرد اونظظو – سظظکین« تعلظظق
دارند .او بر این عقیده است که رویکرد اول عمدتا از استدلل دیالکتیکی برای تفکظظر مجظظدد در بظظاب اقتصظظاد سیاسظظی
مارکسی استفاده میکند ،در حالی که گروه دوم بر نیاز به تئوریزه کظظردن منطظظق درونظظی سظظرمایه تأکیظظد میگذارنظظد.
همچنین نظریهپردازان رویکرد دوم از سطو ح تحلیل استفاده میکنند ،چرا که بر این عقیده هستند که منطق درونی
سرمایه هیچگاه به صورت تام و تمام در تاریخ حاضر نیست .او از اندیشمندان دیگری نام میبرد که نمیتوانند در این
 .5همان ،پاورقی ص .۹

 .6به طور کلی ،درک نسبت ا گشودهی آرتور از چارچوب تعریف »دیالکتیک جدید« )در برابر انواع رهیافتهای متأثر از -یا وفادار به» -دیامات« به
دیالکتیک( ،این وسعتبخشی را مجاز میسازد؛ بهطور خاص نیز برای مثال ،تأکید آرتور بظر همپوش انی و خویش اوندی نظ ری نزدی ک بظا نحلهی
مارکسپژوهشی »خوانش جدید مارکس« در فضای آلمانیزبان نیز این وسعتبخشی را مجاز میسازد.
 .7آرتور ،ص .۹

 ...8آرتور ،کریس ،نقد و بررسی »دیالکتیک و نظریهی اجتماعی :منطق سرمایه« ،نوشتهی علی شمسآوری ،ترجمه محمد عبادیفر) .ترجمه ایظظن
نقد و بررسی به همراه ترجمهی خود کتاب در آینده منتشر خواهد شد(.
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دو حوزه جای بگیرند ،که از جمله آنها میتوان از برتل اولمن و موشه پوستون و نیز دیوید مکنالی نام برد.9
پیتر هیودیس نیز در مقدمه کتابش »درک مارکس از بظظدیل سظظرمایهداری« ،آرتظظور را بظظا سظظکین و آلظظبریتون در یظظک
طبقهبندی قرار نمیدهد .او سه نحله را از یکدیگر جدا میکند (۱ :نظریهپرداز ژاپنی کوزو اونو و پیروان او ،کظظه شظظامل
توماس سکین ،آلبریتون و جان بل هسظظتند؛  (۲فیلسظظوف آلمظظانی هظظانس گئظظورگ بکهظظاوس و نظریهپظظرداز اجتمظظاعی
آمریکایی موشه پوستون ،که هر دو به شدت وامدار مکتب فرانکفورت هسظظتند؛  (۳طرفظظداران دیالکتیظظک نظاممنظظد در
آمریکا و اروپای غربی که شامل کریستوفر آرتور ،پاتریک مورای ،خیرت رویتن و تونی اسمیت هستند.10
بنابراین ،آن گونه که خسروی میگوید ،لزم نیست سکین ،آرتور را از حزب دیالکتیک نظاممند اخراج کند ،چظظون نظظه
سکین به حوزهی دیالکتیک نظاممند تعلق دارد و نه اساسا آرتور در مکتب سکین ثبتنام کرده است .تنها در یک جظظا
آرتور خود را در کنار سکین و آلبریتون میبیند 11و آنهم در نوع کاربست منطق هگل برای تحلیل اسظظت .یعنظظی از
منظر آرتور کسانی مانند اسمیت ،رویتن و مککارنی بر این عقیدهاند که مواجههی هگل /مارکس بایظظظد در سظظظطح
نظریهای ماهیتا اجتماعی انجام شود ،به ویژه باید در برابر فلسفهی حق هگل قرار گیرد ،اما آرتور میگویظظد مظظن بظظه
گروه متفاوتی تعلق دارم که شامل مورای ،پوستون ،سکین و آلبریتون نیز میشود .این افراد مواجههی هگل /مظظارکس
را در سطحی هستیشناختی بررسی میکنند .12یعنی تنها در نوع مواجههی مارکسبگگا هگگگل )هستیشناسظظی
جامعهی سرمایهداری ،که در بیان هگ یل بازتاب فلسفی یافته است( این دو دسته در کنار هم قرار میگیرند.
کمال خسروی میتوانست رویکردهای فوق و به ویژه تقسیمبندی آلبریتون را در نوشتار ش مظورد بررسظظی قظرار دهظد،
آغازگاههای آنها را بکاود ،نوع دیالکتیک کاربردیشان را شناسایی کند و از خلل آن ،به نقظظد آنهظظا بظظپردازد .اینکظظه
جملتی از آرتور و آلبریتون و سکین و بقیه را ،آن هم به شکلی آشفته و بیسامان ،در برابر هم قرار دهیم ،این کظظه از
نگاه آلبریتون به آرتور نقد وارد کنیم )که به دو نحلهی متفاوت تعلق دارند( و یا برعکس ،سکین و آلبریتون را از دیظظد
آرتور ببینیم و از لبلی نوشتارها پوزخندهای سکین بر آرتور را مشاهده کنیظظم ،حقیقتظظا رویکظظردی صظظحیح و علمظظی
برای مواجهه با مسائل مطروحه نیست و از اعتبار رو شمندانه ساقط است .بدون شک در دیدگاه تمامی اندیشظظمندانی
که در این حوزه قلم میزنند و میکوشند با اتکا به هگیل مارکسیسم را از »رو ش تحلیلظظی« کظظه سظظالهای سظظال رو ش
غالب در نظریهپردازی مارکسیستی بوده نجات دهند ،تفاوت وجود دارد که البته این ناشی از نوع دیالکتیک کاربردی،
چه به لحاظ هستیشناختی در ارتباط با منطق هگل و چه به لحاظ رو ششناختی و شناختشناسظظی اسظظت .بظظه بیظظان
دیگر ،در این فضای انتقادی ،اندیشهی آسانگیر و فاقد رو ش جایی ندارد و آسمان و زمین به هم دوختنی نیسظظت .در
زیر به بررسی شماری از استدللهای محتوایی کمال خسروی میپردازم و نشان میدهم که اینگظظونه اسظظتدللها نظظه
فقط آشفته که نادرست هم هستند.

9. Albritton, Robert (2003), Introduction: The Place of Dialectics in Marxian Political Economy, in New Dialectics
and Political Economy,ed. Robert Albritton & John Simoulidis, Palgrave Macmillan., XIX.
 .10هیودیس ،پیتر ،درک مارکس از بدیل سرمایهداری  ،ترجمه حسن مرتضوی ،فریدا آفاری ،تهران :نشر روزبهان.۱۳۹۴ ،

 .11آرتور ،دیالکیتک جدید و سرمایه ،ص .۱۸
 .12همان ،ص .۱۸
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 .۲در باب نظاممندی
از آنجا که واژهی انگلیسی  Systemدر زبان فارسی به صورت متعارف به نظام ترجمه میشود و  Systemicبه معنای
نظاموار ،در اینجا من به زعم خودم لزومی نمیبینم که  Systematicرا به دستگاهمند ترجمه کنظظم ،چظظرا کظظه همیظظن
واژهی نظاممند برای خود بسیار گویا و رساست.

خسروی مینویسد» :بنابراین اگر دستگاهمندی قرار است مردهریگ منطق هگلی باشد ،آنگاه بدیهی اسظظت کظظه نقظظد
دیالکتیک هگلی به منطق کانت در دستگاهمند بودن یا نبودن آن ،به عنوان ساختمانی رفیع و رشکبرانگیز از پیونظظظد
هو شربای عناصر یک کل در جامهای استعلیی نیست ،بلکه نقد به ایستایی این مقولت است ،نقد است به این کظظه
چرا این مقولت پویایی ندارند ،چرا پیوستگیشان به یکدیگر ناشی از حیات و حرکت آنها نیست ،چرا این زندگی و
پویش درونماندگار نیست و چرا بر دگرگونیهای ذاتی و منقلب شدن تضادها استوار نیست .تا همینجا ،به نظر مظظظن
اگر قرار باشد صفت ممیزی ،منطق و دیالکتیک هگل را از منطق استعلیی کانتی جدا کند ،مایهی انتقادی و انقلبی
آن است ،نه دستگاهمندیاش .بنابراین ،نه فقط طرد توالی تاریخی ،بلکظظه حرکظظت خودپظظوی مقظظولت اسظظت کظظه از
دیدگاه گرایش دستگاهمند نیز ،مبنا و اساس کار قرار میگیرد.«13
حقیقت این است که به دلیل گسست متن یی که بین جملهی پایانی و قسمت بالیی متن وجظظود دارد ،و در نظظتیجه بظظه
دلیل اغتشا ش معنایی حاصل از آن ،دریافتن پیام اصلی نویسنده آسان نیست .اصظوال در بافتظظار نوشظتهی بظال ،یظافتن
ارتباطی درونمتنی بین »دیالکتیک نظاممند« و نقد هگل بر کانت دشوار است .ظاهرا آنچه خسظظروی میگویظظد ایظظن

است که نقد هگل بر کانت »نقد به ایستایی این مقولت اوست ،نقد است به این که چرا این مقولت پویایی ندارند،
چرا پیوستگیشان به یکدیگر ناشی از حیات و حرکت و آنها نیست ،چرا این زندگی و پویش درونماندگار نیسظظت و
چرا بر دگرگونیهای ذاتی و منقلب شدن تضادها اسظظتوار نیسظظت« .بظظه واقظظع خسظظروی در متظظن بظظال تل ش دارد بیظظن
نظاممندی )در رو ش( و »مایهی انتقادی و انقلبی دیالکتیک هگل« یک جدایی »تحلیلی« ایجاد کند .چنیظظن چیظظزی
بدین معناست که میتوان مضظظمون یظظا بهعبظارتی اجظظزا و مفظظاهیم دیالکتیظظک هگلظی را بظدون تظظوجه بظظه نظاممنظدی
درونماندگارشان بررسی کرد .همچنین این حرف متضمن نتیجهی دیگری نیز هست و آن اینکه دیالکتیک و منطظظق
هگل جنبهی انتقادی و انقلبی دارد و این نظاممندیا ش اسظظت کظظه اصظظوال آن را از حظظالت انتقظظادی و انقلبظظی خظظارج
میکند.
اساس ا نمیتوان نقد هگل بر کانت را که )بنا به نظر خسروی( ناشظظی از ایسظظتایی و عظظدم تحظظرک و نیظظز عظظدم پظظویش
درونماندگار مقولت کانتی است ،از نظاممندیا ش جدا کرد .و دقیقا نقد هگل بر کانت بظظر مسظظالهی نظاممنظظدی نیظظز
صحه میگذارد .نقد هگل بر کانت را بررسی میکنیم.

هگل میگوید» :او ال فلسفهی انتقادی ]کانت[ ارز ش مفاهیم فاهمه را که در متافیزیک استفاده شظظده )و همچنیظظن در
سایر علوم و بازنمودهای متعارف به کار برده میشوند( کندوکاو میکند .اما این نقد ،به محتوا یا بظظظه رابطهی خاصی
 .13خسروی ،کمال ،سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک :معاصران و چشماندازها ،نقد اقتصاد سیاسی ،ص .۸
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که این تعینهای اندیشهای در مقابل هم دارند تظظوجه نمیکنظظد؛ در عظظوض ،آنهظظا را بنظظا بظظه تضظظاد عینیظظت و
سوبژکتیویته به طور کلی بررسی میکند  .14« ...چیزی که برای هگظظل اهمیظظت دارد »ایظظن رابطهی خظظاص تعینهظظای

اندیشهای با هم« است و فلسفهی انتقادی از منظر هگل این تضاد را گستر ش میدهد .هگل در ادامه میگویظظد» :امظظا
فلسفهی انتقادی این تضاد را به نوعی گسظظتر ش میدهظظد کظظه تجربظظه در تمامیت خود ،یعنظظی هظظر دو عنصظظر ،بظظه
سوبژکتیویته تعلق دارد و چیزی جز چیز درخود ،در تقابل با سوبژکتیویته باقی نمیماند .«15در واقع بنیظظاد اصظظلی
فلسفهی انتقادی و کانت دقیقا در دوآلیسیم نهفته در آن است و مزیت دیالکتیک هگلی با اتکا بظظه ضرورت منطقگگی
استنتاج مقولهای از مقولهی دیگر و ارتبظظاط آن بظظا یظظک تمامیت  ،در عبظظور از ایظظن »رو ش تحلیلظظی« و هضظظم کظظردن

»دوآلیسم« نهفته در آن است .اما آیا استنتاج ضروری مقولت در یک تمامیت ،نظاممندی نیست؟ »صظظورتهای
اندیشه باید در خود و برای خود بررسی شوند .آنها خو ید ابژه و نیز فعالیت ابژه هستند؛ آنها خودشان به بررسی خود
میپردازند و باید حدود خویش را برای خود تعیین و کاستیهایشان را در خود مشظظخص کننظظد .ایظظن همظظان فعظظالیت
اندیشهورزی است که کمی دیگر با نام دیالکتیک بررسی میشود ....این فعالیت را نباید چنان تلقی کرد که گویظظا از
بیرون ،موجب تأثیر گذاشتن بر تعینهای اندیشهای میشود .بر عکس باید آن را امظظری درونماندگار در تعینهظظای
اندیشهای خود دانست« .16همچنین »تحقیق کانت دربارهی تعینهای اندیشه اساسا دچار این ضعف است که آنها نه
در خود ،بلکه فقط از این منظر بررسی شدهاند که آیا سوبژکتیو هستند یا عینی«.17
کانت از مقولت دوازدهگانهی خود نام میبرد ،ولی هیچگونه کوشش حقیقی برای استنتاج آنهظظا از یکدیگظظر نکظظرد و
دلیلی هم نداشت چنین کند ،زیرا مقولت برای او صرف ا اصولی برای معرفت انسان بودند .او دوازده مقوله را به عنظظوان
حقایقی دوازدهگانه عرضه کرد ،بدون اینکه ضرورتی منطقی را بین آنها مشظظخص کنظظد .در واقظظع در اینجظظا ،مظظا بظظا
دوازده اصل روبرو هستیم و این امر بر خلف شرط کلی بودن و وحدت است .اگر این مقولت واحدهایی جدا از هظظم
باشند صرفا کثرتی بیوحدتاند؛ اما اگر هر مقولهای منطقا متضظظمن مقظظولهای دیگظظر باشظظد ،دیگظظر نمیتظظوان آنهظظا را
واحدهایی جدا از هم دانست ،چرا که آنها با یکدیگر پیوستگی دارنظظد و نظظظامی همبسظظته و تجزیهناپظظذیر را تشظظکیل
میدهند .هگل مقولت بسیاری را علوه بر مقولت دوازدهگانهی کانت ایجاد کرد؛ اما آنها در جدایی از یکدیگر و در
رابطهای بیرونی از یکدیگر قرار ندارند ،بلکه هر کدام از آنها به صورت منطقی از دیگری استنتاج میشود و سظرانجام
هگل نشان میدهد که همهی این مقولت همچون کلی یگانه ،وحدتی خودپیدا و خودسامان دارند .18در اینجظظا بظظه
وضو ح میتوان مشاهده کرد که نه تنها هگل بر ضرورت استنتاج منطقی مقولت تأکید میکند ،بلکه ایظظن مقظظولت بظظا
ایجاد یک کیل خودسامان و خودپیدا  ،نظاممندی را آشکار میسازند .به این ترتیظظب نمیتظظوان ایظظن نظاممنظظدی را از
پویایی و ارتباط درونی آنها با یکدیگر جظظدا و تفکیظظک کظظرد .در ایظظن صظظورت اگظظر قظظرار باشظظد دیالکتیظظک نظاممنظظد
»مردهریگی از منطق و فلسفهی هگل باشد« ،و اینچنیین تأکیدی بر ضرورت منطقظظی اسظظتنتاج مقظظولت از یکدیگظظر،
 .14هگل ،گ ،ویلهلم ،دانشنامه علوم فلسفی :علم منطق ،ترجمه حسن مرتضوی ،تهران :نشر لهیتا ،ص .۱۵۵
 .15همان ،ص .۱۵۶

 ...16همان ،ص  ۱۵۶و  ، ۱۵۷افزودهها .هگل در اینجا به وضو ح عنوان میکنظد کظه حرکظت دیظالکتیکی حرکظتی درونمانظدگار اسظت و از بیظرون
نمیتواند هدایت شود.

 .17همان ،ص  ،۱۵۷افزودهها.

 .18استیس ،والتر ،فلسفهی هگل ،جلد اول ،ترجمه حمید عنایت ،تهران :امیرکبیر ،ص .۱۱۱
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حامل پویایی و عدم ایستایی باشد )خود نویسنده در بیان نقد هگل بر کانت ،در واقع اذعان میکند که منطق هگل بر
پویایی و عدم ایستایی مقولت دللت دارد( ،و پویش درونماندگار مقولت نیز دللت بر نظاممندی باشد ،مظظن بهزعظظم
خودم نه تنها تأکید بر نظاممندیی دیالکتیک را ایراد نمیدانم ،بلکه از آن استقبال میکنم.

آرتور میگوید » :در بحثهای مربوط به دیالکتیک ،اغلب اوقات آن را فرآیندی تاریخی میدانند؛ در واقع غالبظظا آن را
به نوعی علیت فاعلی تقلیل میدهند ،میگویند به همان شکل که علت »معلول« را ایجاد میکند ،تضاد هظظم راهحلظظی
را ایجاد میکند .«19با این توصیف میتوان گفت که اصوال ممکن است دیالکتیکی وجود داشته باشد ،اما به شکلی کظظه
این نحله آن را مورد بررسی قرار میدهد نباشد ،بلکه فرایندی تاریخی باشظظد و همیظظن امظظر مبنظظای تمظظایز دیالکتیظظک
»جدید« از دیالکتیک قدیمی یا »تاریخی« است .بنابراین ،اگر چه ممکن است این عنوان منتقدانی داشظظته باشظظد ،امظظا

دستکم واجد معنایی فلسفی است ،و ابدا بیمسمی و نامربوط نیست» .ویژگی این آثار این اسظظت کظظه بظظه یظظک کل
معلوم میپردازند و نشان میدهند این کل چگونه خود را بازتولید میکند ،به این ترتیب نظم دادن بظظه مقظظولت بظظه
هیچ رو با جمعبندی زنجیرهی تاریخی علیت تعیین نمیشظظود ،بلکظظه شظظر ح و بیظظان آنهظظا متکظظی بظظر ارزیابیهظظای
نظاممند است .«20آرتور ادامه میدهد که »نظاممندی امری مربوط بظظه ذات اسظظت کظظه در آین موضظظوع تحقیظظیق یظظک

تمامیت است .« 21آرتور حتی در کتابا ش شرحی از معنای نظام ارائه میدهد .او بیان میکند که »با این که مقولت
واحدهای هستیشناختی را مشخص میکنند ،و به این ترتیب برای قابل فهم شدن فعلیت ،لزماند ،خظظود آنهظظا بایظظد
کل منسجمی را تشکیل بدهند ،یا به سخن دیگر به هم وصگگل باشگگند ... .پظظس وظیفهی دیالکتیگک نظاممنگگد،
سازمان دادن به چنین نظامی از مقولت در توالی معینی است که یکی از دیگری به طور منطقی استنتاج میشود.«22

این دیالکتیک همچنین ایجابی و انتقادی نیز هست ...» .مقولت عالیتر حقیقیترند ،زیرا از مقولت اولیه سظظادهتر و
مجردتر ،جامعترند .پس به نظر میرسد که دیالکتیک نظاممند ضرورتا سرشت ایجابی دارد که در آن تمامی مقظظولت
مورد بررسی در پرتو جایگاهشان در کلیت نظام ،به اعتبار دسظظت مییابنظظد ،و ایظظن کلیظظت از راه درک مقظظولت ،خظظود
حقیقت خویش را تضمین میکند .«23در واقع ،وجه ایجابی بودین با حرکظظت بظظه سظظمت مقولههظظای مشظظخصتر نشظظان
میدهد که چگونه سرمایه با حرکت خودپوی خود میتواند کل ساختمان اقتصادی جامعه را تابع حرکت خود سازد و
این گرایش را دارد که تمامی حوزههای مستقل را تحت چتر خود بگنجاند .این ماهیت حرکظظت دیظظالکتیکی سظظرمایه
است که سرشتی ایجابی دارد.

ک صرفا ایجابی نشان میدهد که سرمایه ،چگونه تمامی عناصظظر
اما این دیالکتیک ماهیتی انتقادی نیز دارد» .دیالکتی ی
زندگی اقتصادی را تابع شکلهای خود میکند و با تسخیر عرصهی ارز ش مصظظرفی و شظظکل دادن بظظه آن ،بظظه قظظدرت
مطلق تبدیل شود .جنبهی انتقادی دیالکتیک نشان میدهد که سرمایه در سویهی ارز ش مصرفی بظظا دو دگر مظظواجه
است که نمیتواند به شکلی هگلی و به نحو موجهی ادعا کند که صرفا جنبههایی از خویشتن آن به شمار میروند.
 .19آرتور ،دیالکتیک جدید و سرمایه ،ص .۹۱
 .20همان ،ص .۹۲
 .21همان ،ص .۹۲
 .22همان ،ص .۹۳
 .23همان ،ص .۱۱۰
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دگر بیرونی سرمایه طبیعت است که سرمایه با سرعت وحشتآوری در حال نابودی آن و در واقع نابودی مبنای مادی
خویش است .پرولتاریا ،این مخلوق سرمایه ،دگر درونی سرمایه است که بالقوه قظظادر بظظه واژگظظون کظظردن آن اسظظت.«24
آرتور همچنین عنوان میکند که تنها از راه کنش انقلبی علیه سرمایه است که پرولتاریا خود را همچظظون یظک طبقظظه
برای خود تکوین میبخشد ... .او بعد از برشمردن موقعیتهای ویژهای که کارگران بر علیظظه یکدیگظظر عمظظل میکننظظد
)مثل کنش کارگران سفیدپوست علیه سیاهپوست ،کارگران پروتستان علیه کاتولیک ،مرد علیظظه زن( عقیظظده دارد کظظه

» تنها سرنگونی سرمایه ،منفعت عام و کلی است که میتواند از منافع خاص یاد شده پیشی گیرد؛ علوه بر ایظظن تنهظظا
واقعیت دائمی است ،زیرا ظهور اشرافیت کارگری و موارد دیگری از این دست ،منوط بظظه تقارنهظظای ویظظژه در تکامظظل
سرمایهداری است .« 25بنابراین ،دیالکتیک مورد استفادهی آرتور نه تنها میتواند تکوین سرمایه و حرکت خودپظظوی آن
را توضیح دهد ،بلکه انتق ادی نیز هست؛ به این معنا که سرمایه از پس رفع دگرهای بیرونی و درونی خود بر نمیآید .و

اینکه » سرنوشت انقلبی پرولتاریا امری گریزناپذیر یا مکانیکی نیست که بر پرولتاریا حادث شظظود ،بلکظظه ضظظرورت آن،
نتیجهی دیالکتیک خردورزی از منظر پرولتاریاست ،که توسط هویت معین آن از لحاظ عینی تعریف میشود.«26

 .۳سرمایه به مثابهی سوژهی خودمختار
این که سرمایه به مثابهی سوژهی خودمختار عمل میکند ،بدیهیترین بخش از نوشتههای مظظارکس اسظظت کظظه کمظظتر
کسی دربارهی آن تردیدی دارد و سکین و آلبریتون نیز از این امر مستثنی نیستند .در خود آثار مارکس و بسظظیاری از
شارحان او بهقدر کافی بر این نکته تأکید شده است .نویسظظندهی مقظظالهی »سظظبکی تحملناپظظذیر بظظار دیالکتیظظک« در
صفحهی  ۱۱مقالهی خود به نقل از آرتور مینویسد:

»من با مارکس  ۱۸۵۷ ،۱۸۴۳و  ۱۸۷۲موافقم که هگل رابطهی بین اندیشه و هستی را وارونه کرده است.
ابتکار من این است که مدلل کنم سرمایه نیز واقعیتی وارونه است با منطقی متناظر با منطق هگل.«27
به این نقلقول بعدا میپردازیم .نویسنده در پاورقی شماره  ۱۶مقالهی خود به نقظظل از سظظکین و در انتقظظاد از تطظظابق
 .24همان ،ص  .۱۱۰علوه بر آرتور که در اینجا از هگل گسست میکند ،آلبریتون نیز سه انتقاد را به هگل وارد میس ازد (۱ :گرای ش ب ه معن وی
کردن بیش از حد مادیت؛ او میگوید که ماده سرسختانه در برابر اندیشه مقاومت میکند و به نظر میرسد که حتی پس از کوششهای بسیار هم
فقط تا حدی قابل شناخت باشد .منتسب کردن خصلتهای انسانی به خدایی که قرار است جهان را در همسویی با بهترین صفات ما هدایت کند،
اگر چه موجب تسلی خاطر باشد ،یقینا توهمی انسانمدارانه است؛  (۲گرایش به ادغام کردن امر منطقی و امر تاریخی؛ از منظر آلظظبریتون چنیظظن
درکی از رو ح ،به عنوان چیزی که هم در تاریخ و هم در فلسفه رخنه میکند ،قادر نیست تنوع و ویژگی معین اندیشهی فلسفی در تاریخ ،و از این
رو این امکان را که شاید چیزی بیش از »یک فلسفه در مراحل گوناگون خویش« داشته باشد ،درک کند .دیدگاه هگل در اینجظظا بظظه سظظادهانگاری
مهیبی دچار میشود که او را وا میدارد تاریخ را انکشاف ایده بداند (۳ ،گرایش به تصور پایانی هماهنگ برای تاریخ؛ هگل برای رو ح قظظدرتی قائظظل
است که میتواند ماده را به سمت انکشاف قابلیتهایش سوق دهد ،انکشافی که بظظه همظظاهنگی کظظاملی ختظظم میشظظود و ایظظن ،از تاریظظخ مفهظظومی
غایتگرا میسازد ،به این معنا که غایت هنگامی فرا میرسد که تمامی قابلیتهای ایده محقق شود ،یعنی زمانی که جهظظان بظظه منزلگظظاه راحظظت و
شفاف خرد انسانی تبدیل شده باشد) .رابرت آلبریتون ،دیاکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی ،ترجمه فروغ اسدپور ،تهران :نشر پژواک ،ص - ۱۲۱
.(۱۲۰
 .25همان ،ص .۳۲۸ – ۳۲۹
 .26همان ،ص .۳۳۲

 .27خسروی ،سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک ،ص .۱۱
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کامل بین سظظرمایه و منطظظق هگظظل ،مینویسظظد» :بنظظابراین یظظک جامعهی سرمایهداری ناب ،کظظه منطظظق درونظظی
سرمایهداری را میسازد ،میتواند به نحو تمام و کمال به مثابهی کلیتی خودراهظظبر و خظظودآفرین بظظه نمظظایش گظظذارده
شود« .وی سپس ادامه میدهد » منظور از دیالکتیک سرمایه یا آنچه گرایش دیالکتیک دستگاهمند مینامظظد ،منطظظق
خود – تبیینکنندهی سرمایه است؛ در اینجا سرمایه هم سوژه است و هم ابژه .«28این واقعیظت کظظه سظظرمایه سظوژهای
است که عاملن انسانی را ابژهواره میکند بهدفعات و به صورتهای گوناگونی توسط مارکس بیان شده اسظظت .مظظارچلو
موستو در مقالهای تحت عنوان »بازبینی مفهوم بیگانگی مظظارکس ، « 29کظظه در آن سظظیر تحظظول مفهظظوم بیگظظانگی را در
نحلههای مختلف مورد بررسی قرار میدهد ،نوشتهای از مارکس در گروندریسه را نقل میکند:

»شرایط عینی کار زنده به صورت ارز شهایی جدا و مستقل ظاهر میشوند ک ه در تضظاد بظظا ظرفیظت کظار زنظده بظه
مثابهی وجود عینی است  ...شرایط عینی ظرفیت کار زنده به عنوان چیزی که دارای موجودیتی مستقل است فظظرض
میشود ،به صورتی که عینیت یک سوژهی متمایز از ظرفیت کار زنده و به صورتی مستقل در برابر آن قرار میگیظظرد؛
از این رو بازتولید و تحقق  ،یعنی گستر ش این شرایط عینی ،در همان حال بازتولید و تولیظد جدیظد خ ود آنهظا ،بظه
عنوان ثروت سوژهی بیگانهای است که بیاعتنا و مستقل در برابر ظرفیت کظظار قظظرار میگیظظرد .آنچظظه کظظه بازتولیظظد و
جدید ا تولید میشود نه تنها حضور شرایط عینی کار زنده ،بلکه حضور آنها به عنوان ارز شهایی مستقل است ،یعنظظی
ارز شهایی که متعلق به یک سوژهی بیگانه است و در برابر ظرفیت کار زنده قرار میگیظظرد .شظظرایط عینظی کظظار ،یظظک
موجودیت سوبژکتیو کسب میکند که در مقابل ظرفیت کار زنده قرار میگیظظرد – سظظرمایه بظظه سظظمت سظظرمایهداری
چرخش میکند.«30
واضحتر از این نمیشود به این امر اذعان کرد که مارکس در واقع شرایط عینی کار را موجودیتی سوبژکتیو میداند که
در برابر ظرفیت کار زنده قرار میگیرد .رویکرد اونو – سکین – آلبریتون این وضعیت را در حالت سرمایهدارینگگاب
)نه واقعیت انضمامی و تاریخی ،چون آنها بر این عقیدهاند که سرمایهداری ناب صرفا منطق حرکت درونی سظظرمایه را
نشان میدهد و در سطح تاریخ هیچگاه نمیتواند این حالت تام و تمام را پیاده کند ،چرا که همیشه بظظا مقاومتهظظایی
روبروست( ،رویهای تام و تمام میدانند و آن را »شیشدگی مطلق« مینامند.
همچنین مارکس در »نتایج فرآیند بیواسطهی تولید« ،بظظه صظظورت مفصظظلی در بظظاب بیگظظانگی حظظرف میزنظظد.
» حاکمیت سرمایهدار بر کارگر ،حاکمیت اشیاء بر انسان ،کار مرده بظظر کظظار زنظظده ،محصظظول بظظر تولیدکننظظده اسظظت« و

همچنین » در نتیجهی جابهجاسازی بهرهوری اجتماعی کار به ویژگیهای مظظادی سظظرمایه ،شخصظظیتیافتگی اشظظیاء و
شیءشدگی اشخاص به صورت واقعی وجود دارد.«31
باز هم میتوانیم از مدخل »نتایج فرآیند بیواسطهی تولید« شاهد بیاوریم.

» به صورت عکس ،کار تنها زمانی به کار مزدی تبدیل میشظظود کظظه شظظرایط عینظظی خظظود آن ،بظظه صظظورت نیروهایی
 .28همان ،پاورقی شماره .۳۱

 .29موستو ،مارچلو ،بازبینی مفهوم بیگانگی مارکس ،نقد اقتصاد سیاسی ،ترجمه محمد عبادیفر.۱۹ ،
 .30همان ،به نقل از گروندریسه ،ص .۱۹

 .31همان ،نقل شده از »نتایج فرایند بیواسطهی تولید« ،ص .۱۹
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خودمختار ،ویژگیهایی بیگانه  ،ارزشی که برای خود وجود دارد و خود را حفظ میکند ،بهصورت خلصظظه بهعنظظوان
سرمایه در برابر آن قرار گیرند .اگر سرمایه ،در جنبههای مادیا ش ،یعنی در ارز شهای مصرفی کظظه سظظرمایه هسظظتی
خود را در آنها دارد ،برای موجودیتش وابسته به شرایط عینی کار باشد ،این شرایط عینی باید به صورت همزمان ،به
شکل صوری ،در برابر کار ،به عنوان نیروهایی بیگانه ،خودمختار ،به عنوان ارز ش مبتنی بر کار عینیتیافته قرار بگیرد
که با کار زنده به عنوان ابزار صرف برخورد میکند.«32

مارچلو موستو بعد از بیان نوشتهای از فصل »بتوارگی کال« در کاپیتال عنوان میکند که »دو عنصر در ایظظن تعریظظف
خط تمایز واضحی بین تصور مارکس در باب بیگانگی و تصور اکثر نویسندگانی که این جا مظظورد بحظظث قظظرار گرفتنظظد
ترسیم میکنند .اول ،مارکس بتوارگی را نه به مثابهی مسالهای فردی ،بلکه پدیدهای اجتماعی ،نه به مثظظابهی امظظری
مربوط به ذهن ،بلکه نیرویی واقعی درک میکند؛ شکل مشخصی از سلطه کظظه خظظود را در اقتصظظاد بظظازار در نظظتیجهی
دگرگونی ابژهها به سوژهها ،بر قرار میکند .« .... 33این نوشتهها متضمن چه معنایی است؟ مگر غیر از این است که
سرمایه به مثابهی سوژهای خودمختار عمل میکند؟ مگر نه این است که منطق درونی سرمایه در صظظورتی کظظه بظظدون
عوامل بیرونی مورد تأمل قرار بگیرد میتواند به مثابهی سوژهای عمل کند که منجر به ابژهواره کردن سظظوژهها گظظردد؛
همانگونه که خود مارکس هظظم در گروندریسه و هظظم در کاپیتال )بتوارگظظی کظظال( و هظظم در دستنوشتههای
اقتصادی – فلسفی ) ۱۸۴۴به تعبیری هم در  ۱۸۴۴و هم  ۱۸۵۷و هم  (۱۸۶۷به انحاء مختلفی بر این امظظر تأکیظظد
کرده است) .باید خاطر نشان کرد که مباحثات بسیاری حول این امر وجود دارد که آیظظا در رونظظد تظظبیین بیگظظانگی در
دستنوشتهها و سیر آن تا سرمایه ،تفاوتی ماهوی رخ داده است یا نه(34

 .۴لوکاچ و مکتب فرانکفورت

 .۴.۱لوکاچ
اما برسیم به بحثهای ژرف ،پردامنه و درخشان خودبیگانگی نزد لوکاچ ،و فرانکفورت و مظظزارو ش و دونایفسظظکایا.35
در اینکه این بحثها )به ویژه مزارو ش( پردامنه ،درخشان و به ویژه ژرفاند تردیدی نیست ،و من نیز عمیقظظا بظظه ایظظن
امر باور دارم .اما چیزی که برای من قابل فهم نیست این است که چرا اینها ژرف هسظظتند و »آنهظظا« نیسظظتند .بظظرای
فهم این مساله ،نخست بهصورت مختصر اندیشههای دو دسته از فهرست فوق را مورد بررسظظی قظظرار میدهیظظم؛ یعنظظی
 .32همان ،ص .۲۰
 .33همان ص .۲۲
 .34در این خصوص  -در ادبیات فارسیزبان -بهعنوان نمونه نگاه کنید به:

اسدپور ،فروغ ،پیرامون مقولهی کار و تولید در دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی  ۱۸۴۴و سرمایه )با نقدی بر دیدگاه لوچیو کولتی(،

کارگاه دیالکتیک .همچنین به موستو ،مارچلو ) ،(۱۳۸۹گروندریسهی کارل مارکس ،ترجمه حسن مرتضوی ،تهران :نشر نیکا. ۹۳ - ۱۲۱ ،
 . 35برای جلوگیری از اطالهی کلم در اینجا تنها دیدگاه لوکاچ و مکتب فرانکفورت مورد بحث قرار گرفته است .خسروی در صفحهی  ۱۰مقالها ش
مینویسد» :این روایت از بیگانگی انسان و تابع و اسیر سوژهی قدر قدرت سرمایه شدن او ،با همهی سوز و گدازی که گفته میشود ،چیزی نیست
جز پیآمد شیوهی استدللی که به رکن دوم خود یعنی سوژهی خودمختار نیازمند است .به نظر من این نسخهی بیرمق کظظه همچظظون خظظاطرهای
غبارآلو ید یادآور بحثهای ژرف ،پردامنه و درخشان خودبیگانگی )از لوکاچ گرفته تا رایا دونفسکایا و مکتب فرانکفورت و مزارو ش( اسظظت و  .«.....در
اینجا میخواهیم نشان دهیم که در واقع تفاوت اینها با دیالکتیسنهای نظاممند چیست.

11

لوکاچ و مکتب فرانکفورت.
36

آلبریتون در یکی از مقالتش

با اشاره به مقالهی »شیءوارگی و آگاهی پرولتاریا« از لوکاچ ،آرای او را در مظظوارد زیظظر

بسیار پر اهمیت میداند » :بازشناسی رابطهی نزدیک بین هگل و مظظارکس ،اهمیظظت تفکظظر دیظظالکتیکی در بظظه چظظالش
کشیدن شیوهی تفکر دوآلیستی ،فرمالیستی و تحلیلی ،اهمیت جایگاه اجتماعی برای توسعهی اشکال معین آگاهی یا
شناخت ،اهمیت تل ش برای گستر ش میانجیهظظای بیظظن نظریظه و عمظل در جهظظت واژگظظونی سظرمایهداری و مبظاحث
گسترده در باب نیروهای شیءکنندهی سرمایهداری که شامل تأثیر آنها بر ایدئولوژی سرمایهداری است .«37آلبریتون
در کتاب »دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی« مفهوم شیءوارگی لوکاچ را مورد بررسظظی قظظرار میدهظظد و تفظظاوت

درک لوکاچ و خود ش را بیان میکند .او ابتدا پرسشی از لوکاچ مطر ح میکند مبنی بر اینکه »مبادلهی کالیی همظظراه
با پیامدهای ساختاریا ش تا چه اندازه قادر به تأثیرگذاری تام و تمام بظظر سظظپهر بیرونظظی و درونظظی حیظظات اجتمظظاعی
است؟ .« 38آلبریتون عنوان میکند که لوکاچ از شیءوارگی استفاده میکنظظد تظظا از آن تمظظامیتی بسظظازد کظظه از آگظظاهی
پراکنده و آشفته تشکیل شده است ،تمامیتی که فقط هنگامی تخریب شده و بار دیگر یکپارچه بنظظا خواهظظد شظظد کظظه

پرولتاریا سوژه – ابژهی نوعی غایتمندی مطلق شظظود .از منظظظر آلظظبریتون »تمظظامیت مظظورد نظظظر لوکظظاچ در وهلهی
نخست تمام تاریخ بشری است که در نهظظایت بظظه آگظظاهی پراکنظظده و آشظظفتهای منتهظظی میشظظود کظظه در مرکظظز آن
شیءوارگی است .تمامیت لوکاچ تمامیتی فرهنگی است ،به این معنا که ابژهی آن آگاهی جمعی است .مسالهی لوکاچ
اثری است که بتوارگی کال بر تمامیت فلسفهی بورژوایی میگذارد .«39لوکاچ عنوان میکند» :برای ساختار کالیی ..
ضروری است که در تمامی جنبههای جامعه رخنه کند و آن را در تصویر خود ش از نو قالببندی کند« .و نیظظز »کظظال
زمانی میتواند در ذات غیر مبهما ش فهم شود که تبدیل به مقولهای کلی در جامعه به مثابهی یک کل شود.«40
آلبریتون در اینجا نقل قولی را از لوکاچ میآورد:

» انسان در جامعهی بورژوایی با واقعیتی مواجه میشود که به وسیلهی خود او )بهمثابهی طبقه( ساخته شده است که
در برابر او به مثابهی پدیدهای طبیعی که با او بیگانه است پدیدار میشود؛ او تماما در معظظرض قوانین ایظظن واقعیظظت
است ،فعالیت او محدود به بهرهکشی عمل سفتوسخت قوانین فردی بظظرای منظظافع فردگرایظظانه اسظظت .امظظا حظظتی اگظظر
کنشی برای او باقی بماند ،ماهیتا به مثابهی ابژهی رخدادهاست ،نه سوژه.«41
به عقیدهی آلبریتون ،این گفتاورد ،دللتهایی بنیادی برای هر گونه نظریهی عاملیت در جظظامعهی سظظرمایهداری دارد.
به دلیل سفتوسخت بودن نیروهای اقتصادی ،مقابله با آنها به مثابهی اعمالی غیرعقلنی پدیظظدار میشظود .بهعبظظارت
دیگر ،شیءوارگ یی ما را وادار میکند که مسئولیت زندگی اقتصادی خودمظظان را رهظظا کنیظظم و بظظه جظظای آن کنشهظظای
36. Albritton, Robert (2003), Superseding Lukács: A Contribution to the Theory of Subjectivity, in Marxian
Political Economy, in New Dialectics and Political Economy,ed. Robert Albritton & John Simoulidis, p. 60.37.
37. Ibid, 60.

 .38آلبریتون ،رابرت ،دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی ،ترجمه فروغ اسدپور ،تهران :نشر پژواک ،ص .۵۶
 .39همان ،ص .۵۷

40. Albritton, , p. 62.
41. Ibid, p. 62.
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خودمان را به تل شهای فردی در راستای حداکثرسازی مطلوبیتها در مطابقت با قوانین آهنین سرمایهداری محظظدود
کنیم .علوهبر این ،طبق نظر لوکاچ ،تحت چنین شیءوارگی تاموتمامی ،اگرچه هنوز هم میتوانیم عمل کنیظظم ،کنش
ما همیشه نوعی واکنش است یا بهتر است بگوییم ،عمل یک سوژهی ابژهواره است .در واقع ،لوکاچ بر این عقیده است
که نیروی شیءکنندهی سرمایهدار یی چنان نیرومند است که ما در مقام ابژه ،و نه سوژه قظظرار میگیریظظم ،مگظظر اینکظظه

بتوانیم در یک رو ش جمعی قدرتمن ید در جهت واژگونی شیءوارگی عمل کنیم .از منظر آلبریتون» ،حتی اگر تاحظظدی
این استدلل لوکاچ را بپذیریم ،به نظر میرسد که یکظظی از گامهظظای ابتظظدایی در پیونظظد دادن نظریههظظای سظظرمایه بظظا
نظریههای عاملیت ،جستجوی شیوههایی است که شیءوارگیی بنا به آنها هم عاملیت ما را از بیظظن میبظظرد و هظظم مظظی-
سازد ش ،و از این رو مسالهی کلیدی برای چنین پروژهای از منظر لوکاچ حل معماگونهگی ساختار کالیی اسظظظت«.

اما آلبریتون میپرسد » در چه راههایی ،تا چه حدی و با چه پیامدهایی کالییسازی حوزههای گوناگون زندگی مظظا را
از مذهب گرفته تا اقتصاد ،از ورز ش تا سیاست ،در بر میگیرد؟ چگونه امیال و هویتهای ما ،چظظه زن چظظه مظظرد ،چظظه
دگرجنسگرا چه همجنسگرا ،چه فقیر چه غنی ،چه سیاه چه سفید ،چه جهان سوم چه جهظظان امپریالیسظظت و چظظه
منظظاطق روسظظتایی یظظا شظظهری بظظه وسظظیلهی کالییسظظازی شظظکل میگیظظرد و هظظدایت میشظظود؟« از منظظظر آلظظبریتون

»کالییسازی طبیعتا تا حد یی از تمامی این رویههظظا و هویتهظا عبظظور میکنظد ،و تظظا حظظدی نیظظز میتوانظد بنیادهظظای
گوناگونی برای همبستگی ایجاد کند.«42
آلبریتون ،اصطل ح »شیءوارگی« را همچون اصلیترین مقظظوله در هستیشناسی اقتصادی سظظرمایهداری بظظه کظظار
میبرد .او مفهوم »بتوارگی کال« را تنها در موارد معرفتیای که ساختار عمیق شیءشظظدهی سظظرمایه آنهظظا را ایجظظاد

میکند به کار میبرد؛ در حالی که از نظر وی )آلبریتون( »به نظر میرسد که از دیدگاه لوکظظاچ بتوارگظظی اصظظطلحی
پایهایتر است و شیءوارگی در نتیجهی فلسفی بتوارگی ظاهر میشود.«43
از منظر لوکاچ شیءوارگی همچون مرکز آگاهی پراکندهای است که تضادهای درونیا ش این امکان را ایجظظاد میکننظظد
که پرولتاریای در حال خودشناس یی آن را واژگون کند .امظظا از منظظظر آلظظبریتون نیظظروی شظظیءکنندهی سظظرمایه اگرچظظه
قدرتمند است ،اما درجهی تأثیر آن بر قلمروهای گوناگون حیات اجتماعی متغیر بوده ،و منوط است به اینکه تا چه
اندازه قلمروهای مزبور با اقتصاد پیوند یافتهاند و سپهر اقتصاد تا چه اندازه با منطق اقتصظظادی سظظرمایه شظظکل گرفتظظه

است» .تمامیت نزد رویکرد اونو – سکین ،در وهلهی نخست اشارهای است به جامعهی سرمایهداری ناب ،تمامیتی به
شدت محدود که هرگز نمیتواند خود را به نحوی تجربی متجلی کند ،از این رو تنهظظا بظظرای جهتدهی بظظه سظظطو ح
انضمامیتر تحلیل به کار میآید .« 44آنجا که لوکاچ بظظر نقظظش مرکظظزی »تمظظامیت« در نظظظریهی مارکسیسظظتی تأکیظظد

میورزد ،چنین عنوان میکند که تمامیت »مقولهای اسظظت کظظه بظظه بنیظظادیترین شظظکلی نظظظریهی مارکسیسظظتی را از
شیوههای بورژوایی نظریهپردازی جدا میکند ،و بنیادیترین تمامیت ،همانا تاریظظخ جهانشمولی اسظظت کظظه انقلب
سوسیالیستی غایت آن است .«45اما آلبریتون میگوید » من با این صورتبندی لوکاچ موافظظق نیسظظتم ،فکظظر نمیکنظظم
42. Ibid, p. 63.

 .43آلبریتون ،دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی ،ص .۵۷
 .44همان ،ص .۵۸

 .45همان ،ص .۵۹
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تاریخ غایت بزرگی داشته باشد )اگر هم داشته باشد ما نمیدانیم چیست( ،در ضمن فکر نمیکنم تاریخ تمامیتی را
شکل بدهد ،دست کم نه در آن معنای سفت و سخت که آن را دارای اصول وحدتآفرین میدانظظد .«46بنظظابراین ،بظظه
وضو ح دیده میشود که در جایی که لوکاچ به دنبال این است که مبادلهی کالیی تا چ ه حظدی میتوانظد بظه ص ورت
تاموتمامی بر سپهر درونی و بیرونی حیات اجتماعی تأثیر بگذارد ،آلبریتون از همان ابتدا عنوان میکند که هیچگاه
نمیتواند به صورت تاموتمام حیات اجتماعی را از آن خود کند ،چرا که سرمایه در سطح انضمامی همیشه با مقظظاومت
روبروست .این تأثیر تاموتمام تنها در سطح جامعهی سرمایهداری ناب ،یعنی منطق درونی سرمایه وجظظود دارد ،جظظایی
که سرمایه به صورت دیظظالکتیکی تمظظامی عرصظظههای اقتصظظادی را از آن خظظود میکنظظد .امظظا ایظظن امظظر تنهظظا در سظظطح
نظریهپردازی وجود دارد ،تا بتوان چگونگی حرکت سرمایه را شناسایی کرد؛ و در سطح انضمامی ،گرایشهای برآمظظده
از جهتدهی منطق درونی سرمایه را تنها میتوان در ترکیب با دیگظظر نیروهظظای برآمظظده از سظظپهرهای فظظرا-اقتصظظادی
مشاهده کرد.
لوکاچ در کتاب »تاریخ و آگاهی طبقاتی« ،اصطل ح »شیءوارگی« را برای توصیف پدیدهای کظظه بهمظظوجب آین فعظظالیت
کار به مثابهی چیزی عینی و مستقل در برابر انسان قرار میگیرد و از خلل قظظوانین خودمختظظار بیرونظظی بظظر انسظظانها
مسلط میشود ،به کار میبرد .موستو عقیده دارد که نظریهی لوکاچ به صورت ماهوی تشابه زیادی بظظا نظظظریهی هگظظل
دارد ،چرا که او شیءوارگی را به مثابهی امری ساختاری درک میکرد .لوکاچ بعدها ) (۱۹۶۷پیشگفتاری را به همظظراه

این کتاب منتشر ساخت ،که نوعی خودانتقادی بود و در آنجا توضیح میدهد که »تاریخ و آگاهی طبقگگاتی از ایظظن
حیث که در آ ین بیگانگی برابر با عینیتیافتگی است ،از هگل پیروی میکند.«47

 .۴.۲مکتب فرانکفورت
مارکوزه بیگانگی را به معنای دقیق کلمه با عینیتیافتگی یکسان میدید ،نه تجلی آن در روابظظط تولیظظد سظظرمایهداری.
وی در مقالهای که به سال  ۱۹۳۳منتشر ساخت ،چنین عنوان کرد که مشخصهی ناگوار کار 48نباید صرفا به شرایط
مشخصی در عملکرد کار ،ساختاربندی اجتماعی – فنی کار 49نسظظبت داده شظظود ،بلکظظه بایظظد بظظه مثظظابهی یکظظی از
ویژگیهای بنیادی آن مورد توجه قرار گیرد .وی در مقظظالهای بظظا عنظظوان »در باب بنیاد فلسفی مفهگگوم کگگار در
اقتصاد« میگوید:

»در کار کردن ،کارگر همیشه همراه با چیز است :چه یک نفر در کنار دستگاه قرار بگیرد و طر حهای فنی را ترسظظیم
کند ،چه مرتبط با رویههای سازمانی باشد ،چه در باب مسائل علمی پژوهش کند و چه به مردم آموز ش دهد و غیظظره.
در فعالیتا ش ،او به خود اجازه میدهد که به وسیلهی چیز هدایت شود ،خود را تحت کنترل درآورد و از قظظوانین آن
تبعیت کند ،حتی زمانی که او بر ابژها ش مسلط است ...در هر حالت ،او با خودش نیست  ...او با چیزی غیر از خگگود
 .46همان ،ص .۶۷

 .47موستو ،بازبینی مفهوم بیگانگی مارکس ،ص .۳
 .48همان ،ص .۶
 .49همان ،ص .۶
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است – حتی زمانی که این عمظظل ،زنظظدگی فرضظظی آزادانهی او را بظظرآورده و تکمیظظل کنظظد .ایظظن امظظر خارجیتیظظابی و
بیگانگی وجود انسانی  ...اصو ا
ل قابل حذف نیست.«50
مارکوزه همچنین در کتاب »اروس و تمدن« میگوید:

» ...نه تنها کار مزدی ،بلکه کار در حالت عام  ،کار کردن برای آپاراتوسی است که آنها }اکثریت بزرگی از جمعیت{
آن را کنترل نمیکنند ،بلکه به عنوان قدرت مستقلی عمل میکند که افراد اگر میخواهند زندگی کنند ،باید آن را
تأیید کنند .هر چه تقسیمکار تخصصیتر میشود ،کار بیگانهتر میشود  ...آنها کظظار میکننظظد  ...در حظظالت بیگظظانگی،
فقدان رضایت و نفی اصل لذت.«51
مارچلو موستو در خوانش خود از این دیدگاه مارکوزه ،بر آن است که حتی اگظظر تولیظظد مظظادی بظظه صظظورت منصظظفانه و

عقلنی سازماندهی شود » ،هرگز نمیتواند سپهر آزادی و رضایت باشد ...بلکه تنها سپهر خارج از کار است که آزادی و
کمال را تعریف میکند به همین ترتیب بدیل مارکوزه نزدیک شدن به چشمانداز نیچهای دیونیزوسی اسظظت :یعنظظی
آزادسازی اروس .«52بنابراین ،از منظر مارکوزه اصوال فراگذری از بیگانگیی امکانپذیر نیست و چنین درکظظی بظظه نظظظر
میرسد که فاصلهگیری از تفکر مارکس است .بدین ترتیب ،سرنوشت محتظظوم بشظظر اسظظت کظظه در چنظظبرهی بیگظظانگی
گرفتار باشد و رهایی از آن اگر امکانپذیر باشد ،مقولهای یوتوپیایی است )نظریهی بازی(.53
هورکهایمر و آدورنو نیز به همین ترتیب اما به گونهای دیگر مقولهی بیگانگی را نظاره میکنند .آنها نظریهای در باب
بیگانگی عمومیتیافته را بسط دادند که از کنترل اجتماعی تهاجمی و دستکاری نیازها از طریق رسظظانههای گروهظظی

ناشی میشود .در کتاب »دیالکتیک روشنگری« آنها استدلل کردند کظظه »منطظظق تکنولوژیظظک ،منطظظق سظظلطه نیظظز
هست .این ماهیت قهری جامعه است که از خود بیگانه شده است.«54
بر این اساس ،آنگونه که از دیدگاههای سه متفکر مهم مکتب فرانکفورت ،به ویژه مارکوزه ،بظظر میآیظظد آنهظظا اصظظوال
بیگانگی را سرشتنشان کار در حالت عام میدانند؛ ایظظن بظظدین معنظظی اسظظت کظظه اصظظوال نمیتظظوان کظظار را بظظه نحظظوی
سازماندهی کرد که بتواند از بیگانگی درگذرد .حتی در جامعهی سوسیالیستی که کظظار بهصظظورت مسظظتقییم اجتمظظاعی
است نیز این بیگانگی حی و حاضر در عرصه حضور دارد و فعالیت انسانها را کنترل میکند.
پس مشاهده میکنیم که دیدگاههای مکتب فرانکفورت در خصظظوص بیگظظانگی چنظظان »ژرف«انظظد ،کظظه انسظظان حظظتی
 .50همان ،ص .۶
 .51همان ،ص .۷
 .52همان ،ص .۷
 . 53برای مارکوزه ،یک منفیت بنیادی در فعالیت کار وجود داشت که متعلق به ماهیت اکید وجود انسانی بود .از منظر موستو نقد بیگانگی تبدیل
به نقد تکنولوژی و کار در حالت عام میشود و الغای آن تنها در لحظهی بازی ممکن میشود ،یعنی هنگامی که مردم میتوانند به نوعی از آزادی
دست یابند که آنها در فعالیت مولد انکار نمیکرد» :در یک پرتاب توپ ،نسبت به نیرومندترین دستاورد کار فنظظی ،بظظازیکن میتوانظظد بظظه صظظورت
نامحدود آزادی بیشتری در برابر عینیتیافتگی به دست آورد )موستو به نقل از مارکوزه ،ص  .(۶به این ترتیب از منظر مارکوزه نقد بیگانگی دیگظظر
مستقیم ا متوجه روابط تولید سرمایهداری نبود ،و تأملت او در باب تغییر اجتماعی بسیار بدبینانه بظظود بظظه طظظوری کظظه طبقهی کظظارگر را در بیظظن
سوژههایی قرار داد که در دفاع از نظام عمل میکنند.
 .54موستو ،ص .۸
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نمیتواند سر خود را از چاه بیگانگی بیرون برد ،تا به دنبال فریادرسی برای نجات خود ،ندا سر دهد.

حال باید این سؤال نویسنده )کمال خسروی( را در اینجا تکرار کرد که »کجاست آن نقطهی سظظحرآمیز ارشمیدسظظی،
بیرون از حوزهی بیگانگی و شیءوارگی ،تا من اهرم سوژه بودنم را بدان تکیه دهم و این جهان را بغلطانم؟.«55
این در حالی است که آلبریتون )یکی از »آنها« که از نظر خسروی درکش از این مقولت به ژرفا یظظا اصظظالت نظظظرات
اندیشمندان یاد شده نیست( ،درست به دلیل اتکایش به نظریهی اونظظو -سظظکین دربظظارهی »سظظرمایهداری نظظاب« ،و بظظه
واسطهی بهرهگیری از رو ششناسی »سطو ح تحلیل« اونویی ،نه فقط قادر است خطا و خطر نهفته در رویکرد لوکاچ به
بیگانگی )و بسط منطقی آن تا مرحلهی انکار سوژگیی از سوی اندیشمندان مکتب فرانکفورت( را تشخیص دهظظد ،بلکظظه
بهخوبی قدرت شیءکننده و بیگانهساز سرمایه و منطق اقتصاد کالیی را در ابعاد واقعی آن قرار میدهظظد ،طظظوری کظظه
دیالکتیک سرمایه ،بهضرورت حیات درونی خود ،جای مهمی نیز برای مقاومت و کنش سوژه بظظاقی میگظظذارد .تفظظاوت
مهم مساله در این است که در حالی که لوکاچ و نظریهپردازان مکتب فرانکفورت در مواجهه بظظا مقولههظظای بیگظظانگی و
شیوارگی هر یک به طریقی از مارکس دور میشوند ،رویکرد اونو -سکین قادر است در همین زمینه درک عمیقتظظری
از رهیافت مارکس ارائه کند ،و بدین ترتیب بر انسجام درونی و قوت نظریات مارکس صحه بگذارد.

 .۵واقعیت وارونه
حال به نقلقولی بازگردیم که در ابتدای این نوشتار بدان اشاره کردیم ،یعنی یکی از فرازهایی که نویسنده )خسظظروی(
از زبان آرتور نقل کرده بود:

»من با مارکس  ۱۸۵۷ ،۱۸۴۳و  ۱۸۷۲موافقم که هگل رابطهی بین اندیشه و هستی را وارونه کرده است.
ابتکار من این است که مدلل کنم سرمایه نیز واقعیتی وارونه است با منطقی متناظر با منطق هگل«.
نویسنده با ذکر این نقل قول ،رویکرد آرتور را به این دلیل که تناظری با منطق هگل دارد مظظورد نقظظد قظظرار میدهظظد.
پیش از هر چیزی بیایید همین نقلقول )یعنی گفتهی آرتور( را بظظا گفتهای از خظظود نویسظظنده )ک .خسظظروی( کظظه در
درسگفتارهظظای سالهای پیش او ایراد شده است )متن این درسگفتار تحت عنوان »دربارهی نقد فلسفهی حق هگل
مارکس« در سایت نقد اقتصاد سیاسی بازنشر شده است( ،مقایسه کنیم:

» ما اینجا میخواهیم ادعا کنیم که در هر یک از این دو زمینه به دو دلیل بحث مارکس فراتر از این دو نقد
است .در رابطه با فویرباخ بحث مارکس به وارونگی رابطه موضوع و محمول خلصه نمیشود ،بلکه مارکس
میپذیرد که این وارونگی در جایی واقعا مادیت پیدا کرده است .جامعهی سگگرمایهداری واقعگگا جگگامعهای
است که کل ،جزء را تعیین میکند .این واقعا جایی است که انتزاع تعیینکننده افراد اسگگت .ایگگده واقعگگا
تعیینکننده ماده است .پس به این ترتیب ،بحث مارکس در تفاوت یا در فرارفتناش از فویرباخ این اسگگت
که نه تنها رابطهی موضوع و محمول در هگل وارونه است ،بلکه میگوید جامعهی سرمایهداری جگگامعهای
است که این وارونگی در آن واقعی است و وجود دارد.«56
 .55خسروی ،سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک ،ص .۱۱

 .56خسروی ،کمال ،دربارهی »نقد فلسفهی حق هگل« مارکس ،تارنمای نقد اقتصاد سیاسی.
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طبعا این نقلقول را باید هماهنگ با کل متن حاوی آن خواند؛ اما آنچظظه در ایظظن گفتظظاورد مهظظم اسظظت آن اسظظت کظظه
نویسنده در فراز فوق همان مضمونی را تایید میکند که آرتور در گفتاورد مورد نقظظد نویسظظنده )فظظراز برجستهشظظدهی
اول( بیان کرده است .اما با کمال شگفتی ،این بار نویسنده )خسروی( در نقد دیالکتیسینهای نظاممنظظد ،بظظا اسظظتهزای
گفتهی آرتور ،بهواقع گفتهی خود ش )در درسگفتار بازنشر شدها ش( را انکار میکند .اگرچه در اینجا آرتور از سظظرمایه
حرف میزند و کمال خسروی از سرمایهداری )و این خود واجد تفاوتهای مهمی است( ،اما در اینجا تغییری در اصظظل
بحث ایجاد نمیکند ،چرا که:

آرتور میگوید ... » :موافقم که هگل رابطهی بین اندیشه و هستی را وارونه کرده است .ابتکار من این است که مگگدلل
کنم سرمایه نیز واقعیتی وارونه است با منطقی متناظر با منطق هگل«؛

و در بخشی از گفتاورد خود نویسنده میخوانیم ... » :بحث مارکس در تفاوت یا در فرارفتنا ش از فویربظظاخ ایظظن اسظظت
که نه تنها رابطهی موضوع و محمول در هگل وارونه است ،بلکه میگوید جامعهی سرمایهداری جامعهای است که این
وارونگی در آن واقعی است و وجود دارد«.
یعنی ،همانند آرتور که میگوید »موافقم که هگل رابطهی بین اندیشه و هستی را وارونه کرده است« ،خسروی نیظظز
میگوید »… رابطهی موضوع و محمول در هگل وارونه است .« ...در ضمن با مطظظالعهی کظظل درسگفتظظار یادشظظده از
نویسنده در مییابیم که اساس ا موضوع و محمول از منظر نویسنده در نقد مارکس بر هگل همان اندیشه و هسگگتی
است .پس تا اینجا تفاوتی در میان نیست.
آرتور در ادامه میگوید» :سرمایه نیز واقعیتی وارونه است با منطقی متناظر با منطق هگل « .خسروی نیز در گفتاورد
ذکر شده میگوید» :جامعهی سرمایهداری ،جامعهای است که این وارونگی در آن واقعی است و وجود دارد«.

آرتور همچنین در قسمتی از نوشتاری که بر انتشار ترجمهی فارسی کتابا ش نگاشته ،چنین میگویظظد» :سظظرمایه بظظه
دلیل پیششرطهای هستیشناختیاش ابژهای ایدهای است که از طریظظق وارونگی ایجظظاد میشظظود و خظظود را از
طریق واقعیت مادی که شکلهایش را حمل میکند ،تحقق میبخشد.«57

خسروی نیز در بخشی از فراز نقلشده میگوید» :جامعهی سرمایهداری واقعا جامعهای است که کظظل ،جظظزء را تعییظظن
میکند .این واقعا جایی است که انتزاع تعیینکننده افراد است .ایده واقعا تعیینکننده ماده است« )ابژهای ایدهای(.
بدینترتیب ،نویسنده پا را از آرتور و آلبریتون هم فراترمینهد و به ندای خطابگر اعظم آلتوسر پاسخ مثبت میدهد و
میگوید» :جامعهی سرمایهداری واقعا جامعهای است که کل ،جزء را تعیین میکند« .درحالیکه این درک کظظه »کظظل،
جزء را تعیین میکند« ،شبیه بحثهای اصحاب فرانکفورت است و در نتیجهی نهظظایی خظظود بظظه »بسظظتار و تمظظامیت«ی
دست می یابد که در تاریخ متحقق شدنی نیست .چه ،تضادهای کار و سرمایه را پنهان میدارد و از این گذشته ،مبتنی
بر یک علیت کلنگیر ) (holisticغیردیالکتیکی است .بهواقع ،چنین درکی از شیءوارگیی بر مفهظظوم سظظاختار آلتوسظظری
استوار است؛ در اینجا ساختا یر بدل به مقولهای عام میشود؛ بدین معنا که موجب وحدت همهی اجظظزا و تمامیتهظظای
اجتماعی میشود .از این رو ،گزارهی »کل ،جزء را تعیین میکند« ،لجرم متضمن بلعیده شظظدن تمظظامی عاملیتهظظای
 .57آرتور ،ص .۳۳۹
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اجتماعی است .چنین نگرشی خواهناخواه حامل دترمینیسم ساختاری سفتوسظظختی اسظظت ،کظظه قطعظظا در تنظظاقض بظظا
داعیههای نویسنده در خصوص »ماتریالیسم پراتیکی« است.
اما اینکه چرا خسروی رویکردی را که خو ید جای دیگری مورد تأیید قرار داده اسظظت ،نظظزد آرتظظور در خظظور سظظرزنش و
استهزاء مییابد ،معمایی است که بهنظر میرسد تنها ناشی از نوع ذهنیت و سوگیری خود وی نسبت به این گرایش یا
جریان )بهتعبیر نویسنده» :دیالکتیک دستگاهمند«( باشد ،که البته خاستگاه این سظظوگیری خظظاص تهظظاجمی بظظر مظظن
پوشیده است.
اکنون به سراغ مبحثی میرویم که بیتردید هستهی اصلی نوشتهی کمال خسروی را تشکیل میدهد؛ ایظظن بحظظث در
واقع ،شر ح و بسط فشردهای از دیالکتیک مورد نظر نویسنده را عرضه میکند.

 .۶دیالکتیک مبتنی بر »چیزی خارج از آن«
برای شروع بحث ابتدا جملتی را از مقالهی »سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک« نقل میکنیم که برای پیشبرد بحظظث
ضروری است .هدف از نقل این جملت این است که خواننده تا جای امکان ،از رفتوآمظظدهای مکظظرر بظظرای رجظظوع بظظه
نوشتهی اصلی و استدللهای ارائه شده در آنجا تا حدی بینیاز گردد .اما طبیعی است که برای اینکه شائبهای مبنظظی
بر بر ش دلبخواهی جملت از نوشتهی اصلی پیش نیاید ،در هر صورت رجوع به متن اصلی اکیدا توصیه میشود.

یکم » :مسالهی تعیین کننده و اصلی این است که در دیالکتیک منطقی – تاریخی ،چه آنجظظا کظظه تظظوالی مقظظولت،
متناظر با توالی تاریخی تلقی میشود و چه آنجا که به وجود واقعی تاریخی شیوهی تولید کظالیی سظاده بظاور دارد،
مبنای استدللی ترتب و توالی مقولت چیزی بیرون از رابطهی مفهومی خود مقولت با یکدیگر اسگگت.
این سنگ بنای دیالکتیک دستگاهمند یا دستگاهمندی دیالکتیک دستگاهمند است «...و در ادامه مینویسظظد» :بنیظظاد
استدلل آرتور و بنیاد دیالکتیک دستگاهمند بر این است که رابطهی بین مقولت و مبنا و محرک استدلل ،عامظظل و
عنصری است در خود مقولت«).خسروی ،ص .(۶
دوم» :توالی منطقی مقولت در کاپیتال مارکس ،در بازنمایی شیوهی تولید سرمایهداری ،آنگاه که نه تنها با اتکاء
به امکان مفهومی مقولت ،بلکه با اتکاء به سرشت هستیشناسانهی یکتای آن در سرمایهداری فهمیده میشود،
آنگاه که در حرکت از مجرد به مشخص ،همزمان راز انتزاعات پیکریافته را فا ش میکند ،تاریخیتی را که گظظوهر ایظظن
دیالکتیک است ،آشکار میسازد :استدلل منطقی کلید فهم امر تاریخی میشود« )خسروی ،ص .(۱۳

سوم :نویسنده )کمال خسروی( در صفحهی  ۱۸مقالها ش دو سؤال را طر ح میکند که ما نیز به ضرورت پیشبرد بحث
عینا در اینجا میآوریم:
سؤال اول » :چرا یک مقولهی مجردتر میخواهد گامی بظه سظوی مق ولهی مشظخصتر ب ردارد؟ نیظروی محظرکا ش
چیست؟ این حرکت تطوری به اعتبار چه چیزی صورت میگیرد؟ به اعتبار قابلیتهایی که در خود مفهوماند ،ی ا ب ه
اعتبار چیزی خارج از آن؟«
سؤال دوم» :این حرکت تا به کجا ادامه خواهد یافت؟ تا بینهایت؟ یا این که در جایی ،در نقطهای ،در سظظطحی بظظه
18

پایان میرسد؟«

نویسنده در امتداد دو سؤال فوق چنین ادامه میدهد:
» ...اگر در اینجا ]دیالکتیک هگلی[ نتیجه در مقدمات حاضر نیست ،غایت و نهایت و نقطهی پایان از پیش مقدر و

معلوم است« )خسروی ،ص .(۱۸

چهارم» :از نظر آرتور ،نیاز یک مقولهی مجردتر به برداشتن یک قدم به سوی مقولهی مشخصتر نقص یظظظا نقصان
یا عدم کفایت آن است .این پاسخ سؤال اول .پس بدین ترتیب پاسخ سؤال دوم هم داده شده است :این حرکت،
زمانی به پایان میرسد که دیگر نقص یا نقصانی وجود نداشته باشد« )خسروی ،ص .(۱۸

]سؤال اول و دویم بالتر ذکر شدهاند[.
پنجم» :بنابراین ،شیوهی بازنمایی مارکس هم حرکتی است در اندیشه ،از مجردترین مقوله آغاز میکند و به سظظوی
مشخصترین سطح پیش میرود .اکنون دو سؤالی را که از آرتور داشتیم در برابر دیالکتیک مارکس هم میگظظذاریم:
گذایر به اعتبار ظرفیت خود مفهوم صورت میگیرد ،یا چیزی خارج از آن؟ پاسخ :چیزی خارج از آن :رابطهای که
در جامعهی مدرن بورژوایی با یکدیگر دارند؟« )خسروی ص .(۱۹
ششم » :درست است که در شیوهی بازنمایی مارکس هم ،نتیجه در پایان ،بعظظد از همهی گظظذارها و بعظظد از عبظظور از
حلقههای میانی حاصل میشود ،اما این حاصل شدن تنها بدین معنا و به این دلیل است که تنها از طریق این سیر
تطوری مقولت و عبور از حلقههای میانی است که میتوانیم به راز و رمز واقعیتی که در برابر دیدگاه ما بود ،به راز و
رمز آنچه پشت عریانی پنهان شده بود ،و به ساز و کارها و بالقوهگیهای دگرگونی و زوالش پی ببریم .به یک اعتبار
میتوان گفت که نتایج در مقدمات حاضراند ،اما در سطح تجریظظدی عظظامتر ،بدون غنای تعینگگات مشگگخص و
انضمامی و در عین حال فریفتارانه و پنهانگرانه« )خسروی.(۱۹ ،

جملت نقل شده ضمن اینکه هستهی اصلی بحث کمال خسروی دربارهی دیالکتیک را نشظظان میدهنظظد ،درون خظظود
حاوی تضادهایی هستند که در ادامهی گفتار قصد بررسی این تضادها را داریم.
ابتدا ،گفتاورد پنجم نقلشده در بال را مورد بررسی قرار میدهیم .در اینجا ظاهرا نویسنده میکوشد نشان دهد که در
حالی که مقولت نزد آرتور پویایی لزم برای گذار به یکدیگر را از ظرفیت خود مفاهیم کسب میکنند ،این پویایی در
کاپیتال مارکس از واقعیت مادی )جامعهی مدرن بورژوایی( سرچشمه میگیرد.
در ادامه میخواهم توجه خواننده را به عبارت قدری آشفتهی زیر از نویسنده جلب کنم ،جایی که در جملهی نخسظظت
از اعتبار ظرفیت خود مفهوم میپرسد و سپس در جملهی بعدی از »رابطهای« که معلظظوم نیسظظت چظظه چیزهظظایی »در

جامعهی مدرن بورژوایی با یکدیگر دارند« حرف میزند .خسروی مینویسد » :گذایر بظظه اعتبظظار ظرفیظظت خظظود مفهظظوم

صورت میگیرد ،یا چیزی خارج از آن؟ پاسخ :چیزی خارج از آن :رابطهای که در جامعهی مدرن بورژواییبگگگا
یکدیگر دارند« .حدس میزنم که پرسش نویسندهی جملههای بال این است که آیا گذار از مفهومی به مفهوم دیگر
از قابلیت درونی خود مفهوم /مقوله ناشی میشود ،یا این که به سبب روابطی است که مفاهیم /مقظظولت در جظظامعهی
ش جامعهی بورژوایی اسظظت ،بظظدیهی اسظظت
مدرن بورژوایی با یکدیگر دارند؟ در پاسخ بایدگفت وقتی برابرایستای پژوه ی
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که روابط مادی موجود در جامعهی بورژوایی -که در مقولت بازتاب یافتهاند  -محرک پظظویش آنهظظا در سظظاحت عرضظظه
داشت /بازسازی واقعیتاند .اما باید به نکتهی ظریفی در این میان دقت کرد .آن هم این که در اینجا از سویی با کلیت
آشفتهی »جامعهی سرمایهداری« روبرو هستیم )همان که مارکس در گروندریسه از آن سخن گفته است( ،و از سظظوی
دیگر با بازسازی ساختارهای اصلی هستیشناختی این جامعه در هیئت روابط درونی و ضروری مقولت با یکظظدیگر .از
این رو ،در تفکر دیالکتیسینهای نظاممند نیز این مبنای مادی )جامعهی بورژوایی( است که راه را برای طر ح مقولت
فراهم میکند و این جمله یعنی »رابطهای که در جامعهی مدرن بورژوایی با یکدیگر دارند« ،نمیتواند نظظاقض نحظظوهی
عرضهداشت مقولت در رویکرد دیالکتیسنهای نظاممند باشد.
در منطق هگل نیز اینگونه است :چون برابرایستای او اندیشه است ،در نتیجه رابطهای که این مقولت برای بازسظظازی
این قلمرو با یکدیگر برقرار میکنند محرک پیشروی مقولت است .مسالهی اصلی اما این است که این رابطظظه از چظظه
جنسی است؟ آیا آنها با یکدیگر رابطهای درونی و دیالکتیکی دارند؟ یا نه ،این رابطه ،رابطهای تحلیلظظی اسظظت؟ )کظظه
این به معنای آن است که پیوند بین مقولیت بیرونی است ،نه درونی( .فکر میکنم نویسنده )ک .خسروی( بظظه خظظوبی
میداند که اگر آنها ارتباط درونی با یکدیگر نداشته باشند ،یعنی به صورت تحلیلی از یکدیگر منفک باشظظند ،کظظل
بازنمایی دیالکتیکی مارکس زیر سؤال میرود .چرا کظظه رو ش تحلیلظظیی مبتنظظی بظظر بیرونظظی بظظودن رابطهی مقظظولت بظظا
یکدیگر در حالت تجرید از وضعیت انضمامی است و همین سبب میشود که حرکت آنها به سوی وضعیت انضمامی
از نبود حلقههای میانی در رنج باشد )اقتصاد سیاسظظی کلسظظیک( .پظظس ،رابطهی بیظظن ایظظن مقظظولت اگظظر قظظرار اسظظت
دیالکتیکی و نه تحلیلی باشد ،باید درونی و ضرور باشد .اما آیا میتوان این امر را به عنوان امظظظری »خارج از آن« ،در
نظر گرفت؟ یعنی آیا رابطهی ضرور و درونی که مقولت در جامعهی بورژوایی با یکدیگر دارند ،امظظری بیظظرون از ایظظن
مقولت است؟ معنای این حرف چیست؟ چرا وقتی رابطهی بین مقولت در عرضهداشظظت مظارکس ،دیظالکتیکی یعنظی
درونی و ضرور است ،باید آن را همچون امری خارج از این قلمرو )که ناظر بر این است که دیالکتیک از بیرون هظظدایت
میشود و در نتیجه ،درونماندگار بودن حرکت مقولت را زیر سؤال میبرد( ،یعنظظی قلمظظرو عرضهداشظظت ،فهظظم کظظرد؟
»چیزی خارج از آن« ،چگونه دیالکتیک را هدایت میکند؟ اگر دیالکتیک ،در معنای مد نظر هگل را که در عظظالیترین
شکل آن صورتبندی شده است ،پیشفرض بگیریم ،اصوال چیزی »خارج از آن« نمیتواند محرک دیالکتیظظک باشظظد.
چرا؟ برای اینکه در سطح بازسازی مفهومیی »امر خارجی« هستیم .یعنظظی سظظاختارهای اصظظلیی واقعیظظت بیرونظظی را در
مفهوم و حرکت مقولت و روابط درونی و ضروری آنها بظا بکظظدیگر ،فراچنظگ میآوریظظم و بظظه ایظن معنظی از مظظرحلهی
پژوهش فراتر رفتهایم .در ضمن باید پرسید اگر دیالکتیک به واسطهی امری بیرونی هدایت میشود ،چرا باید از مجرد
به مشخص برود؟ رابط بین »خارج از آن« و حرکت مقولت چیست؟ به بظظاور مظظن در اینجظظا درک کمظظال خسظظروی از
رابطهی بین درون و بیرون دچار اغتشا ش جدی است ،که رفع آن مستلزم توجه عمیقتری بظظه بحثهظظای مربظظوط بظظه
رو ش دیالکتیکی است.
در جملهی ششم نویسنده میگوید که »به یک اعتبار نتایج در مقدمات حاضگگرند .« ...اگظظر نتایظظج در مقظظدمات
حاضرند چرا »چیزی خارج از آن« ،باید مقدمه را به نتیجه رهنمون شود؟ به نظر میرسد که ایظظن اسظظتدلل نویسظظنده
کامل بیمعناست ،چرا که حرکت دیالکتیکی را منوط به »چیظظزی خظظارج آن« میدانظظد .در حظظالیکه وقظظتی در سظظطح
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جدیدی از حرکت شناختشناختی -یعنی بازسازی ساختارهای اصلی سرمایهداری ناب در بالترین سطح نظری -قظظرار
داریم ،دیگر بنا نیست به چیزی »بیرونی« ارجاع بدهیم؛ چون این چیز بیرونی و خارج از مفهوم ،چیظظزی نیسظظت مگظظر
همان روابط مادی و تاریخی جامعهی بورژوایی .ادعای دیالکتیسینها این است که آن هستی مادی و به لحاظ تاریخی
معین را در قالب این بازسازی مفهومی فراچنگ گرفته و به بیان باسکار در سطح نوپدیدی از واقعیظظت ایسظتادهاند کظه
ارجاع به »بیرون« درونی شده را بیمعنی میکند .در واقع نویسنده رابطهی درونی بین مقظظولت را چیظظزی منظظوط بظظه
»خارج از آن« میداند ،در حالی که خود با بیان این که »نتایج در مقدمات حاضرند« به این نکته معترف است کظظه در
این جا با سطح جدیدی از تحلیل روبرو هستیم که دیگر بیواسطه قابل فروکاستن به »بیرون« نیست .اگظظر منظظظور از
بیرون ،کلیت آشفتهی جامعه باشد .هیچ دیالکتیکی نمیتواند از طرف امری بیرونی هدایت شود ،حتی تظظونی اسظظمیت
هم که حرکت دیالکتیکی را ناشی را ضرورتهای ساختاری میداند ،اصو ال به چیزی خارج از آن )یعنی امری بیرون از

ساختار( ارجاع نمیدهد .آرتور میگوید» :دیالکتیک پدیدهها را در روابط درونی به هم پیوستهشظظان درک میکنظظد ،و
این فراتر از توانمندی خرد تحلیلی و منطق تکراستایی است.«58

از طرفی وقتی نویسنده در جملهی ششم میگوید که »به یک اعتبار میتوان گفت که نتایج در مقدمات حاضرند،
اما در سطح تجریدی عامتر ،بدون »غنای« تعینات مشخص و انضمامی و در عین حال فریفتظارانه و پنهظظانگرانه«؛
باید پرسید که مگر دیالکتیسینها چیزی غیر از این گفتهاند؟ این بدیهیترین فرض دیالکتیک است که با یک تجریظظد
از وضعیت انضمامی آغاز میشود .یعنی مقولهای که در عامترین و مجردترین و بیواسطهترین سطح خود باشد ،آنهم
بدون غنای مشخص تعینات؛ و این غنا با حرکت به سمت مقولت مشخص و انضمامیتر کسب میشود .آرتور باز هظظم

میگوید» :همان طور که مارکس گفت ،برای رسیدن به شکلی همارز با شکل سلول در پیکر تمامیت سرمایهداری
به قدرت تجرید نیاز است .رشتهی اندیشهای که این تجرید را انجام میدهد باید چنان باشد که بظظه نقطهی آغظظازی
برسدکه به قدر کافی ساده باشد ،و بیواسطه توسط اندیشه درک شود ،و با این همه به لحاظ تاریخی بظظه قظظدر کظظافی
معین باشد تا بتواند به مقولت دیگری بیانجامد که ساختار این جامعهی ویظظژه یعنظظی جظظامعهی بظظورژوایی متکظظی بظظر
شیوهی تولید سرمایهداری را شکل میدهند .« ... 59این تنها یک مورد نمونهوار بود که نقل شد .حتی هگل نیز وقظظتی
مقولهی هستی را به عنوان مقولهای عام ،مجرد و بیواسطه نقطهی آغاز منطق خود قرار میدهد ،همیظظن رونظظد را مظظد
نظر دارد .به این ترتیب ،این که مقولت از عظظامترین و بیواسظظطهترین بظظه سظظمت غنیتریظظن و مشظظخصترین حرکظظت
میکنند ،هم توسط آرتور و هم بقیهی اعضای این جریان مورد تأیید قرار میگیرد.
وقتی خسروی مینویسد که »نتایج در مقدمات حاضرند«  ،آیا این گزاره به این معنا نیست که مقظظدمات بظظه نحظظوی
بالقو یه حاوی نتایجاند؟ آیا چنین گزارهای به معنای این نیست که باید فرایندی طی شود تا بهتدریج این نتایظظج بظظالقوه
به فعلیت درآیند و خود را آشکار کنند؟ آیا چنین چیزی به معنای این نیست که مقدمه دارای نقصان است؟ و همین
عامل نقص یا نقصان و تضادهای موجود نهفته در آن ،عامل حرکت آن است؟ نویسنده )خسروی( بر این عقیده اسظظت
 .58همان ،ص  . ۹۲آلبریتون نیز با تأسی از زونرتل عنوان میکند که شکل کالیی و روابط مبادله تمام تفاوتهظظای کیفظظی را ناپدیظظد میکننظظد و
ارز ش ،در شکل پول ،با بیتفاوتی کامل به تفاوتهای کیفی ،همه چیز را در قالبهای ناب کمی با یکدیگر همانند میکند؛ تجریدی کظظه بظظه ایظظن

سیاق به دست میآید نه با اندیشه که از راه نوع خاصی از عمل حاصل میشود) .آلبریتون ،دیالکتیک و واسازی ،ص .(۷۷

 .59همان ،ص .۴۶
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که محرک اصلی حرکت ،نقصاان عامترین و مجردترین مقوله )نویسنده در جملهی ششم این عقیده را میپظظذیرد کظظه
تحلیل از عامترین مقوله آغاز میشود( نیست ،بلکه »رابطهای که این ]مقولت[ در جامعهی بظظورژوایی دارنظظد« ،یعنظظی
همان »چیز خارج از آن« محرک حرکت است.
پس ،با این پرسش روبرو هستیم که وقتی نتایج در مقدمات حاضرند ،که حاکی از نقصان مقظظولهی آغظظازین اسظظت،
چرا »چیزی خارج از آن« )در بال نشان دادیم که آن چه خسروی »چیزی خارج از آن« مینامد در واقع چیزی درونی
شده در مفهوم است( ،باید محرک حرکت باشد؟ اصوال رابطهی »چیزی خارج از آن« با این نقصان چیست؟ گفتیم که
نویسنده )خسروی( محرک حرکت را نقصان نمیداند ،حال در اینجا گفتاوردی از جلد اول سرمایه در قسمت »شظظکل
سادهی ارز ش« را نقل میکنیم که برای بحث ما بسیار حیاتی است:
» در نگاه اول ،میتوان به نقصان شکل سادهی ارزش ،این شکل نطفهای ،پی برد که ابتدا پیش از جا افتادن
در شکل قیمت ،باید دستخوش مجموعهای از استحالهها شود.«60
به عقیدهی من ،با این گفتاورد ،در پرتو بحثهای بال و نیز اعتراف خود خسروی به اینکه نتایج در مقدمات حاضظظرند،
کل شیرازهی استدللی وی ،مبنی بر اینکه نقصانی وجظظود نظظدارد و نمیتوانظظد عامظظل حرکظظت باشظظد ،و اینکظظه حرکظظت
دیالکتیکی از بیرون هدایت میشود ،فرو میپاشد .بنابراین ،اگر گفتاورد چهارم )که در ابتدای این قسمت از نویسظظنده
نقل شد( را بررسی کنیم درمییابیم که طبیعی است که مقظظوله بظظه سظظمتی حرکظظت میکنظظد کظظه بظظه مشظظخصترین،
انضمامیترین ،و باواسطهترین تعین برسد ،یعنی تمامیت اقتصاد سرمایهداری ناب )همان چیزی که از پیظظش مفظظروض
بود( .تا اینجای کار نشان دادیم که بدفهمی و تناقضی اساسی در این روند استدللی وجود دارد ،که مقصود مورد نظظظر
آن را ناکام میگذارد .اما میتوان این بررسی را باز هم ادامه داد.
به سراغ ویراست نخست فصل اول جلد یکم سرمایه میرویم که اخیرا به همظظت خظظود کمظظال خسظظروی و حسظظن
مرتضوی به فارسی برگردانده شد .در اینجا به بررسی علی شمسآوری

61

از تفاوت بیظظن ویراسظظتهای اول و دوم ایظظن

فصل از کاپیتال میپردازیم .شمسآوری بر این عقیده است که مارکس در ویراست نخست فصل اول در بررسی شکل
ارز ش ،بازنمایی دیالکتیکی را به نحو بهتری انجام داده است .شمسآوری میگوید عنوان قسمتی که به بررسی تحلیل
شکل ارز ش میپردازد »شکل ساده ،منفرد یا تصظظادفی ارز ش« نظظام دارد .بظظدین معنظظا کظظه شکل ساده را منفرد و
تصادفی نیز میداند .از منظر او استفاده از واژههای »تصادفی« و »منفرد« میتواند نشاندهندهی این امر باشد که در
واقع مارکس به مابهازای تاریخی این شکل سادهی ارزشی اشاره دارد .تصادفی بودن ،اشاره به ایظظن امظظر دارد کظظه ایظظن
رابطه در هر زمان و مکانی ممکن است اتفاق بیفتد و استدللی که در جلد یکظظم سظظرمایه میآورد نیظظز نشظظاندهندهی
همین است:

» .. .بنابراین نتیجه میشود که شکل سادهی ارز ش کال در همظظان حظظال شظظکل سظظادهی ارز ش محصظظول کظظار اسظظت و
همچنین تکامل شکل کالیی با تکامل شکل ارزشی متقارن است.«62
 .60کارل مارکس ،سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی ،جلد اول ،ترجمه حسن مرتضوی ،تهران ،آگه ،ص .۹۱
61. Shamsavari, Ali (1991), Dialectics and Social Theory: The Logic of capital, Merlin Books LTD, p. 235
 .62مارکس ،کارل ،سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی ،جلد اول ،ص .۹۱
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از منظر شمسآوری این گفتاورد مارکس ظاهرا نشاندهندهی این است که مارکس در اینجا رو ش منطقی را بظظا رو ش
تاریخی متناظر میداند ،یعنی تکامل شکل تاریخی )مبادلهی پایاپای تا شکل پولی( همراستا با تکامل منطقظظی اسظظت.
این امر از منظر شمسآوری مسالهای جدی است که یادآور رو ش منطقی – تاریخی اسظت .امظا شظمسآوری بهزودی
عنوان میکند که آغازگاه سادهی مارکس مستلزم عالیترین و انضمامیترین تکامل کالیی ،یعنی شظظکل پظظولی اسظظت.
شمسآوری معادلهی شکل سادهی ارز ش را بیان میکند:
»- Xمقدایر کالی  -A = Yمقدایر کالی  .«Bو اضافه میکند- X» :مقدایر کالی  Aارزشی برابر با -Yمقدایر ک الی B

دارد« .شمسآوری سپس توضیح میدهد که در بیان بال دو کالی  Aو  Bدو نقش متفاوت بازی میکنن د A .ش کل
نسبی ارز ش را بیان میکند ،در حالی که  ،Bکه ارز ش  Aرا بیان میکند ،شکل »همارز« است .این دو در ای ن رابط ه
دو قطب متضاد هستند یعنی هیچکدام از آنها نمیتوانند همزمان هم شکل نسبی باشند و هم شکل همارز ،اگر چظظه
آنها میتوانند جایگاه خود را تغییر دهند .مارکس هر دو شکل را به صورت مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
تحلیل مارکس از شکل همارز ،نشان میدهد که این همارز نمونهی اولیهای از شکل پولی است کظظه در پایظظان فرآینظظد
تکامل منطق دیالکتیکی به عنوان »همارز عام« پدیدار میشود .در اینجا شمسآوری نقل قولی از مارکس میآورد کظظه
سه ویژگی مشخص را برای شکل همارز بر میشمارد:
 » (۱ارزش مصرفی به شکل پدیداری ضد خود ،یعنی ارز ش تبدیل میشود .«63یعنی در یک رابطهی ارزشظظی سظظاده،
ارز ش مصرفی ) Bکال در شکل همارز( ،ارز ش ) Aکال در شکل نسبی( را اندازه میگیرد.
» (۲کار مشخص به شکل پدیداری ضد آن ،یعنی کار مجرد انسانی تبدیل میشود.«64
 » (۳کار انفرادی به شکل ضد خود ،یعنی به کار در شکل بیواسطه اجتماعی تبدیل میشود.«65
وی همچنین با ذکر گفتاورد دیگری از سرمایه ادامه میدهد که » بر خلف کالیی که ارز ش آن در حال تجلی است )

 (Aو شکلی جدا و مستقل از شکل مادی خود کسب میکند )یعنی در شکل کالیی که ارز ش آن را متجلی میکنظظد،
یعنی کال در شکل همارز آن )  ،(Bکالی  Bشکل ارزشی مستقلی از آن خود ندارد .در نتیجه شکل همارز یظظک کظظال،
شکل مبادلهپذیری بیواسطهی آن با سایر کالهاست .«66یعنی شکل هماریز یک کال شکلی اسظظت کظظه مسظظتقیما بظظا
کالی دیگر قابل مبادله است .شمسآوری خاطرنشان میسازد شکل همارز ،به صورتهای مهمی ،کیفیتهظظای شظظکل
پولی را پیشبینی میکند ،که همان شکل کاملشدهی همارز است .چرا که تنها در پول است که میتوانیم به صظظورت
آشکار ،تجلی کار انفرادی و مشخص را به صورت ضد آن یعنظظی کار مجرد )کار اجتمگگاعی( بظظبینیم .و همیظظن

شباهتهاست که مارکس را بر آن داشت که بگوید »کل رمز و راز شظظکل پظظولیی ارز ش در پشظظت شظکل سظظاده پنهظظان
است« .به همین دلیل شمسآوری بیان میکند که مارکس رابطهی ساده را به روشظظی پیریظظزی میکنظظد کظظه شظظامل
شکل پولی است ،ولو به صورت پنهان .« 67در واقع ،بظظه گفتهی شظظمسآوری بظظا اینکظظه مظظارکس از شظظکل سظظاده،
 .63همان ،ص .۸۶
 .64همان ،ص .۸۶
 .65همان ،ص .۸۶
 .66همان ،ص .۸۵
67. Shamsavari, p. 235.
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تصادفی و منفرد سخن بهمیان میآورد ،اما تحلیل او از شکل ساده همان گونه کظظه در بظظال نشظظان داده شظظد ،مسظظتلزم
عالیترین و انضمامیترین شکل ارز ش )شکل پولی( تکامل است.
اما به گفتهی شمسآوری در ویراست نخست فصل اول کاپیتال ،چنین چیزی )تصادفی و منفظظرد( وجظظود نظظدارد و
در آنجا مارکس ،فقط از واژهی »ساده« استفاده میکند .68و در ابتدای آن میگوید:

» واکاوی این شکل اندکی دشوار است ،زیرا }این شکل{ بسیط است .تعینظظات گونظظاگون گنجیظظده در آن ،پوشظظیدهاند،
تکوین نیافتهاند ،انتزاعیاند و به همین دلیل تنها از راه کلنجارهای قوهی انتزاع است که میتوان آنها را از یکدیگظظر
جدا و متمایز کرد.«69
آنچه در اینجا واضح است این است که مارکس در اینجا آشکارا شکل پولی را پیشفرض میگیرد ،گفتاوردی دیگر:

» اما اگر رابطهی ارزشی دو کال را از وجه کیفیا ش مورد ملحظه قرار دهیم ،آنگاه در همظظان بیظظان ارزشظظی سظظاده ،راز
شکل ارز ش را ،و بنابراین }هستهی آغازین{ پول را نیز ،به طور محض )  (in nuceکشف میکنیم.«70
نتیجه این است که مارکس اصو ال عالیترین و انضمامیترین سطح تکامل را پیشفرض خود قظظرار میدهظظد ،و تعینظظات
انضمامی به صورت پوشیده و پنهان در مقولهی آغازین وجود دارند .آیا این به معنای نقصان مقظظولهی آغظظازین نیست؟
آیا همین امر نیست که حرکت دیالکتیکی را از خلل میانجیها )شکل تام یا گستر شیافته و شکل عام( بظظه حرکظظت وا
میدارد؟ اگر اینگونه است پس »چیزی خارج از آن« کجاست؟
حال که دریافتیم مارکس عالیترین و انضمامیترین سطح تکامل را پیشفرض بحث خظظود قظظرار میدهظظد )یعنظظی امظظر
انضمامی بهصورت ضمنی و مضمر در مقولهی آغازین حاضر است( ،بظظه سظظراغ بحظظث نویسظظنده )خسظظروی( در ابتظظدای
مقالهی »سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک« میرویم .وی در صفحهی  ۷مقالها ش ،جظظایی کظظه یظظک اسظظتدلل قیاسظظی
بسیار ساده را مورد بحث قرار میدهد ،مینویسد:
» بیایید یک استدلل قیاسی خیلی ساده با کبرا و صغرایی ساده و یک نتیجه بسازیم:

مقدمهی اول :همهی گربهها شاخ دارند.
مقدمهی دوم» :ابپتثجچ« گربه است.
نتیجه» :ابپتثجچ« شاخ دارد.
 .....به این دستگاه از دیدگاه دیالکتیک دستگاهمند یک ایراد بسیار مهم وارد است .اما این ایراد یک پیامد هم دارد.... .
ایراد این است که در این دستگاه قیاسی نتیجه از پیش در مقدمات حاضر است و استدلل حرکظظتی رو بظظه سظظوی
نتیجه نیست .منطق دیالکتیک دستگاهمند منطقی دیالکتیکی است ،یعنی ما در یک نقطهی عزیمت معین یک مقوله
داریم؛ این مقوله خاصیتی دارد که حرکتی را به سوی نتیجه آغاز میکند و بنا به قاعدهای بظظا آفریظظدن گظظام بظظه گظظام
مقولت دیگر به نقطهی پایان میرسد«.
 .68مارکس ،کارل ،نخستین ویراست فصل کال در »سرمایه« ،ترجمه کمال خسروی و حسن مرتضوی ،نقد اقتصاد سیاسی.۱۳۹۵ ،
 .69همان ،ص .۱۴
 .70همان ،ص .۱۸
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قاعدت ا همهی اعضای دیالکتیک نظاممند یک جا جمع نشدهاند که همگی با هم به این دستگاه قیاسظظی ایظظراد بگیرنظظد،
اما چرا این اشاره مستقیم به دیدگاه دیالکتیک نظاممند ،با ارجاع معینی همراه نشده است؟ چه کسی این ایراد را وارد
کرده؟ آرتور؟ آلبریتون؟ رفرنس این حرف کجاست؟ طبعا اگر ارجاعی وجود داشت راحتتر میتوانستیم بررسی کنیم.

خسروی میگوید » ...ایراد این است که در این دستگاه قیاسی نتیجه از پیش در مقدمات حاضر اسظظت و اسظظتدلل
حرکتی رو به سوی نتیجه نیست« .باید بگویم که اصل این گونه نیست ،بلکه کام ا
ل برعکس آن اسظظت .یعنظظی در ایظظن
دستگاه قیاسیی نتیجه از پیش در مقدمات حاضر نیست ،بلکه از مقدمات استنتاج شده است .استنتاج کردن یک

نتیجه با اشتقاق کردن یک مفهگوم نهگایی از دل مفگگاهیمینگگاقصتر تفگاوت دارد .فقگط دومگگی روشگی

دیالکتیکی است .اگر نتیجه در مقدمات حاضر باشد ،بدینمعناست که آنها با هم پیوندی درونظظی دارنظظد؛ در حظظالی
که اساس ا مشکل اصلی تحلیل قیاسی که بر بنیاد قوهی فاهمه استوار است ،آن است که گزارهها باهم رابطهای درونظظی
ندارند ،بلکه در رابطهای بیرونی و عاری از ضرورت با هم بهسر میبرند .بهواقع ،در اینجا نویسنده )ک .خسظظروی( رو ش
استنتاجی را با رو ش اشتقاقی به عنوان فرض اصلی دیالکتیک ،اشتباه گرفته است .در استنتاج هیظچ رابطهی ض رور
درونی بین گزارهها وجود ندارد ،در حالی که در اشتقاق شاهد چنین پیوندی هسظظتیم .در اسظظتنتاج ،کرانهظظای رابطظظه
تنها به واسطهی یک حد میانی به یکدیگر مرتبط شدهاند که هر کدام استقلل خاص خود را دارد .بنابراین ،ضرورتی
بین آنها برقرار نیست .البته چنین چیزی را من نمیگویم ،این سخن بنیانگذار اعظظظم دیالکتیظظک ،گئظظورگ ویلهلظظم

فردریش هگل است » :در قیاس بیواسطه ،تعینهای مفهوم به عنوان تعینهای انتزاعی در پیوندی بیرونی با یکدیگر
قرار میگیرند .« 71برعکس ،اما در دیالکتیک است که نتیجه به صورت ضمنی در مقدمه حاضر است و به همین دلییل
حرکیت رو به سوی نتیجه را آغاز میکند .نتیجهای که انضمامی است .یعنی چیزی کظظه بظظه صظظورت ضظظمنی و مضظظمر
حضور داشت ،صریح و آشکار میشود ،غنیتر و انضمامیتر و متعینتر .در هستی هگل ،ایدهی مطلق حاضر اسظظت،
اما به صورت ضمنی و پنهان و پوشیده ،به همین دلیل کلیت هستی ،کلیتی ساده ،عام و مجرد است .در شکل سادهی
ارز ش نیز همینگونه است ،همانطور که در بال بیان شد ،شکل پولی به صورت مضمر در شکل سادهی ارز ش حضظظور
دارد ،به همین دلیل شکل سادهی ارز ش ،کلیتی ساده و مجرد است و پیشفرض آن شکل پولی است .پظس میبینیظظم
که شروع مقالهی نویسنده ،بر درکی نارسا از دیالکتیظظک اسظظتوار اسظظت ،کظظه از عظظدم تمایزگظظذاری میظظان »اشظظتقاق« و
»استنتاج« ناشی میشود.

 .۷بکهاوس و رایشلت
اما جالبترین بخش مقالهی کمال خسروی ،انتقاد او به تل ش نظریهپردازان دیالکتیک جدید بر ربط دادن دیالکتیظظک
سرمایه و منطق هگل است .این امر به خودی خود جالب نیست .در ادامه خواهیم دید .وی بارها ایظظن تنظظاظر را مظظورد
نقد میدهد .همچنین ،بهدلیلی که خواهیم دید این نکته نیز قابل توجه است که در حالیکه آثار بکهاوس و رایشظظلت
از نظر خسروی بسیار دقیق و پر مایه هستند ، 72وی برای آثار مولفان حظظوزهی »دیالکتیظظک دسظظتگاهمند« )و بهویظظژه
 .71هگل ،منطق دانشنامه ،ص .۳۸۷

 . 72خسروی» ،سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک« ،ص .۱۴
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آرتور( ارجی قایل نیست؛ و میدانیم که در نوشتار ش نیز میکوشد با نشان دادن نادرستی رهیافتهای این »گرایش«،
نهایت ا آنچه را که خود »هیاهویی« حول دستاوردهای آنان مینامد خنثی سازد و یکی از مهمترین انتقاداتی کظظه او بظظه
این گرایش وارد میکند ،استفاده از تناظر دیسهوارانه با منطق هگل است.

او در پظظاورقی شظظمارهی  ۲۴مقظظاله میگویظظد» :هلمظظوت رایشظظلت تقریبظظا بیسظظت سظظال پیظظش از آرتظظور

73

و گرایش

دستگاهمند مینویسد :بازنمایی دیالکتیکی به مثابهی نظامی همسظظاز و منسظظجم از بظظافت کلظظی مقظظولت ،هماننظظدی
بسیاری دارد با اندیشهی هگلی نظام ،مادام که کل تنها از طریق اجزاء انکشاف یابد و برعکس .هر لحظه یا هر جزء از
کل ساختمان در جایگاه معینی که کل دارد ،تا مشخصترین تفصیلتا ش  ،به وسیلهی کل تعییظظن میشظظود .امظظا بظظر
خلف این رابطه در ایدهآلیسم مطلق ،امر منطقی و امر تاریخی یکی و همان نیستند و رابطهی میظظان آن دو پیچیظظده
است« . 74معلوم نیست چرا خسظظروی چنیظظن مسظظابقه و رقظظابت عجیظظبی را بیظظن رایشظظلت و آرتظظور ،ایظظن اندیشظظمندان
دیالکتیکی ،برپا کرده است و چرا میخواهد دست رایشلت را به عنوان سریعترین دوندهی مسابقه بال ببرد؟ اگر مساله
بر سر تشخیص همریختی و شباهت رو ش دیالکتیکی هگل و مارکس باشد ،در این صورت چظظرا وی چیظظزی دربظظارهی
سهم کوزو اونو نمیگوید که تقریب ا بیست سال پیش از رایشلت ،همریختیهای رو ش هگل و رو ش مظظارکس را نقطهي
عزیمت خود قررار داده بود .در ضمن ،مگر جز این است که دیالکتیک نظاممند نیز بر این عقیده است که امر منطقظظی
و امر تاریخی یکی و اینهمان نیستند؟ )حداقل ،به دلیل واضحاتی که خود نویسنده نیز به آنها اذعان کرده است(.

از منظر رایشلت » مرحلهی منطقی نسبت به مرحلهی تاریخی دارای تقدم دانششناختی است :بدون فهم پیشظظینی از
سرمایه نمیتوان دانست که پیشانگاشتهای تاریخی پیدایش آن را باید در کجا جستجو کرد .«75از آنجا که نویسنده
کتاب رایشلت را بسیار معتبر میداند )خسروی ،ص  ،(۲۸برای اینکه ببینیم چرا انتقاد کمال خسروی بر آرتور و سظظایر
اعضای دیالکتیک نظاممند مبنی بر اتخاذ تناظر دیسهوارانه بین مقولت منطق و مقولت سظظرمایه متنظظاقض و عجیظظب
است ،گفتهای از کتاب رایشلت را نقل میکنیم:

»چون یک همسانی ساختاری میان مفهوم مارکسی سرمایه و مفهوم هگلی رو ح )  (Spiritوجود دارد  ...در اندیشهی
.73ظظ کمال خسروی در پاورقی شمارهی ) ۵مربوط به پاراگراف پنجم مقاله خود( آرتور را به عدم ارجاع به سهم نظری روبین و باکهاوس متهظظم
میکند )و مدافعان آرتور را به تجاهل(؛ در حالی که حداقل در کتاب ترجمهشده از آرتور ،به روشنی فاکتهایی خلف این مدعا وجود دارد .بر این
اساس ،این تردید به ذهن میآید که با اینکه آرتور یکی از اصلیترین نظریهپردازنی است که آماج انتقاد مقالهی خسظظروی واقظظع شظظده اسظظت ،امظظا
منتقد ظاهرا کتاب آرتور را نخوانده است یا صرفا تورقی کرده است .آرتور هم در صفحهی  ۲۵کتابش )یعنظظی دقیقظظا پظظاراگرافی بظظالتر از اشظظارهی
ستایش آمیز ش به باکهاوس( ،و هم در صفحهی  ۵۹یعنی در فصل »کار ،ارز ش و منفیت« نه تنها از نقش اساسی و بیبدیل روبیظظن یظظاد میکنظظد،
بلکه دیدگاه او را بهطور فشرده مورد بررسی قرار میدهد .بنابراین ،در پاسخ به پرسشی کظظه خسظظروی در پظظاراگراف شظظمارهی  ۱۶مقظظالها ش طظظر ح
میکند )»در جریان این پژوهش و نقد بارها از خود پرسیدهام ،آیا آنها که با دیالکتیک دستگاهمند یا نظاممند یظظا  ...همظظدلی دارنظظد ،همهی ایظظن
متون را خواندهاند؟«( ،باید گفت :نخواندن ایرادی ندارد ،تا جایی که در توانمان باشد در آینده میخوانیم؛ اما نقد کردن بدون خواندن )یا دقیظظق

خواندن( ،حقیقت ا جسارت زیادی میطلبد؛ آنهم از کسی که مهمترین آماج نقد است] .اگر از اشارات گاه و بیگاه نوشتار خسظظروی بظظه آلظظبریتون و
سکین بگذریم )و نیز از آنجا که خود نویسنده رویتن و مورای و اسمیت را با آرتور بسیار متفاوت میداند و آنها را از او جدا میکنظظد( ،بظظه جظظرات
میتوان گفت که کل این مقاله علیه دیدگاههای آرتور نوشته شده است[.
 . 74خسروی ،سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک ،ص  .۳۲برای جلوگیری از ارجاع های مکرر به مقاله نویسنده ،از این به بعد در متن ،صفحه مقاله
را مشخص خواهیم کرد.

 .75بلوفیوره ،ریکاردو و ردلفی ریوا ،توماسو ،خوانش جدید مارکس؛ نقد اقتصاد سیاسی همچون پشتوانهای برای نقد جامعه،
ترجمه امین حصوری ،تارنمای کارگاه دیالکتیک.
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مارکس بسط این مفهوم تا امر مطلق )  (the absoluteبیان بسندهی واقعیتی است کظظه در آن ،رویظظداد بظظه شظظیوهای
مشابه رخ میدهد  ...ایدهآلیسم هگلی  ،که در آن انسانها از یک انگارهی جبری و مستبدانه متظظابعت میکننظظد ،بظظه
واقع برای شر ح این دنیای وارونه ،بسندهتر از هر نظریهی نامگرایانهای است که بخواهد امر کلی را به عنوان چیظظزی
به لحاظ ذهنی مفهومی بپذیرد .این امر کلی همان جامعهی بورژوایی به سان یک هستیشناسی است.«76

بلوفیوره و ردلفی ریوا چنین اظهار میدارند که »رایشلت قدرت فراگیر و مسلط سرمایه را در پرتظظظو مطلقبودگی
مفهوم هگل درک میکند ،که بر شالودهی فلسفه ،راز جامعهی بورژوایی را فا ش میسازد و به نقل از خظظود رایشظظلت
میگویند .. :در نتیجه در اندیشهی مارکس بسط مفهوم امر مطلق بیان بسنده از واقعیتی است کظظه ایظظن رویظظداد بظظه
شیوهی مشابهی در آن رخ میدهد.«77
حسن آزاد در مقالهی »مکتب اونو :کژتابی در فهم مظظارکس ،رونویسظظی از منطظظق هگظظل «78در قسظظمتی از مقظظاله بظظه

شباهت سه نحله تفسیر کاپیتال میپردازد و میگوید» :هر سه گرایش بر این عقیدهاند که بیظظن علظظم منطظظق هگظظل و
سرمایهی مارکس شباهت و رابطهی معینی وجود دارد .این دیدگاه ،از باور افراطی به همسانی ساختاری کامل بیظظن
کتاب علم منطق هگل و سرمایهی مارکس در بین اونو و طرفدارانش؛ تا شظظباهت سظظاختاری چهظظار فصظظل اول کتظظاب
سرمایه با علم منطق هگل نزد آرتور؛ و بهرهگیری از رو شها و مفاهیم هگلی مطابق بظظا موضظظوع مظظورد بررسظظی یعنظظی
جامعهی سرمایهداری در مورای ،اسمیت ،گیرت رویتن و روبرتو فینچظظی نوسظظان میکنظظد .«79آیظظا عجیظظب نیسظظت کظظه
صفحهها در انتقاد از تناظر دیسهوارانه بین علم منطق هگل و سرمایهی مارکس قلم سخن بر زبان راند و بعد از کسظظی
]رایشلت[ دفاع کرد که بر این همسانی ساختاری باور دارد؟ من که دهانم از فرط حیرت باز مانده است و نمیدانم این
همه ضد و نقیضگویی را باید چه نامید؟ در این که رایشلت و بکهاوس دقیق و پرمایه و شایسته بررسی هستند شکی
نیست ،اما معلوم نیست چرا اینها دقیق و پرمایهاند و آنها به رغظظم ایظظن همظظه شظظباهت چنیظظن نیسظظتند .حظظداقل در
وامگیری از منطق هگل )که کمال خسروی شدیدا آن را نقد میکند( و همچنین حرکت درونمانظظدگار مقظظولت )کظظه
مهمترین ررکن نقد نویسنده بر دیالکتیک نظاممند است( ،نه تنها بسیار نزدیک به هم هستند بلکظظه یکظظی از مهمتریظظن
وجوه مشترک بین آنهاست.
تازه بکهاوس بر این عقیده است که خود مارکس برای همهفهظم ک ردن کاپیتظال مجبظور بظود رو ش دیظالکتیکی آن را
پنهان سازد . 80بکهاوس بر این عقیده است که با وجود تل شهای چنظظدین و چنظظدباره مظظارکس ،دیالکتیظظک شظظکل ارز ش
 .76همان
 .77همان

 .78آزاد ،حسن ،مکتب اونو :کژتابی در فهم مارکس ،رونویسی از منطق هگل ،تارنمای نقد اقتصاد سیاسی .این مقاله بسیار منصفانهتر از مقظظالهی
کمال خسروی است .همچنین این مقاله جامعتر ،دقیقتر و بررسی کاملتری نسبت به مقالههای کمال خسروی اسظظت .همچنیظظن در اینجظظا دیگظظر
خبری از دیالکتیک مندرآوردی مبتنی بر »خارج از آن« نیست .و اینکه نویسنده کام ا
ل به این امر واقف است که نمیتوان با یک مقاله کظظل سظظیر
اندیشهای از جنگ جهانی دوم به بعد را با اتکا به تکجملههای ناقص و بی سر و ته مورد نقد قرار داد و به همین دلیل خود نویسنده در این مقاله
تنها به بررسی اونو آن هم فقط یکی از سطو ح تحلیلی او یعنی جامعهی سرمایهداری ناب میپردازد.
 .79همان ،ص .۶
 . 80ورنر بونفلد در این نوشته فصول مربوط به اثر باکهاوس را به صورت خلصه تشریح میکند.
Bonefeld, Werner(1998), Hans-Georg Backhaus: The Dialectic of the Value Form: Investigations into Marx’s
Critique of Economics, Capital & Class, p. 1
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مارکس با شکست مواجه شد )با خود فکر کردم که اگر ایظظن سظظخن از دهظظان آرتظظور و یظظا اندیشظظمند دیگظظری از آرای
نظاممندها گفته شده بود چه بلبشویی برپا میشد( .بکهاوس خاطرنشان میکند که مارکس چهار نسخه از دیالکتیظظک
شکل ارز ش را منتشر کرد :فصل اول نقد  ،۱۸۵۹فصل اول ویراست نخسظظت جلظظد اول سظظرمایه ،ضظظمیمهی فصظظل اول
ویراست نخست و فصل اول ویراست دوم جلد اول .81در واقع ،بکهاوس مارکس را متهم میکند که نتوانسته است یک
نظریهی منسجم از ارز ش و همچنین دیالکتیک شکل ارز ش را ارائه دهد .82یکی دیگر از انتقظظاداتی کظظه بکهظظاوس بظظه

مارکس وارد میکند مربوط به ضرورت گذار از قسمت دوم به قسمت سوم در بحث شکل ارز ش است .او میگوید» :از
دید من به نظر میرسد که شیوهی بازنمایی در سرمایه به هیچ صورتی حرکت توضیحی شکل ارز ش توسظظط مظظارکس
را آشکار نمیکند ،یعنی این مساله که چرا این محتوا ،این شکل را پیشفرض میگیرد؟ وساطت نظظاقص جظوهر و
شکل ارز ش از پیش در این واقعیت بیان شده است که در تکامل ارز ش یک شکاف وجود دارد .گذار از دومین قسمت
به سومین قسمت فصل اول دیگر به صورت یک گذار ضروری محسوس نیست ...تحلیل مارکس از کال ،که خود را بظه
مثابهی یک پر ش وساطتنشده از  ...جوهر به شظظکل پدیظظداری ،عرضظظه میکنظظد .«83امظظا مظظورای در برابظظر انتقظظادات
بکهاوس به مارکس ،جانب مارکس را میگیرد و از او دفاع میکند .او گفتاوردی از گروندریسه مارکس میآورد مبنظظی

بر اینکه » تحلیل ما نشان داده اسظظت کظه شظظکل ارز ش ،یعنظظی تجلظی ارز ش یظظک کظال ،از مظظاهیت ارز ش کظال ناشظظی
میشود .« 84مورای عنوان میکند که مارکس بارها قصد خود در دنبال کردن یک حرکت دوگظظانه ،از ارز ش مبظظادله بظظه
ارز ش )جوهر و مقدار( و دوباره به ارز ش مبادله را بیان کرده است که همان استراتژی او در حرکت از پدیداری به ذات
و به ضرورت پدیداری بر مبنای ذات است.85
در واقع بکهاوس نیز بر این عقیده است که مارکس نتوانسته است نظریهی دیالکتیکی منسجمی را ارائه کند .آرتظظور و
بعضی از اعضای دیالکتیک نظاممند در مورد جهش سریع مارکس به تولید قبظظل از تکمیظظل فراینظظد کظظال بظظه سظظرمایه
انتقاداتی به مارکس دارند و همین امر کمال خسروی را ناراحت کرده است که چرا آنها به مظظارکس ایظظراد گرفتهانظظد،
حال برای انتقاداتی که بکهاوس که از منظر نویسنده دقیق و پرمایه است چه باید بکنیم؟ اص ا
ل چرا این دقیق اسظظت و
آن نیست؟
پس همانطور که دیدیم خسروی چنان بر نفی دستاوردهای آرتور و »دیالکتسینهای نظاممند« مصمم است و دراین
کار شتاب میورزد که قادر یا مایل نیست ببیند که برابر-نهادی )یعنی نحلهی آلمانی شکل ارز ش( که توأم با سظظتایش
فراوان در مقابل آنها میگذارد ،از قضا:
الف ( دارای همپوشانیهای نظری اساسی و وسیعی با رویکرد دیالکتیک نظاممند است )از جمله در نحوهی نگر ش به
رابطهی کاپیتال مارکس با منطق هگل ،و نیز در مقولهی شکل ارز ش(86؛
81. Murray, Patrick (2013), Unavoidable Crisis: Reflections on Backhaus and Development of Marx’s

Value-Form Theory in Grundrisse, in Bellofiore, & Starosta & Peter (2013), In Marx's Laboratory:
Critical Interpretations of the Grundrisse, Brill. P. 122.

 ..86نگاه کنید به یاددشت مترجم )درآمدی بر نظریهی شکل ارز ش( در مقالهی زیر:
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82. Ibid, p. 123.
83. Ibid, p. 132.
84. Ibid, p. 132.
85. Ibid, p. 132.

ب( بخشی از این همپوشانیهای نظظظریی تعیینکننظظده ،درسظظت همانچیزهظظایی هسظظتند کظظه خسظظروی نظظزد آرتظظور و
»نظاممندها« آنها را نقد و نکوهش میکند؛
ج( بهلحاظ نزدیکی به یا فاصلهگیری از مارکس )که بر مبنظظای آن نویسظظنده گرایظش نظاممنظظد را کمظظابیش بیظظرون از
رویکردهای مارکسی قرار میدهد( ،نحلهی آلمانی بسیار صریحتر و بیشتر از نظاممندها بظظر نارسظظاییها و ناتمامیهظظای
کاپیتال تأکید میورزد )طوری که مث ال اسمیت و بلوفیوره یا مورای هر یک جداگانه خود را موظظظف میبیننظظد کظظه در
برابر چنین انتقاداتی از رو ش مارکس و کاپیتال دفاع کنند.(87

 .۸نظریهی سرمایهداری ناب و تببین تحولت و بحرانها

گفتاوردی دیگر از نویسنده را نقل میکنیم » .سکین میگوید :شکل ناب سرمایهداری فقط در تئوری وجود دارد و نظظه
در واقعیت ،به نحوی که سرمایهداری واقعی فقط تجسم ناقص یا ناکامل منطق کالیی – اقتصادی است .هر نظریهی
علمی دیگری هم چنین است .گزارهی آب در صد درجه میجوشد ،معنیا ش این نیست که آب هرجظظا و تحظظت
هر شرایطی در صد درجه میجوشد .فایدهی ایظظن بداههگوییها چیسظظت؟ مظظا از تئظظوری علمظظی انتظظظار داریظظم کظظه
واقعیتها را چنان که هستند تبیین و تعلیل کنند .چگونه میتوان بحرانهای سرمایهداری را که همزاد و همپظظای آن
تا لحظهی مرگ هستند ،توضیح و تبیین کرد؟« )خسروی ،ص .(۱۵
معلوم نیست منظور خسروی از »واقعیتها چنان که هستند « چیست؛ آیا منظور ش واقعیت امپریک/تجربی است کظظه
هر روزه خبرنگاران و سیاستمداران و اهل رسانه »تبیین و تحلیل میکنند« ،یا منظور ش ساختارهای زیرین وضعیت
امپریک است ،که با چشم ظاهربین قابل درک و بررسی نیستند؟
روی باسکار در همین زمینه تمایزی اساسی بین نظام بسته و نظام باز قائل میشود .اولی ارجظظاع میدهظظد بظظه محیظظط
آزمایشگاهی که دانشمند یا »مأمور علیتی« با ایزوله کردن یک مکانیسم مشخص طبیعی از دیگر مکانیسمها موفق به
شناسایی آن و نحوهی عملا ش میشود .دومی یا نظام باز به محیط بیظظرون از آزمایشظگاه ارجظظاع میدهظظد ،جظایی کظه
مکانیسمهای گوناگونی در ترکیب ،تعامل ،برخورد و در تقابل با یکدیگر وجود داشته و پدیدهها و رویدادهای مختلف
جهان را خلق میکنند .در مرکز نظریهی باسکار این گزاره قظظرار دارد کظظه مظظا در محیظظط آزمایشظظگاه بظظا مکانیسظظمهای
بادوامی مواجه هستیم که مستقل از رویدادهایی که خلق میکنند وجود دارند .معنای این حرف ایظظن اسظظت کظظه ایظظن
مکانیسمها بیرون از شرایط بستهی آزمایشگاهی هم وجود دارند و عمل میکنند ،امظظا در شظظرایط بیرونظظی بظظه سظظختی
میتوان آنها را شناسایی کرد و به همین جهت نیز شرایط بستهی آزمایشگاهی برای شناسظظایی آنهظظا لزم اسظظت تظظا
قادر به شناخت نحوهی عمل آنها بشویم .88البته باسکار بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی تمایز میشود:
بلوفیوره ،ریکاردو و ردلفی ریوا ،توماسو ،خوانش جدید مارکس؛ نقد اقتصاد سیاسی همچون پشتوانهای برای نقد جامعه ،ترجمظظه امیظظن حصظظوری،

تارنمای کارگاه دیالکتیک.

 .87اسمیت در فصلی از کتظاب » «Dialectical Social Theoryand Its Clitics؛ پاتریظک مظورای در مقظالهي »Unavoidable Crisis:

«... Reflections on Backhaus؛ و بلوفیوره در مقالهي »خوانش جدید مارکس … «.

 .88اسدپور ،فروغ ،رئالیسم انتقادی :در معرفی آرای روی باسکار ،نشر آلترناتیو ،ص .۳۸
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 (۱ساختارهای اجتماعی بر خلف ساختارهای طبیع یی مستقل از فعالیتهایی که هدایت میکنند ،وجود ندارند.
 (۲ساختارهای اجتماعی بر خلف ساختارهای طبیعی مستقل از درک کنشگران دربارهی این که با فعظظالیت خظظویش
چه کاری انجام میدهند وجود ندارد.
 (۳ساختارهای اجتماعی بر خلف ساختارهای طظظبیعی تنهظظا دارای دوام و پایظظداری نسظظبیتری هسظظتند و در نظظتیجه
گرایشات موجود در آنها را نباید جهانشمول ،به معنای تغییرناپذیری در زمان و مکان )یا فراتاریخی( ،درک کرد.
در واقع جامع یه مجموعهای از ارتباطات مفصلبندیشدهی گرایشها و نیروهایی است که بظظر خلف انظظواع طبیعیشظظان
تنها تا جایی وجود دارند که یاعمال میشوند و ضرورتا عوامل ثابتی جدا از زمان و مکان نیستند .از منظر باسکار جامعه
نیز دارای قدرتهای قهرآمیزی است که بیشباهت به قدرتهای طبیعی نیسظظتند .محظظدودیت عمظظدهای کظظه )از نظظظر
باسکار ( وجود دارد این است که سازوکارهای اجتماعی به ندرت خظظود را در نظامهظظای بظظاز ،یعنظظی در نظامهظظایی کظظه
تنظیمات تجربی ثابتی ندارند ،نشان میدهند .زیرا نظامهای اجتمظظاعی خظودانگیخته نیسظتند و نمیتواننظد بظظه شظکل
آزمایشی به بستار دست یابند .بنابراین ،معیار رشد و تکامل عقلن یی نظریههای علوم اجتماعی ،و علت جایگزینی آنها
با یکدیگر ،باید بظظه رو ش توضظظیحی درک شظظود ،و نظظه رو ش پیشبینیگرایظظانه .امظظا بظظه جظظز ایظظن ،جظظامعه هظظم دارای
قانونمندیهای خاص خویش است که مانند علوم طبیعی قوانین خود را بهصورت گرایشگونه نشان میدهد .89ضظظمن

آنکه باید گفتهی مارکس را در این باره به یاد داشته باشیم که در پژوهظظش پیرامظظون شظظکلهای اقتصظظادی »نیظظروی
تجرید جای لولهی آزمایشگاهی و میکروسکوپ را میگیرد«.90
به این ترتیب میبینیم که در سطح مجرد معمو ال برای درک منطق ،راسظظتا و چگظظونگی حرکظظت هظظر ابظظژهای ،مسظظائل
تصادفی پدیداری را از تحلیل کنار میگذارند و ابژهها را در حالت نابشان مورد بررسی قرار میدهند ،این چیزی است
که حتی خود مارکس هم به آن اذعان میدارد و آن را به کار میبرد:

» برای درک این شکلها در حالت نابشان] ،ابتدا[ ،باید تمامی عناصری را که با تغییر شکل و شکلپذیری به معنظظای
دقیق کلمه ارتباطی ندارند ،کنار بگذاریم .بنابراین در اینجا ،فرض میکنیم که نه تنها کالها بظظه ارز ش خظظود فروختظظه
میشوند ،بلکه این امر در اوضاع و احوالی ثابت اتفاق میافتد .به بیانی دیگر هر نوع تغییرات در ارز ش را که میتوانظظد
در جریان این حرکت دورانی رخ دهد ،نادیده میگیریم.«91

باز باید پرسید منظور خسروی از اینکه »چگونه میتوان بحرانهای سرمایهداری را که همزاد و همپای آن تظظا لحظهی
مرگ هستند ،توضیح و تبیین کرد؟« واقع ا چیست .آیا منظور پیشگویی بحرانهای آینظظده اسظظت؟ در ایظظن بظظاره بایظظد
 .89اسدپور ،فروغ ،رئالیسم انتقادی و شالودههای فلسفی مارکسیسم ،نشر آلترناتیو ،ص .۵۵

 . 90پیشگفتار مارکس بر ویراست اول جلد اول سرمایه ،ص ) .۳۰رجوع کنید به مارکس ،کارل ،سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی ،ترجمه حسظظن
مرتضوی ،تهران :نشر آگه .( ۱۳۸۸ ،مارکس در آنجا میگوید» :علوه براین ،در تحلیل شکلهای اقتصادی نظظه میکروسظظکوپ بظظه کظظار میآیظظد و نظظه
معرفهای شیمیایی .قدرت تجرید باید جایگزین هر دو شود ]در ویراست فرانسه  :تجرید تنها نیرویی است که به عنوان ابزار به کار میآیظظد .[.امظظا
در جامعهی بورژوایی ،شکل کالیی محصول کار ،یا شکل ارز ش کال ،شکل سلولی اقتصاد است .تحلیل این شکلها در دیدهی عامی پرسظظهزدن در
موشکافیهای محض و بیهوده است .در اینجا سر و کار ما بهواقع نیز با ریزهکاریهاست ،اما تنها از آن دسظظت کظظه در کالبدشناسظظی میکروسظظکوپی

معمول است«.

 .91مارکس ،کارل ،سرمایه؛ نقد اقتصاد سیاسی ،جلد دوم ،تهران :لهیتا.۱۳۹۳ ،
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گفت که هیچ قطعیتی در تبیین نوع و مکانیسم بحرانهای آینده وجود ندارد .اما رویکرد اونو – سکین – آلبریتون بظظا
اتکا به نظریهی مراحل )سطح اول :سطح نظریهی سرمایهداری ناب؛ سظظطح دوم :نظظظریهی مراحظظل توسظظعهی تظظاریخی
سرمایهداری؛ و سطح سوم :سطح تاریخی و انضمامی( میتواند به خوبی بحرانهای موجود ،دلیظل آنهظا و پیامظدهای
آنها را تبیین کند .از هیچ نظریهای انتظاری نمیرود که بتواند با نظریهپردازی در سطح مجرد ،پیامدهای انضمامی را
که بیشتر آنها پیچیده و چند تعینی و آمیخته با تصادفات ) (contingenciesهسظظتند ،و از ضظظرورت واحظظدی تبعیظظت
نمیکنند ،از پیش توصیف و تبیین کند .اگر چه بحران ،ضرورت درونیی پویش سظظرمایه ،و در نظظتیجیه ضظظرورت درونظظیی
جامعهی سرمایهداری است و این بحرانها تا آخرین روز حیاتا ش همراه و همزاد آن هسظظتند ،امظظا مث ا
ل قظظانونی مثظظل
گرایش نزولی نرخ سود را نمیتوان بیواسطه همچون ابزار نظری برای پیشگویی تاریخی به کار بست؛ زیرا در سطح
تاریخ همواره با گرایش و ضد گرایش روبرو هستیم )مثل دولت و اتحادیههای کارگری و انحصارات و مبارزات و نظظظایر
آن همه بهعنوان ضدگرایش عمل میکنند( ،و تحلیل صحیح گرایشها و ضد گرایشها در ایظظن سظظطح ،جظظدا از دیگظظر
سطو ح تحلیل ناممکن است.

از منظر اونو » ،سطح واقعیت انضمامی به دلیل پیچیدگیهای بسیار زیادی که در بر دارد )در اثر تداخل سظظازوکارهای
علی متعدد به موازات منطق سرمایه و حتی بخش ا مستقل از آن( ،تحلیل عینی و علمی را با دشواریهای زیادی روبرو
میسازد .تحلیل فاکتهای تجربی در این سطح متکی بر رهاوردهای نظری نظریهی مرحله )یعنی سظظطح دوم( اسظظت
)که خود آن نیز در تعامل با نظریهی سرمایهداری ناب است( ،با علم به اینکه واقعیظظت انضظظمامی بظظه هیظظچ رو بازتظظاب
مستقیمی از سازوکارهای منطق سرمایه نیست .نادیده گرفتن همین مسأله است که از دیرباز مارکسیسظظتها را بظظدان
سمت کشانده /میکشاند که بکوشند فهم واقعیت انضمامی را به طور بیمیانجی از آموزههای کاپیتال بیرون بکشند و
در همین مسیر خود به ورطهی فروکاستن ابعاد و گسترهی واقعیت و یا )در سوی دیگر( بظظه ورطهی تقلیظظل نظظظریهی
مارکسی به اشکالی از ذاتگرایی و جبرگرایی اقتصادی کشانده شوند .« 92باید گفت زیبظظاتر از ایظظن نمیتظظوان مسظظاله را
صورتبندی کرد .به عقیدهی من نظریهی مراحل دستاورد بسیار مهمی در نظریهی مارکسی است ،چرا کظظه بهجظظرأت
میتوان گفت اتکا به این نظریه )بهدلیل نعطافپذیر بودن آن در سطح تاریخی – تجربی( میتواند نظظظریهی مارکسظظی
را از بسیاری از جزمیات موجود )برآمده از تحلیل هر مسالهی ممکن بر مبنای آموزههای کاپیتال( برهاند.
اما اعضای دیگر این »جریان« به صورت گستردهای به بررسی بحرانها و تحلیل انضمامی از سظظرمایهداری میپردازنظظد.
مث ا
ل خیرت رویتن در مقالهی »دربارهی ضروری شدن  ،در یک دیالکتیک نظاممند انداموار :مظظورد تظظورم خزنظظده« ،از
خلل بررسی ضرورتها و تصادفات ،به بررسی بحرانهای سظظرمایهداری میپظظردازد .اسظظتانداردهای پظظولی ،قیمتهظظا و
دورههای رکود و تورم از جمله موضوعات مورد بررسی او هستند .به عنوان مثال ،او از گسترهی قرن بیستم به بررسی
دورههای تصادفی تورم و رکود میپردازد و آنها را چنین تقسیمبندی میکند:93
یکم( دوران جنگ جهانی اول؛ تورم سریع و بالرونده؛ دوم(  ۱۹۲۰تا  :۱۹۳۵رکود؛ سوم( دوران جنگ جهانی دوم:
تورم سریع؛ چهارم(  ۱۹۴۸تا  :۱۹۷۳تورم خزنده؛ پنجم(  ۱۹۷۳تا  : ۱۹۷۹تورم سریع؛ و ششم(  ۱۹۷۹تظظا :۲۰۰۰
 .92سکین ،توماس ،مکتب اونو :مشارکتی ژاپنی در اقتصاد سیاسی مارکسی ،ترجمه مانیا بهروزی ،کارگاه دیالکتیک )برگرفته از مقدمهی مترجم(.
93. Reuten, Geert, On ‘Becoming Necessary’ in an Organic Systematic Dialectic: The Case of Creeping Inflation,
in New Dialectics and Political Economy,ed. Robert Albritton & John Simoulidis, PALGRAVE, p. 45.
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تورم خزنده.
آلبریتون نیز در کتاب »بگذار آشغال بخورند ، «94به تحلیل انضمامی دورهای از تاریخ سرمایهداری یعنی بعد از جنظظگ
جهانی دوم ،که از آن به عنوان »دوران طلیی« یاد میکنند ،میپردازد و در آنجا جهتگیریهای عمدهی سظظرمایه در
باب صنایع غذایی را )در سطح تاریخی و انضمامی( واکاوی میکند.
همچنین ،تونی اسمیت در کتاب »جهانیسازی :چهار الگو و یک رویکرد انتقادی «95به مسائل انضمامی سظظرمایهداری،
بحرانها ،گذارها ،چشماندازها میپردازد ،و حرکات و جهتگیریهظظای سظظرمایه را )از جملظظه در پیونظظد بظظا پویشهظظای
فناورانه و تأثیرات آن بر تعمیق شکافهای اقتصادی در پهنهی جهانی( میکاود .بنابراین ،در پاسخ به این پرسش کظظه
» چگونه میتوان بحرانهای سرمایهداری را که همزاد و همپای ان تا لحظهی مرگ هستند ،توضظظیح و تظظبیین کظظرد؟«
باید گفت که این مسایل به انحای مختلفی و با رویکردهای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفتهاند .اما با اتکای مطلق بظظه
نظریه در سطح مجرد ،چه نزد مارکس ،چه نزد سکین ،آرتور ،و نزد هر اندیشمند دیگریی نمیتوان وضظظعیت انضظظمامی
را ریز به ریز و مو به مو تحلیل کرد؛ بلکه نظریهی مجرد صرفا میتواند نقشهی راهی را ترسظظیم کنظظد کظظه از خلل آن
بتوان به بسیاری از مسائل ،به ویژه معضلت موجود در سرمایهداری معاصر پرداخت.

 .۹تونی اسمیت علیه آرتور؟!
این امر واضح است که اندیشمندانی که کمظظابیش در چظظارچوب جریظظان دیالکتیظظک نظاممنظظد میگنجنظظد ،رو شهظظای
مختلفی را برای خود برگزیدهاند و در رویکردهایشان تفاوتهای مهمی وجود دارد .خود آرتور هم به این امظظر اذعظظان

میکند ...» .آنان که کوشیدهاند تا به نظاممنظظد کظظردن دیظظالکتیکی همهجظظانبهی آثظظار مظظارکس بپردازنظظد ،بظظه ضرورت
بازسازی آن به درجات متفاوت رسیدهاند .دیگر این که ،آن عده از ما که در پظظی انجظظام ایظظن مهظظم بودهانظظد گظظذار بیظظن
مقولت را به شیوههای نسبتا متفاوتی انجام دادهاند .« 96بنابراین ،در تفاوت بین رویکردهایشان شکی نیست.
اسمیت و آرتور نیز اینگونهاند ،آنها دو رویکرد متفاوت ،هم در نوع مواجهه بظا هگظل و هظم در نظوع گظذار مقظولت و

کاربست دیالکتیک اتخاذ میکنند .آرتور میگوید» :به نظر تونی اسمیت ،موضوع به تشخیص گرایشهظظای سظظاختاری
در شکل تحت بررسی مربوط میشود .با شناسایی این گرایشها ،استنتاج سرشت شکل جدید اجتمظظاعی بظظا میظظانجی
مقولهای جدید ممکن میشود .چون گرایشهای بهلحاظ ساختاری ضروریی بر عاملهای اجتماعی مسلط هستند و به
رفتار جدیدی میانجامند ،رویکرد اسمیت به پدیدارشناسی مجازی سرمایهداری پهلو میزند .«97در واقع ،آرتور بظظر آن
است که اسمیت ،دیالکتیک را بر روی شکل اجتماعی به کار میبندد .اما اسمیت بر این عقیده است کظظه تضظظادهای

موجود در این شکلهای اجتماعی خصلتی درونماندگار دارند» .به بیان هگلی ،تناقضی درونماندگار موجب تظظوجیه
نفی متعین میشود .تناقض در یک رویکرد معین ،مجوز نظری را برای حرکت به سظظوی یظظک الگظظوی جدیظظد فراهظظم
 .94آلبریتون ،رابرت ،بگذار آشعال بخورند ،ترجمه کیانو ش یاسایی ،تهران :نشر اختران.۱۳۹۳ ،

 .95اسمیت ،تونی ،جهانیسازی :چهار الگو و یک رویکرد انتقادی ،ترجمه فروغ اسدپور ،تهران :پژواک.۱۳۹۱ ،
 .96آرتور ،ص .۱۵

 .97همان ،ص .۱۹
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میآورد .« ... 98حتی در اینجا که اسمیت رو ش دیالکتیکی را بر روی ساختارها و شکلهای اجتماعی به کار میبنظظدد،
باز هم بر درونی بودن حرکت دیالکتیکی تأکید دارد و آن را ناشی از ضرورتهای ساختاری میداند کظظه بظظه صظظورتی
درونماندگار ایجاد میشوند .دیالکتیک توسط چیزی »خارج از آن« ،هدایت نمیشظظود .در واقظع ،نظظه تنهظظا رویکظرد

آرتور و اسمیت از یکدیگر متفاوت است ،بلکه حتی رویکرد رویتن و ویلیامز نیز از آنها متفاوت است » .به نظر رویتن
و ویلیامز ،موضوع بر سر فرارفتن از تضادهای کشف شده در یک شکل معلوم از طریق شناسایی شرایطی است که آن
تضادها را تداوم میبخشد؛ در این رویکرد ،تمام مسائل ،ناشی از گسست اولیظظه بیظظن عاملهظظا در اقتصظظاد بظظازار اسظظت.
ویژگی جالب کار آنها این تأکید است که در سطو ح انضمامیتر تحقیق ،عاملها از جمله دولت میتوانند راهحلهظظای
مختلفی را بیازمایند ،تا در این نقطه احتمالت تجربی وارد مطالعه شوند.«99
حال ،با در نظر داشتن تفاوتهای آشکار میان نظریهپردازان دیالکتیکی ،گفتاورد دیگری از نویسنده را مورد ملحظظظظه
قرار میدهیم )ص :(۲۲

»اسمیت در انتقاد به ارکان دیالکتیک دستگاهمند مینویسد» :مفهوم سرمایه نزد مارکس  ...بر اساس انکار روشن
و صریح از مفهوم سرمایه به مثابهی یک بزرگسوژهی تمامیتبخش بنا میشود.«100
از دید من ،این جمله آشکارا نوعی مصادره به مطلوب است .اسمیت اص ا
ل چنین جملهای را در انتقظظاد از دیالکتیظظک
نظاممند بیان نکرده است )خوشبختانه متن این کتاب به فارسی  -با ترجمه فروغ اسدپور -موجود است( .امظظا اسظظمیت

در چه بستری و به چه منظوری این عبارت را آورده است؟ اسمیت سخنا ش را اینگظظونه آغظظاز میکنظظد کظظه »مفهظظوم
سرمایه نزد مارکس پیچیده است و صورتبندی آن به شیوهای که بتوانظظد پیچیظظدگی و غنظظای درک مظظارکس را بیظظان
کند ،دشوار است .فکر میکنم چهار جنبه از این مفهوم هست که نیاز به تشریح و بررسی دارد .«101و بعد این چهظظار
جنبه را چنین برمیشمارد:

»یکم( نخست نوعی از روابط مالکیت و روابط تولیدی که مؤلفههای تعریف و تظظبیین سظظرمایهداری هسظظتند . .. .دوم(
زمانی که روابط تولیدی و مالکیت سرمایهداری به شکل استقرار یافته حضور دارد ،فرمول عام سرمایه از یظظک مبنظظای
مادی برخوردار است و بخشی از یک مفهوم نظری سرمایه میشود .درک سظظرمایه در واقظظع درک نیظظروی آن ادعظظایی
است کظه سظرمایه را یظک »سظوژه« یظک »ج وهر خودجنبظان و خودپظو« چرخههظای گ رد ش و اصظل سظازمانگر )و
کلیتبخش( در سطح کل جامعه اعلم میکند .سوم( فرازهای بسظظیاری نظظزد مظظارکس یظظافت میشظظود کظظه در آنهظظا
»سرمایه« همچون یک ذات متحدکنندهی دقیقههای متفاوت خود نمایان میشود که قادر اسظظت بظظدین ترتیظظب یظظک
کلیت هماهنگ طی یک فرآیند »خلق و ایجاد سرمایه از دل خود سرمایه« بیافرینظظد .چهارم( یظظک جنبهی آخظظر از
مفهوم سرمایه نزد مارکس نیز باید مورد توجه قرار بگیرد .این جنبه نیز بظظر اسظظاس انکظظار روشظظن و صظظریح از مفهظظوم
سرمایه به منزلهی یک بزرگسوژهی تمامیتبخش بنا میشود که سرمایه را چیظزی جظز یظک شظکل ظهظور ضظروری
 .98اسمیت ،جهانیسازی ،ص .۳۱

 .99آرتور ،دیالکتیک جدید ،ص .۱۵

 .100اسمیت ،جهانیسازی ،ص .۲۳۷
 .101همان ،ص .۲۲۸
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نمیداند .که ریشه در روابط مالکیت و روابط تولید سرمایهداری دارد.«102
این مورد چهارم همان موردی است که نویسنده )ک .خسروی( بهعنوان انتقادی بر دیالکتیظظک نظاممنظظد بظظه اسظظمیت
نسبت میدهد .در حالی که اینجا اصو ال انتقادی در کظار نیسظت؛ چ را کظه موردهظای دوم و سظوم )برعکظس( رویکظرد
دیالکتیک نظاممند )سرمایه به مثابهی یک اصل سازمانگر و یا تمامیتبخش در سطح کل جامعه( را تأییظظد میکننظظد.
اسمیت )در پاراگراف نقل شده( صرف ا به دلیل وجود این جنبههای متعدد از مفهوم سرمایه نزد مارکس ،صظظورتبندی
آن را دشوار میداند.

به گفتاورد دیگری از نویسنده بپردازیم )خسروی ،ص» :(۲۲ .به نظر اسمیت :ضرورتی کگگه مبنگگای اشگگتقاقات در
تئوری اجتماعی دیالکتیکی است بر خلف آرتور ،ناشی از کاستی یا عدم کفایت مقولت یا سطو ح تجرید نیسظظت،
بلکه »مبتنی بر ضرورتی است که از یک گرایش ساختاری ناشی میشود«.
در میانهی این نقلقولها این عبارت که » برخلف آرتور ناشی از کاستی یا عدم کفگگایت مقگگولت یگگا سگگطوح
تجرید نیست « را خود نویسنده )خسروی( اضافه کرده است .البته بهخودیخود این امر اهمیتی ندارد کظظه نویسظظنده
چیزی را به گفتاورد اضافه کند یا نه .اما اشاره به این مساله در اینجا به دلیل تظظأثیری اسظظت کظظه بظظر مسظظیر اسظظتدلل
نویسنده میگذارد .اول اینکه همانگونه که در بال بیان شد اسمیت دغظظدغهی شظظکلهای اجتمظظاعی را دار،د بههمیظظن
دلیل نزد وی عاملن اجتماعی اهمیت مییابند و وقتی که در اینجا مینویسد تئوری اجتماعی دیالکتیکی ،یعنظظظی
در حال بررسی یک ساختار و تضادها و ضرورتهایی )در دل آن( است که بنیاد اشظظتقاقات را تشظظکیل میدهنظظد .امظظا
آرتور دیالکتیک را در سطح هستیشناسی سرمایه و بر روی مقولت آن به کار میبندد؛ مقولتی که تجریظظدی از یظظک
کل بهلحاظ تاریخی معین هستند ،که در نهایت به سمت بازسازی تمامیت )شکلهای اجتمظظاعی( حرکظظت میکننظظد.
اما بررسی شکلهای اجتماعی ،متفاوت از رویکرد بازسازی مورد نظر آرتور است ،زیرا بررسظظی شظظکلهای اجتمظظاعی به
ساحت انضمامیتری مربوط است و به تضادهای ایجاد شده درون این شکلها میپردازد .البته مقولتی که آرتور آنها
را بسط میدهد نیز برآمده از واقعیات مادیی بهلحاظ تاریخی معین هستند ،اگر چه تظظوالی منطقظظی آنهظظا بظظه ترتیظظبی
نیست که متناظر با فرآیند تاریخی نیست) .مارکس بارها بر این نکته تأکید کرده است کظظه مقظظولت اقتصظظاد سیاسظظی
زادهی ذهن تجریدگر نظریهپرداز نیستند ،بلکه بیانی فشرده و مفهومیی از واقعیات حیات سرمایهدارانه هستند(.

خسروی در ادامه و در همان صفحه )ص  (۲۲مینویسد» :پیوند بیظظن منطظظق دیظظالکتیکی و پراتیظظک مظظادی پیونظظدی
مستقیما رو به جلوست .یک مقوله دقیق ا به این دلیل از دیگری مشتق میشود که شکل اجتمگگاعی تعریگگف
شده به وسیلهی مقولهی آغازین ،ضرورت ا عاملین اجتماعی را به عملی در درون آن شکل راهظظبر میشظظود کظظه بظظه
نحوی عمل کنند که به شکل اجتماعی تازهای راه خواهد برد « .به چه دلیل نویسنده این حرفها را در برابر آرتور قرار
میدهد؟ معنایی که من میتوانم از این جمله که )پررنگ شده( دریافت کنم ،تأکید بر امر منطقی – تاریخی اسظظظت
که در کاربست دیالکتیک در اشکال و ساختارها ایجاد میشود .بنا بر رویکرد منطقی-تاریخی ،هر مقولهای در حرکظظت
دیالکتیکی خو ید همزمان مابهازایی تاریخی دارد )مابهازای تاریخی با مابهازای مادی تفاوت دارد( .جالب اینکه خسظظروی
درحالی میخواهد از تونی اسمیت برای مدعای خود کمک بگیرد که ایظظن نویسظظنده در کتظظاب »جهانیسظظازی  ،...ص
 .102همان.۲۲۸ – ۲۳۷ ،
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 (۲۹میگوید » :توالی رویکردهای مطر ح در مباحث جهانیسازی که هستهی این اثر را تشظظکیل میدهظظد یظظک تظظوالی
تاریخی نیست :نوع دیالکتیکی که در این اثر دغدغهی اصلی است ،دیالکتیک نظاممنظظد اسظظت« .نکتهی جظظالب تظظوجه
دیگر آن است که رویکرد منطقی-تاریخی پیشتر توسط خود نویسنده رد شده بود ،جایی که نویسظنده یکظی از نقظاط

اشتراک خود با آرتور را همین رد تناظر منطقی – تاریخی ذکر کرده بود» :تا آنجا که انتقاد آرتور به تفسیر تاریخی
این است که بنا به این تفسیر ،توالی مقولت کاپیتال مارکس متناظر با ظهور و حضور مابهازای واقعی این مقولت در
طول تاریخ است ،با او کامال موافقم .گمان میکنم با نگاهی سطحی به ترتیب مقولت در کاپیتال مارکس ،مث ا
ل طظظر ح
سرمایهی تجاری و استقراضی در میانهی جلد سوم ،کمتر کسی بتواند با این انتقاد مخالف باشد« )خسروی ،ص .(۶

نویسنده در جایی دیگر از مقالها ش مینویسد» :اسمیت سپس بظظه تل شهظظایی کظظه بظظرای آشظظتی دادن ایظظن دو رو ش
صورت گرفته میپردازد )یعنی دیالکتیک تاریخی و دیالکتیک منطقی( و در پایان میخواهد با احتیاط حدس بزند که
چرا مارکس دیالکتیک دستگاهمند به شیوهی هگلی را که برایش بسظظیار مهظظم بظظود رهظظا کظظرد و بظظه رو ش منطقی –
تاریخی روی آورد  ....فارغ از آن که حدس اسمیت درست باشد یا نه ) «...خسظظروی ،ص  .(۲۰اینجظظا نویسظظنده
استدلل منطقی – تاریخی اسمیت را در مقابل دیالکتیک نظاممند )بدون توجه به تفاوت آنها در کاربست دیالکتیک(
قرار میدهد ،غافل از اینکه این استدلل علیه اظهارات پیشین خود وی )خسروی( هم کاربست دارد ،چرا کظظه خظظود او
هم رو ش منطقی  -تاریخی را رد کرده بود .پس به نظر میرسد در اینجظظا پظظارادوکس تمامعیظظاری در رونظظد اسظظتدللی
شاهد هستیم؛ بدین معنا که نویسنده به جای آنکه در این مرحلظظه از بحظظیث ایظظن رویکظظرد اسظظمیت )رو ش منطقظظی –
تاریخی( را مورد نقد قرار دهد و آن را رد کند )بر مبنای آنچه که خود پیشتر اظهظظار کظظرده بظظود( ،صظظرفا مینویسظظد:
»فارغ از آنکه حدس اسمیت درست باشد یا نه!«
بدین ترتیب ،از آنجا که نویسنده )خسروی( تفاوتهای اسمیت و آرتور در نحوهی کاربست دیالکتیظظک را مظظورد تظظوجه
قرار نداده است ،با قرار دادن اسمیت در برابر آرتور ،در واقع تاییدات پیشین خود را در معرض چالش قرار داده اسظظت:
اسمیت دیالکتیک را بر روی وضعیتهای انضمامی به کار میبندد؛ در حالی که آرتظظور و همچنیظظن آلظظبریتون بظظر ایظظن
عقیدهاند که در وضعیت انضمامیتر باید بر عاملیتها تکیه کرد ،و نه ضرورتهای دیظظالکتیکی .آرتظظور فقظظط تظظا جظظایی
پیش میرود که مقاومت طبقهی کارگر را علیه سرمایه بر اسظظاس رو ش دیظظالکتیکی )دیالکتیظظک خظظردورزی( تئظظوریزه
میکند و تا همین نقطه متوقف میشود .بنابراین ،با توجه به تفاوت اساسی میان دیالکتیک مورد استفادهی اسمیت و
آرتور ،نویسنده وقتی اسمیت را بهطور نادرستی در برابر آرتور قرار میدهد ،وفاداری به منطظظق بحظظث خظظود ش )در رد
تناظر منطقی  -تاریخی( ایجاب میکند که علیه اسمیت موضع قرار بگیرد نه اینکه از او جانبداری کند.

 .۱۰برخی آشفتگیهای مقالهی »سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک«
در اینجا جملتی را از مقالهی کمال خسروی نقل کنم که بهباور من از آشفتگی و در هم ریختگی این مقظظاله حکظظایت
دارند.

» (۱بنابراین اگر دستگاهمندی قرار است مردهریگ منطق هگلی باشد ،آنگاه بدیهی است که نقد دیالکتیک هگلی به
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منطق کانت در دستگاهمند بودن یا نبودن آن ،به عنوان ساختمانی رفیع و رشکبرانگیز از پیونظظد هو شربظظای عناصظظر
یک کل در جامهای استعلیی نیست ،بلکه نقد به ایستایی این مقولت است ،نقد است به این که چرا ایظظن مقظظولت
پویایی ندارند ،چرا پیوستگیشان به یکدیگر ناشی از حیظظات و حرکظظت و آنهظظا نیسظظت ،چظظرا ایظظن زنظظدگی و پظظویش
درونماندگار نیست و چرا بر دگرگونیهای ذاتی و منقلب شدن تضادها استوار نیست .تا همینجا ،به نظر من اگر قرار
باشد صفت ممیزی ،منطق و دیالکتیک هگل را از منطق استعلیی کانتی جدا کند ،مایهی انتقگگادی و انقلبگگی آن
است ،نه دستگاهمندیش  .بنابراین ،نه فقط طرد توالی تاریخی ،بلکه حرکت خودپوی مقظظولت اسظظت کظظه از دیظظدگاه
»گرایش« دستگاهمند نیز ،مبنا و اساس کار قرار میگیرد) «.خسروی ،ص  ۸و  .(۹ربط جملهی آخر بظظا جملت بظظال و
نقد هگل بر کانت چیست؟ در اینجا گسستی متنی بین جملهی پایانی و نقد هگظظل بظظر کظظانت وجظظود دارد و خواننظظده
دشوار بتواند این ارتباط را دریابد] .برای اینکه شائبهای مبنی بر بریدن جملت ایجاد نشود لزم است که به خود متن
اصلی مقاله مراجعه شود[.

 » (۲این روایت از بیگانگی انسان و تابع و اسیر سوژهی قدر قدرت سرمایه شدن او ،با همهی سوز و گدازی کظظه گفتظظه
میشود ،چیزی نیست جز پیامد تبعی شیوهی استدللی که به رکن دوم خود ،یعنی سوژهی خودمختار نیازمند است.
به نظر من این نسخهی بیرمق که همچون خاطرهای غبارآلود یادآور بحثهای ژرف ،پردامنه و درخشان خودبیگانگی
)از لوکاچ گرفته تا رایا دونفسکایا و مکتب فرانکفورت و مزارو ش( است و گاه چون جامهی عاریتی »سیتوانیستی« و
»گی دوبور «ی به تن دیالکتیک دستگاهمند سکینی و آلبریتونی و آرتوری زار میزند ،شاهدی دروغین است که قرار
است »جرم« هگلگرایی غیر انتقادی را پنهان کند) «.خسروی ،سبکی بار  ، ...ص  .(۱۰باید پرسید سیتواسیونیسظظم و
گی دوبور چه ربطی به »دیالکتیک دستگاهمند« دارند 103؟ برای من معلوم نیست که چرا نویسنده ناگهان و بدون هیچ
مقدمهای روایت بیگانگی در دیالکتیک نظاممند را بظه »گظی دوبظور« و سیتواسیونیسظظتها )جنبظش موقعیتگرایظظان(
ارتباط میدهد؟ آن هم درحالی که آلبریتون و آرتور و بسیاری از آنها بر عظظاملیت انسظظانها در سظظطح انضظظمامی تکیظظه
میکنند .تنها چیزی که روشن است آن است که نویسنده قصد دارد در این حوزه نیظظز بظظر دسظظتچندم )»عظظاریهای«(
بودن نظرات آنها تأکید کند )پیشتر در رابطه با مفهظوم بیگظانگی دیظدیم ک ه خظوانش دیالکتسظینهای نظاممنظد از
بیگانگی -بر مبنای درک آنان از پویش سرمایه در کاپیتال -تا چه حد پیشروتر و مارکسظظیتر از درک لوکظظاچ و مکتظظب
فرانکفورت نسبت به این مفهوم است(.

» (۳توالی منطقی مقولت در کاپیتال مارکس ،در بازنمایی شیوهی تولید سرمایهداری ،آنگاه که نه تنهظا بظا اتکظاء بظه
امکان مفهومی مقولت ،بلکه با اتکاء به سرشت هستیشناسانهی یکتای آن در سرمایهداری فهمیده میشود ،آنگاه که
در حرکت از مجرد به مشخص ،همزمان راز انتزاعات پیکریافته را فا ش میکند ،تاریخیتی را که گوهر این دیالکتیظظک
است ،آشکار میسازد :استدلل منطقی کلید فهم امر تاریخی میشود) «.خسروی ،ص  .(۱۳در اینجا به نظظظر میرسظظد
که در عبارت »سرشت هستیشناسانهی یکتای آن« ،کلمهی »آن« به توالی منطقظظی مقظظولت در ابتظظدای جملظظه
اشاره دارد .آشفتگی این جمله در آن است که نویسنده درواقع امکانات مفهومی مقولت و سرشظظت هستیشناسظظانهی
 .103اگر رائول ونهگم و مصطفی خیاطی این جملت را میدیدند احتمال جامهدران به کوه و بیابان میزدند.
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یکتای توالی منطقیی مقولت در کاپیتال را دو چیز متفاوت میداند .اما مگظظر »سرشت هستیشناسگگانهی یکتگگای
توالی منطقی مقولت « 104با چیزی غیر از امکان مفهومی مقولت بازنمایی میشود؟! اگر این گونه نیست ،پس بایظظد
توضیح داد که سرشت هستیشناسانهی یکتای توالی مقولت )که بظظا امکظظان مفهظظومی مقظظولت بازنمظظایی نمیشظظود(،
چیست؟! اما اگر سرشت هستیشناسانهی یکتای توالی مقولت ،با امکظظان مفهظظومی مقظظولت بازنمظظایی میشظظود ،چظظرا
نویسنده در جملهی فوق آنها را دو تا چیز متفاوت میبیند؟ بنابراین ،جملهی فوق هم نشانگر بخشی از آشفتگیهای
این مقاله است.

 » (۴از آنجا که تنوع مباحثی که از سوی این گرایظظش )دیالکتیظظک نظاممنظظد( در دهها کتاب و مقاله و هگگزاران
صفحه طر ح شدهاند کم نیست  ،بهتر دیدم نقد خود را دست کم به دو بخش تقسیم کنظظم) «...خسظظروی ،دیالکتیظظک
دستگاهمند :هیاهو برای هیچ ،ص » .(۳بسیار نامنصفانه و نابخردانه است کظظه مجمظظوعهی آن چند کتاب و مقگگاله
دربارهی این اصطل ح را که از سوی سه چهار تن پیشنهاد شده است یک گرایش یا سنت تلقی کنیم« )خسروی ،ص
 .( ۳از مقایسهی جملت فوق ،چنین برمیآید که درحالیکه خسروی در مقالهی اول خظظود )هیظظاهو بظظرای هیظظچ؟( بظظه
نوشتههای فراوان این نحله اشاره میکند )و به همین دلیل مقالهی خود را در قالب دو قسمت ارائه میدهظظد( ،امظظا در
مقالهی دوم خود آنها را تنها چند مقاله و کتاب از سوی سه-چهار تن معرفی میکند .این امر نشان از بیسامان بظظودن
گفتههای خسروی در مورد دامنهی گستردگی این نحلهها دارد ،طوری که برای خوانند ناروشن میماند که بظظالخره از
دید نویسنده بضاعت و کارنامهی نظری این رویکرد اندیشگانی در چه حدی است؟

» (۵بنا براین شیوهی بازنمایی مارکس هم حرکتی است در اندیشظظه ،از مجردتریظظن مقظظوله آغظظاز میکنظظد و بظظه سظظوی
مشخصترین سطح پیش میرود .اکنون دو سؤالی را که از آرتور داشتیم در برابر دیالکتیک مظظارکس هظظم میگظظذاریم:
گذار به اعتبار ظرفیت خود مفهوم صورت میگیرد یا چیزی »خارج از آن«؟ پاسخ :چیزی »خارج از آن« :رابطهای
که در جامعهی مدرن بورژوایی با یکدیگر دارند؟ )خسروی ،ص  (۱۹همانطور که در این نوشتار توضیح دادیظظم
رابطهای که مقولت در سطح بازسازی مفهومی سرمایه با یکدیگر دارند ،رابطهای درونی و ضرور است )و نه تحلیلظظی(.
اما نویسنده در تضادی عجیب این رابطهی درونی را ناظر بظظر چیظظزی »خظظارج از آن« میدانظظد ،کظظه از بیظظرون هظظدایت
میشود .و بدین ترتیب به یک اغتشا ش نظری در میافتد.

 (۶بکهاوس حق دارد وقتی میگوید که استادان انگلیسی ،چون مارکس را به آلمانی نمیخوانند یظظا نمیفهمنظظد ،چظظه
مصیبتهایی به بار میآورند )خسظظروی .(۱۷ ،ایظظن جملهی بکهظظاوس کظظه ظظظاهرا نویسظظنده نیظظز آن را تأییظظد میکنظد،
دللتهایی دارد .اول اینکه به غیر از کشورهای آلمان ،اتریش و احتماال قسمتی از کشور سوئیس )آن هم فقط کسانی
که مارکس میخوانند( تمامی جهان احتما ال مارکس را نفهمیدهاند .دیگر آنکه ،این امر دامان خواننده فارسیزبان
هم میگیرد؛ چرا که کسانی که مارکس و کاپیتال را با ترجمهی مرتضوی خواندهاند ،میخوانند و خواهند خوانظظد ،بظظه
.104ظظ ظاهر ا این جمله میباید به این شکل خوانده شود -فارغ از معنادار بودن یا بیمعنا بودن آن ،-چون به نظظظر میرسظظد کظظه کلمهی »آن« بظظه
توالی منطقی مقولت اشاره دارد.
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هیچ عنوان آن را نخواهند فهمید .و اگر از امکانات منطق صوری استفاده کنیم ،میتوانیم یک تجویز را هم از دل ایظظن
جمله بیرون بکشیم ،و آن اینکه دیگر کسی کاپیتال را به زبانی غیر از آلمانی نخواند.

ملحظات پایانی
باید گفت که در بین اندیشمندان »جریان«ی که به »دیالکتیک جدید« معروف شده است ،و بر تفسیر مجدد کاپیتال
تکیه و تأکید میورزد ،اختلفات نظری فراوانی وجود دارد که به نحوهی بهکارگیری دیالکتیک ،نوع مواجهه با هگل به
ویژه منطق )در پیوند با خوانش دقیق کاپیتال یا بازسازی آن( ،نوع پرداز ش رابطهی بین تولید و گظظرد ش ،و همچنیظظن
نحوهی بررسی و تحلیل و تبیین بحرانهای سرمایهداری مربوطاند .شاید بتوان از میان نامگذاریهای متعددی که بظظر
نحلههای مختلف این جریان گذاشته شده است ،یعنی :دیالکتیک نظاممنظظد ،دیالکتیظظک سظظرمایه ،تفسظظیر دیظظالکتیکی
کاپیتال ،دیالکتیک مقولهای و غیره  ...هستهی مشترکی را استخراج کرد که بیگمظظان دغظظدغهی همهی اعضظظای ایظظن
جریان میباشد و آن »حرکت دیالکتیکی سرمایه« است.
همچنین بیگمان میتوان انتقادات زیادی را نسبت به نظریهپردازان این »جریان« مطر ح کرد ،که ایظظن امظظر بهویظظژه از
جانب اندیشمندانی در درون همین جریان انجام شده است و همچنان در حال انجام است .اما مقالهای با این شظظکل و
شمایل )سبکی تحملناپذیر بار دیالکتیک( که حامل برخی اشتباهات جدی محتوایی و نیز نقلقولهایی نظظاقص و نیظظز
اظهاراتی بیسامان و مغشو شکننده است ،نمیتواند انتقاد درخوری را متوجه این جریان کند .انتقظظاد بظظه جریظظانی کظه
حوزهی مطالعاتی وسیعی را پوشش میدهد که بعد از جنگ جهانی دوم با تفسیرهای اونو آغظظاز شظظد و بظظه تدریظظج در
فضای پژوهشی آلمانیزبان و انگلیسی زبان نیز نواهای همساز و غنیکنندهای بدان افزوده شد ،نمیتوانظظد بظظا سظظبک و
سیاق سادهسازانه و فروکاهندهای که نزد خسروی به چشم میخورد ،انجام شود .او برای مثال ،با دیظظدن جابجظظایی دو
مقوله )رانت و سرمایهی حامل بهره( نزد اونو ،که به نظر ش حاکی از عدم انطباق تفسیر این جریان با کاپیتال است ،و
یا با تمرکز بر پوزخندهای سکین بر آرتور و غیره ،و یا بیان عباراتهایی نابهسامان گمان میکند که کار یظظک جریظظان
پژوهشی را که بیش از نیم قرن سابقه دارد ،به چالش گرفته اسظظت .درحظظالیکه حظظتی اگظظر فرضظظا دیالکتیظظک سظظرمایه
نمیتواند منطق کاپیتال باشد ،این امر کمترین اهمیت را دارد؛ آنچه اهمیت دارد این است که بتوان کظظار مظظارکس را
در پرتو دستآوردهای تا امروز بهتر شناخت و آن را بهطور دقیقی بسط داد ،تظظا در نهظظایت بتظظوان جهظظان امظظروز را بظظر
اساس بنیادها و شالودههایی که مارکس طرحش را پخته است ،بهتر مورد تفسیر و تحلیل قرار داد )جهانی که شرایط
انضمامی و پویای آن مستقیم ا از منطق کاپیتال تبعیت نمیکنند ،و فهظظم آنهظظا نیازمنظظد نظریهپردازیهظظای هظظر چظظه
دقیقتر بر مبنای نظریهی مارکس و در امتداد آن است( .بدون شک نظظه اونظظو 105وحظظی رمنظظزل اسظظت ،نظظه آرتظظور و نظظه
آلبریتون و نه حتی مارکس .بلکه اینها میتوانند به منزلهی سرآغازی باشند ،برای ایجاد امکاناتی در جهظظت رهظظایی و
گسست رادیکال از گذشته؛ گذشتهای که پنجههای اسظتیلگر آن تظظا بظه امظروز نیظز در کظار خلظق و تداومبخشظی بظه
فاجعهاند.
 .105مهمترین ویژگی اونو استقلل تفکر او بود از تمامی جزمیاتی که در آن زمان در جامعهی ژاپن وجود داشتند و این امر برای ما اهمیت دارد
که بتوانیم این ویژگی را الهامبخش راه خود قرار دهیم.
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ایستوان مزارو ش در مصاحبهای که با کریس آرتور و جوزف مککارنی انجام داده است چنین میگوید» :مظظارکس اثظظر
اصلیا ش را نه سرمایهداری که سرمایه نام نهاد و … .البته آن چه هم اکنون اهمیظظت دارد ایظظن اسظظت کظظه هظظدف و
منظور از تحول سوسیالیستی چیره شدن بر قدرت سرمایه است .در ایظظن کوشظظش حظظذف سظظرمایهداری هظظدف نسظظبتا
سادهای است ،زیرا به مفهومی میتوان سرمایهداری را با شور ش انقلبی یا مداخله در سطح سیاسی با سظظلب مظظالکیت
از سرمایهداران حذف کرد .شما به سرمایهداری خاتمه میدهید ،اما به قدرت سرمایه آسیبی نمیرسانید .«106بنابراین،
بسیار اهمیت دارد که قدرت سظظرمایه و سظظاختار فرمانظظدهی آن درک و تظظبیین شظظود و اینکظظه چگظظونه و چظظرا تمظظامی
جنبههای اجتماعی ،از سیاست و اقتصاد و آموز ش گرفته تا ورز ش و هنر ،همگی در برابر سظظاختار فرمانظظدهی سظظرمایه
سر خم کردهاند.
»دیالکتیک جدید« میتواند:
 (۱به بهترین شکلی رابطهی بین گرد ش ،تولید و توزیظظع را توضظظیح دهظظد .تظظا پیظظش از ایظظن ،روال معمظظول نظظزد اکظظثر
اندیشمندان مارکسی آن بوده است که کانون تمرکز خود را بر تولید بگذارند )به استثنای عدهی قلیلی از قبیل روبین
و اونو و بکهاوس( ،و بدین ترتیب ،مسالهی سپهر گرد ش همواره نادیده گرفته شده است.
 (۲با بازگشت به هگل و ارائهی یک تفسیر دیالکتیکی از حرکت سرمایه ،زیر پای رو ش تحلیلی را کظظه سظظالها رویهی
مسلط بر مارکسیسم و همچنین خوانش کاپیتال )مانند یکی از سرآمدان آنها جرالد کوهن( بود ،خالی کند.
 (۳با اتکا به خوانشی جدید از هگل ،تفاسیر نوین مارکسیسظظتی را از تمظظامی خوانشهظظای جزمگرایظظانه کظظه دهههظظای
متوالی اندیشهی مارکسیستی را به محاق بردهاند ،رها کند.
و با این حال،

چه بسا ،زمزمههای هر گونه تغییری ،از آسیبدیدهترین و رنجدیدهترین اقشظظار جظظامعه آغظظاز شظظود ،کظظه نظظه دربظظارهی
وامداری شیوهی بازنمایی مقولت کاپیتال به هگل چیزی میدانند ،نه ضرورتی برای دانستن آن میبینند و نه اصظظوال
نیازی به فهم این رابطه دارند ،بنابراین ،اینکه چه کسی مدال تجاهل را بر سینه بزند ،قضاوتش با تاریخ خواهد بود.

محمد عبادیفر  /آبانماه ۱۳۹۵

Kaargaah.net

.106ظظ گفتگوی کریس آرتور و جوزف مککارنی در آوریل  ۱۹۹۲با مزارو ش که در نشریهی انگلیسی فلسفهی رادیکال منتشر شد .این گفتگو کظظه
مروری است بر اندیشه های مزارو ش با اندکی تلخیص در مانتلی ریویو ) (۱۹۹۳نیز منتشر گردید و ترجمه فارسظظی آن در شظظمارهی  ۹۳نشظظریهی
آدینه )تیر ماه  (۱۳۷۳منتشر شد) .این مقاله توسط پرویز صداقت به فارسی برگردانده شده است(.
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