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1تجرید: تفسیری رئالیستی

اندرو سایر

برگردان: بهزاد کورشیان

رابطه ی بین نظری و تجربی یا مجرد و انضمامی همواره از مسائل مشکل آفرین مارکسیسم بوده است. تحقیر
مارکس نسبت به شناختی که مبتنی باشد بر پدیدارهای محننض؛ بنناعث شنند کننه مارکسیسننت های اننندکی

) بپذیرننند. در حننالی کننهtheory-neutralityآمننوزه ی تجربه گرایننانه ی مشنناهده ی بی طرفننانه در نظریننه را  (
مارکسیست ها درباره ی رد این آموزه به   شیوه ای سلبی به اجماع رسیده اند، و در حننالی کننه اغلننب به نحننوی

لل سهل گیرانه از «  و پدیدار» و ساختارها و علت های «زیربنایی» صحبت می شود؛ در مورد دیدگاهیذاتکام
بدیل درباره ی جایگاه مفاهیم مارکسیستی و رابطه ی بین نظری و تجربی توافق قابل ملحظه ای حاصل نشده
است. به همین ترتیب، تخریب بنیادین دیدگاه های تجربه گرایانه درباره ی ایننن رابطننه در فلسننفه ی علننم بننه

) در پننیconventionalismآشفتگی منجر شده، و به ویژه بازگشت به ایده آلیسم را به صننورت قراردادگرایننی (
داشته است. ترک ساده لوحی خطرناک قطعیت شناخت مبتنننی بننر تجربننه، راه را بننرای ظهننور دینندگاه های
لل خطرناکتری هموار کرده است؛ پیروان این دیدگاه ها بر این باورننند کننه شننناخت تننابع هیچ  کنندام از احتم

) نیست.extra-discursiveآزمون های برون گفتمانی (

این بحران، مسلملا در سطح فلسفی تأثیر خود را بر پژوهش مارکسیسننتی گذاشننته اسننت. ویژگننی عمننده ی
مطالعه ی مارکسیستی متأخر، گسست از پژوهش تجربی و چرخشننی درونننی در راسننتای بازسننازی متننداوم
مفاهیم نظری مجرد (حتی آنجا  که ابژه های جدید مطالعه، مانند دولت، مطرح اند)، یا روی آوردن به گسست
از نوعی تحلیل «شبه  انضمامی» بوده است که بنا بننه آن ویژگی هننای انضننمامی بننه مقننوله ای مجننرد تقلیننل
می یابند. پر بیراه نیست گفتن این که بازشناسی امکان ناپذیری مشاهده ی بی طرفانه در نظننریه ، نننزد عننده ای

 خواهد بود. گراییمنجر به این واهمه شده است که هرگونه پژوهش تجربی الزاملا آلوده به تجربه 

ژان پل سارتر نخستین مخالف این گرایش ضدتجربی یا «شبه انضمامی» بود:
1. Andrew Sayer (1981): Abstraction: A Realist Interpretation, Radical Philosophy 28, Summer 1981.
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) برای این که فهم ما را غنا بخشیده و عمننلfacts«در چارچوب عام مارکسیسم، مسئله ی مطالعه ی فاکت ها (
ما را تصریح کنند  بی معنی شده است. حال تحلیل صرفلا عبارت اسننت از خلصننی یننافتن از شننر جزئیننات و

  2»تحمیل معنا بر رویدادها

با تأکید بیشتر:

«مارکسیسم حاوی بنیادهایی نظری است، مارکسیسم تمام فعالیت انسانی را در بر می گیرد؛ اما حننال دیگننر
. مفاهیم آن دیکته شده اند: هدفش دیگر این نیست که آن چه را می شناسنند بسننطشناسدهیچ چیزی را نمی

aدهد، بلکه هدفش این است که همچون شناختی پیشینی (  prioriبه سان دانشی مطلق خننود را اسننتقرار (
  3بخشد».

مارکسیسننم ودر بسیاری از نوشته های ریموند ویلیامز نیز نقد عمیقلا مشابهی بیان می شود؛ او برای مثال در 
، به مارکسیسمی حمله می کند که بنا به آن: ادبیات

« ... مقولت تحلیلی، به مانند نمونه هایی متعدد از اندیشه ی ایده آلیستی، تقریبلا بی سروصدا بننه توصننیف هایی
قائم به ذات تبدیل شده اند که متعاقبا به رسم معمول بر کل آن فرایند اجتماعی ای  سوار می شوند که بناست با

 4آن همچون مقولت تحلیلی سخن بگویند.»

ادوارد پالمر تامپسون نیز با نیتی مشابه و البته با سبک نگارشی که جدیت سبک ویلیامز را نداشت، در برابر
)intellectual agoraphobia (5وضعیتی موضع گرفت که به درستی آن را «انزواطلبی بیمارگونه ی روشنفکران»

می نامید. این وضع نمونه ی بارز کسانی است که برای آن ها مفهوم «شننیوه ی تولینند» «... بننه نننوعی اردوگنناه
اصلی در "قطب شمال نظریه" تبدیل شده است که اهالی کشف و تحقیق جرأت نمی کنند از تننرس این کننه

6در کولک ایدئولوژی گم شوند حتی به اندازه ی صد قدم از آن دور شوند.»

این نوع تقلیل گرایی، در بسیاری از زمینه های تحلیل مارکسیستی، چه اقتصادی، چه سیاسی، و چه فرهنگی
رایج است. این موضوع به لحاظ سیاسی نیز زیان آور است زیرا شکست در فهم ویژگی های انضننمامی، ننناگزیر
تلشا ها برای اثرگذاری بر عمل را تضعیف می کند. عمل همواره در آب های گل آلود انضننمامی رخ می دهنند و

 نیست.نمی تواند به نحوی موثر با نظریه ای هدایت شود که چیزی بیش از تقلیل انضمامی به انتزاعی
؛ اکنون «مطالعه ی فاکت ها» غیرقابل قبول به نظر می رسنند، امننا فکننر نکنننم کننه ایننن امننر۲۷، ص. Vintage، ۱۹۶۳.  جستجوی روشا، 2

انتقادات او را بی اعتبار کند.
، تأکید در متن اصلی. همچنین توجه کنید به این فراز که بسیار نقل شده است: «والری، بدون تردید یک روشنفکر خننرده  بننورژوا۲۸همان جا. ص.  .3

) در این دو جمله موجننود اسننت... یننکheuristicاست. اما هر روشنفکر خرده بورژوایی، والری نیست. ناتوانی مارکسیسم معاصر در مواجهه ی تجربی (
مارکسیست با بیان این که والری خرده بورژواست و آثارشا ایده آلیستی، در هر دو جمله تنها همان چیزی را خواهد یافت که خود در آن گذارده است.»

) ۵۶(همان جا، ص. 
.۸۱، ص. Oxford University Press، 1977، مارکسیسم و ادبیات . 4
. یک عنوان احمقانه، علوه بر تندروی های جدلی، و یک شکست همه جانبه در بازشناسی اهمیت «ساختار»۳۰۳، ص. Merlin، ۱۹۷۸، فقر نظریه.  5

) نباید اجننازه داد از اهمیننت ایننن نقنند در مقننام اصننلح (هرچننندNLB، ۱۹۸۰، مباحثی پیرامون مارکسیسم انگلیسی(مقایسه کنید با: پی. اندرسون، 
یک سویه)ی برخی از عناصر ایده آلیستی در آلتوسرگرایی کاسته شود.    

.۳۴۶. همان جا. ص. 6
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اما این همه تنها بیان مسئله است. برای حل آن، دست کم روشن کردن مفاهیمی مانند «نظری»، «تجربی»،
«مجرد/انتزاعی»، و «مشخص/انضمامی» اجتناب ناپذیر است. این مقاله بننر آن اسننت تننا بننا ینناری جسننتن از

 روی باسننکار و رام هننری براهین نظریه ی رئالیسننتی علننم؛ به ویننژه آن طننور کننه ایننن نظریننه اخیننرلا توسننط
)Rom Harré.بدین ترتیب، سعی می کنم منازعه پیرامون این مفاهیم را7) بسط   یافته؛ به این مهم دست یابد 

در جهتی بیرون از دوگانگی فلج کننده ی تجربه گرایی و عقل گرایی تغییننر دهننم، منننازعه ای کننه مشخصننه ی
بحران معرفت شناسی حال حاضر است.

. نظریه و مشاهده: مسائل مقدماتی۱

در حال حاضر، این موضوع عمیقلا پذیرفته  شده که مشنناهده، بی طرفننی در نظریننه نیسننت، بلکننه نظریه بننار 
)theory-ladenاست، و این که نظریه صرفلا «فاکت ها را منظم نمی کننند» بلکننه دعنناوی ای دربنناره ی منناهیت (

) راexistentialابژه اشا مطرح می کند. بنابراین، در بررسی مشاهدات، مفاهیم نظری خاص و دعاوی وجودی (
نیز ارزیابی می کنیم. ظهور فلسفه های ایده آلیستی (به ویژه فلسفه های قراردادگرایانه و عقل گرایانه)، پاسننخی
فراگیر به فروپاشی این باورهای خام مبتنی بننر بی طرفننی مشنناهده و یقیننن ناشننی از آن بننوده اسننت، [ایننن

شننده فلسفه ها] بر این فرض استوارند که اگر مشاهده نظریه بار است، پس باید ضرورتلا از سوی نظریه  تعیین
)، به نحوی که دیگر نمی توان از معیارهای «حقیقننت» یننا «ابژکننتیویته»ای سننخنtheory-determinedباشد (

لل درون «گفتمان نظری» محصور نیستند. به هننر حننال، ایننن موضننوع دسننت کم بننه دو دلیننل گفت که کام
لل، مشنناهده ی نظریه بننار لزومننلا توسننط نظریننه تعییننن نشننده اسننت. حننتی فایرابننند غیرمنطقننی اسننت. او

)Feyerabend, 1970چهره ی شاخص قراردادگرایان نیز تصدیق می کند که «می توان یک نظریه را با استناد (
لل در چارچوب اصطلحات خود آن تفسیر شده است».  اگر بپرسننم یننک درخننت8به تجربه ای رد کرد که کام

چند برگ دارد، مشاهده ی تجربی من، با مفاهیمی درباره ی ماهیت درختان، برگ ها و عمل شمارشا هدایت
می شود، اما برای پاسخ دادن لزم است بازهم بروم و نگنناه کنننم! ایده آلیسننت های متننأخر مانننند هیننندس (

Hindess) و هرست (Hirstبا این استدلل که معیاری برون گفتمانی دربنناره ی حقیقننت وجننود ننندارد، تنهننا (
دیدگاه ویتگنشتاین را در مورد این همانی محدودیت های جهان با محدودیت های زبان بننازگو می کنننند، و در
سرگشتگی ناشی از پرسش هایی در باره ی این که چه چیزی وجود دارد و چه چیزی می تواند شناخته شود،

) که ارجاع بننه شننواهد برون گفتمننانی در دانننش تنهننا می تواننندtruismسهیم می شوند. این حقیقت بدیهی (

Two Philosophies of Science”, New“ ب، ۱۹۷۵؛ Leeds Books، نظریه ای رئالیستی درباره ی علم الف، ۱۹۷۵. روی باسکار، 7

Left  Review94؛ Harvester، امکان طبیعت گرایی، ۱۹۷۹   Press,  Brighton ،ی، ۱۹۷۰. آر. هری ر علم ول تفک ؛Macmillan، اص
. آر. هری و پی.Blackwell, Oxford، نیروهای عللی، ۱۹۷۵. آر. هری و ای. اچ. مدن، Oxford, UP, London، فلسفه های علم، ۱۹۷۲

کورد،  اعی، ۱۹۷۲اف. س ار اجتم بیین رفت ,Blackwell، ت  Oxford ،ی. اوری ت و ج م، ۱۹۷۵. آر. کی ان عل اعی به س ریه ی اجتم ،نظ
Routledge and Kegan Paul  .

Cambridge، نقادی و رشد دانننش، «تسلهایی برای متخصص» با (ویراستاری) آی. لکاتوشا و ای. ماسگریو، ۱۹۷۰. پی. کی. فایرابند، 8

UP.
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به واسطه ی گفتمان انجام شود، بدین معنا نیست که آن چه مورد ارجنناع  اسننت امننری مطلقننلا درون گفتمننانی
 دوملا، و به بیان ساده تر، از این فاکت نمی توان نتیجه گرفت که هرگونه شننناختی، خطاپننذیر اسننت، و9است.

 خطاپذیرند.به یک اندازهاین که همه ی آن ها 

هرچند بازشناسی ماهیت مشاهده ی نظریه بار نشان می دهد که هرنوع تمایز نامنعطف بین توصیف و تننبیین
باید رها شود، قاعدتلا مایل به حفظ تمایزی بین پژوهش نظری (یا نقد یا تأمل) و پژوهننش تجربننی هسننتیم.

) باشد، اما به نظر می رسد فعالیتی متفاوت ازa-theoreticalمسلملا پژوهش تجربی هرگز نمی تواند غیرنظری (
بحث نظری است.

. مجرد و مشخص۲

سعی می کنیم مبنایی منطقی برای تمایز بین نظری و تجربی فراهم کنیم، باید یننک تمننایز همبسننته، و نننه
این همان را در نظر بگیریم؛ یعنی آن تمایزی که برای روشا مارکسیستی حیاتی است: تمایزی بین مجننرد و

مشخص.

، در بسیاری از نوشته های مارکسیستی اخیر تکرار شننده۱۸۵۷ مقدمه یتعریف خود مارکس از مشخص در 
است، اما بررسی چگونگی تفاوت آن با مفهوم شناخته شده تر «تجربی» ارزشمند است. 

«مفهوم مشخص، به دلیل این که ترکیبی از تعاریف متعدد است مشخص است، در نتیجه وحدت جنبه هننای
10مختلف را نشان می دهد.»

منظور از «مشخص/انضمامی»، چیزی واقعی است و نه چیزی که به تجربی تقلیل پذیر است: چیزی بیننش از
) مد نظر ماست. ابژه ی انضمامی نه تنها به این علت که وجود دارد، بلکه چونfactual«واقعیت تحقق یافته» (

ترکیبی ا  ست از نیروها یا فرایندهای گوناگون، انضمامی است. بر عکس، یک مفهوم انننتزاعی/مجننرد جنبه ای
یک سویه و جزئی از یک ابژه  را نشان می دهد. به عنوان مثال، اگر ابژه ای مانند یک کارخانه را صرفلا بر مبنای
پدیدار بیرونی اشا مفهوم پردازی کنیم، این مفهوم مجرد، یعنی یک سویه خواهد بننود، بننا این کننه بننه چیننزی
ارجاع می دهنند کننه به لحنناظ تجربننی می تواننند قابل مشنناهده باشنند. بننرای این کننه بننه مفهننوم انضننمامی ای 
(از کارخانه) دست پیدا کنیم باید تمام روابطی که کارخانه مستلزم آن است: یعنی قوه ی کار؛ فروشندگان و
خریداران؛ بستانکاران و رقبا، وغیره را در این رابطه مشخص کنیم. این تعینات گوناگون نه تنها فهرست شده 
و «به هم افزوده »، بلکه ترکیب هم شده اند؛ یعنی، ترکیب شان هر عنصر تشکیل دهنده را به لحاظ کیفی تغییر
لل برای فهم این ترکیب باید هر عنصر را ابتنندا در اندیشننه از داده و جرح و تعدیل می کند. به هر حال، معمو
لل نتوانند حیننات مسننتقلی از عناصر دیگر تفکیک کنیم، هرچند در واقعیت قابل تفکیک از هم نباشند و اصو

، «تب۱۹۷۹، و تی. سکیلن، ۸-۲۱، صص. Radical Philosophy 20، «در دفاع از معرفت شناسی»، ۱۹۷۹مقایسه شود با: ای. کالیر،  . 9
.۳-۸، صص. Radical Philosophy 20گفتمان: شیوه های تولید پسامارکسیستی»، 

.۱۰۱، ص. Penguin، گروندریسه، ۱۹۷۳. ک. مارکس، 10
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آن خود داشته باشند. توجه به این نکته مهم است که مشاهده پذیری انضمامی (و بنابراین وجود یک ابننژه ی
مفنناهیم «انضننمامی» و) (یعنی نه ضروری و نه غیرممکن است). contingentتجربی برای ما) تصادفی است (

. نیستندمترادف «تجربی» 

آن چه آزاردهنده است این که مارکس اغلب واژه ی «تجرید» را به نحوی تحقیرآمیز به کار می برد. او همچنین
 امکان شنننروع11 از شیوه های گوناگون مطالعه ی اقتصاد سیاسی یک کشور بحث می کند.۱۸۷۵مقدمه ی در 

با مفهوم جمعیت همچون یک تجرید کنار گذاشته شده است مگننر این کننه مفهننوم مننورد نظننر بننه طبقننات
تشکیل دهنده اشا تجزیه شود، این مفهوم چون طبقات را پنهان می کند پس یننک «مفهننوم آشننفته» اسننت.
بنابراین روشن است که تجریدهای خوب (منطقی) و بد («آشفته») وجود دارد. بحننث مفصننلی در نظننریه ی
مارکسیستی باید انجام داد تا نشان   داد که، به چه دلیل شروع با طبقننات به جننای جمعیننت یننا هننر جنبه ی
دیگری از این مفهوم ضروری است. انتقاد مارکس، بدون چنین دفاعی، ظاهرلا تنها یک ادعای جزمی از نظننر
غیرمارکسیست ها است. مسلملا آن چه این جا لزم است یک تمایز معرفت شناختی عام برای شننناخت تجرینند
گمراه کننده از تجرید روشنگر یا منطقی است: تمایز مجرد-مشخص فی نفسننه کننافی نیسننت. علوه بنر ایننن،
همان طور که خواهیم دید، این تمایز به ما کمکی نمی کند بین آن چه می توان از تحلیننل نظننری شننناخت و
آن چه باید از مطالعه ی تجربی (به لحاظ نظری هدایت شده) آموخت. برای حننل ایننن مسننائل، از برخننی آثننار

متأخر در فلسفه ی رئالیستی علم یاری می گیرم.

) و اسننتقرای causationیکی از بی واسطه ترین چالش هایی که رئالیسم طرح می کند پرسش از مسائل علیت (
)inductionدیوید هیوم است. هیوم بر مبنای یک هستی شناسی اتمیستی از رویدادها و ابژه هننای منفننک و (

متمایز، باور داشت که بین این ها روابط ضروری وجننود ننندارد. ممکننن اسننت در الگوهننا و تننوالی روینندادها،
) را مشاهده کنیم، اما هر کدام از این روابط عللی تنهننا می تواننند منشنناء روان شننناختیregularitiesقواعدی (

واره Cداشته باشد؛ شناخت از این که در تجربه ی گذشننته به دنبننال  مینE هم لا تض ت، منطق ده اس  می آم
نمی کند که همیشه چنین خواهد شد. حتی اگر می توانسننتیم ثننابت کنیننم کننه پیوننند های پاینندار و ثننابت(

constant  conjunctions) عامیت ، (universalدارند، باز هم کماکان تصننادفی خواهننند بننود. از این رو، علیننت (
)correlation) است، و بدین ترتیب نمی تواند متمایز از تلزم/ همبسننتگی  (regularمساوی با توالی قاعده مند (

یا توالی تصادفی باشد.

این استدلل نامتعارف که برهانی مستدل و منطقی مربوط به مسئله ی استقراء است، همچون «مایه ی ننننگ
لل می توانیم تمایز قائل شویم بیننن فرایننندهای عللننی کننه فلسفه» مشهور شده است؛ چون به نظر می رسد کام
باعث حرکت عقربه های یک ساعت می شوند، و روابط تصادفی که ممکن اسننت بیننن نننرخ بانننک سننوئیس و
میزان طلقا استرالیا پدید آید. اگر این «مایه ی ننگ» را جدی تلقننی کنیننم، پننس نننه تصنندیق و نننه ابطننال

.۱۰۰ همان جا. ص. 11
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 پوپر) هیچ  یک نمی تواند فایده ای برای ما داشته باشد، زیرا بدون ضرورت طننبیعی، آن چننه امننروزشیوه ی(
  12تصدیق شده ممکن است فردا ابطلل شود و بر عکس!

هرچند رئالیست ها بر این باورند که منطقلا ممکن است جهان ناگهان به طننور کامننل تغییننر کننند (مسننئله ی
«مهم» استقراء)، این موضوع بدین معنا نیست که در جهان موجود هر چیننزی تصننادفلا همبسننته و بننه هننم

 اگر تمام ابژه ها یا رویدادها مستقل باشند، در آن صورت الگو یننا تننوالی  آن هننا قطعننلا تصننادفی13مرتبط است.
)  هستند، بنابراین تمام تغییننراتthings (در اشیاءاست؛ اما دقیقلا به این علت که برخی از تغییرات، تغییرات 

 بننه عبننارت دیگننر، یننک هستی شناسننی اتمیسننتی بننر ننناممکن بودن14نمی توانند مستقل یا تصادفی باشند.
تمایزگذاری بین مفاهیم تغییر در ماهیت یک شیء و جایگزینی های متننوالی آن شننیء دللننت می کننند، در
نتیجه قواعد باید همچون تداوم های تصادفی رویدادها تلقی شوند چرا که تبیین منطقی بننرای آن هننا وجننود

15ندارد.

رئالیست ها از تمایل متافیزیکی هیومی به اتمیسم پرهیز می کنند و به جننایش علیننت را همچننون شننیوه های
ضرور عملکرد یک ابژه به واسننطه ی منناهیت  آن درک می کنننند. یعنننی، علیننت نننه بننر مبنننای رابطه ای بینن

» ، بلکه بر اساس تغییرات در هر یک از آن هننا مفهننوم پردازی می شننود. بنناروتE» و «Cرویدادهای مجزای «
به واسطه ی ساختار شیمیایی ناپایدارشا دارای «نیروی عللی» انفجار است. مس به علت حضور یون هننای آزاد
در ساختار شیمیایی اشا می تواند هادی جریان الکتریسیته باشد. این که هر یک از این نیروهننای عللی اصلننن

، مانند وجود اکسیژن، رطننوبت پننایین وتصادفیبر شرایط همبسته ی  «متحقق» یا «فعال» می شوند ، مبتنی
یک جرقه در مورد اول، و یننک جریننان الکننتریکی در مننورد دوم اسننت. چننون شننرایط مسننتقل از نیروهننای
عللی است پس توالی رویدادها نمی تواند صرفا بر اساس شناخت نیروهای عللی درک شود. بدین ترتیب، انفجار

 منفجر خواهد شد.ضرورتلاباروت امری تصادفی است، اما در شرایط معینی 

) نیسننتند، بلکننه آن هننا را باینندwell-corroboratedبنابراین، «قوانین» علمی قواعد تجربی عام تصدیق شننده (
 درک کرد.سازوکارهاهمچون گزاره هایی درباره ی 

«بیان یک قانون، مستلزم ادعایی درباب فعالیت برخی از سازوکارها است و نننه دربنناره ی شننرایطی کننه ایننن
سازوکارها ذیل آن عمل می کنند و بنابراین درباره ی نتایننج فعننالیت   آن یعنننی دربنناره ی نننتیجه ی بالفعننل (

actual«.16) در یک موقعیت خاص نیست

 است و نه همه شمولی. این ضرورت هیچ ارتباطی بنناضرورت)نن law-likenessمشخصه ی اساسی قانون وارگی (
ضرورت منطقی ندارد که ممکن است بین گزاره ها وجود داشننته باشنند، زیننرا آن چننه در جهننان طننبیعی رخ

.۲۰۱-۲ الف، همان، صص. ۱۹۷۵ باسکار، 12
 هری و مدن، همان.13
، همان.۱۹۷۰ هری، 14
.۱۱۰ هری و مدن، همان، ص. 15
.۹۵ الف، همان، ص. ۱۹۷۵ باسکار، 16
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می دهد هیچ ارتباطی با گزاره هایی ندارد که برای توصیف آن به کار می بریم. چون آن چه در جهننان طننبیعی
) یا ابژه ی خنناص نمی تواننندsubstanceرخ می دهد یک ضرورت طبیعی است. منظور این است که یک ماده (

آن چه هست باشد مگر این که آن نیروی خاص و آن شیوه ی عمل را داشته باشد. اگر یک ماده نتواند هننادی
از جمله مس- به طور تصننادفی لل مس نیست. منطقلا ممکن است که جهان  –جریان الکتریسیته باشد پس اص

به چیزی متفاوت تبدیل شود، اما تا زمانی که هنوز مس است باید حاوی ایننن نیروهننای عللننی باشنند و دارای
) نیست بعدلا تبیین خواهد شد.tautologyماهیتی خاص. این موضوع که یک همان گویی (

 اسننت. قننانون ارزشا نننه بننهگرایش هنناشرح رئالیستی قوانین علمی، مطابق با مفهوم مارکسی قوانین به سان 
قاعده مندی تجربی، نه به تعمیم ، و نه به یک گرایش؛ بلکه بننه سننازوکاری ارجنناع می دهنند کننه به واسننطه ی
سرشت رقابتی تولید کالیی سرمایه دارانه عمل می کند. پیامدهای تولید شده توسط آن در سطح تجربی بننه
شرایط تصادفلا همبسته، از جمله آن سازوکارهای مولد دیگری بستگی دارد که اغلننب «ضنندگرایش» نامیننده
می شوند. در مورد بسیاری از حوزه های نظریه ی مارکسیستی، اطلعات تجربی اضافی باید کسننب شننود تننا
بتوان دانست که سازوکارها خود چگونه عمل می کنند. به عنوان مثال، ضرورت حکم می کند که قانون ارزشا
بر مبنای روابط تولید سرمایه دارانه، ارزشا کالها را به مرور زمان کنناهش دهنند. امننا نننرخ ایننن تنننزل بننرای
–کالهای مختلف متأثر است از ارزیابی های مربوط به ارزشا استفاده ای؛  به ویژه نوع ارزشا هننای اسننتفاده ای

مورد تقاضا و نوع فناوری های در دسترس برای تولید آن ها- و عامل مبارزه ی طبقنناتی بننر حسننب ارزشا بننه
سان یک رابطه ی اجتماعی.

در این شرح رئالیستی، این فرضیه   وجود ندارد که روابط واقعی، شننبیه روابننط مفهننومی، سنناختار یافته اننند؛
بنابراین قوانین معرفت شناختی مبتنی بر روابط منطقی بی فایده هستند. با این همه، اسننتدلل می شننود کننه،

لل مجننزا از17ممکن است روابط بین مفاهیم بتوانند روابط واقعی را ترسیم کنند.  هرچند ابننژه ی واقعننی کننام
ابژه ی اندیشه است، انکار نمی شود که نوعی از «تناظر» یا رابطه ا ی از «بسندگی پراتیکی»، بین آن دو بتننوان

 به عبارت دیگر، رئالیسم نه یک زبان مشاهداتی به لحاظ معرفتی ممتاز را فرض می گیرد کننه18به دست آورد.
تناظر با ابژه ی واقعی را تضمین می کند، و نه به اشتباه فقدان یک زبان مشاهداتی به لحاظ نظری بی طرف  را
لل توسط نظریه  تعیین شده است و هیچ گننونه تننناظری بننا ابننژه ی چنان مسلم می گیرد که گویا مشاهده کام

واقعی به هیچ وجه در میان نیست. 

) به کار رفته، تعریف واژه ی «پدر» است. بنا به تعریف، درست است که1975مثالی که توسط هری و مدن (
پدر (در معنای زیست شناختی) مردی است که کودکی داشته یا دارد. با این حال، ضرورت مفهومی در اینجا
برای نشان  دادن یک ضرورت طبیعی به طور تجربی کشف شده ی مبتنی بر روابط بین مردان و تولیدمثل بننه
کار رفته است. ظاهرلا، قبایل بومی آگاهی مشخصی از نقش جنس مذکر در تولینندمثل ندارننند و بننه همیننن
دلیل در زبان شان هیچ معادلی برای واژه ی «پدر» وجود ننندارد. وقننتی ایننن ضننرورت های طننبیعی را کشننف

 کالیر، همان جا.17
.Macmillian، ساختار استنتاج علمی، ۱۹۷۴ ر. ک: همان جا و ام. هسه، 18
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می کنیم غالبلا آن چه را که پیش تر همچون عناصر تصننادفلا همبسننته درک مننی کردیننم، همچننون بخشننی از
تعریف ابژه ها می فهمیم؛ در واقع، می توان گفت که پیشرفت در علم، به معنای کاستن از سنگینی فاکت هننا،

 یننک همننان گوییصننرفلا این که پدر مردی است که کودکانی داشننته یننا دارد، 19به این موضوع بستگی دارد.
نیست؛ زیرا اگر چنین بود، علم به سادگی می توانست با ابداع آزادانه ی همان گویی ها هننر وقننت کننه بخواهنند
توسعه یابد. با این حال این پرسش که آیا یک ابژه ی واقعی منطبق با تعاریف ماست؛ همننواره یننک پرسننش
تجربی است. بدین ترتیب، ضرورت های طننبیعی می توانننند در قننالب ضننرورت های مفهننومی در زبننان «وارد»

شوند. 

«این که رابطه ی بین ماهیت یک پدیننده و نیروهننای آن موضننوعی باشنند دارای ضننرورت طننبیعی، حقیقننتی
a (پسینی  posterioriدرباره ی پدیده ی مورد نظر تلقی می شود، و بنابراین در چنین جهننانی باینند امکننانی (

باشد برای این که آن پدیده را بتوان ساده تر و ابتدایی تر توصیف کرد؛ طوری که توصیف تاکنون به دست داده
شده از ماهیت آن صرفلا به نحوی تصننادفی همبسننته باشنند بننا آن نیروهننا و گرایش هننایی کننه دیرتننر کشننف

20می کنیم، نیروها و گرایش هایی که پیامدهای ضروری ماهیت واقعی آن هستند.»

تمام ضرورت های طبیعی که کشف می کنیم همچون ضرورت های مفهومی به زبان «وارد نمی شوند»، چنننون
 اگر بخواهیم زنده بمانیم، لزم است که21برخی از آن ها را می توان با گزاره های تصادفلا همبسته توصیف کرد.

چیزی بخوریم و نیازهای فیزیکی مشخصی را برآورده سازیم، اما این ضرورت طبیعی در تعریف انسان، شاید
به این دلیل قانع کننده به زبان «وارد» نشده است که این موضوع منجر به تمننایز مننا از حیوانننات نمی شننود.
همچنین، ممکن است به نظر برسد که یک سرمایه دار می تواند خرید قننوه ی کننار را متوقننف کننند، انباشننت
سرمایه را متوقف کند و به همین دلیل رابطه ی ضروری بین این اعمال و سرمایه دار بودن را قطع کننند، امننا
لل باعث می شود که او به یک غیرسرمایه دار تبدیل شود. در مارکسیسم، این روابننط ضننروری در این همه عم

، اما دعاوی دیگری درباره ی ضرورت های طبیعی وجود دارد که توصننیفی22تعریف سرمایه «وارد شده»  است
ساده تر دارند، ولی در نظریه به طور تلویحی وجود دارند. 

همان گونه که هری و مدن اظهار می کنند، روابطی که زمانی همچون روابطننی تصننادفی (ناوابسننته) ارزیننابی
شده اند، ممکن است دیرتر به سان روابطی ضننرور شننناخته شننوند. در عیننن حننال، همننان طور کننه برخننی از
گرایش های متأخر نظریه ی مارکسیستی نشان داده اند، پیشرفت در برخی موارد، نشان دهنده ی آن است کننه
(مجموعه ای از) روابط معین که پیش تر همچون روابط ضرورتلا به هننم پیوسننته در نظننر گرفتننه شننده بودننند،
اکنون تنها تصادفلا همبسته شناخته می شوند یا می توانند طیف وسیعی از شکل های مرکب به خود بگیرننند،

 هری و مدن، همان.19
.۸۰ همان جا. ص. 20
.۲۰۱ الف، همان، ص. ۱۹۷۵ باسکار، 21
، تعریفی از سرمایه است.کاپیتال اغلب گفته شده است که کل سه جلد 22
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-stageچیزی که پیش تر نمی دانستیم. این مسئله در مورد مفاهیم تاریخ گرایانه ی توسعه در نظریه ی مرحله (

theory .نیز صادقا است (

) نشان می دهد، مفهوم شیوه های تولینند می تواننند همچنون یننکBanajiافزون بر این، همان گونه که باناجی (
لل به آن قبیل ترکیبننات مفهوم انتزاعی یا انضمامی نابسنده باشد، زیرا اکنون می دانیم که شیوه های تولید اص

 از این رو، به طننور کلننی (امننروز)23همبسته ی روابط و نیروهای تولیدی پیش تر تصور شده محنندود نیسننتند.
به نظر می رسد که مفهوم «شیوه های تولید» از جامعیت کمتری برخوردار است. اثبات ترکیبات بالفعل نیروها
و روابط تولیدی موجننود و چگننونگی سننامان مندی و کننارکرد آن هننا مهم تننر اسننت. تلشا بننرای واردکننردن
فاکت های واگرا و بی ربط بننه درون مقوله بننندی های سنناده ی فئننودالی یننا سننرمایه داری یننا حننتی بننه درون
«مفصل بندی های» شیوه های تولیدی مختلف (که هرکدام از آن ها می تواند از پیش توسننط نظریننه شننناخته
شده باشد) با این استدلل که فاکت ها به اشتباه نظریه پردازی شده اند، نه سودمند است و نه ضروری. باناجی
نشان می دهد که دیدگاه های محدود و ایده آلیزه از شیوه های تولید مانع توسعه ی نظریه ی مارکسیستی گذار
بین فئودالیسم و سرمایه داری و صورت بندی های اجتماعی جهان سوم شده است. نیننازی نیسننت پیامنندهای
تنزل دادن  مفهوم به یک نقش نظری سطح پایین تر، مخرب و مضر باشد (هر چند ممکن است شننگفت انگیز
باشد)، زیرا مفاهیم بنیادین مربوط به روابط همبسته ی نسننبتلا پاینندار بیننن مننردم، و بیننن مننردم و طننبیعت
(برخلف آن چه که در بسننیاری از نوشننته های مارکسیسننتی یننافت می شننود) می توانننند به میننانجی مفنناهیم

مرتبه ی پایین تر یا دست کم صورت بندی هایی از «شیوه ی تولید» که کمتر محدودکننده اند، حفظ شوند. 

اکنون می توانیم رابطه ی بین مجرد/انتزاعی و مشخص/انضمامی، و همچنین تمایز بین تجرید خننوب و بنند را
روشن کنیم. انتزاع ها/تجریدهای خوب یا «عقلنی» باید روابط ضروری را مجزا کنند. امر مشخص/انضمامی،

از این روبه سان وحدت تعینات گوناگون، ترکیبی ست از روابط ضروری مختلف، اما شکل ترکیب، تصادفی و 
تنها به واسطه ی پژوهش تجربی قابل تعیین است. بدین ترتیب، آ ن طور کننه منناهیت انننتزاعی/مجننرد می تواننند

پیشاپیش به چارچوب نظری «وارد شود» شکل انضمامی/مشخص نمی تواند.       

یک تجرید بد یا «مفهوم آشفته»، تجرید یا مفهومی مبتنی بر یک رابطه ی غیرضروری است، و یا این کننه بننا
تفکیک امر تقسننیم ناپذیر در بازشناسننی یننک رابطه ی ضننروری شکسننت می خننورد. همیننن نکتننه می تواننند
به شیوه ای متفاوت در کاربرد تمایز بین روابط بیرونی و درونی وجود داشته باشد. رابطه ی بین یک شننخص و

 و تصادفی است به این معنا که هر یک  می تواند بدون دیگری وجود داشته باشنند. ازبیرونییک قطعه زمین 
 و ضروری هستند به این معنا که هر بخشننی ازدرونیسوی دیگر، روابط بین مالک و مستأجر، ارباب و بنده 

رابطه به رابطه اشا با دیگری بستگی دارد. روابط درونی گاهی ممکن است نامتقننارن باشننند، همننان گونه کننه
دولت و خانه ی سازمانی، پول و نظام بانکی که در آن ابژه ی نخستین در هننر جفننت می تواننند بنندون دومننی

.۱-۴۴، صص. ۳ سرمایه و طبقهشیوه های تولید در یک مفهوم ماتریالیستی از تاریخ»، ، «۱۹۷۷ جی. باناجی، 23
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 یک تجرید عقلنی بننر خلف یننک مفهننوم آشننفته، از شننرح سنناختارهای24وجود داشته باشد و نه بر عکس.
روابط درونی و بیرونی، نشأت  گرفته است. 

نظریه ها متقن ترین دعاوی شان را درباره ی روابط ضروری و درونی، و در مورد نیروهای عللی کننه به واسننطه ی
ماهیت اشیاء خاص وجود دارند، در سطح مجرد مطرح می کنند. آن ها به درستی در برابر شکل روابط بیرونی،

) باقی می مانند. فیزیک به درستی مدعایی متقن درباره ی نیروی مس در هادی  بننودنagnosticلادری گراتر (
الکتریسیته مطرح می کند، اما خود را درگیر این موضوع نمی کند که هننر قطعه ی خنناص مسننی همننواره در
چنین وضعیتی خواهد بود که بتواند هادی الکتریسیته باشد. به همین ترتیب در مارکسیسم نیز؛ با توجه بننه
این که سرمایه به معنای دقیق کلمه، بدون کارمزدی نمی تواند وجود داشته باشد، نباید تجریدهایی را بسننط
دهیم که آن ها (سرمایه و کارمزدی) را مستقل تلقی مننی کنننند. اگننر جنننرال موتننور می توانسننت در شننکل
فعلی اشا با کار بردگی عمل کند، نظریه واقعلا دچار مشکل می شد، امننا نظریننه خننود را درگیننر ایننن موضننوع

 را در مننوردنظننریتصادفی نمی کند  که قوه ی کار، آمریکایی، انگلیسی یا ترک است. ممکن اسننت دعنناوی 
پیشین بپذیریم و این که تصدیق ها و ابطا ل ها به لحاظ معرفت شننناختی مهننم هسننتند، امننا آزمننایش دعنناوی

  که درباره ی فرایندهای تصادفلا همبسته انجام شده است، نباید بر اعتماد ما به دعنناوی نظننری تننأثیرتجربی
بگذارند. ممکن است تعیین  این که چه مقدار از نیروی کار جنرال موتور آمریکایی است مهم باشد، اما اگر در

این مورد اشتباه کنیم بعید است که این امر چالشی برای نظریه ی اصلی ایجاد کند. 

لل و ابدلا؛ امننا آن چننه نظریننه بننرای مننا البته این بدان معنا نیست که ابژه های انضمامی بی اهمیت هستند، اص
  امر انضمامی دللت می کنند.تعیناتفراهم می کند، شناخت انضمامی به وسیله ی مفاهیم انتزاعی است که بر 

در این زمینه، جایگاه ابتدایی مفهوم «کال» در کاپیتال، به درستی این نکته را مورد توجه قرار داده است که،
اگرچه مفاهیم مجرد می بایستی در تبیین انضمامی به کار روند، با این حال، باید با آن چیزی آغاز کنیم کننه

لل یننک ماشننین،سنناده ای از قرار است توضیحش بدهیم. اما مسائل نظری عمده در مننورد مقننوله ی  کننال، مث
نیستند، بلکه درباره ی انتزاع هایی هستند مربوط به ارزشا استفاده ای و ارزشا مبننادله کننه تعینننات ضننروری

کالیند. 

با اصطلحات باسکار می تننوان گفننت، تجرینندهای عقلنننی مربننوط بننه سننطح «واقعننی»؛ نیروهننای عللننی یننا
»، پیامنندها، عملکننرد و فعننال  شنندنبالفعننلسازوکارهای مولد هستند و مفاهیم انضمامی مربوط به سننطح «

 بننرای مننا باشننند، موضننوعی تصننادفیتجربننیسازوکارهایند؛ به این ترتیب این که این امور بتوانند ابژه هننای 
 25است.

) سلسه مراتب انواع مفاهیم را در رده بندی مارکسیسننم خلصننه می کننند: از بنیننادی ترین مفنناهیم۱نمودار (
مجرد که ارجاع می دهند به ضرورت های فراتاریخی گرفته تا مفاهیم مجرد تاریخلا معین، و «گرایش هننا» کننه

.۵۴، همان، ص. ۱۹۷۹ باسکار، 24
.۵۲ الف، همان، ص. ۱۹۷۵ باسکار، 25
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مترادف «سازوکارها» در فلسفه ی رئالیستی علم هستند و سننرانجام مفنناهیمی کننه بننه «سننطوح» انضنمامی 
ارجاع می دهند. همان گونه که دیدیم، به علت ماهیت تاریخی جامعه، این که کدام تجریدهای تاریخننلا معیننن
باید مورد استفاده قرار گیرند، منوط است به روابط ضرور بنیادین که در هر لحظه از زمان به دست می آیند.
در علم طبیعی نیز، ضرورت های طبیعی به طور تجربی کشف شده اند، اما آن ها به طور کلی تغییننر نمی کنننند.

 نظریه ی اجتماعی) نمی تواند مفاهیم بنیادی ترشا را تاهرگونهبه همین دلیل است که مارکسیسم (در واقع، 
حدی که علوم طبیعی می تواند، بدیهی و مسلم فرض کند: مفاهیم باید با واقعیتی تغییر کنند که توصننیفش

می کنند یا تشکیل دهنده اشا هستند. 

اگرچه می توان گفت که روابط ضرور معینی از سرمایه داری، در نظننریه ی مارکسیسننتی «وارد شننده» اسننت،
به نحوی که می توانیم «پیشاپیش بدانیم» کنه هنر کجننا سنرمایه وجنود دارد، باینند تولیند ارزشا بنر مبننای

 اسننت. بننهپسننینیکارمزدی نیز وجود داشته باشد، اما در نهایت، باید خاطر نشان ساخت که این شننناخت، 
همین ترتیب، با توجه به وجود یک کودک، می توانیم وجود یک پدر را «پیشاپیش بنندانیم»، امننا حننتی ایننن

 دربنناره ی پیوننندی ضننروری اسننت. بنندین ترتیب، حننتیپسننینیشناخت، همان گونه که دیدیم، یک کشننف 
بنیادی ترین دعاوی نظری در بالی نمودار نیز اساسلا قابل تجدیدنظر هستند و نباید آن ها را همچننون امننری
ایمانی تلقی کرد. روابط ضروری ممکن است در واقعیت وجود داشته باشند اما شناخت ما از آن هننا تصننادفی

  26است.

رابطه ی انتزاعی (مجرد) و انضمامی (مشخص). ۱نمودار 

.۱۹۹-۲۱۵ الف، همان، صص. ۱۹۷۵ باسکار، 26
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در حرکت رو به پایین نمودار به سمت انضمامی، شننناخت پدینندارهای تصننادفلا همبسننته باینند بننا شننناخت
ضرورت های مجرد ترکیب شده باشد. این روابط تصننادفی متننأثر هسننتند از: (الننف) مبننارزه ی طبقنناتی کننه
همچنین می تواند ساختارهایی را تغییر دهد که به میانجی آن ها سازوکارها یا گرایش ها عمل می کنننند؛ (ب)
نظریه همچون پراکسیس؛ و (پ) شناختی که در آینده به دست خواهد آمد، شناختی که به دلیل ارائه شده
توسط پوپر، اکنون دانسته نیست. برخی از این شرایط ممکن است بیرون از مارکسیسم به نحو رضایت بخشی
نظریه پردازی شوند و برخی دیگر به نظریه پردازی مجنندد نینناز دارننند. البتننه، همننان گونه کننه، بننرای مثننال،
بینش های انتقادی مطرح شده ی فمینیسم درباره ی مارکسیسم نشان داد، سیر تغییننر مفهننومی لزم نیسننت
لل، هرچند می توانیم با توجه به گزاره های نظری بنیادین مربوط بننه سننرمایه داری یک سویه باشد. بنابراین، مث
بگوییم که قانون ارزشا، بازسازی دائمی سرمایه را بننر بنگاه هننای تجنناری تحمیننل می کننند؛ امننا نمی تننوانیم
پیشاپیش بدانیم که این بازسازی چه شکلی به خود خواهد گرفت، زیرا این بازسازی بننه منناهیت فننناوری از
جمله دیگر چیزها بستگی دارد، کننه آن هننم به نننوبه ی خننود بننه پیشننرفت شننناخت بسننتگی دارد؛ ناچنناریم

به میانجی پژوهش تجربی به لحاظ نظری هدایت شده پیش برویم.                                           

موضع خود مارکس درباره ی این حرکت رو به پایین نمودار از انتزاعی به انضمامی از این منظر مبهننم اسننت
که معلوم نیست آیا او از این عنصر اساسی تصادف چشم پوشی کرده یا نه. آن چه او مورد توجه قرار داده این

)، از تعنناریفreasoningاست که: بنا به نظر مارکس «مسلملا روشا علمی درست، به میننانجی اسننتدلل ورزی   (
 27انتزاعی به بازتولید وضعیت انضمامی منجر می شود.»

«به میانجی استدلل ورزی ...»، حاکی از حرکتی است که نسبت به اندیشه مطلقلا درونی است و نمی تواننند یننا
 با وجود این، مارکس در بخش های دیگر مقدمه می نویسد، «انضننمامی در28نباید پرسش های تجربی بپرسد.

 تعبیر دوم تنهننا تعننبیری اسننت کننه می تواننند29اندیشه»، محصول کارکرد مشاهده و دریافت مفاهیم است».
مطالعات تاریخی انضمامی او را معنادار کند. بدین ترتیب، حرکت بین سطوح نمننودار، به طننور کلننی مسننتلزم

deductiveحرکت های منطق قیاسی (  logic،نیست. برای حرکت از دعاوی نظری فراتنناریخی (بننرای مثننال (
«کل تولید مبتنی بر روابط اجتماعی است») به دعاوی تاریخلا معین («تولید سننرمایه دارانه بننه یننک طبقه ی
کارگر فاقد مالکیت نیاز دارد»)، باید آگاهی تاریخی را اضافه کنیم که در مقدمات دعاوی فراتنناریخی نهفتننه

30نیست.

علوه بر این، یک دلیل کلی تر وجود دارد که چرا نمی توان این امور تاریخی را پیشاپیش شناخت، و بنناز ایننن
موضوع به تمایز بین روابط تصادفی و ضروری این امور بستگی دارد.

.۱۴۱ ، ص. Lawrence and Wishart، ایدئولوژی آلمانی، ویراستار کریس آرتور. ۱۸۵۷مقدمه ی  مارکس، 27
دPenguin/NLR چاپ گروندریسه ترجمه ی 28 ه بازتولی ر ب ه منج انجی اندیش لل کمتر مورد قبول است: «... تعینات مجرد به می  احتما

). مقایسه کنید با آلتوسر: «... فرایندی که شناخت انضمامی را تولید می کند، به طور کامننل۱۰۱، ص. ۱۹۷۳انضمامی می شود.» (مارکس، 
).   ۱۸۶، ص. NLB، برای مارکس، ۱۹۶۹در کنش نظری رخ می دهد.» (ل. آلتوسر، 

.۱۰۱، همان، ص. ۱۹۷۳ مارکس، 29
.Harvester Press, Brington، روشا مارکس: ایدئولوژی، علم و نقد در سرمایه، ۱۹۷۹ د. سایر، 30
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لین نیافته اند، پس نمی توان آن ها را به شرایط شکل گیری شننان «چون رویدادها پیش از آن که اتفاقا بیفتند تع
تقلیل داد. این واقعیت، هم عدم تقارن زمانی علت ها و معلول ها و هم برگشت ناپذیری فرایننندهای عللننی را در

  31زمان توضیح می دهد.»

لین یافته» است، اما   لین یافته گی بی معنی است، مگر در مننواردیپیشبنابراین، در حالی که  همه چیز «تع تع
مانند آزمایش ها که شرایط کنترل شده  است. ساختار شیمیایی باروت، نیروهای عللی انفجاری آن را «تعییننن

لین یافته نیست.   پیشمی کند»، اما این که باروت همیشه منفجر می شود  تع

هرچند «شناخت» معرفی شده در نمودار بال با تمرکز بر مارکسیسم ترسیم شده است، با وجود ایننن، نباینند
همچون شناختی خودآیین در نظرگرفته شود، بلکه باینند بننه صننورت افقننی و عمنودی بنه شننناخت هایی در
حوزه های مختلف مانند علوم طبیعی و روانشناسی گسترشا یابد. این «گفتمان ها» نه به یک گفتمان واحنند
تقلیل پذیرند و نه از هم مجزایند. اغلب گفتمان هایی که در حوزه ای مشننابه بننا یکنندیگر رقننابت می کنننند در
توافق یا بی اعتنایی نسبت به مفاهیم معینی سهیم هستند که هننر دو بننه کننار گرفته اننند. غیرمارکسیسننت ها
لل درباره ی ضرورت های فراتاریخی ممکن است برخی از اساسی ترین دعاوی ماتریالیسم تاریخی را بپذیرند مث
یا در مورد برخی جنبه های محدود همان مفاهیم انضمامی معین، اما «هاله ی معنایی» این مفاهیم با تننوجه

به دیگر عناصر گفتمان شان متفاوت خواهد بود.

مارکسیست ها بنا به مارکسیست  بودن شان  بعید است درباره ی دانش فنی یننک مهننندس تحقیننق کنننند، بننا
وجود این، ممکن است تفاسیر متفاوتی درباب زمینه ی اجتماعی مهندسننی داشننته باشننند. در هیننچ یننک از
موارد نیازی به قیاس ناپذیری دو گفتمان نیست، و در مورد اول ممکن است توافق متقابننل و/یننا بی اعتنننایی
وجود داشته باشد. در هر دو مورد، مارکسیست ها ممکننن اسننت از اینن دانننش غیرمارکسیسننتی بنرای فهننم

مشغله شان (برای مثال بازسازی سرمایه) در حرکت از انتزاعی به انضمامی بهره بگیرند.

 آن چننه32علوه بر این، شناختی که در نمودار نشان داده شد، «لیه مننندی امننر واقعننی» را بازتنناب می دهنند.
مارکسیسم ممکن است به عنوان «یک امر مسلم» (برای مثال آناتومی انسان) در نظر بگیرد، شاید نخسننتین
ابژه ی مطالعه برای شخص دیگری باشد که بر روی یک لیه ی متفاوت کار می کند. وجود این لیه مندی بننه
این معنا نیست که هر رویدادی در جامعه می تواند فقط به واسطه ی یک بازگشت به عقب تبیین شود کننه از
طریق این لیه ها به برخی از علت های نخستین راه می برد، زیرا هر لیه، هرچند که به میانجی فرایندهایی در
لین یافته است، با این حال به آن تقلیل دادنی نیست: چون خودشا دارای نیروهای نوپدینند  لیه ی دیگری تع

)emergentاست. همان طور که آب نیروهایی دارد که غیر قابل  تقلیل به هیدروژن و اکسیژن است؛ درسننت (
همان طور که انسان ها به عنوان ارگانیسم ها، نیروهایی غیر قابل تقلیل به فرایننندهای شننیمیایی هسننتند کننه
آن ها را تشکیل می دهند، به همین ترتیب هم ترکیبننات مشننخص روابننط مننادی و اجتمنناعی، سنناختارهایی

لین ریموند ویلیامز در «زیربنا و روبنننا در نظننریه ی۱۰۷ الف، همان، ص. ۱۹۷۵ باسکار، 31 ، مقایسه کنید با تمایز بین موجبیت گرایی و تع
 و بعد.۹۹، و مفهوم «پروژه» ی سارتر، همان، صص. New Left Review 82 ب، ۱۹۷۳فرهنگی مارکسیستی» او 

 به بعد.۱۲۴، همان، صص. ۱۹۷۹ به بعد. و ۱۶۳ الف، همان، صص. ۱۹۷۵ باسکار، 32
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 به واسننطه ی ایننن نیروهننای نوپدینند اسننت کننه33اجتماعی تولید می کنند که دارای نیروهای نوپدید هستند.
«ابژه های لیه ی بالتر» به نحوی هدفمند یا غیرهدفمند با تأثیر بر لیه ی پایین تر؛ نه با «نقض» ضرورت های

طبیعی بلکه با بهره جستن از تصادف در سطوح پایین تر؛ واکنش نشان می دهند. 

) درباره ی جامعه که اساسلا بتواند این لیه مننندی را مشننخصaetiology(هرچند طرح ریزی یک علت شناسی (
کند، خارج از حدود این مقاله و نویسنده اشا است؛ سخنی از سر احتیاط لزم است تننا از هرگننونه بازتفسننیر
بیش از حد شتابزده  و بررسی نشده درباره ی «سطوح» «اقتصادی»، «سیاسی» و «اینندئولوژیک» (آلتوسننری)
لل ممکن است آن هننا به نحننوی دقیق تننر همچننون همچون لیه های متمایز پرهیز شود، به این علت که احتما

بخش های مختلف همان لیه در نظر گرفته شوند.)                          

تزاعیت ( ) (ینا «یک سنویگی») ینک مفهنوم یناabstractnessهمچنین لزم به ذکر است که، تناظری بینن ان
لل «بلندای» لیه ای که به آن ارجاع می دهد، و اهمیت اجتماعی اشا وجود ندارد. تنها به این دلیل کننه، معمننو

) را فرامننوشا می کنیننم، مننایلیم تننا تجرینند را بنناcommonplaces» (عننادی امننورماهیت انتزاعی بسیاری از «
«اهمیت نظری» آن مرتبط بدانیم. آدورنو در این باره تصویری روشن به دست می دهد: 

«مقوله ی "جوامع مبتنی بر تقسیم کار" در مورد مننرتبه ای عننالی تر و کلی تننر اسننت تننا مقننوله ی "جننامعه ی
سرمایه دارانه" که مرتبه ای کمتر بنیننادی اسننت؛ بنندین ترتیب، دربنناره ی مقننوله ی مننرتبه ای پننایین تر مانننند

) بیشتر صحبت می شود تا مرتبه ای عالی تر مانند زندگی انسان ها و آن چننه آن هننا راurbanism"شهرگرایی" (
تهدید می کند. درجه ی تجرید مقولت جامعه شناختی، نه به طننور مسننتقیم و نننه به طننور معکننوس بلکننه بننا

 34سهم شان در شناخت جامعه عوض می شوند.»

در این دیدگاه درباب نظریه، مفهوم سازی روابط ضروری بسیار مهم است. شناسایی سازوکارها بسننتگی دارد
ر عکنس، در تجربه گراینی توصنیف به توصیف دقیق روابطی که ابژه ها به واسنطه ی آن هنا عمنل می کننند. ب
پدیده ها همچون مقدمه ای بی اهمیت برای نظریه پردازی تلقی  شننده اسننت. تصننور می شننود کننه «فاکت هننا»
قابلیت توصیف ساده و اتمیستی را دارند و موضوعات نظری همچون دشواری های منظم کردن این فاکت هننا
لل با جدا کردن ابژه ها از بسننتری کننه بنه در نظر گرفته می شوند. بدین ترتیب، بسیاری از روابط ضروری معمو

آن وابسته هستند و چشم پوشی از ویژگی تاریخلا معین شان نادیده  گرفته شده یا تحریف می شوند.  

یکی از عمده ترین مسائل درباره ی کار مارکس نظم و دقت این توصیف بنیادی است. ارزشا مبادله بر مبنای
آن چه «فرض شده»؛ مالکیت خصوصی، تقسیم کار، تولینند کالهننا و غیننره بررسی شننده اسننت. ایننن فننراز در

 با مستندکردن شیوه هایی که در آن تولید، توزیع، مبادله و مصرف درهم آمیخته و یکنندیگر۱۸۵۷ ی مقدمه

 همان جا.33
.  Penguin ویراست پی. کانرتون، جامعه شناسی انتقادی، ۲۳۹، «جامعه شناسی و پژوهش تجربی»، ص. ۱۹۷۶ تی. دابلیو. آدورنو، 34
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را پیش فرض می گیرند به خصوص مثال خوبی است. مارکس با توجه به این که، توزیع ابتدا و پیش از هر چیز
   35 را اثبات کرد.درونیتوزیع وسایل تولید و بنابراین رابطه ای درون تولید است، وجود رابطه ای 

از نقطه نظر علوم اجتماعی بورژوایی مدرن، این نوع تحلیل جنبه ای ناشناخته دارد. به  عنوان مثال، موارد زیننر
را در نظر بگیرید: 

«تمام تولید، تصاحب طبیعت از سوی انسان در درون و به واسطه ی شکل معینی از جامعه است. اما جهینندن
لل مضحک است.»  36از این جا به سوی شکل معینی از مالکیت به عنوان مثال مالکیت خصوصی کام

«...این که هیچ تولیدی نمی تواند وجود داشته باشد و بنابراین هیچ جامعه ای وجننود ننندارد کننه در آن نننوعی
37مالکیت نباشد یک همان گویی است...»

«تصور بدیهی رایج این است: در تولید، اعضای جننامعه محصننولت طننبیعت را بننر مبنننای نیازهننای انسننانی
38تصاحب می کنند (تولید می کنند، می سازند)...»

مارکس به وضوح چنین گزاره هایی را همچون یک شالوده ی بنیادی و البته عننادی، «بنندیهی»، و مرسننوم در
نظر گرفته بود. با وجود این، بخش عمده ای از علوم اجتماعی لیبرال ظاهرلا از این تصورات مرسننوم شننناختی
ندارند. تمام نظریه های اجتماعی بر این مبنا طرح ریزی شده اند که جامعه «سازمان یافته» است، اما قاینل بنه
ضرورت تصاحب طبیعت برای وجود آن نیستند؛ و تلقی تولید و توزیع همچون رابطه ای بیرونننی هنننوز هننم

رایج است.

در نگاه اول، بخش عمده ی این توصیف تکراری، دشوار و حتی کسنل کننده از روابنط و پدیننده های بنینادی،
«مرسوم» به نظر می رسد، همان گونه که مارکس اذعان می کند: آیا واقعلا لزم است بگوییم که ارزشا مبننادله
یک تقسیم کار را پیش فرض می گیرد؛ یا این که زبان تنها برای یک فرد وجود ندارد؟ این هننا شننالوده هایی را
فراهم می کنند که وسیله ی تمایز تجریدهای عقلنی از مفاهیم آشفته است که ویژگی «علننومی» اسننت کننه
نگرشی تصادفی نسبت به مفهوم سازی مقدماتی اتخنناذ می کنننند، یننا در بنندترین حننالت، مانننند بسننیاری از
لل تقلیننل کاپیتننال بننه اقتصادهای نوکلسیک، آن را به موضوع تعریف نمادهای ریاضی تقلیننل می دهنند، «مث

حرف "ک"، حال اجازه دهید برویم سر وقت مدل».  

 و فرازهای موجود در آن مراجعه کنیم، می تننوان ابهننامی را درگروندریسهبا این حال اگر به گفتاوردهایی از 
بحث مارکس مشاهده کرد. با اشاره به روابننط همچننون «همان گویی هننا» کننه در آن «مقننولت» یکنندیگر را

 و نه چیننزی بیشننتر. نظریننهمفهومی اند های ضرورت«مفروض» می گیرند، این گونه به نظر می رسد که، آن ها 
 می نامید. با وجود این، بررسی نمونه هننای ایننن روابننطپیشینیآن چیزی است که خود مارکس یک ساختار 

.۹۶، همان، ص. ۱۹۷۳ مارکس، 35
.۸۷ همان جا. ص. 36
.۸۸ همان جا. ص. 37
 همان جا.38
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 در واقننع،39مفهومی همان گونه که دیدیم، نشان می دهد که آن ها مبتنی بر روابط واقعی و ضروری هسننتند.
 به نظر می رسند. این موضوع غیرعادی نیست و نباید دلیلننیپیشینیبسیاری از نظریه ها عمدتلا ساختارهایی 

برای نگرانی باشد، مگر این که، مانند هیومی ها، با اتخاذ یننک هستی شناسننی اتمیسننتی، ضننرورت طننبیعی را
فهم ناپذیر کنیم و بنابراین بازشناسی برخی از ضرورت های مفهومی را که مبنننایی واقعننی دارننند غیرممکننن

لل چنین چیننزی ممکنننچگونه پرسش مهم این است که 40کنیم.  آن ها مبتنی بر روابط ضروری اند؟ اگر اصو
 با توجه به این که آن روابننط بیننن ابژه هننا41باشد؛ چگونه (روابط ضروری) در مفاهیم نظری «وارد» می شوند؟

که به طور واقعی مستقل هستند همچون روابط ضروری تلقی نشننده اند، در نننتیجه پرسننش های تجربننی بننه
 یننک نظریننه به طننورپیشینی مورد پیش داوری قرار گرفته اند، و به همین جهت مشخصه ی پیشینیشیوه ای 

کلی نباید یک معضل باشد. 

برخی از بنیادی ترین عناصر نقد مارکس به اقتصاد سیاسی به تصننحیح اشننتباهات اشا دربنناره ی امننر واقعننی
مربوط می شود که برآمده از ساختار منطقی گمراه کننده ی این گفتمان است. مفنناهیم «تولینند» و «توزیننع»
که با روشا عقل سلیم تفسیر شده اند یکدیگر را به طور متقابل  مفروض نمی گیرند: رابطه ی آن ها ننه تحلیلننی
بلکه ترکیبی است. تنها هنگامی که هر یک از این مفاهیم «تجزیه و تحلیل شده» و ابژه هایشننان در زمینه هننای
واقعی خود مورد بررسی قرار  گرفته باشند، مشخص می شود که آن ها بر ابژه هایی ضرورتلا یا به نحوی درونننی

همبسته دللت می کنند.      

اکنون می توانیم بازگردیم و توضیح بیشتری درباره ی معنای حقیقی «تجربی» و «نظری» ارائه دهیم. 

. امر تجربی۳

در بال تلویحلا اشاره شد کننه نقنند هستی شناسننی تجربه گرایننانه و بحننث در مننورد قانون مننندی های گرایننش
(گرایش هنای قانون مننند)، حمله ای بنه مفهننوم «جهنان تجربنی» بنود. این جنا «تجربننی» همچنون «آن چننه
قابل مشاهده است» تفسیر می شود، مفهوم «جهان تجربی» ناشی از تقلیل ناموجه پرسشی هستی شناختی به
ا ر کنه «واقعنی» دقیقنلا همسنان ب پرسشی معرفت شنناختی (تجربه گراینانه) اسنت. خارقا العناده می بنود اگ

solipsisticمحدودیت های نیروهای حسی ما بود. این محرومیننت خودمنندارانه (  exclusionاز جهننان واقعننی (
لل غیرتجربی طیف وسیعی از معضلت را به وجود می آورد که یکی از بدیهی ترین آن ها ایننن اسننت کننه اصننو

 همان گونه که نیکولس اشاره می کند، مارکس عمیقلا از محدودیت های یک دیالکتیک ایده الیستی محض درباره ی مقننولت آگنناه بننود:39
.۹۰ و ۳۶، همان جا. صص. ۱۹۷۳«... گویی وظیفه ی دیالکتیک هماهنگی مفاهیم و نه ادراک روابط واقعی بوده است»، مارکس، 

.۱۴۹ الف، ص. ۱۹۷۵ باسکار، 40
):۱۰۲، ص. Penguin، ۱۹۷۶ نگاه کنید به پس گفتار ویراست دوم جلد اول سرمایه (41

«البته روشا ارائه باید متفاوت از روشا پژوهش باشد. پژوهش در بر دارنده ی تمام جزئیات است، شکل های متفاوت تکامل آن را تحلیننل و
رابطه ی درونی شان را پیدا می کند. تنها پس از آن که این کار با موفقیت انجام شد و حیات جستارمایه به ایده ها بازتابانده شد، آنگاه ممکن

است به نظر رسد که ساختار پیشینی داریم.» 

17



چگونه به کشف چیزی نو نایل می شویم. دیگر این که، همان گونه که ملحظه شنند، (مفهننوم مسننطح جهننان
) راreal-object) و ابننژه ی واقعننی (thought-objectتجربی) در ضمن تصوری از این همانی ابژه ی اندیشننگانی (

 مبتنی بر شناخت تجربی یقینی یا مطلق دللت می کند. به هر حال،کاملترسیم، و بدین ترتیب بر یک علم 
اگر بپذیریم که مشاهده نظریه بار است، به نحوی که مشخص نباشد تمایز بین آن چه می توان مشاهده کننرد و
آن چه می توان بر مبنای مشاهده  استنتاج کرد، در این صورت باید تصدیق کنیم که مرزهای «تجربننی»، هننم
ه شنناخت و نیروهنای حسنی منا بسنتگی دارد: امنا (بنا نامشخص و هم متغیر هستند. در تجربی چینزی ب
کنارگذاشتن ابژه های مفهومی) می دانیم آن چه انضمامی است به شناخت و نیروهای حسی ما منوط نیست.

تمایز بین ذات و پدیدار در مارکسیسم و رد معرفت شناسی تجربه گرایننانه از سنوی آن، بنا «جهنان تجربنی»
ناسازگار است. آنجاکه مارکسیست ها تلشا کرده اند تننا ایننن معرفت شناسننی را رد کننرده  امننا هستی شناسننی
مسطح، تجربی و غیرلیه مند آن را حفظ کنند، نتیجه اعوجاج های ایده آلیستی بوده است طوری که ذاتننی و
مجرد از هر ارجاعی به ابژه های واقعی محروم شده اند و تبدیل به تمهیداتی اکتشافی برای شننناخت تجربننی

) از پوزیتیویسم در فلسفه ی علم مبتنی برconventionalistشده اند. پیشرفت اخیر در نقدهای قراردادگرایانه (
 42همین ترکیب ناسازگار بوده است.

اگر جایگاهی واقعی به سازوکارها اطلقا نکنیم و در عوض، قننوانین را همچننون گزاره هننایی دربنناره ی قواعنند
) اسننت گرفتننارactualismتجربی عام تلقی کنیم؛ در آن چه به  اصننطلح باسننکار مخمصننه ی فعلیت یننافتگی (

 در مواجهه با نادر بودن آشکار قواعد تجربی عام، مشخص و خودانگیخته، می توانیم یا:43می شویم.

(الف) نتیجه بگیریم که همه ی دعاوی درباره ی جایگاه «قانون» به این ترتیب رد می شوند، یا

هیچ جای در شرایط ایده آل مشابه با آزمایش های علمی کاربرد دارند و نه تنها(ب) نتیجه بگیریم که قوانین 
.دیگری

اگر قوانین تنها با ارجاع به سازوکارها درک شوند و نه رویدادهای تجربی، کاربست های موفق شناخت علمی
در نظام هایی که قواعد تجربی در آن ها نادر هستند به وضوح قابل فهم می شوند. در واقع، تنها اگر سننازوکارها
در چنین «نظام های باز»ی عمل کنننند، مننداخلت موفننق انسننان های معمننولی در طننبیعت بننه شننکل کننار

امکان پذیر می شوند.

معنای دیگر «تجربی» که می تواند به همان اندازه گیج کننده باشد این است: «چیزی است کننه ممکننن اسننت
) پرسننش های مربننوط بننه۱غیر از این که هست باشد». بسیاری از تفسیرها مخدوشا و مغشوشا می کنننند: (

) را؛ در صورتی که و آنجایی که در حننوزه ی هستی شننناختی (یعنننی در روابننط ابژه هننا وcontingencyتصادف (
وزه ی۲رویدادها) رخ دهننند؛ بنا ( ادف ینا بهنتر بگنوییم «خطاپننذیری» در ح وط بنه تص ) پرسنش های مرب

) خودشان تصننادفلا همبسننته هسننتند، و۲) و (۱معرفت شناختی (یعنی در روابط بین جهان و شناخت ما). (

 ب، همان.۱۹۷۵ باسکار، 42
 و بعد.۹۱ الف، همان، صص. ۱۹۷۵ باسکار،  43
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) هم وجود دارد که در بال به آن اشارهnonsequitur) یک فرض معمولی غیرمنطقی (۱علوه بر این، در بند (
شد، فرضی که می گوید چون منطقلا ممکن است که جهان خود به ناگهان تغییننر کننند پننس همننه چیننز در

هننای گزارهجهان به نحوی تصادفی همبسته اند. منشاء دیگر سردرگمی مولود رابطه ی تجربننی در ارجنناع بننه 
منطقلا تصادفی در مقابل حقیقت های ضروری گزاره های تحلیلی است. 

در تفسیر ما، تصادف و ضرورت، واقعی را همچون یک کل ترسیم می کنند، و نه تنها آن بخش تجربی را که
می تواند  مشاهده شود: بخش عمده ی واقعی می تواند «چیزی جز ایننن باشنند کننه هسننت» ، بننا وجننود ایننن،
ضرورت های طبیعی هم وجود دارند. این که ما از هر دو مورد شناخت داشته باشیم امری تصادفی است، امننا
هر طور که باشد به روابط منطقی گزاره ها ربطی ندارد، زیرا همان گونه که مشاهده کردیم، ضرورت در جهان

را می توان یا با گزاره های منطقلا ضروری یا یا گزاره های منطقلا تصادفی توضیح داد.

. امر نظری۴

 روابط ضرور در جهان و درباره ی ماهیت ابژه ها44استدلل کردیم که نظریه متقن ترین دعاوی اشا را درباره ی
مطرح می کند که این روابط به واسطه ی آن ها وجود دارند. نظریه این کار را با «اتکای خود» بر مفاهیم مجرد

مشخص را درباره ی روابط تصادفیغیرانجام می دهد، اما این مفاهیم، به خودی خود، اجازه ی بیان گزاره هایی 
موجود می دهند که پیکربندی های انضمامی متعارف را موجب می شوند. دومی به «تحلیل تجربی» نیاز دارد.

این تفسیر نتایج منطقی متعددی دارد:

) با توجه به این که نظریه مدعاهایی درباره ی امر واقعی مطرح می کننند و یننک مسنناعدت اکتشننافی بننرای۱(
نظم بخشی شناخت تجربی منحصربه فردی نیست، رابطه ی بین مشاهده و نظریه نه بر مبنننای قواعنند تننناظر

بلکه بر اساس گزاره هایی درباره ی روابط عللی بین ابژه های واقعی فهم می شود. 

) با بسط یافتن نقدهای قراردادگرایانه از پوزیتیویسم و تجدید علقه به تاریخ علم توسط فیلسننوفان علننم،۲(
بارها ذکر شده است که دانشمندان بعضلا به نظریه هایشان اعتقاد بیشتری دارند تننا بننه مشاهداتشننان، حننتی
آنجاکه دومی در تناقض با اولی به نظر می رسد. این رفتار اغلب همچون یک نوع «پایداری» توجیه می شننود
که از نظریه های نوظهور در برابر ابطال زودهنگام محافظت می کند. با توجه به همدلی ما با نقنند مشنناهده ی
بی طرف و قطعی در نظریه، این موضوع غیر قابل اعتراض است. امننا چنون اینن انتقناد در رد هستی شناسننی
مسطح تجربه گرایی شکست می خورد، پننس در تشننخیص تمننایز واقعننی بیننن سننازوکارها و روینندادها ناکننام

می ماند، همچنین دلیل خوبی به دست دانشمندان می دهد برای تردید درباره ی اهمیت عدم تناظر آن ها.

 این جا، به مانند بسیاری از جاهای دیگر، می توانیم شرطی را وارد کنیم - «آن چه تصورشده که هست» - اما با تننوجه بننه این کننه تمننام44
شناخت خطاپذیر است، به نظر می رسد این جا نکته ی کوچکی در اشاره به تأکیدی ویژه درباره ی این موضوع وجود دارد.  
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ون۳( ) این فلسفه ها در صحه گذاشتن بر هر نوع تمایز بین پژوهش تجربی و تأمل نظنری مشنکل دارنند، چ
فاقد مفهومی درباره ی ضرورت طبیعی و فاقنند رویکننرد تمایزگننذار بیننن روابننط (درونننی) ضننروری و روابننط

(بیرونی) تصادفی هستند. 

) همان طور که هیچ مبنایی برای این همانی انضمامی بننا تجربننی وجننود ننندارد، هیننچ مبنننایی هننم بننرای۴(
)Keatقابل مشاهده وجود ندارد، آن گونه که کیت (غیرشناسایی سطح مجرد سازوکارها و نیروهای عللی با امر 

  45) بدان گرایش دارند.Urryو اوری (

) ننندارد. عقل سننلیم unfamiliarity) و ناآشنننایی (difficulty) آن چه نظری است هیچ ربطی بننه دشننواری (۵(
)common sense.و شناخت بی قاعده شامل بسیاری از فرضیه های ضمنی درباره ی ضرورت های واقعی است (

بدین ترتیب، به باور ما، دعاوی معمولی مانند این که «برای زنده ماندن باید غذا بخننوریم» یننا «همگننی فننانی
هستیم»، می توانند همان قدر نظری باشند که شناخت ضرورت های طبیعی ناشی از کننار علمننی، کننه خنناص
یک اقلیت اند و ناآشنا برای توده ی مردم. با بیان چنین نکته ای، در پی آن نیستم تننا عقل سننلیم را در نننوعی
جایگاه منحصربه فرد قرار دهم؛ چه عقنل سنلیم اغلنب خشننود اسنت از ناآگناهی اشا از مناهیت ابژه هنا کنه
لل در باره ی آن ها همچون مورد خطننای مشننخص شننی واره سازوکارها به میانجی آن ها عمل می کنند؛ یا اصو

) فرایندها و روابط اجتماعی در اشتباه است. تنها می خننواهم منکننر ایننن شننوم کننه گوینناreificationانگاری (
شناخت علمی و شناخت غیرتخصصی یک جفت قیاس ناپذیر از «گفتمان هننای» خننودآیین هسننتند، کننه در
موردشان می توان احکام پیشینی صادر کرد. مسلملا عقل سلیم به طور مشخص یک «گفتمان آزموده نشننده» (

unexamined  discourseاست، اما اگننر بننر آن باشننیم تننا آن را بیازمنناییم، می تننوانیم نمونه هننایی دربنناره ی (
درآمیختن آن با گفتمان علمی پیدا کنیم. بسندگی خاص شناخت های غیرتخصصی و علمی، پرسشی واقعی

) یک «علم» یا «نظریه»ی بی عیب وcontrastو نه فلسفی است. نمی توانیم به سادگی مفروض بگیریم تباین (
نقص را؛ که جایگاه منحصربه فردشا با شرایط تولید آن ضمانت شده است؛ با «ایدئولوژی» که به طور مشننابه
به دلیل شرایط تولیدشا کنار گذاشته شده است. بنابراین، مفاهیم مجرد که بنر مبننای آن هننا تحلیل مننان را
استوار می کنیم ممکن است شامل برخی از این چیزهای معمولی باشننند. همننان طور کننه مشنناهده کردیننم،
«گفتمان های» علمی رقیب ممکن است در یک سطح (به عنوان مثال، نظریه ی اجتماعی) متعهد یا بی تفاوت
ن اتی اسنت. بندون بازشناسنی لیه مننندی واقعنی، چنی باشند نسبت به مفاهیمی کنه در سنطح دیگنر حی

) (در پیوند با نوعی هستی شناسی مسطح) به مانننند شنناهدی بننر خننودآیینی (asymmetriesعدم تقارن هایی (
autonomyو قیاس ناپذیری گفتمان ها یا پارادایم ها تفسیر می شننوند. جعننل قیاس ناپننذیری از این جننا ناشننی (
) جهننل نسننبت بننه۳) ناآگاهی از ماهیت هرمنوتیکی گفتمننان؛ (۲) یک هستی شناسی مسطح؛ (۱می شود: (

مفروضات معمولی متعارف در گفتمان های مختلف، ناشی از تقلیل دادن یک گفتمان به مفاهیم منحصننر بننه
) این باور اشتباه که گفتمان ها باید منطقلا بی وقفه ترجمان آن  چیزی باشند کننه بیننن آن هننا۴فردشا است؛ (

 آر. کیت و جی. اوری، همان.45
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) درکی از شبکه های مفاهیم برسازنده ی گفتمان، که آن هننا را در یننک نننوع تعننادل، به جننای۵رخ می دهد؛ (
می فهمد.   )differential stressتاکید متمایز (

. دللت های انتقادی۵

این بحث، دللت های انتقادی مهمی دارد برای شیوه ای که بنا به آن تحلیل ها و تبیین هننای انضننمامی ارائننه
می شوند. این جا نه تجربه گرایی و نه عقل گرایی هیچ کمکی برای ما نیستند؛ اولی نمی تواننند نقننش نظریننه را
درک کند و دومی نمی تواند دریابد چگونه نظریه، واقعیت را به چنننگ می آورد. متننوجه شنندیم کننه دینندگاه
غلطی که می گوید حرکت از انتزاعی به انضمامی، قیاسی است و مطلقلا درونی، و درضمن منحصر به نظریه ی
مارکسیستی، در واقع مبتنی است بر درکی از  مشاهده که یک سر توسط نظریه  تعییننن می شننود و درکننی از
گفتمان ها که منفک و قیاس ناپذیر هستند. این دیدگاه ها نوعی از تحلیل تقلیل گرایانه یا «شبه انضننمامی» را
مشروعیت می بخشند که بنا به آن انضمامی به سادگی به انننتزاعی تقلیل  داده شننده و گسننتره ی تصننادف در
نظام های مورد بحث اساسلا نادیده گرفته و تضعیف شده است. با این حال، نیاز به میانجی  گفتمان ها از سوی
تحلیل انضمامی، و رابطه ی غیرقیاسی بین انتزاعی و انضمامی نباید همچون یک معضل محسننوب شننود. بننر

 مفنناهیم مجننرد تقدیس شننده ی46عکس، آن ها مانع یک اسارت کوته بینانه در «چرخه هننای خود تصنندیق گر»
مارکسیسم می شوند. پژوهش «شبه انضمامی» دقیقلا همان «تحمیل معنا بر رویدادهای مشننخص» (سننارتر)،

 را تولینند می کننند47«انزوا طلبی بیمارگونه ی روشنفکران» (تامپسون) یا «رویکرد مبتنی بر نام گذاری تکه ها»
که اغلب به غلط در تحلیل ها جا افتاده است. این موضوع انکار نمی کند کننه بازسننازی های نظننری مننرتبه ی
بالتر مفاهیم مجرد ارزشمند هستند، فقط موضوع این است  که آن ها نمی توانند مبنایی منحصننربه فرد بننرای
تولید مفاهیم جدید فراهم کنند. این ها (بازسازی های نظننری مننرتبه ی بننالتر) باینند در شننبکه های مفنناهیم

لل شامل تغییر معنا در شبکهموجود ادغام شوند اگر که قرار است  دارای معنی و کاربرد باشند، و ادغام معمو
می شود و نه این که صرفا به ازدیاد و رشد شناخت منجر شود. با وجود این، ادغام نباینند تنهننا «از بننال» بنر

) صورت بگیرد، بلکه باید مرتبط با مفاهیم معمولی تر و انضمامی تر باشنند. ادغننام یک سننویه،۱مبنای نمودار (
مشخصه ی بسیاری از نوشته های اخیر درباره ی دولت است که نشنان می دهننند فرضنیه ها پیش تنر و به طنور
ضمنی در نظریه موجود اند، و تنها به تفسیری نظننری، یننک «خننوانش» درخننور بننرای «اسننتخراج آن» نینناز

 مسلملا مهم است فهم این که دولننت «فرایننندهای عملکننردی» خننودشا را دارد، این کننه «چکیننده ی48هست.
مبارزه ی طبقاتی» یا «آلت دست بخش های غالب سرمایه» یا هر چیز دیگری است، اما همچنین رابطه ی آن
با مفاهیم «مرتبه ی پایین تر» مهم است اگر که این ایده ها قرار است به مطالعه ی انضمامی شکل دهند. اگننر

.۲، ص. History Workshop ۶، ۱۹۷۸ «تاریخ و نظریه»، در 46
47 Naming-of-parts  approachر  رویکردی پداگوژیک که بر مبنای آن با نشان دادن تصاویر و واژگان اسم مربوط به شیء مورد نظ

تشخیص داده می شود. (م)
.۲۷-۲۸ مقایسه کنید با سارتر، همان، صص. 48
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این مفاهیم «مرتبه ی پننایین تر» بننه برخننی از ابژه هننای یکسننان (البتننه، به طنور متفنناوت درک شننده) مانننند
تحلیل های بورژوایی به عنوان مثال «حکومت ها» یا «خدمات کشوری» ارجاع دهند، این امر تحلیل را به نحننو
اصلح ناپذیری تحلیل «تجربه گرایانه» نمی کند. این مفاهیم «مرتبه ی پایین تر» مطمئنلا نه «عملینناتی کردن»

)operationalisationsواژگان نظننری» (بننه ایننن معنننا کننه تجربه گرایننان چگننونه ایننن موضننوع را مشنناهده» (
می کنند)، بلکه جنبه های مختلف ابژه ی مطالعه هستند. 

. تقلیل گرایی در تحلیل اقتصادی۶

یکی از شکل های عمده ی تقلیل گرایی در تحلیل «اقتصادی» مارکسیستی، تفسیر الگوهای تجربننی همچننون
تجلیات ساده ی تجریدهای بسط یافته در کاپیتال است. یک گرایش رایج (که خوشبختانه امروز کمننتر شننده
است)، طرح پیش فرض های بی حد و حصر درباره ی حرکت های ارزشا، مبتنی بر حرکت های قیمت، به دلیننل
توسعه ی فیزیکی ماشننین آلت اسننت. بننا تننوجه بننه این کننه سننازوکارها و پیامدهای شننان به ننندرت به نحننوی

) با یک الگوی نعل به نعل تناظر دارند، این نکته یک دوگانه ی فعلیت  گرا ایجادspontaneouslyخودانگیخته (
 این کننه پدیننده های تجربننی بایند چننانیننا گرایش های مجرد به معنای دقیق کلمه وجود ندارند، یامی کند: 

تحریف شوند که بازتاب امر مجرد باشند. این دوگانه در مطالعات انضمامی دربنناره ی طبقننه آشنننا اسننت امننا
وجه ممیزه ی تحلیل های نومارکسیستی درباره ی توسعه ی ناموزون نیز محسننوب می شننود. در مننورد دوم، در
بدترین حالت، فرض می شود که بازنمایی سنخ ایده آلی از الگوهای تجربننی تصننادفی توسننعه (مانننند مرکننز-
پیرامون، شکل های کلن شهر-حاشیه)؛ تجلیات یکتای توسعه ی سرمایه دارانه هستند. هنگننامی  که دوگننانه ی
فعلیت گرا  مواجه می شود با ضدنمونه هایی که توسعه ی سرمایه دارانه ی «خودآیین» را در پیرامون نشان مننی
دهند؛ یا باید از دعاوی خود عدول کند یا وجود استثناها را انکار کند. مشابه با همیننن مسننئله هنگننامی رخ

،49می دهد که در مواجهه بننا شننکل های تجربننی جدینند و مشننخص (به عنننوان مثننال، صنننایع لگام گسننیخته
 آخرین مننرحله ی توسننعه ی سننرمایه دارانهیکتاینوفوردیسم)، اهمیت تاریخی این شکل ها همچون تجلیات 

تصدیق می شود. هر دو مورد، هم «قواعد» تجربی و هم استثناها، هماهنگی کاملی دارند با گزاره های مجرد
در کاپیتال مارکس.

هنگامی  که پیامدهای یک رابطه ی ضروری، که بخشی از یک نظام باز را می سازد (بنندین معنا کننه الگوهننای
درونی و بیرونی ناپایدارند) به کل نظام تعمیم داده شود، کمابیش نتیجه ای مشابه بننه دسننت می آینند. بننرای
مثال، توجه به تضاد ضروری در انباشت سرمایه در «کشورهای صنعتی شده ی نوظهور» اهمیننت دارد، جننایی
که ارزانی نیروی کار به این علت که مانع گسترشا بازار می شود، هم مانع انباشت است و هننم بننه آن کمننک
می کند. هرچند حقیقت دارد که پایین بودن مزدها از افزایش قدرت خرید پیشگیری می کند، با اینن حنال،

 هست که اندازه ی رفاه شان بتواننند  یننک بننازاردیگریاین موضوع که آیا در این کشورها شمار کافی از افراد 

49.  runaway
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داخلی ایجاد کند، امری تصادفی است. این واقعیت کننه دومننی را نمی تننوان پیشنناپیش بننر مبنننای شننناخت
50ضرورت های مجرد شناخت، معضلتی برای پژوهش شبه انضمامی ایجاد می کند.

این ناتوانی در تصدیق تصادف در نظام های اقتصادی تنها مولود مفهوم ضنمنی ینک جهنان تجربنی نیسنت.
به ویژه در نظریه ی وابستگی کنه مبتننی اسنت بنر گنونه ای از نظریه پننردازی گرایش هننا و سننازوکارها کنه از
چگونگی شالوده ریزی آن ها توسط نظنریه ی مارکسیسنتی غفلننت می کننند. گرایش هننا به صنورتی شننکننده و
به نحوی غیرقابل قبول بین انتزاعی و انضمامی در نوسان هستند، نه در اولی شالوده گذاری شده اند و نننه در

  51دومی درگیر هستند.

عنصر مشترک در این رویکردها دورنمای یک «نظریه ی توسعه ی نامتوازن» است که بر شننکل انضننمامی اشا
پیشی می گیرد و گمراه کننده است، به مانننند دورنمننای یننک «نظریننه دربنناره ی اینندئولوژی» کننه پیشنناپیش
مضمون اشا را مشخص می کند. بار دیگنر، اننتزاع تنهننا می توانند منتظنر باشنند تنا بنه تنبیین سنناختارها ینا

52سازوکارهایی یاری رساند که انضمامی را ایجاد می کنند.

 مندل در این رده نیسننت، زیننرا به دنبننال پننروژه ی بلننندپروازانه ی تننبیین53متأخر سرمایه داریبدون تردید، 
توسعه های انضمامی در جهان اقتصاد به میانجی تجرید با ارجاع به حرکت هننای ارزشا اسننت. بننا ایننن حننال،
موفقیت این پروژه به نحو قابل ملحظه ای با کاربست بلندپروازانه ی آن از واژه ی «مجرد» و تلقی تجربی اشا از

«گرایش ها» به تعویق می افتد.   

«از نقطه نظر ماتریالیسم تاریخی، "گرایش هایی" که به لحاظ مادی و به لحاظ تجربی خود را آشکار نمی کنننند
{آیا این ها معنایی هم ارز دارند؟} در مجموع گرایش  نیستند. آن ها محصولت آگاهی کاذب، یا برای آن ها که

 54این اصطلح را دوست ندارند،  محصولت اشتباهات علمی هستند.»

او مجبور شده است با حذف امکان پذیری یک جهان واقعی غیرتجربی، مفاهیم مجردی را که به آن [جهننان]
ارجاع می دهند به مفاهیمی تبدیل کند که هیچ توضیحی برای امر انضمامی ندارند.

review، ۱۹۷۹ نگنناه کنینند بننه انتقادهننای یاکوبسننن، دی.، ویکهننام، دی. و ویکهننام، جننی.، 50  of  Die  Neue  Internationale

Arbeitsteclung به قلم اف. فروبل، جی. هاینریکس و ا.کی. روولت، در Capital  and  Class ص. 7  ،۱۹۷۸، و نننایر، دی. ۱۲۷-۳۰ ص
.۵۹-۸۴، صص. Economic Journal 88«شرکت های فراملیتی و صادرات تولیدشده از کشورهای فقیر»، 

The من همچنین از تحلیل مارکسیستی شهرسازی سرمایه دارانه ی کاستلز در 51  Urban  Question,  انتقاد کرده ام، آرنولنند، و۱۹۷۷ 
، در این زمینه «نظریه و پژوهش تجربی در اقتصاد سیاسی شهری و منطقه ای» من،Macmillan, London، ۱۹۷۸شهر، طبقه و قدرت، 

۱۹۷۹ ،University of Sussex Urban and Regional Studies, Working Paper, ۱۴.
Antipode دیوید هاروی این نکته را در «جغرافیای انباشت سرمایه: یک بازسازی نظریه ی مارکسننی»، 52  7 ص. (2)   بسننط۹-۲۱ ، ص

 که برخی نکاتNew Left Review 116, 1979می دهد. علوه بر این، مقایسه کنید با ای. ا. رایت، «بحث ارزشا و پژوهش اجتماعی»، 
آن به این موضوع نزدیک است.

.NLB، ۱۹۷۵ی. مندل،  ا53
.۲۰ همان جا، ص. 54
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«همین که "قوانین توسعه" به چنان درجه ای دست خوشا تجرید می شوند که دیگر نمی توانند فرآیند بالفعننل
رای ف چنینن گرایش هنایی دیگنر به معننای کشنف ابزارهنایی ب تاریخ انضمامی را تبیین کنند، آن گناه کش
دگرگونی انقلبی این فرآیند نخواهد بود. همه ی آن چه که باقی می ماند شکلی منحط از فلسفه ی اقتصننادی-
اجتماعی نظرورزانه  است که بنا به آن «قوانین توسننعه» همننان وجننود شننبح گونه ی «روح جهننان» هگننل را

55دارند...»

این جا، مندل با بدیلی ایده آلیستی روبرو می شود که به میانجی نگهداشننت یننک هستی شناسننی غیرلیه مننند
تجربی ایجاد شده است. او به وضوح دللت های غیرقابل قبول آن را مشاهده می کننند، و به منظننور اجتننناب از
نادیده گرفتن قانون مندی های گرایش، چشم اشا را بر غیاب آشکار قواعد تجربی یا تجلیننات تجربننی سنناده ی
قانون مندی گرایش می بندد. به عبارت دیگر، پاسخ او به وجود دوگانگی فعلیت  گرا چشم پوشی از آن اسننت.

56در بقیه ی کتاب، به نظر می رسد «گرایش ها» از قاعده مندی ناچیز ظهور الگوهای تجربی استنتاج می شوند.

) سننازوکارها و پیامدهای شننان،non-identityاما این موضوع لزوملا اشتباه نیست چون با توجه به نااین همانی (
قواعد تجربی در مورد بازتعریف وجود سازوکارها نه ضروری و نه کافی هستند.  

یک تصور غلط انطباقا پذیری دربنناره ی روابننط مجننرد/انضننمامی و نظننری/تجربننی در نظننریه ی «اقتصننادی»
 این جننا نظریننه ارائه ی مجمننوعه ای از قضننایا را مفننروض57) است.deductivismمارکسیستی، «قیاس گرایی» (

گرفته است که به واسطه ی آن ها شکل های تجربی می توانند منطقلا استنتاج شوند، و همچنین فننرض گرفتننه
شده است که این قیاس، تبیینی به دست می دهد. از گزاره ی «تمام سننرمایه داران کننارگران مزدبگیننر را بننه
خدمت می گیرند»، می توانیم نتیجه بگیریم که هر فرد سننرمایه داری باینند کننارگران مزدبگیننر را بننه خنندمت
بگیرد، اما این قیاس تبیین نمی کند که چرا این چنین است. از این رو، نکته ای که اغلب در بحث ها دربنناره ی
نظریه ی ارزشا مطرح شده است، این که قیمت ها  نمی توانند از ارزشا ها استنتاج (یا بر اساس آن ها محاسبه)

 در برابر قابلیت تبیینی آن (نظریه ی ارزشا) نیست؛ چون (نظریننه ی ارزشا) بننا اینننموجهیشوند، استدلل 
حال می تواند حرکت های قیمت را توضیح دهد (هرچند این هدفش نیست)، و منشاء سود و غیننره را تننبیین

اگر فرایندهای عللی جهان واقعی متناظر بننا روابننط منطقننی رخ می داد، نظریننه می توانسننت به لحنناظ 58کند.
ریاضیاتی فرمول بندی شود، به نحوی که حرکت های انضمامی قابل محاسبه می شنندند. در حننالی کننه رابطه ی

ناهمگون ارزشا استفاده ای و ارزشا مبادله بر خلف آن صحه می گذارد.      

 همان جا.55
 همان طور که انتظار می رود شخص در این دوگانگی گرفتار شود، استدلل اصلی مندل در بر دارنده ی تردیدهای گیج کننننده ی متعنندد56

بین تفسیرهای متفاوت «مجرد» است و این شاید توضیح تفسیرهای شگرف اشا از کاپیتال، به ویژه طرح های بازتولید جلد دوم باشد.  
، همان.۱۹۷۰ مقایسه کنید با هری، 57
ا۱۹۸۰ بی. فاین، 58 رورت»، ب الکتیکی و ض اد دی ی، «تض ا اس. میکل د ب ، نظریه ی اقتصادی و ایدئولوژی، آرنولد. همچنین مقایسه کنی

روبن،  اچ.  دی.  و  مفام  جی.  ,Issues in Marxist Philosophy: Vol 1, Dialectics and Method, Harvester، ۱۹۷۹ویراست 

Bringhton.
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در مباحثات نظری (به عنوان مثال در مورد فرمول بازتولید) اغلب از این ناهمگونی با فرض یک رابطه ی ثابت
 امننا در59بین ارزشا استفاده ای و ارزشا مبادله تجرید می کنیم، همان گونه که بعضلا مارکس چنیننن می کننرد،

لل نمی تواننند همچننون یننک پیش فننرض حالی که این شیوه ممکن است ابزار اکتشافی مناسبی باشنند، احتمننا
) در مطالعه ی توسعه ی انضمامی به کار رود. انباشت سرمایه در مواجهه با فشار قننانونsimplifyingساده ساز (
 رابطه بین ارزشا استفاده ای و ارزشا مبادله بستگی دارد. به همین دلیل:تغییرارزشا به 

 ) و ارزشاc+v«پس، رابطه ی درونی ضروری بین ارزشا سرمایه ی ثابت، و بنابراین، بین ارزشا کل سننرمایه(=
 60اضافی وجود ندارد.»

عنصر تصادف که با این ناموزونی وارد بحث شده است، از سوی تفسیرهایی نیز نادیننده گرفتننه شننده کننه در
بحث پیرامون گرایش نزولی نرخ سود، مسائل تجربی تصادفی مربوط به رابطه ی بین ترکیب  فنننی و ترکیننب

ارگانیک را به ترکیب بندی های پیشینی تبدیل می کنند. 

ر بی توجهی به توصیف دقیق اولیه و مفهوم پردازی که همبسنته ی قیناس  گراینی اسنت، به وینژه ینک خط
حرفه ای رایج در تحلیل ریاضییاتی از اقتصاد مارکسی است، آنجا که مفهوم پردازی اغلب برده ی مقدارسنننجی

)quantificationمی شود. این مقادیر به راحتی به «متغیرها» و «کارکردها»یی تبدیل می شوند که به حینناتی (
از آن خویش دست می یابند و از زمینه ی نظری مربوط به تجریدهای مارکس جدا می شوند که به طور کامننل

 این موضوع با این واقعیت بغرنج تر می شود کننه دقیقننلا همیننن61زمینه ها و تعینات آن ها را  بررسی می کند.
«تجرید» از تعینات واقعی ای است که کنش های اجتماعی انضمامی ای را شالوده ریزی می کند که بننر بنیننان

 به عبارت دیگر، این شکل گمراه کننده ی تجرید، این مفهننوم آشننفته امننا62آن ها ارزشا مبادله تولید می شود.
لل-بسنده» در واقع ابژه ی مارکسیسم را می سازد «عم

. وحدت انگاری (مونیسم)۷

)monism (وحنندت انگاریدر تمام این موارد، ناتوانی در تصدیق روابط تصادفی بین انتزاعی و انضمامی نوعی 
را موجب می شود. در واقع، اگر سازوکارهای تجریدشده می توانند منجر به نتایج انضمامی متفاوت و متعددی
شوند، پس انکار تصادف، وحدت انگاری های رقیب و مختلفی را ایجاد می کند که هر یک از آن ها می توانند بر

 پوننند اسننترلینگ نننخ تبنندیل1⅔ پوند استرلینگ پنبه را به 1⅔ «اکنون اگر ریسنده ی ما با کار کردن به مدت یک ساعت می تواند 59
، پنگننوئن،1، کاپیتننال، جلنند. ۱۹۷۶ پوند نخ تبدیل خواهد کرد.» مارکس، ۱۰ پوند پنبه را به ۱۰کند، این یعنی اینکه در شش ساعت او 

.  ۲۹۷ص. 
 Lawrence and Wishart، ۴۶-۴۷، صص. ۳، کاپیتال، جلد. ۱۹۷۱ ک. مارکس، 60
the مقایسه کنید با انتقادات مهم از شیوه های تجرینند در تحلیننل اقتصنادی کنه توسننط بتلهننایم در نقنندشا از ایمانوئننل در 61  latter’s

Unequal Exchange، ۱۹۷۲، NLB .تجدیدجاپ با ویراست ای.۱۹۳۷ و بعد و موریس داوب در «گرایش اقتصاد مدرن» او، ۲۷، صص ، 
 بسط یافته است.A Critique of Economic Theory, Penguin, ۱۹۷۲کی. هانت و جی. شوارتس، 

.Macmillan، ۱۹۷۸  آ. زون-رتل، کار فکری و یدی، 62
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«معیار تجربی» (با دقت گزینش شده)ای دللت کنند. ماهیت تقلیل گرایانه ی ایننن نننوع تحلیننل نیننز به طننور
جدی درجه ی تمایز درونی و انعطاف پذیری در ابژه های خود را دست کم می گیرد. 

پیامدهای سیاسی وحدت انگاری و تقلیل گرایی، ناتوانی در شناخت پیچیدگی های انضمامی اسننت، زیننرا ایننن
پیچیدگی ها؛ انعطاف ناپذیری و شکل های مختلف سرمایه هسننتند کننه اهمینت بسننیاری در فهنم بحنران یننا
سلسله ی جریان های متضادی را دارند که برسازنده ی شکل های انضمامی حرکت کار هسننتند. بننرای مثننال،
بسته به نوع وحدت انگاری که گزینه ی شما است، این کزینننه مننی تواننند یننا منجننر بننه خننوشا بینی ننناموجه
درباره ی پتانسیل طبقه ی کارگر یا منجر به یک بدبینی بی پایه و اسنناس و ناامیدکننننده شننود کننه محصننول
بازتاب دادن ویژگی های بد حرکت کار به روی کل موضوع است. و این نوع دوم بنندبینی، به میننانجی انننزوای

)ی مارکسیسم تقلیل گرایانه تقویت شنندهself-induced) و خودانگیخته (self-justifyinسیاسی خودتوجیه گر (
است.  

*    *    * 

سپاسگزاری ها

–ایده های این مقاله بسیار مرهون کار روی باسکار و رام هری است  بیشتر از آن چه که صرفلا در منابع نشان داده شننده اسننت.

)، سوزان مکنزی (Tony Fielding)، تونی فیلدینگ (Roy and Simon Duncanهمچنین مایلم از روی و سیمون دانکن (

Suzanne  Mackenzie) پیتر ساندرز ،(Peter  Saunders) جننان اوری ،(John  Urry) آنتننونی گینندنز، روی اجلننی ،(Roy

Edgley) و اسکات میکلی (Scott  Meikleبرای نظرات شننان دربنناره ی پیش نننویس اولینه قندردانی کنننم. مسننئولیت تمننام (

اشتباهات بر عهده ی من است. 

   *    *    * 
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