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کارگاه دیالکتیک:

1دیالکتییک، یا منطقی که با علم اقتصاد هم خوان می شود

توماس سکین

برگردان: مانیا بهروزی

دیالکتیششکدر مسیر آموزش هایم به عنوان یک اقتصاددان، آموخته ام که نظریه ی اقتصششادی می بایششد شششکل 
 را به خود بگیرد که ساختار آن بازتابی از منطق هگل است. دلیششل نگششارش این مقالششه آن اسششت کششهسرمایه

مایلم به مخاطب توضیح بدهم که این امر ]داعیه[ به طور کلی به چششه معناسششت. بششا این اشششاره ی مقششدماتی،
امیدوارم بتوانم توضیح مورد نظرم را با روایت کردِن یک اپیزود شخصی درباره ی نحوه ی آشنایی ام بششا هگششل

آغاز کنم. 

وقتی که دانشجوی دوره ی مقدماتی ]مقطع کارشناسی[ بودم، نظریه ی اقتصششادی را ازطریششق ]کالس هششای[
( آموختم. اما او هیچ گاه رویکرد خویش به نظریه ی اقتصششادی را بششه منطششق هگششل۱۸۹۷-۱۹۷۷کوزو اونو )

مربوط نمی ساخت. او همچنین، برخالف لنین، هیچ گاه به دانشجویانش توصیه نمی کششرد کششه به منظششور فهم
درست کاپیتاِل مارکس، نخست منطق هگل را فراگیرنشد. سششال ها بعشد، هنگششامی کششه رسشاله ی دکششترایم را

( به پایان رساندم، هنششوز کمششترین تصششوریLSEدرباره ی اقتصاد نئوکالسیک در »مدرسه ی اقتصاد لندن« )
درخصوص موضوع »روش علمی« و اهمیت آن نداشتم. حتی کارل پوپر را که آن زمششان در همششان دانشششگاه

Larryپژوهش و تدریس می کرد نمی شناختم. اما پس از ورود به »دانشگاه سیمون فریزر«، با لششری بولنششد )

 در مجموعه مقاالتی با ویراستاری آلبریتون منتشر شده است:  ۲۰۰۳. متن حاضر برگردان مقاله ای ست که در سال 1

Thomas Sekine (2003): The Dialectic, or Logic that Coincides with Economics, in Albritton, R. and 
Simoulidis, J. (eds): New Dialectics and Political Economy, Palgrave 2003, pp. 120-130. 

( بازنشر۲۰۱۳این مقاله همچنین در کتاب گزیده ی مقاالت سکین به نام »به سوی نقد اقتصاد بورژوایی« )ویراسته ی جان بل-
شده است. 

۲



Bolandآشنا شدم که او ]آرای[ پوپر را به من معرفی کرد. سپس، من تعششدادی از متششون پششوپر را مطالعششه  )
کردم. گرچه هنوز به طور ویژه  ای تحت تأثیر اندیشه های پوپر قرار نگرفته بودم، اما برای نخستین بار دریافتم
که »روش علمی« ناظر به چه چیزی است و به این موضوع اندکی عالقمند شدم.  چندسال بعد دسششت خوش
نوعی بحران فکری شدم که در اثِر آن دیگر نمی توانستم با اقتصاد نئوکالسیک کنار بیایم، چه رسد که از آن
لذت ببرم. بعد از آن بود که پس از سال ها وقفه ی ارتباطی، بار دیگر اونو را مالقششات کششردم. من بششا تردیششد و
دودلی برخی اندیشه های پوزیتیویستی-منطقی و آرای پوپری را برای گفتگو پیش کشششیدم تششا واکنش او را
مشاهده کنم، صرفًا برای این که ببینم آیا او اصاًل ]از مواجهه با چنین اندیشششه هایی[ پریشششان می شششود. ولی
درواقع، بی اعتنایی و بی تفاوتی وی نسبت به این نوع مباحث ]فلسفی[ مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد؛ چون
واکنش او یک بی اعتنایِی تمام عیار بود. این مساله ظن مرا برانگیخت که اونو در پِس نظریه ی اقتصششادی اش
یک روش علمِی از آن خویش دارد که آن را پنهششان می دارد؛ نشوعی روش علمی کششه گویششا سششایر دانش  وران
معاصِر علم اجتماعِی آموخته ی آکادمِی غرب نیز در آن سهمی نداشتند. مدتی طول کشید تا دریابم که این

روش همانا منطق هگل بود. 

اونو در موارد بسشیاری این داعیششه را طششرح کششرد کششه دانش اقتصششاد مششارکس یشک »علم« اسشت و نشه یشک
»ایدئولوژی«. منظور او از این داعیه آن بود که اقتصاد مارکسی حاوی یک شناخت عیششنی اسششت کششه بششرای
هرکسی فارغ از تعلقات طبقاتی و ایدئولوژیک اش واجششِد معناسششت. این مششدعا بششرخی مارکسیسششت ها را کششه
سفت وسخت پای بند »خصلت حزبی« مارکسیسم بودند بسیار برآشفت، اما عده ی دیگری را کششه بششه اعتبششار

( مارکسیسم باور داشتند، خشنود ساخت. این تِز »علم، و نه ایدئولوژی«، که اونششو بششرuniversalعلمِی عاِم )
holyآن تأکید ویژه ای داشت، به زودی به اصل مقدس )  canonهمه ی پیروان وی بدل شد. اما تنها ششمار )

معدودی از آنان، حتی پس از شروع قرن جدید، این مساله را به طور جشدی مششورد واکششاوی قششرار دادنشد کشه
منظور اونو از »علم« و »شناخت عینی« درحقیقت چه چیزی اسششت؛ به رغم تالش هششای پی گششیر و پرشششور )و
دریغا نه چندان موفِق( اونو در پافشاری بر روش )علمِی( مختِص اقتصاد مارکسی. این نگرش »عقل سلیمی«
که تنها علم طبیعی واجد شناخت اصیِل علمی است، نگرشی کششه شششدیدًا توسششط پوزیتیویسششت ها تششرویج و
تقویت شده است، همچنان نفوذ فراگیری دارد و حتی در میان اونوئیسششت ها نششیز هششواداراِن پرشششوری دارد.
شاید تاحدی خود مارکس مسئول پیدایش این مساله باشد، چراکه او هیچ گاه از سششتایش مکانیششک نیوتششنی
به منزله ی یک مدل علمی دریغ نکرد. حال آن که من باور دارم که آنچه اونو »روش }علمی{ مختِص اقتصششاد
مارکسی« می نامید، چیزی نبود جشز دیالکتیشک هگلی کششه به عقیشده ی من بشر روی طشبیعْت کاربسشت پذیر
نیست. من برای این موضوع، به لحاظ روش شناسی، معرفت شناسی و هستی شناسی اهمیشتی حیشاتی قشایلم،
چرا که پیوند تنگاتنگی با درک جامع از سنت علمی مارکسی دارد. از این رو، در ادامه ی این نوشتار، نخست

می کوشم توضیح دهم چرا علم اجتماعی نیازمند روشی از آن خود و متمایز با ]روش[ علم طبیعی است. 
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علم طبیعی

طبیعْت  شناخت  که  کنیم  آغاز  جاافتاده  و  رایج  وسیعا  اندیشه ی  این  مرور  با  دهید  ،پیش بینی گرااجازه 
 است. این باور از این واقعیت )فاکت( برمی خیزد که طششبیعت در2]معطوف به آینده[آینده نگر ، و تجویزگرا

آن بیرون )یعنی بیرون از ما، به سان موجودات بشششری( وجششود دارد، طوری کششه مششا نمی تششوانیم آن را تمامششًا
 خششویش را از مششا محششافظت می کنششد وشئی-در-خوِدبشناسیم. به بیان دیگر، طبیعت با ُبخل و تنگ  نظری، 

هیچ گاه تمامًا ]اسرار[ خود را بر ما آشکار نمی سازد. در پیامد این وضعیت، شناخت ما از طبیعْت مقید به آن
 باقی بماند. 3 ]ناتمام[جزئی و تجربیاست که 

تمامی گزاره های علمْی شکل پیش بینی گرایانه ی زیر را به خود می گیرند:

 رخ خواهد داد. قضایای ریاضیاتیx  و غیره مادیت بیابند ]محقق شوند[، رویداد a, b , c یعنی اگر شرایط
 ]اصششل4نیز همواره به همین طریق بیان می شوند، با این تفششاوت کششه شششرایط و رویششداد در ریاضششیاْت برهششانی

( هسشتند. بشرای مثشال، ]گشزاره ی[factual )5موضشوعی[ هسشتند، حال آن کشه این هشا در علم طشبیعْی واقعی/تجشربی
 درجه ی سانتیگراد حرارت بیابد، بخار می شود«، یک گزاره ی علم طبیعی خواهششد بششود. این۱۰۰»اگر آب تا 

نوع گزاره  به پدیده ای اشاره می کند که به جنبه  یا فازی از طششبیعت مربششوط می شششود ]تعلششق دارد[ و صششرفًا
  به راسششتی چگونششه مششادیت یافتششه اسششت،a از طبیعت به ما می دهد. زیرا اگر بپرسیم شرط جزئیشناختی 

می باید در پی وضع کردن گزاره ی دیگری نظیر گزاره ی زیر برآییم:

( ادامه بدهیم. روشن است که پایانی برای این نوع کاوْشad infinitumو به همین ترتیب به طور نامحدود )
( در میششان6متصور نیست. افزون بر این، همچنین پای این موضوع شبهه انگیز )مشششهور بشه دششواره ی هیششوم

factualاست کششه تحقیششق و وارسششِی تجششربی )  verificationدربششاره ی هم شششرایط و هم رویششداد هیچ گششاه )
(، یعششنیtentativeپایان پذیر نیست، طوری کششه حقیقت گششزاره ی علم طشبیعی همششواره موقششتی و احتمششالی )

وابسته به  وضعیت موجوِد دانش و فراخوِر آن است.

درجه ی سششانتیگراد بخششار۱۰۰حتی این گزاره ی تجربِی )فششاکتوال( وسششیعا پذیرفته شششده کششه آب در دمششای 
so-far-so-gutمی شود، تنها یک فرضیه ی »فعال قابل قبول« )  hypothesisاسششت، و ]درسششتِی آن[ هرگششز )

به طور قطعی و همیشگی اثبات نمی گردد؛ چون هیچ تضمینی وجود ندارد که این گزاره در آزمایش بعششدی
( آن هیچ گاه هم پایه ی یک گزاره ی اصل موضوعیthruthfulnessواژگون نشود. به بیان دیگر، حقیقت مندِی )

 درجه است« نمی گردد.  ۱۸۰مانند این گزاره که »مجموع زوایای داخلی یک مثلث
2. predictive, prescriptive and prospective
3. empirical and partial
4. axiomatic

 به تسامح معادِل »تجربی« را به کار می بریم، با اینکه مسلمًا معنننایfactual. برای سهولت کار، از این پس برای واژه ی 5
دقیقی نیست. /م. 

6. Hume’s problem
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همه ی این ها بدین معناست که فارغ از این که چه میزان از این نوع دانش را گردآوری و انباشت کنیم، هرگششز
( بشناسیم، و درنتیجه منطِق درونی طبیعت،in totoنمی توانیم امیدوار باشیم که خود طبیعت را به تمامی )

integralبرنامه  مندِی تام و بنیادی )  programme( آن یا نرم افششزار نهششایی اش )ultimate  softwareبششرای )
همیشه برای ما ناشناخته می ماند. برقراری این وضعیت، فارغ از آن است که ما در مقیاسی عظیم و فزآینده 
از پیشرفت ها و دستاوردهای علوم طبیعی برخوردار می شویم. ]طبعششا[ هرچششه بیشششتر دربششاره ی پدیششده های
طششبیعی بششدانیم، زنششدگی مششا می توانششد راحت تششر و آسششوده تر گششردد. دلیششل این امششر آن اسششت کششه شششکل

( وفششق می یابششد. ]و[تجویزی دانش به سادگی با کاربردهای تکنیکی )یعنی، کاربست های پیش بینی گرای
تاجایی که این کاربست ها به  نحو درستی در اندیشه تکوین یابند، همواره بششرای نششوع بشششر مفیششد و سششودمند
خواهند بششود. در این معنششا، دانش فزآینششده ی مششا از طششبیعت را می تششوان  به سششان دانشششی معطوف به  آینششده )

prospectiveتوصیف کرد. ولی متأسفانه در عصششر حاضششر کششه فرآینششد پیشششرفت شششتاب یافته ای از »علم و )
 که درنهایت علیششه7تکنولوژی« جریان دارد، ما مکررًا با سوءکاربردهای ویرانگر دانِش ]مبتنی بر[ علم طبیعی

( می شششویم. چششنین امششری به نظششر من برهششانیhumbleرفاه و امنیت مششا عمششل می کننششد، تحقششیر و زبششون )
( می مانششد،partialقانع کننده  در جهت این گزاره است که شناخت ما از طششبیعت همششواره جششزئی و ناتمششام )

طوری که هر آن گاه که محدودیت های مان را فرامششوش می کششنیم و قششدرت ]فرضششِی[ بازشششکل دادن رادیکششاِل
( مششاhubrisطبیعت برای انطباق آن با نیازهای  مان را به  خویش ]بشر[ نسبت می دهیم، گستاخی غرورآمیِز )

با تنبیه طبیعت مواجه می شود. اگر چنین باشد، آن چیزی که بایستی از علم طبیعی بیاموزیم این است که
چگونه می باید با طبیعت سازگار شویم، نه آن  که چگونه باید طبیعت را با خود سازگار کششنیم. این مسششاله ای
مربوط به ِخرد عملی و بر عهده ی ماست که از طبیعت پیروی کنیم و بر شانه های نیروهای طششبیعت سششوار

 تا ]بتوانیم[ شرایط حیات مان را بهبود بخشیم، در همان حال که خود را از بالیای طششبیعی محششافظت8شویم
می کنیم. 

علم اجتماعی

علم اجتماعی نمی تواند همان روش علم طبیعی را اختیار کند. ابششژه ی مطششالعه ی آن، یعششنی جامعششه، تمامششًا
متفاوت با طبیعت است. جامعه، بیرون از ما، یعنی انسان های تشششکیل دهنده ی آن، وجششود نششدارد. خششود مششا
آگاهانه یا ناآگاهانه جامعه  ای که در آن هستیم را می سششازیم. بنششابراین، مششا می تششوانیم و می بایششد این ابششژه ی

 بشناسششیم؛ وبه تمامیمطالعه را ازطریق آشکارساختن منطق درونی آن، و برنامه مندی و نرم افزار نهایی اش 
درصورت نیاز، به جای هم نوایی و هم سازی کورکورانه با نظم موجششوِد جامعششه، می بایششد به جسششتجوی تغیششیر و
بازسازی رادیکاِل آن برآییم. کاربست روش تجربِی علم طبیعی در مطالعه ی جامعه به منزله ی آن اسششت کششه

7. natural-scientific knowledge
8. piggy-back on its forces
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(. چششنین پیش فرضششی از همششانsanctifyجامعه را همچون موجودیتی مطلق و تغییرناپذیر تقدیس کششنیم )
آغاز، گزندهای یک انحراف ایدئولوژیک را با خود حمل می کند و به احتمال زیاد نمی توان آن را پیش فرضششی
عینی )ابژکتیو( تلقی کرد. جامعه، همچون یک »دنیای واقعی« در آن بیرون جششای نگرفتششه اسششت، دنیششایی
]فرضی[ که به  ما اجازه دهد صرفًا ویژگی های مجزا و ناپیوسته ی آن را مشاهده کنیم و بگذارد درباره  اش در
شکلی پیش بینی گرا تزهای فرضیه واری مدون کنیم تا به آزمون تجربی سپرده شوند. اگششر چششنین برداشششتی
درست باشد ]یعنی اگر جامعه متفاوت از طبیعت باشد[، دراین صورت نیازمند آنیم که روشی علمی بنا کنیم
که با نیازهای   ما همخوان باشد، روشی کاماًل مجزا با آنچه در مطالعه ی علم طبیعی به کار می رود. این روش
علمی از چه نوعی خواهششد بششود؟ داعیه ی من آن اسششت کششه دیالکتیششْک روش مناسششب و درخششور بششرای علم
اجتماعی است. به طور خاص، این روش در مورد ]علم[ اقتصاد که هسته ی علم اجتمششاعی را شششکل می دهششد
کاربست می یابد، همان گونه که عنوان این مقاله )»دیالکتیک، یا منطقی که با اقتصاد همخششوان می شششود«(
گویای آن است. البته من با طرح این داعیه به واقع این گفته ی معروف هگل را تکششرار و بششازگو می کنم کششه

. 10«9»منطق با متافیزیک همخوانی/انطباق دارد

،خاکسششتری( یششا post-dictive )11«پسین نگروجه سرشت نمای دانش/شناخت دیالکتیکی آن اسششت کششه »
( اسششت. اینretrospective یششا فراپشششت نگر )گذشته نگر(، و self-reflective یا خویش تامل گر )خویش نگر

امر یادآور استعاره ی معروف هگل در بشاب جغشد مینرواسشت »کشه بال هششایش را پس از فرارسشیدن تشاریکِی
شامگاه می گشاید«. هگل می گوید: »فلسفه بسیار دیرهنگام برای عرضه ی رهنمودی درباره ی این که جهششان
چگونه باید باشد پا به میدان می گذارد«. چراکه »تنها وقتی که فعلیْت از پیش  حاضر و آماده باشد، اندیشه ی
جهان پدیدار می شود«؛ »تنها وقتی که فعلیت به بالیدگی رسیده باشششد، امششر اندیشششه گوْن ذات و گششوهر این

. به بیان دیگر، ما جهاِن12جهان را درک می کند و آن را برای خویش در شکل یک قلمرو ذهنی بازمی سازد«
 ]گذشته نگر[ درک می کنیم و البتششه در مسششیر فرآینششد پیرترشششدن )وفراپشت نگرانهخویش را تنها به طور 

بالغ ترشدن( و کسب توانایی تأمل در باب این که تاکنون چه انجام دادیم و بنابراین چه هسششتیم. این نششوع از
شناخت هیچ چیزی را پیش بینی و پیش نگری نمی کند، بلکه »پسین نگری« می کند؛ اگر بتوان چنین واژه ای
را جعل کرد. چنین شناختی همچنین با کاربست های تکنیکی همنششوایی نمی کنششد، چششون اصششاًل چششیزی را

( تنها برای تحقق این هششدْفself-reflectiveتجویز نمی کند. این شناخت به واسطه ی خصلت خویش نگری )
مناسب است که نوع بشر ]سرانجام[ به کشف خویش و درک جامع خویش )یعنی خودشناسِی( نایششل شششود.
وانگهی، این شناخت به جای معطوف بودن به آینده، گذشته نگر یا فراپشت نگر است. چون همچنان که زمانی

«. 13پل والری با فراست گفته بود: »ما ازطریق گام برداشتِن روبه عقب وارد آینده می شویم
9. Logig coincides with Metaphysics
10. {1} Hegel, G. W. F., Logic, trans. W. Wallace (New York: Oxford Universiry Press, 1975), p. 24.

. به معنای تامِل پس از وقوع، در تقابل با »پیش نگر« یا »پیش بینی گر«. /م.11

12. {2}  Hegel, G. W. F., Philosophy of Right, trans. T. M. Knox (Oxford Universiry Press, 1967), 
Preface.                                                                                            
13. Nous entrons dans l'avenir à reculons (Paul Valéry)
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این ها ویژگی های اساسی  شناخت ]و دانش[ دیالکتیکی هستند. درهمان حال، آن ها مکررًا به طور نصف ونیمه
ادراک می شوند و بسیاری آگاهانه یا ناآگاهانه از فهم درست آن ها طفره می روند، چون این انگاره ی همگانی
به طور ژرفی جا افتاده است که دانشی که با کاربردهای تکنیکی وفق دادنی نباشششد، بششرای بشششریت بی فایششده
است. همان گونه که پیش تر بیان شد، دانش ]مبتنی بر[ علم طبیعی از آن رو با کاربست های تکنیکی سازگار
است که شکل  پیش نگرانه به خود می گیرد. ]البته[ ویژگی پیش بیششنی  گرِی آن همششواره یششک مششوهبت کامششل
نیست، چون به موجب خصلت ضرورِی جزئی و ناتمام بودِن آن، کاربردهای تکنیکی می تواننششد خششوب یششا بششد
باشند. درعین حال، دستاورد چشم گیر »علم و تکنولوژی« در سال های اخیر به سختی قابل تردید است، کششه
همین امر اعتبار بیشتری به علم طبیعی می بخشد. تحت چنین شرایطی، این واقعیت که دانش ]مبتششنی بر[
علم اجتماعی با کاربست های تکنیکی هم خوانی ندارد، نسبتًا ناامید کننده به نظر می رسد. بنششابراین، افششراد بششا
تسلیم شدن به باور غالِب عامیانه و تصدیق آن، گرایش بدان می یابند که در برابششر واقعیت یادشششده مقششاومت
کنند؛ واقعیتی که بنا بر این باور عامیانه چیزی نیست جز نشانه ای از ضششعف و رشششد نیافتگی علم اجتمششاعی
درمقایسه با علم طبیعی. بدین ترتیب، مارکس درست همان گونه که اغلب برای پیش گویی دقیق رشششته ای از
رویدادهای آینده تحسین می شود، به همان طریق نیز بابت ناکامی اش در این کار سرزنش می شششود. بسششیاری
از مارکسیست ها مدعی آن هستند که در مقایسه با اقتصاددانان بورژوایی از قدرت »پیش بینی گرِی« بهتری
برخوردارند. این  تصورات از نظر من نشانه هایی از رواج گسترده ی درکی نادرست از دیالکتیک است. گششیریم
که اقتصاد دانان بورژوایی پیش بینی های بد و ضعیفی به عمل می آورند، ولی این مسششاله مارکسیسششت ها را در

( درخصوص آینده قرار نمی دهد. clairvoyanceجایگاه بهتری به لحاظ غیب گویی )

14دیالکتیک ماتریالیستی

خطاهای مارکسیست ها از نقد نادرست آن ها بر هگل آغاز شد، بدین معنا که نقد آن ها برپایه ی این پنداشت
شکل گرفت که دیالکتیک هگل را می توان به طور مکانیکی با »ماتریالیسم« پیوند زد، یعنی با ماتریالیسششمی

( اسششت؛ نظششیر آنچششه اغلب درقششالب گششزاره ی مبتششذل »مششاده مقششدم بششرdoubtfulکه به غششایت شششبهه انگیز )
اندیشه/ایده است« بازنمایی می شود، جایی که خود »ماده« یک ایده ی انتزاعی اسششت. این ابششداع انگلس کششه
ماده )یا طبیعت( می تواند به سادگی جایگزین امرمطلِق هگلی گردد، یک طششرح ناتمششاِم محض اسششت، چششون
ماده سوژه-ابژه ای نیست که بتوان آن را به روایت کردن و بازگویی داستان اش ]ماهیت اش[ وا داشت. من در

autobiographicalجای دیگری خاطرنشان کرده ام که یک دیالکتیک نیازمند یک سوژه ی خود-روایت گششر )

subject( است؛ روایت  کننده ای )storytellerکه بتوان وی را وادشت تا داستان زندگی اش را از درون شششرح )

materialist. یادآور می شوم که مفهوم »دیالکتیک ماتریالیستی« )14  dialecticsبه تمامی متفاوت با اصطالح معننروف )
 ( است، که به واسطه ی نفوذ تاریخی وسیع مارکسیسم روسی، به خطاdialectical materialism»ماتریالیسم دنیالکتیکی« )

به عنوان جزئی از دستگاه مفاهیم نظریه ی مارکسی معرفی شده اسننت )بخشننا بننا تأسننی بننه خننوانش ناتمننام انگلس از
دنیالکتیک(. /م. 
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(. دلیششل اینکششهtranscend )15دهد؛ و این که چنین سوژه ای باید از ما انسان ها پیشی  بگیرد و پا فراتر بگذارد
چرا هگل قادر شد دیالکتیک خویش را به طور موفقی پرورش دهششد آن اسششت کششه سششوژه ی آن، یعششنی امششر
مطلق، توامان هم ریشه در نوع بشر دارد و هم از انسان ها پا فراتر می گذارد. استدالل من در اینجا متکی بششر

( است، کششه به مششوجِب آن انسششان خششدا )امششر مطلششق( راanthropomorphismتز فویرباخی »انسان انگاری« )
برپایه ی تصویر خویشتن خلق می کند، به جای  اینکه خدا انسان را مطابق تصویر خویش خلششق کششرده باشششد.
انسان استعدادهای بسیاری دارد، اما به دلیل اسارت در تنگنای کران مندی اش، نمی تواند هیچ یک از آن ها را

( دنبال کند. اما انسان، برخالف حیوانات، می تواند قیدهایunboundedبه طور نامحدود، یعنی بی حدوحصر )
واقعی خویش را در تخیل  خویش بی اثر سازد، و بنابراین خدا )امر مطلق( را خلششق کنششد. تنهششا یششک کیفیت
انسانی که به امر مطلق یا ناکرانمند محول شده باشد، درمعنای فراروی از قیششدهای بشششری، می توانششد یششک
سوژه ی دیالکتیکی باشد. این همان نکته ای ست که مارکسیست های ارتدوکس به طور مداوم در فهم منسجم

آن ناکام مانده اند. 

اما اگر کاپیتال را بدون اندیشه های پیش انگارانه و قالبی ]کلیشه ای[، خواه سیاسی و خششواه ایششدئولوژیک یششا
(ی آن درمی یابیم که ]این کتاب[ همانا گرایش بششدانimperfectionsانقالبی، بخوانیم، از خالل ناکاملی ها )

 هگل باشششد. و این دقیقششا شششیوه ی  خششوانش اونششو ازعلم منطقدارد که دیالکتیک سرمایه در همان  معنای 
کاپیتال است. درست همان گونه که منطق هگل با متافیزیک همخوان و منطبق می شود، دیالکتیک سرمایه
]نشیز[ می بایشد بشر نظشریه ی اقتصشادی )درمعنشای تعریشف سشرمایه داری توسشط خشود سشرمایه( منطبشق گشردد. درسشت
همان طور که )به گفته ی لودویک فوئرباخ( هگل بششا ازمیان برداشششتِن قیششدها )یششا کرانمنششدی ها(ی خصششایل و
استعدادهای انسانْی به »امر مطلِق« خویش دست یافت، ما هم می تششوانیم ازطریششق انتقششال »درون مایه هششای

 )اصطالحی که از کارل پوالنی وام گرفته ام( به مرزها و کران های شان به سرمایه برسششیم.16اقتصادِی« بشری
درحقیقت، سرمایه خدای »رانه های اقتصادی« اسششت؛ یعششنی گششرایش درونی ]بشششر[ بششرای دسششت یافتن بششه
بیشینه ی منافع و کمینه ی زیان ها. همه ی انسان ها حامل رانه های اقتصادی هستند که درعین حششال آن هششا

Eugenie( و اوژنی گرانششده )Scroogeرا فقط در چارچوب محدودیت های شششان تعقیب می کننششد. اسششکروج )

Grandetکه درجستجوی ثروت انتزاعی و نه انضمامی هستند، بخش بزرگی از روح سرمایه داری را تجسم )
( باشششند. ]امششا[inhumanمی بخشند، اما آن ها در این محدوده مظنون به آن اند که موجوداتی »غیربشری« )

( بشری پا فراتششر می  نهششد. دیالکتیششکcorporeityسرمایه فراتر می رود و تمامًا از حدود احساسات و تنانگِی )
سرمایه یا نظریه ی اقتصادْی نظامی منطقی است که در آن سرمایه خود را سنتز و خلق می کند. سرمایه بششا

تعریف اینکه سرمایه داری در شکل ناب آن چگونه چیزی  است، همانا خود را به طور کامل آشکار می سازد. 

15. {3} Sekine, T., An Outline of the Dialectic of Capital, vol. I (London: Macmillan, 1997), pp. 5-7. 
همچنین نگاه کنید به فصل بعدی از همین مجلد. 

16. human “economic motives”

8



از آنچه گفته شد معنای دیالکتیک »ماتریالیستی« حاصل می شود. آنچه دیالکتیک سرمایه را ماتریالیسششتی
و نه ایده آلیستی می سازد آن نیست که سرمایه )برخالف ایششده/اندیشششه( »مششاده« اسششت، فششارغ از هرمعنششای

(، و ازhardware(  است و نششه یششک سششخت افزار )softwareممکن برای ماده. سرمایه مسلمًا یک »نرم افزار« )
این منظر تفاوتی با امر مطلق ندارد. چیزی که این دو را از هم متمایز می سازد شرایطی اسششت کششه تحت آن
این نرم افزار ]سرمایه[ پویش و رشد و گسترش داشته است. همان طور که فوئربششاخ به درسششتی اشششاره کششرده

، گرایش بششه آفششرینش مششذهب دارنششد؛تحت همه ی شرایط مادیاست، انسان ها برخالف حیوانات، یحتمل 
هرچند فویرباخ این ایده را بسط نمی دهد. درمقابل، انسان ها همواره سرمایه داری را خلششق نمی کننششد، بلکششه
سرمایه داری فقط هنگامی پا به هستی می گذارد که محصششوالت بتواننششد به آسششانی شششکل کاالهششا را به خششود

فقط هنگامی که شرایط مادی )درخصوص اینکه چه تولید گردد و چگونسسه( مناسسسببگیرند؛ یعنی 
. همه ی ما می دانیم که این شرایط مادی  نخستین بار در قرن هفدهم، و نششه پیش از آن، در انگلسششتانباشد

« را مکررًا برای اشاره به شرایط مادی ای به کار می بششرم کششه17پدیدار شد. من اصطالح »سپهر ارزش استفاده 
حیات اقتصادی یک جامعه برپایه ی آن بنا می شود. سشرمایه داری هنگششامی رخ می دهششد کششه سشرمایه بشرای
سازماندهی   خویش تحت منطق خویش، یک »سپهر ارزش استفاده « ِی متناسب را به دست می گیرد )یششا در
چارچوب آن می گنجد(. به بیان دیگر، ما به  نوِع درستی از سخت افزار )»سپهر ارزش استفاده «( نیاز داریم تششا
آن نرم افزار )منطق سرمایه( قادر گردد ]سرشت[ خود را به تمششامی بششه مششرحله ی عمششل برسششاند ]بششه نتیجششه

برساند[.  

دیالکتیک و علم اجتماعِی

این شیوه ی فهم سرمایه داری که درون زاد و هم تافته ی کار نظری مششارکس اسششت، هرگششز روشششن تر از آنچششه
شکلتوسط اونو بیان شد، بیان نشده است. از دید اونو سرمایه داری هنگامی پا به هسششتی می گششذارد کششه 

«. این درک از قضا به طوربه چنگ آورد( بن  مایه ی »سپهر ارزش استفاده« را »form of capitalسرمایه )
. به واقع، توضیح سرمایه داری18نزدیکی در توازی و همخوانی با ایده ی کارل پوالنی از سرمایه داری قرار دارد

( شششکل ارزش و ذاِت »سششپهر ارزش اسششتفاده«، وجششهuncertainبه سششان وحششدت غششیرقطعی و بی ثبششاِت )
مشخصه ی همه ی رویکردهای غیرلیبرالی )یعنی غیربورژوایی( به اقتصاد را برمی سازد و آن ها به طور صششریح
و قاطع از دیدگاهای اقتصششادی کالسششیک و نوکالسششیک متمششایز می سششازد؛ دیششدگاه هایی کششه هم آمششیزی و

( کاملی از شکل و ذات/جوهر را پیش انگاشت خود دارند. به مششوجِب این پیش انگاشششت ها،fusionهم جوشِی )

17. use-value-space
18. {4}  Polanyi, K., The Great Transformation (Boston: Mass.: Beacon Press, 1957), pp. 40-5. 

(. /م.1۳۹6این کتاب با عنوان »دگرگونی بزرگ« توسط محمد مالجو به فارسی برگردانده شده است )نشرن شیرازه، 
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ی یک چیز بششا چششیز19»انسان  اقتصادْی« ابدی است، چون »گرایش به دادوستد، معاوضه ی پایاپای و مبادله 
دیگر« درون زاِد سرشت انسانی ست، طوری که جامعه ی انسانی همششواره یششک جششامعه ی سششرمایه داری بششالقوه
خواهد بود؛ و اینکه شکل سرمایه و جوهر حیات اقتصادی در وحدتی دایمی و جدایی ناپششذیر قششرار دارنششد. از
سوی دیگر، بسیاری از مارکسیست ها نیز ناخواسته و بی خبر به دام این ایدئولوژی بورژوایی گرفتار می شوند،
چرا که بر این باورند که جوهْر شششکل متناسششب خششود را تعششیین می کنششد. ناکششامی در فهم درسششت سششرمایه

به مثابه ی یک شکل یا یک نرم افزار، می تواند به سادگی ما را به بی راهه ی سرگردانی بکشاند. 

دانش اقتصاد و سایر علوم اجتماعی، که زمششانی  همششه زیششر یششک چششتر گردآمششده و اقتصششاد سیاسششی نامیششده
می شدند،  محصوالت عصر )سششرمایه دارانه ی( مششدرن هسششتند، و بنششابراین، به طششور گریزناپششذیری انباشششته از
پیش انگاره ها و مفاهیم بششورژوایی-لیششبرالی هسششتند. این به معنششای آن اسششت کششه حششتی بششا یششک ایششدئولوژی
ضدسرمایه دارانه ی بسیار پرشور و مصششمم  هم می تششوان به سششادگی بششه دام اسششتقبال از پیش فرض هششای این

( این شششهِدantidoteایدئولوژی )به جای طرد و افسون زدایی آنها( گرفتار شد. از دید من موثرترین پششادزهر )
مسموْم تکیه کردن بر دیالکتیک »ماتریالیستی« به منزله ی روش علم اجتماعی است. با بیاِن این کششه شششرایط
پرورش وبسط سرمایه به سان یک »نرم افزار«، متفاوت با شرایط مربوطه برای امششر مطلششق اسششت، دیالکتیششک

(contradictions»ماتریالیستی« را از دیالکتیک هگلی متمایز ساخته ام. همین تمششایز، میششان دو »تضششاِد« )
شاخص و سرشت نمایی وجود دارد که دیالکتیک را به حرکت و پویش در می آورند. دیالکتیِک سرمایه خششود

(،synthesize( »تضاد بین ارزش و ارزش استفاده« برمی نشاند و ایجاد می  کند )solvingرا ازطریق حل/رفع )
( بر »تضاد بینovercoingحال آن که دیالکتیک امر مطلق نزد هگل راهپیمایی مارپیچ واِر خویش را با غلبه )

 را کششه سششرمایه در20هستی نیستی« به خود هموار می کنششد. در اینجششا »ارزْش« ثششروت سششوداگرانه -انششتزاعی
جستجوی آن است بازنمایی می کند، و »ارزش اسششتفاده« نمایششان گر وجششه مششادی-انضششمامی، یعششنی حیششات
اقتصادی جامعه است. پس، سرمایه داری که به ساِن ارزْش خلق وایجششاد شششده اسششت بششر مقششاومِت برآمششده از

محدودسازِی ارزش استفاده چیزه می شود ]فایق می آید[. 

در مورد هگل، »هستی« حضور امر مطلق را نشان می دهد، و »نیستی« غایب است. هستی با چیره شدن بششر
  پیش می رود. بدین  روش، ساختار دیالکتیک در هر دو مورْد21نیستی به سمت برپاسازِی قلمرو یزدانِی ِخرد

هم سان است. اما از دید من تفاوتی بنیادین بین »ارزش استفاده« و »نیستی« وجود دارد. اگرچششه از منظششر
دیالکتیک ماتریالیستی، ارزِش نمایان گِر سرمایه )که سوژه ی آن است( بر ارزش استفاده چیرگی می یابد تششا
سرمایه داری را ایجاد کند، اما داللت و پیامد واقعِی این فرآیند آن است که فقط تاجایی انجام پششذیر و قابششِل
پیش روی است که وجه ارزش استفاده مجال چنین کششاری را بدهششد. چششون سشرمایه داری به لحششاظ تششاریخی
گذراست. این به معنای آن است که برنده ی واقعی در پایاِن راه همانا ارزش استفاده )ثروت انضششمامی بششرای
19. truck, barter and exchange
20. abstract-mercantile wealth
21. divine realm of reason
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انسان ها( است، که حتی پس از مرگ ارزش )یعنی ثروت انتزاعی ای کششه سششرمایه  به دنبششاِل آن اسششت( بششاقی
می  ماند. این مساله، متفاوت با داللت معنایِی دیالکتیِک امر مطلِق هگل است؛ چرا که هم چنان که »هسششتی«
در جهت خلق وایجاد تمام وکماِل امر مطلق پیش می رود، بر »نیستی« )غیاب عقل وِخرِد الهی( غلبه می کنششد
و آن را برای همیشه سرکوب می کند. به بیان دیگر، »نیستِی« هگل اکیدا خالی و منفعششل اسششت؛ و به واقششع،

(. از آنجاکهsubdueمقصود ]دیالکتیک هگل[ آن است که نیستی برای همیشه توسط هستی مغلوب گردد )
نیستی هیچ مقاومتی در برابر پیش روِی هستی بروز نمی دهششد، پششیروزی هسششتی بشر نیسشتی یشک نششتیجه ی
پیش بینی شده و قطعی نزِد هگل است. این  امر از دید من دیالکتیک ایده آلیستِی هگل را به نششوعی نششامتوازن
می سازد و توضیح می دهد که چرا استدالل ورزی او در جهت اعتباربخشی بششه این پیش روِی دیششالکتیکی )از

( گاهی اوقات نسبتًا اجباری و غیرطبیعی به نظر می رسد. نیششازی22مجرد-نامتعین به سوی مشخص-انضمامی
به گفتن نیست که دیالکتیک ماتریالیستِی ارزش و ارزش استفاده، به گونه ای که توسط اونو بیان شده اسششت،

 است. به باور من، این امر بششدین خاطر اسششت کششه ارزش اسششتفاده24 و رها از این بندبازِی ذهنی23بی طرفانه تر
می تواند بیرون از دیالکتیک سرمایه  نیز وجود داشته باشد، همان گونه که ]اینک[ دروِن آن وجود دارد. 

ماتریالیسم و ایده آلیسم

 نکته ی پیِش رو از دید من کلیدی واقعی بششرای مقایسششه ی ماتریالیسششم و ایده آلیسششم از منظششر دیالکتیششک
به دست ما می دهد. نزد هگل برپایِی عقل الهی و استقرار سلطنِت ]ملکوت[  ِخششرْد هششدف نهششایی دیالکتیششک
است. هنگامی که این هدف محقق گردد، تنها مشاهده ی این امر باقی می ماند که چگونه خرِد بی کششراِن امششر
مطلق، خویش را در طبیعت، نوع بشر )روح کران مند( و تشاریخ تجلی می بخششد ]آششکار می سششازد[. روششن

( امر مطلششق در میششان نبششود.abolishingاست که نزد هگل هیچ پرسشی درخصوص براندازی و نابودسازی )
این ویژگی، »دیالکتیِک تاریِخ« هگل را تمامًا جبرگرایانه می سازد، بدین معنا که در مسششیر تحششول آتی بشششر
هیچ درجه ای از آزادی  برای انتخاب یششا حششتی لغششزش سششهوی را روا نمی دارد. در دیالکتیششک ماتریالیسششتی،

 خلق وایجاد کند، دقیقًا به این منظور که دردر سطح منطقیبرعکس، ما به سرمایه اجازه می دهیم خود را 
 آن را براندازیم و درنتیجه، خود )یعنی نوع بشر( را از سلطه ی عششام بودگِی انششتزاعیدر سطح تاریخیآینده 

. از آن رو قادریم چششنین چششیزیمنطق به سرمایه تعلق دارد، اما تاریخ از آِن ماستآن رهایی بخشیم. 
( نمی شود؛ یعنی از آن رو کهassimilateادعایی بکنیم که ارزش استفاده هرگز تمامًا در ارزْش جذب وادغام )

»سپهر ارزش استفاده«، یا شرایط مادی ای که حیات اقتصادی جامعه بششر آن اسششتوار اسششت، هستی شناسششی
خویش را حفظ می کند. 

22. from abstract-unspecified to concrete-synthetic
23. even-handed
24. mental acrobatics
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درحقیقت، حتی تحت نظام سرمایه داری هم تابعیت سپهر ارزش استفاده از منطق سششرمایه هیچ گششاه کامششل
( باقی می مانند. تا زمانی که بتوان این »بیرونیت «هششا )یعششنیexternalitiesنیست؛ همواره »بیرونیت « هایی )

بخش هایی از سپهر ارزش استفاده که تابع منطق سرمایه نمی شوند( را توسط سیاست های اقتصششادِی دولت
(، سرمایه داری واقعی ]هم چنان[ باقی می ماند. ازطششرفی، دیالکتیششکinternalizeبورژوایی »درونی  ساخت« )

سرمایه، یا نظریه ی اقتصادی درمعنای تعریف سرمایه داری توسط خود سرمایه، می بایششد یششک سششپهر ارزش
استفاده ی آرمانی ]ایده آل[ را پیش انگاشت خود بگیرد. یک سپهر ارزش اسششتفاده  هنگششامی آرمانی سششت کششه
هیچ بخشی از آن علیه تابعیت منطق سرمایه مقاومت نکند یششا از آن تخطی نکنششد. تنهششا بششا پیش  انگاشششتن
چنین سپهر آرمانی برای ارزش استفاده می توان سرمایه را قادر ساخت تا سرمایه داری ناب، یا همان تعریف
نظری سرمایه داری، را خلق وایجاد کند. به واقع، مسیر زاده شدن و تدویِن این نوع از نظریه ی اقتصادی، کامال
ساده است. در این سپهر آرمانِی ارزش استفاده، صرفًا نیاز داریم که یک وضعیت یا بافتششار خششاص را تعششیین
کنیم، پیش از آنکه از سرمایه بپرسیم »اینک می خواهی چه کنی؟«. ما همواره پاسشخ درسششت را از سششرمایه

 از چششنین25دریافت می کنیم، و نظریه ی اقتصادی هم چیزی بیش از ]مدون سازی[ یششک تمششامیت نظم یافته
پاسخ هایی نیست. اما از کجا بدانیم که پاسخ های سرمایه همواره درست اند؟ از آن رو که حقیقت هم اینششک در
خود ماست. به خاطر بیاورید که سرمایه از خود ما نشأت گرفته است، پیش از آن که از ما پیشی  بگیرد و پششا

(. چون سرمایه همان »رانه های اقتصادِی« بی کران شششده ی ماسششت ]کششه در سششپهرtranscendفراتر بگذارد )
تاریخْی مادیت یافته است[؛ پس ما در این پرسش وپاسخ به واقع از خودمان می پرسیم و خودمان هم بششه آن

جواب می دهیم. و چیزی در درون ما وجود ندارد که ما آن را نشناسیم. 

( دیالکتیک سرمایه از هرگونه ابهام معرفت شناختی به دور اسششت.truthfullnessبه بیان دیگر، حقیقت مندی )
( تأیید گردد و بششرای تأییششدintrospectivelyبه واقع، هر گزاره ی دیالکتیکی ای می تواند به طور درون نگرانه )

 )آزمون تجربی( نیست، درست همان گونششه کششه در27 آن نیازی به هیچ گونه وارسی و تحقیق بیرونی26اعتبار
axiomaticمورد گزاره های اصل موضوعی )  propositionsچنین است. این نکتششه به بششاور من نتیجه  گششیری )

مهمی در رابطه  با نظریه ی اقتصادی است که هم اقتصاد بورژوایی و هم مارکسیسششم ارتششدوکس در فهم آن
ناکام می مانند. گزاره های اصل موضوعی به لحاظ منطقی از برهان ها یا قضایای دلخواهی مشتق می شوند کششه
حقیقت مندِی خود آن ها می تواند محل تشکیک قرار گیرد ]به روی تشکیک گشوده است[. بنششابراین، اصششواًل

( پذیرفت. درعین حال،conclusively trueنمی توان آن ها را پیش از تحقیْق به سان گزاره هایی قطعًا درست )
( نیست، طوری کششه علمconclusiveهمان گونه که اشاره شد، هیچ وارسی و تحقیقی در علم طبیعْی قطعی )
( گردد، و نهso-far-so-good truthsطبیعی نمی تواند مدعی چیزی بیش از حقایِق »تا اینجا قابل قبول« )

یک حقیقت قطعی از نوعی که دیالکتیک سرمایه می تواند مدعی آن گردد. هششر نظششریه ی اقتصششادی، خششواه

25. ordered totality
26. validate
27. external verification
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نئوکالسیک و خواه مارکسیستی، که بخواهد از جنس علم طبیعی باشششد، الجششرم از اعتمششادبه نفس و خششود-
( دیالکتیک ماتریالیستی محروم خواهد ماند. self-assuranceاتکایِی )

دیالکتیک سرمایه و تاریخ

این واقعیت که چیزهایی به سان »بیرونیت «ها وجود دارند، طوری که منطق سششرمایه هرگششز نمی توانششد یششک
سپهر ارزش استفاده را حتی تحت ]نظام[ سرمایه داری به تمامی در خششود جششذب وادغام کنششد، حامششل کلیششد

( بشریت و سوسیالیسم است. چراکه این امر به معنای آن است که سرمایه داری تنهاemancipationرهایی ِ )
تاجایی  می تواند برقرار بماند که این بیرونیت ها توسط سیاست های دولت بورژوایی قابل مدیریت باشند. اگششر

( که از دایره ی کنترل دولت بورژوایی فراتر برونششد ]تخطیrampantآن ها چنان فراوان و مهارناپذیر باشند )
کنند[، سرمایه دیگر نمی توانشد عمل کششرد خشود را به سششان »نرم افششزاِر« تعیین کننششده ی جامعشه حفششظ کنششد.
دراین صورت، جامعه ی سرمایه داری باید ]به ناچار[ به نظام اجتماعی جانشیِن خود راه بدهد که ممکن اسششت
سوسیالیسم باشد یا نباشد؛ بسته  به  این که به لحاظ رهایی بشریت مترقی باشد یا نباشد. امششا همه ی این هششا

دربردارنده ی آن چیزی است که اونو زمانی آن را »دیالکتیک تاریخ« و »دیالکتیک انقالب« نامیده بود. 

اگر دیالکتیک سرمایْه خویشتن را به تمامی خلق وایجاد می کند، ]و[ سرمایه داری را ]در سطح نظری[ تعریف
می کند، باید ببینیم که سرمایه چگونه خششود را در واقعیت، یعششنی در فضششاهای غیرآرمششانِی ارزش اسششتفاده  ،

( بین سرمایه و سپهر ارزش استفادهnegotiationنشان می دهد. در اینجا موضوع اصلی بر سر »مصالحه«ی )
ی ِخششرِد الهی بششر سششپهر تصششادفات انسششانی،28است، که کاماًل متفاوت است با خود-تحمیل گششرِی یک جششانبه 

آن چنان که در فلسفه ی تاریخ هگل طرح شده است. در آموزه ی اونویی، ارزش هششای اسششتفاده ی انضششمامی-
تجربی با دقِت بسیار بار دیگر وارد می شوند، نخست در قابل انواع کاالهایی مثششل پشششم، پنبششه و فششوالد کششه
به ترتیب در سه مرحله از مراحل توسعه ی جهانی-تاریخِی سرمایه داری نقش مسلط داشششته اند. بششرای مثششال،
مرحله ی لیبرالی سرمایه داری به منزله ی مرحله ای درک می شود که در آن همه یا اکثر ارزش هششای اسششتفاده
همانند محصوالت پنبه هستند و با فناوری مشابهی نظیر آنچه در صششنعت پنبه ی قششرن نششوزدهِم انگلسششتان
رایج بود تولید می شوند. پس در سطِح »نظریه ی مرحله«، ارزش های استفاده به سان »انواعی« مورد گزینش
و بررسی قرار می گیرند که شیوه ی مصالحه ای را عرضه می کنند که به موجب آن سرمایه موفق بششه تنظیم و

،29مهار نوع خاصششی از سششپهر ارزش اسششتفاده می گششردد. ارزش هششای اسششتفاده ی عیششان و متنششوع و چندگونه
همان طور که در تاریخ واقعی وجود دارند، در سطح دیگری وارد بحث می شوند که »سطح تحلیل تششاریخی«
نامیده می شود. اگر با دوره ی معینی از تششاریخ سششرمایه داری سششروکار داشششته باشششیم، تعین هششای مربششوط به 

28. unilateral self-imposition
29. multifarious
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نظریه ی مرحله بین نظریه و واقعیت میششانجی گری می کننششد. طبعششا بششرای مطششالعه ی یششک دوره ی تششاریخی
غیرسرمایه دارانه،  نمی توان از چنین میانجی گری ای بهره گششرفت. امششا در هششر دو حششالت، هیچ جششایی بششرای
میدان دادن به جبرگرایی تاریخی وجود ندارد. هر برشی از تاریخ سرمایه داری سرشار از تصادفات و درجششات

( و به گونه ایbroad outlinesآزادی است، و تاثیرپذیری آن از منطق سرمایه تنها در خطوط عمده و کالن )
( است. تاریخ یک عصر غیرسرمایه داری حتی به درجات بسیار کمتری تحت ]سلطه ی[ منطقpartialناتمام )

سرمایه قرار دارد. 

اونو در توضیح سه سطح مجزای تحلیل به سه نوع ضرورت ارجششاع می دهششد: ضششرورت بحران هششای ده سششاله 
(decennial crisesضرورت یک جنگ امپریالیستی، و ضرورت یک انقالب. نخستین ضرورت از این موارد ،)

( اسششت.determinateسه گانه توسط منطق سرمایه دیکته ]تحمیل[ می شود و تمامششًا قطعی و تعیین شششده )
ضرورت دوم در سطح نظریه ی مرحله بروز می یابشد: هنگششامی کششه منطششق سشرمایه خشود را در مششرحله ای از
توسعه ی سرمایه دارانه نشان می دهد که وجه مشخصه ی صنایع سنگین نظیر فوالد و صنایع شیمیایی سششت،
دولت های بورژوایی ناگزیرند که به سیاست های اقتصادی امپریالیستی متوسل شوند که پیامششد آن هششا بششروز
جنگ بین قدرت های اصلی برای کسب هژمونی اقتصادی است. این ضرورت تمامششًا توسششط منطششق سششرمایه

( است که در سیاست هایhuman factorsتوضیح داده نمی شود، بلکه دربردارنده ی ]نقش[ عوامل انسانی )
دولت های بورژوایی بازتاب می یابند. اما ضرورت سوم تنها به انتخاب جمعِی محتمِل جوامششع انسششانی اشششاره

( بششازارbruteمی کند. همان گونه که پوالنی می گوید، انسان  ها می باید در برابر نیروی بی رحم و فاقد شششعوِر )
سرمایه دارانه ی خود-تنظیم گر مورد محافظت قرار گیرند. این به معنای آن است که به  جایی می رسیم که در

(، برای آسایش و امنیت نوع بشرabstract-mercantileآن تعقیب سرمایه دارانه ی ثروِت انتزاعی-سوداگرانه )
( می شود؛ و در این نقطه یا در حواشی آن، انسان ها تصمیم خواهند گرفت که بششهintolerableتحمل ناپذیر )

( رفتششارprognosisحاکمیت سرمایه پایان دهند. به بیان دیگر، مساله بر سر نوعی شناسششایی پیش نگششرانه ی )
(  اسششت. اونششو در تفششاوت بششا سششنت تششاریخی هگششل وcontingentانسانی است، که اساسًا آزادانه و تصششادفی )

مارکس، از دیالکتیک تاریخ و انقالب سخن گفته است. امششا روشششن اسششت کششه او هیچ یششک از گرایش هششای
( این سنت را مورد تأیید و تجویز قرار نداده است. eschatological biasesرستاخیزنگرانه  ی )

  

جمع بندی

مایلم این مقاله را با ترسیم داللت معنایی گزاره ی آخِر بند قبلی به پایان ببرم. هنگامی که دیالکتیششْک یششک
سوژه-ابژه را شناسایی می کند که داستان خود را به تفصیل شرح می دهد )یعنی نرم افزاری که یک سیسششتم

 را تعریف می کند(، گام بعدی آن است که ببینیم ]این نرم افششزار[ در واقعیت چگونششه خششود را آشششکار30عامل
30. operating system
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( و چگونه عمل می کند. در مورد هگل، منطق وی، که با متافیزیک انطباق می یابد، امششرmanifestمی سازد )
، عقل الهی، خرد، یا هر چیز دیگر( را به منزله ی سوژه-ابژه تعریف می  کند. سپس امر31 مسیحیکالممطلق )

مطلْق حاکمیت کامل خویش را بر طبیعت و نوع بشر نشان می دهد، به طریقی کششه پس از اسششتقرار آن هیچ
امر حادث و پیشامدی و هیچ درجه ای از آزادی باقی نمی ماند. همین مساله اسششت کششه دیالکتیششک هگششل را
»ایده آلیستی« می سازد. در مقابل، سوژه -ابژه ی دیالکتیششک ماتریالیسششتی در عمل کششرِد واقعی خششود، قششدرت
بسیار کمتری ]درمقایسه با دیالکتیک امر مطلق[ دارد. چششون مششا تنهششا هنگششامی می تششوانیم آن را به عنششوان
نرم افزار سرمایه داری بازشناسی کنیم که یششک سششپهر ارزش اسششتفاده ی آرمششانی )ایده آلیزه شششده( را به تصششور
درآوریم. به بیان دیگر، منطق سرمایه هرگز نمی تواند فضاهای واقعِی ارزش استفاده را به تمامْی تابع خششویش

(. بنابراین، »ارزش استفاده« و نششه »ارزش« اسششت کششه در نهششایت برنششده ی میششدان ]اینsubordinateسازد )
رویارویی[ خواهد بود. بنابراین، همواره »بیرونیت «هایی باقی می مانند کششه از حششاکمیت و سششلطه ی سششرمایه
می گریزند. با نگریستن از منظر انسانی به این مساله، درمی یابیم که ما همواره به یک سپهر ارزش اسششتفاده
نیاز داریم، اما تنها تحت شرایطی معین به اجبارهای سرمایه تن می دهیم. از دیششد من همین واقعیت اسششت
که دیالکتیک سرمایه را »ماتریالیستی« می سششازد، و نششه »ایده آلیسششتی«. دیالکتیششک ماتریالیسششتْی به همششان
طریقی سرمایه را به سان یک نرم افزار خلق وایجاد می کند که دیالکتیک هگلْی امر مطلششق را. در این سششطح،

 ]هم ریختی[ است. تمایز میان آن هششا از32یک توازی کامل بین آن ها وجود دارد، که کمابیش یک همدیسی
آنچه این نرم افزارها انجام می دهند ناشی می شود. امر مطلق پافشاری بر آن دارد کششه همیشششه َقدرقششدرت و

( باشد، طوری که برای انسان ها هیچ آزادی  و مجالی برای انتخاب سرنوشت  خششویشomnipotentهمه کاره )
تنها زمانی کسسهباقی نمی گذارد؛ حال آن که سرمایه تنها تاجایی مایل است َقدرقدرت باشد که بتواند، یعنی 

؛ و درنتیجه ]سرمایه[ آزادی کامل برای انسششان ها به منظششور رفتن بشه فراسششویشرایط مادْی مساعد باشد
خویش ]سرمایه[ را تضمین می کند. 

*   *   *
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