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1رئالیسمانتقادیودیالکتیکنظاممند

استیو فلیت وود

برگردان: آیدین ترکمه

: اندرو براون در مقاله ای با عنوان «با احتیاط نزدیک شوید: رئالیسم انتقادی در پژوهش اجتمممماعی»چکیده
مجموعه ای از انتقادها را از منظر دیالکتیک نظام مند بممر رئالیسممم انتقممادی طممرح می کنممد. مقمماله ی حاضممر،

پاسخی است به براون از یک منظر رئالیستی انتقادی.

، سلسله مراتبی سممازی، سممازوکارها، هستی شناسممی،3، پیممدایش/برآیممش2: انممتزاع، عامل همماواژگان کلیدی
لیه مندی

. درآمد۱

 باشیم، نه فقط به خاطر بینش هممای فکممورانه و انتقممادی اش در زمینه ی دیالکتیممک4باید قدردان اندرو براون
نظام مند و رئالیسم انتقادی، که همچنین برای نگرش پژوهش گرانه اش نسبت به بحث و گفت وگممو. آنچممه در
پی می آید پاسخی است از منظری رئالیستی انتقادی به انتقادهممای اصمملی بممراون  کممه در پمماراگراف بعممدی

تشریح و جمع بندی می شود.  

گفته می شود که رئالیسم انتقادی، جهان اجتماعی را بمما اسممتفاده از مفمماهیمی همبسممته ماننممد سمماختارها، 
 یمما سممطوح متعممدد، گسسممته و متفمماوت6، لیه همما5سازوکارها، قدرت ها، ایجنت همما/عامل همما و ... بممه قشممرها

» (استعاره ای مناسب). در نتیجه به محممض اینکممه ایممن «شممکافتن» رخ داد، قشممرها و مفمماهیم7«می شکافد

. این متن برگردانی است از مقاله ی زیر:1
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 فلیت وود نیز گنجانده شده است. م.
2 agents
3 Emergence 
4 Andrew Brown
5 strata
6 layers
7 cleave
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عع همبسته به طور مجزا از همدیگر تحلیل می شوند و در نتیجه امکان بازم ادغام شان وجود ندارد. نمموعی انممتزا
 م نظام مند جایگزین باز م ادغام می شود و برداشتی آشفته را به بممار می آورد کممه شممیوه ی ادغممام قشممرها وشبه

عح سیسممتم عی در سممط 1مفاهیم را پنهان می کند. افزون بر این، رئالیسم انتقادی نمی تواند یک دیممدگاه تمماریخ

عل قشممرهای متعممدد، گسسممته و متفمماوت را نقممض درباره ی سرمایه داری داشته باشد زیرا در این صورت اصمم
می کند. رئالیسم انتقادی نمی تواند از انتزاع به انضمام برود و در نتیجه نمی تواند به برداشممت هایی رفته رفتممه
عر رئالیسممم انتقممادی غنی تر و «پر مایه تر» از عاملیت مم و دیگر پدیده ها مم دست یابد. چارچوب عامیت م ساختا

 است و نمی تواند عامل ها و ساختارها را ادغام کند. مفاهیم رئالیسم انتقممادی در2اشتباه است زیرا فراتاریخی
خصوص ساختارهای اجتماعی سیال، درهم تنیدگی های ضروری شان را مبهم و نامفهوم می کند. این رویکرد،
عی بسممیار و همچممون یممک سرمایه داری را بممه غلممط همچممون مجممموعه ای از سمماختارها در میممان سمماختارها

نظام/سیستم باز می فهمد.  

باید گفت که این ایده که رئالیست های انتقادی، جهان اجتماعی را به قشرهای گسسته، مجزا و ادغام ناپممذیر
می شکافند با ترمینولوژی مبهمی پشتیبانی می شود. قشرها، لیه ها و سطوح اغلب مترادف با یکدیگر به کممار
می روند تا به موضوعاتی شناخت شناسانه مانند سطوح تحلیل و سطوح انتزاع، و در عیممن حممال، موضمموعاتی
هستی شناسانه مانند قشربندی/لیه بندی عرصه های واقعی، بالفعممل و «ژرف»، سممطوح پیممدایش/امرجنممس و
سطوح جامعه ی سرمایه دارانه، جایگیر /حک شدگی چندگانه و ... ارجاع دهند. این واژگان سپس بممرای بحممث
درباره ی پدیده هایی مانند ساختارها، سازوکارها، عامل ها، قشربندی، پیدایش،  انتزاع و سلسله مراتبی سازی به
کار گرفته می شوند. با این حال به محض آنکه این ابهام برطرف شود، اتهام «شکافتن» تضعیف می شممود. در

نتیجه ضروری است تا واژگان کلیدی رئالیسم انتقادی را ابهام زدایی کنیم.

پیش از انجام این کار، لزم است به دو ویژگی مهم دیالکتیک نظام مند بپردازیم. اول اینکه اگر چممه آغازگمماه
پژوهش، ابژه یا نظام/سیستم به سان یک کل است، آغازگاعه ارائه اما یممک مقمموله ی خمماص اسممت کممه اغلممب
همچون «شکل سلولی» بدان ارجاع داده می شود. برای مثال در تحلیل مارکس از سرمایه داری، ایممن شممکل

سیسممتماتیک/نظام منممدسلولی، کال است. دوم اینکه حرکت بین مقوله ها و سطوح انتزاع نه خودسرانه بلکممه 
 پیش می رود. برای مثممال، بمما آغمماز از کممال، تضمماد بیممندیالکتیکیاست و گام به گام به واسطه ی تضادهای 

مقوله های نیروی کار به عنوان یک کال، و استثمار، در سطح «سرمایه در تولید» تحلیل می شود که منجر به
عل سممازماندهی» عد فرایند تولید» و سطح جدید «سرمایه به سممان اصمم پیش روی به سوی مقوله ی جدید «خو

,Smithمی انجامد (  1990:  می داند. از دیممد او، رئالیسممت های3مقوله مند یا نظام مند). براون این را ارائه ی 146 
، گممام بممه گممام، بممه واسممطه یدیممالکتیکی و نظام مندانتقادی نمی توانند مقوله های خود را به نحوی 

1 system-wide
2 trans-historical
3 categorical
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سطوح تحلیل، با آغاز از شکل سلولی بسط دهند زیرا آن ها این مقوله ها را به قشرها/لیه های گسسته، مجممزا
و ادغام ناپذیر «شکافته اند».

. ابهام زدایی از واژگان کلیدی۲

در این بخش به ابهام زدایی از این مفاهیم کلیدی یعنی ساختارها، سازوکارها، عامل ها، قشربندی/لیه بنممدی،
پیدایش، انتزاع و سلسله مراتبی سازی می پردازم. 

 ساختارها و سازوکارها )۲.۱

 پدیده هایی مانند ساختارها، سازوکارها، نهادها، قواعد، عرف ها،1واژه ی «ساختار» عمومن همچون جایگزینی
عن «ساختارها و سازوکارها» به ایممن هنجارها،  ارزش ها، سنت ها، قدرت ها و ... به کار می رود. در نتیجه به عنوا
جایگزین/معادل ارجاع خواهیم داد. با این حال گاهی «ساختارها» و «سازوکارها» برای ارجاع به پدیممده های
خاصی مانند ساختار طبقه، یا سازوکار بازار به کار گرفته می شوند. مهم اینکه ساختارها و سازوکارها هیچگاه

عی چشمگیر ر به سر نمی برند بلکه   بممه واسممطه ی عامل هممای انسممانی بازتولیممد یمماهمیشهدر نوعی انزوا/جدای
دگرگون می شوند.

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.
عص جوامع تولیدکننده ی کال است. تحلیممل رئالیسممت های انتقممادی از سازوکار بازار کار، به لحاظ تاریخی خا

)، فلیت وود2010ساختارها به این ترتیب ضرورتن فراتاریخی نیست. برای مثال نگمماه کنیممد بممه عالدر ممم واس (
)2008a, b) 2000) و لوپز و اسکات   .(

رئالیست های انتقادی، پدیده هایی مانند نظام سممرمایه دارانه را (دسممت کممم) همچممون مجممموعه ی خاصممی از
ساختارها و سازوکارها می فهمند. به نظر می رسد دلیلی وجود ندارد برای اینکه یک دیالکتیسین نظام مند به
این ادعا اعتراض کند که سممرمایه داری متشممکل از آن سمماختارها و سممازوکارهایی اسممت کممه کممال، ارزش و

شکل های سرمایه را حفظ می کند و تداوم می بخشد.  

1 placeholder
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  قشربندی/لیه بندی)۲.۲

رئالیست های انتقادی ادعا می کنند که جهان به عرصه های تجربممی، بالفعممل و (بممه زبممان اسممتعاری) «ژرف»
شکافته/تقسیم شده است. در حالی که این آخری گاهی با عنوان «واقعی» مممورد ارجمماع قممرار می گیممرد اممما
چنین معادلی (به نحوی گمراه کننده) بر این دللممت می کنممد کممه عرصممه های دیگممر، غیرواقعممی انممد. واژه ی
«ژرف/عمیق» نه تنها کمتر مبهم است بلکه بر عرصه ای دللت دارد که مشاهده  و بررسی اش بممدون فراینممد

کاوش و کشف، دشوار یا شاید حتا غیرممکن است.

قشربندی/لیه بندی به تمایزی اشاره دارد بین آنچه به طور تجربی مشاهده می شود، آن چه بممه طممور بالفعممل
رخ می دهد و آنچه علت به وجود آورنده ی آن چیزهایی است که رخ می دهند و مشمماهده می شمموند. عرصممه ی
«ژرف» دربرگیرنده ی ساختارها و سازوکارها است. به نظر می رسد که هیچ دلیل وجود نداشته باشد که یک
دیالکتیسین نظام مند، برای مثال به این ادعا بتازد که مشاهده ی تجربی تعارض بالفعل در محل کممار (مثلممن
ععلی متاثر از ساختارها و سازوکارهای «ژرف»ی است که کالیی سازی نیروی کار، اسممتثمار اعتصاب) به طور 
و بیگانگی را تداوم می بخشند. افزون بر این، اگر تمایزی واقعی وجود دارد بین علت، فعلیت و مشاهده، آنگاه
عن» این سه عرصه به لیه ها و مفاهیم گسسته، مجزا و ادغام ناپذیر، به چالش کشیده می شود مم اتهام «شکافت

به دو دلیل. 

 مم کممل نکتممه ایممن اسممت. اگممرهستنداول اینکه این عرصه ها، و پدیده های مستقر در آن ها، گسسته و مجزا 
چنین نباشند، آن وقت مشاهده را می توان معادل با علل زیربنایی تلقی کرد. به بیان مارکس، در این حالت،

 عممملگرایش منممدنمود/پدیدار همسان با ماهیت/ذات است. دوم اینکه ساختارها و سممازوکارها بممه شممیوه ای 
می کنند به این معنا که ممکن است خودشان را در رویدادهای فعلیت یافته و مشاهده شممده بممروز بدهنممد یمما
ندهند. برای مثال، جاذبه به نحوی گرایش مند بر فنجان قهوه ی من اثر می گذارد اما به ندرت باعث می شممود

). این پیامدهای مهمی برای ادغام دارد. اگرFleetwood, 2012که قهوه ی من به زمین بریزد (نگاه کنید به: 
عش کالیی سازی نیروی کار، استثمار و بیگانگی اند به نحوی برای مثال ساختارها و سازوکارهایی که تداوم بخ
گرایش مند عمل کنند آنگاه همیشه به تعارض بالفعل یا مشاهده شده در محل کار نمی انجامند. در این معنا،

 ادغامی بین پدیده های عرصه های «ژرف»، بالفعل و تجربی وجود ندارد. مهممم اینکممه ایممن سمماختارها وهیچ
 که به تعارض در محل کار بی انجامند. در این معنا، بین این عرصممه هاهمواره گرایش به این دارندسازوکارها 

عد این ادغام ادغامی نیست که همممواره بممه طممور تجربممی مشمماهده پذیر باشممد.داردادغامی وجود   مم البته خو
عض بممه طممور تجربممی عب تعممار ضمنن فهم این تضاد به ما اجازه می دهد تا از این اشتباه دوری کنیم کممه غیمما
مشاهده پذیر در محل کار (برای مثال مقاومت) را به معنای این بگیریم که عللی نیز برای آن وجود ندارند.  

با این حال، قشربندی/لیه مندی همان تقسیم بندی های «عمودی» (یا «افقی») جهان به یک سلسممله مراتب
مفهومی مانند صنعتی، ملی، فراملی، و جهممانی یمما رژیم هممای انباشممت، زنجیره هممای ارزش، محل هممای کممار،
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. ایممننیسممت و سوژه های جمعی مم اگر بخممواهیم بممه دو مثممال بممراون ارجمماع دهیممم مممم 1گروه های همسود
» نامید فهمید.      2لیه مندی را بهتر است در قالب آنچه می توان «سلسله مراتبی سازی

سلسله مراتبی سازی)  ۲.۳

سلسله مراتبی سازی یک پرکتیس شناخت شناسانه است که معمولن به واسطه ی عالمممان اجتممماعی مختلممف
انجام می شود زیرا یک شیوه ی متداول ساماندهی به یک جهان اجتماعی پیچیممده اسممت و همچممون کمکممی
برای تحلیل به شمار می رود. زمانی که براون رئالیست های انتقادی را برای «شکافتن» جهممان اجتممماعی بممه

 را هدف واقعی نقدسلسله مراتبی سازیقشرها و مفاهیم گسسته، مجزا و ادغام ناپذیر نقد می کند در واقع باید 
خود قرار دهد. مفاهیم موجود درون یک سلسله مراتب «بممه نحمموی سممیال در جریممان انممد». آن همما نسممبتن
خودسرانه اند (زیرا سهل الوصول اند) و از همین رو هیچ پیوند ضروری ای با یکممدیگر ندارنممد. بمما ایممن حممال،
عک خاص رئالیسم انتقادی نیست. نقد براون فقط در مواردی بجا خواهد بود که یک سلسله مراتبی سازی تکنی
رئالیست انتقادی، برخی از انواع سلسله مراتب مم  یعنی قشربندی، پیدایش، یا سطوح انتزاع را مم (به اشممتباه)

همچون تقسیم/جداسازی ای بین ساختارها، سازوکارها و عامل ها بازنمایی کرده باشد. 

پیدایش موجودیت هایی قدرت مند) ۲.۴

 برآمممده/برآینممده از پدیممده های موجممود در یممک سممطح متفمماوت هسممتند وسطحپدیده های موجود در یک 
ویژگی های متفاوتی دارند. براون این را می پذیرد و با استفاده از مثال مولکول آب می گوید که ایممن مولکممول
از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن پدید آمده است. گروه ها از افراد تشکیل می شوند؛ پدیده های اجتماعی
برآمده از پدیده های زیست شناختی هستند؛ پدیممده های زیسممت شممناختی برآمممده از پدیممده های شممیمیایی
هستند؛ و پدیده های شیمیایی برآمده از پدیده های اتمی/فیزیکی هستند. یممک شممرکت سممرمایه دارانه از دل
مجموعه ای از ساختارها و سازوکارها شامل مواد خام، ماشین آلت، دیسکورس های مدیریتی، روابط طبقمماتی
سر بر می آورد مم البته بی تردید زمانی که به واسطه ی عامل ها عمل می کنند. با پیدایش این شرکت، قممدرت
نوپدید برای تولید سود نیز پدیدار می شود. این قدرت را نمی توان در هیچ یک از مولفه های شرکت پیدا کرد
بلکه فقط زمانی پدیدار می شود که شرکت پدیدار می شود مم یعنی این قدرت، آن طور کممه بممراون می گویممد
برآمده از «این سیستم به سان یک کل» است. پیدایش/نوپدیدی، برای ممانعت از بروز فروکاست گرایی، چه

).Elder-Vass, 2010تقلیل به افراد/اجزا باشد و چه تقلیل به کل های اجتماعی، ضروری است (نگاه کنید به 

برای مثال، قدرت یک کارمند دانشگاه بریتانیایی برای رای دادن در حمایت از یک اعتصاب در دفاع از حقوق
بازنشستگی قدرت یک سیستم به سان یک کل است مممم یعنممی قممدرت پدیممده های اجتممماعی (بممرای مثممال
درجات آگاهی سیاسی و اعتممماد و وجممود یممک اتحممادیه) بممه اضممافه ی پدیممده های زیست شممناختی (مثلممن

1vested interest groups
2hierarchization
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ده های الکترو م شیمیاییXماهیچه های دست ها که یک   را بر روی یک برگ رای می نویسد) به اضافه ی پدی
(که ماهیچه ها و سیستم عصبی را به هم متصل می کنممد) و مممواردی از ایممن دسممت. زمممانی کممه یممک عممالم
اجتماعی می کوشد تا یک رای بممه اعتصمماب را توضممیح دهممد، نیمماز نممدارد بممه پدیممده های زیست شممناختی و
الکترو  م شیمیایی ارجاع بدهد. در پرانتز این را نیز باید گفت که یک عالم اجتماعی گاه وبی گمماه بایممد سممطوح
عی پممایین در محممل کممار ممکممن اسممت مسممتلزم دیگر را در نظر بگیرد مم برای مثال،  بررسی بیماری و ایمنمم

 زیست شناختی باشد. پیدایش/برآیش به این عالم اجتماعی اجازه می دهد تمماودرنظرگرفتن سطوح اجتماعی 
شده است مم باقی بمانممد ومنتزع/جدا در سطح «اجتماعی» مم که از پدیده های دیگر و سطوح همبسته شان 

در میان چیزها، بر درجات آگمماهی سیاسممی رای دهنممدگان،  رابطه ی بیممن رهممبری اتحممادیه و اکتیویسممت ها،
وضعیت صممندوق بازنشسممتگی، جممو سیاسممی و اقتصممادی، نیت هممای حکممومت در خصمموص تممامین حقمموق
بازنشستگی و سیاست های نئولیبرالی، بحران مالی و سرشت بحران زای اقتصاد سرمایه دارانه تمرکز می کنممد.

عت رای دادن به یک اعتصاب از سیستم به سان یک کل مم سیستم   بممه سممان یممکسرمایه دارانهدر نتیجه قدر
کل یا شیوه ی تولید سرمایه دارانه مم سربرمی آورد. ناتوانی در تحلیل یک اعتصاب، یمما تمما جممایی کممه مربمموط
است، یک شرکت سرمایه دارانه، به عنوان بخشی از سیستم سرمایه دارانه به سان یک کل، تقریبممن بممه طممور

قطع به تحلیلی سطحی می انجامد. 

رئالیسم انتقادی اینجا کمک می کند. این رویکرد توجه ما را نه تنها به ساختارها،  سازوکارها و عامل هایی که
یک اعتصاب یا یک شرکت سرمایه دارانه را به وجود می آورند، بلکممه همچنیممن بممه سمماختارها، سممازوکارها و
عامل هایی جلب می کند که کل سیستم سرمایه دارانه را می سازند و در نتیجه توجه ممما را بممه ادغممام ایممن دو
مجموعه از پدیممده ها معطمموف می کنممد. در نممتیجه پژوهش گممر مجبممور می شممود بپرسممد: «چممه سمماختارها و
سازوکارهایی دخیل اند؟» «چه عامل هایی درگیرند؟» و «این عامل ها چگونه این سمماختارها و سممازوکارها را
بازتولید یا دگرگون می کنند؟». این تضمین نمی کند که پژوهش درباره ی اعتصاب ها یا شممرکت ها (یمما دیگممر

پدیده ها) با تحلیل سیستم سرمایه دارانه به سان یک کل ادغام می شود اما بی تردید بدان کمک می کند. 

عن» جهان اجتماعی در خصوص پدیده های نوظهور/نوپدید بی معنا است. هیچ کس فیزیک دان ها اتهام «شکافت
را به این متهم نمی کند که مولکول آب را به اتم های هیدروژن و اکسیژن «می شکافند» زیممرا اولممن مولکممول

) واقعن ویژگی های متفاوتی از اتم های هیممدروژن و اکسممیژن دارد، و دومممن بممه ایممن خمماطر کممهH2Oآب (
مولکول آب در سطحی متفاوت از سطح هیدروژن و اکسیژن قرار دارد، که آن ها را به پدیده هایی گسسممته و
جدایی پذیر تبدیل می کند. به همین ترتیب نباید رئالیست های انتقادی را به این متهم کنیم که شرکت های
سرمایه دارانه را به کارگران و مالکان/مدیران منفرد «می شکافند» زیرا اولن شرکت های سممرمایه دارانه واقعممن
ویژگی های متفاوتی از کارگران و مالکان/مممدیران منفممرد دارنممد، و دومممن بممه ایممن خمماطر کممه شممرکت های
سرمایه دارانه واقعن در سطحی متفاوت از سطح کارگران و مالکان/مدیران منفرد وجود دارند که آن ها را بمممه

پدیده هایی گسسته و جدایی پذیر تبدیل می کند.
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 است و نباید با سلسله مراتبی سازی که [پدیممده ای]1باید یادآور شد که پیدایش/امرجنس یک پدیده ی اانتیک
شناختی/اپیستمیک مغشوش شود. پدیده ها در یک سلسممله مراتب، بممر خلف پدیممده های نوپدیممد/امرجنممت،

می توانند خودسرانه باشند و در نتیجه پیوندهایی ضروری بین شان وجود نداشته باشد. 

 سطوح انتزاع)۲.۵

عل از آن جایی که کل جهان اجتماعی را نمی توان «با یک حرکت» تحلیل کرد می توان گفت که بممرای تحلیمم
عن) آن را حذف کرد؛ در نممتیجه بممه انممتزاع نیمماز آن لزم است تا بخش عمده (و در واقع بیشترین میزان ممک
داریم. با این حال، فرایند انتزاع، ویژگی های دیگری نیز دارد. برای مثال زمانی که فرد مدلی از بازارهای کممار
می سازد، ممکن است از طبقه ی اجتماعی عامل ها انتزاع/دوری کند تا بر جنسیت شان تمرکممز کنممد. بمما ایممن
حال فرایند انتزاع به معنای فراموش کردن 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 پیش تر یعنی زمانی که طبقممه
منتزع شده بود نقض نشوند. بسیاری از موجودیت هایی که در سطح اول انتزاع بیرون گذاشته شده بودند در
عم عی) انتزاع گنجانده خواهند شد. زمانی که این کار به درستی انجام گرفممت، مفمماهی سطوح دوم، سوم (و بعد
گنجانده شده در سطوح بعدی به ما امکان می دهند که به مفاهیمی بازگردیم که صممرفن در سممطوح اولیه تممر
ترسیم شده بودند، تا آن ها را بپرورانیم، تقویت کنیم یا ارتقا دهیم. آن طور کممه بممراون بیممان می کنممد «هممر
عم ممما را از سیسممتم بممر مبنممای مقوله هممای پیشممین کنممار بگممذارد، آن مقوله ی جدیدی، بممه جممای آنکممه فهمم
فهم/برداشت را حفظ می کند و می پروراند». به این ترتیب، سطوح تحلیل و از این رهگذر، مفاهیم موجود در

). Sayer, 1988, 1992 باشند (نگاه کنید به 2هر سطح، باید متوالی و پرورش یابنده

عم منتزع شممده) بمما3انتزاع های خوب «طبیعت را از مفاصلش می برد عی فرد (یعنی مفهممو ». یعنی شناخت شناس
هستی شناسی او (یعنی ابژه ی واقعی) متناظر است؛ یعنی اولی دومی را ابممراز می کنممد، می فهمممد یمما بازتمماب
می دهد. برای مثال، شرکت سرمایه دارانه، و سیستم سرمایه دارانه به سان یک کل، انتزاع های خوبی اند زیممرا
دقیقن آن (و فقط آن) اجزایی را می ابرند/منتزع می کنند که این ابژه ها را شکل داده اند مم یعنی شرکت های
سرمایه دارانه و نظام سرمایه دارانه. انتزاع های خوب همچنین متوالی و پرورش یابنده نیز استند. مفاهیمی کممه
در سطح انتزاع «شرکت» کنار گذاشته شده اند باید در سممطوح میممانجی/بینممابینی، و در نهممایت، در سممطح
«سیستم سرمایه دارانه» گنجانده شوند. مفاهیم گنجانده شده در سطوح آخر بممه ممما اجممازه می دهنممد تمما بممه

مفاهیم اولیه تر بازگردیم تا آن ها را بپرورانیم، تقویت کنیم یا ارتقا دهیم. 

1 ontic
2 developmental

Phaedrus. تمثیلی از افلتون (3  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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انتزاع های بد اما صرفن به نحوی خودسرانه به مفاهیم پیوست می شوند (برای مثممال بممه منظممور سممهولت در
عی  ریاضیاتی ) و در نتیجه مانع از تناظر بین شناخت شناسی و هستی شناسممی1ارائه/عرضه داشت یا کنترل پذیر

می شود. انتزاع های بد متوالی و پرورش یابنده نیستند. مفاهیمی که در سطح انتزاع «سیستم سممرمایه دارانه»
طرح می شود ممکن است هیچ شکل ابتدایی ای در سطح انتزاع «شرکت» نداشته باشد. یا مفمماهیمی کممه در
عع «شرکت» ارائه شدند ممکن است به شیوه های طرح شده باشند که مانع از پممرورش، تقممویت یمما سطح انتزا
ارتقای آن ها بشود مم به بیان دیگر، شاید مقدمتن بر فرض های عامدانه غلطی استوار شده باشند کممه زمممانی
که حذف شوند به تضعیف آن مفاهیم اولیه می انجامد. نتیجه ی انتزاع بد، مجموعه ی مغشوشی از مفاهیم در

هر سطح و در تلقی گاه سطوح است.

سطوح انتزاع را نبایممد بمما سلسله مراتبی سممازی خلممط کممرد زیممرا سلسله مراتبی سممازی صممرفن یممک شممیوه ی
سهل الوصول اما خودسرانه ی ساماندهی جهان اجتماعی است.  

 ساختار و عاملیت) ۲.۶

)M-M (2) و رویکرد مورفوژنتیک  م مورفواستاتیک1989) باسکار (TMSAمدل کنش اجتماعی دگرگون ساز (
آرچر، چارچوب «عاملیت م ساختار» را به سطحی بممالتر برمی کشممد کممه شممرح های پیشممین ماننممد نظممریه ی

) در واقع بی تردید پیچیده/پیشرفته ترین شممرح دربمماره ی چگممونگیM-Mساختاربندی فاقد آن اند. رویکرد (
ادغام عامل های (انسانی) و ساختارها است. این رویکرد را می توان اینگونه توضیح داد. عامل همما سمماختارها و
سازوکارها را از بدعو امر خلق یا تولید نمی کنند بلکه مجموعه ای از ساختارها و سازوکارهای از پیممش موجممود

) می کنند. جامعه فقط از آن رو تداوممورفوژنتیک (بنابراین، دگرگون) یا مورفواستاتیکتولید (بنابراین بازرا 
می یابد که عامل ها بازتولید یا دگرگون سازی ساختارها و سازوکارها را ادامه می دهند. هممر کنشممی کممه اجممرا
عی ساختارها و سازوکارهایی است که عامل ها بر آن ها مبتنممی انممد و بممر همیممن می شود مستلزم وجود پیشین
اساس این ساختارها و سازوکارها را بازتولید یا دگرگون می کننممد. بممرای مثممال، حممرف زدن مسممتلزم وجممود
ساختار گرامر است، و عملکرد یک محل کار سرمایه دارانه مسممتلزم سممازوکارهایی بممرای اسممتخراج سممود. در

 کنش هممایو پیامد دائمن بازتولیدشده یمما دگرگون شممده ی شرط همیشه حاضرنتیجه ساختارها و سازوکارها 
عامل ها استند. به نظر می رسد هیچ دلیلی وجود نداشته باشد که یممک دیالکتیسممین نظام منممد بمما ایممن ادعمما
مخالفت کند که ساختارها و سازوکارهایی که کال، ارزش و شممکل های سممرمایه را تممداوم می بخشممند (بممرای
عد دائمن بازتولیدشده یا دگرگون شممده ی مثال ساختار طبقاتی، سازوکارهای بازار) شرط همیشه حاضر، و پیام

کنش های عامل ها اند.

1mathematical tractability
2Morphogenetic-Morphostatic
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اختارهاM-M و TMSAیک اصل مرکزی رویکردهای  ا و س ن عامل ه ی بی  تمایز (جدایی یا فاصله ی) واقع
عن» جهممان اجتممماعی بممهآن ها دسته های متفاوتی از چیزها انداست:  . این بدان معنا است که اتهام «شممکافت

قشرها و مفاهیم گسسته، مجزا و ادغام ناپذیر به چالش کشیده می شممود. از یممک سممو، عامل همما و سمماختارها
 که آن ها را گسسته و مجزا می سازد. و با این حال از سوی دیگممر،هستنددسته ها/مقولت متفاوتی از چیزها 

ساختارها و سازوکارها صرفن به این خاطر وجود دارند که پیامد بازتولیدشده یا دگرگون شممده ی کنش هممای
عامل ها به شمار می روند که در نتیجه، سمماختارها و سممازوکارها و عامل همما را ادغممام می کننممد. رویکردهممای

TMSA و M-M.عش (اخیرن شناخته شده) در چارچوب عاملیت م ساختار را برطرف کرده اند  دقیقن همین تن

  دیاگرام تامپسون و وینسنت)۲.۷

در این نقطه می توانیم اندکی درباره ی دیاگرام تامپسون و وینسنت بگوییم که براون به آن ارجاع داده است.
عن اینکه این نمودار/دیاگرام، مثالی است از قشربندی، پیدایش، سلسله مراتبی سازی یا انتزاع، یا هممر چیممز گفت
دیگر، دشوار است. استفاده از واژگانی مانند «سطوح»، «منظومه ها»، «حک شدگی های چندگانه»، «قشممرها»
و «موجودیت های لیه مند» کمکی به روشن شدن موضوع نمی کند مم به همه ی این ها در قالب یک «نقشممه»

الی ازM-Mارجاع داده می شود. من ایممن دیمماگرام را در پیونممد بمما رویکممرد  ون مث ر همچ ل زی ه دلی  و ب
عز نسبتن نمماقص سلسله مراتبی سازی تفسیر می کنم. وینسنت و تامپسون به خوبی آگاهند که یک طرح یا آغا

 را ارائه می کنند. جزئیات بسیار بیشتری باید فراهم شود پیش از آنکه بتوان تشخیص داد دقیقممن1و بی کران
ی از آن سر بر می آورد. هیچ ارجاعی به انتزاع نیست، هر چنممد انممتزاع در هممر سممطحی پیش فممرضچه چیز

گرفته می شود. تقسیم به پنج سطح بنا به مصلحت/اقتضا انجام گرفته و بر تشخصی عام مبتنی است مم کممه
آن را خودسرانه می سازد. قشربندی، معمولن به عرصه های تجربی، بالفعل و «ژرف» ارجاع می دهد و این هممما
بخشی از دیاگرام نیستند مم و این به رغم آن است که عنوان دیاگرام بممه «موجودیت هممای لیه منممد» اشمماره
دارد. با این حال باید مراقب بود که دیاگرامی تحقیقن ناقص را فراسوی آنچه مولفانش قصد داشته اند تفسیر

نکرد.  

. رئالیسم انتقادی و سیستم ها/نظام ها۳

 نوشته اندبسته هستند و نه بازرئالیست های انتقادی مطالب بسیاری درباره ی سیستم های اجتماعی و اینکه 
عگرز ( )،2011, 2007اما درباره ی خوعد سیستم چیز چندانی به چشم نمی خورد مم البته بجز استثناهای مین

عدر م واس ( ) که درباره ی تمامیت ها و نه سیستم ها می نویسممند. بخممش3.8,مم 2.7:مم 1993) و باسکار (2007عال
بعدی به بررسی سیستم های باز و بسته اختصاص دارد و پس از آن، بخشی بسیار اکتشافی تر درباره ی آنچممه

رئالیست های انتقادی ممکن است همچون یک سیستم/نظام تلقی کنند ارائه می شود.
1inexhaustive 
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 سیستم های باز و بسته)۳.۱

عی سیستم ها باز و بسته ساده است مم شاید به نحمموی غلط انممداز مممم و نبایممد آن را بمما مفهوم رئالیستی انتقاد
 خلط کرد. از دید رئالیست های انتقممادی،  سیسممتم هایی1سیستم های باز و بسته در نظریه ی سیستم های عام

 را نشان می دهند بسته انممد؛ و در نممتیجه سیسممتم هایی کممه قاعده  منممدی های2که قاعده  مندی های رویدادها
عی این فکت بی انجامد که قاعده  منممدی های رویدادها را نشان نمی دهند باز اند. این سادگی نباید به مبهم ساز
رویدادها و در نتیجه سیستم های بسته معنایی بسیار دقیق در واژگان رئالیستی انتقادی دارند. ایممن معنمما را
عی مفممروض بیممن می توان به واسممطه ی مثممالی کممه بممرای خواننممدگان ژورنممال آشممنا اسممت یعنممی همبسممتگ

) و پرفورمنس/عملکرد سممازمانی بممه چنممگ آورد. زمممانی کممهHPWP (3پرکتیس های کاری با عملکرد عالی
HPWP رویدادهای) x1, x2, x3 … xnدر یک سازمان گنجانده می شود و عملکرد/پرفورمنسش افزایش (

کHPWP تلقممی می شممود. زمممانی کممه بسممته)، این سازمان همچون یک سیسممتم yمی یابند (رویداد   در ی
 سروکاربازسازمان گنجانده می شود و هیچ الگوی منظمی از رویدادها در پی آن پدیدار نمی شود، با سیستم 

داریم.  

 یا به نحمموی۱این را می توان همچون یک تابع ریاضی نشان داد مم به نحوی دترمینیستی، همانند شماره ی 
، که همان نوع تابعی است که در تحلیل آماری به کار گرفته می شود:۲اتفاقی یا احتمالی مانند شماره ی 

(۱)    y = f (X1, X2, X3 … Xn)

(۲)      y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … βnXn + ∂ 

عی اتفمماقی یمما احتمممالی را دو نکته اینجا حائز اهمیت اند. اول اینکه سیستم هایی که قاعده مندی های رویممداد
عی  دترمینیسممتی را نشممان نشان می دهند فقط به اندازه ی سیستم هایی بسته اند که قاعده مندی های رویممداد
عی اتفمماقی فهمیممده می شمموند. می دهند. دوم اینکه گرایش ها اغلب به غلط همچون قاعده منممدی های رویممداد
رئالیست های انتقادی، گرایش ها را نه به سان رویدادها و در نتیجه نه به سان الگوها یا قاعده منمممدی هایی در
این رویدادها می فهمند بلکه از دید آن ها، گرایش ها شیوه ی مخصوص عمل یک چیز با ویژگی های مشممخص

). Fleetwood, 2012اند (

 از تحلیل خمموعد سیسممتم ها بلکممه از تحلیممل پوزیتیویسممم بممهنهحال می توان گفت که رئالیست های انتقادی 
عی قمموانین علممی مممم1978برداشت سیستم بسته/باز رسیدند. نقد باسکار ( عد مفهوم هیوم ) بر پوزیتیویسم به ر

مم انجامید. این برداشت از قوانین، قاعده مندی های رویدادهاقوانین همچون قاعده مندی های رویدادها یعنی 
عظ تجربی  عط به لحا  گره می زند. این برداشت همچنین فرض می کند کممه سیسممتم های بسممتهبسته را به شرای

1 General Systems Theory
2 event regularities
3 High Performance Work Practices
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همه جاحاضر اند در حالی که در واقع نادر اند (و عمدتن) موقعیت هایی هستند که به طممور مصممنوعی تولیممد
می شوند.

پس سازمان ها سیستم هایی باز اند یا بسته؟ شواهد تجربی برای پاسخ بممه ایممن پرسممش در بهممترین حممالت،
 گنجانده می شود، گاهی عملکرد سازمانی افزایش می یابد، گاهی کاهش HPWPغیرقطعی است. زمانی که 

Fleetwoodمی یابممد و گمماهی نیممز تغییممر نمی کنممد (  and  Hesketh, ). در حممالی کممه ایممن،  وجمموعد2010 
 قاعممدگی هایبیبسته را به اثبات نمی رساند، اما برای اثبممات وجممود قاعده مندی های رویدادها و سیستم های 

 و سیستم های باز، کافی است. همین درباره ی بخش زیممادی از دیگممر تحقیقممات تجربممی دربمماره ی1رویدادها
دیگر سیستم های کار و اشتغال صادق است. زمانی که یک اتحممادیه ی کممارگری/صممنفی در یممک محممل کممار

 تغییممر نمی کننممد.گمماهی بدتر می شمموند و گاهی پرداخت ها و شرایط بهبود می یابد، گاهیگنجانده می شود، 
 تقاضا برای نیروی کار کاهش و عرضه ی کار افزایش می یابممد،گاهیزمانی که نرخ دست مزد افزایش می یابد، 

 نممه عرضممه و نممه تقاضمماگمماهی تقاضا برای نیروی کار افزایش و عرضه ی نیروی کار کاهش می یابممد، و گاهی
تغییری نمی کنند. کوتاه اینکه سازمانها و دیگر سیستم های کار و اشتغال تقریبن به طور قطع سیسممتم هایی

باز اند.

 زیممرا فعالیت هممای سیسممتمیک منظممم ونیسممتاری یممک سیسممتم بمماز بممراون مممدعی اسممت کممه سممرمایه د
قاعده مندی های رویداد های اجتماعی وجود دارند. او استدلل می کند که سممرمایه داری فقممط هرازگمماهی بممه
امهممر خممودش را بممه واسممطه ی فعالیت هممای واسطه ی سیلنی مغشوش از رویدادها «جلمموه نمی کنممد» بلکممه 
عک عق نقممش سیسممتمی اقتصادی روزمره ی اساسی مان است می زند، در نممتیجه فممرد بایممد بکوشممد تمما بممه عممم
فعالیت ها،  شکل ها وساختارهای قاعده مند و سیستمیک دخیل در سودآوری، کسب دستمزد، پرداخت بهممره،
پرداخت اجاره، مبادله ی کالها و ... پی ببرد. به نظر می رسد آنچه براون، و دیگران، در ذهن دارند ایممن ایممده
عت است که هر روز میلیون ها کارگر به همان مکانی می روند که دیروز برای کممار بممه آنجمما رفتممه بودنممد، کممار
ورودشممان را می زننممد یمما اسم شممان را ثبممت می کننممد، در زمممان مربمموطه کمممی اسممتراحت می کننممد،

) واکنممش نشممانPRPدستور العمل هایی را عرضه یا اجرا می کننممد، بممه پرداخت هممای مربمموط بممه عملکممرد (
می دهند (یا نمی دهند)، دستمزدهای شان را دریافت می کنند، به تعطیلت می روند، میزان خدمات کمماری را
که عرضه می کنند تغییر می دهند و مواردی از این دست. این به کلی معنادار اسممت. در واقممع گفتممن اینکممه

عی سیستماتیکبرای مثال سیستم های کار و اشتغال با   تعریف/مشممخص می شمموند کمماملن معنمماداررفتار کار
عی سیستماتیک، با قاعده مندی های رویدادها (حتمما قاعده منممدی های سردسممتی) است. با این حال، رفتار کار
مترادف نیست و در نتیجه شاهدی بر اثبات سیسممتم های بسممته بممه شمممار نمی رود. هیممچ تضممادی در ایممن
عی سیسممتماتیک عر کممار استدلل وجممود نممدارد کممه بگمموییم سیسممتم های کممار و اشممتغال بممه واسممطه ی رفتمما

1event irregularities

12



تعیین/مشخص می شوند در حالی که همزمان استدلل کنیم که آن ها به واسطه ی فقممدان قاعده منممدی های
ا تعریف می شوند و در نتیجه سیستم های باز به شمار می روند. رویداده

عی باید توجه کرد که رئالیسم انتقادی هیچ اعتنایی به پوزیتیویسم ندارد. زمانی که پوزیتیویست ها رفتار کممار
عی) آن ها باعث می شود این رفتار را به رفتاری قانون مانند قلممب سیستماتیک را می بینند، شهود (روش شناخت
 کنند، فرضیه ای را فرموله می کنند و آن را به شکلی تجربی به آزمون می گذارند. براون ایممن مسمماله را کنممار
عز [پوزیتیویستی] بممه «جممبران» عی انتقادی بر محور نیا عک رئالیست می گذارد و به آن نمی پردازد زیرا «پروبلمتی
عی قاعده مندی های رویدادهای اجتماعی می چرخد». زمانی که رئالیست های انتقادی،  رفتار ناتوانی در مهندس
عی سیستماتیک را می بینند شهودشان این پرسممش را پیممش می کشممد: «چممه سمماختارها و سممازوکارهایی کار
عی) ععلی ممم تبیین عی سیستماتیک حکم فرما باشند؟» روش ( ممکن است وجود داشته باشند که بر این رفتار کار
عی سیسممتماتیک را بممه قاعده منممدی های رویممدادها رئالیسم انتقممادی نممه مسممتلزم آن اسممت کممه رفتممار کممار
عی سیسممتم های بسممته اسممت. روش رئالیسممتی انتقممادی یکسممره بمما قلب/تحریف کند و نممه نیازمنممد مهندسمم

عی «سیستم باز» رئالیستی انتقممادیسیستم های باز  کار می کند. در نتیجه مساله این نیست که «هستی شناس
عد پرسش را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه به پاسخش کمک می کند»؛ ایممن هستی شناسممی وسممیله ای را خو
برای پاسخ به این پرسش فراهم می کند مم وسیله ای که پوزیتیویسم از آن بی بهره است و آن را نفی می کند.
ادعای براون مبنی بر اینکه رئالیسم انتقادی سرمایه داری را به اشتباه همچون سیستمی باز می فهمد خودش

یک برداشت غلط است. 

پس از اینکه این موضوع روشن شد، باید تمایز رئالیست های انتقادی بین سیستم های بمماز و بسممته و ایممن را
 از دیممد رئالیسممت هایسیسممتمکه سیستم های کار و اشتغال باز اند پذیرفت و در عین حممال پرسممید کممه: «

انتقادی چیست؟».

یی انتقادی از سیستم)۳.۲  مفهوم رئالیست

عگرز تنها رئالیست انتقادی ای است که بسیار درباره ی سیستم ها نوشته است. از دید او:    مین

یک سیستم را می توان به طور کلی همچون مجموعه ای از موجودیت ها از انواع مختلممف دانسممت ...
,Mingersکه یک کل را شکل می دهند، و رفتار آن به روابط بین این موجودیت همما وابسممته اسممت (

2007: 451 .(

,Mingersتعریف یک سیستم بر حسب اجزا و روابط شان به طور موثری مرز آن را ترسیم می کنممد (

2011: 319  .(

یک سیستم اجتماعی مجموعه ای از ساختارها و سممازوکارها، عامل هممایی کممه آن همما را بازتولیممد و دگرگممون
می کنند، روابط بین این عامل ها، و روابط بین این ساختارها و سازوکارها است. مرزها یکی از مسائل کلیدی
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در بسیاری از تلش ها برای ترسیم سیستم ها است، اما نه برای رئالیست های انتقادی زیرا آن ها با تلش برای
عد تحلیل متعاقبن (شممناخت از) مممرز/حممد را تعییممنآن ها به آن می رسندبرقراری مرز آغاز نمی کنند مم  . خو

می کند. 

) را در نظر بگیرید که می دانیم از این اجممزا تشممکیل شممده اسممت: سمماختارها وWبرای مثال یک محل کار (
ععلی بر تولید کالها و سود حکم فرما اند؛ عامل ها در مقام کارکنان (SMwسازوکارها ( ) کهAe) که به نحوی 

)SMw) را بازتولید یا دگرگون می کنند؛ روابط بین کارکنان (Re) ؛ و روابط بین ساختارها و سممازوکارها(Rs

m .(W را می توان همچون SMw + Ae + Re + Rsmدر نظر گرفت و این مجموعه مرز را تعیین می کند 
لئم در این فرمول هیچ دللت ریاضیاتی ای ندارند مم صرفن برای کمک بممه ارائممه از آن همما اسممتفاده شممده(ع

عن  ه Wاست). فرض کنید بررسی دقیق تر نشان دهد که کارکنا عق کلم  نه کارکن/کارگر در معنای اکید/دقی
عن عاملیت ) اند که اغلب در محل های دیگری کار می کنند. رئالیست های انتقادی تحلیممل راAa (1بلکه کارگرا

+ SMw + Ae + Aa را می توان همچون Wای اضافه شده را نیز دربربگیرد. حال می گسترانند تا این عامل ه

Re  +  Rsm ر  توصیف کرد، و این مجموعه مرز را تعیین خواهد کرد. حتا تصور کنید یک بررسی دقیق ت
Zآشکار کند که در نتیجه ی زنجیره های عرضممه، محل هممای کممار دیگممری نیممز ماننممد   (SMz)ی از  در برخ

+  SMw + SMz را می توان همچون W سهیم و شریک شوند. در این حالت Wساختارها و سازوکارهای 

Ae + Aa +Re + Rsm .توصیف کرد، و این مجموعه مرز را تعیین خواهد کرد 

این نوع تحلیل را می توان به هر سیستمی از جمله سیستم سرمایه دارانه تسری داد. سیستم سرمایه دارانه را
ععلی بر کممال، ارزش و شممکل های سممرمایه، می توان متشکل از ساختارها و سازوکارهایی دانست که به نحوی 
عامل هایی که آن ها و روابط همبسته شان را بازتولیممد یمما دگرگممون می کننممد، حکم فرممما و مسمملط انممد. اگممر
دیالکتیسین های نظام مند می توانند این را بپذیرند آنگاه به نظر می رسد که این ادعا کممه رئالیسممم انتقممادی، 
سرمایه داری را به اشممتباه همچممون مجممموعه ای از سمماختارها (و سممازوکارها) در میممان سمماختارهای بسممیار

می فهمد، بی معنا می شود.

. چرا دیالکتیک نظام مند به رئالیسم انتقادی نیاز دارد۴

ادهاM-Mدیالکتیک نظام مند به رویکرد  ه تض د ک یح ده د توض ا بتوان  (یا چیزی شبیه به آن) نیاز دارد ت
ععلی خود را بر عامل همما عاعمممال می کننممدچگونه  . مقوله همما تمموان انجممام هیممچ کمماری (از جملممه بسممطتاثیر 

) را ندارند تا زمانی که عامل های انسانی تاثیر خود را بگذارنممد. مممارکس2سیستماتیک/نظام مند و دیالکتیکی
استدلل مشابهی را طرح کرد زمانی که می گوید «کالها نمی توانند خودشان را بممه بممازار ببرنممد، و شخصممن

1agency workers
2unfolding systematically and dialectically
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,Marxمبادلتی را صورت دهند» (  1974: ععلممی خممود را بممر178  ). برای آنکه تضادهای دیالکتیکی، تمماثیر 
عد بممدیهی، سمماختارها و عامل ها عاعمال کنند لزم است چیممزی تضممادها و عمماملن را «مرتبممط» کنممد. کاندیمم
سازوکارها، و در این کانتکست، نهادها هستند مم یعنی مجموعه هایی از قواعد و هنجارهای ضمنی. دو شیوه

 همچون محممدودیت ها یمماآگاهانهوجود دارد برای اینکه چنین چیزی رخ دهد. اول اینکه تضادها را می توان 
یی تجربه کرد که بر تصمیم ها و کنش های عامل ها اثر می گذارند. در این حالت، تضادها یممک1توان مندسازها

ععلی آگاهانه بر عامل ها عاعمال می کنند. دوم اینکه تضادها  همچون نهادهایی تجربهناآگاهانهرا می توان  تاثیر 
عی ععلمم کرد که به واسطه ی فرایند خوگیری، همچون عادت ها درونی می شوند. تضادها به این ترتیب یک تاثیر 

ناآگاهانه بر عامل ها عاعمال می کنند.

فهم این مساله را می توان با استفاده از یک مثال مم این بار، از یک دیالکتیسین نظام مند مم ساده تر کرد:
مقوله ی «نیروی کار به سان یک کال» ساختاری را تعریف می کند که در آن، نابرابری های در ثروت،
باعث می شوند تا یک طبقه بخش چشمگیری از منممابع مولممد را تملممک/کنممترل کنممد در حممالی کممه
طبقه ای دیگر فاقد آن ها است، و این طبقه ی اخیر نیروی کار خود را به طبقه ی اول می فروشد. ایممن
مقوله ای است که وحدتی ساده دارد زیرا به توافمق دوطممرفه ای در قممرارداد کممار اشماره دارد کمه کمه

. بما ایمن حمال، بما درنظرگرفتمن پارامترهمای2مستقیمن نیروی کار و سرمایه را متحد/یکی می کنمد
ساختاری ای که به واسطه ی این مقوله تعریف می شوند، یک گرایش ساختاری مسمملط سممربرمی آورد
که از وحدت صرف فاصله می گیرد. کنترل کنندگان سرمایه هم منابع مولد جامعه را در اختیار دارند
و هم یک وجه ذخیره ی چشمگیر. از همین رو وسایل زیست آن ها تضمین شده اسممت. کممارگران، در
مقابل، هیچ ذخیره  و اندوخته ای فراتر از دست ها و ذهن های شان در اختیار ندارند و اگر می خواهنممد
عر مممزدی خود و خانواده های شان زنده بمانند مجبورند که همین اندوخته را در ازای مزد بفروشند. کا
باید از موضعی که به لحاظ ساختاری ضعیف تر است بممه چممانه زنی در خصمموص قراردادهممای مممزدی

).     Smith, 1990: 112بپردازد (

تضادهایی که پدید آورنده  و پیش برنممده ی اسممتثمار انممد بممه واسممطه ی سمماختارها و سممازوکارهای طبقمماتی و
نهادهایی که خود به واسطه ی طبقه شکل گرفته انممد بممر عامل همما اثممر می گذارنممد مممم بممرای مثممال، قواعممد و

تگاه M-Mهنجارهای ضمنی ای را در نظر بگیرید که بر فرایندهای کار مسلط انممد. ایممن رویکممرد  ا دس ، ب
مفهومی اش که بر ساختارها، سازوکارها، قواعد و هنجارها مبتنی اسممت، کممه همگممی بممه واسممطه ی عامل همما
ععلی خودشان را بممر بازتولید یا دگرگون می شوند، کاملن برای تبیین اینکه تضادهای دیالکتیکی چگونه تاثیر 

ین هایM-Mعامل ها عاعمال می کنند متناسب است. بممدون رویکممرد  ه آن)، دیالکتیس بیه ب زی ش ا چی  (ی
ععلی خودشان را بر عامل ها عاعمال می کنند. عر  نظام مند نمی توانند توضیح دهند که تضادها چگونه تاثی

1 enablements
2 unites
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» هم دارد که براون به آن اشاره نمی کند اما دیگر دیالکتیسین های نظام مند بهاستدلل بال یک «روی دیگر
آن اشاره می کنند مم و این برای بحث های پایانی من اهمیت دارد. دیالکتیسین های نظام مند می پذیرنممد کممه

عی85:مم 2007 پدیده ها دیالکتیکی نیستند. از دید آلبریتون (همه ی ) پدیده های غیردیممالکتیکی «از خممردورز
عد دیالکتیکی می گریزند»، در حالی که اسمیت ( ) ادعا می کند که آن ها «موضمموع مناسممبی105:مم 1990اکی

تند. بی تردیمممد پدیممده های غیردیممالکتیکی را نمی تمموان بممه شممکلی» نیسمم1بممرای تحلیممل مقمموله ای
نظام مند/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. 

عر جنسیت، یعنی رابطه ی بین مردان و زنان، اغلب شکل  عر خانگیاول، ساختا  را بممه خممود می گیممرد. زنممانکا
انگی را به موازات کممار مممزدی پیممش می برنممد و از همیممن رو «بمماری دوچنممدان» را متحممملمعمولن کار خ

می شوند. بر خلف کار مزدی، کار خانگی را نمی توان به طور نظام مند و دیالکتیکی و با آغاز از شکل کممالیی
عر خانگی یک شکل ارزشتبیین کرد زیرا   براون. دوم، پرکتیس هممای کممار۲ مم نگاه کنید به نمودار  نیست2کا

عی مشخص  یا کار شیفتی را نیز به همین ترتیب نمی تمموان بممه3منعطف مانند کار موقت، کار در بازه های زمان
عد عی اکی نحوی نظام مند و دیالکتیکی با آغاز از شکل کالیی توضیح داد زیرا این  انواع کار منعطف «از خردورز
عر مزدی به خممود دیالکتیکی می گریزند». این ها، به شیوه های بسیار، شکل های یکسره خودسرانه ای اند که کا

کتیک نظام مند هیچ راهنمایی در این خصوص ارائه نمی کند کممه چگممونه بایممد بممامی گیرد. در حالی که دیال
M-M مواجه شد، رئالیسم انتقادی اممما رویکممرد 5، و کار منعطف4پدیده هایی غیردیالکتیکی مانند کار خانگی

را عرضه می کند. 

یی انتقادی از بازارهای کار  ۵ . نتیجه گیری: یک مدل رئالیست

براون رئالیست های انتقادی را برای استفاده از «شبه انتزاع» و در نتیجه ناتوانی شان در فهم حرکت از انممتزاع
به انضمام که به برداشت هایی رفته رفته غنی تر و پرمایه تر (یعنی انضمامی تر) ختم بشود، نقممد می کنممد. ایممن
عل اخیرن بسط داده شده برای بازارهای کار پاسخ داد. بممه چهممار دلیممل بممه نقد را می توان با استفاده از یک مد

 از مممدل مممارکس از نظممامغیرخودم اجازه می دهم تا از کار خودم استفاده کنم. اول اینکه می خواهم چیزی 
سرمایه دارانه ارائه کنم زیرا از مدل مارکس تقریبن همواره برای توضیح دیالکتیک نظام مند استفاده می شود.

 یک جهت گیممری رئالیسممتی انتقممادی دارد.صراحتندوم اینکه این تنها مدلی است از این نوع از دید من که 

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 می کند. و چهارم اینکه بازارهممای کممار مممورد علقه ی
بسیاری از خوانندگان این ژورنال اند. 

بازارهای کار را می توان این طور تعریف کرد:
همچون مجموعه ای از پدیده های اجتماعی م اقتصادی [شامل ساختارها و سازوکارها] که به واسممطه ی
دن عامل های بازار کار بازتولید یا دگرگون می شوند، عامل هایی که از این پدیده ها به منظور درگیرش
رآورده ان را ب ا اشتغال ش ط ب ای مرتب انه) نیازه ا ناآگاه انه ی در کنش هایی که فکر می کنند (آگاه

). Fleetwood, 2011: 19می سازد کمک می گیرند (

) ارائه شده اسممت دربرگیرنممده ی تحلیلممی از کممارگرانی اسممت کممه2011مدل کامل  (تر)ی که در فلیت وود (
 نیز شرکت هایی که آن ها را اسممتخدام می کننممد. در نسممخه یو را تامین می کنند 1خدمات صنفی/اتحادیه ای

نسبتن کوتاه شده ای که در زیر ارائه شده است فقط تحلیل اول عرضه می شممود مممم هممر چنممد همیممن بممرای
توضیح «حرکت از انتزاع به انضمام» کافی است. این مدل بمما اسممتفاده از دو نمممودار نمممایش داده می شممود:

) مرتبطنممد البتممه بمما یممک تغییممر32–28:مم 2011 در فلیت وود (۳ و ۱ در اینجا به نمودارهای ۲ و ۱نمودار 
 حذف شده است. ۲کوچک مم دولت در نمودار 

 به چندین مقوله تفکیک شده است: تولید،2 بیانگر سطح اول انتزاع است. در این تصویر، نیروی کار۱نمودار 
 و نقطه ی برخورد بین کارگر بممالقوه و کارفرمممای بممالقوه.4، اطلعات، صف شغل3بازتولید و تدارک نیروی کار

خانواده ای را در نظر می گیرد مم خانواده ای که یک فرزنممد دارد مممم کممه فرزنممد جامعه پممذیر،روایت پشتیبان، 
آموزش دیده، بامهارت و در نتیجه (از نظر جسمی و روحی) آماده ی ورود به بازارهای کار است مم او درباره ی

مشاغل در دسترس و نیز درباره ی اینکه چگونه به صف کار بپیوندد و استخدام شود آگاهی و دانش دارد. 

. سطح اول انتزاع.۱  نمودار 

1labour services
2labour force
3labour power
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 نشان داده شده است: مفاهیم سطح اول همچنان در این سطح دوم نیز حضور۲سطح دوم انتزاع در نمودار 
دارند مم بخش هایی که با استفاده از سایه روشن برجسته و مشخص شده است. این سطح دوم دربرگیرنممده ی
مفمماهیم بیشممتری اسممت یعنممی سمملمت، خممانوار، حمل ونقممل، خوداشممتغالی، اتحادیه همما، میممراث تمماریخی،
قانون گذاری، آموزش و تربیت و ایدئولوژی. روایت پشتیبانش نیممز ایممن اسممت کممه یممک شممرکت قممرار اسممت

 و مدیریت فرایندهای تکنیکی و کاری تصمممیم بگیممرد، اممما5درباره ی سطوح کارکنان، آموزش ضمن خدمت
 نیست. ابعاد دیگری نیز در کار اند. بیشتراین سطح دوم فقط دربرگیرنده ی مفاهیم 

. سطح دوم انتزاع.۲نمودار 

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 می شود. فقط زمانی که آموزش و پرورش و ایدئولوژی در سطح دوم انتزاع طرح
می شوند است که بازتولید و تدارک نیروی کار را می توان بممه شممیوه ای بسممنده تر فهمیممد. روایممت پشممتیبان
توضیح می دهد که بازتولید و تدارک نیروی کار صرفن مستلزم آموزش و پرورش نیست بلکه ایدئولوژی نیممز
بخش لینفک آن است زیرا کارگران جوان برای زندگی ای «تربیت شممده اند» کممه قراردادهممای کوتاه مممدت و
عب کارفرما/سرمایه داران اند،  همراه با امنیت اندک یمما فقممدان کامممل الگوهای کار منعطف که شکل های مطلو
امنیت و دست مزدهای حداقل در آن غالب اند. به بیممان دیگممر، در انتهممای ایممن سممطح دوم انممتزاع، مفمماهیم

طرح شده در سطح اول، غنی تر و پرمایه تر از آن چیزی می شوند که در سطح اول نمایان بود.

5on-the-job training
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عن سممطوح انممتزاع اگرچه این تحلیل در سطح دوم انتزاع متوقف می شود اما هیچ مانعی بر سممر راه اضافه شممد
عب بعدی وجود ندارد. مفاهیمی را که پیشاپیش مورد اشاره قممرار گرفتنممد (بممرای سوم، چهارم و سطوح متعاق
مثال سلمت، خانوارها، حمل ونقل، خوداشتغالی، اتحادیه ها، میراث تاریخی،  قانون گذاری) می توان غنی تممر و
پرمایه تر کرد، و در عین حال مفاهیم جدیممدی (ماننممد دولممت و شممرایط و سیاسممت اقتصممادی کلن) را نیممز

می توان اضافه کرد.

عل بازارهای کار پایان داد که آموزنده است که همه ی این موارد را با ارائه ی مخالفتی پیش بینی شده با این مد
با مخالفتی با این مخالفت پی گرفته می شود. یک دیالکتیسین نظام مند تقریبن به یقین اتهام «شممبه انممتزاع

» را طرح می کند. این مفاهیم و سطوح انتزاع به طور خودسرانه،  یا در بهترین حالت، بر ایممن1یا انتزاع جعلی
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 آماده ی کار شوند،  و باید آماده ی کار شوند پیش از آنکه بتواننممد بممه صممف
کار بپیوندند. جابجایی بین سطوح انتزاع نیز می توانممد بممه شممیوه های خودسممرانه ی متعممددی انجممام پممذیرد.
محصول نهایی، برداشتی مغشوش از بازارهای کار است (که بممه طممور نظممری) بممه قشممرها/لیه هممای متعممدعد،
گسسته و متفاوتی «شکافته شده» و به طور مجزا از همدیگر و در نتیجه به نحوی ادغام ناپذیر تحلیممل شممده

اند.

این مخالفت،  زمانی به چالش کشیده می شود که دیالکتیک نظام مند را برای برساختن مدلی از بازارهای کار
عی مفاهیم اسممت، کممه (یا چیزی شبیه به آن ها) به کار ببندیم. این قاعدتن مستلزم بسط نظام مند و دیالکتیک
گام به گام، و با استفاده از سطوح تحلیل، از شکل سلولی بازار کار آغاز می شود. با این حال روشن نیست که
شکل سلولی بازارهای کار چیست، مفاهیم متناسب چه هستند، تضادهای درونی شان چیست، ایممن مفمماهیم

عب انتزاع و جابجایی های بین آن ها چیستند. همین مسائل تقریبممن ممکممن2چگونه بسط می یابند ، یا سطوح متناس
عت دیالکتیک نظام مند بر دیگر پدیده های مربوط به کار و اشتغال ماننممد است در هر کوششی برای کاربس

تعارض/ناسازگاری روابط صنعتی نیز وجود داشته باشند. 

من نمی دانم شکل سلولی بازارهای کار چیست. بی تردید این امکان وجود دارد که شکل سلولی بازارهای کار
اشتراکاتی با شکل سلولی سرمایه داری (یعنی کال و کالیی سازی نیروی کممار) داشممته باشممد اممما ایممن فقممط
می تواند برآمده از یک خوش شانسی باشد. اما در مواقعی که خبری از «الهه ی شانس» نیست چممه می تمموان
عر خانگی چیست؟ حتممما عی کا گفت؟ اگر پدیده ی مورد مطالعه کار خانگی باشد چه می توان گفت؟ شکل سلول
عم به شدت انتزاعی ای مانند کال، پول، ارزش و سرمایه کمک اگر شکل سلولی بازارهای کار، کال باشد، مفاهی
عل بازارهای کار باید دربرگیرنده ی مفاهیمی نسبتن انضمامی باشد. برخممی چندانی نخواهند کرد زیرا یک مد
پدیده های بازار کار (مثلن ارتش ذخیره ی بیکمماران یمما نیمه بیکمماران، ارزش نیممروی کممار، پرکتیس هممای کممار

1 pseudo abstraction
2 unfold
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 اما در این سطوح آن ها مفاهیمی کم مممایهبه کار گرفتمنعطف) را می توان در سطوح بسیار انتزاعی تحلیلی 
عح مفاهیم غنی تر فرابرسد،  روشن نیست کممه کممدام مفمماهیم غیممر از عت معرفی و طر خواهند بود. زمانی که وق
آن هایی که پیش تر در مدل وجود دارند مم مانند نیروی کار، تولید، بازتولید، تدارک/آماده سازی نیروی کممار،
اطلعات، صف های کار، خوداشتغالی، اتحادیه ها، قانون گذاری، آموزش، پرورش و ایممدئولوژی مممم بایممد مممورد
استفاده قرار بگیرند. افزون بر این روشن نیست که بسط نظام مند و دیممالکتیکی ایممن مفمماهیم چگممونه بایممد
عد دیممالکتیکی عی اکیمم پرورانده/تبیین شود زیرا ایممن پدیممده ها غیردیممالکتیکی انممد و در ننممتیجه «از خممردورز
می گریزند». دست آخر اینکه مشخص نیست که سطوح انتزاع چگونه باید تاسیس شوند و اینکه جابجایی همما
بین این سطوح چگونه باید مدیریت شود، البته باز باید یادآور شد که به شیوه ای غیر از آنچه در مدل آمممده
عن مدلی از سیستم سرمایه دارانه به سان یممک کممل،  است. کوتاه اینکه حتا اگر دیالکتیک نظام مند در برساخت
سودمند و کمک کننده باشد، اما در برساختن یک مدل بازارهای کار،  یا به همان اندازه مهممم، بررسممی دیگممر

سیستم های مرتبط با کار و اشتغال کمک چندانی به ما نمی کند.   

 

*   *   *

نقدی بر رویکرد استیو فلیت وود

آیدین ترکمه

من با فلیت وود همدل ام که نقد براون بر رئالیسم انتقادی چندان وارد نیست. برای مثال اینکه گفته می شود
«رئالیسم انتقادی نمی تواند از انتزاع به انضمام برود و در نتیجه نمی تواند به برداشت هایی رفته رفته غنی تر و
عد واردی نیست زیرا رئالیسم انتقادی اساسن قممرار «پر مایه تر» از عاملیت مم و دیگر پدیده ها مم دست یابد» نق
نبوده چنین کند یعنی رئالیسم انتقادی پیش و بیش از هر چیز، یک فلسممفه ی علممم اسممت نممه یممک نظممریه 
درباره ی عاملیت مم این البته بدان معنا نیست کممه نمی تمموان از رئالیسممم انتقممادی در پژوهممش بین رشممته ای
استفاده کرد. از طرف دیگر اما می دانیم که رئالیسم انتقادی عملن به چنین کاری می آید. یعنممی اتفمماقن بممه
عی لیه مندش به پژوهشگر کمممک می کنممد تمما برداشممت هایی رفته رفتممه غنی تممر از ابممژه ی سبب هستی شناس
عح تحلیل و انتزاع را در تحقیق دخیل می کند. در واقع باید گفت پژوهشش داشته باشد و در عین حال، سطو
که رئالیسم انتقادی به عنوان یک فلسفه ی علم، قرار نبوده به برداشت هایی رفته رفته غنی تر از عاملیت و بممه
ویژه «دیگر پدیده ها» دست یابد. رئالیسم انتقادی یک هستی شناسممی لیه منممد عرضممه می کنممد بممرای فهممم
پیچیدگی های جهان. این اما نباید به این معنا تعبیر شود که رئالیسم انتقادی قممرار اسممت جممایگزینی باشممد
عی رئالیسم انتقادی را نباید همسممان بمما علمموم تلقممی کممرد. عم اجتماعی. جایگاه و مرتبه ی فلسف برای مثلن علو
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عد باسکار می گوید، رئالیسم انتقادی بممرای مثممال می توانممد پشممتیبانی فلسممفی باشممد بممرای همان طور که خو
مارکسیسم یا برخی علوم دیگر. حال آنکه به نظر می رسممد بممراون، بمما برداشممتی غلممط از ممماهیت و کممارکرد
عه این مممواجهه را می تمموان عم  رئالیسم انتقادی مم نقد می کند. شبی عز دیگری را مم اما به نا رئالیسم انتقادی، چی
عت رئالیسممم در شبه نقدهایی مشابه نیز دید. برای مثال جاناتان جوزف می گوید برخی منتقدان با نقد کاربسمم
انتقادی در نظریه های مکتب تنظیم، تصور می کنند در حال نقد رئالیسم انتقادی اند. در حممالی کممه بایممد در
نظر داشت که رئالیسم انتقادی به عنوان یک روش شناسی، متمایز از کاربسممت های احتمممالن متنمموع آن در

عد براون را نیز می توان دچار همین کاستی و مغلطه دانست.   عم دیگر است. به این ترتیب، نق نظریه ها و علو

اما شیوه ی مواجهه ی فلیت وود با این نقد بممه نظممر بسممیار تقلیل گممرا و سممطحی اسممت. مقمماله ی فلیت وود را
عر « چرا دیالکتیک نظام منببد بببهمی توان به دو بخش عمده تقسیم کرد. در بخش اول که تا ابتممدای تیممت

» را شامل می شود، او می کوشد تا با تدقیق برخی مفاهیم رئالیسم انتقادی، بممهرئالیسم انتقادی نیاز دارد
نوعی ابهام زدایی بپردازد. به نظرم تا اینجا نقد چندانی بر فلیت وود وارد نیست و روشن گری های او بممه ویممژه

عر « چرا دیالکتیک نظام مند بببهدر برخی موارد می توانند بسیار مفید باشند. اما در بخش دوم یعنی از تیت
» به بعد، برداشت های فلیت وود بسیار سطحی جلوه می کنند. بگذارید بمما دقممترئالیسم انتقادی نیاز دارد

بیشتر بر این بخش متمرکز شویم. 

دM-Mدر ابتدا فلیت وود می نویسد «دیالکتیک نظام مند به رویکرد   (یا چیزی شبیه به آن) نیاز دارد تا بتوان
ععلی خود را بر عامل ها عاعمال می کنندتوضیح دهد که تضادها چگونه  ». از همین ابتدا به نظر می رسمممدتاثیر 

فلیت وود، بر خلف آموزه های رئالیسم انتقادی، می خواهد خودسرانه چیزی را بر دیالکتیک نظام مند تحمیل
عن موضوع باید تعریفی از دیالکتیک نظام مند ارائه کنیم. بمما اسممتناد بممه آرتممور در کتمماب کند. برای روشن شد

 باید چند نکته را درباره ی دیالکتیک نظام مند یادآوری کرد. پیشمماپیشدیالکتیک جدید و سرمایه ی مارکس
البته باید متذکر شد که در دل دیالکتیک نظام مند نیز تفاوت هایی در خوانش همما وجممود دارد. اممما در اینجمما
عق هگممل برخی وجوه مشترک را برجسته می کنم. اول اینکه دیالکتیک نظام مند بیانگر نوعی بازگشت به منط
است که به نوعی در تقابل با خوانشی از هگل قرار دارد که بر فلسفه ی تاریخ متمرکز است. در نممتیجه اینجمما
عن عممام و عی خطی یا درزممما عت همزمان یعنی سرمایه مواجهیم نه یک دیالکتیک تاریخ عک یک تمامی با دیالکتی
همه شمول مم همچون روشی برای فهم همه ی پدیده ها مم آنگونه کممه در الگمموی معممروف تحممول شممیوه های
تولید خوانده ایم. دیالکتیک نظام مند بر خلف دیامات که همچون یک جهان بینی کلممی ارائممه می شممد، یممک
عص شناخت برای یک ابژه ی ویژه یعنی سممرمایه اسممت. ایممن دیالکتیممک نظام منممد، نمی توانممد روش بسیار خا
مضامین را از بیرون به نحوی خودسرانه بر ابژه ی مطالعه اش تحمیل کند. این دیالکتیک، «علمی» است، بممه
عل خود ایممن موضمموع بیممرون عق متناسب با سرشت خاص موضوع تحقیقش را از د این معنا که می کوشد منط
بکشد. دیالکتیک نظام مند به این ترتیب معطوف به بیان مقولتی اسممت کممه بممرای مفهمموم پردازی یممک کممل
انضمامی مم مشخصن سرمایه مم طراحی شده اند. نظم تشریح این مقولت با نظم پدیممداری آن همما در تاریممخ
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منطبق نیست. این دیالکتیک، در نتیجه نوعی منطق تک راستایی ارائممه نمی کنممد. آغازگمماه در ایممن روش، از
عی سرمایه داری است. تمموجه عی مبنای هستی شناخت ابتدا معین نیست بلکه نیاز به پژوهش دارد. هدف، بازساز
عی ابژه ی پژوهش و در اینجا سرمایه است. سرمایه یک تمممامیت اسممت. اسممتدلل بایممد اصلی معطوف به هست
شایسته ی ابژه ی خویش باشد. در نتیجه اگر سرمایه تمامیتی باشد که بر نوعی روابط درونممی مبتنممی اسممت،
عی سممرمایه بممه عنمموان عش  فهم و شناخت آن باید ضرورتن بر این روابط درونی مبتنی باشد. این خوعد هست رو
عی دیالکتیکی را به پژوهشگر تحمیل می کند. و بممرای مثممال مممارکس را عل ارزش است که مراحل پیش رو شک
وادار می کند نه از سرمایه یا پول که از شکل کال آغاز کند. اینجا با انتخابی خودسرانه مواجه نیسممتیم بلکممه
عق  ابژه ی پژوهش است که انتخاب ما را تعیین می کند. در نممتیجه دیالکتیممک نظام منممد بممه عنمموان یممک منط
عل این ویژگی ها، و تقلیل دادنش صرفن به یکممی از آن همما اشممتباه شیوه ی بسط دیالکتیکی آمیزه ای است از ک
است. کاری که فلیت وود با تمرکزش بر مفهوم شکل سلولی تا حدودی انجام می دهد. شممکل سمملولی یمما بممه
عی خاص اسممت کممه ویژگی هممایی از جملممه ممموارد تعبیری مساله ی آغازگاه فقط یک جزء یک روش دیالکتیک

پیش گفته دارد.  

با درنظرگرفتن این مولفه ها که بیانگر کلیت دیالکتیک نظام مند اند بگذارید دوباره ادعای فلیت وود را بررسممی
یحM-Mکنیم. او می نویسد «دیالکتیک نظام مند به رویکرد  د توض  (یا چیزی شبیه به آن) نیاز دارد تا بتوان

ععلی خود را بر عامل ها عاعمال می کننددهد که تضادها چگونه  ». با این حال همان طور که گفتیم، بنابرتاثیر 
عد دیالکتیک نظام مند، این رویکرد چنین نیازی ندارد. زیرا اساسن برای این منظور طراحممی نشممده اسممت. خو
دیالکتیک نظام مند نظریه ای درباره ی عاملیت/عایجنسی نیسممت. ایممن رویکممرد همچنیممن نظممریه ای دربمماره ی
استثمار هم نیست. بلکه اساسن نظریه ای درباره ی منطق سرمایه است. هرچند برای مثال در کارهای آرتممور
می توان دید که چگونه می توان به واسطه ی فهم منطق سرمایه، استثمار را نیز به نحوی دقیق تر تبیین کرد.
یا اسمیت نشان می دهد که چگممونه می تمموان بمما بممه کممارگیری روش دیالکتیممک نظام منممد، فهممم بهممتری از
عی دیالکتیک نظام مند، بازسازی منطممق جهانی سازی و دولت در عصر کنونی داشت. با این حال، هسته ی اصل

سرمایه به شکلی نظام مند در ذهن است. 

دM-Mفلیت وود در ادامه می گوید «بممدون رویکممرد  ین های نظام من ه آن)، دیالکتیس بیه ب زی ش ا چی  (ی
ععلی خودشان را بر عامل همما عاعمممال می کننممد». بلممه ممکممن عر  نمی توانند توضیح دهند که تضادها چگونه تاثی
عر علی خودشان را بممر است چنین باشد. اما دیالکتیک نظام مند اساسن برای توضیح اینکه تضادها چگونه تاثی
عامل ها عاعمال می کنند طراحی نشده است. دیالکتیک نظام مند به دنبال آن اسممت تمما سممرمایه را بممه عنمموان
عش خودارزش افزا تبیین کند. در نتیجه طبیعی است که اگر قرار باشد کممار دیگممری غیممر از تممبیین شکل ارز

اM-Mمنطق سرمایه انجام دهد، ممکن است به رویکردهممایی شممبیه بممه  د. فلیت وود گوی ته باش از داش  نی
عش دیالکتیک نظام مند یعنی سرمایه پیوست کند. می خواهد به زور و البته خودسرانه چیزی را به ابژه ی پژوه

کاری که هم با رئالیسم انتقادی ناهمخوان است و هم با دیالکتیک نظام مند. 
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 پدیممده ها دیممالکتیکی نیسممتند»همه یفلیت وود در ادامه می گوید «دیالکتیسین های نظام مند می پذیرند که 
یعنی برای فهم و شناخت شان نمی توان از روش دیالکتیکی استفاده کرد. در نتیجه به درستی می گویممد کممه
عر منعطممف را نمی تمموان بممه طممور عر خممانگی یمما شممکل های مختلممف کمما پدیده های غیردیممالکتیکی ماننممد کمما
دیالکتیکی/نظام مند تبیین کرد. او سپس می نویسد «در حالی که دیالکتیک نظام مند هیچ راهنمایی در ایممن

 مممواجه2، و کار منعطف1خصوص ارائه نمی کند که چگونه باید با پدیده هایی غیردیالکتیکی مانند کار خانگی
دM-Mشد، رئالیسم انتقادی اما رویکرد  ک نظام من را دیالکتی  را عرضه می کند». بله شاید درست باشد. زی

مشخصن بر این موضوع تمرکز نمی کند. اساسن هدفش چنین نبمموده اسممت؛ زیممرا نظممریه ای دربمماره ی کممار
خانگی یا کار منعطف نیست. هر چند به واسطه ی سطوح تحلیل می توان کممار خممانگی را نیممز در نسممبت بمما
منطق سرمایه، مفهم پردازی کرد. در نتیجه به نظر می رسد نقممد فلیت وود معطمموف بممه دیالکتیممک نظام منممد
عر خانگی یا پدیده هایی غیردیالکتیکی مانند آن را مممد نظممر دارد. اممما نیست. بلکه او فقدان نظریه ای برای کا
بممدیهی اسممت کممه از یممک روش دیممالکتیکی ماننممد دیالکتیممک نظام منممد نبایممد انتظممار تممبیین پدیممده هایی
عی فلیت وود یعنممی اینکممه «چممرا دیالکتیممک غیردیالکتیکی را داشت. در نتیجه بممه نظممر می رسممد صممورت بند
نظام مند به رئالیسم انتقادی نیازمند است» گمراه کننده است و باید به این شکل اصلح شود: چطور می توان

عر خانگی را نیز تبیین کرد. با استفاده از رئالیسم انتقادی، پدیده هایی غیردیالکتیکی مانند کا

همین تصور غلممط را می تمموان در ادامه ی نوشممته ی فلیت وود نیممز دیممد یعنممی آنجمما کممه می کوشممد مبنممایی
دیالکتیکی برای فهم پدیده ی ظاهرن غیردیالکتیکی یعنی «بازار کار» فراهم کنممد یمما دسممت کممم از فقممدان
چنین مبنایی ناراحت است. به نظر می رسد او در این بخش می کوشد مساله ی سطوح انتزاع را به دیالکتیک
نظام مند تزریق کند. حال آنکه دیالکتیک نظام مند خود فقط در سطح جامعه ی سرمایه داری ناب (بممه بیممان
آلبریتون) معنادار است که عالی ترین/بال ترین سطح انتزاع است. در نتیجه قرار نیست یممک نظممریه ی سممطح
ناب انتزاع، تبیین گر پدیده های تاریخی یا تجربی یا انضمامی تر که مستلزم سطوح انتزاع متفاوتی هستند نیز

باشد.

فلیت وود به نحوی کوته نگرانه ابتدا بیان می کند که دیالکتیک نظام مند 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 می شود که به لیه های گسسته و ادغام ناپذیری تفکیممک شممده اسممت. چممرا ایممن واکنممش،
عد وارده را به چالش بکشممد، بممه جممای سطحی نگرانه و بی ربط است؟ زیرا فلیت وود بلفاصله برای آنکه این نق
آنکه عملن درگیر نقد مساله شود، در مواجهه ای عملن کودکممانه، می گویممد حممال بیاییممد بممبینیم اگممر خمموعد
عت مدلی از بازارهای کار به کار ببندیم حاصممل چممه می شممود. ایممن شممیوه ی دیالکتیک نظام مند را برای ساخ

1Domestic labour 
2flexible working
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برخورد، در واقع نه نقد بلکه مخالفت هایی است که به خاطر کژفهمی های عمیق از نظریه های مممورد بحممث،
موجب بیرون دادن گزاره هایی مغشوش و بی ربط می شود. اولن که اگر قرار بود دیالکتیک نظام مند، بازارهممای
کار را نیز تبیین کند، بی تردید نظریه پردازان همین حوزه و نه رئالیست های انتقادی ای ماننممد فلیت وود ایممن
عد فرضممی از جممانب دیالکتیسممین های نظام منممد، فلیت وود عد نقمم کار را انجام می دادند. دومن چرا به جممای نقمم
عی دیالکتیک نظام مند را در مواجهه با مفهوم بازار کار نشان دهد؟ بممه احتمممال زیمماد،  شممکل می خواهد کاست
سلولی بازار کار همان شکل سلولی سرمایه نیست. جالب اینکه فلیت وود ادامممه می دهممد و می گویممد همیممن
عر مربمموط بممه کاستی تقریبن ممکن است در هر کوششی برای کاربست دیالکتیک نظام مند بر پدیده های دیگ
اشتغال و کار نیز وجود داشته باشد. خب این بدیهی است. در واقع به نظر می رسد فلیت وود از این ناخرسند
است که نمی داند شکل سلولی بازارهای کار چیست. بر مبنای همین مغالطه ی آشممکار، فلیت وود می نویسممد
عر خانگی چیست؟ حتمما اگممر عی کا «اگر پدیده ی مورد مطالعه، کار خانگی باشد چه می توان گفت؟ شکل سلول
عم به شدت انتزاعی ای مانند کممال، پممول، ارزش و سممرمایه کمممک شکل سلولی بازارهای کار، کال باشد، مفاهی
عل بازارهای کار باید دربرگیرنده ی مفاهیمی نسبتن انضمامی باشد». پاسممخ چندانی نخواهند کرد زیرا یک مد
عد فلیت وود تا حدی بیانش کرده است. برای فهم پدیده های غیردیالکتیکی ای از این دست، روشن است و خو
عد ایممن هسممتی های عت خو نمی توان مستقیمن از دیالکتیک نظام مند بهره برد. باید روش های متناسب با ماهی
نوپدید را تولید کرد. و در این مسممیر، رئالیسممم انتقممادی احتمممالن می توانممد بیشممتر از دیالکتیممک نظام منممد

کمک کننده باشد. 

شیوه ی برخورد فلیت وود در اینجا بسممیار شممبیه بممه شممبه نقدهایی اسممت کممه از منظر هممایی فمینیسممتی بممه
سرمایه ی مارکس وارد می شود. گفته می شود که مارکس به پدیده ی 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
عی ابممژه ی پژوهممش و اینجمما منطق سرمایه، دیالکتیکی و در نتیجه «غیرخودسرانه» است. در نتیجه این هست
سرمایه است که مقوله های تعیین کننده اش را بر ما آشکار می کند یا آن طور کممه سممکین می گویممد داسممتان
عن اینکه نظریه ی (شکل ارزش یمما) سممرمایه ی مممارکس بممرای خود را برای ما روایت می کند. از همین رو گفت
عم نظممریه ی عر خانگی یا نقش زنان و مواردی از این دست ناکارآمد است،  به روشممنی بیممانگر عممدم فهمم فهم کا
عص مارکس و بنیان های فلسفی/هستی شناسانه ی آن است زیرا متمموجه نیسممتند کممه فهممم کممار خممانگی و خا
مواردی از این دسممت ربطممی بممه نظممریه ی مممارکس دربمماره ی شممکل ارزش ندارنممد. و ایممن البتممه نبایممد بممه
محکوم کردن مارکس به کوته بینی بی انجامد. چنین رویکردی خود کوته نگرانه است زیرا این مممارکس نبمموده
که انتخاب کرده باشد به مقوله ای بپردازد و به مقوله ای نپردازد. این ابژه ی پژوهممش خمماص او یعنممی شممکل
ارزش است که مسیر پژوهش و نظریه ی او را تعیین و مم در معنایی هستی شناختی مم محدود کممرده اسممت.
در نتیجه این رویکرد نهایتن در بهترین حالت به بدوبیراه بارکردن به مممارکس ختممم می شممود و از همیممن رو
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مشخصن ایدئولوژیک است زیرا به جای تن دادن به شناخت واقعیت بر مبنای آنچه عملن هسممت می کوشممد
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 می خواهیم کار نخواهد کرد بلکه فقط ذهن
عد ماست که فلج شده است. در نتیجه طرح شبه انتقادهایی از این دست اساسن بی معنا و بی ربط انممد. شممبه نق
فلیت وود نیز از همین سنخ به نظر می رسد. اگر بخواهیم از واژگان رئالیسم انتقادی استفاده کنیممم، بممه نظممر

عب مغلطه ی معرفت شناختی می شود زیرا قادر نیسممت بیممن گزاره هممای دربمماره ی می رسد فلیت وود خود مرتک
هستی و گزاره های درباره ی شناخت تمایز بگذارد یا گزاره هایی دربمماره ی هسممتی را بمما گزاره هممای دربمماره ی
شناخت خلط می کند. در نتیجه نظریه پردازی را بر مبنای نوعی انسان محوری یا آنتروپوسنتریسم می فهمد و
از همین رو نمی تواند وجوه ابژکتیو مساله یا موضوع مورد مطالعه را آن طور که هستند بفهمد. از همیممن رو
عی یممک عی سرمایه را به یک رویه ی سوبژکتیو فرومی کاهد و نقدش را نه بممر شممیوه ی نظریه پممرداز نظریه پرداز
عی پدیممده هایی ماننممد ابژه ی خاص،  بلکه در عوض به نظریه پرداز معطوف می کند. بر همین اساس نظریه پرداز

بازار کار را نیز به عملی صرفن انسان محور تقلیل می دهد.        

در جمع بندی بحثم باید بگویم که فلیت وود به اشتباه دیالکتیک نظام مند را یک روش عام تلقی کرده اسممت
که گویی قرار است همه ی مقوله های اقتصادی را در تمام سطوح انتزاع تبیین کنممد. در صممورتی کممه چنیممن
برخوردی اساسن اشتباه است و بر دو پیش فرض غلط استوار اسممت. اولممن اینکممه دیالکتیممک نظام منممد قممرار
نیست برای همه ی مقوله های اقتصادی به کار بسته شود. دومن اینکه دیالکتیک نظام مند قرار نیسممت بممرای
همه ی سطوح تحلیل نسخه داشته باشد. مهم تر از همه اما اینکه خوانش فلیت وود از رئالیسممم انتقممادی نیممز
مخدوش و تحریف شده است. بنابر اصول رئالیسم انتقادی، دست کم آن طور که باسممکار طممرح می کنممد، ممما
نیازمند سطوح تحلیل هستیم. کاری که آلبریتون نیز پی گرفته است. برای هر سطحی از تحلیممل نیممز یممک
عی پدیممده ها سطح انتزاع خاص مورد نیاز است. از طرف دیگر، بنابر رئالیسم انتقادی، می دانیم کممه ایممن هسممت
است که شیوه های شناخت آن ها را تعیین می کند. در نتیجه این که «از ابتدا» مانند فلیت وود بگوییم بممرای
مثال روش دیالکتیک نظام مند برای تبیین پدیده های کار خانگی و ... حرفی برای گفتممن نممدارد، اساسممن بمما
عد رئالیسم انتقادی در تضاد است. زیرا طبق رئالیسم انتقادی، دیالکتیک نظام مند صرفن یک روش خمماص خو
عص مطالعه است. بممه ایممن ترتیممب فهممم فلیت وود، هممم از دیالکتیممک شناخت سرمایه به عنوان یک ابژه ی خا
نظام مند ناقص و بی ربط و عقیم اسممت و هممم برداشممتش از رئالیسممم انتقممادی نمماقص و گمراه کننممده اسممت.
ناامیدکننده به معنای دقیق کلمه. در نهایت، آن طور که بممه نظممر می رسممد، فلیت وود نیممز، مبتل بممه نمموعی

عی م مفرط است.      عم نسبتن شایع به نام آلبریتون  م  نخواندگ سندرو

*   *   *
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