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 :کارگاه دیالکتیک

 

 

 سکین –ای بر رویکرد اونو مقدمه: احیای علم اقتصاد مارکس

 (قسمت چهارم)گفتگو با توماس سکین 

 

 توماس سکین

 فرمحمد عبادی: برگردان

 (سوم؛ دوم؛ یکم:  های پیشین این مصاحبهقسمت دسترسی به)

 

جا بیان این نکته است که اونو روش نقد اقتصاد سیاسی کالسیک را از مارکس یاد استدالل شما تا بدین: پرسش پنجم

آلیستی ی ایدهفلسفه« ی رازآمیزپوسته»دیالکتیک را درون « عقالنیی هسته»گرفت و این که با استفاده از آن روش، 

ی رسمی سرمایه، در قلب مارکسیسم، نسخه« ماتریالیستی»عالوه بر این، اونو با استقرار دیالکتیک . کردهگل کشف 

رسد نظر میاین به برهای برجسته نقد اونو بر مارکسیسم رسمی چیستند؟ عالوهویژگی. مارکسیسم را کامال وارونه کرد

بودن این دانش کاماًل « ابژکتیو»اما . ی انسانی را کشف کرده باشدبودن دانش مربوط به جامعه« ابژکتیو»که اونو معنای 

بر این، هگلیسم تلویحی اونو، وی را قادر ساخت که سنت افزون. بودگی دانش در علم طبیعی است« ابژکتیو»متفاوت از 

(« نفسهشئی فی)چیز درخود »ناپذیری علمی رسوخ به ین امر فیزیکی و امر روحانی و نیز امکانفلسفی مدرن دوگانگی ب

تر از ی عامیا ایده( هنجار)رسد اونو بر این عقیده است که علم اجتماعی همواره پیش از اینکه به یک نظر میبه. را رد کند

آغاز کند و پیمودِن راه عکِس آن درست ( ی  مشخصنمونهیعنی یک « )داریسرمایه»برسد، باید از « ی انسانیجامعه»

 های تفکر اونو بیشتر صحبت کنید؟ی این ویژگیتوانید دربارهآیا می. نیست
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آموزی اونو از مارکس چگونه او را از سایر ترین درسی که اونو از مارکس فراگرفت چه بود؟ درسبه نظر شما مهم( الف -۵

 کند؟ ها متفاوت میمارکسیست

اقتصاد سیاسی بورژوایی یا به تعبیری، روش مارکس در « نقد»ی اول از مارکس یاد گرفت، روش آنچه که اونو در وهله

اگر چه خود مارکس تنها به . بود« دیالکتیک سرمایه»ی اقتصادی مکتب کالسیک به سان بندی مجدد نظریهفرمول

. کننده را در این راستا برداشتکه او نخستین گام قاطع و تعیینصورت ناقص به آن هدف دست یافت، اما تردیدی نیست 

، یا genrironی ناتمام مارکس را مشاهده کرد، و کوشید تا آن را به شکل اونو به سهم خود، در این روش، تأثیر پروژه

ی تاریخی است و معهداری واقعی، یک جابا این حال، سرمایه. ، تکمیل کندداری نابی سرمایهی اقتصادی جامعهنظریه

فقط یک »چگونه این فرآیند تاریخی . افتد طوری که باید آغاز و پایانی داشته باشدتنها یک بار در تاریخ انسانی اتفاق می

تواند از گویانه نمیشود؟ مطمئنًا منطق صوری و آکسیوماتیک، و از این رو همانی منطقی بحث میدر یک رویه« بار

. کندمداخله می( و نه تحلیل)آنجا دقیقًا جایی است که دیالکتیک به سان منطق ترکیب . یفه برآیدی انجام این وظعهده

ی لیبرالی که در واقع، در خالل مرحله)ای کردن خود یا ایده« سازیناب»ی فرآیند در محدوده داریسرمایهدر واقع، 

نحوی دیالکتیکی ی اقتصادی که بهریهتعریفش از خود را به شکل یک نظ، (ی آن کاماًل آشکار شدتوسعه

این تعریف (. شوندفرض می« صوری»های مصرفی که بنا به آن تمام ارزش)کند شده، بر ما آشکار مییبندصورت

را به ما نشان ( داریافزار کارکردی سرمایهدر زبان امروزی نرم)ی درونی ، یعنی، منطق یا برنامهداریچیستی سرمایه

معنا که هر  ، به ایپیونددوقوع میبلکه در ذهن ما نیز به تنها در واقعیتنه داریسنتز دیالکتیکی سرمایهاین . دهدمی

نامید، داری میی تولید سرمایهشیوه« داشتروش صعودی ارائه و عرضه»کسی باید در پایان آنچه که مارکس به اصطالح 

ی خود داری به وسیلهیا تعریف سرمایه)م کشف دیالکتیک سرمایه کنبه این معناست که من ادعا می. به این نقطه برسد

این حرف معادل این گفته است که . شودداری منجر میشناختی مربوط به وجود سرمایهبه برهان هستی( سرمایه

آن را  و کریس آرتور اخیراً )هگل یکسان است  منطقدیالکتیک سنتز، که در این فرایند در کار است، به لحاظ شکلی با 

اونو تالش کرد تا این نکته را توضیح دهد و بر این (. نامیده است« تاریخی»در تقابل با دیالکتیک « مندنظام»دیالکتیک 

داری بلکه حتی برای فیلسوفی که عقیده بود که این موضوع نه تنها برای یک اقتصاددان جستجوگر چیستی سرمایه

با این حال، تالش مکرر او گوش شنوایی نداشت، به این . ی اهمیت وافری استی روش علوم اجتماعی را دارد، دارادغدغه

و همواره بر )ها انتشار یافته بود ها و غیر مارکسیستی دیالکیتک که توسط مارکسیستدلیل که دیدگاه رسمی درباره

 .کاماًل متفاوت از دیدگاه اونو بود( درک ناقصی از آن استوار بود

است « ماتریالیسم دیالکتیکی»ی مارکسیستی، ها بر این عقیده بودند که اصل بنیادی فلسفهسیستدر واقع، بیشتر مارک

ماتریالیسم و »، «دیالکتیک طبیعت»، «آنتی دورینگ»های آنها از قبیل ی انگلس و لنین در نوشتهکه به وسیله

ای مند و یا متقاعدکنندهبه صورت نظام و مانند آنها شرح داده شده است، اگر چه خود مارکس هرگز« امپریوکریتیسیسم
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صحبتی به میان نیاورده ( طبیعت)کارگیری جهانشمول دیالکتیک به سان قوانین جهان و یا جهان فیزیکی ی بهدرباره

این آثار انگلس و لنین، باید با نیت خوبی نوشته شده باشند و در واقع به خوبی به سان آغازکنندگان این راه برای . است

از طرفی این آثار توجه را از دستاوردهای علمی و بسیار مهم و . اندقای مارکسیسم به سان ایدئولوژی به کار گرفته شدهارت

یا « )پردازی ماتریالیستی تاریخمفهوم»به همین ترتیب، به اصطالح . اندجدی مارکس در علم اقتصاد منحرف کرده

چیزی که )یی برای مطالعه عمیق اقتصاد به کار گرفت «خط راهنما»که مارکس آن را به عنوان ( ماتریالیسم تاریخی

تناسبی مورد تأکید قرار گرفت، طوری طرز بیمارکس به« ی اجتماعینظریه»نسبت به ( سپس اقتصاد سیاسی نام گرفت

در واقع، . ی عام انسانی بودگِر ادای سهم علمی مارکس نسبت به شناخت جامعهکه انگار این بخش به خودی خود بیان

های ای از فرضیهنوشت بسیار خالصه و موجز است و چیزی بیش از مجموعه« درک»ی این آنچه که مارکس درباره

اولین اصل بیان این . ی زیربنا، مطابقت و تخاصم طبقاتی استها شامل سه اصل عمدهاین فرضیه. ایدئولوژیک نیست

سازد، چیزی که کل بنیان اقتصادی یا مادی آنها را می( زیربنا یا)، است که در تمامی جوامع، مجموعه مناسبات تولیدی

روی آن ( حقوق، امر سیاسی، امر اخالقی، مذهب، آموزش، فرهنگ و به همین ترتیب)عمارت روبنای ایدئولوژیک جوامع 

ی عمومی مولده ای، بازتاب سطح نیروهایشود؛ اصل دوم، این است که مجموعه مناسبات تولیدی خاص هر جامعهبنا می

داری، تخاصم طبقاتی که ویژگی تمامی جوامع پیشین بشری بر سرمایه موجود است و اصل سوم این است که با غلبه

های علمی نیستند که با معیارهای قابل هیچ یک از این اصول به خودی خود به معنای فرضیه. روداست، از بین می

با این حال مارکسیسم رسمی، ماتریالیسم تاریخی . پذیر باشندشوند، اثباتجوامع بشری را شامل  تمامیپذیرش عام که 

عنوان امر بیند که به طریقی از پیش بهتر ماتریالیسم دیالکتیکی بر تاریخ بشر میرا به سان کاربردی ویژه از اصول عمومی

مارکس را به عنوان کاربرد « داریهعلم اقتصاد سرمای»حقیقی ثابت شده و استقرار یافته است، درست به همان شکلی که 

 .فهمدداری میی سرمایهبر مورد جامعه( یادشده در باال)ی سه اصل ماتریالیسم تاریخی ویژه

دهند و میل ندارند این آشنایی کلی و ناقص با مارکسیسم رسمی، کسانی را که به اقتصاد مارکس عالقه جدی نشان نمی 

بسته به این  دهد،انواعی از تفاسیر کاماًل خودسرانه و تردیدآمیز از مارکسیسم سوق میآن را عمیق مطالعه کنند، به بسط 

ابتکارات »آور این نمایش شگفت. کند، اغوا می که بخواهند به شکلی سوبژکتیو چه چیزی را نزد مارکس مطالعه کنند

واقعی روز به روز بیشتر فراموش  توسط پروفسورهای طبقه متوسط نشو و نما یافت، در حالی که مارکس« غیر ضروری

های تواند در شباهت با  آزادی آکادمیک در دموکراسیاین نوع رویکرد در بهترین حالت می. شدشده و نادیده گرفته می

های رسمی تواند به ایدئولوژیکه در بدترین حالت می( فقر فلسفه)غربی به کار گرفته شود، اما همان دگماتیسم 

ر در یک دیکتاتوری کمونیستی خودخوانده خوراک برساند، با چیزی که مارکس به آن بشارت داد های سرکوبگرژیم

ماتریالیسم »این روش به . کندروش اونو، در عوض، کل رویکرد به مارکسیسم را معکوس می. بسیار متفاوت است

شود که ماتریالیسم است و بر این فرض بنا میاعتقادی ندارد چرا که تعبیر هجوآمیزی هم از دیالکتیک و هم « دیالکتیکی
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تا را، تنها « ماتریالیسم تاریخی»اونو حتی اعتبار . کندسازد که بر جهان حکمرانی مییک منطق جهانشمولی را بر می

چون دیالکتیک . داری به صورت مشخص استی سرمایهداری یا جامعهپذیرد که مربوط به سرمایهای و تا جایی میاندازه

داری در واقع متمایز از روبنای دهد که زیربنای سرمایهی محدود، با قطعیت نشان میسرمایه فقط در آن زمینه

دهد که چون  به صورت دیالکتیک سرمایه، همچنین نشان می(. تواند از آن جدا شودو از این رو می)ایدئولوژیک آن است 

شود، بنابراین انباشت سرمایه به صورت ادواری رخ ار گرفته میتر و جدیدتری به کپیوسته، تکنولوژی مولد پیشرفته

ی یعنی رابطه)ی ارزشی جدید ی جدیدی از فنون تولیدی، یک رابطهکارگیری مجموعهیعنی این که همراه با به. دهدمی

کتیک سرمایه، نشان عالوه بر این دیال. دهدگیرد که نیروهای مولد جامعه را رشد میشکل می( داریتولیدی درون سرمایه

داری همچنان دوام دارد، به طور کلی پیشاپیش، تمامی انواع اجبار فراقتصادی دهد که تخاصم طبقاتی که در سرمایهمی

به عبارت دیگر، از . کندطبقه اشاره میی بیگذارد و از این رو به صورت ضمنی به جامعهکنار می( در اصل)را در نظریه 

داری است که به در سرمایه( خود محاط)ی اقتصادی به سان یک نظام دیالکتیکی بسته ل نظریهمنظر اونو، تنها تکمی

 . بخشد نه عکس آنتصور ماتریالیستی تاریخ اعتبار می

ی ضرورت وقتی کسی درباره. هایی علیه رویکرد اونو داشتندهای رسمی همیشه واکنشبا این حال، اکثر مارکسیست

کرد، اونو در پاسخ اهمیت ورت جنگ امپریالیستی و ضرورت انقالب سوسیالیستی صحبت میداری، ضربحران سرمایه

بدون توجه به این که آیا این امر « ضرورت»ی به همین منظور، بازی کردن با کلمه. دادتمایز سطوح تجرید را توضیح می

واند به سان یک امر تاریخی تاست یا صرفًا چیزی است که می( یا دیالکتیکی)به معنای ضرورت منطقی ناب 

روش »اصطالح ها را با بهانگلس بود که نسلی از مارکسیست. ی مارکسیسم عامیانه استناپذیر تلقی شود، نشانهاجتناب

آنچه  منطقی است، تاریخی است و آنچه تاریخی است، »تربیت کرد، روشی که مدعی آن بود که « تاریخی –منطقی 

«. هر آنچه واقعی است، عقالنی است و برعکس»داد که ی مشهور هگل را انعکاس میگانهو احتمااًل دو« منطقی است

جزمی که عقیده دارد چون . دادتقلیل می« جبرگرایی تاریخی»ای مارکسیسم را به یک جزم دینی مبتنی بر چنین آموزه

ای گرایییک چنین جزم. خواهد شد تضاد منتهیداری نظامی پرتضاد است، ضرورتًا به سوسیالیسم، یک نظام بیسرمایه

تواند برای مارکسیسم به سان یک ایدئولوژی سیاسی مفید باشد، اما اهمیت حقیقی کار علمی مارکس را به یک می

با این حال . ی کار از پیش معلوم و داده شده استتقلیل خواهد داد، چرا که نتیجه« اسکوالتیسیسم صرف»

انگار که دولت یا حزب موجود را های نیروهای اقتدارگرا و خود برحقبه بوالهوسیاسکوالستیسم، ممکن است، بسته 

سازی مارکسیسم و اونو برای مقابله با چنین عامیانه. تواند مورد ستایش یا سرکوب قرار بگیرددهند، میتشکیل می

داری را در سطح های سرمایهرانضرورت بح( دارییا اقتصادیات سرمایه)کند که دیالکتیک سرمایه تضعیف آن، ادعا می

ی مراحل معطوف به جنگ امپریالیستی باید در سطح نظریه ضرورتکند، در حالی که مطلقًا منطقی تأیید می

ی امپریالیستی مجبور است به انباشت سرمایه-امپریالیسم، به عنوان پیامد این حقیقت نشان داده شود که دولت بورژوازی
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انقالب سوسیالیستی است، فاکتورهای  ضرورتتا جایی که موضوع، . الملل، یاری رساندینی بدر صحنه« ملی»مالی 

چنین . تصادفی فراوانی در سپهر تاریخ باید بررسی شوند برای دانستن این که این پدیده چه زمان و در کجا رخ دهد

 .  بینی واقع شودتواند به صورتی یقینی و با سهولت مورد پیشموضوعی هرگز نمی

در صحت ( شده بر اساس ایمانی کورزننده و پذیرفتهجزمی گول)پایه و اساس فقر مارکسیسم رسمی ناشی از باور بی

صرفًا با به اهتزار درآوردن بعضی از قوانین . ماتریالیسم دیالکتیکی است که آشکارا فاقد هر گونه محتوای فلسفی است

و مانند آنها، انتخاب « رسوخ تضادها در یکدیگر»، «ه کیفیتدگرگونی کمیت ب»، «نفی نفی»دیالکتیکی از قبیل 

هگل و به کار بردن آنها با هدف طرح شماری از تفسیرهای غیر قابل اتکا در سپهر  منطقهایی از ی متنخودسرانه

 ی عقالنیهسته»ها را در استخراج هایی را اشتقاق کند که مارکسیستتواند برهانهای طبیعی، کسی نمیپدیده

بنابراین نامنتظره و عجیب نبود اگر با سقوط اتحاد . آلیسم هگلی آن یاری دهدایده« ی رازآمیزدیالکتیک از پوسته

با این حال، افول ناگهانی چیزی که . شوروی، اقتدار ماتریالیسم دیالکتیکی و باور به آن هم سریعًا دستخوش افول شد

بودگی آن به قدر کافی عیان آمد، گواه این نیست که تهیبه شمار میزمانی یک جزم بسیار با اهمیت و پذیرفته شده 

بخشید که به جای ماتریالیسم دیالکتیکی، ماتریالیسم تاریخی را به « مارکسیسم غربی»بلکه صرفًا اعتباری به . شده است

دهد که واقعیت نمی همان طور که قباًل توضیح داده شد، چنین چیزی تغییری در این. عنوان آغازگاه خود قرار داد

توانند به عنوان یک ماتریالیسم تاریخی خود چیزی بیش از مجموعه فرضیاتی ایدئولوژیک نیست و این فرضیات نمی

داری این اقتصاد سرمایههمان طور که اونو عنوان کرد، . ناپذیر به شمار آیند که بتوان کار را با آنها آغاز کردحقیقت تزلزل

از این رو، این  .نهد و نه برعکسداری، بنیاد میسرمایه( آلی ازیا ایده)اریخی را به عنوان تجسم است که ماتریالیسم ت

و فقط در )داری ی سرمایهنهد، فقط برای جامعهادعای صرف که بنیاد اقتصادی جامعه کل روبنای ایدئولوژیک را بنا می

ی بستار منطقی وسیلهای بهطور بسندهتواند بهاست که میداری پذیرفتنی است، چون فقط زیربنای اقتصادی سرمایه( آن

دقیقًا همین واقعیت است که این ادعا را . داری، تعریف شودی اقتصادی سرمایهدیالکتیک سرمایه، یعنی با تکمیل نظریه

( عنوان روبنابه) «جامعه»تواند جدا از می( به عنوان زیربنا« )اقتصاد»داری ست که کند که تنها در سرمایهتوجیه می

نه مارکسیسم . درک کند« جامعه»بتواند خود را منفک از « اقتصاد»تعریف شود و این امر تنها تا زمانی ممکن است که 

تأثیر تام و تمام این واقعیت را ندانستند، چون اهمیت واقعی مارکس در ( و نه پیروان او)غربی و نه حتی خود پوالنی 

 .و فهمیده بود، درک نکردنداقتصاد را آن گونه که اون
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باز « ابژکتیو»کنید که وارونه کردن مارکسیسم توسط اونو راهی را در جهت علم اجتماعی به چه معنایی فکر می( ب -۵

 کند؟  می

این . کندی بحث تاکنون این بود که بگوییم رویکرد اونو نسبت به مارکسیسم کاماًل نوع رسمی آن را وارونه مینتیجه

به عبارت دیگر، این . شودداند، آغاز نمیکه این رویکرد آن را یک جزم کاذب می« ماتریالیسم دیالکتیکی»با رویکرد 

ی ، در نسخه«آلیسم هگلیی رازآمیز ایدهی عقالنی دیالکتیک درون پوستههسته»رویکرد بر این عقیده است که 

دیالکتیک سرمایه، ی عقالنی، درست برای یافتن این هستهآدرس . شودلنین یافت نمی –ماتریالیسم دیالکتیکی انگلس 

آغازگاه رویکرد اونو هم ماتریالیسم تاریخی، یا درک مادی از . به سان امتداد نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی بورژوایی است

تریالیسم به این دلیل که، سه اصل یا فرضیه ما. ای است که در باال تشریح شدتاریخ نیست که شامل سه اصل عمده

توانند مستقیمًا برای تمامی تاریخ بشر در حالت عام تأیید شوند، اگر چه، همان گونه که اونو ادعا کرد، آنها تاریخی نمی

به . ی تاریخی مشخص، مربوط باشندداری به عنوان یک جامعهتوانند درست باشند که مشخصًا به سرمایهزمانی می

که از زمانی که دیالکتیک سرمایه تنها پس از ایناه با سه اصل یادشده در باال آن، عبارت دیگر، ماتریالیسم تاریخی همر

قابل ( داریهای اساسی مربوط به سرمایهبه عنوان ویژگی)تواند ، میشودداری کشف میی اقتصادی سرمایهسان نظریهبه

نجام دهد، حتی پیش از این که کسی زحمت تواند ادر این شرایط، بیشترین کاری که ماتریالیسم تاریخی می. دفاع باشد

برای پیشگیری از ( ضد ایدئولوژی)ی اقتصادی را بر خود هموار کند، این است که به عنوان یک پادزهر مطالعه نظریه

( از قبیل اقتصاد مکتب کالسیک)لیبرال در حین یادگیری اقتصاد بورژوایی  -ی ویروس ایدئولوژی بورژواسرایت ناخواسته

که به نحوی ناخودآگاه به باور به ایدئولوژی لیبرالی ی اقتصاد بدون اینتر، در باال گفتم که مطالعهمن پیش. ندعمل ک

ی جامعهداری یک در واقع، اقتصاد بورژوایی هرگز این حقیقت را که سرمایه. وسوسه شویم، تا چه اندازه دشوار است

ای دیگر نهد و در نقطهی وجود میای از مسیر تاریخ بشری پا به عرصهای که در نقطهکند، جامعهاست، افشا نمی تاریخی

کند، دیالکتیک تمامی چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که همان گونه که اونو ادعا می. روداز بین می

دیالکتیک ماتریالیستی را دیالکتیک سرمایه به صورت کاماًل واضحی . مارکسیسم است( اول و آخر)سرمایه آلفا و ُامگای 

بخشد که جایگزین دیالکتیک استقرار می( ی یک علم وابسته به امر واقعبه سان نظریه)ی اقتصادی به شکل نظریه

دهد در این راستا، دیالکتیک سرمایه نشان می. شودمی( به سان منطقی که منطبق با متافیزیک است)آلیستی هگل ایده

مطمئنًا رویکرد اونو . کندی جوامع انسانی، اشغال میدر مطالعه مرجعحوری را به سان داری جایگاهی مکه سرمایه

همچنین آشکار خواهد شد رویکرد اونو تنها راهی است که مارکسیسم را از وضعیت . پاشدمارکسیسم رسمی را فرو می

رداند، به این دلیل که اولین کاشف گی آن باز میدهد و آن را به جایگاه اصلی و شایستهاش نجات میکنونی ورشکسته

 .در علوم اجتماعی است عینیت
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شود، هگل از میان های فیلسوفان اخالق اسکاتلندی که شامل اقتصاد آدام اسمیت نیز میباید توجه کنیم در نوشته

مااًل از پیشرفت در حالی که سایرین احت. ای یکتاستآلیست آلمانی بعد از کانت، نمونهی ایدهتمامی فیلسوفان برجسته

تر بودند، هگل به انگاری دکارتی  بین امر فیزیکی و امر روحانی، آگاهعلم جهان فیزیکی درون سنت سفت و سخت دوگانه

. او مشاهده کرد ی حقفلسفهتوان آن را در ی موضوعات اقتصادی و اجتماعی داشت که میتنهایی دیدگاهی عمیق درباره

که چرا هگل، بسیار بیشتر از کانت، بر فویرباخ و مارکس تأثیر د دلیلی باشد برای اینتوانچنین چیزی احتمااًل می

به عنوان مثال، فوئرباخ نخستین کسی . امر مادی و امر متافیزیکی بودند بینگذاشت، دو نفری که به دنبال تحقیق فضای 

کنند، را در تصور خود ایجاد می( امر نامحدود)ها خداوند را توضیح داد که به موجب آن انسان« 1انگاریانسان»بود که تز 

ی مارکس، اگر شرایط قدری متفاوت عمل کرده بود، درباره. دهدنه بر عکس آن یعنی چیزی که دین معمواًل آموزش می

ی علوم اجتماعی را به هکار مشابهی در حوزهتوانست شااش میطوری که او را تشویق بیشتری کرده بود در سفر پژوهشی

با این حال، با وجود این شرایط، امکان چنین شباهتی . انجام برساند همانند کاری که فوئرباخ در قلمرو دین انجام داد

ا ب»مطالعه کرد،  ۵۴۸۱به همین دلیل، زمانی که مارکس اقتصاد را با جدیت و حرارت بعد از . بسیار دور از انتظار است

ی هگل را کنار و به نحوی ویژه تحت تأثیر تربیتی که گرفته بود، فلسفه« وجدان فلسفی پیشین خود وداع کرده بود

شاید همین نکته دلیلی باشد برای این که . اش بزدایدگذاشت، اگر چه هرگز  موفق نشد که ردپاهای هگلی را از اندیشه

ه هگل در عین حال که معتقد بود در حال جستجو و کشف دیالکتیک چرا مارکس در شناسایی این واقعیت ناکام ماند ک

هنگامی که مارکس مشغول . در حال بررسی دیالکتیک سرمایه بود« ناخودگاه»مطلق است، در حقیقت به نحوی ( امر)

رد که او و کشد و در همین حال تالش میی هگل هدایت مینقد خود بر اقتصاد سیاسی بورژوایی بود، ناخودآگاه با فلسفه

نقل قول مورد عالقه  کند کهاین که کسی یاری نمی)آیا این یک طنز جدی تاریخ نیست . اش را به خاطر نیاوردفلسفه

؟ این که انگلس، کسی که دیرتر (2راه عشق حقیقی هرگز هموار نیست: مارکس از شکسپیر را به خاطر بیاوریم

مجلدات سرمایه ویراستاری کرد، هرگز تشخیص نداد که این مجلدات  ی اقتصاد را درهای حجیم مارکس دربارهیادداشت

ی ماند این است که پروژهچیزی که باقی می. های تمامی مواد مورد نیاز برای دیالکتیک سرمایه هستندحاوی ریشه

ی به دارتعریف سرمایه»بندی آن به نحوی صحیح به سان مارکس در نقد اقتصاد سیاسی مکتب کالسیک و بازصورت

توانیم تمامی این چیزها را ما می. ، به جز در حالت همریختی آن با منطق هگل قابل انجام نیست«ی خود سرمایهوسیله

با نگاه به گذشته و بعد از رسیدن به دیالکتیک سرمایه، مشاهده کنیم، باید از این بابت از خط راهنمایی که اونو برای ما 

کرد و قصد کرد که آن را به سان بازسازی و تکمیل اقتصاد کار می genrironکه او بر گذاشت قدردانی کنیم، یعنی زمانی 

 . به انجام برساند کاپیتال

                                                           

1. anthropomorphism 

 ی فارسی برگرفته از:ترجمه  .2

 . ۵۸۱، جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگاه، ص سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی(، ۵۸۴۴کارل مارکس )
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ی آن چه که حقیقتًا قابل توجه است این است که دیالکتیک سرمایه، ترجمان منطق جهان متافیزیکی به یک نظریه

داری که نه صرفًا در تصور ما شود، یعنی ترجمان به منطق سرمایهاست که اقتصاد نامیده می واقع امرعلمی وابسته به 

( دهدی عقالنی را در هر دو مورد تشکیل میکه هسته)بلکه به نحوی ابژکتیو وجود دارد و و در عین حال خود دیالکتیک 

تر درک و تصدیق شده و معنای آن فهم گشته بود، تمایل دارم بگویم که اگر این نتیجه پیش. کندرا بدون تغییر حفظ می

اگر . ای متفاوت باشدتوانست ذرهگاه نسبت به این امر تردید ندارم که کل تاریخ فلسفه و علم، بعد از هگل میآن

ه معنا، کانگیزه و خواستی مبهم و بی»دغدغه به جستجوی ی عقالنی هگل چنان بیکه فلسفهتر بگویم، یعنی اینپردهبی

ی فلسفه معنایی وظیفهیقینًا جستجو برای چنین طرح بی. شد، رها نمی«به سان بنیاد ابتدایی واقعیت فهم شده است

معنا معنایی، خود نیز بیفلسفه با جستجوی یک چنین طرح بی. ای ناممکن استنیست، به این دلیل آشکار که وظیفه

متافیزیک . اد تکنولوژی و علوم طبیعی بر تمامی سایر اشکال دانش نیستشود و نهایتًا قادر به مقاومت در برابر استبدمی

ی آنها به سادگی دور های منطقی و دار و دستهژرفای نمایندگان پوزیتیویستتوان به دلیل رویکرد سطحی و بیرا نمی

ی علم وابسته به نظریه»شود، به تعبیری، « ماتریالیستی»در دیالکتیک هگل باید « ی عقالنیهسته»در عوض، . انداخت

ی ناب علم وابسته به امر واقع را به خود بگیرد که تحت تواند حالت نظریهاز این رو، این امر می«. به امر واقع ترجمه شود

این روشنگری که در ابتدا اونو که ملهم از مارکس بود، برای ما فراهم کرد، قویًا . شودعنوان اقتصاد شناخته می

 .با این همه، تأثیر آن، تا کنون بسیار کم مورد توجه بوده است. کنده را از دور خارج میمارکسیسم عامیان

ی نومن و فنومن محدود کرد، جایی که فنومن احتمااًل این تأثیر قدرتمند کانت بود که افق اندیشگانی را به دوگانه 

دیگر بود، چه فیزیک « انقالب کپرنیکی»ایجاد این دوگانگی احتمااًل یک . داندنفسه را منتفی میفیشناخت شی

با این همه، این دستاورد در ضمن منجر به یک غفلت کامل از . رهاندرا از استبداد متافیزیک می( ی طبیعتمطالعه)

ی گاه ایدهحذف آن فضا به سهولت تبدیل به تکیه. شد« طبیعی»و « روحانی»، «فیزیکی»و « متافیزیکی»فضای بین امور 

است که تبدیل به علم « علمی»تنها تا جایی « علم اجتماعی»کند شد، که حکم می«  گراییتقلیل»دروغین و متناقض 

را کشف کردند، برای حفظ ( علم فرهنگ) Kulturwissenschaft3ها در پایان قرن نوزدهم زمانی که نوکانتی. طبیعی شود

زمان، برای بازگشت به مارکس و بازیابی با این همه هم. بسیار دیر بود« ی فلسفهفقر ناامیدکننده»از آفت « ی علملسفهف»

ای شده بود و ساختار پذیر نبود، چرا که مارکسیسم به سرعت سیاسی و فرقهمسیر هگلی پنهان آن بدون تعصب، امکان

 . کردنه حرکتی از این دست را خاموش میمحوری یافته بود که هر گوتحمیلی ایدئولوژی

                                                           

نظر ، اتفاق«دانش»است یا « علم» Wissenschaftی است. در اینکه معنای واژه« دانش فرهنگ»یا « علم فرهنگ». معنای این واژه در واقع  3

ی زیر )نقد برگردان فارسی کتابی از فیشته( در  تواند به مقالهی عالقمند برای آگاهی بیشتر در این مورد میوسیعی وجود ندارد. خواننده

 رجوع کند: فرهنگ امروزتارنمای 

 ی مسعود حسینی(. )ترجمه« ی فراگیر دانشاشکاالت اندک با یک خطای بنیادین / نگاهی بر کتاب بنیاد آموزه»حامد صفاریان:  

 شود / م.(. تر دنبال میطور دقیقر، به، در قالب گفتگوی حامد صفاریان و رضا مساف«نظر مخاطبان»)این بررسی در انتهای مقاله در بخش 

http://farhangemrooz.com/
http://farhangemrooz.com/
http://farhangemrooz.com/news/47515/اشکالات-اندک-با-یک-خطای-بنیادین
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علم ) Kulturwissenschaftاز دیدگاه من بسیار مهم است پرهیز کردن از کاربرد  اصطالحات مغشوشی به همچون 

ها علوم اجتماعی غالبًا با علوم انسانی در هم که در چارچوب آن( Sciences humaines) 4اجتماعی علومیا ( فرهنگ

« علوم اجتماعی»در معنای مفرد آن، به جای « علم اجتماعی»رسد که اونو ترجیح داد که از به نظر می. شوندآمیخته می

با . تا چه حد باید فراگیر باشد« علوم اجتماعی»دانست که در معنای جمع آن استفاده کند، شاید به این دلیل که او نمی

ها چه چیزی باید در جامعه انجام دهند و چگونه انسان»شد که باید مرتبط با این موضوع با اجتماعیاین حال از منظر او، 

به عبارت دیگر، علم اجتماعی . ها، به بیان دیگر، نه به صورت جدا و منفرد بلکه در ارتباط با سایر انسان«آن را انجام دهند

ی آغاز است که نقطه ای، ضروریی مطالعهبا این همه، برای وضع چنین ابژه. است« ها در جامعهانسان»ی مطالعه

داری است، به سان زیربنای اقتصادی ی ورود، سرمایهاندازی اونویی، بدون تردید این نقطهاز چشم. صحیحی را بیابیم

ی مدرن، که سرمایه در آن بین طبیعت و تولیدکنندگان مستقیم دخالت تنها با ظهور جامعهاز این رو . ی مدرنجامعه

سابقًا آنها بخشی از سرزمینی بودند که . شوندمی «کارگر مزدی»هایی به سان انسانیل به ، تولیدکنندگان تبدکندمی

ی مدرنی که تواند پیش از ظهور جامعهبه عبارت دیگر، علم اجتماعی نمی. ی آن، متعلق به آن بودندمانند جانداران ویژه

عالوه بر این، همان گونه که در باال . علم اقتصاد استداری، ی سرمایهداری است، آغاز شود، و مطالعهزیربنای آن سرمایه

تواند با سایر ی مراحل میگفته شد، اقتصاد باید در سه سطح متمایز تجرید مورد مطالعه قرار گیرد و تنها در سطح نظریه

 –سخت دولت  ی سفت واز این رو، تنها درون پوسته. های علم اجتماعی از قبیل حقوق و سیاست پیوند برقرار کندشاخه

به عبارت دیگر، . تواند به لحاظ تاریخی، یعنی به صورت واقعی، تکامل پیدا کندداری میملت بورژوایی است که سرمایه

دهد که این نکته توضیح می. تکامل یافت ملت مدرن –های گوناگون دولت مطالعات جنبهعلم اجتماعی ابتدائًا به عنوان 

ی عالوه بر این، تنها اقتصاد به عنوان مطالعه. کندعلوم اجتماعی را اشغال میچرا اقتصاد جایگاهی مرکزی در 

ی آن باید با یک از این رو، نظریه. لیبرال ایجاد کند –تواند خود را در رهایی از ایدئولوژی بورژوا داری میسرمایه

 . زنددیالکتیک هگلی هدایت شود، که به صورت خودکار ایدئولوژی را کنار می

  

.  کندشما بر این نظر هستید که اقتصاد مارکسی اونو علم است به این معنا که دانشی ابژکتیو برای ما فراهم می( پ -۵

مطمئنًا منظور شما از اطالق این صفت این نیست که بگویید به همان معنای مربوط به دانش علم طبیعی، ابژکتیو است، 

 دانید؟   ایی میشما ابژکتیویتی در علم اجتماعی را به چه معن

به خاطر این واقعیت که دانش ما . همانند معنای آن در علم طبیعی باشد تواندنمیدر علم اجتماعی « ابژکتیویتی»معنای 

ی ما خلق طبیعت به وسیلههمان گونه که قباًل بیان کردم، . از طبیعت باید از دانش ما از جامعه متفاوت باشد و هست

                                                           

 . است« علوم اجتماعی»معنای ای فرانسوی که بهواژه. 4
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ها هرگز در خلق آن ما انسان شود که فراسوی ما و قبل از تطور ما قرار دارند،نیروهایی خلق می یشود بلکه به وسیلهنمی

یا  توانیم طرح اولیهبه همین دلیل، ما هرگز نمی. ایم و حتی در ایجاد آن با ما مشورتی نشده استمشارکت نداشته

این دانش، ناقص است نه . ما از طبیعت، محدود استبنابراین دانش . آن را به صورت تام و تمام بشناسیم« دستور کار»

در واقع، این دقیقًا همان چیزی است که کانت . کامل و این بدین معناست که دانش ما نسبت به آن ضرورتا بیرونی است

شیء »مربوط به سطح طبیعت را بشناسیم نه « پدیدارهای»توانیم داشت زمانی که ادعا کرد که ما فقط میبیان می

کننده، بینیپیش»ای ام که دانش ما از طبیعت باید با رویهبه همین دلیل است که همیشه ادعا کرده. را« نفسهفی

تواند انجام دهد، پیشنهاد فرضیه به عبارت دیگر، تمام کاری که دانشمند طبیعی می. همراه باشد« نگرانهتجویزی و آینده

چه خواهد کرد، یعنی، اگر بر  تحت شرایط ویژه و معینتار خرد که طبیعت در سطح رفی اینیا حدسی است درباره

. ایمی آن قیچی کردههای میکروسکوپی طبیعت تمرکز کنیم، در واقع به صورت خودسرانه، آنها را از کل ناشناختهجنبه

اگر »ود که تواند به این شکل صورتبندی شایم میچنین فرضیه یا حدسی در بهترین حالت همان گونه که قباًل گفته

در یک نظام مبتنی بر اصول آگزیوماتیک و «. به دنبال آن خواهد آمد xرخ دهد، رویداد  a, b, c , …, nشرایط 

گیرند و چنین ای مانند ریاضیات، اینگونه است که تمامی قضایا به شکل خاصی در کنار یکدیگر قرار میگویانههمان

در فضای وابسته به امر واقع، . شوندصحیح تلقی می« نقض نشوند»ی مثالی رقیب هایی تا زمانی که به وسیلهفرضپیش

مورد « شدهآزمایشات و مشاهدات کنترل»ی ای باید به لحاظ تجربی به وسیلهبندی شدهضیه یا حدس فرمولچنین فر

آن اثبات شود، به صورت « دروغین بودن»ی شواهد رقیب دیگر رد شود یا آزمون قرار بگیرد و تا زمانی که به وسیله

شود، یک حقیقت مطلق نیست، بلکه فقط حقیقتی یبنابراین، آنچه که صحیح خوانده م. آزمایشی درست و معتبر است

است که به صورت مقطعی صحیح است نه دائمی، یعنی نسبت به وضعیت کنونی دانش ما درست و معتبر است و امکان 

 . بازبینی در آینده همیشه وجود دارد

تواند به آشکار گرفتار کند، نمی ای برای حقیقت یا ابژکتیویتی، بدون این که ما را به تناقضاتیبا این حال چنین ضابطه

شود طوری که ما ی نیروهایی فراسوی ما، از قبیل خدا، ایجاد میبه وسیله جامعهاین عقیده که . علم اجتماعی تعمیم یابد

و این که همواره نظم اجتماعی معینی را به سان امر مطلق یا ( قدرتی در تغییر آن نداریم)مسئول کارکرد آن نیستیم 

شود در ی انسانی توسط ما ایجاد میخواه به این نکته آگاه باشیم خواه نباشیم، جامعه. پذیر بپذیریم، عقالنی نیستتغییرنا

های ما برای تواند به سان تقویم تالشدر واقع، تاریخ بشر می. ی خود ما استبر عهده تغییر نظم اجتماعی موجودنتیجه 

کنند معموال کسانی کسانی که این فاکت آشکار را انکار می. ده شودی جدید بهتر و پرامید دیجستجوی یک جامعه

ی موجود در این وضع ی موجود دارند و از این رو از مزایای گستردهمراتب جامعههستند که جای پای محکمی در سلسله

کرد، چقدر این بلیغ میرا ت« حقوق الهی شاهان»ی دانیم که وقتی یک پادشاه مستبد آموزهما به خوبی می. برندبهره می

مراتبی وجود ی مطلوبی نرسیم که در آن هیچ سلسلهتا زمانی که به جامعه. تبلیغ در خدمت منافع خود پادشاه بود
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ها و تقسیمات طبقاتی نداشته باشد و امتیازات اجتماعی بین همه به صورت مساوی توزیع شود، شاهد استمرار نابرابری

ی مطلوب دست پیدا کنیم، توانیم با سرعت به این جامعهما نمی. که در واقع باید از بین بروند هاییخواهیم بود، نابرابری

ها از فقر و انسان رهاییمارکس همیشه . چه پیشروی ما در ضمن منوط است به در دسترس بودن تکنولوژی مولد

کنیم که از گاهی اوقات حس می. شتای در ذهن خود داسرکوب، خواه فیزیکی و یا ذهنی را به عنوان هدف هر جامعه

نظر از با این حال صرف. کنیم وضعیت مورد نظر در دسترس استاین وضعیت بسیار دور هستیم، گاهی اوقات حس می

ی خوب را در ذهن خود داشته باشیم چرا که در تحلیل نهایی برآورد ما، ضروری است که همیشه این هدف جامعه

این وضعیت «. کنیمچیزی که ما درونش قرار داریم و در چارچوب آن فعالیت می» وضعیت اجتماعی چیزی نیست جز

برخالف طبیعت است و در برابر ما به عنوان چیزی که از پیش به صورت معین توسط نیروهایی فراسوی ما ایجاد شده 

تواند همانند علم عی نیز میتوان فهمید که، با گفتن این که علم اجتمااز این بحث به راحتی می. گیرداست، قرار نمی

سازی نظم اجتماعی موجود هستیم، به بیان دیگر، باشد، در واقع در حال ایجاد کمپینی برای جاودان« علمی»طبیعی 

 .است« حقوق الهی شاهان»ارز با دکترین ی دروغین که همتبلیغ یک آموزه

و  aکه فاکتورهای ی  ایناگر با مشاهده. است« کنترل مافراسوی فهم و »نهایتًا به معنای « ابژکتیویتی»در علم طبیعی، 

b به x شوند، به این نتیجه برسیم که منتهی میa  وb های مستقیم علتx  هستند، در همان حال و در همان لحظه

ی طبیعی اگر در جستجوی علت نهایی هر پدیده. چه چیزهایی هستند bو یا  aتوانیم بفهمیم که دالیل مستقیم نمی

 1 2,a a a
یعنی در یک فرآیند علی پیوسته ]مستقیم یک علت مستقیم یک گام به عقب برویم  های، به دنبال علت

بنابراین، . ایمپایان وارد شدهها و فرایندی از یک جستجوی بیدر واقع به یک سلسله از واگرایی[ گامی به عقب برداریم

. است« ناشناختنی»کرد، در واقع این همان چیزی است که کانت سالها پیش فکر می. شودهرگز یافت نمی xعلت نهایی  

معناست چون ما فقط به دنبال ای بیدر علم اجتماعی، چنین رویه. در علم طبیعی است ابژکتیویتیاین معنای صحیح 

اگر این گونه . ود هستیمی موجنیستیم؛ بلکه به دنبال یافتن طرح کالن جامعه( ُخرد)علل نهایی یک پدیدار سطحی 

تواند شبیه معنایی باشد که در قلمرو طبیعت با آن ی انسانی نمیباشد، معنای حقیقت و ابژکتیویتی نسبت به جامعه

شناسی متفاوتی در علم اجتماعی باشیم و چیزی را که شناسی و شناختما باید کاماًل به دنبال روش. سروکار داریم

به غیر از مارکس و اونو که خود متأثر از مارکس بود،  . در علم اجتماعی است، فهم کنیم مبنای حقیقت و ابژکتیویتی

ی درستی که نقطه. باید در جستجوگری خود از آنها پیروی کنیم. هیچ کس تا آن وقت با این پرسش درگیر نشده بود

، که «داریسرمایه یتی بر جامعهرئوس ماتریالیسم تاریخی است همچون دالل»باید پژوهش خود را از آن آغاز کنیم 

ی سخت ضروری است که ملت بورژوایی آن پوسته –از آنجا که دولت . سازدی مدرن را بر میبنیان مادی جامعه

گیریم پس، نتیجه می)داری به صورت واقعی و در سیر تاریخی درون آن تکامل یابد، توانیم انتظار داشته باشیم سرمایهمی

شود و این علم ی مدنی است که علم اجتماعی ایجاد میرگونی سلطنت مستبد مطلقه به جامعهدر فرآیند دگ( که
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های علم اجتماعی، که بنابراین، در آغاز، تمامی شاخه. لیبرال بوده است –اجتماعی همیشه ملهم از ایدئولوژی بورژوا 

داری متعاقبًا دستخوش فرآیند از زمانی که سرمایهبا این حال، . شود، آغشته به این ایدئولوژی بودندشامل اقتصاد نیز می

ی حمایت ایدئولوژیکی را ترک کند و در شد، این فرآیند اقتصاد را قادر ساخت که پوسته( سازیخودناب)خودتنزهی 

دیگر، به عبارت . شود« فراایدئولوژیک و ابژکتیو»نتیجه توانست به چیزی فارغ از ایدئولوژی تبدیل شود، به بیان دیگر، 

هنگامی که منطق سرمایه خود را بیشتر و بیشتر به صورت خودمختار بروز داد، قابل فهم بود که در نهایت از ایدئولوژی 

( ترکیب)تواند به صورت دیالکتیکی سنتز حقیقت این است که منطق سرمایه می. لیبرال جدا و مستقل گردد –بورژوا 

های علم اجتماعی با این حال، سایر شاخه. دهدامر مطلق گواهی میی شود، به همان روشی که منطق هگل درباره

ی تردید مرتبط با روبناهای ایدئولوژیک جامعهبرخوردار باشند، چون آنها بی( یا جایگاه ویژه)توانند از این مزیت نمی

 . باشندمدرن می

های علم و سایر حوزه« ی ناب را در اختیار داردهتنها اقتصاد است که یک نظری»اونو مکررًا از این که مجبور بود بگوید که 

خواست بی رسید او میکرد، چرا که به نظر میتوانند داشته باشند، احساس شرم میاجتماعی این ویژگی را ندارند و نمی

ادعای او با این حال آشکار شد، که . ی خود کندهای علم اجتماعی را قربانی رشتهها و حوزهجهت  سایر رشتهخود و بی

حقوق یا سیاست شناساپذیر نیست چرا که هیچ فرآیند « ی نابنظریه»چرا که یک . ربطی به غرور و خودبینی او ندارد

های توانند خود را از حمایتبه عبارت دیگر، این فرآیندها نمی. سازی خود نداردحقوقی یا سیاسی گرایش ذاتی به ناب

از این رو، در تمامی جوامع، حقوق و سیاست بدون تردید متعلق به . ری رها کننددای سرمایهایدئولوژیک حتی در جامعه

ی آن، مخلوق خود ما دارانهای حتی نوع سرمایهشان هستند، که با وجود این واقعیت که هر جامعهروبنای ایدئولوژیک

با این حال، برای . فهم است ی نیرویی فراسوی ما ایجادشده است، قابلاست نه چیزی که به نحوی ناگزیر به وسیله

متمایز از اقتصاد تبدیل ( های مطالعهابژه)هایی داری است که حقوق و سیاست به رشتهی سرمایهنخستین بار در جامعه

و مجزا از روبنای ایدئولوژیک آن ( فرانما)ی مدرن شفاف شوند، به دلیل این واقعیت که زیربنای اقتصادی جامعهمی

چگونه بودن ما در آن و چه عملی »کنند که چون جامعه فقط گیری هدایت میظات ما را به این نتیجهاین مالح. شودمی

پذیر هم هست، برای ما نه امکان« خواست انجام چه کاری و خواست چگونه انجام آن»نیست، بلکه « انجام دادن ما در آن

کند عالوه بر این، چنین چیزی داللت بر این می. باشیماعتنا و نه خواستنی است که به لحاظ ایدئولوژیک نسبت به آن بی

داری، و آنچه که رها که اگر ما مستقیمًا به سراغ علم اجتماعی برویم، به بیان دیگر بدون تصدیق اهمیت کلیدی سرمایه

این رو غلبه بر  است، مطمئنًا به بیراهه خواهیم رفت و از ابژکتیواز ایدئولوژی، برفراز ایدئولوژی، و فراایدئولوژیک و 

ی انسانی در جامعه»به عبارت دیگر، علم اجتماعی که هدفش درک . مان ممکن نخواهد بودهای خودسرانهسوبژکتیویتی

داری پیشینی است، محکوم به شکست ی سرمایهاست  و نسبت به جامعه( فراتاریخی)به شکلی مستقیم « حالت عام

ی توانیم تنها از خالل جامعهما میاندازد، رتوی بر آناتومی بدن حیوانات میهمان گونه که آناتومی بدن انسان، پ. است
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ی بین هنجارهای عام زندگی اونو مکررًا به رابطه. ی انسانی در حالت عام را فهم کنیمداری در حالت خاص، جامعهسرمایه

داری باید ی سرمایهی ویژهای که در جامعهسوداگرانهاقتصادی واقعی که تمامی جوامع باید آنها را متحقق کنند و قوانین 

 . تواند تنها از خالل دومی، اولی را آموزش دهد نه برعکساقتصاد می. کندمتحقق شوند اشاره می

 

محور هستند در حالی رسد که نطر شما بر این باشد که بسیاری از عبارات در علم اجتماعی ایدئولوژیبه نظر می( ت -۵

ی نکته. ایدئولوژیک-تواند ابژکتیو باشد آن هم در معنایی فراداری، میی سرمایهبه تنهایی به سان مطالعه که اقتصاد

رسد برای اکثر اصلی این استدالل پیچ در پیچ، چیست؟ چرا به چنین تمایز ظریفی قائل هستید، تمایزی که به نظر می

 معنی و بیهوده است؟ مردم برعکس بی

بهترین راه برای . امجهت کمی گیج و آشفته کردههای جدید و ناآشنا به شما، احتمااًل شما را بیانبا گفتن این داست

ام هایی که تا االن گفتهتان نکنم این است که مستقیم به سراغ نتیجه بروم و آن را با صحبتاینکه بیش از این سرگشته

علم اجتماعی بر خالف رقبای آنها در علم طبیعی، ماهیتًا ی ان را دارم که تمامی استدالالت من داعیه. ارتباط دهم

( قضاوت ارزشی)سازیم و هر کدام از ما دیدگاه متفاوتی داریم هستند، چرا که ما خود جامعه را می« ایدئولوژیک»

اگر جامعه . ی جدید، نیاز به ایدئولوژی داریمبه منظور خلق یک جامعه. ی اینکه جامعه چگونه باید سازماندهی شوددرباره

هنگامی که یک جامعه در بحران . از پیش موجود است، نیاز به یک ایدئولوژی دارد تا حضور خود را تثبیت و تصدیق کند

کار که تمایل به محافظت از آن دارد و ایدئولوژی مترقی که تمایل به رد آن برای ایجاد یک است، ایدئولوژی محافظه

ی اکثریت ی موجود، عمومًا به وسیلهدر شرایط عادی، جامعه. گیرندگر قرار میجایگزین بهتر دارد، در برابر یکدی

های فرهنگی، در های آموزشی و فعالیتشود و ایدئولوژی آن نه تنها در حقوق و سیاست، بلکه حتی در نظامپشتیبانی می

ژی مسلط به معنای دقیق کلمه قابل در این حالت، ایدئولو. شودنهادینه میهای تبلیغاتی، ی اطالعاتی و شبکهمجموعه

. ی مردم و عقل سلیم آنها آمیخته شده استرسد و با زندگی و روان روزمرهشناسایی نیست و بسیار طبیعی به نظر می

تنها عقاید اقلیت که نسبت به نظم اجتماعی موجود انتقادی هستند و غیره باید خودشان را با سر و صداری زیاد اظهار 

ای روبنای ایدئولوژیک خاص خود را دارد و در حالت کلی، هر جامعه. تلقی شوند« ایدئولوژیک»سان چیزی کنند، تا به 

تلقی شود « همچون امری عادی و طبیعی»برای اینکه این روبنای ایدئولوژیک به منبع عقل متعارف مسلط تبدیل شده و 

ی معتبر حقوق یا تجارت، گر پسر یا دختر شما در یک مدرسهاز این رو به عنوان مثال، ا. باید به صورت امر نهادینه درآید

ی مشهور پیوند یافته است، شما خوشحال خواهید شد «گرانخبه»اقتصاد و علوم سیاسی پذیرفته شود که با دانشگاههای 

در تمامی جوامع، . ی او با یک شغل ممتاز و درخشان ضمانت خواهد شدکنید، چرا که آیندهو اطمینان خاطر پیدا می

ها بازتولید را به صورت منظم در تمامی رده« شدهخوب تربیت»نظام آموزشی خوبی طراحی شده است تا بتواند افرادی 

کند، به بیان دیگر، به صورت صحیحی رهبران آموزش دیده و محافظان نظم اجتماعی موجود در تمامی سطوح را تربیت 



14 

 

با این همه، اگر همه چیز به همین شکل . ین ویژگی ضرور اکثریت جوامع بشری استتواند انکار کند که اکسی نمی. کند

یک دانش ابژکتیو و حقیقی مربوط »اجتماعی در معنایی که  علمکردیم، اجتماعی را فراموش می علمبود ما احتمااًل باید 

با این حال، همان «.  ی خود، بپذیردنظر از ایدئولوژی شخصبه جامعه باشد، طوری که هر کسی بتواند و باید آن را صرف

داری است، که علم سرمایه( یا بنیان مادی)ی مدرن، یعنی زیربنای اقتصادی طور که در باال گفتم، تنها با تکامل جامعه

موجودیت از این رو، . است« حقیقی و ابژکتیو»ای که یابد، صخرهاجتماعی صخره محکمی را برای تکیه کردن می

ی هسته)تواند به معنای دقیق کلمه شناسایی شود، چرا که خیلی نیست، بلکه حقیقی و ابژکتیو است و میداری تسرمایه

بنابراین، تا زمانی که دانش ما از جامعه بر مبنای واقعیت و دانش ابژکتیو از . ی آن عریان استنفسه، شئی فی(درونی آن

یا )های شخص اید  در برابر احکام ایدئولوژیکی که ترجیحات و نفرتداری استوار شود و یا با آنها پیوند بیابد، بسرمایه

ی اما همین نکته. دهد، چیزی استوارتر و قابل اعتمادتر بیابیمی این یا آن جامعه را بازتاب میهای ارزشی دربارهقضاوت

در حالی که تنها رویکرد کننده است که تمامًا توسط اقتصاد مارکسیستی و بورژوایی نادیده گرفته شده است، تعیین

کننده معادل با فراموش ی تعیینپوشی از این نکتهچشم. گیرداونویی نسبت به اقتصاد مارکسی این نکته را جدی می

 . در نظام فلسفی هگل است منطقکردن 

دیالکتیک که ها بر این عقیده بودند که باید دیالکتیک هگلی را از نظام فلسفی او جدا کرد طوری که اکثر مارکسیست

من . است، کنار گذاشته شود« آلیستی و ارتجاعیایده»است با دقت حفظ شود در حالی که نظام فلسفی او که « عقالنی»

روح و  طبیعت یفلسفه، منطقنظام فلسفی هگل، که شامل . ام که این دیدگاه نه درست است و نه معقولبر این عقیده

منطبق بر »منطق که . یا پوزیتیویستی است/ ش، یعنی علم طبیعی تجربی واست، مقدم بر سایر اشکال دان کرانمند

به ( نحوی دیالکتیکی ترکیب شدهبه)دهد که خود به خود را مورد بررسی قرار می« های ناباندیشه»است، « متافیزیک

شود ی طبیعت، تصدیق میدر فلسفه. آیندمنسجم، یا عقل، درمی( به لحاظ منطقی)اند و به حالت یک کل هم چسبیده

. کنددهد و بیان می، خود را بروز می(هاها و تغییرشکلتحریف)ناپذیر های طبیعی اجتنابنظمیکه عقل، به رغم بی

آورد، رغم خطاها و انحرافات انسانی، دوام میی روح کرانمند، حدودی که بنا به آن همین وضعیت بههمچنین در فلسفه

دار شان، عهدهی طبیعت و روح انسانی را در بافت واقعیبنابراین، بنا به نظر هگل، پیش از این که مطالعه .دشوتصدیق می

توانیم سادگی میاینک به. آگاه باشیم( اولویت ضرورت بر تصادفات)ها شویم، باید از اولویت عقل بر تمامی خودسرانگی

ی ی جامعهنظریه«. اد باید در سه سطح تجرید مورد مطالعه قرار بگیرداقتص»ی اونو بیابیم که نوعی همراستایی در ایده

، متناظر با dankaironداری یا ی سرمایهی مراحل توسعه، متناظر با منطق هگل؛ نظریهgenrironداری ناب یا سرمایه

در ( genjo - bunseki)ها اریدآنچه که احتمااًل با تاریخ اقتصادی سرمایه. مند استی روح کرانی طبیعت و فلسفهفلسفه

 . ی طبیعت و روح انسانی نزد هگل استدرباره( یعنی وابسته به امر واقع)رویکرد اونو منطبق است، مطالعات غیرفلسفی 
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به « ناب»های ناب ساخته شده است، جایی که است، از اندیشه« منطبق بر متافیزیک»شود منطق هگل که گفته می

نظر از این ، صرف«ها در معنای عامسگ»به عنوان مثال، اندیشه . است ی محسوسلت و همبستهبدون هرگونه دالمعنای 

ای که کسی که گیرد، به گونههای محسوس را در بر مینیست، زیرا مقدار قابل توجهی از داللت« ناب»یا آن سگ، هنوز 

( سطح)با این حال، در . ها ندارندسگی ی یکسانی دربارهعاشق سگ است و کسی که متنفر از سگ است، اندیشه

شود، اما به صورت تام و تمام حذف داللت محسوس بسیار تضعیف می« حیوانات«یا « چهارپایان»ی معطوف به اندیشه

ی محسوسی نیست اندیشه کند، این یک  دارای همبسته« زندگانی یا میرایی»ی اگر کسی جلوتر برود و درباره. شودنمی

عام  –مشخص به سمت مجرد  –طور که اندیشه از امر تجربی در این روش، همان. ی آن حرف زدرهکه بتوان دربا

در . شودشود، به این معنا که از هرگونه داللت یا پیوند محسوس خالص میمی« ناب»کند، بیشتر و بیشتر پیشروی می

به همین دلیل است که در ذهن هگل، . شودیشود، وارد جهان متافیزیکی ممی« ناب»همان حال که اندیشه در این معنا 

ی اقتصادی گوید نظریهاکنون این نکته دقیقًا همراستا با بحث اونو است که می«. شودمنطق با متافیزیک منطبق می»

کند، آن هم فقط هنگامی که می خود را ترکیب و وضع( در حالتی دیالکتیکی)خودی داری به صورتی خودبهسرمایه

شوند، به معنایی که این ارزش مصرفی و یا آن یکی ارزش مصرفی تنها در نام با هم می« صوری»صرفی کاماًل های مارزش

تواند به صورت منطقی بازسازی شود، داری ناب، که میدر ضمن به این معنا است که سرمایه. تفاوت دارند نه در جوهر

. داری واقعی، تنها در یک زمان تاریخی وجود داردیم سرمایهدانتواند در تاریخ موجود باشد، در حالی که میدیگر نمی

و  ی طبیعتفلسفهداری، به چیزی شبیه سرمایه( پدیدار)و واقعیت ( نفسهچیز فی)بنابراین، به منظور پیوند دادن نظریه 

. کندخود را بنا می کننده نظام فلسفیهگل نیاز داریم، که هگل با آنها بخش بسیار مهم و تعیینمند ی روح کرانفلسفه

های مصرفی به سان شود، جایی که ارزشداری متحقق میی سرمایهی مراحل توسعهدر مورد اونو، این موضوع در نظریه

داری به سان ی سرمایهی توسعهمرحله. کنندگری میشوند که بین نظریه و واقعیت میانجیمعرفی می انواعی

ای از قبیل پشم، پنبه و صنایع فوالد از یکدیگر متمایز های مصرفیتی برحسب ارزشمرکانتیلیستی، لیبرالی و امپریالیس

بسیار ( افزارسخت)ها داریبا تاریخ سرمایه( افزارنرم)داری ی سرمایهی میانی در پیوند دادن نظریهاین نظریه. شوندمی

گری بین مند در نظام هگل در میانجیوح کرانی ری طبیعت و فلسفهکننده است، دقیقًا به همان روشی که فلسفهتعیین

 . کننده استمنطق او و پیگیری دانش وابسته به امر واقع، بسیار تعیین

های های میانی در مورد هگل این است که نشان دهند چگونه عقل ناب در نهایت حتی با وجود تغییر شکلهدف فلسفه

داری دهد چگونه قوانین سرمایهبه همان ترتیب، اونو نیز توضیح می دقیقا. شودطبیعت و انحرافات روح انسانی غالب می

ی آن مرحله را ایجاد های مصرفی عادی، مشکالت ویژهکنند، اگر چه در هر مرحله از توسعه، ارزشخودشان را بیان می

و ارتقای انباشت شکل کنند و دولت بورژوایی مرکانتیلیستی، لیبرالی و امپریالیستی باید به منظور اطمینان دادن می

 انواعکتابی در باب ) keizai – seisakuronدر واقع، اونو در . مسلط سرمایه، در هر مورد با آنها مواجه شوند
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ی آزمون و خطا نهایتًا خود، نشان داده است که دولت بورژوایی به وسیله( داریهای اقتصادی در سرمایهگذاریسیاست

ی تقویت کرده است که برای افزایش انباشت شکل مسلط سرمایه در آن مرحله از توسعههایی را اتخاذ و گذاریسیاست

ی گروههای ذینفع گوناگون برای برآورده شدن هایی که به وسیلهگذاریترین است نه آن سیاستداری، مناسبسرمایه

یک که محرک پیشنهادهای این بدین معناست که هر جا که اشتیاقات ایدئولوژ. شوندنیازهای خصوصی پیشنهاد می

داری که در هر مرحله بر آنها غالب بوده است ی گوناگون بودند، موجود بوده است، کارکرد قوانین سرمایهگذارانهسیاست

های سوبژکتیو را کنار داری، قوانین ابژکتیو نهایتًا ایدئولوژیاز این رو، در سرمایه.  است به صورت امنی حفظ شده

ی سرمایه ی اقتصاد از طریق اصل سوداگرانهداری در کنترل گستردهی سرمایهدلیل همین توانایی جامعهبه  .اندگذاشته

ای به منظور توانیم دریابیم چگونه هر جامعهآورند، است که میهای خودسرانه در آن خللی وارد نمیکه عناصر ایدئولوژی

تواند ای نمیبه عنوان مثال، هیچ جامعه .صادی را متحقق کندموجودیت یافتن، در ابتدا باید هنجارهای عام زندگی اقت

ای به منابع مولد باید به صورت بهینه. بدون این که قادر باشد نیروی کار خود را بازتولید کند، به حیات خود ادامه دهد

نرخ رشد . یابند اقتصادی طبق الگوی تقاضای اجتماعی و به منظور هدر ندادن آنها، تخصیص تمامی سپهرهای فعالیت

اینها تنها . کندکند، دیکته میکند، نرخ رشد بخشی را که اقالم مصرفی تولید میبخشی که وسایل تولید را تولید می

ای را برفراز جوامع انسانی داری چگونه آینهکه سرمایهکنند برای نشان دادن اینهای کمی هستند، اما کفایت مینمونه

داری نیز ی غیرسرمایهجامعه«. دهدآناتومی انسان، آناتومی میمون را نشان می»ان روشی که دارد دقیقا به همنگه می

تواند تا می همین ایده. پذیر استداری فهمی سرمایهدارای یک زندگی اقتصادی است، اما این زندگی تنها در پرتو جامعه

چرا که تنها در پرتو چگونگی عمل اقتصاد، . های علم اجتماعی گسترش یابدحدی به حقوق، سیاست و سایر شاخه

توانیم اهمیت آنها را در سایر داری است که میی سرمایههای زندگی اجتماعی در جامعهحقوق، سیاست و سایر جنبه

 .جوامع مشاهده کنیم

شمای گسترده ای کلی در یک ممکن است پذیرش این ادعا ساده نباشد به ویژه به این دلیل که در اینجا تنها خالصه

ی سنخ آرمانی ماکس وبر، که هیچ با این همه، اگر کسی این ادعا را با سایر ادعاهای دیگر، از قبیل آموزه. مطرح شد

تواند ببیند کنند، مقایسه کند، حداقل میای به پرسش در باب حقیقت و ابژکتیویتی دانش در علم اجتماعی نمیاشاره

تری وضعیت کنونی در بخش دوم این مقدمه، تمایل دارم به صورت عمیق. تر استخشتر و نویدبچقدر رویکرد اونو غنی

سپس آشکار خواهد شد چگونه رویکرد نامعقول ایدئولوژیک نسبت . اقتصاد بورژوایی و مارکسی را مورد بررسی قرار دهم

عدم هرگونه ارتباطی با مرجع معنی زمینه به در این پس« نامعقول»ی ثمر است، واژهکننده و بیبه علم اجتماعی، گمراه

های ایدئولوژیک استدالل. داری استی دیالکتیکی سرمایهابژکتیو در دسترس برای علم اجتماعی است، که همان نظریه

ی چرا که هر گونه استداللی درباره. های ارزشی فردی نیستندهای پوچ بر مبنای قضاوتناب چیزی بیش از صحبت
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دارد و نهایتًا باید یقین پیدا کرد که چگونه در تحلیل نهایی با « ایدئولوژیک شدن»به  جامعه، گرایشی طبیعی

 .  ی ُابژکتیو در علم اجتماعییابد، یعنی تنها هستهپیوند می« داریسرمایه»

 

*  *  * 
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