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مم هرچند ناکامل اما ابژکششتیو، مشششروعیتیپرسش سوم:   امروزه، به نظر می رسد که اقتصاد «بورژوایی» به سان یک عل
من  آن است. باتوجه به این که فهم مارکسشی از اقتصشاد و1پارادایمی کسب کرده است، که ناشی از  «طبیعی» جلوه داد

به ویژه نوع اونویی آن مدعی تولید دانش اابژکتیو است، باید پرسید که این نحله چه نوع دانشی تولید می کند؟ آیا این
لل متفاوت است؟ آیا ایششن دانششش در پیونششد بششا دانش دارای همان نظمی است که اقتصاد بورژوایی دارد و یا چیزی کام
تعبیر اونو از سرمایه داری به سان  امری برخاسته از یک شکل خاص مناسبات اجتماعی است؟ و اگر پاسخ مثبت اسششت

چگونه؟

با توجه به دیدگاه شما مبنی بر این که اقتصاد به ضرورت، مطالعه ی سرمایه داری (همچون جامعه ا ی. الف) ۳
تاریخی) است، در این صورت باید پرسید این اقتصاد چه نوع «دانش اابژکتیوی» می تواند به دست دهد؟

باید از خود بپرسیم که چه نوع دانشی می توانیم و باید از اقتصاد انتظار داشته باشیم. بنا به آنچششه پیش تششر گفتششه شششد،
اقتصاد با سرمایه داری به دنیا آمد و پیدایش سرمایه داری به زمانی برمی گککردد کککهباید آشکار شده باشد که 

امکانی پیدا شد تا ارزش های مصرفی کلیدی و مهمی که جامعه در مقیاس وسیعی تقاضا می کرد، بتوانند با
یی . هنگامی که زندگی سهولت بیشتری همچون کال تولید شوند جامعه به لحاظ تششاریخی آمششادگیاقتصادی واقع
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سششرمایه داری–یافت تا به تبعیت از قوانین اقتصادی  کالیی (سوداگرانه ی) سرمایه تن دهد، چنان بود که گویا تکامل 
یک مسیر طبیعی از رویدادها را دنبال می کند. زمانی که سرمایه داری هنوز در مرحله ی ابتدایی توسششعه ی خششود بششود،
نقشی که به اقتصاد (که دیرتر اقتصاد سیاسی نام گرفت) محول شده بود، توضیح مزایششای عملکششرد زنششدگی اقتصششادی
واقعی جامعه در مطابقت با منطق اقتصادی-کالیی (سوداگرانه ی) سرمایه بود، و انکششار شششکل دیگششری از سششازماندهی
(یعنی، برای نمونه پیروی از اوامر اقتدارگرایانه یا عرف های سنتی)؛ و (البتششه) ایشن اندیشششه به نحششو فزاینشده ای اقتصششاد
سیاسی کلسیک را [در مسیر خویش] متقاعد ساخت و بدان انگیزه بخشید. افزون بر این، چنین اندیشه ای در تقابل با

اش می خواندنشششد؛ ورژیم کهن سلسله مراتب موجود در آن زمان و منافع وسیع مرتبط با پادشاه مستبد بود، همان که 
در عوض، تا حد زیادی در خدمت منافع بورژوازی در حال صعود و ارتقای سرمایه داری قشرار داششت. در ایشن ششرایط،
کار سشویه ی ه تمشایز آش ود ک بهترین استراتژی برای بورژوازی (و نیز برای اقتصادی که در حال توسعه  اش بود) این ب

را از نظرها نهان کرده و چنین وانمود کند که آنچه برای این یک خوب استسوداگرانه اش  اقتصاد از سویه ی واقعی
برای دیگری هم همان طور است (نه فقط در آن دوره، بلکه در همه ی دوره ها و تا ابششد). بششورژوازی از آن پششس در ایششن
بازی آرامش بخش تردستانه ی مشکوک کامیششاب شششد. بششه همیششن دلیششل، رویکششرد کلسششیک بششه نحششو نظام منششدی بششه
دوپهلوگویی درباره ی تفاوت بین این دو جنبه از اقتصاد گرایید و به سادگی و با سهل گیری بین این دو جنبه به گشت
و گذار پرداخت. در چنین وضعیتی بود که واژه (یا مفهوم) «اقتصاد» از دیدگاه اقتصششاددانان کلسششیک گششاهی معنششای

 به معنشششایسرمایه داری«اقتصاد واقعی» را داشت و گاهی معنای «اقتصاد کالیی». اما چنین رویه ای، مفهوم حقیقی 
وحدت موقت (یعنی تاریخی) این دو جنبه (اقتصاد واقعی و اقتصاد کالیی) را باژگونه می سششازد (محششو می کنششد). ایششن

ه آرمشانی کردن ه ب د ک ت می ده ود.1رویه فقط یک درک مبهشم از سشرمایه داری به دس ر می ش ویه ی آن منج  یک س
می دروغینی از سرمایه داری را آموزش می دهششد، بششه نفششع بششورژوازی اشاعه ی[«علم»/م.] اقتصادی که چنین تصویر آرمان
بود، که آن هنگام «طبقه ی متوسط» نامیده می شششد، همششان طبقه ای کششه از رشششد بیشششتر سششرمایه داری نفششع می بششرد.
به همین دلیل است که ایدئولوژی بورژوا-لیبرال و مدرنیستی از همان آغاز، به نحوی تنگاتنگ و ناگسستنی بششا اقتصششاد

 مطالعه کند، کمابیش به نحوی خودکار2سنت بورژوایی درهم تنیده بوده است، طوری که اگر کسی آن را بدون پادزهر
به یک ایدئولوگ بورژوا-«لیبرال» بدل می شود. 

تنها دلیل این که چرا فقط مارکس، به نحوی کششامل اسششتثنایی، در هنگششام فراگیششری اقتصششاد، از «زهششر» فلج کننششده ی
ایدئولوژی بورژوا- لیبرالی فلج نشد، این بود که او از «ماتریالیسم تششاریخی» (یششا درک ماتریالیسششتی از تاریششخ) به سششان

برای مطالعه ی اقتصاد استفاده کرد، و در واقع روشن شد که ماتریالیسششم تششاریخی می توانششد «پششادزهر»راهنما  سرنخ
مؤثری در این راستا باشد. رویکرد مارکس به اقتصشاد (به سشان مطشالعه ی سشرمایه داری) به نحشوی بنیشادین از رویکشرد
بورژوایی کلسیک متفاوت است، چرا که رویکرد مارکسی با تمایزگششذاری شششدید (همششان تضششاد هگلششی) بیششن جنبه ی

ارزش«اقتصادی-واقعی» و جنبه ی «اقتصادی-کالیی» (یا سوداگرانه) سششرمایه داری آغششاز می کنششد، کششه به ترتیششب بششا 
می خشود علششم (یشا دانششارزش و مصرفی  در شکل کالیی بازنمایی می شوند. با  این حال، ماتریالیسم تاریخی، به خشود

ه وبژکتیو اسشت ک ت و همان قشدر س یه ای) اس ه فرض دئولوژیک (اگرچ اابژکتیو) جامعه نیست، بلکه صرفلا مضمونی ای

1. idealization
2. antidote
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لیبرالیسم بورژوایی. با این حال همچون پادزهر مؤثری در نجات «اقتصاد» مارکس از عفونت ویروس ایدئولوژی بشورژوا-
لیبرالی عمل کرد. در مطالعه ی یک علم اجتمششاعی از قبیششل اقتصششاد، بایششد به دقششت بیششن آنچششه کششه «سششوبژکتیو» (یششا
مم پششذیرفتنی) ایدئولوژیک) است و آنچه که «ابژکتیو» (به معنای چیزی «عاری از ایششدئولوژی» و از ایششن رو به طششور عششا
می است، تمایز قائل شد. آن طیف پرشمار از مارکسیست هایی که با بی دقتی، ماتریالیسم تاریخی را با اقتصاد سرمایه دار
روایت خود مخلوط می کنند، به همان اندازه ی اقتصاددانان بورژوایی که مأموریت اقتصاد را به اشتباه، صرفلا بال بردن و
پرستش فضایل بهشت گونه ی سرمایه داری می دانند، کورکورانه عمل می کنند. از این رو، نخستین پرسشی که بایششد بششه
آن پاسخ داد این است که اقتصاد چگونه می تواند یک دانش حقیقتا اابژکششتیو از سششرمایه داری بنششا نهششد، «اابژکششتیو» در

دئولوژیک و (بشر خلف گفته یرها از هرگونه تمایلت ایدئولوژیکاینجا به معنای   اسشت، یعنشی دانششی کشه فراای
لنین) «بی طرف» باشد. به جز اونو، من مارکسیست دیگری را نمی شناسم که حتی تا آستانه ی طرح این مسششئله پیششش

رفته باشند.  

-ب)  ویژگی های بنیادین اقتصاد مارکس (یا مارکسی، در تمایز با مارکسیستی) کدام اند؟ چرا این اقتصاد۳
باید «دیالکتیکی» باشد؟

این واقعیت که مارکس اقتصاد (به معنای مطالعه ی سرمایه داری) را با وضع کردن تضاد (در معنای هگلی) بیششن ارزش
و ارزش مصرفی (بین امر «اقتصادی-کالیی» و امر «اقتصادی-واقعی») آغاز کرد، روشن می کند که نظریه ی اقتصششادی
او باید در یک رویه ی دیالکتیکی خود را آشکار سازد، به بیان دیگر، باید همچون «دیالکتیک سششرمایه» انکشششاف بیابششد.

بب تکرارشکونده تعییکن خودزیرا که در دیالکتیک سرمایه،  سرمایه است که از راه غلبه بر این تضکاید به تنکاو
می کند که سرمایه داری به طور کلی چیست. تضادی که در اشکال گوناگون و در تمامی سطوح اقتصاد بارها
و بارها خود را نمایان می کند تا این که نهایتاا ارزش، قابلیت خود را برای چیره شدن بر تمککامی تصککادفات

 به عبارت دیگر، مارکس باید فرآیندی را نشان می داد کششه سششرمایهنشان می دهد. ناشی از سویه ی ارزش مصرفی،
بنا به آن، منطق خود را در تمامی زمینه هایی که تضاد بین ارزش و ارزش های مصرفی در آنها پیوسششته بششه شششیوه های
مختلفی از نو نمایان می شوند، اعمال می کند، به طوری که در نهایت می تواند ماهیت واقعششی زنششدگی اقتصششادی را کششه

(به این معنا که زندگی اقتصادی واقعی در یک شکل یا شکل دیگریتمامی جوامع انسانی است  جنبه ی مشترک
جریان دارد)، در کلیت خود، به تبعیت از شکل عملکرد تاریخلا منحصربه فرد اقتصادی-کالیی (سوداگرانه) وادارد. ایششن

می»)  ، نظریه ی اقتصادی را می سششازد و سششاختار آنسرمایه داری«تعریف نظری» (و یا بهتر است بگوییم «سنتز منطق
مخرد مق» هگلی است. در واقع، همان گونه که امر مطلق راهی را نشان می دهد که « مک «امر مطل در هم ریختی با دیالکتی
الهی» بنا به آن بر تمامی «تصادفات» (انسانی) در جهان چیره می شود، دیالکتیک سرمایه هششم بایششد نشششان دهششد کششه
مل مت مجرد-عام) نهایتلا بر تمامی تصادفات نشات گرفته از ارزش مصرفی (به مانند اشششکا چگونه منطق ارزش (به مانند ثرو

می ثروت) در  ، چیره می شود. جامعه ی سرمایه داری نابانضمامی-خاص و ماد

در اینجا باید توضیح دهم که چرا «سرمایه» می تواند دیالکتیک (یا منطق سنتز) خود را همانند مطلششق هگلششی (خششدا،
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 فوئرباخ نهفته است. بنا به نظر فوئربششاخ،3انسان انگاریمخرد یا خرد الهی) ایجاد کند. کلید پاسخ به این پرسش در تز 
مد این پروردگار نیست که ما انسان ها را به تصویر خویش می آفریند؛ بلکه برعکس، ما انسان ها هستیم که او را با فرآینشش
تبدیل خصوصیات خودمان به چیزی «بی کران» یا «مطلق» (یا به تعبیری، از راه امتداددهی و انتقال این خصوصششیات
به فراسوی حدود متناهی خودمان)، به تصویر خود می آفرینیم. اگر که چنین باشد، به همین ترتیب می تششوانیم تعقیششب
عقلنی  «بیشینه سازی سود و کمینه سازی زیان» (به بیششان دیگششر، «بهینه سششازی رفتششار اقتصششادی مان) را «بی کرانششی»

انسانبخشیم، «مطلق»اش کنیم و به فراسوی کرانمندی انسششان سششوقش دهیششم، تششا بششه «سششرمایه» دسششت بیششابیم. 
ه از روح انسشانیاقتصادی رمایه ک د. از این رو، س م می کن ن معنشا مجس رمایه را در ای ز تاحشدی س  آدام اسمیت نی

«بیشینه سازی ابرد (منافع) و کمینه سازی زیان ها» اشتقاق یافته است، در تبششدیلش بششه امششری فراانسششانی، خششدای گونه
می شود و درضمن می تواند یک منطق دیالکتیکی ایجاد کند که سرمایه داری ناب را بسازد، به همان ترتیبی که مطلق،
مد» کششانتی) را مخرد بیافریند که مقولت جهان متافیزیکی (جهششان مبتنشی بششر «ششئی در خشو من  می توانست منطقی از آ
بسازد؛ هرچند سرمایه داری موجود در تاریخ، نمی تواند مانند جهان اشیاء در خود، فراسوی ما و جششای گرفته در بیششرون
ما باشد. در هر دو حالت، چیزی که دیالکتیک را به وجود می آورد (خواه دیالکتیک سرمایه باشد خششواه دیالکتیششک امششر

 تنها متعلق به یک  سویه از اینمطلق)، یک سوژه-ابژه است و درنتیجه دیالکتیک نمی تواند به گونه ای ساخته شود که
مر هیچ گونه سوبژکتیویته ی بیرونی نیسشت،  از قبیییلرابطه باشد.  اما آنچه (این دیالکتیک) با منطق خود می سازد، وام دا

یی برای مداخله در این منطق به چشییم می خییورد . از این رو، آن [نوع] سششرمایه داری کششهآنچه که در ایدئولوژی فرد
عاریسرمایه خود به نحوی دیالکتیکی تعریف و ایجادش می کند، «ابژکتیو» (یا جهان شمول و کلی)، و در این معنشششا، 

سرمایه داری سخن می گویم، یعنی آن نوع کششه سششرمایهابژکتیویته ی  است. در این معناست که من از از ایدئولوژی
لل از سرمایه داری مبتنی بر «مدل»سازی سوبژکتیو و خودسرانه (سنخ آرمانی، یا خود تعریف اش می کند، نوعی که کام
هر گونه بازنمایی تصویری) متفاوت است، چه این مدل سازی ها سرشار از ایدئولوژی بورژوا-لیبرال یا سایر ایدئولوژی ها
هستند. چنین مدل های سوبژکتیوی، البته می توانند به شکل یک نظام بی عیب ونقص ریاضششیاتی و وابسششته بششه اصششول

 بنا شوند، اما این امر به هیچ وجه ابژکتیویته ی آنها را تضمین نمی کند. چنین چیزی تنها بدین معناست کششه4موضوعه
مدل ها بر مبنای منطق صوری خود (یعنی به نحوی همان گویانه) به بستار دسشت یافته انششد، درحشالی که نشتیجه ی آنهششا

 (برای نمونه، این قضیه ی اقلیدسی که مجموعتماملا وابسته به آکسیوم ها و اصول  موضوعه ای است که خود بنا کرده اند
مث یک خط مستقیم را شکل می دهند، هم ارز است با اصل موضوعه ی خطوط مستقیم موازی) ؛سه زاویه ی درونی مثل

و این اصول موضوعه پیشاپیش می توانند آغشته به ایدئولوژی باشند. 

می) خود ما است، می تواند به صورت دیالکتیکی پردازش شود بنابراین، از آنجا که سرمایه داری در نهایت آفریده ی (انسان
و از این رو دانش مربوط به آن [نیز] باید در معنای هگلی کلممه «خاکستری» باشد. استعاره ی هگلی جغد مینروا را بششه
خاطر بیاورید. کسب دانش حقیقی از تجربه مان تنها به هنگام غروب ممکن است. «فقط با بلوغ یابی فعلیت اسششت کششه
ایده آل در برابر واقع قرار می گیرد و جهان واقع را در ماهیت آن درک می کند و آن را بششرای خششود بششه شششکل قلمششروی

3. anthropomorphism
4. axioms
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 بنا می کند»(هگل). سرمایه داری ابتدا به عنوان چیزی «واقعی» در مقطع مشخصی از تاریخ انسانی کششه شششامل5ذهنی
همه ی ما می شود، پدیدار می گردد، اما فهم کامل آن در تعریف ترکیبی اش یششا همچششون «دیالکتیششک سششرمایه»، فقششط

ع از دانش را نمی توان همچونهنگام بلوغ اش ممکن است، آن طور که همه ی ما به صورت کامل تجربه می کنیم. این نو
ه خصشلتی بیعی ک ی-ط ش علم را از دان ار گرفشت، زی رای دسشت یابی بشه اهشداف عملی مشان به ک یله ب یک فشن/وس
مض باید بگوییم که دانش ما از سرمایه داری «پیش بینی کننده، تجویزی و آینده نگرانه» دارد، متفاوت است. شاید در عو

می». [صفت] ، توصیفی و فراپشت نگر» است (پس از وقوع)6«تامل پسینی  مششورد اشششاره ی هگششل دللششت بششر«خاکسششتر
د ک سشرمایه) نمی توان لا ابژکشتیو سشرمایه داری (دیالکتی ش حقیقت تمامی این ویژگی ها دارد. به این دلیل است که دان
کاربستی فنی از آن ابداع کند که در خدمت نیازهای اتفاقی ما باشد. حقیقت این است که برای تغییر آن چششه رخ داده
است، دیگر خیلی دیر است، تمام کاری که می توانیم انجام دهیم، این است که بفهمیم چگونه این اتفاق واقعلا صششورت
مه مششورد نظششر مششا اسششت، وصششلت شششادی آفرینی بیششن علششم  وعمل به خود گرفته است. از این رو، تاجایی که دانش جامع
تتکنولوژی وجود ندارد؛ به این دلیل ساده که جامعه «خارج از ما» و «در برابر ما» قرار ندارد، مثل آن گونه کششه طششبیع

به نحو تغییرناپذیری واجد این ویژگی است. 
می ابژکششتیو اسششت. طششبیعت ابژکششتیوابژکتیودانش دیالکتیکی سرمایه داری،   است، اما نه به همان معنایی که علم طبیع

.به مانند چیزی حاضر و آماده و مستقل از اراده ی ما انسان ها قککرار دارداست به این دلیل ساده که در برابر ما 
طبیعت فراسوی ما انسان ها قرار دارد، زیرا که نمی توانیم آن را برای مطابقت با نیازهای مششان تغییششر دهیششم؛ در عششوض،
س، م. برعک ویم و در آن مشاوا بگزینی انه اش سشوار ش ق دهیشم، بشر ش ان را بشا آن وف د خودم ه بای این ما هستیم ک
سرمایه داری، چیزی است که انجامش می دهیم (یعنی آن را «زندگی می کنیم»، به این معنا که آن را تجربه می کنیششم،
نه این که شانه به شانه با آن «زنششدگی  کنیشم»). از این رو، به ششکلی ناآگاهششانه و یشا نادانسششته آن را پراتیششک می کنیششم

 که ما انسان ها به طور ابژکتیو دقیقلا در حال انجام چششهبدانیم(انجامش می دهیم). به منظور برخورد درست با آن، باید 
چیزی هستیم. به عبارت دیگر، ما در جستجوی دانش ابژکششتیو از سششرمایه داری، همچششون واقعیششتی کششه تششاکنون آن را

بششر گذشششته و حششال روشششنیبدون آن کششه  (یا تجربه کرده ایم) هستیم، به نحوی که تجربه ی «زیسته ی» ما زیسته ایم
. در این معناست که به دنبال یک «برهان هستی شناختی از موجودیت سرمایه داری هستیم».نرودافکنده باشد از بین 

در فقدان چنین پژوهشی، سرمایه داری را همچون یک حیوان، یعنی بدون داشتن هیچ گششونه آگششاهی از آن زیسششته ایم.
آنچه می جوییم کسب شناخت از خودمان به سان «هستنده های اجتماعی» است و نه طبیعت (یا چیششزی کششه بهماننششد
محیط فیزیکی مستقل از ما احاطه مان کرده است)،  دانشی که ابژکتیویته اش به ناگزیر باید متفاوت  از دانش طششبیعت
مش عاری از ایدئولوژی یا به بیانی، فرا-ایششدئولوژیک باشششد، آنگششاه می گششوییم کششه دانششش مششا از باشد. هنگامی که این دان

 » است، مراد این است که برای تمامی انسان ها صششرف نظر از7خودمان، «ابژکتیو» یعنی در معنایی هگلی، «عام و کلی
باورها، عقاید، خوشایندها یا ناخوشایندی های «فردی» و یا «خاص»، به صورتی زورآور یا قانع کننده، پذیرفتنی است.

  
-پ)  چرا اونو بر «ناب شدگی سرمایه داری» در تاریخ تأکید می کند؟ درحالی که هم زمان تأکیدش بر این۳

5. intellectual realm  
6. post-dictive
7. universal
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بود که چیزی به سان «سرمایه داری ناب» هرگز به طور واقعی، یا انضمامی-تجربی، در تاریخ وجود نداشککته
است، چرا به عنوان یک «ماتریالیست» بر اهمیت چنین مفهومی تأکید می کرد؟

پرسش بسیار مهمی را طرح می کنید. اونو بر این عقیده بود که سرمایه داری در بریتانیا در میانه ی قرن نوزدهم، یعنشی
، در حقیقت به طور گسترده ای گرایش به آن داشششت کششه «خششود را نششاب کنششد»، چنیششن۱۸۶۰تقریبا در خلل دهه ی 

واقعی خود را برای نزدیک شدن به تصویر نظریگفته ای به این معناست که سرمایه داری در آن هنگام، گرایش 
مب مستتر در نظریششهناب یا ایده آل خویش  بروز می داد، که باز به معنای نزدیک شدن به یک جامعه ی سرمایه داری نا

تاریواقعیتبود. بنا به نظر او، همین  ا خودبس ل ی ه تکمی ه ب ود ک ا نظشریه ی اقتصشادی 8 ب ک سشرمایه (ی دیالکتی
برهان هستی شناختی مرتبطسرمایه داری ناب) کمک کرده است. همان طور که پیشتر گفتم، چنین چیزی هم به 

مت شناخت (شناخت شناسی) و وجششودبا وجود سرمایه داری  اشاره دارد. به عبارت دیگر، اونو در این روش مدعی وحد
(هستی شناختی) سرمایه داری است. با این حال، بحث در باب «وجود» (یعنی هستی شناسی) سرمایه داری بششه حششوزه ی

مو واقعی، تاریخی و مشاهده پذیر  اسششت. در واقششع، ایششن9متافیزیک محدود نمی شود، چرا که سرمایه داری [مورد نظر] اون
همان چیزی است که دیالکتیک یا دیالکتیک سرمایه ی او را نه «ایده آلیستی،» که «ماتریالیستی» می کند. در قسششمت

می سرمایه داریپیشین، من سه مرحله ی را طرح کردم. مرحله ی مرکانتلیسم، که پششایه ی انقلب  توسعه ی تاریخی-جهان
صنعتی را فراهم کرد، نشان دهنده ی مرحله ی اولیه یا بدوی سرمایه داری است، در حششالی کششه مششرحله ی امپریالیسششتی
پیشششاپیش نشششانه های انحطششاط و زوال سششرمایه داری را بششروز می داد. تنهششا در خلل مششرحله ی لیبرالیسششم اسششت کششه
سرمایه داری به تصویر ایده آل (یعنی نظری) خود نزدیک می شود و به سمت «ناب سازی خویش» پیش می رود. یعنششی
این که در عصر لیبرالی، زندگی اقتصادی واقعی جامعه با سهولت بیشتری بششه مششدیریت سششوداگرانه ی سششرمایه متکششی
می می اقتصششاد می شود (خود را با آن سازگار می کند)؛ یا به بیان دیگر، مشخص شد که «وضششعیت ارزش مصششرفی» زنششدگ
می با عملکرد یک اقتصاد مبتنی بر منطق اقتصادی- کششالیی (سششوداگرانه ی) سششرمایه سششازگاری جامعه، به لحاظ تاریخ

 نه می توانست در یک حالت معین برای همیشه باقی بماند و نششه این کششه10دارد. از این رو، وضعیت غالب ارزش مصرفی
به صورت معقولی می شدانتظار داشت که تولید سرمایه داری کالها در حالی که تاریخ بشر به نحو خلقانه ای پیشششرفت

 محدودیت های ارزش مصرفی رها کند، چرا که سرمایه داری نیز یکتمامیمی کند، بتواند در نهایت گریبان خود را از 
«جامعه ی تاریخی» است و قرار نبوده است که تا ابد دوام بیاورد. 

همان طور که اکنون توضیح خواهم داد، از پیش می دانیم که با ظهور صنایع سششنگین و «گسششتره ی حجیششم سششرمایه ی
می با روش اقتصاد کالیی (به وسیله ی منطق سششوداگرانه11ثابت » که پیامد این صنایع سنگین بود، مدیریت اقتصاد واقع

می سششرمایه داری، از عمششل سرمایه) دشوارتر از پیش شد، اگر چه هنوز ششدنی بششود. در نشتیجه، گرایشش خشود-ناب سششاز
. حتی پس از جنگ جهانی اول و انتقششال مرکششز تولیششد کششالیی از اروپششا بششهو به بیانی حتی معکوس شد بازایستاد

آمریکای شمالی هم، جایی که شیوه ای جدید در تولید (که غالبلا به نام فوردیسم شناخته می شششود) اشششاعه یششافته بششود،
می  سرمایه داری مورد تردید بود. بنابراین، باید این امکان واقعی را مورد توجه قرار دهیم کششه سششرمایه داری12امکان پذیر

8. self - closure
9. factual
10. prevailing use-value condition  
11. bulking large of fixed capital
12. feasibility
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ر لیبرالیسشم، در بریتانیششای بشزرگ در آن مقطع وارد فرآیند «تلشی» خود شد. این واقعیت کشه سشرمایه داری در عص
میانه ی قرن نوزدهم، روزهای خوش خود را سپری می کرد، نشان گر گرایش آن در آن روزها به سمت تصششویر ایششده آل

این گرایککشنظری اش است که بنا به آن ارزش های مصرفی می توانند «خنثی» یا «صوری» نگریسته شوند، اگر چه 
. هرگز به حد نهایی خود نرسید

مکعششبیشاید یک راه برای توضیح این تلقی، اندیشیدن به «منحنی رشد» سرمایه داری باشد که دارای شکل معمول 
 محور افقی زمان را نشان می دهششد و محششور عمششودی حششد رشششد سششرمایه داریبر روی دستگاه مختصات دکارتی است:

(یعنی حدی که اقتصشاد به صشورت سششرمایه دارانه عمشل می کنشد). در فشاز اولیه ی منحنششی، سششرعت گسشترش اقتصششاد
سرمایه داری هنوز در سطح پایینی است، اگرچه سیر صعودی را آغاز می کند. سپس فاز میانی بششه دنبششال می آیششد کششه

 اندازه گیری می شود، شروعتقیمی که مماس بر منحنی است،سرعت رشد سرمایه داری در آن که به وسیله ی خط مس
 یعنی جایی که به بالترین حد خود می رسد، عبور می کند. سششرعت13نقطه ی زینیبه افزایش می کند، تا زمانی که از 

رشد سرمایه داری، پس از عبور از این نقطه، اگر چه هنوز هم قابل توجه است، اما با این حال آغاز به فروکش می کند.
در فاز سوم منحنی، شیب منحنی بیشتر و بیشتر سقوط می کند تا در نهششایت تقریبششلا بششه حششالت افقششی درمی آیششد کششه
نشان دهنده ی پایین ترین سطح از توسعه ی سرمایه داری است (یعنی دشواری اداره ی اقتصاد به وسیله ی منطق تجاری
یا منطق سوداگرانه ی سرمایه افزایش می یابد). مایلم که توجهات را به این واقعیت اکید جلب کنم که چنیششن منحنششی

، نقطه ای کششه نششرخ (یششا سششرعت) رشششد سششرمایه داری در آن بششههمیشه از میان نقطه ی زینی عبور می کندرشدی 
بالترین حد خود رسیده است. اگر چه منحنی از این نقطه فقط به نحوی گذرا و موقتی عبششور می کنششد، امششا وجششود آن
دارای اهمیت بسیاری است، زیرا که این نقطه به ما توان درک این نکته را می دهد که چنان چه سششرمایه داری در ایششن

می] ارزش  ، که درمصرفینقطه برای همیشه باقی مانده بود چه اتفاقی می افتاد؛ یعنی اگر بهترین موقعیت [سازگارپذیر
آن نقطه «برای مدت کوتاهی» مشاهده شد، تا زمانی که سرمایه داری آن را می طلبید ادامششه یششافته بششود، چششه اتفششاقی
می افتاد. در این حالت، سرمایه داری در شکل ناب آن می توانست تحقق یابد. این چیزی است که اونو آن را «ناب سازی

بل سرمایه داری در تاریخ» می نامد. این عبارت بدین معنا نیست که گویا سرمایه داری خود را در تاریخ به نحوی نششاب کام
 می دهششد، وضششعیتی کششه ارجاعمی سازد. در واقع چنین چیزی هرگز اتفاق نیافتاد، اما عبارت بال به چنین وضششعیتی

 (نسخه برداری) کنیم.کپیتصویر آن را می توانیم در دیالکتیک سرمایه یا نظریه ی اقتصادی 
من » ماتریالیستی کامل سازگار است. بنا به این نظریه، ذهن ما که حرکت واقعی را14این (دیدگاه) با «نظریه ی کپی کرد

 از کپی برداری تجربی/ امپریک بردارد که در [فرآیند] تاریخ انجششامش می دهششد.یک گام بیشترکپی می کند می تواند 
این اقتصاددانان نیستند که نظریه ی ناب سرمایه داری (یا دیالکتیک سرمایه) را به واسطه ی تصورات ذهنی خود ابششداع

 بششه «خششود-گرایککش می کننششد؛ [بلکششه] آنهششا حرکششت واقعششی سششرمایه داری در تاریششخ را کششپی می کننششد، کششه 
 ابژه ی مطالعه هدایت شود،تجرید واقعیدارد. تجرید ذهنی آنها در نظریه، باید به وسیله ی 15 خودناب سازی»تنزهی/

اگر چه اابژه ی مطالعه، خودتجریدگری خویش را به دلیل شرایطی که بر موقعیت های ارزش مصرفی تحمیل می شششود،
به کمال نمی رساند. با این حال، نیازی نیست که تجرید ذهنی درباره ی سرمایه داری به این خاطر بششه تعویششق بیافتششد،
13. saddle point
14. copy theory
15. self-purify
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زیرا که این یک می تواند گامی فراتر از ظرفیت واقعی تجرید برود؛ این سرشت عمومی اندیشه است. ایششن واقعیششت کششه
همواره می توانیم مثلثی «کامل تر» نسبت به آنچه که پیشتر ترسیم کردیم، رسم کنیم، نشان گر آن است کششه اندیشششه
به ما توان درک نظری یک مثلث تام و کمال یافته (که در این مورد به لحاظ ریاضیاتی تعریف شده است) را می دهششد،
می کمال یششافته اش ناکارآمششد خواهششد بششود. اگرچه هر آنچه در صورت واقع ترسیم می کنیم همواره نسبت به تصویر نظششر
به این دلیل است که جامعه ی سرمایه داری ناب به صورت ذهنی ادراک پذیر است، اگر چه هرگز صورت واقعیت نخواهد

» می نامم. پیکر انسان بششه دلیششل وزن16 ابتکار و به نحوی نادقیق، آن را «معجزه ی معراج یا شناورشدگیاندکییافت. با 
مثبت بدن هرگز به صورت واقعی در هوا معلق نمی شود. اما چنان چه وزن بدن آدمی در اثر پرهیزکاری و پارسایی، بششه
می درک شدنی قدر کافی تحلیل رفته و ناچیز شود، «شناور» ماندن او در هوا آن چیزی خواهد بود که در مرحله ی بعد
یا قابل تصور است. به همین ترتیب، جامعه ی سرمایه داری ناب هم هرگز به لحاظ تاریخی تحقششق نمی پششذیرد، زیششرا کششه

نظریه ی اقتصادی  بدون فککرض کککردنارزش های مصرفی هرگز واقعا «صوری» [بی وزن/.م] نمی شوند، با این همه، 
 نمی تواندیعنی بدون اجازه دادن به ارزش های مصرفی برای این که در هوا «شناور» بماننشششد،آنها در حالت صوری، 
. در غیر این صورت، چگونه ارزش های مصرفی در ذهن ما «خنثی» یا «صوری» می شوند و مششابه شکل ناب در بیاید

را به این دیدگاه سوق می دهند که رقابت کامل نهایتلا منجر به ایجاد وضعیت تعادل عمومی می شود، با این که تاکنون
هیچ کس امکان عملی و واقعی چنین وضعیتی را تأیید نکششرده اسششت؟ این کششه چششرا دیالکتیششک سششرمایه (یششا نظششریه ی
سرمایه داری ناب) صرفلا یک جعل خیالی نیست، بلکه «کپی برداری از حرکتی واقعی» اسششت، به ایششن دلیششل اسششت کششه

. این همان واقعیتی اسششتسرمایه داری واقعی (تاریخی) از خلل نقطه ی زینی منحنی رشد خود عبور می کند
که ابتدا اونو بر روی آن دست گذاشت.

لل متفاوت از این گزاره ی بی قاعده و نششاقص اسششت: «تردیششدی نیسششت کششه علششم مکانیششک، کششپی برداری از این نکته کام
حرکت های واقعی سرعت میانگین بود، در حالی که فیزیک جدید، کپی برداری از حرکت های واقعی سرعت بسیار زیاد
است»(لنین). این که نظریه ی فیزیک در حقیقت کپی برداری از حرکت های واقعی است یششا نششه، نبایششد هم اینششک مششا را
مم روش شناختی برای ما در اینجا این است: از آنجا که نظششریه ی اقتصششادی بایششد در مطششابقت بششا نگران کند. نکته ی مه

می مف (یعنششی سششنتز منطقشش ) سششرمایه داری باشششد، بنششابراین بایششد بششر مبنششای گرایششش سششرمایه داری بششه17تعریشش
 استوار باشششد. به عبششارت دیگششر، نظششریه ی اقتصششادی به وسششیله ی ضششرورت خودتجریششدگری18خودتنزهی/خودناب سازی

سرمایه داری توجیه می شود، نه به وسیله ی تجرید سوبژکتیو (خودسرانه) که مستقل از حرکت واقعی اسششت. ایششن بایششد
همان چیزی باشد که مارکس در ذهن داشت، وقتی که گفت: «در تحلیششل شششکل های اقتصششادی، نیششروی تجریششد بایششد

 باید19نیروی تجرید ذهنیجایگزین میکروسکوپ ها و عوامل شیمیایی شود»، اگرچه بهتر می بود چنین می گفت: «
». همچنین در اینجا بیان دیدگاه کارل پولنی می تواند مفیششدبه وسیله ی تجرید واقعی ابژه ی مطالعه هدایت  شود

مد گرایش به فک سازی/جداسازی خود از جامعه و طبیعت دارد». ایششن جمله ی او کششه باشد جایی که می نویسد: «اقتصا
بازار خودتنظیم گر، اقتصاد (واقعی) را در خود می بلعد، شباهت نزدیکی با این ادعای اونو دارد که سرمایه داری خششود را

16. miracle of levitation
17. logical synthesis
18. self-purification
19. mental abstraction
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مر لل خششودتنظیم گ مر کششام می نششاب اونششو جششایی اسششت کششه بششازا تنزه می بخشد و ناب می کند. زیرا که جششامعه ی سششرمایه دار
سرمایه داری بر آن حکمرانی می کند، یعنی جایی که اقتصاد بدون هیچ گونه توجهی به اولویت هشا و نگرانی هشای بششری

منحصرلا بر مبنای منطق سرمایه عمل می کند. 

-ت) شما چگونه دانش اقتصاد بورژوایی را در تضاد با دانش دیککالکتیکی سککرمایه داری کککه توصککیف اش۳
کردید، فهم می کنید؟ 

اقتصاد بورژوایی به دنبال این نیست که بر ماهیت و تعریف سرمایه داری به شکلی که تکامل تاریخی خود را بر ما آشکار
بلکه از پیش بر آن است که سرمایه داری (به صورتی خدا-داده) تنها گزینه ای اسککتمی کند، روشنی افکند، 

، به تعبیر دیگر، اقتصاد بورژوایی بر این عقیده است کششه مششا تششاکنون بششا اشششکالی از سششرمایه داری زنششدگیکه ما داریم
کرده ایم و پس از این هم زندگی خواهیم کرد. از این دیدگاه، از ما کاری ساخته نیست جز پذیرش آنچه سششرمایه داری
بدون این که به  خود زحمت مشورت با ما را بدهد، انجششام می دهششد؛ تقریبششلا به همششان ترتیششبی کششه  طششبیعت بیرونششی و
تغییرناپذیر چنین می کند. از این رو، اقتصاد بورژوایی منطقلا نمی تواند کار دیگری جز این کنششد کشه «خششود را به عنششوان
رد. د ک یک علم ابژکتیو، هرچند ناکامل، طبیعی جلوه دهد» و گمانه زنی کند که سرمایه داری در آینده با ما چه خواه

 کششهدانش علمی-طبیعی از سککرمایه داری اسککتاز اینجا نتیجه می شود که اقتصاد بورژوایی در جستجوی یششک 
می یک فرض ممکن22 و آینده نگر21، تجویزی20«پیش بینی کننده » باشد. پرسش اصلی این است که آیا واقعا چنین درک

و شدنی است (یا این که یک امید دینی یا اندیشه ای صرفا خیالی است)؛ و پرسش دوم این است که آیششا ایششن درک بششا
 برای انجام خدمات مفید در جهت منافع ما باشششد،23این امید که گویا سرمایه داری ممکن است دارای توانی فراطبیعی

مس) سرمایه داری منتهی نمی شود؟  به پرستش صرف (و بی پایه و اسا
همان گونه که در پاسخ به دیگر پرسش های شما خواهم گفت، اقتصاد نئوکلسیک ابتدا در مدت حدودا چهششل سششال و
در خلل جنگ فرانسه-پروس و جنگ جهانی اول رشد داده شد؛ زمانی که سرمایه داری در مرحله ی امپریالیسم یعنی

یشک در مرحله ی پایانی خود به سر می برد. در طول آن دوره، سرمایه داری تاریخی هرگشونه گرایشششی بشه هم گرایششی بششا
 تلقی می شد، و یا آنچه دیرتر «تعادل عمششومی بهینه یمتعارضهماهنگی از پیش مقرر پیرامون آنچه در ابتدا منافعی 

» (این که وضعیت هیچ کس نمی تواند بدون بدتر شدن وضعیت دیگری بهبود یابد) در یک اقتصاد رقششابتی نششام24پاره تو
لل آشکار شد. بششا گرفت را از دست داد. بدین ترتیب، شکاف وسیع بین تاریخ واقعی و نظریه ی تصویری سرمایه داری کام
این حال، مکتب نئوکلسیک شهامتی باورنکردنی در چشم بستن بر چنین موضوعات وابسته به امر واقعی از خود نشان
داد (آن را به صورت یک انحراف درک می کرد) و راسخ و استوار بر موضوع «ریاضی کردن» نظریات اقتصادی کلسیک
می از پیش شکل گرفته ی منافع متعارض متمرکز شد. تنها ایمان پایدار به دست نامرئی مشیت الهی که ما را به هماهنگ

 تحلیل اقتصادی،ریاضی کردنهدایت می کند، می تواند این اپیزود قهرمانانه را توضیح دهد. این تعصب دینی باید با 
محکم تر می شد. زیرا وقتی که اقتصاددانان سخ  گفتن به زبان فیزیک دانان را فراگرفتند، به همان ترتیب هم نسششبت بششه
20. predictive
21. prescriptive
22. prospective
23. animistic
24. Pareto-optimal general equilibrium
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ابژکتیویته ی علمی-طبیعی دانش شان اعتماد بیشتری یافتند. آنها باید به این ایمان پرشور اعتقاد پیدا کرده  باشند که
فارغ از میزان زوال و فروپاشی جهان انسان ها، قوانین ریاضیاتی آسمانی نهایتلا بر همه چیز چیره خواهند شد. 

ادین راه را گشم هر اندازه هم که اراده ی راسخ شان را ستایش  کنم، باید اعتراف کنم که این اندیششمندان به نحشوی بنی
کرده اند. هنگامی که فیزیک دانان و سایر دانشمندان طبیعی یک نظریه ی فرضی و حدسی (یششا یششک مششدل) در بششاره ی
طبیعت پردازش می کنند، چشم به راه گونه ای از «آزمون تجربی»اند تا درستی نظریه را تایید کنششد، پیششش از ایششن کششه
می ارائششه آنها نظریه را به عنوان یک توضیح مناسب از واقعیت اعلم کنند. با این حال، تاکنون تمامی نظریه های اقتصششاد
شده توسط اقتصاد نئوکلسیک، لجوجانه همچنان در حالت فرضیه ای و «ثابت نشده» باقی مانده اند، حتی به مششا گفتششه
نمی شود که این مدل ها چگونه باید به آزمون گذاشته شوند. آشکار شد که اقتصاد نئوکلسیک حدودا در چهششل سششال
اول حیات اش، هنگامی که با یک سویه نگری بر موضوع «ریاضی کردن» تحلیل اقتصادی متمرکز شده بود، بششه آزمششون
تجربی نظریات اش کمتر توجه نشان می داد. صرف نظر از تندر و توفان مرحله ی امپریالیسششتی، بششه نظششر می رسششید کششه
اقتصاد جهانی احتمال هنوز  نظم امپریالیستی و پیش بینی پذیر خود را کمابیش تا جنگ جهانی اول حفظ کرده است،

، اقتصاد سرمایه داری بایستی به حال خود رها می شد و کاربرد عملی نظریه ی25طوری که در ذهن اقتصاددانان پارناسی
اقتصادی برای مدیریت فعال اقتصاد واقعی، دغدغه ای ناچیز  بود و تنها برای ملل عقب مانششده ای مناسششبت داشششت، کششه
لل این رویکششرد قصد داشتند خود را با سرعتی بیش از حالتی که در شرایط طبیعی اتفاق می افتد، صنعتی کنند. احتما
سنتی و غیرپوزیتیویستی نسبت به اقتصاد رویکردی بیشتر ارتودوکس  (و مناسب) با آن عصر بود. به همین دلیل، خواه
در دانشگاه ها، خواه درون دستگاه های حکومتی، بانک ها یا صنایع، اشخاص اندکی بودند که بششه اقتصششاد علقششه نشششان

، که در عمل هیچ اقتصاددان نئوکلسیکی نمی توانست به نحوی۱۹۳۰می دادند. با این حال، پس از رکود بزرگ دهه ی 
قانع کننده دلیلی برای توضیح آن ارائه دهد، وضعیت به طور رادیکالی باید تغییر می کرد. اقتصاد بششورژوایی خواه نششاخواه

باید رویکردی «پوزیتیویستی» اتخاذ می کرد، تا بتواند اقتصاد را به جایگاه یک علم «تجربی» ارتقا دهد. 
با این همه، حتی بعد از جنگ جهانی دوم، با وجود تمام تلش ها در راستای یافتن روشی بشرای ایجششاد سشازگاری بیششن
میزان وسیع داده های آماری مربوط به فعالیت های اقتصششادی بششا نظریه هششای مبتنششی بششر ریاضششیات، اقتصششاد بششورژوایی
نتوانسته است به نحو متقاعدکننده ای جایگاه یک علم «پوزیتیویستی» را به همان معنای رایج در علوم طبیعی، به دست

 پارناس، پارناسی ها و پارناسیانیسم نام مکتبی ادبی است که در قرن نوزدهم در فرانسه شششکل گرفششت. پارنششاس در واقششع در افسششانه های.25
یونانی نام کوهی است که نه دختر زئوس، خدای خدایان افسانه های یونان، که حافظ هنرهای زیبا بودند با برادرشان آپولون که خدای شعر
بود در آن زندگی می کردند. نام گذاری این مکتب به خاطر علقه ی شاعران این مکتب به شعر به عنوان هنری است که فقط به خودی خود

) هنر تنها دلیششل زنششدگی کششردن۱ارزش دارد و هدفی جز زیبایی و کمال را دنبال نمی کند. پارناسین ها دارای عقاید چندی بودند از جمله: 
است؛ آنها بر این عقیده بودند که فقط هنری که عاری از هرگششونه هششدف فلسششفی و سیاسشی و اجتمششاعی و اخلقشی باشششد و تنهشا بششه بعششد

) هنر برای هنر است: هنر را باید فقط برای خودش تحسین نمششود ماننششد۲زیبایی شناختی توجه کند می تواند روح انسان را آرامش ببخشد؛ 
) زیبایی پرستی: تنها یک نخبه است کششه ارزش۳خدایی که فقط برای خودش باید پرستش شود و از هنر نباید انتظار سود و منفعت داشت.؛

) دخالت۵) توجه به و الهام گیری از هنرهای تمدن باستانی؛ ۴زیبایی را درک می کند و تنها یک دیوانه است که نمی تواند زیبایی را بفهمد؛ 
ندادن احساسات شخصی در شعر: از نظر آنها دخالت دادن عواطف و احساسات و عشق شخصی در شعر باعث بی ارزش شدن شعر می شود و
همچنین امری ناپسند است. استفاده ی کنایه آمیز سکین از این اصطلح برای توصیف اقتصاددانان بورژوایی بدین معنی است که آنها اقتصاد
را برای اقتصاد ستایش می کردند و به همین خاطر است که به آن قدرتی خدایی می بخشیدند و آن را از سویه ی تاریخی آن تهی می کردنششد

و آن را صورتی ازلی و  ابدی بخشیده بودند. [م.]
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آورد. یکی از دلیل آشکار این که چرا اقتصاد به سهولت نمی تواند بشه یشک علشم تجربشی تبشدیل ششود، ایشن اسشت کشه
به زحمت بتواند فرضیه ای با قابلیت آزمونی در شکل پیش بینی پذیر آن تولید  کنششد. همششان طور کششه پیشششتر گفتششم، مششا
علی الصول نمی توانیم تمام طشبیعت را بشناسشیم، چششرا کشه پیشششاپیش نیرویشی آن را سشاخته و پرداختشه کشه بسشیار
قدرتمندتر از نیروی ما است و (حیطه ی آن) به روی مشارکت ما بسته است. هنگامی که ایششن رابطه ی علیششتی به شششکل

پیش بینی کننده ای به صورت زیر بیان شود: 
                    (a ,b , c ,…,n)→ x

 به دنبال می آید»؛x موجود باشند، آنگاه پدیده ی a, b, c, …, nکه باید چنین خوانده شود: «در صورتی که شرایط 
(متوجه می شویم که) تمامی چیزی که ما می توانیم شناسایی کنیم یک رابطه ی علیتی است، که تنها بخش کششوچکی

از آنچه طبیعت انجام می دهد را شکل می دهد.   
پدیده های طبیعی همواره به این شکل مطالعه می شوند و این همان چیزی است که تز معروف کانت مبنی بر این کششه
مت شئ در خود را بر ما آشکار نمی کند» به آن اشاره دارد. این نیز بدین معناست که دانش ما از طبیعت نششاقص «طبیع
ده نگر» بشه کل «پیش بینی کننشده، تجشویزی و آین است و هرگز کامل نمی شود و نیز این که دانش ناقص ما همواره ش
خود می گیرد. در عوض، چنان چه دانش ما از سرمایه داری باید به این دلیل ناقص بششاقی بمانشد کشه اقتصشاد در آششکار
لل بی فایده خواهد کردن ماهیت (شئی در خود) سرمایه داری ناکام مانده است، [آن گاه باید گفت که] چنین دانشی کام

اظ «کامشل» بشودن  وبود. پیشتر گفت بیعت (به لح ش مشا از ط اوت از دان لل متف م که دانشش مشا از سشرمایه داری، کشام
می «خاکسششتری می درخومد»اش) است، و بنابراین [این دانش] باید در معنششایی هگلشش می «ش » باشششد (به لحششاظ26آشکارساز

. این که اقتصاد در تبدیل خود به یک علششم ایجششابی/ پوزیششتیو»اش)27«تامل گری پسینی، توصیفی بودن و فراپشت نگری  
ناکام مانده است، نیازی به دل نگرانی ندارد. زیرا آن چیزی که باید چشم انتظارش باشیم، علمی اجتماعی است کششه نششه
در ارتباط با جهان فیزیکی خارج از ما، بلکه می باید در ارتباط با «خود ما در جامعه» باشد. شکست اقتصششاد بششورژوایی
مت صرفا دیدگاه محدود و باژگونه ی آن را فاش می  کند. این واضح ترین و درست ترین نشششانه ای اسششت در فهم این واقعی

که یک دانش دروغین را برمل می سازد.  

(ادامه دارد)

*  *  *

مصاحبه ی انتشاریافته از سکین در تارنمای «جغد مینروا»: منبع: 

Marx’s Economics Revived. Introduction to Uno-Sekine Approach (Part I)

(ترجمه ی فارسی بخش نخست این مصاحبه در چهار قسمت در اختیار علقه مندان قرار خواهد گرفت.)
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26. Grey
27. retrospective
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