کارگاه دیالکتیک:

»مانطق سرماایه« یا »بورژوازی اسلمای«؟
پیرامون دو تحلیل از کارخانهی »چسب هل« تبریز
فروغ اسدپور
افشای برخی از رویههای فرهنگی )و البته سیاسی( درون کارخانهی چس ب هتل ت بریز ،سببسازش د تتا دو مق الهی
تحلیلی کوتاه در اینباره نوشته شود .یکی از این دو مقاله ،در روزنامهی »شرق« انتشار یافت به قلم عباس شتتهرابی و
دیگری هم نوشتهی محمدرضا نیکفر است که در »رادیو زمانه« منتشر شد) 1اگر مطلب دیگری هتتم بتتوده استتت متتن
ندیدهام( .این دو واکنش تحلیلی ،ذهن مرا هم درگیر موضوع کرد و سبب شد تاملتم را که بیش از هر چیتتز تتتاملتی
در بارهی این دو تحلیل است ،و البته گاه کمی دورتر هم میرود ،قلمی کن م .از ای ن ب ابت سپاس گزار دو نویس ندهی
یادشده هستم .موضوع این دو واکنش تحلیلی و مطالبی که نوشتند ،فقط توصیف آنچتته کتته در ایتتن کارختتانه اتفتتاق
افتاده ،نیست؛ بلکه نامگذاری آن یا به عبارتی استنتاج معنایی تئوریک از این نمونهی تجربی و به ایتتن ترتیتتب ،جتتای
دادن آن زیر یک مفهوم نظری است و پرهیز از خودسرانگی در تبیین وض عیتی ک ه ب ه ایج اد چنی ن پدی ده)ه ایی(
میانجامد .در یکی از این نوشتهها معنای تئوریک این مورد تجربی بتتا مفهتتوم »منطتتق ستترمایه« بازنمتتایی شتتد و در
دیگری با مفهوم »بورژوزی اسلمی«.
مورد کارخانهی چسب هل را کوتاه و فشرده بررسی کنیم .مکان مشخصی به نام کارخانه که قاعدتا باید با تولید کتتال،
سازماندهی فرایند کار ،روابط صنعتی و امور تکنولوژیک مشغول باشد )در ایتتن دو مطلتب و اخبتار دیگتری کته متتن
خواندم ،دادههای دندانگیری حول این موضوعات نیافتم و همین سخت شگفتآور است( ،رویههتتای دینتتی همچتتون
اجبار نماز جمعی را نیز در دستور کار خود دارد .از همین ابتدای کار روشن است که دستکم با دو سازوکار متفتتاوت
از هم روبرو هستیم ،سازوکار تولید و سودآوری سرمایهدارانه ،و سازوکار اجبار آیینهتتای متتذهبی )و »آییننامههتتای«
 .1نگاه کنید به:
عباس شهرابی» :کمدی چسب هل و کابوسشهر استثمار تام /قوانین چسب هل ،خوابی است که سرمایه برای انسانها
میبیند«؛ روزنامهی شرق ۲۸ ،مرداد .۱۳۹۶
محمدرضا نیکفر» :پدیده بورژوازی اسلمی«؛ رادیو زمانه ۳۰ ،مرداد .۱۳۹۶

1

تنبیهی و تشویقی( .وجود این دو سازوکار ،یکتتی مبتنتتی بتتر اقتصتتاد کتتالیی و دیگتتری مبتنتتی بتتر سیاستتت دینتتی-
ایدئولوژیک حاکم بر کشور ،یکی مربوط به دنیای عقلنیت سرمایهدارانه و دیگری متعلق بتته مناستتبات پیشتتامدرن در
کنار هم ،و چگونگی تببین حضور مشترک آنها در کارختتانه سببستتاز نوشتتن دو مقتالهی توضتتیحی-تحلیلتی کوتتتاه
یادشده در بال گشته است .ادعای من ایتتن استتت کتته هتتر دو مقتتاله هنگتتام تتتبیین تئوریتتک ایتتن پیونتتد ،رویکتتردی
تقلیلگرایانه )فروکاستن یک جنبه از یک کل به جنبهی دیگر آن( را پیشه کردهاند .بهنظر میرسد اغراق نباشتتد اگتتر
بگوییم که این دو رویکرد در مقابل یکدیگر قرار دارند ،یکی به صراحت میگوید ایدئولوژی هیچ است منطتتق ستترمایه
همه چیز ،و دیگری به تلویح میگوید منطق سرمایه هیچ است ایدئولوژی همه چیز.
نیکفر در مطلب کوتاه خود اصطلحا »بورژوازی اسلمی« را برای توصیف زیست-فرهنگ طبقهی ستترمایهدار در ایتتران
به کار برد ،اصطلحی که پیشتر هم در پستهای فیسبوکی به آن برخورده بودم .من همانوقت که با این واژهستتازی
روبرو شدم ،کامنتی انتقادی بر آن نوشتم به این مضمون :اصطلحاتی همچتتون سوسیالامپریالیستتم ،کتتارگر جنستتی،
سرمایهداری دولتی ،جنگهای بشردوستانه و بتتورژوازی )ستترمایهداری( استتلمی ،خودنقیضتتهگویند ،یعنتتی دو طتترف
اصطلحا یکدیگر را نقض میکنند .جنگ مگر میتواند بشردوستانه هم باشد؟ در جنگ تنها چیزی کته مطترحا نیستت
دوستیکردن با بشریت است .کارگر جامعهی سرمایهداری مگر میتواند اندامهای جنسی خود را به »وستتیلهی تولیتتد
ارزش اضافی« تبدیل کند؟ سرمایهداری بدون رقابت میتواند وجود داشته باشد؟ سوسیالیسم مگر میتوانتتد همزمتتان
امپریالیسم هم باشد؟ در آن کامنت همچنین نوشتم اگر چنین بود که مهر و نشانهای فرهنگی میتوانستتتند چنیتتن
نقش بزرگی در توصیف »سرمایه« و سرمایهداری بهطور کلی بازی کنند ،در آن صتتورت ،متتاکس وبتتر بایتتد نخستتتین
کسی بوده باشد که سرمایهداری »مولد« باختر را در آن روزگار به صفت پروتستان ملقب کنتتد .درحتتالیکه میدانیتتم
بهرغم اشارات مهم وبر به نقشی که شاخهی پروتستان مسیحیت در تکوین روحیات سرمایهدارانه بازی کتترد ،او ختتود
هرگز چنین اصطلحی را به کتار نگرفتت .در ادامهی آن بحتث اینتک میافزایتم کته :متارکس و انگلتس هتتم از یتک
ایدئولوژی »مولد« به نام پروتستانتیسم یاد میکنند که به کار سرمایهدار »مولد« میآید .اما ایتتدئولوژی یتتا اعتقتتادات
دینی )جنسیتی -نژادی( گروهی از سرمایهداران در یک دورهی تاریخا معین را به صفتی برای توصتتیف یتتک شتتیوهی
تولید تاریخی جهانگستر )بیتفاوت به و فراسوی ایدئولوژیها و اعتقادات محلی( تبدیل نمیکنند .یعنی اینکتته یتتک
شیوهی تولید جهانگستر که منطق اصلی آن منطق سرمایهی صنعتی است مبتنتتی بریتتک نظتتام انباشتتت پیوستتتهی
سرمایه از راه دورپیماییی ' ] M − C ( M p − L p ) − P −C ' − Mپول -کال )مواد ختتام و وستتایل تولیتتد از یکستتو و
نیروی کار از سوی دیگر( -تولید )ارزش اضافه( -کالی جدید -پتتول اضتتافی )خودگستتتری ارزش( و بازگشتتت بختتش
عمدهای از این ارزش متحقق شده در بازار به سمت تولید[  ،نمیتواند بیواسطه و بیهیچ توضیح منسجمی به یکباره
وصل شود به اعتقادات و پراتیکهای دینی در یک محل خاص که احتمال میتوانند در تضاد یا همسویی با منطق بال
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باشند .بهنظرم نمیتوان کلی را با جزیی و عام را با خاص توضیح داد .اما اگر کلی )سهلگیرانه بگوییم منطتق سترمایه
یا منطق اقتصاد سرمایهدارانه( را به دقت شناسایی کرده باشتتیم میتتتوانیم دیرتتتر حضتتور یتتا غیتتاب آن را در مراحتتل
گوناگون تاریخی و نمونههای خاص پژوهش کنیم تا شباهت و تفاوت »جزیی« )مثل اقتصاد سرمایهدارانه در ایران( بتتا
»کلی« را به نحوی روشمند شناسایی و فهم کنیم .قاعدتا ،با توجه به غلبهی آموزهها و پراتیکهای دینی در ستتاختار
حکومتی ایران ،ایدئولوژ یی موضوعی حاشیهای نمیتواند باشد ،که برعکس پراهمیت نیز هست برای هر بحثی دربارهی
تاریخ ،اقتصاد ،سیاست و فرهنگ در این جامعه .جلوهگری این پراتیکها در یک بنگتاه تولیتدی ختاص هتم نمتونهای
تجربی و مشخص در اختیار ما میگذارد تا بتوانیم پیوند و تنش بین »تولید سرمایهدارانه« و »ایتتدئولوژی استتلمی« را
مشاهده کنیم.
متاسفانه نویسندهی مقالهی روزنامهی شرق ،ایدئولوژی را بهطور کامل در »منطق سرمایه« استحاله بخشتتیده و هیتتچ
نسبتی میان این دو برقرار نکرده یا به بیانی هیچ »استقلل نسبی« برای ایدئولوژی قائل نشده استتت .همیتتن نیتتز بتته
واکنش محمدرضا نیکفر و انتشار مطلب کوتاهی از سوی او منجر شتتد .نیکفتتر در مطلتتب کوتتتاه ختتود تلش کتترد تتتا
فرادستی ایدئولوژی را در اقتصاد ایران نشان بدهد .اعتراض من این است که نمیتوان دو پدیدهی ختتاص بتته نامهتتای
سرمایهداری و پراتیک اقتصادی-سیاسی -فرهنگی حاکمیت اسلمی را که دارای تاریتتخ تکتتوین مشتتترکی نیستتتند ،از
سازوکارهای یکسانی بهره نمیبرند ،و بهطور کلی در پیوندی پرتضاد با هم به سر میبرند ،با یک اصتتطلحا اقتصتتادی-
ایدئولوژیک »بورژوازی )سرمایهداری( اسلمی« کنار هم نشاند و تعریف و تبیین روشنی از ایتتن پیونتتد بتته دستتت داد.
یکی منطقی اقتصادی است و دیگری منطقی ایدئولوژیک ،از یک جنتتس نیستتتند ،از قتتدرت یکستتانی هتتم برختتوردار
نیستند .مناسبت دارد استقلل نسبی هر یک از این دو عنصر را در صتتورتبندی اقتصتتادی-سیاستتی-فرهنگتتی ایتتران
معاصر به رسمیت بشناسیم و از کاهش یکی به دیگری پرهیز کنیم.
هدف من اینجا این است که هر دو مقاله را بررسی کرده و نشان بدهم که هر یک تنها بر یک وجتته از ایتتن کتتل ختتم
شدهاند در حالی که مفصلبندی این دو وجه در سطوحا گوناگون تحلیل از نظر دور مانده است.

بررسی مطلب نخست
ساختار مقالهی نخست بهطور خلصه چنین است:
 (۱در قسمت نخست ،رویههای فرهنگی-دینی حاکم بر فضای کارخانه توصیف و بیان میشوند.
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 (۲در قسمت دوم ،نویسنده به اعتراض لیبرالهتتا میپتتردازد کتته از چستتباندن اتیکتتت »ستترمایهداری« بتتر رویههتتای
فرهنگی بال ناخشنودند .در این قسمت میخوانیم )نباید گذاشت که تحلیلگر لیبرال(» :چه با ارجاع به »شخصتتیت«
مدیر شرکت ،چه با ارجاع به »عقبماندگیی« ساخت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ،ستترمایهداری را از »ختتون و
کثافتی که از سر تا پا و از تمام منافذش ...بیرون میزند ،پاک کند« .بعد هم نتیجه میگیرد که تمتتام ایتتن ارجاعتتات
لیبرالی یک هدف دارند» :نجات سرمایهداری از دست تجلیهای شدید آن«.
 (۳در قسمت سوم  ،نوبت میرسد به طرحا یک رویکرد علمی به مسئلهی خلیل نظری و کارخانهی چسب هل .در این
مورد میخ وانیم» :در مقابتل ،رویکترد علمتی بته پدیتدهی خلیتل نظتری و چستب هتل ،نبایتد گیتر انتواع و اقستام
روانشناسیگرایی یا گفتمانهای گوناگون عقبماندگی فرهنگی و اجتماعی بیفتد .مسئله شخص خلیل نظری نیست،
زیرا در سرمایهداری ،اشخاص به تجسم انسانی مقولههای اقتصادی ،حاملن مناسبات و منافع خاص طبقاتی )برگرفته
از پیشگفتار چاپ نخست جلد یکم سرمایه( بدل میشوند .همچنین ،مسئله پسماندهای فرهنگی کهنه هم نیستتتند،
زیرا این تعریف و بهکارگیری این به اصطلحا پسماندهای فرهنگی درون سامانههای انضباطی و تنتتبیهی متتدرن استتت
که باعث نقشآفرینی این پسماندها در فرایند کنترل اجتماعی میشود«.
 (۴در قسمت چهارم ،حاکمیت منطق سرمایه بر این کارخانه بررسی میشود» :کارخانه چسب هل و قوانینش ،دربتتاره
منطق عمل سرمایه به ما چه میگوید؟ این کارخانه پیش از هر چیز یتتک بنگتتاه تولیتتدی ستترمایهدارانه استتت؛ یعنتتی
بنگاهی است که جهتگیری اصلی فعالیتهایش ،تصاحب ارزش اضافی تولیدشده به دست کتتارگران استتت« .پتتس از
این قسمت هم پرسیده میشود که آیا منطق یا ذات سرمایه در تقابل با رویههای فرهنگ دینی نیست؟ آیا سرمایه که
میل به تمامیتگری دارد ،میتواند با قواعد مذهبی زمانبری همچون نماز کنار بیاید؟ آیا ایتتن رویههتتای دینتتی اتلف
زمان با روحا فعالیت سرمایهدارانه در تضاد نیستند؟
 (۵در قسمت پنجم ،به پرسش مهم بال پاسخ داده میشود :سرمایه علوه بر تولید عدد ،بتته تولیتتد آدم هتتم علقمنتتد
است » .سرمایه نهتنها نیاز دارد که رشد عددی مداوم داشته باشد ،بلکه به سوژههای سربهزیر هم نیاز دارد کتته اساستتا
باید از انسانهای آزاد به توابعی از سرمایه بدل شوند «.
 (۶در قسمت ششم و پایانی مقاله ،به »گیر روانشناسی« منتقدان هم پاسخ داده میشود .پاسخ این است که» :حتتالت
خداگونه مدیرعامل و کیش شخصیت خلیل نظری را ذیل همان تجسم مقولههای اقتصادی باید نگریستتت .کارختانهی
چسب هل ،کابوسشهر سرمایه است؛ یعنی جایی که سرمایه ،با همراهان ایدئولوژیکش ،توانسته یک سامانهی کنترلی
تام بسازد و آن را با ایده مالکیت خصوصی تتوجیه کنتد ....میتل بته تمتامیتخواهی سترمایه ،ختود را در تجستمهای
انسانیاش نیز نشان میدهد«.
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انتقاد اصلی من به خط استدللی مطلب بال این است که بتترای توضتتیح یتتک نمتتونهی ختتاص کتته اتفاقتتا بتته شتتدت
خودویژگیهای »بورژوازی ایرانی« زیر سیطرهی حکومت اسلمی را نشتتان میدهتتد ،مقولههتتای کلن روششتتناختی
مارکس را پیش میکشد و بدون هیچ میانجی تاریخی و تحلیلی ،هر آنچتته در ایتتن متتورد ختتاص میدانتتد را بتته پتتای
موجودیتی عام به نام »منطق سرمایه« مینویسد .حتی وقتی میخواهد گیر روانشناسی خلیل نظری نیفتد ،باز هم بتتا
توسل به عبارت مشهور مارکس ،شخصیت و منش این متتدیرعامل را نیتتز همچتتون »تجستتدیابی مقتتولت اقتصتتادی«
توضیح میدهد .در پاسخ به گیر پسماندهای فرهنگی و عقبماندگی سیاسی و فرهنگی نیز میگوید که اگر نبود این
»سامانههای انضباطی و تنبیهی مدرن« ،ایفای نقش این »پسماندها در فرایند کنترل اجتماعی« هم ناممکن میشتتد.
گمان میکنم منظور نویسنده این باشد که کارخانهی مدرن الزام عملی به این پسماندها را ایجاب میکند .بتته بیتتانی
»منطق سرمایه« است که اعمال چنین پراتیکهای »عقبمانده«ای را ضرورت میبخشد) .یک پرسش کمی اکستریم
میتواند این باشد که یعنی اگر کارخانهی مدرن نداشتیم این پراتیکهای عقبمانده را نیز شاهد نبودیم؟( .نویسندهی
مطلب در قسمت پنجم نوشته )تقسیمبندی من( به این پرسش ،پاسخ مثبت داده است» :سرمایه نهتنها نیاز دارد کتته
رشد عددی مداوم داشته باشد ،بلکه به سوژههای سربهزیر هم نیاز دارد که اساسا باید از انسانهای آزاد بتته تتتوابعی از
سرمایه بدل شوند  ...مسئله ،احترام به نماز بهعنوان مناسکی دینی نیستتت ،بلکتته انقیتتاد کتتارگران زیتتر یتتک ستتامانه
انضباطی سفت و سخت است«.
حتی اگر بپذیریم که »سرمایه« به »سوژههای سر بهزیر« نیاز دارد ،باز نمیتوان پذیرفت که »سرمایه« همه جا همین
سربهزیری را از کارگرانش میخواهد که خلیل نظری .اصول وقتی از »سرمایه« بهعنوان یتتک کلنستتوژهی ختتودآیین
حرف میزنیم ،منظورمان همان سرمایهداری ناب است 2که در آن ،سوژگی انسانها در سوژگی ستترمایه بلعیتتده شتتده
است ،یا به بیانی ،مناسبات انسانی بهواسطهی منطق اقتصاد کالیی میانجیگری میشتتوند و رابطهی مستتتقیمی بیتتن
انسانها وجود ندارد .دولت و ایدئولوژی در یک چنین فضایی به پشت صحنه رانده شدهاند و در سطح کنونی تجریتتد،
بهطور موقت ،از نقشآفرینی آنها چشمپوشی شده است .درحالیکه اینجا خلیل نظری بهطور مستقیم بتتا کتتارگرانش
سروکار دارد و سربهزیری مورد نظر خود را به واسطهی حضور یک ایدئولوژی حکومتی -دولتی به آنان تحمیل میکند.
فقط بهمیانجی تاریخیکردن »سرمایه« است که میتوان از سامانههای انضباطی سخن گفت ،چون چگتتونگی ایجتتاد و
پیدایش آنها و همچنین کارکرد آنها به جوامع تاریخا مشخص ،سازوکارهای تنتتبیهی و تشتتویقی دولتتت ،دستتتگاههای
ایدئولوژیک دولتی و به جز آن ،شکلگیری هویت جمعی و مقتتاومت طبقهی کتتارگر ،و ستتطح عمتتومی فرهنتتگ یتتک
 .2نگاه کنید به :فصلهایی از کتاب رابرت آلبریتون »رویکردی ژاپنی به مراحل توسعهی سرمایهدارانه« که به تتترجمهی مانیتتا بهتتروزی در
تارنمای کارگاه دیالکتیک انتشار یافته است؛ بخشهایی از مصاحبه با تومتاس ستکین بته تتترجمهی محمتتد عبتادیفر در همیتتن تارنمتتا ،و
همچنین کتاب »واسازی و اقتصاد سیاسی« به قلم آلبریتون و با ترجمهی فروغ اسدپور .نشر پژواک.
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جامعه مربوط است .به زبانی مشخصتر باید گفت که در سال  ۱۳۹۶در کارخانهی چستتب هتتل تتتبریز ،و در دل یتتک
بستر گستردهتر سیاسی-ایدئولوژیک است که به کمک »خلقیت« خلیل نظری ،امکتتان ایجتتاد یتتک چنیتتن ستتامانهی
انضباطی مهیا شده ،و بههمین جهت هم نمیتوان آن را به »ذات« یا »میل« سرمایه ربط داد .چه در کشتتورهای ایتتن
سوی جهان ،مناطقی که »سرمایه« بهلحاظ تاریخی و نهادی جای پای محکمتری دارد ،به جا آوردن آیینهای دینتتی
امری خصوصی تلقی میشود که شخص میتواند در هنگام تنفس یا وقتی که به کار تخصتتیص داده نشتتده استتت ،بتته
انجام آنها بپردازد .اگر »سرمایه« در این سوی جهان در نماز و روزهی کارگر خود دخالت نمیکند ،چگتتونه استتت کتته
»سرمایه« در آن سوی جهان )در این کارخانه( نماز را برای کارگرانش اجباری میکند؟ همانطور که »دولت« در این
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سوی جهان به نازایی آموزگار یا لهجه و گویش او کار ندارد ،اما همین »دولت« در ایران با این موارد کار دارد.

اصطلحا »انسانهای آزاد« هم اصطلحا عجیبی است .آیا آزاد در معنایی است که مارکس در کاپیتال جلد یکم هنگتتام
بررسی سپهر گردش ،سپهر برابری ،آزادی و بهشت بنثام ،بحث میکند ،یا منظور از »انستتانهای آزاد« چیتتز دیگتتری
است مثل »شهروندان آزاد« که در جوامع سرمایهداری واجد دمکراسی پارلمانی به آدمها اطلق میشود؟ آن وقت این
بحث پیش خواهد آمد که مگر در ایران شهروند آزاد هم داریم؟ نکته این است که در بحث بتال دقیقتا معلتوم نیستت
ربط سرمایه به این »پسماندهای فرهنگی« چیست .آیا این پستتماندها بتتا منطتتق ستترمایه ستتازگارند ،دلخواستتت آن
هستند ،یا ربط دقیقی به آن ندارند؟ چرا منطق سرمایه در کشورهای دیگر به چنین پسماندهایی متوسل نمیشود تتتا
»انسانهای آزاد« را به تبعیت از خود وادارد؟ یا این پسماندها در جوامع دیگر )پیشرفتهتر از ایران( وجتتود ندارنتتد ،یتتا
»سرمایه« جرات دستگشودن به سوی آنها را ندارد .باز وضعیت مشخص است که »میل سرمایه« را تعیین میکند.
نابسندگی تئوریک مطلب روزنامهی شرق آنجا است که با خواندن آن معلوم نمیشود ستترمایه چیستتت ،ستترمایهداری
کدام است ،ایدئولوژی اسلمی چیست ،و این ایدئولوژی چه نقشی در سرمایهداری )ایران( بازی کرده و میکند .ظاهرا
اینجا با یک مورد مشخص یعنی کارخانهی چسب هتتل تتتبریز و متتدیر عامتتل آن خلیتتل نظتتری روبتترو هستتتیم ،امتتا
نویسندهی مطلب از این مورد مشخص به استنتاج کلیاتی چنان کلن همچون منطق ستترمایه و ذات آن بهطتتور عتتام
میرسد .باید از خودمان بپرسیم که آیا منطق سرمایه در جنرال موتور آمریکا ،در زیمنس آلمان و در چسب هل تبریز
یکی است و عملکرد یکسانی دارد؟ میتوان گفت که هر ستتهی آنهتتا »تجلیتتات« ذات ستترمایه هستتتند و آن »ذات«
ارجاع به »ساخت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه« ی آمریکا ،آلمان و ایران را زائتتد میکنتتد؟ اگتتر چنیتتن نظتتری
داشته باشیم در این صورت باید گفت که به جای خداوند قادر متعال دین ،خداوند قادر متعتتال ستترمایه را نشتتاندهایم
که تمامی هستندههای جامعهی سرمایهداری چیزی نیستند مگر »تجلیات« روحا بیکران همهجا حاضرش ،گیتترم کتته
 » .3ممنوعیت استخدام معلمان نابارور یا دارای لهجه غلیظ در ایران« .بی .بی .سی .فارسی؛  ۱شهرویو .۱۳۹۶
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مورد کارخانهی چسب هل یکی از »تجلیات شدید« آن باشد .هنگام استفاده از کاپیتال و روش متتارکس بایتتد مراقتتب
بود که به دام رادیکالیسم کمحوصله ،تفسیرهای میانبری ،و برجهیدن از موانع واقعتتی و مفهتتومی بتترای کوتتتاهکردن
مسیر تحلیل نیفتیم .تاریخ ،به بیان روی باسکار نظام باز است ،جایی که »منطقهتتای درونتتي و قانونمنتتدیها« ستتر
جای خود نیستند ،یعنی سازوکارهای گوناگونی با هم ترکیب شدهاند که کار شناساییی حدود کارکرد این منطقهتتتا را
اگرنه ناممکن ،دستکم دشوار میکند.
در قسمت سوم مقاله از رویکرد علمی به موضوع تحلیل میخوانیم .ولی خوانن ده تتا پایتان مق اله چی زی ج ز همتان
محکوم کردن انتقادهای »لیبرال«ها و انکار رویکرد »عقبماندگی« با ارجاع بتته عبتتارت مشتتهور متتارکس دستتتگیرش
نمیشود .به اینترتیب رویکرد علمی مترادف میشود با فروکاستن جزیی به کلی ،و خاص به عام .بههمین جهتتت نیتتز
»تجلیات« تاریخی یک جامعهی بهغایت پیچیده همچون ایران بهسان »تجلیات« ذات سرمایه تفسیر میشود .اینجتتا
است که فرق این رویکرد با رویکرد دینی که منتقد آن هستیم ،کمرنگ میشود .مگر نه این که اهالی دین هم همهی
»پدیدار« های این جهان را به ذات همهجا حاضر و همهگونه توانای خداوند منتسب میکنند؟
پرسش من از این رو باید جدی گرفته شود که در این مقاله جز از منطق سرمایه از هیچ عاملیت دیگری ،مثل دولتتت،
یا کارگران سخن نمیرود .با اینکه میدانیم مشغول بررسی یک مورد تجربی خاص و شاهد عتاملیت م دیری بته نتام
خلیل نظری هستیم .همهچیتتز » ،عقبمانتتدگی سیاستتی و فرهنگتتی ،پستتماندهای فرهنگتتی ،و روانشناستتی فتتردی و
اجتماعی«  ،از زمین تحلیل کنار گذاشته میشوند تا نقشآفرینی منطق سرمایه بحث شتتود .بهمیتتان کشتتیدن عبتتارت
بسیار ویژهی مارکس »انسانها همچون تجسدیابی مقولت اقتصادی« را نیز باید در ایتتن راستتتا فهتتم کتترد .امتتا ایتتن
فرضیهی روششناختی مارکس در کاپیتال با فرضیهی شئیوارهشدگی تام اجتماعی تکمیل شده است که فقط هم در
یک سطح از تحلیل سرمایهداری به کار گرفته میشود ،تحلیل منطق و سازوکارهای درونی سرمایه در حتتالت »نتتاب«
آن .یعنی همانجایی که قانونمندیها »سر جای خود« هستند ،چون وارد نظام باز تاریخ نشتتدهاند و بههمیتتن دلیتتل
هم شناسایی آنها بهعلت ترکیب با سازوکارهای دیگر دشوارتر نشده است .بههنگتتام توصتتیف وضتتعیت یتتک شتترکت
)خصوصی! آن هم در ایران( نمیتوانیم پای سرمایه بهطور عام ،سرمایه در حالت ناب را وسط بکشیم؛ زیترا کته ایچتاد
چنین رابطهی مستقیم و بهظاهر بیدردسری به معنای برجهیدن از تاریخ و فدا کتتردن انستتجام نظتتری و تحلیلتتی در
پای توضیح نمونههای تجربی خواهد بود.
در قسمت چهارم مطلب ،از تعارض بین منطق سرمایه و رویهی فرهنگی نمازخواندن پرسش میشود ،و بلفاصله ایتتن
تعارض بدون هیچ دردسری با میل سرمایه به سیطرهی کیفی بر آدمها از صورت مسئله حذف میشود .البته ستترمایه
بهمنزلهی ارزش خودگستر که میل به بیکرانگی دارد و کمیکتتردن تمتتام زنتتدگی اجتمتتاعی؛ ناچتتار استتت بتتا موانتتیع
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برآیندکرده از دنیای ارزشهای مصرفی )بهویژه طبیعت و کارگر بهعنوان دو مانع جدی درونی و بیرونی( بجنگد تا آنها
را مقهور و رام خود کند .این ذات سرمایه است اما چگونگی این نبرد ،چگتتونگی متتواجههی ستترمایه بتتا ایتتن دو ارزش
مصرفی بسیار خاص ،و نتیجهی آن ،امری نیست که بتوان بیواسطه به رویههای فرهنگی و دینی اعمالشتتده در ایتتن
کارخانهی مشخص نسبت داد .واقعیت این است که از دیدگاه منطتتق ستترمایه )در ستتطح نتتاب( و بهجتتز آن از منظتتر
عقلنیت معمول سرمایهداری و سرمایهداران ،نمازخواندن کارگران نهتنها اتلف وقت است که پراتیکهای دینی آنهتتا،
تا زمانیکه نظم محل تولید و همبستگی بین بخشهای مختلف سازمان تولیتتد را بههتتم نزنتتد ،ربطتتی بتته ستترمایهدار
)همان تجسد مقولت اقتصادی( ندارد .اما چگونه است که در ایران )متتورد مشتتخص کارختتانهی چستتب هتتل تتتبریز(
برخورد با اتلف وقت تا این اندازه سهلگیرانه است؟ برخورد علمی در واقع روشتتن کتتردن خاصبودگیهتتا و تعینتتات
خودویژهی یک پدیده است ،تا پدیده و زندگی درونی آن کامل تصریح شود .تحمیل طرحاوارهی مفهومی و کلیشههای
تئوریک بر یک پدیدهی خاص ،مثال همان نقد مارکس بر هگل است که نباید بهدنبال یافتن پیکر بتترای منطتتق بتتود،
روال کار باید برعکس باشد ،پیجوی منطق پیکر باید بود .درحالیکه در یک نمونهی تجربی نظیر کارختتانهی چستتب
هل تبریز با سازوکارهای گوناگونی ) سرمایه ،دین ،دولت ،نهادهای غیردولتتتی ،کتتارگران و نظتتایر آن( روبتترو هستتتیم،
نسبتدادن پراتیکهای دینی به منطق سرمایه چندان علمی نیست.
نویسنده در قسمت ششم متن )بنا به قسمتبندی من( این کارخانه را »کابوسشهر سرمایه ...یعنی جاییکه ستترمایه،
با همراهان ایدئولوژیکش ،توانسته یک سامانه کنترلی تام بسازد و آن را بتتا ایتتدهی متتالکیت خصوصتتی تتتوجیه کنتتد«
مینامد .اینجا بهناگهان شاهد یک چرخش از رویکرد تکعاملی به رویکرد دوعاملی هستیم .منطق سرمایه که تتتاکنون
تنها نقشآفرین بحث بود ،اینک با »همراهان ایدئولوژیکش« درهممیآمیزد .یعنی چیزی به نام سرمایه داریم و چیزی
هم به نام همراهان ایدئولوژیک سرمایه؛ اما علت ایجاد چنین تمایزی بین سرمایه و همراهان ایدئولوژیکش را نخواهیم
دانست .علت ،احتمال باید این باشد که نویسندهی مطلب نیز تعارض بین »منطتتق ستترمایه« و کتتارکرد ایتتدئولوژی را
حس میکند و خود را ناچار از ایجاد تمایز بین آنها میبیند.
با اینحال ،نویسندهی مطلب در پایا ین رفتارهای بیمارگونهی خلیل نظری را نیز بنا به همان استدلل شئیوارهشتتدگی
کامل به »تمامیتخواهی سرمایه« و »تجلییابی« ذات آن در کالبد انسانیی مدیرعامل کارختتانه ربتتط میدهتتد و هیتتچ
جایی برای »شخصیت« خود خلیل نظری نمیگذارد .سرمایه کامل بر خلیل نظری چیره شده است؛ خلیتتل نظتتری در
یککلم چیزی نیست مگر حلول روحا )سرمایه( در کالبد اتفاقی یکی از مخلوقاتش.
نیکفر بهدرستی به این نابسندگی تئوریک انتقاد میکند و مدیرعامل این بنگاه اقتصادی را بیش از هر چیز تجلییتتابی
یک فرهنگ نسبتا عمومی در اقشار بهویژه فوقانی جامعه ،یعنی فرهنگ ریاکاری ،تزویر ،رانتختتواری و امتیتتازوری از
8

حاکمیت اسلمی میداند )فرمولبندی از من است(.
بررسی مطلب دوم
همانطور که در بال گفتم بهنظر میرسد اگر مطلب نخست ،خاصبودگی متتورد کارختتانهی چستتب هتتل تتتبریز را بتته
منطق عام سرمایه ،بیتوجه به صورتبندی اقتصادی-اجتماعی-فرهنگتتی ایتتران ،فرومیکاهتتد ،مطلتتب دوم )نوشتتتهی
نیکفر( این خاصبودگی را بیکموکاست به فرهنگ و ایدئولوژی اسلمی حاکم بر این صورتبندی نسبت میدهد .این
مطلب زوایای دیگری از تاریخ کشوری به نام ایران را هم بحتتث میکنتتد ،نظیتتر موضتتوع انباشتتت اولیتته و انباشتتت در
دورهی پهلویها و سپس دورهی حکومت اسلمی ،که چون این بحثها بسیار مختصرند و بدون ارجاعات دقیق ،نیازی
به بررسی آنهمه در این نوشته نمیبینم.
کمداشتهای بحث دوم از دیدگاه من عبارتند از فقدان یتک پژوه ش ح تی ح داقلی در چیستتی و کتارکرد اقتص اد
سرمایهدارانه ،که شامل این بنگاه اقتصادی )کارخانه( هم میشود و فقدان اشاره به روابط بینالملل ،بهمعنتتای رابطهی
دولتهای )سرمایهداری( مرکز با دولتها )و صورتبندیهای اجتمتتاعی( حاشتتیه ،و استتتفادهی آنتتان از ستتازوکارهای
قدرت دولتی ،نهادهای بینالمللی و نیز سازوکارهای بازار جهانی برای انتقال بحرانها به گردهی مناطق ضعیف جهان،
و همچنین سازش با هر وضعیتی ) اگر نگوییم دامنزدن به و تشدید این وضعیتها( در کشورهای حاشیه ،فقط به این
شرط که منافع آنها تهدید نشود .زورگوییها و جنگافروزیهایشان بماند.
نیکفر وزن اصلی بحث را روی فرهنگ تزویر و امتیازوری سرمایهداری )ب ورژوازی( اس لمی میگ ذارد و ب ه رویهه ای
فرهنگی این بورژوازی یا سرمایهداری میپردازد که در همهحال از حاکمیت استلمی تغتذیه میکنتد ،از نظتام ولیتی
امتیازور شده و برای بقای خود به وجود آن محتاج است .با این توصیفات که مقاله بهدست میدهد ،دیگر نمیتتتوان از
»بخش خصوصی« یا اصول کارکردهای سرمایهدارانه در ایران سخنی گفت .زیتترا کتته ایتتن ستترمایهداران »خصوصتتی«
نیازمند مرحمتهای دستگاه دینی حاکم بر کشور هستند ،و بنابراین با تمکین به آموزههای دینی آن بیش از اینکتته
سرمایهدار باشند و به فعالیت اقتصادی مستقل دست بیازنتتد ،نتتوکرمنش و امتیازورنتتد )شتتاید پتتردور رفتتته باشتتم در
تفسیرم از متن نویسنده ،امیدوارم چنین نباشد( .به جز این ،نیکفر یادآور میشود که این سرمایهداران در یتتک زمیتتن
خونین بازی میکنند ،گیرم پاشنهی کفش بعضیهایشان هم خونین نباشد .لزم به توضیح نیست که زمیتتن بتتازی در
سرمایهداری بهطور کلی خونین است ،گیرم که در کشورهای مرکز سر سرمایهداری از تن جدا نمیشتود ،جنبشهتای
اجتماعی و احزاب سیاسی )نظیر آنچه در ایران دیدهایم( به خاک و خون کشیده نمیشوند و معترضان اجتماعی را به
دار و درفش نمیسپارند ،یا خونریزی طبقات پایینی جامعه را به روشنی جامعهی ایران شاهد نیستیم  .اما بحرانهای
فراگیر اقتصادی و سیاسی در مرکز ،جنگ ،سرگشتگی ،فقر ،قحطی ،و مصایب زیستتتمحیطی و نظتتایر آن در حاشتتیه
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که گریبان میلیاردها انسان فقیر ،پناهجو ،آواره ،درگیر جنگ و تعرض را گرفتهست ،از دهشتتت ختتونین بتتودن زمیتتن
بازی در جهان امروز چیزی کم نمیکند .این نیز به معنای آن نیست که بگوییم زمین بازی در ایران با زمین بازی در
کشورهای مرکز هیچ تفاوتی ندارد .نکته این است که بین این زمین قرمز از خون و آن زمین بزرگتتتیر بتتازی پیونتتدی
واقعی وجود داشته و دارد )همان کمداشتی که بالتر به آن اشاره کردم(.
البته نقطهی قوت مقالهی دوم این است که مولف در مقالهی کوتاه خود بر آن عنصری دست میگذارد که به کلی در
مقالهی نخست غایب است؛ آن زمینهی سیاسی -اجتماعی -فرهنگی که »سرمایه« باید در چتتارچوب آن عمتتل کنتتد.
خلیل نظری و نمونههای بسیار فراوانی نظیر او ،از دل یک وضعیت سیاسی و فرهنگی خاص برآیند کردهاند کتته مهتتر
خود را بر این »سرمایهداران« و هم بعضتتی کارکردهتتای ستترمایهداری در ایتتران کوبیتده استت .امتتا آیتتا تمکیتتن ایتن
سرمایهداران از نظام ولیی به معنای آن است که سرمایهدارانه عمل کردن را هم از یاد بردهاند؟ بلد نیستتتند کتتارگران
را در محل تولید سازمان بدهند و استثمارشان کنند؟ ارزش اضافه تولید کنند و احتمال بر خلف انتظار ما حتی واحد
تولیدی خود را گسترش هم بدهند؟ این نکتهی بهغایت مهم ،ایتتن موضتتوع کتته ستترمایهدارانه بتتودن ایتتن بنگاههتتای
»خصوصی« چگونه است در مقالهی دوم به بحث گذاشته نمیشود.
موضوع دیگری که نیکفر میتوانست بحث کند ولی نکرد ،این است :اگر ایتتدئولوژی پروتستانیستتم بتتر »مولتتد« بتتودن
تاکید میکرد و به همین جهت نیز برای طبقهی سرمایهدار سختکوش و امساکپیشه و ریاضتکش آغازین ،کتتارکرد
ستترمایهدارانه داشتتت ،ایتتدئولوژی استتلمی بتترای یتتک طبقهی بهاصتتطلحا اهتتل تولیتتد ارزش اضتتافی چتته کتتارکرد
سرمایهدارانهای دارد که میتوانیم و مجاز هستیم از اصطلحا »بورژوازی اسلمی« استفاده کنیم؟ به بیان دیگر ،آیا این
ایدئولوژی با منطق تولید سرمایهدارانه همپوشانی دارد یا نه در تضاد با آن عمل میکنتتد؟ اشتتتراک و افتتتراق ایتتن دو
عنصر برسازندهی وضعیت کنونی کشوری به نام ایران در کجاست؟ نظام ولیی یا حتتاکمیت دینتتی چگتتونه بتتا منطتتق
مناسبات سرمایهدارانه مفصلبندی شده است؟ آیا مایهی جانگرفتن و تحکیم این منطق شده است یا آن را تضتتعیف
کرده است؟ یا یک ترکیب خاص بهدست داده ست که با پاسخ آری یا نه ،به انتها نمیرسد  .نویسندهی مقالهی نخست
)شهرابی(  ،آنطور که از رشتهی استدلل مطلب برمیآید ،هیچ تضادی بین این دو سازوکار نمیبیند که هیتتچ ،حتتتی
همپوشانی را بهنفع »منطق سرمایه« )یادگیری اطاعت مطلق از متتدیرعامل( ارزیتتابی میکنتتد .امتتا پاستتخ نویستتندهی
مقالهی دوم )نیکفر( به این پرسش را با توجه به جملت زیر میتوان حدس زد» :ظاهرا دورههای انباشت پایان یتتافته
بود که انقلب درمیگیرد و ایدون فصل اسلمی سرمایهداری ایرانی آغاز میشود .انباشتتت اولیتته و امکانستتازی بتترای
انباشت در دور جدید توسط حاجآقاها ،آقازادهها ،نان بتته نتترخ روزهتتا ،میتتداندارها ،بازاریهتتا ،قالتاقهتتا و گروهتتی از
مهندسان جوان مسلمان صورت میگیرد .جن یگ نیروی تازهای به انباشت میدهد از طریق احتکار ،کارگزاران مأمور به
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تهیه اسلحه و فعالیت در ختتارج ،رانتختتواران جدیتتد ،و کارشناستتان و متخصصتتانی کتته همهکتتاره شتتدند ،در غیتتاب
کارشناسان قدیمی و نخبگانی از طبقه متوسط که سرکوب شدند و بخش بزرگی از آنان به خارج رانده شدند«.
شاید گمانهزنی خامدستانهای نباشد اگر نتیجه بگیرم که نیکفر نتیجهی اتصال دیتتن و ستترمایه در جتتامعهی ایتتران را
»نامولد« و بیش از آن »مخرب« میداند .اما دو پرسش در این رابطه پیش میاید (۱ :اگرچنین است ،یعنی اگر تتتاثیر
ایدئولوژی اسلمی بر عملکرد منطق اقتصاد سرمایهدارانه مخرب بوده است ،چرا میتوان از مشروعیت کاربرد اصتتطلحا
بوژوازی )سرمایهداری( اسلمی دفاع کرد و آن را ترویج نمود؟  (۲چرا با این توصیفات هنوز هم میتوان از »انباشت«
سخن گفت؟ مگر نه اینکه منظور از انباشت ،انباشت سرمایه است؟ انباشتتت ستترمایه هتتم قاعتتدتا بهمعنتتای »رشتتد و
توسعهی اقتصاد سرمایهداری« است .چیزی که بنا به نظر اقتصاددانان منتقد داخل و خارج کشتتور ،نشتتانهای از آن در
ایران امروز دیده نمیشود .بهجز این ،سرمایه هم البتتته انتتواع و اقستتام دارد :ستترمایهی تجتتاری ،ستترمایهی صتتنعتی،
سرمایهی مالی؛ و البته مدتهاست از نوع جدیدی به نام سرمایهی قمارخانهای هم سخن میرود کتته نمیتتتوان واقعتتا
سرمایه به معنای جدی کلمه )منظور من مارکسی است( ارزیابیاش کرد .نیکفر به انباشت کدام نتتوع ستترمایه ارجتتاع
میدهد؟ البته او در مطلب کوتاهی که نوشته ،حتی یک بار هم عبارت »انباشت سرمایه« را به کار نمیبرد ،اما حدس
میزنم منظور همان انباشت سرمایه باشد .از سوی دیگر ،اصطلحا »انباشت سرمایه« نیز اصطلحی است کتته از ستتوی
بعضی از اقتصاددانان چپگرای داخل ایران به سهولت استفاده میشود .امتتا از بحثهتتای آنتتان روشتتن نمیشتتود کتته
منظورشان از انباشت سرمایه دقیقا چیست؟ بهعنوان نمونه ،محمد مالجو ،4بهکرات از این اصتتطلحا استتتفاده میکنتتد،
بیآنکه بحثهای گستردهی تئوریک حول این مفهوم را ضمیمهی پژوهشها و مصتتاحبههای ختتود کنتتد .شناستتایی
الگوی انباشت در اقتصاد سیاسی مارکسی ،معمول همراه است با شناسایی شکل غالب سرمایه در یک دورهی تتتاریخی
معین از رشد و توسعهی سرمایهداری )نظریهی مراحل (5که هستتتهی اصتتلیاش برتتتری ستترمایهی صتتنعتی )یعنتتی
اولویتدهی به نیازهای آن( است .شکل غالب سرمایه در یک دورهی مشخص تاریخی هر چه که باشتتد ،متتدل)هتتای(
انباشت و چگونگی انتشار آن)ها( در سطح جهانی و در سطح صوتبندیهای اجتماعی خاص را بازنمتتایی میکنتتد .در
اقتصاد سیاسی مارکسی )با تفسیر ژاپنی-کانادایی آن( تتتاکنون چهتتار دورهی تتتاریخی در طتتول حیتتات ستترمایهداری
شناستتایی شتتده استتت :ستترمایهداری مرکانتالیستتتی )تجتتاری( ،ستترمایهداری لیبرالیستتتی )صتتنعتی( ،ستترمایهداری
امپریالیستی )مالی( ،و سرمایهداری مصرفی )فوردیستی ،اقتصاد مختلط یتتا میکتتس( .بنتتا بتته ایتتن رویکتترد ،از دورهی
 .4گفتوگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو » :زنجیرهی انباشت سرمایه در ایران و بحرانهای ساختاری آن« ،پروبلماتیکا.
 .5در اینباره نگاه کنید به کتاب »واسازی و اقتصاد سیاسی« ،اثر رابرت آلبریتون ،با ترجمهی فروغ اسدپور؛ همچنین نگاه کنیتتد بتته کتتاب
بسیار عالی »رویکردی ژاپنی به مراحل توسعهی سرمایهدارانه« اثر آلبریتون با ترجمهی مانیا بهروزی .تاکنون ستته فصتتل از ایتتن کتتتاب در
تارنمای کارگاه دیالکتیک )در اینجا ( انتشار یافته است .رشتهمصاحبههایی هم که از توماس سکین به ترجمهی محمد عبادیفر در تارنمای
کارگاه دیالکتیک )در اینجا ( منتشر شده است ،بسیار خواندنی است و مطالعهی آنها را بهشدت توصیه میکنم.
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فوردیستی بهبعد ،سرمایهداری وارد فاز خروج از تاریتتخ شتتده استتت کتته اینتتک بتتا نتتام نولیبرالیستتم یتتا ستترمایهداری
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قمارخانهای نیز شناخته میشود.

فهم و توضیح دقیقتر سازوکارهای انباشت س رمایه در ی ک دورهی تتاریخی معی ن نی ز من وط اس ت ب ه مط العه در
سازوکارهای انباشت )مدلهای موفق آن( در کشورهای اصلی یا مرکز ،تا سپس در پرتو این مطالعه به وضعیت ختتاص
یک کشور معین مثل ایران بپردازیم .این روش ،یعنی از کلی به جزیی ،یا از عام به خاص گراییدن را نیاز داریم ،چون
اقتصاد سرمایهداری )دستکم تاکنون( کلیتی را تشتکیل میدهتد ک ه اجتزای آن تاحتدی بیانکنن دهی حرکتهتتا و
گرایشات کلی آن هستند .بنابراین ،با توجه به ایتن حرکتت از ک ل بته جتزء ،از عتام بته ختاص استت ک ه میتتوانیم
همپوشانیها و تضادها ،همگراییها و واگراییهای بین مدلهای انباشت در سطح بینالمللی )جهتتانی( و ستتطح ملتتی-
منطقهای را بحث کنیم .برای نمونه مالجو روشن نمیکند که جهان کنونی در چه دورهای از توسعه )یا ضدتوستتعه(ی
سرمایهداری به سر میبرد ،مدلهای انباشت سرمایه در مراکز جهان سرمایهداری چگونه است و در این دورهی ختتاص
)که بسیاری آن را دورهی گذار به پساسرمایهداری میخواننتتدش( کتتدام شتتکل از ستترمایه )تجتتاری ،صتتنعتی ،متتالی،
قمارخانهای( دست بال را دارد .در همین راستا باز هم مشخص نمیکند که در ایران با فرادستی کدام شکل از سرمایه
روبرو هستیم که با ارجاع به آن میتوانیم از »انباشت سرمایه« سخن بگوییم .خلصه بگتتویم وقتتتی متتالجو از انباشتتت
سرمایه سخن میگوید روشن نمیکند که  (۱چه شکلی )یا شکلهایی( از سرمایه در سطح جهانی غالب است و کدام
شیوههای انباشت در سطح کشورهای اصلی اقتصاد جهانی در حال عمل است ،یا به عبارتی در کدام مرحلتته ازتوستتعه
)یا ضدتوسعه(ی سرمایهداری به سر میبریم؛ و  (۲آیا ایتتران هتتم بتته عنتتوان عضتتوی از ایتتن مجمتتوعه )حاشتتیهای از
سرمایهداری جهانی( از همین مدلهای انباشت سرمایه پیروی میکند یا خیر .اگر آری بایتتد ستتازوکارهای آن را هتتم
توضیح بدهیم و اگر خیر ،باز باید روشن کنیم که چرا چنین نیست .آنچه که مالجو زیر عنوان »انباشت سرمایه« شرحا
میدهد ،بیش از هر چیز به یک غارت بیحدوحصر شبیه است .بتته اینمعنتتا کته وضتعیت توصیفشتتده در بحثهتتای
پژوهشی او با مقولت خاص اقتصاد سیاسی )انباشت سرمایه( پردشوار استتت .حتتدس میزنتتم ،شتتاید ،کمبتتود چنیتتن
بحثهایی در سطح اقتصادی است که نیکفر را واداشته تا اصطلحا بیپسوند »انباشت« را به کار ببرد.
نیکفر مینویسد» :این کارخانه ،یک بنگاه نمونهی اسلمی است ،از نماز اجباری همگانی گرفته تا نگتترش استتلمی بتته
زن در آن و در نهایت بازتولید نظام ولیی به صورت اعمال ولیت مطلقه مدیر عامل بر آن  .آیا حاج خلیل نظری نمونه
 .6علقمندان به این موضوع به زودی خواهند توانست ادامهی گفتارهای توماس سکین را روی تارنمتتای کارگتتاه دیالکتیتتک بخواننتتد کتته
بخشی از آنها هم به قمارخانهی جهانی مربوط است .لزم به یادآوری است که سکین همچون اونو بر این نظر است که سرمایهداری پتتس از
مرحلهی امپریالیسم در وضعیت خروج از تاریخ قرار داشته است .آلبریتون بر این نظر استتت کتته گتتذار بتته پساستترمایهداری پتتس از دورهی
فوردیسم آغاز شد .مقالهی زیر نوشتار خوبیست دربارهی سرمایهداری قمارخانهای:
احمد سیف» :سرمایهداری کازینویی« ،نقد اقتصاد سیاسی.
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پدیدهای است به نام بورژوازی اسلمی؟ ممکن است مارکسیستهای سختکیش از کاربرد اصطلحا بورژوازی اسلمی
ناراضی باشند ،چون شاید گمان کنند در آن پیوند ناروایی میان زیربنا و روبنا صورت گرفته است .اما اگر آنان به حتتد
کافی ماتریالیست باشند ،یعنی به واقعیت مستقل از ذهن اصالت دهند ،لزم است وجتتود ایتتن پدیتتده را بتته رستتمیت
بشناسند ،آن هم نه فقط با استناد به تیپ ویژهای مثل حاج خلیل کارخانه هل .بورژوازی اسلمی رکن بورژوازی ایران
است و برای اینکه یک سرمایهدار در این معنا بورژوای مسلمان باشد لزم نیست حتما بتتا ریتتش و تستتبیح مشتتخص
شود و همچون حاج خلیل چسب هل رفتار کند  .بورژوای اسلمی هر آن سرمایهداری است که در نظام ولیی امتیازور
شده ،استثمار میکند و تداوم امتیازوری خود را در نظام ولیتتی میجویتتد .در ایتتن معنتتا بتتورژوای استتلمی میتوانتتد
آنچنان هم باشد که در نگاه کلیشهای دینی نشانه کامل بیدینی است :یعنی نهتنها فرایض دینی را بهجا نیاورد ،بلکه
حتا میخوارگی کند و زنش در پارتیهای خودمانی و در سفرهای خارج بیحجاب باشد«.
گمان نکنم مارکسیستها ) دستکم آن دسته افرادی که برخورد روشمند با پدیتتدههای اجتمتتاعی را میپذیرنتتد( بتتا
شناسایی پیوند میان سرمایهداری و اسلم در ایران و منطقه مشتتکلی داشتتته باشتتند ،یتتا گمتتان کننتتد کتته بتته دلیتتل
شناسایی آن ،پیوند ناروایی میان زیربنا و روبنا صورت گرفته است .من نیز از آنجاکه یک رئالیست انتقادی ،یا به بیتتان
نیکفر یک ماتریالیست هستم ،میپذیرم که اسلم در تاریخ معاصر ایران نقش برجسته و بسیار تعیینکننتتدهای بتتازی
کرده است .اما گمان نمیکنم که بتوان اسلم را به »روبنا«ی یتتک »زیربنتتا«ی ستترمایهدارانه در ایتتران تشتتبیه کتترد.
سرمایهداری یک امر مدرن و دیالکتیکی بوده استتت کتته بتتا رابطهی پرتنتتش و پرتضتتاد بیتتن ارزش مصتترفی و ارزش،
ضرورت و تصادف ،و همچنین منطق سرمایه ،مراحل توسعهی سرمایهداری ،و تاریخ کشتتورهای مرکتتز و پیرامتتون ،و
نظایر آن تعریف میشود .سرمایهداری یک امر مدرن و دیالکتیکی بوده است که با مدرنیزاسیون در حوزهی »زیربنتتتا«
)انقلبات پیوسته در زمینهی سازماندهی تولید و نوآوریهای تکنولوژیتتک( و مدرنیستتم در حتتوزهی »روبنتتا« )تنظیتتم
روبنای سیاسی-فرهنگی  -حقوقی -ایدئولوژیک و اداری کشور با روابتتط و مناستتبات ستترمایهدارانه( و متتدرنیته )تلش
برای جفتوجور کردن و یا متصل کردن این دو حوزه به هم از سوی دولت سرمایهداری( درآمیخته بوده ست .به نظتتر
نمیرسد که ما در طول تاریخ بسیار کوتاه »مدرن« خویش ،با چنین سازوکارهایی در زمینهی اقتصتتادی و سیاستتی و
حقوقی مواجه بوده باشیم ،یا دستکم عمل موفقی در این زمینه نداشتهایم 7.بنابراین ،نباید نگران واکنش کلیشهای از
سوی مارکسیها در زمینهی زیربنا -روبنا بود .اما پرسش اصلی هنوز سر جای خویش هست کتته نقتتش ستتازوکارهای
سرمایهدارانه در این میان چیست؟ آیا اصول سازوکارها و ساختارهای سرمایهداری حرفی برای گفتتتن در ستتازماندهی
 .7همین امر را میتوان با عبارات و اصطلحات طرفداران »مکتب تنظیم« هم )با ملحظات و رزروهای خاص( توضیح داد که تحت عنوان
دیالکتیک »رژیم انباشت« و »مکانیسم تنظیم« شناخته میشود .این دیالکتیک که من در مطلب »روشنفکران و پروژههای ضدهژمونیک«
آن را با تفصیل بیشتری توضیح دادهام ،منجر به ظهور دورههتتای مختلتتف تتتاریخی و بلوکهتتای رقیتتب هژمونیتتک در چتتارچوب جتتامعهی
سرمایهداری موجود میشود که به نوبهی خود موجب ایجاد گسستها و تداومها یا بهعبارتی دورهبندیهای جدید تاریخی میشوند.
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اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعهی ایران داشتهاند یا خیر؟ چه نظام ولیی هرقدر هم خودستتر و ختتودرای باشتتد بتته
مناسبات بینالمللی و کسب درآمد از بازارهای جهانی بهویژه از راه صدور نفتتت و گتتاز احتیتتاج دارد ،و برعکتتس بتتازار
جهانی )دولتها و شرکتهای مرکز( هم به نفت و گاز ایران و سرمایهگذاری در میدانهای نفتتت و گتتاز آن نیتتاز دارد.
همین دوجانبگی نیز وابستگی حاکمیت اسلمی و تمایل بیشتر یک جناحا از آن را به بازار جهانی در پی دارد .اگر چه
نمیتوان گفت که »منطق سرمایه« یا منطق انباشت سرمایهی صتتنعتی در ایتتران ،در دورهی پهلویهتتا یتتا حتتاکمیت
کنونی ،دست بال را داشته است و اگر چه نمیتوان گفت که در تاریخ »مدرن« ایران با وضتتعیتی روبتترو بتتودهایم کتته
»زیربنا«ی اقتصادی از »روبنا«ی سیاستتی-ایتتدئولوژیک استتتقلل نستتبی داشتتته باشتتد ،بتتا اینحتتال تتتاثیر مناستتبات
سرمایهدارانه و ورود ساختارهای آن به جامعه را نیز نمیتوان انکار کرد و از بحث بیرون گذاشت.
بهنظرم در رابطه با ایران ،چنانچه بخواهیم یک بحث تاریخی-تکوینی مفصل ارائه بدهیم ،چهارعنصتتر تعیینکننتتده را
باید در نظر داشته باشیم که به مفصلبندی با یکدیگر نیاز دارند (۱ :بحث شتتیوهی تولیتتد آستتیایی )فئودالیستتم؟( در
شکلدهی به تاریخ و حیات جامعهی ایرانی )و جایگاه و کارکرد اسلم در این زمینه(؛  (۲شیوهی تولید سرمایهداری و
چگونگی مواجههی آغازین و پسین ایران با نفوذ پیوسته و ناموزون آن؛  (۳نظام قدرت اقتصادی و سیاسی بینالمللتتی
برخاسته از دل تحولت )اقتصادی -سیاسی-فرهنگی -علمی( باختر )روسیه را هم در آن مدار قتترار بتتدهیم( و رابطهی
این نظام بینالملل )امپریالیستی( و قطبهای مختلف آن با ایران؛ و  (۴برآیش حکومت پهلوی و حکومت استتلمی از
دل این شرایط )در هر دو مورد با خواست و همکاری »بیگانگان«( و تبعات این حکومتها بتترای اقتصتتاد و سیاستتت و
فرهنگ جامعه .هنگامی که به این چهار عنصر و مفصلبندی آنها توجه کافی عنایت کردیم میتوانیم نتیجه بگیریتتم
که آیا سرمایهداری )بورژوازی( ایران را در امروز خود میتوان »اسلمی« نامید یا خیر .گمتتان میکنتتم همانقتتدر کتته
بورژوازی دورهی شاهنشاهی را میتوان مثل »بورژوازی ستتلطنتی« نامیتتد ،ایتتن بتتورژوازی را هتتم بتتتوان » بتتورژوازی
اسلمی« نامید .بهنظرم باید از چرخش فرهنگی در اقتصاد سیاسی پرهیز کرد و جایگاه عناصتتر گونتتاگون برستتازندهی
صورتبندی اقتصادی-سیاسی -فرهنگی جامعهای بهشدت پیچیده و چندوجهی و عقبمانده چون ای ران را در بحثه ا
لحاظ کرد.
نکتهی پایانی
در پایان میل دارم به پراستفاده کردن از مفهوم »منطق سرمایه« انتقادی داشته باشم .به کاربرد واژه-مفهتتوم »منطتتق
سرمایه« که یک منطق صرفا اقتصادی -کالیی )و برگرفته از یک نظریهی اقتصادی ناب( است که بر سویهی اقتصتتتاد
واقعی )تولید ارزشهای مصرفی( غلبه کرده ،باید کمی حساس بود .منطق سرمایه ،یعنی منطق اقتصادی -کتتالیی در
»نوعی« خلء ،عاری از مقتتاومت ارزشهتتای مصتترفی )بهویتتژه نیتتروی کتتار و طتتبیعت و خاصبودگیهتتای تتتاریخی(،
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نظریهپردازی میشود ،اما در خلء عمل نمیکند .برعکس در تاریخ است که باید قدرت خود را نشان بدهد و تحمیتتل
کند خواست خود را بر جامعه .یعنی بتواند دولت و ایدئولوژی حاکم را به سازگاری با نیازهای خود )انباشت ستتترمایه(
سوق بدهد و مقاومت طبقهی کارگر و جنبشهای اجتماعی را در هم بشکند یا به نوعی آنها را تستتلیم خواستتتهای
خود کند .بههمین جهت هم این منطق بنا به دورهبندیهای گوناگون رشد و توسعهی سرمایهداری در تاریتتخ واقعتتی،
متفاوت عمل کرده است .منطق سرمایه در دورهی مرکانتالیستتتی )ستترمایهداری تجتتاری قتترن هیجتتدهم( ،در دورهی
لیبرالی )سرمایهداری لیبرالی قرن نوزدهم( ،در دورهی امپریالیستی )سرمایهداری امپریالیستی پایتتان قتترن نتتوزدهم و
اوایل قرن بیستم( ،و دیرتر در دورهی فوردیستی )سرمایهداری مصرفگرای مبتنی بر اقتصاد مختلط خصوصی-دولتی
در دورهی پساجنگ دوم جهانی تا حدودا اواختتر دههی  ۱۹۷۰قتترن گذشتتته( ،و اینتتک کتته گتتاهی دورهی نولیتتبرال
میخوانندش )که تعریف دقیقی شاید نباشد( به یک اندازه بر اقتصاد واقعی )تولید ارزشهای مصرفی( ،بر جامعه و بتتر
دولت فرادستی نداشته است .سرمایه در حالت ناب را نمیتوان برای تجزیه و تحلیل یک وضعیت خاص یا یتتک متتورد
تجربی بهکار بست .از همین رو هم تاکید مارکسیستهای متاخر بر سطوحا تحلیل را باید بسیار جدی گرفت تا به دام
ذاتگرایی ،دترمینیسم اقتصادی ،و یا ارادهگرایی و چیزهایی از این دست نیفتاد.
قدر مسلم این است که در ایران با یک جامعهی نیمه یا تمام پیرامونی مواجه بودهایم و هستیم کتته تضتتادهای شتتدید
درونی آن باز بر پیچیدگی بیشتر مسائل میافزاید .این معضل به بیاعتباری دستگاههای مفهومی عمتتومی و تجریتتدی
منجر نمیشود ،اما بهکارگیری آن مفاهیم عام و مجرد )ختتالی از پژوهتتش و کتتاوش دقیتتق تجربتتی و تتتاریخی( بتترای
توضیح جامعهای چنین خاص و مسئلهای چنین ریز )کاارخانهی مورد نظر( کفایت نمیکنتتد و روش بحتتث متتا را هتتم
»علمی« نمیگرداند .تنها با انجام مطالعات تاریخی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی )و روششناختی( و نیز گفتگوی بین
نحلههای مختلف فکر و اندیشه است که میتوانیم بدانیم کدام مفاهیم به نحوی بهتر و کارآمتتدتر وضتتعیت موجتتود را
توضیح میدهند .مشغلهی ما باید دیدن امر خاص در پرتو امر عمومی و غافل نماندن از خصوصبات امر معین و خاص
باشد .بدینمعنا که کشوری به نام ایران یک نمونهی معین ،خاص و پیچیده در بستر عمومیتری از خاورمیانه ،آسیا و
سرانجام جهان سرمایهداری است با همهی تناقضات و شکافهای درونی و رشد ناموزون آن .در نتیجه باید آن را گام
هگام و با قرار دادن در زمینهی جغرافیایی نزدیک و دور سنجید و بحث کرد .کلیشهپردازی و یا خاصگرایی افراطتتی
به نظر نمیرسد راهگشا باشد.
ف .ا / .شهریور ۱۳۹۶
* * *
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