
 129      هاي فلسفي ماركسيسمرئاليسم انتقادي و شالوده

 

 kandokav.com   1 كندوكاو

  هاي فلسفي در مفاهيم ماركسيتصريح شالوده: فصل چهارم

با كمك مفاهيم  هاي فلسفي در مفاهيم ماركسياز تصريح شالوده دو نمونه 
  .مندو تركيب آنها با مفاهيم ديالكتيك نظام باسكار

  

  تجريد و نظام بسته

-از دشواري درك فصل نخست، به سرمايه گفتار ويراست اولماركس در پيش

 در …«: نويسداو مي. گويددارد، سخن مي بر ويژه بخشي كه تحليل كاال را در
 هايمعرف نه و آيدمي كار به ميكروسكوپ نه اقتصادي هايشكل تحليل

شكل  ي معاصر،اما در جامعه. بايد جايگزين هر دو شود تجريدقدرت  شيميايي،
تأكيد از من ( كااليي محصول كار، يا شكل ارزش كاال، شكل سلولي اقتصاد است

هاي محض و ي عامي پرسه زدن در موشكافيها در ديدهتحليل اين شكل). است
هاست اما تنها از آن دست كاريجا سروكار ما نيز با ريزهدر اين. بيهوده است

  114.»كه در كالبدشناسي ميكروسكوپي معمول است

عنوان تنها نيروي كارآمد در پژوهش سرمايه از تجريد به ماركسمنظور 
در اصوال چرا به تجريد نياز داريم؟  گونه تجريدي مورد نظر اوست؟ چيست؟ چه

ديرتر، در آغاز فصل . ها پاسخ نداده استگفتار ماركس به اين پرسشاين پيش
روي ها، در فرايند پيشنحوي تلويحي و مختصر به بخشي از اين پرسشيكم، به

او استدالل خود را . منسجم و جامع نيستند هاي اوپاسخاما . دهدبحث، پاسخ مي
- چيستي تجريد، چرايي ضرورت كاربست آن و چگونگي كاربست ضيحبراي تو

تنها كساني كه هگل را با . كندتشريح نميداري ي پژوهش سرمايهدر زمينهاش 

                                                           
   ١٣٨۶. ی حسن مرتضویسرمايه جلد يکم، ترجمه: کارل مارکس  ١١۴



 هاي فلسفي ماركسيسم رئاليسم انتقادي و شالوده 130

 

kandokav.com  1 كندوكاو    

ماركس دريابند و  سرمايهرا در توانند معناي تجريد باشند مي دقت مطالعه كرده
اما آنچه مسلم است . تازه در اين زمينه هم اختالف نظرهاي فراواني وجود دارد

 تدقيق و بازسازي به نياز ماركس ي از مفسران آثارافزاينده شمار اين است كه
، اندرا دريافتهشناسي ماركس و از همين رو روش سرمايه اقتصاد سياسيفلسفي 
و اميدوارم در آينده نيز  115امداشتهبه آن اشاراتي مطالب ديگري  كه در چيزي

جا براي ما جالب است، ايندر چه كه آن. بتوانم بيشتر در اين زمينه بنويسم
ي و كمكي كه مفاهيم فلسفه اش استشناختي ي ماركس به رويكرد روشاشاره

روش خود را ركس ام. ي تدقيق آن به ما بكنندتوانند در زمينهعلم باسكار مي
خواند و سپس در ادامه توضيح فراواني در گفتاورد باال، تجريد ميسادگي و بيبه

  :دهدروش خود را چنين توضيح مي

در بارزترين شكل كند كه فيزيكدان فرايندهاي طبيعي را در جايي مشاهده مي«
ترين نقش را در آن دارند، يا هر جا  كننده كمدهند و تأثيرات مختلخود رخ مي

از جريان فرايند [زند كه كه امكان داشته باشد، در شرايطي دست به آزمايش مي
  116.»مطمئن باشد] در حالت ناب خود

ز چرا ماركس، در ادامه ا. شودهاي بسياري هم در اين مورد طرح ميپرسش
گويد؟ ي علوم طبيعي ميكار گرفته شده در حيطههاي بهفيزيكدان و آزمايش

، ي ماركسي مورد مطالعهتوان روش پژوهش در علم فيزيك را به حيطهآيا مي
 كار بست؟جا هم به انتقال داد و همان را در اين داري،اقتصاد سياسي سرمايه

- شناختي متفاوتي دو ابژه) داريسرمايه(دانيم كه فيزيك و جامعه ي ما ميهمه

دنياي انساني هم همانند توان يافت؟ آيا آيا شباهتي بين اين دو قلمرو مي. اند
- ؟ در صورتي كه پاسخ ما مثبت باشد آيا اين قانونقانونمند استدنياي فيزيكي 

ها در هر دو قلمرو معناي يكساني دارند؟ معلوم است كه ماركس با مندي
                                                           

  .نگاه کنيد به سايت نقد اقتصاد سياسی ١١۵
  . ھمان منبع  ١١۶
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اي فيزيك و شيمي و سپس يادآوري اين كه در جهان مورد هبرشمردن آزمايش
ها استفاده كرد و به ناگزير بايد توان از آن ابزارها و روشپژوهش او نمي

ها نيروي تجريد را به كار بست، نظرش اين است كه اين دو جهان داراي تفاوت
ي هاما توضيح بيشتر اين شباهت و تفاوت به عهد. هايي با يكديگرندو شباهت

از نظر . افتدها و از جمله فيلسوفي همچون باسكار ميهاي بعدي ماركسينسل
وجود هايي بين اين دو قلمرو، جهان طبيعي و جهان اجتماعي، باسكار شباهت

شناختي بين اين دو قلمرو حرف توان از وحدت روشو به همين دليل مي دارد
به علم نسبت كه در باال هم علم طبيعي و هم علم اجتماعي در خصوصياتي . زد

-مندي براي درك اليهيعني هر دو تالش نظام. ، با هم شباهت دارندداده شد

شناسانه اين شباهت شناخت. مندي و ساختارهاي جهان هستندمندي، قانون
هر دوي . ي جهان طبيعي و جهان اجتماعي داردشناسانهريشه در شباهت هستي

شوند كه به طور نسبي ارهايي تشكيل مياين قلمروها از ساختارها و سازوك
ويژه در قلمرو طبيعت اين سازوكارها به(داراي دوام و پايداري هستند 

، هر دوي اين )آورندهاي بسيار مديدي دوام مياند و براي مدتفراتاريخي
و همين  اي نيستند؛اليهند، مسطح و تكاژرفشناختي مروها داراي هستيلق

چه اگر جهان  .سازدتيك علمي و شناخت را ممكن ميها است كه پراويژگي
بود بنا به نظر خود ماركس ديگر نيازي اي مياليهطبيعي و اجتماعي مسطح و تك

اين امر كه جهان  .ديديم خود واقعيت بودبه علم نبود زيرا آنچه در ظاهر مي
داراي ساختار و نظم است علم را ممكن مي سازد و به دانش علمي نيز 

ي جهان طبيعي و جهان اجتماعي جز اين رابطهبه. بخشديت ساختاري ميخصوص
يعني اين دو قلمرو، در . است 117نوپديدي/مندي و برآيندي ريشهيك رابطه

سر حالتي بيروني نسبت به هم قرار ندارند، بلكه در ارتباطي تنگاتنگ با هم به
و جهان اجتماعي شرط باشندگي جهان اجتماعي است جهان طبيعي پيش. برندمي

                                                           
١١٧ rootedness  
   emergence 
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توان جامعه را به اگرچه نمي. است از دل جهان طبيعي برآمده و به آن وابسته
ويژه اين وضعيت به. طبيعت فروكاست اما دومي در اولي حضور دارد و برعكس

محيطي و تاثيرات اجتماعي آن بيش از پيش ي زيستامروز با بحران فزاينده
اوزون مثال گواه اين وابستگي متقابل ي اليهايجاد حفره در  .دهدخود را نشان مي

يعني آلودگي زيست محيط » هاي بيرونيهزينه«تفاوتي قانون ارزش به بي. است
ي ي انساني هم نشانهو سالمت جسماني و روحي و عاطفي كارگر و جامعه

-ي ما به اين درهمدارانهاعتنايي جهان سرمايهديگري از اين وابستگي و بي

 طبيعي، قلمرو بر حاكم قوانين كه نيست آن معناي به حرف اين .تتنيدگي اس
 قوانين آن به تقليل قابل اجتماعي جهان قوانين يا اندچيره هم اجتماعي قلمرو بر

مثال بيولوژي نسبت به فيزيك و شيمي و يا جامعه نسبت (باالتر  هاياليه. هستند
 قوانين در منديريشه رغمبه كه هستند خود خاص قوانين داراي )به بيولوژي

تر و بر سطوح پاييني و اصلي ستندني هاآن به فروكاستن قابل تر،اصلي هاياليه
نقش بزرگي در طراحي  عنوان نمونه منطق سرمايهبه. گذارندتاثير هم مي

آالت دانيم كه ماشينهاي توليدي دارد و در عين حال ميآالت و فناوريماشين
آالت در اين معنا ماشينبه. وابسته هستند و مكانيك فيزيكبه قوانين معين 

داري است كه در سرمايه قوانين توليداما  .اي هستندمعرض تاثير قوانين دوگانه
- مي. كندو مكانيك را تعيين مي نهايت شرايط و حدود كاربست قوانين فيزيك

داران در دانيم كه اگر دو نوع ماشين يا فناوري در دسترس باشند، سرمايه
بيشتر قدرتي و خودبيگانگي دهند كه به بيصورت امكان آن نوعي را ترجيح مي

آالت را فقط در پرتو قوانين توان ماشيناين ترتيب نميبه. كارگران منجر شود
 كنندفيزيكي توضيح داد، تو گويي قوانين اجتماعي در اين ميان نقشي بازي نمي

همين جهت به. وري كارندناوري و رشد بهرهآالت ابزار خنثاي فيا گويا ماشين
زنند كه مناسبات توليد در هايي حرف ميداري از محدوديتهم منتقدان سرمايه

كنند و يا از نقش ايجاد مي علم كارگيري قوانينداري بر سر راه بهنظام سرمايه
دار در ابداع و اختراع انواع خاصي از ي سرمايهي منافع طبقهكنندهتعيين
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از سوي ديگر . گويندمي سخن ها و حذف و كنارگذاري انواع ديگريفناوري
ي سرمايه دانست و چنين تصور كرد توان قوانين علمي و اصوال علم را زائدهنمي

كه گويا علم چنان با سازوكارهاي سرمايه در هم تنيده است كه تمايز بين آن 
بنابراين . )اهده كردتوان مشچيزي كه گاهي نزد لوكاچ مي( دو ممكن نيست
كه ظاهرا از هم جدا اما  كندتاكيد مي يبر روابط بين قلمروهايرئاليسم انتقادي 

ي تر يعني جامعه بر اليهي عاليجز اين بر تاثير اليهبه. انددر واقع به هم پيوسته
 اي اززائده تر را همي اصليو در ضمن اليه كنداكيد ميتتر يعني طبيعت اصلي
   ).به همين دليل هم انتقام طبيعت را داريم( داندنميباالتر  ياليه

كه بتوان از ايجاد نظام بسته نزد  رسدمي نظربههاي باال حال با توجه به بحث
يد هگلي انجام شده است ماركس در شكل خاص آن كه با الهام از روش تجر

 هايي جانبيو با انجام بحث اين دفاعي است كه در چند مرحله 118.دفاع كرد
شناسي ناتوراليسم انتقادي فقط زيرا كه رئاليسم انتقادي و روش. شودانجام مي

ي تفسير روش ماركس اما نحوه ندي فلسفي بحث را براي ما هموار كرده ازمينه
ئاليسم علمي و ناتوراليسم انتقادي به جز استناد به باسكار رو درك او از 

براي توضيح نظام بسته و نظام باز نزد . طلبدتوضيحات انتقادي بيشتري مي
را در  )هاي اين دو انديشمندبا در نظر داشتن تفاوت( هگل ماركس گفتاوردي از

   .ي ماركس را بهتر توضيح دادو ارائه پژوهشآورم تا شايد بتوان روش زير مي

  ي پژوهش دوپاره كردن ابژه: تجريد

- ، تجريد روشگفتاورد زير به روش اصلي تجريد هگل دررسد كه به نظر مي

چه را كه دروني است،  خواهيم آن مي««: نويسدمي اشاره دارد وقتي كه شناختي،
                                                           

: کردھا را استنتاج توان اين گزارهمی گروندريسه و سرمايهھای مارکس در از دل نوشته  ١١٨
او در ضمن . مارکس رئاليست است زيرا به جدايی جھان انديشه و جھان عينی تاکيد دارد

ناتوراليست است . ی ناگذرا و گذرای علم باور داردرئاليست علمی است زيرا به تمايز بين ابژه
زيرا به وحدت روش در علوم طبيعی و اجتماعی باور دارد اما ناتوراليست انتقادی است زيرا به 

  .تفاوت بين جھان طبيعی و جھان اجتماعی قائل است
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بنابراين پديده را دوبرابر . چه كه صرفاً بيروني است بشناسيم مجزا از آن
كنيم؛ آن را به دو قسمت دروني و بيروني، نيرو و تجلي آن، علت و معلول  مي
جا بار ديگر، وجه دروني، يا نيرو، كليت است، يعني  در اين. كنيم يم ميتقس
ي  چه در همه چه پايدار است؛ نه اين يا آن برق، نه اين يا آن گياه، بلكه آن آن

ي  و موقتي است؛ با تأمل درباره  امر حسي تكين. ماند سان باقي مي اين چيزها يك
كراني از  ي بي طبيعت، توده. ستيابيم كه چه چيزي در آن پايدار ا آن درمي

ما نياز داريم كه در اين تنوع، . دهد را به ما نشان مي  هاي تكين ها و پديده شكل
كوشيم در هر  كنيم و مي ها را مقايسه مي وحدت برقرار سازيم؛ بنابراين، آن
ميرند؛ نوع آن چيزي  آيند و مي افراد دنيا مي. حالت، امر كلي را تشخيص بدهيم

دهد و تنها براي  ها رخ مي ي آن ماند و در همه ها پايدار باقي مي در آن است كه
قوانين نيز به اين . پردازند، وجود دارد ها مي ي آن كساني كه به تأمل درباره

ما اين اجرام را امروز در . بستر تعلق دارد، مثالً قوانين حركت اجرام آسماني
ظمي براي روح نامناسب است و به آن ن بينيم؛ اين بي جا مي جا و فردا در آن اين

روح با . كند، زيرا روح به نظم، تعين ساده، پيوسته و كلي اعتقاد دارد اعتماد نمي
كند و به دانستن قوانين  اين اعتقاد، فرآيند تأمل خود را به پديدارها معطوف مي

، در كند اي كلي تعيين مي آيد و حركت اجرامِ آسماني را به شيوه ها نايل مي آن
ي اين قانون تعيين كند و تشخيص  تواند بر پايه نتيجه هر تغييرِ موضع را مي

ي قوايي صادق است كه بر كنش انساني در تنوع  همين قانون درباره .دهد
. ها به يك امر كليِ حاكم اعتقاد دارند جا نيز انسان در اين. اند اش حاكم كران بي

ي چيزها همواره در  ه فرآيند تأمل دربارهتوان دريافت ك ها مي از تمامي اين مثال
وجوي امري ثابت، پايدار و از لحاظ دروني متعين، و حاكم بر امر خاص  جست
شود،  توان اين امر كلي را كه اساسي و حقيقي شمرده مي با حواس نمي. است

  119.»درك كرد

                                                           
  .ترجمه حسن مرتضوی. ی فلسفیدانشنامه: ھگل  ١١٩
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چنين  ي درون يا ذات چيزهااو در باره. نويسدببينيم باسكار در اين باره چه مي
هاي آن است زيرا با ارجاع به آن ذات هيدروژن ساختار الكترون«: نويسدمي

ها توضيح واكنش شيميايي آن و نيروهاي دخيل در اين واكنش است كه قدرت
ي خصوصيات يك چيز به يك اندازه مهم نيستند چه همه. ... شوندداده مي

نيروهاي عليتي آن را ي اين خصوصيات است كه ارجاع به برخي و نه همه
دهند و به ما اجازه ها هستند كه هويت آن را تشكيل مي اين. دهندتوضيح مي

دهند كه درباره اين و همان چيزي حرف بزنيم كه همانا به رغم تغييراتي كه مي
   120.»آورد گذراند در عين حال دوام نيز مياز سر مي

ثابت را كه در خالل تغييرات ثابت  بنا براين اگر بتوانيم امر كلي يا امر پايدار و 
ي مورد بررسي تشبيه كنيم آنگاه شباهت ابژه» ذات«آورد به ماند و دوام ميمي

تغيير شكل . ايمبين علوم طبيعي و علوم اجتماعي را يك بار ديگر ثابت كرده
شود كه ساختار مولكولي ظاهري آب در حاالت جامد مايع و گاز موجب آن نمي

آورد ساختار اصلي يا آنچه در اين تغييرات دوام مي. تغيير كند و زيراتمي آن
داري به رغم تمام توان گفت كه سرمايهبه همين ترتيب آيا نمي. ذات آن است

تغييرات و مراحل مختلف تاريخي كه در سيصد و اندي سال گذشته از سر 
اي همندييعني قانون 121ناخورده است؟گذرانده است هنوز در ذات خود دست

اش ليبراليسم، هاي متفاوت تاريخيآن، بخش دروني آن در طول شكل
اگر چنين باشد  اليسم تا به حال دوام آورده است؟امپرياليسم، فورديسم، نوليبر

-در جستجوي كشف اين قانون سرمايهتوان گفت كه ماركس در ميبنابراين 

                                                           
١٢٠  Roy Bhaskar: A realist theory of science, 1975. 

ی گذار شده داری وارد مرحلهاگر چه شواھدی در دست داريم برای اين که بگوييم سرمايه  ١٢١
ی خود را ھرگز دوباره نجربه ھای شکوفايی اوليهبالندگی دورهرسد که است يعنی به نظر می
  .ھای چندگانه و بغرنجی روبرو است که راه حلی برايشان نداردنخواھد کرد و با بحران



 هاي فلسفي ماركسيسم رئاليسم انتقادي و شالوده 136

 

kandokav.com  1 كندوكاو    

 عبارتي ضرورتخواهد درون را از بيرون يا به مي 122.هاي بادوام استمندي
را از تصادف يا آنچه را كه پايدار است از آنچه كه  )ي كاركرد سرمايهنحوه(

                                                           
شناسی مارکس دارد که توجه عالقمندان ی شناختباسکار در کتاب زير بحث مھمی در باره  ١٢٢

 Roy Bhaskar Philosophy and the idea of freedom. کنمرا به آن جلب می
2011 

  :شناسی در مارکس برجسته استدو موضوع شناخت 
تاکيد بر ابژکتيويتی، يعنی استقالل واقعيت طبيعی و استقالل نسبی واقعيت اجتماعی از . الف

تاکيد بر نقش کار در فرايند . ب). »ناگذرا«شناسانه يا ی ھستیيعنی رئاليسم در جنبه(شناخت 
ناخت، و به اين معنا تاکيد بر خصلت اجتماعی و تاريخی محصول آن که شناخت و دانش باشد ش
الف با پراتيک جرح و تعديل طبيعت و ). »گذرا«پراکتيسم در معنای محدود شناختی يا جنبه (

عامليت  تکوين زندگی اجتماعی سازگار است؛ و در ضمن مارکس ب را چيزی وابسته به ميانجی
يابی در ھر دو معنای توليد سوژه و بازتوليد يا دگرگونی فرايند عينيت. داندپراکسيس میانسانی يا 

اجتماعی را بايد از ابژکتيويتی به معنای بيرونيت آنطور که در الف موجود است و از امر تاريخا 
مارکس از اينجا . ای مشخص، متمايز کردی کار در جامعهو اجتماعا معين مثل شکلھای بيگانه

: ديالکتيک کار[گيرد که امر ابژکتيو و خويشاوندانش دارای معنای چھارگانه استنتيجه می
اين دو موضوع به ھم پيوسته نزد مارکس به معنای فراروی از ]. ١٩٨۶. کريستفور آرتور
مارکس در . ناتوراليسم و ضدناتوراليسم بودآليسم، شکاکيت و دگماتيسم، بيشامپريسم و ايده

اين نقد به . آليسم بودآغازين خود درگير يک نقد قدرتمند و گاھی درخشان از ايدهھای نوشته
اما او ھرگز نقدی در اين . تاريخی است- ی گذار بيوگرافيک او از فلسفه به علم اجتماعیمنزله

ی او به رئاليسم علمی شناسانهضدامپريسم او فقط درتعھد روش. اندازه از امپريسم به عمل نياورد
پيامدھای اين ناھماھنگی در نقد خود . ی فلسفی مشھود استو برخی اظھارات پراکنده رمايهسدر 

شناسی مارکسيستی به شکل رشدنايافتگی نسبی بخش رئاليستی در مقايسه با خترا در در شنا
اين فقدان تناسب تا جايی بوده است که حتی گاھی پايبندی مارکس . بخش پراتيکی نشان داده است

) پراکتيسم بدون رئاليسم(آليسم ظريف گرايش به نوسان بين نوعی ايده. ليسم انکار شده استبه رئا
 . ھم يکی از پيامدھای اين رشد ناموزون بوده است) رئاليسم بدون پراکتيسم(و ماترياليسم زمخت 

رئاليسم . ٢کند، تعھد او به تاکيد می) ی مادیابژه(رئاليسم ساده . ١در حالی که مارکس مرتبا بر 
-ی علمی ساختارھای واقعی، سازوکارھا، يا روابط ھستیھای انديشهعلمی يعنی اين ايده که ابژه

کنند، ھا، پديدارھا يا رويدادھايی که خلق میھای پديدهای است که قابل فروکاستن به شکلشناسانه
. به تدريج حاصل شدنيستند، يا ناسازگار با آن ساختارھای واقعی و حتی در تقابل با انھايند 

با  pari passuرئاليسم علمی مارکس به شکلی ناموزون و نسبتا دير و در واقع دست در دست 
ھای نوشتهاو در دست. داری حاصل شدی توليد سرمايهی شيوهھايش در بارهو به علت پژوھش

ه خودی فوئرباخ نسبت به تجريد ب sensationalismمحور زير تاثير  امپريسم حواس ١٨۴۴
با نظرات شبه کانتی، شبه اليبنيتزی، ھگلی و  سرمايهخود انتقاد دارد و مسيرش به رئاليسم علمی 

به رئاليسم علمی  ١٨۶٠ی به ھر حال مارکس در ميانه. شودھمچنين پوزيتيويستی ھموار می
ونی و ذات بود اگر بين پديدارھای بيری علم بيھوده میدارد که ھمهدست يافته است و بانگ برمی

که حقيقت علمی اگر با : نويسدبخش ششم می ارزش قيمت و سوديا در کتاب . چيزھا تفاوتی نبود
ی چيز را در ی روزانه داوری شود ھميشه نوعی پارادوکس است که فقط پديدار گول زنندهتجربه

ق بيشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصدي ١٩٧٠ی اين موضوع از دھه. گيردچنگ می
به ھمين جھت ھم يک سنت کامل، مارکس را طوری تفسير کرده است که گويا رئاليسم ساده . شد

و انکار ھر گونه تمايز بين انديشه و ھستی شود اين سنت با لوکاچ آغاز می.  کرده استرا رد می
سوسياليست «کرش که طرفداران رئاليسم ساده را . »دوگانگی کاذب و نامنعطف«به مثابه 

کرد ھم در اين تفسير می» بقايای مذھب«نامد، گرامشی که رئاليسم ساده را ھمچون می »عامی
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ی عجيب کوالکوفسکی را ھم داريم که از طرف مارکس اعالم کرد گزاره. گيرندسنت جای می

شود و حرف زمان با پديدارش ھمچون تصويری به ذھن انسان وارد میکه واقعيت ھر چيزی ھم
است و اين که عيت مادی از ھمان آغاز به نحوی اجتماعی ميانجيگری شده اشميت که گفت واق

يک دليل اين وضعيت اين است که . تاريخ طبيعی امتداد تاريخ انسانی در جھت رو به عقب است
ی گذرا را به ی ناگذرا و پراتيک ھمچون جنبهمارکس ھرگز تمايز بين ابژکتيويتی ھمچون جنبه

 ی گروندريسهچيزی که در مقدمه(در ضمن او ھرگز تمايز نظری  .مند بحث نکردنحوی نظام
ی گذرای يکی ابژه: کندی شناخت را بحث نمیبين اين دو نوع ابژه) کندبرايش تالش می ١٨۵٧

ی يابد و ديگری ابژهتوليد شناخت است که در فرايند فعاليت علمی به نحوی فعال تغيير می
ساختار يا سازوکاری دارای استقالل نسبی يا مطلق است که  ناگذرای شناخت توليد شده است که

از آنجا که اصالت مارکس در مفھوم پراکسيس و فرايند کار  .کندبه نحوی فراپديداری تاثير می
نھفته است بنابراين به سادگی ممکن شد که رئاليسم او را عاميانه کنند يا اصوال رئاليسم او در 

مارکس برخالف . در سنتھای پيشاموجود فلسفی مثال کانتيسم حل شودھا ناديده گرفته شود يا بحث
اقتصاد عاميانه مدعی بود که توضيح علمی؛ و برخالف اقتصاد سياسی کالسيک مدعی بود که  

از روابط واقعی زيرين، ساختارھای عليتی، و ) غيرفتيشيزه، تاريخی(توضيح مقوالتی بسنده 
روش مارکس در واقع . دھدداری به دست میادی سرمايهسازوکارھای آفريننده از زندگی اقتص

  : حاوی سه جنبه است
ناتوراليسمی که با توجه به قلمرو پژوھش، متعين و جرح و تعديل . رئاليسم علمی عام ب. الف
  .باشداش میمايهماترياليسم ديالکتيکی که مختص درون. است و پ) انتقادی(شده 

ی يک توضيح منسجم به ی مارکس ھمچون ھر دانشمندی ارائههی الف بايد گفت که دغدغدر باره
ی تحقيق است و در ی معقول و مبتنی بر مصالح تجربی به دست آمده از خالل پديدهھم پيوسته

ھای بين تحقيق علمی اجتماعی و ای از تفکيکبايد گفت که ناتوراليسم او توسط سلسله بی باره
ھای مھمترين تفکيک در اين رابطه ويژگی. ه استتحقيق علمی طبيعی جرح و تعديل شد

ھای اجتماعی است، از آنجا که نقد اقتصاد مکانی شکل- مفھوم مداری و تعين زمانی -پراکسيس 
سياسی بخشی از ھمان فرايندی است که در حال توصيف آن است و اين واقعيت که نه امکان 

بسته تا نظريه را به لحاظ تجربی  ساز ممکن است و نه آزمايش طبيعی در نظامآزمايش دست
، )بينیبنابراين معيار اثبات و بطالن صرفا بر توضيح استوار است و نه پيش(کنترل کنيم 
که مارکس به آن » قدرت تجريد«در ھمين راستا . (تامل تاريخی ضرورت دارد/ رفلکسيويتی
نه پراتيک واقعا تجربی ھای آزمايش است و دھد نه جانشينی برای ميکروسکوپ و لولهارجاع می

ويژگی خاص توضيحات مارکس چنان است که آنھا شکل يک . و پ.) کندمارکس را توجيه می
شود که دارای يابند که بر اساس اين توضيحات فاش میی تحقيق را میاز ابژه نقد توضيحی

- مفھومھای مفھومی و موجوديت. ١ی نقد علمی مارکس ھم در باره. است تضادھای ديالکتيکی
ھايی ابژه. 2ی و ھم در باره) ھای پديداریھا و مقوالت اقتصادی، شکلنظريه(پردازی شده است 

- بخشند يا اين که آنھا را توضيح میکه آنھا را ضرورت می) ھای روابط ساختاريننظام(است 
شان شود که به خودی خود و بنا به سرشتھا نشان داده میدر سطح نخست اين موجوديت. دھند
در سطح دوم . انديا به بيانی ناقص) شکل ارزش(اند ، فتيشيزه)مثال شکل مزد(اند کاذب

ھايی است که توضيحات مارکس منطقا با کنار گذاشتن عوامل ديگر حاوی ارزيابی منفی از ابژه
تضادھای . شانکند در جھت دگرگونی پراتيکسازند و تعھدی ايجاد میھايی را میچنين پديده

مند خاصی ھمچون تضاد بين ارزش و ارزش مصرفی که مارکس آن را ھمچون الکتيکی نظامدي
ی اش شناسايی کرد در نظريهھای رازآميز پديداریداری و شکلی ساختاری سرمايهشاکله

برند که بر اساس اين نظريه ھم به نحوی گرايش مارکس به تضادھای تاريخی گوناگونی راه می
کنند برای فراروی از کنند و ھم وسايل و انگيزه فراھم میآن را واژگون می گونه اصل سازمانده
انسان اجتماع پذير، مولدين بھم پيوسته مراودات خود را با «ای که در آن آن به سوی جامعه

ی آن ھمچون قدرتی کور نباشند و آن را به زير طبيعت به نحوی عقالنی تنظيم کنند، تا زير سلطه
 .ی خود در بياورندکنترل آگاھانه
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براي . تميز بدهد )داري تاريخيهاي تاريخي گوناگون سرمايهشكل( گذرا است
نيروي تجريد بخش دروني را از بخش بيروني جدا برد ربا كااين كار نياز دارد تا 

مفهومي ايجاد كند كه در جهان باز بيروني  هاي ضروري و درونيكند و توالي
گيريم كه در قلمرو علوم اجتماعي نتيجه مي. دست يافتن به آنها ممكن نيست

يابي به ساختارهاي اصلي و سازوكارهاي بادوام و نيز دانشمندان خواستار دست
سلسله مراتب عمودي آنها در جهان اجتماعي هستند كه پس پشت پديدارها 

شد رئاليسم انتقادي به  اشاره همانطور كه پيشتر. آورندو دوام ميكنند عمل مي
مراتب ساختارها و سازوكارها در هر دو جهان طبيعي و مندي و سلسلهاليه

ي تر از اليهي فيزيك اصليهمانطور كه در جهان طبيعي اليه. اجتماعي باور دارد
-اجتماعي هم بايد اليهي بيولوژي است در جهان تر از اليهشيمي و اين يك اصلي

تر، به مراتب عمودي پايينتر و در سلسلهمندي را بر اين مبنا، از سمت اصلي
اما اين . مراتب عمودي باالتر، منظم كردتر و در سلسلههاي غيراصليسمت اليه

مراتب، اصلي فرض هلهاي جهان اجتماعي را بايد در اين سلسكه كداميك از اليه
ي اصلي دانست و نيز توضيح خصوصيات آيندي از دل اليهكرد و كداميك را بر

  . ي دانشمندان علوم اجتماعي استي اصلي به عهدهذاتي و ضروري اين اليه

هاي بر شالوده اشمفاهيم اقتصاد سياسيكه ماركس به عنوان دانشمند اجتماعي 
يجه به اين نتديالكتيكي استوار است - ناتوراليستي و انتقادي- فلسفي رئاليستي

داري مندترين نيروي اجتماعي در دنياي مدرن سرمايهقدرتسرمايه رسد كه مي
را بايد در منطق دروني ) داريسرمايه(ي توليد اين شيوه ي كاركردنحوهاست و 

بينيم در به همين دليل است كه مي .هاي خاص آن جستمنديسرمايه و قانون
يا  ،داريهاي سرمايهعملكرد دولت يپردازي تفصيلي در بارهنظريه به سرمايه

يا موضوع غارت  ،داريي سرمايهايدئولوژي در جامعه -عملكرد قانون
يا ساختار روانشناسي و  ،داري مركزاز سوي سرمايه كشورهاي مستعمره

زيرا مثال دولت به . پردازدو يا ساختار زبان نمي اين جامعه هايروانكاوي انسان
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ترين سازوكار حمايتي سرمايه تبديل نوپديد كه به اصلي ي برآيند ياعنوان اليه
هاي خود سرمايه يا به ذات منديي دروني سرمايه به قانونبه اليهخود شود، مي

-كه ماركس قصد داشت قانون نداي بر اين نظرالبته عده. سرمايه تعلق ندارد

نيز از دل ي كارمزدي را هاي دولت، تجارت خارجي، بازار جهاني و رابطهمندي
ي من وارد اين مناقشه. هاي نوپديد يا بااليي اشتقاق بدهدسرمايه به مثابه اليه

ي دروني سرمايه يا ذات اما تا اين لحظه بر اين باورم كه جنبه. شومنظري نمي
ي اين اليه. بحث كرده است سرمايهسرمايه همان است كه ماركس در سه جلد 

اي بااليي، كه خود در معرض سازوكارهاي هداري است كه اليهاصلي سرمايه
  . كنندعمل ميي متنوعي هستند، در پرتو قوانين آن چندگانه

ي مورد  براي شناسايي پديدهديديم كه در قلمرو علوم طبيعي دانشمندان  
ي مورد د، كه در آن پديدهناي ترتيب دهد تا نظام بستهنكنتالش مي اننظرش

پس از . دنهاي طبيعي مطالعه كنو پديده پژوهش را جدا از ديگر نيروها
ي مورد نظر در نظام هاي پديدهمنديشناسايي ساختارها، سازوكارها و قانون

هاي ديگر در توان آن را در تركيب با نيروها و پديدهي آزمايشگاهي، مي بسته
معنا ايجاد اين تواند نظام بسته به ماركس نمي .نظام باز بيروني هم مطالعه كرد

منطق «اش يعني موضوع مورد تحقيق» فرايند ناب«تواند از راه تجريد، ند اما ميك
تفاوتي بين بايد دقت كرد كه . را بررسي كند» هاي سرمايهمندييا قانون سرمايه

كه در علم فيزيك وجود  »فرايند ناب« نوعآن مورد نظر ماركس با » فرايند ناب«
ي ر دو مورد بررسي ساختارها و مطالعهكه در هبا اين. خوردچشم ميدارد، به
جاست كه ماركس ي خاص مورد نظر است، تفاوت اينشناسي يك پديدههستي

چيزهايي اشاره  هناچار است بدليل سرشت تاريخي و اجتماعي موضوع خود، به
به همين جهت  ،مانع بستار سرمايه يا خودكفايي و خوداتكايي آن هستندكه كند 
يا  درون، همان تماميت سرمايه. ندكميرون و بيرون اشاره به تمايز بين دهم 
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بر  اقتصادي- منطق كاالييچيرگي مطلق مثابه به 123»داري نابي سرمايهجامعه«
هاي خود فرضي خودكفا تمام پيشيتاست كه همچون موجود زندگي اجتماعي

-يشدو پ) طبيعت(كه نيروي كار و زمين از آنجا اما . كندرا خلق و مديريت مي

تواند آنها را نميبه همين دليل ها را خلق نكرده و  فرضي هستند كه سرمايه آن
هرگز » بيرون«به دليل اين بنابراين تماميت سرمايه  ي خود كاهش دهدبه زائده

زمين و نيروي كار دشوارترين  چه .يابدبه بستار واقعي يا محيط بسته دست نمي
عناصر در زندگي اجتماعي ـ اقتصادي براي مديريت ناب اقتصادي ـ كااليي 

همواره در . شدني نيستنداين ترتيب مديريتهستند و در تاريخ عمالً هرگز به
هاي كار مبارزه وجود دارد و بر سر زمين هم همواره نبردهاي جدي در محل

كنند به يطي نيز كه حيات بشريت را تهديد ميمح، فجايع زيستجريان است
اما به هر حال تا جايي كه ممكن است ماركس در باالترين سطح . جاي خود

هايي كه به لحاظ تاريخي و غير آن ي موانع و دشواريتجريد علمي با حذف همه
هاي آن منديكند تا ذات سرمايه و قانونبر سر راه سرمايه قرار دارند، تالش مي

ي منطق سرمايه در اين روش ورود نظام باز بيرون به سپهر نظريه. كشف كندرا 
ها و يا ذات سرمايه؛ منديبه اين ترتيب است كه پس از دست يافتن به قانون

دولت، تجارت خارجي، بازار (ي توليد هاي بااليي اين شيوهحاال به تدريج اليه
ي آلبريتون وارد بحث ه شيوهبايد بحث شوند و يا اين كه ب) جهاني و نظاير آن

 ،شويم و دولت، قانونداري ميمراحل تكامل و تغيير تاريخي نظام سرمايه
المللي را شكل انباشت سرمايه و وضعيت مناسبات بين ، طبقات،ايدئولوژي
حركت از منطق دروني سرمايه به سطوح در اين حالت،  124.كنيمبررسي مي

                                                           
  . نگاه کنيد به مقاالت منتشر شده در سايت نقد اقتصاد سياسی از ھمين قلم  ١٢٣
  :نگاه کنيد به  ١٢۴

نشر . ترجمه فروغ اسدپور. سازی، چھار الگو و يک رويکرد انتقادیجھانی: تونی اسميت
  و نيز.  ١٣٩١پژواک 

Robert Albritton A Japanese approach to stages of capitalist 
development 1991 
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ي كااليي با از يك شكل كامالً رشديافتهدر واقع حركت ) !بيرون(تر انضمامي
- است كه اين منطق فقط بهاز بحث در تاريخ چيرگي منطق سرمايه به سطوحي 

چيرگي دارد و در نتيجه به توليد و بازتوليد اجتماع انساني نحوي نسبي بر 
دقيقاً قدرت تجريد اقتصاد سرمايه  .ايدئولوژي نياز دارددولت، قانون و حمايت 

اين  كه زمان تاكيد كردالبته بايد هم. دهدسيستي را به ما نشان ميسياسي مارك
تجريدهاي «هاي سرمايه يا به بياني ريشه در خودتجريدگري تجريد نظري

شناسي علوم طبيعي هاي مهم در روشاين نيز يكي ديگر از تفاوت. دارد» واقعي
بنابراين تجريدهاي دانشمندان علوم طبيعي با . است شناسي ماركسروشو 

- تجريد روشبه جز منظور اين است كه . تجريدهاي ماركس متفاوت است

كه ي مورد پژوهش شناختي به معناي جداكردن بخش دروني و بيروني پديده
شناختي هم در ، تجريدهاي هستيضور داردح در هر دو قلمرو طبيعي و اجتماعي

ساز نيستند بلكه وهش ماركس وجود دارند كه مصنوعي و دستي مورد پژابژه
اين موضوع چيزي است كه ديرتر به آن پرداخته  .اندمخلوق خود سرمايه

پردازيم كه آلتوسر به اين اما در قسمت زير فعال به انتقاداتي مي. خواهد شد
 .روا دانسته است) دروني و بيروني كردن ابژه(شناختي روش تجريد روش

  

  توسر و نقد او به دوپاره كردن ابژهآل

اين دروني و بيروني كردن ابژه و ايجاد تمايز بين درون و بيرون همچون ذات  
و پديدار چيزي است كه آلتوسر به آن اعتراض دارد و آن را ميراث هگل در 

. بيند كه البته به نظر او ماركس بر مضمون هگلي آن غلبه كرده استماركس مي
  .به شرح زير است 125خوانش سرمايهوسر در اين باره در مضمون بحث آلت

                                                           
١٢۵    Louis  Althusser & Etienne Balibar: Reading Capital 1970 
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ي معلوم و دانند كه بين يك ابژهمفهوم شناخت را فرايندي ميگرايان تجربه 
افتد يعني ابژه و سوژه پيش از فرايند شناخت وجود ي معلوم اتفاق ميسوژه
يعني  ،ي واقعي استدانستن يا شناخت به معناي انجام انتزاع از ابژه. دارند

، »بيرون«گردوخاك پديدار يا يا ي ظاهري بيرون كشيدن ذات آن از زير پوسته
ي واقعي حاوي يك ذات ناب گويا كه ابژه. چيزي شبيه به استخراج طال از زمين

و خالص و يك ذات ناخالص يا به بياني داراي يك وجه اصلي و يك وجه 
كه ( ي واقعيبا خود ابژهاست كه  دروني ي شناخت اين ذاتابژه. غيراصلي است

ي واقعي در به اين ترتيب ابژه. تفاوت دارد )درون و بيرون را در بر گرفته است
چنين . ي متمايز از هم دارددرون خود حاوي دو اليه است، يا به بياني دو پاره

به اين معنا است كه شناخت چيزي نيست مگر همان ذات  به نظر آلتوسر چيزي
. ي واقعي و به مثابه يكي از اجزاي آن حضور داردرون ابژهي اصلي كه دو جنبه

به اين ترتيب شناخت چيزي نيست مگر جدا كردن اين دو قسمت از راه 
ي غيراصلي و غيرذاتي شان كنار زدن و محو پاره هايي كه هدفكاربست رويه

ها ي واقعي كه ذات آن است تني دوم ابژهي واقعي است تا سوژه با پارهدر ابژه
ي شناخت در واقع مبتني است بر يك نوع خاص گرايانهاين فرايند تجربه. بماند

اهميت دارد و جدا كردن درون و بيرون است، درون  همانا از عمل سوژه كه
اين عمل خاص را تجريد  گرايانبه نظر آلتوسر تجربه. اهميت استبيرون بي

ي كاركردي از ابژه شود كه شناخت خودبه اين ترتيب روشن مي. نامندمي
ي چيزي نيست مگر انتزاع ذات ابژه به اين معنا شناخت و دانستن. واقعي است

هر گونه . نامنددانستن را شناخت ميگرايان اين گونه تجربه. آنخود واقعي از 
ي واقعي كه بايد همراه با آن پاره از ابژه يشناخت هايرويه ز عملكرداردپايي 

ذات واقعي كامل و  نتيجه چيزي نيست مگر. شودميكردند حذف حذف اش مي
ي شناخت كه بايد از راه رويهاز نظر آلتوسر مشكل اينجاست كه . ناب و خالص

اقعي وي ي سطحي، به ذات واقعي برسد خود در ساختار ابژهكنار زدن اليه
ي واقعي با ساختار خاصي مجهر است يعني اين كه گويا ابژه. شودبازنمايي مي
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ي ي ذاتي و پارهپاره: ي ابژه واقعي است دهندهي تشكيلحاوي دو پارهكه 
-ي فضاي بيروني ابژه يعني سطح قابل رويت را پر ميي دوم همهپاره. غيرذاتي

-ي رويت ناپذير ابژهي اصلي و ذاتي، بخش دروني و هستهكند در حالي كه پاره

ت به خاطر اين است كه در اگر ذات قابل رويت نيس. كندي واقعي را اشغال مي
يعني ذات نقاب به صورت دارد و از . بخش غيرذاتي از نظر پنهان شده است

ي شناخت كامال در به اين معنا امكان كسب شناخت از ابژه. بيرون جداست
ي واقعي در شكل تفاوت بين بخش غيرذاتي و بخش ذاتي، يا ساختار خود ابژه

ي ناخت در هر لحظه و از پيش در ابژهپس ش. بيرون و درون نوشته شده است
ي نه فقط ابژه. واقعي كه بايد شناخته شود در ساختار دوقسمتي آن موجود است

ي اصلي است بلكه همچنين عملياتي كه روي جدا كردن شناخت كه همان پاره
شود هم در خود ساختار ابژه حك شده آن دو پاره از ابژه ي واقعي انجام مي

ي شناخت گرايي به ذات همچون ابژهوسر هنگامي كه تجربهبه نظر آلت .است
ي مورد به نوعي نكتهزمان همكند اما ي مهمي اعتراف ميكند به نكتهاشاره مي
ي واقعي ي شناخت با ابژهكند كه ابژهاعتراف مي. كند مي انكار هم نظرش را

فقط قسمتي از  ي شناختابژهگرايي كه بنا به ديدگاه تجربههمانند نيست زيرا 
دقيقا از راه : كنداش ميزمان نفياما با اعتراف به آن هم. ي واقعي استابژه

به تمايز  ،ي واقعيي شناخت و ابژهفروكاستن اين تفاوت بين دو ابژه، يعني ابژه
به نظر . ابژه ي واقعي باشد همان ي يكتا كهيك ابژه درون هايصرف بين پاره

به نحوي  و ي شناخت به خودي خودر داده است كه ابژهاو اسپينوزا به ما هشدا
اسپينوزا گفته است كه ايده ي . متمايز و متفاوت استي واقعي از ابژهمطلق 

. ي واقعي است آشفته كردي شناخت را نبايد با دايره كه ابژهدايره به مثابه ابژه
اين اصل را با قدرت به   126گروندريسه  يماركس در مقدمه آلتوسر،از ديدگاه 

                                                           
ھگل دچار اين توھم شد که واقعيت را «: ی مارکس استمنظور آلتوسر اين قسمت از نوشته  ١٢۶

ای متمرکز بر خويش که سرگرم تعمق در انديشگی خويس اشت و ی انديشهنوعی ھمنھاد يا نتيجه
باقر پرھام و احمد تدين،  جلد يکم ترجمه. گروندريسه. »حرکت خويش را از خود دارد، بداند

١٣٧٧  
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ي واقعي با ي هگل مبني بر همانندي ابژهگرايانهكار گرفت و آشفتگي تجربه
  127.ي شناخت يعني همانندي فرايند واقعي با فرايند شناخت را انكار كردابژه

ي واقعي يا تماميت نويسد كه خود ماركس بر تمايز بين ابژهآلتوسر در ادامه مي

                                                                                                                            
  

ي آغاز کاربست روش عبارت از نظر ھگل نقطه«: نويسدتونی اسميت در دفاع از ھگل می  ١٢٧
واسطه در ابتدا ي بياما اين تجربه. در يک مقطع تاريخي معينواسطه ي معلوم بياست از تجربه

موضوع . "بنابراين انديشه بايد از يک موضوع معلوم آغازين پيشروي کند. نيست" درک شده"
ي بعدي عبارت است از بنا بر اين مرحله. چيست؟ به طبع امري تجربي است" معلوم آغازين

شناسي ھگل اغلب ناديده گرفته ي تجربي در روشظهاين لح. درک و فھم نتايج مطالعات تجربي
شناخت : "آيد بيان شده استکه به روشني در فرازھايي نظير آنچه در پي ميشود، در حاليمي

اين تعين بايد به ميانجي خود آن فھميده شود؛ ما بايد با سرشت تجربي . امر متعين ضرورت دارد
بدون فھميدن علوم تجربي بر مبناي وجودي . ... مدر ھر دو قلمرو فيزيکي و انساني آشنا شوي

خواست ." خودشان فلسفه نمي توانست از آنچه در دوران باستان به آن دست يافته بود، فراتر رود
منظور ھگل . ترين معناي ممکن آن در نظر گرفته شودبايد در وسيع" آشنايي با سرشت انسان"

ترين حوادث جھان روزمره تا ست، از پيش پا افتادهھاي تالش انساني ااز اين عبارت تمام قلمرو
ي فيلسوف درک تمام اما از نظر ھگل وظيفه. ھاي متافيزيکيباورھاي مذھبي و ساخت نظام

آنچه از نظر فيلسوف اھميت دارد اين . زواياي امور نيست، حتي اگر چنين چيزي شدني باشد
اني ناممکن است، خواه اين گفتمان است که بدون کاربست مقوالت، ورود به يک قلمرو گفتم

ي درک فلسفي تجربه. مربوط به متافيزيک باشد يا علوم تجربي، دين و يا حوادث جھان روزمره
اي نينديشيده ما معموال از کاربست مقوالت به شيوه. واسطه ھمان درک مقوالت استمعلوم بي

ی خود ه انديشه خويش را ابژهترين شکل انديشه آن است کاما از نظر ھگل عالي. راضي ھستيم
ي ما مقوالت اصلي را نه در پرتو افتد که انديشهچنين چيزي ھم ھنگامي اتفاق مي. قرار دھد

براي . ھاي خاص تجربه بلکه به نحوي در خود و براي خود ارزيابي کندارجاعات آنھا به ابژه
ھا و با متنوعي از زمينه را در گستره ي" اين برگ سبز است"ي نمونه، ما مي توانيم گزاره

ي ناب در اين مورد زماني رخ ترين تجلي انديشهاما عالي. طيفي از منظورھاي متفاوت بيان کنيم
ي ديگري به جز پرتو افکني بر مقوالت خالصي که در اين گزاره به کار دھد که ھر دغدغهمي

" باشندگي/وجود"و ") اين چيز"" (فرديت"اند، در پرانتز گذارده شود؛ مقوالتي ھمچون گرفته شده
  "). ھست("

. افتندبر اين نکته اھميت دارد که اين مقوالت از ھوا نمي تر برويم تاکيد دوبارهکه پيشپيش از اين
جھان از دل " آفرينش"ھدف، . اندآنھا در آغاز در مواجھه با امر معلوم تجربي به دست آمده

جھان است و اين نيز نيازمند درک آن  پذيريفھم زيبازسانيست، بلکه ھدف  ھيچانديشه، از دل 
ھگل در پاسخي که گويا به نحوي . کنندپذيري را ميسر ميمقوالت بنيادي است که آن فھم

کند، پيشاپيش به اين انتقاد پاسخ داده است که در روش شناسي او انديشه محتواي خود را توليد مي
ي وجود بنھد، بايد از فرد پا به عرصه) ي خود ھگليهيعني نظر(براي اينکه اين علم : "نويسدمي

. که خود واکنشي به مصالح معلوم تجربي در راستاي بازسازي آن است  -و خاص به کلي رفت 
بنابراين تقاضاي شناخت پيشيني، که گويا داللت بر اين دارد که ايده بايد از دل خويش ساخته 

نمايد که گويي ذھن پل پشت سرش را ھي چنان ميدر سطح آگا.... شود، فقط يک بازسازي  است
کند و بالي رو به جلو حرکت ميرسد که ذھن گويي به سبکويران کرده است؛ چنان به نظر مي

بال و گسترش آن يابي به اين وضعيت سبکگيرد؛ اما دستھيچ مقاومتي در برابرش صورت نمي
فروغ . ترجمه ١٩٩١مارکس  یمنطق سرمايه: تونی اسميت» ."خود موضوع ديگري است

  )منتشرناشده(اسدپور 
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مامي كه در استقالل خود بيرون از ذهن ما وجود دارد، و واقعيت انض/ واقعي
آن را همچون انضماميت  و انديشه ي ما استي شناخت كه محصول انديشهابژه

كند كه ي انديشگاني همچون تماميت انديشگاني توليد ميفكري همچون ابژه
ظر بنا به ن .ي واقعي از امر انضمامي واقعي جداست، تاكيد كردمطلقا از ابژه

ماركس نه تنها تمايز بين اين دو ابژه بلكه همچنين تمايز بين  آلتوسر،
در حالي كه فرايند توليد يك . دهدفرايندهاي خاص توليدشان را هم نشان مي

تماميت انضمامي واقعي، به لحاظ يك  يعنيابژه ي واقعي معلوم و مشخص، 
تكوين تاريخي اش است و بنا به نظم و توالي دقايق عين و مشخص تاريخي م

ي شناخت يكسره در قلمرو افتد، فرايند توليد ابژهيكسره در واقعيت اتفاق مي
متفاوت كه در آن مقوالت انديشه كه مقوالت  يافتد و بنا به نظمشناخت اتفاق مي

كنند همان مكاني را كه در نظم تكوين تاريخي دارند امر واقعي را بازتوليد مي
ي شناخت نا به كاركردشان در فرايند توليد ابژهكنند بلكه باشغال نمي

   .شودجايگاههاي كامال متفاوتي به آنها نسبت داده مي

توان بيان شد اكنون مي آلتوسري نظرات پس از آنچه كه در باال به عنوان خالصه
ماركس به رغم بيرون نريختن اصطالحات اين  نتيجه گرفت كه به نظر آلتوسر

ي همچون پديدار و ذات، بيرون و درون؛ ذات دروني سنت فلسفي، اصطالحات
از . چيزها و حركت واقعي و ظاهري و نظاير آن؛ صورت مسئله را دگرگون كرد

ي ديگري از شناسي ماركس نه تنها نسخهشناختي نظريهديدگاه آلتوسر 
ي از پيش معلوم شناخت و ي شناخت بازتابي يا تناظر يك به يك بين ابژهنظريه
هايي را نيست، بلكه چنين نظريه) امپريسم و پوزيتيويسم(ي منفرد شناسا سوژه

مثابه آلتوسر عليه شناخت به«: نويسدآلبريتون در اين زمينه مي. كندنيز رد مي
از پيش  شناخت موضوع  ي دانا واي بين سوژهفرايندي تجريدي كه از رابطه

به اعتقاد او چنين الگويي . كندمعلوم برآمده باشد، قدرتمندانه استدالل مي
ي شود، به اين معنا كه گويا سوژههاي شناخت بازتابي ميموجب ايجاد افسانه
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آلتوسر . برداري از موضوع شناخت است كپيدر تالش براي ] واسطهبي[دانا 
معتقد است كه براي گسست از چنين پارادايمي بايد فرايند شناخت را نوعي 

ي ي آغاز آن تجريدهاي ايدئولوژيك و نقطهقطهفرايند توليد تلقي كرد كه ن
 با كه نيست فرآيندي شناخت …به نظر آلتوسر  .انتهاي آن شناخت است

از نظر آلتوسر . دشو ختم تجريد به و شروع واسطهبي هايدريافت يا حواس
شود كه آغازگاه آن ي نوعي فرايند توليد ميسر ميواسطهكسب شناخت به

 نظري فعاليت كه است ممكن هنگامي علم يك ورظه …مفاهيم مجرد است
 "علمي" هاي ايدئولوژي با شناسانهشناخت گسست نوعي به اي كنندهتعيين
ي به جهاتي شايسته كندمي توليد جديد علم كه شناختي يابژه. بيانجامد پيشين
   128.»است) كم داراي شايستگي بيشتري نسبت به آن يا دست(ي واقعي ابژه

ايجاد ارتباط مستقيم بازتابي بين (گرايي انتقاد درست آلتوسر به تجربهبا وجود 
 ، با توجه به ديدگاههاي  آلتوسر)هاي مفهومي و نظريابژه و سوژه بدون ميانجي

ي شناخت ارتباط تنگاتنگي ي واقعي و ابژهسد كه آلتوسر بين ابژهبه نظر مي
-ي جديدي توليد ميخت، ابژهكند كه در فرايند شناو تصور مي كندبرقرار نمي

ديديم كه آلتوسر با بيان سخنان اسپينوزا كه  .كنيم كه يكسره انديشگاني است
ي واقعي ي شناخت را نبايد با دايره كه همان ابژهايده ي دايره به مثابه ابژه

ي است آشفته كرد، و با بيان اين كه گويا ماركس  به تمايز مطلقي بين ابژه
ي ما است باور دارد، وجود پيوند شناخت كه محصول انديشهي واقعي و ابژه

  . كندي شناخت و نظريه را انكار ميدروني بين ابژه

ي نخست به تمايز بين ايراد مورد نظر آلتوسر در وهله براي توضيح پيرامون
-كنم كه به نظر ميشناسي از ديدگاه باسكار اشاره ميشناسي و شناختهستي

ي دوم بحث در وهله. آلتوسر مخدوش شده است رسد مرزهاي آن نزد

                                                           
  )شودبه زودی منتشر می(ترجمه فروغ اسدپور . رابرت آلبريتون واسازی و اقتصاد سياسی  ١٢٨
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ي كشم تا از زاويهي شناخت ماركس پيش ميي نظريهآلبريتون را در زمينه
  . ديگري به ايراد مورد نظر آلتوسر پاسخ بدهيم

  

  باسكار  -آلتوسر

ي ناگذراي ابژه(شناسي دانيم باسكار تمايز روشني بين هستيكه مي  همانطور
ي گذراي ابژه(شناسي و شناخت) ي واقعي آلتوسرست با ابژهعلم كه مترادف ا

البته باسكار بر . شودقائل مي) ي شناخت آلتوسرعلم كه مترادف است با ابژه
هاي علمي هم بنا مند و نظريهي شناخت ساختارمند و اليهاين نظر است كه ابژه

به معناي  ي واقعيدرون يك ابژه. شان همينطوراندي پژوهشبه سرشت ابژه
. دهندآن ساختارهاي اصلي است كه ذات ابژه و ثبات و دوام آن را توضيح مي

شناخت اين ساختارها و سازوكارها عملي دشوار است و به همين جهت هم به 
تر اين كه مهم. پژوهشي نياز هست يدانشمند و وسايل توليد پيشتر توليد شده

هم . كندد مفاهيم را هدايت ميي مورد نظر است كه روش پژوهش و توليابژه
 ابژهكنش با در برهم علمي اجتماعي فعاليت حين محتواي علم در و هم مفاهيم
چيزي كه خود هگل هم ( و بنابراين بازتاب صرف ابژه 129شوند مي توليد

                                                           
ظاھر . ی فرمول نمک به بحث کمک کنددر ھمين زمينه شايد توضيحات  باسکار در باره  ١٢٩

واسطه چيزی در خاصی است به نحوی بیای که دارای مزه، رنگ و شکل نمک به عنوان ماده
ی آن ھمه در اما شکل، بو، رنگ و مزه. گويدی ساختار مولکولی و زيراتمی نمک به ما نمیباره

شوند که ما ظاھر اگرچه اين توضيحات باعث آن نمی. اثر ساختارھای زيرين آن قابل توضيحند
ھای ی واکنشدانشمندان با مشاھده به نظر باسکار،. نمک را پديداری صرف از ذات نمک بدانيم

ھا با کنند، سازوکارھای دست اندر کار اين کنش و واکنششيميايی که در آزمايشگاه مالحظه می
ی ترکيب اتمی، ظرفيت ترکيبی اتمھا و پيوندھای شيميايی ی اتميک و نظريهارجاع به فرضيه

ت و ترکيب اتمی ھستند به سادگی ی ظرفيی نظريهھايی که توضيح دھندهاليه. دھندتوضيح می
ھنگامی که تصديق شد که پيوندھای شيميايی بين عناصر اتفاق . در دسترس و قابل مشاھده نيستند

ی بعدی علم عبارت است از افتد و قوانين شيميايی بيرون از آزمايشگاه ھم وجود دارند، وظيفهمی
اين موضوع توسط . عناصر کشف سازوکارھای مسئول پيوندھای شيميايی و واالنس اتمی

ھنگامی که واقعيت اين توضيح . شود ی الکترونی در پيوند با ساختار اتمھا توضيح داده مینظريه
کند که مسئول آن چيزی ھستند که در زير  تثبيت شد علم به سمت کشف سازوکارھايی حرکت می

ھای رتيب ما حاال نظريهکنند و به اين ت ھا عمل میھا، و نئوترون ھا، پروتون سيستم الکترون
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از آن نيست مطلقا جدا يا چيزي  130 )برخالف نظر آلتوسر به آن باور ندارد
 است اين براي اصوال نظريه. )آلتوسر وجود داردرسد نزد چيزي كه به نظر مي(

                                                                                                                            
توان به  رشد و تکامل تاريخی فرايند شيميايی باال را می. اتمی داريممختلفی از ساختارھای زير

  :اين ترتيب معرفی کرد
    2Na + 2 Hcl= 2 Nacl + H2:   ١ی اليه

  .شود ی زيرين توضيح داده میی اول توسط نظريهسازوکار اين اليه
ھا و ظرفيت پيوندھای اتمی است که در واقع سازوکار سطح دوم  تعداد اتمی نظريه:  ٢ی اليه

  :شود ی زير توضيح داده میاست و خود توسط نظريه
   .شود ی زير توضيح داده میھا و ساختار اتمی که توسط اليه و نظريهالکترون ینظريه: ٣ی اليه

ھا مخالف نظم شناخت ما از اليه بايد توجه داشت که به نظر باسکار نظم تاريخی رشد دانش و
در ضمن ھيچ پايانی برای اين فرايند متوالی کشف و . ھا در ھستی است وابستگی عليتی آن

پس پيشرفت . توان متصور شد تر نمیھای توضيحی اصلیتر اليهھای موثر و عميقتوضيح اليه
ھای ديگری سازوکارتر شدن شناخت ما از طبيعت است زير ھر سازوکاری، علم فرايند ژرف

به اين معنا است " تر کاويدنعميق"ی استعاره. ھا نيز بايد کشف شود شود که توضيح آن يافت می
ی بااليی ھميشه اما در تاريخ علم چنين نيست که اليه. يابيمھای بااليی دست میکه ما ابتدا به اليه

توانيم توضيحی در ما نمی. ه شودتر گشودھای اصلیبايد از سوی علم پيش از دستيابی به اليه
توانيم سازوکار ما نمی. دست داشته باشيم پيش از اين که بدانيم چه چيزی بايد توضيح داده شود

بااليی توسط سازوکار پايينی،  توضيح سازوکار. بينی کنيمتر پيشباالتر را از سازوکار پايين
شود که ر بحث ياد شده موجب اين نمیکشف سازوکار بااليی د. کنداعتبار نمیبااليی را بی
ی در معرفی رئاليسم برگرفته از کتابچه. »ی يکم را تنھا پديداری صرف بدانيمسازوکار اليه

  .انتقادی از ھمين قلم
ي مھم مورد بررسي براي  نكته«: مقدمه. ی فلسفی ھگل ترجمه حسن مرتضویدانشنامه ١٣٠

ً منسجم و دقيق آن استھگل وحدت نظام به عنوان كل و ساختار درو ھر مفھوم يا . ني منطقا
ي  مندانه از مفھوم يا مقوله بايد روش) شود ناميده مي» تعّين انديشه«كه ھمچنين (ي واقعيت  مقوله

اي كه  اي را تشكيل دھند به گونه پيشين خود اشتقاق يابد و با ھم بايد يك نظام تكين، جامع و بسته
ي واقعيت قرار  اي كه شالوده رح فراگيري از ساختارھاي ايدهاش بتواند ادعا كند كه ش فلسفه
اين واقعيت كه شرح يادشده فراگير و جامع است و ساختارھاي بنيادي واقعيت . دھد گيرند مي مي

آليسم مطلق  ي ھگل بيان ايده دھد كه فلسفه مفھومي ھستند و نظام بسته است، اين امكان را مي
دروني اين نظام مطمئن بود؟ يكم، وي ھسته يا بنياد واقعيت را  ھگل چگونه از انسجام.... باشد

توان  ، در نتيجه مي)ترين شكل خود يعني روح يا در متكامل(داند  در واقع انديشيدن يا خرد مي
اين . پذير ھستند شود كه مفھومي يا مفھوم گفت كه واقعيت بنا به ساختارھاي عقالني ساخته مي

مادي خود انديشه نيست با اشاره به اينكه ھر انچه  انديشه يا خرد مسئله كه جھان در واقعيت 
تواند با اين ھمه، ھر چه غير از انديشه می. شود است حل مي} واقعيت مادي{نيست، دگربود 

ھر آنچه موضوع انديشه . تواند با انديشيدن تعيين شود پذير شود زيرا اين دگربودگي مي مفھوم
اش  غير از انديشه است اما دگربودگي) نا مخالف يا نفي انديشه استو به اين مع(شود  محسوب مي

صرف . اما اين فقط نخستين گام است. تواند مشخص شود نام و محتوايي مفھومي دارد كه مي
ھاي انديشه براي آنچه غير از انديشه است، به انديشه اجازه نخواھد داد ادعا  ايجاد مفاھيم يا تعّين

در واقع، ما با درك و فھم متعارف خود دقيقاً . عي اين دگربودگي استكند كه خود بنياد واق
بيني  پيش پذير و قابل شدني و عقالني و حتي مفھوم نگريم ــ جھاني توصيف اينگونه به جھان مي

اما به عنوان چيزي غير از انديشه، و نه به عنوان دگربود خود ) مثالً از طريق قوانين فيزيك(
يعني ھر چيزي كه موضوع (ترين حركت ھگل در اينجا ادغام اين دگربود  شايد معروف. انديشه

تر به عنوان چيزي  چون اين دگربود پيش. در خود انديشه با نفي دگربودش باشد) انديشه است
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 يمشاهده قابل و آشكار رفتار مسئول كه دهد توضيح را عليتي سازوكارهاي كه
اي بين نظريه و ي پيچيدهبينيم كه باسكار رابطهبنابراين مي. هستند مصالح

برخالف نظر .  ي گذراي علم قائل استي ناگذراي علم و ابژهواقعيت يا ابژه
ي واقعي به معناي توليد كند فرايند كسب شناخت از ابژهآلتوسر كه فكر مي

ي گذراي ديگري در تداوم ايم ابژهي جديدي است، آنچه ما توليد كردهابژه
هايي از خود هاي شناختي پيشين است كه شايد چندي ديگر در جنبهابژه

شناخت و  مستقل از) ي طبيعي(دستخوش تغييراتي شود اما خود آن ابژه 
توانيم از تغييرات شناختي سر جاي خود باقي است و دقيقا به همين دليل هم مي

هاي فصل سوم چنانچه در بحث. پيشرفت علم و استقالل ابژه سخني بگوييم
ي شناخت از هاي اجتماعي استقالل ابژهي شناخت ابژهمشاهده شد در زمينه

هاي اجتماعي با وجود استقالل بژهفرايند شناخت تا اين اندازه نيست زيرا كه ا
مدار و به همين دليل در معرض تغييرات مدار و فعاليتنسبي خود اصوال مفهوم

در اينجا هم خصوصيات ساختاري . هاي بزرگ قرار دارندكوچك يا دگرگوني
 هاي اجتماعي است كه روش پژوهش و نوع مفاهيم مربوط به شناخت ابژهابژه

ي ي ناگذرا و ابژهرسد اين پيوند دروني بين ابژهنظر ميبه . كندرا تعيين مي
بنا به . شودگذراي علم چيزي است كه آلتوسر در بيان آن با معضل مواجه مي

روش پژوهش سرمايه و مفاهيم اين منطق كه در باال دوباره به اشاره بيان شد، 
ي هسرمايه ابژ. دنشومربوط به آن هم از سرشت خاص سرمايه ناشي مي

يكي از خصوصيات آن خودتجريدي . اي استاحتماعي و علمي بسيار ويژه
و  است كه روش )شناختيشناختي و نه فقط روشتجريد به عنوان امري هستي(

اي از سرمايه است كه اين همان جنبه .دهدماركس را بهتر توضيح مي مفاهيم
د دروني بين اي است كه پيوناين همان جنبه. آلتوسر به آن توجهي نكرده است

                                                                                                                            
منفي تعيين شده بود، دومين نفي آن اكنون برابر با نفي نفي يعني تصديق به معناي ادغام در 

  . »ي ديالكتيك وي، است ترين جنبه معروف ھگل، مھماين نفي نفي . انديشه است
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داري را چنان خودويژه ي گذراي علم اقتصاد سياسي سرمايهي ناگذرا و ابژهابژه
شود و مدعي بيان حقيقت آن از سوي ماركس ميكند كه باسكار مي

اكنون زمان آن  .كشندمند نيز همين مدعا را پيش ميهاي نظامديالكتيسين
ي خودويژگي سرمايه زمينه هاي آلبريتون را دررسيده است كه قسمتي از بحث

  .پردازي آن طرح كنيمو دخالت سرمايه در نظريه

  

  آلبريتون -آلتوسر

ديديم كه آلتوسر اصرار دارد كه ماركس با وجود نگاه داشتن اصطالحات فلسفي 
هگلي، اصطالحاتي همچون پديدار و ذات، بيرون و درون؛ ذات دروني چيزها و 

 به نظر او .صورت مسئله را دگرگون كردحركت واقعي و ظاهري و نظاير آن؛ 
هاي مجرد پيشين شبه علمي گسست كرد و ماركس در كار علمي خود با نظريه

آلبريتون بر اين نظر است كه در رابطه با ماركس و . ي جديدي توليد كردابژه
آلتوسر به فرايند ديالكتيكي شناخت كه ناشي از دخالت واقعيت عيني او  سرمايه
آلبريتون اگرچه  131.دهدي نشان ميتوجهي علمي است بينظريه گيريدر شكل

ساختارهايي وجود دارند كه توأمان تكامل «ي او مبني بر اين كه با آلتوسر و گفته
كه به توليد شناخت  كنندابژه و تكامل آن فعاليت نظري را هدايت مي

به نظر آلبريتون اين ساختارها همان سازوكارهاي . موافق است 132،»انجامند  مي
  سرمايه خود از» خوانش صرفاً فلسفي«منطق سرمايه هستند كه آلتوسر به دليل 

  .دهد ها نشان نميزيادي به آن توجه

 

                                                           
  ١٩٩٩برگرفته از آلبريتون   ١٣١
  . جاھمان  ١٣٢
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  )آلبريتون( خودتجريدي سرمايه

علمي ي پژوهش و فعاليت كه ويژه شناختيروشتجريد به جز  پيشتر گفتيم كه
شناختي هستياز نوع كه شود نزد ماركس مشاهده مي هم ديگريتجريد  است

است  اينمنظور . است )سرمايه( ابژه مبتني بر خودجنبندگي و خودتكاملييعني 
اين قبيل . در واقعيت خودتجريدگر است ي پژوهش ماركسابژه كه

عينيت  رساند و نوعيسرمايه كمك مي موساختن مفه كه به فعال خودتجريدي
-سياسي اتفاق مي فقط در قلمرو اقتصادزند را رقم مي 133ذهني و ذهنيت عيني

 مبادالت) 134و آرتور(بنا به نظر آلبريتون  .شودافتد كه در ادامه به آن اشاره مي
 در ارزش زيرا شودمي اشيا بين كيفي هايتفاوت از پوشيچشم موجب مند نظام
 ارزش نتيجه در و شود مي كمي هايقالب در چيز همه يكساني باعث پول شكل
 چيزي همان يعني يابد،مي برتري مصرفي ارزش بر كلمه واقعي معناي به مبادله

-مقوالت اقتصادي اصلي و اوليه هم  .شودناخته ميش »واقعي تجريد« نام به كه

- هر دو ريشه در اعماق تاريخ جوامع بشري دارند، و از ساده» پول«و » كاال«چون 

ها فعاليت ها مهر قرنآن. انددادوستدهاي فعاليت اقتصادي برآمدهترين 
چون در اين قبيل دادوستدها خريدار و . دادوستدگرانه را بر خود دارند

شدند و هر خريد و فروشي ي اجناس خود ميفروشنده آزادانه وارد معامله
ارتباطات اي براي ايجاد  شد، در نتيجه الزم نبود نظريهامري تصادفي تلقي مي

هنگامي . شان مطرح شودكنندههاي تنظيممنديها و كشف قانون دروني بين آن
هاي يكپارچه، دادوستدهاي ي بازارپيوستههمبهكه در اثر رشد و تكامل روابط 

-شوند و سازوكارهاي بازار موجب ايجاد قيمتتر مستقل به هم مربوط مي پيش

هاي د صدمات جدي و نيز آشفتگيهايي در مقياس اجتماعي و همچنين ايجا
به بيان ديگر در . شودحس مي) اقتصادي(ي شوند، نياز به نظريهبسيار مي

                                                           
  .جاھمان ١٣٣
  . ترجمه فروغ اسدپور. ديالکتيک جديد و سرمايه:  کريستوفر آرتور: نگاه کنيد به  ١٣۴
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توان از ارزش و مبادله تحت حاكميت قانون داري نمي ي پيشاسرمايهجامعه
اي فاقد سازوكارهايي براي ارزش مبتني بر كار سخن گفت؛ زيرا چنين جامعه

 .ن استپيدايش و اعمال اين قانو

اي كه به گردش انداخته شده است، از  تر از پول اوليه فرمول كسب پول بيش
، »پول«چون مفاهيمي هم. هاي تجاري و ربايي شناخته شده بودديرباز در محيط

داري شناخته شده بودند و كاركردهاي در جوامع پيشاسرمايه» سود«و » قيمت«
هاي اقتصادي و چنين مفاهيمي ليتوجود اين فعا. كردند محدود و محلي ايفا مي

هاي منسجم اجتماعي را براي توضيح در جوامع پيشين نياز به پردازش نظريه
در  سرمايه طور كه ماركس درجلد يكم همان. كردهاي يادشده ايجاد نميپديده
كند بايد خواب و خانه بحث ميي تختي ارسطو و نظراتش پيرامون مقايسهباره
داري امكان آن پديد ا با پيدايش و رشد مناسبات سرمايهگذشت تها ميقرن
تنها با رشد بازارهاي وسيع اجتماعي . آمد تا به معضل نظري ارسطو پاسخ دادمي

داري است كه روابط دروني ضروري بين ي سرمايهكنندهو سازوكارهاي همگون
   .آيدوجود ميهاي ارزش بهمفاهيم و مقوله

داري و تكامل دگي جدي ميان تكوين و رشد سرمايهتنيآلبريتون نوعي درهم
به نظر . )ي ناگذرا و گذراي علمپيوند بين ابژه( بيندهاي اقتصاد سياسي مينظريه

ي او مفاهيم و زبانِ نخستين اقتصاددانان سياسي تفاوت اندكي با زبان روزمره
. داشتتر اجناس تر و فروش گراندرگير در دادوستد به منظور خريد ارزان

به نظر . هاي آنها هنوز سخت آغشته به عقل متعارف و درك عاميانه بودنظريه
هاي اوليه و البته هاي مركانتيليستها بسيار شبيه نظريههاي آنآلبريتون نظريه

-بينيم كه زبان و مفهومبه اين معنا مي. هاي آنان بودتر از نظريهيافتهكمي نظام

لنگان در حركت است و  جديد در پس آن لنگسازي براي درك واقعيت عيني 
به بيان خود . واقعيت وجود ندارد امرجنت/هنوز قدرت فهم سطح نوپديد
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چه اما آن. تواند مضمون را در خود بگنجاند بينيم كه عبارت نميماركس مي
ي اقتصاد سياسي اهميت دارد، درك فرايند بلوغ و جدايي زبان نظري در حيطه

كند تا وش در زندگي روزمره است كه به تدريج رشد مياز زبان خريد و فر
عبارت مضمون را در خود «نزد ماركس، » سرمايه«سرانجام با پردازش مفهوم 

مند و داراي اي نظاممثابه پديدهداري بهمند سرمايهو درك نظام» گنجاند مي
  .شود عقالنيت خاص خويش ممكن مي

ك ارتباطات دروني و ضروري بين داري هنوز درپس در آغاز پيدايش سرمايه
هاي گوناگون ارزش ممكن نبود و اين ارتباطات هنوز اموري بيروني تلقي مقوله
اش ممكن دارانهشدند و به همين دليل هم تبيين سود به معناي اخص سرمايهمي
ي انتقادي كمي از دادوستدهاي روزانه و زبان آغشته به ها هم فاصلهنظريه. نبود

دهي به همان درك عاميانه از روابط دروني  ند و بيشتر به معناي نظمآنها داشت
هاي هاي رايج از مقولهاما به نظر آلبريتون، درك. كمابيش قابل مشاهده بودند

اي در  به نحو فزاينده) بها، قيمت، سود، و نظاير آنمزد، بهره، اجاره(ارزش 
علّت «، »روند؟ پايين ميها باال و چرا قيمت«كه  هايي نظير اينتوضيح پرسش
و مانند آن در همين فرايند تغيير » خاستگاه سود كجاست؟«، »بحران چيست؟

به اين ترتيب شاهديم كه . شوندمي» ترنظري«كند و به يك معنا مجردتر و  مي
تري نيز براي داري زبان نظري هر چه مناسبهمراه با رشد و گسترش سرمايه

  .يابد درك آن تكامل مي

 نظام در »طبيعي نيرويي« همچون را سرمايه منطق توانميين كه اصوال ااما 
 بياني به يا بادوام، ساختارهاي يا و ذات داراي موجوديتي مثابه به نظري يبسته
به نظر  .است جالبي موضوع خود كرد بررسي شناخت ناگذراي يابژه مانند

ست كه در هيأت آلبريتون پردازش علمي منطق سرمايه به اين دليل ممكن ا
داري ي سرمايهي جامعهنظريه. شده روبرو هستيمسرمايه با نوعي واقعيت شئ
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از آن رو داراي چنين خصوصيات  شودبحث مي سرمايهكه در سه جلد  ناب هم
مرتبط است ) سرمايه(مجرد و خاصي است كه به تنها واقعيت اجتماعي مدرني 

- خودشئ خصوصيت .كنندگي استشدگي و شئكه داراي گرايشات نيرومند شئ

 فراهم را آن علمي برسازي قابليت كه است سرمايه يكنندهدگرشئ و شونده
 ينظريه شدن كامل با كه معناست اين به سرمايه شوندگيخودشئ. كندمي

- سرمايه شاهد اين هستيم كه سرمايه خود نيز در شكل بهره كااليي مي منطق

ي نظريه با ي بسته شدن دايرهدر نتيجه اقتصادي  شود اكنون منطق كااليي ـ
- كند و به اين معنا دگرشئكردن زندگي اقتصادي تماميت آن را بازتوليد مي تابع

-را تشكيل مي» كاال آن شكل سلولي«به بيان ديگر . رساندكنندگي را به اوج مي

ها و تركيبات آن به درك بازتوليد مادي كل جامعه كمك دهد كه دگرديسي
) داري نابي سرمايهجامعه(زندگي اقتصادي در داخل چنين تماميتي . كندمي

گر است كه بدون پشتيباني دولت يا دخالت مستقيم تابع بازارهاي خودتنظيم
به نظر ماركس سرمايه . كنندها بازتوليد زندگي اجتماعي را هدايت ميانسان
ايش نيرومند ي اجتماعي است كه به محض پاگيري و استقرارش نوعي گرارابطه
شدگي از خود بروز داده و روابط اجتماعي ديگر را در خدمت خودافزايي شئ

داري ناب كه شئ شدگي ي سرمايهدر جامعه.دهدخويش به مقام شئ تنزل مي
تام و تمام است، مقوالت اقتصادي در واقع به بلعيدن روابط اجتماعي توسط اين 

ت اقتصادي به چيزها يا روابط بين به اين ترتيب مقوال. كنندمقوالت اشاره مي
شده، يا به عبارتي به روابط  كنند بلكه به روابط اجتماعي شئ اشخاص اشاره نمي
 ميانجي) كاال و پول(» شئ«. دهند شده توسط كاالها، ارجاع مي اجتماعي ميانجي

شدگي روابط اجتماعي بين بازيگران اقتصادي هستند كه نام ديگري براي شئ
بين اشيا در بازار » روابط اجتماعي«ماركس اين وضعيت را ايجاد . تاقتصادي اس

هاي عوامل انساني اقتصاد تابع ي بازاربنيادي كنشدر چنين جامعه. نامدمي
ها در مقوالت اقتصادي در چنين بلعيدن عامليت انسان. نيروهاي بازار است

» والت اقتصاديحامالن صرف مق«ها را شود تا ماركس انسان اي سبب ميجامعه
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پس . »يابي مقوالت اقتصاديشخصيت«بنامد و تجسم روابط انساني در اشيا را 
نيروهاي اقتصادي است كه » حامالن«ها به شدگي همانا تبديل انسانمنظور از شئ

  .شوداز سوي منطق سرمايه بر آنان تحميل مي

سازوكارهاي بازتوليد ي انساني در اصوالً زماني كه از دخالت مستقيم و آگاهانه
شده روبرو هستيم كه اقتصادي جامعه خبري نباشد در واقع با وضعيتي شئ

و در نتيجه ايجاد » طبيعي«مثابه يك نيروي پردازي منطق سرمايه بهامكان نظريه
از . دهدرا به ما مي) هاي پيشتر ياد شدهبا جرح و تعديل(ي نظري يك نظام بسته

ويژه در مراحل معيني از تاريخ به(داري ي سرمايهعهجا كه اقتصاد در جام آن
از زندگي اجتماعي و در  پراهميت داراي نوعي استقالل نسبي) داريسرمايه

رسد كه بر فراز نتيجه سرشتي ضداجتماعي است به همين دليل هم به نظر مي
توان آن را همچون سر زندگي اجتماعي ايستاده است و باز به همين دليل مي

  .اي كمي و تكنيكي پردازش كردديتي جدا از زندگي اجتماعي و به گونهموجو

ياد داشت كه چنين تماميتي تنها در مجردترين سطح نظريه يعني   اما بايد به
گونه تماميتي به  تر تحليل، هيچدر سطوح انضمامي. داري ناب وجود داردسرمايه

-منطق سرمايه مقاومت مي معناي گفته شده وجود ندارد زيرا در مقابل عملكرد

آميزد كه مسير حركت ناب و ميشود و منطق سرمايه با نيروهاي ديگري درهم
اين بيان . كاهندكنند يا از تأثير آن ميمجرد آن را دستخوش انحراف مي

-هاي باز بيروني به دليل درهمي باسكار است كه در نظام ديگري از گفته

شمول باشند  توانند عام و جهانقوانين نمي آميختگي نيروهاي متعدد با يكديگر،
پس با اين كه منطق سرمايه . رسندمين و اگر هم باشند لزوماً هميشه به فعليت

بخش است اما به دليل مقاومتي كه در برابر آن در تاريخ مدرن نيرويي تماميت
جا هم ديالكتيك از همين. شود هرگز بر تاريخ چيرگي كامل ندارد انجام مي

  .يابدوح مختلف تحليل ضرورت ميسط
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 نظري مدل نوعي يا ،فرضيه يك كامل شدگيشئ اين است كهموضوع ديگر 
 .باشد شده پردازش سرمايه دروني منطق پردازينظريه سهولت براي كه نيست

داري ناب با  ي سرمايهي جامعه كند كه نظريهآلبريتون از سويي تصديق مي
افزايد كه اين ري است اما در ضمن مينظ ساختشدگي كامل نوعي فرض شئ

ي نظري خودسرانه و دلخواهانه ابداع نشده بلكه اي فرضيهنظريه به مثابه
- ي سرمايه در تاريخ به وجود ميكنندههاي خودشئ اي است كه گرايشپديده

كند كه گرايشي است كه به درك اين موضوع كمك مي» شدگي شئ«زيرا . آورد
تواند منطقي دروني از آنِ مي) سرمايه(ز روابط اجتماعي اي ا گونه مجموعه چه

به . ها بايستدخود را تكامل دهد كه بر فراز ديگر روابط اجتماعي و در مقابل آن
جا بود كه براي فاش كردن ي ماركس در ايننظر آلبريتون عظمت نظريه

سطح نظريه  دهد تا درها به آن اجازه ميي سرمايه از انسانخصلت حقيقتاً بيگانه
  135.بنا به خصلت واقعي خود رفتار كند

                                                           

سوی چيرگي سپھر داری متوجه رشد گرايش به ی تاريخ سرمايهبه نظر آلبريتون با مطالعه ١٣۵
ی کم تا دھه شويم که دستگر کااليی ــ اقتصادی میاقتصادی از راه گسترش منطق خودتنظيم

-ھای سازمانچنين دخالتاز آن دوره به بعد به علت دخالت دولت و ھم(خورد به چشم می ١٨٧٠
انگلستان  در ١٨٧٠و  ١٨۶٠ی ھا شاھد تغيير وضعيت نسبت به دھهيافته در سازوکار اين منطق

به بيان ديگر . ی منطق سرمايه شد ی مارکس برای پردازش نظريهمايه ھمين نيز دست). ھستيم
کنندگی سرمايه در تاريخ و منطق خودگستر آن، ماده و مصالح خودتجريدگری و خصلت شئ

ي منطق درونی سرمايه را در دسترس مارکس قرار داد تا او بتواند آن را باز ھم  اصلی نظريه
ی نظريه امتداد دھد و ماھيت آن را در صورتی که در مقابلش مقاومتی صورت تر در حيطه شبي

کار بردن  ی پايانی در اين قسمت بايد اضافه کرد که بهبه عنوان نکته. نگيرد به نمايش بگذارد
داری ناب، يا پردازش نظري منطق ی سرمايهی جامعهبرای توصيف نظريه» مدل«ی واژه

گويد که در اين زمينه، باسکار به درستی می. معنای غيرواقعی بودن نظريه نيستسرمايه به 
ً کامل يا منظومه   DNAمدِل ساختار درونی يک اتم يا يک مولکول « تر از  ي شمسي ضرورتا

ی کمال چيزی مسئله. ی شمسی نيستيا منظومه DNAساختار درونی اتم واقعی يا مولکول 
امری " نظري"اگر کسی بر اين تصور باشد که امر . يين شودھا تع  نيست که توسط انسان

ھا و ھای مربوط به ساختارھا، سازوكارتر واقعی است، در اين صورت گزاره غيرواقعی يا کم
آليزه شده يا تجريد محض ظاھر چون امری آرمانی يا ايده ھا ھم ھای برآمده از دل اين گرايش
ندرت  نمايند، بهھا توصيف می کنند يا سازوكاری که آنمی ھا معرفی زيرا گرايشی که آن. شوند می

نگاه کنيد به مطلبی که در معرفی . »شود نشده پديدار می در شکل تغييرنيافته يا جرح و تعديل
  .امآرای روی باسکار نوشته
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شناختي با يكديگر است شناختي و تجريد هستيروش تجريدنا بر اين تركيب ب
كه در باسكار را  علمي مورد نظر ينظام بستهدهد تا كه به ما اين امكان را مي
هم به كار  دارياقتصاد سياسي سرمايهشود بر قلمرو علم طبيعي استفاده مي

توان چگونگي عملكرد سرمايه را هنگامي كه با به كمك اين نظريه مي. ببنديم
به بيان آلبريتون . هيچ يك از نيروهاي بيرون از خويش تصادم ندارد نشان داد

                                                                                                                            
ی  نظريه) کندمنظری که امر نظري را مترادف با امر غيرواقعی فرض می(يعنی از اين منظر  

از ). وبر(مند، امری آرمانی است ی يک گرايش ساختارمند و قانونپرداز درباره دانشمند يا نظريه
اند ھا شده ھا و ساختارھايی ھستند که موجب ايجاد آنتر از سازوكاراين نقطه نظر رويدادھا واقعی
ھا در مندیقانونشوند زيرا که اين  قلمداد نمی» واقعی«مند ھای قانونو به ھمين دليل ھم گزاره
ھا و علل ساختاری به اين ترتيب در واقعيت سازوكار. ی مستقيم نيستندجھان تجربی قابل مشاھده

شود و واقعيت به رويدادھا يا سطح کنند، شک میکه رويدادھای قابل مشاھده را توليد می
سازوکارھای ساختارھا از   ھای مربوط بهدر حالی که گزاره. شودتجربی محدود می/امپريک

به نظر . دھندشان که در شکل رويداد خود را به ما نشان میگويند و نه از تأثيراتمولدھا می
ھای  ھا و گرايشمندیھای مربوط به قانونتوان پذيرفت که گزارهباسکار در اين حالت البته می

ھا توان پذيرفت که اينی واقعيت تجربی نيستند و البته میھايی دربارهھا، گزاره برآمده از دل آن
فراموش » ھاآليستايده«آليزه شده باشند اما آنچه ھايی ھستند که شايد به سھم خود ايده گزاره
شناسی بحث ی سطح متفاوتی از واقعيت و ھستیھا اصوالً دربارهکنند اين است که اين گزاره می
توان به نحوی توأمان ھم از می  مند جھان به اين ترتيب با درک و تصديق خصلت اليه. کنند می

شوند و ھم شمولی بحث کرد که در آزمايشگاه و در يک نظام بسته کشف می قوانين کلّی و جھان
آيند و در ضمن به به اين نکته آگاه بود که اين قوانين به ندرت در حالت تجربی به فعليت در می

 نظريه استراتژيک -سياسی يا عملی سودمندی. شان اطمينان داشتپذيری کلیھا تعميم حقيقت آن
توانيم ذات سرمايه را استفاده از اين نظريه می با که است اين در ناب داریسرمايه یجامعه
ھای ناگذرايی ھستند که با وجود رشد ناموزون ذات سرمايه ھمان ساختارھا و سازوكار. بشناسيم
در عين حال منجر به ايجاد نوعی  ھای متفاوت و متنوع آن در سطح تاريخیداری و شکلسرمايه

شوند، حتی اگر اين ھمگونی نيز تاّم و داری میسازی روابط اجتماعی در جوامع سرمايهگونھم
بخشی است که از راه به اين ترتيب، ذات يا منطق سرمايه ھمان نيروی مجرد وحدت. تمام نباشد

ی بااليی دھد و درجهيادی کاھش میھای تاريخی را تا حدود زيابنده تفاوت بازار جھانی گسترش
بودن تاريخ » تصادفی«کند و به اين ترتيب از در ـ عين ــ تفاوت را ايجاد می  از وحدت ـ

از ھمين ابتدای . کنددھنده را به سطح تاريخ وارد میکاھد و نوعی منطق سازمانداری میسرمايه
ھا و مندیب روشنايی افکندن بر قانونداری نای سرمايهکار روشن است که کارکرد نظريه جامعه

اين نظريه ھمانطور که آلبريتون . ھمتای آن در تاريخ بشريت استسرمايه و قدرت بی» ذات«
ی زبان، آگاھی، ھای فلسفی رايج را در زمينهھا و پارادايمی واژهنيز تصريح کرده است ھمه

گيرد و به  ی و نظاير آن به چالش میشدگ شدگی، بيگانهسوبژکتيويتی، ايجنسی، ابژکتيويتی، شئ
دھد، جا علت اھميت نقد منطق سرمايه که در اين نظريه جای بزرگی را به خود تخصيص می

بنای علم اجتماعی مورد پذيرش قرار گرفته و در تحقيقات اجتماعی به دارد که به عنوان سنگ
ھای گوناگون آن را نيز ولوژیدر ضمن اين نظريه انواع و اقسام رفرميسم و ايدئ. کار برده شود

ھای مختلف خود به منطق نيرومند و برتر کند زيرا که رفرميسم در شکلبه چالش گرفته و نقد می
  . دھدسرمايه و چيرگی نسبی آن بر تاريخ انسانی عصر ما بھای الزم را نمی
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يافتن «داري ناب ي سرمايهجامعهنظري هدف از ترتيب دادن آزمايشگاه 
روابط دروني و متقابل بين  بندينيرومندترين روش ديالكتيكي براي صورت

ارزش، قيمت، : داري است كه عبارتند ازمقوالت اصلي زندگي اقتصادي سرمايه
در اين سطح از تحليل ما به عنوان . سود، اجاره بها، بهره، مزدها و نظاير آن

دارانه نمونه خواهان دانستن اين موضوع هستيم كه به طور كلي سودهاي سرمايه
داري مرتبط ي مقوالت اصلي اقتصاد سرمايهوي با همهگونه و به چه نح چه

هاي اصلي سرمايه و باالتر از همه تمايل به شناخت برخي از پويايي. هستند
انواع مختلف مقوالت  كنشبرهمخواهيم چگونگي حركت و  داريم يا مي

ديگر را هنگامي كه درآميخته با نيروهاي بيرون از خود اقتصادي با يك
دهد تا بدون اين روش ديالكتيكي به منطق سرمايه اجازه مي .نيمبدا 136»نباشند

چه كه اصطكاك با نيروهاي بيروني خود را به نمايش بگذارد و بدين ترتيب آن
شود، منطقي نيست كه از سوي ما بر سرمايه تحميل در اين حالت مشاهده مي

ا نيروي شده باشد، بلكه منطق خود سرمايه و ذات آن است يعني هنگامي كه ب
ي  در اين سطح از تحليل يعني در سطح نظريه. ديگري درهم نياميخته است

داري ناب دولت، ايدئولوژي و قانون، سه نهاد و عنصري كه به ي سرمايهجامعه
شوند تا كنند، همه در پرانتز گذاشته ميبازتوليد ساختارهاي سرمايه كمك مي

-ترتيب مياينبه. داشته باشد سرمايه فضاي كافي براي نمايش خود در اختيار

  :ي روش ماركس بگوييمچه كه گفته شد، در بارهتوانيم بر اساس آن

 دروني منطق يعني تحقيق، موضوع »ناب فرايند« يمطالعه براي ماركس .1
 بحث ديگري ساختارهاي و سازوكارها از جدايي در را آن تا دارد تالش سرمايه

. كنند جرح و تعديلتوانند بر آن تاثير گذارند و آن را دستخوش مي كه كند
توالي ديالكتيكي پيوندهاي دروني و ضروري بين ايجاد شاهد  سرمايه در .2

هاي اصلي منطق سرمايه، يعني ارزش، قيمت، سود، اجاره، بهره، مزدها و مقوله

                                                           
  . ھمانجا  ١٣۶
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در پايان جلد  سرمايه مند،هاي نظامبنا به نظر ديالكتيسين. نظاير آن هستيم
هاي ضروري و دروني يابد، يعني توالي مقولهسوم به تماميتي منطقي دست مي

چه كه با شكل كااليي آغاز شده بود با نظر آلبريتون آنبه. شودآن كامل مي
كريستوفر آرتور . يابدي بهره، و كااليي شدن خود سرمايه پايان ميورود مقوله

آلبريتون توضيح /ا شبيه به بازسازي سكيننحو ديگري، امهمين موضوع را به
پردازي كاال، معرفي آن همچون شكلي از نخستين مرحله از بازمفهوم«: دهدمي

ترتيب اينشود، و بهچون محصولي از سرمايه توصيف ميارزش است، سپس هم
ي  ي ضروري در چرخه چون حامل ارزش اضافي و در نتيجه چون يك مرحلههم

بخشي، ابزار (اي از محصوالت شود و سرانجام به تودهع ميانباشت سرمايه وض
نحو تكميلي بازتوليد شود كه همانا بهتفكيك مي) توليد و بخشي، ابزار مصرف

شود  مفهوم كاال فقط هنگامي كامل مي. كنندي اجتماعي را تضمين مي كل سرمايه
سرمايه  ي دروني نظامچون چيزي بازتوليد شده از سوي نيروي محركهكه هم

پردازي آن مستلزم وجود هر سه درك شود، به بيان ديگر مفهوم
-هرگز نمي )بر خالف تماميت هگلي( اين تماميت. 3 137.»!است سرمايه جلد

ي عناصر بيرونيت يا همهي همه تواند، يعني نميتواند به بستار كاملي دست بيابد
بازتوليد شده توسط منطق اي از خود يا به عنصري توليد و ديگر را به زائده

بنابراين تماميت نابسته منجر به ايجاد تضادهاي دروني . دروني خود فروبكاهد
شود كه به فراسوي آن و امكان فروپاشي آن و در داخل اين تماميت نظري مي

  .اش اشاره داردبيقراري دائمي

  

  

  
                                                           

  .١٣٩٢نشر پژواک . ترجمه فروغ اسدپور. ديالکتيک جديد و سرمايه: کريستوفر آرتور ١٣٧
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  ي نرخ نزولي سوددر باره

ي هايي كه در بارهماركسيستوود بر اين نظر است كه بيشتر ستيو فليت
گويند معموال در نهايت به قانون عليتي ي سود سخن ميفروكاهنده» گرايش«

ي در نظام بسته) Yآنگاه  Xهر گاه (هيومي يا همان توالي رويدادها 
هايي هم از اين رويكردهاي تجربي به دست مثال. شوندآزمايشگاهي متوسل مي

  : دهد كه به قرار زيرندمي

سودها گرايش به كاهش : توان همچون موضوع آماري ديدگرايش را مي. الف
  .  Y آنگاه) پس از گذشت مدتي از زمان(  Xيعني هر گاه: در طول زمان دارند

با افزايش تركيب ارگانيك سرمايه آنگاه نرخ سود گرايش به كاهش نشان . ب
  .  Yآنگاه   Xيعني هر گاه : خواهد داد

يه داري به نحوي دروني موجب افزايش بارآوري ي توليد سرماشيوه. پ
ي نرخ سود شود و همين هم خود را در گرايش فروكاهندهي كار ميفزاينده
  .Yآنگاه   X2و  X1يعني هر گاه : دهدنشان مي

وود اين تفسيرها اشتباهند زيرا كه آنها در نهايت به معناي شيرجه به نظر فليتت
اين تفسيرها گرايش را همچون . تجربي هستندي رئاليسم زدن به درون انديشه

گرايش را همچون الگويي به لحاظ تجربي قابل . كنندنتيجه و پيامد درك مي
ها هيچيك از اين گزاره. بينندها ميمند در جريان پديدهشناسايي و طرحي نظام

  .  كننددرك نمي forceبرخالف رئاليسم انتقادي گرايش را همچون نيرو 

گونه بودن ي ماركس به گرايشافزايد كه به رغم اشارهدر ادامه ميوود فليت
اما رئاليسم . قوانين، او هرگز معناي اين مفهوم را تعريف نكرد و توضيحش نداد

  :انتقادي بر اين نظر است كه
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درك هيومي از . ب. مندي ناميدتوان قانونرويدادها را نمي منديقاعده. الف 
از نظر . پ. شودمندي تلقي نميندي رويدادها نيز قانونمعليت به مثابه قاعده

توان در چيزي به جز آن رويدادي رئاليسم انتقادي علت يك رويداد را مي
هاي مفهوم عليت را بايد همچون قدرت. جستجو كرد كه با آن مالزم است و ت

- به اين ترتيب بايد بنا به نظم هستي. درك كرد  powers of forcesنيروها

مند از سطح رويدادهاي به فعليت در آمده به سمت ساختارها ي شناختي اليه
يابي اجتماعي، نيروها، روابط، و سازوكارهاي زيرين حركت كنيم كه همانا فعليت

گيرد و محتواي بيني را ميدر اينجا توضيح جاي پيش. دهندرويدادها را شكل مي
- توضيح دادن در اين معنا ارائه. هاشود براي ارزيابي نظريهتوضيحي معياري مي

  .ي تاريخ عليتي يك پديده است

پيچيده حاوي يك ساختار دروني  entitiesهاي بنا به اين ديدگاه هستنده
ها را دقيقا به آن چيزي كه هستند و نه خاص يا تركيبي از ساختارهايند كه آن

كه شوند ساختارها همچنين موجب آن مي. كننديك چيز ديگر تبديل مي
هاي ها، و توانمنديها، قابليتي مورد نظر به حاالت، تمايالت، ظرفيتهستنده

ي آن تلقي )ها(گري در مسيرهاي خاصي تجهيز شود كه نيروخاصي براي كنش
،  possessedتوانند در اختيار و تصرف هستنده باشندنيروها مي. شوندمي

  .   actualised، يا به فعليت در بيايندexercisedاعمال شوند 

اش ي ساختار درونيهستنده به واسطه. الف: در همين ارتباط بايد توجه كرد كه
آورد؛ خواه به هنگام حاوي نيرويي است و اين نيرو در آن وجود دارد و دوام مي

. در ضمن نيرو امري فراپديداري است. اعمال آن به فعليت در بيايد يا درنيايد
ويي است كه كليد خورده است و بر نظام بازي شود نيرنيرويي كه اعمال مي. ب

با توجه به دخالت، اعمال قدرت و تاثير . كندكه در آن وجود دارد اثر مي
ي توان نتيجهنيروهاي ديگري كه همزمان وجود دارند، به نحوي پيشاداده نمي
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به جز اين قدرت اعمال شده هم . بيني كرداعمال يك قدرت خاص را پيش
نيروي به فعليت در آمده، قدرتي اعمال شده است . پ. كندمي فراپديداري عمل

كند به اين معنا خواهد بود كه از سوي كه اگر تاثيري در يك نظام باز ايجاد 
اند خنثا يا از تاثيرات ناشي از نيروهاي ديگري كه قدرت خود را اعمال كرده

وكارهاي او در ادامه با بيان مثالي از ساز. مسير خود منحرف نشده است
  .كندتر ميدوچرخه توضيحاتش را روشن

گاه، ترمز و ها، بدنه، دسته، نشيمنهنگامي كه ساختارهايي همچون چرخ. الف 
اي را تشكيل دادند، اين هستنده داراي نظاير آن با هم تركيب شدند و دوچرخه

اين نيرو در دوچرخه . نيرويي براي تسهيل جابجايي و حمل و نقل خواهد بود
. آورد حتي اگر كه دوچرخه به حالت قفل شده در حياط بماندو دوام مي هست

كند و آن را آورد قفلش را باز ميشخصي دوچرخه را از حياط بيرون مي. ب
اما بنا به ميزان . كندي آن را اعمال ميشود يعني نيروي بالقوه و نهفتهسوار مي

اي كه وزد يا شيب تپهابل ميزياد الكلي كه در بدن دارد يا باد شديدي كه از مق
بايد از آن باال برود، تاثير اين اعمال نيرو شايد آن چيزي نشود كه ما انتظارش 

در اين حالت . را داريم يعني شايد به پيمودن مسافت مورد نظر موفق نشويم
ي ديگر خنثا نيروي اعمال شده به علت دخالت ناشي از نيروهاي اعمال شده

يد شخص ديگري هم اين نيرو را اعمال كند، آن را به اما شا. ت. شده است
در اين . ي ديگر بروداي به نقطهآميزي از نقطهآورد و به نحو موفقتفعليت در

ي پيشين دقت كرد كه در اين مورد حالت بايد به فقدان وجود عوامل خنثاكننده
  . اندمانع حركت او نشده

ي در رئاليسم انتقادي نه در ايده )و نهايتا گرايش(كليد درك مفهوم سازوكار 
يابي نيروي ي فعليتنيروي در تصرف يا در اختيار يك هستنده، بلكه در ايده

- نيرويي كه در تصرف و اختيار ما است عالقه. اعمال شده در شكل قدرت است
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اگرچه حتي (گذارد انگيزد زيرا تاثيري از خود به جا نميمندي كمي در ما برمي
كند باز در اثر تاثير قدرتهاي ديگر دوچرخه نيرو را اعمال ميوقتي كه صاحب 

پديدار شدن اعمال نيرو در شكل قدرت ). شايد نتواند آن را به فعليت در بياورد
انگيزد زيرا در شرايط خاصي است كه در ي نسبتا كمي در ما برميهم عالقه

اعمال شده آن اما نيروي . گيردمسير يك نيروي اعمال شده دخالتي صورت نمي
كند و گذارد، فراپديداري عمل ميقدرتي است كه تاثيراتي از خود به جا مي

اي كليد خوردن نيرو خود فرايند پيچيده. شودهايي ميموجب ايجاد گرايش
هاي مرتبط با اي از روابط با هستندهاست كه به معناي وارد شدن در شبكه

ي ، تپه و شيب آن، نيروي جاذبهپيمايددوچرخه با راهي كه مي. يكديگر است
چنانچه . سوارهاي ديگر، وضعيت هوا و نظاير آن در ارتباط استزمين، دوچرخه

سوار هوشياري داشته باشد، نيروي آن دوچرخه وارد روابط مناسبي بشود مثال 
رسد كه اصطالح ساختار به نظر مي. گرددكليد خورده و قدرت اعمال شده مي

هنگامي كه . شوداي از نيروها و روابط اطالق ميوعهلقبي است كه بر مجم
اي داراي ي معيني از ساختارهاي دروني با هم تركيب شده و هستندهمجموعه

ها كه دهندو اين هستنده وارد روابط مناسب با ديگر هستندهنيرو را تشكيل مي
بشود قدرت آن كليد ميخورد و يك قدرت اعمال شده ميشود و در نتيجه 

 Xگرايش به  معين نويسيم كه يك سازوكاروقتي مي. شودي ايجاد ميگرايش
اي مجموعهدر واقع با . ايمي كلمه حرف اشتباهي گفتهبه معناي سختگيرانه دارد

به اين معنا . گرايش دارد X كه بهروبرو هستيم  و روابط ، نيروهااز ساختارها
فقط به يك سازوكار  منتسب است و از سازوكارها ايگرايش مزبور به مجموعه

به اين معنا  گرايش دارد X اي بهگفتن اين كه مجموعه .منتسب نيست نيرويا 
در يك نظام باز هرگز با . خواهدمييا آن را را اراده كرده است و  X نيست كه
هر و  ،روبرو نيستيم بلكه با كثرتي از آنها اي از روابط و نيروهاايزوله يمجموعه

 معيني اين گرايشات در زمان و مكان .روبرو هستيم خود يك با گرايشات خاص
ها و كنشبرهمي قطعي اين اما نتيجه. دهندهايي از خود بروز ميهمگرايي
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امكان دوچرخه چيزي است كه به عنوان نمونه . از پيش معلوم نيستها واكنش
وط مشر اما همين كاركرد. كندرا تسهيل مي ي ديگررفتن از يك نقطه به نقطه

است به فقدان وجود گرايشات ديگري نظير الكل در خون دوچرخه سوار يا 
ه گرايش گوييم كجهت ميهم همين ه ب. اي با شيب بلند و تيزنبود تپه

. هم ناميد نيرو توانمي گرايش را به نحوي استعاري در ضمن. فراپديداري است
اصطالح . ندارد يروي گرايش ربطي به نتيجه و پيامد ناشي از عملكرد يك نواژه

  .دهدارجاع ميي آن و نه نتيجه  forceگرايش به خود نيرو

توان افزود اين است كه بنا به نظرات ماركس سخن پاياني كه بر بحث باال مي
انباشت كار مرده و تفوق آن بر  قانون گرايش نزولي نرخ سود در واقع قانون

به صدا ناقوس مرگ سرمايه را بايد ) و تاريخي(به طور منطقي كار زنده است كه 
اما اين كه اين قانون چه زمان و به چه ترتيبي خود را متحقق كند از . درآورد

 داري تاريخيدر نظام باز سرمايه پيش معلوم نيست و به عوامل بسيار زيادي
كنش آنها را به نحوي پيشاداده تعيين ي برهمتوان نتيجهكه نمي بستگي دارد

  .كرد


