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چکیده  :اندرو براون در مقالهای با عنوان »با احتیاط نزدیک شوید :رئالیسم انتقادی در پژوهش اجتمممماعی«
مجموعهای از انتقادها را از منظر دیالکتیک نظاممند بممر رئالیسممم انتقممادی طممرح میکنممد .مقممالهی حاضممر،
پاسخی است به براون از یک منظر رئالیستی انتقادی.
واژگان کلیدی :انممتزاع ،عاملهمما ،2پیممدایش/برآیممش  ،3سلسلهمراتبیسممازی ،سممازوکارها ،هستیشناسممی،
لیهمندی

 .۱درآمد
باید قدردان اندرو براون 4باشیم ،نه فقط به خاطر بینشهممای فکممورانه و انتقممادیاش در زمینهی دیالکتیممک
نظاممند و رئالیسم انتقادی ،که همچنین برای نگرش پژوهشگرانهاش نسبت به بحث و گفتوگممو .آنچممه در
پی میآید پاسخی است از منظری رئالیستی انتقادی به انتقادهممای اصمملی بممراون کممه در پمماراگراف بعممدی
تشریح و جمعبندی میشود.
گفته میشود که رئالیسم انتقادی ،جهان اجتماعی را بمما اسممتفاده از مفمماهیمی همبسممته ماننممد سمماختارها،
سازوکارها ،قدرتها ،ایجنتهمما/عاملهمما و  ...بممه قشممرها ،5لیههمما 6یمما سممطوح متعممدد ،گسسممته و متفمماوت
»میشکافد) «7استعارهای مناسب( .در نتیجه به محممض اینکممه ایممن »شممکافتن« رخ داد ،قشممرها و مفمماهیم
 . 1این متن برگردانی است از مقالهی زیر:
Fleetwood, Steve (2013): “Critical Realism and Systematic Dialectics: a Reply to Andrew Brown”, Work,
employment and society, 0(0) 1–15.

در انتهای متن ،نقدی بر رویکرد فلیتوود نیز گنجانده شده است .م.
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همبسته به طور مجزا از همدیگر تحلیل میشوند و در نتیجه امکان بازمادغامشان وجود ندارد .نمموعی انممتزاعع
شبه منظاممند جایگزین بازمادغام میشود و برداشتی آشفته را به بممار میآورد کممه شممیوهی ادغممام قشممرها و
مفاهیم را پنهان میکند .افزون بر این ،رئالیسم انتقادی نمیتواند یک دیممدگاه تمماریخعی در سممطعح سیسممتم
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دربارهی سرمایهداری داشته باشد زیرا در این صورت اصممعل قشممرهای متعممدد ،گسسممته و متفمماوت را نقممض
میکند .رئالیسم انتقادی نمیتواند از انتزاع به انضمام برود و در نتیجه نمیتواند به برداشممتهایی رفتهرفتممه
غنیتر و »پرمایهتر« از عاملیت مم و دیگر پدیدهها مم دست یابد .چارچوب عامیتمساختاعر رئالیسممم انتقممادی
اشتباه است زیرا فراتاریخی 2است و نمیتواند عاملها و ساختارها را ادغام کند .مفاهیم رئالیسم انتقممادی در
خصوص ساختارهای اجتماعی سیال ،درهمتنیدگیهای ضروریشان را مبهم و نامفهوم میکند .این رویکرد،
سرمایهداری را بممه غلممط همچممون مجممموعهای از سمماختارها در میممان سمماختارهاعی بسممیار و همچممون یممک
نظام/سیستم باز میفهمد.
باید گفت که این ایده که رئالیستهای انتقادی ،جهان اجتماعی را به قشرهای گسسته ،مجزا و ادغامناپممذیر
میشکافند با ترمینولوژی مبهمی پشتیبانی میشود .قشرها ،لیهها و سطوح اغلب مترادف با یکدیگر به کممار
میروند تا به موضوعاتی شناختشناسانه مانند سطوح تحلیل و سطوح انتزاع ،و در عیممن حممال ،موضمموعاتی
هستیشناسانه مانند قشربندی/لیهبندی عرصههای واقعی ،بالفعممل و »ژرف« ،سممطوح پیممدایش/امرجنممس و
سطوح جامعهی سرمایهدارانه ،جایگیر/حکشدگی چندگانه و  ...ارجاع دهند .این واژگان سپس بممرای بحممث
دربارهی پدیدههایی مانند ساختارها ،سازوکارها ،عاملها ،قشربندی ،پیدایش ،انتزاع و سلسلهمراتبیسازی به
کار گرفته میشوند .با این حال به محض آنکه این ابهام برطرف شود ،اتهام »شکافتن« تضعیف میشممود .در
نتیجه ضروری است تا واژگان کلیدی رئالیسم انتقادی را ابهامزدایی کنیم.
پیش از انجام این کار ،لزم است به دو ویژگی مهم دیالکتیک نظاممند بپردازیم .اول اینکه اگر چممه آغازگمماه
پژوهش ،ابژه یا نظام/سیستم به سان یک کل است ،آغازگاعه ارائه اما یممک مقممولهی خمماص اسممت کممه اغلممب
همچون »شکل سلولی« بدان ارجاع داده میشود .برای مثال در تحلیل مارکس از سرمایهداری ،ایممن شممکل

سلولی ،کال است .دوم اینکه حرکت بین مقولهها و سطوح انتزاع نه خودسرانه بلکممه سیسممتماتیک/نظاممنممد
است و گام به گام به واسطهی تضادهای دیالکتیکی پیش میرود .برای مثممال ،بمما آغمماز از کممال ،تضمماد بیممن
مقولههای نیروی کار به عنوان یک کال ،و استثمار ،در سطح »سرمایه در تولید« تحلیل میشود که منجر به
پیشروی به سوی مقولهی جدید »خوعد فرایند تولید« و سطح جدید »سرمایه به سممان اصممعل سممازماندهی«
میانجامد ) .(Smith, 1990: 146براون این را ارائهی نظاممند یا مقولهمند 3میداند .از دیممد او ،رئالیسممتهای
انتقادی نمیتوانند مقولههای خود را به نحوی نظاممند و دیممالکتیکی ،گممام بممه گممام ،بممه واسممطهی

1 system-wide
2 trans-historical
3 categorical
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سطوح تحلیل ،با آغاز از شکل سلولی بسط دهند زیرا آنها این مقولهها را به قشرها/لیههای گسسته ،مجممزا
و ادغامناپذیر »شکافته اند«.

 .۲ابهامزدایی از واژگان کلیدی
در این بخش به ابهامزدایی از این مفاهیم کلیدی یعنی ساختارها ،سازوکارها ،عاملها ،قشربندی/لیهبنممدی،
پیدایش ،انتزاع و سلسلهمراتبیسازی میپردازم.

 (۲.۱ساختارها و سازوکارها
واژهی »ساختار« عمومن همچون جایگزینی 1پدیدههایی مانند ساختارها ،سازوکارها ،نهادها ،قواعد ،عرفها،
هنجارها ،ارزشها ،سنتها ،قدرتها و  ...به کار میرود .در نتیجه به عنواعن »ساختارها و سازوکارها« به ایممن
جایگزین/معادل ارجاع خواهیم داد .با این حال گاهی »ساختارها« و »سازوکارها« برای ارجاع به پدیممدههای
خاصی مانند ساختار طبقه ،یا سازوکار بازار به کار گرفته میشوند .مهم اینکه ساختارها و سازوکارها هیچگاه
در نوعی انزوا/جدایعی چشمگیر ر به سر نمیبرند بلکه همیشه بممه واسممطهی عاملهممای انسممانی بازتولیممد یمما
دگرگون میشوند.
حال باید گفت که برخی ساختارها و سازوکارها به لحاظ تاریخی خاص اند و برخی دیگممر از لحمماظ تمماریخی
یونیورسال اند .ساختار طبقاتی ،تاریخن یونیورسال است )دست کم از زمان پیدایش جمموامعی کممه محصممول
مازاد تولید کرده اند( در حالی که ساختار طبقاتی مبتنی بر تملک/کنممترل سممرمایه تمماریخن خمماص اسممت.
ص جوامع تولیدکنندهی کال است .تحلیممل رئالیسممتهای انتقممادی از
سازوکار بازار کار ،به لحاظ تاریخی خا ع
ساختارها به این ترتیب ضرورتن فراتاریخی نیست .برای مثال نگمماه کنیممد بممه عالدرمممواس ) ،(2010فلیتوود
) (2008a, bو لوپز و اسکات ).(2000
رئالیستهای انتقادی ،پدیدههایی مانند نظام سممرمایهدارانه را )دسممت کممم( همچممون مجممموعهی خاصممی از
ساختارها و سازوکارها میفهمند .به نظر میرسد دلیلی وجود ندارد برای اینکه یک دیالکتیسین نظاممند به
این ادعا اعتراض کند که سممرمایهداری متشممکل از آن سمماختارها و سممازوکارهایی اسممت کممه کممال ،ارزش و
شکلهای سرمایه را حفظ میکند و تداوم میبخشد.

1 placeholder
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 (۲.۲قشربندی/لیهبندی
رئالیستهای انتقادی ادعا میکنند که جهان به عرصههای تجربممی ،بالفعممل و )بممه زبممان اسممتعاری( »ژرف«
شکافته/تقسیم شده است .در حالی که این آخری گاهی با عنوان »واقعی« مممورد ارجمماع قممرار میگیممرد اممما
چنین معادلی )به نحوی گمراهکننده( بر این دللممت میکنممد کممه عرصممههای دیگممر ،غیرواقعممی انممد .واژهی
»ژرف/عمیق« نه تنها کمتر مبهم است بلکه بر عرصهای دللت دارد که مشاهده و بررسیاش بممدون فراینممد
کاوش و کشف ،دشوار یا شاید حتا غیرممکن است.
قشربندی/لیهبندی به تمایزی اشاره دارد بین آنچه به طور تجربی مشاهده میشود ،آنچه بممه طممور بالفعممل
رخ میدهد و آنچه علت بهوجودآورندهی آن چیزهایی است که رخ میدهند و مشمماهده میشمموند .عرصممهی
»ژرف« دربرگیرندهی ساختارها و سازوکارها است .به نظر میرسد که هیچ دلیل وجود نداشته باشد که یک
دیالکتیسین نظاممند ،برای مثال به این ادعا بتازد که مشاهدهی تجربی تعارض بالفعل در محل کممار )مثلممن
اعتصاب( به طور ععلی متاثر از ساختارها و سازوکارهای »ژرف«ی است که کالییسازی نیروی کار ،اسممتثمار
و بیگانگی را تداوم میبخشند .افزون بر این ،اگر تمایزی واقعی وجود دارد بین علت ،فعلیت و مشاهده ،آنگاه
اتهام »شکافتعن« این سه عرصه به لیهها و مفاهیم گسسته ،مجزا و ادغامناپذیر ،به چالش کشیده میشود مم
به دو دلیل.
اول اینکه این عرصهها ،و پدیدههای مستقر در آنها ،گسسته و مجزا هستند مم کممل نکتممه ایممن اسممت .اگممر
چنین نباشند ،آن وقت مشاهده را میتوان معادل با علل زیربنایی تلقی کرد .به بیان مارکس ،در این حالت،
نمود/پدیدار همسان با ماهیت/ذات است .دوم اینکه ساختارها و سممازوکارها بممه شممیوهای گرایشمنممد عمممل
میکنند به این معنا که ممکن است خودشان را در رویدادهای فعلیتیافته و مشاهدهشممده بممروز بدهنممد یمما
ندهند .برای مثال ،جاذبه به نحوی گرایشمند بر فنجان قهوهی من اثر میگذارد اما به ندرت باعث میشممود
که قهوهی من به زمین بریزد )نگاه کنید به .(Fleetwood, 2012 :این پیامدهای مهمی برای ادغام دارد .اگر
ش کالییسازی نیروی کار ،استثمار و بیگانگی اند به نحوی
برای مثال ساختارها و سازوکارهایی که تداومبخ ع
گرایشمند عمل کنند آنگاه همیشه به تعارض بالفعل یا مشاهدهشده در محل کار نمیانجامند .در این معنا،
هیچ ادغامی بین پدیدههای عرصههای »ژرف« ،بالفعل و تجربی وجود ندارد .مهممم اینکممه ایممن سمماختارها و
سازوکارها همواره گرایش به این دارند که به تعارض در محل کار بیانجامند .در این معنا ،بین این عرصممهها
ادغامی وجود دارد مم البته خوعد این ادغام ادغامی نیست که همممواره بممه طممور تجربممی مشمماهدهپذیر باشممد.
ض بممه طممور تجربممی
ضمنن فهم این تضاد به ما اجازه میدهد تا از این اشتباه دوری کنیم کممه غیمماعب تعممار ع
مشاهدهپذیر در محل کار )برای مثال مقاومت( را به معنای این بگیریم که عللی نیز برای آن وجود ندارند.
با این حال ،قشربندی/لیهمندی همان تقسیمبندیهای »عمودی« )یا »افقی«( جهان به یک سلسمملهمراتب
مفهومی مانند صنعتی ،ملی ،فراملی ،و جهممانی یمما رژیمهممای انباشممت ،زنجیرههممای ارزش ،محلهممای کممار،
5

گروههای همسود 1و سوژههای جمعی مم اگر بخممواهیم بممه دو مثممال بممراون ارجمماع دهیممم مممم نیسممت .ایممن
لیهمندی را بهتر است در قالب آنچه میتوان »سلسلهمراتبیسازی «2نامید فهمید.

 (۲.۳سلسلهمراتبیسازی
سلسلهمراتبیسازی یک پرکتیس شناختشناسانه است که معمولن به واسطهی عالمممان اجتممماعی مختلممف
انجام میشود زیرا یک شیوهی متداول ساماندهی به یک جهان اجتماعی پیچیممده اسممت و همچممون کمکممی
برای تحلیل به شمار میرود .زمانی که براون رئالیستهای انتقادی را برای »شکافتن« جهممان اجتممماعی بممه
قشرها و مفاهیم گسسته ،مجزا و ادغامناپذیر نقد میکند در واقع باید سلسلهمراتبیسازی را هدف واقعی نقد
خود قرار دهد .مفاهیم موجود درون یک سلسلهمراتب »بممه نحمموی سممیال در جریممان انممد« .آنهمما نسممبتن
خودسرانه اند )زیرا سهلالوصول اند( و از همین رو هیچ پیوند ضروریای با یکممدیگر ندارنممد .بمما ایممن حممال،
ک خاص رئالیسم انتقادی نیست .نقد براون فقط در مواردی بجا خواهد بود که یک
سلسلهمراتبیسازی تکنی ع
رئالیست انتقادی ،برخی از انواع سلسلهمراتب مم یعنی قشربندی ،پیدایش ،یا سطوح انتزاع را مم )به اشممتباه(
همچون تقسیم/جداسازیای بین ساختارها ،سازوکارها و عاملها بازنمایی کرده باشد.

 (۲.۴پیدایش موجودیتهایی قدرتمند
پدیدههای موجود در یک سطح برآمممده/برآینممده از پدیممدههای موجممود در یممک سممطح متفمماوت هسممتند و
ویژگیهای متفاوتی دارند .براون این را میپذیرد و با استفاده از مثال مولکول آب میگوید که ایممن مولکممول
از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن پدید آمده است .گروهها از افراد تشکیل میشوند؛ پدیدههای اجتماعی
برآمده از پدیدههای زیستشناختی هستند؛ پدیممدههای زیسممت شممناختی برآمممده از پدیممدههای شممیمیایی
هستند؛ و پدیدههای شیمیایی برآمده از پدیدههای اتمی/فیزیکی هستند .یممک شممرکت سممرمایهدارانه از دل
مجموعهای از ساختارها و سازوکارها شامل مواد خام ،ماشینآلت ،دیسکورسهای مدیریتی ،روابط طبقمماتی
سر بر میآورد مم البته بیتردید زمانی که به واسطهی عاملها عمل میکنند .با پیدایش این شرکت ،قممدرت
نوپدید برای تولید سود نیز پدیدار میشود .این قدرت را نمیتوان در هیچ یک از مولفههای شرکت پیدا کرد
بلکه فقط زمانی پدیدار میشود که شرکت پدیدار میشود مم یعنی این قدرت ،آن طور کممه بممراون میگویممد
برآمده از »این سیستم به سان یک کل« است .پیدایش/نوپدیدی ،برای ممانعت از بروز فروکاستگرایی ،چه
تقلیل به افراد/اجزا باشد و چه تقلیل به کلهای اجتماعی ،ضروری است )نگاه کنید به .(Elder-Vass, 2010
برای مثال ،قدرت یک کارمند دانشگاه بریتانیایی برای رایدادن در حمایت از یک اعتصاب در دفاع از حقوق
بازنشستگی قدرت یک سیستم به سان یک کل است مممم یعنممی قممدرت پدیممدههای اجتممماعی )بممرای مثممال
درجات آگاهی سیاسی و اعتممماد و وجممود یممک اتحممادیه( بممه اضممافهی پدیممدههای زیستشممناختی )مثلممن
1vested interest groups
2hierarchization
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ماهیچههای دستها که یک  Xرا بر روی یک برگ رای مینویسد( به اضافهی پدی دههای الکتروم شیمیایی
)که ماهیچهها و سیستم عصبی را به هم متصل میکنممد( و مممواردی از ایممن دسممت .زمممانی کممه یممک عممالم
اجتماعی میکوشد تا یک رای بممه اعتصمماب را توضممیح دهممد ،نیمماز نممدارد بممه پدیممدههای زیستشممناختی و
الکترومشیمیایی ارجاع بدهد .در پرانتز این را نیز باید گفت که یک عالم اجتماعی گاهوبیگمماه بایممد سممطوح
دیگر را در نظر بگیرد مم برای مثال ،بررسی بیماری و ایمنممعی پممایین در محممل کممار ممکممن اسممت مسممتلزم
درنظرگرفتن سطوح اجتماعی و زیستشناختی باشد .پیدایش/برآیش به این عالم اجتماعی اجازه میدهد تمما
در سطح »اجتماعی« مم که از پدیدههای دیگر و سطوح همبستهشان منتزع/جدا شده است مم باقی بمانممد و
در میان چیزها ،بر درجات آگمماهی سیاسممی رایدهنممدگان ،رابطهی بیممن رهممبری اتحممادیه و اکتیویسممتها،
وضعیت صممندوق بازنشسممتگی ،جممو سیاسممی و اقتصممادی ،نیتهممای حکممومت در خصمموص تممامین حقمموق
بازنشستگی و سیاستهای نئولیبرالی ،بحران مالی و سرشت بحرانزای اقتصاد سرمایهدارانه تمرکز میکنممد.
در نتیجه قدرعت رایدادن به یک اعتصاب از سیستم به سان یک کل مم سیستم سرمایهدارانه بممه سممان یممک
کل یا شیوهی تولید سرمایهدارانه مم سربرمیآورد .ناتوانی در تحلیل یک اعتصاب ،یمما تمما جممایی کممه مربمموط
است ،یک شرکت سرمایهدارانه ،به عنوان بخشی از سیستم سرمایهدارانه به سان یک کل ،تقریبممن بممه طممور
قطع به تحلیلی سطحی میانجامد.
رئالیسم انتقادی اینجا کمک میکند .این رویکرد توجه ما را نه تنها به ساختارها ،سازوکارها و عاملهایی که
یک اعتصاب یا یک شرکت سرمایهدارانه را به وجود میآورند ،بلکممه همچنیممن بممه سمماختارها ،سممازوکارها و
عاملهایی جلب میکند که کل سیستم سرمایهدارانه را میسازند و در نتیجه توجه ممما را بممه ادغممام ایممن دو
مجموعه از پدیممدهها معطمموف میکنممد .در نممتیجه پژوهشگممر مجبممور میشممود بپرسممد» :چممه سمماختارها و
سازوکارهایی دخیل اند؟« »چه عاملهایی درگیرند؟« و »این عاملها چگونه این سمماختارها و سممازوکارها را
بازتولید یا دگرگون میکنند؟« .این تضمین نمیکند که پژوهش دربارهی اعتصابها یا شممرکتها )یمما دیگممر
پدیدهها( با تحلیل سیستم سرمایهدارانه به سان یک کل ادغام میشود اما بیتردید بدان کمک میکند.
اتهام »شکافتعن« جهان اجتماعی در خصوص پدیدههای نوظهور/نوپدید بیمعنا است .هیچ کس فیزیکدانها
را به این متهم نمیکند که مولکول آب را به اتمهای هیدروژن و اکسیژن »میشکافند« زیممرا اولممن مولکممول
آب ) (H2Oواقعن ویژگیهای متفاوتی از اتمهای هیممدروژن و اکسممیژن دارد ،و دومممن بممه ایممن خمماطر کممه
مولکول آب در سطحی متفاوت از سطح هیدروژن و اکسیژن قرار دارد ،که آنها را به پدیدههایی گسسممته و
جداییپذیر تبدیل میکند .به همین ترتیب نباید رئالیستهای انتقادی را به این متهم کنیم که شرکتهای
سرمایهدارانه را به کارگران و مالکان/مدیران منفرد »میشکافند« زیرا اولن شرکتهای سممرمایهدارانه واقعممن
ویژگیهای متفاوتی از کارگران و مالکان/مممدیران منفممرد دارنممد ،و دومممن بممه ایممن خمماطر کممه شممرکتهای
سرمایهدارانه واقعن در سطحی متفاوت از سطح کارگران و مالکان/مدیران منفرد وجود دارند که آنها را بمممه
پدیدههایی گسسته و جداییپذیر تبدیل میکند.
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باید یادآور شد که پیدایش/امرجنس یک پدیدهی اانتیک 1است و نباید با سلسلهمراتبیسازی که ]پدیممدهای[
شناختی/اپیستمیک مغشوش شود .پدیدهها در یک سلسمملهمراتب ،بممر خلف پدیممدههای نوپدیممد/امرجنممت،
میتوانند خودسرانه باشند و در نتیجه پیوندهایی ضروری بینشان وجود نداشته باشد.

 (۲.۵سطوح انتزاع
از آن جایی که کل جهان اجتماعی را نمیتوان »با یک حرکت« تحلیل کرد میتوان گفت که بممرای تحلیممعل
آن لزم است تا بخش عمده )و در واقع بیشترین میزان ممکعن( آن را حذف کرد؛ در نممتیجه بممه انممتزاع نیمماز
داریم .با این حال ،فرایند انتزاع ،ویژگیهای دیگری نیز دارد .برای مثال زمانی که فرد مدلی از بازارهای کممار
میسازد ،ممکن است از طبقهی اجتماعی عاملها انتزاع/دوری کند تا بر جنسیتشان تمرکممز کنممد .بمما ایممن
حال فرایند انتزاع به معنای فراموشکردن نیست و در نتیجه در برخی مواقع لزم است تا طبقه را وارد مدل
کرد و افزون بر آن ،این کار را در حالی انجام داد که هیچ یک از ادعاهایی که پیشتر یعنی زمانی که طبقممه
منتزع شده بود نقض نشوند .بسیاری از موجودیتهایی که در سطح اول انتزاع بیرون گذاشته شده بودند در
سطوح دوم ،سوم )و بعدعی( انتزاع گنجانده خواهند شد .زمانی که این کار به درستی انجام گرفممت ،مفمماهیعم
گنجاندهشده در سطوح بعدی به ما امکان میدهند که به مفاهیمی بازگردیم که صممرفن در سممطوح اولیهتممر
ترسیم شده بودند ،تا آنها را بپرورانیم ،تقویت کنیم یا ارتقا دهیم .آن طور کممه بممراون بیممان میکنممد »هممر
مقولهی جدیدی ،بممه جممای آنکممه فهممعم ممما را از سیسممتم بممر مبنممای مقولههممای پیشممین کنممار بگممذارد ،آن
فهم/برداشت را حفظ میکند و میپروراند« .به این ترتیب ،سطوح تحلیل و از این رهگذر ،مفاهیم موجود در
هر سطح ،باید متوالی و پرورشیابنده 2باشند )نگاه کنید به

.(Sayer, 1988, 1992

انتزاعهای خوب »طبیعت را از مفاصلش میبرد .«3یعنی شناختشناسعی فرد )یعنی مفهمموعم منتزعشممده( بمما
هستیشناسی او )یعنی ابژهی واقعی( متناظر است؛ یعنی اولی دومی را ابممراز میکنممد ،میفهمممد یمما بازتمماب
میدهد .برای مثال ،شرکت سرمایهدارانه ،و سیستم سرمایهدارانه به سان یک کل ،انتزاعهای خوبی اند زیممرا
دقیقن آن )و فقط آن( اجزایی را میابرند/منتزع میکنند که این ابژهها را شکل داده اند مم یعنی شرکتهای

سرمایهدارانه و نظام سرمایهدارانه .انتزاعهای خوب همچنین متوالی و پرورشیابنده نیز استند .مفاهیمی کممه

در سطح انتزاع »شرکت« کنار گذاشته شده اند باید در سممطوح میممانجی/بینممابینی ،و در نهممایت ،در سممطح
»سیستم سرمایهدارانه« گنجانده شوند .مفاهیم گنجاندهشده در سطوح آخر بممه ممما اجممازه میدهنممد تمما بممه
مفاهیم اولیهتر بازگردیم تا آنها را بپرورانیم ،تقویت کنیم یا ارتقا دهیم.
1 ontic
2 developmental

 .3تمثیلی از افلتون ) ( Phaedrus 265d-266aکه اشاره دارد به اینکه برای فهم واقعیت باید آن را همان طور که هست فهمیممد .بممرای
مثال برای فهم درخت باید دانست که شاخه از یک جایی به بعد دیگر شاخه نیست و برگ است .در نتیجه در انتزاع باید درخت را همممان
گونه که هست منتزع/مجزا کرد .یعنی از مفاصلش :ریشه ،تنه ،شاخه ،برگ و  ...م.
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انتزاعهای بد اما صرفن به نحوی خودسرانه به مفاهیم پیوست میشوند )برای مثممال بممه منظممور سممهولت در
ارائه/عرضهداشت یا کنترلپذیرعی ریاضیاتی (1و در نتیجه مانع از تناظر بین شناختشناسی و هستیشناسممی
میشود .انتزاعهای بد متوالی و پرورشیابنده نیستند .مفاهیمی که در سطح انتزاع »سیستم سممرمایهدارانه«
طرح میشود ممکن است هیچ شکل ابتداییای در سطح انتزاع »شرکت« نداشته باشد .یا مفمماهیمی کممه در
سطح انتزا عع »شرکت« ارائه شدند ممکن است به شیوههای طرح شده باشند که مانع از پممرورش ،تقممویت یمما
ارتقای آنها بشود مم به بیان دیگر ،شاید مقدمتن بر فرضهای عامدانه غلطی استوار شده باشند کممه زمممانی
که حذف شوند به تضعیف آن مفاهیم اولیه میانجامد .نتیجهی انتزاع بد ،مجموعهی مغشوشی از مفاهیم در
هر سطح و در تلقیگاه سطوح است.
سطوح انتزاع را نبایممد بمما سلسلهمراتبیسممازی خلممط کممرد زیممرا سلسلهمراتبیسممازی صممرفن یممک شممیوهی
سهلالوصول اما خودسرانهی ساماندهی جهان اجتماعی است.

 (۲.۶ساختار و عاملیت
مدل کنش اجتماعی دگرگونساز )  (TMSAباسکار ) (1989و رویکرد مورفوژنتیکممورفواستاتیک(M-M) 2
آرچر ،چارچوب »عاملیتمساختار« را به سطحی بممالتر برمیکشممد کممه شممرحهای پیشممین ماننممد نظممریهی
ساختاربندی فاقد آن اند .رویکرد ) (M-Mدر واقع بیتردید پیچیده/پیشرفتهترین شممرح دربممارهی چگممونگی
ادغام عاملهای )انسانی( و ساختارها است .این رویکرد را میتوان اینگونه توضیح داد .عاملهمما سمماختارها و
سازوکارها را از بدعو امر خلق یا تولید نمیکنند بلکه مجموعهای از ساختارها و سازوکارهای از پیممش موجممود
را بازتولید )بنابراین مورفواستاتیک( یا دگرگون )بنابراین ،مورفوژنتیک( میکنند .جامعه فقط از آن رو تداوم
مییابد که عاملها بازتولید یا دگرگونسازی ساختارها و سازوکارها را ادامه میدهند .هممر کنشممی کممه اجممرا
میشود مستلزم وجود پیشینعی ساختارها و سازوکارهایی است که عاملها بر آنها مبتنممی انممد و بممر همیممن
اساس این ساختارها و سازوکارها را بازتولید یا دگرگون میکننممد .بممرای مثممال ،حممرفزدن مسممتلزم وجممود
ساختار گرامر است ،و عملکرد یک محل کار سرمایهدارانه مسممتلزم سممازوکارهایی بممرای اسممتخراج سممود .در
نتیجه ساختارها و سازوکارها شرط همیشهحاضر و پیامد دائمن بازتولیدشده یمما دگرگونشممدهی کنشهممای
عاملها استند .به نظر میرسد هیچ دلیلی وجود نداشته باشد که یممک دیالکتیسممین نظاممنممد بمما ایممن ادعمما
مخالفت کند که ساختارها و سازوکارهایی که کال ،ارزش و شممکلهای سممرمایه را تممداوم میبخشممند )بممرای
مثال ساختار طبقاتی ،سازوکارهای بازار( شرط همیشهحاضر ،و پیامعد دائمن بازتولیدشده یا دگرگونشممدهی
کنشهای عاملها اند.

1mathematical tractability
2Morphogenetic-Morphostatic
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یک اصل مرکزی رویکردهای  TMSAو  M-Mتمایز )جدایی یا فاصلهی( واقع ی بی ن عامله ا و س اختارها
است :آنها دستههای متفاوتی از چیزها اند  .این بدان معنا است که اتهام »شممکافتعن« جهممان اجتممماعی بممه
قشرها و مفاهیم گسسته ،مجزا و ادغامناپذیر به چالش کشیده میشممود .از یممک سممو ،عاملهمما و سمماختارها
دستهها/مقولت متفاوتی از چیزها هستند که آنها را گسسته و مجزا میسازد .و با این حال از سوی دیگممر،
ساختارها و سازوکارها صرفن به این خاطر وجود دارند که پیامد بازتولیدشده یا دگرگونشممدهی کنشهممای
عاملها به شمار میروند که در نتیجه ،سمماختارها و سممازوکارها و عاملهمما را ادغممام میکننممد .رویکردهممای
ش )اخیرن شناختهشده( در چارچوب عاملیتمساختار را برطرف کرده اند.
 TMSAو  M-Mدقیقن همین تن ع

 (۲.۷دیاگرام تامپسون و وینسنت
در این نقطه میتوانیم اندکی دربارهی دیاگرام تامپسون و وینسنت بگوییم که براون به آن ارجاع داده است.
گفتعن اینکه این نمودار/دیاگرام ،مثالی است از قشربندی ،پیدایش ،سلسلهمراتبیسازی یا انتزاع ،یا هممر چیممز
دیگر ،دشوار است .استفاده از واژگانی مانند »سطوح«» ،منظومهها«» ،حکشدگیهای چندگانه«» ،قشممرها«
و »موجودیتهای لیهمند« کمکی به روشنشدن موضوع نمیکند مم به همهی اینها در قالب یک »نقشممه«
ارجاع داده میشود .من ایممن دیمماگرام را در پیونممد بمما رویکممرد  M-Mو ب ه دلی ل زی ر همچ ون مث الی از
سلسلهمراتبیسازی تفسیر میکنم .وینسنت و تامپسون به خوبی آگاهند که یک طرح یا آغاعز نسبتن نمماقص
و بیکران 1را ارائه میکنند .جزئیات بسیار بیشتری باید فراهم شود پیش از آنکه بتوان تشخیص داد دقیقممن
چه چیز ی از آن سر بر میآورد .هیچ ارجاعی به انتزاع نیست ،هر چنممد انممتزاع در هممر سممطحی پیشفممرض
گرفته میشود .تقسیم به پنج سطح بنا به مصلحت/اقتضا انجام گرفته و بر تشخصی عام مبتنی است مم کممه
آن را خودسرانه میسازد .قشربندی ،معمولن به عرصههای تجربی ،بالفعل و »ژرف« ارجاع میدهد و اینهممما
بخشی از دیاگرام نیستند مم و این به رغم آن است که عنوان دیاگرام بممه »موجودیتهممای لیهمنممد« اشمماره
دارد .با این حال باید مراقب بود که دیاگرامی تحقیقن ناقص را فراسوی آنچه مولفانش قصد داشتهاند تفسیر
نکرد.

 .۳رئالیسم انتقادی و سیستمها/نظامها
رئالیستهای انتقادی مطالب بسیاری دربارهی سیستمهای اجتماعی و اینکه باز هستند و نه بسته نوشته اند
اما دربارهی خوعد سیستم چیز چندانی به چشم نمیخورد مم البته بجز استثناهای مینعگرز ) ،(2011 ,2007
عالعدرمواس ) (2007و باسکار ):1993مم ,2.7مم  (3.8که دربارهی تمامیتها و نه سیستمها مینویسممند .بخممش
بعدی به بررسی سیستمهای باز و بسته اختصاص دارد و پس از آن ،بخشی بسیار اکتشافیتر دربارهی آنچممه
رئالیستهای انتقادی ممکن است همچون یک سیستم/نظام تلقی کنند ارائه میشود.
1inexhaustive
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 (۳.۱سیستمهای باز و بسته
مفهوم رئالیستی انتقادعی سیستمها باز و بسته ساده است مم شاید به نحمموی غلطانممداز مممم و نبایممد آن را بمما
سیستمهای باز و بسته در نظریهی سیستمهای عام 1خلط کرد .از دید رئالیستهای انتقممادی ،سیسممتمهایی
که قاعدهمندیهای رویدادها 2را نشان میدهند بسته انممد؛ و در نممتیجه سیسممتمهایی کممه قاعدهمنممدیهای
رویدادها را نشان نمیدهند باز اند .این سادگی نباید به مبهمسازعی این فکت بیانجامد که قاعدهمنممدیهای
رویدادها و در نتیجه سیستمهای بسته معنایی بسیار دقیق در واژگان رئالیستی انتقادی دارند .ایممن معنمما را
میتوان به واسممطهی مثممالی کممه بممرای خواننممدگان ژورنممال آشممنا اسممت یعنممی همبسممتگعی مفممروض بیممن
پرکتیسهای کاری با عملکرد عالی (HPWP) 3و پرفورمنس/عملکرد سممازمانی بممه چنممگ آورد .زمممانی کممه
) HPWPرویدادهای  (x1, x2, x3 … xnدر یک سازمان گنجانده میشود و عملکرد/پرفورمنسش افزایش
مییابند )رویداد  ،(yاین سازمان همچون یک سیسممتم بسممته تلقممی میشممود .زمممانی کممه  HPWPدر ی ک
سازمان گنجانده میشود و هیچ الگوی منظمی از رویدادها در پی آن پدیدار نمیشود ،با سیستم باز سروکار
داریم.
این را میتوان همچون یک تابع ریاضی نشان داد مم به نحوی دترمینیستی ،همانند شمارهی  ۱یا به نحمموی
اتفاقی یا احتمالی مانند شمارهی  ،۲که همان نوع تابعی است که در تحلیل آماری به کار گرفته میشود:
)y = f (X1, X2, X3 … Xn
∂ y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … βnXn +

) (۱
) (۲

دو نکته اینجا حائز اهمیت اند .اول اینکه سیستمهایی که قاعدهمندیهای رویممدادعی اتفمماقی یمما احتمممالی را
نشان میدهند فقط به اندازهی سیستمهایی بسته اند که قاعدهمندیهای رویممدادعی دترمینیسممتی را نشممان
میدهند .دوم اینکه گرایشها اغلب به غلط همچون قاعدهمنممدیهای رویممدادعی اتفمماقی فهمیممده میشمموند.
رئالیستهای انتقادی ،گرایشها را نه به سان رویدادها و در نتیجه نه به سان الگوها یا قاعدهمنمممدیهایی در
این رویدادها میفهمند بلکه از دید آنها ،گرایشها شیوهی مخصوص عمل یک چیز با ویژگیهای مشممخص
اند ).(Fleetwood, 2012
حال میتوان گفت که رئالیستهای انتقادی نه از تحلیل خمموعد سیسممتمها بلکممه از تحلیممل پوزیتیویسممم بممه
برداشت سیستم بسته/باز رسیدند .نقد باسکار ) (1978بر پوزیتیویسم به رعد مفهوم هیومعی قمموانین علممی مممم
یعنی قوانین همچون قاعدهمندیهای رویدادها مم انجامید .این برداشت از قوانین ،قاعدهمندیهای رویدادها
را به شرایعط به لحاعظ تجربی بسته گره میزند .این برداشت همچنین فرض میکند کممه سیسممتمهای بسممته
1 General Systems Theory
2 event regularities
3 High Performance Work Practices
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همهجاحاضر اند در حالی که در واقع نادر اند )و عمدتن( موقعیتهایی هستند که به طممور مصممنوعی تولیممد
میشوند.
پس سازمانها سیستمهایی باز اند یا بسته؟ شواهد تجربی برای پاسخ بممه ایممن پرسممش در بهممترین حممالت،
غیرقطعی است .زمانی که  HPWPگنجانده میشود ،گاهی عملکرد سازمانی افزایش مییابد ،گاهی کاهش
مییابممد و گمماهی نیممز تغییممر نمیکنممد )  .(Fleetwood and Hesketh, 2010در حممالی کممه ایممن ،وجمموعد
قاعدهمندیهای رویدادها و سیستمهای بسته را به اثبات نمیرساند ،اما برای اثبممات وجممود بیقاعممدگیهای
رویدادها 1و سیستمهای باز ،کافی است .همین دربارهی بخش زیممادی از دیگممر تحقیقممات تجربممی دربممارهی
دیگر سیستمهای کار و اشتغال صادق است .زمانی که یک اتحممادیهی کممارگری/صممنفی در یممک محممل کممار
گنجانده میشود ،گاهی پرداختها و شرایط بهبود مییابد ،گاهی بدتر میشمموند و گمماهی تغییممر نمیکننممد.
زمانی که نرخ دستمزد افزایش مییابد ،گاهی تقاضا برای نیروی کار کاهش و عرضهی کار افزایش مییابممد،
گاهی تقاضا برای نیروی کار افزایش و عرضهی نیروی کار کاهش مییابممد ،و گمماهی نممه عرضممه و نممه تقاضمما
تغییری نمیکنند .کوتاه اینکه سازمانها و دیگر سیستمهای کار و اشتغال تقریبن به طور قطع سیسممتمهایی
باز اند.
بممراون مممدعی اسممت کممه سممرمایهداری یممک سیسممتم بمماز نیسممت زیممرا فعالیتهممای سیسممتمیک منظممم و
قاعدهمندیهای رویدادهای اجتماعی وجود دارند .او استدلل میکند که سممرمایهداری فقممط هرازگمماهی بممه
واسطهی سیلنی مغشوش از رویدادها »جلمموه نمیکنممد« بلکممه امهممر خممودش را بممه واسممطهی فعالیتهممای
ک
اقتصادی روزمرهی اساسیمان است میزند ،در نممتیجه فممرد بایممد بکوشممد تمما بممه عمممعق نقممش سیسممتمی ع

فعالیتها ،شکلها وساختارهای قاعدهمند و سیستمیک دخیل در سودآوری ،کسب دستمزد ،پرداخت بهممره،
پرداخت اجاره ،مبادلهی کالها و  ...پی ببرد .به نظر میرسد آنچه براون ،و دیگران ،در ذهن دارند ایممن ایممده
است که هر روز میلیونها کارگر به همان مکانی میروند که دیروز برای کممار بممه آنجمما رفتممه بودنممد ،کممارعت
ورودشممان را میزننممد یمما اسمشممان را ثبممت میکننممد ،در زمممان مربمموطه کمممی اسممتراحت میکننممد،
دستورالعملهایی را عرضه یا اجرا میکننممد ،بممه پرداختهممای مربمموط بممه عملکممرد ) (PRPواکنممش نشممان
میدهند )یا نمیدهند( ،دستمزدهایشان را دریافت میکنند ،به تعطیلت میروند ،میزان خدمات کمماری را
که عرضه میکنند تغییر میدهند و مواردی از این دست .این به کلی معنادار اسممت .در واقممع گفتممن اینکممه
برای مثال سیستمهای کار و اشتغال با رفتار کارعی سیستماتیک تعریف/مشممخص میشمموند کمماملن معنممادار
است .با این حال ،رفتار کارعی سیستماتیک ،با قاعدهمندیهای رویدادها )حتمما قاعدهمنممدیهای سردسممتی(
مترادف نیست و در نتیجه شاهدی بر اثبات سیسممتمهای بسممته بممه شمممار نمیرود .هیممچ تضممادی در ایممن
استدلل وجممود نممدارد کممه بگمموییم سیسممتمهای کممار و اشممتغال بممه واسممطهی رفتمماعر کممارعی سیسممتماتیک

1event irregularities
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تعیین/مشخص میشوند در حالی که همزمان استدلل کنیم که آنها به واسطهی فقممدان قاعدهمنممدیهای
رویداده ا تعریف میشوند و در نتیجه سیستمهای باز به شمار میروند.
باید توجه کرد که رئالیسم انتقادی هیچ اعتنایی به پوزیتیویسم ندارد .زمانی که پوزیتیویستها رفتار کممارعی
سیستماتیک را میبینند ،شهود )روششناختعی( آنها باعث میشود این رفتار را به رفتاری قانونمانند قلممب
کنند ،فرضیهای را فرموله میکنند و آن را به شکلی تجربی به آزمون میگذارند .براون ایممن مسمماله را کنممار
ک رئالیستعی انتقادی بر محور نیاعز ]پوزیتیویستی[ بممه »جممبران«
میگذارد و به آن نمیپردازد زیرا »پروبلمتی ع
ناتوانی در مهندس عی قاعدهمندیهای رویدادهای اجتماعی میچرخد« .زمانی که رئالیستهای انتقادی ،رفتار
کارعی سیستماتیک را میبینند شهودشان این پرسممش را پیممش میکشممد» :چممه سمماختارها و سممازوکارهایی
ممکن است وجود داشته باشند که بر این رفتار کارعی سیستماتیک حکمفرما باشند؟« روش )ععلیمممتبیینعی(
رئالیسم انتقممادی نممه مسممتلزم آن اسممت کممه رفتممار کممارعی سیسممتماتیک را بممه قاعدهمنممدیهای رویممدادها
قلب/تحریف کند و نممه نیازمنممد مهندسممعی سیسممتمهای بسممته اسممت .روش رئالیسممتی انتقممادی یکسممره بمما
سیستمهای باز کار میکند .در نتیجه مساله این نیست که »هستیشناسعی »سیستم باز« رئالیستی انتقممادی
خوعد پرسش را تحتالشعاع قرار میدهد ،بلکه به پاسخش کمک میکند«؛ ایممن هستیشناسممی وسممیلهای را
برای پاسخ به این پرسش فراهم میکند مم وسیلهای که پوزیتیویسم از آن بیبهره است و آن را نفی میکند.
ادعای براون مبنی بر اینکه رئالیسم انتقادی سرمایهداری را به اشتباه همچون سیستمی باز میفهمد خودش
یک برداشت غلط است.
پس از اینکه این موضوع روشن شد ،باید تمایز رئالیستهای انتقادی بین سیستمهای بمماز و بسممته و ایممن را
که سیستمهای کار و اشتغال باز اند پذیرفت و در عین حممال پرسممید کممه» :سیسممتم از دیممد رئالیسممتهای
انتقادی چیست؟«.

 (۳.۲مفهوم رئالیستیی انتقادی از سیستم
مینعگرز تنها رئالیست انتقادیای است که بسیار دربارهی سیستمها نوشته است .از دید او:
یک سیستم را میتوان به طور کلی همچون مجموعهای از موجودیتها از انواع مختلممف دانسممت ...
که یک کل را شکل میدهند ،و رفتار آن به روابط بین این موجودیتهمما وابسممته اسممت )Mingers,

.(2007: 451
تعریف یک سیستم بر حسب اجزا و روابطشان به طور موثری مرز آن را ترسیم میکنممد )Mingers,

.(2011: 319
یک سیستم اجتماعی مجموعهای از ساختارها و سممازوکارها ،عاملهممایی کممه آنهمما را بازتولیممد و دگرگممون
میکنند ،روابط بین این عاملها ،و روابط بین این ساختارها و سازوکارها است .مرزها یکی از مسائل کلیدی
13

در بسیاری از تلشها برای ترسیم سیستمها است ،اما نه برای رئالیستهای انتقادی زیرا آنها با تلش برای
برقراری مرز آغاز نمیکنند مم آنها به آن میرسند .خوعد تحلیل متعاقبن )شممناخت از( مممرز/حممد را تعییممن
میکند.
برای مثال یک محل کار ) (Wرا در نظر بگیرید که میدانیم از این اجممزا تشممکیل شممده اسممت :سمماختارها و
سازوکارها ) (SMwکه به نحوی ععلی بر تولید کالها و سود حکمفرما اند؛ عاملها در مقام کارکنان )  (Aeکه
) (SMwرا بازتولید یا دگرگون میکنند؛ روابط بین کارکنان )(Re؛ و روابط بین ساختارها و سممازوکارها )Rs

 W .(mرا میتوان همچون  SMw + Ae + Re + Rsmدر نظر گرفت و این مجموعه مرز را تعیین میکند
)ع لئم در این فرمول هیچ دللت ریاضیاتیای ندارند مم صرفن برای کمک بممه ارائممه از آنهمما اسممتفاده شممده
است( .فرض کنید بررسی دقیقتر نشان دهد که کارکناعن  Wنه کارکن/کارگر در معنای اکید/دقیعق کلم ه
بلکه کارگراعن عاملیت (Aa) 1اند که اغلب در محلهای دیگری کار میکنند .رئالیستهای انتقادی تحلیممل را
میگسترانند تا این عاملهای اضافهشده را نیز دربربگیرد .حال  Wرا میتوان همچون SMw + Ae + Aa +

 Re + Rsmتوصیف کرد ،و این مجموعه مرز را تعیین خواهد کرد .حتا تصور کنید یک بررسی دقیقت ر
آشکار کند که در نتیجهی زنجیرههای عرضممه ،محلهممای کممار دیگممری نیممز ماننممد ) Z (SMzدر برخ ی از
ساختارها و سازوکارهای  Wسهیم و شریک شوند .در این حالت  Wرا میتوان همچون SMw + SMz +

 Ae + Aa +Re + Rsmتوصیف کرد ،و این مجموعه مرز را تعیین خواهد کرد.
این نوع تحلیل را میتوان به هر سیستمی از جمله سیستم سرمایهدارانه تسری داد .سیستم سرمایهدارانه را
میتوان متشکل از ساختارها و سازوکارهایی دانست که به نحوی ععلی بر کممال ،ارزش و شممکلهای سممرمایه،
عاملهایی که آنها و روابط همبستهشان را بازتولیممد یمما دگرگممون میکننممد ،حکمفرممما و مسمملط انممد .اگممر
دیالکتیسینهای نظاممند میتوانند این را بپذیرند آنگاه به نظر میرسد که این ادعا کممه رئالیسممم انتقممادی،
سرمایهداری را به اشممتباه همچممون مجممموعهای از سمماختارها )و سممازوکارها( در میممان سمماختارهای بسممیار
میفهمد ،بیمعنا میشود.

 .۴چرا دیالکتیک نظاممند به رئالیسم انتقادی نیاز دارد
دیالکتیک نظاممند به رویکرد ) M-Mیا چیزی شبیه به آن( نیاز دارد ت ا بتوان د توض یح ده د ک ه تض ادها
چگونه تاثیر ععلی خود را بر عاملهمما عاعمممال میکننممد .مقولههمما تمموان انجممام هیممچ کمماری )از جملممه بسممط
سیستماتیک/نظاممند و دیالکتیکی ( 2را ندارند تا زمانی که عاملهای انسانی تاثیر خود را بگذارنممد .مممارکس
استدلل مشابهی را طرح کرد زمانی که میگوید »کالها نمیتوانند خودشان را بممه بممازار ببرنممد ،و شخصممن
1agency workers
2unfolding systematically and dialectically
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مبادلتی را صورت دهند« ) .(Marx, 1974: 178برای آنکه تضادهای دیالکتیکی ،تمماثیر ععلممی خممود را بممر
عاملها عاعمال کنند لزم است چیممزی تضممادها و عمماملن را »مرتبممط« کنممد .کاندیممعد بممدیهی ،سمماختارها و
سازوکارها ،و در این کانتکست ،نهادها هستند مم یعنی مجموعههایی از قواعد و هنجارهای ضمنی .دو شیوه
وجود دارد برای اینکه چنین چیزی رخ دهد .اول اینکه تضادها را میتوان آگاهانه همچون محممدودیتها یمما
توانمندسازها 1یی تجربه کرد که بر تصمیمها و کنشهای عاملها اثر میگذارند .در این حالت ،تضادها یممک
تاثیر ععلی آگاهانه بر عاملها عاعمال میکنند .دوم اینکه تضادها را میتوان ناآگاهانه همچون نهادهایی تجربه
کرد که به واسطهی فرایند خوگیری ،همچون عادتها درونی میشوند .تضادها به این ترتیب یک تاثیر ععلممعی
ناآگاهانه بر عاملها عاعمال میکنند.
فهم این مساله را میتوان با استفاده از یک مثال مم این بار ،از یک دیالکتیسین نظاممند مم سادهتر کرد:
مقولهی »نیروی کار به سان یک کال« ساختاری را تعریف میکند که در آن ،نابرابریهای در ثروت،
باعث میشوند تا یک طبقه بخش چشمگیری از منممابع مولممد را تملممک/کنممترل کنممد در حممالی کممه
طبقهای دیگر فاقد آنها است ،و این طبقهی اخیر نیروی کار خود را به طبقهی اول میفروشد .ایممن
مقولهای است که وحدتی ساده دارد زیرا به توافمق دوطممرفهای در قممرارداد کممار اشماره دارد کمه کمه
مستقیمن نیروی کار و سرمایه را متحد/یکی میکنمد .2بما ایمن حمال ،بما درنظرگرفتمن پارامترهمای
ساختاریای که به واسطهی این مقوله تعریف میشوند ،یک گرایش ساختاری مسمملط سممربرمیآورد
که از وحدت صرف فاصله میگیرد .کنترلکنندگان سرمایه هم منابع مولد جامعه را در اختیار دارند
و هم یک وجه ذخیرهی چشمگیر .از همین رو وسایل زیست آنها تضمینشده اسممت .کممارگران ،در
مقابل ،هیچ ذخیره و اندوختهای فراتر از دستها و ذهنهایشان در اختیار ندارند و اگر میخواهنممد
خود و خانوادههایشان زنده بمانند مجبورند که همین اندوخته را در ازای مزد بفروشند .کاعر مممزدی
باید از موضعی که به لحاظ ساختاری ضعیفتر است بممه چممانهزنی در خصمموص قراردادهممای مممزدی
بپردازد ).(Smith, 1990: 112

تضادهایی که پدیدآورنده و پیشبرنممدهی اسممتثمار انممد بممه واسممطهی سمماختارها و سممازوکارهای طبقمماتی و
نهادهایی که خود به واسطهی طبقه شکل گرفتهانممد بممر عاملهمما اثممر میگذارنممد مممم بممرای مثممال ،قواعممد و
هنجارهای ضمنیای را در نظر بگیرید که بر فرایندهای کار مسلط انممد .ایممن رویکممرد  ، M-Mب ا دس تگاه
مفهومیاش که بر ساختارها ،سازوکارها ،قواعد و هنجارها مبتنی اسممت ،کممه همگممی بممه واسممطهی عاملهمما
بازتولید یا دگرگون میشوند ،کاملن برای تبیین اینکه تضادهای دیالکتیکی چگونه تاثیر ععلی خودشان را بممر
عاملها عاعمال میکنند متناسب است .بممدون رویکممرد ) M-Mی ا چی زی ش بیه ب ه آن( ،دیالکتیس ینهای
نظاممند نمیتوانند توضیح دهند که تضادها چگونه تاثیعر ععلی خودشان را بر عاملها عاعمال میکنند.

1 enablements
2 unites
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استدلل بال یک »روی دیگر « هم دارد که براون به آن اشاره نمیکند اما دیگر دیالکتیسینهای نظاممند به
آن اشاره میکنند مم و این برای بحثهای پایانی من اهمیت دارد .دیالکتیسینهای نظاممند میپذیرنممد کممه
همهی پدیدهها دیالکتیکی نیستند .از دید آلبریتون ):2007مم  (85پدیدههای غیردیممالکتیکی »از خممردورزعی
اکیعد دیالکتیکی میگریزند« ،در حالی که اسمیت ):1990مم  (105ادعا میکند که آنها »موضمموع مناسممبی
بممرای تحلیممل مقممولهای «1نیسممتند .بیتردیمممد پدیممدههای غیردیممالکتیکی را نمیتمموان بممه شممکلی
نظاممند/سیستماتیک و دیالکتیکی ،گام به گام ،از آغازگاهی که به دقت برگزیده شده اسممت تممبیین کممرد و
بسط داد .دو مثال زیر را در نظر بگیرید.
اول ،ساختاعر جنسیت ،یعنی رابطهی بین مردان و زنان ،اغلب شکل کاعر خانگی را بممه خممود میگیممرد .زنممان
معمولن کار خ انگی را به موازات کممار مممزدی پیممش میبرنممد و از همیممن رو »بمماری دوچنممدان« را متحمممل
میشوند .بر خلف کار مزدی ،کار خانگی را نمیتوان به طور نظاممند و دیالکتیکی و با آغاز از شکل کممالیی
تبیین کرد زیرا کاعر خانگی یک شکل ارزش 2نیست مم نگاه کنید به نمودار  ۲براون .دوم ،پرکتیسهممای کممار
منعطف مانند کار موقت ،کار در بازههای زمانعی مشخص 3یا کار شیفتی را نیز به همین ترتیب نمیتمموان بممه
نحوی نظاممند و دیالکتیکی با آغاز از شکل کالیی توضیح داد زیرا این انواع کار منعطف »از خردورزعی اکیعد
دیالکتیکی میگریزند« .اینها ،به شیوههای بسیار ،شکلهای یکسره خودسرانهای اند که کاعر مزدی به خممود
میگیرد .در حالی که دیال کتیک نظاممند هیچ راهنمایی در این خصوص ارائه نمیکند کممه چگممونه بایممد بمما
پدیدههایی غیردیالکتیکی مانند کار خانگی ،4و کار منعطف 5مواجه شد ،رئالیسم انتقادی اممما رویکممرد M-M

را عرضه میکند.

 .۵نتیجهگیری :یک مدل رئالیستیی انتقادی از بازارهای کار
براون رئالیستهای انتقادی را برای استفاده از »شبه انتزاع« و در نتیجه ناتوانیشان در فهم حرکت از انممتزاع
به انضمام که به برداشتهایی رفتهرفته غنیتر و پرمایهتر )یعنی انضمامیتر( ختم بشود ،نقممد میکنممد .ایممن
نقد را میتوان با استفاده از یک مدعل اخیرن بسطدادهشده برای بازارهای کار پاسخ داد .بممه چهممار دلیممل بممه
خودم اجازه میدهم تا از کار خودم استفاده کنم .اول اینکه میخواهم چیزی غیر از مممدل مممارکس از نظممام
سرمایهدارانه ارائه کنم زیرا از مدل مارکس تقریبن همواره برای توضیح دیالکتیک نظاممند استفاده میشود.
دوم اینکه این تنها مدلی است از این نوع از دید من که صراحتن یک جهتگیممری رئالیسممتی انتقممادی دارد.

1categorical
2A form of value
3term-time
4Domestic labour
5flexible working
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سوم ،این کار ،از سطوح انتزاع به شکلی صریح استفاده میکند .و چهارم اینکه بازارهممای کممار مممورد علقهی
بسیاری از خوانندگان این ژورنال اند.
بازارهای کار را میتوان این طور تعریف کرد:
همچون مجموعهای از پدیدههای اجتماعیماقتصادی ]شامل ساختارها و سازوکارها[ که به واسممطهی
عاملهای بازار کار بازتولید یا دگرگون میشوند ،عاملهایی که از این پدیدهها به منظور درگیرش دن
در کنشهایی که فکر میکنند )آگاه انه ی ا ناآگاه انه( نیازه ای مرتب ط ب ا اشتغالش ان را ب رآورده
میسازد کمک میگیرند ).(Fleetwood, 2011: 19

مدل کامل )تر(ی که در فلیتوود ) (2011ارائه شده اسممت دربرگیرنممدهی تحلیلممی از کممارگرانی اسممت کممه
خدمات صنفی/اتحادیهای 1را تامین میکنند و نیز شرکتهایی که آنها را اسممتخدام میکننممد .در نسممخهی
نسبتن کوتاهشدهای که در زیر ارائه شده است فقط تحلیل اول عرضه میشممود مممم هممر چنممد همیممن بممرای
توضیح »حرکت از انتزاع به انضمام« کافی است .این مدل بمما اسممتفاده از دو نمممودار نمممایش داده میشممود:
نمودار  ۱و  ۲در اینجا به نمودارهای  ۱و  ۳در فلیتوود ):2011مم  (32–28مرتبطنممد البتممه بمما یممک تغییممر
کوچک مم دولت در نمودار  ۲حذف شده است.
نمودار  ۱بیانگر سطح اول انتزاع است .در این تصویر ،نیروی کار 2به چندین مقوله تفکیک شده است :تولید،
بازتولید و تدارک نیروی کار ،3اطلعات ،صف شغل 4و نقطهی برخورد بین کارگر بممالقوه و کارفرمممای بممالقوه.
روایت پشتیبان ،خانوادهای را در نظر میگیرد مم خانوادهای که یک فرزنممد دارد مممم کممه فرزنممد جامعهپممذیر،
آموزشدیده ،بامهارت و در نتیجه )از نظر جسمی و روحی( آمادهی ورود به بازارهای کار است مم او دربارهی
مشاغل در دسترس و نیز دربارهی اینکه چگونه به صف کار بپیوندد و استخدام شود آگاهی و دانش دارد.

نمودار  .۱سطح اول انتزاع.
1labour services
2labour force
3labour power
4job queue
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سطح دوم انتزاع در نمودار  ۲نشان داده شده است :مفاهیم سطح اول همچنان در این سطح دوم نیز حضور
دارند مم بخشهایی که با استفاده از سایهروشن برجسته و مشخص شده است .این سطح دوم دربرگیرنممدهی
مفمماهیم بیشممتری اسممت یعنممی سمملمت ،خممانوار ،حملونقممل ،خوداشممتغالی ،اتحادیههمما ،میممراث تمماریخی،
قانونگذاری ،آموزش و تربیت و ایدئولوژی .روایت پشتیبانش نیممز ایممن اسممت کممه یممک شممرکت قممرار اسممت
دربارهی سطوح کارکنان ،آموزش ضمن خدمت 5و مدیریت فرایندهای تکنیکی و کاری تصمممیم بگیممرد ،اممما
این سطح دوم فقط دربرگیرندهی مفاهیم بیشتر نیست .ابعاد دیگری نیز در کار اند.

نمودار  .۲سطح دوم انتزاع.
در سطح اول انتزاع ،برای مثال ،بازتولید و تدارک نیروی کار طرح شده اند اما هیچ توضیحی در کار نیسمممت
یا فقط توضیحی اندک ارائه میشود .فقط زمانی که آموزش و پرورش و ایدئولوژی در سطح دوم انتزاع طرح
میشوند است که بازتولید و تدارک نیروی کار را میتوان بممه شممیوهای بسممندهتر فهمیممد .روایممت پشممتیبان
توضیح میدهد که بازتولید و تدارک نیروی کار صرفن مستلزم آموزش و پرورش نیست بلکه ایدئولوژی نیممز
بخش لینفک آن است زیرا کارگران جوان برای زندگیای »تربیت شممدهاند« کممه قراردادهممای کوتاهمممدت و
الگوهای کار منعطف که شکلهای مطلوعب کارفرما/سرمایهداران اند ،همراه با امنیت اندک یمما فقممدان کامممل
امنیت و دستمزدهای حداقل در آن غالب اند .به بیممان دیگممر ،در انتهممای ایممن سممطح دوم انممتزاع ،مفمماهیم
طرحشده در سطح اول ،غنیتر و پرمایهتر از آن چیزی میشوند که در سطح اول نمایان بود.
5on-the-job training
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اگرچه این تحلیل در سطح دوم انتزاع متوقف میشود اما هیچ مانعی بر سممر راه اضافهشممدعن سممطوح انممتزاع
سوم ،چهارم و سطوح متعاقعب بعدی وجود ندارد .مفاهیمی را که پیشاپیش مورد اشاره قممرار گرفتنممد )بممرای
مثال سلمت ،خانوارها ،حملونقل ،خوداشتغالی ،اتحادیهها ،میراث تاریخی ،قانونگذاری( میتوان غنیتممر و
پرمایهتر کرد ،و در عین حال مفاهیم جدیممدی )ماننممد دولممت و شممرایط و سیاسممت اقتصممادی کلن( را نیممز
میتوان اضافه کرد.
آموزنده است که همهی این موارد را با ارائهی مخالفتی پیشبینیشده با این مدعل بازارهای کار پایان داد که
با مخالفتی با این مخالفت پی گرفته میشود .یک دیالکتیسین نظاممند تقریبن به یقین اتهام »شممبه انممتزاع
یا انتزاع جعلی « 1را طرح میکند .این مفاهیم و سطوح انتزاع به طور خودسرانه ،یا در بهترین حالت ،بر ایممن
مبنا انتخاب شده اند که در نوعی توالی با همدیگر منطبق شوند مم یعنی کارگران ابتدا باید تولید )متولمممد و
بزرگ( شوند پیش از آنکه بتوانند آمادهی کار شوند ،و باید آمادهی کار شوند پیش از آنکه بتواننممد بممه صممف
کار بپیوندند .جابجایی بین سطوح انتزاع نیز میتوانممد بممه شممیوههای خودسممرانهی متعممددی انجممام پممذیرد.
محصول نهایی ،برداشتی مغشوش از بازارهای کار است )که بممه طممور نظممری( بممه قشممرها/لیههممای متعممدعد،
گسسته و متفاوتی »شکافته شده« و به طور مجزا از همدیگر و در نتیجه به نحوی ادغامناپذیر تحلیممل شممده
اند.
این مخالفت ،زمانی به چالش کشیده میشود که دیالکتیک نظاممند را برای برساختن مدلی از بازارهای کار
)یا چیزی شبیه به آنها( به کار ببندیم .این قاعدتن مستلزم بسط نظاممند و دیالکتیکعی مفاهیم اسممت ،کممه
گام به گام ،و با استفاده از سطوح تحلیل ،از شکل سلولی بازار کار آغاز میشود .با این حال روشن نیست که
شکل سلولی بازارهای کار چیست ،مفاهیم متناسب چه هستند ،تضادهای درونیشان چیست ،ایممن مفمماهیم
چگونه بسط مییابند ، 2یا سطوح متناسعب انتزاع و جابجاییهای بین آنها چیستند .همین مسائل تقریبممن ممکممن
است در هر کوششی برای کاربسعت دیالکتیک نظاممند بر دیگر پدیدههای مربوط به کار و اشتغال ماننممد
تعارض/ناسازگاری روابط صنعتی نیز وجود داشته باشند.
من نمیدانم شکل سلولی بازارهای کار چیست .بیتردید این امکان وجود دارد که شکل سلولی بازارهای کار
اشتراکاتی با شکل سلولی سرمایهداری )یعنی کال و کالییسازی نیروی کممار( داشممته باشممد اممما ایممن فقممط
میتواند برآمده از یک خوششانسی باشد .اما در مواقعی که خبری از »الههی شانس« نیست چممه میتمموان
گفت؟ اگر پدیدهی مورد مطالعه کار خانگی باشد چه میتوان گفت؟ شکل سلولعی کاعر خانگی چیست؟ حتممما
اگر شکل سلولی بازارهای کار ،کال باشد ،مفاهیعم به شدت انتزاعیای مانند کال ،پول ،ارزش و سرمایه کمک
چندانی نخواهند کرد زیرا یک مدعل بازارهای کار باید دربرگیرندهی مفاهیمی نسبتن انضمامی باشد .برخممی
پدیدههای بازار کار )مثلن ارتش ذخیرهی بیکمماران یمما نیمهبیکمماران ،ارزش نیممروی کممار ،پرکتیسهممای کممار
1 pseudo abstraction
2 unfold
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منعطف( را میتوان در سطوح بسیار انتزاعی تحلیلی به کار گرفت اما در این سطوح آنها مفاهیمی کممممایه
خواهند بود .زمانی که وقعت معرفی و طرعح مفاهیم غنیتر فرابرسد ،روشن نیست کممه کممدام مفمماهیم غیممر از
آنهایی که پیشتر در مدل وجود دارند مم مانند نیروی کار ،تولید ،بازتولید ،تدارک/آمادهسازی نیروی کممار،
اطلعات ،صفهای کار ،خوداشتغالی ،اتحادیهها ،قانونگذاری ،آموزش ،پرورش و ایممدئولوژی مممم بایممد مممورد
استفاده قرار بگیرند .افزون بر این روشن نیست که بسط نظاممند و دیممالکتیکی ایممن مفمماهیم چگممونه بایممد
پرورانده/تبیین شود زیرا ایممن پدیممدهها غیردیممالکتیکی انممد و در ننممتیجه »از خممردورزعی اکیممعد دیممالکتیکی
میگریزند« .دست آخر اینکه مشخص نیست که سطوح انتزاع چگونه باید تاسیس شوند و اینکه جابجاییهمما
بین این سطوح چگونه باید مدیریت شود ،البته باز باید یادآور شد که به شیوهای غیر از آنچه در مدل آمممده
است .کوتاه اینکه حتا اگر دیالکتیک نظاممند در برساختعن مدلی از سیستم سرمایهدارانه به سان یممک کممل،
سودمند و کمککننده باشد ،اما در برساختن یک مدل بازارهای کار ،یا به همان اندازه مهممم ،بررسممی دیگممر
سیستمهای مرتبط با کار و اشتغال کمک چندانی به ما نمیکند.

* * *

نقدی بر رویکرد استیو فلیتوود
آیدین ترکمه
من با فلیتوود همدلام که نقد براون بر رئالیسم انتقادی چندان وارد نیست .برای مثال اینکه گفته میشود
»رئالیسم انتقادی نمیتواند از انتزاع به انضمام برود و در نتیجه نمیتواند به برداشتهایی رفتهرفته غنیتر و
»پرمایهتر« از عاملیت مم و دیگر پدیدهها مم دست یابد« نقعد واردی نیست زیرا رئالیسم انتقادی اساسن قممرار
نبوده چنین کند یعنی رئالیسم انتقادی پیش و بیش از هر چیز ،یک فلسممفهی علممم اسممت نممه یممک نظممریه
دربارهی عاملیت مم این البته بدان معنا نیست کممه نمیتمموان از رئالیسممم انتقممادی در پژوهممش بینرشممتهای
استفاده کرد .از طرف دیگر اما میدانیم که رئالیسم انتقادی عملن به چنین کاری میآید .یعنممی اتفمماقن بممه
سبب هستیشناسعی لیهمندش به پژوهشگر کمممک میکنممد تمما برداشممتهایی رفتهرفتممه غنیتممر از ابممژهی
پژوهشش داشته باشد و در عین حال ،سطوعح تحلیل و انتزاع را در تحقیق دخیل میکند .در واقع باید گفت
که رئالیسم انتقادی به عنوان یک فلسفهی علم ،قرار نبوده به برداشتهایی رفتهرفته غنیتر از عاملیت و بممه
ویژه »دیگر پدیدهها« دست یابد .رئالیسم انتقادی یک هستیشناسممی لیهمنممد عرضممه میکنممد بممرای فهممم
پیچیدگیهای جهان .این اما نباید به این معنا تعبیر شود که رئالیسم انتقادی قممرار اسممت جممایگزینی باشممد
برای مثلن علوعم اجتماعی .جایگاه و مرتبهی فلسفعی رئالیسم انتقادی را نباید همسممان بمما علمموم تلقممی کممرد.
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همان طور که خوعد باسکار میگوید ،رئالیسم انتقادی بممرای مثممال میتوانممد پشممتیبانی فلسممفی باشممد بممرای
مارکسیسم یا برخی علوم دیگر .حال آنکه به نظر میرسممد بممراون ،بمما برداشممتی غلممط از ممماهیت و کممارکرد
رئالیسم انتقادی ،چیعز دیگری را مم اما به ناعم رئالیسم انتقادی مم نقد میکند .شبیعه این مممواجهه را میتمموان
در شبهنقدهایی مشابه نیز دید .برای مثال جاناتان جوزف میگوید برخی منتقدان با نقد کاربسممعت رئالیسممم
انتقادی در نظریههای مکتب تنظیم ،تصور میکنند در حال نقد رئالیسم انتقادی اند .در حممالی کممه بایممد در
نظر داشت که رئالیسم انتقادی به عنوان یک روششناسی ،متمایز از کاربسممتهای احتمممالن متنمموع آن در
نظریهها و علو عم دیگر است .به این ترتیب ،نقعد براون را نیز میتوان دچار همین کاستی و مغلطه دانست.
اما شیوهی مواجههی فلیتوود با این نقد بممه نظممر بسممیار تقلیلگممرا و سممطحی اسممت .مقممالهی فلیتوود را
میتوان به دو بخش عمده تقسیم کرد .در بخش اول که تا ابتممدای تیممتعر »چرا دیالکتیک نظاممنببدبببه
رئالیسم انتقادی نیاز دارد « را شامل میشود ،او میکوشد تا با تدقیق برخی مفاهیم رئالیسم انتقادی ،بممه
نوعی ابهامزدایی بپردازد .به نظرم تا اینجا نقد چندانی بر فلیتوود وارد نیست و روشنگریهای او بممه ویممژه
در برخی موارد میتوانند بسیار مفید باشند .اما در بخش دوم یعنی از تیتعر »چرا دیالکتیک نظاممند بببه
رئالیسم انتقادی نیاز دارد« به بعد ،برداشتهای فلیتوود بسیار سطحی جلوه میکنند .بگذارید بمما دقممت
بیشتر بر این بخش متمرکز شویم.
در ابتدا فلیتوود مینویسد »دیالکتیک نظاممند به رویکرد ) M-Mیا چیزی شبیه به آن( نیاز دارد تا بتوان د
توضیح دهد که تضادها چگونه تاثیر ععلی خود را بر عاملها عاعمال میکنند« .از همین ابتدا به نظر میرسمممد
فلیتوود ،بر خلف آموزههای رئالیسم انتقادی ،میخواهد خودسرانه چیزی را بر دیالکتیک نظاممند تحمیل
کند .برای روشنشدعن موضوع باید تعریفی از دیالکتیک نظاممند ارائه کنیم .بمما اسممتناد بممه آرتممور در کتمماب
دیالکتیک جدید و سرمایهی مارکس باید چند نکته را دربارهی دیالکتیک نظاممند یادآوری کرد .پیشمماپیش
البته باید متذکر شد که در دل دیالکتیک نظاممند نیز تفاوتهایی در خوانشهمما وجممود دارد .اممما در اینجمما
برخی وجوه مشترک را برجسته میکنم .اول اینکه دیالکتیک نظاممند بیانگر نوعی بازگشت به منطعق هگممل
است که به نوعی در تقابل با خوانشی از هگل قرار دارد که بر فلسفهی تاریخ متمرکز است .در نممتیجه اینجمما
ک یک تمامیعت همزمان یعنی سرمایه مواجهیم نه یک دیالکتیک تاریخعی خطی یا درزممماعن عممام و
با دیالکتی ع
همهشمول مم همچون روشی برای فهم همهی پدیدهها مم آنگونه کممه در الگمموی معممروف تحممول شممیوههای
تولید خواندهایم .دیالکتیک نظاممند بر خلف دیامات که همچون یک جهانبینی کلممی ارائممه میشممد ،یممک
ص شناخت برای یک ابژهی ویژه یعنی سممرمایه اسممت .ایممن دیالکتیممک نظاممنممد ،نمیتوانممد
روش بسیار خا ع
مضامین را از بیرون به نحوی خودسرانه بر ابژهی مطالعهاش تحمیل کند .این دیالکتیک» ،علمی« است ،بممه
این معنا که میکوشد منطعق متناسب با سرشت خاص موضوع تحقیقش را از دعل خود ایممن موضمموع بیممرون
بکشد .دیالکتیک نظاممند به این ترتیب معطوف به بیان مقولتی اسممت کممه بممرای مفهممومپردازی یممک کممل
انضمامی مم مشخصن سرمایه مم طراحی شدهاند .نظم تشریح این مقولت با نظم پدیممداری آنهمما در تاریممخ
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منطبق نیست .این دیالکتیک ،در نتیجه نوعی منطق تکراستایی ارائممه نمیکنممد .آغازگمماه در ایممن روش ،از
ابتدا معین نیست بلکه نیاز به پژوهش دارد .هدف ،بازسازعی مبنای هستیشناختعی سرمایهداری است .تمموجه
اصلی معطوف به هستعی ابژهی پژوهش و در اینجا سرمایه است .سرمایه یک تمممامیت اسممت .اسممتدلل بایممد
شایستهی ابژهی خویش باشد .در نتیجه اگر سرمایه تمامیتی باشد که بر نوعی روابط درونممی مبتنممی اسممت،
ش فهم و شناخت آن باید ضرورتن بر این روابط درونی مبتنی باشد .این خوعد هستعی سممرمایه بممه عنمموان
رو ع
شکعل ارزش است که مراحل پیشروعی دیالکتیکی را به پژوهشگر تحمیل میکند .و بممرای مثممال مممارکس را
وادار میکند نه از سرمایه یا پول که از شکل کال آغاز کند .اینجا با انتخابی خودسرانه مواجه نیسممتیم بلکممه
منطعق ابژهی پژوهش است که انتخاب ما را تعیین میکند .در نممتیجه دیالکتیممک نظاممنممد بممه عنمموان یممک
شیوهی بسط دیالکتیکی آمیزهای است از کعل این ویژگیها ،و تقلیلدادنش صرفن به یکممی از آنهمما اشممتباه
است .کاری که فلیتوود با تمرکزش بر مفهوم شکل سلولی تا حدودی انجام میدهد .شممکل سمملولی یمما بممه
تعبیری مسالهی آغازگاه فقط یک جزء یک روش دیالکتیکعی خاص اسممت کممه ویژگیهممایی از جملممه ممموارد
پیشگفته دارد.
با درنظرگرفتن این مولفهها که بیانگر کلیت دیالکتیک نظاممنداند بگذارید دوباره ادعای فلیتوود را بررسممی
کنیم .او مینویسد »دیالکتیک نظاممند به رویکرد ) M-Mیا چیزی شبیه به آن( نیاز دارد تا بتوان د توض یح
دهد که تضادها چگونه تاثیر ععلی خود را بر عاملها عاعمال میکنند« .با این حال همان طور که گفتیم ،بنابر
خوعد دیالکتیک نظاممند ،این رویکرد چنین نیازی ندارد .زیرا اساسن برای این منظور طراحممی نشممده اسممت.
دیالکتیک نظاممند نظریهای دربارهی عاملیت/عایجنسی نیسممت .ایممن رویکممرد همچنیممن نظممریهای دربممارهی
استثمار هم نیست .بلکه اساسن نظریهای دربارهی منطق سرمایه است .هرچند برای مثال در کارهای آرتممور
میتوان دید که چگونه میتوان به واسطهی فهم منطق سرمایه ،استثمار را نیز به نحوی دقیقتر تبیین کرد.
یا اسمیت نشان میدهد که چگممونه میتمموان بمما بممه کممارگیری روش دیالکتیممک نظاممنممد ،فهممم بهممتری از
جهانیسازی و دولت در عصر کنونی داشت .با این حال ،هستهی اصلعی دیالکتیک نظاممند ،بازسازی منطممق
سرمایه به شکلی نظاممند در ذهن است.
فلیتوود در ادامه میگوید »بممدون رویکممرد ) M-Mی ا چی زی ش بیه ب ه آن( ،دیالکتیس ینهای نظاممن د
نمیتوانند توضیح دهند که تضادها چگونه تاثیعر ععلی خودشان را بر عاملهمما عاعمممال میکننممد« .بلممه ممکممن
است چنین باشد .اما دیالکتیک نظاممند اساسن برای توضیح اینکه تضادها چگونه تاثیعر علی خودشان را بممر
عاملها عاعمال میکنند طراحی نشده است .دیالکتیک نظاممند به دنبال آن اسممت تمما سممرمایه را بممه عنمموان
ش خودارزشافزا تبیین کند .در نتیجه طبیعی است که اگر قرار باشد کممار دیگممری غیممر از تممبیین
شکل ارز ع
منطق سرمایه انجام دهد ،ممکن است به رویکردهممایی شممبیه بممه  M-Mنی از داش ته باش د .فلیتوود گوی ا
ش دیالکتیک نظاممند یعنی سرمایه پیوست کند.
میخواهد به زور و البته خودسرانه چیزی را به ابژهی پژوه ع
کاری که هم با رئالیسم انتقادی ناهمخوان است و هم با دیالکتیک نظاممند.
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فلیتوود در ادامه میگوید »دیالکتیسینهای نظاممند میپذیرند که همهی پدیممدهها دیممالکتیکی نیسممتند«
یعنی برای فهم و شناختشان نمیتوان از روش دیالکتیکی استفاده کرد .در نتیجه به درستی میگویممد کممه
پدیدههای غیردیممالکتیکی ماننممد کمماعر خممانگی یمما شممکلهای مختلممف کمماعر منعطممف را نمیتمموان بممه طممور
دیالکتیکی/نظاممند تبیین کرد .او سپس مینویسد »در حالی که دیالکتیک نظاممند هیچ راهنمایی در ایممن
خصوص ارائه نمیکند که چگونه باید با پدیدههایی غیردیالکتیکی مانند کار خانگی ،1و کار منعطف 2مممواجه
شد ،رئالیسم انتقادی اما رویکرد  M-Mرا عرضه میکند« .بله شاید درست باشد .زی را دیالکتی ک نظاممن د
مشخصن بر این موضوع تمرکز نمیکند .اساسن هدفش چنین نبمموده اسممت؛ زیممرا نظممریهای دربممارهی کممار
خانگی یا کار منعطف نیست .هر چند به واسطهی سطوح تحلیل میتوان کممار خممانگی را نیممز در نسممبت بمما
منطق سرمایه ،مفهمپردازی کرد .در نتیجه به نظر میرسد نقممد فلیتوود معطمموف بممه دیالکتیممک نظاممنممد
نیست .بلکه او فقدان نظریهای برای کاعر خانگی یا پدیدههایی غیردیالکتیکی مانند آن را مممد نظممر دارد .اممما
بممدیهی اسممت کممه از یممک روش دیممالکتیکی ماننممد دیالکتیممک نظاممنممد نبایممد انتظممار تممبیین پدیممدههایی
غیردیالکتیکی را داشت .در نتیجه بممه نظممر میرسممد صممورتبندعی فلیتوود یعنممی اینکممه »چممرا دیالکتیممک
نظاممند به رئالیسم انتقادی نیازمند است« گمراهکننده است و باید به این شکل اصلح شود :چطور میتوان
با استفاده از رئالیسم انتقادی ،پدیدههایی غیردیالکتیکی مانند کاعر خانگی را نیز تبیین کرد.
همین تصور غلممط را میتمموان در ادامهی نوشممتهی فلیتوود نیممز دیممد یعنممی آنجمما کممه میکوشممد مبنممایی
دیالکتیکی برای فهم پدیدهی ظاهرن غیردیالکتیکی یعنی »بازار کار« فراهم کنممد یمما دسممت کممم از فقممدان
چنین مبنایی ناراحت است .به نظر میرسد او در این بخش میکوشد مسالهی سطوح انتزاع را به دیالکتیک
نظاممند تزریق کند .حال آنکه دیالکتیک نظاممند خود فقط در سطح جامعهی سرمایهداری ناب )بممه بیممان
آلبریتون( معنادار است که عالیترین/بالترین سطح انتزاع است .در نتیجه قرار نیست یممک نظممریهی سممطح
ناب انتزاع ،تبیینگر پدیدههای تاریخی یا تجربی یا انضمامیتر که مستلزم سطوح انتزاع متفاوتی هستند نیز
باشد.
فلیتوود به نحوی کوتهنگرانه ابتدا بیان میکند که دیالکتیک نظاممند ممکن است با مدل بازار کاری که او
طرح کرده است مخالفت کند و استدلل کند که این مدل ،یک انتزاع جعلی و خودسرانه و نهممایتن صمموری
است و جابجایی بین سطوح انتزاع مختلفممش نیممز خودسممرانه اسممت و در نهممایت بممه برداشممتی مغشمموش از
بازارهای کار ختم میشود که به لیههای گسسته و ادغامناپذیری تفکیممک شممده اسممت .چممرا ایممن واکنممش،
سطحینگرانه و بیربط است؟ زیرا فلیتوود بلفاصله برای آنکه این نقعد وارده را به چالش بکشممد ،بممه جممای
آنکه عملن درگیر نقد مساله شود ،در مواجههای عملن کودکممانه ،میگویممد حممال بیاییممد بممبینیم اگممر خمموعد
دیالکتیک نظاممند را برای ساخعت مدلی از بازارهای کار به کار ببندیم حاصممل چممه میشممود .ایممن شممیوهی
1Domestic labour
2flexible working
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برخورد ،در واقع نه نقد بلکه مخالفتهایی است که به خاطر کژفهمیهای عمیق از نظریههای مممورد بحممث،
موجب بیروندادن گزارههایی مغشوش و بیربط میشود .اولن که اگر قرار بود دیالکتیک نظاممند ،بازارهممای
کار را نیز تبیین کند ،بیتردید نظریهپردازان همین حوزه و نه رئالیستهای انتقادیای ماننممد فلیتوود ایممن
کار را انجام میدادند .دومن چرا به جممای نقممعد نقممعد فرضممی از جممانب دیالکتیسممینهای نظاممنممد ،فلیتوود
میخواهد کاست عی دیالکتیک نظاممند را در مواجهه با مفهوم بازار کار نشان دهد؟ بممه احتمممال زیمماد ،شممکل
سلولی بازار کار همان شکل سلولی سرمایه نیست .جالب اینکه فلیتوود ادامممه میدهممد و میگویممد همیممن
کاستی تقریبن ممکن است در هر کوششی برای کاربست دیالکتیک نظاممند بر پدیدههای دیگعر مربمموط بممه
اشتغال و کار نیز وجود داشته باشد .خب این بدیهی است .در واقع به نظر میرسد فلیتوود از این ناخرسند
است که نمیداند شکل سلولی بازارهای کار چیست .بر مبنای همین مغالطهی آشممکار ،فلیتوود مینویسممد
»اگر پدیدهی مورد مطالعه ،کار خانگی باشد چه میتوان گفت؟ شکل سلولعی کاعر خانگی چیست؟ حتمما اگممر
شکل سلولی بازارهای کار ،کال باشد ،مفاهیعم به شدت انتزاعیای مانند کممال ،پممول ،ارزش و سممرمایه کمممک
چندانی نخواهند کرد زیرا یک مدعل بازارهای کار باید دربرگیرندهی مفاهیمی نسبتن انضمامی باشد« .پاسممخ
روشن است و خوعد فلیتوود تا حدی بیانش کرده است .برای فهم پدیدههای غیردیالکتیکیای از این دست،
نمیتوان مستقیمن از دیالکتیک نظاممند بهره برد .باید روشهای متناسب با ماهیعت خوعد ایممن هسممتیهای
نوپدید را تولید کرد .و در این مسممیر ،رئالیسممم انتقممادی احتمممالن میتوانممد بیشممتر از دیالکتیممک نظاممنممد
کمککننده باشد.
شیوهی برخورد فلیتوود در اینجا بسممیار شممبیه بممه شممبهنقدهایی اسممت کممه از منظرهممایی فمینیسممتی بممه
سرمایهی مارکس وارد میشود .گفته میشود که مارکس به پدیدهی جنسیت و نقش زنممان در تولیممد ارزش
توجهی شایسته نشان نداده است .پاسخ اما روشن است .مارکس در سرمایه »تصمیم« نگرفته اسممت کممه بممه
یک پدیده یا مقوله یا مفهوم بپردازد و به یک پدیده یا مقوله یا مفهوم دیگر نپردازد .روش مممارکس در فهممم
منطق سرمایه ،دیالکتیکی و در نتیجه »غیرخودسرانه« است .در نتیجه این هستعی ابممژهی پژوهممش و اینجمما
سرمایه است که مقولههای تعیینکنندهاش را بر ما آشکار میکند یا آن طور کممه سممکین میگویممد داسممتان
خود را برای ما روایت میکند .از همین رو گفتعن اینکه نظریهی )شکل ارزش یمما( سممرمایهی مممارکس بممرای
فهم کاعر خانگی یا نقش زنان و مواردی از این دست ناکارآمد است ،به روشممنی بیممانگر عممدم فهممعم نظممریهی
ص مارکس و بنیانهای فلسفی/هستیشناسانهی آن است زیرا متمموجه نیسممتند کممه فهممم کممار خممانگی و
خا ع
مواردی از این دسممت ربطممی بممه نظممریهی مممارکس دربممارهی شممکل ارزش ندارنممد .و ایممن البتممه نبایممد بممه
محکومکردن مارکس به کوتهبینی بیانجامد .چنین رویکردی خود کوتهنگرانه است زیرا این مممارکس نبمموده
که انتخاب کرده باشد به مقولهای بپردازد و به مقولهای نپردازد .این ابژهی پژوهممش خمماص او یعنممی شممکل
ارزش است که مسیر پژوهش و نظریهی او را تعیین و مم در معنایی هستیشناختی مم محدود کممرده اسممت.
در نتیجه این رویکرد نهایتن در بهترین حالت به بدوبیراهبارکردن به مممارکس ختممم میشممود و از همیممن رو
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مشخصن ایدئولوژیک است زیرا به جای تندادن به شناخت واقعیت بر مبنای آنچه عملن هسممت میکوشممد
تصورات و امیال خود را بر واقعیت تحمیل و دست به فرافکنی بزند و البته که این رویکرد دقیقن شممبیه بممه
خودزنی است .زیرا با این کار واقعیت از این به بعد آنگونه که ما میخواهیم کار نخواهد کرد بلکه فقط ذهن
ماست که فلج شده است .در نتیجه طرح شبهانتقادهایی از این دست اساسن بیمعنا و بیربط انممد .شممبهنقعد
فلیتوود نیز از همین سنخ به نظر میرسد .اگر بخواهیم از واژگان رئالیسم انتقادی استفاده کنیممم ،بممه نظممر
میرسد فلیتوود خود مرتکعب مغلطهی معرفتشناختی میشود زیرا قادر نیسممت بیممن گزارههممای دربممارهی
هستی و گزارههای دربارهی شناخت تمایز بگذارد یا گزارههایی دربممارهی هسممتی را بمما گزارههممای دربممارهی
شناخت خلط میکند .در نتیجه نظریهپردازی را بر مبنای نوعی انسانمحوری یا آنتروپوسنتریسم میفهمد و
از همین رو نمیتواند وجوه ابژکتیو مساله یا موضوع مورد مطالعه را آن طور که هستند بفهمد .از همیممن رو
نظریهپردازعی سرمایه را به یک رویهی سوبژکتیو فرومیکاهد و نقدش را نه بممر شممیوهی نظریهپممردازعی یممک
ابژهی خاص ،بلکه در عوض به نظریهپرداز معطوف میکند .بر همین اساس نظریهپردازعی پدیممدههایی ماننممد
بازار کار را نیز به عملی صرفن انسانمحور تقلیل میدهد.
در جمعبندی بحثم باید بگویم که فلیتوود به اشتباه دیالکتیک نظاممند را یک روش عام تلقی کرده اسممت
که گویی قرار است همهی مقولههای اقتصادی را در تمام سطوح انتزاع تبیین کنممد .در صممورتی کممه چنیممن
برخوردی اساسن اشتباه است و بر دو پیشفرض غلط استوار اسممت .اولممن اینکممه دیالکتیممک نظاممنممد قممرار
نیست برای همهی مقولههای اقتصادی به کار بسته شود .دومن اینکه دیالکتیک نظاممند قرار نیسممت بممرای
همهی سطوح تحلیل نسخه داشته باشد .مهمتر از همه اما اینکه خوانش فلیتوود از رئالیسممم انتقممادی نیممز
مخدوش و تحریفشده است .بنابر اصول رئالیسم انتقادی ،دست کم آن طور که باسممکار طممرح میکنممد ،ممما
نیازمند سطوح تحلیل هستیم .کاری که آلبریتون نیز پی گرفته است .برای هر سطحی از تحلیممل نیممز یممک
سطح انتزاع خاص مورد نیاز است .از طرف دیگر ،بنابر رئالیسم انتقادی ،میدانیم کممه ایممن هسممتعی پدیممدهها
است که شیوههای شناخت آنها را تعیین میکند .در نتیجه این که »از ابتدا« مانند فلیتوود بگوییم بممرای
مثال روش دیالکتیک نظاممند برای تبیین پدیدههای کار خانگی و  ...حرفی برای گفتممن نممدارد ،اساسممن بمما
خوعد رئالیسم انتقادی در تضاد است .زیرا طبق رئالیسم انتقادی ،دیالکتیک نظاممند صرفن یک روش خمماص
ص مطالعه است .بممه ایممن ترتیممب فهممم فلیتوود ،هممم از دیالکتیممک
شناخت سرمایه به عنوان یک ابژهی خا ع
نظاممند ناقص و بیربط و عقیم اسممت و هممم برداشممتش از رئالیسممم انتقممادی نمماقص و گمراهکننممده اسممت.
ناامیدکننده به معنای دقیق کلمه .در نهایت ،آن طور که بممه نظممر میرسممد ،فلیتوود نیممز ،مبتل بممه نمموعی
سندروعم نسبتن شایع به نام آلبریتونمنخواندگعیممفرط است.

* * *
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