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جستاری ِدرباره ِی ِمفهوم ِمارکسیستیی ِایدئولوژی
)پیوست فصل دوم از کتاب »امکان طبیعتگرایی«(1

روی باسکار
برگردان :مانیا بهروزی

قصد ندارم در اینجا بررسی جامعی از مفهوم مارکسیستی ایخخدئولوژی بهدسخخت بخخدهم ،بلکخخه درعخخوض میخخخواهم دو
دشوارهی همبسته با آن را مورد ملحاظه قرار دهم .اولی مربوط اسخخت بخخه مکخخان ایخخدئولوژی )و علخخم( در توپخخوگرافی
ماتریالیسم تاریخی؛ و دومی مربوط میشود بخخه معیارهخخای خصخخلتبندی باورهخخا بهعنخخوان »ایخخدئولوژیک« ،و بهویخخژه
بهمنظور تمایزگذاری و بازشناسی ایدئولوژی از علم.

 .۱علوم و ایدئولوژیها در ماتریالیسم تاریخی
در آثار مارکس بالیده مفهوم ایدئولوژی سمتگیری 2دوگخخانهای دارد :از یکسخخو بخخه روبنخخا نسخخبت داده میشخخود کخخه
]درنتیجه[ میباید بر حاسب زیربنا توضیح داده شود؛ و از سوی دیگر ]ایدئولوژی[ به بخشخخی از تحلیخخل خخخود زیربنخخا
شکل میدهد ،که برجستهترینن آن در قالب بتوارگی کالیی نمود مییابد .حاال ،این نامگذاری دوگانه )اگخخر نگخخوییم
شقاق و دودستگی ( 3در پروراندن مفهوم ایدئولوژی در درون خود مارکسیسم ،یک فاکت تاریخی را بازتخخاب میدهخخد.
مارکس دو برنامهی پژوهشی مجزا را آغاز کرد :یک نظریهی اقتصادی ،یا نقد اقتصخخادی ،درخصخخوص شخخیوهی تولیخخد
سرمایهدارانه ،که بیش از همه در کاپیتال پرورش و شرحوبسط یافت؛ و دیگری نظریهای دربخخارهی تاریخخخ ،یخخا همخخان
ماتریالیسم تاریخی ،که طرح کلی آن برای مثال در مقدمهی مشهور  ۱۸۵۹ترسیم شد و در شخخماری از تحلیلهخخای
مقطعنی ) ( conjuncturalبهحاق ستایششده]اش[ بهکار بسته شد .اما مارکس هیچگاه بهطخخور رضایتبخشخخی ایخخن دو
برنامهی پژوهشی را تلفیق و یکپارچه نساخت )یک نشانهی ایخخن امخخر ،غیخخاب هرگخخونه نظخخریهای دربخخارهی جامعهی
سرمایهداری در آثار مارکس بالیده است( .و این مسئولیت بر دوش انگلس و مارکسیستهای بعدی افتاد تا بر اساس
بینش و شهود خویش و سرنخهای بهجایمانده از مارکس بکوشند مسایلی را حال کنند که خود زاییدهی آن شکافت
]مفهومی[ اولیه درون مارکسیسم بودند.
1. Roy Bhaskar (1979): A Note on the Marxist Concept of Ideology,
Appendix to chapter 2 in: The Possibility of Naturalism. First published 1979 by Harvester Press.
2. designation
3. schism
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عمدهترین مساله از میان این مسایل ،مسلما عبارت است از مسالهی آشتیدادن تخخز خودمختخخاری نسخخبی و تخخاثیرات
ویژهی روبناهای مختلف )اگرچه خاص و معدود ،(4با تزی که بخخر تعییخخن روبناهخخا -در وهلهی نهخخایی -توسخخط زیربنخخا
)اینهمان و تعریفشده و معلوم (5دللت میکن د }ن.ک .بخه یادداشخت .6{۴۳iبهبیخان عخامتر ،مارکسیسختها مخدت
مدیدی دو خطا را بازشناسی کردهاند :یکی ایدهآلیسم ،درمعنای دورکردن یک روبنا از زیربنا )یا تمخخامیت(totality/؛ و
دیگخخری تقلیلگرایی ) ،(reductionismدرمعنخخای فروکاسخختن یخخک روبنخخا بخخه تخخاثیری مکخخانیکی یخخا شخخبهپدیدار
) ( epiphenomenonاز یک زیربنا )یا فروکاستن یک روبنا به تجلی تمامیت( .اکنون اگخخر علخخم را درون جخخامعه قخخرار
دهیم ،کاریکه مسلما ضروری است ،این خطاهای متضاد بهترتیب در آثار آلتوسر در میخخانهی دههی ) ۱۹۶۰در فخخاز
زماننی بهاصطلح آلتوسر »نظریهپرداز« ( 7و لوکاچ جوان قابل شناسایی است .بهاینترتیب ،درحاالیکه نزد آلتوسر علخخم
در عمل تماما خودمختخخار ) (autonomousاسخخت ،8نخخزد لوکخخاچ علخخم گرایخخش بخخدان دارد کخخه صخخرفا بیخخان و تجلی
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)شئیوارگنی درونزاند( جامعهی سرمایهداری باشد .10گرایش لیسنکوئیسخختی 11کخخه در آن علخخم بهمنخخزلهی کخخارکردی
مکانیکی از زیربنای اقتصادی درک میشود ،نسخهای اکونومیستی از تقلیلگرایی است.12
مسالهی اجتناب همزمان از تقلیلگرایی اقتصادی و ایدهآلیسم ن ظری ،قرینهی مستقیمی در پهنهی ایخخدئولوژی دارد.
چراکه ،از یکسو در کاپیتال نظریهای دربارهی اندیشههای اقتصادی نادرست یا سطحی ) (superficialوجود دارد که
)بخخدون پژوهشهخخای دقیخخق و مسخختقل( نمیتخخوان آن را بخخه نظخخریهای عمخخومی دربخخارهی »اندیشخخهها در جخخامعهی
سرمایهداری« برونیابی ) ( extrapolateکرد ]و بسط تعمیم داد[ .و از سوی دیگر ،اگر ماتریالیسم تاریخی بر آن است
که در برابر جامعهشناسی و تاریخنگارنی تجربهگرایانه گامی بهپیش بردارد ،پیش از آن میباید چارچوبی برای فهخخم و
توضیح اندیشههای حاقوقی ،سیاسی ،فرهنگی ،مذهبی ،فلسفی و علمی تدارک ببیند ،همچنانکه بخخرای اندیشخخههای
اقتصادی .مشخصا مایلم این پیشنهاد را بهمیان آورم که (۱ :اندیشهها را نمیتوان صرفا بهطور یکپارچه سخخرجمعکرد
و آنها را در پیکری تمایزنیافته ]و همگون[ به مقولهی روبنا نسبت داد؛ و اینکه (۲ :هر فعالیتی ،ازجمله فعالیت ناب
اقتصادی ،ضرورتا واجد یک جنبه یا مولفهی اندیشگانی ) (ideationalاست )همانگونه که در نخستین تز از »تزهای
4. individuate and enumerated
5. identified and defined
 . 6یادداشت مورد ارجاع مولف ،همانطور که از شمارهبندی یادداشتها پیداست ،به بافتار فصل دوم کتاب تعلق دارد و نخخه پیوسخخت ایخخن فصخخل )یعنخخی
مقالهی حااضر(؛ بهایندلیل و نیز بهدلیل بلندی نسبی این یادداشت ،ترجمهی آن در انتهای این متن گنجانده شده است/ .م.
7. in his so-called‘theoreticist’ phase
8. {95}. See N. Geras, Althusser’s Marxism: An Assessment, New Left Review 71, reprinted in: Western Marxism:
A Critical Reader, G. Stedman Jones et al. (London 1977).
9. expression
10. {96}. See G. Stedman Jones, The Marxism of the Early Lukács, New Left Review 70, reprinted in G. Stedman
Jones et al., op. cit.
 .11اصطلح لیسنکوئیسم ) (Lysenkoismبرگرفته از نام لیسنکو ) ،(Trofim Lysenko / 1898-1976دانشمند علوم کشاورزی شوروی ،و ناظر
بر رهیافت ویژهی او به علم ژنتیک و کارزار سیاسی پیشبرندهی آن است .لیسنکو که از سال  ۱۹۲۹ریاست آکادمی علوم کشاورزی شوروی را برعهخخده
داشت ،ضمن رد مقولهی ژن و نظریهی مندل دربارهی وراثت )و دفاع از نظریهی لمارک( ،قایل به وراثتپذیری خص لتهای اکتس ابی ب ود .ب ر مبن ای
دیدگاههای لیسنکو »مکتب علمنی« پرنفوذی در این حاوزه شکل گرفت که تا اوایل دههی  ۱۹۶۰پارادایم مس لط در عل وم زیستش ناختی و کش اورزی
شوروی بود و دامنهی نفوذ آن تا چین کمونیست و کشورهای بلوک شرق گسترش یافت .رشد و گسترش این مکتب با کارزاری سیاسی همراه ب ود ک ه
س مخالنف رهیافت لیس نکو از خ دمت برکن ار ش دند و ی ا م ورد
از حامایت مستقیم استالین برخوردار بود و در اثر آن بسیاری از دانشمندان زیستشنا ن
تعقیب و آزار سیاسی قرار گرفتند/ .م.
12. {97}. See D. Lecourt, Proletarian Science? (London 1977).
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فوئربا نخ« مارکس بیان میشود(؛ بهبیانن دیگر ،هیچ فعالیتی تصورپذیر نیست ،مگر آن که عامنل ]انساننی[ آن انگخخاره و
تصوری از آنچه انجام میدهد و چرای نی آن داشته باشد )که البته ممک ن اس ت در این تص ورش برخط ا باش د( .نق د
ایدهآلیسم که در »ایدئولوژی آلمانی« مدون شد ه ،شامل محورهای زیر است :نخست ،رد و نفی مفهوم هگلخخی وجخخوند
خودمختانر ) (autonomous existenceامر ایدهای ی ا اندیش هگون(the ideal) 13؛ و دوم ،داعیهی تق دم ام ر م ادی
) (the materialبر امر اندیشهگون . 14ولی با اینحاال ،اگر بنا باشد که داعیهی دوم را بهطور دقیق تفسیر کنیم ،دشوار
بتوان گفت که مارکس محتمل به یک وارونسازنی ماتریالیستی هگل از سننخ محخور نخسخت ]نقخند خخویش[ متعهخد
بوده ،یعنی ]نامحتمل است که مارکس[ مدعی وجود خودمختانر امخر م ادی در حای انت اجتمخاعی بخوده باشخد .پ س،
جداس ازنی زمخ ت زیربن ای اقتص ادی از روبن ای ای دئولوژیک بایس تی رد و نف ی گ ردد و درع وض درکوبینش ی
) (conceptionاز ایدئولوژیهای متفاوت ،همبسته با پراتیکهای متفاوت ) (different practicesجخخایگزین آن
شود؛ این پراتیکهای متفاوتت توامان شامل پراتیکهای علمی و نیز پراتیکهایی هسخختند کخخه -در هخخر صخخورتبندنی
]اجتماعی و تاریخی[ خاص  -پایهای و بنیادی شخخناخته میشخخوند .مسخخلما ایخخن ایخخدئولوژیها در روابخخط و مناسخخبات
مختلفخخی نسخخبت بخخه یکخخدیگر قخخرار میگیرنخخد و گخخاه همنهادیهخخای ) (homologiesچشخخمگیر و عملکردهخخای
) ( functionalitiesسرراستی را نشان میدهند .اما این شیوهی نگریستن به ایدئولوژیها ،سرشت و مناسبات آنهخخا را
بهروی پژوهش علمی اساسی باز میگذارد .افزونب ر این ،این شیوه بهطور توامان امکان میده د تخا ه م پراتیکهخای
مختلف بتوانند واجد درجات متفاوت و متغیری از خودمختاری نسبت به زیربنا باشند ،و هم در برخی مخخوارد )نظیخخر
ساحاتهای فیزیک ،فناوری ،ادبیات ،جنگ و پیکار ( 15پراتیکهای مربوطه بتوانند زیربناهای نسخخبتا خودمختخخاری از آنن
خود داشته باشند .16
مارکسیسم در سنت کلسیک آن ایدئولوژیها را بهسان نظامهایی از باورهای غلط ] آگاهی کاذب[ تلقی کرده اسخخت
که در پاسخ به شرایط عین نی هستی مادی پدیدار میشوند و نقشی اساسی در بازتولیخخد )و/یخخا دگرگونسخخازنی( روابخخنط
 .{98} .13نکتهی کلیدی دربارهی فلسفهی هگل که دستیاب نی آن به موفقیت فلسفیاش ،یعنی آشتیدادن تقابلهای کانتی ،را ممکن سخخاخته ،دقیقخخا
تحققیاب نی آگاهی در شکل روح مطلق است؛ که ابژهی این آگاهی در نهایت چیزی جز خود آن ]آگاهی[ نیست .این رهیافت همانا مستلزم انکخخار وجخخود
خودمختانر ماده است؛ یعنی ]انکار[ وجود ماده ،مگر بهمنزلهی مرحالهای در پویش تکاملنی روح ) ،(Geistکه ایخخن امخر همانخخا بهمعنخنی خودمحققسخازنی
ایدهی مطلق است .نزد مارکس ،برعکس» ،نه اندیشه و نه زبان … قلمروی از آن خود را شکل نمیدهند] ،بلکه[ آنها تجلیهای حایات بالفعخخل ]واقعخخی[

هستند) «.ایدئولوژی آلمانی ،ویراستهی کریس آرتور ،لندن  ،۱۹۷۴ص ،(۱۱۸ .طوریکه »آگاهی هرگخز نمیتوانخد چیخزی بهجخز هسختنی آگخاه باشخد«.
)همان ،ص.(۴۷ .

 .{99} .14در اینجخخا نمیتخخوان ایخخن مفهخوم را بهطخخور دقیخخق واکخخاوی کخخرد .امخخا از میخخان دللتهخخای متعخخارنف آن میتخخوان مخوارد زیخخر را برشخخمرد:
) (۱اینکه امر اقتصادی و لیههای زیرین آن ،بهترتیب امر بیولوژیکی و امر فیزیک ی )ن .ک .ب هS.Timpanaro, On Materialism- London :
 ،(1975شرایط مرزی برای امور غیراقتصادی برپا میکنند ]یعنی آنها را مقید میسازند[؛ ) (۲اینکه امر اقتصادی بخشا )و بیشتر( امور غیراقتصادی را

تعین میبخشد ]یا تعیین میکند[؛ ) (۳اینکه ایدهها میباید دستکم بخشا توسط چیزی غیر از ای دهها توض یح داده ش وند ،چی زی ک ه لزوم ا م ادی
نیست ،اما باید »مادیت بیابد« تا بتواند بهسان یک ابژهی اجتماعی وجود داشته باشد؛ ) (۴اینکه همهی پدیدههای اجتماعی ناگذرا هستند )در معنخخای

ص(۴۷ .؛ و سرانجام اینکه ) (۵همهی پدیدههای اجتماعی نیازمند یک گوهر مادی ) (material substrateهس تند و/ی ا حا اوی ی ک مرج ع م ادی
هستند.
15. warfare
 .{100} .16درخصوص پایههای مادی علم و ادبیات ،بهعنوان مثال ،بهترتیب نگاه کنید به:
N. Stockman, Habermas, Marcuse and the Aufhebung of Science and Technology, Philosophy of the
;)Social Sciences 8 (1978
T. Eagleton, Criticism and Ideology (London 1976).
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اجتماع نی تولید ایفا میکنند .علوهبر این ،مارکسیسم عموما ایدئولوژی را در تقابخل بخا علخم قخرار داده اسخت؛ و علخم
دستکم از نظر مارکس و انگلس و لنین بهمنزلهی س لحای ب رای رهاس ازی طبقهی ک ارگر تلق ی ش ده اس ت] .در
ص تاریخخخا حاخخادنث جخخامعه )ی
مقابل [،ایدئولوژی بهلحاظ مقولهای ،آگاهی کاذبی است که بر هستنی یخخک شخخکل خخخا ن
طبقاتی( 17استوار است و به منافع ]و علیق[ نظام سلطهای خدمت میکند )بهطور ریشهای ،نظام طبقاتی( که ذاتخخی
و درونزاند ) (intrinsicآن جامعه است .اینک ،همانطور که پولنزاس خاطرنشان کخرده اسخت ،تنهخا نظخریهی کخام ا
ل
پرورشیافتهی ناظر بر ایدئولوژی در مارکسیسم ،در نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی قابل مشاهده اسخخت؛ بخخدینترتیب،
ما میباید ]در ادامهی متن حااضر[ توجه خود را معطوف به همین موضوع کنیخخم تخخا بخخبینیم چخخه چیخخزی در مفهخخوم
مارکسیستی نقد ،و تقابلگذارنی ) (counterpositionایدئولوژی در برابر علم نهفته است.

 .۲علم در برابر ایدئولوژی در نقد اقتصاد سیاسی
من این گزاره را پیش مینهم که نظامی از باورها )بگیریم  (Iرا میتخخوان  -در ایخخن تبخخار مفهخخومی -18ایدئولوژیک
ارزیابی کرد اگر و فقط اگر سه نوع معیاری که من آنها را معیارهای انتقادی ) ،(criticalتوضخخیحی ) (explanatoryو
مقولهای ) (categorialمینامم برآورده شوند .نخست ،با درنظرگرفتن معیار انتقادی ،بخخرای اینکخخه نظخخام باورهخخای I

ایدئولوژیک باشد ،باید نظریهای ،یا مجموعهی سازگاری از نظریهها )بگیریم  (Tدر اختیار داشته باشیم ،که:
 (۱بتواند اکثر یا مهمترین پدیدههایی را که توسخخط  Iتوض یح داده میش وند ،ب ا توص یفاتی از آنن خ ویش
توضیح دهد) .توصیفات آن پدیدهها توسط  Iبا توصیفات مربوط به  Tقابل قیاس 19نیستند(.

 (۲علوهبر آن ،بتواند مجموعهی مهمی از پدیدههایی را توضیح دهد که توسط  Iقابل توضیح نیستند.
برای برآوردن معیار توضیحی ) (explanatoryدر ایدئولوژیکانگاشتنن نظام باورهای  ، Iنظریهی  Tمیباید قادر ب ه
انجام موارد زیر باشد:
 (۳بازتولید نظام باورهای ) Iیعنی ،بهطورکلی ،شرایط ت داوم پ ذیرش آن از س وی ع املین اجتم اعی( را

توضیح دهد و درصورت امکاتن محدودیتهای  Iو شرایط )درونزاند (20دگرگوننی آن )بافرض وجوند دگرگخخونی(
را تعیین کند؛ بهویژه:

▪ -۳الف( این محدودیتها و شرایط ناظر بر دگرگونی را برحاسب یک لیهمنخخدی یخخا پیونخخد واقعخخی
)یعنی سطحی از ساختار یا مجموعهای از روابط( ،که در نظریهی  Tتوصیف شدهاند )اما در نظام I
درمجموع غایب یا مبهم ماندهاند( ،تعیین کند.
 (۴خودش را در درون خودش ) (itself within itselfتوضیح دهد یا دستکم موقعیتیابی ) (situateکند.

17. particular historically contingent form of (class) society
18. conceptual lineage
19. incommensurable
20. endogenous
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و سرانجام برای برآوردن معیار مقولهای ) (categorialدر ایدئولوژیکانگاشتنن نظام باورهای  ، Iلزم است ک ه ای ن
نظام نتواند هیچیک از موارد دوگانهی زیر را برآورده سازد )درحاالیکه نظریهی  Tهر دوی آنها را تأمین میکند(:
 (۵معیاری برای علمیبودن ) ،(scientificityکه کمینهی شرایط ضروری برای خصلتبندی یخخک محصخخول
بهعنوان محصولی علمی را تعیین کند؛

 (۶معیاری برای بسندگی حاوزهای ) ،(domain-adequacyکه کمینهی شخخرایط ضخخروری بخخرای اینکخخه یخخک
نظریه بتواند سرشت تاریخی یا اجتماعی جستارمایهی خود را حافظ کند ،تعیین نماید.

ب آن نظریهی  Tبهلحاظ شناختی بر نظ ام باوره ای I
بندهای ) (۱و ) (۲معنا و جهتی را روشن میسازند که بهموج ن

برتری دارد .21اما بند )-۳الف( برای نظریهی  Tنوع ویژهای از برتری شناختی ) (cognitive superiorityقایل میشود.
این نظریه واجد یک ژرفای هستیشناختی یا تمامیتی اسخخت کخخه نظخخام  Iفاق د آن اس ت .بن د ) (۳توضخخیح علمخخنی
اجتماعی را از توضیح علمنی طبیعی 22متمایز میسازد .شرط اینکخه عقایخد دربخخارهی پدیخدهها ،و همینطخخور ]خخود[
پدیدهها ،قابلتبیین و توضیحپذیر باشند از درونبودگی ) (internalityنظریههای اجتماعی نسخخبت بخخه جسخختارمایهی
خویش مشتق میشود ]برمیآید[) .ن.ک .به ص ۴۷ .همین کتاب( .و این امخر مسخلما مطل وبیت بخرآوردنن ]ارضخای[
معیار بازتابپذیری ) ،(reflexivityیعنی بند ) (۴از بندهای فوق را نشان میدهد .شاید باید این نکته مورد تأکید قرار
گیرد که تنها درصورتی میتوان نظامی از عقاید را بهعنوان نظامی »ایدئولوژیک« خصلتبندی کرد که نظریهای ) (T
در دست داشته باشیم که قادر به توضیح آن مجمخخوعه عقایخخد باشخد .معیارهخخای مقخولهانی ) (۵و ) (۶مسخخلما چنیخن
نظریهای ،یا فرانظریهای ) (metatheoryسازگار با آن ،را پیشانگاشت خود دارند ،نظریه یخخا فرانظخخریهای کخخه شخخرایط
مناسب را تعیین میکند )همانطور که بهترتیب در فصخخلهای اول و دوم کتخخاب حااضخخر ]»امکخخانن طخخبیعتگرایی«[(
انجام شده است( .نزد مارکس اقتصاد سیاسی کلسیک معیار بند ) (۵را برآورده میسازد ،حاالآنکه بهطور درخوری
به معیار بند ) (۶نمیپردازد و این خود بهدلیل خطاهای مقولهای ) (category mistakesنظیر بتوارگی )(fetishism
است که اقتصاد سیاسی کلسیک خود در ]تدوام[ آنها دخیل بوده است .اما اقتصاد عامیانه حاتی معیخخار بنخخد ) (۵را
هم برآورده نمیسازد .و در آخر ،باید خاطرنشان گردد که ایدئولوژیهای نظری بنابهرسم متعارف ،معمول از اشخخکالی
از آگاهی که بازتاب میدهند یا عقلنی جلوه میدهند )و یا از آنها دفاع میکنند( ،تمایز داده شدهاند؛ طخخوریکه در
تحلیل هر مجموعه باورهای  ،Iتمایزگذاری درونی نسبت به سطح گفتمانی ) (discursive levelضرورت مییابد.

اکنون بیایید این سازوبرگ صوری را برای بررسی کاپیتال بهکار بگیریم.

 .{101} .21گرایش به رد و نفی معیار آگاهی کاذب از سوی کسانی که ایدئولوژی را صرفا با ارجخاع ب ه منخافع »پنهانداش ته«ای ک ه ]ای دئولوژی[ در
خدمت آنهاست یا صرف ا با ارجاع به سلطهی »غیرضرورین« نهفته در ایدئولوژی تعریف میکنند اخیرا رواج قابل توجهی یافته است .این رهیافت مستلزم
این پیشانگاشت است که حاذف و کنارگذاشتن منافع یادشده یا نقش ]اقتدارآمیز[ ایدئولوژی ،بدون کمک نظریهای که قادر باشد پدیدههایی را توضیح
دهد که ]آن[ ایدئولوژی قادر به توضیح آنها بوده است ،امکانپذیر است؛ و درنتیجه ،یا یک ایدئولوژتی فاقد بنیان است ،و یا میتوان یخخک ایخخدئولوژی را

در شکلی جداشده از شالودههایش مورد مطالعه قرار داد.

22. social scientific from natural scientific explanation
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کاپیتال با عنوان فرعی »تحلیلی انتقادی از تولید سرمایهدارانه« انتشار یافته است .این اثخخر بهطخور واحاخخد و همزمخخان
نقدی است بر اقتصاد سیاسی بورژوایی؛ نقدی است بر انگارههای اقتصادی زندگی روزمره ،کخه بنخخا بخه نظخر مخارکس
اقتصاد سیاسی بورژوایی صرف ا آنها را بازتاب میدهد یا توجیه مینماید ]عقلنی جلوه میدهخخد[؛ و نقخخدی اسخخت بخخر
شیوهی تولیدی که ]برساختن[ این انگارهها را برای عاملن ]انسانی[ درگیر در آن ضروری میسازد .ساختار این نقخخد
سهگانه است که کلید تحلیل ]مقولهی[ ایدئولوژی در نوشختههای اقتصخادی مخخارکس متخخاخر را فراهخم میآورد .نخخزد
مارکس اقتصاد عامیانه صرفا ااشکال پدیدارنی ) (phenomenal formsحایات بورژوایی را بازتاب میدهد و هیچگاه بخخه
واقعیت بنیانیای که این ااشکال را تولید میکند رسوخ نمیکند .23اما علت این مساله فقخخط کخخاهلی یخخا »سخخوءنیت و
نابهکاری/فریبکارنی« علمی 24نیست .چون شکلهای پدیداری که در ایدئولوژی بازتاب مییابند یا عقلنی جلوه داده
میشوند ،درحاقیقت مناسبات واقعیای که آنها را خلق و ایجاد میکنند فرومیپوشانند ]پنهان میدارند[ .همانطور
که گودلیه ) (Godelierگفته است:
»این سوژه نیست که خود را گمراه میسازد )و باید اضافه کخخرد کخخه ]در ایخخن گمراهسخخازی[ پخخای سخخوژهی
دیگری ،از فرد گرفته تا گروه و طبقه ،هم در میان نیست ]افزودهی باسکار[( ،بلکه ]خوند[ واقعیت )یعنخخی،
ساختار جامعه ]افزودهی باسکار[( است که او را گمراه میسازد )یا بهخختر بگخخوییم ،گمراهخخی را در او ایجخخاد

میکند ]افزودهی باسکار[(«.25
پس ،پروژهی مارکس آن است که سازوکارهایی را کشفوشناسایی کند که بهواسطهی آنها جخخامعهی سخخرمایهداری
به دیدهی عاملن انسانیاش ) (agentsضرورتا بهسانن چیزی متفاوت بخخا آنچخخه واقعخخا هسخخت بهنظخخر میرسخخد؛ یعنخخی
]کشفوشناسایی[ نکندربودگی ) ( agentsخ اص ای ن جخامعه .و تاجخاییکه م ارکس ب ا نش اندادن اینک ه ش کلهای
اجتماعتی توامان نادرست و ضروری هستند ،چنین وظیفهای را با موفقیت پیمیگیرد ،میتخخوان رویکخخرد کاپیتخخال را
بهمنزلهی نقدی سهگانه توضیح داد )و بدینترتیب ،حاقانیتاش برای حامل آن عنوان فرعی تماما موجه است(.

من پیشتر )ص (۵۲ .اشاره کردم که چگونه بتوارگی ،بخخا طبیعیسازیی ارزش ،26از ارزش تتتاریخززدایی میکنخخد.
پس ،کارکرد اجتماع نی آن پنهانسازنی مناسبات طبقاتی تاریخا معینی است که مقخوم زیریخنن پدیخدارهای مشخهود و
بیروننی ]سپهرهای[ گردش و مبادله هستند .در اینجا شکل مزد ) (wage formبا مغشوشسازی ارزش کخخار ،27ارزش
قوهی کار ،28نیروها و قوهها ) (powersرا به یاعمایل ) (exerciseآنها فرومیکاهد .پس ،کارکرد اجتماعنی شکل مخخزد
این است که در فرآیند تولید سرمایهدارانه ،واقعیت کار پرداختنشده )) (unpaid labourیعنی منبع ارزش اضافی( را
» . {102} .23شیوهی نگرش اقتصاددانانن عامیانه به چیزها ]امور[ … .از این واقعیت ناشی میشود که در اذهان آنها تنها شکل مستقیم تجلی مناسباتت
بازتاب مییابد ،نه پیوندهای درونی آنها) «.از نامهی مارکس به انگلس ۲۷ ،ژوئن  – ۱۸۶۷گزیدهی مکاتبات مارکس-انگل س ،مس کو » .(۱۹۵۶اقتص اد
عامیانه بهواقع کاری نمیکند بهجز تفسیر ،نظاممندسازی ،و دفاع )بهشیوهای جزمی و مکتبی( از انگارههای عاملیتهای تولید بورژوایی ،یعنی کسانیکه
در مناسبات تولید بورژوایی گرفتار آمدهاند) «.کارل مارکس ،جلد سوم کاپیتال ،ص» .(۸۱۷ .برخلف اسپینوزا ،اقتصاد عامیانه بر این باور است که جهتل
دلیلی بسنده است) «.کارل مارکس ،جلد اول کاپیتال ،ص.(۳۰۷ .
’24. scientific ‘bad faith
25. {103} M. Godelier, System, Structure and Contradiction in Capital, Socialist Register (1967), reprinted in R.
Blackburn (ed.), op. cit., p. 337.
26. naturalizing value
27. the value of labour
28. the value of labour power
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پنهان بدارد .و همانگونه که مارکس میگوید» :اگرچه تاریخ زمانی طویل نیاز دارد تا به ککنه رازوارهگنی مزدها برسد،
هیچچیزی سادهتر از فهم ضرورت یا دلیل وجودنی )  (raison d’êtreاین پدیده نیس ت« .29بخخدینترتیب ،هخخم شخخکل
ارزش ) ( value formو هم شکل مزد ،که نقد مارکس بر اقتصاد سیاسخخی معطخخوف بدانهاسخخت ،دربردارنخخدهی یخخک
مقولهی سرشتنما ) (characteristic categoryهستند که اکثر افراد در فهم آن دچار خطا میشوند ،30خطخخایی کخخه
)در بافتار نظریهی مارکس( بهسادگی قابلتوضیح است.
اکنون ،بهمحض پذیرفتن اینک ه آن ش کلهای پدی داری ) (phenomenal formsب رای ]ت داوم[ ک ارکرد 31اقتص اد
32
گون«
سرمایهداری ضروری هستند )یعنی هنگامیکه وارونسازنی زمخت مفهوم هگلی »خودمختارنی امر ایدهای/اندیشخخه

را رد کنیم( ،میتوانیم طرحوارهی زیر )برگر

فته از مقالهای بهقلم نجی .نمفام  (33را ترسیم کنیم:

شخخکل های پخخدیداری B

 Aمناسبات واقعی

م قولههای ایدئولوژیک C

کخخردارها و پخخرات یکها D

]شرح نمودار فوق بدین قرار است [:روابط/مناسبانت واقعنی  ،Aکه بهطور سرشتنمایی توسط مارکس در سپهر تولی د
گنجانده شدهاند ،فرمهای پدیدارنی  Bرا خلق میکنن د ،ک ه وج ه مشخص هی س پهرهای گ ردش و مبادلهان د ،ک ه
بهنوبهی خود در مقولههای گفتمان ایدئولوژیک  Cبازتاب مییابند ،مقولههایی که رویههای تج اری متع ارف )نظی ر
خرید،وفروش ،چانهزنی بر سر مزد و غیره( را در  Dحافظ و تقویت میکنند .اینها مسلما بهنوبهی خود برای بازتولید
مناسبات واقعی  Aضروری هستند .مسیر خطتیرهی  BDبرش زندگی روزمره ) (the cut of everyday lifeرا نمایش
 .{104} .29کارل مارکس ،جلد اول کاپیتال ،ص .۵۴۰ .مارکس در ض من بح ث از تب دیل ارزش ق وهی ک ار ب ه ارزش ک ار در آگ اهی ) labour in
 ،(consciousnessمیگوید» :شکل پدیداریای که رابطهی واقعخی را ن امرئی ]رویتناپ ذیر[ میسخازد ،و همان ا رابطهای تمام ا مخ النف آن را نم ایش
میدهد ،توامان پایهی همهی مفاهیم حاقوقی ) (juridicalمربوط به کارگر و سرمایهدار را ایجاد میکنخخد ،یعنخخی پخخایهی همهی رازورزیهخخای شخخیوهی
تولید سرمایهداری و همهی توهمات آن دربارهی آزادی ،و همهی انحرافات توجیهگرانهی اقتصاددانان عامیانه را) «.همان منبع( .علوهبراین ،درحاخخالیکه
»ارزش کار ) (value of labourمستقیم ا و بهطور خودانگیخته بهسان یک شیوهی رایج اندیشه پدیدار میشود} ،ارزش قوهی کار /باسکار{ ] value
 [of labour powerمیباید نخست توسط علم شناسایی و کشف گردد .اقتصاد سیاسی کلسیک تقریبا به مناسبات حاقیقی چیزها اشاره میکند ]به
مرزهای مناسبات حاقیق نی چیزها میرسد[ ،ولی بیآنکه بتواند آنها را بهطور آگاهانه مدون ساخته و بیان نماید؛ و تا زمانیکه به پوستهی بورژواینی خود
چسبیده باشد ،قادر به انجام این کار نخواهد بود) «.همان ،ص.(۵۴۲ .

30. {105}. J. Mepham, The Theory of Ideology in Capital, Radical Philosophy 2 (1972), p. 18.
31. functioning
32. autonomy of the ideal
33. John Mepham
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میدهد .تحلیل مارکس نوعا بهطور بازگش تی ) (retroductivelyاز  Bب ه  Aمیرود و نق د  Cو نی ز تاثیرگ ذاری ب ر
پراتیک در سطح  Dرا ممکن میس ازد .افزونب ر ای ن ،تحلی ل م ارکس ،ب ا جداس ازنی )ایزولهک ردنن( ش رایط ب رای
شکلهای پدیدارنی شیوهی تولید ]سرمایهداری[ که ]خود[ مستلزم ااشکالی نادرست )نظیر مورد شکل مزد( یا بهطور
نظاممند گمراهکننده )نظیر مورد شکل ارزش( است ،و درنتیجه بدون دخالت هرگونه داوریهای هنجاری )بهغیخخر از
آنهایی که عمیقا وابسته به ارزیابی بسندگنی شناخت نی نظریه و بداهتا تقدم آن بر اقتصاد سیاسی بورژوایی هسخختند(،
به یک ارزیابی منفی از این شیوهی تولید راه میبرد .مارکس با کشف این مساله که منبع آگاهی بهگونهایسخخت کخخه
]مضمون[ آن آگاهی را کاذب ]خطا[ میسازد ،بیدرنگ آن منبع را رد و بیاعتبار میکند ،درحاالیکه همزمان نشخخان
میدهد که ]وجود[ آن آگاهی ممکن است همچنان ضرورت ا پابرجا باشد .از این امر همچنین این نتیجه برمیآید کخخه
اگرچه نقد ) (critiqueدر معنای مارکسی آن توامان بهطور استعلیی و براندازندته انتقادی و رادیکال است ،اما دانخخش
مارکسیستی تنها بهواسطهی توان شناختنیاش ) (cognitive powerبرانداز ) (subversiveاست.
سرانجام باید خاطرنشان کرد که تحلیل مارکس از اقتصاد سیاسی نهفقط شکاف میان این امر که »یک ابخخژه چگخخونه
است« و اینکه »بودناش چگونه بهنظر میرسد« را آشکار میسازد ،بلکه همچنین نشاندهندهی تناقضیست میان
شیوهای که آن ابژه خود را به تجربه]ی ما[ عرضه میکند ،و شیوهای که واقعا هست؛ تناقضی که مخخخن آن را تناقض
کوللتی 34مینامم .35این امر صرف ا بدینخاطر نیست که تحلیل مارکس سطحی از سخخاختار و مجمخخوعهای از روابخخط را
آشکار میسازد که در تجربه )یا ایدئولوژی بورژوایی( بروز نمییابند؛ که اگرچه قطعا چنین است}نگاه کنید به معیخخار
- ۳الف در ابتدای این نوشتار{ ،ولی درعینحاال موجه نمیدارد که بهسان یک »تناقض« از آن یخخاد کنیخخم .همچنیخخن
تناقض یادشده ]تناقض کولتی[ صرف ا ناشی از آن نیست که شکلهای اصلیای که حایخخات اجتمخخاعی در قخخالب آنهخخا
خود را به ]ساحانت[ تجربه عرضه میکند حا اوی خطاه ای مق ولهانی بنی ادی هس تند )نظی ر معرف ی ام ر اجتم اعی
بهمنزلهی امر طبیعی در قالب بتوارگی ،و یا خطابقرار دادین 36افراد بهسان عاملیتهای آزاد 37در برساختنن آنهخخا
بهمثابهی سوژهها( . 38بلکه این مساله از آن روست که بهموجب قاعدهی ضخخرورنت شخخکلهای پدیخخداری بخخرای حایخخات
اجتماعی ،خود این شکلها بهطور درونی با ساختارهای اساسیای که آنها را ایجخخاد میکننخخد پیونخخد دارنخخد )یعنخخی
شرایط ضروری برای آن سخخاختارها را برپخخا میکننخخد( .در تحلیخخل مخخارکس ،واقعیخخت اجتمخخاعی از چنیخخن تناقضخخاتی
34. Colletti contradiction
35. {106}. Lucio Colletti, op. cit.
این نامگذاری باسکار حااوی اشارهای کنایهآمیز است به بحث معروف کولتی در مورد مفهوم تناقض یا تضاد )  ،(contradictionیا آنچه خود وی

نابسندگی درک مارکسیستها از مفهوم تناقض یا تضاد مینامید .کولتی از یکسو میان »تقابل واقعی« )  (real oppositionو »تقابل منطقی«
) ( logical oppositionتمایز قایل میشود؛ و از سوی دیگر بر این نظر است که در اغلب مواقع آنچه مارکسیستها تضاد مینامند ،صرفا تنش
و ستیز ) (conflictیا نهایتا تضادی واقعی است ،نه تضاد در معنای منطقنی آن ،که بهباور وی شالودهی نظام دیالکتیکی است/ .م.
36. interpellation
37. free agents
 .{107} .38برای مثال نگاه کنید به:
L. Althusser, ldeology and Ideological State Apparatuses, Lenin and Philosophy (London 1971), pp. 160ff.

باید خاطرنشان کرد که این خطاهای مقولهای ،در ساحات تحلیتل قابل اصلح هستند ،طوریکه پخخارادوکس مارکوویخخچ ) ،(Markovićکخخه
بهموجنب آن »روایتی از واقعیت اجتماعی بهسان واقعیتی شیئوارهشده )و غیخخره( ،خخخود میبایخخد حاخخاوی عناصخخری شیئوارهشخخده باشخخد«،
مارکسیسم را بیاعتبار نمیسازد .دربارهی پارادوکس مارکوویچ نگاه کنید به:
M. Marković, The Problem of Reification and the Verstehen—Erklären Controversy’, Acta Sociologica 15 (1972).
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)تناقضهای کوللتی( خلصی یافته است .ولی بهطور پارادوکسیال ،برخلف تشخیص کوللتی مبنیبخخر بازشناسخخی »دو
مارکس« ،39دقیق ا وجود یک مارکس یعنی مارکس دانشمند است که این مساله را توضیح میدهد )چراکه اگر نقادی
قابل جداسازی از تحلیل میبود ،اساس ا مشکلی در میان نبود و این نوع تناقضات وجود نمیداشت( .وانگهی ،تأکید بر
این نکته اهمیت دارد که چنین تناقضاتی ،که صرفا حاامل همزیستنی ضروری یک ابژه و بازنمخخاینی بهلحخخاظ مقخخولهای
نادرسنت آن در واقعیت اجتماعی هستند ،واجخخد ایخخن قابلیتانخخد کخخه بهطور سازگاری توصیف گردند ،درسخخت
همانطورکه مقولههای منطقی سرراستتنر حااضر در ذهنن هر دانشجوی ریاضیات چنین قخخابلیتی دارنخخد .ایدهآلیسخخم
استعلیی کوللتی او را بدین درک نادرست میکشاند که اصل عدم تناقض  40را ،که بهمنزلهی ایدهآلی نظمدهنده برای
اندیشه تلقی میشود ،همچون اصل برسازندهی واقعینت تصورپذیر ) (thinkable realityدر نظر بگیرد .ولی مسلما در
پهنهای نظیر حایات اجتماعی که اندیشته خود بخشی از واقعینت اجتماعی اسخخت ،بازنماییهخخایی نادرسخخت از واقعیخخت
ضرورت ا در خود واقعیت ]اجتماعی[ وجود خواهند داشت .حاال اگر این بازنماینیهای نادرستت خود توسط چیخخزی کخخه
آن را بهطور نادرست بازنمایی میکنند ایجاد شوند ،چنین بهنظر خواهد رسید که وارد یک دور ]چرخه[ شخخدهایم،
بدینمعنا که در اینجا با حاالت سادهی همساننی متضادها 41روبرو هس تیم؛ امخا قطعخا اینگ ونه نیسخت .چخون در ه ر
مرحاله از تحلی تل انگاره ]تصور مفهومی[ و ابژه متمایز و مجزا از هم باقی میمانند؛ و ]نیز[ مناسبات میان آنها علیتی
هستند ،نه منطقی .چنین رابطهای بنا بر بازنمایی نادرستی که دچار آن است ،همچنان بهسان یکی از »تنخخاقض«هخخا
قابل خصلتبندی است .اما از آنجا که یکی از اجزای رابطه ) (relataمبتنی بخخر یخخک ابخخژهی واقعخخی )ولخخی نادرسخختت
ض امری درون نی اندیشه نیست ،آنگونه که در دیالکتیک هگل و افلطون رخ میدهخخد .و
بازنماییشده( است ،این تناق ت
از آنجا که اجزای این رابطه ) ( relataبرای یکدیگر ضروری هستند ،آنها نسخبت بخه یکخدیگر در یخک رابطهی تمامخخا
حاادث/تصادفی ) (contingentو بیرونی قرار نمیگیرند ،آنگونه که در ستیز نیخخوتننی نیروهخخا یخخا در تناقض واقعیی
) (Realrepugnanzکانتی مشهود است .42بدینترتیب ،اگر در تمایز ب ا ع رتف ول ی ب رخلف تاری خ ،بخ واهیم از ت رم
»دیالکتیکی« استفاده کنیم ،برای ارجاع به چنین تناقضاتی معقول بهنظر میرسد که ترم مورد نظر ]»دیالکتیخخک«[
را توضیح دهیم ،تا خاصبودگ نی آن را بهواسطهی واژگانی نظیر »مارکسی« ]یعنی :دیالکتیک مارکسی[ نشان دهیم.

* * *

}. L. Colletti, op. cit., especially pp. 21–2.39. {108
40. principle of non-contradiction
41. identity of opposites

 .{109} .42ن .ک .به همان منبع ،ص.۶ .
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 .iیادداشت ] ۴۳مربوط به ص[۳ .
مساله برای مارکسیسم همواره این بوده اس ت ک ه راه ی بیاب د تخا توام ان ه م از تقلیلگرای نی اقتص ادی )و ب دتر از آن
]تقلیلگراینی[ فناورانه( اجتناب کند و هم از التقاطگراینی تاریخی ) (historical eclecticism؛ طوریکه مارکسیسم بهواقع
موجد برخی برنهادهای اساسنی تاریخنگارانه ) (substantive historiographic propositionsاست .این مسالهای است که
هم مارکس و هم انگلس بدان واقف بودند .پس همانگونه که انگلس ناچار به تأکید بر آن بوده است:
»بر اساس بینش ماتریالیست نی تاریخ ،اقتصاد در نهایت عنصر تعیینکننده در تاریخ است] .اما[ اگر کسی این گزاره
را بدینسمت برگرداند که ]اقتصاد[ تنها عنصر تعیینکننده ]در تاریخ[ است ،بدینطریق آن برنهاد ) (proposition
را به عبارتی بیمعنا ،انتزاعی و بیمحتوا تبدیل میکند .وضعیت اقتصادتی پایه )زیربنا( است ،اما درعینحاال عناصر
مختلفی از روبنا … نفوذ خود را بخخر مسخخیر رویخخدادها ناعمخخال میکننخخد … و در مخخوارد زیخخادی زور آنهخخا در تعیینن
شکلهای خاص خود ]بر زیربنا[ میچربد .تعاملتی میان همهی این عناصر در کار است کخخه از خلنل آن ،درکنخخار
شمار بیپایان تصادفات ،حارکت اقتصادی سرانجام خود را بهعنوان یک ضرورت آشکار میسازد«} .از نامهی انگلس
به جی .بلوخ ۲۱ ،سپتامبر ) ۱۸۹۰آثار منتخب مارکس-انگلس ،لندن  ،۱۹۶۸جلد دوم ،ص{(۶۹۲ .

اما چگونه میتوان این ضرورت نهایی را مفهخخومپردازی کخخرد؟ مخخارکس ]در اینخصخخوص[ کلیخخدی را در اختیخخار مخخا قخخرار
میدهد .وی در پاسخ به یک اعتراض ،تصدیق میکند که »اینکه شیوهی تولیند حایانت مادی بهطور عام بر پویش حایخخات
اجتماعی ،سیاسی و ذهنی چیرگی دارد … در زمانهی ما که علیق مادی بر آن غلبه دارند امری بسیار حاقیقی است ،ولی
نه برای قرون وسطی ،که در آن مذهب کاتولیک عنصر حااکم بود ،و نه برای آتن و روم که در آنها سیاست عنصر غخخالب
بود« .اما مارکس بحث جدلی خود را چنین ادامه میدهد:
»تا اینجا روشن است که قرون وسطی نمیتوانست بهواسطهی کاتولیسیسخخم زیسخخت کنخخد ،همخخانطور کخخه دنیخخای
باستان نیز نمیتوانست }تنها{ از سیاست زیست کند .برعکس ،شرایط اقتصادی هر عصر است که توضیح میدهد
چرا در اینجا کاتولیسیسم و در آنجا سیاست نقش مسلط را ایفا کردند«) .کاپیتال ،جلد  ،۱ص.(۸۱ .

آلتوسر ،جاییکه میگوید »اقتصاد تعیین میکند که کدام ساختار خودمختاتر سخخاختار مسلط باشخخد« ،کوشخخیده اسخخت

همین بینش مارکس را تئخخوریزه کنخخد} .ن .ک .بخخه آلتوسخخر :برای مارکس )لنخخدن ،(۱۹۶۹ ،بهویخخژه فصخخلهای  ۲و .۶

همچنین ن.ک .به آلتوسر و بالیبار :خوانش کاپیتال )لندن{(۱۹۷۰ ،

* * *
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